


 بسم 
 الرحمن الرحيم

  

  

الحمد � الذي شرع من الدين ماوصى به النبيين والصة والسم 
على نبينا محمد الھادي الى صراط 
 المستقيم ملة إبراھيم حنيفآ 

 وماكان من المشركين
  

ُبلَ { ِبُعوْا الس* ِبُعوهُ َو/َ َتت. َق ِبُكْم َعن َوأَن. َھـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً َفات. َفَتَفر.
قُونَ  اُكم بِِه َلَعل.ُكْم َتت.   ١٥ا7نعام }َسِبيلِِه َذلُِكْم َوص.

  . البدع والشبھات: قال " و/ تتبعوا السبل  "في قولهمجاھد عن 

: يقول" والَ تـَّتِبُعوا الّسُبَل فـَتَـَفّرَق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ : "عباس قولهعن ابن 
  .ال تتبعوا الضالالت

صياًما -صاحب البدعة ال يزداد اجتهاًدا : (ذكر ابن وضاح عن الحسن قال
  )إال ازداد من اهللا بعًدا -وصالة

  
  :-رحمه هللا-قال ا�مام عبد العزيز بن باز

الكبائر -نھا تَنَقٌُص ل#س�م وإحداث في ا�س�م البدعة أكبر من (
  ).واتھام ل#س�م بالنقص، فلھذا يبتدع ويزيد

  


  قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه 

باب النھي عن البدع ومحدثات  في شرح أحاديث رياض الصالحين
  ا7مور

   وليعلم أن اEنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة

: 

أن ما ابتدعه فھو ضل بنص القرآن والسنة ، وذلك أن ما جاء : أو/ً 
َفَماَذا ( : به النبي صلى 
 عليه وسلم فھو الحق ، وقد قال 
 تعالى

ل   ٣٢:يونس) َبْعَد اْلَحقL إِ/. الض.

  

أن في البدعة خروجاً عن اتباع النبي صلى 
 عليه وسلم ، : ثانياً 
ُ  ) : وقد قال 
 تعالى .
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم  َ َفات. .
قُلْ إِْن ُكْنُتْم ُتِحب*وَن 

 



، فمن ابتدع بدعة يتعبد � بھا  (٣١:آل عمران) ( َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ 
  فقد خرج عن اتباع النبي صلى 
 عليه 

  . وسلم ، ويكون خارجاً عن شرعة 
 فيما ابتدعه

 

 ً التي ابتدعھا تنافي تحقيق شھادة أن محمد رسول 
 أن البدعة : ثالثا
؛ 7ن من حقق شھادة أن محمداً رسول 
 فإنه / يخرج عن التعبد 

 .بما جاء به ، بل يلتزم شريعته و/ يتجاوزھا و/ يقصر عنھا 

 

أن مضمون البدعة الطعن في اEسم ، فإن الذي يبتدع تتضمن : رابعاً 
أنه كمل اEسم بھذه البدعة ، وقد قال ، يكمل بدعته أن اEسم لم 

اْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم : " 
 تعالى
  ٣:المائدة" ا7ِْْسَم ِديناً 

 

 ً أنه يتضمن الطعن في رسول 
 صلى 
 عليه وسلم ، وذلك : خامسا
التي زعمت أنھا عبادة أما أن يكون الرسول صلى 
  7ن ھذه البدعة

عليه وسلم لم يعلم بھا ، وحينئذ يكون جاھً ، وإما أن يكون قد علم 
بھا ولكنه كتمھا ، وحينئذ يكون كاتماً للرسالة أو بعضھا ، وھذا خطير 

  . جداً 

 

أن البدعة تتضمن تفريق ا7مة اEسمية ؛ 7ن ا7مة : سادساً 
ة إذا فتح الباب لھا في البدع صار ھذا يبتدع شيئاً ، وھذا اEسمي

يبتدع شيئاً ، وھذا يبتدع شيئاً ، كما ھو الواقع اWن ، فتكون ا7مة 
ُكل* ِحْزٍب بَِما  : (اEسمية كل حزب منھا بما لديه فرح كما قال تعالى

ل مع ، كل حزب يقول الحق معي ، والض ٣٢: الروم )لََدْيِھْم َفِرُحونَ 
قُوا ِديَنُھْم َوَكاُنوا ِشَيعاً  : (اWخر ، وقد قال 
 تعالى لنبيه إِن. ال.ِذيَن َفر.

ُئُھْم بَِما َكاُنوا َيْفَعلُونَ  Lُثم. ُيَنب ِ .
َما أَْمُرُھْم إِلَى    )َلْسَت ِمْنُھْم ِفي َشْيٍء إِن.

  

 ً 7ن الناس  أن البدعة إذا انتشرت في ا7مة اضمحلت السنة ،: سابعا
ما ابتدع : يعملون ؛ فإما بخير وإما بشر ، ولھذا قال بعض السلف 

 



فالبدع تؤدي . قوم بدعة إ/ أضاعوا من السنة مثلھا ، يعني أو أشد 
  إلى نسيان السنن واضمحلھا بين ا7مة اEسمية

  

  :- رحمه هللا تعالى-وقال شيخ ا6س�م ابن تيمية 

الكفار والمنافقون وقد أمر هللا نبيه بجھاد : وأعداء الدين نوعان"
: التوبة[}جاھد الكفار والمنافقين واغلظ عليھم{الطائفتين في قوله 

في آيتين من القرآن، فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعاً ] ٧٣
تخالف الكتاب ويلبسونھا على الناس ولم تُبيّن للناس فَسَد أمر الكتاب 

دِّل الدين، كما فسد دين أھل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل وبُ 
الذي لم يُنَكر على أھله، وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنھم سماعون 
للمنافقين قد التبس عليھم أمرھم حتى ظنوا قولھم حقا وھو مخالف 

م لو خرجوا فيك{إلى بدع المنافقين كما قال تعالى  للكتاب وصاروا دعاة
ما زادوكم إ6 خبا6 و-وضعوا خ�لكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون 

ف� بد أيضاً من بيان حال ھؤ6ء بل الفتنة بحال ].٢٧: التوبة[}لھم
ھؤ6ء أعظم؛ فإن فيھم إيماناً يوجب موا6تھم وقد دخلوا في بدع من 

  بدع المنافقين التي تُفسد الدين،

  

ْأَنا Eِِْبَراِھي{ َم َمَكاَن اْلَبْيِت أَن /. ُتْشِرْك بِي َشْيئاً َوإِْذ َبو.
ُجوِد  ِع الس* ك. اِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالر* ْر َبْيتَِي لِلط. Lَوَطھ

   ٢٦الحج}

من : وقال عبـيد بن عمير،  من الشرك: قال مجاھد} } } } وطهر بيتيوطهر بيتيوطهر بيتيوطهر بيتي{ { { { 
  .اَالفـات والّريب

  
ودواعيه وكافة  من أجل ذلك كان لزاما أن تزول جميع ذرائع الشرك

أنواع البدع والظ/ت في البلد الحرام خاصة 7ن 
 جل وع حرمه 
وطھره واصطفاه على سائر البقاع وجعله قبلة المسلمين ومھوى 
  أفئدتھم وأبصارھم فبھدي أھله يھتدي المسلمون وبسنتھم يستنون

  

  

 



التمسح بأستارالكعبة المشرفه أو التمسح بمقام  - ١
 -:الص�ة على بئر زمزم طلبا للبركة ابراھيم أو 

  
  

  
 

من قبر أو شجر -التبرك بالمخلوق: أحدھما-:التبرك بالمخلوق قسمان 
؛يعتقد فاعل ذلك حصول البركة من -أو حجر أو إنسان حي أو ميت

به إلى 
 سبحانه، ويشفع له  Lك به، أو أنه ُيقر ذلك المخلوق المتبر.
فھذا ُيعَتبر ِشرًكا أكبر ِمن جنس عمل :-كفعل المشركين ا7ولين-عنده

المشركين مع أصنامھم وأوثانھم، وھو الذي ورد فيه حديث أبي واقد 
-الليثي في تعليق المشركين أسلحتھم على الشجرة، واعتبر النبي 

ذلك شركا أكبر من المعلقين، وَشب.ه قولَ َمن  -صلى 
 عليه وسلم
ًھا َكَما َلُھْم :طلب ذلك منه بقول بني إسرائيل لموسى ـٰ ﴿اْجَعلْ َلَنا إَِل

 .آلَِھٌة﴾

 



 

التبرك بالمخلوق؛ اعتقاًدا أن التبرك به قربة إلى 
 : القسم الثاني
كتبرك الجھال بكسوة الكعبة، -يثيب عليھا، / 7نه يضر أو ينفع

وبالتمسح بجدران الكعبة، ومقام إبراھيم، والحجرة النبوية، وأعمدة 
فإن ھذا :؛ رجاَء البركة من 
- سجد النبويالمسجد الحرام والم

ك يعتبر بدعة، ووسيلة إلى الشرك ا7كبر  .التبر*

 

ك بَعَرِق النبيL : إ/ ما خصه الدليل -كالشرب من ماء زمزم، والتبر*
-وَشعِره وما َمس. جسده، وفضِل وضوئه  -صلى 
 عليه وسلم

 .قيام الدليل عليه؛ فإن ھذا / بأس به ل-صلوات 
 وسمه عليه

 

  .وبا� التوفيق، وصلى 
 على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واEفتاء

. عبدالعزيز آل الشيخ. عبد
 بن غديان.صالح الفوزان. بكر أبو زيد
 عبدالعزيز بن عبد
 بن باز

 [(١٨٥١١(، فتوى رقم )٣٥٣-٣٥٢/ ٢٧(فتاوى اللجنة الدائمة ]

 
 

 

قال الشيخ صالح الفوزان في التبرك با7ماكن واWثار وا7شخاص 
 أحياًء وأمواًتا

وطلب  - وھي ثبات الخير في الشيء وزيادته-طلب البركة : التبرك 

 ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه وھو 

المخلوق فإنه / يقدر سبحانه ، فھو الذي ينزل البركة ويثبتھا ، أما 
، فالتبرك با7ماكن  وإيجادھا و/ على إبقائھا وتثبيتھا على منح البركة

، إن اعتقد  شرك ؛ 7نه إما / يجوز أحياًء وأمواًتا واWثار وا7شخاص
، إن اعتقد أن  وسيلة إلى الشركأن ذلك الشيء يمنح البركة ، أو


 لحصولھا من زيارته وممسته والتمسح به سبب .  

 


عليه  وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى 

 



، وفي حال حياته فذلك خاص بهوسلم وريقه وما انفصل من جسمه 
الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته ، و/  بدليل أن

صلى فيھا أو جلس فيھا ، ليتبركوا بھا  كانوا يقصدون ا7ماكن التي
يكونوا يتبركون  ذلك مقامات ا7ولياء من باب أولى ، ولموك

أفاضل الصحابة  وغيرھما من وعمر كأبي بكر با7شخاص الصالحين ،
/ في الحياة و/ بعد الموت ، ولم يكونوا يذھبون إلى غار حراء 

بون إلى الطور الذي كلم 
 فيه أو يدعوا ، ولم يكونوا يذھ ليصلوا
ويدعوا ، أو إلى غير ھذه ا7مكنة من الجبال  عليه موسى ليصلوا فيه

وغيرھم ، و/ إلى مشھد مبني  إن فيھا مقامات ا7نبياء: التي يقال 
  . على أثر نبي من ا7نبياء

 

يصلي فيه صلى 
 عليه وسلم  الذي كان النبي وأيًضا فإن المكان
يكن أحد من السلف يستلمه و/ يقبله ، و/  النبوية دائًما لمبالمدينة 

كان الموضع الذي كان  الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرھا ، فإذا
و/  يطؤه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع 7مته التمسح به ،

فتقبيل شيء ! تقبيله فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه ؟ 
سح به قد علم العلماء با/ضطرار من دين اEسم أن والتم من ذلك

 .ھذا ليس من شريعته

 
  

شد الرحال لزيارة قبر النبي عليه الص�ة  - ٢
  -:والس�م وحكم القبة الخضراء فوق قبره

  

  

  

 



  

  

  

  

  

ثبت في الصحيحين عن النبي ـ صلَّى هللا عليه : وقالقال شيخ ا6س�م 
المسجد الحرام، : 6 تشّد الرحال إ6 إلى ث�ثة«: وآله وسلم ـ أنّه قال

ولو نذر السفر إلى قبر : ثم قال» والمسجد ا-قصى، ومسجدي ھذا
الخليل ـ عليه السَّ�م ـ أو قبر النبي لم يجب الوفاء بھذا النذر بإتفاق 

بعة، فإّن السفر إلى ھذه المواضع منّھي عنه لنھي النبي ـ ا-ئمة ا-ر
» ...6 تشد الرحال إ6ّ إلى ث�ثة مساجد«: صلَّى هللا عليه وآله وسلم ـ 

فإذا كانت المساجد الّتي ھي من بيوت ّهللا، الّتي أمر فيھا بالصلوات 
الخمس، قد نھي عن السفر إليھا، فإذا كان مثل ھذا ينھى عن السفر 

، فما ظنك بغيرھا؟ فقد رخص بعض المتأخرين في السفر إلى إليه
المشاھد ولم ينقلوا ذلك عن أحد من ا-ئمة، و6 احتجوا بحجة شرعية ـ 

وكل حديث يروى في زيارة قبر النبي فإنه ضعيف، بل : إلى أن قال ـ 
موضوع، ولم يرو أھل الصحاح والسنن والمسانيد، كمسند أحمد 

لكن الّذي في السنن ما رواه أبو داود عن النبي وغيره من ذلك شيئاً، و
ما من رجل يسلّم علّي إ6ّ رّد «: ـ صلَّى هللا عليه وآله وسلم ـ أنه قال

ّهللا علّي روحي حتّى أرد عليه الس�م، فھو يرّد الس�م على من سلم 

 



س�م من سلم عليه من البعيد، كما في ] إليه[عليه عند قبره ويبلغ 
إّن ّهللا وكل بقبري م�ئكة يبلغون -متي «: ه قالالنسائي عنه أنّ 

أكثروا علي من الص�ة يوم الجمعة «: وفي السنن عنه أنه قال» الس�م
  " وليلة الجمعة، فإن ص�تكم معروضة علّى 

فھذا الحديث رواه   :  ) من زار قبري وجبت له شفاعتي ( وأما حديث 
ره غير واحد من الدارقطني فيما قيل بإسناد ضعيف، ولھذا ذك

الموضوعات، ولم يروه أحد من أھل الكتب المعتمد عليھا من كتب 
   . الصحاح والسنن والمسانيد

، فھذا  ) من حج البيت ولم يزرنى فقد جفإني (   : قوله  : وأما الحديث اzخر
لم يروه أحد من أھل العلم بالحديث، بل ھو موضوع على رسول هللا 

ناه مخالف ل#جماع؛ فإن جفاء الرسول صلى صلى هللا عليه وسلم، ومع
هللا عليه وسلم من الكبائر، بل ھو كفر ونفاق، بل يجب أن يكون أحب 

والذي نفسي  (   : إلينا من أھلينا وأموالنا، كما قال صلى هللا عليه وسلم
بيده، 6 يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

   .  ) أجمعين

فليست واجبة باتفاق المسلمين، بل ليس فيھا أمر في   ] رتهزيا [ وأما 
الكتاب و6 في السنة، وإنما ا-مر الموجود في الكتاب والسنة بالص�ة 

  . فصلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا  . عليه والتسليم

أبو  قوله في الحديث الذي رواه  ] الزيارة [ وأكثر ما اعتمده العلماء في 
، إ6 رد هللا علي روحي حتى أرد عليه  (   : داود ما من مسلم يُسلِّم َعَلىَّ

زرت قبر النبي صلى هللا عليه   : وقد كره مالك وغيره أن يقال  .  ) الس�م
وقد كان الصحابة كابن عمر وأنس وغيرھما يسلمون عليه   . وسلم

أن ابن عمر كان   : صلى هللا عليه وسلم وعلى صاحبيه، كما في الموطأ
الس�م عليك يا رسول هللا، الس�م عليك يا أبا   : إذا دخل المسجد يقول

   . بكر، الس�م عليك يا أبت

  

أما شد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين، كما في 
  : 6 تشد الرحال إ6 إلى ث�ثة مساجد (   : الصحيحين عنه أنه قال

وفي   .  ) ى، ومسجدي ھذاالمسجد الحرام، والمسجد ا-قص

 



ص�ة في مسجدي ھذا خير من ألف  (   : الصحيحين عنه أنه قال
فإذا أتى   .  ) ص�ة فيما سواه من المساجد، إ6 المسجد الحرام

مسجد النبي صلى هللا عليه وسلم فإنه يسلم عليه وعلى 
   . صاحبيه، كما كان الصحابة يفعلون

بر النبي دون الص�ة في وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة ق
فالذي عليه ا-ئمة وأكثر   . مسجده، فھذه المسألة فيھا خ�ف

  العلماء أن ھذا غير مشروع، و6 مأمور به؛

وقد قسم شيخ ا6س�م شد الرحال الى مسجد النبي عليه الص�ة 
  - :والس�م الى ث�ثة أقسام 

فهذا : ( قصد المسجد للصالة فيه قال :  األول

  .) نص واإلجماع مشروع بال
( إن كان 6 يقصد إ6ّ القبر ولم يقصد المسجد ، قال : الثاني 

فھذا مورد النزاع ، ومالك وا-كثرون يحرمون ھذا السفر ، 
وكثير ممن يحرمونه 6 يجيزون قصر الص�ة فيه ، وآخرون 
) يجعلونه سفراً جائزاً ، وإن كان غير مستحب و6 واجب بالنذر 

.  

المسجد أص�ً ، وزيارة القبر تبعاً ، فھذا قصد قصد : والثالث 

لمن ����مستحب ، ونّص ا-ئمة على استحباب زيارة قبر النبي
قدم من خارج المدينة كحال سائر من مّر على قبر قريبه 

  .وأعظم قدراً  ����وصاحبه ، والنبي 
  

فلم يوجب أحد من العلماء السفر السفر إلى بقعة غير المساجد الثثة وأما 
7نه ليس ؛ إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه / يسافر إلى مسجد قباء 

 



؛ من المساجد الثثة مع أن مسجد قباء يستحب زيارته لمن كان في المدينة 
من تطھر في بيته ثم أتى { : 7ن ذلك ليس بشد رحل كما في الحديث الصحيح 

  .} إ/ الصة فيه كان كعمرة / يريد قباء مسجد 
  

َوَما َأْرَسْلَنا ِمن "قال الشيخ ابن باز وأما تفسير قوله تعالى 
رُسوٍل ِإال ِلُيَطاَع ِبِإْذِن الّلِه َوَلْو أَنُهْم ِإذ ظَلُموْا أَنُفَسُهْم َجآُؤوَك 

" الّلَه َتوابًا رِحيماَفاْسَتْغَفُروْا الّلَه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرُسوُل َلَوَجُدوْا 
  )٦٤(النساء

عليه الص�ة - َولَْو أَنَُّھْم إِْذ َظلَُموا أَنفَُسُھْم َجاُءوَك أي النبي "
َ أي تائبين نادمين 6 بمجرد القول، –والس�م ، فَاْستَْغفَُروا هللاَّ

 َ ُسوُل أي دعا لھم بالمغفرة، لََوَجُدوا هللاَّ ابًا َواْستَْغفََر لَُھُم الرَّ تَوَّ
صلى هللا -َرِحيًما، فھو حث لھم، حث للعباد على أن يأتوا للنبي 

، يعلنوا عنده توبتھم، وليسأل هللا لھم، وليس المراد - عليه وسلم
كما يظنه بعض الجھال، 6، بعد  - صلى هللا عليه وسلم- بعد وفاته 

موته 6 يؤتى لھذا الغرض، وإنما يؤتى للس�م عليه لمن كان في 
نة أو وصل إليھا من خارجھا، لقصد الص�ة في المسجد المدي

صلى -والقراءة فيه ونحو ذلك، فإذا أتى المسجد سلم على النبي 
وعلى صاحبيه، لكن 6 يشد الرحل من أجل  -هللا عليه وسلم

زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد، وتكون الزيارة تبعاً، تكون 
لصديق وعمر، تابعة الزيارة للقبر الشريف وقبري صاحبيه ا

لزيارة المسجد، وأما أن يأتي من ظلم نفسه ليتوب عند القبر، 
وليستغفر عند القبر فھذا 6 أصل له، بل ھو منكر، و6 يجوز، 
وھو وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يأتي فيسأله الشفاعة، أو 
يسأله شفاء المريض، أو كذا أو كذا، أو يسأله أن يدعو له، 

عليه الص�ة - ن ھذا ليس من خصائصه وھذا 6 يجوز؛ -
بعد وفاته، و6 من خصائص غيره، فكل من مات 6  -والس�م

 



 -عليه الص�ة والس�م- يدعى و6 يطلب منه الشفاعة، 6 النبي 

  و6غيره

  

  

  ءالخضراتاريخ القبة : أو6ً 

لم تكن القبة التي على قبر النبي صلى هللا عليه وسلم موجودة 
  إلى القرن 

ع ، وقد أُحدث بناؤھا في عھد السلطان ق�وون ، وكان الساب
  لونھا أو6ً بلون 

الخشب ، ثم صارت باللون ا-بيض ، ثم اللون ا-زرق ، ثم اللون 
  ا-خضر 

  .، واستمرت عليه إلى اzن 

  :قال ا-ستاذ علي حافظ حفظه هللا 

لم تكن على الحجرة المطھرة قبة ، وكان في سطح المسجد "
  على ما 

ازي الحجرة حظير من اzجر بمقدار نصف قامة تمييزاً يو
  للحجرة عن بقية 

  .سطح المسجد 

والسلطان ق�وون الصالحي ھو أول من أحدث على الحجرة 
  الشريفة قبة ، 

ھـ ، مربَّعة من أسفلھا ، مثمنة من أع�ھا  ٦٧٨فقد عملھا سنَة 
  بأخشاب ، 

ر عليھا أقيمت على رؤوس السواري المحيطة بالحجرة ، وس مَّ
  ألواحاً من 

الخشب ، وصفَّحھا بألواح الرصاص ، وجعل محل حظير اzجر 
  حظيراً 

  . من خشب 

 



وجددت القبة زمن الناصر حسن بن محمد ق�وون ، ثم اختلت 
  ألواح 

الرصاص عن موضعھا ، وجددت ، وأحكمت أيام ا-شرف 
  شعبان بن 

ت ھـ ، وحصل بھا خلل ، وأصلح ٧٦٥حسين بن محمد سنة 
  زمن 

  . ھـ ٨٨١السلطان قايتباي سنة 

وقد احترقت المقصورة والقبة في حريق المسجد النبوي الثاني 
   ٨٨٦سنة 

ھـ جددت القبة ، ٨٨٧ھـ ، وفي عھد السلطان قايتباي سنة 
  وأسست لھا 

دعائم عظيمة في أرض المسجد النبوي ، وبنيت باzجر بارتفاع 
  متناه 

،....  

تشققت من أعاليھا ، : لصورة الموضحة بعد ما تم بناء القبة با
  ولما لم 

أمر السلطان قايتباي بھدم أعاليھا ، وأعيدت : يُجِد الترميم فيھا 
  محكمة 

  .ھـ  ٨٩٢البناء بالجبس ا-بيض ، فتمت محكمةً ، متقنةً سنة 

ھـ صدر أمر السلطان عبد الحميد العثماني ١٢٥٣وفي سنة 
  بصبغ القبة 

، وھو أول من صبغ القبة با-خضر ،  المذكورة باللون ا-خضر
  ثم لم يزل 

  . يجدد صبغھا با-خضر كلما احتاجت لذلك إلى يومنا ھذا 

وسميت بالقبة الخضراء بعد صبغھا با-خضر ، وكانت تعرف 
  بالبيضاء ، 

  . انتھى " والفيحاء ، والزرقاء

 



، ١٢٧علي حافظ  ص " فصول من تاريخ المدينة المنورة " 
١٢٨   

  

  حكمھا:ثانياً 

بناء تلك القبة ،  –قديماً وحديثاً  -وقد أنكر أھل العلم المحققين 
  وتلوينھا 

، وكل ذلك لما يعلمونه من سد الشريعة -بواب كثيرة خشية 
  الوقوع في 

  .الشرك 

  :ومن ھؤ6ء العلماء 

  " : تطھير ا6عتقاِد " في  –رحمهُ هللاُ  –قال الصنعاني . ١

ِل صلى هللاُ عليه وسلم قد ُعمرت ھذا قبُر الرسو: فإن قلت "
  عليه قبةٌ 

  . عظيمةٌ انفقت فيھا ا-مواُل 

ھذا جھٌل عظيٌم بحقيقِة الحاِل ، فإن ھذه القبةَ ليس بناؤھا : قلُت 
  منهُ 

صلى هللاُ عليه وسلم ، و6 من أصحابِه ، و6 من تابعيھم ، و6 
  من تابِع 

بل ھذه القبةُ المعمولةُ التابعين ، و6 علماء ا-مِة وأئمة ملتِه ، 
  على قبرِه 

صلى هللاُ عليه وسلم من أبنيِة بعِض ملوِك مصر المتأخرين ، 
  وھو ق�وون 

الصالحي المعروف بالملِك المنصوِر في سنِة ثماٍن وسبعين 
  وست مئة ، 

، فھذه " تحقيِق النصرِة بتلخيِص معالِم داِر الھجرِة " ذكرهُ في 
  أموٌر 

  .انتھى " دولية 6 دليليةٌ 

 



  :وسئل علماء اللجنة الدائمة ل#فتاء . ٢

ھناك من يحتجون ببناء القبة الخضراء على القبر الشريف 
  بالحرم النبوي 

على جواز بناء القباب على باقي القبور ، كالصالحين ، وغيرھم 
  ، فھل 

  يصح ھذا ا6حتجاج أم ماذا يكون الرد عليھم ؟ 

  : فأجابوا 

ناء الناس قبة على قبر النبي صلى هللا 6 يصح ا6حتجاج بب" 
  عليه وسلم 

على جواز بناء قباب على قبور ا-موات ، صالحين ، أو غيرھم 
  ؛ -ن بناء 

أولئك الناس القبة على قبره صلى هللا عليه وسلم حرام يأثم 
  فاعله ؛ 

قال لي علي بن : لمخالفته ما ثبت عن أبي الھياج ا-سدي قال 
  أبي طالب 

أ6 أبعثك على ما بعثني عليه رسول هللا صلى : عنه  رضي هللا
  هللا 

عليه وسلم ؟ أ6 تدع تمثا6ً إ6 طمستَه ، و6 قبراً مشرفاً إ6 
  .سويته 

نھى النبي صلى هللا عليه : ( وعن جابر رضي هللا عنه قال 
  وسلم أن 

رواھما مسلم ) يجصَّص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه 
  في 

، ف� يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على  صحيحه
  جواز 

مثله من المحرمات ؛ -نه 6 يجوز معارضة قول النبي صلى هللا 
  عليه 

 



وسلم بقول أحد من الناس أو فعله ؛ -نه المبلغ عن هللا سبحانه 
  ، والواجب 

َوَما : ( طاعته ، والحذر من مخالفة أمره ؛ لقول هللا عز وجل 
   آتَاُكمُ 

ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نََھاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُھوا    . ٧/ الحشر) الرَّ

وغيرھا من اzيات اzمرة بطاعة هللا وطاعة رسوله ؛ و-ن بناء 
  القبور ، 

واتخاذ القباب عليھا من وسائل الشرك بأھلھا ، فيجب سد 
  الذرائع الموصلة 

  .انتھى " للشرك 

خ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشي
  عبد هللا بن 

  .قعود 

  ).  ٨٤،  ٨٣/  ٩" ( فتاوى اللجنة الدائمة " 

  : -أيضاً  –وقال علماء اللجنة الدائمة . ٣

ليس في إقامة القبة على قبر النبي صلى هللا عليه وسلم حجة " 
  لمن 

يتعلل بذلك في بناء قباب على قبور ا-ولياء والصالحين ؛ -ن 
  ة القبة إقام

لم تكن بوصية منه ، و6 من عمل أصحابه رضي هللا : على قبره 
  عنھم 

، و6 من التابعين ، و6 أحد من أئمة الھدى في القرون ا-ولى 
  التي شھد لھا 

النبي صلى هللا عليه وسلم بالخير ، إنما كان ذلك من أھل البدع ، 
  وقد ثبت 

حدث في أمرنا ھذا ما من أ: ( أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 
  ليس 

 



، وثبت عن علي رضي هللا عنه أنه قال -بي ) منه فھو رد 
  : الھياج 

أ6 أبعثك على ما بعثني عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؟ ( 
  أ6َّ 

رواه مسلم ؛ ) تدع تمثا6ً إ6 طمسته ، و6 قبراً مشرفاً إ6 سويته 
  فإذا لم 

م بناء قبة على قبره ، ولم يثبت يثبت عنه صلى هللا عليه وسل
  ذلك عن أئمة 

لم يكن لمسلم أن يتعلق بما : الخير ، بل ثبت عنه ما يبطل ذلك 
  أحدثه 

" المبتدعة من بناء قبة على قبر النبي صلى هللا عليه وسلم 

  .انتھى 

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ 
  عبد هللا بن 

  .خ عبد هللا بن قعود غديان ، الشي

  ) . ٢٦٥،  ٢٦٤/  ٢" ( فتاوى اللجنة الدائمة " 

  :وقال الشيخ شمس الدين ا-فغاني رحمه هللا . ٤

مبيِّناً تاريخ بناء ھذه ) ھـ  ١٣٧٩( قال الع�مة الخجندي " 
  القبة 

الخضراء المبنية على قبر النبي صلى هللا عليه وسلم ، محققاً 
  أنھا بدعة 

بعض الس�طين ، الجاھلين ، الخاطئين ، الغالطين حدثت بأيدي 
  ، وأنھا 

مخالفة ل�حاديث الصحيحة المحكمة الصريحة ؛ جھ�ً بالسنَّة ، 
  وغلّواً 

  :وتقليداً للنصارى ، الض�ل الحيارى 

لم تكن قبة على الحجرة النبوية ) ھـ  ٦٧٨( اعلم أنه إلى عام 

 



  التي 

؛ وإنما عملھا وبناھا الملك  فيھا قبر النبي صلى هللا عليه وسلم
  الظاھر 

  ، فعملت ) ھـ٦٧٨(  - المنصور ق�وون الصالحي في تلك السنة 

  .تلك القبة 

  إنما فعل ذلك -نه رأى في مصر والشام كنائس النصارى : قلت 

المزخرفة فقلدھم جھ�ً منه بأمر النبي صلى هللا عليه وسلم 
  وسنته ؛ كما 

وفاء الوفاء " جد ، فتنبه ، كذا في قلدھم الوليد في زخرفة المس
 "  

 ...  

  مخالف قطعاً ل�حاديث : - اعلم أنه 6 شك أن عمل ق�وون ھذا 

الصحيحة الثابتة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ؛ ولكن 
  الجھل ب�ء 

عظيم ، والغلو في المحبة والتعظيم وباء جسيم ، والتقليد 
  ل�جانب داء مھلك 

" الجھل ، ومن الغلو ، ومن التقليد ل�جانب؛ فنعوذ با� من 

  .انتھى

  /  ٣" ( جھود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية " 

١٦٦٢ -  ١٦٦٠ . (  

  

  سبب عدم ھدمھا:ثالثاً 

فقد بَيَّن العلماء الحكم الشرعي في بناء القبة ، وأثرھا البدعي 
  واضح على 

مدحھم وتعظيمھم أھل البدع ، فھم متعلقون بھا بناًء ولوناً ، و
  لھا نظماً ونثراً 

كثير جّداً ، ولم يبق إ6 تنفيذ ذلك من و6ة ا-مر ، وليس ھذا من 

 



  عمل 

  .العلماء 

وقد يكون المانع من ھدمھا درًء للفتنة ، وخشيةً من أن تحدث 
  فوضى بين 

عامة الناس وجھلتھم ، ول�سف فإن ھؤ6ء العامة لم يصلوا إلى 
  ما وصلوا 

ظيم تلك القبَّة إ6 بقيادة علماء الض�لة وأئمة البدعة ، إليه من تع
  وھؤ6ء ھم 

الذي يھيجون العامة على ب�د الحرمين الشريفين ، وعلى 
  عقيدتھا ، وعلى 

منھجھا ، وقد ساءتھم جّداً أفعاٌل كثيرة موافقة للشرع عندنا ، 
  مخالفة للبدعة 

  ! .عندھم 

، وعدم ھدمھا 6 يعني فالحكم الشرعي واضح بيِّن : وبكل حال 
  أنھا 

  .جائزة البناء 6 ھي و6 غيرھا على أي قبر كان 

  :قال الشيخ صالح العصيمي حفظه هللا 

إن استمراَر ھذه القبِة على مدى ثمانيِة قروٍن 6 يعني أنھا " 
  أصبحت 

جائزة ، و6 يعني أن السكوَت عنھا إقراٌر لھا ، أو دليٌل على 
  جوازھا ، بل 

و6ِة المسلمين إزالتھا ، وإعادة الوضع إلى ما كان يجُب على 
  عليه في عھِد 

النبوِة ، وإزالة القبِة والزخارِف والنقوِش التي في المساجِد ، 
  وعلى رأسھا 

المسجُد النبوي ، ما لم يترتب على ذلك فتنةٌ أكبر منه ، فإن 
  ترتَب عليه فتنةٌ 

 



تغ�ِل الفرصة متى على اسأكبر ، فلولي ا-مِر التريث مع العزِم 
  " سنحت 

  ) ٢٥٣ص " ( بدِع القبوِر ، أنواعھا ، وأحكامھا " 

.  
  

  

  

  

والتبرك " الرحمة"صعود جبل عرفات  -٣
  -:بالشاخص 

        

من املالحظ وقوع بعض مظاهر الرشك والبدع وا�الفات الرشعية من كثري من من املالحظ وقوع بعض مظاهر الرشك والبدع وا�الفات الرشعية من كثري من من املالحظ وقوع بعض مظاهر الرشك والبدع وا�الفات الرشعية من كثري من من املالحظ وقوع بعض مظاهر الرشك والبدع وا�الفات الرشعية من كثري من 
الشاخص الشاخص الشاخص الشاخص احلجاج القادمني من خارج البالد، يف جبل الرمحة بشلك عام، ويف احلجاج القادمني من خارج البالد، يف جبل الرمحة بشلك عام، ويف احلجاج القادمني من خارج البالد، يف جبل الرمحة بشلك عام، ويف احلجاج القادمني من خارج البالد، يف جبل الرمحة بشلك عام، ويف 

اسـتقبال الشاخص الواقع يف مقة اجلبل ٔالداء الصالة حنوه، اسـتقبال الشاخص الواقع يف مقة اجلبل ٔالداء الصالة حنوه، اسـتقبال الشاخص الواقع يف مقة اجلبل ٔالداء الصالة حنوه، اسـتقبال الشاخص الواقع يف مقة اجلبل ٔالداء الصالة حنوه، : : : : بشلك خاص، ومهنابشلك خاص، ومهنابشلك خاص، ومهنابشلك خاص، ومهنا
وعىل غري اجتاه القبM، والطواف حول الشاخص كام يطاف حول الكعبة، وعىل غري اجتاه القبM، والطواف حول الشاخص كام يطاف حول الكعبة، وعىل غري اجتاه القبM، والطواف حول الشاخص كام يطاف حول الكعبة، وعىل غري اجتاه القبM، والطواف حول الشاخص كام يطاف حول الكعبة، 
والتوجه Q]عاء ٕاىل الشاخص وإالWاش Qلباكء أمامه، والتربك Qلشاخص والتوجه Q]عاء ٕاىل الشاخص وإالWاش Qلباكء أمامه، والتربك Qلشاخص والتوجه Q]عاء ٕاىل الشاخص وإالWاش Qلباكء أمامه، والتربك Qلشاخص والتوجه Q]عاء ٕاىل الشاخص وإالWاش Qلباكء أمامه، والتربك Qلشاخص 

بيk، ووضع الصور بيk، ووضع الصور بيk، ووضع الصور بيk، ووضع الصور والزتامه والمتسح به مبختلف أجزاء اجلسم، ومضه وتق والزتامه والمتسح به مبختلف أجزاء اجلسم، ومضه وتق والزتامه والمتسح به مبختلف أجزاء اجلسم، ومضه وتق والزتامه والمتسح به مبختلف أجزاء اجلسم، ومضه وتق 
والتعوذات واحلروز والعقد السحرية حتته، والكتابة عىل الشاخص من ٔاجل والتعوذات واحلروز والعقد السحرية حتته، والكتابة عىل الشاخص من ٔاجل والتعوذات واحلروز والعقد السحرية حتته، والكتابة عىل الشاخص من ٔاجل والتعوذات واحلروز والعقد السحرية حتته، والكتابة عىل الشاخص من ٔاجل 

معرفة هللا Qلشخص، ومن ٔاجل أن يأيت أوالدمه ٕاىل هذا املاكن، وجلب بعض معرفة هللا Qلشخص، ومن ٔاجل أن يأيت أوالدمه ٕاىل هذا املاكن، وجلب بعض معرفة هللا Qلشخص، ومن ٔاجل أن يأيت أوالدمه ٕاىل هذا املاكن، وجلب بعض معرفة هللا Qلشخص، ومن ٔاجل أن يأيت أوالدمه ٕاىل هذا املاكن، وجلب بعض 
احلجاج أالمقشة ومسحها Qلشاخص من أجل الربكة والرزق والشفاء من احلجاج أالمقشة ومسحها Qلشاخص من أجل الربكة والرزق والشفاء من احلجاج أالمقشة ومسحها Qلشاخص من أجل الربكة والرزق والشفاء من احلجاج أالمقشة ومسحها Qلشاخص من أجل الربكة والرزق والشفاء من 

احلجاج أن الشاخص احلجاج أن الشاخص احلجاج أن الشاخص احلجاج أن الشاخص     االٔمراض، ووضع الشعر عند الشاخص، واعتقاد بعضاالٔمراض، ووضع الشعر عند الشاخص، واعتقاد بعضاالٔمراض، ووضع الشعر عند الشاخص، واعتقاد بعضاالٔمراض، ووضع الشعر عند الشاخص، واعتقاد بعض
ميثل قرب آدم عليه السالم وماكن التقاء آدم وحواء، وأخذ بعض احلجاج لٔالجحار ميثل قرب آدم عليه السالم وماكن التقاء آدم وحواء، وأخذ بعض احلجاج لٔالجحار ميثل قرب آدم عليه السالم وماكن التقاء آدم وحواء، وأخذ بعض احلجاج لٔالجحار ميثل قرب آدم عليه السالم وماكن التقاء آدم وحواء، وأخذ بعض احلجاج لٔالجحار 

واالٔتربة وخرز السـباح املتناثر يف اجلبل للتربك به، ونزع بعضهم أالحذية عند واالٔتربة وخرز السـباح املتناثر يف اجلبل للتربك به، ونزع بعضهم أالحذية عند واالٔتربة وخرز السـباح املتناثر يف اجلبل للتربك به، ونزع بعضهم أالحذية عند واالٔتربة وخرز السـباح املتناثر يف اجلبل للتربك به، ونزع بعضهم أالحذية عند 
�قرتاب من الشاخص تكرميا وتقديسا للماكن، وريم بعضهم قصاصات ورق �قرتاب من الشاخص تكرميا وتقديسا للماكن، وريم بعضهم قصاصات ورق �قرتاب من الشاخص تكرميا وتقديسا للماكن، وريم بعضهم قصاصات ورق �قرتاب من الشاخص تكرميا وتقديسا للماكن، وريم بعضهم قصاصات ورق 

اه املرء ويرجوه، أو وضعها حتت الشاخص، وبيع اه املرء ويرجوه، أو وضعها حتت الشاخص، وبيع اه املرء ويرجوه، أو وضعها حتت الشاخص، وبيع اه املرء ويرجوه، أو وضعها حتت الشاخص، وبيع وصور خشصية كتب علهيا ما يمتنوصور خشصية كتب علهيا ما يمتنوصور خشصية كتب علهيا ما يمتنوصور خشصية كتب علهيا ما يمتن

 



بعض الباعة االٔجحار والسـبح عىل مقة اجلبل، اليت تكون وسـيM للتربك هبا ورد بعض الباعة االٔجحار والسـبح عىل مقة اجلبل، اليت تكون وسـيM للتربك هبا ورد بعض الباعة االٔجحار والسـبح عىل مقة اجلبل، اليت تكون وسـيM للتربك هبا ورد بعض الباعة االٔجحار والسـبح عىل مقة اجلبل، اليت تكون وسـيM للتربك هبا ورد 
    ....العني، وبناء مصىل من أالجحار ومعل حمراب يف أعىل اجلبلالعني، وبناء مصىل من أالجحار ومعل حمراب يف أعىل اجلبلالعني، وبناء مصىل من أالجحار ومعل حمراب يف أعىل اجلبلالعني، وبناء مصىل من أالجحار ومعل حمراب يف أعىل اجلبل

        
ومن أكثر السلوكيات الخاطئة والغريبة إصرار بعض الحجاج ا7فارقة 

اخص بجبل الرحمة معتقدين أن ذلك من الش" لحس"واWسيويين على
أسباب الفوز برضا 
 سبحانه وتعالى ودخول الجنة حيث يعتقدون أن 
اللسان الذي يلحس الشاخص /تمسه النار وكذلك ليكون قوله مقبو/ً 

فمنھم من يعتقد أن اللسان الذي يلحس الشاخص / ينطق إ/ حقاً 
عند الجميع، كما ان بعض  ويكون قوله مقبو/ً ونافذاً / رجعة فيه

الحجاج يسجل أسمه وأسماء عائلته على الشاخص أو على الحجارة 
  !المحيطة بالشاخص في جبل عرفات معتقدين أن ذلك يدخلھم الجنة

  
  

أنه / يثبت لھذا الجبل إ/ اسمان : يقول الشيخ بكر بن عبد
 أبوزيد
جبل  -ونثراً ووھو المعروف في لسان العرب شعراً  -جبل إ/ل -ھما 

  رضي 
 عنه -وھو مروي عن ابن عباس  -عرفة
ھو في رحلة  -جبل الرحمة-وأقدم نص وقفت عليه فى ذكره باسم " 

  "سفرنامة"ھـ، المسماة ٤٤٤ناصر خسرو المتوفى 
  

ما حكم تسمية : - رحمه 
 تعالى -سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين 
  أصل؟ جبل عرفة بجبل الرحمة؟ وھل لھذه التسمية

ھذه التسمية / أعلم لھا أصً من السنة، أي : فأجاب فضيلته بقوله
صلى 
 عليه وسلم  -أن الجبل الذي في عرفة الذي وقف عنده النبي 

يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة، فإنه / ينبغي  -
 أن يطلق عليه ذلك، والذين أطلقوا عليه ھذا ا/سم لعلھم /حظوا أن

ھذا الموقف موقف عظيم، يتبين فيه مغفرة 
 تعالى ورحمته 
للواقفين بعرفة، فسموه بھذا ا/سم، وا7ول ما أن / يسمى بھذا ا/سم 

صلى 
  -جبل عرفة، أو الجبل الذي وقف عنده الرسول : بل يقال
  ، أو ما أشبه ذلك-عليه وسلم 

 



  

بكلية الدعوة وأصول الدكتور أحمد البناني أستاذ العقيدة وا-ديان 
إن ھذا الجبل في ا-صل 6 يسمى جبل : الدين بجامعة أم القرى فيقول

الرحمة وإنما ھو جبل عرفات، وقد بين النبي المصطفى صلى هللا عليه 
وسلم أن الوقوف عند الجبل ليس فرضاً و6 واجباً إنما سنة لمن 

شرع صعود استطاع، وقد وقف عليه الص�ة والس�م أسفل الجبل و6 ي
  .الجبل مطلقاً وليس في تسلقه أي نسك

ھذا وليعلم بأنه 6 فضيلة الوقوف على "قال الشيخ محمد بن إبراھيم 
الجبل الذي يقال له جبل الرحمة، بل كره ا�مام مالك رحمه هللا الوقوف 

و6 يسن صعوده : على جبل الرحمة، وقال شيخ ا�س�م ابن تيمية
  ".إجماًعا

وما اشتھر بين العوام من ا6عتناء بصعود الجبل : يقول النووي
  وتوھمھم أنه 6

الوقوف إ6 فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من  يصح
  أرض عرفات، وأن

عند الصخرات، فإن عجز  -صلى هللا عليه وسلم- الفضيلة في موقفه 
  .بحسب ا�مكان عنه فليقرب منه

موجود على جبل ويشير الفيروزي الى ان الشاخص ال
الموقع ھو عرفات فقد  قد أقيم للد/لة على أن ھذا" الرحمة"عرفات

 كانت الناس تصل إلى ھذه ا7ودية المتشابھة من طرق عدة ومناطق
  مختلفة وقد /تھتدي الى عرفات 

  

 



  

  

  
  
  

 

  ثم يتمسحوا به.. الناس يصلون عند الشاخص 

 

 



 

 



 

!!! تمام التوكل على 
كتابات على الشاخص بعضھا ينافي 

 



 



 

 

 

 

 

 وھذي صورة مقربة

 

 



 

  
  

  /آلُسؤال

 



 

 عرفاتفي يوم  الرحمة جبل صعود ھل ھناك ثواب معين في

 والصةعليه؟

 

  / الجوآب

 جبل صعود لم يثبت عن النبي صلى 
 عليه وسلم أنه حث على"

 جبل الرحمة،: الذي اشتھر عند الناس باسم عرفات

حجه و/  ھذا الجبل في صعود ولم يكن من ھديه صلى 
 عليه وسلم
 اتخذه منسكاً،

على  ، ودرج )خذوا عني مناسككم: (وقد قال صلى 
 عليه وسلم 
 ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعھم بإحسان،

و/ اتخذوه منسكاً لھم؛  فلم يكونوا يصعدون على ھذا الجبل في حجھم
  اقتداًء برسول 
 صلى 
 عليه وسلم ،

والذي ثبت أنه صلى 
 عليه وسلم وقف تحت ھذا الجبل عند 
  :وقال الصخرات الكبار،

 )كلھا موقف، وارفعوا عن بطن عرنه نا وعرفةوقفت ھاھ(

ھذا الجبل في الحج على وجه  صعود إن: ولذا قال كثير من العلماء
النسك بدعة، منھم اEمام النووي، وشيخ اEسم ابن تيمية، والشيخ 

 خان، صديق

من عمل عمً ليس عليه أمرنا فھو : (عليه وسلم 
  وقد قال صلى
 )رد

نفً بموقف  ولم يكن من ھديه صلى 
 عليه وسلم أن يصلي
اكتفى بصة الظھر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً  عرفات،بل

 وقصراً،

ليصلي فيه من صعد على ھذا  الرحمة و/ اتخذ مصلى بما يسمى جبل
 الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات،

بل اشتغل بعد صته الظھر والعصر بذكر 
 تسبيحاً وتھليً وتحميداً 
 .الشمس وتكبيراً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت

مصلى أو مسجد على ھذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من  فاتخاذ
 .البدع التي أحدثھا الجھال

 



 

 

 .انتھى"وبا� التوفيق وصلى 
 على نبينا محمد وآله وصحبھوسلم

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واEفتاء

الشيخ إبراھيم بن محمدآل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ 
 .منيع عبد 
 بن غديان ، الشيخ عبد 
 بن

  (٢٠٨-١١/٢٠٦" (ةفتاوى اللجنة الدائم"
  

  زيارة غار حراء وغار ثور - ٤
 

تعظيم اآلثار اإلسالمية يخالف األدلة الشرعية وما درج عليه سلف 
األمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي اهللا عنهم إلى أن مضت 
القرون المفضلة، ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار 

وٕانفاق األموال في غير عظمائهم، وغلو الجهال في هذه اآلثار، 
وجهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه اآلثار من األمور الشرعية، وهي 
في الحقيقة من البدع المحدثة، ومن وسائل الشرك، ومن مشابهة 

اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد، 
  .ومزارات

 )الشيخ عبد العزيز بن باز( 

 

  
  
 

امازيارة المساجد التي )): منسكه((اEسم ابن تيمية في وقال شيخ 
 بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا، وما في

سفح أَبي قبيس، ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي 

 



وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد  صلى 
 عليه وسلم
ا7َئمة، وانما المشروع  حبه أَحد منشيء من ذلك من السنة، و/ است

 اتيان المسجد الحرم خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا
والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر 

جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال  عرفة ومزدلفة ومنى مثل
رسول 
 صلى من سنة  أنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فانه ليس


 عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بل ھو بدعة  

 

: فيتتبع اWثار قال)) ا/عتصام((ويضاف إلى ھذا ما ذكر الشاطبي في 
خرج الطحاوي وابن وضاح وغيرھما عن معرور بن سويد ا7سدي، 

وافيت الموسم مع أَمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
 عنه،  قال
المدينة انصرفت معه فلما صلى لنا صة الغداة فقرأَ  فلما انصرفنا إلى

ثم رأَى ناًسا يذھبون ) Eِيِف ُقَرْيشٍ (و ) َفَعلَ َرب*كَ  أََلْم َتَر َكْيفَ : (فيھا
يأتون مسجًدا ھا ھنا صلى فيه : يذھب ھؤ/ء؟ قال أَين: مذھًبا فقال

م أنھم إنما أھلك من كان قبلك :فقال. رسول 
 صلى 
 عليه وسلم
أدركته الصة في  يتبعون آثار أنبيائھم فاتخذوھا كنائس وبيًعا، من

شيء من ھذه المساجد التي صلى فيھا رسول 
 صلى 
 عليه 
  .فليصل، وإ/ ف يتعمدھا وسلم

علماِء  كان مالك بن أَنس وغيره من: قال ابن وضاح: ثم قال الشاطبي
لك اWثار للنبي صلى 
 عليه المدينة يكرھون اتيان تلك المساجد وت

وسمعتھم يذكرون أَن سفيان دخل : قال. عدا قباء وحده وسلم ما
يتبع تلك اWثار و/ الصة فيھا،  مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم

المقدس فلم  وكذلك فعل غيره ممن يقتدي به، وقدم وكيع مسجد بيت
ه كل بدعة وان وقد كان مالك يكر: قال ابن وضاح. َيْعُد فعل سفيان

خير، وجميع ھذا ذريعة 7َن يتخذ سنة ما ليس سنة أَو يعد  كانت في
  .مشروًعا مشروًعا ما ليس

  
كان أبو بكر، وعمر، وعثمان، : "-رحمه 
  -قال شيخ اEسم 

وعلي، وسائر السابقين ا7ولين مَن المھاجرين وا7نصار، يذھبون من 
ومسافرين، ولم ينقلْ عْن أحٍد منھم المدينة إلى مكة حجاًجا وعماًرا 

 



ى الصة في مصليات النبي  ومعلوٌم  -صلى 
 عليه وسلم - أنه تحر.
ا لكانوا إليه أسبق، فإنھم أعلم بسنته،  أن. ھذا لو كان عندھم مستحّبً

  ".وأتبع لھا من غيرھم
  

 فإن النبي بعد أن أكرمه 
 بالنبوة لم يكن يفعل: " -رحمه 
  -وقال 
ما فعله قبل ذلك، من التحن*ث في غار حراء، أو نحو ذلك، وقد أقام 
بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنًة، وأتاھا بعد الھجرة في عمرة 
القضية، وفي غزوة الفتح، وفي عمرة الجعرانة، ولم يقصد غار 
  ".حراء، وكذلك أصحابه من بعده، لم يكْن أحٌد منھم يأتي غار حراء

  
وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة : "أيًضا - رحمه 
 -وقال 

جبل حراء، والجبل الذي : عرفة ومزدلفة وِمنى، مثل: غير المشاعر
إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من : عند منى، الذي يقال

  ".سنة رسول 
 زيارة شيء من ذلك، بل بدعة
  

  
  

 



 



.  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=cFiSfcZ1sWk&f

eature=related  
  
  
  

 



  
  

 
  

 



  
  

 



  
  

 



  
  
  

 



 
 

  

 



  
  

 

http://www.youtube.com/watch?v=mMQhzVH9dGE&fe

ature=related  
  
  

زيارة مقبرة  -٥                                
  -:حواء ومسجد الرحمة 

  

 



بعد أداء فريضة الحج تحرص اعداد كبيرة من الحجاج وخاصة 
القادمين من جنوب شرق آسيا وبعض الدول التابعة لتحاد السوفيتي 

مقبرة "طاجكستان واوزبكستان واذربيجان على زيارة سابقا مثل 
  في مدينة جده" حواء

قال أحد  -:سالم مريشيد  -كتبه " الرياض"في تحقيق لجريدة
المرافقين للحجاج من جنسيتھم وكان يجيد اللغة العربية كشف 

عن خدعة وتضليل تمارسھا المكاتب الخاصة بتنظيم " الرياض"ل
عھم بأن في جدة بعض ا7ماكن التاريخية فھي تخد.. الحجاج في بده

وتدعي ان مسجد الرحمة .. والدينية الھامة التي يجب عليھم زيارتھا
في الكورنيش ھو مسجد السيدة فاطمة الزھراء وان دوار السفن في 

  .با/ضافة إلى مقبرة أمنا حواء.. ھو لسفينة نوح عليه السم.. جدة

 

في بده يھدفون من وراء الخدعة  وقال ان القائمين على تلك المكاتب
إلى زيادة الرسوم التي يتقاضونھا من الحجاج مقابل وضع برنامج 

والكثير من الحجاج ينخدع بھذه .. خاص لھم لزيارة تلك ا7ماكن
حتى ھو شخصياً اعتقد ان ما تدعيه تلك المكاتب .. ا7كاذيب ويدفع

ا وصل إلى ولكنه عندم.. وحرص على زيارة ھذه ا7ماكن.. صحيح
وسأل الناس خاصة العلماء ورجال الدين اكتشف ان كل ما ذكره .. ھنا

القائمون على المكتب الذي جاء للحج عن طريقه ليس لھا أساس من 
وقال انه عندما سيعود إلى بده سيكشف أكاذيب تلك المكاتب  .الصحة

ويأمل ان تساعده سفارة المملكة في بلده على .. وخداعھا للناس
ھذا الزيف وان تعمل وزارة الحج عن طريق ا/د/ء والمرشدين كشف 

  .على توعية الحجاج بمثل ھذه الخدع
  

يقول الشيخ ) قبر حواء في مدينة جدة(قبور ومشاھد مكذوبة 
 -رحمھا 
  –القبر المزعوم 7م البشر حواء : اسماعيل ا/نصاري 

و
 أعلم  –يظھر والذي . في مدينة ُجدة بالمملكة العربية السعودية 
أن سبب اخترع ھذا القبر ا7سطوري ، أن مخترعه رأى في بعض  -

" أن 
 عز وجل ) :  ٨٠ – ٧٩/  ١( التواريخ ؛ كتاريخ الطبري 
؛ فناسب عنده أنھا ماتت بھا ، " أھبط آدم بالھند ، وحواء بُجدة 

 



عندما أتبع  - رحمه 
  –وقد أحسن الطبري ! فلُيخترع لھا قبر 
وھذا : " بقوله  -آدم وحواء  –ا7قوال في ا7رض التي أُھبط إليھا 

مما / ُيوصل إلى علم صحته إ/ بخبر يجيء مجيء الحجة ، و/ ُيعلم 
خبٌر في ذلك ورد كذلك ، غير ما ورد من خبر ھبوط آدم بأرض الھند 
، فإن ذلك مما / يدفع صحته علماُء اEسم وأھل التوراة واEنجيل ، 

  "حجة قد ثبتت بأخبار بعض ھؤ/ء وال
وبعد اختراع القبر ، جاء دور التعظيم له من الصوفية والجھلة ، 

قال ابن جبير . فبنيت عليه القبة ، وتوارث ھذا الحق عن السابق 
وبھا موضع فيه قّبة : " متحدًثا عن ُجدة ) ٤٧ص " ( رحلته " في 

البشر ، صلى 
 عليھا ، مشي.دة عتيقة ، ُيذكر أنه كان منزل حواء أم 
عند توجھھا إلى مكة ، فبني ذلك المبنى عليه ، تشھيًرا لبركته 

تاريخ " وذكره ابن المجاور في رحلته" . وفضله ، و
 أعلم بذلك 
  ) . ٤٣ص " ( المستبصر 

ويحظ أن ابن المجاور ضّعف الرواية القائلة بتسمية ُجدة باسم أم 
يغة قيل ، والحقيقة أنھا رواية البشر حواء ، حيث ساقھا بص

أسطورية محضة ، فقد نفاھا الثقات نفًيا باًتا ، و/ ُيعقل أن يظل قبر أم 
وابن المجاور نفسه وقع من ھذه الرواية ! البشر معروًفا حتى اليوم 

في تناقض لم يشعر به ، فھو ضبط اسم البلدة بضم الجيم ، ثم أورد 
أي َجدة ! جيم ؛ لدفن أم البشر بھا أنھا ُسميت بھذا ا/سم المضموم ال

، فھذا تناقض واضح ، يدل على سقوط الرواية  - بفتح الجيم  –البشر 
  " .ا7سطورية 

لھذه " الرحلة الحجازية " وتعرض ا7ستاذ محمد لبيب البتنوني في 
) :  ٨١ – ٧٨ص (  –بعد أن وصف القبر المزعوم  –المسألة ، فقال

لمكان ربما كان لقضاعة فيه قبل وھناك مر بخاطري أن ھذا ا" 
اEسم ھيكل لحواء أم البشر ، يعبدونھا فيه ، كما كانت ھذيل تعبد 
سواع بن شيث بن آدم ، وھذيل كما / يخفى في جنوب وشمال مكة 

وعليه ؛ ف يبعد أن قبر حواء ، .. وكانت مساكن قضاعة فيما بينھم ..
ا جاء اEسم ، ومحا أثر كان من الھياكل المقدسة في الجاھلية ، فلم

الشرك من ھذه البد ، ودالت به دولة الوثنية ، وُھدمت ھياكلھا التي 
كان من ضمنھا بالطبع ھذا الھيكل ، بقي أثره في نفوس القوم ، بًرا 

 



بحق ا7مومة ، وأقاموا له قبة ، / ندري متى كان تشييدھا ؛ لتكون 
  .. " .مزاًرا للناس 

  

ومن البدع ووسائل الشرك ما يفعل : ( حمه 
قال الشيخ بن باز ر
عند القبور من الصالة عندها والقراءة عندها وبناء المساجد والقباب 

وفي صحيح . عليها، وهذا كله بدعة ومنكر ومن وسائل الشرك األكبر
مسلم عن جندب بن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه 

ان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم أال وٕان من ك((: وسلم أنه قال
وصالحيهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 

  ))ذلك
وقد صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص 
القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها، وما ذاك إال ألن 

  )شرك األكبر بأهلهاتجصيصها والبناء عليها من وسائل ال

  
اعلم أنه قد اتفق الناس، سابقھم و/حقھم، وأولھم " :قال الشوكاني

أن رفع : وآخرھم من لدن الصحابة رضوان 
 عنھم إلى ھذا الوقت
القبور والبناء عليھا بدعة من البدع التي ثبت النھي عنھا واشتد 
وعيد رسول 
 لفاعلھا، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين 

  ).٨شرح الصدور ص " (أجمعين

 - أي الشيطان -ومن أعظم مكايده  : (القيم رحمه اهللا العالمة ابن قال
: الناس وما نجا منها إال من لم يرد اهللا تعالى فتنته  التي كاد بها أكثر

حتى آل . حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور  ما أوحاه قديمًا وحديثًا إلى
هم واتخذت اهللا وعبدت قبور  األمر فيها إلى أن ُعبَد أرباُبها من دون

 



جعلت تلك  أوثانًا وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيها ثم
وكان . الصور أجسادًا لها ظل ثم جعلت أصنامًا وعبدت مع اهللا تعالى

الداء العظيم في قوم نوح كما أخبر سبحانه عنهم في كتابه  أول هذا
وا َمْن َلْم َيِزْدُه َماُلُه َوَوَلُدُه َواتَبعُ  َقاَل ُنوٌح َرب ِإنُهْم َعَصْوِني ( حيث يقول
 َوَقاُلوا َال َتَذُرن َءاِلَهَتُكْم َوَال َتَذُرن َودا* َمْكًرا ُكبارًا  َوَمَكُروا* ِإال َخَسارًا 

َوَال َتِزِد الظاِلِميَن  َوَقْد َأَضلوا َكِثيًرا* َوَال ُسَواًعا َوَال َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْسًرا 
  سورة نوح  ) ِإال َضَالًال 

  

   

 

 
 

  

 



أن يعمم ھذا الموضوع عبر المنتديات واEيميت لعله أن يصل الى   -٤
المسلمين في أقطار ا7رض ليتعلم الجاھل ويكف الفاعل  اخواننا

  ويھتدي الضال بعون 
 وھديه وتوفيقه

 

 

 


