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 الكتاب : إعالم الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد
  بح محمد القدال الرمار  المؤلف : اإلمام الحافظ الحجة أبو الفضل عبد هللا

 إعالم الراكع الساجد
 بمعنى

 اتخاذ القبور مساجد
 

 لإلمام الحافظ الحجة أبي الفضل
 عبد هللا بح محمد القدال الرمار  

 

 بسم هللا الرحمح الرحيم
 مقدمة

والسالم الحمد هلل الواحد المنزه عح القاحبة والولد لم الد ولم اولد ولم يكح له كفوًا أحد ، والقالة 
 على سادنا محمد النبي األماح ، وعلى آله الطاهريح ، ورضي هللا عح قحابته والتابعاح ..

وبعد : فهذا جزء سماته )) إعالم الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد (( تكلمت فيه على 
فيه مح أشكال  حداث )) لعح هللا الاهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (( وشرحت معناه ، وبانت ما

لم انتبه له جميع شرَّاح الحداث فيما أعلم ، وأسأل هللا التوفال والسداد ، فهو الهاد  إلى سبال 
 الرشاد ..
 المؤلف

 عبد هللا القدال الرمار  
 تخريخ الحداث

رو  عح الشاخاح وغارهما عح أبي هريرة أح رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال } قاتل 
 هود اتخذوا مح قبور أنبائهم مساجد { وفي رواية لمسلم } لعح هللا الاهود { الحداث .هللا الا

وروى الشاخاح أيضًا عح عائشة وابح عباس قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قاال : لما نزل برسول 
هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، طفل يطرح خميقة له على وجهه ، فإذا اغتنم كشفها عح 

 ، فقال وهو كذلك } لعنة هللا على الاهود والنقارى اتخذوا مح قبور أنبيائهم مساجد {وجهه 
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وفي قحيح مسلم عح جندب قال : سمعت رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قبل أح يموت 
ح مح كاح قبلكم كانوا اتخذوح قبور أنبيائهم وقالحاهم مساجد ، أال فال  بخمس وهو يقول } أال وا 

 وا القبور مساجد إني أنهاكم عح ذلك { .تتخذ
 وللحداث طرق ستأتي إح شاء هللا تعالى .

 معنى الحداث اتخاذ القبور مساجد
السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها ، كما يسجد المشركوح لألقنام واألوثاح وهو شرك قريح 

. 
 يدة منها :وهذا المعنى ، منطوق اللفظ وحقيقته ، وثبتت أحاداث مبانة له ومؤ 

حداث عائشة عند الشاخاِح قالت: قال رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذ  لم 
يقم منه } لعح هللا الاهود والنقارى اتخذو قبور أنبيائهم مساجد { قالت : فلوال ذلك ، أبرزوا قبره، 

 غار أنه خشي أح اتخذ مسجدًا أ  يسجد له.
د في النهي عح ذلك ، خوف أح اتناهى في تعظيمه ، ويخرج عح حدِ  شدَّ … : قال القاضي عياض

المبرة إلى حد النكار فيعبد مح دوح هللا عزَّ وجلَّ ، ولذا قال قلَّى هللا عليه وعلى آله وسلم: } اللهمَّ 
ال تجعل قبر  وثنًا ُيعبد { ألح هذا الفعل كاح أقل عبادة األوثاح، ولذا لما كثر المسلموح في عهد 

ثماح واحتاج إلى الزيادة في المسجد وامتدت الزيادة حتى أدخلت فيه باوت أزواجه قلى هللا عليه ع
وعلى آله وسلم ، أدار على القبر المشرف حائط مرتفع ، كي ال يظهر القبر في المسجد ، فيقلِ ي 

ح وحرفوهما حتى إليه العوام ، فيقعوا في اتخاذ قبره مسجدًا ثم بنوا جداريح مح ركني القبر الشمالاا
التقيا على زاوية مثلثة مح جهة الشمال ، حتى ال يمكح استقبال القبر في القالة ، ولذا قالت : لوال 

 ذلك لبرز قبره اهـ .
 وهذا اباح أح اتخاذ القبر مسجدًا ، هو السجود له ..

 قلى هللا ومنها : ما رواه ابح سعد في الطبقات بإسناد قحيح عح أبي هريرة قال : قال رسول هللا
عليه وعلى آله وسلم:} اللهمَّ ال تجعل قبر  وثنًا لعح هللا قومًا اتخذوا مح قبور أنبيائهم مساجد { 

 جملة لعح هللا قومًا ، بياح لمعنى جعل القبر وثنًا .
 ومعنى الحداث : اللهم ال تجعل قبر  وثنًا يسجد له ويعبد كما سجد قومًا لقبور أنبيائهم .

اه البزار عح أبي سعاد الخدر  : أح النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال } اللهم ومنها : ما رو 
إني أعوذ بك مح أح اتخذ قبر  وثنًا فإح هللا تبارك وتعالى اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور 

 أنبيائهم مساجد{ إسناده ضعاف ، لكح حداث أبي هريرة شاهد له .

 



طبقات قال: أخبرنا معح ابح عيسى ، أخبرنا مالك بح أنس ، عح زيد ومنها : ما رواه ابح سعد في ال
بح أسلم ، عح عطاء بح يسار ، أح رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال } اللهم ال تجعل 
 قبر  وثنًا يعبد . اشتدَّ غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد { مرسل قحيح اإلسناد .

ابح أبي شيسبة ، حدثنا أبو خالد األحمر ، عح ابح عجالح ، عح زيد بح أسلم قال  ومنها : ما رواه
: قال رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم } اللهم ال تجعل قبر  وثنًا يقلى له ، اشتد غضب 
سناده  هللا على قوم ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد { ورواه عبد الرازق ، عح معمر ، عح زيد به وا 

قحيح . تقرر في علم المعاني : أح الجملتاح إذا كانتا بمعنى واحد فإنهما اجرداح عح العاطف ، 
 كما في هذه األحاداث ، إلفادة اتحادهما في المعنى .

 هل للحداث معنى آخر ؟
ذكر كثار مح شراح الحداث : أح اتخاذ القبور مساجد يحتمل معنااح : السجود لها وعبادتها ، كما 

 ناء المساجد علاها ، وهذا المعنى خطأ ال يقح ، وبياح ذلك مح وجوه :سبل . وب
األول : أنه مجاز ، والمجاز ال اجتمع مع الحقيقة في كلمة ، كما تقرر في علم البياح وهو الراجح 

 عند جمهور األقولااح.
فيقح  الثاني : وعلى القول الضعاف بجواز اجتماعهما، فإنما يمكح ذلك إذا كاح في سياق نفي،

نفي الحقيقة، والمجاز معًا في كلمة، كأح يقال: ما رأات أسدًا ، ويراد الحاواح المفترس والرجل 
الشجاع ، والنفي أوسع دائرة مح اإلثبات. والفعل في الحداث مثبت ، وهو اتخذوا ، والفعل المثبت ال 

 يعم ، فال اراد به إال الحقيقة ..
ر ، ثبت فيه حداث بخقوقه وهذا اباح أنهما معنياح مختلفاح الثالث : أح بناء المساجد على القبو 

 بالحقيقة والمجاز ...
 بناء المساجد على القبور

 

روى الشاخاح عح عائشة رضي هللا عنها أح أم حبابة وأم سلمة رضي هللا عنهما ذكرتا كنيسة رأياها 
قال رسول هللا قلى هللا عليه بالحبشة فاها تقاوير ؛ لرسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، ف

روا فيه  وعلى آله وسلم: } إح أولئك إذا كاح فاهم الرجل القالح فمات بنوا على قبره مسجدًا ، وقوَّ
 تلك القور أولئك شرار الخلل عند هللا اوم القيامة { ؟

جعل فهذا الحداث وراد في بناء المسجد على القبر ، ومح ضمه إلى حداث اتخاذ القبور مساجد ، و 
معناهما واحد فقد أخطأ ووهم وهمًا كبارًا ، يظهر ذلك بكالم على معنى الحداث وشرحه ، فقوله } 
أولئك شرار الخلل { قال األبي : األظهر في اإلشارة أنها لمح نحت وعبد وأح كانت لمح نحت فقط 

لمسجد ولكح فيحتمل كونهم شرار بتقويرهم ، لحداث وعاد المقوريح، فذمَّ أولئك ليس لبنائهم ا



لنحتهم التقاوير اؤيد هذا أح البخار  قال في القحيح : باب القالة في البيعة وقال عمر رضي 
هللا عنه: أنا ال ندخل كنائسكم مح أجل التماثال التي فاها القور ، وكاح ابح عباس يقلي في 

أسلم مولى عمر البيعة إال بيعة فاها تماثال، قال الحافظ: أثر عمر وقله عبد الرازق مح طريل 
قال: لما قدم الشام قنع له رجل مح النقارى طعامًا وكاح مح عظمائهم وقال: أحب أح تجابني 

 وتكرمني ، فقال له عمر: أنا ال ندخل كنائسكم إلخ ..
وأثر بح عباس وقله البرو  في الجعديات ، وزاد: فإح كاح فاها تماثال، خرج فقلى في المطر، 

قحَّ أح الذمَّ في الحداث لنحت التقاوير والتماثال، ال لبناء المسجد، أ  في محل بارز للمطر، ف
ألنه مكاح للعبادة ال ذمَّ الحل فاعله ، أما قول ابح عباس : لعح رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله 
نه الترمذ  حداث ضعاف، في  وسلم زائرات القبور والمتخذاح علاها المساجد والسرج فهو وأح حسَّ

و قالح اسمه باذاح ويقال باذام ضعاف مدلس وكاف العح رسول هللا قلى هللا عليه وعلى سنده أب
 آله وسلم زائرات القبور مع أنه أباح لهح زيارتها ؟ .

 

وأخرج ابح سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الوهاب بح عطاء أخبرنا عوف عح الحسح ، قال : ائتمروا 
م في المسجد فقالت عائشة: كاح واضعًا رأسه في حجر  إذ أح ادفنوه قلى هللا عليه وعلى آله وسل

قال: } قاتل هللا الاهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد { فأجتمع رأاهم أح ادفنوه حاث قبض في بات 
 عائشة .

قلت : عزم القحابة على دفنه قلى هللا عليه وعلى آله وسلم في المسجد ، إذ لم اروا في ذلك 
اث عائشة وخوف أح اتخذ قبره مسجدًا يسجد له، وقال البيضاو  : لما كانت حرجًا ، لكح منعهم حد

الاهود والنقارى يسجدوح لقبور أنبيائهم تعظيمًا لشأنهم ويجعلونها قبلة اتوجهوح في القالة نحوها، 
واتخذوها أوثانًا ، لعنهم ومنع المسلماح على مثل ذلك ، فأما مح اتخذا مسجدًا في جوار قالح ، 

 لتبرك بالقرب منه، ال للتعظيم له، و ال التوجه نحوه فال ادخل في ذلك الوعاد.اهـ .وققد ا
وقال التوربشتي في شرح المقابيح في حداث ) لعح هللا الاهود اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد ( هو 

 مخرج على وجهاح:
 أحدهما: كانوا يسجدوح لقبور األنبياء، تعظيمًا لهم وققد العبادة في ذلك .

اناهما: أنهم كانوا اروح القالة في مدافح األنبياء والتوجه إلى قبورهم في حالي القالة والعبادة هلل وث
نظرًا منهم أح ذلك القنيع أعظم موقعًا عند هللا ، الشتماله على األمريح: عبادته ومبالرة في تعظيم 

 األنبياء .
ثانية فلما فاها مح معنى اإلشراك باهلل وكال الطريقاح غار مرضية . أما األولى فشرك جلي ، وأما ال

ح كاح خفيًا ، والدلال على ذم الوجهاح قوله قلى هللا عليه وعلى آله وسلم } اللهمَّ ال  عز وجل ، وا 



تجعل قبر  وثنًا ، اشتدَّ غضب هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد { والوجه األول أظهر 
 وأشبه اهـ .

 القالة إلى القبر
لم في قحيحه عح أبي مرثد الرنو  قال : قال رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم } روى مس

 ال تجلسوا على القبور وال تقلوا إلاها { قال العلماء : النهي في الحداث للكراهة .

 

 قال البخار : رأى عمر ، أنس بح مالك يقلي عند قبر فقال : القبر ، القبر ولم يأمره باإلعادة .
 الحافظ: استنبطه مح تماد  أنس على القالة، ولو كاح ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف.قال 

قال: واثر عمر، رويناه موقواًل في كتاب القالة ألبي نعيم شاخ البخار  ولفظه "بانما أنس يقلي 
ر ، جاز القبر إلى قبر ، ناداه عمر : القبَر ، القبَر . فظحَّ أنه يعني القمر ، فلما رأى أنه يعني القب

 وقلَّى . وعلى الكراهة التشبَّه بعبَّاد القبور .
 هل بناء المسجد على القبر كبارة

ه الفقيه ابح حجر الهاتمي في الزواجر مح الكبائر، وعدَّ معه إيقاد السرج على القبر وزيارة النساء  عدَّ
مح عدَّ شائًا مح ذلك كبارة، لها، واستدل بحداث ابح عباس الذ  مرَّ بياح ضعفه، ثم قال : ولم أَر 

بل كالم أقحابنا مقرَّح بالكراهة، دوح حرمتها فضاًل عح كونها كبارة، فليحمل كوح هذه كبائر، 
 على ما إذا َعُظمت مفاسدها ، ذكر هذا في آخر كتاب الجنائز .

يقاد السرج علاها،  وعدَّ في قالة الجماعة ست كبائر أخرى ، وهي اتخاذ القبور مساجد ، وا 
واتخاذها أوثانًا، والطواف بها واستالمها، والقالة إلاها، ثم قال : عدُّ هذه الستة مح الكبائر وقع في 
كالم بعض الشافعية وذكر مأخذه في ذلك ، وقال : واتخاذ القبر مسجدًا معناه القالة إليه أو عليه 

 لقالة علاها فقط ..وحانئذ فقوله: والقالة إلاها ، مكرر ، إال أح اراد باتخاذها مسجدًا ا
 الخالقة

 أح اتخاذ القبر مسجدًا معناه القالة إليه أو عليه ، كما سبل بيانه ، وأكده كالم ابح حجر الفقيه .
وأح بناء المسجد على القبر ، ليس في تحريمه حداث قحيح قريح ، وحداث أولئك شرار الخلل ، 

 إلى بناء المسجد ، بل هو جائز على اإلشارة فيه إلى مح نحت التماثال وعبدها أو نحتها ، ال
 األقل وهللا أعلم .

 تنبيه

 



كتاب الزواجر البح حجر الهاثمي الفقيه لم اؤلف مثله في هذا الباب ، وهو أوسع وأجمع مح كتاب 
الكبائر للذهبي ، ومح كتاب الكبائر البح القيم ، إال أنه ذكر كثار مح الكبائر ال دلال علاها إال 

رًا ضعيفة ، فهو في حاجة إلى تلخيص وتهذاب ، وفل هللا بعض أهل العلم أح يقوم أحاداث أو آثا
 بذلك أحسح قيام .

 إشكال
قال الحافظ في فتح البار  عند الكالم على حداث قلى هللا عليه وعلى آله وسلم لعح هللا الاهود 

، بخالف النقارى ، والنقارى { ما نقه: وقد استشكل ذكر النقارى فيه ، ألح الاهود لهم أنبياء 
 فليس باح عيسى وباح نبانا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم نبي غاره ، وليس له قبر .

والجواب : أنه كاح فاهم أنبياء أيضًا لكنهم غار مرسلاح كالحوارياح ومريم في قول ، أو الجمع في 
نبياء وكبار أتباعهم ، فاكتفى قوله أنبيائهم بإزاء المجموع مح الاهود الاهود والنقارى ، أو المراد األ

 بذمر األنبياء ، ويؤيد قوله في رواية مسلم } كانوا اتخذوح قبورأنبيائهم وقالحاهم مساجد { .
قال } إذا مات فاهم الرجل  –يعني حداث الكنيسة  –ولهذا لما أفرد النقارى في الحداث الذ  سبل 

} قبور أنبيائهم { أو المراد باالتخاذ أعم مح أح القالح { ولما أفرد الاهود في الحداث الذ  بعده قال 
يكوح ابتداعًا أو اتباعًا فالاهود ابتدعت والنقارى اتبعت ، وال ريب أح النقارى تعظم قبور كثار مح 

 األنبياء ، الذاح تعظمهم الاهود اهـ ..
 إشكال آخر

فيه إشكال ، لم أجد مح  حداث } لعح هللا الاهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد { حداث قحيح ، لكح
 تنبه له أو أشار إليه ولم أهتد لحله ، والجواب عنه .

فمح وجد جوابًا قحيحًا مقنعًا فلابانه مشكورًا ، مثابًا عليه عند هللا تعالى ، نسأله سبحانه أح اوفقنا 
، وباهلل  لفهم كالم رسوله قلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، فهمًا قحيحًا ، موافقًا لقواعد الشريعة

 التوفال ، واإلشكال المشار إليه ، اتباح بوجوه :
 الوجه األول :

 أح الاهود لعنهم هللا نسبوا إلى هللا ماال الال بجالله .

 

 قالوا : أح هللا فقارًا ونحح أغنياء ، وقالوا : اد هللا مرلولة .
 هللا الندم . وقالوا : لما خلل هللا السماوات واألرض استراح اوم السبت ونسبوا إلى

وقالوا : لما سلط علاهم بختنقر فقتل فاهم ، وشردهم إلى بابل ، ندم على ذلك ، وشد شعر رأسه 
حسرة وندامة ، ويعتقدوح في هللا أنه جسم ، تعالى عح قولهم علوًا كبارًا فمح انسب إلى هللا هذه 

 النقائص ، ال اتقور منه أح اتخذ قبور أنبيائه مساجد .



 : الوجه الثاني
أح الاهود لعنهم هللا ، آذوا أنبيائهم قال هللا تعالى:} َيا َأاَُّها الَِّذاَح آَمُنوا ال َتُكوُنوا َكالَِّذاَح آَذْوا ُموَسى 

 (69َفَبرَّأَُه َّللاَُّ ِممَّا َقاُلوا َوَكاَح ِعْنَد َّللاَِّ َوِجاهًا { )األحزاب:
قلى هللا عليه وعلى آله وسلم } كانت بنوا  ثبت في القحيحح عح أبي هريرة قال : قال رسول هللا

إسرائال يرتسلوح عراة انظر بعضهم إلى سوءة بعض وكاح موسى عليه السالم يرتسل وحده ، فقالوا 
: وهللا ما يمنع موسى أح يرتسل معنا إال أنه أدر ، فذهب يرتسل اومًا فوضع ثوبه على حجر ، 

م بآثاره ، يقول ثوبي حجر ثوبي ، حتى نظرت بنو ففر الحجر بثوبه قال : فجمع موسى عليه السال
إسرائال إلى سوءة موسى وقالوا : وهللا ما بموسى مح بأس ، فقام الحجر حاح نظر ، فأخذا ثوبه 

 فطفل بالحجر ضربًا { وللحداث طرق في قحيح البخار  وغاره .
بكالم دل على جهله ومع هذا طعح فيه الشاخ عبد الوهاب النجار في ققص األنبياء ، وتكلم فيه 
 بقواعد علم الحداث واألقول ، مع جرأته على القول برار علم وال تثبت .

ِ ِإَليْ  ْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد َتْعَلُموَح َأنِ ي َرُسوُل َّللاَّ ُكْم { وقال هللا تعالى: }َواِ 
 يات :( جاء في أذية قومه روا5)القف: مح اآلية

منها : ما رواه الحاكم وقححه عح ابح عباس في ققة قاروح أنه اتفل مع بني إسرائال أح اتهموا 
 موسى عليه السالم أنه زنى ببري مح براياهم .

 

ومنها : ما رواه الحاكم وغاره عح ابح عباس عح علي رضي هللا عنه قال : قعد موسى وهاروح 
ت بنوا إسرائال لموسى عليه السالم : أنت قتلته ، كاح أشد الجبل ، فمات هاروح عليه السالم فقال
 حبًا لنا منك وألاح ، فأذوه في ذلك .

فأمر هللا المالئكة علاهم السالم ، فحملوه فمروا به على مجالس بني إسرائال ، وتكلمت المالئكة 
 بموته ، فبرأه هللا مح ادعائهم بقتله .
 (138َنا ِإَلهًا َكَما َلُهْم آِلَهٌة{)األعراف: مح اآليةمنها : قولهم له }َيا ُموَسى اْجَعْل لَ 

 ( ،24ومنها : قولهم له }َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َهاُهَنا َقاِعُدوَح { )المائدة: مح اآلية
ومنها : أنهم رموه بالسحر والجنوح ، وقد فعلوا هذا كله وغاره مع موسى عليه السالم وهو أكبر 

 يائهم وقاحب التوراة التي فاها شريعتهم .أنب
وآذوا داود عليه السالم ، اتهموه بأنه عشل امرأة أوريا وزنى بها ، وأخبرته أنها حملت منه وخاف 
الفضيحة فأرسل إلى زوجهل وكاح في غزوة ، بحجةأح يسأله عح سار القتال ، وققد أح الم 

خوانه في القتال ، بزوجته ، فتنتفي التهمة عنه ، ولكح أوريا كاح ت قيًا ، لم يحب أح اتمتع بزوجه ، وا 
فنام على باب داود ، فأرسل إلى قائد الجيش يأمره أح اجعل أوريا في الذاح يحملوح التابوت فال 



ارجع حتى يموت أو انتقر ، فمات ، وهي الققة المشار إلاها في القرآح بنبأ الخقم ، غار أح 
ا رأى امرأة أوريا وأعجبته طلب مح زوجها أح اتنازل عنها له ، المفسريح لطفوها فقالوا : إنه لم

 والققة مكذوبة مح أقلها ، بجميع ما قال فاها ، كما بانته ققة داود عليه السالم ..
وأنكروا نبوة سليماح عليه السالم ، وقالوا : كاح ملكًا حكيمًا بنى ملكه على السحر ، قال اله تعالى 

َياِطاُح َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَح َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُح{ )البقرة: مح اآلية}َواتََّبُعوا َما َتْتلُ   (…………102وا الشَّ

 

وقالوا عح عيسى عليه السالم إنه ابح اوسف النجار ورموا مريم علاها السالم بالزنا ، قال هللا تعالى 
 (156آلية}َوَقْوِلِهْم َعَلى َمْرَيَم ُبْهَتانًا َعِظيمًا { )النساء: مح ا

 فكاف تتفل أذاتهم لألنبياء ، مع اتخاذ قبورهم مساجد ؟
 الوجه الثالث:

أح الاهود لعنهم هللا قتلة األنبياء والقالحاح ، سجل هللا علاهم ذلك في عدة آيات مح القرآح الكريم ، 
 في سورة البقرة :

 61َح النَِّباِ اَح ِبَرْاِر اْلَحلِ  { اآلية }َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوا َيْكُفُروَح بآَياِت َّللاَِّ َوَيْقُتُلو 
 87اآلية  }َأَفُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما ال َتْهَوى َأْنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفِريقًا َكذَّْبُتْم َوَفِريقًا َتْقُتُلوَح {

 91ِمِناَح{ آية }ُقْل َفِلَم َتْقُتُلوَح َأْنِبَياَء َّللاَِّ ِمْح َقْبُل ِإْح ُكْنُتْم ُمؤْ 
 وفي سورة آل عمراح :

ِباْلِقْسِط ِمَح النَّاِس  } ِإحَّ الَِّذاَح َيْكُفُروَح ِبآَياِت َّللاَِّ َوَيْقُتُلوَح النَِّباِ اَح ِبَرْاِر َحل   َوَيْقُتُلوَح الَِّذاَح َيْأُمُروحَ 
ْرُهم ِبَعَذاب  َأِليم  )  ( {21َفَبشِ 
 112ْكُفُروَح ِبآَياِت َّللاَِّ َوَيْقُتُلوَح اأَلنِبَياَء ِبَرْاِر َحل   { آية } َذِلَك ِبَأنَُّهْم َكاُنوا يَ 

ُم اأَلنِبَياَء ِبَرْاِر َحل   } َلَقْد َسِمَع َّللاَُّ َقْوَل الَِّذاَح َقاُلوا ِإحَّ َّللاََّ َفِقاٌر َوَنْحُح أَْغِنَياُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلهُ 
 (181َذاَب الَحِريِل { )َوَنُقوُل ُذوُقوا عَ 

 (183{ ) } ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل مِ ح َقْبِلي ِباْلَباِ َناِت َوِبالَِّذ  ُقْلُتْم َفِلَم َقَتْلُتُمَوُهْم ِإح ُكنُتْم َقاِدِقاحَ 
 وفي سورة المائدة

لََّما َجاَءُهْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوى َأنُفُسُهْم َفِريقًا َكذَُّبوا } َلَقْد َأَخْذَنا ِماَثاَق َبِني ِإْسَراِئاَل َوَأْرَسْلَنا ِإَلْاِهْم ُرُساًل كُ 
 ( {70َوَفِريقًا َيْقُتُلوَح )
 وفي سورة النساء

 



اَثاَقُهْم َوُكْفِرِهم ِبآَياِت َّللاَِّ َوَقْتِلِهُم اأَلْنِبَياَء ِبَرْاِر َحل   { آية   155} َفِبَما َنْقِضِهم مِ 
 تاح :وفي هذه اآليات نكت

أحداهما : أح التعبار بالفعل المضارع ) يقتلوح ( يفاد أح قتل الاهود لألنبياء علاهم السالم ، اتجدد 
 مرة بعد أخرى ، ولم انقطع في وقت مح األوقات ..

ِريقًا َكذَّْبُتْم َوَفِريقًا واألخرى : أنه قوله تعالى } َأَفُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما اَل َتْهَوى َأنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َففَ 
 ( {87َتْقُتُلوَح )

لفظ كلما فاهما يفاد التكرار والعموم ، والمعنى أ، الاهود في جميع عقورهم ، ال اخلوا حالهم مع 
أنبياءهم مح أمريح : التكذاب والقتل ، وال يمكح أح يقال : مر علاهم عقرًا لم يقتلوا فيه نبيًا أو 

 ا .قالحًا ، وينبني على هذ
 الوجه الرابع:

أح قتل األنبياء أمر عاد  عند الاهود لعنهم هللا ، ال اروح فيه ما انكر ويستقبح ، بل قد يفتخروح 
به ، كما في شأح عيسى عليه السالم ، زعموا أنهم قتلوه ، وقالوا متبجحاح مستهزئاح }ِإنَّا َقَتْلَنا 

 ( .157{ )النساء: مح اآليةاْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَح َمْرَيَم َرُسوَل َّللاَِّ 
 الوجه الخامس :

أنهم إلقرارهم على عادتهم الخباثة في قتل األنبياء ، حاولوا قتل النبي قلى هللا عليه وعلى آله 
وسلم مرتاح مع أنهم كانوا انتظروح ظهوره ، ويستنقروح به إذا حاربوا أعدائهم ، قال هللا تعالى: 

 (.89َكَفُروا ِبِه َفَلْعَنُة َّللاَِّ َعَلى اْلَكاِفِريَح {)البقرة: مح اآلية}َفَلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا 
ثبت في القحيحاح وغارهما أنهم سموا ذراع شاة وقدموها للنبي قلى هللا عليه وعلى آله وقحبه 

 وسلم ، فذاق منها وأخبرته الذراع أنها مسمومة ، وبقي أثرها يعاوده كل سنة حتى قال عند انتقاله إلى
الرفال األعلى: } ما زالت أكلة خابر تعاودني حتى كاح هذا أواح انقطاع أبهر  { فمات قلى هللا 

 عليه وعلى آله وقحبه وسلم شهادًا .

 

ومرة أخرى خرج النبي قلى هللا عليه وعلى آله وقحبه وسلم إلى اهود بني النضار يستعانهم في 
القاسم نعانك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه ، دية قتالاح مح حلفائهم ، فقالوا : نعم يا أبا 

اجلس حتى تطعم وترجع بحاجتك وجلس النبي بجانب جدار مح باوتهم ، فخال بعضهم ببعض 
وقالوا : إنكم لم تجدوا الرجل على مثل حليه فمح رجل يعلوا البات فالقي عليه قخرة فاريحنا منه ؟ 

لك ، وقعد لالقي عليه ضخرة كما قال ، فأتى الخبر فانتدب لذلك عمر بح جحاش ، فقال : أنا لذ
إلى النبي قلى هللا عليه وعلى آله وقحبه وسلم مح السماء بما أرادوا به مح الردر فقام راجعًا إلى 

 المدانة ، ومعه أبو بكر وعمر وعلي وغارهم مح القحابة .



ئهم وآذوهم وقتلوهم  ، وكذبوا أنبيافتاريخ الاهود لعنهم هللا ، سلسلة اعتداءات متوالية كفروا بآيات هللا
 وقتلوا قلحائهم ، ونفوا نبوة سليماح وقتلوا يحاى وزكريا ، وقدموا رأس يحاى هدية لراققة عاهرة ..

 فكاف يمكح مع هذا أح اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؟
 الوجه السادس :

ح قبورهم أنه ال يعرف قبر نبي إسرائالي ، أو قالح منهم ، في مكاح معاح بالتحداد ، فكاف اتخذو 
مساجد وهم اجهلونها ؟ وقال زكرة بح عبد هللا سمعت النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم يقول: ) 

 (.1لو أعرف قبر يحاى بح زكريا لزرته ( قال ابح عبد البر إسناده ليس بالقو  فضعفه قريب)
 الوجه السابع :

ح كانوا يعتقدوح فيه بالتجسي م والتشبيه ، وكنائسهم خالية ال قبر فاها أح الاهود اؤمنوح بإله واحد ، وا 
 وال قورة ، والطائفة العزيزية منهم ، انقرضت قبل عهد النبوة ، وهم ال يعرفوح قبر عزيز أيضًا .

 الوجه الثامح :
__________ 

( رواه أبو موسى المداني مح طريل بقية عح عمرو بح عتبة عح أبيه عح زيادة بح سمية سمعت 1)
 زكرة به .

 

القرآح العظيم ذكر أنواع المعبودات التي عبها المشركوح ، مح عهد نوح عليه السالم ، فذكر  أح
المالئكة وعيسى وعزيرا والشيطاح وفرعوح والجح والشمس والقمر والشعرى والكواكب وودًا وسواعًا 

ء في كتب ويروث ويعوق ونسرا وعجل السامر  وبعال والالت والعزى ومناه والتماثال واألقنام ، وجا
السارة ذكر اساف ونائلة وهبل والنار معبودة فارس ، ولم يأت في القرآح وال كتب السارة أح قبرًا عبد 

 مح دوح هللا أو حقل به إشراكًا كما حقل في المعبودات المذكورة .
 الخالقة

 اتلخص مما مر أمور :
ه للجمع بانه وباح ما سبل أحداها : أح حداث لعح هللا الاهود موقوف عح العمل به حتى اوجد وج
 مح الوجوه المذكورة ، ألنه ال اجوز العمل بدلال مع وجود ما يعارضه .

ثاناها : أح السجود للقبور وعبادتها ، شرك قريح معلوم مح الداح بالضرورة ، كعبادة األوثاح 
 واألقنام .

 ت في مسجد مبنيثالثها : أح بناء المسجد على القبر غار اتخاذه مسجدًا ، وغار دفح الما
 أما األول : فقد باناه فيما سبل بدلاله .

وأما اآلخر : فقال ابح سعد في الطبقات : أخبرنا محمد بح عبد هللا األنقار  أخبرنا محمد بح 



 عمرو عح أبي سلمة بح عبد الرحمح ، ويحاى بح عبد الرحمح بح حاطب ، قاال :
ليه وعلى آله وسلم ؟ قال قائل منهم عند المنبر وقال قال : أبو بكر أباح ادفح رسول هللا قلى هللا ع

 قائل منهم : حاث كاح يقلي اؤم الناس .
وقال أيضًا : أخبرنا معح بح عيسى أخبرنا مالك بح أنس أنه بلره أح رسول هللا قلى هللا عليه 

 وعلى آله وسلم لما توفى قال ناس ادفح عند المنبر .
هللا عليه وعلى آله وسلم عند المنبر أو حاث اؤم الناس ، إال فهؤالء الناس لم يشاروا بدفنه قلى 

 لعلمهم بأح هذا الادخل في بناء مسجد على القبر وهؤالء كانوا قحابة .
وهنا انتهي ما أردته مح الكالم على معنى اتخاذ القبور مساجد ، وفي كتاب ) إتقاح القنعة في 

فيه قبور وبانت قحتها ، فلانظره مح أراد تحقال معنى البدعة ( تكلمت على القالة في مسجد 
 ذلك ..

 وباهلل التوفال

 

 بسم هللا الرحمح الرحيم
 هاهنا مسائل اجب أح ننبه علاها

 المسألة األولى :
تقرر في علم األقول أح األمة اإلسالمية ال تجتمع على ضاللة ، لقول النبي قلى هللا عليه وعلى 

لضاللة ( وله طرق كثارة ذكرتها في تخريج أحاداث منهاج آله وسلم ) ال اجمع هللا أمتي على ا
 البيضاو  ، وهو متواتر ، فاألمة معقومة في إجماعها عح الخطأ والضالل .

 وهذا مقرر في علم األقول بأدلته .
 المسألة الثانية :

ضاق المسجد النبو  عح المقلاح ، فلم يعد يستوعبهم بعد الزيادة التي زادها عمر بح الخطاب 
وعثماح بح عفاح رضي هللا عنهما ، فأمر الولاد بح عبد الملك ، عامله على المدانة المنورة عمر 
دخالها في المسجد توسعة له ، فدخل فيه بات عائشة  بح عبد العزيز بهدم باوت أمهات المؤمناح وا 

على دخول رضي هللا عنها وفيه القبور الثالثة فبكى اومئذ كثار مح الناس على هدم الباوت ، ال 
القبور في المسجد ، وكاح ال بد مح الهدم ، ألنالمقلحة اقتضته والذ  قام بذلك ونفذ عمر بح عبد 
العزيزالعالم القالح ، ولم ار هو وال غاره مح العلماء أح إدخال القبور في المسجد مخالف للداح 

فلم ابح  –يفة راشدًا وكاح خل –وللحداث ، ومبااح لمقاقد الشريعة ، ثم تولى الخالفة بعد ذلك 
جدار يحجز باح القبر الشريف والمسجد ، ولم يقترح عليه ذلك أحد مح العلماء في عقره ، ثم جاء 

 أئمة المسلماح لزيارة المسجد النبو  وفيه القبور ، فلم انكروا ذلك .



يه بعمل وكاح اإلمام مالك مسموع الكلمة عند أبي جعفر المنقور ،الخليفة العباسي ، ولو أشار عل
 حاجز باح الروضة والمسجد لنفذه في الحال ، لكنه لم يشر عليه بذلك .

وتوالت القروح ، والمسجد النبو  ازار مح طبقات األمة على اختالف أنواعها ، والروضة الشريفة 
داخلة ، ازورنها ويتبركوح بها ، واهدوا لها الهدايا المختلفة ، وهذا إجماع قطعي ، يفاد أح وجود 

 بر في المسجد ال شيء فيه .الق

 

يضاف إلى هذا اإلجماع القطعي حداث )) ما باح قبر  ومنبر  روضة مح رياض الجنة (( وهذا 
ح كاح قد رواه بلفظ باتي  الحداث ترجم له البخار  بقوله : باب فضل ما باح القبر والمنبر ، وا 

بر  في رواية ابح عساكر ، ورواه فاإلشارة إلى أح قبره في باته ، وجاء في قحيح البخار  بلفظ ق
 جماعة بلفظ قبر  أيضًا .

قال البزار : حدثنا محمد بح عبد الرحيم ثنا محمد بح إسحاق ، حدثنا عبادة بنت نابل عنعائشة بنت 
سعد عح أباها أح النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )) ما باح قبر  ومنبر  أو قبر  ومنبر  

 (( .روضة مح رياض الجنة 
قال الحافظ والهاثمي : رجاله ثقات ، قلت : سعد هوابح أبي وقاص ، ومحمد بح إسحاق روى له 
البخار  ، وهو ضعاف في روااته عح مالك ، وقال البزار أيضًا حدثنا عبد القمد ابح سليماح 
بي المروز  ثنا أبو نباته ثنا سلمة بح ورداح عح أبي سعاد بح المعلى عح علي بح أبي طالب وأ

هريرة عح النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال )) ما باح قبر  ومنبر  روضة مح رياض الجنة 
. )) 

 وقال الخطاب في موضح أوهام الجمع والتفريل :
أخبرنا الحسح بح أبي بكر أخبرنا أحمد بح إسحاق بح ناخاب الطابي ثنا الحسح بح المثنى ثنا عفاح 

إسحل بح شرفي مولى ابح عمر قال : حدثني أبو بكر بح عبد الرحمح ثنا عبد الواحد بح زياد ثنا 
بح عبد هللا بح عمر عح ابح عمر قال : حدثني أبو سعاد الخدر  قال : قال رسول هللا قلى هللا 

 عليه وعلى آله وسلم )) ما باح قبر  ومنبر  روضة مح رياض الجنة (( .
 : 1ج  431وقال الخطاب في الموضح أيضًا ص 

ني األزهر  حدثنا علي بح عمر الحافظ حدثني محمد ابح محمد بح داود السجستاني ثنا مكي أخبر 
بح عبداح ثنا يحاى بح محمد بح يحي الذهلي حدثنا أحمد بح المنذر القرشي ثنا مالك عح نافع عح 
ابح عمر قال : قال رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم )) ما باح قبر  ومنبر  روضة مح 

 ياض الجنة (( .ر 

 



ورواه أبو النعيم في الحلية مح طريل عبد هللا بح نافع عح مالك عح نافع عح ابح عمر قال : قال 
ح  رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم )) ما باح قبر  ومنبر  روضة مح رياض الجنة وا 

 منبر  لعلى حوضي (( .
 بح زيد وجابر بح عبد هللا وعمر بح وللحداث طرق عح ابح سعاد الخدر  وأم سلمة وعبد هللا

الخطاب وأبي هريرة ، وأساناد أحاداثهم مذكورة في كتاب إحياء المقبور وهو حداث قحيح جدًا ، 
 ويؤخذ منه أمراح :

 احداهما : استحباب زيارة القبر الشريف ، والقالة في الروضة الشريفة .
نه ال اتيسر أح يكوح ما باح القبر والمنر روضة واآلخر : اإلشارة إلى إدخال القبر في المسجد ، أل

إال بكونهما داخل المسجد ، ال خارجه ، وهذا مدرك بالضرورة الحسية ، فاقتراح بعض المتزمتاح في 
هذا العقر : أح ابني جدار يحجز الروضة الشريفة عح المسجد ، خروج عح إجماع األمة ، وغفلة 

 .عما يفاده الحداث ، وتنطع يأبه الداح 
 المسألة الثالثة :

 أول ما بني المسجد على القبر ، في العهد النبو  وبياح ذلك :
أح أبا بقار الثقفي رضي هللا عنه انفلت مح المشركاح بعد قلح الحدابية ، وذهب إلى ساف 

البحر ، ولحل به أبو جندل بح سهال بح عمرو ، انفلت مح المشركاح أيضًا ، ولحل بهم أناس مح 
 تى بلروا ثالثمائة وكاح يقلي بهم أو بقار وكاح يقول :المسلماح ح

 هللا العلي األكبر مح انقر هللا فسوف انقر

 

وهذا رجز ، فلما لحل به أبو جندل ، كاح هو اؤمهم وكاح ال يمر بهم عار لقريش ، إال أخذوها 
 ، والرحم أال وقتلوا أقحابها ، فأرسلت قريش إلى النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم تناشده هللا

أرسل إلاهم ، فمح أتاك منهم فهو آمح ، وكتب رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم إلى أبي 
جندل وأبي بقار ليقدما عليه ، ومح معهم مح المسلماح أح الحقوا ببالدهم وأهلاهم ، فقدم كتاب 

يموت ، فمات وكتاب رسول رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم على أبي جندل ، وأبو بقار 
 هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم باده يقرأه ، فدفنه أبو جندل مكانه ، وبنى على قبره مسجدًا .
رواه موسى بح عقبة في المراز  ، وابح إسحاق في السارة عح الزهار  عح عروة عح المسور 

وسى بح عقبة ، فأنها أقح ومرواح ، وكاح اإلمام مالك يقول : عليكم بمرازى الرجل القالح م
 المرازى .

 وكاح يحاى بح معاح يقول : كتاب موسى بح عقبة عح الزهر  مح أقح هذه الكتب
قال أخي في كتاب إحياء المقبور : وبال شك ادر  كل ذ  حس سليم يعرف سارة القحابة مع 



وال اذكرونه له  رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم أنه ال يمكح إحداث أمر عظيم مثل هذا
 قلى هللا عليه وعلى آله وسلم .

وكذلك يستحال أح يحدث مثل هذا مح أقحابه ، ويكوح حرامًا اجر إلى كفر وضالل ، ثم ال يعلمه 
هللا تعالى به ، كما أعلمه بمسجد الضرار وبققد أقحابه مح بنائه ، وأمر بهدمه ، فإذح ال شك أح 

علم ببناء المسجد على قبر أبي بقار ولم يأمر بهدمه ، إذ لو النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 أمر بذلك لنقل في الخبر نفسه أو في غاره ألنه شرع ال اجوز أح يضيع اهـ .

ويؤيد هذا أح أبا جندل رجع إلى المدانة بأمر النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم فال بد أنه حكى 
 ساحل البحر . –كسر الساح وساف ب –له جميع أعمالهم في ساف البحر 

 المسألة الرابعة :

 

ال اوجددلال على حرمة القالة في مسجد فيه قبور ، ولم يقل أحدمح األئمة بذلك ، بل هم 
 مجمعوح على وجود القبور في المسجد النبو  ..

وحداث }} لعح هللا الاهود اتخذوا مح قبور أنبيائهم مساجد {{ ال اجوز االستدالل به مح جهة 
 عارضة القرآح له ، وال اوجد وجه للجمع بانهما .م

وحداث }} أولئك إذا كاح فاهم الرجل القالح بنوا على قبره مسجدًا وقورا فيه تلك القور أولئك 
شرار الخلل عند هللا اوم القيامة {{ سبب وروده أح أم حبابة وأم سلمة ذكرتا للنبي قلى هللا عليه 

شة كنيسة يقال لها مارية ، فاها تماثال وتقاوير ، فأخبر النبي قلى وعلى آله وسلم أنهما رأتا بالحب
هللا عليه وعلى آله وسلم أح وضع التقاوير في أماكح عبادتهم مح قبيح فعلهم ، مع أح التقاوير 
منهي عنها في الباوت فكاف بأماكح العبادة ؟ فالذم في الحداث منقب على التقاوير ال على بناء 

افل القرآح في قول هللا تعالى } قال الذاح غلبوا على أمرهم لنتخذح علاهم مسجدًا { المسجد ، ألنه او 
( ويؤيد هذا أح عمر رضي هللا عنه لما ذهب إلى بات المقدس وعزمه راهب أح اتردى عنده 1()1)

في الكنيسة قال له عمر : إنا ال ندخل كنيستكم لما فاها مح التقاوير ، وتردى معه خارجها ، 
 وير هي مقدر الذم ومبعثه .فالتقا

 ومح استدل بالحداث على حرمة بناء المسجد على القبر ، لم يفهم معناه لرفلته عح سبب وروده .
 المسألة الخامسة :

اعترض المبتدع األلباني ، على أخي في استدالله لبناء المسجد على قبر بآية الكهف ، ألح هللا 
 ضه على أمريح :تعالى أقرهم على ما قالوا ، وبنى اعترا

األول : ال يقح اعتبار عدم الرد علاهم إقرار لهم ، إال إذا ثبت أنهم كانوا مسلماح قالحاح ، وليس 
 في اآلية إشارة إلى ذلك ، بل يحتمل أنهم كانوا كفار وفجار وهو األقرب



__________ 
 21( الكهف 1)

 

وعلى آله وسلم وذكر حداث } لعح هللا  الثاني : أح هللا رد قنيعهم على لساح رسوله قلى هللا عليه
الاهود والنقارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد { ثم قال : فأ  رد أوضح مح هذا ؟ وذكرا ، مح 
يستدل بهذه اآلية على خالف األحاداث القحيحة كمثل مح يستدل على جواز قنع التماثال 

سالم } يعملوح له ما يشاء مح محاريب واألقنام ، بقوله تعالى في الجح المذللاح لسليماح عليه ال
 ( اهـ .1()1وتماثال وجفاح كالجواب وقدور راسيات { )

 وما أبداه خطأ محض ال نقاب له مح القواب وبياح ذلك :
ح قال به بعض المفسريح  أح احتمال أح يكوح مقترحوا بناء المسجد كفار بعاد جدًا يأباه السياق ، وا 

.. 
س والسدى وغارهما أح أهل البلد كاح فاهم مشركوح انكروح البعث ، والقواب : ما ذكره ابح عبا

وملكها ومنمعه مسلموح ، فلما عثروا على أهل الكهف ، وعلم أهل البلد أنهم قاموا بعد قروح ، 
انتقر الملك على منكر  البعث بدلال ماد  محسوس ، ولما رجع الفتية إلى كهفهم ، تنازع أهل 

هم الملك  -لمشركوح } ابنوا علاهم بنيانا { وقال الذاح غلبوا على أمرهم البلد في شأنهم ، فقال ا
( مح المعقول جدا أح ابنى المسلموح على فتية مؤمناح ، 1} لنتخذح علاهم مسجدا { ) -وأقحابه 

 وليس مح المعقول أبدأ أح يقترح المشركوح بناء مسجد وال اوافقوح عليه .
ليك أمثلة مح ذلك ولم يقع وال اجوز أح يقع أح يحكى  هللا تعالى عمال أو قوال لكافر ثم يقره عليه ، وا 

: 
__________ 
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سلم } ال تقم فيه نبه هللا على مسجد الضرار وفساد نية بانايه وقال لنبيه قلى هللا عليه وعلى آله و 
( فرد علاهم بقوله } قل فلم يعذبكم بذنوبكم 2أبدا { وقال الاهود والنقارى } نحح أبناء هللا وأحباؤه { )

( فرد علاهم } غلت أاداهم ولعنوا 3( وقال الاهود } اد هللا مرلولة { )2* بل أنتم بشر ممح خلل { )
( فرد علاهم } سنكتب ما قالوا وقتلهم 4أغنياء { ) ( وقال الاهود } إح هللا فقار ونحح3بما قالوا { )



( فرد علاهم 5( وقال المشركاح } اتخذ هللا ولدا { )4األنبياء برار حل ونقول ذوقوا عذاب الحريل { )
 } بل عباد منكروح {

وهكذا ال نجد قواًل لكافر أو مشرك يحكيه هللا تعالى إال أعقبه برده ، وهذا ما ارجح أح مقترح بناء 
 لمسجد على أهل الكهف مسلموح .ا

وحداث }} لعح هللا الاهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد {{ ال يقح االستدالل به وال اجوز العمل به ، 
لما سبل مح بيانه ، فاالستدالل بآية الكهف قحيح ، ال اوجد ما يعارضه ، وتنظار االستدالل بآية 

 سبأ ، غفلة كبارة عح سياق اآلاتاح .
اجب اعتباره في الكالم على أى آية مح القرآح الكريم وترك اعتباره اوقع في خطأ كبار ،  والسياق

كما هنا ، فسياق آية سبأ في الكالم على الملك تالذ  خص هللا به سليماح عليه السالم حاث قال } 
 ( فأجاب هللا له وذكر تسخار1()1قال رب اغفر لي وهب لي ملكًا ال انبري ألحد مح بعد  { )

الجح مح جملة ما خقه به ، فاالستدالل بها على إباحة التماثال ال يقح وال اجوز اؤيد ذلك أح 
النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم أمسك شيطانًا كاح يشرله في قالته ، وخنقه حتى سال لعابه 

ل } ثم على اديه الشريفة ، وهم أح اربطه بسارية في المسجد حتى يقبح ويراه قبياح المدانة قا
( فأطلقته { فهذا الحداث 1تذكرت قول أخي سليماح } هب لي ملك ال انبري ألحد مح بعد  { )

اباح أح ما أعطيه سليماح خاص به ، ال يكوح لراره وال اجوز له أم سياق آية الكهف ، فهو اختلف 
 عح هذا غاية االختالف حسبما مر بيانه بالتفقال .

__________ 
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 السادسة :المسألة 
حداث القحيحح } ال تشد الحال إال إلى ثالث مساجد ، المسجد الحرام ومسجد  والمسجد األققى 
{ أخذ بظاهره بعض العلماء فمنع السفر إلى غار هذه المساجد المذكورة في الحداث ، وهذا ضعاف 

 ، ألنه يقتضي منع السفر للتجارة وطلب العلم وقلة الرحم وغار ذلك .
ابح حجر في فتح البار  : قال بعض المحققاح } إال إلى ثالث مساجد { المستثنى منه  قال الحافظ

محذوف ، فأما أح يقدر عامًا فيقار : ال تشد الرحال إلى مكاح في أى أمر كاح إال إلى ثالثة 
مساجد ، أو أخص مح ذلك ، ال سبال إلى األول إلفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وقلة الرحم 

لعلم وغارها فتعاح الثاني ، واألولى أح يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو ال تشد الرحال إلى وطلب ا
مسجد للقالة فيه إال إلى المساجد الثالث ، فابطل بذلك قول مح منع شد الرحال إلى زيارة القبر 

 الشريف ، وغاره مح قبور القالحاح اهـ ..



فضل لذاتها حتى تشد الرحال إلاها غار البالد  وقال تقي الداح السبكي : ليس في األرض بقعة لها
الثالثة ، ومراد  بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ، ورتب عليه حكما وشرعيًا ، وأما غارها مح البالد 
فال تشد الرحال إلاها لذاتها ، بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك مح المندوبات أو المباحات ، 

عضهم ، فزعم أح شد الرحال لمح في غار الثالثة داخل في المنع ، قال : وقد التبس ذلك على ب
وهو خطأ ، ألح االستثناء إنما يكوح مح جنس المستثنى منه ، فمعنى الحداث : ال تشد الرحال إلى 
مسجد مح المساجد ، أو إلى مكاح مح األمكنة ، ألجل ذلك المكاح إال إلى الثالثة المذكورة ، وشد 

 أو طلب علم ليس إلى المكاح ، بل مح في ذلك المكاح اهـ .الرحال إلى زيارة 
وذكر عنده القالة في  –ويؤيده ما رواه أحمد مح طريل شهر بح حوشب قال : سمعت أبا سعاد 

فقال : قال رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم } ال انبري للمقلي أح يشد رحاله إال  –الطور 
 ر المسجد الحرام والمسجد األققى ومسجد  { .إلى مسجد تبترى فيه القالة غا

 

ح كاح فيه بعض الضعف اهـ .  قال الحافظ : وشهر حسح الحداث ، وا 
وروى البزار عح عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا قلى هللا عليه وعلى آله وسلم } أنا 

، ويشد إليه الرواحل ، المسجد خاتم األنبياء ومسجد  خاتم مساجد األنبياء ، أحل المساجد أح ازار 
الحرام والمسجد األققى ومسجد  { في سنده عح موسى ابح عبادة الربذ  وثقه ابح سعد ووكيع ، 

 والجمهور ضعفوه لكنهم وقفوه بالقالح .
وقال زيد بح الحباب : كنا عند موسى بح عبادة بالربذة فأقمنا عنده ومرض ومات فأتات قبره ومعي 

يح المسك يفوح مح قبره ، فجعلت أقول لرفيقي : أما تشم ؟ أما تشم ؟ وليس رفال لي ، فجعل ر 
 بالربذة اومئذ مسك وال عنبر .

( وليس بالحافظ وأحسب إنما ققر به عح حفظ الحداث 1قال البزار : موسى بح عبادة رجل مفاد )
ى مسجد غار شرله بالعبادة ، وهذا الحداث مؤيد بحداث شهر ، وهما يفاداح ترك شد الرحلة إل

المساجد الثالثة ، فلو نذر شخص قالة ركعتاح أو أكثر ، بجامع القروياح أو األزهر ، لم الزمه أح 
 يشد الرحلة إليه ويفي بنذره بالقالة في أ  مسجد ببلده ..

ولو نذر القالة في أحد المساجد الثالثة ، لزمه الرحلة إلاها عند الجمهور ، ألنها مساجد األنبياء 
(2( )1.) 

__________ 
في ترجمة المفاد محمد بح أحمد بح محمد بح  979ص  3( ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ ج1)

سماني المفاد ، قال الذهبي : فهذه العبارة  –يعني الحمال  –يعقوب ، أنه قال : موسى بح هاروح 
يفاد أنها استعملت قبل  أول ما استعملت لقبًا في هذا الوقت ، قل الثالثمائة اهـ ، قلت : كالم البزار



 . 282والبزار توفي سنة  153ذلك ، فإح موسى توفي سنة 
ألح مسجد مكة بناه إبراهيم عليه والسالم ومسجد المدانة بناه النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم ، 

 ومسجد المقدس بناه يعقوب عليه السالم وجدده سليماح عليه السالم .

 

أبو الحسح العسكر  وأبو موسى المداني مح طريل يقية عح عمرو بح وروى أبو الفتح األزد  و 
عتبة عح أبيه عح زيادة ابح سمية سمعت زكرة بح عبد هللا يقول : سمعت رسول هللا قلى هللا عليه 
وعلى آله وسلم يقول )) لو أعرف موضع قبر يحاى لزرته (( قال أبو حاتم : زيادة بح سمية ليس 

  استخلفه معاوية ، وقال ابح عبد البر : ليس إسناده بقو  ، ومح المعلوم هو األمار المشهور الذ
 أح قبر يحاى عليه السالم بالشام ، فالحداث يفاد جواز الرحلة لزيارة القبور .

والقرآح اؤيده في ذلك ألح هللا تعالى رخص في كتابه الكريم للمسافر أح اتيمم ويققر القالة ، 
السفر بأح يكوح للمساجد الثالثة ، بل جعله سفرًا عامًا يشمل السفر  ويفطر في رمضاح ، وبم يقاد

للتجارة وطلب العلم وقلة الرحم وزيارة األخواح والقالحاح أحياء وأمواتًا ، وزيارة الفسحة والنزهة 
وكل سفر واجب أو مندوب أو مباح ، وهذا هو اليسر الذ  أراده هللا لنا في قوله تعالى } اريد هللا 

 ليسر وال اريد بكم العسر {بكم ا
 المسألة السابعة :

تواتر عح النبي قلى هللا عليه وعلى آله وسلم قال } جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل 
مح أمتي أدركته القالة فعنده مسجده وطهورة { وهذا مح خقائص النبي قلى هللا عليه وعلى آله 

 وسلم ، بإجماع العلماء .
سخ وال يستثنى منها ولهذا حمل العلماء الحداث الوارد عح القالة في المقبرة على والخقائص ال تن

الكراهة ولم يحملوه على البطالح ، بل حتى مح حمل النهي عح التحريم قال أح القالة قحيحة ، 
ونص الحافظ الباهقي والحافظ ابح عبد البر ، والحافظ بح حجر على أح الحداث } ال تجلسوا على 

وال تقلوا إلاها { محمول على الكراهة فقط ، بل رجح حافظ المررب ابح عبد البر عدم القبور 
 الكراهة واعتمادهم في ذلك كله على الحداث السابل ذكره .

 فتاو  الديار المقرية
 وأما نص الفتوى لمفتي الديار المقرية على المذاهب األربعة :

 

ي المقبرة إذا كاح القبر باح اد  المقلي بحاث لو قال فقهاء مذهب أبي حنيفة : تكره القالة ف -1
 قلى قالة الخاشعاح وقع بقره عليه فإذا كاح القبر خلف المقلي وهو مستقبل القبلة فال كراهة .



 وقال فقهاء مذهب مالك : القالة في المقبرة جائزة بال كراهة إذا خلت عح النجاسة . -2
في المقبرة غار المنبوشة ، سواء كانت القبور أمامه  وقال فقهاء مذهب الشافعي : تكره القالة -3

أو خلفه ، أوعلى يمانه أو على شماله ، أما القالة في المقبرة المنبوشة بال حائل فباطلة ، لوجود 
 النجاسة بها .

وقال فقهاء مذهب أحمد بح حنبل : أح القالة في المقبرة التي تحتو  على أقل مح ثالث قبور  -4
 هة إذا لم يستقبل المقلي القبر ، وأح استقبله كانت القالة مكروهة .قحيحة بال كرا 

لذا كانت القالة في المقلى المسؤول عنها قحيحة بال كراهة في فقه األئمة أبي حنيفة ، ومالك ، 
 وأحمد ، ومكروهة في فقه اإلمام الشافعي رحمهم هللا اهـ .
فيه قبور باطلة ، فهو كاذب ، ادخل في قوله  ومح هنا يعلم أح مح قال أح القالة في المسجد الذ 

قلى هللا عليه وعلى آله وسلم } أجراؤكم على الفتيا أجراؤكم على النار { وحداث } مح حدث 
 بحداث يظح أنه كاذب فهو أحد الكذاباح { ..

 وهللا سبحانه وتعالى أعلم
 تم بحمد هللا كتابي

 بور ) أحمد عبد هللا الرمار  (إحياء المقبور بأدلة جواز بناء المساجد على الق
 اعالم الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد ) عبد هللا القدال الرمار  (

 


