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: المنظوم العقد كتاب من
شبابه في فالتحق وكمل وحصل ، والعمل العلم تعانى وممن

رحمه كان بالبركوي الشهير ، الدين محي الشيخ ، الكمل بالمشايخ
ً أبوه وكان ، كسرى بالي قصبة من الله ًا رجل أصحاب من عالم

فيطلب المرحوم نشأ ـ خبايا الزوايا في فإن غرو ول ـ الزوايا
الكرام محافل ودخل العظام مجلس إلى ووصل ، والعلوم المعارف

المولى منهم السادة الفاضل من والفادة التحصيل على وعكف
ًا وصار ، زاده بأخي المشتهر الدين محي عبد المولى من ملزم

عليه غلب ثم سليمان السلطان عهد في العسكر قضاة أحد الرحمن
مشايخه أحد فأمره الفوز آيات جبينه في ولحا والصلحا الزهد

، والمفهوم المنطوق ومذاكرة العلوم بمدارسة والشتغال بالعودة
بالزواجر والوعظ المنكرات عن والنهي بالمعروف للمر والتصدي
ومودة أكيدة محبة الله عطاء الموالي وبين بينه وحصل الزاجرات

قصبة في مدرسة وبنى عليه اللتفات بحسن فأقبل ، شديدة
ًا ستين يوم كل له وعين ، إليه تدريسها ) وفوض ( بركي فكان درهم
. فقصده وأحرى أليق هو بما أخرى ويعظ تارة يدرس الله رحمه
، سحيق مكان كل من الطلبة إليه وآوى عميق فج كل من الناس

هو وأكب ، وباب فصل كل من عليه واشتغلوا ، الطلب عليه واجتمع
فكم ، ودرسه بوعظه الناس وانتفع ، وأمسه بيومه الشتغال على
نال ـ والبطالة الشؤون بسلسل مقيد الجهالة غيابة في أسير من

عاد ، هواه بمهامه تائه من وكم ، ناله ما وعزه العلم شرف بسببه
الفضل من عال طرف في الله رحمة .كان هداه السبيل إلى

وجمع ، والمسائل القواعد وجمع ، والرسائل الكتب وتتبع ، والكمال
شرحا ، يكفيه ما والمعرفة الفضل من وحوى ، فيه وتبحر العلم

ًا وكتب ، النحو ] في البيضاوي [ مختصر ًا متن علم في لطيف
، ورسائل تعاليق والفقه القرآن وتفسير الحديث في وله ، الفرائض
 المنية حصول فقائه الميتة دونها اخترمة

، والديانة الورع وفي ، والصيانة الزهد في آية الله رحمه وكان
ًا يرد ، مكان كل في الحق على قاتم ، وأقوى أتم هو بما متمسك

ًا يهاب ل ، كان من كائنا الشريعة خالف من علي رتبته لعلو ، أحد
مجلس فدخل ، القسطنطية إلى عمره آخر في جاء منزلته وسمو
بكلمات المظالم ودفع الظلم قمع في وكلمه ، باشا محمد الوزير

. السيوف من أحد



وهو هـ981 سنة الولى جمادى شهر في الله رحمه وتوفي
. الله رحمه والعبادة الزهد على مكب



الرحيم الرحمن الله بسم
ًا وجعـلـه ، أمـشـاج نطـفـة ـمـن النـسـان خـلـق الذي لله الحمد ـسـميع
ًا ـمـن ومنـهـم ، الجـنـة طريق سل من فمنهم ، النجدين وهداه ، بصير
ًا اختار ًا بالحق أرسل من أفضل على والسلم والصلة ، سعير بـشـير

ًا ًا ، ونذير ًا بإذنه الله إلى وداعي ًا وسراج وأـصـحابه آـلـه وعـلـى ، منـيـر
ًا الدين إحياء في له كانوا الذين ًا معين مجاـهـداتهم ـفـي وـهـم ، وظهير

ًا الله دون من يتخذوا لم ًا ول ولي . نصير
مـصـائد ـمـن اللهـفـان [ إغاـثـة ـمـن انتخبتـهـا أوراق : فـهـذه وبعد
الـلـه جـعـل ، الجوزـيـة القـيـم اـبـن العلـمـة الـمـام ] للشيخ الشيطان

لبعـض كتبتـهـا ، مرضية راضية ربها إلى رجعت التي الوراحا مع روحه
ًا لن ، المعتبرة الكتب في وجدته ما ضم مع ، الخرة إخوان من كثير
عـنـدها يـصـلون ، كالوثان القبور بعض جعلوا ، الزمان هذا في الناس

، اليـمـان بأـهـل تليق ل وأقوال أفعال منهم ويصدر القربان ويذبحون
يتمـيـز ـحـتى ، الشأن هذا في الشرع وردبه ما لهم أبين أن أردت فإن

كـيـد ـمـن والخلصا اليـمـان تـصـحيح يرـيـد ـمـن عند الباطل من الحق
الجـنـان دار ـفـي واـلـدخول ، النـيـران ـعـذاب ـمـن والنجاة ، الشيطان

. التكلن وعليه الهادي والله
اـلـدنيا ـفـي الـكـبرى والكراـمـة ، العظـمـى الـسـعادة : أن أعـلـم

وعـلـى علـيـه الله صلوات ، النبيين خاتم بمتابعة إل تحصل ل والعقبى
ـبـأنواع يـصـدهم ، ـمـبين ـعـدو للنـسـان الـشـيطان لـكـن ، أجمعين آله

، العظـيـم الـثـم إـلـى وـيـدعوهم ، المـسـتقيم الـصـراط ـعـن مكاـئـده
ـحـتى ، اليـمـان ـسـلب بغيتـهـم وغاـيـة ، الجحـيـم أـصـحاب من ليكونوا
. النيران في الخلود أهل من يكونوا

ـمـن إل منها نجا وما الناس أكثر بها كاد التي مكائده أعظم ومن
ًا أوحاه ما فتنته تعالى الله يرد لم ًا قديم من وأوليائه حزبه إلى وحديث

الـلـه دون ـمـن أربابـهـا عبد أن إلى فيها المر آل حتى ، بالقبور الفتنة
ـالى ـدت ، تـع ـورهم وعـب ـا واتـخـذت قـب ـا وبنـيـت ، أوثاـن ـل عليـه الهياـك

ًا الصور تلك جعلت ثم ، فيها أربابها صور وصورت ، ـظـل لـهـا أجـسـاد
ًا جعلت ثم . تعالى الله مع وعبدت أصنام

كـمـا ، الـسـلم علـيـه نوحا قوم في العظيم الداء هذا ابتداء وكان
عـصـوني إنـهـم رب ـنـوحا { قال قال حيث عنهم وتعالى سبحانه أخبر

ـــ كـبـارا مـكـرا ومـكـروا ـــ خـسـارا إل ووـلـده ماله يزده لم من واتبعوا
ويعوـقـا يـغـوث ول ـسـواعا ول ودا ـتـذرن ول آلهتـكـم ـتـذرن ل وـقـالوا
لف مـن وغيـره عبـاس ابـن } وقال ونسرا ان الس ًا هـؤلء : ك قومـ

قـبـورهم عـلـى عكفوا ماتوا فلما ، السلم عليه نوحا قوم في صالحين
مبـدأ هـذا وـكـان ، فعبـدوهم الـمـد علـيـه طال ثم تماثيلهم صوروا ثم



علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول إليهما أشار اللتان الفتنتان وهما عبادة
: عنـهـا الـلـه رضي عائشة عن صحته على المتفق الحديث في وسلم

رأتهـا كنيسـة وسـلم عليه الله صلى الله لرسول ذكرت سلمة أم أن
، الصور من فيها رأت ما له فذكرت ، : مارية لها يقال الحبشة بأرض
فيهـم مـات إذا قـوم " أولئك وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
ًا قبره على بنوا الصالح الرجل أو الصالح العبد فـيـه وـصـوروا مـسـجد
" . تعالى الله عند الخلق شرار أولئك ، الصور تلك

. والقبور التماثيل بين الجمع من ذكر ما الحديث هذا ففي
رســول نهى ، القبور فتنة من ومنشؤها الصنام عبادة مبدأ كان فلما
. كثيرة بوجوه بها الفتتان عن أمته وسلم عليه الله صلى الله

ـاجد اتخاذها عن نهى والسلم الصلة عليه : أنه منها ـا ، مـس كـم
ـه رـضـي البجلي الله عبد بن جندب مسلم] عن [ صحيح في ثبت الـل
ه رسـول : سمعت قال انه عنه لم عليـه اللـه صـلى الل أن قبـل وس

قـبـور يتـخـذون ـكـانوا قبلـكـم كان من وإن : " أل يقول بخمس يموت
ذلك عن أنهاكم فإني ، مساجد القبور تتخذوا فل أل ، مساجد أنبيائهم

."
الـسـلم عليه : أنه عنها الله رضي عائشة " عن الصحيحن وفي

؛ والنـصـارى اليـهـود الـلـه : " لـعـن مـنـه يـقـم لم الذي مرضه في قال
ذلـك : ولـول قـالت صـنعوا مـا " يحـذر مسـاجد أنبيائهم قبور اتخذوا
ًا يتخذ أن خشي لكن ، السلم عليه قبره لبرز . مسجد

عليـه قـبره إبـراز لمنـع تعليـل الخـاء ) بضـم : ( خشـي وقولها
، دفـنـه موـضـع : ـفـي الـسـلم علـيـه موته بعد اختلفوا فإنهم ، السلم

حـيـث ـيـدفنون النبـيـاء " أن الـسـلم علـيـه عـنـه وري ـمـا ـسـموا حتى
ـمـا خلف حجرتـهـا ـفـي دفـنـوه خصائـصـهم من هذا كان فلما يموتون

، ـقـبره عـلـى أـحـد يـصـلي لئل ؛ الـصـحراء ـفـي اـلـدفن ـمـن اعـتـادوه
ًا ويتخذوه القـبـور اتـخـاذ ـعـن أمـتـه نـهـى الـسـلم علـيـه ـفـإنه ، مسجد
؛ الكـتـاب أـهـل ـمـن ذـلـك فـعـل ـمـن لـعـن ثم ، حياته آخر في مساجد
ًا . ذلك يفعلوا أن لهم تحذير

عليـهـا المـسـاجد بـنـاء ـعـن ـبـالنهي الطواـئـف عاـمـة ـصـرحا وـقـد
ـا والـصـلة وـنـص ، الـصـريحة الـصـحيحة للـسـنة منـهـم متابـعـة ؛ إليـه
. ذلك بتحريم والشافعي ومالك أحمد أصحاب

كراـهـة عـلـى تحمل أن ينبغي لكن الكراهة أطلقت وإن وطائفة
ًا ؛ التحريم فـعـل يـجـوزوا أن بـهـم يظن ل وأن ، بالعلماء للظن إحسان

والنـهـي ـفـاعله لـعـن وـسـلم علـيـه الله صلى الله رسول عن تواتر ما
. عنه



؛ عليـهـا الـسـرج إيـقـاد عن نهى والسلم الصلة عليه : أنه ومنها
عنهـمـا الـلـه رـضـي عباس ابن عن السنن وأهل احمد المام روى لما
المـسـاجد عليـهـا والمتـخـذين القـبـور زاـئـرات ( لـعـن السلم عليه أنه

) . والسرج
ـمـن فـهـو وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسو عليه لعن ما فكل

: لو المقدسي محمد أبو . وقال بتحريمه الفقهاء صرحا وقد ، الكبائر
ًا عليها السرج اتخاذ كان ـه لن ؛ لعن وقد ؛ فعله من يلعن لم مباح فـي

ًا ًا ، فاـئـدة غير في للمال تضييع ًا القـبـور تعظـيـم ـفـي وإفراـطـ تـشـبيه
ـشـمع ل ، للقبور ينذر أن يجوز : ل العلماء قال ولهذا الصنام بتعظيم

ول ، بالتفــاق به الوفاء يجوز ل معصية نذر فإنه ذلك غير ول زيت ول
يـحـل ول يـصـح ل الوـقـف ـهـذا فإن ، ذلك لجل شيء عليها يوقف أن

. وتنفيذه إثباته
كـمـا ، عليـهـا والبـنـاء تجصيصها عن نهى السلم عليه : أنه ومنها

السلم عليه أنه عنه الله رضي جابر ] عن [ صحيحه في مسلم روى
: وجهين يحتمل هذا قيل عليه يبنى وأن ، القبر تجصيص عن نهى

: أن والخر ، مجراها يجري وما ، بالحجارة عليه : البناء أحدهما
فيـهـا الفائدة لعدم عنه منهي الوجهين وكل ، ونحوه خباء عليه يضرب

. الجاهلية أهل صنيع من وبكونه ، المال إضاعة مع
ا ، عليهـا الكتابـة عـن نهى السلم عليه : أنه ومنها أبـو روى كم

( نـهـى الـسـلم عليه : أنه عنه الله رضي جابر ] عن [ سننه في داود
) . عليها يكتب وأن ، القبور تجصيص عن

ـا غـيـر ـمـن فيها الزيادة عن نهى السلم عليه : أنه ومنها ، ترابـه
ًا عنه الله رضي جابر عن داود أبو روى كما الـسـلم علـيـه : أـنـه أيـضـ

) . عليه يزاد أو ، عليه يكتب أن القبر تجصيص عن ( نهى
مـسـلم روى كما عندها الصلة عن نهى السلم عليه : أنه ومنها

: " ل ـقـال الـسـلم علـيـه : أـنـه الغنوي مرثد أبي ] عن [ صحيحه في
رضي الخدري سعيد أبو " وقال إليها تصلوا ول ، القبور على تجلسوا

كلـهـا : " الرض وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رسول : قال عنه الله
. السنن وأهل أحمد المام " رواه والحمام المقبرة إل مسجد

لن وذـلـك ؛ ـكـثيرة فـيـه والتغليظ ذلك عن النهي في والحاديث
لـهـا بالـسـجود الـصـنام تعظـيـم يـشـبه عندها بالصلة القبور تخصيص
. إليها والتقرب
؛ القـبـور فتـنـة ـمـن ـكـان إنـمـا الصنام عبادة ابتداء أن تقدم وقد

ـاذهم ؛ الكتاب أهل وسلم عليه الله صلى النبي لعن ولهذا ـور لتـخ قـب
اـلـتي المواـضـع في يصلون كانوا المردة هؤلء وأن ، مساجد أنبيائهم

ًا إما ، أنبياؤهم فيها دفن ؛ لهــا تعظيم لقبورهم السجود بأن منهم ظن



تجـعـل ل : " اللـهـم الـسـلم علـيـه النبي قال ولهذا ؛ جلي شرك وهذا
ًا قبري ًا ". وإـمـا يعبد وثن حاـلـة قـبـورهم إـلـى الـتـوجه ـبـأن منـهـم ظـنـ

ًا أعظم الصلة ـن على لشتماله ؛ تعالى الله عند موقع ـادة أمرـي : عـب
. خفي شرك . وهذا النبياء وتعظيم تعالى الله

ً [ إغاثته في القيم ابن قال : وـهـذه تيمـيـة اـبـن شيخه عن ] نقل
ـهـي القـبـور عـلـى المـسـاجد اتخاذ عن الشارع نهى لجلها التي العلة
ًا أوقعت التي من دونه فيما أو الكبر الشرك في إما ، المم من كثير

إـلـى أـقـرب ـصـلحه يعتـقـد اـلـذي الرجل بقبر الشرك فإن ن الشرك
ًا نجد ولهذا ؛ حجر أو بشجر الشرك من النفوس عـنـد الناس من كثير

ل عبادة بقلوبهم ويعبدون ويخضعون ، ويخشعون ، يتضرعون القبور
ـمـن ومنـهـم الـسـحر وـقـت ـفـي ول تـعـالى الـلـه مساجد في يفعلونها

ـمـال ولـديها عـنـدها الـصـلة بركـة ـمـن يرجـون منهم وكثير لها يسجد
الـصـلة علـيـه لـنـبي حسما المفسدة هذه لجل المساجد في يرجون

ًا المـقـبرة ـفـي الـصـلة ـعـن نهى حتى مادتها والسلم ـلـم وإن مطلـقـ
ووـقـت غروبـهـا ووـقـت الـشـمس طـلـوع ووـقـت عندها الصلة يقصد

فنـهـى فيـهـا للـشـمس الصلة المشركون يقصد أوقات لنها استوائها
. المشركون قصده ما يقصدوا لم وإن الصلة عن أمته

ًا المقبرة عند الصلة الرجل قصد وإذا تـلـك ـفـي بالـصـلة متبرك
وسلم عليه الله صلى ولرسوله تعالى لله المحادة عين فهذا ـ البقعة

العـبـادات ـفـإن تـعـالى الـلـه ـبـه ـيـأذن لم دين وابتداع لدينه والمخالفة
المســلمين فإن والبتداع الهوى على ل والتباع الستنان على مبناها

عـنـد الـصـلة : أن ـنـبيهم دـيـن ـمـن بالضطرار علموه ما على اجمعوا
. عنها مني المقبرة

فيهـا الصـلة عـن النهـي أن زعم من ضلل على دليل هذا وفي
بـالنبش الحاصـلة النجاسـة مـن فيهـا لمـا المنبوشة بالمقابر مختص

ـهـو ـبـل وـسـلم علـيـه الله صلى الرسول مقاصد من شيء ابعد وهذا
: أوجه عدة من باطل

ً أـمـا المـقـبرة بـيـن ـفـرق فيـهـا لـيـس كلـهـا الـحـاديث : فلن أول
. المنبوشة وغير المنبوشة
ـا ًا أـم ـ ـبي : فلن ثانـي ـه ـصـلى الـن ـه الـل ـود لـعـن وـسـلم علـي اليـه
ًا ومعلوم مساجد أنبيائهم قبور اتخاذهم على والنصارى هــذا أن قطع

ولو تنبش ل    أنبيائهم قبور لن بالنبش الحاصلة النجاسة لجل ليس
ـفـإن البـتـة طرـيـق عليـهـا للنجاسة ليس البقاع أطهر من فهي نبشت

قـبـورهم ـفـي فـهـم أجـسـادهم تأـكـل أن الرض عـلـى حرم تعالى الله
. طريون



ًا وأما كلـهـا الرض : أن اـخـبر والـسـلم الـصـلة علـيـه : فإنه ثالث
ـبرة إل مـسـجد ـو والحـمـام المـق ذـكـر لـكـان للنجاـسـة ذـلـك ـكـان وـل

. القبور ذكر من أولى والمجازر الحشوش
ًا وأما بـيـن اللعـنـة ـفـي ـقـرن والـسـلم الـصـلة عليه : فلنه رابع

قرينان اللعنة في فهما لديها السرج وموقدي عليها المساجد متخذي
. سيان الكبيرة ارتكاب وفي

إـلـى وـسـيلة لـكـونه ـفـاعله لـعـن إنـمـا الـسـراج أيقاد إن ومعلوم
ًا وجعلها تعظيمها ـم عليها المساجد اتخاذ وكذا إليها يوفض أوثان تعظـي

. بينهما قرن ولهذا بها للفتنة وتعريض لها
ًا وأما ـل ل :" اللهم قال والسلم الصلة عليه : فلنه خامس تجـع

ًا قبري أنبيــائهم قبور اتخذا قوم على تعالى الله غضب اشتد يعبد وثن
". مساجد

قوم على تعالى الله غضب اشتداد والسلم الصلة عليه فذكره
ًا قبري تجعل ل :" اللهم عقيب مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا ـد وثن يعـب
تـصـير إـلـى ـبـذلك : توـسـلهم وـهـو لـهـم اللعن سبب على منه " تنبيه

ًا قبورهم . تعبد أوثان
ًا وأما عـبـادة ومـشـابهة فيـهـا بالصلة الشرك فتنة : فلن سادس

الصلة عليه فإنه والفجر العصر بعد الصلة مفسدة من بكثير الوائل
ًا المفسدة تلك عن نهى قد والسلم تـكـاد ل اـلـتي التشبه لذريعة سد

ًا التي الذريعة بهذه فكيف المصلي ببال تخطر صــاحبها تدعو ما كثير
الـصـلة أن واعتـقـاد منـهـم الحوائج وطلب الموتى بدعاء الشرك إلى
ـهـو مـمـا ذـلـك وغـيـر المـسـاجد ـفـي الـصـلة ـمـن افضل قبورهم عند

ـفـأين ، وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى ولرـسـوله تـعـالى لله ظاهرة محادة
؟!. المفسدة هذه من البقعة بنجاسة التعليل

ـن وفهم وذرائعة وأسبابه بالشرك معرفة له من إن وبالجملة ـع
ًا جزم مقاصده والسلم الصلة عليه الرسول النقـيـض يحتمل ل جزم

بالـصـيغة والنـهـي واللـعـن والـسـلم الصلة عليه منه المبالغة هذه أن
ة لجـل ) ليـس أنهـاكم ( إني ) وصيغة تفلعوا : ( ل هي التي النجاس

عـصـاه بـمـن اللحـقـة الـشـرك نجاسة لجل هو بل ، بالنبش الحاصلة
نـصـيبه وقل ، وموله ربه يخش ولم ، هواه واتبع عنه نهى ما وارتكب

ـمـن وأمـثـاله ـهـذا ـفـإن ، الـلـه إل إـلـه ل أن شهادة تحقيق من عدم أو
يلحـقـه أن ـمـن التوحـيـد لحـمـى ـصـيانة والـسـلم الـصـلة علـيـه النبي

إل الـنـاس أـكـثر ـفـأبى ، سواه به يعدل أن له وتجريد ويغشاه الشرك
ًا ًا ، لمره عصيان لقبور تعظيم هذا بأن الشيطان وغرهم لنهيه وارتكاب

. والصالحين المشايخ



ونـسـرا ويـعـوق يغوث عباد دخل بعينه الباب هذا من الله ولعمر
جمـعـوا ـهـؤلء ـفـإن ، القياـمـة ـيـوم إلى كانوا منذ الصنام عباد وسائر

ـد أهل تعالى الله فهدى طريقتهم في والطعن فيهم الغلو بين التوحـي
ـمـن إياـهـا الـلـه أنزلهم التي منازلهم وأنزلوهم طريقتهم سلكوا حيث

تعظيمـهـم غاـيـة وـهـذا ، الربوبـيـة خـصـائص عنـهـم وـسـلبوا العبودـيـة
. ومتابعتهم طاعتهم ونهاية وإكرامهم

أن ، المـسـتقيم الـصـراط باتـبـاع علـيـه المنـعـم أيـهـا تحـسـبن ول
ًا القبور اتخاذا عن النهي عليـهـا المـسـاجد وبـنـاء إليـهـا والـصـلة أوثاـنـ
لـيـس كل ـ لهم وتنقيص أصحابها من غض هذا أن لديها السرج وإيقاد

ـمـن ـهـذا ـبـل والـضـلل الـبـدع أـهـل يحـسـبه كـمـا تنقيـصـهم ـمـن ـهـذا
عـمـا واجتـنـاب يحـبـون فيـمـا وسلوك واحترامهم وإكرامهم تعظيمهم
وسـنتهم طريقتهـم وناصـر ومحبهـم وليهـم اللـه وأيم وأنت يكرهون

. هداهم على وأنت
ـا ـدعون ـهـؤلء وأـم ـصـورة ـفـي نقـصـوهم فـقـد الـضـالون المبـت
ـمـع كالنـصـارى ومـتـابعتهم ـهـداهم ـمـن الـنـاس أبـعـد فـهـم التعظـيـم
أـحـق الـحـق فأهل علي مع والروافض ، موسى مع واليهود ، المسيح

أولـيـاء بعـضـهم والمؤمـنـات والمؤمنون ، الباطل أهل من الحق بأهل
إذا القـلـوب ـفـإن بعـض ـمـن بعـضـهم والمنافـقـات والمـنـافقون بعض

 السنن عن أعرضت بالبدع اشتغلت
ـة عن معرضين القبور على العاكفين هؤلء أكثر نجد ولذا طريـق

. إليه ودعا به أمر عما بغيره مشتغلين ويحييها السنن يتبع كان من
إلـيـه دـعـوا ما باتباع يكون إنما ومحبتهم والصالحين النبياء وتعظيم 

طريقتـهـم وـسـلوك آـثـارهم واقتـفـاء الصالح والعمل النافع العلم من
ًا واتخاذها عليها والعكوف قبورهم عبادة دون اقتـفـى ـمـن ـفـإن أوثاـنـ

ًا كان آثارهم إـلـى الـنـاس ودـعـوته لـهـم باتـبـاعه أـجـورهم لتـكـثير سبب
وإـيـاهم نفسه حرم بضده واشتغل إليه دعوا عما اعرض فإذا اتباعهم

. هذا في لهم واحترام تعظيم فأي الجر ذلك عن
مـسـلم روى كـمـا بتسويتها أمر والسلم الصلة عليه : أنه ومنها

ـبـن عـلـي ـلـي : ـقـال قال أنه السدي الهياج أبي ] عن [ صحيحه في
اللــه رسول عليه بعثني ما على أبعثك أل عونه الله رضي طالب أبي

ً تدع ل أن وسلم عليه الله صلى ًا ول طمسته إل تمثال ًا قبر إل مشرف
. سويته

ًا اتخاذـهـا ـعـن نهى والسلم الصلة عليه : أنه ومنها كـمـا ، عـيـد
عـنـه الـلـه رضي هريرة أبي عن حسن بإسناد داود أبي سنن في ثبت
ـوا ول ، مقابر بيوتكم تجعلوا : " ل قال والسلم الصلة عليه أنه تجعـل

ًا قبري ". كنتم حيث تبلغني صلتكم فإن ، عيد



أـنـه الحـسـين ـبـن عـلـي ] عن الموصلي يعلى أبي [ مسند وفي
ً رأى والسلم الصلة عليه النبي قبر عند كانت فرجة إلى يجيء رجل

ًا أحدثكم : أل قال ، فنهاه فيدعوا فيها فيدخل [من] أبي سمعته حديث
تتـخـذوا : " ل ـقـال وـسـلم علـيـه الـلـه صلى الله رسول عن جدي عن

ًا قبري ًا بيوتكم ول ، عيد ". كنتم أينما يبلغني تسليمكم فإن ، قبور
أـخـبرني ، أحـمـد ـبـن العزـيـز عبد : حدثنا منصور بن سعيد وقال

أبـي بن علي بن الحسن بن الحسن : رآني قال سهيل أبي بن سيهل
يتعـشـى فاطـمـة ـبـبيت ـهـو فـنـاداني الـقـبر عند عنه الله رضي طالب
عـنـد رأيـتـك : مالي فقال ، أريده : ل فقلت ، العشاء إلى : هلم فقال
:" ل فـقـال وـسـلم علـيـه الله صلى النبي على : سلمت فقلت  القبر
ًا بيتي تتخذو ـصـلتكم ـفـإن ، عـلـي وـصـلوا ، مـقـابر بـيـوتكم ول ، عـيـد
علـيـه مـنـه ـسـواء إل بالـنـدلس وـمـن أـنـت " فـمـا كنـتـم حيثما تبلغني
. والسلم الصلة

قبر وأفضل القبور سيد كان لما والسلم الصلة عليه قبره فإن
ًا اتـخـاذه عن والسلم الصلة عليه نهى وقد ، الرض وجه على ، عـيـد
ًا بالنهي أولى غيره فقبر والـسـلم الـصـلة علـيـه إنه ثم ، كان من كائن
ًا بيوتكم تتخذوا : " ول بقوله النهي ذلك قرن بتـحـري أمر " وهو قبور

تـحـري ـعـن ونـهـى ، القـبـور بمنزـلـة تـكـون ل حتى البيوت في النافلة
ـي صلتكم فإن علي " وصلوا بقوله عقبه ثم القبور عند العبادة تبلغـن
والـسـلم الـصـلة ـمـن منكم ناله ما أن إلى بذلك " وأشار كنتم حيثما

التـخـاذ إـلـى بـكـم حاجة فل ، عنه وبعدكم قبره من قربكم مع يحصل
ًا وصــالحيهم أنبيائهم قبور الكتاب أهل من المشركون اتخذا كما عيد
ًا ًا القبور اتخاذ فإن عيد قـبـل عليـهـا ـكـانوا اـلـتي أعـيـادهم من هو عيد

ـجـاء فلـمـا مكانـيـة وأعـيـاد زمانـيـة أعـيـاد لهم كان وقد السلم مجيء
الفـطـر عـيـد الزمانـيـة أعـيـادهم عن وعوض تعالى الله أبدلها السلم

الكعـبـة المكانـيـة أعـيـادهم ـعـن ـعـوض كـمـا ، مـنـى وأيام النحر وعيد
. والمشاعر ومنى وعرفات الحرام البيت

الحـاديث هـذه حـرف ] : قد اللهفان إغاثة [ في القيم ابن قال
ًا أـخـذ ـمـن بـعـض ًا بالـشـرك النـصـارى ـمـن ـشـبه اليـهـود ـمـن وـشـبه

والـسـلم الـصـلة علـيـه ـقـبره بملزـمـة أـمـر : ـهـذا ( فقال بالتحريف
اـلـذي كالعـيـد يجـعـل أن ونـهـى وإتـيـانه قصده واعتياد عنده والعكوف

ـقـبري تجعـلـوا : ل ـقـال فـكـأنه ، مرتـيـن أو ـمـرة العام في يكون إنما
ـسـاعة ـكـل واقصدوه الحول إلى الحول من يكون الذي العيد بمنزلة

) . هـ أ وقت وكل
والـسـلم الـصـلة علـيـه الرـسـول قـصـده لـمـا ومناقـضـة مـحـادة وهذا

ـى وسلم عليه الله صلى الرسول ونسبة للحقائق وقلب ـدليس إـل الـت



وـكـثرة واعتـيـاده أـمـر بملزمة الناس أمر من أن ريب ل إذ والتلبيس
ًا قبري تجعلوا " ل بقوله انتيابه البـيـان وـضـد التـلـبيس إلى " فهو عيد
ًا هـذا يكـن لـم فـإن والبيـان الدللـة إلـى منـه أقـرب فليـس تنقيصـ

أسهل الشرك بعد كبيرة كل ارتكاب أن شك ول فينا حقيقة للتنقيص
ًا الـصـلة علـيـه ديـنـه ـفـي ذـلـك مـثـل تـعـاطي ـمـن عقوـبـة وأـخـف إثم

. الرسل ديانات غيرت وهكذا وسنته والسلم
ـه الذابين والعوان النصار لدينه أقام تعالى أنه ولول لـجـرى عـن

:" يحـمـل والـسـلم الـصـلة عليه قال قبله الديان على جرى ما عليه
وانتـحـال الـغـالين تحرـيـف عـنـه ينفون عدوله خلف كل من العلم هذا

الـحـديث ـهـذا في بين السلم عليه " فإنه الجاهلين وتأويل المبطلين
هو باطلهم أن ينتحلون المبطلين وأن ، به جاء ما يحرفون الغالين أن
على يتأولونه الجاهلين وأن ، والسلم الصلة عليه النبي عليه كان ما

. تأويله غير
الله رسول أراد فلو ، الثلث الطوائف هؤلء من السلم وفساد

قـبـور اتـخـاذ ـعـن ينه لم الضالون هؤلء قال ما وسلم عليه الله صلى
والـسـلم الـصـلة علـيـه فإنه ذلك فعل من يلعن ولم ، مساجد النبياء

بملزمتـهـا ـيـأمر فكـيـف فيـهـا الـلـه يعـبـد مـسـاجد اتـخـذها من لعن إذا
اـلـذي كالعـيـد تجـعـل ول وإتيانـهـا قـصـدها يعـتـاد وأن عـنـدها والعكوف

الحول.؟! إلى الحول من يجيء
" بـعـد كنـتـم حيثـمـا عـلـي " وصلوا وسلم عليه الله صلى يقول وكيف
ًا قبري تجعلوا "ل قوله ـمـن بيـتـه وأـهـل أـصـحابه يفـهـم لم وكيف عيد
!؟. والتحريف الشرك بين جمعوا الذين الضالون هؤلء فهمه ما ذلك

ـصـلى بيـتـه أـهـل ـمـن التابعين أفضل أن سبق فيما سمعت وقد
ـدعاء يتحرى أن الرجل ذلك نهى الحسين بن علي وسلم عليه الله اـل
وـسـمعه رواه الذي بالحديث واستدل والسلم الصلة عليه قبره عند
الطــاغين هؤلء من بمعناه أعلم وهو علي جده عن الحسين أبيه من

يقـصـد أن ـكـره بيـتـه أـلـه ـشـيخ الحسن بن الحسن عمه ابن وكذلك ،
اتـخـاذه ـمـن ذـلـك أن ورأى ، المـسـجد يرـيـد يـكـن لم إذا القبر الرجل

ًا . عيد
ً القيم ابن قال كـيـف الـسـنة ـهـذه إـلـى : ـفـانظر شيخه عن نقل
الـلـه رـسـول ـمـن لـهـم اـلـذين اـلـبيت وأـهـل المدينة أهل من مخرجها

ذـلـك إـلـى لنـهـم ، اـلـدار وـقـرب النـسـب قرب وسلم عليه الله صلى
. أضبط له وكانوا ، غيرهم من أحوج

ًا القبور اتخاذ في ثم يعلمـهـا ل اـلـتي العظيـمـة المفاسد من عيد
، تعــالى لله وقار قلبه في كان من كل لجله يغضب ما تعالى الله إل



ولـكـن ، والـبـدع للكـفـر وتهجـيـن للـشـرك وتقبيح التوحيد على وغيرة
) . بإيلم ميت لجرحا ( ما

ًا اتخاذها مفاسد فمن ًا متخذيها غلة أن عيد ـمـن رأوـهـا إذا عـيـد
ويقبلون الرض على الجباه ويضعون الدواب من ينزلون بعيد موضع

يبديء ل بمن ويستغيثون بعيد مكان من وينادون الرؤوس ويكشفون
ـفـي ازدادوا ـقـد أنهـم ويـرون بالضـجيج الصـوات ويرفـعـون يعيد ول

ويرون ركعتين عندها يصلون إليها وصلوا إذا حتى الحجيج على الربح
ـتين إلى صلى من أجر الجر من أحرزوا قد أنهم ـحـول ـفـتراهم القبـل

ًا القبور ً يبتغون سجد ًا المـيـت من فضل اكفـهـم مـلـؤوا وـقـد ورـضـوان
ًا خيبة ـمـن هـنـاك ـيـراق ـمـا للـشـيطان بل ، تعالى الله فلغير وخسران

الحاجـات مـن الميـت مـن ويطلـب الصـوات مـن ويرتفـع العـبرات
أوـلـي ومعاـفـاة الفاـقـات ذوي وإغـنـاء الكرـبـات تفرـيـج ـمـن ويـسـأل
. والبليات العاهات
ًا ، ـطـائفين القـبـور ـحـول ينتـشـرون إنـهـم ثم ـبـالبيت ـلـه تـشـبيه
ًا تعالى الله جعله الذي الحرام يأـخـذون ـثـم ، للـعـالمين وـهـدى مبارك

الحــرام المسجد في السود بالحجر يفعل كما والستلم التقبيل في
ـكـذلك تعـفـر لم أنها يعلم تعالى والله والخدود الجباه على يخرون ثم

والحلق بالتقـصـير الـقـبر ـحـج مناـسـك يكملون السجود في يديه بين
ـو من عند نصيب لهم يكن لم إذ الوثن ذلك من ويستمتعون الخلق ـه

ـانهم ونسكهم صلتهم وتكون ، القرابين الوثن لذلك يقربون ثم وقرـب
ًا بعضهم يهنئ نراهم ثم ، العالمين رب الله لغير : أـجـز ويـقـول بعـضـ
ًا ولكم لنا الله ًا أجر . وافر

أـحـدهم لـهـم يبيع أن المتخلفين غلة بعض يسألهم رجعوا إذا ثم
. عام كل بحجك ولو : ل فيقول الحرام البيت بحجة القبر حجة ثواب

وضللهم بدعهم جميع استقصينا ول عنهم حكينا فيما نتجاوز ولم هذا
أدـنـى ـشـم ـمـن وـكـل الخـيـال ـفـي ويدور بالبال يخطر ما فوق هي إذ

إلى ذريعة هو ما سد المور أهم من أن يعلم والفقه العلم من رائحة
نـهـى ـمـا إلـيـه يؤول ما بعاقبة أعلم الشرع صاحب وأن المحظور هذا
معصيته في والضلل والشر ، وطاعته اتباعه في والهدى والخير عنه

. ومخالفته
ـفـي وـسـلم علـيـه الـلـه ـصـلى الـلـه رـسـول ـسـنة بين جمع ومن

لـهـم والـتـابعون الـصـحابة علـيـه كان وما عنه ونهى به أمر وما القبور
ًا أـحـدهما رأى الـيـوم الناس أكثر عليه ما وبين بإحسان للـخـر مـضـاد
ًا الـصـلة ـعـن نـهـى السلم عليه فإنه أبدا يجتمعان ل بحيث له مناقض

المســاجد اتخاذ عن ونهى ، عندها ويصلون يخالفونه وهم القبور إلى
. ونهى مشاهد ويسمونها المساجد عليها ويبنون يخالفونه وهم عليها



القنادـيـل عليـهـا ويوـقـدون يـخـالفونه وـهـم عليـهـا الـسـرج إيـقـاد ـعـن
ًا ـلـذلك يوقـفـون بل والشموع يـخـالفونه وـهـم بتـسـويتها وأـمـر أوقاـفـ
وـهـم عليـهـا والبناء تجصيصها عن ونهى كالبيت الرض من ويرفعونها
عليـهـا الكتابة عن ونهى القباب عليها ويعقدون ويجصصونها يخالفونه

. وغـيـره الـقـرآن عليها ويكتبون اللواحا عليها ويتخذون يخالفونه وهم
عليـهـا ويزـيـدون يـخـالفونه وـهـم ترابـهـا غـيـر عليـهـا الزيادة عن ونهى
. وأكثر للعيد اتخاذها عن ونهى والجص والحجار الجر التراب سوى

ونهى السلم عليه الرسول به أمر لما مناقضون أنهم والحاصل
. به جاء لما ومحادون عنه

للقـبـور ـشـرعوا أن إـلـى المـضـلين الضالين بهؤلء المر آل وقد
ًا ًا ذـلـك ـفـي غلتـهـم بـعـض ـصـنف حتى مناسك لها ووضعوا ، حج كتـبـ

الـحـرام لـلـبيت بالقبور منه " مضاهاة المشاهد حج " مناسك وسماه
الـصـنام عباد دين في ودخول السلم لدين مفارقة هذا أن يخفى ول

ذكره تقدم عما النهي من السلم عليه النبي شرعه ما بين ما فانظر
أن رـيـب ول التـبـاين من قصدوه وما هؤلء شرعه ما وبين القبور في
: حصره عن العبد يعجز ما المفاسد من ذلك في

. بها الفتتان في الموقع : تعظيمها فمنها
ـمـع يقـصـدونها ـفـإنهم تعالى الله إلى البقاع احب على تفضيلها ومنها

يفعـلـونه ل مـمـا ذـلـك وغير القلب ورقة والخشوع والحترام التعظيم
يقتـضـي وذلك منه قريب ول نظيره فيها لهم يحصل ول المساجد في

رـسـوله فـيـه بـعـث الذي الله ودين المساجد وخراب المشاهد عمارة
إذ واـلـدين العـلـم ـعـن الناس أبعد من الرافضة كانت ولهذا ذلك بضد

. المساجد وخربوا المشاهد عمروا
ويســتنزل العداء على وينصر البلء يكشف بها أن اعتقاد ومنها

. الرجاء من ذلك غير إلى السماء من الغيث
ـكـان لـمـا الـشـرك ـفـإن عـنـدها يفـعـل الذي الكبر الشرك ومنها

تعـالى اللـه إلى أبغض كان ، المنكر وأنكر القبائح واقبح الظلم أظلم
يرتـبـه ـلـم ما والخرة الدنيا عقوبات من عليه رتب ولذلك له وأكرهها

ومنعـهـم نـجـس أهـلـه وأن يغـفـره ل أـنـه واـخـبر ـسـواه آخر ذنب على
وبيـن بينهـم الـمـوالة وقطـع ومناكحتهم ذبائحهم وحرم حرمه قربان

لـهـل وأـبـاحا وللـمـؤمنين ورـسـله ولملئكـتـه أعداء وجعلهم المؤمنين
ًا يتـخـذوهم وأن ونـسـائهم أـمـوالهم التوحـيـد الـشـرك لن وـهـذا عبـيـد

العالمين برب ظن وسوء اللهية لعظمة وتنقيص الربوبية لحق هضم
لوحدوه الظن أحسنوا ولو به أشركوا حتى السوء ظن به ظنوا فإنهم

ًا يرجوا ولم توحيده حق . غيره من شيئ



كتابه من مواضع ثلثة في عنهم وتعالى سبحانه اخبر ولهذا 
وكـيـف ، معرفـتـه ـحـق عرـفـوه : ـمـا أي قدره حق الله قدروا ما أنهم

ً له يجعل من معرفته محق يعرفه ًا عدل ـد ويرـجـوه ويـخـافه يحـبـه وـن
. العالمين برب ويسويه له ويذل

ه أوثـانهم سـاووا مـا أنهم ومعلوم فـي ول الـذات فـي تعـالى ب
والرض الـسـموات خلـقـت : إنـهـا ـقـالوا ول الفـعـال في ول الصفات

وتعظيمهم لها محبتهم في تعالى به ساووها وإنما وتميت تحيي وأنها
إـلـى ينسب ممن الشرك أهل ذلك على ترى كما ، إياها وعبادتهم لها

. السلم
المـسـاجد باتـخـاذ ورـسـوله تـعـالى الـلـه لعـنـة في الدخول ومنها

. عليها
العـكـوف ـمـن عـنـدها يفعلونه بما الصنام بعباد المشابهة  ومنها

ـحـتى لها السدنة واتخاذ عليها الستور وتعليق عندها والمجاورة عليها
المـسـجد عـنـد المـجـاورة عـلـى عـنـدها المـجـاورة يرجحون عبادها أن

. المساجد خدمة من أفضل سدانتها ويرون الحرام
. ولسدنتها لها النذر ومنها
. دينه في شرعه لما والمناقضة ولرسوله لله المخالفة ومنها
. البدع وإحياء السنن إماتة ومنها
العلماء جمهور فإن العظيم والثم الليم التعب مع السفر ومنها

أحد يفعلها لم بدعة والصالحين النبياء قبور زيارة إلى : السفر قالوا
اـسـتحبها ول الـعـالمين رب رـسـول بها أمر ول والتابعين الصحابة من
ـخـالف فـقـد وطاـعـة قرـبـة ذـلـك اعتقد فمن المسلمين أئمة من أحد

ـنة ـاع الـس ـو والجـم ـافر وـل ـا ـس ـذلك إليـه ـاد ـب ـرم العتـق ـاع يـح بإجـم
. قربة اتخاذه جهة من التحريم فصار المسلمين

فــي ثبــت وقــد لــذلك إل إليهــا يســافر ل أحــد أن ومعلــوم
ثلـثـة إـلـى إل الرـحـال تـشـد :" ل قال السلم عليه ] أنه [ الصحيحين

" هذا ومسجدي القصى والمسجد الحرام المسجد مساجد
ممـا قبـورهم عنـد يفعـل بمـا يتأذون فإنهم أصحابها إيذاء ومنها

النصارى يفعله ما يكره المسيح أن كما الكراهية غاية ويكرهونه ذكر
يفعله ما يؤذيهم والمشايخ والعلماء النبياء من غيره وكذلك حقه في

ـقـال كـمـا القياـمـة يوم منهم يتبرؤون وهم حقهم في النصارى أشباه
ءأنـتـم فيـقـول الـلـه دون ـمـن يعـبـدون وـمـا يحـشـرهم { وـيـوم تعالى

ـادي أـضـللتم ـه } وـقـال الـسـبيل ـضـلوا ـهـم أم ـهـؤلء عـب تـعـالى الـل
دون من إلهين وأمي اتخذوني للناس قلت ءأنت مريم ابن { يعيسى

} . بحق لي ليس ما أقول أن لي يكون ما سبحانك قال الله



إنـمـا القـبـور زيادة عند السلم عليه النبي شرعه الذي أن ومنها
إلـيـه والحـسـان الـمـزور بـحـال والعتـبـار والتـعـاظ الـخـرة ـتـذكر هو

ًا الزائر يكون حتى عليه والترحم له بالدعاء وإـلـى نفـسـه إـلـى محسن
بالزـيـادة المقـصـود وجعـلـوا الدين وعكسوا المر هؤلء فقلب الميت

مـنـه البرـكـات واـسـتنزال الحواـئـج وـسـؤاله ودـعـاءه ـبـالميت الشرك
علـيـه ـفـإنه المـيـت وإـلـى أنفـسـهم إـلـى مـسـيئين فـصـاروا ذلك ونحو

زـيـارة عن السلم أوائل في أصحابه نهى الشرك ذريعة لسد السلم
قـلـوبهم ـفـي التوحـيـد تمكن لما لم بالكفر عهد حديثي لكونهم القبور

وتـارة بقـوله تـارة كيفيتهـا وعلمهم فائدتها وبين زيارتها في لهم أذن
الذن ـفـي منـهـا ـعـدة ـنـذكر لـكـن الـكـثيرة الـحـاديث في وذلك بفعله

. الفائدة بيان ضمنها وفي التعليم في وبعضها
: الذن في التي أما

ـعـن نهيتكـم : " كـنـت ـقـال السـلم عليه : أنه سعيد أبي حديثا فمنها
الـمـام " رواه هـجـرا تقولوا ول فليزر يزور أن أراد فمن القبور زيارة
رـسـول أن عـنـه الـلـه رـضـي هريرة أبي حديث ومنها والنسائي أحمد
ـوت تذكر فإنها القبور : " زوروا قال وسلم عليه الله صلى الله " الـم
 مسلم رواه

: التعليم في التي وأما
: ـكـان ـقـال أبـيـه ـعـن عنه الله رضي بريدة بن سليمان حديث فمنها

أن المقــابر إلى خرجوا إذا يعلمهم وسلم عليه الله صلى الله رسول
عليكم " السلم  مسلم لفظ " وفي الديار أهل على : السلم يقولوا

نـسـأل للحـقـون الله إنشاء وإنا والمسلمين المؤمنين من الديار أهل
"  العافية ولكم لنا الله

الـلـه رـسـول : ـكـان ـقـالت عنـهـا الله رضي عائشة حديث ومنها
إـلـى اللـيـل آـخـر ـمـن يخرج منه ليلتي كانت إذا وسلم عليه الله صلى
توعدون ما وأتاكم ، مؤمنين قوم دار عليكم : " السلم فيقول البقيع

ًا بقـيـع لـهـل اغـفـر اللـهـم ، لحـقـون بـكـم الله إنشاء وإنا مؤجلون غد
. مسلم " رواهما الفرقد

رـسـول : مر قال أنه عنهما الله رضي عباس ابن : حديث ومنها
ـال بوجهة عليهم فأقبل المدينة بقبور وسلم عليه الله صلى الله : فـق

ونـحـن ـسـلفنا أنـتـم ولـكـم لنا الله يغفر ، القبور أهل يا عليكم السلم
. وحسنه والترمذي أحمد المام " . رواه بالثر

فاـئـدة أن الـحـاديث ـهـذه ـفـي بـيـن وـسـلم عليه الله صلى فإنه
إـلـى أحـسـانه أـمـا الميت وإلى نفسه إلى الزائر إحسان القبور زيارة
والعتـبـار والتـعـاظ اـلـدنيا ـفـي والزـهـد والخرة الموت فيذكر نفسه



لـه واـلـدعاء علـيـه فبالـسـلم المـيـت إـلـى إحسـانه وأـمـا الميت بحال
. العافية وسؤال والمغفرة بالرحمة

أولـيـاء ـمـن ـكـان سواء كان ميت أي ميت قبر يزور لمن فينبغي
ه ويسـأل عليـه يسـلم : أن المـؤمنين من غيرهم من أو تعالى الله ل

يعـتـبر ـثـم الـحـاديث ـفـي تقدم كما عليه ويترحم له ويستغفر العافية
أـجـاب وبـمـاذا عـنـه ـسـئل وماذا حاله إليه صار وما زاره من حال في

يجعل ثم النيران من حفرة أو الجنة رياض من روضة قبره كان وهل
ووـلـده وأهـلـه ـمـاله عـنـه وذـهـب الـقـبر ـفـي ودـخـل ـمـات كأنه نفسه

ًا وبقي معارفه ًا وحيد يـكـون وـمـا يجـيـب فـمـاذا يـسـأل الن وهو فريد
ً ويكون حاله ـفـي بـمـوله ويتعـلـق هـنـاك ـمـادام العتبار بهذا مشغول

. إليه ويلجأ العظيمة الخطيرة المور هذه من الخلصا
: القرآن قراءة وأما

أن ـبـد ل : الزائـر وقـالوا الـخـر البعـض ومنعها العلماء بعض فجوزها
ً يكون وإحـضـار الـتـدبر إـلـى يحـتـاج الـقـرآن وـقـراءة بالعتبار مشغول
زـمـان ـفـي واـحـد قـلـب ـفـي تجتمـعـان ل وفكرتان ، يتلوه فيما الفكر
. واحد

والقرآن آخر وقت في واقرأ وقت في أعتبر : أنا قائل قال فإن
شيء الرحمة تلك من بالميت يلحق أن فلعل الرحمة تنزل قريء إذا

. ينفعه
: وجوه من فالجواب

الزاـئـر ـكـون لـكـن عـبـادة ـكـانت وإن الـقـرآن ـقـراءة : أن الول
ً وـسـؤال الـمـوت ـحـال ـفـي والعتـبـار الفـكـرة ـمـن تقدم بما مشغول

ًا عـبـادة ذلك وغير ملكين ً لـيـس واـلـوقت أيـضـ العـبـادة لـهـذه إل محل
. الغير لجل سيما أخرى إلى عبادة من يخرج فل فقط

بـعـد ـقـال ـبـأن إلـيـه ثوابـهـا أـهـدى بيـتـه ـفـي قرأ لو : أنه والثاني
لوـصـل المـيـت لفلن قرأـتـه ما ثواب اجعل : اللهم قراءته من فراغه

فل خلف بل يصل والدعاء إليه الثواب بوصول له دعاء هذا لن ، إليه
. قبره على يقرأ أن يحتاج

ًا تكون قد قبره على قراءته : أن والثالث لزـيـادة أو لـعـذابه سبب
فكـيـف ـسـمعتها : أـمـا له يقال بها يعمل لم آية قرئت كلما إذ ، عذابه

ابتـلـي ـمـن بـعـض عن نقل كما ؛ لها مخالفته لخل ؟! فيعذب خالفتها
الـقـراءة تنفـعـك : أـمـا ـلـه فقـيـل عظـيـم ـعـذاب في رؤي أنه ذكر بما

ً عندك ًا ليل تـقـدم ـمـا وذـكـر ، عذابي لزيادة سبب : إنها فقال ، ونهار
. سواء



ـمـا عـنـد ويـقـف الـسـنة يتـبـع أن ـبـالزائر ـفـاللئق كذلك كان فإذا
ًا ليكون يتعداه ول له شرع زـيـارة ـفـإن الميت وإلى نفسه إلى محسن

. بدعية وزيارة شرعية : زيارة نوعان القبور
عليه الله صلى الله رسول فيها أذن : التي الشرعية الزيارة أما

:  شيئان منها فالمقصود وسلم
. والتعاظ العتبار هو الزائر إلى : راجع أحدهما
ـلـه وـيـدعو الزاـئـر عليه يسلم أن وهو الميت إلى : راجع ثانيهما

ـمـن أـحـد زـيـارة ترك إذا أنه كما ويتناساه فيهجره به عهده يطول ول
؛ ـبـه أوـلـى فالميت ، ذلك وسر بزيارته فرحا زاره وإذا يتناساه الحياء

أـحـد زاره ـفـإذا ومـعـارفهم إـخـوانهم أهلـهـا هـجـر دار في صار قد لنه
. وفرحه سروره بذلك ازداد ودعاء سلم من هدية إليه وأهدى

:  البدعية الزيارة وأما
ـارة ـور فزـي ـدها الـصـلة لـجـل القـب ـا والـطـواف عـن ـا بـه وتقبيلـه

ـر واســتلمها أصــحابها ودعــاء ترابهــا وأخــذ عليهــا الخــدود وتعفـي
وقـضـاء والوـلـد والعافـيـة والـرزق النصـر وسـؤالهم ، بهم والستعانة

التي الحاجات من ذلك وغير اللهفات وإغاثة الكربات وتفريج الديون
ذـلـك ـمـن ـشـيء فلـيـس أوـثـانهم ـمـن يـسـألونها الوـثـان عـبـاد ـكـان

ًا الـلـه ـصـلى الـلـه رسول يفعله لم إذ المسلمين أئمة باتفاق مشروع
ـبـل ، اـلـدين أئـمـة وـسـائر والـتـابعين الصحابة من أحد ول وسلم عليه
. الصنام عباد من مأخوذة الشركية البدعية الزيارة هذه أصل

الـلـه عند ومزية قرب لروحه الذي المعظم : الميت قالوا فإنهم
روـحـه عـلـى وتفـيـض تـعـالى الـلـه ـمـن اللـطـاف ـتـأتيه ـيـزال ل تعالى

ـزور روحا ـمـن فاض من وأدناه به روحه الزائر علق فإذا الخيرات الـم
من الشعاع ينعكس كما بواسطتها اللطاف تلك من الزائر روحا على

. له المقابل الجسم على ونحوهما الصافي والماء الصافية المرأة
المـيـت إـلـى بروـحـه الزاـئـر يـتـوجه أن الزـيـارة : فتمام قالوا ثم
فـيـه يبـقـى ل بحـيـث إلـيـه وإقـبـاله قـصـده وـيـوجه عليه بهمته ويعكف
ـكـان اعـظـم علـيـه والقـلـب الهـمـة جـمـع كان وكلما غيره إلى التفات
ـسـيناء اـبـن اـلـوجه ـهـذا على الزيارة هذه وذكر به انتفاعه إلى أقرب

تعلـقـت : إذا وـقـالوا الـكـواكب عـبـاد ـبـه وـصـرحا وغيرهـمـا والـفـارابي
الـسـر ولـهـذا ـنـور منـهـا عليـهـا ـفـاض العلوية بالرواحا الناطقة النفس
ـدعوات لها وصنفت الهياكل لها واتخذت الكواكب عبدت ـذت اـل واتـخ

مـسـاجد اتخاذـهـا القـبـور لعباد أوجب الذي هو بعينه وهذا الصنام لها
عليـهـا الـسـرج وإيـقـاد عليـهـا الـسـتور وتعلـيـق عليـهـا المـسـاجد وبـنـاء

ـذر أـصـحابها ودـعـاء لـهـا الـسـدنة وإقاـمـة ـمـن ذـلـك وغـيـر لـهـم والـن
. المنكرات



أـصـحابه وتكفـيـر لبـطـاله كتبه وأنزل رسله بعث الذي هو والله
قـصـد اـلـذي وـهـو ذراريـهـم وـسـبي وأـمـوالهم دـمـائهم وأـبـاحا ولعنـهـم
الذرائع وسد بالكلية ومحوه إبطاله وسلم عليه الله صلى الله رسول

وناقـضـوه طريـقـه في المضلون الضالون هؤلء فوقف إليه المفضية
المـقـرب اـلـوجيه ـبـروحا روحه تعلقت إذا العبد : إن وقالوا قصده في
وبيـنـه بيـنـه صار عليه بقلبه وعكف بمهمته إليه وتوجه تعالى الله عند

وـشـبهوا تـعـالى الـلـه ـمـن له يحصل مما نصيب عليه به يفيض اتصال
فما به التعلق شديد وهو السلطان من وقرب جاه ذا يخدم بمن ذلك

مــن به المتعلق ذلك ينال والفضال النعام من السلطان من يحصل
. به تعلقه بحسب حصته

عـلـى ـشـفعاء واتـخـذوهم وأـصـحابها القـبـور عبدوا السبب وبهذا
والقــرآن والخرة الدنيا في تعالى الله عند تنفعهم شفاعتهم أن ظن
تـعـالى الـلـه ـقـال رأيـهـم وإبـطـال عليـهـم الرد من آخره إلى أوله من

عـنـي تـغـن ل بـضـر الرحـمـن ـيـردن : { إن ـيـس ـصـاحب ـعـن حكاـيـة
ًا شفاعتهم دون ـمـن اتـخـذوا { أم تعالى الله } وقال ينقذون ول شيئ

} ارتضـى لمـن إل يشـفعون { ول تعـالى اللـه } وقـال شـفعاء الله
} . له أذن لمن إل عنده الشفاعة تنفع { ول تعالى الله وقال

: بأمرين كتابه في الشفاعة علق تعالى الله فإن
. له المشفوع عن : رضاه أحدهما
. للشافع : إذنه ثانيهما

مجـمـوع يوـجـد ـلـم ـمـا حـصـولها يمـكـن ل الـشـفاعة أن هذا من فعلم
يـضـرهم مال الله دون من { ويعبدون تعالى الله وقال المرين هذين

ل ـمـا الـلـه أتـنـبئون ـقـل الـلـه عند شفعاؤنا هؤلء ويقولون ينفعهم ول
}  يشركون عما وتعالى سبحانه الرض في ول السماوات في يعلم

وأن مـشـركون ـشـفعاء المتـخـذين : أن وتـعـالى ـسـبحانه ـفـبين
تـعـالى الـلـه ـبـإذن تحـصـل وإنـمـا الـشـفعاء باتـخـاذ تحصل ل الشفاعة
ًا اتخذ فمن له المشفوع عن ورضاه للشافع ـو الله دون من شفيع فـه
وـحـده تـعـالى الرب اتخذ ومن فيه يشفع ول شفاعته تنفعه ل مشرك

ويجتنـب رضـاه ويطلـب إليـه يتقـرب الـذي ومحبـوبه ومعـبـوده إلهه
. فيه يشفع أن للشافع تعالى الرب يأذن الذي فهو ـ سخطه

أـهـل القياـمـة يوم الشفعاء سيد بشفاعه الناس أولى كان ولهذا
ـد ـذين التوحـي الـشـرك تعلـقـات ـمـن ، وخلـصـوه توحـيـدهم ـجـردوا اـل
ـفـإنه ـشـفعاء الـلـه دون ـمـن اتـخـذوا الذين الشرك أهل وأما وشوائبه

ـك وسر فيهم يشفعوا أن للشفعاء يأذن ول عنهم يرضى ل تعالى : ذـل
ـق وأعلى شيء المر من معه لحد ليس وحده لله كله المر أن الخـل

مملـكـون وـهـم المقربون والملئكة الرسل عنده وأكرمهم وأفضلهم



ـبـالقول يـسـبقونه ل وإذـنـه بأمره مقيدة وأقوالهم أفعالهم ، مربوبون
ًا يفعلون ول واتـخـذهم تعالى به أحد أشركهم فإذا وأمره بإذنه إل شيئ

ًا دوـنـه ـمـن ـشـفعاء ـيـديه بـيـن يتـقـدمون ذـلـك فـعـل إذا أـنـه مـنـه ظـنـ
وـمـا ـلـه يـجـب وما ـ تعالى بحقه الناس أجهل من فهو ـ له ويشفعون

اـلـذين والـكـبراء المـلـوك عـلـى تـعـالى اـلـرب قاسوا حيث عليه يمتنع
ًا يتخذون ـفـي عـنـدهم لـهـم يـشـفع ـمـن وأولـيـائهم خواـصـهم من بعض
. والمهمات الحوائج

الـلـه دون ـمـن واتـخـذت الـصـنام عـبـدت الفاـسـد القياس وبهذا
الربوبـيـة لـجـانب تنقـيـص فو هذا ومع الخلق شرك أصل وهذا شفعاء
ًا اتخذ من لن لحقها وهضم أـنـه يـظـن أن إـمـا تـعـالى الـلـه عند شفيع
دـعـائهم يـسـمع ل أو الواـسـطة يعلـمـه حتى عباده مراد يعلم ل تعالى
يرـيـده ـمـا يفـعـل ل أو إلـيـه الواـسـطة يرفـعـه أن فيحـتـاج عنهم لبعده
ـبـه وانتـفـاعه إليه لحاجته يشفع كما الواسطة عنده يشفع حتى العباد

ـحـتى حاـجـاتهم يقـضـي ل أو الذلة من به وتعزره القلة من به وتكثره
الدنيا ملوك حال هو كما إليه الحاجات تلك ترفع أن الواسطة يسألوا

ًا للمخلوق أن يظن أو يتوسل كما المخلوق بذلك إليه يتوسل فهو حق
إذ مـخـالفته يمكنـهـم ول عليـهـم يعز ممن والملوك الكابر إلى الناس

الـشـفعاء ـفـإن وممـلـوكهم عبدهم كان وإن شريكهم الحقيقة في هو
أمرهم انتظام لن شركاؤهم والسلطين الملوك من المخلوقين عند

انبـسـطت لـمـا ولولهم وأنصارهم أعوانهم وهم بهم مصالحهم وقيام
قـبـول إـلـى يحـتـاجون إليـهـم فلـحـاجتهم الـنـاس في وألسنتهم أيديهم

وـلـم ردوـهـا إن لنـهـم لـهـا يرـضـوا وـلـم فيـهـا يأذنوا لم وإن شفاعتهم
ًا يجدون فل غيرهم إلى ويذهبوا طاعتهم ينقضوا أن يخافون يقبلوا بد

ـي الشفيع فإن ، والرضا الكره على شفاعتهم قبول من ـوق ـف المخـل
ًا كان وإن أموره أكثر في إليه المشفوع عن مستغن ـي إليه محتاج ـف

ـاله فيما إليه المشفوع أن كما ، وغيره رزق من يناله ما بعض ـمـن يـن
. الخر إلى محتاج منهما . فكل ذلك وغير والمعاونة بالنصرة النفع

ـر سواه ما وكل ذاته لوازم من غناه الذي الغني وأما ـه مفتـق إلـي
مقـهـورون ـلـه عبـيـد والرض الـسـماوات ـفـي ـمـن جمـيـع فإن ، بذاته

ًا أهلكـهـم ـلـو بمـشـيئته مـصـرفون بقهره ـعـزه ـمـن ينـقـص ـلـم جميـعـ
ـم يملك فل ذرة مثقال والهيته وربوبيته وملكه وسلطانه أن أـحـد منـه

تـعـالى الـلـه ـقـال كـمـا ـلـه كلها فالشفاعة بإذنه إل عنده بنفسه يشفع
ًا الشفاعة لله { قل نفـسـه عـلـى بنفـسـه يـشـفع اـلـذي } وـهـو جميع
ـفـي الـشـفاعة فـصـارت فـيـه يـشـفع أن يشاء لمن فيأذن عبده يرحم

إـيـاه وأـمـره ـبـإذنه يـشـفع إنما عنده يشفع والذي له هي إنما الحقيقة
كـمـا عـبـده يرـحـم أن نفـسـه ـمـن إرادته وهي نفسه إلى شفاعته بعد



أخرى آية } وفي شفيع ول ولي دونه من لهم { ليس تعالى الله قال
} . شفيع ول ولي من دونه من لكم { ما

إذا ـفـإنه دوـنـه ـمـن ـشـفيع للعباد ليس أن وتعالى سبحانه فأخبر
ـه ـقـال كما فيه يشفع أن فيه يشفع لمن هو يأذن عبده رحمة أراد الـل

ت بـإذنه } فالشـفاعة إذنـه بعـد مـن إل شـفيع مـن { ما تعالى ليس
ًا الـشـافع ول دونه من شفاعة ـبـإذنه ـشـفيع ـهـو ـبـل دوـنـه ـمـن ـشـفيع
ـبـل ـبـالذن ليـسـت فإنـهـا بعض عند بعضهم الدنيا أهل شفاعة بخلف

قبولـهـا إـلـى به يحركه إليه المشفوع عن منفصل سبب في سعي هو
ـد فل إحسان في برغبة وإما وسلطان بقوة إما منه كره على ولول ـب

رهـبـة وإـمـا بـهـا ينتـفـع رغـبـة إـمـا ـشـافع من إليه للمشفوع يحصل أن
شفاعة يخلق لم ما فإنه تعالى الرب عند الشفاعة بخلف عنها يندفع

عـنـد يـشـفع ل والـشـافع وجودـهـا يمـكـن ل فيـهـا ـلـه يأذن ولم الشافع
ـلـديه فيـمـا لرغبـتـه ول مـنـه لرهبـتـه ول إليه الرب لحاجة تعالى الرب
بالشــفاعة مأمور فهو له وطاعة لمر امتثال مجرد عنده يشفع وإنما

ـع ـال مطـي ـر بامتـث ـإن الـم ًا ـف ـد ـن أـح ـاء ـم ـة النبـي ـع والملئـك وجمـي
ـذي فهو تعالى بمشيئته إل غيرها ول بشفاعة يتحرك ل المخلوقات اـل

يحـرك الـذي ـهـو المخلـوق عـنـد والشـفيع يشفع حتى الشفيع يحرك
. يقبل حتى إليه المشفوع
ـفـإن ويتخـلـص التوحـيـد عنده يتحقق المعنى هذا لهم وفق ومن

أو المـشـرك ـشـاء ضرورة له لزم والتنقيص للتنقيص ملزوم الشرك
ًا الـشـرك ولكون أبى وكـمـال تـعـالى حكـمـه اقتـضـى للربوبـيـة منقـصـ

ًا تـجـد ول الـنـار في صاحبه ويخلد يغفره ل أن ربوبيته إل ـقـط مـشـرك
ًا تجد ل أنك كما يعظمه أنه زعم وإن تعالى لله متنقص وهو إل مبتدع
. بالبدعة معظم أنه زعم وإن السلم عليه للرسول متنقص وهو

لـلـه مـشـاق فـهـو بالصواب وأولى السنة من خير بأنها يزعم بل
لم عليـه الله صلى ولرسوله ان إن وس ًا ك . وإن بـدعته فـي متبصـر

ً كان ًا جاهل . السنة هي أنها يزعم مقلد
ـا أحسن ] : ما اللهفان [ إغاثة في القيم ابن قال ماـلـك ـقـال ـم

) أولـهـا أـصـلح ـمـا إل الـمـة ـهـذه آخر يصلح : (لن الله رحمه أنس بن
عوـضـوا إيمانهم ونقص أنبيائهم بعهود المم تمسك ضعف كلما ولكن

الـصـالح الـسـلف ـجـرد ولـقـد والـشـرك البدع من أحدثوه بما ذلك عن
ـكـان حـيـن والـتـابعون ( الـصـحابة ـكـان ـحـتى ـجـانبه وحـمـوا التوحـيـد
المـلـك عـبـد بن الوليد زمن إلى المسجد عن منفصلة النبوية الحجرة

جنس من هو مما آخر لشيء ول لدعاء ول لصلة ل أحد فيها يدخل ل
ـدهم المسجد في ذلك جميع يفعلون كانوا بل ، العبادة ـان) أـح إذا وـك



اـسـتقبل اـلـدعاء أراد ـثـم وسسسلم عليه الله صلى النبي على سلم
. دعا ثم القبر جدار إلى ظهره وجعل القبلة

الـنـبي عـلـى يـسـلم ماـلـك بن أنس : رأيت وردان بن سلمة قال
ـدعو ـثـم القبر جدار إلى ظهره يسند ثم وسلم عليه الله صلى ، ـي
عليه السلم وقت في نزاعهم وإنما العلماء بين فيه نزاع ل مما وهذا
ًا الـسـلم عـنـد القبـلـة : يـسـتقبل  الـلـه رحـمـه حنيفة أبو قال ول أيـضـ

يقل ولم خاصة السلم عند القبر : يستقبل غيره وقال القبر يستقبل
حكاـيـة إل ، اـلـدعاء عـنـد الـقـبر يـسـتقبل أـنـه الربـعـة الئـمـة ـمـن أحد

ـعـن المنقوـلـة الحكاـيـة وـكـذلك ، بخلفها ومذهبه ؛ مالك عن مكذوبة
الله رحمه حنيفة أبي قبر عند الدعاء يقصد كان الله رحمه الشافعي

الــدعاء وقت القبلة يستقبل : إنه قالوا بل الظاهر الكذب من فإنها ـ
عـبـادة اـلـدعاء ـفـإن ، الـقـبر عـنـد الدعاء يكون حتى القبر يستقبل ول
ًا الترمذي في ثبت كما ـمـن " فالـسـلف العـبـادة ـهـو " الدعاء مرفوع

الـقـبر عـنـد يفعـلـوا وـلـم ، تعالى لله العبادة جردوا والتابعين الصحابة
ًا منها الســلم من وسلم عليه الله صلى النبي فيه أذن ما إل شيئ
. عليهم والترحم لهم والستغفار أصحابها على

يدعو من إلى محتاج وهو عمله انقطع قد الميت : أن والحاصل
ًا ـلـه اـلـدعاء ـمـن علـيـه الصلة في شرع ولهذا لجله ويشفع له وجوـبـ

ًا : ماـلـك بـن ـعـوف قال للحي الدعاء في مثله يشرع لم ما واستحباب
من فحفظت جنازة على وسلم عليه الله صلى الله رسول صلى
وأكرم عنه واعف وعافه  ، وارحمه له اغفر : " اللهم يقول هو دعائه
اـلـذنوب ـمـن ونـقـه واـلـبرد والثـلـج بالماء واغسله مدخله ووسع نزله

ًا وأـبـدله الدنس من البيض الثوب نقيت كما والخطايا ًا دار ـمـن خـيـر
ً داره ًا وأهل ًا أهله من خير ًا وزوج وأعذه الجنة وأدخله زوجه من خير
ذـلـك أـكـون أن تمنـيـت " ـحـتى الـنـار ـعـذاب ـمـن أو الـقـبر عذاب من

ـت ذلك على وسلم عليه الله صلى الله رسول لدعاء الميت المـي
. مسلم . رواه

ـه صلى الله رسول : سمعت عنه الله رضي هريرة أبو وقال الـل
خلقتـهـا وأـنـت ربـهـا أنت : " اللهم الجنازة على صلته في يقول عليه
وعلنيتها بسرها أعلم وأنت روحها قبضت وأنت للسلم هديتها وأنت

] رحمه داود أبي [ سنن وفي الله رحمه أحمد المام رواه " الحديث
: " إذا ـقـال الـسـلم علـيـه أـنـه عـنـه الـلـه رـضـي هرـيـرة أبي عن الله

عليه أنه وأنس عائشة " وعن الدعاء له فاخلصوا الميت على صليتم
يبلـغـون المـسـلمين ـمـن أـمـة علـيـه يصلي ميت من " ما قال السلم

عبــاس ابن وعن مسلم " رواه فيه شفعوا إل له يشفعون كلهم مائة
عليسسه اللسسه صلى الـلـه رـسـول : ـسـمعت قال أنه عنهما الله رضي



جـنـازته عـلـى فيـقـوم يـمـوت مـسـلم رـجـل ـمـن :" ـمـا يـقـول وسلم
ً أربـعـون ـالله يـشـركون ل رجل ًا ـب " رواه فـيـه الـلـه ـشـفعهم إل ـشـيئ

. مسلم
له الدعاء هو الميت على الصلة من المقصود أن هذا من فعلم
جـنـازته عـلـى وقفـنـا إذا كـنـا ـلـم فإنا فيه والشفاعة لجله والستغفار

أوـلـى اـلـدفن فبـعـد ـبـه نستـشـفع ول له ونشفع به ندعوا ول له ندعوا
ًا أشد الدفن بعد قبره في لنه وأحرى عـلـى مـنـه اـلـدعاء إـلـى احتياج
ـان داود أبو روى وقد ن وغيره للسؤال معرض حينئذ فإنه نعشه عثـم

دـفـن ـمـن ـفـرغ إذا ـكـان الـسـلم عليه : أنه  عنه الله رضي عفان بن
التـثـبيت ـلـه واـسـألوا ،  لخيكم : " استغفروا وقال عليه وقف الميت

أـنـه   عـنـه الـلـه رـضـي الـثـوري سفيان عن " . وروي يسأل الن فإنه
ـصـور ـفـي الـشـيطان ـلـه ـيـتراءى ؟ رـبـك ـمـن المـيـت سئل : إذا قال

عظيـمـة فتـنـة : فـهـذه الترـمـذي قال ربك أنا : إني نفسه إلى فيشير
بالثـبـات ـيـدعو وسسسلم عليسسه اللسسه صلى الـلـه رـسـول كان ولذلك
الـسـماء أـبـواب وافـتـح منطـقـه المـسـالة عـنـد ثـبـت : " اللهم فيقول
ـال أن اللحد في الميت وضع إذا يستحبون " وكان لروحه ـم يـق : اللـه
. الرجيم الشيطان من أعذه

القبور أهل في وسلم عليه الله صلى الله رسول سنة فهذه
ًا طريـقـة وـهـذه الراـشـدين الخلـفـاء ـسـنة وـهـذه ـسـنة وعشرين بضع
ً والـضـلل الـبـدع أهل فبدل والتابعين الصحابة جميع اـلـذي غـيـر ـقـول
وـبـدلوا ـبـه باـلـدعاء أو نفـسـه ـبـدعائه ـلـه الدعاء بدلوا فإنهم لهم قيل

رـسـول ـشـرعها اـلـتي بالزـيـارة وقـصـدوا به بالستشفاع له الشفاعة
ًا وسلم عليه الله صلى الله ـسـؤال الزائر وإلى الميت إلى إحسان

باـلـدعاء البقـعـة تـلـك وخصـصـوا تـعـالى الله على به والقسام الميت
أعـظـم عـنـدها وخـشـوعه القلب حضور وجعلوا ، العبادة مخ هو الذي
دـعـاء يـكـون أن المـحـال وـمـن الـسـحار وأوـقـات المـسـاجد ـفـي منه

ًا قـبـورهم عـنـد واـلـدعاء بهم والدعاء الموتى ً مـشـروع ًا وعمل ـصـالح
اللسسه صسسلى الـلـه رسول بنص المفضلة الثلثة القرون عنه ويصرف
يفعـلـون ل ـمـا يقوـلـون اـلـذين الخـلـوف ـبـه يظـفـر ـثـم وسلم عليه

. يؤمرون ل ما ويفعلون
ًا يمـكـن هل فانظر هذا من شك في كنت فإن وـجـه عـلـى بـشـر

أو ـضـعيف أو حـسـن أو ـصـحيح بنـقـل منـهـم أـحـد عن يأتي أن الرض
ان إذا كانوا أنهم منقطع عنـدها فـدعوا القبـور قصـدوا حاجـة لهـم ك

بأـصـحابها تـعـالى الله ويسألوا عندها يصلوا أن ؟! فضل بها وتمسحوا
. ذلك في منها واحد أثر على فليقفونا حوائجهم ويسألوهم



ـعـن ذـلـك ـمـن بـكـثير ـيـأتوا أن يمكنـهـم ـبـل ذلك يمكنهم ل ، كل
العـهـد وـطـال الزـمـان ـتـأخر كلـمـا ثم بعدهم من خلفت التي الخلوف

ـعـن فيـهـا لـيـس مـصـنفات عدة ذلك في وجد لقد حتى أكثر ذلك كان
ـاء عن ول وسلم عليه الله صلى الله رسول ـدين الخلـف ول الراـش

ـك خلف من فيها بل ذلك من واحد حرف ـ والتابعين الصحابة عن ذـل
علـيـه ـقـوله جملتـهـا ـمـن التي المرفوعة الحاديث من سبق كما كثير

ـيـزور أن أراد فـمـن القـبـور زـيـارة عن نهيتكم " كنت والسلم الصلة
ًا تقولوا ول فليزر ًا " أي هجر الـشـرك ـمـن أعـظـم فـحـش وأي فحـشـ
ً عندها ً قول . وفعل

ـفـي ـمـا ذـلـك وـمـن بـهـا يـحـاط أن ـمـن ـفـاكثر الصحابة آثار وأما
بن أنس رأى عنه الله رضي الخطاب بن عمر ] أن البخاري [ صحيح

. القبر : القبر فقال القبر عند يصلي   عنه الله رضي مالك
عـنـد المـسـتقر ـمـن ـكـان أـنـه عـلـى ـيـدل : وـهـذا القيم ابن قال
ل أـنـس وفـعـل القـبـور عـنـد الـصـلة من نبيهم عنه نهاهم ما الصحابة

ًا يعلمه لم أو يره لم لعله فإنه جوازه اعتقاد على يدل عنه وذهل قبر
. تنبه   عنه الله رضي عمر نبهه فلما

ـونس زيادات : من مغازيه في إسحاق بن محمد ذكر وقد ـن ـي ـب
: لـمـا ـقـال العالـيـة أـبـو : حدثنا قال دينار بن خالد خلدة أبي عن بكير

ًا الهرـمـزان مال بيت في وجدنا تستر فتحنا مـيـت رـجـل علـيـه ـسـرير
الخـطـاب ـبـن عمر إلى فحلمناه المصحف فأخذنا مصحف رأسه عند

ًا فدعا   عنه الله رضي العرب من رجل أول فأنا بالعربية فنسخه كعب
؟ فـيـه ـكـان : ما العالية لبي فقلت القرآن أقرأ ما مثل فقرأته قرأته
ـمـن فـقـل بـعـد ـكـائن ـهـو وـمـا كلمكم ولحون وأموركم سيرتكم قال
الـسـلم علـيـه : دانـيـال ـلـه يـقـال : رـجـل ـقـال ؟ الرـجـل تظنون كنتم

: ـمـا فقـلـت سنة ثلثمائة : منذ قال ؟ مات وجدتموه كم : منذ فقلت
ل النبياء لحوم إن قفاه من شعيرات إل ل قال ؟ شيء منه تغير كان

ـانت قال منه يرجون كان : ما فقلت السباع تأكلها ول الرض تبليها ـك
: فـمـا فقلـت فيمـطـرون الـسـرير أبـرزوا عنهـم حبـسـت إذا الـسـماء
ًا عشر ثلثة بالنهار : حفرنا قال ؟ به صنعتم ـكـان فلـمـا متفرـقـة ـقـبر
. ينبشوه فل الناس على لنعميه كلها القبور وسوينا دفناه الليل

ـفـي ـسـعوا كـيـف والنـصـار المـهـاجرون فعله وما القصة فانظر
ـبـه والـتـبرك عنده للدعاء يبرزوه ولم به الناس يفتن فئل قبره  تعمية

دون مــن ولعبدوه بالسيوف عليه لحاربوا الخلوف هؤلء به ظفر ولو
ًا القبور من اتخذوا قد فإنهم تعالى الله يـقـاربه ول ـيـدانيه ل ـمـن أوثان

ـمـن أعـظـم معاـبـد وجعلوـهـا ـسـدنة لـهـا وأـقـاموا الهياكل عليها وبنوا
. المساجد



ًا أو ـسـنة أو فـضـيلة القـبـور عـنـد والـصـلة الدعاء كان فلو مباـحـ
ًا الـقـبر ـهـذا والنصار المهاجرون لنصب عـنـده ودـعـوا ن ـلـذلك علـمـ
الـلـه ـصـلى ورـسـوله بالله أعلم كانوا ولكنهم بعدهم لمن ذلك وسنوا
الطرـيـق ـعـن ـضـلوا اـلـذين الخـلـوف ـهـؤلء ـمـن وديـنـه وـسـلم علـيـه

ـد السبيل هذا على راحوا بإحسان لهم التابعون وكذلك المستقيم وـق
وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أصحاب قبور من عندهم كان
قبر عند استغاث من منهم فما متوافرون وهم كثير عدد المصار في
ـل منها شيء وقع كان فلو به استنصر ول به دعا ول دعاه ول أحد لنـق
. نقله على والدواعي الهمم تتوافر مما هذا مثل أن المعلوم من إذا

إما يخلوا ل بأربابها والدعاء القبور عند الدعاء : أن يتبين فحينئذ
كـيـف أفـضـل كان . فإن ل أو البقعة تلك غير في منه أفضل يكون أن

ًا خفي ً علم الـقـرون فتـكـون وـتـابعيهم والتابعين الصحابة على وعمل
ًا الخـلـوف ـبـه وتظفر العظيم الفضل بهذا جاهلة الفاضلة الثلثة علـمـ
ً ل خـيـر ـكـل على حرصهم مع فيه ويزهدوا يعلموه أن يجوز ول وعمل
يتـشـبث المضطر فإن الدعاء إلى فاضطروا حاجة لهم ظهر إذا سيما
ـفـي مـضـطرين يكوـنـون كيف وهم ما كراهة فيه كان وإن سبب بكل
هذا يقصدوه لم ثم القبور عند الدعاء فضل ويعلمون الدعاء من كثير

ًا محال ًا طبع ـدعاء فضل ل أنه هو الذي الخر القسم فتعين وشرع لـل
عـبـاد ـشـرعه مـمـا ـهـو ـبـل فـيـه مأذون ول مشروع هو ول القبور عند

ًا به ينزل ولم الله يشرعه ولم القبور . سلطان
عــن واحد غير روى كما بكثير هذا دون هو ما الصحابة أنكر وقد
الـلـه رـضـي الخـطـاب بن عمر مع : صليت قال أنه سويد بن المعرور

ربك فعل كيف تر { ألم فيها فقرأ الصبح صلة مكة طريق في   عنه
ـل بأـصـحاب ـم قرـيـش { ليلف }  و الفـي ـاس رأى } ـث ـذهبون الـن ـي

مـسـجد الـمـؤمنين أمـيـر : يا فقيل ؟ هؤلء يذهب : أين فقال مذاهب
، فـيـه يـصـلون فـهـم وسسسلم عليه الله صلى الله رسول صلى فيه

ـار يتبعون كانوا هذا بمثل قبلكم كان من هلك : إنما فقال ـائهم آـث أنبـي
ًا كـنـائس ويتـخـذونها المـسـاجد ـهـذه ـفـي الـصـلة أدركـتـه فـمـن وبيـعـ

. يتعمدها ول فليمض ل ومن فليصل
ه لمـا وكذلك تحتهـا بـايع الـتي الشـجرة ينتـابون النـاس أن بلغ

رواه فقطعهــا أرسل ، أصحابه وسلم عليه الله صلى الله رسول
ـبـن عـمـر : أـمـر يقول يونس ابن : سمعت فقال كتابه في وضاحا ابن

والـسـلم الـصـلة عليه النبي تحتها بويع التي الشجرة يقطع الخطاب
ـاف تحتها فيصلون الشجرة إلى يذهبون كانوا الناس لن فقطعها فـخ

. الفتنة عليهم



ـقـال : أـنـه اليـمـان ـبـن حذيـفـة عن بإسناده الخلل بكر أبو روى
ًا عضده في جعل لرجل ـلـم علـيـك وـهـذا ـمـت : ـلـو الحـمـى من خيط
ـى وسسسلم عليسسه الله صلى الله رسول أنكر قد بل عليك أصل عـل

أـسـلحتهم عليـهـا يعلـقـون ـشـجرة لـهـم يجـعـل أن سألوه لما الصحابة
ـد أبي ] عن [ صحيحه في البخاري روى كما بخصوصها وأمتعتهم واـق

قبل وسلم عليه الله صلى الله رسول مع : خرجنا قال أنه الليثي
حولـهـا يعكـفـون ـسـدرة وللمـشـركين بكـفـر عـهـد ـحـديثو ونحن حنين

ـا فقلنا بسدرة فمررنا أنواط ذات لها يقال ، أسلحتهم بها وينوطون ـي
الـنـبي فـقـال أـنـواط ذات لـهـم كـمـا أـنـواط ذات لنا اجعل الله رسول

اجـعـل اـسـرائيل بنو قالت كما هذا أكبر : " الله والسلم الصلة عليه
ًا لنا ـسـنن ـلـتركبن تجهـلـون ـقـوم : " إنكم قال " ثم آلهة لهم كما إله

" . قبلكم كان من
ـا والعـكـوف الـسـلحة لتعليق الشجرة هذه اتخاذ كان فإذا حولـه

ًا يـسـألونها ول يعـبـدونها ل أنـهـم مع تعالى الله مع إله اتخاذ فـمـا ـشـيئ
. به والدعاء صاحبه ودعاء عنده والدعاء القبر حول بالعكوف الظن

وسلم عليه الله صلى رسوله به الله بعث بما خبرة له فمن
بـيـن أن عـلـم الـبـاب ـهـذا ـفـي الـيـوم والـضـلل الـبـدع أـهـل عليه وبما

و المـشـرق بـيـن مـمـا أبـعـد البـعـد ـمـن الخـلـوف ـهـؤلء وبـيـن السلف
. المغرب

: قـالت أنهـا الـدرداء أم ] عـن [ صـحيحه في البخاري ذكر وقد
ًا الدرداء أبو دخل فيهم أعرف ما : والله فقال ؟ : مالك فقلت مغضب
ًا ًا يصلون أنهم إل وسلم عليه الله صلى محمد أمر من شيئ جميع

.
عـنـه الـلـه رـضـي ماـلـك ـبـن أـنـس عـلـى : دخـلـت الزهري وقال

ًا أعرف : ما فقال ؟ يبكيك : ما له فقلت يبكي وهو بدمشق مما شيئ
. البخاري . ذكره ضيعت قد الصلة وهذه الصلة هذه إل أدركت

فبـكـى وجـلـس الجمعة الحسن : صلى فضالة بن المبارك وقال
أن وـلـو البـكـاء عـلـى تلوـمـونني فقال ؟ سعيد أبا يا يبكيك ما له فقيل
ً ًا عرف ما مسجدكم باب من اطلع المهاجرين من رجل كان مما شيئ
الـيـوم أنـتـم مما وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على عليه
فيـهـا ـقـال التي العظمى الفتنة إلى إشارة وهذه هذه قبلتكم إل عليه
الـكـبير فيـهـا يـهـرم فتـنـة لبـسـتكم إذا أنـتـم كـيـف مسعود بن الله عبد

: قيل غيرت وإذا سنة يتخذونها الناس على تجري الصغير فيها وينشأ
. منكر هذا أو السنة غيرت



عـلـى ـجـرى إذا العـمـل أن عـلـى ـيـدل مما : وهذا القيم ابن قال
خلف علــى العمل جرى . وقد إليه التفات ول عبرة فل السنة خلف
ًا سمعت كما وأنس الدرداء أبي زمن منذ السنة .  آنف

اـلـتي المبتدـعـة العـبـادات ـبـأنواع الـنـاس ـمـن كثير اشتغل وإنما
ـعـن لعراضهم وسلم عليه الله صلى ورسوله تعالى الله يكرهها

حقيقـتـه هـجـروا لكنهم الظاهرة بصورته أقاموه وإن فإنهم المشروع
بالبدع غذيت فلما القلوب أغذية الشرائع أن ثبت وقد منه المقصودة

ـبـوجهه الخـمـس الـصـلوات عـلـى أقـبـل فمن . وإل فضل فيها يبق لم
ًا وقلـبـه ًا والواجـبـات الـسـنن ـمـن فيـهـا ـشـرع لـمـا مراعـيـ بـمـا عارـفـ

ـكـل بـهـا واهـتـم الـصـالح والعـمـل الطـيـب الكـلـم ـمـن علـيـه اشتملت
يغنـيـه ما العلية والمقامات الزكية الحوال من ذلك في وجد الهتمام

. والبدع الشرك عن
وـمـن ذـلـك بحسب والبدع الشرك من فيه يوجد فيها قصر ومن

الله صلى الله رسول حديث وإلى بقلبه تعالى الله كلم إلى أصغى
ـا والهدى العلم لقتباس نفسه وهيأ بكليته وسلم عليه ـن ل منهـم ـم

بيـن بـه يمـيـز ـمـا النافعة العلوم أنواع من منهما كل في وجد غيرهما
هي التي والخيالت البدع عن ويغنيه والقبيح والحسن والباطل الحق

. والشياطين النفوس وساوس
مــن أن كما ينفعه بما عنه يتعوض أن بد : فل ذلك عن بعد ومن

إليه والنابة عليه والتوكل وخشيته وذكره تعالى الله بمحبة قلبه غمر
وخـشـيته غـيـره محـبـة عن يغنيه ما السنية الحالت من ذلك في وجد

ـنه ـشـيء وأي هواه عبد صار ذلك عن خل وإذا عليه والتوكل استحـس
. ويعبده الشيء ذلك يملكه

ـالمعرض ـن ـف ـد ـع ـافر مـشـرك التوحـي ـاء وـك ـى أم ـش ، أـب
اـلـذي فـمـا قـيـل . ـفـإن أبى أم شاء ضال مبتدع السنة عن والمعرض

اكنيها بـأن العلـم مـع بهـا الفتتـان في القبور عباد أوقع ل أمـوات س
ًا لهم يملكون ًا ول ضر  ؟ نشورا ول حياة ول موت

:  أمور ذلك في أوقعهم قيل
اللسسه صلى رـسـوله ـبـه الـلـه بـعـث ما بحقيقة الجهل منها

أـسـباب وقـطـع التوحـيـد تحقـيـق ـمـن الرـسـل جميع بل وسلم عليه
الفتـنـة إـلـى الشيطان دعاهم إذا ذلك من نصيبهم قل فالذين الشرك

ـمـا بـسـحب ـلـه اـسـتجابوا دعوته يبطل ما العلم من لهم يكن ولم بها
. العلم من معهم ما بقدر وعصموا الجهل من عندهم



الـصـنام عـبـاد أشباه وضعها مختلقة مكذوبة أحاديث ومنها
ـة من ـه رـسـول عـلـى المقابرـي وـهـي وسسسلم عليسسه الله صلى الـل

بأصــحاب فعليكم المور أعيتكم ( إذا كحديث به جاء وما دينه تناقض
ـال نفـعـه بحجر ظنه أحدكم أحسن ( لو ) وحديث القبور ـهـذه ) وأمـث

وراـجـت القبور عباد وضعها السلم لدين مناقضة هي التي الحاديث
ـث تعالى والله والضلل الجهال من أشباههم عليه ـوله بـع صلى رـس
وجـنـب والـشـجار بالحـجـار ظـنـه حسن من لقتل وسلم عليه الله
. تقدم كما طريق بكل بالقبور الفتنة أمته

ًا : أن القـبـور تـلـك أهل عن لهم حكيت حكايات ومنها ـ فلـن
ـبـه دـعـا أو دـعـاه وفلن منها فخلص شدة في الفلني بالقبر استغاث

ذـلـك ـصـاحب فاسترجى ضر به نزل وفلن حاجته فقضيت حاجة في
. ضره فكشف القبر

وـهـم ذـكـره يطول كثير شيء ذلك من والمقابرية السدنة وعند
مولـعـة والنـفـوس والـمـوات الحـيـاء على تعالى الله خلق أكذب من

ترـيـاق فلن ـقـبر أن أـحـد ـسـمع فإذا ضروراتها وإزالة حوائجها بقضاء
ً فيدعوه الدعوة في تلطف له والشيطان إليه يميل ـى أول ـدعاء إـل اـل
لمــا دعوته تعالى الله فجيب وذلة وانكسار بحرقة عنده فيدعو عنده
ـفـي ـكـذلك دـعـا ـلـو فإنه القبر لجل ل والنكسار الذلة من بقلبه قام

للـقـبر أن الجاـهـل فيـظـن أـجـابه والـسـوق والحـمـام والخمارة الحانة
ًا وـلـو المـضـطر دـعـوة يجـيـب تعالى والله الدعوة تلك إجابة في تأثير
ًا كان ًا يكون دعاءه يجيب تعالى الله أجاب من كل فليس كافر راـضـي
ًا ول عنه ًا ول له محب ـاجر البر دعاء يجيب تعالى فإنه بفعله راضي والـف

. والكافر والمؤمن
ًا يدعو الناس من وكثير فـيـه يـكـون أو يشرك أو فيه يعتدي دعاء

عمـلـه أن فيـظـن بعـضـه أو كله ذلك له فيحصل ـ يسأل أن يجوز ل ما
بالـمـال وأـمـده ـلـه أمـلـى كـمـن ويـكـون تعالى الله عند مرضي صالح

الله قال وقد الخيرات في له يسارع تعالى الله أن يظن وهو والبنين
} . شيء كل أبواب عليهم فتحنا به ذكروا ما نسوا { فلما تعالى

مـسـألة يـكـون وـقـد الداعي عليه فيثاب عبادة يكون قد فالدعاء
أو ـلـه يحـصـل بـمـا يعاقب أن إما عليه مضرة ويكون حاجته به تقضى
علـيـه ـجـرأ ـمـا على ويعاقبه حاجته يقضي تعالى فإنه درجته به ينقص

. حدوده وارتكاب حقوقه إضاعة من
اـلـدعاء بتحـسـين للنـسـان كيده يلطف الشيطان أن والمقصود

. السحار وأوقات ومسجده بيته في منه أرجح وجعله القبر عند له
إـلـى عـنـده اـلـدعاء ـمـن أـخـرى درـجـة نقـلـه عنده ذلك قرر فإذا

ـمـن أعـظـم وـهـذا بـه تعالى الله على والقسام القبر بصاحب الدعاء



ـه من بأحد عليه يقسم أن من أعظم تعالى شأنه فإن قبله الذي خلـق
. خلقه من بأحد يسأل أو

ـفـي الـقـدوري الحـسـن أـبـو فـقـال ذـلـك الـسـلم أئمة أنكر وقد
ـول يوسف أبا سمعت الوليد بن بشر ] قال الكرخي كتاب [ شرحا يـق

أ : وأـكـره ـقـال به إل تعالى الله يدعو أن لحد ينبغي ل حنيفة أبو قال
فلن : بـحـق يـقـول أن وأكره عرشك من العز بمعقد أسألك يقول ن

. الحرام البيت وبحق ورسلك أنبيائك وبحق
ـه قولهم في فمنكرة الله بغير المسألة : أما الحسن أبو قال لـن

. خلقه على تعالى لله الحق وإنما عليه الله لغير حق ل
الـلـه ـيـدعو أن ] : ويـكـره المخـتـار [ ـشـرحا في بلدجي ابن قال

ذلك نحو أو أنبيائك أو بملئكتك أو بفلن أسألك يقول فل به إل تعالى
: أـسـألك دـعـائه ـفـي يـقـول أو ، ـخـالقه عـلـى للمخـلـوق ـحـق ل لنه ،

علـيـه أـنـه روي لـمـا ـجـوازه يوـسـف أبي وعن عرشك من العز بمعقد
ـراد إنما العرش من العز معقد ولن ، بذلك دعا السلم ـه ـي ـدرة ـب الـق

. بأوصافه سئل فكأنه عظمته مع العرش بها تعالى الله خلق التي
عنــد فهو ، كذا : أكره وأصحابه وأصحابه حنيفة أبو فيه قال وما

أـقـرب الـحـرام إـلـى ـهـو يوـسـف وأـبـي حنيـفـة أبي وعند حرام محمد
. أغلب عليه التحريم وجانب

والدعاء به تعالى الله على القسام أن عنده الشيطان قرر فإذا
درـجـة نقلـه ـحـاجته قـضـاء ـفـي وأنـجـع واـحـترامه تعظيمه في أبلغ به

ه ثـم لـه والنـذر اللـه دون من نفسه دعائه إلى أخرى ك بعـد ينقل ذل
ًا قبره يتخذ أن إلى أخرى درجة ـه ويوقد عليه يعكف وثن ـديل علـي القـن

له بالسجود ويعبده المسجد على ويبني الستور عليه ويعلق والشمع
ينقـلـه ـثـم عـنـده والذـبـح إلـيـه والـحـج واـسـتلمه وتقبيله به والطواف

ًا واتخاذه عبادته إلى الناس دعاء إلى أخرى درجة ًا عـيـد وأن ومنـسـك
.  وآخرتهم دنياه في لهم أنفع ذلك

ً القيم ابن قال القبور عند المبتدعة المور وهذه شيخه عن نقل
به ويستغيث حاجته الميت يسأل : أن الشرع عن أبعدها مراتب على
ولهذا الصنام عباد جنس من وهؤلء الناس من كثير يفعله كما ، فيها

الزـمـان بـعـض ـفـي الغائب أو الميت صورة في الشيطان لهم يتمثل
الـشـيطان ـلـه فيتمـثـل يعظمه من يدعو فإنه الصنام لعباد يتمثل كما

وـهـو الـكـواكب روحانية ذلك ويسمون المور ببعض ويحدثه ويخاطبه
أضعاف يضره لكنه مقاصده ببعض النسان أعان وإن فإنه الشيطان

أنهـا يظنـون أحـوال القبـور عنـد القبـور بعبـاد يوجد وكذلك ينفعه ما
ـه يظن من قبر عند يوضع أن مثل الشيطان من وهي كرامات كرامـت
. ليضل يفعل فإنه فارقه قد الشيطان أن فيرون مصروع



هي التي والزلم النصاب من للناس نصبه ما كيده عظيم ومن
وعـلـق باجتـنـابه الـمـؤمنين الـلـه أـمـر وـقـد الشيطان عمل من رجس

الخـمـر إنـمـا أمـنـوا اـلـذين أيـهـا : { ـيـا فـقـال الجتـنـاب ـبـذلك فلحهم
ـفـاجتنبوه الـشـيطان عـمـل ـمـن رـجـس والزلم والنـصـاب والميسر
بالفتــح أو بضــمتين نصــب : جمــع } فالنصــاب تفلحــون لعلكــم

أو حجر أو شجر من الله دون من وعبد نصب ما : كل وهو والسكون
. قبر أو وثن

وـكـان أحـجـار اـلـبيت ـحـول : كان جريج وابن وقتادة مجاهد قال
ـة أـهـل ـار تـلـك يعظـمـون الجاهلـي ـدونها الحـج ـذبحون ويعـب ـا وـي عليـه

يصــور ما الصنم وإنما ، بأصنام ليست وهي ، عليها اللحم ويشرحون
. وينقش

فمــن ، رآه من يقصده الذي المنصوب : الشيء اللفظة وأصل
وغـيـر قـبر أو عمـود أو شـجرة من للناس الشيطان نصبه ما الصنام

الـلـه رـضـي عـمـر أن كـمـا ، أثره ومحو كله ذلك هدم والواجب ، ذلك
الـنـبي تحتـهـا بويع التي الشجرة ينتابون الناس أن بلغه لما عنه تعالى
عـنـه الـلـه رـضـي عمر كان فإذا فقطعها أرسل وسلم عليه الله صلى
ـول صحابة تحتها بايع التي بالشجرة ذلك فعل ـه رـس اللسسه صلى الـل
ـد قال حيث القرآن في تعالى الله وذكرها وسلم عليه رـضـي { لـق

عداها فيما حكمه } فما الشجرة تحت يبايعونك إذ المؤمنين عن الله
. بسببها البلية واشتدت بها الفتنة عظمت قد التي النصاب هذه من

هـذا ففـي الضـرار مسـجد هـدم السلم عليه أنه ذلك من وأبلغ
ًا أعظم هو ما هدم على دليل عـلـى المبنـيـة كالمـسـاجد ، مـنـه فـسـاد

. بالرض تسوى حتى تهدم أن فيها السلم حكم فإن القبور
أسـسـت لنها هدمها يجب القبور على بنيت التي القباب وكذلك

عـلـى أـسـس بـنـاء وـكـل وـسـلم عليه الله صلى الرسول معصية على
علـيـه لـنـه الـضـرار مـسـجد ـمـن بالـهـدم أولى فهو ومخالفته معصيته
مـسـاجد عليـهـا المتـخـذين ولـعـن ، القبور على البناء عن نهى السلم

. بالرض وتسويتها المشرفة القبور بهدم وأمر
الـلـه رـسـول عـنـه نـهـى ما هدم إلى والمسارعة المبادرة فيجب

قـنـديل ـكـل إزاـلـة يـجـب وـكـذلك ، فاعله ولعن وسلم عليه الله صلى
بلعـنـة ملـعـون ذـلـك فاـعـل ـفـإن ، القـبـور على أوقدت وشمع وسراج
ولـسـنة ـلـدينه يقيم تعالى والله وسلم عليه الله صلى الله رسول
. عنهما ويذب ينصرهما من وسلم عليه الله صلى رسوله

تـعـالى الـلـه رحمـكـم : انـظـروا الطرطوشي بكر أبو المام قال
ويرـجـون ويعظمونـهـا الـنـاس يقـصـدها ـشـجرة أو سدرة وجدتم أينما



ذات فـهـي والـخـرق المـسـامير بها ويضربون قبلها من والشفاء البرء
. فاقطعوها أنواط

المـعـروف إـسـماعيل ـبـن الرحـمـن عبد محمد أبو الحافظ وقال
ًا القسم هذا : ومن والبدع الحوادث كتاب في شامة بأبي قــد ما أيض
الحيـطـان بـعـض تخلـيـق للعاـمـة الـشـيطان تزيـيـن ـمـن البتلء به عم

أـنـه ـحـاك لـهـم يحـكـي بلد كل من مخصوصة مواضع . وشرحا والعمد
ًا بها منامه في رأى ذـلـك فيفعـلـون والولـيـة بالـصـلحا شهر ممن أحد

صــلى رسوله وسنة تعالى الله فرائض تضييعهم مع عليه ويحافظون
ـذا يتجاوزون ثم بذلك متقربون أنهم ويظنون وسلم عليه الله ـى ـه إـل
الـشـفاء ويرـجـون فيعظمونـهـا قلوبهم في الماكن تلك وقع يعظم أن

وـحـائط وحـجـر شجر بين وهي لهم بالنذر حوائجهم وقضاء لمرضاهم
ـذر يقـبـل العـيـن وهذه الحجر وهذا الشجر هذا : إن يقولون وعين الـن

بـهـا يتـقـرب وقرـبـة عـبـادة النذر فإن تعالى الله دون من : العبادة أي
. ويستلمونه النصب بذلك ويتمسحون له المنذور إلى الناذر

أن تعالى الله أمر الذي المقام بحجر التسمح السلف أنكر ولقد
ـادة " عن " مكة كتاب في الزرقي ذكر كما مصلى منه يتخذ ـي قـت ـف
أمـروا : إنـمـا } ـقـال مصلى إبراهيم مقام من { واتخذوا تعالى قوله

ل أـنـه عـلـى العلماء اتفق بل يمسحوه أن يؤمروا ولم عنده يصلوا أن
أـنـه فالـصـحيح اليـمـاني الرـكـن وأما السود الحجر إل يقبل ول يستلم
. يقبل ول يستلم

أـصـل وـهـي القـبـور أـصـحاب فتـنـة النصاب بهذه الفتنة وأعظم
ـفـإن والـتـابعين الـصـحابة ـمـن الـسـلف ـقـال كـمـا الـصـنام عـبـاد فتنة

ًا يجعـلـه ـثـم الناس يعظمه معظم رجل قبر لهم ينصب الشيطان وثـنـ
عـبـادته ـعـن نـهـى ـمـن أن أولـيـائه إـلـى ـيـوحي ـثـم الـلـه دون من يعبد

ًا واتخذه ًا وجعله عيد الـجـاهلون فيـسـعى حـقـه وهضم تنقصه فقد وثن
تعالى الله به أمر بما أمر أنه إل ذنبه وما ويكفرونه وعقوبته قتله في

ـه نـهـى عما ونهى وسلم عليه الله صلى ورسوله صلى ورـسـوله الـل
. وسلم عليه الله

الجاهليـة لـهـل : ( كـانت ـجـبير ـبـن سعيد ) فقال الزلم ( وأما
طـلـب ) أي بـهـا استقـسـم يجلس أو يغزو أن أحدهم أراد إذا حصيات

. له قسم ما بها
ًا وقال أهـل بهمـا يستقسـم اكـان اللـذان القـدحان ( هـي أيضـ

) وعـلـى رـبـي ( أمرنـي أـحـدهما علـى مكتـوب أمورهم في الجاهلية
ًا أرادوا ) ـفـإذا ربي ( نهاني الخر علـيـه ـخـرج ـفـإن ، بـهـا ـضـربوا أـمـر

) تركوه ربي نهاني عليه الذي خرج وإن به هموا ما فعلوا ربي أمرني
.



بالزلم تستقسموا ( وأن تعالى قوله تفسير في الزهري وقال
. المرين أحد من لكم قسم ما الزلم جهة من تطلبوا ) أي

) حــرام بالزلم : ( الستقسام وغيره الزجاج إسحاق أبو وقال
نـجـم طـلـوع أـجـل ـمـن تخرج : ل المنجم قول وبين ذلك بين فرق ول
: { وـمـا يـقـول تـعـالى الـلـه ـلـن ـكـذا نـجـم طلوع لجل اخرج أو ، كذا

هو الذي تعالى علمه في دخول } وذلك غدا تكسب ماذا نفس تدري
.  حرام فهو عنا غيب

( فـال ويسـمونه زماننـا فـي يفعـل ) الـذي ( الفأل فيه ويدخل
قبـيـل ـمـن فإنهـمـا ، نحوـهـا أو الـسـلم ) عليه دانيال (فأل ) و القرآن

الـخـبر فيـهـا لن اعتقادـهـا ول استعمالها يجوز فل بالزلم الستقسام
والـتـبرك اـلـتيمن الـفـأل وإنـمـا العظـيـم ـبـالقرآن والتطـيـر الغيب عن

ـلم البخاري ورى لما والنجيح كالراشد للمراد المرافقة بالكلمة ومـس
ـرة ول دعوى : " ل  قال السلم عليه أنه عنه الله رضي أنس عن طـي

" . طيبة :"كلمة قال الفأل " وما الفأل ويعجبني
ـكـان الـسـلم عليه أنه   عنه الله رضي أنس عن الترمذي وروى

. نجيح يا راشد : يا يسمع أن لحاجة خرج إذا يعجبه
أمــور من أمر لهم عرض إذا الصالحين الله عباد : أن والحاصل

رواهـا الـتي بالسـتخارة فيـه تعـالى اللـه يـسـتخيرون والـدنيا الـدين
: ـكـان ـقـال أـنـه عـنـه الـلـه رـضـي ـجـابر ] عن [ صحيحه في البخاري
الـمـور ـفـي الـسـتخارة يعلمـنـا وسلم عليه الله صلى الله رسول

ـبـالمر أـحـدكم ـهـم :" إذا فيـقـول القرآن من السورة يعلمنا كما كلها
أـسـتخيرك إـنـي : اللـهـم ليـقـل ـثـم الفريـضـة غـيـر من ركعتين فليركع
ول تقدر فإنك العظيم فضلك من وأسألك بقدرتك وأستقدرك بعلمك

ـهـذا أن تعـلـم كـنـت إن اللهم الغيوب علم وأنت اعلم ول وتعلم أقدر
لـي فاقـدره وآجلـه أمـري وعاقبـة ومعاشـي ديني في لي خير المر

ـفـي ـلـي شر المر هذا أن تعلم كنت وإن فيه لي بارك ثم لي ويسره
عـنـه واـصـرفني عـنـي فاـصـرفه وآجـلـه أـمـري وعاقبة ومعاشي ديني

" به رضني ثم كان حيث الخير لي واقدر
ـفـإن الـهـدى طرـيـق ـعـن ضلوا الذين والجهلة الفسق أهل وأما

ـل وصاحب والكاهن المنجم إلى ذهب أمر على عزم إذا أحدهم الرـم
ً بـسـؤالهم وـيـزداد بعقله فيلعبون والحصى ًا جهل ويـصـدقهم وخـسـار

ذلك أن المسكين ذلك يعلم ول أجرة ذلك على ويعطيهم له قالوا بما
. ودنياه دينه يهدم

ًا أـتـى : " من قال السلم عليه أنه روي لما ـ ـعـن فـسـأله ، كاهـن
ًا أربعين صلته تقبل لم به أخبر بما صدقه ثم أمر روايـة " وفي صباح

ًا صدق : " من . السلم " عليه محمد على أنزل ما كفر فقد كاهن



غير أو شعير أو حصى أو برمل كان سواء المنجم : هو والكاهن
. ذلك

ًا أن والمقصــود والزلم بالنصــاب ابتلــوا النــاس مــن كــثير
ـه استأثر علم وطلب للتكهين والزلم والعبادة للشرك فالنصاب الـل

مـضـاد تـعـالى الـلـه ودـيـن للعمل وتلك للعلم فهذه ، واستبد به تعالى
. لبطالهما بعث عليه الرسول وإنما وهذا لهذا

. التكلن وعليه المستعان والله
ــالله إل ـقــوة ول ـحــول ول العـلــي ـب

.   العظيم
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