
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:

فهذه مطوية يف حترمي الصالة يف املساجد اليت فيها قبور مجعتهتهتا 
من كالم أهل العلم وجعلههتا عتلتى  تؤتل ستوال وجتوا   ت  
 يسهل فهمها سائال من هللا أن جيعلها خالصة لوجهه الؤرمي .

 س:هتتل حصتتص الصتتالة يف املستتاجتتد التتيت يتتوجتتد فتتيتتهتتا قتتبتتور  
 ج: املساجد اليت فيها قبور ال يصلى فيها .

 س: ما الواجب جتاهها 

ج: جيب أن حنبش القبور وينقل رفاهتا إىل املقابر التعتامتة وجيتعتل 
 رفات كل قرب يف  فرة خاصة كسائر القبور .

 س:هل جيوز أن حبقى القبور يف املساجد  

ج: ال جيوز أن يبقى يف املساجد قبور ، ال قرب ويل وال غتهه    
ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى و ذر من ذلت  ، ولتعتن 
اليهود والنصارى على عملهم ذل  ، فقد ثبت عتنته صتلتى هللا 

" لعن هللا التيتهتود والتنتصتارى ابتذوا قتبتور عليه وسلم أنه قال :
أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي هللا عنها حيذر ما صتنتعتوا " 

 )925ومسلم ( (1330) أخرجه البخاري

وقتال عتتلتيتته الصتتالة والستتالم ملتتا أختتربحته أم ستتلتمتتة وأم  تبتتيتبتتة 
: " أولئ  إذا مات فيتهتم بؤنيسة يف احلبشة فيها حصاوير فقال 

الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فتيته حتلت  الصتور 
 مهفق على صحهه. أولئ   رار اخللق عند هللا "

ال وإن متن كتان قتبتلتؤتم كتانتوا أ “ وقال عليته الصتالة والستالم:
يهخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال حهخذوا القبور 

]خرجه مسلم عتن جتنتد  بتن ”  مساجد فإين أهناكم عن ذل  
فنهى عليه الصتالة والستالم عتن ابتاذ [. 932عبد هللا البجلي

القبور مساجد ولعن من فعل ذل  ، وأخرب : أهنم  رار اخللتق، 
 فالواجب احلذر من ذل .

 س: هتتتتتتل جيتتتتتتوز ابتتتتتتاذ مستتتتتتجتتتتتتد عتتتتتتلتتتتتتى التتتتتتقتتتتتترب   
ج: معلوم أن كل من صلى عند قرب فقد ابذه مستجتدا ، ومتن 
بت  عتلتيته مستجتدا فتقتد ابتذه مستجتدا ، فتالتواجتب أن حتبتعتتد 
القبور عن املساجد ، وأال جيعل فيها قبور  امهثاال ألمر الرسول 
صلى هللا عليه وسلم ، و ذرا من اللعنة التيت صتدرت متن ربتنتا 

 عز وجل ملن ب  املساجد على القبور.

 س: ملاذا هنى هللا عن اباذها مساجد  

ج: ألنه إذا صلى يف مسجتد فتيته قتبتور قتد يتزيتن لته الشتيتطتان 
دعوة امليت ، أو االسهغاثة به ، أو الصالة له ، أو الستجتود لته 
، فيقع الشرك األكرب ، وألن هذا من عمل اليهود والنصتارى ، 
فوجب أن خنالفهم ، وأن نبتهتعتد عتن هتريتقتهتم ، وعتن عتمتلتهتم 

 السيئ . 

 س: ما احلل إذا كانت القبور قدمية مث بين عليها املسجد 

ج: لتتو كتتانتتت التتقتتبتتور هتتي التتقتتدميتتة مث بتتين عتتلتتيتتهتتا املستتجتتد ، 
فالواجب هدمه وإزالهه   ألنه هو احملدث ، كما نص على ذلت  

أهل العلم   سما ألسبتا  الشترك وستدا لتذرائتعته . وهللا ويل 
بهصرف من جمموع فهاوى ومقاالت متهتنتوعتة لستمتا تة . الهوفيق

 )242/    10الشتتتتتتتتيتتتتتتتتت  ابتتتتتتتتن بتتتتتتتتتاز ر تتتتتتتتته هللا (
س: متا حتوجتيتتهتؤتتم ملتن يتقتتول  أن قترب التترستول عتلتيتته الصتتالة 
 والستتتتتتالم متتتتتتوجتتتتتتود داختتتتتتل مستتتتتتجتتتتتتده بتتتتتتاملتتتتتتديتتتتتتنتتتتتتة   
ج:اجلوا  عن ذل  : أن الصحابة رضي هللا عتنتهتم د يتدفتنتوه 
يف مسجده ، وإمنا دفنوه يف بيت عائشة رضي هللا عنها ، فتلتمتا 
َوسََّع الوليد بن عبد املل  مسجد النيب صتلتى هللا عتلتيته وستلتم 
يف آخر القرن األول أدخل احلجرة يف املسجتد ، وقتد أستا  يف 
ذل  ، وأنؤر عليه بعض أهل العلم ، ولؤنه اعهقد أن ذلت  ال 
 . بتتتتتتتتتتتت س بتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتن أجتتتتتتتتتتتتل التتتتتتتتتتتتهتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتة

فال جيوز ملسلم أن حيهج بذل  على بنا  املساجد عتلتى التقتبتور 
، أو التتدفتتن يف املستتاجتتد   ألن ذلتت  يتتالتت  لتت  تتاديتت  
الصتحتيتحتة   وألن ذلت  أي تا متن وستتائتل الشترك بت صتحتتا  

 القبور " انههى . 

  (9/388)بتتهتتصتترف متتن جمتتمتتوع فتتهتتاوى الشتتيتت  ابتتن بتتاز 
س: متتا اجلتتوا  إذا كتان املستجتتد هتتو الستتابتق عتن التقتترب ومتتا 
جوا  ف يلة العالمة ابن عثيمني عن قرب النيب صلى هللا عتلتيته 

 وسلم يف املسجد النبوي  

 : ج:  الصتتتتالة يف مستتتتجتتتتد فتتتتيتتتتته قتتتترب عتتتتلتتتتى نتتتتوعتتتتني
أن يتتؤتتون التتقتترب ستتابتتقتتاحب عتتلتتى املستتجتتد ،  تتيتت  يتتبتت   : األول

املستتجتتد عتتلتتى التتقتترب ، فتتالتتواجتتب هتتجتتر هتتذا املستتجتتد وعتتدم 
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 جة فيه حملهج على الدفن يف املساجد أو بنائها على التقتبتور ، 
" لتعتنتة هللا وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنته قتال : 

، قتال على اليهود والنصارى ابذوا قتبتور أنتبتيتائتهتم مستاجتد " 
وملتا  ذل  وهو يف سياق املوت حتذيراحب ألمتهته  تا صتنتع هتوال  ،

ذكرت له أم سلمة رضي هللا عنها كنيسة رأهتتا يف أر  احلتبتشتة 
وما فتيتهتا متن الصتور قتال : " أولتئت  إذا متات فتيتهتم الترجتل 
الصاحل ، أو العبد الصاحل بنوا على قربه مسجداحب ، أولئ   رار 

وعتن ابتن مستعتود رضتي هللا عتنته أن التنتيب  ،اخللق عند هللا " 
صلى هللا عليه وسلم قال : " إن ِمن  ترار التنتاس َمتن حتدركتهتم 
 " الساعة وهم أ يا  ، والتذيتن يتهتختذون متن التقتبتور مستاجتد

 .أخرجه اإلمام أ د بسند جيد

واملومن ال يرضى أن يسل  مسل  اليهود والنصارى ، وال أن 
 يؤون من  رار اخللق .

. 252/السوال12جمموع فهاوى الشي  ابن عثيمني بهصرف 

الصالة فيه ، وعلى من بتنتاه أن يتهتدمته ، فتإن د يتفتعتل وجتب 
 على ويل أمر املسلمني أن يهدمه.

أن يتؤتون املستجتد ستابتقتاحب عتلتى التقترب ،  تيت   والنوع الثاين :
يدفن امليت فيه بتعتد بتنتا  املستجتد ، فتالتواجتب نتبتش التقترب ، 

  وإخراج امليت منه ، ودفنه مع الناس.

وأما املسجد فهجوز الصالة فيه بشرط أن ال يتؤتون التقترب أمتام 
املصلي ، ألن النيب صلى هللا عليته وستلتم هنتى عتن الصتالة إىل 

 . القبور

أما قرب النيب صلى هللا عليه وسلم الذي مشتلته املستجتد التنتبتوي 
فمن املعلوم أن مسجتد التنتيب صتلتى هللا عتلتيته وستلتم ب تيِنَ قتبتل 
َ على القرب ، ومن املعلوم أي احب أن النتيب صتلتى هللا  موحه فلم يت ْبن
عتلتيته وستلتم د يتدفتتن فتيته ، وإمنتا دفتن يف بتيتهته املتنتفتصتل عتتن 

ويف عهد الوليد بن عبد امللت  كتهتب إىل أمتهه عتلتى  املسجد ،
متن اجتجترة أن  88املدينة وهو عمر بتن عتبتد التعتزيتز يف ستنتة 

يهدم املسجد النبوي وي ي  إليته  تجتر زوجتات التنتيب صتلتى 
هللا عليه وسلم ، فجمع عمر وجوه الناس والفقها  وقرأ عليتهتم  

حَتترنك تهتا  : كها  أمه املومنني الوليد فشق عليهم ذلت  ، وقتالتوا
على  اجا أدعى للعربة ، وحيتؤتى أن ستعتيتد بتن املستيتب أنتؤتر 
إدخال  جترة عتائشتة ، كت نته خشتي أن يتهتختذ التقترب مستجتداحب 
فؤهب عمر بذل  إىل الوليد ف رسل الوليد إليه يت متره بتالتهتنتفتيتذ 

، ف نت حرى أن قرب النيب صلتى هللا فلم يؤن لعمر ب دٌّ من ذل  
َ عتلتيته املستجتد ، فتال  عليه وسلم د يوضع يف املسجد ، ود يت ْبن

 المطويات الدعوية

 أعدها

 أبو أسامة سمير الجزائري 

 قدم لها

 الشيخ علي الرملي حفظه هللا
 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم
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