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، وتعظ مي ها القبور   هنى عن عبادة  و ،عن اإلرشاك بهى احلمد هلل أمر بتوحيده، وهن

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال بحانه وتعاىل وأشكره عىل نعمه وفضله، سأمحده 

رشيك له يف ُألوهيته ويف ربوبيته ويف أسامئه وصفاته، وأشهد أن حممدا عبده 

صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه الكرام وسلم ، الورى وأفضل األنامورسوله خري 

بعد فُأوصيكم أهيا الناس ونفيس بتقوى اهلل عز  أماتسليام كثريا إىل يوم الدين 

َا  فبالتقوى وجل ُيتبع النبي صىل اهلل عليه وسلم، وُيرتك االبتداُع يف الدين)يا َأهيه

 َوال ََتُوُتنَّ إ الَّ َوَأْنُتْم ُمْسل ُموَن( )
يَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللََّ َحقَّ ُتقات ه  ذ   (  .1الَّ

يغفر كل الذنوب  إال الرشك باهلل فال يغفره؛  إن اهلل عز وجل أيها الناس:

ُر  نَّ )  لعظمه  كَ اهللََّ ال َيْغف  ْك ب اهللَّ  َأْن ُيرْشَ ُر َما ُدوَن ذل َك ِل َْن َيشاُء َوَمْن ُيرْش   ب ه  َوَيْغف 

 .(2)( َفَقد  اْفرَتى إ ْثاًم َعظ يامً 

، إن النبي صىل اهلل عليه وسلم حذر من عبادة القبور أيها املوحدون:

نَي، َأنَّ ُأمَّ َحب يَبَة، َوُأمَّ وإرشكها مع اهلل يف العبادة،  ا،وتعظيمه
ن  َشَة ُأمِّ اِلُْؤم 

فَعْن َعائ 

لنَّب يِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيه  َوَسلَّ 
يُر، َفَذَكَرَتا ل  َم َسَلَمَة َذَكَرَتا َكن يَسًة َرَأْينََها ب احلََبَشة  ف يَها َتَصاو 

ًدا، إ نَّ ُأوَلئ َك إ ذَ »َفَقاَل:  ه  َمْسج  ال ُح َفاَمَت، َبنَْوا َعىَل َقْْب  ُجُل الصَّ ُم الرَّ يه 
ا َكاَن ف 

َياَمة   نَْد اهللَّ  َيْوَم الق  اُر اخلَْلق  ع  َ
َوَر، َفُأوَلئ َك رش  ُروا ف يه  ت ْلَك الصه البخاري « َوَصوَّ
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 اهللَّ  ْبَن َعبَّاٍس، ، (3) ومسلم 
َقاالَ: ِلََّا َنَزَل ب َرُسول  اهللَّ  َصىلَّ اهللُ وعن َعائ َشَة، َوَعْبد 

 ، ه  َا َكَشَفَها َعْن َوْجه  ، َفإ َذا اْغَتمَّ ِب 
ه  َق َيْطَرُح ََخ يَصًة َلُه َعىَل َوْجه  َعَلْيه  َوَسلََّم َطف 

َُذوا ُقبُ »َفَقاَل َوُهَو َكَذل َك:  دَ َلْعنَُة اهللَّ  َعىَل الَيُهود  َوالنََّصاَرى، اَّتَّ ْم َمَساج  « وَر َأْنب َيائ ه 

ُر َما َصنَُعوا ُُيَذِّ
 .البخاري ومسلم  (4)

إنام ُتزار لتذكرنا من دون اهلل وال مع اهلل، و ُتعبد إن القبور ال أيها املسلمون:

مالك يف  وى، فرلألموات يف كل مكاٍن ، وليس عند القبور  فقط ىوُيدع ،باآلخرة

اللهم ال جتعل قْبي وثنا ُيعبد. "اِلوطأ: أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: 

. والبن جرير بسنده عن "اشتد غضب اهلل عىل قوم اَّتذوا قبور أنبيائهم مساجد

ى}سفيان عن منصور عن جماهد  كان يلت هلم "قال:  {َأَفَرَأْيُتُم الالََّت َواْلُعزَّ

، وزيارة اِلقابر للتذكر واِلوعظة والرجوع، (5) "عىل قْبه السويق فامت، فعكفوا

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  َصىلَّ اهللُ َعَلْيه  َوَسلََّم:  هَنَْيُتُكْم َعْن »فَعن  اْبن  ُبَرْيَدَة، َعْن َأب يه 

َياَرة  اْلُقُبور  َفُزوُروَها( مسلم   .(6)ز 

                                                 

دَ رواه البخاري  )3) ، َوُيتََّخُذ َمَكاهُنَا َمَساج  يَّة 
ل  ك ي اجلَاه  /  1صحيح البخاري )427حديث رقم   َباٌب: َهْل ُتنْبَُش ُقبُوُر ُمرْش 

َاذ  اْلقُ (، ورواه مسلم  93 َور  ف يَها َوالنَّْهي  َعن  اَّتِّ  الصه
َاذ  ، َعىَل اْلُقبُور  َواَّتِّ د   اِلََْساج 

 
دَ َباُب النَّْهي  َعْن ب نَاء حديث  بُور  َمَساج 

 .(375/  1صحيح مسلم )528رقم  

 النَّب يِّ َصىلَّ اهللُ َعَليْه  َوَسلََّم: رواه البخاري   )4)
ًدا َوَطُهوًرا "َباُب َقْول  َلْت ِل  األَْرُض َمْسج   95/  1صحيح البخاري ) ُجع 

، َعىَل ( ، ورواه مسلم   د   اِلََْساج 
 
دَ  َباُب النَّْهي  َعْن ب نَاء  اْلُقبُور  َمَساج 

َاذ  َور  ف يَها َوالنَّْهي  َعن  اَّتِّ  الصه
َاذ  حديث رقم   اْلُقبُور  َواَّتِّ

 (531): (377/  1صحيح مسلم )435

 .( 523/  22تفسري الطْبي ))5)

ُه َعزَّ رواه مسلم  )6)  َوَسلََّم َربَّ
 النَّب يِّ َصىلَّ اهللُ َعَليْه 

ئَْذان 
ه  َباُب اْست   ُأمِّ

َياَرة  َقْْب  /  2صحيح مسلم )977حديث رقم  َوَجلَّ يف  ز 

672). 
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إن النبي صىل اهلل عليه وسلم حذرنا من عبادة القبور ودعاء  إخوة الدين:

وهنانا أن نجعل قْبه عيدا  ،األموات، وأخْبنا بأن الصالة عليه تبلغه من أي مكان

َعْن َأِب  ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ  َصىلَّ اهللُ َعَلْيه  ، ف ُيعبد من دون اهلل ووثنا

عَ »َوَسلََّم:  يًدا، َوَصلهوا َعََلَّ َفإ نَّ اَل جَتْ
ي ع  َعُلوا َقْْب  ُلوا ُبُيوَتُكْم ُقُبوًرا، َواَل جَتْ

 . (7)صححه األلباين وأبوداود  رواه  «َصاَلَتُكْم َتْبُلُغن ي َحْيُث ُكنُْتمْ 

 

 

 وكتبه/
 د. سعد بن عبداهلل السْب

 1440ذو القدة  9اجلمعة 

                                                 

 اْلُقبُور  رواه أبوداود  )7)
َياَرة   ( 218/  2سنن أِب داود )2042حديث رقم   َباُب ز 

 


