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 القرب؟ ماذا تعرف عن  

 فعله عند القرب   ال جيوز ـ ما  2
 
إنَّ احلمدَ هلل حنمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد اهلل ُفال مضل له،   

 ، وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممدًا عبدهُ ورسولُه. إله إال اهلل ومَن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

 

 ( 102)آل عمران:   ﴾  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ تَمُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ   ﴿
 

الَّذِي خَلَقَكُ   ﴿ رَبَّكُمُ  اتَّقُواْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  نَّفْ يَا  مِّن  اللّهَ  م  وَاتَّقُواْ  وَنِسَاء  كَثِريًا  مِنْهُمَا رِجَالًا  وَبَثَّ  زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  سٍ 

 ( 1)النساء: ﴾  الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  70وْلًا سَدِيدًا )هَ وَقُولُوا قَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ   ﴿

 (71،70:)األحزاب  ﴾ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا 
 

 أما بعد....  
ا، وكل حمدثة بدعة، وكل  ور حمدثات األم   ، وشر ملسو هيلع هللا ىلص فإن أصدق احلديث كتاب اهلل ــ تعاىل ــ، وخري اهلدي، هدي حممد 

 بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار. 
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 نبض الرسالة 
 

 ما هي األمور اليت ال جيوز فعلها عند القرب؟ 
: الذبح والنحر  .أوالا

 .اثنياا: قراءة القرآن عند القرب
 .اثلثاا: الـطَـّـواف بـالـقـرب

ا للقرب  . رابعاا: الدعاء متوجها
 . ابليد والتَّمسح به الهالقرب واستقب خامساا: تقبيل

 .سادساا: املشي على القرب
 .سابعاا: اجللوس على القرب

 .اثمناا: إيقاد اّلسُّرج عند القرب
 .اتسعاا: نبش القرب لغري سبب شرعي

 .عاشراا: بناء املساكن على القبور
 .احلادي عشر: شدُّ الرِّحال والسفر إىل القبور

االثاين عشر: اختاذ القبو   .ر عيدا
 .شر: الصالة إىل القبورعالثالث  

 .الرابع عشر: بناء املساجد على القبور
 

 شـبـهــات والـرد عـلـيـهــا: 
 . بعض املصادر للرد على شبهات القبوريني
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 ؟فعلها عند القرب وزجيال س: ما هي األمور التي 
 :الذبح والنحر :أوالً 
 سالم.من األمور احملرمة اليت هنى عنها اإل وهذه
  :قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  رضي هللا عنه عن أنس" ابب كراهية الذبح عند القرب" نهسنيف ود اأبو دج أخر فقد 

 .أي ذحبه :ر احليوانوعق   ." يف اإلسالم ر  ق  ال ع   "
 .رون عند القرب بقرة أو شاةعقكانوا ي  :قال عبد الرزاق بن مهام

ومن يفعللل ذلللد خقللد  للال   ،قبلن د القرب كما كان يفعل مبيان إىل أن اإلسالم قد منع الذبح عن  :ويف احلديث
 .م اإلسالميتعال
.  " عند القرب خمذموم حلديث أنس هذا وأما الذبح والعقر" (: 5/320)يف اجملموع   -رمحه هللا -قال النووي و  
 اهل
ازيه على خعله ألنه  جن ، يقولون: الرجل اجلواداإلبل على قرب  ونعقر ي كان أهل اجلاهلية  :-رمحه هللا-قال اخلطايب و 
بعللد تاتلله كمللا   ا، ختكللون مطعملل  والطللر أكلها السللبا تخيطعمها األضياف، خنعقرها عند قربه خيعقرها يف حياته  ن  كا

ن   اهم َمن كان يللذهيف يف ذلللد إىل أنلله إذا عقللر  راحلتلله حيللر يللوم القيامللة راكبلل  نيف حياته، وم اكان مطعم   ، ومللَ
 هلاالبعث بعد املو . م يف َمن يرى منها على مذه، وكان هذيعقر عنه ُحير راجال  

"إن صللاحيف القللرب كللان يعقللر  ويقولـون: -أي ينحروهنللا  -كانوا يعقرون اإلبللل علللى قبللور املللوتى   :وقال يف النهاية
بعللد وخاتلله، وأصللل العقللر: ضللرب قللواام البعللر أو اليللاة  لسللي  وهللو  مبثللل صللنيعه ئللهكاخأايم حياتلله، خنلألضللياف 

 هلا. قاام
 .الهَّ فهو من البدع واملنكرات اليت يفعلها بعض اجلج  ،عند القبور بحالذ ...حذر أخي املسلماف

وليحللذر مللن هللذه البدعللة اللليت يفعلهللا بع للهم، وهللو أهنللم  ملللون أمللام "  (:3/266)  "املدخل"قال ابن احلاج يف  
خّرقلُلوه مللع اخلبللز، و  ا مللا أتللوا بلله بعللد الللدخن، ويسمون ذلد بعياء القرب، خإذا أتوا إىل القللرب ذحبللو اجلنازة اخلرخان واخلبز

 هل   تصارا. " يف اإلسالم ر  ق  ال ع   " عن هذا وقال: هنى ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب وهذا خمال  للُسنَّة، وهو من خعل اجلاهلية، 
عنه  خمنهي    -يعين عند القبور   -وأما الذبح هناك " :االقتضاء يف  -رمحه هللا- بن تيميةاقال شيخ اإلسالم و 

 .أكل حلمه )اإلمام أمحد( هللا عبدوكره أبو  .ذا احلديثهلوغرهم  أصحابناذكره  ،امطلق  
 .أو حنوه ز  بق عند القرب بُ د  صَ هذا ما يفعله كثر من أهل زماننا يف التَّ  ويف معىن :أصحابناقال 

 
  هلا إ راج الصدقة مع اجلنازة بدعة مكروهة، وهو ييبه الذبح عند القرب. قال الشيخ تقي الدين:و 

نَّة يف أخعللال القللرب اإلسللرار  للا مللن الللرايء و  -عنللده أي الللذبح  -عنـد القـرب والعقـر السللمعة واملباهللاة والفوللر، والسلل 
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دون اجلهر خهللو أسلللم، وامليللي بللذلد أمللام اجلنللازة اللع بللا إايهللار الصللدقة والللرايء والسللمعة واملباهللاة والفوللر، ولللو 
 )قاله اجملد يف شرحه( هلا ة.َسِلَم من البدع ااحل  ص ؛ لكان عمال  االبيت سر  تصّدق بذلد يف 

 : -رمحه هللا- األلباين قال
شرك صريح وأكله  القرب كما يفعله بعض اجلهال خهو حيف اوأما إذا كان لص ،هذا إذا كان الذبح هناك هلل تعاىل"

ا الذبح نخالفسق ه (121:األنعام) ﴾  لَفِسْق  لَيْهِ وَإِنَّهُ  وَالَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَ   ﴿  :عاىل كما قال ت  ،حرام وخسق

 ( 145:األنعام) ﴾  بِهِ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ    اأَوْ فِسْقً  .. . ﴿ : كما قال تعاىل ،هللا لغر
ملعـون مـن ذبـح لغـري " :ويف رواية - ." بح لغري هللاذ منلعن هللا  ":قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب مسلم وقد أخرج اإلمام 

 ."هللا 
 
مــن الناحيــة ت القــرب جــا ز ليلــة دخــول امليــالــذاب ح هــل ذبــح  :الفــوزان وفيــه وقــد وجــه ســضال لفضــيلة الشــيخ •

ربون عتـوي ،هلـا النـاس ليـوكلوا مـن هـذاب الـذاب ح ىدعحيـث يـج  " عشـاء امليـت "وهي ما يسـميه النـاس  الشرعية؟
 ؟عن روح امليت ذلك صدقة

ألنلله    ؛اس من هذه الذ اح وهذه الوليمة هللذا مللن البللد  احملرمللةالنام طعذبح الذ اح ليلة وخاة امليت وإ  :واجلواب
هللذا  اثنيـة:ومـن ححيـة  .وعلللى يصلليت وقللت معللا  لصللدقة علللى امليللت ،العمللل على هللذا  يرد يف الير  ما يدل

 ؛خقللراءورمبللا يكللون خلليهم صللغار و  ،امليت ةذا الطعام من تركه الذ اح وهإذا كانت هذ (امليت ةورث)   لورثة  إجحاف
ومن  ،اهيعل واالستمرار اهوة على ما ذكران من أن هذه بدعة يف الير  ال جيوز عملعال ، م خيكون هذا إجحاف  

  احلاجللة ويف أوقللا ،خإنلله يتصللدق عنلله مللن ماللله اخلللا  ،أو غللر ذلللد ...راد أن يتصدق عن امليت بطعام أو حلللمأ
رقم  2ـفتاوى الشيخ الفوزان ج) لعمل  ا.ة للير  ال جيوز اوالعوااد املوالف ،دون تقيد بليلة معينة أو وقت معا 

133) 
 
ــ • ــاء وفيـــهويف ســـضال آخـــر وجـــه لل نـ ــاء للقبـــور يـــوم  :ة الدا مـــة للبحـــوم العلميـــة واإلفتـ مـــا حكـــم زنرة النسـ

 ؟مر واللحم عندها وتوزيع اخلبز والتَّ  ،اخلميس
هللد ع  ألنلله   يلُ  ؛ال يكون توزيعها عند القبور كنل ،الصدقة عن امليت ميروعة لألحاديث الثابتة يف ذلد  :واجلواب

 منكرة  ةكان بدعخ ،وال زمن الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصذلد يف زمن النيب 
وكلللذا  "دم يف أمــرح هــذا مــا لــيس منــه فهــو رد حــمــن أ" :يف صــحيح البرــاري ملسو هيلع هللا ىلصملــا تبــت مــن قــول النــيب 

للبحـوم  الدا مـةلل نـة )ا .وسلللم ى هللا علللى نبينللا ومللد وحللله وصللحبهوصلللّ  ،و هلل التوخيللق  .لصللدقةيصيت يللوم ل
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 العلمية واإلفتاء(
 
 .وكذلك ال جيوز توزيع املال يف املقربة •

هل جيوز تقسيم النقود يف املقـربة علـى  :وفيه " 4990 "فتوى رقم  فقد وجه هذا السضال إىل الل نة الدا مة
 ؟حسب العادة اجلارية بني الناس

 ،قبللله أو ،م صللدقا  يف املقللربة بعللد دخللن امليللتقسللِّ يُ  ملسو هيلع هللا ىلصلنلليب كن ا  يلكن    ،ةالصدقة عن امليت ميروع  :واجلواب
ختقسلليمها يف املقللربة بدعللة  ل رضللي هللا عللنهمل مع كثرة تيييعه اجلنااز وزايرتلله القبللور وأصللحابه  ،أو يف أي وقت ح ر

ــة  .لللله وصلللحبه وسللللمحو هلل التوخيلللق وصللللى هللا عللللى نبينلللا وملللد و  .ملسو هيلع هللا ىلصيلللال  هلللدي رسلللول هللا  ــةلا)الل نـ  دا مـ
 حوم العلمية واإلفتاء( للب
 

 :تنبيه
دقة علللى امليللت خللال  س العقر: الذبح عند القرب، وأما ما يذحبه اإلنسان يف بيته ويطعمه الفقللراء صلل " قال العلماء:

 ." وال مفا رة ،وال مسعة ،به إذا   يقصد به رايء  
 

 
ً
 :قراءة القرآن عند القرب :اثاني

يف شرحه للعقيدة الطحاوية  -رمحه هللا-الف ابن أيب العز احلنفي ونقل هذا اخل  ،وقع اخلالف يف هذاب املسولة
 -أقوال: ثة ثال على "وا تل  العلماء يف قراءة القرحن عند القبور فقال:
  ؟الدخن تكره بعدوالقول الثالث:  ،ال  س  ا وقت الدخنوالقول الثاين:  ،تكره األول:

 عنـه، يف روايـة وأمحـد ،الـكوم ،حنيفـة وأبـوممن قال هبـذا:   :ا لكراهة مطلقا وهم من قالوا اب  أما القول األول  -
 عنها، خكذلد القراءة. منهي، والصالة عند القبور ودث   ترد به السنة، والقراءة تيبه الصالة هو أمر قالوا:و 
 ية،يف روا -د وأمح ،حممد بن احلسن :وممن قال هبذا (الدفنلقراءة عند اب )أيال أبس هبا   وهناك من قال:  -

أنلله أوصللى أن يُقللرأ علللى قللربه وقللت الللدخن بفللواتح سللورة البقللرة  -رضللي هللا عنهمللا -واسللتدلوا مبللا نُقللل عللن ابللن عمللر
 ."البقرة"عن بعض املهاجرين قراءة سورة  ا، ونُقل أي   و وامتها

 .رواية عن اإلمام أمحد وهي ال أبس هبا وقت الدفن فقط، وتكراب بعداب، وهناك من قال: -
خإنلله  ،عنده ل خهذا مكروه للقراءة، أما بعد الدخن كالذين يتناوبون القرب قل عن ابن عمر وبعض املهاجريننُ  أ ذ مبا

، وهللذا القللول لعللله أقللوى مللن غللره، ملللا خيلله مللن سللل  مثللل ذلللد أصللال  و  ينقللل عللن أحللد مللن ال   أت  بلله السللنة،
 . صرف(بت، هـ من كالم ابن أيب العزا)التوخيق با الدليلا. 
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دث   تللرد بلله السللنة، ومللا رُ  هــو القــول األول القا ــل: راجح:الــ رضللي هللا - وى عللن ابللن عمللرإن هللذا األمللر وللُ
 وا ذلد أو أوصوا به خهو غر اثبت.ين أهنم خعلوبعض املهاجر  -امعنه

  .ما يدل على خالف ذلك ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  بل الثابت ،غري جا ز وغري مشروع فقراءة القرآن عند القرب
ال جتعلوا   ": قال ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا رضي هللا عنه  إلمام مسلم يف صحيحه عن حديث أيب هريرةقد أخرج اف

   ." قرأ فيه سورة البقرة ت الذي يمن البي []ينفر إن الشيطان يفر ،بيوتكم مقابر
 .خفي هذا احلديث دليل على أن املقابر ال يقرأ خيها القرحن

 ." اجتعلوها قبورا يف بيوتكم وال  البقرة وا سورةءاقر  " :وعند البيهقي بلفظ
 واملشروع هو الدعاء هلم فقط.

مْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ؤُوا مِن بَعْدِهِوَالَّذِينَ جَا ﴿  :قال تعاىلف  ،وقد صرح القرآن الكرمي ابلدعاء لألموات

 (10:احلشر) ﴾ بِالْإِميَانِالَّذِينَ سَبَقُونَا 
  ءة على املقابر وغرها.ال القرا ،ا هو امليرو ذه

خهللذا كللله عللرق قليللل زااللل مللن مللال  اء إىل املقللابر  للل  اجلنللااز للقللراءة مللن أجللل قللر  أو رغيلل  أووذهللاب القللرَّ 
 (41:البقرة) ﴾ فَاتَّقُونِوَإِيَّايَ  اقَلِيلً اتَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنً وَالَ ﴿ :قال تعاىل ،ةميظة عسَّ  

ارَ أُولَـئِكَ مَـا يَـأْكُلُونَ فـِ  اقَلِيلً ا يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًإِنَّ الَّذِينَ  ﴿  :تعاىل  الوق وَالَ ي بُطُـونِهِمْ إِالَّ النَـّ

 .(174:البقرة) ﴾ يم أَلِيُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاب  
  ."ت فإنـــه اين يســـوليـــاســـتغفروا ألخـــيكم وســـلوا لـــه التثب ":يقـــول كمـــا يف مســـتدرك احلـــاكم ملسو هيلع هللا ىلصلنـــيب ا وكـــان

 (945 :صحيح اجلامع)
 بن حسن عن األذان والقراءة عند القرب بعد دفن امليت؟ وسجئل فضيلة الشيخ عبد الرمحن  •

سلطان، وال خعله أحد تن يُقت ى به، وقد هنى ا أنزل هللا  ا من  األذان عند القرب بدعة منكرة م  فوجاب فضيلته:
 ذريعللة إىلون لعمللا هللو دون ذلللد، مللن الصللالة يف املقللربة، وإليهللا، وإن كللان املصلللي ُيصلللي هلل؛ لللئال يكلل  ملسو هيلع هللا ىلص النلليب

ن أمحللد كراهللة : نقللل ااعللة علل -رمحلله هللا  - الملال شلليا اإلسلل لراءة حللال الللدخن، خقلل لأمللا القلل تعظيم القبلللور وعباد،للا، 
، كاعتيللاد القللراءة ا ، وعليها قدماء أصحابه. وال ر للت يف اعتيللاده عيللد  ة على القبور، وهو قول اهور السلالقراء

 :السـنية )الـدررهل ابدعة، ولو للقراءة، ولو نفع لفعلها السل . عنده يف وقت معلوم، واياذ املصاح  عند القرب 
6/142) 
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ــة • جيــوز قــراءة الفاوــة أو شــيء مــن  هــل :وفيــه" 1333 "فتــوى رقــم  الدا مــة هــذا وقــد ورد ســضال إىل الل ن
 ؟وهل ينفعه ذلك ،القرآن للميت عند زنرة قرباب

مــن  ،وتعلموهللا منلله ،أصللحابههللا مَ مللوا   دعيللة علَّ ويللدعو لأل ،أنلله كللان يللزور القبللور ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب ثبللت عللن  :واجلــواب
نسول هللا لنـا ولكـم  ،الحقونهللا بكم  إن شاء وإحَّ  ،منيكم أهل الدنر من املضمنني واملسليالسالم عل"  :ذلك

ولو كان ذلد  ،أو حاي  منه لألموا  مع كثرة زايرته لقبورهم ،أنه قرأ سورة من القرحن  ملسو هيلع هللا ىلصو  يثبت عنه    ،"العافية 
 :تعـاىل بقولـه فإنـه كمـا وصـفه ،وأداء لواجلليف الللبال ورمحة  ألمة  ،ألصحابه رغبة يف الثواب هُ نَ وبيلَّ   ،لفعله  اميروع  

   خلما .(128 :التوبة) ﴾ اءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيز  عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيص  عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِنيَ رَؤُوف  رَّحِيم دْ جَلَقَ  ﴿
 ،ثللرهخللاقتفوا أ -رضللي هللا عللنهم-وقللد عللرف ذلللد أصللحابه  ،ذلد مع وجود أسبابه دل علللى أنلله غللر ميللرو   ليفع

عللة دخكانللت القللراءة هلللم ب ،لألمللوا  قللرحان   قللراواو  يثبللت عللنهم أهنللم  ،عنللد زاير،للم والللدعاء لألمللوا   واكتفوا  لعللربة
  :أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوقد تبت عنه  ،ودثة

وصلللى هللا علللى نبينللا ومللد وحللله  ،و هلل التوخيللق (متفـ  عليـه) ." هذا ما ليس منـه فهـو رد من أحدم يف أمرح  "
 (تاءفمية واإلة للبحوم العلالل نة الدا م) م.وصحبه وسل

 
 
ــور علــى الــدرب"جــاءت يف  ىعلــى فتــو  اردا ( 160-1/157) -رمحــه هللا-جــاء يف فتــاوى ابــن عثيمــني  •  "ن

 ؟هل هي جا زة أم ال ،لقبورعلى ا ةما حكم القراء :وفيها 
اخللللق أعلللم وهللو  ملسو هيلع هللا ىلصورسللول هللا  ،وهي بدعة ،القراءة على القبور غر ميروعة  :-رمحه هللا-فقال فضيلة الشيخ  

كـل بدعـة   " :ملسو هيلع هللا ىلصيقللول  ،وأنصح اخللق خيما يريللده ،وأخصح اخللق خيما ينطق به  ،وأعلم اخللق مبا يقول  ،بيريعة هللا
خجميع البد  ضاللة  للذا الللنت احملكللم البليللو الللذي لللو  ،شيءمنها  ىنث  تلَ س  لعامة ال يُ ه اجلملة الكلية اوهذ "ضاللة  

و  يسنها  ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب خالقراءة على القبور بدعة   تكن يف عهد  ،اكبر    اسفر    حتملويفسره ال  صلهيف أنأن أحد أراد  
كم دار قـوم يعلـ مالسـال ":إىل أن يقولللواوإمنا كان يقللول ويرشللد أمتلله  ،وال إبقراره ،وال بفعله  ،ال بقوله  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  
نســول هللا لنــا ولكــم  ،خرينو تا ومــنكم واملســمنــَّ يــرحم هللا املســتقدمني  ، إن شــاء هللا بكــم الحقــونوإحَّ  ،مــضمنني
 ."لنا وهلم  اللهم ال ورمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم واغفر ،العافية
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  :تنبيهات 
 .-كما مر بنا   -ال جيوز قراءة الفاوة عند القرب -1

ميروعيته تدل على عدم اديث عند الزايرة للمقابر تا ال أصل له يف السنة بل األح اخقراءة الفاحتة أو القرحن عموم  
رضللي هللا  -لته عاايللة أوعلمهللا للصللحابة السلليما وقللد سلل  ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب لفعلهللا  ةذ لللو كانللت ميللروعإ -نللابمللا مللر ك  -

واللللدعاء و  يعلمهلللا أن تقلللرأ الفاحتلللة أو غرهلللا ملللن  السلللالم ملسو هيلع هللا ىلصهلللا النللليب مخعل ،عملللا تقلللول إذا زار  القبلللور -عنهلللا 
 .القرحن

ن رسـول  -يعـ  األمـوات  -هلـم  أقـولكيـ    ":قالت -نها ضي هللا عر -عا شة مسلم عن  فقد أخرج اإلمام  
 ،خرينو سـتيـرحم هللا املسـتقدمني منـا واملو  ،السالم علـى أهـل الـدنر مـن املـضمنني واملسـلمني :قويل:"  قال  ؟هللا
 ." ح إن شاء هللا بكم الحقونإو 

كم أهـل يالسـالم علـ ":لـوان يقو أىل املقـابر كـان يعلمهـم إذا خرجـوا إ  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرج اإلمام مسلم كذلك أن النيب  
 ." أنتم لنا فرط وحنن لكم تبع نسول هللا العافية الدنر من املضمنني واملسلمني وإح إن شاء هللا بكم الحقون

 ملسو هيلع هللا ىلصذللللد كيلل  وأت للر البيللان علللن وقللت احلاجللة ال جيللوز يف حقللله  ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب ة ميلللروعة ملللا كللتم خلللو كانللت القللراء
نللا  لسللند الثابللت دل علللى أنلله   يخللإذا   ينقللل إل ،نللايلنقللل إل مللن ذلللد ائ  علمهللم شللي ملسو هيلع هللا ىلصنلله أخكيلل   لكتمللان ولللو 

 .يقع
إذا  :"أن مللا ورد أن اإلمللام أمحللد قللال لعاخللاان هللا تعللاىل وإايك ل  ...علم اي أ لليا  :قال صاحب السنن واملبتدعات

ثواب ذلد ألهل املقابر خإنه يصل  اواجعلو  ،﴾ هُ أَحَد اللَّ   هُوَ  قُلْ  ﴿و  ،واملعوذتا   ،الكتاب  فاحتةب  واءقر خااملقابر    مد لت
 هلا .  يصح أصال   "، هميإل
 
اإلخــاليف يف مكــان  هــل جيــوز قــراءة ســورة الفاوــة وســورة :وفيــه الدا مــة ه لل نــةجــو  ا يضــا أويف ســضال آخــر  •

 ؟أم هي بدعة سيئة أنمبعد تالتة  وسكن املتوّفَّ 
الفاحتللة وسللورة اإل للال  أو يدل على ميللروعية قللراءة سللورة  من السنة لكتاب والال من ا  ال نعلم دليال    :واجلواب

قللل بعللي التللابعا نُ وال نعلم أن أحدا من الصللحابة أو التللابعا أو ا ،بعد ثالثة أايم غرمها يف مكان أو سكن املتوىف
ميللروعيته خعليلله  ىعلل ومللن ادَّ  "لــيس عليــه أمــرح فهــو رد  مــن عمــل عمــالا  ":ملسو هيلع هللا ىلصلقولــه  ،عنلله ذلللد واألصللل منعلله

الل نــة الدا مـــة ) .وصللللى هللا عللللى نبينلللا وملللد وحلللله وصلللحبه وسللللم ،و هلل التوخيلللق ،(500فتــوى رقــم ). للللدليلا
 (للبحوم العلمية واإلفتاء

 
 ،ون الفاوــة بعــد الصــالة علــى أســاس أهنــا دعــاءءعــن بعــض النــاس يقــر  - حفظــه هللا - الفــوزان وســئل الشــيخ •
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 ؟فما هو احلكم يف ذلك ،ىاملوت حروا أل أخرىمث قراءهتا مرة  ؟ءشيفهل هذا من السنة يف 
 ،كرسللييللة الحوإمنا الللذي ورد هللو قللراءة  ،من سنة رسول هللا خال أعلم له دليال    ،أما قراء،ا أد ر الصلوا   :فوجاب

لسللور بعللد بقراءة هذه ا ورد  األحاديث ﴾ النَّاسِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ  ﴿و ﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿و ﴾ هُوَ اللَّهُ أَحَد   قُلْ  ﴿و
اليت ذكرانها ال تقرأ على   والسور  .راء،ا بعد الصالةقعلى ميروعية   خال أعلم دليال    ،وأما الفاحتة  ،الصلوا  اخلمس
وأملللا قلللراءة الفاحتلللة ألروا   .وإمنلللا يقراهلللا كلللل مسللللم لنفسللله خيملللا بينللله وبلللا نفسللله ،وبصلللو  مرتفلللعصلللفة ااعيلللة 

وال من عمل  ،ملسو هيلع هللا ىلصألن هذا   يرد من سنة رسول هللا  ؛األموا  ال تقرأ هلا الفاحتةوا  وأر  ،خهذا من البد   ؛موا األ
وإمنللا امليللرو   ،وال يف غللره ،وال يف البيللت ،وال يف املقللربة ،ال يف املسللجد ،مبتللد  شلليءوإمنللا هللو    ،سل  هذه األمللة

هللذا هللو الللذي ورد  بلله  ،نهمج علل واحللل  ،والتصللدق عللنهم ،لرمحللةلألمللوا  الللدعاء هلللم إذا كللانوا مسلللما  ملغفللرة وا
 ولللدث وبدعلللة. شللليءخهلللذا  ،أو قلللراءة الفاحتلللة ألروا  األملللوا  ،أملللا قلللراءة القلللرحن الكلللرا ألروا  األملللوا  ،األدللللة

 (133يخ الفوزان اجلزء الثاين رقم فتاوى الش)
فقراءهتا وقت الزنرة بدعة وهكذا قـراءة غريهـا  ،نحيقرأ سورة الفاحتة وال غرها من القر   ملسو هيلع هللا ىلصايرة  ال الز لو  يكن ح
  (صحته ىمتف  عل) ."يس فيه فهو رد من أحدم يف أمرح هذا ما ل " :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيب  ؛من القرآن

  ."ليس عليه أمرح فهو رد  من عمل عمالا  ":ملسو هيلع هللا ىلصيقول  -رمحه هللا- ويف رواية مسلم
نــه كــان يقــول يف أ ملسو هيلع هللا ىلصعــن النــيب  - هللا عنهمــا ي رضــ -هللا األنصــاري  مســلم عــن جــابر بــن عبــد صــحيحويف 

اهتا ـوشـر األمـور حمدتـ ،خـري اهلـدي هـدي حممـدو  ،فإن خري احلـديث كتـاب هللا ...أما بعد ":وم اجلمعةيخطبته  
 ليللر   ملسلللما التقيللدخالواجلليف علللى ا ."وكــل ضــاللة يف النــار  ":ه النســا ي وزادأخرجــ " وكــل بدعــة ضــاللة

 (خ ابن ابزالشي 132يف 42جملة البحوم عدد رقم ) . املطهر واحلذر من البد 
 
عطللي أُ ويزعمللون أن مللن خعللل ذلللد  ،ووهيف أجللر ذلللد لألمللوا  ،عيرة مرةى حدإ ﴾ هُوَ اللَّهُ أَحَد   قُلْ  ﴿قراءة    -2

  .طل موضو وخيه حديث لكنه   ،وهذا الكالم ال أصل له ،ر بعدد األموا جمن األ
مللرة علللى عيللرة ى حللدإوأمللا قللراءة سللورة اإل للال   :245 يفاجلنـا ز  أحكـام كمـا يف  -رمحـه هللا-  األلباين  قال

مث وهب  ،مرةعشرة ى حدإ ﴾ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  ﴿ :من مر ابملقابر فقرأ ":وأما حديث ،املقابر خبدعة ال شد خيها
 (فهو حديث ابطل موضوع) "أجراب لألموات أعطي من األجر بعدد األموات 

 
للليس للله سللند  مخهللو كللال ،أنلله أمللر أن يقللرأ عنللد قللربه سللورة البقللرة :-رضللي هللا عنهمللا -عمللر نعللن ابلل  ىمللا يللرو  -3

  .ال يصح يف هذا الباب حديث :-رمحه هللا- دارقط القال  .صحيح وال ضعي 
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ن دخــل مــ   ":هفيــو  ا مرفوعــا رضــي هللا عنــه  ه الثعلــيب يف تفســرياب عــن أنــس بــن مالــكأخرجــوهنــاك حــديث  -4

سـناداب إحـديث موضـوع و ). " ن فيهـا حسـناتوكـان لـه بعـدد مـ   ،يومئـذخف  عنهم  "يس"رة فقرأ سو   ،املقابر
 (مظلم هالك

 :فخالصة ما سبق
وكللل بدعللة  ،وكل ودثة بدعة ،مور وداث،اوشر األ ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلدي هدي ومد أن  ر  انا أن نعلم ايع  يعلأننا ينبغي  

 ه.يلل رشللدان إلأما ترك شلليئا يقربنللا إىل اجلنللة إال و  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب ن نعلم ايع ا أكما ينبغي   ر.ناالوكل ضاللة يف ،  ضاللة
 لللدعاء   نللدعو لألمللواأن  :هللو ه عنللد زايرة القبللوريلل شللدان إلومللا تللرك شلليئ ا يقربنللا إىل النللار إال وحللذران منلله، وتللا أر 

خللاخلر كللل اخلللر يف  ا.املسلللما  لل  لكلل قراء،للا ومعرخللة   الفاحتللة مللع سللهولةأو حلل    ،القللرحناملأثور، و  يعلمنا أن نقرأ  
من ركبها  ، مالد كسفينة نو اإلمام  والسنة كما قال ،ملسو هيلع هللا ىلصوسنته  هوالير كل الير يف خمالفة هدي ،ملسو هيلع هللا ىلصمتابعة النيب 

ن هللا أل ؛ خليانللة ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب ،للم استحسللن خقللد ا  يف الللدين و وكللل مللن شللرَّ  هلللد.ومللن يللل  عنهللا خقللد  ،خقللد جنللا
 (3:املا دة) ﴾ اكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِينًلَكُمْ دِينَأَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ ﴿ :ال قتعاىل

 
ا:
ً
  ثالث

 
 ــواف بـالـقـرب:الـط

ُيللرَّخة،اوالطواف  لقرب ال جيوز شرع  
خقللد أمللران رب  ؛ ألن الطواف عبادة مللن العبللادا  اللليت ال تكللون إال  لكعبللة امل

  (29احلج:) ﴾ الْعَتِيقِوَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ  ﴿ابه الكرا خقال: العاملا يف كت
  أيذن به هللا، وقللد أاللع العلمللاء علللى  ة يف غر ولها، وخعل خعال  خمن طاف بغر بيت هللا احلرام خقد وضع العباد

 أن الطواف بغر الكعبة بنيَّة التعظيم شرك.
ال جيوز الطواف بقبور األولياء وال غرهم؛ ألن الطواف خيللتت  لكعبللة   :-رمحه هللا-يخ ابن ابزيلة الشيقول فض

ُيرََّخة، وال جيوز الطواف بغرها، وَمن طاف  
ت اوى ومقاال)جمموع فتلقبور يتقرب إىل أهلها بذلد خقد أشرك. امل

 (6/325متنوعة )
 

" الطواف يف اإلسللالم :ا صرية سابقا شيخ األزهر ومفيت الدنر امل -رمحه هللا-ويقول فضيلة الشيخ حسن مومون
ُيللللرََّخة، وكللللل طللللواف حللللول أي مكللللان ح للللر حللللرام شللللرع     يُيللللر  إال حللللول

)جملــــة اإلذاعــــة بتــــاريخ    .االكعبللللة امل
 م(7/9/1957
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ً
 ا: رابع

ً
  :للقرب االدعاء متوجه

والللدعاء هللو مللا  ،بللورالقة إىل الصللال عللن ملسو هيلع هللا ىلصلنهيلله  ؛بل يكون التوجلله للقبلللة ،خال نستقبل القبور يف الدعاء للميت
 .خله حكمها .ها كما هو معروفبَّ الصالة ولُ 
خكيلل  يتوجلله بلله إىل غللر  ،ةعظللم العبللادأخللإذا كللان الللدعاء مللن  :كمــا يف فــيض القــدير  -رمحــه هللا-ي و قــال املنــا 

 الصالة؟ا يف ستقباهلاجلهة اليت أمر  
 

ومن  ،هين يصلى إلأال ما يستحيف إقبل ستداعي أن يال يستحيف لل :-رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
وهللذا  ،يللرق أو غللرهاجلهة اليت يكون خيها الرجل الصللاس سللواء كانللت يف امل  استقبال  هوقت دعاا  ىمن يتحر   ناسال

وهللو يسللتدبر  ،بعللض الصللاحلا  هللاسللتد ر اجلهللة اللليت خياكمللا أن بعللض النللاس نتنللع مللن  .وشللر واضللح ،اِّ ضللالل بللَ 
 هللا.خيها بيت اجلهة اليت 

 
بعللد  ملسو هيلع هللا ىلص قللرب النلليب دعنلل  القبلللة  لللدعاء حلل  اسللتقبال ن امليللرو أ :ويف مذهب اإلمام أمحد وعند أصـحاب مالـك

 .السالم عليه
 

وهو  -وقال اإلمام أبو احلسن ومد بن مرزوق الزعفراين   ":قال النووي يف اجملموع  " ا يضا أ ةالشافعي مذهبوهو  
 .له وعلى هذا م ت السنةقبِّ وال يُ  ده بيالقربستلم وال ي :- الفقهاء احملققا من 

مث  .خاعللله ىهلل ينبغللي بنلليف خعللله وين اواسللتالم القبللور وتقبيلهللا الللذي يفعللله العللوام اان مللن املبتللدعا  املنكللرة شللرع  
  راد الدعاء حتول عن موضعه واستقبل القبلة.أوإذا  ،هخمن قصد السالم على ميت سلم عليه من قبل وجه :قال
   

ــة كـــذلك أيبوهـــو مـــذهب  ــيخ اإلســـالم ، حنيفـ ــال شـ ــل  " يف -رمحـــه هللا-حيـــث قـ ــة يف التوسـ ــدة اجلليلـ القاعـ
أن الرجللل إذا  ،امللة اإلسللالمأيفللة واليللاخعي وأمحللد وغللرهم مللن ربعللة مالللد وأ  حناأل األامللةومللذهيف  :"لوســيلةاو 

 .لةبنه يستقبل القإنفسه خلراد أن يدعو أو  ملسو هيلع هللا ىلصسلم على النيب 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

13 

ا:  
ً
 اليه باستقبال وتقبيل القربخامس

 
 :سح بهمد والت

هللذا يقللر م إىل مللنهم أن  اعتقللاد  ا ،ووضع الطيلليف عليهللا والعطللور ،من البد  اليت انتير  با املسلما تقبيل القبور
 اتفللقد وقلل  ،حللد مللن أصللحابهأل غللر ميللرو  و  يفعللله النلليب وال علل خللإن هللذا الف ،ة األوليللاء هلللميزيللد يف وبلل و  ،األوليللاء

بللل للليس يف  ،لللهبِّ قَ احلا أنلله ال يتمسللح بلله وال يلُ لقللرب غللره مللن األنبيللاء والصلل  أو ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ن من زار قرب  أالعلماء على  
 ":قـالرضـي هللا عنـه  وقـد تبـت يف الصـحيحني أن عمـر ،األسود ر  تقبيله إال احلجرادا  ما ييلالدنيا من اجلم

وهلللذا ال  ."لتـكلـك مـا قبَّ قبِّّ يج  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول هللا  تج أين رأيـولـوال  ،نـك ح ـر ال تضـر وال تنفـعأعلـم ألين إوهللا أمـا 
وال مقللام  ،لبيللتوال يقبللل جللدران ا ،البيللت اللللذين يليللان احلجللر الرجل أو يستلم ركين  أن يقبل  ،امةاأل  تفاقيسن  
ل بلل  ،ملسو هيلع هللا ىلصختقبيللل القللرب للليس مللن هللدي النلليب  .نبيللاء والصللاحلا وال قرب أحد من األ  ،وال صورة بيت املقدس  ،إبراهيم
 .ابعيد   ومن يتبع الييطان خقد ضل ضالال  ، تباعهأواملنكرا  اليت يعلمها الييطان إىل البد  هو من 

 
 انكللرة شللرع  بور وتقبيلها الذي يفعله العوام اان مللن املبتللدعا  املواستالم الق :يف اجملموع -رمحه هللا-  قال النووي

 هلا .خاعله ىينبغي بنيف خعله وينه
، ويكللره إلصللاق الظهللر والللبطن ربللدار القللرب، قاللله أبللو عبيللد هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقللربهطللاف وز أن يُ " ال جيلل   :ا وقال النووي أيضـا 
 ملسو هيلع هللا ىلص أن يبعللد منلله كمللا يبعللد منلله لللو ح للره يف حياتلله ويكره مسحه  ليد وتقبيللله، بللل األدب  :قالوااحلليمي وغره.  

ن  طللر بباللله ، ومللَ وخعلهللم ذلللد ممللن العللواوأطبقوا عليه، وال يُغرت مبوالفة كثللر  هذا هو الصواب الذي قاله العلماء
خيمللا واخللق اليللر ،  كللة إمنللا هلليرب وغفلتلله؛ ألن ال جهلللهيف الربكللة، خهللو مللن   ليللد وحنللوه أبلللو ملسو هيلع هللا ىلص أن مسللح قللرب النلليب

 .هل بتصرفا الصواب؟يبتغي الف ل يف خمالفة  ي خك
 

فالتزمـه ابملسـح،  ملسو هيلع هللا ىلص رب النـيبأنـه رأى قـ "وجاء يف مصن  ابن أيب شيبة، وابن خزمية عن سهيل بن أيب سهيل:
، وال اال تترـذوا بيـيت عيـدا  ":ملسو هيلع هللا ىلصحسن بن حسن بن علي بن أيب طالب فقال: قال رسول هللا   قال: فحصب 

 ."[حيثما، فإن صالتكم تبلغ  عليَّ  لُّوا]وصتترذوا بيوتكم مقابر 
 

ن عهدكم داثأي حل  .ر"كنت هنيتكم عن زنرة القبو   ":ملسو هيلع هللا ىلص   وقول النيب  وجاء يف فيض القدير اجلزء اخلامس:
 منحت حاثر اجلاهلية، واستحكم اإلسالم، وصرمت أهل يقا وتقوى   لكفر، وأما اان حيث ا

متس ح  لقرب أو تقبيل أو سجود عليه... أو حنو ذلد، خإنه كما قال يقرتن بذلد    أالأي بيرط " فزوروا القبور"  
 هل اال.  هَّ السبكي: بدعة منكرة إمنا يفعلها اجلُ 
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 :"27يف "جمموع الفتاوى جـ  -رمحه هللا-ابن تيمية  اإلسالمال شيخ قو 

صللحابة وأهللل البيللت... وغللرهم غللره مللن األنبيللاء والصللاحلا وال أو قللرب ملسو هيلع هللا ىلص النلليبواتفق العلماء على أن َمن زار قرب 
ح بلله وال يقبِّللله، بللل للليس يف الللدنيا مللن اجلمللادا  مللا يُ  د تبــت يف قــو ألسللود، يللر  تقبيللله إال احلجللر اأنلله ال يتمسللَّ

رسـول  ولـوال أين رأيـتج  ،نك ح ر ال تضر وال تنفعأعلم ألين  إوهللا  "  قال:رضي هللا عنه    أن عمرالصحيحني  
 ،اللذين يليان احلجر يُسن  تفاق األامة أن يُقبل الرجل أو يستلم ركين البيتال   وهلذا  ."لتكلك ما قبَّ قبِّّ يج   ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

 هلا نبياء والصاحلا.وال قرب أحد من األ ،وال صورة بيت املقدس ،موال مقام إبراهي ،وال يقبل جدران البيت
 :ا شيخ األزهر ومفيت الدنر املصرية سابقا  -رمحه هللا-ويقول الشيخ حسن مومون 

  وهو يقبِّّله:رضي هللا عنه  قال فيه عجمراحلجر األسود  يف اإلسالم   يَُسن إال للحجر األسود، وح  والتقبيل
ختقبيللل األعتللاب، أو حنللاس ال للريح، أو  )البرـاري ومسـلم( .لـك مـا قبَّلتـك"قبِّّ ي  ملسو هيلع هللا ىلصت رسـول هللا  " لوال أين رأيـ

م  هـــ ابختصــار مــن فتــوى الشــيخ(ا) .اأي مكللان بلله حللرام قطعلل   حتــاب أن تقبيــل األعفعجلــِّ  واألخشــاب والتَّمســُّ
 ابألبواب كل هذا ليس من اإلسالم.

 
 سا

ً
 املشي على القرب:: ادس

 .اشرع   زوهو غر جاا
، رو القبـ ص  صـَّ جتج   أن ملسو هيلع هللا ىلص النـيب ىهنـ "قـال:هللا عنـه رضـي    مـن حـديث جـابرصـحيح  رتمـذي بسـند  فقد أخرج ال

ت بن يج وأ  ." و وط  ن تج أو ا، عليه ن  ب  ن يـج أو  ا،عليه ك 
 ألن أمشـي علـى ةـرة   "قـال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب رضي هللا عنه عامر عن عقبة بن  ماجهابن ابن أيب شيبة و   أخرجو 

القبــور  ط  ســ  و  أ   أابيلومــا  ،مشــي علــى قــرب مســلمأمــن أن  لــي أحــب إيلّ ج  رِّ بِّ  ينعلــ و أخصــِّ   أو علــى ســي   أ
 (5038:صحيح اجلامع) ."وق السُّ  ط  س  حاجيت أو و   قضيتج 

           
هللور العلمللاء ذهيف اوهللو ملل  ،علللى قللرب املسلللم يلليوامل ،والوطء ،ومن  الل هذه األحاديث يتبا حترا اجللوس  -

 اإلمام أمحد.و  ،ونت بع هم على الكراهة خقط منهم الياخعي ،اليوكاينعلى ما نقله 
لقللرب ووطللوه، ومللا يصللنعه النللاس ل تللن دخنللت أقاربلله مث دخنللت ويكره اجللوس علللى ا :-رمحه هللا-قال ابن اهلمام   -

 )نقالا من وفة األحوذي( ه. اهلحواليه  لق ل من وطء تلد القبور إىل أن يصل إىل قرب قريبه مكرو 
صللل إىل قللرب قريبلله إال أن يطللأ هللذه القبللور، خهللذا يللد ل يف حللد ال للرورة، وال للرورا  أمللا إذا كللان ال يسللتطيع أن ي

 تبيح احملظورا . 
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جيللد الرجللل السللبيل إىل قللرب ميتلله  أالإال  ،تكللاء عليللهكللره وطء القللرب واجللللوس واالأو  :-رمحه هللا-قال الشافعي    -
  تعاىل.إن شاء هللا يسعهحينئذ أن  رجوخأ ،خذلد موضع ضرورة ،إال  ن يطأه

 
وهللذا أقللرب إىل الصللواب مللن القللول  ،خهللي للتحللرا أطلقللتوالكراهللة عنللدمها إذا  :-رمحــه هللا- األلبــاين قــالو  -

هنا كبرة ملا خيه أإىل  "الزواجر"كما يف   يمتيف الفقيه ابن حجر اهليهبل ذ ،واحلق القول  لتحرا ،اهة خحسيف لكر 
 يد.وليس ذلد عن الصواب ببع ،ديدمن الوعيد الي

  :ةـفـوق
  .ميشي بني القبور يف نعليه أالويستحب 
علـى قبـور  ىأتـ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسـول   اشـيأجم بينمـا   "ه أصحاب السنن عن بشري بـن اخلصاصـية قـال:أخرجوذلك ملا  
صاحب  ن :فقال ،النع  فإذا هو برجل ميشي بني القبور عليه نـ    ذ حانت منه نظرة  إينما هو ميشي  بف  ،املسلمني
ب تِّيـَّ  ب تِّيـَّتـ ي ك  السِّّ ِّ ال  سِّ   ." عليه فرمي هبما نخلع  ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رسول   فنظر فلما عرف الرجلج  (1)ت ني 

رب ابللن غلل واحلللديث يللدل علللى كراهللة امليللي بللا القبللور  لنعللال، وأ(: 3/160) حيف الفـت  ابـن ح ـر  قال احلـافظ
 وهو اود شديد. ،دون غرها حزم خقال:  رم امليي با القبور  لنعال السبتية

 خإنه متعقيف  ن ابللن عمللر كللان يلللبس النعللال ،ييبه أن يكون النهي عنهما ملا خيهما من اخليالء  أما قول اخلطايب:
 .(وهو حديث صحيح). يلبسها ملسو هيلع هللا ىلص نيبقول كان الالسبتية وي

 
 مللا   يكللن يللهيصلللى يف نعل ملسو هيلع هللا ىلص خقللد كللان النلليب ا مل النهي للرجل املذكور على أن يف نعليه قللذر    وي:ا وقال الطح

 لها .ىخيهما أذ
، السللانه لعللل خيهللا قللذر   أطلقمبا  ايلوقال من ال يب فقال: "579"كن هذا القول مردود بكالم ابن حزم مسولة ل

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قال: ومن قطع  ذا خقد كذب على 
نللازة تبع اجل إذارأيت أمحد  له:ا مسود يف اد أبوفقال اإلمام  ،وقد تبت أن اإلمام أمحد كان يعمل هبذا احلديث

 .رب من املقابر  لع نعليهخقُ 
  

با القبور  نعليه إذا ميينسان أن خيلع لإلواألخ ل    ":36"زية  عكما يف فتاوى الت  -هللا  هرمح-قال ابن عثيمني  
خللال  س  ،أو حنللو ذلللد ...جلللي الرِّ ذيللو  ىن يكون يف املقربة شوك أو شدة حللر أو بللرودة أو حصلل أما  إ  ،حلاجة  إال
 (9/123 الدا مة:فتاوى الل نة كذلك ر  ظان) .يي به با القبورن يلبس احلذاء ونأ

 

 ل النعال السبتية: هي نعال من جلد البقر منزو  اليعر. 1
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 ة أم بدعة؟نَّ خلع النعال يف املقابر من السُّ ل ه :وفيه (10510) وجاء يف فتاوى الل نة الدا مة سضال رقم •

هللا  ا أح أماشـي رســول  مـبين "ال:ملللا روي بيللر بللن اخلصاصللية قلل لللع نعليلله، أن خيييللر  ملللن د للل املقللربة  :واجلـواب
ب تِّيـَّتـ ي ك  صــاحب  إذا رجــل ميشــي يف القبــور وعليــه نعــالن، فقــال: ن ملسو هيلع هللا ىلص ِّ الــ  ســِّ ب تِّيـَّت ني   فنظــر الرجــل، فلمــا  الســِّّ

           (وداروااب أمحد وأبو د) ."هبما  ىخلعهما فرم ملسو هيلع هللا ىلصعرف رسول هللا 
هللا أمحللد يه إال مللن علللة، والعلللة اللليت أشللار إليذهيف إلأد، إسناد حديث بير بن اخلصاصية جي  أمحد:  اإلمام  وقال

 .األذىم اء وحنومها، خال  س  مليي خيهما با القبور لتوقي ك والر كاليو   -رمحه هللا-
 .(مة واإلفتاءيبحوم العللل الدا مةالل نة ) له وصحبه وسلم.حوصلى هللا على نبينا ومد و  ،و هلل التوخيق
             
ن  لعلـم:ور أهل اوذهب ةه إىل أنلله ال يكللره امليللي يف املقللابر  لنعلللا أو اخلفللا، وهللو قللول احلنفيللة واليللاخعية ومللَ

 ومما يدل على هذا: واخقهم، 
ع يف قـرباب،  ":ملسو هيلع هللا ىلصقـال: قـال رسـول هللا رضـي هللا عنـه  أنـسجه البراري ومسلم عن ما أخر   -1 العبـد إذا وجضـِّ

 ." اهلمنع وتوىلَّ وذهب أصحابه حىت إنه ليسمع قرع
 قالت: -رضي هللا عنها -وجاء يف احلديث الذي أخرجه اإلمام مسلم عن عا شة  -2
وخلــع نعليــه فوضــعهما عنــد رجليــه، فيهــا عنــدي انقلــب فوضــع رداءاب،  ملسو هيلع هللا ىلصملــا كانــت ليلــيت الــيت كــان النــيب  "

، فوخـذ رداءاب ر  ، وانتعـل اويـدا وبسط طرف إزاراب على فراشه، فاض ع فلم يلبث إال ريثما ظهر أنـه قـد رقـدتج
 ....، فرــرج.... حــىت جــاء البقيــع، فقــام فوطــال القيــام، مث رفــع يديــه تــالم مــراتا، وفــتح البــاب رويــدا ارويــدا 

             ." احلديث
 هما عند د وله للمقابر.  يثبت عنه أنه  لعكان ينتعل نعليه، و   ملسو هيلع هللا ىلص النيبأن  ويف احلديث:

 
 لللع  ملسو هيلع هللا ىلص قللابر كثللر ا، و  يللرد يف أي  للرب أن النلليبنللااز، وذهلليف إىل امليف زمانلله حالف اجل  ملسو هيلع هللا ىلصوأي  ا شهد النيب    -3

 .نعليه عند د وله املقابر
 
هم أهنم  لعوا نعاهلم يرد عن، و  امن اجلنااز ود لوا املقابر كثر   اكثر    -رضي هللا عنهم  -شهد الصحابة   اأي     -4

 عند إرادة د ول املقابر.
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ا
ً
 اجللوس على القرب:: سابع
وال جيلللس عليهللا  ،ان القبللور وتوطللأأال ،لل  ملسو هيلع هللا ىلصهديلله وكللان  (:1/526) يف زاد املعــاد -رمحــه هللا-ن القــيم ابــ قــال

  اهل. ان  واثوأ اعياد  أها وتتوذ يخيصلى عندها أو إل اوال تعظم حبيث تتوذ مسجد   ،ويتكأ عليها
أن رضــي هللا عنــه  ريــرةعــن أيب ه" ا ابب النهــي عــن اجللــوس علــى القــرب والصــالة عليهــ"أخــرج اإلمــام مســلم 

لــه مــن أن جيلــس  ق تيابــه فــترلص إىل جلــداب خــري  فتحــر  ي لس أحــدكم علــى ةــرة  ن أل ":قــال ملسو هيلع هللا ىلصهللا  رســول
 ."على قرب

د  لقعللود اجللللوس عليلله، را القعللود واملللراويف هذا احلديث حت :(4/53يف هذا احلديث ) -رمحه هللا-قال النووي  
 يف الياخعي واهور العلماء.هوهذا مذ

وال  ،إىل القبـور اتصـلو ال  ":قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن النـيب  رضـي هللا عنـه وينـ  غ  ال  م ر تداإلمام مسلم كذلك عن أيب    أخرجو 
 ."ال تقعدوا على القبور " :وعند النسا ي ."جتلسوا عليها 

 ."القرب  الرجل علىأن يقعد  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ىهن ":ويف املسند
 ."لى القربعن القعود ع ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  ىهن ":ودايب دأوعند 

 -هللا مرمحه-ياركفور واملب واليوكاين اينعوهو قول اجلمهور ونقله الصنالقعود على القرب حمرم ف
 ه ذهلليفيلل خيلله حتللرا القعللود علللى القللرب وإل :"وأن يقعـد عليـه" :حـديث ( عـن4/133)  قال الشـوكاين يف النيـل  -

 هور.اجلم
مللن  هسلل و وال يد ،لللوس علللى القللرب هلللذا احلللديثوز اجلوال جيلل  :(5/312يف اجملموع )  -رمحه هللا-قال النووي  و   -

ــ .  جيلللز اجلللللوس   جيلللز اللللدوسن اللللدوس كلللاجللوس، خلللإذا أل ؛غلللر حاجلللة هلللو القعلللود وعليللله  وس املـــذكور:ـواجللـ
الروايــــة  يف ملسو هيلع هللا ىلصقولــــه ويضيــــد ذلــــك ، الدلملللل و قللللول اجة وهلللل لود لق للللاء احللللل لال كمللللا أتول بع للللهم  لقعلللل  ،اجلمهللللور
  اجللوس املعروف ال القعود لق اء احلاجة. ه أنختباَّ  "ورلى القبلسوا عجتال  "األخـرى:

لفـظ حـديث أيب هريـرة  :فقـال، "ن القعود هو قعود قضـاء احلاجـة"إ  :على من قال  -ه هللارمح-  بن حزما  وردَّ 
يقعد على  احد  أما عهدان  :قال "ابه فترلص إىل جلدابيرق تححدكم على ةراب فتأألن جيلس  ":رضي هللا عنه

 .تهن القعود على حقيقأخدل على  ،لق اء احلاجة  هيابث
ألن احلللدث علللى  ؛التأويللل املللذكور بعيللد (:3/288) الفـتحكمـا نقـل ذلـك احلـافظ يف   ،ن بطـالبـوقال كـذلك ا

 منا يكره اجللوس املتعارف.إو  ،ن يكرهأمن  أقبحالقرب 
مللا   يعهللد مللن السللنة،  ، وق للاء احلاجللة، وكلللويكره النوم عند القللربب يف زنرة القبور: احملتار" مطلوجاء يف "رد 

 . اهلاها قاام  واملعهود منها )السنة( ليس إال زاير،ا والدعاء عند
، بللل ق اء احلاجة )أي البول والتغوط( عليهللا اوكره حترن   وجاء يف "مراقي الفالح" فصل يف محل اجلنازة ودفنها:
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 منها اهل. اوقريب  
ا
ً
  :ثامن

 
 إيقاد ال

 
 :ربلقا رج عندس

 .ملسو هيلع هللا ىلصالعدانن وهو أمر ورم ملا خيه من إضاعة املال، وخمالفة هدي احلبييف 
 تار لعـن هللا زا ـ ":قـال ملسو هيلع هللا ىلص  عـن النـيب -رضي هللا عنهمـا  -عباسن عن ابن نأصحاب الساإلمام أمحد و   أخرج
 (حديث ضعي ). " ذين عليها املساجد والسرجتروامل -ارات القبورزوَّ  ":ويف رواية -رالقبو 

             
 اع  يوألن خيلله ت للي ؛مللن خعللله ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب السللرج عليهللا   يلعللن  ايللاذبلليح أُ ولللو  :-رمحـه هللا- يحممد املقدسـ  أبوقال  

رمحـه -مـن إغاتـة اللهفـان البـن القـيم  )نقـالا  .م األصللناميشبه بتعظلل أيف تعظيم القبور   اوإخراط    ؛يف غر خاادةللمال  
 (1/215:-هللا
ن خاعللل ذلللد ملعللون إخلل  ،قللرب وإطفاالله وكذلد جييف إزالة كل قنديل أو سللراج علللى  :-رمحه هللا-قول ابن القيم  يو 

 .وتنفيذه ثباتهإوال  ل  ،وال يصح هذا الوق  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  بلعنة
 -أمور: ودث عدة  هلكن ييهد لكون هذا األمر غر ميرو  وأن ،حديث الباب ضعي  :حظةمال
 . .ها السل  الصاسخكونه بدعة ودثة ال يعر   :أوالً 

 ."وكل ضاللة يف النار   ،ةكل بدعة ضالل  ":بسند صحيح ةسنن النسا ي وابن خزمي  كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب وقد قال 
 
ً
 .وهو منهي عنه  لنت ،ضاعة للمالإأن خيه  :اثاني
 
ً
 اليمو  لقبور صاحليهم.، وأهل الكتاب الذين يهدون اد الناربَّ  جملوس عُ  اأن خيه تيبه   :اثالث

 :"الزواجر"يف  -رمحه هللا- يمتقال ابن ح ر اهلي
سللراف وإضللاعة املللال وعللللوه  إل ،ه مقلليم وال زااللر  ينتفللع بلل  وإن قل حيث ،صر  أصحابنا حبرمة السراج على القرب

 .ن يكون كبرةأخال يبعد يف هذا  ،والتيبه  جملوس
 
أم  أفضـلللميـت  عاءالـد :وفيـه (4335)علمية واإلفتاء فتوى رقم للبحوم ال  الدا مةويف سضال وجه لل نة   •

وهــل يوضــع علــى القــرب ســرج وغــري  ،الرمحــةأم تطلــب لــه  ،"املرحــوم" :وهــل يقــال علــى امليــت قــراءة القــرآن؟
 : واجلواب ؟ذلك
 .للميت املسلم ملا ورد يف ذلد من األدلة االستغفارو يير  الدعاء  :أوالا 
 لى ذلد.لدليل علعدم ا ،نية أن يكون ثوا ا للميت ال تير قراءة القرحن ب :ا اثنيا 
 ،زااللرا  القبللور همن لعنلل  ملسو هيلع هللا ىلصعنه ملا روي  ،اإلضاءةال جيوز أن يوضع على القرب سرج وال حنو ذلد من أنوا    :ا اثلثا 

 واملتوذين عليها املساجد والسرج.
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 ."رحومامل"ال  ،"رمحه هللا" :امليرو  أن يقال يف حق امليت املسلم :ا رابعا 
 .(للبحوم العلمية واإلفتاء الدا مةالل نة ) .وسلم نا ومد وحله وصحبهوصلى هللا على نبي ،و هلل التوخيق

 
 
ً
 :نبش القرب لغري سبب شرعي :اتاسع

  .أخييتهأي  ونبشت الرأي:أي: كيفتها،  امن نبيُت األرق نبي   :النبش يف اللغة
عللن املللوتى ليسللرق  ورقبلل نللبا الالللذي ي :منه النَّبـا و وراج املللدخون، هو است :فالنبش أي أبرزته،  ونبشت املستور:

 )املوسوعة الفقهية بتصرف( اللغوي.عن املعىن  االصطالحيأكفاهنم وحليهم، وال خيرج املعىن 
 سللبابوجيللوز  أل ،األصللحاب تفللاقوال جيوز نبا القرب لغر سبيف شرعي   :يف اجملموع -رمحه هللا-قال النووي  

 .اليرعية
ز  وجيو  جيوز دخن غره خيهحينئذ و  ،را   تي امليت وصار القرب إذا بلنه جيوز نبا إ : يف موضع آخر -رمحه هللا-وقال

يبق للميت أثر   وهذا كله إذا    ،حابصاأل تفاقوالتصرف خيها   االنتفا    تلد األرق وبنااها وساار وجوه زر 
   هلا .تمد خيه قول أهل اخلربة  اويع ،واألرق  وخيتل  ذلد   تالف البالد  ،من عظم وغره

ــا األ قــال س بعللض املقللابر ر  إلسللالمية مللن دومللن هنللا تعلللم حتللرا مللا ترتكبلله بعللض احلكومللا  ا :-رمحــه هللا- ينلب
 لنهللللي عللللن وطئهللللا وكسللللر  اهتمللللامأو  ،دون أي مبللللاالة حبرمتهللللا ،اإلسللللالمية ونبيللللها مللللن أجللللل التنظلللليم العمللللراين

 .لدوحنو ذ.. .عظامها
  :ناتنبيه

 -اإلةال: ب شرعي، ومن هذاب األسباب على جيوز نبش القرب قبل أن يبلى امليت لسب -1
 ل.دخن امليت قبل الُغس -أ

 نبا القرب من أجل تكفا امليت. -ب
 نبا قرب امليت من أجل الصالة عليه، والصواب أن الصالة على القرب صحيحة بال نبا. -جل
 يت لغر القبلة.نبا القرب إذا ُدِخن امل -د
 غصوبة.نبا القرب إذا ُدِخن امليت  رق م -هل
 مال وقع خيه. نبا القرب من أجل -و
 )انظر املوسوعة الفقهية ـ نبش ـ(امليت. ل بَلَلَعُه ام نبا القرب من أجل -ز
 
النـيب  ود وغرياب أناده أبو أخرجوالدليل على ذلك ما ، ال جيوز كسر عظم امليت عند نبش القرب لضرورة  -2

 ." ا مثل كسراب حيا  ا " إن كسر عظم املضمن ميتا :قال ملسو هيلع هللا ىلص
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  .بعد موته  قية كما كانت يف حياتهاملومن ن حرمة أ :ستفاد من احلديثيُ  :-رمحه هللا-ن ح ربقال احلافظ ا
 

 وقفة:
رجللة يف هللذه الللزايدة مد لكن الظللاهر أن "اإلمثيف " :ندة وهي قولهز  هوفي  ماجهابن    ا أيضا   الساب   احلديث  أخرج

احلللديث السللابق دليللل علللى خ "اق وهللو شلليا عبللد الللرزَّ  سيقلل ود بللن اوهللو د" الللرواةوهللي مللن تفسللر بعللض  ،احلللديث
طللراف امليللت وإتللالف ذاتلله أمللن  شلليءو للرم قطللع " :وهلــذا جــاء يف كتــب احلنابلــة، ظللم امليللت املللومنحتللرا كسللر ع

 ". به ىوإحراقه ولو أوص
  
م شق بطنها ر ح ،حياته ىيرج نن ماتت حامل مبإو  ":"الكشاف"لوا كما يف قا   وابلغت احلنابلة يف ذلك حىت  -

 "بقاء حياة موهومة متيقنة إل ملا خيه هتد حرمة ؛ذميهمن أجل احلمل مسلمة كانت أو 
 ؟والولللد يتحللرك يف بطنهللا أييللق عنهللا ،د سللئل عللن املللرأة متللو مسعللت أمحلل  :نـه قـالأ "املسـا ل"ود يف ابو دأونص  
 ." ام امليت ككسره حي  كسر عظ  .ال :قال
 

 ا ت مطلقـا يف بطن أمه ميـو  احليِّّ  به على ترك اجلنني  االستداللو   :رضا فقال  السيد حممد رشيد  ى هذا  علوعلَّ 
  .أن شق البطن ليس خيه كسر عظم للميت :اـ أحدمه :وجهنيفيه غرابة من 

نللا يتعللارق اهخه ،انه قد يعلليا كمللا وقللع مللرار  خإ ،همن بطن أمه بيقِّ  أ رجو  ،اخللق أن اجلنا إذا كان امَّ   :واثنيهما 
علللى  األول أرجللحُ  شللد أنوال  ،بنللاء علللى أن شللق الللبطن ككسللر العظللم  ،حياته مع حفظ كرامة أمللهإنقاذه وحفظ  

مللن  قللولُ  :فالصـواب ،ف النللاس كلهللمر  كمللا هللو ايللاهر يف عللُ   ،أن شق البطن مبثل هذا السبيف ال يعد إهانللة للميللت
 .همالطبييف حياته بعد  روجه وقد صر   ذا بع  حَ جَّ ه إذا رَ  راجإشق البطن و  يفُ وجِ يُ 
 

كمللا قللال   ،صللح عللن اليللاخعيةهللو األ -رمحلله هللا  - ومللد رشلليد رضللا وما ا تاره السلليد  :-رمحه هللا-  األلباين  قال
 .ن شاء هللاإوهو احلق  ،وهو مذهيف ابن حزم ،  حنيفة وأكثر الفقهاءأالنووي وعزاه لقول 

 :شيئان "إن كسر عظم املضمن ميتا مثل كسراب حيا  " :ديثتفاد من احلسوي
السل  يتحرج من أن  فر للله  كان بعضولذلد   ،كسرلحرمة نبا قرب املسلم ملا خيه من تعريض عظامه ل  :لو األ

أ ربان مالد عن هيللام بللن عللروة  (:1/245)يف األم  -رمحه هللا- قال اإلمام الياخعي .يكثر الدخن خيها  ةيف مقرب 
مللا ايللا  خللال أحلليف إ :د رجلللا حلل منللا هللو أإ ،إيلّ  حلليف  أدخللن يف غللره أ ألن ،دخن  لبقيللعأن أما أحيف " :ه قالعن أبي
 .نبا يف عظامهن يُ أحيف أما صاس خال إو  ،كون يف جوارهأأن 
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 ."ن تعاد ختدخنأحببت أميت  ت عظامُ أ رجوإن " :مث قال الياخعي 
خر عظللم الكللا خأخللاد أن "عظم املـضمن  " :يف قوله :خة العظم إىل املومنضارمة لعظام غر املومنا إلحُ   أنه ال  :الثاين

يسللتفاد منلله أن حرمللة املللومن بعللد موتلله  قيللة كمللا   ":بقوللله احلللاخظ يف الفللتح وقللد أشللار إىل هللذا املعللىن  ،ليس كللذلد
 ." كانت يف حياته

لسللنة كثللر مللن الطللالب يف  أعلللى ومن ذلد يعرف اجلواب عن السوال الذي يللرتدد   ":-رمحه هللا-  األلباين  قالمث  
 ؟لفحصها وإجراء التحرنت الطبية فيها  سر العظامهل جيوز ك :كليا  الطيف وهو

 .وجيوز يف غرها ،ن عظام املومنز ذلد مال جيو  :واجلواب
 
إن  :لقـد ععنـا مـن بعـض الـواعظني مـا معنـااب ما نصـه: "13349 "فتوى رقم   الدا مةوجاء يف فتاوى الل نة   •

عليـه أو  شـي حبيـث يضذيـه أحـد ابمل، فهل يعـ  ذلـك حقـه مـن األر  أي القـربا لم حي كحرمته ميتا حرمة املس
أو  –والعياذ ابهلل   - عر  املسلم بعد موته مثل أن يقذفه ابلزح يتكلم أحد يفاحلديث ال    أم أن معن ؟البناء

وإذا كنــت قــد مــن املســلمني؟ وهــل علينــا إمث يف إطــالق ألســنتنا يف حــ  األمــوات  ؟الف ــور أو مــا شــابه ذلــك
 ؟رىأخـال أقـع يف حمظـورة مـرة   لكوين أرغـب القناعـة بفتـواكم حـىتشدون ذا تر ا مبمن ذلك ف  شيءوقعت يف  
 هللا.وفقكم 
أن النــيب  -رضــي هللا عنهــا  -الســنن عــن عا شــة ود يفاوأبــو د ،املســنديف  محــدأ اإلمــام أخــرج :أوالا  :واجلــواب

 االمتهللانأو  ىوهللذا يللدل علللى حرمللة امليللت وعللدم التعللرق للله  ألذ ." ا يـا كسر عظم امليت ككسراب ح  ":قال  ملسو هيلع هللا ىلص
 .لقربه
فـإهنم قـد أفضـوا إىل مـا  ،ال تسـبوا األمـوات ":قـال ملسو هيلع هللا ىلصيب أن النـ ملـا تبـت  ،ال جيوز سيف أمللوا  املسلللما   :ا اثنيا 

لى نبينللا ومللد وحللله وصلى هللا ع ،و هلل التوخيق تا وقع مند. االستغفارو  عز وجل هللا د التوبة إىل يوعل ."قدموا  
 (لعلمية واإلفتاءللبحوم االدا مة الل نة ) .وصحبه وسلم

 
 
ً
 :بناء املساكن على القبور :اعاشر
 .امر ال جيوز شرع  وهذا األ
رجــل فقــري ن يكــن لــه دار  :وفيــه للبحــوم العلميــة واإلفتــاءالل نــة الدا مــة إىل  (820رقــم )جــه ســضال و فقــد 

نـه دفـن فيهـا أن يعلـم  ثـر،كأكـرب رجـل عنـداب ما ـة سـنة أو أوفيـه مقـربة اب ـدة  ا،بيتـا فيـه   يسكنها وال عقار يبـ 
 م ال؟أفهل جيوز ذلك  ا،بيتا يبن لنفسه  أنراد هذا الفقري أو  ،حدأ

 ان يبين خيها مسللكن  أخليس ألحد  األموا ،رق اليت دخن خيها األموا  وق  على من دخن خيها من األ  :واجلواب
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كان أو   هللا واسعة وطرق احلالل  ق ادة، أر ت وإن كان اخلاصة،ن يتصرف خيها للمصلحة أوال    ،اقر  خلنفسه غنيا  
قِ .. .﴿وليجتنيف ما حرمه هللا عليلله  أكثره،احلالل وما يتيسر له من طريق خليسلد املسلم ما   كثرة،البا   وَمَـن يَتَـّ

 (3،2:الطالق) ﴾ يَحْتَسِبُا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَ (2) امَخْرَجًاللَّهَ يَجْعَل لَّهُ 
 (مية واإلفتاءالل نة الدا مة للبحوم العل) .ى هللا على نبينا ومد وحله وصحبه وسلموصلّ  ،و هلل التوخيق

 
  عشر:ادي احل

 
  شد

 
 : القبورحال والسفر إىلالر

ال تشــد  ":قــال ملسو هيلع هللا ىلصعــن النــيب رضــي هللا عنــه  فقــد أخــرج البرــاري مــن حــديث أيب هريــرة؛ اوهللو ال جيللوز شللرع  
 ." ومس د األقصىملسو هيلع هللا ىلص   ومس د الرسول ،راماملس د احل :ال إال إىل تالتة مساجدحالر 

 .خال ميزة يف شد الرحال إليها ،يتساوىالكل خها وأما غر  ،وذلد لت اع  األجر يف هذه املساجد
 
 -شـد ال تج  ":يقول ملسو هيلع هللا ىلص ععت رسول هللا" :قال رضي هللا عنه  وأخرج البراري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري 

 ." ىواملس د األقص ،واملس د احلرام ،مس دي هذا :التة مساجدحال إال إىل تالرِّ  - تشدواال  ":لفظ ويف
 

فقـال: دع الطـور وال ؟ (1)آيت الطور -ا مرضي هللا عنه-سولت ابن عمر  ":وأخرج ابن أيب شيبة عن قزعة قال
 وذكر احلديث ...".ال تجشد الرحال إال إىل تالتة مساجد "أتهتا، وقال:

 
 ؟مـن أيـن أقبلـت ":فقـال ء  وهـو جـا رضي هللا عنه  أاب هريرة ىنه لقأري غفا ال ة  ر  ص  ب  ام أمحد عن أيب وأخرج اإلم

ال "  :يقـول ملسو هيلع هللا ىلصإين ععـت رسـول هللا  ،ك ن تـذهبدركتـج أأما أين لو  :الق  ،ت فيهيأقبلت من الطور صل  :قال
)قــال األلبــاين يف    ." األقصـىاملســ د احلــرام ومسـ دي هــذا واملســ د  :تشـد الرحــال إال إىل تالتــة مسـاجد

 : إسناداب صحيح(226 يفأحكام اجلنا ز 
وهللي وإن كانللت  ،ويف هللذه األحاديللث حتللرا السللفر إىل موضللع مللن املواضللع املباركللة مثللل مقللابر األنبيللاء والصللاحلا 

رَفَثَ وَالَ فُسُوقَ وَالَ جِدَالَ فِـي  فَالَ ﴿ :على وزن قوله تعاىلكما قال احلافظ  ،النهي خاملرادُ "  " ال تشدفي  بلفظ الن

أن  ال يسللتقيمُ  :نلله قللالأهللو أبلللو مللن صللريح النهللي ك :-رمحـه هللا- ييبوهو كما قال الطَّ ،  (197:البقرة)  ﴾  حَجِّالْ
 هلا .مبا ا تصت به اال تصاصه ؛د  لزايرة إال هذه البقا ُ صَ ق  يلُ 

 

   م هللا تعاىل موسى عليه.ل والطور: هو اجلبل املقدس الذي كلّ 1
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والتقدير:  "واشدال ت "النهي رواية مسلم يف احلديث  كون النفي هنا مبعىنلوتا ييهد    :-رمحه هللا-  األلباين  قال

 .ال تيدوا الرحال إىل موضع يتقرب به إال إىل ثالثة مساجد
 

لكوهنللا مسللاجد  ؛علللى غرهللاهللذه املسللاجد ومزيتهللا  خ ليهويف هذا احلديث   :-رمحه هللا-ابن ح ر    قال احلافظ
 :مث قال ،ىعلى التقو  سسأُ والثالث  ،ةلفوالثاين كان قبلة األمم السا  ،ه حجهميلة الناس وإلب  وألن األول قِ   ؛نبياءاأل
وإىل املواضع الفاضلة لقصد التللربك  ،مواا  أزايرة الصاحلا أحياء و  لذهاب إىلكا  ،يف شد الرحال إىل غرها   لِ ا تُ و 

  هلا بظاهر احلديث.  رم شد الرحال إىل غرها عمال   :ومد اجلويين أبوال ق، خيها ا والصالة 
خلللإن كلللان ال يُيلللر  السلللفر إال هللللذه الثالثلللة )ثالثلللة مسلللاجد( خغلللر  :-رمحـــه هللا- قــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة

إىل زايرة القبللور، وال يُسللاَخر  َخراملساجد أوىل أال يُير  السللفر إليهللا، وهلللذا   يقللل أحللد  مللن علمللاء اإلسللالم إنلله يُسللا
 اهل إىل املساجد.

 
املصلللى إىل غللر  وإعمللالشللد الرحللال  العلمللاء يف ا تللل و  (:5/106)يف شـرح مسـلم  -رمحه هللا-قال النووي  

خقال الييا أبو ومد اجلويين  ،وحنو ذلد ...وإىل املواضع الفاضلة ،كالذهاب إىل قبور الصاحلا   ،املساجد الثالثة
 هو حرام وهو الذي أشار القاضي عياق إىل ا تياره. :صحابنامن أ

 
 لة يف التوسل والوسيلة": لييف كتابه " قاعدة ج -رمحه هللا -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

إن كان أراد القرب خللال أيتلله، وإن كللان أراد املسللجد  خقال مالد:، ملسو هيلع هللا ىلصوسئل مالد عن رجل نذر أن أييت قرب النيب "
  .احلديث: " ال تيد الرحال إال إىل ثالثة مساجد"خليأته، مث ذكر 

 
" ال تشد الرحـال إال إىل تالتـة  :يثاحلد ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  (":1/192)وقال الشيخ ويل الدين يف "ح ة هللا البالغة 

أقول: كان أهل اجلاهلية يقصدون مواضع معظمة    مساجد: املس د احلرام، واملس د األقصى، ومس دي هذا"
لللئال يلتحللق غللر الفسللاد  ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب   للا، وخيلله مللن التحريلل  والفسللاد مللا ال خيفللى، خسللدَّ  تربكللونيزوروهنللا ويبللزعمهم 

أن القللرب ووللل عبللادة ويل مللن أوليللاء هللا والطللور   عنللديواحلللق  ،ريعللة لعبللادة غللر هللاذ اليعاار  ليعاار، ولئال يصللر
 هلا .كل ذلد سواء يف النهي"
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  :ه عليهيومما حيسن التنب
خللإن السللفر إمنللا هللو  ،أو زايرة صللاس أو قريلليف أو صللاحيف ،وطللليف العلللم ،السللفر للتجللارة :ل يف النهلليأنلله ال يللد 

وكذلد السفر لزايرة األخ يف هللا خإنه هو املقصود كما قللال  ،ملكانال خلصو  انت حيث كا  ،لطليف تلد احلاجة
 (.2/186) شيا اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى

 
صللو  بعينلله للصللالة خيلله بللالف هللذه املسللاجد الثالثللة أمللر منهللي خمر إىل مسللجد سللمو   لسللفوإذا كان غللر م  -
  ،ولو كان هذا املسجد هو مسجد قباء ح   ،عنه
 ." الصالة يف مس د قباء كعمرة ":ماجهابن  سننعنه كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  ذيال

اس من أجللل الصللالة خيلله والتعبللد أو ص ين على قرب نيبّ خهل يعقل أن يسمح اليار  احلكيم إىل السفر إىل مسجد بُ 
 .وننع من السفر إىل مسجد قباء ،عنده

 
 ملولللد هنللاك  ىيسللم وإقامللة حفللال  مللا ،لصللاحلا لللزاير،مض اال إىل قبللور بعلل حلل الر  دن مللن شلل وأمللا مللا يفعللل اا -

 .خكل هذا من البد  واملنكرا  ،بذكراهم االحتفالو  ، م اتربك  
 تعبد. ويف ي إىل اياذها أواثان   ،اعياد  أوهذا كله يف ي إىل اياذها 

 نلللاسال مث رأى ،بحبطريللق مكللة صللالة الصلل  رضللي هللا عنلله صللليت مللع عمللر بللن اخلطللاب :يقللول املعللرور بللن سللويد
 خهم ملسو هيلع هللا ىلص النيب هخي املومنا مسجد صلَّىخقيل: اي أمر  : أين يذهيف هوالء؟رضي هللا عنه يذهبون مذاهيف، خقال

، خمللن اكللانوا يتبعللون حاثر أنبيللااهم ويتوللذوهنا كنللااس وبيعلل    يصلون خيه، خقال: " إمنا هلد من كان قبلكم مبثل هذا،
 . " ها، ومن ال خليمض وال يتعبدأدركته الصالة يف هذه املساجد خليصل

خمن قصد بقعة يرجو اخلر بقصدها ل و  يسللتحيف اليللار  قصللدها ل :  -رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
أو  ،عنللدها أو ليللدعو عنللدها، أو ليقللرأ عنللدها اء قصللدها ليصللليسللو خهللو مللن املنكللرا ، وبع لله أشللد مللن بعللض. 

 امللن العبللادة اللليت   ييللر  يصيصللها بلله ال نوعلل  ة بنللو  يللث خيللت تلللد البقعلل أو لينسد عنللدها حب  ،ليذكر هللا عندها
يسللأل ، إال أن ذلد قد جيوز حبكم االتفاق ال لقصد الدعاء خيهللا، كمللن يللزور القبللور ويسلللم علللى أهلهللا، و اوال عين  

نللاك أجللوب منلله يف هللا العاخية له وللموتى كما جاء  السنة، أما حترى الللدعاء عنللدها حبيللث يستيللعر أن الللدعاء ه
 . اهل ملوص  اذا هو املنهي عنه. غره، خه

 
 :فتوى

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص عن حكم السفر لزنرة قرب النيب -رمحه هللا-سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمني 
ال تشـد الرحـال  ":يقـول ملسو هيلع هللا ىلص ألن النيب ؛كانت هذه القبور ال جيوز  القبور أاي   شد الرحال إىل زايرة  :فوجاب بقوله
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أنللله ال تيلللد  :واملقصلللود  لللذه. " ىواملســـ د األقصـــ ،هــذاومســـ دي  ،املســـ د احلـــرام :إال إىل تالتــة مســـاجد
جد اللليت يصللت بيللد الرحللال هللي املسللا األمكنللةالرحللال إىل أي مكللان يف األرق لقصللد العبللادة  للذا اليللد، ألن 

وإمنللا تيللد الرحللال  ،هيلل ال تيللد الرحللال إل ملسو هيلع هللا ىلص النلليب ربخقلل  ،وما عداها من األمكنة ال تيد إليها الرحللال  ،الثالثة خقط
 (1/96 :اجملموع الثمني) .جدهمس إىل
 
  عشر:ثاني ال

ً
 :ااختاذ القبور عيد

  عنه. مر منهي  وهذا أ .أو لغر ذلد ...يف أوقا  معينة ومواسم معروخة للتعبد عندها دُ صَ ق  أي أهنا تلُ 
  :قالعنه رضي هللا  هريرة أيبسناد حسن عن ود إباد وأبوام أمحد يف مسنداب ـفقد أخرج اإلم
فـإن صـالتكم  يّ علـما كنـتم فصـلوا ثوحي ،اورا بوال جتعلوا بيوتكم ق ،اعيدا  وا قربيال تترذ ":ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا 

 ."  غج لج تبـ  
 ." من زمان ومكان مأ وذ من املعاودة واالعتياد العيد ما يعتاد جميئه وقصده ":-رمحه هللا-قال ابن القيم 
مللاعهم للعيللد االجتمللا  لزايرتلله اجت ومعللىن احلللديث النهللي عللنير": فـتح القـد كمـا يف "  -رمحه هللا-وقال املناوي  

ه تعللودون إليلل  اإما لدخع امليقة أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم، وقيل: العيد ما يعاد إليه أي: ال بعلوا قربي عيد  
ايللنهم  ن دعللاء الغاالليف ال يصللل م  أردمت أن تصلوا علّي خظاهره منهي عن املعاودة، واملراد املنللع عمللا يوجبلله وهللو 

اودة إيل، خقد استغنيتم لأي: ال تتكلفوا املع  "وصلوا علّي فإن صالتكم تبلغ  حيث كنتم"  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  يويده  إليه، و 
 .  لصالة عليّ 

احلديث أن اجتما  العامة يف بعض أضرحة األولياء يف يوم أو شهر خمصللو  مللن و ذ من ويُ   :ا وقال املناوي أيضا 
، وعلللى ويل اليللر  اعنلله شللرع  ييللربون ورمبللا يرقصللون خيلله، منهللي هذا يوم مولد الييا، وأيكلللون و   ن:ولو ويقالسنة،  
 هل ا. م عن ذلد، وإنكاره عليهم وإبطالهردعه

 
فنـاداين  ،بن أيب طالـب عنـد القـرب يّ  بن عل بن احلسنِّ  احلسنج  رآين ":نعيم يف احللية عن سهيل قال  أبووأخرج  

مايل رأيتـك عنـد القـرب؟ فقلـت:  :فقال ،ريدابج أال  :فقلت ،إىل العشاء مَّ لج ه   :فقال ،ىتعشَّ يوهو يف بيت فاطمة 
ال تترـذوا قـربي  ":قـال ملسو هيلع هللا ىلصإن رسـول هللا  :مث قـال ،ملِّّ س  إذا دخلت املس د ف    :فقال  ،ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب    سلمتج 

هـود اختـذوا قبـور يلا هللا لعـن .ن صـالتكم تبلغـ  حيثمـا كنـتمإ فـ يّ وا علـوصـلُّ  ،اوال تترـذوا بيـوتكم قبـورا   ،اعيدا 
 ." إال سواءا  ابألندلسن نتم وم  أما ، ساجدنبيا هم مأ
 

كانـت عنـد قـرب   ةجيـيء إىل فرجـ رجـالا  ىنـه رأأ" :-رضـي هللا عنهمـا  -بـن احلسـني    يّ  يعلـى عـن علـ  أبووأخرج  
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 ؟ملسو هيلع هللا ىلصهللا  ععته من أيب عـن جـدي عـن رسـول ا حدتكم حديثا أأال  :فنهااب وقال ،فيدخل فيها فيدعو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  النيب
 ." ن صالتكم تبلغ إ ما كنتم فثحي يَّ وا علوصلُّ  ،اوال بيوتكم قبورا  ،اال تترذوا قربي عيدا  ":قال

 .اعيد  ويف هذه األحاديث دليل على حترا اياذ قبور األنبياء والصاحلا 
 

أخ للل  ملسو هيلع هللا ىلص النلليبوجه الداللللة أن قللرب و  :156-155يف االقتضاءيف  -رمحه هللا- اإلسالم ابن تيمية شيخقال 
 :ملسو هيلع هللا ىلصمث قـرن ذلـك بقولـه  ،مللن كللان اكاانلل    هلليخقللرب غللره أوىل  لن ،اعن ايللاذه عيللد    ىوقد هن  ،قرب على وجه األرق

خللأمر بتحللري  ،ختكللون مبنزلللة القبللور ،القللراءةال تعطلوها عن الصالة خيها والللدعاء و  أي"  ا"وال تترذوا بيوتكم قبورا 
مللن هللذه  نصللارى ومللن تيللبه  للمعكللس مللا يفعللله امليللركون مللن ال ،لقبللورعللن حتريهللا عنللد ا  ىوهنلل   ،العبادة يف البيللو 

  اهل. األمة.
 

. وحنو ما يعود الَسَنة، أو يعود األسبو ، أو اليهر.. اوالعيد اسم ما يعود من االجتما  العام على وجه معتاد عااد  
يتحللرى  أنذلللد الرجللل  ىهنلل  -رضللي هللا عللنهم -بللن احلسللا  ذا أخ ل التابعا من أهل بيتلله علللي"خه  :قال  ،ذلد.

 ،وهللو أعلللم مبعنللاه مللن غللره مسعلله مللن أبيلله احلسللا عللن جللده علللي،الللذي واسللتدل  حلللديث  ملسو هيلع هللا ىلصقللربه الللدعاء عنللد 
ى أن ذلللد مللن الللدعاء وحنللوه ورأ ،نللد د للول املسللجدللسللالم عليلله وحنللوه ع القللربَ  الرجلللُ   أن قصللده أن يقصللدَ ختبللاَّ 
هللذه السللنة كيلل  أن  خللانظر ،اعيللد  شلليا أهللل بيتلله كللره ايللاذه  بللن حسللنِ  ه حسللنُ وكللذلد ابللن عمللِّ  ،اللله عيللد   ايللاذ  

ألهنم إىل ذلد أحللوج  ؛قرب النسيف وقرب الدار ملسو هيلع هللا ىلصالذين هلم من رسول هللا  ،خمرجها من أهل املدينة وأهل البيت
 .طَ بَ نوا له أض  من غرهم خكا

 
كمللا أن   بللادةالع لغللرأو  ،تيانلله للعبللادة عنللدهوإ خيللهجتمللا  اال للمكان خهو املكان الذي يقصللدُ   اعل امس  والعيد إذا جُ 

 ،جيتمعون خيهللا وينتابوهللا للللدعاء والللذكر والنسللد ،مثابة للناسو  ا ومزدلفة وعرخة جعلها هللا عيد  ىَن املسجد احلرام ومِ 
نللة وهللذا النللو  مللن األمك ،خلمللا جللاء اإلسللالم وللا هللا ذلللد كللله ،عنللدهاجتمللا  ينتابوهللا لال وكللان للميللركا أمكنللة

 .نبياء والصاحلا يد ل خيه قبور األ
 

م على ن سلَّ وقد ذكران عن أمحد وغره أنه أمر مَ  :االقتضاءيف موضع آخر من  -رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم 
وكذلد أنكر ذلللد مللن العلمللاء املتقللدما كمالللد  ،رف خيستقبل القبلةأن ينص وصاحبيه مث أراد أن يدعو  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  
وال عللن ابعللي  صللحا ومللا أحفللظ ال عللن  اجلوزي، فرج ابنوأىب ال ،بن عقيلاخاء  ن مثل أىب الو ومن املتأ ري  ،وغره

وال  ملسو هيلع هللا ىلصال عن النيب  ايف ذلد شيئ  وال روى  ،من القبور للدعاء عنده  شيءوال عن إمام معروف أنه استحيف قصد  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

27 

  .أحد من األامة املعروخا أصحابه، وال من  عن
 شلليءحللد مللنهم يف خ للل الللدعاء عنللد ذكللر أخمللا  ،وذكللروا خيلله اااثر ،ه وأمكنتللهوقد صن  النللاس يف الللدعاء وأوقاتلل 

والسللل   ،خكيلل  جيللوز واحلالللة هللذه أن يكللون الللدعاء عنللدها أجللوب وأخ للل ،علللمأخيمللا  اواحللد   امللن القبللور حرخلل  
 هى عنه وال أتمر به؟!عرخه وتنتنكره وال ت

ا   اجتماعلل دها ورمبللا اجتمللع عنلل  ،اب لللذلد وتقصللدتُنتللَ وقد أوجيف اعتقاد استجابة الدعاء عندها وخ له أن   قال:
 "اال تترذوا قربي عيدا  ":بقوله ملسو هيلع هللا ىلصعنه النيب  ىوهذا بعينه هو الذي هن ،كثرة يف مواسم معينة

أو  ،أو شللعبان ،أو رجلليف ،إمللا يف احملللرم :يللوم مللن السللنة ويُسللاخر إليهللاعنللدها يف  مللعُ تَ ح  إن بعللض القبللور جُي    قال:
وبع للها يف النصلل  مللن  ،وبع للها يف يللوم عرخللة ،شللوراءوبع للها جيتمللع عنللدها يف يللوم عا ،رهللاأو غ ...ذي احلجللة

 عرخللة صللدُ ق، كمللا تُ يللوم مللن السللنة تُقصللد خيلله وجيتمللع عنللدها خيلله وبع للها يف وقللت ح للر حبيللث يكللون هلللا ،شللعبان
 لللذه  االهتملللامرمبلللا كلللان  لبللل  يلللوم العيلللدين  صلللرَ ى املِ وكملللا يقصلللد مصللللَّ  ،معلوملللة ملللن السلللنة أايميف  ىَن  ومزدلفلللة وملللِ 
أو وقللت غللر معللا  ،اخُر إليلله مللن األمصللار يف وقللت معللا سللَ ومنهللا مللا يُ  ،ين والللدنيا أهللم وأشللديف الللدِّ  ا االجتماعلل 

يف النهللي  اوهذا السفر ال أعلم بللا املسلللما  الخلل   ،هللا احلرام بيت صدُ ق  كما يلُ ،  لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك
 .عنه

ة هللذا الللذي يفعللل عنللد هللذه القبللور هللو لويف اجلم ،األسبو  عنده يف يوم معا منجتما  يقصد االومنها ما   قال:
يف وقللت معللا  خللإن اعتيللاد قصللد املكللان املعللا  "ا" ال تترذوا قربي عيدا : بقوللله ملسو هيلع هللا ىلصهلل عنه رسول  ىبعينه الذي هن

عللن  وهللذا الللذي تقللدم ،هذلللد وجلللِّ  قِّ دِ  عللن هللىمث ين ،السنة أو اليهر أو األسبو  هو بعينه معللىن العيللد  عااد بعودِ 
  ام أمحد:ـال اإلمـوقد ق .ارهلام أمحد إنكلاإلم

  .وذكر اإلمام أمحد ما يفعل عند قرب احلسا  وأكثروا، اأخرط الناس يف هذا جد  
 عليّ   يقال: إنه قربالذي وما يفعل  لعراق عند القرب  ،ما يفعل مبصر عند قرب نفيسة وغرها  ويد ل يف هذا"  قال:

 أكثللرإىل قبللور كثللرة يف  ،يطامِ سلل  ا يفعللل عنللد قللرب أىب يزيللد البَ وملل  ،ليمللانوحذيفللة بللن ا  ،وقللرب احلسللا رضي هللا عنـه  
 .بالد اإلسالم ال نكن حصرها

 . كما تقدم  االعام عندها يف وقت معا هو اياذها عيد  جتما  "واعتياد قصد هذه القبور يف وقت معا واال :قال
خللإن هللذا مللن التيللبه  هللل  ،ادا  الفاسللدةوال يُغللرت بكثللرة العلل  ،ال العلللم يف ذلللد  الخلل  املسلللما أهلل  وال أعلللم بللا 

خلللو  ،إالوأصل ذلد إمنا هللو اعتقللاد خ للل الللدعاء عنللدها و  ،أنه كاان يف هذه األمة  ملسو هيلع هللا ىلصالكتابا الذي أ ربان النيب  
ة عندها كالصال،  احرام   سد كانذا كان قصدها جير هذه املفاخإ ،يف القلوب ال منحى ذلد كله  االعتقاد  يتم هذا  

 .لباب اإلنان اوإغالق  ، لباب اليرك اوختح   ،وكان ذلد ختنة للولق وأو ىَل،
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قللابر يف ليلللة العيللد ولللو لزاير،للا اخلللروج إىل امل :(2/57كمــا يف فتــاوى إســالمية )  -رمحــه هللا – عثيمــني قــال ابــن
 رة املقربة.وال يوم العيد لزاي ،يدعنه أنه كان خيصت ليلة الع  يرد  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب خإن  ،بدعة

وكل بدعـة  ،فإن كل حمدتة بدعة ،وحمداثت األمور إنكم ":كما عند النسا ي بسند صحيح  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تبت عنه 
 .عـز وجـل  إىل هللابلله يف عباداتلله وكللل مللا يفعللله تللا يتقللرب  خعلللى املللرء أن يتحللرى .وكل ضـاللة يف النـار"  ،ضاللة

 ـها
 
 :الصالة إىل القبور عشر:ثالث ال

 مة اليت جاء النهي عنها.وهي من األمور احملر 
" التصــلوا إىل قــال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن النــيب  -رضــي هللا عنهمــا -فقــد أخــرج الطــرباين يف املع ــم الكبــري عــن ابــن عبــاس 

 (1016لة الصحيحة:)السلس .قرب ، وال تصلوا على قرب "
وال  ،ور" ال تصلوا إىل القبـ:يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ععت  :قال الغنويمام مسلم من حديث أىب مرتد أخرج اإلو 

  ." جتلسوا عليها 
عللن  هلليخيلله تصللريح  لن :حيـث قـالوهللذا هللو ا تيللار النللووي  القرب،خفي هذا احلديث دليل على حترا الصالة إىل  

 .الصالة إىل القرب
ألنلله مرتبللة  ؛ملا خيلله مللن التعظلليم البللالو ،ليهامستقبلا إ أي :الساب  لحديثل ا وي يف فيض القدير شارحا قال املنا 
 .والتعظيم البليو ،يعىن احلديث بتمامه با النهي عن االستوفاف  لتعظيم خجمع ل، املعبود

  يف الللدين لبقعللة خقللد ابتللد ربك  لصللالة يف تلللد اخإن قصد اإلنسللان التلل   ،خإن ذلد مكروه    :مث قال يف موضع آخر
 .التنزيهكراهة   واملراد ،ما   أيذن به هللا

ويو ذ من احلديث النهللي  .قيل بتحرنه لظاهر احلديث   يبعد ولو :نا كذا قال أصاحب  :-رمحه هللا-قال النووي 
 .املقربة خهو مكروه كراهة حترا يفعن الصالة 

 .وإال خهو شرك ،تعظيم القبور ستقبالو إذا   يقصد  الأن يُعلم أن التحرا املذكور إمنا ه وينبغي -
كنـت أصـلِّّي   ":قـالرضـي هللا عنـه  البناين عـن أنـسعن اثبت  البراري هقوعلَّ  الدينوريسن احلأبو أخرج  قد  و 

القــرب... القــرب، فرفعــت بصــري إىل الســماء وأح : فقــالرضــي هللا عنــه  عمــر بــن اخلطــاب مــن قــرب، فــرآين ا قريبــا 
  ." إليه إمنا أقول: القرب، ال تصلِّّ  "تر عبد الرزاق يف مصنفه وزاد:ووصل هذا األ، أحسبه يقول: القمر"

أنلله  :والـدليل ،كان عندهم علم مسبق  لتحرال  رضوان هللا عليهم ل يفهم من ذلد أن عمر بن اخلطاب والصحابة 
ل بلل  ،ر أنللس علللى مللا كللان عليللهصللِ   يُ  ،"القـربالقـرب... ": ألنللس قللااال  رضي هللا عنه  بعندما صا  عمر بن اخلطا

 و مل ذلد على أنه   ير القرب. ،دل ذلد على أن أنس   يتعمد الصالة عندهوي ،ه وابتعدتنبَّ 
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   عن الصالة إىل القبور" ملسو هيلع هللا ىلص هنى رسول هللا "ول كما عند ابن حبان يف صحيحه:يقرضي هللا عنه   بل كان أنس
 (6893)صحيح اجلامع:

 وهذا يدل على أنه   ير القرب.
 ملسو هيلع هللا ىلص ذجكــر يل أن النــيب ســئل عــن الصــالة وســط القبورـــ فقــال: اق عــن عمــرو بــن دينــار ـ وقــدوأخــرج عبــد الــرز 

 ." كانت بنو إسرا يل اختذوا قبور أنبيا هم مساجد، فلعنهم هللا تعاىل "قال:
  

وإن اياذهللا  ،أي ايذوهلا جهة قبلتهم، مع اعتقادهم الباطللليف شرح احلديث املتقدم:  -رمحه هللا-قال املناوي  
قللال ، وهللذا بللاَّ بلله سللبيف لعللنهم ملللا خيلله مللن املغللاالة يف التعظلليم، (1) كعكسلله  عليهللااجد، الزم اليللاذ املسللاجد مسلل 

ليأهنم، وجيعلوهنا قبلة، ويتوجهون يف الصالة  انبياء تعظيم  وملا كانت اليهود يسجدون لقبور األ  القاضي البي اوي:
 هل ا ا عن مثل ذلد وهناهم عنه.لعنهم هللا. ومنع املسلم حنوها، خايذوها أواثان  

" ال جتلســوا علــى القبــور، وال : ملسو هيلع هللا ىلصفقــال وهللذا املعللين قللد جللاء النهللي الصللريح عنلله  :-رمحــه هللا-قــال األلبــاين 
  ." تصلوا إليها 

إىل أن وضللع اجلنللازة يف قبلللة الصللالة ذا  الركللو  والسللجود يللد ل يف  اد الشــيخ علــي القــاري يف املرقــاة:وقــد أفــ
 إىل القرب.معىن الصالة 

أحيـاء والـذين  إن شرار الناس من تـدركهم السـاعة وهـم "قال: ملسو هيلع هللا ىلصلبراري أن احلبيب النيب وجاء يف صحيح ا
 .جد "يترذون القبور مسا 

اجعلوا يف بيـوتكم مـن صـالتكم  ":قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب   -رضي هللا عنهما -ن عمر  أخرج البراري ومسلم عن اب
 ." اوال تترذوها قبورا 
  .للتحرا لظاهر النهي هيو ة يف املقابر" للحديث "ابب كراهية الصال وقد ترجم البراري

 
قيللل لصالة يف املقربة، يسأل عن الصالة يف املقربة؟ خكره ا -يعىن أمحد  -مسعت أ  عبد هللا  قال أبو بكر األترم:

ر حللاجز؟ خكللره أن املسللجد يكللون بللا القبللور، أيصلللَّى خيلله؟ خكللره ذلللد، قيللل للله: إنلله مسللجد بينلله وبللا القبللو  للله:
 يه الفرق، ور ت أن يصلى خيه اجلنااز.ُيصلَّى خ

  
 ال يصلَّى يف مسجد با املقابر إال اجلنااز؛ ألن اجلنااز هذه سنتها.  قال اإلمام أمحد:و 
 

 

 (. -رمحه هللا-يها السجود إليها. )أخاده األلباين يعين: يلزم من السجود إليها بناء املساجد عليها، كما يلزم من بناء املساجد عل -1
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 .يُير إىل خعل الصحابة على كالم اإلمام أمحد: ا يف الفتح تعليقا  -رمحه هللا-بن رجب اال احلافظ قو 
 
هريللرة صلينا علللى عاايللة وأم سلللمة وسللط البقيللع، واإلمللام يومئللذ أبللو  :نذر: قال حفع موسى بن عمرقال ابن امل 

 (1/407:بسند صحيحعبد الرزاق يف مصنفه  )أخرجه ."-رضي هللا عنهما-ذلد ابن عمر وح ر
وهللة علللى كللل حللال، خالصالة إىل القرب مكروهة سواء كان القرب أمامه أو  لفه، نينلله أو يسللاره، خالصللالة خيهللا مكر 

 ة تيتد إذا كانت الصالة إىل قرب.ولكن الكراه
 

جد املســا  اختــاذحيــث بــوب يف الصــحيح " ابب مـا يكــراب مــن  -رمحــه هللا-وقـد أشــار إىل هــذا املعــن البرـاري 
ضللربت امرأتلله القبللة علللى قللربه  -رضللي هللا عللنهم  -خللذكر أنلله ملللا مللا  احلسللن بللن احلسللا بللن علللي  علـى القبـور":

 : أال هل وجدوا ما خقدوا؟ خأجابه اا ر: بل يئسوا خانقلبوا" يقول اخسمعوا صااح   ،مث رُخعتسنة 
ثللر للبللاب أن املقلليم علللى الفسللطاط ال ومناسللبة هللذا األيف شـرح هـذا األتـر:  -رمحـه هللا-بـن ح ـر اقال احلافظ  

 هل االقبلة ختزداد الكراهة.  خيلو من الصالة هناك، خيلزم اياذ املسجد عن القرب، وقد يكون القرب يف جهة
 واعلم أن كراهية الصالة يف هذه املساجد هو أمر متفق عليه با العلماء، وإمنا ا تلفوا يف بطالهنا.

  .ألن النهي يدل على خساد املنهي عنه ؛الصالة خيها إىل بطالن :ذهب بعض العلماءف
واليللوكاين يف نيللل  ،وتلميللذه ابللن القلليم بللن تيميللةا وا تاره شلليا اإلسللالم ،واياهر مذهيف احلنابلة بن حزماوهو قول  
  .األوطار

 ." ابد  عاد أ"من صلى يف مقربة أو إىل قرب أ :نه قالأمحد أوروى ابن حزم عن اإلمام 
ولج اهَِّّ  :ق ال ت   -رضي هللا عنها -ن  ع ا ِّش ة  ع    أخرج البراريو  هج  ملسو هيلع هللا ىلصق ال  ر سـج نـ  م  مِّ هِّ الَـّذِّي ن   يـ قـج ل عـ ن   " :يفِّ م ر ضـِّ

د  هجود  و االياهَّج   ."لنَّص ار ى اختَّ ذجوا قـجبجور  أ ن بِّي ا ِّهِّم  م س اجِّ
أن الصللالة  أامللة اإلسللالم علللى تفللقاوقللد  :(24/318كما يف جممـوع الفتـاوى )  -رمحه هللا-قال شيخ اإلسالم  

 ،وللليس خيهللا خ لليلة علللى غرهللا ، للا ال أمللر إجيللاب وال اسللتحباب  اعلى قبور ليس مأمور    اليتيف املساجد واملياهد  
خقللد  ،أو أهنا أخ ل من الصالة يف بعض املساجد ،خمن اعتقد أن الصالة عندها خيها خ ل على الصالة يف غرها

 هلا .حترا يعنها هن الصالة منهيبل الذي عليه األمة أن  .ق من الدينخارق ااعة املسلما ومر 
علللى  األامة أنه ال يبىن مسللجد   فقات :(22/194 جمموع الفتاوى )كما يف،  ا أيضا بن تيمية  اوقال شيخ اإلسالم  

 فــإين ،إن مــن كــان قــبلكم كــانوا يترــذون القبــور مســاجد أال فــال تترــذوها مســاجد ":قــال ملسو هيلع هللا ىلصألن النــيب  ،قللرب
وإمللا القللرب، إمللا بتسللوية  ،خإن كان املسجد قبللل الللدخن غللُر ،جيوز دخن ميت يف مسجد  وإنه ال  ."  أهناكم عن ذلك

خاملسللجد  ،زال صللورة القللربوإمللا أن تللُ  ،زال املسللجديللُ أن  بعللد القللرب خإمللا يِن ملسجد بُ وإن كان ا  ،اجديد  بيه إن كان  بن
 لها .نه منهي عنهخإ ،ى خيه خرق وال نفلصلَّ يُ  الذي على القرب ال
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در،ا تللنت علللى لوقللد تبنللت دار اإلختللاء املصللرية ختللوى شلليا اإلسللالم ابللن تيميللة هللذه، خنقلتهللا عنلله يف ختللوى هلللا أصلل 
 (503- 501/ 11 :)جملة األزهر يف املسجد، خلراجعها من شاء يف عدم جواز الدخن

 
 هــذا الســضال: (182 - 2/180) "يف "فتــاوى نــور علــى الــدرب -رمحــه هللا-وســئل فضــيلة الشــيخ ابــن ابز  •

نعــرف هــل بــ  أننــا ال  ا يوجــد يف بلــدح مســ د داخلــه ضــريح، فهــل الصــالة جــا زة يف هــذا املســ د؟ علمــا 
مــن النــاس  تــون مــن بالدهــم لــزنرة هــذا الضــريح والــذبح لــه  امــع مالحظــة أن كثــريا  ؟ضــريحأم ال املســ د أوالا 

  ابرك هللا فيكم؟ فوفدوحووضع النقود داخله، 
املسللاجد اللليت  للا قبللور ال ُيصلللَّى خيهللا، وجيلليف أن تنللبا القبللور، وتبعللد إىل  :فقــال -رمحــه هللا- فوجــاب الشــيخ

 .العامةوال غره، بل جييف أن تُلن با وتبعد إىل املقابر  رب، ال قرب من يُسمَّى وليًّاا ققابر املعروخة، وال يبقى خيهامل
األكرب، خالواجيف أن تُلن با القبور يف   النذور، بل هذا من اليرك  إليها وال  وال تقدا النقود  وال جيوز الذبح للقبور،

 .صة كساار القبوركل قرب يف حفرة  ا  ة،قابر العاماملإىل املساجد، وأن تُلن قل رخا،ا 
 عن هذا وحذر وذمَّ اليهود هنى ملسو هيلع هللا ىلص الرسولألن  اجد فال جيوز أن تبقى فيها قبور؛ـأما املس

لعن هللا اليهـود والنصـارى اختذوا قبور  أنبيـا هم   " أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص   فقد تبت عنهلد، والنصارى على عملهم ذ 
 ف  عليه()مت ."  : "حيذر ما صنعوا- عنها رضي هللا-عا شة  تقال ، مساجد"

أولئــك إذا مــات فــيهم  "ملــا أخربتــه أم ســلمة وأم حبيبــة بكنيســة فيهــا صــور وأهنــا كــذا وكــذا، قــال: ملسو هيلع هللا ىلص وقــال
 ." ، وصوَّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار اخلل  عند هللاالى قرباب مس دا الرجل الصاحل بنوا ع

 قبور هم شرار الناس.خأ رب أن الذين يبنون املساجد على ال 
ن كـان قـبلكم كــانوا يترـذون قبـور أنبيـا هم وصــاحليهم مسـاجد، أال فـال تترـذوا القبــور أ ":ملسو هيلع هللا ىلص قـالو  ال وإن مـ 

 اياذ القبور مساجد. عن ملسو هيلع هللا ىلص خنهى، مساجد، فإين أهناكم عن ذلك"
 .امسجد  ، وَمن بىن عليه ليصلِّي خيه خقد ايذه اومعلوم أن َمن صلَّى عند قرب خقد ايذه مسجد  

اللليت  مللن اللعنللةِ  اوحللذر   ،ملسو هيلع هللا ىلص هللاألمللر رسللول  وأال ُب عل خيهللا قبللور، امتثللاال   ور عن املساجد،فالواجب أن تـجب عد القب
  عز وجل صدر  من ربنا

َ
 لعن هللا اليهـود والنصـارى اختذوا قبور  أنبيـا هم مساجد" " ،رن بىن على القبو مل

 د مستقلة، خالقبور يفيف أن تكون مستقلة واملساجبل جي فعجلِّم بذلك أنه ال جيوز اختاذها مساجد،
انحية على حدة ال يبىن عليها مساجد، واملسللاجد تكللون بعيللدة عللن القبللور للليس خيهللا قبللور، بللل تكللون سللليمة مللن 

د يف املسللجد قللرب   يصلللَّ خيلله حللذر  ذلللد، خللإذ مللن وسللاال اليللرك؛ ألنلله إذا صلللَّى يف  امللن هللذه اللعنللة وحللذر   اا ُوجللِ
اليللرك األكللرب؛  يف يت أو االستغاثة  مليت أو الصالة له أو السجود للله خيقللعزين له الييطان دعوة املي  املسجد قد

 .السيئتعد عن طريقهم وعن عملهم هذا من عمل اليهود والنصارى خوجيف أن خنالفهم، وأن نب وألن
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ية مث بللين عليهللا، لكللن إذا  لللو ُعلللِم أن املسللجد بللين علللى قللرب وجلليف هللدم املسللجد إذا كانللت القبللور هللي األصللل لكـن
 وتُلب عد إىل املقابر، ويبقى املسجد ويصلَّى خيه؛ ألن األصل وجود املساجد قبل القبور.كان ال يُلع لم خإهنا تُلنل َبا 

 
  استقبالجيوز الصالة عند القرب ولو بدون  ال األفهام... ام لتصحيحهتنبيه 

 ":قــال ملسو هيلع هللا ىلصأن النــيب  رضــي هللا عنــه ســعيد اخلــدريالنســا ي عــن أىب إال أخــرج اإلمــام أمحــد وأهــل الســنن  -1
 ." األر  كلها مس د إال املقربة واحلمام

 ."عن الصالة بني القبور ىهن ملسو هيلع هللا ىلصن النيب إ ":نه قالأرضي هللا عنه  وأخرج البزار عن أنس -2
"اجعلوا مـن صـالتكم يف  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  -رضي هللا عنهما -حيح مسلم من حديث ابن عمرويف ص  -3

 ." اوال تترذوها قبورا  ،بيوتكم
صلوا خيها وال بعلوها كالقبور أي  ." اجعلوا من صالتكم يف بيوتكم  ":معىن احلديث:  -رمحه هللا-قال النووي  

 هلا .مهجورة من الصالة
أو عللن نينلله أو عللن  ،سللواء كللان القللرب أمللام املصلللى أو  لفلله ،قربة تيمل كللل مكللان منهللان كراهة الصالة يف املمث إ

و  يللرد هنللا  ،مللا يقيللده حلل  أييتقرر يف علم األصول أن املطلق جيرى علللى إطالقلله ملومن ا.  مطلق  هييساره ألن الن
 وقد صرح بذلك بعض فقهاء احلنيفية وغريهم .من ذلد شيء

 
 وال تعظم حبيث تتوذ مساجد خيصلى عندها أو إليها.  (:1/526يف زاد املعاد ) -رمحه هللا-قال ابن القيم 

والنهي عن ذلللد  ،وال تصح الصالة يف املقربة وال إليها  :االختيارات العلمية  يف  -رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم  
 .إمنا هو سد لذريعة اليرك

يف كتابـه " القاعـدة اجلليلـة يف التوسـل والوسـيلة فيقـول كمـا   -رمحـه هللا-  ا ويضكد على هذا شيخ اإلسالم أيضا 
أن تتوللذ قبللورهم  ملسو هيلع هللا ىلصال دعللاء املولللوقا، خحللرم  إمنا يقصد خيه عبادة هللا ودعااه  اواملكان املتوذ مسجد    ":22يف

مساجد تقصد الصلوا  خيها كما تقصد املساجد، وإن كان القاصد لذلد إمنا يقصد عبادة هللا وحده؛ ألن ذلد 
 مللن ملسو هيلع هللا ىلصيقصللدوا املسللجد ألجللل صللاحيف القللرب ودعاالله، والللدعاء بلله والللدعاء عنللده، خنهللى رسللول هللا  ذريعللة إىل أن

ة هللا وحده، لئال يُتوذ ذريعة إىل اليرك  هلل، والفعل إذا كان يف ي إىل مفسدة، وليس خيه داياذ هذا املكان لعبا
ملللا يف ذلللد مللن املفسللدة الراجحللة، وهللى كمللا يُنهللى عللن الصللالة يف األوقللا  الثالثللة   مصلللحة راجحللة يُنهللى عنلله،

  لسللد ذريعللة اليللرك لللئال يُف للي قللا مليللركا الللذي يُف للي إىل اليللرك، خللإذا كللان هنيلله عللن الصللالة يف األو  التيللبه
ذلللد إىل السللجود لليللمس ودعااهللا وسللواهلا كمللا خعلللوا هللوالء. كللذلد ملللا هنللى عللن ايللاذ قبللور األنبيللاء والصللاحلا 

 هل   تصار. اللصالة عندها، لئال يُف ي ذلد إىل دعااهم.  مساجد خمنهي عن قصدها
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 يفالصـــراط املســـتقيم أالفـــة أصـــحاب اجلحـــيم ء كمـــا يف " اقتضـــا   -رمحـــه هللا- ا وقـــال شـــيخ اإلســـالم أيضـــا 
خهذه املساجد املبينة على قبور األنبياء والصاحلا وامللوك وغللرهم يتعللا إزالتهللا  للدم أو بغللره، هللذا تللا ال   ":159

بلللا العلملللاء املعلللروخا، وتكلللره الصلللالة خيهلللا ملللن غلللر  لللالف أعلمللله، وال تصلللح عنلللدان يف ايلللاهر  اعللللم خيللله  الخللل  أ
 هل ال النهي واللعن الوارد يف ذلد. جاملذهيف أل

 
  وقال يف موضع آخر:

اللليت أوقعللت  عن ايللاذ املسللاجد علللى القبللور؛ ألهنللا هللي  ملسو هيلع هللا ىلصوهذه العلة ) الغلو يف املقبور( اليت ألجلها هنى اليار  
واليللرك  ،من األمم إما يف اليرك األكرب أو خيما دونه من اليرك، خإن النفوس قللد أشللركت بتماثيللل الصللاحلا   اكثر  

بقللرب الرجللل الللذي يعتقللد صللالحه أقللرب إىل النفللوس مللن اليللرك بيللبة أو حبجللر، وهلللذا بللد أهللل اليللرك يت للرعون 
ال يفعلوهنا يف بيو  هللا، وال وقت السحر، ومللنهم مللن يسللجد عندها وخييعون وخي عون، ويعبدون بقلو م عبادة 

هللذه املفسللدة حسللم النلليب  يرجونلله يف املسللاجد، خألجللل ال هلا، وأكثرهم يرجون من بركللة الصللالة عنللدها والللدعاء مللا
ه ، وإن   يقصللد املصلللي بركللة البقعللة بصللالته، كمللا يقصللد بصللالتاماد،ا. ح  هنى عن الصالة يف املقربة مطلق    ملسو هيلع هللا ىلص

بركللة املسلللاجد، كملللا هنلللى عللن الصلللالة وقلللت طللللو  اليللمس وغرو لللا؛ ألهنلللا أوقلللا  يقصللد امليلللركون خيهلللا الصلللالة 
للذريعللة، وأمللا إذا قصللد الرجللل  اأمتلله عللن الصللالة حينئللذ وإن   يقصللد مللا قصللده امليللركون، سللد   هللىلليللمس، خن

واملوالفة لدينه، وابتللدا  ديللن    ملسو هيلع هللا ىلصة هلل ولرسوله  لصالة يف تلد البقعة خهذا عا احملادا االصالة عند القبور متربك  
ل أن الصالة عند القبور منهي  ملسو هيلع هللا ىلصمن دين الرسول  ارأيذن به هللا، خإن املسلما قد أاعوا على ما علموه  الضطر 

الصللالة عنللدها واياذهللا مسللاجد،  لعن من ايذها مساجد، خمللن أعظللم احملللداث  وأسللباب اليللرك:  ملسو هيلع هللا ىلصعنها، وأنه  
 لنهى عن ذلد والتغليظ خيه، وقد صر  عامة الطواا   ملسو هيلع هللا ىلصساجد عليها، وقد تواتر  النصو  عن النيب وبناء امل

الصحيحة الصر ة، وصر  أصحاب أمحد وغرهم من أصحاب  ساجد عليها متابعة منهم للسنةامل لنهي عن بناء  
للظللن  لللى كراهللة التحللرا، إحسللاان  مالد والياخعي بتحرا ذلد، وطاافة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن حُتمللل ع

     هلا. النهى عنه لو  لعن خاعله ل ملسو هيلع هللا ىلصهللا  لعلماء، وأن ال يظن  م أن جيوزوا خعل ما تواتر عن رسول 
 

عللن الصللالة يف املسللاجد املبنيللة  هلليأمللا لللول األحاديللث للن  :بعد ذكـر هـذاب األحاديـث  -رمحه هللا-  قال األلباين
عن بناء املساجد على القبور يستلزم النهي عللن الصللالة  هيوذلد ألن الن  ، خداللتها على ذلد أوضح؛القبور  على

 " واملتوسل هبا إليه هبا  ستلزم عن املقصودعن الوسيلة ي هيالن أن" ب خيها من 
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النهللي عنلله مللن  ب  بللل خيفللى،كمللا ال   عللن شللربه دا للل يف ذلللد هيخللالن ،اليللار  عللن بيللع اخلمللر ىإذا هنلل مـثـالـــه: 
ألمللر ببنللاء املسللاجد كمللا أن ا  ، لللذا  اعن بناء املساجد علللى القبللور للليس مقصللود   هيأن الن  ا جد  ومن الباِّ   ،أوىل

يوضـح ذلـك املثـال  .أو إجيللا    ابل ذلد كله من أجل الصالة خيهللا سلللب   لذا ،  ار واحملال  ليس مقصود  يف الدو 
أجللر  أيخللليس هلللذا الرجللل  ،وال أيتيلله أحللد للصللالة خيلله ،يف مكان قفر غللر مللأهول  ابىن مسجد    لو أن رجال    :اييت

خهللو  ،خللإذا أمللر اليللار  ببنللاء املسللاجد . غر ولللهيف ييءضاعته املال ووضعه البل هو حمث إل  ،يف بنااه هلذا املسجد
 هللىخهللو ين ،ملسللاجد علللى القبللورعللن بنللاء ا ىوكللذلد إذا هنلل   لبنللاء. ةاملقصللود هلليألهنا   ؛ لصالة خيها  اضمن    أيمران
 اهل .لعاقل إن شاء هللاوهذا با ال خيفى على ا. اي   أاملقصودة  لبناء  هيألهنا  ؛عن الصالة خيها اضمن  

 
 :ادإرش

 (القبور مساجد اختاذمن وذير الساجد ) :بعنوان هيللييا األلباين رسالة قيمة يف هذا املوضو  و 
 
 :لقبورى ااملساجد عل عشر: بناءرابع ال

ك وعبللادة لذريعللة اليللر  اواحللدة سللد  وهذا األمر ورم؛ ألنه من املعلوم يف دين هللا أنه ال جيتمع قللرب ومسللجد يف بقعللة 
 (18:اجلن) ﴾ اأَحَدًوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ  ﴿ تعاىل: غر هللا معه، قال
، هذا توبيا للميركا يف دعااهم مع هللا غره يف املسجد احلللرام  ية:يف تفسري هذاب اي  -رمحه هللا-يقول القرطيب  

واملومنا أن خيلصوا  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه كوا  هلل، خأمر هللا وا كنااسهم وبَِيِعهم أشر وقال جماهد: كانت اليهود والنصارى إذا د ل
أخردوا املساجد لذكر  وقيل: املعىن وغره تا يُعبد،  اهلل الدعوة إذا د لوا املساجد كلها، يقول: خال تيركوا خيها صنم  

 .ا خيها نصيب  ، وال بعلوا لغر هللاا، وال طرق  ا، وجملس  ا، ومتجر  اهللا، وال تتوذوها هزو  
عبللاده أن يوحللدوه يف وللََالِّ عبادتلله، وال  ايقللول هللا حمللر   :ا يف تفسـري هــذاب اييـة أيضــا  -رمحــه هللا-بــن كثـري ويقـول ا

رَ  عى معلله أحللد، وال يُيلل  ــهِ  ﴿ ك بلله، كمللا قللال قتللادة يف قوللله تعللاىل:يلُلد  ــعَ اللَّ ــدْعُوا مَ ــا تَ ــهِ فَلَ اجِدَ لِلَّ ــدًوَأَنَّ الْمَســَ  ﴾ اأَحَ
واملللومنا أن  ملسو هيلع هللا ىلصخللأمر هللا نبيلله  هود والنصارى إذا د لوا كنااسهم وبلِلَيِعهم أشللركوا  هلل،قال: كانت الي،  (18:جلنا)

دوه وحده".   هلايوحِّ
 

توضللح لنللا نللو  اليللرك الللذي كانللت اليهللود والنصللارى واقعللة  ملسو هيلع هللا ىلص اترة الثابتة عـن النـيبوقد جاءت األحاديث املتو 
، ونصللنع صللنيعهم حللذوهم ونقتفللي حاثرهللم، أن حنللذو ملسو هيلع هللا ىلص القبللور، وقللد هنللاان النلليبخيلله، أال وهللو بنللاء املسللاجد علللى 

 ومن هذاب األحاديث:
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 ملسو هيلع هللا ىلصبرسول هللا  ملا نزل  " :قاال -نهمرضي هللا ع- هللا بن عباس  البراري ومسلم عن عا شة وعبد  هأخرجما  ـ  أ
ود هيلاهللا على  لعنة  -لكوهو كذ  -فقال  ،كشفها عن وجهه  هبا  غتمافإذا    ،له على وجهه  مخيصةا  طف  يطرحج 
 ." اما صنعو  [مثل] رج ذِّ حيج   ،اختذوا قبور أنبيا هم مساجد ،والنصارى

ياق املللو  مللا يقللوم مقللام ح للر وصللية أوصللى مللن ايللاذ القبللور مسللاجد، ولعللن خاعللله وهللو يف سلل   ملسو هيلع هللا ىلص  ويف حتذير النيب
 .ملسو هيلع هللا ىلص ا، ومع ذلد  ال  كثر من هذه األمة وصيته 

 
يف مرضـه الـذي ن يقـم  ملسو هيلع هللا ىلصرسـول هللا قـال  :قالت -ا رضي هللا عنه-يث عا شة وعند البراري من حد  -ب  
شـي أن غري أنـه خج  ،قرباب ز  برِّ أج فلوال ذاك  :قالت ،ا هم مساجدـأنبي ارى اختذوا قبور  ـود والنصـ"لعن هللا اليه  منه:

  ." ايجترذ مس دا 
 يف ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب بيف الللذي مللن أجللله دخنللوا ة علللى السلل قللول عاايللة هللذا يللدل داللللة واضللح :-رمحــه هللا- قــال األلبــاين

 .اعليه مسجد   يبين أنأال وهو سد الطريق على من عسى   ،بيته
  

خوللاف أن يعظللم قللربه كمللا خعللل  ،د املرقعلم أنه مرحتل من ذل  ملسو هيلع هللا ىلصوكأنه    :-رمحه هللا-  وقال احلافظ ابن ح ر
 صارى إشارة إىل ذم من يفعل خعلهم.خلعن اليهود والن ،من م ى

 
ألمتلله أن يفعلللوه معلله  احتللذير   -خاعليلله - ملسو هيلع هللا ىلصرسللول هللا م أن هذا الللذي لعللن ومن غربة اإلسال  اجمليد:وقال يف فتح  

مللة، واعتقللدوه قربللة مللن القللر   وهللو مللن أعظللم ومع الصاحلا من أُمته قد خعللله اخللللق الكثللر مللن متللأ ري هللذه األ
 .ملسو هيلع هللا ىلصالسيئا  واملنكرا ، وما شعروا أن ذلد وادة هلل ولرسوله 

 
ويف  -قاتـل هللا اليهـود  ":ملسو هيلع هللا ىلصرسـول هللا قـال  :قـالرضـي هللا عنـه  أىب هريـرةأخرج البراري ومسلم عـن  و ـ    ـج

 ." اختذوا قبور أنبيا هم مساجدل اليهود والنصارى  هللاج  لعن   :رواية
وكللل ذلللد لقطللع الذريعللة املوديللة إىل عبللادة مللن خيهللا كمللا كللان  يف شـرح هـذا احلـديث:  -رمحـه هللا-لقرطيب  قال ا

 هلا دة األصنام.السبيف يف عبا
 

 هللاج  لعن   ،ا ال جتعل قربي وتنا  اللهم ":قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب رضي هللا عنه  أخرج أمحد يف مسنداب عن أىب هريرةد ـ و 
 ." مساجد أنبيا هماختذوا قبور  ا قوما 

يجعبــد، اشــتّد غضــب هللا علــى قــوم  اختــذوا قبــور أنبيــا هم  ا ال جتعــل قــربي وتنــا  اللهــم "اإلمــام مالــك بلفــظ:وعنــد 
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 ." مساجد
 
 قبل أن ميوت خبمس يقول: ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ععت  :قال رضي هللا عنه أخرج مسلم عن ججندبـ و  هـ

كمـا    قـد اختـذين خلـيالا فـإن هللا ،منكم خليـل يلبرأ إىل هللا أن يكون أوإين  ،وأصدقاء " قد كان يل فيكم أخوة  
ن كـان قـبلكم كـانوا ن مـ  إأال و  ،يالا بكـر خلـ أاب الختـذتج  مـن أمـيت خلـيالا  اولو كنـت مترـذا  ،خليالا  إبراهيماختذ  

  ."إين أهناكم عن ذلك ،أال فال تترذوا القبور مساجد ،يترذون قبور أنبيا هم وصاحليهم مساجد
من شـرار  إن ":يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا قال ععت رضي هللا عنه  بن مسعود عبد هللااإلمام أمحد عن    وأخرج  -و

 ." القبور مساجد ومن يترذ ،الناس من تدركه الساعة وهم أحياء
 
 تــذاكر بعــضج  ملسو هيلع هللا ىلصملــا كــان مــر  النــيب  "قالــت: -رضــي هللا عنهــا - أخــرج البرــاري ومســلم عــن عا شــةو  -ز

مـن  ن  ر  ك  ذ  ف   -أر  احلبشة ا تأتيقد حبيبة  وأمسلمة  أمُّ وقد كانت   -هلا مارية  احلبشة يقالنسا ه كنيسة أبر   
مث  ابنوا على قـرباب مسـ دا  ،فماتان فيهم الرجلج الصاحل إن أولئك إذا ك  :ملسو هيلع هللا ىلصفقال النيب    ،ها وتصاويرها نِّ س  حج 

 .أولئك شرار اخلل  عند هللا يوم القيامة " ،روا فيه تلك الصورصوَّ 
وهللذا  للّرِم علللى  قـال علمـا:ح: احلـديث: ( بعـد أن ذكـر هـذا10/380يف تفسـرياب )  -رمحـه هللا-قال القـرطيب  

 هلاجد. املسلما أن يتوذوا قبور األنبياء والعلماء مسا
 .قرباألامة أنه ال يبىن مسجد على  اتفق :(22/194كما يف الفتاوى )  -رمحه هللا-مقال شيخ اإلسالو 
 
 ؛ ملا خيها من لعن املتوذين.مبينة قاطعة على أن اياذ القبور مساجد حراالة من األحاديث تدل داللة  خهذه 

اختـاذ  :ثالثـة والتسـعونالكبـرية ال ":(1/120ر )يف الزواجـ -رمحـه هللا- اهليتمـيابـن ح ـر  ولذلك قال الفقيـه
هللذه مللن الكبللاار وقللع يف كللالم بعللض  وعللد   مث ســاق بعــض مــن األحاديــث املتقدمــة مث قــال:، مســاجد" القبــور

وجعللل  نه لعن من خعل ذلللد بقبللور أنبياالله،ه األحاديث ووجهه واضح أل ذ ذلد تا ذكره من هذأالياخعية وكأنه  
 أي " حيذر مـا صـنعوا ":كما يف روايةخفيه حتذير لنا  ، يوم القيامةه شر اخللق عند هللاااِ حَ لَ ن خعل ذلد بقبور صُ مَ 

الصالة  الرجلِ  "قصدُ  :بلةقال بعض احلنا  عنوا كما لُعنوا.ل   ذر أُمتُه بقوله هلم ذلد من أن يصنعوا كصنع أولئد خيلُ 
خإن أعظم  :اااع  مث إ، عنها هينلل عز وجل ن   أيذن به هللادا  ديتبوا ،هلل ورسوله  ةِ ا ا عا احملاد  اعند القرب متربك  

 ، أو بنااها عليها.احملرما  وأسباب اليرك الصالة عندها واياذها مساجد
وبلليف  ،هِ خاعلللِ  نُ علل  لَ  ملسو هيلع هللا ىلصعللن النلليب  رَ تللواتلَ لعلمللاء بللويز خعللل   ن  إذ ال يُظللَ  ،والقللول  لكراهللة ومللول علللى غللر ذلللد

رسللول ألهنللا أسسللت علللى معصللية  . ذ من مسجد ال رارهي أ إذ  ،القباب اليت على القبورم  وهد  ،املبادرة هلدمها
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وال يصللح  ،يف إزالللة كللل قنللديل أو سللراج علللى قللرببلل و  ، للدم القبللور امليللرخة ملسو هيلع هللا ىلصوأمللر  ،عللن ذلللد ىألنلله هنلل  ؛ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 هلا ه ونذره.وقف

ادة ن خيهلللا كملللا كلللان السلللبيف يف عبللل وكلللل ذللللد لقطلللع الذريعلللة املوديلللة إىل عبلللادة مللل  :-رمحـــه هللا- وقـــال القـــرطيب
األصنام خإقامة املساجد على القبور من أعظم الوساال إىل اليرك، إذ صللُرخت العبللادا  مللن الللدعاء والنللذر والللذبح 

، وملللن هنلللا ُعللللم أنللله ال جيتملللع مسلللجد وقلللرب يف ديلللن عـــز وجـــلهللا  واالسلللتغاثة والتوكلللل والرجلللاء إىل املقبلللورين دون
 اإلسالم.

 
 -:(1)لج عدة أمورملذكور يف األحاديث املتقدمة يشماذ اواالختِّّ 
أن ُيصلللى إىل القللرب ألجللل أن الصللالة إليلله وسلليلة مللن  ملسو هيلع هللا ىلص، وقللد هنللى النلليب هلللا الصللالة إىل القبللور مسللتقبال   األول:

  وساال التعظيم.
ة إىل اليللرك ، أي يصلي عليه مباشرة، وهذه أخظع تلد األنوا  وأشدها وأعظمها وسلليلعلى القبورالسجود    :الثاين

 والغلو  لقرب.
 .بناء املساجد عليها لث:الثا 
 

 حتريم اختاذ القبور مساجد. إىل :وقد ذهب مجهور العلماء
 :ةـيـعـافــشـال

 خماخة الفتنة. اه مسجد  جيعل قرب  ح  ،يعظم خملوق أن رم  :-رمحه هللا- الشافعيقال 
رضـي  بن أىب طالبلعلي  ملسو هيلع هللا ىلص لقول النيب ؛اقبور مطلق   رم البناء على ال  :وقال النووي الشافعي يف شرح مسلم

 ." إال سويته ا مشرفا  اوال تدع قربا  ":هللا عنه
 وأما حفر القرب يف املسجد خحرام شديد التحرا. أهل (:2/178كما يف اجملموع )  ا أيضا  نوويلوقال ا
البنللاء علللى أن  :شـافعية"وهـو مـن فقهـاء ال(1/120عن اقـرتاف الكبـا ر )  يف الزواجر  ميتاهليح ر  بن  اوذكر  
 كبرة.  ، والطواف  ا، واستالمها والصالة إليهارج عليها، واياذها أواثان  د، وإيقاد الس  واياذها مساج القبور
وهللذا كللالم يللدل علللى خهللم وخقلله يف  ال:( فقـ5/31على ذلك األلوسي البغدادي يف كتابـه "روح املعـاين )  وعلَّ 
 الدين.

 

 

اذ القبور مساجد لأللباين  -1  . -رمحه هللا-انظر حتذير الساجد من ايِّ
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 :يـكـالــاملذهب امل
  .كان  ى القرب أاي  وحرم املالكية البناء عل :بن رشد املالكياال ق

 العلمللاءو  األنبيللاءم علللى املسلللما أن يتوللذوا قبللور وهللذا  للرِّ   :قـال علمـا:ح  :(10/38)يف تفسرياب    وقال القرطيب
 .مساجد

 
 املذهب احلنفي

 .ور ولو كانت لصاحلا فية قالوا بتحرا البناء على القباحلن إن :ن جنيح يف الشرح الكبريباقال 
ــذ أيب حن ــد تلميـ ــه "اياثر وقـــال حممـ ــة يف كتابـ زاد عللللى  ":25يفيفـ ملللا  لللرج ملللن القلللرب، ونكلللره أن ال نلللرى أن يلللُ

  .اأو جيج عل عنداب مس دا ت، أو يطا، جُيصَّ 
 ِلقت خهي للتحرا.الكراهة عند احلنفية إذا أُط    تنبيه:

 
 :احلنبلياملذهب 

علللى بطللالن الصللالة يف  (، بللل نللت بع للهم1/353كمللا جللاء يف شللر  املنتهللى )  اومللذهيف احلنابلللة التحللرا أي لل  
 املساجد املبنية يف القبور ووجوب هدمها.

، وبعــد عنــد ذكــر الفوا ــد املســتنبطة مــن غــزوة تبــوك :(3/22كمــا يف زاد املعــاد )  -رمحــه هللا-قــال ابــن القــيم 
فقـال  هدمـه وحرقـه، ملسو هيلع هللا ىلص صـلَّى فيـه، وكيـ  أنـهأن يج  -تبارك وتعاىل -ذكر قصة مس د الضرار الذي هنى هللا 

حللرق رسللول ومن الفوااد حتريق أمكنة املعصية اليت يُعصللى هللا ورسللوله خيهللا وهللدمها، كمللا   :-رمحه هللا-لقيم  ابن ا
بللا  اوتفريقلل   اويلُلذكر اسللم هللا خيلله، ملللا كللان بنللااه ضللرار   ى خيللهصلللَّ مسللجد ال للرار، وأمللر  دملله وهللو مسللجد يُ  ملسو هيلع هللا ىلص هللا

على اإلمام تعطيله، إما  دم وحتريق، وإمللا بتغيللر صللورته  ا، ومأوى للمناخقا، وكل مكان هذا شأنه خواجيفاملومن
خيهللا  نوإ راجه عما ُوِضع له، وإذا كان هذا شأن مسجد ال رار، خمياهد اليرك اليت تللدعو سللدنتها إىل ايللاذ مللَ 

دم امل من دون هللا أحق بذلد وأوجيف،  اأنداد   َبا امليللت إذاوعلى هذا خيُله  ُدخللِن يف  سجد إذا ُبيِن على قرب، كمللا يُلنللل 
املسجد، نت على ذلد اإلمام أمحد وغللره، خللال جيتمللع يف ديللن اإلسللالم مسللجد وقللرب، بللل أيهمللا طللرأ علللى اا للر 

نهي رسللول هللا ل  جيز، وال يصح، وال تصح الصالة يف هذا املسجد  انع منه، وكان احلكم للسابق، خلو وضعا مع  مُ 
، خهذا دين اإلسالم الذي بعث هللا به رسوله ونبيه اعليه سراج  ، أو أوقد  امسجد  عن ذلد ولعنه من ايذ القرب    ملسو هيلع هللا ىلص

 هل   تصار.اوغربته با الناس كما ترى. 
 
أن تتوللذ قبللورهم مسللاجد بقصللد  ملسو هيلع هللا ىلص خحللرم "تــاوى:يف جممــوع الف -رمحــه هللا-قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة و 
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دة هللا وحللده؛ ألن ذلللد ذريعللة إىل أن إمنا يقصد عبللا اصد لذلدلاملساجد، وإن كان الق الصلوا  خيها، كما تقصد
مللن ايللاذ هللذا  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا لاء بلله، والللدعاء عنللده، خنهللى رسلل لوالدعلل يقصللدوا املسللجد ألجللل صللاحيف القللرب ودعاالله، 

ىل مفسللدة، وللليس خيلله مصلللحة ذريعة إىل اليرك  هلل، والفعل إذا كان يف ي إ وحده، لئال يُتوذ  ان لعبادة هللالاملك
 التيلللبهملللا يُنهلللى علللن الصلللالة يف األوقلللا  الثالثلللة مللللا يف ذللللد ملللن املفسلللدة الراجحلللة، وهلللى ك  عنللله، راجحلللة يُنهلللى

  " مليركا الذي يُف ي إىل اليرك
عامللة علمللاء الطواالل   لنهللي عنلله؛ متابعللة لألحاديللث،  صللر قبللور خقللد ى البنللاء املسللاجد عللل "خأمللا  :ا وقــال أيضــا 

خمللا الكراهللة،  لفظللة أطلللقمن العلمللاء مللن ، و هبتحرنرمها وغمن أصحاب مالد والياخعي ر  أصحابنا وغرهم  وص
ــاء)  أو التنزيللله؟ وال ريللليف يف القطلللع بتحرنللله"التحلللرا، أدري علللىن بللله  ــة أصـــحاب  اقتضـ ــتقيم أالفـ ــراط املسـ الصـ

 (اجلحيم
من   اوقد يقول  ملنع مطلق   د على القبور، فقال: نع من بناء املساجالقول ابمل -رمحه هللا-ابن ح ر  ى وقوَّ  -

 )فتح الباري(  هلاقوي.  يرى سد الذريعة، وهو هنا متجه
هـل تصـح الصـالة يف املسـ د إذا كـان فيـه قـرب، والنـاس جتتمـع   :-رمحـه هللا-وسئل شيخ اإلسالم ابـن تيميـة  

هَّد ا  ليه حاجز أو حا ط؟ل عم  ع  لقرب، أو يـج فيه لصاليت اجلماعة واجلمعة أم ال؟ وهل ميج
"إن مــن كــان قــبلكم كــانوا  قــال: ملسو هيلع هللا ىلصألن النــيب  يبللىن مسللجد علللى قللرب؛ امللة أنلله الاحلمللد هلل، اتفللق األ فوجــاب:

وإنلله ال جيللوز دخللن ميللت يف مسـاجد، فـإين أهنـاكم عـن ذلـك"،  القبـورا أال فـال تترـذو   د،يترذون القبـور مسـاج
وإن كان املسجد ُبيِن بعد  ،اجديد  ية القرب، وإما بنبيه إن كان ، إما بتسو ن ُغرِّ مسجد، خإن كان املسجد قبل الدخ

القرب ال ُيصلَّى خيه خرق وال نفل، خإنه  خإما أن يُزال املسجد، وإما أن تُزال صورة القرب، خاملسجد الذي على  ،القرب
 (2/192، 1/107)جمموع الفتاوى:  منهي عنه.

 
خنقلتهللا عنلله يف ختللوى  ،-كمللا مللر بنللا- صرية ختوى شيا اإلسالم هذهصرية يف الداير املوقد تبنت دار اإلختاء امل  -

 (503- 501/ 11)انظر جملة األزهر  على عدم جواز الدخن يف املسجد.هلا أصدر،ا تنت 
و رم اإلسراج على القبور، واياذ املساجد عليها،  : 25 يف العلمية  الختياراتايف  -رمحه هللا - وقال ابن تيمية 
 (46  -33 يف)انظر وذير الساجد لأللباين   .با العلماء املعروخا  ا، وال أعلم خيه  الخ  ويتعا إزالتها

ح عنـد ( وفيـه:1/284كما يف فتاوى "نور على الـدرب )  -رمحه هللا-ويف سضال وجه لفضيلة الشيخ ابن ابز   •
كـــه، فبمـــاذا نرت مقــام شـــيخ يف املســـ د مــن قـــدمي الزمـــان، فقــال بعـــض النـــاس: هندمــه، والـــبعض ايخـــر قــال: 

 هللا فيكم؟ تنصحوننا ابرك
خيه أنه ييفي مرضاهم ويتمسَّحون مبا أ ذوا من إذا كان هذا املقام يتربك به اجلهَّال، أو يعتقدون  فوجاب الشيخ:
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 م؛ ألنه من قواعد اليرك ومن أساسا  اليرك، خيهدم.ترابه أو ما شابه ذلد، خإنه يُله د
ح  اللل أو دعللاء ن اجلهلة يقصللدوهنا للتللربك  للا والو، وأنا أهنا ال يلو من الغلوهذه املقاما  يف الغاليف كما بُللِّغ   تمسلل 

أزال النلليب الييا خيها، أو ما أشبه ذلد، خهذا منكر ال جيوز، وم  كان املقام يفعل خيلله ذلللد وجلليف أن يلُلزال كمللا 
زَّى، واللللال  ملسو هيلع هللا ىلص اب اب اليلللرك، وق لللاء  عللللى أسلللبلبللل  اومنلللاة، وأشلللباهها ملللن مقاملللا  امليلللركا وأواثهنلللم سلللد   ،العلللُ

 الفتنة.
وإذا كان يف هذا املقام قرب، خهذا أشد وأشد، خإذا كان خيه قرب خيجيف أن يُلَزال ويُلر خع من املسجد، وجييف أن يُلن با 

َبا ويللُلَزال إذا كللان القللرب ويُلن قل إىل مقابر املسلما، ويُ  سوَّى وله  ملسجد ح  يكون مصلى للمسلما، والقرب يُلنللل 
دم ويلُلزال وتبقللى البقعللة مللدخن  ا كان املسجد قد بيَن يف املسجد، أما إذ  اوضوع  م للنللاس  اعليه من أجله، خاملسللجد يُلهلل 

خَنون خيها، واملسجد يُزال ويُبىن مسجد ح ر ألهل احلي، يف ول ليس  هلاخيه قبور ح  ال تقع الفتنة.  يُد 
 
 : من فتاوى دار اإلفتاء املصرية: اأخريا  •

بوسـط مسـ د عـز الـدين أيبـك قـربان، و ر د  ذكرمهـا يف اخلطـط التوفيقيـة، يوجد  ة األوقاف ما  يت:كتبت وزار 
ألن جـداب وتقام الشعا ر أمامهما وخلفهما، وقد طلب ر يس خدم هذا املس د دفنـه يف أحـد هـذين القـربين؛ 

فوجــاب فضــيلة  لــك؟الــذي حــدَّد بنــاء املســ د مــدفون أبحــدمها، فنرجــو التفضــل ببيــان احلكــم الشــرعي يف ذ
 :قا الا  -مفيت الدنر املصرية  -ة اجملتهد الشيخ عبد اجمليد سليم العالَّم

 كبللر، وال جليللل نفيد أنه قد أخلل  شلليا اإلسللالم ابللن تيميللة:  نلله ال جيللوز أن يللدخن يف املسللجد ميللت، ال صللغر وال
يف مسللجد، خللإن   إنه ال جيللوز دخللن ميللت : رى، وقال يف ختوى أ(1)وال غره، خإن املساجد ال جيوز تيبيهها  ملقابر
، إمَّا بتسوية القرب،   إخل .اوإمَّا بنبيه إن كان جديد  كان املسجد قبل الدخن ُغرِّ

ل له من صالة املكتو   وتوابعها من النفل والللذكر وذلد ألن الدخن يف املسجد إ راج جلزء من املسجد عمَّا ُجعِ 
جد على الوجه الللوارد يف السللوال، يلُلودي إىل الصللالة ؛ وألن اياذ قرب يف املساوذلد غر جااز شرع  وتدريس العلم،  

     .إىل هذا القرب أو عنده، وقد ورد  أحاديث كثرة دالة على حظر ذلد
إن  مـــا نصـــه: "158 يف يف كتـــاب "اقتضـــاء الصـــراط املســـتقيم -رمحـــه هللا -م ابـــن تيميـــةقـــال شـــيخ اإلســـال
 ، وعن اياذها مساجد أو بناء املساجد عليهااعن الصالة عند القبور مطلق   هيتواتر   لن ملسو هيلع هللا ىلصالنصو  عن النيب 

  هلا". 
ــد الغنــوي ــه ومــن األحاديــث مــا روااب مســلم عــن أيب مرت  " الل:يقــو  ملسو هيلع هللا ىلص: ععــت رســول هللا قــال رضــي هللا عن

  ." جتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها 

 
 (. 2/80الفتاوى الكربى لييا اإلسالم ) -1
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مام أمحد وغره على أن أنه إذا ُدِخن امليت يف نت اإل (:3/752كما يف "زاد املعاد )  -رمحه هللا-قال ابن القيم 
 .املسجد نُِبا"

  للسابق.جيتمع يف دين اإلسالم قرب ومسجد، بل أيهما طرأ على اا ر منع منه وكان احلكم  ال ":ا وقال أيضا 
ألصللحاب اتفقللت نصللو  اليللاخعية وا ( ما نصـه:5/316يف" شرح املهذب )  -رمحه هللا-وقال اإلمام النووي  

  لصللال  أو غللره؛ لعمللوم األحاديللث. قللال اليللاخعي ااهة بناء مسجد على القرب، سواء كللان امليللت ميللهود  على كر 
  هلاأو غره.  اواألصحاب: وتكره الصالة إىل القبور، سواء كان امليت صاحل  

يونيـــــة  مـــــن 22هــــــ، 1359 ةـــــادى األوىل 16( بتـــــاريخ 319)فتـــــاوى دار اإلفتـــــاء املصـــــرية، فتـــــوى )    
 م(1940

 
 
 ـ سضال مفاداب:  ا شيخ األزهر سابقا  -رمحه هللا-ووجه إىل فضيلة اإلمام األكرب حممود شلتوت  •

 فما حكم إقامتها؟ وما حكم الصالة إليها؟ والصالة فيها؟   ض املساجد أضرحة ومقابر، يف بعتوجد 
با العبد وربه، يق ي خيها    ار ط   اإلسالم لتكون  شرعت الصالة يف  : قا الا   -رمحه هللا -فوجاب فضيلة الشيخ  

نفسه، وتزكو    عفوه ورضاه؛ ختسمو  اجالله، ملتمس    اعظمته، مستح ر    ايناجيه، مستيعر    اضارع    ابا يديه  اشع  
نَسْتَعِنيُ   ﴿لغر مواله:  روحه، وترتفع مهته عن ذل العبودية واخل و    وإِيَّاكَ  نَعْبُدُ  وما كان من    ،(5:الفاوة)  ﴾  إِيَّاكَ 

املوق ل خيه على    ،وازم ذلد  بينه وبا   املصلي   قليفواحملاخظة  ُ َال  إليه سبحانه، وأن  االباه  قلبه يف  أن خُي لت 
عن تعظيمه إىل تعظيم غره، أو إىل إشراك   من تعظيم غر هللا، خُيص رف  اشيئ    فسهمياهد من شأهنا أن تبعث يف ن

   د:هايتطهرها من هذه امل خيما خيتت  ماكن العبادة أحكام اإلسالم   ولذلد كان من  غره معه يف التعظيم.
   . (125البقرة:) ﴾  السُّجُودِائِفِنيَ وَالْعَاكِفنِيَ وَالرُّكَّعِ  إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّ  وَعَهِدْنَا   ﴿ قال تعاىل: 

لِإِبْرَا   وَإِذْ   ﴿   قال تعاىل: و  مَكَا بَوَّأْنَا  شَيْئًهِيمَ  بِي  تُشْرِكْ  لَّا  أَن  الْبَيْتِ  السُّجُودِ   ا نَ  وَالرُّكَّعِ  وَالْقَائِمِنيَ  لِلطَّائِفِنيَ  بَيْتِيَ    ﴾   وَطَهِّرْ 
 (26)احلج:

تعاىل: و  الزَّكَاةَ   إِنَّمَا   ﴿   قال  وَآتَى  الصَّالَةَ  وَأَقَامَ  اآلخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللّهِ  آمَنَ  مَنْ  اللّهِ  مَسَاجِدَ  إِالَّ يَعْمُرُ  يَخْشَ  وَلَمْ    ﴾   اللّهَ    
   .(18)التوبة:

 (  18ن:)اجل ﴾  ا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدً   ﴿  قال تعاىل: و 
 ل خعبد غر هللا أو أشرك معه غره يف العبادة والتقديس  اإلنساين، و رج عن خطرة التوحيد اخلالت  العقلوما زلَّ    -

، و ا ييفعون عنده، خعظَّمها قد أن ألر  ا صلة  اصة  هلل،  ا يُقرِّبون إليهعتُ ريق هذه املياهد اليت اُ ل إال عن ط
 طاف وتعلَّق وخعل با يديها كل ما يفعله أمام هللا من عبادة وتقديس. ا ر  وابه إليها واستغاث  ا، وأ 
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النيبعدة  هلذه القا  الفساد، وتطبيق  واإلسالم من قواعده اإلصالحية أن يسّد با أهله ذرااع ا أنه    ملسو هيلع هللا ىلص  صّح عن 
اجد، إين  ـ قبور مس إن م ن كان قبلكم كانوا يترذون قبور أنبيا هم وصاحليهم مساجد، أال فال تترذوا ال  " قال:
ذلك ـأهن عن  الرسول   ،)مسلم(  . "   اكم  النهي عنوشدَّ   ملسو هيلع هللا ىلص  وهنى  األنب  د يف  قبور  والصاحلا مساجد، ياياذ  اء 

يصُدق والصالة  "إليها"لصالة     وذلد  الرسول  فيها""،  وأشار  سبب    ملسو هيلع هللا ىلص ،  كان  ذلد  أن  األمم    اإىل  احنراف  يف 
يف توسيع   ملسو هيلع هللا ىلص  ر أصحاب الرسولإنه ملا كثر املسلمون، وخكّ "  وقد قال العلماء: السابقة عن إ ال  العبادة هلل،  

 ،لت خيه بيو  أمها  املومنا مسجده )  يد لوا احلجرا  يف التوسعة( لكن امتد  الزايدة بعد ذلد إىل أن د 
  لقرب حيطاان  خبنوا على ا  -أ  بكر وُعمر    -وصاحبيه  ،  ملسو هيلع هللا ىلص   مدخن الرسول   -رضي هللا عنها-ااية  لوخيها حجرة ع

 عة تدور حوله خماخة أن تظهر القبور يف املسجد خيصلي إليها الناس، ويقعوا يف الفتنة واحملظور.مرتف
من الناس يف كل زمان ومكان، خإنه جييف ل    ر  كث  حلا، كما نراه ونعلمه شأنالصاوإذا كان االختتان  ألنبياء و   -

وذ هلا أبواب ونواخذ خيها، وباصة إذا كانت يف واخظة على عقيدة املسلم ل إ فاء األضرحة من املساجد، وأال تُلتَّ 
يتمكنون من استقباهلا با حبيث ال تقع أبصار املصلا عليها، وال    اام    جهة القبلة، خيجيف أن تفصل عنها خصال  

هللا األضرحة  ،يدي  من  احملارييف  وإزالة  ال ريح،  نفس  يف  الصالة  منع  جييف  أوىل  وإن  ومن  ب  يف ،  نراه  ما 
ال العمل يف ذلد، وقاية املساجد  املومنا سرعة  يبعث يف نفوس  ملا  خيها األضرحة، ونراه يف نفس األضرحة،  يت 

أن   :العقيدة والتوحيد، ومن ُهنا رأى العلماءال تتفق وواجيف اإل ال  يف  لعقااد املسلما وعبادا،م من مظاهر  
 حبكم النهي بطالهنا، خلينتبه املسلمون إىل ذلد؛  ي عنها، واستظهر بع همكان ُورَّمة، وهنُِ   إىل القرب أايَّ الصالة  

لِ   ﴿   كما قال تعاىل:  ،ولُيسر  أولياء األمر يف البالد اإلسالمية إىل إ ال  املساجد هلل الْمَسَاجِدَ  تَدْعُوا مَعَ  وَأَنَّ  فَلَا  لَّهِ 

   .هذه املساجد املبنية على قبور الصاحلا يتعا إزالتهاخ  ، (18)اجلن: ﴾  ا اللَّهِ أَحَدً 
 .على قرب يبىن الاألامة على أنه  اتفق: ا وقال أيضا 

 
  :اــهـيـلـرد عـوال ات ــهـبـش

جيــوز إدخالــه  القــرب الإذا كــان  :هــيوألســنة الــبعض و  تــرتدد علــى أذهــان شــبهةهنــاك الشــبهة األوىل: 
ن هذا حـرام ن فلو كا  ؟وفيه قرباب ملسو هيلع هللا ىلصفما تقولون يف مس د النيب   ،جيوز بناء املس د على القرب  املس د أو ال

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصيدفن فيه النيب 
فهـو  ملسو هيلع هللا ىلص أن نعلم أنه ال نكن أن يكون هللذا الفعللل  مللر مللن النلليب ينبغيبداية  :قولن الشبهةولل واب عن هذاب  

ا مــحيــذر  ،لعنــة هللا علــى اليهــود والنصــارى اختــذوا قبــور أنبيــا هم مســاجد ":ري ومســلمالقا ــل كمــا عنــد البرــا 
 ." صنعوا
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شـي أن يجترـذ نـه خج ز قـرباب غـري أرِّ فلوال ذاك أجبـ    ":-رضي هللا عنها -  تقول عا شة  ا ي أيضا ويف رواية عند البرار 
 ." امس دا 

  .وهذا  ا   ألنبياء ،ااية اليت كانت ربانيف مسجدهيف بيته يف حجرة ع ملسو هيلع هللا ىلصخُدخن النيب 
 ."(1)  بضق  يـج ال دفن حيث قجبض إما من نيب  ":يقول ملسو هيلع هللا ىلص ععت النيبرضي هللا عنه  حيث قال أبو بكر

خعللل الصللحابة ذلللد خماخللة أن يُتوللذ قللربه  اوأي لل   ،يف حجللرة عاايللة اللليت ربانلليف املسللجد ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب ن خللِ العلة دُ خلهذه  
 .ظهر يف حديث عااية السابقوهذا ي، امسجد   ملسو هيلع هللا ىلص
 

أن يتعرضللا  املسجد دونمنهما يف عهده بتوسعة  قام كل   -رضي هللا عنهما-يف عهد عمر وعثمان   ملسو هيلع هللا ىلصوبعد النيب  
 و  يتعرق للحجرة  األ رى بتوسيع املسجد من اجلها رضي هللا عنه  د قام عمروق .للحجرة اليريفة

 رضـي هللا ارخأشلل  " سـبيل إليهـا  نـه الإ ":عسـاكر البـندمشـ  ( واتريـخ 4/21وقال كما يف طبقات ابن سـعد )
 .احملذور الذي يرتتيف من جراء هدمها وضمها إىل املسجدإىل عنه 

 
 للدم  و للانا الوليللد بللن عبللد امللللد أمللر سللنة  للان خفللي عهللد  ،مث وقللع بعللد عهللد الصللحابة مللا   يكللن يف احلسللبان 

احلجرة النبوية حجرة عااية خصار القرب بللذلد  خأد ل خيه ،إليه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا وإضاخة ُحجر أزواج   املسجد النبوي
 .و  يكن يف املدينة املنورة أحد من الصحابة حينذاك. املسجد يف

سللاق قصللة إد للال  بعد أن :(9/75ارخيه )ـر يف تـبن كثيا افظـاحل ذلك ا ذكرـكم ،وأنكر عليه سعيد بن املسييف
إد للال حجللرة عاايللة يف املسللجد كأنلله  يللي سللعيد بللن املسللييف أنكللر  و كى أن :فقال، القرب النبوي يف املسجد

  .امسجد   توذ القربيأن 
 

دخلــوا القــرب فــإن املرــالفني ملــا أ .وســنة اخللفــاء الراشــدين ،ومــع هــذاب املرالفــة الصــرحية لألحاديــث املتقدمــة
  .نهمفحاولوا تقليل املرالفة ما أمك ما،ا لألمر شيئا  االنبوي يف املس د الشري  احتاطو 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسللول هللا ابعون إىل الللزايدة يف مسللجد وملللا احتاجللت الصللحابة والتلل  :(5/14) قــال النــووي يف شــرح مســلم
نــا وذلــك يف عهــد بكمــا مــر   " وامتللد  الللزايدة إىل أن د لللت بيللو  أمهللا  املللومنا خيلله ،حيللث كثللر املسلللمون

رضي هللا  –ومنها حجرة عااية العزيز"  وكان ح ب الوليد على املدينة هو عمر بن عبد  الوليد بن عبد امللك,
مرتفعللة مسللتديرة  بنللوا علللى القللرب حيطللاان   -رضللي هللا عنهمللا -بكر وعمللر صاحبيه أىبو   ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  مدخن    -عنها

 

قوخ ا عند النسااي حسا بن عبد هللا اهلالي "وهو ضعي "، وثبت مو   -أي يف احلديث  -(: خيه1/697الفتح )تنبيه: قال احلاخظ يف    -1
 والرتمذي على أ  بكر.
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القلللرب اليلللماليا  مث بنلللوا جلللدارين ملللن ركلللين ،ي إليللله العلللوام ويلللودى إىل احمللللذورللللئال يظهلللر يف املسلللجد خيصلللل ،حولللله
مـن اختـاذ القبـور مسـاجد نقال من وـذير السـاجد ) .القرب استقبالح  ال يتمكن أحد من   ،اح  التقي  وحرخومها
 (بتصرف -لأللباين

 
 :واخلالصة

 عااية ويف  الخة عمر وعثمان بل دخنوه يف حجرة  ،يف املسجد ملسو هيلع هللا ىلصأن الصحابة   يدخنوا النيب 
وجللاء ، عللن ذلللد هللىلعلمهللم  ألدلللة اللليت تن ؛ملللا وسللع املسللجد   يللد لوا القللرب يف املسللجد -رضللي هللا عنهمللا  –

ومت ذلللد و  يكللن يف املدينللة أحللد  ،خللأمر بتوسللعة املسللجد وإد للال احلجللرا  يف املسللجد عهد الوليد بن عبد امللد
 بن املسييف.ابة بل أنكر عليه سعيد من الصح

 
ور الذي حيت ون بدفن اد القببَّ   جنيب عج يك :هذا السضال -رمحه هللا –مني  يخ ابن عثيلة الشيوقد سئل فض •

 اجلواب عن ذلك من وجواب: فوجاب بقوله: ؟يف املس د النبوي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .ملسو هيلع هللا ىلص حياة النيببل بين يف  ،أن املسجد   ينب على القرب الوجه األول:

يف  ملسو هيلع هللا ىلصبللل دخللن  املسللجد،إن هذا من دخن الصاحلا يف  :  يدخن يف املسجد ح  يقال ملسو هيلع هللا ىلص لنيبأن ا  :الثاينالوجه  
 .بيته
بللل بعللد  ،الصللحابة تفللاقجد للليس  سلل مع امل -ومنها بيت عااية   -  ملسو هيلع هللا ىلصأن إد ال بيو  الرسول    لث:ا ه الثالوج

بل إن بع هم  ال  يف   حابة،الصجازه  خليس تا أ ،اتقريب  عام أربعة وتسعا هجرية    وذلد يف  أكثرهم،أن انقرق  
 سعيد بن املسييف. اوتن  ال  أي    ،ذلد

 ااملسللجد مبنيلل   ألنه يف حجرة مستقلة عن املسجد خللليس  املسجد ح  بعد إد اله؛رب ليس يفأن الق  الوجه الرابع:
نلله أ أيبلللة وجعللل اجلللدار يف زاويللة منحرخللة عللن الق جللدران،بثالثللة  اوووطلل   اوهلللذا جعللل هللذا املكللان وفوايلل   عليلله،
ا يبطللل احتجللاج أهللل و للذ منحللرف،والللركن يف الزاويللة اليللمالية حيللث ال يسللتقبله اإلنسللان إذا صلللى ألنلله  مثلللث،

 (2/119)اجملموع الثمني:. ور  ذه اليبهةبالق
 

 ة: ثانيالشبهة ال
الطـرباين يف  واستدلوا حبـديث أخرجـهصلَّى يف مس د اخلي  مع أن فيه قرب سبعني نبياا.  ملسو هيلع هللا ىلصيقولون: أن النيب  

وأورداب اهليثمي  ."ا يا " يف مس د اخلي  قرب سبعني نب:ا مرفوعا  -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر  املع م الكبري
 )روااب البزار والطرباين( ."ا ن نبيا " قجربِّ  سبعو  ( بلفظ:3/298يف اجملمع )
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"، وخيلله 70حتللذير السللاجد   "يف -رمحلله هللا-، كمللا قللال األلبللاين أن احلديث الوارد ضعي   واجلواب عن هذا:
 اشللاذان وهللو يللروى الغراالليف، وخيلله أي لل  عيسللى بللن  اعبللدان بللن أمحللد و  جيللد األلبللاين للله تراللة، ويف احلللديث أي لل  

   احلديث م طرب احلديث.ان وهو ضعيإبراهيم بن طهم
؛ ألن "صـلى"بللدل  "قـجربِّ "" وأان أ يى أن يكللون احلللديث حتللرف علللى أحللدمها خقللال:  :-رمحه هللا-قال األلباين 

-د حسن عن ابن عبـاس ( بسن3/155فقد أخرج الطرباين يف "الكبري )اللفظ الثاين هو امليهور يف احلديث، 
 "ا يف مس د اخلي  سبعون نبيا " صلَّى  قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب -رضي هللا عنهما 

 
  وخالصة القول:
إن القبللور  فنقـول:حته )وهذا بعيد( ال يطمئن القليف لصحته، وعلى خرق ص "ضعي " "قجربِّ "أن احلديث بلفظ: 

 وظللور يف الصللالة يف املسللجد البتللة؛ ألن اليت ذكر  يف احلديث ليسللت ايللاهرة يف مسللجد اخليلل ، وعلللى هللذا خللال
؛ اخهلللا أحلللد، بلللل للللوال هلللذا اخللللرب ال لللعي    خيطلللر يف  ل أحلللد أن يف املسلللجد سلللبعا قلللرب  القبلللور مندرسلللة وال يعر 

)اهـــ بتصــرف د اللليت تقللع عللادة يف املسللاجد املبنيللة علللى القبللور الظللاهرة وامليللرخة. ولللذلد ال يقللع خيلله تلللد املفاسلل 
   ير الساجد"(واختصار من "وذ

 
 ة: لثالشبهة الثا

ذِينَ غَلَبُـوا عَ اابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانً  فَقَالُوا  ﴿  قوله تعاىل:من يستدل ب  هناك لَـى أَمْـرِهِمْ لَنَتَّخِـذَنَّ عَلَـيْهِم رَّبُّهُمْ أَعْلَـمُ بِهِـمْ قَـالَ الَـّ

ل للليس للله حللظ مث الصالة خيه، خهو استدال ، ومن، على جواز بناء املساجد على القبور(21:الكه )  ﴾  امَّسْجِدً
، وهللذا مللا خهملله منهللا تنهللى عللن ذلللد ملسو هيلع هللا ىلص هللاملا سبق أن أوردانه من أحاديث اثبتة عن رسول   والفتهمن النظر؛ مل

 من الصحابة والتابعا.  أامة العلم والدين
  حكى ابن جرير يف القا لني ذلك قولني:" :ذاب اييةه وقد قال ابن كثري يف تفسري

، خللاهلل أعلللم، والظللاهر أن الللذين قللالوا ذلللد هللم أصللحاب اليللرك مللنهمأهللل  والثـاين:إهنم املسلمون منهم،   دمها:أح
" لعن هللا اليهود والنصارى، اختـذوا :قال ملسو هيلع هللا ىلصلنيب األن الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم ومودون أم ال؟ خيه نظر؛ 

 وا، وقللد روينللا عللن أمللر املللومنا عمللر بللن اخلطللابر مللا خعللل  للذِّ  )البرــاري( ." أنبيــا هم وصــاحليهم مســاجد قبــور
 اللليتأنلله ملللا وجللد قللرب دانيللال يف زمانلله  لعللراق، أمللر أن خُيفللى عللن النللاس، وأن تللدخن تلللد الرقعللة ، رضــي هللا عنــه 

 ( 5/147:تفسري ابن كثري) .شيء من املالحم وغرها" وجدوها عنده، خيها
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قبلللور خايلللاذ املسلللاجد عللللى ال"(:10/379)  تفســـري هـــذاب اييـــةوقـــال القـــرطيب بعـــد ســـياقة األقـــوال الـــواردة يف
ملــا روى أبــو داود  ؛إىل غللر ذلللد تللا ت للمنته السللنة مللن النهللى عنلله تنللو  ال جيللوز ة خيهللا والبنللاء عليهللا...والصللال
واملترـــذين عليهـــا ارات القبـــور زوَّ  ملسو هيلع هللا ىلص" لعـــن رســـول هللا قـــال: -ا مـــرضـــي هللا عنه-ي عـــن ابـــن عبـــاسوالرتمـــذ
 ذلد. من األحاديث وأقوال العلماء الدالة على ا. وساق عدد  " والسرج املساجد

  
اجلاهليـة، ويترـذ مكاهنـا مسـاجد" مـا  مشـركيهـل تجنـبش قبـور يف شـرحه لبـاب "  -رمحـه هللا-بن رجـب  وقال ا
د واسللتدل لللذلد  ن ايللاذ القبللور مسللاج ،مقصود البراري هبذا الباب: كراهة الصالة بني القبـور وإليهـا "  نصه:

على ذلد، وقد دل القرحن على مثل ما دل  ملسو هيلع هللا ىلص ليس هو من شريعة اإلسالم، بل من عمل اليهود وقد لعنهم النيب

ينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم قَالَ الَّذِ   ﴿أصحاب الكه :    قصة يف  عز وجل  هللا ث، وهو قول  لعليه هذا احلدي

 ن  على املساجد مللن خعللل أهللل الغلبللة علللى األمللور، وذلللد ييللعر اياذ القبور  ، خجعل(21)الكه :  ﴾  امَّسْجِدً
مللن ملللا أنللزل هللا علللى رسللله  املتبعللا والف للل،  اهلللوى، وأنلله للليس مللن خعللل أهللل العلللم تبللا وامسللتنده القهللر والغلبللة 

 )فتح الباري البن رجب، كتاب الصالة(. .اهلدى
           

رواهلللا القلللرحن الكلللرا، للموعظلللة  اللليتاألملللم السلللابقة  صلللاحليورة أن قصلللت  ل للر ومللن الثابلللت واملعللللوم ملللن اللللدين 
  .ملسو هيلع هللا ىلصدى خهو مقصور على ما تلقيناه عن سيد األنبياء و امت املرسلا قتداء، أما اهلواال تبا لالواالعتبار وليست 

 
 : رابعةالشبهة ال

علـى أيب جنـدل  ملسو هيلع هللا ىلصتاب رسـول هللا قدم ك" فعلى جواز بناء املساجد على القبور ابلرواية اليت فيها:  يستدلون
عليـه، وبـن علـى  ىبيـداب يقـر:اب فدفنـه أبـو جنـدل مكانـه وصـلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصوأبو بصري ميوت، فمات وكتـاب رسـول هللا 

  ." اقرباب مس دا 
رضـي هللا  جنللدل" أمللا بنللاء أ  :"وـذير السـاجد مـن اختـاذ القبـور مسـاجد"  يف كتابـه  -رمحه هللا-األلباين    فقال
ال تسللاوي حكايتهللا، ولللوال أن بعللض  ، خيللبهةملسو هيلع هللا ىلصيف عهللد النلليب  رضــي هللا عنــه لللى قللرب أ  بصللرع امسللجد   عنــه

اديث احملكمة، ملللا مسحللت لنفسللي أن أسللود الصللفحا  يف ذوي األهواء من املعاصرين اتكأ عليها يف رد تلد األح
س ء املزعوم من أصله؛ ألنه ليرد ثبو  البنا األول: والكالم عليها من وجهني:سبيل اجلواب عنها وبيان بطالهنا،  

أ   يف تراللةه أصحاب الصحا  والسنن واملسانيد وغرهم، وإمنا أورده ابن عبد الرب وِ سناد تقوم احلجة به و  ير إله  
 .." .( مرسال  4/2123بصر من " االستيعاب" ) 
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صللغر مسللع مللن أنللس  بعللياأن هذه القصة مدارها علللى الزهللري؛ خهللي مرسلللة علللى اعتبللار أنلله " خأنت ترى  مث قال:
 وإال خهي مع لة، وكي  ما كان األمر خال تقوم  ا حجة. ، رضي هللا عنه الدبن م

ال يظهر من سياق ابن عبد الرب للقصة أنلله مللن " ااب مس دا على قرب  " وب على أن موضع الياهد منها وهو قوله:
 ا صللر  بلله ابللن عبللدبللن عقبللة كملل اايللة موسللى مرسل الزهري، وال من رواية عبد الرزاق عن معمر عنلله؛ بللل هللو مللن رو 

، مع لة "ا" وبن على قرباب مس دا :قوله؛ أعين من الصحابة، خهذه الزايدة  ا، وابن عقبة   يسمع أحد  الرب   جياوزه
من طريق عبد الرزاق  " موصولةمسندهوأمحد يف " "،صحيحه "بل هي عندي منكرة؛ ألن القصة رواها البواري يف

. وكللذلد أوردهللا ابللن " رمللة ومللروان  للا دون هللذه الللزايدة للربين عللروة بللن الللزبر عللن املسللور بللن خمأ"عللن معمللر قللال: 
مللن طريللق ابللن إسللحاق  ووصله أمحللد هيام،ة" البن خمتصر السر كما يف "  سرة" عن الزهري مرسال  إسحاق يف " ال
رواه ابللن جريللر يف ارخيلله مللن طريللق عروة به مثل رواية معمر وأمت، وليس خيها هللذه الللزايدة، وكللذلد عن الزهري عن  

ذلللد كللله علللى أهنللا زايدة منكللرة إلع للاهلا عللدم  وابن إسحاق وغرمها عن الزهري به دون هللذه الللزايدة، خللدلّ   معمر
 قا  هلا، وهللا املوخق. رواية الث

 ألمـرين:بللور، أن ذلللد لللو صللح   جيللز أن تللرد بلله األحاديللث الصللر ة يف حتللرا بنللاء املسللاجد علللى الق الوجه الثاين:
علللم بللذلد وأقللره،  ملسو هيلع هللا ىلصأنلله لللو خرضللنا أن النلليب  :ا اثنيـا ه. اطلللع علللى ذلللد وأقللرّ  ملسو هيلع هللا ىلصالنلليب أن  أنلله للليس يف القصللة :أوالا 

يف ح للر حياتلله كمللا  م ذلللدحرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصقبل التحرا؛ ألن األحاديث صر ة يف أن النيب  خيجيف أن ُ مل ذلد على أنه
 ال خيفى، وهذا باِّ عارق، جل النت املتقدم على خرق صحته عند التسبق، خال جيوز أن يرتك النت املتأ ر من أ

 هل.اأن  مينا من اتبا  اهلوى"  نسأل هللا تعاىل
خللال ينللتهض  املروية أبن مغازي موسى بن عقبة من أصح كتب السـرية،أما من استدل على صحة تلك الزندة  

خمللا  لللد  ،لبتللةوااي  اليت خيها، خلم يقللل عللا   للذا اإلثبا  ذلد؛ إذ كوهنا من أصح املغازي ال يعين صحة كل الر 
 إذا كانت الرواية منقطعة بل مع لة و الفت الرواية املوصولة؟!

على جواز الصالة يف املساجد اللليت  للا أضللرحة، خهللذا اإلطللالق يكفللي يف رده  اف  و ل  اوأما ادعاء نقل اإلاا  سلف  
  اهل. صور.نق ه وحترنه والتحذير منه على مر العوتكذيبه ما أوردان من كالم السل  واخلل  يف 

 
 : امسةالشبهة اخل

ربللوار صللاس، أو  اجد  ما من ايذ مسلل أو  ":حيث قال –وهو من املفسرين املتوخرين   -واستدلوا بقول البيضاوي
جلله حنللوه، خللال مقربة، وقصد به االستظهار بروحه، أو وصول أثر من حاثر عبادته إليها، ال التعظلليم للله والتو   يفى  صلَّ 

  ." حرج عليه
مللن  ":الثمـر املسـتطاب يف فقـه السـنة والكتـاب"كمـا يف كتابـه   -رمحـه هللا- كما قـال األلبـاين  :هذاوالرد على  
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ن   نقللل لللللنت منللله، وال خيفلللى ملللا خيللله ملللن حاثر الوثنيلللة. إ ملسو هيلع هللا ىلصملللن حلللديث النللليب دم للقصلللد عجاالليف الفهلللم املصلللا
يوا كراهللة بنللاء املسللجد علللى " لكللن يف  للرب اليلل  :بعـد أن نقـل كالمـه فقـد قـال املنـاوي  ولذلد تعقبلله العلمللاء؛

 ،"لهللم ال بعللل قللربي وثنللا يعبللد" ال: للرب ، لقرينللةخيهللا املقبللور، واملللراد قبللور املسلللما،  يللية أن يعبللد االقبللور مطلقلل  
     (4/612)فيض القدير للمناوي:هل ا .واياهره أهنا كراهة حترا"

            
قال: اياذ املساجد بقربلله وقصللد التللربك بلله ي ،" ال التعظيم له"" قوله:فقال:  ا أيضا   -رمحه هللا-صنعاين  ال  عليه  وردَّ 

تعظلليم للله، مث أحاديللث النهللي مطلقللة، وال دليللل علللى التعليللل مبللا ذكللر، والظللاهر أن العلللة سللد الذريعللة والبعللد عللن 
 ت للر؛ وملللا يف إنفللاق املللال يف ذلللد مللن العبللث ؛ الللذين يعظمللون اجلمللادا  اللليت ال تنفللع والاألواثنعبللدة التيللبه ب

 القبور مساجد(ابب تغليظ النهى عن اختاذ  ،السالم، كتاب الصالة )سبل. ايل عن النفع  لكليةوالتبذير، اخل
" وأحاديللث النهللي عللن الصللالة يف املقللربة  بعد أن حكى مذاهب العلماء يف املسـولة: -رمحه هللا-وقال الشوكاين  

احلقيقللي للله وهللذا كللالم مرجللو ، ال تقصللر عللن الداللللة علللى التحللرا الللذي هللو املعللىن   :مالللدمللام  ذلد اإلكما قال  
احلللق التحللرا والللبطالن؛ ألن الفسللاد الللذي  وقللد تقللرر يف األصللول أن النهللي يللدل علللى خسللاد املنهللي عنلله، خيكللون

قللابر، وكللل مللا صللدق عليلله لفللظ ا امليقت لليه النهللي هللو املللرادف للللبطالن، مللن غللر خللرق بللا الصللالة علللى القللرب وبلل 
 )اهـ بتصرف من نيل األوطار(. " املقربة

            
 ة: سادسشبهة الال

، وبعد احلرام والصالة فيها أفضلبعد أن ذكر قول من قال: إن مرقد إعاعيل يف احل ر يف   :قال املباركفوري
  هو أرج على الوجهني:" نقله لقول التوربشيت:

  .هلم وقصد العبادة يف ذلد القبور األنبياء تعظيم  كانوا يسجدون   :أحدمها 
مللنهم  انظللر  الصالة يف مداخن األنبياء والتوجه إىل قبللورهم يف حالللة الصللالة والعبللادة هلل، يتحرون أهنم كانوا    :واثنيهما 

  .عند هللا، الشتماله على األمرين اأن ذلد الصنيع أعظم موقع  
مللا أبللرد "عليها ما لفظلله:  اهذه كلها، مث قال رد    اللماعاالت عبارة ذكر صاحيف الدين اخل  :ي(املباركفور )قلت  

سواء كانوا سبعا  ،وغره من األنبياء السالم عليهواالستدالل عليه بذلد التقرير؛ ألن كون قرب إمساعيل   هذه التحرير
ه علللى ذلللد رسللول وال نبللَّ س من خعل هذه األمة احملمدية وال هو وهم دخنوا هلللذا الغللرق هنللاك، أو أقل أو أكثر، لي

من تلد القبور علللى  اقرب  ل ه الصالة والسالم عليل رى نبينا ، وال حتملسو هيلع هللا ىلصنذ عهد النيب وال عالما  لقبورهم م  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا  
من سل  هذه األمة وأامتها؛ بل الللذي  بذلد أحد   س، وال تلبَّ ااملباركة، وال أمر به أحد   ذه األروا     اجملاورةقصد  

 .وقد لعنهم علي هذا االياذ ،عليه أال نتوذ قبور األنبياء مساجد كما ايذ  اليهود والنصارى أرشدان إليه وحثنا
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أشللد عللن، واللعللن أمللارة الكبللرة احملرمللة خاحلديث برهان قاطع ملواد النزا  وحجة نرة على كون هذه األخعللال جالبللة للَّ 
خقد لله احلللديث  ،العبادة، وجماورة رو  ذلد امليتربوار نيب أو صاس، رجاء بركته يف  االتحرا، خمن ايذ مسجد  

 يف ملسو هيلع هللا ىلصهللا و للال  أمللر رسللول  ،ه واستمد منه خال شد أنه أشرك  هللكيمس النهار، ومن توجد إلي  اواضح    لوال  
يف مللللة اإلسلللالم إال للعلللربة والزهلللد يف اللللدنيا واللللدعاء  ملغفلللرة  ةر و  ييلللر  اللللزايوملللا ورد يف معنلللاه.  ،هلللذا احللللديث

هللا أاثرة مللن لمللوتى، وأمللا هللذه األغللراق اللليت ذكرهللا بعللض مللن يعللزى إىل الفقلله والللرأي والقيللاس، خإهنللا ليسللت عليل
 هلللا ." على مثل هذه البللد  اليللركية امن السل ؛ بل السل  أكثر الناس إنكار   و  يقل  ا خيما علمت أحد    ،علم

 )وفة األحوذي للمباركفوري(
             

( ابملس د احلرام فهو غري صحيح، مدفون يف )احلطيم -الة والسالم عليه الص  -ل  إعاعي  أما ما قيل من أن
 فال يعول عليه حبال.

نللوا يف غره من األنبياء الكللرام دخ أو وجل   عز إمساعيل   يثبت يف حديث مرخو  أن  ":-رمحه هللا-  قال األلباين
ومعللاجم  ،ومسللند أمحللد ،ةة املعتمدة ل كالكتيف السللتالسن املسجد احلرام، و  يرد شيء من ذلد يف كتاب من كتيف

 أ رجهللا األزرقللي وغاية ما روي يف ذلد مللن حاثر مع للال   سللانيد واهيللا  موقوخللا   ،وغرها  ...الطرباين الثالثة
، وحنللو ( خللال يُلتفللت إليهللا، إن سللاقها بعللض املبتدعللة مسللاق املسلللما 220، 219، 39  )    يف "أ بار مكللة"
 " إن قـرب إعاعيـل يف :بلفظ اة احلاكم يف " الُكىن " عن عااية مرخوع  من رواياجلامع"  وطي يف "ذلد ما أورد السي

  )وذير الساجد لأللباين( احل ر"
حلطلليم خصللورة قللربه مندرسللة خللال يصلللح االسللتدالل؛ ألن العللربة يف هللذه املسللألة  لقبللور    وجل   عز     نللهوبفللرق دخ

م شرعي من حيث الظاهر، بل اليللريعة تنللزه بور املندرسة خال يرتبط به حكوأما ما يف بطن األرق من الق  ،الظاهرة
نَجْعَلِ الْأَرْضَ   أَلَمْ  ﴿  :لقوله تعاىلألحياء؛  ا  عن مثل هذا احلكم؛ ألننا نعلم  ل رورة واملياهدة أن األرق كلها مقربة

 (25،26)املرسالت  ﴾ اأَحْيَاء وَأَمْوَاتً (25)اكِفَاتً
         

ــبهات ال ــد  وشـ ــل جـ ــث طويـ ــا مبحـ ــرد عليهـ ــوريني والـ ــذاب اقبـ ــه هبـ ــد فعليـ ن أراد املزيـ ــ  ــه، ومـ ــى بعضـ ــرح علـ ، اقتصـ
 -املصنفات: 

  .قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة" -
  .الرد على البكري" -
 لشيخ اإلسالم ابن تيمية. ، تالتتها "قاضي املالكية الرد على األخنا ي -
 .بن القيم"د الشيطان ال من مصا  إغاتة اللهفان -
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  .والصارم املنكي يف الرد على السبكي البن عبد اهلادي" -
 .شيخ حممد بن عبد الوهاب"وكش  الشبهات لل -
 .وتطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد للصنعاين" - 
  .النفيسة يف الرد على القبوريني حملمد بن معمر" والنبذة الشرعية -
 .اين"ـحملمد بن علي الشوك  إخاليف كلمة التوحيدوالدر النضيد يف -
  .ن وسوسة دحالن حملمد بشري السهسواين"ـان عـوصيانة اإلنس -
  .درن الشرك والكفران ألمحد بن ح ر آل بوطامي"وتطهري اجلنان واألركان عن  -
  .ووذير الساجد من اختاذ القبور مساجد حملمد حصر الدين األلباين" -
 بن خضر العروسي"... وغريها كثري. سالمية جليالننزلته يف العقيدة اإلء وما والدع -
 

 " ما جيوز فعله عند القرب ع " م   -إن شاء اهلل تعاىل    -وللحديث بقية  
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 وبعد... 

 خهذا ح ر ما تيسَّر اعه يف هذه الرسالة.  
ينفع  ا  له سبحانه وتعاىل أن  أن يكتيف هلا القبول، وأن يتقبَّلها ميّن بقبول حسن، كما أسأ  -تعاىل   –وأسأل هللا

 .مولفها وقاراها، وَمن أعان على إ راجها ونيرها......إنه ويل ذلد والقادر عليه
هذا وما كان خيها من صواب خمن هللا وحده، وما كان من سهو أو  طأ أو نسيان خمينِّ ومن الييطان، وهللا 

اخلط يعرتيه  خإنه  بيري  عمل  أي  شأن  وهذا  براء،  منه  كان صورسوله  خإن  والصواب،  يل  لقبول  أ  خادُ   وا   
 والتوخيق، وإن كان مث  طأ خاستغفر يل:  

 جّل من ال عييف خيه وعال  لالوإن وجد  العييف خسد اخل
 خاللهم اجعل عملي كله صاحل ا ولوجهد  الص ا، وال بعل ألحد خيه نصيب ا

 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلا .
 ى هللا على نبينا ومد وعلى حله وصحبه أاعا.حلمد هلل رب العاملا، وصلّ وح ر دعواان أن ا

 أعلى وأعلم. –تعاىل –هذا وهللا 
 

 سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك 
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