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 ٱ ٻ ٻ

 والعشرون الرابعالدرس 

وصحبف أمجعغ  احلؿد هلل رب افعودغ وافصالة وافسالم ظذ أرشف األكبقوء وادرشؾغ كبقـو حمؿد وظذ آفف

 افؾفؿ ظؾؿـو بام يـػعـو واكػعـو بام ظؾؿتـو وزدكو ظؾام كوؾعو افؾفؿ اؽػر فـو وفشقخـو أمجعغ ؿول:                               

 باب ما جاء أن الغؾو يف قبور الصاحلني يصرها أوثاكًا تعبد من دون اهلل

ؿول: )افؾفؿ ٓ جتعؾ ؿزي وثـًو يعبد، اصتد ؽضى اهلل ظذ ؿقم  ملسو هيلع هللا ىلصروى موفؽ يف )ادقضل(: أن رشقل اهلل 

ى   َت َواْفُعزا اختذوا ؿبقر أكبقوئفؿ مسوجد(، وٓبـ جرير بسـده ظـ شػقون ظـ مـصقر ظـ جموهد: )َأَؾَرَأْيُتُؿ افالا

س: ـون يؾً ( ؿول: ـون يؾً هلؿ افسقيؼ ؾامت ؾعؽػقا ظذ ؿزه، وـذفؽ ؿول أبق اجلقزاء ظـ ابـ ظبو66()

 افسقيؼ فؾحوج.

زائرات افؼبقر، وادتخذيـ ظؾقفو ادسوجد وافرسج.  ملسو هيلع هللا ىلصو ظـ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ؿول: فعـ رشقل اهلل 

 ]رواه أهؾ افســ[.

 ] افؼح [

 -احلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آفف وصحبف أمجعغ أمو بعد:  

 يف ]ـتوب افتقحقد[: -رمحف اهلل  -ؾؼد ؿول صقخ اإلشالم حمؿد بـ ظبد افقهوب   

 بوب مو جوء أن افغؾق يف ؿبقر افصوحلغ يصرهو أوثوكًو تعبد مـ دون اهلل  

 مـاسبة هذا الباب لؽتاب التوحقد ضاهرة : 

ة افـوصئي مـ افغؾق يف ؿبقر و ذفؽ أن هذه افصرورة وشقؾي إػ افؼك ادـػل ألصؾ افتقحقد أن هذه افصرور

 افصوحلغ وشقؾي مػضقي إػ وؿقع افؼك ادـويف فؾتقحقد ؾؼقفف: 

 أي مو جوء مـ افقظقد أو مـ افبقون أن افغؾق وتؼدم معـو معـك افغؾق وأكف جمووزة احلد  باب ما جاء
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وهل ظـد اإلضالق وظدم افصوحلقن مجع صوفح هق ادؿتثؾ ألوامر اهلل ادجتـى فـقاهقف :  يف قبور الصاحلني

آؿسان تشؿؾ مجقع أضبوق ادممـغ، وافـبقغ، وافشفداء، وافصديؼغ، وافصوحلغ بودعـك اخلوص فؽـفو إذا 

 ؿقركً بغرهو صور هلو معـك خوص 

 أي يصر تؾؽ افؼبقر  يصروهنا

صجر أو حجر أو بقً أو مو مجع وثـ وافقثـ هق ادعبقد ٓ ظذ صقرة آدمل وإكام ظذ صقرة  "األوثون" أوثاكا

 أصبف ذفؽ 

 إذا حيصؾ بذفؽ افؼك افذي خيرج ظـ ادؾي،  تعبد من دون اهلل

 

  اإلمام مالك"قال روى مالك يف ادوصل"  

هق إموم دار اهلجرة موفؽ ابـ أكس بـ موفؽ األصبحل ـون أحد األئؿي األربعي ادتبقظغ وهق يليت زمـو بعد 

رمحي  -رمحف اهلل  -فؾفجرة 979 زال مذهبف ؿوئام ويؽثر يف بالد ادغرب ـوكً وؾوتف وٓ -رمحف اهلل  -أيب حـقػي 

 واشعي، 

، وجعؾف -رمحف اهلل  -ؾفق ـتوبف افذي مجعف يف افسـي ؾنكف ؿد اكتخى هذا افؽتوب وبذل ؾقف وشعف  وأما ادوصل

مرجعو فؾؿسؾؿغ يف مو بؾغف مـ افعؾؿ حتك أن اخلؾقػي أبو جعػر ادـصقر هؿ أن حيؿؾ افـوس ظؾقف وفؽـف فؽامل 

األمصور يعـل يريد بذفؽ أكف فعؾ  تػرؿقا يف ملسو هيلع هللا ىلصأبك وامتـع وؿول إن أصحوب رشقل اهلل  -رمحف اهلل  -ؾؼفف 

 ظـدهؿ ظؾؿ مل يبؾغف وهذا مـ ـامل إخالصف 

مو ـون هلل بؼل ؾبؼل  -رمحف اهلل  -ويؼول إكف ؿقؾ دوفؽ يقمو إن ؾالن ؿد صـع مقضل يعـل ـام صـعً  ؾؼول 

 رمحف اهللمقضله 

 يعـل يو اهلل ؾوشتعقض بودقؿ ظـ يوء افـداء فؾدٓفي ظذ اجلؿع  قال الؾفم ملسو هيلع هللا ىلصقال: أن رسول 

يسلل ربف أٓ يؽقن ؿزه وثـو يعـل وثـو يتقجف  ملسو هيلع هللا ىلصهذه مجؾي دظوئقي مـ افـبل  ) الؾفم ال جتعل قزي وثـا يعبد (

 إفقف بوفعبودة ثؿ ظؼى ظذ ذفؽ بؼقفف: 
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مو أظظؿ صػؼتف ظذ أمتف وحرصف  ملسو هيلع هللا ىلصليب هق وأمل ب ) اشتد غضب اهلل طذ قوم اختذوا قبور أكبقاءهم مساجد(

ظؾقفؿ ـؾ ذفؽ فؽل يزجر مـ تسقل فف كػسف افغؾق ؾقف بلن يتخذ ؿزه مسجدا ؾـبف ظذ هذه ادسلفي افعظقؿي وهق 

 أن ؿد اصتد ؽضى اهلل 

 

 واهلل تعاىل من صػاته الثابتة صػة الغضب  

 ؾقؿغ ؾؾؾف تعوػ ؽضى يؾقؼ بجالفف وظظؿتف ٓ يشبف ؽضى ادخ

ومـ يؼتؾ مممـو متعؿدا ؾجزاؤه جفـؿ خوفدا ؾقفو وؽضى  }وهذا افغضى مثبً يف ـتوب اهلل ؿول اهلل تعوػ:

  {اهلل ظؾقف 

إذا اهلل تعوػ أشـد افغضى إػ كػسف ؾـثبً هلل مو أثبً فـػسف ظذ افقجف افالئؼ بف وٓ حيؾ فـو وٓ فغركو أن 

 ذفؽ مـ تػسر افقء بالزمف، ورصؾف ظـ طوهره، ؾنن  ـ أظدائفيؼقل ؿوئؾ ادراد بغضبف هق اكتؼومف م

وافقاجى ظؾقـو أن كثبً افقء ظذ حؼقؼتف افالئؼي بؿـ أشـدت إفقف ؾودخؾقق فف ؽضى، واخلوفؼ فف ؽضى 

 ؾغضى اهلل يؾقؼ بف، وؽضى ادخؾقق يؾقؼ بف 

رار افعقـغ واكتػوخ األوداج إن ـون ؽضى ادخؾقق ؽؾقون دم افؼؾى فطؾى آكتؼوم بحقٌ يـتٍ ظـف امح

 وهتدج افصقت ؾفذا ؽضى ادخؾقق، 

إن ريب ؽضى "يف حديٌ افشػوظي  ملسو هيلع هللا ىلصأمو ؽضى اخلوفؼ ؾنكف ٓ يؿؽـ تؽققػف بؾ هق يؾقؼ بف، وؿد ؿول كبقـو 

  ملسو هيلع هللا ىلصؿول  "افققم ؽضبو مل يغضى مثؾف ؿبؾ وفـ يغضى مثؾف بعد

هذا هق مؼته اإليامن بوفدفقؾ وبوفـصقص ؾنن  أثبً فـػسف ؾؾتطى كػسو يو ظبد اهلل وتؼر ظقـو بلن تثبً هلل مو

ؾنهنؿ يثبتقن هلل  افتـوؿضوـؾ آظساضوت افتل يدظقفو حمرؾي افصػوت هل يف احلؼقؼي مقهقمي وهلذا يؼعقن يف 

 شؿعو وبكا وهذا حؼ مع أن افسؿع وافبك مـ صػوت ادخؾقؿغ 

؟ ؿوفقا شؿع يؾقؼ بف افسؿع وافبك مـ صػوت ادخؾقؿغ ؾنذا ؿقؾ هلؿ ـقػ تثبتقن هلل شؿعو وبكا مع أن

أؾودكو هذا أكف ؽضى صديد ووبك يؾقؼ بف ؾـؼقل هلؿ ـذفؽ ؽضى يؾقؼ بف وهذه ؿوظدة مطردة يف مجقع افصػوت 

 فؼقفف ) اصتد ؽضى اهلل ظذ ؿقم اختذوا ؿبقر أكبقوءهؿ مسوجد ( 
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يف افبوب افسوبؼ وهؿ افقفقد وافـصورى ؾؼول: فعـي اهلل ظذ  ملسو هيلع هللا ىلصهؿ مـ حدثـو ظـفؿ كبقـو  من أولئك الؼوم

افقفقد وافـصورى اختذوا ؿبقر أكبقوءهؿ مسوجد، إذا هذا احلديٌ مـوشى متومو فؾبوب ألن هذا احلديٌ دل ظذ أهنؿ 

وثوكو معبقدة اختذوا ؿبقر أكبقوءهؿ مسوجد بؿعـك أهنؿ ظبدوا اهلل تعوػ ظـدهو وؽؾقا ؾقفو ؾآل احلول إػ أن تؽقن أ

 مـ دون اهلل

 :فـستػقد مـه- 

 افتحذير مـ افغؾق وأن ذفؽ يػيض إػ افؼك  -

كستػقد أيضو أن اختوذ ؿبقر األكبقوء وافصوحلغ مسوجد مـ افغؾق: يعـل فق ؿول ؿوئؾ أن أجد يف كػيس راحي أن  -

و ٓ أجد فق صؾقً يف بقتل أذهى ظـد ؿز افرجؾ افصوفح ؾالن ؾلرـع رـعتغ أجد مـ اخلشقع وحضقر افؼؾى م

 أو يف مسجدي احلل أو كحق ذفؽ ؾقؼول هذا مـ تزيغ افشقطون وإحيوءه ألن هذا يػيض إػ افقؿقع يف افؼك

ويف احلديٌ ممو يدل ظذ اتصوف اهلل تعوػ بصػي افغضى: وهل مـ صػوتف افػعؾقي ادتعؾؼي بؿشقئتف وحؽؿتف  -

 الئؼ بف ؾـثبً هلل مو أثبً فـػسف ظذ افقجف اف

 -: -رمحف اهلل  -ثؿ ؿول ادصـػ 

 "و البن جرير"  

ابـ جرير هق أبق جعػر ابـ جرير افطزي واشؿف حمؿد ابـ جرير افطزي اإلموم، ادػرس، ادحدث، افػؼقف، 

ادمرخ، ديقان مـ دواويـ افعؾؿ، آيي مـ آيوت اهلل أظجقبي مـ أظوجقى افزمون هذا افرجؾ وهق ابـ جرير افطزي 

ن ظـده مـ شعي افعؾؿ مو يتعجى ادرء مـف حتك أكف مرة ؿول فف أصحوبف فق أمؾقً ظؾقـو ـتوبو يف افتػسر ؾؼول وـو

أحرضوا ثالثغ أفػ ورؿي ؾؼوفقا إن األظامر تـؼطع دون ذفؽ ؾؼول إكو هلل وإكو إفقف راجعقن أحرضوا ثالثي أٓف 

وؿول مثؾ ذفؽ يف افتوريخ دو ؿوفقا أمع ظؾقـو صقئو يف  ورؿي ـون مستعدا أن يؿع ثالثغ أفػ ورؿي يف افتػسر،

وـوكً وؾوتف شـي  -رمحف اهلل  -ـون ديقان مـ دواويـ افعؾؿ  -اهلل أـز-افتوريخ ؿول أحرضوا ثالثغ أفػ ورؿي 

ظؾقف،  مـ اهلجرة ظؼقدتف ظؼقدة شؾػقي، وتػسره هق ادرجع األول يف افتػوشر يف ادلثقر وادػرسون بعده ظقول093

تػسر ابـ ـثر شفؾ افتـوول وهق يف افقاؿع تؾخقص فتػسر افطزي ظذ ؾنن  ومزيي تػسر ابـ ـثر أكف مؾخص فف

 مو أضوف إفقف  مـ مزايو حديثقي إٓ أن ابـ ـثر يعتـل بجقاكى افـؼد مو ٓ يعتـل بف ابـ جرير، 

 ، 969إموم ثؼي ثبً حجي ـوكً وؾوتف شـي  - رمحف اهلل -ؾوألؿرب أكف شػقون ابـ شعقد افثقري وأما سػقان 
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 901هق مـصقر بـ ادعتؿد أيضو مـ ادحدثغ افثؼوت تقيف شـي  ومـصور

 931هق جموهد بـ جز صوحى ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام ـوكً وؾوتف شـي  و جماهد

 أي جموهد قال 

مـ افذي ـون يؾً هلؿ؟ افالت فؽـ  قال كان يؾت هلم السويق {أفرأيتم الالت والعزى  }يف قول اهلل تعاىل:

ظذ هذا يـبغل أن يؽقن افالت هـو بوفتشديد أو بوفتخػقػ؟ بوفتشديد افالّت يعـل فؽقكف ـون يؾً افسقيؼ يعـل 

 خيؾط افدؿقؼ بوفسؿـ ؾقسؿك هذا شقيؼ ـون يؾً هلؿ افسقيؼ 

ظؽػقا يعـل أؿومقا وحبسقا أكػسفؿ ظذ ؿزه هذا معـك افعؽقف ـام ؿول إبراهقؿ ظؾقف  فامت فعؽػوا طذ قزه

 يعـل مؼقؿقن موـثقن ظـدهو،  {إذ ؿول ألبقف وؿقمف مو هذه افتامثقؾ افتل أكتؿ هلو ظوـػقن  }افسالم :

 ابـ ظبوس ؿول:  كؼؾ ظـ 80أبق اجلقزاء أوس بـ ظبد اهلل افربعل ثؼي أيضو موت شـي  وكذا قال أبو اجلوزاء

إذا أؾودكو أبق اجلقزاء بسـده ظـ ابـ ظبوس واألؽؾى أن جموهد أيضو يلخذ ظـ ابـ  كان يؾت السويق لؾحاج

ظبوس إذ ـون مالزمو فف أكف ـون يػعؾ ذفؽ تؼربو إػ اهلل وإـرامو حلجوج بقتف ؾؽون مـ جراء ذفؽ أن ظؽػقا ظذ 

 ه ؾنٓم أدى افعؽقف ظذ ؿزه؟ إػ أن اختذ صـام يعبد مـ دون اهلل ؿزه إذا ـون افالت رجؾ صوفح ؾعؽػقا ظذ ؿز

 

وٓ كؼقل احلديٌ كؼقل هذا األثر وفعؾؽؿ تعؾؿقن يف ظؾؿ مصطؾح احلديٌ أن مو  -إذا مـوشبي هذا األثر 

 شقاء بسـد متصؾ أو مـؼطع ؾنكف يؼول ظـف مرؾقع ومو ـون مـتفوه إػ افصحويب ؾقؼول ظـف ملسو هيلع هللا ىلصكسى إػ افـبل 

  -مقؿقف ومو ـون مـتفوه إػ افتوبعل ؾقؼول مؼطقع وادؼطقع ؽر ادـؼطع هؽذا يف اصطالح أهؾ احلديٌ

 إذا مـاسبة هذا األثر لؾباب : 

 بقون أن شبى ظبودة افالت هق افغؾق يف افصوحلغ بتعظقؿ ؿبقرهؿ ألهنؿ ظؽػقا ظذ ؿزه 

 

  ملسو هيلع هللا ىلصقال وطن ابن طباس ريض اهلل طـفام قال لعن رسول اهلل  

 ؿد تؼدم معـوه أكف افطرد واإلبعود ظـ رمحي اهلل،  "افؾعـ"
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وتؼدم معـو أكف ٓ جيقز فعـ ادعغ يعـل ٓ جيقز افؾعـ بوفشخص فؽـ جيقز افؾعـ بوفقصػ دـ ظؾؿـوه 

 مستحؼو فؾعـ وؾرق بغ افؾعـ بوفقصػ، وبغ افؾعـ بوفعغ 

كطبؼ مو تؼدم مـ افؾعـ ؾفؾ هذا فعـ بوفقصػ أم إذا فق أردكو أن  زائرات الؼبور ملسو هيلع هللا ىلصقال لعن رسول اهلل 

بوفعغ؟ بوفقصػ زائرات افؼبقر ؾؾق رأيً امرأة تزور ؿزا فقس فؽ أن تؼقل أكً مؾعقكي بعقـفو فؽـ فؽ أن تؼقل 

فعـ اهلل زائرات افؼبقر، فعـ اهلل مـ اكتسى إػ ؽر أهؾف، فعـ اهلل مـ ؽر مـور األرض، فعـ اهلل مـ فعـ وافديف، 

 ـ اهلل آـؾ افربو وهؽذا ضقى زائرات افؼبقر إذا مـ افـسوء ويف بعض األفػوظ زوارات فع

ادتخذيـ ظؾقفو ادسوجد أي بؿعـك أهنؿ يتخذوهنو مقضعو فؾعبودة  قال ) وادتخذين طؾقفا ادساجد والرسج (

 هو ؾؼد اختذوهو مسجدا وافصالة شقاء بـقا بـقوكو أو مل يبـقا ٓ يزال شقاء بـقا أو مل يبـقا إن صؾقا ظـد

أي افذيـ يؼقضقن افرسج ويضقئقن افؼبقر بوفشؿقع ومو أصبف ذفؽ ألن هذا ؾقف تعظقؿ إذا ؿد  "الرسج"و

 ثالثي أصـوف زائرات افؼبقر مـ افـسوء، وادتخذيـ ظؾقفو ادسوجد، وادتخذيـ ظؾقفو افرسج،  ملسو هيلع هللا ىلصفعـ كبقـو 

وافقصػون األخران يدل ظذ تعظقؿ هذه افؼبقر وافغؾق يف أصحوهبو، وأمو افؾعـ فؾصـػ األول وهـ 

افزائرات ؾؾام يستى ظذ زيورة افـسوء فؾؼبقر مـ اجلزع وافتسخط ؾنكف ٓ خيػك أن افـسوء تغؾبفـ افعوضػي ؾنذا أتً 

ؼدر بوفؼقل وافػعؾ بوفؼقل مـ افصقوح وافعقيؾ افـسوء ادؼوبر وتذـرن ذوهيـ ؾنكف يصدر ظـفـ مـ افتسخط ظذ اف

وافػعؾ مـ صؼ اجلققب وفطؿ اخلدود مو ٓ خيػك ؾؽون مـ حؽؿي افشورع أن مـعفـ وتقظد مـ ؾعؾ ذفؽ مـفـ 

 بام شؿعتؿ، 

 

  وقد اختؾف العؾامء يف هذه ادسللة:

 أخذا بروايي زوارات،  حمرمي إذا وؿعً ظذ شبقؾ افتؽرارؾؿـفؿ مـ ذهى إػ أن زيورة افـسوء فؾؼبقر  

 ، ممـقظو مـ أصؾفومـفؿ مـ جعؾ ذفؽ  

جزء يف زيورة افـسوء فؾؼبقر بحٌ حديثل  -رمحف اهلل  -وافثوين هق افراجح وفؾشقخ بؽر بـ ظبد اهلل أبق زيد  

 ؾؼفل رصغ اكتفك ؾقف إػ مـع زيورة افـسوء فؾؼبقر مطؾؼو 

ؾؼبقر ممو يروي ـؽقن ظوئشي ريض اهلل ظـفو وؿػً ظذ ؿز وأجوب ظـ مو اشتدل بف ادجقزون فزيورة افـسوء ف

أخقفو حمؿد ومتثؾً بلبقوت وأن ذفؽ مل يؽـ ؿصد مـفو فزيورة افؼز بؾ مرت يف افطريؼ، وؾرق بغ مـ يؼصد 
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فؼل يقمو  ملسو هيلع هللا ىلصافزيورة، وبغ مـ يؿر بوفطريؼ وحيوذيف، وممو يدل أيضو ظذ مـعفـ مو جوء يف افســ مـ أن افـبل 

ؾؼول مـ أيـ أؿبؾً ؿوفً مـ آل ؾالن أشعدهؿ يف مقتفؿ أشعدهؿ يعـل أظزهيؿ ؾؼول فعؾؽ بؾغً  ؾوضؿي

مو ــً ألصـع وؿد شؿعتؽ تذـر ؾقف مو تذـر ؾؼول فق بؾغً معفؿ ) معفؿ افؽداء، افؽداء يعـل ادؼوبر ؿوفً 

ح هق ظدم جقاز زيورة يعـل ظبد ادطؾى ؾوفؼقل افصحق( افؽداء مل جتدي ريح اجلـي حتك جيدهو جد أبقؽ 

 افـسوء فؾؼبقر

 ؿول ظـف:  -رمحف اهلل  -هذا احلديٌ افذي شوؿف ادصـػ  

ويف هذا كقع جتقز مـ أهؾ افســ؟ مـ هؿ افسمذي، وافـسوئل، وأبق داود، وابـ موجف يعـل  رواه أهل السـن

قؾ اخلؿسي ؾؿـ ادراد؟ األربعي مضوف ؿؾنن  افســ األربعي ؾقؼول أهؾ افســ إذا ؿقؾ أهؾ افســ ؾودراد هبؿ همٓء،

ؿقؾ رواه اجلامظي ؾفؿ افسبعي إضوؾي إػ همٓء اخلؿسي افبخوري ومسؾؿ، وهذه أمقر اصطالحقي ؾنن  إفقفؿ أمحد

 ، يف ـؾ ـتوب ظذ ـؾ حول وؿد ٓ تـضبط

وؿد رواه أيضو  ضقى يف افقاؿع أن افذي رواه مـ أهؾ افســ أيب داود وافسمذي وابـ موجف ومل يروه افـسوئل

اإلموم أمحد وأبق داود افطقوفيس، وافبقفؼل، واحلوـؿ، وافطزاين، وؿد حسـف افسمذي، وصححف ابـ حبون، 

 -رمحف اهلل  -واشتدرـف احلوـؿ ظذ افصحقحغ، ومـ مـ حسـف أيضو افبغقي، وؿد أثبتف صقخ اإلشالم بـ تقؿقي 

بوذان ويف احلديٌ كؼوش فؽـ افغوفى أن هذا احلديٌ حسـ  واحتٍ بف وـذا ابـ افؼقؿ وبعضفؿ أظؾف بليب صوفح

 حيتٍ بف إن صوء اهلل

 :فؿـاسبته لؾباب أيضا ضاهرة 

 فتحريؿ افغؾق وآحتػوء بوفؼبقر بوختوذ افرسج وادسوجد ظـدهو  

 

 :كستػقد من هذا احلديث- 

 حتريؿ افغؾق يف افؼبقر: بجعؾفو مقضـ فؾعبودة  -

إرساج افؼبقر وإضوءة ادؼوبر ظذ وجف افتعظقؿ وهذا حيتوج إػ بقون ٓ جيقز أن وأيضو كستػقد مـف حتريؿ  -

 يتخذ ظذ افؼبقر صقئو مـ افشؿقع، واإلضوءة اخلوصي ألن هذا يدخؾ يف هذا افقظقد،
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ـ وهتقئي افؼز ـلن حيتوج افـوس إػ افدؾـ افؾقؾي وحيتوجقن إػ إضوءة جلؾى افؾبِ  أمو اختوذ إضوءة فغرض أخر 

ؼؾ ادقً ومو أصبف ذفؽ أو فروا ضريؼفؿ ؾفذا ٓ بلس بف ألكف فقس ادؼصقد بف تعظقؿ ؿز معغ وٓ تعظقؿ ظؿقم وك

ادؼزة وإكام ؿصد بف آرتػوق، وحصقل حسـ جتفقز ادقً، وإكورة افطريؼ دتبعل اجلـوزة ويؽقن هذا ممؿتو وهذا 

ضوءة فغرض معغ ثؿ بعد ذفؽ تطػل، أمو اختوذ ذفؽ ظذ شبقؾ هق ادعؿقل بف بحؿد اهلل يف بالدكو ؾتستعؿؾ هذه اإل

 افديؿقمي وتزيغ افؼبقر وؽر ذفؽ ؾفق داخؾ يف افقظقد

ظـ افصالة ظـد افؼبقر: وهل خقف افؼك خالؾو دـ  ملسو هيلع هللا ىلصـذفؽ أيضو أؾودكو احلديٌ بقون ظؾي هنل افـبل  -

وشتفو ألن تراب ادؼزة خيتؾط برؾوت ادقتك هؽذا هنك ظـ افصالة يف ادؼوبر بسبى كج ملسو هيلع هللا ىلصؿول مـ افؼاح أن افـبل 

 ظـ افصالة يف ادؼزة، وهق تعؾقؾ ظؾقؾ  ملسو هيلع هللا ىلصـفل افـبل فظؾؾ بعض افؼاح 

ظؾ وذـر يف أحوديٌ ـثرة افتحذير وافقظقد مـ اختوذ افؼبقر مسوجد، وفعـ ؾ ملسو هيلع هللا ىلصممو يدل ظذ ظؾتف أن افـبل 

 تؽقن يف ادؼزة ، ذفؽ وٓ يؿؽـ أن يؽقن ذفؽ فعؾي افـجوشي افتل ؿد 

بؿسلفي اإلرساج دفقؾ ظذ أن ادحذور هق افتعظقؿ ألكف ؿول وادتخذيـ ظؾقفو ادسوجد هذا أيضو ؿركف هـو 

وافرسج، ثؿ ثوفثو ظؼال هؾ يؿؽـ أن خيتؾط رؾوت ادقتك بلرض ادؼزة ادقً يدؾـ ظذ ظؿؼ ؿومي رجؾ ؾلكك أن 

دؼزة ويصذ ظؾقف وهلذا ٓ بلس بوفصالة ظذ اجلـوزة يف ادؼزة ومل يزل خيتؾط رؾوتف بوفساب افذي يؽقن ظذ طوهر ا

افـوس يػعؾقن ذفؽ ويصؾقن ظؾقفو ؾفذا افتعؾقؾ افذي ذهى إفقف بعض افؼاح فقس صقابو وإكام افـفل يف احلؼقؼي 

 بسبى افتحذير مـ افغؾق وافقؿقع يف افؼك

 

 ...ولـستؿع إىل ادسائل 

  ؾقف مسوئؾ:   

 األوػ: تػسر األوثون. -

 ] افؼح [: تػسره بلن افقثـ أظؿ مـ افصـؿ وفق اختذ افؼز مؼصدا فؾعبودة فصور وثـو 

 افثوكقي: تػسر افعبودة.-

 ] افؼح [: يعـل أن افتقجف إػ ذفؽ بوفعبودة ظـده يػيض إػ افؼك ادـويف فعبودة اهلل ظز وجؾ 
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 وف وؿقظف. مل يستعذ إٓ ممو خي ملسو هيلع هللا ىلصافثوفثي: أكف -

وإكام بؾػظ افدظوء ؾؼقفف افؾفؿ ٓ جتعؾ ؿزي وثـو يعبد هذا يف  آشتعودةٓ بؾػظ  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: اشتعوذ افـبل 

بودعـك افعوم وهذا ٓ صؽ ٓ  آشتعودةاحلؼقؼي شمال مـف فربف ظز وجؾ أن يؼع هذا ادحذور ؾفق يعـل بؿعـك 

 .يستعوذ إٓ مـ أمر حمذور حمرم 

 : ؿركف هبذا اختوذ ؿبقر األكبقوء مسوجد.افرابعي-

] افؼح [: دو دظو ربف أٓ جيعؾ ؿزه وثـو يعبد ظؾؾ ذفؽ بذـر ؽضى اهلل ظز وجؾ وصدة ؽضبف ظذ مـ اختذ 

افؼبقر مسوجد ممو يدل ظذ أن صقرة افعبودة افتل دظو ربف أن حيػظ ؿزه مـفو أن يتخذ مسجدا، هؾ اشتجوب اهلل 

ؾصور افـوس بحؿد اهلل إكام يصؾقن بودسجد وأمو حجرتف ومقضع  ملسو هيلع هللا ىلصاشتجوب اهلل دظوء كبقف ؟ كعؿ ملسو هيلع هللا ىلصدظوء كبقف 

 دؾـف ؾامزال مصقكو حمػقطو مل يتخذ مسجدا

 اخلومسي: ذـر صدة افغضى مـ اهلل.-

ممو يدل ظذ صػي افغضى ؿد تشتد وؿد تؽقن دون ذفؽ وهذا ٓ يـويف ـامفف ) اصتد ؽضى اهلل ( ] افؼح [: 

 وبحؿده ؾلكف ؾعول دو يريد شبحوكف 

 معرؾي صػي ظبودة افالت افتل هل مـ أـز األوثون. -افسودشي: وهل مـ أمهفو 

 ] افؼح [: صػي ظبودهتو ـون مبدأهو مـ افعؽقف ألهنؿ ظؽػقا ظذ ؿزه 

 افسوبعي: معرؾي أكف ؿز رجؾ صوفح.-

م ضققف افرمحـ ـون يُؾً افسقيؼ فؾحوج ] افؼح [:ظؾؿـو ذفؽ فؽقكف أتك بلظامل صوحلي وهق أكف ـون يؽر

 تؼربو إػ اهلل وإـرامو فؼوصدي بقتف 

 افثومـي: أكف اشؿ صوحى افؼز، وذـر معـك افتسؿقي. -

] افؼح [:كعؿ أكف اشؿ صوحى افؼز وذفؽ ألكف ؿد اختؾػ ـام ؿد تؼدم معـو هؾ هق مـسقب فؾرجؾ، أم إكف 

ـون يصى ؿقؾ اشؿ فصخرة بقضوء مـؼقصي يف افطوئػ يؼول هلو افالت افقاؿع أكف ٓ تعورض بغ افؼقفغ ألكف 
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ضوء ؾوختذ ذفؽ ادؽون وثـو وصور يعبد افسقيؼ ظذ تؾؽ افصخرة ـون إذا صـع افسقيؼ صبف ظذ تؾؽ افصخرة افبق

 مـ دون اهلل  

اَرات افؼبقر. -  افتوشعي: فعـف َزوا

زائرات افؼبقر يف كسخؽؿ زائرات أم زوارات؟ زوارات وهو هـو مؾحظ  ملسو هيلع هللا ىلص] افؼح [: فؼقفف فعـ رشقل اهلل 

دـ أـثر وٓ يؽقن يشء بوفؾعـ افشديد يبعد وفقس مـ أشؾقب افعرب وٓ مـ فغي افشورع أن يؽقن هذا افقظقد 

مـف دـ أتك ببعضف يبعد أن يؼول افزيورة وافزيورتغ ٓ يشء ؾقفو وافثالث واألربع واخلؿس ؾقفو افؾعـ هذا ؽر 

 . ؾف مبوحو وـثره يبؾغ مبؾغ افؾعـمتـوشى مو ـون ـثره يقجى افؾعـ دفقؾ ظذ أن أصؾف حمرم ٓ يؽقن أص

 افعورشة: فعـف مـ أرسجفو. -

 .ح [: فؼقفف وادتخذيـ ظؾقفو ادسوجد وافرسج ] افؼ


