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 ابالوهَّ فتح

 يف بيان 

 ى على القبور من املساجدحكم ما يبن

 والقباب  واملشاهد

وكالم العلماء على  الباب تضمن هذا الكتاب األحاديث الواردة يف هذا

 اختالف املذاهب والعصور واإلجابة عن شبهات القبوريني

 

 تأليف

 نعمان بن عبد الكريم الوتر
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني, وال عدوان إال على الظاملني, وأشهد أن ال إله إال اهلل ولي الصاحلني, وأشهد أن حممدًا 

ام املتقني املوحدين, وقائد الغر احملجلني وعلى آله الطيبني الطاهرين, وصحابته الكرام عبده ورسوله إم

 حسان إىل يوم الدين, أما بعد:برار امليامني, والتابعني هلم بإاأل

شياطني اجلن واإلنس محاة  فهذه رسالة سلفية عظيمة النفع يف بابها, حجاب للموحد من نفثات وشبهات

لنبوية القاضية أوردت فيها طائفة مباركة من األحاديث اب, وأعداء املوحدين أولي األلباب والقبا املشاهد

املساجد, والدعاء عليهم مبقاتلة اهلل هلم وأنهم شرار  بوجوب هدم ما بين على القبور  ولعن املتخذين عليها

 وأوردُتأعظم ذرائع الشرك وأسبابه, من ليهم والضالني, وغضوب عمن سنن امل, وأن ذلك ند اهللاخللق ع

, ثم أردفت وما ُنقل من إمجاعهم ْله َب كالم العلماء يف ذلك على اختالف مذاهبهم وأعصارهم وأمصارهم

ار على دربهم من املقلدة اجلهال ذلك بالرد على عدد من الشبهات اليت يتعلق بها أولئك األغمار ومن س

ألمر جد خطري فهذه القبور يف طول اف حسب علمي  تقف عليه جمموعًا يف غري هذه الرسالةقد ال امم

هو حق حمض هلل  البالد اإلسالمية وعرضها قد عبدت من دون اهلل وصرف هلا من أنواع العبادات والقربات ما

جتد قطرا  فال تكادعند الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى  األولونكان يفعله املشركون  وُفعل عندها ما

ففي  , إال وجتد فيه قبورا تعبد من دون اهلل ويهتف عبادها بأمساء أصحابها يف السراء والضراء إسالميا

ياابن علوان  وياعيدروس وياهادي وياابن العجيل ويازيلعي ويف مصر يارفاعي  : البالد اليمنية يهتفون

وغري ذلك ويف كل بلد من بالد اإلسالم   ويف العراق ياعلي وياحسني ويافاطمة ,ياسيده زينبويابدوي و

حاشا دولة التوحيد اململكة قبور  وأنداد تدعى وتعبد من دون اهلل واىل اهلل املشتكى هو حسبنا ونعم الوكيل 

 . العربية السعودية ثبتنا اهلل ووالتها وعلماءها ودفع عنا وعنهم شر كل ذي شر

 من للناس الشيطان زينه ما هو األموات يف االعتقاد هذا منه نشأ الذي األعظم السبب أن ريب وال الشكو)

 اجلاهل فإن. حتسني بأكمل وحتسينها زينة، بأبلغ وتزيينها وجتصيصها عليها، الستور ووضع القبور، رفع

 والسرج الرائعة، الستور القبور على ونظر فدخلها، قبة عليه بنيت قد القبور من قرب على عينه وقعت إذا

 ويضيق القرب، لذلك تعظيمًا قلبه ميتلئ أنه ريب وال شك فال الطيب، جمامر حوله سطعت وقد املتأللئة،

 الشيطانية العقائد من قلبه يف يزرع ما واملهابة الروعة من ويدخله املنزلة من امليت هلذا ما تصور عن ذهنه
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 قلياًل اإلسالم عن يزلزله ما العباد ضالل إىل وسائله وأشد للمسلمني، الشيطان مكائد أعظم من هي اليت

 .1املشركني عداد يف فيصري سبحانه، اهلل إال عليه يقدر ال ما القرب ذلك صاحب من حتى يطلب ،قلياًل

 أن بد ال إذ له زورة أول وعند الصفة تلك على صار الذي القرب لذلك رؤية بأول الشرك هذا له حيصل وقد

 دنيوية إما منه، يرجونها لفائدة إال تكون ال امليت هذا مبثل األحياء من البالغة العناية هذه أن بباله خيطر

 عليه وعاكفًا القرب، لذلك زائرًا العلماء أشباه من يراه من إىل بالنسبة نفسه فيستصغر أخروية، أو

 .بأركانه ومتمسحًا

 من إليه يأتي من خيادعون القرب، ذلك على يقفون آدم بين من إخوانه من طائفة الشيطان جيعل وقد

 من له يفطن ال وجه على امليت إىل وينسبونها أنفسهم، من أمورًا ويصنعون األمر، عليهم يهولون الزائرين،

 يف ويبثونها امليت، لذلك كرامات يسمونها أشياء على مشتملة أكاذيب يصنعون وقد. املغفلني من كان

 حيسن من ويتلقاها وتستفيض، فتشيع بالناس، اجتماعهم وعند جمالسهم، يف ذكرها ويكررون الناس،

 جمالسه، يف بها ويتحدث مسعها، كما فريويها أكاذيب، من عنهم يروى ما عقله ويقبل باألموات، الظن

 وحيبسون أمواهلم، كرائم امليت لكذ على وينذرون الشركي، االعتقاد من عظيمة بلية يف اجلهال فيقع

 عظيمًا خريًا امليت ذلك جباه ينالون أنهم العتقادهم قلوبهم، إىل أحبها هو ما أمالكهم من قربه على

 مقصود بذلك متقبلة، فيحصل وحسنة نافعة، وطاعة عظيمة، قربة ذلك أن ويعتقدون ،كبريًا وأجرًا

 األفاعيل تلك فعلوا إمنا فإنهم. القرب ذلك على آدم بين من إخوانه من الشيطان جعلهم الذين أولئك

 الطغام أموال من احلطام من جانبًا لينالوا األكاذيب، تلك وكذبوا التهاويل، بتلك الناس على وهولوا

 . األغتام

 بلغت حتى ،عظيمًا مبلغًا وبلغت القبور، على األوقاف تكاثرت اإلبليسية والوسيلة امللعونة، الذريعة وبهذه 

 قرى من كبرية قرية أهل يقتاته ما لبلغ أوقافه اجتمعت لو ما منهم املشهورين على يوقف ما غالت

 يف النذر من وكلها الفقراء، من عظيمة طائفة بها اهلل ألغنى الباطلة احلبائس تلك بيعت ولو. املسلمني

 من أيضًا وهى (اهلل معصية يف نذر ال): قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن صح وقد, اهلل معصية

 ألنها,وسخطه اهلل غضب فاعلها بها يستحق اليت النذور من كلها بل اهلل وجه به يبتغى ال الذي النذر

 أمواله بأحب يسمح ال إذ الدين قدم تزلزل من األموات يف اإلهلية اعتقاد به يفضي ما إىل بصاحبها تفضي

 االعتقاد يف واملغاالة وصاحبه القرب ذلك وتعظيم حمبة من قلبه يف الشيطان زرع وقد إال بقلبه وألصقها

 .اخلذالن من باهلل نعوذ. ساملًا اإلسالم إىل به يعود ال ما فيه

 
وصل إلى القبة الموضوعة على قبر  –جهة شمال صنعاء  –اإلمام الشوكاني رحمه هللا في كتابه الدر النضيد  أن بعض أهل جهة القبلة  ذكر 1

فرآها وهي مسرجة بالشمع والبخور ينفح في جوانبها وعلى القبر الستورالفائقة  -الذي يكنى بأبي طير  –اإلمام احمد بن الحسين صاحب ذيبين 
 وصوله إلى باب القبة :أمسيت بالخير ياأرحم الراحمين . اهـ  فقال عند



4 
 

 ميت لقرب به نذر الذي بذلك ينذر أن طالب منهم طلب لو املخدوعني املغرورين هؤالء غالب أن والشك

 الشيطان تالعب بلغ أين إىل كاد, فانظر وال يفعل، مل القربات من وقربة الطاعات من طاعة هو ما على

 وتشييدها، القبورمفاسد  من مفسدة فهذهاجلوانب  مظلمة القعر، بعيدة هوةيف  بهم رمى وكيف بهؤالء

 .وجتصيصها وزخرفتها

من   مكان أعلى من رأسه أم على ويلقيه اإلسالم، حائط وراء إىل بصاحبه يرمي حد إىل البالغة املفاسد ومن

 ذلك عند فينحره املواشي من حيوزه ما وأجود األنعام من ميلكه ما بأحسن يأتي منهم كثريًا أن: الدين

 أنه إذ األوثان من لوثن به ويتعبد اهلل، لغري به فيهل. منه له حصوله يضمر ما راجيًا إليه، به متقربًا القرب،

 يف االختالف وجمرد. قربًا يسمونه مليت قرب وبني ،وثنًا يسمونها منصوبة ألحجار النحائر حنر بني فرق ال

 وشربها، امسها غري اخلمر على أطلق من فإن حترميًا وال حتلياًل يؤثر وال ،شيئًا احلق من يغين ال التسمية

 .أمجعني املسلمني بني خالف بال بامسها، يسميها وهو شربها من حكم حكمه كان

 بها فاملتقرب والضحايا، والفدية كاهلدايا بها، العباد اهلل تعبد اليت العبادة أنواع من نوع النحر أن والشك

 واستدفاع منه اخلري واستجالب وكرامته، تعظيمه إال بذلك غرض له يكن مل عنده هلا والناحر القرب إىل

 ِللَّه اإن العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال. مساعه شر من وكفاك. فيها الشك عبادة وهذه. به الشر

 1ون(راجع إليه اوإّن

لينالوا من وراء ذلك  ابهتانو ازور وكثري من سدنة القبور يروجون لتلك القبور وخيتلقون األكاذيب

ولو أنفقت تلك األموال يف الوجوه التقديس والتعظيم عند أشباه األنعام وجينوا من وراء ذلك املال احلرام 

 . غنت اآلالف من الفقراء واألرامل واأليتاماملشروعة أل

وليعلم أن الشيعة هم أول من أحدث بناء املساجد واملشاهد والقباب على القبور  وغلو فيها كما سيأتي هذا 

بنوا التشيع هي مفتاح باب الشرك وأن الشيعة بيانه إن شاء اهلل وصدق  شيخ االسالم حني قال : بدعة 

املشاهد " وكذبوا فيه  حتى صنف كبريهم ابن النعمان كتابا يف " مناسك حجاملشاهد وعطلوا املساجد 

على النيب صلى اهلل عليه وسلم وأهل بيته أكاذيب بدلوا بها دينه وغريوا ملته وابتدعوا الشرك املنايف 

موضع كقوله تعاىل : )  ماللتوحيد فصاروا جامعني بني الشرك والكذب كما قرن اهلل بينهما يف غري

 2واجتنبوا قول الزور حنفاء هلل غري مشركني به ( .اهـ
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وتبع املتصوفة الرافضة يف بناء املساجد واملشاهد والقباب على القبور وغلوا فيها وفعلوا عندها ألوانا من 

والسحر والشعوذة  هر فيه الشركيظهر فيه الرفض والتصوف إال ظجتد بلدا  تكاد الشرك والبدع فال

 . وحسبنا اهلل ونعم الوكيل والفجورواخلرافات والبدع 

لو يف القبور وبناء املساجد واملشاهد والقباب عليها وشد الرحال إليها والعكوف عندها واحلاصل أن الغ

وصرف العبادات املختلفة هلا وطلب قضاء احلاجات وتفريج الكربات من أصحابها مرتبط تارخييا بالدعوات 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ۅژ ل النفاق والزندقة اهلدامة والفرق الضالة وأه

ېئ    ۈئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ەئى  ى  ائ  ائ

 ٤1المائدة:  ژ   ىئ  ی  ی  ی  ی    ىئېئ   ېئ   ىئ

 عمل بها حجابًا من الشرك وأسبابهلي وملن قرأها و  العظيم الكريم الرحيم أن جيعل هذه الرسالةأسأل اهلل

وعونًا على حتقيق التوحيد وفهم أبوابه, إنه خري مسئول ومأمول, اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا 

 على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. علمه وصلى اهللنعلمه, ونستغفرك مما ال ن
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 متهيد

 وأول األمر وآخره وزبدتها , وهو مفتاح دعوة الرسل , التوحيد أول الواجبات

 : (154/ 1) السالكني قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف مدارج 

 بن ملعاذ وسلم عليه اهلل صلى النيب قال كلهم، الرسل دعوة أول أنه كما به، يبدأ أن املقامات أوىل التوحيد

 ( اهلل يعرفوا أن إىل ) رواية ويف (اهلل إال إله ال أن شهادة إليه تدعوهم ما أول فليكن) اليمن إىل بعثه حني جبل

 دعوة مفتاح وهو املقامات، آخر جلعله وجه فال به، إال األحوال من حال وال املقامات، من مقام يصح ال وألنه

 الفروض أول: يقول من كقول فخطأ، األقوال من هذا عدا وما العباد، على اهلل فرضه فرض وأول الرسل،

 أول بل خطأ، األقوال هذه وكل .النظر يوجب الذي الشك أو املعرفة، أو النظر، إىل القصد أو النظر،

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژ  فقال نوح، فاحتهم إليه دعا ما أول وهو كلهم، املرسلني دعوة مفتاح الواجبات

 اهـ .وسلم عليه اهلل صلى حممد خامتهم إليه دعا ما أول وهو  ٥٩األعراف:  ژڦ  ڦ   ڄ  

 : (411/ 3)وقال رمحه اهلل 

: تعاىل قال: تعاىل اهلل إىل السالك فيه يقوم مقام وأول الطريق، منازل وأول الرسل، دعوة أول التوحيد

 هود وقال ٥٩األعراف:  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ژ 

 صاحل وقال 6٥ األعراف:ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىژ : لقومه

: لقومه شعيب وقال 73األعراف: ژ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ : لقومه

ڄ  ڄ  ڃ  ژ : تعاىل وقال ٨٥األعراف: ژ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇژ 

 .36النحل: ژ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

  عنه اهلل رضي  جبل بن معاذ لرسوله  وسلم عليه اهلل صلى  النيب قال وهلذا الرسل، دعوة مفتاح: فالتوحيد

 أن شهدوا فإذا وحده، اهلل عبادة: إليه تدعوهم ما أول فليكن كتاب، أهل قومًا تأتي إنك) اليمن إىل بعثه وقد

 وذكر (والليلة اليوم يف صلوات مخس عليهم فرض قد اهلل أن فأخربهم اهلل، رسول حممدًا وأن اهلل، إال إله ال

 رسول حممدًا وأن اهلل، إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن أمرت):  وسلم عليه اهلل صلى  وقال احلديث
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 إىل القصد وال النظر، ال اهلل، إال إله ال أن شهادة: املكلف على جيب واجب أول أن: الصحيح كان وهلذا ، (اهلل

 .املذموم الكالم أرباب أقوال هي كما  الشك وال النظر،

:  وسلم عليه اهلل صلى  النيب قال كما الدنيا، من به خيرج ما وآخر اإلسالم، يف به يدخل ما أول: فالتوحيد

 األمر أول: فالتوحيد واجب، وآخر واجب، أول فهو ،(اجلنة دخل اهلل؛ إال إله ال: كالمه آخر كان من)

 اهـ.وآخره

 دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب أنواع التوحيد الذي 

 : (417/ 3)  السالكني اهلل يف مدارجقال العالمة ابن القيم رمحه 

 املعرفة يف توحيد: نوعان وهو كله ذلك فوراء: كتبه به ونزلت اهلل، رسل إليه دعت الذي التوحيد وأما

 .والقصد املطلب يف وتوحيد واإلثبات،

 وتكلمه عرشه، على مساواته فوق وعلوه وأفعاله، وصفاته، وأمسائه، تعاىل، الرب ذات حقيقة هو: فاألول

 جد النوع هذا عن القرآن أفصح وقد وحكمه، وقدره، قضائه، عموم وإثبات عباده، من شاء ملن وتكليمه بكتبه،

 سورة وأول السجدة،"  تنزيل"  سورة وأول احلشر، سورة وآخر طه، وسورة احلديد، سورة أول يف كما اإلفصاح

 .ذلك وغري بكماهلا، اإلخالص وسورة عمران، آل

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ژ : وقوله  ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  سورة تضمنته ما مثل: الثاني النوع

 ووسطها يونس سورة وأول وآخرها،"  الكتاب تنزيل"  سورة وأول اآلية 6٤آل عمران:  ژڦ  ڦ  ڄ   

 فهي القرآن يف سورة كل بل القرآن، سور وغالب األنعام سورة ومجلة وآخرها، األعراف سورة وأول وآخرها،

 .التوحيد لنوعي متضمنة

 إما: القرآن فإن إليه، داعية به، شاهدة للتوحيد، متضمنة فهي القرآن يف آية كل إن: كليًا قواًل نقول بل

 شريك ال وحده عبادته إىل دعوة وإما اخلربي، العلمي التوحيد فهو وأفعاله، وصفاته وأمسائه اهلل، عن خرب

 وأمره، نهيه يف بطاعته وإلزام ونهي، أمر وإما الطليب، اإلرادي التوحيد فهو دونه، من يعبد ما كل وخلع له،

 وما الدنيا، يف بهم فعل وما وطاعته، توحيده ألهل اهلل كرامة عن خرب وإما ومكمالته، التوحيد حقوق فهي

 وما النكال، من الدنيا يف بهم فعل وما الشرك، أهل عن خرب وإما توحيده جزاء فهو اآلخرة، يف به يكرمهم

 وحقوقه التوحيد يف كله فالقرآن.التوحيد حكم عن خرج عمن خرب فهو العذاب، من العقبى يف بهم حيل

 وجزائهم . اهـ وأهله الشرك شأن ويف وجزائه،
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 : (19-17/ 3) بالقرآن القرآن إيضاح يف البيان وقال العالمة الشنقيطي رمحه اهلل يف أضواء

 :أقسام ثالثة إىل ينقسم اهلل توحيد أن على العظيم القرآن استقراء دل وقد

ۇئ  ۇئ  ژ  :تعاىل قال العقالء، فطر عليه جبلت التوحيد من النوع وهذا ربوبيته، يف توحيده: األول

ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ : وقال ، ٨7الزخرف: ژ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

ۇئ     ۇئۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ

: قوله يف التوحيد من النوع هلذا فرعون وإنكار 31يونس:  ژۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئۆئ

: تعاىل قوله بدليل؛  مربوب عبد أنه عارف عن جتاهل 23الشعراء:  ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ژ 

: وقوله 102 اإلسراء: ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ژ 

 إال ينفع ال التوحيد من النوع وهذا ، 1٤النمل: ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 

 واآليات ، 106يوسف:  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ژ : تعاىل قال كما هلل، العبادة بإخالص

 .جدًا كثرية ذلك على الدالة

 وهي «اهلل إال إله ال» معنى حتقيق هو التوحيد من النوع هذا وضابط عبادته، يف- وعال جل- توحيده: الثاني

 مجيع يف كانت ما كائنة اهلل غري املعبودات أنواع مجيع خلع: منها النفي فمعنى وإثبات، نفي من مرتكبة

 العبادات أنواع جبميع وحده وعال جل اهلل إفراد: منها اإلثبات ومعنى. كانت ما كائنة العبادات أنواع

 . والسالم الصالة عليهم رسله ألسنة على شرعه الذي الوجه على بإخالص،

ڄ  ڃ     ژ  وأممهم الرسل بني املعارك فيه الذي وهو التوحيد، من النوع هذا يف القرآن آيات وأكثر

 .٥ ص ژچ      چ  چ  چ    ڃڃ       ڃ

 ، اآلية 1٩محمد:  ژيب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث   ژ : تعاىل قوله التوحيد من النوع هذا على الدالة اآليات ومن

ژ : وقوله 36النحل: ژ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ : وقوله

ۋ  ژ  :وقوله ،2٥األنبياء:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  



9 
 

 ، ٤٥الزخرف:  ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

 يف أمر فقد ، 10٨األنبياء:  ژں  ڻ    ڻ       ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱژ : وقوله

 إال إله ال: »كلمة لشمول التوحيد، من النوع هذا يف حمصور إليه أوحي إمنا: يقول أن الكرمية اآلية هذه

 واألوامر العقائد مجيع ذلك فيشمل. وحده بعبادته اهلل طاعة تقتضي ألنها؛  الكتب يف جاء ما جلميع «اهلل

 .كثرية التوحيد من النوع هذا يف واآليات وعقاب، ثواب من ذلك يتبع وما والنواهي،

 :أصلني على ينبين التوحيد من النوع وهذا. وصفاته أمسائه يف -وعال جل- توحيده: الثالث النوع

ژ  ٺ  ٿ        ٿژ : تعاىل قال كما صفاتهم، يف املخلوقني مشابهة عن وعال جل اهلل تنزيه: األول

 .11الشورى: 

 بكماله الالئق الوجه على وسلم عليه اهلل صلى رسوله به وصفه أو نفسه، به اهلل وصف مبا اإلميان: والثاني

 كيفية إدراك عن الطمع قطع مع البصري السميع وهو شيء كمثله ليس: قوله بعد قال كما وجالله،

 ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  ژ : تعاىل قال االتصاف،

 . «األعراف سورة يف» القرآنية باآليات موضحًا مستوفى املبحث هذا قدمنا وقد, 110 طه

؛  عبادته يفه توحيد وجوب على وعال جل بربوبيته باعرتافهم الكفار على االستدالل العظيم القرآن يف ويكثر

 هو أنه على عليهم بها احتج بربوبيته أقروا فإذا التقرير، باستفهام الربوبية توحيد يف خياطبهم ولذلك

 من ألن؛  وحده الرب هو بأنه اعرتافهم مع غريه، به شركهم عليهم منكرا ووخبهم وحده، يعبد ألن املستحق

 .وحده يعبد ألن املستحق هو بأنه االعرتاف لزمه وحده الرب هو بأنه اعرتف

يونس:   ژۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ : تعاىل قوله ذلك أمثلة ومن

 غريه، به شركهم عليهم منكرا وخبهم بربوبيته أقروا فلما 31يونس: ژ  ۇئ  ۆئژ : قوله إىل 31

 .31يونس:  ژۈئ  ۈئ  ېئ  ژ : بقوله

 ، ٨٥ - ٨٤المؤمنون: ژ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ : تعاىل قوله ومنها

: قال ثم ، ٨٥المؤمنون:  ژۋ  ۋ  ۅ   ژ : بقوله شركهم عليهم منكرًا وخبهم اعرتفوا فلما
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 - ٨6المؤمنون: ژ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئژ 

: قال ثم ، ٨7المؤمنون:  ژوئ  وئ  ۇئ    ژ : بقوله شركهم عليهم منكرًا وخبهم أقروا فلما ٨7

ی   ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ژ 

 شركهم عليهم منكرًا وخبهم أقروا فلما ،89 - ٨٨المؤمنون: ژ  ی     ی          ی  جئ  حئ  مئ

   ٨٩المؤمنون:  ژيئ  جب  حب  ژ  :بقوله

 االعرتاف صح فلما  16الرعد: ژ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍژ  :تعاىل قوله ومنها

  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑژ : بقوله شركهم عليهم منكرًا وخبهم

  .16الرعد: ژ  ڑ  ک

 إقرارهم صح فلما ، ٨7الزخرف: ژ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئژ : تعاىل قوله ومنها 

 .  ٨7الزخرف:  ژېئ  ېئ  ژ  :بقوله عليهم منكرًا وخبهم

ژ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ : تعاىل قوله ومنها

 61العنكبوت:  ژۆ  ۈ  ژ : بقوله شركهم منكرًا وخبهم اعرتافهم صح فلما ، 61العنكبوت: 

ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ژ  ومنها قوله تعالى :,

حئ    جئی  ی  یژ : بقوله شركهم عليهم منكرًا وخبهم إقرارهم صح فلما ،63العنكبوت: ژ ىئ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ : وقوله ،63العنكبوت:  ژمئ  ىئ  يئ  

ۉ  ۉ  ې    ۅۋ   ۋ  ۅژ  :بقوله عليهم منكرًا وخبهم اعرتافهم صح فلما ، 2٥لقمان: ژ  ۈ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ : تعاىل وقوله ،  2٥لقمان:  ژې  

ژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

 السماوات خلق على القادر أن هو: غريه البتة هلم جواب ال الذي اجلواب أن شك وال ، 60 - ٥٩النمل: 
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: بقوله عليهم منكرًا وخبهم اعرتافهم تعني فلما. شيء على يقدر ال مجاد من خري معها، ذكر وما واألرض

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ : تعاىل قال ثم ، 60النمل:  ژڱ  ڱ  ڱ      ڱ    ڳڳ  ڳ  ڳژ 

 أن شك وال ,61 النمل:ژ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

  ۓے  ے  ۓژ : بقوله عليهم منكرًا وخبهم اعرتافهم تعني فلما قبله، كما غريه جواب ال الذي اجلواب

ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ژ : وعال جل قال ثم ، 61النمل:  ژڭ    ڭ  ڭ   ڭ  

 إقرارهم تعني فلما. قبله كما اجلواب أن شك وال 62النمل: ژ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 قال ثم ، 62النمل:  ژې  ى  ى    ېۉ    ې  ېژ : بقوله عليهم منكرًا وخبهم بذلك

ژ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ      ېئژ : تعاىل

ژ : بقوله عليهم منكرًا وخبهم بذلك إقرارهم تعني فلما قبله، كما اجلواب أن شك وال ، 63النمل: 

ٻ  ٻ  ٻ   ٱ ژ : وعال جل قال ثم ، 63النمل:  ژی  ی  ی  جئ    یىئ  ىئ  ىئ

 االعرتاف تعني فلما قبله، كما اجلواب أن شك وال ، 6٤النمل: ژ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ

 ، 6٤النمل:  ژٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ             ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺژ : بقوله عليهم منكرًا وخبهم

وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    وئې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئژ : وقوله

 شركائنا من ليس: أي ال،: هو غريه هلم جواب ال الذي اجلواب أن شك وال ، ٤0الروم: ژ  ۈئ  ېئ  ېئ

 اعرتافهم تعني فلما واإلحياء، واإلماتة والرزق اخللق من املذكور ذلك من شيئًا يفعل أن على يقدر من

 اهـ .الروم:  ژىئ  ىئ   ىئ  ی  ژ : بقوله عليهم منكرًا وخبهم

 بتوحيد املتعلقة األسئلة كل أن املوضع هذا غري يف ذكرنا ذلك وألجل ،جدًا كثرية هذا بنحو واآليات

 املقر ألن؛  اإلقرار ذلك على واإلنكار التوبيخ هلم رتب أقروا إذا أنهم منها يراد تقرير، استفهامات الربوبية

: وقوله ، 10إبراهيم:  ژڭ  ڭ  ۇ  ژ : تعاىل قوله حنو؛  ضرورة باأللوهية اإلقرار يلزمه بالربوبية

 ألن؛  إنكار استفهام هذا أن العلماء بعض زعم وإن ، 16٤األنعام:  ژې  ى   ى  ائ  ائ  ژ 
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 ينكرون ال ألنهم إنكار، استفهام وليس تقرير استفهام بالربوبية املتعلق االستفهام أن على دل القرآن استقراء

 اهـ.عليه الدالة اآليات كثرة رأيت كما الربوبية،

أقول : التعارض بني كالم العالمة ابن القيم والعالمة الشنقيطي رمحهما اهلل يف تقسيم التوحيد فإن 

كالم ابن القيم رمحه اهلل يتضمن األقسام الثالثة اليت دل عليها اإلستقراء وقد أوضح هذا بنفسه يف 

 حيث قال :(  1/48املدارج )

: والثاني العلمي، التوحيد: األول ويسمى والقصد، اإلرادة يف ونوع واالعتقاد، العلم يف نوع: نوعان التوحيد  

: نوعان أيضا الثاني وهذا واإلرادة، بالقصد والثاني واملعرفة، باألخبار األول لتعلق اإلرادي، القصدي التوحيد

 اهـ  .أنواع ثالثة فهذه اإلهلية، يف وتوحيد الربوبية، يف توحيد

 التوحيد الفارق بني املوحدين واملشركني واملنجي من الشرك هو توحيد األلوهية 

 : (380/ 14) الفتاوى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع

 مل فمن. واآلخرة األوىل يف والثواب اجلزاء يقع وعليه. واملشركني املوحدين بني الفارق هو: التوحيد وهذا

 توحيد أما. يشاء ملن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ال اهلل فإن. اخلالدين املشركني من كان به يأت

 - التوحيد ذلك فكان. حيبونه كما وحيبونهم غريه اهلل مع يعبدون وكانوا املشركون به أقر فقد: الربوبية

. هو إال رازق وال خالق وال ومليكه شيء كل رب هو اهلل كان فإذا. عليهم حجة - الربوبية توحيد هو الذي

 ال مثلهم عبد هو بل عطاء وال منع هلم بيده وال رزق وال خلق عليهم له وليس معه غريه يعبدون فلماذا

  ۆ  ۈ  ۈژ  اهلل قال فقد"  ليشفع"  قالوا فإن نشورا وال حياة وال موتا وال نفعا وال ضرا لنفسه ميلك

 وأما. بإذنه إال - والنبيني املالئكة من - شفاعة له من يشفع فال 2٥٥البقرة: ژ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ

 - مرقومة أو جمسدة صورهم على مثلت اليت - متاثيلهم أو - وأنصاب قباب من عليها نصب وما - قبورهم

 األصنام لسائر وال حبال هلا شفاعة ال فإنها. وشرعا عقال باطل فهذا بهم استشفاعا بها االستشفاع فجعل

 اهـ  .وغريهم والصاحلني واجلن للكواكب عملت اليت

 : (46 ص) الصابرين وقال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه عدة

 كانوا األصنام عباد فإن مبجرده الربوبية توحيد دون الشرك من املنجى هو األلوهية توحيد كان ولذلك

 ال وحده عبادته وهو األلوهية بتوحيد يأتوا مل ملا ولكن ومليكه وربه شيء كل خالق وحده اهلل بأن مقرين

 اهـ .ربوبيته  توحيد ينفعهم مل له شريك
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 وذلك ألمور :السيئات أسوأ الشرك أعظم الظلم والفساد وأقبح الذنوب وأكرب الكبائر و

بالظلم العظيم  وصفهو وقد أخرب اهلل أنه ال يغفره ملن لقيه به من غري توبة  كيف ال يكون كذلك-1

تعاىل وقال    13لقمان:  ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ژ  : قال تعاىل   واإلثم املبني والضالل البعيد

ۓ  ۓ  ڭ    ےڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ تعاىل  وقال. ٤٨النساء:  ژڭ  ڭ  ڭ      ۇ   

 116النساء:  ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      کژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک

ے  ژ وكيف ال يكون كذلك وقد أخرب سبحانه أنه حمبط جلميع األعمال ؟ قال تعاىل : -2 

 . 6٥الزمر:  ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

وكيف ال يكون كذلك وقد حكم اهلل على املشركني باخللود يف النار وحرم عليهم اجلنة ؟ قال تعاىل -3

 ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ   ژ 

  ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌژ وقال تعاىل :   6البينة: 

 . 72المائدة:  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ ال تعاىل : وهو أعظم أسباب اخلوف والضالل قك يكون كذل وكيف ال-4

 . ٨2األنعام:  ژپ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  
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ڄ    ڄٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄژ وقال تعاىل :   

 . 1٥1آل عمران:  ژڃ     ڃ  چ    ڃڃ

 واالستخالف والتمكني يف األرض قال تعاىل :وكيف ال يكون كذلك وهو مانع من النصر -5

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ژ 

ڎ   ڈ     ڈ  ژ        ڎچ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 . ٥٥النور:  ژڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ    ڑژ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ژ وكيف ال يكون كذلك وهو سبب للذم واخلذالن -6 

 . 22اإلسراء:  ژگ  گ  

 : (94-92/ 1) الكربى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف الفتاوى

 يف أخرجا كما أعظم الظلم، الشرك وهو وضده العدل، أعظم هو الدين أصل هو الذي التوحيد وهذا

 شق ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ : اآلية هذه نزلت ا: )مل قال مسعود، بن اهلل عبد عن الصحيحني

 العبد قول إىل تسمعوا أمل: فقال نفسه؟ يظلم مل أينا: وقالوا وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب على ذلك

 اهلل رسول يا: قلت) : قال مسعود ابن عن الصحيحني ويف (   ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ژ  الصاحل

 يطعم أن خشية ولدك تقتل أن: قال أي؟ ثم: قلت خلقك، وهو ندا هلل جتعل أن: قال أعظم؟ الذنب أي

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ژ : ذلك تصديق اهلل فأنزل. جارك حبليلة تزني أن: قال أي؟ ثم: قلت معك

 (. ژپ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ

ے   ے  ۓ  ۓ  ژ :  تعاىل  قال وهلذا الصالح، أعظم التوحيد أن كما الفساد، أعظم ... والشرك

ۅ    ۅ     ۋ  ۋڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  ژ  بقوله السورة ختم أن إىل. ٤القصص:  ژۉ  
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والكفر .  الشرك الفساد وأصل واإلميان، التوحيد الصالح فأصل ٨3القصص: ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ

 اهـ 

 

 

 

 أنواع الشرك 

 : (226/ 2) املستقيم الصراط قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف اقتضاء

ژ : سبحانه قال كما ما، تدبريا معه لغريه جيعل بأن: ربوبيته يف شرك:  نوعان الشرك أن: األمر ومجاع

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ    ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ

 وال استقالال،  ذرة ميلكون ال أنهم سبحانه فبني 22سبأ:  ژمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

 انقطعت فقد عونا، وال شريكا وال مالكا يكن مل ومن ملكه، على يعينونه وال. ذلك من شيء يف يشركونه

 .  عالقته

 ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ : تعاىل قال كما مسألة دعاء أو عبادة، دعاء غريه يدعى بأن: األلوهية يف وشرك

 . اهـ٥الفاتحة: 

 وينقسم الشرك باعتبار آخر إىل نوعني : أكرب وأصغر  

 : (118-115: ص)  الشبهات كشف قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل  كما يف شرح

 :نوعني على والشرك

" مطلقة منافاة للتوحيد مناف وهو الشارع أطلقه شرك كل": وهو امللة عن خمرج أكرب شرك: األول النوع

 أن أو اهلل، لغري ينذر أو اهلل، لغري يذبح أو اهلل لغري يصلي بأن اهلل لغري العبادة أنواع من شيئًا يصرف أن مثل

 وأنواع احلاضر، إال عليه يقدر ال أمر من إلنقاذه غائبًا يدعو أو قرب، صاحب يدعو أن مثل تعاىل اهلل غري يدعو

 .العلم أهل كتبه فيما معلومة الشرك
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 ينايف ال لكنه الشرك وصف الشارع عليه أطلق فعلي أو قولي عمل كل" وهو األصغر الشرك: الثاني النوع

 من تعاىل اهلل لغري أن يعتقد ال الذي اهلل بغري فاحلالف اهلل بغري احللف مثل مطلقة منافاة التوحيد

 عليه اهلل صلى النيب فيه قال خطري وهو الرياء ومثل أصغر، شركًا مشرك اهلل عظمة مياثل ما العظمة

 الشرك إىل الرياء يصل وقد (الرياء: فقال عنه  فسئل األصغر الشرك عليكم أخاف ما أخوف): وسلم

 يصل قد الرياء كثري أن على يدل وهذا الرياء بيسري األصغر للشرك اهلل رمحه القيم ابن مثل وقد األكرب،

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ : تعاىل قوله أن إىل العلم أهل بعض ذهب وقد األكرب، الشرك إىل

 مطلقًا الشرك من احلذر فالواجب أصغر، كان ولو شرك كل يشمل 116النساء:  ژڈ  ڈ  ژ

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ  :تعاىل اهلل قال وخيمة عاقبته فإن

 يكون أن لزم املشرك على اجلنة حرمت فإذا 72المائدة:  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڌ

 قامت ألنه الدنيا وخسر خالدًا، النار يف ألنه ريب ال اآلخرة خسر قد تعاىل باهلل فاملشرك أبدًا، النار يف خالدًا

ڃ  چ  ڃ  ژ : تعاىل اهلل قال شيئًا الدنيا من يستفد مل خسر ولكنه النذير وجاءه احلجة عليه

 فخسر 1٥الزمر:  ژڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڇچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

 يف فهم مؤمنني كانوا إن ألنهم أهله وخسر املورود، الورد وبئس النار وأوردها شيئًا منها يستفد مل ألنه نفسه

  .أختها لعنت أمة دخلت كلما ألنه فكذلك النار يف كانوا وإن بهم، يتمتع فال اجلنة

ڤ  ڤ   ژ : عنه اهلل حكى كما احلنفاء ماموإ الرمحن خليل خافه وقد جدًا خفي الشرك أن واعلم

 إجعلين : أي اجنبين معنى ألن" وامنعين: "يقل ومل ژڤ  ژ  :قوله وتأمل 3٥إبراهيم:  ژڤ  ڦ  ڦ  

 عد،بأ كان جانب، يف وهي جانب يف كان إذا ألنه منعينإ من أبلغ وهذا جانب، يف األصنام عبادةو جانب يف

 على النفاق خياف كلهم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب من ثالثني أدركت: "مليكة أبي ابن وقال

 لك مساني هل اهلل أنشدك: "اليمان ابن حلذيفة عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري وقال " نفسه

 "املنافقني من مسى من مع وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 اهلل صلى اهلل لرسول ظهر ملا ذلك يكون أن خاف ولكنه باجلنة بشره وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن مع

 أن العبد فعلى مؤمن، إال النفاق خياف وال منافق، إال النفاق يأمن فال حياته، يف أفعاله من وسلم عليه

نفسي على شيئ ما جاهدتها  جاهدت ما" السلف بعض قال عليه نفسه جياهد وأن اإلخالص على حيرص
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 جيعل بأن وذلك العبد على اإلخالص ييسر اهلل ولكن باهلني ليس جدًا صعب أمره فالشرك" اإلخالص على

 اهـ .اهلل وجه بعمله فيقصد عينيه نصب اهلل

األقوال محى التوحيد وسده مجيع الطرق املفضية إىل الشرك  يف ة النيب صلى اهلل عليه وسلم محاي

 واألفعال

 كما تطروني، ال): يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت: املنرب على يقول عنه، اهلل رضي عمر  عن-1

 .3445 رواه البخاري برقم (ورسوله اهلل، عبد فقولوا عبده، أنا فإمنا مريم، ابن النصارى أطرت

وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن رجاًل قال: يا حممد يا سيدنا وابن سيدنا وخرينا وابن خرينا. فقااال  -2

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )  يا أيها الناس عليكم بتقواكم  ال يستهوينكم الشيطان أنا حممد بن عبد 

لاايت ناازليت ا فااوق م عااوني  حااب أن ترف مااا أ سااوله, واهلل  بااد اهلل ور ناازلين اهلل(.  اهلل, ع ــد ) أ ( 3/1٥3أخرجــه أحم

    وغيره وسنده صحيح.

لاادين فإمنااا -3 لااو يف ا ياااكم والغ وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وساالم: ) إ

وصااححه  ( وغريهمااا 1/215وأمحااد ) 3029أخرجه ابن ماجة برقم  أهلك من كان قبلكم بالغلو يف الدين (.

 .أللباني رمحه اهللالعالمة ا

عااون (. -4 لااك املتنط ساالم: ) ه يااه و صاالى اهلل عل سااول اهلل  قااال ر قااال:  نااه  ضااي اهلل ع سااعود ر باان م بااد اهلل  عاان ع و

 .2670أخرجه مسلم برقم قاهلا ثالثًا. 

 وضئ ربك أطعم: أحدكم يقل ال ): قال أنه وسلم، عليه اهلل صلى النيب عن عنه، اهلل رضي هريرة أبي عن-5

حاادكم يقل وال موالي، سيدي: وليقل ربك، اسق ربك، ماايت، عباادي: أ قاال أ رواه  ( وغالمااي وفتاااتي فتاااي: ولي

                  . 2249ومسلم برقم  2552البخاري برقم 

 فدعوا الشمس حاجب طلع ذاإ): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنهما، اهلل رضي عمر ابن عن-6

 الشمس طلوع بصالتكم حتينوا تغيب وال حتى الصالة فدعوا الشمس حاجب غاب وإذا تربز، حتى الصالة

واللفظ  829ومسلم برقم  3273رواه البخاري برقم   (الشيطان أو شيطان، قرني بني تطلع  فإنها غروبها، وال

 .للبخاري 

: مساجد ثالثة إىل إال الرحال تشد ال): قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنه، اهلل رضي هريرة أبي عنو-7

ومسلم  1189رواه البخاري برقم (  األقصى ومسجد وسلم، عليه اهلل صلى الرسول ومسجد احلرام، املسجد

 .1397برقم 
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 .النهي عن البناء على القبور واختاذها مساجد وهي كثرية  سيأتي إن شاء اهلل من األحاديث يفما -8

 : (134 ص) الكايف اهلل يف اجلوابقال العالمة ابن القيم رمحه 

 سبحانه هلل التطوع صالة عن نهى حتى محاية، أعظم التوحيد جانب وسلم عليه اهلل صلى  النيب محى وقد 

 هاتني يف هلا يسجدون الذين الشمس بعباد التشبه إىل ذريعة يكون لئال غروبها؛ وعند الشمس طلوع عند

 .احلالتني

 يسجد اللذين بالوقتني الوقتني هذين التصال والصبح؛ العصر بعد الصالة منع بأن الذريعة وسد

 اهـ .للشمس فيهما املشركون

 : (112/ 3) املوقعني إعالموقال رمحه اهلل يف 

 ذلك، فعل من ولعن القبور، على املساجد بناء عن نهى  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: عشر الثالث لوجها

 املصابيح إيقاد وعن وعندها، إليها الصالة وعن مساجد، واختاذها وتشريفها، القبور، جتصيص عن ونهى

 اختاذها إىل ذريعة ذلك يكون لئال إليها، الرحال شد وعن عيدا، اختاذها عن ونهى بتسويتها، وأمر عليها،

 اهـ .للذريعة سدًا خالفه قصد بل يقصده مل ومن قصده من على ذلك وحرم بها، واإلشراك أوثانا

 : (116/ 3) وقال رمحه اهلل يف املصدر السابق

 اخلطيب وذم (حممد وشاء اهلل شاء ما تقولوا ال): قال  وسلم عليه اهلل صلى أنه: واألربعون الثالث الوجه

 املعنى يف التشريك لذريعة سدا غوى، فقد عصاهما ومن رشد، فقد ورسوله اهلل يطع من: قال الذي

: وشئت اهلل شاء ما): له قال للذي قال وهلذا اللفظ، يف حتى الشرك ملادة وحسما اللفظ، يف بالتشريك

 فصالة والقصد، الفعل يف سدها كما اللفظ يف إليه الذريعة وسد الشرك مادة فحسم (؟ ندا هلل أجعلتين

 . اهـوأعمها وأزكاها وأمتها صالة أكمل آله وعلى عليه وسالمه اهلل

 :  (120/ 3)رمحه اهلل يف املصدر السابق  وقال

 وفتاتي، فتاي: يقول ولكن وأميت، عبدي: وجاريته لغالمه يقول أن الرجل نهى أنه: والستون اخلامس الوجه

 هاهنا الرب كان وإن واملعنى، اللفظ يف الشرك لذريعة سدًا ربك، أطعم ربك، وضئ: لغالمه يقول أن ونهى

 إطالق من ومنع والفتاة، الفتى لفظ إىل واألمة العبد لفظ عن فعدل اإلبل؛ ورب الدار كرب املالك هو

 اهـ .الشرك لذريعة وسدًا التوحيد جلانب محاية السيد، على الرب لفظ

 وبوب شيخ اإلسالم اجملدد حممد بن عبد الوهاب يف كتابه العظيم كتاب التوحيد :
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 اهلل عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إىل الشرك اهـباب ما جاء يف محاية املصطفى صلى 

 : (214 ص) التوحيد كتاب شرح السديد القولوقال العالمة السعدي رمحه اهلل يف 

 الرتمجة هذه نظري تقدم الشرك طرق وسده التوحيد محى وسلم عليه اهلل صلى املصطفى محاية يف جاء ما

 املفضية الطرق مجيع باجتناب إال وحيصن حيفظ وال يتم ال التوحيد فإن باملقام، اهتماما املصنف وأعادها

 محايته فيه الباب وهذا الفعلية، الطرق بسد التوحيد محاية فيه األول أن البابني بني والفرق الشرك، إىل

 يتعني فإنه الشرك يف الوقوع منه خيشى الذي الغلو إىل يفضي قول فكل باألقوال والتحفظ بالتأدب وسده

  اهـ  .برتكه إال التوحيد يتم وال اجتنابه

 : (308 ص) التوحيد كتاب وقال ابن قاسم رمحه اهلل يف حاشية

 اهـ واألفعال األقوال يف الشرك طرق وسد التوحيد، محى محى

 يف احلميد العزيز تيسريوقال الشيخ سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل يف كتابه   

 : (634 ص)  التوحيد كتاب شرح

 التوحيد معها يضمحل اليت واألعمال األقوال من يشوبه عما التوحيد محى وسلم عليه اهلل صلى محايته

 اهـ   وسلم عليه اهلل صلى عنه الثابتة السنة يف كثري وهذا ينقص، أو

  محى التوحيد وسدهم الطرق املفضية إىل الشركمحاية الصحابة رضي اهلل عنهم 

 فعل كيف تر أمل: فقرأ الفجر، بنا فصلى واملدينة، مكة بني عمر مع كنت: قال سويد بن املعرور عن -1

 النيب فيه صلى مسجد: فقالوا عنهم فسأل مسجد، يف فيصلون ينزلون أقواما رأى ثم قريش، ولئيالف ربك،

 من بشيء مر من بيعا، أنبيائهم آثار اختذوا أنهم قبلكم كان من هلك إمنا): فقال وسلم، عليه اهلل صلى

( وابن أبي شيبة  119-2/118أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه ) (فليمض وإال فليصل الصالة فحضرت املساجد

 ( وإسناده صحيح .377-2/376يف مصنفه )

 : (281/ 1) الفتاوى جمموعقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل معلقا على هذا األثر كما يف 

 رأى نزوله موضع ألنه فيه صلى بل فيه بالصالة ختصيصه يقصد مل وسلم عليه اهلل صلى النيب كان فلما 

 املكان ذلك ختصيص بل متابعة ليس قصده يف له موافقة غري من الفعل صورة يف مشاركته أن عمر

 متشبه ذلك ففاعل ذلك يف بهم التشبه عن املسلمني ونهى بها هلكوا اليت الكتاب أهل بدع من بالصالة

 اهـ .القلب عمل هو الذي القصد يف والنصارى باليهود ومتشبه الصورة يف وسلم عليه اهلل صلى بالنيب



20 
 

 : (279-278/ 2) املستقيم الصراط اقتضاءوقال رمحه اهلل يف  

 بل الصحابة، من عمر ابن غري عن ينقل مل فهذا ،اتفاقًا  فيها صلى اليت البقاع تلك يف الصالة قصد فأما

 إىل املدينة من يذهبون  واألنصار املهاجرين من األولني، السابقني وسائر وعلي، وعثمان وعمر بكر أبو كان

 عليه اهلل صلى النيب مصليات يف الصالة حترى أنه منهم أحد عن ينقل ومل ومسافرين، وعمارًا حجاجًا مكة

. غريهم من هلا وأتبع بسنته أعلم فإنهم أسبق، إليه لكانوا مستحبًا عندهم كان لو هذا أن ومعلوم. وسلم

 بها، متسكوا بعدي، من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم): وسلم عليه اهلل صلى قال وقد

 (.ضاللة بدعة وكل  بدعة حمدثة كل فإن األمور وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها وعضوا

 ليس نظريه، خالفه إذا الصحابي وقول ابتدع، مما هو بل الراشدين، اخللفاء سنة من ليس هذا وحتري

 الصحابة؟ مجاهري عن به انفرد إذا فكيف حبجة،

 فيه بهم التشبه عن نهينا مما الكتاب بأهل والتشبه مساجد اختاذها إىل ذريعة فيها الصالة حتري فإن: أيضًا

 وعند الشمس، طلوع عند الصالة عن بالنهي املادة هذه حسم قد والشارع باهلل، الشرك إىل ذريعة وذلك

 الزمان، وهذا املكان هذا يف املشروعة الصالة عن نهى قد كان فإذا مساجد، القبور اختاذ عن وبالنهي غروبها،

 أن غري من فيه، صالتهم أو فيه، قيامهم اتفق مكان يف والدعاء الصالة قصد يستحب فكيف. للذريعة سدا

 . فيه؟ والدعاء فيه للصالة قصدوه قد  يكونوا

 اليت األماكن وقصد فيه، والصالة ثور جبل وقصد فيه، والصالة حراء جبل قصد الستحب هذا ساغ ولو

 مقام إنهما يقال اللذين بدمشق، قاسيون جبل بطريق اللذين كاملقامني فيها، قاموا األنبياء إن يقال

 والشام باحلجاز اليت البقاع من ذلك، وأمثال قابيل، دم مغارة إنه يقال الذي واملقام وعيسى، إبراهيم

 .وغريهما

 ال خبرب ولي، أو نيب، قرب أو نيب، مقام هذا إن: يقال فإنه القبور، مفاسد إليه أفضت ما إىل يفضي ذلك ثم

 اهلل دون من يعبد وثنا فيصري مسجدا، اختاذه ذلك على يرتتب ثم حقيقته، تعرف ال مبنام أو قائله، يعرف

 الصدق بني يقرن كما والكذب، الشرك بني كتابه يف يقرن سبحانه واهلل! إفك على مبين شرك. تعاىل

 اهـ .واإلخالص

 : (88/ 2) قال ابن وضاح يف كتابه البدع-2

 حتتها بويع اليت الشجرة بقطع اخلطاب بن عمر أمر: »يقول طرسوس أهل مفيت يونس بن عيسى مسعت  

 قال «الفتنة عليهم فخاف,  حتتها فيصلون يذهبون كانوا الناس ألن فقطعها,  وسلم عليه اهلل صلى النيب
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. 1عمر فقطعها,  الشجرة يأتون كانوا الناس أن نافع عن,  عون ابن حديث من عندنا وهو: يونس بن عيسى

 اآلثار وتلك املساجد تلك إتيان يكرهون املدينة علماء من وغريه أنس بن مالك وكان: وضاح ابن قال

 دخل الثوري سفيان أن يذكرون ومسعتهم: وضاح ابن قال حدًاوأ ءاقبا عدا ما وسلم عليه اهلل صلى للنيب

 ممن أيضًا غريه فعل وكذلك,  فيها الصالة وال اآلثار تلك يتبع ومل فيه فصلى املقدس بيت مسجد

 ألئمة باالتباع فعليكم: وضاح ابن قال سفيان فعل يعد فلم املقدس بيت مسجد أيضًا وكيع وقدم. به يقتدى

 منكرًا كان الناس من كثري عند معروف اليوم هو أمر من كم: مضى من بعض قال فقد املعروفني؛ اهلدى

 زينة عليها بدعة وكل,  منه يبعده مبا إليه ومتقرب,  عليه يبغضه مبا إليه ومتحبب,  مضى من عند

 اهـ.وبهجة

 : (274/ 2) املستقيم الصراط قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف اقتضاء

 عليه اهلل صلى النيب حتتها بويع اليت الشجرة بقطع أمر اخلطاب بن عمر أن: وغريه وضاح بن حممد وروى

 .  عليهم الفتنة عمر فخاف. حتتها يذهبون كانوا الناس ألن  وسلم

 علماء من وغريه مالك كان: وضاح بن حممد فقال  املشاهد إتيان يف عنهم اهلل رضي العلماء اختلف وقد

 بيت الثوري سفيان ودخل. وأحدًا قباء عدا ما باملدينة، اليت اآلثار وتلك املساجد تلك إتيان يكرهون املدينة

 اهلل رضي عمر حلديث مطلقا، كرهوها فهؤالء. فيها الصالة وال اآلثار، تلك يتبع ومل فيه وصلى املقدس

 الكتاب . اهـ بأهل التشبه وإىل ،أعيادًا اختاذها إىل ذريعة هو إذ املقابر عند الصالة يشبه ذلك وألن هذا، عنه

بنا دانيال بالسوس، دت فتح تسرت مع األشعري قال: فأصعن مطرف بن مالك أبي الرِّباب أنه قال: شه-3

قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستقوا به وأصبنا معه ستني جرة خمتمة قال: ففتحنا جرة من 

وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها فوجدنا يف كل جرة عشرة آالف. قال همام: ما أره إال قال: عشرة أدناها 

آالف، وأصبنا معه ربطتني من كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنرب 

إليه الربطتني بعد  يقال له حرقوص قال: أعطاه األشعري الربطتني وأعطاه مائيت درهم قال: ثم إنه طلب

ذلك فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بني أصحابه، قال: وكان معنا أجري نصراني يسمى نعيمًا قال: 

بيعوني هذه الربعة مبا فيها قالوا: إن مل يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب اهلل، قال: فإن الذي فيها كتاب 

 
 نحوه ( من طريق ابن عون به 2/100( وابن سعد في الطبقات )2/37٥قلت هذه القصة أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ) 1

 عمر أن نافع عن صحيح بإسناد سعد ابن عند وجدت ثم ( :  7/31٥ابن حجر في الفتح في كتاب الجهاد في باب البيعة في الحرب )  الحافظ قال 
 .اهـ فقطعت،  بقطعها،  أمر ثم فتوعدهم،  عندها،  فيصلون الشجرة،  يأتون قوما أن بلغه
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، ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع اهلل، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه الربعة بدرهمني

  .1املصاحف ألن األشعري وأصحابه كرهوا ذلك الكتاب

 

 

 : (171-170/ 27) الفتاوى جمموعيف  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما

 أنه ذكروا. باق ميت سرير هناك وجدوا تسرت فتحوا ملا املسلمني فإن الباب؛ هذا يسدون السلف كان وهلذا 

 أبو ذلك يف فكتب. به يستسقون الناحية تلك أهل وكان احلوادث ذكر فيه كتابا عنده ووجدوا" دانيال" 

 منها واحد يف بالليل يدفن ثم قربا عشر ثالثة بالنهار حيفر أن عمر إليه فكتب. عمر إىل األشعري موسى

  اهـ .به الناس يفتنت لئال قربه؛ ويعفى

 صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك أال: طالب أبي بن علي لي قال: قال األسدي، اهلياج أبي عن-4

 . 969رواه مسلم برقم  (سويته إال مشرفا قربا وال طمسته إال متثاال تدع ال أن) وسلم؟ عليه اهلل

 فمر القبور، بتسوية يأمر عنه اهلل رضي عفان بن عثمان رأيت ): قال حسنة، بن شرحبيل بن اهلل عبد عن-5

( بإسناد 3/1018. رواه ابن شبة يف تاريخ املدينة )( فسوي به فأمر عثمان، بنت عمرو أم قرب هذا: فقالوا بقرب

 صحيح

 وال املشي فأسرعوا جبنازتي انطلقتم إذا: فقال املوت حضره حني موسى أبو أوصى: قال بردة أبي عن-6

 أنين وأشهدكم بناء قربي على جتعلوا وال الرتاب وبني بيين حيول شيئًا حلدي يف جتعلوا وال جممر يتبعين

 عليه اهلل صلى اهلل رسول من نعم: قال ؟شيئًا فيها مسعت أو قالوا  خارقة أو سالقة أو حالقة كل من بريء

 . 79( وقوى إسناده العالمة احملدث األلباني يف حتذير الساجد ص 4/397. رواه امحد ) وسلم

 
( وابن أبي خيثمة في "التاريخ" وأبو بكر ابن أبي داود في "كتاب الشريعة" وابن حزم 27، 3/26"المصنف": )أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في  1

 به ط. المنيرية( من طريق همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى - ٩/٤٥في "المحلى": )
 . (1٩٤ج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل )ص: التحجيل في تخريج ما لم يخراهـ  وهذا اللفظ البن أبي شيبة، وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

 وقد سئل الشيخ األلباني رحمه هللا عن هذه القصة فقال :   

 التفصيل،  بنفس صحيحا   كان إن اآلن أستحضر ال ذكرته الذي فالتفصيل روايات،  عدة لها هي أو له وهو ثابت،  صحيح أصل لها الرواية هذه المهم
 الهدى." ثابت فهذا وتعالى تبارك هللا دون من يعبد أو فيعظم إليه يؤتى أن يمكن ال أنه بحيث عليه نهرا   وأجروا وحفروا اكتشفوا فعل   أنه المهم لكن

 . (2٩1/ 2) العقيدة في موسوعة أللبانياهـ   (00: ٥7: ٥3/ 30٤" )والنور
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 أبي وابن( 6129/  418/  3) الرزاق عبد رواه . فسطاطًا قربه على يضربوا ال أن أوصى أنه هريرة أبي عن-7

كما قال العالمة األلباني رمحه اهلل يف حتذير  صحيح وإسناده ( 338/  4) سعد وابن (135/  4 )شيبة

 .118الساجد ص 

 «عمله يظله فإمنا غالم، يا انزعه: »فقال الرمحن، عبد قرب على فسطاطًا عنهما اهلل رضي عمر ابن ورأى-8

 ( .2/95علقه اإلمام البخاري يف صحيحه)

 الدينهدم معامل الوثنية والشرك من سنن املرسلني وأتباعهم إىل يوم 

إن األنبياء مجيعا جاؤوا بالدعوة إىل التوحيد وحماربة الشرك والوثنية وعبادة األصنام وإزالتها من األرض 

وسأذكر هنا بعض ما جاء  ليعبد اهلل وحده ال شريك له ويكون الدين كله هلل وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك

 .ليزداد املوحد بصرية  اهلل وإزالتهدون اوثان اليت عبدت من عن بعض األنبياء يف هدم األصنام واأل

ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  قال اهلل تعاىل عن خليله إبراهيم

ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ           ەئ   ەئ    وئ  وئ 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   

ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ     ڌ  ڌ  ڎ   

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ    ھہ  ہ

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ         ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې    ى   ى   ائ  ائ  

  71 - ٥1 األنبياء: ژەئ  ەئ  
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 وقال تعاىل يف قصة كليمه موسى وحتريقه ونسفه لعجل السامري :

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ 

ک  ک  ک  ک  گ  گ     ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ       ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    

ائ  ائ     ىۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ   کک  ک

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ائې  ى  ى

ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب       ېئېئ

 . ٩٨ - ٨0طه:  ژ  ىب  يب   جت  حت  خت   مبخب

 وأما عيسى ابن مريم عليه السالم فإنه ينزل يف آخر الزمان ويكسر الصليب
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 أن ليوشكن بيده، نفسي والذي): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: يقول عنه، اهلل رضي عن أبي هريرة

 ال حتى املال ويفيض اجلزية، ويضع اخلنزير، ويقتل الصليب، فيكسر مقسطا، حكما مريم ابن فيكم ينزل

 155ومسلم برقم  2222رواه البخاري برقم  (أحد يقبله

 ل من أرسل من أصحابه لذلكسأروأما نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم فقد حطم األصنام بيده و

 بعث اهلل به نبيه صلى اهلل عليه وسلم الدعوة إىل التوحيد وحتطيم األوثان أعظم ما

 وأنهم ضاللة، على الناس أن أظن اجلاهلية يف وأنا كنت: السلمي رضي اهلل عنه قال  عبسة بن عن عمرو

 عليه، فقدمت راحليت، على فقعدت ،أخبارًا خيرب مبكة برجل فسمعت األوثان، يعبدون وهم شيء على ليسوا

: له فقلت مبكة، عليه دخلت حتى فتلطفت قومه، عليه جرءاء مستخفيًا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فإذا

 بصلة أرسلين ):قال أرسلك؟ شيء وبأي: فقلت (اهلل أرسلين): قال نيب؟ وما: فقلت نيب ( أنا): قال أنت؟ ما

 وعبد( )حر : قال هذا؟ على معك فمن: له قلت (شيء به يشرك ال اهلل يوحد وأن األوثان، وكسر األرحام،

 يومك ذلك تستطيع ال إنك): قال متبعك . إني: فقلت به، آمن ممن وبالل بكر، أبو يومئذ ومعه: قال

 إىل فذهبت: قال (فأتين ظهرت قد بي مسعت فإذا أهلك إىل ارجع ولكن الناس، وحال حالي ترى أال هذا،

 حني الناس وأسأل  األخبار أخترب فجعلت أهلي يف وكنت املدينة، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وقدم أهلي

 املدينة؟ قدم الذي الرجل هذا فعل ما: فقلت املدينة، أهل من يثرب أهل من نفر علي قدم حتى املدينة، قدم

 يا: فقلت عليه، فدخلت املدينة فقدمت ذلك، يستطيعوا فلم قتله قومه أراد وقد سراع إليه الناس فقالوا

 عما أخربني اهلل نيب يا: فقلت.بلى: فقلت: قال مبكة، لقيتين الذي أنت نعم،): قال أتعرفين؟  اهلل رسول

 الشمس تطلع حتى الصالة عن أقصر ثم الصبح، صالة صل): قال الصالة، عن أخربني وأجهله، اهلل علمك

 الصالة فإن صل ثم الكفار، هلا يسجد وحينئذ شيطان، قرني بني تطلع حني تطلع فإنها ترتفع، حتى

 أقبل فإذا جهنم، تسجر حينئذ فإن الصالة، عن أقصر ثم بالرمح، الظل يستقل حتى حمضورة مشهودة

 الشمس، تغرب حتى الصالة عن أقصر ثم العصر، تصلي حتى حمضورة مشهودة الصالة فإن فصل، الفيء

: قال عنه، حدثين فالوضوء اهلل نيب يا: فقلت: قال (الكفار هلا يسجد وحينئذ شيطان، قرني بني تغرب فإنها

 إذا ثم وخياشيمه، وفيه وجهه، خطايا خرت إال فينتثر ويستنشق فيتمضمض، وضوءه يقرب رجل منكم ما)

 إال املرفقني، إىل يديه يغسل ثم املاء، مع حليته أطراف من وجهه خطايا خرت إال اهلل، أمره كما وجهه غسل

 ثم املاء، مع شعره أطراف من رأسه خطايا خرت إال رأسه، ميسح ثم املاء، مع أنامله من يديه خطايا خرت

 وأثنى اهلل فحمد فصلى، قام هو فإن املاء، مع أنامله من رجليه خطايا خرت إال الكعبني، إىل قدميه يغسل

 .(أمه ولدته يوم كهيئته خطيئته من انصرف إال هلل، قلبه وفرغ أهل، له هو بالذي وجمده عليه
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 يا: أمامة أبو له فقال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول صاحب أمامة أبا احلديث بهذا عبسة بن عمرو فحدث

 سين، كربت لقد أمامة، أبا يا: عمرو فقال الرجل، هذا يعطى واحد مقام يف تقول ما انظر عبسة، بن عمرو

 اهلل رسول من أمسعه مل لو اهلل، رسول على وال اهلل على أكذب أن حاجة بي وما أجلي، واقرتب عظمي، ورق

 أكثر مسعته ولكين ،أبدًا به حدثت ما مرات، سبع عد حتى ثالثًا أو مرتني، أو مرة، إال وسلم عليه اهلل صلى

 .832رواه مسلم برقم . ذلك من

 ألصنام اليت كانت حول الكعبة عام الفتحاحتطيم النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 وثالث ستون البيت وحول مكة، وسلم عليه اهلل صلى النيب دخل: قال عنه، اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد عن

  ژں  ڻ  ڻ          ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱژ : ويقول يده، يف بعود يطعنها فجعل نصب، مائة

 .4720رواه البخاري برقم   ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  ژ 

 

 

 صلى اهلل عليه يبعث أصحابه لطمس التماثيل وتسوية القبور كان

 أبعثك أال: طالب أبي بن علي لي قال: قال األسدي، اهلياج أبي عن 969فقد أخرج مسلم يف صحيحه برقم  

 (سويته إال مشرفا قربا وال طمسته إال متثاال تدع ال أن) وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على

 الروم بأرض عبيد بن فضالة مع كنا: قال شفي بن مثامةعن  968ورى مسلم أيضا يف صحيحه برقم 

 عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت قال ثم فسوي، بقربه عبيد بن فضالة فأمر لنا، صاحب فتويف برودس،

 (بتسويتها يأمر): وسلم

 خالدا رضي اهلل عنه هلدم العزى النيب صلى اهلل عليه وسلم يرسل

 بها وكانت خنلة، إىل الوليد بن خالد بعث مكة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فتح ملا: قال الطفيل، أبي عن

 أتى ثم عليها، كان الذي البيت وهدم السمرات، فقطع مسرات، ثالث على وكانت,  خالد فأتاها العزى،

 به بصرت فلما خالد، فرجع,  «شيئا تصنع مل فإنك ارجع: »فقال فأخربه، وسلم عليه اهلل صلى النيب

,  عريانة امرأة فإذا,  خالد فأتاها عزى، يا عزى يا: يقولون وهم,  اجلبل يف أمعنوا حجبتها، وهم السدنة

 عليه اهلل صلى النيب إىل رجع ثم قتلها، حتى بالسيف فعممها رأسها، على الرتاب حتتفن,  شعرها ناشرة
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 902وأبو يعلى يف مسنده برقم  11483أخرجه النسائي يف سننه برقم  «العزى تلك: »فقال,  فأخربه وسلم

 وغريهما وإسناده حسن .

 وهدم الصحابة رضي اهلل عنهم الالت يف الطائف بأمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 وملوك وعلماء املسلمني هدمها الفاحتون  وقباب معابد وأوثان

ن غريها من البلدان اليت فتحها املسلمون كانت مليئة باألصنام من املعلوم بداهة أن جزيرة العرب فضال ع

ذلك سبيال  استطاعوا إىل اليت تعبد من دون اهلل وكلما فتح املسلمون بلدا أزالوا معامل الوثنية ما

وحطموا تلك املعابد واألوثان تأسيا بسنة نبينا صلى اهلل عليه وسلم يف حتقيق التوحيد وحمق الشرك 

فطهروا البلدان اليت فتحوها من ذلك حتى جند الشيطان الشيعة والصوفية  يفضي إليه  وسد كل طريق

من خالل بناء املشاهد واملساجد والقباب على فأعادوا الوثنية مرة أخرى يف البلدان اليت يتواجدون فيها 

لشرك من أنواع إضافة إىل امع ما حيصل يف تلك املناسبات  -القبور وشد الرحال إليها واختاذها أعيادا 

والطواف حوهلا والعكوف عندها والذبح والنذر هلا وطلب املدد والولد من أصحابها  -املعاصي واملوبقات 

واالستغاثة بهم يف تفريج الكربات والتوجه إليهم يف قضاء احلاجات  فعل ذلك الشيعة والصوفية تارة بقوة 

ريق استغالل جهل كثري من الناس يف كثري من وتارة عن طالسلطان وتلبيس دعاتهم من أولياء الشيطان 

 بالشبهات واألكاذيب فكان ما مالبلدان بدينهم وغربة التوحيد وأهله بني أظهرهم فملئوا أمساعهم وقلوبه

كان واهلل املستعان فقام أتباع األنبياء ومحاة التوحيد وحراس العقيدة العاملون باحلق الرامحون للخلق مبا 

 التحذير والبيان وإنكار املنكر العظيم باليد واللسان كل حسب قدرته واستطاعته وال من مأوجب اهلل عليه

 .بقي احلق والباطل يف كل مكان وزمان ن وأولياء الشيطان يف جهاد وخصام مايزال أولياء الرمح

وحتيطم وسأذكر هنا بعض األمثلة التارخيية ملاقام به الفاحتون وملوك وعلماء اإلسالم من إزالة األوثان 

  األشياء اليت كانت  تقر بها عني الشيطان واهلل حسبنا وعليه التكالنمن األصنام وتطهري األرض 

الذين قاموا والضرائح, ونذكر هنا بعض القادة  التاريخ اإلسالمي حافل بذكر القيام بهدم األصنامإن 

 :ومن تبعهم بإحسان  بهدم األصنام

 أصنام مسرقند يف خالفة الوليد بن عبدامللكقتيبة بن مسلم يهدم وحيرق -1

 : (48/ 4) التاريخ يف الكامل هـ ( يف630قال اإلمام املؤرخ ابن األثري رمحه اهلل )ت 

 غوزك فجاءه. فأحرقت بها وأمر عليها، ما وأخذ العظيم، كالقصر فكانت باألصنام-قتيبة بن مسلم  - وأتي

 أنا: قتيبة فقال. هلك أحرقها من أصناما منها فإن األصنام، هلذه تتعرض ال واجب، علي شكرك إن: فقال
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 ألف مخسني الذهب مسامري بقايا من فوجدوا فاحرتقت، أشعلها ثم فكرب، بالنار فدعا بيدي، أحرقها

 اهـ .مثقال

 اخلليفة العباسي هارون الرشيد رمحه اهلل,فقد حرص على هدم إيوان كسرى لكنه عجز عن ذلك  .-2

 ة العباسي املأمون قام بضرب األهرام الفرعونية اليت يف مصر باملنجنيق ولكنها مل تؤثر فيها  .اخلليف-3

 ( : 432-431/  1) قال ابن خلدون يف مقدمته 

 يف وهو خالد بن حييى إىل وبعث هدمه على الّرشيد اعتزم مّلا كسرى إيوان يف للعرب وقع ما مثل وهذا

 آبائك ملك عظم على به يستدّل ماثال واتركه تفعل ال املؤمنني أمري يا فقال ذلك يف يستشريه حمبسه

 وشرع ألصرعّنه واهلل للعجم الّنعرة أخذته وقال الّنصيحة يف فاّتهمه اهليكل ذلك ألهل امللك سلبوا اّلذين

 بعد العجز أدركه إذا حّتى اخلّل عليه وصّب بالّنار ومحاه الفؤوس له واّتخذ عليه األيدي ومجع هدمه يف

 على واستمّر تفعل ال فقال اهلدم عن الّتجايف يف ثانيا يستشريه حييى إىل بعث الفضيحة وخاف كّله ذلك

 وأقصر الّرشيد فعرفها العجم مصانع من مصنع هدم عن العرب وملك املؤمنني أمري عجز يقال لئّلا ذلك

 وشرعوا بطائل حيل فلم هلدمها الفعلة ومجع مبصر اّليت األهرام هدم يف للمأمون اّتفق وكذلك هدمه عن

 إىل وهو هدمهم منتهى كان وهنالك احليطان من بعده وما والّظاهر احلائط بني جّو إىل فانتهوا نقبه يف

 حنايا وكذلك. أعلم واهلل احليطان تلك بني ركازا وجد أّنه الّزاعمون ويزعم ظاهر منفذ يقال فيما اليوم

 تلك حجارة الّصّناع وتستجيد لبنائهم احلجارة انتخاب إىل تونس مدينة أهل حتتاج العهد هذا إىل املعّلقة

 وجتتمع الّريق عصب بعد إّلا جدرانها من الّصغري يسقط وال العديدة األّيام هدمها على فيحاولون احلنايا

 اهـ « .96: 37 َتْعَمُلوَن َوما َخَلَقُكْم َواهلل» كثريا صباي أّيام يف منها شهدت املشهورة احملافل له

اخلليفة العباسي املعتصم قام بهدم الصنم الكبري الذي بناه امللك )كاوس( يف مدينة فرغانة من مدن -4

 : املدبر األعظم وامسه ) كاوسات(.خراسان, كان هذا الصنم يقال له

الذي أباد الكفار وهدم األصنام وكان من أعظم  السلطان حممود بن سبكتكني القائد الفذ رمحه اهلل -5

دخل اهلند وهدم الصنم األعظم املسمى )يومنات( وقد كان الناس يف تلك اجلهات حيجون  إليه  ذلك أنه

 من كل فج عميق كما حيجون إىل الكعبة وأعظم ويعبدونه من دون اهلل 

 وهو يتحدث عن نهاية دولته : (286/ 12) والنهاية بدايةظ ابن كثري رمحه اهلل يف القال احلاف

 وستني ست سنة يف أمرهم ابتداء كان وقد وغريها، غزنة بالد عن سبكتكني بين دولة انقضت وبذلك

 وأكثرهم الكفرة، يف جهادا وأكثرهم امللوك، خيار من وكانوا ومخسمائة، وأربعني سبع سنة إىل وثلثمائة
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 من غريهم جيمع مل ما األموال من ومجعوا الكفار، وأبادوا األصنام كسروا وقد ،وعددًا وعددًا ونساًء أموااًل

 امللوك . اهـ

وقد ذكر عدد من املؤرخني قصة هدم هذا الصنم الكبري أسوق إليك أيها القارئ الكريم طرفا من ذلك ملا 

 فيه من العضة والعربة :

 : (687- 684/ 7) التاريخ يف الكامليف  هـ ( 630رمحه اهلل )ت  اإلمام املؤرخ ابن األثريقال 

  سومنات فتح ذكر وأربعمائة عشرة ست سنة دخلت ثم

 الصنم وهذا بسومنات، املعروف الصنم وأخذ ومدن، حصون عدة اهلند بالد يف الدولة ميني فتح السنة هذه يف

 إنسان، ألف مائة على ينيف ما عنده فيجتمع خسوف، ليلة كل إليه حيجون وهم اهلند، أصنام أعظم كان

 املد وأن شاء، فيمن فينشئها التناسخ، مذهب على( إليه اجتمعت) األجسام فارقت إذا األرواح أن اهلنود وتزعم

 .استطاعته قدر على البحر عبادة هو إمنا عنده الذي واجلزر

 عشرة على يزيد ما املوقوف من وله جزيل، مال كل سدنته ويعطون نفيس، علق كل إليه حيملون وكانوا

 .قيمته حتصى ال ما اجلوهر نفيس من فيه هو الذي البيت يف اجتمع وقد قرية، آالف

 من ميوت من عظام فيه ويلقون التعظيم، غاية يعظمونه (كنك: ) يسمى كبري نهر اهلند وألهل

 .النعيم جنة إىل تساق أنها ويعتقدون كربائهم،

 به، يغسل ما سومنات إىل يوم كل مائه من حيمل وكان فرسخ، مائيت حنو سومنات وبني النهر هذا وبني

 لعبادته رجل ألف يوم كل الربهميني من عنده ويكون

 يغنون أمة ومخسمائة رجل وثالمثائة وحلاهم، زواره رءوس حيلقون رجل وثالمثائة إليه، الوفود وتقديم

 .يوم كل معلوم شيء هؤالء من واحد ولكل الصنم، باب على ويرقصون

 عليها سخط قد األصنام هذه إن: اهلنود يقول صنما وكسر فتحا، اهلند من فتح كلما الدولة ميني وكان

 وإهالكه غزوه على عزم الدولة ميني ذلك بلغ فلما بسوء، تقصدها من ألهلك عنها راض أنه ولو سومنات،

 عن وسار تعاىل اهلل فاستخار اإلسالم يف دخلوا الباطل، ادعائهم كذب ورأوا فقدوه، إذا اهلنود أن منه ظنا

 امللتان، سبيل وسلك املتطوعة، سوى عساكره من فارس ألف ثالثني يف السنة، هذه من شعبان عاشر غزنة

 .رمضان شهر منتصف فوصلها



30 
 

 بعد زاد ثم قدرها، على وعسكره هو فتجهز. مرية وال ماء، وال فيها، ساكن ال قفر، برية اهلند إىل طريقه ويف

 حصونا طرفها يف رأى املفازة قطع فلما ،(أنهلوارة) وقصد واملرية، املاء حتمل مجل ألف عشرين احلاجة

 منها قربه عند فتحها تعاىل اهلل فيسر حصرها، عليه ليتعذر غوروها قد آبار وعندها بالرجال، مشحونة

 .إليه حيتاجون وما املاء منها وامتاروا أوثانها، وأهلك سكانها وقتل وتسلمها، قلوبهم، يف قذفه الذي بالرعب

 يف وأمعن وتركها عنها أجفل قد بهيم املدعو صاحبها فرأى القعدة، ذي مستهل فوصلها أنهلوارة إىل وسار

 طريقه يف فلقي سومنات، إىل وسار املدينة، على الدولة ميني فاستوىل به حيتمي له حصنا وقصد اهلرب،

 من فقاتل الشيطان، هلم سول ما على لسومنات، والنقباء احلجاب شبه األوثان من كثري فيها حصون عدة

 ألف عشرين فيها فلقي املاء، قليلة قفرة مفازة يف سومنات إىل وسار أصنامها، وكسر وخربها، وفتحها بها،

 من وامتاروا ماهلم، وغنموا فهزموهم فقاتلوهم السرايا، إليهم فأرسل للملك، يدينوا مل سكانها من مقاتل

 أن منهم ظنًا له أهلها ثبت وقد سومنات، من مرحلتني على وهي ،(دبولوارة) بلغوا حتى وساروا عندهم،

 فوصلها سومنات، إىل عنها وسار أمواهلا، وغنم رجاهلا، وشل عليها، فاستوىل عنهم، ويدفع مينعهم سومنات

 وأهله أمواجه، تبلغه حبيث البحر ساحل على مبنيًا حصينًا حصنًا فرأى القعدة ذي منتصف اخلميس يوم

 .ويهلكهم دابرهم يقطع معبودهم أن واثقني املسلمني، على يتفرجون األسوار على

 ففارقوا مثله، يعهدوا مل قتااًل املسلمني من اهلنود فرأى به، من وقاتل زحف اجلمعة، هو الغد، كان فلما

 فحينئذ اإلسالم، شعار وأظهروا اإلخالص، بكلمة وأعلنوا إليه وصعدوا السالمل، عليه املسلمون فنصب السور

 النصر، وسألوه خدودهم، له فعفروا سومنات، إىل اهلنود مجاعة وتقدم اخلطب وعظم القتال، اشتد

 .بعض عن بعضهم فكف الليل وأدركهم

 بيت إىل املدينة عن وأجلوهم القتل، اهلنود يف فأكثروا وقاتلوهم، إليهم املسلمون بكر الغد كان فلما

 سومنات إىل يدخلون الفريق بعد منهم الفريق وكان قتال، أشد بابه على فقاتلوا سومنات، صنمهم

 فبقي يستوعبهم، الفناء كاد حتى يقتلوا، أن إىل فيقاتلون وخيرجون إليه، ويتضرعون ويبكون، فيعتنقونه

 .بعض وغرق بعضا فقتلوا املسلمون فأدركهم فيهما، لينجوا هلم مركبني إىل البحر فدخلوا القليل، منهم

 وسومنات بالرصاص، املصفح الساج من سارية ومخسني ست على مبين فهو سومنات فيه الذي البيت وأما

 ميني فأخذه مصورة، بصورة وليس البناء، يف وذراعان ظاهرة، مدورة ثالثة: أذرع مخسة طوله حجر من

 .اجلامع عتبة فجعله غزنة، إىل معه بعضه وأخذ بعضه، وأحرق فكسره، الدولة

 ذهب سلسلة عنده وكان الفائق، اجلوهر قناديل من عنده الذي الضوء وإمنا مظلما، الصنم بيت وكان

 فيقوم اجلرس فيصوت السلسلة حركت الليل من معلومة طائفة مضى كلما من، مائتا ووزنها جرس، فيها
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 الستور وعليها والفضية، الذهبية األصنام من عدد فيها خزانة وعنده عبادتهم، إىل الربهميني من طائفة

 على تزيد البيوت يف ما وقيمة عظمائهم، من عظيم إىل منسوب منها واحد كل باجلوهر، املرصعة املعلقة

 اهـ.قتيل ألف مخسني على تزيد القتلى عدد وكانت اجلميع، فأخذ دينار، ألف ألف عشرين

 (326/ 1) هـ( يف تارخيه749رمحه اهلل )ت  الوردي ابن قال

 بسومنات املسمى الصنم مدينة وفتح وأوغل اهلند الدولة ميني غزا فيها: وأربعمائة عشرة ست سنة دخلت ثم

 اجلوهر من الصنم بيت يف اجتمع قد وكان ضيعة آالف عشرة فوق ووقفه إليه حيجون اهلند أصنام أعظم

 مخسة طوله كان كسره على قدر حتى عليه فأوقد صلبا الصنم وكان الكل، فغنم حيصى ال ما والذهب

 اهـ .اجلامع عتبة وجعله غزنة إىل معه الصنم بعض وأخذ البناء، يف وذراعان بارزة ثالثة منها أذرع

 : (20-18/ 3) اليقظان وعربة اجلنان هـ(  يف كتابه مرآة768اليافعي رمحه اهلل  )ت قال عفيف الدين و

 مائة وأربع عشرست   سنة

 حنو الكفار من وقتل ألفًا، عشرين من حنو وأسلم اهلند، الدولة ناصر بن حممود السلطان افتتح فيها

 عدة على واستوىل ألفًا، ومخسني ثالثة الرقيق من اخلمس عدد وبلغ األصنام، مدينة وهدم ألفًا، مخسني

 حيث إىل اهلند بالد يف يفتح يزل ومل واملطوعة، الرجالة سوى فارس ألف ثالثني جيشه وكان وحصون، قالع

 احلروب يف حاله وتفصيل. وجوامع مساجد وبنى الشرك، أرجاس من وطهرها راية، اإلسالم يف تبلغه مل

 بالد من يديه ىعل اهلل فتح ما فيه يذكر بغداد إىل كتابًا كتب اهلند بالد فتح وملا. شرحه يطول والفتح

 ويفعل ومييت، حييي اهلنود عند الصنم هذا أن كتابه يف وذكر بسومنات، املشهور مالصن كسر وأنه اهلند،

 طيب ويوافقه بقصده، عليل برء لشقوتهم يتفق كان ورمبا العلل، من ويربىء يريد، ما وحيكم يشاء، ما

 يصادف مل ومن وركبانًا، رجااًل البالد أقاصي من ويقصدونه نًاافتتا به ويزيدون احلركة، وكثرة اهلواء،

 األرواح أن ويزعمون. اإلجابة منه يستحق فلم الطاعة، له خيلص مل إنه: وقال بالذنب أجنح انتعاشًا منهم

 عبادة وجزره البحر مد وأن شاء، فيمن وتشبيهها التناسخ أهل مذهب على لديه اجتمعت األجسام فارقت إذا

 عميق، فج كل من ويأتونه بعيد، صقع كل من حيجونه االعتقاد هذا حبكم وكانوا طاعته، قدر على له

 سوقة وال ملك أديانها وتفاوت أقطارها تباعد على والسند اهلند بالد يف يبق ومل نفيس، مال بكل يتحفونه

 تلك يف قرية آالف عشرة أوقافه بلغت حتى وذخائره، أمواله من عليه عز مبا الصنم هذا إىل تقرب وقد إال

 رجل مائة وثالث خيدمونه، رجل ألف الرباهمة من خدمته ويف. األموال أصناف من خزانته وامتألت البقاع،

 عند ويرقصون يغنون امرأة مائة ومخس رجل وثالمثائة عليه، الورود عند وحلاهم حجاجه رؤوس حيلقون

 اليت القلعة وبني املسلمني بني وكان. معلوم رزق هؤالء من طائفة لكل له املصدرة األوقات من وجيري بابه،
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. طرقها على الرمل واستيالء املسالك وصعوبة املاء بقلة موصوفة مفازة يف شهر مسرية املذكور الصنم فيها

 ال ما األموال من عليهم وأنفق كثري، عدد من له خمتارًا املذكور العدد يف حممود السلطان إليها وسار

 وحوله الصنم بيت ودخلوا أيام، ثالثة يف ففتحوها منيعًا، حصنًا وجدوها القلعة إىل وصلوا فلما حيصى،

 املسلمون فأحرق املالئكة أنها يدعون بعرشه حميطة كثرية عدة اجلواهر بأنواع واملرصع الذهب أصنام من

 ألف عبادة حلقة لكل: فقالوا ذلك معنى عن حممود فسأهلم حلقة، وثالثني نيفًا أذنه يف ووجدوا الصنم،

 ذكره، يطول هذيانًا الصنم هذا أخبار من وذكروا. حلقة أذنه يف علقوا سنة ألف عبدوه وكلما سنة،

 عن ذكروا ومما. اجلميع ذكر وبعضهم اجلميع، حذف املؤرخني وبعض بعضه، وذكرت بعضه، حذفت

 فضل منه ويعلم ذكره، اآلن سيأتي ما معدود الشافعي مذهب فضل ومن مشهور، هو ما حممود السلطان

 الفروع فحل: احلرمني إمام ذكره ما وهي غريبة، نادرة على مشتملة عجيبة قضية وفخره، املذكور املذهب

 يف اخللق مبغيث املوسوم كتابه يف اجلويين حممد أبي اإلسالم، شيخ ابن امللك عبد املعالي أبو نيواألصل

 مولعًا وكان عنه تعاىل اهلل رضي حنيفة أبي مذهب على كان املذكور حممود السلطان أن احلق اختيار

 وكان يسمع، وهو يديه، بني الشيوخ من احلديث يسمعون الفقهاء: قال أو الناس وكان احلديث، بعلم

 فجمع حبه، خلده يف فوقع عنه، اهلل رضي الشافعي ملذهب موافقًا أكثرها فوجد األحاديث، يستفسر

 على االتفاق فوقع اآلخر، على املذهبني أحد ترجيح يف الكالم منهم والتمس مرو، يف الفريقني من الفقهاء

 عنهما، تعاىل اهلل رضي حنيفة أبي مذهب على وركعتني الشافعي، مذهب على ركعتني يديه بني يصلوا أن

 القفال فصلى أحسنه، هو ما. وخيتار ويتفكر، السلطان، فيها لينظر الفروض، أقل على فيهما يقتصر

 والفرائض باألركان واتى القبلة، واستقبال والسرتة الطهارة من معتربة وشرائط مسبغة بطهارة املروزي

 حنيفة، أبو جيوز ما على ركعتني صلى ثم دونها، الشافعي جيوز ال صالة وكانت والتمام، الكمال وجه على

 املفازة، يف الصيف صميم يف وكانت التمر بنبيذ وتوضأ بالنجاسات، ربعه ولطخ مدبوغ، كلب جلد ولبس

 غري من بالصالة وأحرم القبلة، استقبل ثم منكسًا، منكوسًا وضوءه وكان والبعوض، الذباب عليه فاجتمع

 من الديك كنقرات نقرتني نقر ثم سبز كل دوبرك بالفارسية آية قرأ ثم بالفارسية، وكرب للوضوء، نية

 أبي صالة هذه السلطان أيها: وقال السالم، نية غري من آخره يف وضرط وتشهد ركوع، غري ومن فصل غري

 دين، ذو جيوزها ال الصالة هذه مثل ألن قتلتك، حنيفة أبي صالة هذه يكن مل إن: السلطان فقال حنيفة،

 السلطان فأمر حنيفة، أبي كتب بإحضار القفال فأمر حنيفة، أبي صالة هذه يكون أن احلنفية فأنكرت

 فأعرض القفال، حكاه ما على حنيفة أبي مذهب على الصالة فوجدت مجيعًا، املذهبني يقرأ كاتبًا نصرانيًا

 كالم انتهى عنه تعاىل اهلل رضي الشافعي مبذهب ومتسك عنه، اهلل رضي حنيفة أبي مذهب عن السلطان

 اهـ .احلرمني إمام
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اخلليفة العباسي املهدي: هدم يف خالفته الصنم الذي بناه ) سابورب أروشييخه ( وكان هذا الصنم يف -5) 

 بالد الروم على خليج القسطنطينية.

القائد قرقوش احد قادة السلطان صالح الدين األيوبي قام بهدم أصنام كثرية يف مصر كما ذكر ذلك -6

 املقريزي يف اخلطط.

لك الناصر حممد بن قالوون قام بهدم الصنم الذي كان يف مصر  يف قصر الشمع وقطعه أعتبًا امل-7

وقواعد ملا بنى اجلامع اجلديد على حبر النيل, ومل يبق هلذا الصنم أثر, ذكر هذا صاحب بدائع الزهور ص 

(51.) 

)بنيات( كانت تعظمه الفرس ( قال: ويف وسط مدينة جور من أرض فارس 2/45ذكر املسعودي يف املروج )-8

 1( يقال له الطربال خربه املسلمون.

 

 

فلهم يف ذلك جهود عظيمة  الوهاب وأعوانه من األمراء وتالميذه شيخ اإلسالم اجملدد حممد بن عبد-9

 مباركة مشكورة ومناقب مأثورة

 وهابية ال سلفية الوهاب عبد بن حممد اإلمام محد بن عبد العزيز احلصني يف كتابه دعوةقال الشيخ أ

 : (332- 331: ص)

 :يقول القبور، وأبنية القباب هدم العيينة يف كان حني الوهاب عبد بن حممد اإلمام بأن غنام ابن وأشار

 إىل مجاعتهم، من وكثري" العيينة أمري" معمر بن عثمان ومعه الوهاب، عبد بن حممد الشيخ فخرج

 وهدموا األشجار، فقطعوا القبور، وأبنية والقباب الناس، عامة يعظمها اليت األشجار فيها اليت األماكن

 قطع وكذلك بيده، اخلطاب بن زيد قرب هدم الذي هو الشيخ وكان السنة، على وعدلوها والقبور، املشاهد

 ومجاعة سويلم بن وأمحد سعود، بن ومشاري سعود بن ثنيان قريوة، شجرة وقطع أصحابه، مع الذيب شجرة

 .سواهم

 قال هـ،1218 سنة املكرمة مكة دخلوهم أثناء فعلوه ما الوهاب عبد بن حممد بن اهلل عبد الشيخ ويوضح

 :اهلل رمحه

 
 7٤اإلمام ص تحذير المسلمين من الغلو في قبور الصالحين للشيخ  1
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 مجيع من بسببه الضر ودفع النفع، ورجاء فيه، واالعتقاد بالتعظيم يعبد كان ما مجيع أزلنا ذلك فبعد

 .ذلك على هلل فاحلمد يعبد، طاغوت املطهرة البقعة يف يبق مل حتى وغريها، القبور على البناء

 الزوايا وبعض املولد، وقبة خدجية، السيدة بيت هدمنا وإمنا: جناته فسيح وأسكنه اهلل رمحه أيضًا ويقول

 ال فإنه شأنه، لعظم أمكن ما باهلل اإلشراك من وتنفريًا الشرك، لذرائع حسمًا األولياء لبعض املنسوبة

 اهـ.يغفر

 : (334: ص) وقال

 :احلداد علوي على الرد يف اهلل رمحه" سحمان بن سليمان" اجملاهد الشيخ يقول

 وغريهم احلنابلة سادات من اإلسالم أئمة ذلك يف اتبع وقد ذلك، فعل الشيخ فإن فنعم، القباب هدم وأما

 . اهـ القبور عباد من وأشباهه احلداد سلف فهم الرافضة، أحدثه إمنا القبور فبناء العلماء، من

وال يزال وهلل احلمد أسود التوحيد وحراس العقيدة يف كل مكان يقومون بواجب األمر باملعروف والنهي عن 

املنكر يف هذا الباب أينما وجدوا وقد قام يف هذه األزمان طلبة العلم السلفيون يف اليمن مبا قدروا عليه من 

 ه درهم وعليه أجرهم .هدم األضرحة والقباب اليت تعيد من دون اهلل فلل

 أسود التوحيد والسنة يف الديار الليبية-10

قام إخواننا السلفيون يف ليبيا بعد سقووط ومقتل اهلالك معمر القذايف ال رمحه اهلل بهدم الكثري من 

طق شتى من تلك البالد فقرت مبا فعلوا عيون األضرحة والقباب اليت كانت تعبد من دون اهلل يف منا

 أحناء املعمورة ورأيت بعيين ملا زرت بالدهم ومسعت منهم بأذني ما أثلج صدري ومتنيت أن لو املوحدين يف

وقد شرحت ماقام به  كنت معهم وكان ذلك حافزا لي على تأليف هذا السفر املبارك فجزاهم اهلل خريا

 0إخواننا برسالة مستقلة مسيتها ) احللل الذهبية يف شرح رحليت إىل الديار الليبية ( 
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 والبناء عليها الدالة على حتريم الغلو يف القبور ألحاديث النبوية الصحيحةا

 فمنها: وتنوعتاألحاديث النبوية يف ذلك  1لقد تواترت

 : عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -1

 (.كنتم حيث تبلغين صالتكم فإن علي وصلوا عيدًا قربي جتعلوا وال قبورًا بيوتكم جتعلوا ال)

(وغريهم وصححه العالمة األلباني 1597/ 4) «مسنده» يف يعلى أبو و( 367/ 2) وأمحد( 2042) داود أبو رواه

 رمحه اهلل.

 : وعنه رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -2

   (.مساجد أنبيائهم قبور اختذوا قومًا اهلل لعن وثنًا قربي جتعل ال اللهم)

وصححه  (317/ 7)احللية يف نعيم وأبو( 362/ 2)الطبقات يف سعد وابن( 246/ 2)يف مسنده أمحد أخرجه

 .216العالمة األلباني يف أحكام اجلنائز ص 

 أمته أن تتخذ قربه عيدا يرتددون نهى صلى اهلل عليه وسلم لسابقني أن النيبيف احلديثني اجيد املتأمل 

عليه وجيتمعون عنده يف أوقات خمصوصة مع أن قربه أعظم القبور وأشرفها على اإلطالق وأرشد أمته إىل 

وشرع لنا أن نصلي عليه عند كل أذان  الصالة عليه حيثما كانوا وأعلمهم أن صالتهم تبلغه مع بعد املكان

 
 (.2/672انظر اقتضاء الصراط المستقيم ) 1
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عند ذكره صلوات اهلل مسجد وعند اخلروج منه ويوم اجلمعة وليلته و ويف كل صالة وعند دخول كل

 . وسالمه عليه

ودعا اهلل أن ال جيعل قربه وثنا يعبد وقد استجاب اهلل دعاءه ومحى قربه عرب العصور  ثم حذر حتذيرا بليغا 

( فسار على مساجد أنبيائهم قبور اختذوا قومًا اهلل لعن: )  قبور األنبياء مساجد فقال اختاذشديدا من 

خلفاؤه األبرار وصحابته األخيار رضي اهلل عنهم وأرضاهم والتابعون وأتباعهم ومن مقتضى أمره ونهيه 

 .اتبعهم بإحسان

 

 

 

  مل يكن يف العصور املفضلة مشاهد على القبور وإمنا ظهر ذلك وكثر يف دولة بين بويه

 : (167/ 27) الفتاوى كما يف جمموع هـ ( 728)ت  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

 ظهرت ملا بويه؛ بين دولة يف وكثر ذلك ظهر وإمنا القبور على"  مشاهد"  املفضلة العصور يف يكن ومل

 من بويه بين يف وكان اإلسالم دين تبديل مقصودهم كفار زنادقة بها كان واملغرب املشرق بأرض القرامطة

 املشاهد فبنوا العلم ألهل معروف هو ما والرافضة واملعتزلة اجلهمية بدع ومن ذلك بعض على هلم املوافقة

 والصالة املشاهد زيارة يف األحاديث الفرية أهل وصنف. وأمثاله عنه اهلل رضي "  علي كمشهد"  املكذوبة

 املشاهد يعظمون هلم املتبعون البدع وأهل الزنادقة هؤالء فصار. ذلك يشبه وما عندها والدعاء عندها

 من عنه املتواترة املتقدمة األحاديث ففي , بالتشيع ويسترتون املسلمني دين ضد وذلك املساجد ويهينون

 الشرك أصل هما اللتني البدعتني هلاتني رد فيه ما مساجد القبور اختاذ عن النهي ومن الصديق تعظيم

 فقال باملساجد أمر وإمنا فيها بالصالة أمر وال"  املشاهد"  يذكر مل اهلل أن ذلك يبني ومما. اإلسالم وتبديل

البقرة:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ : تعاىل

 وال سواه إال مشرفًا قربًا يدع ال أن عليًا وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر قد بل اهلل؛ مشاهد: يقل ومل  11٤

 بعمارتها ال املشاهد بتخريب أمر فهذا ذلك فعل من ولعن مساجد القبور اختاذ عن ونهى , طمسه إال متثااًل

ژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژژ : تعاىل وقال. املعنوية أو الصورية العمارة به أريد سواء

ائ  ائ  ەئ  ەئ    ىې   ې  ې  ىژ : تعاىل وقال املشاهد يف يقل ومل 1٨7البقرة: 
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ڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ : تعاىل وقال. مشهد كل عند يقل ومل 2٩األعراف:  ژوئ   

. باملشركني متشبهون أو مشركون هم املشاهد عمار إذ اهلل؛ مشاهد يقل ومل 17التوبة:  ژژ  ژ  

ژ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ : قوله إىل

 خيشون وال املوتى فيخشون اهلل؛ غري خيشون املشاهد عمار بل. اهلل مشاهد يعمر إمنا يقل ومل  1٨التوبة: 

 يف السالم عليه اخلليل قال كما سنة وال كتاب بها جاء وال سلطانا بها ينزل مل عبادة عبدوه إذ اهلل؛

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ژ : آهلتهم وخوفوه حاجوه ملا للمشركني مناظرته

خب     حبمئ  ىئ  يئ  جب  حئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ

 ٨2األنعام:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ژ : تعاىل قال ٨1األنعام:  ژمب           ىب  

 ذلك شق ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ : اآلية هذه نزلت ملا ):قال مسعود ابن عن الصحيحني ويف

 عليه اهلل صلى النيب فقال نفسه؟ يظلم مل أينا اهلل رسول يا وقالوا وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب على

: تعاىل قال (؟ ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ژ : الصاحل العبد قول تسمعوا أمل الشرك هو إمنا :وسلم

 أسلم بن زيد قال  ٨3األنعام:  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿژ 

 يقل ومل 1٨الجن:  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ : تعاىل وقال بالعلم: وغريه

 . غريه اهلل مع يدعون املشاهد أهل بل هلل املشاهد وأن

 دين من بل املسلمني؛ دين من وتعظيمها"  املشاهد"  تسمى اليت القبور على املساجد بناء يكن مل ملا وهلذا

ڳ  ڳ  ژ  :قال كما أنزله الذي الذكر حيفظ أن لنا ضمن اهلل فإن ذلك حيفظ مل املشركني؛

 أمر وأما حمفوظ واحلكمة الكتاب من رسوله به اهلل بعث فما  ٩الحجر:  ژڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

 مثل كذبها متيقن وإما فيها مشكوك إما املساجد عليها بنيت اليت القبور عامة بل حمفوظ فغري املشاهد

 من والذي كعب بن أبي قرب إنه يقال الذي دمشق بظاهر والذي نوح به إن: يقال الذي بكرك الذي القرب

  سلمة أم أو عائشة قرب أنها يظن اليت هناك اليت والقبور القرني أويس قرب إنه: يقال الذي األخرى الناحية

 على إنه: يقال الذي املشهد أو النجف بباطنة الذي علي قرب أو حبيبة أم أو وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج

 القرب وأما. العلم أهل باتفاق كذب كلها فهذه املشاهد؛ هذه وأمثال حبلب الذي واملشهد بالقاهرة احلسني
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 وأمثال بداريا اخلوالني مسلم أبي قرب إنه: يقال والذي حبمص"  الوليد بن خالد قرب"  إنه: يقال الذي

 البقعة تلك أن يتعني ال ولكن بأرض تويف قد: امليت أن اجلملة حيث من نعلم وقد فيها مشكوك فهذه: ذلك

 بذلك يصدق من وعامة. ذلك وأمثال باملدينة فاطمة وكقرب دمشق بظاهر وحنوه بالل كقرب: قربه مكان

 يرتتب ال لكن يتيقن؛ قد ما القبور هذه ومن. ذلك غري وإما به يوثق ال نقال وإما مناما إما: به علم يكون

 فتحوا ملا املسلمني فإن الباب؛ هذا يسدون السلف كان وهلذا. املبتدعة األحكام هذه من شيء ذلك على

 أهل وكان احلوادث ذكر فيه كتابا عنده ووجدوا" دانيال"  أنه ذكروا. باق ميت سرير هناك وجدوا تسرت

 بالنهار حيفر أن عمر إليه فكتب. عمر إىل األشعري موسى أبو ذلك يف فكتب. به يستسقون الناحية تلك

 عمر عن نقلوا كما وهذا. به الناس يفتنت لئال قربه؛ ويعفى منها واحد يف بالليل يدفن ثم قربا عشر ثالثة

 وقد. الشجرة بقطع فأمر هناك ويصلون الرضوان بيعة حتتها بويع اليت الشجرة يزورون أقواما أن: بلغه أنه

 فيه صلى مكان هذا: فقالوا هذا؟ ما: فقال فيها يصلون بقعة ينتابون قوما فرأى سفر يف كان أنه عنه ثبت

 تتخذوا أن أتريدون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به صلى ومكان: فقال. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 أنه واعلم. فليمض وإال فليصل الصالة فيه أدركته من. بهذا إسرائيل بنو هلك إمنا مساجد أنبيائكم آثار

 حاجة؛ اهلل إىل لكم كانت إذا: قال أنه بعضهم عن حكاية إال ذلك؛ به يعارض ما هؤالء من أحد مع ليس

 صدقا تكون قد اليت احلكايات هذه من ذلك وأمثال اجملرب الرتياق هو فالن قرب: قال أو قربي عند فادعوه

 املعصوم عن الثابت النقل يعارض وما. معصوم غري قائلها فإن: صدقا يكون أن وبتقدير كذبا تكون وقد

 وتغيري الشرك أسباب من وهذا. الشياطني إخوان الضالني من يكون من إال معصوم غري عن ثابت غري بنقل

 . اهـ الدين

 :466وقال رمحه اهلل ص 

 وال اليمن وال احلجاز يف ال اإلسالم بالد يف شيء ذلك من وتابعيهم والتابعني الصحابة عهد على يكن ومل

 وال صاحب وال نيب قرب على ال مشهد أحدث قد يكن ومل املغرب وال خراسان وال مصر وال العراق وال الشام

 حني وانتشارها ظهورها وكان. ذلك بعد حمدثة املشاهد هذه عامة بل أصال؛ صاحل وال البيت أهل من أحد

 كلمة فيهم وفشت املسلمني على امللبسون الزنادقة فيهم وكثر األمة وتفرقت العباس بين خالفة ضعفت

 القداحية العبيدية القرامطة ظهرت ذاك إذ فإنه. الثالثة املائة أواخر يف املقتدر دولة من وذلك البدع أهل

. اإلسالم يف املكوس: ذلك من قريبا حدث إنه: ويقال. مصر أرض إىل ذلك بعد جاءوا ثم. املغرب بأرض

 القداح عبيد بنو قوي دولتهم ويف. قوية وبدع زندقة منهم كثري يف وكان. بويه بنو ظهر ذلك من وقريبا

 يكن مل ذلك فقبل وإال النجف بناحية عنه اهلل رضي علي إىل املنسوب املشهد أظهر دولتهم ويف مصر بأرض

 بعضهم أن ذكروا وإمنا بالكوفة اإلمارة بقصر عنه اهلل رضي علي دفن وإمنا هناك علي قرب إن: يقول أحد



39 
 

 مما إليه اعتذر وأنه علي إنه: فقالوا فيها املدفون إىل يعتذر وجعل هناك بقعة إىل جاء أنه: الرشيد عن حكى

 هذا غري يف مبسوط عليه والكالم شعبة بن املغرية قرب قوم إنه قال وقد علي قرب هذا: فقالوا بولده فعل

 كانوا إنهم حتى التشيع يف الغلو من الطائفتني يف كان ما مع  عبيد وبنو بويه بنو كان فإذا املوضع

 األبواب على املسوح تعليق مثل مثله يظهر مل ما الرافضة شعار من عاشوراء يوم ببغداد دولتهم يف يظهرون

 وبسبب دفعه عن امللوك تعجز قتال إىل األوقات من كثري يف يفضي األمر وكان باألسواق النوائح وإخراج

 اهـالسلف .  سب بها ظهر ملا بغداد من  الفقه يف املختصر صاحب  اخلرقي خرج ذلك

 

 

 

ومل جيز ذلك أحد من أهل   رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمة رضي اهلل عنه مل يصلوا على قرب الصحاب

 العلم يف أي عصر من العصور.

 : (241-240 /1) اإلخنائي على الرد يف قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

 الذي فهذا اآلخرة، ويذكر الزائر قلب ويرق للميت ويستغفر القبور بزيارة بأس وال: املنذر بن بكر أبو قال

 فإن آخر، حكم فلقربه نفسه هو وأما لمني،سامل موتى يف وفعله بقوله ألمته وسلم عليه اهلل صلى الرسول سنه

 قربي تتخذوا ال: )وقال قربه، إىل الوصول من الناس ومنع حجرته يف دفن وهو بارزة، ظاهرة املؤمنني قبور

 سياحني مالئكة هلل إن: )وقال السالم، يف قال وكذلك( تبلغين صالتكم فإن كنتم حيثما علي وصلوا عيًدا،

 قبور اختذوا قوم على اهلل غضب اشتد يعبد، وثًنا قربي جتعل ال اللهم: )وقال ،(السالم أميت عن يبلغوني

 أحد بل العلماء، من أحد عند قربه على الصالة شرع وال قربه على أحد يصل مل وهلذا ،(مساجد أنبيائهم

 قربه على يصلى فال هو وأما دائًما، املؤمنني قبور على يصلى أنه وأمحد الشافعي مذهب يف القولني

 عليه والسالم بالصالة أمرنا قد والرسول الدعاء، هو وزيارتها القبور على بالصالة املقصود ألن باإلمجاع،

 .غريه قرب عند يفعل مما أعظم وهذا املواضع، مجيع يف ذلك وغري له الوسيلة وطلب

 من يستحقه ما ينقص فال كانوا، أينما معهم بقلوبهم يقوم وما وتعظيمه حمبته تكون أن الناس وأمر

 وهلذا ذلك من قربه وعند بيته يف يفعل عما املواضع سائر يف كانوا إذا والتسليم والصالة والتعظيم احملبة

 ناقًصا البقاع سائر يف فيكون ذلك، من بشيء وقربه بيته خيص فال قربه، لفظ ويف عيًدا بيته اختاذ عن نهى
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 واجلهال عنه، املنهي حقه تنقيص من وهذا إياه، وخبسه حقه نقص يتضمن ذلك فإن القرب عند يكون عما

 .متعددة وجوه من وحلقه لقدره أعظم هذا أن يعلمون وال حلقه تنقيص عنه النهي أن يظنون

 املفسدة من فيه ملا عنه وسلم عليه اهلل صلى فنهى ومسجًدا ووثًنا عيًدا قربه اختاذ مفسدة فيه فهذا وأيًضا

 اليت الزيارة: غريه فيها يشركه ال وحقه قدره علو يف خاصة له وسلم عليه اهلل صلى فهو املصلحة، وعدم

 عظم ما  لكن املؤمنني، عموم قبور خبالف وعيًدا وثًنا قربه يتخذ أن خاف إمنا وهورعها لعموم املؤمنني.ش

 .مسجد عليه يبنى أن حيرم أنه حتى به حصل ما ويزال ذلك عن ينهى فإنه وعيًدا وثًنا صار حتى القبور من

 األنبياء قبور زيارة إىل السفر من البدع أهل يقصده الذي النوع غري نوع ألمته سنه ما أن واملقصود

 بهم والدعاء دعائهم ألجل بل واالستغفار هلم الدعاء من شرع ما ألجل يسافرون ال فإنهم والصاحلني،

 .فيه جيتمعون وعيًدا وأوثاًنا مساجد قبورهم فيتخذون بهم، واالستشفاع

 عنه نهى ما يشبه فكيف الصحيحة، األحاديث يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عنه نهى مما كله وهذا

 اهـ .وفعله؟ سّنه مبا وحرمه

 عن أبي اهلياج األسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه:-3

) أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ أن ال تدع متثااًل إال طمسته وال قربًا 

 .969برقم  سويته ( ويف لفظ: ) وال صورة إال طمستها ( رواه مسلم يف صحيحهمشرفًا إال 

 هـ: 208يف البداية والنهاية يف حوادث سنة  هـ ( 774)ت  قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل

وأصل عبادة األصنام من املغاالة يف القبور وأصحابها, وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بتسوية القبور 

          ا, واملغاالة يف البشر حرام.اهـوطمسه

 : (463-462/ 17) الفتاوى وقال شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهلل جمموع 

 على أبعثك أال:  عنه اهلل رضي  طالب أبي بن علي لي قال) : قال األسدي اهلياج أبي عن مسلم صحيح ويف

 (طمسته إال متثااًل وال سويته إال مشرفًا قربًا أدع ال أن أمرني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما

 الشرك فإن. قربه فوق املشرف الشاخص والتمثال امليت صورة على املمثلة الصورة: التمثالني مبحو فأمره

   .وبهذا بهذا حيصل

 ما: فقال للصالة مكانا ينتابون قوما فرأى سفر يف كان أنه  عنه اهلل رضي  اخلطاب بن عمر عن ثبت وقد

 أنهم بهذا قبلكم كان من هلك إمنا: فقال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فيه صلى مكان هذا: فقالوا هذا؟
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 الشجرة إىل يذهبون قوما أن وبلغه فليمض وإال فليصل الصالة أدركته من مساجد أنبيائهم آثار اختذوا

 ظهر أنه له يذكر موسى أبو إليه وأرسل بقطعها فأمر حتتها أصحابه وسلم عليه اهلل صلى النيب بايع اليت

 كشفوا أجدبوا إذا وأنهم املسلمني أخبار فيه ذكر قد سيكون ما أخبار فيه مصحف وعنده دانيال قرب بتسرت

 لئال منها واحد يف بالليل ويدفنه قربا عشر ثالثة بالنهار حيفر أن يأمره عمر إليه فأرسل فمطروا القرب عن

 كان مسجدا عليها ينب مل وإن ورسوله اهلل حرمه مما مساجد القبور فاختاذ. به يفتنوا لئال الناس؛ يعرفه

 بين مسجد كل هدم وجيب القبور على املساجد بناء حيرم: العلماء قال كذلك. أعظم عليها املساجد بناء

 إمنا الشرك فإن صورته تظهر ال حتى القرب سوى مكثه طال وقد مسجد يف قرب قد امليت كان وإن قرب على

 خنل وفيها للمشركني مقربة أوال وسلم عليه اهلل صلى النيب مسجد كان وهلذا صورته ظهرت إذا حيصل

 اهـ .مسجدًا فصار مقربة يكون أن عن فخرج فسويت وباخلرب فقطع وبالنخل فنبشت بالقبور فأمر وخرب

 ( يف شرح هذا احلديث:84-4/83يف نيل األوطار ) هـ ( 1250) ت  قال اإلمام الشوكاني رمحه اهللو

 . األرواح ذوات صور بتغيري أمر فيه(  طمسته إال متثااًل تدع ال: )  قوله

 كان من بني فرق غري من كثرًيا رفًعا يرفع ال القرب أن السنة أن فيه(  سويته إال مشرًفا قرًبا وال: )  ولهق

 .  فاضل غري كان ومن فاضاًل

 من ومجاعة أمحد أصحاب بذلك صرح وقد ,حمرم فيه املأذون القدر على زيادة القبور رفع أن والظاهر

 اإلمام قال كما نكري بال واخللف السلف من لوقوعه حمظور غري بأنه والقول ,ومالك الشافعي أصحاب

 يف كان إذا دلياًل يكون ال والسكوت ذلك عن سكتوا أنهم فيه ما غاية ألن يصح ال الغيث يف واملهدي حييى

 واملشاهد القبب أوليًا دخواًل احلديث حتت الداخل القبور رفع ومن ,ظين القبور رفع وحتريم ,الظنية األمور

 فاعل وسلم وآله عليه اللَّه صلى النيب لعن وقد مساجد القبور اختاذ من هو وأيًضا ,القبور على املعمورة

 منها ,اإلسالم هلا يبكي مفاسد من وحتسينها القبور أبنية تشييد عن سرى قد وكم ,سيأتي كما ذلك

 ,الضرر ودفع النفع جلب على قادرة أنها فظنوا ذلك وعظم لألصنام الكفار كاعتقاد هلا اجلهلة اعتقاد

 وشدوا ,ربهم من العباد يسأله ما منها وسألوا ,املطالب لنجاح وملجأ احلوائج قضاء لطلب مقصًدا فجعلوها

 باألصنام تفعله اجلاهلية كانت مما شيًئا يدعوا مل إنهم وباجلملة ,واستغاثوا بها ومتسحوا الرحال إليها

 محية ويغار للَّه يغضب من جند ال الفظيع والكفر الشنيع املنكر هذا ومع ,راجعون إليه وإنا للَّه فإنا فعلوه إال

 أن معه يشك ال ما األخبار من إلينا توارد وقد ,ملًكا وال وزيًرا وال أمرًيا وال متعلًما وال عامًلا ال احلنيف للدين

 له قيل فإذا فاجًرا باللَّه حلف خصمه جهة من ميني عليه توجهت إذا أكثرهم أو قبورينيال هؤالء من كثرًيا

 األدلة أبني من وهذا ,باحلق واعرتف وأبى وتلكأ تلعثم الفالني الولي ومعتقدك بشيخك احلف ذلك بعد
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 ويا الدين علماء فيا ثالثة ثالث أو اثنني ثاني تعاىل إنه قال من شرك فوق بلغ قد شركهم أن على الدالة

 مصيبة وأي اللَّه غري عبادة من عليه أضر الدين هلذا بالء وأي الكفر من أشد لإلسالم رزء أي املسلمني ملوك

 :واجًبا البني الشرك هذا إنكار يكن مل إن إنكاره جيب منكر وأي املصيبة هذه تعدل املسلمون بها يصاب

 تنادي ملن حياة ال ولكن            حًيا ناديت لو أمسعت لقد

 .اهـ رماد يف تنفخ أنت ولكن           أضاءت بها نفخت ناًرا ولو

 :113-110وقال رمحه اهلل يف كتابه شرح الصدور يف حتريم رفع القبور ص 

 أبعثك أال: عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي لي قال): قال األسدي اهلياج أبي عن وغريه مسلم صحيح ويف

. (سويته إال مشرفًا قربًا وال طمسته، إال متثاال أدع ال أن: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على

 .ذلك حنو شفي بن مثامة عن أيضًا مسلم صحيح ويف

 متحتمة واجبة املشروع القدر على زيادة يرتفع حبيث مشرف قرب كل تسوية أن على داللة أعظم هذا ويف

 وال شك بال عنه النهي من ذلك فإن. املساجد أو القباب عليها جيعل أو مسكها يرفع أن: القبور إشراف فمن

 هلدمها بعث املؤمنني أمري ثم. عليا املؤمنني أمري هلدمها بعث وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن وهلذا. شبهة

 .خالفته أيام يف األسدي اهلياج أبا

 اهلل رسول نهى): قال جابر حديث من حبان وابن والنسائي وصححه والرتمذي داود وأبو ومسلم أمحد وأخرج

 (. يوطأ وأن عليه، يبنى وأن القرب، جيصص أن وسلم عليه اهلل صلى

 شرط على الكتابة عن النهى: احلاكم قال. (عليه يكتب وأن) مسلم عن احلديث هلذا املخرجون هؤالء وزاد

 .غريبة صحيحة وهي مسلم،

 كما القرب، حفرة جوانب على بين ما على يصدق وهو القبور، على البناء عن بالنهي التصريح هذا ويف

 ،مسجدًا القرب نفس جيعل أن ميكن ال ألنه. فوقه فما ذراعًا املوتى قبور رفع من الناس من كثري يفعله

 القرب جوانب من قريبًا بنى من على ويصدق به،يتصل  مما يقربه ما بعض املراد أن على يدل مما فذلك

 فإن. منها جانب يف أو وسطها يف القرب يكون وجه على الكبرية، واملشاهد واملساجد القباب يف كما كذلك،

 أو كذا، مدينة على السلطان بنى: يقال كما فهم، أدنى له من على ذلك خيفى ال القرب، على بناء هذا

 إال يباشر مل البناء مسك أن مع مسجدا، الفالني املكان يف فالن بنى: يقال وكما. سورا كذا قرية على

 من قريبة عليها البناء وضع وقع اليت اجلوانب تلك تكون أن بني فرق وال. املكان أو القرية أو املدينة جوانب

 املدينة يف كما الوسط يف بعيدة أو الضيق، واملكان الصغرية والقرية الصغرية املدينة يف كما الوسط،
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 ال جاهل فهو اإلطالق هذا من مينع ما العرب لغة يف أن زعم ومن الواسع، واملكان الكبرية والقرية الكبرية

 .كالمها يف استعملته مبا يدري وال لسانها يفهم وال العرب، لغة يعرف

 اهلل صلى اهلل رسول لعن قد عليها واملشاهد واملساجد القباب ووضع القبور رفع أن علمت هذا لك تقرر وإذا

 فدعا ،(مساجد أنبيائهم قبور اختذوا قوم على اهلل غضب اشتد): قال وتارة. تقدم كما تارة فاعله وسلم عليه

 عن نهى وتارة الصحيح، يف ثابت وذلك. املعصية هذه من فعلوه مبا عليهم اهلل غضب يشتد بأن عليهم

 وتارة. (وثنًا قربي تتخذوا ال): قال وتارة .والنصارى اليهود فعل من جعله وتارة يهدمه من بعث وتارة. ذلك

 ملن جيعلون القبور عباد من كثري يفعله صار كما فيه جيتمعون مومسًا: أي (عيدًا قربي تتخذوا ال): قال

 عليها، ويعكفون املناسك، هلا ينسكون قبورهم، عند فيها جيتمعون معلومة أوقاتًا األموات من يعتقدون

 خلقهم الذي اهلل عبادة تركوا الذين املخذولني، هؤالء أفعال من الناس من أحد كل ذلك يعرف كما

 لنفسه جيلب أن على يقدر ال الثرى، أطباق حتت صار اهلل، عباد من عبدًا وعبدوا وحيييهم مييتهم ثم ورزقهم

ہ     ژ : يقول أن اهلل أمره فيما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال كم ضرا، عنها يدفع وال نفعا

 أنه ربه بأمر خلقه من اهلل وصفوة البشر سيد قال كيف فانظر ٤٩يونس:  ژہ  ہ     ہ  ھ   ھ  

 اهلل من عنك أغين ال حممد بنت فاطمة يا): عنه صح فيما قال وكذلك نفعا وال ضرا لنفسه ميلك ال

 (.شيئًا

 ظنك فما إليه، وأحبهم به قرابته أخص ويف نفسه يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول هذا كان فإذا

 من فرد أنه أحدهم عند ما غاية بل مرسلني؟ رسال وال معصومني أنبياء يكونوا مل الذين األموات بسائر

 عنها يدفع أو ينفع أن وأعجز أعجز فهو اإلسالمية  امللة هذه أهل من وواحد احملمدية، األمة هذه أفراد

 .ضررًا

 عنه، اهلل أخرب كما أمته به وأخرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عنه عجز قد شيء عن يعجز ال وكيف

 .شيئًا اهلل من قرابته أخص عن يغين ال وأنه نفعا، وال ضرا لنفسه ميلك ال بأنهللناس  يقول بأن وأمره

 أفراد من فرد يضره أو ينفعه أن عرفان من حظ أقل أو علم، من نصيب أدنى له من يطمع كيف! عجبًا فيا

 .بشرعه املقتدين له التابعني من فرد أنه واحلال املقالة؟ هذه نفسه عن يقول الذي النيب هذا أمة

 وإنا هلل إنا! القبور؟ أهل عباد يف وقع الذي الضالل هذا من أكرب عقل بضالل اهلل أرشدك أذناك مسعت فهل

 .اهـراجعون إليه
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 (:210-1/209يف إغاثة اللهفان )هـ ( 751)ت  وقال العالمة ابن القيم رمحه اهلل 

  عني أو ، خشبة أو ، قرب أو ، وثن أو ، عمود أو ، شجرة من ، للمشركني الشيطان نصبه قد ما: األنصاب فمن

 . ذلك وحنو

 بهدم عنه  اهلل رضي عليا وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر كما ، أثره وحمو ، كله  ذلك هدم:  والواجب

 علي لي قال :قال األسدي اهلياج أبي عن صحيحه يف مسلم روى كما ، باألرض وتسويتها املشرفة القبور

 طمسته،  إال متثااًل أدع ال أن:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك أال):عنه  اهلل رضي

 .(سويته  إال مشرفًا قربًا وال

 . 1الناس عن وأخفوه دانيال قرب عنه  اهلل رضي عمر بأمر الصحابة ىوعم

 فقطعها أرسل  أصحابه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حتتها بايع اليت  الشجرة ينتابون الناس أن بلغه وملا

 بقطع عنه  اهلل رضي اخلطاب بن عمر أمر:»يقول يونس بن عيسى مسعت:فقال كتابه يف وضاح ابن رواه

 حتتها، فيصلون يذهبون كانوا الناس ألن ، فقطعها وسلم عليه اهلل صلى النيب حتتها بويع اليت الشجرة

 .«الفتنة عليهم فخاف

 فقطعها ، الشجرة يأتون كانوا الناس أن:  نافع عن  عون  ابن حديث من عندنا وهو :يونس بن عيسى قال

   .عنه اهلل رضي عمر

  الصحابة حتتها وبايع ، القرآن يف تعاىل  اهلل ذكرها اليت بالشجرة عنه  اهلل رضي عمر فعل هذا كان فإذا

  الفتنة عظمت قد اليت ، واألوثان األنصاب هذه من عداها فيما حكمه فماذا:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .بها  البلية واشتدت ، بها

 
( وابن أبي خيثمة في "التاريخ" وأبو بكر ابن أبي داود في "كتاب الشريعة" وابن حزم 27، 3/26أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في "المصنف": ) 1

باب أنه قال: شهدت فتح تستر مع ط. المنيرية( من طريق همام عن قتادة عن زرارة بن  - ٩/٤٥في "المحلى": ) أوفى عن مطرف بن مالك أبي الر ِّ
من  األشعري قال: فأصابنا دانيال بالسوس، قال: فكان أهل السوس إذا أسنوا أخرجوه فاستقوا به وأصبنا معه ستين جرة مختمة قال: ففتحنا جرة

ل همام: ما أره إال قال: عشرة آالف، وأصبنا معه ربطتين من أدناها وجرة من أوسطها وجرة من أقصاها فوجدنا في كل جرة عشرة آالف. قا
كتان، وأصبنا معه ربعة فيها كتاب، وكان أول رجل وقع عليه من بلعنبر يقال له حرقوص قال: أعطاه األشعري الربطتين وأعطاه مائتي درهم 

ه، قال: وكان معنا أجير نصراني يسمى نعيما  قال: بيعوني هذه قال: ثم إنه طلب إليه الربطتين بعد ذلك فأبى أن يردهما وشقهما عمائم بين أصحاب
الربعة بدرهمين، الربعة بما فيها قالوا: إن لم يكن فيها ذهب أو فضة أو كتاب هللا، قال: فإن الذي فيها كتاب هللا، فكرهوا أن يبيعوا الكتاب، فبعناه 

 ألشعري وأصحابه كرهوا ذلك الكتاب.ووهبنا له الكتاب، قال قتادة: فمن ثم كره بيع المصاحف ألن ا
 . (1٩٤التحجيل في تخريج ما لم يخرج من األحاديث واآلثار في إرواء الغليل )ص: اهـ  وهذا اللفظ البن أبي شيبة، وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

 وقد سئل الشيخ األلباني رحمه هللا عن هذه القصة فقال :   

 التفصيل،  بنفس صحيحا   كان إن اآلن أستحضر ال ذكرته الذي فالتفصيل روايات،  عدة لها هي أو له وهو ثابت،  صحيح أصل لها الرواية هذه المهم
 الهدى." ثابت فهذا وتعالى تبارك هللا دون من يعبد أو فيعظم إليه يؤتى أن يمكن ال أنه بحيث عليه نهرا   وأجروا وحفروا اكتشفوا فعل   أنه المهم لكن

 . (2٩1/ 2) العقيدة في أللبانيموسوعة اهـ   (00: ٥7: ٥3/ 30٤" )والنور
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 هو ما هدم على دليل هذا ففي ، الضرار مسجد هدم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:  ذلك من وأبلغ

 . القبور على املبنية كاملساجد ، منه فسادًا أعظم

 .الضرار مسجد من باهلدم أوىل وهي ، باألرض تسوى حتى كلها تهدم أن:  فيها اإلسالم حكم فإن

 عليه اهلل صلى  الرسول معصية على أسست ألنها ، كلها هدمها جيب:  القبور على اليت القباب  وكذلك

 . تقدم كما القبور على البناء  عن نهى قد وسلم عليه اهلل صلى ألنه وسلم،

 . قطعًا الغاصب بناء من باهلدم أوىل وهو ، حمرتم غري بناء وخمالفته معصيته على أسس فبناء

 اليت واملساجد والبناء القباب فهدم . تقدم كما املشرفة القبور بهدم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر وقد

 . عليها البناء  عن ونهى ، عليها املساجد متخذي لعن وسلم عليه اهلل صلى ألنه ، وأحرى أوىل عليها بنيت

 .عنه ونهى ، فاعله وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن ما هدم إىل  واملساعدة  املبادرة فيجب

 غرية، أشد فهو  عنهما ويذب ينصرهما من وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة لدينه يقيم وجل عز  واهلل

 . تغيريًا وأسرع

 صلى اهلل  رسول بلعنة ملعون  ذلك فاعل فإن.  وطفيه قرب على سراج أو ، قنديل كل  إزالة جيب  وكذلك

 .اهـوتنفيذه إثباته حيل وال ، الوقف هذا يصح وال ، وسلم عليه اهلل

عن جابر رضي اهلل عنه قال: ) نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يبنى عليه وأن -4

) أويزاد  6735 والبيهقي 2165برقم  والنسائي 3226برقم  وزاد ابوداود  . 970برقم  يقعد عليه ( رواه مسلم

)أو يكتب عليه ( وقد صحح الزيادة العالمة احملدث  ( 1/370يف املستدرك ) واحلاكم النسائيعليه ( وزاد 

 وذكر من صححها من العلماء . 205األلباني  يف أحكام اجلنائز ص 

 :(391/  3)يف شرح مسلم  هـ ( 676) ت قال اإلمام النووي رمحه اهلل

 الشافعي عليه نص.  فحرام مسبلة مقربة يف كان وإن ، فمكروه الباني ملك يف كان فإن عليه البناء وأما

 قربًا وال: )  قوله اهلدم ويؤيد ، يبنى ما بهدم يأمرون مبكة األئمة ورأيت:  األم يف الشافعي قال.  واألصحاب

 اهـ( . سويته إال مشرفًا

 :(148/  3)  السالم يف سبل هـ ( 1182)ت  قال اإلمام الصنعاني رمحه اهللو
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 يبنى وأن عليه يقعد وأن القرب جيصص أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى ) جابر عن أي  عنه وملسلم 

 يف النهي أن إىل اجلمهور وذهب النهي يف األصل ألنه ؛ املذكورة الثالثة حتريم على دليل احلديث ( عليه

 محل عن الصارف ما يعرف وال واجملاز احلقيقة بني مجع وهو للتحريم والقعود للتنزيه والتجصيص البناء

 عليها والكتب القبور على البناء عن النهي يف األحاديث وردت وقد النهي أصل هي اليت احلقيقة على اجلميع

 لعن) مرفوعًا مسعود ابن حديث من والنسائي والرتمذي داود أبو فأخرج توطأ وأن فيها يزاد وأن والتسريج

 . ( والسرج املساجد عليها واملتخذين القبور زائرات اهلل

 من البخاري وأخرج ( عليه يكتب أو جيصص أو عليه يزاد أو القرب على يبنى أن نهى ):  للنسائي لفظ ويف

 اليهود اهلل لعن ) منه يقم مل الذي مرضه يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قالت عائشة حديث

 اليهود اهلل لعن ) بلفظ هريرة أبي حديث إخراج على واتفقا ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى

: األسدي اهلياج ألبي ؛ قال السالم عليه عليا أن ) الرتمذي وأخرج ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى

 إال متثاال وال سويته إال مشرفا قربا أدع ال أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك

 فوق القرب يرفع أن فكرهوا العلم أهل بعض عند هذا على والعمل حسن حديث:  الرتمذي قال ( طمسته

 . األرض

 من يعبد وثنًا قربي جتعلوا ال ):  بقوله والتشبيه باللعن فيها املعرب األخبار وهذه:  اهلل رمحه الشارح قال

 القرب على الستائر ووضع املزخرف الصندوق ووضع والتجصيص والتزيني للعمارة التحريم تفيد ( اهلل دون

 األمم عليه كان ما إىل اجلهل وفشو العهد بعد مع يفضي قد ذلك وأن القرب جبدار والتمسح مسائه وعلى

 وهو الفساد إىل املفضية الذريعة هلذه قطع بالكلية ذلك عن املنع يف فكان ,األوثان عبادة من السابقة

 ما باعتبار أو بأنفسها كانت سواء املفاسد ودفع املصاحل جلب من األحكام شرع يف املعتربة للحكمة املناسب

 . انتهى . إليه تفضي

 اهـ. مستقلة مسألة يف حقه املقام وفينا وقد حسن كالم وهذا

 :(178/  7) األوطار قال اإلمام الشوكاني رمحه اهلل يف نيلو

 كان إن:  فقالوا وأصحابه الشافعي وفصل القرب على البناء حتريم على دليل فيه(  عليه يبنى وأن: )  قوله

 قال وقد التفصيل هذا على دليل وال فحرام مسبلة مقربة يف كان وإن فمكروه الباني ملك يف البناء

 اهـ. املتقدم علي حديث اهلدم على ويدل يبنى ما بهدم يأمرون مبكة األئمة رأيت:  الشافعي

 :(402/  6)  القدير املناوي رمحه اهلل يف  فيضقال و
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 والبناء بناؤه حرم موقوفة أو مسبلة يف كان فإن تنزيها الثالثة من كل فيكره غريها أو قبة( عليه يبنى وأن)

 أوىل هي إذ األرضب تسوى حتى هدمها جيب القبور على املبنية واملساجد:  القيم ابن قال هدمه ووجب عليه

 القبور على اليت واألبنية القباب وكذا وسلم عليه اهلل صلى النيب هدمه الذي الضرار مسجد من باهلدم

 انتهى. الغاصب بناء من باهلدم أوىل وهي

 بناها اليت عنه اهلل رضي الشافعي إمامنا قبة حتى بالقرافة بناء كل هدم بوجوب شافعيون مجع وأفتى

 .اهـامللوك بعض

 (:6/182يف شرح أبي داود ) هـ ( 855رمحه اهلل ) ت العيينالعالمة  وقال 

ولفظ البناء عام يشمل  –أي أن القرب للبلى ال للبقاء  –قوله ) وأن يبنى عليه ( أي على القرب ملا ذكرنا 

 سائر أنواع البناء, فالكراهة تعم يف اجلميع .اهـ

 (:5/431ح )اة املفاتييف مرقهـ (  1014) ت رمحه اهلل  قال املال علي القاريو

)وأن يبنى عليه ( حيتمل أن املراد البناء على نفس القرب لريتفع عن أن ينال بالوطأ, أو املراد البناء على 

القرب مثل أن يتخذ حوله مرتبة أو مسجد وحنو ذلك. قال العراقي: وعليه محله النووي يف شرح املهذب, 

باحلجارة وما جيري جمراها, واآلخر أن يضرب  وقال التوربشيت: حيتمل وجهني أحدهما البناء على القرب

مال, وقال الشوكاني: نيع أهل اجلاهلية, وألنه إضاعة للعليه خباء وحنوه وكالهما منهي عنه, ألنه من ص

باني كان البناء يف ملك ال فيه دليل على حتريم البناء على القرب, وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن

 مسبلة فحرام, وال دليل على هذا التفصيل.فمكروه, وإن كان يف مقربة 

 وقد قال الشافعي: رأيت األئمة مبكة يأمرون بهدم ما يبنى, ويدل على اهلدم حديث علي املتقدم.انتهى

 .اهـرمحه اهلل الشوكاني اإلمام قلت: األمر كما قال

 :(458/  2)  الصاحلني رياض تطريزيف هـ ( 1376رمحه اهلل ) ت  قال فيصل بن عبد العزيز احلرميلي و

 تعظم وال ، وإهانتها عليها اجللوس عن والنهي ، عليها والبناء القبور جتصيص عن النهي:  احلديث هذا يف

 اهـ. واجلفا الغلو بني الوسط هو وهذا ، وعبادتها مساجد اختاذها إىل جير ذلك ألن ؛ والتجصيص بالبناء

 : (6/521يف شرح رياض الصاحلني )هـ (  1421)ت  قال العالمة العثيمني رمحه اهلل و
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... وهلذا نهى النيب صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه ألن جتصيصه 

يعين تفخيمه وتعظيمه يؤدي إىل الشرك به, وكذلك البناء عليه, فالتجصيص حرام والبناء أشد 

 حرمة.اهـ

  :قوله : )أو يزاد عليه أو يكتب عليه (

بعد أن ذكر قول اإلمام النووي رمحه  207-206قال العالمة احملدث األلباني رمحه اهلل يف أحكام اجلنائز ص 

 : (مبكروه ليس أنه معناه: أصحابنا قال بأس، فال زاد فإن: الشافعي اهلل : )قال

 (:33/ 5( )احمللى) يف حزم ابن قاله ما فاحلق التحريم، فيه صلاأل فإن النهي ظاهر خالف وهذا: قلت

 (.ذلك كل ويهدمشيء  ترابه على يزاد أن وال جيصص، أن وال القرب، يبنى أن حيل وال)

 من القرب على يزاد ال: قال أمحد مسعت(: )158 ص( )املسائل) يف داود أبو فقال أمحد، اإلمام قول ظاهر وهو

 (.ذاك إذ رخص فكأنه. يعرف فال باألرض يسوى أن إال غريه، تراب

 أبو أخربنا(: )45 ص( )اآلثار) يف حممد اإلمام وقال! فقط الكراهة عنه( 548/ 2( )اإلنصاف) يف ذكر لكن

 .يوطأ فال قرب أنه يعرف حتى القرب ارفعوا: يقال كان: قال إبراهيم عن محاد عن حنيفة

 مسجدًا عنده جيعل أو يطني، أو جيصص، أن ونكره منه، خرج ما على يزاد أن نرى وال نأخذ، وبه: حممد قال

 أبي قول وهو بأسا، عليه املاء برش نرى وال القرب، يدخله أو به، يبنى أن اآلجر ويكره عليه، يكتب أو ،علمًا أو

 (.حنيفة

 يكون وذلك منه، اخلارج الرتاب عليه يساعد ما بقدر القرب، رفع جواز على مبفهومه احلديث ويدل: قلت

 .الكلس وهو( اجلص) من فهو التجصيص وأما( 107) املسألة يف املتقدم للنص موافق فهو شرب، حنو

 (.باجلص طاله والبناء ماله، اإلناء وجصص(: )القاموس) يف قال به الطلي واملراد

 .املتقدمني بعض قال كما زينة نوع أنه أجل من التجصيص عن النهي ولعل

 :قوالن فيه للعلماء القرب؟ تطيني حكم فما وعليه

 .أطلقت إذا للتحريم عنده والكراهة عنه، آنفا نقلته فيما حممد اإلمام عليه نص الكراهة،: األول

 .به بأس ال أنه: واآلخر( 549/ 2( )اإلنصاف) يف كما احلنابلة من حفص أبو قال وبالكراهة
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 .أمحد اإلمام عن( 158) داود أبو حكاه

 (.اإلنصاف) يف به وجزم

 له، األصحاب مجهور يتعرض ومل: )عقبه النووي قال الشافعي، اإلمام عن( 155/ 2) الرتمذي وحكاه

 (.نهي فيه يرد ومل عليه، نص كما فيه كراهة ال أنه فالصحيح

 وبقائه القرب على احملافظة نيالتطي من املقصود كان إن: يأتي ما حنو على التفصيل الصواب ولعل: قلت

 حيقق ألنه شك بدون جائز فهو ،األمطار تبعثره وال الرياح تنسفه ال وأن الشرع، به مسح ما قدر مرفوعًا

 .مشروعة غاية

 فال فيه فائدة ال مما وحنوها الزينة املقصود كان وإن. يستحب نهأ احلنابلة من قال من وجه هو هذا ولعل

 .حمدث ألنه جيوز

 بالكراهة واحلنابلة الشافعية وصرح حممد، اإلمام كالم ظاهر وهو حترميها، احلديث فظاهر الكتابة، وأما

 جرت كما رأسه عند لوح يف القرب على املكتوب كان وسواء: أصحابنا قال(: )298/ 5) النووي وقال! فقط

 (.احلديث لعموم مكروه فكله غريه، يف أم الناس، بعض عادة

 اهلل صلى النيب وضع على قياسا للتعرف بل الزخرفة، وجه على ال امليت اسم كتابة العلماء بعض واستثنى

 قال(. 155 ص) آنفا إليها املشار املسألة يف تقدم كما مظعون بن عثمان قرب على احلجر وسلم عليه

 :الشوكاني

 ضوء) يف قال كما النص مقابلة يف قياس أنه ال اجلمهور، به قال وقد بالقياس التخصيص من وهو)

 (.القياس هذا صحة يف الشأن ولكن ،(النهار

 كان إذا مبا تقييده والصواب بعيد، إطالقه على القياس هذا بصحة القول أن - أعلم واهلل - أراه والذي

 عليه، التعرف وهي أال احلجر، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وضع أجلها من اليت الغاية حيقق ال احلجر

 به تتحقق ما بقدر االسم كتابة جيوز فحينئذ! املعرفة األحجار وكثرة مثال القبور كثرة بسبب وذلك

 .أعلم واهلل. املذكورة الغاية

 :احلديث عقب احلاكم قول وأما

 عن اخللف به أخذ عمل وهو قبورهم على مكتوب الغرب إىل الشرق من املسلمني أئمة فإن عليه، العمل ليس)

 (.السلف
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 :بقوله الذهيب رده فقد

 يبلغهم ومل - بعدهم فمن التابعني بعض أحدثه شيء هو وإمنا ذلك، فعل صحابيا نعلم وال طائال، قلت ما)

 اهـ (.النهي

 أمرنا هذا ما ليس وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من أحدث يف-5

 .1718ومسلم برقم  2697منه فهو رد (رواه البخاري برقم 

 ويف لفظ ملسلم : ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد (.

وبناء املساجد على القبور وكذا املشاهد واألضرحة والقباب ليس من ديننا الذي بعث به نبينا صلى اهلل 

 عليه وسلم, بل مما نهى عنه ولعن من فعله, وأخرب أنهم شرار اخللق عند اهلل.

 (:2/16يف شرح مسلم )هـ (  676رمحه اهلل  )ت  ي قال اإلمام النوو

 ( رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من: )  وسلم عليه اهلل صلى قوله

 ، املردود مبعنى هنا(  الرد: )  العربية أهل قال(  رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من: )  الثانية الرواية ويف

 . به معتد غري باطل فهو:  ومعناه

 يف صريح فإنه وسلم عليه اهلل صلى كلمه جوامع من وهو ، اإلسالم قواعد من عظيمة قاعدة احلديث وهذا

 . واملخرتعات البدع كل رد

 بالرواية عليه احتج فإذا ، إليها سبق بدعة يف الفاعلني بعض يعاند قد أنه وهي زيادة الثانية الرواية ويف

 أحدثها سواء ، احملدثات كل برد التصريح فيها اليت بالثانية عليه فيحتج شيئا أحدثت ما أنا:  يقول األوىل

 . بإحداثها سبق أو ، الفاعل

 الفساد يقتضي ال:  قال ومن.  الفساد يقتضي النهي إن:  األصوليني من يقول ملن دليل:  احلديث هذا ويف

 . فاسد جواب وهذا ، املهمة القاعدة هذه إثبات يف يكفي وال ، واحد خرب هذا يقول

 .اهـبه االستدالل وإشاعة ، املنكرات إبطال يف واستعماله حفظه ينبغي مما احلديث وهذا

 : (437/ 2) النبوية السنة وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف منهاج

 احملرمة احملدثة البدع من كلها البيت أهل ومن العامة من والصاحلني األنبياء قبور على املبنية فاملشاهد

 اهـ .املشاهد ال املساجد له شريك ال وحده لعبادته يقصد أن اهلل أمر وإمنا اإلسالم، دين يف
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( فيما نقله عن شيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية 1/185قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف إغاثة اللهفان )

 رمحه اهلل أنه قال:

 ولرسوله هلل احملادة عني فهذا البقعة تلك يف بالصالة متربكا القبور عند الصالة الرجل قصد إذا وأما

 من باالضطرار علموه ما على أمجعوا قد املسلمني فإن تعاىل اهلل به يأذن مل دين وابتداع لدينه واملخالفة

 فمن مساجد اختذها من لعن وأنه عنها منهي القبور عند الصالة أنصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول دين

 النصوص تواترت وقد عليها املساجد وبناء مساجد واختاذها عندها الصالة:  الشرك وأسباب احملدثات أعظم

 بناء عن بالنهي الطوائف عامة صرح فقد فيه والتغليظ ذلك عن بالنهي السالم و الصالة عليه النيب عن

 مالك أصحاب من وغريهم أمحد أصحاب وصرح الصرحية الصحيحة للسنة منهم متابعة عليها املساجد

 للظن إحسانا التحريم كراهة على حتمل أن ينبغي والذي الكراهة أطلقت وطائفة ذلك بتحريم والشافعي

 والنهي فاعله لعنصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول عن تواتر ما فعل جيوزوا أن بهم يظن ال وأن بالعلماء

 .اهـعنه

 ( :1/210إغاثة اللهفان )ه اهلل يف وقال ابن القيم رمح

 أعظم هو ما هدم على دليل هذا ففي الضرار مسجد هدمصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول أن:  ذلك من وأبلغ

 وهي باألرض تسوى حتى كلها تهدم أن:  فيها اإلسالم حكم فإن القبور على املبنية كاملساجد منه فسادا

 على أسست ألنها كلها هدمها حيب القبور على اليت القباب وكذلك الضرار مسجد من باهلدم أوىل

 .اهـتقدم كما القبور على البناء عن نهى قد ألنه الرسول معصية

 (:3/16وقد سئل مساحة اإلمام ابن باز رمحه اهلل كما يف فتاوى نور على الدرب )

 ما هي البدعة؟ وهل هلا أقسام مساحة الشيخ؟

بدعة, كل من يتقرب بشيء مل يشرعه اهلل يقال له بدعة مثل االحتفال باملوالد, ج: كل قربة ختالف الشرع 

, , مثل االحتفال يف أول ليلة من رجب يسمونها الرغائب, كل هذه بدعةمثل االحتفال بليلة اإلسراء واملعراج

قباب عليها بدعة, وهكذا ما أحدثه الناس من البناء على القبور بدعة, واختاذ املساجد عليها بدعة, واختاذ ال

منكر, من أسباب الشرك ووسائله, وكلها ضاللة ما فيها أقسام, الصحيح كلها ضاللة, يقول النيب صلى 

 اهلل عليه وسلم ) كل بدعة ضاللة ( هذا هو الصواب, مجيع البدع ضاللة.اهـ

 (:22-8/21هلل كما يف جمموع فتاواه )وقال رمحه ا
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, شرك فيها يوجد مل ما ردة تكون وال ، اإلميان تضعف الدين يف فالبدع ، املعاصي من أشد وهي ، البدع وهكذا

 يف تقدح بدعة فهذه ، قبة أو مسجدًا القرب على يبين كأن ، القبور على البناء بدعة:  ذلك أمثلة ومن

 امليتني دعاء بذلك يقرتن ومل ، باهلل الكفر جواز يعتقد ال وهو بناها إذا لكن ، اإلميان وتضعف الدين

 بل كفرًا ليس حينئذ العمل فهذا ، ويقدرهم حيرتمهم هذا بفعله أنه ظن بل ، هلم والنذر بهم واالستغاثة

 . الشرك إىل ووسيلة ، وتنقصه اإلميان تضعف الدين يف قادحة بدعة

 األول ربيع من عشر الثاني يف الناس بعض حيتفل حيث ؛ النبوي باملولد االحتفال بدعة:  البدع أمثلة ومن

 وال أصحابه وال وسلم عليه اهلل صلى النيب يفعله مل ، بدعة العمل فهذا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب مبولد

 .اهـحمدثة بدعة هذه بل ، الثالث وال الثاني القرن أهل يفعلها ومل ، الراشدون خلفاؤه

 

 عن عائشة وابن عباس رضي اهلل عنهم قاال:-6

ملا ُنزل برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طفق يطرح مخيصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه 

مساجد. حيذر ما صنعوا ( رواه فقال وهو كذلك: ) لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبائهم 

 .531ومسلم برقم  435البخاري برقم 

 :36حفظه اهلل يف تعليقه على تطهري االعتقاد ص قال العالمة عبد احملسن العباد 

 :أمور ثالثة على احلديث هذا اشتمل وقد املوَت، َيعنَيان ( ُنزل َلمَّا) : احلديث يف عنهما اهلل رضي وقوهلما

 .باللَّعن والنصارى اليهود على الدعاء: األول األمر

 .مساجد أنبيائهم قبور اختاذ وهو اللَّعن، سبب بيان: الثاني األمر

 اليهود فيه وقع فيما الوقوع من األمَّة هذه حتذيُر وهو ذلك، ذكر من الغرض بيان: الثالث واألمر

 مرحتٌل أنَّه علم وكأنَّه ": احلديث هذا شرح يف( 1/532) الفتح يف احلافظ قال اللَّعنة، فيستحقُّوا والنصارى،

 يفعُل َمن ذمِّ إىل إشارة والنصارى اليهود فلعن مضى، َمن فعل كما قرُبه ُيعظَّم أن فخاف املرض، ذلك من

   .اهـ" فعَلهم

 : (54/ 1)واملسائل الرسائل جمموع قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف
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 هلا ينذر أن وال الستور، عليها تعلق أن وال القبور، على املساجد بناء يشرع ال أنه على الدين أئمة اتفق وقد

 يكن مل إذا املسلمني مصاحل يف تصرف أن األموال هذه حكم بل والفضة، الذهب عندها يوضع أن وال النذور،

 أسباب أكرب من ذلك فإن امليت كان من كائنًا قرب على بين مسجد كل هدم وجيب معني، مستحق هلا

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ : تعاىل قال كما األوثان عبادة

 . 2٤ - 23نوح:  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ ۓ   ۓ 

 نذرًا هلا نذر ومن عبدوهم، ثم قبورهم على عكفوا ماتوا ملا صاحلني قوم أمساء هذه: السلف من طائفة وقال

 فليطعه اهلل يطيع أن نذر من ): قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الصحاح يف ثبت ملا الوفاء له جيز مل

 اهـ.  ( يعصه فال اهلل يعصي أن نذر ومن

 

 (:195-22/194قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )و

 كانوا قبلكم كان من إن ):  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن قرب على مسجد يبنى ال أنه األئمة اتفق

 يف ميت دفن جيوز ال وأنه.  ( ذلك عن أنهاكم فإني.  مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد القبور يتخذون

 املسجد كان وإن , جديدًا كان إن بنبشه وإما القرب بتسوية إما  رغّي الدفن قبل املسجد كان فإن , مسجد

 فرض فيه يصلى ال القرب على الذي فاملسجد القرب صورة تزال أن وإما املسجد يزال أن فإما القرب بعد بين

 .اهـعنه منهي فإنه نفل وال

 (:2/762رمحه اهلل يف اقتضاء الصراط املستقيم )وقال 

 وال العراق وال اليمن وال الشام وال احلجاز ال اإلسالم بالد يف وتابعيهم والتابعني الصحابة عهد على يكن مل

 السلف من أحد يكن ومل ,أصاًل للزيارة يقصد مشهد وال قرب على مبين مسجد املغرب وال مصر وال خراسان

 اهلل صلى النيب قرب عند الدعاء يقصدون الصحابة كان وال ,عنده الدعاء ألجل نيب غري أو نيب قرب يأتي

 سلم و عليه اهلل صلى النيب على ويسلمون يصلون كانوا وإمنا ,األنبياء من غريه قرب عند وال سلم و عليه

 .اهـصاحبيه وعلى

 (:2/675وقال رمحه اهلل يف اقتضاء الصراط املستقيم )
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 ال مما هذا بغريه أو بهدم إزالتها يتعني وغريهم وامللوك والصاحلني األنبياء قبور على مبنية املساجد فهذه

 ظاهر يف عندنا تصح وال أعلمه خالف غري من فيها الصالة وتكره ,املعروفني العلماء بني خالفًا فيه أعلم

 .اهـأخر وألحاديث ذلك يف الوارد واللعن النهي ألجل املذهب

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ملا اشتكى النيب صلى اهلل عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها -7

بأرض احلبشة يقال هلا مارية, وكانت أم سلمة وأم حبية رضي اهلل عنهما أتتا أرض احلبشة فذكرتا من 

احل بنو على قربه مسجدًا ثم حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال: ) أولئك إذا مات منهم الرجل الص

واللفظ  528برقم  ومسلم 427برقم  صوروا فيه تلك الصورة , أولئك شرار اخللق عند اهلل ( رواه البخاري

 للبخاري.

( يف الكالم على احلديث 429-3/427يف الفتح )هـ ( 795رمحه اهلل ) ت  قال احلافظ ابن رجب احلنبلي 

 السابق:

 يفعله كما فيها صورهم وتصوير ، الصاحلني قبور على املساجد بناء حتريم على يدل احلديث هذا

 على القبور وبناء ، حمرم اآلدميني صور فتصوير ، انفراد على حمرم منهما واحد كل أن ريب وال ، النصارى

 . بعضها ذكر يأتي أخر نصوص عليه دلت كما حمرم بانفراده املساجد

 ابن عن ، عطاء:  فقال ، جريج ابن حديث من هذا( كتابه) من(  نوح سورة تفسري) يف البخاري خرج وقد

 سواع وأما ، اجلندل بدومة لكلب كانت ود أما ، تعبد العرب يف نوح قوم يف كانت اليت األوثان صارت:  عباس

 وأما ، هلمدان فكانت يعوق وأما سبإ عند باجلرف غطيف لبين ثم ، ملراد فكانت يغوث وأما ، هلذيل كانت

 إىل الشيطان أوحى هلكوا فلما ، نوح قوم من صاحلني رجال أمساء , الكالع ذي آلل حلمري فكانت نسر

 إذا حتى تعبد، فلم ففعلوا ، بأمسائهم ومسوها أنصابا، جيلسون كانوا اليت جمالسهم إىل انصبوا أن قومهم

 مع الصاحلني آثار من وحنوها القبور على املسجد بناء اجتمع فإن.. .عبدت العلم ونسخ أولئك هلك

 كما ، وحنوه حائط على أو كاألصنام جمسدة صورا كانت سواء ، حترميه يف شك فال صورهم تصوير

 رأتاها أنهما سلمة وأم حبيبة أم ذكرتها اليت الكنيسة يف اليت والتصاوير ، كنائسهم يف النصارى يفعله

 إىل هاجرتا قد حبيبة وأم سلمة أم وكانت ، ظل هلا يكن ومل ، وحنوها احليطان على كانت باحلبشة

 . احلبشة

 وهو ، اإلسالم دين يف حمرم بها واالستشفاع بها للتربك ؛ والصاحلني األنبياء صور مثل على الصور فتصوير

 يوم اهلل عند اخللق شرار أهله أن وسلم عليه اهلل صلى  النيب أخرب الذي وهو ، األوثان عبادة جنس من

 . القيامة
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 الناس اشد من وفاعله الكبائر من وهو ، حمرم والتلهي بذلك للتنزه أو برؤيتها للتآنس الصور وتصوير

      ٿ ٺ ژ  تعاىل واهلل ، غريه فعلها على يقدر ال اليت اهلل بأفعال ممثل ظامل فإنه ، القيامة يوم عذابا

 اهـ. وتعاىل سبحانه أفعاله يف وال صفاته يف وال ذاته يف ال  ژ ٿ

 (:1/185وقال اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف إغاثة اللهفان )

صلى  اهلل رسول إليهما أشار اللتان الفتنتان وهما التماثيل وفتنة القبور فتنة:  الفتنتني بني مجعوا فهؤالء

 ذكرت عنها اهلل رضي سلمة أم أن:  عنها اهلل رضي عائشة عن صحته على املتفق احلديث يفاهلل عليه وسلم 

 من فيها رأت ما له فذكرت مارية:  هلا يقال احلبشة بأرض رأتها كنيسةصلى اهلل عليه وسلم  اهلل لرسول

 بنوا الصاحل الرجل أو الصاحل العبد فيهم مات إذا قوم أولئك صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول فقال الصور

  .تعاىل اهلل عند اخللق شرار أولئك الصور تلك فيه وصوروا مسجدًا قربه على

 . رأينها كنيسة ذكرتا سلمة وأم حبيبة أم أن:  الصحيحني يف آخر لفظ ويف 

 . الالت عبادة سبب كان وهذا والقبور التماثيل بني احلديث هذا يف فجمع 

:  قال 1٩النجم: ژ  ے ے ھ ژ:  جماهد عن منصور عن سفيان عن بإسناده جرير ابن فروى 

:  عنهما اهلل رضي عباس ابن عن اجلوزاء أبو قال وكذلك قربه على فعكفوا فمات السويق هلم يلت كان

 . للحاج السويق يلت كان

 هلا اختذوا ثم قبورهم تعظيم من كانت إمنا والالت ونسرًا ويعوق ويغوث ود عبادة سبب أن رأيت فقد 

  صلى اهلل عليه وسلم. النيب إليه أشار كما وعبدوها التماثيل

 من كثريًا أوقعت اليت هي القبور على املساجد اختاذ عن الشارع نهى ألجلها اليت العلة وهذه:  شيخنا قال 

 الصاحلني القوم بتماثيل أشركت قد النفوس فإن ,الشرك من دونه فيما أو األكرب الشرك يف إما األمم

 إىل أقرب صالحه يعتقد الذي الرجل بقرب الشرك فإن ,ذلك وحنو للكواكب طالسم أنها يزعمون ومتاثيل

 وخيضعون وخيشعون عندها يتضرعون كثريًا الشرك أهل جند وهلذا ,حجر أو خبشبة الشرك من النفوس

 يرجون وأكثرهم هلا يسجد من ومنهم ,السحر وقت وال اهلل بيوت يف يفعلونها ال عبادة بقلوبهم ويعبدونهم

 تعاىل اهلل صلى النيب حسم املفسدة هذه فألجل ,املساجد يف يرجونه ال ما والدعاء عندها الصالة بركة من

 بصالته البقعة بركة املصلي يقصد مل وإن مطلقًا املقربة يف الصالة عن نهى حتى مادتها وسلم وآله عليه

 يقصد أوقات ألنها وغروبها الشمس طلوع وقت الصالة عن نهى كما ,املساجد بركة بصالته يقصد كما
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 املشركون قصده ما املصلي يقصد مل وإن حينئذ الصالة عن أمته فنهى للشمس فيها الصالة املشركون

 . للذريعة سدًا

 هلل احملادة عني فهذا البقعة تلك يف بالصالة متربكًا القبور عند الصالة الرجل قصد إذا وأما:  قال 

 علموه ما على أمجعوا قد املسلمني فإن ,تعاىل اهلل به يأذن مل دين وابتداع لدينه واملخالفة ولرسوله

 اختذها من لعن وأنه عنها منهي القبور عند الصالة أن صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول دين من باالضطرار

 وقد ,عليها املساجد وبناء مساجد واختاذها عندها الصالة:  الشرك وأسباب احملدثات أعظم فمن ,مساجد

 الطوائف عامة صرح فقد فيه والتغليظ ذلك عن بالنهي السالم و الصالة عليه النيب عن النصوص تواترت

 من وغريهم أمحد أصحاب وصرح ,الصرحية الصحيحة للسنة منهم متابعة عليها املساجد بناء عن بالنهي

 كراهة على حتمل أن ينبغي والذي ,الكراهة أطلقت وطائفة ,ذلك بتحريم والشافعي مالك أصحاب

صلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول عن تواتر ما فعل جيوزوا أن بهم يظن ال وأن بالعلماء للظن إحسانًا التحريم

 .اهـعنه والنهي فاعله لعن

 (:1/290يف تيسري العالم ) هـ ( 1423) ت رمحه اهلل وقال العالمة البسام 

قبل أن يتزوجها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, كانت أم سلمة وأم حبيبة من املهاجرات إىل أرض احلبشة 

فلما كان يف مرضه الذي تويف فيه صلى اهلل عليه وسلم ذكرتا له ما رأتاه من كنيسة يف مهاجرهما األول, 

لسالم عن أن يبني ما يف عملهم يف وما فيها من حسن الزخرفة والتصاوير, فلم يشغله مرضه عليه الصالة وا

 كنائسهم ويف موتاهم من احملاذير.

لذا رفع رأسه وقال: إن هؤالء الذين تذكران من كنائسهم وتصاويرهم كانوا يتعدون احلدود, ويغلون يف 

 موتاهم, فإذا مات الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدًا وصوروا تلك الصور.

الذي هو أوجب الواجبات, وأن ضرره ال يقتصر على ما عليه بل  وحيث إن عملهم هذا مناف للتوحيد

 يتعداهم إىل سواهم من املغرورين اجلاهلني, فالفاعلون شر اخللق عند اهلل تعاىل.

 االستنباطات:

 حتريم البناء على القبور وأنه من التشبه باملشركني, ومن وسائل الشرك.-1 

 الصالح الذي خيشى من صورهم الفتنة.حتريم التصوير لذي الروح, ال سيما ألهل -2

 إن من عمل هذا فهو من شر خلق اهلل ملا يف عمله من احملاذير الكثرية والعواقب الوخيمة عليه وعلى غريه.-3
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 فيه كمال نصح النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي مل يصرفه عن املوعظة ما يقاسيه من األمل.اهـ-4

مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول: ) عن جندب بن عبد اهلل البجلي قال: -8

ختذ إبراهيم خلياًل, وإن من كان اإني أبرأ إىل اهلل أن يكون لي منكم خليل, فإن اهلل قد اختذني خلياًل كما 

اكم عن قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إني أنه

 .532أخرجه مسلم برقم  ذلك (

 

 

 ( :31-30ة )ه اهلل يف التوسل والوسيلقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح

 كان وإن املساجد تقصد كما فيها الصلوات بقصد مساجد قبورهم تتخذ أن وسلم عليه اهلل صلى فحرم

 القرب صاحب ألجل املسجد يقصدوا أن إال ذريعة ذلك ألن وحده اهلل عبادة يقصد إمنا لذلك القاصد

 وحده اهلل لعبادة املكان هذا اختاذ عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فنهى عنده والدعاء به والدعاء ودعائه

 عنه ينهى راجحة مصلحة فيه وليس مفسدة إىل يفضي كان إذا والفعل ,باهلل الشرك إىل ذريعة يتخذ لئال

 الذي باملشركني التشبه وهو:  الراجحة املفسدة من ذلك يف ملا الثالثة األوقات يف الصالة عن نهى كما

 من ذلك غري يف التطوع إلمكان راجحة مصلحة األوقات تلك يف الصالة قصد يف وليس  الشرك إىل يفضي

 اهـ. األوقات

 وهذا يعم كل القبور.اهـ (:1/199يف الفتح ) هـ ( 795رمحه اهلل ) ت  قال احلافظ ابن رجبو

 :37وقال العالمة احملدث عبد احملسن العباد حفظه اهلل يف تعليقه على كتاب تطهري االعتقاد ص 

 مساجد القبور اتِّخاذ من التحذير على اشتملت صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول عن الثابتة األحاديُث وهذه

 املوِت نزول عند ذلك حصوَل ُيفيد وبعُضها خبمٍس، ميوت أن قبل منه ذلك حصوَل ُيفيد وبعُضها مطلقًا،

 ذلك قال صلى اهلل عليه وسلم النَّيبَّ ألنَّ منسوخ؛ غري حمكٌم احلكَم هذا أنَّ على دليل أوضُح ذلك ويف به،

 اهـ.للنسخ جماٌل هناك يكون حتى بعده، يعش وَلم

 (:2/672الصراط املستقيم )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف اقتضاء 
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 وصرح ، لألحاديث متابعة ، عنه بالنهي الطوائف علماء عامة صرح فقد القبور على املساجد بناء فأما

 لفظ فيه أطلق من العلماء ومن ، بتحرميه ، وغريهما والشافعي مالك أصحاب من ، وغريهم أصحابنا

 التنزيه؟ أو ، التحريم به عنى أدري فما.  الكراهة

... ثم ذكر حديث جندب اهلل عبد بن جندب عن صحيحه يف مسلم روى ملا ، بتحرميه القطع يف ريب وال

 السابق وغريه من األحاديث.اهـ

 (:6/199كما يف جمموع فتاواه ) هـ ( 1420)ت  وقال الشيخ ابن باز رمحه اهلل

 عمل أنه وبني,  هذا من وحذر مساجد القبور اختاذ عن العظيم احلديث هذا يف وسلم عليه اهلل صلى فنهى 

 يف والغلو الشرك وسائل من ألنه إال ذاك وما,  مذموم عمل وهو والضالني عليهم املغضوب من قبلنا كان من

 ومن منكر هذا بل,  أمواتهم قبور على مساجد وال قبابًا يتخذوا أن للمسلمني جيوز فال,  والصاحلني األنبياء

 اهـ. الشرك وسائل

 عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف مرضه الذي مل يقم منه:-9

ه غري أنه ُخشي أن . قالت: فلوال ذاك أبرز قرب() لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 . 529ومسلم برقم  1330رواه البخاري برقم  .يتخذ مسجدًا

قبور  أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) قاتل اهلل اليهود اختذوا عن-10

 .530ومسلم برقم  437أنبيائهم مساجد ( رواه البخاري برقم 

النجراني قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل أن ميوت خبمس وهو يقول: ) أال  عن احلارث-11

لكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إني وإن من كان قب

( قال العالمة األلباني يف حتذير الساجد ص 2/150أنهاكم عن ذلك ( أخرجه ابن أبي شيبة يف مصنفه )

 : إسناده صحيح على شرط مسلم.15

يف مرضه الذي مات فيه: ) أدخلوا علي عن أسامة بن زيد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال -12

أصحابي. فدخلوا عليه وهو متقنع بربدة معافري فكشف القناع فقال: لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا 

( وحسنه العالمة 5/204( وأمحد يف مسنده )2/25قبور أنبيائهم مساجد ( أخرجه الطيالسي يف مسنده )

 .16األلباني يف حتذير الساجد ص 
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بي عبيدة بن اجلراح قال: آخر ما تكلم به النيب صلى اهلل عليه وسلم: ) أخرجوا يهود أهل احلجاز عن أ-13

بيائهم نويف رواية: يتخذون قبور أ -وأهل جنران من جزيرة العرب, واعلموا أن شرار الناس الذين اختذوا 

( وأبو يعلى يف مسنده 4/13والطحاوي يف مشكل اآلثار ) 1794، 1691مساجد ( أخرجه أمحد يف مسنده برقم 

 .16( وصححه العالمة األلباني يف حتذير الساجد ص 1/57)

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) اللهم ال جتعل قربي وثنًا لعن -14

( وابن 1/312مسنده ) وأبو يعلى يف 7352اهلل قومًا اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ( رواه أمحد يف مسنده برقم 

 .18( وغريهم وصححه العالمة األلباني يف حتذير الساجد ص242-2/241سعد )

عن جابر رضي اهلل عنه قال: ) نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القبور وأن يكتب عليها  -15

 .وصححه العالمة األلباني رمحه اهلل 1052وأن يبنى عليها وأن توطأ ( رواه الرتمذي 

رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم نهى أن يبنى على القرب . رواه ابن  اخلدري عن أبي سعيد-16

 وصححه العالمة األلباني رمحه اهلل. 1564برقم  ماجة

عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ) إن من شرار -17

( وابن أبي شيبة يف 6/394الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد ( أخرجه أمحد )

( وغريهم وصححه العالمة األلباني رمحه اهلل يف حتذير 4997( وأبو يعلى يف مسنده )3/372مصنفه )

 .19الساجد ص 

 :  معان اختاذ القبور مساجد يشمل ثالثة

 عليها.بناء املساجد -1

 قصدها واستقباهلا يف الصالة.-2

 السجود على القرب.-3

 :37قال العالمة احملدث عبد احملسن العباد حفظه اهلل يف تعليقه على كتاب تطهري االعتقاد ص 

 الرجل فيهم كان إذا أولئك) : النصارى يف قال كما القرب، على املسجد بناء يشمل مساجد القبور واختاذ

 يف وهو ( اهلل عند اخللق شرار أولئك الصور، تلك فيه وصوروا مسجدا، قربه على بنوا فمات الصاحل

 .عنها اهلل رضي عائشة حديث من الصحيحني
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 مسلم أخرجه ( إليها تصلوا وال القبور، على جتلسوا ال) :  قال كما الصالة، يف واستقباهلا قصدها ويشمل

 من أخص هو إذ أوىل؛ باب من القرب على السجود ويشمل. عنه اهلل رضي الغنوي مرثد أبي حديث من( 972)

 اهـ.إليه الصالة

  بناء املساجد على القبور ليس من دين اإلسالم باتفاق علماء املسلمني

 ( :489-27/488قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 اهلل صلى النيب عن الثابتة بالنصوص عنه منهي هو بل املسلمني دين من ليس القبور على املساجد بناء فإن

 أو عليها املسجد ببناء ذلك كان سواء مساجد القبور اختاذ جيوز ال بل الدين أئمة واتفاق وسلم عليه

 عند الصالة يقصد أن ألحد ليس وأنه ذلك عن النهي على متفقون الدين أئمة بل عندها الصالة بقصد

 أو قرب على بين مسجد عند أو أحد قرب عند الصالة قصد إن: قال من وكل نيب غري وال نيب ال أحد قرب

: فيه قرب ال الذي املسجد يف الصالة من أفضل ويكون ذلك يستحب حبيث مشروع أمر ذلك غري أو مشهد

 بل. قتل وإال تاب فإن ومعتقده هذا قائل يستتاب أن والواجب. املسلمني إمجاع وخالف. الدين من مرق فقد

 ال ذلك يقبل فال. عندها الصالة يقصد مل ولو القبور على بنيت اليت املساجد يف يصلي أن ألحد ليس

 غريه وعلىعليه  التنبيه ووجوب الشرك إىل والذريعة باملشركني التشبه من ذلك يف ملا ابتغاء وال اتفاقا

 ومنهم. بالتحريم صرح من منهم. وغريهم األربعة املذاهب أهل من اإلسالم أئمة ذلك على نص قد كما

 يعلل من منهم تلك فإن. العامة املقربة يف الصالة مسألة عندهم املسألة هذه وليست. الكراهة أطلق من

 نهوا فقد القبور على املبنية املساجد وأما. باملشركني بالتشبه يعلله من ومنهم الرتاب بنجاسة عنها النهي

 وقد. املسلمني أئمة سائر من وغريه الشافعي ذلك ذكر كما املخلوق بتعظيم الفتنة خبوف معللني. عنه

 السماء كبد يف وجودها وعند غروبها وعند الشمس طلوع عند الصالة عن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى

 السجود املصلي يقصد مل وإن هلم املشابهة من فيه ملا ذلك عن فنهى ( الكفار هلا يسجد حينئذ إنه : )وقال

 ـالقبور اهـ  لتعظيم بنيت اليت املساجد يف بالصالة فكيف. املعبود للواحد إال

 متى أحدث بناء املساجد واملشاهد على القبور ؟

 ( :171-167/ 27قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 ظهرت ملا بويه؛ بين دولة يف وكثر ذلك ظهر وإمنا القبور على"  مشاهد"  املفضلة العصور يف يكن ومل

 من بويه بين يف وكان اإلسالم دين تبديل مقصودهم كفار زنادقة بها كان واملغرب املشرق بأرض القرامطة

 املشاهد فبنوا العلم ألهل معروف هو ما والرافضة واملعتزلة اجلهمية بدع ومن ذلك بعض على هلم املوافقة
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 والصالة املشاهد زيارة يف األحاديث الفرية أهل وصنف. وأمثاله عنه اهلل رضي "  علي كمشهد"  املكذوبة

 املشاهد يعظمون هلم املتبعون البدع وأهل الزنادقة هؤالء فصار. ذلك يشبه وما عندها والدعاء عندها

 من عنه املتواترة املتقدمة األحاديث ففي. بالتشيع ويسترتون املسلمني دين ضد وذلك املساجد ويهينون

 الشرك أصل هما اللتني البدعتني هلاتني رد فيه ما مساجد القبور اختاذ عن النهي ومن الصديق تعظيم

 فقال باملساجد أمر وإمنا فيها بالصالة أمر وال"  املشاهد"  يذكر مل اهلل أن ذلك يبني ومما. اإلسالم وتبديل

البقرة:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ : تعاىل

 وال سواه إال مشرفًا قربًا يدع ال أن عليًا وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر) قد بل اهلل؛ مشاهد: يقل ومل  11٤

 ال املشاهد بتخريب أمر فهذا ذلك فعل من ولعن مساجد القبور اختاذ عن ونهى , (طمسه إال متثااًل

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ : تعاىل وقال. املعنوية أو الصورية العمارة به أريد سواء بعمارتها

ائ    ىې   ې  ې  ىژ : تعاىل وقال املشاهد يف يقل ومل 1٨7البقرة: ژ  ژ

ڌ  ڎ    ژ : تعاىل وقال. مشهد كل عند يقل ومل 2٩األعراف:  ژائ  ەئ  ەئ  وئ   

 أو مشركون هم املشاهد عمار إذ اهلل؛ مشاهد يقل ومل 17التوبة:  ژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژ : قوله إىل. باملشركني متشبهون

 فيخشون اهلل؛ غري خيشون املشاهد عمار بل. اهلل مشاهد يعمر إمنا يقل ومل  1٨التوبة: ژ  ہ  ہ  ہ

 اخلليل قال كما سنة وال كتاب بها جاء وال سلطانا بها ينزل مل عبادة عبدوه إذ اهلل؛ خيشون وال املوتى

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ژ : آهلتهم وخوفوه حاجوه ملا للمشركني مناظرته يف السالم عليه

مئ    حئېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ژ : تعاىل قال ٨1األنعام:  ژخب   مب           ىب    حبىئ  يئ  جب

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  ژ : اآلية هذه نزلت ملا: قال مسعود ابن عن الصحيحني ويف ٨2األنعام: 

 فقال نفسه؟ يظلم مل أينا اهلل رسول يا:  وقالوا وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب على ذلك شق ژ

ڦ  ڄ    ڄ  ژ : الصاحل العبد قول تسمعوا أمل الشرك هو إمنا) :وسلم عليه اهلل صلى النيب

 ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿژ : تعاىل قال (؟ ژڄ  
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ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ژ : تعاىل وقال بالعلم. وغريه أسلم بن زيد قال  ٨3األنعام: 

 . غريه اهلل مع يدعون املشاهد أهل بل هلل املشاهد وأن يقل ومل 1٨الجن:  ژڇ  

 دين من بل املسلمني؛ دين من وتعظيمها"  املشاهد"  تسمى اليت القبور على املساجد بناء يكن مل ملا وهلذا

ڳ  ڳ  ژ  :قال كما أنزله الذي الذكر حيفظ أن: لنا ضمن اهلل فإن ذلك حيفظ مل املشركني؛

 أمر وأما حمفوظ واحلكمة الكتاب من رسوله به اهلل بعث فما  ٩الحجر:  ژڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

 مثل كذبها متيقن وإما فيها مشكوك إما املساجد عليها بنيت اليت القبور عامة بل حمفوظ فغري املشاهد

 من والذي كعب بن أبي قرب إنه يقال الذي دمشق بظاهر والذي نوح به إن: يقال الذي بكرك الذي القرب

  سلمة أم أو عائشة قرب أنها يظن اليت هناك اليت والقبور القرني أويس قرب إنه: يقال الذي األخرى الناحية

 على إنه: يقال الذي املشهد أو النجف بباطنة الذي علي قرب أو حبيبة أم أو وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج

 القرب وأما. العلم أهل باتفاق كذب كلها فهذه املشاهد؛ هذه وأمثال حبلب الذي واملشهد بالقاهرة احلسني

 وأمثال بداريا اخلوالني مسلم أبي قرب إنه: يقال والذي حبمص"  الوليد بن خالد قرب"  إنه: يقال الذي

 البقعة تلك أن يتعني ال ولكن بأرض تويف قد: امليت أن اجلملة حيث من نعلم وقد فيها مشكوك فهذه: ذلك

 بذلك يصدق من وعامة. ذلك وأمثال باملدينة فاطمة وكقرب دمشق بظاهر وحنوه بالل كقرب: قربه مكان

 يرتتب ال لكن يتيقن؛ قد ما القبور هذه ومن. ذلك غري وإما به يوثق ال نقال وإما مناما إما: به علم يكون

 فتحوا ملا املسلمني فإن الباب؛ هذا يسدون السلف كان وهلذا. املبتدعة األحكام هذه من شيء ذلك على

 أهل وكان احلوادث ذكر فيه كتابا عنده ووجدوا" دانيال"  أنه ذكروا. باق ميت سرير هناك وجدوا تسرت

 بالنهار حيفر أن عمر إليه فكتب. عمر إىل األشعري موسى أبو ذلك يف فكتب. به يستسقون الناحية تلك

 عمر عن نقلوا كما وهذا. به الناس يفتنت لئال قربه؛ ويعفى منها واحد يف بالليل يدفن ثم قربا عشر ثالثة

 وقد. الشجرة بقطع فأمر هناك ويصلون الرضوان بيعة حتتها بويع اليت الشجرة يزورون أقواما أن: بلغه أنه

 فيه صلى مكان هذا: فقالوا هذا؟ ما: فقال فيها يصلون بقعة ينتابون قوما فرأى سفر يف كان أنه عنه ثبت

 تتخذوا أن أتريدون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به صلى ومكان: فقال. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 اهـ. فليمض وإال فليصل الصالة فيه أدركته من. بهذا إسرائيل بنو هلك إمنا مساجد أنبيائكم آثار

 ( :467-27/466وقال رمحه اهلل )

 وال اليمن وال احلجاز يف ال اإلسالم بالد يف شيء ذلك من وتابعيهم والتابعني الصحابة عهد على يكن ومل

 وال صاحب وال نيب قرب على ال مشهد أحدث قد يكن ومل املغرب وال خراسان وال مصر وال العراق وال الشام
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 حني وانتشارها ظهورها وكان. ذلك بعد حمدثة املشاهد هذه عامة بل أصال؛ صاحل وال البيت أهل من أحد

 كلمة فيهم وفشت املسلمني على امللبسون الزنادقة فيهم وكثر األمة وتفرقت العباس بين خالفة ضعفت

 القداحية العبيدية القرامطة ظهرت ذاك إذ فإنه. الثالثة املائة أواخر يف املقتدر دولة من وذلك البدع أهل

. اإلسالم يف املكوس: ذلك من قريبا حدث إنه: ويقال. مصر أرض إىل ذلك بعد جاءوا ثم. املغرب بأرض

 القداح عبيد بنو قوي دولتهم ويف. قوية وبدع زندقة منهم كثري يف وكان. بويه بنو ظهر ذلك من وقريبًا

 يكن مل ذلك فقبل وإال النجف بناحية عنه اهلل رضي علي إىل املنسوب املشهد أظهر دولتهم ويف مصر بأرض

 بعضهم أن ذكروا وإمنا بالكوفة اإلمارة بقصر عنه اهلل رضي علي دفن وإمنا هناك علي قرب إن: يقول أحد

 مما إليه اعتذر وأنه علي إنه: فقالوا فيها املدفون إىل يعتذر وجعل هناك بقعة إىل جاء أنه: الرشيد عن حكى

 هذا غري يف مبسوط عليه والكالم شعبة بن املغرية قرب إنه قوم قال وقد علي قرب هذا: فقالوا بولده فعل

 كانوا إنهم حتى. التشيع يف الغلو من الطائفتني يف كان ما مع - عبيد وبنو بويه بنو كان فإذا. املوضع

 األبواب على املسوح تعليق مثل مثله يظهر مل ما الرافضة شعار من عاشوراء يوم ببغداد دولتهم يف يظهرون

 وبسبب. دفعه عن امللوك تعجز قتال إىل األوقات من كثري يف يفضي األمر وكان باألسواق النوائح وإخراج

 القرامطة أمر من وبلغ. السلف سب بها ظهر ملا بغداد من - الفقه يف املختصر صاحب - اخلرقي خرج ذلك

 احلجاج قتلوا وأنهم مدة معهم وبقي األسود احلجر أخذوا أنهم األوقات تلك يف باملشرق كانوا الذين

 اهـ .زمزم ببئر وألقوهم

 ( :162-27/161وقال رمحه اهلل )

 أظهر يهوديا زنديقا كان الرافضة دين ابتدع الذي فإن أدخلوه ما اإلسالم يف النفاق أهل أدخل هنا ومن

 سعى - النصارى دين إفساد يف"  بولص احتال كما - املسلمني دين إفساد يف ليحتال الكفر وأبطن اإلسالم

ۆ  ژ : تعاىل قال كما للمنافقني يستجيب من املؤمنني ويف عثمان قتل حتى املسلمني بني الفتنة يف

 . ٤7التوبة:  ژۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې

. وعمر بكر أبي يف التكلم وأظهر والعصمة النص من اإلمامة يف ادعاه ما ابتدع األمة تفرقت ملا إنه ثم

 الشرك باب مفتاح هي اليت التشيع بدعة فظهرت كافرة؛ تكن مل وإن وظلم جهل فيها قلوبًا ذلك وصادف

 إال واجلماعة اجلمعة تصلى ال بأنه حمتجني املساجد وتعطيل املشاهد ببناء أمروا الزنادقة متكنت ملا مث

 وقفت فيما مثله أجد مل ما األكاذيب من عندها والدعاء وتعظيمها املشاهد إنارة يف ورووا. املعصوم خلف

 وكذبوا"  املشاهد حج مناسك"  يف كتابًا النعمان ابن كبريهم صنف حتى الكتاب؛ أهل أكاذيب من عليه

 املنايف الشرك وابتدعوا. ملته وغريوا دينه بها بدلوا أكاذيب بيته وأهل وسلم عليه اهلل صلى النيب على فيه
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ەئ  وئ  وئ  ژ : كقوله موضع غري يف بينهما اهلل قرن كما والكذب الشرك بني جامعني فصاروا للتوحيد

: قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الصحيح ويف  31 - 30الحج: ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻۇئ   

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ژ   اآلية هذه قرأ ثم مرتني باهلل اإلشراك الزور شهادة عدلت)

ڄ  ژ : تعاىل وقال 1٥2األعراف:  ژڳ  ڳ  ڳ     گک  ک  ک      گ  گ  گ

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ  62القصص:  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ           چ  

 اهـ. 7٥القصص:  ژڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ     ۀ  

 

 قبور ومشاهد مكذوبة

إن املتأمل يف التاريخ اإلسالمي من جهة  ويف واقع القبوريني من جهة جيد أن مجهور القبور واملشاهد 

 سواء يف ذلك قبور األنبياء أو غريهم  واليت تعبد مع اهلل أومن دون اهلل مكذوبة مفرتاةاملعظمة 

 من القبور املنسوبة إىل األنبياء عليهم الصالة والسالم ؟ شيءهل يصح 

اتفق العلماء على قرب نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم فإنه منقول بالتواتر حتى قال اإلمام مالك رمحه 

 ( : 27/444ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ) اإلسالماهلل كما نقل ذلك عنه شيخ 

 قرب نيب يعرف إال قرب نبينا اهـ ليس يف الدنيا

ابن تيمية كما يف جمموع  اإلسالمل ذلك عنه شيخ وقال العالمة عبد العزيز الكناني  كما نق

 : (444/ 27الفتاوى)

 منها إال قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم  اهـ  شيءيصح  األنبياء ال إىلهذه القبور املضافة  كل 

كما نقل عنه العالمة املعلمي اليماني يف كتابه عمارة القبور يف  ابن اجلزري وقال العالمة الشيخ حممد

 :   129اإلسالم ص 

ك القرية ال خبصوص عيني قرب نيب غري نبينا عليه السالم , نعم سيدنا إبراهيم عليه السالم يف تلال يصح ت

 نتهى من املوضوعات لعلي قاري . اهـ تلك البقعة . ا
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عليه الصالة والسالم قال شيخ اإلسالم ابن  إبراهيمخليل اهلل  إىلإال أن أكثر الناس يثبتون القرب املنسوب 

 :( 27/444تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى ) 

 بالتواتر منقول قربه فإن"  وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب"  هو العلماء عليه اتفق فالذي: األنبياء قبور وأما

 ذلك وأنكر قربه هو املعروف املكان هذا أن على الناس فأكثر"  اخلليل قرب"  وأما صاحبيه يف وكذلك

 وسلم عليه اهلل صلى نبينا قرب إال يعرف نيب قرب الدنيا يف ليس قال وأنه مالك عن اإلنكار وحكي طائفة

 اهـ .الكتاب أهل عند هو وكذلك كثرية ذلك ودالئل قربه هذا أن على الناس مجهور لكن

 فائدة شرعية يف معرفة قبور األنبياء بأعيانها ليس

 ( :445-27/444قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى ) 

 الدين من كان ولو الدين من ذلك حفظ وليس شرعية فائدة بأعيانها األنبياء قبور معرفة يف ليس

 والدعاء عندها الصالة قصده إمنا ذلك عن يسأل من عامة أن وذلك الدين سائر حفظ كما اهلل حلفظه

 وإحياء بهم واإلميان األنبياء على والسالم الصالة مقصوده كان ومن. عنها املنهي البدع من ذلك وحنو بها

 صلى النيب أن): تقدم وقد. أمجعني عليهم تعاىل اهلل رضوان - قبورهم مل يعرف وإن له ممكن فذاك ذكرهم

 اهـ.احلديث من هذا يشبه وما (مساجد أنبيائهم قبور اختذوا الذين والنصارى اليهود لعن وسلم عليه اهلل

؟ وهل احلرص على معرفتها وبناء  صحيحة نسبة القبور واملشاهد املعظمة ألصحابهاهل 

 املساجد عليها من دين اإلسالم ؟   

 ( :450-27/447قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 قليل يف إال العلم على منه يوقف يكاد ال خمتلق مضطرب واملشاهد القبور هذه أمر عامة أن ذلك وأصل

 حكم من ذلك وال اإلسالم شريعة من ليس عليها املساجد وبناء معرفتها ألن وهذا. شديد حبث بعد منها

 بل   ٩الحجر:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ  :قال حيث حبفظه اهلل تكفل الذي الذكر

 عن صحيحه يف مسلم رواه الذي قوله مثل عندها املبتدعون يفعله عما وسلم عليه اهلل صلى نهى النيب قد

 كان من إن: يقول وهو خبمس ميوت أن قبل وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت): قال اهلل عبد بن جندب

 اهلل لعن): وقال (ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد القبور يتخذون كانوا قبلكم

 . (مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود
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 يشرع وال مساجد اختاذها يشرع وال القبور على املشاهد هذه بناء يشرع ال أنه على اإلسالم أئمة اتفق وقد

 ذلك حنو أو ابتهال أو استغاثة أو اعتكاف أو بصالة عندها التعبد ألجل قصدها يشرع وال عندها الصالة

 عليه اهلل صلى النيب نهي ألجل باطلة عندها الصالة إن: قال منهم كثريًا إن ثم عندها؛ الصالة كرهوا

 له ويدعو عليه يسلم أن غريهما أو صاحل رجل أو نيب إما ميت مسلم قرب زار ملن السنة وإمنا. عنها وسلم

ے  ۓ  ۓ  ژ : املنافقني يف يقول حيث هذه بني اهلل مجع كما جنازته على الصالة مبنزلة

 ويقام عليهم يصلى املؤمنني أن اخلطاب دليل فكان ٨٤التوبة:  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ

: يقول ثم قربه على يقوم أصحابه من امليت إذا دفن وسلم عليه اهلل صلى النيب أن) السنن ويف قبورهم على

 . (يسأل اآلن فإنه التثبيت له سلوا

 إن وإنا مؤمنني قوم دار أهل عليكم السالم): القبور زاروا إذا يقولوا أن أصحابه يعلم كان أنه الصحيح ويف 

 ال اللهم العافية ولكم لنا اهلل نسأل واملستأخرين ومنكم منا املستقدمني اهلل ويرحم الحقون؛ بكم اهلل شاء

 وهي له شريك ال وحده اهلل بيوت تعظيم اهلل دين وإمنا.  (وهلم لنا واغفر بعدهم تفتنا وال أجرهم حترمنا

 من: والقلبية البدنية العبادات وسائر واالعتكاف مجاعة وغري مجاعة الصلوات فيها تشرع اليت املساجد

 ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ : تعاىل اهلل قال. هلل والدعاء والذكر القراءة

األعراف:  ژائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       ىې   ې  ې  ىژ : تعاىل وقال  1٨الجن: 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ : تعاىل وقال  2٩

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   ژ  :تعاىل وقال 1٨التوبة:  ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ھہ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٺڀ     ڀ   ڀ

 اهلل يعبدون الذين املسلمني دين فهذا   3٨ - 36النور:  ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ    ڦڤ  ڤ

 تعاىل واهلل. املرسلني سيد عنه نهى الذي املشركني دين فهو أوثانا القبور اختاذ وأما  .الدين له خملصني

 املسلمني . اهـ مجيع حال يصلح

 ( :170-27/169وقال رمحه اهلل )
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 املشركني؛ دين من بل املسلمني؛ دين من وتعظيمها"  املشاهد"  تسمى اليت القبور على املساجد بناء يكن مل

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ژ : قال كما أنزله الذي الذكر حيفظ أن: لنا ضمن اهلل فإن ذلك حيفظ مل

 فغري املشاهد أمر وأما حمفوظ واحلكمة الكتاب من رسوله به اهلل بعث فما ٩الحجر:  ژڱ  ڱ   ڱ  

 . اهـ كذبها متيقن وإما فيها مشكوك إما املساجد عليها بنيت اليت القبور عامة بل حمفوظ

 ( :489-27/488وقال رمحه اهلل )

 اهلل صلى النيب عن الثابتة بالنصوص عنه منهي هو بل املسلمني دين من ليس القبور على املساجد بناء

 أو عليها املسجد ببناء ذلك كان سواء مساجد القبور اختاذ جيوز ال بل الدين أئمة واتفاق وسلم عليه

 عند الصالة يقصد أن ألحد ليس وأنه ذلك عن النهي على متفقون الدين أئمة بل عندها الصالة بقصد

 أو قرب على بين مسجد عند أو أحد قرب عند الصالة قصد إن: قال من وكل نيب غري وال نيب ال أحد قرب

: فيه قرب ال الذي املسجد يف الصالة من أفضل ويكون ذلك يستحب حبيث مشروع أمر: ذلك غري أو مشهد

 بل. قتل وإال تاب فإن ومعتقده هذا قائل يستتاب أن والواجب. املسلمني إمجاع وخالف. الدين من مرق فقد

 ال ذلك يقبل فال. عندها الصالة يقصد مل ولو القبور على بنيت اليت املساجد يف يصلي أن ألحد ليس

 غريه وعلى عليه التنبيه ووجوب الشرك إىل والذريعة باملشركني التشبه من ذلك يف ملا ابتغاء وال اتفاقا

 ومنهم. بالتحريم صرح من منهم. وغريهم األربعة املذاهب أهل من اإلسالم أئمة ذلك على نص قد كما

 يعلل من منهم تلك فإن. العامة املقربة يف الصالة مسألة عندهم املسألة هذه وليست. الكراهة أطلق من

 نهوا فقد القبور على املبنية املساجد وأما. باملشركني بالتشبه يعلله من ومنهم الرتاب بنجاسة عنها النهي

 وقد. املسلمني أئمة سائر من وغريه الشافعي ذلك ذكر كما املخلوق بتعظيم الفتنة خبوف معللني. عنه

 السماء كبد يف وجودها وعند غروبها وعند الشمس طلوع عند الصالة عن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى)

 إال السجود املصلي يقصد مل وإن هلم املشابهة من فيه ملا ذلك عن فنهى (الكفار هلا يسجد حينئذ إنه وقال

 اهـ  القبور؟ لتعظيم بنيت اليت املساجد يف بالصالة فكيف. املعبود للواحد

قرب نيب أو صحابي أو ولي ثم محلت القبوريني على دعوى أن ذلك القرب  أهم األسباب اليت

 بناء مسجد أو قبة أو مشهد عليه ثم عبادته مع اهلل أو من دون اهلل

 : حكايات مكذوبة خيتلقها القبوريون ألسباب كثرية  1

 ( :27/447قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )
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ذلك أن عامة هذه القبور واملشاهد مضطرب خمتلق اليكاد يوقف منه على العلم إال يف  قليل منها وأصل 

بعد حبث شديد وهذا ألن معرفتها وبناء املساجد عليها ليس من شريعة االسالم وال ذلك من حكم الذكر 

نهى  قد بل  ٩الحجر:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ژ  الذي تكفل اهلل حبفظه حيث قال :

 بن جندب عن صحيحه يف مسلم رواه الذي قوله مثل عندها املبتدعون يفعله عما وسلم عليه اهلل صلى النيب

 كانوا قبلكم كان من إن: يقول وهو خبمس ميوت أن قبل وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت): قال اهلل عبد

 اليهود اهلل لعن): وقال (ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد القبور يتخذون

 . (مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى

 يشرع وال مساجد اختاذها يشرع وال القبور على املشاهد هذه بناء يشرع ال أنه على اإلسالم أئمة اتفق وقد

 ـ اهذلك. حنو أو ابتهال أو استغاثة أو اعتكاف أو بصالة عندها التعبد ألجل قصدها يشرع وال عندها الصالة

 : الرؤى املنامية2

 ( :458-27/457قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 رأى أنه يدعي من والعراق والشام مبصر زماننا يف عرفنا وقد كذب أكثرها بل منها فكثري املنامات فأما

. منتشر الشيء كاذبا وهذا ويكون. ذلك وحنو نيب أثر فيه أن أو نيب قرب أنه البقاع ببعض تتعلق منامات

 احملضة والرؤيا. شيطان بذلك أخربه الذي يكون فقد: صدقه وبتقدير كاذبا يكون ما غالبا املنام فرائي

 صلى النيب عن الصحيح يف ثبت قد فإنه. باالتفاق شيء بها يثبت أن جيوز ال صحتها على يدل دليل ال اليت

 فإذا.  (الشيطان من ورؤيا نفسه املرء به حيدث مما ورؤيا اهلل من رؤيا: ثالثة الرؤيا): قال أنه وسلم عليه اهلل

 الشيوخ من حتى - الناس ومن. نوع عن منها نوع كل متييز من بد فال. ثالثة أنواع حتته الرؤيا جنس كان

 من منهم أن حتى جمهول عن حيكيها حكاية: ذلك مثل يف مستنده جيعل من - وزهد علم ظاهر هلم الذي

 من كل أن املوضع هذا غري يف بيناه الذي املعلوم ومن كذا مبكان اخلضر قرب أن اخلضر أخي حدثين: يقول

 كل أن: اخلضر أنه الرائي ظن أو اخلضر رأى شخصًا مسع أو اخلضر رأى من رأى أو اخلضر رأى أنه ادعى

 ال الذين من هم بل دين وال عقل وال علم من هلم حظ ال الذين املخرفني اجلهلة على إال جيوز ال ذلك

 اهـ .يعقلون وال يفقهون

 العادة يف تلك البقعة أو عند ذلك القرب : الروائح الطيبة وما جرى من خرق3

 ( :459-27/458قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )
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. تعينه على يدل ال فهذا: بالقرب يتعلق مما ذلك حنو أو عادة خرق أو طيبة رائحة وجود من يذكر ما وأما

. نيب أو صاحل رجل قرب وأنه املقبور صالح على دليل أنه - ثبت إذا - عليه يدل ما بل غاية فالن أو فالن وأنه

 بعض حدثين كما هؤالء من طائفة يفعله مما هذا فإن. السوقة بعض صنعه مما الرائحة تلك تكون وقد

 له وينذر يزوره ممن أموال إليه جتبى قربا اختذ قد أحدهما وكان رجالن الفرات بشاطئ ظهر أنه أصحابنا

 أنواع من فيه وجعل عوف بن الرمحن عبد قرب أنه املنام يف رأى أنه وزعم قرب إىل اآلخر فعمد الضالل من

 قرب إنه: يقال الذي بالبقاع لبنان جببل الذي القرب جريان حدثين وقد. عظيمة رائحة له ظهرت ما الطيب

 عظاما ووجدوا طيبة رائحة قرب من مشوا أنهم: وأصله السابعة املائة أثناء يف قريبا ظهر قد وكان نوح

 موتى بالبقعة وكان نوح قرب هذا - الظن بطريق - فقالوا البنية خلق كبري على تدل هذه: فقالوا كبرية

 اهـ .هؤالء جنس من كثريون

 

 : أن احلوائج تقضى ملن زار ذلك القرب ودعا عنده4

 ( :179-27/172قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 ذلك ليس: فيقال قصدها؟ هلم ذلك يسوغ فهل األوقات بعض هلم تقضى احلوائج إن: القائل قول وأما

 األصنام عند بالدعاء حوائجهم من كثري يقضى الكتاب وأهل املشركني أن: أحدها: لوجوه قصدها مسوغ

 إن: مسلم يقول فهل. اإلسالم زمن يف حرام وتعظيمها يعظمونها؛ اليت واألماكن القديسني متاثيل وعند

 اليت - األسباب من والبدع األهواء أهل عند جتد وما املسلمني بإمجاع احملرم الفعل هذا هلم سوغ ذلك مثل

 يف أوقعهم ما األسباب تلك جنس من الكتاب وأهل املشركني عند جتد إال - ابتدعوه ما ابتدعوا بها

 ما فعل هو: اإلميان وكمال الكفر من مشتقة البدع فإن األمور عامة يف وجده: هذا تدبر ومن وأشد كفرهم

 يف كان احملظور ببعض عنه وعوض املأمور بعض ترك فإذا ورسوله عنه اهلل نهى ما وترك ورسوله به اهلل أمر

 وال مشروعة لكانت كذلك كانت لو إذ حمضا؛ حقا تكون ال والبدعة. ذلك بقدر اإلميان نقص من ذلك

 حق ال حمضا باطال تكون وال مشروعة لكانت كذلك كانت لو إذ مفسدتها؛ على راجحة مصلحتها تكون

 دين وكذلك. الباطل وبعض احلق بعض فيها يكون وإمنا أحد على اشتبهت ملا كذلك كانت لو إذ فيه؛

 يكون أن بد ال بل فسادا؛ به يأمرون ما وكل كذبا به خيربون ما كل يكون ال فإنه الكتاب وأهل املشركني

. الباطل من وأتوه احلق من تركوه مبا كفار فهم هذا ومع املصلحة من نوع أمرهم صدق ويف خربهم يف

 القرآن عليه دل كما بالشرك مقرونا الكذب كان ملا فإنه جدا؛ الكذب فيه يكثر الباب هذا أن: الثاني الوجه

 يف وكان وشرك كذب أهل والكفار وإخالص صدق أهل فاملؤمنون باإلخالص مقرونا والصدق موضع غري يف
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 أو املعظم فالن قرب هذا أن دعوى: منها. متعددة وجوه من الكذب بها اقرتن: فيها ما الشرك من املشاهد هذه

 مبا اإلخبار: والثالث. الكذب فيها يكثر بأمور أحواله عن اإلخبار: والثاني. كثري كذب ذلك ففي رأسه؛

 خرق به حصل أنه الناس على يلبسون حبيل للقرب املعظمون حيتال ما أكثر فما احلاجات من عنده يقضى

: الرابع. جدا كثرية أمورا ذلك من رأينا وقد له حقيقة ال مبا خيرب من أكثر وما حاجة قضاء أو عادة

 بغري وإما. ببنوة إما امليت ذلك قرب إىل االنتساب يدعي الناس من كثري مثل به املتصلني بنسب اإلخبار

 الكذب وأما قربه سادن ليكون ذلك؛ يف كذبه مع أدهم بن إبراهيم ولد من أنه يدعي من رأيت حتى بنوة

 إنهم يقولون كانوا الذين - القداح يسمون الذين - عبيد فبنو. يوصف أن من فأكثر النبوية العرتة على

 اإلسالم مملكة نصف على وغلبوا سنة مائيت حنو: علويون أنهم يدعون: ملوكا وبقوا القاهرة وبنو فاطميون

 الرفض مذهبهم ظاهر: الغزالي حامد أبو فيهم قال كما وكانوا بغداد على األوقات بعض يف غلبوا حتى

 وهتك األسرار كشف"  مساه الذي كتابه الطيب بن بكر أبو القاضي صنف وقد. احملض الكفر وباطنه

 اهلل عبد وأبي يعلى أبي كالقاضي املسلمني علماء من اهلل شاء ما وكذلك. أحواهلم كشف يف"  األستار

 كانوا بل فاطمة؛ ولد من يكونوا مل أنهم يعلمون كلهم العلم وأهل. الشهرستاني الكريم عبد بن حممد

 سنته يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الناس أبعد من وكانوا يهودي ذرية من وقيل اجملوس ذرية من

. الرافضة دين هو: املسلمني دين من يظهرون وما. والصابئني اجملوس دين من مركب دينهم باطن: ودينه

 أن ويعتقد مسلم أنه يظن معهم دخل من وكل وعوامهم جهاهلم وهم. الرافضة هم منهم املتدينني فخيار

 من كلهم امللل دين من خارجون أنهم فيعلمون وعلمائهم ملوكهم من: خواصهم وأما. حق اإلسالم دين

 فيلسوف قاعدة على أيضا يكونوا مل وإن الفالسفة؛ ليهمإ الناس وأقرب والنصارى واليهود املسلمني دين

 من وأمثاله اهليثم وابن أتباعهم من بيته وأهل سينا فابن املتفلسفة طوائف إليهم انتسب وهلذا. معني

 من حنو على الرسائل صنفوا"  الصفا إخوان رسائل"  وأصحاب أتباعهم من وحنوه فاتك بن ومبشر أتباعهم

 وإمنا. موضعه هذا ليس حاهلم ووصف. اإلسالم بالد يف الدعوة دار وأهل اإلمساعيلية. ومنهم طريقتهم

 جتد ولذلك النسب؛ وغري النسب يف يكذبون وأنهم شركا وأعظمهم الناس أكذب من كانوا أنهم القصد

 بينه يكون ال أو هاشم لبين موىل أحدهم يكون أن إما كذابني؛ العلوي النسب يدعون الذين املشهدية أكثر

 بيته أهل وعن عنه اهلل رضي - عليا وجيعل املذهب علوي وينوي علوي أنا يقول ولكن والء وال نسب ال وبينهم

 أيضا بيته أهل من أنه يظهر حتى علي يف الطعن هذا يكفيه فال الرافضة دين دينه كان - الطاهرين

 طوائف أكذب الرافضة أن: اخلامس. الفتوى هذه يف سطره ميكن أن من أكثر بالقبور يتعلق فيما فالكذب

 يف اإلهلية ادعى من أول كان ومنهم وشركا غلوا لإلسالم املدعية الطوائف أعظم وهم اإلطالق على األمة

 النبوة ادعى عبيد أبي بن وكاملختار علي نبوة ادعى كمن وسلم عليه اهلل صلى النيب غري نبوة وادعى القراء

 الرافضة بعد للقبور تعظيما الناس أكثر فإنهم املشايخ؛ وأتباع العباد ضالل كغالة اجلهال يليهم ثم
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 وكذب. النصارى من شبه فيها الطائفتني من وكل كذبا الطوائف وأكثر بعدهم غلوا الناس وأكثر

 حيصيه ال ما والكذب الشرك من الطوائف هذه وعند والعام اخلاص عند معلوم وغلوهم وشركهم النصارى

 القرب لذلك أن له أين فمن قربه عند دعوة دعا قد وكان مسلم حاجة قضيت إذا أنه: الثالث الوجه. اهلل إال

 وقد. حاجاتهم قضيت إذا: النذور من غريها أو القبور عند ينذرونه ما مبنزلة وهذا احلاجة؟ تلك يف تأثريا

 وإمنا خبري يأتي ال إنه ل : )وقا النذر عن نهى: أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن: الصحيحني يف ثبت

 إىل النذر يلقيه ولكن له؛ قدر يكن مل بشيء آدم ابن يأتي ال النذر إن) لفظ ويف.  (البخيل من به يستخرج

 دفع أو منفعة جلب من به علق ما دفع يف سببًا ليس النذر أن: الصحيح احلديث بهذا ثبت فإذا (قدرته القدر

 النذور؛ بها علقوا اليت حوائجهم تقضى من كثرة ومع بها ويعلق احلاجة تلك جزاء النذر أن مع مضرة

 أن وإما دعائه بغري قضيت قد تكون أن إما: احلاجة تلك ثم. ذلك يف سببا تكون أن عن أبعد القبور كانت

 لو اجتهادا الدعاء يف اجتهد قد فيكون: الثاني كان وإن كالم فال األول: كان فإن. بدعائه قضيت تكون

 خصوص ال الدعاء؛ يف اجتهاده هو فالسبب حاجته؛ لقضيت الصليب عند أو البقعة تلك غري يف اجتهده

 .القرب

 سلك ومن املتفلسفة يذكره كما بها كان سواء ذلك يف تأثري نوع للقبور أن قدر إذا أنه: الرابع الوجه

 حامد وأبو سينا ابن يزعمه كما بذلك فيقوى الداعي بروح تتصل: املفارقة الروح بأن ذلك يف سبيلهم

 مشروعا يكون حاجته اإلنسان به نال سبب كل ليس: فيقال. آخر بسبب كان أو القبور زيارة يف وأمثاهلما

 يكون ال فإنه مفسدته غلبت إذا أما. مفسدته على مصلحته غلبت إذا مشروعا يكون وإمنا مباحا وال بل

 .الفائدة بعض به حصل وإن حمظورًا بل ؛مشروعًا

 عبادة من ذلك يف يدخل وما احلاجات بعض وقضاء التأثري من له ما مع السحر حتريم الباب هذا ومن

 يف احملرمة األمور وأنواع باألزالم؛ واالستقسام الكهانة وكذلك. اجلن واستحضار ودعائها الكواكب

 بها تقضى اليت األسباب مجلة على تنبيه هذا ويف. تأثري نوع أو كشف نوع أحيانا تضمنها مع الشريعة

 وما تأثريه وسبب السحر أنواع تفصيل حيتاج كما طويل بسط إىل فيحتاج ذلك تفصيل وأما. حوائجهم

 من أمة أن يعلم العاقل فإن األصنام؛ عبادة إىل املشركني دعا وما الشرك أنواع وتفصيل السيميا من فيه

 3٥إبراهيم:  ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ژ : يقول السالم عليه واخلليل سبب بال أمر على جتمع مل األمم

 أنها يعتقدون كانوا أنهم األصنام عباد يف ظن ومن 36إبراهيم: ژ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃژ 

 قصد كان بل بهم؛ جاهل فهو ذلك؛ غري أو احليوان ختلق أو النبات تنبت أو املطر تنزل أنها أو العامل ختلق

 لقبور النصارى وقصد عندهم املعظمة للقبور بالقبور املشركني قصد جنس من ألوثانهم األوثان عباد
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 القبور مساجدي من أن الصحيح بالنقل عندنا ثبت قد بل. ووسائل ووسائط شفعاء يتخذونهم القديسني

 إال شيئا حيرم مل اهلل أن يعلم أن املسلم ويكفي. األصنام عباد من كثري يفعله مما أكثر بها يفعل من

 بعثت الرسل إذ شرعه؛ اهلل فإن: راجحة أو حمضة مصلحته كانت ما وأما. غالبة أو حمضة ومفسدته

 قوله مثل يف بالسحر قرن بالكذب قرن كما والشرك. وتقليلها املفاسد وتعطيل وتكميلها املصاحل بتحصيل

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ژ  تعاىل

النساء:  ژپ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻی  جئ   حئ  مئ       ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

 يعظمون امللة إىل املنتسبني من كثري حال وهذه والوثن الشيطان والطاغوت السحر واجلبت  ٥2 - ٥1

 من أكثر حتتمل ال والورقة, بالشريعة املتمسكني املؤمنني من كثري على الكفار ويرجحون والشرك السحر

 اهـ .أعلم واهلل. هذا

 الرتياق اجملرب هو  أن قرب فالن  : 5

 ( : 117-27/115قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 اهلل رضي املذكورين األربعة املشايخ قبور عند مستجاب الدعاء إن: القائل قول أما العاملني، رب هلل حلمدا

 أن من: القائل هذا أمثال يقوله ما جنس ومن اجملرب الرتياق هو فالن قرب: غريه قول جنس من فهو  عنهم

 قد ثم القبور بعض عند القول هذا مثل يقول الناس من كثريا فإن. وفالن فالن قرب عند مستجاب الدعاء

 يكون وقد الصاحلني من غريهم أو البيت أهل أو الصحابة من صاحل رجل قرب أنه علم قد القرب ذلك يكون

 يكون وقد األنبياء قبور من يذكر ما أكثر مثل: احلال جمهول أو كذبًا ذلك إىل القرب ذلك نسبة

 الدعاء إن: يقول من أو القول هذا مثل يقول فيمن موجودة األقسام هذه فإن بصاحل ليس والرجل صحيحًا

 واالبتداع بالفسق معروف قرب إما ذاك أن واحلال عنده الدعاء له استجيب وأنه بعينه قرب عند مستجاب

 . أنواعًا ذلك من ورأينا لذلك فبهت القبور حال له فكشف دعا من رأينا كما كافر قرب وإما

 كتاب يف أصل له ليس قول والصاحلني األنبياء قبور عند مستجاب الدعاء إن: القائل قول أن: هذا وأصل

 املشهورين املسلمني أئمة من أحد وال بإحسان هلم التابعني وال الصحابة من أحد قاله وال رسوله سنة وال اهلل

 حنبل بن وأمحد والشافعي حنيفة وأبي سعد بن والليث واألوزاعي والثوري كمالك الدين؛ يف باإلمامة

 أدهم؟ بن وإبراهيم عياض بن كالفضيل: بهم يقتدى الذين مشاخيهم وال عبيدة وأبي راهويه بن وإسحاق

 إن: يقول من املتقدمني واملشايخ واألئمة والتابعني الصحابة يف يكن ومل. وأمثاهلم الداراني سليمان وأبي

 عند اإلنسان دعاء إن: قال من فيهم وال, معينًا وال مطلقًا ال والصاحلني األنبياء قبور عند مستجاب الدعاء
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 من أفضل البقعة تلك يف الصالة إن وال البقعة تلك غري يف دعائه من أفضل والصاحلني األنبياء قبور

 . غريها يف الصالة

 صلى اهلل رسول هو وسيدهم اخللق أفضل بل القبور؛ هذه عند الصالة وال الدعاء يتحرى كان من فيهم وال

 اخلليل قرب يف اختلفوا وقد قربه غري نيب قرب أنه على الناس اتفق قرب األرض يف وليس  وسلم عليه اهلل

 عنه اهلل رضي هريرة أبي عن السنن يف ملا صاحبيه وعلى زيارته عند عليه يسلم أنه على األئمة واتفق  وغريه

 (السالم عليه أرد حتى روحي علي اهلل رد إال علي يسلم رجل من ما).  قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن

 علي صلى ومن مسعته قربي عند علي سلم من): عنه والدارقطين شيبة أبي ابن روى وقد. جيد حديث وهو

 أهل رواه قد البعد من عليه والسالم الصالة إبالغ فإن ثابتة؛ شواهد له لكن. لني إسناده ويف (أبلغته نائيًا

 اجلمعة يوم الصالة من علي أكثروا): قال أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه السنن يف كما. وجه غري من السنن

 إن: فقال. بليت أي أرمت؟ وقد عليك صالتنا تعرض كيف: قالوا. علي معروضة صالتكم فإن اجلمعة وليلة

: قال أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه وغريه النسائي ويف (األنبياء حلوم تأكل أن األرض على حرم تعاىل اهلل

 عند مستجاب الدعاء إن منهم أحد يقل مل هذا ومع  (السالم أميت عن يبلغوني مالئكة بقربي وكل اهلل إن)

 أنه على كلهم واتفقوا ذلك نقيض على نصوا بل قربه إىل متوجها الدعاء يتحرى أن يستحب أنه وال قربه

 اهـ .القرب مستقبل يدعو ال

 ( : 27/171وقال رمحه اهلل )

 اهلل إىل لكم كانت إذا: قال أنه بعضهم عن حكاية إال ذلك؛ به يعارض ما هؤالء من أحد مع ليس أنه واعلم

 تكون قد اليت احلكايات هذه من ذلك وأمثال اجملرب الرتياق هو فالن قرب: قال أو قربي عند فادعوه حاجة؛

 عن الثابت النقل يعارض وما. معصوم غري قائلها فإن: صدقا يكون أن وبتقدير كذبا تكون وقد صدقا

 الشرك أسباب من وهذا. الشياطني إخوان الضالني من يكون من إال معصوم غري عن ثابت غري بنقل املعصوم

 اهـ .الدين وتغيري

 صحابة أو تابعني أو غريهم ممن جاء بعدهم كثرية ومن أشهرها ما ألنبياء أو وزورًا القبور املنسوبة كذبًا

 يلي :

 نيب اهلل نوح عليه السالمالقرب املنسوب إىل  : أوال

 : (170/ 27) الفتاوى جمموعابن تيمية رمحه اهلل كما يف قال شيخ اإلسالم 
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 الذي بكرك الذي القرب مثل كذبها متيقن وإما فيها مشكوك إما املساجد عليها بنيت اليت القبور عامة

 . اهـ نوح به إن: يقال

 : (62-61/ 27) وقال رمحه اهلل 

 علم له ممن أحد يقل مل حمال باطل فهو"  نوح قرب"  إنه يقال الذي بالكرك سفحه يف املشهور القرب وأما

 بل ؛أصاًل خرب وال ذكر القرب هلذا كان وال الصاحلني أو األنبياء من أحد قرب وال نوح قرب هذا إن: ومعرفة

 كبري عظم فيه قربًا هناك رأوا ,قريبة مدة إىل احلاكة بها ويكون فيها يزرع حاكورة املكان ذلك كان

 ؟كبريًا األنبياء من كان من وقالوا. نيب قرب يكون الرائحة تلك ألجل أنه اجلهالء فظن رائحة فيه ومشوا

 ذلك حلب صاحب الناصر مع كانوا الذين الرافضة دولة يف عليه وبنوا نوح قرب هو: فقالوا. نوح: فقالوا

 وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثبت وقد اجلاهلون به يشرك وثنًا فصار الظاهر دولة يف ذلك بعد وزيد القرب

 حدثين وقد. العظم يتجرد مل نيب قرب كان فلو (األنبياء حلوم تأكل أن األرض على حرم اهلل إن): قال أنه

 للزرع مكانًا ذلك قبل وشاهدوه فيه الكبرية العظام تلك رأوا أنهم:ذكر من آبائهم عن املكان أهل ثقات من

. العظام تلك تناسب جدًا عظيمة رءوسًا منه القريبة املقابر يف شاهد من الثقات من وحدثين ,واحلياكة

 رجل أو نيب قرب كان ولو. حنوهم أو القديم الزمن يف كانوا الذين العمالقة عظام من وأمثاله هذا أن فعلم

 عنه املستفيضة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وبسنة املسلمني بإمجاع مسجد عليه يبنى أن يشرع مل صاحل

 قبلكم كان من إن): وقال (مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن): الصحاح يف قال كما

 . ذلك( عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد القبور يتخذون كانوا

 من وكثري عنه ينهى بل املسلمني؛ بإمجاع غريه وال نيب قرب عند النفل وال الفرض ال الصالة؛ تستحب وال

 والعبادة الصالة وحيب اهلل حيبها اليت البقاع وإمنا النصوص من ذلك يف ورد ملا باطلة؛ هي: يقول العلماء

 .اهـ املساجد هي فيها

 عليه السالم: القرب املنسوب إىل نيب اهلل هود ثانيا

 (502/ 4) الفتاوى قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع

 اخلضراء له يقال كان الذي اإلمارة قصر يف اجلامع املسجد من القبلي احلائط داخل معاوية دفنوا وهلذا

 حيث اليمن ببالد قربه بل دمشق إىل جيئ مل العلماء باتفاق وهود":  هود"  قرب العامة تسميه الذي وهو

 اهـ .بدمشق إنه: أحد يقل ومل هاجر؛ حيث مبكة وقيل بعث؛

 : (160/ 2) املستقيم الصراط وقال رمحه اهلل يف اقتضاء
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 أهل من أحدًا عملت وما السالم، عليه هود قرب فيه إن يقال دمشق جبامع القبلي، باحلائط مكان كذلك

 باليمن، كان مبعثه فإن مبكة، وقيل باليمن، مات إنه قيل قد بل بدمشق، مات النيب هودًا أن ذكر العلم

 أهل أن مع هذه واحلال- بها فموته مهاجره، وال  داره فال الشام فأما مكة، إىل كان قومه هالك بعد ومهاجره

 اهـ .البعد غاية يف -خالفه ذكروا بل يذكروه مل العلم

إسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى عليهم  : القبور املنسوبة إىل أنبياء اهللثالثا

 السالم

 : (445/ 27) الفتاوى كما يف جمموع اهلل رمحه شيخ اإلسالم ابن تيمية سئل

 وقرب نوح قرب مثل اليوم؟ الناس تزورها اليت القبور هذه هي هل والسالم الصالة عليهم"  األنبياء قبور"  عن

 وأين. دمشق مبسجد وهو وزكريا وموسى وشعيب واليسع وإلياس ويونس ويوسف ويعقوب وإسحاق اخلليل

 . ؟ ال؟ أم شيء القبور تلك من يصح فهل طالب؟ أبي بن علي قرب

 :فأجاب

 الذي الصحيح لكن نزاع؛ فيه اخلليل وقرب وسلم عليه اهلل صلى نبينا قرب هو عليه املتفق القرب هلل، احلمد

 بقصر طالب أبي بن علي وقرب. يعرف فال وزكريا وشعيب وإلياس يونس وأما. قربه أنه اجلمهور عليه

 اهـ .أعلم واهلل. هود قرب إنه العامة تقول الذي القرب هو معاوية وقرب بالكوفة الذي اإلمارة

ذكر قلت : واليصح شيئ يف قبور األنبياء املذكورين سلفا وغريهم سوى قرب نبينا صلى اهلل عليه وسلم وما 

يف قرب اخلليل عليه السالم وعامة ماروى يف ذلك إسائيليات ال يفرح مبثلها وليس يف معرفة قبور األنبياء 

 . بأعيانها فائدة شرعية

 أويس القرني اعة من الصحابة وأمهات املؤمنني ومجمنسوبة إىل  : قبور مكذوبة رابعا

 ( :27/170اوى )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفت

 الذي بكرك الذي القرب مثل كذبها متيقن وإما فيها مشكوك إما املساجد عليها بنيت اليت القبور عامة بل

 الذي األخرى الناحية من والذي كعب بن أبي قرب إنه يقال الذي دمشق بظاهر والذي نوح به إن: يقال

 اهلل صلى النيب زوج  سلمة أم أو عائشة قرب أنها يظن اليت هناك اليت والقبور القرني أويس قرب إنه: يقال

 بالقاهرة احلسني على إنه: يقال الذي املشهد أو النجف بباطنة الذي علي قرب أو حبيبة أم أو وسلم عليه

"  إنه: يقال الذي القرب وأما. العلم أهل باتفاق كذب كلها فهذه املشاهد؛ هذه وأمثال حبلب الذي واملشهد
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 مشكوك فهذه: ذلك وأمثال بداريا اخلوالني مسلم أبي قرب إنه: يقال والذي حبمص"  الوليد بن خالد قرب

 كقرب: قربه مكان البقعة تلك أن يتعني ال ولكن بأرض تويف قد: امليت أن اجلملة حيث من نعلم وقد فيها

 إما: به علم يكون بذلك يصدق من وعامة. ذلك وأمثال باملدينة فاطمة وكقرب دمشق بظاهر وحنوه بالل

 من شيء ذلك على يرتتب ال لكن يتيقن؛ قد ما القبور هذه ومن. ذلك غري وإما به يوثق ال نقال وإما مناما

 سرير هناك وجدوا تسرت فتحوا ملا املسلمني فإن الباب؛ هذا يسدون السلف كان وهلذا. املبتدعة األحكام هذه

 يستسقون الناحية تلك أهل وكان احلوادث ذكر فيه كتابًا عنده ووجدوا " دانيال"  أنه ذكروا. باق ميت

 يدفن ثم قربًا عشر ثالثة بالنهار حيفر أن عمر إليه فكتب. عمر إىل األشعري موسى أبو ذلك يف فكتب. به

 يزورون أقوامًا أن: بلغه أنه عمر عن نقلوا كما وهذا. به الناس يفتنت لئال قربه؛ ويعفى منها واحد يف بالليل

 سفر يف كان أنه عنه ثبت وقد. الشجرة بقطع فأمر هناك ويصلون الرضوان بيعة حتتها بويع اليت الشجرة

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فيه صلى مكان هذا: فقالوا هذا؟ ما: فقال فيها يصلون بقعة ينتابون قومًا فرأى

 إمنا مساجد أنبيائكم آثار تتخذوا أن أتريدون وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به صلى ومكان: فقال. وسلم

 اهـ .فليمض وإال فليصل الصالة فيه أدركته من. بهذا إسرائيل بنو هلك

 ( :27/492وقال رمحه اهلل )

 أنه اشتهر ملا ولكن هذا؛ معاوية أخو معاوية بن يزيد بن خالد قرب إنه: يقال حبمص"  خالد قرب"  ومنها

 أو قربه هو هل ذلك يف اختلف وقد الوليد بن خالد أنه ظنوا: الوليد بن خالد العامة عند واملشهور خالد

: وقيل. حبمص تويف الوليد بن خالد أن"  االستيعاب"  يف الرب عبد بن عمر أبو وذكر. يزيد بن خالد قرب

 ومنها. أعلم واهلل عمر إىل وأوصى اخلطاب بن عمر خالفة يف وعشرين اثنني أو وعشرين إحدى سنة  باملدينة

 كذب فإنه مبصر الذي"  احلسني بن علي قرب"  ومنها. فيه اختلف بداريا الذي"  اخلوالني مسلم أبي قرب" 

 بالقاهرة الذي"  الرأس مشهد"  ومنها. بالبقيع ودفن الناس بإمجاع باملدينة تويف احلسني بن علي فإن قطعًا

 من نقل أنه وأصله. كذب هذا أن ويعلمون مبصر ليس الرأس أن على اتفقوا احلسني قتل يف املصنفني فإن

 أثناء يف بين وهذا اخلامسة املائة أواخر يف سنة ستني من بنحو هذا قبل بين املشهد وذاك بعسقالن مشهد

 ثالمثائة بنحو احلسني مقتل بعد بنيت والقاهرة عام مخسمائة من بنحو احلسني مقتل بعد السادسة املائة

 بن الزبري ذكره كما باملدينة دفن الرأس وأن"  املشهور العلم"  يف دحية ابن املشهد هذا كذب بني قد ,عام

 وجعل زياد بن اهلل عبيد إىل محل أنه صحيحه يف البخاري ذكره ما الرأس محل أمر من صح والذي. بكار

 كان وكالهما األسلمي برزة أبي  رواية ويف مالك بن أنس ذلك شهد وقد ثناياه على بالقضيب ينكت

 برزة أبا وأن ثناياه على بالقضيب ينكت وجعل. يزيد إىل محل أنه: جمهول أو منقطع بإسناد ورد وقد بالعراق

 بدن"  وأما. بالعراق كان وإمنا يزيد عند بالشام يكن مل برزة أبا فإن كذب؛ وهذا. هذا وأنكر حاضرًا كان
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 عن وطائفة العيد دقيق ابن عن طائفة  الثقات حدثين وقد: العباس أبو قال. باالتفاق فبكربالء"  احلسني

 عن وطائفة القسطالني بن أمحد بن حممد بكر أبي عن وطائفة الدمياطي خلف بن املؤمن عبد حممد أبي

 كثري عدد بعضهم عن وحدثين أتهمه ال من عنه حدثين هؤالء كل: التفسري صاحب القرطيب اهلل عبد أبي

 قرب فيه ليس وإنه كذب إنه: ويقول املشهد هذا أمر ينكر كان أنه - هؤالء من حدثه عمن حدثين كل

"  ومنها. نصراني فيه إمنا: قال أنه عنه ذكروا القسطالني ابن عن حدثوني والذين منه شيء وال احلسني

 بالكوفة اإلمارة بقصر دفن عليًا أن العلم أهل عند املعروف فإن النجف؛ بباطن الذي"  عنه اهلل رضي علي قرب

 ينبشوا أن اخلوارج من عليهم خوفًا اإلمارة بقصر عمرو ودفن الشام من اإلمارة بقصر معاوية دفن كما

 أحد يقصده وال علي قرب أنه يذكر أحد يكن ومل شعبة نب املغرية قرب بالنجف الذي إن قيل ولكن قبورهم؛

 عمر بن اهلل عبد أن على متفقون والناس اجلزيرة يف"  عمر بن اهلل عبد قرب"  ومنها. سنة ثالمثائة من أكثر

 بأعلى فدفنوه عليهم ذلك فشق املهاجرين من لكونه باحلل؛ يدفن أن وأوصى الزبري ابن قتل عام مبكة مات

 .مكة

 مات من آخر وهو النبوية باملدينة تويف جابرًا أن على متفقون والناس حران بظاهر الذي"  جابر قرب"  ومنها

 يف ماتتا أنهما على الناس اتفق وقد بالشام"  رقية"  و"  كلثوم أم"  إىل ينسب قرب ومنها. بها الصحابة من

 شخصًا لعل األمساء؛ اشرتاك سبب هو إمنا وهذا عثمان حتت باملدينة وسلم عليه اهلل صلى النيب حياة

 من أحد أنه اجلهال بعض فظن املذكورة املواضع من موضع يف ودفن تويف ذكر من باسم يسمى

 اهـ.الصحابة

 (والنفاق الشرك أهل وعبادات واإلميان اإلسالم أهل عبادات بني الفرق يف عظيمة قاعدة ) وقال رمحه اهلل يف

 : (107-105: ص)

 أم أو سلمة، أم قرب بدمشق إن: يقال ما مثل فيه، خمتلف أو كذب، منها كثري األنبياء غري قبور وكذلك

 .القرني أويس أو كعب، بن أبي قرب أو وسلم، عليه اهلل صلى النيب أزواج من غريهما أو حبيبة،

 يسافر ومل ميمونة، إال بالبقيع، ُدفّن كلهن وسلم عليه اهلل صلى النيب أزواج أن على العلم أهل اتفق وقد

 معاوية، أخيها إىل الشام إىل تقدم مل حبيبة وأم البصرة، إىل خرجت ملا عائشة إال احلج، غري إىل امرأة منهن

 عنها حدث إذا وكان لسكن،ا بن يزيد بنت أمساء: سلمة أم هلا يقال األنصار من امرأة بالشام كان ولكن

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب زوج أنها االسم الشرتاك اجلهال فيظّن سلمة، أم حدثتين: يقول حوشب بن شهر

 الوليد بن خالد وأما معاوية، بن يزيد بن خالد قرب هو إمنا قالوا محص، عند الذي خالد قرب وكذلك

 .كثري هذا ومثل حبمص، يكن ومل اخلطاب، بن عمر خالفة يف باحلجاز فمات
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 مل وإن ُذكروا، إذا هلم ويدعى عليهم، يرتحم أصحابها فإن الدين، من تكن مل القبور هذه معرفة أن وذلك

 يقصدونها فال وأوثاًنا، مساجد، واختاذها للشرك، يقصدونها إمنا قبورهم، يقصدون والذين قبورهم، تعرف

 .اهلل شاء ما إال منها يصح يكاد فال أخبارها، اهلل عمَّى فلذلك عنه، نهي ملا بل ورسوله، به اهلل أمر ملا

 قصر يف عليٌّ ُدفن وإمنا علي، بقرب ليس أنه العلم أهل عند ريب وال طالب، أبي بن علي قرب أشهرها ومن

 بن معاوية هو الصغري باب مبقربة ُدفن الذي ومعاوية بدمشق، اإلمارة بقصر معاوية وُدفن بالكوفة، اإلمارة

 الثالثة، هؤالء قتل على اخلوارج حتالف ملا مبصر، اإلمارة بقصر العاص بن عمرو وُدفن معاوية، بن يزيد

 قتل عمرو وصاحب جرحه، من وبرئ ،  معاوية معاوية صاحب وجرح طالب، أبي بن  علي ملجم ابن فقتل

 يف الثالثة فُدفن خارجة، اهلل وأراد اوَعْمًر أردت: وقال الصالة، يف عمرو استخلفه قد وكان حذافة، بن خارجة

 اهـ .آخر موضع له هذا وبسط اخلوارج، ينبشهم لئال اإلمارة؛ قصر

 ( :461-27/460ى )وقال رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاو

 مل أبيا أن على العلم أهل اتفق وقد. كعب بن أبي قرب إنه: يقال مشهد الشرقي باجلانب بدمشق وكذلك

 اليهود فإن. مستبعد غري وهذا. نصراني قرب إنه: يقول الناس بعض فكان. باملدينة مات وإمنا. دمشق يقدم

: عليه املتفق احلديث يف وسلم عليه اهلل صلى قال وهلذا. واملشاهد القبور تعظيم يف السابقون هم والنصارى

 من ذلك يف غلوًا أشد والنصارى. (فعلوا ما حيذر مساجد أنبيائهم قبور اختذوا: والنصارى اليهود اهلل لعن)

 رضي سلمة وأم حبيبة أم له ذكرت وسلم عليه اهلل صلى النيب أن): عائشة عن الصحيحني يف كما اليهود

 فيهم كان إذا أولئك إن): فقال. فيها وتصاوير حسنها من وذكرتا احلبشة بأرض كنيسة عنهما اهلل

 يوم اهلل عند اخللق شرار أولئك التصاوير تلك فيه وصوروا مسجدا قربه على بنوا فمات الصاحل الرجل

 جهال بعض إىل ألقوا أنهم يستبعد فال. منهم القديسني آثار يعظمون ما كثريًا والنصارى.  (القيامة

 كثريا أضلوا قد وهم ال  كيف. تعظيمه على ليوافقوهم املسلمون يعظمه من بعض قرب هذا أن املسلمني

 جعلوهم وحتى للولد العمر طول يوجب ذلك أن ويزعمون أوالدهم يعمدون صاروا حتى املسلمني جهال من

 يعظمها اليت للمواضع ينذرون املسلمني جهال من كثري وصار والبيع الكنائس من يعظمونه ما يزورون

 قسيسيهم من الربكة ويلتمسون النصارى كنائس يزورون جهاهلم من كثري صار قد كما النصارى

 اهـ.وحنوهم ورهابينهم

 : (516/ 4) الفتاوى كما يف جمموع   وقال رمحه اهلل

 باتفاق دمشق يقدم مل أبيًا فإن"  كعب بن أبي قرب: " له يقال الذي دمشق شرقي يف الذي القرب ومثل

 باملدينة توفني وإمنا وسلم عليه اهلل صلى"  النيب أزواج"  قبور من دمشق يف يذكر ما وكذلك. العلماء
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 هو ذلك حنو أو"  الصادق جعفر"  أو"  احلسني بن علي"  قرب من مصر يف يذكر ما وكذلك. النبوية

 . اهـ باملدينة توفيا إمنا الصادق وجعفرا احلسني بن علي فإن العلم أهل باتفاق كذب

 : 129وقال العالمة املعلمي اليماني رمحه اهلل يف كتابه عمارة القبور يف اإلسالم ص 

قال علي قاري : ودفن مبكة كثري من الصحابة الكرام أما مقابرهم فغري معروفة كما ذكره األعالم حتى 

رب خدجية إمنا بين على ما وقع لبعضهم من املنام ثم اختلفوا يف مكان مولده عليه السالم وإن اشتهر عند ق

 أهل مكة باملوضع املعروف عند األنام .

أما ما أحدثوا من مواليد أبي بكر وعمر رضي اهلل عنهم مع عدم ثبوتها فال يظهر وجه التربك بأرضها إال 

 اهـ    1باعتبار مآل أمرهم

 هل املشاهد املسماة باسم علي بن أبي طالب وولده احلسني رضي اهلل عنهما صحيحة ؟

   ( :451-27/446)سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى 

 قرب ثبت وأين ال؟ أم صحيحة عنهما اهلل رضي احلسني وولده طالب أبي بن علي باسم املسماة املشاهد هل

 . علي؟

 :فأجاب

 بن أبي إىل املضاف دمشق بظاهر الذي املشهد مثل: قطعا كذب هو ما فمنها املشهورة املشاهد هذه أما

 رضي"  احلسني إىل املضاف مبصر الذي واملشهد"  القرني أويس إىل املضاف بظاهرها الذي واملشهد".  كعب

 قال حتى األمصار وسائر ومصر والعراق بالشام ذكرها يطول اليت املشاهد من ذلك غري إىل عنه؛ اهلل

 إال منها شيء يصح ال األنبياء إىل املضافة القبور هذه كل: الكناني العزيز عبد منهم العلماء من طائفة

 فعامة"  علي مشهد"  وأما. السالم عليه اخلليل قرب أيضا غريه أثبت وقد وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب

 سنة ثالمثائة حنو بعد أظهر إمنا أنه وذلك شعبة بن املغرية قرب إنه: قيل قد بل قربه؛ ليس أنه على العلماء

 املكان ذلك إىل أتى أنه الرشيد عن بلغتهم حكاية ذلك أصل أن وذكروا بويه بين إمارة يف علي موت من

 ال أيضًا فالرشيد. شيء يقوم ال احلكاية هذه ومبثل علي ذرية وبني بينه جرى مما فيه من إىل يعتذر وجعل

 املعرفة أهل ومجهور لغريه قيل كما ذلك له قيل فقد عنه صحت إن احلكاية هذه ولعل. بذلك له علم

 الكوفة من ميت محل فإن السنة؛ هو وهكذا. منه قريبا أو بالكوفة اإلمارة قصر يف دفن إمنا عليا إن: يقولون

 
 ال يشرع التبرك بتربة مولد أحد من األنبياء وال الصحابة فضل عن غيرهم ال باعتبار حالهم عند الوالدة وال باعتبار ما آلوا إليه . 1
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 وال ذلك به فعلوا أنهم  عنه اهلل رضي  علي بآل يظن فال مشروع؛ غري أمر فضيلة فيه ليس بعيد مكان إىل

 اجلهال األعاجم من قوم أظهره حتى سنة ثالمثائة وللمسلمني بيته أهل على خفي ذلك أن أيضًا يظنه

 حبائط قربه وإن معاوية قرب ليس إنه: قيل قد دمشق بظاهر الذي"  معاوية قرب"  وكذلك. األهواء ذوي

 ال خمتلق مضطرب واملشاهد القبور هذه أمر عامة أن ذلك وأصل".  هود قرب"  إنه يقال الذي دمشق مسجد

 ليس عليها املساجد وبناء معرفتها ألن وهذا. شديد حبث بعد منها قليل يف إال العلم على منه يوقف يكاد

ڳ  ڳ  ڳ  ژ : قال حيث حبفظه اهلل تكفل الذي الذكر حكم من ذلك وال اإلسالم شريعة من

 مثل عندها املبتدعون يفعله عما وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى قد بل ٩الحجر:  ژڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

 أن قبل وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت): قال اهلل عبد بن جندب عن صحيحه يف مسلم رواه الذي قوله

 مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد القبور يتخذون كانوا قبلكم كان من إن: يقول وهو خبمس ميوت

 . (مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن): وقال (ذلك عن أنهاكم فإني

 يشرع وال مساجد اختاذها يشرع وال القبور على املشاهد هذه بناء يشرع ال أنه على اإلسالم أئمة اتفق وقد

 ذلك حنو أو ابتهال أو استغاثة أو اعتكاف أو بصالة عندها التعبد ألجل قصدها يشرع وال عندها الصالة

 عليه اهلل صلى النيب نهي ألجل باطلة عندها الصالة إن: قال منهم كثريًا إن ثم عندها؛ الصالة كرهوا

 له ويدعو عليه يسلم أن غريهما أو صاحل رجل أو نيب إما ميت مسلم قرب زار ملن السنة وإمنا. عنها وسلم

ے  ۓ  ۓ  ژ : املنافقني يف يقول حيث هذه بني اهلل مجع كما جنازته على الصالة مبنزلة

 ويقام عليهم يصلى املؤمنني أن اخلطاب دليل فكان ٨٤التوبة:  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ

: يقول ثم قربه على يقوم أصحابه من امليت دفن إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب أن) السنن ويف قبورهم على

 السالم): القبور زاروا إذا يقولوا أن أصحابه يعلم كان أنه الصحيح ويف.  (يسأل اآلن فإنه التثبيت له سلوا

 واملستأخرين ومنكم منا املستقدمني اهلل ويرحم الحقون؛ بكم اهلل شاء إن وإنا مؤمنني قوم دار أهل عليكم

 تعظيم اهلل دين وإمنا.  (وهلم لنا واغفر بعدهم تفتنا وال أجرهم حترمنا ال اللهم العافية ولكم لنا اهلل نسأل

 وسائر واالعتكاف مجاعة وغري مجاعة الصلوات فيها تشرع اليت املساجد وهي له شريك ال وحده اهلل بيوت

ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ : تعاىل اهلل قال. هلل والدعاء والذكر القراءة من: والقلبية البدنية العبادات

ائ  ائ    ىې   ې  ې  ىژ : تعاىل وقال 1٨الجن:  ژچ  چ  چ  ڇ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ژ : تعاىل وقال 2٩األعراف:  ژەئ  ەئ  وئ   
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: تعاىل وقال 1٨التوبة:  ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

ٱ  ٻ  ٻ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   ژ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ

.   3٨ - 36النور:  ژڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ      ڦٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

  .الدين له خملصني اهلل يعبدون الذين املسلمني دين فهذا

 مجيع حال يصلح تعاىل واهلل. املرسلني سيد عنه نهى الذي املشركني دين فهو أوثانًا القبور اختاذ وأما

 .حممد على اهلل وصلى العاملني، رب هلل واحلمد املسلمني،

 :(451-27/450) كما يف جمموع الفتاوى روحه اهلل قدس  اإلسالم شيخ وسئل

 رأس محل وهل.  ال؟ أم صحيح هو هل: القاهرة مبدينة عنه اهلل رضي احلسني إىل املنسوب املشهد عن

 جهة من الناس بعض يذكره ملا وهل.  العراق؟ جهة من املدينة إىل محل أم مصر إىل ثم دمشق إىل احلسني

 الشام دون النبوية املدينة إىل ونقله احلسني رأس أمر ذكر ومن ال؟ أم صحة بعسقالن كان الذي املشهد

 وليس مكذوب القاهرة ومشهد عسقالن مشهد بأن واملتأخرين املتقدمني العلماء من جزم ومن ومصر؟

 .تعاىل اهلل شاء إن مأجورين مثابني إليه واحلاجة الضرورة مسيس ألجل ذلك يف القول وليبسطوا بصحيح؟

 :فأجاب

 نزاع بال خمتلق كذب بالقاهرة الذي  عنهما اهلل رضي  علي بن احلسني إىل املنسوب املشهد بل هلل، احلمد

 يعرف وال. وصدقهم لعلمهم ذلك مثل يف املسلمون إليهم يرجع الذين العلم أهل عند املعروفني العلماء بني

 ال عمن قوال الناس بعض يذكره وإمنا. صحيح املشهد هذا إن: قال أنه وصدق بعلم معروف مسمى عامل عن

 وحكايات أحاديث ينقلون فإنهم. الكذب أهل من وأمثاهلم الرافضة مقاالت حيكي من عادة على يعرف

 ومل. إليها يرجعون عصمة هلم يكن مل ونقله ذلك قال مبن طالبتهم وإذا. ومقاالت مذاهب ويذكرون

 أمجعت: يقولوا أن: عليه يعتمدون ما غاية بل قوله؛ يف بالعلم وال نقله يف بالصدق معروفا أحدا يسموا

 سواهم األمة وسائر املؤمنون أنفسهم عند هم الذين احلقة الطائفة أنفسهم عند وهم. احلقة الطائفة

 اهـ .كفار

 : (511-508/ 4) الفتاوى وقال رمحه اهلل كما يف جمموع
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 حينئذ بالعراق كانوا وإمنا بالشام يكونوا مل برزة وأبي كأنس املذكورين الصحابة أن ذلك يوضح ومما

 اتفق وقد الناس باتفاق فباطل مصر إىل محله وأما. كذبهم على به يستدل مبا جهال الكذابون وإمنا

 رأس فيه ليس باطل"  احلسني مشهد"  له يقال الذي مصر بقاهرة الذي املشهد هذا أن على كلهم العلماء

 بالديار ملوكا كانوا الذين"  القداح بن اهلل عبيد بين"  دولة أواخر يف أحدث وإمنا منه شيء وال احلسني

 أوالد من إنهم: يقولون وكانوا"  حممود الدين نور"  أيام يف دولتهم انقرضت أن إىل عام مائيت املصرية

 ربيب كان جدهم إن: ويقال صحيح نسب هلم ليس يقولون بالنسب العلم وأهل الشرف ويدعون فاطمة

 بدين العلم أهل باتفاق منكرة فكانت وعقائدهم مذاهبهم فأما. لذلك الشرف فادعوا احلسيين الشريف

 الباطنية القرامطة مذهب يبطنون وأتباعهم كربائهم من كثري وكان التشيع يظهرون وكانوا اإلسالم

 الزندقة أهل إليهم انضم من عامة كان وهلذا والنصارى اليهود من أفسد األرض أهل مذاهب أخبث من وهو

 ليس أنه يف واإلميان العلم أهل يسرتيب ال ممن هؤالء وأشباه والرافضة واملباحية املتفلسفة: والبدع والنفاق

 بقليل ذلك وعقيب. عسقالن من نقل اخلامسة املائة يف"  املشهد"  هذا فأحدث. واإلميان العلم أهل من

  .ملوكهم آخر العاضد مبوت ابتدعوه الذين دولة انقرضت

 يف بكار بن الزبري ذكره ما هو عنهما اهلل رضي  علي بن احلسني رأس موضع يف العلم أهل رجحه والذي

 إىل محل الرأس أن ذكر هذا مثل يف وأوثقهم الناس أعلم من هو بكار بن والزبري"  قريش أنساب"  كتاب

. وأمثاهلم علي وابنه العباس أبيه وعم احلسن أخيه قرب هناك فإن. مناسب وهذا هناك ودفن النبوية املدينة

 املشهور العلم"  كتاب يف"  واحلسني دحية بني النسبني ذو: " له يقال كان الذي - دحية بن اخلطاب أبو قال

 احلسني برأس قدم أنه: احلسن بن حممد عن بكار بن الزبري ذكره ما ذكر ملا -"  والشهور األيام فضل يف

 يبكني هاشم بين نساء: فقيل هذا؟ ما: فقالوا الصياح فسمعوا سعيد بن عمرو عند جمتمعون أمية وبنو

 أن لوددت واهلل: فقال عمرو على به فدخل علي بن احلسني برأس وأتى: قال علي بن احلسني رأس رأين حني

 سواه فيه يصح ومل املدينة إىل محل الرأس أن يدل األثر فهذا: دحية ابن قال إلي به يبعث مل املؤمنني أمري

 هناك مشهد يف عسقالن يف أنه من ذكر وما: قال السبب بهذا العلماء وأفضل النسب أهل أعلم والزبري

 القتل من أظهروه ما مع - أمية بين فإن واإلدراك العقل من مسكة أدنى معه من يقبله ال باطل فشيء

 أيام يف"  عبيد بنو"  افتعله ما وأما هذا؛. للزيارة مشهدا الرأس على يبنوا أن يتصور ال - واألحقاد والعداوة

 له عقد الذي وهو"  الظافر بن عيسى بالقاسم"  امللقب أيام يف دمارهم؛ وتعجيل بوارهم وحلول إدبارهم

 ومخسمائة وأربعني أربع سنة احملرم من احلادي اجلمعة يوم ولد ألنه وأيام سنني مخس ابن وهو باخلالفة

 ما العمر من وله ومخسمائة وأربعني تسع سنة احملرم سلخ اخلميس يوم الظافر أبيه قتل صبيحة له وبويع

 لليلة تويف ألنه وأيام أشهر وستة سنة عشرة إحدى العمر من وله وتويف عهوده وال عقوده جتوز فال قدمنا
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 املشهد بناء أيامه يف فافتعل ومخسمائة ومخسني مخس سنة رجب من بقيت ليلة عشرة لثالث اجلمعة

 األمور من أورد ما العامة قلوب يف ليتوطن الناس أمام العسقالني املشهد مع الرأس ودخول بالقاهرة احملدث

 بناه والذي عرضا العامة الستجالب نفوسهم يف ما وقضوا غرضا نصب أو قصدا افتعل شيء وذلك الظاهرة

 وهذا قط غرب ما املكرم الرأس أن احلسني مقتل يف ألف من مجيع ذكره وقد. الرافضي"  رزيك بن طالئع" 

. العلم أهل عند عليه متفق أمر هو مفرتى مكذوب وأنه املشهد هذا أمر يف دحية بن اخلطاب أبو ذكره الذي

 كثرية؛ فنت جرت وأمثاهلما احلسني ومقتل عثمان مقتل بسبب فإنه متسع وأشباهه الباب هذا يف والكالم

 وأمري عثمان املؤمنني أمري على وكذب واملتأخرين املتقدمني من طوائف فيها ووقع وأهواء؛ وأكاذيب

 ال مبغضوهم بعضها ويكذب وحنوهم شيعتهم بعضها يكذب األكاذيب من أنواع طالب أبي بن علي املؤمنني

  .واألهواء الكذب عظم فإنه عثمان مقتل بعد سيما

 واألهواء البدع وصارت. منها بريء علي اجلانبني؛ من مقاالت طالب أبي بن علي املؤمنني أمري يف وقيل

 جيعلونه فقوم عاشورا يوم املتأخرين من كثري ابتدعه ما مثل شرحها، يطول أمور حدث حتى تزداد والكذب

 على والكذب اهلل أولياء من مات من وسب البهائم وظلم النفوس وتعذيب واجلزع النياحة فيه يظهرون مأمتا

. املسلمني واتفاق وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة اهلل بكتاب عنها املنهي املنكرات من ذلك وغري البيت أهل

 أو قتله على أعان أو قتله من بذلك وأهان اليوم هذا يف بالشهادة تعاىل اهلل أكرمه عنه اهلل رضي واحلسني

 عز يف تربيا قد وكانا اجلنة أهل شباب سيدا وأخوه فإنه الشهداء من سبقه مبن حسنة أسوة وله بقتله رضي

 تعاىل اهلل فأكرمهما بيته أهل ناله ما اهلل يف األذى على والصرب واجلهاد اهلجرة من يناال مل اإلسالم

 عند االسرتجاع شرع قد سبحانه واهلل عظيمة مصيبة وقتله لدرجاتهما ورفعا لكرامتهما تكميال بالشهادة

ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ   ڤ   ڤ    ڤ  ڦ ژ : تعاىل بقوله املصيبة

 عن الصحيحني ويف  1٥7 - 1٥٥البقرة:  ژڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

 اللهم راجعون إليه وإنا هلل إنا: فيقول مبصيبة يصاب مسلم من ما): قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب

 اهـ .(منها خريا له واخلف مصيبته يف اهلل آجره إال منها خريا لي واخلف مصيبيت يف أجرني

 : (457-455/ 27) وقال رمحه اهلل 

 وكذلك بل عنه اهلل رضي"  احلسني مشهد: " بالقاهرة الذي القرب هذا أن: الناقل نقل الباب هذا ومن

 عام بين املشهد هذا أن: الناس باتفاق معلوم فإنه عنه اهلل رضي احلسني قرب إىل مضافة هذا غري مشاهد

 بعد أحدث قد كان بعسقالن املشهد ذلك وأن بعسقالن مشهد من نقل وأنه ومخسمائة وأربعني بضع

 حمدث العسقالني وذلك. العسقالني املشهد ذلك هو: القاهري املشهد هذا فأصل. واألربعمائة التسعني
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 مخسمائة من بقريب مقتله بعد حمدث القاهري وهذا سنة وثالثني أربعمائة من بأكثر احلسني مقتل بعد

 كأهل أصنافهم اختالف على العلم أهل من الباب هذا يف تكلم ممن اثنان فيه يتنازع مل مما وهذا سنة

 هذا فمثل. طبقة عن طبقة العلم أهل نقله وما. التواريخ ومصنفي القاهرة أخبار ومصنفي احلديث

 يتنازعوا مل كذب أو صدق احلسني إىل إضافته إن: قيل سواء متواتر مشهور بينهم وهذا. عندهم مستفيض

 املشهد ذلك عن منقول: القاهري املشهد هذا أصل كان وإذا. العبيدية الدولة أواخر يف عسقالن من نقل أنه

 على مبين هو بعسقالن الذي ذلك إن: القائل قول أن املعلوم فمن املتواتر وبالنقل الناس باتفاق العسقالني

 نقل شأنهم من الذين العلم أهل من أحد ينقله مل هذا فإن. أصال حجة بال قول عنه اهلل رضي احلسني رأس

 أو قريش نسب: النسب يف املصنفني العلماء من وال والتواريخ األخبار علماء من وال احلديث أهل من ال. هذا

 .وحنوه هاشم بين نسب

 حنوه أو قبله مكان هناك كان وال قدميا يكن مل اخلامسة املائة آخر يف أحدث: العسقالني املشهد وذلك

 مثل إضافة أن بذلك فتبني. ذلك على عالمة إنه: يقال مما حنوه وال منقوش حجر وال احلسني إىل مضاف

 وال صحيح نقل ال معتمدا يكون أن يصلح ما ذلك قائل مع وليس. أصال علم بال قول احلسني إىل هذا

 يف أن فيدعي املسلمني أمصار بأحد اليت القبور بعض إىل الرجل جييء أن وبني ذلك بني فرق ال بل ضعيف

 الكذب أهل من كثري يدعيه مما ذلك حنو أو األنبياء من نيب قرب هذا أن يدعي أو احلسني رأس منها واحد

 اهـ .املسلمني باتفاق منقول غري القول هذا مثل أن املعلوم ومن. والضالل

 املشهد املنسوب للحسني بعسقالن هو قرب لنصرانييذكر أن 

 ( :460-27/459قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 ابن عيسى أتباع من غريهم أو احلواريني بعض قرب أنه: طائفة ذكر قد العسقالني املشهد هذا وكذلك

 قرب أنه الزاعم زعم إن بل املؤمنني؛ قبور عند يوجد ما جنس من الوثنيني قبور عند يوجد وقد. مريم

 قرب هو: قال أنه عنه ذكروا من بالقاهرة والدين بالعلم املشهورين الشيوخ من وكان. وخترص ظن احلسني

 على العلم أهل اتفق وقد. كعب بن أبي قرب إنه: يقال مشهد الشرقي باجلانب بدمشق وكذلك. نصراني

. مستبعد غري وهذا. نصراني قرب إنه: يقول الناس بعض فكان. باملدينة مات وإمنا. دمشق يقدم مل أبيا أن

 احلديث يف وسلم عليه اهلل صلى قال وهلذا. واملشاهد القبور تعظيم يف السابقون هم والنصارى اليهود فإن

 غلوا أشد والنصارى.  (فعلوا ما حيذر مساجد أنبيائهم قبور اختذوا: والنصارى اليهود اهلل لعن): عليه املتفق

 وأم حبيبة أم له ذكرت وسلم عليه اهلل صلى النيب أن): عائشة عن الصحيحني يف كما اليهود من ذلك يف

 كان إذا أولئك إن: فقال. فيها وتصاوير حسنها من وذكرتا احلبشة بأرض كنيسة عنهما اهلل رضي سلمة
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 اهلل عند اخللق شرار أولئك التصاوير تلك فيه وصوروا مسجدا قربه على بنوا فمات الصاحل الرجل فيهم

 جهال بعض إىل ألقوا أنهم يستبعد فال. منهم القديسني آثار يعظمون ما كثريًا والنصارى.  (القيامة يوم

 كثريًا أضلوا قد وهم ال؟ كيف. تعظيمه على ليوافقوهم املسلمون يعظمه من بعض قرب هذا أن املسلمني

 جعلوهم وحتى للولد العمر طول يوجب ذلك أن ويزعمون أوالدهم يعمدون صاروا حتى املسلمني جهال من

 يعظمها اليت للمواضع ينذرون املسلمني جهال من كثري وصار والبيع الكنائس من يعظمونه ما يزورون

 قسيسيهم من الربكة ويلتمسون النصارى كنائس يزورون جهاهلم من كثري صار قد كما النصارى

 . اهـ وحنوهم ورهابينهم

 

 

 ( :487-27/485وقال رمحه اهلل )

 العيد دقيق بابن املعروف القشريي علي بن حممد اهلل عبد أبي الشيخ عن: الثقات من طائفة حدثين فقد

 القسطالني بن حممد أبي الشيخ عن وطائفة الدمياطي خلف بن املؤمن عبد حممد أبي الشيخ عن وطائفة

 عن وطائفة. احلسنى اهلل أمساء وشرح التفسري صاحب القرطيب حممد اهلل عبد أبي الشيخ عن وطائفة

 كل كثري عدد بعضهم عن وحدثين أتهمه ال من عنه حدثين هؤالء من كل - الديريين العزيز عبد الشيخ

 :ويقول املشهد هذا أمر ينكر كان أنه: هؤالء من حدثين عمن حيدثين

 فيه إن: قال أنه عنه ذكروا القسطالني ابن عن حدثوني والذين. غريه وال احلسني فيه ليس وإنه كذب نهإ

 كما. كذب أنه فيها وبينا. مصنفاتهما يف املشهد هذا أمر بطالن ذكرا والقسطالني القرطيب بل نصرانيا

 عمرو أبو أخذ وعنه. الكاملية احلديث دار الكامل له بنى الذي هو دحية وابن. دحية بن اخلطاب أبو ذكره

 بل بعينه واحد على هذا يف االعتماد وليس. واللغات األمساء ضبط من أخذوه مما كثريا وحنوه الصالح بن

 من أدق وال أعلم الباب هذا مثل يف عليه يعتمد من البالد بهذه يكن مل أنه ومعلوم. هؤالء من اإلمجاع هو

. احلسني منه برأ قد اهلل أن علم: ومني كذب هذا أن على متفقني هؤالء كل كان فإذا. وحنوهم هؤالء

 شر من خوفا عنه ذلك يظهروا بأال أصحابه يوصي كان من هؤالء من أن: الثقات من حدثين من وحدثين

 الذين. الباطنيني للقرامطة دعاة األصل يف كانوا إذ. والفساد الظلم من فيهم ملا البالد بهذه العامة

 الكذب وأهل املبتدعني اجلهل وأهل املنافقني الزنادقة أخالق من فيهم فزرعوا. سنة مائيت عليها استولوا

 والسنة اإلميان أهل - العبيديني ملك بإزالة - فتحها قد فإنه. حني بعد إال ينقلع أن ميكن مل ما: الظاملني

 والسنة اإلميان كلمة بها وظهرت سكنها من والسنة اإلسالم أهل من وسكنها والصالحية النورية الدولة يف
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 اإلميان من فيها اهلل يظهر وقت كل ويف مستورا كثريا فيها والبدعة النفاق كان لكن الظهور من نوعا

 يظهر أن املسئول هو واهلل. مشهورا كان ما واجلهل النفاق من فيها ويطغى مذكورا يكن مل ما والسنة

 ما وحيقق والسنة اإلسالم بظهور اخلري عباده على ويعظم. والسداد اهلدى من ويرضاه حيبه ما البالد بسائر

 اهـ .اإلميان أهل وظهور كلمته علو من القرآن يف به وعد

 

 

 

 

 الشبه الكبري بني املعظمني للقبور واملشاهد وبني النصارى

 ( :465-27/461)قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى 

 بعض بي اجتمع القاهرة قدمت ملا إني حتى بالنصارى شديد شبه هلم: واملشاهد القبور يعظمون والذين

 من يدعيه عما وأجبته ذلك فساد له بينت حتى النصارى ودين املسيح يف وناظرني الرهبان من معظميهم

 وسلم عليه اهلل صلى حممد نبوة وإبطال املسلمني على الرد يف كتابا صنف أنه ذلك بعد وبلغين احلجة

 ما أواخر من وكان. فسادها وأبني النصارى حجج عن ألجيب علي يقرؤه وجعل املسلمني بعض إلي وأحضره

 التماثيل على العكوف من عليه هم ما شركهم من وبينت مشركون أنتم: له قلت أن: النصراني به خاطبت

 يفعل كما بهم نتوسل وإمنا نعبدهم وال بهم نشرك ما حنن: لي قال. بها واالستغاثة وعبادتها والقبور

 أيضا وهذا: له فقلت. ذلك وحنو عليه الذي بالشباك فيتعلقون الصاحل الرجل قرب إىل جاءوا إذا املسلمون

 هذه يف حاضرا كان قسيسا إن حتى شرك أنه فأقر اجلهال فعله وإن املسلمني دين من هذا ليس الشرك من

 لبعض يقول النصارى بعض وكان. مشركون حنن التقدير هذا على نعم: قال مسعها فلما. املسألة

 والسيدة احلسني السيد ولكم مريم والسيدة املسيح السيد لنا وسيدة سيد ولكم وسيدة سيد لنا: املسلمني

 فيه ويشابهونهم دينهم يوافق مما املسلمني من واجلهل البدع أهل يفعله مبا يفرحون فالنصارى. نفيسة

 علماء مثل وقسيسيهم املسلمني عباد مثل رهبانهم جيعلوا أن وحيبون ويكثر ذلك يقوى أن وحيبون

 اهلل إىل طريق هذا: يقولون بل. اإلسالم دين صحة ينكرون ال عقالءهم فإن املسلمني ويضاهئون. املسلمني

 أن عندهم فإن. منهم أسلموا الذين املنافقني من كثري على اإلسالم إظهار يسهل وهلذا. اهلل إىل طريق وهذا
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 كاحلنفية املذاهب أهل أن ومعلوم. مذاهب امللل يسمون بل املسلمني من املذاهب كأهل والنصارى املسلمني

 مؤمنًا كان وسعه حبسب منهم ورسوله اهلل أطاع من وكل. واحد دينهم واحلنبلية والشافعية واملالكية

 كانتقال ملته عن أحدهم انتقال يبقى امللل يف هذا مثل النصارى اعتقد فإذا .املسلمني باتفاق سعيدًا

 على وأصدقاؤه أقاربه بقي وإذا رهبة أو لرغبة الناس يفعله ما كثريًا وهذا. مذهب إىل مذهب من اإلنسان

 إذا الوطن إىل حتن والنفس كالوطن املذهب ألن الباطن يف ويودهم حيبهم بل ذلك ينكر مل األول املذهب

 الكتاب أهل من اإلسالم أظهر ممن كثري يوجد فلهذا. دنيا وضياع مضرة به أو حمرم به املقام أن تعتقد مل

 عليه كان ما إىل مييل من ومنهم أكثر املسلمني إىل مييل من منهم ثم. الكتاب وأهل املسلمني بني يفرق ال

 على واملعاونة والبلد والقرابة اجلنس جهة من أو والعادة الطبع جهة من أولئك إىل مييل من ومنهم. أكثر

 جيوز وحنوهم واالحتادية القرامطة من سبيلهم سلك ومن الفالسفة أن كما وهذا. ذلك وحنو املقاصد

 فمن. املسلمني باتفاق كفر كله هذا أن ومعلوم. والنصارى واليهود املسلمني بدين الرجل يتدين أن عندهم

  .مبسلم فليس اإلسالم سوى دينا يقبل ال اهلل بأن وظاهرا باطنا يقر مل

 وظاهرا باطنا واتبعه به آمن من إال مسلم يكون لن وسلم عليه اهلل صلى حممد مبعث بعد بأن يقر مل ومن

 مل من بل والنصارى اليهود بدين - وسلم عليه اهلل صلى مبعثه بعد - التدين حيرم مل ومن. مبسلم فليس

 ما املسلمني يف يكون أن حيبون النصارى أن: هنا واملقصود. املسلمني باتفاق مبسلم فليس ويبغضهم يكفرهم

 اإلسالمية الشريعة جاءت وهلذا. دينهم وعن عنهم املسلمون ينفر ولئال دينهم بذلك ليقوى به يشابهونهم

 أصحاب ملخالفة املستقيم الصراط اقتضاء"  كتابنا يف بسطناه قد كما والنصارى اليهود مبخالفة

 الشيعة من الغالة من سيما ال مطلوبهم من كثري املسلمني جهال من للنصارى حصل وقد".  اجلحيم

. ذلك وحنو العبادات يف والبدع الغلو يف بالنصارى قريبا شبها فيهم فإن. املشايخ يف والغالة النساك وجهال

 املسلمني صاحلي قبور من أنها اجلهال يتوهم حتى قبورهم من تكون مقابر يف املسلمني على يلبسون فلهذا

 - احلواريني بعض أو النصارى بعض قرب إنه: طائفة قال قد العسقالني املشهد ذلك كان وإذا. ليعظموها

 قرب إنه: قال من قول كان - احلسني لرأس قربا يكون أن عن فضال مسلم قرب أنه على يدل ما معنا وليس

 مشهد"  هذا: يقال أن من املنع يف كاف فهذا. قائله على مردودًا وكذبًا زورًا قواًل - غريه أو احلسني: مسلم

 اهـ ". احلسني

  والصالة عندها حتريم بناء املساجد على القبور*احلكمة يف 

( بعد أن ذكر عددًا من األحاديث اليت أوردتها 1/187)قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف إغاثة اللهفان 

 سابقًا:
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  .القبلة وبني املصلي بني القرب يكون فال القرب إىل الصالة عن نهى أنه:  هذا من وأبلغ

 ال):  قالاهلل صلى اهلل عليه وسلم  رسول أن اهلل رمحه الغنوي مرثد أبي عن صحيحه يف مسلم فروى 

 النجاسة ألجل فيها الصالة عن النهي أن زعم من قول إبطال هذا ويف (  إليها تصلوا وال القبور على جتلسوا

 :  أوجه عدة من باطل وهوصلى اهلل عليه وسلم  الرسول مقاصد عن شيء أبعد فهذا

 . بالنجاسة املعللون يقوله كما واملنبوشة احلديثة املقربة بني فرق فيها ليس كلها األحاديث أن:  منها 

 أن قطعًا ومعلوم مساجد أنبيائهم قبور اختاذ على والنصارى اليهود لعنصلى اهلل عليه وسلم  أنه:  ومنها 

 وليس البقاع أطهر من األنبياء قبور وألن األنبياء بقبور خيتص ال ذلك فإن النجاسة ألجل ليس هذا

  .طريون قبورهم يف فهم أجسادهم تأكل أن األرض على حرم اهلل فإن ألبتة طريق عليها للنجاسة

  .إليها الصالة عن نهى أنه:  ومنها 

 ذكر لكان النجاسة ألجل ذلك كان ولو واحلمام املقربة إال مسجد كلها األرض أن أخرب أنه:  ومنها 

  .القبور ذكر من أوىل وحنوها واجملازر احلشوش

 واختذه وسواها قبورهم فنبش للمشركني مقربة كانصلى اهلل عليه وسلم  مسجده موضع أن:  ومنها 

 بن أنس عن الصحيحني يف ثبت كما فيه وصلى ومهدها األرض سوى بل الرتاب ذلك ينقل ومل مسجدًا

 بن عمرو بنو هلم يقال حي يف املدينة بأعلى فنزل املدينةصلى اهلل عليه وسلم  النيب قدم ملا:  قال مالك

 متقلدي فجاءوا النجار بين مأل إىل أرسل ثم ليلة عشرة أربع فيهمصلى اهلل عليه وسلم  النيب فأقام عوف

 حتى حوله النجار بين ومأل ردفه بكر وأبو راحلته علىصلى اهلل عليه وسلم  النيب إىل أنظر وكأني السيوف

 ببناء أمر وأنه الغنم مرابض يف ويصلي الصالة أدركته حيث يصلي أن حيب وكان أيوب أبي بفناء ألقى

 مثنه نطلب ما واهلل ال:  قالوا هذا حبائطكم ثامنوني النجار بين يا:  فقال النجار بين مأل إىل فأرسل املسجد

 . اهلل إىل إال

 بقبورصلى اهلل عليه وسلم  النيب فأمر خنل وفيه خرب وفيه املشركني قبور:  لكم أقول ما فيه فكان

 احلجارة عضادتيه وجعلوا املسجد قبلة النخل فصفوا فقطع وبالنخل فسويت باخلرب ثم فنبشت املشركني

  .احلديث وذكر يرجتزون وهم الصخر ينقلون وجعلوا

 العصر بعد الصالة مفسدة من بكثري أعظم األوثان عباد ومشابهة القبور يف بالصالة الشرك فتنة أن:  ومنها 

 القريبة الذريعة بهذه فكيف املصلي ببال ختطر تكاد ال اليت التشبه لذريعة سدًا ذلك عن نهى فإذا .والفجر

 الصالة أن واعتقاد ,منهم احلوائج وطلب واستغاثتهم املوتى ودعاء الشرك إىل صاحبها تدعو ما كثريًا اليت
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 بنجاسة التعليل فأين ,ورسوله هلل ظاهرة حمادة هو مما ذلك وغري املساجد يف منها أفضل قبورهم عند

 الفتنة من األمة هذه منع قصدصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن على يدل ومما ,املفسدة هذه من البقعة

  .بعدهم ومن نوح قوم بها افتنت كما بالقبور

 مع املسجد عليها يتخذ أن ألمكن النجاسة ألجل ذلك كان ولو املساجد عليها املتخذين لعن أنه:  ومنها 

  .قطعًا باطل وهو اللعنة فتزول طاهر بطني تطيينها

 ويف قرينان اللعنة يف فهما عليها السرج وموقدي عليها املساجد متخذي بني اللعن يف قرن أنه:  ومنها 

 إيقاد أن ومعلوم ,الكبائر من فهوصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول لعن ما كل فإن صنوان الكبرية ارتكاب

 هو كما املشركون إليه يوفض نصبًا وجعلها تعظيمها إىل وسيلة لكونه فاعله لعن إمنا عليها السرج

 للفتنة وتعريض هلا تعظيم عليها املساجد اختاذ فإن بينهما قرن وهلذا ,عليها املساجد اختاذ فهكذا ,الواقع

 ڄ ڄ ڦ ژ قالوا أنهم الكهف أصحاب أمر على املتغلبني عن وتعاىل سبحانه اهلل حكى وهلذا بها

 .21الكهف: ژ 

 اختذوا قوم على اهلل غضب اشتد يعبد وثنًا قربي جتعل ال اللهم):  قالصلى اهلل عليه وسلم  أنه:  ومنها 

 سبب على منه تنبيه (يعبد وثنًا قربي جتعل ال اللهم):  قوله عقيب ذلك فذكره (مساجد أنبيائهم قبور

 .(تعبد أوثانًا تصري أن إىل بذلك توصلهم وهو هلم اللعن حلوق

 جزم مقاصدهصلى اهلل عليه وسلم  الرسول عن وفهم وذرائعه وأسبابه بالشرك معرفة له فمن وباجلملة

 أنهاكم إني وصيغة تفعلوا ال صيغة:  بصيغتيه والنهي باللعن منه املبالغة هذه أن النقيض حيتمل ال جزمًا

 ومل هواه واتبع نهاه عنه ما وارتكب عصاه مبن الالحقة الشرك جناسة ألجل هو بل النجاسة ألجل ليس

صلى اهلل  النيب من وأمثاله هذا فإن ,اهلل إال إله ال أن شهادة حتقيق يف عدم أو نصيبه وقل ومواله ربه خيش

 فأبى ,سواه به يعدل أن لربه وغضب له وجتريد ويغشاه الشرك يلحقه أن التوحيد حلمى صيانةعليه وسلم 

 والصاحلني املشايخ لقبور تعظيم هذا بل:  فقال الشيطان وغرهم لنهيه وارتكابًا ألمره معصية إال املشركون

  .أبعد أعدائهم ومن أسعد بقربهم كنتم غلوا فيهم وأشد تعظيمًا هلا أشد كنتم وكلما

 كانوا منذ األصنام عباد على دخل ومنه ونسر ويعوق يغوث عباد على دخل بعينه الباب هذا من اهلل ولعمر 

 لسلوك التوحيد أهل اهلل وهدى ,طريقتهم يف والطعن فيهم الغلو بني املشركون فجمع ,القيامة يوم إىل

 غاية وهذا عنهم اإلهلية خصائص وسلب العبودية من إياها اهلل أنزهلم اليت منازهلم وإنزاهلم طريقتهم

  .وطاعتهم تعظيمهم
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 خملوق يعظم أن أكره:  الشافعي قال هلم التعظيم صورة يف وتنقصوهم أمرهم فعصوا املشركون فأما 

  .الناس من بعده من وعلى عليه الفتنة خمافة مسجدًا قربه جيعل حتى

 أن بعد فقال ومنسوخه احلديث ناسخ كتاب يف األثرم:  والنصارى اليهود ومشابهة بالشرك علل وممن 

(  واحلمام املقربة إال مسجدًا األرض لي جعلت):  قالصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن:  سعيد أبي حديث ذكر

 عن نهىصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن  عمر ابن عن نافع عن احلصني بن داود عن جبري بن زيد وحديث

 الكتاب بأهل للتشبه املقربة يف الصالة كرهت إمنا:  األثرم قال املقربة منها وذكر مواطن سبع يف الصالة

 .اهـمساجد وصاحليهم أنبيائهم قبور يتخذون ألنهم

 

 :116-101يف كتابه حتذير الساجد ص  هـ ( 1420)ت  العالمة األلباني رمحه اهللوقال 

 حكمة حتريم بناء املساجد على القبور

من الثابت يف الشرع أن الناس منذ أول عهدهم كانوا أمة واحدة على التوحيد اخلالص, ثم طرأ عليهم 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژالشرك, واألصل يف هذا قول اهلل تبارك وتعاىل 

قال ابن عباس رضي اهلل عنه: "كان بني نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة   ,٢١٣البقرة:  ژڎ

 فاختلفوا, فبعث اهلل النبيني مبشرين ومنذرين".من احلق 

(: "وهذا يرد قول من زعم من أهل التاريخ من أهل الكتاب أن 6/212/1قال ابن عروة احلنبلي يف الكواكب )

 قابيل وبنيه عبدوا النار ".

قلت: وفيه رد أيضًا على بعض الفالسفة واملالحدة الذين يزعمون أن األصل يف اإلنسان الشرك, وأن التوحيد 

 !هو الطارئ 

 ويبطل هذا ويؤيد اآلية السابقة حديثان صحيحان:

 أتتهم وإنهم كلهم حنفاء عبادي خلقت إني) : ربه عن يرويه صلى اهلل عليه وسلم فيما قوله:  ألولا

عن دينهم, وحرمت عليهم ما أحللت هلم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما مل أنزل به  فاجتالتهم الشياطني

 سلطانًا (.
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, فأبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه, الثاني: قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) ما من مولود إال يولد على الفطرة

( قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم  كما تنتج البهيمة بهيمة مجعاء, هل حتسون فيها من جدعاء؟

 . ٣٠الروم:  ژ ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆژ

 لم كيف طرأ الشرك على املؤمنني بعد أن كانوا موحدين؟ا فإن املهم جدًا أن يعلم املسإذا تبني هذ

 ہ ہ ۀ ژلقد ورد عن مجاعة من السلف روايات كثرية يف تفسري قول اهلل سبحانه يف قوم نوح 

أن هؤالء اخلمسة ودًا ومن ذكر   ٢٣نوح:  ژ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

معه كانوا عبادًا صاحلني, فلما ماتوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن يعكفوا على قبورهم, ثم أوحى إىل 

الذين جاءوا من بعدهم أن يتخذوا هلم أصنامًا, وزين هلم ذلك بأنه أدعى هلم على أن يذكروهم فيقتدوا 

من دون اهلل تعاىل وأوهمهم أن آباءهم كانوا  ثالث أن يعبدوهمبأعماهلم الصاحلة, ثم أوحى إىل اجليل ال

يفعلون ذلك! فأرسل اهلل هلم نوحًا عليه السالم آمرًا هلم أن يعبدوا اهلل تعاىل وحده, فلم يستجيبوا له إال 

 قلياًل منهم. وقد حكى اهلل عز وجل قصته معهم يف سورة نوح.

  ,نوح قوم من صاحلني رجال أمساء اخلمسة هؤالء أن:  باسع ابن عن(  543/  8)  البخاري صحيح يف جاء

 ومسوها أنصابًا جيلسون كانوا اليت جمالسهم إىل انصبوا أن:  قومهم إىل الشيطان أوحى هلكوا فلما

 .عبدت العلم وتنسخ أولئك هلك إذا حتى ففعلوا.  بأمسائهم

 رضي اهلل عنهم. السلف من واحد غري عن وغريه جرير ابن تفسري يف وحنوه 

 :  قال مطهر أبي عن محيد بن عبد وأخرج" ( :  269/  6)  املنثور الدر ويف 

أرض عبد فيها غري اهلل, ثم  أول يف قتل إنه أما:  فقال  بلهامل بن يزيد(  الباقر وهو)  جعفر أبي عند ذكروا

ذكر )ودًا( قال: وكان ود رجاًل مسلمًا وكان حمببًا يف قومه, فلما مات عسكروا حول قربه يف أرض بابل, 

وجزعوا عليه, فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه يف صورة إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن 

به؟ قالوا: نعم, فصور هلم مثله, فوضعوه يف ناديهم وجعلوا  أصور لكم مثله فيكون يف ناديكم فتذكرونه

, فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم يف منزل كل رجل منكم متثااًل مثله فيكون يذكرونه

يف بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم, فصور لكل أهل البيت متثااًل مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به, قال: وأدرك 

ؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اختذوه إهلًا من دون اهلل, قال: أبنا

 وكان أول ما عبد غري اهلل يف األرض )ود( الصنم الذي مسوه بود".
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 شريعته وجعل الرسل خامتصلى اهلل عليه وسلم  حممدًا أرسل وقد وتعاىل تبارك اإلله حكمة فاقتضت

 الشرك يف الناس لوقوع حني بعد ولو ذريعة تكون أن خيشى اليت الوسائل كل عن ينهى أن الشرائع خامتة

 واختاذها إليها الرحال شد عن نهى كما القبور على املساجد بناء عن نهى لكفلذ الكبائر أكرب هو الذي

اهلل تعاىل ال سيما عند انطفاء  واحللف بأصحابها, إذ كل ذلك يؤدي إىل الغلو بها وعبادتها من دون أعيادًا

العلم وكثرة اجلهل وقلة الناصحني, وتعاون شياطني اجلن واإلنس على إضالل الناس, وإخراجهم من عبادة 

يف  م عندنا معشر املسلمني أن من حكمة النهي عن الصالةاهلل تبارك وتعاىل, وال خيفى انه إذا كان من املسّل

عدم التشبه باملشركني الذين يعبدون الشمس يف تلك األوقات, فالذريعة األوقات الثالثة هو سد الذريعة و

يف التشبه بهم يف بناء املساجد على القبور والصالة فيها أقوى وأوضح, أال ترى أننا حتى اليوم مل جند أي أثر 

اجد واملشاهد سيء لصالة بعض الناس يف هذه األوقات املنهي عنها, بينما نرى أسوأ اآلثار للصالة يف هذه املس

والنذر هلا واحللف بها بل والسجود هلا, وغري  املبنية على القبور, ومن التمسح بها واالستغاثة بأصحابها

ذلك من الضالل مما هو مشاهد معروف, فاقتضت حكمته تبارك وتعاىل حتريم كل هذه األمور, حتى يعبد 

 ڃژه تعاىل بدعائه وحده يف قوله اهلل تبارك وتعاىل وحده وال يشرك به شيء, فيتحقق بذلك أمر

 .١٨اجلن:  ژ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

وإن مما يأسف له كل مسلم طاهر القلب أن جيد كثريًا من املسلمني قد وقعوا يف خمالفة شريعة سيد 

اليت جاءت باالبتعاد عن كل ما خيدج التوحيد, ثم يزداد أسفًا حني يرى  املرسلني صلى اهلل عليه وسلم

! ويشهد اهلل أن كثريًا منهم قلياًل أو كثريًا من املشايخ يقرونهم على تلك املخالفة بدعوى أن نياتهم طيبة

 قد فسدت نياتهم وران عليها الشرك بسبب سكوت أمثال هؤالء املشايخ, بل تسويغهم كل ما يرونه من

مظاهر الشرك بتلك الدعوى الباطلة, أين النية الطيبة يا قوم من أناس كلما وقعوا يف ضيق جاءوا إىل 

ميت يرونه صاحلًا فيدعونه من دون اهلل ويستغيثون به, ويطلبون منه العافية والشفاء وغري ذلك مما ال 

ال اهلل, بل إذا زلت قدم دابتهم نادوا: يا اهلل يا باز! بينما هؤالء املشايخ قد إال من اهلل, وما ال يقدر عليه إ يطلب

ت, فقال: الصحابة يقول له: ما شاء اهلل وشئيعلمون أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسع يومًا بعض 

عليه وسلم أجعلتين هلل ندًا؟ فإذا كان هذا إنكار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على من آمن به صلى اهلل 

, فلماذا ال ينكر هؤالء املشايخ على الناس قوهلم يا اهلل يا باز! مع أنه يف الداللة على الشرك فرارًا من الشرك

أوضح وأظهر من كلمة ما شاء اهلل وشئت؟! وملاذا نرى العامة يقولون دون أي حترج " توكلنا على اهلل 

الل وفاقد الشيء ال لضالء املشايخ إما أنهم مثلهم يف اوعليك " و " مالنا غري اهلل وأنت " ؟! ذلك ألن هؤ

يعطيه! وإما أنهم يدارونهم بل يداهنونهم كي ال يوصموا ببعض الوصمات اليت تقضي على وظائفهم 
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژومعاشاتهم, غري مبالني بقول اهلل تعاىل 

 .١٥٩البقرة: ژ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ

يا حسرة على هؤالء املسلمني, لقد كان املفروض فيهم أن يكونوا دعاة جلميع الناس إىل دين التوحيد, 

وسببًا إلنقاذهم من الوثنية وأدرانها, ولكنهم بسبب جهلهم بدينهم واتباعهم أهواءهم عادوا مضرب مثل 

املساجد على القبور, فقد  للوثنية من قبل املشركني أنفسهم فصاروا يصفونهم بأنهم كاليهود يف بنائهم

 :177-176)دعوة احلق( لألستاذ عبد الرمحن الوكيل رمحه اهلل تعاىل ص جاء يف كتاب 

 املصريون"  كتابه يف"  لني ادوارد"  اللئيم االنكليزي املستشرق الوثنية هذه املسلمني على سجل وقد" 

 عدا ما مذاهبهم اختالف على املصريون وخباصة املسلمون وحيمل)( :  181- 167 ص)  فقال"  احملدثون

 حيملون مما أكثر األحاديث أو القرآن من هلما سند ال وتقديسًا احرتامًا املتوفني لألولياء الوهابيني

 من قبور فوق وينصبون ومجيلة كبرية مساجد املشهورين األولياء قبور أغلب فوق ويشيدون منهم لألحياء

 من مستطيل نصب مباشرًة ربقال فوق ويقام بقبة ومتوجًا بالكلس مبيضًا صغريًا بناء منهم شهرة أقل هم

 الكتان أو باحلرير عادة النصب ويغطى تابوتًا ويسمى اخلشب من أو"  تركيبة " يسمى القرميد أو احلجر

 يف األولياء أضرحة وأكثر مقصورة يسمى اخلشب من سرت أو انبضق به وحييط القرآنية باآليات املطرز

 للميت تذكارًا أقيمت فارغة قبورًا إال ليست وبعضها هلم قليلة آثار على حيتوي أكثرها أن إال مدافن مصر

 أوليائهم قبور بناء تجديدب اليهود يفعل كان كما املسلمون يقوم أن العادة جرت وقد يقول أن إىل

 رياء ذلك يفعلون هؤالء وأكثر جديد بغطاء أحيانًا التابوت أو الرتكيبة طيةوتغ وزخرفتها ضهايوتبي

 كما كان يفعل اليهود(.

علم الكفار الغربيون هذه الضاللة اليت وقع فيها كثري من املسلمني ال سيما الشيعة منهم, فاستغلوها حتى 

له يف سبيل حتقيق مطامعهم االستعمارية, فقد قال فضيلة األستاذ الشيخ أمحد حسن الباقوري يف فتوى 

 الشرقيني كبار أحد أن أذكريف النهي عن زخرفة القبور وبناء القباب واملساجد عليها: ) وبهذه املناسبة 

 إىل اهلند من اآلتية القوافل بتحويل تقضي كانت الضرورة أن آسيا يف االستعمار أساليب بعض عن حدثين

 وسائل من وسيلة أية جتد ومل ,غاية فيه للمستعمر جديد اجتاه إىل الواسعة املنطقة تلك عرب بغداد

 هذا يف متقاربة مسافات على وقباب أضرحة عدة إقامة إىل اهتدوا وأخريًا  ,ختتاره القوافل جعل يف الدعاية

 .الطريق
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وما هو إال أن اهتزت اإلشاعات مبن فيها من األولياء ومبا شوهد من كراماتهم حتى صارت تلك الطريق 

 عامرة.مأهولة مقصودة 

 تضخيم عن وايقلع أن ومغاربها األرض مشارق يف املسلمني إىل اهلل لوجه خالصة كلمة أرسلها أن وأحب  

 إىل يعودوا وأن  ,الشرق روح قتلت اليت املمقوتة االرستقراطية وإىل األنانية إىل ودعوة للفرد نعرة فإنها املقابر

 قدمت وما بالتقوى إال أحد على ألحد فضل ال أمواتًا أو أحياًء مجيعًا الناس بني تسوي اليت الدين رحاب

 (. اهلل لوجه خالصة أعمال من يداه

رفيق بك العظم يف خامتة ترمجة أبي عبيدة رضي اهلل وقال الكاتب القدير واملؤرخ الشهري األستاذ احملقق 

 :القبور ()كلمة يف  حتت عنوان  524 -521اإلسالم(ص  مشاهري عنه من كتابه )أشهر

البحث عن تاريخ القبور كالنواويس واألهرام وما شاكلها من معامل الوثنية األوىل  )ال نريد بهذا العنوان

وإمنا نريد الوقوف بفكرة القارئ عند اختالف املؤرخني يف مكان قرب أبي عبيدة كاختالفهم يف تعيني كثري 

وبلغوا من  من قبور جلة الصحابة الكرام الذين دوخوا هذا امللك العظيم, وحتلوا بتلك الشيم الشماء,

 حد من األولني واآلخرين.والتقوى والصالح غاية مل يبلغها أالفضل والتفضل 

وقد بسط املؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام, وعنوا بتدوين آثارهم العظيمة يف فتوح املمالك والبلدان, 

 حتى مل يرتكوا يف النفوس حاجة الستزادة ونعم ما خدموا به األمة والدين.

 قبور ضياع من وهلة ألول العجب يأخذه أن يلبث ال املتأمل وقفة األمر هذا عند بفكره وقف إذا القارئ إن

 أصحابها قدر جاللة على اآلثار ومدوني األخبار نقلة نظر عن أمكنتها واختفاء العظام الرجال أولئك

 دعوة ونشرهم لإلميان سبقهم بفضيلة وإقرارا لقدرهم إعظاما النفوس ومألت اآلفاق طبقت اليت وشهرتهم

 . القرآن

 تعلم أن ينبغي الرجال أولئك أن:  األمر هذا يف التأمل عند النفس به حتدثه ما أقل القارئ أن جرم ال 

 وصدق والتقوى بالصالح لشهرتهم يكن مل إذا األساطني ذات العاليات القباب عليها وتشاد بالتعيني قبورهم

 الرجال أعاظم عنها تعجز اليت األعمال كبار من أتوه ماِلَف عليه الصالة والسالم, للنيب وصحبتهم اإلميان

 اختلف حتى والتابعني الصحابة أكابر تضم اليت أجداثهم ودرست املؤرخني نظر عن قبورهم غابت فكيف

 أثره وأظهروا والتخمني باحلدس بعد علموه ما إال األثر أكثرها على وعفى السري أرباب أمكنتها تعيني يف

 الغاية يبلغ مبا األموات قبور إىل العناية صرف املسلمني عند املشاهد أن مع احلني ذلك بعد عليه بالبناء

 الذين الظاملني األمراء قبور سيما ال عندها املساجد واختاذ عليها القباب ورفع وتشييدها رفعها يف بالتأنق
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 وال اإلميان أحكام جيهل أكثرهم كان الذين والدجالني واملتمشيخة اإلسالم يف يشكر أثر هلم يظهر مل

 الذين الكرام الصحابة كبار من وإخوانه اجلراح بن عبيدة كأبي العظام الرجال أولئك وبني بينهم نسبة

  ؟ قصيًا مكانًا والفضيلة بالتقوى وبلغوا طريا غضا الدين نقلوا

 من لشأن وتعظيمًا الرجال لقدر تقديرًا بأقل عصرهم يف يكونوا مل والتابعني الصحابة أن هذا عن واجلواب 

 الرفات وتعظيم األموات قبور تشييد من يأنفون كانوا أنهم إال ,األمة وأخيار األبطال مشاهري من فيهم نبغ

 الستئصال جاءت اليت السمحة احلنيفية الغراء الشريعة صاحب من ذلك عن الصريح النهي لتحققهم

, وأن الدوارس القرون خري أن ويرون ,األموات قبور على العكوف أو للرفات التعظيم آثار وحمو الوثنية شأفة

أشرف الذكر يف أشرف األعمال, هلذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة, وجلة 

 أمكنتها باختالف الرواة, وتضارب ظنون الناقلني.اجملاهدين إال ما ندر, ثم اختلف نقلة األخبار يف تعيني 

ولو كان يف صدر اإلسالم أثر لتعظيم القبور واالحتفاظ على أماكن األموات بتشييد القباب واملساجد 

عليها ملا كان شيء من هذا االختالف, وملا غابت عنا إىل اآلن قبور أولئك الصحابة الكرام, كما مل تغب 

وخالفوا فعل الصحابة خني اليت ابتدعها بعد العصور األوىل مبتدعة املسلمني, قبور الدجاجلة واملتمشي

رية الوثنية بأقبح أنواعها, وأبعد ساألقدمني, وتعيد  والتابعني حتى باتت أكثر هذه القباب متثل هياكل

م أخذوا منازعها عن احلق وأقربها إىل الشرك, ولو اعترب املسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنه

هذا الدين وبهم نصر اهلل اإلسالم ملا اجرتؤوا على إقامة القباب على القبور وتعظيم األموات تعظيمًا يأباه 

العقل والشرع, وخالفوا يف هذا كله الصحابة والتابعني الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فأضعناها, وأسرار 

 شريعته فعبثنا بها.

م يف صحيحه عن أبي اهلياج األسدي قال: ) قال علي بن أبي طالب رضي وإليك ما رواه يف شأن القبور مسل

اهلل عنه: أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ال تدع متثااًل إال طمسته وال قربًا 

مشرفًا إال سويته(, ويف صحيحه أيضًا عن مثامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم 

بـ)ردوس( فتويف صاحب لنا فأمر فضالة بقربه فسوي, ثم قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يأمر 

 بتسويتها.

هكذا بلغونا الذين أدوا إلينا أمانة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, ثم تأكيدًا لعهد األمانة بدؤوا بكل ما 

بيهم, ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك لنسنت بسنتهم, ونهتدي بهدي نأمرهم به الرسول بأنفسهم 

واألمر النبوي القاضي بعدم تشييد  اجلزئيات, واحنطت مداركنا عن مقام العلم حبكمة التشريع اإلهلي

القبور, اتقاء التدرج يف مدارج الوثنية, فلم حنفل بتلك احلكمة, وحتكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع, 
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بابًا ملثل هذه اجلزئيات حتى أصبحت كليات, وخرقًا يف الدين وإفسادًا فحكمنا جبواز تشييد القبور استح

وحيد, إذ ما زلنا نتدرج حتى جعلنا عليها املساجد, وقصدنا رفاتها بالنذور والقربات, ووقعنا من تلعقيدة ال

حلق ثم فيما ألجله أمرنا الشارع بطمس القبور, كل هذا وحنن ال نزال يف غفلة عن حكمة الشرع, نصادم ا

 ويصادمنا, حتى نهلك مع اهلالكني " .اهـ

 

 

 

 

 

ال ميلكون هلم ضرًا وال أموات  االفتتان بها مع العلم أن من فيهاأوقع عباد القبور يف *ما الذي 

 نفعًا وال موتًا وال حياًة وال نشورًا؟

 (:1/210قال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف إغاثة اللهفان )

 هلم ميلكون ال أموات ساكنيها بأن العلم مع بها االفتتان يف القبور عباد أوقع الذي فما:  قيل فإن: فصل

 به اهلل بعث ما حبقيقة اجلهل:  منها:  أمور ذلك يف أوقعهم:  قيل نشورًا وال حياتًا وال موتًا وال نفعًا وال ضرًا

 ودعاهم ذلك من جدًا نصيبهم فقل الشرك أسباب وقطع التوحيد حتقيق من:  الرسل مجيع بل رسوله

 اجلهل من عندهم ما حبسب له فاستجابوا دعوته يبطل ما العلم من عندهم يكن ومل الفتنة إىل الشيطان

 . العلم من معهم ما بقدر وعصموا

صلى اهلل عليه  اهلل رسول على املقابرية من:  األصنام عباد أشباه وضعها خمتلقة مكذوبة أحاديث:  ومنها 

 أحسن لو:  وحديث القبور بأصحاب فعليكم األمور أعيتكم إذا:  كحديث به جاء وما دينه تناقضوسلم 

 وراجت املشركون وضعها اإلسالم لدين مناقضة هي اليت األحاديث هذه وأمثال نفعه حبجر ظنه أحدكم

 الفتنة أمته وجنب باألحجار ظنه حسن من يقتل رسوله بعث واهلل الضالل اجلهال من أشباههم على

 . تقدم كما طريق بكل بالقبور
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 وفالنًا ,منها فخلص شدة يف الفالني بالقرب استغاث فالنًا أن:  القبور تلك عن هلم حكيت حكايات:  ومنها 

 وعند ,ضره فكشف القرب ذلك صاحب فاسرتجى ضر به نزل وفالنًا ,له فقضيت حاجة يف به دعا أو دعاه

 ,واألموات األحياء على تعاىل اهلل خلق أكذب من وهم ذكره يطول كثري شيء ذلك من واملقابرية السدنة

 يف تلطف له والشيطان جمرب ترياق فالن قرب بأن ويسمع ضروراتها وإزالة حوائجها بقضاء مولعة والنفوس

 ال بقلبه قام ملا دعوته اهلل فيجيب وذلة وانكسار حبرقة العبد فيدعو عنده الدعاء إىل أواًل فيدعوهم الدعوة

 تأثريًا للقرب أن اجلاهل فيظن أجابه والسوق واحلمام واخلمارة احلانة يف كذلك دعاه لو فإنه القرب ألجل

 ڄ ڦ ژ تعاىل قال وقد كافرًا كان ولو املضطر دعوة جييب سبحانه واهلل ,الدعوة تلك إجابة يف

 ژ اخلليل قال وقداإلسراء: ژ  چ چ چ        چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 جثمث يت    ىت مت خت حت   جت             يب ىب ژ وتعاىل سبحانه اهلل فقالالبقرة: ژ  حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  ی ی

 .126البقرة:  ژ    يث          ىث

 والفاجر الرب جييب فإنه بفعله راضيًا وال له حمبًا وال عنه راضيًا يكون دعاءه اهلل أجاب من كل فليس 

 يسأل أن جيوز ال مما يكون أو دعائه يف يشرتط أو فيه يعتدى دعاء يدعو الناس من وكثري ,والكافر واملؤمن

 والبنني باملال وأمد له أملى من مبنزلة ويكون هلل مرضي صاحل عمله أن فيظن بعضه أو ذلك له فيحصل

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ تعاىل قال وقد اخلريات يف له يسارع تعاىل اهلل أن يظن وهو

 .٤٤األنعام:  ژ حئ جئ ی ی ی

 أن إما عليه مضرة ويكون حاجته به تقضى مسألة يكون وقد الداعي عليه فيثاب عبادة يكون قد فالدعاء 

 حقوقه إضاعة من عليه جرأ ما على ويعاقبه حاجته فيقضي درجته به تنقص أو له حيصل مبا يعاقب

 . حدوده واعتداء

 وأوقات ومسجده بيته يف منه أرجح وأنه القرب عند الدعاء حيسن كيده بلطف الشيطان أن:  واملقصود 

 وهذا به اهلل على واإلقسام به الدعاء إىل عنده الدعاء من أخرى درجة نقله عنده ذلك تقرر فإذا األسحار

 اإلسالم أئمة أنكر وقد خلقه من بأحد يسأل أو عليه يقسم أن من أعظم اهلل شأن فإن قبله الذي من أعظم

 . ذلك
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 أبو قال:  يقول يوسف أبا مسعت:  الوليد بن بشر قال:  الكرخي كتاب شرح يف القدوري احلسني أبو فقال 

 وأكره عرشك من العز عقدمب أسألك:  يقول أن وأكره:  قال به إال اهلل يدعو أن ألحد ينبغي ال:  حنيفة

 . احلرام البيت وحبق ورسلك أنبيائك وحبق فالن حبق:  يقول أن

 خلقه على هلل احلق وإمنا عليه اهلل لغري حق ال ألنه قوهلم يف فمنكرة اهلل بغري املسألة أما:  احلسني أبو قال 

 . يوسف أبو فيه ورخص حنيفة أبو فكرهه عرشك من العز مبعقد:  قوله وأما

 القدرة به يراد إمنا العرش من العز معقد وألن:  قال بذلك دعاصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن وروى:  وقال 

 يدعو أن ويكره:  املختار شرح يف بلدجى ابن وقال بأوصافه سأله فكأنه عظمته مع العرش بها اهلل خلق اليت

 على للمخلوق حق ال ألنه ذلك وحنو بأنبيائك أو مبالئكتك أو بفالن أسألك:  يقول فال به إال تعاىل اهلل

 حنيفة أبو فيه يقول وما جوازه يوسف أبي وعن عرشك من العز مبعقد أسألك:  دعائه يف يقول أو خالقه

 وجانب أقرب احلرام إىل هو يوسف وأبي حنيفة أبي وعند حرام حممد عند هو كذا أكره:  وأصحابه

 من بشيء سبحانه اهلل سؤال جيوز ال أنه:  السالم عبد بن حممد أبي فتاوى ويف أغلب عليه التحريم

 وأنه حديث يف جاء ذلك أن العتقادهصلى اهلل عليه وسلم  نبينا يف وتوقف غريهم وال األنبياء ال خملوقاته

 . احلديث صحة يعرف مل

 حاجته قضاء يف وأجنع واحرتامه تعظيمه يف أبلغ به والدعاء به اهلل على اإلقسام أن عنده الشيطان قرر فإذا 

 يعكف وثنًا قربه يتخذ أن إىل أخرى درجة ذلك بعد ينقله ثم اهلل دون من نفسه دعائه إىل أخرى درجة نقله

 وتقبيله به والطواف له بالسجود ويعبده املسجد عليه ويبين الستور عليه ويعلق القنديل عليه ويوقد عليه

 ومنسكا عيدا واختاذه عبادته إىل الناس دعاء إىل أخرى درجة ينقله ثم عنده والذبح إليه واحلج واستالمه

  .وآخرتهم دنياهم يف هلم أنفع ذلك وأن

 امليت يسأل أن:  الشرع عن أبعدها مراتب القبور عند دعةاملبت األمور وهذه:  روحه اهلل قدس شيخنا قال 

 قد وهلذا األصنام عباد جنس من وهؤالء:  قال الناس من كثري يفعله كما فيها به ويستغيث حاجته

 املشركني من للكفار حيصل وهذا األصنام لعباد يتمثل كما الغائب أو امليت صورة يف الشيطان هلم يتمثل

 الغائبة األمور ببعض خياطبهم وقد أحيانا الشيطان له فيتمثل يعظمه من أحدهم يدعو الكتاب وأهل

 كثري يفعله وهذا به جل و عز اهلل يسأل أن:  الثانية املرتبة وتقبيله به والتمسح للقرب السجود وكذلك

 . نفسه يسأله أن:  الثالثة .املسلمني باتفاق بدعة وهو املتأخرين من

 والصالة زيارته فيقصد املسجد يف الدعاء من أفضل أنه أو مستجاب قربه عند الدعاء أن يظن أن:  الرابعة 

 ذلك يف علمت وما حمرمة وهي املسلمني باتفاق املبتدعة املنكرات من أيضا فهذا حوائجه طلب ألجل عنده
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 جمرب ترياق فالن قرب:  بعضهم ويقول ذلك يفعل املتأخرين من كثري كان وإن الدين أئمة بني نزاعا

 .اهـالظاهر الكذب من حنيفة أبي قرب عند الدعاء يقصد كان أنه:  الشافعي عن املنقولة واحلكاية

 على القبور ووجوب هدمها واملشاهد  يم بناء املساجد والقباب *كالم أئمة اإلسالم يف حتر

 إمجااًل  , ونقل مذاهبهمحكاية اإلمجاع  على ذلك أواًل: إيراد كالم العلماء الذي فيه

 (:2/675يف اقتضاء الصراط املستقيم ) هـ ( 728) ت  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

فهذه املساجد املبنية على قبور األنبياء والصاحلني وامللوك وغريهم يتعني إزالتها بهدم أو بغريه, هذا مما ال 

 .اهـأعلم فيه خالفًا بني العلماء املعروفني

 ( :27/488وقال رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى )

 اهلل صلى النيب عن الثابتة بالنصوص عنه منهي هو بل املسلمني دين من ليس القبور على املساجد بناء فإن

 أو عليها املسجد ببناء ذلك كان سواء مساجد القبور اختاذ جيوز ال بل الدين أئمة واتفاق وسلم عليه

 عند الصالة يقصد أن ألحد ليس وأنه ذلك عن النهي على متفقون الدين أئمة بل عندها الصالة بقصد

 أو قرب على بين مسجد عند أو أحد قرب عند الصالة قصد إن: قال من وكل نيب غري وال نيب ال أحد قرب

: فيه قرب ال الذي املسجد يف الصالة من أفضل ويكون ذلك يستحب حبيث مشروع أمر: ذلك غري أو مشهد

 بل. قتل وإال تاب فإن ومعتقده هذا قائل يستتاب أن والواجب. املسلمني إمجاع وخالف. الدين من مرق فقد

 ال ذلك يقبل فال. عندها الصالة يقصد مل ولو القبور على بنيت اليت املساجد يف يصلي أن ألحد ليس

 غريه وعلى عليه التنبيه ووجوب الشرك إىل والذريعة باملشركني التشبه من ذلك يف ملا ابتغاء وال اتفاقا

 ومنهم. بالتحريم صرح من منهم. وغريهم األربعة املذاهب أهل من اإلسالم أئمة ذلك على نص قد كما

 يعلل من منهم تلك فإن. العامة املقربة يف الصالة مسألة عندهم املسألة هذه وليست. الكراهة أطلق من

 نهوا فقد القبور على املبنية املساجد وأما. باملشركني بالتشبه يعلله من ومنهم الرتاب بنجاسة عنها النهي

 وقد. املسلمني أئمة سائر من وغريه الشافعي ذلك ذكر كما املخلوق بتعظيم الفتنة خبوف معللني. عنه

 كبد يف وجودها وعند غروبها وعند الشمس طلوع عند الصالة عن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى–

 املصلي يقصد مل وإن هلم املشابهة من فيه ملا ذلك عن فنهى– الكفار هلا يسجد حينئذ إنه وقال السماء

 اهـ القبور؟ لتعظيم بنيت اليت املساجد يف بالصالة فكيف. املعبود للواحد إال السجود

 :104-102يف رسالته شرح الصدور يف حتريم رفع القبور ص  هـ ( 1250) ت  وقال اإلمام الشوكاني رمحه اهلل
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 هذا إىل عنهم اهلل رضوان الصحابة لدن من وآخرهم وأوهلم والحقهم، سابقهم الناس، اتفق قد أنه اعلم

 لفاعلها، اهلل رسول وعيد واشتد عنها النهى ثبت اليت البدع من بدعة عليها والبناء القبور رفع أن: الوقت

 تدل مقالة محزة بن حيي لإلمام وقع لكنه أمجعني، املسلمني من أحد ذلك يف خيالف ومل بيانه، يأتي كما

 سواه، أحد عن روي وال غريه، بذلك يقل ومل الفضالء، قبور على واملشاهد بالقباب بأس ال أنه يرى أنه على

 بذلك القول جند ومل. به واقتداء قوله على جرى فهو الزيدية من الفقه كتب يف املؤلفني من ذكرها ومن

 هو الذي البحر صاحب اقتصر وهكذا. غريهم من وال البيت أهل من ال عليه عصره تقدم أو عاصره، ممن

 غريهم، وبني بينهم وللخالف بينهم، ذات يف خلالفهم البيان ومكان مذهبهم ومرجع الزيدية، كبار مدرس

 هذه يف إليه املرجوع هو وصار الفقهية، املسائل يف وخالفاتهم اجملتهدين والأق غالب على اشتمل بل

: اجملتهدين من نفيها أو بإثباتها القائلني وأقوال املسائل، يف اخلالف معرفة أراد ملن الديار وهذه األعصار،

 -الفضالء قبور على واملشاهد القباب رفع جواز أعنى -املقالة هذه ينسب مل اجلليل الكتاب هذا صاحب فإن

 قبور على واملشاهد بالقباب بأس ال: حييى اإلمام مسألة :نصه ما قال فقد. وحده حييى اإلمام إىل إال

 .انتهى. ينكره ومل املسلمني الستعمال وامللوك الفضالء

 املسلمني استعمال وهو به، استدل الذي دليله وعرفت حييى، اإلمام إال بذلك يقل مل أنه هذا من عرفت فقد

 ومل عليه، واقتصر الغيث يف حييى اإلمام به استدل الذي الدليل هذا البحر صاحب ذكر ثم النكري، عدم مع

 .بغريه يأت

 والتابعني، الصحابة من العلماء، سائر وبني حييى اإلمام بني واقع اخلالف هذا أن لك تقرر هذا عرفت فإذا

 أوهلم اجملتهدين مجيع ومن. وغريهم األربعة املذاهب أهل ومن واملتأخرين، البيت أهل من املتقدمني ومن

 وآخرهم.اهـ

 (:7/27يف شرح مسلم )هـ (  676رمحه اهلل )ت  وقال اإلمام النووي 

 وال: ) صلى اهلل عليه وسلم قوله اهلدم ويؤيد ، يبنى ما بهدم يأمرونقال الشافعي يف األم: ورأيت األئمة مبكة 

 اهـ( . سويته إال مشرفًا قربًا

يف كتابه منهاج التأسيس  هـ ( 1293رمحه اهلل )ت  وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ

 (:1/30والتقديس )

 ودعاء بالقبور الطواف عن ونهوا القباب هدم بوجوب جزموا وفقهاءهم األربعة املذاهب خمشاي أن: احملن ومن

 عمل فإذا. عندها بالصالة اهلل عبادة وعن بل فيها، والغلو هلا الذبح من ومنعوا عندها، اهلل ودعاء بل أربابها،
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 وإىل والصاحلني باألنبياء االستخفاف إىل اجلهال هؤالء نسبه الناس بها وألزم عامل أقواهلم مبقتضى

 ـاه.اجلاهلني املتأخرين من ومشاخيهم أسالفهم أقوال من عليه هم ما عرفهم يف العلم ألن العلماء خمالفة

 :33يف حتذير الساجد ص  هـ ( 1420) ت  وقال العالمة احملدث األلباني رمحه اهلل

 بل حيرم املذكور االختاذ أن فيها شك ال بصورة له يظهر الكرمية األحاديث تلك يف يتأمل من كل نإ

 ال وتعاىل تبارك اهلل عند اخللق شرار من بأنهم املخالفني ووصف فيها الوارد اللعن ألن الكبائر من كبرية

 حتريم على األربعة املذاهب اتفقت وقد,خيفى ال كما كبرية ليس ما يرتكب من حق يف يكون أن ميكن

 .اهـكبرية بأنه صرح من ومنهم ذلك

 

 

 

 إضافة ملا سبق املذاهب أقوال علماء*

 1احلنفية مذهبأوال *

 هـ( 150)ت  اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل -1

 (:1/474يف بدائع الصنائع )هـ( 587رمحه اهلل )ت  العالمة أبو بكر الكاساني قال 

 باب من ذلك ألن  بعالمة يعلم وأن القرب على البناء حنيفة أبو وكره وتطيينه القرب جتصيص ويكره

 الذي القرب تراب على يزاد أن ويكره ,مكروها فكان فائدة بال املال تضييع وألنه ,إليها بامليت حاجة وال الزينة

 اهـ. البناء مبنزلة عليه الزيادة ألن منه خرج

 : (193/ 2) النعماني الفقه يف الربهاني احمليطيف هـ( 661ت )رمحه اهلل  برهان الدين احلنفي وقال 

 اهـ .بعالمة يعلم وأن القرب يف البناء اهلل رمحه حنيفة أبو وكره 

يف كتابه اآلثار فقد قال هـ(189)ت  رمحهما اهلل اإلمام حممد بن احلسن الشيباني صاحب أبي حنيفة -2

 :45ص 

 
كر تاريخ وفاته فألني لم أقف على ذلك وهللا رتبت علماء المذاهب بعد إمام المذهب حسب الشهرة والمكانة العلمية حسب علمي ومن لم أذ 1

 المستعان
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 يكتب أو علمًا، أو ال نرى أن يزاد على ما خرج من القرب, ونكره أن جيصص أو يطني أو جيعل عنده مسجدًا

 .اهـ.حنيفة أبي قول وهو بأسا، عليه املاء برش نرى وال القرب، يدخله أو به، يبنى أن اآلُجّر ويكره عليه،

 الكراهة يف عرف املتقدمني تعين التحريم .  : قلت

 (:1/185يف إغاثة اللهفان ) هـ ( 751اهلل )ت  قال العالمة ابن القيم رمحه

 للسنة منهم متابعة عليها املساجد بناء عن بالنهي الطوائف عامة صرح فقد-يعين شيخ اإلسالم  –قال 

 وطائفة ذلك بتحريم والشافعي مالك أصحاب من وغريهم أمحد أصحاب وصرح الصرحية الصحيحة

 أن بهم يظن ال وأن بالعلماء للظن إحسانا التحريم كراهة على حتمل أن ينبغي والذي الكراهة أطلقت

 .اهـعنه والنهي فاعله لعنصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول عن تواتر ما فعل جيوزوا

 

 

  ( : 35-32 / 1) رمحه اهلل يف إعالم املوقعني قال و

 لفظ إطالق عن األئمة تورع حيث ذلك، بسبب أئمتهم على األئمة أتباع من املتأخرين من كثري غلط وقد

 عليهم سهل ثم الكراهة، األئمة عليه أطلق عما التحريم املتأخرون فنفى الكراهة، لفظ وأطلقوا التحريم،

 األوىل، ترك كراهة إىل آخرون به وجتاوز التنزيه، على بعضهم فحمله عليهم مؤنته وخفت الكراهة لفظ

 أمحد اإلمام قال وقد األئمة، وعلى الشريعة على عظيم غلط بسببه فحصل تصرفاتهم؛ يف جدا كثري وهذا

 إطالق عن تورع وإمنا حترميه، ومذهبه حرام، هو أقول وال أكرهه،: اليمني مبلك األختني بني اجلمع يف

 .عثمان قول ألجل التحريم لفظ

 ال أنه ومذهبه والفضة، الذهب آنية يف يتوضأ أن ويكره: اهلل عبد أبي عن نقله فيما اخلرقي القاسم أبو وقال

 يف وقال وجوب، استحباب وهذا له، مبئزر إال احلمام يدخل ال أن ويستحب: داود أبي رواية يف وقال جيوز،

 سبيل على وهذا ماله، يؤكل أن يعجبين فال حراما الرجل مال أكثر كان إذا: منصور بن إسحاق رواية

 .التحريم

 لغري ذبح شيء وكل الكنيسة، وال الكواكب وال للزهرة ذبح ما أكل يعجبين ال: اهلل عبد ابنه رواية يف وقال

 .3المائدة:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ژ : وجل عز اهلل قال اهلل،
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 يف له اهلل بتحريم أيضا هو واحتج حترميه، على سبحانه اهلل نص فيما"  يعجبين ال: " قال كيف فتأمل

 وقال وغريه، حنبل رواية يف بالتحريم صرح وقد وألبانها، اجلاللة حلوم أكره: األثرم رواية يف وقال كتابه،

 خيتلف وال محة هلا والعقرب ناب هلا احلية ألن والعقرب؛ احلية حلم أكل أكره: اهلل عبد ابنه رواية يف

 اهلل صلى  النيب ألن يعجبين؛ فال يرسل أن غري من الكلب صاد إذا: حرب رواية يف وقال حترميه، يف مذهبه

 .عنده حرام هو ما على"  يعجبين ال"  لفظه أطلق فقد «ومسيت كلبك أرسلت إذا: »قال  وسلم عليه

 يف بالتحريم صرح وقد الفضة، من يعين واملرود، املكحلة يعجبين ال: النسائي حممد بن جعفر رواية يف وقال

 قال رجل عن سئل اهلل عبد أبا مسعت: أيضا حممد بن جعفر وقال خالف؛ بال مذهبه وهو مواضع، عدة

 مل تزوج إن: قال طالق، واملرأة حرة فاجلارية حية وأنت للوطء أشرتيها جارية أو أتزوجها امرأة كل: المرأته

 طريق هذا: قال جارية، رجل له يهب: له قيل للطالق، خمالف ألنه يلزمه؛ أن أخشى والعتق يفارقها، أن آمره

 من البطة كراهة على ونص األميان، من ختلص ال وأنها احليل حتريم مذهبه أن مع وكرهه، احليلة،

 يعجبين، ال: فقال اخلنزير، شعر عن وسئل التحريم، يف مذهبه خيتلف وال ذكية، تكون: وقال احلمر، جلود

 ملن وأكرهه ذكيا، يكون ال ألنه ذكي؛ وغري ذكيا احلمري، جلود من القد يكره: وقال التحريم، على وهذا

 ال عنده وهذا ذلك، فكره غريه، به واشرتى فباعه بكذا، ينتفع ال حلف رجل عن وسئل وللمستعمل؛ يعمل

 على وهذا يعجبين، ال: فقال خال يتخذ اخلمر عن وسئل عنده، حرام وهو فكرهه األتن ألبان عن وسئل جيوز؛

 من غريه وكذلك يستقصى، أن من أكثر أجوبته يف وهذا فكرهه، املاء، بيع عن وسئل عنده؛ التحريم

 .األئمة

 لفظ عليه يطلق مل قاطعا نصا فيه جيد مل ملا أنه إال حرام، فهو مكروه كل أن احلسن بن حممد نص وقد

 يكره: الكبري اجلامع يف قال وقد أقرب؛ احلرام إىل أنه يوسف وأبي حنيفة أبي عن أيضا حممد وروى احلرام؛

 يكره: وحممد يوسف أبو قال وكذلك التحريم؛ ومراده والنساء، للرجال والفضة الذهب آنية يف الشرب

 .التحريم ومرادهما وسائده، على والتوسد احلرير فرش على النوم

 أنه األصحاب صرح وقد واحلرير، الذهب الصبيان من الذكور يلبس أن يكره: وصاحباه حنيفة أبو وقال

 شربها حرم ملا كاخلمر اإللباس، حيرم اللبس وحتريم الذكور، حق يف ثبت ملا التحريم إن: وقالوا حرام،

 ومرادهم الوضوء، من ويتمسح فيه يتمخط الذي احلرير منديل يكره: قالوا وكذلك سقيها، حرم

 إذا والبهائم اآلدميني أقوات يف االحتكار يكره: وقالوا التحريم؛ ومرادهم العذرة، بيع يكره: وقالوا التحريم،

 .التحريم ومرادهم الفتنة، أيام يف السالح بيع يكره: وقالوا التحريم؛ ومرادهم عليهم، وضيق بهم أضر
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 حرام وهو بالشطرنج، اللعب ويكره: قالوا عندهم؛ التحريم ومرادهم مكة، أرض بيع يكره: حنيفة أبو وقال

 الغل، وهو التحرك، من مينعه الذي احلديد طوق غريه أو عبده عنق يف الرجل جيعل أن ويكره: قالوا عندهم؛

 .جدا كالمهم يف كثري وهذا حرام؛ وهو

 إن: ويقولون اجلواز، اسم عليه يطلقون وال واملباح، احلرام بني مرتبة عندهم فاملكروه مالك أصحاب وأما

 حرام؛ وهو كذا، أكره: أجوبته من كثري يف مالك قال وقد مباح؛ غري مكروه السباع من ناب ذي كل أكل

 على بعضهم ومحله التحريم، على أصحابه أكثر عند وهذا الشطرنج، كراهة على نص مالكا أن فمنها

 .التحريم دون هي اليت الكراهة

 على نص فقد حترميه لي يتبني وال أكرهه الباطل، شبه هلو إنه: بالشطرنج اللعب يف الشافعي وقال

 يقل مل فإنه مباح، وأنه جائز بها اللعب أن مذهبه وإىل إليه ينسب أن جيوز فال حترميه؛ يف وتوقف كراهته،

 مذهبه إن: يقال أن من هذا فأين حترميها، يف وتوقف كرهها، إنه: يقال أن واحلق عليه؛ يدل ما وال هذا

 قط يقل ومل الزنا، ماء من بنته الرجل تزوج كراهة على نص أنه أيضا هذا ومن وإباحته؟ بها اللعب جواز

 منه الكراهة هذه أن الدين من به اهلل أجله الذي ومنصبه وإمامته جباللته يليق والذي جائز، وال مباح إنه

 حرمه ما ذكر عقيب تعاىل قال وقد ورسوله؛ اهلل يكرهه احلرام ألن الكراهة لفظ وأطلق التحريم، وجه على

: قوله إىل 23اإلسراء: ژ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںژ : قوله عند من احملرمات من

 ڇ  چ  چ   چ  چژ : قوله إىل 23اإلسراء:  ژہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ژ 

گ  گ  ڳ  ژ : قوله إىل 32اإلسراء: ژ  ژ  ژ  ڑژ : قوله إىل 31اإلسراء: ژ 

اإلسراء:  ژھ  ے  ے  ۓ  ژ : قوله إىل 33اإلسراء: ژ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

: قال ثم اآليات؛ آخر إىل 36اإلسراء: ژ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئژ : قوله إىل 3٤

 وكثرة وقال، قيل لكم كره وجل عز اهلل إن: »الصحيح ويف 3٨اإلسراء:  ژيت  جث  مث           ىث  يث  حج  مج  ژ 

 . «املال وإضاعة السؤال،

 املتأخرون ولكن ورسوله، اهلل كالم يف فيه استعملت الذي معناها يف الكراهة يستعملون كانوا فالسلف

 كالم منهم محل من محل ثم فعله، من أرجح وتركه مبحرم، ليس مبا الكراهة ختصيص على اصطلحوا

"  ينبغي ال"  لفظ أو الكراهة لفظ محل من منه غلطا وأقبح ذلك، يف فغلط احلادث، االصطالح على األئمة

"  ينبغي ال"  استعمال ورسوله اهلل كالم يف اطرد وقد احلادث، االصطالحي املعنى على ورسوله اهلل كالم يف
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 ژى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  ژ : تعاىل كقوله املمتنع املستحيل ويف وقدرا شرعا احملظور يف

ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ژ  :وقوله 6٩يس: ژ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئژ : وقوله  ٩2مريم: 

 له، ينبغي وما آدم ابن كذبين: نبيه لسان على وقوله» 211 - 210الشعراء:  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 - وقوله «ينام أن له ينبغي وال ينام ال اهلل إن: »- وسلم عليه اهلل صلى - وقوله «له ينبغي وما آدم ابن وشتمين

 . إهـ ذلك وأمثال «للمتقني هذا ينبغي ال: »احلرير لباس يف - وسلم عليه اهلل صلى

كالم أقول وباهلل التوفيق : أيها القارئ الكريم ليكن هذا الكالم منك على بال عند قراءة ما سيأتي من 

 . العلماء

 هـ(742)ترمحه اهلل  الزيلعي اإلمام -3

 : (246/ 1)  الدقائق كنز شرح احلقائق تبينييف  فقد قال

 رسول قرب رأى أنه التمار سفيان عن البخاري روى ملا( جيصص وال يربع، وال القرب، ويسنم: ) اهلل رمحه  قال

 ، والسالم الصالة عليه  النيب قرب رأى من حدثين النخعي إبراهيم وقال ،مسنمًا  وسلم عليه اهلل صلى  اهلل

 ابن قرب احلنفية بن حممد وسنم مسنمة، أحد شهداء قبور رأيت: الشعيب وقال مسنمة، وعمر بكر، وأبي

 أبي وعن االندراس، عن لرتابه حفظا عليه املاء برش بأس وال أصابع، أربع قدر وقيل الشرب، قدر ويسنم عباس

 يوطأ أو عليه ينام أو عليه يقعد أو القرب على يبنى أن ويكره التطيني جمرى جيري ألنه كرهه؛ أنه يوسف

 أو إليه يصلى أو وحنوه كتابة من بعالمة يعلم أو غائط أو بول من اإلنسان حاجة عليه يقضى أو عليه

 يبنى وأن عليه، يقعد وأن القرب، جيصص أن نهى)  والسالم الصالة عليه  أنه جابر حلديث القبور بني يصلى

 اهـ (عليه يوطأ وأن عليه، يكتب وأن عليه،

 هـ(970)ت العالمة ابن جنيم احلنفي رمحه اهلل-4

 : (209/ 2)  اخلالق ومنحة الدقائق كنز شرح الرائق البحرفقد قال يف   

 عليه يقعد وأن القرب جيصص أن  وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول نهى) جابر حلديث( جيصص وال قوله)

 املغرب، يف كذا والفتح بالكسر باجلص البناء طلي والتجصيص يوطأ وأن (عليه يكتب وأن عليه يبنى وأن

 ديارنا يف جيعل الذي السفط به أراد قالوا بناء عليه يرفع وال يطني، وال القرب جيصص وال اخلالصة، ويف

 .اهـ. بالتطيني بأس وال السفط، اعتادوا اليوم الفتاوى يف وقال القرب على
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 هـ(682)تابن  مودود املوصلي  رمحه اهلل -5

 ( :1/69فقد قال يف كتابه املختار للفتوى )

 واخلشب .اهـ واآلجر باجلص بناؤه ويكره القرب، ويسنم

 هـ(956)ت رمحه اهلل إبراهيم بن حممد احلليب احلنفي -6

 : (1/275) األحبر ملتقىفقد قال يف جممع األنهر يف شرح   

 واخلشب . اهـ واآلجر بناؤه باجلص ويكره يربع وال القرب ويسنم

 هـ(540رمحه اهلل )تعالء الدين السمرقندي احلنفي -7

 (:1/256يف حتفة الفقهاء )فقد قال  

القرب وأن يعلم  جيصص, وكره أبو حنيفة البناء علىوالسنة يف القرب أن يسنم وال يربع وال يطني وال 

بعالمة, ويكره أن يزاد الرتاب على تراب القرب خارج منه, وأن ذلك جيري جمرى البناء.اهـ وانظر حاشية ابن 

 (.2/257عابدين )

 ( مقرًا له:470 املرقاة )العالمة ابن امللك احلنفي كما نقله عنه القاري يف-8

 إمنا حرم اختاذ املساجد عليها ألن الصالة فيها استنانًا بسنة اليهود .اهـ

فله كالم مفيد جدًا يف هذا يف  هـ(1270رمحه اهلل )ت األلوسي مفيت احلنفية ببغداد العالمة حممود -9

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ( يف الكالم على سورة الكهف عند قول اهلل تعاىل 304-15/300تفسريه روح املعاني )

 وسيأتي نقل كالمه بطوله يف الرد على الشبهات إن شاء اهلل. ٢١الكهف: ژ  ڄ ڄ ڦ

 هـ(800أبو بكر العبادي الزبيدي رمحه اهلل )ت  -10

 (:1/110يف اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري )فقد قال 

 .اهـعليها والكتب عليها والبناء وجتصيصها القبور تطيني ويكره

 هـ ( 1353حممد أنور شاه الكشمريي رمحه اهلل ) ت-11
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عند الكالم على حديث جابر أن النيب صلى اهلل  (340/ 2) الرتمذي سنن شرح الشذي فقد قال يف العرف 

 عليه وسلم نهى عن جتصيص القرب وأن يبنى عليه . :

 البناء . اهـ وال أحد عند التجصيص جيوز ال

 هـ ( 1353املباركفوري رمحه اهلل )ت  -12

 يف الكالم على حديث جابر رضي اهلل عنه : (133/ 4) األحوذي حتفةد قال يف فق 

 . اهـ القرب على البناء حتريم على دليل فيه( عليها يبنى وأن)

 

 

 

 

 

 مذهب املالكيةثانيا   *

 هـ(  179)ت  اإلمام مالك رمحه اهلل-1

 (:1/263فقد قال كما يف املدونة الكربى ) 

 اليت عليها,اهـاء عليها, وهذه احلجارة نأكره جتصيص القبور والب

 قد سبق نقل كالم ابن القيم رمحه اهلل أن الكراهة يف عرف املتقدمني مبعنى التحريم. قلت:

 هـ( 463)ت  رمحه اهلل اإلمام ابن عبد الرب-2

 (:4/369فقد قال يف التمهيد ) 

 حيرم على املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والصاحلني مساجد,اهـ

 (:5/45)وقال رمحه اهلل 
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 اهلل دون من يعبد ما وكل ,التمثال من ذلك غري أو فضة من أو كان ذهب من الصورة وهو الصنم :الوثن

 اهلل صلى اهلل رسول فخشي وتعبدها األصنام إىل تصلي العرب وكانت ,صنم غري أو كان صنمًا وثن فهو

 حول عكفوا نيب هلم مات إذا كانوا ,األمم من مضى من بعض صنع كما تصنع أن أمته على سلم و عليه

 حنوه ويسجد إليه يصلي وثنًا قربي جتعل ال اللهم : )سلم و عليه اهلل صلى فقال بالصنم يصنع كما قربه

 أصحابه حيذر سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول وكان ( ذلك فعل من على اهلل غضب اشتد فقد ويعبد

 صنعت كما ومسجدًا قبلة واختذوها أنبيائهم قبور إىل صلوا الذين قبله األمم صنيع سوء من أمته وسائر

 عليه اهلل صلى النيب فكان األكرب الشرك وذلك ويعظمونها إليها يسجدون كانوا اليت باألوثان الوثنية

 وكان ,طرقهم امتثال عليهم خشية يرضاه ال مما وأنه وغضبه اهلل سخط من ذلك يف مبا خيربهم وسلم

 إىل ترى أال اتباعهم أمته على خياف وكان الكفار وسائر الكتاب أهل خمالفة حيب سلم و عليه اهلل صلى

 النعل حذو قبلكم كانوا الذين سنن لتتبعن)   والتوبيخ ريالتعي جهة على سلم و عليه اهلل صلى قوله

 (.اهـلدخلتموه ضب جحر دخل لو أحدهم إن حتى بالنعل

 هـ( 656)ت  احملدث رمحه اهللاإلمام القرطيب  -3

 :( 627-2/626ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) املفهمفقد قال يف كتابه 

ة طئال تكون وأن ورفعها، القبور، تسنيم منع: ظاهره  (سويته إال مشرفًا قربًا وال ): وسلم عليه اهلل صلى قوله 

 التسنيم، هو ليس بإزالته، املأمور االرتفاع هذا أن إىل اجلمهور وذهب. العلم أهل بعض به قال وقد باألرض،

 تعلي كانت فإنها؛ تفعله اجلاهلية كانت الذي الكثري، االرتفاع هو إمنا؛ حيرتم كي القرب، به يعرف ما وال

 .وتعظيمًا هلا تفخيمًا فوقها، وتبين عليها،

. املوطأ يف ذكر ما على وعمر، بكر أبي وقرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب صفة فذلك تسنيمها، وأما

 القبور، تسطح: الشافعي قول معنى وهذا. تسنيم تسوية تسوى أن ينبغي: وقال هدمها، أنه: عمر عن جاء وقد

 أبي وأصحاب أصحابنا، ومجلة العلماء، أكثر اختاره: وتسنيمها؛ األرض وجه على وتكون ترفع، وال تبنى وال

 .والتسنيم التسوية بني مجع فإنه أوىل، عمر إليه صار والذي: قلت. والشافعي حنيفة،

 هذا وبظاهر....باجلص البناء: هو والتقصيص، التجصيص،؛ عليه ويبنى القرب، جيصص أن نهى: وقوله

 ووجه. عليه حجة احلديث وهذا غريه، أجازه وقد القبور، على واجلص البناء وكره: مالك قال احلديث،

 وتشبه اآلخرة، منازل أول يف الدنيا زينة واستعمال مباهاة، ذلك أن: القبور يف والتجصيص البناء، عن النهي

 كما حرام، هو: يقال أن ينبغي النص، هذا وبظاهر املعاني، هذه وباعتبار. ويعظمها القبور، يعبد كان مبن

  اهـ .العلم  أهل بعض به قال
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 . هـ(671)ت رمحهما اهلل–وهو تلميذ الذي قبله  -املفسراإلمام القرطيب -4

 ( بعد ذكر حديث أم سلمة وأم حبية:10/38فقد قال يف تفسريه ) 

 قال علماؤنا: وهذا حيرم على املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والعلماء مساجد.اهـ

 هـ( 520)ت رمحه اهللاإلمام أبو بكر الطرطوشي املالكي -5

 :156قال يف كتابه احلوادث والبدع ص  فقد

 وال يتخذ على القبور مساجد, ويكره أن يبنى على القبور باحلجارة.اهـ -يعين مالكًا-قال

 هـ( 386)ت العالمة ابن أبي زيد القريواني رمحه اهلل -6

 :(291/ 1) القريواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكهفقد قال يف رسالته كما يف 

 . اهـ وجتصيصها القبور على البناء ويكره

 السنهوري رمحه اهلل سامل الشيخ العالمة-7

" الشبيكة" و" املعالة" أن شك ال: بعض قال": خليل خمتصر شرح اجلليل، امللك تيسري" كتابه يففقد قال 

 يدل هدمه، وجيب جيوز، ال بهما البناء وأما املشرفة، مبكة املوتى لدفن املرصدة املسبلة، املسلمني مقابر من

 .بها بين ما مبكة يهدم من الوالة من رأيت: الشافعي قول له

 على األمر واستمر ،"املسلمني موتى لدفن مبصر" القرافة" عنه اهلل رضي عمر جعل" وقد: املدخل يف قال

 البناء، من بها ما هدم يف زمانه يف العلماء باستفتاء أمر" الظاهر" السلطان وأن ممنوع، بها البناء وأن ذلك،

 ومل ؛"الكمارة" يف ترابها رمي أصحابه يكلف وأن هدمه، األمر ولي على جيب: واحد لسان على فاتفقوا

 .انتهى يرجع، فلم الشام، إىل سافر الظاهر امللك إن ثم؛ منهم أحد ذلك يف خيتلف

 أو صاحلا امليت كان سواء املسلمني، مقابر يف القبور حول البناء أباح املالكية من أحدا أعلم ومل: بعض قال

 .ذلك غري أو سلطانا أو شريفا أو عاملا

 باطل، وقفه فإن ووقف، املسلمني مقربة يف بين ما أما: - ذلك عن له القاضي سؤال عن - رشد ابن جواب ويف

. املسلمني مقابر عن بنقلها ووارثه هو ويؤمر ورثة؛ له كان أو حيا كان إن ربها ملك على باقية وأنقاضه

 .املال بيت مصاريف يف الباقي وصرف منها نقلها على استأجر القاضي وارث له يكن مل وإن
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 عن النهي: - األحاديث تصحيحه عقب - مستدركه يف احلاكم قول من القبور، على البناء جواز يؤخذ وال

 قبورهم، على مكتوب وغربا شرقا املسلمني أئمة فإن عليها؛ العمل ليس: عليه والكتب القرب، على البناء

 .(ضاللة على أميت جتتمع ال): كخرب آخر حديث إىل مستندًا ،إمجاعًا فيكون السلف، عن اخللف وأخذه

 عن ذلك يف يرد مل ال؟ أو عليه يكتب وهل؛ القرب على البناء جيوز ال: مسائله يف قداح ابن قول من وال

 وابن احلاكم كالم ألن؛ فخفيف اخلري أهل من رجل قرب على وعمل وقع إن ولكن شيء، الصاحل السلف

 البالطة وجعل القرب، على البناء مالك كره: رشد ابن وقال. البناء إىل يتعداها ال بالكتابة، خاص: قداح

 انتهى. فيه اختالف ال مما وهو والسمعة؛ واملباهاة الفخر إرادة وأحدثوه الطول، أهل بدع من وهي املكتوبة،

 ( .90-89/ 11يف األجوبة النجدية ) نقال من كتاب الدرر السنية  اهلل رمحه السنهوري كالم

 (1359)ت  الشيخ عبد احلميد بن باديس رمحه اهلل-8

 :15فقد قال كما يف ملحق سجل املؤمتر ص  

بناء القباب على القبور ووقد السرج عليها والذبح ألجلها واالستغاثة بأهلها ضالل من أعمال اجلاهلية 

 َعّلم, ومن أقره ممن ينتسب إىل العلم فهو ضال مضل.اهـومضاهاة ألعمال املشركني, فمن فعله جهاًل ُي

 رمحه اهلل الشيخ تقي الدين اهلاللي-9

 (:1/67قال يف سبيل الرشاد ) فقد 

وبناء القباب على القبور والذبح عليها والنذر هلا واختاذها مواسم وأعيادًا وكل ذلك مل يكن يف زمن النيب 

 أبدًا.اهـصلى اهلل عليه وسلم دينًا 

 رمحه اهلل الشيخ حممد كنوني املذكوري مفيت رابطة علماء املغرب-10

 عن حكم بناء القباب على األضرحة فأجاب: 124ص  سئل كما يف فتاواهفقد  

اجلواب على السؤال... حول القبة اليت تبنى على أضرحة األولياء والصاحلني فذلك حرام وبدعة مل تكن 

 عليه وسلم وال يف عهد خلفائه الراشدين وال يف عهد الصحابة والتابعني.اهـيف عهده صلى اهلل 
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 مذهب الشافعيةثالثا *

  هـ ( 204)ت  اإلمام الشافعي رمحه اهلل-1

 : (1/316فقد قال يف األم )

فإن ذلك يشبه الزينة واخليالء, وليس املوت موضع واحد  –أي القرب  –يبنى وال جيصص ال وأحب أن 

منها, ومل أر قبور املهاجرين واألنصار جمصصة, وقد رأيت من الوالة من يهدم مبكة ما ُيبنى فيها فلم أر 

 الفقهاء يعيبون ذلك.اهـ

 (:7/27وقال اإلمام النووي يف شرح مسلم )

 وال: ) صلى اهلل عليه وسلم قوله اهلدم ويؤيد ، يبنى ما بهدم يأمرونقال الشافعي يف األم: ورأيت األئمة مبكة 

 اهـ( . سويته إال مشرفًا قربًا

 هـ ( 676رمحه اهلل )ت  اإلمام النووي-2

 (:5/298فقد قال يف اجملموع )  
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 عليه يبنى نوأ ذلك غري أو صاحبه اسم عليه يكتب وان القرب جيصص أن يكره واألصحاب الشافعي قال

 فرق وال اهلل رمحهم أصحابنا قال... العلماء ومجاهري وداود محدوأ مالك قال وبه عندنا فيه خالف ال وهذا

 أصحابنا قال ,ذلك عليه حرم مسبلة مقربة كانت فان ينظر ثم غريهما أو بيتًا أو قبة يبين أن بني البناء يف

 الفقهاء أر ومل قال فيها بين ما يهدم من الوالة من ورأيت األم يف الشافعي قال خالف بال البناء هذا ويهدم

 شاء ما بناء جاز ملكه يف القرب كان وإن أصحابنا قال الناس على تضييقا ذلك يف وألن ذلك عليه يعيبون

 عادة جرت كما رأسه عند لوح يف القرب على املكتوب كان وسواء أصحابنا قال عليه يهدم وال الكراهة مع

 يف للقرب التجصيص كراهة يف وسواء أصحابنا قال احلديث لعموم مكروه فكله غريه يف أم الناس بعض

  اهـ .  املسبلة املقربة أو ملكه

حيرم البناء على القرب مطلقا سواء كان القرب يف مقربة مسبلة أو يف ملك امليت لعموم النهي  قلت :

وحلديث علي رضي اهلل عنه فإنه مفيد للعموم أيضا وليس ملن فرق مستند شرعي وألن ذلك ذريعة 

 .لتعظيمها وعبادتها من دون اهلل إال أن ذلك يف املقربة املسبلة أشد واهلل أعلم

 : (62 /1) الفقه يف املفتني وعمدة الطالبني ه اهلل يف  منهاجوقال رمح

 اهـ هدم مسبلة مقربة يف بنى ولو عليه والكتابة والبناء القرب جتصيص ويكره

 هـ (  643اإلمام ابن الصالح رمحه اهلل )ت -3

 السؤال التالي : (260-259/ 1) فقد سئل كما يف فتاواه  

 وضعت أن يف وارثه أذن ثم دمشق أهل عادة به جرت ما على معقود مملوك قرب يف سنني مدة من دفن رجل

 للوارث جيوز وهل كراهته وجه ما كره وإذا يكره أم ذلك له جيوز فهل تابوتها يف أجنبيه امرأة فيه

 ؟ال أم القرب داخل بارز عظامه من يكون أن بني يفرق وهل بنقلها ذلك استدراك

 : وجوه من عنه املنهي ارتكاب املذكور دفنها يف أن والنظر املراجعة بعد املوفق واهلل عنه اهلل رضي أجاب

 .أيضًا النساء ويف عنه منهي مبتدع وهو التابوت يف الدفن أحدها

 أن نهى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إن حيث من عنه منهي فإنه املعقود القرب يف املعهود الدفن والثاني

 .صحيحتني الروايتني وكلتا عليه يبنى وأن رواية ويف القرب يبنى

 .نواويسهم ويف الكفار فعل من قريبة ذلك يف دمشق أهل يتعاطاها اليت الكيفية إن
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 إال يسوغ ال واحد قرب يف اإلثنني بني اجلمع أن وفيه واحد قرب يف األجنبية واملرأة الرجل بني اجلمع والثالث

 فيتأذى حاهلما يدري ال وأنه حمرتم وامليت احلرمة جبانب أنه فيه املعنى ومن والضرورة العسر حالة يف

 ةاجملانب من الثابت املشروع ألن منع بزيادة خيتص األجنبية واملرأة الرجل بني اجلمع إن ثم بالطاحل الصاحل

 إىل بالنظر ثم األحكام من هذا وغري اآلخر غسل ألحدهما جيوز ال أنه ذلك آثار من باملوت تزل مل بينهما

 مطمورة كلها الرجل عظام تكن مل إذا فيما احملذور يزداد النواويس بأصحاب التشبه ومعنى الوجه هذا

 فليتخذ املذكورة الوجوه مجيع من األمر استدراك املقبور الرجل وولي املرأة ولي فعلى هذا وعند بالرتاب

 املبنى القرب هذا بقاء مع ال ولكن مكانها يف ولو املشروع الوجه على تابوت غري من فيها تدفن حفرية للمرأة

 فإن وغريه البناء حمذور املقبور وارث وليزل النبش يصحبه الذي امليت ونقل حمذور منه إخراجها يف وليس

  . اهـ أعلم واهلل يفت مل ذلك تدارك

 هـ (  926العالمة زكريا األنصاري رمحه اهلل )ت -4

 : (328/ 1) الطالب روض شرح يف املطالب فقد قال يف أسنى

 قال( عليه وبناء وكتابة) البيضاء النورة هو ويقال اجلبس أي باجلص القرب تبييض أي( جتصيص ويكره)

 زاد مسلم رواه (يقعد وأن عليه يبنى وإن القرب، جيصص أن  وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول نهى): جابر

 املكتوب يف وسواء غريها أم القبة البناء يف وسواء صحيح حسن وقال (يوطأ وأن عليه يكتب وأن) الرتمذي

 ففي بناؤه يكره عليه البناء يكره وكما اجملموع يف قاله غريه يف أم رأسه عند لوح يف غريه أم صاحبه اسم

 يف بين إذا ما خبالف( املسبلة) املقربة( يف) بين الذي البناء( يهدم بل) القرب يبنى أن نهى صحيحة رواية

 .ملكه

 ويقرب األذرعي قال إليه إشارة كأصله املصنف كالم ويف فيها البناء بتحريم وغريه اجملموع يف وصرح

 خبالف فيه شرعي غرض وال مصلحة ال مبا املسلمني على تضييقا فيه ألن باملسبلة؛ املوات إحلاق

 اهـ.اإلحياء

 هـ( 1004)ت  رمحه اهلل العالمة الرملي -5

 ( شارحًا قول صاحب املنهاج ) ويكره جتصيص القرب والبناء عليه (:33-3/32قال يف نهاية احملتاج ) فقد

أو أحدهما والبناء عليه  هما أي تبييضه باجلص وهو اجلبس, ويقال هو النورة البيضاء باجلري, واملراد هنا

 كقبة أو بيت للنهي عنهما.اهـ

  هـ( 977)ت العالمة الشربيين رمحه اهلل  -6
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عند شرحه لقول اإلمام النووي: ) ويكره  (55/ 2) املنهاج ألفاظ معاني معرفة إىل احملتاج فقد قال يف مغين

 جتصيص القرب والبناء عليه (:

( والبناء) أحدهما أو هما هنا واملراد اجلري، وقيل اجلبس وهو باجلص، تبييضه أي (القرب جتصيص ويكره)

 . اهـ مسلم صحيح يف عنهما للنهي بيت أو كقبة عليه

  هـ( 783)ت  اهلل رمحه شهاب الدين األذرعي  العالمة-7

 والبناء القرب، جتصيص ويكره: تعاىل اهلل رمحه املؤلف، قول عند" املنهاج شرح إىل احملتاج قوت" يفقال 

 :عليه والكتابة

 .والبناء التجصيص عن النهي مسلم صحيح يف ثبت

 جيوز وال: كج ابن القاضي وعبارة؛ منهما ممنوعا احللوانية وعبارة الكتابة، عن النهي: وغريه الرتمذي ويف

 .باطلة بها والوصية قباب؛ غري وال قبابا، عليها يبنى أن وال القبور، جتصص أن

 تبنى ال: يريدون وكأنهم القبور، تبنى ال: - األصحاب يعين - يقولون وقد: املهذب شرح يف احلضرمي وقال

 أن إال حيرم، وال فيكره، كالتجصيص هذا أن: كالمهم من فاملفهوم قبل، والبناء بآجر، نفسها يف القبور

 .فيحرم املسبلة املقربة يف يريد

 من فيمنع البناء، وإحكام باجلص أبدى قد ألنه؛ يضيق مل وإن مطلقا املسبلة يف حترميه وينبغي: قلت

 القياس هو بل عنه؛ النهي علم من على وغريه، ملكه يف بالتحريم اجلزم يبعد وال البالء، بعد هناك الدفن

 .احلق

 وملك ملكه بني التحريم يف الفرق وعلى؛ فيها القرب على البناء: أي هدم، مسبلة مقربة يف بين ولو: قوله

 على القبور، البناء يكره: فقال آخر، موضع يف واملاوردي احلسني، القاضيان منهم كثريون، جرى غريه

 .والتضييق ذلك عن للنهي جيز مل ملكه غري يف كان وإن والبيوت؛ كالقباب

 ذلك يعيبون الفقهاء أر ومل منها، يبنى ما بهدم يأمرون مبكة الوالة ورأيت: عنه اهلل رضي الشافعي قال

 .انتهى عليهم،

 يف ريب فال عليها، الكثرية األموال وإنفاق العظيمة، األبنية من وغريها القباب، ببناء الوصية بطالن وأما

 قول مع بذلك، بالوصية ويعمل العصر، حكام من الورثة ذلك يلزم ممن العجب كل والعجب؛ حترميه
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 فكيف بالكراهة، صرح امللك يف البناء جوز ومن. إليه حاجة ال حيث بالتابوت، الوصية تنفذ ال: األصحاب

 . املكروه؟ على الوصية تنفذ

 ( .87-11/86نقال من الدرر السنية يف األجوبة النجدية )  اهلل رمحه األذرعي كالم انتهى

 هـ ( 974)ت ابن حجر اهليتمي -8

 (:1/120فقد قال يف كتابه الزواجر عن اقرتاف الكبائر )

 وإيقاد ، مساجد القبور اختاذ:  والتسعون والثامنة والسابعة والسادسة واخلامسة والرابعة الثالثة الكبرية

... ثم ساق بعض األحاديث الواردة إليها والصالة ، واستالمها ، بها والطواف ، أوثانا واختاذها ، عليها السرج

 يف ذلك ثم قال: 

 هذه من ذكرته مما ذلك أخذ وكأنه الشافعية بعض كالم يف وقع الكبائر من الستة هذه عد:  تنبيه

 من وجعل أنبيائه بقبور ذلك فعل من لعن ألنه ، واضح منها مسجدا القرب اختاذ أخذ ووجه ، األحاديث

 ما حيذر ):  رواية يف كما لنا حتذير ففيه ، القيامة يوم اهلل عند اخللق شر صلحائه بقبور ذلك فعل

 القرب واختاذ ؛ لعنوا كما فيلعنوا أولئك كصنع يصنعوا أن من ذلك هلم بقوله أمته حيذر أي:  ( صنعوا

 مساجد باختاذها يراد أن إال مكرر"  إليها والصالة"  فقوله وحينئذ ، إليه أو عليه الصالة معناه مسجدا

 إليه أشارت كما ولي أو نيب من معظم قرب القرب كان إن األخذ هذا يتجه إمنا نعم ، فقط عليها الصالة

 واألولياء األنبياء قبور إىل الصالة حترم ):  أصحابنا قال ثم ومن ( الصاحل الرجل فيهم كان إذا ):  رواية

 -عليه الصالة ومثلها - إليه بالصالة يقصد وأن معظم قرب يكون أن شيئني فاشرتطوا ( وإعظاما تربكًا

 على قاس وكأنه ، علمت ملا املذكورة األحاديث من ظاهر كبرية الفعل هذا وكون ، واإلعظام التربك

 غري أخذ وهو كذلك به والطواف ، به وتربكا له تعظيما عليه السرج كإيقاد للقرب تعظيم كل ذلك

 أصحابنا قول فيحمل ، سرجًا القرب على اختذ من بلعن آنفا املذكور احلديث يف صرح وقد سيما ، بعيد

  . القرب بذي وتربكا تعظيما به يقصد مل إذا ما على ذلك بكراهة

 ال أي ( بعدي يعبد وثنا قربي تتخذوا ال ):  وسلم عليه اهلل صلى بقوله عنه النهي فجاء أوثانا اختاذها وأما

 هذا ( أوثانا واختاذها ):  بقوله اإلمام ذلك أراد فإن ، حنوه أو له بالسجود ألوثانهم غريكم تعظيم تعظموه

 فيه يؤذن مل الذي التعظيم مطلق أن أراد وإن ، بشرطه كفر بل كبرية ذلك أن من قاله ما اجته املعنى

 هلل احملادة عني بها متربكا القبور عند الصالة الرجل قصد:  احلنابلة بعض قال نعم ، بعد ففيه كبرية
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 الصالة الشرك وأسباب احملرمات أعظم فإن ، إمجاعا ثم عنها للنهي اهلل به يأذن مل دين وإبداع ، ورسوله

 . عليها بناؤها أو مساجد واختاذها عندها

 عليه اهلل صلى النيب عن تواتر فعل جتويز بالعلماء يظن ال إذ ذلك غري على حممول بالكراهة والقول 

 ألنها الضرار مسجد من أضر هي إذ القبور على اليت القباب وهدم هلدمها املبادرة وجتب ، فاعله لعن وسلم

 بهدم وسلم عليه اهلل صلى وأمر ذلك عن نهى ألنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول معصية على أسست

 .اهـونذره وقفه يصح وال قرب على سراج أو قنديل كل إزالة وجتب ، املشرفة القبور

 : (17/ 2) الكربى الفقهية وقال يف الفتاوى

 فرق وال هدم فيها بين فإن املسبلة املقربة يف البناء حرمة املهذب شرح يف النووي به جزم كما املعتمد املنقول

 وكم إليه يلتفت ال ضعيف ذلك خيالف مما اخلادم يف وما وغريهم والعلماء الصاحلني قبور بني ذلك يف

 إنكارًا كتبهم يف بتصرحيهم وكفى وغريها  عنه اهلل رضي  الشافعي اإلمام قبة باني على العلماء أنكر

 إذن بغري واململوكة املوقوفة أما فيها الدفن البلد أهل اعتاد اليت وغريه اإلسنوي قاله كما باملسبلة واملراد

 ويهدم فيها البناء حيرم السائل ذكرها اليت فاملقربة ذلك تقرر إذا قطعا مطلقا فيهما البناء فيحرم مالكها

 اهـ .خيالفه مبا تغرت وال ذلك فاعتمد عامل أو صاحل على كان وإن فيها بين ما

 : (25- 24/ 2) الكربى الفقهية وقال يف الفتاوى 

 كان سواء لذلك املوقوفة ومثلها فيها الدفن البلد أهل اعتاد اليت وهي املسبلة املقربة يف القرب بناء حيرم

 من على األرض حتجري وهي ذلك يف البناء حتريم علة ولوجود بناء يسمى الكل ألن مدماكني أم مدماكا

 يف فكان املبين القرب فتح يهابون الناس وأن البلى بعد ما إىل ميكث البناء أن الغالب إذ امليت بالء بعد يدفن

 املقابر يف اليت األبنية هدم األمر والة على ووجب فحرم بها االنتفاع من الناس ومنع للمقربة تضييق البناء

 عليها صرف وإن  عنه اهلل رضي  الشافعي اإلمام قبة بهدم الشافعية عظماء من مجاعة أفتى ولقد املسبلة

 كبري يتوقه ومل وطم عم مما املسبلة املقابر يف البناء أعين وهذا املسبلة املقربة يف لكونها الدنانري من ألوف

 . اهـ راجعون إليه وإنا هلل فإنا صغري وال

 العالمة الغمراوي رمحه اهلل   -9

 : (1/114) الوهاج على منت املنهاج  قال يف السراج فقد
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 ويكره صاحبه السم عليه ولو والبناء عليه والكتابة اجلرب أو باجلبس تبييضه أى القرب جتصيص ويكره

 البلد أهل عادة جرت اليت مسبلة وهي مقربة يف بنى مظلة ولو القرب على جيعل وأن واألعتاب التابوت تقبيل

 . اهـ فيها البناء فيها هدم وحيرم بالدفن

 هـ ( 1310العالمة أبو بكر الدمياطي رمحه اهلل ) ت -10

 : (136/ 2) املعني فتح ألفاظ حل على الطالبني إعانةفقد قال يف كتابه 

 .األرض باطن يف أي( له بناء وكره: قوله)

  (عليه أو: قوله)

 .فوقه أي القرب، على بناء وكره أي

 .خارجه أو حرميه يف: واملراد

 .ذلك غري أو مسجد، أو بيت، أو قبة بني فيه فرق وال

 .البناء عن أي( عنه النهي لصحة: قوله)

 اهـ .عليه يبنى وأن القرب جيصص أن  وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول نهى: قال مسلم، رواه ما وهو

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *مذهب احلنابلة

 هـ( 241)ت  اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهلل -1

 (:2/549قال املرداوي يف اإلنصاف )

 ,بدعة وهو ، وحنوه ، وختليقه ، تزويقه وكذا, نعلمه, وكذا الكتابة عليهأما جتصيصه فمكروه بال خالف 

 األصحاب أكثر وعليه ال، أم األرض البناء الصق سواء املذهب من الصحيح على فمكروه: عليه البناء وأما

 .اهـواألصحاب  أمحد أطلقه:  الفروع يف قال

 يف االختيارات:  هـ ( 728)ت  شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل-2

 العلماء بني خالفًا فيه أعلم وال ,إزالتها ويتعني وبينها عليها املساجد واختاذ القبور على اإلسراج وحيرم

 .اهـاملعروفني

 (:675-2/672كما يف اقتضاء الصراط املستقيم ) وقال رمحه اهلل 

 : فأمور ، احملدثات من ذلك سوى ما فأما... 
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 النيب عن النصوص تواترت فقد ، عليها املساجد وبناء ، مساجد واختاذها ، مطلًقا القبور عند الصالة منها

 .  فيه والتغليظ ، ذلك عن بالنهي وسلم عليه اهلل صلى

 وصرح ، لألحاديث متابعة ، عنه بالنهي الطوائف علماء عامة صرح فقد القبور على املساجد بناء فأما

  الكراهة لفظ فيه أطلق من العلماء ومن بتحرميه، وغريهما والشافعي مالك أصحاب من وغريهم أصحابنا

 التنزيه؟ أو ، التحريم به عنى أدري فما

 النيب مسعت:  قال البجلي اهلل عبد بن جندب عن صحيحه يف مسلم روى ملا  بتحرميه القطع يف ريب وال

 قد اهلل فإن ، خليل منكم لي يكون أن اهلل إىل أبرأ إني ):  يقول وهو خبمس ميوت أن قبل وسلم عليه اهلل صلى

 وإن أال ، خلياًل بكر أبا الختذت  خلياًل أميت من ًامتخذ كنت ولو ، خلياًل إبراهيم اختذ كما خلياًل اختذني

 عن أنهاكم إني ، مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد، أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من

 . (ذلك

 يطرح طفق وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول نزل ملا : قاال عباس بن اهلل وعبد  عنها اهلل رضي عائشة وعن

 والنصارى اليهود على اهلل لعنة):  كذلك وهو فقال ، كشفها بها اغتم فإذا ، وجهه على له مخيصة

 . ومسلم البخاري أخرجه ( صنعوا ما حيذر ، مساجد أنبيائهم قبور اختذوا

 قبور اختذوا اليهود اهلل قاتل ):  قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:  هريرة أبي عن مجيًعا وأخرجا

 عن نهى فقد ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن ):  ملسلم رواية ويف ( مساجد أنبيائهم

 ليحذر ، الكتاب أهل من ذلك فعل من -السياق يف وهو- لعن إنه ثم ، حياته آخر يف مساجد القبور اختاذ

 . ذلك يفعلوا أن أمته

 والنصارى اليهود اهلل لعن ):  منه يقم مل الذي مرضه يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  عائشة قالت

 البخاري رواه.  مسجًدا يتخذ أن خشي أنه غري ، قربه ألبرز ذلك ولوال ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا

 . ومسلم

 من إن ):  قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن مسعود بن اهلل عبد عن جيد بإسناد مسنده يف أمحد اإلمام وروى

 .صحيحه يف حامت أبو رواه  ( مساجد القبور يتخذون والذين ، أحياء وهم الساعة تدركهم من الناس أشرار

 قبور اختذوا  اليهود اهلل لعن ):  قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:  عنه اهلل رضي ثابت بن زيد وعن

 . أمحد اإلمام رواه.  ( مساجد أنبيائهم
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 عليها واملتخذين القبور زائرات وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن ):  قال عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن

 .والنسائي والرتمذي داود وأبو أمحد رواه. ( والسرج املساجد

 . استقصائها موضع هذا ليس كثرية  وآثار أحاديث الباب ويف

 ال مما هذا ، بغريه أو بهدم إزالتها يتعني وغريهم وامللوك  والصاحلني األنبياء قبور على املبنية املساجد فهذه

 .اهـاملعروفني العلماء بني خالًفا فيه أعلم

 .اإلسالم يف هذا فال حاجة إلعادته واهلل املوفقوقد سبق إيراد العديد من نصوص كالم شيخ 

  هـ( 751)ت  العالمة ابن القيم رمحه اهللتلميذه -3

 (:1/210يف إغاثة اللهفان )فقد قال  

 هو ما هدم على دليل هذا ففي ، الضرار مسجد هدم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:  ذلك من وأبلغ

 . القبور على املبنية كاملساجد ، منه فسادًا أعظم

 .الضرار مسجد من باهلدم أوىل وهي ، باألرض تسوى حتى كلها تهدم أن:  فيها اإلسالم حكم فإن

 عليه اهلل صلى  الرسول معصية على أسست ألنها ، كلها هدمها جيب:  القبور على اليت القباب  وكذلك

 . تقدم كما القبور على البناء  عن نهى قد وسلم عليه اهلل صلى ألنه ، وسلم

 . قطعًا الغاصب بناء من باهلدم أوىل وهو ، حمرتم غري بناء:  وخمالفته معصيته على أسس فبناء

 . تقدم كما املشرفة القبور بهدم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر وقد

 متخذي لعن وسلم عليه اهلل صلى ألنه ، وأحرى أوىل عليها بنيت اليت واملساجد والبناء القباب فهدم

 . عليها البناء  عن ونهى ، عليها املساجد

 .عنه ونهى ، فاعله وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن ما هدم إىل  واملساعدة  املبادرة فيجب

 ،  غرية أشد فهو ، عنهما ويذب ، ينصرهما من وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة لدينه يقيم وجل عز  واهلل

 بلعنة ملعون  ذلك فاعل فإن.  وطفيه قرب على سراج أو ، قنديل كل  إزالة جيب  وكذلك, تغيريا وأسرع

 .اهـوتنفيذه إثباته حيل وال ، الوقف هذا يصح وال ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل  رسول

 ئع:( يف الوجوه التسعة والتسعني اليت أوردها يف سد الذرا3/151وقال رمحه اهلل يف إعالم املوقعني )
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 ، ذلك فعل من ولعن ، القبور على املساجد بناء عن نهى وسلم عليه اهلل صلى النيب أنالوجه الثالث عشر: 

 املصابيح إيقاد وعن ، وعندها إليها الصالة وعن ، مساجد واختاذها ، وتشريفها ، القبور جتصيص عن ونهى

 اختاذها إىل ذريعة ذلك يكون لئال ، إليها الرحال شد وعن ، عيدًا اختاذها عن ونهى ، بتسويتها وأمر ، عليها

 اهـ. للذريعة سدًا خالفه قصد بل يقصده مل ومن قصده من على ذلك وحرم ، بها واإلشراك أوثانًا

 ( يف سياق بيان الفوائد املستنبطة من غزوة الفتح:507-3/506يف زاد املعاد )وقال رمحه اهلل 

 فإنها ، واحدًا يومًا وإبطاهلا هدمها على القدرة بعد والطواغيت الشرك مواضع إبقاء جيوز ال أنه:  ومنها

 اليت املشاهد حكم وهذا ,البتة القدرة مع عليها اإلقرار جيوز فال املنكرات أعظم وهي والشرك الكفر شعائر

 والتربك للتعظيم تقصد اليت واألحجار ,اهلل دون من تعبد وطواغيت أوثانًا اختذت اليت القبور على بنيت

 الالت مبنزلة منها وكثري ,إزالته على القدرة مع األرض وجه على منها شيء إبقاء جيوز ال والتقبيل والنذر

 .  املستعان واهلل ، وبها عندها شركًا أعظم أو ، األخرى الثالثة ومناة ، والعزى

 عندها يفعلون كانوا وإمنا ، وحتيي ومتيت وترزق ختلق أنها يعتقد الطواغيت هذه أرباب من أحد يكن ومل

 وسلكوا قبلهم كان من سنن هؤالء فاتبع طواغيتهم عند اليوم املشركني من إخوانهم يفعله ما وبها

 النفوس أكثر على الشرك وغلب ,بذراع وذراعًا بشرب شربًا مأخذهم وأخذوا بالقذة القذة حذو سبيلهم

 ذلك يف ونشأ ,سنة والبدعة بدعة والسنة ، معروفًا واملنكر منكرًا املعروف فصار العلم وخفاء اجلهل لظهور

 األمر وتفاقم السفهاء وغلب العلماء وقل اإلسالم غربة واشتدت األعالم وطمست الكبري عليه وهرم الصغري

 العصابة من طائفة تزال ال ولكن ,الناس أيدي كسبت مبا والبحر الرب يف الفساد وظهر البأس واشتد

 وهو ، عليها ومن األرض سبحانه اهلل يرث أن إىل جماهدين والبدع الشرك وألهل قائمني باحلق احملمدية

 اهـ. الوارثني خري

 ( يف سياق بيان الفوائد املستنبطة من غزوة تبوك:3/571وقال رمحه )

 عليه اهلل صلى اهلل رسول حرق كما وهدمها فيها ورسوله اهلل يعصى اليت املعصية أمكنة حتريق:  ومنها

 وتفريقًا ضرارًا بناؤه كان ملا فيه اهلل اسم ويذكر فيه يصلى مسجد وهو ,بهدمه وأمر الضرار مسجد وسلم

 وإما وحتريق بهدم إما تعطيله اإلمام على فواجب شأنه هذا مكان وكل ,للمنافقني ومأوى املؤمنني بني

 .  له وضع عما وإخراجه صورته بتغيري

 اهلل دون من أندادًا فيها من اختاذ إىل سدنتها تدعو اليت الشرك فمشاهد الضرار مسجد شأن هذا كان وإذا

 .  املنكرات وأرباب اخلمارين وبيوت كاحلانات والفسوق املعاصي حمال وكذلك ,وأوجب باهلدم أحق
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 وحرق ,فويسقًا ومساه الثقفي رويشد حانوت وحرق اخلمر فيها يباع بكماهلا قرية اخلطاب بن عمر حرق وقد

 حضور تاركي بيوت بتحريق وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وهم ,الرعية عن فيه احتجب ملا عليه سعد قصر

 لك.اهـذ عن هو أخرب كما عليهم جتب ال الذين والذرية النساء , وإمنا منعه من فيها منواجلمعة اجلماعة

 الفوائد املستنبطة من الغزوة السابقة:( يف بيان 3/501وقال رمحه اهلل )

 املسجد فيهدم:  هذا وعلى املسجد هذا وقف يصح مل كما قربة وال بر غري على يصح ال الوقف أن:  ومنها

 دين يف جيتمع فال وغريه أمحد اإلمام ذلك على نص املسجد يف دفن إذا امليت ينبش كما قرب على بين إذا

 وال جيز مل معا وضعا فلو للسابق احلكم وكان منه منع اآلخر على طرأ أيهما بل وقرب مسجد اإلسالم

 ذلك عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لنهي املسجد هذا يف الصالة تصح وال جيوز وال الوقف هذا يصح

 وغربته ونبيه رسوله به اهلل بعث الذي اإلسالم دين فهذا سراجا عليه أوقد أو مسجدا القرب اختذ من ولعنه

 اهـ. ترى كما الناس بني

 ( يف سياق الفوائد املستنبطة من قدوم وفود العرب:3/526وقال )

 لإلسالم وأنفع ورسوله اهلل إىل أحب وهدمها للطواغيت بيوتا تتخذ اليت الشرك مواضع هدم:  ومنها

 ويشرك اهلل دون من تعبد اليت القبور على املبنية املشاهد حال وهذا واملواخري احلانات هدم من واملسلمني

 أن ولإلمام عليها الوقف وال وقفها يصح وال هدمها وجيب اإلسالم يف إبقاؤها حيل ال اهلل مع بأربابها

 واملتاع اآلالت من فيها ما وكذلك املسلمني مصاحل على بها ويستعني اإلسالم جلند وأوقافها يقطعها

 يف وصرفها كلها أخذها لإلمام احلرام البيت إىل تساق اليت اهلدايا بها يضاهى إليها تساق اليت والنذور

 مصاحل يف وصرفها الطواغيت هذه بيوت أموال وسلم عليه اهلل صلى النيب أخذ كما املسلمني مصاحل

 بها والتمسح بها والتربك هلا النذور من سواء املشاهد هذه عند يفعل ما عندها يفعل وكان اإلسالم

 كان بل واألرض السماوات خلقت أنها يعتقدون يكونوا ومل بها القوم شرك كان هذا واستالمها وتقبيلها

 .اهـبعينه املشاهد أرباب من الشرك أهل كشرك بها شركهم

 هـ( 620اإلمام ابن قدامة املقدسي )ت  -4

 : (378/ 2)فقد قال يف كتابه املغين 

  اهلل رسول نهى): قال صحيحه  يف مسلم روى ملا عليه والكتابة وجتصيصه، القرب، على البناء ويكره: فصل

 . اهـ (.عليه يقعد وأن عليه، يبنى وأن القرب، جيصص أن  وسلم عليه اهلل صلى

 هـ (  884العالمة ابن مفلح رمحه اهلل )ت -6
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 : (274/ 2) املقنع شرح يف فقد قال يف كتابه املبدع

 لقول ال، أو الصقة. واألصحاب أمحد أطلقه عليه،( والبناء) بدعة وهو ليقه؛وخت وتزويقه( جتصيصه ويكره)

 . اهـ مسلم رواه( عليه يبنى وأن عليه، يقعد وأن القرب، جيصص أن وسلم عليه اهلل صلى  النيب نهى) جابر

 هـ( 968)ت  رمحه اهلل  احلجاوي العالمة-7 

 : (233/ 1) حنبل بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع يف  فقد قال

 شرب قدر القرب رفع ويستحب فصل  

 وإخفاؤه باألرض تسويته فاألوىل: نقله تعذر إذا حرب بدار إال تسطيحه من أفضل وتسنيمه فوقه ويكره

 وتعليمه بتطيينه بأس وال ترابه ليحفظ به حملل صغار حصى عليه ويوضع املاء عليه يرش أن ويسن

 غريها أو قبة من ملكه يف ولو ال أو األرض البناء الصق سواء: عليه البناء ويكره حنوهما أو خشبة أو حتجرا

 على أسست ألنها القبور على اليت القباب هدم جيب: اللهفان إغاثة يف القيم ابن وقال ذلك عن للنهي

 قال غاصب هو: الشيخ قال عام وقف يف البناء منع وعنه كراهة أشد املسبلة يف وهو انتهى الرسول معصية

 قبور وتغشية القرب على واخليمة الفسطاط أمحد وكره الصواب وهو تهدم بل احلجرة حترم: حفص أبو

 كسوة يف: آخر موضع يف وقال الشيخ قاله الدين يف مشروعا ليس ـ بغاشية سرتها: أي ـ والصاحلني األنبياء

 الزيادة وتكره بغريهم فكيف والصاحلني األنبياء بقبور فعل إذا منكر هذا أن على األئمة اتفق: بالثياب القرب

 وتقبيله وختليقه وتزويقه وجتصيصة عنده املبيت ويكره إليه حيتاج أن إال غريه من القرب تراب على

 عليه والكتابة األسقام من بالرتبة واالستشفاء األنقاب يف ودوسها إليه الرقاع وكتابة وتبخريه به والطواف

 اهـ 1وبينها عليها التخلي وحيرم عليه واالتكاء حلاجة إال: بعضهم قال عليه والوطء واجللوس

 هـ ( 1051)ت  رمحه اهلل البهوتي العالمة -8 

 : ( 140-139/ 2) اإلقناع منت عن القناع يف كشاففقد قال  

 ذلك عن للنهي غريها أو قبة من ملكه يف ولو ال أو األرض البناء الصق سواء القرب: أي( عليه البناء ويكره)

 رواه (عليه يقعد وأن عليه، يبنى وأن القرب، جيصص أن  وسلم عليه اهلل صلى  النيب نهى) قال جابر حلديث

 .صحيح حسن وقال (عليه يكتب وأن) وزاد والرتمذي، مسلم

 
 قد سبق أن المراد بالكراهة التحريم والنصوص دالة على تحريم ما ذكر. 1
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 ألنها القبور على اليت القباب هدم جيب :الشيطان مكايد من اللهفان إغاثة كتابه( يف القيم ابن وقال)

 فائدة، بال تضييق ألنه كراهة أشد املسبلة املقربة يف البناء: أي وهو انتهى الرسول معصية على أسست

 األئمة رأيت: وقال وغريه للشافعي وفاقا عام وقف يف البناء منع: وعنه له توضع مل فيما للمسبلة واستعمال

 ذكره ما فظاهر: الفروع يف قال متيم ابن كالم معنى هو: املصنف ذكره وما يبنى ما بهدم يأمرون مبكة

 يف حجرة اختذ عمن طالب أبو سأله ما: هذا يف املنقول فإن كذلك وليس مينع ال األشهر أن: متيم ابن

 .كغريه وهو به خيتص ال: واملراد فيها يدفن ال: قال املقربة

 .أوىل فههنا إليه احلاجة قبل مسبلة يف قرب حفر حيرم بأنه اجلوزي ابن وجزم

 فيه: املعالي أبو وقال وغريهم األربعة األئمة مذهب وهذا.غاصب فهو فيها به خيتص ما بنى من الشيخ قال

 .عنه منهي وكل مال وإضاعة إسراف ملكه يف وفيه املسلمني على تضييق

 الوقف يف يأتي ملا الصواب املسبلة يف البناء بتحريم القول: أي وهو تهدم، بل احلجرة حترم حفص أبو قال

 .الواقف عينها اليت للجهة صرفه جيب أنه

 علي تضربوا ال أن املوت حضره حني أوصى  هريرة أبا ألن القرب على واخليمة الفسطاط أمحد وكره

 .مسنده يف أمحد رواه فسطاطًا

 يظله فإمنا غالم يا انزعه: فقال الرمحن عبد قرب على فسطاطًا عمر ابن ورأى  صحيحه يف البخاري وقال

( والصاحلني األنبياء قبور وتغشية) املدن أهل بيوت كرهت كما فكرهت، الرب أهل بيوت اخليام وألن . عمله

 اتفق: بالثياب القرب كسوة يف: آخر موضع يف وقال الشيخ قاله( الدين يف مشروعا ليس) بغاشية سرتها: أي

 . بغريهم؟ فكيف والصاحلني األنبياء بقبور فعل إذا منكر، هذا أن على األئمة

 على يبنى أن وسلم عليه اهلل صلى  النيب نهى) قال جابر حلديث غريه من القرب تراب على الزيادة وتكره

 .داود وأبو النسائي رواه (عليه يزاد أو القرب

 وألن أمحد رواه حفر حني منه خيرج مما أكثر الرتاب من القرب على جيعل ال : قال عامر بن عقبة وعن

 إىل حاجة فال التسنيم لسنة يكفي ما القرب من امليت ملكان األرض مساواة عن الرتاب من يفضل أن العادة

 .كراهة فال الزائد،: أي إليه حيتاج أن إال الزيادة

 إليه، الرقاع وكتابة وتبخريه به والطواف وتقبيله وختليقه وتزويقه، وجتصيصه القرب أي عنده املبيت ويكره

 من تقدم ملا عليه الكتابة تكره و,البدع من كله ذلك ألن األسقام من بالرتبة واالستشفاء األنقاب يف ودسها

 اهـ .جابر حديث
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 هـ ( 1206)ت  رمحه اهلل عبد الوهابحممد بن  اإلمام الشيخ اجملدد -9

قواًل وعماًل وبني حماربة الشرك واخلرافات والبدع قواًل وعماًل, فقد مجع اهلل له بني الدعوة إىل التوحيد 

وكان من أجل أعماله هدم القباب واألضرحة واملشاهد اليت بنيت على القبور وكانت تعبد من دون اهلل 

 فجزاه اهلل خريًا.

 وقد امتدحه الصنعاني رمحه اهلل بقصيدة طويلة عصماء ومما جاء فيها:

 بأنه                            يعيد لنا الشرع الشريف مبا يبدي لقد جاءت األخبار عنه

 وينشر جهرًا ما طوى كل جاهل                              ومبتدع منه فوافق ما عندي

 ويعمر أركان الشريعة هادمًا                           مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد

 ومثله                                      يغوث وود بئس ذلك من ودأعادوا بها معنى سواع 

 وقد هتفوا عند الشدائد بامسها                      كما يهتف املضطر بالصمد الفرد

 وكم عقروا يف سوحها من عقرية                            أهلت لغري اهلل جهدًا على عمد

 ومستلم األركان منهن باأليدي .اهـ                     وكم طائف حول القبور مقبل   

 

 ( : 1/217الكبري  ) والشرح اإلنصاف يف خمتصر رمحه اهلل قال  

 عليه، والكتابة وجتصيصه عليه البناء ويكره. بأس به يكون ال أن أرجو: قال القرب تطيني عن أمحد وسئل

 .بالنهي لتخصيصه التطيني يف الرخصة على دليل وفيه مسلم؛ حلديث

 على اجللوس عن النهي يتأول مالكًا أن ألمحد وذكر عليه، واملشي واالستناد، واالتكاء عليه اجللوس ويكره

 .يعجبه ومل بشيء، ليس: فقال للخالء،: أي القرب

 تعظيم يشبه وألنه فعله، من وسلم عليه اهلل صلى النيب يلعن مل أبيح ولو القبور، على السرج اختاذ جيوز وال

 .إليها والتقريب هلا بالسجود األصنام

 بالسجود األصنام تعظيم يشبه عندها الصالة هذه ختصيص وألن للخرب، عليها، املساجد اختاذ جيوز وال

 اهـ .عندها والصالة ومسحها صورهم باختاذ األموات تعظيم األصنام عبادة ابتداء أن روينا وقد والتقرب؛ هلا
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 هـ(  1243العالمة مصطفى الرحيباني الدمشقي احلنبلي رمحه اهلل )ت -10

 : (913-912/ 1) املنتهى غاية شرح يف النهى أولي فقد قال يف كتابه مطالب 

( ذلك عن للنهي وغريها، قبة من ملكه يف ولو ال، أو األرض الصق سواء) القرب: أي ،( عليه بناء ويكره)

( عليه يقعد وأن عليه، يبنى وأن القرب، جيصص أن  وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول نهى):قال جابر حلديث

 اللهفان إغاثة كتابه يف القيم ابن وقال. صحيح حسن: وقال ( عليه يكتب وأن ): وزاد والرتمذي، مسلم رواه

 ،( وهو. ) انتهى. الرسول معصية على أسست ألنها القبور، على اليت القباب هدم جيب:  الشيطان مكائد من 

( وعنه) له، توضع مل فيما للمسبلة واستعمال فائدة، بال تضييق ألنه ، كراهة أشد مسبلة مبقربة البناء: أي

 ما بهدم يأمرون مبكة األئمة رأيت: وقال وغريه للشافعي وفاقا ، عام وقف يف البناء منع أمحد اإلمام: أي ،

 األشهر متيم أن ابن ذكره ما فظاهر":  الفروع"  يف قال متيم، ابن كالم معنى هو املصنف ذكره وما. يبنى

 يدفن ال: قال املقربة يف حجرة اختذ عمن طالب أبو سأله ما هذا يف املنقول فإن كذلك، وليس مينع، ال

 ،( غاصب هو) ف به خيتص ما بنى من: الدين تقي( الشيخ قال. )كغريه وهو به ختتص ال: واملراد فيها،

 إسراف ملكه يف: وفيه املسلمني على تضييق فيه: املعالي أبو وقال وغريهم، األربعة األئمة مذهب وهذا

 يف البناء بتحريم القول: أي ،( وهو تهدم، بل احلجرة حترم: حفص أبو قال) و عنه، منهي وكل مال، وإضاعة

 ،( قبور إسراج وحرم.)الواقف عينها اليت للجهة صرفه جيب أنه الوقف يف يأتي ملا ،( الصواب) املسبلة

 وألنه مبعناه، والنسائي داود أبو رواه «والسرج املساجد عليهن واملتخذات القبور زوارات اهلل لعن: »حلديث

 اهـ .األصنام تعظيم يشبه األموات، تعظيم يف ومغاالة فائدة بال مال إضاعة

 هـ(  1135عبدالقادر بن عمر الشيباني احلنبلي رمحه اهلل )ت العالمة -11

 (232/ 1) الطالب دليل بشرح املارب فقد قال يف كتابه نيل

 أو قبة من ملكه، يف ولو ال، أو األرض البناء الصق سواء( والبناء) عليه الوطء ويكره عليه،( اجللوس) يكره 

 اهـ .ذلك عن للنهي غريها،

 علماء اإلسالم إضافة إىل ما سبقمزيد من كالم *

 هـ ( 456)ت  إلمام أبو حممد بن حزم رمحه اهللا-1

 : (3/356قال يف كتابه احمللى ) فقد 

 وال حيل أن يبنى على القرب وال أن جيصص وال أن يزاد على ترابه شيء ويهدم كل ذلك.اهـ
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 هـ ( 1182)ت  اإلمام الصنعاني رمحه اهلل-2

 :قد قال يف كتابه تطهري االعتقاد ف 

 من يقينا وعلمته رأيته ِلَما ترصيفه؛ عليَّ وتعيَّن تأليفه، عليَّ وجب( اإلحلاد أدران عن االعتقاد تطهري) فهذا

 ديار ومجيع وتهامة وجند ومصر والشام اليمن من البالد، ومجيع والقرى األمصار يف األنداد العباد اختاذ

 .اإلسالم

 َيحضر ال الفجور، أهل من وهو واملكاشفات، باملغيَّبات العلم يدَّعي ِممَّن األحياء ويف القبور يف االعتقاد وهو

 .احلساب وال البعَث َيهاب وال الكتاب، وال السنََّة َيعرف وال ساجدًا، وال راكعًا هلل ُيَرى وال مسجدًا، للمسلمني

 وكذلك ....إظهاره اهلل أوجب ما يكتمون الذين من أكون وال إنكاَره، اهلل أوجب ما أنكر أن عليَّ فوجب

 معاملة هلا ُمعاملون هم إذ والوثن؛ الصَّنم اسم عن خترجه ال وليًّا، فيه يعتقدون وَمن َمشهدًا، القرِب تسِميُة

 البيت، ألركان استالَمهم وَيستلمونهم احلرام، اهلل ببيت احلجاج طواف بهم ويطوفون لألصنام، املشركني

 .وحنوها الشدائد عند بأمساِئهم وَيهتفون وعليك، اهلل على: قوهلم ِمن الكفرية، بالكلمات امليت وُيخاطبون

 .ينادونه َرجل هلم قوم وكلُّ

 .يناجليال القادر عبد َيدعون واهلند العراق فأهُل

 !العجيل ابن يا! زيلعي يا: يقولون بامسه، يهتفون ميٌت بلد كلِّ يف هلم التهائم وأهل

 !العباس ابن يا: الطائف وأهل مكة وأهُل

 !البكرية والسادة! بدوي يا! رفاعي يا: مصر وأهل

 !طري أبا يا: اجلبال وأهُل

 !علوان ابن يا: اليمن وأهل

 فعُل بعينه هو وهذا الضر، ودفع اخلري جللب ويرجونهم وينادونهم بهم يهتفون أمواٌت قرية كلِّ ويف

 :النجدية األبيات يف قلنا كما األصنام، يف املشركني

 ُودِّ من ذلك بئس وود، يغوث...  ومثله سواع معنى بها أعادوا

 الفرد بالصَّمد املضطر يهتف كما...  بامسها الشدائد عند هتفوا وقد
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 عمد على جهرًا اهلل لغري أهلَّت...  حنرية من سوحها يف حنروا وكم

 باليد منهنَّ األركان ويستلم...  مقبِّاًل القبور حول طائف وكم

 .عليه اهلل اسَم وذكرُت هلل حنرُت إنَّما: قال فإن

 بذلك أردت هل فيه؟ وتعتقد تفضله َمن َمشهد باب ِمن تنحُره ما َقرَّبت شيء فأليِّ هلل النَّحُر كان إن: فقل

 تعظيمه؟

 !نعم: قال إن

 باب توسيخ أردت فهل تعظيمه، ُترد َلم وإن غريه، تعاىل اهلل مع أشركت بل اهلل، لغري النَّحر هذا: له فقل

 إليه؟ الداخلني وتنجيس املشهد

 كذلك ثم له، قصدًا إالَّ بيتك من خرجَت وال األول، إالَّ أردت وال أصاًل، ذلك أردت ما أنَّك يقينًا تعلُم أنَت

 .له دعاؤهم

 .ريب بال شرك هؤالء عليه الذي فهذا

 ال والفضائح، القبائح على عاكٌف وهو والرَّخاء، الشِّدَّة يف وينادونه األحياء، َفسقة بعض يف يعتقدون وقد

 يشيِّع وال مريضًا يعود وال مجاعة، وال مجعة َيحضر وال هناك، باحلضور املؤمنني عباَده اهلل أمَر حيث حيضر

 قلوبهم يف َعشََّش قد مجاعة إبليس إليه وجيلب الغيب، علم دعوى ذلك إىل ويُضمُّ حالاًل، يكتسب وال جنازة،

 .وِمثاًل العاملني لربِّ ندًّا هذا وَيجعلون شأنه، ويعظِّمون بهتانه، يصدِّقون وفرَّخ، فيها وباض

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ژ  جهلت؟ كيف للشرائع ويا ذهبت؟ أين للعقول فيا

 .1٩٤األعراف: ژ  ې

 يعتقدون كالذين مشركني واخللعاء والفسقة واألولياء القبور يف يعتقدون الذين هؤالء أفيصري: قلَت فإن

 األصنام؟ يف

 واالنقياد االعتقاد يف  عليهم زادوا بل ذلك، يف وساووهم أولئك من حصل ما منهم حصل قد! نعم: قلُت

 .بينهم فرق فال واالستعباد،
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 األولياء إىل وااللتجاُء ندًّا، له جنعل وال تعاىل باهلل نشرك ال حنن: يقولون القبوريون هؤالء: قلَت فإن

 !شركًا ليس فيهم واالعتقاد

 مبعنى منهم جهل هذا لكن ، 167آل عمران: ژ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چژ ! نعم: قلُت

ژ  ژ  ڑ     ژ : يقول تعاىل واهلل شرٌك، هلم النحائر وحنَرهم األولياء تعظيَمهم فإنَّ الشرك،

ڃ   ڃ  ڃ  چ  ژ : تعاىل ويقول ، الظرف تقديم يفيُده كما لغريه، ال: أي  2الكوثر:  ژ

 . 1٨الجن:  ژچ  چ  چ  ڇ    

 !ذكرناه؟ مبا فكيف شركًا، الرياَء مسَّى قد وسلم عليه اهلل صلى أنَّه قريبًا قدَّمناه مبا عرفَت وقد

 ال حنن: قوهلم ينفعهم وال مشركني، به وصاروا املشركون فَعَله ما عني هو ألوليائهم يفعلونه الذي فهذا

 الشرك إىل ذريعة أعظم صارت اليت واملشاهد القباب هذه فإن ....قوَلهم َأْكذَب فعَلهم ألنَّ شيئًا، باهلل نشرُك

 والسالطني امللوك هم يعمرها من - كل بل - غالب بنيانه، وخراب اإلسالم هدم إىل وسيلة وأكرب واإلحلاد

 أو فقري أو صويف أو عامل أو فاضل من فيه الظن حيسنون من على أو هلم قريب على إما والوالة والرؤساء

 له يدعون بل بامسه هتف وال به توسل دون من األموات زيارة يعرفونه الذين الناس ويزوره كبري، أو شيخ

 وسرجت البناء عليه شيد قد قربًا فيجد بعدهم من فيأتي أكثرهم أو يعرفه من ينقرض حتى ويستغفرون،

 ذلك أن فيعتقد والزهور، األوراد عليه وألقيت الستور عليه وأرخيت الفاخر بالفراش وفرش الشموع عليه

 حتى النفع، وبفالن الضرر بفالن وأنزل وفعل فعل بأنه امليت على يكذبون السدنة ويأتيه ضر لدفع أو لنفع

 وكتب القبور على أسرج من على اللعن النبوية األحاديث يف ثبت األمر وهلذا باطل، كل جبلته يف يغرسوا

 مفسدة إىل ذريعة هو ثم عنه، منهي نفسه يف ذلك فإن معروفة، واسعة ذلك وأحاديث عليها، وبنى عليها

 .اهـعظيمة

 

 هـ ( 1250)ت  اإلمام الشوكاني رمحه اهلل-3

 :131-102فقد قال يف كتابه شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص 

 هذا إىل عنهم اهلل رضوان الصحابة لدن من وآخرهم وأوهلم والحقهم، سابقهم الناس، اتفق قد أنه اعلم

 لفاعلها، اهلل رسول وعيد واشتد عنها النهى ثبت اليت البدع من بدعة عليها والبناء القبور رفع أن: الوقت
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 تدل مقالة محزة بن حيي لإلمام وقع لكنه أمجعني، املسلمني من أحد ذلك يف خيالف ومل بيانه، يأتي كما

 سواه، أحد عن روي وال غريه، بذلك يقل ومل الفضالء، قبور على واملشاهد بالقباب بأس ال أنه يرى أنه على

 بذلك القول جند ومل. به واقتداء قوله على جرى فهو الزيدية من الفقه كتب يف املؤلفني من ذكرها ومن

 هو الذي البحر صاحب اقتصر وهكذا. غريهم من وال البيت أهل من ال عليه عصره تقدم أو عاصره، ممن

 غريهم، وبني بينهم وللخالف بينهم، ذات يف خلالفهم البيان ومكان مذهبهم ومرجع الزيدية، كبار مدرس

 هذه يف إليه املرجوع هو وصار الفقهية، املسائل يف وخالفاتهم اجملتهدين والأق غالب على اشتمل بل

: اجملتهدين من نفيها أو بإثباتها القائلني وأقوال املسائل، يف اخلالف معرفة أراد ملن الديار وهذه األعصار،

 -الفضالء قبور على واملشاهد القباب رفع جواز أعنى -املقالة هذه ينسب مل اجلليل الكتاب هذا صاحب فإن

 قبور على واملشاهد بالقباب بأس ال: حييى اإلمام مسألة :نصه ما قال فقد. وحده حييى اإلمام إىل إال

 .انتهى. ينكره ومل املسلمني الستعمال وامللوك الفضالء

 املسلمني استعمال وهو به، استدل الذي دليله وعرفت حييى، اإلمام إال بذلك يقل مل أنه هذا من عرفت فقد

 ومل عليه، واقتصر الغيث يف حييى اإلمام به استدل الذي الدليل هذا البحر صاحب ذكر ثم النكري، عدم مع

 .بغريه يأت

 والتابعني، الصحابة من العلماء، سائر وبني حييى اإلمام بني واقع اخلالف هذا أن لك تقرر هذا عرفت فإذا

 أوهلم اجملتهدين مجيع ومن. وغريهم األربعة املذاهب أهل ومن واملتأخرين، البيت أهل من املتقدمني ومن

 رفع عن النهى من حديث غري يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن صح ما لك وسنوضح... وآخرهم.

 التوطئة حكم يف أشياء بذكر نبتدئ هنا ولكنا منها، ارتفع ما وهدم تسويتها، ووجوب عليها، والبناء القبور

 الرد وقع إذا أنه البحث هذا على اطلع من يعلم حتى املطلوب، هو ما ذكر إىل ننتهي ثم لذلك، والتمهيد

 سبحانه اهلل كتاب وهو إليه، بالرد اهلل أمر ما إىل واملشاهد القباب يف غريه قاله وما حييى اإلمام قاله فيما

 ذكر عن فضاًل بعضه، ذكر ويغين ويقنع ويكفي، يشفي ما ذلك يف كان وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة

 املكيدة من األمة، هلذه العظيمة الفتنة من القبور رفع يف ما فهم هلم من لكل يتبني ذلك وعند مجيعه،

 سبحانه اهلل حكى كما السابقة، األمم من قبلهم كان من بها كاد وقد. بها الشيطان كادهم اليت البالغة

 .العزيز كتابه يف ذلك وتعاىل

 ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ       ڳ گ گ گ ژ : سبحانه اهلل قال نوح، قوم يف ذلك أول وكان

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں          ں ڱ
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 قال ماتوا فلما بهم، يقتدون أتباع هلم وكان آدم، بين من صاحلني قومًا كانوا  ٢٣ - ٢١نوح: ژ  ۓ

 فلما. فصوروهم ذكرناهم إذا العبادة إىل لنا أشوق كان صورناهم لو: بهم يقتدون كانوا الذين أصحابهم

 عبدتهم ثم فعبدوهم، املطر، يسقون وبهم يعبدونهم، كانوا إمنا: فقال إبليس، إليهم دب آخرون وجاء ماتوا

 من قوم وقال عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن البخاري صحيح يف هذا معنى حكى وقد ، ذلك بعد العرب

 ثم متاثيلهم صوروا ثم قبورهم على عكفوا ماتوا فلما نوح، قوم من صاحلني قومًا كانوا هؤالء إن: " السلف

 ". فعبدوهم األمر عليهم طال

 ذكرت عنها اهلل رضى سلمة أم أن : عنها اهلل رضي عائشة عن وغريهما الصحيحني يف ثبت ما هذا ويؤيد

 فقال. الصور من فيها رأت ما له وذكرت احلبشة، بأرض رأتها كنيسة وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول

 قربه على بنوا الصاحل الرجل أو الصاحل العبد فيهم مات إذا قوم أولئك) : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

: تعاىل قوله تفسري يف جرير ابن وأخرج ،( اهلل عند اخللق شرار أولئك الصور، تلك فيه وصوروا ،مسجدًا

 .( قربه على فعكفوا فمات للحاج، السويق يلت كان ): قال ١٩النجم: ژ  ے ے ھژ

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال عنه اهلل رضي البجلي اهلل عبد بن جندب عن مسلم صحيح ويف

 القبور تتخذوا فال أال مساجد، أنبيائهم قبور يتخذوا كانوا قبلكم كان من وإن أال ): يقول ميوت أن قبل

 .( ذلك عن أنهاكم فإني مساجد،

 يطرح طفق وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول نزل ملا : قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث من الصحيحني ويف

 اختذوا فقد والنصارى اليهود على اهلل لعنة) :كذلك وهو فقال كشفها، اغتم فإذا وجهه، على مخيصة

 .صنعوا ما حيذر (مساجد أنبيائهم قبور

 رضي هريرة أبي حديث من أيضًا وفيهما. عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث من أيضًا مثله الصحيحني ويف

 ،( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل قاتل ): قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل

 الذي مرضه يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث من الصحيحني ويف

 خشي أنه غري قربه، ألبرز ذلك ولوال. مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى، اليهود اهلل لعن ) منه يقم مل

 . (مسجدًا يكون أن

 صلى اهلل رسول أن عنه، اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد حديث من جيد، بإسناد مسنده يف أمحد اإلمام وأخرج

 ،( مساجد القبور يتخذون والذين أحياء، وهم الساعة تدركهم من الناس شرار من إن ): قال وسلم عليه اهلل
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 اهلل لعن ): قال وسلم عليه اهلل صلى أنه عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث من السنن وأهل أمحد وأخرج

 .( والسرج املساجد عليها واملتخذين القبور زائرات

 أبعثك أال: عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي لي قال ): قال األسدي اهلياج أبى عن وغريه مسلم صحيح ويف 

. (سويته إال مشرفا قربا وال طمسته، إال متثاال أدع ال أن: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على

 .ذلك حنو شفي بن مثامة عن أيضا مسلم صحيح ويف

. متحتمة واجبةاملشروع  القدر على زيادة يرتفع حبيث مشرف قرب كل تسوية أن على داللة أعظم هذا ويف

 وال شك بال عنه نهيامل من ذلك فإن ,املساجد أو القباب عليها جيعل أو مسكها يرفع أن: القبور إشراف فمن

 أبا هلدمها بعث املؤمنني أمري ثم. عليًا املؤمنني أمري هلدمها بعث وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن وهلذا,.شبهة

 .خالفته أيام يف األسدي اهلياج

 رسول نهى ): قال جابر حديث من حبان وابن والنسائي وصححه والرتمذي داود وأبو ومسلم أمحد وأخرج

 .( يوطأ وأن عليه، يبنى وأن القرب، جيصص أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 شرط على الكتابة عن النهى: احلاكم قال. (عليه يكتب وأن ) مسلم عن احلديث هلذا املخرجون هؤالء وزاد

 .غريبة صحيحة وهي مسلم،

 كما القرب، حفرة جوانب على بين ما على يصدق وهو القبور، على البناء عن بالنهى التصريح هذا ويف

 ،مسجدًا القرب نفس جيعل أن ميكن ال ألنه ,فوقه فما ذراعًا املوتى قبور رفع من الناس من كثري يفعله

 القرب جوانب من قريبًا بنى من على ويصدق به، يتصل مما يقربه ما بعض املراد أن على يدل مما فذلك

 فإن منها, جانب يف أو وسطها يف القرب يكون وجه على الكبرية، واملشاهد واملساجد القباب يف كما كذلك،

 أو كذا، مدينة على السلطان بنى: يقال كما فهم، أدنى له من على ذلك خيفى ال القرب، على بناء هذا

 إال يباشر مل البناء مسك أن مع ،مسجدًا الفالني املكان يف فالن بنى: يقال وكما. سورًا كذا قرية على

 من قريبة عليها البناء وضع وقع اليت اجلوانب تلك تكون أن بني فرق وال. املكان أو القرية أو املدينة جوانب

 املدينة يف كما الوسط يف بعيدة أو الضيق، واملكان الصغرية والقرية الصغرية املدينة يف كما الوسط،

 ال جاهل فهو اإلطالق هذا من مينع ما العرب لغة يف أن زعم ومن الواسع، واملكان الكبرية والقرية الكبرية

 . كالمها يف استعملته مبا يدري وال لسانها يفهم وال العرب، لغة يعرف

 اهلل صلى اهلل رسول لعن قد عليها واملشاهد واملساجد القباب ووضع القبور رفع أن علمت هذا لك تقرر وإذا

 ،( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا قوم على اهلل غضب اشتد ): قال وتارة. تقدم كما.. تارة فاعله وسلم عليه
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 عن نهى وتارة الصحيح، يف ثابت وذلك. املعصية هذه من فعلوه مبا عليهم اهلل غضب يشتد بأن عليهم فدعا

 وتارة. ( وثنًا قربي تتخذوا ال): قال وتارة. والنصارى اليهود فعل من جعله وتارة. يهدمه من بعث وتارة. ذلك

 ملن جيعلون القبور؟ عباد من كثري يفعله صار كما فيه جيتمعون مومسًا: أي (عيدًا قربي تتخذوا ال ): قال

 عليها، ويعكفون املناسك، هلا ينسكون قبورهم، عند فيها جيتمعون معلومة أوقاتًا األموات من يعتقدون

 خلقهم الذي اهلل عبادة تركوا الذين املخذولني، هؤالء أفعال من الناس من أحد كل ذلك يعرف كما

 جيلب أن على يقدر ال الثرى، أطباق حتت صار اهلل، عباد من عبدًا وعبدوا.. وحيييهم مييتهم ثم ورزقهم

 أملك ال) يقول أن اهلل أمره فيما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال كم ،ضرًا عنها يدفع وال نفعًا لنفسه

 لنفسه ميلك ال أنه ربه بأمر خلقه من اهلل وصفوة البشر سيد قال كيف فانظر(. ضرا وال نفعا لنفسي

 (. شيئا اهلل من عنك أغين ال حممد بنت فاطمة يا ) عنه صح فيما قال وكذلك نفعا وال ضرا

 ظنك فما إليه، وأحبهم به قرابته أخص ويف نفسه يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول هذا كان فإذا

 من فرد أنه أحدهم عند ما غاية بل مرسلني؟ رساًل وال معصومني أنبياء يكونوا مل الذين األموات بسائر

 عنها يدفع أو ينفع أن وأعجز أعجز فهو اإلسالمية؟ امللة هذه أهل من وواحد احملمدية، األمة هذه أفراد

 .ضررًا

 عنه، اهلل أخرب كما أمته به وأخرب  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عنه عجز قد شيء عن يعجز ال وكيف

 . ؟شيئًا اهلل من قرابته أخص عن يغين ال وأنه ،نفعًا وال ضرًا لنفسه ميلك ال بأنه للناس يقول بأن وأمره

 أفراد من فرد يضره أو ينفعه أن عرفان من حفظ أقل أو علم من نصيب أدنى له من يطمع كيف! عجبًا فيا

 .بشرعه املقتدين له التابعني من فرد أنه واحلال املقالة؟ هذه نفسه عن يقول الذي النيب هذا أمة

 هلل إنا! )القبور؟ أهل عباد يف وقع الذي الضالل هذا من كربأ عقل بضالل -اهلل أرشدك -أذناك مسعت فهل

 اهـ(.راجعون إليه وإنا

 هـ ( 1317) ت  رمحه اهلل نعمان اآللوسي  العالمة الشيخ -4

 :(77 ص/  2 ج)  األمحدين حماكمة يف كتابه جالء العينني يففقد قال  

 على أسست ألنها ، الضرار مسجد من ضرأ هي إذ ، القبور على اليت القباب دموه ، هلدمها املبادرة وجتب

 وقفه يصح وال ، سراج أو قنديل كل إزالة بوجت ,القبور بهدم وأمر ، ذلك عن نهى ألنه اهلل رسول معصية

  أهـ.ونذره

 هـ ( 1389)ت  الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهلل مساحة -5
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( عن حكم رفع القبور وتشييدها والبناء عليها فأجاب رمحه 121-1/119) يف فتاواه ورسائله كما فقد سئل 

 اهلل:

 ال َأنها األمور هذه يف فاحلكم :عليها والبناء وتشييدها القبور رفع حكم وهو األول السؤال على فاجلواب

 تكاثرت الذي الغلو من هذا فان وحترميه، منه والتحذير ذلك عن بالنهي اأَلحاديث صرحت فقد جتوز،

 حديث من الصحيح يف كما الشرك وقع وبسببه وأسبابه، الشرك وسائل َأعظم فإنه عنه، بالنهي اأَلحاديث

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ: تعاىل اهلل قول تفسري يف عباس ابن

 إىل الشيطان َأوحى هلكوا فلما نوح، قوم من صاحلني رجال أمساُء هذه قال 23نوح: ژ   ۓ ۓ

 تعبد، ومل ففعلوا بأمسائهم، ومسوها أنصابا فيها جيلسون كانوا اليت جمالسهم إىل انصبوا نأ قومهم

 . عبدت العلم ونسي أولئك هلك إذا حتى

 عليهم طال ثم متاثيلهم، صوروا ثم قبورهم، على عكفوا ماتوا ملا السلف من واحد غري قال: القيم ابن وقال

 وإليها عندها الصالة وحتريم وتشييدها القبور على البناء عن بالنهي املصرحة واأَلحاديث. فعبدوهم األمد

 اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك أال: )علي لي قال :قال األسدي اهلياج َأبي عن منها: كثرية

 .ماجه وابن البخاري إال اجلماعة رواه( سويته إال ُمْشِرًفا قرًبا وال طمستها إال صورة َتَدَع ال أًَن وسلم عليه

 رواه( عليه ُيبنى وَأن عليه ُيقعد وَأن القرب ُيَجصَّص َأن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى: )قال جابر وعن

  .وصححه والرتمذي والنسائي َأمحد

: منه يقم مل الذي مرضه يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قالت عائشة حديث من البخاري خرجوأ

 من الناس شرار من إن: )جيد بسند محدوأل ,(مساجد َأنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن)

 . صحيحه يف حامت َأبو ورواه( مساجد القبور يتخذون والذين َأحياء وهم الساعة تدركهم

 عليها واملتخذين القبور زائرات وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن: )قال عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن

  السنن. َأهل رواه (والسرج املساجد

 رواه( واحلمام املقربة إال مسجد كلها اأَلرض: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال :قال سعيد َأبي وعن

 . حبان وابن حامت َأبو وصححه السنن وَأهل َأمحد

 رواه( إليها تصلوا وال القبور على جتلسوا ال: )قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول َأن الغنوي مرثد َأبي وعن

 .مسلم
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 عنه بالنهي الطوائف عامة صرح فقد القبور على املساجدُ  بناء َأما: تيمية ابن الدين تقي اإلسالم شيخ قال

 ريب وال: قال. بتحرميه والشافعي مالك َأصحاب من وغريهم أصحابنا وصرح الصحيحة، لأَلحاديث متابعة

 اأَلنبياِء قبور على املبنية املساجد وهذه: قال َأن إىل ذلك يف اأَلحاديث ذكر ثم. بتحرميه القطع يف

 .املعروفني العلماء بني خالًفا فيه َأعلم ال مما وهذا غريه، َأو بهدم إزالتها تتعني امللوك َأو والصاحلني

 عليه اهلل صلى الرسول معصية على ُأسست ألنها القبور على بنيت اليت القباب هدم جيب: القيم ابن وقال

 اهـ.وسلم

 : (145-141/  1) فتاواه ورسائله جمموعكما يف  وقال رمحه اهلل

 وتعليق اأَلضرحة وإقامة واأَلبنية القباب وتشييد مساجد واختاذها والصاحلني اأَلنبياِء قبور يف الغلو إن

 ال اليت اجلاهلية وآثار الشرك مظاهر من ذلك كل واألضواء بالشموع وإسراجها عليها املزركشة الستور

 يف عليه وسالمه اهلل صلوات اهلدى رسول بالغ ولذلك املطهرة، شريعته َأحكام مع تتفق وال اإلسالم يقرها

 والصاحلني األنبياء قبور اختاذ إىل األمة بهذه األمر يفضي لئال املبالغة، َأشد منه والتحذير ذلك إنكار

 جتعل ال هملال): قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن املوطأ يف مالك اإلمام فروى. اهلل دون من تعبد َأوثاًنا

 (.َمَساجد َأنبَياِئِهْم ُقبوَر اتَّخذوا قوٍم على اهلِل غضُب َأْشتدَّ يعبُد، وثًنا قربي

 رَأتها كنيسة وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول ذكرت سلمة ُأم َأن عنها اهلل رضي عائشة عن الصحيحني ويف

 َعَلى َبنوْا الصاحُل العبُد َأْو الصاحُل الرَُّجُل فيهم َماَت إذا َأولئك): فقال الصور من فيها وما احلبشة بَأرض

 َأيًضا عنها اهلل رضي عائشة عن وهلما( اهلِل عند اخللِق ِشراُر َأولئك الصوْر تلك فيه وصوروا مسجًدا قربِه

 كشفها، بها ماغت فإذا وجهه، على له مخيصة يطرح طفق وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول نزل ملا: قالت

 ولوال صنعوا، َما حيذُر. مساجَد َأنبيائهْم قبوَر اتَّخذوا والنصارى اْليهود على اهلل لعنُة: )كذلك وهو فقال

 صلى اهلل رسوُل لعَن): قال عنهما اهلل رضي عباس ابن وعن (مسجدا يتخَذ َأن ُخشَي َأنه غري قربه ُأبرَز ذلَك

 األحاديث من ذلك وغري السنن، َأهل رواه (والسُّرج املساجَد عليها واملتخذيَن القبور زائرات وسلم عليه اهلل

 اهلل صلى مبالغته يف العظيمة العربة منها تؤخذ اليت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن الكثرية الصحيحة

 عليه اهلل صلى قال كما السابقة، األمم فيه وقعت الذي الغلو يف الوقوع من والتحذير النهي يف وسلم عليه

: أيًضا قال وكما (ورسوله اهلِل عبُد فقولوا عبٌد َأنا ِإنَّما مريم، ابَن النصارى َأطرِت كما ُتْطُرونْي ال: )وسلم

 التحذير يف وسلم عليه اهلل صلى منه املبالغة هذه وما. ( الغلوُّ قبلكم كان من َأهلك فإمنا والغلو إياكم)

 إىل توصل وسيلة َأو ذريعة لكل وسًدا تعاىل، اهلل توحيد جلانب منه محاية إال واإلطراء الغلو من والتنفري
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 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ژ: يقول إذ تعاىل اهلل وصدق باهلل الشرك

 . 12٨التوبة: ژ  ۆ ۆ  ۇ

 اأَلئمة، باتفاق منكرة شنيعة بدعة هو حيطانها على الستور هذه وتعليق والصاحلني اأَلنبياء قبور تغشية إن

 الصحابة عهد يف وال الراشدين خلفائه عهد يف وال وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد يف موجودة تكن مل

 كانوا كشفها على وهم. غريهم وال اأَلربعة اأَلئمة ال املسلمني أئمة عن شيء فيها يؤثر ومل والتابعني،

 فعل من السادس القرن َأثناء يف وجدت ما َأول البدعة هذه وجدت وإمنا َأحرى، فيها كان لو وبالفضل َأقوى،

 .وجدت حاملا وحترميها إنكارها على العلم َأهل نص وقد السالطني، بعض

 قاله. الدين يف مشروًعا ليس - بغاشية سرتها َأي - والصاحلني اأَلنبياِء قبور وتغشية(: قناعاإل) يف قال

 اأَلنبياِء بقبور فعل إذا منكر هذا َأن على األئمة اتفق:  بالثياب القرب كسوة يف آخر موضع يف وقال.  الشيخ

 املتوفى اهلل رمحه تيمية ابن الدين تقي اإلسالم شيخ. الشيخ قاله بقوله ويعين. بغريهم فكيف والصاحلني

 .هـ728 سنة

 القباب هذه فان(: االعتقاد تطهري) املسمى كتابه يف اهلل رمحه الصنعاني إمساعيل بن حممد وقال

 غالب بنيانه، وخراب اإلسالم هدم إىل وسيلة وَأكرب واإلحلاد، الشرك إىل ذريعة َأعظم صارت اليت واملشاهد

 الظن حيسنون من على َأو هلم قريب على َأما والوالة والرؤساء والسالطني امللوك هم يعمرها من كل بل

 دون من اأَلموات زيارة يعرفونه الذين الناس ويزوره كبري، شيخ َأو فقري َأو صويف َأو عامل َأو فاضل من فيه

 بعدهم من فيأتي َأكثرهم، َأو يعرفه من ينقرض حتى ويستغفرون له يدعون بل بامسه هتف وال توسل

 الستور، عليه وأرخيت الفاخر، بالفراش وفرش الشموع، عليه وأسرجت البناُء، عليه شيد قد قرًبا فيجد

 فعل بأنه امليت على يكذبون السدنة وتأتيه ضرر، دفع َأو لنفع ذلك َأن فيعتقد والزهور اأَلوراد عليه وألقيت

 النبوية اأَلحاديث يف ثبت ما واأَلمر باطل، كل جبلته يف يغرسوا حتى النفع وبفالن الضر بفالن وانزل وفعل

 نفسه يف ذلك فان معروفة، واسعة ذلك وأحاديث عليها وبنى عليها وكتب القبور على َأسرج من لعن من

 .عظيمة مفسدة إىل ذريعة هو ثم عنه، منهي

 الشريفة باحلجرة احمليطة الشبابيك على الستائر وضع َأن باالتفاق نقرر فإننا عاليه ذكر ما اأَلمر وحيث

 فهَو منه ليَس َما َهَذا َأمِرَنا يف َأحَدَث َمن): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ولقول تقدم ملا شرًعا، سائغ غري

 (ضاللة بدعٍة وكلَّ بدعٌة حمدثٍة كلَّ فإنَّ اأُلمور وحمدثاِت وإياكم: )وسلم عليه اهلل صلى وقوله (رٌد

 .النصري ونعم املوىل نعم موالنا هو حسبنا واهلل التوقيع حصل هذا وعلى
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 إبراهيم بن امللك عبد––باز بن العزيز عبد–– محيد بن اهلل عبد هـ1381-12 يف حتريًرا

 عقيل حمضار––إبراهيم بن حممد–إبراهيم بن اللطيف عبد                                    

 دهيش بن اهلل عبد––صاحل بن العزيز عبد––احلركان حممد                                    

 اهـ .َأمان حيي––جاسر بن هلل عبدا                                    

 

 

 وى اللجنة الدائمة افت -6

 : (3/54) اهايف فتاوقالت اللجنة 

 وال األعالم، ورفع باملوالد ذكراهم إحياء وال والصاحلني األنبياء من مات مبن االحتفال جيوز ال ثانيًا... 

 ألن ذلك؛ حنو أو كسوتها أو أضرحتهم على واملساجد القباب ببناء وال قبورهم، على والشموع السرج بوضع

 يفعل مل وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن الشرك، وسائل ومن الدين، يف احملدثة البدع من ذكر ما مجيع

 وال وسلم، عليه اهلل صلى بالنيب عنهم اهلل رضي الصحابة فعله وال والصاحلني األنبياء من سبقه مبن ذلك

 بعده من القرون خري بأنها وسلم عليه اهلل صلى هلا شهد اليت الثالثة القرون يف املسلمني أئمة من أحد

 خلفائه واتباع وسلم عليه اهلل صلى اتباعه يف خري وكل احلكام، أو لوكامل أو والصاحلني األولياء من بأحد

 من أحدثوا مبا والعمل املبتدعة اتباع يف شر وكل طريقهم، وسلك بهديهم اهتدى ومن املهديني، الراشدين

 ىئ ىئ ىئ       ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ      ۇئ وئ ژ تعاىل اهلل قال الدين، شؤون يف بدع

 اليهود اهلل لعن ): قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن وثبت   ٢١األحزاب:  ژ        ی ی ی               ی

: والسالم الصالة عليه قال أنه أيضًا عنه وثبت صحته على متفق(  مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى

 مساجد، القبور تتخذوا فال أال مساجد، وصاحليهم أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من وإن أال)

 وصح عليها، والبناء عليها والقعود القبور جتصيص عن نهى أنه أيضًا عنه وثبت ، ( ذلك عن أنهاكم فإني

 وسلم، عليه اهلل صلى حممد هدي اهلدي وخري اهلل، كتاب احلديث خري ): قال أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه

 عنه اهلل رضي سارية بن العرباض وعن. صحيحه يف مسلم رواه ( ضاللة بدعة وكل حمدثاتها، األمور وشر

: فقلنا العيون، منها وذرفت القلوب منها وجلت بليغة موعظة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وعظنا ): قال

 عبد عليكم تأمر وإن والطاعة والسمع اهلل، بتقوى أوصيكم: قال فأوصنا، مودع موعظة كأنها اهلل، رسول يا
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 عضوا املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت فعليكم ،كثريًا اختالفًا فسريى منكم يعش من وإنه حبشي،

 حديث: وقال والرتمذي داود أبو رواه ( ضاللة بدعة كل فإن األمور، وحمدثات وإياكم بالنواجذ، عليها

 اهـ.وسلم وصحبه وآله حممد، نبينا على اهلل وصلى. التوفيق وباهلل .صحيح حسن

 : (146/   1)  - 2 - وقالت يف فتاواها 

 وهذه ، وأكثر أقدام 10 حوالي كبري بارتفاع ظاهرة مبنية وهي ، قريتنا يف املقابر وسط قباب يوجد:  2س

 القباب هذه إن:  وقالوا ، بهدمها نصحناهم وقد ، فيها يعتقدون وال ، املنطقة أهل من عليها يدخل ال القباب

 مساحتكم من نرجو. . .  ورفضوا. . .  بهدمها نقوم وملاذا ، أحد يزورها وال ، املقابر سور وداخل كآثار هي

 . مساحتكم به تفتون ما لعمل ؟ الدولة يف للمسئولني اإلفتاء بتقديم نقوم حتى كتابة باإلفتاء التكرم

  النيب قال وقد ، الشرك وسائل من ألنها ؛ القبور على املبنية القباب هدم املسلمني أمور والة على جيب:  2 ج

 قربا وال طمستها إال صورة تدع ال):  عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي املؤمنني ألمري  وسلم عليه اهلل صلى

 وأن ، عليه يقعد وأن ، القرب جيصص أن نهى  أنه  وسلم عليه اهلل صلى  النيب عن وثبت ، ( سويته إال مشرفا

 عليه وقال ، عنهما اهلل رضي األنصاري اهلل عبد بن جابر حديث من(  صحيحه)  يف مسلم خرجه  عليه يبنى

 . صحته على متفق ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا ، والنصارى اليهود اهلل لعن ):  والسالم الصالة

 . وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهلل وصلى ، التوفيق وباهلل

 .اهـواإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة

 :(265-264 / 2 ) - 1 - وقالت يف فتاواها 

 ( : 6258)  رقم الفتوى من األول لسؤالا

 عن مفصول التصوف هل سيئة؟ وجوانب حسنة جوانب التصوف يف وهل التصوف؟ حقيقة هي ما: 1س

 .الفقه؟

 حقيقة؟ هي وهل الصويف، املفهوم يف توجد اليت النبوية احلضرة عن إلي التحدث فضيلتكم من أرجو

 قرب على املشيدة بالقبة امليت على القباب بناء على يستدلون املتصوفة رجال بعض السودان يف عندي

 ذلك؟ يف الدين حكم ما وسلم، عليه اهلل صلى الرسول

 الصويف؟ املفهوم يف الكون ورجال والقطيب الغوثي: األمساء هذه حقيقة هي ما
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 الرمحن لعبد[ الصوفية هي هذه] وكتاب جلوزيةا قيم البن[ السالكني مدارج] كتاب ذلك يف اقرأ: أوال: 1ج

 حجة وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب على القبة إقامة يف ليس: ثانيا. التصوف مبسائل يتعلق فيما الوكيل

 منه بوصية تكن مل قربه على القبة إقامة ألن والصاحلني؛ األولياء قبور على قباب بناء يف بذلك يتعلل ملن

 هلا شهد اليت األوىل القرون يف اهلدى أئمة من أحد وال التابعني من وال عنهم اهلل رضي أصحابه عمل من وال

 وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ثبت وقد البدع، أهل من ذلك كان إمنا باخلري، وسلم عليه اهلل صلى النيب

 أال):  اهلياج ألبي قال أنه عنه اهلل رضي علي عن وثبت ، ( رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من ): قال

 إال مشرفا قربا وال طمسته، إال متثاال تدع أال! وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك

 أئمة عن ذلك يثبت ومل قربه، على قبة بناء وسلم عليه اهلل صلى عنه يثبت مل فإذا ؛ مسلم رواه ( سويته

 النيب قرب على قبة بناء من املبتدعة أحدثه مبا يتعلق أن ملسلم يكن مل - ذلك يبطل ما عنه ثبت بل اخلري،

 .وسلم عليه اهلل صلى

 اهـ.وسلم وصحبه وآله حممد، نبينا على اهلل وصلى. التوفيق وباهلل

 هـ( 1420) ت  اهللبن باز رمحه  عبد العزيز مساحة الشيخ اإلمام -7

 (:232-2/231فقد سئل كما يف فتاوى نور على الدرب البن باز )

 ؟مسجدًا البناء كان لو احلكم وما القرب؟ على البناء حكم ما

 جيوز ال فإنه بناء، أي أو قبة أو مسجدا كان سواء حمرم، فهو القبور على البناء أما: فأجاب رمحه اهلل

  ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن ): قال وسلم عليه اهلل صلى الرسول ألن ذلك؛

 اختاذها جيوز ال وأنه القبور على البناء حتريم على ذلك فدل القبور، على املساجد باختاذهم اللعنة فعلل

 ورمبا الناس، بها افتنت املساجد عليها وضعت إذا ألنها؛ بها الفتنة أسباب من مساجد اختاذها ألن مساجد؛

 صحيحه يف مسلم عند البجلي اهلل عبد بن جندب حديث ويف الشرك، فوقع بها واستغاثوا اهلل دون دعوها

 وصاحليهم أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من وإن أال ):  وسلم عليه اهلل صلى النيب يقول

 من حيذرنا وسلم عليه اهلل صلى يقول هكذا ( ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد

 ويف ذلك، حيذروا أن عليهم الواجب بل ذلك، حيذروا أن اإلسالم ألهل فينبغي القبور، على املساجد اختاذ

 عليها، القعود وعن القبور جتصيص عن نهى ) أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن مسلم عند جابر حديث

 من ذلك ألن؛ كذلك عليها والقباب املساجد واختاذ ،مطلقًا عنه منهي عليها فالبناء ، ( عليها البناء وعن

 أسباب من وصار الناس، به وفنت الناس، عظمه ذلك وحنو قبة أو مسجد القرب على بين إذا الشرك، وسائل

 عظمت كثرية بلدان يف الواقع هو كما باهلل، شرك وجل عز اهلل دون من القبور ألصحاب والدعاء به الشرك
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 هلم، وينذرون بأهلها، ويستغيثون ويدعونها، بها، يطوفون اجلهلة وصار املساجد، عليها وبنيت القبور،

 .بها ويتمسحون بقبورهم، ويتربكون

 النيب يقول اهلل، حرمه الذي الغلو من وهذا عليها، املساجد واختاذ القبور، على البناء بسبب وقع هذا كل 

 هلك): وقال  ( الدين يف الغلو قبلكم كان من أهلك فإمنا الدين يف والغلو إياكم ):  وسلم عليه اهلل صلى

 .الغالون املتشددون يعين  ( املتنطعون هلك املتنطعون هلك املتنطعون

 احملرمات من هذا وأن قبة، وال مسجد، غري وال مسجد ال القبور، على البناء جيوز ال أنه واخلالصة 

 وأال وهدمه، إزالته األمور والة على فالواجب وقع وإذا ذلك، فعل جيوز فال الشرك، وسائل ومن العظيمة،

 عليه اهلل صلى النيب عهد يف هذا كان كما مكشوفة ضاحية تبقى بل قباب، وال مساجد القبور على يبقى

 من القبور على املساجد بناء وألن الصاحل، والسلف وأرضاهم عنهم اهلل رضي أصحابه عهد ويف ، وسلم

 .فعلها وزجي فال تقدم، كما الشرك وسائل من كلها األخرى واألبنية القباب وكذلك الشرك، وسائل

 الصالة عليه أمر فقد ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر مقتضى هو ذلك ألن وهدمها إزالتها الواجب بل 

 جيعلها هذا ألن؛ عليها املساجد واختاذ عليها، البناء عن ونهى والعظة، للذكرى القبور تزار بأن والسالم

 بالزيارة أمره امتثال شرع فلهذا؛ اهلل دون من تعبد أوثانًا وجيعلها آهلة، جيعلها أي اهلل، دون من تعبد مساجد

 مساجد ال عليها نبين ال لكن والرمحة، باملغفرة ألهلها والدعاء للذكرى نزورها أن لنا فشرع مستحبة، فهي

 .بها والفتنة الشرك وسائل من عليها البناء ألن أخرى؛ أبنية وال قبابًا وال

 وليس جيوز، ال فهذا املسجد، يف يدفن مات إذا الناس فبعض جيوز، ال املسجد يف القبور وضع وكذلك 

 .اهـالقرب ينبش أن جيب بل املسجد يف يدفن أن ألحد

 : (13/289رمحه اهلل كما يف جمموع فتاواه ) وقال

 حكم عن سئلت فقد:  بعد أما ، وصحبه وآله حممد نبينا على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 : يلي مبا فأجبت القبور وزيارة باملوتى التوسل

 اهلل دون من ودعوتهم بهم واالستغاثة هلم والنذر بالذبائح إليهم والتقرب املوتى لسؤال الزيارة كانت إذا

 حيث ، أمواتًا أو أحياًء كانوا سواًء ، باألولياء يسمونهم من مع يفعلونه ما وهكذا ، أكرب شرك فهذا

 أكرب شرك هذا كل ، مرضاهم يشفون أو دعوتهم جييبون أو يضرونهم أو ينفعونهم أنهم فيهم يعتقدون

 .األخرى وآهلتهم أصنامهم ومع ، ومناة والعزى الالت مع املشركني كعمل وهذا. باهلل والعياذ
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 عليهم جيب ما الناس يعلموا وأن ، العمل هذا ينكروا أن املسلمني بالد يف والعلماء األمر والة على والواجب

 القبور على اليت القباب يهدموا وأن ، وبينه العامة بني حيولوا وأن ، الشرك هذا مينعوا وأن ، اهلل شرع من

 أن نهى وسلم عليه اهلل صلى فالرسول ، حمرمة وألنها ، الشرك أسباب من وألنها ، فتنة ألنها ؛ ويزيلوها

 فال ، املساجد عليها اختذ من ولعن ، إليها يصلى وأن ، عليها يقعد وأن ، جتصص وأن ، القبور على يبنى

 قبور كانت كما ، بناء عليها ليس بارزة تكون أن جيب بل ، غريها وال مساجد ال ، عليها البناء جيوز

 . واألهواء بالبدع يتأثر مل إسالمي بلد كل ويف ، املنورة املدينة يف املسلمني

 رحل؛ شد دون من الرجال حق يف سنة فذلك عليهم والرتحم للموتى والدعاء للذكرى القبور زيارة أما

 وكان.  صحيحه يف مسلم خرجه ( اآلخرة تذكركم فإنها القبور زوروا ):  وسلم عليه اهلل صلى النيب لقول

 شاء إن وإنا مؤمنني قوم دار عليكم السالم:  يقولوا أن القبور زاروا إذا أصحابه يعلم ) والسالم الصالة عليه

 رمحه الرتمذي وخرج  ( واملستأخرين منا املستقدمني اهلل يرحم العافية ولكم لنا اهلل نسأل الحقون بكم اهلل

 عليهم فأقبل املدينة قبور على وسلم عليه اهلل صلى النيب مر ):  قال عنهما اهلل رضي عباس ابن عن اهلل

 هذا يف واألحاديث  ( باألثر وحنن سلفنا أنتم ولكم لنا اهلل يغفر القبور أهل يا عليكم السالم:  فقال بوجهه

 قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي عن الصحيحني ويف ، كثرية املعنى

 ولي واهلل ( األقصى واملسجد هذا ومسجدي احلرام املسجد مساجد ثالثة إىل إال الرحال تشدوا ال ): 

 اهـ. وصحبه وآله حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، التوفيق

 : (272-270 /1 ) الدرب على نور فتاوىيف  كما رمحه اهلل وسئل أيضا

 منذ بنيت إنها يقال كبرية قباب عليها مبين أضرحة، ثالثة بها كبرية مقربة عندنا: السائل يقول: 124س

 بتنظيفها وتقوم أولياء أنهم حبجة األضرحة هلذه تذهب عجوزا امرأة هناك أن له يؤسف ومما عام، مائيت

 القباب، هذه هدم يلزم يقولون آخرون وهناك هلا، وينذرون هلا فيذحبون األضرحة هذه إىل الناس ويذهب

 . وضعها نعرف فال فرتة منذ وبنيت قدمية، قباب ألنها هدمها لنا جيوز ال يقولون وآخرون

 أين ثم األموال؟ ووضع عندها والذبح األضرحة هلذه املرأة خدمة من األعمال هذه مثل حكم ما: وسؤالي

 الذبائح؟ تذهب وأين األموال؟ هذه تذهب

 الرسول نهى بل عليها املساجد اختاذ وال عليها، قباب اختاذ جيوز ال منكر أمر القبور على البناء: اجلواب

 اليهود اهلل لعن): والسالم الصالة عليه قال ذلك، فعل من لعن بل عليها، البناء عن وسلم عليه اهلل صلى

 عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى) عنه اهلل رضي جابر وقال ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى
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 والرتمذي ، النسائي رواه وهكذا صحيحه يف مسلم أخرجه ( عليها والبناء عليها والقعود القبور جتصيص

 .أيضا القبور على الكتابة عن النهي وفيه ، وغريهما

 عليها املساجد واختاذ ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول عنه نهى منكر أمر القبور على البناء أن واحلاصل

 الذبح أو بها، االستغاثة أو الطواف، أو بالدعاء، اهلل دون من وعبادتها فيها، الغلو إىل وسيلة ألنه كذلك،

 املوتى من احلوائج طلب أن يعلم تقدم ومما. األكرب الشرك من وهذا اجلهلة، بعض من يقع هذا كل هلا،

 على الطواف وهكذا وجل، عز باهلل شرك كله الكواكب من أو واألحجار األشجار من أو األصنام من أو

 به قصد إذا أكرب، شرك بل عظيم، منكر فهذا بالقبور يطاف ال ، بالكعبة يكون والطواف منكر، القبور

؛ بدعة فهذه بهذا اهلل إىل يتقرب وأنه هلل قربة أنه ظن وإذا أكرب، شرك وهو القرب صاحب إىل التقرب

 تقربا فعله كان وإذا وبدعة، منكر هذا أبدا بها يطاف ال القبور ، الكعبة العتيق البيت خصائص من الطواف

 الشرك من كله له، والذبح له والنذر بامليت، واالستغاثة امليت، دعاء وهكذا أكرب شركا صار القرب لصاحب

 .األكرب

 احلكام وعلى العمل هذا من هؤالء منع املسلمني أعيان وعلى ذلك من احلذر املسلمني على فالواجب

 أقامهم وعال جل اهلل ألن املسلمني؛ حكام على الواجب هو وهذا الشرك هذا من اجلهلة مينعوا أن واألمراء

 .احلكام واجب هذا مصاحلها يف وللنظر عليها وجل عز اهلل أوجب مبا وإللزامها يضرها مما األمة ملنع

 ينفذوا أن فعليهم اهلل أرض يف اهلل أمر ليقيموا واليتهم شرعت إمنا والسالطني وامللوك األمراء من احلكام

 كل وعلى اجلمهورية ورئيس السلطان وعلى مكان أي يف احلاكم وعلى القرية يف األمري فعلى اهلل، أحكام

 وأن القبور على بنيت اليت واملساجد والقباب األبنية هذه بإزالة وذلك اخلري، هذا يف يساهم أن قدرة له من

 ، املدينة يف اآلن عهدنا ويف وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف البقيع يف القبور مثل مكشوفة القبور تبقى

 وسلم عليه اهلل صلى الرسول ألن ذلك؛ غري وال قبة وال حجرة وال مسجد ال بناء عليها ليس مكشوفة القبور

 تعبد أن وإىل فيها يغلى أن إىل وسيلة هذا ألن وجتصيصها عليها مساجد واختاذ القبور على البناء عن نهى

 .اهلل مع

 ال متنع القرب تأتي اليت العجوز وهذه سدنة، هلا يوضع وال مالبس وال ذبائح وال نقود إليها يهدى ال وهكذا

 حتى ذلك يف اهلل حكم هلا ويبني تنصح ولكن للشرك، دعاية ألنها بتنظيفها تقوم وال املقابر هذه إىل تأتي

 .الشرك من اهلل إىل وتتوب التوحيد تعرف

 فال للدواب طرقا تتخذ ال وحتى متتهن ال حتى بسور كلها املقربة أطراف سورت فإذا القبور تسور ولكن

 أبدا القبور على البناء جيوز ال. منكر كله فهذا وفضله شرفه إظهار أو لتعظيمه القرب على البناء أما بأس
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 جيب هذا كل ، الشرك إىل ودعوتهم الناس تضليل أو الناس أموال ألخذ القبور عند السدنة وجود ومينع

 للعامة ينصحوا وأن اخلري هذا يف يسعوا أن البالد أمراء وواجب األعيان، وواجب احلكام، واجب وهذا منعه،

 من الديار أهل عليكم السالم): يقول القبور زار إذا وسلم عليه اهلل صلى النيب كان  ويعلموهم، واجلهال

 منا املستقدمني اهلل يرحم العافية ولكم لنا اهلل نسأل الحقون بكم اهلل شاء إن وإنا واملسلمني املؤمنني

 بكم اهلل شاء إن وإنا مؤمنني قوم دار عليكم السالم: يقولوا أن القبور زاروا إذا أصحابه ويعلم ( واملستأخرين

 اهـ. الغرقد بقيع ألهل اغفر اللهم توعدون ما أتاكم الحقون

 

 : (160 /1 ) الدرب على نور فتاوىيف  كما وسئل أيضا رمحه اهلل

 هلؤالء النذر يصح وهل ؟ ال أم فيها الصالة تصح هل ؟ الصاحلني لبعض قبور بها اليت املساجد حكم هو ما 

 الدول أكثر يف حاليا املوجودة الطرق أصحاب يف الشرع حكم هو وما.  اهلل أفادكم أفيدونا ؟ املشايخ

 من يذكرونه ما حكم وما ؟ الطرق من وغريها واملعتزلة والبهائية والبومية الصوفية:  أمثال اإلسالمية

 . اهلل أفادكم أفيدونا ؟ أيضا بأعداد القرآن وقراءة ، كبرية بأعداد والتسبيح ، النارية الصلوات

 عن ثبت ملا ؛ فيها يصلى أن وال بقاؤها جيوز ال ، اهلدم فحكمها قبور على تبنى اليت املساجد أما:  اجلواب

 قالت مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن ):  قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 كان من وإن أال ):  والسالم الصالة عليه وقال.  صحته على متفق ( صنعوا ما حيذر عنها اهلل رضي عائشة

 .( ذلك عن أنهاكم فإني مساجد تتخذوها فال أال مساجد وصاحليهم أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم

 اهلل صلى وبني ، مساجد أنبيائهم قبور اختاذ بسبب والنصارى اليهود لعن اهلل أن وسلم عليه اهلل صلى فبني

 فدل ، األمر هذا يف والنصارى باليهود يتأثروا وأال ، ذلك يتجنبوا أن املسلمني على الواجب أن وسلم عليه

 وعبادتها بها الشرك إىل يفضي هذا ألن ؛ فيها يصلى وال القبور على املساجد اختاذ جيوز ال أنه على ذلك

 . باهلل إال قوة وال حول وال ، اهلل دون من

 عن نهى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن) عنه اهلل رضي جابر عن الصحيح يف مسلم رواه ما هذا ومن

 وال مساجد ال ، عليها يبنى وال جتصص ال فالقبور ( عليه البناء وعن عليه القعود وعن القرب جتصيص

 ، اهلل دون من أهلها وعبادة ، فيها الغلو أسباب من عليها والبناء مساجد اختاذها ألن إال ذلك وما ، غريها

 على املساجد اختاذ عن وسلم عليه اهلل صلى الرسول نهى فلهذا ، ذلك وحنو ، هلم والذبح ، هلم والنذر

 . ذلك بأسباب والنصارى اليهود لعن اهلل أن وأخرب ، القبور



144 
 

 وال ، قبة ال ، شيئا عليها يبنوا وأال ، مساجد القبور على يبنوا وأال ، هذا حيذروا أن املسلمني على فالواجب

 املسجد كان إن أما.  ذلك من حذر وسلم عليه اهلل صلى الرسول ألن ؛ جتصص وال ، مسجدا وال ، حجرة

 املقربة إىل رفاتهم وتنقل ينبشون األموات أو امليت فهذا ، أموات أو ميت فيه دفن ثم ذلك قبل من قائما

 من سليما املسجد يبقى حتى ، القبور كسائر ظاهرها ويسوى ، ختصه حفرة يف توضع رفات كل ، العامة

 ألن فيه يصلى فإنه ؛ املسجد من ونقلت القبور نبشت فإذا ، فيه يصلى وبهذا الواجب هو وهذا ، القبور

 وإزالته هدمه فالواجب املسجد حدث ثم ، األصلية هي القبور كانت إذا أما.  األصل وهو القديم هو املسجد

 على وسلم عليه اهلل صلى النيب كان كما ، بناء عليها ليس ، ضاحية القبور كسائر القبور تبقى وأن ،

 القباب واختاذ القبور على املساجد بناء على يرتتب ما خيفى وال.  البقيع غري ويف البقيع يف وأصحابه ذلك

 ، هلم بالنذر اهلل؛ دون من وعبادتهم ، أهلها وتعظيم ، فيها الغلو من وتطييبها وتنويرها وفرشها ، عليها

 عند األكرب الشرك من باألموات واالستغاثة ، األموات فدعاء ، أكرب شرك ، منهم املدد وطلب ، ودعائهم

 ، بها واالستغاثة والكواكب واألحجار األشجار ودعاء األصنام كدعاء وهو ، املعتربين العلم أهل مجيع

 . ذلك إىل وسيلة والقباب عليها املساجد ببناء وتعظيمها ، وجل عز باهلل شرك كله

 أن جيب حمدثة منكرة طرق فهي وغريها والقاديانية والبهائية كالصوفية الناس أحدثها اليت الطرق وأما

 صلى الرسول سنة وافق أو اهلل كتاب وافق فما ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول وسنة اهلل كتاب على تعرض

 من ): وسلم عليه اهلل صلى النيب لقول ويطرح يرد فإنه الناس أحدثه مما خالفهما وما ، قبل وسلم عليه اهلل

 يف أحدث من ):  والسالم الصالة عليه وقال ، مردود يعين ، مسلم رواه (رد فهو أمرنا عليه ليست عمال عمل

 . صحته على متفق ( رد فهو فيه ليس ما هذا أمرنا

 اهلدي وخري اهلل كتاب احلديث خري فإن بعد أما):  اجلمعة خطبة يف يقول وسلم عليه اهلل صلى وكان

 . صحيحه يف مسلم خرجه( ضاللة بدعة وكل حمدثاتها األمور وشر وسلم عليه اهلل صلى حممد هدي

 سواء ، وجل عز اهلل شرع ختالف اليت الطرق من الناس أحدثه ما حيذروا أن اإلسالم أهل على فالواجب

 سنة وعلى اهلل كتاب على الطرق من الناس أحدثه ما عرض فالواجب ، صوفية غري أو صوفية كانت

 . أحدثه من على رد خالفهما وما قبل أحدهما أو وافقهما فما ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول

 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژ:  وجل عز اهلل قال

 ما برد سبحانه فأمر ،  ٥٩النساء:  ژ مث جث يت ىت ختمت حت جت يب             ىب مب خب حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی

 يف إليه يعين" :  الرسول إىل"  ومعنى ، العظيم كتابه إىل" :  اهلل إىل"  ومعنى.  ورسوله هلل الناس فيه تنازع
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 قال وهكذا ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل قال هكذا ، وفاته بعد سنته وإىل ، وسلم عليه اهلل صلى حياته

 .10الشورى: ژ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ:  سبحانه

 ، اهلل أنه ادعوا ورمبا للبهاء النبوة دعوة من لديها مبا ، كفرها معروف كافرة طائفة البهائية لكن

 ، منها احلذر جيب كافرة طائفة فالبهائية

 كافرة طائفة القاديانية وهكذا ، البالد يف إقرارها وعدم عليها والقضاء إبعادها اإلسالمية الدول على وجيب

 هو وسلم عليه اهلل صلى حممدا ألن ؛ وضالل كفر وهذا ، القادياني أمحد غالم ملرزا النبوة تثبت ألنها ؛

 ەئ ائ ائ ى       ى ې ژ:  وجل عز اهلل قال ، نيب بعده وليس والسالم الصالة عليه األنبياء خامت

 .٤0األحزاب:  ژۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 فدعوى(  بعدي نيب وال النبيني خامت أنا ):  قال أنه عنه وتواتر وسلم عليه اهلل صلى الرسول عن وثبت

 احلذر فيجب ، العلم أهل عند كربى وردة مستقل كفر إليه يوحى وأنه ، نيب أمحد غالم مرزا أن القاديانية

 اهـ. الباطلة العقيدة هذه من ويتوبوا ، والرسول هلل يستجيبوا حتى إقرارهم وعدم ، منهم

 : (283-279 /1 ) الدرب على نور فتاوىيف كما  رمحه اهلل وسئل أيضا

 قبور يقصدون الناس بعض أن وهي بدع، العراق يف عندنا يوجد: وتقول األولياء قبور عن السائلة تسأل

 يشبه ما عليها مبين القبور وهذه أحذيتهم، خيلعون القرب زيارة وعند بعيد، مكان من والصاحلني اهلل أولياء

 أفيدونا ال؟ أم جائز هذا فهل. سنة إنها ويقال الزيارة صالة وهي ركعتني، يصلون دخوهلم وعند املساجد

 ؟ خريا عنا اهلل وجزاكم اخلري فيه ملا اهلل وفقكم

 واختاذ القبور، على والبناء البدعية، بالزيارة القبور تعظيم وهو عظيم، شأن وله مهم سؤال هذا: اجلواب

 عليه اهلل صلى النيب ألن؛  سنة للقبور الزيارة أن يعلم أن فينبغي أهمية، ذات مسائل هذه عليها، املساجد

 به، يستغاث أو امليت، يدعى أن بالزيارة املقصود ليس ولكن ( اآلخرة تذكركم فإنها القبور زوروا ) قال وسلم

 املوت، وذكر اآلخرة، ذكر الزيارة من املقصود بل ذلك، أشبه ما أو بالقرب، يتمسح أو املدد، منه يطلب أو

 :والسالم الصالة عليه قال وهلذا الزيارة، من املقصود هو هذا مسلما، كان إن عليه والرتحم للميت والدعاء

 . ( املوت تذكركم ): آخر لفظ ويف ( اآلخرة تذكركم فإنها القبور زوروا)
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 عليه اهلل صلى النيب وكان ، والرمحة باملغفرة هلم ويدعو املقبورين، على يسلم أن زار إذا للزائر فالسنة

 شاء إن وإنا واملسلمني املؤمنني من الديار أهل عليكم السالم): يقولوا أن القبور زاروا إذا أصحابه يعلم وسلم

 (. واملستأخرين منا املستقدمني اهلل يرحم): آخر لفظ ويف ( العافية ولكم لنا اهلل نسأل الحقون بكم اهلل

 عليهم يسلم أن هكذا، القبور زار إذا فالسنة ( الغرقد بقيع ألهل اغفر اللهم ):  البقيع زار إذا يقول وكان

 ليطلب أو اهلل، دون من ليدعوهم يزورهم أن أما املشروع، هو فهذا والعافية، والرمحة باملغفرة هلم ويدعو

؛ اجلاهلية عمل من وهذا باهلل، والعياذ األكرب الشرك من فهذا هلم، لينذر أو بهم، ليستغيث أو املدد، منهم

 .األكرب الشرك من هو بل جيوز، ال فهذا القبور، عند وأصحابه جهل كأبي

 يتخذون كانوا قبلكم كان من وإن أال ): وسلم عليه اهلل صلى النيب قال جتوز، ال القبور عند الصالة وهكذا

 اهلل لعن ): وقال ( ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا فال أال مساجد وصاحليهم أنبيائهم قبور

 (. مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود

 كما هلم النذر وال بهم، االستغاثة وال أهلها، سؤال وال عندها، العكوف وال القبور، عند الصالة جتوز فال

 بذلك أخربتا الصور، من فيها وما ، احلبشة يف كنيسة عنهما اهلل رضي سلمة وأم حبيبة أم رأت وملا تقدم،

 فيه وصوروا مسجدا قربه على بنوا الصاحل الرجل فيهم مات إذا أولئك ): فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب

 عليها، بالبناء للقبور تعظيمهم بسبب اخللق شرار أنهم فأخرب ( اهلل عند اخللق شرار أولئك الصور تلك

 .عليها واملساجد الصور واختاذ

 وسائل ومن منكر هذا كل عليها، القباب اختاذ أو ، القبور على املساجد اختاذ من الناس بعض يفعله فالذي

 وعن عليها، القعود وعن القبور، جتصيص عن نهى أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه ثبت وقد بأهلها، الشرك

 تبقى بل األبنية، من غريها وال القباب، وال املساجد، القبور على يبنوا أن للمسلمني جيوز فال عليها، البناء

 جتوز وال ينصرف، ثم هلم ويدعو عليهم ويسلم الزائر إليها فيأتي املقربة، أي اجلبانة يف مكشوفة ضاحية

 منكر، هذا كل الدعاء، أو للقراءة، عندها اجللوس وال بالرتاب، التمسح وال القبور، بني وال عندها، الصالة

 اهلل رضي أصحابه فعل وكما وسلم، عليه اهلل صلى النيب فعل كما وينصرف، هلم ويدعو عليهم يسلم وإمنا

 .والسالم الصالة عليه ذلك وسلم عليه اهلل صلى النيب علمهم وكما عنهم،

 من اجعلوا ): قال وسلم عليه اهلل صلى والنيب أيضا، الشرك وسائل ومن البدع، من القبور عند والصالة

 إمنا عندها، يصلى وال فيها، يصلى ال القبور أن على ذلك فدل ( قبورا تتخذوها وال بيوتكم يف صالتكم

 دون من هلا والعبادة الشرك، وسائل من عندها الصالة ألن؛ فال القبور أما البيوت، ويف املساجد يف الصالة

 .اهلل
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 هذا كل وتطييبها، وفرشها، عليها، القباب اختاذ وهكذا عليها، املساجد اختاذ وهكذا عليها، البناء وهكذا

 كثرية بالد يف كما الشيء، هذا من اجلهلة الناس يفعله مبا يغرت أن للعاقل ينبغي وال الشرك، وسائل من

 كما الشرك، وسائل ومن العظيمة املنكرات من وهذا والقباب، املساجد عليها ويبنون القبور يعظمون حيث

 .العلم أهل عند معلوم هو

 إن هلم ويدعو عليهم يسلم شرعية، زيارة يزورها القبور زار فإذا هذا، حيذر أن للسائل ونصيحيت فوصييت

 اجللوس كذلك منكر، فهذا القبور، بني أو القرب، على مسجد يف الصالة أما وينصرف، مسلمني كانوا

 كما منها املدد وطلب هلا، والنذر بها واالستغاثة دعاؤها وأما جيوز، ال كذلك القراءة أو للدعاء عندها

 .احلذر غاية ذلك من احلذر فالواجب األكرب، الشرك هو فهذا اجلهلة، يفعله

 وال القبور، عند يفعلونه العامة يرون ما فيفعلون املسائل، هذه يف كثري جهل عندهم املسلمني من وكثري

 إىل الناس يرشدوا وأن الناس، يعلموا أن البالد كل يف العلماء على والواجب ذلك، يف الشرع أحكام يعلمون

 كل يف العلم أهل على الواجب هو هذا والبدع، الشرك من حيذروهم وأن والسالم، الصالة عليه نبيهم سنة

 .مكان

 شيئا وظنوه دينا وظنوه كثرية، بلدان يف الشر هذا كثر التحقيق أهل وقلة العلماء، قلة بسبب ولكن

 جيب عظيمة مصيبة وهذه ذلك، يف حق وعلى هدى، على أنهم حيسبون إليه يسارعون فصاروا مشروعا،

 .عليها التنبيه

 عليه بل وأسالفه، آباءه عليها يرى اليت باألمور يتساهل وأال عليه، أشكل عما يسأل أن مسلم كل على وجيب

: يقولون أنهم عنهم اهلل حكى كما بصرية، غري على أسالفهم اتباع عادتهم من كان الكفار فإن يسأل، أن

 يف بالكفرة التأسي ينبغي فال  23الزخرف:  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ

 عما ويسأهلم البالد، أي يف إليهم يكتب أو عنده، كانوا إن العلم أهل يسأل أن املسلم على جيب بل ذلك،

 ٺ ٺ             ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ: قال تعاىل اهلل ألن بصرية، على يكون حتى دينه أمور من عليه أشكل

 .٤3النحل: ژ 

 عما يسأل أن علم عنده ليس إنسان كل وعلى يسألوا، أن علم عندهم يكن مل إذا اإلسالم أهل على فالواجب

 .اهـشيء كل ويف معامالته، يف أو صيامه، يف أو زكاته، يف أو صالته، أمور يف أو القبور، أمور يف عليه أشكل

 هـ ( 1420) ت  العالمة احملدث الكبري ناصر الدين األلباني رمحه اهلل -8
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 عظيم يف هذا بعنوان  ) حتذير الساجد من إختاذ القبور مساجد (له كتاب 

 نقوالت عديدة فيما سبق وما سيأتي إن شاء اهلل هنقلت من

 

 

  هـ ( 1421)ت  العالمة الفقيه ابن عثيمني رمحه اهلل-9

( السؤال  4/29فقد سئل كما يف فتاوى نور على الدرب )قال بوجوب هدم القباب والبنايات اليت على القبور 

 : التالي

 الناس من غفري مجع يزورها قبة وله مات شيخ السودان يف عندنا رسالته يف يقول السودان السيل أبو محدأ

 الشيخ هذا أن باعتقادهم عديدة أيامًا ميكثون و القبة هلذه واملرضى باجملانني يأتون الناس أن والغريب

 اهلل؟ وفقكم العمل هذا حكم ما اجملانني وهؤالء املرضى هؤالء يشفي

 هؤالء ألن ,عقاًل سفه شرعًا حترميه مع وهو شك بال حمرم عمل العمل هذا أن :السؤال هذا على اجلواب

 استشفائهم أجل من باملرض أو باجلنون أصيبوا مبن القرب هذا على املضروبة القبة هذه إىل يأتون الذين

 وتعاىل سبحانه اهلل نعى وقد ,مجاد ميت امليت هذا ألن وذلك العقول يف سفهاء املكان هذا إىل حبضورهم

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ژ قوله يف األصنام يدعون الذين املشركني على

 نفسه ينفع ال فامليت  ٢١ - ٢٠النحل:  ژ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

 إذا : )قال حيث وسلم عليه اهلل صلى النيب عن احلديث به ثبت كما عمله انقطع قد إنه حتى غريه ينفع وال

 فإذا (له يدعو صاحل ولد أو به ينتفع علم أو جارية صدقة من إال ثالثة من إال عمله انقطع اإلنسان مات

 يأتون الذين اجلماعة هؤالء كان إذا نقول إننا ثم غريه ينفع فكيف بعمل نفسه ينفع ال امليت هذا كان

 ال ألنه أكرب شرك هذا فإن بنفسه يشفيهم امليت هذا أن يعتقدون املكان هذا إىل ومرضاهم مبجانينهم

 ۇئ ژ الرمحن وخليل احلنفاء إمام إبراهيم عن تعاىل اهلل قال كما وجل عز اهلل إال املرض من يشفي

 تعاىل اهلل جعلها أسباب إال هي ما الشفاء بها يكون اليت واألدوية  ٨٠الشعراء:  ژ ۆئ ۆئ ۇئ

 صاحب بأن القرب هذا إىل حيضرون الذين هؤالء اعتقد فإذا ,وجل عز اهلل شفاء من بها فالشفاء ,أسبابًا

 وهذا ,وشافيًا خالقًا تعاىل اهلل مع أن اعتقدوا ألنهم امللة عن خمرج أكرب شرك فإنه بنفسه يشفيهم القرب
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 من يدعون الذين أولئك أن اهلل كتاب من آية غري يف تعاىل اهلل بني وقد ,وتعاىل سبحانه اهلل ربوبية يف شرك

 ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ تعاىل قال ينفعوهم ال اهلل دون

 وئ ژ تعاىل وقال   ٥األحقاف:  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ

 ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ژ تعاىل وقال   ٢٣ - ٢٢سبأ:  ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يب ىب مب خب حب جب يئ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀپ     پ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ

 هو فإنه وتعاىل سبحانه ربهم إىل وايلجئ أن هلؤالء فنصيحيت ١٠٧يونس: ژ  ڤ ڤ ٹ ٹٹ

 بها اهلل أذن اليت األسباب يفعلوا أن بأس وال ,شفائهم على القادر وهو ,واألرض السموات ملكوت بيده الذي

 ,املرض هذا من للشفاء سببًا تعاىل اهلل جعله مما ذلك غري أو مباحة أدوية أو شرعية أدعية كانت سواء

 عليه اهلل صلى النيب ألن تهدم أن جيب السائل ذكره الذي القرب على بنيت اليت القبة هذه إن :أقول وأخريًا

 وسائل من ألنها يهدموها أن املسلمني على جيب فإنه قرب على بناية وكل القبور على البناء عن نهى وسلم

 ,والسنة الكتاب من الدليل وهو بالربهان الشرك وسائل على يقضوا أن عامة املسلمني على والواجب ,الشرك

 فإن بيده فليغريه منكرًا منكم رأى من ) وسلم عليه اهلل صلى النيب لقول باليد ذلك تغيري وهو بالسلطان أو

 مشارق يف املسلمني خوانيإ أنصح وإنين (اإلميان أضعف وذلك فبقلبه يستطع مل فإن فبلسانه يستطع مل

 اهلل دون مبن يتعلقون حيث الناس من كثري بها ابتلي اليت األعمال هذه مثل من أنصحهم ومغاربها األرض

 هذا ودعاؤهم وجل عز هلل كله األمر أن مع ,النفع وجلب الضر لكشف يدعونه به أملهم يعلقون ,وجل عز

 ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ وتعاىل تبارك اهلل قال باهلل شرك املخلوقني هلؤالء

 اهلل لغري العبادة من شيء وصرف عبادة الدعاء تعاىل اهلل وجعل   ٦٠غافر: ژ  ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ

 ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ژ تعاىل اهلل قال معه فالح وال وشرك كفر

 .اهـاهلداية وهلم لنا اهلل نسأل  ١١٧املؤمنون: ژ  ېئ ېئ ۈئ       ۈئ ۆئۆئ

 : (2/8كما يف فتاوى نور على الدرب )أيضا رمحه اهلل  وسئل 

 يف تفتوننا أن منكم نرجو :السؤال هذا يف يقول إب حمافظة من اليمن من أمحد السائل خريًا اهلل جزاكم

 قبور ثالثة من يقارب ما وجبانبه قبة عليه بين وقد ولي بأنه ويقولون رجل قرب لدينا يوجد السؤال هذا
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 وحنن املصلني خلف تقع املذكورة والقبور فيه يصلى ومكان مقدمة فيها جعلوا قد املذكورة والقبة أخرى

 أم صحيحة صالتنا هل والتوضيح النصح الشيخ فضيلة من فنرجو خلفنا من والقبور القبة هذه يف نصلي

 خريًا. اهلل جزاكم ؟ال

 ال فيه والصالة ,إقراره جيوز وال هدمه جيب فأنه قرب على بين بناء وكل ,حمرم القبور على البناء :اجلواب

 مردودة باطلة وصالتكم آمثون فأنتم صليتم وإن ,الساحة هذه يف تصلوا أن لكم حيل فال ,باطلة هي بل تصح

 دجااًل يكون قد ؟الولي هو ما :أقول ثم ,وكذبًا دجاًل يكون قد ؟ولي قرب هذا إن قال من :أقول إني ثم ,عليكم

 لقوله املتقون املؤمنون هم تعاىل اهلل وأولياء ,اهلل أعداء من وهو اهلل أولياء من إنه وقال الناس على دجل

 فالبد  ٦٣ - ٦٢يونس:  ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ تعاىل

 جيب هذا وبعد ,هذا يف دفن أنه يعلم وأن تقيًا مؤمنًا لكونه اهلل أولياء من هذا أن يعلم أن املقدمات هذه من

 .اهـفيها الصالة تصح وال عليه اليت القبة تهدم أن

 هـ ( 1422)ت  رمحه اهلل العالمة مقبل بن هاديشيخنا احملدث -10

 :255-252فقد قال يف رسالته اليت بعنوان )حول القبة املبنية على قرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ( ص  

 اخلامتة يف واجب املسلمني حنو هذه القبة وغريها من القباب

النهي عن البناء على القبور ولعن املتخذين هلا قد عرفت أرشدك اهلل مما تقدم ما ورد من األحاديث يف 

مساجد, وأن اختاذ القبور مساجد من شعار الكفار, وعرفت أيضًا النهي عن الصالة إىل القبور وعليها إال 

يف  صالة اجلنازة فإنها مستثناة من النهي بدليل األحاديث املتقدمة, وعرفت أنه ما أدخل القرب النبوي

ل الصالة والتسليم إال الوليد بن عبد امللك ومل ينب القبة أال امللك املنصور على ساكنه أفض املسجد

امللقب بقالوون يف القرن السابع, وبعد هذا ال أخالك تردد يف أنه جيب على املسلمني إعادة املسجد النبوي 

عليهم إزالة  كما كان يف عصر النبوة من اجلهة الشرقية حتى ال يكون القرب داخاًل يف املسجد, وأنه جيب

تلك القبة اليت أصبح كثري من القبوريني حيتجون بها, وقلنا إنه جيب عليهم إزالتها لقوله صلى اهلل عليه 

وسلم ) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( متفق عليه من حديث عائشة, وملسلم عنها رضي اهلل 

 ژعماًل ليس عليه أمرنا فهو رد (, ولقوله تعاىل عنها عن النيب صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ) من عمل 

, ولقوله صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ) إذا  ٧احلشر:  ژ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
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أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ( متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي 

 اهلل عنه.

نعمد إىل تلك القباب املشيدة على القبور فنجتثها من على األرض كما أمر  نفجدير بنا معشر املسلمني أ

النيب صلى اهلل عليه وسلم علي بن أبي طالب, ومن مل يفعل مع القدرة كان خمالفًا لرسول اهلل صلى اهلل 

    ڳ گ گ گ گ ک ک ک  ک ڑ ژعليه وعلى آله وسلم, واهلل عز وجل يقول 

وهو بأبي وأمي قد نهى عن ذلك واهلل  ًايسوغ لنا أن نتخذ قربه مسجد, فكيف ٦٣النور:  ژ ڳ ڳ

    ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژسبحانه وتعاىل يقول 

 پ پ پ ٻ  ٻ ٻ       ٻ ٱ ژ, ويقول ٦٥النساء:  ژ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

ويقول  ,٣٦األحزاب: ژ  ٹ   ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ

  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 .٢ – ١احلجرات: ژ  ڭ

وأي تقديم أعظم من رد نهيه عليه فإنا هلل إنا إليه راجعون, أو ليس رد حكم اهلل ورسوله يورث زيغ القلوب 

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ژومرضها كما يقول العلي األعلى يف شأن املنافقني 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے   ے  ھ ھ ھ ھ

 ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ  ائ ائ  ى ى ې       ې ې ې ۉ

 .٥٢ – ٤٧النور:  ژ   مئ حئ جئ ی ی ی       ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

حقًا إن بناء املساجد على القبور منشأة التقليد األعمى, قلد املسلمون فيه أعداءهم من اليهود والنصارى, 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وكما أخرب بذلك الصادق املصدوق يف احلديث الصحيح ) 

 (. ؟حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, قيل يا رسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال: فمن
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 ٺ ڀ ژثم قلد املسلمون املتأخرون آباءهم وأجدادهم يف ذلك كما قال تعاىل حاكيًا عن الكفار 

, وال ريب أن التقليد األعمى داء عضال ال يرجع ٢٣الزخرف:  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ژصاحبه إال أن يشاء اهلل كما أخرب تعاىل عن الكفار 

 .١٧٠البقرة: ژ  ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺٺ ڀ

والشرع فنصيحيت ملن يبنون املساجد على القبور بنية حسنة أن ينظروا هل فعلهم هذا موافق للشرع أم ال؟ 

هو ما أتانا من عند اهلل يف كتابه أو على لسان نبيه حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم, ال ما جاء عن آبائنا 

 وأجدادنا رمحهم اهلل من العادات السيئة والتقاليد العمياء اجلاهلية.

عمل ذلك, فإن ال عذر لك عند اهلل يف خمالفة شرع اهلل حبجة أن العامل الفالني  واعلم أيها املسلم أنه

 العامل ليس مبعصوم عن اخلطأ.

وكم من جاهل اغرت مبن يظن أنهم من أهل العلم وهم من أجهل خلق اهلل,ولذلك إذا نهي اجلهال عن بناء 

املساجد على القبور أو التمسح بأتربة املوتى أو غريها من الشركيات قالوا هذا العامل الفالني يفعله 

 أرسل إلينا إال حممدًا صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم, فإنا هلل وإنا إليه راجعون.كأنهم ال يعلمون أن اهلل ما 

, وأن النفقة اليت تصرف وأخريًا أنصح لعلماء اإلسالم أن يبينوا للمجتمع اإلسالمي ضرر البناء على القبور

يبينوا حلكام املسلمني يف بناء القباب ال تعود على اإلسالم, فإنها جملبة للشركيات والبدع واخلرافات, وأن 

 أنه جيب عليهم هدم البناء على القبور من قباب وغريها, فإن بقاء ذلك من أنكر املنكرات.

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژوإني أحذركم معشر العلماء أن يتناولكم قوله تعاىل 

  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ

 .١٦٠ – ١٥٩البقرة: ژ  ۉ ۅ ۅ ۋۋ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوأحذركم أن تكونوا كعلماء أهل الكتاب إذ يقول العلي األعلى فيهم 

 .١٨٧آل عمران:  ژ ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ
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هذا وليعلم أنه مل يتسع لي الوقت لذكر أقوال أهل العلم يف مسألة البناء على القبور وإن كانوا جممعني 

, 7املنهي عنها كما ذكره الشوكاني يف شرح الصدور يف حتريم رفع القبور ص على أنه بدعة من البدع 

االطالع على شيء من ذلك فعليه مبراجعة فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد, ومعارج األلباب  أراد فمن

, وتطهري االعتقاد للصنعاني, وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه للنعمي, وشرح الصدور للشوكاني

 ابن القيم رحم اهلل اجلميع.اهـ احلافظ

 

 حفظه اهلل العالمة صاحل الفوزان-11

 يف الكالم على حديث أبي اهلياج األسدي: 268فقد قال يف كتابه إعانة املستفيد شرح كتاب التوحيد ص 

 .باآللة ملتقطة أو مرسومة أو جمّسمة صورة كّل فتُعّم النفي، سياق يف نكرة (صورة) (صورًة تدع ال أنقوله )

 تتّم الصورة ألّن رأس، بدون شكل جّمرد تصبح حتى رأسها، بقطع أو بإتالفها، يكون وطمُسها (طمسَتها إالَّ)

 .والوجه بالرأس وتتكامل

 فُيصبح الصورة ُعُنق يف خطًَّا جيعل أّنه املتحيِّلني أو اجُلّهال بعض يفعله كما الصورة طمس معنى وليس

 .متامًا وإخفائه بتلطيِخه وإّما بقطعِه، إّما الرأس ُتزيل أن: الطمس ألن كالّطوق،

 كما القرب، تعظيم أجل من بناية القرب على ُيبنى بأن املرتفع،: املشرف (سّويته إاّل مشِرفُا قربًا وال): فقوله

 القبور جتصص أو شرب، من أكثر مرتفعة تصبح حتى ترابها غري عليها يزاد أو األضرحة، بناء من يفعل

 .الشرك إىل وسيلة ألّنه حرام، كله فهذا ذلك، أشبه وما عليها، ويكتب

 يدلُّكم مما القبور على البناء وتسوية الصورة طمس بني مجع وسلم عليه اهلل صلى الرسول كون والحظوا

 إىل وسيلة القبور على البناء أن فكما الشرك، إىل وسيلة أّنه التصوير منع يف العظيمة العلل من أّن على

 أبي بن علي كلف وسلم عليه اهلل صلى الرسول كون وأيضًا ,الشرك إىل وسيلة التصوير فكذلك الشرك،

 تسوغ خاصية هلم أن ويزعمون البيت أهل يف يغلون الذين على به يرد مما املهمة بهذه عنه اهلل رضي طالب

 .قبورهم يف الغلو

 القباب بهدم األمر: هذا ففي بالّتراب، أو بالبناء، مرتفعًا: يعين (مشِرفًا قربًا وال): وسلم عليه اهلل صلى وقوله

 على يعمل أن مسلم كّل مهّمة ومن اأُلمور والة مهّمة من هذا وأّن األضرحة، بهدم واألمر القبور على اليت

 األمور بوالة يتصل فإّنه ُسلطة له ليس كان وإن باليد، فيزيله وقدرة سلطة له كان فإن الشيء هذا إزالة
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 من املسلمني وحيذر ,بإزالته أمر وسلم عليه اهلل صلى الرسول ألن إزالته، يلزمهم أمر هذا أن ويبِّني ويبلِّغ

 اهـ.مشروع هو مما القبور حنو وعمله اختاذه يلزم وما املوتى دفن يف السّنة هلم ويبيِّن القبور على البناء

 هـ ( 1352رمحه اهلل )ت  الشقرييحممد بن أمحد الشيخ -12

 : (1/110قال يف كتابه السنن واملبتدعات ) فقد 

 فصل يف بدع زيارة القبور وحتريم رفعها وبناء القباب عليها

 وعمل املشايخ، قبور على القباب بناء أن - الغراء شريعتنا حقائق لفهم ووفقنا وإياك اهلل هداني أخي اعلم

 املفضضة النحاس املقاصري وعمل ونفيسها، األقمشة غالي من واألخضر باألمحر وكسوتها التوابيت،

 أو عليها، القرآنية اآليات وكتابة احليطان على الزينات وتنسيق عليها، واملصابيح القناديل وتعليق واملذهبة

 اشتداد من أنه شك ال عليها املساجد بناء وكذا امليت، بذكر لإلشادة الشعرية األبيات أو املقبور، اسم

 وأفحش اإلسالم، يف الكبائر أكرب من هذا أن ريب وال. رمحته من وطردها ولعنها األمة، هذه على اهلل غضب

 وإليكم الطاعات، وأجل وأعظم القربات، أفضل من أنها والعوام واجلهلة الطغام من كثري يظن اليت املعاصي

 .تعملون مقتضاها وعلى تفهمون السامي وملغزاها تؤمنون، بها عساكم ذلك، يف الواردة األحاديث بعض

 أكتب ملن أحالمهم، وسفهت عقوهلم، ضلت ملن مسح؟ سهل حنيف دين حقائق أكتب وملنأقول  ملن ولكن

 العالية اجلنات واستبدلوا باملغفرة، والعذاب اهلدى، على العمى واستحبوا قلوبهم، ومسخت نفوسهم ذلت ملن

 وأحقر. الناس أقل يكونوا بأن رضوا وشعوب ألمم أكتب كيف وانتقامه، بغضبه اهلل ورضوان احلامية، بالنار

 تراث وباعوا ورفعتهم، علوهم وباعوا وكرامتهم، عزتهم وباعوا سيادتهم، باعوا الناس؟ وأحط وأرذل الناس،

 ورئاسة وإدارة ودنيا، ودين ودولة، وقوة وعروش، ملك من ترك ما وكل ،[ وسلم عليه اهلل صلى] حممد

 .وكياسة وحصافة، وأنفة، وشجاعة، وشهامة وسيادة،

 العودة آملني ملل غري من نكتب نزال وال ونكتب ونكتب ونقول نقول أن علينا وفرض القول، من بد ال أنه إال

 القبور يف من يبعث الذي موتها، بعد األرض حييى الذي اهلل أن معتقدين تائبني نادمني اهلل إىل والرجوع

 .اهـالقديم جمدنا ونعيد. عالية اإلسالم راية لنرفع أماتنا، بعدما حييينا أن على قادر

 ثم سرد عددًا من األدلة اليت أوردتها يف أول البحث الدالة على حتريم بناء القباب ورفع القبور.
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 1بعض فتاوى علماء األزهر-13

 رمحه اهلل 2فضيلة الشيخ عبد اجمليد سليم-1

 اخلطط يف ذكرهما ورد قربان أيبك الدين عز مسجد بوسط يوجد :يأتي ما األوقاف وزارة إليه كتبت

 . وخلفهما أمامهما الشعائر وتقام التوفيقية

 بناء جدد الذي جده ألن القربين هذين أحد يف دفنه مصر حمافظة إىل املسجد هذا رئيس طلب وقد

 .ذلك يف الشرعي احلكم ببيان التفضل فنرجو . بأحدهما مدفون املسجد

 كبري وال صغري ال ميت املسجد يف يدفن أن جيوز ال بأنه تيمية ابن اإلسالم شيخ أفتى قد أنه نفيد: اجلواب

 . باملقابر تشبيهها جيوز ال املساجد فإن . غريه وال جليل وال

 وإما القرب بتسوية إما غري الدفن قبل املسجد كان فإن مسجد يف ميت دفن جيوز ال إنه أخرى فتوى يف وقال

 صالة من له جعل عما املسجد من جلزء إخراجًا املسجد يف الدفن يف ألن وذلك اخل جديدًا كان إن بنبشه

 . شرعًا جائز غري وذلك العلم وتدريس والذكر النفل من وتوابعها املكتوبات

 . عنده أو القرب هذا إىل الصالة إىل يؤدى السؤال يف الوارد الوجه هذا على املسجد يف قرب اختاذ وألن

 
جميع فتاوى علماء األزهر وتراجمهم  منقولة من رسالة بعنوان " فتاوى كبار علماء األزهر الشريف حول األضرحة والقبور   1

 والموالد والنذور". 
م حامالً العالمية من الدرجة  1908م محافظة البحيرة, تخرج من األزهر عام 1882شيخ عبد المجيد سليم من مواليد عام هو ال 2

األولى, وشغل وظائف التدريس والقضاء واإلفتاء ومشيخة الجامع األزهر, ومكث في اإلفتاء قرابة عشرين عاماً, وله من الفتاوى ما  

مشيخة األزهر مرتين, أُقيل في أوالهما ألنه نقد الملك, ثم استقال من المنصب في المرة الثانية في   يربو على خمسة آالف فتوى, وتولى 

 م.1954أكتوبر 7هـ 1374من صفر  10م, وتوفي في صباح يوم الخميس 1954سبتمبر  17
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 الصراط ضاءتقا كتابه يف تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ذلك حظر على دالة كثرية أحاديث وردت وقد

 عند الصالة عن بالنهى تواترت وسلم عليه الّله صلى النيب عن النصوص إن :نصه ما 158 صفحة املستقيم

 . عليها املساجد بناء أو مساجد واختاذها مطلقًا القبور

 جتلسوا ال : )يقول وسلم عليه الّله صلى الّله رسول مسعت قال مرثد أبى عن مسلم رواه ما األحاديث ومن

 . (إليها تصلوا وال القبور على

 ال -القيم  ابن أي - وقال نبش املسجد يف امليت دفن إذا أنه على وغريه أمحد اإلمام نص: القيم ابن وقال

 قال ما آخر إىل للسابق احلكم وكان منه منع اآلخر على طرأ أيهما بل وقرب مسجد اإلسالم دين يف جيتمع

 . املعاد زاد كتابه يف

 كراهة على واألصحاب الشافعي نصوص اتفقت :نصه ما 316 صفحة املهذب شرح يف النووي اإلمام وقال

 . األحاديث لعموم غريه أو بالصالح مشهورا امليت كان سواء القرب على مسجد بناء

 موسى أبو احلافظ قال ,غريه أو صاحلًا امليت كان سواء القبور إىل الصالة وتكره :واألصحاب الشافعي قال

 نص وقد لألحاديث له إعظامًا وال به تربكًا عنده وال قرب إىل يصلى وال:الّله رمحه الزعفراني اإلمام قال

 املسجد يف جنازة على صلى من والسالم الصالة عليه لقوله املسجد يف اجلنازة صالة كراهة على احلنفية

 وتوابعها يعنى املكتوبات ألداء بين املسجد أن إحداهما بعلتني الكراهة هذه اهلداية صاحب وعلل له أجر فال

 . العلم وتدريس والذكر النوافل من

 وهى الروايتني إحدى هو كما حتريم كراهة املذكورة للعلة مكروهة املسجد يف اجلنازة صالة كانت وإذا

 إخراج فيه املسجد يف الدفن ألن باحلظر أوىل املسجد يف الدفن كان وغريه قاسم العالمة اختارها اليت

 شرعًا جوازه عدم يف شك ال مما وهذا وتوابعها املكتوبات صالة من املسجد له جعل عما فيه املدفون اجلزء

 واهلل أعلم.اهـ

 وسئل الشيخ عبد اجمليد سليم رمحه اهلل السؤال التالي :

وقفت امرأة وقفًا وقررت أن يعمل من إيراد الوقف تركيبتان من الرخام توضع إحداهما فوق قربها واألخرى 

 جائز شرعًا فما احلكم؟فوق قرب زوجها, وقد مسع القائم بتنفيذ الوصية أن هذا الفعل حمرم وغري 

 :اجلواب
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 من العظيمة الزيادة تكره بل الدفن، بعد لإلحكام كرهوي للزينة، لوو القرب على البناء رفع حيرم أنه اعلم 

 الّله رسول نهى : )قال جابر عن مسلم صحيح يف ملا عنه، منهي وهو البناء مبنزلة ألنه القرب، على الرتاب

  .احملتار رد وحاشيته املختار الدر من انتهى ( عليه يبنى وأن القرب جيصص أن وسلم عليه الّله صلى

 يف يكون أن إال باطلة فالوصية قبة قربه على توضع أو قربه يطني بأن أوصى وإذا: " اهلندية الفتاوى وفى

 ". حنوه أو سبع خلوف التطيني إىل حيتاج موضع

 شراءهما الواقفة شرط بطل كذلك األمر كان ومتى ،شرعًا جيوز ال الرتكيبتني فوضع ذلك على وبناء 

 الواقف عينها اليت اجلهة إىل صرفه بطل ما ألن الفقراء إىل املبلغ هذا صرف ووجب عينته، الذي باملبلغ

 جهة يف بصرفه يقضي ما إلينا املستفتى يرسلها مل اليت الوقف حجة يف يكن مل إذا وهذا الفقراء، إىل صرف

 .اهـأعلم والّله الفقراء غري أخرى

 جلنة الفتوى باألزهر -2

 السؤال التالي:فقد وجه إليها 

دفن شخص بطابق علوي ودفن قبال والده بالطابق األرضي من املقربة, ويراد نقل األول إىل مقام شيد له, 

االمسنت, فهل وباألرض رطوبة ضاربة باجلدران ظاهرة للعيان حتى إن اجلدران ال متسك مواد البناء فيها 

 من أئمة املسلمني من جييز نقل امليت بعد دفنه؟

اجلواب: اطلعت اللجنة على هذا وتفيد بأنه إذا كان احلال كما ذكر به جاز نقل هذا امليت إىل مكان آخر, 

ولكن ال جيوز شرعًا نقله على ضريح أو قبة كما يصنعه بعض الناس ملن يعتقدون فيه الوالية والصالح, 

نهى عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد روى مسلم وغريه عن أبي اهلياج األسدي حيان بن فإن هذا 

حصني عن علي رضي اهلل عنه قال : ) أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أال تدع 

 متثااًل إال طمسته وال قربًا مشرفًا إال سويته (.

: ) نهى النيب صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبنى وعن جابر رضي اهلل عنه قال

 عليه ( رواه أمحد ومسلم والنسائي وأبو داود والرتمذي وصححه.

 : ) نهى أن يبنى على القرب أو يزاد عليه أو جيصص أو يكتب عليه (. -أي الرتمذي  –ولفظه 

 أولًيا دخوًلا احلديث حتت الداخل القبور رفع ومن " قال الشوكاني رمحه اهلل يف شرحه للحديث األول:

 هلا يبكي مفاسد من وحتسينها القبور أبنية تشييد عن سرى قد وكم... القبور على املعمورة واملشاهد القبب
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 النفع جلب على قادرة أنها فظنوا ذلك وعظم لألصنام الكفار كاعتقاد هلا اجلهلة اعتقاد منها اإلسالم

 من العباد يسأله ما منها وسألوا املطالب لنجاح وملجأ احلوائج قضاء لطلب مقصًدا فجعلوها الضرر ودفع

 تفعله اجلاهلية كانت مما شيًئا يدعوا مل إنهم وباجلملة واستغاثوا بها ومتسحوا الرحال إليها وشدوا ربهم

 من اجلزء الثالث . 325صفحة " إىل آخر ما قال يف راجعون إليه وإنا للَّه فإنا فعلوه إال باألصنام

ومجلة القول: أن اللجنة ترى حتريم نقل هذا امليت إىل ضريح أو قرب ذي قبة؛ لألحاديث اليت ذكرها 

 الشوكاني وغريه, وهي مفاسد متس بالعقيدة وختل باإلميان الصحيح.اهـ

 

 1فضيلة الشيخ أمحد حسن الباقوري-3

اإلسالمية يف اهلند إىل فضيلة األستاذ الشيخ أمحد حسن الباقوري وزير وجهت بعض اهليئات الدينية 

 األوقاف سؤااًل قالت فيه:

هل من اجلائز شرعًا تزيني القبور وإقامة أضرحة عليها؟ وهل جيوز شرعًا إقامة مرافق جبوارها مثل السبيل 

ر أو إضاءتها يف ليلي املواسم واملسجد واالسرتاحة؟ وما احلكم يف وضع بعض األصص )الزهريات( على القبو

 الدينية؟

جابته على ما يتعلق بتزيني القبور وإقامة أضرحة عليها بأن هذا : استهل فضيلة األستاذ الباقوري إاجلواب

الوثنية وعبادة األشخاص, وقد منعه اإلسالم ونهى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم وحث من العمل ضرب 

ي اهلل عنه قال: ) نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب على تركه, فقد روي عن جابر رض

 وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (.

وقال علي رضي اهلل عنه ألحد أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو يوصيه: ) أال أبعثك على ما بعثين 

 ًا مشرفًا إال سويته (.عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أال تدع متثااًل إال طمسته وال قرب

وإذا كان املسلمون اليوم يتخذون من تزيني القبور جمااًل للتفاخر والتظاهر, وميضي بعضهم يف الشطط 

حتى يقيم الضريح على القرب إظهارًا للميت بأنه من أولياء اهلل, أو بأنه من ساللة فالن أو فالن, استغالاًل 

 حرام يف حرام.هلذه الرابطة على حساب الدين, فإن ذلك 

 
سوهاج, تخرج من األزهر وأصبح من م بـ"باقور" مركز "طما" بمحافظة 1907هو الشيخ أحمد حسن الباقوري من مواليد عام  1

م, 1959م, نجح في إدارة وزارة األوقاف حتى عام 1952في العلم والسياسة, عين وزيراً لألوقاف بعد ثورة  علمائه, وله تاريخ حافل

 م.1985أغسطس  27م ُعين مديراً لجامعة األزهر, توفي أثناء عالجه في لندن في 1964وفي عام 
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أما إقامة مرافق جبوار القبور كالسبيل واملسجد واالسرتاحة, فإن اإلسالم يكره مزامحة القرب والتضييق 

عليه, وهذا إن كانت تلك املرافق على أرض عامة للدفن فيحرم شرعًا شغلها بأي بناء آخر سوى القبور, ويف 

 .األرض متسع لتلك املرافق فيما جياورها أو يقرب منها

بقي موضوع إضاءة القبور إشادة بها وبأصحابها, وهذا ليس من الدين يف شيء,ألن الذي يضيء القرب هو 

 عمل امليت وما ادخر من صاحل وطيب, ال تلك القناديل أو الشموع أو الثريات اليت أقامها احلي الغين.

اإلسالم دين املساواة بني  وقد سأل مندوب األهرام األستاذ الباقوري عن نظرة اإلسالم إىل ذلك فقال:

األحياء, فكيف يفرق بني املوتى يف أشكال القبور ومظاهرها؟ ثم إن اإلسالم يقرر أن القرب وقف على امليت أن 

يضعوا على القرب ما يشري إليه, لكيال يقع من احلي اعتداء على مكان أخيه امليت فيرتكه له بعد ما ترك 

 صغرية.هذه الدنيا مجيعها واستقر يف حفرة 

فإذا جاء األغنياء فأقاموا ملوتاهم األضرحة والقباب وأضاءوها وحفوها باحلدائق أو األشجار فإن اإلسالم لن 

ا على اهلل من مظاهر وأضاعوا من أموال وعلى ما اجرتؤو يقيم هلم وزنًا بل سيحاسبهم على ما أسرفوا

 القربى الكاذبة اخلداعة.

إقامة األضرحة والقباب أن انصرفوا عن اجلوهر إىل املظهر, فشمخت وقد كان من َتَرسُّل األغنياء يف 

القباب واألضرحة يف أحناء العامل اإلسالمي, وسابقت املآذن وأقيمت املوالد, كل هذا اكتفاء بأنه يؤدي 

عند اهلل ما قصرت عنه أنفسهم من صالة أو صوم أو حج أو زكاة, ونتج عن ذلك أن عظم املسلمون أصحاب 

الكبرية والقباب العالية, وحنن نرى يف مصر دلياًل على هذا يف أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه  األضرحة

وسلم الذين دفنوا فيها, مثل عمرو بن العاص وعقبة بن نافع ممن ال يوليهم املسلمون عناية مثل غريهم من 

 بنص حديث رسول اهلل صلى أصحاب األضرحة والقباب العالية مع أنهم دونهم يف املكانة والقربى من اهلل

 اهلل عليه وسلم وإمجاع أهل العلم والفقه من املسلمني.

هذا يف مصر, وله أشباه يف البالد األخرى, فقد عرف املستعمرون واحملتلون هذه النقطة من الضعف فعنوا 

 الناس هلم وأطاعوهم راضني.والقباب يف ربوع البالد, فانصاع  أول ما عنوا بإقامة األضرحة

وحنن مجيعًا نعلم حيلة نابليون وخديعته للشعب املصري ببيانه املشهور عقب احتالله القاهرة, حني سلك 

السبيل إلينا بتظاهره باإلسالم واحرتامه إياه, وحني ترسم خطاه اجلنرال مينو الذي أعلن أن امسه عبد اهلل 

 مينو.
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باستغالل املظهر اإلسالمي واستيالئه به كذلك حنن ال ننسى خداع لورانس الذي نفذ إىل صميم العروبة 

 على أكثر اجلزيرة العربية.

ر يف آسيا من أن الضرورة وبهذه املناسبة أذكر أن أحد كبار املستشرقني حدثين عن بعض أساليب االستعما

ضي بتحويل القوافل اآلتية من اهلند إىل بغداد عرب تلك املنطقة الواسعة إىل اجتاه جديد كانت تق

ر فيه غاية, ومل جتد أية وسيلة من وسائل الدعاية جتعل القوافل ختتاره, وأخريًا اهتدوا إىل إقامة للمستعم

عدة أضرحة وقباب على مسافات, وما هو إال أن اهتزت اإلشاعات مبن فيها من األولياء, ومبا شوهد من 

 كراماتهم, حتى صارت تلك الطرق مأهولة مقصودة عامرة.

الصة لوجه اهلل إىل املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها أن ُيقلعوا عن مظاهر وأحب أن أرسلها كلمة خ

املقابر, فإنها نعرة للفرد ودعوة إىل األنانية وإىل األرستقراطية املمقوتة اليت قتلت روح الشرق مجيعًا, وأن 

ى اآلخر إال بالتقوى, يعودوا إىل رحاب الدين اليت تسوي بني الناس مجيعًا أحياًء وأمواتًا, ال فضل ألحد عل

 وما قدمت يداه لإلنسانية من أعمال خالصة لوجه اهلل.اهـ

  1فضيلة األستاذ الشيخ عبد اللطيف محزة -4

 يفم املتضمن بيان احلكم الشرعي فيمن يدفنون موتاهم 1984لسنة  261يف الطلب املقيد برقم فقد سئل 

 .مبوتاهم الناس ليتبارك النواحي مجيع من فيها يسكنون اليت لدورهم املالصقة ساحتهم

 :فأجاب رمحه اهلل 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ  گ    ک ک ژ تعاىل قال 

 تكريم من القرب يف دفنه أي (اإلنسان أقرب) أن يتبني الكرمية اآليات هذه مفهوم من ،ژ   ۀ ۀ ڻ

 وال األحياءتؤذي  منه رائحة ظهور ردمها بعد ومتنع امليت توارى حفرة القرب وأقل ، عليه اهلل نعم ومن له اهلل

 امليت فيها يوضع القبلة جهة القرب جانب يف حفرة وهو اللحد القرب وأكمل وحنوه سبع نبشها من يتمكن

 باإلمجاع مستحب اللحد يف والدفن(  الينء الطوب هو نبلال)  عليه اللنب ينصب املسقف كالبيت وجتعل

 يف تكلموا حتى قشوال اللحد يف اختلفوا وسلم عليه اهلل صلى النيب مات ملا)  علينها اهلل رضى عائشة لقول

 إىل فأرسلوا ميتًا وال حيًا وسلم عليه اهلل صلى النيب عند تصخبوا ال عمر فقال أصواتهم وارتفعت ذلك

 
م أتم حفظ القرآن الكريم بُكتاب القرية 1923عبد الغني حمزة من مواليد محافظة البحيرة أول مايو سنة  هو الشيخ عبد اللطيف 1

م, ثم تدرج بالمناصب حتى 1950والتحق باألزهر ثم كلية الشريعة حيث حصل على درجة العالمية من المجلس األعلى لألزهر عام 

 م ثم ع1982ة في يناير سنة انتدب لمدة ثالثة شهور للقيام بعمل مفتي الجمهوري 

ين مفتياً للجمهورية في أواخر مارس سنة   م.16/9/1985م, توفي في 1982ُُ
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 ماجه ابن أخرجه(  دفن ثم وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول فلحد الالحد فجاء مجيعًا والالحد الشقاق

 األرض تكون أن إال الشق من أفضل اللحد يف الدفن أن على دلت أخرى وأحاديث ثقات ورجاله صحيح بسند

 جوانبها وتبنى القرب وسط يف مستطيلة حفرة وهو الشق إىل فيصار اللحد انهيار منها خياف لينة رخوة

 ميس ال حبيث قلياًل السقف ويرفع غريهما أو واخلشب باللنب عليه ويسقف امليت فيها يوضع غريه أو باللنب

 املنزل يف صغريًا ولو امليت دفن احلنفيني عند ويكره مكروه الشق يف فالدفن صلبة األرض كانت إذا أما امليت،

 يدفن كان وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن أفضل للدفن املعدة املقربة يف والدفن باألنبياء خاص هذا ألن

 املقربة يف أصحابه دفن وسلم عليه اهلل صلى النيب أن وورد املوتى لدفن خمصص مكان وهو بالبقيع املوتى

 ابن حديث من بكر أبى لقول باألنبياء خاص فهذا الدار أو املنزل يف الدفن أما أوىل، بفعله االقتداء فكان

 علي وافق وقد(  يقبض حيث دفن إال نيب قبض ما)  يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت عباس

 .أيضًا مسعته أنا :وقال ذلك على الصديق وجهه اهلل كرم

 اقتداء للمقابر املخصص املكان وفى لذلك املعدة املقابر يف األموات دفن واألوىل األفضل أن نرى ذلك وعلى

 .اهـأعلم وتعاىل سبحانه واهلل وسلم، عليه اهلل صلى النيب بفعل

 مفيت الديار املصرية  1فضيلة الشيخ حسن مأمون -5

 السؤال التالي:فقد سئل رمحه اهلل 

 األولياء والطواف باملقصورة وتقبيلها والتوسل باألولياء؟ما حكم الشرع يف زيارة أضرحة 

 :فأجاب رمحه اهلل 

ل ما يقرب َذّكر أواًل أن أصل الدعوة اإلسالمية يقوم على التوحيد, واإلسالم حيارب جاهدًا كأود أن ُأ

سب جاهلية, باهلل, وال شك أن التوسل باألضرحة واملوتى أحد هذه املزالق وهي روا اإلنسان من مزالق الشرك

فلو نظرنا إىل ما قاله املشركون عندما نعى عليهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم عبادتهم لألصنام قالوا له 

فهي نفس احلجة اليت يسوقها اليوم الداعون للتوسل  ژ  ڳ گ   گ گ گ ک ک ژ

باألولياء لقضاء حاجة عند اهلل أو التقرب منه, ومن مظاهر هذه الزيارة أفعال تتنافى كلية مع عبادات 

إسالمية ثابتة, فالطواف يف اإلسالم مل يشرع إال حول الكعبة الشريفة, وكل طواف حول أي مكان آخر حرام 

 
, وظل يعمل في مناصب القضاء بمصر والسودان خمسة وأربعين عاماً, وفي بالقاهرة 1894هو الشيخ حسن مأمون من مواليد عام  1

سنوات عاد بعدها إلى القاهرة رئيساً لمحكمة مصر االبتدائية الشرعية,   م عين قاضياً لقضاة السودان, وظل في منصبه ست 1941عام 

 عين مفتياً للديار المصرية. 1955ثم عضواً في المحكمة الشرعية العليا, ثم نائباً لها ثم رئيساً, وفي عام 
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 اإلسالم مل يسن إال للحجر األسود وحتى احلجر األسود قال فيه عمر رضي اهلل عنه وهو شرعًا, والتقبيل يف

 يقبله ) واهلل لوال أني رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقبلك ما فعلت (.

 فتقبيل األعتاب أو حناس الضريح أو أي مكان به حرام قطعًا.

ها يف الدنيا؛ فالشفاعة ارتبطت يف أذهاننا مبا حيدث يف وتأتي بعد ذلك مسألة الشفاعة وهذه يف اآلخرة غري

هذه احلياة من توسط إنسان آلخر أخطأ عند رئيسه, ومن بيده أمره, يطلب أن يغفر له هذا اخلطأ, وإن كان 

هذا املخطئ ال يستحق العفو واملغفرة, غري أن اهلل سبحانه وتعاىل قد حدد طريق الشفاعة يف اآلخرة, فهذه 

شخاص يستحقون هذه الشفاعة, وهؤالء أيضًا ملن يرتضي اهلل هلم أن يشفعوا أل لن تكون إالالشفاعة 

حيددهم اهلل, إذن فكل هذا متعلق بإذن اهلل وحكمه, فإذا حنن سبقنا هذا احلكم بطلب الشفاعة من أي إنسان 

هم, وعلى ذلك يتضح فإن هذا عبث ألننا ال نستطيع أن نعرف من سيأذن اهلل هلم بالشفاعة ومن يشفعهم في

أن كل زيارة لألضرحة والطواف حوهلا وتقبيل املقصورة واألعتاب والتوسل باألولياء وطلب الشفاعة منهم 

 كل هذا حرام قطعًا ومناف للشريعة وفيه إشراك باهلل.

 وعلى العلماء أن ينظموا محلة جادة لتبيان هذه احلقائق, فإن الكثري من العامة بل ومن اخلاصة ممن مل

تتح هلم املعرفة اإلسالمية الصحيحة يقعون فريسة هذه الرواسب اجلاهلية اليت تتنافى مع اإلسالم, وإذا 

أخذ الناس بالرفق يف هذا األمر فال بد أنهم سوف يستجيبون للدعوة, ألن اجلميع حريصون وال شك على 

 التعرف على حقائق دينهم.اهـ

 هـ ( 1225) ت  العالمة محد بن معمر رمحه اهلل-14

 : (64-58 /1 ) له والفتاوى واملسائل الرسائل جمموعةفقد قال كما يف 

 القبور؟ على البناء جيوز فهل: فقالوا الثالثة املسألة وأما

 وأمر القبور على البناء عن نهى أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن والسنن الصحيحني يف ثبت: فنقول

 ثابت بن حبيب عن سفيان عن وكيع حدثنا حييى حدثنا: قال حيث صحيحه يف مسلم رواه كما ابهدمه

 اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك أال: علي لي قال: قال األسدي اهلياج عن أبي وائل أبي عن

 .سويته إال مشرفًا قربًا وال طمسته، إال متثااًل تدع ال أن وسلم عليه

 جابر عن الزبري أبي عن جريج ابن عن غياث بن حفص حدثنا قال شيبة أبي بن بكر أبو حدثنا: أيضًا وقال

 .عليه يكتب وأن عليه، يبنى وأن القرب، جيصص أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى: قال عنه اهلل رضي
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بن شفي  مثامة أن احلارث بن عمرو حدثين قال وهب حدثنا قال ليياال سعيد بن هارونحدثين : أيضًا وقال

 ثم فسوي بقربه فضالة فأمر. لنا صاحب فتويف بردوس الروم بأرض عبيد بن فضالة مع كنا: قال حدثه

 .بتسويتها يأمر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال

 حدثنا مهدي بن الرمحن عبد حدثنا: بشار بن حممد حدثنا( القبور تسوية يف جاء ما باب: )الرتمذي وقال

 على أبعثك أال: األسدي اهلياج ألبي قال عنه اهلل رضي عليًا أن وائل أبي عن ثابت أبي عن حبيب عن سفيان

: قال. طمسته إال متثااًل وال سويته، إال مشرفًا قربًا تدع ال أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما

 جابر عن الباب ويف

 بن أزهر حدثنا(: عليها والكتابة وجتصيصها القبور على البناء عن النهي يف جاء ما باب) يف ماجه ابن وقال

 صلى اهلل رسول نهى: قال جابر عن الزبري أبي عن أيوب عن الوارث عبد حدثنا وحممد بن زياد قاال  مروان

 .القبور جتصيص عن وسلم عليه اهلل

 نهى: قال جابر عن موسى بن سليمان عن جريج ابن عن غياث بن حفص حدثنا سعيد بن اهلل عبد وحدثنا

 .شيء القبور على يكتب أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

بن  زيدي بن الرمحن عبد حدثنا وهيب حدثنا الرقاشي اهلل عبد بن حممد حدثنا حييى، بن حممد وحدثنا

 .القبور على يبنى أن نهى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن سعيد أبي عن خميمرة بن القاسم عن جابر

 ما بهدم يأمرون مبكة األئمة رأيت: األم يف اهلل رمحه الشافعي قال: مسلم شرح يف اهلل رمحه النووي قال

 يف ثبت( احملتاج قوت) يف اهلل رمحه األذرعي وقال.. سويته إال مشرفًا قربًا وال: قوله اهلدم ويؤيد يبنى،

: كج ابن القاضي وقال. الكتابة عن النهى: وغريه الرتمذي ويف والبناء التجصيص عن النهى مسلم صحيح

 .باطلة عليها والوصية غريها، وال قباب عليها يبنى أن جيوز وال

 القياس هو بل النهى، علم من على حاجة غري من وغريه ملكه يف بالتحريم اجلزم يبعد وال: األذرعي قال

 وأما. ذلك بدون ثبت والتحريم والكفار، للجبابرة واملضاهاة املباهاة القبور على البناء يف والوجه احلق،

. حترميه يف ريب فال عليه الكثرية األموال وانفاق العظيمة، األبنية من وغريها القباب ببناء الوصية بطالن

 األذرعي كالم انتهى! بذلك بالوصية ويعمل العصر حكام من الورثة ذلك يلزم ممن العجب كل والعجب

 .اهلل رمحه

 أصحابه، عليه كان وما عنه، نهى وما به، أمر وما القبور، يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة مجع ومن

 له مناقضًا لألخر، مضادًا أحدهما وجد وغريهما واحملجوب طالب أبي قرب مع فعلكم من عليه أنتم ما وبني
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 وأنتم ذكره، تقدم كما القبور على البناء عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فنهى. أبدًا تمعانجي ال حبيث

 عليه اهلل صلى اهلل رسول ونهى قبة، عشرين من أكثر( املعالة) يف رأيته والذي العظيمة، القباب عليها تبنون

 فوق ومن اجلوخ، ولباس عليه الذي والتابوت الرتاب غري عليها تزيدون وأنتم ترابها غري عليها يزاد أن وسلم

 .واجلص باألحجار املبنية العظيمة القبة ذلك

 عليه، يكتب أو القرب، جيصص أن نهى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن: جابر حديث من داود أبو روى وقد

 .مسلم صحيح يف تقدم كما عليها الكتابة عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ونهى عليه، يزاد أو

 األسود بن الرمحن عبد حدثنا( عليها والكتابة القبور جتصيص يف جاء ما باب) الرتمذي عيسى أبو وقال

 أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى: قال جابر عن الزبري أبي عن جريج ابن عن ربيعة بن حممد حدثنا

 عندكم القبور وهذه صحيح حسن حديث هذا. توطأ وأن عليها، يبنى وأن عليها، يكتب وأن القبور صصجت

 .واألشعار القرآن عليها مكتوب

 قال جريج ابن أخربني: قال الرزاق عبد حدثنا حنبل بن أمحد حدثنا( القبور على البناء باب)داود أبو وقال

 وأن القرب، على دعقي أن نهى) وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت: يقول جابرا مسع أنه الزبري أبو حدثين

 .انتهى (عليه يبنى وأن صصيق

 أكثر املقربة يف اهلل شرفها مكة دخولنا ليلة رأيته والذي أسرجها من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ولعن

 رسول أن عباس ابن روى فقد فاعله، لعن عليه وسلم اهلل صلى اهلل رسول أن علمكم مع هذا قنديل، مئة من

 .السنن أهل رواه.والسرج املساجد عليها واملتخذين القبور، زائرات لعن وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 قضاء وسؤاهلم املقبورين دعاء وهو عندها يفعل الذي األكرب الشرك حترميًا وأشد كله هذا من وأعظم

 ويسأهلا، يدعوها أحد عندها وليس عندها يفعل ال هذا أن لنا تقولون لكن الكربات، وتفريج احلاجات،

 املوتى دعاء أن ريب وال.. الشرك من حرمه يطهر أن اهلل ونسأل وصدقًا حقًا ذكرناه ما اجعل اللهم: ونقول

 تقدم كما املشركني به اهلل كفر الذي األكرب الشرك من نهأ الشدائد وكشف الفوائد جلب وسؤاهلم

الجن:  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ : تعاىل قال وقد األوىل املسألة يف بيانه

 ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ            ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ژ : تعاىل وقال  1٨

خب  مب  ىب  يب  جت    حت    حبی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبژ : تعاىل وقال  ٥6اإلسراء: 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ژ : تعاىل وقال  106يونس:  ژ



165 
 

 13فاطر:  ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ  ڳ  ڳ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ژ : تعاىل قال وقد 1٤ -

ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻژ  تعاىل وقال  6 - ٥األحقاف:  ژپ  پ            

 ژٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٹڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

  1٤الرعد: 

 بن النعمان وعن( العبادة مخ الدعاء): قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن أنس عن الرتمذي روى وقد

ڀ  ٺ  ژ  اهلل رسول قرأ ثم (العبادة هو الدعاء): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال بشري

 داود وأبو أمحد رواه  60غافر:  ژٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ

 .والرتمذي

 الشيء مخ ةالنهاي يف قال شيخنًا وقال( العبادة مخ الدعاء) حديث الصغري اجلامع شرح يف العلقمي قال

ٺ  ٺ  ژ : قال حيث تعاىل اهلل أمر امتثال أنه أحدهما ألمرين خمها كان وامنا خالصه،

 عمله قطع تعاىل اهلل من األمور جناح رأى إذا والثاني.. وخالصها العبادة حمض فهو 60غافر:  ژٺ

 .العبادة أصل وهذا وحده حلاجته ودعاه سواه عما

شيخنا  قال( العبادة هو الدعاء) وقوله. الدعاء من املطلوب هو وهذا عليها، الثواب العبادة من الغرض وألن

 شيخنا وقال. الدعاء غري ليست العبادة وأن احلصر، على ليدل بالالم املعرف باخلرب أتى:  الطيالسي قال

 أن على يدل حيث من عبادة تسمى أن تتأهل اليت احلقيقية العبادة هو الدعاء بأن حكم ملا البيضاوي قال

 بقوله يعين باآلية عليه واستدل منه إال خياف وال إياه، إال يرجو ال سواه عما معرض اهلل على مقبل فاعله

 قبل املكلف به أتى إذا به مأمور أمر أنه على تدل فأنها 60غافر:  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  :تعاىل

 كان كذلك كان وما املسبب، على والسبب الشرط، على اجلزاء ترتب املقصود عليه وترتب حمالة ال منه

 .اهلل رمحه العلقمي كالم انتهى. العبادة أمت
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 زعمتم وان املطلوب، فهو احلق هو هذا أن على وافقتمونا فان الثالث، املسائل هذا على الكالم آخر هذا وليكن

 قال كما فيه تنازعوا فيما الناس بني احلاكمان فإنهما والسنة الكتاب من بعلم فأجيبونا خالفه احلق أن

 لنا فاذكروا األدلة لكم ذكرنا وقد  ٥٩النساء:  ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب ژ : تعاىل

 .املسائل بقية عن أجبناكم الثالث املسائل هذه على أجبتم فإذا األئمة وكالم والسنة الكتاب من جوابها

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ژ : تعاىل بقوله الكالم ولنختم

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڃ   ڃ

 - ٤0الحج:  ژگ  گ  گ      گڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

٤1 . 

 اهـ.وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على اهلل وصلى ويرضى، ربنا حيب كما وآخرًا أواًل هلل واحلمد
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 ؟وحنوها املبنية على القبور والقباب واملشاهدف أموال األضرحة *إىل أين تصر

 : (54/ 1)واملسائل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الرسائل

 هلا ينذر أن وال الستور، عليها تعلق أن وال القبور، على املساجد بناء يشرع ال أنه على الدين أئمة اتفق وقد

 يكن مل إذا املسلمني مصاحل يف تصرف أن األموال هذه حكم بل والفضة، الذهب عندها يوضع أن وال النذور،

 أسباب أكرب من ذلك فإن امليت كان من كائنًا قرب على بين مسجد كل هدم وجيب معني، مستحق هلا

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ژ : تعاىل قال كما األوثان عبادة

 . 2٤ - 23نوح: ژ  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 نذرًا هلا نذر ومن عبدوهم، ثم قبورهم على عكفوا ماتوا ملا صاحلني قوم أمساء هذه: السلف من طائفة وقال

 فليطعه اهلل يطيع أن نذر من): قال أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الصحاح يف ثبت ملا الوفاء له جيز مل

 اهـ. ( يعصه فال اهلل يعصي أن نذر ومن

 ( يف سياق ذكر الفوائد املسنتبطة من غزوة الفتح:3/507اإلمام ابن القيم رمحه اهلل يف زاد املعاد )قال و

 املسلمني ومصاحل اجلهاد يف والطواغيت املشاهد هذه إىل تصري اليت األموال اإلمام صرف جواز:  ومنها

إليها كلها, ويصرفها على اجلند الطواغيت اليت تساق  هذه أموال يأخذ أن عليه جيب بل لإلمام فيجوز

 يتألفه سفيان ألبي وأعطاها الالت أموال وسلم عليه اهلل صلى النيب أخذ واملقاتلة ومصاحل اإلسالم كما

 اليت القبور على بنيت اليت املشاهد هذه يهدم أن عليه جيب وكذلك واألسود عروة دين منها وقضى ، بها

 احلكم وكذلك املسلمني مصاحل على بأمثانها ويستعني يبيعها أو للمقاتلة يقطعها أن وله ، أوثانًا اختذت

 يصح ال الوقف فإن املسلمني مصاحل يف فيصرف ضائع مال وهو باطل عليها فالوقف وقفها فإن ، أوقافها يف
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 إليه وحيج له وينذر ويعظم عليه يسرج قرب وال مشهد على الوقف يصح فال ورسوله هلل وطاعة قربة يف إال

 اهـ. سبيلهم اتبع ومن اإلسالم أئمة من أحد فيه خيالف ال مما وهذا دونه من وثنًا ويتخذ اهلل دون من ويعبد

 ( يف سياق الفوائد املستنبطة من قدوم وفود العرب:3/526وقال )

 لإلسالم وأنفع ورسوله اهلل إىل أحب وهدمها للطواغيت بيوتا تتخذ اليت الشرك مواضع هدم:  ومنها

 ويشرك اهلل دون من تعبد اليت القبور على املبنية املشاهد حال وهذا واملواخري احلانات هدم من واملسلمني

 أن ولإلمام عليها الوقف وال وقفها يصح وال هدمها وجيب اإلسالم يف إبقاؤها حيل ال اهلل مع بأربابها

 واملتاع اآلالت من فيها ما وكذلك املسلمني مصاحل على بها ويستعني اإلسالم جلند وأوقافها يقطعها

 يف وصرفها كلها أخذها لإلمام احلرام البيت إىل تساق اليت اهلدايا بها يضاهى إليها تساق اليت والنذور

 مصاحل يف وصرفها الطواغيت هذه بيوت أموال وسلم عليه اهلل صلى النيب أخذ كما املسلمني مصاحل

 بها والتمسح بها والتربك هلا النذور من سواء املشاهد هذه عند يفعل ما عندها يفعل وكان اإلسالم

 كان بل واألرض السماوات خلقت أنها يعتقدون يكونوا ومل بها القوم شرك كان هذا واستالمها وتقبيلها

 .اهـبعينه املشاهد أرباب من الشرك أهل كشرك بها شركهم
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 وجوابها القبوريني شبهات

 . 1٨األنبياء:  ژڱ  ڱ   ں  ں     ڱگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱژ  قال تعاىل

 قال العالمة السعدي رمحه اهلل يف تفسريه:

 احلق من ينزل اهلل فإن به، وجودل قيل باطل كل وإن الباطل، وإبطال احلق بإحقاق تكفل أنه تعاىل، خيرب

 مضمحل،: أيژ  ڳ  ڳ  ڱژ  بطالنه أحد لكل ويتبني فيضمحل، يدمغه، ما والبيان، والعلم

 حق، رد أو باطل، إحقاق يف نقلية، وال عقلية شبهة، مبطل، يورد ال الدينية، املسائل مجيع يف عام وهذا فاٍن،

 بطالنه متبني هو فإذا ويقمعه الباطل القول ذلك يذهب ما والنقلية، العقلية القواطع من اهلل، أدلة ويف إال

 اهـ.أحد لكل

 .  33الفرقان:  ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ وقال تعاىل 

 :(109/ 6)كثري رمحه اهلل  يف تفسريه ابن قال

 وال: أي ژٻ     ٻ  پ  پ  پ     ژ  وشبهة حبجة: أي ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 

 .مقالتهم من وأفصح وأوضح وأبني األمر، نفس يف احلق هو مبا  أجبناهم إال احلق، به يعارضون قوال يقولون

 اهـ

 قال العالمة السعدي رمحه اهلل يف تفسريه:
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ٻ     ٻ  پ  پ  ژ  رسالتك، به ويدفعون احلق به يعارضون ژٱ  ٻ  ٻ   ژ 

 فمعانيه ألفاظه، يف التام والبيان والوضوح معانيه يف للحق جامعا قرآنا عليك أنزلنا: أي ژپ    

 ألفاظا أوضح لألشياء وحدوده وألفاظه الوجوه، من بوجه شبهة وال باطل يشوبها ال وصدق حق كلها

 اهـ.كامال بيانا للمعاني مبني تفسريا وأحسن

ۀ  ہ  ہ    ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻژ وقال تعاىل

ۆ  ۈ  ۈ       ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

آل  ژې  ې     ې   ى  ى  ائ    ېٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ

 .  7عمران: 

 :(8/ 2)  كثري رمحه اهلل يف تفسريه قال ابن

ھ  ھ  ھ   ھ   ژ الباطل إىل احلق عن وخروج ضالل: أيژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  

 عليها، وينزلوه الفاسدة، مقاصدهم إىل حيرفوه أن ميكنهم الذي باملتشابه منه يأخذون إمنا: أي  ژ

ژ : قال وهلذا عليهم، وحجة هلم دامغ ألنه فيه؛ هلم نصيب فال احملكم فأما  يصرفونه ملا لفظه الحتمال

 عليهم حجة وهذا بالقرآن، بدعتهم على حيتجون أنهم هلم إيهاما ألتباعهم، اإلضالل: أي ژے  ے  

 هلم.اهـ ال

 اهلل يف تفسريه :وقال العالمة السعدي رمحه 

 الغي قصدهم وصار مقاصدهم، فسدت بأن االستقامة عن ميل: أي ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ 

 احملكم يرتكون: أي  ژھ  ھ  ھ   ھ   ژ والرشاد اهلدى طريق عن قلوبهم واحنرفت والضالل

 ملن ژے  ے  ژ  املتشابه على احملكم فيحملون األمر ويعكسون املتشابه، إىل ويذهبون الواضح

 حمال ليس الصريح فاحملكم وإال فيه، الواقع االشتباه بسبب الفتنة به حتصل املتشابه فإن لقوهلم، يدعونهم

 .اهـاتباعه قصده ملن فيه احلق لوضوح للفتنة،
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ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ    ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ

ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ     ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭۓ

رسول اهلل صلى قالت: قال    7آل عمران:  ژې  ې     ې   ى  ى  ائ    ېۉ

   اهلل عليه وسلم : ) إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مسى اهلل فاحذروهم ( متفق عليه.

 :(236/ 1) املصابيح مشكاة شرح املفاتيح قال املال علي قاري يف مرقاة

 أي  ژھ  ھ  ھ   ژ  الباطل إىل احلق اتباع عن ميل أي ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ 

ژ  املسلمني بني واخلصومة الشك إيقاع يعين الفتنة، لطلب: أي ژے  ے  ژ فيه يبحثون

 عليه الوقف الصحيح املذهب ژ   ۆڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇژ  معانيه الستنباطۓ  ۓ  

: أي ژٴۇ  ۋ  ژ  الدين علم يف: أي ژۈ  ۈ      ژ الثابتون أي مبتدأآ ژۆ  ژ 

 والكيف معلوم االستواء: االستواء عن سئل ملا مالك اإلمام قال كما عامله، إىل علمه ووكلنا باملتشابه

ۅ  ۉ  ژ  واملتشابه احملكم من أي (كل). بدعة عنه والسؤال واجب به واإلميان جمهول

 ( للعقول) إعالم فيه املتشابه وقوع وحكمة وصواب حق وهو عنده من نزل: أي ژ  ېۉ

ې  ژ والتعزز والتكرب والعجب الغرور من وتسلم بعجزها وتعرتف لبارئها لتستسلم بقصورها

 العقول أصحاب: أي ژې   ى  ى    ژ  املوعظة من فيه مبا وينتفع يتعظ: أي ژې     

 التاء بفتح( : رأيت فإذا: )وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قالت. )السقيمة اخلواطر علل من السليمة

 وعند) عاما املراد كان وإن لعائشة اخلطاب أن على بالكسر وحكي الرائي، أيها: أي العام، اخلطاب على

 يقتصرون الذين بهم املراد يكون أن حيتمل( : منه؟ تشابه ما يتبعون الذين) األول يؤيد وهو( : رأيتم: مسلم

( : اهلل مساهم الذين) بالكسر وقيل الكاف بفتح( : فأولئك) للباب سدا اإلطالق وحيتمل املتشابه، تتبع على

 اهـ.املسلمون أيها تكاملوهم وال جتالسوهم ال: أي ،( فاحذروهم) زيغ قلوبهم يف: لقوله زائغني أو الزيغ أهل

 :(250/ 1) املصابيح مشكاة شرح املفاتيح وقال املباركفوري يف مرعاة
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 على بالكسر وحكى" فاحذروهم" يف مجعه وهلذا. الرأي أيها أي العام اخلطاب على التاء، بفتح( رأيت فإذا) 

" رأيت" بدل أي( رأيتم مسلم وعند. )عامًا اخلطاب كان وإن علمها، وغزارة لشرفها بيانًا لعائشة خطاب أنها

: بقوله زائغني أو الزيغ بأهل( اهلل مساهم الذين) بالكسر وقيل الكاف بفتح( فأولئك) األول يؤيد وهو

 البدعة، أهل فإنهم املسلمون، أيها تكاملوهم وال جتالسوهم، ال أي( فاحذورهم)  ژہ  ہ  ہ  ژ

 اإلصغاء من التحذير فاملقصود عقيدتهم، يف الوقوع عن احرتازًا منهم باحلذر أمر: وقيل. اإلهانة هلم فيحق

. للفتنة املشكالت يتبع ومن البدع، وأهل الزيغ أهل خمالطة من التحذير احلديث يف: النووى قال. إليهم

 فال األول وأما. واجب وجوابه عليه، بأس فال ذلك يف وتلطف لالسرتشاد، عليه أشكل عما سأل نم فأما

 .اهـاملتشابه يتبع كان حني عسل بن صبيغ اخلطاب بن عمر عزر كما ويعزر يزجر بل جياب

 

 

 

 

 األوىل : شبهةال

الذبح والنذر هلا  وطلب املدد والولد أن الشرك ال ميكن أن يقع يف جزيرة العرب وأن مايقع عند القبور من 

 2812 وقضاء احلاجات وتفريج الكربات من أصحابها وغري ذلك ليس شركا ملا رواه مسلم يف صحيحه برقم

 يعبده أن أيس قد الشيطان إن: »يقول وسلم، عليه اهلل صلى النيب مسعت: جابر رضي اهلل عنه قال عن

 .«بينهم التحريش يف ولكن العرب، جزيرة يف املصلون

 القبورية عقائد إبطال يف احلنفية علماء وقد ذكر الشيخ  مشس الدين األفغاني رمحه اهلل يف كتابه جهود

 :أن القبوريني حددوا جزيرة العرب بأنها (487/ 1)

 .بكر ديار إىل عدن من: ومشاًلا جنوًبا

 .مصر إىل العراق من: وغرًبا وشرًقا

 اهـ .ومصر والشام، والعراق، وجند، واحلجاز، اليمن، فيها فتدخل

 : العلماء عن هذه الشبة بعدة أجوبة وقد أجاب



173 
 

 لثبوت وذلك اجلزيرة، إىل والشرك الكفر عودة عدم على دليلأنه ليس يف حديث جابر  ) األول :واب اجل

( 2906) مسلم صحيح يف هريرة أبي حديث ومنها ذلك، يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن األحاديث

 ذي حول دوس نساء أليات تضطرب حتى الساعة تقوم ال): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال

( 2907) مسلم صحيح يف عائشة حديث ومنها بتبالة، اجلاهلية يف دوس تعبدها صنمًا وكانت ،(اخللصة

 (والعزى الالت تعبد حتى والنهار الليل يذهب ال): يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قالت

 مكة إال الدجال سيطؤه إال بلد من ليس): قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أنس، حديث ومنها احلديث،

 رجفات، ثالث بأهلها املدينة ترجف ثم حيرسونها، صافني املالئكة عليه إال نقب نقابها من له ليس واملدينة،

 تدل حمكمة صحيحة أحاديث فهذه ،( 2943) ومسلم ،( 1881) البخاري رواه (ومنافق كافر كل اهلل فيخرج

 وسلم عليه اهلل صلى النيب بعد اجلزيرة إىل والكفر الشرك عودة على

 :وجهني من العرب جزيرة يف يعبد أن من الشيطان إياس يف جابر وحديث األحاديث هذه بني وجيمع

 .منهم يقع فإنه البعض، دون الشرك إىل اجلميع عودة نفي على جابر حديث حبمل: أحدهما

 أخرب كما الغيب، يعلم ال وهو الشيطان، من ظن هو العرب جزيرة يف عبادته من الشيطان إياس أن: الثاني 

  جبېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئژ : قوله يف اجلن عن اهلل

: تعاىل وقال ،  1٤سبأ:  ژحب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث  مث  ىث  

 .1(6٥النمل: ژ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦژ 

 وإليك بعض كالم العلماء يف ذلك

 : (179-1/178)  وفتاواه قال العالمة أبابطني كما يف رسائله

 حيتج فقد (العرب جزيرة يف املصلون يعبده أن من أيس قد الشيطان إن): وسلم عليه اهلل صلى قوله وأما

 قضاء سؤاهلم مثل اجلن، ومع القبور عند تفعل اليت الشركية األمور هذه أن زعم من احلديث بهذا

 أنواع من ذلك وغري والنذر، هلم، بالذبح إليهم والتقرب بهم، واالستعاذة الكربات، وتفريج احلاجات،

 إىل اإلياس نسب وسلم عليه اهلل صلى النيب إن( : أوال: )فيقال شركا، وال هلم عبادة ليست العبادات،

 ملا اهلل عدو ولكن واستمراره، حتقيقه يلزم ال الشيطان من الصائر فاإلياس آيسه، اهلل إن: يقل ومل الشيطان،

 به، اهلل أكرمهم الذي دينهم املسلمني ترك من أيس وعلوه العرب جزيرة يف اإلسالم ظهور من ساءه ما رأى

 
 . ٩-7التحذير من تعظيم اآلثار غير المشروعة ص  1
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ڦ  ڄ  ڄ  ژ : قوله يف الكفار عن وتعاىل سبحانه اهلل أخرب كما وهذا األكرب، الشرك إىل ورجوعهم

 فيها، ومتكنه العرب، أرض يف اإلسالم ظهور الكفار رأى ملا: املفسرون قال 3المائدة:  ژڄ     ڄ  ڃ   

 .الكفر إىل اإلسالم عن املسلمني رجوع من يئسوا

 الثابت احلديث يرد هذا وعلى: كثري ابن قال دينهم، تراجعوا أن يئسوا: املفسرين من وغريه عباس ابن قال

 العرب، جزيرة يف املصلون يعبده أن يئس الشيطان إن: "قال -وسلم عليه اهلل صلى- اهلل رسول أن الصحيح يف

 املسلمني، ارتداد من يئس الكل وأن الكفار، إياس مثل الشيطان إياس أن يعين" بينهم التحريش يف ولكن

 إن: احلديث على رجب ابن قال وهلذا العرب؛ أرض يف الكفار وجود امتناع ذلك من يلزم وال دينهم، وتركهم

 اهـ .األكرب الشرك أصل على األمة جتتمع أن يئس الشيطان

 : (211-210/ 1) التوحيد كتاب على املفيد القولوقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهلل يف كتابه 

 يعبده أن أيس قد الشيطان إن: " وقال بعرفة، الناس خطب قد وسلم عليه اهلل صلى النيب إن: قائل قال فإن

 عبادته؟ تقع فكيف 4" العرب جزيرة يف املصلون

 خالف على يقع، أن جيوز بل الوقوع، عدم على يدل ال بيأسه وسلم عليه اهلل صلى النيب إخبار أن: فاجلواب

 يئس أفواجا؛ اهلل دين يف الناس ودخل اإلسالم، وقوي الفتوحات، حصلت ملا الشيطان ألن الشيطان، توقعه ما

 إن: يقال لئال بد، وال نقوله وهذا ذلك، يكون أن إال تأبى اهلل حكمة ولكن اجلزيرة، هذه يف اهلل سوى يعبد أن

 عبد بن حممد الشيخ أن ومعلوم شركا، تكون أن ميكن ال العربية، اجلزيرة يف تقع اليت األفعال مجيع

 وغري املشرك فيهم الوقت ذلك يف كانوا الناس وأن العربية، اجلزيرة يف التوحيد جدد اهلل رمحه الوهاب

 .املشرك

 صلى الرسول وهذا الوقوع، عدم على يدل ال ولكنه الوقت، ذلك الشيطان نفس يف وقع عما أخرب فاحلديث

 اهـ .العرب جزيرة يف وهم الصحابة خياطب وهو " قبلكم كان من سنن لرتكنب: " يقول وسلم عليه اهلل

 :(210: ص) مفاهيمنا وقال فضيلة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اهلل يف كتابه هذه 

 اهلل رسول مسعت: قال جابر عن( : 8/138" ) الصحيح"  يف مسلم رواه حبديث املخرفني املبتدعة بعض وحيتج

 التحريش يف ولكن العرب، جزيرة يف املصلون يعبده أن أيس قد الشيطان إن: " يقول وسلم عليه اهلل صلى

 ." بينهم
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 عليه اهلل صلى النيب حياة يف اإلسالم عز رأى ملا -يسيؤ ومل- بنفسه أيس الشيطان إن: يقال أن: واجلواب

 يرجعوا أن من يئس ذلك رأى فلما به، اهلل أكرمهم الذي الدين هذا يف الدخول على القبائل وإقبال وسلم،

 .مطاعا يتخذوه: أي الشيطان يعبدوا وأن الشيطان، دين إىل

 فهم 3المائدة:  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ ژ : قوله يف كفروا الذين عن اهلل أخرب كما وهذا

 وصرف اهلل، مع األنداد اختاذ على القائم الباطل الدين من املشركون عليه ما املسلمون يراجع أن يئسوا

 .دونه من أو اهلل مع أشياء إىل العبودية

 عز رأى ملا يئس الشيطان وكذا مراجعتهم، من يئسوا بدينهم املسلمني متسك املشركون رأى فلما

 .العرب جزيرة نواحي أكثر يف الدين يف ودخوهلم املسلمني

.  والتوحيد اإلسالم عن بها الناس يصد فرص له ستحني أنه يعلم وال الغيب، يعلم ال -اهلل لعنه- والشيطان

 اهـ 

- 210: ص) القبور وعند املشاهد يف املصلني الثبور أهل الشيخ عبد العزيز الراجحي يف كتابه جمانبة وقال

211) : 

 كان رمبا بل منه، يئس ما انتفاء على يدل ال: - غريه عن  فضال صاحلا كان ولو كان، أيا - املخلوق يأس

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ژ : سبحانه قال نعله، شراك من إليه أقرب منه يئس ما

 . 110يوسف:  ژې  ې  ې  ې  ى  ى         ۉۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 لكن شديدا، منه  امليؤوس قرب كان بل منه،  امليؤوس من األمر حقيقة يف صحيحا يكن مل  الرسل فيأس

 .ظنوا ما ظنوا عنهم  ذلك خلفاء

 11/ 4) «مسنده» يف أمحد اإلمام روى: عليه  اهلل أظهرهم ما  إال بالغيب علمهم وعدم البشر، قصور من وهذا

  طريق من كلهم( 181) «سننه» يف ماجه وابن( 1092( )147ص) «مسنده» يف الطيالسي داوود وأبو( 12 -

 رسول قال: قال عنه  اهلل رضي  رزين أبي عمه عن  عدس  بن وكيع عن عطاء  بن يعلى عن  سلمة بن محاد

 .«غريه وقرب عباده، قنوط من ربنا  ضحك: »وسلم عليه اهلل صلى اهلل

 .باألمطار لعباده وجل عز اهلل سقيا: والغري. اليأس:  والقنوط
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 كان: قريبا احلقيقة يف فرجهم وكان وقنطوا، فرجهم من ويئسوا قريبا، فرجا يرون ال العباد كان فلما

 .وعال جل  الرمحن لضحك موجبا  ذلك

 واحلاكم( 271( )470 - 460/ 2) «التوحيد» يف  خزمية وابن( 13/ 4) «مسنده» يف ألمحد رواية يف جاء هلذا

 .«قريب فرجكم أن علم وقد ، يضحك فظل مشفقني، أزلني عليكم يشرف: »زادوا( 561/ 4) «مستدركه» يف

 آية» يف كما قريبا، منه امليؤوس  ذلك كان رمبا بل.وحصوله منه  امليؤوس حتقق ينفي ال  املخلوق فيأس

 .تقدما وقد ،«عنه  اهلل رضي  رزين أبي حديث» و «يوسف

 كما عنه خفي وقد الغيب، ضروب من ضرب  ذلك ألن منه، يئس ما انتفاء على يدل ال  الشيطان فيأس

 .تقدم

 احلق وانتشار اخلري من يراه ما لكثرة - الشيطان ظن حتى ، الزمان  ذلك يف اخلري انتشار على يدل وإمنا

 .وجل عز اهلل غري شيء فيها يعبد وال العرب، جزيرة يف املؤمنني من أحدا يضل ال أن: -أهله وظهور واهلدى،

 اهـ

 أبو فقاتلهم وسلم، عليه اهلل صلى النيب وفاة بعد ارتدوا العرب بعض أن ذلك يوضح ومما ) اجلواب الثاني :

 حديث يف عنوا الذين هم وهؤالء ردته، على بعضهم وقتل أكثرهم، فرجع عنه، اهلل رضي الصديق بكر

 أحدثوا ما تدري ال إنك: "له فقيل ،"أصحابي: "وسلم عليه اهلل صلى النيب عنهم وقال احلوض، عن الذيادة

 1( ( .6582) البخاري أخرجه( بعدك

   ( :180-1/179وهلذا قال الشيخ ) أبا بطني (كما يف رسائله وفتاواه )

 يف الضال هذا يقول فماذا مضل، ضال فهو العرب، جزيرة يف كفر وجود امتناع على باحلديث استدل ومن

 يكفر مل أنه الضال هذا دعوى فالزم كفارا؟ مرتدين ومسوهم العرب، من والصحابة الصديق قاتلهم الذين

 عليهم واحلكم قتاهلم يف أخطؤوا الصحابة وأن ،-وسلم عليه اهلل صلى- النيب موت بعد العرب من أحد

 تعبد حتى الساعة تقوم ال: "قال أنه -وسلم عليه اهلل صلى- النيب عن الصحيح احلديث يف ثبت وقد بالردة،

 نساء إليات تضطرب حتى الساعة تقوم ال: "-وسلم عليه اهلل صلى- وقال معلوم، ومكانهما" والعزى الالت

 عبد بن جرير -وسلم عليه اهلل صلى- النيب بعث هريرة، أبي رهط لدوس صنم وهو" اخللصة ذي عند دوس

 بالسبخة؛ ينزل بل املدينة يدخل ال أنه: "الدجال خرب من الصحيح احلديث ويف. وهدمه البجلي اهلل

 .ومنافقني كفارا ذاك إذ املدينة يف أن فأخرب " ومنافق كافركل  منها فيخرج رجفات ثالث املدينة فرتجف

 
 . ٨التحذير من تعظيم اآلثار غير المشروعة ص  1
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 يف بالشرك يفسره أو يعرفه، ال فإنه أمره وعظم اهلل حرمه الذي الشرك لنا بني: اجملادل هلذا -أيضا- ويقال

: اهلل لغري العبادة من شيء جعل وهو اإلهلية، يف الشرك أن له بينت وحينئذ املشركون، به أقر الذي الربوبية

 مشاهد عند تفعل كانت األمور وهذه هلم، والنذر هلم، والذبح والغائبني، األموات ودعاء كالسجود،

 .اجلزيرة من وغريها جند، يف اجلن ومع واحلرمني، اليمن يف شركية

- األكرب الشرك من واألقوال األفعال هذه أن على نصوا الذين العلماء أن بالباطل اجملادلون هؤالء أيظن

 عليه ونص احلمد، وهلل ظاهر وهذا الشرك؟ يعرفون ال أو أوردمتوه؟ الذي احلديث معنى يعرفون ال أنهم

 إال يضر ال فإنه وعاند، كابر، فإن. والسنة الكتاب من األدلة عليه وأقاموا عليه، اإلمجاع وحكوا العلماء،

 .شيئا اهلل يضر وال نفسه،

 , اهـ الوهاب هو إنه رمحة لدنه من لنا يهب وأن هدانا، إذ بعد قلوبنا يزيغ ال أن اهلل نسأل

 املؤمنون هم: احلديث هذا يف(( املصلون: ))وسلم عليه اهلل صلى قوله من املراد أن)   اجلواب الثالث :

 تبعهم ومن عنهم اهلل رضي الصحابة أمثال صحيحة صالة املصلون والشرك للتوحيد العارفون الكاملون

 الشرك ارتكابه مع اإلسالم إىل وينتمي فقط يصلي من املراد وليس واألثر، واحلديث السنة أهل من بإحسان

 .والكفر

   :اآللوسي شكري العالمة قال

 عليه اهلل صلى الرسول به جاء مبا املصدقون وهم العرب، جزيرة يف املؤمنون يعبده أن يطمع ال الشيطان إن

 .عنه نهى عما املنتهون ألوامره املمتثلون له املذعنون ربه عند من وسلم

 .ربه من ونور بصرية على فهو  الصفة هذه على كان من أن: شك وال

 .يعبده أن الشيطان فيه يطمع فال

 فهو ويعلن يسر فيما وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه نهى ما كل وتعاطى اإلسالم، باسم تسمى من وأما

 .وصلى صام وإن املؤمن، باسم منه أحق املنافق باسم

 مقرا وال  العاملني برب مؤمًنا يكن مل  وجنواه سره يف  ودعاه غريه، على وتوكل اهلل، غري إىل التجأ فمن

 . واألرضني السماوات إله بوحدانية
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 وعقل سليم قلب له من على خيفى ال كما  الصحيح احلديث ينايف ال العرب جزيرة يف هذا مثل فوجود

 إبطال يف احلنفية علماء جهوداهـ   . إنتهى العارفني كالم يف كثري  املؤمنني على املصلني وإطالق  رجيح

 . (489- 488/ 1) القبورية عقائد

 أن املعنى : أن الشيطان أيس أن يعبده املخلصون من عباد اهلل يف جزيرة العرب  اجلواب الرابع :

 : (212: ص) مفاهيمنا قال فضيلة الشيخ صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ يف كتابه هذه

 أعظم وهي العظام، اإلسالم أركان من والصالة املصلون، يعبده أن من الشيطان إياس احلديث يف جاء

ۉ    ۉۅ  ۅژ : تعاىل قال كما واملنكر، الفحشاء عن ناهية والصالة الشهادتني، بعد األركان

 حمض وصرف باهلل الشرك املنكر وأعظم ، ٤٥العنكبوت: ژ  ې  ې  ې  ې     ى

 :املعنى فيكون الدين، وإخالص للشهادة الزما القيد هذا فيكون والصاحلني، األنبياء من غريه إىل اهلل حق

 الصالة حقيقة بها ويعين باملصلني، تقييده نكتة فتأمل هلل، دينهم املخلصون يعبده أن يئس الشيطان إن

 اهـ .للصاحلات املوفق هلل واحلمد بها، اهلل من مفيدة نكتة وهذه ومثرتها،

 أن الشيطان أيس أن يطيعه املصلون يف الكفر جبميع أنواعه   اخلامس :اجلواب 

 : (179: ص)  وفتاواه رسائلهقال العالمة )أبا بطني ( كما يف 

 املصلون يطيعه أن يئس أنه: معناه " املصلون يعبده أن يئس الشيطان إن: "وسلم عليه اهلل صلى النيب وقول

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ : تعاىل اهلل قال عبادته، هي ذلك يف طاعته ألن أنواعه، جبميع الكفر يف

 اهـ  .  60يس:  ژڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چڃ  چ     چ  چ

 بكر أبي وقتال وسلم، عليه اهلل صلى النيب وفاة بعد اجلزيرة  قبائل من كثري ارتداد)  السادس :اجلواب 

 .وفساده القبوريني  تأويل  بطالن على دليل: هلم مجيعا عنهم  اهلل رضي الصحابة مع  الصديق

  ذلك على  الصحابة قاتلهم حتى به، اليمامة  أهل وإميان ، النبوة الكذاب  مسيلمة ادعاء :السابع اجلواب 

 .القبوريني  قول  بطالن على آخر دليل:  الصديق بكر أبي زمن
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 املدعني عنه،  اهلل رضي طالب أبي  بن علي الراشد اخلليفة خالفة يف الزنادقة خروج :الثامن اجلواب 

  بطالن على آخر دليل: اآلخرة نار إىل الدنيا نار من عذابهم اتصل حتى بالنار، حبرقهم هلم وقتله ألوهيته،

 .القبوريني  قول

 يف اليوم حتى وسلم عليه اهلل صلى النيب  زمن من العرب جزيرة  بعض يف اليهود وجود :التاسع اجلواب 

 والكافرين الزنادقة من وغريهم  والروافض والباطنية والقرامطة  واجملوس النصارى ووجود وغريها،  اليمن

 .تأويلهم  بطالن على دليل: وحديثا قدميا اجلزيرة يف

  أولئك دين يصححوا أن: الفاسد الوجه  ذلك على األحاديث  بتلك احملتجني القبوريني،  أولئك يلزم بل

 .إمجاعا كفر: قاله ومن قوله، يستطيعون وال به، يقولون ال أمر وهذا! وغريهم والنصارى اليهود من الكفار،

 .حتريفهم  وترك تأويلهم، إبطال  إال هلم سبيل فال

 األرض يطأ وأنه ، اإلهلية يدعي وأنه ، الدجال خبروج وسلم عليه اهلل صلى النيب إخبار :العاشراجلواب 

 مينع فإنه واملدينة،  مكة  املقدستني  املدينتني أهل  إال ، اهلل شاء ما  إال أحد فتنته من يسلم ال حتى كلها،

 إليه، خبثها فيخرج بأهلها،  املدينة فرتجف مشارفهما، على فيقف دونه،  املالئكة وحتول دخوهلما، من

 .قوهلم فساد ويظهر القبوريني، تأويل خيالف وهذا. باهلل عياذا باهلل، ويكفرون ربا، به فيؤمنون

 ومسلم( 1881) «صحيحه» يف البخاري رواه ما:  ذلك ومن شأنه، يف  املتواترة األحاديث  بذلك جاءت وقد

  إال بلد من ليس: »قال وسلم عليه اهلل صلى النيب  عن عنه  اهلل رضي مالك  بن  أنس حديث من( 2943)

 ترجف ثم حيرسونها صافني  املالئكة عليه  إال نقب نقابها من له ليس  واملدينة  مكة  إال الدجال، سيطؤه

 .«ومنافق كافر كل  اهلل فيخرج رجفات، ثالث بأهلها  املدينة

  من كفروا ممن بعدهم، فمن والتابعني الصحابة من العلم  أهل إلمجاع خمالف أنه :احلادي عشر اجلواب 

 ضابط مراعاة دون غريها، من أم كان، اجلزيرة  أهل من عنه، ارتد أو اإلسالم،  نواقض من ناقضا ارتكب

 .الفاسد القبوريني

 من مجاعات تكفريهم يف القبوريني، هؤالء من كثري  لفعل ومناقضته، أيضا خمالفته :الثاني عشر اجلواب 

 خبلو زعموها اليت وسلم عليه اهلل صلى النيب بشارة يف داخلني كونهم مع هلم، وقتاهلم اجلزيرة،  أهل

 .املشركني من اجلزيرة

 بأنهم حمتجني ، اهلل رمحهم وآزره ناصره ومن الوهاب عبد  بن حممد اإلمام للشيخ تكفريهم:  ذلك ومن

 .ألكاذيبهم جرا وهلم له، منتقصني أو! وسلم عليه اهلل صلى للنيب مبغضني أو! نواصب أو! خوارج
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 من نصيبهم يكن ومل اجلزيرة، قلب يف كانوا معه، كان ومن  اهلل رمحه حممدًا الشيخ أن: املعلوم ومن

 التكفري غري شيئا منها ينالوا ومل جتنبتهم، البشارة بال فما!  أولئك كنصيب املزعومة، البشارة  تلك

 !والتعطيل؟ الشرك أرباب فيها ليدخل وخالفتهم ، والتضليل

 اهلل أنبياء إليه يدعهم مل قط، لشيء الناس يدع ومل ، ضالل إىل  داعية أو  ضااًل حممد الشيخ كان وما

 .اإلسالم  وأئمة ورسله

  الصحابة عليه وأمجع وسلم، عليه اهلل صلى نبيه وسنة اهلل كتاب يف  األمة عرفته مبا دعاهم وإمنا

 .اإلسالم  وأئمة بعدهم والتابعون

 مبا  إال بشيء  اهلل يتعبد وال اهلل، لغري اهلل حق من شيء يصرف ال وأن وحده، هلل  العبادة أن: دعوته  وخالصة

 .شرع

 عوار هلم وظهر وصالحها، صفاؤها،  للناس ظهر حتى ، ذلك على: مناصريه ودعوة ، اهلل رمحه دعوته ومدار

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چژ  وبهتانهم وزورهم أعدائها وكذب

گ  گ     گڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 . ٤1 - ٤0الحج:  ژگ   

 ال حتى واحنساره، وقلته ، الزمان آخر اإلسالم بضعف وسلم عليه اهلل صلى النيب إخبار :الثالث عشراجلواب 

 .جحرها إىل  احلية تأرز كما املدينةمكة و  إىل يأرز اإلميان وأن ،« اهلل  اهلل»  األرض يف يقال

 من جيد ال حجرا، حجرا  الكعبة  السويقتني ذو األسود ينقض أن: لضعفهم باملسلمني احلال يبلغ حتى

 .يدفعه من وال مينعه

 :منها واملسانيد، الصحاح يف أحاديث هذا ويف

 ال حتى  الساعة تقوم ال: »قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه  اهلل رضي مالك بن أنس رواه ما* 

 (.148) «صحيحه» يف مسلم رواه «اهلل  اهلل:  األرض يف يقال

 اهلل صلى اهلل رسول أن عنه  اهلل رضي  هريرة أبي عن( 147) ومسلم( 1876) «صحيحه» يف البخاري وروى* 

 .«جحرها إىل  احلية تأرز كما املدينة، إىل ليأرز اإلميان إن: »قال وسلم عليه
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 من  السويقتني ذو الكعبة خيرب: »قال وسلم عليه اهلل صلى النيب  عن عنه  اهلل رضي  هريرة أبي وعن* 

 (.2909) ومسلم( 1596) ،(1591) «صحيحه» يف البخاري رواه «احلبشة

 اهلل رسول مسعت: قال عنهما  اهلل رضي عمرو  بن اهلل عبد عن( 220/ 2) «مسنده» يف ألمحد رواية ويف* 

 من وجيردها حليتها، ويسلبها احلبشة، من  السويقتني ذو  الكعبة خيرب: »يقول وسلم عليه اهلل صلى

 .«ومعوله مبسحاته عليها يضرب أفيدع أصيلع إليه أنظر ولكأني كسوتها،

  إال مكلف كل على والشرك الكفر طروء جواز على العلم،  أهل إلمجاع خمالف أنه :الرابع عشر اجلواب 

 .كله  ذلك من هلم اهلل بعصمة خمصوصون فهم األنبياء،

 ارتداد من  قدمناه وما ريب، بال فيها داخلون هم بل األحكام، هذه من اجلزيرة أهل العلم أهل  يستثن ومل

 بإميانهم اجلزيرة،  أهل من آخرين مجاعة وارتداد عنه،  اهلل رضي  الصديق بكر أبي زمن العرب من أحياء

 على يدل: اجلزيرة  أهل من مجيعا وهم عنه،  اهلل رضي عليا بتأليههم آخرين وارتداد الكذاب،  مبسيلمة

 ( بتصرف يسري 209-205( اهـ جمانبة أهل الثبور  املصلني يف املشاهد وعند القبور ص )  .أيضا  ذلك
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 الشبهة الثانية :

 حيتج القبوريون ملا يفعلونه عند القبور من الشركيات  حبديث : 

 )إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور ( وحديث ) لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفعه ( .

 واجلواب :

أن هذه األحاديث موضوعة مفرتاة على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهذا يذكرنا بقول شيخ اإلسالم ابن 

 تيمية رمحه اهلل : شرك مبين على إفك .

 ( :11/293أما احلديث األول فقد قال فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جمموع الفتاوى ) 

 هذا وإمنا"  القبور بأصحاب فعليكم األمور أعيتكم إذا: " وهو املعرفة أهل باتفاق كذب هو حديثا ويروون 

 ـاه .الشرك باب فتح من وضعمن 

 : (356/ 1) الفتاوى وقال رمحه اهلل كما يف جمموع

 من أحد يروه مل حبديثه العارفني بإمجاع وسلم عليه اهلل صلى النيب على مفرتى كذب احلديث فهذا 

 اهـ .املعتمدة احلديث كتب من شيء يف يوجد وال بذلك العلماء

يف معرض ذكر  (215/ 1) الشيطان مصايد من اللهفان وقال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه إغاثة

 األسباب اليت أوقعت عباد القبور باالفتتان بها : 
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 تعاىل اهلل صلى اهلل رسول على املقابرية من األصنام عباد أشباه وضعها خمتلقة، مكذوبة أحاديث: ومنها

 لو: "وحديث" القبور بأصحاب فعليكم األمور أعيتكم إذا: "كحديث به جاء وما دينه، تناقض وسلم وآلهعليه 

 املشركون وضعها. اإلسالم لدين مناقضة هى التى األحاديث هذه وأمثال" نفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن

 أمته وجنب باألحجار، ظنه حسن من يقتل رسوله بعث واهلل. الضالل اجلهال من أشباههم على وراجت

 . اهـ طريق بكل الفتنة

 . ) لو أحسن أحدكم ظنه حبجر لنفعه (وأما احلديث اآلخر 

 : (104/ 5) تيمية البن املسائل فقد قال فيه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل كما يف جامع 

 باتفاق مفرتى كذب (به اهلل لنفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن و)ل: الكذابني بعض يرويه الذي واحلديث

ڻ  ژ  :هلم تعاىل وقال باحلجارة، ظنهم حيسنون الذين األصنام عباد قول من هذا وإمنا العلم، أهل

ژ : تعاىل وقال ،  ٩٨األنبياء:  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

 ژىئ  يئ    مئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  جئ  حئ

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ژ : اخلليل وقال ،  2٤البقرة: 

ژ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋژ : العجل عباد عن تعاىل وقال ،  ٤2مريم:  ژ

 عن تعاىل وذكر. 1٤٨األعراف: ژ  ۇ    ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋژ  1٤٨األعراف: 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ژ : لقومه قال أنه اخلليل

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ             ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ          ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

ٱ  ٻ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی     ی  جئ   

ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  
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ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 ويف. 67 - ٥2األنبياء:  ژھ   ھ    ھہ  ہ ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

 فهؤالء .٩6 - ٩٥الصافات:  ژۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ژ: اآلخر املوضع

 ظنه العبد حيسن وإمنا. خالدون النار يف أنهم عاقبتهم فكان باحلجارة، ظنهم أحسنوا قد كانوا املشركون

 عبدي ظن عند أنا: اهلل يقول: "قال أنه - وسلم عليه اهلل صلى - النيب عن  الصحيحني يف ثبت كما بربه،

". منه خري مأل يف ذكرته مأل يف ذكرني وإن نفسي، يف ذكرته نفسه يف ذكرني فإن دعاني، إذا معه وأنا بي،

 حسن وهو إال أحدكم ميوتن ال: "قال أنه - وسلم عليه اهلل صلى - النيب عن جابر عن  مسلم صحيح ويف

 اهـ  ".باهلل الظن

 : (483/ 1) النبوية السنة وقال رمحه اهلل يف منهاج 

 اهلل نفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن لو: قوهلم مثل الرافضة، أكاذيب جنس من مكذوبة أحاديث ويروون

 اهـ  .القبور بأصحاب فعليكم األمور أعيتكم إذا: وقوهلم. به

 : (139: ص) املنيف وقال العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف املنار

 اهـ .األوثان عباد املشركني وضع من وهو" لنفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن لو" وحديث 

يف معرض ذكر األسباب اليت أوقعت  (215/ 1) الشيطان مصايد من اللهفان وقال رمحه اهلل يف كتابه إغاثة

 عباد القبور باالفتتان بها : 

 تعاىل اهلل صلى اهلل رسول على املقابرية من األصنام عباد أشباه وضعها خمتلقة، مكذوبة أحاديث: ومنها

 لو: "وحديث" القبور بأصحاب فعليكم األمور أعيتكم إذا: "كحديث به جاء وما دينه، تناقض وسلم وآله

 املشركون وضعها. اإلسالم لدين مناقضة هى التى األحاديث هذه وأمثال" نفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن

 أمته وجنب باألحجار، ظنه حسن من يقتل رسوله بعث واهلل. الضالل اجلهال من أشباههم على وراجت

 . اهـ طريق بكل الفتنة

 : (542ص) احلسنة وقال السخاوي يف املقاصد

يعين ابن -شيخنا قول وحنوه كذب، إنه: تيمية ابن قال به، اهلل لنفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن لو: حديث

 . اهـ له أصل ال: -حجر 
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 : (152/ 2) اخلفاء وقال العجلوني يف كشف 

 .به اهلل لنفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن لوحديث :  

 عباد كالم من هو القيم ابن وقال له ....... أصل ال حجر ابن احلافظ قول وحنوه كذب تيمية ابن قال

 .لنفعه حجر على أحدكم اعتقد لو األلسنة على واملشهور .باألحجار ظنهم حيسنون الذين األصنام

 لنفعه أو به اهلل نفعه حجرا أحدكم اعتقد لو أو به اهلل لنفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن لو النجم وعبارة

 اهـ .انتهى وغريهما حجر وابن تيمية ابن قال كما.له أصل ال كذب

 :الشبهة الثالثة

:  ذلك على اآلية داللة وجه و  ٢١الكهف: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ  الكهف سورة يف تعاىل قوله

 على املسجد اختاذ فيكون التفسري كتب يف مذكور ما هو على نصارى كانوا القول هذا قالوا الذين أن

 يف كما ردها على يدل مبا يعقبها ومل تعاىل اهلل حكاها إذا لنا ةعيشر قبلنا من وشريعة شريعتهم من القرب

  .الكرمية اآلية هذه

من ثالثة  -47يف كتابه حتذير الساجد صهـ (  1420ت) أجاب عن هذه الشبهة العالمة األلباني رمحه اهلل 

 وجوه فقال:

 قوله منها  كثرية ألدلة لنا شريعة ليست قبلنا من شريعة أن األصول علم يف املتقرر الصحيح أن:  األول

 وكان(  وآخرها فذكرها. . . )  قبلي األنبياء من أحد يعطهن مل مخسًا عطيتأ ): صلى اهلل عليه وسلم

  (. كافة الناس إىل وبعثت خاصة قومه إىل يبعث النيب

 كان القرب على املسجد بناء جواز أن على تدل كانت لو اآلية يف مبا باألخذ ملزمني فلسنا هذا تبني فإذا 

 . قبلنا ملن شريعة

 يرد مل إذا مبا عندهم مشروط فذلك ( لنا شريعة قبلنا من شريعة ):  قال من قول الصواب أن هب:  الثاني 

 سبق كما املذكور البناء عن النهي يف تواترت األحاديث ألن هنا معدوم الشرط وهذا خيالفه ما شرعنا يف

 .لنا شريعة ليس اآلية يف ما أن على دليل فذلك

:  قالوا الناس من مجاعة أن فيها ما غاية قبلنا ملن شريعة كان ذلك أن تفيد اآلية أن نسلم ال:  الثالث 

 أنهم فيها فليس التسليم وعلى مؤمنني كانوا بأنهم التصريح فيها فليس 21الكهف:  ژڦ ڄ ڄ ژ
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"  يف رجب ابن احلافظ قال ذلك خالف الظاهر بل مرسل نيب بشريعة متمسكني صاحلني مؤمنني كانوا

 اختذوا اليهود اهلل لعن)  حديثيف شرح "  الدراري الكواكب"  من(  280/  65" )  البخاري شرح يف الباري فتح

  (: مساجد أنبيائهم قبور

ڤ ژ :  الكهف أصحاب قصة يف وجل عز اهلل قول وهو احلديث هذا عليه دل ما مثل على القرآن دل وقد "

 األمور على الغلبة أهل فعل من املساجد على القبور اختاذ فجعل  21الكهف:  ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 أنزل ملا املنتصر والفضل العلم أهل فعل من ليس وأنه اهلوى واتباع والغلبة القهر مستنده بان يشعر وذلك

  ". اهلدى من رسله على اهلل

 3)  تفسريه يف كثري ابن للحافظ تبعًا(  2/  207/  10" )  كباالكو خمتصر"  يف عروة بن علي الشيخ وقال 

 : قولني ذلك القائلني يف جرير ابن حكى"( :  78 /

 .منهم املسلمون أنهم:  أحدهما 

 .منهم الشرك أهل:  والثاني 

 نظر فيه ؟ ال أم حممودون هم ولكن والنفوذ الكلمة أصحاب هم ذلك قالوا الذين أن والظاهر أعلم فاهلل 

 ما حيذر ( مساجد أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن) :  قالصلى اهلل عليه وسلم  النيب ألن

 وأن الناس عن خيفى أن أمر بالعراق زمانه يف دانيال قرب وجد ملا أنه اخلطاب بن عمر عن روينا وقد فعلوا

 "  وغريها املالحم من شيء فيها عنده وجدها اليت الرقعة تلك تدفن

 .  الوجوه من وجه على باآلية االحتجاج يصح فال هذا عرفت إذا 

  :( 31/  5)   املعاني روح يف اآللوسي احملقق العالمة وقال

 ذكر وممن ذلك يف الصالة وجواز عليها مسجد واختاذ العلماء قبور على البناء جواز على باآلية واستدل" 

 ". . .  روي فقد كاسد دفاس عاطل باطل قول وهو البيضاوي على حواشيه يف اخلفاجي الشهاب ذلك

 سبق فيما نقلته وقد عليه له مقرا"  الزواجر"  يف اهليتمي بكالم وأتبعها املتقدمة األحاديث بعض ذكر ثم

 :  نصه ما"  املنهاج شرح"  كتابه يف عنه نقل ثم
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 بناها اليت الرمحة عليه الشافعي اإلمام قبة حتى األبنية من مصر بقرافة ما كل بهدم مجع أفتى وقد "

 ابن كالم من آخذًا لإلمام الرفع فيتعني مفسدة منه خيش مل ما ذلك هدم أحد لكل وينبغي امللوك بعض

 ". انتهى الصلح يف الرفعة

 :  اآللوسي اإلمام قال ثم 

صلى اهلل عليه  أنه روي فقد بها استدل وقد قبلنا من شرائع من ذكر ما كون يف ظاهرة اآلية إن:  يقال ال" 

 ،  1٤طه:  ژٺ ٺ ٺ ژ  تعاىل قوله تال ثم. احلديث ( نسيها أو صالة عن نام من):  قالوسلم 

 واألثنى الذكر بني القود جري على يوسف أبو واحتج ,االستدالل وسياقه السالم عليه ملوسى مقول وهو

 اآلية بتلك والذمي واملسلم والعبد احلر بني جريه على والكرخي ٤٥المائدة:  ژے ے ژ  بآية

 أنه على يلزمنا أنه كان وإن قبلنا من شرع يف مذهبنا:  نقول ألنا ذلك غري إىل إسرائيل بين يف الواردة

عز  كإنكارهصلى اهلل عليه وسلم  رسوله إنكارو  إنكار بال علينا تعاىل اهلل قص إن بل مطلقا ال لكن شريعتنا

 ذكر ما كون أن على القبور على املساجد يتخذون الذين لعنعليه الصالة والسالم  أنه مسعت وقد وجل

 ما مع املتقدمة الشرائع من القبور على املساجد اختاذ يكون أن ميكن وكيف ممنوع قبلنا من شرائع من

 ذكرنا اليت كاآليات ليست واآلية ,مساجد أنبيائهم قبور اختذوا حيث والنصارى اليهود لعن من مسعت

 وليست ذلك فعل على وعزمهم الناس من طائفة قول حكاية من أكثر فيها وليس ,بها األئمة احتجاج آنفًا

 عن فعلهم على يدل ال معصوما فيهم أن يثبت مل فمتى بهم التأسي على واحلض هلم املدح خمرج خارجة

 .بصدده كانوا ما مشروعية على عزمهم

 .قتادة عن روي كما والسالطني األمراء بهم املراد بأن القول بفعلهم الوثوق قلة يقوي ومما

 على املساجد اختاذ مشروعية بعدم عاملني مؤمنني كانوا األوىل الطائفة إن:  يقول أن لقائل هذا وعلى 

 وغاظهم منهم األمراء يقبل فلم ألصحابه التعرض وكف وسده الكهف باب على بالبناء فأشاروا القبور

  املسجد اختاذ على أقسموا حتى ذلك

 اختاذ طراز على ليس عليهم املسجد اختاذهم إن:  تقول أن فلك الثانية بالطائفة الظن حسن إال أبيت وإن 

 جاء وقد كهفهم من وقريبا عندهم مسجد اختاذ هو وإمنا فاعله امللعون عنه املنهي القبور على املساجد

 على يلزم ما غاية إذ حمذورا ليس االختاذ هذا ومثل ووهب السدي عن القصة رواية يف بالعندية التصريح

 على تعاىل اهلل صلى املعظم املرقد إىل النبوي كنسبة فيه هم الذي الكهف إىل املسجد نسبة يكون أن ذلك
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ژ  ٿ ٿژ  الطائفة قول الشاكلة هذا على 21الكهف:  ژڦ ڄ ژ  قوله ويكون وسلم فيه من

  . 21الكهف: 

 امللك أن جماهد خرب وفيه فيه هو الذي اجلبل فوق كهف على كان االختاذ ذلك إن:  قلت شئت وإن 

 إمنا كله وهذا خيفى ال كما اللفظ لظاهر أقرب وهذا مسجدا كهفهم علي وبنى كهفهم يف تركهم

 ناموا كما ناموا بأنهم القول على وأما عليهم اإلعثار بعد ماتوا الكهف أصحاب بأن القول على إليه حيتاج

  .قيل ما على إليه حيتاج فال أوال

 الصرحية واآلثار الصحيحة األخبار نطقت ما خالف إىل يذهب أن رشد أدنى له ملن ينبغي ال وباجلملة 

 ما يبيح من رأيت ولقد نهاية النهى قلة ويف غاية الغواية يف ذلك فإن اآلية بهذه االستدالل على معوال

 إليها والصالة عليها القناديل وتعليق واآلجر باجلص وبنائها إشرافها من الصاحلني قبور يف اجلهلة يفعله

 الكرمية اآلية بهذه حمتجا ذلك غري إىل خمصوصة أوقات يف عندها واالجتماع واستالمها بها والطواف

 ساج من توابيت يف إياهم وجعله عيدا سنة كل يف هلم امللك جعل من القصة روايات بعض يف جاء ومبا

 به يأذن مل دين وابتداعصلى اهلل عليه وسلم  ورسوله تعاىل هلل حمادة ذلك وكل بعض على لبعض ومقيسًا

 عز وجل. اهلل

 والسالم الصالة عليه قربه يف وسل عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب صنع ما تتبع احلق معرفة يف ويكفيك 

 هنا ما وتأمل ذاك فتتبع عليه والسالم له زيارتهم يف أفعاهلم على والوقوف األرض وجه على قرب أفضل وهو

 "  هداك يتوىل سبحانه واهلل هناك وما

 بعض القبور على املساجد بناء استحباب على بل املزعوم اجلواز على املذكورة باآلية استدل وقد:  قلت 

 : نصه ما فقال ورده حكايته سبق ملا الشيء بعض مغاير مبتدع آخر وجه من لكن املعاصرين

 ". عليهم رده وعدم قالوا ما على إياهم اهلل إقرار اآلية هذه من والدليل" 

 :  وجهني من باطل االستدالل هذا قلت 

 وصاحلني مسلمني كانوا أنهم ثبت إذا إال هلم إقرارا عليهم الرد عدم يعترب أن يصح ال أنه:  األول 

 مل أنهم حيتمل بل كذلك كانوا أنهم إىل إشارة أدنى يشري ما اآلية يف وليس نبيهم بشريعة متمسكني

 كثري وابن رجب ابن كالم من سبق كما فجارًا أو كفارًا كانوا أنهم األقرب هو وهذا كذلك يكونوا

 رده يف يكفي والفجار الكفار عن القول حكاية ألن إنكارًا بل إقرارًا يعد ال عليهم الرد فعدم وحينئذ وغريهما

 :  اآلتي الوجه ويؤيده خيفى ال كما إقرارا عليه السكوت يعترب فال إليهم عزوه
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 يكتفون الذين واملعاصرين املاضني من األهواء أهل طريقة على يستقيم إمنا املذكور االستدالل أن:  الثاني 

 بالوحيني يؤمنون الذين واحلديث السنة أهل طريقة وأما وزنا للسنة يقيمون ال و دينا فقط بالقرآن

 ويف.  ( معه ومثله القرآن أوتيت إني أال ):  املشهور الصحيح احلديث يفصلى اهلل عليه وسلم  بقوله مصدقني

  . ( اهلل حرم ما مثل اهلل رسول حرم ما إن أال ):  رواية

 السنة يف وقع قد نفاه الذي الرد ألن البطالن ظاهر باطل منهم أنه يزعم واملستدل عندهم االستدالل فهذا 

صلى اهلل  نبيه لسان على لعنهم اهلل أن مع عليهم يرد ومل أقرهم اهلل إن:  يقول فكيف سيق كما املتواترة

  ؟ هذا من وأبني أوضح رد فأيعليه وسلم 

 صنع جواز على يستدل من كمثل إال املتقدمة األحاديث خالف على اآلية بهذه يستدل من مثل وما 

ۉ ۉ ې ې ژ :  السالم عليه لسليمان مذللني كانوا الذين اجلن يف تعاىل بقوله واألصنام التماثيل

 الصحيحة األحاديث خالف على بها يستدل  13سبأ:  ژ ائ  ەئ  ې ې ى  ى ائ

 .اهـحبديثه يؤمن مسلم ذلك يفعل وما والتصاوير التماثيل حترم اليت

 : الشبهة الرابعة

دفنوه صلى اهلل  ملا جيوز ال ذلك كان ولو الشريف مسجده يفاآلن  النيب صلى اهلل عليه وسلم  قرب كون

  .مسجده عليه وسلم يف

 أجاب عن هذه الشبهة العالمة األلباني رمحه اهلل يف كتابه حتذير الساجد ص فقال:

 فإنهم همرضي اهلل عن الصحابة عهد يف كذلك يكن مل فإنه اليوم املشاهد هو كان وإن هذا أن:  واجلواب

 جدار بينهما يفصل وكان مسجده جبانب كانت اليت حجرته يف دفنوهصلى اهلل عليه وسلم  النيب مات ملا

 وال العلماء عند به مقطوع معروف أمر وهذا املسجد إىل منه خيرجصلى اهلل عليه وسلم  النيب كان باب فيه

 فعلوا إمنا احلجرة يفصلى اهلل عليه وسلم  دفنوه حينما همرضي اهلل عن والصحابة بينهم ذلك يف خالف

 وقع ولكن وغريه عائشة حديث يف بيانه سبق كما مسجدًا قربه اختاذ من بعدهم أحد يتمكن ال كي ذلك

 النبوي املسجد بهدم ومثانني مثان سنة أمر امللك عبد بن الوليد أن ذلك حسبانهم يف يكن مل ما بعدهم

 فصار عائشة حجرة النبوية احلجرة فيه فأدخل إليه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أزواج حجر وإضافة

 .بعضهم توهم امل خالفا حينذاك الصحابة من أحد املدينة يف يكن ومل املسجد يف بذلك القرب

 ( : 136 ص" )  املنكي الصارم"  يف اهلادي عبد ابن حممد احلافظ العالمة قال 
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 كانوا الذين الصحابة عامة موت بعد امللك عبد بن الوليد خالفة يف املسجد يف احلجرة أدخلت وإمنا" 

 وسبعني مثان سنة تويف فإنه امللك عبد خالفة يف وتويف اهلل عبد بن جابر موتًا آخرهم وكان باملدينة

 بني فيما فيه احلجرة وإدخال املسجد بناء فكان ,وتسعني ست سنة وتويف ومثانني ست سنة توىل والوليد

صلى اهلل عليه وسلم  الرسول مدينة"  املدينة أخبار كتاب"  يف النمريي شبة بن عمر زيد أبو ذكر وقد ,ذلك

 وتسعني إحدى سنة يف املدينة على للوليد نائبًا كان ملا العزيز عبد بن عمر أن عنه حدثوا عمن أشياخه عن

صلى اهلل عليه وسلم  النيب أزواج حجرات وهدم الذهب وماء بالساج املنقوشة باحلجارة وبناه املسجد هدم

 ." فيه القرب وأدخل

 من أحد املدينة يف يكن مل حني النبوي املسجد إىل دخلأ إمنا الشريف القرب أن أوردناه مما لنا يتبني

صلى اهلل عليه وسلم  حجرته يف دفنوه حني إليه رموا الذي غرضهم خالف على كان ذلك وإن الصحابة

 لألحاديث خمالف ألنه الصحابة بعد وقع مبا حيتج أن احلقيقة هذه عرف أن بعد ملسلم جيوز فال,

 حني وعثمان عمر لصنيع أيضًا خمالف وهو ,بيانه سبق كما منها واألئمة الصحابة فهم وما الصحيحة

 كان ولئن عنه اهلل عفا امللك عبد بن الوليد فعله ما خبطأ نقطع وهلذا فيه القرب يدخال ومل املسجد وسعا

 للحجرة يتعرض أن دون األخرى اجلهات من يوسعه أن باستطاعته كان فإنه املسجد توسيع إىل مضطرًا

 من املسجد بتوسيع رضي اهلل عنه هو قام حني اخلطأ من النوع هذا إىل اخلطاب بن عمر أشار وقد الشريفة

 الذي احملذور إىلرضي اهلل عنه  فأشار " إليها سبيل ال إنه"  قال بل للحجرة يتعرض ومل األخرى اجلهات

  .املسجد إىل وضمها هدمها جراء من يرتقب

 القرب أدخلوا ملا املخالفني فإن الراشدين اخللفاء وسنة املتقدمة لألحاديث الصرحية املخالفة هذه ومع 

 شرح"  يف النووي قال أمكنهم ما املخالفة تقليل فحاولوا ما شيئا لألمر احتاطوا الشريف املسجد يف النبوي

 ( :  14/  5" )  مسلم

 املسلمون كثر حنيصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول مسجد يف الزيادة إىل والتابعون الصحابة احتاجت وملا" 

 اهلل رسول مدفن هاعائشة رضي اهلل عن حجرة ومنها فيه املؤمنني أمهات بيوت دخلت أن إىل الزيادة وامتدت

 مستديرة مرتفعة حيطانًا القرب على بنوا همارضي اهلل عن وعمر بكر أبي وصاحبيه صلى اهلل عليه وسلم

 القرب ركين من جدارين بنوا ثم احملذور إىل ويؤدي العوام إليه فيصلي املسجد يف يظهر لئال حوله

  ."القرب استقبال من أحد يتمكن ال حتى التقيا حتى وحرفوهما الشماليني

 ابن وذكر(  1/  91/  65" )  كباالكو"  يف كما القرطيب عن حنوه"  الفتح"  يف رجب ابن احلافظ ونقل 

 ( :  2/  9 ق" )  الباهر اجلواب"  يف تيمية
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 يتخذ أنله صلى اهلل عليه وسلم  صيانة آخر حائط عليها وبين بابها سد املسجد إىل أدخلت ملا احلجرة أن"  

  ".وثنًا وقربه عيدًا بيته

 العالية اخلضراء القبة تلك أزيل قد يكن مل إن قرون منذ عليه بين قد البناء هذا أن له يؤسف ومما:  قلت

 نفسه القرب صاحب يرضاه ال مما ذلك وغري والسجف والزخارف النحاسية بالنوافذ الشريف القرب وأحيط

صلى اهلل  اهلل رسول على بالسالم وتشرفت الكريم النبوي املسجد زرت حني رأيت قد بلصلى اهلل عليه وسلم , 

 أرض عن مرتفعة سدة ووراءه صغريًا حمرابًا الشمالي القرب حائط أسفل يف رأيت ـه 1368 سنةعليه وسلم 

 الظاهرة هذه لتظ كيف حينئذ فعجبت القرب وراء للصالة خاص املكان هذا أن إىل إشارة قلياًل املسجد

 فيه للصالة املكان ذلك يأتي أحدًا أر مل بأنين االعرتاف مع هذا أقول التوحيد دولة عهد يف قائمة الوثنية

 ,الشريف القرب عند الشرع خيالف مبا يأتوا من الناس منع على املوكلني احلرس قبل من املراقبة لشدة

 يف سنوات ثالث منذ قلت كنت وقد يشفي وال يكفي ال هذا ولكن السعودية الدولة عليه تشكر مما فهذا

 ( :  أصلي من 208" )  وبدعها اجلنائز أحكام"  كتابي

 ميتد حبائط النبوي القرب وبني بينه بالفصل وذلك السابق عهده إىل النبوي باملسجد الرجوع فالواجب 

صلى اهلل  مؤسسه ترضى ال الفةخم أي فيه يرى ال املسجد إىل الداخل أن حبيث اجلنوب إىل الشمال من

 حقًا التوحيد حامية تكون أن تريد كانت إذا السعودية الدولة على الواجب من هذا أن عتقدعليه وسلم, أ

 الغربية اجلهة من الزيادة وجتعل هذا اقرتاحنا تتبنى فلعلها جمددًا املسجد بتوسيع أمرت أنها مسعنا وقد

 على ذلك اهلل حيقق أن أرجو االقرتاح نفذ إذا املسجد سعة سيصيبه الذي النقص بذلك وتسد وغريها

  ؟ منها بذلك أوىل ومن يدها

 اهـ.املستعان واهلل الصحابة عهد يف عليه كان ما إىل إرجاعه دون تقريبًا سنتني منذ وسع املسجد ولكن 

 (:4/338جمموع فتاواه )وسئل الشيخ ابن باز رمحه اهلل كما يف 

 من احلكمة فما,  فيه الصالة جتوز ال قرب فيه مسجد وأميا,  املساجد يف األموات دفن جيوز ال أنه املعلوم من

 ؟ النبوي املسجد يف صحابته وبعض وسلم عليه اهلل صلى الرسول قرب إدخال

 قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن ):  قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن ثبت قد:  اجلواب

 ذكرتا حبيبة وأم سلمة أم أن ) عنها اهلل رضي عائشة عن وثبت,  صحته على متفق  ( مساجد أنبيائهم

 عليه اهلل صلى فقال الصور من فيها وما احلبشة بأرض رأتاها كنيسة وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول

 شرار أولئك الصور تلك فيه وصوروا مسجدًا قربه على بنوا الصاحل الرجل فيهم مات إذا أولئك:  وسلم

 اهلل رسول مسعت قال البجلي اهلل عبد بن جندب عن صحيحه يف مسلم وروى ,  عليه متفق ( اهلل عند اخللق
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 من متخذًا كنت ولو خلياًل إبراهيم اختذ كما خلياًل اختذني قد اهلل إن ):  يقول وسلم عليه اهلل صلى

 فال أال مساجد صاحليهم  قبور يتخذون كانوا قبلكم كان من وإن أال خلياًل بكر أبا الختذت خلياًل أميت

 صلى النيب عن عنه اهلل رضي جابر عن أيضًا مسلم وروى ( ذلك عن أنهاكم فإني مساجد القبور تتخذوا

 وما الصحيحة األحاديث فهذه ( عليه يبنى وأن عليه يقعد وأن القرب جيصص أن نهى أنه ) وسلم عليه اهلل

 على تدل كما,  ذلك فعل من ولعن القبور على املساجد اختاذ حتريم على تدل كلها معناها يف جاء

 سكانها وعبادة بها الشرك أسباب من ذلك ألن وجتصيصها عليها القباب واختاذ القبور على البناء حتريم

 . وحديثًا قدميًا ذلك وقع قد كما اهلل دون من

 مبا يغرتوا وأال عنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى مما حيذروا أن كانوا أينما املسلمني على فالواجب

 الكتاب من بالدليل يعرف واحلق,  أخذها وجدها متى املؤمن ضالة هو احلق فإن,  الناس من كثري فعله

 يدفنوا مل عنهما اهلل رضي وصاحباه وسلم عليه اهلل صلى حممد والرسول,  وأعماهلم الناس بآراء ال والسنة

 يف احلجرة أدخل امللك عبد بن الوليد عهد يف املسجد وسع ملا ولكن,  عائشة بيت يف دفنوا وإمنا املسجد يف

 وسلم عليه اهلل صلى الرسول ألن ؛ املسجد يف الدفن حكم يف هذا عمله يعترب وال األول القرن آخر يف املسجد

 فال التوسعة أجل من املسجد يف بها هم اليت احلجرة أدخلت وإمنا املسجد أرض إىل ينقلوا مل وصاحبيه

 آنفًا ذكرته ملا فيها الدفن أو عليها املساجد اختاذ أو القبور على البناء جواز على ألحد حجة ذلك يف يكون

 عن الثابتة السنة خيالف ما على حجة فيه ليس الوليد وعمل,  ذلك من املانعة الصحيحة األحاديث من

 اهـ. التوفيق ولي واهلل,  اهلل رسول

-232) حول القبة املبنية على قرب الرسول ( ص  رسالة له بعنوان : وقال العالمة مقبل بن هادي رمحه اهلل يف

242 : 

 تشاور الصحابة رضي اهلل عنهم أين يدفن الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

 ابن ثنا الرزاق، عبد حدثنا: أمحد اإلمام قال(: 5/266قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف البداية والنهاية )

 يقربوا أين يدروا مل وسلم، عليه اهلل صلى النيب أصحاب أن جريج بن العزيز عبد وهو - أبي أخربني جريج

 حيث إال يبيقربن مل يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب مسعت: بكر أبو قال حتى, وسلم عليه اهلل صلى النيب

 .وسلم عليه اهلل صلى فراشه حتت وحفروا فراشه فأخروا ميوت،

 .يدركه مل فإنه الصديق وبني جريج بن العزيز عبد بني انقطاع فيه وهذا

 .عنهم اهلل رضي الصديق بكر أبي عن وعائشة عباس ابن حديث من: يعلى أبو احلافظ رواه لكن
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 .عائشة عن مليكة أبي ابن عن بكر، أبي بن الرمحن عبد ثنا معاوية، أبو ثنا اهلروي، موسى أبو حدثنا: فقال

 عليه اهلل صلى النيب مسعت: بكر أبو فقال قبض، حني وسلم عليه اهلل صلى النيب دفن يف اختلفوا: قالت

 .قبض حيث أدفنوه فقال ( إليه األمكنة أحب يف إال النيب يقبض ال): "يقول وسلم

 مليكة أبي ابن عن املليكي بكر أبي بن الرمحن عبد عن معاوية أبي عن كريب أبي عن الرتمذي رواه وهكذا

 اهلل رسول من مسعت بكر أبو فقال دفنه يف اختلفوا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قبض ملا: قالت عائشة عن

 .( فيه يدفن أن حيب الذي املوضع يف إال نبيًا اهلل قبض ما): قال, نسيته ما شيئًا

 رواه الوجه هذا غري من احلديث هذا روى وقد قال ثم املليكي ضعف الرتمذي إن ثم فراشه، موضع يف دفنوها

 .وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الصديق بكر أبي عن عباس ابن

 اهلل رسول مسعت قال بكر أبا نأ: عائشة عن عروة عن حدثه رجل عن إسحاق ابن عن أبيه عن األموي وقال

 حدثين: الدنيا أبي بن بكر أبو قال ( قبض حيث إال قط نيب يدفن مل إنه ): يقول وسلم عليه اهلل صلى

 عن عروة بن هشام عن سلمة، بن محاد عن الطيالسي، امللك عبد بن هشام ثنا التميمي، سهل بن حممد

 أبو فقال ؟ ندفنه أين قالوا وسلم عليه اهلل صلى النيب مات فلما حفاران باملدينة كان: قالت عائشة عن أبيه

 للنيب فلحد يلحد الذي فجاء يشق، واآلخر يلحد أحدهما وكان فيه، مات الذي املكان يف عنه اهلل رضي بكر

 .وسلم عليه اهلل صلى

 والنهايةاهـ من البداية .منقطعًا أبيه عن عروة بن هشام عن أنس بن مالك رواه وقد

( من القسم الثاني من الطبقات عن هشام بن عبد امللك به, وهذا سند 2/71قلت: وأخرجه ابن سعد )

( من القسم الثاني من طريق محاد  بن  2/70صحيح موقوف على الصديق رضي اهلل عنه, وأخرجه أيضًا )

 أسامة منقطعًا.

 ثم قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل: 

 اهلل عبد بن حسني حدثين إسحاق بن حممد عن األعلى، عبد ثنا مهران، بن جعفر احدثن: يعلى أبو وقال

 يضرح اجلراح عبيدة أبو وكان وسلم عليه اهلل صلى للنيب حيفروا أن أرادوا ملا قال عباس ابن عن عكرمة عن

 فدعا يلحد، وكان املدينة ألهل حيفر كان الذي هو سهل بن زيد طلحة أبو وكان مكة، أهل كحفر

 .لرسولك خره اللهم, طلحة أبي إىل اذهب لآلخر وقال: عبيدة أبي إىل اذهب: ألحدهما فقال رجلني العباس
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 جهاز من فرغ فلما وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول فلحد به فجاء طلحة أبا طلحة أبي صاحب فوجد: قال

 .دفنه يف اختلفوا املسلمون كان وقد بيته، يف سريره على وضع الثالثاء، يوم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .أصحابه مع ندفنه: قائل وقال, مسجده يف ندفنه قائل فقال

 ". قبض حيث دفن إال نيب قبض ما: " يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت إني بكر أبو فقال

 اهلل رسول على الناس أدخل ثم حتته، له فحفروا فيه تويف الذي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فراش فرفع

 فرغ إذا حتى النساء أدخل منهم، فرغ إذا حتى الرجال , أدخلرسااًلأ عليه يصلون وسلم عليه اهلل صلى

 اهلل صلى اهلل رسول فدفن .أحد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على الناس يؤم ومل الصبيان أدخل النساء،

 اهـ.األربعاء ليلة الليل أوسط من وسلم عليه

 فذكر إسحاق بن حممد عن أبيه عن جرير، بن وهب عن اجلهضمي، علي بن نصر عن ماجه ابن رواه وهكذا

 .مثله بإسناده

 اهلل صلى اهلل رسول موىل وشقران عباس ابنا وقثم والفضل طالب أبي بن علي حفرته يف ونزل آخره يف وزاد

 اهلل رسول من وحظنا!  اهلل أنشدك: طالب أبي بن لعلي - ليلى أبو وهو - خولي بن أوس قال, وسلم عليه

 عليه اهلل صلى اهلل رسول كان قطيفة أخذ مواله شقران وكان انزل: علي له قال وسلم، عليه اهلل صلى

 .وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع فدفنت!  بعدك أحد يلبسها ال واهلل وقال القرب يف فدفنها يلبسها وسلم

 .خمتصرًا إسحاق ابن عن حازم، بن جرير عن حممد، بن حسني عن: أمحد اإلمام رواه وقد

 .به إسحاق عن وغريه بكري بن يونس رواه وكذلك

 عن الصديق بكر أبي عن عباس ابن عن عكرمة، عن احلصني بن داود عن حبيبة، أبي ابن عن الواقدي وروى

 .( قبض حيث ودفن إال نبيًا اهلل قبض ما ): وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 إسحاق، بن حممد عن بكري بن يونس عن اجلبار، عبد بن أمحد عن األصم، عن احلاكم، عن: البيهقي وروى

 اهلل رسول مات ملا: قال الزبري بن جعفر بن حممد أو  احلصني بن اهلل عبد بن الرمحن عبد بن حممد عن

 مسعت إني بكر أبو فقال ؟ بيوته يف أو الناس مع ندفنه، كيف: فقالوا دفنه يف اختلفوا وسلم عليه اهلل صلى

 رفع فراشه كان حيث فدفن .( قبض حيث دفن إال نبيًا اهلل قبض ما ): يقول وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .حتته وحفر الفراش
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 - سعيد بن الرمحن عبد عن االخنسي، حممد بن عثمان عن جعفر، بن احلميد عبد حدثنا: الواقدي وقال

 فقد البقيع يف: قائل فقال, قربه موضع يف اختلفوا وسلم عليه اهلل صلى النيب تويف ملا: قال - يربوع ابن يعين

 من عندي إن: فقال بكر أبو فجاء .مصاله يف: قائل وقال منربه، عند: قائل وقال هلم، االستغفار يكثر كان

 .(تويف حيث دفن إال نيب قبض ما): يقول اهلل رسول مسعت ،وعلمًا خربًا هذا

 أبيه عن جريج ابن حديث ويف حممد، بن القاسم عن سعيد، بن حييى حديث يف وهو: البيهقي احلافظ قال

 .مرساًل وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الصديق بكر أبي عن كالهما

 بن نبيط بن سلمة عن بكري، بن يونس عن اجلبار، عبد بن أمحد عن األصم عن احلاكم عن: البيهقي وقال

 .- الصفة أصحاب من وكان - عبيد بن سامل عن أبيه عن شريط،

 اهلل صلى اهلل رسول تويف: له فقيل خرج، ثم مات حيث وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول على بكر أبو دخل: قال

 عصبًا جتيئون: قال ؟ عليه نصلي وكيف عليه أنصلي: له وقيل قال كما أنه فعلموا!  نعم: قال وسلم عليه

 .قال كما أنه فعلموا فتصلون عصبًا

 كما أنه فعلموا طيب، مكان يف إال روحه يقبض مل فإنه روحه اهلل قبض حيث: قال ؟ وأين يدفن هل: قالوا

 .قال

 .املسيب بن سعيد عن األنصاري سعيد بن حييى عن عيينة، بن سفيان حديث من: البيهقي وروى

 فقال حجري، يف وقعن أقمار ثالثة رأيت: قالت الناس، أعرب من وكان رؤيا أبيها على عائشة عرضت: قال

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قبض فلما ثالثة، األرض أهل خري من بيتك يف دفن رؤياك صدقت إن: هلا

 .أقمارك خري هذا: عائشة يا قال

 .منقطعًا عائشة عن سعيد بن حييى عن مالك ورواه

 وحنري سحري وبني يومي ويف بييت يف وسلم عليه اهلل صلى النيب تويف :قالت أنها عنها الصحيحني ويف

 .اآلخرة من ساعة وأول الدنيا، من ساعة آخر يف وريقه ريقي بني اهلل ومجع

 اهلل رسول مسعت :قالت عائشة عن عروة عن الوراق، هالل نع عوانة أبي حديث من البخاري، صحيح ويف

 أنبيائهم قبور اختذوا والنصارى اليهود اهلل لعن ): يقول فيه مات الذي مرضه يف وسلم عليه اهلل صلى

 .( مساجد

 اهـ من البداية والنهاية.مسجدًا يتخذ أن خشي أنه غري قربه ألبرز ذلك ولوال عائشة، قالت
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 أخربنا األنصاري، اهلل عبد بن حممد خربنا( من القسم الثاني: أ2/7تتمة: قال ابن سعد يف الطبقات )

 أين بكر أبو قال: قال حاطب بن الرمحن عبد بن وحييى الرمحن عبد بن سلمة أبي عن عمر،و بن حممد

 يؤم يصلي كان حيث: منهم قائل وقال املنرب، عند: منهم قائل قال وسلم؟ عليه اهلل صلى اهلل، رسول يدفن

 .حتته له حفر ثم الفراش فأخر نفسه، اهلل توفى حيث يدفن بل: بكر أبو فقال الناس؛

 على يكن مل: قاال يزيد أبي بن اهلل وعبيد دينار بن عمرو مسعت زيد بن محاد أخربنا عباد، بن حييى أخربنا

 اخلطاب؛ بن عمر جدارا عليه بين من أول فكان حائط النيب بيت على وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول عهد

)قلت: هذا إن صح  .فيه وزاده بعد الزبري بن اهلل عبد بناه ثم قصريا جداره كان: يزيد أبي بن اهلل عبيد قال

 حيمل على أجساد األنبياء لألحاديث املتقدمة(.

 يف قط نيب مات ما): يقول خليلي مسعت: بكر أبو قال: قال ذر بن عمر أخربنا: قال دكني بن الفضل أخربنا

 .اهلل شاء إن حفص بن عمر بن بكرأبا  مسعت: قال مسعته؟ ممن: ذر البن قلت. (فيه دفن إال مكان

: ناس قال تويف ملا وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول أن بلغه أنه أنس بن مالك أخربنا عيسى، بن معن أخربنا

 وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: فقال بكر أبو فجاء بالبقيع، يدفن: آخرون وقال املنرب، عند يدفن

 عن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل، رسول فأخر: قال ،(نفسه فيه اهلل قبض الذي مكانه يف إال نيب دفن ما): يقول

 اهـ املراد من الطبقات..فيه له فحفر فيه تويف الذي املكان

 : قال غفرة موىل عمر عن زجنويه ابن أخرج

 أبو وقال!  مقامه يف يصلي كان حيث ندفنه:  قائل قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول دفن يف ئتمرواا ملا

 قال ، املهاجرين من إخوانه دفن حيث البقيع يف ندفنه:  اآلخرون وقال ، يعبد وثنًا جنعله أن اهلل معاذ:  بكر

 عليه هلل من الناس من به فيعوذ ، البقيع إىل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب خيرج أن نكره إنا:  بكر أبو

 وإن ، اهلل حق ضيعنا(  أخرناه:  األصل)  أخرجناه فإن ، وسلم عليه اهلل صلى رسوله حق فوق اهلل وحق ، حق

 اهلل رسول مسعت قال ؟ بكر أبا يا أنت ترى فما:  قالوا ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب أخفرنا أخفرناه

 رضي واهلل فأنت:  قالوا ، ( روحه قبض حيث دفن إال قط نبيًا اهلل قبض ما):  يقول وسلم عليه اهلل صلى

 حيفرون احلفر يف القوم ووقع وأهله والفضل والعباس علي احتمله ثم ، خطًا الفراش حول خطوا ثم ، مقنع

 .اهـ منقواًل من حتذير الساجد لأللباني رمحه اهلل.الفراش كان حيث
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بيته كما أمر بذلك, فعلى هذا فال حجة فعلمنا من هذه األحاديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم دفن يف 

فيه للقبوريني يف البناء على القبور إذ مل ينب على قربه صلى اهلل عليه وسلم وإمنا دفن يف بيته كما علم 

 من األحاديث واهلل أعلم.

 متى أدخل قربه صلى اهلل عليه وسلم يف مسجده؟

 ابن وذكر( يف حوادث سنة مثانية ومثانني: 9/74قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل يف البداية والنهاية )

 املسجد بهدم يأمره العزيز عبد بن عمر على الوليد كتاب قدم السنة هذه من األول ربيع شهر يف أنه: جرير

 يكون حتى نواحيه، وسائر قبلته من يوسعه وأن وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول أزواج حجر وإضافة النبوي

 إليهم وادفع اهدمه ثم عدل قيمة له فقومه وإال منه فاشرته ملكه باعك فمن ذراع، مائيت يف ذراع مائيت

 .وعثمان عمر صدق سلف ذلك يف لك فإن بيوتهم، أمثان

 املؤمنني أمري كتاب عليهم وقرأ املدينة وأهل العشرة والفقهاء الناس وجوه العزيز عبد بن عمر فجمع

 من وحيطانها النخل، جريد من وسقوفها السقوف، قصرية حجر هذه: وقالوا ذلك عليهم فشق الوليد،

 بيوت وإىل واملسافرون، والزوار احلجاج إليها لينظر أوىل حاهلا على وتركها املسوح، أبوابها وعلى اللنب،

 فال الدنيا، يف الزهد إىل هلم أدعى ذلك ويكون به، ويعتربوا بذلك فينتفعوا وسلم عليه اهلل صلى النيب

 الفراعنة أفعال من هو إمنا العالي البنيان هذا أن ويعرفون ويكن، يسرت ما وهو احلاجة بقدر إال فيها يعمرون

 .فيها اخللود ويف الدنيا يف راغب األمل طويل وكل واألكاسر

 فأرسل ذكرهم، املتقدم العشرة الفقهاء عليه أمجع مبا الوليد إىل العزيز عبد بن عمر كتب ذلك فعند

 .سقوفه يعلي وأن ذكر، ما على املسجد وبناء باخلراب يأمره إليه

 وغريهم، هاشم بين من الناس ووجوه األشراف صاح اهلدم يف شرعوا وملا هدمها، من بدًا عمر جيد فلم

 فاشرتى للبيع للمجسد متاخم ملك له من وأجاب وسلم، عليه اهلل صلى النيب مات يوم مثل وتباكوا

 احلجرة فيه فأدخل كثرية، فعواًل إليه الوليد وأرسل ذلك، يف واجتهد إزاره عن ومشر بنائه يف وشرع منهم،

 كما املؤمنني أمهات حجر وسائر الشرق من حدهوكان  املسجد، يف القرب فدخل - عائشة حجرة - النبوية

 النيب قدم تكون أن فخشوا قدم هلم بدت عائشة حجرة من الشرقي احلائط حفروا ملا أنهم وروينا الوليد، أمر

 إدخال أنكر املسيب بن سعيد أن وحيكى عنه، اهلل رضي عمر قدم أنها حتققوا حتى وسلم عليه اهلل صلى

 البداية والنهاية.اهـ من .أعلم واهلل - مسجدًا القرب يتخذ أن خشي كأنه - املسجد يف عائشة حجرة
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 يف مدفون وسلم عليه اهلل صلى وهو: 71وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف كتاب اجلواب الباهر ص 

 يف داخلة تكن مل وقبلته املسجد شرقي جهة من أزواجه حجر وسائر عائشة حجرة وكانت عائشة حجرة

 عمارة حيب وكان املسجد وسع الوليد خالفة يف ولكن ,املسجد إىل احلجرة من خيرج كان بل مسجده

 من احلجر يشرتي أن العزيز عبد بن عمر نائبه فأمر ,وغريهما دمشق ومسجد احلرام املسجد وعمر املساجد

 .  املسجد يف ويزيدها وسلم عليه اهلل صلى النيب أزواج ورثوا الذين أصحابها

 سعيد وأبي عباس وابن عمر ابن موت بعد ,الصحابة موت بعد وذلك املسجد يف احلجر دخلت حينئذ فمن

 .  أحد منهم املدينة يف بقي يكن ومل الصحابة عامة موت بعد بل ؛ عائشة موت وبعد اخلدري

 اهلل رضي عثمان فعله ما والتابعني الصحابة من كثري كره وقد.  ذلك كره املسيب بن سعيد أن روي وقد

 .  أكره الوليد فعله ملا وهؤالء والساج والقصة باحلجارة املسجد بناء من عنه

 وسقفه النخل جذوع وعمده اللنب من بنائه من كان ما على بناه لكن وسعه فإنه عنه اهلل رضي عمر وأما

 بن الوليد فإن... والوليد عثمان فعله فيما النزاع وقع وإمنا ؛ عمر فعل ما كره أحدًا أن ينقل ومل ,اجلريد

 الصحابة هؤالء مات قد وكان اهلجرة من ومثانني بضع سنة امللك عبد أبيه موت بعد توىل امللك عبد

 مالك بن أنس مثل جدًا قليل إال باألمصار بقي يكن ومل.  األمصار مجيع يف الصحابة عامة وتويف كلهم

 باملدينة وسبعني مثان سنة مات اهلل عبد بن وجابر وتسعني بضع سنة الوليد خالفة يف تويف فإنه بالبصرة

 بعد كان املسجد وبناء ,سنني عشر حنو طويلة مبدة ذلك بعد احلجرة أدخل والوليد , بها مات من آخر وهو

 .اهـ كالم شيخ اإلسالم.أحد باملدينة بقي قد يكن فلم جابر موت

, 367املستقيم ص ويف اقتضاء الصراط  118وذكر رمحه اهلل حنو هذا يف كتابه ) الرد على األخنائي ( ص 

, ويف حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة 108وهكذا ذكر أهل التاريخ كما يف عمدة األخبار ص 

, وبهذا يتضح لنا أن الوليد رمحه اهلل أخطأ 513, ووفاء الوفاء للسمهودي يف جملد واحد ص 49للمراغي ص 

عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم من اختاذ القبور  يف إدخال احلجر يف املسجد النبوي وأنه وقع يف عني ما نهى

مساجد والصالة إليها, فإن الذين يصلون يف املكان الذي كان ألهل الصفة يستقبلون القرب كما هو 

 مشاهد, وكذلك النساء فإنهن يتجهن يف صالتهن إىل القرب.

رسول اهلل صلى اهلل عليه  وأن الواجب على املسلمني هو إعادته كما كان من الناحية الشرقية على عهد

 وسلم, فإن خري اهلدى هدى حممد صلى اهلل عليه وسلم.

 دعوا كل قول عند قول حممد                  فما آمن من يف دينه كمخاطر .اهـ
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الرد على شبهة من أجاز دفن (يف 330-2/323فتاوى نور على الدرب )وقال الشيخ ابن باز رمحه اهلل  كما يف  

 : املسجد حبجة دفنه عليه الصالة والسالم يف مسجدهامليت يف 

س: ما هي العالقة بني كل من مسجد الرسول صلى اهلل عليه وسلم مبا فيه قربه وقرب صاحبيه, ومسجد 

من املساجد اليت توجد بها قبور, حيث إنه بعد مساعي للشيخ عبد العزيز  يف هذه املسألة, فقد أوضح بأن 

املسجد يف عهد عبد امللك بن مروان, ولكن كثريًا من املسلمني يتساءلون إذا ذلك كان خطأ عند توسعة 

كان هذا خطأ فإنه من املمكن تدارك اخلطأ وعالجه, وذلك بأن يفصل القرب عن املسجد متامًا حيث إنه ال 

الف يكفي السور ألن باقي املقابر يف املساجد األخرى حوهلا أيضًا سور, وبذلك من الصعب إقناعهم الخت

املسجد النبوي عن غريه, إن هذه املسألة إذا تفضلتم حبسمها سوف تقضي قطعًا على افتتان املسلمني, 

وسوف متنع وتساعد على نبش القبور اليت استجدت على املساجد, وندعو اهلل لكم بالتوفيق يف حبث هذا 

 املوضوع وجزاكم اهلل خريًا؟

الشريف كان سببًا لفتنة بعض الناس من وضع القبور يف ج: ال شك أن إدخال القرب الشريف يف املسجد 

املساجد والبناء على القبور, وسبق يف حلقات مضت بيان الواقع وهو أن الوليد بن عبد امللك وليس عبد 

امللك, بل الوليد يف خالفته ملا وّسع املسجد النبوي رأى إدخال احلجرة النبوية يف املسجد بسبب التوسعة, 

ه بعض الناس وبعض التابعني, ولكنه رأى أن التوسعة تدعو إىل ذلك, فلهذا أدخله وصار وأنكر ذلك علي

ذلك اإلدخال فتنة لبعض الناس يف البناء على القبور, واختاذ املساجد عليها, وليست العالقة بني مسجد 

ق عظيم, فإن النيب النيب صلى اهلل عليه وسلم وحجرته مثل العالقة اليت بني املساجد والقبور األخرى , الفر

صلى اهلل عليه وسلم دفن يف بيت عائشة, ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي اهلل تعاىل عنهما, ومل يدفن 

يف املسجد عليه الصالة والسالم وال صاحباه بل كلهم ُدفنوا يف البيت, وأما القبور األخرى غري قرب النيب 

ساجد قصدًا, ويظن أهلها أن هذا قربة وأن هذا طاعة, ورمبا صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه فهي تدفن يف امل

حدث املسجد بعد ذلك, يوجد قرب ثم يبنى عليه مسجد, كل هذا واقع فليس هذا كهذا, وقد قال النيب 

صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح بل يف األحاديث الصحيحة ) لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا 

( قالت عائشة رضي اهلل عنها: حيذر ما صنعوا, وقال عليه الصالة والسالم ) أال وإن من  قبور أنبيائهم مساجد

كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد, أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 

عاىل عنهما إنهما رأتا عن ذلك ( رواه مسلم, وملا قالت له عليه الصالة والسالم أم سلمة وأم حبيبة رضي اهلل ت

يف أرض احلبشة كنيسة, وذكرتا ما فيها من الصور قال: ) أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على 

قربه مسجدًا وصوروا فيه تلك الصور (, ثم قال عليه الصالة والسالم ) أولئك شرار اخللق عند اهلل (, 

عليها الصور أنهم شرار اخللق, ألنهم فعلوا أمرًا جير فأخرب عن الذين يبنون على القبور  مساجد ويصورون 
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الناس إىل الشرك ويوقعهم يف الشرك, ألن البناء على القبور وبناء املساجد عليها واختاذ الصور عليها كل 

هذا من وسائل الشرك, وهلذا حذر من ذلك النيب عليه الصالة والسالم, وأبدى وأعاد يف ذلك, والوليد حني 

النبوية مل يكن على باله هذا األمر, ومل يظهر له أن الناس يشتبه عليهم األمر ويعتقدون أن  أدخل احلجرة

هذا مثل هذا, وأن إدخال احلجرة برمتها من جنس إدخال القبور يف املساجد, أو من جنس إقامة املساجد 

نس عمل الغالة يف على القبور وليس هذا كهذا, فاحلاصل أن إدخال احلجرة النبوية يف املسجد ليس من ج

القبور الذين بنوا عليها املساجد أو أحدثوها يف املساجد, هذا غري هذا, فإحداث القرب يف املسجد أمر ال جيوز 

ومنكر ووسيلة للشرك بصاحب القرب, وهكذا كون املسجد يبنى عليه كما فعلت بنو إسرائيل هذا أيضًا ال 

يث الصحيح املتفق عليه ) لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا جيوز, وهلذا قال عليه الصالة والسالم يف احلد

 قبور أنبيائهم مساجد (.

فالواجب على أهل اإلسالم أينما كانوا يف كل مكان أال يبنوا على القبور مساجد, وأال يبنوا عليها قبابًا وال 

وسلم, كذلك يف البقيع غريها, وأن جيعلوها ضاحية بارزة كما كانت القبور يف عهد النيب صلى اهلل عليه 

وغريه ليس عليها بناء, وكما هو احلال يف البقيع واحلمد هلل, قد أزيلت عنها املباني, وهكذا يف مكة, املقصود 

أن الواجب أن تكون بارزة ظاهرة ليس عليها بناء, هذا هو الواجب وال يبنى عليها قباب وال مساجد وال غري 

ك احلجرة النبوية فكان ألجل التوسعة, وإن كان هذا غلطًا ينبغي أنه ذلك, وأما إدخال الوليد بن عبد املل

مل يقف حذرًا من هذه الفتنة اليت وقعت لبعض الناس, لكنه رمحه اهلل وعفا اهلل عنا وعنه مل ينتبه هلذا 

األمر الذي حصل للناس اآلن, ولعل أسباب عدم إخراجه من املسجد بعد ذلك أن كل وال يتوىل املدينة 

أنه إن فعل ذلك أن يقام عليه االحتجاج من اجلهال وأن ينكر عليه وأن يقال أنت تبغض النيب صلى  خيشى

اهلل عليه وسلم وأنت وأنت فيتهم, فلهذا ترك الناس احلجرة بعدما ُأدخلت, لعل هذا هو السبب واهلل أعلم, 

خرجوا احلجرة من املسجد أن يقال فيما أعتقد أن الوالة الذين تولوا اإلمارة بعد الوليد لعلهم خشوا إذا أ

إنهم كيت وكيت , إنهم ليسوا حيبون النيب صلى اهلل عليه وسلم أو إنهم مقصرون يف حق النيب عليه 

الصالة والسالم, أو ما أشبه ذلك من األقاويل اليت خيشى منها, فلهذا ُترك هذا األمر ومل خيرج من املسجد 

القيل والقال يف إخراجه من املسجد بعدما ُأدخل, ثم أيضًا مثل  من أجل خوف قالة الناس وفتنة الناس يف

 ا بيت برمته ُأدخل فليس من املسجدما تقدم ليس هذا من جنس ما يفعله الناس, بل هذه حجرة برمته

وليس من أرض املسجد, وليس مدفونًا يف املسجد وليس املسجد مقامًا عليه, بل املسجد قائم مستقل قبل 

فاملسجد قائم وإمنا جاءت التوسعة فقط اليسرية اليت جاءت من جهة الشرق, هذا هو إدخال احلجرة, 

الواقع, فال جيوز ألحد أن حيتج بهذا على البناء على القبور أو إدخال القبور يف املساجد, ال حجة له يف هذا 

لة وضاحية بل الواجب أن تكون القبور بعيدة عن املساجد, ليست يف املساجد كما تكون يف أرض مستق
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شامسة مكشوفة ليس عليها بناء, وليس عليها مساجد, هذا الواجب على مجيع املسلمني يف كل مكان, 

طاعة للنيب صلى اهلل عليه وسلم وامتثااًل ألمره واتباعًا لسنته وحذرًا من وسائل الشرك, وهلذا أبدى وأعاد 

ومن ذلك ما تقدم من األحاديث  عليه الصالة والسالم وأكثر يف ذلك لئال يقع الناس يف الشرك,

الصحيحة ) لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ( ومن هذا قوله صلى اهلل عليه وسلم ) 

أال وإن من كان من قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني 

من حديث جندب بن عبد اهلل البجلي, وهكذا حديث أبي هريرة أنهاكم عن ذلك ( رواه مسلم يف الصحيح 

اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم  اهلل رضي اهلل عنه يف الصحيح يقول صلى اهلل عليه وسلم ) قاتل

 مساجد(.

فالواجب على أهل اإلسالم أن حيذروا ذلك وأال حيتجوا مبا فعله الوليد بن عبد امللك من إدخال احلجرة 

يدفن يف املسجد, ومل حيدث الوليد قربًا يف املسجد, وإمنا أدخل احلجرة اجتهادًا  بوية, فإنه أدخل بيتًا ومللنا

منه للتوسعة للمسلمني, فليس هذا مثل ما أحدثه الناس, وال ينبغي أن يقاس هذا على هذا, بل الواجب 

له, ومن ذلك ما روى جابر بن عبد اهلل  احلذر مما نهى عنه النيب صلى اهلل عليه وسلم, ولعن أهله الفاعلني

لم أنه نهى أن جتصص القبور وعن القعود عليها والبناء ساألنصاري رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه و

 عليها.

فالرسول نهى أن جيصص القرب ونهى أن يقعد عليه أو يبنى عليه, وهذا يشمل القرب واملسجد وغريها, 

املسلمني طاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم وامتثال أمره واحلذر مما نهى عنه يف القبور ع يفالواجب على مج

وغريها, فال يبنى عليها وال يتخذ عليها قبة وال مسجد وال جتصص, كل هذا مما نهى عنه النيب عليه 

ا رأوا قربًا الصالة والسالم, واملقصود من هذا كله سد الذرائع للشرك, والنهي عن وسائله, ألن الناس إذ

 معظمًا بالقبة والفراش وحنو ذلك عظموه بالدعاء واالستغاثة, دعوه واستغاثوا بصاحبه فوقع الشرك.

فالواجب على املسلمني يف كل مكان أن يتقوا اهلل وأن حيذروا الدفن يف املساجد أو إقامة مسجد على القرب, 

هم أصلح الناس, وال جيوز البناء على قبورهم وإن كان قربًا عظيمًا وإن كان صاحبه صاحلًا, فاألنبياء 

 فبقية الناس من باب أوىل.

فالواجب هو امتثال أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتقيد مبا قاله عليه الصالة والسالم, واحلذر مما 

شرك, نهى عنه عليه الصالة والسالم, واحلكمة يف هذا واضحة واحلكمة ظاهرة وهي سد الذرائع املوصلة لل

فإن وجود املسجد على القرب, أو وجود القرب يف املسجد كل ذلك من وسائل الشرك بصاحب القرب, نسأل 
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ذهم من ياهلل للجميع اهلداية والتوفيق, ونسأل اهلل أن يبصر املسلمني ومينحهم الفقه يف الدين, وأن يع

 أسباب الشرك ووسائله وذرائعه.

وقع فيه الوليد بن عبد امللك بإدخال احلجرة النبوية يف املسجد, فقد  أما قوله: ملاذا ال يعاجل اخلطأ الذي

بّينا أن أسباب ذلك أن كل دولة ختشى أنها إذا قامت بهذا األمر ُتتهم وأن يقال فيها أنها قصرت يف حق 

ن النيب صلى اهلل عليه وسلم, وأنها تبغض النيب صلى اهلل عليه وسلم, وأنها جاهلة باإلسالم, قد يتحاشو

الدخول يف هذا األمر, يقولون: مادام قد سكت من قبلنا فنرتكه, وألن احلكمة يف ذلك والعلة يف ذلك 

واضحة, فإنه مل يدفن يف املسجد عليه الصالة والسالم, وإمنا ُأدخلت احلجرة برمتها, فليست هذه املسألة 

جد وأوجدوا قبورًا يف املساجد, وبنوا مثل املسائل اليت وقع فيها الناس يف بلدان كثرية حيث دفنوا يف املسا

ف الفتنة بني املسلمني ا فعله الوليد, هذا فرق عظيم, وخومساجد على القبور هذا هو الواقع, وهذا غري م

هذا هو السبب الذي جعل الناس يرتكون األمور على حاهلا خشية من فتنة تقوم بني الناس بسبب ظنهم 

قصًا للنيب صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه, أو انه أراد بذلك شيئًا آخر مبن أخرجه السوء, وأنه أراد بهذا تن

قد ال حيمل على املعنى الشرعي, وقد يظن به خالف ذلك, فلعل هذا السبب الذي من أجله تركته الدول 

السابقة, وقد يقوم حرب فكرية وغري فكرية من أعداء اإلسالم, وقد يكون هذا من أسباب بعض الفنت اليت 

ا بعض الناس ألتفه األسباب, وكيف هذا وهذا مما يتعلق بقرب النيب صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه يوجده

وأكثر اخللق ليس عنده العلم الكايف والبصرية الكافية بهذا األمور, بل يعتقدون أن البناء على القبور 

موات واالستغاثة باألموات دين واختاذ املساجد عليها أنه دين وقربة, بل بعضهم وكثري منهم يرى أن دعاء األ

وقربة نسأل اهلل العافية, وملا قيل له صلى اهلل عليه وسلم يف حجر إمساعيل قال ) لوال أن قومك حديثو 

عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم ( فرتك نقض الكعبة وإدخال احلجر فيها خوفًا من 

 حاهلا, وهذا من جنس هذا.اهـ الفتنة عليه الصالة والسالم فأبقاها على

 (:228ابن عثيمني رمحه اهلل يف القول املفيد على كتاب التوحيد )العالمة وقال الشيخ 

 :وجوابه اعرتاض

 وسط يف فإنه اآلن،  وسلم عليه اهلل صلى  الرسول لقرب بالنسبة مشكلة يف واقعون اآلن حنن: قائل قال إذا

 اجلواب؟ هو فما املسجد،

 :وجوه من ذلك على اجلواب: قلنا

 . وسلم عليه اهلل صلى النيب حياة يف املسجد بين بل القرب، على ينب مل املسجد أن: األول الوجه
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 يف الصاحلني دفن من هذا إن: يقال حتى املسجد يف يدفن مل  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن: الثاني الوجه

 .بيته يف دفن بل املسجد،

 من باتفاق ليس املسجد مع عائشة بيت ومنها ، وسلم عليه اهلل صلى  الرسول بيوت إدخال أن: الثالث لوجها

 أجازه مما فليس تقريبًا، هـ94 عام وذلك القليل، إال منهم يبق ومل أكثرهم انقرض أن بعد بل الصحابة،

 التابعني، من املسيب بن سعيد أيضًا خالف وممن ذلك، يف خالف بعضهم أن مع عليه، أمجعوا أو الصحابة

 .العمل بهذا يرض فلم

 املسجد فليس املسجد، عن مستقلة حجرة يف هألن إدخاله، بعد حتى املسجد، يف ليس القرب أن: الرابع الوجه

 عن منحرفة زاوية يف اجلدار وجعل جدران، بثالثة وحموطًا حمفوظًا املكان هذا جعل وهلذا عليه، مبنيًا

 .منحرف ألنه صلى إذا اإلنسان يستقبله ال حبيث الشمالية، الزاوية يف والركن مثلث، أي القبلة،

 واملسلمون اليوم، إىل التابعني عهد منذ هذا ويقولون القبور، أهل به حيتج الذي اإلشكال يزول كله فبهذا

 أنه فرض وعلى إمجاع، حمل وليس التابعني، زمن يف حتى وجد قد اإلنكار إن: فنقول ينكروه، ومل أقروه قد

 اهـ.ذكرناها اليت األربعة الوجوه من الفرق تبني فقد إمجاع،

 :39وقال الشيخ عبد احملسن العباد يف مقدمة تطهري االعتقاد ص 

 دفن أو القبور على املساجد بناء لتجويز مسجده يف صلى اهلل عليه وسلم قربه بوجود يتعلق أن ألحد وليس

 جبواره وبنى ،صلى اهلل عليه وسلم مسجده بنى الذي هو صلى اهلل عليه وسلم النيب ألن املساجد؛ يف املوتى

 هي ما على البيوت بقيت وقد عائشة، بيت يف دفن صلى اهلل عليه وسلم موته وبعد منه، خارجًا أزواجه بيوت

 من آخرين خلفاء عهد ويف ، معاوية وعهد عنهم اهلل رضي الراشدين اخللفاء عهد يف املسجد خارج عليه

 عن األحاديث من مجلة ذكر مر وقد فيه، القرب وأدخل املسجد وسع أمية بين عهد أثناء ويف أمية بين خلفاء

 قاله ما منها حمكمة، أحاديث وهي القبور، على املساجد بناء من التحذير يف صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول

 جيوز فال ، صلى اهلل عليه وسلم األخرية حلظاته يف قاله ما ومنها خبمس، موته قبل صلى اهلل عليه وسلم

 اهـ.أمية بين عهد أثناء يف حصل عمل على والتعويل احملكمة األحاديث هذه ترك

 :الشبهة اخلامسة

 القبة املبنية على قرب النيب صلى اهلل عليه وسلماالحتجاج ب

 القبة ومراحل بنائها : اريخت



204 
 

 عهد يف بناؤها ُأحدث وقد السابع، القرن إىل موجودة وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب على اليت القبة تكن مل

 اللون ثم األزرق، اللون ثم األبيض، باللون صارت ثم اخلشب، بلون أواًل لونها وكان قالوون، السلطان

 .اآلن إىل عليه واستمرت األخضر،

 :( 128 ،127 ص"  ) املنورة املدينة تاريخ من فصول" يف كتابه  حافظ علي األستاذ قال

 مبقدار اآلجر من حظري احلجرة يوازي ما على املسجد سطح يف وكان قبة، املطهرة احلجرة على تكن مل

 .املسجد سطح بقية عن للحجرة متييزًا قامة نصف

 من مربَّعة هـ، 678 سَنة عملها فقد قبة، الشريفة احلجرة على أحدث من أول هو الصاحلي قالوون والسلطان

 من ألواحًا عليها ومسَّر باحلجرة، احمليطة السواري رؤوس على أقيمت بأخشاب، أعالها من مثمنة أسفلها،

 .خشب من حظريًا اآلجر حظري حمل وجعل الرصاص، بألواح وصفَّحها اخلشب،

 وجددت، موضعها، عن الرصاص ألواح اختلت ثم قالوون، حممد بن حسن الناصر زمن القبة وجددت

 السلطان زمن وأصلحت خلل، بها وحصل هـ، 765 سنة حممد بن حسني بن شعبان األشرف أيام وأحكمت

 .هـ881 سنة قايتباي

 سنة قايتباي السلطان عهد ويف هـ، 886 سنة الثاني النبوي املسجد حريق يف والقبة املقصورة احرتقت وقد

 ....متناه، بارتفاع باآلجر وبنيت النبوي، املسجد أرض يف عظيمة دعائم هلا وأسست القبة، جددت هـ887

 السلطان أمر: فيها الرتميم ُيجِد مل وملا أعاليها، من تشققت: املوضحة بالصورة القبة بناء مت ما بعد

 .هـ 892 سنة متقنًة حمكمًة، فتمت األبيض، باجلبس البناء حمكمة وأعيدت أعاليها، بهدم قايتباي

 أول وهو األخضر، باللون املذكورة القبة بصبغ العثماني احلميد عبد السلطان أمر صدر هـ1253 سنة ويف

 .هذا يومنا إىل لذلك احتاجت كلما باألخضر صبغها جيدد يزل مل ثم باألخضر، القبة صبغ من

 .انتهى" والزرقاء والفيحاء، بالبيضاء، تعرف وكانت باألخضر، صبغها بعد اخلضراء بالقبة ومسيت

قرب  ) حول القبة املبنية على كتابه اهلل يفالعالمة مقبل بن هادي الوادعي رمحه  شيخنا احملدث قالو

 240 الرسول ( ص :

 متى بنيت القبة على قرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟
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املتوفى يف القرن العاشر اهلجري يف كتابه ) عمدة قال الشيخ أمحد بن عبد احلميد العباسي رمحه اهلل 

: ومن ذلك أنه ملا كان عام مثان وسبعني وستمائة هجرية أمر السلطان 124األخبار يف مدينة املختار ( ص 

امللك املنصور قالوون الصاحلي والد السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون ببناء قبة على احلجرة 

ذا التاريخ عليها قبة وهلا بناء مرتفع, وإمنا كان حظري حول احلجرة الشريفة فوق الشريفة, ومل يكن قبل ه

سطح املسجد, وكان مبنيًا باآلجر مقدار نصف قامة حبيث مييز سطح احلجرة الشريفة على سطح املسجد 

 وكان مبنيًا باآلجر, فعملت هذه القبة املوجودة اليوم إىل آخر كالمه رمحه اهلل.

املراغي املتوفى سنة عشرة ومثامنائة يف كتابه حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اهلجرة  وقال زين الدين

: اعلم أنه مل يكن قبل حريق املسجد وال بعده على احلجرة الشريفة قبة بل كان ما حول حجرة 81ص 

بقية النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السطح مقدار نصف قامة مبين باآلجر متيز احلجرة الشريفة على 

 السطح إىل سنة مثان وسبعني وستمائة يف أيام امللك املنصور قالوون الصاحلي, إىل آخر كالمه رمحه اهلل.

( فقد ذكر حنو 2/609وحنو ما تقدم عما يف وفاء الوفاء للسمهودي املتوفى سنة إحدى وعشر  وتسعمائة )

الرواة بأعلى الصعيد يف ترمجة الكمال ما تقدم ثم قال: ورأيت يف الطالع السعيد اجلامع أمساء الفضالء و

أمحد بن الربهان عبد القوي الربعي ناظر قوص أنه بنى على الضريح النبوي هذه القبة املذكورة, قال: 

وقصد خريًا وحتصيل ثواب, وقال بعضهم: أساء األدب بعلو النجارين ودق احلطب, قال: ويف تلك السنة وقع 

رسوم بضرب الكمال فضرب, فكان من يقول إنه اساء األدب يقول: ) إن بينه وبني بعض الوالة كالم فوصل م

هذا جمازاة له, وصادره األمري علم الدين الشجاعي وخرب داره وأخذ رخامها وخزائنها (, إىل آخر كالمه 

 رمحه اهلل.

 إنكار أهل العلم هلذه القبة

ضهم قد يصرح باإلنكار وبعضهم قد ال شك أن أهل العلم رمحهم اهلل ينكرون ما ورد الشرع بتحرميه فبع

 يسكت ملا يعلم من عدم جدوى الكالم.

ورمبا استأنسوا جلواز السكوت بقوله صلى اهلل عليه وسلم لعائشة رضي اهلل عنها ) لوال أن قومك حديثو 

 عهد بكفر ألسست البيت على قواعد إبراهيم ( متفق عليه.

ما أوجب اهلل عليهم من النصح لإلسالم واملسلمني, فإليك ومن املعلوم أن الذين صرحوا باإلنكار قد أدوا 

 بعض من أنكر ذلك:
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 على  حجرته بنيت ملا وهلذاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف كتابه اقتضاء الصراط املستقيم: 

 باقية اآلن إىل وهي السماء إىل كوة أعالها يف تركوا وسلم عليه اهلل صلى - وأمي هو بأبي - التابعني عهد

 ملا كذلك وبين السماء إىل بارزًا السقف وكان ، متسكه حجارة أطرافه على مشمع عليها موضوع ، فيها

 اإلبل أعناق هلا أضاءت اليت احلجاز بأرض النار وظهرت ، وستمائة ومخسني بضع سنة واملنرب املسجد احرتق

 . وغريها ببغداد الرتك فتنة بعدها وجرت ببصرى،

 متعددة بسنني ذلك بعد ثم ، اخلشيب احلائط احلجرة حول وأحدث ، كان كما والسقف املسجد عمر ثم

 ا.اهـ كالمه.كرهه من اوأنكره ، السقف على القبة بنيت

 قد وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب هذا قلت فإنوقال الصنعاني رمحه اهلل يف تطهري االعتقاد: 

 ليس القبة هذه فإن احلال، حبقيقة عظيم جهل هذا قلت األموال، فيها أنفقت عظيمة قبة عليه عمرت

 أمته علماء من وال التابعني تابعي وال تابعيهم من وال أصحابه من وال وسلم عليه اهلل صلى منه بناؤها

 وهو املتأخرين مصر ملوك بعض أبنية من وسلم عليه اهلل صلى قربه على املعمولة القبة هذه بل ملته، وأئمة

 النصرة حتقيق) يف ذكره وستمائة، وسبعني مثان سنة يف املنصور بامللك املعروف الصاحلي قالوون

 .اهـ كالمه.دليلية ال دولية أمور فهذه( اهلجرة دار معامل بتلخيص

الرسول صلى وقال الشيخ حسني بن مهدي النعمي يف كتابه معارج األلباب بعد قول املفتني حمتجًا بقبة 

 قبة، له وسلم عليه اهلل صلى أنه املعلوم ومن اهلل عليه وسلم على جواز بناء سائر القباب فقال ذلك املفيت:

 وأنها تزار كل وقت ويعتقد بها حلول الربكة. البلدان سائر وأولياء املدينة وأولياء

 وأنذر وسلم عليه اهلل صلى  حذر أن بعد ماذا؟ فكان كذلك؛ األمر: أقولفتعقبه النعمي رمحه اهلل فقال:  

 أن عن لكم كافيًا هذا كان أفال عنه، نهى ما له فصنعتم وسلم، عليه اهلل صلى األطهر املقدس جانبه وبرأ

 ينه مل أو رضيه أو هذا من بشيء أشار فهل! يديه بني وتقدمًا عليه حجة أمره عن خمالفتكم أيضًا جتعلوا

 حلول الربكة فمن عندكم ال من عند اهلل فهو رد عليكم.اهـ كالمه.؟ وأما اعتقادكم عنه

هذا وقد هم اإلخوان رمحهم اهلل يف زمن عبد العزيز رمحه اهلل عند دخوهلم املدينة أن يزيلوا هذه القبة, 

نكر وليتهم فعلوا, ولكنهم خشوا رمحهم اهلل من قيام فتنة من القبوريني أعظم من إزالة القبة فيؤدي إزالة امل

 إىل ما هو أنكر منه.

وكم للقبوريني من دعاوى باطلة إذا دعوا إىل إزالة تلك القباب اليت أشبه بعضها الالت والعزى وهبل, 

 ورحم اهلل الصنعاني إذ يقول يف قصيدته الدالية اليت أرسلها إىل الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل:
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 يبدي مبا الشريف الشرع لنا يعيد                       بأنه عنه األخبار جاءت وقد

 عندي ما فوافق ، منه ومبتدع               جاهل كل طوى ما جهرا وينشر

 الرشد عن فيها الناس ضل ، مشاهد                    هادما الشريعة أركان ويعمر

 ود من ذلك بئس ، وود يغوث                     ومثله سواع معنى بها أعادوا

 الفرد بالصمد املضطر يهتف كما              بامسها الشدائد عند هتفوا وقد

 عمد على جهرا اهلل لغري أهلت             عقرية من سوحها يف عقروا وكم

 .اهـباأليدي منهن األركان ومستلم                    مقبل القبور حول طائف وكم

 فتوى اللجنة الدائمة يف هذه القبة

 :(82 ص/  9 ج) الدائمة اللجنة اللجنة الدائمة كما يف فتاوىسئلت 

 باقي على القباب بناء جواز على النبوي باحلرم الشريف القرب على اخلضراء القبة ببناء حيتجون من هناك

 عليهم؟ الرد يكون ماذا أم االحتجاج هذا يصح فهل وغريهم، كالصاحلني القبور،

 قبور على قباب بناء جواز على وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب على قبة الناس ببناء االحتجاج يصح ال: ج

 فاعله؛ يأثم حرام وسلم عليه اهلل صلى قربه على القبة الناس أولئك بناء ألن غريهم؛ أو صاحلني األموات،

 ما على أبعثك أال ): عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي لي قال: قال األسدي اهلياج أبي عن ثبت ما ملخالفته

 وعن ، ( سويته إال مشرفا قربا وال طمسته، إال متثاال تدع أال: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين

 يبنى وأن عليه، يقعد وأن القرب، جيصص أن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى ): قال عنه اهلل رضي جابر

 من مثله جواز على احملرم الناس بعض بفعل أحد حيتج أن يصح فال صحيحه، يف مسلم رواهما (عليه

 عن املبلغ ألنه فعله؛ أو الناس من أحد بقول وسلم عليه اهلل صلى النيب قول معارضة جيوز ال ألنه احملرمات؛

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ: وجل عز اهلل لقول أمره؛ خمالفة من واحلذر طاعته، والواجب سبحانه، اهلل

 واختاذ القبور بناء وألن رسوله، وطاعة اهلل بطاعة اآلمرة اآليات من وغريها 7الحشر: ژ  ہ ہ  ۀ

 .للشرك املوصلة الذرائع سد فيجب بأهلها، الشرك وسائل من عليها القباب

 اهـ.وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل
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 :( 265 ،264/  2) "وقالت اللجنة أيضا يف فتاواها برآسة مساحة الشيخ ابن باز رمحه اهلل 

 قبور على قباب بناء يف بذلك يتعلل ملن حجة وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب على القبة إقامة يف ليس" 

 عنهم، اهلل رضي أصحابه عمل من وال منه، بوصية تكن مل: قربه على القبة إقامة ألن والصاحلني؛ األولياء

 باخلري، وسلم عليه اهلل صلى النيب هلا شهد اليت األوىل القرون يف اهلدى أئمة من أحد وال التابعني، من وال

 ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من: )قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ثبت وقد البدع، أهل من ذلك كان إمنا

 اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك أال: )اهلياج ألبي قال أنه عنه اهلل رضي علي عن وثبت ،( رد فهو منه

 عنه يثبت مل فإذا مسلم؛ رواه( سويته إال مشرفًا قربًا وال طمسته، إال متثااًل تدع أالَّ وسلم؟ عليه اهلل صلى

 مل: ذلك يبطل ما عنه ثبت بل اخلري، أئمة عن ذلك يثبت ومل قربه، على قبة بناء وسلم عليه اهلل صلى

 .انتهى"  وسلم عليه اهلل صلى النيب قرب على قبة بناء من املبتدعة أحدثه مبا يتعلق أن ملسلم يكن

 .قعود بن اهلل عبد الشيخ غديان، بن اهلل عبد الشيخ عفيفي، الرزاق عبد الشيخ باز، بن العزيز عبد الشيخ

 

 (:339-2/331وقال الشيخ ابن باز رمجه اهلل كما فتاوى نور على الدرب )

 الصالة والسالمبيان احلكم يف القبة اخلضراء على قربه عليه 

س: قد عرفنا من كالم مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز أن البناء والقباب على القبور ال جيوز, 

 فما حكم القبة اخلضراء على قرب الرسول الكريم عليه الصالة والسالم يف املدينة املنورة؟

البناء على القبور ولعن اليهود والنصارى على اختاذ ج: ال ريب أن الرسول عليه الصالة والسالم نهى عن 

املساجد عليها فقال عليه الصالة والسالم ) لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ( وقال 

عليه الصالة والسالم فيما رواه عنه مسلم يف الصحيح عن جابر أنه نهى عن جتصيص القبور والقعود عليها 

 ا, ويف رواية للرتمذي وغريه والكتابة عليها.والبناء عليه

فالبناء على القبور واختاذ مساجد عليها من احملرمات اليت حذر منها النيب عليه الصالة والسالم, وتلقاها 

أهل العلم مبا قاله صلى اهلل عليه وسلم بالقبول, ونهى أهل العلم عن البناء على القبور واختاذ املساجد 

سنة املطهرة, ومع ذلك فقد وجد يف كثري من الدول والبلدان البناء على القبور واختاذ عليها تنفيذًا لل

املساجد عليها, واختاذ القباب عليها أيضًا, وهذا كله خمالف ملا جاءت به السنة عن الرسول عليه الصالة 

وال ينبغي ألي مسلم والسالم وهو من أعظم وسائل وقوع الشرك, والغلو يف  أصحاب القبور, فال ينبغي لعاقل 

أن يغرت بهؤالء وأن يتأسى بهم فيما فعلوا ألن أعمال الناس تعرض على الكتاب والسنة, فما وافق الكتاب 
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 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژوالسنة أو وافق أحدهما قبل, وإال رد على من أحدثه, كما قال اهلل سبحانه 

 خب حب     جب يئ ىئ مئ حئ جئ ژ, وقال عز وجل 10الشورى: ژ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 .٥٩النساء: ژ 

أما ما يتعلق بالقبة اخلضراء اليت على قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم فهذا شيء أحدثه بعض األمراء يف 

املدينة املنورة يف القرون املتأخرة يف القرن التاسع وما حوله, وال شك أنه غلط منه وجهل منه, ومل يكن هذا 

ابه وال يف عهد القرون املفضلة, وإمنا حدث يف القرون يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم وال يف عهد أصح

وال أن يقتدى  املتأخرة اليت كثر فيها اجلهل وقل فيها العلم وكثرت فيها البدع, فال ينبغي أن ُيغرت بذلك

بذلك, ولعل من توىل املدينة من امللوك واألمراء واملسلمني تركوا ذلك خشية الفتنة من بعض العامة, 

عرضوا عن ذلك حسمًا ملادة الفنت, ألن بعض الناس ليس عنده بصرية, فقد يقول غريوا فرتكوا ذلك وأ

وفعلوا بقرب النيب صلى اهلل عليه وسلم, وهذا كذا , وهذا كذا, فيثري إىل فنت ال حاجة إىل إثارتها, فاألظهر 

زال القبة أنه يستهني واهلل أعلم أنها تركت هلذا املعنى خشية رواج فتنة يثريها بعض اجلهلة, ويرمي من أ

بالنيب صلى اهلل عليه وسلم, أو بأنه ال يرعى حرمته عليه الصالة والسالم, هكذا يدعي عباد القبور وأصحاب 

الغلو إذا رأوا من يدعوا إىل التوحيد وحيذر من الشرك والبدع رموه بأنواع املعايب واتهموه بأنه يبغض النيب 

ألولياء, أو ال يرعى حرمته صلى اهلل عليه وسلم, أو ما أشبه هذه عليه الصالة والسالم أو بأنه يبغض ا

األقاويل الفاسدة الباطلة, وإال فال شك أن الذي عملها قد أخطأ وأتى بدعة وخالف ما قاله النيب صلى اهلل 

 عليه وسلم يف التحذير من البناء على القبور واختاذ املساجد عليها.

كان ُدفن عليه الصالة والسالم يف بيت عائشة والصحابة رضي اهلل عنهم وأما البناء األول فهو بيت عائشة 

وأرضاهم خافوا على دفنه يف البقيع من الفتنة, فجعلوه يف بيت عائشة ثم دفنوا معه صاحبيه أبا بكر وعمر 

بن رضي اهلل عنهما, ومل يكن الدفن يف املسجد  بل كان يف بيت عائشة, ثم ملا وسع املسجد يف عهد الوليد 

عبد امللك يف آخر القرن األول أدخل احلجرة يف التوسعة, فظن بعض الناس الذين ال يعلمون أن الرسول 

دفن يف املسجد وليس األمر كذلك بل هو عليه الصالة والسالم دفن يف بيت عائشة يف خارج املسجد, ومل 

ون املساجد خالية من القبور, يدفن يف املسجد فليس ألحد حجة يف ذلك أن يدفن يف املساجد بل جيب أن تك

وجيب أال يبنى أي مسجد على قرب, لكون الرسول حذر من ذلك عليه الصالة والسالم فقال ) لعن اهلل 

اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ( أخرجه الشيخان البخاري ومسلم يف الصحيحني, وروى 

جلي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مسعه يقول مسلم يف صحيحه رمحه اهلل عن جندب بن عبد اهلل الب

قبل أن ميوت خبمس يقول ) إن اهلل اختذني خلياًل كما اختذ إبراهيم خلياًل ولو كنت متخذًا من أميت 
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خلياًل الختذت أبا بكر خلياًل, أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال 

ني أنهاكم عن ذلك ( فذم من اختذ املساجد على القبور ونهى عن ذلك بصيغتني: فال تتخذوها مساجد فإ

إحداهما: قوله فال تتخذوها مساجد, والثانية: فإني أنهاكم عن ذلك, وهذه مبالغة يف النهي والتحذير 

احلني منه عليه الصالة والسالم من وجوه ثالثة: الوجه األول: ذم من اختذ املساجد على قبور األنباء والص

قبلنا, والثاني: نهى عن ذلك بصيغة ال تتخذوا, والثالث: أنه نهى عنه بصيغة وإني أنهاكم عن ذلك, وهذه 

مبالغة يف التحذير, وسبق يف حديث عائشة أنه نهى عنه باللعن قال: ) لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور  

ي فهم أن البناء علال القبور واختاذ القباب عليها أنبيائهم مساجد (, هذا يبني لنا ويبني لكل مسلم ولكل ذ

واملساجد أنه خمالف لشريعة اهلل اليت جاء بها النيب عليه الصالة والسالم, وأنه منكر وبدعة يف الدين, وأنه 

من وسائل الشرك, وهلذا ملا رأى العامة واجلهلة هذه القبور املعظمة باملساجد والقباب وغري ذلك والفرش 

تنفعهم, وأنها جتيب دعاءهم وأنها ترد عليهم غائبهم, وتشفي مريضهم, فدعوها واستغاثوا بها  ظنوا أنها

 ونذروا هلا, ووقعوا يف الشرك بسبب ذلك.

فالواجب على أهل العلم واإلميان أين ما كانوا أن حيذروا الناس من هذه الشرور, وأن يبينوا هلم أن البناء 

ذا اختاذ القباب واملساجد عليها من البدع املنكرة وأنها من وسائل الشرك, على القبور من البدع املنكرة, وهك

حتى حيذر العامة ذلك, ليعلم اخلاص والعام أن هذه األشياء حدثت بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 وبعد أصحابهم وبعد القرون املفضلة, حتى حيذروها وحتى يبتعدوا عنها.

ن يزوروها للسالم عليهم والدعاء هلم والرتحم عليهم ال لسؤاهلم ودعائهم والزيارة الشرعية للقبور هي أ

وقضاء احلاجات وتفريج الكروب, فإن هذا شرك باهلل, وال جيوز إال مع اهلل سبحانه وتعاىل, ولكن اجلهلة 

والبدع  واملشركني بدلوا الزيارة الشرعية بالزيارة املنكرة الشركية, جهاًل وضالاًل, ومن أسباب هذا الشرك

وجود هذه البنايات والقباب واملساجد على القبور, ومن أسباب ذلك سكوت كثري من العلماء عن ذلك إما 

للجهل باحلكم الشرعي لذلك من بعضهم, وإما يأسهم من قبول العامة, وعدم الفائدة من كالمه منهم ملا 

 أخرى. رأوه من إقباهلم عليها, وإنكارهم على من أنكر عليهم, وإما ألسباب

فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يوضحوا للناس ما حرم اهلل عليهم, وأن يبنوا ما أوجب اهلل عليهم, 

وأن حيذروهم من الشرك وأسبابه ووسائله فإن العامة يف ذمتهم, واهلل أوجب عليهم البالغ والبيان, وحرم 

 عليهم الكتمان.

القبور ال جيوز ولكن بعض الناس يقولون: إنها جتوز ودليلهم قبة الرسول س: إنين أعلم أن بناء القباب على 

صلى اهلل عليه وسلم ويقولون: إن حممد بن عبد الوهاب أزال كل القباب ومل يزل تلكم القبة أي قبة 
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الرسول صلى اهلل عليه وسلم, فاملفروض أن تزال ما دام الناس غري  متشككني فيما يبدو, فكيف نرد على 

 ء أفيدونا بارك اهلل فيكم؟هؤال

ج: ال شك أن القباب على القبور بدعة ومنكر, كاملساجد على القبور كلها وكلها منكر, ملا ثبت عن رسول 

اهلل عليه الصالة والسالم أنه قال: ) لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد (, وملا ثبت عنه 

أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أال فال تتخذوا عليه الصالة والسالم أنه قال: ) 

القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (, رواه مسلم يف الصحيح وملا ثبت أيضًا عن جابر  بن عبد اهلل رضي 

اهلل عنهما يف صحيح مسلم عن النيب عليه الصالة والسالم أنه نهى عن جتصيص القبور والقعود عليها 

البناء عليها, فنص  صلى اهلل عليه وسلم على النهي عن البناء على القبور والتجصيص هلا, أو القعود و

عليها, وال شك أن وضع القبة عليها نوع من البناء, وهكذا بناء املسجد عليها نوع من البناء, وهكذا جعل 

 سقوف عليها وحيطان نوع من البناء.

مكشوفة كما كانت القبور يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف  فالواجب أن تبقى مكشوفة على األرض,

أنه قرب ال ميتهن, أما أن يبنى عليه قبة  ض قدر شرب تقريبًا ليعلمالبقيع وغريه مكشوفة, يرفع القرب عن األر

غري  أو غرفة أو عريش أو غري ذلك فهذا ال جيوز, بل جيب أن تبقى القبور على حاهلا مكشوفة, وال يزاد عليها

ترابها, فيؤخذ القرب من ترابه الذي حفر منه يرفع قدر شرب ويكفي ذلك, كما جاء يف حديث سعد بن أبي 

وقاص أنه قال رضي اهلل عنه: احلدوا لي حلدًا وانصبوا علي اللنب نصبًا كما صنع برسول اهلل صلى اهلل 

 لنيب صلى اهلل عليه وسلم.عليه وسلم, وقال يف رواية: فرفع قربه عن األرض قدر شرب يعين قرب ا

فاحلاصل أن القبور ترفع قدر شرب للعلم بأنها قبور, ولئال متتهن وتوطأ أو جيلس عليها, أما أن يبنى عليها 

فال , ال قبة وال غريها, لألحاديث السابقة حديث جابر  وحديث عائشة وغريهما, ويف حديث جابر التصريح 

, أما قبة النيب صلى اهلل عليه وسلم فهذه حادثة أحدثها بعض بالنهي عن البناء على القبور وجتصيصها

أمراء األتراك يف بعض القرون املتأخرة يف القرن التاسع أو الثامن وترك الناس إزالتها ألسباب كثرية, منها 

ام جهل الكثري ممن يتوىل إمارة املدينة, ومنها خوف الفتنة, ألن بعض الناس خيشى الفتنة, لو أزاهلا لرمبا ق

عليه الناس, وقالوا هذا يبغض النيب صلى اهلل عليه وسلم وهذا كيت وكيت, وهذا هو السر يف إبقاء الدولة 

ا قال اجلهال وأكثر الناس جهال: إن هؤالء إمنا أزالوها لبغضهم مبرهلذه القبة, ألنها لو أزالتها ل السعودية

ا يقولون لبغضهم النيب صلى اهلل عليه وسلم, هكذا النيب عليه الصالة والسالم, وال يقولون ألنها بدعة, وإمن

يقول اجلهلة وأشباههم, فاحلكومة السعودية األوىل واألخرى إىل وقتنا هذا إمنا تركت هذه القبة احملدثة 

خشية الفتنة وأن يظن بها السوء, وهي ال شك أنها واحلمد هلل تعتقد حتريم البناء على القبور, وحتريم 

نه الصحابة قع الفتنة به ولئال يغلى فيه, فدفالقبور, والرسول دفن يف بيت عائشة لئال تاختاذ القباب على 
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يف بيت عائشة حذرًا من الفتنة واجلدران قائمة من قديم, دفنوه يف البيت محاية له من الفتنة عليه الصالة 

مراء, فإذا أزيلت فال والسالم لئال يفنت به اجلهلة, وأما هذه القبة فهي موضوعة متأخرة من جهل بعض األ

بأس بذلك, بل هذا حق لكن قد ال حيتمل هذا بعض اجلهلة, وقد يظنون مبن أزاهلا بأنه ليس على حق, 

وأنه مبغض للنيب عليه الصالة والسالم, فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة على حاهلا ألنها 

عمها بعض الناس من عباد لقبور وأصحاب الغلو يف من عمل غريها وال حتب التشويش والفتنة اليت قد يتز

 لنيب صلى اهلل عليه وسلم, أو اجلفاء يفاألموات من املشركني فريمونها مبا هي بريئة منه, من البغض ل

حقه, والعلماء السعوديون منهم الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل وغريه من العلماء كلهم حبمد اهلل 

أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وأتباعهم بإحسان يف توحيد اهلل, واإلخالص له  على السنة, وعلى طريق

والتحذير من الشرك والبدع أو وسائل الشرك, وهم أشد الناس تعظيمًا للنيب صلى اهلل عليه وسلم 

وألصحابه كالسلف الصاحل هم من أشد الناس تعظيمًا للنيب صلى اهلل عليه وسلم وألصحابه رضي اهلل 

م وأرضاهم مشيًا وسريًا على طريق السلف الصاحل يف حمبته وتعظيم جانبه: التعظيم الشرعي الذي عنه

ليس فيه غلو وال بدعة, بل تعظيم يقتضي اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه, والذب عن سنته ودعوة الناس 

على هذا الطريق أوهلم إىل اتباعه وحتذيرهم من الشرك به أو بغريه, وحتذيرهم من البدع املنكرة, فهم 

وآخرهم يدعون الناس إىل اتباع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإىل تعظيم سنته وإىل إخالص العبادة هلل 

وحده, وعدم الشرك به سبحانه وحيذرون الناس من البدع اليت كثرت بني الناس من عصور كثرية, ومن 

منا تركت من أجل خوف القالة والفتنة واهلل ولي ذلك بدعة هذه القبة اليت وضعت على القرب النبوي, وإ

 التوفيق.اهـ

 :اهلل رمحه األفغاني الدين مشس الشيخ وقال

 اهلل صلى النيب قرب على املبنية اخلضراء القبة هذه بناء تاريخ مبيِّنًا( هـ 1379) اخلجندي العالمة قال" 

 وأنها الغالطني، اخلاطئني، اجلاهلني، السالطني، بعض بأيدي حدثت بدعة أنها حمققًا وسلم، عليه

 :احليارى الضالل للنصارى، وتقليدًا وغلّوًا بالسنَّة، جهاًل الصرحية؛ احملكمة الصحيحة لألحاديث خمالفة

 وإمنا وسلم؛ عليه اهلل صلى النيب قرب فيها اليت النبوية احلجرة على قبة تكن مل( هـ 678) عام إىل أنه اعلم

 .القبة تلك فعملت ،( هـ678) - السنة تلك يف الصاحلي قالوون املنصور الظاهر امللك وبناها عملها

 النيب بأمر منه جهاًل فقلدهم املزخرفة النصارى كنائس والشام مصر يف رأى ألنه ذلك فعل إمنا: قلت

 " ... الوفاء وفاء"  يف كذا فتنبه، املسجد، زخرفة يف الوليد قلدهم كما وسنته؛ وسلم عليه اهلل صلى



213 
 

 اهلل صلى اهلل رسول عن الثابتة الصحيحة لألحاديث قطعًا خمالف: - هذا قالوون عمل أن شك ال أنه اعلم

 مهلك؛ داء لألجانب والتقليد جسيم، وباء والتعظيم احملبة يف والغلو عظيم، بالء اجلهل ولكن وسلم؛ عليه

 .انتهى" لألجانب التقليد ومن الغلو، ومن اجلهل، من باهلل فنعوذ

 ( .1662 - 1660/  3" ) القبورية عقائد إبطال يف احلنفية علماء جهود" 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبهة السادسة :

صلى اهلل  ه نبيناقال كما نبيًا سبعني قرب فيه أن مع اخليف مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم يف صالة 

 عليه وسلم.

 قال: حيث 69 اهلل يف كتابه حتذير الساجد صأجاب عنها العالمة األلباني رمحه 

 الشبهة يف ذكر ما إن:  نقول ولكننا املسجد هذا يفصلى اهلل عليه وسلم  صالته يف نشك ال أننا:  فاجلواب

 :  وجهني من فيه حجة ال نبيًا سبعون فيه دفن أنه من

 وال الصحيح احلديث بتدوين عين ممن أحد يروه مل ألنه إليه املشار احلديث صحة نسلم ال أننا:  األول 

 يف فإن تصحيحه على يساعد احلديثي النقد وال املتقدمني األئمة من بتصحيحه يوثق ممن أحد صححه

 معجمه يف الطرباني قال به تفرد ما لصحة يطمئن ال القلب جيعل مما وذلك الغرائب يروي من إسناده

 بن إبراهيم نا الدالل همام أبو نا شاذان بن عيسى نا أمحد بن عبدان حدثنا( :  2/  204/  3" )  الكبري

  ." نبيًا سبعني قرب اخليف مسجد يف: "  بلفظ مرفوعا عمر ابن عن جماهد عن منصور عن انمهط
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 ." ثقات ورجاله البزار رواه: "  وقال  (.نبيًا سبعون رِبُق) :  بلفظ(  298/  3" )  اجملمع"  اهليثمي وأورده 

  .رأيت كما أيضًا الطرباني أخرجه فقد التخريج يف منه قصور وهذا 

 املعجم"  يف الطرباني ذكر كما األهوازي وهو أمحد بن عبدان غري أيضًا ثقات الطرباني ورجال:  قلت 

 يف أيضًا الطرباني شيوخ من وهو املروزي حممد بن عبدان غري وهو ترمجة له أجد ومل(  136 ص" )  الصغري

"  احلفاظ تذكرة"  و(  135/  11" )  بغداد تاريخ"  يف ترمجة له حافظ ثقة وهو وغريه(  136 ص" )  الصغري" 

 . وغريها(  230/  2) 

  ." يغرب: " الثقات يف حبان ابن فيه قال شاذان بن عيسى مثل الغرائب يروي من اإلسناد هذا رجال يف لكن 

  .احلديث مضطرب احلديث ضعيف:  املوصلي عمار ابن فيه قال انمهط بن وإبراهيم 

 قول ويؤيده شيئًا انطهم ابن حديث يف أن على يدل فهو عمار ابن على مردودًا كان وإن إطالقه على وهذا 

 ( :  1/  2)  التابعني أتباع ثقات يف حبان ابن

 األثبات أحاديث تشبه مستقيمة أحاديث روى وقد الضعفاء يف ومدخل الثقات يف مدخل له مشتبه أمره" 

 اهلل قضى إن النقلة بني الفصل كتاب يف اهلل شاء إن سنذكره معضالت بأشياء الثقات عن دتفر وقد

  ".الثقات يف مدخل له ممن أمره يف توقفنا شيء كل وكذلك ذلك سبحانه

 وقد ثقة املعتمر ابن وهو منصور وشيخ"  يغرب ثقة" : "  التقريب"  يف حجر ابن احلافظ فيه قال ولذلك 

 .شاذان ابن غرائب من أو غرائبه من فاحلديث ( 2/  244)  مشيخته يف آخر حديثًا طهمان ابن له روى

 هو الثاني اللفظ هذا ألن"  صلى"  بدل"  ربُق: "  فقال أحدهما على حترف احلديث يكون أن أخشى وأنا 

 عن جبري بن سعيد عن ثقات رجاله بإسناد(  1551/  3)  الكبري"  يف الطرباني أخرج فقد احلديث يف املشهور

 األوسط يف الطرباني رواه وكذلك احلديث. . . (  نبيًا سبعون اخليف مسجد يف صلى) : مرفوعًا عباس ابن

 من السادس من الثالث"  يف واملخلص(  2/  249" )  املختارة"  يف املقدسي وعنه ( زوائده2/  119/  1) 

 ( :  116/  2)  املنذري وقال(  2/  222/  2" )  الفوائد"  يف العدل شيبان بن حممد وأبو(  1/  70" )  املخلصيات

  .حسن وإسناده األوسط يف الطرباني رواه 

"  مكة أخبار"  يف األزرقي رواه عباس ابن عن خرىأ طريقًا له وجدت فقد عندي احلديث حسن يف شك وال 

 ومل" )  الوداع حجة"  الكبري كتابي يف بينته كما به ستشهادلال يصلح وإسناده عليه موقوفًا عنه(  35 ص)

 .( بعد ينجز
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 به عباس بن اهلل عبد عن أتهم ال من حدثين:  قال إسحاق بن حممد طريق من(  38 ص)  األزرقي رواه ثم 

  .أعلم واهلل احلديث هذا يف املعروف هو فهذا.  موقوفًا

 :  وهو اآلتي الوجه من عنه فاجلواب صح فإن لصحته القلب يطمئن ال ضعيف احلديث أن القول ومجلة 

 410- 406)  مكة تاريخ يف األزرقي عقد وقد اخليف مسجد يف ظاهرة القبور أن فيه ليس احلديث أن:  الثاني 

 تبنى إمنا الشريعة أن املعلوم ومن بارزة قبورا فيه أن يذكر فلم اخليف مسجد وصف يف فصول عدة( 

 القبور ألن البتة فيه الصالة يف حمظور فال ظاهرة قبور املذكور املسجد يف ليس فإذا الظاهر على أحكامها

 قربًا سبعني أرضه يف أن أحد بال يف خيطر مل ضعفه عرفت الذي اخلرب هذا لوال بل أحد يعرفها وال مندرسة

 اهـ .واملشرفة الظاهرة القبور على املبنية املساجد يف عادة تقع اليت املفسدة تلك فيه يقع ال ولذلك

 

 

 الشبهة السابعة :

 أفضل وهو احلرام املسجد يف من األنبياء وغريه وأمه السالم عليه إمساعيل قرب أن الكتب بعض يف ذكر ما 

 . فيه الصالةاملصلي  يتحرى مسجد

 بقوله: 75 أجاب عن هذه الشبهة العالمة األلباني رمحه اهلل يف كتابه حتذير الساجد ص

 منذ فيه أصلية الفضيلة هذه ولكن صالة ألف مبائة فيه والصالة املساجد أفضل احلرام املسجد أن شك ال

 عليه إمساعيل بدفن عليه الفضيلة هذه تطرأ ومل السالم عليهما إمساعيل ابنه مع إبراهيم قواعده رفع

 من أحد يقله مل مبا وجاء بعيدًا ضالاًل ضل فقد ذلك خالف زعم ومن ,فيه دفن أنه صح لو فيه السالم

  .به احلجة تقوم حديث به جاء وال رضي اهلل عنهم الصاحل السلف

 عدم على األقل على هذا يدل أال ولكن ذلك خيالف ال فيه إمساعيل ودفن ذكرت فيما شك ال:  قيل فإن 

 ؟ قرب فيه الذي املسجد يف الصالة كراهية

 :  وجوه من البيان وهاك كال ثم كال:  فاجلواب

 املسجد يف دفنوا الكرام األنبياء من غريه أو السالم عليه إمساعيل أن مرفوع حديث يف يثبت مل أنه:  األول 

 ومعاجم أمحد ومسند ةالست كالكتب املعتمدة السنة كتب من كتاب يف ذلك من شيء يرد ومل احلرام
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 ,احملققني بعض عند موضوعًا بل ضعيفًا , وذلك من أعظم عالمات كون احلديثوغريها الثالثة الطرباني

 39 ص" )  مكة أخبار"  يف األزرقي أخرجها موقوفات واهيات بأسانيد معضالت آثار من ذلك يف يرو ما وغاية

 يف السيوطي أورد ما ذلك وحنو. املسلمات مساق املبتدعة بعض ساقها وإن إليها يلتفت فال(  220 و 219 و

  .احلجر يف إمساعيل قرب إن:  بلفظ مرفوعًا عائشة عن"  الكنى"  يف احلاكم رواية من"  اجلامع"

 دون من تقصد ال ولذلك بارزة ال و ظاهرة غري احلرام املسجد يف وجودها املزعوم القبور أن:  الثاني الوجه

 جواز على اآلثار بهذه االستدالل حينئذ يصح فال ,املسجد أرض بطن يف وجودها من ضرر فال ,تعاىل اهلل

 علي الشيخ أجاب وبهذا ,الصورتني بني الفرق لظهور األرض وجه على مرتفعة قبور على املساجد اختاذ

 يف إليه أشرت الذي املفسر قول حكى أن بعد(  456/  1" )  املفاتيح مرقاة"  يف فقال تعاىل اهللالقاري رمحه 

 :  التعليق

 األسود احلجر بني احلطيم يف وأن امليزاب حتت احلجر يف السالم عليه إمساعيل قرب صورة أن غريه وذكر" 

 .نبيًا سبعني قرب وزمزم

  ". االستدالل يصلح فال مندرسة وغريه السالم عليه إمساعيل قرب صورة أن وفيه:  القاري قال 

 بالقبور املسألة هذه يف العربة أن وهو آنفًا ذكرناه ما إىل اإلشارة وفيه خريت وفقيه حنرير عامل جواب وهذا 

 عن نزهتت الشريعة بل الظاهر حيث من شرعي حكم به يرتبط فال ,القبور من األرض بطن يف ما وأن الظاهرة

    ٹ ژ:  تعاىل قال كما األحياء مقربة كلها األرض أن واملشاهدة بالضرورة نعلم ألننا ,احلكم هذا مثل

 .ألحيائكم وظهرها ألمواتكم بطنها:  الشعيب قال. 26 - 2٥المرسلت: ژ  ڦ ڤ ڤ           ڤ ڤ ٹ

 :  الشاعر قول ومنه

 ؟ عاد عهد من القبور فأين                الرحب متأل قبورنا هذي صاح

 األجساد هذه من إال األرض                    ديمأ أظن ما الوطأ خفف

 العباد رفات على اختياال ال           رويدا اهلواء يف استطعت إن سر

 هو كما مفسدة ذلك وراء من يرتتب فال مكانه معروفًا ظاهرًا يكن مل إذا القرب أن الواضح البني ومن 

 القبور عند ال مزورة كانت ولو حتى املشرفة القبور عند تقع إمنا والشركيات الوثنيات ترى حيث مشاهد
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 بينا كما الشريعة به جاءت ما وهذا النوعني بني التفريق تقتضي فاحلكمة حقيقة كانت ولو املندرسة

 اهـ .املستعان واهلل بينهما التسوية جيوز فال سابقًا

 :359-354كتابه املسجد احلرام تارخيه وأحكامه ص قال الدكتور وصي اهلل بن حممد عباس يف و

رأيت كثريًا ممن كتب يف تاريخ املسجد احلرام ذكر وجود قرب إمساعيل عليه السالم يف احِلجر أو قرب أمه, 

وكذلك قبور األنبياء يف احلطيم, ومن الواجب إذا ُذكرت هذه املسألة أن تنقح تنقيحًا تامًا, فإن وجود 

احلرام أو إن كانت فإقرارها وإبقاؤها فيه خمالفة لعقيدة اإلسالم النقية اليت تنهى عن  القبور يف املسجد

اختاذ القبور مساجد, أو اختاذ املساجد على القبور, فمن الغريب أن يذكره صاحب شفاء الغرام وغريه بدون 

فضائله, فإن كان حتقيق وتثبت, وينقلون عمن سبقهم دون تعليق وتعقيب, بل يعدون وجود القرب فيه من 

التسامح والتغاضي مغفورًا يف األمور التارخيية األخرى فال ُيغفر يف مثل هذه األمور اهلامة اليت متس 

 بالعقيدة الصحيحة, قال الفاسي: "ومن فضائل احِلجر أن فيه قرب إمساعيل, ُدفن مع أمه هاجر".

 (:888-802وقال ابن ظهرية القرشي )

قرب إمساعيل وأمه هاجر, وكان عمره مائة وثالثني سنة يوم مات, وقيل مائة  "ومن فضائل احِلجر أن فيه

وسبعة وثالثني, ونقل القاضي أبو البقاء بن الضياء يف منسكه )البحر العميق( عن الفقيه إمساعيل 

احلضرمي أنه ملا حج سأل احملب الطربي عن ثالث مسائل: عن احلفرة املالصقة للكعبة, وعن البالطة 

ء اليت يف احِلجر, وعن القربين اللذين ُيرمجان بأسفل الكعبة عند جبل الكعبة, فأجاب: بأن احلفرة اخلضرا

مصلى جربيل عليه السالم بالنيب صلى اهلل عليه وسلم, والبالطة اخلضراء قرب إمساعيل ويشرب من رأسها 

 س إمساعيل عليه السالم".ناحية الركن الغربي مما يلي باب بين سهم ستة أشبار فعند انتهائها يكون رأ

فانظر كيف تَيقََّنا بوجود القرب يف احِلجر كأنه أمر مسلم أو متواتر, بل وجعال وجوده فيه من فضائل 

 احِلجر, لذا وجب التنبيه على هذا.

وإني ذاكر تلك الروايات اليت يستدل بها على وجود قرب إمساعيل عليه السالم أو قبور اآلخرين يف املسجد 

 احلرام, مع احلكم على أسانيدها وكونها صاحلة لالحتجاج بها أو عدم صالحها لالحتجاج بها.

ذكر السيوطي يف اجلامع الصغري عن عائشة مرفوعًا أن قرب إمساعيل عليه السالم يف احلجر وعزاه إىل  -1

 احلاكم يف الكنى.
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بار قال لنا يونس بن بكري عن املنذر بن وجاء يف سرية ابن إسحاق من زيادات الراوي عن أمحد بن عبد اجل -2

ثعلبة بن حرب قال: شهدت عبد اهلل بن الزبري وهو يقلع القواعد اليت أسس إبراهيم عليه الصالة والسالم 

 لبناء البيت, فأتوا على تربة صفراء عند احلطيم فقال ابن الزبري: هذا قرب إمساعيل فواره.

 وإسناده ضعيف وفيه علتان:

أمحد بن عبد اجلبار, بل كونه متهمًا بالكذب, وهو أمحد بن عبد اجلبار بن حممد بن عمري  األوىل: ضعف

بن عطاء بن حاجب بن زرارة العطاردي أبو عمر الكويف. قال فيه ابن أبي حامت: كتبت عنه وأمسكت عن 

القوي عندهم الرواية عنه لكثرة كالم الناس فيه. وقال مطني: كان يكذب. وقال أبو أمحد احلاكم: ليس ب

تركه ابن عقدة. وقال ابن عدي: رأيت أهل العراق جممعني على ضعفه, وكان ابن عقدة تركه ال حيدث 

عنه, وقال: إنه ال يتورع أن حيدث عن كل أحد, وال يعرف له حديث منكر, وإمنا ضعفوه ألنه مل يلق من 

 حيدث عنهم. وضعفه غري من ذكر أيضًا.

قال مرة أخرى: اختلف فيه شيوخنا ومل يكن من أهل احلديث, وأبوه ثقة كان وحّسن حاله الدارقطين مرة, و

 .272ووفاته سنة  177مولده سنة 

والثانية: سعيد بن حرب العبدي يف عداد اجملهولني, مل جند أحدًا وثقه غري ابن حبان فقد ذكره يف ثقات 

 التابعني, وأورد حديثه هذا يف ترمجته غري مسند.

األزرقي قال: حدثين جدي عن خالد بن عبد الرمحن قال: حدثين احلارث بن أبي بكر الزهري عن وروى -3

صفوان بن عبد اهلل بن صفوان اجلمحي قال: حفر ابن الزبري احِلجر فوجد فيه سفطًا من حجارة خضر 

قال: هذا قرب فسأل قريشًا عنه فلم جيد عند أحد فيه علمًا, قال: فأرسل إىل عبد اهلل بن صفوان فسأله ف

 إمساعيل عليه السالم فال حتركه قال: فرتكه.

وإسناده ضعيف جدًا ألجل خالد بن عبد الرمحن بن خالد بن سلمة املخزومي املكي, فإنه ضعيف جدًا قال 

 فيه البخاري: ذاهب احلديث, وكذلك قال أبو حامت, زاد: تركوا حديثه, وضعفه غريهما أيضًا.

: حدثين جدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري )كذا( أنه مسع ابن وروى األزرقي أيضًا قال-4

الزبري على املنرب يقول: إن هذا احملدودب قبور عذارى بنات إمساعيل عليه السالم, يعين مما يلي الركن 

 الشامي من املسجد احلرام, قال: وذلك املوضع يسوى مع املسجد فال ينشب أن يعود حمدودبًا منذ كان.

سناده يكون صحيحًا لو تعني الراوي عن ابن الزبري أنه هو الزهري ) حممد بن مسلم بن عبيد اهلل بن وإ

شهاب( كما يف رواية األزرقي هذه, ولكن رواه عبد الرزاق يف مصنفه عن ابن عيينة عن زهري )كذا( عن ابن 
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من هذه الطبقة يسمى زهري بن  الزبري وزهري هذا من هو وابن من هو؟؟ مل أجده بعد حبث شديد, وهناك راٍو

سامل العنسي أبو املخارق الشامي, فإن كان زهري هذا هو العنسي أبا املخارق فهو ضعيف قال فيه 

الدارقطين: محصي منكر احلديث, وال يستبعد أن يكون أحد الرواة حرف زهري بالزهري, فإنهما متقاربان, 

الزهري من ابن الزبري ثم يف متنه نكارة شديدة وهي كما أني حبثت كثريًا فلم أجد أحدًا نص على مساع 

قوله: وذلك املوضع يسوى يف املسجد فال ينشب أن يعود حمدودبًا كما كان, وقد سويت األرض من مجيع 

 نواحي املسجد كما سويت يف فناء الكعبة وال نرى أنه رجع يومًا حمدودبًا ومرتفعًا.

جر وإمنا فيه أنه مما يلي الركن الشامي, وال يبعد أن يكون ولو فرضنا صحة هذا األثر فليس أنه يف احل

خارجًا عن املطاف وحدود املسجد احلرام, وملا وسع املسجد فيما بعد يكون قد تنوسي ومل يعرف مكانه, فإنه 

لو كان معروفًا لدى الناس باملقربة أو مبوضع قبور بنات إمساعيل ملا كان جائزًا اختاذ القبور مساجد, وملا 

 كت الصحابة على بناء املسجد عليه وجعله مطافًا يف توسعة عمر وعثمان ومن بعدهما رضي اهلل عنهم.س

وال يقال: أنها تكون نبشت عند البناء فإنه مل ينقل إلينا من هذا شيء, ولو كان وقع لنقل ألنه من األحداث 

 اهلامة أن تنبش قبور بنات إمساعيل عليه السالم أو قبور األنبياء.

وذكر األزرقي من طريق عثمان بن ساج وهو ضعيف عن حممد بن إسحاق من قوله... وكان من حديث -5

 جرهم وبين إمساعيل أن إمساعيل ملا تويف دفن مع أمه يف احلجر وزعموا أن فيه دفنت حني ماتت.

مل يسنده وهذا اخلرب ال حجة فيه لضعف إسناده ولو ثبت عن ابن إسحاق ملا كان فيه حجة فإن ابن إسحاق 

 إىل معصوم.

وروى األزرقي أيضًا قال: حدثنا جدي عن خالد بن عبد الرمحن بن خالد بن سلمة املخزومي قال: حدثين -6

املبارك بن حسان األمناطي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز يف احِلجر فسمعته يقول: شكا إمساعيل عليه 

يه أني أفتح لك بابًا من اجلنة يف احِلجر جيري عليك السالم إىل ربه عز وجل حر مكة, فأوحى اهلل تعاىل إل

 من الروح إىل يوم القيامة, ويف ذلك املوضع تويف.

 قال خالد: فريون أن ذلك املوضع ما بني امليزاب إىل باب احلجر الغربي فيه قربه.

ات, واملؤمن وهذا األثر إسناده  ضعيف جدًا فإن خالد بن عبد الرمحن املخزومي مرتوك متهم بوضع الرواي

 عامة تفتح له أبواب اجلنة يأتيه من روحها فكيف بالنيب.
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وروى األزرقي أيضًا قال: حدثنا حييى بن سليم عن ابن خثيم قال: مسعت عبد الرمحن بن سابط يقول: -7

مسعت عبد اهلل بن ضمرة السلولي يقول: ما بني الركن إىل املقام إىل زمزم قرب تسعة وتسعني نبيًا جاءوا 

 اجًا فقربوا هناك.حج

وإسناده حسن إىل عبد اهلل بن ضمرة وهو تابعي وقوله ال حجة فيه فإنه من املغيبات, وال يقبل اخلرب فيها إال 

 عن املعصوم صلى اهلل عليه وسلم.

وروى أيضًا فقال:حدثين مهدي بن أبي املهدي قال: حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهلل موىل بين هاشم عن  -8

مة عن عطاء بن السائب عن حممد بن سابط عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: كان النيب محاد بن سل

من األنبياء إذا هلكت أمته حلق مبكة فيتعبد فيها النيب ومن معه حتى ميوت فيها, فمات بها نوح وهود 

 وصاحل وشعيب وقبورهم بني زمزم واحِلجر.

إلرساله فما قولك وهو ضعيف جمهول ال يدرى من  وإسناده ضعيف لو كان حممد بن سابط تابعيًا ثقة

هو؟ ففي اجلرح والتعديل: حممد بن سابط أخو عبد الرمحن بن سابط, قال أبو حامت: ال أعرفه, وذكره 

 البخاري يف التاريخ الكبري, ومل يذكر فيه جرحًا وال تعدياًل.

ابط من قوله من غري رفع إىل وأخرجه الفاكهي من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن س

النيب صلى اهلل عليه وسلم: بني الركن واملقام وزمزم قرب تسعة وتسعني نبيًا وإن قرب هود وشعيب وصاحل 

 وإمساعيل عليهم السالم يف تلك البقعة.

وأخرجه احلاكم من طريق مؤمل بن إمساعيل ثنا محاد بن سلمة أنبأ عطاء بن السائب عن عبد الرمحن 

)كذا( أنه قال: إنه مل تهلك أمة إال حلق نبيها مبكة فيتعبد فيها حتى ميوت وإن قرب هود بني  بن سابط

 احِلجر وزمزم.

وإسناده ضعيف ألجل مؤمل فإنه صدوق سيء احلفظ, وجعله من قول عبد الرمحن بن سابط بدل حممد 

كان سبق, فال يعدو أن بن سابط, ناشئ من سوء حفظه كما يظهر, ولو ثبت من قوله ملا كان فيه حجة, 

 يكون حكمه حكم اإلسرائيليات, ولكنه خمالف لعقيدتنا فيجب رده.

وقال األزرقي أيضًا حدثين جدي قال: قال عثمان بن ساج: وأخربني مقاتل قال: يف املسجد احلرام بني -9

ب ويوسف يف زمزم والركن قرب سبعني نبيًا منهم هود وصاحل وإمساعيل وقرب آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقو

 بيت املقدس.
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وإسناده إىل مقاتل ضعيف ألجل عثمان بن ساج, ثم هو قول مقاتل وليس قول صحابي وال قول الرسول 

صلى اهلل عليه وسلم, ومقاتل هو ابن سليمان مكذب مرتوك, فال حجة يف قوله لو كان ثقة, فكيف وهو 

 مرمي هالك.

بن سامل عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه قال:  وروى األزرقي أيضًا قال: حدثين جدي عن سعيد-10

خطب صاحل الذين آمنوا معه فقال هلم:إن هذه دار قد سخط اهلل عليها وعلى أهلها, فاظعنوا عنها فإنها 

ليست لكم بدار, قالوا: رأينا لرأيك تبع فمرنا نفعل, قال: تلحقون حبرم اهلل وأمنه ال أرى لكم دونه, فأهلوا 

, ثم أحرموا يف العباء, وارحتلوا ُقُلصًا محرًا حببال الليف, ثم انطلقوا آمني البيت احلرام من ساعتهم باحلج

حتى وردوا مكة, فلم يزالوا بها حتى ماتوا فتلك قبورهم يف غربي الكعبة بني الندوة ودار بين هاشم, 

 وكذلك فعل هو ومن آمن معه وشعيب ومن آمن معه.

يات, عنه بإسناد صحيح لكان حكمه حكم اإلسرائيلبن ساج, ولو ثبنت  ضعيف ألجل عثمانوإسناده إىل وهب 

ما صح يف عقيدتنا, ال أنها ال تصدق وال تكذب, وإمنا يكون هذا يف وكان الواجب تكذيبها ملخالفته 

 اإلسرائيليات اليت ال عالقة هلا بالعقيدة وال ختالف عقيدتنا وشريعتنا.

مساعيل يف احلجر أو دفن أمه ودفن األنبياء اآلخرين يف احلطيم هذه مجيع الروايات اليت تتعلق بدفن إ

وغريه مما اطلعنا عليها, ومل جند فيها رواية صحيحة مرفوعة بل كلها آثار معضالت بأسانيد ضعيفة, 

 وبعضها موقوفة ولكن ليس فيها حجة ويف صحتها نظر.

املعارف وكذلك العلماء اآلخرون دفن  وذكر ابن جرير وابن إسحاق وابن كثي يف توارخيهم وابن قتيبة يف

إمساعيل يف احلجر بصيغة اجلزم, ولكن كما ظهر من الروايات وأسانيدها أنها ال تصلح لالحتجاج بها وما 

 ينبغي هلا.

ويدل على نكارة األخبار املتقدمة أن كبار الصحابة شهدوا بناء قريش, وحفر أساس الكعبة املشرفة آنذاك, 

هلل عليه وسلم هذا البناء يف مجيع مراحله قبل مبعثه خبمس سنني, فلم ُيحدث أحد بل حضر النيب صلى ا

من الصحابة أنه رأى سفطًا أو أثر قرب من القبور, كما مل يرو أحد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك 

 شيئًا.

, فاألخبار عن واقعة من وإن بني وفاة إمساعيل عليه السالم وبني بناء قريش وبناء ابن الزبري حنو ألفي عام

الوقائع يف هذا الزمن الطويل حيتاج أن يكون عن املعصوم صلى اهلل عليه وسلم الذي خيربنا عن وحي من 

 السماء.
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 ولذلك قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:

هذا قربه, ودالئل "ليس يف الدنيا قرب نيب ُيعرف إال قرب نبينا صلى اهلل عليه وسلم ألن مجهور الناس على أن 

ذلك كثرية, وكذلك هو عند أهل الكتاب, ولكن ليس يف معرفة قبور األنبياء بأعيانها فائدة شرعية, 

 وليس حفظ ذلك من الدين, ولو كان من الدين حلفظه اهلل كما حفظ سائر الدين".

وأمه وقبور األنبياء اآلخرين قلت: ودليل آخر على نكارة هذه األخبار وعدم ثبوت قرب إمساعيل عليه السالم 

يف احلجر أو يف املسجد احلرام, أنه لو كان ثابتًا لنهانا النيب صلى اهلل عليه وسلم عن اختاذها مساجد, ألن 

خمالفة الشرك بقبور األنبياء وخاصة ألجل كونها يف املسجد احلرام كانت أشد, كما حذر صلى اهلل 

قربي وثنًا يعبد( وقوله ) قاتل اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور عليه وسلم أمته بقوله ) اللهم ال جتعل 

 أنبيائهم مساجد حيذر ما صنعوا (.

ولو كان ثابتًا ملا جاز لنا أن نطأ مواضع قبورهم, ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم نهى عن وطء القبور 

اهلل عليه وسلم عن الصالة فيه, والقعود عليها, ولو كان قرب إمساعيل وأمه يف احلجر لنهانا النيب صلى 

 فكيف وقد استحب الصالة فيه.

كما أنه لو كانت قبور األنبياء بني الركن واملقام لنهانا أيضًا ان ُيجلس يف هذه البقعة وأن ُتوطأ هذه 

الناحية, وقد مشى فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم بنفسه وقعد وقام وصلى وركع وسجد يف هذه األمكنة, 

  واضح.وهذا بني

ولعل أحدًا يستدل على وجود قبور األنبياء ببعض الوقائع اليت رأى وعاين فيها الناس اجلماجم والعظام يف 

 .415حفريات املسجد احلرام, كما قال النجم بن فهد يف حوادث سنة 

ن وفيها حفر بني احلجر واملقام فانتشرت هناك مجاجم وعظام كثرية, فلما رأوا ذلك أعادوا ما نبش م

 الرتاب عليها.

فنقول: إن هذا الكالم نعتربه من اخرتاع بعض القصاص, ولو اعتربناه صحيحًا صادقًا لكان أكرب دليل على 

أنه ليست يف هذه البقعة قبور األنبياء ألن أجساد األنبياء ال تأكلها األرض, وهناك يف هذا اخلرب أنهم ما 

عليه وسلم فيما روى عنه أوس بن أبي أوس ) إن من أفضل وجدوا إال مجاجم وعظامًا, قال النيب صلى اهلل 

أيامكم يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه ُقبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصالة فيه ِفإن 

؟ -يقولون بليت  –صالتكم معروضة علي, قال: قالوا يا رسول اهلل وكيف ُتعرض صالتنا عليك وقد أرمت 

 على األرض أجساد األنبياء (.فقال: إن اهلل حرم 
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وهذا حديث صحيح مفاده أن األنبياء ال تأكل األرض أجسادهم, وال تتفتت أعضاؤهم, فكيف رأى  املخرب 

 بهذا اخلرب اجلماجم والعظام, والروايات اليت استندوا إليها وكلها تدل على أن هذا املقام قبور األنبياء.

رائي رأى مجاجم وعظام ناس من أولئك الذين كان قتلهم وإن صح اخلرب فيمكن أن حيمل على أن ال

 املشئوم مشهور واهلل أعلم.اهـ ه كما مر ذكره, وخرب 317القرمطي ودفنهم يف املسجد يف سنة 

 

 

 

 

 

 

 الشبهة الثامنة :

 وسلمالنيب صلى اهلل عليه  عهد يف بصري رضي اهلل عنه أبي قرب على مسجدًا رضي اهلل عنه جندل أبي بناء 

 . الرب عبد البن"  االستيعاب"  يف جاء كما

 بقوله: 81-78 أجاب عن هذه الشبهة العالمة األلباني رمحه اهلل يف كتابه حتذير الساجد ص

صلى اهلل عليه  النيب عهد يف رضي اهلل عنه بصري أبي قرب على مسجدًا رضي اهلل عنه جندل أبي بناء أما

 األحاديث تلك رد يف عليها اتكأ املعاصرين من األهواء ذوي بعض أن ولوال !حكايتها تساوي ال فشبهة وسلم

  بطالنها وبيان عنها اجلواب سبيل يف الصفحات أسود أن لنفسي مسحت ملا احملكمة

 :  وجهني من عليها والكالم

"  و"  الصحاح"  أصحاب يروه ومل به احلجة تقوم إسناد له ليس ألنه أصله من املزعوم البناء ثبوت رد:  األول 

( 23-21/  4" )  االستيعاب"  من بصري أبي ترمجة يف الرب عبد ابن أورده وإمنا وغريهم"  املسانيد"  و"  السنن

 :  فقال مرساًل
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 عن الرزاق عبد ذكر.  شهاب ابن عن معمر رواها وقد وغريه إسحاق ابن ذكرها عجيبة املغازي يف قصة وله 

 :  قال احلديبية عام قصة يف شهاب ابن عن معمر

 طلبه يف قريش فأرسلت مسلم وهو قريش من رجل بصري أبو فجاءهصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول رجع ثم 

. مسلمًا جاءك من كل إلينا ترد أن لنا جعلت الذي العهد: صلى اهلل عليه وسلم اهلل لرسول فقاال رجلني

 هلم متر من يأكلون فنزلوا احلليفة ذا بلغا حتى فخرجا ,الرجلني إىلصلى اهلل عليه وسلم  النيب فدفعه

 إنه واهلل أجل:  وقال اآلخر فاستله !فالنيا   جيدًا هذا سيفك ألرى إني واهلل:  الرجلني ألحد بصري أبو فقال

 خراآل وفر ,برد حتى فضربه منه فأمكنه .إليه أنظر أرني :بصري أبو له فقال .جربت ثم به جربت لقد جليد

 فلما .ذعرًا هذا رأى لقد:  رآه حنيصلى اهلل عليه وسلم  النيب له فقال بعده املسجد فدخل املدينة أتى حتى

 اهلل رسول يا فقال بصري أبو فجاء.  ملقتول وإني صاحيب واهلل قتل:  قالصلى اهلل عليه وسلم  النيب إىل انتهى

 مهأ ويلصلى اهلل عليه وسلم:  النيب فقال منهم اهلل فأجناني إليهم رددتين قد:  ذمتك اهلل وفى واهلل قد

:  قال البحر سيف أتى حتى فخرج إليهم سريده أنه علم ذلك مسع فلما . أحد معه كان لو ربح مسعر

 أبي يف اخلرب هذا عقبة بن موسى وذكر .. .  بصري بأبي فلحق عمرو بن سهيل بن جندل أبو منهم وانفلت

 بصري وأبي جندل أبي إىلصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول وكتب: . . .  قال سياقا وأكمل ألفاظًا بأمت بصري

 وأبو جندل أبي علىصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول كتاب فقدم املسلمني من معهما ومن عليه ليقدما

 عليه وصلى مكانه جندل أبو فدفنه يقرؤه بيدهصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول وكتاب فمات ميوت بصري

 "  مسجدًا هقرب على وبنى

 أنس من مسع صغري تابعي نهأ اعتبار على مرسلة فهي الزهري على مدارها القصة هذه أن ترى فأنت:  قلت 

 الشاهد موضع أن على حجة بها تقوم فال األمر كان ما وكيف معضلة فهي وإالرضي اهلل عنه  مالك بن

 الزهري مرسل من أنه للقصة الرب عبد ابن سياق من يظهر ال"  مسجدًا قربه على وبنى: "  قوله وهو منها

 مل الرب عبد ابن به صرح كما عقبة بن موسى رواية من هو بل عنه معمر عن الرزاق عبد رواية من وال

  معضلة"  مسجدًا قربه على وبنى"  قوله أعين الزيادة فهذه الصحابة من أحدًا يسمع مل عقبة وابن جياوزه

/  4" )  مسنده"  يف وأمحد(  371-351/ 5" )  صحيحة"  يف البخاري رواها القصة ألن منكرة عندي هي بل

 خمرمة بن املسور عن الزبري بن عروة أخربني:  قال معمر عن الرزاق عبد طريق من موصولة(  328-331

 خمتصر"  يف كما مرساًل الزهري عن"  السرية"  يف إسحاق ابن أوردها وكذلك الزيادة هذه دون بها ومروان

 عروة عن الزهري عن إسحاق ابن طريق من( 326-323/ 4)  أمحد ووصله( 339-331/ 3)  هشام البن"  السرية

 من(  285-271/  3)  تارخيه يف جرير ابن رواه وكذلك الزيادة هذه فيها وليس وأمت معمر رواية مثل به
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 منكرة زيادة أنها على كله ذلك فدل الزيادة هذه دون به الزهري عن وغريهما إسحاق وابن معمر طريق

 . املوفق واهلل.  هلا الثقات رواية عدمو إلعضاهلا

 القبور على املساجد بناء حتريم يف الصرحية األحاديث به ترد أن جيز مل صح لو ذلك أن:  الثاني الوجه 

 :  ألمرين

  .وأقره ذلك على اطلعصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن القصة يف ليس أنه:  أواًل 

 قبل أنه على ذلك حيمل أن فيجب وأقره بذلك علمصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن فرضنا لو أنه:  ثانيًا 

 فال ,سبق كما حياته آخر يف ذلك حرمصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن يف صرحية األحاديث ألن ,التحريم

 خيفى ال بني وهذا ,التعارض عند صحته فرض على املتقدم النص أجل من املتأخر النص يرتك أن جيوز

 .اهـ اهلوى اتباع من حيمينا أن تعاىل اهلل نسأل

 

 

 

 

 الشبهة التاسعة :

 برسوخ زالت وقد باملقبور االفتتان خشية لعلة كان إمنا القبور مساجد اختاذ من املنع أن بعضهم زعم

 املنع! فزال املؤمنني قلوب يف التوحيد

 بقوله: 100-82محه اهلل يف كتابه حتذير الساجد صأجاب عن هذه الشبهة العالمة األلباني ر 

 وجعلها بها متسك فإنه"  املقبور إحياء"  مؤلف إال الشبهة بهذه القول إىل ذهب العلماء من أحدًا أعلم ال

 ( :19-18ص)  نصه ما فقال عليها األمة واتفاق املتقدمة األحاديث تلك رد يف عمدته

 تنجيس إىل يؤدي أن إحداهما:  بعلتني تعليله على فاتفقوا القبور على املساجد بناء عن النهي وأما" 

 يؤدي قد ذلك أن السابقة العلة على نص من حتى اجلميع بل األكثرين قول وهو وثانيهما. . .  املسجد

 طول مع يؤمن ال والصالح باخلري مشهور ولي قرب وكان باملسجد وقع إذا ألنه بالقرب والفتنة الضالل إىل
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 قبلة يف كان إذا إليه الصالة قصد إىل التعظيم فرط إىل بهم ويؤدي فيه اجلهلة اعتقاد يزيد أن املدة

 "  واإلشراك الكفر إىل ذلك بهم فيؤدي املسجد

 ذلك يف نصه تقدم وقد الشافعي اإلمام منهم العلماء بعض عن املذكورة العلة يف النقول من شيئًا ساق ثم 

 ( :  21-20 ص)  إليه املشار املؤلف قال ثم( 44-43ص) 

 نفي واعتقاد اخلالص التوحيد على ونشأهم املؤمنني نفوس يف اإلميان برسوخ انتفت قد املذكورة العلة"ف 

 احلكم ينتفي العلة وبانتفاء !,والتصريف واإلجياد باخللق املنفرد سبحانه وأنه تعاىل اهلل مع الشريك

 . "والصاحلني األولياء قبور على والقباب املساجد اختاذ كراهة وهو عليها املرتتب

  .انقش ثم العرش أثبت:  يقال أن:  واجلواب:  قلت 

  .القتاد خرط ذلك ودون انتفت قد أنها أثبت ثم النهي علة وحدها هي املذكورة اخلشية أن أواًل أثبت 

 بعض نهاإ:  يقال أن املمكن من نعم فقط املذكورة اخلشية هي العلة أن على مطلقًا دليل ال هفإن األول اأم 

 بالنصارى كالتشبه معقولة أخرى أمور إليها يضاف أن أيضًا املمكن من ألن ,فباطل بها حصوهلا وأما العلة

 شرعًا فيه فائدة ال فيما املال صرف يف وكاإلسراف ,الصنعاني واحملقق اهليتمي الفقيه كالم يف تقدم كما

 .الناقد للباحث يبدو قد مما ذلك وغري

 :  وجوه من وبيانه أيضًا باطل زعم فهو.  اخل املؤمنني نفوس يف اإلميان برسوخ انتفت العلة أن زعمه وأما

 حتقيق يف كاف واإلجياد باخللق املنفرد هو اهلل بأنه اإلميان أن وهو باطل أصل على بين الزعم أن:  األول 

 بتوحيد العلماء عند املعروف وهو التوحيد هذا فإن ,كذلك وليس وتعاىل تبارك اهلل عند املنجي اإلميان

:  تعاىل قال كماصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول إليهم بعث الذين املشركون به يؤمن كان الربوبية

 التوحيد هذا ينفعهم فلم ذلك ومع  2٥لقمان:  ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈژ

 بقوهلم اإلنكار أشدصلى اهلل عليه وسلم  النيب على وأنكروه والعبادة األلوهية بتوحيد كفروا ألنهم شيئًا

 مقتضيات ومن.   ٥ص: ژ  چ چ چ    چ ڃڃ     ڃ   ڃ ڄ ژ عنهم اهلل حكاه فيما

 خاص هو مما ذلك وغري اهلل لغري والذبح الدعاء وترك اهلل بغري االستغاثة ترك أنكروه الذي التوحيد هذا

 وإن ندًا له وجعل به أشرك فقد وتعاىل تبارك اهلل لغري ذلك من شيئًا جعل فمن ,العبادات من تعاىل باهلل

 اهلل وإفراد األلوهية وتوحيد الربوبية توحيد بني اجلمع هو إمنا املنجي فاإلميان ,الربوبية بتوحيد له شهد

 كثري نفوس يف راسخ غري الصحيح اإلميان أن نعلم هذا تبني فإذا ,املوضوع هذا غري يف مفصل وهذا بذلك
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 ما أنقل أن هنا فحسيب األمثلة ضرب يف الكريم بالقارئ أبعد أن أريد وال ,الربوبية بتوحيد املؤمنني من

 ( : 22-21ص)  السابق كالمه من أسطر بعد قال فإنه عليه الرد صدد يف حنن الذي املؤلف ذكره

 الكفر هو بل الصراح الكفر ظاهره مبا حقهم يف وينطقون باألولياء حيلفون(  العامة يعين)  ونراهم "

 موالنا حق يف صراح كفر هو مبا ينطق باملغرب العوام جهلة من فكثري. . .  شك وال ريب بال حقيقة

 السالم عبد موالنا األكرب القطب عن يقول من باملغرب عندنا فإن. . . رضي اهلل عنه اجليالني  عبدالقادر

 عبد موالنا يا:  بشدة نازل واملطر قال من ومنهم ,والدنيا الدين خلق الذي أنهرضي اهلل عنه  مشيش ابن

 ."كفر فهذا بعبادك لطفأ السالم

 مما وهو ,أيضًا الربوبية توحيد يف بالشرك التصريح فيه هذا ألن املشركني كفر من أشد الكفر فهذا:  قلت

 أقول وال األمة هذه جهال يف أكثر فهو األلوهية يف الشرك وأما ,أنفسهم املشركني من وقع أنه نعلم ال

 :  الرجل هذا يقول فكيف اليوم وقبل اليوم املسلمني حال هذا كان فإذا عوامهم

  ؟ املؤمنني نفوس يف اإلميان برسوخ العلة انتفت وقد 

 حبقيقة عاملني حقًا مؤمنني كانوا أنهم شك فال رضي اهلل عنهم الصحابة"  املؤمنني"  بـ يريد كان وإذا 

 فال أبدية عامة شريعة اإلسالمية الشريعة ولكن صلى اهلل عليه وسلم ,  اهلل رسول به جاءهم الذي التوحيد

 قائمة تزال ال العلة ألن بعدهم ملن بالنسبة احلكم ينتفي أن إليهم بالنسبة -ثبت لو- العلة انتفاء من يلزم

 . ذلك على شاهد أصدق والواقع

 :  الثاني الوجه 

 آخر يف القبور على املساجد اختاذ من حذرصلى اهلل عليه وسلم  النيب أن األحاديث من سبق مما علمت 

صلى اهلل عليه وسلم  وفاته عقب زالت:  قيل إن ؟ ذكرها اليت العلة زالت فمتى ,موته مرض يف بل حياته

 بناء يستلزم بذلك القول ألنصلى اهلل عليه وسلم  قرنه الناس خري أن املسلمني مجيع عليه ملا نقض فهذا

 بعد رسخ وإمنا رضي اهلل عنهم  الصحابة نفوس يف بعد رسخ قد يكن مل اإلميان أن كالمه من سبق ما على

 لوضوح به يقول أحدًا أتصور ال مما وهذا احلكم وبقي العلة تزل مل ولذلكصلى اهلل عليه وسلم,  وفاته

 إمناصلى اهلل عليه وسلم  وهو ذلك وكيف:  قلناصلى اهلل عليه وسلم  وفاته قبل زالت:  قيل وإن.  بطالنه

 :  ويؤيده ؟ حياته من نفس آخر يف ذلك عن نهى

  .(12) كاحلديث الساعة قيام إىل احلكم باستمرار املتقدمة األحاديث بعض يف أن:  الثالث الوجه 
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 قربه يتخذ أن خشيةصلى اهلل عليه وسلم  حجرته يف دفنوه إمنا مرضي اهلل عنه الصحابة أن:  الرابع الوجه 

 على منصبة كانت إنها:  يقال أن إما خشية فهذه, احلديث يف هارضي اهلل عن عائشة عن تقدم كما مسجدًا

 بالثاني قيل وإن ,أوىل بعدهم من على فاخلشية :قلنا باألول قيل فإن .بعدهم من على أو أنفسهم الصحابة

 زوال املستلزم العلة زوال يرون ال كانوا همرضي اهلل عن الصحابة أن على قاطع دليل فهو عندنا الصواب وهو

 : ويؤيده.  بني ضالل رأيهم خبالف فالزعم بعدهم فيما وال عصرهم يف ال احلكم

 وهي السابقة العلة بقاء يستلزم مما وحنوه احلكم هذا على السلف من استمر العمل أن:  اخلامس الوجه

 وهذا معلوهلا على العمل استمر ملا منتفية كانت إليها املشار العلة أن فلو والضالل الفتنة يف الوقوع خشية

 : ذكرنا ما على األمثلة بعض وإليك هلل واحلمد خيفى ال بني

 أم قرب هذا له فقيل القبور بتسوية يأمر عفان بن عثمان رأيت:  قال حسنة بن شرحبيل بن اهلل عبد عن - 1

 .فسوي به فأمر !عثمان بنت عمرو

صلى  اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك أال:  طالب أبي بن علي لي قال:  قال األسدي اهلياج أبي عن - 2

  .سويته إال مشرفًا قربًا وال طمسته إال متثااًل تدع ال أن ؟اهلل عليه وسلم

 سابقًا إليه املشار كتابه يف الغماري الشيخ إليه ذهب ما إبطال على واضحة حجة احلديث هذا كان وملا 

 :  طريقني من منه التقصي حاول

  .مذهبه مع يتفق حتى تأويله:  األول 

 ( :  57 ص)  فقال ثبوته يف التشكيك:  واآلخر 

  ".بد وال ظاهره غري على حممول هو أو نفسه يف ثابت غري يكون أن إما:  أمرين أحد من بد فال" 

 األهواء أصحاب ولكن سبق كما"  الصحيح"  يف بعضها كثرية طرقًا له ألن فيه شك فال ثبوته أما:  قلت 

 صحيحًا نفسه يف كان ولو ضعفوه عليهم كان ما بل والتضعيف التصحيح يف العلمية القواعد يلتزمون ال

 األمثلة بعض لذلك وسيأتي ,ضعيفًا نفسه يف كان ولو مشوه أو صححوه هلم كان وما ,احلديث كهذا

 . املستعان واهلل األخرى

 :  قوله أقواها واهية وجوها له ذكر فقد تأويله وأما 

 قدر رفعه استحباب وعلى القرب تسوية كراهة على متفقون األئمة ألن باالتفاق الظاهر مرتوك خرب إنه" 

 ."شرب
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 أقوال مع تتفق حتى ويتأوهلا األحاديث يصرف كيف التقليد وحيرم االجتهاد يدعي ممن العجب:  قلت

 ,املذكور االتفاق ينايف ال احلديث أن على ,متامًا ذلك عكس يقتضي الصحيح االجتهاد بينما بزعمه األئمة

 األصل يف هو إمنا األئمة واتفاق ,األزهار عن سبق كما باألرض يسوى فحينئذ عليه املبين بالقرب خاص ألنه

 فيمااهلل  رمحه القارئ أفاده كما احلديث يعنيه ال فهذا قلياًل فريفع امليت دفن حني يراعى أن ينبغي الذي

  .احلاشية يف قريبًا نقله تقدم

 :  قالوا أنهم الشافعية عن احلديث تأويل يف الغماري نقل ثم 

  ".األحاديث بني مجعًا تسطيحه أراد وإمنا باألرض تسويته يرد مل" 

 رفعه باستحباب يقول بل تسطيحه بوجوب يقول ال ألنه ,له ال يالغمار على دليل فهو هذا سلم لو:  قلت 

 . مسجد أو قبة عليه البناء وباستحباب حد بدون

 :  احلديث عن األخري اجلواب يف الغماري قال ثم 

 اليت الكفار بالد ويف اجلاهلية يف يقدسونها كانوا اليت املشركني قبور أراد أنه عندنا الصحيح وهو" 

 ".معها التماثيل ذكر بدليل همرضي اهلل عن الصحابة افتتحها

 حني املدينة نواحي بعض إىل كان إمنا هرضي اهلل عن علي بعث أن أمحد عند احلديث طرق بعض يف:  قلت 

 . الكفار بالد إىل كان اإلرسال أن من ادعاه ما يبطل فهذا فيهاصلى اهلل عليه وسلم  اهلل رسول كان

 ففيه ,الشرطة رئيس وكان القبور تسوية إىل اهلياج أبا علي بعث هو إمنا احلديث من الشاهد موضع إن ثم 

 وفاته بعد احلكم هذا يعلمان كانا املتقدم األثر يف همارضي اهلل عن عثمان وكذا عليًا أن على واضح دليل

 .الغماري زعمه ملا خالفًاصلى اهلل عليه وسلم 

 وال املشي فأسرعوا جبنازتي انطلقتم إذا:  فقال املوت حضره حني موسى أبو أوصى:  قال بردة أبي عن -3

 يأن وأشهدكم بناء قربي على جتعلوا وال ,الرتاب وبني بيين حيول شيئًا حلدي يف جتعلوا وال جممر يتبعين

صلى اهلل عليه  اهلل رسول من نعم:  قال ؟ شيئًا فيها مسعت أو :قالوا, خارقة أو سالقة أو حالقة كل من بريء

 وسلم.

 .القبور بني مسجد يبنى أن يكره كان:  أنس عن - 4

  .مسجدًا القرب على جيعل أن يكره كان أنه إبراهيم عن - 5
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 بال احلكم هذا تلقى فقد(  96)  سنة مات صغري تابعي وهو اإلمام الثقة النخعي يزيد ابن هو هذا وإبراهيم 

 بقاء نوير كانوا أنهم على قاطع دليل ففيه الصحابة من أو ممن أدركهم التابعين كبار بعض من شك

 ؟ نسخ فمتىصلى اهلل عليه وسلم  بعده واستمراره احلكم هذا

 :  قال سويد بن املعرور عن - 6

 و  ژ  گ گ ک ک   ک ک ڑ ژ الفجر يف بنا فقرأ حجها حجة يف عمر مع خرجنا

 فيه صلى مسجد:  فقال ؟ هذا ما:  فقال يبتدرون والناس ورجع حجه قضى فلما  ژ  ٻ ٱژ

 له عرضت من !بيعًا أنبيائهم آثار اختذوا الكتاب أهل هلك هكذا:  فقالصلى اهلل عليه وسلم,  اهلل رسول

 .يصل فال الصالة فيه منكم له يعرض مل ومن فليصل الصالة فيها منكم

 :  قال نافع عن - 7

 .فقطعت بها فأمر حتتها بويع اليت الشجرة يأتون ناسًا أن اخلطاب بن عمر بلغ 

 ثالثة إىل إال الرحال تشد ال:  وقال تأتها وال الطور دع:  فقال ؟ الطور آتي:  عمر ابن سألت قال قزعة عن - 8

 .مساجد

(  األصل كذا)  عليه اهلل صلى النيب قرب عند كانت فرجة إىل جيئ رجاًل رأى أنه حسني بن علي عن - 9

 :  فقال فدعاه فيدعو فيها فيدخل

 قربي تتخذوا ال ):  قال ؟وسلمصلى اهلل عليه  اهلل رسول جدي عن أبي من مسعته حبديث أحدثك أال 

  . ( كنتم حيثما تبلغين وتسليمكم صالتكم فإن علي وصلوا قبورًا بيوتكم وال عيدًا

 وابن(  48 رقم/  4 ج" )  حجر ابن علي حديث"  يف خزمية وابن أيضًا شيبة أبي ابن أخرجه ما ويقويه 

صلى اهلل عليه وسلم  النيب قرب رأى أنه سهيل أبي بن سهيل عن طريقني من(  1/  217/  4)  عساكر

صلى اهلل عليه  اهلل رسول قال:  فقال طالب أبي بن علي بن حسن بن حسن ينفحصب:  قال ومسح فالتزمه

 .( تبلغين صالتكم فإن كنتم حيثما علي وصلوا  مقابر بيوتكم تتخذوا وال عيدًا بييت تتخذوا ال): وسلم

قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) ال جتعلوا بيوتكم قبورًا, وال عن أبي هريرة رضي اهلل عنه -10

 جتعلوا قربي عيدًا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيثما كنتم (.

 ." عمله يظله فإمنا غالم يا انزعه: "  فقال الرمحن عبد قرب على فسطاطًا عمر ابن ورأى - 11 
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 لى قربه فسطاطًا.عن أبي هريرة أنه أوصى أن ال يضربوا ع-12

 .اخلدري سعيد أبي عن مثله(  2/  96/  7)  عساكر وابن شيبة أبي ابن وروى- 13 

 .حمدثة القبور على اليت الفساطيط هذه:  قال كعب بن حممد عن - 14

 .فسطاطًا قربي على تضربوا فال مت ما إذا:  فيه مات الذي مرضه يف قال أنه املسيب بن سعيد عن- 15

 قربي ترفعوا ال:  قال جعفر أبو علي بن حممد أوصى : قال حسني بن علي بن اهلل عبد موىل سامل عن - 16

 .األرض على

 . ذلك يكرهون املهاجرين رأيت فإني القرب يعين جدثي ترفعوا ال:   قال شرحبيل بن عمرو عن - 17

 تعظيم عن ينبئ ما كل عن اجلملة يف النهي على متفقة فهي دالالتها اختلفت وإن اآلثار هذه أن واعلم

 اخليام وضرب القبور على والقباب املساجد بناء مثل ,والضالل الفتنة يف الوقوع منه خيشى تعظيمًا القبور

 األنبياء بآثار التربك ومثل ,بها حمسوالت إليها واالختالف والسفر املشروع احلد من أكثر ورفعها عليها

 يدل وذلك ,وغريهم الصحابة من مسيناهم الذين السلف عند مشروعة غري كلها األمور فهذه ,ذلك وحنو

 وهي أال يشرع مل مبا وتعظيمها القبور على املساجد بناء عن النهي علة بقاء يرون مجيعًا كانوا أنهم على

 استمرارهم بدليل ,سبق فيما رمحه اهلل الشافعي اإلمام عليها نص كما باملوتى واالفتتان اإلضالل خشية

 ملن بالنسبة وهذا ,خيفى ال كما اآلخر بقاء يستلزم أحدهم بقاء فإن ,العلة بهذه املعلول باحلكم القول على

 رفع مثل ذلك غري عن بالنهي صرحوا الذين أما ,ظاهرًا القبور على املساجد بناء كراهية على منهم نص

 باب من املذكور احلكم ببقاء يقولون فهم آنفًا عليه الكالم أمجلنا مما وحنوه عليه اخليمة وضرب القرب

 : لوجهني وذلك أوىل

األول: أن بناء املساجد على القبور أشد جرمًا من رفع القبور وضرب اخليام عليها ملا ورد من اللعن على 

 البناء دون الرفع والضرب املذكور.

ن أحد منهم النهي عن شيء هو دون ما نهى الثاني: أن املفروض يف أولئك السلف الفهم والعلم, فإذا ثبت ع

عنه الشارع, ومل ينقل هذا النهي عن أحدهم, فنحن نقطع بأنه ينهى عنه أيضًا, حتى ولو فرض عدم بلوغ 

 النهي إليه ألن نهيه عما هو دون هذا يستلزم النهي عنه من باب أوىل كما ال خيفى.

ه كله باطل ملخالفته نهج السلف الصاحل رضي اهلل فثبت أن القول بانتفاء العلة املذكورة وما بين علي

 اهـعنهم مع مصادمته لألحاديث الصحيحة واهلل املستعان.
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 :العاشرة  الشبهة

 وال ينكرون ذلك لى القبور واملبنية ع واملساجد أن العلماء عرب العصور كانوا يرون القباب

رد على حيي بن محزة  الشبهة يف كتابه شرح الصدور حيثوقد أجاب اإلمام الشوكاني رمحه اهلل عن هذه 

 رمحه اهلل: اإلمام الشوكاني  إن املسلمني استعملوا ذلك ومل ينكروه فقال ذلك بقوله :  جوز الذي

 علماء ألن مردود، فقول( ينكرونه ومل ذلك املسلمني الستعمال: )قال حيث حييى اإلمام به استدل ما وأما

 ويقررون ذلك فعل من لعن يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أحاديث يروون عصر كل يف مازالوا املسلمني

 عن اآلخر يرويها حفاظهم وجمالس مدارسهم يف ذلك حتريم يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول شريعة

  يف احملدثون وأوردها. الغاية هذه إىل الصحابة أيام لدن من العامل عن واملتعلم الكبري، عن والصغري األول

 كتبهم يف الفقه وأهل تفاسريهم، يف املفسرون وأوردها واملصنفات واملسندات األمهات من املشهورة كتبهم

 فعل من على ينكروا مل املسلمني إن: يقال فكيف والسري األخبار كتب يف والسري األخبار وأهل الفقهية،
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 علماء يزل فلم هذا ومع. عصر كل يف سلف عن خلفا لفاعله، واللعن عنه النهي أدلة يروون وهم ذلك،

 .عنه النهي يف مبالغني لذلك منكرين اإلسالم

 األمة هذه سلف مبذهب احمليط اإلمام وهو -اهلل رمحهما -الدين تقي شيخه عن القيم ابن حكى وقد

 أمحد أصحاب وصرح: قال ثم القبور، على املساجد بناء عن بالنهي الطوائف عامة صرح قد أنه. وخلفها

 التحريم، كراهة على حيمل أن ينبغي لكن الكراهية، أطلقت وطائفة. ذلك بتحريم والشافعي ومالك

 والنهى فاعله لعن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن تواتر ما جيوزوا أن بهم يظن ال وأن بهم، للظن إحسانًا

 .انتهى. عنه

 اختالف على العلم أهل من إمجاع أنه على يدل وذلك الطوائف؟ عامة عن التصريح حكى كيف فانظر

 بالكراهة مصرحة طائفة وجعل بالتحريم، مصرحني مذاهب ثالثة أهل جعل ذلك بعد ثم طوائفهم

 .أحد؟ ينكره مل القبور على واملشاهد القباب بناء إن: يقال فكيف. التحريم كراهة على ومحلها

 عليه اهلل صلى النيب عن صح وقد قبورهم على القباب برفع الفضل أهل استثناء يصح كيف انظر ثم

 قربه على بنوا الصاحل الرجل أو الصاحل العبد فيهم مات إذا قوم أولئك ): قال أنه قدمنا كما وسلم،

 .السبب بهذا لعنهم ثم ، (مسجدًا

 الكتاب أهل أن مع قبورهم، على الشديد احملرم هذا بفعل الفضل أهل يستثين أن مسلم من يسوغ فكيف

 قبور على إال املساجد يعمروا مل صنعوا ما الناس وحذر وسلم عليه اهلل صلى الرسول لعنهم الذين

 .صلحائهم

 ينهى خلقه، من اهلل وصفوة الرسل، وخامت اخلليقة وخري البشر سيد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هذا ثم

 والتأسي به القدوة من الفضل وألهل. ألمته القدوة وهو ،عيدًا أو وثنًا أو مسجدًا قربه جيعلوا أن أمته

 وصالحه األمة بعض فعل يكون وكيف. به وأوالهم بذلك األمة أحق وهم. األوفر احلظ وأقواله بأفعاله

 فضل وأي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول هو ومرجعه الفضل وأصل قربه؟ على املنكر هذا لفعل مسوغًا

 يف فاعله ملعونًا عنه منهيًا حمرمًا هذا كان فإن اعتبار؟ أقل جبنبه له يكون أو. نسبة أدني فضله إىل ينسب

 .أمته؟ من غريه بقرب ظنك فما وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب

 الذي هلل واحلمد ،غفرًا اللهم املنكرات؟ وفعل احملرمات حتليل يف مدخل للفضل يكون أن يستقيم وكيف

 اهـ.أمجعني آله وعلى ورسوله اهلل عبد حممد على اهلل وصلى التباعه، ووفقنا للحق هدانا
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حيث  (100-77/ 11) النجدية األجوبة يف السنية الدرركما يف  بن معمر محد  وأجاب عنها أيضًا العالمة

 قال :

 ذلك ومن. تنكر ومل حبضرتهم وُفعلت األمور، هذه فعلوا الكبار العلماء من كثريا أن: ومنها: قوله وأما

 معلوم، شهر يف معروف، يوم شيخ فلكل الغالب؛ يف أعيادا واختاذها القبور، على القباب بناء على تتابعهم

 .ينكر فال العلماء بعض حيضرهم وقد النواحي؛ من إليه يؤتى

 : وجوه من فاجلواب

 أطاعه من أن وأخرب وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول طاعة اخللق على اهلل افرتض قد: يقال أن: األول الوجه

 ٺ  ٿ  ٿژ : وقال ٨0النساء: ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ : فقال اهلل، أطاع فقد

 .7الحشر: ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہژ : وقال ، ٥٤النور: ژ 

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ژ : تعاىل وقال

 .٥٩النساء:  ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب    یی  ی

 االختالف فيه وقع ما رد وجب جائز، أو حمرم أو واجب هو هل الدين، أمور من شيء يف الناس اختلف فإذا

ې  ې         ژ : تعاىل اهلل قال؛ وطاعة مسعا: يقول أن ذلك، إىل دعي إذا املؤمن على وجيب والرسول، اهلل إىل

 من حناكم فنحن. ٥1النور:  ژائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ې  ى  ى    ائ

 .وآرائهم الرجال أقوال إىل ال والرسول، اهلل إىل املسائل، من وغريها املسألة هذه يف نازعنا

 قناديل عليها وعلق بالرخام، وفرشها وأسرجها، واآلجر باجلص القبور على القباب بناء أجاز ملن فنقول

 بهذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أمر هل: احلرام اهلل بيت يكسى كما وكساها النعام، وبيض الفضة

؛ انتهينا عنه نهانا وما ائتمرنا، به أمرنا فما عليه؟ ذلك من وضع ما بإزالة وأمر عنه نهى أم عليه؟ وحث

 .الّنزاع حمل يف خصومنا وبني بيننا احلاكمة هي وسنته

 أال: " عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي لي قال: قال األسدي، اهلياج أبي عن مسلم صحيح يف ثبت قد: فنقول

 إال مشرفا قربا وال طمسته، إال متثاال أدع ال أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثين ما على أبعثك

 الروم بأرض عبيد بن فضالة مع كنا: "قال اهلمداني، شفي بن مثامة عن صحيحه أيضا، ويف"  ؛  سويته
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 يأمر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مسعت: قال ثم فسوي، بقربه عبيد بن فضالة فأمر لنا، صاحب فتويف

 ".بتسويتها

 وأن القرب، جتصيص عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى: "قال اهلل، عبد بن جابر عن أيضا، صحيحه ويف

 اهلل صلى اهلل رسول أن"  عنه اهلل رضي جابر عن والرتمذي، داود، أبي سنن ويف. "  عليه يبنى وأن عليه، يقعد

. صحيح حسن حديث: الرتمذي قال ،"  عليها ويكتب عليها، يبنى وأن القبور، جتصص أن نهى وسلم عليه

 عليها واملتخذين القبور، زائرات وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن: " قال عنهما، اهلل رضي عباس ابن وعن

 .السنن وأهل أمحد، اإلمام رواه"  والسرج املساجد

 عليها، الكتابة عن ونهى يبنى، ما بعد بهدمه وأمر عليها، البناء عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فنهى

 البناء عن وننهى تسويتها، من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به أمر مبا نأمر فنحن أسرجها؛ من ولعن

 .واتباعه طاعته علينا اهلل افرتض الذي فهو وسلم؛ عليه اهلل صلى اهلل رسول عنه نهى كما عليها،

 اهلل رسول إال ويرتك، قوله من يؤخذ أحد كل: مالك اإلمام قال كما ويرتك، قوله من فيؤخذ غريه وأما

 . وسلم عليه اهلل صلى

؛ فخذه أصحابه وعن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول جاء عن ما أحدا، دينك يف تقلد ال: أمحد اإلمام وقال

 األوزاعي، وال الثوري، وال مالكا، تقلدوا وال تقلدوني، ال: أيضا وقال. خمري فيهم الرجل بعد، التابعني ثم

 .أخذوا حيث من وخذوا

 وعقد القبور، تعظيم عن النهي من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن األحاديث هذه يسمع ممن والعجب

 العلماء حبضرة األمور، هذه فعلت يقول ثم؛ أسرجها من ولعن وإسراجها، واآلجر، باجلص عليها القباب

 .ذلك يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن جاء ما يسمع مل كأنه ينكروا، ومل الكبار

: وتقولون اهلل، رسول قال: أقول. السماء من حجارة عليكم تْنزل أن يوشك: "عنهما اهلل رضي عباس ابن قال

 واهلل سفيان، رأي إىل ويذهبون وصحته، اإلسناد عرفوا لقوم عجبت: أمحد اإلمام وقال". وعمر بكر أبو قال

النور:  ژڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ژ : يقول تعاىل

 .فيهلك الزيغ من شيء قلبه يف يقع أن قوله بعض رد إذا لعله الشرك؛ الفتنة الفتنة؟ ما أتدري 63

 رأي إىل ذهب فيمن أمحد وكالم وعمر، بكر أبي لقول السنة عارض فيمن عباس، ابن كالم هذا كان فإذا

 قال: قال عنهما، اهلل رضي عمر ابن عن البيهقي روى وقد وفالن؟ فالن بقول السنة عارض مبن فكيف سفيان،
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 ودنيا بالقرآن، منافق وجدال عامل، زلة: ثالثا أميت على أختوف ما أشد إن: " وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 العامل زلة من خيف مل ذلك لوال إذ فيها؛ تقليده العامل زلة يف املخوف أن املعلوم ومن " الرجال أعناق تقطع

 .عمد على للخطأ اتباع فإنه؛ العلماء باتفاق فيها يتبعه أن له جيز مل زلة، أنها عرف فإذا غريه؛ على

 حق، والقرآن بالقرآن املنافق وجدال مضلون، أئمة: ثالثة الزمان يفسد" عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر وقال

 وجهه؛ يعرف ال بقول اهلل ويدين يفيت أن ألحد جيز مل وخيطئ، يزل العامل أن وثبت صح فإذا". العامل وزلة

 فعله؟ أو وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول فعله أو بقوله عارض إذا فكيف

: وقلت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن جاء مبا قلبك يطمئن ومل تقنع مل إذا: يقال أن: الثاني الوجه

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به أمر مبا الناس أعلم: فنقول ولرسوله، هلل وأطوع بالسنة، منا أعلم العلماء

 عنهم اهلل رضي الذين وهم؛ ألمره وأطوعهم بسنته، الناس أعلم فهم عنهم، اهلل رضي أصحابه: عنه نهى وما

 .بإحسان اتبعهم عمن ورضي عنه، ورضوا

 بسنيت، عليكم: " قال أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل عن الرسول عنه اهلل رضي سارية بن العرباض حديث ويف

 األمور، وحمدثات وإياكم. بالنواجذ عليها وعضوا بها متسكوا بعدي؛ من املهدين الراشدين اخللفاء وسنة

 فيه، بعثت الذي قرني القرون خري: " قال أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه الصحيح ويف "  ضاللة بدعة كل فإن

 ."  يلونهم الذين ثم يلونهم، الذين ثم

 عليه تؤمن ال احلي فإن مات، قد مبن فليسنت مستنا منكم كان من:"عنه اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد وقال

 قوم تكلفا، وأقلها علما، وأعمقها قلوبا، األمة هذه أبر وسلم عليه اهلل صلى حممد أصحاب أولئك. الفتنة

 الصراط على كانوا فإنهم بهديهم، ومتسكوا حقهم، هلم فاعرفوا دينه، وإقامة نبيه لصحبة اهلل اختارهم

 فواهلل قبلكم، من طريق وخذوا استقيموا القراء، معشر يا:"عنه اهلل رضي اليمان بن حذيفة وقال". املستقيم

 ".بعيدا ضالال ضللتم لقد ومشاال، ميينا أخذمت ولئن بعيدا، سبقا سبقتم لقد

 القرون، خري هم الذين والتابعون، الصحابة، عليه مبا احلجة: قلنا املتأخرون، عليه مبا علينا أحد احتج فإن

 اهلل صلى اهلل رسول أصحاب فهؤالء. يؤمرون ال ما ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون الذين اخللف، عليه مبا ال

 هذا أم احلرير؟ وكسوها وخلقوها وأسرجوها؟ القبور، على القباب عقدوا أنهم عنهم نقل هل وسلم عليه

 وضالالت؟ بدع اليت هي احملدثات، من بعدهم حدث مما

 ال ما وفاته وبعد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول حياة يف ماتوا الذين الصحابة، قبور من عندهم أن ومعلوم

 أو حوائجهم؟ يسألوها أن عن فضال بها؟ ومتسحوا عندها، ودعوا وعظموها، قبورهم على بنوا هل حيصى،
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 له وأنى عليه، وليدلنا إليه فلريشدنا حسن، أو صحيح أثر هذا يف عنده كان فمن بأصحابها؟ اهلل يسألوا

 .الراشدين خلفائه وسنة القبور يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة فهذه بذلك؟

 رجل عليه سريرا اهلرمزان مال بيت يف وجدنا تسرت فتحنا ملا: "قال العالية أبي عن سنان، بن خالد روى وقد

 بالعربية؛ فنسخه كعبا، له فدعا اخلطاب بن عمر إىل فحملناه املصحف، فأخذنا مصحف، رأسه عند ميت،

: قال فيه؟ كان ما: العالية ألبي فقلت خالد، قال. القرآن أقرأ مثلما قرأته قرأه، العرب من رجل أول فأنا

 بالنهار حفرنا: قال بالرجل؟ صنعتم فما: قلت. بعد كائن هو وما كالمكم، وحلون وأموركم، سريتكم،

 ال الناس عن لنعميه األرض، مع كلها القبور وساوينا دفناه، بالليل كان فلما متفرقة، قربا عشر ثالثة

 من: فقلت. فيمطرون السرير أبرزوا عنهم، حبست إذا السماء كانت: قال منه؟ يرجون وما: فقلت. ينبشونه

؛ سنة ثالمثائة منذ: قال مات؟ كم وجدمتوه منذ: فقال". دانيال" له يقال رجل: قال الرجل؟ تظنون كنتم

 تأكلها وال األرض، تبليها ال األنبياء حلوم إن؛ قفاه من شعرات إال ال،: قال شيء؟ منه تغري كان ما: قلت

 ".السباع

 للدعاء يربزوه ومل؛ الناس به يفتنن لئال قربه، تعمية من واألنصار، املهاجرون فعله ما: القصة هذه ففي

 قربه، وزخرفوا وعظموه، عليه لبنوا حقيقته وعلموا املشركون، هؤالء به ظفر ولو؛ به والتربك عنده،

 .يعبد وثنا وجعلوه وأسرجوه،

 سدنة، هلا وأقاموا - هلل عدو لعله بل - يقاربه وال هذا يداني ال ممن أوثانا، القبور من اختذوا قد فإنهم

 يف ليست خمصوصة فضيلة بها، والتربك حوهلا والدعاء عندها، الصالة أن واعتقدوا معابد، وجعلوها

 وملا علما، القرب هذا واألنصار املهاجرون لنصب مباحا، كان لو بل زعموا، كما األمر كان ولو؛  املساجد

 هؤالء من ودينه، ورسوله باهلل أعلم كانوا ولكن بعدهم؛ ملن وبينوه عنده دعوا بل به؛ الفتنة خشية أخفوه

 اإلمام قال ما أحسن وما. العبادات جل اهلل لغري وصرفوا الشهوات، واتبعوا الصالة أضاعوا الذين اخللوف،

 بسنة متسكهم نقص كلما ولكن؛ أوهلا أصلح ما إال األمة هذه آخر يصلح لن: تعاىل اهلل رمحه مالك،

 البدع من أحدثوه مبا ذلك عن تعوضوا الراشدين، خلفائه وسنة وهديه، وسلم عليه اهلل صلى نبيهم

  .والشرك

 عندها، يفعل وما بها، يفعل وما القبور، زيارة عند وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول به أمر مبا خربة له ومن

 أصحابه، وهدي وسلم عليه اهلل صلى هديه بني وازن ثم عنهم، تعاىل اهلل رضي الصحابة عليه كان ومبا

 الفرق من بينهما أن وعلم والتضاد، التباين له تبني القبور، عند يفعلونه وما اليوم، املتأخرون عليه ما وبني

 :قيل كما واملغرب، املشرق بني مما أبعد
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 ومغرب مشرق بني شتان   مغربا وسرت مشرقة سارت

 من ينكروا، فلم حبضرتهم وفعلت األمور، هذه فعلوا العلماء من كثريا إن: قوله: يقال أن: الثالث الوجه

 .القبور على القباب بناء على تتابعهم ذلك

 ذكرنا، مبا مصرحة بأيدينا كتبهم وهذه عنه، والنهي بكراهته وصرحوا ذلك، عن نهوا قد بل: فيقال

 :بألفاظها عباراتهم نسوق وحنن

 سواء عليه، البناء ويكره فوقه، ويكره شرب، قدر القرب رفع ويستحب: اإلقناع يف فقال احلنابلة، كالم فأما

 .ذلك عن للنهي غريها، أو قبة من ملكه يف ولو ال، أو القرب البناء الصق

 على أسست ألنها؛  القبور على اليت القباب هدم وجيب": اللهفان إغاثة" يف تعاىل، اهلل رمحه القيم، ابن وقال

 .انتهى الرسول، معصية

 غاصب. هو: الشيخ قال؛ كراهة أشد املسبلة يف وهو

 ذكره ذكره، الذي وهذا؛ اإلقناع يف كالمه انتهى الصواب، وهو تهدم بل احلجرة؛ حترم: حفص أبو وقال

 .عباراتهم بنقل اإلطالة إىل حاجة فال احلنابلة، أئمة من واحد غري

 عليه والكتابة والبناء القرب جتصيص

 املؤلف، قول عند" املنهاج شرح إىل احملتاج قوت" يف: تعاىل اهلل رمحه األذرعي، فقال الشافعية، كالم وأما

 التجصيص عن النهي مسلم صحيح يف ثبت عليه؛ والكتابة والبناء القرب، جتصيص ويكره: تعاىل اهلل رمحه

 .والبناء

 جيوز وال: كج ابن القاضي وعبارة؛ منهما ممنوعا احللوانية وعبارة الكتابة، عن النهي: وغريه الرتمذي ويف

 .باطلة بها والوصية قباب؛ غري وال قبابا، عليها يبنى أن وال القبور، جتصص أن

 تبنى ال: يريدون وكأنهم القبور، تبنى ال: - األصحاب يعين - يقولون وقد: املهذب شرح يف احلضرمي وقال

 أن إال حيرم، وال فيكره، كالتجصيص هذا أن: كالمهم من فاملفهوم قبل، والبناء بآجر، نفسها يف القبور

 .فيحرم املسبلة املقربة يف يريد
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 من فيمنع البناء، وإحكام باجلص أبدى قد ألنه؛ يضيق مل وإن مطلقا املسبلة يف حترميه وينبغي: قلت

 القياس هو بل عنه؛ النهي علم من على وغريه، ملكه يف بالتحريم اجلزم يبعد وال البالء، بعد هناك الدفن

 .احلق

 وملك ملكه بني التحريم يف الفرق وعلى؛ فيها القرب على البناء: أي هدم، مسبلة مقربة يف بين ولو: قوله

 على القبور، البناء يكره: فقال آخر، موضع يف واملاوردي احلسني، القاضيان منهم كثريون، جرى غريه

 .والتضييق ذلك عن للنهي جيز مل ملكه غري يف كان وإن والبيوت؛ كالقباب

 ذلك يعيبون الفقهاء أر ومل منها، يبنى ما بهدم يأمرون مبكة الوالة ورأيت: عنه اهلل رضي الشافعي قال

 .انتهى عليهم،

 يف ريب فال عليها، الكثرية األموال وإنفاق العظيمة، األبنية من وغريها القباب، ببناء الوصية بطالن وأما

 قول مع بذلك، بالوصية ويعمل العصر، حكام من الورثة ذلك يلزم ممن العجب كل والعجب؛ حترميه

 فكيف بالكراهة، صرح امللك يف البناء جوز ومن. إليه حاجة ال حيث بالتابوت، الوصية تنفذ ال: األصحاب

 .اهلل رمحه األذرعي كالم انتهى املكروه؟ على الوصية تنفذ

 املسألة بني يفرق أم ال؟ أم حتريم كراهة الكراهة وهل؛ األصحاب عبارات وساق مكروه، البناء بأن فصرح

 .احلق القياس هو بل: وقال؛ النهى علم من على وغريه، ملكه يف مطلقا التحريم واختار وغريها؟

 قربا وال: " وسلم عليه اهلل صلى قوله ذكر ملا مسلم، شرح يف: اهلل رمحه القرطيب فقال املالكية، كالم وأما

. العلم أهل بعض به قال وقد الطئة باألرض، تكون وأن ورفعها، القبور، تسنيم منع: ظاهره"  سويته إال مشرفا

 إمنا؛ حيرتم كي القرب، به يعرف ما وال التسنيم، هو ليس بإزالته، املأمور االرتفاع هذا أن إىل اجلمهور وذهب

 هلا تفخيما فوقها، وتبين عليها، تعلي كانت فإنها؛ تفعله اجلاهلية كانت الذي الكثري، االرتفاع هو

 .وتعظيما

. املوطأ يف ذكر ما على وعمر، بكر أبي وقرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب صفة فذلك تسنيمها، وأما

 القبور، تسطح: الشافعي قول معنى وهذا. تسنيم تسوية تسوى أن ينبغي: وقال هدمها، أنه: عمر عن جاء وقد

 أبي وأصحاب أصحابنا، ومجلة العلماء، أكثر اختاره: وتسنيمها؛ األرض وجه على وتكون ترفع، وال تبنى وال

 .والتسنيم التسوية بني مجع فإنه أوىل، عمر إليه صار والذي: قلت. والشافعي حنيفة،

 هذا وبظاهر؛ باجلص البناء: هو والتقصيص، التجصيص،؛ عليه ويبنى القرب، جيصص أن نهى: وقوله

 ووجه. عليه حجة احلديث وهذا غريه، أجازه وقد القبور، على واجلص البناء وكره: مالك قال احلديث،
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 وتشبه اآلخرة، منازل أول يف الدنيا زينة واستعمال مباهاة، ذلك أن: القبور يف والتجصيص البناء، عن النهي

 كما حرام، هو: يقال أن ينبغي النص، هذا وبظاهر املعاني، هذه وباعتبار. ويعظمها القبور، يعبد كان مبن

  .اهلل رمحه القرطيب كالم انتهى العلم، أهل بعض: به قال

 أن شك ال: بعض قال": خليل خمتصر شرح اجلليل، امللك تيسري" كتابه يف السنهوري سامل الشيخ وقال

 جيوز، ال بهما البناء وأما املشرفة، مبكة املوتى لدفن املرصدة املسبلة، املسلمني مقابر من" الشبيكة" و" املعالة"

 .بها بين ما مبكة يهدم من الوالة من رأيت: الشافعي قول له يدل هدمه، وجيب

 على األمر واستمر ،"املسلمني موتى لدفن مبصر" القرافة" عنه اهلل رضي عمر جعل" وقد: املدخل يف قال

 البناء، من بها ما هدم يف زمانه يف العلماء باستفتاء أمر" الظاهر" السلطان وأن ممنوع، بها البناء وأن ذلك،

 ومل ؛"الكمارة" يف ترابها رمي أصحابه يكلف وأن هدمه، األمر ولي على جيب: واحد لسان على فاتفقوا

 .انتهى يرجع، فلم الشام، إىل سافر الظاهر امللك إن ثم؛ منهم أحد ذلك يف خيتلف

 أو صاحلا امليت كان سواء املسلمني، مقابر يف القبور حول البناء أباح املالكية من أحدا أعلم ومل: بعض قال

 .ذلك غري أو سلطانا أو شريفا أو عاملا

 باطل، وقفه فإن ووقف، املسلمني مقربة يف بين ما أما: - ذلك عن له القاضي سؤال عن - رشد ابن جواب ويف

. املسلمني مقابر عن بنقلها ووارثه هو ويؤمر ورثة؛ له كان أو حيا كان إن ربها ملك على باقية وأنقاضه

 .املال بيت مصاريف يف الباقي وصرف منها نقلها على القاضياستأجر  وارث له يكن مل وإن

 عن النهي: - األحاديث تصحيحه عقب - مستدركه يف احلاكم قول من القبور، على البناء جواز يؤخذ وال

 قبورهم، على مكتوب وغربا شرقا املسلمني أئمة فإن عليها؛ العمل ليس: عليه والكتب القرب، على البناء

 ".ضاللة على أميت جتتمع ال: "كخرب آخر حديث إىل مستندا إمجاعا، فيكون السلف، عن اخللف وأخذه

 عن ذلك يف يرد مل ال؟ أو عليه يكتب وهل؛ القرب على البناء جيوز ال: مسائله يف قداح ابن قول من وال

 وابن احلاكم كالم ألن؛ فخفيف اخلري أهل من رجل قرب على وعمل وقع إن ولكن شيء، الصاحل السلف

 البالطة وجعل القرب، على البناء مالك كره: رشد ابن وقال. البناء إىل يتعداها ال بالكتابة، خاص: قداح

 انتهى فيه، اختالف ال مما وهو والسمعة؛ واملباهاة الفخر إرادة وأحدثوه الطول، أهل بدع من وهي املكتوبة،

 .اهلل رمحه السنهوري كالم

 وال يربع وال القرب ويسنم: املاتن قول عند - الكْنز على شرحه يف - الزيلعي فقال احلنفية كالم وأما

  .مسنما وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب رأى أنه: التمار سفيان عن البخاري روى ملا جيصص،
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 وعمر بكر أبي وقرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب رأى من بعض أخربني: النخعي إبراهيم وقال

 برش بأس وال؛ أصابع أربع قدر: وقيل؛ شرب قدر ويسنم. عباس ابن قرب احلنفية بن حممد وسنم مسنمة،

 .التطيني جمرى جيري ألنه؛ كرهه أنه يوسف أبي وعن. االندراس عن لرتابه حفظا عليه، املاء

 أيضا وذكر. بناء عليه يرفع وال يطني، وال القرب جيصص وال: اخلالصة ويف. القرب على يبنى أن ويكره

 نهى أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن روي ملا عليه، يبنى وال القرب جيصص ال أنه: فتاويه يف خان، قاضي

 .ديارنا يف جيعل الذي السفط بالبناء أراد: قالوا؛ القرب فوق البناء وعن والتقصيص، التجصيص عن

 أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل يرفعه لنا، شيخ حدثنا: حنيفة أبو قال ،"القدير فتح" يف اهلمام ابن وقال

 عن سليمان، أبي بن محاد عن حنيفة أبي عن احلسن، بن حممد وروى. وجتصيصها القبور تربيع عن نهى

 األرض، من ناشزة وعمر، بكر أبي وقرب وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قرب رأى من أخربي: قال إبراهيم

 .مدر من أبيض فلق وعليها

 يف هي اليت التحريم، كراهة: بالكراهة واملراد القبور؛ على البناء كراهة ذكر يف احلنفية كالم فتأمل

 نبه وممن؛ التحريم منها فاملراد أطلقت، حيث الكراهة أن: قواعدهم من ذكروا وقد؛ الواجب ترك مقابلة

 .حترميا املكروه على احلرمة إطالق صحة وأفاد: قال حيث وغريه،" البحر" جنيم يف ابن: ذلك على

 وذكر أصابع؟ أربع قدر أو شرب؟ قدر يسنم هل األصحاب، بني اخلالف من ذكره وما الزيلعي، كالم وتأمل

 ما اتباع إال اهلل، رمحهم منهم هذا وهل؛ التطيني جمرى جيري ألنه؛ باملاء القرب رش كره أنه يوسف أبي عن

 .الشرك إىل الوسائل أعظم من هي اليت القبور، تعظيم ترك من الصاحل السلف عليه

 يوافق غريهم، كالم يف واملوجود عنهم، نقلنا الذين املذاهب أهل من العلماء كالم: اهلل رمحك فتأمل

 يف اختلفوا تْنزيه؟ أو حتريم هو هل لكن؛ القبور على البناء عن النهي يف صريح وكالمهم خيالفه، وال ذلك

 بالنهي صرح وبعضهم. وغريه ملكه بني يفرق ومل؛ للنص اتباعا مطلقا، حرام هو: قال فبعضهم؛ ذلك

 األئمة قول هو املسبلة، يف بتحرميه والقول؛ املسبلة املقربة يف البناء يف التحريم وجعل للنص، اتباعا مطلقا،

 .األربعة

 ذلك، عن بالنهي مصرحني كانوا فإذا؛ ذلك ينكروا مل العلماء أن: القائل ذكره ما إبطال يف صريح وهذا

 ووجوب بتحرميه، صرحوا وقد أقروهم؛ بل ذلك عن ينهوا مل: يقال فكيف؛ األربعة األئمة أصحاب كتب يف

 وجود مع األمصار، من كل مصر يف بالقباب، املقابر ضيقت فقد هذا ومع! املسلمني؟ مقابر يف بين إذا هدمه

 .واإلنكار النهي
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 منهم رضى وال العلماء، من بأمر وإسراجها وتعظيمها القباب هذه بناء ليس أنه وتبني بهذا لك فظهر

 مساع عن وأعرضوا واملسكرات، اخلمور وشربوا الشهوات، واتبعوا الصالة، أضاعوا الذين بأمر هو بل؛ بذلك

 قد حمظور، كل وارتكبوا املأمور، تركوا الذين هؤالء إن: أحد يقول فهل؛ األبيات مساع على وأقبلوا اآليات،

 !ينكروه؟ ومل به، ورضوا ذلك، على العلماء أقرهم

 ترك من زمانهم يف وجد هل: له يقال ينكروه، مل العلماء ألن؛ جائز القباب بناء أن: زعم الذي القائل وهذا

 ينكر كمن مكابرة، فهذا يوجد، مل: قال فإن بالفجور؟ وجياهر اخلمور ويشرب الزكاة، يؤدي وال الصالة،

 .باهلاجرة الشمس

 به؟ ورضوا العلماء أجازه هل: فيقال واألمصار، األعصار مجيع يف وكثر األقطار، سائر يف وجدت بل قال وإن

 وله راضون، بذلك العلماء إن: يقال وكيف مثله، فهذا بها، رضاهم على يدل القباب وجود كان فإن

 .املسبلة املقابر يف هدمه ويوجبون وحترميه، ذلك عن بالنهي مشحونة كتبهم وهذه فاعلون؟

 وكتبهم العجم، وبالد والعراق واليمن، والشام ومصر احلرمني، يف بالقباب مشحونة املسبلة املقابر وهذه

 وقل باعه، العلم يف قصر من إال ينكروه مل العلماء إن: يقول وال؛ هدمه وتوجب وحترمه، ذلك تنهى عن

 هدي اهلدي وخري اهلل، كالم الكالم خري: " وسلم عليه اهلل صلى قال كما نقول أنا مع هذا؛ واطالعه نظره

 ."  ضاللة بدعة وكل حمدثاتها، األمور وشر وسلم عليه اهلل صلى حممد

 ڈ  ژ  ژژ  حجة قوهلم يكن مل ينكروه، ومل وأقروه، وحضروه ذلك، فعلوا املتأخرين أن: قدر فلو

 فهو هديه وافق فما وسلم؛ عليه اهلل صلى اهلل رسول إال ويرتك، قوله من يؤخذ وكل 1٤٩األنعام: ژ 

 عليه اهلل صلى النيب عن عنها، اهلل رضي عائشة عن الصحيح يف ثبت كما مردود، فهو خالفه وما مقبول،

 .قائله على مردود فهو سنته، خيالف قول وكل " رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من: " قال أنه وسلم

 بقولي فاضربوا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن احلديث صح إذا: اهلل رمحه الشافعي، قال ما أحسن وما

 أن له يكن مل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة له استبانت من أن الناس أمجع: أيضا وقال؛ احلائط

 به، آخذ ومل حديثا، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن رويت إذا: قال أنه عنه، وصح؛ أحد لقول يدعها

 وإن وهذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سنة مع ألحد قول ال: قال أنه عنه وصح. ذهب قد عقلي أن فاعلموا

 .كلهم اجلماعة لسان فهو الشافعي، لسان كان

  ٥٩النساء:    ژجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختژ : تعاىل اهلل قول كله، هذا من وأبلغ
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 إىل وفروعه، أصوله كله، الدين من الناس فيه تنازع ما كل يف الّنزاع، موارد رد جيب أنه على دليل فهذا. 

 .ورسوله اهلل غري إىل ال ورسوله، اهلل

 يف اهلل ضاد فقد أصحابه، وطريقة فالن عمل أو كتابه، نص أو فالن لقول غريهما، على الرد يف أحال فمن

مب    ژ: قال وهلذا؛ ورسوله اهلل إىل املتنازعون، فيه تنازع ما كل يرد حتى اإلميان يف العبد يدخل فال؛ أمره

 ورسوله اهلل غري حّكم من أن على: فدل بانتفائه؛ املشروط ينتفي شرط وهذا ، ٥٩النساء:  ژىب               يب  جت  حت  خت

 .اآلخر واليوم باهلل اإلميان مقتضى عن خارجا كان الّنزاع، موارد يف

 بعد سنته إىل الرد هو الرسول إىل والرد كتابه، إىل الرد هو اهلل إىل الرد أن على واخللف، السلف اتفق وقد

 رسولي، وطاعة طاعيت، من به أمرتكم الذي الرد هذا: أي ٥٩النساء:  ژىت  يت  جث  مث  ژ : تعاىل قال وفاته؛

 الدارين، يف سعادتكم وهو ومعادكم، معاشكم يف لكم خري والرسول، اهلل إىل فيه تنازعتم ما ورد األمر؛ وأولي

 عاجال السعادة سبب هو ورسوله، اهلل وحتكيم ورسوله، اهلل طاعة أن: على فدل؛ عاقبة وأحسن لكم خري فهو

 .وآجال

 يرى األحوال غالب يف فإنه أحوج، إليها العلم وطالب أحد، كل إليها حيتاج مهمة، عظيمة قاعدة وهذه

 املذاهب، كتب على يهجم أن له ينبغي فال أهل املذاهب، من غريهم نصوص خالفت قد مذهبه أهل نصوص

 ويعرض ورسوله، اهلل عن املسائل، تلك يف جاء ما يطلب أن عليه الواجب بل؛ ورخصها بعزائمها ويأخذ

 خالفها وما قبله، وافقها فما ورسوله؛ اهلل عن جاء ما على املذاهب، أهل من غريهم ونصوص مذهبه نصوص

 .دار حيث معه ويدور املعيار، هو ورسوله، اهلل عن جاء ما فيجعل؛ كان من كائنا قائله، على رده

 املتأخرون صنفها اليت للكتب احلكم وجعلوا رأسه، على احلكم هذا نكس أكثرهم أو الناس من وكثري

 يف بعضهم صرح بل. ٥3المؤمنون:  ژٴۇ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈژ 

 أو الكتاب نص خالف وإن ورخصه، بعزائمه يأخذ مبذهب، يتمذهب أن العامي، على جيب بأنه مصنفاته

 فنبذوا والدين؛ العلم إىل ينتسب ممن كثريا بها صاد اليت وحبائله الشيطان، حيل أعظم من وهذا السنة؛

 اليت الكتب على وأقبلوا يعلمون، ال كأنهم ظهورهم وراء وسلم عليه اهلل صلى رسوله وسنة اهلل، كتاب

 .منا أعلم هم: وقالوا؛ متأخروهم صنفها

 يف عليه نص: وقالوا به، وعملوا قبلوه، أهواءهم فيها ما وافق إن بل فيها؛ مبا يعملوا ومل بها، يكتفوا مل ثم

 فعله ما حجتهم جعلوا رمبا بل بها؛ حيتجوا ومل بها، يعبؤوا مل أهواءهم، فيها ما خالف وإن؛ الفالني الكتاب
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 فزخرفوا حمظور؛ كل وارتكبوا القبور، على القباب بنوا الذين والسالطني، الرعايا من إخوان الشياطني،

 إىل األمر آل حتى األصنام؛ عباد يفعله ما عندها وفعلوا احلرام، البيت يكسى كما وكسوها بالبناء، القبور

 .النصوص بها تعارض حجة، هذا فعلهم صار أن

 عليه نص مبا علمه مع هذا إمجاعا؛ فيكون نكري، غري من ومصر عصر كل يف موجود هذا: قائلهم فيقول

 البناء حتريم على اتفقوا فإنهم املسبلة، املقابر يف البناء خصوصا وحترميه، ذلك عن النهي من الفقهاء

 .فيها

 كالقرافة مصر، ومقابر والبقيع، املعالة، يف املبنية القباب من الشريفني، احلرمني يف ما خيفى ال ثم

 ذلك، عن أعرضوا بل وحرموه؟ علماؤهم، عنه نهى ما املتأخرون أنكر فهال وغريها، الشام ومقابر وغريها،

 .يسمعوه مل كأنهم

 عليها، نشؤوا اليت العادة عليهم وغلبت وسلم عليه اهلل صلى نبيهم وسنة ربهم، كتاب عن أعرضوا بل

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ژ  القرشية باحلجة واحتجوا عليها، أهلهم ووجدوا

 عليه هلم قال ملا إبراهيم، وقبلهم ، ٥1طه:  ژجخ  حخ  مخ      جس       ژ الفرعونية واحلجة ،22الزخرف:  ژيئ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ژ : السالم

 .7٤ - 72الشعراء:  ژڭ  

 القبور وتعظيم باهلل، الشرك عليهم أنكرنا ملا بالقذة، القذة حذو سبيلهم يسلكون الزمان هذا يف واملشركون

 اليت احلجج، هذه إال بها حيتجون حجة هلم يكن ومل عندها، والدعاء ودعاءها، وإسراجها عليها، والبناء

 .قبلهم ومن قريش من املشركني، عن اهلل حكى

 نص قد فالن هذا واحلديث، القديم يف الناس عمل هذا ينكر، فلم سنة ستمائة من وجد قد هذا: فيقولون

 هي الشبهة وهذه؛ ينكره فلم حضره فالن هذا بردته، يف ذكره قد الربدة صاحب هذا منسكه، يف هذا على

 اهلل أنزل ما إىل تعالوا: هلم قيل فإذا؛ غريها إىل يلتفتوا فلم وأبصارهم، أمساعهم وأخذت قلوبهم، مألت اليت

 .مستكربون وهم يصدون رأيتهم الرسول، وإىل

 إال يفسره ال القرآن: يقول أن واملناظرة، احملاجة إىل وأجلئ انزل،: له قيل إذا أحدهم، به حيتج ما وغاية

 .العذاب عليه يْنزل أن خمافة الصحراء، يف إال يفسره ال عباس ابن كان الصحابة،
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 التقليد؛ فرضنا بل لذلك، أهال لسنا: قال عباس، كابن السلف، تفاسري وبينكم بيننا: له قيل فإذا

 األشعار من ينشد ثم. وأشعارهم مناسكهم يف ذكروه ملا شركا هذا كان فلو اهلل، بكتاب منا أعلم ومشائخنا

 قصيدته، يف الفالني العامل هذا كالم: ويقول؛ املعبود بالواحد الشرك من فيها ملا اجللود، منه تقشعر ما

 .ذلك ينكروا فلم العلماء وتداوهلا وفالن، فالن وشرحها

 عليها؛ إال يعولون وال إليها، إال يصغون ال فهم آبائهم؛ عن وتوارثوها بقلوبهم، قامت اليت هي الشبهة وهذه

 من عليهم أقيم مبا أستارهم، وهتك اهلل، فضحهم فلما. مرسل نيب وال منزل، بكتاب يسمعوا مل كأنهم

 ال ما األدلة من عليهم وأقيم وماله، دمه وإباحة فعله من وكفر الشرك، إبطال على والسنة الكتاب أدلة

 باطل، أنه ونشهد باهلل، الشرك هذا نعم: وقالوا؛ واإلنكار اجلحود إال حيلة هلم يكن مل دفعه، على يقدرون

 .الطغام واجلهلة العوام، إال يقصدها ال القبور، على اليت القباب هذه ولكن

 هذا: قالوا القبور؟ على اليت البنايات هذه وتهدمون اإلشراك؟ من يفعلونه، عما العوام تنهون أفال: قيل فإذا

 صار حتى العلم؛ وقلة اجلهل، لغلبة النفوس، أكثر على الشرك غلب: األمور هذه فبسبب؛ امللوك إىل أمره

 .الكبري عليه وهرم الصغري ذلك يف ونشأ سنة؛ والبدعة بدعة، والسنة معروفا، واملنكر منكرا، املعروف

 قال؛ املوضع هذا يف ذكره يناسب حسنا، كالما" اهلدي" كتاب يف تعاىل، اهلل رمحه القيم ابن ذكر وقد

 الشرك مواضع إبقاء جيوز ال أنه: ومنها: قال القصة، فوائد وذكر الطائف، غزوة ذكر ملا اهلل رمحه

 أعظم من وهي والشرك، الكفر شعائر فإنها واحدا؛ يوما هدمها وإبطاهلا على القدرة بعد والطواغيت،

 .البتة القدرة بعد عليها اإلقرار جيوز فال؛ املنكرات

 واألحجار تعاىل، اهلل دون من تعبد وطواغيت أوثانا اختذت اليت القبور، على بنيت اليت املشاهد حكم وهذا

 القدرة مع األرض، وجه على منها شيء إبقاء جيوز فال؛ والتقبيل والنذر والتربك، بالتعظيم تقصد اليت

 واهلل وبها، عندها شركا وأعظم األخرى، الثالثة ومناة والعزى، الالت، مبْنزلة منها وكثري؛ إزالتها على

 .املستعان

 عندها يفعلون كانوا وإمنا وحتيي، ومتيت، وترزق ختلق، أنها يعتقد الطواغيت، هذه أرباب من أحد يكن فلم

 وسلكوا قبلهم، كان من سنن هؤالء فاتبع. طواغيتهم عند اليوم املشركني من إخوانهم يفعله ما وبها،

 النفوس، أكثر على الشرك وغلب. بذراع وذراعا بشرب، شربا مأخذهم، وأخذوا بالقذة، القذة حذو سبيلهم

 ذلك يف ونشأ. سنة والبدعة بدعة، والسنة معروفا، واملنكر منكرا، املعروف فصار العلم؛ وخفاء اجلهل لظهور

 وتفاقم. السفهاء وغلبت العلماء وقل. اإلسالم غربة واشتدت األعالم وطمست. الكبري عليه وهرم الصغري،

 العصابة من طائفة تزال ال ولكن. الناس أيدي كسبت مبا والبحر الرب يف الفساد وظهر البأس، واشتد األمر
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 خري وهو عليها ومن األرض اهلل يرث أن إىل جماهدين، والبدع الشرك وألهل قائمني باحلق احملمدية،

 .كالمه انتهى الوارثني ،

 

 

 

 

 الشبهة احلادية عشرة :

أن النهي عن بناء املساجد والقباب على قبور األنبياء والصاحلني والنهي عن تسرجيها وشد الرحال إليها 

 . ياء اهلل وصفوة عبادهخليار أولوالنذر هلا تنقص ألصحابها ومعاداة 

 ( حيث قال:1/210وقد أجاب عن هذه الشبهة اإلمام العالمة ابن القيم رمحه اهلل يف إغاثة اللهفان )

 النهي أن وكرامته ورمحته نعمته أهل صراط املستقيم اهلل صراط باتباع عليه املنعم أيها حتسب وال :فصل

 السرج وإيقاد عليها املساجد بناء أو مساجد اختاذها عن والنهي وأنصابا وأعيادا أوثانا القبور اختاذ عن

 وال أصحابها من غض:  عرصاتها يف اجلباه وتعفري وتقبيلها واستالمها هلا والنذر إليها والسفر عليها

 واحرتامهم وتعظيمهم إكرامهم من ذلك بل والضالل اإلشراك أهل حيسبه كما تنقص وال هلم تنقيص

 وعلى وسنتهم طريقتهم وناصر وحمبهم وليهم واهلل فأنت يكرهونه ما وجتنب حيبونه فيما ومتابعتهم

 مع كالنصارى ومتابعتهم هديهم من وأبعدهم هلم الناس أعصى املشركون وهؤالء ومنهاجهم هديهم

 من احلق بأهل أوىل احلق فأهل عنه اهلل رضي علي مع والرافضة السالم عليهما موسى مع واليهود املسيح

  .بعض من بعضهم واملنافقات واملنافقون بعض أولياء بعضهم واملؤمنات فاملؤمنون الباطل أهل

 معرضني القبور على العاكفني هؤالء أكثر فتجد السنن عن أعرضت بالبدع اشتغلت إذا القلوب أن فاعلم 

 والصاحلني األنبياء وتعظيم إليه ودعا به أمر عما بقربه مشتغلني وسنته وهديه فيها من طريقة عن

 دون طريقتهم وسلوك آثارهم واقتفاء الصاحل والعمل النافع العلم من إليه دعوا ما باتباع هي إمنا وحمبتهم

 باتباعه أجورهم تكثري إىل متسببًا كان آثارهم اقتفى من فإن, أعيادًا واختاذها عليها والعكوف قبورهم عبادة

 األجر ذلك وحرمهم نفسه حرم بضده واشتغل إليه دعوا عما أعرض فإذا اتباعهم إىل الناس ودعوته هلم

 اهلل يكرهها اليت دعةتبامل العبادات من بأنواع الناس من كثري اشتغل وإمنا هذا يف واحرتام هلم تعظيم فأي
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 وإال منه املقصودة حقيقته هجروا فقد الظاهرة بصورته قاموا وإن بعضه أو املشروع عن إلعراضهم ورسوله

 الصاحل والعمل الطيب الكلم من عليه اشتملت مبا عارفا وقلبه بوجهه اخلمس الصلوات على أقبل فمن

 حبسب الشرك من فيه جتد بعضها يف أو فيها قصر من وكل الشرك عن أغنته االهتمام كل بها ًامهتم

 اهلل ذكر عن يصد الذي الشيطاني السماع عن أغناه وتفهمه وتدبره بقلبه اهلل كالم إىل أصغى ومن ذلك

صلى اهلل عليه وسلم  الرسول حديث وإىل إليه أصغى من وكذلك القلب يف فاقالن وينبت الصالة وعن

 والشطحات والتخرصات واآلراء البدع عن أغناه غريه من ال منه والعلم اهلدى باقتباس نفسه وحدث يتهبكل

 ينفعه ال مبا عنه يتعوض أن له فالبد ذلك عن بعد ومن وختيالتها النفوس وساوس هي اليت واخلياالت

 حمبة عن ذلك أغناه إليه واإلنابة يهلع والتوكل وخشيته وذكره تعاىل اهلل مبحبة قلبه غمر من أن كما

 شيء أي هواه عبد صار ذلك من خال وإذا الصور عشق عن أيضا وأغناه عليه والتوكل وخشيته غريه

 أم شاء ضال مبتدع السنة عن واملعرض أبى أو شاء مشرك التوحيد عن فاملعرض واستعبده ملكه استحسنه

 إال قوة وال حول وال التكالن وعليه املستعان واهلل أبى أم شاء الصور عبد وذكره اهلل حمبة عن واملعرض أبى

 .اهـالعظيم العلي باهلل

 

 اخلامتة نسأل اهلل حسنها

 سنة مخس وثالثني وأربع مئة وألف هجرية دس عشر من شهر شعبان افرغ منه يف الس

أعطيت وإذا دعيت به أجبت بأنك أنت اهلل األحد اللهم إني أسألك بامسك األعظم الذي إذا سئلت به 

الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد وأسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال 

يا غفور يا ودود يا ذا  رب قيوم يا حي يا شريك لك املنان بديع السماوات واألرض ذو اجلالل واإلكرام يا

محني أن جتعل عملي هذا وسائر عملي خالصا لوجهك الكريم نافعا لي يف العرش اجمليد يا أرحم الرا

الدنيا ويوم الدين وأن جتعلين من العلماء الربانيني الراسخني ومن عبادك الصاحلني املخلصني وأن ترزقين 

الت الفنت ما ظهر منها وما بطن وأن تغفر لي ولوالدي وتصلح مي قبوال عند الناس وأن جتنبين مضلعل

أهلي وذرييت  وأن تثبتين على دينك حتى ألقاك إنك خري مسؤول ومأمول وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب 

يوم  إىلالعاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان 

 الدين .  
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 الفهرس

 2 املقدمة

 4 التشيع والتصوف مفتاح باب الشرك

 6 متهيد

 6 التوحيد أول الواجبات وهو مفتاح دعوة الرسل وزبدتها وأول األمر وآخره

 7 أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب

 12 األلوهيةجي من الشرك هو توحيد ارق بني املوحدين واملشركني واملنالتوحيد الف

 13 الشرك أعظم الظلم والفساد وأقبح الذنوب وأكرب الكبائر وأسوأ السيئات وذلك ألمور

 15 أنواع الشرك

 15 الشرك أكرب وأصغر

محاية النيب صلى اهلل عليه وسلم محى التوحيد وسده مجيع الطرق املفضية إىل الشرك يف 

 األقوال واألفعال

16 

 19 اهلل عنهم محى التوحيد وسدهم الطرق املفضية إىل الشركمحاية الصحابة رضي 

 22 هدم معامل الوثنية والشرك من سنن املرسلني وأتباعهم إىل يوم الدين

 24 أعظم ما بعث اهلل به نبيه صلى اهلل عليه وسلم الدعوة إىل التوحيد وحتطيم األوثان

 25 كانت حول الكعبة عام الفتححتطيم النيب صلى اهلل عليه وسلم األوثان اليت 

 26 كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يبعث أصحابه لطمس التماثيل وتسوية القبور

 26 النيب صلى اهلل عليه وسلم يرسل خالدًا رضي اهلل عنه هلدم العزى

 26 معابد وأوثان وقباب هدمها الفاحتون وملوك وعلماء املسلمني

 27 قتيبة بن مسلم-1

 27 هارون الرشيد-2
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 27 املأمون-3

 28 املعتصم-4

 28 مود بن سبكتيكنيالسلطان حم-5

 32 القائد قرقوش أحد قادة السلطان صالح الدين األيوبي-6

 32 امللك الناصر حممد بن قالوون-7

 33 شيخ اإلسالم اجملدد حممد بن عبد الوهاب-8

 35 القبور والبناء عليهااألحاديث النبوية الدالة على حتريم الغلو يف 

 35 األحاديث الدالة على حتريم جعل قرب نبينا صلى اهلل عليه وسلم وثنًا أو عيدًا

 36 مل يكن يف العصور املفضلة مشاهد على القبور وإمنا حدث ذلك يف دولة بين بويه

 39 لمالصحابة مل يصلوا على قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل جيز ذلك أحد من أهل الع

 40 حديث أبي اهلياج األسدي يف األمر بتسوية القبور وكالم علماء اإلسالم يف ذلك

حديث جابر رضي اهلل عنه يف النهي عن جتصيص القبور والبناء عليها وكالم العلماء يف 

 ذلك

45 

 49 حديث عائشة يف حتريم االبتداع يف الدين وكالم العلماء يف ذلك

عباس رضي اهلل عنهم يف لعن النيب صلى اهلل عليه وسلم لليهود والنصارى حديث عائشة وابن 

 الختاذهم قبور أنبيائهم مساجد وكالم العلماء يف ذلك

52 

حديث عائشة رضي اهلل عنها يف بيان أن املتخذين للمساجد على القبور شرار اخللق عند اهلل 

 وكالم العلماء يف ذلك

53 

 56 النهي عن اختاذ القبور مساجدحديث جندب رضي اهلل عنه يف 

 58 عدد من األحاديث يف النهي عن ذلك

 59 اختاذ القبور مساجد يشمل ثالث معان

 59 بناء املساجد على القبور ليس من دين اإلسالم باتفاق علماء املسلمني

 60 متى أحدث بناء املساجد واملشاهد وحنوها على القبور

 64 قبور ومشاهد مكذوبة

 64 ليس يف معرفة قبور األنبياء بأعيانهم فائدة شرعية

هل نسبة القبور واملشاهد املعظمة ألصحابها صحيحة؟ وهل احلرص على معرفتها وبناء 

 املساجد عليها من دين اإلسالم؟

65 

 67 على دعوى أن ذلك القرب الفالني لنيب أو صحابي أو وليأهم األسباب اليت محلت القبوريني 

 67 ت املكذوبة يف ذلكاحلكايا

 68 الرؤى املنامية

 68 الروائح الطيبة وما جرى من خرق العادة يف تلك البقعة أو عند ذلك القرب
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 69 ن زار ذلك القرب ودعا عنده أن احلوائج تقضى مل

 72 أن القرب الفالني هو الرتياق اجملرب

 73 وتابعني وغريهمالقبور املنسوبة كذبًا وزورًا ألنبياء وصحابة 

 73 القرب املنسوب إىل نيب اهلل نوح-1

 74 القرب املنسوب إىل نيب اهلل هود عليه السالم-2

القبور املنسوبة إىل أنبياء اهلل إسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب -3

 وموسى عليهم السالم

74 

 75 وأمهات املؤمنني وأويس القرنيقبور مكذوبة منسوبة إىل مجاعة من الصحابة -4

 79 هل املشاهد املسماة باسم علي بن أبي طالب وولده احلسن رضي اهلل عنهما صحيحة؟

 84 يذكر أن املشهد املنسوب للحسني بعسقالن هو قرب نصراني

 86 الشبه الكبري بني املعظمني للقبور واملشاهد وبني النصارى

 87 لى القبور والصالة عندهاع حتريم بناء املساجد احلكمة من

 96 يف االفتتان بها مع العلم أن من فيها أموات د القبوراما الذي أوقع عب

 98 كالم أئمة اإلسالم يف حتريم بناء املساجد والقباب واملشاهد على القبور ووجوب هدمها

 98 كالم العلماء الذي فيه حكاية اإلمجاع يف ذلك

 101 أقوال علماء املذاهب

 101 مذهب احلنفية

 101 كالم أئمة احلنفية

 105 مذهب املالكية 

 105 كالم أئمة املالكية

 109 مذهب الشافعية

 109 كالم أئمة الشافعية

 116 مذهب احلنابلة

 116 كالم أئمة احلنابلة

 124 مزيد من كالم علماء اإلسالم إضافة إىل ما سبق

 124 كالم اإلمام ابن حزم رمحه اهلل

 124 كالم اإلمام الصنعاني رمحه اهلل

 127 كالم اإلمام الشوكاني رمحه اهلل

 131 كالم الشيخ العالمة نعمان األلوسي رمحه اهلل

 131 كالم مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهلل

 135 فتاوى اللجنة الدائمة
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 137 كالم مساحة اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهلل

 145 كالم العالمة الكبري احملدث حممد ناصر الدين األلباني رمحه اهلل

 146 كالم العالمة الفقيه ابن عثيمني رمحه اهلل

 148 كالم شيخنا احملدث العالمة الوادعي رمحه اهلل

 151 كالم العالمة الفوزان حفظه اهلل

 151 

 152 كالم الشيخ حممد بن أمحد الشقريي رمحه اهلل

 154 بعض فتاوى علماء األزهر

 161 كالم العالمة محد بن معمر رمحه اهلل 

 166 أموال األضرحة والقباب واملشاهد املبنية على القبور وحنوها؟ إىل أين تصرف

 167 شبهات القبوريني وجوابها

 171 الشبهة األوىل: أن الشرك ال ميكن أن يقع يف جزيرة العرب

 181 االستدالل حبديث ) إذا أعيتكم األمور فعليكم بأصحاب القبور (الشبهة الثانية: 

 184  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ املتعلقة بقوله تعاىل  الشبهة الثالثة

 188 كون قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم اآلن يف مسجده :الشبهة الرابعة

 188 العلماء يف ذلكدخل قربه صلى اهلل عليه وسلم يف مسجده وكالم متى أ

 202 االحتجاج بالقبة املبنية على قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم : الشبهة اخلامسة

 202 تاريخ القبة ومراحل بنائها

 204 إنكار أهل العلم هلذه القبة

 212 أن يف مسجد اخليف قبور سبعني من األنبياء : الشبهة السادسة

 214 أن قرب إمساعيل وأمه عليهما السالم وعدد من األنبياء يف املسجد احلرام : الشبهة السابعة

بناء أبي جندل رضي اهلل عنه مسجدًا على قرب أبي بصري رضي اهلل عنه يف  : الشبهة الثامنة

 زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم

222 

فتتان باملقبورين وقد أن املنع من اختاذ القبور مساجد إمنا كان خشية اال : الشبهة التاسعة

 زال ذلك برسوخ التوحيد يف قلوب املؤمنني

224 

واملساجد املبنية على القبور دون  القباباء عرب العصور كانوا يرون أن العلم : الشبهة العاشرة

 نكري

231 

أن منع البناء على قبور األنبياء والصاحلني ومنع تسرجيها والنذر هلا  : الشبهة احلادية عشرة

 تنقص ألصحابها ومعاداة هلم
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 246 اخلامتة

 247 الفهرس
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