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 :تبع هداهااحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 

 :أما بعد
اآلثار اانبويةا ا"  نمسناه بن ،القنار بنن عبند الاتنا   زلعزيافقد اطلعت على كتاب للدكتور عبد  

 .( ) " برنمدةب اانمبي ةاووجيباانمحرفظ اعليهراوجيازاانتوركابهر
ومن على مذهبه  القار لكن هذا احلب جر  وهذا فيما يبدو يل أن من بواعثه حب النيب 

وحنننب آ ننناره  الننننيب  بالسلنننو يف حننن :يف التعلنننا بار نننار يب منننا يبسونننه اهلل ورسنننوله أ  وهنننو
له واملنننمن  وحننب أيبيا ننه ورسننوالتعلننا  ننا واحلننت علننى تتبعكننا والتننن   ننا واحلننا أن حننب اهلل 

املنمننننون املال كننن  و واأليبياء والرسننن  و ،لذاتنننه ب  واهلل تعننناب    ننن، هاهلل وشنننرعه لعبنننا  جبنننهأو  أمنننر  
  . بون من أج  اهلل

يف  ةلزيا اهو  :والسلو ،لتوسط وا بتعا  عن السلوبا اهلل ورسوله  هلكن هذا احلب قد ضبط
 . ها شرعه اهلل وحد  األشياء عم  

 .من صالة وصيام وذكر وغري ذلك تهويقب  على عبا  ،فاملنمن  ب اهلل تعاب
ننا شننرعه اهلل علننى لسننان رسننول اهلل  تقربننا يب اهلل وحبنناه فيننه،  فنناذا دا  يف هننذه العبننا ا  عم 

 .ة غلواه، ولو كان باعثكا حب اهلل وطلب الزلاى لديهاعتن  هذه الزيا 
ي ٍسننل ل ون     نن   ر ٍهننطا يب بن ي ننو ر أ ٍدو ايبر النننيب ال  جنناء     :لاأ ي نن   بننن م الرننكا رضنن  اهلل عنننه قننفعننن 

نا فن ق نال وا و أ يٍنن  م ٍنن  منن الننيب  عن عرب ا  ةر الننيب  نل ين ك ٍت تن ق ال وه  ننر وا ك  ٍْ ارنر  اهلل لنه قند غ   فلمنا أ 
ْ ر  قال نر   :ما تن ق د م  من ذ ٍيبرهر وما ت ل   ْ ا وقنال آ ينا أ ص نوم  أ :أ ح د ه ٍت أ م ا أيا ف ناري  أ ص نل   الل ٍين   أ ب نده

نناء  رسننول الل ننهر  :النند ٍهر  و  أ ٍفطرننر  وقننال ا ف َّ  نناء  فننال أ تن ننز و يب  أ ب ننده ننر  أيننا أ ٍعت ننزرل  الن س   ْ ا) :فقننال آ
ا ُاْلاُتمْا ََ ة ِي ااَأَااراوانا نا ا أَنْاُتْماانَّا َِ ااوََكا َِ َشارُكْمانيلَّا ياَوأَْْاَاارُكْمانا اَنييبَا اَأُ ايُُاَوأُْف ياُراخألَكا
ا َغيَباعَاُسبَّتي افَاَلْيَساايَب ا،َوأََْاَزوَُّجاانَبَسرءَاا،َوُأَ َل اَوَأْ ُ دُا َْ  .( )( َفَم

                                                 

 هن  241 صدر هذا الكتاب يف هذا العام  ( ) 

 (. 24 )ومسلت ( 2114)البخاري  أْرجه( 4)



 

 

 

  

عننن املعنننة ته يف عبا تننه هلل نوسننن حممنند  ي نند بنند أن ينوننبط   ،فالننذي  ننب اهلل و  نناه
عننن سننن  فننان دا  عننن ذلننك كايننت هننذه الزيننا ة منذينن  عننن رغبتننه  ، ننيته هلل عننز وجنن ْو حبننه 

 بنريءورسنول اهلل ،رسنول اهلل منن فلني  هنو  ومنن رغنب عنن سنن  رسنول اهلل ،رسول اهلل
 .من هذا السلو

ةااناَاأكاادكماكتاا اأكااي اأكاابااال) :قننال  ،مننن أوجننب الواجبننا  وحننب رسننول اهلل 
 .(1)(انبرساأجمعيَوا ني ااَاوندهاوواندها

الاْ رونا اكماراأتارلاانبىار نااباَا) :فقنال ،عن يطرا نه ى رسول اهلل فقد هنذلك ومع 
 .( )(  نمراأنراعودافاينيااعودااناو سين اارةم

ضا اينيما يناياابااينيماأواباوع) :ال عن  أصنحابه أينت سنيديا وابنن سنيديا قنوملا قال ب
 .( )(انشي ر ةستجرةبَّيماوالا

 .لوبط هذا احلب قو ه كان أو فعاله  فكذه بع  الووابط اليت وضعكا رسول اهلل 
 
 
اف ناا ا) :قننال كلننك الننذي أهلننك مننن قبلنننا وللزجننر عننن السلننو امل َي افاا اانااَدة  يةَّاارُكْماَواْنلُلُاايَّ

َيا اف اانَدة َلُيْمااْنلُُليُّ  .( )(َأْهَلَكااَاكر ا َاواْ
املسني   :النصنارققنول و  ،عزينر ابنن اهلل :ومن السلو الذي أهلك اليكنو  والنصنارق قنول اليكنو 

 . الت  ال   أو هو اهلل أو اهلل ابن  
 
 
نعب ااناعلا اانيهايواوانبىار نا) :قنال  ،كلك اختاذ قبور أيبيا كت مساجدومن غلوهت امل

 .( )(خِواا وي اأنويرئهمااسرجداَّا
 .تتبعكت ر ار أيبيا كت وجعلكا كنا   وبيعاه ومن غلوهت املكلك 

                                                 

  (.22)ومسلت ( 1 )أْرجه البخاري (  )

 (.45/ )وأمحد ( 5221)أْرجه البخاري يف األيبياء، حديت  (4)

 (.2044)يف األ ب وأبو  او  (  5/42)أْرجه أمحد  (5)

وابننن ماجنن  يف املناسننك حننديت ( 5411: رقننت/1/440)والنسننا   يف املناسننك ( 521-1 4/ )أْرجننه أمحنند  (2)
 .من حديت ابن عباس، ويسنا ه صحي ( 5443)

 (.143)ومسلت ( 554 )أْرجه البخاري  (1)



 

 

 

  

االاَْاْللُاياافيا ا ا اا﴿: وقال اهلل تعاب داجراه هلنت عنن هنذا السلنو بكن  أصننافه ةَاراَأْهاَ ااْنييتَاربي
اا.( 1 :النساء)ا﴾ااْنَحقَّااالَاويةبيُيْماَوالاَْاُايُنيااَعَل اانلَّ يا يا

 .ويف هذا دجر شديد هلذه األم  احملمدي 
 .عن السلوأمته   النيب اء دجر  ومن هنا ج

أو تعظننيت رسننول اهلل أو غننريه مننن األيبينناء والصنناحل   ،فمننن غننال مننن هننذه األمنن  يف عبا تننه هلل
  .فامنا سلك طريا اليكو  والنصارق الباط  املن ي يب اهلال 

النبوينننن  فيبتعنننندوا عننننن السلننننو و فينوننننبطوا  ننننذه الوننننوابط ا هلينننن   بننننذلك فكنننن  يعتننننن املسننننلمون
ننننو  نيَكاا﴿ :  فقننننال تعننننابط الننننذي منننند  اهلل بننننه هننننذه األم ننننيسننننلكوا سننننبي  الرشننننا  والتوس  َِ وََكاااا

اَوَةُييَ اانرَُّسيُلاَعَلْيُيْماَشهييداًا   ﴾اَجَعْلَبرُكْماأُاًَّ اَوَس رًانيَتُيينُيااُشَهَداَءاَعَل اانبَّرسي
  (25 :البقرة)                                                                               

فكتابننه  ويي  أل ر ق الندكتور عبنند العزينز القننار  يف كتابنه هننذا قند ْننريب عنن هننذا املننك  الوسننط
هذا  عوة صاْر  يب السلو الذي سنلكه أهن  الكتناب فكلكنوا بسنببه، فمناذا يريند عبند العزينز 

 .!؟ القار 
منننن جكلنننه  نننذا املننننك  أو منننن غالتنننه أ ِتر ولكننننه ،   حممننند الظننناهر أينننه   يريننند يهنننال  أم ننن

 .ذكرهال يطان  من  راسته للمنك  السلا  فليساهين كان قد فكمه واستوعبه ويسيايه له 
  . ويي ألرجو له العو ة اجلا ة هلذا املنك  الذي هو ساين  النَّاة هلذه األم  

ااْاََّاْياا يَذااَاسَُّهْماتَرئيٌفا﴿ا:قال تعاب ََ ة ِي ُرو َا ي َّاانَّ َِكَُّرواافَ يَذااُهْماُاْوىي اَْ اانشَّْي َر ي ََ   ﴾اي
 .( 44:ألعرافا)                                                                           

ا
ا
ا



 

 

 

  

 مناقشة العنوان
ار ننار النبوينن  باملديننن  املنننورة ووجننوب احملافظنن  عليكننا وجننواد " " عنننوان الكتنناب كمننا أسننلات 

 ."   ا التن 
اا:أ يلا-
وا جياب والتحنر  والتحلين  منن حنا ،واجلنواد منن األحكنام ال نرعي من الوجوب  كاله   ن  ي - 

 .بلغ عنهماهلل وحده والرسول 
 وسنلت عنن رسنوله صنلى اهلل علينه وأ ،تعنابتلقى هذا الوجوب والتحلين  عنن اهلل  القار فك  

 .!؟
علنى وجنوب احملافظن  علنى هنذه ار نار وجنواد  رسنوله عنن  وتعناب أمل يل  بدلي  عنن اهلل 

ا.التن   ا
يذا كنان احلاناع علنى هنذه ار نار منن الواجبنا  فلمناذا  :وهنو يشكال كبنري القار يواجه  -4

 !!؟مل يقت الصحاب  الكرام  ذا الواجب
 !!؟أن الصحاب  جكلوا هذا احلكت وعلمه هو ومن يرق رأيه القار فك  يرق 

 القننار لكنننكت وناويوا يف القيننام بنه وقصننروا فيننه وهنن  بننه  ،هنذا احلكننت أو أن الصنحاب  علمننوا
اا.لقوة ي راكه وشعوره بلمهي  وجوبه

اا



 

 

 

  

 اإلمجالية املآخذ
 :أما الكتاب فعليه مآْذ أساسي  منكا

  .من جك  تلصيله للتن  غري امل روع - 
  .مث رتب على هذا التلصي  تاريعا  وقياسا  فاسدة مل يسبقه يليكا أحد -4

عمننر بننن  الاتننه للنصننوب النبوينن  واألصننول ال ننرعي  الننيت ايطلننا منكننا ا ليانن  الراشنندخم -5
ومعننه الصننحاب  الننذين هنننوا عننن تتبننع ار ننار النبوينن  وتننابعكت علننى ذلننك العلمنناء  ا طنناب 

  .الواعون ملا يرتتب على تتبع ار ار من مااسد وكذلك البناء عليكا والصالة فيكا

 :فل اه ذلك يب ،ن   ذه ار ارمحاسه يف الدعوة يب الت -2

 .ا ستد ل باألحا يت و ار ار الوعيا  وال ديدة الوعف -1

 .ويب معارضته لألحا يت الصحيح  أو جتاهلكا -4

 .ويب معارضته ألص  أصي  أ  وهو سد الذرا ع -1

 .ويب أْطاء يف ا ستد ل ببع  األحا يت الصحيح  وييزاهلا غري منادهلا -0

ى فيكنننا والنننيت   يثبنننت أو صنننل   النننيت يزهلنننا رسنننول اهلل -باألمكنننن  ويب قياسنننه التنننن   -3
وقنند فننر  بنن   شننعره و ريقننه و عرقننه  :علننى مننا اياصنن  مننن حسننده ال ننريف مثنن  -غالبكننا

 .النوع  أفقه الناس وهت الصحاب  ومن تبعكت باحسان

لى يف األمناكن النيت يزهلنا أو صن ييه   فر  عنده ب  التلسن  بلعمنال رسنول اهلل  -4 
فيكننننا اكننننت ا تاننننا  واألمنننناكن الننننيت قصنننندها بالتعبنننند وقصنننند يب ختصيصننننكا بتلننننك العبنننننا ة  

األمور اليت جيب التلس   ،كالطواف بالبيت وب  الصاا واملروة والوقوف بعرف  وسا ر املناسك
 .به فيكا ومنكا ما يسن

أو صنلى أو جلن  وب  األماكن النيت يننزهلا    فر  عنده ب  هذه األماكن املقصو ة منه  
 .فيكا اكت ا تاا 

 .عدم تاريقه ب  التلس  امل روع والتن  البدع  املمنوع -  

محلته ال ديدة على العلماء الذين أفتوا  دم بع  املساجد اليت شنيد  علنى آ نار  -4 
مزعوم  واليت اختذها أه  البدع أعيا اه يرتكبون فيكا من البدع واألعمال ال ركي  ما  نتت هندم 
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اليكنننو  والنصنننارق منننن  سننناجد النننيت هننن  منننن جنننن  املسننناجد النننيت لعنننن رسنننول اهلل تلنننك امل
 . دمكا أجلكا ومن جن  القبور اليت أمر الرسول 

وشنند  احلملنن  علننى جكننا  مسننذول  لتنايننذها فتنناوق العلمنناء تعاوينناه منكننا علننى الننن والتقننوق 
  .وعلى األمر باملعروف والنك  عن املنكر
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 للكتاب املناقشات التفصيلية
 لآلثار القارئتصنيف 

 ا:( ب) القار قال  -
 :أصناف ال     ار ار يف رأي" 
 .آ ار تار ي  يكتت  ا  ارسوا التاريخ واحلوارة واملكندسون - 

مننن  ،واملنندن القد نن ، واأل وا  احلونناري  الننيت تك ننف عنكننا احلاريننا  ،كنليواع املبنناي القد نن 
لكن  ميف ال مال السريب للم مدا ن صاحل هلذا النوع مثال وأوض  ،أوان ويقو  وأسلح  وموها

  ."واألْدو  يف جنران يف اجلنوب السريب 
وهنننو ينننوع منننن الدراسنننا  التار يننن  واحلوننناري  ور نننا "  :هنننذا الصننننف حكمنننه فقنننالمث أعطنننى 

 ." لك  علت أهلهفي    يالمون عليه ساهلند
ا:أ يلا-
علننى  اه وجننه الننذي يسننلكه ار نناريون مل يكننن معروفننالعناينن  بار ننار يف هننذا العكنند علننى ال - 

 .رمحكت اهللوالسلف الصاحل رضوان اهلل عليكت عكد الصحاب  
ار نار يف   أعظنت أهندافكت منن  راسن واألمريكنان النذين منن األروبين ويمنا يقلد فينه املسنلمون 

  .اخل ...قي يوفين ابلي هو يحياء القوميا  اجلاهلي  من فرعويي  وبيمنا  م املسل لدانب
يف بننال  ا سننالم النعننرا    كثننري مننن هننذه األهننداف وي ننل  حتقيننايب حنند بعينند يف  جنحننواو 

 . ذه القوميا  وا عتزادالقومي  اجلاهلي  
 .!!تعَّب من متثيلك  دا ن صاحل واألْدو  اليت ه  من مواطن غوب اهللويي أل -4

حنند نا عبنند الننردا     بننن حممنند اجلعاننحنند نا عبنند اهلل :- كماا اان-ا(1) اارلاااااارُاانوخاار  
 الننننيب  منننر   ملنننا :قنننال امنننأْنينننا معمنننر عنننن الزهنننري عنننن سنننامل عنننن ابنننن عمنننر رضننن  اهلل عنك

الاْاادخلياااسااركَاانااِةَاألماايااأنيسااهماأ اةىاايويمااااراأ ااربهما الاأ ا) :بنناحلَّر قننال
 .حىت أجاد الوا ي مث قنع رأسه وأسرع السريا(ْيينياابركيَ

                                                 

 (.2244-3 22)حديت  املسادي،صحي  البخاري، كتاب  ( )
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: بكري حد نا مالك عن عبد اهلل بن  ينار عن ابن عمنر رضن  اهلل عنكمنا قنالبن حد نا  ىي 
الاْااادخليااعلااا اهااانالءاانمعاااِبيَا الاأ اْييناااياا)ا:ألصنننحاب احلَّنننر قنننال رسنننول اهلل 

 (. اةىيويمااراأ ربهمبركيَاأ
 :على  ل احلديثان

ننواطن منن غ  مننْطنورة  ْنول  -  أليبينناء لاهلل علنيكت وأهلكننت بسنبب كاننرهت وتكنذيبكت  ب  ور
 .ا بهو وما جاؤ 

 .عند احلاج  باكياه   ْوهلا ي  ملن  اف اهلل و  ى عذابه فيدْلكا النيب  زمل جي ر  -4
 . ى على من يدْ   يار املعذب  أن يصيبه من العذاب ما أصاب هن ء املعذب     -5
 . برسول اهلل تلسياه م روعي  ا سراع ملن أتى على هذه الديار مع تسطي  وجكه  -2
مننن  وم ننَّعوهت مننا يف هننذا التوجيننه النبننوي الصننا ر  نناريونراومنننكت  ،فكنن  ياقننه املسننلمون 

 .الذي   ينطا عن اهلوق
نننر ا سنننراع ملنننن  نننر بنننوا ي  وكنننذلك شنننرع رسنننول اهلل   فينننه أصنننحاب  كألن اهلل أهلننن حم  س 

 .الاي 
هن   بلي آ نار البناو   الاراعن ارآ وعن  ،دو ْوأصحاب األ مثو و  ون عن آ ار عا ا ب  ق  نن  فالذين ين  

شنننرا   يصنننبوا هلنننتاهلل النننذين  ألعنننداءأو هنننت مقلننندون    رسنننول اهلل كنننايينطلقنننون منننن توج
 !؟ يزاد اجلاهلت ا اع ليعتزواار اهلالك  آ عن  تنقيبال

 .ذلك التار  والتعصبا  القومي  واجلاهلي  والعداوا  والبسواء واحلروبعلى مث يقوم 
" قنول بعونكت  ث  يب ا سالم  نتسب ن املسلم  أو املافتخار كثري م يغري ولقد قرأ  أيا و 

 بار نننننار الارعوييننننن  ياتخنننننر ،" كنننننان النننننناس يومنننننا ينمننننناجمننننند  حببنننننناة كنننننا املصنننننري ي  خر أاففننننن
 !!راما  وغريهاكاأله
 : الاراعن متَّيد يف أمحد شوق ويقول 
 ةيسفاوانيليماانُمْىعقُاعيس اواابهمااااانب اانِةَااستِ َااَاانيراعاأةااااااااا

اأفض ا نيهارااألناويرءانيستااياااااااانمي وو اانبرساابه اكيما 
اانمعرقائيانيضفرنشمساأ لهماااااااانرافعي ا ن اانضح اآبارءهم
اعهٌداعل اأ االااسرساوايثاقاااااوكاأنمرابيَاانول او واي هام
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اخارقكحجربهمافيقاانثرناالاةُااااااافحجربهماْحتاانثرناف اهيو 
اُالالاقاوسارٌااُكجباايثّي ااااابلليااانحايا ااَاكيرةاعلُماهر
ويبياااعب اانيجيوافلماةروا اْتحااااقُااسعروةاوو اانخليوااااااْو

 !تظالهليف  عاشوا هن ء املرسلون أن أيه ياتخر بالاراعن  الذين يد ع  :يأ 
اوت وأحنواهلت ويب أي مسنتوق وايظر يب هنذا السلنو ال نديد يف متَّيند الاراعنن  والسلنو يف صنا

 .رفعكت شوق 
وهننو يننوع " :هننذا الصنننف حكمننه فقننال القننار أعطننى فقنند ْطننورة ا هتمننام  ننذه ار ننار ومننع 

ويسن  منا تنن  ي يلينه هنذه  "من الدراسا  التار ي  واحلواري  ور ا اهلندسي  ولك  علنت أهلنه 
 ! الدراس 

اا:أ يلوا
وموقانننه منننن مصنننرع أصنننحاب  ،مثنننو  ومصنننرعكت منننن آ نننار  أن يف موقنننف الرسنننول قأ  تنننر 
الزهننند وا يصنننراف عنننن ا هتمنننام  نننذه ار نننار والدعايننن  هلنننا  :منننا يايننند املسنننلت الاقينننه ،الايننن 

 وا د راء ملن يعتين  ا
الدالن  علنى غونب  ، وآ نار هنن ءوقوم فرعون ،وقوم شعيب ،وق  مث  ذلك يف آ ار قوم لوط

 .اهلل عليكت
 !؟ ماذا تعين"  فلك  علت أهله" : وقولك

أ  تنننرق أن ال نننريع  ا سنننالمي  شنننامل  لكننن  األحكنننام علنننى كننن  النننناس يف  يننننكت و ييننناهت  
 .وه  معظت هن ء ار اري  يعرفون أحكام هذه ار ار ويلتزموهنا؟! ؟وتصرفاوت

منننع أن الك نننف عنننن آ نننار منننن قبلننننا منننن األمنننت  اْننن  يف معننن   :فقنننال القنننار مث اسنننتدر  
 .يف القرآن ور بها عتبار امللم

 .اريت  ﴾ا.....فسيروااف ااأل ض﴿ا :مث سا  قوله تعاب
 نفكنن  يرينند القننرآن هننذه الطريقنن  الننيت يسننلككا األوروبيننون  حينناء آ ننار اجلاهلينن  والك ننف عنن 

عنننننن توار كنننننا ا ياليننننن  والتقنننننديرا   اليننننن   والتخرصنننننا آ نننننار األمنننننت عنننننن طرينننننا احلارينننننا  
  .( )السن 

                                                 

 .ن ما   حتتملهلقد مح  القاريء يصوب القرآ ( )
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أن ينننزل بنه منا ينزل بلهن   اه مننترجتف ْوف وفرا صه ر  ينبس  له أن يذا مر  ا أو أن ا يسان
 !؟هذه ار ار كما علمنا الرسول الكر  عليه الصالة والسالم
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 يف الصنف الثاني ومناقشته فيه القارئرأي 
ا:(1ص)اانار ئ رلا

القبننور ومننا يقننام عليكننا وأكثرهننا ينندور حننول  ( ا رافيننون ) ننا  عنن آ ننار ْرافينن  وهننذه ي  ( 4)"  
 أم الرسنول  ضنري  آمنن  :وأوضن  مثنال لنه يف اململكن من أضرح  ويب  عليكا من مسناجد 

اننرة العننري  باملديننن  النبوينن   " لعريونن ا  علنن" بنناألبواء   وكننان قا منناه يب عكنند قريننب وضننري 
 ،أيامنناه  كاننون عننندهععليننه مسننَّد ومنننارة وكننان يننلِت بعنن  ا ننرافي  مننن حوننرمو  وغريهننا في

وقد  ،هذا من آل البيت من أحاا  جعار الصا  " لعريو  اوعل  " ،شكراه  أحدهتوعكف 
ولنو اكتانى  ندم  ،وبالغ من هدمكما فنبش القنن، وأْطنل يف ذلنك ،مت هدم املسَّد والوري 

ا تننندع قنننن وأ  .." :قنننال لعلننن  بننناألرك لكانننى ألن الننننيب  يالبنننناء النننذي علينننه وأبقننناه مسنننو 
 !.!( ب تهي) مل يق   " ويتهم رفا ي  س

 :فقال (1ب)وذكر حكت هذا الصنف يف 
أمنننا الصننننف الثننناي فكنننو منننا جينننب أن ماربنننه ويعلنننن النكنننري علينننه ملنننا فينننه منننن ذريعننن  ال نننر  "  

وملخالاتننه الصننر   للنصننوب الثابتنن  الدالنن  علننى حتننر  البننناء علننى القبننور وذم شننلن مننن فعنن  
 ."ذه األم  من تقليدهت ذلك من اليكو  والنصارق وحتذير ه

اا:أ يلا-
أن يتوسنننع يف الكنننالم علنننى هنننذا الصننننف ويبننن  منننا ياعلنننه ا رافينننون عنننند  للقنننار كننننت أمتننن  

كننندعاء أهننن  القبننننور وا سنننتسا    ننننت يف   ، منننن ال نننركيا  الكنننننقيف خمتلنننف البلنننندان  القبنننور
ينا  هلنت واجتمناع ألنوف ال دا د وشد الرحال يليكت والتقرب بالذبا   والنذور هلنت ويقامن  األع
وارتكناب املنكنرا  يف األلوف يف أعيا  بع  أه  هنذه امل ناهد واملسناجد منن رجنال ويسناء 

 .هذه املناسبا 
 .ومدق خمالاا  ا رافي  هلافقككا ويب  النبوي  يف شلهنا  ومتنيت أن يذكر النصوب 

  واضننح  تنندل علننى حبننه ول فيننه بتعليقننا  قوينبن  أمتنن  أن  قننا كتابنناه مننن كتنب التوحينند وجينن
 !!للتوحيد وبسوه لل ر 
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          ون النصننننوبالكننننرام عننننند احلكننننت علننننى هننننذا الصنننننف في ننننري يشننننارة يب  ورأمننننا أن  ننننر مننننر 
  زعت أهننننا يبويننن  ينننالنننيت  أن ينننذكرها ويقنننف عنننندها طنننوياله كمنننا وقنننف عنننند الكنننالم عنننن ار نننار

 .مكاعلى من يكد وأرغى وأدبد وسا  ما يراه أ ل  وشد  النكري
أن دري ينو   "يهننا منن ذرا نع ال نر "  :عن البنناء علنى القبنور بقولنهاحلديت ب تاىوكذلك اك

  !؟وما ه  ذرا عه ما هو ال ر   يعرفون  وين رويهأكثر من يرحبون بكتابه 
أن يتحنندع عنن كثننرة امل نناهد واملسنناجد النيت بنيننت علننى القبننور يف العننامل  للقننار كننت أمتنن  

لنكنننري علنننى منننن يبنننين هنننذه املسننناجد وامل ننناهد وعلنننى روا  هنننذه املسننناجد ا سنننالم  وي ننند  ا
وينننا ي  نندمكا قبنن  أن ينننا ي ببننناء ار ننار الننيت    ،واملعابنند ويبنن  حكننت اهلل فيكننا ويف أهلكننا

 !!يتباكى على هدمكا ي  ا رافيون و  يار  با شا ة  ا واملنا اة ببنا كا ي  ا رافيون
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 الثالث يف الصنف القارئرأي 
  :(1ب) القار قال 
أما الصنف الثالت فكو ما ينبس  أن ي ع  به ومناف  علينه تلسنياه بالصنحاب  والتنابع  النذين " 

 - رمحنه اهلل - فعلوا ذلك  حور من بع  الصحاب  وعلى رأس التابع  عمر بن عبد العزينز
قند كنان أمنرياه علنى املدينن  و   وبن  عليكنا املسناجد عنندماالذي كان أول من تتبع املواقنع النبوين  

كبنار التنابع  باملدينن  فندلوه علنى هنذه املواقنع   يف ذلك من حونره منن الصنحاب  وشناور شاور
". 
  :أ يلا-
 .ين أمور الدين أو األمور املتصل  بالعقيدة   تب  على احلكايا  اليت   تثبت - 
 !يف كالمك اضطراب -4

  به وماف  عليه تلسياه بالصنحاب  والتنابع  النذين فعلنوا فكو ما ينبس  أن ي ع " : فأواًلاْايل
 ." ذلك

 -رمحنه اهلل–  حور من بع  الصنحاب  وعلنى رأس التنابع  عمنر بنن عبند العزينز " :مث تقول
  .اخل.. .تبع املواقع النبوي تالذي كان أول من 

لنننك   والواقنننع أن كننن   ذ !" حونننر  سننن  منننن صنننسار الصنننحاب  "  :وتقنننول يف موضنننع آْنننر
 !يثبت

أو فعنن  رسننول اهلل ذلننك  .اعتنننوا  ننواقع  وحننافظوا عليكننا :قننال رسننول اهلل  :فكننال قلننت لنننا
 .ن عمر بن عبد العزيز تتبعكا وب  عليكا املساجدي : ذه املواقع اليت تقول

فعنن  ذلننك ا لانناء الراشنندون املكننديون ومعكننت بنناق  الصننحاب  الكننرام وسننقت األ لنن   :أو قلننت
 !؟ى هذه الدعوق العريو الصحيح  عل

عمننر بننن عبنند العزيننز وهننو يبننين املسنناجد علننى هننذه  حوننروا فعنن مث مننن هننت الصننحاب  الننذين 
 وه  كايوا ي ناركون يف بنناء هنذه املسناجد كمنا شناركوا يف بنناء مسنَّد رسنول اهلل  ،املواقع

 !؟وشاركوا يف حار ا ند 
 !؟ز ببناء هذه املساجدومن هت كبار التابع  الذين شاوروا عمر بن عبد العزي
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ومننن هننت الصننحاب  والتننابعون الننذين  لننوا عمننر بننن عبنند العزيننز علننى هننذه املواقننع علننى كثروننا 
 !؟بدق 

ليقومننوا  ننذا العمنن  وأيننن هننن ء الصننحاب  وكبننار التننابع  مننن امل ننورة علننى ا لانناء الراشنندين 
 !؟وهذه احملافظ  على هذه ار ار
لاا نن ألنني  يف ايصننراف الرسننول  عننن العناينن   ننذه ار ننار  ه الراشنندين وصننحابته األكننرم ْو

 !؟ لي  واض  على عدم م روعي  العناي  بار ار
فوجننديا فيننه ( 12/ ) ننذا الكننالم علننى تنناريخ املديننن   بننن شننب   القننار أحننال النندكتور  -5

 :احلكاي  ارتي 
ن مننمسننَّد  ن كنن ي :وقننال يل غننري واحنند مننن أهنن  العلننت مننن أهنن  البلنند :قننال أبننو غسننان" 

وذلنك أن  ،، فقند صنلى فينه الننيب مبين باحلَّارة املنقوش  املطابق ويواحيكا  مساجد املدين 
والناس يومذذ  -سلل  ح  ب  مسَّد رسول اهلل  -رض  اهلل عنه  -عمر بن عبد العزيز 

 ." مث بناها باحلَّارة املنقوش  املطابق  عن املساجد اليت صلى فيكا رسول اهلل  -متوافرون 
ا:أ يلا-

 :الكالم على هذه احلكاي  من وجوه
أبننو  راوي هننذه احلكاينن  هننو حممنند بننن  ننىي بننن علنن  بننن عبنند احلمينند الكننناي :األولانيجاا ا

 .(45 /0)اجلر  والتعدي   ."شيخ  " :قال فيه أبو حامت ،غسان املدي
               ال وقننننن ر نننننا ْنننننالف :قنننننالوذكنننننره ابنننننن حبنننننان يف الثقنننننا  و  .لننننني  بنننننه بنننننلس :وقنننننال النسنننننا  

 .حد الثقا  امل اهري  م  احلديت واأل ب والتاسريأكان  :أبو بكر بن ماود
 .(1)جمكول :فيه على ابن حزم الذي قال ر  اه  قال هذا الكالم
 ."ومل يتابع على هذا " قال احلاف   ."حديثه منكر "  :وقال السليماي
-44/451) ووننذيب الكمننال( 0 3/1)ايظننر وننذيب التكننذيب "  قنن  "  :وقننال النندارقطين

450). 
 ."خ  ،صدو "  :وقال الذهيب يف الكاشف

 ."مل يصب السليماي يف توعياه من العاشرة خ،  ق  " :ابن حَّر وقال احلاف 

                                                 

 .! ويف كالم ابن ماود يظر ( )
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 ."صدو " :والظاهر أن القول الوسط هو قول الذهيب
 أهننننن وقنننننال يل غننننري واحننننند مننننن أهننننن  العلننننت منننننن  : "علننننى قنننننول أيب غسننننان :انيجاااا اانثااااارن 

 ."اخل...البلد
          هننننن ء أينننناس جمكولننننون فننننال تقبنننن  روايننننتكت عننننند أهنننن  العلننننت مننننن احملنننند   والاقكنننناء: أقننننول 

         حنند ين الثقنن  :مننن أيب غسننان وأو ننا ام أكنننوحننىت لننو قننال يمنن ،جيكنن  هننذا القننار ومننا أظننن 
  عنده جمروحاه عند غريه أليه جيود أن يكون  ق ،ا  يقب  منه هذا التو يا و  تقب  رواي  املو   

 .من أه  العلت والنقد
نذ  نذا التو ينا فكينف وأبنو غسنان لني  منن  ،أحد كت عنكت  قا ك  من  :ولو قال   يْن

 .أه  النقد ومع ذلك مل يو ا من حكى عنكت
والصننننحاب   :ومل يقولننننوا" سننننلل والننننناس متننننوافرون "  :قننننال هننننن ء ا كولننننون :انيجاااا اانثرناااا 

 .كبار التابع   كروايذ ومل  .متوافرون
 .من حوره من الصحاب  وقد شاور يف ذلك :ومل يقولوا
 .وشاور كبار التابع  :ومل يقولوا

 !!القار ما قاله  واا أن يقولو مل جيرؤ  -وقد يكويون ا ن   -جكال  هن ء الرواة  معو 
 !!هو فو  طاقتكاما حتتم  و  مل ماولقد مح  حكايتكت هذه على ضعاكا 

كن  جينود لنه فب  لو كان يف أمر مبا   ،أن ياع  هذا يف أمر يتعلا بالعقيدة قاريلوه  جيود ل
 !؟هذا

عنن ي   ومنن الطبقن  الرابعن  ومل ينر   عمر بن عبد العزيز منن صنسار التنابع  ن  ي : انيج اانرابع
وهت عبند اهلل بنن جعانر بنن أيب طالنب اهلناا  وهنذا قند تنويف سنن  مثناي   ،من الصحاب ا ن  
 .املدين  بسنوا على ز  عمر بن عبد العزيب  و  َّرة قب  أن ين  من اهل
مننا  قبنن  أن و ، تننويف عننام مثايينن  ومثنناي  وقنند جنناود املا نن  ن سننعد السنناعديسننك  بنن : يوالثننا

 !املزعوميقوم عمر بن عبد العزيز  ذا العم  
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مرتنه باملدينن  يأي  بن مالك الذي   يعرف ي  أيه صلى وراء عمر بن عبد العزيز أيام  وأ ر 
منرة يومل يرو عنه عمر ومل يذكر أحد أيه كان من مست ناريه بن  كنان أين  يسنكن البصنرة قبن  

 .( )عمر للمدين  وبعدها
فكننو مننا ينبسنن  أن يعتنن  بننه  :أمننا الصنننف الثالننت"  القننار فكنن  بعنند هننذا جيننود األْننذ بقننول 

 ." ر من الصحاب و اف  عليه تلسياه بالصحاب  والتابع  الذين فعلوا ذلك  حو
منن أعمنال أهن  الكتناب بقبنور أيبينا كت وآ نارهت  هلنت باحسنان لقد بنرأ اهلل الصنحاب  والتنابع 

نعبا ااناعلا اانيهايواوانبىار نا ): قال رسنول اهلل  ،الذين استحقوا اللعن  ذه األعمال
علننى قبننور اسننتحقوا اللعننن بسننبب بنننا كت املسنناجد  افنناذ ،(1)(ااْخااِواا وااي اأنوياارئهمااساارجد

 !؟األيبياء أفال يستحقون اللعن يذا بنوا املساجد على آ ارهت
  !؟يتنكون  ا ويستسيثون بلهلكا  ماذا يستحا ا رافيون يذا بنوا املساجد على القبور وار ارف

رفننن  املسننناجد واعتنننن قننند هننننى رسنننول اهلل  :اانخاااراسانيجااا ا ذلنننك منننن عالمنننا   عنننن ْد
 ! ؟الصحاب  اع  عمر بن عبد العزيز وينيده عليكفكيف ياع  هذه البد ،الساع 

ويب  جينننب أن تتنننوب يب اهلل منننن يسنننب  هنننذه األعمنننال يب  ينننن اهلل !القنننار أينننا عبننند العزينننز 
 .أصحاب حممد 

            .أينننننننننت سنننننننننلككاتوعلينننننننننك أن تننننننننندر  أن طرينننننننننا يصنننننننننال  املسنننننننننلم  غنننننننننري الطنننننننننر  النننننننننيت 
ويمنننا  تنناجون يب مننن يبنند   ،فننا  علننى ْرافنناوتليسننوا ااجنن  يب مننن يزينندهت ْرا ا رافيننونو 

وأمنننرهت  واملنننناه  الصنننحيح  منننا عنننندهت منننن ا رافنننا  والونننال   بن نننر العقا ننند الصنننحيح 
 .باملعروف وهنيكت عن املنكرا  البدعي  وال ركي 

 .اهلل ورسوله وأه  العلت الناصحون  بههذا هو طريا ا صال  الذي 

                                                 

ومل يبلسوا سن التمييز، وهت حممو  بنن الربينع وحممنو  بنن لبيند  وأ ر   ال   من صسار الصحاب  الذين تويف النيب (  )
 .والسا ب بن يزيد

 .(  4ب ) تقدم خترجيه(   )
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على هذه اآلثار  ما يزعمه من فوائد احملافظة
 ومناقشته فيه

وشنيخ ا سنالم ابنن تيمين   ( )يق  ذلك احلناف  ابنن حَّنر يف الانت  قد و "  : (0ب) مث قال 
 .بيايه كما سيلِت (4)يف الر  على األْنا  

ا:أ يلا-
 ! ؟ينقاليه الصح  فيما رجالنوه  التزم ال ،وه  يايد  يقلكما وه  حكاي  تالا 

 :  على هذا الصنف من ار ار النبوي فا دة احملافظو "  :مث قال
  :وبيايه فيما يلِت ،وكبار التابع  باملدين يص على ذلك بع  الصحاب  ( ا عتبار )  :أوالًاا

وكايننت ملتصننق   نندار املسننَّد النبننوي  ،ملننا هنندم عمننر بننن عبنند العزيننز بيننو  أدوايب النننيب 
ومنكنا بينت  ،وليند بنن عبند امللنكال وأ ْلكا يف املسَّد عند توسنعته بنلمر منن ا ليان  األمنوي

فصننار  القبننور الثال نن   ،وقنننا الصنناحب  قننن النننيب  :القبننور الثال نن أم املنننمن  عا  نن  وفيننه 
  :قال عطاء ا راساي ،وح زرن  الناس حزياه شديداه  ،ال ريا   اْ   املسَّدر 

قنال فحونر    ،من جريدا على أبوا ا املسنو  منن ش نعار أسنو  أ ركت حَّرا  أدوايب النيب 
 ،فنلم ر  با ْاهلنا يف املسنَّد فمنا رأينت يومناه كنان أكثنر منن ذلنك الينوم باكيناه كتاب الوليد يقرأ 

واهلل لو ر    أهننت تركوهنا علنى حاهلنا ين نل يناس منن املدينن ر : فسمعت سعيد بن املسيب يقول
الننناس يف يف حياتننه فيكننون ذلننك دننا يزهنند  ويقنندم قننا م مننن األفننا فننريق مننا أكننرم بننه النننيب 

 .التكا ر والتااْر
املسنيب و      لنو تركنوا لننا مسنَّد قنال سنعيد بنن  ،ويف رواي  ذكرها شيخ ا سالم ابنن تيمين 

هر ومننه ليقدم القا م فيعتن  .يبيناه على حالرهر وبيو  أدواجر
وأبننو  رأيتننين وأيننا يف املسننَّد فيننه ياننر مننن أصننحاب رسننول اهلل  :وقننال عمننران بننن أيب أينن 

ارجنن  بننن دينند ويهنننت يبكننون حننىت  ،وأبننو أمامنن  بننن سننك  بننن حنيننف ،ن عبنندالرمحنسننلم  بنن ْو
 :وقال يومذذ أبو أمام  ،أْو  الدمع حلاهت

                                                 

 (. 11/ )فت  الباري  - 
 .يطبع   هل  على هامش الر  على البكر  -4
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زا ن الدييا بيده  ليتكا ت ركت  حىت ي قص ر  الناس عن البناء وين ر ق الناس ما رض  اهلل لنبي هر ْو
 ." ع يف املوض34 على الر  على األْنا   ب  احلاشي وأحال يف 

 :يف يسنا ها عل  تثبت ألنهذه احلكاي     :أ يلا- 
 :حممد بن عمر الواقدي : األون 

  "وقال مرة  " لي  بثق "وقال ابن مع   " كذاب" :-رمحه اهلل-قال ا مام أمحد بن حنب  
  ." مرتو " :وقال البخاري وأبو حامت "يكتب حديثه
 ."احلديت  يوع الواقدي " :ينيدوقال ابن امل

  ." احلديت وعهو عندي دن ي"  :وقال ابن راهوي 
حننديت  ألننفكننان الواقنندي يننروي  ال نن    :قننال ينيبلسننين أن علنن  بننن املنند" :وقننال أبننو  او  

 ."ماله عندي حرف عنهسكتوا " :وقال البخاري ."غريب
 :ايظنر. ومصعب وغنريهت الصاغايمث  حممد بن يسحا   تو يقهوقد تساه  بع  الناس يف 

 .(441-5/445)يزان امل
 ." مرتو  مع سع  علمه" :وقال احلاف  ابن حَّر يف التقريب

 ."جممع على تركه "  :وقال الذهيب يف املسين ." مرتو " :وقال الذهيب يف الكاشف
 ."وع احلديتيكان " :وقال النسا  

 .له على ترمج  أقف مل،عبد اهلل بن ديد اهلذيل :اانثرني 
 .معاذ بن حممد األيصاريفيه وشيخه ته واقدي وقد تقدمت ترمجال :اوف اااسبرواانثرن 

 ،وقين  باسنقاط حممند الثناي ،معناذ بنن حممند بنن معناذ بنن ابنن أيب بنن كعنب :قال فيه احلناف 
 .   قبول من الثامنم ،معاذوقي  باسقاط 

 .وهو يو ا ا كول  واملرا  به تو يا ابن حبان ."ا   و  " :وقال الذهيب يف الكاشف 
أرسن  عنن " :عطاء ا راساي هو عطاء بن أيب مسلت ا راساي قال فيه النذهيب يف الكاشنفو 

  منن لويرس  ويدكثرياه   يكتصدو  " :وقال احلاف  يف التقريب ."معاذ وطا ا  من الصحاب 
 .(111)رقت  11 :ب) وايظر املراسي   بن أيب حامت ،"2ا امس  م 
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والننننذي يتعلننننا  ننننا  ، والوهنننناء ين مل تكننننن مكذوبننننفظكننننر أن هننننذه احلكاينننن  يف غاينننن  الوننننعف 
جيننين علننى  فامننناعليكننا أحكامننا عظيمنن  وينننا ي بالعمنن   وننموهنا  بننينوينسننبكا يب الصننحاب  وي
 .ياسه يف الدييا وارْرة

ين فنننيكت يانننراه منننن  :قولنننه يف هنننذه الروايننن  :قلنننت"  :وهنننذا شنننيخ ا سنننالم ي نننك فيكنننا فيقنننول
مثن   فمرا ه من كنان صنسريا يف عكند الننيب  احييأرًاا  اكر اهِا ،أصحاب رسول اهلل 

وعبد             أيب أمام  بن سك  بن حنيف ومث  حممو  بن الربيع ومث  السا ب بن يزيد 
 .طلح اهلل بن أيب 

فلننت يكننن بقنن  منننكت أحنند، لكننن يف سننك  بننن سننعد  ،علننى عكنند النننيب  فلمننا مننن كننان ديننزاه 
 ."ما  قب  ذلك أو سن  يحدق وتسع  فيكون قد ْالف، قي  تويف سن  مثان ومثاي 

 ."مثان ومثاي  أو يحدق وتسع  ع  ع م ر وما  سن : " وقال الذهيب يف الكاشف
                      وقيننننننننن  بعننننننننندها مثنننننننننان ومثننننننننناي منننننننننا  سنننننننننن  "  :وقنننننننننال احلننننننننناف  ابنننننننننن حَّنننننننننر يف التقرينننننننننب

 ."املا   ع  وقد جاود
املكتبنن  : ط -53 -50 ب)الننر  علننى األْنننا    وقننال شننيخ ا سننالم يف موضننع آْننر مننن

وكننان املقصننو  أن املسننَّد ملننا دا  فيننه الولينند وأ ْلننت فيننه احلَّننرة  : " بعنند كننالم لننه( العصننري  
ومل يبلنغ سنن التميينز النذي يننمر  ومل يبا ي  من أ ر  النيب  ،حاب كان قد ما  عام  الص
ىاا ةانسااوعاواضااربيهماعليهاارانعشاارااااروهمابرن ):  وقننال النننيب ،فيننه بالطكننارة والصننالة

 .(اوفر ياابيبهماف اانمضرجع
وكان بعد بوع ومثاي  وقد  ،ومن املعلوم بالتواتر أن ذلك كان يف ْالف  الوليد بن عبد امللك

ذكنننروا أن ذلنننك كنننان سنننن  يحننندق وتسنننع  وأن عمنننر بنننن عبننند العزينننز مكنننت يف بنا نننه  نننالع 
 .سن 

ري مننن التننابع  مثنن  سننعيد ابننن املسننيب وغننريه مننن وسننن   ننالع وتسننع  مننا  فيكننا ْلننا كثنن 
 .ويقال هلا سن  الاقكاء ،الاقكاء السبع 

وجابر بن عبد اهلل كنان منن السنابق  األولن  دنن بنايع بالعقبن  وحتنت ال نَّرة ومل يكنن بقن   
عنند  ومل يبنا بعنده دنن كنان بالسناه  ،وذلنك قبن  تسينري املسنَّد بسنن  ،من هن ء غريه ملنا منا 

يننه تننويف سننن  مثننان ومثنناي  وقينن  سننن  يحنندق ااعدي في  سننك  بننن سننعد السنن لنننيب مننو  ا
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كمنا قالنه أبنو حنامت   صنحاب الننيبوهلذا قي  فيه ييه آْر من منا  باملدينن  منن أ ،وتسع 
 .وغريه بسيتال
مننر عابننن أْننت  ( )السننا ب بننن يزينند الكننندي مثنن  ،وأمننا مننن مننا  بعنند ذلننك فكننايوا صننسارا 
النذي  (4)ييه ما  بعده عبد اهلل بن أيب طلحن  :وقي  ،ين  سن  يحدق وتسع يه ما  باملداف

 يف وجكنه منن الذي عق  جم  جمكنا رسنول اهلل  (5)يعوكذلك حممو  بن الرب ، حنكه النيب
 . سنه  الع وتسع وأما  سن  تسع وتسع   ،بذر كايت يف  ارهت وله    سن 

 .أسعد باست أسعد بن درارة ما  سن  ما   : مام  بن سك  بن حنيف مساه النيبوأبو أ 
الننيت ينقلكننا  وأفعالننهمننن التمييننز مننا ينقلننون عنننه أقوالننه  يكننن هلننت يف حياتننه  لكننن هننن ء مل 

 .مث  ما ينقله جابر وسك  بن سعد وغريمها ،الصحاب 
وابننن  ت  وسننبع نوأمننا ابننن عمننر فكننان قنند مننا  قبنن  ذلننك عننام قتنن  ابننن الننزبري  كنن  سننن   ننن

 ينندر  مل فكننن ء وأمثنناهلت مننن الصننحاب  ،عبنناس مننا  قبنن  ذلننك بالطننا ف سننن  بوننع وسننت 
مل يكنن باملدينن   وأين  بنن مالنك كنان بالبصنرة ،أحد منكت تسينري املسنَّد وي ْنال احلَّنر فينه
 ." وقد قي  ييه آْر من ما   ا من الصحاب 
 :القار ا يدفع قول يف هذه الدراس  م بينتهويف كالم شيخ ا سالم با ضاف  يب ما 

أما الصنف الثالت فكو ما ينبس  أن يعت  به و اف  عليه تلسيا بالصحاب  والتنابع  النذين " 
 ."وعلى رأس التابع  عمر بن عبد العزيز  ،فعلوا ذلك  حور من الصحاب 

 .فحاشا الصحاب  والتابع  من التلسي  للخرافا  والبدع
 .القار نسبه يليكت يق  هلت و  مج  فيما يا وصسار الصحاب  الذين ذكرهت  

 ول اهلل نسيري مسَّد رسعن الصحاب  فيما يتعلا بتالدفاع من شيخ ا سالم  افاذا كان هذ

                                                 

وقنال النذهيب  وقي  قب  ذلك، قال احلناف  ابنن حَّنر وهنو آْنر منن منا  باملدينن  منن الصنحاب ( هن 3)تويف سن   ( )
 (. هن04)وقي  ( هن 3)تويف سن  

 (.هن02)تويف سن   (4)

                   ، فيكنننننننون هنننننننو وحممنننننننو  بنننننننن لبيننننننند اللنننننننذان أ ركنننننننا (هنننننننن33)مل ينننننننذكر احلننننننناف  سنننننننن  وفاتنننننننه وقنننننننال النننننننذهيب سنننننننن   (5)
  . ين ص  ولكنه مل يص  عمر بن عبد العزيز عم 
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 القنار هنا لالنيت يقنول يف شن (1)ثنريةفماذا سيقول يف تلك املساجد الك، احلَّر فيه  ْالوي 
د شنناور يف ذلننك مننن حوننر مننن وقنن"  زعننن عمننر بننن عبنندا لعزيننويقننول أيونناه  يبنناه مننا سننلف قر 

أن احلكاين  النيت بنين عليكنا  باملدين  فدلوه على تلك املواقع ومنع ابع الصحاب  وشاور كبار الت
 !؟  تدل عليه و  حتتملها م القار داه ب  قد تدْ  يف حد البطالن فقد محلكا جضعيا  

 . يسلل اهلل لنا وله العافي  من األ واء واألهواء
ا:(11ص)اار ئان رلااندكتي ا

  :بن راهوي وقال يسحا  بن يبراهيت "
  د يب الصنالة يف مسنَّد رسنول اهللوالقصنينزل منن شنلن منن حن  املنرور باملدينن   مل ودا" 
قدميننه والعمننو  الننذي كننان  ومننواط  ديننهلتننن  برؤينن  روضننته ومننننه وقنننه وجملسننه ومالمنن  ياو 

ننرهو ننن عبننالوح  فيننه عليننه  جنينن  ويننننزليسننتند يليننه  وقصننده مننن الصننحاب  وأ منن  املسننلم   م 
 ."بذلك كله  روا عتبا
ي    واألمنر كمنا ذكنر.(النر  علنى األْننا  ) و ،للقاض  عيناك (ءال اا)على  القار وأحال 
 .عليهذ ما يْنأن فيه 

 :والكالم عليه من وجوه
 .اهيت الاقيهيسحا  بن يبر  :(الر  على األْنا  ) و (ال ااء)ين املوجو  يف ك  من  :األول 

 !ابن راهويه :ولي  كما ذكر
 !؟فال أ ري أهذا سكو منه أو حص  عن قصد

 ظاهر أن هذا الاقيه غري ابن راهويه وال
ويمننا هنو منن كبنار أ من  احلنديت وين كنان منن  ،ن ابن راهويه مل ي نتكر بوصنف الاقينهأل - 

 .أعظت الاقكاء ويقرن بلمحد
ه كلمحننند وال نننافع  ومالنننك راهوينننه ومنننن أمثالننن أن هنننذا الكنننالم يسنننتبعد منننن يسنننحا  بنننن -4

 .، ب  هذا ي به كالم املتلْرينوالبخاري
بنن راهوين ، وذكنر أن ابنن راهوينه منن يسنحا  بنن يبنراهيت ترمجن   :يف احلاشني  القار ذكر  -5

 .والواقع أن أمحد ويسحا  قرينان، وين كان أمحد أعلت وأفو  !شيوخ أمحد

                                                 

 .ذكر القاريء يف موضع آْر أهنا  ال ون مسَّداه  ( )



 

 

 

   

نع أن يلْذ العامل من ق و  يصري بذلك من تالميذ هنذا القنرين  ،رينه ودن هو أصسر منهو    
 .أو من هو أصسر منه

ه نننيت ووكينننع وال نننافع  و ننن  بنننن سنننعيد القطنننان وابنننن مكننندي : وألمحننند شنننيوخ ك ث نننر مننننكت
  .وغريهت

يسنننحا  بنننن يبنننراهيت بنننن ميسنننرة اللخمنننن   :يبننندو أن املنننرا  باسنننحا  بنننن يبنننراهيت الاقينننه -2
، دننن أْنذ العلننت عنن البنناج  وقاسنت بننن أصنبغ وغريمهننا املننالك  املنذهب الطليطلن  مث القنرطيب

 .(31-34ب( )الديبايب املذهب)ايظر .أربع و س  و المثا   :سن  ا نت ، وقي : تويف
الصننننالة يف املسننننَّد النبننننوي، والصننننالة يف  :هننننذا يسننننحا  بننننن يبننننراهيتالظنننناهر أن مننننرا   -1

 .  التمس   ا على طريق  أه  البدع ،كرهالروض ، ومعرف  املنن والقن وسا ر ما ذ 
 طننب عليننه   النكنن  عننن التمسنن  بنناملنن الننذي كننان :والرجنن  مننالك ، ومننن مننذهب مالننك

 .فكيف بسريه عليه ويلمسه فيَّل 



 

 

 

   

 ي القارئ
 
 مل تثبت عنهم ا  لف آثارنسب إىل الس

 :(4 ب) انار ئ رلا

 ،مسنَّده النذي بنناه) الننيب  عن السنلف تندل علنى أن ا بقناء علنى آ نار النصوبهذه " 
 ."ا عتبار  ذلك مقصد شرع  فا دتهومو  ( مننه ،بيو  أدواجه

ا:أ يلا-
الذي  بت  بوتناه مقطوعناه  ين هذه ار ار اليت تنسبكا يب السلف مل تثبت يف غري مسَّده 

 .به واستمر وسيستمر ين شاء اهلل يب يوم القيام 
ب  جر  عليه سنن  اهلل يف ْلقنه أينه   يندوم شن ء  ، يباأما ار ار األْرق فما  بت منكا مل

 .منكا يف هذه الدييا

         باجلكننننننا  وا هتمننننننام    حممنننننند لاهتمننننننام الصننننننحاب  بتبليننننننغ رسنننننناومننننننن األسننننننباب الواضننننننح  
ق قب  ذلك باحملافظ  على القرآن الكر  الرسنال  املعَّنزة ا الندة النيت حتند  يف ي رها وا هتمام 

ن وا ينن  فعَّننزوا أن يننلتوا بسننورة مننن مثلننه فحننافظوا عليننه بتوفيننا اهلل هلننت ووعننده  ننا اجلنناهلل 
 .واحدوتعليمه وي ره فلت يوع منه حرف  الصا   ااظه مث عملكت بذلك

 كننننت ا  ر  ، وتننننبعكت و    ءفلننننت يونننع منكننننا شنننن   يبننننيكت صنننلى اهلل عليننننه وسننننلتنوحنننافظوا علننننى سنننن
              وحاظكمننننننا صننننننلى اهلل عليننننننه وسننننننلت لهباحسننننننان يف احملافظنننننن  علننننننى كتنننننناب اهلل وسننننننن  رسننننننو 

 .رو طسوال يف الصدور
يوصننن  أصنننحابه بنننالقرآن وا هتنننداء بنننه ويوصنننيكت بسننننته وسنننن  ْلاا نننه  وكنننان رسنننول اهلل 

  .الراشدين ويلمرهت بالرجوع يب ذلك عند ا ْتالف
ا لياننن   بننن  أيكنننر ،ومل يوصنننكت أبنننداه باحلاننناع علنننى األمننناكن النننيت صنننلى فيكنننا أو جلننن  فيكنننا

وتتبننع  ،علنى مننن يتتبننع األمنناكن النيت صننلى فيكننا رسننول اهلل  -رضنن  اهلل عنننه-عمننر الراشند 
 .ومل ينكر عليه أحد من الصحاب  ،من باب أوب اغريه

يف مكنان  املننع منن الصنالة - رضن  اهلل عننه-مراه م نروعاه أليكنروا علنى عمنر ولو كان ذلك أ
 .صلى فيه رسول اهلل 



 

 

 

   

احلااع على املسناجد النيت تنزعت احلكاين  أن عمنر بنن عبند العزينز قنام ببنا كنا  يرم  يب القار 
 حوننر مننن الصننحاب  أو بعوننكت و  ننوروت و ون  ، وكننان هننذا البننناءعلننى مواقننع الرسننول 

 .ْرط القتا  ي با  ذلك



 

 

 

   

 بطالن نسبة التربك باآلثار إىل الصحابة والتابعني
ا:(11ص)ااانار ئ رلا
والتننن   ..ومننو ذلننك.. .و ور، وآبننار ، التننن  بار ننار النبوينن  مننن مسنناجد :الاا نندة الثايينن " 

ويقن  عنن  ،بوعنونملتوعلينه األ من  ا ،ومتعلقاتنه أمنر م نروع فعلنه الصنحاب  والتنابعون بالنيب 
 .يتن   ا ا مام أمحد أيه كايت لديه شعرة من شعر النيب 

بنن   ،لقطعنن  بثبننو  اتصننال األ ننر بننالنيب   ي ننرتط فيننه العلننت ا والتننن   تعلقننا  النننيب 
 .املسا   ال رعي سا ر يكا  لثبوته الظن الراج  كما هو ال لن يف 

العلت القطع  بلن تلك ال نعرة النيت كنان يتنن   نا   -رمحه اهلل-وي  فكيف توافر لإلمام أمحد 
نن هن ،( )قريان ويصنف منن الزمنان وب  النيب  ينهوب كايت من شعر النيب  ذه ال نعرة ْو

من رواي                    يف ترمج  ا مام أمحد " سري أعالم النبالء"   الذهيب يف ذكره احلاف
 .( 4 4/  )وأحال على سري أعالم النبالء  "ابنه عبد اهلل 

ا:أ يلا-
بنن اقد سبا بيان بطالن ما يسبه يب الصحاب  من العناي  واحلااع على ار ار وم اورة عمنر 

 .يز يف بناء املساجد عليكاعبد العز 
الننندور وار نننار و  املسننناجد أن التنننن  بار نننار النننيت ذكرهنننا منننن القنننار ع  ويف هنننذا املبحنننت يننند  

 .واربار أمر م روع فعله الصحاب  والتابعون
 :ومن يطالبه بلمور

 .ي با  هذه امل روعي  من كتاب اهلل ومن سن  رسوله  - 
يتنكننننون باملسنننناجد والنننندور أهنننننت كننننايوا  وي باتننننه مننننن فعنننن  الصننننحاب  بالنقنننن  الصننننحي  -4

 .ه با باته من أقواهلت و عووت الناس يب ذلكبوكذلك يطال ،هذا التن  هو وما ،واربار

مننا ينننوع التننن   وقنننع غننزوة بننندر وموقنننع غننزوة أحننند وموقننع غنننزوة ا ننند  وجبننن  أحننند  -5
 !؟اخل...حراءوجب   ور وجب  

                                                 

ويص  ا مام أمحد يب رسنول اهلل  القار سون وما   سن    ما ذكره ومولد ا مام أمحد أربع و  ب  وفاة النيب  ( )
 تسمى بالثال يا بوساط   ال   رواة فقط يف حوايل  المثا   يسنا  . 



 

 

 

 6 

كنننا قطعننناه منننن الطننن  واحلَّنننارة للسنننَّو  عليكنننا وهننن  يتخنننذ من ،وهننن  يتنننن  برتا نننا وحَّارونننا
 ! ؟والتمس   ا كما ياع  الرواف 

 ،وهن  تسنتطيع أن تنر عكت عنن فعن  ذلنك ،ا ذلنكفك  تلمن ا رافي  أن ياعلنو  ،  :ين قلت
 ومنننا هننن  التننندابري الالدمننن  النننيت سنننتتخذها لنننر عكت عنننن ذلنننك وقننند عملنننت هلنننت هنننذه الدعايننن 

 !؟العريو 

كحصننننن كعننننب بننننن األشننننرف   ا عتبننننارعننننوتكت هننننذه يب هنننن  تنننندْ  احلصننننون يف   -2
وه  تقنرت  علنى احلَّنايب ،وحصن مرحب خبين ،ارطام اليت ذكرواكذلك و  النوري اليكو ي،

 !!؟به لالعتبار  ودوار املدين  أن ي دوا الرحال يب ْين مل اهدة حصن مرحب يف ْين

زوا  غننمواقننع عننن كنن  ت وهنن  يبحنن !؟وهنن  تقننرت  علننيكت شنند الرحننال يب بنندر وحننن  وتبننو 
  !؟واليت بلست تسع ع رة غزوة الرسول 

 ! ؟واحلااع عليكا هذه ار ار وه  عند  أ ل  على م روعي  البحت عن
يننننا أْنننن  يكانننن  املنننننمن  كتنننناب اهلل وسننننن  رسننننوله صننننلى اهلل عليننننه وسننننلت ومننننا  و يننننه الثقننننا           

ا العلمناء اجلنا ون فكنايوا أعظنت النناس من سرية يبيكت صلى اهلل علينه وسنلت ، ولقند تاقنه منكن
 .تل راه وأعظت اتباعاه لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلت يف ك  امليا ين ا سالمي  

ومنكننا  ،ار ننار ا سننالمي  املتعلقنن   ننا بعنند العكنند النبننوي مننن عصننور التنناريخ ا سننالم  -1
يف حنارة  ربطن  النيت كاينتومنكنا املندارس واأل ،الثال ون مسَّداه اليت بناها عمر بن عبند العزينز

احلسنن بنن علن  بنن أيب  كتبن  عنارف حكمنت والنيت بنينت يف مكنان بينت السنبطمو األغوا  
 .-رض  اهلل عنكما  –طالب 

ه  ودم البيو  والعمارا  اليت بنيت يف هذه املنواطن لنعيند تلنك ار نار لالعتبنار  نا والتنن  
 .يريد هلذه امل كل  حاله  !؟ل يصنع جتاه هذه امل ك دراهنا وأتربتكا أو ماذا 

ا:وغيرهائنلار اونايلابعداهِاا
وريقننه وعرقننه  كننايوا يتنكنون ب ننعر رسننول اهلل  -رضننوان اهلل علننيكت –صنحي  أن الصننحاب  

 .وهذه قد ايتكت بوفاته عليه الصالة والسالم فال وجو  هلا ،ووضو ه
ن تتبع آ اره واألماكن النيت صنلى أما تتبع آ اره فلت  ا  عن صحابته الكرام وا لااء الراشدي
 .حراء فيكا أو مواقع السزوا  واجلبال اليت صعد عليكا أو غار  ور أو
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 ،أيننه هنننى قصنند الصننالة يف مكننان صننلى فيننه النننيب  –رضنن  اهلل عنننه  –بنن   بننت عننن عمننر 
 .وأقر ه الصحاب 

با ااناعلا انع) :يهنت استاا وا هذا من قول رسول اهلل  :، ب  يقولوهذا من عما فقككت
وقالنت عا  ن   ،رواه ابن عبناس وعا  ن  (1)(وي اأنويرئهمااسرجد انيهيواوانبىر نااْخِواا
 .( ذر ما صنعوا  ) :عند روايتكا هلذا احلديت

فمنا بالنك  فاذا كان اليكو  والنصارق لعنوا ألهنت اختذوا قبور أيبيا كت مساجد تكر اه وحباه هلنت
 .اليكبتتبع آ ارهت وبناء املساجد ع

يب ين اهليام  ذه ار ار ين ي يب السلو الذي يطسى على رسا   الرس  وين ي يب حتويلكا 
 !!أو ان

ةابيُيْماَوالَاَْاُاينُايْااَعلَا اانلّا يا يالَّاانْا﴿ :قال تعاب ااَلاَْاْلُليْاافي اوي ساي ةا)ا﴾َحاقَاةَراَأْهَ ااْنييَتربي
أالا )لنننه حصنننيا  لريمننن   نننا اجلمنننار  تحينمنننا التقطننن وقنننال رسنننول اهلل ،ا(171:انبسااارء

 .( )( ركماوانلليا نمراأهلكااَا وليماانلليبمث اهِهافر ايااو ةَّا
الاْ رونااا اكماااراأتااارلاانبىااار نااباااَااااارةما نماااراأناااراعوااادافاينااايااعواااداانا ) :وقنننال 
 .( )( و سين 

 :والنبوينن  اسننتاا  أصننحاب حممنند الكننرام والتننابعون هلننت باحسننان مننن هننذه التوجيكننا  الربايينن 
ن سننن اليكنو  والنصنارق أليه م  فكا وا أياسكت عن تتبع آ اره ،وا طراءا بتعا  عن السلو 

كتنناب وسنننن  فاسننتقامت عقا ننندهت ومنننناهَّكت منننن   ء بننه حممننند ، واهتمنننوا  ننا جننناوالننو ني 
اله فكنان منن آ ناره منا تنراه الينوم منا ومن ْالاكت فامننا يننك  هنن  اليكنو  والنصنارق  ،وأعماهلت

مننا تننراه عننند هننذه و أو م نناهد علننى القبننور وار نار  يف أعمنال الننرواف  وا ننرافي  مننن مسناجد
 .من الوال   وال ركيا  املساجد وامل اهد

                                                 

 .( 4ب ) تقدم خترجيه(   )

 (.4ب)سبا خترجيه يف  (4)

 (.4ب)سبا خترجيه يف  (5)
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 ماذا وراء هذا التأصيل
 : تعلقا  النيب منصاله ومقعداه التن  ( 4 ب)  انار ئوةايلا 
يكان  لثبوتنه الظنن النراج    بن  ،بنالنيب   ي رتط فيه العلت القطعن  بثبنو  اتصنال األ نر " 

 ."كما هو ال لن يف سا ر املسا   ال رعي  
  :أ يلا-ا

 !؟ ذا التلصي  القار  ماذا يقصد
أن  هن  يصند  منثاله  عنوق ؟ه  يريد أن يقب   عاوق ا رافي  والقبوري  واملتلكل  بار ار 

نن وأن لننه ،بنندهل  الكبننري يف املسننَّد النننيب  أ ننر ق نند م  ٍ  يف اهلننند وباكسننتان ور ننا تركيننا  ا ر  ع  ش 
 !!القار  للتن   ا بناء على فتوقالرحال يليكا هذه البلدان أه  في د  ،وغريها من البلدان

هننذا مسننَّد أيب بكننر وهننذا مسننَّد عمننر وهننذا مسننَّد علنن  وهننذا مسننَّد فاطمنن   :ويذا قينن 
ا  الباطل  صندقنا هنذه الندعاوق وهذه املساجد الثال   اليت يقلتكا احلكاي ،وهذا من  الناق 

 !!وسلكنا مسلك اليكو  والنصارق يف تتبع آ ار أيبيا كت وصاحليكت ،وأقبلنا على التن   ا
بننن   ،ينننه مل ي نننبع هننننت اجلكنننال وا نننرافي  ار نننار املنسنننوب  يب رسنننول اهلل ي :ئنلاااار اأ ااايلاوا

وعظموهننا وارتكبننوا حوهلننا مننن هلننت آ ننار فقدسننوها  تٍ ي ننعر ذهبننوا يقدسننون آ ننار أينناس صنناحل  ا   
 وجمكنول احل  طن، ب  ذهبوا يقدسون آ نار أيناس والبدع ما يندق له جب  ا سالم ال ركيا 
ينن  وغريهننا مننا يبكنن  كنن  منننمن غيننور علننى رسننال  حممنند وحيوايننا   رسننال    مننن محننري ْو

 .التوحيد وا  ان وا ْالب هلل رب العامل 
ا:أ يلوا

ي  عنن طرينا  محد أينه   يقبن  أن هنذه ال نعرة منن شنعرا  الننيب الذي يعتقده يف ا مام أ
العنندول الثقننا  الوننابط ، وهننو مننن موالينند أربننع وسننت  وما نن ، فعكننده قريننب مننن عكنند النننيب 

، بينه وب  رسول اهلل  :وله أساييد  ال ي  كثرية  أي   ال   من الرواة،  نالثكت الصنحايب 
  :فاذا قال ا مام أمحد
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ننر  ع نننر النننيب اي ان  حنند ين عبنند الل ننهر بننن  رين ننارا ع نننر  نننا س نناٍ  الَاَْااْدُخُليااعلاا ا)  :قننال بننن ع م 
افَا َاَْاْدُخُليااعلايهما ََ افَا يْ اناماَُْيينُاياابَاركيي ََ بُياا يالَّاَأْ اَُْيينُاياابَاركيي َِ اُعا ََ ة ِي اانَّ ااْنَاْيُي َهُناَلءي

ْثُ ااراأَا يَوُيْمااي  .(1)( َ ربَاُهمْاف ن اَأَخرُفاَأ ْاُةىي
 .فكلمنا أْذه ا مام أمحد مرن يفر رسول اهلل 

 !؟فك  يقاس على ا مام أمحد ا رافيون وامل عوذون يف القرن ا ام  ع ر
  .؟وه  تقاس أساييد ا رافي  األفاك  على هذا ا سنا 

اا:(11ص)ااانار ئ رلا
الصنحاب  كنايوا  سنحون أينديكت علنى وملا سنذ  ا منام عنن التنن  بناملنن أباحنه واسنتدل بنلن "

 ."يوع يده ال ريا  عليكا عندما  طب  وكان النيب  ،رماي  املنن
 .مث أحال على سري أعالم النبالء للحاف  الذهيب

  :أ يلا-
وقند  بنت أن عبند اهلل سنلل أبناه عنن "  :يب سري أعالم الننبالء فوجند  النذهيب يقنول رجعت  

  أرق بنذلك بلسناه أعاذينا اهلل  :فقنال ،( )و ن  احلَّنرة النبوين  من يلم  رماين  مننن الننيب 
 .ويياكت من رأي ا واريب ومن البدع

                                                 

ويف أبنواب أْنر ومسنلت ( 3 22)ويف املسادي حنديت ( 255)والبخاري يف الصالة حديت ( 4/3)أْرجه أمحد  ( )
 (.4304)يف الزهد حديت 

 : قلت أليب عبد اهلل يعين أمحد بن حنب  : قال أبو بكر األ رم   وهنا  رواي  عن ا مام أمحد تنق  هذه الاتوق(  4)
أمنا املننن  : فقنال؟ فناملنن  : قلنت لنه. منا أعنرف هنذا  :فقنال ؟ سن  بنهم  ت  وين      قن النيب صلى اهلل عليه وسلت     ن

أيننه  : عمننر شنن ء يروويننه عننن ابننن أيب فننديك عننن ابننن أيب ذ ننب عننن ابننن : قننال أبننو عبنند اهلل ،قنند جنناء فيننه ،فنننعت
وينروون عنن  نىي بنن سنعيد أينه حن   : قلنت. ويروويه عن سعيد بن املسيب يف الرماي   : قال. مس  على املنن 

قين  . لعلنه عنند الونرورة وال ن ء : مث قنال . أرا  ا رويب يب العرا  جاء يب املنن فمسحه و عا فرأيته استحسنه 
رأيت أه  العلت من أه  املدينن     سنويه ويقومنون : القن وقلت له يهنت يلصقون بطوهنت  دار  : أليب عبد اهلل

بننليب هننو وأمنن  : مث قننال أبننو عبنند اهلل .  يعننت وهكننذا كننان ابننن عمننر ياعنن :  فقننال أبننو عبنند اهلل. ياحينن  فيسننلمون 
 (541/ ) (املستقيت اقتواء الصراط)ايظر   " . صلى اهلل عليه وسلت

تتم ننى منننع منننك  الصننحاب  و  سنننيما عمننر بننن ا طننناب رضنن  اهلل عنننه، بننن   وهننذه الرواينن  أسنند  وأحكنننت  ألهنننا
 .أمحد ياسه  متتم ى مع عم  ابن عمر الذي يقله ا ما



 

 

 

 1 

واسننتدل بننلن الصننحاب   : " هننذا يننص ا مننام الننذهيب أمامننك ولنني  فيننه قولننك :ائنلااار اأ اايلا
 " .كايوا  سحون أيديكت على رماي  املنن 

 ! العظيم  ؟فلين األماي  العلمي  و  سيما يف هذه األمور 
فكننت الاننر  بنن  رأي ينسننب يب يمننام مل  ننت  علننى عملننه اَّنن ، وبنن  رأي ينسننب يليننه أيننه 

 !احت  عليه بعم  الصحاب ، والواقع خبالف ذلك ؟
 !ملاذا قولت ا مام أمحد واحلاف  الذهيب ما مل يقو ه يف هذه القوي  ؟

ان  منا علينه الصنحاب  والتنابعون النذين وملاذا تتعلا برواي  عن ا مام أمحد لعله رجع عنكنا، وتس
 !مل ينق  عنكت التمس  باملنن ؟

 .وهذا سعيد بن املسيب يكره التمس  باملنن 
نا الاو  بن  ك  عنن  ( : مكتب  الرشد: ط/1/401)قال أبو بكر بن أيب شيب  يف مصناه 

ةاادهاعلاا ااأناا اكاارهاأ اةضااع)ا : سننايان عننن عبنند اهلل بننن يزينند الليثنن  عننن سننعيد بننن املسننيب
ا(ا.اانمبور

 .وهذا ا مام مالك رمحه اهلل يكره التمس  باملنن 
وكارها": حتقينا حممند حامند الاقن ( 540ب)قال شيخ ا سالم يف اقتواء الصراط املسنتقيت 

 .كما كرهوا التمس  بالقن   ارنكاانتمسحابرنمبور
 . ْ ب  صسرية حمرتق  فلما اليوم فقد احرت  املنن وما بقيت الرماي  ويمنا بق  من املنن

ص فيه  . (1)فقد دال ما ْر
رأينت ابنن عمنر وغنريه : وروق األ رم باسنا ه عن العتيب عن مالك عنن عبند اهلل بنن  يننار قنال

 ".يقف على قن النيب صلى اهلل عليه وسلت فيصل  عليه وعلى أيب بكر وعمر
وغريمهنا منن الصنحاب   ك أص  ألن أبا بكر وعمنرلوقول ما"  :قال ال يخ حممد حامد الاق 

يوع أو شبه من عمن  أهن  اجلاهلين   هوالتمس  باملنن في ،مل يكويوا يتمسحون باملنن و  بسريه
وأمننره  -رضن  اهلل عنننه-عمننر  ومن هنننا كننان غونب،يف تنككنا بآ ننار الصناحل  واختاذهننا أو ايناه 

 حرصه على محاي  التوحيدن أفقكه لدين اهلل وأابقطع شَّرة البيع  فَّزاه اهلل ْري اجلزاء فما ك
". 

                                                 

 .ولو أن املنن احرت  يف عصر ا مام أمحد أو قبله ملا متس   به (   )



 

 

 

 1 

املننن ومنا بقينت الرماين    حرت اوأما اليوم فقد " :اَا يلاشيخاااس ُاانار ئه اةستييداف
 ".ق  من املنن ْ ب  صسرية حمرتق ويمنا ب

نننص فينننهو   نننيخ ب  نننت  القنننار  ألن !؟هننن  يسنننتايد منننن قنننول شنننيخ ا سنننالم وقننند دال منننا ْر
 .سالم يوافا رأيهأن شيخ ا  ا سالم يذا تصور ولو ْطل
هلننا يبننا  مل املباركنن  الننيت هوغننريه مننن آ ننار   نننن رسننول اهلل  والتمسنن والننذي ينندعو يب التننن  

ويمنننا جيكنند ياسننه لنصننرة ا رافنن   ،العظننيت والعقنن  السننليت فامنننا ينندعو يب خمالانن  ال ننرع ،وجننو 
 !!يدري أو  يدري حيتوا رافي  من 
أمحند بنن  قنرأ  علنى" :ذهيب منا رواه عنن ابنن عمنر حينت قناليقن  هننا عنن النأو ذه املناسنب  

حونوراه أْنينا أبنو احلندا    أْنينا أبنو علن ،عنن أيب جعانر حممند بنن أمحند ،املعمنر تاملنع عبد
حد نا حممد بنن عاصنت حند نا أبنو أسنام  عنن عبيند اهلل عنن  ،حد نا عبد اهلل بن جعار ،يعيت
مسعنننا جنننزء حممننند بنننن عاصنننت  .(انبوااا ااأنااا اكااار اةيااارهاااااسا وااار) :عنننن ابنننن عمنننر ،يننافع

 .(4/510 )سري يعالم النبالء " با تصال 
تنابع حممند بنن عاصنت  نىي بنن معن  و ( 41)عاصنت الثقان  بنرقت  يف جزء حممد بننهذا األ ر 

   ( .14 ب )راجع الر  على األْنا   . يف أيب أسام  فاأل ر صحي  
كان ابن عمر يذا قندم منن سنار أتنى : قالعن معمر عن أيوب عن يافع  " :الردا  وقال عبد
السنالم علينك ينا  ،يا أبنا بكنر لسالم عليكا ،السالم عليك يا رسول اهلل :فقال ،قن النيب 

فنذكر  ذلنك لعبيند اهلل  :قنال معمنر ،وأْنياه عبد اهلل بن عمر عن ينافع عنن ابنن عمنر ،تاهأب
 "ع اذنكا الاابَاعمرفاارانعلماأكداًااَاأ حربا سيلاانا :فقال ،( )بن عمر

وال اهد منه ما ينكد الننص األول منن أن ابنن عمنر كنان ينكنى عنن من  القنن ولنو كنان  سنه 
 .وصاحبيه لنيب عنه يافع الذي كان ي اهد ديارته لقن النق  ذلك 

ننوقن   أيننه مننا كننان يطينن  الوقننوف عننند قننن النننيب  :وانشاارهداانثاارن  يسننلت  يمنننا ،ي صنناحبيهر  بنٍ
 .ْايااه مث ينصرف تسليماه عليكت مجيعاه 

                                                 

 ق ،  بت، قدمه أمحد بنن صناحل : هعبيد اهلل بن عمر هذا من أكابر علماء املدين ، قال احلاف  ابن حَّر يف ترمجت ( )
منن ا امسن ، منا  سنن   ،عن عا    على الزهنري عنن عنروة عنكنا على مالك يف يافع وقدمه ابن مع  يف القاست

أي أيه ما  سن  أربع  وما  ، أي أيه أقدم من مالك، يذ هو من الطبق  ا امس ، ومالك من " بوع وأربع  ع 
 . لناس بلحوال أه  بيته وأحوال الصحاب ، ْاص  ما يتعلا بقن النيب السابع ، وعبيد اهلل من أعلت ا



 

 

 

   

بالنيب  استسا واور ا ويبكون ويوَّون  ويدعون كثرياه  فالذين يطيلون الوقوف عند قن النيب 
 ؟و   لي  للناس ي  فع  ابن عمر فايظر كيف  الاويه ،وصاحبيه! 

قننند اياننر  مننن بنن  الصننحاب   ننذا العمننن   -رضنن  اهلل عنننه-أن ابننن عمننر  :وانشاارهداانثرناا 
  كت و  يف حنال قندومكت منن سنار و ت  يف حال يقنام حاب  ما كايوا يلتون قن النيب فالص

 .عند يرا وت للسار
وجيلويننه   بننون رسننول اهلل  -افيننونو  سننيما أهنن  هننذا العصننر و  سننيما ا ر -فكنن  الننناس 

بنننلرواحكت وأمنننواهلت و بوينننه أكثنننر منننن  النننذين كنننايوا يادوينننه  أكثنننر منننن أصنننحاب حممننند 
 !؟اسكت وأمواهلت وأبنا كتأي

نعبا ااناعلا اانيهايواوانبىار نااَّخاِواا) :منن قولنه  –رضوان اهلل علنيكت  –لقد فكموا 
  ااَاكر ا وليماكرنيااةتخِو ا وي اأنويرئهمااسرجدا) :قولهو ، (1)( وي اأنويرئهمااسرجد

 .( )(أالاف اْتخِواااناوي ااسرجداف ن اأنهركماعَاذنك
اكيثماراكباتمافا  االاْت) :وقوله  يما وي اُاو اليااعلا َّ خِواا ور اعيداًاوالاْتخِواابيْي

 .( )(  ْيماْوللب 
التعلننا بقنننه والسلننو فيننه فكننايوا يصننلون عليننه وهننت يف بيننووت  مننن لقنند فكمننوا حتننذير النننيب 

 .ْوهلت مسَّده وأعماهلت ويف مساجدهت ويف صلواوت وعند  
أرشننند  وطنننريقتكت يف التعامننن  منننع آ ننناره  ،قشننند وأهننندفطنننريقتكت يف التعامننن  منننع رسنننالته أر 

 .واحتياطاه هلالرسالته الطر  وأهداها وأشدها محاي  

                                                 

 .( 4ب ) تقدم خترجيه(   )
 .(154 )أْرجه مسلت  (  4)
 (.4/441)أْرجه أبو  او  يف سننه (  5)



 

 

 

   

 ال يصح قياس البقاع التي صلى فيها النبي 
 من جسده على وضوئه وما انفصل

ا:(ا11-11ص)ااانار ئ رلا
أو سننقط  ،ه فيكنناو صننب  وضننوءتانن  فيكننا أ ومنننه قصنند اربننار النبوينن  الننيت يقنن  أن النننيب " 

ن  بال نرب منكنا فكنذا بقصند التن ،كبذر أري  اليت سقط فيكنا ْامتنه  ،من متعلقاته فيكا ش ء
   فننر  يف احلكننت بينننه وبنن  وضننو ه  يننه متاننرع مننن مسننلل  التننن  بننالنيب أمننر م ننروع أل

              وكنننننذلك قصننننند البقننننناع النننننيت صنننننلى  فيكنننننا  ،يب التنننننن  بنننننه (1)النننننذي كنننننان الصنننننحاب  يتسنننننابقون
 يننه متاننرع مننن مسننلل  التننن  بننالنيبأل ،أمننر م ننروع اوالتننن  بالصننالة فيكنن( املسنناجد النبوينن  ) 
، ولنني  مننع املننايع   ،و بنت مننن فعنن  كثننري منن الصننحاب  والتننابع  وفيننه يننص قطعن  مرفننوع

 ." -رض  اهلل عنه-سوق حديت موقوف على عمر بن ا طاب 
اا:أ يلا-
 ! ؟"اربار النبوي   " :مي هذه التسيب من سبقك  - 
 ! ؟كت عد  هذه اربار -4

  أعننرف أينننا يب ارن منننن اربنننار بذنننراه بصنننا فيكنننا رسنننول اهلل ي  بذنننراه واحننندة هننن  بذنننر  -5
كنايوا يسنافرون يليكنا   والتنابع و  يعنرف أن الصنحاب   ،بوين نومل يسنمكا أحند بنالبذر اليبي  احلد

 .للتن  و   عوا يب ذلك

فمننا   ،مننن املديننن  قر نناوعلننى  يف عكنند عثمننان سننقط فيكننا ْننامت رسننول اهلل  الننيت وبذننر أرينن 
 .يذهبون يليكا ليتنكوا بال رب منكا  كان أصحاب رسول اهلل

 ! ؟فلماذا مل يقت به الصحاب  اه عو م ر  اه فلو كان الذهاب يليكا للتن  أمر 
د هو وأصحابه ماءها وجملا وص  يليكا  ومنكا أن رسول اهلل  ،، وهلا قص وهنا  ع  تبو 
 ،فسرفوا بليديكت من الع  قلياله قلياله حىت اجتمع يف شن ء ،ب  ء من ماء مث  ال را  يب   

                                                 

فنر   ويذن فقند كما كايوا يتسابقون يب وضنو ه، ،ي  هذا قياس باط ، ولو كان   فر  بينكما لتسابقوا يب بذر أر  ( )
 .عن أن يتسابقوا يليه الصحاب  حيت مل ينق  عن أحد منكت التن   اء أري  فواله 



 

 

 

   

فيه يديه ووجكه مث أعا ه فيكنا فَّنر  العن   ناء منكمنر حنىت  وغس  رسول اهلل :قال معاذ
 ( )."استقى الناس منه 

أو يذا منروا  نا فعلنوا ذلنك  ،بال رب منكافلت يسمع أن الصحاب  كايوا يسافرون يليكا ليتنكوا 
 !؟ كافك  تنص  الناس ارن ب د الرحال يليكا للتن   ا،تنكاه  ا كا

النننيت يف  وهننن  ي نننرع للنننناس ارن التسنننابا يب بذنننر أريننن  ويب عننن  تبنننو  ويب اربنننار األْنننرق
 !؟ه  كان الصحاب  يتسابقون يليكا كما كايوا يتسابقون يب وضو ه! ؟ذهنك

 !!، فبط  قياسهالقار ش ء دا يتومهه  يكن منكتييه مل  :انجياب
 !؟أن تالته باقي  يب يومنا هذامث ه  هنا   لي  يثبت 

فكنن  شننرع اهلل التننن   ننذه  ،ورسننوله هننو املبلننغ ،ين الت ننريع لنني  ي  هلل واحلكننت لننه وحنندهمث 
 يف القيننام بننه قصنر أ منن  ا سنالمو ،ر الصننحاب  يف القينام  ننذا األمننر امل روعص نوق   وموهننا اربنار

 !؟
وعرقننه   والتسننوي  يف احلكننت بنن  اربننار املننذكورة وبنن  وضننو ه التاريننعومننن سننبقك يب هننذا 

 !؟املناصل  من جسده ال ريف   األموروخنامه
ومن سبقك من الصحاب  وأ م  ا سالم يب القول   روعي  قصد البقاع اليت صلى فيكا النيب 

؟! 
-503/ ) (املسنننتقيت اقتونناء الصنننراط)يف  -رمحنننه اهلل- سااا ُااباااَاْيميااا  اارلاشااايخاااا-

وا سنننتنان بنننه فيمنننا فعلنننه وبننن  ابتنننداع بدعننن  مل  فيَّنننب الانننر  بننن  اتبننناع الننننيب "  :(534
  .يسنكا ألج  تعلقكا به

به مع ايتااء  وفعلناه من ت بكاه  من املباحا  لسببا  فعاله  وقد تنادع العلماء فيما يذا فع  
  .لك السبب فمنكت من يستحب ذلك ومنكت من   يستحبهذ

كنان يصنل  يف تلنك البقناع النيت   الننيب  فان  ،يب فع  ابن عمر رض  اهلل عنكمار  وعلى هذا    
أن يصنننل   :فنظنننري هنننذا .يف البقعننن  الصنننالة فيكنننا ملعننن ه  زله مل يتحنننر  نيف طريقنننه ألهننننا كاينننت منننن

  . ن  زله وهذا س  ناملسافر يف من

                                                 

يف كتناب قصنر الصنالة ومالنك يف املوطنل ( 1/450)وأمحند ( 4404)  مسلت يف الاونا   حنديت يأصله يف صح  -
  .(25 / )ار يف الس



 

 

 

   

عمنر    عنن غنري ابننر نق نفكنذا مل ي   ير ارًا افيهارااَْارا ىداانى ةاف اْلكاانوارعاانتا ا الَّافأا
لنن  مننن املكنناجرين ابق  األو  ب  كننان أبننو بكننر وعمننر وعثمننان وعلنن  وسننا ر الس نن،حاب مننن الص نن

ت منننك   عنن أحندا نق نومل ي  ،أو مسننافرين اراه م نوع   َّاجناه واأليصنار ينذهبون منن املديننن  يب مكن  ح  
  .الة يف مصليا  النيب ق الص  ه حتر  أي  

ته وأتبننع هلننا مننن نت أعلننت بسنننفاهن  ،لكننايوا يليننه أسننبا هننذا لننو كننان عننندهت مسننتحباه  ومعلننوم أن  
علااااييمابساااابت اوسااااب اانخلياااارءاانراشاااادةَاانمهاااادةيَااااااَابعااااد ا)ا:وقنننند قننننال ،غريهت

 اك ااحدث ابدعا اوكا اْمسيياابهراوعضيااعليهرابرنبياجِاو ةركماواحدثرلااألاي اف 
 .(1)(بدع اض ن 

  .ب  هو دا ابتدع،  ا لااء الراشدينن  ي هذا لي  من س  وحتر  
لنننني  اَّنننن  فكيننننف يذا اياننننر  بننننه عننننن مجنننناهري  -يذا ْالاننننه يظننننريه-وقننننول الصننننحايب وفعلننننه 

  !؟الصحاب 
انيتارباامااراشااو ابأها اخرذهارااسارجداوانتَّا ةافيهاراذ ةعا ا ناا ااَْا اانىَّااْحارَااوأةضارافا  َّا

ا.ركابرنوذنكاذ ةع ا ن اانشَا؛شو ابهمافي ايبراعَاانتَّاهيانُا
وال ننارع قنند حسننت هننذه املننا ة بننالنك  عننن الصننالة عننند طلننوع ال ننم  وعننند غرو ننا وبننالنك  

فاذا كنان قند هننى عنن الصنالة امل نروع  يف هنذا املكنان وهنذا الزمنان ،عن اختاذ القبور مسناجد
نن اننا قيننامكت فيننه أو صننالوت حب قصنند الصننالة والنندعاء يف مكننان ات  سننتريعنن  فكيننف ي  للذ   داه س 

 ! ؟الة فيه والدعاء فيهفيه من غري أن يكويوا قد قصدوه للص  
وقصند جبنن   ننور والصنالة فيننه وقصنند ،قصنند جبن  حننراء والصننالة فيه حب  ولنو سنناذ هنذا  سننت  

ذين يقنال  ب  قاسيون بدم نا الل ن ذيناأليبياء قاموا فيكا كاملقام  الل   ين   :قالاألماكن اليت ي  
ه مسارة  م قابي  وأمثنال ذلنك منن البقناع النيت قال يي  واملقام الذي ي  ،يهنما مقام يبراهيت وعيسى
 .باحلَّاد وال ام وغريمها

ننمث ذلننك ي   هننذا مقننام يننيب أو قننن يننيب أو  قننال ين  ه ي    يب مننا أفوننت يليننه مااسنند القبننور فاي نناور
نويل خبن   يعرف قا فيصنري  اذه مسنَّداه  له أو  نام   تعنرف حقيقتنه مث يرتتنب علنى ذلنك اخت 

                                                 

 (.25) ، وابن ماج  (  4414) ، والرتمذي (  2441) أبو  او   أْرجه(   )
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ننواهلل سننبحايه ي    فااك ااعلننى مبننيني  د مننن  ون اهلل تعنناب شننر   عب نني   و ننناه  ر  قننرن يف كتابننه بنن  ال  
 .اهن"  والكذب كما يقرن ب  الصد  وا ْالب

 
ملسناجد النيت بنينت  كن  وأمنا دينارة ا "(:ا12/111)و رلاشيخاااس ُافا اانمجمايعاا-

كاملسنننَّد النننذي حتنننت الصننناا ومنننا يف سنننا  أيب قبننني  ومنننو ذلنننك منننن    غنننري املسنننَّد احلنننرام
ش ء من  د  صٍ كمسَّد املولد وغريه فلي  ق    ،وأصحابه بنيت على آ ار النيب  اليتاملساجد 

 ويمننننا امل نننروع يتينننان املسنننَّد احلنننرام ْاصننن  ،و  اسنننتحبه أحننند منننن األ مننن  ،ذلنننك منننن السنننن 
حنننول مكننن  غنننري  النننيتوكنننذلك قصننند اجلبنننال والبقننناع  ،عرفننن  ومز لاننن  والصننناا واملنننروة :وامل ننناعر

ينه كنان فينه ي :جب  حنراء واجلبن  النذي عنند من  النذي يقنال :امل اعر عرف  ومز لا  وم  مث 
 ،بن  هنو بدعن  ،ديارة شن ء منن ذلنك رسول اهلل  فايه لي  من سن  ،قب  الاداء ومو ذلك

 ،يقال أهنا من ار ار اليتالطرقا  من املساجد املبني  على ار ار والبقاع  يفد وكذلك ما يوج
 .اهن" و  ديارة ش ء من ذلك  ،ديارة ش ء من ذلك خبصوصه مل ي رع النيب 

 

ايظنر قنول شنيخ ا سننالم ابنن تيمين  عنن املسنناجد النيت  كن  والنيت ب نريننت علنى آ نار الننيب صننل ى 
رق أي ه لي  قصد  ش ءا منكا من السن   ،و  استحب ه أحند  منن األ من  اهلل عليه وسل ت  حيت ي

 . الذي يزل فيه الوح  على النيب صل ى اهلل عليه وسل ت  راءه حر ك  وكذلك ذ  
فننناذا كنننان قصننند  آ نننار الننننيب صنننل ى اهلل علينننه وسنننل ت الثابتننن    جينننود قصننندها بصنننالة و  غريهنننا 

 .   ار املزعوم  ي نك ر  قصدها بالصالة وغريها من باب أوبفاملساجد السبع  وغريها من ار

غاياوا ومقاصدها ومنا  القا ت على فكت شريع  ا سالم وفقهر املت  هذا الكالم  القار فلياكت 
األمنور النيت جيكلكنا ا رافينون أو ، ع ال ر  تدعو يليه من املصاحل وسد ذرا ع الاسا  وسد ذرا

 .ر   ال   ر    والوالل ويقع كثري منكت يف ش   اربوهنا فيقعون يف اجلك
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 ودعاواه القارئاستدالل وبطالن قياس 
 

أليننه متاننرع مننن  ،والتننن  بالصننالة فيكننا أمننر م ننروع"  :وقولننك يف قياسننك املنصنن  للخرافننا 
 ،و بت من فع  كثنري منن الصنحاب  والتنابع  وفينه ينص قطعن  مرفنوع ،مسلل  التن  بالنيب 

 ."_رض  اهلل عنه –  سوق حديت موقوف على عمر بن ا طاب ولي  مع املايع
وما ي ل عن  باألمكن  على التن  بالنيب  غري امل روع عَّباه هلذا الرج  الذي يقي  التن 

 !!جسده
 !"و بت من فع  كثري من الصحاب  والتابع  " ويقول منكداه هلذا القياس العَّيب 

ن الصحاب  كايوا يتنكون بالصالة أ": من الصحاب  و بت من فع  كثري " فك  تقصد بقولك 
هنا  األ لن  علنى ! ؟أو جلن  فيكنا أو م نى عليكنا يف األماكن اليت صلى فيكا رسول اهلل 

 !!وين كان قصد  غري هذا فبينه لنا ،هذه الدعوق العريو 
فيكنا أمنر  والتنن  بالصنالة( املسناجد النبوين  ) وكذلك قصد البقاع اليت صلى  فيكنا "  :وقولك
و بنت منن فعن  كثنري منن الصنحاب  والتنابع   ،أليه متارع من مسلل  التنن  بنالنيب  ،م روع

 -ولني  منع املنايع  سنوق حنديت موقنوف علنى عمنر بنن ا طناب  ،وفيه يص قطعن  مرفنوع
 ."ويليك التاصي   -رض  اهلل عنه

ا:أ يلا-
املسننناجد ) النننيت صنننلى فيكنننا  علنننى م نننروعي  قصننند البقننناعأن عننننده  ال ننن  أ لننن   القنننار يننندع  
 .والتن  بالصالة فيكا( النبوي  
 !!وألمهي  القياس تراه يقدمه على النص القطع  وعلى فع  الصحاب  ،القياس :األول
 .فع  كثري من الصحاب  :وانثرن 
  .النص القطع  املرفوع :وانثرن 
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 كان جائزا  يف حينه التربك مبا انفصل عن النبي 
 .ى التربك بهثم انتهى فانته

  :وانجياباعَااألول
ومننا ْننريب مننن جسننده  ،علننى النننيب  أن قينناس البقنناع الننيت صننلى فيكننا رسننول اهلل  - 

 .قياس باط  وما مس ه جسده، ،ال ريف

 .ب  النوع  وقولياه    الصحاب  عملياه ولذا فر   
 ااس و  اعتمنا   بناء على القي الثايومل ياعلوا  يتنكون  ا ْريب من جسده ال ريف، كايواف

 .قطع على يص 
ينه ييينه مل ينتنه و  :قنال قا ن ، فلنو جسنده ال نريف ايتكنى بايتكناء وقتنه ن ما ْريب مننأ -4

 عكا الصننننحاب  و  التننننابعون هلننننتمل ينننند   ،هننننذه  عننننوق باطلنننن  :قلنننننا ،مسننننتمر يب يننننوم القيامنننن 
 !!وما لنا ولدعاوق غريهت ،باحسان

وكنذلك  ،رسنول اهلل  مننفاطمن  ألهننا بونع   ويلزم على هذه الدعوق م روعي  التن  برينا
 !!ومن ذريتكا يب يومنا هذا اياصلوا منكا ويلزم أن يتن  بذريتكا الذين ،سا ر بناته

 !!و كن أن يقوله الرواف  ،و  يقول  ذا   الصحاب  و  علماء ا سالم
بطنن  قينناس  ،كنن ه مث ينتجسننده كننان جننا زاه التننن  بننه يف حينننياصنن  مننن اسننلمنا أن مننا  فنناذا

والقينناس  فكيننف م ننروعي  التننن   ننا لننو قلنننا   ننروعيته اسننتمرارالبقنناع عليننه وبطلننت  عننوق 
 !!باط  من أساسه

بطنالن  عننوق اسنتمرار م نروعي  التننن   نا اياصن  مننن جسنده ال نريف مننن رينا وعننر   ينكند
فلت  ،اصل  منه أن كثرياه من الصحاب  تنكوا  ذه األشياء املن :وخنام وفو  الوضوء منه 

أحنند مننن علمنناء  قنن يومل  ،يننذهب الصننحاب  ارْننرون يب التننن   ننت ومل ياعلننه معكننت التننابعون
  منننن أجننن   ،و  غنننريهت ،ا سنننالم   نننروعي  التنننن  بالصنننحاب    الصنننحاب  النننذين تنكنننوا بنننه

و  مننننن أجنننن   ،و  مننننن أجنننن  تنننننككت  ننننا اياصنننن  مننننن جسننننده ال ننننريف صننننحبتكت للنننننيب 
 .كت للنيب مصافحت
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يف قيناس البقناع النيت صنلى فيكنا رسنول  القار عتقد أن هذا التقرير كاف يف بطالن  عاوق او 
 .أو  مسكا جسده أو رجاله اهلل 

 .وبطالن  عوق استمرار م روعي  التن  بالنوع 
 .وهو ا عاؤه أيه فعله كثري من الصحاب  فقد بينا بطاليه فيما سلف :وانجياباعَاانثرن 

كايوا يتلسنون بنه يف األمناكن النيت قصندها بنالتقرب يب اهلل   أن الصحاب  :راانثرن افجياب وأا
 .  يف غريها من األماكن اليت مل يقصدها بذلك

ا، ن األعلماأنكاكجراالاْضراوالاْبياع) :  احلَّر مث قالقب   –رض  اهلل عنه -عمر  فكذا
 .(1)(ةاولكاارا ولتكاونيالاأن ا أةتا سيلاانا

وكنننذلك الصنننحاب     تنكننناه بنننه يقبننن  احلَّنننر تلسنننياه برسنننول اهلل  –رضننن  اهلل عننننه -عمنننر ف 
 .  تنكاه به والتابعون ما يقبلون احلَّر ي  تلسياه برسول اهلل 

 :رجن   تنكناه بنه وملنا قنال لنه  ابن عمنر كنان ينزاحت علنى احلَّنر ليقبلنه تلسنياه برسنول اهلل و 
 .يقبله يي رأيت رسول اهلل  !باليمنأرأيت  نك ع ع :قال ؟ت  محرٍ أرأيت ين د  

ا﴿ :يصنلى عننده عمناله بقولنه تعناب ،عليه الصنالة والسنالممقام يبراهيت  - اَااََّاارُي ُِوْاااي ا َواَّخي
يَماُاَىلًّ   .  تنكاه  وتلسياه برسول اهلل  (41 :سورة البقرة)ا﴾ يبْاَراهي

ندا ع ننر  نا م ٍرو ان  بن ش َّ اعا حد ين"  :( )أمحدروق و  ْ ص نٍيف  عنن جم  اهر  اتَارَفانَّاأ :بنن ع ب ناسا ا 
اَفَجَعَ اُاَعرويةَُ اَةْسَتليُمااأَل َْكرَ اُكلََّهرافارلان ابَاَعوَّرس اا:اعاُاَعرويةََ ابيرْنوَاْيتي َي ْة َِ نيَماَْْسَتليُماَه

ا سااايلاانلَّااا يا َْ اوناااماَةُيااا َي اناااا:فاااارلاُاَعرويةَااا ُاا،َةْساااَتليُمُهَمرااانااارُّْكبَاْي ااْنوَاْياااتي ََ ااا يساشااا ءااي
ا:فاارلاُاَعرويةَا ُاا،﴾ناداكر اَنُياْمافا ا سايلاانلَّا ياُأْساَيٌةاَكَساَب ٌا﴿ا:فارلابَاَعوَّرس اا،َاْهُجي اًا
 ." َ َدْ تَا
 .يب قول ابن عباس تلسياه برسول اهلل  معاوي فرجع 

و ننص  ،للتننن    يمنننا هننو للتلسنن  برسننول اهلل  واليمنناي احلَّننر  فاسننتالم املسننلم  الننركن 
 .  من أج  التن  و  يقب  الركن اليماي تلسياه برسول اهلل  ،احلَّر بالتقبي 

                                                 

 (.51-52/ )وأمحد ( 414 )ومسلت يف احل  ( 131 )أْرجه البخاري يف احل   ( )

من طريا أيب الطاي  عن ابن عباس ( 010 -4/444) ، وأْرجه الرتمذي  (011   -1 4/ )يف مسنده (  4)
 .رض  اهلل عنكما
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والوقنوف علنى الصناا  ،والوقنوف بامل نعر احلنرام ،واملبينت  ز لان  بع ر ين والوقوف بعرفن  والنننزول 
سننا ر ، وكننان الصننحاب  و يقصنندها و ص ننكا بالعبننا ة رسننول اهلل  هننذه األمنناكن كننان ،واملننروة

 .املسلم  يقصدوهنا بالعبا ة و صوهنا تلس ياه برسول اهلل 
ومنن هنننا مننا كننان الصنحاب  الكننرام وعلننى رأسننكت ا لانناء الراشندون والتننابعون هلننت باحسننان مننا  

ومننا أكثننر هننذه اتااقننا، يوا يتتبعننون األمنناكن الننيت كننان   نن  عليكننا ويقعنند  ننا ويصننل  فيكننا اكنن
ألن ذلننك  اْنن  يف السلننو   نناره آحااظنناه علننى و مسننَّد تنكنناه األمنناكن، ومننا بنننوا عليكننا أي 

،   الكتننناب املوجننب لسونننب اهلل ولعننننهيف الت نننبه بلهنن و اْنن    عنننه رسنننول اهلل  هننننىالننذي 
 .كلوقدمنا األ ل  على ذ
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 من التأصيل القارئإبطال ما يدعيه 
  :(17-11ص)اانار ئ رلا
ا:اانتأ ي اانشرع انلمسأن "ا

        أي األمننناكن الننننيت وجننند فيكنننا النننننيب ( ار نننار النبوينننن  املكاييننن  ) سنننمى  ننننا يمسنننلل  التنننن  
األصن  فيكنا منا رواه البخناري ومسنلت عنن  ،أو مكنت ولنو لنهن ا  ا  أو ص ل ى فيكا أو سكن  ر 
 : -رض  اهلل عنه -عرتبان بن مالك األيصاري 

ن شننكد بنندراه مننن دنن تبننان بننن مالننك وهننو مننن أصننحاب رسننول اهلل أن عر  :ولانن  البخنناري
بصننري وأيننا أصننل   لقننوم  فنناذا  يننا رسننول اهلل قنند أيكننر   :فقننال األيصننار أتننى رسننول اهلل 

 مل أسنننتطع أن آِت مسنننَّدهت فلصنننل   نننت كاينننت األمطنننار سنننال النننوا ي النننذي بينننين وبيننننكت
 .و و      يا رسول اهلل أيك تلِت فتصل  يف بييت فلختذه مصلى

        ا رسنننننول اهلل د  س نننننفن   :تبنننننانقنننننال عر ( لفع  ين شننننناء اهلل سننننن)  فقنننننال لنننننه رسنننننول اهلل  :قنننننال
فلنننت جيلننن  حنننىت  ْننن   ،فلذينننت لنننه فاسنننتلذن رسنننول اهلل  ،وأبنننو بكنننر حننن  أرتانننع النكنننار

 فلشننر  لننه يب ياحينن ا مننن البيننت :قننال(  ؟مننن بيتننك أيننن حتننب أن أصننل )  :مث قننال ،البيننت
ريننز ةا :قننال ،  مث سننل ت  فصننلى ركعتنن ،فقمنننا فصنناانا ،فكننن فقننام رسننول اهلل  ْر وحبسننناه علننى 

 .احلديت..صنعناها
       (فلختننننذه مصننننلى )  -رضنننن  اهلل عنننننه-تبننننان والد لنننن  مننننن هننننذا احلننننديت واضننننح  يف قننننول عر 

 .ألتن  بالصالة يف املكان الذي ستصل  فيه :تبان هذاومع  قول عر  ، ويف يقرار النيب 
 :قنننال ،أو وطذكنننا واضنننع النننيت صنننلى فيكنننا الننننيب وفينننه التنننن  بامل " :قنننال احلننناف  ابنننن حَّنننر

  ".الصاحل  ليتن  به أيه جييب يذا أمن الاتن  من  ع  منويستاا  منه أن 
هنذا فيننه ) :علنى هنذه الاقنرة بقولنه –رمحنه اهلل  –بنن بناد  زلعزينا وقند علنا مساحن  ال نيخ عبند

وغنريه   يقناس علينه  نكن ملا جع  اهلل فيه منن ال والصواب أن مث  هذا ْاب بالنيب  ،يظر
يب السلننو وال ننر  كمننا قنند  وألن فننت  هننذا البنناب قنند ياونن  ملننا بينكمننا مننن الاننر  العظننيت    

قناس   ي        وقند كنرر ال نيخ ابنن بناد الكنالم بلينه  ،النناس يسنلل اهلل العافين وقع من بعن  
لكننه  ،يف موضنع آْنر ر السلنو والوقنوع يف ال نر  عنغريه منن الصناحل  سنداه لذري على النيب 



 

 

 

   

تبنان علنى م نروعي  التنن  باملكنان النذي صنلى ياكت من كالمه هذا ا قنرار بد لن  حنديت عر 
 .وهو املقصو  فيه النيب 

 :تبانوقال النووي يف شرحه على مسلت عند حديت عر 
فوافننا البسننوي  علننى قينناس التننن  بالصنناحل  " ..بآ ننار الصنناحل  ويف هننذا احلننديت التننن   . ."

 ." على التن  بالنيب 
اا:أ يلا-

 .يف احلديت على مسلل  التن  لعموم الناس  ذا املكان     ل 
ويف يقنرار الننيب  –رضن  اهلل عننه -تبنان والد ل  من هذا احلديت واضح  منن قنول عر "  :وقوله
. 

 .فيه سيصل تبان هذا ألتن  بالصالة يف املكان الذي ومع  قول عر 
ا:أ يلا-

 .تبان على مسلل  التن لقول عر  و  يقرار النيب  –رض  اهلل عنه  –تبان قول عر    يدل
 !!القار ويمنا قاهلا  -(ألتن )مجل   :أي –تبان فلت يقلكا عر 

بينده املكنان   أن  سن لطلنب منن الننيب  ، ولو كان القصد التنن (ألصل ):تبانيمنا قال عر  
 .هله وجريايه وغريهت يب التن   ذا املكانأن يتن  به هو وغريه و عا أ يريد الذي

فنناذا كايننت األمطننار سننال الننوا ي  ،أيكننر  بصننري وأيننا أصننل  لقننوم )  :سننيا  القصنن  هننوو 
 تنلتيين كوو   ينا رسنول اهلل أين ،فلصل   نت ومل أستطع أن آِت مسَّدهت الذي بيين وبينكت

 .(يف بييت فلختذه مصلى  فتصل 
فلنو   ،الصنالة بقومنه يف مسنَّدهت للعنذر النذي ذكنرهاوتنه وبسنب ذلنك تفالرج  أيكر بصره  

ليعنننو  بصنننره فينننتمكن منننن أن  سننن  علنننى عينينننه  كنننان يريننند التنننن  لطلنننب منننن رسنننول اهلل 
 .ْري له وأكثر برك   راح   ون شكذلك الصالة بقومه يف مسَّدهت و 

تلكند منن وأن ي أينه يقصند أن يتلسنى برسنول اهلل  :تبنانوالذي ينبس  أن ياكت من طلب عر 
 .املصلىهذا صح  قبل  

 .ومتابعتكت له وهذا التاسري هو الال ا بالصحاب  وحرصكت على التلس  برسول اهلل 



 

 

 

   

اانلَّ ياُأْسَيٌةاَكَساَبٌ ا﴿ :وهو الذي حثكت عليه ربنا تبار  وتعاب بقولنه َنَاْداَكرَ اَنُيْمافي اَ ُسيلي
رَاةَاْرُجياانلََّ اَواْنيَاْيَُااآلاَنَمَاَكر َا   (. 4:سورة األحزاب) ﴾َوذََكَراانلََّ اَكثييًرااخي

 .كثرية معلوم   ويتباعهعلى طاعته  واريا  يف حثكت
فيَّننب أن تاسننر تصننرفاوت يف ضننوء هننذا املنننك   ،ولنني  هنننا  آيننا  حتننثكت علننى التننن  بننه

 !تكلف التاسريا  السريب يو   ،الواض 
 حاب  يتنافسننون علننى  عننوة النننيب لوجنند  الصنن القننار عيننه تبننان مننا يد  كننان هنندف عر  ولننو 

وألكثنننروا التمسننن  والتنننن   للصنننالة يف بينننووت ليننننالوا النكننن  بدْولنننه يف بينننووت وصنننالته فيكنننا
 .ول اع ذلك وذاع عنكت وهذا دا يكدم فكرة التن  باألمكن   الم  يديه وأقدامه 

دمتنه الكبنرية للسنن  -وكالم احلاف   بناب العقيندة عننده  يف غنري صنحي  ألينه - مع علمنه ْو
 صناا  اهلل ويف التوسن  غنري ال نرع أْطاء وخمالاا  ْالف فيكنا عقيندة السنلف يف ي بنا  

طريقنن  شننيوخ األشنناعرة وعلننى طريقنن  البيذنن   جننرق فيكننا علننى ،ويف التوسننع يف التننن  بالصنناحل 
 .اليت عاش فيكا

 .وجيه ويف حمله بادواعرتاك ال يخ ابن  
المننه هننذا ا قننرار بد لنن  حننديت عرتبننان علننى م ننروعي  التننن  لكنننه ياكننت مننن ك"  :وقولننك 

 ."وهو املقصو   باملكان الذي صلى فيه النيب 
هذا الاكت منك ْطل على ال يخ ابن باد رمحه اهلل، والندلي  علنى ْطنل فكمنك منا  :أ يلا-

 معلقنناه صننر   ذهبننه يف هننذه القونني  فقننال  حيننت ،قننر ره ال ننيخ يف املوضننع الننذي أحلننت عليننه
 ان و س نن اله الن نيبر  بتو ق ٍد تن ق د م  ح دريت عر "  :(143/ )احلاف  ابن حَّر يف الات  قولعلى 

اب نننن  الن ننننيبر   ه  م ص ننننلنى و يرج  ننننذ  نننن   يفر الت بن ننننر  ر برآ  ننننارر  أ ٍن ي ص ننننل    يفر بن ٍيترننننهر لري ت خر ننننو  ح َّ  يرب  ذ لرننننك  فن ك 
  ." الص احلرر   

 :على كالم احلاف  تعليقاه رمحه اهلل  يخاابَابرز رلاسمرك اانش
         يقنننناس عليننننه  وغننننري النننننيب  ،(144ب)والصننننواب مننننا تقنننندم يف حاشنننني   ،هننننذا ْطننننل"  

 .يف مث  هذا
واحلا أن عمر رض  اهلل عنه أرا  بالنك  عنن تتبنع آ نار األيبيناء، سند  الذريعن  يب ال نر  وهنو 

 .عنكماأعلت  ذا ال لن من ابنه رض  اهلل 



 

 

 

   

تبنان تبان ما  الف ذلك، أليه يف حديت عر ولي  يف قص  عر  ،وقد أْذ اجلمكور  ا رآه عمر
يف ذلنننك، خبنننالف آ ننناره يف الطنننر  وموهنننا فنننان التلسننن  بنننه فيكنننا  قننند قصننند أن يتلسنننى بنننه 

كمننا  ل  عليننه فعنن  عمننر، ور ننا أفوننى ذلننك  ننن فعلننه يب السلننو   .وتتبعكننا لننذلك غننري م ننروع
  (1)" واهلل أعلت .فع  أه  الكتابوال ر  كما 

ا:ف اك ُاانشيخاابَابرزا كم اانااراةأْ وا
بيان مقصو  عمر رض  اهلل عنه من النك  عن تتبع ار ار النبوي  وأن هذا النك  لسد   - 

 .الذريع  يب ال ر 
ترجي  ال يخ ييكار عمر علنى منا فعلنه ابننه ألن عمنر أعلنت منن ابننه  نذا ال نلن وقند  -4

 .-يعين ومنكت الصحاب -جلمكور أْذ به ا

 .و  شك  يف قوله
اليكنو   وغنريه علنى لعنن الننيب  -رض  اهلل عنه-استنا  عمر : ويواف يب ما ذكره ال يخ 

ا ) : علنننى سنننبي  التحنننذير وقولننه  ،والنصننارق ألهننننت اختنننذوا قبننور أيبينننا كت مسننناجد الاْااااُي

رواه البخناري منن (  وذ اعاراباِ اعانسرع اكت اْأخِاأات ابأخِاانارو ا ولهراشاوراابشاورا

 .(1)حديت أيب هريرة 
تااوعَانت : )أن النننيب صننلى اهلل عليننه وسننلت قننال  - اهلل عنننه  رضنن -وعننن أس سننعيد ا نندري 

ايهنسااليتمُااب اكتا انااياسالييااجحااراَضااباِ اع ااوذ اعاارًاابشاور ااسابَاااَاكاار ا اوليماشااوراًا

 .(5)( ؟افمَ:اةرا سيلااناانيهيواوانبىر نا؟ا رلا:ا رنياا
خرجبرااعا سيلاانا ل ااناعلي اوسلما نا ا" : اهلل عنه قنال   وعن أس واقد الليث  رض

كبااايَاونحاااَاكااادثرءاعهااادابييااارا،اونلمشاااركيَاساااد ةاةعيياااي اعبااادهراوةبيتاااي ابهااارا
أجعا انباراذالاأناياطاا:ااأسلحتهماةارلانهراذالاأنياطافمر نرابسد ةافالبراةرا سيلاان

اناأكورا نهراانسبَا، لتماوانِ انيس ابيادهاكمارا رناتاا:ا)فارلااكمرانهماذالاأنياط
                                                 

 . -اغار اهلل لنا وهلم-ويقال يف كالم النووي ما قي  يف كالم احلاف  ابن حَّر  ( )

 (. 3 15)البخاري ( 4)
 (. 4443)، مسلت ( 1544)البخاري ( 5)



 

 

 

   

اْجهلي )اببيا سرائي انميس ا نتركوَاسابَاا(ااجع انبرا نهراكمرانهماآنه ا رلا نيما ُي

 .( ) (اَاكر ا وليم
  ." تور ااراةخرنفاذنكاألن ا ىداأ اةتأّس ابرنبو اونيساف ا ى اعيا"  :قوله -5

مننن كننالم ال ننيخ بليننه يننرق م ننروعي  التننن   القننار يبطنن  مننا اسننتنبطه  "للتلسنن  " فقولننه هنننا 
 .باملكان الذي صلى فيه النيب 

حيننننت أور ه يف عنننندة  حننننديت عرتبننننانالبخنننناري وفقكننننه العملنننن  النننننافع مننننن  تنباطايظننننر اسننننمث 
 :أبواب

بنناب يذا  ْنن  بيتنناه " تننرجت لننه يف كتنناب الصننالة يف البنناب ا ننام  واألربعنن  بقولننه  - 
 .(242)حديت " س  َّيت شاء أو حيت أمر و  يتيصل  ح

يف  وصنننلى الننناء بننن عنننادب :بنناب املسنناجد يف البيننو " :قنننال عنن ويف البنناب السننا س واألرب
 .مث ساقه بطوله ،"مسَّده يف  اره

صن  يف املطنر والعلن  "  :ب ملقطنع مننه بقولنهاألربع  من أبنواب األذان بنو  ويف الباب  بناب الْر
 .(441)حديت "أن يصل  يف رحله 

 .(404)حديت  "تباب يذا دار ا مام قوماه فلمك"  :ويف الباب ا مس  من األذان قال
 بنناب يسننلت"  :تننرجت لقطعنن  مننن هننذا احلننديت فقننال ويف البنناب الثالننت وا مسنن  بعنند املا نن 

 .(050)حديت " ا مام  ح  يسلت
ب منن مل ينر  السنالم علنى ا منام بنا"  :ويف الباب الرابع وا مسن  بعند املا ن  منن األذان قنال

بنناب صننالة " :وبننوب لننه يف كتنناب التكَّنند بقولننه ،(024)حننديت " واكتانى بتسننليت الصننالة 
 .(04  )حديت " النواف  مجاع  

 .(4 24-2443)حديت " يف فو  من شكد بدراه  ،يف املسادي هوأور 
 .(4244)باب العم  الذي يبتسى به وجه اهلل حديت -4يف الرقا   هوأور 

 .(4350)باب ما جاء يف املتلول  حديت -3وأور  قطع  منه يف استتاب  املرتدين 

                                                 

 . غريمها رواه وصححه ، و (  04 4) يف الانت والرتمذي  (  0 1/4)رواه أمحد (  )
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كايت مسلل  التن  من موام  هنذا احلنديت لبنوب   وول ،ومل يور ه ولو مرة حتت باب التن 
أن التننن  أعظننت مقاصنند  القننار لننه البخنناري بابنناه ْاصنناه   سننيما يذا كننان يعتقنند كمننا يعتقنند 

 !!احلديت
ا:ئنلار الاثماأ يا

أمنننا مهنننا  ،ي واحلننناف  ابنننن حَّنننر يف م نننروعي  التنننن  بآ نننار الصننناحل و يبننندو أينننك توافنننا الننننو 
 .ذكمافيعذران ين شاء اهلل أليه مل ينبكما أحد على ْط

وأما أيت فدرست يف املدارس السنلاي  علنى خمتلنف مراحلكنا وعاي نت السنلاي  أكثنر عمنر  
تاننننر   ننننا قننننرره احلنننناف  والنننننووي مننننن منننننك  وذا   هننننذا وعرفننننت منننننكَّكت احلننننا مث بعنننند كنننن 

يف العقينندة  ألنني  هننذا فتحنناه لبنناب فتننن  يف بننال  أكرمكننا اهلل  نننك  السننلف الصنناحل !الصننوفي 
 !؟والعبا ة وفقككا من كتاب اهلل وسن  رسوله على طريق  السلف الصاحل

 !!حسرتاه عليك ل دة اهتمامك بالصوفي  والتصوف فوا
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 ة التربك باألماكنالبخاري ال يرى مشروعي
 وال ابن عمر 

بناب املسناجد النيت علنى "  :وقد بو ب البخاري يف صحيحه فقنال"  :(17صا)اانار ئ رلا
عبد             وذكر فيه أحا يت فيكا تتب ع "  طر  املدين  واملواضع اليت صلى فيكا النيب 

بنننه كننان يتحننرق اثلننه سننامل وم ،هلننذه املواضننع والتننن   ننا –رضنن  اهلل عنكمننا  –اهلل بننن عمننر 
 .هذه املواضع

  ."وياكت من تبويب البخاري وذركرره هلذه املواضع أيه يرق م روعي  التن  بذلك 
 :أ يلا- 

ومل يننر  يف احلننديت ي  أن ابننن عمننر   ،مننرا  يف هننذا البننابعمننر  سننا  البخنناري حننديت ابننن
 .كان يصل  يف تلك املواضع

، والنننذي يننندل علينننه فعننن  ابنننن عمنننر ق م نننروعي  التنننن البخننناري أينننه ينننر  و  ياكنننت منننن تبوينننب
وهن   ،القونايا يف ا سنالم قوي و  جيود أن ينسى  ،وواقعه أيه يقصد التلس  برسول اهلل 

منننا يقصنننده الصنننوفي  وهنننو جينننود أن يعتقننند فينننه أينننه يقصننند والتلسننن  بنننه و   تبننناع الرسنننول ي
 .التن 

 ليصنل  فيكنا أمنر ايانر  يت صنلى فيكنا الننيب على أن فع  ابنن عمنر هنذا يف حترينه املواضنع الن
وعلى رأسنكت أبنو بكنر وعمنر وعثمنان وعلن  ا لاناء الراشندون  به من ب  أصحاب حممد 
 .وباق  الع رة املب رين باجلن 

 .فلو كان هذا أمراه م روعاه لقاموا به ولتواتر عنكت يقله كما يف سا ر األمور امل روع 
النذي منا تنر  ْنرياه ي   ل  لمر  نذا ومل يرشند يلينه رسنول النه ينكد عدم م نروعيته أينه مل ين

 .ه عليه و  شراه ي  حذر أمته منهأمت
تبننناع سننننن منننن قبلننننا النننذين كنننايوا يتتبعنننون آ نننار عنننن ي منننن هنينننه  وللمسنننلت أن يلْنننذ املننننع 
 .كنا   وبيعاه أيبيا كت فيَّعلون منكا  

 .(1)(اسرجدا وي اأنويرئهمانعَااناانيهيواوانبىر نااْخِوا) :قوله  ومن

                                                 

 .(  4ب) تقدم خترجيه(   )
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 .ويذا كان هذا الت ديد قد وقع بالنسب  لقبورهت فكذلك آ ارهت
وأينند فكمننه الصننحاب   عننن تتبننع املواقننع الننيت صننلى فيكننا رسننول اهلل  هنننا هنننى عمننر ومننن 

اتااقننناه    التتبنننع لألمننناكن النننيت صنننلى فيكنننا رسنننول اهلل  النكننن  ويننندْ  يف هنننذا ،احلاضنننرون
 .يكا ومنكا هذه املواقعللصالة ف قصدا

ر وين أصناب فلنه أجنران والصنواب جنوين كان أْطنل فلنه أ، اجتكا ه أجر وابن عمر جمتكد له
 .اليت أسلاناها مع كبار الصحاب  وسا رهت وهديكت هو املوافا لتوجيكا  رسول اهلل 

 ( ) (اانمهدةيَانراشدةَايمابسبت اوسب اانخليرءاعليا) :يقول والرسول 
انتيساا افاا اا- ضاا ااناعبهماار-ساا ُاكاا ُاجياادافاا ااثاا افعاا اابااَاعمااراونشاايخااا
اا:- كم اان-كي ا رلا(اطاانير ر ا-112ا-112)وانيسيل ا

ويتوضنل يف ،ويننزل مواضنع منزله،وكذلك ابن عمر كان يتحرق أن يسري مواضع سنري الننيب "
ك دنا اسنتحبه ومنو ذلن .عليكنا صنب   ةويصب فون  ما نه علنى شنَّر ،ار حيت رآه يتوضلالس  

وناااماكمنننا مل يسنننتحبه ،ومل يسنننتحب ذلنننك مجكنننور العلماء،طا اننن  منننن العلمننناء ورأوه مسنننتحبا
ةيعلاا اأكااربراانىاااحرب اكااأب ابياااراوعمااراوعثمااار اوعلاا اواباااَااسااعيواواعااارذابااَاجوااا ا
وغياارهمانااماةيعلااياااثاا اااارافعاا اابااَاعمااراوناايا أوهااسااتحورانيعلاايهاكمااراكاارنيااةتحاارو ا

 .اتربعت اواال تداءاب 
علننى  ذا فعنن  فعنناله افنن،أ اةيعاا ااثاا اااارافعاا اعلاا اانيجاا اانااِ افعاا ا:وذنااكاأل اانمتربعاا  

ويذا قصند ختصنيص مكنان أو دمنان بالعبنا ة ،لنى وجنه العبنا ةعوجه العبا ة شرع لنا أن ياعلنه 
كما كننان يقصنند أن يطننوف حننول الكعبنن  وأن يلننتم  احلَّننر األسننو  وأن ،صننناه بننذلكْص  

وقصنند الصننعو  علننى ،أسننطواي  مسننَّد املدين عننند حننرق الصننالة يصننل  ْلننف املقننام وكننان يت
 .وكذلك عرف  ومز لا  وغريمها،الصاا واملروة والدعاء والذكر هنا 

 قصننداه   وأمنا منا فعلننه اكنت ا تانا  ومل يقصننده مثن  أن يننزل  كننان ويصنل  فينه لكويننه يزلنه 
 .لتخصيصه بالصالة والنزول فيه

بنن  هننذا مننن البنندع ،الصننالة فيننه أو النننزول مل يكننن متبع ذا قصننديا ختصننيص ذلننك املكننان بافنن
  .اليت كان ينكى عنكا عمر بن ا طاب

                                                 

 (.51ب )تقدم خترجيه  -  
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الصننحي  مننن حننديت شننعب  عننن سننليمان التيمنن  عننن املعننرور بننن سننويد  با سنننا كمننا  بننت 
فصنلى السنداة مث أتنى علنى مكنان فَّعن  النناس يلتوينه  كان عمر بن ا طاب يف سارا "  :قال

وعااايااآثااار ا نماااراهلاااكاأهااا اانيتااارباأنهااامااَّا"  :فقنننال عمنننر .لننننيب صنننلى فينننه ا :فيقولنننون
ا(1)."افليمضفمَاعرضتان اانى ةافليى او الااأنويرئهمافرْخِوهراكبرئساوبيعرًا

 أناعماراا،ب  صلى فيه أليه موضع يزوله،مل يقصد ختصيصه بالصالة فيه فلما كان النيب 
 ىاادهاناايسااتربعاا اباا اْخىااي ااأ ااشاار كت افاا ا ااي ةاانيعاا ااااَاغيااراايافااا اناا افاا 

ذنكاانمير ابرنى ةااَابدعاأه اانيترباانت اهليياابهراونه اانمسلميَاعَاانتشاو ا
فا اانىاي ةاواتشاو ابارنيهيواوانبىار نافا ااافيرع اذناكااتشاو ابارنبو  بهماف اذنك

 .اهن"  الذي هو عم  القلب اناىد
 
وأمنننا قنننول "  :(112-17/111)اجمااايعاانيتااارونافااا اأةضااارًا ااارلاشااايخاااسااا ُاواا-

 ؟    عنده ر ر    ن النيبه  جيود تعظيت مكان فيه ْلو  ودعاران لكو  :السا  

ختاذهنا مسناجد ومنزارا  ألجن  ذلنك هنو منن أعمنال اب  تعظيت مثن  هنذه األمكنن  و  : فيقال
عمنننر بنننن ا طننناب كنننان يف  أن  " وقننند  بنننت  .يننننا عنننن الت نننبه  نننت فيكننناأهننن  الكتننناب النننذين هن ر 

 ى فيننه رسننول اهلل مكننان صننل   :فقننالوا! ؟ مننا هننذا :فقننال رأق قومننا يبتنندرون مكاينناه ار فننالس نن
ااَا!ا؟اأْرةادو اأ اْتخاِوااآثار اأنويارئيمااسارجد!ا؟اواير ا ل افي ا سايلاان :فقنال

 ". و الافليمضاأو كت افي اانى ةافليى َا
 .وهذا قاله عمر  حور من الصحاب 

وكان املنمنننون يرويننه يف املننننام يف ،يف مواضنننع ى يف أسنناارهكنننان يصننل   النننيب ومننن املعلننوم أن  
  هنذا البناب لصنار كثنري منن تر ولو ف   و  مزاراه  من ذلك مسَّداه  ختذ السلف شيذاه اوما ،مواضع

يف املننام وقند جناء   فناهنت   يزالنون ينرون الننيب  يار املسلم  أو أكثرها مساجد ومنزارا  
 .كثرية وختليا هذه األمكن  بالزعاران بدع  مكروه   راراه يب بيووت ومنكت من يراه مر 

ومنو  ( هذا قدمه)  :ابون على ذلك مث  أن يرق يف املكان أ ر قدم فيقالوأما ما يزيده الكذ  
ينقلكنا منن ينقلكنا ويقنول أهننا موضنع قدمنه كنذب  ذا كله كذب واألقدام احلَّنارة النيتذلك فك

                                                 

  .طبع  مكتب  الرشد/ 540-5/541)يف مصناه  وابن أيب شيب( 3  -0  /4)يف مصناه   أْرجه عبدا لردا(  )
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،بننن  مل ينننلمر اهلل أن ومزاراه  تخنننذوا ذلنننك مسنننَّداه للمسنننلم  أن ي ولنننو كاينننت حقنننا لسنننن  ،خمتلا
ا يبْاااَراهييَماا﴿ :مننن األيبينناء مصننلى ي  مقننام يبننراهيت بقولننه يتخننذ مقننام يننيب ااَااََّااارُي ُِوْاااي اا َواَّخي

 والتقبينن  حلَّننر مننن احلَّننارة ي    با سننتالمه مل يننلمر كمننا أي نن،  (41 :سننورة البقننرة)ا﴾اُاَىاالًّ 
و  جينننود أن يقننناس غنننري ذلنننك علينننه ،البينننت احلنننرام ب بينننت ي   احلَّنننر األسنننو  و  بالصنننالة ي

يب غننري البينت العتيننا أو صنيام شننكر  تانا  املسنلم  بنن  ذلنك  نزلنن  منن جعنن  للنناس حَّناه اب
 .ماروك غري صيام شكر رموان وأمثال ذلك

ها ب  لني  للصنالة عنند،تانا  املسنلم اسنتالمكا و  تقبيلكنا با ن  س  فصخرة بيت املقدس   ي  
بننناه  الننذيوالصننالة والنندعاء يف قبلنن  املسننَّد  .والنندعاء ْصوصنني  علننى سننا ر بقنناع املسننَّد

أفونن  مننن الصننالة والنندعاء عننندها وعمننر بننن ا طنناب ملننا فننت   عمننر بننن ا طنناب للمسننلم 
 .ه ْلننف الصننخرةنرننبٍ ا :قننال ؟ ى املسننلم مصننل   قننال لكعننب األحبننار أيننن تننرق أن أبننينالبلنند 
فبن  هنذا  .لننا صندور املسناجد فنان    ب  أبنينه أمامكنا  !بن اليكو ي ايا ْالطتك يكو ي   :قال

نننننن(.  قصننننننىاأل) يه العامنننننن  سننننننم  ت   يى الننننننذاملصننننننل   ى لكننننننا و  صننننننل    بالصننننننخرة و  قب  ومل يتمس 
ألعلننت  يي   واهلل"  :  احلَّننر األسننو  قننالكيف وقنند  بننت عنننه يف الصننحي  أيننه ملننا قب نن،عننندها

 ". رأيت رسول اهلل يقبلك ملا قبلتك  تناع ولو  أي ك حَّر   تور و أي  
وكننذلك غننريه  .الصننخرة ى فيننه و  يننلِتصننل  وكننان عبنند اهلل بننن عمننر يذا أتننى املسننَّد األقصننى ي  

أو رجنن   فيكننا يننيب   ة ا لينن  وغريمهننا مننن املنندافن الننيتنننا وحَّننر وكننذلك حَّننرة يبي   .لفمننن الس نن
 .عن ذلك    ب  منك تاا  األ م  اا ب   ستحب تقبيلكا و  التمس  صاحل   ي  

)        :وكذلك ْطابه  ث  ما  اطب بنه النرب مثن  قنول القا ن ،وأما السَّو  لذلك فكار  
 .اهن"  ومو ذلك، ( يأو ايصري على عدو  ذيويب غار يلا
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 أسي بالنبي سلمة بن األكوع ال يقصد إال الت

  
ر
 كوال يقصد الترب

ا(12-17ص)اانار ئ رلا
يتحرق املكان الذي كان يصل  فيه كان أيه   -رض  اهلل عنه-و بت عن سلم  بن األكوع  "

 :ب  املنن والقبل  رسول اهلل 
أينننه كنننان يتحنننر ق موضنننع  فاننن  الصنننحيح  عنننن يزيننند بنننن أيب عبيننند عنننن سنننلم  رضننن  اهلل عننننه 

 .(1)كان يتحر ق ذلك املكان  وذكر أن رسول اهلل ،مكانر املصحفر يسب   فيه
كننان سننلم  يتحننر ق الصننالة  عننند األسننطواي  الننيت عننند :قال يزينند،ويف رواينن  يف الصننحي  أيونناه 

 رأينت الننيب :قنال ؟فقلت يا أبنا مسنلت أرا  تتحنرق الصنالة عنند هنذه األسنطواي ،املصحف
 .يتح رق الصالة عندها
أيونننننناه أي يصننننننل  النوافنننننن  وت سننننننم ى صننننننالة الوننننننحى ( فيننننننهيسننننننب  ) :قولننننننه يف الرواينننننن  األوب

 ..بالسبح 
وهن   هن  النيت ج علنت ع ل مناه علنى م ص نل ى الننيب ( عنند األسنطواي ):وقوله يف الرواي  األْرق

نهر ملتصنق ه  ، النبنوي   ليت على    الواقفر يف احملنرابر ا وهن  الينوم علنى  ن  احملنراب ر املبنين  ياسر
وكنن   األسننطوايا  مث   كايننت خت  ل ننا  ،مننن ا  ل ننو  أي الطيننب( األسننطواي  املخلقنن )وت سننم ى  ،بننه

نا مننن أسنالكا  لكننكت كنايوا ين ٍعنن ننٍون   نذه مننن بينكنا في خ ل ق و  ننا كل ك   ، يب أعالهننا              ين ك 
 .وكان الصندو  الذي فيه املصحف يب جايبكا

نننن أحنننب  أن يوافنننا املكنننان  النننذي كنننان الننننيب اهلل  واي  ي صنننل ى فينننه فليَّعننن  هنننذه األسنننط فم 
  .وٍليقرتٍب ق ٍدر  يمكايرهر منكاي ٍصب  عينهر واملنن  على  ينه 

 .وور  النص عن بع  الاقكاء يف استحباب الصالة يف هذا املكان
م صنال ه  أحب  مواضنعر التنان  يف مسنَّد رسنول اهلل  : أن يف العتبي  ما لاظه :يق  املرجاير 

يف              واضنع الصنالةر يف مسننَّده أحنب  م :املخلنا وقنال ابننن قاسنتحينت العمنو  
 .ويف الارك يف الصف األول ، النا  العمو  املخلا

                                                 

 (.143)ومسلت يف الصالة ( 144)أْرجه البخاري يف الصالة  ( )



 

 

 

   

أي  املواضنع أحنب   :وقين  لنه أينه س نذر   عنن مسنَّد رسنول اهلل وروق ابن وهنب عنن مالنك 
 ."وأما املكتوب  فلول  الصاوف،هفموضع م ص ال  أما النافل   :قال ؟يليك الصالة  فيه

ا:أ يلا-
و  مننن عمنن  أصننحابه والتننابع  هلننت  ،ليننا هننذا العمننو  وغننريه لنني  مننن عمنن  الرسننول خت 

وهنننو وسنننيل  للسلنننو يف هنننذه األعمننندة والتمسننن   نننا  ،ويمننننا هنننو منننن عمننن  املتنننلْرين ،باحسنننان
ننري اهلنندي  عنننه، وهننذا ي ننبه عمنن  أهنن  الكتنناب الننذي هنننى رسننول اهلل  ،وا عتقننا  فيكننا ْو
 . اواوشر األمور حمد هدي حممد 

  :أ يلوا
 :وايظنننر يب قولنننه  مل يقصننند باعلنننه هنننذا ي  التلسننن  برسنننول اهلل ين سنننلم  بنننن األكنننوع 

 .(كر اةتحرناذنكاانمير اا سيلااناأ اوذكرا)
ذ من حتري رسول اهلل   !.؟هلذا املكان أن رسول اهلل كان يتن   ذا املكان فك  يْن

وكنننذلك سنننلم  وابنننن عمنننر    :فنقنننول  ولنننوا هنننذاوغنننريه   يسنننتطيعون أن يق القنننار  أن   قننندعتأ
 علينننه اهلل   املنننمن  الننذي حنننت التلسننن  برسننول اهلل  اويمننننا غاينن  عملكمنن ،مكننن باأل انيتنكنن

 . تعاب وحثكت عليه رسول اهلل
ُبياابيرنلَّاا ياَوَ ُساايني ياانبَّويااَ ااا﴿ :قننال اهلل تعنناب خماطبنناه الننناس مجيعنناه  ِي اةُاااألُافَااِاي ابيرنلَّاا ياَاااَ اانَّاا َُ ْناي
ا هتننداء يب احلننا يف كنن  جمننال يمنننا ف ،(10 :ألعننراف)ا﴾اوََكليَمرْياا ياَواَّويُعاايُهاَنَعلَُّيااْماَْاْهتَااُدو َا

 .وطاعته وحمبته بدون غلو يف ك  أمر يتبعه و ون تقصري هو يف اتباع رسول اهلل 
اتباعننه يف الصننالة يف  فعلننى املسننلم  أن يتحننروا (1)( االيااكماارا أةتمااين اأ اال ) :ويقننول 

 .أركاهنا وواجباوا ومستحباوا وكياياوا
ااَيُيْمافَاا يَن االَا) :يف شننلن احلنن  ومناسننكه وقننال  ُِوااَاَبرسي َأْو ي اَنَعلَاا ااَلاَأُكاا ُّابَاْعااَداانيَتْأُخاا

 .( ) (َكجَّتي اهِه

                                                 

 ( 4440)ويف األ ب (  45)أْرجه البخاري يف ارذان حديت  ( )

)  والنسنننا  ( 314 مناسنننك ) وأبنننو  او  ( 5/551)وأمحننند يف املسنننند ( 431 احلننن  )يف صنننحيحه مسنننلت رواه  (4)
 (.5444مناسك احل  



 

 

 

   

واملننرا  أن فننا  واملبيننت  ز لانن  ورمنن  اجلمننار الطننواف والسننع  والوقننوف بعر واملناسننك ت ننم  
 .مث  أقواله فيكا ياع  مث  أفعاله وأن يقول

أحننند منننن أصنننحابه و  أحننند منننن  هو  فكمننن، التنننن   نننذه األمننناكن و  يقصننند رسنننول اهلل 
  ،فتحنري سنلم  للصنالة يف هنذا املوضنع يمننا هنو للتلسن  برسنول اهلل  ،علماء األم  األعنالم

راجنع كنالم شنيخ ا سنالم ابنن تيمين  النذي ، ويكما يتحرق هو وغريه الصالة يف مقام يبنراهيت
 .(1)سبا يقله قريبا

                                                 

 .من هذا الكتاب(  1-20:ب)ظر اي ( )



 

 

 

   

 سطوانات تكثري القارئ من األ
  بغري أدلة  

 
 نةـيف الفت توسع

ا:(11-12ص)اانار ئ رلا
أسنننننطواي  السنننننرير :وهننننن ،ومنننننن األمننننناكن النبويننننن  يف الروضننننن  ال نننننريا  األسنننننطوايا  األْرق" 

 وأسطواي  عا     ،التكَّد  وأسطواي، وأسطواي  التوب،وأسطواي  الوفو ،وأسطواي  احلرس
وكان ،عننننندهاكايننننت تسننننمى أسننننطواي  املكنننناجرين حيننننت كننننايوا جيتمعننننون   ،وأسننننطواي  عا  نننن 

 -رمحننه اهلل –ذكر ذلننك احلنناف  ابننن حَّننر يف الاننت  لكنننه ،الصننحاب  يتحننرون الصننالة عننندها
 .ا   ي  عابلسطو  على مصلى النيب التب  عليه األسطواي  املخلق  اليت ه  ع ل ت 

يصننننل  الاننننرا   بعنننند حتوينننن   روي يف أسننننطواي  عا  نننن  أهنننننا عننننند املكننننان الننننذي قننننام فيننننه 
وأن   صنلى عننندها بوننع ع ننرة مث تقنندم يب مصناله املعننروف وكننان جيعلكننا ْلننف ظكننره،القبل 

وأن           أبنننا بكنننر وعمنننر والنننزبري وابننننه عبنننند اهلل وعنننامر بنننن عبننند اهلل كنننايوا يصنننلون يليكننننا
  ." وكان يقال هلا جمل  املكاجرين،قريش كايوا جيتمعون عندها املكاجرين من

 :أ يلا-ا
ا لنننيال القنننار  مل يقنننت احلنننرس وأسنننطواي   لسنننطواي  السنننرير وأسنننطواي بالتنننن  اعلنننى م نننروعي ًً

 .وأسطواي  التكَّدالتوب   الوفو  وأسطواي 
ا: ين أّاراوا
جيتمعنننون عنننندها وكنننان  لسنننطواي  املكننناجرين حينننت كنننايوابسنننطواي  عا  ننن  كاينننت تسنننمى أو "  

 ."-رمحه اهلل-ذكر ذلك احلاف  ابن حَّر  .الصحاب  يتحرون الصالة عندها
 :أ يلا-

وهناكت كنالم  يتحنرون الصنالة عنندها،وكنان الصنحاب   :-رمحه اهلل-مل يق  احلاف  ابن حَّر 
كننوع يتحننرق ن األسننطواي  الننيت كننان سننلم  بننن األعنن متحنند اه  -رمحننه اهلل-احلنناف  ابننن حَّننر 

 .ة يليكاالصال
وأهنننا ، يف الروضنن  املكرمنن   واألسننطواي  املننذكورة حقننا لنننا بعنن  م ننا نا أهنننا املتوسننط" : اارل

لنننو عرفكنننا النننناس : " تقنننول تعنننن عا  ننن  أهننننا كايننن وري  ور   :قنننال، تعنننرف بلسنننطواي  املكننناجرين



 

 

 

   

د  مث وجنن، الصننالة عننندها يكثنركننان وأهنننا أسنروا يب ابننن الننزبري ف "امضنطربوا عليكننا بالسننك 
وذكننره  ."عننندها أن املكنناجرين مننن قننريش كننايوا جيتمعننون" :ودا بننن النَّننار يف تنناريخ املديننن   

 .(111/ )فت  الباري  ."قبله حممد بن احلسن يف أْبار املدين 
ان الصنحاب  وكن :فلينت تنرق أن احلناف  مل يقن  ،يب هذا املوضنع منن الانت  القار أحال وقد 

 .يتحرون الصالة عندها
كنوع يتحنرق الصنالة األسنطواي  النيت كنان سنلم  بنن األ :را   ذه األسطواي ه يايد املوأن كالم
 .عندها

وبسنري  األسنطوايا من عند   ي كثرو  أ رق ملاذا  ،بلسطواي  عا    القار ه يو  يريد ما يسم  
 !ولع  القصد توسيع  ا رة التنكا  للخرافي  ،أ ل 
 ."ينوأهنا تعرف بلسطواي  املكاجر "  :و ين 

 !لنا احلاف  شيخه و   ليله مل يست :أ يلا-ا
مث وجنند  ذلننك يف تنناريخ ابننن النَّننار ودا  أن املكنناجرين مننن قننريش كننايوا  ":و اايلاانحاارف  

 ."جيتمعون عندها وذكره قبله حممد بن احلسن يف أْبار املدين  
هنذا هنو  وحممند بنن احلسنن ،منا هو حممد بنن احلسننيأن عمدة ابن النَّار  يبعد   :أ يلا-
 .دبال  ابن

 ."كذاب  :قال أبو  او  " :قال الذهيب يف ترمج  حممد بن احلسن
واهننننن  " :وقنننننال أبنننننو حنننننامت ."منننننرتو " :واألد يوقنننننال النسنننننا    ."لننننني  بثقننننن " :وقنننننال  نننننىي

 .(2 5/1)امليزان  ."منكر احلديت " :قطين وغريهوقال الدار  ."احلديت
 ."كذبوه   " :تقريبوقال احلاف  ابن حَّر يف ال

 .فحاشاها من ذلك"  يب ابن الزبري أسرواأهنا "  :ومن املنكرا  ما ينسب لعا   
التنب  علينه األسنطواي  املخلقن  النيت هن  ( يعنين احلناف  )  -رمحه اهلل–لكنه  " :انار ئو يلا

 ."بلسطواي  عا     النيبعلت على مصلى 
وأن احلنناف    ياننر   ،طواي  عا  نن  ْطننلبلسنن القننار ه يقنند سننبا لننك أن مننا يسننم :أ اايلا-

 يليكننا  أسننطواي  عا  نن  و  علننى اجتمنناع املكنناجرين ي بننالننى ولنني  للقنناري  لينن  ع ،بينكمننا
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يينه يلنب  علنى  : أقنولو   ،عليه األمنور التبستوقد  املخلق ، ولي  له  لي  على األسطواي 
 .الناس
يصننلى  كننان الننذي قننام فيننه النننيب يف أسننطواي  عا  نن  أهنننا عننند املوروي "  :انااار ئو اايلا

 .صلى عندها بوع ع رةالارا   بعد حتوي  القبل  
 .مث تقدم يب مصال ه املعروف، وكان جيعلكا ْلف ظكره

وأن أبا بكر وعمر والزبري وابنه عبد اهلل وعامر بن عبد اهلل كنايوا يصنلون يليكنا، وأن املكناجرين 
 ."ا جمل  املكاجرين من قريش كايوا جيتمعون عندها، وكان يقال هل

 .  يثبت ش ء  ي سم ى أسطواي  عا    :أ يلا-
أبننا : الصننحاب   ، وأسنناييده أن  !؟ه   بننا  هننذه األسننطواي بلسنناييد القننار  مث ملنناذا مل يننل  لنننا

، وأسنناييده أن املكنناجرين مننن قننريش كننايوا جيتمعننون !؟ اخل كننايوا يصننلون عننندها...بكننر وعمننر
  !؟ل  املكاجرينجم :عندها، وكان يقال هلا

ثبننت عننند طننالب احلقيقنن  واحلننا هننذه توهنن   ،!؟وير   :ملنناذا مل يننل  باألسنناييد ويكتانن  بقولننه
 !!لو  ا سنا  لقال من شاء ما شاء !؟(وير  )األمور العظيم  بن 

وكيننننف تتاننننا هننننذه النننندعوق الننننيت فيكننننا أن الصننننحاب  كننننايوا يعلمننننون هننننذه األسننننطواي  ويصننننل  
عننكت وأسنروا علننى  أْاتكنامنع الندعوق أن عا  ن  كناجرون عنندها بعونكت عنندها وجيتمنع امل

 .ابن الزبري
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 على رواية راو مرتوك وآخر جمهول القارئاعتماد 
ا:(11ص)اانار ئ رلا

 )               :قنال روق الطناي يف األوسط عن عا    رض  اهلل عنكنا أن رسنول اهلل "
 (طننري هلننت قرعنن وا فيكننا ي  أن ت  علننت الننناس مننا صننل    هننذه األسننطواي  لننو يب ننقر  لبقعنن ين باملسننَّد 

 ؟وأينننننن هننننن  !ينننننا أم املننننننمن  :وعنننننندها مجاعننننن  منننننن أبنننننناء الصنننننحاب  وأبنننننناء املكننننناجرين فقنننننالوا
يهننا سنتخنه  :فقنالوا ،و بت عبند اهلل بنن النزبري ،فمكثوا عندها مث ْرجوا ،فاستعَّمت عليكت
فخننريب بعنند سنناع  فصننل ى عننند  ،يصننل   نظننروا حيننتييف املسننَّد حننىت  فننارمقوهبننذلك املكننان، 

 بننن  القننن واملننننن عننن  ينكنننا يب املنننن أسنننطوايتان وبينكننا وبننن  املننننن (1)األسننطواي  النننيت واسننط 
 .أسطوايتان وبينكا وب  الرحب  أسطوايتان وه  واسط  ب  ذلك وه  تسمى أسنطواي  القرعن 

 ." ا ن ومسيت أسطواي  عا    ألج  هذا : أقول
  :لأ ياا-

حند نا أمحند يعنين بنن  نىي احللنواي  ننا عتينا بنن يعقنوب  ننا ": هذا احلديت رواه الطناي قنال
ويف  ،بنه عن ه ام بن عروة عن أبيه عن عا  ن  أن رسنول اهلل ،ابنا املنذر عبد اهلل و حممد

 ."مرتو وهو  ،حممد بن املنذريسنا ه 
 ."عتبار     كتب حديثه ي  على سبي  ا " :قال ابن حبان
 ."يروي عن ه ام بن عروة أحا يت موضوع " :وقال احلاكت
 .(1/532)واللسان( 2/21)امليزان  ."يروق عن ه ام أحا يت منكرة" :وقال أبو يعيت

 !عبد اهلل مل أقف له على ترمج  وأْوه
 مل يف الثقننا  لكنننهوذكننره ابننن حبننان  ،و قنن  النندارقطين يا عتيننا بننن يعقننوب الننزبري كموشننيخ 

 مالنكوروق حنديثاه عنن  ،روق عن ه ام بن عروة حنديثاه منكنراه  :الساج وقال يسبه،  يعرف
 دوا نندوايظننر احلننديت يف جممننع البحننرين يف  ،(54 /2)لسننان امليننزان  ."فيننه  ووهننتيف السننار 
 .(5/432)املعَّم  

                                                 

 (.ه  ) ولعله سقط هنا كلم  )!( كذا  ( )
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معرفنن  وقنندرة  القننار و  أ ري هنن  عننند  ،هننذه األسننطواي  يففكننذا هننو حننال حننديت عا  نن  
 نا أو هنو ويننا ي هلنا  ينتحم   ا يف هذه املوضوعا  النيت  ت  س  األحا يت اليت على  را

  :وعلى كال األمرين يقال له! ؟ياقد ذلك
افااااا  اكباااااتاالاْاااااد  افتلاااااكااىااااايو 

 
او  اكبااااااتاْااااااد  افرنمىياااااااو اأعظاااااام 

 .الكالم عليكا يعيديب عا    فال  القار سطواي  اليت ينسبكا ألوقد تقدم الكالم على ا 
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  على حديث جابر  القارئاعتماد 
 فيه علل يف إسناده ومتنهو

ا:(11ص)اانار ئ رلا
أيننه كننان يننلِت مسننَّد الاننت  الننذي علننى  -رضنن  اهلل عنننه  - جننابر بننن عبنند اهلل عنننو بننت " 
 –أيوننناه  –ويتحنننرق املكنننان علنننى األحنننزاب  يتحنننرق السننناع  النننيت  عنننا فيكنننا الننننيب بننن  اجل

يت تلك الساع  فدعو  اهلل فينه بن  الصنالت   غا   تأمر مك يب ومل يننزل"  :ويقول ي  تْو
 ."يوم األربعاء ي  عرفت ا جاب  

اا:أ يلا-
 :عل عدة كيف يثبت هذا احلديت وفيه 

وقنننال  ."فينننه لننن صننندو  " :، قنننال أبنننو درعننن كثياااراباااَازةااادااألسااالم يف يسننننا ه  :األونااا 
 ."ضعيف "  :النسا  

 ."صاحل :ومرة قال ،بذا لي  " :وروق ابن الدورق  عن  ىي
 ." ق " :عن    وروق ابن أيب مر 

 ."صاحل ولي  بقوي " :ابن املديين وقال
 وونننذيب الكمنننال( 5/242)املينننزان  :ايظنننر ."ومل أر انننديت كثنننري بلسنناه "  :وقننال ابنننن عننندي

(42/  1). 
 ."صدو  فيه ل  :قال أبو درع "  :وقال الذهيب يف الكاشف

 ."صدو   ط ء "  :احلاف  ابن حَّروقال 
عبند " :قنال ابنن أيب حنامت ،عوداانابَاعوداانركمَاباَاكعاباباَاارناكيف يسننا ه  :انثرني 

ول قناهلل بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك روق عنه عبد اهلل بن حممد بن عقين  مسعنت أيب ي
 ."ذلك

روق عننن  :عبنند اهلل بننن عبنند الننرمحن بننن عبنند اهلل بننن كعننب بننن مالننك األيصنناري" :وقنال أيونناه 
 :قننال أبننو حممنند .روق عنننه عبنند اهلل بننن قدامنن  اجلمحنن  مسعننت أيب يقننول ذلننك ،عمننه معقنن 

 .(1/31)اجلر  والتعدي   ."روق أيواه عن جابر بن عبد اهلل
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عبد اهلل بن عبند النرمحن بنن كعنب بنن مالنك عنن "  :وقال البخاري رمحه اهلل يف التاريخ الكبري
 ."ن عقي  وعاصت بن عبيد اهلل أبيه روق عنه عبد اهلل بن حممد ب

 .(1/5)الثقا   ."يروي عن أبيه وعاصت بن عبيد اهلل "  :وترجت له ابن حبان وقال
 .فكذا حال عبد اهلل بن عبد الرمحن هذا عند البخاري وأيب حامت وابنه وعند ابن حبان

عقنال روق عبند اهلل بنن عبند النرمحن بنن عبند اهلل بنن مالنك األيصناري مسنع م"  :وقال البخناري
 .وهذا رج  آْر عند البخاري، "عنه عبد امللك بن قدام  

 .(مستور)يه جمكول احلال أ: وظاهر من ترمج  هن ء األ م  هلذا الرج 
 !! بت :و  يقال فيه ،ضعيف :ويسنا   هذا حاله يقال يف متنه

اهلل بنن عبند فتنارة يروينه كثنري بنن ديند عنن عبند   االخت فاعليا افا اااسابرو :وانعل اانثرنث 
عننن عبنند الننرمحن بننن   وتننارة يرويننه عبينند اهلل بننن عبنند ا ينند احلنانن  ،الننرمحن بننن كعننب بننن مالننك
 .(4/15)بن سعد ايظر الطبقا    .كعب بن مالك عن جابر

وكذلك يرويه عبد امللك بن عمرو عن كثري بنن ديند عنن عبند النرمحن بنن كعنب بنن مالنك عنن 
 .( 3/44 )التمكيد  .جابر بنحوه

كنننان يف مسنننَّد   ن  عننناء الننننيب ي :فكنننو منننرة يقنننول  اضااا راب افااا اانماااتَ :علااا اانرابعااا وان
وراجننننع كتنننناب  ،يف مسننننَّد األحننننزاب :و الثنننن  يقننننول ،يف مسننننَّد قبنننناء :وتننننارة يقننننول ،الاننننت 

 .(1 -  :ب)املساجد السبع  أليب جابر عبد اهلل بن حممد األيصاري 
ف علنننى كثنننري بنننن ديننند يف ا سننننا  فقننند ذكنننر كثنننرياه منننن مصنننا ر هنننذا احلنننديت وأوجنننه ا ْنننتال

 .وقد راجعت بع  مصا ره لالطمذنان ،واملنت
فكنن  جيننود  ،ومننا فيننه مننن علنن  الكننر  ضننعف هننذا احلننديت يسنننا اه ومتننناه   ويذ قنند تبنن  للقننار 

طاملننا حننذر مننن ( التننن )عقدينن  عننن أن تكننون  فونناله  ،فرعينن ألحنند ا حتَّننايب بننه يف قونني  
ا لياننن  الراشننند عمنننر بنننن ا طننناب  وافقننن  منننن حونننره منننن حنننذر منكنننا و  مثلكنننا رسنننول اهلل 
 !؟وطاملا حذر منكا العلماء الناصحون أصحاب حممد 

 !!ال مقلديكتخالااوا من تصرفا  الكثري من أه  البدع وجك  وظكر  ار ار السيذ  مل
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 استنتاج باطل ال جيوز نسبته 
 وتابعيهم إىل أصحاب حممد 

ا:(12-11ص)اانار ئ رلا
هو وأبنو  عبد اهلل بن عمر وأبوه عمر بن ا طاب كان مع النيب    من الصحاب  فاذن" 

تبننان علننى التننن  باملكننان عر  تبننان بننن مالننك وشننكدا الواقعنن  وفيكننا أقننر النننيب بكننر يف بيننت عر 
عمننر أيكننر علننى ابنننه عبنند اهلل شنندة تتبعننه لألمنناكن ولننذلك مل ينقنن  أن  الننذي صننلى فيننه 
  مل ير  عن أي أحد من الصحاب  أيه أيكر علينه ذلنك فكنت وين مل ينقن  ب ،النبوي  وتنكه  ا

رضن  اهلل  –ييكنارهت يندل علنى م نروعي  فعلنه  عندم عنكت أيه كنايوا ياعلنون ذلنك مثلنه لكنن
ومننن الصننحاب  أيونناه سننلم  بننن األكننوع كمننا بينننا وجننابر بننن عبنند اهلل ور  عنننه النننص  –عنننه 

وصنننلى فينننه واسنننتَّيب لنننه كمنننا ذكرينننا آياننناه و نننذه   بنننالتن  باملكنننان النننذي  عنننا فينننه الننننيب
 .النصوب الثابت  يبدو لنا أيه مذهب سا ر الصحاب  وين مل يرو عنكت بالتاصي 

فقنند ور  يف البخنناري أن سننامل بننن عبنند اهلل بننن عمننر كننان مثنن   ،ومثلننه القننول يف تننابع  املديننن 
 .أبيه يتحرق تلك األماكن النبوي 

             أو بعنننندها هننننذه األمنننناكن النبوينننن ( هننننن03)عمننننر بننننن عبنننند العزيننننز عننننام ديننننن  وملننننا تتبننننع أمننننري امل
و  مننن الصننحاب  وكننان بقنن  منننكت سننت  مننن صننسار  ،مل ينكننر عليننه أحنند مننن التننابع  باملديننن 

 .ب  يق  أهنت أعايوه على ذلك و لوه على تلك األماكن ،( )الصحاب 
كمننا ذكريننا ومننذهب البسننوي والنننووي خنناري  بوم ننروعي  التننن  باألمنناكن النبوينن  هننو مننذهب ال

وقنند اسننتدل ا مننام علننى ذلننك بننلن  –رمحننه اهلل  –وابننن حَّننر بنن  هننو مننذهب ا مننام أمحنند 
وهننو  ،الصننحاب  كننايوا  سننحون أيننديكت برماينن  املنننن يرتكننون باملوضننع الننذي مسننته ينند النننيب 

أن يننق              ا فقد روق أبو يعيت يف احللي  أن هنارون الرشنيد أر مذهب ا مام مالك 
  أرق أن حتنرم النناس منن "  :ويتخذه منن جنوهر وذهنب وفون  فقنال لنه مالنك منن النيب 

                                                 

عننند بنننناء عمننر بننن عبننند العزيننز ملسنننَّد رسننول اهلل مننن أصنننحاب رسننول اهلل ي   ال ننن  مننن صنننسار  اه مننا كننان موجنننو  ( )
حوننور بعنن   الصننحاب ، وأمننا املسنناجد فلننت يثبننت أن عمننر بننن عبنند العزيننز قننام ببنا كننا كمننا تقنندم بيننان ذلننك فونناله عننن

 .الصحاب  والتابع  هلذا البناء املزعوم ومعاويتكت لعمر بن عبد العزيز
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منن مسنَّده  وسبا يق  كالمه يف استحباب صالة النافل  يف مكان مصاله  ،أ ر النيب 
".  
اا:أ يلا-
وضننعف  ار القننمنناكن وبيننان بطننالن اسننتد ل باألاقنند سننبا بيننان عنندم م ننروعي  التننن  -1

    أ لتننننه وبيننننان بطننننالن تعلقننننه بالصننننحاب  يف مسننننلل  التننننن  باألمنننناكن وأن مننننا فعلننننه ابننننن عمننننر
 .تبان بن مالك يمنا هو من باب التلس وسلم  بن األكوع وعر 

يف األمكن  لي  على يطالقه ويمنا يف األمكن  النيت قصند الرسنول  وأن م روعي  التلس  به 
 ن النيت ينزل رسنول اهللاكعمنر لألمنوأن تتبع ابن  ،التعبد فيكا   اتااقناه   قصنداه أمنر فيكنا

وذلنك منن األ لن   ،أكابرهت وأصاغرهت  قد ايار  به ابن عمر من ب  أصحاب رسول اهلل 
وتقندم .مننه يف غنري حملنه ، وهنو اجتكنا الواضح  على عندم م نروعي  هنذا التتبنع منن ابنن عمنر

  .كر ذلك على من ياعله وأقره الصحاب  احلاضرونبن ا طاب ا ليا  الراشد قد أياأن عمر 
  لياله على حوور ابن عمر مع بع  الصحاب  الذين حوروا صنالة الننيب القار مل يقت - 4
  تبانيف بيت عر. 
  ينندل  ،أن يصننل  يف بيتننه ليَّعنن  ذلننك مسننَّداه  تبننان بننن مالننك مننن النننيب طلننب عر  -1

ويمننننا يقصننند التلكننند منننن قبلننن  هنننذا  ،ملسنننَّدتبنننان التنننن  بالصنننالة يف هنننذا اعلنننى أن قصننند عر 
 .وقد تقدم بيان ذلك ،كما يقصد التلس  بالنيب   ،ما يظكر من حاله حسباملسَّد 
 .تبان على التن  ويمنا أقره على التلس مل يقر عر  والنيب 
 :فيه يظر من وجوه" ومل ينق  أن عمر أيكر على ابنه عبد اهلل "  :وقوله-1
وكيف ينكر على من ياع  مثن   ،ى ابنه   يدل على أيه أقرهعدم يق  ييكار عمر عل -اأ

 .حاشاه وحاشا من هو  ويه من هذا الاع  ؟فع  ابنه ويقر ابنه
و  يسنلك  ،باحملابناة  بننه وهنو الصنداع بناحلا –رضن  اهلل عننه  –وهذا ين ي يب اوام عمر 

 .القار دعيه فال جيود أن ينسب يليه ما ي ،فَّاه ي  سلك ال يطان فَّاه غري فَّه

بنن  قنند يكننون الصننحاب   ،ياعنن  هننذا احتمننال أن عمننر مننا كننان يعلننت أن ابنننه :ومنكننا -اب
ربنه يب اهلل و  يطلنع علينه ه يقفقد يعمن  ا يسنان العمن  النذي ينرق أين ،مجيعاه   يعلمون هذا
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يب أيب حننادم  (1)فقنند روق مسننلت باسنننا ه ،ياعنن  -رضنن  اهلل عنننه-كمننا كننان أبننو هريننرة   ،غننريه
 اي :فقلت ،فكان  د يديه حىت تبلغ يبطه ،كنت ْلف أيب هريرة وهو يتوضل للصالة"  :قال

لو علمت أيكت هاهنا منا توضنل   ،أيتت هاهنا !فروخيا بين  :فقال ؟أبا هريرة ما هذا الوضوء
 ".( كي اةولغاانيضيءاَاَاانمناانحلي اْولغاا) :مسعت ْليل  يقول ،هذا الوضوء

كنان ياعن  هنذا يف أول حياتنه يف عكند أيب بكنر وعمنر مث طنرأ لننه    تمن  أن ابنن عمنر منا -2
ينوع اجتكنا  أن ياعلنه وهنذا احتمنال معقنول ألن الرجن  طنال عمنره بعند أبينه حينت تنويف عننام 

 .فالار  ب  وفاتيكما  سون عاماه  ، ال   وسبع  بينما تويف أبوه يف عام  ال   وع رين
ولذا مل يطلع على عملنه ي  سنامل ابننه ومنو ه  ،الاع به يف هذا  ققتدا ما كان  ب أن ي  ور 
هنننذا منننع أن قصنننده التلسننن  وحاشننناه أن يكنننون علنننى سننننن منننن قبلننننا يف السلنننو والتنننن   ،ينننافع

 .بار ار املن ي يب الوالل وال ر 
 ."اخل..ومل ير  عن أحد من الصحاب  أيه أيكر عليه"  :وقوله
ا:أ يلا-

واحتمال أيه كان  ا   ،وهعلى فع  ابن عمر هذا مث أقر   ها  الدلي  أن الصحاب  قد اطلعوا
 .هذا العم  وار  وقد سبا

هنذا شن ء بعيند فقند يسنافر الرجنن   !؟الصنحاب  كنان يرافقنه يف سناره ويراقنب حركاتنهمرنن ن وم ن
  سننيما هننذا العمنن  الننذي دجننر عنننه أبننوه مث اجتكنند يف  ،ويعمنن  أعمننا ه   يطلننع عليكننا غننريه

 .فعله
 ".يدل على م روعيته( يعين الصحاب )دم ييكارهت وع:"اوقولك -4
مث يكنننتت بنننه ا لنننوف  كليننناه   سنننبحان اهلل أمنننر م نننروع يعنننرك عننننه الصنننحاب  يعراضننناه :  أ ااايلا

   !! ويقومون به ويدافعون عنه سبحان اهلل مرة أْرق وافكت من ق كالمك
كننان ي نناهد وتعلقننه بعمنن  سننلم  بننن األكننوع مننن حتريننه الصننالة عننند اسننطواي  املصننحف الننيت  

   يتحرق الصالة عندها قد تقدم أن عملنه هنذا منن التلسن  وا قتنداء امل نروع رسول اهلل 
 .من باب التن  املمنوع

                                                 

 (.414)يف الطكارة حديت  ( )
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 بوته فلني  عملنه  مث على تسليت ،وأما تعلقه بعم  جابر فقد تقدم بيان ضعف حديثه وعلله
 .من باب التن  املزعوم

منننذهب سننننا ر الصنننحاب  وين مل ينننرو عنننننكت  ها أينننو نننذه النصننننوب الثابتننن  يبننندو لننننن"  :و ينااا 
 ."بالتاصي  

وأن منا تعلنا بنه منن حنديت  ،هذه  عوق كبرية تقدم بطالهنا وبنراءة الصنحاب  منكناا:أ يلا-
ا   ل  على التنن  النذي هننى عننه مابن عمر وحديت سلم  بن األكوع وين صحا فلي  فيك

ه مسننننَّداه ولعننننن اليكننننو  ن اختنننناذ قننننعننننن  هنننننى النننننيب و  ،تبنننناع أهنننن  الكتننننابن يعمننننر أليننننه منننن
 .والنصارق ألهنت اختذوا قبور أيبيا كت مساجد

نتتوعَاسبَااَاكر ا وليماشاوراًابشاوراوذ اعارًاا) :ملن طلبوا منه ذا  أيواط وقول النيب 
 .(1)( بِ اعاكت انياوخليااجحراضباندخلتميه

 وأيننه مننن سنننن مننن قبلنننا بنن فكننذه األحا يننت ياقننه الاطننن منكننا حتننر  تتبننع ار ننار للتننن   ننا 
 !؟قبلنا فكيف يكون هذا مذهب سا ر الصحاب  وأقواها ت بكا  نأشدها ْطراه 

 !!القار يزهكت اهلل عما ينسبه يليكت  
أن سننامل بننن عبنند اهلل بننن عمننر   فقنند ور  يف البخنناري ،ومثلننه القننول يف تننابع  املديننن "  :و يناا 

 ." كان مث  أبيه يتحرق تلك األماكن
ا:أ يلا-

كيننف تنسننب فعنن  شننخص واحنند يب تننابع  املديننن  كلكننت وهنن  جيننود هننذا شننرعاه   ،سننبحان اهلل
 .؟وعقاله ولس 

 .مث لي  عند   لي  على أن ساملاه كان ياع  هذا تنكاه 
أو بعننندها هنننذه األمننناكن ( نهننن03)عنننام  ر بنننن عبننند العزينننزنوملنننا تتبنننع أمنننري املدينننن  عمننن"  :و ينااا 

لتننابع  باملديننن  و  مننن الصننحاب  وكننان بقنن  منننكت سننت  مننن النبوينن  مل ينكننر عليننه أحنند مننن ا
 ." ب  يق  أهنت أعايوه و لوه على تلك األماكن ،صسار الصحاب 

ا
ا

                                                 

 .(22ب ) تقدم خترجيه ( )
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  :أ يلا-
 ،ومنننع هنننذا فلنني  فينننه أن البننناق  مننن صنننسار الصنننحاب  أعنننايوه  تقنندم أن هنننذا النقننن  مل يثبننت

و ينن  عمننر بننن عبنند العزيننز مننن  ه مل يكننن يف عكنندي ننأوالظنناهر  ،أن التننابع  أعننايوه فيننه ولنني 
  :صسار الصحاب  على قيد احلياة ي   ال   وهت

 .(هن  3)   ،السا ب بن يزيد . 
 .(هن34)   ،وحممو  بن لبيد .4
 .(هن 33)    ،وحممو  بن الربيع .5

أهننت  لنوا عمنر بنن عبند العزينز علنى هنذه  علنى فلني  هننا   لين ولو  بت هنذا النقن  السرينب 
 .األماكن وأعايوه

بن  هننو مننذهب  ،وم ننروعي  التنن  باألمنناكن النبوين  هننو منذهب البخنناري كمنا ذكريننا"  : ينا 
 ." -رمحه اهلل-ب  هو مذهب ا مام أمحد  ،البسوي النووي وابن حَّر

نن :أ اايلا- ن يقلننه لعمنن  ابننن عمننر وقصنن    جيننود يسننب  جتننويز التننن  باألمنناكن يب البخنناري مر
 !تبان بن مالكعر 

امنننا ينندل علننى أيننه يننرق م ننروعي  التلسنن  بالصننالة يف موضننع صننلى ن  ل علننى شنن ء فيفنقلننه 
 .فيه النيب 

و  جيننود أن ينسننب يليننه جننواد ،(1)وأمننا ا مننام أمحنند فلننت يعننرف عنننه ي  جتننويز منن  رماينن  املنننن
 .التن   ذه املساجد ومنكا املساجد السبع 

  التمسنن  بنناملنن مننع أن مذهبننه كراهنن "وهننو مننذهب مالننك" :وأمننا مالننك فقنند ظلمتننه بقولننك
وتقنندم النقنن  عنننه وعننن علمنناء املديننن  أهنننت كننايوا يكرهننون يتيننان تلننك املسنناجد وتلننك  !!والقنن

بنن  تقنندم النقنن   ،وتقنندم النقنن  عننن ابننن تيمينن  ييكنناره تتبننع ار ننار والبننناء عليكننا ،ار ننار باملديننن 
 . عن عمر بن ا طاب ومن معه من الصحاب  ا يكار على من تتبع آ ار النيب

 !وما أعتقد أيك يقلت عنه من مصدر مو و 
 ."واستدل ا مام على ذلك بلن الصحاب  كايوا  سحون أيديكت برماي  املنن"  : ينك

                                                 

و  ْطب عليه، فمن يتن  اليوم باملنن املوجو   وع م  منن آْر بدله، مل  س ه النيب  وقد احرت  منن النيب  ( )
 !!ر غريهفامنا يتن  بآ ا
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فنان كنان عنند  يقن  صنحي  عننه فبن  لننا مصندر  بناجلزء والصنحيا  وي  فامللْنذ ا:أ يلا-
 !عليك كبري

  أرق أن حتننرم الننناس " :ك يب تركننه بقولننها مننام مالنن وتوجيننهاملنننن  يقنن وقصنن  يرا ة الرشننيد 
 ".من أ ر النيب 

 .متكلت فيه بَاواوواماداُانرواها من طريا  (1)أبا يعيت ألنمل تثبت هذه القص  
 .(0/545) اجلر  والتعدي   ".مسعت منه  صر وتكلموا فيه"  :قال ابن أيب حامت
 .قننال ابننن يننوي  وغننريه تكلمننوا فيننهو . لنني  بثقنن  :قننال النسننا   يف الكنن " :وقننال الننذهيب فيننه

 املينزان "(هنن405)   كان فقيكناه مل يكنن بناحملمو  يف الرواين   :وقال حممد بن يوي  البيكندي
(2/ 11- 14). 

                وسننننننننبا يقنننننننن  كالمننننننننه يف اسننننننننتحباب صننننننننالة النافلنننننننن  يف مكننننننننان مصنننننننناله "  :كو يناااااااا
 " . من مسَّده

اا:أ يل-
النننذي كنننان يتحنننرق الصنننالة فينننه كمنننا يف  يف مصنننلى الننننيب  يذا أجننناد ا منننام مالنننك الصنننالة

 .حديت سلم  بن األكوع تلسياه بالنيب 
فك  جيود لنك أن تنسنب يب هنذا ا منام أينه جيينز التنن  يف املسناجد الكثنرية واألمناكن غريهنا 

 ! ؟عى أن النيب صلى فيكا أو م ى فيكا أو وجد فيكاد  تاليت 
املننننذهب يب الصننننحاب  أحياينننناه ويب بعوننننكت أحياينننناه ويب  لقنننند توسننننعت كثننننرياه يف يسننننب  هننننذا
ومنننا هكنننذا ينننا سنننعد تنننور   ،وكننن  ذلنننك   يثبنننت عننننكت ،التنننابع  أحيايننناه ويب كبنننارهت أحيايننناه 

 !!ا ب 
اا:(12-12ص)اانار ئ رلا
العزيننز املسنناجد  النبوينن   علننى املواضننع  دننا يالحنن  يف هننذا البنناب أيننه منننذ بنن  عمننر بننن عبنندو " 

تنرتق باملدينن  النبوين  العلمناء  وأجينال   ، منن اهلَّنرة( 03)وذلنك عنام  ل ى فيكا النيب اليت ص  
مل ينق  أن أحداه أيكر التنن  بالصنالة يف هنذه املسناجد أو طالنب  ندمكا  التابع منذ عصر 

                                                 

 (.4  /5)حلي  األولياء (   )
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وجننند منننن يننننا ي بنننذلك منننن  ،ويدالتكننا بنننلي ذريعننن ا كاينننت مل  ننندع شننن ء منننن هنننذا ي  الينننوم
ا."سا  فيه الر  وينلف ،امل ايخ

اا:أ يلا-
 !القار كا ي  عن   أعرف  باملساجد النبوي تسمي  غري مسَّد رسول اهلل  -1
 ."من اهلَّرة( 03)وذلك يف عام " : ين  -1

 :قد تكرر منه ذلك وفيه يظر من جكت  :أ يلا-
 .(هن 03)هذا التحديد بعام  :األون 
( هنننن03)سننناجد الكثنننرية يف عنننام جزمنننه بنننلن عمنننر بنننن عبننند العزينننز قننند بننن  هنننذه امل :وانثرنيااا 

           واملعننننروف الثابننننت املتننننواتر عننننن عمننننر بننننن عبنننند العزيننننز هننننو بننننناء املسننننَّد النبننننوي فقننننط بننننلمر 
 .الوليد بن عبد امللك ا ليا  آيذا 
ومننن املعلننوم املتننواتر أن ذلننك كننان يف ْالفنن  "  :-رمحننه اهلل  –قننال شننيخ ا سننالم ابننن تيمينن  

كننان بعنند بوننع ومثنناي  وقنند ذكننروا أن ذلننك كننان سننن  يحنندق وتسننع  الولينند بننن عبنند امللننك و 
كتننننناب النننننر  علنننننى األْنننننننا   " وأن عمنننننر بنننننن عبننننند العزينننننز مكنننننت يف بنا نننننه  نننننالع سنننننن  

 .(50 ب)
باملدينن  النبوين  مننذ عصنر ( يعين من التاريخ السنابا )  ترتقوأجيال العلماء "  :انار ئاو يل

ن  بالصننالة يف هننذه املسنناجد أو طالننب  نندمكا ويدالتكننا التنن أيكننرأن أحننداه  ينقنن التننابع  مل 
وجنند مننن ينننا ي بننذلك مننن امل نننايخ مننن هننذا ي  اليننوم  مل  نندع شنن ء ،بننلي ذريعنن  كايننت
 ."وينلف فيه الرسا   

  :أ يلا-
مل توجنند هننذه املسنناجد يف عصننر التننابع  ومل يثبننت أن عمننر بننن عبنند العزيننز قننام ببنا كننا وهننذا 

 .وذكر شيخ ا سالم ْالفه يمنا هو تاريخ بناء مسَّد الرسول  التاريخ الذي ذكرته
مىت بنيت هذه املساجد ْاص  يف القرون املاونل   و  تستطيع أن تثبت باألساييد الصحيح 

خيراانبرسا رن اثماانِةَاةلينهماثمااناِةَاةلاينهما ) :با ريي  اليت شكد هلا رسول اهلل 
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 شاهدو اوةباِ و اوالاةيفاي اوةيثارافايهماانسامَثماةأْ ابعدهماأنرساةشهدو اوالاةست
)(1). 

رضننن  اهلل - مثننن  مسنننَّد علننن  ومسنننَّد سنننلمان ،و كنننن وجنننو  أوهلنننا علنننى أيننندي النننرواف 
 .يف العصور املتلْرةوا املساجد السبع  نوفي  فلكملنلدهت الصنت قن  -عنكما
 ."مل ينق  أن أحداه أيكر التن  بالصالة يف هذه املساجد" :و ينك

اا:أ يلا-
 .كالم غري صحي ين هذا ال

 .والنصارق  أمته من أن تسري على سنن من قبلنا من األمت كاليكو  فقد حذر رسول اهلل 
ا .هذه ار ار وأقره كبار الصحاب  وغريهتمث  من يتتبع  وهنى عمر بن ا طاب 

انوااادعاافااا اكترباا اااااراجاارءافااا ا- كماا اان- اارلااااااارُااحمااداباااَاوضاار اانارتوااا اا-
اا:ارانى (ا21-21ص)
لااكا" وكاار اارنااكابااَاأنااساوغياارهااااَاعلماارءاانمدةباا اةيرهااي ا ْياار اْلااكاانمساارجدياْو

 .برنمدةب ااراعداا ورًءاوأكداًاااآلثر انلبو ا
فينه ومل يتبنع تلنك  يذكرون أن سايان الثوري  ْ  مسَّد بيت املقندس فصنلى :ومسعت كتقال 

وق درم  وكيع أيواه مسَّد  بينتر . دن يقتدق بهوكذلك فع  غريه أيواه  ،ار ارر و  الصالة  فيكا
 .املقدسر فلت ين ٍعد  فعر  سايان

ََا :قال ابن وضا  نٍت   :م ونى فقند قنال بعن   م ننٍ  ،فعلييمابراْورعاألئم ياانُهادناانمعاروفي ك 
نن أٍمنرا هنو الينوم  معنروف  عنند كثنري ا منن الننا يلينه  ننا  س كنان منكنراه عنند م نٍن مونى ومتحب نبا مر

 . "وٌك ُّابدع  اعليهرازةبُ اوبهج ُا ،و ه عليه ومتقرب يليه  ا ي بعرد ه منهين ٍبسر 
 
فا اكتربا اشايرءاانىادو افا اا- كما اان-و رلازةَااندةَاارع ابَاةيسفاانيراا اا-

اا:ارانى (ا121-121ص)زةر ةاانمشرهداواناوي 

                                                 

 (.4155)ومسلت يف الاوا   حديت (  521)أْرجه البخاري يف الاوا   حديت  ( )
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سنناجد وتلننك وقننال حممنند بننن وضننا  كننان مالننك وغننريه مننن علمنناء املديننن  يكرهننون يتيننان امل"
و ْنن  سننايان الثننوري بيننت املقنندس وصننلى فيننه ومل يتبننع  ،ار ننار باملديننن  مننا عنندا قبنناء وأ حننداه 

  .فكت كرهوا ذلك مطلقاه ،تلك ار ار و  الصالة فيكا
وقد كنان أبنوبكر وعمنر وعثمنان وعلن  رضن  اهلل عننكت وسنا ر السنابق  األولن  منن األيصنار 

حَّاجنناه وعمنناراه ومسننافرين ومل ينقنن  عننن أحنند منننكت  مكنن  واملكنناجرين يننذهبون مننن املديننن  يب
  أيه حترق الصالة يف مصليا  النيب 

علااييمابساابت اوسااب اانخلياارءاانراشاادةَاانمهاادةَااااَابعااد اْمساايياابهاارا):وقنند قننال 
 .(1)(وعضيااعليهرابرنبياجِاو ةركماواحدثرلااألاي اف  اك ابدع اض ن 

 .شدين ب  هو دا ابتدعوحتري هذا لي  من سن  ا لااء الرا

ناماةيافاا اأكاداعليا اااَافمنا فعلنه ابنن عمنر   وأما منن احنت  باعن  ابنن عمنر رضن  اهلل عننه
ومل ينق  عن ا لااء الراشدين و  غنريهت منن املكناجرين واأليصنار أينه كنان يتحنرق  ،انىحرب 

  ."فيكا ألج  العبا ة قصد األمكن  اليت يزهلا النيب 
واعتننوه منن  ن العلماء يكرهون يتيان هذه األماكن للتلس  بالنيب ايظر كيف كا :أ يلا-

 !! ؟القار البدع فكيف يذا كان تتبعكا للتن  الذي يدعو يليه 
ا!!؟وكيف يذا كان املتتبعون هلذه ار ار للتن   ا هت أه  البدع والسلو 

كلمن  يكا فال تقنول  و  يتصور أن هذه األم  اليت   جتتمع على باط  أن تسكت عن بكرة أب
ا ليان  الراشند عمنر بنن وهننى عننه  ييكار ملث  هذا العمن  النذي حنذر منن مثلنه رسنول اهلل 

وأقننره كبننار الصننحاب  وغننريهت و  سننيما ويف هننذه األمنن  الطا انن  املنصننورة الننيت    ا طنناب 
 .تزال على احلا

ا اه مننن اختاذهننا أعيننب عننند هننذه املسنناجد وكيننف تسننكت هننذه األمنن  عننن املنكننرا  الننيت ترتكنن
فينه    جينود أن ي بن  موضنعمن تربتكا وكون سبع  مسناجد منكنا تبن  يف  واألْذوالتمس   ا 

 .ي  مسَّد واحد
ويعننوذ بنناهلل  هنندمكا ألهنننا مسنناجد رسننول اهلل ن مننن أهنن  السننن  املعاصننريومل يطلننب العلمنناء 
 .بلغ يف الاَّور مكما ذلكأن ياع  مسلت 

                                                 

 .( 22ب ) تقدم خترجيه(   )
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ن بعن يايت ويمنا يرق و  ومقاصند منن بنوهنا يبندو أهننا  ،غنري شنرع  دمكا ألن وضنعكاالعلمناء  ر
  .غري شرعي 

فلع  بعوكت بناها من منطلا عقيدة فاسدة كالرواف  أو غالة الصنوفي  النذين ياتعلنون آ ناراه 
ويبننون عليكننا املسنناجد وامل نناهد وجيننرون الننناس بلعمنناهلت هننذه يب ا رافننا  والوننالل والتننن  

 .ملساجد وأتربتكا دران هذه ا
ودن سنبا يب ييكنار التنن  بالصنالة يف هنذه املسناجد وأمثاهلنا شنيخ ا سنالم ابنن تيمين  رمحنه 

 .الثامن اهلَّرياهلل يف أواْر القرن السابع وأواي  القرن 
وانمسأن اانثرنثا اأ االا" ( : الاق -244-241ب")اقتواء الصراط" يف  -رمحه اهلل-قال 

واةسارفرا نيهااراسايرااتااية اأواأ نيهارارةاا اباا اةعادلاعاَاترةااا اْياي اْلاكاانواعاا افا ات
 ىيراااث ااَاةِهبا ن اكاراءانيىال افيا اوةادعياأواةسارفرا نا اغار اثاي انيىال افيا ا
وةدعياأواةِهبا ن اان ي اانِ اكلمااناعلي اايسا اعليا اانسا ُانيىال افيا اوةادعيا

لاانتااا اةاااارلافيهاااراااراااارلاأواةسااارفرا نااا اغياااراهاااِهااألايبااا اااااَاانجوااارلاوغياااراانجوااار
األنوياارءاوغياارهماأوااشااهدااوباا اعلاا اأثاارانواا ااااَااألنوياارءااثاا ااياار ااوباا اعلاا انعلاا ا
واثاا اااارافاا اجواا ا رساايي اوجواا اانيااتحاوجواا اتااي اساايبرءاانااِ ابويااتاانمااادساونحاايا
هااِهاانوااارعافهااِاااااراةعلااماكاا ااااَاكاار اعرنماارابحاارلا ساايلااناا اال ااناعلياا اوساالماا

 .اهن.. "   ااَابعدهاأنهمانماةيينيااةاىدو اشيئرااَاهِهااألايب وكرلاأ حرب
عودهابلر اكراءاااف: " رمحه اهلل  جني  بالوح  يليه مث قال مث  حتد ع عن حراء وجم ء تحبث اْو

ا او سارنت انَّا ثما،كر ا و اانموع ا وفارضاعلا اانخلاقاااةمار ابا ا، انمراأكرا ااناببوْي
نايَاُابميا ابضاعاعشارةاساب اهاياوااَاآااَابا اااَاانمهارجرةَااألوَّاأ ار:اورعا اوترعت اواَْا
ثاماهارجرا نا ا،ونماةِهباهياوالاأكدااَاأ احرب ا نا اكاراءا،انخلقااأفض انِةَاهما

هافيهراانمشركي اعَاانويتاانحاراُامرةاانحدةوي اانت ا دَّاعُا:ارامَاانمدةب اواعتمراأ بعاعُا
بارنتبعيماعباداانمسارجداانتا اةاارلااوانحدةوي اعَاةميباكاوأناتا ر اداايا ا ذاااار ل-

ثماا-  نهرااسرجداعرئش اوانجو اانِ اعَاةميبكاةارلان اجو اانتبعيماوانحدةوي اغربي
عمارةااناضاي اووخا اايا اهاياوكثياراااَاأ احرب اوأ اراياابهاراا  ن ااعتمرااَاانعرُاانارب

هياز ابياو افتحااي اوذهبا ن انركي اكبيَاوان رئفاشر  ااي افارْ ااثمانمرَّا،اث ثرًا
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ا اااَاانجعرانا ا،بايَابرنجعرانا اماغبارئماكُابيَاثاماكر اراأها اان ارئفاو سَّاكُا فاأْ ابعمْر
وك ااع اجمرهيراانمسالميَاناما، ااعتمراعمْر اانرابع ااعاكج اانيواعاثما نَّا، ن ااي ا

 احرب اأااَاا االاهاياوالاأكادٌاةتخلفاعَاانح ااع ا الاااَاشارءااناوهايافا اذناكاكلَا
ا الَّاعواروةاوناماةياَاهباركا،اَاانواارعاانتا اكايلاايا ااكراءاوالاةزو هاوالاشيئرًاةأْ اغر ا

 اانظهاراوانعىاراو الَّا.يراوانماروةاوبمبا اوازونيا اوعرفارلابرنمسجداانحراُاوبايَاانىَّا
اعرف اببمرةاانمجرو ةانعرف بو َاعُا ا.رن اوضربتان ااناو اةُي

غاار اناايَانااماةييناايااةساايرو ا ناا اوغياارهمااااَاانسااربايَااألوَّااو هاانراشاادؤاثاامابعاادهاخلياار
ا. ةافي اواندعرءاكراءاونحيهانلىَّا

ِكي اف اانارآ اف ا ين اْعرن ا وهياا﴾اثرن ااثبيَا ذاهمراف اانلر ا﴿ا:وكِنكاانلر اانم
ا اوانىا ةافيا اوانادعرءا،غر ابجو اثي اةمر ااي ا والا،نماةشرعاألات اانسيرا نيا اوزةرْ 

باا اْلااكا،انمسااجداانحااراُااغياارَااساالماابمياا ااسااجداًابباا ا ساايلاانا اال ااناعلياا اوا
والاشاارعاألاتاا ازةاار ةاايضااعاانمينااداوالا،اسااجداانمينااداوغياارها؛ثاا احدَاانمساارجداكلهاارااُا

اأنا اناياكار ا.ااهباركااساجدا َاباو ادابُا،زةر ةاايضعابيع اانعاو ااناِ اخلافاابا ا واعلاُي
لياا اوساالماأعلااماانباارسانياار اانبواا ا اال ااناع،ثياابااناعلياا اةُاااسااتحورًااهااِاااشااروعرًا

وكر اأ حرب اأعلمابِنكاوأ غابافيا ا،ماأ حرب اذنكاعلَاةُاوأسرعهما ني اونير ا،بِنكا
 اااَاانوادعاانمحدثاا اماأنَّالياناماةيينايااةلتيتاي ا نا اشا ءاااَاذناكاعُاافلمارَّا،اماَابعادهما

عاوافماَاجعلهاراعواروةاو ربا اوترعا افاادااَّا،انت انماةيينيااةعادونهراعواروةاو ربا اوترعا ا
ا.ةَاارنماةأذ اب ااناغيراسويلهماوشرعااَااندَا

و ذااكاار اكياامااااارُانويباارا اال ااناعلياا اوساالمافاا ااثاا اغاار اكااراءاانااِ اابتاادنءافياا ا
برانورءاواا سرلاوأنازلاعليا افيا ااناارآ اااعاأنا اكار ا وا اااسا ُاةتعوادافيا اوفا ااثا ا

ِكي اف اانارآ اانِ اأنزلاانافي اسييبت اع ا.ي الانلر اانم
اأ ااارارلاغيارهاااَااألنويارءاأبعاداأ اةشارعا ىادهراوانسايرا نيهارانىا ةا فمَاانمعلُي
اأواوعرءاأوانحاياذناكا ذااكرناتا احيح اثربتا افييافا ذااعلاماأنهاراكاِباأواناماةعلاما

  . اهن"  !؟ا حتهر
ا
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ا:(17-12صا)اانار ئ رلا
ا:وةشدواهنالءاانمشرةخاف اهِهاانمسأن ااحتجيَابحجتيَ"

كننت منع عمنر بن  :قنالوابن أيب شيب  عن املعرور بنن سنويد   حديت رواه عبدا لردا:األون 
اانييياااا أنَااااماَْاااااَراَكيااااَفا﴿مكنننن  واملديننننن  فصننننلى بنننننا الاَّننننر فقننننرأ   .﴾فَاَعااااَ ا َبُّااااَكابأ ااااحرباي

ا ٌاَرةش﴿و ةلفي مسنَّد صنل ى :زلون  ف يص ل ون يف مسَّدا فسلل  عنكت فقنالوانمث رأق قوماه ين ﴾اي
َااَاَااًراا،ااَاكار ا اوليماأنهامااْخاِوااآثار اأنويارئهمابيَيعارًاهلاكا نمارا) :فقنال،فيه الننيب 

ا.(1)( بش ء ااَاانمسرجدافحضرلاانى ةافليى او الافليمضيا
فكيننف يننناه  حننديث  ر مرفننوع  ر مقطوعنناه   -رضنن  اهلل عنننه -علننى عمننر  فكننذا أ ننر موقننوف

ما روامها البخاري  ومنع  .سنلم  بنن األكنوع املتانا علينهوحديت ،ومسلت ومها حديت عرتبان ر
ن   ،ذلك فايه  كن اجلمع بلن عمر  ك ر ه  ديارتن ك ت هلذه األمناكن بسنري الصنالةا  ْ  ر أن          أو 

 .( )" ذكره ابن حَّر يف الات ،ي  كر   ذلك على من   يعرف حقيق   األمرر فيظنه واجباه 
ا:سلم ابَااألكيععم االاْعر ضابيَانه اعمراواا
 : ين 
ال تنر   ا وب،النصنوبرك اهذا هو م سلك العلماء عند تعن ،فالرتجي فاذا مل ي قب  هذا اجلمع "

 ."احلديت املرفوع  املتاا عليه ي رج  
حنننديث  مرفنننوع   يننناه فكينننف  موقنننوففكنننذا أ ننر "  :قولنننك عنننن حننديت عمنننر :أ اايلا-

 ." ا البخاري ومسلتمقطوع  ا روامه
ايطالقنناه مننن منننك  ومننن فقننه عظننيت  الراشنند لننه هننذا ا ليانن مننن حننديت قا التكننوين   ينبسنن  

املوصنننل  يب املااسننند الكننننق  والنننذرا علرسنننال  ا سنننالم ومقاصننندها ومعرفننن  املصننناحل واملااسننند 
 .املوصل  يب ال ر 

ومنن مسنلك رسنول اهلل  ،تيمن منك  يسالم  حكن مستقىه األماكن بن هن  عمر عن التن  ي
 السلننو وتتبننع  أهلككننتتبنناع ضننالل أهنن  الكتنناب الننذين اه وحماربنن  يف حماربنن  ال ننر  ووسننا ل

 .آ ار األيبياء وبناء الكنا   والبيع عليكا
                                                 

 ( 4/514)ومصنف ابن أيب شيب  ( 0  /4)وأحال  ذا النص عن عمر رض  اهلل عنه يب مصنف عبد الردا   ( )

 (.143/ )وأحال على فت  الباري  (4)
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لنك مسننتمد ويمنننا هنو كمنا ذكنر   ،وجمننر  اجتكنا  قند يكنون ْطنل كنالم عمنر لني  جمنر  رأي
وقننند ذكنننر  النصنننوب النننيت  ،احلكيمننن  املقطنننوع  نننا منننن مننننك  ومنننن توجيكنننا  رسنننول اهلل 

وعمر منطلا منكا وكذلك من ينكر بناء هذه  ،يد موقف عمريكا عمر وغريه وأهنا تن يل استند
منننك  يسننالم  ومننن موقننف عمننر مننن منطلننا  مننن السننابق  والالحقنن  املسنناجد والتننن   ننا

 .الذي ايطلا من هذا املنك 
هننو يف وا ي   آْننر وا يف  وأيننتفايننه يف وا    وحننديت سننلم  بننن األكننوع   حَّنن  لننك فيننه

حولننه الننرواف  والصننوفي   يدينندنوأيننت يف وا ي التننن  املمنننوع الننذي  سنن  برسننول اهلل لتال
للصالة يف املكان التلس  والتحري يف هذا  ن فع  سلم  اجتكا  منهي  كن أن يقالالسالة مث 

غننريه مننن الصننحاب  ومنننكت أبننو بكننر وعمننر يصننل  فيننه أمننا ف رسننول اهلل  يتحننراهالننذي كننان 
رسنول  يتحنريت ياعلنوا ذلنك منع علمكنت فلن، الع رة امل كو  هلت باجلن   باق وعثمان وعل  و 

هننن ء الصننحاب  الكننرام الننذين هننت  يتحننرفلمنناذا مل  ،للصننالة يف هننذا املوضننع املعننروف اهلل 
سنلم  بنن األكنوع رضن  اهلل           منن  برسنول اهلل التلسن  علت وأفو  واحرب علنى أ

 !؟عنه
وغريه يب تنايذه سلم  بن األكوع  سبا هن ء الصحاب  الكرامل شرعه ولو كان رسول اهلل 
أمننر مقطننوع  ان هننذأ القننار أمننر بننالتن   ننذا املكننان لصننحت  عننوق  ولننو كننان رسننول اهلل 

 .به
لتنن  تصنب    أسناس هلنا فونال أن تكنون ا أ ل  ي عقطاألمر كما ذكر  فكذه الدعوق بأما و 

 .من القطعيا 
ومننا يدعمننه مننن منننك   عمننر  وهننن  سننلم  بننن األكننوع    تعننارك بنن  فعنن ا:أ اايلوا

  .يبوي ويصوب 
نننن للترضنننن  اهلل عنننننه ن فعنننن  سننننلم  افنننن نننن وهننننذا الت ،لس  عمنننن  أهنننن  الكتنننناب ب  عالقنننن  لننننه  لس 

 .غلوا وتنكا دنوعاه   ارلآل تتبعكت :أي .الوال 
  عنننن التنننن  املكلنننك النننذي أهلنننك أهننن  الكتننناب فَّنننرهت يب ال نننر يمننننا هنننو  عمنننر  وهنننن 

 .وعبا ة األيبياء بعد اختاذ أ ارهت كنا   وبيعا
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نننابنننن حَّنننر   ي  احلننناف  واجلمنننع النننذي ذكنننره  ألينننه بعيننند عنننن املننننك  الصنننحي  وعنننن   ت لنننهل  س 
 .يطلا منكا عمر ومن يسري على هنَّها اليت -يف هذا الباب- الواضح الناه  

كيننف يننرج  فعنن  سننلم  يذ  مننن الرتجنني  فكننو أبعنندو أبعنند مننن مجننع احلنناف   القننار ومننا ذكننره 
يب يصنوب ومننك  وأصنول ا سنالمي  منكنا سند ذرا نع  دنه على قنول عمنر املسنترض  اهلل عن

 .ال ر 
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سد الذريعة إىل الشرك والبدع أصل عظيم وموجبه 
 قائم ومنه انطلق عمر واألئمة بعده

ا:(12-17ص)اانار ئ رلا
أن ق ٍصند  هنذه األمناكن  رأوا ْنرياه فكنن ء امل نايخ جنزاهت اهلل ،قاعندة س ند  النذرا ع:واألخرن"ا

 .ذريع  للسلو وال ر  النبوي  للتن  بآ ار النيب 
ةا  ألهنننا يف دمننن  ،ين هننذه الذريعنن  املتومهنن  معدومنن  :فنقننول أو هنن  ضننعيا ه مرجوحنن   غننري  م ٍعت ننن 

بنننه ف نننر   شنننعر ه  بننن  الصنننحاب  ليتنكنننوا  النبنننوة مل تكنننن معتننننة كمنننا يننندل علينننه حنننديت  أينننه 
ليتخننذه م ص ننلهى   مننع أن الذريعنن  موجننو ة لق ننرب  هوحننديت عرتبننان بننن مالننك أيننه صننل ى يف  ار 

ا): ألم املنننمن  عا  ننن  كما قنننال ،عكنندهت بال ننر  ناايالاأ ا يااااكاَكااديةُثيااعهاااد ابشااارك 
 .(عل ا ياعدا براهيمانَهَدْاُتاانيعوَ اثماأَ ْمتُاَهر

لكننن كننان يف الصننحاب  مننن  ،يكت مننن ذلننكوين كننان كبننار الصننحاب  وفقكنناؤهت    نناف علنن
 .اجع  لنا ذا  أيواط كما هلت ذا  أيواط: ك الذين قالوا للنيب ذمث  أول، اف عليه

اجعا انبارا نهارًاكماراا: لتماوانِ انيس ابيدهاكمارا رناتاببايا سارائي انميسا ) :فقال 
ا.(نهماآنه 
كند كثنري منن النناس بال نر  يف عكد الصنحاب  منع قنرب ع هذه الذريع  مل تكن معتنةوكذلك 

 .، والر ة يف عكد الصديا أكن  لي  على ذلك 
يتتبنع –رمحنه اهلل – زعبندا لعزينيف دمننر التنابع  وهناهو عمنر بنن وكذلك مل ت عتنن هنذه الذريعن  
ن   منن صنسار الصنحاب   ،ويبين عليكا املسناجد املواضع  اليت صل ى فيكا النيب 

 حو نرا دنن ب قر
 ." لتابع و حو را من ا

  :أ يلا-
لكننن كننان يف "  : يناا ا  سننيما مننن قاعنندة سنند ذريعنن  ال ننر  أمننر عَّيننب القننار وننوين  ني

 .اخل ...الصحاب  من  اف عليكت من ذلك واحت  اديت ذا  أيواط
و ناف علنى منن عنداهت،  كينف   يننمن ي  علنى كبنار الصنحاب  يف دمنن الننيب   :أ ايلا-

ألم  يف العصور املتلْرة ويف هذا العصر بالذا  وهو يعلنت حنال على هذه ا القار و   اف 
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أه  هذه العصور من عكد ابن عقي  احلنبل  ويب عكد أيب شام  ال افع  وعلمناء األحنناف 
وتالميذه وال وكاي والصنعاي والسكسواي وارلوسن ،  بعبد الوهاوابن تيمي  وتالميذه وابن 

ه األمننن  بلشننند احلاجننن  يب سننند النننذرا ع و سنننيما يف وهننذه منلاننناوت وعصنننورهت ت نننكد أن هنننذ
نننت ت   ح 

عصنننورها املتنننلْرة ويف هنننذا العصنننر بالنننذا ، وسنننيلِت شننن  منننن بينننان حنننال هنننذه األمننن  امل
 .لألْذ بلص  سد الذرا ع

  يت تنندعت عمننر، ومنكننا ايطلنناوحننديت عرتبننان   يتصننا م مننع املنننك  ا سننالم  والنصننوب النن
ننذ مننن حديثننه  ،أليننه مننن بنناب التلسنن  بننالنيب  وللتلكنند مننن صننح  قبلنن  مسننَّده كمننا يْن

ضننعياه  تننايب يب  قنن  يدلننه علننى القبلنن ، و  أو ننا مننن رسننول اهلل و أوواقعننه  فايننه فاقنند البصننر 
  و  أعدل منه عند اهلل وعند املسلم. 

 .فال تعارك ب  حديثه وموقف عمر على الوجه الذي ذكرته
جداواآلثاااااار اهااااااماانااااااروافضااواهااااااِهاانمسااااااروَّاانِ ةعاااااا ااحاااااااا او ُاا

ا:واناوي ةي 
 ".املتومه  معدوم  هذه الذريع  ني ":و ين 

من أعَّنب العَّا نب كينف وهنو يعلنت والنناس ْاصنكت وعنامكت يعلمنون أن روا  هنذه ار نار 
واملساجد والعيون واربار يمنا هت النرواف  وصنوفي  القبنور وا رافنا  النذين ي نيدون املسناجد 

 ويتعلقننننوناألحَّننننار ألشننننَّار و تنكننننون بايولينننناء وغننننري األولينننناء بنننن  و وامل نننناهد علننننى قبننننور األ
قربننون يلننيكت توي  وا حتاننا باألولينناء ويطوفننون حننول قبننورهت ويقيمننون هلننذه القبننور األعيننا  

وغنريه صنوفي  ورافوني    حتصنى يف العنامل ا سنالم   اه اف ي كلون طرقنصنبالذبا   وهذه األ
أمنننا هنننذه  قنننريش ألو ننناهنتعبنننا ة  ي  يفاهلل و  ينننرون ال نننر    يعلمنننون معننن    النننه ي   توهننن

فكن  عنندهت منن اليت ترتكب عند القبور من  عاء ألهلكنا وذبن  هلنت وينذور األعمال ال ركي  
 .ا سالم

  يصن  يسنبتكا  ،منع أهننا آ نار ماتعلن  القنار فكن ء هت روا  هنذه ار نار النيت يتبناكى عليكنا 
 .فيكا مسَّد رسول اهلل ومسَّد قباء و  يدْ  ،يب رسول اهلل 
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مسننَّد رسننول اهلل  رانيعننرف متامنناه أفعننال هننن ء الننروا  ومنكننا التمسنن   نند القننار أعتقنند أن و 
  هذا با ضاف   ،ومنكا ما ياعلويه عند مقنة البقيع ومقنة ال كداء بلحد واملساجد السبع

 .وامل اهد واملساجد اليت بنيت عليكايب معرفته بلحواهلت يف بلداهنت وتعلقكت الباط  بالقبور 
فكننننان مننننن واجبننننه أن يقننننف يب جايننننب هننننن ء العلمنننناء الننننذين يبخنننن  علننننيكت بكلمنننن  علمنننناء 

  أن يعارضنكت  ،كان عليه أن يقف يب جايبكت ينيندهت بلقوالنه وكتاباتنه  ،ويسميكت بامل ايخ
صن  األصني  النذي ب بكاته ويلسناء حََّّكنت وأصنوهلت ا سنالمي  النيت ينطلقنون منكنا ومنن األ

 .و كت عليكا بلهنا متومه  ومعدوم  ،هو سد الذرا ع يب ال ر 
فكينف بعصنور اجلكن   ،ويف القرون املاول  يف عكد رسول اهلل  ويذا كان سد الذرا ع قا ما

"  اليت سا  فيكا الرف  والتصوف السايل وصار الدين احلا فيكا غريباه كمنا قنال رسنول اهلل 
 . ( )"باه وسيعو  غريباه فطوس للسرباءبدأ ا سالم غري

عكنند رسننول اهلل  تننايب يب سنند الننذرا ع بينمننا عصننور اجلكنن  اقيقنن   أن القننار  أيكننافكنن  تننرق 
 !؟العصر   حتتايب يب سد الذرا ع ا سالم و  سيما هذا

ا:ب اسداانِ ائعااعتوراعل اااتداواانتر ةخاااس ا ا
ا:(12-12ص)ااانار ئ رلا
منع تنوافر العلمناء مل ،  هذه الذريع  طيل  تلك العصور منذ القرون املاول  يب الينومومل تعتن" 

أو طالننننب ( وغريهننننا  ،وآبننننار ،مسنننناجد) يسنننمع أن أحننننداه منننننكت أيكننننر علننننى املواضننننع النبوينننن  
بنن  صننناوا الكتننب يف حتدينندر  ،وذلننك ْوفنناه مننن ذريعنن  ال ننر  –قنند كايننت قا منن  و  –بادالتكننا 

وقنند ،بننذلك دننا ينندل علننى أن هننذه الذريعنن  الننيت  ننت    ننا امل ننايخ متومه  هننذه املواضننع واعتنننوا
 ..وقعوا يف املبالس ر لرع د مر معرفتكت بلحوال الناس

وأكنا  أجنزم أن   ،أيا أعيش وسط هذه ار ار النبوي  باملدين  ال ريا  وأ ٍ ر س ك ا منذ أربعن  سنن 
يينننن  وآ نننناره  وهننننذه  ذلننننك بنينننن ر التننننن  بننننالنيب  م ٍعظ ننننت  الننننناسر الننننذين يرتا وهنننننا يمنننننا ياعلننننون

 .صحيح 

                                                 

كلكننت منننن ( 4443)ت والرتمننذي يف ا  نننان حنندي(  4/50)وأمحنند ( 21 )أْرجننه مسننلت يف ا  ننان حنننديت (  ) 
  .  من حديت عبد اهلل بن مسعو ( 530/ )وأْرجه أمحد   حديت أيب هريرة
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فكت ااجن  ماس ني ا ،فان وقع من بع  املسلم  غري  ذلك عند هذه ار ار فكذا بسبب اجلك 
مننن صننيع السننلف  وهنذا هننو مناين ٍاك ت ،ولنني  بسنبب وجننو ر هنذه ار ننار،لتعلنيمكت أمنوره  ينركتر 

يف        ٍدمكا ويدالتكنا منع وقنوع ال نر  منن بعن  النناس الذين أقن ر وا هذه ار ار ومل يننا وا   ن
 ."خمتلف العصور

 :على هذا الكالم مالحظا  :أ يلا-
ومل تعتن هذه الذريعن  طيلن  تلنك العصنور مننذ القنرون املاونل  منع تنوافر "  :قوله ىعل :األون 

أو طالنب ( هنا مسناجد وآبنار وغري )  العلماء مل يسنمع أحنداه مننكت أيكنر علنى املواضنع النبوين 
 ."بادالتكا وقد كايت قا م  

ا:أ يلا-
 منن عكند قنا ت وا يكنار علنى تتبنع ار نار ،هذه الذريع  معتننة علنى امتندا  التناريخ ا سنالم 

منا يب عكد عمر والصحاب  يب عكد مالنك وغنريه منن علمناء املدينن  يب عكنو   رسول اهلل 
 .  ي عد  علماه الواقع واحلقا ا وبعده يب يومنا هذا واجلك  ب قب  ابن تيمي 

بننن  صنننناوا الكتنننب يف حتديننند هنننذه املواضنننع واعتننننوا بنننذلك دنننا يننندل علنننى أن هنننذه "  :و ينااا 
 ."الناس  بلحوال م معرفتكتالذريع  اليت  ت   ا امل ايخ متومه  وقد وقعوا يف املبالس  لعد

ا:أ يلا-ا
وسننامل بننن  أهننت ابننن املسننيب !؟ضننعمننن هننت العلمنناء الننذين صننناوا الكتننب يف حتدينند هننذه املوا

بنننن مسنننعو  وغنننريهت منننن الاقكننناء السنننبع  وعبيننند اهلل بنننن عبننند اهلل بنننن عتبننن   عبننند اهلل بنننن عمنننر
وربيعننن  بنننن عبننند العمنننري أم هنننت مالنننك بنننن أيننن  وعبيننند اهلل بنننن عمنننر  ؟والعلمننناء منننن طبقنننتكت

 ! ؟امن أتباع التابع  من حمد   األم  وفقكا ك وأمثاهلت ذ بالرمحن وابن أيب 
منن من هذه الطبقن  حنيا  وسايان بن عيين   ي واألوداع  وشعب  بن احلَّايب وأبوأم هت الثور 

 !؟واحملد   ءالاقكا
 !؟أم هت ابن املبار  و ىي بن سعيد القطان وعبد الرمحن بن مكدي وال افع 

 !؟أم هت أمحد بن حنب  وعل  بن املديين وأقراهنت من فحول الاقكاء
الاقكنناء  رسننلت وأبننو  او  والنسننا   والرتمننذي وأقننراهنت وتالميننذهت مننن كبنناأم هننت البخنناري وم

 ! ؟واحملد  
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 !؟ا  متنكا هاه  أحد من هن ء ألف كتاباه يف بيان هذه ار ار أو دار 
  أحد منكت ألف كتابناه أو روق حنديثاه أو أ نراه عنن هنذه املسناجد وار نار أو دارهنا  :انجياب

 .مسَّد قباءو  غري مسَّد رسول اهلل 
أينناس أْبنناريون هلننت عناينن  بننالعلت لكنننكت يتلقاننون األْبننار مننن   ار ننار ين الننذين كتبننوا يف هننذه

  يبننالون أن يننرووا عننن الكننذاب  والوننعااء وا اهينن  وليسننوا علننى طريقنن   ،كنن  حاطننب لينن 
هنن 444)هن ء مث  ابن شب  املتويف سن   ،أه  احلديت يف التحري يف يق  األحا يت وار ار

 !!(هن  3)والسمكو ي املتويف سن  ( هن 425)وابن النَّار املتويف سن  ( 
ا:ْ ويقاأ  اسداانِ ائعاضرو  اوايجو ا رئماونيساوهمرًاا
 ."متومه   الذريع  دا يدل على أن هذه"  :وقوله
 :أ يلا-

 .لواقع مروييكار  يف هذا الكالم مكابرة

ن فكت ا سنالم وعقيندة التوحيند ينرق ويسنمع فك  ييسان يعيش يف املدين  وعنده أ ىن حد م
 املنننمن عننند هننذه ار ننار مننن الننرواف  والصننوفي  ومننن يقلنندهت مننن اجلكننال مننا يننندق لننه جبنن 

من توحيد ويْالب الندين  وينر  موَّعه من األفعال واألقوال املخالا  ملا جاء به حممد 
األمنور النيت تنكند ضنرورة  ،بع هلل منن الت نريعا  وار اب و  سنيما عنند البقينع واملسناجد السن

وتننز ا  هننذه الوننرورة  ،(سند الننذرا ع مقنندم علننى جلنب املصنناحل)مراعناة هننذه القاعنندة العظيمنن  
 . ا وتنايذ ك  ما تتطلبه من يدال  املنكرا  اليت جترق فيكا ويف ساحاوا ويتحتت األْذ

 .طا  واملكابرا  القول بلهنا ذريع  متومه فمن الساس
يا  وأ رسنكا مننذ أربعن  سنن  وأكنا  ر  ار النبوي  باملدينن  ال نرعيش وسط هذه اوأيا أ"  : ين 

وآ ناره وهنذه يين   أجزم أن معظت الناس الذين يرتا وهنا يمننا ياعلنون ذلنك بنين  التنن  بنالنيب 
 .صاحل 
اا:أ يلا-

ين  ين أضعف الناس علمناه وعقيندة لنو جنال منرة واحندة أينام احت نا  النرواف  والصنوفي  القبور 
وهننننو يعننننيش وسننننط هننننذه ار ننننار ْننننالل أربعنننن  سننننن   القننننار   يدركننننه  واسننننت ينننندر  مننننايف امل

 .وهديه من املخالاا  ال نيع  لعقيدة حممد ويدرسكا 
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 .وقد اْتار الرفيا األعلى وكيف تكون أعماهلت تنكاه بالنيب 
تن  وحتذر منه وكيف تبس  وتنكر هذا ال ه  وتوجيكات   ه  وعقيدت   ه  ومنكَّ  ،وكيف يتنكون بآ اره 

ولننو عرفننوا أليكروهننا أشنند ا يكننار بنن  هلنندموها   ،يتنكننون بآ ننار   يعرفكننا أصننحاب حممنند 
  .كما ودم القبور امل يدة واملساجد اليت تب  عليكا

 .أْرياه كيف يتنكون بآ ار مل تثبت يسبتكا يليه و  جيود أن تنسب يليهو 
 ؟صحيح  ولو صحت فك  هن  موافقن  هلدينه  وكيف علمت أن ييا  الرواف  والقبوري 

 .أن العم    يقب  حىت يكون ْالصاه هلل موافقاه ملا جاء به حممد  القار ا كيأأما تعلت 
ين هنننن ء املتكنننالك  علنننى منننا تزعمنننه منننن آ نننار با ضننناف  يب فسنننا  عقا ننندهت يف هنننذه ار نننار 

 ُااااْ اَهااااْ انُاَبوَااااُئُيْما﴿ : تعننننابوالقبننننور الننننيت يتعلقننننون  ننننا يف بلننننداهنت هلننننت حنننن  مننننن قننننول اهلل
اَأْعَمر ََ اُبيَ ا،ااالبيرأْلَْخَسرية نْاَيراَوُهاْماَةْحَساُويَ اأَناَُّهاْماُةْحسي اَض َّاَسْعيُاُهْمافي ااْنَحَيرةياانادُّ ََ ة ِي انَّ

ًعر  (.42 -45 :سورة الككف) ﴾ُ باْ
د تكنون   تندر  الواقنع ويدركوينه أكثنر مننك وقن اه  تريد أن تسنالط منن يعرفنون هنذ قار أيا 

 :فيصد  عليك قول ال اعرهذه املخالاا  
اوةرونيَاعيَاانسخطاْود اانمسرااااااوعيَاانرضراعَاك اعيباكليل 
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 السلف مل يقروا هذه اآلثار
ا:و ين 
فكننت ااجنن   ،فننان وقننع مننن بعنن  املسننلم  غننري ذلننك عننند هننذه ار ننار فكننذا بسننبب اجلكنن " 

مننا ياكننت مننن صنننيع  هننو بب وجننو  هننذه ار ننار وهننذاولنني  بسنن ،ماسنن  لتعلننيمكت أمننور  ينننكت
السلف الذين أقروا هذه ار ار ومل ينا وا  دمكا ويدالتكا مع وقنوع ال نر  منن بعن  النناس يف 

 ."خمتلف العصور 
ا:أ يلا-

مننع  :وتننارة يقننول أن هننذه ذريعنن  متومهنن  :عَّبنناه هلننذا الرجنن  فتننارة يقننول عننن القاعنندة العظيمنن 
 .ناس يف خمتلف العصوروقوع ال ر  من بع  ال

فكو يعرتف بوقوع ال ر  من بع  الناس يف خمتلف العصور، فك  ترق أن وقنوع هنذا ال نر  
  يستدع  األْذ  ذه القاعدة وا حتَّايب  ا على يدال  ار نار املزعومن  كمنا أمنر رسنول اهلل 

 ؟ دم األو ان وهدم القبور امل رف  وتسويتكا. 
منننن بعننن   فكينننف يذا حتقنننا وقوعكنننا ؟  وقنننوع ال نننر  بنننالقبورألننني  العلننن  واحننندة وهننن  ْ ننني

 .يف خمتلف العصورمن بع  الناس بوقوع ال ر   القار ا اعرتفت أيكا مك  الناس
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 أسباب التعلق بالقبور واآلثار
فكذا بسبب اجلك  فكت بلم  احلاجن  لتعلنيمكت أمنور  يننكت ولني  بسنبب وجنو  "  :و ينك

  ."هذه ار ار 
ا:أ يلا-

فكننا  تربينا  علنى النرف   ،لك أن جتعن  سنبب هنذه املخالانا  هنو اجلكن  فحسنب    ا
دنننا جيعننن  هنننن ء أو غنننالبكت   يقبننن  النصنننيح   ،وهننننا  تربينننا  علنننى التعلنننا بنننالقبور وار نننار

والتعليت ملا عندهت من التعصب والعنا  الذي سنببه الرتبين  املناكرة ضند  عناة التوحيند والتوجيه 
 .والسن 

مننت ْننالل هننذه األربعنن  سننن  الننيت ع ننتكا وسننط هننذه ار ننار مننن هننن ء كننت عل    وأيننا أسننللك
 .؟؟ وكت تاب منكت على يديك ْصوصاه من الرواف اجلكال

 .هو الذي يعيش يف األوهام القار ن يأ   ا ملن يقف على كالمك من العقالء أن يقول 
ا:(ا12ص)ااانار ئ رلا

ندها أي ط  عفنن   ( ْاص  احلَّايب ) يا  الناس هلا وارت ار ارهذه  جو   و يستس  ملاذا    "
 ."هذا أياع للمسلم  وأكثر برك   ؟لتوعي  الناس

ا:أ يلا-
ما الار  ب  قولك هذا وبن  منن يعنارك يف هندم القبنور املعبنو ة النيت أمنر رسنول اهلل  -1
 س سننننتس  وجننننو  هننننذه املقننننابر وارتيننننا  الننننناملنننناذا   ي) :ا ب نننندة فيقننننول  ثنننن  قولننننك نننندمك
 (فكنننذا أيانننع للنننناس وأكثنننر بركننن  ،أي نننط  لتوعيننن  النننناسعنننندها  فنن ننن  (ْاصننن ه احلَّنننايب )هلنننا

 .بقاعدة سد الذرا ع هتأْذرق هدم هذه القبور و ار ت يف وي ن محل  شعواء على من ي

وأن  ،أ  تننرق أن السننع  يف سننالم  املسننلم  مننن الانننت ويبعننا هت عنكننا مننن ا حسننان يلننيكت
  .ب  باحلااع على ما يورهت ويوقعكت يف الاتن من ال رور املطال

بكثافننن  حينننت جتنننند ودارة ال نننذون  –واحلمننند هلل  –النننناس موجنننو ة   األي نننط  لتوعيننن -1
ارجكمننا ومرتمجنن  بلسننا  شننىت  عنناة كثننر ع ننرا  املدرسنن  و ا سننالمي   يف  اْنن  احلننرم  ْو

املناسنننك ويعلمنننوهنت يف املسننناجد واملراكنننز يبصنننرون النننناس بالعقا ننند الصنننحيح  وكينننف ينننن ون 
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و ننذروهنت مننن  ،وصنناحبيه والزيننارة ال ننرعي  ألهنن  البقيننع وشننكداء أحنند آ اب ديننارة النننيب 
 .سالم األْرق البدع وال ركيا  كما يعلموهنت يف جما   ا

 . ذه األي ط  أو   القار وما أ ري ه  يعلت 
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 اتهامات ظاملة ومغالطات م

 
 ض
 
 مة ومكابراتخ

ا:(11ص)ا ءانار ا رلا
وهننو ،اْتنناروا بننديال عَّيبننا يننوارون بننه تقاعسننكت وكسننلكت وعَّزهت( يعننين العلمنناء)لكنننكت " 

 ..هذه ار ار النبوي  واستذصال  شلفتكا ه ٍدم  
 ماسندة ماسنداة مظنوين ا هن  وقنوع  النناس يف ال  نر  أ   ق يب هذا البدي  الذي اْتاروه اَّن 

النبويننن    ري  الطننناب ع ا سنننالم   ينننوهننن  تس حم  ق ق ننن  فطسنننى عليكنننا التسرينننب والارجنننن  حنننىت للمدينننن  ر
وحتمننن   أمسننناء   ،وارتاعنننت بننند ه منكنننا األبنننرايب  علنننى الطريقننن  ر السربيننن  ر  ،اْتانننت املعنننامل النبويننن 

 ."وسيلِت مزيد بيان لذلك. .(تالاأليرتكويتنن( )اهليلتون)( ال رياتون) :يكو ي ه 
ا:أ يلا-

 .هذا الكالم غري صحي  وغري   ا
ويمنننننا هنننندموا مصننننايد يصننننبكا  شننننلفتكاو  استلصننننلوا يبوينننن  أْنننن  هننننن ء مل يكنننندموا آ نننناراه  اوينننن

فادالن  هنذه املصنايد دنا يرضن  اهلل ودنا أمنر بادالتنه  ، ا و فسا  عقا د الناس للتلك ا رافيون 
 .وأمثاله رسول اهلل 

ذ أوامر اهلل ورسنوله يف وعلى تناي ،املسلم  وبعقا دهتبحقون ال كر على يدال  ما يور فيست
 .تسيري املنكرا 
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 هلا مفسدةدعيمفسدة الشرك ال 
  :وقولك

يب وهنننذا البننندي  النننذي اْتننناروه اَّننن  ماسننندة مظنويننن  هننن  وقنننوع النننناس يف ال نننر  أ ق " 
ماسننندة حمققننن  وهننن  تسينننري الطنننابع ا سنننالم  للمدينننن  النبويننن  فطسنننى عليكنننا التسرينننب والارجنننن  

 ."اخل...وي حيت اْتات املعامل النب
ا:أ يلا-
ين املاسنندة حمققنن  وهنن  وقننوع ال ننر  مننن بعنن  الننناس باعرتافننك وهننو أمننر معننروف عننند  -1

 .الناس
أيننرت   ،ا تسننميه باحلانناع علننى الطننابع ا سننالم سنند ذريعنن  هننذه املاسنندة  ننتعننارك  كيننف  مث

 .و  يسري و  تسري أسبابه حااظاه على الطابع ا سالم  املزعومال ر  
ءانااااماةليّااااروااان ااااربعاااسااا ا اوفتاااارواهماهاااا اذالاان ااااربعاانعلمااارا

ا:ااس ا 
الذي أعرفه ويعرفه الناس أن فتاوق العلماء يمننا صندر  هلندم مسنَّد العنري  واملسناجد  -1

ألهننت أدالنوا كرون علينه  نوهذا   ملْذ على العلمناء فينه بن  ي ،السبع  ومت هدمكا أو بعوكا
 .اهلل ْرياه  هتافَّز ما يتومن ماسدة كبرية حمقق  

والنننننذي   أفكمنننننه و  أصننننندقه و  يصننننندقه العقنننننالء املنصننننناون أهننننننت اْتننننناروا تسينننننري الطنننننابع  
ويظكننر منن كالمنك أينك ترينند بالطنابع ا سنالم  النذي مت تسيننريه ، ا سنالم  للمدينن  النبوين  

 هو يدالن  حنارة األغنوا  وبينو  النخاولن  والسنو  وكلكنا كاينت مالصنق  للمسنَّد النبنوي و 
وعكند أصنحابه منن  تعط  الطابع ا سنالم  النذي كاينت علينه املدينن  يف عكند رسنول اهلل 

ذلنك واسنتتبع فاقتوت املصلح  يدالتكا من أج  توسع  املسنَّد النبنوي  ،املكاجرين واأليصار
نندما  ضننروري  هلننذا املسننَّد ال ننريف الننذي  كمننا قننال  نند يليننه الرحننال  توجننو  سنناحا  ْو

انمسااجداانحااراُاواسااجد اهااِااااساارجد ناا اث ثاا اانركاارلا الاالاْشاادا) :رسننول اهلل 
وقننام هننذا املسننَّد العظننيت وملحقاتننه وسنناحاته علننى مسنناح  واسننع   ،(1)(وانمسااجدااأل ىاا 

                                                 

 .(531   )، ومسلت يف صحيحه (03    ) أْرجه البخاري يف صحيحه(   )
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ف األمتار وذلك يعط  املدين  طابعاه يسالمياه عظيماه يستوجب ال كر هلل مث ملنن قنام آ تبلغ 
 و  يسنتوجب التبناك  واألراجينف ،ي  الصناحل وردقكت البطا –وفقكت اهلل  –به من آل سعو  

 .الباطل 
على ار ار اليت ترتكنب عنندها البندع ال نركي   ناذا سنريجع  لو متت احملافظ  القار وأيا أسلل 

تعطن   سنالمي يعلى حارة األغوا  وح  النخاولن  كآ نار  ولو متت احملافظ  ،احلَّايب والزا رون
كينننف سنننيكون حنننال مسنننَّد رسنننول اهلل وحنننال دواره  -كمنننا تنننزعت–يسنننالمياه املدينننن  طابعننناه 
 .أرجو ا جاب  !؟وكيف ستكون ايطباعاوت ؟واملصل  فيه
ا:اورنل اخ يرةا

فطسننى عليكننا التسريننب والارجننن  حيننت اْتاننت املعننامل النبوينن  وارتاعننت بنند ه منكننا "  :وقولننك
 ."اخل...األبرايب على الطريق  السربي 

ا:أ يلا-
 !؟عه من ساحا تبالتسرييب بناء املسَّد النبوي وما ي الطسيانه  يدْ  يف هذا 

 !؟وه  بيو  األغوا  والنخاول  ب كلكا املزع  املظلت من املعامل النبوي 
وهنن  األبننرايب الننيت قامننت علننى الطريقنن  السربينن  كمننا تقننول أقامكننا امل ننايخ الننذين حتملكننت هننذه 

 !؟املسذوليا  والتبعا 
 !؟وغريهت -يف الدرج  األوب-املدين  اء أم الذين أقاموها هت غريهت من أبن

تنون يلاهل" "ال نرياتون " وملاذا مل توجه اللوم يب هن ء النذين محلنت أبنراجكت األمسناء اليكو ين  
والننننننننذين مننننننننا قامننننننننت أبننننننننراجكت باتنننننننناوق العلمنننننننناء و    نننننننناوروت و  " ال تننتننننننننياأليرتكو " " 

 !؟بت َّيعكت
يف هذا العصر وترام  أطرافكنا شنرقاه وغربناه وانا ه وجنوبناه مث ملاذا   تذكر اتساع عمران املدين  

يتخللكننا ال ننوارع اجلميلنن  وا نندما  اجلينندة وملنناذا   تننذكر مننا فيكننا مننن كثننرة املسنناجد القا منن  
 !؟على السن  ا الي  من القبور والبدع

ي  فيكا وايت ار وملاذا   تذكر ما فيكا من املدارس واملعاهد واجلامعا  وايت ار املكتبا  العلم
علنننت وا نننري فيكنننا وكثنننرة العلمننناء وطنننالب العلنننت والعنايننن  فيكنننا باحلَّنننايب وشنننا ي الرحنننال يب لا
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املسَّد النبوي والعناين  الكبنرية بناحلرم  ال نريا   نا مل يسنبا لنه يظنري يف عصنر منن العصنور 
 !؟بعد عصر النبوة وا لااء الراشدين

همالاةتورك اعل اآثر اانىحرب ااانار ئا ا:وبيْي
ا:(12ص)اانار ئ رلا
 .وموها،وحصون وآطام وقصور وآبار من مساجد يبوي  :ار ار ا سالمي هذه  ين يف بقاء" 

كالقلعن  الرتكين  النيت  :مث يف بقاء ار ار ا سالمي  األْرق من مراحن  التناريخ ا سنالم  التالين 
ومب  التكين  ،د احلَّنادومب  سنك  حدين،وسنور املدينن ،كايت على جبن  سنليع بوسنط املدين 

لي  ديننن  للمدينننن  ،وغري ذلننك مننن املعننامل األ رينن  ا سننالمي ،ومكتب  عننارف حكمننت،املصننري 
  ." فل دري   أكثر  هذه املعامل ا سالمي ،ا سالم    اك  عر اب  ب  ه  مالم  ط  ،فحسب

اا:أ يلا-
  !؟كا ويدالتكاذا مل تبك على هدملمااملباي على أيقاك آ ار الصحاب  فلقد قامت هذه 

يسنالمي  فنلين التبناك  عليكنا  اه عندها آ نار ي  ويذا كنان  ،يسنالمي  أو   اه عندها آ نار ي    أ ري ه  و 
 !؟تباكى على غريها دا ذكره هنا وهنا يوملاذا 
ا:(12ص)اانار ئ رلا

فتسين ننر  الطننابع ا سننالم  ،علننى الطننراد السريب وحلننت حملكننا األبننرايب الوننخم  واملبنناي ال نناهق "
ودننا دا  الطنن  برل نن  أيننه ر فرننع  علننى بعنن  هننذه األبنينن ر ،املديننن  النبوينن  وتن ا ٍرجن  تتن س ر ب ت ،للمديننن 

  ".ومو ذلك،(األيرتكويتننتال) (اهليلتون) ،(ال رياتون) :العالي  ر األمساء  اليكو ي   
ا:أ يلا-

 .هذا تعبري س ء جداه فيه يساءة يب املدين  النبوي  ياسكا

 !؟فك  حتولت يب  ار كار والعياذ باهلل ،يهنا تسربت وتارجنت :ول عنكاكيف تق
 !؟ين اهلل حرم هذا البناء على الطراد احلايل :وه  تستطيع أن تقول

فقين   ؟قال هذه مدينن  منن وقولك هذا يذكري بقول صويف ملا رأق املدين  وما فيكا من قصور
 !!فرعون هذه مدين  ،  :قال  له هذه مدين  رسول اهلل

 على غرار بناء بيو  رسول اهلل  تليسوبيو  أصدقا ك بيتك الذي تسكنه ين ويا أْ  
 !!فلماذا تنكر شيذاه أيت تاعله ،الطراد السريب على ب  ه  وأصحابه
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 إشادة وغمط
 :(13ص)ااانار ئ رلا
ن أسنكت يف تو  ،ومن أفو  ملو  املسلم  امللك األشرف السلطان قايتباي"    سنعوهنو منت نر
ملنا حن  سنن   ،الوليد األموي هن  منن أحسنن التوسنعا   وتوسعته بعد توسع ،َّد النبوياملس

  ." أربع ومثاي  ومثامنا   بدأ باملدين  النبوي  لزيارة ْري الني 
ا:أ يلا-

وهن  التوسنع  آل سنعو   وتنسنى توسنعيت كيف ت يد بتوسنع  هنذا السنلطان ملسنَّد الننيب 
و  هنذا السنلطان و  منن جناء  توسعا  امللو    اليت قام  ا الوليد  ايقار اليت    ا لكا و  

 !؟بعدمها
 !؟" بدأ باملدين  لزيارة ْري الني "  :أين التعليا على هذه العبارةمث 
 كمننا حنت علننى ذلننك رسننول اهلل   وهن  هننذا امللننك شنند الرحنال يب مسننَّد رسننول اهلل  

اسااارجداانمساااجداانحاااراُاواساااجد اهاااِااالاْشاااداانركااارلا الا نااا اث ثااا ا):قنننالحينننت 
 .النبويأو شد الرحال لزيارة القن  ( وانمسجدااأل ى 
 !؟ب د الرحال لزيارة قنه وه  أمر رسول اهلل 

ودينننارة  ن شننند الرحنننال يكنننون يب مسنننَّده أ :والقنننول الصنننحي النننذيول املسنننلل  طويلننن  ين 
 .رسول اهلل وصاحبيه تابع  لذلك

ري اهلدي هدي حممد  غيب يف ديارته ومل يص  أي حديت يف الرت   .ْو
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 هل هذا التباكي قائم على التعصب املذهبي
 !؟أخرى أغراضعلى  وأ 

 :(12ص)اانار ئ رلا
 .!؟بلي  ذيبا ه دم تٍ "

نند مو  ننا  ،ا مبنن  التكينن  املصننري  يف العننينن  وكننان مننن أمجنن  املبنناي التار ينن  باملدين ه  وصننار مكاهن 
 !!؟مل تكن هنا  ضرورٍةن  هل دمركا  مواقف  للسيارا    أي 
 !!؟حىت كا   تا ( س لي ع )ب  وك طوا ج ب    ،وه دموا قلع   باب ال ام 

النذي  نر علنى وا ي العقينا شنرق  اجلامعن  ا سنالمي  منع وهدموا جسر سك  حديد احلَّاد 
 .أيه كان  كن ترميمه

ننينن  وغريهننا مننن املعننامل القليلنن  و  أسنتبعد أهنننت  ططننون هلنندم حمطنن  سننك ر حديندر احلَّنناد بالع
  ."الباقي  

ا:أ يلا-
 !؟وهنن  هنندمكا هننذا أمننر ايتقننام  حمننرم !؟هنن  يكننون هنندم هننذه األشننياء هنندماه للمعننامل النبوينن 

حابه النيت وأصن بيو  رسنول اهلل  وه  هذه ار ار ه  !؟وه   رم هدمكا ملصاحل املسلم 
 !  يراه يتباكى عليكا

 :(12ص)اانار ئ رلا
ننننٍدم املديننننن ر املنننننورة القد نننن  ك ل كننننا  بطرقي" وننننا وأحواشننننكا ومباييكننننا التقليدينننن  اجلميلنننن  كننننان ان ه 

  ".تصرفاه غريباه 
ا:أ يلا-

أ  وه  توسنيع مسنَّد رسنول  وضروري م الكثري منكا ملصلح  كنق مل ودم املدين  كلكا وهد
ندما  اهلل  العمن  اجللين  دنا ينذكر وهنذا  ،ويجيا  ما يستلزمه هذا املسَّد من سناحا  ْو

 .و مد فاعله و  ينكر ويذم فاعله ويكول ويكوش عليه
 .اسد و كت على األشياء  واهناحل واملانر  ب  املصن    ياناهر أن الرجنوالظ
ا
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  :(12ص)ااانار ئ رلا
ديننن  يذا جنناءوا يب امل،احلَّننايب والننزوار الننذين يتقنناطرون بنناملالي  يب احلننرم  ال ننريا  : ايينناه " 

 ،املنورة جاءوا ويف قلو ت شو  يب رسول اهلل 
 
دره  ومدينرترهوهلا  مل ةر مسَّر ويف أذهناهنت ، ا ه د 

 ." عن مدينته م ٍستن ٍوح ىه من السرية النبوي  ومن التاريخ حسبما قرأوا أو مسعوا تصو ر  
ا:أ يلا-

الننذين يتقنناطرون يب مث هنن  هننن ء املالينن   ، هننذا أسننلوب صننويف يننناغ  بننه عواطننف الصننوفي 
القنند  يذا أْننذ املسننذولون بلرا ننك يف احملافظنن   سننَّد النبننوياحلننرم  مننن العننامل سيتسننع هلننت امل

علننى الطننابع القنند  الننذي تسننميه باملعننامل النبوينن  وأبقننوا املسننَّد حماصننراه اننارة األغننوا  وحننارة 
بناهنا رسنول  البينو وهن  هنذه  ؟وهن  هنذا الوضنع ي نبع هلان  ولوعن  النزوار ،النخاول  والسنو 

بنن  هنندمت منننذ     أصننحاب حممنندوصننحابته الكننرام أو قامننت علننى أيقنناك بيننو  اهلل 
قننرون وقننام علننى أيقاضننكا بيننو  مث هنندمت تلننك البيننو  وقننام علننى أيقاضننكا بيننو  وهكننذا 

 . واليك يب عكد النخاول  واألغوا  واملزورين
مت يف هنذا العصننر هن  بينو  رسننول يومهنون األغبينناء أن هنذه البينو  الننيت هند سرضن لعن  امل
فتكنون توسنع   ،يريد أن ينوهت األغبيناء  نا ينومهكت بنه املنزورون القار ولع   ،وأصحابه اهلل 

 .ْطل فا  املسَّد النبوي اليت قامت على أيقاك بيو  األغوا  والنخاول  
 :(12ص)اانار ئ رلا
ذ نوا بنلبرايب ضنخم ا شناهق ا "  منن ا رسناي  املسنلح  كناليت  فك  يصن  يف األذهنان شن ء يذا ف َّر

ٍرس اء  من هذه األبرايب! ؟يف بال هت  ْ حتم  على رؤوسكا تلنك األمسناء  اليكو ين   ،مدين   حديثه  
 ." !؟وا وسي   

ا:أ يلا-ا
 !؟كا أبرايب شاهق  وعليكا أمساء يكو ي  وجموسي له  بيو  املدين  ك

 ه ، ومن أحد ااأقصى ح  العزيزي  غرباه رقاه يب بيو  املدين  متتد من قريب من املطار شين  
 !؟هذه العالما عليه ، فكت بيتاه من ألوف البيو  يب قراب  ذي احلليا  جنوباه 

كالمك هذا يوهت األغبياء أن حكوم  هذه البال  هندمت املعنامل النبوين  ألجن  أن تقنيت فيكنا 
ملناذا مل تقن  للنناس  ؟ه احلقيقن وملاذا تطم  معنامل هنذ ؟وي  ملاذا مل تق  احلقيق  ،هذه األبرايب
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فلدين  منا حوهلنا ألجن   أن املصلح  العظمى للمسلم  اقتوت توسنع  مسنَّد رسنول اهلل 
هننذا السنننرك النبينن  وهنننذا مسننَّد رسنننول اهلل  سننناحاته الواسننع  ومرافقنننه الوننروري  ما لننن  أمنننام 

 .أعينكت فيدعون ويستسارون ملن هن   ذا العم  اجللي 
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 القارئالتي يتباكى عليها اآلثار املفتعلة 
 تقضي الشريعة بهدمها 

ا
ا:(13صا)ااانار ئ رلا
ننن  الظننالم يف  ؟اجلكننا  احلكومينن  الننيت تقننوم بننذلكمننن هنن  "  يهنننت يكنندمون بلينن  متسننرتين  ر

  :  ي ك يف مسنولي  من يلِت. .السالب
ال ننرع  كمننا مع أن املسننلل  مننن حيننت احلكننت ،امل ننايخ الننذين ياتننون  نندم هننذه ار ننار النبوينن 

وفعننن   الصنننحاب  وفعننن   ،فالننندلي   املقطنننوع  بنننه املرفنننوع يب الننننيب ،أوضنننحنا سنننابقاه   تنيدهت
 ..ار ارك  ذلك يدل على م روعي  ا بقاء على هذه ،ومواقاكت،والعلماء السابق ،التابع 

املسناجد  أي سنلفا هنذا والنذي بن ،  يسلت هلت ا عاؤهت أن مذهب السلف يقو   ندمكا
و  ا منننننننام أمحننننننند و  مالنننننننك ،ويذا مل يكنننننننن تنننننننابعوا املدينننننننن ،النبويننننننن  هنننننننت التنننننننابعون باملدينننننننن 

 ؟والبسوي والنووي وابن حَّر صاحب  الات  سلااه فمن هت السلف،والبخاري
 ؟من هت العلماء الذين يعارضون هن ء

عنننننند التحقينننننا جنننننند أهننننننا جمنننننر  آراء شخصننننني  منننننن هنننننن ء امل نننننايخ واجتكنننننا ا  فر يننننن  غنننننري 
و  يب النصننننننننوب ،  يسننننننننوذ يسننننننننبتكا يب ال ننننننننريع ،بنيت علننننننننى تقننننننننديرا  ْاطذنننننننن ،ملزمنننننننن 
أيننننه ترتننننب عليكننننا يجننننراء تنايننننذي متكننننور  نننندم معننننامل ومسنننناجد يبوينننن  يف واملنسننننف ،ال رعي 
مع أن مثننن  هنننذه الاتنننوق ومنننا بنننين عليكنننا منننن هننندم كنننان ينبسننن  م ننناورة علمننناء العنننامل ،املدينننن 

 ." اما سالم  قب  ا قدام عليك
ا:أ يلا-
ويمننننا أفتنننوا  ننندم آ نننار  مل ياتنننوا  ننندم أي أ نننر منننن آ نننار رسنننول  ين هنننن ء العلمننناء - 

ا رافينننون  ويمننننا يلصنننقكا برسنننول اهلل  ماتعلننن    يصننن  يسنننب  شننن ء منكنننا يب رسنننول اهلل 
 .واملتلكلون  ا

ثنننن  ألن هننننذه املسنننناجد املزعومنننن  يمنننننا اْرتعننننت ملمارسنننن  البنننندع ال ننننركي  وغريهننننا فلصننننبحت م
 .املساجد اليت تب  على القبور
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تبناع النذين ياعلنون ذلنك منن امنن يبنين مثن  هنذه املسناجد وحنذر منن  وقد لعن رسول اهلل 
 .اليكو  والنصارق

لي  عند  أي  لي  صحي    مقطوع به و  غري مقطوع به على هذه ار نار النيت  -4
و  عالقننننن  للصنننننحاب   وحتمننننن  مسنننننذولي  هننننندمكا العلمننننناء وغنننننريهت تنسنننننبكا يب رسنننننول اهلل 

 .والتابع   ا أو ب  ء منكا
 ."ؤهت أن مذهب السلف يقو   دمكا   يسلت هلت ا عا" وقولك  -1

والصنحاب  النذين  ومنكَّنه ومننك  ا ليان  الراشند عمنر  ن يصنوب الرسنول ي :أ ايلا-
ذه كايننت هننمننع هننن ء العلمنناء فكيننف يذا   هنن  أينندوه يف املنننع مننن تتبننع ار ننار آ ننار النننيب 

قنول وكيف يذا كان يف وجو ها مااسد كبرية تاسد الع ،  تثبت املساجد قامت على  عاوق
 .دع حوهلا بعقيدة التوحيد اليت جاء  ا حممد والعقا د ويصطدم وجو ها وما  

 ."والذي ب  املساجد النبوي  هت التابعون باملدين  "  :و ينك
 :أ يلا-

شاور عمنر بنن عبند العزينز ببنناء  نالصحاب  كايوا د وأين ذهبت  عوا  أن الصحاب  أو بع 
 .هذه املساجد املزعوم 

 .التابع ومل يثبت بناء هذه املساجد عن الصحاب  و  عن 
والبسننوي  رياوالبخنن ،و  ا مننام أمحنند و  ا مننام مالننك ،ويذا مل يكننن تننابعوا املديننن "  :و ينااك

 ."ف والنووي وابن حَّر صاحب الات  سلااه فمن هت السل
  :أ يلا-ا

ينندعون يب  والبسننوي والبخنناري ،و  ا مننام أمحنند و  ا مننام مالننك ،يكننن تننابعوا املديننن  ويذا مل
ا.، حاشاهت ا احلااع على هذه ار ار والتن 

ومل يننندعو يب  ،علنننت هلنننت  نننذه املسننناجد وار نننار النننيت تتبننناكى عليكنننا  يهننننت  بنننده  أن يقنننولف
 .ياع   ا وعندها ألفتوا  دمكاولو أ ركوا ما  احلااع عليكا

 وذلنك ْطنل منكمنا ومنع ذلنك ،أفتيا  واد التن  بآ نار الصناحل فامنا وأما النووي وابن حَّر 
منننن يانننيت  وبسنننببكا ألي ننندافاهنمنننا لنننو علمنننا واطلعنننا علنننى منننا ياعننن  النننرواف  وا رافينننون عنننندها 

 . دمكا
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 .مكاكيف   والنصوب النبوي  وموقف عمر والصحاب  تقتو  هد
ااادةرالا ثااما اارلاك ااارًاةاتضاا اأ افتاايناهاانالءاانعلماارءا نمااراهاا ااجتهااروالافروةاا اْو

ا.خرتئ االاةسيغانسوتهرا ن اانشرةع اوالا ن اانبىيصاانشرعي 
اا:أ يلا-

ا.ب  ه  فتاوق صحيح  يابع  من ع  ال ريع  السراء وقا م  على يصوصكا ومنكَّكا
 متنننت يب ال نننريع  ا سنننالمي  بصنننل  وقننند بيننننا وأوهنننام    عننناوقرتاضنننك عليكنننا قنننا ت علنننى واع

 .بطالن هذه الدعاوق فيما سلف من هذا البحت
 ."كان ينبس  م اورة علماء العامل ا سالم  قب  ا قدام عليكا "  :ثما رل

أه  سن  سلايون يبسوون ال ر  ووسنا له فكنن ء  :علماء العامل ا سالم  قسمان :أ يلا-
 .تاوق علماء هذه البال ال  ي ك عاق  يف تلييدهت 

وعلمننناء بننندع وضنننالل منننن روافننن  وقبنننوري  فكنننن ء   شنننك أهننننت سيعارضنننون يف هننندم هنننذه 
 .املساجد وار ار املنسوب  ظلماه يب رسول اهلل 

 .فكدمت  هت يتباكون على امل اهد اليت كايت على القبور ب
لبنننا  م نناهدهت مث يلتينننا أن يانناوك الننرواف  يف أْننذ لبننن  واحنندة مننن  القننار وأقننرت  علننى 

 .بالنتيَّ 
أذكننره بلفنناعيلكت ومننواقاكت جتنناه هنندم م ننكد واحنند يف العننرا  كننت هنندمت مننن املسنناجد  لكننين
 !!؟ من الدماء من أجله أريقتوكت 

 !؟فكيف يطلب من العلماء م اوروت ومن يسري بسريهت وينس  على منواهلت
ا:(23-22صا)اانار ئ رلا
ا:(انسوع اانمسرجد)اسرجُداانَيتحا"ا

يف        يف موقنع قينا ة الننيب وهو الصنواب وهن  ،  كما يسميكا السنمكو يالا ت مساجد  
 .والعدو وراء  ا ند  االي    ،غزوة ا ند  حيت جع  س ٍلعاه ْلف ظكره وا ند   أمامه  

فايننه مت وسننريترهر  ومننع أن هننذا املوقننع  ثنن  أمهينن ه تار ينن ه فا قنن ه ْاصنن ه لدارسنن  مسننادي النننيب 
وحاننره بننار   الوننخم  لبننناءر جننامعا حننديتا وسننط   ببيذتكننا التار ينن  بتكسننري اجلبننالعبننت 

  مس  ن   ، دالن ر مسناجدر الانت  ه  هو متكيند   ؟املوقعو  أ ري مل اْترري  له هذا ،مساجد الات 
وملر
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ألينننه ،؟ منننع منننا يف هنننذا ا سنننت منننن تلبننني  علنننى احلَّنننايب والزوار(جنننامع ا نننند ) نننذا ا سنننت 
وهنذا ،فيتنكنون به وأن لنه تعلقناه بنالنيب ،يومهكت أيه من املسناجد التار ين  القد ن  فيقصندويه

فك  هننن  بدعننن  ،بدعننن  عنننند ودينننر األوقننناف صننناحل آل ال نننيخ ومنننن أفنننىت بنننذلك منننن امل نننايخ
 ! ؟ سعو ي  مكان بدع ا أموي 

 ٍحند عر هندموا مجينع املسناجد النيت بنالوا
مسنَّد أيب بكنر الصنديا  : يمن أج ر هنذا اجلنامعر امل

 يكنندمون مسننَّداه ويبنننون مكايننه –يننالأل ب الرفيننع - (أي بنكنناه صننرافاه ربوينناه  مكايننه) وأقنناموا
  "!؟بنكاه ربوياه 

اا:أ يلا-
و  يب أصنحابه و  يعقن   قد تقد م أن  هذه املساجد   تثبت يسبتكا يب رسول اهلل  -  

د يف موضنع واحند   جينود أن يبن  فينه ي  مسنَّد أن رسول اهلل وأصحابه يبنون سبع  مساج
  .واحد فتصب  مساجد ضرار

ملاذا ْص رسول اهلل وأصحابه غزوة األحزاب بسبع  مساجد ومل يبنوا مساجد فيما هو  – 4
أن  هننذا علننى أ  ينندل !وحننن  والاننت  واحلديبينن  وأحنند مثنن  غننزوة بنندر! ؟أذكننر وأفونن  منكننا

 !!؟ وا رافا ساجد يمنا بنيت للتلك  هذه امل
ومع أن هنذا املوقنع  ثن  أمهين ه تار ين ه فا قن ه ْاصن ه لدارسن  مسنادي الننيب  " :اعل ا ين  – 5
  وسريترهر". 
ومسادينننه   تاكنننت ي  منننن ْنننالل مسننناجد ماتعلننن  بنينننت  سنننرية الننننيب  تيذا كايننن :أ ااايلا-

وغزواتنه ي   الننيب  فال أفكت اهلل من يتوقنف فكمنه لسنرية !للتلك  أو يفسا  عقا د املسلم 
بنن األ نري وابنن كثنري يب بنناء مسناجد ا،وه  احتايب كبار املنْر  مثن  ابنن جرينر و  من ْالهلا

 . !!؟ ومنكا غزوة األحزاب! ؟ ماتعل  لك  غزوة
 !؟ والروايا  الصحيح  لقوم يعقلونالكر  أ  يكا  فيكا القرآن 

لنيت تكندم تلنك املسناجد البنين ألهن  احلن  مث الذي تلوم عليه يمنا الظاهر أن هذا اجلامع  – 2
مسننناجد يف موضنننع واحننند منننن البننندع يف ا سنننالم، مث ين    يقرهنننا ال نننرع ألن وضنننعكا سنننبع 

وموقنع األحنزاب معنروف وعنندمها أكنن عالمن  وهنو ذلنك اجلبن  ال نامخ جبن   موقع الننيب 
 .سلع
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أن يصل  فينه أهن  احلن   ب  ألج  ،مس  هذا املسَّد  امع ا ند    ألج  التن  به – 1
  !مصيدة للتلك  كما هو واقع املساجد اليت تتباكى عليكا ومل يب  

يف دمنه ي  مسنَّد واحند  اما يدل على أيه ما كان موجو ابن حَّر وسيلِت يف كالم احلاف  
 .!؟ فمن أين جاء  الست  األْرق

 !"  فك  ه  بدع  سعو ي  مكان بدع  أموي "  : عن املسَّد اجلديد و ينك
فال  ْ  لألموي  يف املساجد السبع  و  قصد السعو يون تلسي  بدع  ويمنا  مسالط  كبرية 

قصدهت القواء على البدع، وملاذا تسا   عناة البدعن  وحكوماونا النذين بننوا املسناجد السنبع  
 ! الناس يب البدع وا رافا  جلر  
مسنَّد  :اجد النيت بنالوا يمن أج  هذا اجلنامع احملندع هندموا مجينع املسن"  :و ينك -1

يكندمون مسنَّداه  –ينالأل ب الرفينع -صرافاه ربويناه أي بنكناه " أيب بكر الصديا وأقاموا مكايه 
  "!؟ويبنون مكاي  بنكاه ربوياه 

  :أ يلا-
النننذين أفتنننوا  ننندم هنننذه املسننناجد مل يقومنننوا ببنننناء هنننذا البننننك ومل ي اتنننوا ببنا نننه بنننديال عنننن  -1

ا يالا﴿! ؟ليكت بناءهفبلي  حا تنسب ي ،املسَّد  .﴾اَنَدْة يا َ ييٌباَعتييدٌااَاراةَاْلييُ اايَا َاْيل 
وصننات مسننَّد السننن  والتوحينند الننذي ق صنند بننه يبعننا  الننناس عننن ال ننر  والبنندع  وصنناته  -4

 !باحملدع
فك  هذه املساجد السبع  قامت عنند  األ لن  علنى أينه بناهنا رسنول اهلل  أبنو  :والصنحاب  

!؟بن معاذ وسلمان الاارس  رض  اهلل عنكت يف موضع واحدبكر وعمر وعل  وسعد   
مسننَّد ي  يف رقعنن  صننسرية   جيننود أن يبنن  فيكننا  هننذه املسنناجد وهنن  هننت يسننتَّيزون ح نند
 !؟ واحد عند العلماء والعقالء

 !؟ وه  كان  افعكت يب هذا البناء هو التناف  أو التحاسد
 !؟  هذا التناف دْ  عثمان وبقي  الع رة يفو  أ ري ملاذا مل ي  

يذا كايت ا رافا  النيت   يقرهنا شنرع و  يقبلكنا عقن  تنطلن  علنى ا نرافي ،  !أيا عبد العزيز
 !؟ فكيف تنطل  عليك
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 اللكنت! ؟فكينف تقنع أينت يف هنذه اهلنوة ويذا كان ا رافيون يسنمون البدعن  سنن  والسنن  بدعن 
 .رمحا 

        وقننننند ذكنننننر "  : ، قنننننال رمحنننننه اهللينننننهوهننننناكت ارن كنننننالم احلننننناف  ابنننننن حَّنننننر النننننذي أشنننننر  يل
باملديننننن   املسنننناجد واألمنننناكن الننننيت صننننلى فيكننننا النننننيب  (ْبننننار املديننننن أ) بننننن شننننب  يف عمننننر

ن كنننن  مسننننَّد باملديننننن  أوروق عننننن أيب غسننننان عننننن غننننري واحنننند مننننن أهنننن  العلننننت  ،مسننننتوعبا
عمننر بننن عبنند وذلننك أن  ويواحيكننا مبنن  باحلَّننارة املنقوشنن  املطابقنن  فقنند صننلى فيننه النننيب 

عنننن ذلنننك مث بناهنننا  -وهنننت يومذنننذ متنننوافرون -العزينننز حننن  بننن  مسنننَّد املدينننن  سنننلل النننناس 
لكن أكثره يف هذا الوقت  اه،وقد ع  عمر بن شب  منكا شيذا كثري  .املنقوش  املطابق ة باحلَّار 

 ،ومسننَّد الاوننيخ وهننو شننرق  مسننَّد قبنناء ،قنند اينند ر وبقنن  مننن امل ننكورة ارن مسننَّد قبنناء
ومسنننَّد بنننين ظانننر  ،وم نننرب  أم يبنننراهيت وهننن  انننايل مسنننَّد بنننين قريظننن  ،بنننين قريظننن ومسنننَّد 

ومسننَّد  ،ومسننَّد بننين معاوينن  ويعننرف  سننَّد ا جابنن  ،شننرق  البقيننع ويعننرف  سننَّد البسلنن 
 .ومسَّد القبلت  يف بين سلم  ،الات  قريب من جب  سلع

نا    .هنا(1)"  اهلل أعلتوفا دة معرف  ذلك ما تقدم عن البسوي و  ،هكذا أ بته بع  شيْو
ا:اْعليقاعل اك ُاانحرف ا
 .قد عرفت أيه مل يثبت بناء عمر بن عبد العزيز هلذه املساجد - 
بوجننوب  القننار فعلننى منذهب "  لكنن أكثننره يف هنذا الوقننت قنند ايند ر"  :قنول احلنناف  -4

 !؟ايد ر  اليتمن هت املسنولون عن التاريط يف هذه املساجد  ،احلااع على هذه ار ار

 !؟ه  جيب البحت عنكا وبناؤها من جديدو  
ملنناذا مل يننتحم  هلننذه املسنناجد أحنند مننن العلمنناء حننىت الصننوفي  ويصننب  اللننوم  القننار ويسننلل 

 !؟ على من فر ط فيكا
فتنن  كبنرية ايانر   نا يف هنذا العصنر و  سنيما ضند العلمناء النذين سنلكوا يف  القنار لقد تنلب ط 

يد النذي قنام علنى األصنول ا سنالمي  والنصنوب النبوين  فتاواهت املسلك السديد واملنك  الرشن
 .وعلى موقف الصحاب  وعلى رأسكت ا ليا  الراشد

                                                 

 ( 11/ )الات  (   )
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يندل  علنى أن هنذه "ااومسنَّد الانت  قرينب منن جبن  سنلع"اا:احلناف  ابنن حَّنر قول -5
ولنني   احلنناف  ابننن حَّننر ي  مسننَّد واحنند املسنناجد السننبع  مل يكننن موجننو  منكننا قبنن  دمننن

 .قريب منهعلى اجلب  ويمنا هو 

فننال يبعنند أن تكننون هننذه ( هننن014)واحلنناف  كايننت وفاتننه يف منتصننف القننرن التاسننع أي سننن  
 !!،   سيما وه   ول  تعظت الصوفي  وتعظت امل اهداملساجد من بناء األترا 

ننا ،ين هننذه املسنناجد   أصنن  هلا:يقننول بعنن  اجلكننال"اا:(23-27ص)فاا ااانااار ئ اارلا يمن 
  .أحد كا األترا 

أي منن املسناجد –وأن بعونكا منن البنناء العمنري ،الدلي  علنى أهننا منن عكند الصنحاب ويليك 
( الانت  )وهو مسنَّد،منن اهلَّنرة باحلَّنارة املطابقن ( 03)عنام  زعبندا لعزيناليت بناها عمر بنن 
فيكننون قنند ،فايننه باحلَّننارة املطابقنن  فيسلننب علنى الظننن أيننه مننن البننناء العمري،النذي علننى اجلب 

 ."وين جد  يف بع ر األدمن ،ر من  المثا  ا وألف عامموى على بنا ه أكث  
كننالم احلنناف  الننذي ياينند أيننه مل يكننن يب وقتننه مننن املسنناجد السننبع  ي  تقنندم لننك   :أ اايلا-

أي ( 014)مسننننَّد واحنننند هننننو مسننننَّد الاننننت ، وقنننند علمننننت أن وفنننناة احلنننناف  كايننننت سننننن  
 .منتصف القرن التاسع

ءهننا مت  مننن عكنند الصننحاب  رضنن  اهلل عنننكت، بنن  بنندلي   ابننت علننى أن بنا القننار مث مل يننل  
 !!سا  أ ل  واهي  أقواها حديت جابر، وقد بينا علله واضطرابه فيما سلف

بندأ فصنل ى أسنا  منن اجلبن  ينوم األحنزاب مث  أن الننيب  :ومنكا قوله عن احلنارع بنن فوني 
 .( 4ب)صعد فدعا على اجلب  

صننل ى يف موقننع املسنناجد السننبع ، بنن     ينندل علننى أن النننيب  -علننى ضننعاه- وهننذا النننص
  الانت   أن يكون يف اجلك  املقابل  لتَّمع األحزاب، ومل يذكر فيه أيه صنل ى يف مسنَّد جيود

 .و  غريه
 :علتان ويف يسنا  هذا احلديت

 .أيه معو  ألن ابن فوي  من أتباع التابع  :األون 
 .، قاله احلاف فيه يبراهيت بن حممد بن أيب   ، وهو مرتو  :وانثرني 

 .قدري معتزيل جكم ، ك  بالء فيه :وقال أمحد .كذ اب  :وقال    القطان
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اا:(22-22)اانار ئ رلا
 عننا علننى اجلبنن  الننذي  عننن أشننياْكت أن النننيب وروق ابننن شننب  عننن أسننيد بننن أيب أسننيد " 

 ."عليه مسَّد الات  وصلى يف املسَّد الصسري الذي بلص  اجلب  
 :أ يلا-

احلنننديت يبنننراهيت بنننن حممننند بنننن أيب  نننىي وصنننف بالكنننذب وبالقننندر وبنننالتَّكت يف يسننننا  هنننذا 
 .وا عتزال

 .وفيه أشياخ أسيد بن أيب أسيد جمكولون
 .ولع  قوله عن أشياْكت من قول ابن أيب  ىي

 !؟ابن أيب  ىي القار و  أ ري ملاذا حذف 
ا:(21ص)اانار ئ رلا
صنلى يف مسنَّد  أن رسنول اهلل  -ننهرضن  اهلل ع-وذكر ابن النَّنار عنن معناذ بنن سنعد " 

 ."الات  يف اجلب  ويف املساجد اليت حوله 
ا:أ يلا-

أن معناذ  مث من أين لك ،يب معاذ بن سعد -( هن425)املتويف سن   -أين يسنا  ابن النَّار 
 .بن سعد يف هذا ا سنا  هو الصحايب

 .ب فقد ذكر احلاف  معاذ بن سعد وقال ذكره ابن منده وغريه يف الصحا
  :فقال ،مث ذكر احلاف  بعده  ال   دن يسمى  عاذ بن سعد

 ."متييز  ،جمكول من الرابع  :معاذ بن سعد السكسك "  -  
 ."متييز  ،جمكول من السا س  :معاذ بن سعد ويقال سعيد"  -4
 ." ، متييزجمكول من الثالث  :معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ"  -5

 .جمكولون والرابع صحايب منكت  ال   ،سعدفكن ء أربع  دن يسمى معاذ بن 
واحتمال أن يكون واحداه  !فمن أين للقار  أن  معاذ بن سعد يف هذا  سنا  هو الصحايب؟ 

 .من ا كول  أقوق
أي أينه دا  عند  املسناجد يف " واملسناجد حولنه " بقولنه يف هنذا احلنديت النواه   القار وفر  

 . شب    ابنعلى ما يف روايارواي  ابن النَّار 
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بعند املسناف  النيت تسنتسر  قرويناه بن  أضنف يب ذلنك ! ؟وه  يثبت ش ء  نذا ا سننا  النواه 
 !!ابن النَّار وب  معاذ بن سعد الذي   يدري من هو

النيت وعند  نا، فكنو مولنع برواينا  ا كنول  والكنذاب  واملتكمن   القنار وهذه مناذيب منن أ لن  
منن املنذاهب أر اهنا ومنن  اْتنار"  : مام البخاري يف ابنن كنرامبالكذب، وهذا يذكري بقول ا

 ."األحا يت أوهاها 
 !!وما هكذا ختدم العقيدة احملمدي  ،ا سالمذا  دم كما هو  
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 ملحق يتضمن فوائد
 (: 400-404:ب)قال ال يخ حممد بن  رويش ال كري باحلو  يف كتابه أس  املطالب 

 :وغريهت ومل تص  تلك النسب  يليكت  لأليبياء يف ذكر قبور وأمكن  منسوب فا دة"
يسب  هذا القن لننو   حد تفقد  ،أن قن يو  صلوا  اهلل وسالمه عليه يف جب  لبنان :ابهر

ومن املارتيا  جع  صورة قن آ م ويو   نب قنن علن  رضن   ،عليه السالم يف املا   السابع 
 .ويمنا بين على أمر منام مع أن قنه كرم اهلل وجكه لي  بثابت  ،اهلل عنه
امل ننكد املنسننوب أليب بننن كعننب باجلايننب ال ننرق  مننن  م ننا مننع اتاننا  العلمنناء علننى  :ومنكنا

 .عن  فنه فيكا أيه مل يقدمكا فواله 
جنه وين اتاقنوا علنى املكان املنسوب  بن عمر باملعالة  ك    يص  يسبته يليه منن و  :وابهر

 .أيه تويف فيكا
ه ملننام رآه وب لعقب  بن عامر رض  اهلل عننه يف قرافن  مصنر ويمننا يسنب يليناملكان املنس :وابهر

 .بعوكت بعد مدة طويل 
املكان املنسوب أليب هريرة بعسقالن فقد جزم بع  احلااع ال نامي  بلينه قنن حيندة  :وابهر
 .ْ ين  ولكن جزم ابن حبان باألول بن

لنني  احلسنن  رضنن  اهلل عنننه منندفويا بننه  املكننان امل ننكور بامل ننكد احلسننيين بالقنناهرة يذ :وابهاار
و ولننتكت كايننت يف القننرن الرابننع  (1)با تاننا  ألن القنناهرة بناهننا عبنند القنناهر الانناطم  العبينندي

فلعنن  الانناطمي  هننت الننذي عمننروا امل ننكد احلسننيين ألهنننت عظمننوا أهنن  البيننت ويسننبوا أياسننكت 
الء من أرك العنرا  حمن  قتلنه يب احلس  وهت كاذبون أما جست احلس  رض  اهلل عنه فبكرب

يب ال ننام وجكننزه  رأسننهوأمننا رأسننه ال ننريف فقينن  يف امل ننكد ومل يصنن  ملننا علمننت وقينن  محنن  
يزيد بن معاوي  وأرسله يب املدين  ليندفن عنند أهلنه فندفن بقبن  العبناس عنند أمنه وأْينه احلسنن 

مو  سنرته وقين  علنى وقي  وضع يزيد رأس احلس  يف قن أبيه معاوي  وقي  يف املسَّد على ع
سننور البلنند وسننرته واهلل أعلننت وأمننا قننول أهنن  البنناطن أن امليننت يف الننندخ كنناحلَّر يف تيننار املنناء 

                                                 

النَّنوم )  ايظنر. حينما  ْن  مصنر متيت معد العبيدي لمعز لدين اهلل أيبل جوهر القا د  بناها: ذي بناها يمنا هوال ( )
 .(240 /  ) الزاهرة يف ملو  مصر والقاهرة
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يب املكان امل نكور فكنذا   يريدون أيه ينتق  من مكان يب مكان وأن احلس  يق  يف الندخ 
وف بالسنننيدة   اَّننن  صنننحيح  و  حَّننن  بنننذلك فنننال يلتانننت يلينننه ومنكنننا املكنننان املعنننر  يثبنننت

يايس  بننت احلسنن بنن ديند بنن احلسنن بنن علن  رضن  اهلل عننكت فقند ذكنر بعن  أهن  املعرفن  
 .قع  واهلل أعلتأن ْصوب هذا احمل  الذي يزار لي  هو قنها ولكنكا يف تلك الب

افرئدةاا
–، يعنننت سنننيديا يبنننراهيت أي نننه   يصننن  تعيننن  قننن ينننيب غنننري يبينننا : يقنن  القنننار  عنننن اجلننزري

 .يف ا لي    خبصوب تلك البقع  -اهلل عليهصلوا  
افرئدةاا

قبور الصحاب  رضوان اهلل عليكت موجو ة  ك  لكنكا غري معروفن  كمنا ذكنره األعنالم حنىت قنن 
 ."السيدة ْدجي  يمنا يسب يليكا على ما وقع لبعوكت يف املنام

ن هننذا البنناب تقننوم وار ننار الننيت يسننتنكر هنندمكا القننار  وينندعو يب احلانناع عليكننا منن :أ اايلا
 !على أْبار و عاوق   تثبت

واألهداف من حتديد مقابر األيبياء وغريهت، كقن عل  واحلس  ويايس  والبناء عليكا والتعلنا 
 نننا وشننند الرحنننال يليكنننا هننن  األهنننداف منننن بنننناء املسننناجد علنننى ار نننار املزعومننن  والدعايننن  هلنننا 

 !وا شا ة  ا وربطكا برسول اهلل 
ار ننار النبوينن  واملسنناجد النبوينن  واربننار النبوينن ، فكننذه وتلننك كلكننا مننن بنناب واحنند فيقنال عنكننا 

وموقف ال رع منكا واحد يعاملكنا معاملن  واحندة كمعاملن  آ نار بنين  ،وودف يب غاي  واحدة
 .سل ت اهلل املسلم  منكا ووقاهت من شرها ،يسرا ي 
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 ةـــمـاتــاخل
اا:أ يلوخترارًاا

 .تيسر يل مناق ته من كتاب القار  وتركت أشياء ابتعا اه عن املكاترا ياق ت ما ييين قد 
والذي ياق ته فيه الكااي  ألن فيه بيان ما عند القار  من تلصيال  فاسدة وقياسنا  باطلن  

 .واعتما  أعمى على أحا يت ضعيا  وواهي  ورواة ما ب  جمكول ومرتو  وكذاب
 ء يف ا ستد ل  ا و رفكا عنن مقاصندها مث وما ذكره من أحا يت صحيح  ه  قليل   ط

حن   هو   يار  ب  ما هو م نروع منن التنن  ومنا لني    نروع و  بن  ا قتنداء بنالنيب 
، ي ننرع للتلسنن  و  بنن  التننن  املمنننوع، وهننو التننن  باألمنناكن الننذي ينندْ  يف هننن  النننيب 

وذلننك واضنن   ن السننري علننى سننننكت وأهنن  الكتنناب وهنايننا عنن حيننت هنايننا عننن الت ننبه بامل ننرك 
مننن أْبنناره الثابتنن  الننيت تتوننمن هننن  األمنن  وحتننذيرها مننن أسننباب الوننالل واهلننال  وقنند قنندمنا 

  .بعواه منكا
 .وأسلل اهلل أن يناع  ذا اجلكد املتواضع 

 .ريب لسميع الدعاء وصلى اهلل على يبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلت ين  
 

اانخراساعشرااَاشهراذ اانمتياضعاانجهداااِهوكر اانيراغااَاكترب ا ف اانيُي
ا.ئ ابعدااألنفااَاانتر ةخاانهجر رانحج اعرُاسوع اوعشرةَاوأ بعاا

 
 

 كتبه

 ربيع بن هادي عمري املدخلي

 هـ5241/ذي احلجة/51
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اانىيح ااااااااااانميضيع
  ا1ا......................................................................ااانمادا
  ا1ا...............................................................ااابر ش اانعبيا
  ا2ا..............................................................اانمِخِاااجمرني
 7ا.................................................انليتربااىيلي انمبر شرلاانتي 

  ا7ا..........................................................اْىبيفاانار ئانآلثر
  ا11ا.....................................اوابر شت افي ا أ اانار ئاف اانىبفاانثرن
  ا11ا.................................................ا أ اانار ئاف اانىبفاانثرن
 ا17ا...........................اوابر شت افي ااآلثر انمحرفظ اعل ااراةزعم ااَافيائدا
 ا11ا..................................اعبهمانماْثوتآثر اًاانار ئاةبسبا ن اانسلفا
 ا12ا................................اَب   انسو اانتوركابرآلثر ا ن اانىحرب اوانتربعي
  ا13ا.........................................................اارذااو اءاهِااانتأ ي
 الاةىحا يرساانوارعاانت ا ل افيهراانبو اا11ا.ااَاجسدهاعل اوضيئ اواراانيى ا
 ا17ا.........................................اب   ا يرساواستداللاانار ئاووعرواه
 انتوركابمراانيى اعَاانبو اا13ا..............................اكر اجرئزااف اكيب اا
  ا11ا.............................................ا ب رلااراةّدعي اانار ئااَاانتأ ي
 ا17ا...........................برألاركَاوالاابَاعمرانوخر  االاةرنااشروعي اانتوركا
 سلم ابَااألكيعاالاةاىدا الاانتأس ابرنبو اا21ا.................اوالاةاىداانتوركا
 21ا..........................اب  يانرلابليراأون  اْيسٌعاف اانيتْيثيراانار ئااَااألس 

 ا27ا..............................ااعتمرواانار ئاعل ا واة ا اوااتروكاوآخرااجهيل
  ا22ا......................ااعتمرواانار ئاعل اكدة اجربراوفي اعل اف ا سبروهاواتب
 رت االاةجيزانسوت ا ن اأ حربااحمدااستبترجابربعيهما ا21ا...................اْو
 ا71ا.................................االاْعر ضابيَانه اعمراوعم اسلم ابَااألكيع
 72ا..........................اشركاوانودعاأ  اعظيماوايجو ا رئمسداانِ ةع ا ن اان 

  ا72ا..............اانِ ةع ااحاا اوُ وَّاواهِهاانمسرجداواآلثر اهماانروافضاواناوي ةي
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  ا77ا..............................اا ب اسداانِ ائعااعتوراعل اااتداواانتر ةخاااس
 ا72ا........................ائعاضرو  اوايجو ا رئماونيساوهمرًاْ ويقاأ  اسداانِ ا
  ا31ا....................................................اانسلفانماةاروااهِهااآلثر
  ا31ا...................................................اأسورباانتعلقابرناوي اواآلثر
 ا31ا...................................ااْهرارلاأرنم اوالرن رلاُاَضخَّم اوايربرال
 ا32ا................................................اايسدةاانشركاالاةعدنهراايسدة
 ا32ا...........اس ا ااعاااس ا اوفترواهماه اذالاان ربانعلمرءانماةلّيروااان ربعا
 ا32ا..................................................................ااورنل اخ يرة
 هم ا37ا....................................اانار ئاالاةتورك اعل اآثر اانىحرب اوبيْي
 ا32ا..................................................................ا شروةاوغمط
 ا22ا............ا!؟ه اهِااانتورك ا رئماعل اانتعىباانمِهو اأواعل اأغراضاأخرن
 ا21ا...................اآلثر اانميتعل اانت اةتورك اعليهراانار ئاْاض اانشرةع ابهداهر
 انلحرف اابَاكجر ا23ا.............................................اْعليقاعل اك ُ 
 ا121ا...........................................................افيائدالحقاةتضمَا
 121ا......................................................................ا اارْمااخان 

 ااا122ا.......................................................................اانيهرس
ا


