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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم ىلع سيد املرسلني وىلع آهل  

 .وصحبه املكرمني املطهرين
 وبعد:

فاعلم أنه إذا وقع اخلالف بني املسلمني يف أن هذا اليشء بدعة أو غري 
بدعة، أو مكروه أو غري مكروه، أو حمرم أو غري حمرم، أو غري ذلك، فقد 

وهو -من عرص الصحابة إىل عرصنا هذا  -سلفهم وخلفهم-اتفق املسلمون 
يف أن الواجب عند االختالف  -القرن اثلالث عرش منذ ابلعثة املحمدية

الرد إىل كتاب اهلل سبحانه  :أي أمر من أمور ادلين بني األمة املجتهدين هو
فَإِْن ﴿انلاطق بذلك الكتاب العزيز:  ،وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم

ِ وَالرهُسول وهُ إََِل اَّلله ٍء فَُردُّ ومعىن الرد إىل اهلل سبحانه الرد  ،﴾َتَنازَْعُتْم ِِف ََشْ
بعد  تهد إىل رسوهل صىل اهلل عليه وسلم الرد إىل ُسنإىل كتابه، ومعىن الر

فإذا قال جمتهد من  ،وهذا مما ال خالف فيه بني مجيع املسلمني ،وفاته
املجتهدين: هذا حالل، وقال اآلخر: هذا حرام، فليس أحدهما أوىل باحلق 

ألن  ؛اا أو أقدم منه عرص  ا أو أكرب منه سن  وإن اكن أكرث منه علم   ،من اآلخر
ومتعبد بما يف الرشيعة املطهرة مما  ،لك واحد منهما فرد من أفراد عباد اهلل
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ب اهلل ل  يف كتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم، ومطلوب منه ما ط  
وكرثة علمه وبلوغه درجة االجتهاد أو جماوزته هلا ال  ،من غريه من العباد

من مجلة  وال خيرجه ،لعباده ا من الرشائع اليت رشعها اهلليسقط عنه شيئ  
 ،ا ىلع تكليف غريها اكن تكليفه زائد  م لكما ازداد علم  بل العال   ،امللكفني

ولو لم يكن من ذلك إال ما أوجبه اهلل عليه من ابليان للناس وما لكفه به 
ِيَن ﴿من الصدع باحلق وإيضاح ما رشعه اهلل لعباده:  ُ ِميَثاَق اَّله َخَذ اَّلله

َ
َوإِْذ أ

و
ُ
نَْزْْلَا ﴿ ،﴾تُوا الِْكَتاَب ََلُبَيِّنُنهُه لِلنهاِس َوال تَْكُتُمونَهُ أ

َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ إِنه اَّله
وََلَِك يَلَْعُنهُ 

ُ
ُ ِمَن اْْلَيَِّناِت وَالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما بَيهنهاهُ لِلنهاِس ِِف الِْكَتاِب أ ُم اَّلله

ا من العلم إال كونه و لم يكن ملن رزقه اهلل طرف  فل ،﴾ِعُنونَ َويَلَْعُنُهُم الله 
ا فيما ذكرناه من كون العلماء ال خيرجون عن ا بابليان للناس لاكن اكفي  ملكف  

وإذا أذنبوا اكن ذنبهم أشد  ،ابل يزيدون بما علموه تكليف   ،دائرة اتللكيف
ن وم  ا جبهالة ن يعمل سوء  كما حاكه اهلل عم   ،امن ذنب اجلاهل وأكرث عقاب  

وكما حاكه يف كثري من اآليات عن علماء ايلهود حيث أقدموا  ،عمله بعلم
ونىع  ،ىلع خمالفة ما رشعه اهلل هلم، مع كونهم يعلمون الكتاب ويدرسونه

وكما ورد  ،تبكيت تهم أشد  ك  ذلك عليهم يف مواضع متعددة من كتبه، وب  
ُ إن أول مَ »يف احلديث الصحيح:  ِ ر بهم جهنم الععه َس ن ت م اَّلي يأمر اْلاس ال

وباجلملة فهذا أمر معلوم أن العلم وكرثته  «وال يأتمر وينهاهم وال ينتيه
ا من اتلاكيلف وبلوغ حامله إىل أىلع درجات العرفان ال يسقط عنه شيئ  

 ،ب بأمور ال خياطب بها اجلاهلاط  الرشعية بل يزيدها عليه شدة، وخُي 
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وعقوبته  ،ويكون ذنبه أشدف بتاكيلف غري تكايلف اجلاهل، كل  ويُ 
واآليات  وهذا ال ينكره أحد ممن هل أدىن تميزي بعلم الرشيعة، ،أعظم

ا ا ومصنف  ا مستقيم  عت لاكنت مللف  واألحاديث الواردة يف هذا املعىن لو مُج 
وليس ذلك من غرضنا يف هذا ابلحث، بل اغية الغرض من هذا  ،حافال  

اكجلاهل يف اتلاكيلف الرشعية واتلعبد  بيان أن العالم :ونهاية القصد منه هو
بما يف الكتاب والسنة، مع ما أوضحناه لك من اتلفاوت بني الرتبتني، رتبة 
العالم ورتبة اجلاهل يف كثري من اتلاكيلف واختصاص العالم منها بما ال 

وبهذا يتقرر لك أن ليس ألحد من العلماء املختلفني، أو  ،جيب ىلع اجلاهل
واملقتدين بهم أن يقول: احلق ما قاهل فالن دون فالن، أو  من اتلابعني هلم

إن اكن ممن هل فهم وعلم - بل الواجب عليه ،فالن أوىل باحلق من فالن
ما اختلفوا فيه إىل كتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه  رد  أن ي   -وتميزي
 ،قفمن اكن ديلل الكتاب والسنة معه فهو ىلع احلق وهو األوىل باحل ،وسلم

ومن اكن ديلل الكتاب والسنة عليه ال هل اكن هو املخطئ، بل هو معذور، 
إذا اجتهد احلاكم فأصاب »بل مأجور، كما ثبت يف احلديث الصحيح أنه: 

فناهيك خبطأ يلجر عليه فاعله،  ،«فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر
ه أن ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأ، ولكن ال جيوز لغري

يتبعه يف خطئه، وال يعذر كعذره، وال يلجر كأجره، بل واجب ىلع من عداه 
من امللكفني أن يرتك االقتداء به يف اخلطأ ويرجع إىل احلق اذلي دل عليه 

وإذا وقع الرد ملا اختلف فيه أهل العلم إىل الكتاب والسنة  ،الكتاب والسنة
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حلق ووافقه، وإن اكن ا اكن من معه ديلل الكتاب والسنة هو اذلي أصاب
ا، واذلي لم يكن معه ديلل الكتاب والسنة هو اذلي لم يصب احلق واحد  

وإن - ا، فليس لعالم وال ملتعلم وال ملن يفهما كثري  بل أخطأه، وإن اكن عدد  
أن يقول: إن احلق بيد من يقتدى به من العلماء إن اكن ديلل  -ااكن مقرص  

جهل عظيم، وتعصب ذميم، وخروج من فإن ذلك  ،الكتاب والسنة بيد غريه
ة، ألن احلق ال يعرف بالرجال، بل الرجال يعرفون دائرة اإلنصاف باملر  

وليس أحد من العلماء املجتهدين واألئمة املحققني بمعصوم، ومن  ،باحلق
ا فإنه جيوز عليه اخلطأ كما جيوز عليه الصواب، فيصيب لم يكن معصوم  

وابه من خطئه إال بالرجوع إىل ديلل وال يتبني ص ،تارة وخيطئ أخرى
وال  ،الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو مصيب، وإن خالفهما فهو خمطئ

خالف يف هذه اجلملة بني مجيع املسلمني أوهلم وآخرهم، سابقهم والحقهم، 
كبريهم وصغريهم، وهذا يعرفه لك من هل أدىن حظ من العلم وأحقر نصيب 

هم نفسه، ويعلم أنه قد جىن ويعرتف به فليت  من العرفان، ومن لم يفهم هذا 
ىلع نفسه باخلوض فيما ليس من شأنه، وادلخول فيما ال تبلغ إيله قدرته، 

وعليه أن يمسك قلمه ولسانه، ويشتغل بطلب العلم،  ،وال ينفذ فيه فهمه
ويفرغ نفسه لطلب علوم االجتهاد اليت يتوصل بها إىل معرفة الكتاب 

، واتلميزي بني دالئلهما، وجيتهد يف ابلحث يف السنة والسنة وفهم معانيهما
وعلومها، حىت يتمزي عنده صحيحها من سقيمها، ومقبوهلا من مردودها، 

حىت يهتدي  ،وينظر يف الكم األئمة الكبار من سلف هذه األمة وخلفها
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فإنه إن لم يفعل هذا وقدم االشتغال بما  ،بكالمهم إىل الوصول إىل مطلوبه
العلوم اغية انلدم، وتمىن أنه  ىلع ما فرط منه قبل أن يتعلم هذهقدمنا، ندم 

أمسك عن اتللكم بما ال يعنيه، وسكت عن اخلوض فيما ال يدريه، وما 
أحسن ما أدبنا به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيما صح عنه من قوهل: 

أن  ، وهذا يف اذلي تكلم يف العلم قبل«ا أو صمتقال خي   ارحم اهلل امرء  »
يفتح اهلل عليه بما البد منه، وشغل نفسه باتلعصب للعلماء، وتصدى 
ا للتصويب واتلخطئة يف يشء لم يعلمه وال فهمه حق فهمه، ولم يقل خري  

وال صمت، فلم يتأدب باألدب اذلي أرشد إيله رسول اهلل صىل اهلل عليه 
 وسنة وإذا تقرر لك من جمموع ما ذكرناه وجوب الرد إىل كتاب اهلل ،وسلم

رسوهل صىل اهلل عليه وسلم بنص الكتاب العزيز وإمجاع املسلمني أمجعني، 
عرفت أن من زعم للناس أنه يمكن معرفة املخطئ من العلماء من غري 
هذه الطريق عند اختالفهم يف مسألة من املسائل فهو خمالف ملا يف كتاب 

ىل أي جناية اهلل، وخمالف إلمجاع املسلمني أمجعني، فانظر أرشدك اهلل إ
جىن ىلع نفسه بهذا الزعم ابلاطل وأي مصيبة وقع فيها بهذا اخلطأ 
الفاحش، وأي بلية جلبها عليه القصور واتلقصري، وأي حمنة شديدة ساقها 

 إيله اتللكم فيما ليس من شأنه؟
 ملا ذكرناه من االختالف بني أهل العلم، ومن وها أنا أوضح لك مثاال  

اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم، يلتبني املصيب كيفية الرد إىل كتاب 
ه، حىت تعرف احلق حق معرفته، ن بيده غريُ من املخطئ، ومن بيده احلق وم  
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رت هل و  بت هل األمثلة وُص اليشء إذا ُض  ويتضح لك اغية االتضاح، فإن
الصور بلغ من الوضوح واجلالء إىل اغية ال خييف معها ىلع من هل فهم صحيح 

 عمن لم يكن هل يف العلم نصيب، و ي العرفان حظ، رجيح، فضال   وعقل
ا ملا أمليناه: يه  ملا ذكرناه وإيضاح  ونلجعل هذه املسألة اليت جعلناها مثاال  

املسألة اليت هلج بالالكم فيها أهل عرصنا ومرصنا، خصوصا يف هذه األيام 
 ، ويه:ألسباب ال ختىف

ما يفعله اْلاس من بناء املساجد مسألة رفع القبور، واْلناء عليها، ك
 والقباب ىلع القبور.

 
 رشح الصدور بتحريم رفع القبور

 فنقول:
اعلم أنه قد اتفق انلاس، سابقهم والحقهم، وأوهلم وآخرهم من دلن 
الصحابة رضوان اهلل عنهم إىل هذا الوقت: أن رفع القبور وابلناء عليها 

ها، كما رسول اهلل لفاعل   وعيدُ  واشتد   ،بدعة من ابلدع اليت ثبت انليه عنها
يأيت بيانه، ولم خيالف يف ذلك أحد من املسلمني أمجعني، لكنه وقع لإلمام 
ييح بن محزة مقالة تدل ىلع أنه يرى أنه ال بأس بالقباب واملشاهد ىلع قبور 

رها من ك  ن ذ  سواه، وم   ه، وال روي عن أحد  الفضالء، ولم يقل بذلك غريُ 
ولم جند  ،ىلع قوهل واقتداء به ي  ر  الفقه من الزيدية فهو ج  املللفني يف كتب 
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ال من أهل ابليت وال من  ،ه عليهالقول بذلك ممن اعرصه، أو تقدم عرصُ 
وهكذا اقترص صاحب ابلحر اذلي هو مدرس كبار الزيدية، ومرجع  ،غريهم

مذهبهم وماكن ابليان خلالفهم يف ذات بينهم، وللخالف بينهم وبني 
اشتمل ىلع اغلب أقوال املجتهدين وخالفاتهم يف املسائل غريهم، بل 

الفقهية، وصار هو املرجوع إيله يف هذه األعصار، وهذه ادليار ملن أراد 
نفيها من املجتهدين:  معرفة اخلالف يف املسائل، وأقوال القائلني بإثباتها أو

أعين جواز رفع - فإن صاحب هذا الكتاب اجلليل لم ينسب هذه املقالة
فقد قال ما  ،إال إىل اإلمام حيىي وحده -قباب واملشاهد ىلع قبور الفضالءال

مسألة اإلمام حيىي: ال بأس بالقباب واملشاهد ىلع قبور الفضالء )نصه: 
 انتىه. (رنك  وامللوك الستعمال املسلمني ولم يُ 

ن هذا أنه لم يقل بذلك إال اإلمام حيىي، وعرفت ديلله فقد عرفت م  
وهو استعمال املسلمني مع عدم انلكري، ثم ذكر صاحب  اذلي استدل به،

ابلحر هذا ادليلل اذلي استدل به اإلمام حيىي يف الغيث واقترص عليه، ولم 
 يأت بغريه.

فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا اخلالف واقع بني اإلمام حيىي وبني 
سائر العلماء، من الصحابة واتلابعني، ومن املتقدمني من أهل ابليت 

ملتأخرين، ومن أهل املذاهب األربعة وغريهم ومن مجيع املجتهدين أوهلم وا
وآخرهم، وال يعرتض هذا حباكية من حىك قول اإلمام حيىي يف مللفه، ممن 

فإن جمرد حاكية القول ال يدل ىلع أن احلايك خيتاره  ،جاء بعده من املللفني
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ول بقوهل هذا ن أهل العلم يقن بعده م   م  ويذهب إيله، فإن وجدت قائال  
ا إىل ما ذهب  بما قاهل اإلمام حيىي ذاهب  ا اكن قائال  ويرجحه، فإن اكن جمتهد  

 ؛إيله بذلك ادليلل اذلي استدل به، وإن اكن غري جمتهد فال اعتبار بموافقته
 .ينألنها إنما تعترب أقوال املجتهدين ال أقوال املقّل  

ىي، أو ما قاهل غريه من فإذا أردت أن تعرف: هل احلق ما قاهل اإلمام حي
 ؟أهل العلم

وهو  ،فالواجب عليك رد هذا االختالف إىل ما أمرنا اهلل بالرد إيله
 كتاب اهلل وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم.

الفائدة، ويتضح احلق من  يل العمل يف هذا الرد حىت تتم   ني   : ب  فإن قلت  
 غريه، واملصيب من املخطئ يف هذه املسألة.

 .اا، وأرهف هل ذهن  ا، واختذ هل فهم  افتح ملا أقوهل سمع  : قلُت 
  ،ح لك الكيفية املطلوبةوها أنا أوض  

ُ
ُ ب  وأ ال يبىق عندك بعده  لك ما ني 

 ك عنده لبس، فأقول:ك وفهم  ريب، وال يصاحب ذهن  
َوَما آتَاُكُم الرهُسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعْنُه ﴿قال اهلل سبحانه: 

فهذه اآلية فيها اإلجياب ىلع العباد باالئتمار بما أمر به الرسول  ﴾وافَاْنَتهُ 
صىل اهلل عليه وسلم واألخذ به، واالنتهاء عما نىه عنه صىل اهلل عليه 

 وسلم وتركه.
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ُ ﴿وقال سبحانه:  َ فَاتهبُِعوِِن ُُيْبِْبُكُم اَّلله ، فيف ﴾قُْل إِْن ُكْنُتْم ُُتِبُّوَن اَّلله
حمبة اهلل الواجبة ىلع لك عبد من عباده باتباع رسوهل صىل هذه اآلية: تعليق 

عرف به حمبة العبد لربه ىلع اهلل عليه وسلم، وأن ذلك هو املعيار اذلي يُ 
 .الوجه املعترب، وأنه السبب اذلي يستحق به العبد أن حيبه اهلل

َ ﴿وقال اهلل سبحانه:  َطاَع اَّلله
َ
ه اآلية: فيف هذ ﴾َمْن يُِطِع الرهُسوَل َفَقْد أ

 .أن طاعة الرسول طاعة هلل
ُ َعلَْيِهْم ِمَن ﴿وقال:  ْنَعَم اَّلله

َ
ِيَن أ وََلَِك َمَع اَّله

ُ
َ وَالرهُسوَل فَأ َوَمْن يُِطِع اَّلله

وََلَِك َرفِيقا  
ُ
احِلنَِي وََحُسَن أ َهَداءِ وَالصه يِقنَي وَالشُّ دِّ فأوجب  ﴾اْلهبِيِّنَي وَالصِّ

أن يكون مع هلالء اذلين هم أرفع  اهلل ورسوهل، ويههذه السعادة ملن أطاع 
 العباد درجة عنده، وأعالهم مزنلة.

َ َوَرُسوََلُ يُْدِخلُْه َجنهاٍت ََتْرِي ِمْن ﴿وقال:  ِ َوَمْن يُِطِع اَّلله تِلَْك ُحُدوُد اَّلله
ْنَهاُر َخاِِلِيَن فِيَها َوَذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم َوَمْن 

َ
َ َوَرُسوََلُ َُتْتَِها اْْل َيْعِص اَّلله

وقال سبحانه:  ،﴾َويََتَعده ُحُدوَدهُ يُْدِخلُْه نَارا  َخاِِلا  فِيَها َوََلُ َعَذاٌب ُمِهنيٌ 
﴿ َ وََلَِك ُهُم الَْفائُِزونَ  َوَمْن يُِطِع اَّلله

ُ
َ َويَتهْقِه فَأ وقال  ،﴾َوَرُسوََلُ َوََيَْش اَّلله

طِ ﴿سبحانه: 
َ
َ وَأ ِطيُعوا اَّلله

َ
وأنزل اهلل ىلع رسوهل أن يقول:  ﴾يُعوا الرهُسوَل أ

ِطيُعونِ ﴿
َ
َ وَأ هذا املعىن يف اجلملة أكرث من  واآليات ادلالة ىلع ﴾فَاتهُقوا اَّلله

 ثالثني آية.
ويستفاد من مجيع ما ذكر: أن ما أمر به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
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واكنت الطاعة  ،بحانها بأمر اهلل سونىه عنه اكن األخذ به واتباعه واجب  
 ا من اهلل.لرسول اهلل يف ذلك طاعة هلل، واكن األمر من رسول اهلل أمر  

وسنوضح لك ما صح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف غري حديث 
من انليه عن رفع القبور وابلناء عليها، ووجوب تسويتها، وهدم ما ارتفع 

وطئة واتلمهيد ذللك، ثم بذكر أشياء يف حكم اتل ئمنها، ولكنا هنا نبتد
ننتيه إىل ذكر ما هو املطلوب، حىت يعلم من اطلع ىلع هذا ابلحث أنه إذا 
وقع الرد فيما قاهل اإلمام حيىي وما قاهل غريه يف القباب واملشاهد إىل ما أمر 
اهلل بالرد إيله، وهو كتاب اهلل سبحانه وسنة رسوهل صىل اهلل عليه وسلم اكن 

 عن ذكر مجيعه، كيف، ويقنع ويغين ذكر بعضه، فضال  يف ذلك ما يشيف وي
وعند ذلك يتبني للك من هلم فهم، ما يف رفع القبور من الفتنة العظيمة هلذه 

بها من اكن  دوقد اك ،األمة، من املكيدة ابلالغة اليت اكدهم الشيطان بها
قبلهم من األمم السابقة، كما حىك اهلل سبحانه وتعاىل ذلك يف كتابه 

قَاَل نُوٌح َربِّ إِنهُهْم ﴿واكن أول ذلك يف قوم نوح، قال اهلل سبحانه:  ،زالعزي
ُه إاِله َخَسارا  َوَمَكُروا َمْكرا   ُكبهارا  َوقَالُوا  َعَصْوِِن وَاتهَبُعوا َمْن لَْم يَزِْدُه َماَُلُ َوَوَِلُ

اكنوا  ﴾َيُغوَث َويَُعوَق َونَْْسا  ال تََذُرنه آلَِهَتُكْم َوال تََذُرنه َوّدا  َوال ُسوَااع  َوال 
ا صاحلني من بين آدم، واكن هلم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال قوم  

لو صورناهم اكن أشوق ْلا إَل العبادة »أصحابهم اذلين اكنوا يقتدون بهم: 
إيلهم إبليس، فقال:  فلما ماتوا وجاء آخرون دب   ،روهمو  فص   «إذا ذكرناهم

ُ إنما اكنوا يع» فعبدوهم، ثم عبدتهم العرب بعد  «قون املطرْس بدونهم، وبهم ي
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 .ذلك
معىن هذا يف صحيح ابلخاري عن ابن عباس ريض اهلل  يكوقد حُ 

ا صاحلني من قوم نوح، إن هؤالء اكنوا قوم  »عنهما، وقال قوم من السلف: 
فلما ماتوا عكفوا ىلع قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم اْلمر 

ويليد هذا ما ثبت يف الصحيحني وغريهما عن اعئشة ريض اهلل  ،«فعبدوهم
أن أم سلمة ريض اهلل عنها ذكرت لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم »عنها: 

فقال رسول  ،كنيسة رأتها بأرض احلبشة، وذكرت َل ما رأت فيها من الصور
لرجل اهلل صىل اهلل عليه وسلم: أوَلك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو ا

ا، وصوروا فيه تلك الصور، أوَلك رشار اخللق الصالح بنوا ىلع قربه مسجد  
 .«عند اهلل

ْيُتُم الالهَت وَالُْعزهى﴿وأخرج ابن جرير يف تفسري قوهل تعاىل: 
َ
فَرَأ

َ
قال:  ﴾أ

 .«السويق للحاج، فمات فعكفوا ىلع قربه تُّ لِ اكن يَ »
 اهلل عنه قال: و ي صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهلل ابلجيل ريض

أال وإن من »سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قبل أن يموت يقول: 
اكن قبلكم اكنوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور 

 .«مساجد، فإين أنهاكم عن ذلك
ملا نزل برسول »و ي الصحيحني من حديث اعئشة رىض اهلل عنها قالت: 

وسلم طفق يطرح مخيصة ىلع وجهه، فإذا اغتم كشفها، اهلل صىل اهلل عليه 
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: "لعنة اهلل ىلع ايلهود واْلصارى فقد اختذوا قبور -وهو كذلك- فقال
 .«ُيذر ما صنعوا - أنبيائهم مساجد

 ،ا من حديث ابن عباس ريض اهلل عنهماو ي الصحيحني مثله أيض  
 صىل اهلل ا من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهللوفيهما أيض  

 .«قاتل اهلل ايلهود واْلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد»عليه وسلم قال: 
و ي الصحيحني من حديث اعئشة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل 

لعن اهلل ايلهود واْلصارى، »صىل اهلل عليه وسلم يف مرضه اذلي لم يقم منه: 
ألبرز قربه، غري أنه خيش أن ولوال ذلك  «اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 .ايكون مسجد  
وأخرج اإلمام أمحد يف مسنده بإسناد جيد، من حديث عبد اهلل بن 

إن من رشار »مسعود ريض اهلل عنه، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 
 .«اْلاس من تدركهم الساعة وهم أحياء، واَّلين يتخذون القبور مساجد

حديث ابن عباس ريض اهلل عنهما أنه وأخرج أمحد وأهل السنن من 
لعن اهلل زائرات القبور واملتخذين عليها »صىل اهلل عليه وسلم قال: 

 .«املساجد والْسج
قال يل يلع بن أيب »و ي صحيح مسلم وغريه عن أيب اهلياج األسدي قال: 

طالب ريض اهلل عنه: أال أبعثك ىلع ما بعثين عليه رسول اهلل صىل اهلل 
 .«ا إال سويتهف  شِ ا مُ قرب    إال طمسته، والثاال  مْ أن ال أدع تِ عليه وسلم: 
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 و ي صحيح مسلم أيضا عن ثمامة بن شيف حنو ذلك.
و ي هذا أعظم داللة ىلع أن تسوية لك قرب مرشف حبيث يرتفع زيادة 

 .ىلع القدر املرشوع واجبة متحتمة
ن إرشاف القبور: أن يرفع سمكها أو جيعل عليها القباب أو فم  

وهلذا فإن انليب صىل  ،فإن ذلك من انليه عنه بال شك وال شبهة ،املساجد
ثم أمري امللمنني بعث  ،ااهلل عليه وسلم بعث هلدمها أمري امللمنني علي  

 هلدمها أبا اهلياج األسدي يف أيام خالفته.
وأخرج أمحد ومسلم وأبو داود والرتمذي وصححه والنسايئ وابن 

نىه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن »حبان من حديث جابر قال: 
وزاد هلالء املخرجون هلذا  ،«جيصص القرب، وأن يبىن عليه، وأن يوطأ 

عن الكتابة  قال احلاكم: انليه ،«وأن يكتب عليه»احلديث عن مسلم 
 ىلع رشط مسلم، ويه صحيحة غريبة.

 و ي هذا اتلرصيح بانليه عن ابلناء ىلع القبور، وهو يصدق ىلع ما بين
ىلع جوانب حفرة القرب، كما يفعله كثري من انلاس من رفع قبور املوىت 

ا، فذلك مما يدل ألنه ال يمكن أن جيعل نفس القرب مسجد   ؛ فما فوقهذرااع  
ا من به، ويصدق ىلع من بىن قريب   ىلع أن املراد بعض ما يقربه مما يتصل

الكبرية، ىلع وجه جوانب القرب كذلك، كما يف القباب واملساجد واملشاهد 
فإن هذا بناء ىلع القرب، ال خيىف  ،يكون القرب يف وسطها أو يف جانب منها
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ذلك ىلع من هل أدىن فهم، كما يقال: بىن السلطان ىلع مدينة كذا أو ىلع 
ا، مع أن وكما يقال: بىن فالن يف املاكن الفالين مسجد   ،اقرية كذا سور  

وال فرق بني أن  ،نة أو القرية أو املاكنسمك ابلناء لم يبارش إال جوانب املدي
تكون تلك اجلوانب اليت وقع وضع ابلناء عليها قريبة من الوسط، كما يف 

الوسط كما يف  مناملدينة الصغرية والقرية الصغرية واملاكن الضيق، أو بعيدة 
املدينة الكبرية والقرية الكبرية واملاكن الواسع، ومن زعم أن يف لغة العرب 

من هذا اإلطالق فهو جاهل ال يعرف لغة العرب، وال يفهم لسانها  ما يمنع
 وال يدري بما استعملته يف الكمها.

أن رفع القبور ووضع القباب واملساجد  وإذا تقرر لك هذا علمت  
ه تارة كما اهلل صىل اهلل عليه وسلم فاعل   واملشاهد عليها قد لعن رسوُل 

، «قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد غضب اهلل ىلع اشتده »وتارة قال:  ،تقدم
فداع عليهم بأن يشتد غضب اهلل عليهم بما فعلوه من هذه املعصية. وذلك 

وتارة جعله  ،وتارة بعث من يهدمه ،ثابت يف الصحيح، وتارة نىه عن ذلك
ال »وتارة قال:  ،«اثن  ال تتخذوا قربي وَ »وتارة قال: ، من فعل ايلهود وانلصارى

كما صار يفعله كثري من  ،ا جيتمعون فيهم  س  و  أي: م   «اتتخذوا قربي عيد  
ا معلومة جيتمعون فيها جيعلون ملن يعتقدون من األموات أوقات   ،اد القبورعب  

عند قبورهم، ينسكون هلا املناسك، ويعكفون عليها، كما يعرف ذلك لك 
أحد من انلاس من أفعال هلالء املخذولني، اذلين تركوا عبادة اهلل اذلي 

ا من عباد اهلل، صار حتت وعبدوا عبد   ،قهم ورزقهم ثم يميتهم وحيييهمخل
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 اا، كما وال يدفع عنها ض  أطباق الرثى، ال يقدر ىلع أن جيلب نلفسه نفع  
ْملُِك ﴿قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فيما أمره اهلل أن يقول: 

َ
الَ أ

ا   البرش وصفوة اهلل من خلقه فانظر كيف قال سيد  ،﴾ِْلَْفِِس َنْفعا  َوال ََضّ
يا »وكذلك قال فيما صح عنه:  ،اا وال نفع  أنه ال يملك نلفسه ض   :بأمر ربه

فإذا اكن هذا قول رسول اهلل  «افاطمة بنت حممد ال أغين عنك من اهلل شيئ  
صىل اهلل عليه وسلم يف نفسه و ي أخص قرابته به وأحبهم إيله، فما ظنك 

 مرسلني؟ بل كونوا أنبياء معصومني وال رسال  بسائر األموات اذلين لم ي
اغية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه األمة املحمدية، وواحد من أهل 

وكيف  ،افهو أعجز وأعجز أن ينفع أو يدفع عنها ضر   ،هذه امللة اإلسالمية
ال يعجز عن يشء قد عجز عنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وأخرب به 

ا بأنه ال يملك نلفسه ض   اهلل عنه، وأمره بأن يقول للناس أمته كما أخرب
ا! كيف فيا عجب   ؟اا، وأنه ال يغين عن أخص قرابته من اهلل شيئ  وال نفع  

يطمع من هل أدىن نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يرضه 
أنه فرد من أفراد أمة هذا انليب اذلي يقول عن نفسه هذه املقالة؟ واحلال 

 -أرشدك اهلل-فهل سمعت أذناك  ،فرد من اتلابعني هل املقتدين برشعه
ِ ﴿بضالل عقل أكرب من هذا الضالل اذلي وقع يف عباد أهل القبور؟!  إِنها َّلِله

 .﴾َوإِنها إيَِلِْه َراِجُعونَ 
اِلر اْلضيد ِف »وقد أوضحنا هذا أبلغ إيضاح يف رساتلنا اليت سميناها: 

 .ويه موجودة بأيدي انلاس «يدإخالص لكمة اَلوح
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فالشك وال ريب أن السبب األعظم اذلي نشأ منه هذا االعتقاد يف 
األموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور، ووضع الستور عليها، 

فإن اجلاهل إذا  ،وجتصيصها وتزيينها بأبلغ زينة، وحتسينها بأكمل حتسني
فدخلها ونظر ىلع القبور  ة  ب  ت عليه قُ نيوقعت عينه ىلع قرب من القبور قد بُ 

الستور الرائعة، والرسج املتألئلة، وقد سطعت حوهل جمامر الطيب، فال شك 
ا ذللك القرب، ويضيق ذهنه عن تصور ما وال ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيم  

رع يف قلبه من ز  له من الروعة واملهابة ما ي  دخُ وي   ،هلذا امليت من املزنلة
انية اليت يه من أعظم ماكئد الشيطان للمسلمني، وأشد العقائد الشيط

يطلب من  ، حىت قليال  وسائله إىل ضالل العباد ما يزلزهل عن اإلسالم قليال  
ال يقدر عليه إال اهلل سبحانه، فيصري يف عداد  صاحب ذلك القرب ما

 .املرشكني
وقد حيصل هل هذا الرشك بأول رؤية ذللك القرب اذلي صار ىلع تلك 

إذ البد أن خيطر بباهل أن هذه العناية ابلالغة من  ،فة وعند أول زورة هلالص
األحياء بمثل هذا امليت ال تكون إال لفائدة يرجونها منه، إما دنيوية أو 

ا ذللك أخروية، فيستصغر نفسه بالنسبة إىل من يراه من أشباه العلماء زائر  
الشيطان طائفة من إخوانه  وقد جيعل ،ا بأراكنهح  تمس  ا عليه ومُ القرب، واعكف  

من بين آدم يقفون ىلع ذلك القرب، خيادعون من يأيت إيله من الزائرين، 
ا من أنفسهم، وينسبونها إىل امليت ىلع يهولون عليهم األمر، ويصنعون أمور  

 .فطن هل من اكن من املغفلنيوجه ال ي  
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ت، وقد يصنعون أكاذيب مشتملة ىلع أشياء يسمونها كرامات ذللك املي
ويبثونها يف انلاس، ويكررون ذكرها يف جمالسهم وعند اجتماعهم بانلاس، 

ه ما قبل عقلُ فتشيع وتستفيض، ويتلقاها من حيسن الظن باألموات، وي  
يروى عنهم من أكاذيب، فريويها كما سمعها، ويتحدث بها يف جمالسه، فيقع 

ك امليت كرائم ال يف بلية عظيمة من االعتقاد الرشيك، وينذرون ىلع ذله  اجلُ 
أمواهلم، وحيبسون ىلع قربه من أمالكهم ما هو أحبها إىل قلوبهم، 

ا، ويعتقدون ا كبري  ا وأجر  ا عظيم  العتقادهم أنهم ينالون جباه ذلك امليت خري  
فيحصل بذلك مقصود  أن ذلك قربة عظيمة، وطاعة نافعة، وحسنة متقبلة،

آدم ىلع ذلك القرب. فإنهم أوئلك اذلين جعلهم الشيطان من إخوانه من بين 
بوا تلك لوا ىلع انلاس بتلك اتلهاويل، وكذ  و  إنما فعلوا تلك األفاعيل وه  

 .طام من أموال الطغام األغتاما من احلُ األكاذيب، يلنالوا جانب  
وبهذه اذلريعة امللعونة والوسيلة اإلبليسية تكاثرت األوقاف ىلع 

ف ىلع املشهورين وق  ما يُ  ُت ال  غ   غت  ل  ا، حىت ب  ا عظيم  القبور، وبلغت مبلغ  
ه بللغ ما يقتاته أهل قرية كبرية من قرى منهم ما لو اجتمعت أوقافُ 

املسلمني. ولو بيعت تلك احلبائس ابلاطلة ألغىن اهلل بها طائفة عظيمة من 
وقد صح عن رسول اهلل صىل اهلل  ، الفقراء، ولكها من انلذر يف معصية اهلل

ا من انلذر اذلي ال أيض   ويه، «ال نذر ِف معصية اهلل»عليه وسلم أنه قال: 
بل لكها من انلذور اليت يستحق بها فاعلها غضب اهلل  ،يبتىغ به وجه اهلل

ألنها تفيض بصاحبها إىل ما يفيض به اعتقاد اإلهلية يف األموات  ؛وسخطه
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سمح بأحب أمواهل وألصقها بقلبه إال وقد زرع إذ ال ي   ن،من تزلزل قدم ادلي
لشيطان يف قلبه من حمبة وتعظيم ذلك القرب وصاحبه واملغاالة يف االعتقاد ا

 ا. نعوذ باهلل من اخلذالن.فيه ما ال يعود به إىل اإلسالم سالم  
أن  لب منهم طالب  شك أن اغلب هلالء املغرورين املخدوعني لو ط   وال

من ينذر بذلك اذلي نذر به لقرب ميت ىلع ما هو طاعة من الطااعت وقربة 
 !القربات لم يفعل، وال اكد

الشيطان بهلالء؟ وكيف رىم بهم هوة بعيدة  ُب فانظر إىل أين بلغ تالعُ 
 القعر، مظلمة اجلوانب؟

 .فهذه مفسدة من مفاسد القبور وتشييدها، وزخرفتها وجتصيصها
ومن املفاسد ابلالغة إىل حد يريم بصاحبه إىل وراء حائط اإلسالم، 

ا منهم يأيت بأحسن ما ادلين: أن كثري  من ويلقيه ىلع أم رأسه من أىلع ماكن 
يملكه من األنعام وأجود ما حيوزه من املوايش فينحره عند ذلك القرب، 

به لغري اهلل، ويتعبد به  ل  ه  في   ،ا ما يضمر حصوهل هل منها به إيله، راجي  ب  متقر  
نه ال فرق بني حنر انلحائر ألحجار منصوبة يسمونها إإذ  ،لوثن من األوثان

وجمرد االختالف يف التسمية ال يغين من  ،اا، وبني قرب مليت يسمونه قرب  وثن  
فإن من أطلق ىلع اخلمر غري اسمها  ،ا وال حتريم  ر حتليال  ا، وال يلث  احلق شيئ  

حكمه حكم من رشبها وهو يسميها باسمها، بال خالف بني  ها، اكنب  ورش   
 املسلمني أمجعني.



 بتحريم رفع القبور رشح الصدور
 

 21 

بها،  العباد   اهللُ  د  ب  ع  شك أن انلحر نوع من أنواع العبادة اليت ت   وال
ب بها إىل القرب وانلاحر هلا عنده لم اكهلدايا والفدية والضحايا، فاملتقر  

اخلري منه واستدفاع يكن هل غرض بذلك إال تعظيمه وكرامته، واستجالب 
وال حول وال قوة  ،وكفاك من رش سماعه ،شك فيها وهذه عبادة ال، الرش به

ِ َوإِنها إيَِلِْه َراِجُعونَ ﴿إال باهلل العيل العظيم   .﴾إِنها َّلِله
قال عبد  «ال عقر ِف اإلسالم»وانليب صىل اهلل عليه وسلم يقول: 

 .«اا وشياهَ ر  قَ اكنوا يعقرون عند القرب، يعين بَ »الرزاق: 
اكتلوطيد هلا وما  وبعد هذا لكه فاعلم أن ما سقناه من ادلاللة وما هو

هو اكخلاتمة ختتم بها ابلحث: يقيض أبلغ قضاء وينادي أرفع نداء، ويدل 
أوضح داللة، ويفيد أجىل مفاد: أن ما رواه صاحب ابلحر عن اإلمام حيىي، 

للمجتهدين وهذا شأن  غلط من أاغيلط العلماء، وخطأ من جنس ما يقع
ك، مع كونه رت  لخذ من قوهل ويُ م يُ ولك اعل   -واملعصوم من عصمه اهلل- البرش

ا، ا وتأثري  ا للحق وإرشاد  ي  وأكرثهم حتر   ،امن أعظم األئمة إنصاف   -رمحه اهلل-
 ،ن عداه بما قال: من جواز بناء القباب ىلع القبورولكننا رأيناه قد خالف م  

وهو كتاب اهلل وسنة رسوهل ، رددنا هذا االختالف إىل ما أوجب اهلل الرد إيله
منا ذكره من األدلة ادلالة أبلغ فوجدنا يف ذلك ما قد   ،صىل اهلل عليه وسلم

داللة، واملنادية بأىلع صوت باملنع من ذلك وانليه عنه، واللعن لفاعله 
 ذلك من كونه ذريعة إىل واشتداد غضب اهلل عليه، مع ما يف ،وادلاعء عليه

 الرشك، ووسيلة إىل اخلروج عن امللة كما أوضحناه.
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فلو اكن القائل بما قاهل اإلمام حيىي بعض األئمة أو أكرثهم لاكن قوهلم 
فكيف والقائل به فرد من  ،ا عليهم، كما قدمناه يف أول هذا ابلحثرد  

 أفرادهم؟
لك أمر ليس »قال: وقد صح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه 

، ورفع القبور وبناء القباب واملساجد عليها ليس عليها «عليه أمرنا فهو رد
ىلع قائله، أي  فناك ذلك فهو رد  أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، كما عر  

واذلي رشع للناس هذه الرشيعة اإلسالمية هو الرب سبحانه  ،مردود عليه
 سوهل صىل اهلل عليه وسلم.بما أنزهل يف كتابه وىلع لسان ر

أن يكون  -وإن بلغ من العلم إىل أرفع رتبة وأىلع مزنلة- فليس لعالم
قتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما، بل ما وقع منه من حبيث يُ 

وال جيوز لغريه أن يتابعه  ،ااخلطأ بعد توفية االجتهاد حقه يستحق به أجر  
 عليه.

 .حث بما ال يأيت اتلكرار هل بمزيد فائدةوقد أوضحنا هذا يف أول ابل
الستعمال املسلمني ذلك ولم »وأما ما استدل به اإلمام حيىي حيث قال: 

فقول مردود، ألن علماء املسلمني مازالوا يف لك عرص يروون  «ينكرونه
ويقررون  ،أحاديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف لعن من فعل ذلك

عليه وسلم يف حتريم ذلك يف مدارسهم وجمالس  رشيعة رسول اهلل صىل اهلل
 ،والصغري عن الكبري، واملتعلم عن العالم ،عن األول رُ يرويها اآلخ   ،اظهمف  حُ 
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وأوردها املحدثون يف كتبهم املشهورة  ،من دلن أيام الصحابة إىل هذه الغاية
وأوردها املفرسون يف تفاسريهم، وأهل  ،من األمهات واملسندات واملصنفات

 ،فقه يف كتبهم الفقهية، وأهل األخبار والسري يف كتب األخبار والسريال
فكيف يقال: إن املسلمني لم ينكروا ىلع من فعل ذلك، وهم يروون أدلة 

ومع هذا فلم يزل ، يف لك عرص ا عن سلف  ف  ل  انليه عنه واللعن لفاعله، خ  
 علماء اإلسالم منكرين ذللك مبالغني يف انليه عنه.

وهو اإلمام  -رمحهما اهلل- القيم عن شيخه تيق ادلين وقد حىك ابن
 املحيط بمذهب سلف هذه األمة وخلفه أنه قد رصح اعمة الطوائف بانليه

ورصح أصحاب أمحد ومالك »عن بناء املساجد ىلع القبور، ثم قال: 
وطائفة أطلقت الكراهية، لكن ينبيغ أن ُيمل ىلع  ،والشافيع بتحريم ذلك
زوا ما تواتر عن ا للظن بهم، وأن ال يُ كراهة اَلحريم، إحسان   ظن بهم أن جيوِّ

 انتىه. «عنه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لعن فاعله واْليه
 فانظر كيف حىك اَلرصيح عن اعمة الطوائف؟

اختالف طوائفهم ثم بعد وذلك يدل ىلع أنه إمجاع من أهل العلم ىلع 
ذلك جعل أهل ثالثة مذاهب مرصحني باتلحريم، وجعل طائفة مرصحة 

 بالكراهة ومحلها ىلع كراهة اتلحريم.
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 فكيف يقال: إن بناء القباب واملشاهد ىلع القبور لم ينكره أحد؟
ثم انظر كيف يصح استثناء أهل الفضل برفع القباب ىلع قبورهم وقد 

أوَلك قوم إذا  »أنه قال:  -كما قدمنا-عليه وسلم  صح عن انليب صىل اهلل
ثم لعنهم  «امات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا ىلع قربه مسجد  

 .بهذا السبب
من مسلم أن يستثين أهل الفضل بفعل هذا املحرم  غُ و  سُ فكيف ي  

الشديد ىلع قبورهم، مع أن أهل الكتاب اذلين لعنهم الرسول صىل اهلل عليه 
 .وسلم وحذر انلاس ما صنعوا لم يعمروا املساجد إال ىلع قبور صلحائهم

ثم هذا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سيد البرش وخري اخلليقة وخاتم 
ا أو ا أو وثن  الرسل، وصفوة اهلل من خلقه، ينىه أمته أن جيعلوا قربه مسجد  

يس بأفعاهل وألهل الفضل من القدوة به واتلأ ،ا، وهو القدوة ألمتهعيد  
وكيف يكون فعل  ،األمة بذلك وأوالهم به وهم أحق   ،وأقواهل احلظ األوفر

  لفعل هذا املنكر ىلع قربه؟بعض األمة وصالحه مسواغ  
فضل  وأي   ،وأصل الفضل ومرجعه هو رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

ينسب إىل فضله أدىن نسبة أو يكون هل جبنبه أقل اعتبار؟ فإن اكن هذا 
ا فاعله يف قرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فما ا عنه ملعون  ا منهي  م  ر  حم
 ك بقرب غريه من أمته؟ظن  
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وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل يف حتليل املحرمات وفعل 
 املنكرات؟

 .اامهلل غفر  
واحلمد هلل اذلي هدانا للحق ووفقنا التباعه، وصىل اهلل ىلع حممد عبد 

  آهل أمجعني.اهلل ورسوهل وىلع


