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احلق يلظهره ىلع  ودين  باهلدى  رسوهل  أرسل  اذلي  احلمد هلل 
ادلين لكه وكىف باهلل شهيدا، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال 
ورسوهل،  عبده  حممدا  أن  وأشهد  وتوحيدا،  به  إقرارا  هل  رشيك 

صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد:

بالقبور  املفتونون  هلا  ج  يروِّ فتئ  ما  اليت  الشبه  من  فإن 
يف   -- انليب  قرب  أن  زعمهم  اجلهال:  ىلع  للتلبيس 
مسجده؛ فيجوز -تأسيسا ىلع هذا- بناء املساجد ىلع القبور، أو 

دفن املوىت فيها، أو الصالة يف تلك املساجد.

أن  يدرك  معرفته  حق  اإلسالم  دين  عرف  من  أن  شك  وال 
فإنه دين احلنيفية اذلي قطع جذور  املنافاة؛  تمام  هذا مناٍف هل 

الرشك، وسد ذرائعه القويلة والعملية، وحىم جناب اتلوحيد.

واختاذ القبور مساجد وسيلة جلية للرشك باهلل، ال يرتاب يف 
هذا ذو ُمسكة.
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وألن هذه الشبهة هلا رواج؛ فإن من اخلري أن تسطر األحباث 
واملقاالت يف تفنيدها، ورغبة يف أن أصيب من هذا اخلري دونت 
تأملها  بعد  املتهافتة  الشبهة  هذه  عن  اجلواب  األوراق  هذه  يف 

ومجع ما كتبه أهل العلم فيها ))).

وقد جعلت ابلحث يف مخسة مطالب

اختاذ  عن  انليه  يف  الواردة  األحاديث  األول:  املطلب   
القبور مساجد، ومعناها.

انلبوي  املسجد  توسعة  نبذة خمترصة يف  اثلاين:  املطلب   
وأثرها ىلع القرب انلبوي.

بعض  باقرتاح  القبوريني  استدالل  اثلالث:  املطلب   

)))   رواج هذه الشبهة -فيما أعلم- متأخر؛ وقد تصدى للجواب عنها مجع من العلماء، ومن أبرزهم: 
منهم  وأفدت  عنهم  نقلت  وقد  اهلل-،  -رمحهم  واألبلاين  عثيمني  وابن  باز  ابن  اثلالثة:  العرص  علماء 
نة يف مجلة من مؤلفات بعض املشايخ وطالب  كما سيتضح يف الصفحات القادمة. وثمة مباحث مضمَّ

العلم، وقد اطلعت ىلع طائفة منها. 

ومع أن اجلهد املبذول من هؤالء الفضالء نافع ومشكور؛ إال أين أرى أن املوضوع ال يزال حباجة إىل أن 
يكتب فيه من جهات عدة؛ علمية وتارخيية، وهذا ما داعين للكتابة فيه، وأرجو أن أكون قد أضفت 

جديدا مفيدا، واتلوفيق بيد اهلل.
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عدم  مع  املسجد  يف   -- انليب  دفن  الصحابة 
اإلنكار، واجلواب عنه.

يف  القرب  بإدخال  القبوريني  استدالل  الرابع:  املطلب   
املسجد، واجلواب عنه.

إىل  احلجرة  من ضم  السلف  موقف  اخلامس:  املطلب   
املسجد.

انلقول،  وتوثيق  األحاديث  وختريج  اآليات  بعزو  قمت  وقد 
وذيّلت ابلحث بقائمة للمصادر وفهرس للموضواعت.

من  كثريا  تاراك  باختصار،  املوضوع  تناول  ىلع  حرصت  كما 
املأخذ  قريب  ابلحث  أن يكون  يف  رغبة  واإلطناب؛  اتلفصيل 

لقارئه.

واهلل تعاىل املسئول أن ينفع به؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه. 
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المطلب األول :
األحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد

القبور  اختاذ  عن  انليه  يف   -- انليب  أحاديث 
إال  ؛ وما تكاثر هذه األحاديث   ((( مساجد مستفيضة متواترة 
وقوع ابلالغ يف  وأثره  اتلوحيد،  منه ىلع  ما حذرت   لعظيم رضر 
الرشك؛ »فإن من أصول الرشك باهلل: اختاذ القبور مساجد« ))). 

من تلك األحاديث: 

قال:  -- انليب  عن    هريرة  أيب  عن   -( 
» قاتل اهلل ايلهود وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد« )3).

نُزل  »ملا  قاال:    عباس  بن  اهلل  وعبد  اعئشة  عن   -(
برسول اهلل -- طفق يطرح مخيصة هل ىلع وجهه فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: »لعنة اهلل ىلع ايلهود 

ر ما صنعوا« ))). وانلصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد« ُيذِّ

)))   انظر: اقتضاء الرصاط املستقيم ))/300)، ))/)77،)67)، ونظم املتناثر )03)).
العزيز  وتيسري   ،(680-678/(( املستقيم  الرصاط  اقتضاء  وانظر:   .((9(/(7( الفتاوى  جمموع     (((

احلميد ))/670-668).
)3)   أخرجه ابلخاري ))/)53) مع الفتح - برقم )37))، ومسلم ))/376) برقم )530) .
)))   أخرجه ابلخاري ))/)53) مع الفتح - برقم )35))، ومسلم ))/377) برقم ))53) .
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3-  عن اعئشة  قالت: »قال انليب -- يف 
أنبيائهم  قبور  اختذوا  ايلهود  اهلل  »لعن  منه:  يقم  لم  اذلي  مرضه 
يتخذ  أن  خيش  قربه؛  ألبرز  ذلك  لوال  اعئشة:  قالت  مساجد« 

مسجدا« ))).

 -- قال: »سمعت انليب  عن جندب  -(
قبل أن يموت خبمس وهو يقول: إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل 
منكم خليل فإن اهلل تعاىل قد اختذين خليال كما اختذ إبراهيم 
بكر  أبا  الختذت  خليال  أميت  من  متخذا  كنت  ولو  خليال 
أنبيائهم  قبور  يتخذون  اكنوا  قبلكم  اكن  من  وإن  أال  خليال، 
وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد إين أنهاكم 

عن ذلك« ))).

  سلمة  وأم  حبيبة  أم  أن   : اعئشة  عن   -5
للنيب  فذكرتا  تصاوير،  فيها  باحلبشة  رأينها  كنيسة  ذكرتا 
الصالح  الرجل  فيهم  اكن  إذا  أوئلك  إن  فقال:   --
فأوئلك  الصور؛  تلك  فيه  بنوا ىلع قربه مسجدا، وصوروا  فمات 

)))   أخرجه ابلخاري )0/8))) مع الفتح - برقم ))))))، ومسلم ))/376) برقم )9)5) .
)))   أخرجه مسلم ))/377) برقم ))53) .
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رشار اخللق عند اهلل يوم القيامة« ))).

»إن   :-- قال قال:    ابن مسعود  عن   -6
من رشار انلاس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور 

مساجد« ))).

قال:   -- انليب  عن    هريرة  أيب  عن   -7
أنبيائهم  قبور  اختذوا  قوما  اهلل  لعن  وثنا،  قربي  جتعل  ال  »امهلل 

مساجد« )3).

وهذا املعىن اذلي دلت عليه األحاديث متفق عليه بني أهل العلم. 

القبور  اختاذ  عن  نهيه  »فإن   : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول 
قصد  وعن  عليها،  املساجد  بناء  عن  انليه  يتضمن  مساجد 

الصالة عندها، والكهما منيه عنه باتفاق العلماء« ))).

)))   أخرجه ابلخاري )87/7)) مع الفتح - برقم )3873)، ومسلم ))/375) برقم )8)5) .
((60/(5( اإلحسان   - صحيحه  يف  حبان  وابن   ،(38((( برقم   (39(/6( أمحد  أخرجه   ((( 
برقم )7)68). وجود إسناده شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اقتضاء الرصاط املستقيم ))/)67)، والشواكين 

يف رشح الصدور )3)).
)3)   أخرجه أمحد يف مسنده )))/))3) برقم )7358)، وقال فيه األبلاين: »احلديث صحيح الشك فيه« 
بلفظ:  يسار مرسال  بن  ))))) عن عطاء  برقم   (86( املوطأ  مالك يف  رواه  وقد   .(((7( اجلنائز  أحاكم 

)امهلل ال جتعل قربي وثنا يُعبد).
)))   اقتضاء الرصاط املستقيم ))/)77)، وانظر: الرد ىلع ابلكري ))/9)5).
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ويقول الشواكين رمحه اهلل: » اعلم أنه قد اتفق انلاس -سابقهم 
عنهم  اهلل  الصحابة رضوان  من دلن  وآخرهم  وأوهلم  والحقهم، 
القبور وابلناء عليها بدعة من ابلدع  أن رفع  الوقت-  إىل هذا 
اليت ثبت انلىه عنها واشتد وعيد رسول اهلل لفاعلها -كما يأيت 

بيانه- ولم خيالف يف ذلك أحد من املسلمني أمجعني « ))).

أهل  من  املحققون  بنينَّ  -كما  يشمل  مساجد  القبور  واختاذ 
العلم- ثالثة أمور:

)-قصد الصالة عندها أو إيلها، وأشنع من هذا: السجود عليها.

)-دفن امليت يف أرض ثم بناء مسجد ىلع قربه وحوهل.

3-دفن ميت يف مسجد مبين ))). 

فهذه الصور اثلالث داخلة يف معىن انليه الوارد يف األحاديث 
آنفة اذلكر.

واهلل تعاىل أعلم.        

)))   رشح الصدور بتحريم رفع القبور )8).
 ،(5(9/(( ابلكري  ىلع  والرد   ،(677،77(/(( املستقيم  الرصاط  واقتضاء   ،((6(/(( األم  انظر:     (((
العزيز  وتيسري   ،((6(/3( للصنعاين  والعدة   ،((((/(( والزواجر   ،((60( اثلاين  اجلزء   - العمدة  ورشح 

احلميد ))/666-667)، ورشح الصدور )))-5))، وحتذير الساجد )))-)3).
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المطلب الثاني : نبذة مختصرة في
توسعة المسجد النبوي وأثرها على القبر النبوي

ملا تويف انليب -- استقر رأي الصحابة  ىلع 
دفنه يف حجرة اعئشة  حيث قُبض، وعلة ذاك أمران: 

يدفن  نيب  لك  أن   -- أخرب  قد  أنه  األول: 
اهلل  رسول  قُبض  »ملا  قالت:    اعئشة  فعن  يموت؛  حيث 
من  سمعت  بكر:  أبو  فقال  دفنه،  يف  اختلفوا   --
رسول اهلل -- شيئا ما نسيته، قال: »ما قبض اهلل نبيا 
إال يف املوضع اذلي يب أن يُدفن فيه« ادفنوه يف موضع فراشه« ))).

تطاول  مع  سيما  ال  فيه،  والغلو  بقربه  اتلعلق  خشية  اثلاين: 
من  اجلهال  ن  يُمكَّ ال  حيث  ُدفن  لذلريعة  فسدا  األزمان؛ 
اهلل  رسول  »قال  قالت:    اعئشة  فعن  ذلك،  من  يشء 

)))   أخرجه الرتمذي )338/3) برقم )8)0))، وأمحد يف مسنده ))/06)). وقال الرتمذي: )هذا حديث 
غريب، وعبد الرمحن بن أيب بكر امللييك يضعف من قبل حفظه، وقد روي هذا احلديث من غري هذا 

الوجه؛ فرواه ابن عباس عن أيب بكر الصديق عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أيضا).

وتعليق   ،((38-(37( اجلنائز  أحاكم  انظر:  ويثبت،  بها  يتقوى  وموقوفة  مرفوعة  شواهد  هل  واحلديث 
شعيب األرنؤوط ىلع املسند ))/07)).
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ايلهود  اهلل  »لعن  منه:  يقم  لم  اذلي  مرضه  يف   --

برز 
ُ
وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد« قالت: فلوال ذاك أ

قربه؛ غري أنه خيش أن يتخذ مسجدا« ))).

جبدرانها  املسجد  عن  مستقلة  حجرٌة    وحجرتها 

اخلاصة وبابيها ))).

جرت    وعثمان  عمر  الراشدين  اخلليفتني  عهد  ويف 

توسعة املسجد؛ بيد أنه لم يتم اتلعرض حلجرات أمهات املؤمنني 

.(3( »-- ومنها حجرة اعئشة اليت فيها قربه ،

ويف عهد الويلد بن عبد امللك رمحه اهلل جرت توسعة املسجد 

)))   سبق خترجيه، وهو يف الصحيحني، وهذا لفظ مسلم.
)))   اكن حلجرة اعئشة ريض اهلل عنها بابان؛ أحدهما يفتح إىل جهة الغرب -أي إىل املسجد-، واآلخر 
كتاب:  صاحب  زعمه  ما  اهلوى:  بل  القبيح  اجلهل  ومن   .(((0/(( الوفا  وفاء  انظر:  الشمال.  جهة  إىل 
فيها  دفنه  بعد  احلجرة  أن  من   :(85-8(( قضاياهم«  أهم  ومناقشة  منهجهم  »املتشددون، 
به  )اكنت متصلة باملسجد اذلي يصيل فيه املسلمون؛ فاكن املسلمون يصلون يف املسجد اذلي أحلق 
حجرة تشتمل ىلع قرب انليب ). وهذا الكالم حاكيته تغين عن إسقاطه؛ فلم يقل أحد من 
وفاته  باملسجد ال يف حياته وال عقيب  أو ملحقة  إن احلجرة اكنت متصلة  املعتربين قط  العلم  أهل 
 ، ولوال أن األمر أوضح من أن يرد عليه لسقت أدلة من السنة واآلثار وشواهد من كالم 

أهل العلم كثرية تبني استقالل احلجرة اتلام عن املسجد يف الواقع واحلقيقة ويف احلكم.
الوفا ))/)8)-0)5)،  املدينة )70)-)7))، ووفاء  تاريخ  اثلمينة يف  ادلرة  اتلوسعتني يف:  انظر خرب     (3(

ونزهة انلاظرين )))-))).
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العزيز عبد  بن  عمر  املدينة:  ىلع  اعمله  توالها  اليت   الشهرية 

رمحه اهلل؛ فشملت اجلهة الغربية والشمايلة وجزءا من اجلنوبية، 

كما شملت ألول مرة توسعته من اجلهة الرشقية« ))).

وقد اكنت حجرات أمهات املؤمنني  حتيط باملسجد 

دخلت يف املسجد« ))).
ُ
إال من اجلهة الغربية، فُهدمت وأ

الكريم  نبينا  فيها  دفن  -اليت    اعئشة  حجرة  أما 

ىلع بقيت  حيث  خاص؛  وضع  هلا  اكن  فقد   -- 

حاهلا )3)؛ فقد هدم عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل جدارها ثم أاعد 

بناءه بناًء أحكم من سابقه، ثم بىن عليه جدارا مخاسيا اعيلا، 

يلتيق ضلعان من أضالعه جهة الشمال ىلع هيئة مثلثة )))؛ وعلة 

ذلك أمران: حىت ال تكون صورة املصيل خلف احلجرة صورَة 

املصيل إىل القرب، وحىت ال تكون هيئتها كهيئة الكعبة )5).
الوفا  ووفاء   ،((7(( املدينة  تاريخ  يف  اثلمينة  ادلرة  يف:  اتلوسعة  هذه  عن  الكالم  تفصيل  انظر     (((

))/3)5-535)، ونزهة انلاظرين )))).
)))   انظر املصادر السابقة. وانظر وصف موقع احلُجر يف: نزهة انلاظرين )67).

)3)   انظر: جمموع الفتاوى )7)/3)3).
)))   انظر: ادلرة اثلمينة يف تاريخ املدينة ))7))، ووفاء الوفا ))/3)5-535)، ونزهة انلاظرين )))، )7).

)5)   انظر: املصدر السابق )7)/)))، 7)3 )، ونزهة انلاظرين ))7).
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اجلدار  هذا  أدير ىلع  »668ه«  سنة  بيربس  الظاهر  ويف عهد 

 - فاطمة  بيت  حمل  -وهو  الشمال  جهة  من  خلفه  وما 

مقصورة، ويه جدار من اخلشب، يسىم »ادلرابزين« ))).

عهد  -يف  بناؤه  أعيد   ((( »886ه«  سنة  املسجد  احرتق  ملا  ثم 

جهات  مجيع  من  املشاجر  احلديد  من  مشباك  فصار  قايتباي- 

احلجرة إال من جهة القبلة؛ فقد أقيمت ثمة شبابيك من حناس 

)3)، وهو اذلي يشاَهد ايلوم حول احلجرة ))). 

اخلمايس  واجلدار  احلجرة،  -جدار  جدران  ثالثة  فهذه 

انليب  بقرب  أحاطت  املشبك-  احلديدي  واجلدار  يليه،  اذلي 

--؛ فصانه اهلل بها عن أن يكون وثنا يُعبد؛ إجابًة 

)))   انظر: وفاء الوفا ))/))6). و«ادلرابزين« لكمة فارسية. انظر: تاج العروس )5)/8))).
)))   انظر: املصدر السابق ))/633). وهذا هو احلريق اثلاين، وسبقه احلريق األول سنة ))65ه)، انظر: 

املصدر السابق ))/598). 
)3)   انظر: املصدر السابق ))/))6). وقد ذكر السمهودي يف املوضع السابق أنهم أحدثوا داخل هذا 
خلفها  اليت  والرحبة  انلبوية  احلجرة  مثلث  بني  فاصال  جعلوه  املشاجر  احلديد  من  مشباك  اجلدار 

-موضع بيت فاطمة ريض اهلل عنها، أو جزء منه-.
)))   والظاهر أن هذا اجلدار احلديدي املشاجر املدار ىلع احلجرة واملشاهد ايلوم هو نفسه اذلي وُضع 
الربزنيج  املجيدية، وهذا ظاهر كالم  العثمانية  العمارة  تغيري عليه يف  لم يطرأ  قايتباي، وأنه  يف عهد 

-اذلي أدرك هذه العمارة- يف نزهة انلاظرين )68).
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جتعل  ال  »امهلل  داع:  حني   -- نلبيه  تعاىل  اهلل  من 

قربي وثنا، لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد« ))).

قال ابن القيم رمحه اهلل:

)))   سبق خترجيه.

وداع بأن ال جيعل القرب اذلي

داعءه  العاملني  رب  فأجاب 

بداعئه أرجاؤه  اغتدت  حىت 

ولقد غدا عند الوفاة مرصحا

ىل؛ جعلوا القبور مساجدا
ُ
وعىن األ

قربه أبرز  ذاك  لوال  واهلل 

قصدوا إىل تسنيم حجرته يلمـ

قصدوا موافقة الرسول، وقصده الـ

قــد ضمـه وثنــا من األوثان

وأحاطــه بثــالثة اجلــدران

فـي عــزة ومحـاية وصيــان

باللعــن يرصخ فيهـم بـأذان

وهــم ايلهــود وعـابدو الصلبان

لكنهــم حجبــوه باحليطان

ـتنع السجـود لـه ىلع األذقان

للـرمحن* للتوحيـد  تـجريــد 

* الاكفية الشافية )انلونية) )3/))5-8)8)
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 المطلب الثالث: استدالل القبوريين باقتراح بعض 
الصحابة دفن النبي  في المسجد مع 

عدم اإلنكار، والجواب عنه

عليه  يدفن  أن  اقرتحوا    الصحابة  أن  بعضهم  زعم   
ينكر  ولم  املسجد-  داخل  -وهو  املنرب  عند  والسالم  الصالة 
عليهم أحد، حىت إن إنكار أيب بكر  لم يكن حلرمة 
ادلفن يف املسجد؛ وإنما تطبيقا ألمره -- أن يدفن 
يف ماكن قبض روحه ))) ؛ فدل هذا ىلع أن ادلفن يف املسجد جائز. 

واجلواب: من وجهني:

من    الصحابة  املوضوع عن  املروي يف هذا  أن  أوال: 
اقرتاح ادلفن عند املنرب مع عدم اإلنكار - ال يصح، وبيان هذا:

أن ادليلل اذلي استُدل به ىلع هذه الشبهة ما جاء يف املوطأ ))): 

)))   انظر: املتشددون، منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم لعيل مجعة ))8). وقد أحسن الشيخ عبداهلل 
رمضان موىس يف نقض شبهته هذه -وغريها من آرائه املخالفة للحق يف مسائل أخرى- يف كتابه: »الرد 

ىلع املفيت د. يلع مجعة« )386-)39)، وقد أفدت منه يف بعض ما ذكرت هنا.
.(((3(   (((
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 -- حدثين يىي عن مالك أنه بلغه: أن رسول اهلل«
تويف يوم االثنني، ودفن يوم اثلالثاء، وصىل انلاس عليه أفذاذا 
آخرون:  وقال  املنرب،  عند  يدفن  ناس:  فقال  أحد،  يؤمهم  ال 
يدفن بابلقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول اهلل 
-- يقول: »ما دفن نيب قط إال يف ماكنه اذلي تويف 

فيه« فُحفر هل فيه«.

فهو  اهلل؛  رمحه  مالك  من   
ٌ
بالغ  - بنيِّ هو  -كما  األثر  فهذا 

منقطع؛ إذ لم يلق -رمحه اهلل- أحدا من الصحابة،و بني والدته 
وهذه احلادثة أكرث من ثمانني اعما؛ فهو إذن أثر ضعيف.

وقد ذكر ابن عبد الرب أن مالاك مجع هذا ابلالغ من أحاديث 
شىت))) ؛ ثم أخذ يسوق أسانيد لك جزء من هذا ابلالغ، إال هذه 

اجلملة: »فقال ناس: يدفن عند املنرب« فلم يذكر هلا إسنادا.

))) عن ابن عباس  وقد جاء حنو هذا األثر يف سنن ابن ماجه 
يفر  اذلي  املاكن  يف  املسلمون  اختلف  »لقد  وفيه:   ،

)))   اتلمهيد )))/)39).
)))   ))/0)5) برقم )8)6)).
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مع يدفن  قائلون:  وقال  مسجده،  يف  يدفن  قائلون:  فقال   هل؛ 
أصحابه ...«.

وهو ضعيف؛ فيف إسناده حسني بن عبد اهلل، وقد ضعفه أمحد 
والنسايئ وأبو زرعة وغريهم )))، وقال اذلهيب: »ضعفوه« ))) ، وقال 

ابن حجر: »ضعيف« )3).

وأخرجه ابن سعد يف الطبقات)))، وهو أسوأ حاال من سابقه؛ 
إذ فيه حممد بن عمر الواقدي، وقد اتُفق ىلع ترك حديثه )5).

وفيه أيضا داود بن احلصني، وقد ضعفه طائفة من األئمة)6)، 
يرويه عن  األثر  )7) وهذا  »ثقة إال يف عكرمة«  ابن حجر:  وقال 

عكرمة عن ابن عباس.

      - واخلالصة أن هذا األثر ضعيف ال يصح.

)))   انظر: مزيان االعتدال ))/537).
)))   الاكشف ))/)3)).

)3)   تقريب اتلهذيب )8))).
)))   الاكشف ))/)3)).

.((9(/((   (5(
)6)   انظر: الاكشف ))/87)).

.(305(   (7(
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ثانيا: دعوى أنه لم ينكر اقرتاح دفنه يف املسجد أو عند القرب 
أحد غري صحيحة؛ فقد أخرج إسحاق بن راهوية يف مسنده ))) 
اختلفوا يف  املسلمون  »اكن  قال:  اهلل  احلسن ابلرصي رمحه  عن 
دفن رسول اهلل -- أين يدفن؟ فقالت طائفة منهم: 
لودله   -- اهلل  رسول  اختاره  حيث  ابلقيع  يف  يدفن 
وللمسلمني، قال: فقالوا: أتربزون قرب رسول اهلل --؛ 
يف  ندفنه  طائفة:  وقال  قال:  به؟!  اعذ  حدثا  أحد  أحدث  لكما 
ُغيش   -- اهلل  رسول  إن  اعئشة:  فقالت  املسجد؛ 
أنبيائهم  قبور  اختذوا  أقواما  اهلل  »قاتل  قال:  أفاق  فلما  عليه؛ 
اختار  حيث  يدفن  فقالوا:  منه،  نهيا  ذلك  أن  فعرفوا  مساجد« 

اهلل أن يقبض روحه فيه؛ فُحفر هل يف بيت اعئشة«.

إنكار  منه:  الشاهد  وموضع   ،((( ثقات  رجاهل  األثر  وهذا 
اعئشة  اقرتاح ادلفن يف املسجد، وموافقة الصحابة هلا.

قد وقع  وأنه  لم تصح؛  إنكار  بدون  القصة  أن  بهذا  فاتضح 

.(738/3(   (((
)))   انظر تعليق املحقق ىلع املوضع السابق. لكن اإلسناد فيه علة؛ فاحلسن وإن اكن ليق اعئشة ريض 

اهلل عنها؛ إال أنه مدلس.
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دفنه  اقرتح  من  ىلع  اإلنكار  به-  استدلوا  مما  أصلح  -بإسناد 
استدالال  مساجد  القبور  اختاذ  من  هذا  واعترُب  املسجد،  يف 
، ومن اقرتح  باحلديث، واملنِكر هلذا: الفقيهة الصديقة 

ذاك االقرتاح -إن صح- لم يبلغه انليه باتلأكيد.

فتحصل مما سبق أن اقرتاح ادلفن يف املسجد لم يثبت.

فإن أبوا؛ فالرواية اليت فيها االقرتاح مع إنكاره واعتباره من 
اختاذ القبور مساجد: أثبت وأصح.

- وىلع كال االحتمالني فقد سقطت هذه الشبهة اهلشة.
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المطلب الرابع: استدالل القبوريين
بإدخال القبر في المسجد، والجواب عنه

مبىن الشبهة ىلع أن السلف أدخلوا القرب انلبوي يف املسجد؛ 
فدل هذا ىلع جواز اختاذ القبور مساجد))). 

ما جرى  قياسا ىلع  إذن جائز  املساجد  فتشييد األرضحة يف 
يف املسجد انلبوي.

الفساد ىلع  القول يف اغية  أنه ما من شك أن هذا  واجلواب: 
انلبوي  املسجد  بني  العالقة  توصيف  عليه  أمكن  حال  أي 

والقرب انلبوي.

وبسرب احلال؛ فإن العالقة بني املسجد انلبوي والقرب انلبوي 
ال خترج عن ثالثة احتماالت:

هل،  جماور  هو  وإنما  املسجد؛  داخل  ليس  القرب  أن  األول: 
ملتصق به.

)))   انظر ما قرره أمحد الغماري يف: إحياء املقبور من أدلة استحباب بناء املساجد ىلع القبور )37-
يف  مجعة  ويلع   ،(67( مساجد  القبور  اختاذ  بمعىن  والساجد  الراكع  إعالم  يف:  اهلل  عبد  وأخوه   ،(38

كتابه: املتشددون )86-85).
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اثلاين: أن القرب ليس داخل املسجد؛ وإنما ييط املسجد به.

اثلالث: أن القرب داخل املسجد.

باطل،  آنفا  املذكور  فاحلكم  االحتماالت  هذه  مجيع  فعىل 
والقياس غري صحيح.

وبيان هذا بما يأيت:

هو  إنما  املسجد؛  يف  ليس  القرب  أن  وهو  األول:  االحتمال   
جماور هل وملتصق به ال داخل فيه.

وآهل  عليه  اهلل  صىل  قربه  أن  »واتلحقيق  الصنعاين:  يقول 
بناء  قبل  مستقل  موضع  ألنه  املسجد،  عليه  يُعمر  لم  وسلم 
عليه  يصدق  فلم  وسلم،  وآهل  عليه  اهلل  صىل  بدفنه  املسجد 
داعءه  اهلل  أجاب  قد  بل  يُعبد،  وثنا  أو  مسجدا  قربه  ُجعل  أنه 
واكن  اعئشة،  تملكه  أو  يملكه  اذلي  مزنهل  ويف  بيته  يف  فُدفن 
صىل  خيرج  لم  املسجد  ُوسع  ملا  ثم  إيله،  يشء  أقرب  املسجد 
مسجدا، بيته  ُجعل  وال  بيته،  عن  وسلم  وآهل  عليه   اهلل 
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بل اغيته أنه اتصل املسجد به اتصاال أشد مما اكن« ))).

وكأن شيخ اإلسالم ابن تيمية يريم إىل هذا املعىن حني قال: 
»وقرب انليب -- جماوُر مسجده« ))).

جماورا  قبل  من  اكن  املسجد  أن  االحتمال:  هذا  وتوضيح 
مالصقا  اتلوسعة  بعد  فصار  الغريب،  جدارها  جهة  من  للحجرة 

هلا من جهاتها اثلالث: الغربية واجلنوبية والشمايلة.

-جهة  جنوبها  تقع  اليت  احلجرة  هدمت  الويلد  توسعة  فيف 
  فاطمة  حجرة  وشمال  شماهلا  تقع  اليت  وكذا  القبلة-، 
  اعئشة  حجرة  أضالع  فأضحت  املسجد؛  إىل  فضمتا 

الغربية واجلنوبية والشمايلة متامخة للمسجد.

وىلع هذا االحتمال فإن حد املسجد -من جهة احلجرة- ينتيه 
عند جدارها الغريب؛ ولم يكن وراء ذلك -رشق احلجرة- من 

املسجد يشء )3).

)))   العدة ىلع إحاكم األحاكم )3/)6)).
)))   اإلخنائية )99)).

)3)   واغية األمر وجود جدار املسجد الرشيق -بعد اجلدار اخلمايس املحيط جبدار احلجرة- لرضورة 
دعم سقف املسجد، وهذا ال يشلك ىلع اتلقرير السابق يف يشء.
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ويرد ىلع هذا االحتمال إشاكالن:

األول: أن كثريا من كتب أهل العلم قد تواردت ىلع أن الويلد 
قد أدخل احلجرة يف املسجد، وهذا خالف اتلقرير السابق.

صورًة  دخلت  أنها  أرادوا  لعلهم  بالقول:  جياب  أن  ويمكن 
املقحمة  صورة  صورتها  اتلوسعة  بعد  احلجرة  فإن  حقيقًة؛  ال 
بها من  املسجد  أحاط  قد  أنها مالصقة هل،  والواقع  املسجد،  يف 

ثالث جهات.

قد  املعتربين  العلم  أهل  من  أحدا  أعلم  ال  أين  هذا  ويؤكد 
أنها  أو  املسجد،  أصبح حكمها حكم  قد  احلجرة  أن  نص ىلع 
جزء منه، أو أن الصالة فيها -إن أمكن ذلك- مضاعفة األجر 

اكملسجد.

أنها  األمر  واغية  وحقيقتها،  حكمها  ىلع  باقية  إذن  فاحلجرة 
أصبحت أكرث اتلصاقا باملسجد، كما سبق.

ومن أنعم انلظر يف هذه القضية فسيجد أن احلجرة -حقا- لم 
تدخل يف املسجد، وأن القائمني ىلع اتلوسعة اكنوا حريصني ىلع 
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عدم إدخاهلا؛ وذلك أن القصد من اتلوسعة اتلخفيف ىلع انلاس 
بزيادة مساحة املسجد -حىت إنهم ارتكبوا يف سبيل هذا هدم 
شديدة  رغبة  حمل  بقاؤها  اكن  اليت  املؤمنني  أمهات  بيوت  جل 
دلى أهل العلم وانلاس مجيعا )))-؛ فاكن بإماكنهم اتلوسعة رشقا، 
علما أنه ليس بعد جدار املسجد الرشيق -أي من جهة احلجرة- 
مانع يمنعهم من ذلك؛ إذ ليس ثمة إال »ابلالط« اذلي اكن حمل 

صالة اجلنائز))).

وهكذا مضت األمة مدة اثين عرش قرنا، وتوسعات املسجد 
تتواىل، ومجيعها تتوىق اتلوسع رشقا مع وجود احلاجة، وما ذاك إال 

إبقاًء للحجرة ىلع حاهلا وحقيقتها املستقلة عن املسجد. 

حلَْجر  نقده  معرض  -يف  السمهودي  قاهل  ما  هذا  يؤيد  ومما 
احلجرة-: ييل  مما  الروضة  من  طائفًة  »ادلرابزين«   املقصورة 

»فإنها )3) صارت عند العوام، بل وعند من ال إحاطة هل بأحوال 

)))   فقد اعرض الفقهاء العرشة باملدينة ووجهاؤها هدم احلجرات وإدخاهلا يف املسجد، وكتب عمر 
وانلهاية  ابلداية  انظر:  هدمها.  يوم  من  بكاء  أكرث  يوم  رؤي  فما  هدمها؛  ىلع  فأرص  الويلد؛  إىل  بهذا 

)))/3))-))))، ووفاء الوفا ))/7)5).
)))   انظر: ادلرة اثلمينة )78)) .

)3)   أي جزء الروضة املحجور يف املقصورة، وهو اذلي بني »الشبك« اخلاريج واجلدار اخلمايس املحيط 
حبجرة اعئشة ريض اهلل عنها.
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فعاملوها  احلجرة؛  من  بل  املسجد  من  ليست  أنها  املسجد 
ليست  احلجرة  أن  يف  رصيح  فكالمه   .((( املسجد«  غري  معاملة 

من املسجد.

اإلشاكل اثلاين: وجود مساحة من املسجد مشاهدة ايلوم -بل 
ويصىل فيها- بني جدار املقصورة املحيطة باحلجرة »ادلرابزين« 
وجدار املسجد الرشيق؛ وهذا يقتيض أن ال تكون احلجرة ىلع 

حد املسجد بل داخله.

للصالة  املسجد  من  مساحة  ثَم  تكن  لم  أنه  واجلواب: 
توسعة  بعد  إال  الرشيق  املسجد  وجدار   ((( احلجرة  بني  والعبادة 

السلطان عبد املجيد اليت اكتملت سنة »77))ه«.

حنو  عمرها  احلجرة  رشيق  ايلوم  تشاهد  اليت  املساحة  أن  أي 
يكن لم  تقريبا  قرنا  عرش  اثين  مدة  وأنها  فقط،  ونصف   قرن 

هلا وجود.

)))   وفاء الوفا ))/5)6).
الشبك  ضمه  ما  مجيع  وأمثاهل:  السياق  هذا  يف  العلماء  من  كثري  كالم  ويف  هنا  باحلجرة  املراد     (((
اهلل  ريض  وفاطمة  اعئشة  حجريت  يضم  اذلي  املشاجر)  احلديد  من  القائمة  املقصورة  )وهو  احلديدي 

عنهما وما حوهلما، انظر: املصدر السابق ))/))6).
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عبد  السلطان  توسعة  اعرص  ممن  -وهو  الربزنيج  حىك  فقد 
املسجد  جبدار  خرجوا  »886ه«  اعم  يف  أنه  العثماين-  املجيد 
باجلدار  خروجهم  »وسيأيت  قال:  ثم  وربع،  ذراعني  حنو  الرشيق 
املذكور يف زماننا يف ابلالط ))) بنحو مخسة أذرع، وعليه استقر 

أمر الزيادة من جهة املرشق« ))).

يف  إنما اكنت  احلجرة  بعد  الرشقية  ابلقعة  أن  نٌص ىلع  فهذا 
هذه اتلوسعة املجيدية.

وأما ما اكن من توسع قبله -سنة 886ه- فقد اكن شيئا يسريا 
بمقدار وضع داعئم فقط، ال يتجاوز ذرااع ونصفا )3).

فقد ذكر السمهودي أن الزيادة اليت حصلت رشقا -من جهة 
احلجرة- يف توسعة قايتباي سنة »886ه« -وقد اعرصها- اكنت 
ذرااع ونصفا فقط، وأن سببها: احتياجهم للتوسيع من هذه اجلهة 

)))   وهو موضع اجلنائز اذلي ييل حائط املسجد الرشيق بمحاذاة القرب. انظر: ادلرة اثلمينة )78)).
)))   نزهة انلاظرين يف مسجد سيد األولني واآلخرين )9)-30). وانظر منه أيضا: )))، ))). وحنوه ما 

ذكر يلع بن موىس يف كتابه: وصف املدينة )63). ويف )58) جعل الزيادة أربعة أذرع بذراع العمل.
)3)   وأما حتديد الربزنيج بذراعني وربع ففيه نظر؛ ملخالفته حتديد من هو أعلم منه بالقضية؛ وهو 

السمهودي.
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ألجل بناء داعئم القبة اليت بنيت ىلع القرب أىلع املسجد ))).

قال السمهودي: »وحصل فيما بني جدار املسجد الرشيق وبني 
فخرجوا  هناك،  ادلاعئم  تلك  بعض  الحتاد  ضيق؛  ادلاعئم  تلك 
حنو  املذكور  اجلدار  ييل  اذلي  ابلالط  يف  الرشيق  املسجد  جبدار 
ذراع ونصف؛ فإنهم هدموا ذلك اجلدار وأاعدوه إىل باب جربيل 

عليه السالم، ولم ينقلوا باب جربيل عن حمله« ))).

بها  يُقصد  لم  السمهودي  ذكرها  اليت  اليسرية  الزيادة  وهذه 
لوضع  احلاجة  إيلها  دعت  زيادة  يه  وإنما  للعبادة؛  حمل  إجياد 

داخل  القرب  قالوون ىلع  السلطان  بناها  قبٌة  القبة  هذه  سبقت  وقد   .(6(0/(( الوفا  وفاء  انظر:     (((
أعالها، وجددت عدة  مثمنة يف  أسفلها  مربعة يف  وذلك سنة )678ه)، ويه  احلجرة-  -فوق  املسجد 
مرات، آخرها يف عهد السلطان قايتباي سنة )886ه)، وال تُرى هذه القبة اآلن بسبب ستارة احلجرة 
اليت تغطيها. أما هذه القبة املذكورة يف كالم السمهودي فيه القبة الكبرية الواضحة اآلن أىلع املسجد، 
السلطان  عهد  يف  جددت  ثم  ))89ه)،  سنة  عهده  يف  جددت  ثم  )886ه)،  سنة  قايتباي  بناها  وقد 
العثماين حممود بن عبد احلميد خان سنة )33))ه)، ثم ُصبغت باللون األخرض -يف عهده أيضا- سنة 
نزهة  انظر:  عليها.  اليت جعلت  الرصاص  ألواح  لون  أزرق ىلع  لون  ذات  ذلك  قبل  واكنت  )53))ه)، 
انلاظرين يف مسجد سيد األولني واآلخرين )76-77). ومن العجيب املؤسف أن تُبىن قبتان ىلع قرب 

من تكاثرت األحاديث عنه - - يف انليه عن ابلناء ىلع القبور، واهلل املستعان.
خر باب جربيل عن حمله إىل جهة الرشق بعد ذلك -أي يف توسعة السلطان 

ُ
)))   املصدر السابق. وقد أ

املسجد  إىل داخل  احلايل -أي  قبل ذلك غرب موضعه  فقد اكن  وإال  تأخري اجلدار،  املجيد- مع  عبد 
جربيل  باب  بني  باملقارنة  جليا  هذا  ويظهر  تقريبا،  احلجرة  استقامة  ىلع  اكن  أنه  أي  أمتار-،  عدة 
النساء اذلي هو بعده إىل جهة الشمال؛ فإن ابلابني ليسا ىلع استقامة واحدة، خبالف  -اآلن- وباب 

ما اكنا عليه يف السابق.
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فا إىل جهة الغرب؛ فأاعدوه  ادلاعئم، حىت إنهم جعلوا اجلدار حمرَّ
الرشق،  إىل  حمله  عن  جربيل  باب  يؤخروا  ولم  جربيل  باب  إىل 
حماطة  احلجرة  به  تصبح  للعبادة  ماكن  إجياد  املقصود  اكن  ولو 
باملسجد من مجيع اجلهات لوسعوا من هذه اجلهة أكرث، أو -ىلع 
استقامة  مع  يلتوافق  حمله  عن  جربيل  باب  أخروا  تقدير-  أقل 

ر. اجلدار املؤخَّ

 ((( اآلن  فيها  يُصىل  اليت  ابلقعة  هذه  أن  سبق:  مما  واملستفاد 
يف  حدثت 

ُ
أ بقعٌة  الرشيق  املسجد  وجدار  احلجرة  بني  وتفصل 

فيها  ز  متطاولة حترَّ قرون  املجيد، سبقتها  السلطان عبد  توسعة 
املسلمون عن اتلوسع رشقا مع عدم املانع، امهلل إال رغبتهم يف أن 
تبىق احلجرة املشتملة ىلع القبور متطرفة معزولة عن املسجد.

وعليه فيمكن أن يقال: هو موضٌع حمدٌث مسبوق باإلمجاع 
يف  الزيادة  منع  ىلع  -رصاحة-  يدل  اذلي  للمسلمني،  العميل 

املسجد من هذه اجلهة؛ فال عربة به رشاع.

)))   وقد أحسن القائمون ىلع املسجد -يف أوقات مضت- حني اكنوا يبقون هذه ابلقعة مغلقة؛ فال 
تمكن الصالة فيها.
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من  أريد  إنما  املاكن  هذا  أن  الظن  اغلب  أن  مع  هذا 
من بها  اهلل  أنزل  ما  وخرافات  بدع  فعل  من  اتلمكني   إحداثه 
سلطان ))) ؛ فقد وصف الضابط املرصي: حممد باشا صادق ))) ما 
اليت حتصل عند احلجرة، ومن  املحدثة  الزيارة  يقع من طقوس 
موضع  عند  وادلاعء  والوقوف  الرشقية  ابلقعة  هذه  إتيان  ذلك 
منها يقابل جدار احلجرة الرشيق، أسموه: شباك مهبط الويح، ثم 
اذلهاب عدة خطوات شماال إىل ما أسموه مقام فاطمة الزهراء، 

ثم الرجوع إىل جهة القبلة -جنوبا- ... إلخ ما ذكر.

خمالٌف  ابلقعة  هذه  إحداث  أن  سبق  مما  يتحصل  فاذلي 
يف  يصل  ما  عدا  قرنا،  عرش  اثين  خالل  املسلمني  إلمجاع 
بها  االعتداد  فعدم  وعليه  للصفوف؛  تقطع  من  فيها  الصالة 
 رشاع، وعدم إعطائها حكم املسجد )3) قوٌل من الوجاهة بمحل،

واهلل تعاىل أعلم.

)))   ونهج ادلولة العثمانية العقدي املخالف لطريقة أهل السنة -ال سيما يف تلك احلقبة- ليس خيىف 
ىلع ابلصري.

)))   يف كتابه: ديلل احلج للوارد إىل مكة واملدينة من لك فج )3))-))))، وقد أرفق رسما توضيحيا 
ملسار الطقوس املذكورة. علما أنه يصف الطقوس اليت اكنت جتري سنة 97))ه، أي بعد إجناز اتلوسعة 

بعرشين سنة فقط.
)3)   انظر: اتلمهيد لرشح كتاب اتلوحيد ))6)).
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قضية  للمسجد  جماورة  احلجرة  كون  أن  واخلالصة:   -
الويلد، وإىل أكرث من ألف ومائيت سنة؛  قطعية؛ بدء من توسعة 

هذا أمٌر ال اشتباه فيه.

وإنما حصل اللبس واإلشاكل منذ اتلوسعة الرتكية وإىل اآلن. 
ويبىق أن هذا اتلوصيف احتماٌل هل حظ من انلظر أيضا يف هذه 

احلقبة -كما اتضح سابقا- واهلل أعلم.   

 االحتمال اثلاين: أن القرب لم يُدخل يف املسجد، وإنما أحيطت 
احلجرة اليت ضمته باملسجد.

باحلجرة من مجيع جهاتها  أحاط  قد  املسجد  أن  تسليم  فعىل 
أن  يقتيض  ال  هذا  فإن  العثمانية-  اتلوسعة  بعد  األقل  -ىلع 
من  جزءا  أضحت  قد  صاحبيه  وقربي   -- قربه 
أرض إىل  يُنقلوا  و»لم  قبورهم،  ىلع  املسجد  ينَُب  لم  إذ  املسجد؛ 

 

املسجد،   مفصولة عن  بل حجرة اعئشة  ؛   ((( املسجد« 
املسجد  توسع  وقد  أكرث من حاجز وجدار،  املسجد  وبني  بينها 
يف  تغيري  عليه  يرتتب  ال  وهذا  جهاتها؛  مجيع  من  بها  فأحاط 

)))   جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )3)/)))).
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حقيقة احلال؛ بل للمسجد حكمه، وللحجرة حكمها.

أنه مفصول عنه فصال  إذن القرب يف املسجد صورًة، والواقع 
تاما؛ فقربه -- لم يزل يف بيته كما اكن قبل اتلوسعة.

وَمثَل احلجرة انلبوية واملسجد انلبوي: كأرض لزيد جبوارها 
بأرض  املحيطة  األرايض  بقية  اشرتى  زيدا  إن  ثم  لعمرو؛  أرض 
جاره؛ فأصبحت أرضه تكتنف أرض عمرو من مجيع اجلهات، 
وأرض عمرو متوسطة فيها؛ فصورة الواقع اليت قد تشتبه ىلع من 
أنها  واحلقيقة  زيد،  أرض  جزء  عمرو  أرض  أن  انلظر:  ينعم  لم 

أرض مستقلة حماطة بأرض جاره.

فهكذا الشأن يف احلجرة انلبوية مع املسجد سواء بسواء.

احتجاج  »أما  باز:  ابن  العزيز  عبد  الشيخ  سماحة  يقول 
بوجود قرب انليب -- وقرب صاحبيه يف  بعض اجلهلة 
دفن   -- الرسول  ألن  ذلك؛  يف  حجة  فال  مسجده 
وعمر  بكر  أبو  صاحباه  معه  ودفن  املسجد،  يف  وليس  بيته  يف 
، ولكن ملا وسع الويلد بن عبد امللك بن مروان املسجد 
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واكن  هذا،  يف  وغلط  اتلوسعة،  بسبب  املسجد؛  يف  ابليت  أدخل 
الواجب أن ال يدخله يف املسجد حىت ال يتج اجلهلة وأشباههم 
بذلك، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك ، فال جيوز أن يقتدى 
القبور  ابلناء ىلع  من جنس  هذا  أن  ظان  يظن  وال  هذا،  به يف 
املسجد؛  يف  دخل 

ُ
أ مستقل  بيت  هذا  ألن  مساجد؛  اختاذها  أو 

املسجد  أمام  اليت  املقربة  جنس  من  وهذا  للتوسعة،  للحاجة 
 -- مفصولة عن املسجد ال ترضه، وهكذا قرب انليب

مفصول جبدار وقضبان« ))).

 االحتمال اثلالث: أن يكون القرب قد أدخل املسجد.

يف  أصبح  قد  اتلوسعة  بعد  القرب  أن  جديلا  تسليما  ُسلم  فلو 
املسجد حقيقة -وهو ما يروم القبوريون إثباته-؛ فإن هذا ليس 
من اختاذ القرب مسجدا؛ فلم ينُب املسجد ىلع القرب، ولم يصل 

ادلفن يف املسجد.

فيه إذن حالة خاصة ال يقاس عليها، وال يُلحق بها غريها، 

)))   جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )0)/306). وانظر: فتاوى اللجنة ادلائمة لإلفتاء ))/0)))، وجمموع 
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ))/ 33)).
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وبيان هذا فيما يأيت:

لم  والقرب  القرب،  ىلع  ينُب  لم  تقدم-  -كما  املسجد  أن  أوال: 
جُيعل يف املسجد؛ فهذان الوصفان املؤثران يف احلكم قد ختلفا 
فيه  إذ لك مسجد  القياس عليها؛  الصورة؛ فال يمكن  يف هذه 

قرب -سواه- فال بد من حتقق أحد الوصفني فيه: 

إما بأن يُبىن مسجد ىلع قرب، أي أن تأسيس املسجد إنما اكن 
من أجل القرب. 

جْعل  أن  أي  املسجد،  يف  حصل  قد  ادلفن  يكون  أن  وإما 
القرب يف هذا املاكن إنما اكن ألجل املسجد.

ولم يقع هذا وذاك -حبمد اهلل- يف املسجد انلبوي.

فاملسجد ُمشاٌد قبل أن يكون قرٌب.

والقرب اكن يف األصل خارج املسجد؛ حيث ُدفن عليه الصالة 
الوفاة -يه  قبل  مبنية  قبضه، يف حجرة مستقلة  والسالم ماكن 
تعاىل من توسيع  قّدره اهلل    ثم حصل ما  حجرة اعئشة 

املسجد وإدخاهلا فيه.
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ولو أورد ىلع هذا مورٌِد فقال: إذا ُدفن ميت يف حجرة جبوارها 
مسجد؛ فإنه يمكن إذا وُسع املسجد أن تدخل احلجرة فيه كما 

حصل يف املسجد انلبوي؛ فيكون حكمها كحكمها.

أما دفنه عليه  ابليوت أصال،  بمنع جواز ادلفن يف  فاجلواب: 
الصالة  عليه  به  خاص  وحكم  توقييف،  فأمر  والسالم  الصالة 
، وأما من عداه فيُدفن يف مقابر املسلمني؛ كما يه   ((( والسالم 

السنة العملية للمسلمني منذ عهد انلبوة وإىل ايلوم. 

ثانيا: مما يدل ىلع أن ما وقع يف املسجد انلبوي ليس من اختاذ 
القبور مساجد، وأن إحلاق غريه من املساجد به يف هذا احلكم 
ال يصح: أن دخول القرب يف املسجد حصل تبعا ال قصدا )))؛ وىلع 

القصد وانلية مدار األحاكم.

وتوضيح ذلك: أن أي مسجد آخر فيه قرب فالقصد متعلق به؛ 
إما بناًء للمسجد عليه، أو إقامة هل يف املسجد -طلبا للربكة، أو 

)))   وحيث ساغ دفنه يف احلجرة فقد أضحت -رشاع- حمال لدلفن؛ فجاز دفن غريه معه، ويثبت تبعا 
عنهما  اهلل  الشيخان ريض  ُدفن  فقد  عنهم؛  اهلل  الصحابة ريض  فهمه  ما  وهذا  استقالال،  يثبت  ال  ما 

جبوار اجلسد الرشيف.
)))   انظر: ابليان ألخطاء بعض الُكتاب )7))).
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يف  احلال  خبالف  بالعبادة-  صاحبه  لقصد  أو  عنده،  هلل  للتعبد 
اذلي  فإن  مقصودا؛  هذا  من  يشء  يكن  فلم  انلبوي؛  املسجد 

أريد إدخاهل هو احلجرة، ودخل القرب تبعا هلا، هذا أوال.

وثانيا: أن احلجرة إنما أدخلت حلاجة املسجد إىل اتلوسعة؛ ال 
لقصد إدخال القرب ))).

أمهات  حجرات  من  لغريها  تبعا  أدخلت  احلجرة  أن  وثاثلا: 
املؤمنني؛ فليست مقصودة باذلات ))).

فإذن احلجرة لم تُقصد بادلخول باذلات، وال ألمر تعلق بها، 
ودخول القرب لم يكن مقصودا، بل وقع تبعا؛ ويثبت تبعا ما ال 

يثبت استقالال.

فهذه األوجه اثلالثة تدل ىلع أن يف دخول القرب املسجَد: ال 
فأين  القبوريني؛  عند  احلال  خبالف  به؛  تعلقت  إرادة  وال  دافع 

توجد هذه الصورة يف أي مسجد فيه قرب؟!

وعليه فاستدالهلم ساقط.      

)))   انظر: جمموع الفتاوى )7)/3)3، ))))، وادلرر السنية )0/5))).
)))   انظر: جمموع الفتاوى )7)/)))).
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ثاثلا: أن املسجد انلبوي قد تعلق به حكم رشيع؛ فهو باٍق 

وال يمكن تعطيله؛ أال وهو أنه مسجد فاضل مبارك، تضاعف 

فيه الصالة، وتشد إيله الرحال، وفيه روضة من رياض اجلنة، إىل 

آخر ما ورد يف فضله.

وعليه فإنه ليس كأي مسجد آخر؛ إذ ما سواه من املساجد 

اليت فيها قبور ال جتوز الصالة فيه ىلع الصحيح )))، وجيب هدم 

املسجد إن اكن املتأخر وجودا، أو نبش القرب وإخراجه إن اكن 

هو املتأخر، وهذا ال يمكن أن يكون يف املسجد انلبوي؛ فال 

جيوز نبش القرب انلبوي، كما أن حمل املسجد توقييف ال يمكن 

تغيريه. 

تعطيل  يمكن  فال  وقع؛  ما  تغيري  املصيل  إماكن  عدم  ومع 

املسجد عن الصالة؛ للفضائل اثلابتة فيه ))).

وهذا يدل ىلع أنه ال يُلحق به غريه يف هذا ابلاب.   

)))   انظر بيان هذه املسألة يف رشح العمدة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، اجلزء اثلاين )58)-63)).
)))   انظر: حتذير الساجد ))3)-37)). وانظر أيضا: جمموع الفتاوى )7)/8)3).
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رابعا: مما يدل ىلع أن املسجد انلبوي هل وضع خاص ال يلحق 
به غريه: أن اإلمجاع القطيع قد قام ىلع مرشوعية الصالة فيه، 
األصل يف  فباقية ىلع  قبور  فيها  اليت  املساجد  من  ما سواه  وأما 

حتريم الصالة فيها.

فاملسجد انلبوي إذن مستثىن باإلمجاع، وهو ديلل معترب.

أ أن يكون مبنيا ىلع  - واخلالصة: أن املسجد انلبوي مربَّ
قرب.

ذ مسجدا.
ُ

كما أن القرب انلبوي مربَّأ أن يكون قد اخت

فاستدالل القبوريني بهذه القضية ساقط.

هذين  تأمل  مىض-  ما  ىلع  -عالوة  هذا  بيان  يف  ويكيف   
الوجهني:

الوجه األول: لو اكن ادلفن يف املسجد حمبوبا عند اهلل ورسوهل 
-أو  القرب  بضم  والسالم  الصالة  عليه  ألوىص  --؛ 

احلجرة اليت حتويه- بعد موته إىل املسجد.
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أو أمر -وقد أحس بدنو أجله- أن يمرَّض يف املسجد؛ حىت 
إذا مات ُدفن فيه، لكنه لم يفعل، بل اكن منه ضد ذلك؛ وهو أن 
أبلغ  فأي حجة  القبور مساجد؛  اختاذ  موته من  حذر يف مرض 

من هذه احلجة؟!

ثم يقال أيضا: لو اكن ادلفن يف املساجد مما يبه اهلل ويرضاه 
زوجه  أو  إبراهيم،  ابنه  دفن  -- حني  عنه  ملا عدل 

. خدجية، أو عمه محزة، أو غريهم من أصحابه

فأين املساجد اليت دفن فيها -- املوىت يف املدينة 
ومكة وغريها من ابلالد؟!

اكن  أنه   :-- هل  بها-  -املقطوع  العملية  فالسنة 
يدفن املوىت يف املقابر ال املساجد، واألحاديث يف هذا كثرية، وال 

يعارضها يشء ابلتة. 

احلجة،  هو  -اذلي  فعله  يَدعون  بالقبور  املفتونني  بال  فما 
لم  بل  حجة،  فعله  ليس  من  بفعل  ويتشبثون  ل-  املعوَّ وعليه 

يكن إال بعد حنو ثمانني سنة من وفاته --؟!
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حمبوبا  املسجد  يف  انلبوي  القرب  إدخال  اكن  لو  اثلاين:  الوجه 
عند اهلل ورسوهل -- ملا تأخر الصحابة -وهم أعلم 

األمة باخلري، وأحرصهم عليه- عن القيام به.

بإدخال  يبادر  أن  دون    الصديق  خالفة  مضت  فقد 
القرب يف املسجد.

للحجرة  يتعرضا  لم  توسعتهما-  -يف    وعثمان  وعمر 
بيشء، مع أن احلاجة للتوسع قائمة، بل قد قال عمر  عن 

ُحَجر أمهات املؤمنني: »فال سبيل إيلها« ))).

ومىض األمر يف عهد يلع  ىلع ما مىض عليه أسالفه. 

األمة  مرت 
ُ
أ اذلين  املهديون  الراشدون  اخللفاء  هم  وهؤالء 

باتباع سنتهم.

الصالح  الفقيه  اخلليفة  عهد  يف  أيضا  احلال  مىض  وهكذا 
. معاوية

الفقه  أهل  -وهم    الصحابة  من  اخللفاء  فهذه عهود 
)))   الطبقات الكربى البن سعد ))/))).
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حجرة  يف  حمفوظ  انلبوي  والقرب  اخنرمت  قد  واألمانة-  والقوة 
اعئشة  لم يتعرض هل أحد بيشء، ولو اكن ضمه أو ضمها 

للمسجد خريا لسبقوا من بعدهم إيله.

من  املدينة  يف  يكن  ولم  جرت  قد  الويلد  توسعة  إن  بل 
الصحابة  أحد؛ فهم بريئون من حضورها وإقرارها، ولم 

يثبت خالف هذا قط.

من  وتسعني  إحدى  سنة  يف  ابتدأت  قد  اتلوسعة  أن  وذلك 
اهلجرة، واستمر ابلناء ثالث سنني )))، ولم يكن باملدينة إذ ذاك 
من الصحابة -اذلين أدركوا سنته -- وعقلوها- أحد. 

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »اكنت احلجرة ىلع عهد الصحابة 
خالفة  يف  فيه  أدخلت  وإنما  به،  متصلة  املسجد  عن  خارجة 
عمر  ابن  العبادلة:  موت  بعد  مروان  بن  امللك  عبد  بن  الويلد 
وابن عباس وابن الزبري وابن عمرو، بل بعد موت مجيع الصحابة 
اذلين اكنوا باملدينة؛ فإن آخر من مات بها جابر بن عبد اهلل يف 

)))   انظر: ادلرة اثلمينة )76))، ووفاء الوفا ))/))5-3)5) وذكر رواية أن ابلدء باتلوسعة اكن سنة ثمان 
وثمانني، والفراغ منها سنة إحدى وتسعني.
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بضع وسبعني سنة، ووسع املسجد يف بضع وثمانني سنة« ))).

وقال: »يل إنه لم يبق باملدينة إال جابر بن عبد اهلل ؛ 
فإنه آخر من مات بها يف سنة ثمان وسبعني، قبل إدخال احلجرة 

بعرش سنني« ))).

والصحابة  الراشدين  اخللفاء  اهلل: »اكن ىلع عهد  وقال رمحه 
حجرته خارجة عن املسجد، ولم يكن بينهم وبينه إال اجلدار. 
ثم إنه إنما أدخلت احلجرة يف املسجد يف خالفة الويلد بن عبد 
من  واكن  باملدينة،  اكنوا  اذلين  الصحابة  اعمة  موت  بعد  امللك 
امللك  آخرهم موتاً جابر بن عبد اهلل، وهو تويف يف خالفة عبد 
-قبل خالفة الويلد-؛ فإنه تويف سنة ثمان وسبعني، والويلد توىل 
سنة ست وثمانني، وتويف سنة ست وتسعني، فاكن بناء املسجد 

وإدخال احلجرة فيه فيما بني ذلك« )3).

يرو  لم  أنه  اتلوسعة:  هذه  يشهدوا  لم  الصحابة  كون  ويؤيد 
عنهم فيها يشء؛ ال إقرار وال إنكار، وإنما اكن الكالم فيها من 

)))   جمموع الفتاوى )7)/399).
)))   املصدر السابق )7)/))3).

)3)   اإلخنائية )))3-))3). ونقله ابن عبد اهلادي يف الصارم املنيك ))5)).



الجواب عن شبهة االستدالل بالقبر النبوي
42

بعض اتلابعني ))) ، ولو اكنوا حارضين فهم أوىل بالكالم، وأجدر 
أن يُنقل عنهم.

أن  احلجة ىلع  به  تقوم  نص  ليس دلينا  أنه  القول  »وخالصة 
أحدا من الصحابة اكن يف عهد عملية اتلغيري هذه، فمن ادىع 

خالف ذلك فعليه بادليلل« ))). 

 

)))   جمموع الفتاوى )7)/0))).
)))   حتذير الساجد )60).
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المطلب الخامس :
موقف السلف من ضم الحجرة إلى المسجد

أدلة الرشع وقواعده ومقاصده يف سد اذلرائع اجللية  تأمل  من 

إىل  احلجرة  ضم  من  جرى  ما  أن  هل  جتىل   - الرشك  إىل  واخلفية 

من  ليس  اكن  -وإن  يكون  ال  أن  الواجب  وأن  خطأ،  املسجد 

من  ذلك  يف  ملا  مساجد-؛  واختاذها  القبور  ىلع  ابلناء  جنس 

وقوع الشبهة ىلع انلاس، واحتجاج اجلهلة بما حصل ىلع جواز 

أنكره من  أنكره  وذلا  مساجد؛  اختاذها  أو  القبور  ىلع   ابلناء 

من أهل العلم ))). 

ىلع  قام  قد  اتلابعني  إمجاع  أن  بالقبور  املفتونون  زعم  وقد 

فدل  املسجد؛  قربه يف  املشتمل ىلع   -- بيته إدخال 

ىلع جواز اختاذ املسجد ىلع القرب ))). 

)))   انظر: ادلرر السنية )0/5)))، وجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ ابن باز )0)/306)، وحتذير 
الساجد ))6).

)))   انظر: إحياء املقبور )38-37) .
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واجلواب عن هذا اتلقرير السقيم من أوجه: 

فقد  اتلابعني؛  من  حصل  قد  احلجرة  ضمَّ  أن  فُرض  لو  أوال: 
حصل االمتناع عنه -مع قيام املقتيض- ممن هم أوىل باالتباع؛ 
مىض  -كما  عنهم  وريض   -- انليب  أصحاب  وهم 

بيانه-، وفعلهم هو املؤيَّد بأدلة الرشع وقواعده ومقاصده.

أثناء  بما حصل  أو اعملا  اتلابعني اكن حارضا  ثانيا: ليس لك 
اتلوسعة؛ فإنهم اكنوا منترشين يف األمصار، ومن يف املدينة منهم 

بالنسبة ملن هو خارجها عدٌد ال يكاد يُذكر.

فدعوى اإلمجاع إذن غري صحيحة.

الضم  هذا  أنكر  من  املدينة-  -أهل  اتلابعني  من  أن  ثاثلا: 
قال:  اهلل  رمحه  الزبري  بن  عروة  فعن  )))-؛  بهم  املظنون  -وهذا 
 -- انليب  قرب  يف  العزيز  عبد  بن  عمر  »نازلت 
أمري  كتاب  وقال:  فأىب،  املنازلة؛  أشد  املسجد  يف  جُيعل  ال  أن 
فاجعل بد  ال  اكن  فإن  فقلت:  قال:  إنفاذه،  من  بد  ال   املؤمنني 

هل حوجوا ))) « )3).

)))   انظر: حتذير الساجد ))6).
ر خلف احلجرة). )))   قال السمهودي: )أي هو املوضع املزوَّ

)3)   وفاء الوفا ))/8)5).
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إدخال  أنكر  املسيب  بن  أن سعيد  »ويىك  ابن كثري:  وقال 
القرب مسجدا،  يُتخذ  أن  كأنه خيش  املسجد؛  حجرة اعئشة يف 

واهلل أعلم« ))).

فاتضح أن دعوى اإلمجاع املذكور ال تصح. 

يُقطع  ال  فإنه  الضم؛  هذا  إنكار  يُنقل  لم  أنه  قُدر  لو  رابعا: 
نكر ولم 

ُ
بعدم حصوهل؛ فعدم العلم ليس علما بالعدم؛ فربما أ

يُنقل ))).

والرضا؛  اإلنكار  عن  السكوت  بني  تالزم  ال  أنه  عدا  هذا 
ىلع  خوفا  يرصح  ولم  قلبه  يف  منهم  أنكر  من  أنكر  فربما 

انلفس، أو لظن عدم الفائدة ملا رأوا من العزم األكيد للويلد.

هذا  يدي  بني  مما  قريبة  مسألة  يف  اهلل  رمحه  الصنعاين  يقول 
يكون  قد  فإنه  بالغيب؛  رجٌم  ينَكر«  »ولم  »قوهلم:  ابلحث: 
واللسان،  بايلد  اإلنكار  عليها  تعذر  كثرية  قلوب  أنكرته 
وأنت تشاهد يف زمانك أنه كم من أمر يقع ال تنكره بلسانك 

)))   ابلداية وانلهاية )))/5))). وانظر: جمموع الفتاوى )7)/8))).
)))   انظر: حتذير الساجد ))6).
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وال بيدك وأنت منكر هل بقلبك، ويقول اجلاهل إذا رآك تشاهده: 
أو متأسيا بسكوته،  إما الئما  سكت فالن عن اإلنكار، يقوهل 

فالسكوت ال يستدل به اعرف« ))).

هو  يقال:  أن  يمكن  فإنه  إنكارهم  بعدم  ُسلم  لو  خامسا: 
ديلل ىلع القبوريني ال هلم؛ وذلك أن عدم اإلنكار ديلٌل ىلع أن 
-وهو  املسجد  للقرب يف  إدخاال  احلجرة  يروا يف ضم  لم  اتلابعني 
ما يؤيد ما مىض بيانه يف االحتمال األول واثلاين الذلين تقدما-؛ 
القرب،  ألن اتلابعني اهتموا اغية االهتمام بشأن منع الصالة إىل 
ويف هذا يقول أبو العباس القرطيب رمحه اهلل: »بالغ املسلمون يف 
سّد اذلريعة يف قرب انليب --، فأعلوا حيطان تربته، 
 ،-- بقربه  حمدقة  وجعلوها  إيلها،  املداخل  وا  وسدُّ
ثم خافوا أن يُتخذ موضع قربه قبلة -إذ اكن مستقبل املصلني- 
ركين  من  جدارين  فبنوا  العبادة؛  بصورة  إيله  الصالة  فتتصور 
من  مثلث  زاوية  ىلع  اتلقيا  حىت  وحرفوهما  الشمايلني،  القرب 

ناحية الشمال؛ حىت ال يتمكن أحد من استقبال قربه« ))).
)))   تطهري االعتقاد )93)).

)))   املفهم ))/8))).
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من  أقل  القبور  إىل  الصالة  منع  يف  األحاديث  أن  مع  هذا 
اليت منعت من اختاذها مساجد؛ فهل يليق بهم أن يراعوا شيئا 

ويهملوا ما هو أوىل منه؟!

سادسا: لو اكن هذا الضم اذلي قام به بعض اتلابعني أو ريض 
القبور مساجد -كما يزعم  أنهم يرون جواز اختاذ  به مبنيا ىلع 
يف  ديدنهم  هذا  يكون  أن  من  منعهم  اذلي  فما  القبوريون-؛ 

املساجد العتيقة واحلديثة يف أحناء ابلالد اإلسالمية؟

فأين جهودهم يف دفن من ماتوا يف املساجد؟

وأين قبورهم اليت اختذوها مساجد؟

اختاذ  جنس  من  انلبوي  املسجد  يف  وقع  اذلي  اكن  لو  أقول: 
يف  اإلحداث  هذا  تعميم  من  منعهم  اذلي  فما  مساجد؛  القبور 

بيوت اهلل هنا وهناك؟

بعد  ُعزل  اذلي  -وهو  اهلل  رمحه  العزيز  عبد  بن  عمر  فهذا 
تكراره  أين  الشام-  إىل  ورجع  انلبوي  املسجد  توسعة  انتهاء 
-وهو انلبيل ذو اجلاه واملال- ما فعل باملدينة يف مساجد الشام؟
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ما  ويشاهدون  املدينة  إىل  يفدون  اذلين  األمصار  أهل  وأين 
حصل يف املسجد انلبوي -وفيهم العلماء واألمراء واألثرياء- لِم 

لم جيعلوا ما رأوه قدوة هلم يف بالدهم؟

لو اكن هذا عندهم من اخلري؛ ألم يكونوا أرسع انلاس إيله؟!

يف  وقع  اذلي  أن  علموا  أنهم  فيه:  شك  ال  اذلي  واجلواب 
املسجد انلبوي يشء ال يُلحق به غريه من املساجد، وليس من 
ذلك  من  يشء  منهم  وقع  ما  ذلا  مساجد؛  القبور  اختاذ  جنس 
ابلتة؛ فإن من املقطوع به أنه »لم يكن يشء من ذلك ىلع عهد 
يُعرف قط مسجٌد  ولم يكن  بإحسان،  واتلابعني هلم  الصحابة 

ىلع قرب« ))).

سابعا: لو اكن ما فُعل يف املسجد انلبوي يف عهد اتلابعني من 
اليت يف  القبور  الربكة من  القبوريون من طلب  يفعله  ما  جنس 
إىل وضع  فما حاجتهم   - عندها  اتلعبد  أو  عبادتها  أو  املساجد 

هذه اجلُدر املتتايلة حول قربه عليه الصالة والسالم؟

)))   جمموع الفتاوى )7)/)6)).
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لم ما جعلوه رضيا بارزا كما هو الشأن عند أوالِء؟

-فال  انلاس  عن  حجبه  مع  املسجد  يف  القرب  إدخال  أما 
يظفرون منه برؤية، وال يمتسحون به وال يتربكون- ما الفائدة 

منه؟!

فهذا احلق ليس به خفاُء         دعوين من بُنيات الطريق ))).

 

)))   بيت من قصيدة قاهلا الشاعر أبو اهلندي اغلب بن عبد القدوس )ت 80)ه)، أوردها الكتيب يف 
فوات الوفيات )3/)7)).
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E

هذا ما يرس اهلل سبحانه من جواب عن هذه الشبهة العليلة، 

وقد اتضح بما سبق أن استدالل املفتونني بالقبور بالقرب انلبوي 

داخل  بأنه  قيل  سواء  يصح؛  ال  مساجد  القبور  اختاذ  جواز  ىلع 

املتشابه  اتباع  سلكوه:  اذلي  املسلك  وأن  خارجه؛  أو  املسجد 

وترك املحكم، ولزوم اإلنصاف يقتيض منهم خالف هذا قطعا.

وقد ظهر يل أن اإلشاكل اذلي قد وقع سزيول -أو خيف- لو بيُن 

واجلنويب  الرشيق  الشمايل  احلجرة  ما بني ركين  جداران يصالن 

الرشيق وما يقابلهما من جدار املسجد الرشيق؛ حبيث تُلىغ هذه 

ابلقعة الرشقية -اليت بني جدار احلجرة الرشيق وجدار املسجد 

املسجد،  عن  تماما  منفصلة  بهذا  احلجرة  فتكون  الرشيق-؛ 

احلجرة  ألضالع  مالصقا  يكون  أن  حينها  املسجد  يعدو  وال 

اثلالثة -سوى الرشقية- فحسب؛ فزيول بهذا تلبيس امللبسني، 

واالتلباس عن اجلاهلني. 
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املسئول  وهو  لكه،  األمر  يرجع  وإيله  أعلم،  تعاىل  واهلل  هذا 
-جل جالهل- أن يعيل راية اتلوحيد وجنده، وأن ينكس أعالم 
الرشك وأهله، إنه سميع قريب، وصىل اهلل وسلم ىلع عبده ورسوهل 

نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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e

األبلاين،  ادلين  نارص  ملحمد  وبدعها،  اجلنائز  أحاكم  	•

املكتب اإلساليم بريوت،ط الرابعة 06)) ه.

إحياء املقبور من أدلة استحباب بناء املساجد والقباب  	•

9)))ه،  الرابعة  ط  الغماري،  الصديق  بن  ألمحد  القبور،  ىلع 
القاهرة. مكتبة 

ابن  احلليم  بن عبد  أمحد  تيق  اإلسالم  لشيخ  اإلخنائية،  	•

تيمية، حتقيق: أمحد العزني، دار احلراز، جدة- ط األوىل، 0))) 
ه.

اهلل  لعبد  القبور مساجد،  باختاذ  الساجد  الراكع  إعالم  	•

بن الصديق الغماري، »مع إحياء املقبور«. 

اجلحيم،  أصحاب  ملخالفة  املستقيم  الرصاط  اقتضاء  	•

الرشد  مكتبة  العقل،  نارص  حتقيق  تيمية  ابن  اإلسالم  لشيخ 
بالرياض ط اثلانية ))))ـه
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»بدون  ـ  املعرفة  دار   ، الشافيع  إدريس  بن  ملحمد  األم،  	•

الطبع«. معلومات 

بن  إسماعيل  الفداء  أيب  ادلين  لعماد   ، وانلهاية  ابلداية  	•

كثري ، حتقيق عبد اهلل الرتيك، دار هجر، ط األوىل 9)))ه.

ابليان ألخطاء بعض الكتاب، لصالح الفوزان، ط األوىل  	•

))))ه، دار ابن اجلوزي.

نارص  ملحمد  مساجد،  القبور  اختاذ  من  الساجد  حتذير  	•

ادلين األبلاين، ط الرابعة 03))ه، املكتب اإلساليم.

بدون  الرتاث،  إحياء  دار  لذلهيب،  احلفاظ،  تذكرة  	•

الطبع. معلومات 

تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد، ملحمد بن إسماعيل  	•

املعارف  مكتبة  اتلوحيد،  يف  الكمايلة  الرسائل  ضمن  الصنعاين، 
بالطائف، مطابع دار الشعب بالقاهرة.

دار  أمحد،  صغري  حتقيق  حجر،  البن  اتلهذيب،  تقريب  	•

العاصمة، ط األوىل 6)))ـه
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دار  الشيخ،  آل  لصالح  اتلوحيد،  كتاب  لرشح  اتلمهيد  	•

اتلوحيد، ط األوىل 3))) ه.

اتلمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، البن عبد الرب،  	•

حتقيق جمموعة من ابلاحثني، وزارة األوقاف املغربية. 

للشيخ  اتلوحيد،  كتاب  رشح  يف  احلميد  العزيز  تيسري  	•

بن  أسامة  الصمييع، حتقيق  دار  سليمان بن عبد اهلل بن حممد، 
عطايا، ط اثلانية 9)))ـه

الرمحن بن  السنية يف األجوبة انلجدية، مجع عبد  ادلرر  	•

قاسم انلجدي، الطبعة السادسة 7)))ه.  

ادلرة اثلمينة يف تاريخ املدينة، البن انلجار، حتقيق حممد  	•

زينهم، مكتبة اثلقافة ادلينية.

ملحمد  فج،  لك  من  واملدينة  مكة  إىل  للوارد  احلج  ديلل  	•

باشا صادق، ط األوىل 3)3)ه، املطبعة األمريية ببوالق.

الرد ىلع املفيت »د. يلع مجعة«، لعبد اهلل رمضان موىس،  	•

ادلار انلورانية، ط األوىل 33))ه.
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الرد ىلع ابلكري ، لشيخ اإلسالم ابن تيميه، حتقيق حممد  	•

عجال، مكتبة الغرباء األثرية باملدينة انلبوية، ط األوىل  7))) ـه

ابن حجر  حممد  بن  أمحد  الكبائر،  اقرتاف  الزواجر عن  	•

امليك اهليتيم، دار املعرفة، بريوت – ط اعم )0))ه.

سنن ابن ماجه، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار الفكر. 	•

الرتمذي  عيىس  بن  حممد  عيىس  أليب  الرتمذي،  سنن  	•

حتقيق : أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت .

يلع  بن  ملحمد  القبور،  رفع  بتحريم  الصدور  رشح  	•

الشواكين، ط الرابعة 08))ه، مطبعة اجلامعة اإلسالمية.

لشيخ  الصالة«،  »كتاب  اثلاين،  اجلزء  العمدة،  رشح  	•

اإلسالم ابن تيمية، حتقيق: خادل املشيقح، ط األوىل 08))ه، دار 
العاصمة بالرياض .

الصارم املنيك يف الرد ىلع السبيك، ملحمد بن أمحد بن عبد  	•

اهلادي، حتقيق عقيل املقطري، ط األوىل ))))ه، مؤسسة الريان.
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صحيح ابلخاري، ملحمد بن إسماعيل ابلخاري ، مع فتح  	•
السلفية،  الطبعة  املعارف، مصورة عن  دار  ابلاري البن حجر، 

أرشف عليها حمب ادلين اخلطيب.

صحيح مسلم، ملسلم بن احلجاج القشريي، حتقيق حممد  	•
فؤاد عبد ابلايق، دار احلديث، ط األوىل ))))ـه

ابن  صحيح  تقريب  يف  »اإلحسان  حبان  ابن  صحيح  	•
حبان«، حتقيق شعيب األرنؤوط، دار الرسالة.

الطبقات الكربى، ملحمد بن سعد الزهري، دار الفكر -  	•
» بدون معلومات الطبع«.

للصنعاين،  العيد،  دقيق  البن  األحاكم  إحاكم  ىلع  العدة  	•
بالقاهرة،  السلفية  املكتبة  اهلندي،  ويلع  اخلطيب  حمب  حتقيق 

ط اثلانية09)) ـه

مجع  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  ادلائمة  اللجنة  فتاوى  	•
وترتيب أمحد ادلويش،  ط الرابعة 3)))ه.

إحسان  الكتيب، حتقيق  بن شاكر  الوفيات، ملحمد  فوات  	•

عباس، دار صادر.
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الاكشف يف معرفة من هل رواية يف الكتب الستة، لذلهيب،  	•

حتقيق عزت عطية وزميله، دار الكتب احلديثة، ط األوىل )39)ه.

جمموعة  حتقيق  القيم،  البن  »انلونية«،  الشافية  الاكفية  	•

من ابلاحثني، ط األوىل 8)))ه، دار اعلم الفوائد.

املتشددون، منهجهم ومناقشة أهم قضاياهم، لعيل مجعة،  	•

دار املقطم، ط األوىل )3))ه.

موطأ اإلمام مالك، رواية يىي بن يىي اللييث، ط األوىل  	•

05))ه، دار الكتب العلمية.

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، مجع عبد الرمحن  	•

ابن قاسم ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف باملدينة 6)))ه.

مجع:  عثيمني،  ابن  حممد  الشيخ  ورسائل  فتاوى  جمموع  	•

فهد بن نارص السليمان، دار الرثيا للنرش، ط اثلانية ))))ه.

جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبد العزيز ابن  	•

لإلفتاء  العامة  الرئاسة  الشويعر،  حممد  طبعه:  ىلع  أرشف  باز، 
باململكة، ط اثلانية )))) ه.
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اعئشة«،  املؤمنني  أم  »مسند  راهوية  بن  إسحاق  مسند  	•

حتقيق د. عبد الغفور ابللويش، مكتبة اإليمان، ط األوىل 0)))ه.

وآخرين،  األرنؤوط  شعيب  حتقيق  أمحد،  اإلمام  مسند  	•

مؤسسة الرسالة، ط األوىل 6))) ه.

العباس  أليب  مسلم،  تلخيص  من  أشلك  ملا  املفهم  	•

ط  كثري،  ابن  دار  وآخرين،  مستو  ادلين  حميي  حتقيق  القرطيب، 

اثلانية 0)))ه.

يلع  حتقيق  لذلهيب،  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  مزيان  	•

ابلجاوي، دار املعرفة، ط األوىل )38)ه.

نزهة انلاظرين يف مسجد سيد األولني واآلخرين، جلعفر  	•

بن إسماعيل الربزنيج، ط األوىل )33)ه، املطبعة اجلمايلة بمرص.

ط  الكتاين،  ملحمد  املتواتر،  احلديث  من  املتناثر  نظم  	•

اثلانية، دار الكتب السلفية.
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املنورة، لعيل بن موىس، ضمن: رسائل يف  املدينة  وصف  	•

تاريخ املدينة، قدم هلا: محد اجلارس، منشورات دار ايلمامة.

السمهودي،  ادلين  املصطىف، نلور  دار  بأخبار  الوفا  وفاء  	•

حتقيق حممد حميي ادلين عبد احلميد، دار ابلاز.
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املقدمة 
القبور  اختاذ  عن  انليه  يف  الواردة  األحاديث  األول:  املطلب 

مساجد
وأثرها  انلبوي  املسجد  توسعة  نبذة خمترصة يف  اثلاين:  املطلب 

ىلع القرب انلبوي
الصحابة  بعض  باقرتاح  القبوريني  استدالل  اثلالث:  املطلب 

دفن انليب  يف املسجد مع عدم اإلنكار، واجلواب عنه
املسجد،  القرب يف  بإدخال  القبوريني  استدالل  الرابع:  املطلب 

واجلواب عنه 
املطلب اخلامس: موقف السلف من ضم احلجرة إىل املسجد

اخلاتمة 
قائمة املصادر 

فهرس املوضواعت
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