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 ╝ 

 بدع القبور من 

 األولىالخطبة 

 
ه
الَمةه   ،الَحْمُد لل  َسبيَل السَّ

ْستهقاَمةه
ه
َوَأْشُكَرُه َوَأُتوَب إهَلْيُه   -ُسْبَحاَنُه    - َأْحَمُدُه    ،َسَلَك بهَأْهله اِل

َرهُ  ًدا َعْبُدُه َوَرسوَلهُ   ،َوَأْشَهَد َأْن َِل إهَلَه إهِلَّ الُل َوْحَدُه َِل َشريَك َلهُ   ،َوَأْسَتْغفه  ،َوَأْشَهُد َأنَّ َنبيَّنا ُمَحمَّ

 . لههه َوَأْصحابههه َوالتَّابهعهيَن َوَمن َتبهَعُهْم بهإهْحَساٍن إهَلى َيْومه الّدينه َصلَّى الُل َوَسلََّم َوباَرَك َعَلْيُه َوَعَلى آ

ا َبْعدُ   : َأمَّ

 
ه
باُد الل َماَيةه التَّْوحيده مهْن َجميعه َجوانهبههه   :عه ريَعُة بهحه ْت ُكلُّ َطريٍق   ،َجاَءْت الشَّ َوصاَنْت َوَسدَّ

يده  ْركه َوالتَّنْده  .يوَصُل لهلشِّ

َلةه  َومهن   المَوصِّ  
ميَمةه الذَّ َاْلبهْدعيَّةه  واأْلُموُر   

الَوخيَمةه الَشَركيَّةه  ُل 
َوَاْلَمداخه الَعظيَمةه  األَْبوابه 

َياَرتهَها ُق بهَاْلُقبوره َوزه ْركه َوَاْلَذريَعةه َما َيَتَعلَّ ده َعَلْيَها َواْنتيابهها  ،لهلشِّ ها.  ،والتََّردُّ هابه إهَلْيَها َوَتْعظيمه  والذَّ

    - الُقبوُر  
ه
باُد الل    ،النّاُس فهيَها َبْيَن َطَرَفي َنقيضٍ   -عه

ه
باَدةه َغْيره الل َفَدَعا   ، َفَطَرٌف َجَعَلها َمَحالا لهعه

  ،ْلطانٍ َومهنُْهْم مهْن اْبَتَدَع فهيَها بهَدَعا َما َأْنَزَل الُل بهَها مهْن ُس   ،َواْسَتَغاَث بهههمْ   ،َوَسَأَل َأْصحاَبها   ،َأْرباَبها

نَْدَها باَدُة عه ى العه ْن َتَحرَّ
نَْد الُقبوره  ،َومهنُْهْم مه  عه

ه
 .َفَعْبُد الل

ْن َأْهَمَلَها َوَأهاَنها  مَّ
َفاَل اْحتهراَم َوَِل صياَنَة َوَِل ُمحاَفَظٌة   ،َوَوطهَئ َأْصحاُبها ،والطََّرُف الثَّانهي مه

ناَيةٌ  يَعُة َجاَءْت بهَذمِّ   ،َوَِل عه ره ْعلينه َفالشَّ َي الطََّرُف الَوَسطُ   ، الطََّرَفْينه َوَاْلفه  ،َفاَل إهْفراَط َوَِل َتْفريطٌ   ،َوَبقه

ْرعيَّةه  َها الشَّ
 .َأِل َوُهَو زياَرُتها واْحتهراُمها بهُحُدوده
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ن ُثمَّ َجاَءْت فهي َشريَعتهنا ُجْمَلًة مهْن الَمنْهّياته فهي الُقبوره َوَأْلواٍن مهْن  
البهَدعه َوَاْلُشروره فهي  َومه

ُمَشيٍِّع َوزائهرٍ  ُكلِّ 
له َعْن َأيِّ شائهَبٍة   ،الُقبوره واْلَمقابهره  َلُه   َوَصْوٍن 

التَّْوحيده لهَجنابه  ماَيٌة  ُه حه ُكلُّ َوَهَذا 

 
ه
َياُذ بهالل ْركه َوالعه ُبُه إهَلى الشِّ َل صاحه  . َتَوصَّ

ده َعلَ   :َفَمن الَمنْهّياته  ده بهناُء الَمساجه َوَهَذا َجاَء فهيه النَّْهُي   ، ى الُقبوره َأْو بهناءه الُقبوره َعَلى الَمساجه

ديدُ   الشَّ

، وقال: «لعنة الل على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»ففي الصحيحين  

 . «أِل فال تتخذوا القبور مساجد، فإين أهناكم عن ذلك»

 مسجد على قرب أو مقام نبي أو صالح أو ولي. ومن صور اتخاذ القبور مساجد أن يبنى ال 

ومن صوره أن ُيبنَى المسجد لل، ثم يدفن ويوضع فيه رجل صالح أو ولي أو عالم، سواء 

 .آخره أو فوقه أو تحته أو يف جنباته أو فنائه. كل ذلك محرم يف وضع يف أول المسجد أو

التي ُوضع فيها قبور؛ لقو  :  -صلى الل عليه وسلم -له  وِل يجوز الصالة لل يف المساجد 

 ، أي: مواضع للصالة والعبادة.«لعن الل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»

 وما ُبنهي أخيًرا ُيهَدم أوًِل.

فعلى هذا ِل يجوز بناء المساجد على القبور وِل القبور على المساجد، فهذا من أعظم  

محدثات، والقول المنكر وهو من أعظم فتن هذا ال والوسائل للشرك األكرب واألصغر، والبدع  

 العصر.

  ، ومن منهيات األمور حول المقابر والقبور: البناء على القبور بأّي نوع من البناء أو األبنية

قباب؛ لما يف   وأسمنت أو وضع محيط بالقرب كغرفة أو التدوير حولها ببناء  سواء بالرخام أو اإل

-أِل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الل  »مسلم عن أبي الهياج األسدي قال: قال لي علّي:  
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وِل »،  «صورة إِل طمستها» ، ويف رواية  «؟ أن ِل تدع تمثاًِل إِل طمسته- صلى الل عليه وسلم

أي: سويته باألرض؛ ألن رفعه وإظهاره مدعاة إلى تعظيمه وإشهاره   «،ّويتهقربًا مشرًفا إِل س

 . وعبادته ودعاءه؛ لكن ُيرَفع القرب ليتوقى وُيصان، ويحفظ وِل ُيهان

ومن ذلكم أيضا: تجصيص القبور وزخرفتها، وتزيينها، ووضع الورود عليها، فقد صح  

سمنت، الجص تنويرها بالنورة واإلالخرب عن سيد البشر أنه هنى عن أن يجصص القرب، ومن  

 فهو وسيلة كبيرة إلى دعائها واِلستغاثة هبا، والطواف هبا. 

بينها مدعاة  ذلك  قبول  القبور وتحري  فالصالة لل عند  الصلوات،  فعل  المنهيات:  ومن 

 . «ِل تصلوا إلى القبور»ففي مسلم  ،للتعظيم والشرك بالرب الكريم

فريض أو  نافلة  الصالة  كانت  تفوته  وسواء  أو  المساجد  الصالة يف  تفوته  من  تنبيه  وثم  ة، 

 الصالة عليها، فيأيت المقربة ويقضي صالته، ومثله من يصلي الرواتب يف المقابر، فهذا كله ِل 

إِل من فاتته الصالة على الجنازة فإنه يجوز أن يصلي عليها يف المقربة قبل الدفن وهو   ،يجوز

 فعل ذلك. لنبي صلى الل عليه وسلم أنه و بعد الدفن ألنه ثبت عن اأاألولى 

المنهيات     أكرب،   شرك  فهو  ألصحاهبا  الذبح  وأما  القبور،  عند  الذبح:  عباد الل–وسادس 

 .وخسارة   أكرب  فشرك  للقرب  ذبح  وإن  ضاللة،  محدثة  فبدعة  القرب   عند  لل ذبح  فإن  عبادة،  فالذبح

هه  َوَمَماتهي َوَمْحَياَي  َوُنُسكهي﴿ُقْل إهنَّ َصاَلتهي  ينَ  َربِّ   لهلَّ يَك  َِل  * اْلَعاَلمه َلُه َوبهَذلهَك ُأمهْرُت َوَأَنا  َشره

يَن﴾ ُل اْلُمْسلهمه  ،  َأوَّ

كالدعاء والطواف والنذر إن كان يفعلها لل عند صاحب القرب فهذه بدعة   وكذا يف أي عبادة

نواع أذ شرك أكرب ألنه صرف نوعا من  أما ان كان يفعلها لصاحب القرب وتقربا له فه  ،منكرة

 العبادة لغير الل. 
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لجنائز إلى المقابر أو يف المقابر، ولقد لعن ا زيارة القبور للنساء، واتباعها    :ومن المنهيات 

عطية:   أم  تقول  الصحيحين  ويف  السنن.  يف  كما  القبور،  زوارات  اتباع »الرسول  عن  ُنهينا 

 الضعف وقوة العاطفة وكثرة البكاء والنياحة. ، وذلك لما يف المرأة من «الجنائز

 ومن منهيات القبور: شّد الرحال لزيارهتا، وهذا من أعظم الفتن والشرور والمحن.

ِل ُتشد الرحال إِل ثالثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي هذا،  » ويف صحيح األخبار:  

 . «والمسجد األقصى

ا ووضع الكهرباء الثابت فيها، فإضاءهتا ومن منهيات القبور: إسراجها وتنويره  ،عباد الل

ذلك  فكل  شموع،  أو  بأنوار  سواء  الحيطانية  أسوارها  داخل  وإسراجها  الكهربائية  باألنوار 

قال: »لعن رسول الل زائرات    -رضي الل عنه-محَدث ممنوع، ففي الحديث عن ابن عباس  

 القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج« ]رواه أهل السنن[. 

رجاء    ،ن ذلك: التربك بالقبور، وطلب الربكة من المقبور، والعكوف عليها والحضوروم

الربكة والمنفعة، وربما جلب أوِلده وأهله لربكة السيد والولي والمقربة، وهذا منكر وزور، 

 وطلب النفع ودفع الشرور من دون الل شرك بالرب الغفور. 

ِل تصلوا إلى القبور، وِل  »الصحيح:    ومن المنهيات: الجلوس والوطء على القبور، ويف

ألن يجلس أحدكم على جمرة »، ومنه إهانتها بوطئها والقعود عليها، ويف مسلم  «تجلسوا عليها

 . «فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قرب

ة  ومن سد الذرائع وحفظ التوحيد من الشنائع: عدم الكتابة على المقابر والقبور، سواء كتاب

كنية أو اسم أو وسم مذكور أو تاريخ وفاة أو آيات من الكتاب المسطور، أو وضع لوحات بين 

 القبور. 
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فاحذروا وانتبهوا ممن ابتلي يف بعض األمصار ما يقع يف المقابر من الفتن الصغار والكبار،  

المنهيات،   فالقصد من التنبيهات العلم بما يقع عند القبور والمقامات، والتذكير والتعليم هبذه

 ومن باب عرفت الشر ِل للشر، لكن لتوقيه، ومن ِل يعرف الشر يقع فيه.

ُروه إنَّه ُهَو اْلَغُفوُر ا ُر الَل اْلَعظهيَم اْلَجلهيَل َفاْسَتغفه : َأُقوُل َما َتْسَمُعوَن، َوَأْسَتْغفه
ه
َباَد الل يُم.عه حه    لرَّ
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 الثانية الخطبة 

إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن ِل إله إِل الل وحده ِل الحمد لل على  

 شريك له، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله، وبعد:

للبحوث العلمية واإلفتاء بما يتعلَّق    أيُّها المسلمون، قد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة

 ببدع القبور، وجاء فيها:

ع  بعد دراسة اللجنة للموضوع واستقر» اء أحوال ما يوضع على القبور من عالمات، توسَّ

َرت ما يلي:   الناس فيها واستحدثوها، قرَّ

أوًِل: أن الذي ورد عن النبي صلى الل عليه وسلم هو تعليم قرب عثمان بن مظعون بصخرة؛  

ن أخربه، عن رسول  رواه أبو داود مرساًل يف )سننه( من حديث المطلب بن عبدالل التابعي، عمَّ

 صلى الل عليه وسلم، والبيهقي من طريقه، ورواه ابن سعد، وابن أبي شيبة والحاكم، ويف الل

عنه،  الل  أنس رضي  من حديث  )سننه(  ماجه يف  ابن  رواه  لكن  مرتوك؛  الواقدي وهو  سنده 

نه الحافظ ابن حجر يف )التلخيص الحبير( والبوصيري يف )الزوائد(.  وحسَّ

سواء كانت بكتابة اِلسم، أو كتابة رقم، أو وضع اسم قبيلة ونحوه   ثانًيا: أن التعليم بالكتابة 

ِل يجوز؛ لعموم ما رواه جابر رضي الل عنه، أن رسول الل صلى الل عليه وسلم هنى أن يجصص 

ماجه  وابن  والنسائي،  داود،  أبو  رواه  عليه؛  يكتب  وأن  عليه،  يبنى  وأن  عليه،  يقعد  أو  القرب، 

 مسلم.  والحاكم، وأصله يف صحيح

م من النهي،   ثالًثا: أن التعليم بالكتابة مع رسم صورة الميت ِل يجوز، أما الكتابة فلهَما تقدَّ

وأما الصورة فألحاديث النهي الشديدة عن التصوير، ويزداد النهي عنها يف هذا الموضوع؛ ألهنا 

 على قرب، فهي وسيلة مباشرة للشرك والوثنية. 
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وطين ونحوهما ِل يجوز؛ لثبوت النهي عن تجصيص القرب   رابًعا: التعليم بلياسة؛ كجص  

 يف حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه.

خامًسا: التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص، سواء كانت خضراء، أو أي لون آخر، 

 فال يجوز التعليم هبا. 

الغلو، ولم يكن عليه من مضى  سادًسا: التعليم برخام يصنع لهذا الغرض، هذا من مظاهر 

 من صالح سلف هذه األمة، فيمنع اتخاذه لذلك.

سابًعا: التعليم بخرقة تعقد على نصيبتي القرب، وقد شاع عقد الخرق على القبور للتربُّك،  

 .«وكل هذا محدث ِل يجوز

كه  ـْرَك والُمـشـْره يَن، وَأذهلَّ الـشِّ ْساَلَم َواْلُمْسلهمه ين.اللُهمَّ أعزَّ اإْله  ين، َواْحمه َحْوَزَة الدِّ

َنا.  َتنَا َوُوَِلَة ُأُموره مَّ
 اللُهمَّ آمهنَّا فهي َأْوَطانهنَا، َوَأْصلهح َأئه

َك.  َنبهيَِّك، َوَتْحكهيمه َشْرعه
يَن لهلَعَمله بهكهَتابهَك، واتِّباعه ُسنَّةه يَع ُوَِلةه اْلُمْسلهمه  اللُهمَّ َوفِّْق َجمه

ين.اللُهمَّ َوفِّق إَماَمنَ ْساَلَم َوَصاَلُح اْلُمْسلهمه زُّ اإْله  ا َخادهَم اْلَحَرَمْينه لهما فهيه عه

ُبُه وَتْرَضاه. هه َوإهْخَواَنه َوَأْعَواَنه لهما ُتحه يَّ َعْهده
ْقُه َوَوله  اللُهمَّ َوفِّ

ْد َرْمَيُهْم َيا رَ  جاَل َأْمنهنَا، َوَسدِّ  بَّ العاَلميَن.اللَُّهمَّ اْحَفْظ ُجنوَدنا الُمَرابهطهيَن َوره

. قيَن، َوبهَجميعه َأْعداءه الّدينه جه الَماره يَن، َوبهَاْلَخواره ده يِّيَن الُمْفسه
 اللَُّهمَّ َعَلْيَك بهالَحْوثه

ْم.  هه ْم، َوَنُعوُذ بهَك مهْن ُشروره هه ْئَت، اللَُّهمَّ إهنَّا َنْدَرُأ بهَك فهي نُّحوره ُهْم بهَما شه نَا َشرَّ
 اللَُّهمَّ اهْكفه

يعه َسَخطهك. ال َمتهك، َوَجمه ل َعافهَيتك، َوُفَجاَءة َنقه  لُهمَّ إنَّا َنُعوُذ بهَك مهْن َزَواله نهْعَمَتك، َوَتَحوُّ

 َوَسيِّئ اأْلَْسَقام. 
 اللُهمَّ إنَّا َنُعوُذ بهَك مهْن الَبَرصه َواْلُجَذام َواْلُجنُونه
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ه
َباَد الل حسانه َوإيتاءه ذهي الُقربى َوَينهى َعنه الَفحشاءه َوالُمنَكره  ﴿إهنَّ الَل َيأُمُر بهالَعدله َواإله   :عه

روَن﴾  .َوالَبغيه َيعهُظُكم َلَعلَُّكم َتَذكَّ

 َأْكَبُر، واللُ 
ه
ْكُر الل ْدُكْم، َوَلذه هه َيزه  َيْعَلُم  َفاْذُكُروا الَل الَعظيَم الَجليَل َيْذُكْرُكْم، َواْشُكُروُه َعَلى نهَعمه

 َنُعوَن. َما َتْص 

 عبد اهلل بن مـحمد بن حسين النجميجمع وتنسيق/ 

 إمام وخطيب جامع الحارة الجنوبية بالنجامية بمنطقة جازان 
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