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 مقدمة

امحلد هلل الواحد املزنه عن الصاحبة والودل مل يدل ومل يودل ومل يكن هل كفوًا أ حد، والصالة 

الطاهرين، وريض هللا عن حصابته والتابعني والسالم عىل س يدان محمد النيب ال مني، وعىل أ هل 

عالم الراكع الساجد مبعىن اختاذ القبور مساجد (( تلكمت فيه  وبعد : فهذا جزء مسيته )) ا 

عىل حديث )) لعن هللا الهيود ، اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد (( ورشحت معناه، وبينامت فيه 

وأ سأ ل هللا التوفيق والسداد، فهو الهادي  من أ شاكل مل ينتبه هل مجيع رشاح احلديث فامي أ عمل،

 ا ىل سبيل الرشاد .. املؤلف عبد هللا الصديق الغامري

 خترخي احلديث

الهيود اختذوا من   روي عن الش يخان وغريهام عن أ يب هريرة أ ن رسول هللاقال } قاتل هللا 

ل برسولقاال : ملا نز  قبور أ نباهئم مساجد { ويف رواية ملسمل } لعن هللا الهيود  }  . احلديث

ذا   وروى الش يخان أ يضًا عن عائشة وابن عباس ، طفق يطرح مخيصة هل عىل وهجه ، فا 

وهو كذكل } لعنة هللا عىل الهيود والنصارى اختذوا من   هللااغتمن كشفها عن وهجه ، فقال

ويف حصيح مسمل عن جندب قال :  {قبل أ ن ميوت خبمس وهو قبور أ نبياهئم مساجد 

سول هللامسعت ر  ن من اكن قبلمك اكنوا يتخذون قبور أ نبياهئم وصاحلهيم مساجد    يقول } أ ال وا 

ن شاء هللا  ، أ ال فال تتخذوا القبور مساجد أ ين أ هنامك عن ذكل { . وللحديث طرق س تأ يت ا 

 . تعاىل

 معىن احلديث اختاذ القبور مساجد

لل صنام وال واثن وهو رشك السجود لها عىل وجه تعظميها وعبادهتا، كام يسجد املرشكون 



يف   :وهذا املعىن، منطوق اللفظ وحقيقته، وثبتت أ حاديثه مبينة هل ومؤيدة مهنا . رصحي

لعن هللا   حديث عائشة عن الش يخني قالت: قال رسول هللا} مرضه اذلي مل يقم منه

ري أ نه خيش الهيود والنصارى اختذو قبور أ نبياهئم مساجد { قالت: فلوال ذكل، أ برزوا قربه، غ

شدد يف الهني  عن ذكل، خوف أ ن  :أ ن يتخذ مسجدًا أ ي يسجد هل. قال القايض عياض

حد  ، وذلا قالاللهم ال جتعل قربي وثناً  } يتناىه يف تعظميه ، وخيرج عن حد املربة ا ىل 

يعبد { ل ن هذا الفعل اكن أ صل عبادة ال واثن وذلا ملا كرث   النكري فيعبد من دون هللا

ون يف عهد عامثن واحتيج ا ىل الزايدة يف املسجد وامتدت الزايدة حىت أ دخلت فيه املسلم

فيصىل   أ زواجهبيوت ، أ دير عىل القرب املرشف حائط مرتفع، يك ال يظهر القرب يف املسجد،

ليه العوام، فيقعوا يف اختاذ قربه مسجدًا مث بنوا جدارين من ركين القرب الشامليني وحرفوهام  ا 

عىل زاوية مثلثة من هجة الشامل ، حىت ال ميكن اس تقبال القرب يف الصالة، وذلا  حىت التقيا

قالت: لوال ذكل لربز قربه اهـ وهذا يبني أ ن اختاذ القرب مسجدًا، هو السجود هل .. ومهنا: ما 

س ناد حصيح عن أ يب هريرة قال: قال رسول اللهم ال جتعل } رواه ابن سعد يف  الطبقات ب 

نًا لعن هللا قومًا اختذوا من قبور أ نبياهئم مساجد { مجةل لعن هللا قومًا، بيان قربي وث   هللا

ملعىن جعل القرب وثنًا. ومعىن احلديث: اللهم ال جتعل قربي وثنًا يسجد هل ويعبد كام جسد قومًا 

عن أ يب قال } اللهم ا ين أ عوذ بك من أ ن يتخذ قربي لقبور أ نبياهئم. ومهنا: ما رواه الزبار 

د اخلدري: أ ن النيبسعي وثناً فا ن هللا تبارك وتعاىل اش تد غضبه عىل قوم اختذوا قبور أ نبياهئم   

س ناده ضعيف، لكن حديث أ يب هريرة شاهد هل. ومهنا: ما رواه ابن سعد يف  مساجد{ ا 

قال: } اللهم ال  الطبقات قال: أ خربان معن ابن عيىس، أ خربان ماكل بن أ نس، عن زيد بن 

يعبد. اش تد غضب هللا عىل   أ سمل، عن عطاء بن يسار، أ ن رسول هللاجتعل قربي وثناً 



قوم اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد { مرسل حصيح اال س ناد . ومهنا: ما رواه ابن أ يب شيس بة، 

جعالن، عن زيد بن أ سمل قال: اللهم ال جتعل قربي وثناً  } حدثنا أ بو خادل ال محر، عن ابن 

اش تد غضب هللا عىل قوم ، اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد { يصىل هل ،   قال رسول هللا

س ناده حصيح. تقرر يف عمل املعاين: أ ن امجللتني  ورواه عبد الرازق، عن معمر، عن زيد به وا 

فادة احتادهام يف  ذا اكنتا مبعىن واحد فا هنام جيردان عن العاطف، كام يف هذه ال حاديث، ال  ا 

 .املعىن

 هل للحديث معىن أ خر ؟

كثري من رشاح احلديث: أ ن اختاذ القبور مساجد حيمتل معنيني: السجود لها وعبادهتا، كام ذكر 

س بق. وبناء املساجد علهيا، وهذا املعىن خطأ  ال يصح؛ وبيان ذكل من وجوه: ال ول: أ نه 

جماز، واجملاز ال جيمتع مع احلقيقة يف لكمة، كام تقرر يف عمل البيان وهو الراحج عند مجهور 

ذا اكن يف س ياق ال صولي منا ميكن ذكل ا  ني.الثاين: وعىل القول الضعيف جبواز اجامتعهام، فا 

نف ، فيصح نف  احلقيقة، واجملاز معًا يف لكمة، ك ن يقال: ما رأ يت أ سدًا، ويراد احليوان 

ثبات. والفعل يف احلديث مثبت، وهو  املفرتس والرجل الشجاع، والنف  أ وسع دائرة من اال 

ال احلقيقةاختذوا، والفعل  املثبت ال يعم، فال يراد به ا  الثالث: أ ن بناء املساجد عىل القبور،  .. 

 .. ثبت فيه حديث خبصوصه وهذا يبني أ هنام معنيان خمتلفان بحلقيقة واجملاز

 بناء املساجد عىل القبور

 } :  الش يخان عن عائشة أ ن أ م حبيبة وأ م سلمة ذكرات كنيسة رأ يناها بحلبشة، روى 

ذا اكن فهيمأ ن  أ ولئك ا  فقال رسول هللا ، الرجل الصاحل مفا بنوا   فهيا تصاوير لرسول هللا

عىل قربه مسجدًا، وصوروا فيه تكل الصور أ ولئك رشار اخللق عند هللا يوم القيامة { ؟ فهذا 



احلديث وراد يف بناء املسجد عىل القرب، ومن مضه ا ىل حديث اختاذ القبور مساجد، وجعل 

واحد فقد أ خطأ  وومه وهامً كثبريًا، يظهر ذكل بالكم عىل معىن احلديث ورشحه، معناهام 

فقوهل } أ ولئك رشار اخللق { قال ال يب: ال ظهر يف اال شارة أ هنا ملن حنت وعبد وأ ن اكنت ملن 

حنت فقط فيحمتل كوهنم رشار بتصويرمه، حلديث وعيد املصورين، فذم أ ولئك ليس لبناهئم 

التصاوير يؤيد هذا أ ن البخاري قال يف  املسجد ولكن لنحهتم أ ان ال ندخل كنائسمك من  :

الامتثيل اليت فهيا الصور، واكن ابن عباس   الصحيح: بب الصالة يف البيعة وقال معرأ جل

ال بيعة فهيا متاثيل، قال احلافظ: أ ثر معر وصهل عبد الرازق من طريق أ سمل  يصيل يف البيعة ا 

ام صنع هل رجل من النصارى طعاماً واكن من عظامهئم وقال: أ حب ملا قدم الش :موىل معر قال

خل .. وأ ثر ابن عباس وصهل البغوي  أ ن جتيبين وتكرمين ، فقال هل معر: أ ان ال ندخل كنائسمك ا 

يف اجلعدايت، وزاد: فا ن اكن فهيا متاثيل، خرج فصىل يف املطر، أ ي يف حمل برز للمطر، 

نه ماكن للعبادة ال ذم فصح أ ن اذلمك يف احلديث لنحت الت صاوير والامتثيل، ال لبناء املسجد، ل 

زائرات القبور واملتخذين علهيا املساجد والرسج فهو   :يلحق فاعهل، أ ما قول ابن عباس

حس نه الرتمذي حديث ضعيف، يف س نده أ بو صاحل امسه بذان   لعن رسول هللاوأ ن

زايرهتا ؟وأ خرج زائرات القبور مع أ نه أ بح لهن ويقال بذام ضعيف   مدلس وكيف يلعن

ابن سعد يف الطبقات: أ خربان عبد الوهاب بن عطاء أ خربان عوف عن احلسن،   رسول هللا

ذ  :قال قال }   ائمتروا أ ن يدفنوهيف املسجد فقالت عائشة: اكن واضعًا رأ سه يف جحري ا 

ذيف  قاتل هللا الهيود اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد { فأ جمتع رأ هيم أ ن  املسجد، ا   يدفنوه حيث

مل يروا يف ذكل حرجًا، لكن منعهم   قبض يف بيت عائشة . قلت: عزم الصحابة عىل دفنه

حديث عائشة وخاف أ ن يتخذ قربه مسجدًا يسجد هل، وقال البيضاوي: ملا اكنت الهيود 



وها، والنصارى يسجدون لقبور أ نبياهئم تعظاميً لشأ هنم وجيعلوهنا قبةل يتوهجون يف الصالة حن

واختذوها أ واثاًن، لعهنم ومنع املسلمني عىل مثل ذكل، فأ ما من اختذا مسجدًا يف جوار صاحل ، 

 وقصد التربك بلقرب منه، ال للتعظمي هل، وال التوجه حنوه فال يدخل يف ذكل الوعيد اهـ 

جد ( وقال التوربش يت يف رشح املصابيح يف حديث ) لعن هللا الهيود اختذوا قبور أ نبياهئم مس

اكنوا يسجدون لقبور ال نبياء، تعظاميً هلم وقصد العبادة يف  :هو خمرج عىل وهجني: أ حدهام

أ هنم اكنوا يرون الصالة يف مدافن ال نبياء وأ توجه ا ىل قبورمه يف حاىل الصالة  :ذكل. واثنهيام

ين: عبادة والعبادة هلل نظرًا مهنم أ ن ذكل الصنيع أ عظم موقعًا عند هللا، الش امتهل عىل ال مر 

ومبالغة يف تعظمي ال نبياء. والك الطريقني غري مرضيه: أ ما ال وىل فرشك جيل، وأ ما الثانية فلام 

ن اكن خفيًا، وادلليل عىل ذم الوهجني قوهلاللهم ال جتعل } فهيا من معىن اال رشاك   ، وا 

قربي وثنًا ، اش تد غضب هللا عىل قوم اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد { والوجه ال ول   بهلل

 أ ظهر وأ ش به 

 الصالة ا ىل القرب

لهيا } روى مسمل يف حصيحه عن أ يب  مرثد الغنوي قال: ال جتلسوا عىل القبور وال تصلوا ا 

رأ ى معر، أ نس بن قال العلامء: الهني  يف احلديث للكراهة. قال البخاري:  {  قال رسول هللا

اس تنبطه من متادي  :ماكل يصيل عند قرب فقال: القرب، القرب ومل يأ مره بال عادة. قال احلافظ

أ نس عىل الصالة، ولو اكن ذكل يقتيض فسادها لقطعها واس تأ نف. قال: واثر معر، رويناه 

داه معر: موصاًل يف كتاب الصالة ل يب نعمي ش يخ البخاري ولفظه بيامن أ نس يصيل ا ىل قرب، ان

القرب، القرب. فظن أ نه يعين القمر، فلام رأ ى أ نه يعين القرب، جاز القرب وصىل. وعىل الكراهة 

 .التش به بعباد القبور



 هل بناء املسجد عىل القرب كبرية 

يقاد الرسج عىل القرب وزايرة  عده الفقيه ابن جحر الهيمث  يف الزواجر من الكبائر، وعد معه ا 

واس تدل حبديث ابن عباس اذلي مر بيان ضعفه، مث قال: ومل أ ر من عد  النساء لها، واس تدل

شيئًا من ذكل، بل الكم أ حصابنا مرصح بلكراهة، دون حرمهتا فضاًل عن كوهنا كبرية، 

ذا عظمت مفاسدها، ذكر هذا يف أ خر كتاب اجلنائز. وعد  فليحمل كون هذه كبائر، عىل ما ا 

يقاد الرسج علهيا، واختاذها يف صالة امجلاعة ست كبائر أ خرى، ويه  اختاذ القبور مساجد، وا 

لهيا، مث قال: عد هذه الس تة من الكبائر وقع يف  أ واثاًن، والطواف هبا واس تالهما، والصالة ا 

ليه أ و  الكم بعض الشافعية وذكر مأ خذه يف ذكل، وقال: واختاذ القرب مسجدًا معناه الصالة ا 

لهيا، مكر  ال أ ن يراد بختاذها مسجدًا الصالة علهيا فقطعليه وحينئذ فقوهل: والصالة ا  ر، ا   .. 

 اخلالصة

ليه أ و عليه، كام س بق بيانه، وأ كده الكم ابن جحر الفقيه  .أ ن اختاذ القرب مسجدًا معناه الصالة ا 

وأ ن بناء املسجد عىل القرب، ليس يف حترميه حديث حصيح رصحي، وحديث أ ولئك رشار 

ىل بناء املسجد، بل هو جائز اخللق، اال شارة فيه ا ىل من حنت ال امتثيل وعبدها أ و حنهتا، ال ا 

 . عىل ال صل وهللا أ عمل

 تنبيه

كتاب الزواجر البن جحر الهيمث  الفقيه مل يؤلف مثهل يف هذا الباب، وهو أ وسع وأ مجع من 

ال أ نه ذكر كثري من الكبائر ال دليل  كتاب الكبائر لذلهيب، ومن كتاب الكبائر البن القمي، ا 

ال أ حاديث أ و أ اثرًا ضعيفة، فهو يف حاجة ا ىل تلخيص وهتذيب، وفق هللا بعض أ هل علهي ا ا 

 . العمل أ ن يقوم بذكل أ حسن قيام

 ا شاكل



والنصارى { ما نصه:   قال احلافظ يف فتح الباري عند الالكم عىل حديثلعن هللا الهيود } 

ه، وليس هل قربنيب غري  وقد استشلك ذكر النصارى فيه، ل ن الهيود هلم أ نبياء،  . خبالف

واجلواب: أ نه اكن فهيم أ نبياء أ يضًا لكهنم غري مرسلني   النصارى، فليس بني عيىس وبني نبينا

زاء اجملموع من الهيود الهيود والنصارى، أ و  اكحلواريني ومرمي يف قول، أ و امجلع يف قوهل أ نبياهئم ب 

، ويؤيد قوهل يف رواية مسمل} اكنوا يتخذون املراد ال نبياء وكبار أ تباعهم، فاكتفى بذمر ال نبياء

يعين  –قبورأ نبياهئم وصاحلهيم مساجد{ ولهذا ملا أ فرد النصارى يف احلديث اذلي س بق 

ذا مات فهيم الرجل الصاحل { وملا أ فرد الهيود يف احلديث اذلي  –حديث الكنيسة  قال } ا 

يكون ابتداعًا أ و اتباعًا فالهيود ابتدعت أ و املراد بالختاذ أ مع من أ ن  {بعده قال } قبور أ نبياهئم 

والنصارى اتبعت، وال ريب أ ن النصارى تعظم قبور كثري من ال نبياء ، اذلين تعظمهم الهيود 

 .. اهـ

 ا شاكل أ خر

حديث } لعن هللا الهيود اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد { حديث حصيح، لكن فيه ا شاكل، مل 

ليه ومل أ ه  تد حلهل، واجلواب عنه. مفن وجد جواًب حصيحًا مقنعًا أ جد من تنبه هل أ و أ شار ا 

فليبينه مشكورًا، مثاًب عليه عند هللا تعاىل، نسأ هل س بحانه أ ن يوفقنا ، فهامً حصيحًا ، موافقًا 

ليه، يتبني بوجوه:   لفهم الكم رسوهللقواعد الرشيعة، وبهلل التوفيق، واال شاكل املشار ا 

هللا نس بوا ا ىل هللا ماال يليق جبالهل. قالوا: أ ن هللا فقريًا وحنن  الوجه ال ول: أ ن الهيود لعهنم

أ غنياء، وقالوا: يد هللا مغلوةل وقالوا: ملا خلق هللا الساموات وال رض اسرتاح يوم السبت 

ونس بوا ا ىل هللا الندم. وقالوا: ملا سلط علهيم خبتنرص فقتل فهيم، ورشدمه ا ىل ببل، ندم عىل 

حرسة وندامة، ويعتقدون يف هللا أ نه جسم، تعاىل عن قوهلم علوًا كبريًا  ذكل، وشد شعر رأ سه



مفن ينسب ا ىل هللا هذه النقائص، ال يتصور منه أ ن يتخذ قبور أ نبيائه مساجد. الوجه الثاين: 

أ ن الهيود لعهنم هللا، أ ذوا أ نبياهئم قال هللا تعاىل } اي أ هيا اذلين أ منوا ال تكونوا اكذلين أ ذوا 

أ ه هللا مما قالوا واكن عند هللا وجهياً موىس فرب  ثبت يف الصحيحن اكنت بنوا ا رسائيل }  { 

يغتسلون عراة ينظر بعضهم :يغتسل وحده، فقالوا   عن أ يب هريرة قال : قال رسول هللا

ال أ نه أ در، فذهب   ا ىل سوءة بعض واكن موىس وهللا ما مينع موىس أ ن يغتسل معنا ا 

ثوبه عىل جحر، ففر احلجر بثوبه قال: جفمع بأ اثره، يقول ثويب جحر يغتسل يومًا فوضع 

ثويب، حىت نظرت بنو ا رسائيل ا ىل سوءة موىس وقالوا: وهللا ما مبوىس من بأ س،   موىس

فقام احلجر حني نظر، فأ خذا ثوبه فطفق بحلجر رضًب { وللحديث طرق يف حصيح البخاري 

اب النجار يف قصص ال نبياء، وتلكم فيه بالكم دل وغريه. ومع هذا طعن فيه الش يخ عبد الوه

عىل هجهل بقواعد عمل احلديث وال صول، مع جرأ ته عىل القول بغري عمل وال تثبت. وقال هللا 

ليمك { جاء يف  ذا قال موىس لقومه اي قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أ ين رسول هللا ا  تعاىل } وا 

حصحه عن ابن عباس يف قصة قارون أ نه اتفق مع بين مهنا: ما رواه احلامك و  :أ ذية قومه رواايت

قال: صعد    ا رسائيل أ ن يهتموا موىسأ نه زىن ببغ  من بغاايمه. ومهنا: ما رواه احلامك 

أ نت قتلته، اكن أ شد  :  وغريه عن ابن عباس عن عيل موىس وهارون اجلبل، مفات هارون

حفملوه مفروا به عىل جمالس بين،   فقالت بنوا ا رسائيل ملوىسحبًا لنا منك وأ لني ،  فأ ذوه

 . ا رسائيل، وتلكمت املالئكة مبوته، فربأ ه هللا من ادعاهئم بقتهل  يف ذكل. فأ مر هللا املالئكة

ان  :مهنا لهًا كام هلم أ لهة { ومهنا: قوهلم هل } فاذهب أ نت وربك فقاتال ا  قوهلم هل } اجعل لنا ا 

اجلنون، وقد ههنا قاعدون { ومهنا: أ هنم رموه بلسحر و  وهو أ كرب أ نبياهئم وصاحب التوراة  



، اهتموه بأ نه عشق امرأ ة أ وراي وزىن هبا،   فعلوا هذا لكه وغريه مع موىساليت فهيا

أ هنا محلت منه وخاف الفضيحة فأ رسل ا ىل زوهجل واكن يف   رشيعهتم. وأ ذوا داودوأ خربته

، فتنتف  الهتمة عنه، ولكن أ وراي غزوة، حبجةأ ن يسأ هل عن سري القتال، وقصد أ ن يمل بزوجته

خوانه يف القتال، فنام عىل بب داود، فأ رسل ا ىل قائد  اكن تقيًا، مل حيب أ ن يمتتع بزوجه، وا 

اجليش يأ مره أ ن جيعل أ وراي يف اذلين حيملون التابوت فال يرجع حىت ميوت أ و ينترص، مفات، 

لهيا يف القرأ ن بنبأ  اخلصم، غري أ ن ا نه ملا رأ ى امرأ ة ويه القصة املشار ا  ملفرسين لطفوها فقالوا: ا 

أ وراي وأ جعبته طلب من زوهجا أ ن يتنازل عهنا هل، والقصة مكذوبة من أ صلها ، جبميع ما قيل 

حكاميً بىن ملكه عىل   فهيا، كام بينته قصة داود وأ نكروا نبوة سلامين.. ، وقالوا: اكن ملاكً 

الش ياطني السحر، قال هللا تعاىل } واتبعوا ما تتلوا  نه ابن يوسف النجار  عىل مكل ا 

بلزان، قال هللا تعاىل } وقوهلم عىل مرمي هبتااًن    سلامين وما كفر سلامين { وقالوا عن عيىس

نبياء، مع اختاذ قبورمه مساجد؟  ورموا مرمي{ عظاميً   فكيف تتفق أ ذيهتم لل 

، جسل هللا علهيم ذكل يف عدة أ ايت الوجه الثالث: أ ن الهيود لعهنم هللا قتةل ال نبياء والصاحلني

من القرأ ن الكرمي، يف سورة البقرة : } ذكل بأ هنم اكنوا يكفرون بأ ايت هللا ويقتلون النبيينبغري 

} أ فلكام جاءمك رسول مبال هتوى أ نفسمك اس تكربمت ففريقًا كذبمت وفريقًا تقتلون  61احلق { ال ية 

ن كنمت مؤمنني { أ ية } قل فمل تقتلون أ نبياء هللا من  87ال ية  ويف سورة أ ل معران 91قبل ا  : 

يَن يَأُْمُروَن ِب  } ِ يَن يَْكُفُروَن ِبأ اَيِت هللِا َويَْقُتلُوَن النَِّبيٍِّنَي ِبَغرْيِ َحق ٍّ َويَْقتُلُوَن اذلَّ ِ نَّ اذلَّ
ِ
لِْقْسطِ ِمَن ا

مُه ِبَعَذاب  َأِلمي  { ) ْ ُْم 21النَّاِس فَبرَشٍِّ اَكنُوا يَْكُفُروَن ِبأ اَيِت هللِا َويَْقُتلُوَن اَلنِبيَاَء ِبَغرْيِ ( } َذكِلَ ِبأهَنَّ

نَْكُتُب َما قَالُوا  112َحق ٍّ { أ ية  ُن َأْغنَِياُء س َ نَّ هللَا فَِقرٌي َوحَنْ
ِ
يَن قَالُوا ا ِ َع هللُا قَْوَل اذلَّ } لََقْد مَسِ

181عََذاَب احلَرِيِق { ) َوقَْتلَهُُم اَلنِبيَاَء ِبغَرْيِ َحق ٍّ َونَُقوُل ُذوقُوا ن قَْبيِل  } ( قُْل قَْد َجاَءمُكْ ُرُسٌل مٍِّ



ن ُكنمُتْ َصاِدِقنَي { )
ِ
ي قُلمُْتْ فمَِلَ قَتَلُْتُمَومُهْ ا ِ ٍِّنَاِت َوِبذلَّ ( ويف سورة املائدة } لََقْد َأَخْذاَن 183ِبلَْبي

ْم ُرُسالً  لهَْيِ
ِ
ائِيَل َوَأْرَسلْنَا ا رْسَ

ِ
بُوا ِميثَاَق بيَِن ا  لُكََّما َجاَءمُهْ َرُسوٌل ِبَما اَل هَتَْوى َأنُفُسهُْم فَرِيقًا َكذَّ

70َوفَرِيقًا يَْقُتلُوَن ) ِ َوقَْتِلهُِم  { ( يثَاقَهُْم َوُكْفِرمِه ِبأ اَيِت اَّللَّ ويف سورة النساء: } فَِبَما نَْقِضهِم مٍِّ

نكتتان: أ حداهام: أ ن التعبري بلفعل املضارع ) ويف هذه ال ايت 155اَلنِْبيَاَء ِبغَرْيِ َحق ٍّ { أ ية 

نبياء علهيم السالم ، يتجدد مرة بعد أ خرى ، ومل ينقطع يف  يقتلون ( يفيد أ ن قتل الهيود لل 

وقت من ال وقات .. وال خرى: أ نه قوهل تعاىل } َأفلَُكََّما َجاَءمُكْ َرُسوٌل ِبَما اَل هَتَْوى َأنُفُسـمُكُ 

مُتْ فَفَ  َتْكرَبْ بمُْتْ َوفَرِيقًا تَْقُتلُوَن )اس ْ ( { لفظ لكام فهيام يفيد التكرار والعموم، واملعىن أ ن 87رِيقًا َكذَّ

الهيود يف مجيع عصورمه، ال خيلوا حاهلم مع أ نبياءمه من أ مرين: التكذيب والقتل، وال ميكن أ ن 

وجه الرابع: أ ن قتل ال نبياء يقال: مر علهيم عرصًا مل يقتلوا فيه نبيًا أ و صاحلًا، وينبين عىل هذا. ال

أ مر عادي عند الهيود لعهنم هللا، ال يرون فيه ما ينكر ويس تقبح، بل قد يفتخرون ، زمعوا 

يَح ِعيىَس اْبَن   به، كام يف شأ ن عيىس} أ هنم قتلوه، وقالوا متبجحني مس هتزئني انَّ قَتَلْنَا املَس ِ
ِ
ا

ال رصارمه عىل عادهتم اخلبيثة يف قتل ال نبياء، حاولوا الوجه اخلامس: أ هنم  . { َمْرمَيَ َرُسوَل هللاِ 

ذا حاربوا  أ عداهئم، قال   قتل النيبمرتني مع أ هنم اكنوا ينتظرون ظهوره، ويستنرصون به ا 

ِ عىََل الاَكِفرِين َ{ ) ا َعَرفُوا َكَفُروا ِبِه فَلَْعنَُة اَّللَّ ا َجاَءمُه مَّ 89هللا تعاىل } فَلَمَّ ). 

، فذاق مهنا وأ خربته اذلراعثبت يف الصحيحن  وغريهام أ هنم مسوا ذراع شاة وقدموها للنيب  

ىل الرفيق ال عىل } ما زالت  أ هنا مسمومة ، وبق  أ ثرها يعاوده لك س نة حىت قال عند انتقاهل ا 

ىل هيود بين النضري يس تعيهنم يف  أ لكة خيرب تعاودين حىت اكن هذا أ وان انقطع أ هبري { مفات  ا 

حلفاهئم، فقالوا: نعم اي أ ب القامس نعينك عىل ما   ومرة أ خرى خرج النيب .دية قتيلني من

أ حببت مما اس تعنت بنا عليه، اجلس حىت تطعم وترجع حباجتك وجلس النيب جبانب جدار 



نمك مل جتدوا الرجل عىل مثل حليه مفن رجل يعلوا  من بيوهتم، خفال بعضهم ببعض وقالوا: ا 

حينا منه؟ فانتدب ذلكل معر بن حجاش، فقال: أ ان ذلكل، البيت فيلق  عليه خصرة فري  من  

أ رادوا به من الغدر فقام   وصعد ليلق  عليه خضرة كام قال، فأ ىت اخلرب ا ىل النيبالسامء مبا

راجعًا ا ىل املدينة، ومعه أ بو بكر ومعر وعيل وغريمه من الصحابة. فتارخي الهيود لعهنم هللا، 

وا بأ ايت هللا، وكذبوا أ نبياهئم وأ ذومه وقتلومه وقتلوا صلحاهئم، سلسةل اعتداءات متوالية كفر 

فكيف ميكن  .. ونفوا نبوة سلامين وقتلوا حيىي وزكراي، وقدموا رأ س حيىي هدية لراقصة عاهرة

مع هذا أ ن يتخذوا قبور أ نبياهئم مساجد؟ الوجه السادس :أ نه ال يعرف قرب نيب ا رسائييل، أ و 

بلتحديد، فكيف يتخذون صاحل مهنم، يف ماكن معني  قبورمه مساجد ومه يقول ) لو 

أ عرف قرب حيىي بن زكراي لزرته ( قال ابن عبد   جيهلوهنا؟ وقال زكرة بن عبد هللا مسعت النيب

ن اكنوا  هل واحد، وا  س ناده ليس بلقوي فضعفه قريب. الوجه السابع : أ ن الهيود يؤمنون ب  الرب ا 

وكنائسهم خالية ال قرب فهيا وال صورة، والطائفة العزيزية يعتقدون فيه بلتجس مي والتشبيه، 

الوجه الثامن : أ ن القرأ ن  . مهنم، انقرضت قبل عهد النبوة، ومه ال يعرفون قرب عزيز أ يضاً 

العظمي ذكر أ نواع املعبودات اليت عهبا املرشكون، ، فذكر املالئكة وعيىس وعزيرا والش يطان 

والقمر والشعرى والكواكب وودًا وسواعًا ويغوث   من عهد نوحوفرعون واجلن والشمس

ويعوق ونرسا وجعل السامري وبعال والالت والعزى ومناه والامتثيل وال صنام، وجاء يف كتب 

السرية ذكر اساف وانئةل وهبل والنار معبودة فارس، ومل يأ ت يف القرأ ن وال كتب السرية أ ن 

حصل يف املعبودات املذكورةقربًا عبد من دون هللا أ و حصل به ا رشأاكً كام  . 

 اخلالصة

 :يتلخص مما مر أ مور



أ حداها: أ ن حديث لعن هللا الهيود موقوف عن العمل به حىت يوجد وجه للجمع بينه وبني ما 

نه ال جيوز العمل بدليل مع وجود ما يعارضه  .س بق من الوجوه املذكورة، ل 

ادلين بلرضورة، كعبادة ال واثن  اثنهيا: أ ن السجود للقبور وعبادهتا، رشك رصحي معلوم من

 .وال صنام

 .اثلهثا: أ ن بناء املسجد عىل القرب غري اختاذه مسجدًا، وغري دفن امليت يف مسجد مبين

أ ما ال ول: فقد بيناه فامي س بق بدليهل . وأ ما ال خر: فقال ابن سعد يف الطبقات : أ خربان محمد 

أ يب سلمة بن عبد الرمحن، وحيىي بن عبد بن عبد هللا ال نصاري أ خربان محمد بن معرو عن 

الرمحن بن حاطب، قاال: قال: أ بو بكر ؟ قال قائل مهنم عند املنرب وقال قائل مهنم : 

اكن يصيل يؤم الناس . وقال أ يضاً: أ خربان معن بن عيىس   أ بني يدفن رسول هللاحيث

ناسملا توىف قال انس يدفن عند املنرب. فهؤالء ال  أ خربان ماكل بن أ نس   أ نه بلغه أ ن رسول

ال لعلمهم بأ ن هذا   هللا اليدخل يف بناء   مل يشريوا بدفنهعند املنرب أ و حيث يؤم الناس، ا 

مسجد عىل القرب وهؤالء اكنوا حصابة.وهنا ينهتي  ما أ ردته من الالكم عىل معىن اختاذ القبور 

تقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة ( تلكمت  عىل الصالة يف مسجد مساجد، ويف كتاب ) ا 

 .. فيه قبور وبينت حصهتا، فلينظره من أ راد ذكل

 وبهلل التوفيق

 هاهنا مسائل جيب أ ن ننبه علهيا

 : املسأ ةل ال وىل

ال جيمع هللا  )  تقرر يف عمل ال صول أ ن ال مة اال سالمية ال جتمتع عىل ضالةل، لقول النيب

رجي أ حاديث مهناج البيضاوي، وهو متواتر، أ ميت عىل الضالةل ( وهل طرق كثرية ذكرهتا يف خت



 .وهذا مقرر يف عمل ال صول بأ دلته .فال مة معصومة يف ا جامعها عن اخلطأ  والضالل

 : املسأ ةل الثانية

ضاق املسجد النبوي عن املصلني، فمل يعد يس توعهبم بعد الزايدة اليت زادها معر بن ، فأ مر 

املنورة معر بن عبد   اخلطاب وعامثن بن عفانالوليد بن عبد املكل، عامهل عىل املدينة

دخالها يف املسجد  وفيه القبور الثالثة فبىك يومئذ كثري  العزيز هبدم بيوت أ همات املؤمنني وا 

الناس عىل هدم البيوت، ال عىل دخول القبور يف   توسعة هل، فدخل فيه بيت عائشةمن

ذلي قام بذكل ونفذ معر بن عبد املسجد، واكن ال بد من الهدم، ل انملصلحة اقتضته وا

دخال القبور يف املسجد خمالف لدلين  العزيزالعامل الصاحل، ومل ير هو وال غريه من العلامء أ ن ا 

فمل  –واكن خليفة راشدًا  –وللحديث، ومباين ملقاصد الرشيعة، مث توىل اخلالفة بعد ذكل 

كل أ حد من العلامء يف عرصه، ينب جدار حيجز بني القرب الرشيف واملسجد، ومل يقرتح عليه ذ

مث جاء أ مئة املسلمني لزايرة املسجد النبوي وفيه القبور، فمل ينكروا ذكل. واكن اال مام ماكل 

مسموع اللكمة عند أ يب جعفر املنصور، اخلليفة العبايس، ولو أ شار عليه بعمل حاجز بني 

القرون، واملسجد النبوي الروضة واملسجد لنفذه يف احلال، لكنه مل يرش عليه بذكل. وتوالت 

يزار من طبقات ال مة عىل اختالف أ نواعها ، والروضة الرشيفة داخةل، يزورهنا ويتربكون هبا، 

واهدوا لها الهدااي اخملتلفة، وهذا ا جامع قطع ، يفيد أ ن وجود القرب يف املسجد ال يشء فيه. 

من رايض اجلنة (( يضاف ا ىل هذا اال جامع القطع  حديث )) ما بني قربي ومنربي روضة 

ن اكن قد رواه بلفظ  وهذا احلديث ترمج هل البخاري بقوهل: بب فضل ما بني القرب واملنرب، وا 

ىل أ ن قربه يف بيته، وجاء يف حصيح البخاري بلفظ قربي يف رواية ابن عساكر،  بييت فاال شارة ا 

نا محمد بن ا حساق، ورواه جامعة بلفظ قربي أ يضاً. قال الزبار: حدثنا محمد بن عبد الرحمي ث 

قال )) ما بني قربي ومنربي أ و قربي  حدثنا عبيدة بنت انبل عن عائشة بنت سعد عن 



 . (( اجلنة  أ بهيا أ ن النيبومنربي روضة من رايض

قال احلافظ والهيمث : رجاهل ثقات، قلت: سعد هوابن أ يب وقاص، ومحمد بن ا حساق روى هل 

، وقال الزبار أ يضًا حدثنا عبد الصمد ابن سلامين البخاري، وهو ضعيف يف روايته عن ماكل

بن وردان عن أ يب سعيد بن املعىل عن عيل بن أ يب طالب املروزي ثنا أ بو نباته ثنا سلمة 

قال )) ما بني قربي ومنربي روضة من رايض اجلنة (( . وقال   وأ يب هريرة عن النيب

بن أ يب بكر أ خربان أ محد بن ا حساق اخلطيب يف موحض أ وهام امجلع والتفريق : أ خربان احلسن 

بن نيخاب الطييب ثنا احلسن بن املثىن ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا ا حسق بن رشيف 

بن معر عن ابن معر ما )) موىل ابن معر قال: حدثين أ بو بكر بن عبد الرمحن بن عبد هللا 

ومنربي روضة من رايض بني قربي   قال: حدثين أ بو سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا

 . (( اجلنة

: أ خربين ال زهري حدثنا عيل بن معر احلافظ 1ج  431وقال اخلطيب يف املوحض أ يضًا ص 

حدثين محمد ابن محمد بن داود السجس تاين ثنا ميك بن عبدان ثنا حيىي بن محمد بن حي  

اذلهيل حدثنا  قال رسول هللا أ محد بن املنذر القريش ثنا ماكل عن انفع عن ابن معر قال:   

ما بني قربي ومنربي روضة من رايض اجلنة (( . ورواه أ بو النعمي يف احللية من طريق  ))

ما بني قربي ومنربي روضة  )) عبد هللا بن انفع عن ماكل عن انفع عن ابن معر قال: قال 

ن منربي لعىل حويض (( . وللحديث طرق عن ابن سعيد   رسول هللامن رايض اجلنة وا 

ري وأ م سلمة وعبد هللا بن زيد وجابر بن عبد هللا ومعر بن اخلطاب وأ يب هريرة، اخلد

حياء املقبور وهو حديث حصيح جدًا، ويؤخذ منه  وأ سانيد أ حاديهثم مذكورة يف كتاب ا 

أ مران:احداهام: اس تحباب زايرة القرب الرشيف، والصالة يف الروضة الرشيفة. وال خر: اال شارة 



دخال القرب يف ا ىل ا  ال بكوهنام ا  ملسجد، ل نه ال يتيرس أ ن يكون ما بني القرب واملرن روضة ا 

داخل املسجد، ال خارجه، وهذا مدرك بلرضورة احلس ية، فاقرتاح بعض املزتمتني يف هذا 

العرص: أ ن يبين جدار حيجز الروضة الرشيفة عن املسجد، خروج عن ا جامع ال مة، وغفةل 

نعام يفيده احلديث، وتنطع يأ به ادلي . 

 :املسأ ةل الثالثة

انفلت من املرشكني  أ ول ما بين املسجد عىل القرب، يف العهد النبوي وبيان ذكل: أ ن أ ب بصري 

به أ بو جندل بن سهيل بن   الثقف بعد صلح احلديبية، وذهب ا ىل س يف البحر، وحلق

واكن يصيل  معرو، انفلت من املرشكني أ يضًا، وحلق هبم أ انس من املسلمني حىت بلغوا ثالمثائة

  :هبم أ و بصري واكن يقول

 هللا العـلــ  ال كـبـــر من ينرص هللا فسوف ينرص

تناشده هللا،  وهذا رجز، فلام حلق به أ بو جندل، اكن هو يؤهمم واكن ال مير هبم عري لقريش، 

ال أ خذوها وقتلوا أ حصاهبا، فأ رسلت قريش ا ىل النيبوالرمح ىل أ يب جندل   ا  أ ال أ رسل ا 

لهيم،  مفن أ اتك مهنم فهو أ من، وكتب رسول هللاا  وأ يب بصري ليقدما عليه، ومن معهم من   

عىل أ يب جندل، وأ بو بصري ميوت، مفات وكتاب  املسلمني أ ن يلحقوا ببالدمه وأ هلهيم، 

بيده يقرأ ه، فدفنه أ بو جندل ماكنه، وبىن عىل قربه مسجدًا.    فقدم كتاب رسول هللارسول

بة يف املغازي، وابن ا حساق يف السرية عن الزهريي عن عروة عن موىس بن عق   هللارواه

املسور ومروان، واكن اال مام ماكل يقول: عليمك مبغازى الرجل الصاحل موىس بن عقبة، فأ هنا 

أ حص املغازى.واكن حيىي بن معني يقول: كتاب موىس بن عقبة عن الزهري من أ حص هذه 

حياء املقبور: وب ال شك يدري لك الكتب قال أ يخ يف كتاب ا  حداث أ مر   أ نه ال ميكن ا 



وكذكل يس تحيل أ ن حيدث  .  ذي حس سلمي يعرف سرية الصحابة مع رسول هللاعظمي

حرامًا جير ا ىل كفر وضالل، مث ال   مثل هذا وال يذكرونه هلمثل هذا من أ حصابه، ويكون

عمل يعلمه هللا تعاىل به، كام أ علمه مبسجد  ائه، وأ مر هبدمه، الرضار وبقصد أ حصابه من بن

ذ لو أ مر بذكل لنقل   فا ذن ال شك أ ن النيب ببناء املسجد عىل قرب أ يب بصري ومل يأ مر هبدمه، ا 

فال بد أ نه حىك  يف اخلرب نفسه أ و يف غريه ل نه رشع ال جيوز أ ن يضيع اهـ . ويؤيد هذا أ ن أ ب 

وس يف بكرس السني  –البحر   جندل رجع ا ىل املدينة بأ مر النيبهل مجيع أ عامهلم يف س يف

ساحل البحر – . 

 : املسأ ةل الرابعة

ال يوجد دليل عىل حرمة الصالة يف مسجد فيه قبور ، ومل يقل أ حدمن ال مئة بذكل ، بل مه 

مجمعون عىل وجود القبور يف املسجد النبوي .. وحديث }} لعن هللا الهيود اختذوا من قبور 

هجة معارضة القرأ ن هل، وال يوجد وجه للجمع أ نبياهئم مساجد {{ ال جيوز الاس تدالل به من 

ذا اكن فهيم الرجل الصاحل بنوا عىل قربه مسجدًا وصورا فيه تكل  بيهنام. وحديث }} أ ولئك ا 

هللا يوم القيامة {{ سبب وروده أ ن أ م حبيبة وأ م أ هنام الصور أ ولئك رشار اخللق عند 

  سلمة ذكرات للنيب ة، فهيا متاثيل وتصاوير، فأ خرب النيبرأ ات بحلبشة كنيسة يقال لها ماري أ ن   

وضع التصاوير يف أ ماكن عبادهتم من قبيح فعلهم، مع أ ن التصاوير مهني  عهنا يف البيوت 

فكيف بأ ماكن العبادة؟ فاذلم يف احلديث منصب عىل التصاوير ال عىل بناء املسجد، ل نه 

غلبوا عىل أ مرمه لنتخذن علهيم ملا ذهب ا ىل يوافق القرأ ن يف قول هللا تعاىل } قال اذلين 

بيت املقدس وعزمه راهب أ ن يتغدى عنده يف الكنيسة قال هل   مسجداً { ويؤيد هذا أ ن معر



ان ال ندخل كنيس تمك ملا فهيا من التصاوير، وتغدى معه خارهجا، فالتصاوير يه مصدر  معر: ا 

مل يفهم معناه لغفلته  اذلم ومبعثه . ومن اس تدل بحلديث عىل حرمة بناء املسجد عىل القرب،

 .عن سبب وروده

 : املسأ ةل اخلامسة

اعرتض املبتدع ال لباين، عىل أ يخ يف اس تدالهل لبناء املسجد عىل قرب بأ ية الكهف، ل ن هللا 

تعاىل أ قرمه عىل ما قالوا، وبىن اعرتاضه عىل أ مرين: ال ول : ال يصح اعتبار عدم الرد علهيم 

ذا ثبت أ هنم اك ال ا  قرار هلم، ا  شارة ا ىل ذكل، بل حيمتل ا  نوا مسلمني صاحلني، وليس يف ال ية ا 

أ ن هللا وذكر حديث } لعن هللا الهيود والنصارى  :أ هنم اكنوا كفار وجفار وهو ال قرب الثاين

اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد { مث قال: فأ ي رد أ وحض من هذا؟   رد صنيعهم عىل لسان رسوهل

ىل خالف ال حاديث الصحيحة مكثل من يس تدل عىل جواز وذكرا، من يس تدل هبذه ال ية ع

يشاء من   الامتثيل وال صنام، بقوهل تعاىل يف اجلن املذللني لسلامينيعملون هل ما} صنع 

حماريب ومتاثيل وجفان اكجلواب وقدور راس يات{. وما أ بداه خطأ  حمض ال نصيب هل من 

املسجد كفار بعيد جدًا يأ به الس ياق،  الصواب وبيان ذكل: أ ن احامتل أ ن يكون مقرتحوا بناء

ن قال به بعض املفرسين .. والصواب: ما ذكره ابن عباس والسدى وغريهام أ ن أ هل البدل  وا 

اكن فهيم مرشكون ينكرون البعث، وملكها وممنعه مسلمون، فلام عرثوا عىل أ هل الكهف، 

بعث بدليل مادي حمسوس، وعمل أ هل البدل أ هنم قاموا بعد قرون، انترص املكل عىل منكري ال 

وملا رجع الفتية ا ىل كهفهم، تنازع أ هل البدل يف شأ هنم، فقال املرشكون } ابنوا علهيم بنياان { 

} لنتخذن علهيم مسجدا { من املعقول جدا  -مه املكل وأ حصابه  -وقال اذلين غلبوا عىل أ مرمه 

يقرتح املرشكون بناء مسجد أ ن يبىن املسلمون عىل فتية مؤمنني، وليس من املعقول أ بدأ  أ ن 

وال يوافقون عليه. ومل يقع وال جيوز أ ن يقع أ ن حيىك هللا تعاىل معال أ و قوال لاكفر مث يقره عليه 



ليك  ال تقم   أ مثةل من ذكل : نبه هللا عىل مسجد الرضار وفساد نية بنييه وقال لنبيه} ، وا 

حباؤه { فرد علهيم بقوهل } قل فمل يعذبمك فيه أ بدا { وقال الهيود والنصارى } حنن أ بناء هللا وأ  

يد هللا مغلوةل { فرد علهيم } غلت أ يدهيم  }بذنوبمك * بل أ نمت برش ممن خلق { وقال الهيود 

ولعنوا مبا قالوا { وقال الهيود } ا ن هللا فقري وحنن أ غنياء { فرد علهيم } س نكتب ما قالوا 

ريق { وقال املرشكني } اختذ هللا ودلا { فرد وقتلهم ال نبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احل

ال أ عقبه  علهيم } بل عباد منكرون { وهكذا ال جند قواًل لاكفر أ و مرشك حيكيه هللا تعاىل ا 

برده، وهذا ما يرحج أ ن مقرتح بناء املسجد عىل أ هل الكهف مسلمون.وحديث }} لعن هللا 

تدالل به وال جيوز العمل به، ملا س بق ال يصح الاس   {{ الهيود اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد

من بيانه، فاالس تدالل بأ ية الكهف حصيح، ال يوجد ما يعارضه، وتنظري الاس تدالل بأ ية س بأ ، 

غفةل كبرية عن س ياق ال يتني.والس ياق جيب اعتباره يف الالكم عىل أ ى أ ية من القرأ ن الكرمي 

بأ  يف وترك اعتباره يوقع يف خطأ  كبري، كام هنا، فس ياق أ ية س   حيث قال } قال رب اغفر يل  

يل ملاكً ال ينبغ  ل حد من بعدي {   الالكم عىل املكل اتذلي خص هللا به سلامينوهب

بحة الامتثيل ال  فأ جاب هللا هل وذكر تسخري اجلن من مجةل ما خصه به ، فاالس تدالل هبا عىل ا 

نقه حىت سال لعابه أ مسك ش يطااًن اكن يشغهل يف صالته، وخ  يصح وال جيوز يؤيد ذكل 

يديه الرشيفة، ومه أ ن يربطه بسارية يف املسجد حىت يصبح ويراه صبيان   أ ن النيبعىل

فأ طلقته  {املدينة قال } مث تذكرت قول أ يخ سلامين } هب يل مكل ال ينبغ  ل حد من بعدي 

اق أ ية { فهذا احلديث يبني أ ن ما أ عطيه سلامين خاص به، ال يكون لغريه وال جيوز هل أ م س ي

 .الكهف، فهو خيتلف عن هذا غاية الاختالف حس امب مر بيانه بلتفصيل

 :املسأ ةل السادسة



ال ا ىل ثالث مساجد ، املسجد احلرام ومسجدي  حديث الصحيحن } ال تشد احلال ا 

واملسجد ال قىص { أ خذ بظاهره بعض العلامء مفنع السفر ا ىل غري هذه املساجد املذكورة يف 

ف، ل نه يقتيض منع السفر للتجارة وطلب العمل وصةل الرمح وغري ذكل . احلديث، وهذا ضعي

ال ا ىل ثالث مساجد املس تثىن  { قال احلافظ ابن جحر يف فتح الباري: قال بعض احملققني } ا 

ال ا ىل  منه حمذوف، فأ ما أ ن يقدر عامًا فيصري: ال تشد الرحال ا ىل ماكن يف أ ى أ مر اكن ا 

، ال سبيل ا ىل ال ول ال فضائه ا ىل سد بب السفر للتجارة ثالثة مساجد، أ و أ خص من ذكل

وصةل الرمح وطلب العمل وغريها فتعني الثاين، وال وىل أ ن يقدر ما هو أ كرث مناس بة وهو ال 

ال ا ىل املساجد الثالث، فيبطل بذكل قول من منع شد  تشد الرحال ا ىل مسجد للصالة فيه ا 

ن قبور الصاحلني اهـ .. وقال تق  ادلين الس بيك: الرحال ا ىل زايرة القرب الرشيف ، وغريه م

لهيا غري البالد الثالثة، ومرادي  ليس يف ال رض بقعة لها فضل ذلاهتا حىت تشد الرحال ا 

بلفضل ما شهد الرشع بعتباره، ورتب عليه حكام ورشعيًا، وأ ما غريها من البالد فال تشد 

لهيا ذلاهتا، بل لزايرة أ و هجاد أ و عمل  أ و حنو ذكل من املندوبت أ و املباحات، قال: الرحال ا 

وقد التبس ذكل عىل بعضهم، فزمع أ ن شد الرحال ملن يف غري الثالثة داخل يف املنع، وهو 

منا يكون من جنس املس تثىن منه، مفعىن احلديث: ال تشد الرحال ا ىل  خطأ ، ل ن الاس تثناء ا 

ىل الثالثة املذكورة، مسجد من املساجد، أ و ا ىل ماكن من ال مكنة، ل جل ذكل ا ال ا  ملاكن ا 

 .وشد الرحال ا ىل زايرة أ و طلب عمل ليس ا ىل املاكن، بل من يف ذكل املاكن

ال ينبغ  } ويؤيده ما رواه أ محد من طريق شهر بن حوشب قال: مسعت  وذكر  –أ ب سعيد 

فقال: قال رسول هللا –عنده الصالة يف الطور  ال ا ىل مسجد    تبتغى للمصيل أ ن يشد رحاهل ا 

فيه الصالة غري املسجد احلرام واملسجد ال قىص ومسجدي { . قال احلافظ: وشهر حسن 

ن اكن فيه بعض  الضعف اهـ. وروى الزبار  قالت: قال رسول هللا أ ان خامت } احلديث، وا 



ليه   عن عائشة ال نبياء ومسجدي خامت مساجد ال نبياء، أ حق املساجد أ ن يزار، ويشد ا 

احلرام واملسجد ال قىص ومسجدي { يف س نده عن موىس ابن عبيدة  الرواحل، املسجد

وقال زيد بن احلباب:  .الربذي وثقه ابن سعد ووكيع، وامجلهور ضعفوه لكهنم وصفوه بلصالح

كنا عند موىس بن عبيدة بلربذة فأ مقنا عنده ومرض ومات فأ تيت قربه ومع  رفيق يل، جفعل 

ل لرفيق : أ ما تشم ؟ أ ما تشم؟ وليس بلربذة يومئذ رحي املسك يفوح من قربه، جفعلت أ قو 

منا قرص  :مسك وال عنرب. قال الزبار موىس بن عبيدة رجل مفيد. وليس بحلافظ وأ حسب ا 

به عن حفظ احلديث شغهل بلعبادة، وهذا احلديث مؤيد حبديث شهر، وهام يفيدان ترك شد 

ة ركعتني أ و أ كرث، جبامع القرويني الرحةل ا ىل مسجد غري املساجد الثالثة، فلو نذر خشص صال

ليه ويف  بنذره بلصالة يف أ ي مسجد ببدله .. ولو نذر  أ و ال زهر، مل يلزمه أ ن يشد الرحةل ا 

لهيا عند امجلهور، ل هنا مساجد ال نبياء. وروى  الصالة يف أ حد املساجد الثالثة، لزمه الرحةل ا 

ملديين من طريق يقية عن معرو بن أ بو الفتح ال زدي وأ بو احلسن العسكري وأ بو موىس ا

زايدة ابن مسية مسعت زكرة بن عبد هللا يقول: مسعت رسول يقول)) لو عتبة عن أ بيه عن 

أ عرف موضع قرب حيىي لزرته (( قال أ بو حامت: زايدة بن مسية ليس هو ال مري املشهور   هللا

س ناده بقوي، ومن  بلشام، فاحلديث يفيد  اذلي اس تخلفه معاوية، وقال ابن عبد الرب: ليس ا 

والقرأ ن يؤيده يف ذكل ل ن هللا تعاىل رخص   املعلوم أ ن قرب حيىي.جواز الرحةل لزايرة القبور

يف كتابه الكرمي للمسافر أ ن يتميم ويقرص الصالة ، ويفطر يف رمضان، ومب يقيد السفر بأ ن 

لب العمل وصةل الرمح يكون للمساجد الثالثة، بل جعهل سفرًا عامًا يشمل السفر للتجارة وط

وزايرة ال خوان والصاحلني أ حياء وأ موااًت، وزايرة الفسحة والزنهة ولك سفر واجب أ و 

يريد هللا بمك اليرس وال  }مندوب أ و مباح، وهذا هو اليرس اذلي أ راده هللا لنا يف قوهل تعاىل 

  { يريد بمك العرس



 : املسأ ةل السابعة

رًا فأ ميا رجل من أ ميتقال } جعلت يل ال رض مسجدًا وطهو   تواتر عن النيب   ،

جامع العلامء .   أ دركته الصالة فعنده مسجده وطهورة { وهذا من خصائص النيبب 

واخلصائص ال تنسخ وال يس تثىن مهنا ولهذا محل العلامء احلديث الوارد عن الصالة يف املقربة 

ن التحرمي قال أ ن الصالة عىل الكراهة ومل حيملوه عىل البطالن، بل حىت من محل الهني  ع

حصيحة، ونص احلافظ البهيق  واحلافظ ابن عبد الرب، واحلافظ بن جحر عىل أ ن احلديث } ال 

لهيا { محمول عىل الكراهة فقط، بل رحج حافظ املغرب ابن  جتلسوا عىل القبور وال تصلوا ا 

 . عبد الرب عدم الكراهة واعامتدمه يف ذكل لكه عىل احلديث السابق ذكره

تاوي ادلاير املرصيةف   

 : وأ ما نص الفتوى ملفيت ادلاير املرصية عىل املذاهب ال ربعة

ذا اكن القرب بني يدي املصيل حبيث  -1 قال فقهاء مذهب أ يب حنيفة: تكره الصالة يف املقربة ا 

ذا اكن القرب خلف املصيل وهو مس تقبل القبةل فال  لو صىل صالة اخلاشعني وقع برصه عليه فا 

 .كراهة

ذا خلت عن النجاسة -2  .وقال فقهاء مذهب ماكل: الصالة يف املقربة جائزة بال كراهة ا 

وقال فقهاء مذهب الشافع : تكره الصالة يف املقربة غري املنبوشة، سواء اكنت القبور  -3

أ مامه أ و خلفه، أ وعىل ميينه أ و عىل شامهل، أ ما الصالة يف املقربة املنبوشة بال حائل فباطةل، 

نجاسة هبالوجود ال   . 

وقال فقهاء مذهب أ محد بن حنبل: أ ن الصالة يف املقربة اليت حتتوي عىل أ قل من ثالث  -4

ذا مل يس تقبل املصيل القرب، وأ ن اس تقبهل اكنت الصالة مكروهة  . قبور حصيحة بال كراهة ا 

ماكل، ذلا اكنت الصالة يف املصىل املسؤول عهنا حصيحة بال كراهة يف فقه ال مئة أ يب حنيفة، و 



 .وأ محد، ومكروهة يف فقه اال مام الشافع  رمحهم هللا اهـ

أ جراؤمك عىل الفتيا أ جراؤمك  } ومن هنا يعمل أ ن من قال أ ن الصالة يف املسجد اذلي فيه قبور 

وحديث } من حدث حبديث يظن أ نه  {  بطةل، فهو اكذب، يدخل يف قوهلعىل النار

ه وتعاىل أ عمل اكذب فهو أ حد الكذابني { .. وهللا س بحان  

 مت حبمد هللا كتايب

عالم الراكع الساجد مبعىن اختاذ القبور مساجد  ا 

 ( عبد هللا الصديق الغامري )

 

 

 

 

 :ويف سورة أ ل معران

يَن يَأُْمُروَن ِب  } ِ يَن يَْكُفُروَن ِبأ اَيِت هللِا َويَْقُتلُوَن النَِّبيٍِّنَي ِبَغرْيِ َحق ٍّ َويَْقتُلُوَن اذلَّ ِ نَّ اذلَّ
ِ
لِْقْسطِ ِمَن ا

مُه ِبَعَذاب  َأِلمي  { ) ْ 21النَّاِس فَبرَشٍِّ ُْم اَكنُوا يَْكُفُروَن ِبأ اَيِت هللِا َويَْقُتلُوَن اَلنِبيَاَء ِبَغرْيِ  } ( َذكِلَ ِبأهَنَّ

ُن َأْغنَِياءُ  112َحق ٍّ { أ ية  نَّ هللَا فَِقرٌي َوحَنْ
ِ
يَن قَالُوا ا ِ َع هللُا قَْوَل اذلَّ نَْكُتُب َما قَالُوا } لََقْد مَسِ  س َ

ن قَْبيِل 181َوقَْتلَهُُم اَلنِبيَاَء ِبغَرْيِ َحق ٍّ َونَُقوُل ُذوقُوا عََذاَب احلَرِيِق { ) ( } قُْل قَْد َجاَءمُكْ ُرُسٌل مٍِّ

ن ُكنمُتْ َصاِدِقنَي { )
ِ
ي قُلمُْتْ فمَِلَ قَتَلُْتُمَومُهْ ا ِ ٍِّنَاِت َوِبذلَّ ائدة } لََقْد َأَخْذاَن ( ويف سورة امل183ِبلَْبي

ْم ُرُساًل لُكََّما َجاَءمُهْ َرُسوٌل ِبَما اَل هَتَْوى َأنُفُسهُْم فَرِيقاً  لهَْيِ
ِ
ائِيَل َوَأْرَسلْنَا ا رْسَ

ِ
بُوا ِميثَاَق بيَِن ا  َكذَّ

يثَاقَهُْم َوُكْفِرمِه بِ 70َوفَرِيقًا يَْقُتلُوَن ) ِ َوقَْتِلهُِم ( { ويف سورة النساء: } فَِبَما نَْقِضهِم مٍِّ أ اَيِت اَّللَّ

ويف هذه ال ايت نكتتان: أ حداهام: أ ن التعبري بلفعل املضارع155أ ية  {اَلنِْبيَاَء ِبغَرْيِ َحق ٍّ   ( 



نبياء علهيم السالم ، يتجدد مرة بعد أ خرى ، ومل ينقطع يف  يقتلون ( يفيد أ ن قتل الهيود لل 

َأفلَُكََّما َجاَءمُكْ َرُسوٌل ِبَما اَل هَتَْوى َأنُفُسـمُكُ وقت من ال وقات .. وال خرى: أ نه قوهل تعاىل } 

بمُْتْ َوفَرِيقًا تَْقُتلُوَن ) مُتْ فََفرِيقًا َكذَّ َتْكرَبْ ( { لفظ لكام فهيام يفيد التكرار والعموم، واملعىن أ ن 87اس ْ

ال ميكن أ ن الهيود يف مجيع عصورمه، ال خيلوا حاهلم مع أ نبياءمه من أ مرين: التكذيب والقتل، و

يقال: مر علهيم عرصًا مل يقتلوا فيه نبيًا أ و صاحلًا، وينبين عىل هذا. الوجه الرابع: أ ن قتل ال نبياء 

أ مر عادي عند الهيود لعهنم هللا، ال يرون فيه ما ينكر ويس تقبح، بل قد يفتخرون به، كام يف 

u شأ ن عيىس يَح ِعيىَس اْبَن ، زمعوا أ هنم قتلوه، وقالوا متبجحني مس هتزئني }  انَّ قَتَلْنَا املَس ِ
ِ
ا

َمْرمَيَ َرُسوَل هللِا { . الوجه اخلامس: أ هنم ال رصارمه عىل عادهتم اخلبيثة يف قتل ال نبياء، حاولوا 

ذا حاربوا أ   r قتل النيب عداهئم، قال مرتني مع أ هنم اكنوا ينتظرون ظهوره، ويستنرصون به ا 

ا َجاَءمُه مَّ  ِ عىََل الاَكِفرِين َهللا تعاىل } فَلَمَّ ا َعَرفُوا َكَفُروا ِبِه فَلَْعنَُة اَّللَّ } (89). 

، فذاق مهنا وأ خربته اذلراع r ثبت يف الصحيحن وغريهام أ هنم مسوا ذراع شاة وقدموها للنيب

ىل الرفيق ال عىل } ما زالت  أ هنا مسمومة ، وبق  أ ثرها يعاوده لك س نة حىت قال عند انتقاهل ا 

دين حىت اكن هذا أ وان انقطع أ هبري { مفاتأ لكة خيرب تعاو   r. ومرة أ خرى خرج النيب r  ا ىل

هيود بين النضري يس تعيهنم يف دية قتيلني من حلفاهئم، فقالوا: نعم اي أ ب القامس نعينك عىل ما 

أ حببت مما اس تعنت بنا عليه، اجلس حىت تطعم وترجع حباجتك وجلس النيب جبانب جدار 

نمك مل جتدوا الرجل عىل مثل حليه مفن رجل يعلوا  من بيوهتم، خفال بعضهم ببعض وقالوا: ا 

البيت فيلق  عليه خصرة فريحينا منه؟ فانتدب ذلكل معر بن حجاش، فقال: أ ان ذلكل، وصعد 

ىل النيب من السامء مبا أ رادوا به من الغدر فقام راجعًا  r ليلق  عليه خضرة كام قال، فأ ىت اخلرب ا 

بكر ومعر وعيل وغريمه من الصحابة. فتارخي الهيود لعهنم هللا، سلسةل  ا ىل املدينة، ومعه أ بو

اعتداءات متوالية كفروا بأ ايت هللا، وكذبوا أ نبياهئم وأ ذومه وقتلومه وقتلوا صلحاهئم، ونفوا 



نبوة سلامين وقتلوا حيىي وزكراي، وقدموا رأ س حيىي هدية لراقصة عاهرة .. فكيف ميكن مع 

نبياهئم مساجد؟ الوجه السادس :أ نه ال يعرف قرب نيب ا رسائييل، أ و هذا أ ن يتخذوا قبور أ  

صاحل مهنم، يف ماكن معني بلتحديد، فكيف يتخذون قبورمه مساجد ومه جيهلوهنا؟ وقال 

يقول ) لو أ عرف قرب حيىي بن زكراي لزرته ( قال ابن عبد  r زكرة بن عبد هللا مسعت النيب

س ناده ليس بلقوي فضعفه قريب ن اكنوا الرب ا  هل واحد، وا  . الوجه السابع : أ ن الهيود يؤمنون ب 

يعتقدون فيه بلتجس مي والتشبيه، وكنائسهم خالية ال قرب فهيا وال صورة، والطائفة العزيزية 

مهنم، انقرضت قبل عهد النبوة، ومه ال يعرفون قرب عزيز أ يضًا . الوجه الثامن : أ ن القرأ ن 

، فذكر املالئكة وعيىس u  عهبا املرشكون، من عهد نوحالعظمي ذكر أ نواع املعبودات اليت

وعزيرا والش يطان وفرعون واجلن والشمس والقمر والشعرى والكواكب ووداً وسواعًا ويغوث 

ويعوق ونرسا وجعل السامري وبعال والالت والعزى ومناه والامتثيل وال صنام، وجاء يف كتب 

فارس، ومل يأ ت يف القرأ ن وال كتب السرية أ ن السرية ذكر اساف وانئةل وهبل والنار معبودة 

 .قربًا عبد من دون هللا أ و حصل به ا رشأاكً كام حصل يف املعبودات املذكورة

 اخلالصة

 :يتلخص مما مر أ مور

أ حداها: أ ن حديث لعن هللا الهيود موقوف عن العمل به حىت يوجد وجه للجمع بينه وبني ما 

نه ال جي وز العمل بدليل مع وجود ما يعارضهس بق من الوجوه املذكورة، ل  . 

اثنهيا: أ ن السجود للقبور وعبادهتا، رشك رصحي معلوم من ادلين بلرضورة، كعبادة ال واثن 

 .وال صنام

 .اثلهثا: أ ن بناء املسجد عىل القرب غري اختاذه مسجدًا، وغري دفن امليت يف مسجد مبين

خر: فقال ابن سعد يف الطبقات : أ خربان محمد أ ما ال ول: فقد بيناه فامي س بق بدليهل . وأ ما ال  



بن عبد هللا ال نصاري أ خربان محمد بن معرو عن أ يب سلمة بن عبد الرمحن، وحيىي بن عبد 

؟ قال قائل مهنم عند املنرب r الرمحن بن حاطب، قاال: قال: أ بو بكر أ بني يدفن رسول هللا

اً: أ خربان معن بن عيىس أ خربان وقال قائل مهنم : حيث اكن يصيل يؤم الناس . وقال أ يض

ملا توىف قال انس يدفن عند املنرب. فهؤالء الناس مل  r ماكل بن أ نس أ نه بلغه أ ن رسول هللا

ال لعلمهم بأ ن هذا اليدخل يف بناء مسجد  r يشريوا بدفنه عند املنرب أ و حيث يؤم الناس، ا 

م عىل معىن اختاذ القبور مساجد، عىل القرب وهؤالء اكنوا حصابة.وهنا ينهتي  ما أ ردته من الالك

تقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة ( تلكمت عىل الصالة يف مسجد فيه قبور  ويف كتاب ) ا 

 .. وبينت حصهتا، فلينظره من أ راد ذكل

 وبهلل التوفيق

 هاهنا مسائل جيب أ ن ننبه علهيا

 : املسأ ةل ال وىل

عىل ضالةل، لقول النيب تقرر يف عمل ال صول أ ن ال مة اال سالمية ال جتمتع  r (  ال جيمع هللا

أ ميت عىل الضالةل ( وهل طرق كثرية ذكرهتا يف خترجي أ حاديث مهناج البيضاوي، وهو متواتر، 

 .وهذا مقرر يف عمل ال صول بأ دلته .فال مة معصومة يف ا جامعها عن اخلطأ  والضالل

 : املسأ ةل الثانية

س توعهبم بعد الزايدة اليت زادها معر بن اخلطاب ضاق املسجد النبوي عن املصلني، فمل يعد ي 

، فأ مر الوليد بن عبد املكل، عامهل عىل املدينة املنورة معر بن عبد العزيز y وعامثن بن عفان

دخالها يف املسجد توسعة هل، فدخل فيه بيت عائشة وفيه  t هبدم بيوت أ همات املؤمنني وا 

هدم البيوت، ال عىل دخول القبور يف  القبور الثالثة فبىك يومئذ كثري من الناس عىل

املسجد، واكن ال بد من الهدم، ل انملصلحة اقتضته واذلي قام بذكل ونفذ معر بن عبد 



دخال القبور يف املسجد خمالف لدلين  العزيزالعامل الصاحل، ومل ير هو وال غريه من العلامء أ ن ا 

فمل  –واكن خليفة راشدًا  – وللحديث، ومباين ملقاصد الرشيعة، مث توىل اخلالفة بعد ذكل

ينب جدار حيجز بني القرب الرشيف واملسجد، ومل يقرتح عليه ذكل أ حد من العلامء يف عرصه، 

مث جاء أ مئة املسلمني لزايرة املسجد النبوي وفيه القبور، فمل ينكروا ذكل. واكن اال مام ماكل 

شار عليه بعمل حاجز بني مسموع اللكمة عند أ يب جعفر املنصور، اخلليفة العبايس، ولو أ  

الروضة واملسجد لنفذه يف احلال، لكنه مل يرش عليه بذكل. وتوالت القرون، واملسجد النبوي 

يزار من طبقات ال مة عىل اختالف أ نواعها ، والروضة الرشيفة داخةل، يزورهنا ويتربكون هبا، 

 يف املسجد ال يشء فيه. واهدوا لها الهدااي اخملتلفة، وهذا ا جامع قطع ، يفيد أ ن وجود القرب

يضاف ا ىل هذا اال جامع القطع  حديث )) ما بني قربي ومنربي روضة من رايض اجلنة (( 

ن اكن قد رواه بلفظ  وهذا احلديث ترمج هل البخاري بقوهل: بب فضل ما بني القرب واملنرب، وا 

ىل أ ن قربه يف بيته، وجاء يف حصيح البخاري بلفظ قربي يف  رواية ابن عساكر، بييت فاال شارة ا 

ورواه جامعة بلفظ قربي أ يضاً. قال الزبار: حدثنا محمد بن عبد الرحمي ثنا محمد بن ا حساق، 

قال )) ما بني قربي  r حدثنا عبيدة بنت انبل عن عائشة بنت سعد عن أ بهيا أ ن النيب

 . (( ومنربي أ و قربي ومنربي روضة من رايض اجلنة

، قلت: سعد هوابن أ يب وقاص، ومحمد بن ا حساق روى هل قال احلافظ والهيمث : رجاهل ثقات

البخاري، وهو ضعيف يف روايته عن ماكل، وقال الزبار أ يضًا حدثنا عبد الصمد ابن سلامين 

املروزي ثنا أ بو نباته ثنا سلمة بن وردان عن أ يب سعيد بن املعىل عن عيل بن أ يب طالب 

ربي روضة من رايض اجلنة (( . وقال قال )) ما بني قربي ومن r وأ يب هريرة عن النيب

اخلطيب يف موحض أ وهام امجلع والتفريق : أ خربان احلسن بن أ يب بكر أ خربان أ محد بن ا حساق 

بن نيخاب الطييب ثنا احلسن بن املثىن ثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زايد ثنا ا حسق بن رشيف 



 بن معر عن ابن معر قال: موىل ابن معر قال: حدثين أ بو بكر بن عبد الرمحن بن عبد هللا

ما بني قربي ومنربي روضة من رايض  )) r حدثين أ بو سعيد اخلدري قال: قال رسول هللا

 . (( اجلنة

: أ خربين ال زهري حدثنا عيل بن معر احلافظ 1ج  431وقال اخلطيب يف املوحض أ يضًا ص 

بن محمد بن حي   حدثين محمد ابن محمد بن داود السجس تاين ثنا ميك بن عبدان ثنا حيىي

 r اذلهيل حدثنا أ محد بن املنذر القريش ثنا ماكل عن انفع عن ابن معر قال: قال رسول هللا

ما بني قربي ومنربي روضة من رايض اجلنة (( . ورواه أ بو النعمي يف احللية من طريق  ))

قربي ما بني  )) r عبد هللا بن انفع عن ماكل عن انفع عن ابن معر قال: قال رسول هللا

ن منربي لعىل حويض (( . وللحديث طرق عن ابن سعيد  ومنربي روضة من رايض اجلنة وا 

اخلدري وأ م سلمة وعبد هللا بن زيد وجابر بن عبد هللا ومعر بن اخلطاب وأ يب هريرة، 

حياء املقبور وهو حديث حصيح جدًا، ويؤخذ منه  وأ سانيد أ حاديهثم مذكورة يف كتاب ا 

زايرة القرب الرشيف، والصالة يف الروضة الرشيفة. وال خر: اال شارة  أ مران:احداهام: اس تحباب

ال بكوهنام  دخال القرب يف املسجد، ل نه ال يتيرس أ ن يكون ما بني القرب واملرن روضة ا  ىل ا  ا 

داخل املسجد، ال خارجه، وهذا مدرك بلرضورة احلس ية، فاقرتاح بعض املزتمتني يف هذا 

روضة الرشيفة عن املسجد، خروج عن ا جامع ال مة، وغفةل العرص: أ ن يبين جدار حيجز ال

 .عام يفيده احلديث، وتنطع يأ به ادلين

 :املسأ ةل الثالثة

انفلت من  t أ ول ما بين املسجد عىل القرب، يف العهد النبوي وبيان ذكل: أ ن أ ب بصري الثقف 

سهيل بن  املرشكني بعد صلح احلديبية، وذهب ا ىل س يف البحر، وحلق به أ بو جندل بن

معرو، انفلت من املرشكني أ يضًا، وحلق هبم أ انس من املسلمني حىت بلغوا ثالمثائة واكن يصيل 



  :هبم أ و بصري واكن يقول

 هللا العـلــ  ال كـبـــر من ينرص هللا فسوف ينرص

ال أ خذوها  وهذا رجز، فلام حلق به أ بو جندل، اكن هو يؤهمم واكن ال مير هبم عري لقريش، ا 

ىل النيب وقتلوا أ حصاهبا، فأ رسلت قريش ا   r  لهيم، مفن أ اتك تناشده هللا، والرمح أ ال أ رسل ا 

ىل أ يب جندل وأ يب بصري ليقدما عليه، ومن معهم من  r مهنم فهو أ من، وكتب رسول هللا ا 

عىل أ يب جندل، وأ بو بصري  r املسلمني أ ن يلحقوا ببالدمه وأ هلهيم، فقدم كتاب رسول هللا

رسول هللا ميوت، مفات وكتاب  r  .بيده يقرأ ه، فدفنه أ بو جندل ماكنه، وبىن عىل قربه مسجدًا

رواه موىس بن عقبة يف املغازي، وابن ا حساق يف السرية عن الزهريي عن عروة عن املسور 

ومروان، واكن اال مام ماكل يقول: عليمك مبغازى الرجل الصاحل موىس بن عقبة، فأ هنا أ حص 

يقول: كتاب موىس بن عقبة عن الزهري من أ حص هذه الكتب املغازى.واكن حيىي بن معني 

حياء املقبور: وبال شك يدري لك ذي حس سلمي يعرف سرية الصحابة  قال أ يخ يف كتاب ا 

حداث أ مر عظمي مثل هذا وال يذكرونه هل r مع رسول هللا وكذكل يس تحيل  .r أ نه ال ميكن ا 

كفر وضالل، مث ال يعلمه هللا تعاىل أ ن حيدث مثل هذا من أ حصابه، ويكون حراماً جير ا ىل 

 r به، كام أ علمه مبسجد الرضار وبقصد أ حصابه من بنائه، وأ مر هبدمه، فا ذن ال شك أ ن النيب

ذ لو أ مر بذكل لنقل يف اخلرب نفسه أ و  عمل ببناء املسجد عىل قرب أ يب بصري ومل يأ مر هبدمه، ا 

أ ب جندل رجع ا ىل املدينة بأ مر النيب يف غريه ل نه رشع ال جيوز أ ن يضيع اهـ . ويؤيد هذا أ ن  r 

ساحل البحر –وس يف بكرس السني  –فال بد أ نه حىك هل مجيع أ عامهلم يف س يف البحر  . 

 : املسأ ةل الرابعة

ال يوجد دليل عىل حرمة الصالة يف مسجد فيه قبور ، ومل يقل أ حدمن ال مئة بذكل ، بل مه 

. وحديث }} لعن هللا الهيود اختذوا من قبور مجمعون عىل وجود القبور يف املسجد النبوي .



أ نبياهئم مساجد {{ ال جيوز الاس تدالل به من هجة معارضة القرأ ن هل، وال يوجد وجه للجمع 

ذا اكن فهيم الرجل الصاحل بنوا عىل قربه مسجدًا وصورا فيه تكل  بيهنام. وحديث }} أ ولئك ا 

سبب وروده أ ن أ م حبيبة وأ م سلمة ذكرات الصور أ ولئك رشار اخللق عند هللا يوم القيامة {{ 

أ ن وضع  r أ هنام رأ ات بحلبشة كنيسة يقال لها مارية، فهيا متاثيل وتصاوير، فأ خرب النيب r للنيب

التصاوير يف أ ماكن عبادهتم من قبيح فعلهم، مع أ ن التصاوير مهني  عهنا يف البيوت فكيف 

ير ال عىل بناء املسجد، ل نه يوافق بأ ماكن العبادة؟ فاذلم يف احلديث منصب عىل التصاو 

القرأ ن يف قول هللا تعاىل } قال اذلين غلبوا عىل أ مرمه لنتخذن علهيم مسجدًا { ويؤيد هذا أ ن 

ان  t معر ملا ذهب ا ىل بيت املقدس وعزمه راهب أ ن يتغدى عنده يف الكنيسة قال هل معر: ا 

ا، فالتصاوير يه مصدر اذلم ال ندخل كنيس تمك ملا فهيا من التصاوير، وتغدى معه خارهج

ومبعثه . ومن اس تدل بحلديث عىل حرمة بناء املسجد عىل القرب، مل يفهم معناه لغفلته عن 

 .سبب وروده

 : املسأ ةل اخلامسة

اعرتض املبتدع ال لباين، عىل أ يخ يف اس تدالهل لبناء املسجد عىل قرب بأ ية الكهف، ل ن هللا 

عرتاضه عىل أ مرين: ال ول : ال يصح اعتبار عدم الرد علهيم تعاىل أ قرمه عىل ما قالوا، وبىن ا

شارة ا ىل ذكل، بل حيمتل  ذا ثبت أ هنم اكنوا مسلمني صاحلني، وليس يف ال ية ا  ال ا  قرار هلم، ا  ا 

وذكر حديث  r أ ن هللا رد صنيعهم عىل لسان رسوهل :أ هنم اكنوا كفار وجفار وهو ال قرب الثاين

ختذوا قبور أ نبياهئم مساجد { مث قال: فأ ي رد أ وحض من هذا؟ } لعن هللا الهيود والنصارى ا

وذكرا، من يس تدل هبذه ال ية عىل خالف ال حاديث الصحيحة مكثل من يس تدل عىل جواز 

يعملون هل ما يشاء من } u صنع الامتثيل وال صنام، بقوهل تعاىل يف اجلن املذللني لسلامين

ت{. وما أ بداه خطأ  حمض ال نصيب هل من حماريب ومتاثيل وجفان اكجلواب وقدور راس يا



الصواب وبيان ذكل: أ ن احامتل أ ن يكون مقرتحوا بناء املسجد كفار بعيد جدًا يأ به الس ياق، 

ن قال به بعض املفرسين .. والصواب: ما ذكره ابن عباس والسدى وغريهام أ ن أ هل البدل  وا 

ام عرثوا عىل أ هل الكهف، اكن فهيم مرشكون ينكرون البعث، وملكها وممنعه مسلمون، فل

وعمل أ هل البدل أ هنم قاموا بعد قرون، انترص املكل عىل منكري البعث بدليل مادي حمسوس، 

وملا رجع الفتية ا ىل كهفهم، تنازع أ هل البدل يف شأ هنم، فقال املرشكون } ابنوا علهيم بنياان { 

م مسجدا { من املعقول جدا } لنتخذن علهي -مه املكل وأ حصابه  -وقال اذلين غلبوا عىل أ مرمه 

أ ن يبىن املسلمون عىل فتية مؤمنني، وليس من املعقول أ بدأ  أ ن يقرتح املرشكون بناء مسجد 

وال يوافقون عليه. ومل يقع وال جيوز أ ن يقع أ ن حيىك هللا تعاىل معال أ و قوال لاكفر مث يقره عليه 

ليك أ مثةل من ذكل : نبه هللا عىل مسجد الرضار وفساد  نية بنييه وقال لنبيه، وا   r {  ال تقم

فيه أ بدا { وقال الهيود والنصارى } حنن أ بناء هللا وأ حباؤه { فرد علهيم بقوهل } قل فمل يعذبمك 

يد هللا مغلوةل { فرد علهيم } غلت أ يدهيم  }بذنوبمك * بل أ نمت برش ممن خلق { وقال الهيود 

وحنن أ غنياء { فرد علهيم } س نكتب ما قالوا ولعنوا مبا قالوا { وقال الهيود } ا ن هللا فقري 

وقتلهم ال نبياء بغري حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق { وقال املرشكني } اختذ هللا ودلا { فرد 

ال أ عقبه  علهيم } بل عباد منكرون { وهكذا ال جند قواًل لاكفر أ و مرشك حيكيه هللا تعاىل ا 

أ هل الكهف مسلمون.وحديث }} لعن هللا  برده، وهذا ما يرحج أ ن مقرتح بناء املسجد عىل

ال يصح الاس تدالل به وال جيوز العمل به، ملا س بق  {{ الهيود اختذوا قبور أ نبياهئم مساجد

من بيانه، فاالس تدالل بأ ية الكهف حصيح، ال يوجد ما يعارضه، وتنظري الاس تدالل بأ ية س بأ ، 

الكم عىل أ ى أ ية من القرأ ن الكرمي غفةل كبرية عن س ياق ال يتني.والس ياق جيب اعتباره يف ال

وترك اعتباره يوقع يف خطأ  كبري، كام هنا، فس ياق أ ية س بأ  يف الالكم عىل املكل اتذلي خص 

حيث قال } قال رب اغفر يل وهب يل ملاكً ال ينبغ  ل حد من بعدي {  u هللا به سلامين



بحة الامتثيل ال فأ جاب هللا هل وذكر تسخري اجلن من مجةل ما خصه به ، فاالس تدالل  هبا عىل ا 

أ مسك ش يطااًن اكن يشغهل يف صالته، وخنقه حىت  r يصح وال جيوز يؤيد ذكل أ ن النيب

سال لعابه عىل يديه الرشيفة، ومه أ ن يربطه بسارية يف املسجد حىت يصبح ويراه صبيان 

أ طلقته ف {املدينة قال } مث تذكرت قول أ يخ سلامين } هب يل مكل ال ينبغ  ل حد من بعدي 

{ فهذا احلديث يبني أ ن ما أ عطيه سلامين خاص به، ال يكون لغريه وال جيوز هل أ م س ياق أ ية 

 .الكهف، فهو خيتلف عن هذا غاية الاختالف حس امب مر بيانه بلتفصيل

 :املسأ ةل السادسة

ال ا ىل ثالث مساجد ، املسجد احلرام ومسجدي  حديث الصحيحن } ال تشد احلال ا 

{ أ خذ بظاهره بعض العلامء مفنع السفر ا ىل غري هذه املساجد املذكورة يف واملسجد ال قىص 

احلديث، وهذا ضعيف، ل نه يقتيض منع السفر للتجارة وطلب العمل وصةل الرمح وغري ذكل . 

ال ا ىل ثالث مساجد املس تثىن  { قال احلافظ ابن جحر يف فتح الباري: قال بعض احملققني } ا 

ال ا ىل منه حمذوف، فأ ما أ ن يقدر  عامًا فيصري: ال تشد الرحال ا ىل ماكن يف أ ى أ مر اكن ا 

ثالثة مساجد، أ و أ خص من ذكل، ال سبيل ا ىل ال ول ال فضائه ا ىل سد بب السفر للتجارة 

وصةل الرمح وطلب العمل وغريها فتعني الثاين، وال وىل أ ن يقدر ما هو أ كرث مناس بة وهو ال 

ال  ا ىل املساجد الثالث، فيبطل بذكل قول من منع شد تشد الرحال ا ىل مسجد للصالة فيه ا 

الرحال ا ىل زايرة القرب الرشيف ، وغريه من قبور الصاحلني اهـ .. وقال تق  ادلين الس بيك: 

لهيا غري البالد الثالثة، ومرادي  ليس يف ال رض بقعة لها فضل ذلاهتا حىت تشد الرحال ا 

ورشعيًا، وأ ما غريها من البالد فال تشد بلفضل ما شهد الرشع بعتباره، ورتب عليه حكام 

لهيا ذلاهتا، بل لزايرة أ و هجاد أ و عمل أ و حنو ذكل من املندوبت أ و املباحات، قال:  الرحال ا 

وقد التبس ذكل عىل بعضهم، فزمع أ ن شد الرحال ملن يف غري الثالثة داخل يف املنع، وهو 



منا يكون من جنس املس تثىن منه، مفعىن احلديث: ال تشد الرحال ا ىل  خطأ ، ل ن الاس تثناء ا 

ىل الثالثة املذكورة،  ال ا  مسجد من املساجد، أ و ا ىل ماكن من ال مكنة، ل جل ذكل املاكن ا 

 .وشد الرحال ا ىل زايرة أ و طلب عمل ليس ا ىل املاكن، بل من يف ذكل املاكن

الصالة وذكر عنده  –ويؤيده ما رواه أ محد من طريق شهر بن حوشب قال: مسعت أ ب سعيد 

فقال: قال رسول هللا –يف الطور   r {  ال ا ىل مسجد تبتغى ال ينبغ  للمصيل أ ن يشد رحاهل ا 

فيه الصالة غري املسجد احلرام واملسجد ال قىص ومسجدي { . قال احلافظ: وشهر حسن 

ن اكن فيه بعض الضعف اهـ. وروى الزبار عن عائشة  r قالت: قال رسول هللا t احلديث، وا 

ليه  أ ان خامت } ال نبياء ومسجدي خامت مساجد ال نبياء، أ حق املساجد أ ن يزار، ويشد ا 

الرواحل، املسجد احلرام واملسجد ال قىص ومسجدي { يف س نده عن موىس ابن عبيدة 

وقال زيد بن احلباب:  .الربذي وثقه ابن سعد ووكيع، وامجلهور ضعفوه لكهنم وصفوه بلصالح

أ مقنا عنده ومرض ومات فأ تيت قربه ومع  رفيق يل، جفعل كنا عند موىس بن عبيدة بلربذة ف

رحي املسك يفوح من قربه، جفعلت أ قول لرفيق : أ ما تشم ؟ أ ما تشم؟ وليس بلربذة يومئذ 

منا قرص  :مسك وال عنرب. قال الزبار موىس بن عبيدة رجل مفيد. وليس بحلافظ وأ حسب ا 

يد حبديث شهر، وهام يفيدان ترك شد به عن حفظ احلديث شغهل بلعبادة، وهذا احلديث مؤ 

الرحةل ا ىل مسجد غري املساجد الثالثة، فلو نذر خشص صالة ركعتني أ و أ كرث، جبامع القرويني 

ليه ويف  بنذره بلصالة يف أ ي مسجد ببدله .. ولو نذر  أ و ال زهر، مل يلزمه أ ن يشد الرحةل ا 

لهيا عند امجلهور، ل هنا مساجد ال نبياء. وروى  الصالة يف أ حد املساجد الثالثة، لزمه الرحةل ا 

أ بو الفتح ال زدي وأ بو احلسن العسكري وأ بو موىس املديين من طريق يقية عن معرو بن 

يقول))  r عتبة عن أ بيه عن زايدة ابن مسية مسعت زكرة بن عبد هللا يقول: مسعت رسول هللا

ليس هو ال مري املشهور  لو أ عرف موضع قرب حيىي لزرته (( قال أ بو حامت: زايدة بن مسية



س ناده بقوي، ومن املعلوم أ ن قرب حيىي  u اذلي اس تخلفه معاوية، وقال ابن عبد الرب: ليس ا 

والقرأ ن يؤيده يف ذكل ل ن هللا تعاىل  .بلشام، فاحلديث يفيد جواز الرحةل لزايرة القبور

، ومب يقيد السفر رخص يف كتابه الكرمي للمسافر أ ن يتميم ويقرص الصالة ، ويفطر يف رمضان

بأ ن يكون للمساجد الثالثة، بل جعهل سفرًا عامًا يشمل السفر للتجارة وطلب العمل وصةل 

الرمح وزايرة ال خوان والصاحلني أ حياء وأ موااًت، وزايرة الفسحة والزنهة ولك سفر واجب أ و 

 بمك اليرس وال يريد هللا }مندوب أ و مباح، وهذا هو اليرس اذلي أ راده هللا لنا يف قوهل تعاىل 

  { يريد بمك العرس

 : املسأ ةل السابعة

قال } جعلت يل ال رض مسجداً وطهوراً فأ ميا رجل من أ ميت أ دركته الصالة  r تواتر عن النيب

جامع العلامء . واخلصائص ال تنسخ r فعنده مسجده وطهورة { وهذا من خصائص النيب ، ب 

لوارد عن الصالة يف املقربة عىل الكراهة ومل وال يس تثىن مهنا ولهذا محل العلامء احلديث ا

حيملوه عىل البطالن، بل حىت من محل الهني  عن التحرمي قال أ ن الصالة حصيحة، ونص 

احلديث } ال جتلسوا عىل احلافظ البهيق  واحلافظ ابن عبد الرب، واحلافظ بن جحر عىل أ ن 

لهيا { محمول عىل الكراهة فقط، بل رحج  حافظ املغرب ابن عبد الرب عدم القبور وال تصلوا ا 

 . الكراهة واعامتدمه يف ذكل لكه عىل احلديث السابق ذكره

 فتاوي ادلاير املرصية

 : وأ ما نص الفتوى ملفيت ادلاير املرصية عىل املذاهب ال ربعة

ذا اكن القرب بني يدي املصيل حبيث  -1 قال فقهاء مذهب أ يب حنيفة: تكره الصالة يف املقربة ا 

ذا اكن القرب خلف املصيل وهو مس تقبل القبةل فال لو صىل ص الة اخلاشعني وقع برصه عليه فا 

 .كراهة



ذا خلت عن النجاسة -2  .وقال فقهاء مذهب ماكل: الصالة يف املقربة جائزة بال كراهة ا 

وقال فقهاء مذهب الشافع : تكره الصالة يف املقربة غري املنبوشة، سواء اكنت القبور  -3

، أ وعىل ميينه أ و عىل شامهل، أ ما الصالة يف املقربة املنبوشة بال حائل فباطةل، أ مامه أ و خلفه

 . لوجود النجاسة هبا

وقال فقهاء مذهب أ محد بن حنبل: أ ن الصالة يف املقربة اليت حتتوي عىل أ قل من ثالث  -4

ذا مل يس تقبل املصيل القرب، وأ ن اس تقبهل اكنت الصالة مكروهة  . قبور حصيحة بال كراهة ا 

ذلا اكنت الصالة يف املصىل املسؤول عهنا حصيحة بال كراهة يف فقه ال مئة أ يب حنيفة، وماكل، 

 .وأ محد، ومكروهة يف فقه اال مام الشافع  رمحهم هللا اهـ

ومن هنا يعمل أ ن من قال أ ن الصالة يف املسجد اذلي فيه قبور بطةل، فهو اكذب، يدخل يف 

اؤمك عىل النار أ جراؤمك عىل الفتيا أ جر  } r قوهل وحديث } من حدث حبديث يظن أ نه اكذب  {

 فهو أ حد الكذابني { .. وهللا س بحانه وتعاىل أ عمل 

 مت حبمد هللا كتايب

عالم الراكع الساجد مبعىن اختاذ القبور مساجد  ا 

 ( عبد هللا الصديق الغامري )


