يا فضيلة مفتي مصر تشويه اإلسالم في الشرك وذرائعه
وليس في تحقيق التوحيد واالتباع وسد طرق الشرك!
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن اهتدى هبداه .
أما بعد فقد استمعت إىل مقطع من خطبة فضيلة مفيت مصر الدكتور علي مجعة ـ وفقنا اهلل وإياه للحق ـ
حول البناء على القبور  ،والذي قرر جواز البناء على القبور  ،وقد تضمن كالمه عدة أمور ،وجب
التنبيه عليها لفسادها  ،ولئال يغرت هبا من العلم عنده  ،ومل يطلع على األدلة الشرعية املخالفة ملا ذكره .
والشك أن من أعظم أسباب الشرك باهلل تعاىل الغلو يف القبور واألولياء  ،ب هو سبب أول شرك وقع
يف األرض  ،كما هو معلوم من حال قوم نوح عليه السالم  ،وهو ماجتد بيانه يف قول اهلل تعاىل ( :
ه
وق َونَسرا ) .
وث َويـَعُ َ
َوقالُوا ال تَ َذ ُرن آِلتَ ُكم َوال تَ َذ ُرن َوًّدا َوال ُسواعا َوال يَـغُ َ
وِلذا جاءت الشريعة بالتفصي يف شأن القبور  ،وبينت ماجيوز وماالجيوز  ،وسدت ك ذريعة قد تفضي
إىل اإلشراك باهلل  ،أوتقدح يف التوحيد  ،ومن ذلك حترمي البناء على القبور  ،الذي جتاوز فيه فضيلة
الدكتور علي مجعة األدلة  ،فقضى جبوازه  ،معرضا عن األدلة الصحيحة الصرةحة يف حترهمه  ،كما سيأي
ذكر طرف منها إن شاء اهلل .
وإليك بيان ما أخطأ فيه الدكتور علي مجعة ـ هدانا اهلل وإياه للحق ـ والرد عليه  ،على وجه اإلجياز ؛
الستدعاء سرعة التنبيه ذلك .
 1ـ وصف الدكتور هدم البنايات على القبور بأنه خروج عن الدين والعق واإلنسانية .
وهذا رد على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فقد روى مسلم عن أيب اِلياج األسدي قال  :قال يل
علي بن أيب طالب  :أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أن ال تدع متثاال إال
طمسته وال قربا مشرفا إال سويته .
واملشرف هو العايل  ،قال النووي يف ( شرح مسلم  ( : )36 / 7فيه أن السنة أن القرب ال يرفع على
األرض رفعا كثريا وال يسنم  ،ب يرفع حنو شرب ويسطح )  .وقال ابن اجلوزي ( يف كشف املشك من
حديث الصحيحني  ( : )149 / 1واملشرف العايل  ،وعلى هذا يكره تعلية القرب ) .
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ( الرد على األخنائي ص ( : ) 160فأمره بطمس التماثي وتسوية
القبور العالية املشرفة ؛ إذ كان الضالون أه الكتاب أشركوا هبذا وهبذا ؛ بتماثي األنبياء والصاحلني؛
وبقبورهم ) .وقال الشيخ سليمان بن عبداهلل يف ( تيسري العزيز احلميد ص ( : )635وأما تسوية القبور
فلما يف تعليتها من الفتنة بأرباهبا وتعظيمها  ،وهو من ذرائع الشرك ووسائله  ،فصرف اِلمم إىل هذا
وأمثاله من مصاحل الدين ومقاصده وواجباته  ،وملا وقع التساه يف هذه األمور وقع احملذور وعظمت
الفتنة بأرباب القبور  ،وصارت حمطا لرحال العابدين املعظمني ِلا ؛ فصرفوا ِلا ج العبادة من  :الدعاء؛
واالستعانة ؛ واالستغاثة ؛ والتضرع ِلا ؛ والذبح ِلا ؛ والنذر ؛ وغري ذلك من ك شرك حمظور ) .
وقال القرطيب يف ( اجلامع ألحكام القرآن  )381 / 10بعد ذكر خالف أه العلم يف تسنيم القرب :
( وأما تعلية البناء الكثري على حنو ما كانت اجلاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم ويزال ؛ فإن فيه
استعمال زينة الدنيا يف أول منازل اآلخرة ،وتشبها مبن كان يعظم القبور ويعبدها  .وباعتبار هذه املعاين
وظاهر النهي أن ينبغي أن يقال  :هو حرام ) .
وروى مسلم عن جابر  -رضي اهلل عنه  -قال  :هنى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن جيصص
القرب  ،وأن يقعد عليه  ،وأن يبىن عليه  .وروى ـ أيضا ـ عن مثامة بن شفي قال  :كنا مع فضالة بن عبيد
بأرض الروم برودس فتويف صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقربه فسوي مث قال مسعت رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يأمر بتسويتها .
فه بعد هذه األحاديث اليت قاِلا من الينطق عن اِلوى سيد ولد آدم صلى اهلل عليه وسلم  ،وأكملهم
علما وإهمانا  ،سيقول املفيت بأن هدم مابين على القبور مما خيالف الشرع خروج عن الدين واإلنسانية
والعق ؟ !!
وفضيلة املفيت مل يفرق بني ترك هدمها ملا يرتتب عليها من فتنة وحترمي هدمها لكوهنا جائزة أومستحبة،
وِلذا لو اقتصر على كون هدم بعض األضرحة يسبب فتنة أعظم  ،لكان له وجهة شرعية ،لكنه أنكر
مبدأ حترمي البناء على القبور ! وهذا يعارض األدلة كما تقدم .
 2ـ استدل املفيت بعدم هدم البنايات والقباب اليت على األضرحة بأن النيب صلى اهلل عليه وسلم مكث
مبكة ثالث عشرة سنة ويف الكعبة ستون وثالمثائة صنم للمشركني مل يقرهبا .
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وهذا زل عظيم من فضيلته ؛ ألن ترك النيب صلى اهلل عليه وسلم لتكسريها لعدم قدرته على ذلك  ،ال
لكوهنا جائزة ؛ ألنه كان يف حال ضعف  ،فلما كان يوم فتح مكة  ،ودخلها منتصرا فاحتا  ،بادر
رسول
بتكسري األصنام ،روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن مسعود  -رضي اهلل عنه  -قال  :دخ
ُ
اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يوم الفتح  ،وحول الكعبة ستون وثالمثائة نصب  ،فجع يطعنها بعود يف
يده ،يقول  :جاء احلق وزهق الباط إن الباط كان زهوقا  ،جاء احلق وما يبدئ الباط وما يعيد.
3ـ ذكر املفيت أن من معجزات النيب صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل عصمه أن يُعبد  .واستشهد حبديث
( اللهم ال جتع قربي وثنا يعبد ) .
وعلى هذا الكالم مؤخذات :
األوىل  :ليس يف احلديث أن اهلل أجاب دعاءه صلى اهلل عليه وسلم ؛ حىت يقضي املفيت بعدم ختلف
ماوعده ربه مبا أجابه من دعائه  ،وهو الدال على املعجزة  ،إن سلمت الدعوى  .السيما وقد ثبت أنه
دعا اهلل يف بعض املواضع فلم جيب حلكمة منه ج وعال  ،كما صحيح مسلم عن سعد بن أيب وقاص
رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :سألت ريب ثالثا فأعطاين ثنتني ومنعين واحدة
 ،سألت ريب أن ال يهلك أميت بالسنة فأعطانيها  ،وسألته أن ال يهلك أميت بالغرق فأعطانيها  ،وسألته
أن ال جيع بأسهم بينهم فمنعنيها ).
ويف صحيح مسلم ـ أيضا ـ عن ثوبان قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :وإين سألت ريب
ألميت أن ال يهلكها بسنة عامة  ،وأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم  ،وإن
ريب قال  :يا حممد إين إذا قضيت قضاء فإنه ال يرد  ،وإين أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنة عامة ،
وأن ال أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها؛ حىت
يكون بعضهم يهلك بعضا ويسيب بعضهم بعضا ) .
الثانية  :على القول بأن اهلل أجاب دعاءه  ،فليس فيه دلي على العصمة املدعاة  ،وإمنا غايته عصمة
القرب فقط من اختاذه وثنا يعبد من دون اهلل  .قال الشيخ ابن عثيمني يف (القول املفيد : )311 / 1
( وهنا نسأل :ه استجاب اهلل دعوة نبيه  -صلى اهلل عليه وسلم  -بأن ال جيع قربه وثنا يعبد ،أم
اقتضت حكمته غري ذلك؟ اجلواب :يقول ابن القيم :إن اهلل استجاب له ،فلم يذكر أن قربه  -صلى اهلل
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عليه وسلم  -جع وثنا ،ب إنه محي بثالثة جدران ،فال أحد يص إليه حىت جيعله وثنا يعبد من دون
اهلل ،ومل يسمع يف التاريخ أنه جع وثنا...صحيح أنه يوجد أناس يغلون فيه ،ولكن مل يصلوا إىل جع
قربه وثنا ،ولكن قد يعبدون الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -ولو يف مكان بعيد ،فإن وجد من يتوجه
له  -صلى اهلل عليه وسلم  -بدعائه عند قربه ،فيكون قد اختذه وثنا ،لكن القرب نفسه مل جيع وثنا ) .
وقال تقي الدين ابن تيمية يف ( التوس والوسيلة ص )52فإن أحدا من األنبياء عليهم السالم مل يعبد
يف حياته حبضوره  ،فإنه ينهى من يعبده ويشرك به  .ولو كان شركا أصغر  ،كما قال  -صلى اهلل عليه
وسلم ( : -ال تق ما شاء اهلل وشاء حممد)  .احلديث .وأما بعد موته عليه السالم فيخاف الفتنة
واإلشراك به كما أشرك باملسيح وعزيز وغريمها  ،وِلذا قال  -صلى اهلل عليه وسلم ( : -ال تطروىن كما
أطرت النصارى عيسى ابن مرمي  ،فإمنا أنا عبد فقولوا عبداهلل ورسوله) أخرجه البخارى .
وقال  -صلى اهلل عليه وسلم ( : -اللهم ال جتع قربى وثنا يعبد)  .وقال ( :لعن اهلل اليهود والنصارى
اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ةحذر ما فعلوا ) .
ويدل ِلذا ما ثبت يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -قال ( :لتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب ،وذراعا بذراع  ،حىت لو دخلوا جحر ضب
لتبعتموهم ،قلنا  :يارسول اهلل اليهود والنصارى ؟ قال  :فمن ؟ ) وهؤالء عبدوا األنبياء  ،كما سيأي
قريبا بإذن اهلل .
الثالثة  :ولو سلمنا صحة االستدالل بأن اهلل عصم النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يعبد  ،فه عصم اهلل
سبطه الكرمي احلسني رضي اهلل عنه أن يعبد ؟ وه عصم غريه من األنبياء واملالئكة واألولياء أن يعبدوا
؟ فإن كان اجلواب بنعم  ،بط كونه معجزة للنيب صلى اهلل عليه وسلم كما قرره املفيت  ،وإن كان
اجلواب بـ ( ال ) فهو حق  ،وحينئذ يبط االستدالل به  ،والدلي على كون املالئكة واألنبياء
ه
ه
ه هه
ف الضُّر
ين َز َعمتُم من ُدونه فَال َهمل ُكو َن َكش َ
والصاحلني عبدوا من دون اهلل قوله تعاىل  ( :قُ ه ادعُوا الذ َ
عن ُكم وال َحت هويال أُولَئه ه
ه ه ه
َ
ب َويـَر ُجو َن َرمحَتَهُ َوَخيَافُو َن َع َذابَهُ
ين يَدعُو َن يـَبتَـغُو َن إ َىل َرهب ُم ال َوسيلَةَ أَيـُّ ُهم أَقـَر ُ
َ َ
ك الذ َ
اس ه
ه
ه
ت لهلن ه
اخت ُذ هوين َوأُم َي
ك َكا َن َحم ُذورا ) وقوله َ ( :وإهذ قَ َ
اب َرب َ
ت قُـل َ
يسى اب َن َمرََمي أَأَن َ
إن َع َذ َ
ال اللهُ يَا ع َ
ه
ني همن د ه
ت قـُلتُهُ فَـ َقد َعلهمتَهُ تَـعلَ ُم
ك َما يَ ُكو ُن هيل أَن أَقُ َ
ون الل هه قَ َ
ال ُسب َحانَ َ
إه َِلَ ه ُ
س هيل حبَق إهن ُكن ُ
ول َما لَي َ
ت َعالم الغُي ه
ت َِلُم إهال َما أ ََمرتَهين بههه أ هَن اعبُ ُدوا الل َه
ك إهن َ
َما هيف نـَف هسي َوَال أَعلَ ُم َما هيف نـَف هس َ
وب َما قـُل ُ
ك أَن َ ُ ُ
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ه
ريب ورب ُكم وُكنت علَيهم شهيدا ما دم ه
ت َعلَى ُك
َ ََ َ ُ َ
يب َعلَيهم َوأَن َ
ت أَن َ
ت فيهم فَـلَما تَـ َوفـيتَهين ُكن َ
َ َ ُ ُ
ت الرق َ
ول لهلمالئه َك هة أَهؤ ه
ه
الء إهيا ُكم َكانُوا يـَعبُ ُدو َن قَالُوا
َُ
َشيء َشهيد ) وقوله َ ( :ويـَوَم َةح ُش ُرُهم َمجيعا ُمث يـَ ُق ُ َ
ت َولهيُّـنَا همن ُدوهنههم بَ َكانُوا يـَعبُ ُدو َن اجلهن أَكثَـ ُرُهم هبههم ُمؤهمنُو َن ) وقوله تعاىل ( :لََقد َك َفَر
ُسب َحانَ َ
ك أَن َ
ال هذين قَالُوا إهن الله هو الم هسيح ابن مرَمي وقَ َ ه
يح يَا بَهين إهسرائي َ اعبُ ُدوا اللهَ َريب َوَرب ُكم إهنهُ َمن
ال ال َمس ُ
َ َُ َ ُ ُ َ َ َ
َ
ه
يش هرك بهالل هه فَـ َقد حرم الله علَي هه اجلنةَ ومأواه النار وما لهلظاله هم ه
ين
َ
ني من أَن َ
َ َ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ََ
ُ
صار ) وقوله  ( :لََقد َك َفَر الذ َ
ه
ه
ه ه ه ه ه ه
ين َك َف ُروا همنـ ُهم
قَالُوا إهن الل َه ثَال ُ
ث ثَالثَة َوَما من إلَه إال إلَه َواحد َوإن َمل يـَنتَـ ُهوا َعما يَـ ُقولُو َن لَيَ َمسن الذ َ
ه
ه
ه
ه
ه ه
يح اب ُن َمرَميَ إهال َر ُسول قَد َخلَت
َع َذاب أَليم أَفَال يـَتُوبُو َن إ َىل الله َويَستَـغف ُرونَهُ َواللهُ َغ ُفور َرحيم َما ال َمس ُ
ه
ه
ه
ني َِلُ ُم
اآليات ُمث انظُر أَىن يـُؤفَ ُكو َن قُ
همن قَـبله هه ُّ
الر ُس ُ َوأ ُُّمهُ صدي َقة َكانَا يَأ ُكالن الط َع َام انظُر َكي َ
ف نـُبَـ ُ
ون الل هه ما ال َهملهك لَ ُكم ضرا وال نـَفعا والله هو الس هم ه
أَتَـعب ُدو َن همن د ه
يم ) .
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َّ َ
َ ُ َُ
يع ال َعل ُ
 4ـ ذكر املفيت أن املسجد املذكور يف قوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :لعنة اهلل على اليهود والنصارى
اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد ) يراد به  :موضع السجود .
وهذا كالم غري صحيح ؛ ألنه قصر للفظ على بعض أفراده أومسمياته بدون دلي  ،ب الدلي على
خالفه  ،قال الفيومي يف املصباح املنري  ( :ال َمس هج ُد  :بيت الصالة  ،و املس هج ُد ـ أيضا ـ  :موضع
َ
ه
املسجد
السجود من بدن اإلنسان  ،واجلمع َ :م َساج ُد )  .وقال ابن منظور يف لسان العرب  ( :و َ
و ه
مسجد بفتح اجليم حمراب البيوت  ،ومصلى
املسجد الذي يسجد فيه  ...وقال ابن األَعرايب :
َ
اجلماعات ه
مسجد بكسر اجليم ،واملساجد مجعها واملساجد ـ أيضا ـ اآلراب اليت يسجد عليها واآلراب
السبعة مساجد )  .وعلى هذين املعنيني دارت تفاسري املسجد واملساجد يف القرآن العظيم  .انظر ( :
نزهة األعني النواظر البن اجلوزي ص. ) 567
فإذا تقرر هذا وجب تعميم ماعممه الشرع وإطالق ما أطلقه  ،كيف وقد جاء مايؤيد عدم قصره على
ماذكره املفيت  ،كما يف صحيح مسلم عن أيب مرثد الغنوي رضي اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ( :ال جتلسوا على القبور  ،وال تُصلوا إليها )  ،وروى مسلم عن جابر قال  :هني رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب  ،وأن يقعد عليه  ،وأن يبىن عليه.
ويف احلديث املتفق عليه عن عائشة رضي اهلل عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها باحلبشة
فيها تصاوير لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ( :إن أولئك إذا
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كان فيهم الرج الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا  ،وصوروا فيه تلك الصور ،أولئك شرار اخللق عند
اهلل يوم القيامة ) .
قال العيين يف ( املرقاة  ( : ) 249 /13واملعىن أولئك من أه الكتاب أو من مجاعة اليهود والنصارى
إذا مات فيهم الرج الصاحل أي من نيب أو ويل بنوا على قربه مسجدا أي متعبدا ويسموه كنيسة ) .
وقال ابن رجب يف ( فتح الباري  : )404 / 2هذا احلديث يدل على حترمي بناء املساجد على قبور
الصاحلني  ،وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى  ،وال ريب أن ك واحد منهما حمرم على انفراد ،
فتصوير صور اآلدميني حمرم  ،وبناء القبور على املساجد بانفراده حمرم كما دلت عليه النصوص ) .
وقال الشوكاين يف ( شرح الصدور بتحرمي رفع القبور ص ( : )13فمن إشراف القبور :أن يرفع مسكها أو
جيع عليها القباب أو املساجد ؛ فإن ذلك من النهي عنه بال شك وال شبهة ؛ وِلذا فإن النيب صلى اهلل
عليه وسلم بعث ِلدمها أمري املؤمنني عليا  ،مث أمري املؤمنني بعث ِلدمها أبا اِلياج األسدي يف أيام
خالفته .وأخرج أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي وصححه والنسائي وابن حبان من حديث جابر قال:
هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب ،وأن يبىن عليه ،وأن يوطأ .
وزاد هؤالء املخرجون ِلذا احلديث عن مسلم  :وأن يكتب عليه .قال احلاكم :النهى عن الكتابة على
شرط مسلم ،وهي صحيحة غريبة  .ويف هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور ،وهو يصدق على ما
بين على جوانب حفرة القرب  ،كما يفعله كثري من الناس من رفع قبور املوتى ذراعا فما فوقه؛ ألنه ال
همكن أن جيع نفس القرب مسجدا ،فذلك مما يدل على أن املراد بعض ما يقربه مما يتص به ،ويصدق
على ما بىن قريبا من جوانب القرب كذلك ،كما يف القباب واملساجد واملشاهد الكبرية ،على وجه يكون
القرب يف وسطها أو يف جانب منها؛ فإن هذا بناء على القرب ،ال خيفى ذلك على من له أدىن فهم ،كما
يقال :بىن السلطان على مدينة كذا ،أو على قرية كذا سورا  ،وكما يقال :بىن فالن يف املكان الفالين
مسجدا ،مع أن مسك البناء مل يباشر إال جوانب املدينة أو القرية أو املكان  ،وال فرق بني أن تكون تلك
اجلوانب اليت وقع وضع البناء عليها قريبة من الوسط ،كما يف املدينة الصغرية والقرية الصغرية واملكان
الضيق ،أو بعيدة يف الوسط كما يف املدينة الكبرية والقرية الكبرية واملكان الواسع ،ومن زعم أن يف لغة
العرب ما همنع من هذا اإلطالق فهو جاه ال يعرف لغة العرب ،وال يفهم لساهنا وال يدري مبا استعملته
يف كالمها .وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب واملساجد واملشاهد عليها قد لعن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاعله تارة كما تقدم .وتارة قال ( :اشتد غضب اهلل على قوم اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد) ،فدعا عليهم بأن يشتد غضب اهلل عليهم مبا فعلوه من هذه املعصية .وذلك
ثابت يف الصحيح ،وتارة هنى عن ذلك .وتارة بعث من يهدمه وتارة جعله من فع اليهود والنصارى
. )...
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وقال املباركفوري يف ( حتفة األحوذي  : )129 / 4ومن رفع القبور الداخ حتت احلديث دخوال أوليا
 :القبب واملشاهد املعمورة على القبور  ،وأيضا هو من اختاذ القبور مساجد وقد لعن النيب صلى اهلل عليه
و سلم فاع ذلك . )...
 5ـ وأما االستدالل بالقبة اليت بنيت على قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،فاستدالل باط ؛ ألن الذي
بناها هو امللك املنصور قالوون سنة مثان وسبعني وستمائة  ،فوقع فعله خالف هدي رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم  ،فوجب اطراحه ال االحتجاج به  ،قال العالمة حسني بن مهدي النعمي يف كتابه (
معارج األلباب ص ) 147جميبا عن استدالل من استدل على جواز وضع القباب والبنايات على القبور
بالقبة اليت على قرب الرسول صلى اهلل عليه وسل م  ( :فكان ماذا ؟ بعد أن حذر صلى اهلل عليه وسلم
وأنذر  ،وبرأ جانبه املقدس األطهر صلى اهلل عليه وسلم  ،فصنعتم له عني ماتقدم بالنهي عنه ،
أفاليكون هذا كافيا لكم أن جتعلوا ـ أيضا ـ خمالفتكم عن أمره حجة عليه وتقدما بني يديه ،فه أشار
بشيء من هذا ؟ أورضيه  ،أومل ينه عنه ؟ )  .وقال العالمة الصنعاين يف كتابه ( تطهري االعتقاد ص
 ( : )23فإن قلت  :هذا قرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت
فيها األموال .قلت  :هذا جه عظيم حبقيقة احلال ؛ فإن هذه القبة ليس بناؤها منه وال من أصحابه وال
من تابعيهم وال تابعي التابعني وال من علماء أمته وأئمة ملته ،ب هذه القبة املعمولة على قربه من أبنية
بعض ملوك مصر املتأخرين وهو قالوون الصاحلي املعروف بامللك املنصور يف سنة مثان وسبعني وستمائة.
ذكره يف (حتقيق النصرة بتلخيص معامل دار اِلجرة) فهذه أمور دولية ال دليلية ،يتبع فيها اآلخر األول ) .
6ـ قال املفيت  ( :ه سيدنا وموالنا احلسني وثن ؟ ) قلت  :هناك فرق بني إطالق اللفظ باعتبار
الشخص وإطالقه باعتبار الفع ؛ وِلذا قال تعاىل  ( :فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك
بالعروة الوثقى ) والذين يعبدون عزيرا واملسيح وأمه وغريهم من املالئكة واألنبياء والصاحلني ومن دوهنم
 ،عبادهتم عبادة للطاغوت  ،لكن املعبود بعينه اليقال له  :طاغوت إال إذا عبد من دون اهلل وهو راض
أودعا إىل عبادة نفسه .
7ـ ذكر املفيت أن هدم األضرحة ( وهي البنايات اليت على القبور املخالفة للشرع ) تشويه لإلسالم!
ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نـَ َها ُكم َعنهُ فَانـتَـ ُهوا ) تشويه
فياسبحان اهلل! ه امتثال قول اهلل تعاىل َ ( :وَما آتَا ُك ُم الر ُس ُ

لإلسالم ؟! ه حتقيق التوحيد واالتباع وسد الطرق املفضية إىل الشرك تشويه لإلسالم ؟! ب بقاء هذه
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البنايات والقباب  ،وتعلق اجلهلة باألموات  ،ودعاؤهم واالستغاثة هبم والنذر ِلم والذبح هو عني
التشوية للملة احلنيفية اليت جاءت هبا رس اهلل وأنبياؤه ويف مقدمتهم نبينا حممد صلى اهلل وسلم عليه
وعليهم أمجعني  .كما أن فيه استنزاف أموال اجلهلة والفقراء من قب سدنة هذه األضرحة ومرتزقتها ،
ومنح صكوك الغفران ـ ظلما وافرتاء على اهلل ـ مقاب أموال يأكلوهنا بالباط  ،ب بأبط الباط  ،أليس
هذا هو التشويه ؟
هذا ماتيسر ذكره هنا ؛ إقامة للحجة  ،وبراءة للذمة  ،سائال اهلل تعاىل أن يهدينا مجيعا ملا اختلف فيه
من احلق بإذنه ؛ إنه ج وعال يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد
وآله وصحبه أمجعني .
كتبه  /عبدالعزيز بن محمد السعيد
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .
1432 /5 / 6هـ
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أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن )99 / 16( -
فإن مجيع األدلة املذكورة يف الصالة إىل القبور كلها يف الصالة على امليت وليس فيها ركوع وال سجود،
وإمنا هي دعاء للميت فهي من جنس الدعاء لألموات عند املرور بالقبور ،وال يفيد شيء من تلك األدلة
جواز صالة الفريضة أو الناقلة اليت هي صالة ذات ركوع وسجود ،ويؤيده حتذير عمر ألنس من الصالة
عند القرب ،نعم تتعارض تلك األدلة مع ظاهر عموم" :ال جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها" ،فإنه يعم
ك ما يصدق عليه اسم الصالة ،فيشم الصالة على امليت ،فيتحص أن الصالة ذات الركوع
والسجود مل يرد شيء يدل على جوازها إىل القرب أو عنده ،ب العكس ،أما الصالة على امليت فهي اليت
تعارضت فيها األدلة ،واملقرر يف األصول أن الدلي الدال على النهي مقدم على الدلي الدال على
اجلواز؛ وللمخالف أن يقول :ال يتعارض عام وخاص .فحديث" :ال تصلوا إىل القبور" ،عام يف ذات
الركوع والسجود والصالة على امليت ،واألحاديث الثابتة يف الصالة على قرب امليت خاصة ،واخلاص
يقضى به على العام .فأظهر األقوال حبسب الصناعة األصولية :منع الصالة ذات الركوع والسجود عند
القرب وإليه مطلقا للعنه صلى اهلل عليه وسلم ملتخذي القبور مساجد ،وغري ذلك من األدلة ـ وأن الصالة
على قرب امليت اليت هي للدعاء له اخلالية من الركوع والسجود تصح لفعله صلى اهلل عليه وسلم الثابت
يف الصحيح من حديث أيب هريرة وابن عباس وأنس ،ويومىء ِلذا اجلمع حديث لعن متخذي القبور
مساجد؛ ألهنا أماكن السجود ،وصالة اجلنازة ال سجود فيها؛ فموضعها ليس مبسجد لغة ألنه ليس
موضع سجود.
اجلامع ألحكام القرآن )379 / 10( -
فاختاذ املساجد على القبور والصالة فيها والبناء عليها  ،إىل غري ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه
ممنوع ال جيوز ؛ ملا روى أبو داود والرتمذي عن ابن عباس قال  :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
زوارات القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج .قال الرتمذي  :ويف الباب عن أيب هريرة وعائشة
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حديث ابن عباس حديث حسن .وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة
رأينها باحلبشة فيها تصاوير لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
"إن أولئك إذا كان فيهم اجلامع ألحكام القرآن )380 / 10( -
الرج الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهلل تعاىل يوم
القيامة"  .لفظ مسلم .قال علماؤنا  :وهذا ةحرم على املسلمني أن يتخذوا قبور األنبياء والعلماء
مساجد .وروى األئمة عن أيب مرثد الغنوي قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول " :ال
تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها" لفظ مسلم .أي ال تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فع
اليهود والنصارى  ،فيؤدي إىل عبادة من فيها كما كان السبب يف عبادة األصنام .فحذر النيب صلى اهلل
عليه وسلم عن مث ذلك  ،وسد الذرائع املؤدية إىل ذلك فقال " :اشتد غضب اهلل على قوم اختذوا قبور
أنبيائهم وصاحليهم مساجد"  .وروى الصحيحان عن عائشة وعبداهلل بن عباس قاال  :ملا نزل برسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم هبا كشفها عن وجهه فقال وهو
كذلك " :لعنة اهلل على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" ةحذر ما صنعوا .وروى مسلم
عن جابر قال  :هني رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه.
وخرجه أبو داود والرتمذي أيضا عن جابر قال  :هنى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلى أن جتصص
القبور وأن يكتب عليها وأن يبىن عليها وأن توطأ .قال الرتمذي  :هذا حديث حسن صحيح .وروى
الصحيح عن أيب اِلياج األسدي قال قال يل علي بن أيب طالب  :أال أبعثك على ما بعثين عليه رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :أال تدع متثاال إال طمسته وال قربا مشرفا إال سويته  -يف رواية  -وال صورة إال
طمستها .وأخرجه أبو داود والرتمذي.
قال علماؤنا  :ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها وأن تكون الطئة .وقد قال به بعض أه العلم .وذهب
اجلمهور إىل أن هذا االرتفاع املأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم  ،ويبقى للقرب ما يعرف به وةحرتم ،
وذلك صفة قرب نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وقرب صاحبيه رضي اهلل عنهما  -على ما ذكر مالك يف
املوطأ  -وقرب أبينا آدم صلى اهلل عليه وسلم  ،على ما رواه الدارقطين اجلامع ألحكام القرآن / 10( -
)381
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من حديث ابن عباس .وأما ثعلبة البناء الكثري على حنو ما كانت اجلاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك
يهدم ويزال ؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا يف أول منازل اآلخرة  ،وتشبها مبن كان يعظم القبور
ويعبدها .وباعتبار هذه املعاين وظاهر النهي أن ينبغي أن يقال  :هو حرام .والتسنيم يف القرب  :ارتفاعه
قدر شرب ؛ مأخوذ من سنام البعري .ويرش عليه باملاء لئال ينتثر بالريح .وقال الشافعي ال بأس أن يطني
القرب .وقال أبو حنيفة  :ال جيصص القرب وال يطني وال يرفع عليه بناء فيسقط .وال بأس بوضع األحجار
لتكون عالمة ؛ ملا رواه أبو بكر األثرم قال  :حدثنا مسدد حدثنا نوح بن دراج عن أبان بن تغلب عن
جعفر بن حممد قال  :كانت فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تزور قرب محزة بن عبداملطلب
ك مجعة وعلمته بصخرة ؛ ذكره أبو عمر.
روح املعاين )237 / 15( -
واختاذ القرب مسجدا معناه الصالة عليه أو إليه وحينئذ يكون قوله والصالة إليها مكررا إال أن يراد
باختاذها مساجد الصالة عليها فقط نعم إمنا يتجه هذا األخذ إن كان القرب قرب معظم من نيب أو ويل
كما أشارت إليه رواية إذا كان فيهم الرج الصاحل ومن مث قال أصحابنا  :حترم الصالة إىل قبور األنبياء
واألولياء تربكا وإعظاما فاشرتطوا شيئني أن يكون قرب معظم وأن يقصد الصالة إليها
مصنف ابن أيب شيبة  -ترقيم عوامة )375 / 2( -
حدثـَنا زي ُد بن حباب  ،حدثـَنا جع َفر بن إبـر هاه ه ه ه
اح ه
ال  :حدثَهين َعله ُّي ب ُن عُ َمَر ،
ني  ،قَ َ
يم من َولَد ذي اجلَنَ َ
َ َ َ ُ َ
َ َ َ ُ ُ َ َ
َعن أَبه هيه َ ،عن َعلهي ب هن احلُس ه
ني  ،أَنهُ َرأَى َر ُجال َهجييءُ َإىل فـُر َجة َكانَت هعن َد قَـ هرب النهيب صلى اهلل عليه
َ
ك هحب هديث َهمسعتُه همن أهَيب َ ،عن جدي َ ،عن رس ه
ول
وسلم فَـيَد ُخ ُ فه َيها فَـيَدعُو فَ َد َعاهُ  ،فَـ َق َ
ُ
ُحدثُ َ َ
َ
ال  :أَالَ أ َ
َُ
ه
ه
صالَتَ ُكم
اهلله صلى اهلل عليه وسلم  ،قَ َ
صلُّوا َعلَي فَهإن َ
ال  :الَ تَـتخ ُذوا قَـ هربي عيدا َ ،والَ بـُيُوتَ ُكم قُـبُورا َو َ
ه
ث ما ُكنتُم.
يم ُكم يـَبـلُغُهين َحي ُ
َوتَسل َ
ال
ال  :قَ َ
َ -7625حدثـَنَا أَبُو َخالهد األَمحَ هر هِ َ ،ع هن اب هن َعجالَ َن َ ،عن ُس َهي ه َ ،عن َح َس هن ب هن َح َسن  ،قَ َ
ه
ه
رس ُ ه
ث ما ُكنتُم
صلُّوا َعلَي َحي ُ
ول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :الَ تَـتخ ُذوا قَـ هربي عيدا َ ،والَ بـُيُوتَ ُكم قُـبُورا َو َ
َُ
صالَتَ ُكم تَـبـلُغُهين.
فَهإن َ
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ول ه
اهلل صلى اهلل عليه
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َ -7626حدثـَنَا أَبُو َخالهد َ ،ع هن اب هن َعجالَ َن َ ،عن َزي هد ب هن أَسلَ َم  ،قَ َ
وسلم  :اللهم الَ َجتع قَـ هربي وثـَنا يصلى لَه  ،اشتد َغضب اهلله علَى قَـوم اخت ُذوا قُـبور أَنبهيائههم مس ه
اج َد.
َ َُ ُ َ َ ُ َ
َ
ُ
َ َُ َ ََ
مصنف ابن أيب شيبة  -ترقيم عوامة )345 / 3( -
ول اهلله
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
حدثـَنَا أَبُو َخالهد األَمحَ هر هِ َ ،ع هن اب هن َعجالَ َن َ ،عن ُس َهي َ ،عن َح َس هن ب هن َح َسن  ،قَ َ
ه
ه
صالَتَ ُكم
صلُّوا َعلَي َحيثُ َما ُكنتُم فَهإن َ
صلى اهلل عليه وسلم  :الَ تَـتخ ُذوا قَـ هربي عيدا َ ،والَ بـُيُوتَ ُكم قُـبُورا َو َ
تَـبـلُغُهين.

ول اهلله
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
 -11941حدثـَنَا أَبُو َخالهد األَمحَ هر هِ َ ،ع هن اب هن َعجالَ َن َ ،عن َزي هد ب هن أَسلَ َم  ،قَ َ
صلى اهلل عليه وسلم  :اللهم الَ َجتع قَـ هربي وثـَنا يصلى لَه اشتَد َغض ه
ور أَنبهيَائه ه م
َ َُ ُ
َ
ُ
ب اهلل َعلَى قَـوم اختَ ُذوا قُـبُ َ
َ ُ
مس ه
اج َد
ََ
مصنف عبد الرزاق )404 / 1( -
 - 1579عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لعطاء أتكره أن نصلي يف وسط القبور أو يف مسجد إىل
قرب قال نعم كان ينهى عن ذلك قال أرأيت إن كان قرب وبيين وبينه سعة غري بعد أو على مسجد ذراع
فصاعدا قال يكره أن يصلي وسط القبور
مصنف عبد الرزاق )404 / 1( -
 - 1580عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال ال تص وبينك وبني القبلة قرب وإن كان بينك وبينه
سرت ذراع فص
مصنف عبد الرزاق )404 / 1( -
 - 1581عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال رآين عمر بن اخلطاب وأنا
أصلي عند قرب فجع يقول القرب قال فحسبته يقول القمر قال فجعلت أرفع رأسي إىل السماء فأنظر
فقال إمنا أقول القرب ال تص إليه قال ثابت فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى
عن القبور
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مصنف عبد الرزاق )405 / 1( -
 - 1583عبد الرزاق عن الثوري عن مغرية عن إبراهيم قالوا كانوا يكرهون أن يتخذوا ثالثة أبيات قلبة
القرب واحلمام واحلش
مصنف عبد الرزاق )405 / 1( -
 - 1584عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن بن عباس قال ال تصلني إىل حش وال
محام وال يف املقربة
مصنف عبد الرزاق )405 / 1( -
 - 1585عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب ظبيان عن بن عباس قال التصلني
إىل حش وال يف احلمام وال يف املقربة
مصنف عبد الرزاق )406 / 1( -
 - 1587عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال اللهم ال جتع
قربي وثنا يصلى إليه فإنه اشتد غضب اهلل على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
مصنف عبد الرزاق )406 / 1( -
 - 1590عبد الرزاق قال حدثت عن نافع بن جبري أنه قال ينهى أن يصلى وسط القبور أو احلمامات
واجلبان
مصنف عبد الرزاق )406 / 1( -
 - 1591عبد الرزاق عن بن جريج عن عمرو بن دينار وسئ عن الصالة وسط القبور قال ذكر يل أن
النيب صلى اهلل عليه و سلم قال كانت بنو إسرائي اختذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم اهلل تعاىل
مصنف عبد الرزاق )407 / 1( -
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 - 1592عبد الرزاق عن بن جريج قال أخربين بن طاووس عن أبيه قال ال أعلمه إال كان يكره
الصالة وسط القبور كراهة شديدة
مصنف عبد الرزاق )407 / 1( -
 - 1593عبد الرزاق عن بن جريج قال قلت لنافع أكان بن عمر يكره أن يصلي وسط القبور قال
لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع قال واإلمام يوم صلينا على عائشة رضي اهلل عنها أبو
هريرة وحضر ذلك عبد اهلل بن عمر

التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )167 / 1( -
ِلذا احلديث 1واهلل أعلم ورواية عمر بن عبد العزيز له أمر يف خالفته أن جيع بنيان قرب رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم حمددا بركن واحد ليال يستقب القرب فيصلى إليه .
وقال الصنعاين يف سب السالم )153 / 1( -
واختاذ القبور مساجد أعم من أن يكون مبعىن الصالة إليها أو مبعىن الصالة عليها ويف مسلم ال جتلسوا
على القبور وال تصلوا إليها وال عليها قال البيضاوي :ملا كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم
تعظيما لشأهنم وجيعلوهنا قبلة يتوجهون يف الصالة حنوها اختذوها أوثانا ِلم ومنع املسلمني من ذلك قال
وأما من اختذ مسجدا يف جوار صاحل وقصد التربك بالقرب منه ال لتعظيم له وال لتوجه حنوه فال يدخ يف
ذلك الوعيد قلت قوله ال لتعظيم له يقال اختاذ املساجد بقربه وقصد التربك به تعظيم له مث أحاديث
النهي مطلقة وال دلي على التعلي مبا ذكر والظاهر أن العلة سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة األوثان
الذين يعظمون اجلمادات اليت ال تسمع وال تنفع وال تضر وملا يف إنفاق املال يف ذلك من العبث والتبذير
اخلايل عن النفع بالكلية وألنه سبب إليقاد السرج عليها امللعون فاعله ومفاسد ما يبىن على القبور من
املشاهد والقباب ال حتصر

1

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )165 / 1( -
مالك عن إسماعيل بن أبي حيكم انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من آخر ما تكلم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن قال:
"قاتل هللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقين دينان بأرض العرب".
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مصنف ابن أبي شيبة  -ترقيم عوامة )333 / 3( -
صبْت اللَّ ِبنَ َنصْ با.
َن َو ُمحَ مَّد َقاالَ  :إِنْ شِ ْئتَ َب َنيْت ا ْل َق ْبرَ ِب َناء َ ،وإِنْ شِ ْئتَ َن َ
َن ا ْلحَ س ِ
ح َّد َث َنا مُعْ َت ِم ُر بْنُ ُسلَ ْيمَانَ َ ،عنْ ِه َشام  ،ع ِ

مصنف عبد الرزاق )504 / 3( -
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ان عثمان أمر بتسوية القبور قال ولكن يرفع من االرض شيئا فقال
فمروا بقرب أم عمر وبنت عثمان قال فأمر به فسوي
الصارم المنكي في الرد على السبكي )276 / 1( -
وأما هو صلى هللا عليه وسلم فال سبيل ألحد أن يصل إال إلى مسجده ال يدخل أحد بيته وال يصل إلى قبره  ،بل دفنوه في
بيته بخالف غيره  ،فإنهم دفنوه في الصحراء  ،كما في الصحيحين عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال  :في مرض موته  (( :لعن هللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ( )3يحذر ما فعلوا قالت عائشة
ولوال ذلك ألبرز قبره  ،لكن كره أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته لئال يتخذ قبره مسجدا وال وثنا وال عيدا  ،فإن في سنن أبي
داود من حديث أحمد بن صالح عن عبد هللا بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري  ،عن أبي صالح عن عبد هللا
بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري  ،عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 (( :ال تجعلوا بيوتكم قبورا وال تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صالتكم تبلغني حيث كنتم )) (. )4
وفي الموطأ وغيره عنه أنه قال  (( :اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد  ،اشتد غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
)) (. )5
وفي صحيح مسلم عنه أنه قال  :قبل أن يموت بخمس  (( :أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد  ،أال فال تتخذوا
القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك )) فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيرا ألمته من ذلك ونهاهم أن يتخذوا قبره عيدا ،
دفن في حجرته لئال يتمكن أحد من ذلك  ،وكانت عائشة ساكنة فيها  ،فلم يكن في حياتها يدخل أحد لذلك  ،إنما يدخلون إليها هي ،
ولما توفيت لم يبق بها أحد  ،ثم لم أدخلت في المسجد سدت وبنى الجدار البراني عليها  ،فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره  ،كالزيارة
المعروفة عند قبر غيره  ،سواء كان سنية أو بدعية  ،بل إنما يصل الناس إلى مسجده .
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تيسير العزيز الحميد )295 / 1( -
قوله اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد قد استجاب هللا دعاء رسوله صلى هللا عليه و سلم فمنع الناس من الوصول إلى قبره
لئال يعبد استجابة لدعاء رسوله صلى هللا عليه و سلم كما قال ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثالثة الجدران
ودل الحديث عن أن قبر الرسول صلى هللا عليه و سلم لو عبد لكان وثنا فما ظنك بقبر غيره من القبور التي عبدت هي
واربابها من دون هللا وإذا أريد تغيير شيء من ذلك انف عبادها واشمأزت قلوبهم واستكبرت نفوسهم وقالوا تنقص أهل
الرتب العالية ورموهم بالعظائم فماذا يقولون لو قيل لهم إنها أوثان تعبد من دون هللا فاهلل المستعان على غربة اإلسالم

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي )111 / 3( -
أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس  :محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع قال قال الشافعى قد صلى نسوة مع
عائشة زوج النبى -صلى هللا عليه وسلم -فى حجرتها فقالت ال تصلين بصالة اإلمام فإنكن دونه فى حجاب.
األحاديث المختارة للضياء المقدسي )152 / 2( -
 1317أخبرنا عبد هللا بن محمد اللفتواني بأصبهان أن الحسن بن عبد الملك األديب أخبرهم قراءة عليه أنا عبد الرحمن بن
أحمد المقرئ أنا جعفر بن عبد هللا أنا محمد بن هارون نا محمد بن بشار وابن المثنى قاال نا وهب بن جرير نا أبي قال
سمعت مع محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد هللا بن عبد هللا قال رأيت أسامة بن زيد مضطجعا على
باب حجرة عائشة رافعا عقيرته يتغنى ورأيته يصلي عند قبر النبي
صلى هللا عليه وسلم فمر به مروان فقال أتصلي عند قبره يا ابن أخ فقال له قوال قبيحا ثم أدبر فانصرف أسامة فقال له يا
مروان إنك فاحش متفحش وإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هللا يبغض الفاحش والمتفحش وإنك فاحش
متفحش إسناده حسن
 1318وأخبرنا زاهر بن أحمد الثقفي بأصبهان أن أبا عبد هللا الحسين الخالل أخبرهم أنا إبراهيم بن منصور أنا محمد بن
إبراهيم بن المقرئ أنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي نا محمد بن المثنى أبو موسى نا وهب بن جرير نا أبي
قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد هللا قال رأيت أسامة قال ورأيته يصلي عند قبر رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم فخرج مروان بن الحكم فقال تصلي عند قبره قال إني أحبه فقال له قوال قبيحا ثم أدبر فانصرف
أسامة فقال لمروان إنك آذيتني وإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول إن هللا
يبغض الفاحش المتفحش وإنك فاحش متفحش رواه أبو حاتم بن حبان عن أبي يعلى الموصلي (  ) 1إسناده حسن
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )490 / 1( -
 - 481أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  ،حدثني أبو الحسن علي بن عمر الحافظ  ،أبنا القاضي أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن
بهلول  ،ثنا الحسن بن الصباح  ،ثنا سفيان  ،عن الزهري  ،عن عروة  ،قال  :جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة
رضي هللا عنها وهي تصلي فجعل يحدث ويقول  :اسمعي يا ربة الحجرة  ،فلما قضت صالتها قالت البن اختها  :أال
تعجب إلى هذا وحديثه إن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما كان يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه  ،رواه البخاري في
الصحيح عن الحسن بن الصباح
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )491 / 1( -
 - 482أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ  ،ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب  ،أبنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم  ،أبنا ابن وهب
 : ،أخبرني يونس بن يزيد  ،عن ابن شهاب  ،أن عروة بن الزبير  ،حدثه  :أن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم
قالت  :أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب غرفتي يحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت
أسبح  ،فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه  ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث
كسردكم  ،رواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب  ،وقال البخاري وقال الليث حدثني يونس  .ورواه ابن المبارك عن يونس
المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي )492 / 1( -
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 - 483كما أخبرنا أبو عمرو األديب  ،أبنا أبو بكر اإلسماعيلي  ،أخبرني أبو يعلى  ،ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم ،
ثنا ابن المبارك  ،أبنا يونس  ،عن الزهري  ،أخبرني عروة  ،قال  :جلس رجل معنا حجرة عائشة رضي هللا عنها فجعل
يحدث  ،فقالت عائشة  :لوال أني كنت أسبح لقلت  :ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم  ،إنما
كان حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فصال تفقهه القلوب

تهذيب اآلثار للطبري )475 / 2( -
حدثني يونس بن عبد األعلى  ،أنبأنا ابن وهب  ،أخبرني يونس بن يزيد  ،عن ابن شهاب  ،قال  :اجتمع مروان وابن
الزبير يوما عند عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم فجلسا في حجرتها  ،وعائشة في بيتها  ،وبينها وبينهم الحجاب ،
فساءال عائشة وحدثتهم  ،ثم قال مروان  :من يشإ الرحمن يحفظ بقدرة وليس لمن لم يرفع هللا رافع فقال ابن الزبير :
فوض إلى هللا األمور إذا اعترت وباهلل ال باألقربين ندافع فقال مروان  :داو ضمير القلب بالبر والتقى ال يستوي قلبان قاس
وخاشع فقال ابن الزبير  :ال يستوي عبدان عبد مكلم وعبد ألرحام األقارب قاطع فقال مروان  :وعبد يجافي جنبه عن
فراشه يبيت يناجي ربه وهو راكع فقال ابن الزبير  :فللخير أهل يعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع فقال
مروان  :وللشر أهل يعرفون بشكلهم تشير إليهم بالفجور األصابع قال  :فسكت ابن الزبير فلم يجب مروان  ،فقالت عائشة
 :يا أبا عبد هللا  ،ما لك لم تجب صاحبك ؟  ،فوهللا ما سمعت تحاور رجلين تحاورا في نحو ما تحاورتما فيه أعجب إلي
محاورة منكما  .فقال ابن الزبير  :إني خفت عوار القول فكففت  ،فقالت عائشة  :إن لمروان في الشعر إرثا ليس لك
موسوعة التخريج )10266 / 1( -
حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى حجرة عائشة وهي تصلي وهو يحدث وهو
يقول أال تسمعي يا ربة الحجرة فلما تمت صالتها قالت يا عروة أال تسمع إلى هذا وإلى حديثه إن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد الحصاه
أبي يعلى في مسنده ج  /8ص  137حديث رقم4677 :

*  )- 29156أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرنا يونس عن بن شهاب أخبرني عروة ان عائشة
قالت * أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس الى باب حجرتى يحدث عن النبي صلى هللا عليه وسلم يسمعنى ذلك وكنت اسبح
فقام قبل ان أقضي سبحتى ولو أدركته لرددت عليه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم قال
بن شهاب وقال بن المسيب ان أبا هريرة قال يقولون ان أبا هريرة يكثر أو قال أكثر وهللا الموعد ويقولون ما بال
المهاجرين واألنصار ال يتحدثون بمثل أحاديثه وسأخبركم عن ذلك ان إخواني من األنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم
وأما إخوانى من المهاجرين فكان يشغلهم الصفق باألسواق وكنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ملء بطني
فاشهد ما غابوا واحفظ إذا نسوا ولقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ حديثي هذا ثم يجمعه
الى صدره الى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به ولوال آيتان في كتاب هللا ما حدثت شيئا إذا ان الذين
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الى آخرة اآلية قال أبو حاتم قول عائشة ولو أدركته لرددت عليه أرادت به سرد
الحديث ال الحديث نفسه والدليل على هذا تعقيبها ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم
\\7152
ابن حبان في صحيحه ج  /16ص  107حديث رقم7153 :

*  )- 29157حدثنا الحميدي قال ثنا سفيان عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى جنب حجرة عائشة وهي
تصلي فجعل يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة فلما قضى صالتها قالت لي يا بن أختي أال تعجب إلى هذا وإلى حديثه
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنما كان يحدث حديثا لوعده العاد أحصاه قال أبو بكر لم يسمعه سفيان من الزهري
الحميدي في مسنده ج  /1ص  120حديث رقم247 :
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*  )- 29158حدثنا عبد هللا حدثني أبى ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت لي عائشة * أال
يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمعنى ذلك وكنت أسبح فقام
قبل ان أقضي سبحتي لو جلس حتى أقضي سبحتي لرددت عليه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث
كسردكم \\25393
ابن حنبل في مسنده ج  /6ص  157حديث رقم25279 :

*  )- 29159حدثنا هارون بن معروف حدثنا به سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال * كان أبو هريرة يحدث ويقول
اسمعي يا ربة الحجرة اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة تصلي فلما قضت صالتها قالت لعروة أال تسمع إلى هذا ومقالته آنفا
إنما كان النبي صلى هللا عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد ألحصاه \\1
مسلم في صحيحه ج  /4ص  2298حديث رقم2493 :

*  )- 29160وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه
أن عائشة قالت * أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى هللا عليه وسلم يسمعني ذلك
وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث
كسردكم \\1
مسلم في صحيحه ج  /4ص  1940حديث رقم2493 :

*  )- 29161حدثنا الحسن بن صباح البزار حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها أن النبي
صلى هللا عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد ألحصاه
البخاري في صحيحه ج  /3ص  1307حديث رقم3374 :

*  )- 29162أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر بن السرح قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن
بن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت * أال يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم قال أبو حاتم رضي هللا عنه قول عائشة لرددت عليه أرادت به سرد
الحديث ال الحديث نفسه \\100
ابن حبان في صحيحه ج  /1ص  303حديث رقم100 :

*  )- 29163حدثنا محمد بن منصور الطوسي ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال جلس أبو هريرة إلى
جنب حجرة عائشة رضي هللا عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة مرتين فلما قضت صالتها قالت أال
تعجب إلى هذا وحديثه إن كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه
أبي داود في سننه ج  /3ص  320حديث رقم3654 :
مسالك األبصار في ممالك األمصار )36 / 1( -
وعن خارجة بن زيد ،أحد فقهاء المدينة السبعة ،قال :بنى رسول هللا " صلى هللا عليه وسلم " مسجده سبعين ذراعا في
ستين ذراعا ،أو يزيد .فلما كان عثمان ،زاد فيه .جعل طول المسجد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وخمسين ،وجعل
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أبوابه ستة ،كما كانت في زمن عمر .وامتدّت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أُمّهات المؤمنين فيه ،ومنها حجرة عائشة "
وهي التي دفن فيها رسول هللا " ،صلى هللا عليه وسلم " ،صلى هللا عليه وسلم "  ،وصاحباه رضي هللا عنهما "  .فبنوا
على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله ،لئال يظهر في المسجد ،فيصلي إليه العوا ّم ويؤدّي إلى المجذور الذي نهى عنه
رسول هللا " صلى هللا عليه وسلم " من اتخاذ المساجد على القبور .ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين ،حرفوهما
ُ
برز قبره،
ح ّتى التقيا .كل ذلك ح ّتى ال يتمكن أحد من استقبال القبر .ولهذا قالت عائشة " رضي هللا عنها "  " :ولوال ذلك أ ِ
غير أنه ُخشِ ي أن ُي َّتخذ مسجدا " .
البداية والنهاية-دار إحياء التراث العربي )293 / 5( -
قد علم بالتواتر أنه عليه الصالة والسالم دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية
القبلية من الحجرة ،ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمر رضي هللا عنهما.
البداية والنهاية-دار إحياء التراث العربي )90 / 9( -
ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد  -كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا  -وهللا أعلم.
العقود الدرية )354 / 1( -
وهم دفنوه في حجرة عائشة رضي هللا عنها خالف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئال يصلي أحد عند قبره ويتخذه
مسجدا فيتخذ قبره وثنا
وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبدالملك ال يدخل أحد إليه ال
لصالة هناك وال تمسح بالقبر وال دعاء هناك بل هذا جميعه إنما كانوا يفعلونه في المسجد
شرح الصدور بتحريم رفع القبور )21 / 1( -
وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين -رحمهما هللا -وهو اإلمام المحيط بمذهب سلف هذه األمة وخلفه .أنه قد صرح
عامة الطوائف بالنهي شرح الصدور بتحريم رفع القبور )22 / 1( -
ص  ... -23-عن بناء المساجد على القبور ،ثم قال" :وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك .وطائفة أطلقت
الكراهية ،لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم ،إحسانا للظن بهم ،وأن ال يظن بهم أن يجوِّ زوا ما تواتر عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم لعن فاعله والنهى عنه" انتهى.
شرح الصدور بتحريم رفع القبور )21 / 1( -
وأما ما استدل به اإلمام يحيى حيث قال" :الستعمال المسلمين ذلك ولم ينكرونه" فقول مردود ،ألن علماء المسلمين مازالوا
في كل عصر يروون أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في لعن من فعل ذلك ويقررون شريعة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم يرويها اآلخر عن األول والصغير عن الكبير ،والمتعلم عن
العالم من لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية .وأوردها المحدثون في كتبهم المشهورة من األمهات والمسندات والمصنفات
وأوردها المفسرون في تفاسيرهم ،وأهل الفقه في كتبهم الفقهية ،وأهل األخبار والسير في كتب األخبار والسير فكيف يقال:
إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك ،وهم يروون أدلة النهي عنه واللعن لفاعله ،خلفا عن سلف في كل عصر .ومع
هذا فلم يزل علماء اإلسالم منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد كالم سابق له يف اجلواب الصحيح ( ( : )346 / 1وِلذا جاء خامت
الرس صلوات اهلل عليه وسالمه الذي ختم اهلل به الرسالة وأظهر به من كمال التوحيد ما مل يظهر مبن
قبله ،فأمر صلى اهلل عليه وسلم أن ال يتحرى أحد بصالته طلوع الشمس وال غروهبا ؛ ألن املشركني
يسجدون ِلا تلك الساعة ،فإذا صلى املوحدون هلل عز وج يف تلك الساعة ،صار يف ذلك نوع مشاهبة
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ِلم فيتخذ ذريعة إىل السجود ِلا ،وكان من أعظم أسباب عبادة األصنام تصوير الصور وتعظيم
القبور.ففي صحيح مسلم وغريه :عن أيب اِلياج األسدي :قال :قال يل علي بن أيب طالب :أال أبعثك
على ما بعثين عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فأمرين أن ال أدع قربا مشرفا إال سويته ،وال متثاال إال
طمسته.ويف الصحيحني :أنه صلى اهلل عليه وسلم قال يف مرض موته :لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا
قبور أنبيائهم مساجد ،ةحذر ما فعلوا .ويف الصحيحني :أنه قال قب موته خبمس ليال :إن من كان
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ،أال فال تتخذوا القبور مساجد ،وإين أهناكم عن ذلك .وملا ذكروا
الكنيسة بأرض احلبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها فقال :إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرج
الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا تلك التصاوير ،أولئك شرار اخللق عند اهلل يوم القيامة.
وهنى أن يستقب الرج القرب يف الصالة ؛ حىت ال يتشبه باملشركني الذين يسجدون للقبور ،ففي
الصحيح أنه قال :ال جتلسوا على القبور ،وال تصلوا إليها .إىل أمثال ذلك مما فيه جتريد التوحيد هلل رب
العاملني الذي أنزل اهلل به كتبه وأرس به رسله ) .
قال الرتمذي بعد أن أخرجه يف جامعه ( : )366 / 3( :والعم على هذا عند بعض أه العلم
يكرهون أن يرفع القرب فوق األرض قال الشافعي أكره أن يرفع القرب إال بقدر ما نعرف أنه قرب لكي ال
يوطأ وال جيلس عليه )
وقال املال علي القاري يف ( مرقاة املفاتيح  ( : ) 68 /4وال قربا مشرفا  :هو الذي بىن عليه حىت ارتفع
دون الذي أعلم عليه بالرم واحلصباء أو حمصوبة باحلجارة ليعرف وال يوطأ  ،إال سويته يف األزهار قال
العلماء  :يستحب أن يرفع القرب قدر شرب ويكره فوق ذلك  ،ويستحب اِلدم  ،ففي قدره خالف قي
إىل األرض تغليظا وهذا أقرب إىل اللفظ  ،أي لفظ احلديث من التسوية ،وقال ابن اِلمام  :هذا احلديث
حممول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العايل  ،وليس مرادنا ذلك بتسنيم القرب ب بقدر ما
يبدو من األرض ويتميز عنها ) .
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