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 انمقذمت

 بسم اهلل الرزتن الرحيم

سىيِّئىاًت أىٍعمى  الًنىا ، مىٍن يػىٍهًدًه اضتٍىٍمدى لًلًَّو،ؿتمده كنىٍستىًعينيوي كىنىٍستػىٍغًفريهي، كىنػىعيوذي بًاللًَّو ًمٍن شيريكًر أىنٍػفيًسنىا، ك من ى
مى لىوي ، كىأىٍشهىدي أىٍف َلى إًلىوى ًإَلَّ اللَّوي كحده َل شريك لو ، كىأىٍشهىدي اللَّوي فىَلى ميًضلَّ لىوي ، كىمىٍن ييٍضًلٍل فىَلى ىىادً 

ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي ، عبده اظتصطفى كنبيو اجملتىب، أحرص من عي  بالتوحيد ، كزتى جنابو  ًِبى أىفَّ ػتيىمَّدن
كسَلمو عليو ،كعلى آلو الشديد، كحازه كأحاطو عن تشديد كتبديع أكرل البدع كالتشديد، فصَلة اهلل 

كأصحابو أصحاب اظتنهج القومي الرشيد، كمن سار على هنجهم كاقتفى أثرىم إذل يـو الدين . أما بعد 
: 

فإف القبور كاظتشاىد كاألضرحة كما يتبعها من اظتزارات كالعتبات نالت يف القركف األخّبة اىتماما 
نتذاكر فيها كإياكم  رب كاألصغر , كىاىناإذل الشرؾ األك -كلألسف–أفضت  ،كتعظيما غّب َلئقْب 

ما ينفعنا من حديثو كتوجيهو كسنتو كسّبتو عليو الصَلة كالسَلـ ، إذ مبثل ىذا تنعطف قلوب أىل 
. كمن أحب شيئان أكثر من ذكره، فأىل األمواؿ ظتا كانت األمواؿ صلى اهلل عليو كسلم مودتو كػتبتو

الشأف يف أىل اللهو كاللعب، كقل مثل ذلك يف أىل النساء منتهى آماعتم أكثركا من ذكرىا ، ككذلك 
كالولداف. كأما أصحابو كأحبابو كأتباعو عليو الصَلة كالسَلـ فَل تطيب غتالسهم كَل تنشرح قلوهبم 

, َلسيما فيما يتعلق بالعقيدة  كىديو كدلو عليو الصَلة كالسَلـ كصدكرىم إَل بذكر حديثو كسنتو
 هما مدار السعادة كالنجاة.كصحة اإلمياف الذين علي

من  حيحة عن النيب كيف اظتقابل فقد أمرت الشريعة اَلسَلمية الغراء مبا دلت عليو األحاديث الص
كجوب صيانة قبور اظتسلمْب كاحَباـ موتاىم , كالتحذير من إىانتها , كإيذائها بأنواع األذل , كاظتركر 

 و هبا , كإف حرمة اظتؤمن ميت كحرمتو حي .عليها بالنعاؿ اك اإلتكاء عليها , اك اإلستهان

 ة اىانتها جاء ؽتتثَلن على كسطيةإف ىذا التوازف بْب حترمي الغلو يف القبور كاألضرحة , كحرم
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)) َل تصلوا إذل القبور , كَل لجلسوا عليها (( ركاه مسلم و اَلسَلـ كعلى قوؿ نيب اَلسَلـ   (1) ٍو

 

 .انمُضُع َطبب اختٍبري

عٌدا عتا   النيببالقبور الٍب هنى عنها  ةً قى لِّ عى تػى مي الٍ  اتً يَّ هً نٍ مى حوؿ الٍ  فإف الكتابة كالبيافلك إذا كاف كذ 
 ظتاذا ؟  !كإف ىذا اظتوضوع مهمه كجد خطّبكنتويها هبا , 

 ألف الناس انفتح بعضهم على بعض سفران كذىابان كإيابان .

ياشة، كالشيطاف من أعظم مداخلو على كألف عواطف الناس لجاه اظتوتى كلجاه القبور عواطف ج
أك حاؿ شدة غضبو، فمن ىذين اظتدخلْب ينفذ الشيطاف إذل قلوب  ,اإلنساف حاؿ شدة عاطفتو

 الكثّبين، كليس من رأل كمن شتع .

 

 .اوتشبر انمقبمبث َاألضزحت فً بالد انمظهمٍه

ا يف شرقها كغرهبا ، يف بَلد ىي من يف بَلد اظتسلمْب يف مشاعتا كجنوهب ؼى رٍ الطى  -أيها اظتبارؾي - رٍ دً أى 
هبا، كاعترب ذلك هبذا البلد اظتبارؾ الذم  تٍ يى لً حواضر اإلسَلـ كانظر إذل أعظم الرزايا كاظتصائب الٍب بي 

، كأقاـ على الكتاب كالسنة بنيانو ، كدكلتو كعمرانو ، إف ذىبنا اهلل شأنو، كرسخ بالعقيدة أركانوزتى 
د الرافدين اظتشتمل على أقدـ حواضر الدنيا كحضاراهتا،  ىذا البلد ما مشاَلن فهذه بَلد العراؽ بَل

 هبا؟ ءى زً أعظم الرزايا الٍب ري 

هبا اظتسلموف يف ىذا البلد تلكم  يى لً ليس تسلط األعداء مع عظم ىذه الرزية . إف أعظم رزايا بي  
 عز كجل، فهذا اظتقامات كالعتبات كالقبور كاألضرحة الٍب دعيت كعبدت كقصدت من دكف اهلل 

                            
 (972باب النهي عن اصتلوس على القرب ) –كتاب اصتنائز   –ركاه مسلم يف صحيحة  (1)
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 كجهك مشاَلن إذل  تى مٍ يف النجف , كإذا ميىَّ  (2)، كذاؾ اظتقاـ اضتيدرم(1)مقاـ اضتسْب يف كربَلء

، كيف ضفتو كحفيده ػتمد اصتواد يف الكاظمية ,مقاـ موسى الكاظملجد بغداد على ضفة هنر دجلة 
عنهما مقاـ عبد القادر  بعيدان ، كليس عظم أيب حنيفة النعماف باألعظميةاظتقابلة مقاـ اإلماـ األ

 .اصتيَلين

ـه عظيم أيضا كإذا أمشلت  ليونس بن مٌب عليو كعلى نبينا كأنبياء  منسوب زكرا إذل اظتوصل كنينول فمقا
. إضافة إذل  . كإذا أجنبت جنوبان يف الزبّب فمقاـ على قرب الزبّب بن العواـ (3)اهلل الصَلة كالسَلـ

ي كلغّبه ؽتن يذكر من صحابة أك من تابعْب أك من سادات أك من مقامات كثّبة ظتعركؼ الكرخ
 .(4)غّبىم 

                            

د ذكر ابن جرير كغّبه أف موضع مقتلو عفا أثره حٌب دل يطلع أحد على (:كق11/580قاؿ ابن كثّب رزتو اهلل يف البداية كالنهاية)( (1
  . نكر على من يزعم أنو يعرؼ قرب اضتسْبكقد كاف أبو نعيم الفضل بن دكْب يي  ,تعيينو خبرب

كػرب عليػػو ظتػا مػػات صػلى عليػو ابنػػو اضتسػن ف كاظتقصػود أف عليػان " (:11/20قػاؿ ابػػن كثػّب يف اظتصػدر السػػابق) ( نسػبة إذل علػي2)
تسع تكبّبات كديفن بدار اإلمارة خوفان عليو من اطتوارج أف ينبشػوا عػن جثتػو ىػذا ىػو اظتشػهور.......كما يعتقػده كثػّب مػن جهلػة 
الػػركافض مػػن أف قػػربه مبشػػهد النجػػف فػػَل دليػػل علػػى ذلػػك ك َل أصػػل لػػو كيقػػاؿ : إحػػا ذاؾ قػػرب اظتغػػّبة بػػن شػػعبة حكػػاه اطتطيػػب 

ضتػػافع عػػن ػتمػػد بػػن عبػػد اهلل اضتضػػرمي اضتػػافع ىػػو ميطػػْبَّ أنػػو قػػاؿ : لػػو علمػػت الشػػيعة قػػرب ىػػذا الػػذم البغػػدادم عػػن أيب نعػػيم ا
   ." يعظمونو بالنجف لررتوه باضتجارة ىذا قرب اظتغّبة بن شعبة

كقػرب  ا اضتمػد هلل ، اظتتفػق عليػو ىػو قػرب نبينػ"  ( عن قبور بعػض األنبيػاء فأجػاب:27/445يف الفتاكل) ~سئل شيخ اإلسَلـ  ((3
  كقاؿ أيضان   ,أىػ  ." فَل يعرؼ أما يونس ك إلياس ك شعيب ك زكرياك  ,يح الذم عليو اصتمهور أنو قربهلكن الصح ,اطتليل فيو نزاع

قد هنى أف تتخذ القبور مساجد فلما  كسبب اضطراب أىل العلم بأمر القبور أف ضبط ذلك ليس من الدين فإف النيب  " :~ 
   ."الدين دل جيب ضبطو  دل يكن معرفة ذلك من

....كأما أمر اظتشاىد فغّب ػتفوظ بل عامة القبور الٍب بنيت عليها اظتساجد إمػا " (:170/  27( قاؿ شيخ اإلسَلـ يف الفتاكل )(4
كالػذم بظػاىر دمشػق الػذم يقػاؿ إنػو قػرب أ  بػن  , مشكوؾ فيها كإما متيقن كذهبا مثل القرب الػذم بكػرؾ الػذم يقػاؿ إف بػو نػوح

أك أـ سلمة زكج  ,كالقبور الٍب ىناؾ الٍب يظن أهنا قرب عائشة ,كالذم من الناحية األخرل الذم يقاؿ أنو قرب أكيس القرين ,بكع
كاظتشػػهد الػػذم  لػػب  ,أك قػػرب علػػى الػػذم بباطنػػة النجػػف أك اظتشػػهد الػػذم يقػػاؿ إنػػو علػػى اضتسػػْب بالقػػاىرة ,أك أـ حبيبػػة ,النػػيب

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذب باتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل العلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم .                                                                                                كأمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه اظتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه كلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
كأمػػا القػػرب الػػذم يقػػاؿ: إنػػو قػػرب خالػػد بػػن الوليػػد   مػػ ، كالػػذم يقػػاؿ إنػػو قػػرب أ  مسػػلم اطتػػوَل  بػػداريا، كأمثػػاؿ ذلػػك فهػػذه 
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 ,كجهك شرقان يف بَلد فارس ترل العجب العجاب يف بَلد العجم كشرقها يف بَلد اعتند كالسند مٍ مث ميىِّ 
 ف مدينة كاحدة من مدف البنجاب يف الباكستاف فيها أكثر من أأعجب من ذلك كأشد ك 

 ؽتن  الدعاةخاؿ بعض أترفع عن األرض كتعظم من دكف اهلل عز كجل ، كَل ألفي ضريح تقصد ك 

 كقد رأكا من ذلك شيئا عظيما يف بَلد  ,خاعتم إَل كيؤيدكف مقارل ىذاأخيرجوف َل 

 وىا يف اعتند كالسند كالباكستاف كبنجَلدش كما إذل ذلك. ئكط

حملي الدين كلفَلف كعَلف كيف بَلد مصر مقاـ  فقرب ؛غربان فما بَلد الشاـ عن العراؽ ببعيد تى مٍ كإذا ميىَّ 
كإذا أمشلت فمقاـ أزتد  ,زينب كنفيسة كسكينة : كغّب بعيد عنو مقاـ السيدة ,يف القاىرة(1)اضتسْب
كمقاـ اظترسي  ,كمقاـ الدسوقي إبراىيم يف كفر الشيخ اظتسمى عليو ,مع صاحبيو يف طنطا (2)البدكم

 أيب العباس يف اإلسكندرية .

 , مقاـ الشيخ عبد السَلـ األشترلجد  شرقا إذل ليبيا تلك البَلد الٍب أىلها أىل بادية كحاضرة مٍ مث ميىِّ 
كيف مارل  ،موريتانيا كالصحراءكيف بَلد اظتغرب ك  ,أشهرىا مقاـ اعتوارم، ائر مقامات كثّبةيف اصتز ك 

 كالنيجر كتشاد كغّبىا حدِّث عن ذلك بقريب ؽتا سبق .

 كىذا ، كما فٌبء مثل البلداف الٍب مضت فهذا مقاـ الربعي  ,ف ذلك البلد اظتعطاءنأيت إذل السودامث 

                                                                                           

يث اصتملة أف اظتيت قد توىف بأرض، كلكن َل يتعْب أف تلك البقعة مكاف قربه، كقرب بَلؿ كؿتوه مشكوؾ فيها ، كقد نعلم من ح
بظاىر دمشق، ككقرب فاطمة باظتدينة، كأمثاؿ ذلك. كعامة من يصدؽ بذلك يكػوف علػم بػو إمػا منامػا كإمػا نقػَل َل يوثػق بػو كإمػا 

ىػذا زمػن شػيخ اإلسػَلـ  ." لك شيء مػن ىػذه األحكػاـ اظتبتدعػةغّب ذلك ، كمن ىذه القبور ما قد يتيقن لكن َل يَبتب على ذ
 ابن تيمية , فكيف مبا بعده إذل اآلف ؟!

اظتشػػهد اظتنسػػوب إذل اضتسػػْب بػػن علػػي رضػػي اهلل عنهمػػا الػػذم بالقػػاىرة كػػذب "(: 27/451( قػػاؿ شػػيخ اإلسػػَلـ يف الفتػػاكل)2)
كللعبد الفقّب  ث . "  يرجع إليهم اظتسلموف يف مثل ذلك لعلمهم كصدقهمؼتتلق بَل نزاع بْب العلماء اظتعركفْب عند أىل العلم الذين 
 عنوانو : )السيد البدكم ككجو اضتقيقو فيما يقاؿ( .

آعتػتهم  فػإف أعظػم ؛...كمػا جػرل ألىػل مصػر" :114قاؿ الشيخ عبد الرزتن بػن حسػن رزتهمػا اهلل يف قػرة عيػوف اظتوحػدين ص ((2
كمػع ىػذا فصػار أعظػم آعتػتهم مػع أنػو َل يعػرؼ إَل أنػو دخػل , كَل فضل كَل علم كَل عبادة لو أصل كىو َل يعرؼ ,أزتد البدكم

  . "لِّ صى اظتسجد يـو اصتمعة فباؿ فيو مث خرج كدل يي 
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 الرحيم كغّبه مقامات تقصد من دكف هلل شتٌاين كرفاعي كشاذرل ك...ك... مقاـ عبد

 .(1)إذل آخر ذلك 

 

 .خطز فتىت انقبُر

د كاف َلبد من التحذير كلئَل يطرأ علينا ما طرأ على تلك البَل - القارئ الكرميأيها  - ألجل ذلك
زتايةن ضتمى  اظتتعلقة بالقبور كاظتقامات كاألضرحة , ظتاذا ؟ كالبياف كالتشديد على منهيات النيب 

  التوحيد كاإلمياف , كسٌدا لذرائع الشرؾ ككسائلو .

أعظم أسباب الشرؾ فينا كمعنا كبيننا ما كاف من  دى رً ي أف يى قً تَّ نى غّبنا، لً  ذِّرى ؿتيى يف أنفسنا كى  رى ذِّ حى ني لً ك 
 كاَلؿتراؼ عن توحيد رب العاظتْب إذل مقامات كدركات من درجات اصتاىلية كدركاهتا.

 

 

 

                            

ان ، كيف مركػػز طلخػػا )81( ذكػػر بعػػض البػػاحثْب أف يف القػػاىرة أكثػػر مػػن ألػػف ضػػريح ، كيف مركػػز فػػٌوة)(1 كيف مركػػز دسػػوؽ  ,(54( ضػػًر
( كىي األضػرحة التابعػة للمجلػس الصػويف األعلػى، خبػَلؼ األضػرحة التابعػة لألكقػاؼ أك غػّب اظتقيػدة بػاجمللس 133ركز تَل )كيف م ,(84)

أمػا يف الشػاـ فقػد أحصػى عبػد الػرزتن بػك سػامي سػنة  ,كما يوجد يف أسواف أحد اظتشػاىد يسػمى مشػهد )السػبعة كسػبعْب كليػاٌ(؛  الصويف
ان 194ـ( يف دمشق كحدىا 1890) ان، كذكػر أنػو منسػوب للصػحابة أكثػر  44كمزاران، بينمػا عػد نعمػاف قسػطارل اظتشػهور منهػا  ضًر ضػًر

جامعان يكاد َل خيلو  481كيف اآلستانة عاصمة السلطنة العثمانية كاف يوجد  بو. ؾي رَّ بػى تى زار كيػي من سبعة كعشرين قربان، لكل كاحد منها قبة كيي 
ان امن م كيف اعتند يوجد أكثر جامع فيها من ضريح، ئة اكيف بغداد كاف يوجد أكثر من م ,مشهوران يؤمها اآلَلؼ من الناس ئة كستسْب ضًر

ان  لَّ كستسْب جامعان يف أكائل القرف الرابع عشر اعتجرم، كقى  أف خيلو جامع منها مػن ضػريح، كيف اظتوصػل يوجػد أكثػر مػن سػتة كسػبعْب ضػًر
ة اظتوجػػودة يف اظتسػػاجد كاألضػػرحة اظتفػػردة. كيف معظػػم منػػاطق أكزبكسػػتاف كثػػّب مػػن مشػػهوران كلهػػا داخػػل جوامػػع، كىػػذا كلػػو خبػػَلؼ األضػػرح

 . (131األضرحة اظتنسوبة إذل الصحابة كاظتشايخ كرجاؿ العلم كاألكلياء. انظر غتلة البياف .العدد)
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 .انمىٍٍبث فً انقبُر

 كعربت بلفع اظتنهيات , كىي رتع منهي استفادة ؽتا جاء يف األحاديث النبوية من لفع هنى .

 رى كِّ ت لعلنا أف نكوف كإياكم ؽتن إذا ذي كلئَل أطيل عليكم فاعقدكا أصابعكم معي عدان عتذه اظتنهيا
 ذٍِّكرىل تىنفىعي اٍلميٍؤًمًنْبكىذىكٍِّر فىًإفَّ ال  :، كاهلل جل كعَل يقوؿ للنيب حٍ صى تى نػٍ ا حى صً ، كؽتن إذا ني رٍ كَّ ذى تى 

 :كَل ينتفع بالذكرل إَل عباد اهلل اظتؤمنوف .[  , 55] سورة الذاريات 

 

 .ػهى انقبُر َانؼكضبىبء انمظبجذ  انىًٍ األَل: -1

عن بناء اظتساجد على القبور أك عن اختاذ القبور مساجد. كقد جاء يف ذلك  هنى النيب فقد 
ففي الصحيحْب أف أـ سلمو كأـ  ؛إذل ما قبل أف ميوت بلياؿ معدكدة أحاديث كثّبة ما زاؿ يكررىا 

ذكرتا للنيب  -اهلل عن اصتميعكأـ سلمو اشتها ىند، كأـ حبيبة ىي رملو بنت أيب سفياف رضي -حبيبة 
   كنيسة رأتاىا يف أرض اضتبشة كما فيها من التصاكير كمن التماثيل فقاؿ - أيكلىًئكى قػىٍوـه -ان بى ائً عى (:

ا كىصىوَّريكا ًفيًو تًٍلكى  صُّوىرى أيكلىًئكى الًإذىا مىاتى ًفيًهٍم اٍلعىٍبدي الصَّاًلحي أىٍك الرَّجيلي الصَّاًلحي بػىنػىٍوا عىلىى قػىرٍبًًه مىٍسًجدن
ًشرىاري اطتٍىٍلًق ًعٍندى اللًَّو (
(1). 

يقوؿ قبل أف ميوت خبمس  عن عائشة رضي اهلل عنها كعن أبيها قالت كاف النيب  (2)كيف الصحيحْب
لياؿو ككاف قد طرح ستيصة على كجهو فإذا اغتم هبا ظتعاصتة سكرات اظتوت كحرارتو فقاؿ كىو كذلك 

)لىٍعنىةي اللًَّو عىلىى اٍليػىهيوًد كىالنَّصىارىل اختَّىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم مىسىاًجدى( كيف صحيح يف ىذه اللحظات اضترجة 
:)أىَلى كىًإفَّ مىٍن كىافى قػىبػٍلىكيٍم كىانيوا يػىتًَّخذيكفى قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم  يقوؿ  من حديث جندب (3)مسلم 

( ، كىصىاضًتًيًهٍم مىسىاًجدى أىَلى فىَلى تػى   تًَّخذيكا اٍلقيبيورى مىسىاًجدى ًإينِّ أىنٍػهىاكيٍم عىٍن ذىًلكى

                            

 (528( كمسلم )427أخرجو البخارم ) ((1
 (. 531(،)529( كمسلم )1330(،)435البخارم ) (2)
 .( عن جندب532مسلم ) أخرجو (3)



 

 (8) 

 

,)أىَلى فىَلى تػىتًَّخذيكا اٍلقيبيورى مىسىاًجدى ًإينِّ أىنٍػهىاكيٍم  بقولو )أَل( أداة حتضيض ًضكم عليو الصَلة كالسَلـك
( تقوؿ  ريهي  -هأم لنهيو كحتذيره كتشديد -: كلوَل ذلكلعائشة اـ اظتؤمنْب عىٍن ذىًلكى كلىٍوَلى ذىًلكى أيٍبرًزى قػىبػٍ

ا.  غىيػٍرى أىنَّوي خىًشيى أىٍك خيًشيى أىفَّ يػيتَّخىذى مىٍسًجدن

 دَلئل: كىذا النهي الشديد الصريح من عدة

 من بُب على القبور كاختاذىا مساجد . ذمو  -1

 )) فَل تتخذكا القبور مساجد (( .: هنيو بقولو  -2

 فإين أهناكم عن ذلك (( . : )) تأكيد النهي بقولو  -3

 

 صور اتخاذ القبور مساجد : 
 كاختاذ القبور مساجد لو صورتاف عظيمتاف يف ىذا الزماف :

ىذا مقاـ  :الورل فيقاؿ ذاؾ أك ,أك ىذا الصاحل , اظتسجد على مقاـ ىذا النيبُبى بػٍ : أف يػي أوالهما -1
زعم أنو قرب أمّب ظن كيي ى ما يي كىو مسجد كبّب أقيم عل_  يف ؾتف العراؽ فَلف كمقاـ اضتيدرم

كىذا من أعظم _ اظتؤمنْب أيب اضتسن كاضتسْب علي بن أيب طالب رضي اهلل تعاذل عنهم كأرضاىم 
 . احملادة ألمر النيب 

يف  ني فى دٍ يي  ؛مث يدفن صاحل أك كرل أك عادل أك زاىد أك غّب ذلك ,  اظتسجد هللُبى بػٍ : أف يػي ثانيهما -2
و يف كسط اظتسجدض نى فً اظتسجد سواءن دي  أك دفن يف  ,أك على جنباتو ,أك يف مؤخرتو ,أك يف قبلتو ,ًر

 أك يف البدرـك كما يف قرب ػتمد إلياس كػتمد يوسف يف بدرـك اظتسجد الكبّب يف نيودعتي . ,فنائو

ف اظتوضع , كبالتارل فإت فإف ىذا من اختاذ القبور مساجدىذا اظتي نى فً ففي أم موضع من اظتسجد دي 
أك  ,أك كليان من األكلياء ,أك صحابيان من الصحابة ,كاف صاحبو نبيان من األنبياء  ان فيو ىذا القرب أيٌ  الذم

 )لىعىنى اللَّوي اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل اختَّىذيكا قػيبيورى أىنًٍبيىائًًهٍم  :ى فيو لقولو لَّ صى من غّبىم َل جيوز أف يي 
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) مىسىاًجدى
)أىَلى فىَلى تػىتًَّخذيكا اٍلقيبيورى مىسىاًجدى ًإينِّ أىنٍػهىاكيٍم عىٍن : دة.كقاؿمواضع للصَلة كالعبا : أم (1)
) اشتد غضب اهلل على  ,دي بى عٍ : )اللهم َل لجعل قربم كثنا يػي ىو الذم دعا ربو فقاؿ كنبيكم  ,(2)ذىًلكى

 ألف القبور َل سيما قبور اظتعظمْب عند الناس من  (3)قـو اختذكا قبور أنبيائهم مساجد(

, صاضتيهم كأنبيائهم...إخل تتطاكؿ إليها األعناؽ كتتشوؼ إليها من كل جانب العيوف كاألحداؽ 
) اللهمَّ َل لجعٍل قربم  :من عباد اهلل . دعا ربو قائَلن  ـي رى تػى كًيٍ  لُّ كىو أعظم من جييى  دعا كألجل ذلك 

كل نيب    أف يدفنوه فيو , ألف الذم أمرىم كثنا يعبد( مات عليو الصَلة كالسَلـ أين دفن ؟ يف اظتوضع
كدل يدفن عليو  }يف بيت عائشة كدفن معو صاحباه أبو بكر كعمر  نى فً دي . فى (4)حيث مات ني فى دٍ مات يي 

حٌب عهد الوليد بن عبد  ,الصَلة كالسَلـ يف اظتسجد كبقي األمر على ذلك ؿتوان من تسعْب سنة
ه البدعة الٍب أنكرىا عليو أبناء الصحابة فأحدث ىذ ,يف اظتسجد اظتلك الذم أدخل حجرات النيب 

, ككاف عمر بن عبد العزيز أمّب اظتدينة فبُب ثَلثة جدراف على حجرة عكمن حضرىا من التابعْب 
كعتذا قاؿ ابن القيم رزتو  (5)كعلى اضتجرات رتيعان كأحاطو جبدار ثالث ؼتمس األضَلع , لعائشة

 (6)أحاطو بثَلثة اصتدراف ً اهلل :فأجاب رب العاظتْب دعاءه    ***    ك 

                            

 سبق خترجيو. (1)
 ( سبق خترجيو.(2
كأخرجػػػو أزتػػػد  ,( عػػػن عطػػػاء بػػػن يسػػػار مرسػػػَلن 2/240كعنػػػو ابػػػن سػػػعد يف الطبقػػػات ) ,(1/172( أخرجػػػو مالػػػك يف اظتوطػػػأ )(3
تعليقػو كأزتػد شػاكر يف  ,(5/41كصػححو ابػن عبػد الػرب يف التمهيػد ) ,مرفوعػان  ( عن أيب ىريػرة 1025( كاضتميدم )7358)

 .(53كاأللباين يف حتذير الساجد) ,(13/88على اظتسند )
 ,«دل يقػػرب نػػيب إَل حيػػث ميػػوت:» يقػػوؿ  قػػاؿ : شتعػت رسػػوؿ اهلل  ( عػػن أيب بكػػر الصػػديق27( ركل اإلمػاـ أزتػػد يف مسػػنده)(4

 (. 5201ك صححو األلباين يف صحيح اصتامع) ,(2/584حسنو اظتناكم يف شرح اصتامع الصغّب )
كذتػانْب ...ك ذكػر ابػن جريػر أف يف شػهر ربيػع األكؿ مػن ىػذه 12/413ؿ ابن كثّب يف البداية كالنهاية )قا (5) (:مث دخلت سنة ذتاف و

كأف  ,فيػو  السنة قدـ كتاب الوليد على عمر بن عبػد العزيػز باظتدينػة يػأمره هبػدـ اظتسػجد النبػوم كإضػافة حجػر أزكاج رسػوؿ اهلل
حػٌب يكػوف مػائٍب ذراع يف مػائٍب ذراع...فجمػع عمػر بػن عبػد العزيػز كجػوه النػاس كالفقهػاء العشػرة يوسعو من قبلتو كسائر نواحيػو 

كى أف سعيد بن اظتسيب أنكر إدخاؿ حجػرة عائشػة يف اظتسػجد   أىل اظتدينة كقرأ عليهم كتاب الوليد فشق عليهم ذلك .... ًك
 كأنو خشي أف يتخذ مسجدان.أىػ ؼتتصران.

 ( ط .دار ابن خزمية.4027لكافية الشافية يف اَلنتصار للفرقة الناجية( البيت رقم ) نونية ابن القيم ) ا (6)
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دفن يف اظتسجد إذ  يعبد( , فَل يستمسكن مستمسك بأف النيب  األنو قاؿ:)اللهم َل لجعل قربم كثن
دل يدفن يف مسجده .مث تطاكلت ىذه البدعة كازدادت حٌب كاف القرف العاشر فبنيت على حجراتو 

  .قابرعنو يف اظت ، كىذا ىو الذم هنانا  (1)ىذه القبة اظتعركفة

 في كل مكان : * السالم على النبي 
, كىذا غلط كبّب , كفهم  ف اظتقصود لزيارة اظتدينة ىو زيارة النيب كذلك أف بعض الناس يظن أ

 لو على غّبه. خاطيء , فإف السَلـ على نبينا يكوف يف كل مكاف , خصوصيةن 

ؿ : )) َل تتخذكا قربم عبدا ن , كَل انو قا زتد بإسناد جيد عن النيب _ فقد كرد يف مسند اَلماـ أ
ٍى فإف صَلتكم تبلغِب حيث كنتم (( أم : يف أم مكاف كاف ىذا  (2)بيوتكم قبوران , كصٌلوا عليِّ

 سَلـ أمتو . اظتسلم عليو , كذلك ألف اهلل عز كجل جعل من مَلئكتو من يوصلوف لنبينا 

هلل مَلئكو سيَّاحْب , ييبلغوين عن أمٍب أنو قاؿ : )) إف  يف اظتسند كسنن النسائي عن النيب _ ك 
 (3)السَلـ ((

قاؿ : )) ما من أحد يسٌلم علٌي إَل رد اهلل علي  كيف اظتسند أيضا كسنن ابو داككد أف النيب _ 
 (4)ركحي حٌب أرد عليو السَلـ (( 

 

 

                            

:" :49( قػػاؿ الصػػنعاين يف تطهػػّب اَلعتقػػاد ص(1 قػػد عمػػرت عليػػو قبػػة عظيمػػة أنفقػػت فيهػػا األمػػواؿ؟  ىػػذا قػػرب الرسػػوؿ فػػإف قلػػتى
:ىذا جهل عظيم من  قيقة اضتاؿ فإف ىذه القبة ليس بناؤىا منو  التػابعْب   من أصحابو كَل مػن تػابعيهم كَل مػن تػابعكَل قلتي

كىػو قػَلككف الصػاضتي اظتعػركؼ  ,من أبنيػة بعػض ملػوؾ مصػر اظتتػأخرين ملتو بل القمة اظتعمولة على قربه  كَل علماء األمة كأئمة
 . "ذه أمور دكلية َل دليليةيف سنة ذتافو ك سبعْب كتسعمائة ذكره يف ) حتقيق النصرة بتلخي  معادل اعتجرة( فه ,باظتلك اظتنصور

 (8586ركاه ازتد يف مسنده ) (2)
 (1282كتاب السهو : باب السَلـ على النيب )  –( , كالنسائي يف سننو 4198ركاه ازتد يف مسنده ) (3)
 (2141باب زيارة القبور ) –كتاب اظتناسك   –( , يف السنن 1434ركاه ازتد يف مسنده ) (4)
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  انبىبء ػهى انقبُر. :نثبوًانىًٍ ا -2

 أف أك ,أك غّبىا  أك باألشتنت  ,سواء بالرخاـ أك باصتاع األبنية كىو البناء عليها بأم نوع من أنو  
عىٍن  (1)يرفعها عن األرض بالبلك أك بوضع العقود أك القباب عليها...إخل، ظتا ركل مسلم يف صحيحو

: قىاؿى ذًل عىًلىُّ ٍبني أىً  طىاًلبو   أىً  اعٍتىيَّاًج األىسىًدلِّ   ( عىلىٍيًو رىسيوؿي اللَّوً أىَلَّ أىبٍػعىثيكى عىلىى مىا بػىعىثىًُب  قىاؿى
  كيف ركاية : صورة ًإَلَّ طىمىٍستىها كىَلى قػىبػٍرنا ميٍشرًفنا ًإَلَّ سىوَّيٍػتىو.(أم : سويتو باألرض  -أىٍف َلى تىدىعى دتٍثىاَلن

جيوز  مع ىذا لكن ,ألف رفعو عن األرض مدعاة  إذل تعظيمو كقصده من دكف اهلل مع تطاكؿ الزماف
فتوضع عليو زبرة تراب من تراب ؛ ليتوقى كيصاف كَل يهاف (2)عن األرض مقدار شربأف يرفع القرب 
 فهو من الشرؾ  .كَل يهافأمقدار شرب ليعرؼ أنو قرب فَل يوط (3)األرض نفسها

 

 يف الوسائل , كىو اظتعركؼ عند العلماء احملققْب بالشرؾ األصغر .

 

 تجصٍص انقبُر َسخزفتٍب. :نثبنثانىًٍ ا -3

 أف جيص  القرب كأف يبُب عليو ؛ حيث استفاض هنيو (4)ثالثان عن لجصي  القبور كزخرفتها هنى  
 إذل  كزخرفتها مدعاةة, كتنويرىا باصت  كالنور  ,كضع اصت  عليها :ألف لجصيصها أم

 

                            

 (969بتسوية القرب)( يف اصتنائز باب األمر (1
أيضتد لو ضتد كنصب عليو اللنب نصبان كرفع قربه من األرض ؿتوان من شرب( ركاه ابن حباف يف صحيحو  )أف النيب  ضتديث جابر (2)
 .195( كإسناده حسن . قالو األلباين يف أحكاـ اصتنائز ص 6527( كالبيهقي يف الكربل )6635)

: ك الظاىر أف رفع القبور زيادة على القدر اظتأذكف فيو ػتػـر كقػد صػرح بػذلك أصػحاب أزتػد (4/131قاؿ الشوكاين يف نيل األكطار)
 كالشافعي كمالك.أىػ

أف يبُب على القرب أك يزاد عليو ( كصححو األلباين  قاؿ:)هنى النيب  ( عن جابر 3226( ك أبو داكد)2154ركل النسائي ) (3)
 َل يزاد على القرب أكثر من ترابو لئَل يرتفع.   (: باب3/576كبوب عليو البيهقى يف الكربل )

 أف جيص  القرب كأف يقعد عليو كأف يبُب عليو(.  قاؿ ) هنى النيب  ( عن جابر 970( يف صحيح مسلم )(4



 

 (12) 

,  ؽتا تعرفونو كطلبان كرغبةن  تفخيمها اظتفضي إذل تعظيمها اظتؤدم إذل الشرؾ هبا مع اهلل دعاءن كاستغاثةن 
كأف  ,ص  القربأف جيي  فعن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما قاؿ : هنى رسوؿ اهلل كتسمعونو كثّبا, 

 النسائي . ركاه قعد عليو , كأف ييبُب عليو . ركاه أبو داككد كالَبمذم كقاؿ حديث حسن صحيح ك يي 

    

ا. فتكوف من الشرؾ فالنهي عن لجصي  القبور هني عن زخرفتها , كالذم ىو من كسائل الشرؾ هب 
 األصغر الذم ىو ذريعة إذل الشرؾ األكرب اظتخرج من اظتلة .

 

 انصالة ػىذ انقبُر . :نزابغانىًٍ ا -4

لقرب عن ميينك أك يسارؾ أك كإف كاف ا ,(1)رابعان عن الصَلة عندىا فالصَلة عند القبور هنى 
ة عندىا إَل رجاء بركة صاحب القرب قصد الصَل دىا مدعاة إذل تعظيمها  فإنو ماالصَلة عنف, كرائك

 إذا كاف نبيان أك صحابيان أك كليان من األكلياء كعتذا قصد الصَلة عندىا لتقبل صَلتو كطاعتو فنهاكم 
عن الصَلة عندىا مع أف الصَلة ظتن ؟ هلل عز كجل لكن هنانا عن الصَلة عند القبور ألف الصَلة 

فهو  ىو كسيلة من كسائل الشرؾ هبا مع اهلل عز كجل . عندىا مدعاة إذل تعظيمها كتفخيمها الذم
 من شرؾ الوسائل الذم ىو الشرؾ األصغر .

 

 ر بأن ٌجؼهٍب أمبمً !انصالة إنى انقبُ :نخبمضانىًٍ ا -5

. كالصَلة إليها أف لجعل القرب بْب يديك أم أمامك بينك (2)خامسان عن الصَلة إذل القبور هنانا 
كالصَلة إذل القبور أعظم كأشد من  ,لك سَبة أك قبلة تقصدىا يف صَلتككبْب القبلة كأف لجعلو 

 : الصَلة عندىا ألنو ظتا صلى إليها رتع سيئتْب كخطيئتْب

                            

بأسانيد جيػدة كمػن تكلػم فيػو فمػا اسػتوىف "(: 2/677( كقاؿ شيخ اإلسَلـ يف اَلقتضاء)317( كالَبمذم)492( ركاه أبو داكد)(1
  "رقوط

 .(972يقوؿ :) َل تصلوا إذل القبور كَل لجلسوا عليها( ركاه مسلم) قاؿ:شتعت رسوؿ اهلل  ضتديث أيب مرثد الغنوم  ((2



 

 (13) 

 

 .صلى عندىا أكَلن  -1

كىذا  ,فَل مير كقت طويل حٌب تكوف صَلتو عتذا اظتقبور َل هلل عز كجل ,كاستقبلها ثانيان   -2
 كإف كنتم عن ذلك ,ات كعند القبوركاقع من ًبو كيسجد كيركع عند اظتقام

أك يف أطرافها أك  ,غافلْب فاسألوا أبناء تلك البلداف الٍب كضعت اظتقامات كالقبور يف اظتساجد
صلواهتم كيف  لى بى قٍ ذىبوا إذل مزاراهتا ككيف أهنم يركعوف كيسجدكف كيصلوف عندىا كإليها رجاء أف تػي 

 .(1)قلوهبم ما فيها من تعلقهم هبا 

 ندئذو دائره بْب الشرؾ األكرب كالشرؾ األصغر .فالشأف ع

 

 انذبح ػىذ انقبُر, َأػظم مىً انذبح نهقبُر َاألضزحت . :نظبدصانىًٍ ا -6

لكن هنانا أف نذبح عند القبور فكيف بالذبح  ,مع أف الذبح هلل (2)سادسان عن الذبح عندىا  هنانا 
يث تيقرب بالذبح لغّب هلل عز كجل أدل يقل اهلل َل شك أف الذبح عتا ىو الشرؾ األعظم كاألكرب ح عتا,

َلى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىنىٍا  قيٍل ًإفَّ صىَلىيت كىنيسيًكي كىػتىٍيىامى كىؽتىىايت لًٌلًو رىبِّ اٍلعىالىًمْبى   :عز كجل
 [.163-162] سورة األنعاـ : أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمْب

 َل شريك لو كالذبح لغّبه شرؾ , لعن اهلل فاعلو ففي صحيح مسلم عن  لو كحده فالذبح هلل عبادة

 

                            

كعتػػػذا ؾتػػػد أقوامػػػان كثػػػّبين يتضػػػرعوف عنػػػدىا كخيشػػػعوف كيعبػػػدكف بقلػػػوهبم عبػػػادة َل : "(2/680شػػػيخ اإلسػػػَلـ يف اَلقتضػػػاء) قػػػاؿ (1)
يف السػػحر كمػػنهم مػػن يسػػجد عتػػا كأكثػػرىم يرجػػوف مػػن بركػػة الصػػَلة عنػػدىا كالػػدعاء مػػا َل يرجونػػو يف يفعلوهنػػا يف اظتسػػجد بػػل كَل 
   ."اظتساجد الٍب تشد إليها الرحاؿ

( كصححو النوكم يف اجملموع 3222( كأبو داكد )13032قاؿ:) َل عقر يف اإلسَلـ ( ركاه أزتد ) أف النيب  ضتديث أنس (2) 
القػػرب فمػػذمـو ضتػػديث أنػػس كأمػػا الػػذبح كالعقػػر عنػػد  "كنقػػل عػػن النػػوكم قولػػو: 259اـ اصتنػػائز ص ( كاأللبػػاين يف أحكػػ8/446)

  ىذا.



 

 (14) 

  ))لعن اهلل من ذبح لغّب اهلل (( . علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو قاؿ : قاؿ النيب 

ساؽ اإلبل  كالبقر تي , (1)كظتا ذبح عند القبور رجاء بركتها كخّبىا آؿ األمر كانتهى إذل الذبح عتا
أك مقاـ  ,أك مقاـ الربعي ,كاظتاعز كالطيور قرابْب كنذكر إذل مقاـ البدكم يف طنطاكاصتواميس كالغنم 

 أك غّبىا .   .أك اضتسْب ,أك نفيسة ,أك مقاـ زينب ,عبد الرحيم

:   حديث ثىاًبتي ٍبني الضَّحَّاؾً يف  ةى أىٍف يػىٍنحىرى ًإًبَلن بًبػيوىانى  نىذىرى رىجيله عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اللًَّو  قىاؿى

موضع قريب من األبواء بْب  -أىتىى النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىقىاؿى ًإينِّ نىذىٍرتي أىٍف أىؿٍتىرى ًإًبَلن بًبػيوىانىةى فى 
:)ىىٍل كىافى ًفيهىا كىثىنه  - ألنو لفت انتباىو ظتا خ  ىذا اظتكاف بالنذر - فػىقىاؿى النَّيبٌ ي  -مكة كاظتدينة 

:)ىىٍل كىافى ًفيهىا ًعيده ًمٍن  -كلو كاف الوثن قد زاؿ كأبيد كأفِب -أىٍكثىاًف اصتٍىاًىًليًَّة يػيٍعبىدي ًمٍن  قىاليوا: َلى .قىاؿى
. قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو  يمىا َلى :)أىٍكًؼ بًنىٍذرًؾى فىًإنَّوي َلى كىفىاءى لًنىٍذرو يف مىٍعًصيىًة اللًَّو كىَلى فً  أىٍعيىاًدًىٍم( قىاليوا: َلى

ـى(. ًٍلكي اٍبني آدى ميى
(2) 

هلل عز كجل, إذان لو كاف يف ىذا اظتوضع كثن من أكثاف اصتاىلية  إنو أيها اإلخوة : النذر كالنحر ظتن ؟ 
أك فيو عيد من أعيادىم ألبطلو كهناه أف يفي هبذا النذر يف ىذا  ,صنم كمعبود من معبوداهتم :أم

هنانا أف نذبح  كلكن  ,مع أف اهلل سبحانو ىو اظتنحور لو ,عصيةألنو يكوف عندئذ من نذر اظت ؛اظتوضع
 ننحر عندىا لئَل يفضي بنا ذلك إذل الذبح عتا يف مستقبل األياـ .يف ىذه األماكن ك 

 فهو من الوسائل للشرؾ , فتكوف شركان أصغر من كبائر الذنوب .

 

 

 

 
                            

بػػػػػػأربع كلمػػػػػػات :) لعػػػػػػن اهلل مػػػػػػن ذبػػػػػػح لغػػػػػػّب  قػػػػػػاؿ : حػػػػػػدثِب رسػػػػػػوؿ اهلل  ( عػػػػػػن علػػػػػػي 1978ركل مسػػػػػػلم يف صػػػػػػحيحو ) (1)
 .اهلل.....اضتديث(

 (.4/180( كصححو ابن حجر يف "التلخي " )1341( ك الطرباين يف الكبّب ) 3313( أخرجو أبو داكد )(2



 

 (15) 

 

 .سٌبرة انىظبء نهقبُر :نظببغانىًٍ ا -7

  }بإسناد صحيح عىٍن اٍبًن عىبَّاسو كغّبه  (1)فقد ركل أبو داكد ؛زيارة النساء للقبورعن  هنانا سابعان 
:)لىعىنى رىسيوؿي اللًَّو  زيكَّارىاًت اٍلقيبيوًر( زىائًرىاًت اٍلقيبيوًر( كيف ركاية :) لىعىنى رىسيوؿي اللًَّو  قىاؿى

كىذا النهي  (2) 
ا كَل أحاسيسها التأثر قريبة العاطفة َل دتلك مشاعرى ألف اظترأة سريعة ؛بل اللعن للمرأة دكف الرجل

, كانظركا إذل النساء يف بلدانكم إذا زرف القبور استقبلن ىذه اظتقامات للورل الفَلين عند غلبة عاطفتها
  دم فَلف مدد، غوثك، فرج مهي، اقضأك السيدة الفَلنية بالزغاريد كبالدعاء: يا سي

كغّب ذلك , ظتاذا قالت ذلك؟ ذىب عقلها كغلبت عليها زتاستها  حاجٍب، ارزقِب زكجان قبل اضتوؿ،
) لعن  : فقاؿ , كعاطفتها ظتا جاءت ىذا اظتقاـ . فحسم عليو الصَلة كالسَلـ ىذا األصل من مادتو

ٍيتيكيٍم عىٍن زًيىارىًة اٍلقيبيوًر فػىزيكريكىىا  فىًإنػَّهىا تيذىكِّري اهلل زائرات القبور ( مع أنو الذم قاؿ لنا: )ًإينِّ كيٍنتي نػىهى
اآٍلًخرىةى(
 يف زيارهتا كهنى النساء عن ذلك للرجاؿ  ى خَّ هناىم أكَلن ألهنم قريبو عهد بشرؾ ككفر مث رى  (3)

, كىؤآلء الصحابو رضي اهلل عنهم كمن بعدىم التابعوف فمن بعدىم دل يأذنوا لنسائهم بزيارة القبور , 
نهما , كَل قبور شهداء أحد كقبور البقيع كفيها أكثر من كقربٍم صاحبيو رضي اهلل ع كَل قرب النيب 

كىذا رضي اهلل عنهم أرتعْب , ك هم السَلـ ( أَلؼ من الصحابو كأمهات اظتؤمنْب كآؿ بيتو علي11)
, كىو القوؿ اظتعتمد قوؿ أىل التحقيق الذم لجتمع عليو أدلة الشرع , فتأتلف كَل ختتلف  مد اهلل 

 من حيث الدليل .

 

                            

( كصػػححو ابػػن حبػػاف كأزتػػد شػػاكر يف تعليقػػو علػػى 1575( كابػػن ماجػػو)320( كأخرجػػو أيضػػان: الَبمػػذم ) 3236يف سػػننو ) (1)
 (.295( كاأللباين يف أحكاـ اصتنائز ص)4/206اظتسند)

كالبغوم يف  ( ,1574كابن ماجو يف السنن ) ن صحيح ،( كقاؿ : حس1056ركاه الَبمذم ) ( ,2844ركاه ازتد يف اظتسند ) ((2
 ( كصححو.2/151شرح السنة)

نظر فتاكل نور على الدرب َلبن كا ، كأخرجو مسلم بلفع ) هنيتكم عن زيارة القبور فزكركىا( (2844) أخرجو أزتد هبذا اللفع(3) 
 كما بعدىا . 1/260باز 



 

 (16) 

 قولو تعاذل } أعتاكم التكاثر )*( حٌب زرمت اظتقابر { فمعناه اظتوت الذم يدرككم َل ػتالة ,* أما 

 فزرمت أم : نقلتم إليها أمواتا .

 

 نثبمه :إطزاج انقبُر.انىًٍ ا -8

أم : إضاءهتا باألنوار الكهربائية  -عن إسراج القبور. كما إسراجها ؟ إسراج القبور   ثامنان  ناهنا
كعتذا يف سنن  ؛ألف إسراج القبور مدعاة لتفخيمها كتعظيمها ؛نواع اإلضاءات أٌين كانتكغّبىا من أ

كاظتساجد  (1)) لعن اهلل زائرات القبور كاظتتخذين عليها اظتساجد كالسرج( أيب داكد يقوؿ النيب 
من فعل أك مشوع ...إخل., ف ,أك كهرباء ,أك غاز ,أك قاز ,أك بشحم ,عرفناىا كالسرج اإلضاءات بلمبة

مع كونو من إنارهتا كتفخيمها  -أيها اإلخوة  -كإسراج القبور ذلك دخل يف اختاذ السرج على القبور ,
من تشبو اظتسلمْب بالكفار الذين إذا زاركا مقامات كقبور أحباهبم أكقدكا عليها  -أيضان  -فهو 

 ضان إضاعة للماؿ.الشموع كما تركهنا يف بعض كسائل اإلعَلـ إذا نقلت ذلك إليكم . كفيو أي

 فهذه ثَلث مفسدات للدين كالدنيا , فتأملو !

 

 تخهٍق انقبُر . نتبطغ :انىًٍ ا -9

أف تصبغ باألصباغ اظتفخمة عتا  :كالتخليق (2)النهي عن ختليق القبور -كىو التاسع -كمن اظتنهيات
 يعرؼ ىذه , كلقد أخربنا من يب بأف يسكب عليها أنواع األطيابتطييبها بالط :كمن ختليقها

 

كتسكب عليها  ,اظتقامات اظتعظمة عند الدمهاء من أكلئك أنو جيلب إليها أفخم كأفخر أنواع األطياب

                            

 (.24/350) ( سبق خترجيو. كانظر غتموع فتاكل شيخ اإلسَلـ(1
كقد ثبت أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم " هنى عػن البنػاء "( قاؿ الشيخ عبد اهلل بن الشيخ ػتمد بن عبد الوىاب رزتهم اهلل: (2

ػػاكيٍم عىٍنػػوي فىػػانٍػتػىهي كمػػا علػػى القػػرب كلجصيصػػو كختليقػػو كالكتابػػة عليػػو "؛ كقػػد قػػاؿ تعػػاذل:}  ػػذيكهي كىمىػػا نػىهى وا { ]سػػورة آتىػػاكيمي الرَّسيػػوؿي فىخي
 (.  88/  5.أىػ الدرر السنية يف األجوبة النجدية )"[7اضتشر آية: 



 

 (17) 

فظنوا أهنا  ,فإذا جاء الزائركف كالناذركف كالوافدكف عليها دتسحوا هبا خدعوا هبذا الطيب ؛كعلى جدراهنا
ك على ككل ذلك من اللعب كالضح ,ينأك السيد الفَلين أك اظتقبور الفَل ,من بركة الورل الفَلين

 من حبائل الشيطاف .  وأصحاب اللحى كعلى الناس كى

هنى عليو الصَلة كالسَلـ عن ختليق القبور ألف ختليقها مدعاة كذريعة لتعظيمها كىذا هني عن فقد 
 , فتكوف من الشرؾ األصغر .نو من كسائل الشرؾ هبا مع اهلل ذلك أل

  

 نظتُر ػهى انقبُر.َضغ ا :انؼبشز انىًٍ -11

ألف كضع الستور كالستائر كاطترؽ على  (1)كأما العاشر من تلك اظتنهيات فهو كضع الستور عليها
ا  (2)كما يف صحيح البخارم  القبور يفضي إذل تعظيمها كتفخيمها كالنيب  عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهى

ـه كىيف اٍلبػىيٍ  قىالىٍت:دىخىلى عىلىيَّ النَّيبُّ  ًفيًو صيوىره فػىتػىلىوَّفى  -كىو سَب رقيق من صوؼ ذك ألواف  –ًت ًقرىا
تػٍرى فػىهىتىكىوي كىقىالىٍت:قىاؿى  ًذًه  كىٍجهيوي مثيَّ تػىنىاكىؿى السِّ ابنا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة الًَّذينى ييصىوِّريكفى ىى )ًإفَّ ًمٍن أىشىدِّ النَّاًس عىذى

(.أما كضع الستور على البي وت من حيث ىو فأمر مباح ما دل يصل إذل حد البذخ كالسرؼ الصُّوىرى
   : كاظتفاخرة فيكوف التحرمي هبذا اَلعتبار , أم السرؼ كالَبؼ كاهلل تعاذل يقوؿ

 

بُّ اٍلميٍسرًًفْبى   ًًي  :كيقوؿ عز كجل [ , 31]سورة األعراؼ :  ككيليواٍ كىاٍشرىبيواٍ كىَلى تيٍسرًفيواٍ ًإنَّوي َلى 

   َّانيوٍا ًإٍخوىافى الشَّيىاًطًْب كىكىافى الشٍَّيطىافي ًلرىبًِّو كىفيوران  ًإف رًينى كى كإذا كاف , [27]سورة اإلسراء :  اٍلميبىذِّ
 , أما كضع السَب على القبور كالتعاظم فإف ذلك من مدعاة الكربكضعها من باب اظتفاخرة 

 

ـه رتلة كتفصيَل .  فحرا

                            

 (. 6/428( كضع الستور يلحق بالبناء على القبور . انظر فتاكل الشيخ ابن باز )(1
 . (374( البخارم )(2



 

 (18) 

 

 .ػهى انقبُرنحبدي ػشز :انطُاف انىًٍ ا -11

 كالطواؼ على القبور على حالتْب :

: إف كاف الطواؼ هلل يتقرب بو الطائف إذل اهلل حوؿ ىذا اظتقاـ أك القرب أك الضريح أك الحالة األولى
 .بدعة من أعظم البدع نكارة كشناعةفالطواؼ كاضتالة ىذه  ؛العتبة الٍب يزعم أهنا مقدسة

, ألنو َل (1)إذل اظتقبور فهذا ىو الشرؾ األكرب يف ىذه العبادة : إف كاف الطواؼ تقربان الحالة الثانية
الذم تعبد اهلل عبادة اظتؤمنْب اظتوحدين بالطواؼ بو قاؿ جل كعَل  (2)يطاؼ مبكاف إَل ببيت اهلل اضتراـ

و َل كلعل بعضكم يقوؿ :إن[, 29]سورة اضتج :  كىٍليىطَّوَّفيوا بًاٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيق  يف آية سورة اضتج 
بل يستبعد ذلك كيستشنعو استبعادان كاستشناعان كبّبان . فنقوؿ: ألنك معاىف كمن  ,يطاؼ بالقبور
كألنك يف سَلمة فازتد اهلل، كىذا من آثار دعوة التوحيد الٍب بْب أظهركم كالٍب  ,عويف فليحمد اهلل

 تلقيتموىا عن أسَلفكم من مشاخيكم كعلمائكم .

 م اظتسلمْب فما أكثر من يطوؼ باظتقامات كالقبور كعتا كسلوا إخوانك أما يف بلداف كثّبة من بَلد

ككنا مع الدعاة احملتسبْب  ,: قصة كقعت رل أناأعجب من ذلك, بل ؽتن كفدكا إليكم من تلك البَلد
يف اظتدينة يف موسم اضتج كجاءنا فئاـ من العرب من بلداف عربية يقوؿ  حوؿ مواجهة قرب النيب 

 ستسة أشواط كأذف اظتؤذف فهل   أم قرب النيب  -ت باظتقاـ النبوم أحدىم : أنا طف

 

لنا عنو مراران ظتاذا ؟ ألهنم ئكقع كسي  -ىذا أيها اإلخوة- لباقيْبأك أكمل الشوطْب ا ,أبدأ من جديد

                            

 (17/407( انظر فتاكل الشيخ ابن باز )(1
ا اتػَّفىقيوا " :(250/  26( قاؿ شيخ اإلسَلـ يف غتموع الفتاكل  )(2 فىًإفَّ الطَّوىاؼى َلى ييٍشرىعي إَلَّ بًاٍلبػىٍيًت اٍلعىًتيًق بًاتػِّفىاًؽ اٍلميٍسًلًمْبى . كىعًتىذى

ٍبًنيَّػًة ًبعىرىفىػةى أىٍك ٍيًو كىسىػلَّمى أى عىلىى تىٍضًليًل مىٍن يىطيوؼي ًبغىٍّبً ذىًلكى ًمٍثلى مىٍن يىطيوؼي بًالصٍَّخرىًة أىٍك ً يٍجرىًة النَّيبِّ صىلَّى اللَّوي عىلى  ٍك بًاٍلمىسىػاًجًد اٍلمى
ػػاؿً  ثًػّبه ًمػػٍن جيهَّ ػا يػىٍفعىليػػوي كى ػػاًيًخ أىٍك بػىٍعػػًض أىٍىػًل اٍلبػىٍيػػًت كىمى  اٍلميٍسػًلًمْبى فىػػًإفَّ الطَّػوىاؼى ًبغىػػٍّبً اٍلبػىٍيػػًت ًمػُبى أىٍك غىػػٍّبً ذىلًػكى أىٍك ًبقىػػرٍبً بػىٍعػًض اٍلمىشى

 كىأىفَّ ذىلًػكى مىٍعليػػوـه فىػػاًؽ اٍلميٍسػًلًمْبى بىػٍل مىػػٍن اٍعتػىقىػدى ذىلًػػكى ًديننػا كىقػيٍربىػةن عيػػًرؼى أىفَّ ذىلًػكى لىػػٍيسى بًػًديًن بًاتػِّفىػاًؽ اٍلميٍسػػًلًمْبى اٍلعىًتيػًق َلى جيىيػوزي بًاتػِّ 
ـً فىًإٍف أىصىرَّ عىلىى اختِّىاًذًه ًديننا قيًتلى  ٍسَلى   . "بًالضَّريكرىًة ًمٍن ًديًن اإٍلً



 

 (19) 

 أعظم يف قلوب كشأنو تعودكا على الطواؼ بالقبور كاظتقامات يف بلداهنم كَل شك أف مقاـ النيب 

ؽتن ىم دكنو من األنبياء كالصحابة كاألكلياء كالصاضتْب كغّبىم . حٌب كفق اهلل  من غّبه اظتسلمْب 
ليمنع اَللتفاؼ على  , ىػ1418ىذه اضتكومة ففتحت باب البقيع يف الزاكية الشرقية اصتنوبية سنة 
 القرب كعلى حجراتو عليو الصَلة كالسَلـ من اصتهة الشرقية. 

 

 ػىذٌب. َمىً انؼكُف  :بزك ببنقبُرنثبوً ػشز :انتانىًٍ ا -12

أف نتربؾ هبا إما بالعكوؼ عندىا بأف ؾتلس عندىا نرجو بركتها كعتذا يف  :من اظتنهيات اظتتعلقة بالقبور
خرجنا مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إذل حنْب كؿتن حديثو عهد  حديث أيب كاقد الليثي 

ىىا كىيػيعىلِّقيوفى هًبىا ككانوا أسلموا يـو الفت -أم جباىلية -بكفر  : كىكىافى لًٍلكيفَّاًر ًسٍدرىةه يػىٍعكيفيوفى ًعٍندى ح قىاؿى
تػىهيٍم  : فىمىرىٍرنىا ًبًسٍدرىةو خىٍضرىاءى عىًظيمىةو فػىقيٍلنىا: يىا رىسيوؿى  -لرجاء الربكة  -أىٍسًلحى يػيقىاؿي عتىىا : ذىاتي أىنٍػوىاطو قىاؿى

اللَّوي  -كىمىا عتىيٍم ذىاتي أىنٍػوىاطو فػىقىاؿى النَّيبُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى) سيٍبحىافى اللًَّو   اللًَّو اٍجعىٍل لىنىا ذىاتى أىنٍػوىاطو 
اٍجعىل لَّنىا ًإعتىنا كىمىا عتىيٍم آعًتىةه قىاؿى ًإنَّكيٍم »قػيٍلتيٍم كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه كىمىا قالت بنو إسرائيل ظتوسى: -أىٍكبػىري 
 ,سدرة يستظل هبا :أيهما أعظم يف القلوب كالنفوس (2) لَبكنب سنن من كاف قبلكم( (1)«هىليوفقػىٍوـه لجىٍ 
, إف العكوؼ عند اظتقابر رجاء بركتها كنفعها كخّبىا ح َل يستظل بو كَل يتقى بو الشمسأـ ضري

 كدفع الضرر من أعظم أسباب الشرؾ هبا مع اهلل  عز كجل 

 

. كمن ضركب التربؾ هبا أف يأيت اإلنساف إذل ىذا اظتقاـ كىذا كىذا ضرب من ضركب التربؾ هبا 
 الضريح لسيد أك نيب  أك  صحايب أك  صاحل يأيت إليو مع أكَلده كأىلو كرمبا جلب مرضاه ليناؿ 

 

                            

  138عراؼ آية( سورة األ(1
 (.4/216( كقاؿ : حسن صحيح . كصححو ابن حجر يف اإلصابة )2180( كالَبمذم)21897ركاه أزتد) (2) 



 

 (21) 

من اعتقاد النفع كالضر هبذا اظتقاـ مع اهلل كىو  الفعل كىذا , بركة ىذا السيد كىذا القرب كىذا اظتقاـ
 شرؾ أكرب .

 

 : انتمظح ببنقبُر.نثبنث ػشزانىًٍ ا -13

من اظتنهيات: النهي عن التمسح هبذه القبور كاظتقامات سواء دتسح هبا جبسمو أك ببعض جسمو  
,  !كأطرافو من يديو كرجليو كخده أك  ثيابو أك مبتاعو. ظتاذا يتمسح هبا؟ يرجو منها خّبان كيرجو بركتها

اهلل اضتراـ َل جيوز أف يتمسح هبا كَل جيوز أف يطلب منها إذا كانت الكعبة كىي بيت  !سبحاف اهلل
بأف من دتسح بأستار أك  ~شيء كترجى منها الربكة كقد أفٌب شتاحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 

جبدراف الكعبة يرجو منها الربكة كيقصد منها طلب النفع أك دفع الضر فقد أشرؾ بالكعبة مع اهلل عز 
ظتا حج البيت دل يستلم من األركاف إَل الركنْب   أىل العلم على أف النيب . كقد اتفق  (1)كجل

كَل غّبه من  ,كَل مقاـ إبراىيم ,فلم يستلم الركنْب الشاميْب كَل غّبمها من جوانب البيت ,اليمانيْب
 يقبل اظتشاعر كأما التقبيل فلم يقبل إَل اضتجر األسود، كأما الركن اليماين فالصواب أنو َل يقبلو كَل

سنن  ستس, إحا استلم اضتجر األسود كلو فيو  ألف ذلك دل يثبت عنو (2)يده كَل يكرب أك يشّب إليو
: 

 

1 

 

                            

أمػا كونػو يتعلػق بكسػوة الكعبػة أك جبػدراهنا أك يلتصػق هبػا ، فكػل ذلػك َل "(: 17/222) فتػاكل ال( قاؿ رزتو اهلل كما يف غتمػوع (1
كَل عن الصحابة رضي اهلل عنهم ، ككذلك التمسح مبقاـ إبراىيم أك تقبيلو كل  ن النيب كَل ينبغي فعلو ؛ لعدـ نقلو ع ,أصل لو

ىذا َل أصل لو كَل جيوز فعلو ؛ ألنو من البدع الٍب أحدثها الناس .أمػا سػؤاؿ الكعبػة أك دعاؤىػا أك طلػب الربكػة منهػا فهػذا شػرؾ 
أف تشػفي مريضػو أك يتمسػح باظتقػاـ يرجػو الشػفاء منػو ، فهػذا َل أكرب َل جيوز ، كىو عبادة لغّب اهلل ، فالذم يطلػب مػن الكعبػة 

 ." –نسأؿ اهلل السَلمة  -جيوز ، بل ىو شرؾ أكرب 
 (2/808انظر: اقتضاء الصراط اظتستقيم ) (2)



 

 (21) 

 . (1)يستلمو بيده اليمُب كيقبلو بشفتيو - كىي أفضلها -: األكذل -1

 . (2)الثانية: أف يستلمو بيده مث يقبل يده -2

 .  (3)أك عصا نجى حٍ مً كى   أف يستلمو بشيء معو كيقبلوالسنة الثالثة:  -3

 استَلمو غتردا من غّب تقبيل لو. :السنة الرابعة -4

قائَل: )اهلل أكرب( أك )بسم اهلل  (4)أف يشّب إليو بيده من غّب استَلـ كَل تقبيل السنة اطتامسة: -5
عىٍن  (6)كما سول ذلك من البيت فَل يتمسح بو كَل يستلم كعتذا جاء يف الصحيحْب(5)كاهلل أكرب(
:)ًإينِّ أىٍعلىمي أىنَّكى حىجىره َلى تىضيرُّ كىَلى تػىنػٍفىعي كىلى عيمىرى  ًر اأٍلىٍسوىًد فػىقىبػَّلىوي فػىقىاؿى ٍوَلى أىينِّ رىأىٍيتي :أىنَّوي جىاءى ًإذلى اضتٍىجى

حجر إحا ىو اتباع كاقتداء النَّيبَّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػيقىبػِّليكى مىا قػىبػٍَّلتيكى (إذان فتقبيلنا كاستَلمنا لل
 معاكية بن أيب سفياف ىو أكؿ ملوؾ اظتسلمْب  , كظتا حج معاكية  كاقتفاء عتدم النيب الكرمي  

كىو أصغر منو   } كعن أبيو جىعىلى ميعىاًكيىةي يىٍستىًلمي اأٍلىرٍكىافى كيلَّهىا اليمانيْب كالشاميْب قاؿ لو ابن عباس
ٍيًن الرٍُّكنػىٍْبً كىدلٍى يىكيٍن رىسيوؿي اللًَّو سنان كمن رعيتو: دًلى تىٍستى  يىٍستىًلميهيمىا فػىقىاؿى ميعىاًكيىةي لىٍيسى شىٍيءه ًمٍن  ًلمي ىىذى

 باستدراؾ العادل األديب األريب الذم دل  اٍلبػىٍيًت مىٍهجيورنا قاؿ ابن عباس 

 

كىافى لىكيٍم يف رىسيوًؿ اللًَّو أيٍسوىةه   لىقىدٍ   :كدل يسكت عن بياف اضتق قاؿ  ,يتطاكؿ على مقاـ كرل األمر
                            

ػرى رىًضػيى اللَّػوي عى 1611ظتا يف صحيح البخارم) (1) : رىأىيٍػتي (عىٍن الزُّبػىٍّبً ٍبًن عىرىيبٍّ قىاؿى سىػأىؿى رىجيػله ابٍػنى عيمى ػًر فػىقىػاؿى ـً اضتٍىجى ػا:عىٍن اٍسػًتَلى نػٍهيمى
يىٍسػتىًلميوي   رىأىيٍػتي رىسيػوؿى اللَّػًو يىٍستىًلميوي كىيػيقىبػِّليوي قىاؿى قػيٍلتي أىرىأىٍيتى ًإٍف زيزًتٍتي أىرىأىٍيتى ًإٍف غيًلٍبػتي قىػاؿى اٍجعىػٍل أىرىأىيٍػتى بًػاٍليىمىنً  رىسيوؿى اللًَّو 
 أيضان. يأيت حديث عمر كىيػيقىبػِّليوي  . كس

هي كىقىاؿى مىا تػىرىٍكتيوي ميٍنػذي رى 1268ظتا يف صحيح مسلم )(2)  :رىأىٍيتي اٍبنى عيمىرى يىٍستىًلمي اضتٍىجىرى بًيىًدًه مثيَّ قػىبَّلى يىدى أىيٍػتي رىسيػوؿى اللَّػًو ( عىٍن نىاًفعو قىاؿى
 .يػىٍفعىليوي 

.  :رىأىٍيتي رىسيوؿى اللًَّو قاؿ (عن أيب الطُّفىٍيًل 1275( ركل مسلم ) (3  يىطيوؼي بًاٍلبػىٍيًت كىيىٍستىًلمي الرٍُّكنى مبًٍحجىنو مىعىوي كىيػيقىبِّلي اٍلًمٍحجىنى
:طىاؼى النَّػيبُّ 1613( ظتا صحيح البخارم )(4 ػا أىتىػى الػ ( عىٍن اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا قىاؿى رٍُّكنى أىشىػارى ًإلىٍيػًو بًاٍلبػىٍيػًت عىلىػى بىعًػّبو كيلَّمى

بػَّرى   ًبشىٍيءو كىافى ًعٍندىهي كىكى
أف ابػن عمػر  (: »5/79(؛ كالبيهقػي )8894التكبّب كما يف حػديث ابػن عبػاس السػابق. كركل عبػد الػرزاؽ ) ( الوارد عن النيب (5

 «. ه صحيحكسند(: »2/247« )التلخي »قاؿ اضتافع يف «.كاف إذا استلم الركن قاؿ: بسم اهلل كاهلل كأكرب
 (. 1270(؛ كمسلم )1605( البخارم )(6



 

 (22) 

 دل يستلم إَل الركنْب اليمانيْب فعند ذلك أذعن معاكية  ألف النيب [21]األحزاب :  حىسىنىةه 
.فإذا كاف ىذا الشأف يف أركاف بيت اهلل اضتراـ أعظم بناء على كجو (1)للحق كرجع إليو فقاؿ : صدقت

 ح بالقبور أك بالعتبات أك باظتقامات أك فهل جيوز أف يتمس , ىذه البسيطة

بشبابيكها أك جبدراهنا أك بأبواهبا ؟ كل ذلك من البدع اظتنكرة الٍب أفضت بأىلها إذل أف دتسحوا هبا 
فعقدكا عليها اطترؽ كألقوا فيها مكاتيبهم كرسائلهم كحاجاهتم كرجوا أف تنفعهم أك تعايف مرضاىم أك 

 . (2)خافوا أف تضرىم كىذا كلو من الشرؾ باهلل عز كجلترد غائبهم أك تعايف مبتَلىم ك 

 

 .نزابغ ػشز :انجهُص ػهى انقبُرانىًٍ ا -14

 ))َل تصلوا اذل القبور , كَل لجلسوا إليها(( ظتا يف الصحيح عنو  .(3)عن اصتلوس على القبور  هنانا 
 التحقّب . , كاصتلوس عليها فعل ه ًتمل : إما التعظيم , أك ينطوم على ركاه مسلم

 

 ََطئٍب. , نخبمض ػشز :إٌبوت انقبُرانىًٍ ا -15

رىأىل رىجيَلن ميىًٍشي يف  القبور كإىانتها فعىٍن بىًشًّب اٍبًن اطتٍىصىاًصيىًة أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو  ىءعن كط هنانا  فقد
ٍبًتيَّتػىٍْبً  (:نػىٍعلىٍْبً بػىٍْبى اٍلقيبيوًر فػىقىاؿى  يىا صىاًحبى السَّ

ًهمىا (أىٍلقً  (4)
 عىٍن  (1)كيف صحيح مسلم (5)

                            

 عن أيب الشعثاء معلقان. (، كأصل اضتديث يف البخارم2/184)« شرح اظتعاين»(؛ كالطحاكم يف 1877( أخرجو اإلماـ أزتد )(1
اه علػيهم، الػذم أنكرنػ كأما" (:144/  1قاؿ اإلماـ ػتمد بن عبد الوىاب رزتو اهلل كما يف الدرر السنية يف األجوبة النجدية  )(2) 

: الشرؾ بػاهلل، مثػل أف تػدعو نبيػان مػن األنبيػاء، أك ملكػان مػن اظتَلئكػة، أك تنحػر لػو أك تنػذر لػو، أك تعتكػف ككفرناىم بو، فإحا ىو
عند قربه، أك تركع باطتضوع كالسجود لو، أك تطلب منو قضاء اضتاجات، أك تفريج الكربات، فهذا شرؾ قريش، الذم كفػرىم بػو 

 ؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كقاتلهم عند ىذا.أىػرسو 
 (972يقوؿ :) َل تصلوا إذل القبور كَل لجلسوا عليها( ركاه مسلم) قاؿ:شتعت رسوؿ اهلل  ضتديث أيب مرثد الغنوم (3) 

ٍدبوغػة بػا745/  1( قاؿ ابن األثّب يف النهاية يف غريب األثػر )(4
ى
لقىرىًظ يػيتَّخػذ منهػا النِّعػاؿ بػذلك (:السِّػٍبت بالكىٍسػر : جيلػود البقػر اظت

باغ : أم َلنىت ييريد . ا اٍنسىبتىت بالدِّ   ألف شىعىرىا قد سيبتى عنها : أم حيًلقى كأيزًيل . كقيل ألهنَّ
( كقػػػاؿ أزتػػػػد :إسػػػػناده جيػػػػد كمػػػا يف احملػػػػرر َلبػػػػن عبػػػػد 2048( ، كالنسػػػػائي )3230( ، كأبػػػػو داكد )20803أخرجػػػو أزتػػػػد )(5) 

(:َل بأس بو ، كَل جيوز أف ميشى بالنعاؿ يف اظتقربة إَل عند 355/  13ؿ الشيخ ابن باز كما غتموع الفتاكل )( كقا548اعتادم)



 

 (23) 

 

: قىاؿى رىسيوؿي اللًَّو   أىيب ىيرىيٍػرىةى  ىٍف جيىًٍلسى أىحىديكيٍم عىلىى رتىٍرىةو فػىتيٍحرًؽى ثًيىابىوي فػىتىٍخلي ى ًإذلى )  : قىاؿى ألى
يػٍره لىوي ًمٍن أىٍف جيىًٍلسى عىلىى قػىرٍب  ( ًجٍلًدًه خى  ,  ٍو

ٍو  كسيأيت ٍو كتب كأف يي  ,ص  القبورف لجي أ ضي اهلل عنو مرفوعا :هنى النيب ر ر حديث جاب اقريبو
َل سيما قرب اظتؤمن  ؛ألف القرب كما أنو َل جيوز أف يعظم َل جيوز أف يهاف كيداسوطئ. عليها , كأف تي 

كعتذا من شعار اظتوحدين كعمل اظتسلمْب صيانة قبورىم عن القاذكرات , ألف قرب اظتؤمن ػتَـب
كمع ىذه الصيانة َل يغلوف فيها فّبفعوهنا باألبنية أك  ,كاب كاضتيوانات كالبهائمكالنجاسات كعن الد

 يزخرفوهنا أك يصبغوهنا أك غّب ذلك .

 كىذا معلم عظيم من معادل كسطية أىل السنة كاصتماعة يف ىذا الباب !.

 

  انكتببت ػهى انقبُر. نظبدص ػشز  :انىًٍ ا -16

,  ء يف حديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما كحديث غّبهكما جا(2)عن الكتابة عليها هنانا 
كالكتابة على القبور من أعظم أسباب الغلو فيها , يبدأ بالكتابة بالرموز مثل : ـ , س , ص , مث 

أك يقاؿ ىذا ركح أك قرب الشهيد فَلف  ,يتطور إذل أف يكتب عليها الفاحتة كتنحت على ألواح الرخاـ
 ت كقد أصدر  , كىي نياحة كما ىو موجود اآلف يف كثّب من القبور , بن فَلف فتعظم ألقابو

 

                                                                                           

اضتاجػػة ، مثػػل كجػػود الشػػوؾ يف اظتقػػربة ، أك الرمضػػاء الشػػديدة ، أمػػا إذا دل يكػػن ىنػػاؾ حاجػػة فينكػػر عليػػو ، كمػػا أنكػػر صػػلى اهلل 
  عليو كسلم على صاحب السبتيتْب .

 (. 971)( برقم (1
ػػػاًبر (2)  ػػػى النَّػػػيبُّ  عىػػػٍن جى : )نػىهى ػػػا كىأىٍف يػي  قىػػػاؿى ػػػا كىأىٍف تيوطىػػػأى أىٍف لجيىصَّػػػ ى اٍلقيبيػػػوري كىأىٍف ييٍكتىػػػبى عىلىيػٍهى ػػػُبى عىلىيػٍهى ( ركاه ابػػػو داككد يف سػػػننو بػٍ
ػػاًبر 1563كعنػػد ابػػن ماجػػو ) (2027ػ كركاه النسػػائي )( كقػػاؿ : حسػػن صحيح.أىػػ1052َبمػػذم )كاه الكر  (3225)   ( جى

: )نػىهىى رىسيوؿي اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍف ييٍكتىبى عىلىى اٍلقىرٍبً شىيٍ   األلباين.و ابن باز ك ءه( كصححقىاؿى



 

 (24) 

فتول بتحرمي الكتابة على القبور يف ىيئة كبار العلماء يف اظتملكة العربية السعودية  (1)اللجنة الدائمة
 أك غّب ذلك؛ لعمـو هني النيب صلى  ,أك تاريخ كفاتو ,أك اسم اظتقبور ,مطلقان سواءن آيات من القرآف

يعرؼ قرب قريبو كأبيو أك أمو أك جده أك جدتو ف اهلل عليو كسلم عن الكتابة عليها،  كمن أحب أ
فليضع عليو عَلمة من جنس ما يف اظتقربة كحصاة أك حصاتْب من غّب أف يربط عليها خرقة أك يضع 

 ظتا  كإحا عَلمة من جنس ىذا القرب كالدليل: أف النيب  ,(2)عليها عمودان أك يعلمها بألواف

كىو أكؿ مهاجرم دفن بالبقيع  لىمَّا مىاتى أيٍخرًجى جًبىنىازىتًًو فىديًفنى  ,أبو السائب مات عثماف بن مظعوف 
ـى إًلىيػٍهىا رىسيوؿي اللًَّو  فىأىمىرى النَّيبُّ  مثيَّ  كىحىسىرى عىٍن ًذرىاعىٍيوً  رىجيَلن أىٍف يىٍأتًيىوي ً ىجىرو فػىلىٍم يىٍستىًطٍع زتىٍلىوي فػىقىا

:) أىتػىعىلَّمي هًبىا قػىبػٍرى أىًخي كىأىٍدًفني إًلىٍيًو مىٍن مىاتى ًمٍن أىٍىًلي ( زتىىلىهىا فػىوىضىعىهىا ًعٍندى رىٍأًسًو كىقىاؿى
 فالنيب  (3)

يبالغ يف كضع العَلمات على القرب، فلم مييزه  جارة ملونة،   كدلكضع حجران من جنس ما يف اظتقربة 
ظترك اظتلونة.كدل يطلً نصائب القرب أك أجزاء منو بالبوية، كدل  يضع نصائب من كاألسود، أك  جارة ا

اضتجارة مرتفعة أك من القطع األشتنتية، كالبَلط، كالرخاـ، كالسّباميك، كاألزفلت، كاألظتنيـو كؿتوه.كدل 
ـ يف بعض يلف قطع من اطترؽ كاضتباؿ كاضتديد، كؿتوىا على نصائب القرب.إذل غّب ذلك ؽتا تركنو اليو 

مقابر اظتسلمْب الٍب إذا تطاكؿ الزماف كدل ينكرىا اظتنكر كدل يغّبىا اظتسلم جاء جيل فزادكا على ىذه 
العَلمات عَلمات أخرل إذل أف تأيت أجياؿ بعد ذلك فتعظم ىذه القبور مبا هنى اهلل جل كعَل  

 و .عن رسولو 

 

 

                            

 (106ك54/ 9( فتاكل اللجنة الدائمة )(1
التجصي  كقػد هنػى النػيب عليػو السػَلـ  (:أما التلوين فإنو من جنس189/  17( قاؿ الشيخ ابن عثيمْب كما يف غتموع الفتاكل)(2

عػػن لجصػػي  القبػػور، كىػػو أيضػػان ذريعػػة إذل أف يتبػػاىى النػػاس هبػػذا التلػػوين، فتصػػبح القبػػور ػتػػل مباىػػاة، كعتػػذا ينبغػػي لجنُّػػب ىػػذا 
  الشيء.

 اصتنػػػائز كاأللبػػػاين يف أحكػػػاـ, ( 2/233ك حسػػػنو ابػػػن حجػػػر يف التلخػػػي ) , (6744( ك البيهقػػػي )3206( أخرجػػػو أبػػػو داكد )(3

 197ص



 

 (25) 

 . انىًٍ ػه اإلتكبء ػهى انقبُر -17

بن حـز رضي اهلل عنو قاؿ :  كذم ييفضي اذل إىانتها اك العكوؼ عندىا ,, فعن عمر كىو اإلتكاء ال 
 . (2)متكئان على قرب فقاؿ : )) َل توًذ ىذا القرب , أك َل تؤذه (( ركاه ازتد  رآين النيب 

 

 . انظفز انى انقبُر َشذُّ انزحبل نشٌبرتٍب -18

ْب , حيث يسافركف اذل القبور كاظتقامات كىذه من أعظم الفًب , كأشدىا انتشاران بْب اظتسلم
هبا كصرؼ  اإلستغاثوكاألضرحو ليعظموىا بالزياره كالسَلـ , كأعظم من ذلك رجاء بركتها كدعائها ك 

 أنواع من العباده عتا .

 حسم ىذه الوسليو كسَّدىا بنهيو عن السفر لتعظيم األماكن كالبقاع اَل اظتساجد الثَلثو . كالنيب 

قاؿ : )) َل تشدكا الرِّحاؿ اَل اذل ثَلثو مساجد : اظتسجد اضتراـ ,  عنو  ففي الصحيحْب
 . (1)كمسجدم ىذا , كاظتسجد اَلقصى (( 

كالصَلة فيو رغبة  كعتذا من الواجب على من أراد زياره اظتدينة النبوية أف يقصد بزيارتو زيارة مسجده 
 .يف مضاعفة األجر 

قبور شهداء أحد كالبقيع ,  كعلى صاحبيو , كيزكر سلم على النيب مث اذا كصل اظتدينة فَل مانع أف ي
كالوضوء يف بيتو مث إتياف مسجد قباء كالصَلة فيو نافلو , كأفضلو يـو السبت , كل ذلك ثبت عن 

 ظتن كاف ساكنان يف اظتدينة . النيب 

 

 . انتُطم ببنقبُر َأٌهٍب انى هللا ػش َجم ٌَُ وُػبن -19

 

                            
 . 1/314( , كانظر فتاكل نور على الدرب َلبن باز 27915ركاه ازتد يف مسنده ) (2)
 ( .1397( كمسلم يف صحيحو من كتاب اضتج )1864باب حج النساء ) –ركاه البخارم يف صحيحو يف كتاب اضتج  (1)



 

 (26) 

ل ىو التقرب اذل اهلل بذكات اظتقبور من األنبياء كالصاضتْب أك جباىهم كقدرىم فككىذا التوسل  -1
ْب عن اذل الشرؾ هبم يف الدعاء كطلب القنوت مع اهلل , ففي الصحيح ذلك بدعة منكرة , ككسلية

 مرفوعا )) من أحدث يف امرنا ىذا ما ليس مِب فهو رد (( . عائشةرضي اهلل عنها

بدعاء أصحاهبا كاإلستغاثو هبم كسؤاعتم اضتاجات , فكل ىذا شرؾ أكرب ؼترج التوسل اذل القبور  -2
 صاحبو من ملة اَلسَلـ .

 

 الدعاء عند القبور واألضرحه . تحري-02
قرب  لشرؼ كفضل اظتقبور , كلو كاف عند كذلك بتقٌصد دعاء اهلل عندىا رجاء الربكة أك قبوؿ الدعاء

كدل يشرعها ألمتو , كدل  ,هبا  يأمر, كدل دثو الٍب دل يفعلها النيب , فإف ىذا كلو من البدع احمل النيب 
يفعلها بعده أصحابو رضي اهلل عنهم , َل عند قربه عليو الصَلة كالسَلـ , كَل عند قرب أحد غّبه , 

 كدل يفعلو التابعوف رزتهم اهلل كذالك .

 كإحا حدثت ىذه البدعو يف القركف اظتتأخره .

 : تنبيو 

د منو , فهو شرؾ أكرب ؼترج صاحب القرب كالضريح أك اظتقاـ بذاتو كطلب الرغبات كاظتد أما دعاء 
بدعاء غّب اهلل عز كجل كصرؼ عبادة الدعاء لغّب اهلل , ففي آيو يونس } كَل ,اإلسَلـ  عن ملة

كقولو } كأف ,  116تدع من دكف اهلل ماَل ينفعك كَل يضرؾ فإف فعلت فإنك اذا من الظاظتْب {
: )) الدعاء ىو العباده  , كمن اضتديث الصحيح يقوؿ  18 –اصتن اجد هلل فَل تدعوا مع اهلل أحدا {اظتس

 ))(1)  

                            
 ( كقػػػػاؿ حػػػػديث صػػػػحيح , كابػػػػن ماجػػػػو2969( , كالَبمػػػػذم )1479( , كابػػػػو داككد )17919ركاه ازتػػػػد يف اظتسػػػػند ) (1)

                          ( من حيث النعماف بن البشر رضي اهلل عنهما .                                                                                   3828)

ف سػندان ركاه الَبمػذم كغػّبه , معنػاه صػحيح كاهلل مرفوعان )) الدعاء مخ العباده (( فهو حديث ضػعيتنبيو: اما حديث ابو ىريره 
 اعلم .



 

 (27) 

 

 انخبتمت

اظتتعلقة بالقبور الٍب َل بد أف تكوف بْب أعيننا كننتبو عتا ألف  النبوية اظتناىي أشهر -أيها اإلخوة -ىذه 
وؿ كقاعدة الدين كىو توحيد رب العاظتْب . َل الشر اآليت من تعظيم القبور شر يتعلق بأصل األص

سيما إذا كاف اظتقبور من اظتعظمْب يف أعْب الناس من األنبياء أك من الصحابة أك من الصاضتْب أك من 
السادات أك رمبا كيذب عليهم فعظموا مقبوران من الفجار أك من اضتيوانات نسجت عنو أنواع من 

 العواـ أنو من الصاضتْب الذين ترجى بركتهم بعد موهتم .األكاذيب كاطترافات حٌب ظن اصتهاؿ 

 

 كاظتتأمل يف فقو ىذم اظتناىي الشرعية كمقاصدىا جيد أهنا يف حكمها تدكر على حالتْب : 

 أف تكوف شركا أكرب : ظتن صرؼ عتا نوعا من أنواع العبادة , كالذبح عتا , كالطواؼ ... -1

 : كالتمسح هبا كرفعها كالبناء عليها كزخرفتها ...أف تكوف شركا أصغر من شرؾ الوسائل  -2

اللهم إنا نسألك بأشتائك اضتسُب كصفاتك العلى يا حي يا قيـو ياذا اصتَلؿ كاإلكراـ أف تردنا كضاؿ 
اللهم إنا نعوذ بك من الشرؾ أصغره كأكربه دقيقو كجليلو ظاىره  ,اظتسلمْب إذل دينك ردان رتيَلن 

اللهم  ,ك نيضىل أك نزًؿ أك نيزؿ أك نظًلم أك نيظلم أك ؾتهل أك جيهل عليناكنعوذ بك أف نًضل أ ,كخفيو
أعذنا كاظتسلمْب من شر البدع كلها كالفًب كلها ما ظهر منها كما بطن كإذا أردت بعبادؾ فتنة فاقبضنا 

ئك اللهم اجعلنا ؽتن يستمعوف القوؿ فيتبعوف أحسنو أكلئك الذين ىداىم اهلل كأكل ,إليك غّب مفتونْب
 ىم أكلو األلباب .

 حابو أرتعْب .كاهلل تعاذل أعلم كصلى اهلل كسلم على نبينا ػتمد كعلى آلو كأص

 

 
 فهرس المصادر



 

 (28) 

 ػػػػػػػػػػػ  القرآف الكرمي.
 ق.1406ابر طعيمة,   دار اصتيل طصػػػػػػػػػػػ  اإلباضية عقدية كمذىبان=  د. 

 ق.1405ن األشعرم,  اصتامعة اإلسَلمية طػػػػػػػػػػػ اإلبانة عن أصوؿ الديانة= أليب اضتس
 ق.1398ػػػػػػػػػػػ آراء اطتوارج الكَلمية= د. عمار طاليب, الشركة الوطنية ػػػػ اصتزائر ط

ػػػػػػػػػػػ اإلرشاد إذل قواطع األدلة يف أصوؿ اَلعتقاد= أبو اظتعارل اصتويِب, حتقيق أسعد دتيم, مؤسسة الكتب 
          ق.           1405الثقافية ط

ػػػػػػػػػػػ األسرار اظترفوعة يف األحاديث اظتوضوعة "اظتوضوعات الكربل"= اظتَل علي قارئ, حتقيق ػتمد لطف 
 ق1406الصباغ, اظتكتب اإلسَلمي ط

 ق1400ػػػػػػػػػػػ اإلصابة يف دتييز الصحابة= ابن حجر العسقَلين, دار الكتب العلمية ط
 ق1400ىر البغدادم, دار الكتب العلمية طػػػػػػػػػػػ أصوؿ الدين= عبد القا

ػػػػػػػػػػػ اعتقادات فرؽ اظتسلمْب كاظتشركْب= فخر الدين الرازم, تعليق ػتمد اظتعتصم باهلل, دار الكتاب العريب 
 ق1407ط 

 ق1400ػػػػػػػػػػ األعَلـ= خّب الدين الزركلي,  دار العلم للمَليْب ط
 ق1408اَلنطَلؽ الكربل= ػتمد عبد اعتادم اظتصرم. ط دار طيبة ػػػػػػػػػػػ أىل السنة كاصتماعة معادل 

 ق.1406ػػػػػػػػػػػ اإلمياف = لشيخ اإلسَلـ ابن تيمية, تلخي  حسن الغزارل,  دار إحياء العلـو ط
 ق.1407ػػػػػػػػػػػ اإلمياف أركانو حقيقتو نواقضو= ػتمد نعيم آؿ ياسْب, دار الفاحل ط

 
 ق.1407عمر العدين, حتقيق كدراسة زتد اضتريب, الدار السلفية ط ػػػػػػػػػػػ اإلمياف= أليب

 ق.1403اإلمياف= أليب عبيد القاسم بن سَلـ, ختريج األلباين, اظتكتب اإلسَلمي ط ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403اإلمياف= َلبن أيب شيبة, ختريج األلباين, اظتكتب اإلسَلمي "  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406ده, حتقيق كدراسة علي ناصر فقيهي, مؤسسة الرسالة طاإلمياف= حملمد بن من ػػػػػػػػػػػ
 البداية كالنهاية= اضتافع ابن كثّب, مراجعة غتموعة من العلماء, دار الكتب العلمية.  ػػػػػػػػػػػ

 ق. 1402ػػػػػػػػػػػ البدع كالنهي عنها= َلبن كضاح القرطيب, دار األمة العريب ط
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دم آخر الزماف = للمتقي اعتندم, رسالة علمية قدمها جاسم مهلهل آؿ الربىاف يف عَلمات مهػػػػػػػػػػػ 
 ياسْب, مطبوعة باآللة الكاتبة عاـ            

 ق.1403تاريخ الَباث العريب= فؤاد سزكْب, طبعة جامعة اإلماـ ػػػػػػػػػػػ 
 ـ.1987تاريخ اظتذاىب اإلسَلمية= ػتمد أبو زىرة, دار الفكر العريب,  ػػػػػػػػػػػ
تعظيم قدر الصَلة= حملمد بن نصر اظتركزم, حتقيق عبد الرزتن الفريوائي, مكتبة الدار باظتدينة  ػػػػػػػػػػػ
 ق. 1406
تغليق التعليق على صحيح البخارم= اضتافع ابن حجر, حتقيق كدراسة سعيد القزمي, اظتكتب  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405اإلسَلمي 
جر, حتقيق عبد الوىاب عبد اللطيف, اظتكتبة العلمية باظتدينة تقريب التقريب= اضتافع ابن ح ػػػػػػػػػػػ
 ق.1395
 ق.1399التمهيد= َلبن عبد الرب, حتقيق عبد اهلل بن الصديق, طبع اضتكومة اظتغربية عاـ  ػػػػػػػػػػػ
 

 دتهيد األكائل كتلخي  الرسائل= أليب بكر الباقَلين, حتقيق عماد الدين حيدر, مؤسسة الكتب ػػػػػػػػػػػ
 ق. 1407الثقافية 
التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع= أليب اضتسن اظتلطي, تعليق ػتمد زاىد الكوثرم, مكتبة  ػػػػػػػػػػػ

 ق.1368نشر الثقافة اإلسَلمية 
 هتذيب التهذيب= َلبن حجر, تصوير دارصادر. ػػػػػػػػػػػ
 عة اإلماـ طبع اظتدين.هتذيب اآلثار= للطربم, ختريج ػتمد شاكر, نشر جامػػػػػػػػػػػ
 التوحيد= أليب منصور اظتاتريدم, حتقيق فتح اهلل خليف, نشر دار اصتامعات اظتصرية. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408التوحيد= َلبن خزمية, حتقيق كدراسة عبد العزيز الشهواف, مكتبة الرشد  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1397, اظتكتب اإلسَلمي تفسّب العزيز اضتميد= سليماف بن عبد اهلل بن ػتمد ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403م= ناصر السعوم رسالة علمية, مطبوعة اآللة الكاتبة عاـ هاطتوارج دراسة لنقد منهج ػػػػػػػػػػػ
دراسة عن الفرؽ يف تاريخ اظتسلمْب اطتوارج كالشيعة= أزتد بن جلي, مؤسسة اظتلك فيصل  ػػػػػػػػػػػ
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 ق.1408اطتّبية عاـ 
 ق.1406َلبن قدامة  اظتقدسي, حتيق بدر البدر, الدار السلفية ذـ التأكيل=  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405السنة= َلبن أيب عاصم, ختريج األلباين, اظتكتب اإلسَلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406السنة= عبد اهلل بن أزتد, دراسة كحتقيق ػتمد سعيد القحطاين, دار ابن القيم  ػػػػػػػػػػػ
 

 اف بن أشعث, حتقيق ػتمد ػتي الدين عبد اضتميد, اظتكتبة العصرية.السنن= أليب داكد سليم ػػػػػػػػػػػ
 سنن الَبمذم= حتقيق أزتد ػتمد شاكر, دار الكتب العلمية. ػػػػػػػػػػػ
 سنن ابن ماجو= ترتيب ػتمد فؤاد عبد الباقي, طبعة عيسى البايب كأركانو. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1369حامد الفقي, مطبعة السنة احملمدية عاـ  الشريعة= أليب بكر اآلجرم, حتقيق ػتمد ػػػػػػػػػػػ

 .ػػػػػػػػػػػ شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاصتماعة= أليب القاسم الَللكائي, حتقيق أزتد اضتمداف, دار طيبة
 ق.1408شرح األصوؿ اطتمسة= للقاضي عبد اصتبار, حتقيق عبد الكرمي عثماف, مكتبة كىبة  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408سنة= أليب ػتمد الربهبارم, حتقيق ػتمد سعيد القحطاين, دار ابن القيم شرح ال ػػػػػػػػػػػ
 ق.1403شرح السنة= للبغوم, حتقيق األرنؤكط كالشاكيش, اظتكتب اإلسَلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404شرح العقيدة الطحاكية= ابن أيب العز اضتنفي, ختريج األلباين, اظتكتب اإلسَلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404شرح الفقو األكرب= اظتَل علي قارئ, دار الكتب العلمية  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1382شرح قصيدة ابن القيم= إبراىيم بن عيسى, اظتكتب اإلسَلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1399الصحاح= للجوىرم, دار العلم للمَليْب  ػػػػػػػػػػػ
 
 

  ثصحيح البخارم= ترتيب كفهرسو مصطفي ديب البغا, دار الَبا ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407اظتدينة 
 ق.1407صحيح سنن ابن ماجو= األلباين, اظتكتب اإلسَلمي  ػػػػػػػػػػػ
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 ـ.1972صحيح مسلم= ترتيب كفهرسو ػتمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الَباث العريب  ػػػػػػػػػػػ
 .10ضحى اإلسَلـ= أزتد أمْب, دار الكتاب العريب ط ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408اجو= األلباين, اظتكتب اإلسَلمي ضعيف سنن ابن م ػػػػػػػػػػػ
 ق.1398الطبقات الكربل= َلبن سعد, دار بّبكت  ػػػػػػػػػػػ
عقيدة السلف أصحاب اضتديث= أليب إشتاعيل الصابوين, حتقيق بدر البدر, الدار السلفية  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1404
 ق.1401ي, اظتطابع األىلية عقيدة اظتسلمْب كالرد على اظتلحدين= الشيخ صاحل البليه ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405العواصم من القواصم= أليب بكر بن العريب, حتقيق ػتب الدين اطتطيب, اظتكتبة العلمية  ػػػػػػػػػػػ
العْب يف األثر يف عقائد أىل األثر= عبد الباقي البعلي اضتنبلي, رسالة علمية قدمها راشد الطيار,  ػػػػػػػػػػػ

 مطبوعة على اآللة.
 فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد= عبد الرزتن بن حسن, دار الفكر. ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405الفرؽ بْب الفرؽ= البغدادم, درا الكتب العلمية  ػػػػػػػػػػػ
الفوائد اجملموعة يف األحاديث اظتوضوعو= الشوكاين, حتقيق عبد الرزتن اظتعلمي اليماين, اظتكتب  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407اإلسَلمي 
 
 

 ق.1408فهارس صحيح كضعيف سنن ابن ماجو= صنع الشاكيش, اظتكتب اإلسَلمي  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1356فيض القدير= للمناكم, اظتكتبة التجارية الكربل  ػػػػػػػػػػػ
 

 ق.1407القاموس احمليط= للفّبكزآبادم, مؤسسة الرسالة  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1976قواعد اظتنهج السلفي= مصطفى حلمي, دار األمصار  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1380لوامع األنوار البهية= السفاريِب, طبعة آؿ ثاين كقف يف مطابع األصفهاف  ػػػػػػػػػػػ
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 ق.1406غتمع الزكائد كمنبع الفوائد= للهيثمي, مؤسسة اظتعارؼ  ػػػػػػػػػػػ
 ق كما صور عنها.1381غتموع الفتاكل= شيخ اإلسَلـ ابن تيمية, طبعة اظتلك سعود  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1401ؼتتار الصحاح= للفخر الرازم, دار الكتاب العريب  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1405ؼتتصر شعب اإلمياف= للقزكيِب, حققو عبد القادر األرنؤكط, دار ابن كثّب ػػػػػػػػػػػ

 ق, دار إيَلؼ بالكويت.1427 2ػػػػػػػػػ مسألة اإلمياف= علي الشبل, ط
 حكمي, دار الكتب العلمية.معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ= حافع  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1408اظتعتزلة بْب القدمي كاضتديث= طارؽ عبد اضتكيم, دار األرقم بريطانيا  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1406اظتعجم األكسط= للطرباين, حتقيق ػتمود الطحاف, مكتبة اظتعارؼ  ػػػػػػػػػػػ
 
 

 ق.1404ق. كدار صادر1376معجم البلداف= ياقوت اضتموم, دار بّبكت  ػػػػػػػػػػػ
 ـ.1982اظتعجم اظتفهرس= كضعو ػتمد فؤاد عبد الباقي, اظتكتبة اإلسَلمية بأستنبوؿ ػػػػػػػػػػػ
 ق.1376معجم اظتؤلفْب= عمر رضا كحالو, اظتكتبة العربية  ػػػػػػػػػػػ
 

 اظتصباح اظتنّب= الفيومي, طبعة عمر البايب كشركاه. ػػػػػػػػػػػ
 صل= الشهرستاين, مكتبة السَلـ العاظتية.اظتلل كالنحل هبامش الف ػػػػػػػػػػػ
مقاَلت اإلسَلميْب= أليب اضتسن األشعرم, حتقيق ػتي الدين عبد اضتميد, مكتبة النهضة  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1389
 ق.1399اظتنهاج شعب اإلمياف= للحكيمي, دار الفكر  ػػػػػػػػػػػ
 ق.1407سلفية منهج األشاعرة يف العقيدة= سفر اضتوارل, الدار ال ػػػػػػػػػػػ
نونية القحطاين= أليب عبد اهلل ػتمد عبد األندلسي تعليق ػتمد بن أزتد السعيد, مكتبة  ػػػػػػػػػػػ
 ق. 1409السورام 
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