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َقاَتَل اهللُ الَيُهوَد اتََّخُذوا : »ملسو هيلع هللا ىلصَوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ    -  193

 « ُمتََّفٌق َعَلْيِه. ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَساِجَد 

 «.َوالنََّصاَرىَوَزاَد ُمْسِلٌم: »

الُِح َبنَْوا َعَلى اهللُ َعنَْها: »َوَلُهَما ِمْن َحِديِث َعائَِشَة َرِضَي   ُجُل الصَّ َكاُنوا إَِذا َماَت فِيِهُم الرَّ

 «.ُأوَلئِِك ِشَراُر الَخْلِق : -َوفِيِه  -َقْبرِِه َمْسِجدًا 

 : (1)الشَّرُْح

َوَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي اهللُ َعنُْه َقاَل: َقاَل َرُسوُل ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 . (...اهللُ الَيُهوَد اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَساِجَد َقاَتَل : »ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ 
ساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان التحذير الشديد من بناء  

 . املساجد على القبور
ُ اليَ ُهودَ » :وقد فسرت ذلك الرواية األخرى ،لعن :أي (َقاَتَل ) :قوله  . (2) « َلَعَن اَّلله

 احلديث يدل على عدة مسائل:وهذا 
يدل على أن للا عز وجل قد أحل لعنته على  (َقاَتَل اهللُ الَيُهودَ )قوله:  املسألة األوىل:

 .اليهود وكذا النصارى كما سيأيت
 يدل على أن من أسباب لعن للا لليهود (َقاَتَل اهللُ الَيُهودَ ) قوله:  املسألة الثانية:

 على القبور.  -  عيَ والبِ  سوهي الكنائ -بناؤهم املساجد   والنصارى
 يدل على كثرة األنبياء يف اليهود.  (اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهمْ )قوله:  املسألة الثالثة:

يدل على حترمي البناء على القبور    (اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَساِجَد )قوله:    املسألة الرابعة:
 ع. يَ وجعلها مساجد أو كنائس أو بِ 

أن بناء املساجد على القبور من عادات اليهود والنصارى على يدل  املسألة اخلامسة:
 اليت بسببها لعنهم للا. 
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فإذا  ،يدل على أن بناء املساجد على القبور وسيلة قوية للشرك ابهلل املسألة السادسة:
لديهم قصد املتعبدون أماكن العبادة يف الغالب أيتون إليها وهم منكسرو القلوب فإذا مل يكن 

 عبدوه والعياذ ابهلل.   عقيدة يف توحيد للا ووجدوا قربا  
وإمنا نبيهم    ،ليس للنصارى نيب ميت  («َوالنََّصاَرىَوَزاَد ُمْسِلٌم: »)قوله:    املسألة السابعة:

ُ ٱبَل رََّفَعُه }  :وهو حي يف السماء كما قال سبحانهعيسى عليه السالم   ،  [ 158]النساء:  { إََِلۡهِِۚ  ّللَّ

لذلك يف   نيب أو أنبياء؛لبيان أن ذلك من عقيدهتم لو كان عندهم  (النََّصاَرى) :كروإمنا ذ  
عاداهتم البئيسة البناء  فمن  (1)« َمَساِجدَ َوَصاِِلِيِهمْ َكانُوا يَ تهِخُذوَن قُ ُبوَر أَنِْبَيائِِهْم » :احلديث

 لو كان عندهم أنبياء.    على قبور الصاحلني وكذلك األنبياء

وهو    ،يدل على أن بناء املساجد على القبور فيه تشبه ابليهود والنصارى املسألة الثامنة:  
 منهي عنه. 

ُجُل َوَلُهَما ِمْن َحِديِث َعائَِشَة َرِضَي اهللُ َعنَْها: »)مث بعد ذلك قال:   َكاُنوا إَِذا َماَت فِيِهُم الرَّ

الُِح   .(الصَّ
املساجد  نو يبن نساق املصنف رْحه للا هذا احلديث يف ابب املساجد؛ لبيان أن الذي

 . شر من خلق للا معلى القبور ه
 وهذا احلديث يدل على عدة مسائل:

ُجُل )قوله:  املسألة األوىل: الُِح َكاُنوا إَِذا َماَت فِيِهُم الرَّ يدل على أن أكثر أنواع   (الصَّ
 .الشرك هو يف دعاء األموات 

اِلُح )قوله:  املسألة الثانية: ُجُل الصَّ يدل على أن موت الصاحل قد   (إَِذا َماَت فِيِهُم الرَّ
والصاحل ينتفع به يف حياته   ،ألن النفس قد تتعلق به ملا ترى من صالحه  ؛يكون فتنة لألحياء

 . له دعىأما بعد مماته في  
يدل على أنه من املتقرر عندهم البناء   (َبنَْوا َعَلى َقْبرِِه َمْسِجداً )قوله: املسألة الثالثة: 

 .على قبور الصاحلني

 

 ( من حديث جندب رضي للا عنه. 532)  مسلمواه ر( 1) 
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الُِح )قوله: املسألة الرابعة:  ُجُل الصَّ على  -وللا أعلم  -يدل  (َكاُنوا إَِذا َماَت فِيِهُم الرَّ
رة من بنائهم الكنائس على قبور  خألذا ال ترى الكثرة يف األزمان املت  ؛ قلة الصاحلني يف دايانهتم

 . صاحليهم لقلتهم
يدل على أن من يبين املساجد على  (ُأوَلئِِك ِشَراُر الَخْلِق )قوله:  املسألة اخلامسة:

فدل على وجوب احلذر من هذا الفعل الذي والعياذ ابهلل، القبور هم من شر من خلق للا 
 شر مستطري يفتح على الناس عبادة غري للا.   يسعى إليه صاحبألن الذي  ؛للايباعد عن 

من ابب قوله عليه الصالة  القبورى ل ع املساجدبناء هذه األمة  املسألة السادسة:
َلُكمْ »والسالم:   بَ ُعنه َسَنَن َمْن َكاَن قَ ب ْ هذه  ف  هم بنوا معابدهم على قبور صاحليهمفكما    ( 1) «لَتَ ت ْ

 األمة اتبعتها والعياذ ابهلل. 
حيد للا كما قال عليه الصالة  و يدل على أن املساجد املقصود منها ت املسألة السابعة:

َا ِهَي ِلذِْكِر هللِا َعزه َوَجله، َوالصهََلِة َوِقَراَءِة اْلُقْرآنِ إِ » :والسالم  وأ ،فكل ما فيه معصية (2) « َّنه
 .م ذلك وجود قرب يف مسجدظوأع ، فيهاوثه دنع من حليها ي  إوسيلة 

رضي  وإمنا يف بيت عائشة  ،وصاحبيه مل يدفنا يف املسجد ملسو هيلع هللا ىلصقرب النيب املسألة الثامنة: 
يف املسجد فأدخلوا فيه حجرة   يدَ هجرة مجيع الصحابة من املدينة زِ وفاة أو وبعد للا عنها، 

من  ا  موجودومن كان  ،هجدمل يدفن ابتداء  يف مس  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب فوإال  ، عائشة رضي للا عنها
ولكن القبور الثالثة   ؛هذا ثَ حدِ لكن بقوة السلطان أ   ؛التابعني إذ ذاك هنوا عن هذا الفعل

فالقبور ليست  ،عن جدارين وبعضها يزيد ،مث حجارة عاليةيف كل جهة حديد و  ر  د  حماطة ِب  
ستطيع الناس الوصول إليها، وقد أجاب للا عز يف مسجد وإمنا يف حجرة حماطة حبوائط ال ي

ََل تَ تهِخُذوا َقْبِي  »وقال:  ،(3) «ي َوثَ ًنا يُ ْعَبدُ اللهُهمه ََل ََتَْعْل َقبِْ » بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصوجل دعوة النيب 
ال أحد يستطيع أن يصل  حينا  بعد حني، واآلنه أي: يعوده الناس وأيتون إىل قرب  (4) «ِعيًدا

 ود تلك احلوائط.  جلو  ؛إىل قربه

 

 من حديث أيب سعيد اخلدري رضي للا عنه  ( 2669ومسلم ) ( 7320)واه البخاري  ر( 1) 
 ( من حديث أنس بن مالك رضي للا عنه. 285واه مسلم )ر( 2) 
 . عن عطاء بن يسار رْحه للا  ( مرسال  475رواه مالك يف املوطأ )  (3) 
 . يب هريرة رضي للا عنه ( من حديث أ8804رواه أْحد )  (4) 
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 وعلى آله وأصحابه أمجعني.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم
 


