
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: فهذه  طذيذو ذ  
مجعت فيها أحاد ث النهي عن فتن  اختاذ القبور طسذادذد والذ  
هي قنيرة إىل الشرك األكرب والذعذيذاذ بذاهلل اصذتذهذا طذن   ذه ذر 
السادد طن اختذاذ الذقذبذور طسذادذد  لذلذعذالطذ  األلذبذا  ر ذ  هللا 

 سائال هللا أن  نفع هبا.

عن عائش  رضي هللا عنها قالذت : قذال رسذول هللا  ذلذى  - 1
 هللا عذذذذلذذذذيذذذذ  وسذذذذلذذذذم ه طذذذذرضذذذذ  الذذذذه     ذذذذقذذذذم طذذذذنذذذذ  : 
 لذذعذذن هللا الذذيذذهذذود والذذنذذصذذاري اختذذهوا قذذبذذور أ ذذبذذيذذائذذهذذم طسذذادذذد 

 قالت : فلوال ذاك أبرز قرب  غري أ   خشي أن  تخه طسجدا .

أ  كشذ  قذرب   ذلذى هللا عذلذيذ  وسذلذم و   ذتذخذه عذلذيذ   -أبرز
 احلذذائذذمل وا ذذراد دفذذن خذذار  بذذيذذتذذ  كذذها ه   فذذتذذ  الذذبذذار    
فائدة : قول عائش  هها  دل دالل  واضح  على السبب الذه  
طن أدل  دفنوا النيب  لى هللا علي  وسلم ه بيذتذ  أال وهذو سذد 
الير ق على طن عسى أن  بين عذلذيذ  طسذجذد فذال حلذوز واحلذالذ  
هه  أن  تخه ذلك حج  ه دفن غري   لى هللا علي  وسلذم ه 
الذذبذذيذذت  ذذأ ذذد ذلذذك أ ذذ  خذذالا األ ذذمل ألن السذذنذذ  الذذدفذذن ه 

 ا قابر .
عن أيب هر رة رضي هللا عن  قذال : قذال رسذول هللا  ذلذى  - 2

 قاتمل هللا اليهود اختهوا قبور أ بيائهم طسادد .هللا علي  وسلم : 

 
عن عائش  وابن عباس أن رسول هللا  لى هللا عذلذيذ   4و  - 3

وسلم  ا حضرت  الوفاة دعمل  لقي على وده  طرا مخيص  لذ  
:   لعن  هللا على اليهذود فإذا اغتم كشفها عن وده  وهو  قول 

اختهوا قبور أ بيائذهذم طسذادذد  تذقذول عذائشذ  اذهر طذ ذمل الذه  
    نعوا   .

  وكأ    لى هللا علي  وسذلذم عذلذم أ ذ   قال احلافظ ابن حجر :
طر مل طذن ذلذك ا ذرخ فذخذاا أن  ذعذكذم قذرب  كذمذا فذعذمل طذن 
 طضى فلعن اليهود والنصاري إشارة إىل ذم طن  فعمل فعلهم   .

:  ذعذين طذن هذه  األطذ  وه احلذد ذث -األلبا  ر ذ  هللا–قلت 
 .اآليت التصر   بنهيهم عن ذلك فتنب 

عن عائش  رضي هللا عذنذهذا قذالذت :  ذا كذان طذرخ الذنذيب  - 5
 لى هللا علي  وسلم تهاكر بعض  سائ  كنذيذسذ  بذأرخ احلذبذشذ  
 قال هلا : طار   وقد كا ت أم سذلذمذ  وأم حذبذيذبذ  قذد أتذتذا أرخ 
احلبش  فهكرن طن حسذنذهذا وتصذاو ذرهذا قذالذت : ل فذرفذع الذنذيب 

أولذكذك إذا كذان فذيذهذم  لى هللا علي  وسلم رأس  [ فذقذال :   
الردمل الصاحل بنوا عذلذى قذرب  طسذجذدا و  ذوروا تذلذك الصذور 
  أولذذذكذذذك شذذذرار ااذذذلذذذق عذذذنذذذد هللا ل  ذذذوم الذذذقذذذيذذذاطذذذ  [   .
  قذذذذذال احلذذذذذافذذذذذظ ابذذذذذن ردذذذذذب ه   فذذذذذتذذذذذ  الذذذذذبذذذذذار    :

هها احلد ث  دل على  رمي بناء ا سادد على قذبذور الصذاحلذ  

وتصو ر  ورهذم فذيذهذا كذمذا  ذفذعذلذ  الذنذصذاري وال ر ذب أن كذمل 
واحد طنهذمذا مذرم عذلذى ا ذفذراد  فذتذصذو ذر  ذور اآلدطذيذ  اذرم 
وبناء القبور على ا سادد با فراد  ارم كما دلت علي   صوص 
أخر  أيت ذكر بعضها قال : والذتذصذاو ذر الذ  ه الذاذنذيذسذ  الذ  
ذكرهتا أم حبيب  وأم سلم  كا ت على احلييان وحنذوهذا و   ذاذن 
هلا ظمل فذتذصذو ذر الصذور عذلذى طذ ذال  ذور األ ذبذيذاء والصذاحلذ  
للتربك هبا واالستشفاع هبا ارم ه د ن اإلسالم وهو طذن دذنذ  
عبادة األوثان وهو اله  أخرب النيب  ذلذى هللا عذلذيذ  وسذلذم أن 
أهل  شرار االق عند هللا  وم القذيذاطذ  وتصذو ذر الصذور لذلذتذأسذي 
برؤ تها أو للتنز  بهلك والتلهي مرم وهذو طذن الذاذبذائذر وفذاعذلذ  
طن أشد الناس عهابا  وم القياط  فإ   ظا  مم مل بأفعذال هللا الذ  
ال  قدر على فعلها غري  وأ   تعاىل لي  كم ل  شيء ال ه ذاتذ  

 وال ه  فات  وال ه أفعال  سبحا   وتعاىل  .
عن دندب بن عبد هللا البجذلذي أ ذ  اذع الذنذيب  ذلذى هللا  - 6

 عذذذذلذذذذيذذذذ  وسذذذذلذذذذم قذذذذبذذذذمل أن  ذذذذو   ذذذذمذذذذ  وهذذذذو  ذذذذقذذذذول : 
قد كان يل فيام إخوة وأ دقاء وإ  أبرء إىل هللا أن  ذاذون يل 
فيام خليمل وإن هللا عز ودمل قد اخته  خليال كما خته إبراهذيذم 
خليال ولو كنت طتخها طن أط  خليال الخته  أبا بذاذر خذلذيذال 
أال ل وإن [ طن كان قبلام ل كا وا [  ذتذخذهون قذبذور أ ذبذيذائذهذم 
و احليهم طسادد أال فال تتخهوا القبذور طسذادذد فذإ  أ ذاكذم 

 عن ذلك .
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عن عبد هللا بن طسعود قال : اذعذت رسذول هللا  ذلذى  - 12
 هللا علي  وسلم  قول : 

إن طن شرار الناس طن تدركهم الساع  وهم أحيذاء وطذن  ذتذخذه 
 القبور طسادد .

 
 عذذذذذذذن عذذذذذذذلذذذذذذذي بذذذذذذذن أيب طذذذذذذذالذذذذذذذب قذذذذذذذال :  - 13

لقيين العباس فقال :  ا علي ا يلق بنا إىل النيب  لى هللا عذلذيذ  
وسلم فإن كان لنا طن األطر شيء وإال أو ى بنا الناس فدخلنذا 
 عذذذذلذذذذذيذذذذ  وهذذذذو طذذذذذلذذذذمذذذذذى عذذذذذلذذذذذيذذذذ  فذذذذرفذذذذذع رأسذذذذ  فذذذذقذذذذذال : 

 لعن هللا اليهود اختهوا قبور األ بياء طسادد   . زاد ه روا   : 

   و قاهلا ال ال      فلما رأ نا طا ب  خردنا و   سأل  عن شيء .
عن أطها  ا أطذنذ  أن أ ذحذاب رسذول هللا  ذلذى هللا  - 14

علي  وسلم قالذوا : كذيذ   ذبذين قذرب رسذول هللا  ذلذى هللا عذلذيذ  
وسلم ؟ أجنذعذلذ  طسذجذدا ؟ فذقذال أبذو بذاذر الصذد ذق : اذعذت 
رسذذول هللا  ذذلذذى هللا عذذلذذيذذ  وسذذلذذم  ذذقذذول : لذذعذذن هللا الذذيذذهذذود 

 والنصاري اختهوا قبور أ بيائهم طسادد .

عن احلارث النجرا  قال : اذعذت الذنذيب  ذلذى هللا عذلذيذ   - 7
 وسذذذذذذلذذذذذذم قذذذذذذبذذذذذذمل أن  ذذذذذذو   ذذذذذذمذذذذذذ  وهذذذذذذو  ذذذذذذقذذذذذذول : 
أال وإن طن كان قبلام كا وا  تخهون قبور أ بيائهذم و ذاحلذيذهذم 
 طسادد أال فال تتخهوا القبور طسادذد إ  أ ذاكذم عذن ذلذك .

عن أساط  بن ز د أن رسول هللا  لى هللا علي  وسذلذم قذال  -8
 ه طذذرضذذ  الذذه  طذذا  فذذيذذ  :   أدخذذلذذوا عذذلذذي أ ذذحذذايب   
فدخلوا علي  وهو طذتذقذنذع بذربدة طذعذافذر  ل فذاذشذ  الذقذنذاع [ 

  لعن هللا اليهود ل والنذصذاري [ اختذهوا قذبذور أ ذبذيذائذهذم فقال : 
 طسادد   .

عن أيب عبيدة بن اجلذرا  قذال : رخذر طذا تذاذلذم بذ  الذنذيب  - 9
  لى هللا علي  وسلم : 

أخذذردذذوا  ذذهذذود أهذذمل احلذذجذذاز وأهذذمل جنذذران طذذن دذذز ذذرة الذذعذذرب 
واعلموا أن شرار الناس اله  اختهوا ) وه روا ذ  :  ذتذخذهون   

 قبور أ بيائهم طسادد.
عن ز د بن ثابت أن رسذول هللا  ذلذى هللا عذلذيذ  وسذلذم  - 11

  لعن هللا ) وه روا   : قذاتذمل هللا   الذيذهذود اختذهوا قذبذور قال : 
 أ بيائهم طسادد  . 

عذذن أيب هذذر ذذرة قذذال : قذذال رسذذول هللا  ذذلذذى هللا عذذلذذيذذ   -11
  اللهم ال جتعمل قرب  وثذنذا لذعذن هللا قذوطذا اختذهوا قذبذور وسلم : 

 أ بيائهم طسادد  .

 المطويات الدعوية

 أعدها

أبو أسامة سمير الجزائري 

 قدم لها

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم الشيخ علي الرملي حفظه هللا
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