
مد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد: فهذه  احل
مطوية يف التحهير من اختاذ القبور مساجد خلصتذهذا مذن 
"حتذذهيذذر السذذاجذذد مذذن اختذذاذ الذذقذذبذذور مسذذاجذذد "لذذلذذعذذالمذذة 

 األلباين رمحه هللا سائال هللا أن ينفع هبا.
إن كل من يتأمل يف تلك األحاديث الكرمية الذ  تذنذهذى 
عن اختاذ القبور مساجد يظهر له بصذورة   كذك فذ ذهذا 
أن ا ختاذ املهكور حيرم بل كبرية من الكبائر ألن الذلذعذن 
الوارد ف ها ووصف املخالفني بأهنم من كرار اخللق عنذد 
هللا تبارك وتعاىل   ميكن أن يكون يف حذق مذن يذرتذكذ  
 ما ل س كبرية كمذا   فذفذى مذهالذ  الذعذلذمذا  يف ذلذك 
وقد اتقفت املهال  األربعة على حترمي ذلك ومنهم مذن 

 صرح بأنه كبرية وإل ك تفاص ل املهال  يف ذلك :
  مذذذذذذذهلذذذذذذذ  الةذذذذذذذافذذذذذذذعذذذذذذذ ذذذذذذذة أنذذذذذذذه كذذذذذذذبذذذذذذذرية - 1

" الزواجذر عذن اقذ ا  قال الفق ه ابن حجر اهل تمي يف 
 :  ( 121/  1الكبائر ) 

الكبرية الثالثة والذرابذعذة واخلذامسذة والسذادسذة والسذابذعذة 
والثامنة والتسعون اختاذ القبذور مسذاجذد وإيذقذاد السذر  
عل ها واختاذلا أوثانا والطوا  هبذا واسذتذالمذهذا والصذالة 

إل ها مث ساق بعض األحاديث املتذقذدمذة واذريلذا مث قذال 
( : ] تنب ه [ : عد لذه  السذتذة مذن الذكذبذائذر 111)ص

 وقذذذذذذع يف كذذذذذذالم بذذذذذذعذذذذذذض الةذذذذذذافذذذذذذعذذذذذذ ذذذذذذة وكذذذذذذأنذذذذذذه 
أخه ذلك مما ذكذرتذه مذن األحذاديذث ووجذه اختذاذ الذقذ  
مسجدا مذنذهذا واألذه ألنذه لذعذن مذن فذعذل ذلذك بذقذبذور 
أنب ائه وجعل من فعل ذلك بقذبذور صذلذحذائذه كذر اخلذلذق 
 عند هللا تعاىل يوم الق امة فف ه حتهير لنا كمذا يف روايذة : 
حيهر ما صنعوا " أي حيهر أمته بقولذه هلذم ذلذك مذن أن 
يصنعوا كصنع أولئذك فذ ذلذعذنذوا كذمذا لذعذنذوا ومذن مث قذال 
أصحابنا : حترم الصالة إىل قبور األنب ا  واألولذ ذا  تذ كذا 
وإعظاما ومثلها الصالة عل ه للت ك واإلعظام وكون لها 
الفعل كبرية ظالرة مذن األحذاديذث املذهكذورة ملذا عذلذمذت 

 فقال بعض احلنابلة :
" قصد الرجل الصالة عند الق  مت كا به عني احملادة هلل 
ولرسوله صلى هللا عل ه وسلم وابذتذداد ديذن أ يذأذن بذه 
هللا للنهي عنها مث إمجاعا فإن أعظذم احملذرمذاأ وأسذبذا  
الةرك الصالة عندلا واختاذلا مساجد أو بناؤلا عل ذهذا 
والذقذول بذالذكذرالذة لذمذول عذلذى اذري ذلذك إذ   يذظذن 
بالعلما  جتويز فعل تواتر عن النيب صلى هللا عل ه وسلم 
لعن فاعله وجي  املبادرة هلدمها ولدم القبا  ال  على 

القبور إذ لذي أألذر مذن مسذجذد الألذرار ألهنذا أسذسذت 
على معص ة رسول هللا صلى هللا عذلذ ذه وسذلذم ألنذه هنذى 
عن ذلك وأمر رسذول هللا صذلذى هللا عذلذ ذه وسذلذم هبذدم 
القبور املةرفة وجت  إزالة كل قنديل أو سرا  على قذ  

 انتهى و  يصه وقفه ونهر  . 
لها كله كالم الفق ه ابن حجر اهل تمي وأقر  عل ه احملقق 

( ولذو كذالم  11/    5اآللوسذي يف " روح املذعذاين " ) 
 يدل على فهم وفقه يف الدين .

  مذذذذهلذذذذ  احلذذذذنذذذذفذذذذ ذذذذة الذذذذكذذذذرالذذذذة الذذذذتذذذذحذذذذرميذذذذ ذذذذة - 2
والكرالة هبها املعىن الةذرعذي قذد قذال بذه لذنذا احلذنذفذ ذة 

" اآلثذار فقال اإلمام لمد تلذمذ ذه أن حذنذ ذفذة يف كذتذابذه 
 : (  55" ) ص 

  نذذرأ أن يذذزاد عذذلذذى مذذا خذذر  مذذن الذذقذذ  ونذذكذذر  أن 
 جيصذذذذ  أو يذذذذطذذذذني أو جيذذذذذعذذذذل عذذذذنذذذذد  مسذذذذجذذذذذدا 
والكرالة عن احلنف ة إذا أطلقت فهي للتحذرمي كذمذا لذو 
معرو  لديهم وقد صرح بالتحرمي يف له  املسذألذة ابذن 

 امللك منهم .
  مذذذذذذذذهلذذذذذذذذ  املذذذذذذذذالذذذذذذذذكذذذذذذذذ ذذذذذذذذة الذذذذذذذذتذذذذذذذذحذذذذذذذذرمي - 1

بذعذد أن ذكذر  (   13/    11)  وقال القرطيب يف تفذسذري  
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فذ ذذهذذا أنذذدادا مذذن دون هللا أحذذق بذذهلذذك... وعذذلذذى لذذها 
ف هدم املسجد إذا بين على قذ  كذمذا يذنذبذ  املذ ذت إذا 
دفن يف املسجد ن  على ذلك اإلمام أمحد واذري  فذال 
جيتمع يف دين اإلسالم مسجد وق  بل أيهما طذرأ عذلذى 
اآلخر منع منه وكان احلكم للذسذابذق فذلذو وألذعذا مذعذا أ 
جيز و  يصه لها الوقف و  جيوز و  تصه الصالة يف 
لها املسجد لنهي رسول هللا صلى هللا عل ه وسذلذم عذن 
ذلك ولعنه من اخته الق  مسجدا أو أوقد عل ه سذراجذا 
فهها دين اإلسالم الهي بعث هللا به رسوله ونب ه واربته 

 بني الناس كما ترأ ".

فتبني مما نقلنا  عن العلما  أن املهالذ  األربذعذة مذتذفذقذة 
عذذلذذى مذذا أفذذادتذذه األحذذاديذذث املذذتذذقذذدمذذة مذذن حتذذرمي بذذنذذا  

  املساجد على القبور وأنه من الكبائر وهللا أعلم  .

 احلديث اخلامس :
" قال علماؤنا : ولها حيرم على املسذلذمذني أن يذتذخذهوا 

 قبور األنب ا  والعلما  مساجد "

  مذذذذذذذذهلذذذذذذذذ  احلذذذذذذذذنذذذذذذذذابذذذذذذذذلذذذذذذذذة الذذذذذذذذتذذذذذذذذحذذذذذذذذرمي - 5
" كذرح املذنذتذهذى ومهل  احلنابلة التحرمي أيألا كمذا يف 

واري  بل نذ  بذعذألذهذم عذلذى بذطذالن  (  151/  1" ) 
الصالة يف املساجد املبن ة على القبذور ووجذو  لذدمذهذا 

يف صذدد (  22/  1ابن الق م يف " زاد املعاد " ) فقال 
ب ان ما تألمنته ازوة تبوك من الفقه والفذوائذد وبذعذد أن 
ذكر قصة مسجد الألذرار الذهي هنذى هللا تذبذارك وتذعذاىل 
نب ه أن يصلي ف ه وك ف أنه صلى هللا عل ه وسلم لدمه 
وحرقه قال : ومنها حتريق أمكنة املعص ة ال  يعصى هللا 
ورسوله صلى هللا عل ه وسلم فذ ذهذا مسذجذد يصذلذى فذ ذه 
ويهكذر اسذم هللا فذ ذه ملذا كذان بذنذاؤ  ألذررا وتذفذريذقذا بذني 
املؤمنني ومأوأ للمنافقني وكل مكان لها كأنه فذواجذ  
على اإلمام تعط له إما هبدم أو حتريق وإما بتغ ري صذورتذه 
وإخذراجذذه عذذمذذا وألذذع لذذه وإذا كذذان لذذها كذذأن مسذذجذذد 
الألرار فمةالد الةرك ال  تدعو سدنتها إىل اختاذ من 

 المطويات الدعوية

 أعدها

أبو أسامة سمير الجزائري 

 قدم لها

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم الشيخ علي الرملي حفظه هللا
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