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ا ثً دِ حْ  مُ اوَ ا أَوْ ءَ ثً دَ ا حَ ثَ فِيهَ دَ نْ أَحْ ، مَ رٍ يْرٍ إِلَى ثَوْ يْنَ عَ ا بَ مٌ مَ رَ ينَةُ حَ دِ «المَ
».. (رواه البخاري ومسلم).  عِينَ مَ النَّاسِ أَجْ ةِ وَ ئِكَ الَ المَ نَةُ اهللاِ وَ يْهِ لَعْ لَ عَ فَ
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رشور  من  باهللا  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  هللا  احلمد  إن 
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال 
ا  هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدً

عبده ورسوله.

ولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص  سُ نَا رَ ظَ عَ أما بعد: فقد قال العرباض بن سارية ڤ: «وَ
 : ائِلٌ قَ الَ  قَ فَ  ، وبُ لُ الْقُ ا  نْهَ مِ لَتْ  جِ وَ وَ  ، يُونُ الْعُ ا  نْهَ مِ فَتْ  رَ ذَ  ، ةً بَلِيغَ ةً  ظَ عِ وْ مَ
مْ  يكُ : «أُوصِ الَ قَ نَا؟ فَ يْ دُ إِلَ هَ ا تَعْ ذَ امَ ، فَ عٍ دِّ وَ ةُ مُ ظَ عِ وْ هِ مَ ذِ أَنَّ هَ ولَ اهللاِ كَ سُ يَا رَ
ي  دِ مْ بَعْ نْكُ نْ يَعِشْ مِ إِنَّهُ مَ يFا، فَ بَشِ ا حَ بْدً إِنْ عَ ةِ، وَ اعَ الطَّ عِ وَ مْ السَّ  اهللاِ وَ وَ بِتَقْ
 ، ينَ دِ اشِ يِّينَ الرَّ دِ هْ اءِ الْمَ فَ لَ ةِ الْخُ نَّ سُ تِي وَ نَّ مْ بِسُ يْكُ لَ عَ ا، فَ ثِريً ا كَ فً تِالَ  اخْ َ ريَ سَ فَ
لَّ  إِنَّ كُ ، فَ ورِ مُ ُ ثَاتِ األْ دَ ْ حمُ مْ وَ إِيَّاكُ ، وَ ذِ اجِ ا بِالنَّوَ يْهَ لَ وا عَ ضُّ عَ ا، وَ َ وا هبِ كُ َسَّ متَ

.«(١) ةٌ لَ الَ ةٍ ضَ عَ لَّ بِدْ كُ ، وَ ةٌ عَ ةٍ بِدْ ثَ دَ ْ حمُ
نَّة خري من  وقال عبد اهللاِ بن مسعود وأبو الدرداء ڤ: «اقتصاد يف سُ

اجتهاد يف بدعة(٢)».

(١) رواه أبو داود  (٤٦٠٧)، والرتمذي (٢٦٧٦)، وأمحد (١٧١٤٤)، والدارمي (٩٦)، وصححه 
الرتمذي.

نَّة للمروزي ص٣٠، ٣٢. (٢) السُ
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نَّة(١)». ب عىل خالف السُ وقال سعيد بن املسيب ~: «إن اهللا يعذِّ
وقال بعض السلف الصالح ـ رمحهم اهللا تعاىل ـ: «إن العمل ال يكون 

مقبوالً عند اهللا y حتى يكون فيه رشطان:

ا هللا تعاىل ال رياء فيه ألحد من خلقه. (١) أن يكون خالصً
نَّة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص». ا لسُ (٢) أن يكون صوابًا موافقً

وهذا مطابق ألصل اإلسالم الذي ال إسالم إال به ـ أعني الشهادتني ـ.
أهل  بسؤال  ولكن  الناس،  عوام  بمتابعة  تكون  ال  نَّة  السُ ومعرفة 

 *[ :y ل عليك، واحتَطْ لدينك؛ لقوله العلم عن أي مسألة تُشكِ
املتبعني  املوحدين  العلامء  اسأل  [النحل:٤٣]،   Z0/.-,+

نَّة املشهود هلم بسلوك منهج رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف العلم والعمل. للسُ
 ÞÝ ÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓÒ[ :يقول اهللا تعاىل
 ¯ ®¬[  :y [النساء: ٥٩]، ويقول Zäãâá àß
 ½¼  »  º  ¹¸¶µ´³²±  °

¾¿ZÀ [النساء: ٦٥].

(١) مصنف عبد الرزاق (٤٧٥٥)، وسنن الدارمي (٤٥٠).
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عىل  ومكان  زمان  كل  يف  الناس  أكثر   سرت نَّة  السُ تعرف  وحينام 
أَ  بَدَ امَ  كَ ودُ  يَعُ سَ وَ يبًا،  رِ غَ مُ  الَ ِسْ اإلْ أَ  «بَدَ ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  خالفها، كام قال رسول 

(١)»، وطوبى شجرة عظيمة يف اجلنة. بَاءِ رَ غُ وبَى لِلْ طُ يبًا، فَ رِ غَ
 Z´³²±°¯®¬«ª©[ :y وقال اهللا
ذلك،  يف  وحدك  كنت  ولو  هبا  واعمل  نَّة  بالسُ ك  فتمسَّ [األنعام:١١٦]، 
ولست وحدك فأنت مع السلف الصالحـ  رمحهم اهللا تعاىلـ  الذين تابعوا 
نَّة، وحذارٍ حذارٍ من البدعة، وإيَّاك أن تغرت بكثرة الناس، فإن الدين  السُ
ال يؤخذ من قلة الناس وال من كثرهتم، وال من ذوي اجلاه والغنى، وال 
نَّة رسول  ف، وإنام يؤخذ من كتاب اهللا تعاىل وسُ من ذوي البدعة والتشوُّ
 ُ ريْ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وهدي السلف الصالح؛ الذين قال فيهم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «خَ

.«(٢) مْ ُ وهنَ ينَ يَلُ مَّ الَّذِ ، ثُ مْ ُ وهنَ ينَ يَلُ مَّ الَّذِ ، ثُ ينِ رْ تِي قَ مَّ أُ
ا ما كان ينشد: وهللا در اإلمام مالك ~ فكثريً

      (٢)

وكلام طال العهد باملسلمني جتلَّت غربة اإلسالم، والتبس احلق بالباطل، 
أمر  يف  الناس  وحار  واخلراف ات،  البدع  واستحكمت  األمور،  واختلطت 
الرؤيا تنعدم يف ذلك  نَّة بدعة، وكادت  السُ نَّة، وإذا  البدعة سُ دينهم، فإذا 

(١) رواه مسلم (١٤٥) من حديث أيب هريرة.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري (٣٦٥٠)، ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن حصني.

(٣) املدحل البن احلاج ٢٤٢/٤.
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اجلو الغريب عن رشيعة اإلسالم، وال حول وال قوة إال باهللا العظيم(١)».

وهذا ما حيتم عىل الدعاة وطلبة العلم نرش العلم النافع؛ علم التوحيد 
وإصالح العقيدة، والقضاء عىل العقائد الفاسدة، واالدعاءات الباطلة، 
حقائقه  وزيَّفت  الدين،  معامل  هت  شوَّ التي  البالية  والتقاليد  والعادات 

ال(٢). هَّ ومعتقداته، واستُميل هبا قلوب كثري من العوام اجلُ

نَّة  والسُ الكتاب  من  هدي  عىل  ودنيانا  ديننا  أمور  يف  ننهج  أن  جيب 
وآثار سلف هذه األمة، فإن يف ذلك النجاة والفوز يف الدنيا واآلخرة.

أخي القارئ: بعد هذه املقدمة أقول:إيَّاك واالغرتار بام يفعله بعض 
هذه  يف  يعنينا  والذي  اهللا،  دين  يف  وأخطاء  واعتقادات  بدع  من  اجلهال 
الرسالة ما حيصل من هذه البدع واالعتقادات واألخطاء التي حتصل يف 
وما  باملرشوع  ملسو هيلع هللا ىلص، وعليك  قربه  ملسو هيلع هللا ىلص، ويف مسجده، وعند  النبي  مدينة 
ورد يف ذلك دون الزيادة أو التقليد بدون بصرية أو علم، و إليك هذه 
الصالة  أفضل  صاحبها  عىل  النبوية  «المدينة  بـ  الموسومة  الرسالة 

ث فيها». والسالم، وما أُحدِ

eE

(١) انظر: تنبيه زائر املدينة املنورة عىل املمنوع واملرشوع يف الزيارة، للدكتور صالح السدالن. ص٦.
(٢) كام سرت يف هذه الرسالة.
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عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم

ا  وجمدً رمة،  وحُ ا  و! وعلُ ومكانة،  ا  رشفً واألوطانُ  لدانُ  البُ تُ  تتفاوَ
ةُ بلدُ املُصطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف املكانِ األعىل واملوطنِ  ا، وتأيت المدينةُ النبويَّ وتأرخيً
رمةِ واإلكرام،  ها يف الحُ تُ لدان، وتالِيَ ى، فهي بعد مكة سيدةُ البُ األسمَ
ا  هَ ؤُ امَ أَسْ تْ  رَ ثُ كَ ةِ  يَّ بَوِّ النَّ ةِ  نَ يْ دِ الْمَ أْنِ  شَ يمِ  ظِ ولِعَ ام،  واالحرتِ والتعظيمِ 
ضُ  أَرْ ، وَ نَةُ يْ صِ َ رعُ احلْ الدِّ ، وَ ابَةُ طَ ، وَ بَةُ يْ طَ ، وَ نَةُ يْ دِ ا: الْمَ نْهَ مِ ا؛ وَ َ اهتُ فَ صِ وَ
ة،  مَ الَ ارُ السَّ دَ نَّة، وَ ارُ السُّ دَ ة، وَ رَ ِجْ ارُ اهلْ دَ ن، وَ ارُ اإلِيْامَ دَ ، وَ ارُ الدَّ ةِ، وَ رَ ِجْ اهلْ

نَّة. م، وموطن السُ الَ ةُ اإلِسْ بَّ قُ وَ
، فمن فضائلها  الفضائلُ جمموعةٌ فيها، فاملدينة النبوية ال جيهلها أحدٌ
أهنا مدينة رسول اهللا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، طيبة الطيّبة، مهبط الوحي، ومنزل جربيل 
األمني عىل الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص، وهي مأرز اإليامن، وملتقى املهاجرين 
واألنصار، وموطن الذين تبوأوا الدار واإليامن، وهي العاصمة األوىل 
للمسلمني، فيها عقدت األلوية يف سبيل اهللا فانطلقت كتائب احلق؛ إلخراج 
الناس من الظلامت إىل النور ومنها شعَّ النور، فأرشقت األرض بنور اهلداية، 
وهي دار هجرة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص إليها هاجر، وفيها عاش آخر حياته، وهبا 
ا عن صاحبه،  مات وفيها دفن، ومنها يبعث ملسو هيلع هللا ىلص، وقربه أول القبور انشقاقً

وهذه املدينة املباركة رشفها اهللا وفضلها وجعلها خري البقاع بعد مكة.
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ويدل لتفضيل مكة عىل املدينة قول الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص ملا أخرجه 
ضِ  ُ أَرْ ريْ َ اهللاِ إِنَّكِ خلَ ا قال خماطبًا مكة: «وَ الكفار منها واجته إىل املدينة مهاجرً

 .«(١) تُ جْ رَ ا خَ نْكِ مَ تُ مِ رِجْ الَ أَينِّ أُخْ لَوْ ضِ اهللاِ إِىلَ اهللاِ، وَ بُّ أَرْ أَحَ اهللاِ، وَ
ينَةَ  املَدِ ا  نَ يْ إِلَ بِّبْ  مَّ حَ الذي كان يقول: «اللهُ ملسو هيلع هللا ىلص  هي حبيبةُ املحبوبِ 
فِع  رابُه ورُ بَ حمِ ه، فيها نُصِ هاجرُ ه ملسو هيلع هللا ىلص ومُ (٢)»، هي دارُ دَّ ةَ أَوْ أَشَ كَّ نَا مَ بِّ حُ كَ
عُ  تُوسِ يحاء،  اء، وطابَةُ الفَ ه. طيبةُ الغرَّ ه ومنها مبعثُ عُ ه، وفيها مضجَ نربُ مِ
راقُ فيها  نة، ال هيُ ة، بلدةٌ آمنة، ومدينةٌ ساكِ ة، ومتألُ النفسَ مرسَّ رَّ العنيَ قُ
 نَيف ڤ قال: أهو لُ فيها سالحٌ لقتال؛ فعن سهل بن حُ مَ دم، وال حيُ

.«(٣) نٌ مٌ آمِ رَ ا حَ َ رسولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بيده إىل املدينة، فقال: «إِهنَّ
ةُ  ينَ دِ وقد ثبت يف فضائل املدينة النبوية أحاديث كثرية، قال ملسو هيلع هللا ىلص: «المَ
ةُ  نَ هِ لَعْ يْ لَ عَ ثًا، فَ دِ ْ  حمُ ثًا، أَوْ آوَ دَ ا حَ ثَ فِيهَ دَ نْ أَحْ مَ ، فَ رٍ ٍ إِىلَ ثَوْ ريْ َ عَ ا بَنيْ مٌ مَ رَ حَ
إِينِّ  ، وَ ةَ كَّ مَ مَ رَّ يمَ حَ اهِ (٤)»، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ إِبْرَ نيَ عِ َ النَّاسِ أَمجْ ةِ وَ ئِكَ املَالَ اهللاِ وَ
ا(٥)»،  هَ يْدُ ادُ صَ الَ يُصَ ا، وَ هَ اهُ ضَ عُ عِ طَ قْ ا، الَ يُ يْهَ تَ بَ َ الَ ا بَنيْ ةَ مَ ينَ دِ تُ الْمَ مْ رَّ حَ

الكرب (٤٢٣٨)، وابن ماجة (٣١٠٨) من حديث  الرتمذي (٣٩٢٥)، والنسائي يف  (١) رواه 
عبد اهللا بن عدي، وصححه الرتمذي.

(٢) متفق عليه، رواه البخاري (١٨٨٩)، ومسلم (١٣٧٦) من حديث أم املؤمنني عائشة.
(٣) رواه مسلم (١٣٧٥).

(٤)  متفق عليه، رواه البخاري (٦٧٥٥)، ومسلم (١٣٧٠) من حديث عيل بن أيب طالب.
(٥) رواه البخاري (٣٣٦٧)، ومسلم (١٣٦٢).
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ا(١)»،  هَ رِ حْ إِىلَ جُ ةُ  يَّ احلَ زُ  أْرِ تَ امَ  كَ ينَةِ  دِ المَ إِىلَ  زُ  أْرِ يَ لَ نَ  اإلِيامَ ملسو هيلع هللا ىلص:«إِنَّ  وقال 
ا  نْهَ بَةً عَ غْ دٌ رَ ا أَحَ هَ عُ ، الَ يَدَ ونَ مُ لَ انُوا يَعْ مْ لَوْ كَ ٌ لَهُ ريْ ينَةُ خَ دِ وقال ملسو هيلع هللا ىلص:«الْمَ
ا إِالَّ  هَ دِ هْ جَ ا وَ ائِهَ وَ ْ ىلَ ألَ دٌ عَ ثْبُتُ أَحَ الَ يَ ، وَ نْهُ ٌ مِ ريْ وَ خَ نْ هُ ا مَ لَ اهللاُ فِيهَ بْدَ إِالَّ أَ

.«(٢) ةِ يَامَ قِ مَ الْ ا يَوْ يدً هِ ا، أَوْ شَ يعً فِ نْتُ لَهُ شَ كُ
ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  يدخالهنا،  ال  والدجال  الطاعون  أن  املدينة  فضائل  ومن 
(٣)»، فمن  الُ جَّ الدَّ الَ  وَ  ، ونُ اعُ الطَّ ا  هَ لُ خُ يَدْ الَ  ةٌ  ئِكَ الَ مَ ينَةِ  املَدِ ابِ  نْقَ أَ ىلَ  «عَ
منه،  آمنان  فإهنام حرمان  الدجال سكنى مكة واملدينة؛  النجاة من  سبل 
لَيْسَ   ، ينَةَ املَدِ وَ  ، ةَ كَّ مَ إِالَّ   ، الُ جَّ الدَّ هُ  ؤُ يَطَ سَ إِالَّ  دٍ  بَلَ مِنْ  «لَيْسَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله 
ةُ  ينَ فُ املَدِ جُ مَّ تَرْ ا، ثُ َ وهنَ سُ رُ ْ افِّنيَ حيَ ةُ صَ ئِكَ يْهِ املَالَ لَ ، إِالَّ عَ بٌ ا نَقْ َ اهبِ هُ مِنْ نِقَ لَ
ملسو هيلع هللا ىلص:  وقوله   ،«(٤) نَافِقٍ مُ وَ افِرٍ  كَ لَّ  كُ اهللاُ  جُ  رِ يُخْ فَ  ، اتٍ فَ جَ رَ ثَ  ثَالَ ا  لِهَ بِأَهْ
انَ  ا كَ إِذَ فَ ا،  هَ لُ خُ يَدْ ، الَ  لَكٌ ا مَ َ اهبِ نْقَ أَ بٍ مِنْ  نَقْ لِّ  ىلَ كُ الُ عَ جَّ جَ الدَّ رَ ا خَ «إِذَ
ةٌ  افِقَ نَ الَ مُ ، وَ نَافِقٌ ى مُ بْقَ ، الَ يَ اتٍ فَ جَ ثَ رَ ا ثَالَ لِهَ ةُ بِأَهْ ينَ دِ تِ الْمَ فَ جَ ، رَ لِكَ ذَ كَ
(٥)»، فهؤالء املنافقون واملنافقات مل يعصمهم من الدجال  هِ يْ إِلَ جَ  رَ إِالَّ خَ

سكنهم املدينة النبوية.

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١٨٧٦)، ومسلم (١٤٧) من حديث أيب هريرة.

(٢) رواه مسلم (١٣٦٣) من حديث سعد بن أيب وقاص.

(٣) متفق عليه، رواه البخاري (١٨٨٠)، ومسلم (١٣٧٩) من حديث أيب هريرة.

(٤) متفق عليه، رواه البخاري (١٨٨١)، ومسلم (٢٩٤٣) من حديث أنس بن مالك.

(٥) رواه أمحد (١٤١١٢)، والطرباين يف األوسط (٣٥١٥) من حديث جابر بن عبد اهللا.
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ومن صور فضلها أنه ال جيوز شد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، 
 ، امِ رَ احلَ دِ  جِ املَسْ  : دَ اجِ سَ مَ ثَةِ  ثَالَ إِىلَ  إِالَّ  الُ  حَ الرِّ دُّ  تُشَ «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 
يفِ  ةٌ  الَ «صَ ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،«(١) قْىصَ األَ دِ  جِ سْ مَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ  سُ الرَّ دِ  جِ سْ مَ وَ
 ،«(٢) امَ رَ دَ احلَ جِ ، إِالَّ املَسْ اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ ٌ مِنْ أَلْفِ صَ ريْ ا خَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ مَ
ك بُقعةٌ هي روضةٌ من رياضِ اجلنة؛ فعن أيب  بارَ ويف هذا املسجد المُ
ةٌ مِنْ  ضَ وْ ِي رَ نْربَ مِ تِي وَ يْ َ بَ ا بَنيْ هريرة ڤ قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ا  ذَ ِي هَ نْربَ مِ (٣)»؛ وعند أمحد(٤): «وَ يضِ وْ ىلَ حَ ِي عَ نْربَ مِ ةِ، وَ نَّ يَاضِ اجلَ رِ
ا  ذَ هَ ِي  نْربَ مِ ائِمَ  وَ قَ «إِنَّ  النسائي(٥):  وعند  ةِ»،  نَّ َ اجلْ عِ  رَ تُ مِنْ  ةٍ  عَ رْ تُ ىلَ  عَ

نَّةِ». َ اتِبُ يفِ اجلْ وَ رَ
بنِ  لِ  هْ سَ فعن  عمرة،  تعدل  فيه  والصالة  قباء،  مسجد  املدينة  ويف 
نِي  دَ ـ يَعْ جِ سْ ا الْمَ ذَ َ هَ أْيتِ تَّى يَ جَ حَ رَ نْ خَ : «مَ الَ بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَ نَيْفٍ ڤ: أَنَّ النَّ حُ

ة(٦)». رَ مْ لِ عُ دْ عَ انَ كَ َ فِيهِ كَ يلِّ يُصَ بَاءٍ ـ فَ دَ قُ جِ سْ مَ

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١١٨٨)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أيب هريرة.

(٢) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أيب هريرة.
(٣) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٦)، ومسلم (١٣٩١).

(٤) مسند أمحد (٩٨١٢).
(٥) سنن النسائي (٦٩٦).

(٦) رواه النسائي (٦٩٩)، وابن ماجه (١٤١٢)، وأمحد (١٥٩٨١)، والطرباين (٥٥٥٨)، واحلاكم 
(٤٢٧٩) وصححه.
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بِيِّ  عَ النَّ نَا مَ لْ بَ قْ : «أَ الَ يْدٍ ڤ قَ َ ومنها: أن فيها جبل أُحد، فعن أَيبِ محُ
ا  ذَ هَ وَ  ، ابَةُ طَ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ ةِ  ينَ املَدِ ىلَ  عَ نَا  فْ َ أَرشْ ا  إِذَ تَّى  ، حَ بُوكَ تَ ةِ  وَ زْ غَ مِنْ  ملسو هيلع هللا ىلص 

.«(١) هُ بُّ نُحِ نَا وَ ِبُّ بَلٌ حيُ ، جَ دٌ أُحُ
حُ يفِ  ِلْ وبُ املْ امَ يَذُ ابَهُ اهللاُ كَ ، أَذَ وءٍ ةِ بِسُ ينَ دِ لَ الْمَ ادَ أَهْ نْ أَرَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ وقَ
تِي،  مَّ دٌ مِنْ أُ ا أَحَ َ هتِ دَّ شِ ينَةِ وَ دِ اءِ الْمَ وَ ْ ىلَ ألَ ُ عَ ربِ (٢)»، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَصْ اءِ الْمَ
ا، أما  ا(٣)»، وهذا إذا مل يكن مرشكً يدً هِ ةِ أَوْ شَ يَامَ قِ مَ الْ ا يَوْ يعً فِ نْتُ لَهُ شَ إِالَّ كُ

املرشك فال ينفعه.
يقول الصحايب اجلليل حسان بن ثابت ڤ يف المدينة النبوية:

           

           

     

            

         

       
       
      
          
        

 ، ىصَ ها ال حتُ .. مدينةُ سيِّد األبرار ملسو هيلع هللا ىلص، فضائِلُ يبةُ هذه طابَة.. هذه هي طَ
ا  كً سِّ تَمَ ا؛ مُ لِهَ أَصبَحَ مِنْ أَهْ نَةَ وَ يْ دِ نَ الْمَ كَ نْ سَ لُّ مَ كُ ، وَ ا ال تُستقىصَ كاهتُ وبرَ

(١) متفق عليه، رواه البخاري (٤٤٢٢)، ومسلم (١٣٩٢).
(٢) رواه البخاري (١٨٧٧)، ومسلم (١٣٨٧) ـ واللفظ له ـ من حديث سعد بن أيب وقاص.

(٣) رواه مسلم (١٣٧٨) من حديث أيب هريرة.
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يَارِ  لِ خِ هُ مِنْ فَضْ الُ نَ إِنَّهُ يَ ولِ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص فَ سُ دي رَ ىلَ هَ ا عَ ائِرً ، سَ اىلَ عِ اهللاِ تَعَ ِ بِرشَ
نِه. يْ هِ بِدِ كِ َسُّ درِ متَ ةِ بِقَ نَ يْ دِ لِ الْمَ أَهْ

ونتجاىف  وقداستَها،  رمتَها  وحُ ها،  وقدرَ ها  حقَّ املدينة  هلذه  فلنعرف 
ندنِّسها  وال  األقوال،  شَ  فاحِ فيها  ولنجتنب  الفِعال،  ستقبَحِ  مُ عن  فيها 

ها بقبيحِ املُخالفات. ا وهباءَ ه مجاهلَ مات، وال نشوِّ ر املُحرَّ ذَ بقَ

eE
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(١) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أيب هريرة.
من   (١٥٩٨١) وأمحد   ،(١٤١٢) ماجه  وابن   ،(٦٩٩) النسائي  رواه   ،١٢ ص  خترجيه  سبق   (٢)

حديث سهل بن حنيف.

 

S  

وقبل ذكر ما أحدثه الناس يف املدينة، جيدر أن نذكر أمرين مهمني:
أفضل  النبوية عىل صاحبها  املدينة  زيارته يف  ما يرشع  األول:  األمر 

الصالة والسالم.
احبيه ڤ. الم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصَ واألمر الثاين: صفة السَّ

 

ةٌ يفِ  الَ ١ ـ مسجد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، املسجد النبوي، ففي احلديث: «صَ
(١)»، وإذا  امَ رَ دَ احلَ جِ ، إِالَّ املَسْ اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ ٌ مِنْ أَلْفِ صَ ريْ ا خَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ مَ
ب له بعد حتية املسجد؛ السالم عىل رسول اهللا  وصل إىل املسجد، استُّحِ

ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه ڤ.
دَ  جِ سْ ا الْمَ ذَ َ هَ أْيتِ تَّى يَ جَ حَ رَ نْ خَ ٢ ـ مسجد قباء، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
عمر  ابن  وقال  ة(٢)»،  رَ مْ عُ لِ  دْ عَ كَ انَ  كَ فِيهِ   َ يلِّ يُصَ فَ بَاءٍ  قُ دَ  جِ سْ مَ نِي  يَعْ
فِيهِ  يلِّ  يُصَ فَ يًا،  اشِ مَ وَ بًا  اكِ رَ بَاءٍ  قُ دَ  جِ سْ مَ أْيتِ  يَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  «كَ ڤ: 
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.«(١) ِ تَنيْ عَ كْ رَ
إِنَّ  ÷ أتاين فقال:  ٣ ـ مقربة البقيع؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «إنَّ جربيل 

م(٢)». رَ لَهُ فِ تَغْ تَسْ يعِ فَ بَقِ لَ الْ َ أَهْ أْيتِ كَ أَنْ تَ رُ مُ أْ بَّكَ يَ رَ
ويستغفر  ويزورهم  يأتيهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان  فقد  أُحد،  شهداء  قبورُ 
م أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا، كام قال  لِّ عَ ويدعو هلم، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يُ
إِىلَ  وا  جُ رَ ا خَ إِذَ مْ  هُ مُ لِّ عَ يُ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ولُ  سُ رَ انَ  «كَ ڤ:  بن احلصيب  بريدة 
نِينَ  مِ ؤْ الْمُ مِنَ  يَارِ  الدِّ لَ  أَهْ مْ  يْكُ لَ عَ مُ  الَ السَّ  : ولُ يَقُ مْ  هُ ائِلُ قَ انَ  كَ فَ  ، ابِرِ قَ الْمَ
.«(٣) ةَ افِيَ مُ الْعَ لَكُ نَا وَ أَلُ اهللاَ لَ ، أَسْ ونَ قُ حِ اءَ اهللاُ لَالَ إِنَّا، إِنْ شَ ، وَ ينَ لِمِ سْ الْمُ وَ

يارهتا باتفاق املسلمني عىل الوجه الرشعي،  نُّ زِ هذه هي األماكن التي تُسَ
نَّ ذلك مل  أما ما عداها، فال يُرشع بقصد التعبد هللا y، بل قصده بدعة؛ ألَ
يرد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال جيوز ألَحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل أنَّ فعله 

.(٤) عيّ أو قصده قربةٌ إال بدليلٍ رشَ
اخلِرق  ربط  أو  هبم،  التوسل  أو  االستغاثة  أو  األموات  دعاء  من  وليحذر 
ح به، أو رمي  هداء أو أخذ يشءٍ من تراهبم والتّمسّ ة عىل أرض الشُّ بالنافذة املطلّ

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٤)، ومسلم (١٣٩٩).
(٢) رواه مسلم (٩٧٤) من حديث أم املؤمنني عائشة.

(٣) رواه مسلم (٩٧٥).
اري ٩٤/٢-٩٥. (٤) إرشادُ السَّ
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والبدع  اجلسيمة  األخطاء  من  وهذه  بأهلها،  ا  وتربكً إليها  بًا  تقرّ عندها  النقود 
اخلطرية. كام جيب عليه أن يتجنّب االجتامع حول القبور لقراءة القرآن أو 
للبكاء أو النّياحة أو لتوزيعِ األطعمة وأكلها هناك، أو زيارة البقيع كل 

. هُ بدعةٌ لَّ يوم، وختصيص يوم اخلميس لزيارة شهداء أحد، فإنَّ ذلك كُ
وال يقصد بذهابه للمدينة زيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص(١).

 ڤ.  ملسو هيلع هللا ىلص 

مَ عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعىل صاحبيه ڤ، فبعد  لِّ يُسن ملن يف املدينة أن يُسَ
أداء حتية املسجد يذهب إىل احلجرة الرشيفة التي فيها قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيقف 
أمامه مستقبالً لقرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك يف منتصف الشباك األوسط، جاعالً 
ر  خَّ ا فليؤَ القبلة خلفه، غري مالصق للشباك وال جمافيًا، فإن كان الزحام شديدً
يا  ا، ثم يقول يف أدب وخفض صوت: السالم عليك  إىل ساعة أقل زحامً
ملسو هيلع هللا ىلص خيطو عن  رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، وبعد السالم عىل رسول اهللا 
يمينه خطوة ليكون مقابل قرب أيب بكر الصديق ڤ فيسلم عليه، ثم خيطو 

عن يمينه خطوة، ليكون مقابل قرب عمر بن اخلطاب ڤ فيسلم عليه.
عاش  الذي  والصالح،  بالعلم  له  املشهود  ڤ  عمر  ابن  كان  وقد 
بعد موت أبيه ڤ ما يقارب من (٥٠) سنة، كان إذا أقبل من سفر دخل 

اللجنة   باز ٤٠٦/١٧-٤٠٧، وفتاو ابن  العالّمة  فتاو ومقاالت متنوعة لسامحة  انظر: جمموع   (١)
الدائمة ٣١/ ١٧٨ـ ١٨٠ الفتو رقم (١٩٧٢٩)، وزيارة القبور للنساء للشيخ بكر أيب زيد ص١٧.
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املسجد فصىل ركعتني، ثم أتى قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فسلم عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وصاحبيه ڤ ال يزيد عىل قوله: «السالم عليك يا رسول اهللا، السالم 
به  وحسبك  ينرصف(١)»،  ثم  أبتاه،  يا  عليك  السالم  بكر،  أبا  يا  عليك 

ا للبدعة. نَّة ورافضً ا للسُ متبعً
ويُرشع ملن زار املسجد النبوي أن يُصيل يف الروضة الرشيفة ركعتني 
أو ما شاء من النفل؛ ملا ثبت فيها من الفضل، فعن أيب هريرة ڤ عن 
ِي  نْربَ مِ وَ ةِ،  نَّ اجلَ يَاضِ  رِ مِنْ  ةٌ  ضَ وْ رَ ِي  نْربَ مِ وَ تِي  يْ بَ  َ بَنيْ ا  «مَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
االعتداء  غ  يسوِّ ال  الروضة  يف  الصالة  عىل  واحلرص   ،«(٢) يضِ وْ حَ ىلَ  عَ

ي الرقاب. عىل الناس، أو مدافعة الضعاف، أو ختطّ
نّ اإلكثار من الصلوات: الفرائض والنوافل يف املسجد النبوي؛  ويُسَ
كر والدعاء وقراءة القرآن  ثِرُ من الذِّ كْ وذلك لعظم األجر املرتتب عليه، ويُ

وحضور حلقات العلم.
والسالم عىل  النبوي  واملسجد  املدينة  زيارة  أراد  من  مهم:  تنبيه    *
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه ڤ فليحذر كل احلذر أن يقع أو يرتكب ما تقدم 

من أخطاء وبدع وحمدثات، وليكن عىل بصرية من أمره.

eE

(١) رواه عبد الرزاق (٦٧٢٤)، وابن أيب شيبة (١١٧٩٣) بسند صحيح.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٦)، ومسلم (١٣٩١).
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(١)  املعجم األوسط ١١٨/٣ (٢٦٦٣).
(٢) متفق عليه، رواه البخاري (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧).


S 

 ، ا ال أساسَ هلا من الدينِ مما جيدرذكره: أن بعض الناس ابتدعوا أُمورً
ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  قرب  وعند  النبوي،  املسجد  ويف  النبوية،  املدينة  يف  يَفعلوهنا 
ملسو هيلع هللا ىلص؛  رسوله  مع  ب  تأدُّ ذلك  وأنَّ   ،y اهللا  إىل  بَ  التَّقرُّ بذلك  زاعمني 
ثلِها األَحكام، أو عىل استحسانٍ  بِمِ تَثبت  أدلَّة واهية ال  بناءً عىل  وذلك 
، كلُّ ذلك  نّة واإلِمجاعِ تابِ والسّ عِ من الكِ جوعِ إىل أدلّة الرشَّ منهم دون الرُّ

ا. نعً نون صُ سِ سبون أهنم حيُ وحيَ
وبِجانبِ فِعلهم هلذه املنكرات وارتكاهبم هلذه األخطاء واملخالفات، 

بُّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص!. م يرمون من يَنهاهم عن هذه األفعال بأنه ال حيُ فإهنّ
وقد ذكرهتا للحديث الذي رواه الطرباين: (من يتقِ الرش يوقه)(١)، 
نِ  ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص عَ سُ لُونَ رَ أَ انَ النَّاسُ يَسْ وحديث حذيفة بن اليامن ڤ: «كَ

نِي(٢)». كَ رِ دْ ةَ أَنْ يُ افَ َ ِّ خمَ نِ الرشَّ هُ عَ لُ أَ نْتُ أَسْ كُ ِ، وَ ريْ اخلَ
 وقول القائل:
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النبوي منفصلةعن احلج والعمرة،  * تنبيه مهم: «إن زيارة املسجد 

لكن أهل العلم ـ رمحهم اهللا ـ يذكرونه يف باب احلج أو يف باب العمرة؛ 
والعمرة يف سفر،  احلج  يفردوا  أن  يشق عليهم  الناس يف عهد سبق  ن  ألَ
وا  رُّ مَ اعتمروا  أو  إذا حجوا  فكانوا  آخر،  النبوي يف سفر  املسجد  وزيارة 

عىل املدينة لزيارة مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وإال فال عالقة بني هذا وهذا(١)».

ةٌ للحج، وعىل هذا يرون  لَ مِّ كَ ةٌ ومُ مَ تَمِّ البعض يعتقد أن زيارة املدينة مُ
ن زيارة املسجد  وجوب زيارة املسجد النبوي، وهذا اعتقاد غري صحيح؛ ألَ
ألبتة، وعليه  به  للحج  عليه، وال عالقة  إثم  فال  يزره  مل  فإذا  نَّة،  سُ النبوي 
فليس من سنن احلج أو كامله زيارة املسجد النبوي قبل احلج أو بعده، بل 
احلج ينتهي بطواف الوداع، ولكن إن تيرس لإلنسان الذهاب إىل املدينة بنيَّة 

الصالة يف املسجد النبوي فال بأس بذلك، بل فعله حسن(٢).

قوهلم: إن من مل يزر قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلصفال حج له أو حجه ناقص، وهذا 

خطأ، واحلج صحيح ولو مل يقم بزيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فال عالقة هلا باحلج 
ا، فاحلج صحيح بدوهنا، بل وتام وكامل إن شاء اهللا(٣). مطلقً

(١)  دليل األَخطاء التي يقع فيها احلاج واملعتمر للعثيمني ص١٠٩.
(٢)  منسك الشيخ صالح الفوزان ص٥٤، وفتاو تتعلق بأحكام احلج والعمرة والزيارة ص١٤٥.

وجمموع   ،(١٠٧٦٨) رقم:   فتو  ،(٣٦٢/١١) الدائمة  اللجنة  ـ  الدرب  عىل  نور   فتاو   (٣)
فتاو ورسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ـ املجلد الثامن الفتو رقم (٣١٩٨).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







e E٢١

البعض يُطلق العنان للعاطفة فيفعل كام يفعل العوام إذا قدم للمدينة 
 y صفق وهلل، والنساء يزغردن، وكل ذلك مغاير ملا جيب من محد اهللا

وشكره.

ونحوه،  النبوي  املسجد  أو  املدينة  لدخول  معينة  أدعية  ختصيص 
ويستثنى من ذلك دعاء دخول البلد ودخول املسجد، فليس من هذا(١).

كام أنه ليس للمسجد النبوي تلبية وال إحرام، وال يفعل يف املسجد 
النبوي إال ما يفعل يف سائر املساجد، ليس فيها يشء يستلم وال يقبل وال 

يطاف به، هذا كله ليس إال يف املسجد احلرام.

ولكن بعض اجلهال عمدوا إىل ختصيص املسجد النبوي بآداب متيزه عن 
، وما محلهم عىل هذا إال اجلهل من جهة، والغلو املخرج  سائر املساجد فعالً

عن القصد واالعتدال من جهة ثانية؛ لوجود القرب الرشيف داخله(٢).

مل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرشيف  قربه  أصل  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما  مهم:  تنبيه   *

يكن داخل املسجد، وإنام عند التوسعة أدخل، وأرشنا إىل ذلك؛ حتى ال 
يتوهم العوام أنه ملسو هيلع هللا ىلص دفن يف املسجد.

(١) جمموع فتاو ومقاالت متنوعة لسامحته ١٠٠/١٦، واملنهاج يف بعض بدع وأخطاء يقع فيها 
املعتمر واحلاج لرياض احلقيل ص٢٢.

(٢) راجع: حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأللباين.
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سؤال: هناك من يقول: إن الصالة خيتلف حكمها يف املسجد الذي 
فيه قرب عن املسجد الذي فيه قربان عن املسجد الذي فيه ثالثة أو أكثر، 
ودَ  نَ اهللاُ اليَهُ نرجو التوضيح يف هذا، وكيف احلكم والنبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «لَعَ
ا(١)»، مع العلم بأن بعض الناس  دً جِ سْ مْ مَ ائِهِ بِيَ نْ بُورَ أَ وا قُ ذُ َ ، اختَّ ارَ النَّصَ وَ
الذين يأتون إىل املدينة املنورة حيتجون بأن مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيه قربه عليه 
الصالة والسالم وقرب صاحبيه ڤ، فهو كعامة املساجد جتوز الصالة فيه، 

أرجو التوضيح؟
القبور،  عىل  املساجد  يتخذ  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  لعن  لقد  اجلواب: 
انَ  كَ نْ  مَ إِنَّ  وَ «أَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص:  السابق، وقال  ر من ذلك، كام يف احلديث  وحذَّ
وا  ذُ تَّخِ الَ تَ ، أَالَ فَ دَ اجِ سَ مْ مَ ِيهِ احلِ صَ مْ وَ ائِهِ بِيَ نْ بُورَ أَ ونَ قُ ذُ تَّخِ انُوا يَ مْ كَ كُ بْلَ قَ
(٢)»، ورو الشيخان(٣)، عن عائشة  لِكَ نْ ذَ مْ عَ اكُ َ ، إِينِّ أَهنْ دَ اجِ سَ بُورَ مَ الْقُ
ڤ، أن أم حبيبة وأم سلمة ڤ ذكرتا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص كنيسة رأتاها بأرض 
لُ  جُ الرَّ مُ  نْهُ مِ اتَ  مَ ا  إِذَ ئِكِ  ولَ «أُ ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  الصور،  فيها من  احلبشة وما 
ارُ  َ ، أُولَئِكِ رشِ ةَ ورَ وا فِيهِ تِلْكَ الصُّ رُ وَّ مَّ صَ ا، ثُ دً جِ سْ ِهِ مَ ربْ ىلَ قَ ا عَ نَوْ الِحُ بَ الصَّ
»، فبني النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن الذين يبنون املساجد عىل القبور هم  نْدَ اهللاِ قِ عِ لْ اخلَ
ر من فعلهم، فدل ذلك عىل أن املسجد املقام  رشار اخللق عند اهللا، وحذَّ

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١٣٣٠)، ومسلم (٥٢٩) من حديث أم املؤمنني عائشة.
(٢) رواه مسلم (٥٣٢) من حديث جندب.

(٣) صحيح البخاري (١٣٤١)، وصحيح مسلم (٥٢٨).
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عىل قرب أو أكثر ال يصىل فيه، وال فرق بني القرب الواحد أو أكثر، فإن كان 
ا عىل القبور وجب هدمه، وأن ترتك القبور  بُني أخريً املسجد هو الذي 
البقيع وغريه،  ملسو هيلع هللا ىلص يف  القبور يف عهده  بناء، كام كانت  بارزة ليس عليها 
ليس  بارزة  فيها  فالقبور  السعودية،  العربية  اململكة  اليوم يف  إىل  وهكذا 
عليها بناء وال قباب وال مساجد، وهللا احلمد واملنَّة، أما إن كان املسجد 
قديامً ولكن أحدث فيه قرب أو أكثر فإنه ينبش القرب، وينقل صاحبه إىل 
املقابر العامة التي ليس عليها قباب وال مساجد وال بناء، ويبقى املسجد 

خاليًا منها حتى يصىل فيه.

أما احتجاج بعض اجلهلة بوجود قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقرب صاحبيه يف مسجده 
ملسو هيلع هللا ىلص دفن يف بيته وليس يف املسجد، ودفن  فال حجة يف ذلك؛ ألن الرسول 
ع الوليد بن عبدامللك بن  معه صاحباه أبو بكر وعمر ڤ، ولكن ملا وسَّ
وغلط  التوسعة،  بسبب  املسجد؛  يف  البيت  أدخل  املسجد   ~ مروان 
اجلهلة  حيتج  ال  حتى  املسجد؛  يف  يدخله  ال  أن  الواجب  وكان  هذا،  يف 
 وأشباههم بذلك، وقد أنكر ذلك عليه أهل العلم، فال جيوز أن يقتد
به يف هذا، وال يظن ظان أن هذا من جنس البناء عىل القبور أو اختاذها 
مساجد؛ ألن هذا بيت مستقل أدخل يف املسجد؛ للحاجة للتوسعة، وهذا 
من جنس املقربة التي أمام املسجد مفصولة عن املسجد ال ترضه، وهكذا 

قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص مفصول بجدار وقضبان.
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بَّاد القبور،  قال الشيخ عبد العزيز بن باز ~: «هنا شبهة يشبه هبا عُ
وهي: وجود قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مسجده، واجلواب عن ذلك: أن الصحابة 
عَ  سَّ ڤ، فلام وَ ڤ مل يدفنوه يف مسجده، وإنام دفنوه يف بيت عائشة 
الوليد بن عبد امللك مسجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف آخر القرن األول أدخل احلجرة 
يف املسجد، وقد أساء يف ذلك، وأنكر عليه بعض أهل العلم، ولكنه اعتقد 
بذلك  أن حيتج  ملسلم  التوسعة، فال جيوز  أجل  به من  بأس  أن ذلك ال 
خمالف  ذلك  ألن  املساجد؛  يف  الدفن  أو  القبور،  عىل  املساجد  بناء  عىل 
بأصحاب  الرشك  وسائل  من  ا  أيضً ذلك  وألن  الصحيحة؛  لألحاديث 

القبور(١)».. انتهى.

فجوابًا عىل هذه الشبهة نقول.. وباهللا التوفيق:

: أن إدخال القرب يف املسجد مل يكن يف عهد الصحابة ڤ وإنام  أوالً

املدينة  يف  يكن  ومل  هـ(٢)،   ٨٨ سنة  امللك  عبد  بن  الوليد  عهد  يف  كان 
اهلادي  بن عبد  العالمةاحلافظ حممد  قال  الصحابة، كام  أحد من  املنورة 
~: «وإنام أدخلت احلجرة يف املسجد يف خالفة الوليد بن عبد امللك، 
آخرهم  من  وكان  ڤ،  باملدينة  كانوا  الذين  الصحابة  عامة  موت  بعد 
موتًا جابر بن عبد اهللا ڤ، وتويف يف خالفة ابن عبد امللك سنة ٧٨هـ، 

(١) جمموع فتاو الشيخ ابن باز ٣٨٨/٥، ٣٨٩.
(٢) انظر: تاريخ ابن جرير ٢٢٢/٥-٢٢٣، وتاريخ ابن كثري ٧٤/٩-٧٥.
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والوليد توىل سنة ٨٦ هـ، وتويف سنة ٩٦ هـ فكان بناء املسجدوإدخال 
احلجرة فيه فيام بني ذلك(١)».

ا: أحاديث النهي عن اختاذ القبور مساجد تشمل مجيع املساجد   ثانيً
التي فيها قبور إال املسجد النبوي؛ ألن له فضيلة خاصة ال توجد يف يشء 

من املساجد املبنية عىل القبور من ذلك:

 ، اهُ وَ ةٍ فِيامَ سِ الَ ٌ مِنْ أَلْفِ صَ ريْ ا خَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ يفِ مَ الَ ١ـ  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «صَ
.«(٢) امَ رَ دَ احلَ جِ سْ إِالَّ المَ

ةِ،  نَّ يَاضِ اجلَ ةٌ مِنْ رِ ضَ وْ ِي رَ نْربَ مِ تِي وَ يْ َ بَ ا بَنيْ ا: «مَ ٢ ـ وقوله ملسو هيلع هللا ىلص أيضً
.«(٣) يضِ وْ ىلَ حَ ِي عَ نْربَ مِ وَ

 ، امِ رَ دِ احلَ جِ : املَسْ دَ اجِ سَ ثَةِ مَ الُ إِالَّ إِىلَ ثَالَ حَ دُّ الرِّ ٣ـ  وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ تُشَ
(٤)»، ولغري ذلك من الفضائل،  قْىصَ دِ األَ جِ سْ مَ ولِ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ سُ دِ الرَّ جِ سْ مَ وَ
فلو قيل بكراهة الصالة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غريه من املساجد، 
السبب  أن  الفضائل عنه، وهذا ال جيوز كام هو ظاهر، فكام  ورفع هذه 
أن يف  املنهي عنها هو  األوقات  الصلوات ذوات األسباب يف  إباحة  يف 

(١) الصارم املنكي ص ١٣٦.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أيب هريرة.
(٣) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٦)، ومسلم (١٣٩١) من حديث أيب هريرة.
(٤) متفق عليه، رواه البخاري (١١٨٨)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أيب هريرة.
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ا هلا بحيث ال يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها مثل  املنع منها تضييعً
صالةاالستخارة، وركعتي الدخول للمسجد.. فكذلك يقال يف املسجد 

النبوي؛ لئال تضيع فضيلة الصالة فيه.

~: «والصالة يف املساجد املبنية عىل  ولذلك قال شيخ اإلسالم 
بألف  فيه  الصالة  فإن  ملسو هيلع هللا ىلص  ا؛ بخالف مسجده  منهي عنها مطلقً القبور 
صالة، فإنه أسس عىل التقو، وكان حرمته يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص وحياة خلفائه 
الراشدين ڤ قبل دخول احلجرة فيه؛ حني كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يصيل فيه 
واملهاجرون واألنصار والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد 
إدخال احلجرة فيه، فإهنا إنام أدخلت بعد انقراض عرص الصحابة(١)».

*    وخالصة القول:

١ ـ حكم الصالة فيه: من أعظم املساجد التي يصىل فيها (الصالة فيه 

خري من ألف صالة).

الوليد بن عبد امللك، ومل يكن  القرب: خطأ ارتكبه  ٢ ـ حكم وجود 

آنذاك أحد من الصحابة يف املدينة.

من  أحد  بذلك  يقل  ومل  ال،  ا  قطعً فيه؟  الصالة  من  يمنع  وهل  ـ   ٣

نَّة عىل مر القرون، وال يصح القول بذلك؛ ألن فيه تفويتًا ملا يف  أهل السُ

.٣٤٨/٢٧ (١) جمموع الفتاو
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املسجد من فضائل، بخالف غريه من املساجد.
يف •  يؤثر  وال  األخرية،  القرون  يف  مبتدع  أمر  هو  اخلرضاء:  القبة 

ا(١). حكم الصالة يف املسجد الذي ذكرناه سابقً
نيَّة ذلك(٢).•  االغتسال لدخول املدينة، ولِبس اجلديد، واعتقاد سُ
الة يف احلرمني.•  متسح بعض اجلهال بأئمة الصَّ
بواب واجلدران والنوافذ ونحوها يف املسجد احلرام •  التمسح باألَ

واملسجد النبوي، وهذا بدعة ال أصل له.
ا.•  ختصيص احلرمني الرشيفني بجواز املرور بني يدي املصيل مطلقً
أخذ الصور التذكارية أمام املسجد النبوي.• 
ا.•  عدم مراعاة حرمة املدينة النبوية واالعتقاد بأهنا ليست حرمً
إما •  الصلوات،  من  ا  حمددً ا  عددً فيه  يُصلوا  أن  بد  ال  أهنم  ظنهم 

بأربعني أو نحو ذلك، وهذا غري صحيح؛ ألنه مل يثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذلك، 
واحلديث الوارد يف حتديد األربعني صالة أو نحو ذلك غري صحيح: «من 
النار  من  براءة  له  كتب  صالة  تفوته  ال  صالة  أربعني  مسجدي  يف  صىل 

(١) راجع: حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد لأللباين.
(٢) املنهاج يف بعض بدع وأخطاء يقع فيها املعتمر واحلاج لرياض احلقيل ص٢٢.
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وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق» (ضعيف)(١).
نَّة أن حيرص عىل الصالة يف املسجد أربعني صالة متوالية  فليس من السُ
يصح،  ال  وهو  تداوله  الناس  ألسنة  عىل  اشتهر  الذي  احلديث  عىل  بناءً 
فاحلرص عىل الصالة يف املسجد الرشيف ينبغي أن يكون للفضل الذي جاء 
ةٍ فِيامَ  الَ ٌ مِنْ أَلْفِ صَ ريْ ا خَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ ةٌ يفِ مَ الَ يف احلديث الصحيح فقط: «صَ
(٢)»، سواء قرصت مدة إقامته يف املدينة أم طالت،  امَ رَ دَ احلَ جِ ، إِالَّ املَسْ اهُ وَ سِ
نْ  واحلديث الصحيح عن أنس بن مالك ڤ قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ
ةٌ  اءَ : بَرَ تَانِ اءَ هُ بَرَ تِبَ لَ وىلَ كُ ةَ األُ بِريَ كُ التَّكْ رِ دْ ةٍ يُ اعَ َ ا يفِ مجَ مً نيَ يَوْ بَعِ ِ أَرْ َّ ىلَّ هللاِ صَ
وأين هذا من   ،ألفاظ أخر (٣)»، وللحديث  اقِ النِّفَ مِنَ  ةٌ  اءَ بَرَ وَ  ، النَّارِ مِنَ 
أربعني  ذكر  والثاين  صالة  أربعني  ذكر  فاألول  ا،  cجد شاسع  فالفرق  ذك؟ 

ا، وهذا فضل يناله املسلم يف أي مسجد من املساجد. يومً
بسبب  الرضر  من  الزوار  بعض  يلحق  ملا  الفائدة  هذه  ذكرت  وإنام 
انتظارهم حتى تنتهي األربعون الصالة مغرتين هبذا احلديث الذي ال يثبت 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  بمدينة  املكث  يف  يزهد  ممن  ولست  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسول  عن 

 (١) انظر: األوسط ٥٤٤٠/٦، والرتغيب للمنذري ٦١١/١، وإرشاد الساري ٩٣/٢، وفتاو
اللجنة الدائمة ٣٤٧/٤، والضعيفة ٣٦٤/١، وحتفة الزوار ١٥١، والشفاعة ٢٤٥، واملسجد 

يف اإلسالم ص٤٣٧.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٠)، ومسلم (١٣٩٤) من حديث أيب هريرة.

الشعب  يف  والبيهقي   ،(١٢٠٦) األعرايب  وابن   ،(٧٥٧٠) والبزار   ،(٢٤١) الرتمذي  رواه   (٣)
(٢٦١٢)، وحسنه األلباين. السلسلة الصحيحة (٢٦٥٢).
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ولكني أردت أن أبني ملن يغرت هبذا احلديث ويبقى من أجله أنه ال يثبت(١).
بعضهم •  ومدافعة  املصلني  يدي  بني  واملرور  الشديدة  املزامحة 

الة يف الروضة. لبعض من أجل الصَّ
حوهلا •  وما  املدينة  يف  التي  واملزارات  املساجد  من  يشء  قصد 

اآلبار،  والغاممة، وبعض  القبلتني،  السبعة، ومسجد  كاملساجد  للتربك، 
ا منهم أن  Xربك الناقة، وبئر اخلاتم، وغريها من املواقع؛ ظن ى بِمَ وما يُسمَّ

تلك املزارات تابعة وتتمة لزيارة املسجد النبوي(٢).
* تنبيه: لعل البعض يتعلل بأن الزيارة للمساجد السبعة ونحوها إنام 

هو للفرجة واالستطالع ال للتعبد، وهذا التعليل لتربير رأهيم إذا عجزوا 
صمهم، وإال فهم يعتقدون مرشوعيّة زيارهتا، ومما يدل عىل  عن إقناعِ خَ
ذلك،  عن  تنازهلم  وعدم  زيارهتا  برضورة  وإحلاحهم  إرصارهم  ذلك 
ا قد يرتكون غريها من املساجد  وقرهنم زيارهتا مع ما يُرشع زيارته، وأيضً
ا هم كلام زاروا هذه املساجد  مما مل يرشع، وأما املساجد السبعة فال، وأيضً
تتعلق   الباري ٩٣/١، وفتاو عبادة  إىل  الساري  للمنذري ٦١١/١، وإرشاد  الرتغيب  انظر:   (١)
 ،٤٠٦/١٧ باز  ابن   فتاو وجمموع  ص١٥٠،١٥١،  باز  البن  والزيارة  والعمرة  احلج  بأحكام 
الرتغيب  وضعيف   ،٣٦٤/١ والضعيفة  ص٦٥،  واحلجة   ،٣٤٧/٤ الدائمة  اللجنة   وفتاو
(٧٥٥)، واألوسط ٥٤٤٠/٦، وحتفة الزوار ص١٥١، والشفاعة ص٢٤٥، واملسجد يف اإلسالم 

ص٤٣٧، والتأدب مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف ضوء الكتابِ والسنّةِ حلسن نور حسن ص٣٢٦-٣٢٧.
باز ٣١٣/٢، وجمموع  الفتاو البن تيمية ٤٦٩/١٧، وفتاو إسالمية البن  انظر: جمموع   (٢)

فتاو ومقاالت متنوعة البن باز ٤١٥/١٧، وفقه العبادات البن عثيمني ص٤٠٥.
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يكررون  رأيناهم  ملا  االستطالع  قصدهم  كان  ولو  ركعتني،  فيها  صلوا 
الزيارة تلو الزيارة.

إحياء اآلثار اإلسالمية ألخذ العربة مثل: «غار ثور وغار حراء وخيمتي 
أم معبد»، وتعبيد الطرق للوصول لتلك اآلثار ليعرف جهاده(١).

الة الركعتني بعد أذانِ اجلمعة عىل أهنام سنّة قبلية، وصالة الركعتني  صَ
املؤذن  يكاد  فال  احلرمني،  يف  ذلك  يكون  ما  وغالبًا  األول،  األذان  بعد 
ا إال من شاء اهللا تعاىل  قيامً أذانه األول حتى هيب اجلميع  ينتهي من 
لِيصلوا ركعتني، وليت األمر وقف عند هذا احلد فقط بل بلغ ذلك إىل 

نْكر املصيل عىل اجلالس(٢). أن يُ
التزام الكثريين الصالة يف حدود املسجد القديم قبل التوسعة وإعراضهم 

عن الصفوف األوىل التي فيها األجر العظيم(٣).

eE

(١) انظر: من فتاو علامء البلد احلرام إعداد خالد اجلرييس ص١٠٧٢، ١٠٧٣، وجملة الدعوة 
وأثر  واملشاهد  واآلثار  األمحد،  لعيل  السياحة  حراسة  وراجع:  ص/٥٥،  العدد/١٧٥٤ 

تعظيمهام عىل األمة اإلسالمية لعبد العزيز اجلفري.
(٢) انظر: خمالفات تتعلق باجلمعة واملساجد للسدحان، مسائل أيب عمر السدحان لإلمام ابن باز 
رمحه اهللا، سنة اجلمعة القبلية، دراسة حديثية أصولية فقهية، للشيخ: جالل بن عيل السلمي، 

نَّة القبلية. كتاب للشيخ العالمة عبد الرمحن املعلمي ـ رمحه اهللا ـ بحث حول السُ
(٣) انظر: كيفية الزيارة الرشعية للمدينة النبوية عبد اهللا الطيار.
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S      
من بدع وأخطاء واعتقادات

أخي املسلم: اعلم أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أرشف األنبياء وسيد املرسلني وأفضل 
ارتياب،  بال  القبور  ملسو هيلع هللا ىلصأرشف  قربه  فكذلك  اإلطالق،  عىل  البرش  بني 
فكام أنه برش من البرش كام قال ZÚÙØ×Ö[ :y [الكهف:١١٠]، 
واالتعاظ  ليه  عَ للسالم  تزار  كام  يُزار  القبور  من  قرب  ملسو هيلع هللا ىلص  قربه  فكذلك 

واالعتبار.
ا ومنكرات واعتقادات باطلة عند قربه ملسو هيلع هللا ىلص،  وقد أحدث الناس بدعً
ولعلنا نخترص ونوجز ونقترص عىل بعض منها، وخشية اإلطالة نرسدها 

ا: رسدً

ومقصدهم  إليها  يذهبون  املدينة  إىل  يذهبون  حني  احلجاج  معظم 
قون إىل زيارة  قون إىل قربه أكثر مما يتشوَّ زيارة قربه ملسو هيلع هللا ىلص، وكثري منهم يتشوّ
الكعبة، بل بلغ ببعض  قون من زيارة  النبوي، بل أكثر مما يتشوّ املسجد 
العوام عندما يذهب للحج أو العمرة يكون أصل رغبته ذهابه لقرب النبي 
ئِل إىل أين؟ أجاب: لزيارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويرون  ملسو هيلع هللا ىلص، حتى إن بعضهم إذا سُ
أن زيارة القرب هلا عالقة باحلج ومن مكمالته ومناسكه، ومن مل يزر النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص فحجه ناقص، بل ذهب بعضهم إىل القول بوجوب زيارة قرب النبي 
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عيف وموضوع(١)،  عتمدين عىل أحاديث مل تثبت، وهي ما بني ضَ ملسو هيلع هللا ىلص مُ
فام جاء من أحاديث تربط بني احلج وزيارة املسجد النبوي أو طلب زيارة 
ا؛ بل أكثرها موضوع، فهي ال  Jكلها أحاديث ضعيفة جد ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قرب 
قال  كام  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عىل  كذب  أي:  موضوع  أو  شديد  ضعف  من  ختلو 
ذلك أئمة احلفاظ..وتر البعض يفضل املدينة عىل مكة هلذا الغرض، 

ويستدل بحديث مل يثبت «املدينة خري من مكة(٢)».

(١) كام سيأيت ذكرها.
(٢) باطل. انظر: أسنى ٢٧١، والشذرة ١٥٣، والضعيفة ١٤٤٥/٣، واملستدرك ٣/٣، والقصاص 
ص ١٩، واحلاوي بتخريج الفتاوي ص٤٩، واملقاصد ص١٧٠، والبداية والنهاية ٢٠٥/٣، 
والدرر ص٣٠، ومتييز ص٢٠٩، وعلم احلديث ص٦٦، وجمموع الفتاو ٣٦/٢٧، واحلجة 
حيسن  ما  وإتقان  ص١٣١،  الساجد  وإعالم  ص٥٩،  والتذكرة  ص٣٨،  والنخبة  ص٦١، 

٢٨٣/١، وامليزان ٣١١٤/٣.
فائدة: مكة أفضل من املدينة يف الصحيح من أقوال العلامء، قال الشيخ عز الدين: «فضلت   

مكة عىل املدينة من وجوه:
أحدها: وجوب قصدها للحج والعمرة ومها واجبان ال يقع مثلهام باملدينة.  

الثاين: إن فضلت املدينة بإقامته ملسو هيلع هللا ىلص فيها بعد النبوة، كانت مكة أفضل منها؛ ألنه أقام هبا بعد   
ا. النبوة ثالث عرشة أو مخس عرشة سنة وأقام باملدينة عرشً

ا منها ال سيام  الثالث: إن فضلت املدينة بكثرة الطارقني من عباد اهللا الصاحلني فمكة أكثر طارقً  
من األنبياء واملرسلني آدم فمن دونه الذين حجوها.

بَّل  قَ الرابع: التقبيل واالستالم رضب من االحرتام، ومها خمتصان بـ «الركنني اليامنيني» [ال يُ  
إال احلجر األسود فقط، أما الركن اليامين فيستلم فقط] ومل يوجد مثل ذلك يف املدينة.

اخلامس: أن اهللا تعاىل أوجب علينا استقباهلا يف الصالة حيثام كنا.  

السادس: إن اهللا تعاىل حرم استقباهلا واستدبارها عند احلاجة.                 =  
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، فأسكني أحب  وبحديث: «اللهم أنك أخرجتني من أحب البقاع إيلَّ
البقاع إليك»، و هذا موضوع(٣).

فر لزيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو غريه من القبور، وإنام يُسن إنشاء سفر  السَّ
الم عىل  لزيارة مسجده ملسو هيلع هللا ىلص، ثم إذا وصل إىل املسجد النبوي رشع له السَّ

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه ڤ.

مقالتهم الشنيعة: «لوال القرب ملا رشف املسجد»، أو «أنَّ املسجد النبوي 

=     السابع: أن اهللا تعاىل حرمها يوم خلق السموات واألرض.
ا لسيد املرسلني صلوات اهللا وسالمه  الثامن: أن اهللا تعاىل بوأها إلبراهيم وابنه اسامعيل ومولدً  

عليهم أمجعني.
ا آمنًا يف اجلاهلية واإلسالم. التاسع: أن اهللا جعلها حرمً  

ا أو ندبًا. العارش: ال يدخلها أحدٌ إال بحج أو عمرة وجوبً  
  7  6  5  4   3  2  1  0  /[ :y احلادي عرش: قال فيها اهللا  

8  )  [سورة التوبة:٢٨].
الثاين عرش: أنه اغتسل لدخوهلا فهو «مسنون». إعالم الساجد بأحكام املساجد ص١٣٣و١٣٤.  
وقال ابن عبد الرب يف االستذكار (٢٢٦/٧) بعد حكايته للخالف: «وقد روينا عن عمر بن   
كانوا  أهنم  ڤ  اهللا  بن عبد  الدرداء وجابر  وابن مسعود وأيب  أيب طالب  بن  اخلطاب وعيل 
يفضلون مكة ومسجدها، وإذا مل يكن من التقليد منهم أوىل أن يقلدوا من غريهم الذين جاؤوا 
له من  ملا ظهر  إمامه  ~ حيث خالف مذهب  الرب  ابن عبد  أنصف  قد  بعدهم» قلت:  من 

األدلة، واحلمد اهللا رب العاملني. انظر: املنيحة يف أحكام احلج والعمرة.. ص٢٤٥.
املوضوعة  األحاديث  يف  املوضوعة  والفوائد  ص٥٩،  للفتني  املوضوعات  تذكرة  انظر:   (١)
الكبري  لألمري  الربية  خري  عىل  املكذوبة  األحاديث  يف  البهية  والنخبة  ص١١٧،  للمقديس 

ص٣٦.
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إنام يُقصد الحتوائه بني جدرانه القرب الرشيف»، أو «أنَّ الزائر لقرب النبي 
هذا  من  وخذ  نوره»،  من  ا  نورً ويكتسب  والتجليات  األنوار   ير ملسو هيلع هللا ىلص 
يقوهلا  املقالة ال  القبوريون، وهذه  به  ق  يتشدّ الغلو واالفرتاء واهلراء مما 
نَّه اعتقد أنَّ املسجد النبوي قبل القرب مل  الل؛ ألَ إال مفرطٌ يف اجلهالة والضّ
نصار  حابة: املهاجرون منهم واألَ تكن له فضيلة، إذ كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصَّ
ون فيه، ومل حتدث هذه الفضيلة إال ملا أُدخلت احلجرة النبوية  ڤ يُصلّ
يف خالفة الوليد بن عبد امللك، فأيُّ خطورة واعتقاد وشناعة وقبح أقبح 

من هذا الكالم(١).
ره اإلِمام مالك ~:   *  فائدة: قال اإلمامُ ابنُ عبد اهلادي ~: «كَ

َ النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص»، ملا يوهم هذا اللفظ من أنَّهُ إنَّام  ربْ تُ قَ رْ أن يقول القائل: «زُ
ا فيه من تعظيم القرب بإضافة الزيارة  ربِ، وملِ دَ املدينة ألَجل زيارة القَ صَ قَ
ها، وأرشفُ قربٍعىل وجهِ  إليه، مع كونهِ أعظم القبور عىل اإلِطالقِ وأجلُّ

.«(٢).. األَرضِ
لزيارة  ذاهب  أنا  يقول:  املدينة  إىل  السفر  الناس  من  أحد  أراد  إذا 
اهللا  بَلِّغ سالمنا إىل رسول  يودعه:  له بعض من  فيقول  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رسول 
ار إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص، وبعضهم يقوم بإرسال العرائض مع احلجاج والزوَّ

(١) انظر: البيان ألخطاء بعض الكتاب للفوزان.
ارم املُنكي ص٢٩٠، وانظر: معجم املناهي اللفظية للعالمة بكر أيب زيد ص٢٨٩-٢٩٠. (٢) الصَّ
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وحتميلهم أمانة لكل مسافر إىل املدينة سالمهم عليه، وبعضهم عن طريق 
السالم  فيقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قرب  الزائر عند  يأيت  ثم  إليه،  اهلاتف سالمهم 
عليك يا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من فالن بن فالن أو فالن بن فالن يسلم عليك 

وهذا من اجلهل(١).
م  لِّنيَ يف املسجد النَّبوي أهنَّ ظُ عىل بعضِ املُصَ ومن املخالفات التي تُالحَ
الم عليك يا رسول اهللا) ويرفعون  الة: (السَّ يقولون بعد سالمهم من الصَّ

أصواهتم بذلك، وهذا من األمور املبتدعة ولو مع خفض الصوت.
ختصيص دعاء معني عند قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ومقربة البقيع وشهداء أحد، 
وهذا خطأ، فليس هلذه أدعية خاصة هبا، قد ساعد عىل انتشار هذه البدعة 
كتب املناسك املنترشة بني يدي كثري من احلجاج واملعتمرين والتي فيها 
ختصيص أدعية لقرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص والبقيع والطواف والسعي والدعاء ومنى 

ومزدلفة وغريها.
ا، حيث يعمد  ا وللمقابر عمومً زيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رجب خصوصً
بعض الناس إىل الزيارة يف شهر رجب، وربام شدوا الرحال إىل قرب النبي 
«الرجبية»  يطلق:  صار  وبعضهم  الرجبية»،  «بالزيارة  ويسموهنا:  ملسو هيلع هللا ىلص، 
عىل زيارة مدينة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف رجب، وأن هلذه الزيارة مزية وفضالً 

املناهي  ومعجم   ،٤١٦/٢٣ عثيمني  ابن  الشيخ   فتاو وجمموع   ،٢٩/١٦ الدائمة  اللجنة   (١)
ص٢٩١.
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عىل غريها، ومثلها العمرة الرجبية، وال أصل هلام(١).

مِنْ  ةٌ  ضَ وْ رَ ِي  نْربَ مِ وَ تِي  يْ بَ  َ بَنيْ ا  «مَ لفظه:  الصحيح  احلديث  تنبيه:   *
ا اللفظة املشهورة عىل األلسن:  (٢)»، أمَّ يضِ وْ ىلَ حَ ِي عَ نْربَ مِ ةِ، وَ نَّ يَاضِ اجلَ رِ
«ما بني قربي ومنربي..» فهو خطأ من بعض الرواة؛ ألنه ملسو هيلع هللا ىلص دفن يف بيت 

سكناه، كام جزم به ابن تيمية(٣)، وابن حجر(٤)، والقرطبي وغريهم(٥).

رواه  بعضهم  ولكن  «بيتي»،  الصحيح:  «والثابت  اللجنة:  وقالت 
باملعنى فقال: «قربي»، وهو ملسو هيلع هللا ىلص حني قال هذا القول مل يكن قد قرب بعد 
إنام  الصحابة،  من  أحد  هبذا  حيتج  مل  وهلذا  عليه،  وسالمه  اهللا  صلوات 
ا يف حمل النزاع،  nتنازعوا يف موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نص
ولكن دفن يف حجرة عائشة ڤ يف املوضع الذي مات فيه بأيب هو وأمي 

ملسو هيلع هللا ىلص(٦)».

(١) فتاو ورسائل سامحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ٢٠٥/٤، جمموع 
الفتاو البن عثيمني ٢٧٨/٢٢، ولقاءات الباب املفتوح للعالمة ابن عثيمني ٢٣٨/٢.

(٢) متفق عليه، رواه البخاري (١١٩٦)، ومسلم (١٣٩١).
.٢٣٦/١ (٣) جمموع الفتاو

(٤) فتح الباري ٧٠/٣.
(٥) انظر: حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد لأللباين.

(٦) فتاو اللجنة الدائمة ٢٨١/٣ ( ١٨٥٩٩).
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تقبيل قربه ملسو هيلع هللا ىلص أو استالمه أو التمسح به أو بام جياور القرب من عود 
أو  القرب  بجدار  الظهر  أو  البطن  وإلصاق  احلديد،  وقضبان  وشبابيك 
وضع اخلدود عليها، وكذا التمسح بجدران قربه ملسو هيلع هللا ىلص ومسحها باأليدي 
ا.. أو  والوجوه والرؤوس والصدور، ثم مسح األطفال بل بأيدهيم تربكً
بلغ  وقد  القرب،  حول  األرض  تقبيل  هذا  من  وأقبح  القرب  برؤية  التربك 
بالقبورية اخلرافية أن قالت: إن تقبيل تراب قربه أو تراب قرب غريه من 

األولياء هو الرتياق املجرب والبلسم الشايف.
يهم اهلالك: «قرب حيط الوزر مسح ترابه»، ومن الطرائف  عِ رْ بُ يقول 
استدل  القرب  تقبيل  جواز  دليل  عن  أحدهم  سئل  عندما  أنه  القوم  عىل 

بقول جمنون ليىل:
    



 

    

حبك  وأنت   ،هو صاحب  مادي  عاشق  مقالة  هذه  بأن  كرك  ذَ وأُ  
لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص روحي، وإن حقيقة حمبتك إياه إنام هي اتباعه.

 كل ذلك من البدع املذمومة ومظهر من مظاهر اخلرافة عند بعض 
التقدم  يقال عنه: زمن  نعيش يف زمن  أننا  العجب  الزوار وأقول: ومن 
وعرص الكمبيوتر والتقنية واإللكرتونيات، ولكن مع ذلك ال زال هناك 
العاطفة  عىل  العقل  لتحكم  وثنية،  جاهلية  بدائية  طريقة  يف  يفكر  من 
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ومنرب،  وأعمدة  وأبواب  وشبابيك  من  املوجودة  اآلثار  هذه  إىل  ولنأت 
ونتساءل هل المست رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أو هو مسها أو كانت من وضع يده 

أو عارصته أو حتى عارصت أصحابه.
إن الواقع لينادي بكل رصاحة أهنا كلها وضعت من بعدها ال بعرشات 
السنني بل بمئاهتا، فمن يقبل أو يمسح أو يتربك هبا عىل عقله العفاء؛ ألن 
هذه األمور وأمثاهلا مما ال يرشع بل هو بدعة، وال ينفع صاحبه بيشء، 
لكن إذا كان صاحبه جاهالً وال يعرف أنه بدعة فريجى أن يعفى عنه، 
ا أو متهاونًا فإنه آثم، وقد كان سلف األمة ڤ  وإن كان صاحبه عالمً
ا وأقو عاطفة وأحرص عىل التربك به، ومل ينقل عن واحد منهم  dأشد حب

يشء من ذلك.
دهى من ذلك كله طواف بعضهم حول احلجرة النبوية كطوافِهم  واألَ
، وإن طاف هللا  ةٌ دَّ رِ دَ بطوافه التقرب لصاحب القرب فَ صَ حول الكعبة، فإن قَ
ين،وبعض الزائرين يدعو النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكشف  y فهو بدعةٌ قادحة يف الدّ
الكربات أو حصول الرغبات،فكم تسكب العربات والزفرات عند قرب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعند قبور شهداء أحد ڤ، ويطلب منهم كشف الكربات 

ودفع الرضر ورفع امللامت، وهذا رشك أكرب خمرج من امللة(١).

الدائمة٣٦٣/١١، فتو رقم: (٦٨٥٤)، وجمموع فتاو ومقاالت متنوعة لسامحة  اللجنة   (١)
ابن باز ١١٥/١٦، وفتاو فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني، ومناسك احلج والعمرة 

لأللباين، وكيفية الزيارة الرشعية للمدينة النبوية عبد اهللا الطيار.
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* تنبيه: زيارة القبور إنام رشعت ملقصدين عظيمني: 

أوهلام: للزائر لغرض االعتبار واالدكار.
ثانيهام: للمزور بالدعاء له والرتحم عليه واالستغفار.

أو  الرشك  وأعظمه  اهلُجر،  قول  عدم  القبور  زيارة  جلواز  ويُشرتط 
مْ  تُكُ يْ َ هنَ الكفر، فعن سليامن بن بريدة عن أبيه ڤ أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «وَ

ا(١)». رً جْ وا هُ ولُ الَ تَقُ ، وَ رْ يَزُ لْ ورَ فَ ادَ أَنْ يَزُ نْ أَرَ مَ ، فَ بُورِ ةِ الْقُ يَارَ نْ زِ عَ

* فائدة: قصة الرؤيا التي رآها بالل ڤ حينام كان بالشام لرسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقال له: ما هذه اجلفوة يا بالل ثم ذهابه إىل املدينة ومترغه عند 
قربه ملسو هيلع هللا ىلص وأذانه يف مسجد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وارجتاج املدينة عىل إثر ذلك: 
ال تصح، بل هي من املوضوعات، قال ابن عبد اهلادي ~: «هذا األثر 
املذكور عن بالل ليس بصحيح(٢)»، وقال احلافظ ابن حجر ~: «هذه 
القصة بيِّنة الوضع(٣)»، وقال الذهبي ~: «إسناده لني وهو منكر(٤)»، 
الوضع  ولوائح  موضوعة  باطلة  الرواية  «فهذه  األلباين:  الشيخ  وقال 
وأودعها   ،~ وبينها  ذكرها  قد  عديدة(٥)»،  وجوه  من  ظاهرة  عليها 

(١) رواه النسائي (٢٠٣٣)، وأمحد (٢٣٠٥٢)، والطرباين يف األوسط (٢٣٨)، وصححه األلباين 
يف السلسلة الصحيحة (٨٨٦).

(٣) لسان امليزان ٣٥٩/١. (٢) الصارم املنكي ص٢٣٧.   
(٥) دفاع عن احلديث النبوي ص٩٤. (٤) سري أعالم النبالء ٣٥٨/١.  
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الشوكاين وعيل قاري يف كتابيهام عن املوضوعات وابن حزم يف املحىل، 
وعيل احلشيش يف حتذير الداعية من القصص الواهية.

الدخول إىل املسجد النبوي كهيئة املستأذن من رسولِ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص للدخولِ 
عليه.

الم عليه دبر كل صالة، أو كلام دخل املسجد أو  قصدُ قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص للسَّ
.(١)

حابته وأتباعهم بإحسان ڤ خرج منه، وهذا خالف ما كان عليه صَ
ذكار  فون بـ «املزورين» اجلهلة مجاعات احلجاج بعض األَ رَ عْ تلقني من يُ
ا عنها باألصوات املرتفعة وإعادة هؤالء  واألوراد عند احلجرة أو بعيدً

نوا بأصوات أشد منها(٢). قّ ما لُ
بعض الزائرين لقرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرفعون أصواهتم، وهذا فيه يشء من 
ملسو هيلع هللا ىلص؛ بل قد يكون فيه إحباط للعمل، فرفع  سوء األدب مع رسول اهللا 
تعاىل:  اهللا  قال  مماته،  وبعد  عنه يف حياته  منهي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عند  الصوت 

         }   |   {   z   y   x   w   v    u   t   s   r   q   p[

~   ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ Z [احلجرات:٢](٣).

(١) كيفية الزيارة الرشعية للمدينة النبوية لعبد اهللا الطيار.
(٢) حجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأللباين ص١٤٤، والفتاو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ٣٠/٢.

(٣) كيفية الزيارة الرشعية للمدينة النبوية عبد اهللا الطيار.
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عىل  الم  والسَّ للصالة  يَغ  صِ عىل  تشتمل  التي  للكتب  بعضهم  محل 
نَّ ذلك مل يكن من  ؛ ألَ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أثناء الوقوف أمام احلجرة، وهذا خطأٌ
لّ هذه الكتب ـ إن مل يكن كلها ـ هبا  لف ـ رمحهم اهللا ـ، كام أن جُ فعل السَّ

غلو يف حقِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
من اجلهل ما حيصل من بعض الناس من اإلنكار عىل من مد رجليه.
الم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بِغاية اخلشوع والذل  استقبال بعضهم القرب عند السَّ
املصيل،  كهيئة  حتته  أو  صدره  فوق  شامله  عىل  يمينه  ا  واضعً واالنكسار 
وٌّ يف  لُ ا عليه للدعاء، وهذا مبالغةٌ بل غُ أو منحنيًا كهيئة الراكع، أو رافعً

تعظيم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
 مما يُالحظ عىل كثري من املسلمني إطالة الوقوف عند قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فيسبب  الصوت،  برفع  ذلك  كان  وربام  عليه  السالم  وتكرير  والدعاء 

الزحام واالزعاج واإليذاء عند القرب.
ملسو هيلع هللا ىلص مع  للنبي  للدعاء  الوقوف  ~: «أن   وقد ذكر شيخ اإلسالم 
كثرة الصالة والسالم عليه قد كرهه مالك ~ وقال: «هو بدعة مل يفعلها 

السلف، ولن يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح أوهلا(١)».

(١) جمموع الفتاو لشيخ اإلسالم ٣٨٤/٢٧.
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ومن املخالفات: استقبال احلجرة النبوية حال الدعاء.

قال شيخ اإلسالم ~: «وال يدعوا هناك مستقبل احلجرة، فإن هذا 
كله منهي عنه باتفاق األئمة واإلمام مالك ~ من أعظم األئمة كراهية 
لذلك واحلكاية املروية عنه:«أنه أمر املنصور أن يستقبل القرب وقت الدعاء، 
وقال: وملَ ترصف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة نبيك آدم ÷ إىل 

يوم القيامة بل استقبله واستشفع به»، فهذا كذب عىل مالك(١)».
وال يقف عند القرب بالدعاء لنفسه، فإن هذه بدعة ومل يكن أحد من الصحابة 
يقف عنده يدعو لنفسه؛ ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون يف مسجده ملسو هيلع هللا ىلص(٢)».
ما يظنه بعض الناس أن الدعاء عند القبور مستجاب، أو أنه أفضل 
ا،  إمجاعً املنكرات  من  فهذا  لذلك،  القرب  فيقصد  املسجد  يف  الدعاء  من 
هُ  ، وهو أمر مل يرشعه اهللاُ وال رسولُ ومل ينازع يف ذلك أحدٌ من أهلِ العلمِ
ومل يفعله أحد من الصحابة وال التابعني وال أئمة املسلمني؛ بل جاءت 

النصوص تنهى عن ذلك أشد النهي.

(١)  وهي باطلة. انظر: الصارم املنكي ص٢٥٩، والتوسل والوسيلة ص٦٨، والتوصل إىل حقيقة 
املستقيم  الرصاط  واقتضاء   ،٢٨٦/١ النبهاين  عىل  الرد  يف  األماين  وغاية  ص٢٣٠،  التوسل 
املجهر  وحتت  ص٣٨٤،  والوسيلة  التوسل  يف  جليلة  وقاعدة   ،٢٥/١ والضعيفة   ،٧٦٤/٢
والشبهات   ،٣٩٢ ص  والتقديس  التأسيس  ومنهاج   ،٥٨٩/٤ اللدنية  واملواهب   ،٤١/١

السنية ص٣٣، وصيانة اإلنسان ص١٣٧، والرد عىل البكري ص٢٥.
(٢) جمموع الفتاو البن تيمية ١٤٧/٢٦، وقاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة ص٧٠، ومنسك 

شيخ اإلسالم ابن تيمية ص٩٤.
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رجة عند قرب النبي  فهذا عيلُّ بن احلسني ڤ رأ رجالً جييء إىل فُ
ملسو هيلع هللا ىلص، فيدخل فيها فيدعو فيها، فقال: ال تفعل، ثم قال: أال أحدثك حديثًا 
ا،  يدً ِي عِ ربْ وا قَ ذُ تَّخِ سمعته عن أيب عن جدي عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «الَ تَ
 ،«(١) مْ تُ نْ كُ امَ  ثُ يْ حَ نِي  غُ لُ بْ تَ مْ  تَكُ الَ صَ إِنَّ  فَ  ، َّ يلَ عَ وا  لُّ صَ وَ ا،  بُورً قُ مْ  وتَكُ يُ بُ الَ  وَ
ا،  بُورً مْ قُ وتَكُ يُ وا بُ لُ عَ ْ وعن أيب هريرة ڤ قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ جتَ
.«(٢) مْ تُ نْ يْثُ كُ نِي حَ غُ لُ بْ مْ تَ تَكُ الَ إِنَّ صَ َّ فَ يلَ وا عَ لُّ صَ ا، وَ يدً ِي عِ ربْ وا قَ لُ عَ ْ الَ جتَ وَ
ا عىل الكعبة  نه عبادة، قياسً إدامة النظر إىل احلجرة النبوية؛ لظنهم بأَ
املعظمة، والصحيحُ أنَّ النظر إىل الكعبةِ واحلجرة ليسَ بعبادة، ومل يثبت 

فيه يشء.
ةِ ياسني، أو اإلخالص،  ورَ سُ قراءة الفاحتة عند قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو غريها، كَ
أو نحوها من القرآن الكريم، سواءٌ كان ذلك عند قربه ملسو هيلع هللا ىلص، أو عند غريه 

من القبور، وتثويبه لألموات فكل ذلك بدعة.
به، وسؤاهلم  اهللا  قربه،وإقسامهم عىل  عند  ملسو هيلع هللا ىلص  بجاهه  أو  بذاته  سؤاهلم 
الشفاعة منه ملسو هيلع هللا ىلص، وإنشادهم: «يا خري من دفنت بالقاع أعظمه..»، وقراءة 

هذه اآلية: ]}|{~ے¡¢£¤ 

(١) رواه عبد الرزاق (٦٧٢٦)، وابن أيب شيبة (٧٥٤٢)، والبزار (٥٠٩)، وأبو يعىل (٤٦٩).
الشعب (٣٨٦٥).  والبيهقي يف  األوسط (٨٠٣٠)،  والطرباين يف  داود (٢٠٤٢)،  أبو  رواه   (٢)

وصححه األلباين. صحيح أيب داود (األم) ٢٨٢/٦.
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¥¦§¨©Zª [النساء:٦٤](١).

ما يفعله بعض الناس من امليش إىل الوراء إذا أراد أن خيرج من املسجد 
النبوي حني وداعهم له ملسو هيلع هللا ىلص، ويزعمون أن ذلك من باب األدب والتوقري 
له ملسو هيلع هللا ىلص، وإيامنًا منهم أن اخلروج العادي يرتتب عليه اإلِدبار عن املسجد 

سب عقوهلم. وهو سوء أدبٍ عندهم حَ
بينام هذا سوء أدب؛ ألن هذا ال أصل له يف الرشع وال فعله أحد من 
ڤ  ع، عن عيل بن أيب طالب  به الرشّ السلف، وهذا استحسانٌ مل يرد 
أعاله،  من  باملسح  أوىل  اخلف  أسفل  لكان  بالرأي  الدين  كان  لو  قال: 

ستدلني بحكاية العتبي مع األَعرايب، وهي باطلة، انظرها مع بيان بطالهنا يف: اجلامع لشعب  (١) مُ
اإليامن ٣٨٨٠/٨، والصارم املنكي ص٢٥٢، والتوصل ص٢٧٣، وقاعدة جليلة ص٤٣٩، 
وصيانة ص٢٥٥، وهذه مفاهيمنا ص٧٥، وحتت املجهر ٣٥/٣، والرصاع ٢/ ٧٦٩، والبيان 

ألخطاء بعض الكتاب ص٢٤٧، وتيسري العيل القدير ٤٠٧/١، وحتفة الزوار ص٥٤.
بعامة  الصوفية  يذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ليد  الرفاعي  أمحد  تقبيل  بقصة:  القصة،  هذه  تُذكرنا  كام   
والرفاعية بخاصة ضمن كرامات أمحد الرفاعي، فمد له رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يده الرشيفة العطرة 
الرشيفة،  اليد  ينظرون  والناس  رجل  ألف  تسعني  من  يقرب  مأل  يف  فقبَّلها  األزهر  قربه  من 
التابوت ومد النبي ملسو هيلع هللا ىلص يده إىل الرفاعي ليقبلها أمام مجع  وجاء يف بعض الروايات: «فانشق 
ا»، سبحان اهللا من هذه األوهام واخلرافات التي ال خيتلف  من الناس يزيدون عىل التسعني ألفً
فيها اثنان وال تنتطح عنزان وال من عنده مسكة من عقل يف بطالهنا! وهي باطلة بل خرافة 
من  البد   ١٧١/٣ سلامن  آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أليب  تثبت  ال  قصص  انظر:  مكذوبة. 
الرجوع إليه ففيه املراجع والبيان والتدليل والتعليل وإقامة احلجج عىل كذهبا وبطالهنا، كذا 
ا  يرجع إىل: جمموع رسائل الرفاعي ص٨٩، وفتاو اللجنة ٣١٦/١، وال تكذب عليه متعمدً
ص١٢، وجمموع الفتاو ٣٩١/٢٧، واجلواب الباهر ص٥٤، وقاعدة جليلة ص٢٩، وفرقة 

األَحباش للشهراين ١٠٥٣/٢.
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.«(١) هِ يْ فَّ رِ خُ اهِ ىلَ ظَ حُ عَ سَ ولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَمْ سُ أَيْتُ رَ دْ رَ قَ «وَ
توديع  إن  بعدمها،  يدعو  بِركعتني  النبوي  املسجد  يودع  وبعضهم 
املسجد النبوي بركعتني يدعو بعدمها والقول باستحباب ذلك، وإن كان 
فهذا  وغريه  واملجموع  األذكار  يف  كالنووي  العلم  أهل  بعض  ذكره  قد 
كان  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يثبت عن  توقيفية ومل  العبادات  ن  دليل؛ ألَ إىل  يفتقر 
ثِرَ ذلك عن  أُ أو غريه، وال  لغزو  املدينة  املسجد عند خروجه من  يودع 

الصحابة ڤ، لذا ينبغي تركه(٢).
دعاؤهم عند قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يظنون أن للدعاء عند قربه ملسو هيلع هللا ىلص مزية، بل 
احلاج:  ابن  قال  النبوية،  باحلجرة  ملسو هيلع هللا ىلص ويطوف  بعضهم يصيل عند قربه 
ه ومغفرةَ ذنوبِه بِلسانه عند زيارة قربه  دب أن ال يذكرحوائجَ «إنَّ من األَ
نه أعلم بحوائجه ومصاحله، فعليه استحضاره عند سالمه عىل  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألَ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص عامل بوقوفه بني يديه سامع بسالمه مشاهد ألمته 

عارف بأحواهلم ونياهتم وخواطرهم(٣) !.

(١) رواه أبو داود (١٦٢)، وابن أيب شيبة (١٨٩٥)، وأمحد (٧٣٧) وأبو الشيخ يف ذكر األقران 
ص٣٧، وصححه احلافظ يف التلخيص ٤٣٢/١.

تَّاب  (٢) فتاوي الشيخ ابن عثيمني (١٤٢١)، وتنبيهُ زائِرِ املدينة ص٧٠، والبيانُ ألَخطاءِ بعضِ الكُ
ص٢٥٢.

(٣) املدخل ٢٥٩/١.
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كذا قال ابن احلاج(١)، أقول: إن هذا القول إطراء ورفع ملنزلة النبي 
   8   7  [  :y يقول  الغيب،  يعلم  ال  برشَ  ملسو هيلع هللا ىلص  والنبي  منزلته،  فوق  ملسو هيلع هللا ىلص 
 ،[٦٥ [النمل:   ZE   D     C   B   A@    ?   >   =   <   ;   :   9
وال يطلع عىل النيات واخلواطر سو الرمحن الرحيم y، الذي يعلم 

  Z  Y   X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M [ :الرس وأخفى
  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í[ :y [التغابن: ٤]، وقال Z[

Z×Ö [آل عمران: ٢٩].

ومن البدع واملخالفات بل من الرشك األكرب الرصاح: إرسال بعض 

ع فضله وكون كتابه املذكور معدود من املراجع احلسنة ملعرفة البدع، فإنه يف نفسه  (١)  وابنُ احلاجِّ مَ
األَلباين، و«املنخل  للعالمة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص»  نَّة واجلامعة. راجع: «حجة  السُ أهل  ليسَ عىل عقيدةِ 
لغربلة خرافات ابن احلاج يف املدخل» للشيخ حممد اخلميس، وللشيخ عبد الكريم بن صالح 
غرية احلجم عظيمة الفائدة يف بيان بعض ما يف كتاب املدخل من تلك الزالت  احلميد رسالة صَ

نيعة، ويمكن إمجالُ بعضها فيام ييل: الشَّ
تِلَ عىل  تِلَ عىل التَّوحيد، وقد ذكر شيخ اإلِسالم أنَّ احلالج قُ ١.  يزعم ابنُ احلاج أنَّ احلالَّج قُ

ندقةِ التي ثبتت بإقراره وبغري إقراره. الزَّ
لُ  سَّ يُتَوَ ٢.  يقول بالدعاءِ عند القبورِ إذا نزلت باملسلمني نازلة وإن كان امليت ممن تُرجى بركته فَ

. إىل اهللا y بِهِ
ذنوبه، ويستَغيثُ هبم، ويطلب منهم،  بِ ومغفرةِ  املآرِ قَضاءِ  باألَنبياءِ يف  اهللا  إىل  ل  التَّوسّ   .٣

جابة بربكتهم. وجيزم باإلِ
الم إليهم وما حيتاجه من قضاء حوائجه  لَ بالسَّ إل أرسَ ٤.  من عجز عن زيارة األَنبياء 

ومغفرة ذنوبه وسرت عيوبه.
دحان.                وانظر كتاب: «أخبار ورجال وأحاديث حتت املجهر» للشيخ السَّ
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شافهة أو كتابة إىل قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو غريه من األموات  الناس شكاواهم مُ
متذللني يطلبون منهم ما هو من خصائص رب العاملني من جلب نفع أو 

دفع رض أو نحو ذلك.

أتيناك زائرينَ مستجريينَ مستغيثني  «يا رسول اهللا  يقول:  وبعضهم 
فال تردنا خائبني».

الذبح هلم أو االستغاثة  القبور أو  النذور ألصحاب  وبعضهم ينذر 
هبم أو االنحناء والركوع هلم.

كاتبها  نفس  عليها حاجة يف  مكتوبًا  ورقةً  معه  ربام محل  من  ومنهم 
ليلقيها عىل القرب الرشيف؛ لينال طلبته ويقيض حاجته يف وطنه.

eE
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* حديث: «من حج البيت ومل يزرين فقد جفاين» موضوع(١).

مل  إن  الكبائر  الذنوب  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن جفاء  يدل عىل وضعه  ومما 
ا، وعليه فمن ترك زيارته ملسو هيلع هللا ىلص يكون مرتكبًا لذنب كبري، وذلك  يكن كفرً
يقوله مسلم؛ وذلك ألن  الزيارة واجبة كاحلج، وهذا مما ال  أن  يستلزم 
العلامء حدود  تتجاوز عند  فإهنا ال  القربات  ملسو هيلع هللا ىلص وإن كانت من  زيارته 

ا عنه(٢) ؟!. املستحبات، فكيف يكون تاركها جمافيًا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص ومعرضً

وقد زعم بعض أهل الباطل أن مجلة تعظيم النبي ملسو هيلع هللا ىلص زيارة قربه ملسو هيلع هللا ىلص، 
يف  عليه  فردّ  النجمي  حييى  أمحد  الشيخ  فضيلة  الباطل  الزعم  هلذا   فانرب

كتابه القيم «أوضح اإلشارة يف الرد عىل من أجاز املمنوع من الزيارة(٣)».

.(٤) لَّت] له شفاعتي» ضعيفٌ * حديث: «من زار قربي وجبت [حَ

وتنزيه  ص٨٦،  املنكي  والصارم  ص٥٥،  البكري  عىل  والرد   ،١٠٧٥/٢ التلخيص  انظر:   (١)
وتعليقات   ،(٤٥١) والضعيفة   ،٧٧١/٢ اإلحياء  أحاديث  وختريج   ،١٧٢/٢ الرشيعة 

الدارقطني ص٣٧٥، ومقاييس نقد املتون الستة ص٢١٧.
(٣) ص١٧٤-١٩٢. (٢) الضعيفة ٦١/١.   

(٤) انظر: الدارقطني ٢٧٨/٢، والرد عىل األخنائي ص٢٩، والفوائد املوضوعة ص١٧، والتلخيص 
١٠٥٧/٢، وأثر األحاديث الضعيفة ص٣٩، والصارم ص٢٠، والدرر ص٤٠٨، واإلرواء 
 ،١٧٠/٤ والضعفاء   ،٢٣٥٠/٦ والكامل   ،٧٧٢/٢ اإلحياء  أحاديث  وختريج   ،(١١١٣)

لسان امليزان ٨٩٤٣/٦، وميزان االعتدال ٩١٧٦/٧، وشفاء الصدور ص٥٣.
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ا باطل من جهة املتن؛  ومع أن احلديث حمطم من جهة السند فهو أيضً
بل يكاد العارف بأحكام الرشيعة جيزم بأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يقله ألبتة، وكيف 
يتصور من النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول: «من زار قربي وجبت له شفاعتي»، وأن 
احلديث  يقول يف  الذي  الزيارة؟ وهو  بمجرد  الشفاعة  يعلق وجوب 
الصحيح جوابًا أليب هريرة ڤ حني سأله من أسعد الناس بشفاعتك 
 : الَ قَ نْ  مَ ةِ،  يَامَ القِ مَ  يَوْ تِي  اعَ فَ بِشَ النَّاسِ  دُ  عَ «أَسْ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  يا رسول اهللا؟ 
(١)»، فعلق حصول شفاعته عىل  هِ سِ بِهِ، أَوْ نَفْ لْ ا مِنْ قَ الِصً هَ إِالَّ اهللاُ، خَ الَ إِلَ
حيصل  القول  جمرد  ألن  القول؛  جمرد  عىل  يعلقها  ومل  اإلخالص،  صفة 
من املؤمن واملنافق، أما اإلخالص فال حيصل إال من املؤمن، وملا كانت 
زيارة قربه يتصور حصوهلا من املؤمن واملنافق فال يعقل أن يعلق النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص حصول شفاعته عىل جمرد وجودها، وإذا كانت زيارته يف حياته و 
اجللوس معه وسامع كالمه مل ينفع املنافقني الذين كانوا يرتددون عليه يف 
حياته، بل ذمهم اهللا وعاهبم وتوعدهم بالعذاب األليم، فتبني أن الزيارة 

نَّته. ال تنفع إال من أخلص واستقام عىل رشعه ملسو هيلع هللا ىلص وعمل بسُ

فوجب  الصحيحة  األحاديث  عارض  ضعيف  حديث  ا  أيضً وهو 
إطراحه، واألخذ بام صح و ال جيوز أن نأخذ ما مل يصح، و نرتك ما يصح(٢).

(١) رواه البخاري (٩٩).
(٢) أوضح اإلشارة ص١٣٧.
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* حديث: «من حج فزار قربي بعد مويت كان كمن زارين يف حيايت» 
موضوع(١).

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ~: «وأحاديث زيارة قربه ملسو هيلع هللا ىلص كلها 
الصحاح  أهل  يروِ  مل  وهلذا  الدين،  يف  منها  يشء  عىل  يعتمد  ال  ضعيفة 
نَّة شيئًا منها، وإنام يروهيا من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار  والسُ
وغريمها(٢)»، ثم ذكرهذا احلديث ثم قال: «فإن هذا كذبه ظاهر خمالف 
لدين املسلمني، فإن من زاره يف حياته وكان مؤمنًا به كان من أصحابه 
ملسو هيلع هللا ىلص  عنه  ثبت  وقد  معه،  املجاهدين  إليه  املهاجرين  من  كان  إن  سيام  ال 
غَ  ا بَلَ بًا مَ هَ ، ذَ دٍ ثْلَ أُحُ قَ مِ نْفَ مْ أَ كُ دَ وْ أَنَّ أَحَ لَ ، فَ ايبِ حَ وا أَصْ بُّ أنه قال: «الَ تَسُ
بعد  من  والواحد  الصحيحني(٣)،  يف  خرجاه   « هُ يفَ نَصِ الَ  وَ  ، مْ هِ دِ أَحَ دَّ  مُ
الصحابة ال يكون مثل الصحابة بأعامل مأمور هبا واجبة كاحلج واجلهاد 
بواجب  ليس  بعمل  فكيف  ملسو هيلع هللا ىلص،  عليه  والصالة  اخلمس،  والصلوات 

(١) انظر: جامع الشعب ٣٨٥٧/٨، وشفاء الصدور ص٤٨، ومثري الغرام ص٤٨٦، وفضائل 
زيارة القبور ص١٦، والضعيفة (٤٧)، والكبري ١٣٤٩٦/١٢، والدارقطني٢٧٨/٢، والبيهقي 
الدائمة  اللجنة   ،٧٧٠/٢ اإلحياء  أحاديث  وختريج  ص٤٠٦،  جليلة  وقاعدة   ،٢٤٦/٥
٤٥٨/٤، والتلخيص ١٠٧٥/٢، وجمموع الفتاو ٣٥٦/١، واإلرواء ١١٢٨/٤، والصارم 
ص٦٢، والرد عىل األخنائي ص١٤٤، وامليزان ٩١٧٦/٧، واللسان ٨٩٤٣/٦، والتنبيهات 

السنية ص١١.
.٢٣٤/١ (٢) القاعدة اجلليلة صفحة ص٥٧، وجمموع الفتاو

(٣) رواه البخاري (٣٦٧٣)، وصحيح مسلم (٢٥٤٠).
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باتفاق املسلمني يعني زيارة قربه ملسو هيلع هللا ىلص؟ بل وال رشع السفر إليه، بل وهو 
منهي عنه، وأما السفر إىل مسجده للصالة فيه فهو مستحب».

نحى  ومن  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  أنَّ  الناس  من  كثريٌ  يظن  تنبيه:   *
ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا كذب وافرتاء وليست  السلفيني يمنع من زيارة قربه  نحوه من 
ابن  إطالع عىل كتب  له  من  ~ وعليهم، وكل  تيمية  ابن  فرية عىل  أول 
ملسو هيلع هللا ىلص واستحباهبا إذا مل يقرتن هبا  تيمية يعلم أنه يقول بمرشوعية زيارة قربه 
يشء من املخالفات و البدع مثل شد الرحال و السفر إليها لعموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
ولِ  سُ الرَّ دِ  جِ سْ مَ وَ  ، امِ رَ احلَ دِ  جِ املَسْ  : دَ اجِ سَ مَ ثَةِ  ثَالَ إِىلَ  إِالَّ  الُ  حَ الرِّ دُّ  تُشَ «الَ 
(١)»، واملستثنى منه يف هذا احلديث ليس هو املساجد  قْىصَ دِ األَ جِ سْ مَ ملسو هيلع هللا ىلص، وَ
فقط كام يظن كثريون، بل هو كل مكان يقصد للتقرب إىل اهللا فيه سواء كان 
ا أو غري ذلك، بدليل ما رواه أبو هريرة ڤ ـ يف حديث له ـ  ا أو قربً مسجدً
قال: فلقيت برصة بن أيب برصة الغفاريڤ فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: 
من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن خترج إليه، ما خرجت، سمعت رسول 
 ، امِ رَ َ دِ احلْ جِ سْ : إِىلَ الْمَ دَ اجِ سَ ثَةِ مَ يُّ إِالَّ إِىلَ ثَالَ طِ لُ الْمَ مَ عْ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «الَ تُ

.«(٢) سِ دِ قْ دِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَ جِ سْ إِىلَ مَ ا، وَ ذَ ي هَ دِ جِ سْ إِىلَ مَ وَ

(١)  متفق عليه، رواه البخاري (١١٨٨)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أيب هريرة.
وصححه   ،(٢٣٨٤٨) وأمحد   ،(٩٧٤) واحلميدي   ،(١٦) ومالك   (١٤٣٠) النسائي  رواه   (٢)

األلباين يف اإلرواء ٢٢٨/٣.
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فهذا دليل رصيح عىل أن الصحابة فهموا احلديث عىل عمومه، ويؤيده 
أنه مل ينقل عن أحد منهم أنه شد الرحال لزيارة قرب ما، منهم سلف ابن تيمية 

يف هذه املسألة، فمن طعن فيه فإنام يطعن يف السلف الصالح ڤ.
ورحم اهللا من قال:

        

وال  ا  أبدً حياته،  يف  يزوره  كالذي  وفاته  بعد  قربه  يزور  الذي  وهل 
يشبهه بأي حال من األحوال(١).

* حديث: «من وجد سعة و مل يفد إيلَّ فقد جفاين» موضوع(٢).

* حديث: «من زارين، وزار إبراهيم يف عام دخل [ضمنت له] اجلنة» 
موضوع(٣).

(١)  انظر: الرشح املمتع ٤٠٤/٧.
املسلمني  والفوائد ص٣٢٤، وحتذير  الشافعية ٣٠١/٦،  أوضح ص١٦٩، وطبقات  انظر:   (٢)
ص٣٩،  الضعيفة  األحاديث  وأثر   ،٧٧١/٢ اإلحياء  وختريج  ص٧٥،  وتذكرة  ص٣٢١، 

الباعث ص٢٨٣، وإحتاف السادة ٤١٦/٤.
(٣) انظر: التذكرة ص١٧٢، واملقاصد ص١١٢٦، ومتييز ١٣٧٨، وخمترص املقاصد ص١٠٣٠، 
وكشف اخلفاء ٢٤٩٠/٢، وأسنى ص١٤٠٤، واألرسار ص٤٨٩، والدرر ص٣٨٩، والغامز 
 ،٢٩/١٧  الفتاو وجمموع   ،٢٧٧/٨ واملجموع  ص٢٠،  القصاص  وأحاديث  ص٢٣٧، 
والفوائد   ،١٧٦/٢ الرشيعة  وتنزيه  ص١٥٩٠،  الفتاوي  بتخريج  واحلاوي  و٣٤٢/١٨، 
املوضوعة ص١٦، واللؤلؤ ص٥٦٧، والضعيفة ٤٦/١، والنخبة ص٣٥٣، وحتذير املسلمني 
وأثر   ،٧٧٢/٢ الرصاط  واقتضاء  ص٣٧،  املنكي  والصارم  ص٤٢٩،  واحلثيث  ص٦٢٨، 

األحاديث الضعيفة ص٣٩، واللؤلؤ املصنوع ص١٤٧٧.
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األزمان  هذه  يف  الشام  بالد  يف  العامة  عند  رشع  «مما  النووي:  قال   
املتأخرة ما يزعمه بعضهم أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: «من زارين و زار أيب 
النبي  ليس مروي@ا عن  باطل  اجلنة(١)»، وهذا  له  إبراهيم يف عام ضمنت 

ملسو هيلع هللا ىلص وال يعرف يف كتاب صحيح وال ضعيف، بل وضعه بعضهم.

نكر، وإنام املنكر   وزيارة اخلليل ملسو هيلع هللا ىلص من غري شد الرحال فضيلة ال تُ
ما رووه واعتقدوه، وال تعلق لزيارة اخلليل ملسو هيلع هللا ىلص باحلج(٢).

القيامة»  يوم  ا  ا وشهيدً له شفيعً باملدينة كنت  حديث: «من زارين   *
ويف لفظ:«كان يف جواري يوم القيامة» ضعيف(٣).

ا كان يف جواري يوم القيامة»، ويف لفظ  * حديث: «من زارين متعمدً
اآلمنني»  من  القيامة  يوم  اهللا  بعثه  احلرمني  أحد  يف  مات  «ومن  بزيادة: 

ضعيف(٤).

(١)  يف املجموع ٢٢٧/٨.
(٢)  حتذير املسلمني من األحاديث املوضوعة عىل سيد املرسلني ص١٥٤.

(٣)  انظر: نيل األوطار ١١٤/٥، واجلامع شعب اإليامن ٣٨٦٠/٨، وفضل زيارة القبور ص١٥، 
ومثري  ص٩٤،  املنكي  والصارم   ،٤١٦/٤ السادة  وإحتاف   ،١٨٠٢/٢ للمنذري  والرتغيب 
الغرام ص٤٨٧، وفتاو اللجنة الدائمة ٣٥٨/٤، وصيانة ص٧٣، والتلخيص ١٠٧٥/٢، 
وأوضح ص١٥، ضعيف (٥٦٠٨)، والنوافح (٢١٦٥) والصارم ص١٣٠، واقتضاء الرصاط 

٧٢٩/٢، والبيهقي ٢٤٥/٥ والشفاعة ص١٨٥، واللسان ٩١/١، وامليزان ١/ ١٦٩.
(٤) انظر: الصارم ص١٠٢، والضعفاء ٣٦٢/٤، ونيل األوطار ١١٤/٥، وامليزان ٩١٦٨/٤، 

واللسان ٨٩٤٣/٦، والدارقطني ٢٧٨/٢، واملشكاة ٢٧٥٥/٢.
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* حديث: «من حج حجة اإلسالم وزار قربي وغزا غزوة وصىل عيل 
يف بيت املقدس مل يسأله اهللا y فيام افرتض عليه» موضوع(١).

البطالن،  فاحلديث موضوعٌ ظاهرُ   ،~ السخاوي  تساهل  ولقد   
فكان األحر به أن يقول فيه كام قال يف حديث آخر قبله: «لوائح الوضع 
ظاهرة عليه، وال أستبيح ذكره إال مع بيان حاله»؛ ذلك ألنه يوحي بأن 
املؤاخذة عىل  فاعله  فيه من احلج والزيارة والغزو يسقط  بام ذكر  القيام 
خر، وهذا ضالل وأي ضالل حاشا رسول اهللا  تساهله بالفرائض األُ

ملسو هيلع هللا ىلص أن ينطق بام يوهم ذلك، فكيف بام هو رصيح فيه ؟!(٢).
ا عيلَّ  Dا ال تعمله حاجة إال زياريت كان حق * حديث: «من جاءين زائرً

ا يوم القيامة» موضوع(٣). أن أكون له شفيعً
ا عىل قرب كلِّ ويلٍّ يقيض  * حديث: «إن اهللا تبارك و تعاىل يوكل ملكً

حوائج الناس» موضوع(٤).

(١) انظر: الصارم ١٦٨، والضعيفة ٢٠٤/١، والقول البديع ص١٩٧، واللسان ٤/٢، وأوضح 
ص١٥٣، ونيل األوطار ١١٤/٥، والفوائد ص٣٠٩، وتنزيه الرشيعة ١٧٥/٢، واملسجد يف 

اإلسالم ص٤٣٥. 
(٢)  انظر: الضعيفة ٢٤٢/١.

(٣)  انظر: صيانة ص٦٥، والزوائد ٥٨٤٢/٣، والشفاعة ص٢٤٣، والتلخيص ١٠٧٥/٢، والكبري 
الفتاوي  بتخريج  واحلاوي   ،٢٨/٢٧  الفتاو وجمموع   ،١٨٢٨/٣ والبحرين   ،١٣١٤٩/١٢

ص١٥٦٥، والصارم املنكي ص٤٩، وامليزان ٨٤٩٤/٦، واللسان ٨٤١١/٦.
(٤) انظر: السيف القاطع ٨٦، والسنن املبتدعات ص٢٦٥، القول اجليل ص٥٩.
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هو من كالم الشياطني وليس من كالم النبوة، ومناكري الفر وأكذب 
الكذب عىل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، و هو من كالم القبورية اخلبيثة املمقوتة التي 

جتيز الرشك الرصاح والكفر البواح.

تِبَتْ له حجتان مربورتان»  * حديث: «من حج إىل مكة ثم قصدين كُ
موضوع(١).

* حديث: «من صىل عيلَّ عند قربي سمعته ومن صىل عيل نائيًا أبلغته»، 
و يف حديث آخر بزيادة: «قريبة مما بعده»، ضعيف، وموضوع بالزيادة(٢).

 قال الشيخ ابن تيمية ~ عقب كالمه املتقدم عىل احلديث: «وهو 
ا فإنام فيه أنه يبلغه صالة من صىل عليه نائيًا، ليس فيه أنه  لو كان صحيحً
فإن  األخنائي]،  [أي  املعرتض  منقوالً عن هذا  يسمع ذلك كام وجدته 

شارة ص١٦٤، والصارم املنكي ص٧٩، والرد عىل  (١) انظر: نيل األوطار ١١٤/٥، وأوضح اإلِ
األخنائي ص١٥، وامليزان ٦٥٦٠/٥، ودفاع عن احلديث ص١٠٨.

ص٥١،  احلجاب  وكشف  ص١٨،  وفاهتم  بعد  األنبياء  وحياة  ص٢٨٢،  الصارم  انظر:   (٢)
والآللئ  ص٢٠٦،  وترتيب   ،٩٤٠/٢ اإلهلي  والكشف   ،١٤٢١ وأسنى  ص٢٢١،  أوضح 
٢٨٣/١، وبرش الكئيب ص١٧٥، والفوائد ١٠١١، وقاعدة جليلة ص٤٢٥، وتفسري ابن 
كثري ٤٦٦/٦، واملوضوعات ٣٠٣/١، والضعيفة ٢٠٣/١، ورسالتان يف الصالة عىل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ص٤٩، وحتذير املسلمني ص٦٨٦، واملشتهر ص١٦، وحتفة الزوار ص٣٥، والضعفاء 
 ،٨١٦٠/٦ وامليزان  ص١٩،  األفهام  وجالء   ،١٦٦٦/٢ لألصبهاين  وترغيب   ١٣٧/٤
عليه  تكذب  البينات ص٨٠، وال  واآليات  العظيم ص١٠٠،  والفوز  واملشكاة ٩٣٤/١٠، 

ا ص٨٠-٨١. متعمدً
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العلم، وال يعرف يف يشء من احلديث، وإنام  يقله أحد من أهل  هذا مل 
اجلمعة  ويوم  اجلمعة  ليلة  «إنه  يقولون:  اجلهال  املتأخرين  بعض  يقوله 
نفس  من  ذلك  يسمع  إنه  فالقول  عليه»،  يصيل  من  صالة  بأذنيه  يسمع 
املصلني عليه باطل، وإنام يف األحاديث املعروفة إنه يبلغ ذلك ويعرض 

عليه وكذلك السالم تبلغه إيّاه املالئكة(١)».

إِنَّ  َّ فَ يلَ وا عَ لُّ صَ قلت: ويؤيد بطالنه قول أولئك اجلهال قوله ملسو هيلع هللا ىلص: «وَ
(٢)» احلديث، وهو صحيح «فإنه رصيح يف  مْ تُ نْ يْثُ كُ نِي حَ غُ لُ بْ مْ تَ تَكُ الَ صَ

أن هذه الصالة يوم اجلمعة تبلغه وال يسمعها من املصيل عليه ملسو هيلع هللا ىلص(٣)».
فالحظ هذا أخي املسلم! وال تغرت بكالم اخلرافيني، جعلنا اهللا هداة 

مهتدين، واحلمد اهللا رب العاملني.

ا يبلغني، وكفي  * حديث: «من صىل عيل عند قربي وكل اهللا هبا ملكً
ا» موضوع(٤). ا و شفيعً أمر آخرته، وكنت له شهيدً

(١)  الرد عىل اإلخنائي ص٣٤٨.
(٤) رواه أبوداود (٢٠٤٢)، وأمحد (٨٨٠٤)، والطرباين يف األوسط (٨٠٣٠) من حديث أيب هريرة.

(٣) الضعيفة ٢٤١/١.
(٤) انظر: جالء األفهام ص١٢، والشفاعة ص١٧٨، والصارم ٢٨٢، والقول البديع ص٢٢٧، 
والفوائد ص١٠١١، وأوضح ص٢٦٢، وحتفة الزوار ص٣٦، والضعيفة ٢٠٣/١ وكشف 
 ٣٠٣/١ واملوضوعات  ص٢٨٩،  البديعات  والنكت   ٢٨٣/١ والآللئ  ص٥١،  احلجاب 

الشفاعة ص١٧٨، والرد عىل األخناين ص٢١٠، وزوائد بغداد ٣٧٩/٣.
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ا فحسب، وإنام موضوع مكذوب عىل رسول  واحلديث ليس ضعيفً
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ثم فيه مناقضة رصحية ألحاديث كثرية ثابتة صحيحة ثبتت عن 
دُّ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فمن ذلك ما ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من طرق أنه قال: «الَ تُشَ
ملسو هيلع هللا ىلص،  ولِ  سُ الرَّ دِ  جِ سْ مَ وَ  ، امِ رَ احلَ دِ  جِ املَسْ  : دَ اجِ سَ مَ ثَةِ  ثَالَ إِىلَ  إِالَّ  الُ  حَ الرِّ
(١)»، وشد الرحال وإعامل املطي إىل قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليس  قْىصَ دِ األَ جِ سْ مَ وَ
ملسو هيلع هللا ىلص عند  مما ورد احلث عليه يف النصوص الرشعية، وكون املصيل عليه 
ا  قربه: ينال هذه املنزلة بأن يكفي أمر دنياه وأخراه، وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص شفيعً
ا لكانت هذه املصلحة وهذه املنقبة وتلك الفضيلة  له يوم القيامة وشهيدً
مما ينبغي احلرص عليها والسعي لتحصيلها ولو من أبعد األقطار حتى 
يصل إىل القرب الرشيف، ويصيل عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عنده، فينال ما ترتب عليه 

من املصالح املذكورة يف احلديث املوضوع.

ثم إن هذا احلديث املوضوع املكذوب عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يناقض احلديث 
ا(٢)»،  يدً عِ ِي  ربْ قَ وا  ذُ تَّخِ تَ «الَ  ملسو هيلع هللا ىلص من طرق:  النبي  الثابت عن  الصحيح 
ومعلوم أن زيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصالة عليه عند قربه إذا كان يتحصل 
من ورائها كفاية أمر الدنيا واآلخرة وحصول الشهادة والشفاعة له ملسو هيلع هللا ىلص 
 ، ا واحتفاالً من النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فإن القرب يصبح من أجلِّ األعياد وأعظمها قدرً

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١١٨٨)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أيب هريرة.
(٢) رواه أبوداود (٢٠٤٢)، وأمحد (٨٨٠٤)، والطرباين يف األوسط (٨٠٣٠) من حديث أيب هريرة.
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وأي عيد يكون أعظم من مكان يكفى فيه املرء أمر دنياه وآخرته وحيصل 
له شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص(١).

أسبقُ  ڤ  حابة  الصَّ لكان  ثابتًا  حاديثِ  األَ هذه  من  يشءٌ  كان  ولو 
م خري الناسِ  هنَّ ة، والدعوة إليه؛ ألَ مّ النَّاسِ إىل العملِ بهِ، وبيان ذلك لألُ
عهِ لعباده، فلامّ مل ينقل يشءٌ من  بعد األنبياء إل، وأعلمهم بحدودِ رشَ

ذلك دلَّ عىل أنّهُ غري مرشوع.

*    تنبيه ألمر خطري:

نياط  ويقطع  اجلبني،  له   يند مستطري  رشره  و  خطري  رضره  أمر 
القلب، ويدع املؤمن الصادق يف حرية هو ما وقع فيه بعض الناسـ  هدانا 
اهللا وإياهمـ  مما ال ينايف كامل التوحيد فحسب، بل ينايف أصل التوحيدممن 
[الفاحتة:٥]،   Z5  4  3  2[ بقوله:  يعاهد اهللا يف كل ركعة 
وذلك  لالختصاص،  مفيد  العامل:«نعبد»  املفعول:«إياك»عىل  فتقديم 
بأن خيص  اهللا  يعاهد  إله إال اهللا»، فهو  التوحيد:«ال  ما دلت عليه كلمة 
يتوكل، وال  يستعني، وال  إياه، وال  إال  يعبد  فال  بالعبادة دون سواه،  اهللا 
يذبح، وال ينذر، وال يطوف، وال يسجد، وال يدعو، وال يرصف أي نوع 
من أنواع العبادة لغري اهللا، وهذا هو مقتىض: «شهادة أن ال إله إال اهللا»، 

(١)  انظر: حتفة الزوار ص٣٦.
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ومعناها: ال معبود بحق إال اهللا، ال يستحق العبادة إال اهللا، فال يرصف أي 
نوع من أنواع العبادة لغريه؛ ثم تراه يدعو األموات والغائبني واملقبورين 
والنرصة  والغوث  واملدد  العون  منهم  ويطلب  واألولياء،  األنبياء  من 
ويطوف  هلا،  يسجد  بل   ، تعظيامً القبور  عند  العكوف  ويطيل  والشفاء، 
؛  ا ومقاماتٍ حوهلا، ويقدم النذور والقرابني؛ فرت أرضحةً ورفاتًا، وقبورً
صارت هي امللجأ عند امللامت؛ صارت هي املفزع عند الكربات؛ بالدعاء 
القدير سبحانه وتعاىل،  العون واملدد ال يطلب حاجته من احلي  وطلب 

وإنام من امليت الذي ال يقدر عىل يشء!!!
  k   j   ih   g   f   e   d    c   b[ الذي:  ه؟!  الَ وْ مَ  َ أَنَيسِ
[اإلرساء:٤٤]،   Zx   w      v    u   ts   r   q    p   o   n   m   l
وهو الذي: ]Zm  l   k  j [سورة الزمر:٦٣]، وهو سبحانه: 

   6   5   4   3[ [يس:٨٣]،   ZÎ    Í   Ì        Ë   Ê    É   È[

  )(   '   &   %   $#   "   !   [ [الروم:٢٦]،   Z;   :   9   87

*  +  ,  -.  /  Z3  2      1  0 [األنعام:١٠٢]، وهو 
 Zv  u  t  s  rq   p  o  n[ :رب الناس ملك الناس إله الناس
[األعراف:٥٤]، أمل يطرق سمعه ما ذكره اهللا تعاىل عن أيب احلنفاء إبراهيم 

  Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸[  :÷ اخلليل 
  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
ZÓ  Ò  Ñ [الشعراء: ٧٨ـ٨٢]، فاهللا هو الذي هيدي ويغني ويشفي 
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y؛ وهو الذي تطلب منه احلاجات؛ فكيف تدعو غري اهللا!! وتطلب 
احلاجات من غري اهللا!!

هذا الويل امليت خملوق مثلك عبدٌ مملوك.. ال يسمعك وال جييبك؛ 
  ¶[ املبني:  احلق  امللك  اهللا  عن  هم  أين  له؛  رشيك  ال  وحده  اهللا  ادع 
  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸
ZÎ  Í   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç [سورة الروم:٤٠]. فكيف ينرصف 
املخلوق عن مواله ـ الذي خلقه ثم رزقه ثم يميته ثم حيييه ـ إىل خملوق 
مثله؟ ]Z×   Ö  Õ   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê [فاطر:٣]، 

]Z:  9  87  6       5  4  3 [النحل:١٧]؟!!!

لق؟ أإله مع اهللا يَرزق؟ أإله مع اهللا حييي؟ أإله مع اهللا  أإلهٌ مع اهللا خيَ
يميت؟من خلقك؟ من رزقك؟من أحياك؟من يميتك؟!!!

أإلهٌ مع اهللا فيدعى؟ أإله مع اهللا فريجى؟ أإله مع اهللا فيستغاث به؟ 
أإله مع اهللا فيطلب منه العون والنرصة والشفاء والرزق واملدد؟ أإله مع 
أإله مع اهللا  أإله مع اهللا فيطاف له؟  اهللا فيذبح له؟أإله مع اهللا فينذر له؟ 
فيسجد له؟أإله مع اهللا فيحلف به؟ أإله مع اهللا فيتوكل عليه؟ أإله مع اهللا؟ 

أإله مع اهللا؟ أمعبود بحق مع اهللا؟!!!

سبحان اهللا! كيف يسو املخلوق العاجز الضعيف الفقري امليت 
باهللا اخلالق القوي الغني العظيم الكبري املتعال احلي الذي ال يموت؟ 
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[الشعراء:٩٧ـ ٩٨]،   Zw  v  u  t  s  r  q  p      o  n  m[

أي يف خسار وتبار برصف العبادة لكم، سبحان اهللا كيف نساوي مع 
ا أو  ا نبي5 اهللا يف حمبته وتعظيمه وإجالله خشيته ورجائه وعبوديته، خملوقً

ا أو ولي5ا؟ ملكً

عجب أيام عجب ممن يأيت املقبورين فيدعوهم ليقضوا حاجته ويفرجوا 
ا، ويريد اآلخر وظيفة، وذلك  الويل ولدً أُريد أهيا  كربته؛ فمنهم من يقول: 
ا أو غريه، وهكذا دواليك:  ا أو زوجً يستغيث عىل ظامل ظلمه، وتلك تريد ولدً

  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯[ :يقول هلم y واهللا
Z¾  ½     ¼  »  º [األعراف:١٩٤]، ])  (  *  

+  ,  -  .  /  Z3  2   1  0 [احلج:٧٣].

كي عن سادن ـ وهو الذي خيدم مكانًا  ومما يذكر يف هذا الصدد: ما حُ

ا يف مزار لقرب مشهور، فجاء رجل يطلب من صاحب  معينًا ـ أنه كان جالسً
متعرسة!  والدة  تلد  امرأته  ألن  النجدة؛  ـ  اهللا  من  ال  ـ  «الويل»  القرب 
وانرصف هذا الرجل، ثم جاء رجل آخر من بعده ليطلب من صاحب 
القرب مساعدة ابنه الذي دخل يف االمتحان، فهو يطلب أن ينجحه، ويف 
هذه اللحظة قال له السادن: إن الويل «صاحب القرب» ليس هنا اآلن، فقد 

ت والدهتا!! ذهب لتوليد امرأة حامل تعرسَّ

من  ا  كثريً حرضت  «وقد  قال:  باشميل  أمحد  حممد  ذكره  ما  وإليكم 
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هؤالء وهم يترضعون إىل أوليائهم بالدعاء احلار يف البحر، وذلك عندما 
ا يف البحر األمحر منذ أكثرمن مخس وعرشين سنة، فقد كنا  كنت مسافرً
أكثر من ثامنني راكبًا يف سفينة رشاعية صغرية، وعندما هاج علينا املوج، 
وغشينا من كل مكان صارت السفينة هتبط بنا بني األمواج اهلائلة وكأهنا 
تنوي االستقرار يف قاع البحر، وترتفع مع املد وكأهنا تريد الطريان من 
البحر ويف تلك الساعة العصيبة ضج القبوريون بالدعاء وطلب العون 
واملدد ال من اهللا احلي القدير عىل كل يشء، وإنام من امليت الذي ال يقدر 
عىل يشء، فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسريةٍ إىل الشيخ سعيد بن عيسى 
~ الذي فارق احلياة منذ أكثر من ستامئة سنة، وأخذوا يدعونه يف فزع 
عمود  يا  ها  حلَّ عيسى،  ابن  يا  عيسى،  ابن  «يا  قائلني:  بالرجاء  مشوب 
د بتقديمها عند قربه  الدين»، وأخذوا يتسابقون بنذر النذور له، والتعهُّ
بيد اهللا سبحانه، وعندما  بيده ال  الغرق، وكأنَّ أمرهم  إن هم نجوا من 
ه فيه مسلم إىل غري  تَوجَّ يَ حاولتُ إقناعهم بأن هذا املوقف ال يصح أن 
البحر، وعندما  يقذفون يب يف  ابن عيسى كادوا  الشيخ  اهللا، وأن يرتكوا 
يؤنِّبونني  القبوريون  هؤالء  أخذ  اهللا،  بفضل  ونجونا  العاصفة  هدأت 
ابن  القطب  حضور  لوال  وقالوا:  باألولياء،  الظن  سوء  من  فونني  وِّ وخيُ
ا يف بطون األسامك، فقلت هلم:  عيسى يف تلك الساعة العصيبة لكنَّا مجيعً
جييبه،  أن  عن  فضالً  دعاءكم  يسمع  أن  من  أعجز  امليت  الشيخ  هذا  إن 
اعقلوا أهيا القوم..، إن هذا الذي تدعونه من دون اهللا ميت، وقد قرر اهللا 
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أن امليت ال يسمع، وهبذا جاء القرآن، قال تعاىل: ]9  :  ;  >  =  
<  ?  @    ZC  B  A [النمل:٨٠]، وقال تعاىل: ]  0  1  2    3  
Z    A  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6   54 [فاطر:٢٢]، فاهللا وحده 

القريب السميع لدعائنا القادر عىل االستجابة(١).
بقلبه  أي حقارة وخسة وذلة ومهانة أحط من أن ينرصف اإلنسان 
يف  يتوجه  ثم   ،وير يسمع  معه  هو  الذي  ربه  عن  ورازقه،  خالقه  عن 
الذي  الدود  رضاعة وخشوع إىل عظامٍ نخرة عجزت عن صد غارات 
م  حرَّ اهللا  فإن  األنبياء  إال  القرب!!  يف  هبا  املحيط  اللحم  التهام  عىل  اقتتل 
ضِ  رْ َ ىلَ األْ مَ عَ رَّ عىل األرض أجسادهم، قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اهللاَ حَ
(٢)»، ومع هذا كله فهم كغريهم يف أن دعاءهم  اءِ بِيَ نْ َ ادَ األْ سَ أَجْ لَ  أْكُ تَ أَنْ 

واالستغاثة هبم رشك باهللا تبارك وتعاىل.
ا إياها، مستغيثًا هبا  ه إليها فيطلب منها العون واملدد، داعيً رتاهُ يَتوجَّ فَ

. إلنقاذه من الغرق !!، فإنَّا هللاِ وإنَّا إليهِ راجعونَ
إهنا واهللا محاقات يتأذ منها نظر املؤمن، وينكوي قلبه من تلك املهازل 

  Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î[ اهللا:  وصدق  اجلاهلية  والترصفات  الرشكية 

(١) كيف نفهم التوحيد؟ ص١٨.
(٢) أخرجه وأبو داود (١٠٤٧)، والنسائي (١٣٧٤)، وابن ماجة (١٦٣٧)، وأمحد (١٦١٦٢)، 

. حيحٌ والدارمي (١٥٧٢)، وابن حبان (٩١٠)، واحلاكم (١٠٢٩)، وهو حديثٌ صَ
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املرشكني؛  أي  [يونس:١٠٦]،   ZÞ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø×   Ö    Õ
  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶[ :ألن الرشك ظلم عظيم، وقال تعاىل
فسمى  [املؤمنون:١١٧]،   ZÉ    È   Ç      Æ   ÅÄ   Ã   Â   Á   À    ¿

 cba`_^]\[[ تعاىل:  وقال  ا،  كافرً اهللا  غري  دعا  من 
 w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d
 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x
©Z«ª [اجلن:٢٠ـ٢٣]، وقال تعاىل: ]-. / 0 
Z: 9 8 76 543 2 1 [غافر:٦٠]، 
:y فسمى الدعاء عبادة، وتوعد من استكرب عن دعاء اهللا بجهنم، وقال
]!"#$%&' )(*+,Z [األعراف:١٨٨]، وهذا مقتىض

قولنا يف صالتنا: ]Z5432 [الفاحتة:٥]، وقال تعاىل: ]¯°
 ½¼»º  ¹¸  ¶µ´³²  ±

¾Z [األعراف:١٩٤].
 Z{zy xwvu[ :يقول أحد املهتدين: ملا تأملت قوله تعاىل
[فاطر:١٥]، قلت: يا ناس الويل فقري! واألولياء فقراء! ونحن فقراءإىل اهللا، 

فلامذا ندعوهم من دون اهللا؟ بل حتى األنبياء أنفسهم فقراء حمتاجون إىل 
اهللا فهو ذو الربوبية، وامللك، واإلهلية؛ فهو رب كل يشء ومليكه وإهله، 
فجميع األشياء خملوقة له، مملوكة عبيد له، وهو اخلالق املدبر املترصف يف 
الكون كله، هو اهللا: ]Zvutsrqpon [األعراف:٥٤].
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 ZNMLKJIHG[ يقرأ:  لقارئ  عجب  أيام  وعجب 
[اجلن:١٨]، والناس حول رضيح الويل املدفون يف ناحية املسجد يدعون 

بأعىل أصواهتم: يا سيدي مدد!
     

ا من املسلمني، وأد هبم  ليم الذي أصاب كثريً ر األَ هذا الواقع المُ
لطفي  املسلم  األديب  جعل  عزهم،  ومصدر  عقيدهتم  عن  االبتعاد  إىل 
املنفلوطي يقول بكل أسى وحرسة: «أي عني جيمل هبا أن تستبقي من 
املسلمني  أولئك  منظر  املؤثر،  املنظر  هذا  أمام  تريقها  ال  قطرة  شؤوهنا 
وهم ركع سجد عىل أعتابِ قربميت ربام كان بينهم من هو خري منه يف 
حياته، فأحر أن يكون كذلك بعد مماته، أي قلب يستطيع أن يستقر بني 
ا حينام ير املسلمني  ا أو يطري جزعً جنبي صاحبه ساعة فال خيفق وجدً
أمانة  اجلموع  هذه  إنَّ  رهبم]،  عن  ابتعدوا  [قد  التوحيد  دين  أصحاب 
األرض  مشارق  يف  واملصلحون  الدعاة  وأين  العلامء؟  فأين  أعناقنا،  يف 

ومغارهبا..؟».
بغري  (يسموهنا  «التوسل»  باسم:  باألموات  يستغيثون  فالقبوريون 
اسمها)!، وإن من الضالل املبني أن يسمي بعض الناس يف هذه األزمنة 
أن  بذلك  يعني  ا  جمازً يسميه  وبعضهم   ، اوتوسالً تشفعً األكرب  الرشك 
استغاثتهم باملقبورين والغائبني وسؤاهلم قضاء احلاجات وتفريج الكربات 
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قول  معنى  وهذا  احلقيقة،  يف  املقصود  هو  اهللا  وأن  املجاز،  سبيل  عىل 
  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e   d   c  b  a  `[ املرشكني: 
[يونس:١٨]؛   Z¡ے   ~    }   |   {[ [الزمر:٣]،   Zo
ألهنم مل يكونوا يعتقدون أن آهلتهم تدبر شيئًا من دون اهللا، إنام يستجلبون 
النفع ويستدفعون الرض بجعلها وسائط بينهم وبني اهللا الذي بيده الرض 
والنفع؛ ملكانتهم ومنزلتهم وقرهبم من اهللا، فيدعوهنم؛ ليكونوا واسطة 

بينهم وبني اهللا وغالب ترك العبادة كان باختاذ الوسائط.
يقول لك قائلهم: إننا مل نعبد أهل القبور، ومل نسجد هلم، ومل نطلب 
أو  غائبنا،  يردوا  أو  مبتالنا،  يعافوا  أو  يشفوا مرضانا،  أن  مبارشة  منهم 
املترصف  املالك  هو  وحده  اهللا  بيد  هذا  أن  نعلم  إننا  كرباتنا،  يفرجوا 
سبحانه، وهو اخلالق الرازق املحيي املميت، الذي بيده وحده كل يشءٍ، 
وإنام طلبنا من أصحاب اجلاه هؤالء األولياء والصاحلني أن يشفعوا لنا 
عند اهللا، ويكونوا وسطاء بيننا وبينه سبحانه؛ ألن عندنا من الذنوب ما 

جيعلنا نخجل ونستحي أن نطلب من اهللا مبارشة مقصودنا.
*  واجلواب عن ذلك يتلخص يف أمور:

: أن اهللا سبحانه وتعاىل ليس كمثله يشء، فهو ليس كاملخلوقني  أوالً
فه بحاجة أحد، أو يتبني له رضورة فالن، أو يتوسط له  حيتاج إىل من يعرِّ

عنده.
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النفع  وال  الرض  يملكون  ال  األموات  املدعوين  هؤالء  إن  ثانيًا: 
ألنفسهم، فكيف ينفعون غريهم؟ وقد ذكر اهللا عن مؤمن ياسني أنه قال: 

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯  ®  ¬  «  ª [
Zº  ¹ [يس:٢٣]، أي: ال تنفعني شفاعتهم، فدل عىل أن من مقاصد 
هلم  تشفع  يعبدوهنا  التي  األوثان  هذه  أن  ون  عُ يدَّ الشفاعة،  املرشكني 
إنكار وتوبيخ  استفهام  ]Z®  ¬  «  ª؟  قوله:  اهللا، ويف  عند 

؟ أجيوز اختاذ غريه إهلًا؟ ]  ¯    °  ±   وتقريع، أي أيصح ذلك عقالً
التي  اآلهلة  هذه  أي:   Zº   ¹   ¸   ¶   µ   ´   ³   ²
تعبدوهنا من دونه ال يملكون من األمر شيئًا، فإن اهللا لو أرادين بسوء، 
]Z ÊÉ     È  Ç  Æ  Å [األنعام:١٧]، وهذه األصنام ال متلك دفع ذلك 

وال منعه، وال ينقذونني مما أنا فيه.

اشتد  إذا  ينسوهنا  ذلك  فاعيل  أن  الوسائط  اختاذ  بطالن  أدلة  ومن 
لو  إذ  وبطالهنا؛  الواسطة  تلك  فطري عىل سقوط  دليل  الكرب، وهذا 

  6   5  4  3[ ا الستمروا يف دعائها، قال تعاىل:  nكانت نافعة حق
[العنكبوت:٦٥]،   ZB   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7

   {   z    y   x   w   v   u   t   s   r    q   p    o[

  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥   ¤  £  ¢     ¡  ے  ~  }         |
»Z [األنعام:٤٠ـ٤١]. 
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ا: أن اهللا تعاىل أعطى األنبياء واألولياء الشفاعة، لكن  كام جياب أيضً
  Ô   Ó    Ò   Ñ   Ð   Ï   Î[ سبحانه:  اهللا  فقال  ودعائهم،  سؤاهلم  عن  هنانا 
  L   K   J[ [يونس:١٠٦]،   ZÞ   Ý   Ü   Û   Ú   Ù   Ø×   Ö    Õ
[اجلن:١٨]، فاهللا تعاىل مل جيعل سؤال األموات  سببًا للمغفرة أو   ZN  M
سبحانه:  اهللا  فقال  وحده،  له  الدعاء  يكون  أن  أمر  وإنام  الدعاء،  إجابة 
[اجلن:١٨]، فطلب الشفاعة نوع من   ZN  M  L  K  J  I  H   G[

الدعاء، وال يكون الدعاء إال هللا تعاىل وحده.

ڤ إذا نزلت به حاجة  ا من أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص أحدً ومل يأمر رسول اهللا 
أو مصيبة أن يتوجه إليه ويستغيث به بعد موته بل قال ملسو هيلع هللا ىلص البن عباس 
(١)»، بل قال تعاىل:  نْ بِاهللاِ تَعِ اسْ نْتَ فَ تَعَ ا اسْ إِذَ أَلِ اهللاَ، وَ اسْ لْتَ فَ أَ ا سَ ڤ: «إِذَ

]z  y  x   }|  {     ~  ے  ¡Z [األعراف:٥٥].

 واالستغاثة بغري اهللا فيام ال يقدر عليه إال اهللا رشك؛ ألنه يلزم منه أن 
امليت يسمع كل نجو ودعاء، وال خيفى عليه يشء من ذلك، ويلزم منه 
أنه سميع بصري بالغيب، ال خيفى عليه يشء مما يدعو به الناس، ال تلتبس 
عليه املسائل، يسمع املستغيثني أينام كانوا قريبني أو بعيدين باآلالف كانوا 
يقال هلم، ويطلب منهم  ما  باملاليني، كأن هؤالء األموات يسمعون  أم 
يعلمون  املستغيثني هبم  متباينة! فهم عند  بلغات  املختلفة  من احلاجات 

(١) رواه الرتمذي (٢٥١٦)، وأمحد (٢٧٦٣)، وأبو يعىل يف معجمه ص١٠١، وصححه الرتمذي.
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خمتلف لغات الدنيا، ويميِّزون كل لغة عن األخر، ولو كان الكالم هبا 
، وهذا هو الرشك يف صفات اهللا تعاىل الذي جهله كثري من  يف آنٍ واحدٍ

.الناس، فوقعوا بسببه يف هذه الضاللة الكرب
   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾[ يقول:  تعاىل  اهللا  إن  سبحان اهللا! 
  Ô     Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   ËÊ   É    È   Ç   Æ   ÅÄ
ZÞ      Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ [األنعام:٥٩]، ]7  8   9  
  Ò    Ñ  Ð[  :y [النمل:٦٥]، وقوله   Z  A@   ?  >  =  <  ;  :
 Zwvut srqpon[ :[يونس:٢٠]، وقوله تعاىل ZÓ

        .   -   ,+   *   )   (   '   &   %   $   #   "   !    [ وقوله:  [األنعام:٥٠]، 
وقوله:  [األعراف:١٨٨]،   Z76   5   4   3   2   1   0   /
[هود:٣١]،   ZR   Q   P   O   N   M   L   K   J   I   H   G   F[

فإذا كان األنبياء ال يعلمون الغيب فكيف بمن دوهنم؟ وعن ابن عمر 
الَ  اهللاُ:  إِالَّ  ا  هَ مُ لَ يَعْ الَ   ، ْسٌ مخَ يْبِ  الغَ اتِيحُ  فَ «مَ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ڤ 
مُ  لَ يَعْ الَ  وَ اهللاُ،  إِالَّ  دٍ  غَ يفِ  ا  مَ مُ  لَ يَعْ الَ  وَ اهللاُ،  إِالَّ  امُ  حَ رْ األَ يضُ  تَغِ ا  مَ مُ  لَ يَعْ
اهللاُ،  إِالَّ  ُوتُ  متَ ضٍ  أَرْ بِأَيِّ  سٌ  نَفْ ي  رِ تَدْ الَ  وَ اهللاُ،  إِالَّ  دٌ  أَحَ رُ  املَطَ أْيتِ  يَ تَى  مَ

  b   a  `  _  ^[ :ةُ إِالَّ اهللاُ(١)»، وقوله تعاىل اعَ ومُ السَّ تَى تَقُ مُ مَ لَ الَ يَعْ وَ
ا،  e[األحقاف:٩]، فلقد خفيت أمور عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم أن كان حي Zd   c

[التوبة:١٠١]،   ZM  L   KJ   I[ املنافقني:  تعاىل عن بعض  اهللا  قال 
(١) رواه البخاري (٧٣٧٩).
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(١)»، وكذا واقعةُ  كَ دَ وا بَعْ ثُ دَ ا أَحْ ي مَ رِ ويف حديث احلوض: «إِنَّكَ الَ تَدْ
الة عندما أعلمه جربيل ÷ بنجاستها، فلم يعلم ملسو هيلع هللا ىلص  لعِ نِعلهِ يف الصَّ خَ
د أم املؤمنني عائشة ڤ يف  قْ بذلك حتى أعلمه جربيل(٢)، وكذا واقِعة فَ
ا  ها(٣)، وكذا ما وقع له ملسو هيلع هللا ىلص من أن جروً قدِ ياعِ عِ فر عن هودجها وضَ السَّ
(٤)، وخفي عليه 

يره وهو ال يدري، حتى أعلمه جربيل ÷ كان حتت رسَ
(٥)، فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص ال يعلم الغيب يف 

قتل القراء السبعني من الصحابة ڤ
حياته إال ما أعلمه اهللا، فكيف بعد وفاته؟!!!

: هل ذهب الصحابة ڤ لقرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستغيثون  يا حمب تعالَ معي قليالً
قحطوا  إذا  كان  ڤ،  اخلطاب  بن  عمر  أن  ڤ،  مالك  بن  أنس  فعن  به؟ 
يْكَ  لُ إِلَ سَّ ا نَتَوَ نَّ مَّ إِنَّا كُ استسقى بالعباس بن عبد املطلب ڤ، فقال: «اللهُ

.«(٦) نَ وْ قَ يُسْ نَا»، قال: «فَ قِ اسْ ا فَ نَ بِيِّ مِّ نَ يْكَ بِعَ لُ إِلَ سَّ ا نَتَوَ إِنَّ ينَا، وَ قِ تَسْ ا فَ نَ بِيِّ بِنَ
ا ملا عدل الصحابة   فلو كان طلب الشفاعة والتوسل باألموات جائزً

ڤ عن التوسل بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص واالستشفاع به إىل العباس ڤ.

(١) متفق عليه، رواه البخاري (٦٥٧٥)، ومسلم (٢٢٩٧)، من حديث ابن مسعود.
ادود (٦٥٠)، والطياليس (٢٢٦٨)، وابن أيب شيبة (٧٨٩٠)، وأمحد (١١٨٧٧)،  أبو  (٢) رواه 

والدارمي (١٤١٨)، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة.
(٣) رواه البخاري (٢٦٦١).

(٤) رواه مسلم (٢١٠٤)، وأمحد (٢٥١٠٠) من حديث أم املؤمنني عائشة.
(٥) متفق عليه، رواه البخاري (٤٠٩٠)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس بن مالك.

(٦) رواه البخاري (١٠١٠).
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ملاذا هم يف قبورهم مرهتنون مل ال خيرجون؟ إذا كانوا يف حياهتم ال 
ا وال موتًا وال حياةً  ا وال نفعً خيلقون شيئًا وهم خيلقون، وال يملكون رض2
ا؛ فكيف وهم أموات؟ ملاذا يُقصدون؟ إنْ هو إال اعتقاد أهنم  وال نشورً

جيلبون النفع أو يدفعون الرض وإال ملاذا يقصدون ؟
أنه ال  فيه  يعتقد  الذي  يدعو  أنه ال يوجد عىل وجه األرض من  ثم 
يملك اإلجابة والنفع والرض إال أن يكون جمنونًا، فهل هناك عاقل يقول: 
ا فيهم التأثري  ا؟! إال أن يكون معتقدً ا وال رضً أغثني يا من ال متلك نفعً
وكشف الرض وحتصيل النفع اللهم إال أن يكون جمنونًا، فحينئذٍ ال يؤاخذه 

اهللا عىل رشك أكرب وال أصغر.
احلق أنه مل يلتجئ إليهم إال العتقاده فيهم النفع والرض، فإن ما يف 
القلب من االعتقاد الفاسد قد عربّ عنه اللسان فصار يلهج بنداء غري 
العمل  يا سيدي، ثم عربّ عنه  يا ويل، يشء هللا  املدد  يا ويل،  اهللا: أغث 
فصار يقبّل جدران القبور، ويمسحها بيده، ويذبح النذور عندها عىل 

نية الشفاء.
  X   W   V   U   T   S   R   Q    P   O[ تعاىل:  اهللا  قال 
Za  `  _  ^  ]\   [  Z  Y [النحل:٢٠ـ٢١]، ما أعظمها 
من آية يف النعي عىل من يستغيث بغري اهللا تعاىل من اجلامدات واألموات، 

ويطلب منه ما ال يستطيع جلبه لنفسه، أو دفعه عنها.
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فليشغل من يستغيث هبم فكره، وحيكم عقله، ويتدبر حاله وأمره، فال 
يمكن ألي عاقلٍ حيتفظ بفطرته السليمة أن يصدق أن امليت يمكنه القيام 
بأي عمل بعد أن خرجت روحه من بدنه، وبطلت حركته، وفقد القدرة 
ا بالية ـ إال األنبياء، فإن  عىل الترصف، وأكل الدود جسده، وأصبح عظامً
م عىل األرض أجسادهمـ  وهم مع هذا كله كغريهم يف أن دعاءهم  اهللا حرَّ

واالستغاثة هبم رشك باهللا تبارك وتعاىل.
من الذي يصدق مثل هذه املزاعم؟ ألن هذه املزاعم التي يزعموهنا 
نلغي عقولنا  فهل  األموات!  األحياء فضالً عن  يفعلها  أن  يستحيل  مما 

التي منحنا اهللا لنصدقها؟
إن العقول املستنرية والفطرة السليمة ترفض بشدة تصديق مثل هذه 

اخلرافات؛ لما يف ذلك من خمالفة لسنن اهللا الرشعية والكونية.
ا: أن هذه مقالة املرشكني، واهللا تعاىل عاب عىل املرشكني جعلهم  ثالثً

  r[ :الشفعاء بينهم وبينه، وسامهم بسبب ذلك مرشكني، قال تعاىل
ے¡     ~    }   |   {   z   y   x   w   v    u   t   s
  ±   °   ¯   ®¬   «    ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢
  X  W   V [ :ا، وقوله تعاىل Z² [يونس:١٨]، سمى عملهم رشكً
 Zf  e   d   c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZY

  po  n  m  l  k   j  i  h  g  [ :[الزمر:٣]، فرد اهللا عليهم بقوله

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t







e E٧٣

Z  x          w   v  u  t   s  r   q [الزمر:٣]، سامهم كذبة كفرة؛ ألن 
األموات ما يقربوهنم إىل اهللا زلفى، األموات مرهتنون بأعامهلم، أليس يف 

هذا رد كافٍ وشافٍ من رب العباد ؟
بإذنه، والبد  إال  أحد ألحد  يشفع عنده  أن  اهللا ال يرىض  أن  ا:  رابعً

  ®  ¬  «  ª[ تعاىل:  قال  له،  املشفوع  راضيًا عن  سبحانه  يكون  أن 
 ZM  L  K  J  I[ :[البقرة:٢٥٥]، وقال تعاىل Z²±   °  ¯

[األنبياء:٢٨].

ثم أين الشافع امليت الذي قد كان ترابًا وأكلته اهلوام؟ وما يدريه عن 
   \  [   ZY  X  W  V  U  T[ :رىض اهللا عن املشفوع له؟ قال تعاىل

[  ^  _  `  Zb  a [الزمر:٤٣].. ا.هـ.

  J    I  H  G  F  E[  :y املوىل  اهللا؟ جييبه  ما حكم من يدعو غري 
   »  º  ¹   ̧ ¶[ :[الشعراء:٢١٣]، فإن فعل فاهللا جييبه ZM  L  K

¼  ½  ¾  ¿   ZÉ   È  Ç     Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À [املؤمنون:١١٧]، 
كٌ أكرب. واآليةُ نَصٌّ يف أنَّ دعاءَ غري اهللا واالستغاثة به رشِ

***
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ا أو غريه،  ويف اخلتام: ]Z[  Z  Y  X [الصافات:٨٧]، إذا دعوت نبي�
ر عىل سؤالك، وأرحم بك من ربك؛  فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك، أو يقدِ
، وال حيتج أحد  جة لك عىل ذلك ال نقالً وال عقالً ، وال حُ فهذا جهلٌ وضاللٌ

بام هو بعينه حجةٌ عليه، اللهم إال من ابتُيل بسوء الفهم وفساد التصور.
لت عن سؤاله إىل  وإن كنت تعلم أن اهللاَ أعلم وأقدر وأرحم، فلِامذا عدَ
سؤال غريه، وهو سبحانه القائل: ] -./Z10 [غافر:٦٠]، 
 ZÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  » [ :والقائل
[البقرة:١٨٦]، ملاذا تفزعون إىل غريه، هل اهللا عاجز؟! هل األموات أقرب إليكم 
من اهللا وأرحم بكم منه؟!وأعلم بحاجاتكم منه؟ أم وجدتم أن اهللا ال يسمع 

دعاءكم وال يتقبل عبادتكم حتى تذلوا لعبيده؟ ال يقول ذلك مسلم.
فلجوؤهم إىل غري اهللا ينبئ ويدل عىل ماذا؟

يك؟! طِ عْ ال يُ قُ بِه فَ تَعلّ ندَ بَابِ اهللاِ وتَ نْكرسِ عِ اكَ تَ أفرتُ
ي�ا؟! شِ دوةً وعَ ائِه غُ عَ ئِنّ إليْه، املُلِحّ يفِ دُ مَ اثِقُ بِه، املُطْ ك وأَنْت الوَ دّ راهُ يرُ أم تُ
والعبد ال يرتك ما حيبه وهيواه إال ملا حيبه وهيواه، ولكن يرتك أضعفهام 
واتُ  ى األمْ حَ َاذا أضْ ى إيْامننا وثِقتنا بِاهللا؟! ملِ هَ اذا دَ حمبة ألقوامها حمبة، مَ

د.. ذا األحَ ان هَ ا كَ نَه، أي� يْ يْنَك وبَ ا بَ دً ل أحَ عَ ْ ونِه؟!ال جتَ أً مِن دُ جَ لْ مَ

eE
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(١)  مدارج السالكني ٥٢٠/١.

*   للشاعر: عامد إبراهيم النايب.



    
   


  
 
   

 

*   وهللا در شيخ اإلسالم ابن تيمية ~ القائل(١):
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*  أخي القارئ الفاضل إليك القصيدة التوحيدية «اهللا موالنا»..

 شعر الشيخ/ خليل سليامن الطرابليس:
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C

نسأل اهللا حسن اخلامتة

*  أخي الكريم: هذا ما متكنت من مجعه يف األخطاء والبدع واالعتقادات 
التي تتعلق باملدينة النبوية، واملسجد النبوي، وقرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ومن اجلدير 

بالذكر أن أقول:
* تنبيه مهم: إن من الزوار للمدينة النبوية واملسجد النبوي وقرب النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص من تطغى عليه العاطفة، وتؤثر يف سلوكه فتدفعه إىل فعل ما ال جيوز 
نة وحسن مقصد، ولكن ذلك ال يعفيهم أمام اهللا y، وال يعفي  بنيّة حسَ
طلبة العلم من واجب اإلرشاد والنصح، وال يعفي العاطفة نفسها من 
نَّة رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تابعة هلا  املسئولية؛ ألن عاطفة املسلم حمكومة باتباع سُ
يْهِ مِنْ  بَّ إِلَ ونَ أَحَ تَّى أَكُ ، حَ مْ كُ دُ مِنُ أَحَ ؤْ ال خارجة عليها؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يُ
(١)»، وق د ذم اهللا y من اتبع هواه بقوله:  وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ
[الفرقان:٤٣]، أخي كن عىل حذر من هذه   ZÄ    Ã  Â  Á   À[

األخطاء والبدع واالعتقادات، وأنكر عىل من يفعلها باحلكمة واملوعظة 
العلم  احلق شيطان أخرس، وكاتم  فالساكت عن  احلسنة، وال تسكت 
[آل   Z+  *     )  (  '  &  %  $  #  "  [ ملعون: 

عمران:١٨٧].

(١) متفق عليه، رواه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) من حديث أنس بن مالك.
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احلجة  ويقيم  يبينها  أن  املسألة  y يف  اهللا  يعلم حكم  فعىل كل من 
ويقمع البدعة، وبخاصة أن هذا اجلهل والغلو واملخالفات مل تقف عند 
من  إىل  وجاوزهم  اهم  تعدَّ ولكنه   ، مقبوالً سهالً  األمر  فيكون  العوام، 
ينتسبون إىل اسم العلم ال إىل مسامه ففدح األمر وجثم الرش عىل ركبتيه 

يذود الناس عن اخلري كام تذاد اإلبل العطاش عن موارد املاء.

أخي إذا أشكلت عليك مسألة فاسأل عنها، واحتط لدينك؛ لقوله 
العلامء  اسأل  [النحل:٤٣]،   Z0   /  .   -    ,    +   *[ تعاىل: 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  منهج  بسلوك  هلم  املشهود  نَّة  للسُ املتبعني  املوحدين 

العلم والعمل.

أسأل اهللا y العيل القدير أن يطهرنا من الرشك والبدع واملعايص، 
إنه  اجتنابه  باطالً ويرزقنا  والباطل  اتباعه،  ا ويرزقنا  mيرينا احلق حق وأن 

سميع جميب.

 متت الرسالة املوسومة بـ «املدينة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة 
والسالم وما أحدث فيها»، واحلمد اهللا رب العاملني، وصىل اهللا عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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وكان الفراغ من رقمه غرة شهر رمضان املبارك لعام ألف وأربعامئة 
ملسو هيلع هللا ىلص، عىل يد مؤلفه العبد الفقري إىل  وتسع وثالثني من هجرة املصطفى 
رمحة ربه ومغفرته العبد األقل املنتظر لألجل: أمحد بن عبد اهللا السلمي 
عامله اهللا بلطفه اخلفي، وآجره عىل عوائد بره احلفي، وغفر له ولوالديه 

وملشاخيه وجلميع املسلمني.

وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

eE
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 وملزيد من البيان والتفصيل فيام يتعلق باملدينة النبوية

واملسجد النبوي وقرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلرياجع:

١ ـ املشاهدات املعصومية عند قرب خري الربية ملحمد املعصومي.
٢ ـ حتذير الساجد من اختاذ القبور مساجد لأللباين.

٣ ـ خمالفات احلج والعمرة والزيارة لعبد العزيز السدحان.
٤ ـ تنبيه زائر املدينة عىل املمنوع واملرشوع يف الزيارة، لصالح السدالن.
٥ـ  تنبيه األنام إىل املخالفات يف املسجد النبوي واحلرام لعبد اهللا احلديثي.
٦ ـ إرشاد الساري إىل عبادة الباري (القسم الثاين) ملحمد إبراهيم شقرة.

٧ ـ أوضح اإلشارة يف الرد عىل من أجاز املمنوع من الزيارة.
٨ ـ الصارم املنكي يف الرد عىل السبكي البن عبد اهلادي .

٩ ـ جملة البحوث اإلسالمية العدد (٤٨).
١٠ ـ التربك أنواعه وأحكامه للشيخ نارص اجلديع.

١١ ـ معجم البدع البن أيب علفة.
نَّة الصحيحة أليب  ١٢ ـ املنيحة يف أحكام احلج والعمرة من الكتاب والسُ

العينني.
١٣ ـ البيان ألخطاء بعض الكتاب للشيخ صالح الفوزان.

بورِ والتَّعازِي،   نائِزِ والقُ باجلَ تتعلق  عٌ وأَخطاءٌ وخمالفات شائِعةٌ  بِدَ ـ   ١٤
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بسوط ١٤٢٣هـ،  تقريظ الشيخ: عبد اهللا بن جربين وهو كتابٌ مَ
(ط: مكتبة املعارف).

١٥ـ  أحاديث منترشة مل تثبت يف العقيدة والعبادات والسلوك ١٤٢٧هـ، 
(ط: مكتبة الرشد).

بن  اهللا  عبد  الشيخ:  تقريظ  والشهور  باأليام  تتعلق  وأخطاء  بدع  ـ   ١٦
جربين ١٤٢٧هـ، (ط: دار القاسم).

١٧ـ  شفاء الصدور يف الرد عىل اجلواب املشكور لسامحة الشيخ حممد بن 
إبراهيم آل الشيخ ـ رمحه اهللا تعاىل ـ .

جليلة،  عظيمة  رسالة  ـ  الصدور  شفاء  ـ  األخرية  الرسالة  وهذه 
كتبت لدحض شبهات رفعت إىل امللك سعود بن عبد العزيز ~ 
لامء السوء ودعاة الضالل؛ قرروا فيها البدع واخلرافات  من قِبَلِ عُ
عليها،  واملساجد  القباب  وبناء  وتشييدها  القبور  برفع  ونادوا 
أن  إال   ~ منه  كان  فام  وزخرفتها،  لتنويرها  األموال  ورصف 
العامة،  اإلفتاء  دار  املوجودين يف  املقتد هبم  العلامء  إىل  بعث هبا 
وعىل رأسهم العامل العالمة مفتى الديار السعودية الشيخ حممد بن 
إبراهيم ~ وطلب منهم اإلجابة عىل ما أورده هؤالء املضللون 

جج متهافتة وعبارات مضللة. من شبهات داحضة وحُ

eE
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بورِ والتَّعازِي، تقريظ الشيخ:  نائِزِ والقُ عٌ وأَخطاءٌ شائِعةٌ يف اجلَ ١ ـ  بِدَ
غرية (ط: مطابع الكفاح). عبداهللا بن جربين ١٤١٤هـ، رسالة صَ

الفِطرِ  وزكاة  رمضان  بِشهرِ  ق  تتعلَّ باطلة  واعتقادات  شائعة  أخطاءٌ  ـ   ٢
بن  صالح  الدكتور  وتقديم:  جربين،  بن  اهللا  عبد  الشيخ:  بتقريظ  والعيدين، 

حممد احلسن ١٤١٦هـ (ط ١: مكتبة املعارف).
٣ ـ  كام اخترص هذا الكتاب الشيخ أبو إسحاق: إبراهيم بن أمحد اجلنويب 

١٤٢٥هـ، دار ابن خزيمة.
٤ ـ وللكتاب طبعة أخر بعنوان:أخطاءٌ شائعة واعتقادات باطلة تتعلَّق 
شوال  من  الست  وصيام  واالعتكاف  والعيدين  الفِطرِ  وزكاة  رمضان  بِشهرِ 
منقحة  مزيدة  الثانية  الطبعة  ورقائق،  ومواعظ  وفرائد  فوائد  مع  والقرقيعان 

مصححة، ١٤٣١هـ (مكتبة املعارف).
رب،  ٥ ـ  اإلِحداد ـ أقسامه ـ أحكامه ـ بدعه ـ فتاواه، ورسائل أُخر: الصَّ
تقريظ  وأمهها،  ضايا  القَ أخطر  يف  منها  بُد  ال  كلمة  موعظة،   ،تو الفَ طورة  خُ
الشيخ: عبد اهللا بن جربين، تقديم الشيخ: سليامن املاجد ١٤١٨هـ (ط: مكتبة 

املعارف بالرياض).
يخ عبداملحسن  واهر، بِتقريظ الشّ عاجلة بَعض الظّ ا وما عليها ومُ ٦ـ   أَفراحنا ما هلَ

البنيان، ١٤١٨هـ (ط: دار الذخائر بالدمام).
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٧ ـ  كام اخترص هذا الكتاب الشيخ خالد الرجاء حتت عنوان: أخطاؤنا يف 
أفراحنا، (ط: دار ابن خزيمة).

حاديث واآلثار مع  جة األَ رَّ حة وخمُ نَقَّ زيدة ومُ ٨ ـ  وللكتاب طبعة أُخر: مَ
ا ١٤٢٨هـ (ط: دار ابن خزيمة). ا وتَضعيفً احلكم عليها تَصحيحً

ِ ١٤٢٠هـ  ربَ ظاتِ والعِ ِ ملسو هيلع هللا ىلص: وما فيها منَ الدروس والعِ يِّدِ البَرشَ فاةُ سَ ٩ ـ  وَ
(ط: مكتبة املعارف).

١٤٢٣هـ (ط: دار القاسم) دَّ منهُ د للذي ال بُ وَّ ١٠ ـ  تَزَ
ين  يام واالعتِكافِ وزكاة الفِطرِ والعيدَ ١١ـ   مخسامئة حديث مل تثبت يف الصِّ

واألَضاحي) ١٤٢٣هـ (ط: دار ابن اجلوزي).
والتَّعازِي،  بورِ  والقُ نائِزِ  باجلَ تتعلق  شائِعةٌ  وخمالفات  وأَخطاءٌ  عٌ  بِدَ ١٢ـ  
بسوط ١٤٢٣هـ (ط: مكتبة  مَ اهللا بن جربين وهو كتابٌ  الشيخ: عبد  تقريظ 

املعارف).
ياعِ ١٤٢٤هـ (ط: دار ابن اجلوزي). ١٣ ـ  أخالقٌ عىل طريقِ الضّ

١٤ـ   إحتاف املالح فيام حيتاجه عاقد النكاح، تقديم الشيخ عبد اهللا املحيسن 
١٤٢٥هـ (ط: دار ابن اجلوزي).

١٥ـ  قصص وعرب ووقفات ووصايا وعظات ١٤٢٧هـ (ط: دار ابن خزيمة).
١٦ـ بدع وأخطاء تتعلق باأليام والشهور، تقريظ الشيخ: عبد اهللا بن جربين 

١٤٢٧هـ (ط: دار القاسم).
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١٧ـ   أحاديث منترشة مل تثبت يف العقيدة والعبادات والسلوك ١٤٢٧هـ(ط: 
مكتبة الرشد).

١٨ـ إحتاف األنام بام يتعلق بالصالة والسالم عىل خري األنام ملسو هيلع هللا ىلص، مسائل 
وفضائل وصيغ بدع ومواطن وفتاو وأحكام، ويليه ملحق بـ «بيان أحاديث 

مل تثبت يف الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص» ١٤٢٨ هـ (ط:دار القاسم).

١٩ ـ  ثالث رسائل يف الدفاع عن العقيدة:

الرسالة األوىل: القوادح العقدية يف قصيدة البوصريي الربدية.

الرسالة الثانية: تنبيهات عىل ما يف دالئل اخلريات من شطحات.

الرسالة الثالثة: إحتاف األحياء بخالصة الكالم عىل أيب حامد وكتابه 
اإلحياء، تقديم العالمة الشيخ د: عبد اهللا بن جربين، عضو اللجنة 
كبار  هيئة  عضو  الشثري  نارص  بن  سعد  د:  والشيخ  ا،  سابقً الدائمة 
الدعوة  مركز  مدير  البنيان  حممد  بن  املحسن  عبد  والشيخ  العلامء 

واإلرشاد بالدمام سابقا ١٤٢٨ هـ، ط: مكتبة الرشد.

وتنبيهات  وخمالفات  بدع  إىل  للمقابر  والزائر  للموتى  املشيع  تنبيه  ـ    ٢٠
ومالحظات وعظات ومسائل تتعلق باملقابر١٤٣١هـ، دار ابن خزيمة.

٢١ـ   منزلة الفتو وعظم اإلقدام عليها، وأن السلف كانوا يتوقوهنا، وجترؤ 
تقديم:صاحب  بغري علم،  اهللا  القول عىل  من  الزمان  هذا  الناس يف  من  كثري 

السامحة: مفتي عام اململكة ١٤٣٢هـ، ط: مكتبة املعارف بالرياض.
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 ،٢٢ ـ  القرآن الكريم، فضائل، آداب، قواعد، بدع، مسائل، فوائد، فتاو
ويليه:  الكريم،  القرآن  مع  الصالح  لسلفنا  ساطعة  ونامذج  ناصعة  صفحات 

ملحق أحاديث مل تثبت تتعلق بالقرآن الكريم ١٤٣٢هـ، دار ابن خزيمة.
٢٣ ـ  رسالتان: األوىل: أخبار واهية وأساطري وغرائب وإرهاصات قرنت 
املعارف  الثانية: دحض شبه واهية متهافتة ١٤٣٢هـ، ط مكتبة  ملسو هيلع هللا ىلص.  بمولده 

بالرياض.
٢٤ ـ  وأدهى من املوت ما وراءه.. فامذا يا تر أعددنا له؟ ١٤٣٢ هـ، دار 

كنوز إشبيليا بالرياض.
٢٥ ـ  رسالة موجزة ببيان أخطاء وخمالفات ال أصل هلا منترشة عند القبور، 
تقديم: صاحب السامحة: مفتي عام اململكة ١٤٣٢هـ، مكتبة املعارف بالرياض.

٢٦ ـ  رقية الزنى وظواهرأخر ١٤٣٢هـ، مطابع احلسيني باألحساء.
ومالحظات  خمترصة  تنبيهات  األوىل:  الرسالة  موجزتان:  رسالتان  ـ   ٢٧
ما  بيان  يف  املخترصة  الرسالة  الثانية:  الرسالة  األموات.  بتشييع  تتعلق  مهمة 
يتعلق باأليام والشهور من بدع مشتهرة، تقديم: صاحب السامحة: مفتي عام 
اململكة ١٤٣٢  هـ، دار كنوز إشبيليا بالرياض، رسالة بعنوان: اهللا جل جالله 

يراين، ووقفات مع نامذج ساطعة وقصص رائعة.
٢٨ ـ  أما آن األوان؟ كفى يا نفس ما كان.

الفِطرِ  وزكاة  رمضان  بِشهرِ  ق  تتعلَّ باطلة  واعتقادات  شائعة  أخطاءٌ  ـ   ٢٩
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والعيدين واالعتكاف وصيام الست من شوال والقرقيعان مع فوائد وفرائد 
مكتبة  ١٤٣١هـ،  مصححة  منقحة  مزيدة  الثانية  الطبعة  ورقائق،  ومواعظ 

املعارف.

يليها  باألضاحي،  تتعلق  باطلة  واعتقادات  شائعة  وأخطاء  بدع  ـ   ٣٠
[أحاديث مل تثبت يف األضاحي]، يليها موعظة. مكتبة املعارف بالرياض.

نَّة والبدع  ٣١ـ   أحكام املرىض وأهل املصائب والتعازي واألموات بني السُ
ووفاته وأحاديث مل تثبت،  ملسو هيلع هللا ىلص  واخلرافات]، ويليه ملحق: مرض رسول اهللا 

مكتبة املعارف بالرياض.

٣٢ ـ  يا ابنة اإلسالم األبية.

.y ٣٣ ـ  أين نحن من تعظيم اهللا

اإلسالم  أطفال  من  رائعة  وطرائف  معربة  ومواقف  مؤثرة  قصص  ـ   ٣٤
وشبابه.

٣٥ ـ  إحتاف املالح فيام حيتاجه عاقد النكاح.

٣٦ ـ  كن عىل وجل فاألمر جلل.

٣٧ ـ  يسموهنا بغري اسمها.

٣٨ ـ  إنه العظيم جل جالله.

وأقوال  واعتقادات  وأخطاء  بدع  من  البرش  بني  وانترش  اشتهر  ما  ـ   ٣٩
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كبار   بفتاو مدعمة  وأشعار،  ونرشات  وكتب  وقصص  وأحاديث  وأمثال 

العلامء وبعض املواقع السلسلة األوىل.

٤٠ ـ  املدينة النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم وما أحدث فيها. 

وهي هذه الرسالة.

V
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