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احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه:
أما بعد:

فقد اطلعت على كتاب للدكتور عبد العزيز بنن عبند الاتنا القنار  ،مسناه ب ن " اآلثار اانبويةا ا

برنمدةب اانمبي ةاووجيباانمحرفظ اعليهراوجيازاانتوركابهر " ( ).

وهذا فيما يبدو يل أن من بواعثه حب النيب  لكن هذا احلب جر القار ومن على مذهبه
يف التعلننا بار ننار يب مننا يبسوننه اهلل ورس نوله أ وهننو :السلننو يف ح نب النننيب  وحننب آ نناره
والتعلننا ننا واحلننت علننى تتبعكننا والتننن ننا واحلننا أن حننب اهلل وحننب أيبيا ننه ورسنله واملنننمن
أم ننر أوجب ننه اهلل وش ننرعه لعب ننا ه ،واهلل تع نناب ن نب لذات ننه،واأليبياء والرس ن واملال كن ن واملنمن ننون
بون من أج اهلل.
لكن هذا احلب قد ضبطه اهلل ورسوله  بالتوسط وا بتعا عن السلو ،والسلو :هو الزيا ة يف
األشياء عما شرعه اهلل وحد ه.
فاملنمن ب اهلل تعاب ،ويقب على عبا ته من صالة وصيام وذكر وغري ذلك.
فنناذا دا يف هننذه العبننا ا عمننا شننرعه اهلل علننى لسننان رسننول اهلل  تقربننا يب اهلل وحبناه فيننه،
اعتن هذه الزيا ة غلواه ،ولو كان باعثكا حب اهلل وطلب الزلاى لديه.
فعننن أين بننن مالرن ا
نك رضن اهلل عنننه قنال :جنناء ال ن رٍهن انط يب بنيننو ر أ ٍدو رايب النننيب  ي ٍسننللون
عن رعبا ةر الننيب  فلمنا أ ٍْ رننوا كنلينك ٍت تنقالوهنا فنقنالوا وأيٍنن ٍمنن منن الننيب  قند غ رانر اهلل لنه
ما تنقدم من ذيٍبر ره وما تلْر قال :أحده ٍت أما أيا فنراي أصنل اللٍين أب هندا وقنال آْنر :أينا أصنوم
النند ٍهر و أفٍ رطننر وقننال :آْننر أيننا أ ٍعتن رزل النسنناء فننال أت ننزويب أبن هندا فَّنناء رسننول اللن رنه  فقننال( :ا
ي
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( ) صدر هذا الكتاب يف هذا العام  241هن
( )4أْرجه البخاري ( )2114ومسلت ( .) 24

فالننذي ننب اهلل و نناه ،بنند أن ينوننبط نندي حممنند  وسن نته يف عبا تننه هلل املعنننة عننن
حبننه وْ ننيته هلل عننز وجن  ،فننان دا عننن ذلننك كايننت هننذه الزيننا ة منذين عننن رغبتننه عننن سننن
رسول اهلل،ومنن رغنب عنن سنن رسنول اهلل  فلني هنو منن رسنول اهلل ،ورسنول اهلل بنريء
من هذا السلو.

وحننب رسننول اهلل  مننن أوجننب الواجبننا  ،قننال ( :الاةااناَاأكاادكماكتا اأكااي اأكاابا
ني ااَاوندهاوواندها اوانبرساأجمعيَ)(.)1

ومع ذلك فقد هنى رسول اهلل  عن يطرا نه ،فقنال( :الاْ رونا اكماراأتارلاانبىار نااباَا

ارةما نمراأنراعودافاينيااعودااناو سين )( ).
وملا قال بعن

أصنحابه أينت سنيديا وابنن سنيديا قنال  ( :يناياابااينيماأواباوعضا اينيما

والاةستجرةبَّيماانشي ر )( ).
فكذه بع الووابط اليت وضعكا رسول اهلل  لوبط هذا احلب قو ه كان أو فعاله.
اوانْلُلُا َّاياف ا اان ادَة يَاف ن ا ا
وللزجننر عننن السلننو املكلننك الننذي أهلننك مننن قبلنننا قننال ( :يةَّاار ُك ْم َ
كااَاكر ا َا ْوالَ ُي ْماانْلُلُُّياف ااندَة ياَ)( ).
أ َْهلَ َ

ومن السلو الذي أهلك اليكنو والنصنارق قنول اليكنو  :عزينر ابنن اهلل ،وقنول النصنارق :املسني
ابن اهلل أو هو اهلل أو الت ال .

ومن غلوهت املكلك اختاذ قبور أيبيا كت مساجد ،قنال ( :نعب ااناعلا اانيهايواوانبىار نا
ااَّْخِواا وي اأنويرئهمااسرجد)( ).
ومن غلوهت املكلك تتبعكت ر ار أيبيا كت وجعلكا كنا

وبيعاه.

( ) أْرجه البخاري ( ) 1ومسلت (.)22
( )4أْرجه البخاري يف األيبياء ،حديت ( )5221وأمحد ( .)45/
( )5أْرجه أمحد ( )42 /5وأبو او يف األ ب (.)2044
( )2أْرجننه أمحنند (  )521-4 1/والنسننا يف املناسننك (/440/1رقننت )5411 :وابننن ماج ن يف املناسننك حننديت
( )5443من حديت ابن عباس ،ويسنا ه صحي .
( )1أْرجه البخاري ( ) 554ومسلت (.)143

وقال اهلل تعاب داجراه هلنت عنن هنذا السلنو بكن أصننافه﴿ :ا ا اةاراأ َْها اان ي
ْيتَ ي
ارباالاَْا ْللُاياافيا ا
َ َ
ي
يي
ْح َّاقا﴾ا(النساء.) 1 :اا
اوالاَْا ُاينُ َ
يااعلَ اانلَّ ااي االَاان َ
وةب ُي ْم َ

ويف هذا دجر شديد هلذه األم احملمدي .
ومن هنا جاء دجر النيب  أمته عن السلو.
فمننن غننال مننن هننذه األمن يف عبا تننه هلل ،أو تعظننيت رسننول اهلل أو غننريه مننن األيبينناء والصنناحل
فامنا سلك طريا اليكو والنصارق الباط املن ي يب اهلال .
فكن ن يعت ننن املس ننلمون ب ننذلك فينو ننبطوا ننذه الون نوابط ا هلين ن والنبوين ن فيبتع نندوا ع ننن السل ننو
كا
ويس ننلكوا س ننبي الرش ننا والتوسن نط ال ننذي م نند اهلل ب ننه ه ننذه األمن ن فق ننال تع نناب﴿ :ا َوَكا ا َِني َ
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(البقرة) 25:
ويي ألرق الندكتور عبنند العزينز القننار يف كتابنه هننذا قند ْنريب عنن هننذا املننك الوسننط فكتابننه
هذا عوة صارْ يب السلو الذي سنلكه أهن الكتناب فكلكنوا بسنببه ،فمناذا يريند عبند العزينز
القار ؟!.
الظنناهر أيننه يرينند يهننال أم ن حممنند ، ولكنننه أرِت مننن جكلننه ننذا املنننك أو مننن غالت ننه
ويسيايه له ين كان قد فكمه واستوعبه من راسته للمنك السلا فليساه ال يطان ذكره.
ويي ألرجو له العو ة اجلا ة هلذا املنك الذي هو ساين النَّاة هلذه األم .
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مناقشة العنوان

عننوان الكتنناب كمننا أسننلات " " ار ننار النبوين باملدينن املنننورة ووجننوب احملافظن عليكننا وجنواد
التن ا ".
اأ يل:اا ين كاله من الوجوب واجلنواد منن األحكنام ال نرعي ،وا جياب والتحنر والتحلين منن حنااهلل وحده والرسول مبلغ عنه.
فك القار تلقى هذا الوجوب والتحلين عنن اهلل تعناب ،أو عنن رسنوله صنلى اهلل علينه وسنلت
؟ !.
مل يل بدلي عنن اهلل تعناب أو عنن رسنوله  علنى وجنوب احملافظن علنى هنذه ار نار وجنواد
التن ا.ا
 -4يواجه القار يشكال كبنري وهنو :يذا كنان احلاناع علنى هنذه ار نار منن الواجبنا فلمناذا
مل يقت الصحاب الكرام ذا الواجب؟!!
فك يرق القار أن الصحاب جكلوا هذا احلكت وعلمه هو ومن يرق رأيه؟!!
أو أن الصنحاب علمنوا هنذا احلكننت ،لكنننكت وناويوا يف القيننام بنه وقصننروا فيننه وهنن بننه القننار
لقوة ي راكه وشعوره بلمهي وجوبه.اا
اا

املآخذ اإلمجالية

أما الكتاب فعليه مآْذ أساسي منكا:
 من جك تلصيله للتن غري امل روع. -4مث رتب على هذا التلصي تاريعا وقياسا فاسدة مل يسبقه يليكا أحد.
 -5خمالاتننه للنصننوب النبوين واألصننول ال ننرعي الننيت ايطلننا منكننا ا ليان الراشنند عمننر بننن
ا طنناب  ومعننه الصننحاب الننذين هن نوا عننن تتبننع ار ننار النبوي ن وتننابعكت علننى ذلننك العلمنناء
الواعون ملا يرتتب على تتبع ار ار من مااسد وكذلك البناء عليكا والصالة فيكا.
 -2محاسه يف الدعوة يب التن ذه ار ار ،فل اه ذلك يب:
 -1ا ستد ل باألحا يت و ار ار الوعيا وال ديدة الوعف.
 -4ويب معارضته لألحا يت الصحيح أو جتاهلكا.
 -1ويب معارضته ألص أصي أ وهو سد الذرا ع.
 -0ويب أْطاء يف ا ستد ل ببع األحا يت الصحيح وييزاهلا غري منادهلا.
 -3ويب قياسننه التننن باألمكن ن -الننيت يزهلننا رسننول اهلل  أو صننلى فيكننا والننيت يثبننت
غالبكننا -علننى مننا اياصن مننن حسننده ال نريف مثن  :شننعره و ريقننه و عرقننه  وقنند فننر بن
النوع أفقه الناس وهت الصحاب ومن تبعكت باحسان.
 - 4ييه فر عنده ب التلسن بلعمنال رسنول اهلل  يف األمناكن النيت يزهلنا أو صنلى
فيكن ننا اكن ننت ا تان ننا واألمن نناكن الن ننيت قصن نندها بالتعبن نند وقصن نند يب ختصيصن ننكا بتلن ننك العبن ننا ة
كالطواف بالبيت وب الصاا واملروة والوقوف بعرف وسا ر املناسك ،األمور اليت جيب التلس
به فيكا ومنكا ما يسن.
فر عنده ب هذه األماكن املقصو ة منه  وب األماكن النيت ي نزهلا أو صنلى أو جلن
فيكا اكت ا تاا .
 عدم تاريقه ب التلس امل روع والتن البدع املمنوع. - 4محلته ال ديدة على العلماء الذين أفتوا دم بع املساجد اليت شنيد علنى آ نار
مزعوم واليت اختذها أه البدع أعيا اه يرتكبون فيكا من البدع واألعمال ال ركي ما نتت هندم
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تلننك املسنناجد الننيت ه ن مننن جننن املسنناجد الننيت لعننن رسننول اهلل  اليكننو والنصننارق مننن
أجلكا ومن جن القبور اليت أمر الرسول  دمكا.
وشنند احلمل ن علننى جكننا مسننذول لتنايننذها فتنناوق العلمنناء تعاوي ناه منكننا علننى الننن والتقننوق
وعلى األمر باملعروف والنك عن املنكر.
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املناقشات التفصيلية للكتاب
تصنيف القارئ لآلثار

 قال القار (ب ):ا" ار ار يف رأي ال أصناف:
 آ ار تار ي يكتت ا ارسوا التاريخ واحلوارة واملكندسون.كنليواع املبنناي القد ن  ،واملنندن القد ن  ،واأل وا احلونناري الننيت تك ننف عنكننا احلاريننا  ،مننن
أوان ويقو وأسلح وموها ،وأوض مثال هلذا النوع مدا ن صاحل يف ال مال السريب للمملكن
واألْدو يف جنران يف اجلنوب السريب ".
مث أعطننى هننذا الصنننف حكمننه فقننال " :وهننو يننوع مننن الدراسننا التار ي ن واحلونناري ور ننا
اهلندسي

-اأ يل:ا

يالمون عليه فلك علت أهله ".

 العناي ن بار ننار يف هننذا العكنند علننى الوجننه الننذي يسننلكه ار نناريون مل يكننن معروف ناه علننىعكد الصحاب رضوان اهلل عليكت والسلف الصاحل رمحكت اهلل.
ويمنا يقلد فينه املسنلمون األروبين واألمريكنان النذين منن أعظنت أهندافكت منن راسن ار نار يف
بلدان املسلم يمنا هو يحياء القوميا اجلاهلي من فرعويي وبابلي وفينيقي  ...اخل.
وجنح نوا يب حنند بعينند يف حتقيننا كثننري مننن هننذه األهننداف وي ننل يف بننال ا سننالم النع نرا
القومي اجلاهلي وا عتزاد ذه القوميا .
 -4ويي ألتعَّب من متثيلك دا ن صاحل واألْدو اليت ه من مواطن غوب اهلل!!.
اارلاااااارُاانوخاار ()1ا -كما اان :-حنند نا عبنند اهلل بننن حممنند اجلعان حنند نا عبنند الننردا

أْنيننا معمننر عننن الزهننري عننن سننامل عننن ابننن عمننر رض ن اهلل عنكم نا قننال :ملننا مننر النننيب 

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

( ) صحي البخاري ،كتاب املسادي ،حديت (.)2244-22 3
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حد نا ىي بن بكري حد نا مالك عن عبد اهلل بن ينار عن ابن عمنر رضن اهلل عنكمنا قنال:

قننال رس ننول اهلل  ألص ننحاب احلَّ ننر:ا(الاْ اادخليااعلا ا اه اانالءاانمع ااِبيَا الاأ اْيين ااياا
بركيَاأ اةىيويمااراأ ربهم).
ل احلديثان على:
 ْطنورة ْنول منواطن منن غ رونب اهلل علنيكت وأهلكننت بسنبب كاننرهت وتكنذيبكت لأليبينناء
وما جاؤوا به.
 -4مل رجيز النيب ْ وهلا ي ملن اف اهلل و ى عذابه فيدْلكا عند احلاج باكياه.
 -5ى على من يدْ يار املعذب أن يصيبه من العذاب ما أصاب هن ء املعذب .
 -2م روعي ا سراع ملن أتى على هذه الديار مع تسطي وجكه تلسياه برسول اهلل .
فك ن ياقننه املسننلمون ،ومنننكت ار نناريون وم ننَّعوهت مننا يف هننذا التوجيننه النبننوي الصننا ر مننن
الذي ينطا عن اهلوق.
وك ننذلك ش ننرع رس ننول اهلل  ا س نراع مل ننن ننر بن نوا ي حمس ننر ألن اهلل أهلن نك في ننه أص ننحاب
الاي .
فالذين ينننقبون عن آ ار عا ا ومثو وأصحاب األْدو  ،وعن آ ار الاراعن وآ نار البنابلي هن
ينطلقننون مننن توجيكننا رسننول اهلل  أو هننت مقلنندون ألعننداء اهلل الننذين يصننبوا هلننت ش نرا
التنقيب عن آ ار اهلالك ليعتزوا ا اعتزاد اجلاهلي ؟!
مث يقوم على ذلك التار والتعصبا القومي واجلاهلي والعداوا والبسواء واحلروب.
ولقد قرأ أيا وغريي افتخار كثري من املسلم أو املنتسب يب ا سالم ث قنول بعونكت "
ف ن نافخر أيكن ننا املصن ننري ببن ن نناة جمن نند حينمن ننا كن ننان الن ن نناس يومن ننا " ،ياتخن ننر بار ن ننار الارعويي ن ن
كاألهراما وغريها!!
ويقول أمحد شوق يف متَّيد الاراعن :
عقا
اااااااااأةاَاانيراعاب اانِةَااستِاَنااااابهماعيس ا او
ى ُ
ةيسفاوانيليماانم ْ
ُ
انمي وو اانبرساابه اكيما اااااا أفض ا نيهارااألناويرءانيستااياا
انرافعي ا ن اانضح اآبارءهماااااافرنشمساأ لهماانيضيئاانمعرقا
وكاأنمرابيَاانول او واي هاماااااعه ٌداعل اأ االااسرساوايثاقا
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كحجربهمافيقاانثرناالاةُخارقا
ا
فحجربهماْحتاانثرناف اهيو اااااا
ااَاكيرةاعلماهرااااا ُكجباايثّي اوس ٌاارا ُالالاقا
بلليااانحايا
ُ

اقا
وْويبياااعب اانيجيوافلماةرواااااااوو اانخليواسعروةاْتح اا ُا

أي :أيه ياتخر بالاراعن الذين يدع أن هن ء املرسلون عاشوا يف ظالهلت!
وايظر يب هنذا السلنو ال نديد يف متَّيند الاراعنن والسلنو يف صنااوت وأحنواهلت ويب أي مسنتوق
رفعكت شوق .
ومننع ْطننورة ا هتمننام ننذه ار ننار فقنند أعطننى القننار هننذا الصنننف حكمننه فقننال" :وهننو يننوع
من الدراسا التار ي واحلواري ور ا اهلندسي ولك علنت أهلنه " ويسن منا تنن ي يلينه هنذه
الدراس !

اوأ يل:اا

أ تننرق أن يف موق ننف الرس ننول  م ننن آ ننار مثننو ومص ننرعكت ،وموقا ننه م ننن مص ننرع أص ننحاب
الاي ن  ،م ننا ياي نند املس ننلت الاقي ننه :الزه نند وا يص نراف ع ننن ا هتم ننام ننذه ار ننار والدعاين ن هل ننا
وا د راء ملن يعتين ا
وق مث ذلك يف آ ار قوم لوط ،وقوم شعيب ،وقوم فرعون ،وآ نار هنن ء الدالن علنى غونب
اهلل عليكت.
وقولك " :فلك علت أهله " ماذا تعين ؟!
أ ت ننرق أن ال نريع ا س ننالمي ش ننامل لك ن األحك ننام عل ننى ك ن الن نناس يف ي نننكت و يي نناهت
وتصرفاوت؟! وه معظت هن ء ار اري يعرفون أحكام هذه ار ار ويلتزموهنا؟.
مث اس ننتدر الق ننار فق ننال :م ننع أن الك ننف ع ننن آ ننار م ننن قبلن ننا م ننن األم ننت اْن ن يف معن ن
ا عتبار امللمور به يف القرآن.
مث سا قوله تعاب﴿ :افسيروااف ااأل ض.....ا﴾ اريت .

فكن يرينند القننرآن هننذه الطريقن الننيت يسننلككا األوروبيننون حينناء آ ننار اجلاهلين والك ننف عنن
آ ن ننار األمن ننت عن ننن طرين ننا احلارين ننا والتخرصن ننا عن ننن توار كن ننا ا يالي ن ن والتقن ننديرا الي ن ن
السن ( ).
( ) لقد مح القاريء يصوب القرآن ما حتتمله.
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أو أن ا يسان يذا مر ا ينبس له أن ر وفرا صه ترجتف ْوفاه منن أن ينننزل بنه منا ينزل بلهن
هذه ار ار كما علمنا الرسول الكر عليه الصالة والسالم؟!
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رأي القارئ يف الصنف الثاني ومناقشته فيه

رلاانار ئا(ص:)1ا
" ( )4آ ننار ْرافين وهننذه يعن ننا ( ا رافيننون ) وأكثرهننا ينندور حننول القبننور ومننا يقننام عليكننا
من أضرح ويب عليكا من مسناجد وأوضن مثنال لنه يف اململكن  :ضنري آمنن أم الرسنول 
بنناألبواء وكننان قا مناه يب عكنند قريننب وضنري "علن العريون " اننرة العنري باملدينن النبوين
عليننه مسننَّد ومنننارة وكننان يننلِت بعن ا نرافي مننن حوننرمو وغريهننا فيعكاننون عنننده أيامناه،
وعكف أحدهت شكراه" ،وعل العريو " هذا من آل البيت من أحاا جعار الصا  ،وقد
مت هدم املسَّد والوري  ،وبالغ من هدمكما فنبش القنن ،وأْطنل يف ذلنك ،ولنو اكتانى ندم
البننناء الننذي عليننه وأبقنناه مسننوي بنناألرك لكاننى ألن النننيب  قننال لعل ن .." :وأ تنندع قنننا
م رفا ي سويته " مل يق ( يب ته )!!.
وذكر حكت هذا الصنف يف (ب )1فقال:
" أمننا الصنننف الثنناي فكننو مننا جيننب أن ماربننه ويعلننن النكننري عليننه ملننا فيننه مننن ذريع ن ال ننر
وملخالاتننه الصننر للنصننوب الثابت ن الدال ن علننى حتننر البننناء علننى القبننور وذم شننلن مننن فع ن
ذلك من اليكو والنصارق وحتذير هذه األم من تقليدهت ".
-اأ يل:اا

كنننت أمت ن للقننار أن يتوسننع يف الكننالم علننى هننذا الصنننف ويب ن مننا ياعلننه ا رافيننون عننند
القب ننور يف خمتل ننف البل نندان م ننن ال ننركيا الك نننق  ،ك نندعاء أهن ن القب ننور وا س ننتسا ننت يف
ال دا د وشد الرحال يليكت والتقرب بالذبا والنذور هلنت ويقامن األعينا هلنت واجتمناع ألنوف
األلوف يف أعيا بع أه هنذه امل ناهد واملسناجد منن رجنال ويسناء وارتكناب املنكنرا يف
هذه املناسبا .
ومتنيت أن يذكر النصوب النبوي يف شلهنا ويب فقككا ومدق خمالاا ا رافي هلا.
بن أمتن أن قننا كتابناه مننن كتنب التوحينند وجينول فيننه بتعليقننا قوين واضننح تنندل علننى حبننه
للتوحيد وبسوه لل ر !!
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أم ننا أن ننر م ننرور الك ن نرام عن نند احلك ننت عل ننى ه ننذا الص نننف في ننري يش ننارة يب النص ننوب ون
أن ي ننذكرها ويق ننف عن نندها ط ننوياله كم ننا وق ننف عن نند الك ننالم ع ننن ار ننار ال ننيت ين نزعت أهن ننا يبوين ن
وسا ما يراه أ ل وشد النكري وأرغى وأدبد على من يكدمكا.
وكذلك اكتاى باحلديت عن البنناء علنى القبنور بقولنه " :يهننا منن ذرا نع ال نر " و يندري أن
أكثر من يرحبون بكتابه وين رويه يعرفون ما هو ال ر وما ه ذرا عه؟!
كننت أمتن للقننار أن يتحنندع عنن كثننرة امل نناهد واملسنناجد النيت بنيننت علننى القبننور يف العننامل
ا سننالم وي نند النكننري علننى مننن يبننين هننذه املسنناجد وامل نناهد وعلننى روا هننذه املسنناجد
واملعابنند ويبن حكننت اهلل فيكننا ويف أهلكننا ،وينننا ي نندمكا قبن أن ينننا ي ببننناء ار ننار الننيت
يتباكى على هدمكا ي ا رافيون و يار با شا ة ا واملنا اة ببنا كا ي ا رافيون!!
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رأي القارئ يف الصنف الثالث

قال القار (ب:)1
" أما الصنف الثالت فكو ما ينبس أن يع به ومناف علينه تلسنياه بالصنحاب والتنابع النذين
فعلوا ذلك حور من بع الصحاب وعلى رأس التابع عمر بن عبد العزينز  -رمحنه اهلل -
الذي كان أول من تتبع املواقنع النبوين وبن عليكنا املسناجد عنندما كنان أمنرياه علنى املدينن وقند
شاور يف ذلك من حونره منن الصنحاب وشناور كبنار التنابع باملدينن فندلوه علنى هنذه املواقنع
".

-اأ يل:

 ين أمور الدين أو األمور املتصل بالعقيدة تب على احلكايا اليت تثبت. -4يف كالمك اضطراب!

فأوالًاْايل  " :فكو ما ينبس أن يع به وماف عليه تلسياه بالصنحاب والتنابع النذين فعلنوا

ذلك ".
مث تقول " :حور من بع الصنحاب وعلنى رأس التنابع عمنر بنن عبند العزينز –رمحنه اهلل-
الذي كان أول من تتبع املواقع النبوي  ...اخل.
وتق ننول يف موض ننع آْ ننر " :حو ننر س ن م ننن ص ننسار الص ننحاب "! والواق ننع أن ك ن ذل ننك
يثبت!
فكننال قلننت لنننا :قننال رسننول اهلل  :اعتن نوا نواقع وحننافظوا عليكننا .أو فعن رسننول اهلل ذلننك
ذه املواقع اليت تقول :ين عمر بن عبد العزيز تتبعكا وب عليكا املساجد.
أو قلننت :فعن ذلننك ا لانناء الراشنندون املكننديون ومعكننت بنناق الصننحاب الكنرام وسننقت األ لن
الصحيح على هذه الدعوق العريو ؟!
مث مننن هننت الصننحاب الننذين حوننروا فع ن عمننر بننن عبنند العزيننز وهننو يبننين املسنناجد علننى هننذه
املواقع ،وه كايوا ي ناركون يف بنناء هنذه املسناجد كمنا شناركوا يف بنناء مسنَّد رسنول اهلل 
وشاركوا يف حار ا ند ؟!
ومن هت كبار التابع الذين شاوروا عمر بن عبد العزيز ببناء هذه املساجد؟!
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ومننن هننت الصننحاب والتننابعون الننذين ل نوا عمننر بننن عبنند العزيننز علننى هننذه املواقننع علننى كثروننا
بدق ؟!
وأيننن هننن ء الصننحاب وكبننار التننابع مننن امل ننورة علننى ا لانناء الراشنندين ليقوم نوا ننذا العم ن
وهذه احملافظ على هذه ار ار؟!
ألنني يف ايصنراف الرسننول  وْلاا نه الراشنندين وصننحابته األكننرم عننن العناين ننذه ار ننار
لي واض على عدم م روعي العناي بار ار؟!
 -5أحننال النندكتور القننار ننذا الكننالم علننى تنناريخ املدين ن بننن شننب (  )12/فوجننديا فيننه
احلكاي ارتي :
" قننال أبننو غسننان :وقننال يل غننري واحنند مننن أه ن العلننت مننن أه ن البلنند :ين ك ن مسننَّد م نن
مساجد املدين ويواحيكا مبين باحلَّارة املنقوش املطابق  ،فقند صنلى فينه الننيب  ،وذلنك أن
عمر بن عبد العزيز  -رض اهلل عنه  -ح ب مسَّد رسول اهلل  سلل  -والناس يومذذ
متوافرون  -عن املساجد اليت صلى فيكا رسول اهلل  مث بناها باحلَّارة املنقوش املطابق ".
-اأ يل:ا

الكالم على هذه احلكاي من وجوه:

انيج ا ااألول :راوي هننذه احلكاي ن هننو حممنند بننن ننىي بننن عل ن بننن عبنند احلمينند الكننناي أبننو
غسان املدي ،قال فيه أبو حامت " :شيخ " .اجلر والتعدي (.) 45/0
وقن ننال النسن ننا  :لن نني بن ننه بن ننلس .وذكن ننره ابن ننن حبن ننان يف الثقن ننا وقن ننال :ر ن ننا ْن ننالف وق ن نال
أبو بكر بن ماود :كان أحد الثقا امل اهري م احلديت واأل ب والتاسري.
قال هذا الكالم ر اه على ابن حزم الذي قال فيه :جمكول(.)1
وقال السليماي " :حديثه منكر " .قال احلاف " ومل يتابع على هذا ".
وقننال النندارقطين " :قن " ايظننر وننذيب التكننذيب ( )1 0/3ووننذيب الكمننال (-451/44
.)450
وقال الذهيب يف الكاشف " :صدو  ،خ ".
وقال احلاف ابن حَّر " :ق ،مل يصب السليماي يف توعياه من العاشرة خ".
( ) ويف كالم ابن ماود يظر !.
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والظاهر أن القول الوسط هو قول الذهيب" :صدو ".

انيج ا ا اانثا اارن  :علن ننى قن ننول أيب غسن ننان " :وقن ننال يل غن ننري واحن نند من ننن أه ن ن العلن ننت من ننن أه ن ن
البلد...اخل".
أق ننول  :ه ننن ء أي نناس جمكول ننون ف ننال تقب ن ن رواي ننتكت عن نند أه ن ن العل ننت م ننن احمل نند والاقكن نناء
ومننا أظننن القننار جيك ن هننذا ،وحننىت لننو قننال يم نام أكننن وأو ننا مننن أيب غسننان :حنند ين الثق ن
يقب منه هذا التو يا و تقب رواي املو ا ،أليه جيود أن يكون ق عنده جمروحاه عند غريه
من أه العلت والنقد.
ولو قال :ك من أحد كت عنكت قا  ،ينْنذ نذا التو ينا فكينف وأبنو غسنان لني منن
أه النقد ومع ذلك مل يو ا من حكى عنكت.
انيج ا ا اانثرن ا ا  :ق ننال ه ننن ء ا كول ننون " :س ننلل والن نناس مت ن نوافرون " ومل يقول ن نوا :والص ننحاب

متوافرون .ومل يذكروا كبار التابع .
ومل يقولوا :وقد شاور يف ذلك من حوره من الصحاب .
ومل يقولوا :وشاور كبار التابع .
ومع جكال هن ء الرواة  -وقد يكويون ا ن  -مل جيرؤوا أن يقولوا ما قاله القار !!
ولقد مح حكايتكت هذه على ضعاكا ما مل حتتم وما هو فو طاقتكا!!
وه جيود للقاري أن ياع هذا يف أمر يتعلا بالعقيدة ،ب لو كان يف أمر مبا فكن جينود لنه
هذا؟!
انيج اانرابع  :ين عمر بن عبد العزيز منن صنسار التنابع

منن الطبقن الرابعن ومل ينرو ي عنن

ا ن من الصحاب  ،وهت عبند اهلل بنن جعانر بنن أيب طالنب اهلناا وهنذا قند تنويف سنن مثناي
من اهلَّرة قب أن ينوب عمر بن عبد العزيز على املدين بسنوا .
والثنناي  :سننك بنن سننعد السنناعدي ،تننويف عننام مثايين ومثنناي وقنند جنناود املا ن ومننا قبن أن
يقوم عمر بن عبد العزيز ذا العم املزعوم!

16

وأ ر أي بن مالك الذي يعرف ي أيه صلى وراء عمر بن عبد العزيز أيام يمرتنه باملدينن
ومل يرو عنه عمر ومل يذكر أحد أيه كان من مست ناريه بن كنان أين يسنكن البصنرة قبن يمنرة
عمر للمدين وبعدها( ).
فكن بعنند هننذا جيننود األْننذ بقننول القننار " أمننا الصنننف الثالننت :فكننو مننا ينبس ن أن يعت ن بننه
و اف عليه تلسياه بالصحاب والتابع الذين فعلوا ذلك حور من الصحاب ".
لقد بنرأ اهلل الصنحاب والتنابع هلنت باحسنان منن أعمنال أهن الكتناب بقبنور أيبينا كت وآ نارهت

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

األيبياء أفال يستحقون اللعن يذا بنوا املساجد على آ ارهت؟!
فماذا يستحا ا رافيون يذا بنوا املساجد على القبور وار ار يتنكون ا ويستسيثون بلهلكا؟!
انيجا ا اانخ ااراسا :ق نند هن ننى رس ننول اهلل  ع ننن دْرف ن املس نناجد واعت ننن ذل ننك م ننن عالم ننا

الساع  ،فكيف ياع هذه البدع عمر بن عبد العزيز وينيده عليكا الصحاب ؟!
أي ننا عب نند العزي ننز الق ننار ! جي ننب أن تت ننوب يب اهلل م ننن يس ننب ه ننذه األعم ننال يب ي ننن اهلل ويب
أصحاب حممد .
وعلين ن ن ننك أن تن ن ن نندر أن طرين ن ن ننا يصن ن ن ننال املس ن ن ن ننلم غن ن ن ننري الطن ن ن ننر الن ن ن ننيت تسن ن ن ننلككا أي ن ن ن ننت.
وا رافيننون ليسنوا ااجن يب مننن يزينندهت ْرافننا علننى ْرافنناوت ،ويمنننا تنناجون يب مننن يبنند
مننا عننندهت مننن ا رافننا والوننال بن ننر العقا نند الصننحيح واملننناه الصننحيح وأمننرهت
باملعروف وهنيكت عن املنكرا البدعي وال ركي .
هذا هو طريا ا صال الذي به اهلل ورسوله وأه العلت الناصحون.

( ) وأ ر ال من صسار الصحاب الذين تويف النيب  ومل يبلسوا سن التمييز ،وهت حممو بنن الربينع وحممنو بنن لبيند
والسا ب بن يزيد.
( ) تقدم خترجيه (ب . ) 4
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ما يزعمه من فوائد احملافظة على هذه اآلثار
ومناقشته فيه

مث قال ( ب " : )0وقد يق ذلك احلناف ابنن حَّنر يف الانت ( ) وشنيخ ا سنالم ابنن تيمين
يف الر على األْنا ( )4كما سيلِت بيايه.
اأ يل:اوه يايد يقلكما وه حكاي تالا  ،وه التزم الرجالن الصح فيما ينقاليه؟!
مث قال " :وفا دة احملافظ على هذا الصنف من ار ار النبوي :

اأو االً ( :ا عتبار ) يص على ذلك بع

الصحاب وكبار التابع باملدين  ،وبيايه فيما يلِت:

ملننا هنندم عمننر بننن عبنند العزيننز بيننو أدوايب النننيب  ،وكايننت ملتصننق نندار املسننَّد النبننوي
وأ ْلكا يف املسَّد عند توسنعته بنلمر منن ا ليان األمنوي الوليند بنن عبند امللنك ،ومنكنا بينت
أم املنننمن عا ن وفيننه القبننور الثال ن  :قننن النننيب  وقننا الصنناحب  ،فصننار القبننور الثال ن
ر
املسَّد ،وح رزن الناس حزياه شديداه ،قال عطاء ا راساي:
ال ريا اْ
أ ركت حَّرا أدوايب النيب  من جر ا
يد على أبوا ا املسنو منن شنعار أسنو  ،قنال فحونر
كتاب الوليد يقرأ فنلمر با ْاهلنا يف املسنَّد فمنا رأينت يومناه كنان أكثنر منن ذلنك الينوم باكيناه،
فسمعت سعيد بن املسيب يقول :واهلل لور أهننت تركوهنا علنى حاهلنا ين نل يناس منن املدينن ر
ويقنندم قننا م مننن األفننا فننريق مننا أكننرم بننه النننيب  يف حياتننه فيكننون ذلننك دننا يزهنند الننناس يف
التكا ر والتااْر.
ويف رواي ذكرها شيخ ا سالم ابنن تيمين  ،قنال سنعيد بنن املسنيب و لنو تركنوا لننا مسنَّد
يبيناه على حالرره وبيو أدو راج ره ومننه ليقدم القا م فيعتن.
وقننال عمنران بننن أيب أين  :رأيتننين وأيننا يف املسننَّد فيننه ياننر مننن أصننحاب رسننول اهلل  وأبننو
سننلم بنن عبنندالرمحن ،وأبننو أمامن بننن سننك بننن حنيننف ،وْارجن بننن دينند ويهنننت يبكننون حننىت
أْو الدمع حلاهت ،وقال يومذذ أبو أمام :

 فت الباري ( .)11 / -4طبع هل على هامش الر على البكري.
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ليتكا تركت حىت يقصر الناس عن البناء وينرق الناس ما رض اهلل لنبي ره وْزا ن الدييا بيده
وأحال يف احلاشي على الر على األْنا ب  34يف املوضع ".
-اأ يل :هذه احلكاي

تثبت ألن يف يسنا ها عل :

األون  :حممد بن عمر الواقدي:
قال ا مام أمحد بن حنب -رمحه اهلل ":-كذاب " وقال ابن مع "لي بثق " وقال مرة "
يكتب حديثه" وقال البخاري وأبو حامت" :مرتو ".
وقال ابن املديين " :الواقدي يوع احلديت ".
وقال ابن راهوي  " :هو عندي دن يوع احلديت ".
وقننال أبننو او " :بلسننين أن عل ن بننن املننديين قننال :كننان الواقنندي يننروي ال ن ألننف حننديت
غريب" .وقال البخاري" :سكتوا عنه ماله عندي حرف".
وقد تساه بع الناس يف تو يقه مث حممد بن يسحا الصاغاي ومصعب وغنريهت .ايظنر:
امليزان (.)441-445/5
وقال احلاف ابن حَّر يف التقريب" :مرتو مع سع علمه ".
وقال الذهيب يف الكاشف" :مرتو " .وقال الذهيب يف املسين " :جممع على تركه ".
وقال النسا " :كان يوع احلديت".
انثرني ا :عبد اهلل بن ديد اهلذيل،مل أقف له على ترمج .

وف اااسبرواانثرن ا :الواقدي وقد تقدمت ترمجته وشيخه فيه معاذ بن حممد األيصاري.
قال فيه احلناف  :معناذ بنن حممند بنن معناذ بنن ابنن أيب بنن كعنب ،وقين باسنقاط حممند الثناي،
وقي باسقاط معاذ ،مقبول من الثامن .
وقال الذهيب يف الكاشف" :و ا" .واملرا به تو يا ابن حبان وهو يو ا ا كول .
وعطاء ا راساي هو عطاء بن أيب مسلت ا راساي قال فيه النذهيب يف الكاشنف" :أرسن عنن
معاذ وطا ا من الصحاب " .وقال احلاف يف التقريب" :صدو يكت كثرياه ويرس ويدل منن
ا امس م  ،"2وايظر املراسي بن أيب حامت (ب 11:رقت (.)111
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فظك ننر أن ه ننذه احلكاين ن يف غاين ن الو ننعف والوه نناء ين مل تك ننن مكذوبن ن  ،وال ننذي يتعل ننا ننا
وينسننبكا يب الصننحاب ويبننين عليكننا أحكامننا عظيمن وينننا ي بالعمن وننموهنا فامنننا جيننين علننى
ياسه يف الدييا وارْرة.
وه ننذا ش ننيخ ا س ننالم ي ننك فيك ننا فيق ننول " :قل ننت :قول ننه يف ه ننذه الرواي ن  :ين ف ننيكت يا نراه م ننن
أصحاب رسول اهلل  ،اكر اهِاااحييأارً فمرا ه من كنان صنسريا يف عكند الننيب  مثن

وعبد

أيب أمام بن سك بن حنيف ومث حممو بن الربيع ومث السا ب بن يزيد
اهلل بن أيب طلح .
فلمننا مننن كننان دينزاه علننى عكنند النننيب  ،فلننت يكننن بقن منننكت أحنند ،لكننن يف سننك بننن سننعد
ْالف ،قي تويف سن مثان ومثاي فيكون قد ما قب ذلك أو سن يحدق وتسع ".
وقال الذهيب يف الكاشف " :عمر وما سن مثان ومثاي أو يحدق وتسع ع ".
وقن ن ن ننال احلن ن ن نناف ابن ن ن ننن حَّن ن ن ننر يف التقرين ن ن ننب " :من ن ن ننا سن ن ن ننن مثن ن ن ننان ومثن ن ن نناي وقي ن ن ن ن بعن ن ن نندها
وقد جاود املا ع ".
وقننال شننيخ ا سننالم يف موضننع آْننر مننن الننر علننى األْنننا (ب - 53- 50ط :املكتب ن
العصنري ) بعنند كننالم لننه " :وكننان املقصننو أن املسننَّد ملننا دا فيننه الولينند وأ ْلننت فيننه احلَّننرة
كان قد ما عام الصحاب  ،ومل يبا ي من أ ر النيب  ومل يبلنغ سنن التميينز النذي يننمر
فيننه بالطكننارة والصننالة ،وقننال النننيب  ( :اااروهمابرنى ا ةانسااوعاواض اربيهماعليهاارانعشاارا
وفر ياابيبهماف اانمضرجعا).
ومن املعلوم بالتواتر أن ذلك كان يف ْالف الوليد بن عبد امللك ،وكان بعد بوع ومثاي وقد
ذكننروا أن ذلننك كننان سننن يحنندق وتسننع وأن عمننر بننن عبنند العزيننز مكننت يف بنا ننه ننالع
سن .
وسننن ننالع وتسننع مننا فيكننا ْلننا كثنري مننن التننابع مثن سننعيد ابننن املسننيب وغننريه مننن
الاقكاء السبع  ،ويقال هلا سن الاقكاء.
وجابر بن عبد اهلل كنان منن السنابق األولن دنن بنايع بالعقبن وحتنت ال نَّرة ومل يكنن بقن
من هن ء غريه ملنا منا  ،وذلنك قبن تسينري املسنَّد بسنن  ،ومل يبنا بعنده دنن كنان بالسناه عنند
مننو النننيب  ي سننك بننن سننعد الس ناعدي فايننه تننويف سننن مثننان ومثنناي وقي ن سننن يحنندق
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وتسع  ،وهلذا قي فيه ييه آْر من منا باملدينن منن أصنحاب الننيب  كمنا قالنه أبنو حنامت
البسيت وغريه.
وأمننا مننن مننا بعنند ذلننك فكننايوا صننسارا ،مثن السننا ب بننن يزينند الكننندي( ) ابننن أْننت عمننر
فايه ما باملدين سن يحدق وتسع  ،وقي  :ييه ما بعده عبد اهلل بن أيب طلحن ( )4النذي
حنكه النيب  ،وكذلك حممو بن الربيع( )5الذي عق جم جمكنا رسنول اهلل  يف وجكنه منن
سن  ،ما سن تسع وتسع أو سنه الع وتسع .
بذر كايت يف ارهت وله
وأبو أمام بن سك بن حنيف مساه النيب  :أسعد باست أسعد بن درارة ما سن ما .
لكننن هننن ء مل يكننن هلننت يف حياتننه  مننن التمييننز مننا ينقلننون عنننه أقوالننه وأفعالننه الننيت ينقلكننا
الصحاب  ،مث ما ينقله جابر وسك بن سعد وغريمها.
وأمننا ابننن عمننر فكننان قنند مننا قب ن ذلننك عننام قتن ابننن النزبري ك ن سننن ن نت وسننبع وابننن
عبنناس مننا قب ن ذلننك بالطننا ف سننن بوننع وسننت  ،فكننن ء وأمثنناهلت مننن الصننحاب مل ينندر
أحد منكت تسينري املسنَّد وي ْنال احلَّنر فينه ،وأين بنن مالنك كنان بالبصنرة مل يكنن باملدينن
وقد قي ييه آْر من ما ا من الصحاب ".
ويف كالم شيخ ا سالم با ضاف يب ما بينته يف هذه الدراس ما يدفع قول القار :
" أما الصنف الثالت فكو ما ينبس أن يعت به و اف عليه تلسيا بالصحاب والتنابع النذين
فعلوا ذلك حور من الصحاب  ،وعلى رأس التابع عمر بن عبد العزيز ".
فحاشا الصحاب والتابع من التلسي للخرافا والبدع.
وصسار الصحاب الذين ذكرهت ياق هلت و مج فيما ينسبه يليكت القار .
فاذا كان هذا الدفاع من شيخ ا سالم عن الصحاب فيما يتعلا بتسيري مسَّد رسنول اهلل

( ) تويف سن ( 3هن) وقي قب ذلك ،قال احلناف ابنن حَّنر وهنو آْنر منن منا باملدينن منن الصنحاب وقنال النذهيب
تويف سن ( 3هن) وقي (04هن).
( )4تويف سن (02هن).
( )5مل ين ن ننذكر احلن ن نناف سن ن ننن وفات ن ن ننه وقن ن ننال الن ن ننذهيب سن ن ننن (33ه ن ن ن ن) ،فيكن ن ننون هن ن ننو وحممن ن ننو ب ن ن ننن لبين ن نند اللن ن ننذان أ رك ن ن ننا
عم عمر بن عبد العزيز ين ص ولكنه مل يص .
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 وي ْال احلَّر فيه ،فماذا سيقول يف تلك املساجد الكثنرية( )1النيت يقنول يف شنلهنا القنار
مننا سننلف قريب ناه ويقننول أيو ناه عننن عمننر بننن عبنندا لعزي نز " وق ند شنناور يف ذلننك مننن حوننر مننن
الصحاب وشاور كبار التابع باملدين فدلوه على تلك املواقع ومنع أن احلكاين النيت بنين عليكنا
ضعيا جداه ب قد تدْ يف حد البطالن فقد محلكا القار ما تدل عليه و حتتمله؟!
يسلل اهلل لنا وله العافي من األ واء واألهواء .
رلااندكتي اانار ئا(ص:)11ا

"وقال يسحا بن يبراهيت بن راهوي :
" ودا مل ينزل منن شنلن منن حن املنرور باملدينن والقصند يب الصنالة يف مسنَّد رسنول اهلل 
والتننن برؤين روضننته ومننننه وقنننه وجملسننه ومالمن يديننه ومنواط قدميننه والعمننو الننذي كننان
يسننتند يليننه وينننزل جنين بننالوح فيننه عليننه و ننن عمننره وقصننده مننن الصننحاب وأ من املسننلم
وا عتبار بذلك كله ".
وأحال القار على (ال ااء) للقاض عيناك ،و (النر علنى األْننا ).واألمنر كمنا ذكنر ي
أن فيه ما ينْذ عليه.
والكالم عليه من وجوه:
األول :ين املوجو يف ك من (ال ااء) و (الر على األْنا ) :يسحا بن يبراهيت الاقيه.

ولي كما ذكر :ابن راهويه!
فال أ ري أهذا سكو منه أو حص عن قصد؟!
والظاهر أن هذا الاقيه غري ابن راهويه
 ألن ابن راهويه مل ي نتكر بوصنف الاقينه ،ويمننا هنو منن كبنار أ من احلنديت وين كنان مننأعظت الاقكاء ويقرن بلمحد.
 -4أن هننذا الكننالم يسننتبعد مننن يسننحا بننن راهويننه ومننن أمثال نه كلمحنند وال ننافع ومالننك
والبخاري ،ب هذا ي به كالم املتلْرين.
 -5ذكر القار يف احلاشني  :ترمجن يسنحا بنن يبنراهيت بنن راهوين  ،وذكنر أن ابنن راهوينه منن
شيوخ أمحد! والواقع أن أمحد ويسحا قرينان ،وين كان أمحد أعلت وأفو .
( ) ذكر القاريء يف موضع آْر أهنا ال ون مسَّداه .

و نع أن يلْذ العامل من قرينه ودن هو أصسر منه ،و يصري بذلك من تالميذ هنذا القنرين
أو من هو أصسر منه.
وألمح نند ش ننيوخ كث ننر م نننكت :ه ننيت ووكي ننع وال ننافع و ن ن ب ننن س ننعيد القط ننان واب ننن مك نندي
وغريهت.
 -2يب نندو أن املن نرا باس ننحا ب ننن يبن نراهيت الاقي ننه :يس ننحا ب ننن يبن نراهيت ب ننن ميس ننرة اللخمن ن
الطليطلن مث القنرطيب املننالك املنذهب ،دننن أْنذ العلننت عنن البنناج وقاسنت بننن أصنبغ وغريمهننا
تويف :سن ا نت  ،وقي  :أربع و س و المثا .ايظر (الديبايب املذهب) (ب.)31-34
 -1الظ نناهر أن م ن نرا يس ننحا ب ننن يب ن نراهيت ه ننذا :الص ننالة يف املس ننَّد النب ننوي ،والصن ننالة يف
الروض  ،ومعرف املنن والقن وسا ر ما ذكره ،التمس ا على طريق أه البدع.
والرجن مننالك  ،ومننن مننذهب مالننك :النكن عننن التمسن بنناملنن الننذي كننان  طننب عليننه
فيَّل عليه ويلمسه فكيف بسريه.

القارئ ينسب إىل السلف آثارا مل تثبت عنهم

رلاانار ئ (ب:) 4
" هذه النصوب عن السنلف تندل علنى أن ا بقناء علنى آ نار الننيب ( مسنَّده النذي بنناه،
بيو أدواجه ،مننه ) ومو ذلك مقصد شرع فا دته ا عتبار ".
-اأ يل:ا

ين هذه ار ار اليت تنسبكا يب السلف مل تثبت يف غري مسَّده  الذي بت بوتناه مقطوعناه
به واستمر وسيستمر ين شاء اهلل يب يوم القيام .
أما ار ار األْرق فما بت منكا مل يبا ،ب جر عليه سنن اهلل يف ْلقنه أينه يندوم شن ء
منكا يف هذه الدييا.
وم ن ننن األس ن ننباب الواض ن ننح اهتم ن ننام الص ن ننحاب بتبلي ن ننغ رس ن ننال حمم ن نند  وا هتم ن ننام باجلك ن ننا
يف ي رها وا هتمام قب ذلك باحملافظ على القرآن الكر الرسنال املعَّنزة ا الندة النيت حتندق
اهلل ننا اجل نن وا ي ن فعَّننزوا أن يننلتوا بسننورة مننن مثلننه فحننافظوا عليننه بتوفيننا اهلل هلننت ووعننده
الصا ااظه مث عملكت بذلك وتعليمه وي ره فلت يوع منه حرف واحد.
وح ننافظوا عل ننى سن نن يب ننيكت ص ننلى اهلل علي ننه وس ننلت فل ننت يو ننع منك ننا شن ن ء  ،وت ننبعكت ورا ك ننت
باحسن ن ننان يف احملافظ ن ن ن علن ن ننى كتن ن نناب اهلل وسن ن ننن رسن ن ننوله صن ن ننلى اهلل علين ن ننه وسن ن ننلت وحاظكمن ن ننا
يف الصدور والسطور.
وك ننان رس ننول اهلل  يوص ن أص ننحابه ب ننالقرآن وا هت ننداء ب ننه ويوص ننيكت بس نننته وس ننن ْلاا ننه
الراشدين ويلمرهت بالرجوع يب ذلك عند ا ْتالف.
ومل يوصننكت أبننداه باحلانناع علننى األمنناكن الننيت صننلى فيكننا أو جل ن فيكننا ،ب ن أيكننر ا ليا ن

الراشند عمننر -رضن اهلل عنننه -علنى مننن يتتبننع األمنناكن النيت صننلى فيكننا رسننول اهلل  ،وتتبننع
غريها من باب أوب ،ومل ينكر عليه أحد من الصحاب .
ولو كان ذلك أمراه م نروعاه أليكنروا علنى عمنر -رضن اهلل عننه  -املننع منن الصنالة يف مكنان
صلى فيه رسول اهلل .

القار يرم يب احلااع على املسناجد النيت تنزعت احلكاين أن عمنر بنن عبند العزينز قنام ببنا كنا
علننى مواقننع الرسننول  ،وكننان هننذا البننناء حوننر مننن الصننحاب أو بعوننكت و ننوروت و ون
ي با ذلك ْرط القتا .

بطالن نسبة التربك باآلثار إىل الصحابة والتابعني

رلاانار ئا(اص:)11ا
" الاا نندة الثايي ن  :التننن بار ننار النبوي ن مننن مسنناجد  ،و ور ،وآبننار ...ومننو ذلننك ..والتننن
بالنيب  ومتعلقاتنه أمنر م نروع فعلنه الصنحاب والتنابعون ،وعلينه األ من املتبوعنون ،ويقن عنن
ا مام أمحد أيه كايت لديه شعرة من شعر النيب  يتن ا.
والتننن تعلقننا النننيب  ي ننرتط فيننه العلننت القطع ن بثبننو اتصننال األ ننر بننالنيب  ،ب ن
يكا لثبوته الظن الراج كما هو ال لن يف سا ر املسا ال رعي .
وي فكيف توافر لإلمام أمحد -رمحه اهلل -العلت القطع بلن تلك ال نعرة النيت كنان يتنن نا
كايت من شعر النيب  وبينه وب النيب  قريان ويصنف منن الزمنان( ) ،وْنن هنذه ال نعرة
من رواي
ذكره احلاف الذهيب يف " سري أعالم النبالء" يف ترمج ا مام أمحد
ابنه عبد اهلل " وأحال على سري أعالم النبالء ( . )4 4/
-اأ يل:ا

قد سبا بيان بطالن ما يسبه يب الصحاب من العناي واحلااع على ار ار وم اورة عمنر ابنن
عبد العزيز يف بناء املساجد عليكا.
ويف هننذا املبحننت ينندع القننار أن التننن بار ننار الننيت ذكرهننا مننن املسنناجد والنندور وار ننار
واربار أمر م روع فعله الصحاب والتابعون.
ومن يطالبه بلمور:
 ي با هذه امل روعي من كتاب اهلل ومن سن رسوله . -4وي بات ننه م ننن فعن ن الص ننحاب بالنقن ن الص ننحي أهن ننت ك ننايوا يتنك ننون باملس نناجد وال نندور
واربار ،وما هو هذا التن  ،وكذلك يطالبه با باته من أقواهلت و عووت الناس يب ذلك.
 -5مننا يننوع التننن وقننع غننزوة بنندر وموقننع غننزوة أحنند وموقننع غننزوة ا ننند وجب ن أحنند
وجب ور وجب حراء...اخل؟!

( ) ب وفاة النيب  ومولد ا مام أمحد أربع و سون وما سن ما ذكره القار ويص ا مام أمحد يب رسنول اهلل
 بوساط ال رواة فقط يف حوايل المثا يسنا تسمى بالثال يا .
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وه ن يت ننن برتا ننا وحَّارو ننا ،وه ن يتخ ننذ منك ننا قطع ناه م ننن الط ن واحلَّ ننارة للس ننَّو عليك ننا
والتمس ا كما ياع الرواف ؟!
ين قلت ، :فك تلمن ا رافي أن ياعلنوا ذلنك ،وهن تسنتطيع أن تنر عكت عنن فعن ذلنك،
ومننا ه ن التنندابري الالدم ن الننيت سننتتخذها ل ننر عكت عننن ذلننك وقنند عمل ننت هلننت هننذه الدعاي ن
العريو ؟!
 -2ه ن ن ت نندْ احلصن ننون يف عن ننوتكت ه ننذه يب ا عتب ننار كحص ننن كع ننب ب ننن األش ننرف
النوري اليكو ي ،وكذلك ارطام اليت ذكروا ،وحصن مرحب خبين،وه تقنرت علنى احلَّنايب
ودوار املدين أن ي دوا الرحال يب ْين مل اهدة حصن مرحب يف ْين لالعتبار به؟!!
وهن تقننرت علننيكت شنند الرحننال يب بنندر وحنن وتبننو ؟! وهن يبحنت عننن كن مواقننع غنزوا
الرسول  واليت بلست تسع ع رة غزوة؟!
وه عند أ ل على م روعي البحت عن هذه ار ار واحلااع عليكا؟!
ي ننا أْن ن يكان ن امل نننمن كت نناب اهلل وس ننن رسن نوله ص ننلى اهلل علي ننه وس ننلت وم ننا وي ننه الثق ننا
من سرية يبيكت صلى اهلل علينه وسنلت  ،ولقند تاقنه منكنا العلمناء اجلنا ون فكنايوا أعظنت النناس
تل راه وأعظت اتباعاه لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلت يف ك امليا ين ا سالمي .
 -1ار ننار ا سننالمي املتعلقن ننا بعنند العكنند النبننوي مننن عصننور التنناريخ ا سننالم  ،ومنكننا
الثال ون مسَّداه اليت بناها عمر بن عبند العزينز ،ومنكنا املندارس واألربطن النيت كاينت يف حنارة
األغوا ومكتبن عنارف حكمنت والنيت بنينت يف مكنان بينت السنبط احلسنن بنن علن بنن أيب
طالب – رض اهلل عنكما .-
ه ودم البيو والعمارا اليت بنيت يف هذه املنواطن لنعيند تلنك ار نار لالعتبنار نا والتنن
دراهنا وأتربتكا أو ماذا يصنع جتاه هذه امل كل ؟! يريد هلذه امل كل حاله.
ونايلابعداهِاانلارائاوغيره:ا

صنحي أن الصننحاب – رضنوان اهلل علننيكت -كننايوا يتنكنون ب ننعر رسننول اهلل  وريقننه وعرقننه
ووضو ه ،وهذه قد ايتكت بوفاته عليه الصالة والسالم فال وجو هلا.
أما تتبع آ اره فلت ا عن صحابته الكرام وا لااء الراشدين تتبع آ اره واألماكن النيت صنلى
فيكا أو مواقع السزوا واجلبال اليت صعد عليكا أو غار ور أو حراء.
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بن بننت عننن عمننر – رضن اهلل عنننه – أيننه هنننى قصنند الصننالة يف مكننان صننلى فيننه النننيب ،
وأقره الصحاب .

وهذا من عما فقككت ،ب يقول :يهنت استاا وا هذا من قول رسول اهلل ( :نعبا ااناعلا ا

انيهيواوانبىر نااْخِواا وي اأنويرئهمااسرجد)( )1رواه ابن عبناس وعا ن  ،وقالنت عا ن
عند روايتكا هلذا احلديت ( :ذر ما صنعوا ).
فاذا كان اليكو والنصارق لعنوا ألهنت اختذوا قبور أيبيا كت مساجد تكر اه وحباه هلنت فمنا بالنك
بتتبع آ ارهت وبناء املساجد عليكا.
ين اهليام ذه ار ار ين ي يب السلو الذي يطسى على رسا الرس وين ي يب حتويلكا يب
أو ان!!
قال تعاب﴿ :ةراأ َْه اان ي
ي يي
ْيتَ ي
اعلَا اانلّا يايالَّااانْ َحا َاق﴾ا(ساي ةا
اوالَاَْا ُاينُاياْ َ
رباالَاَْا ْللُياْاف اوةاب ُي ْم َ
َ َ
انبساارء،)171:اوقننال رسننول اهلل  حينمننا التقط نت لننه حصننيا لريم ن ننا اجلمننار ( أالا
بمث اهِهافر ايااو اةَّركماوانلليا نمراأهلكااَا وليماانللي )( ).

وقننال  ( :الاْ رون ا اكمااراأتاارلاانبىاار ناابااَاااارةما نمااراأنااراعواادافايناايااعوااداانا

و سين )( ).
اسننتاا أصننحاب حممنند الك نرام والتننابعون هلننت باحسننان مننن هننذه التوجيكننا الربايين والنبوي ن :
ا بتعا عن السلو وا طراء ،فكاوا أياسكت عن تتبع آ اره  أليه من سننن اليكنو والنصنارق
والننو ني  ،واهتم نوا ننا جنناء بننه حممنند  مننن كتنناب وسننن فاسننتقامت عقا نندهت ومننناهَّكت
وأعماهلت ،ومن ْالاكت فامننا يننك هنن اليكنو والنصنارق فكنان منن آ ناره منا تنراه الينوم منا اله
يف أعمنال الننرواف وا نرافي مننن مسناجد أو م نناهد علننى القبننور وار نار ومننا تنراه عننند هننذه
املساجد وامل اهد من الوال وال ركيا .

( ) تقدم خترجيه (ب .) 4
( )4سبا خترجيه يف (ب.)4
( )5سبا خترجيه يف (ب.)4
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ماذا وراء هذا التأصيل

وةايلاانار ئ ( ب ) 4منصاله ومقعداه التن تعلقا النيب :
" ي رتط فيه العلت القطعن بثبنو اتصنال األ نر بنالنيب  ،بن يكان لثبوتنه الظنن النراج
كما هو ال لن يف سا ر املسا ال رعي ".

ا-اأ يل:

ماذا يقصد القار ذا التلصي ؟!
ه يريد أن يقب عاوق ا رافي والقبوري واملتلكل بار ار؟ هن يصند منثاله عنوق أن
أ ننر قنندم ٍ النننيب  يف املسننَّد الكبننري بنندهل  ،وأن لننه شنعرا يف اهلننند وباكسننتان ور ننا تركيننا
وغريها من البلدان ،في د أه هذه البلدان الرحال يليكا للتن ا بناء على فتوق القار !!
ويذا قين  :هننذا مسننَّد أيب بكننر وهننذا مسننَّد عمننر وهننذا مسننَّد علن وهننذا مسننَّد فاطمن
وهذا من الناق  ،وهذه املساجد الثال اليت يقلتكا احلكايا الباطل صندقنا هنذه الندعاوق
وأقبلنا على التن ا ،وسلكنا مسلك اليكو والنصارق يف تتبع آ ار أيبيا كت وصاحليكت!!

اوأ اايلانلااارائ :ييننه مل ي ننبع هنننت اجلكننال وا نرافي ار ننار املنسننوب يب رسننول اهلل  ،ب ن
ر
ت هلننت آ ننار فقدسننوها وعظموهننا وارتكبنوا حوهلننا مننن
ذهبنوا يقدسننون آ ننار أينناس صنناحل ا عين ٍ
ال ركيا والبدع ما يندق له جب ا سالم ،ب ذهبوا يقدسون آ نار أيناس طناحل وجمكنول
وحيوايننا مننن محننري وْي ن وغريهننا مننا يبك ن ك ن منننمن غيننور علننى رسننال حممنند  رسننال
التوحيد وا ان وا ْالب هلل رب العامل .
اوأ يل:ا

الذي يعتقده يف ا مام أمحد أينه يقبن أن هنذه ال نعرة منن شنعرا الننيب  ي عنن طرينا
العنندول الثقننا الوننابط  ،وهننو مننن موالينند أربننع وسننت وما ن  ،فعكننده قريننب مننن عكنند النننيب
 ،وله أساييد ال ي كثرية أي :بينه وب رسول اهلل  ال من الرواة ،نالثكت الصنحايب
فاذا قال ا مام أمحد:
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نننا س ن ٍايان حنند ين عبنند اللن رنه بننن رينننا ار ع ن رن ابننن عمننر ع ن رن النننيب  قننال ( :الَاَْا ْد ُخلُيااعل ا ا
ي
ي
ي ي َّ ي
يَافَا َاَْا ْد ُخلُيااعلايهما
يَافَاي ْ اناماَْ ُيينُاياابَارك َ
ةَاعُا َِبُياايالَّاأَ ْ اَْ ُيينُاياابَارك َ
َه ُنالَءاانْ َا ْيُاانِ َ
رفاأَ ْاة ي
ىيوَ ُي ْم يااثْ ُاارااأَ َ ربَا ُه ْام )(.)1
ف ن اأ َ
َخ ُ ُ
فكلمنا أْذه ا مام أمحد رمن ريف 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 ؟.
رلاانار ئا(اص:)11اا

"وملا سنذ ا منام عنن التنن بناملنن أباحنه واسنتدل بنلن الصنحاب كنايوا سنحون أينديكت علنى
رماي املنن ،وكان النيب  يوع يده ال ريا عليكا عندما طب ".
مث أحال على سري أعالم النبالء للحاف الذهيب.

-اأ يل:

رجعت يب سري أعالم الننبالء فوجند النذهيب يقنول " :وقند بنت أن عبند اهلل سنلل أبناه عنن
من يلم رماين مننن الننيب  و ن احلَّنرة النبوين ( ) ،فقنال :أرق بنذلك بلسناه أعاذينا اهلل
ويياكت من رأي ا واريب ومن البدع.

( ) أْرجه أمحد ( )3/4والبخاري يف الصالة حديت ( )255ويف املسادي حنديت ( )22 3ويف أبنواب أْنر ومسنلت
يف الزهد حديت (.)4304
( )4وهنا رواي عن ا مام أمحد تنق هذه الاتوق قال أبو بكر األ رم  :قلت أليب عبد اهلل يعين أمحد بن حنب :
قن النيب صلى اهلل عليه وسلت ن وينتمسن بنه ؟ فقنال :منا أعنرف هنذا  .قلنت لنه  :فناملنن ؟ فقنال  :أمنا املننن
فنننعت ،قنند جنناء فيننه ،قننال أبننو عبنند اهلل  :شن ء يروويننه عننن ابننن أيب فننديك عننن ابننن أيب ذ ننب عننن ابننن عمننر  :أيننه
مس على املنن  .قال  :ويروويه عن سعيد بن املسيب يف الرماي  .قلنت  :وينروون عنن نىي بنن سنعيد أينه حن
أرا ا رويب يب العرا جاء يب املنن فمسحه و عا فرأيته استحسنه  .مث قنال  :لعلنه عنند الونرورة وال ن ء  .قين
سنويه ويقومنون
أليب عبد اهلل  :يهنت يلصقون بطوهنت دار القن وقلت له  :رأيت أه العلت من أه املدينن
ياحين فيسننلمون  .فقننال أبننو عبنند اهلل  :يعننت وهكننذا كننان ابننن عمننر ياعن  .مث قننال أبننو عبنند اهلل  :بننليب هننو وأمن
صلى اهلل عليه وسلت "  .ايظر (اقتواء الصراط املستقيت) ( )541/
وهننذه الرواي ن أسنند وأحكننت ألهنننا تتم ننى مننع منننك الصننحاب و سننيما عمننر بننن ا طنناب رض ن اهلل عنننه ،ب ن
تتم ى مع عم ابن عمر الذي يقله ا مام أمحد ياسه .
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أ اايلانلااارائا :هننذا يننص ا مننام الننذهيب أمامننك ولنني فيننه قولننك " :واسننتدل بننلن الصننحاب
كايوا سحون أيديكت على رماي املنن " .
فلين األماي العلمي و سيما يف هذه األمور العظيم ؟!
فكننت الاننر ب ن رأي ينسننب يب يمننام مل ننت علننى عملننه اَّ ن  ،وب ن 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 ؟!
وملاذا تتعلا برواي عن ا مام أمحد لعله رجع عنكنا ،وتسان منا علينه الصنحاب والتنابعون النذين
مل ينق عنكت التمس باملنن ؟!
وهذا سعيد بن املسيب يكره التمس باملنن .
قال أبو بكر بن أيب شيب يف مصناه (/401/1ط :مكتب الرشد)  :نا الاو بن ك عنن
سننايان عننن عبنند اهلل بننن يزينند الليثن عننن سننعيد بننن املسننيب ( :اأنا اكاارهاأ اةضااعاةاادهاعلا ا
انمبورا)ا.ا
وهذا ا مام مالك رمحه اهلل يكره التمس باملنن .
قال شيخ ا سالم يف اقتواء الصراط املسنتقيت (ب )540حتقينا حممند حامند الاقن " :وكارها
ارنكاانتمسحابرنمبور كما كرهوا التمس بالقن .
فلما اليوم فقد احرت املنن وما بقيت الرماي ويمنا بق من املنن ْ ب صسرية حمرتق .
فقد دال ما رْص فيه(. )1
وروق األ رم باسنا ه عن العتيب عن مالك عنن عبند اهلل بنن يننار قنال :رأينت ابنن عمنر وغنريه
يقف على قن النيب صلى اهلل عليه وسلت فيصل عليه وعلى أيب بكر وعمر".
قال ال يخ حممد حامد الاق  " :وقول مالك أص ألن أبا بكر وعمنر وغريمهنا منن الصنحاب
مل يكويوا يتمسحون باملنن و بسريه ،والتمس باملنن فيه يوع أو شبه من عمن أهن اجلاهلين
يف تنككنا بآ ننار الصناحل واختاذهننا أو ايناه،ومن هنننا كننان غونب عمننر -رضن اهلل عنننه -وأمننره
بقطع شَّرة البيع فَّزاه اهلل ْري اجلزاء فما كان أفقكه لدين اهلل وأحرصه على محاي التوحيد
".
( ) ولو أن املنن احرت يف عصر ا مام أمحد أو قبله ملا متس به .
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فه اةستييداانار ئااَا يلاشيخاااس ُ" :وأما اليوم فقد احرت املننن ومنا بقينت الرماين
ويمنا بق من املنن ْ ب صسرية حمرتق ".
وه ن يس ننتايد م ننن ق ننول ش ننيخ ا س ننالم وق نند دال م ننا رْ ننص في ننه؟! ألن الق ننار ننت ب ننيخ
ا سالم يذا تصور ولو ْطل أن شيخ ا سالم يوافا رأيه.
والننذي ينندعو يب التننن والتمسن نننن رسننول اهلل  وغننريه مننن آ نناره املباركن الننيت مل يبننا هلننا
وجننو  ،فامنننا ينندعو يب خمالان ال ننرع العظننيت والعقن السننليت ،ويمنننا جيكنند ياسننه لنصننرة ا رافن
وا رافي من حيت يدري أو يدري!!
و ذه املناسنب أيقن هننا عنن النذهيب منا رواه عنن ابنن عمنر حينت قنال" :قنرأ علنى أمحند بنن
عبد املنعت املعمنر ،عنن أيب جعانر حممند بنن أمحند ،أْنينا أبنو علن احلندا حونوراه أْنينا أبنو
يعيت ،حد نا عبد اهلل بن جعار ،حد نا حممد بنن عاصنت حند نا أبنو أسنام عنن عبيند اهلل عنن
يننافع ،عننن ابننن عمننر( :أن ا اكاار اةياارهااااسا وااراانبو ا ا .)مسعنننا جننزء حممنند بننن عاصننت
با تصال " سري يعالم النبالء (.)510/ 4
هذا األ ر يف جزء حممد بنن عاصنت الثقان بنرقت ( )41وتنابع حممند بنن عاصنت نىي بنن معن
يف أيب أسام فاأل ر صحي  .راجع الر على األْنا (ب . ) 14
وقال عبد الردا  " :عن معمر عن أيوب عن يافع قال :كان ابن عمر يذا قندم منن سنار أتنى
قن النيب  ،فقال :السالم عليك يا رسول اهلل ،السالم عليك يا أبنا بكنر ،السنالم علينك ينا
أبتاه ،وأْنياه عبد اهلل بن عمر عن ينافع عنن ابنن عمنر ،قنال معمنر :فنذكر ذلنك لعبيند اهلل
بن عمر( ) ،فقال :ارانعلماأكداًااَاأ حربا سيلااناافع اذنكا الاابَاعمر"
وال اهد منه ما ينكد الننص األول منن أن ابنن عمنر كنان ينكنى عنن من القنن ولنو كنان سنه
لنق ذلك عنه يافع الذي كان ي اهد ديارته لقن النيب  وصاحبيه.
وانشاارهداانثاارن  :أيننه مننا كننان يطي ن الوقننوف عننند قننن النننيب  وقنٍب نري صنناحبيه ،يمنننا يسننلت

عليكت مجيعاه تسليماه ْايااه مث ينصرف.

( ) عبيد اهلل بن عمر هذا من أكابر علماء املدين  ،قال احلاف ابن حَّر يف ترمجته :ق  ،بت ،قدمه أمحد بنن صناحل
على مالك يف يافع وقدمه ابن مع يف القاست عن عا على الزهنري عنن عنروة عنكنا ،منن ا امسن  ،منا سنن
بوع وأربع ع " أي أيه ما سن أربع وما  ،أي أيه أقدم من مالك ،يذ هو من الطبق ا امس  ،ومالك من
السابع  ،وعبيد اهلل من أعلت ا لناس بلحوال أه بيته وأحوال الصحاب ْ ،اص ما يتعلا بقن النيب .

فالذين يطيلون الوقوف عند قن النيب  ويدعون كثرياه ويبكون ويوَّون ور ا استسا وا بالنيب
 وصاحبيه ،و لي للناس ي فع ابن عمر فايظر كيف الاويه؟!
وانشاارهداانثرن ا  :أن ابننن عمننر -رض ن اهلل عنننه -قنند اياننر مننن ب ن الصننحاب ننذا العم ن

فالصحاب ما كايوا يلتون قن النيب  يف حال يقنامتكت و يف حنال قندومكت منن سنار و
عند يرا وت للسار.
فك ن الننناس -و سننيما أه ن هننذا العصننر و سننيما ا رافيننون -بننون رسننول اهلل  وجيلويننه
أكثننر مننن أصننحاب حممنند  الننذين كننايوا يادويننه  بننلرواحكت وأم نواهلت و بويننه أكثننر مننن
أياسكت وأمواهلت وأبنا كت؟!
لقد فكموا – رضوان اهلل علنيكت – منن قولنه ( :نعبا ااناعلا اانيهايواوانبىار نااَّْخاِواا
وي اأنويرئهمااسرجد)( ،)1وقوله ( :ااَاكر ا وليماكرنيااةتخِو ا وي اأنويرئهمااسرجدا
أالاف اْتخِواااناوي ااسرجداف ن اأنهركماعَاذنك)( ).
وقوله ( :الاْتخِواا ور اعيداًاوالاْتخِواابييْيما وي اُاو اليااعلا َّ اكيثماراكباتمافا ا
ْيماْوللب )( ).
لقنند فكم نوا حتننذير النننيب  مننن التعلننا بقنننه والسلننو فيننه فكننايوا يصننلون عليننه وهننت يف بيننووت
وأعماهلت ويف مساجدهت ويف صلواوت وعند ْوهلت مسَّده .
فط نريقتكت يف التعام ن مننع رسننالته أرشنند وأهنندق ،وط نريقتكت يف التعام ن مننع آ نناره  أرش نند
الطر وأهداها وأشدها محاي لرسالته واحتياطاه هلا.

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

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

رلاانار ئا(اص11-11ا):ا

" ومنننه قصنند اربننار النبوين الننيت يقن أن النننيب  تان فيكننا أو صننب وضننوءه فيكننا ،أو سننقط
ش ء من متعلقاته فيكا ،كبذر أري اليت سقط فيكنا ْامتنه ،بقصند التنن بال نرب منكنا فكنذا
أمننر م ننروع أليننه متاننرع مننن مسننلل التننن بننالنيب  فننر يف احلكننت بينننه وبن وضننو ه 
الن ننذي كن ننان الصن ننحاب يتسن ننابقون( )1يب التن ننن بن ننه ،وكن ننذلك قصن نند البقن نناع الن ننيت صن ننلى فيكن ننا
( املسنناجد النبوي ن ) والتننن بالصننالة فيك نا أمننر م ننروع ،أليننه متاننرع مننن مسننلل التننن بننالنيب
 ،و بنت مننن فعن كثننري منن الصننحاب والتننابع وفيننه يننص قطعن مرفننوع ،ولنني مننع املننايع
سوق حديت موقوف على عمر بن ا طاب -رض اهلل عنه." -
اأ يل:اا-

من سبقك يب هذه التسمي  " :اربار النبوي "؟!

 -4كت عد هذه اربار؟!
أعننرف أيننا يب ارن مننن اربننار بذ نراه بصننا فيكننا رسننول اهلل ي بذ نراه واحنندة ه ن بذننر
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احلديبي ومل يسنمكا أحند بنالبذر النبوين  ،و يعنرف أن الصنحاب والتنابع كنايوا يسنافرون يليكنا
للتن و عوا يب ذلك.
وبذننر أرين الننيت سننقط فيكننا ْننامت رسننول اهلل  يف عكنند عثمننان وعلننى قر ننا مننن املدينن  ،فمننا
كان أصحاب رسول اهلل  يذهبون يليكا ليتنكوا بال رب منكا.
فلو كان الذهاب يليكا للتن أمراه م روعاه فلماذا مل يقت به الصحاب ؟!
وهنا ع تبو  ،وهلا قص  ،ومنكا أن رسول اهلل  ملا وص يليكا وجد هو وأصحابه ماءها
مث ال را يب ب ء من ماء ،فسرفوا بليديكت من الع قلياله قلياله حىت اجتمع يف شن ء،

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

ناء منكمنر حنىت

قال معاذ:وغس رسول اهلل  فيه يديه ووجكه مث أعا ه فيكنا فَّنر العن
( )
استقى الناس منه ".
فلت يسمع أن الصحاب كايوا يسافرون يليكا ليتنكوا بال رب منكا ،أو يذا منروا نا فعلنوا ذلنك
تنكاه ا كا،فك تنص الناس ارن ب د الرحال يليكا للتن ا كا؟!
وه ن ي ننرع للننناس ارن التسننابا يب بذننر أري ن ويب ع ن تبننو ويب اربننار األْننرق الننيت يف
ذهنك؟! ه كان الصحاب يتسابقون يليكا كما كايوا يتسابقون يب وضو ه؟!
انجياب :ييه مل يكن منكت ش ء دا يتومهه القار  ،فبط قياسه!!

مث ه هنا لي يثبت أن تالته باقي يب يومنا هذا؟!
مث ين الت نريع لنني ي هلل واحلكننت لننه وحننده ،ورس نوله هننو املبلننغ ،فك ن شننرع اهلل التننن ننذه
اربنار وموهننا وقصنر الصننحاب يف القينام ننذا األمننر امل روع،وقصنر أ من ا سنالم يف القيننام بننه
؟!
ومننن سننبقك يب هننذا التاريننع والتسننوي يف احلكننت بن اربننار املننذكورة وب ن وضننو ه  وعرقننه
وخنامه األمور املناصل من جسده ال ريف؟!
ومن سبقك من الصحاب وأ م ا سالم يب القول روعي قصد البقاع اليت صلى فيكا النيب
؟!
ا اارلاشاايخاااس ا ُاابااَاْيمي ا -رمحننه اهلل -يف (اقتونناء الص نراط املسننتقيت) ( -503/ " :)534فيَّننب الاننر ب ن اتبنناع النننيب  وا سننتنان بننه فيمننا فعلننه وب ن ابتننداع بدع ن مل
يسنكا ألج تعلقكا به.
ا
لسبب وفعلناه من ت بكاه به مع ايتااء
وقد تنادع العلماء فيما يذا فع  فعاله من املباحا
ذلك السبب فمنكت من يستحب ذلك ومنكت من يستحبه.
وعلى هذا ريب فع ابن عمر رض اهلل عنكما،فان الننيب  كنان يصنل يف تلنك البقناع النيت
يف طريقننه ألهنننا كايننت من ن نزله مل يتحننر الصننالة فيكننا ملع ن ه يف البقع ن  .فنظننري هننذا :أن يص ننل
املسافر يف مننزله وهذا سن .
 أصله يف صحي مسلت يف الاونا حنديت ( )4404وأمحند ( )450/1ومالنك يف املوطنل يف كتناب قصنر الصنالةيف السار ( .) 25/

فأارا ىداانى ةاف اْلكاانوارعاانتا ا االَّ افيهاراااَْير اارً فكنذا مل ينقن عنن غنري ابن رن عمنر

مننن الصنحاب ،ب كننان أبننو بكننر وعمننر وعثمننان وعلن وسننا ر السنابق األولن مننن املكنناجرين
واأليصنار ينذهبون منن املدينن يب مكن حَّاجناه وعمناراه أو مسننافرين،ومل ينقن عنن أح اند منننكت
أيه حترق الصالة يف مصليا النيب .
ومعلننوم أن هننذا لننو كننان عننندهت مسننتحباه لكننايوا يليننه أسننبا،فاهنت أعلننت بسن نته وأتبننع هلننا مننن

غريهت،وق نند ق ننال :ا(عل ااييمابس اابت اوس ااب اانخلي اارءاانراش اادةَاانمه اادةيَاا ااَابع ااد ا
ْمسيياابهراوعضيااعليهرابرنبياجِاو ةركماواحدثرلااألاي اف اك ااحدث ابدعا اوكا ا

بدع اض ن )(.)1

وحتري هذا لي من سن ا لااء الراشدين،ب هو دا ابتدع.
وق ننول الص ننحايب وفعل ننه -يذا ْالا ننه يظ ننريه -ل نني اَّن ن فكي ننف يذا ايا ننر ب ننه ع ننن مج نناهري
الصحاب ؟!
اانىا ةافيهاراذ ةعا ا نا اااَْخرذهارااسارجداواناتَّشااو ابأها اانيتاربااماارا
وأةضارافا َّااْحااَر َّ
شركابرن.ا
انُياهيبراعَااناتَّشو ابهمافي ا؛وذنكاذ ةع ا ن اان َا
وال ننارع قنند حسننت هننذه املننا ة بننالنك عننن الصننالة عننند طلننوع ال ننم وعننند غرو ننا وبننالنك
عن اختاذ القبور مسناجد،فاذا كنان قند هننى عنن الصنالة امل نروع يف هنذا املكنان وهنذا الزمنان
سنداه للذريعن فكيننف يسننتحب قصنند الصننالة والنندعاء يف مكننان اتاننا قيننامكت فيننه أو صننالوت
فيه من غري أن يكويوا قد قصدوه للصالة فيه والدعاء فيه؟!
ولنو سنناذ هنذا سننتحب قصنند جبن حنراء والصننالة فيه،وقصند جبن ننور والصنالة فيننه وقصنند
األماكن اليت يقال :ين األيبياء قاموا فيكا كاملقام اللذين ب قاسيون بدم نا اللنذين يقنال
يهنما مقام يبراهيت وعيسى،واملقام الذي يقال ييه مسارة م قابي وأمثنال ذلنك منن البقناع النيت
باحلَّاد وال ام وغريمها.
مث ذلننك ي ر
اون يب مننا أفوننت يليننه مااسنند القبننور فاينه يقننال ين هننذا مقننام يننيب أو قننن يننيب أو
ويل خبن يعرف قا له أو نام تعنرف حقيقتنه مث يرتتنب علنى ذلنك اختناذه مسنَّداه فيصنري

( ) أْرجه أبو او (  ، ) 2441والرتمذي (  ، ) 4414وابن ماج ( .)25
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نين علننىا فااكا واهلل سننبحايه يقننرن يف كتابننه ب ن ال نر
و ن ناه يعب ند مننن ون اهلل تعنناب شننر مبن ي
والكذب كما يقرن ب الصد وا ْالب " اهن.

او رلاشيخاااس ُافا اانمجمايعا(:)111/12ا" وأمنا دينارة املسناجد النيت بنينت كنغننري املسننَّد احل نرام كاملسننَّد الننذي حتننت الصنناا ومننا يف سننا أيب قبنني ومننو ذلننك مننن
صد ش ء من
املساجد اليت بنيت على آ ار النيب  وأصحابه ،كمسَّد املولد وغريه فلي ق ٍ
ذلننك مننن السننن  ،و اسننتحبه أحنند مننن األ م ن  ،ويمنننا امل ننروع يتيننان املسننَّد احل نرام ْاص ن
وامل نناعر :عرف ن ومز لا ن والصنناا واملننروة ،وكننذلك قصنند اجلبننال والبقنناع الننيت حننول مك ن غننري
امل اعر عرف ومز لا وم مث  :جب حنراء واجلبن النذي عنند من النذي يقنال :يينه كنان فينه
قب الاداء ومو ذلك ،فايه لي من سن رسول اهلل  ديارة شن ء منن ذلنك ،بن هنو بدعن ،
وكذلك ما يوجد يف الطرقا من املساجد املبني على ار ار والبقاع اليت يقال أهنا من ار ار،
مل ي رع النيب  ديارة ش ء من ذلك خبصوصه ،و ديارة ش ء من ذلك " اهن.
ايظنر قنول شنيخ ا سننالم ابنن تيمين عنن املسنناجد النيت كن والنيت بنريننت علنى آ نار الننيب صننلى
اهلل عليه وسلت حيت يرق أيه لي قصد ش اء منكا من السن ،و استحبه أحند منن األ من
وكذلك ذكر حراءه الذي يزل فيه الوح على النيب صلى اهلل عليه وسلت .
ف نناذا ك ننان قص نند آ ننار الن ننيب ص ننلى اهلل علي ننه وس ننلت الثابت ن جي ننود قص نندها بص ننالة و غريه ننا
فاملساجد السبع وغريها من ار ار املزعوم ينكر قصدها بالصالة وغريها من باب أوب.
فلياكت القار هذا الكالم املت القا ت على فكت شريع ا سالم ر
وفقه غاياوا ومقاصدها ومنا
تدعو يليه من املصاحل وسد ذرا ع الاسا وسد ذرا ع ال ر ،األمنور النيت جيكلكنا ا رافينون أو
اربوهنا فيقعون يف اجلك والوالل ويقع كثري منكت يف شر ال ر .
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بطالن قياس واستدالل القارئ ودعاواه
وقولننك يف قياسننك املنصن للخرافننا  " :والتننن بالصننالة فيكننا أمننر م ننروع ،أليننه متاننرع مننن
مسلل التن بالنيب  ،و بت من فع كثنري منن الصنحاب والتنابع وفينه ينص قطعن مرفنوع،
ولي مع املايع سوق حديت موقوف على عمر بن ا طاب – رض اهلل عنه_".
عَّباه هلذا الرج الذي يقي التن غري امل روع باألمكن على التن بالنيب  وما ي ل عن

جسده!!
ويقول منكداه هلذا القياس العَّيب " و بت من فع كثري من الصحاب والتابع "!
فك تقصد بقولك " و بت من فع كثري من الصحاب " :أن الصحاب كايوا يتنكون بالصالة
يف األماكن اليت صلى فيكا رسول اهلل  أو م نى عليكنا أو جلن فيكنا؟! هنا األ لن علنى
هذه الدعوق العريو  ،وين كان قصد غري هذا فبينه لنا!!
وقولك " :وكذلك قصد البقاع اليت صلى فيكنا ( املسناجد النبوين ) والتنن بالصنالة فيكنا أمنر
م روع ،أليه متارع من مسلل التنن بنالنيب  ،و بنت منن فعن كثنري منن الصنحاب والتنابع
وفيه يص قطعن مرفنوع ،ولني منع املنايع سنوق حنديت موقنوف علنى عمنر بنن ا طناب -
رض اهلل عنه -ويليك التاصي ".
-اأ يل:ا

ينندع القننار أن عنننده ال ن أ ل ن علننى م ننروعي قصنند البقنناع الننيت صننلى فيكننا ( املسنناجد
النبوي ) والتن بالصالة فيكا.
األول :القياس ،وألمهي القياس تراه يقدمه على النص القطع وعلى فع الصحاب !!
وانثرن  :فع كثري من الصحاب .

وانثرن  :النص القطع املرفوع.
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التربك مبا انفصل عن النبي  كان جائزا يف حينه
ثم انتهى فانتهى التربك به.

وانجياباعَااألول:

 أن قينناس البقنناع الننيت صننلى فيكننا رسننول اهلل  علننى النننيب  ،ومننا ْنريب مننن جسنندهال ريف ،وما مسه جسده ،قياس باط .
ولذا فر الصحاب عملياه وقولياه ب النوع .

فكايوا يتنكون ا ْريب من جسده ال ريف ،ومل ياعلوا الثاي بناء على القياس و اعتمنا ا
على يص قطع .
 -4أن ما ْريب منن جسنده ال نريف ايتكنى بايتكناء وقتنه ،فلنو قنال قا ن  :يينه مل ينتنه ويينه
مس ننتمر يب ي ننوم القيام ن ن  ،قلن ننا :ه ننذه عن ننوق باطل ن ن  ،مل ي نندعكا الص ننحاب و الت ننابعون هل ننت
باحسان ،وما لنا ولدعاوق غريهت!!
ويلزم على هذه الدعوق م روعي التن برينا فاطمن ألهننا بونع منن رسنول اهلل  ،وكنذلك
سا ر بناته ،ويلزم أن يتن بذريتكا الذين اياصلوا منكا ومن ذريتكا يب يومنا هذا!!
و يقول ذا الصحاب و علماء ا سالم ،و كن أن يقوله الرواف !!
فنناذا سننلمنا أن مننا اياص ن مننن جسننده كننان جننا زاه التننن بننه يف حين نه مث ينتك ن  ،بط ن قينناس
البقنناع عليننه وبطلننت عننوق اسننتمرار م ننروعي التننن ننا لننو قلنننا ننروعيته فكيننف والقينناس
باط من أساسه!!
ينكند بطنالن عننوق اسنتمرار م نروعي التننن نا اياصن مننن جسنده ال نريف مننن رينا وعننر
وخنام وفو الوضوء منه  :أن كثرياه من الصحاب تنكوا ذه األشياء املناصل منه  ،فلت
يننذهب الصننحاب ارْننرون يب التننن ننت ومل ياعلننه معكننت التننابعون ،ومل يقن أحنند مننن علمنناء
ا سننالم ننروعي التننن بالصننحاب الصننحاب الننذين تنك نوا بننه ،و غننريهت ،مننن أج ن
ص ننحبتكت للن ننيب  و م ننن أجن ن ت نننككت ننا اياصن ن م ننن جس ننده ال ن نريف ،و م ننن أجن ن
مصافحتكت للنيب .
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واعتقد أن هذا التقرير كاف يف بطالن عاوق القار يف قيناس البقناع النيت صنلى فيكنا رسنول
اهلل  أو مسكا جسده أو رجاله.
وبطالن عوق استمرار م روعي التن بالنوع .
وانجياباعَاانثرن  :وهو ا عاؤه أيه فعله كثري من الصحاب فقد بينا بطاليه فيما سلف.

وأاراانثرن افجياب  :أن الصحاب كايوا يتلسنون بنه يف األمناكن النيت قصندها بنالتقرب يب اهلل
يف غريها من األماكن اليت مل يقصدها بذلك.
فكذا عمر -رض اهلل عنه – قب احلَّر مث قال ( :ن األعلماأنكاكجراالاْضراوالاْبياع،ا
ونيالاأن ا أةتا سيلاانااةاولكاارا ولتك)(.)1

فعمننر -رض ن اهلل عنننه – يقب ن احلَّننر تلسننياه برسننول اهلل  تنك ناه بننه وكننذلك الصننحاب

والتابعون ما يقبلون احلَّر ي تلسياه برسول اهلل  تنكاه به.
وابن عمنر كنان ينزاحت علنى احلَّنر ليقبلنه تلسنياه برسنول اهلل  تنكناه بنه وملنا قنال لنه رجن :
أرأيت ين درمحٍت؟ قال :ع عنك أرأيت باليمن! يي رأيت رسول اهلل  يقبله.
اَاا َا يارُا
 مقام يبراهيت عليه الصنالة والسنالم ،يصنلى عننده عمناله بقولنه تعنابَ ﴿ :واَّْ يخا ُِواْ ياا َّي ي
ىلًّ ﴾ا(سورة البقرة ) 41:وتلسياه برسول اهلل  تنكاه.
اا َ
يم ُ
بْا َراه َ
وروق أمحد( ) " :نا مروان بن شَّ ااع حد ين ْصنيف عنن جم ر
اه اند عن رن ابنن عب ا
ارفا
ناس :أنَّا اتَ َ
ٍ
ٍ
ي
ي
ي
اه َِةْ يَا
اا َعر يوةَ ُاةَ ْستَلي ُمااألَ َْكر َ ا ُكلَّ َهرافارلان
َ
ابَاعوَّرس:ان َماَْ ْستَل ُم َ
اعاا َعر يوةَ َابيرنْوَا ْيتافَ َج َع َ ُ
ُ
ان ا ُّارْكباي يَاون ااماة ُي ااَا س اايلاانلَّا ا ياااةس ااتليمهمر،افا اارلااعر يوةا ا اُ:انا ايساشا ا ي
ءاا ااَاانْوا ْي ا ي
اتا
َْ
َ َ
َ ْ
َُ َ
َ ْ َ َُُ
ي
ارلاا َعر يوةَا اُ:ا
َا ْه ُجي اً،ا
َ
فارلابَاعوَّرسا:ا﴿ناداكر انَ ُي ْامافا ا سايلاانلَّا اأ ْ
سابَاٌ﴾،افا ُ
ُس َايةٌ َ
اك َ
ْت ".
َ َد َا

فرجع معاوي يب قول ابن عباس تلسياه برسول اهلل .
فاسننتالم املسننلم الننركن احلَّننر واليمنناي يمنننا هننو للتلسن برسننول اهلل  للتننن  ،و ننص
احلَّر بالتقبي  ،و يقب الركن اليماي تلسياه برسول اهلل  من أج التن .
( ) أْرجه البخاري يف احل ( ) 131ومسلت يف احل ( ) 414وأمحد ( .)51-52/
( )4يف مسنده (  ، ) 011 -4 1/وأْرجه الرتمذي (  )010 -444/4من طريا أيب الطاي عن ابن عباس
رض اهلل عنكما.
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والوقوف بعرفن والنننزول بعرين واملبينت ز لان  ،والوقنوف بامل نعر احلنرام ،والوقنوف علنى الصناا
واملننروة ،هننذه األمنناكن كننان رسننول اهلل  يقصنندها و صننكا بالعبننا ة ،وكننان الصننحاب وسننا ر
املسلم يقصدوهنا بالعبا ة و صوهنا تلسياه برسول اهلل .
ومنن هنننا مننا كننان الصنحاب الكنرام وعلننى رأسننكت ا لانناء الراشندون والتننابعون هلننت باحسننان مننا
كنايوا يتتبعننون األمنناكن الننيت كننان ن عليكننا ويقعنند ننا ويصننل فيكننا اتااقننا ،ومننا أكثننر هننذه
األمنناكن ،ومننا بننوا عليكننا أي مسننَّد تنكناه وحااظناه علننى آ نناره  ألن ذلننك اْن يف السلننو
الننذي هنننى عنننه رسننول اهلل  و اْ ن يف الت ننبه بله ن الكتنناب املوجننب لسوننب اهلل ولعنننه،
وقدمنا األ ل على ذلك.

1

إبطال ما يدعيه القارئ من التأصيل

رلاانار ئا(ص:)17-11

"اانتأ ي اانشرع انلمسأن ا:ا
مس ننلل الت ننن ننا يس ننمى ( ار ننار النبوين ن املكايين ن ) أي األم نناكن ال ننيت وج نند فيك ننا الن ننيب 
أو صلى فيكا أو سكن ر ا أو مكنت ولنو لنهن ا ،األصن فيكنا منا رواه البخناري ومسنلت عنن
رعتبان بن مالك األيصاري  -رض اهلل عنه: -
ولا ن البخنناري :أن رعتبننان بننن مالننك وهننو مننن أصننحاب رسننول اهلل  د نن شننكد بنندراه مننن
األيصننار أتننى رسننول اهلل  فقننال :يننا رسننول اهلل قنند أيكننر بصننري وأيننا أصننل لقننوم فنناذا
كايننت األمطننار سننال ال نوا ي الننذي بيننين وبينننكت مل أسننتطع أن آِت مسننَّدهت فلصننل ننت
وو يا رسول اهلل أيك تلِت فتصل يف بييت فلختذه مصلى.
قن ننال :فقن ننال لن ننه رسن ننول اهلل  ( س ن نلفع ين شن نناء اهلل ) قن ننال رعتبن ننان :فنس ن ندا رسن ننول اهلل 
وأب ننو بك ننر ح ن أرتا ننع النك ننار ،فاس ننتلذن رس ننول اهلل  فلذي ننت ل ننه ،فل ننت جيل ن ح ننىت ْ ن
البيننت ،مث قننال ( :أيننن حتننب أن أصننل مننن بيتننك؟ ) قننال :فلشننر لننه يب ياحي ن ا مننن البيننت
فقننام رسننول اهلل  فكننن ،فقمنننا فصنناانا ،فصننلى ركعتن مث سننلت ،قننال:وحبسننناه علننى رْريننزةا
صنعناها..احلديت.
والد ل ن ن م ننن ه ننذا احل ننديت واض ننح يف ق ننول رعتب ننان -رض ن ن اهلل عن ننه ( -فلخت ننذه مص ننلى )
ويف يقرار النيب  ، ومع قول رعتبان هذا :ألتن بالصالة يف املكان الذي ستصل فيه.
قننال احلنناف ابننن حَّننر " :وفيننه التننن باملواضننع الننيت صننلى فيكننا النننيب  أو وطذكننا ،قننال:
ويستاا منه أن من ع من الصاحل ليتن به أيه جييب يذا أمن الاتن ".
وقند علنا مساحن ال نيخ عبند العزينز بنن بناد – رمحنه اهلل – علنى هنذه الاقنرة بقولنه( :هنذا فيننه
يظر ،والصواب أن مث هذا ْاب بالنيب  ملا جع اهلل فيه منن النكن وغنريه يقناس علينه
ملننا بينكمننا مننن الاننر العظننيت وألن فننت هننذا البنناب قنند ياون يب السلننو وال ننر كمننا قنند
يقناس
وقع من بعن النناس يسنلل اهلل العافين  ،وقند كنرر ال نيخ ابنن بناد الكنالم بلينه
على النيب  غريه منن الصناحل سنداه لذريعن ر السلنو والوقنوع يف ال نر يف موضنع آْنر ،لكننه

ياكت من كالمه هذا ا قنرار بد لن حنديت رعتبنان علنى م نروعي التنن باملكنان النذي صنلى
فيه النيب  وهو املقصو .
وقال النووي يف شرحه على مسلت عند حديت رعتبان:
" ..ويف هننذا احلننديت التننن بآ ننار الصنناحل  "..فوافننا البسننوي علننى قينناس التننن بالصنناحل
على التن بالنيب ." 
-اأ يل:اا

ل يف احلديت على مسلل التن لعموم الناس ذا املكان.
وقوله " :والد ل من هذا احلديت واضح منن قنول رعتبنان -رضن اهلل عننه – ويف يقنرار الننيب
.
ومع قول رعتبان هذا ألتن بالصالة يف املكان الذي سيصل فيه.
-اأ يل:ا

يدل قول رعتبان – رض اهلل عنه – و يقرار النيب  لقول رعتبان على مسلل التن .
فلت يقلكا رعتبان – أي :مجل (ألتن ) -ويمنا قاهلا القار !!
يمنا قال رعتبان(:ألصل ) ،ولو كان القصد التنن لطلنب منن الننيب  أن سن بينده املكنان
الذي يريد أن يتن به هو وغريه و عا أهله وجريايه وغريهت يب التن ذا املكان.
وسننيا القص ن هننو ( :أيكننر بصننري وأيننا أصننل لقننوم  ،فنناذا كايننت األمطننار سننال ال نوا ي
الذي بيين وبينكت ومل أستطع أن آِت مسَّدهت فلصل نت ،وو ينا رسنول اهلل أينك تنلتيين
فتصل يف بييت فلختذه مصلى ).
فالرج أيكر بصره وبسنب ذلنك تاوتنه الصنالة بقومنه يف مسنَّدهت للعنذر النذي ذكنره ،فلنو
كننان يرينند التننن لطلننب مننن رسننول اهلل  أن س ن علننى عينيننه ليعننو بصننره فيننتمكن مننن
الصالة بقومه يف مسَّدهت وذلك ْري له وأكثر برك راح ون شك.
والذي ينبس أن ياكت من طلب رعتبنان :أينه يقصند أن يتلسنى برسنول اهلل  وأن يتلكند منن
صح قبل هذا املصلى.
وهذا التاسري هو الال ا بالصحاب وحرصكت على التلس برسول اهلل  ومتابعتكت له.

وهو الذي حثكت عليه ربنا تبار وتعاب بقولنه﴿ :نََا ْدا َكر َ انَ ُيمافي ا س ي ي
سابَ ٌا
يلاانلَّ اأ ْ
ُس َيةٌ َ
ْ َُ
اك َ
ي
َّ ي
يرا﴾ (سورة األحزاب.)4 :
نَ َمَا َكر َااةَا ْر ُجياانلَّ َ َ
اوانْيَا ْيَُااآلخ َارا َوذَ َك َراانل َا َكث ً

واريا يف حثكت على طاعته ويتباعه كثرية معلوم .
ولنني هنننا آيننا حتننثكت علننى التننن بننه ،فيَّننب أن تاسننر تصننرفاوت يف ضننوء هننذا املنننك
الواض  ،و يتكلف التاسريا السريب !
ولننو كننان هنندف رعتبننان مننا يدعيننه القننار لوجنند الصنحاب يتنافسننون علننى عننوة النننيب 
للص ننالة يف بي ننووت لين ننالوا النكن ن بدْول ننه يف بي ننووت وص ننالته فيك ننا وألكث ننروا التمسن ن والت ننن
الم يديه وأقدامه  ول اع ذلك وذاع عنكت وهذا دا يكدم فكرة التن باألمكن .
وكالم احلاف  -مع علمنه وْدمتنه الكبنرية للسنن  -غنري صنحي ألينه يف بناب العقيندة عننده
أْطاء وخمالاا ْالف فيكنا عقيندة السنلف يف ي بنا صناا اهلل ويف التوسن غنري ال نرع
ويف التوسننع يف التننن بالصنناحل  ،جننرق فيكننا علننى طريقن شننيوخ األشنناعرة وعلننى طريقن البيذن
اليت عاش فيكا.
واعرتاك ال يخ ابن باد وجيه ويف حمله.
وقولننك " :لكنننه ياكننت مننن كالمننه هننذا ا ق نرار بد ل ن حننديت رعتبننان علننى م ننروعي التننن
باملكان الذي صلى فيه النيب  وهو املقصو ".
-اأ يل :هذا الاكت منك ْطل على ال يخ ابن باد رمحه اهلل ،والندلي علنى ْطنل فكمنك منا

قننرره ال ننيخ يف املوضننع الننذي أحلننت عليننه ،حيننت صننر ذهبننه يف هننذه القونني فقننال معلقناه
على قول احلاف ابن حَّر يف الات (  " :)143/وق ٍد تنقدم ح رديت رعتبان وسنناله الن رنيب 
أ ٍن يص ننل ريف بنٍيتر ن رنه لريت رخ ننذه مصن نلنى ويرجابن ن الن ن رنيب  يرب ذلرننك فنك ننو حَّن ن ريف التبن ننرر برآ ننا ر
الصاحلرر ".
رلاسمرك اانشيخاابَابرز رمحه اهلل تعليقاه على كالم احلاف :

" ه ننذا ْط ننل ،والص ن نواب م ننا تق نندم يف حاش نني (ب ،)144وغ ننري الن ننيب  يق نناس علي ننه
يف مث هذا.
واحلا أن عمر رض اهلل عنه أرا بالنك عنن تتبنع آ نار األيبيناء ،سند الذريعن يب ال نر وهنو
أعلت ذا ال لن من ابنه رض اهلل عنكما.

وقد أْذ اجلمكور ا رآه عمر ،ولي يف قص رعتبان ما الف ذلك ،أليه يف حديت رعتبنان
قنند قصنند أن يتلسننى بننه  يف ذلننك ،خبننالف آ نناره يف الطننر وموهننا فننان التلس ن بننه فيكننا
وتتبعكننا لننذلك غننري م ننروع .كمننا ل عليننه فعن عمننر ،ور ننا أفوننى ذلننك ننن فعلننه يب السلننو
()1
وال ر كما فع أه الكتاب .واهلل أعلت "
اوف اك ُاانشيخاابَابرزا كم اانااراةأْ :ا

 بيان مقصو عمر رض اهلل عنه من النك عن تتبع ار ار النبوي وأن هذا النك لسدالذريع يب ال ر .
 -4ترجي ال يخ ييكار عمر علنى منا فعلنه ابننه ألن عمنر أعلنت منن ابننه نذا ال نلن وقند
أْذ به اجلمكور -يعين ومنكت الصحاب .-
و شك يف قوله.
ويواف يب ما ذكره ال يخ :استنا عمر -رض اهلل عنه -وغنريه علنى لعنن الننيب  اليكنو
والنصننارق ألهنننت اختننذوا قبننور أيبيننا كت مسنناجد ،وقولننه  علننى سننبي التحننذير  ( :الاْااايُا
انسرع اكت اْأخِاأات ابأخِاانارو ا ولهراشاوراابشاوراوذ اعاراباِ اع ) رواه البخناري منن
حديت أيب هريرة (.)1
وعننن أس سننعيد ا نندري  -رض ن اهلل عنننه  -أن النننيب صننلى اهلل عليننه وسننلت قننال  ( :نتتااوعَا
اليتميها
اراضاباانسا ُا
سابَاااَاكاار ا اوليماشااوراًابشاورااوذ اعاارًاباِ اعااكتا انااياسالييااجحا َ
رنياا:اةرا سيلااناانيهيواوانبىر نا؟ا رلا:افمَا؟ )(.)5

وعن أس واقد الليث رض اهلل عنه قنال  " :خرجبرااعا سيلاانا ل ااناعلي اوسلما نا ا
كب اايَاونح ااَاك اادثرءاعه اادابيي اارا،اونلمش ااركيَاس ااد ةاةعيي ااي اعب اادهراوةبيت ااي ابه اارا
اياطا
أسلحتهماةارلانهراذالاأنياطافمر نرابسد ةافالبراةرا سيلاانا:اأجعا انباراذالاأن ا
كمرانهماذالاأنياطافارلا:ا(ااناأكورا نهراانسبَا ،لتماوانِ انيس ابيادهاكمارا رناتا
( ) ويقال يف كالم النووي ما قي يف كالم احلاف ابن حَّر -غار اهلل لنا وهلما. -
( )4البخاري (.)15 3
( )5البخاري ( ، )1544مسلت (.)4443

ببيا سرائي انميس ا(ااجع انبرا نهراكمرانهماآنه ا رلا نيما يُاْجهلي ا)انتركوَاسابَا
اَاكر ا وليم) ( ).

اةتأس ابرنبو ا." 
اعتور ااراةخرنفاذنكاألن ا ىداأ
 -5قوله " :ونيساف ا ى يا
ّ
فقولننه هنننا " للتلسن " يبطن مننا اسننتنبطه القننار مننن كننالم ال ننيخ بليننه يننرق م ننروعي التننن
باملكان الذي صلى فيه النيب .
مث ايظ ننر اسن نتنباط البخ نناري وفقك ننه العملن ن الن ننافع م ننن ح ننديت رعتب ننان حي ننت أور ه يف ع نندة
أبواب:
 تننرجت لننه يف كتنناب الصننالة يف البنناب ا ننام واألربع ن بقولننه " بنناب يذا ْ ن بيت ناهيصل حيت شاء أو حيت أمر و يتَّس " حديت (.)242
ويف البنناب السننا س واألربع ن قننال" :بنناب املسنناجد يف البيننو  :وصننلى ال نناء بننن عننادب يف
مسَّده يف اره" ،مث ساقه بطوله.
ويف الباب األربع من أبنواب األذان بنوب ملقطنع مننه بقولنه " :بناب الرْصن يف املطنر والعلن
أن يصل يف رحله " حديت(.)441
ويف الباب ا مس من األذان قال " :باب يذا دار ا مام قوماه فلمكت" حديت (.)404
ويف البنناب الثالننت وا مس ن بعنند املا ن تننرجت لقطعن مننن هننذا احلننديت فقننال " :بنناب يسننلت
ح يسلت ا مام " حديت (.)050
ويف الباب الرابع وا مسن بعند املا ن منن األذان قنال " :بناب منن مل ينر السنالم علنى ا منام
واكتانى بتسننليت الصننالة " حننديت ( ،)024وبننوب لننه يف كتنناب التكَّنند بقولننه" :بنناب صننالة
النواف مجاع " حديت (.) 04
وأور ه يف املسادي ،يف فو من شكد بدراه " حديت (.)24 4-2443
وأور ه يف الرقا  -4باب العم الذي يبتسى به وجه اهلل حديت(.)4244
وأور قطع منه يف استتاب املرتدين  -3باب ما جاء يف املتلول حديت(.)4350

( ) رواه أمحد ( ) 4 0/1والرتمذي يف الانت (  ) 4 04وصححه  ،ورواه غريمها .
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ومل يور ه ولو مرة حتت باب التن  ،ولو كايت مسلل التن من موام هنذا احلنديت لبنوب
لننه البخنناري بابناه ْاصناه سننيما يذا كننان يعتقنند كمننا يعتقنند القننار أن التننن أعظننت مقاصنند
احلديت!!
ثماأ ايلانلارائ:ا
يبنندو أيننك تواف ننا النننووي واحل نناف ابننن حَّ ننر يف م ننروعي الت ننن بآ ننار الص نناحل  ،أمننا مه ننا
فيعذران ين شاء اهلل أليه مل ينبكما أحد على ْطذكما.
وأما أيت فدرست يف املدارس السنلاي علنى خمتلنف مراحلكنا وعاي نت السنلاي أكثنر عمنر
وعرف ننت م نننكَّكت احل ننا مث بع نند كن ن ه ننذا وذا تا ننر ننا ق ننرره احل نناف والن ننووي م ننن م نننك
الصننوفي ! ألنني هننذا فتح ناه لبنناب فتن ن يف بننال أكرمكننا اهلل نننك السننلف الصنناحل يف العقينندة
والعبا ة وفقككا من كتاب اهلل وسن رسوله على طريق السلف الصاحل؟!
فوا حسرتاه عليك ل دة اهتمامك بالصوفي والتصوف!!
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البخاري ال يرى مشروعية التربك باألماكن
وال ابن عمر

رلاانار ئا(صا " :)17وقد بوب البخاري يف صحيحه فقنال " :بناب املسناجد النيت علنى
عبد
طر املدين واملواضع اليت صلى فيكا النيب  " وذكر فيه أحا يت فيكا تتبع
اهلل بننن عمننر – رض ن اهلل عنكمننا – هلننذه املواضننع والتننن ننا ،ومثلننه سننامل ابنننه كننان يتحننرق
هذه املواضع.
وياكت من تبويب البخاري ر
وذك ره هلذه املواضع أيه يرق م روعي التن بذلك ".
-اأ يل:

سننا البخنناري حننديت ابننن عمننر م نرا يف هننذا البنناب ،ومل يننر يف احلننديت ي أن ابننن عمننر
كان يصل يف تلك املواضع.
و ياكننت مننن تبويننب البخنناري أيننه يننرق م ننروعي التننن  ،والننذي ينندل عليننه فع ن ابننن عمننر
وواقعه أيه يقصد التلس برسول اهلل  ،و جيود أن ينسى قوي القونايا يف ا سنالم ،وهن
يتب نناع الرس ننول  والتلس ن ب ننه و جي ننود أن يعتق نند في ننه أي ننه يقص نند م ننا يقص ننده الص ننوفي وه ننو
التن .
على أن فع ابنن عمنر هنذا يف حترينه املواضنع النيت صنلى فيكنا الننيب  ليصنل فيكنا أمنر ايانر
به من ب أصحاب حممد  وعلى رأسنكت أبنو بكنر وعمنر وعثمنان وعلن ا لاناء الراشندون
وباق الع رة املب رين باجلن .
فلو كان هذا أمراه م روعاه لقاموا به ولتواتر عنكت يقله كما يف سا ر األمور امل روع .
ينكد عدم م نروعيته أينه مل ينلمر نذا ومل يرشند يلينه رسنول النه  النذي منا تنر ْنرياه ي ل
أمته عليه و شراه ي حذر أمته منه.
وللمسننلت أن يلْننذ املنننع مننن هنيننه  عننن يتبنناع سنننن مننن قبلنننا الننذين كننايوا يتتبعننون آ ننار
أيبيا كت فيَّعلون منكا كنا وبيعاه.
ومن قوله ( :نعَااناانيهيواوانبىر نااْخِواا وي اأنويرئهمااسرجد)(.)1

( ) تقدم خترجيه( ب. ) 4
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ويذا كان هذا الت ديد قد وقع بالنسب لقبورهت فكذلك آ ارهت.
ومننن هنننا هنننى عمننر  عننن تتبننع املواقننع الننيت صننلى فيكننا رسننول اهلل  وأينند فكمننه الصننحاب
احلاضننرون ،وينندْ يف هننذا النك ن التتبننع لألمنناكن الننيت صننلى فيكننا رسننول اهلل  اتااق ناه
قصدا للصالة فيكا ومنكا هذه املواقع.
وابن عمر جمتكد له أجر اجتكا ه ،وين كان أْطنل فلنه أجنر وين أصناب فلنه أجنران والصنواب
مع كبار الصحاب وسا رهت وهديكت هو املوافا لتوجيكا رسول اهلل  اليت أسلاناها.
والرسول  يقول( :اعلييمابسبت اوسب اانخليرءاانراشدةَاانمهدةيَا)

( )

ونشاايخاااس ا ُاك ا ُاجيااداف ا ااث ا افع ا اابااَاعماارا -ض ا ااناعبهماار-اف ا اانتيس ا ا
وانيسيل ا(-112ا-112اطاانير ر )اكي ا رلا -كم اان:-اا
"وكذلك ابن عمر كان يتحرق أن يسري مواضع سنري الننيب ،ويننزل مواضنع منزله،ويتوضنل يف
السار حيت رآه يتوضل،ويصب فون ما نه علنى شنَّرة صنب عليكنا .ومنو ذلنك دنا اسنتحبه

طا ا ن م ننن العلم نناء ورأوه مس ننتحبا،ومل يس ننتحب ذلننك مجك ننور العلماء،كم ننا مل يس ننتحبه ون ااما
ةيعل ا اأكااربراانىااحرب اكااأب ابيااراوعمااراوعثماار اوعل ا اوابااَااسااعيواواعاارذابااَاجو ا ا
وغياارهمانااماةيعلااياااثا اااارافع ا اابااَاعمااراوناايا أوهااسااتحورانيعلاايهاكمااراكاارنيااةتحاارو ا

اتربعت اواال تداءاب .
وذنااكاأل اانمتربعا :اأ اةيعا ااثا اااارافعا اعلا اانيجا اانااِ افعا ،فناذا فعن فعناله علننى

وجه العبا ة شرع لنا أن ياعلنه علنى وجنه العبنا ة،ويذا قصند ختصنيص مكنان أو دمنان بالعبنا ة
ْصصننناه بننذلك،كما كننان يقصنند أن يطننوف حننول الكعب ن وأن يلننتم احلَّننر األسننو وأن
يصننل ْلننف املقننام وكننان يتحننرق الصننالة عننند أسننطواي مسننَّد املدين ،وقصنند الصننعو علننى
الصاا واملروة والدعاء والذكر هنا ،وكذلك عرف ومز لا وغريمها.
وأمنا منا فعلننه اكنت ا تانا ومل يقصننده مثن أن يننزل كننان ويصنل فينه لكويننه يزلنه قصننداه
لتخصيصه بالصالة والنزول فيه.
فناذا قصننديا ختصننيص ذلننك املكننان بالصننالة فيننه أو النننزول مل يكننن متبع ،بن هننذا مننن البنندع
اليت كان ينكى عنكا عمر بن ا طاب.
 -تقدم خترجيه (ب .)51
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كمننا بننت با سنننا الصننحي مننن حننديت شننعب عننن سننليمان التيم ن عننن املعننرور بننن سننويد
قال " :كان عمر بن ا طاب يف سا ار فصنلى السنداة مث أتنى علنى مكنان فَّعن النناس يلتوينه
فيقولننون :صننلى فيننه النننيب  .فقننال عمننر " :نمااراهلااكاأه ا اانيتاارباأنهااماااَّْوعاايااآثاار ا
أنويرئهمافرْخِوهراكبرئساوبيعارًافمَاعرضتان اانى ةافليى او الافليمضا")1(.ا

فلما كان النيب  مل يقصد ختصيصه بالصالة فيه،ب صلى فيه أليه موضع يزوله،ا أناعمارا
أ ااشاار كت افا ا ااي ةاانيعا ااااَاغيااراايافاا انا افا ا ىاادهاناايسااتربعا ابا اْخىااي ا
ذنكاانمير ابرنى ةااَابدعاأه اانيترباانت اهليياابهراونه اانمسلميَاعَاانتشاو ا
بهماف اذنك فيرع اذناكااتشاو ابارنبو اافا اانىاي ةاواتشاو ابارنيهيواوانبىار نافا ا
اناىد الذي هو عم القلب " اهن.
ا او اارلاشاايخاااسا ا ُاأةض ارًافا ا ااجماايعاانيت اارونا( " :)112-111/17وأمننا قننولالسا  :ه جيود تعظيت مكان فيه ْلو ودعاران لكون النيب  رر عنده ؟

فيقال  :ب تعظيت مثن هنذه األمكنن واختاذهنا مسناجد ومنزارا ألجن ذلنك هنو منن أعمنال
أه ن الكتنناب الننذين هنرينننا عننن الت ننبه ننت فيكننا .وقنند بننت " أن عمننر بننن ا طنناب كننان يف
الس نار ف نرأق قومننا يبتنندرون مكاي ناه فقننال :مننا هننذا ؟! فقننالوا :مكننان صننلى فيننه رسننول اهلل 

فقنال :واير ا ل افي ا سايلاانا؟!اأْرةادو اأ اْتخاِوااآثار اأنويارئيمااسارجدا؟!اااَا
أو كت افي اانى ةافليى َااو الافليمض ".
وهذا قاله عمر حور من الصحاب .
ومننن املعلننوم أن النننيب  كننان يصننلى يف أسننااره يف مواضننع،وكان املنمنننون يرويننه يف املنننام يف
مواضع،وما اختذ السلف شيذاه من ذلك مسَّداه و مزاراه ولو فتر هنذا البناب لصنار كثنري منن
يار املسلم أو أكثرها مساجد ومنزارا فناهنت يزالنون ينرون الننيب  يف املننام وقند جناء
يب بيووت ومنكت من يراه رمراراه كثرية وختليا هذه األمكن بالزعاران بدع مكروه .
وأما ما يزيده الكذابون على ذلك مث أن يرق يف املكان أ ر قدم فيقال ( :هذا قدمه ) ومنو
ذلك فكذا كله كذب واألقدام احلَّنارة النيت ينقلكنا منن ينقلكنا ويقنول أهننا موضنع قدمنه كنذب
( )أْرجه عبدا لردا يف مصناه (3- 0/4

)وابن أيب شيب يف مصناه( /540-541/5طبع مكتب الرشد.
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خمتلا،ولننو كايننت حقننا لسننن للمسننلم أن يتخننذوا ذلننك مسننَّداه ومزاراه،ب ن مل يننلمر اهلل أن
يتخننذ مقننام يننيب مننن األيبينناء مصننلى ي مقننام يب نراهيت بقولننه﴿ :اواَّْ يخ ا ُِواْ يااا َّ ي ي ي
يما
َ
اَاا َااارُا بْ ا َاراه َ
ى الًّ ا﴾ا(سننورة البقننرة ،) 41:كمننا أي نه مل يننلمر با سننتالم والتقبي ن حلَّننر مننن احلَّننارة ي
ُا َ

احلَّ ننر األس ننو و بالص ننالة يب بي ننت ي البي ننت احلن نرام،و جي ننود أن يق نناس غ ننري ذل ننك علي ننه
باتانا املسنلم بن ذلنك نزلن منن جعن للنناس حَّناه يب غننري البينت العتيننا أو صنيام شننكر
ماروك غري صيام شكر رموان وأمثال ذلك.
فصخرة بيت املقدس يسن اسنتالمكا و تقبيلكنا باتانا املسنلم ،ب لني للصنالة عنندها
والنندعاء ْصوصنني علننى سننا ر بقنناع املسننَّد .والصننالة والنندعاء يف قبل ن املسننَّد الننذي بننناه
عمننر بننن ا طنناب للمسننلم أفون مننن الصننالة والنندعاء عننندها وعمننر بننن ا طنناب ملننا فننت
البلنند قننال لكعننب األحبننار أيننن تننرق أن أبننين مصننلى املسننلم ؟ قننال :ابٍنر نه ْلننف الصننخرة.
قالْ :الطتك يكو ي يا ابن اليكو ي ! ب أبنينه أمامكنا فنان لننا صندور املسناجد .فبن هنذا
املصن ن ننلى ال ن ننذي تسن ن ننميه العام ن ن ن ( األقصن ن ننى ) .ومل يتمس ن ن ن بالصن ن ننخرة و قبلك ن ننا و صن ن ننلى
عننندها،كيف وقنند بننت عنننه يف الصننحي أيننه ملننا قب ن احلَّننر األسننو قننال " :واهلل يي ألعلننت
أيك حَّر تور و تناع ولو أي رأيت رسول اهلل يقبلك ملا قبلتك ".
وكننان عبنند اهلل بننن عمننر يذا أتننى املسننَّد األقصننى يصننلى فيننه و يننلِت الصننخرة .وكننذلك غننريه
مننن الس نلف .وكننذلك حَّننرة يبينننا وحَّننرة ا لين وغريمهننا مننن املنندافن الننيت فيكننا يننيب أو رج ن
صاحل يستحب تقبيلكا و التمس ا باتاا األ م ب منك عن ذلك.
(
وأما السَّو لذلك فكار،وكذلك ْطابه ث ما اطب بنه النرب مثن قنول القا ن :
اغار يل ذيويب أو ايصري على عدوي ) ،ومو ذلك " اهن.

1

سلمة بن األكوع ال يقصد إال التأسي بالنبي 
ر
وال يقصد التربك

رلاانار ئا(ص)12-17ا

" و بت عن سلم بن األكوع -رض اهلل عنه -أيه كان يتحرق املكان الذي كان يصل فيه
رسول اهلل  ب املنن والقبل :
فا ن الصننحيح عننن يزينند بننن أيب عبينند عننن سننلم رض ن اهلل عنننه أيننه كننان يتحننرق موضننع
ر
ر
املصحف يسب فيه،وذكر أن رسول اهلل  كان يتحرق ذلك املكان(.)1
مكان

ويف رواين يف الصننحي أيو ناه،قال يزينند:كننان سننلم يتحننرق الصننالة عننند األسننطواي الننيت عننند
املصحف،فقلت يا أبنا مسنلت أرا تتحنرق الصنالة عنند هنذه األسنطواي ؟ قنال:رأينت الننيب 
يتحرق الصالة عندها.
قول ن ننه يف الرواين ن ن األوب( :يس ن ننب في ن ننه) أي يص ن ننل النوافن ن ن وتس ن ننمى ص ن ننالة الو ن ننحى أيون ن ناه
بالسبح ..
وقوله يف الرواي األْرق(:عنند األسنطواي ) هن النيت جعلنت علمناه علنى مصنلى الننيب  وهن
اب النبنوي  ،وهن الينوم علنى ن احملنرابر املبنين ر
اليت على الو ر
اقف يف احملنر ر
ياس رنه ملتصنق ه
بننه ،وتسننمى (األسننطواي املخلقن ) مننن ا لننو أي الطيننب ،وكن األسننطوايا مث كايننت ختلننا
يب أعالهننا ،
لكننكت كنايوا ين ٍعن ن ٍنون نذه مننن بينكنا فيخلقوينكننا كلكنا مننن أسنالكا
وكان الصندو الذي فيه املصحف يب جايبكا.
فم ننن أح ننب أن يواف ننا املك ننان ال ننذي ك ننان الن ننيب اهلل  يص ننلى في ننه فليَّع ن ه ننذه األس ننطواي
ر
يقرتب ق ٍدر يمكايرره منكا.
يٍ
صب عينه واملنن على ينه ولٍ ٍ
وور النص عن بع الاقكاء يف استحباب الصالة يف هذا املكان.
ر
املرجاي :أن يف العتبي ما لاظه  :أحب مواضن رع التنان يف مسنَّد رسنول اهلل  مصناله
يق
يف
حينت العمنو املخلنا وقنال ابننن قاسنت :أحنب مواضنع الصنالةر يف مسننَّده 
النا العمو املخلا  ،ويف الارك يف الصف األول.

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

وروق ابن وهنب عنن مالنك أينه سنذر عنن مسنَّد رسنول اهلل  وقين لنه :أي املواضنع أحنب
يليك الصالة فيه؟ قال :أما النافل فموضع مصاله،وأما املكتوب فلول الصاوف".
-اأ يل:ا

ختليننا هننذا العمننو وغننريه لنني مننن عم ن الرسننول  ،و مننن عم ن أصننحابه والتننابع هلننت
باحسننان ،ويمنننا هننو مننن عم ن املتننلْرين ،وهننو وسننيل للسلننو يف هننذه األعمنندة والتمس ن ننا
وا عتقننا فيكننا ،وهننذا ي ننبه عمن أهن الكتنناب الننذي هنننى رسننول اهلل  عنننه ،وْننري اهلنندي
هدي حممد  وشر األمور حمد اوا.
اوأ يل:

ين سننلم بننن األكننوع  مل يقصنند باعلننه هننذا ي التلس ن برسننول اهلل  وايظننر يب قولننه:

(وذكراأ ا سيلااناااكر اةتحرناذنكاانمير ).

فك ينْذ من حتري رسول اهلل  هلذا املكان أن رسول اهلل كان يتن ذا املكان؟!.
أعتقنند أن القننار وغننريه يسننتطيعون أن يقول نوا هننذا فنقننول :وكننذلك سننلم وابننن عمننر
يتنك نان باألمكن ن  ،ويمنننا غاي ن عملكم نا التلس ن برسننول اهلل  الننذي حننت املنننمن عليننه اهلل
تعاب وحثكت عليه رسول اهلل .

ي ي ي
اوَ ُساايني ياانبَّويا َ اا األَُاا َ اانَّا ياِ اةُا ْنيا َُابيرنلَّا يا
قننال اهلل تعنناب خماطبناه الننناس مجيعناه﴿ :افَااِابُياابرنلَّا َ
ي يي
اواَّْويعُاايهُانَ َعلَّ ُيا ْاماَْا ْهتَا ُدو َاا﴾ا(ألعنراف ،) 10:فا هتننداء يب احلننا يف كن جمننال يمنننا
َوَكل َمرْا َ
هو يف اتباع رسول اهلل  وطاعته وحمبته بدون غلو يف ك أمر يتبعه و ون تقصري.

ويقننول  ( :االيااكماارا أةتمااين اأ اال )( )1فعلننى املسننلم أن يتحننروا اتباعننه يف الصننالة يف
أركاهنا وواجباوا ومستحباوا وكياياوا.
ي
ي
َكا ُّ ابَا ْعا َدا
وااابَرسا َي ُي ْمافَاي نَ االاَاأَ ْو ي انَ َعلَا َاالاأ ُ
وقننال  يف شننلن احلن ومناسننكه( :نتَأْ ُخا ُِ َ
َك َّجتي اهِه) ( ).

( ) أْرجه البخاري يف ارذان حديت (  )45ويف األ ب ()4440
( )4رواه مسننلت يف صننحيحه (احل ن  ) 431وأمحنند يف املسننند ( )551/5وأبننو او ( مناسننك  ) 314والنسننا (
مناسك احل .)5444

واملناسننك ت ننم الطنواف والسننع والوقننوف بعرفننا واملبيننت ز لا ن ورمن اجلمننار وامل نرا أن
ياع مث أفعاله وأن يقول فيكا مث أقواله.
و يقص نند رس ننول اهلل  الت ننن ننذه األم نناكن ،و فكم نه أح نند م ننن أص ننحابه و أح نند م ننن
علماء األم األعنالم ،فتحنري سنلم للصنالة يف هنذا املوضنع يمننا هنو للتلسن برسنول اهلل ،
كما يتحرق هو وغريه الصالة يف مقام يبنراهيت ،ويراجنع كنالم شنيخ ا سنالم ابنن تيمين النذي
سبا يقله قريبا(.)1

( ) ايظر (ب )1 -20:من هذا الكتاب.

تكثري القارئ من األسطوانات
بغري أدلة توسع يف الفتـنة

رلاانار ئا(ص:)11-12ا

" ومن ننن األمن نناكن النبوي ن ن يف الروض ن ن ال ن نريا األسن ننطوايا األْرق،وه ن ن :أسن ننطواي الس ن نرير
وأسطواي احلرس،وأسطواي الوفو ،وأسطواي التوب ،وأسطواي التكَّد ،وأسطواي عا
وأس ننطواي عا ن ن  ،كاي ننت تسن ننمى أس ننطواي املكن نناجرين حي ننت كن ننايوا جيتمع ننون عن نندها،وكان
الصننحاب يتحننرون الصننالة عننندها،ذكر ذلننك احلنناف ابننن حَّننر يف الاننت لكنننه – رمحننه اهلل-
التب عليه األسطواي املخلق اليت ه علت على مصلى النيب  بلسطواي عا .
روي يف أس ننطواي عا ن ن أهن ننا عن نند املك ننان ال ننذي ق ننام في ننه  يص ننل الان نرا بع نند حتوين ن
القبل ،صنلى عننندها بوننع ع ننرة مث تقنندم يب مصناله املعننروف وكننان جيعلكننا ْلننف ظكننره وأن
وأن
أب ننا بك ننر وعم ننر والن نزبري وابن ننه عب نند اهلل وع ننامر ب ننن عب نند اهلل ك ننايوا يص ننلون يليك ننا
املكاجرين من قريش كايوا جيتمعون عندها،وكان يقال هلا جمل املكاجرين ".
ا-اأ يل:

مل يق ننت الق ننار ل ننيال ًًاعل ننى م ننروعي االت ننن بلس ننطواي الس نرير وأس ننطواي احل ننرس وأس ننطواي
الوفو وأسطواي التوب وأسطواي التكَّد.

او ّأارا ين :ا

" وأسننطواي عا ن كايننت تسننمى بلسننطواي املكنناجرين حيننت كننايوا جيتمعننون عننندها وكننان
الصحاب يتحرون الصالة عندها .ذكر ذلك احلاف ابن حَّر -رمحه اهلل."-
-اأ يل:

مل يق احلاف ابن حَّر -رمحه اهلل :-وكنان الصنحاب يتحنرون الصنالة عنندها ،وهناكت كنالم
احلنناف ابننن حَّننر -رمحننه اهلل -متحنند اه ع نن األسننطواي الننيت كننان سننلم بننن األكننوع يتحننرق
الصالة يليكا.
اارل" :واألسننطواي املننذكورة حقننا لنننا بعن
تعننرف بلس ننطواي املكنناجرين ،ق ننال :ورروي عننن عا ن أهنننا كاي نت تقننول " :ل ننو عرفكننا الن نناس
م ننا نا أهنننا املتوسننط يف الروض ن املكرم ن  ،وأهنننا

ضنطربوا عليكننا بالسننكام" وأهنننا أسنروا يب ابننن النزبري فكننان يكثنر الصننالة عننندها ،مث وجند
يف تنناريخ املدينن بننن النَّننار ودا " :أن املكنناجرين مننن قنريش كننايوا جيتمعننون عننندها" .وذكننره
قبله حممد بن احلسن يف أْبار املدين " .فت الباري ( .)111/
وقد أحال القار يب هذا املوضنع منن الانت  ،فلينت تنرق أن احلناف مل يقن  :وكنان الصنحاب
يتحرون الصالة عندها.
وأن كالمه يايد املرا ذه األسطواي  :األسنطواي النيت كنان سنلم بنن األكنوع يتحنرق الصنالة
عندها.
و يريد ما يسميه القار بلسطواي عا  ،و أ رق ملاذا يكثر من عند األسنطوايا وبسنري
أ ل  ،ولع القصد توسيع ا رة التنكا للخرافي !
و ين  " :وأهنا تعرف بلسطواي املكاجرين".

ا-اأ يل :مل يست لنا احلاف شيخه و ليله!
و اايلاانحاارف  ":مث وجنند ذلننك يف تنناريخ ابننن النَّننار ودا أن املكنناجرين مننن قنريش كننايوا
جيتمعون عندها وذكره قبله حممد بن احلسن يف أْبار املدين ".
اأ يل :يبعد أن عمدة ابن النَّار يمنا هو حممد بنن احلسنن ،وحممند بنن احلسنن هنذا هنوابن دبال .
قال الذهيب يف ترمج حممد بن احلسن " :قال أبو او  :كذاب".
وقن ننال ن ننىي" :لن نني بثق ن ن " .وقن ننال النسن ننا واألد ي" :من ننرتو " .وقن ننال أبن ننو حن ننامت" :واه ن ن
احلديت" .وقال الدارقطين وغريه" :منكر احلديت " .امليزان (.)1 2/5
وقال احلاف ابن حَّر يف التقريب " :كذبوه ".
ومن املنكرا ما ينسب لعا  " :أهنا أسروا يب ابن الزبري " فحاشاها من ذلك.
و يلاانار ئ " :لكنه –رمحه اهلل ( -يعنين احلناف ) التنب علينه األسنطواي املخلقن النيت هن

علت على مصلى النيب بلسطواي عا

".

-اأ اايل :قنند سننبا لننك أن مننا يسننميه القننار بلس نطواي عا ن ْطننل ،وأن احلنناف

ياننر

بينكمننا ،ولنني للقنناري لي ن علننى ي بننا أسننطواي عا ن و علننى اجتمنناع املكنناجرين يليكننا

6

ولي له لي على األسطواي املخلق  ،وقد التبست عليه األمنور ،و أقنول  :يينه يلنب علنى
الناس.
و اايلاانااار ئ " :وروي يف أسننطواي عا ن أهنننا عننند املكننان الننذي قننام فيننه النننيب  يصننلى

الارا بعد حتوي القبل صلى عندها بوع ع رة.
مث تقدم يب مصاله املعروف ،وكان جيعلكا ْلف ظكره.
وأن أبا بكر وعمر والزبري وابنه عبد اهلل وعامر بن عبد اهلل كنايوا يصنلون يليكنا ،وأن املكناجرين
من قريش كايوا جيتمعون عندها ،وكان يقال هلا جمل املكاجرين ".
-اأ يل :يثبت ش ء يسمى أسطواي عا .

مث ملنناذا مل يننل لنننا القننار بلسنناييده بننا هننذه األسننطواي ؟! ،وأسنناييده أن الصننحاب  :أبننا
بكننر وعمننر...اخل كننايوا يصننلون عننندها ؟! ،وأسنناييده أن املكنناجرين مننن قنريش كننايوا جيتمعننون
عندها ،وكان يقال هلا :جمل املكاجرين؟!
ملنناذا مل يننل باألسنناييد ويكتان بقولننه :روي؟! ،وهن تثبننت عننند طننالب احلقيقن واحلننا هننذه
األمور العظيم بن (روي)؟! لو ا سنا لقال من شاء ما شاء!!
وكي ننف تتا ننا ه ننذه ال نندعوق ال ننيت فيك ننا أن الص ننحاب ك ننايوا يعلم ننون ه ننذه األس ننطواي ويص ننل
بعونكت عنندها وجيتمنع املكناجرون عنندها منع الندعوق أن عا ن أْاتكنا عننكت وأسنروا علننى
ابن الزبري.
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اعتماد القارئ على رواية راو مرتوك وآخر جمهول

رلاانار ئا(ص:)11ا
(
"روق الطناي يف األوسط عن عا رض اهلل عنكنا أن رسنول اهلل  قنال:
ين باملسننَّد لبقعن قربن هننذه األسننطواي لننو يعلننت الننناس مننا صننلوا فيكننا ي أن تطننري هلننت قرعن )
وعنن نندها مجاع ن ن من ننن أبنن نناء الصن ننحاب وأبنن نناء املكن نناجرين فقن ننالوا :ين ننا أم املن نننمن ! وأين ننن ه ن ن ؟
فاستعَّمت عليكت ،فمكثوا عندها مث ْرجوا ،و بت عبند اهلل بنن النزبري ،فقنالوا :يهننا سنتخنه
بننذلك املكننان ،فننارمقوه يف املسننَّد حننىت ينظننروا حيننت يصننل  ،فخنريب بعنند سنناع فصننلى عننند
األسننطواي الننيت واسننط ( )1ب ن القننن واملنننن عننن ينكننا يب املنننن أسننطوايتان وبينكننا وب ن املنننن
أسطوايتان وبينكا وب الرحب أسطوايتان وه واسط ب ذلك وه تسمى أسنطواي القرعن .
أقول  :ومسيت أسطواي عا ألج هذا ا ن ".
-اأ ايل:

هذا احلديت رواه الطناي قنال" :حند نا أمحند يعنين بنن نىي احللنواي ننا عتينا بنن يعقنوب ننا
ابنا املنذر عبد اهلل و حممد،عن ه ام بن عروة عن أبيه عن عا ن أن رسنول اهلل  بنه ،ويف
يسنا ه حممد بن املنذر ،وهو مرتو ".
كتب حديثه ي على سبي ا عتبار".
قال ابن حبان" :
وقال احلاكت" :يروي عن ه ام بن عروة أحا يت موضوع ".
وقال أبو يعيت" :يروق عن ه ام أحا يت منكرة" .امليزان ( )21/2واللسان(.)532/1
وأْوه عبد اهلل مل أقف له على ترمج !
وشننيخكما عتيننا بننن يعقننوب ال نزبريي و ق ن النندارقطين ،وذكننره ابننن حبننان يف الثقننا لكنننه مل
يعرف يسبه ،وقال الساج  :روق عن ه ام بن عروة حنديثاه منكنراه ،وروق حنديثاه عنن مالنك
يف السننار ووهننت فيننه " .لسننان املينزان ( ،) 54/2وايظننر احلننديت يف جممننع البحنرين يف دوا نند
املعَّم (.)432/5

( ) كذا (!) ولعله سقط هنا كلم ( ه ).
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فكننذا هننو حننال حننديت عا ن يف هننذه األسننطواي  ،و أ ري ه ن عننند القننار معرف ن وقنندرة
على راس األحا يت اليت ت ا يف هذه املوضوعا النيت ينتحم هلنا ويننا ي نا أو هنو
ياقد ذلك؟! وعلى كال األمرين يقال له:
فا ا ا اكب ا ااتاالاْ ا ااد افتل ا ااكااى ا اايو ا

و اكب ا ااتاْ ا ااد افرنمىيا ا ااو اأعظ ا ااما

وقد تقدم الكالم على األسطواي اليت ينسبكا القار يب عا

فال يعيد الكالم عليكا.
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اعتماد القارئ على حديث جابر 
وفيه علل يف إسناده ومتنه

رلاانار ئا(ص:)11ا

" و بننت عننن جننابر بننن عبنند اهلل  -رضن اهلل عنننه  -أيننه كننان يننلِت مسننَّد الاننت الننذي علننى
اجلب ن يتح ننرق الس نناع ال ننيت ع ننا فيك ننا الن ننيب  عل ننى األح نزاب ويتح ننرق املك ننان – أيو ناه –
ويقول " :ومل يننزل يب أمر مكت غا ي توْيت تلك الساع فدعو اهلل فينه بن الصنالت
يوم األربعاء ي عرفت ا جاب ".

-اأ يل:اا

كيف يثبت هذا احلديت وفيه عدة عل :

األونا ا  :يف يس نننا ه كثي ااراب ااَازة اادااألس االم  ،ق ننال أب ننو درعن ن " :ص نندو في ننه ل ن " .وق ننال

النسا  " :ضعيف ".
وروق ابن الدورق عن ىي" :لي بذا  ،ومرة قال :صاحل".
وروق ابن أيب مر عن  " :ق ".
وقال ابن املديين" :صاحل ولي بقوي ".
وقننال ابننن عنندي " :ومل أر اننديت كثننري بلس ناه " .ايظننر :املي نزان ( )242/5ووننذيب الكمننال
(.) 1/42
وقال الذهيب يف الكاشف " :قال أبو درع  :صدو فيه ل ".
وقال احلاف ابن حَّر " :صدو ط ء ".

انثرني  :يف يسننا ه عوداانابَاعوداانركمَاباَاكعاباباَاارناك ،قنال ابنن أيب حنامت" :عبند

اهلل بن عبد الرمحن بن كعب بن مالك روق عنه عبد اهلل بن حممد بن عقين مسعنت أيب يقنول
ذلك".
وقنال أيوناه" :عبنند اهلل بننن عبنند الننرمحن بننن عبنند اهلل بننن كعننب بننن مالننك األيصنناري :روق عننن
عمننه معق ن  ،روق عنننه عبنند اهلل بننن قدام ن اجلمح ن مسعننت أيب يقننول ذلننك .قننال أبننو حممنند:
روق أيواه عن جابر بن عبد اهلل" .اجلر والتعدي (.)31/1
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وقال البخاري رمحه اهلل يف التاريخ الكبري " :عبد اهلل بن عبند النرمحن بنن كعنب بنن مالنك عنن
أبيه روق عنه عبد اهلل بن حممد بن عقي وعاصت بن عبيد اهلل ".
وترجت له ابن حبان وقال " :يروي عن أبيه وعاصت بن عبيد اهلل " .الثقا (.)5/1
فكذا حال عبد اهلل بن عبد الرمحن هذا عند البخاري وأيب حامت وابنه وعند ابن حبان.
وقال البخناري " :عبند اهلل بنن عبند النرمحن بنن عبند اهلل بنن مالنك األيصناري مسنع معقنال روق
عنه عبد امللك بن قدام " ،وهذا رج آْر عند البخاري.
وظاهر من ترمج هن ء األ م هلذا الرج  :أيه جمكول احلال (مستور).
ويسنا هذا حاله يقال يف متنه :ضعيف ،و يقال فيه :بت!!
وانعل اانثرنث  :االخت فاعليا افا اااسابرو فتنارة يروينه كثنري بنن ديند عنن عبند اهلل بنن عبند

الننرمحن بننن كعننب بننن مالننك ،وتننارة يرويننه عبينند اهلل بننن عبنند ا ينند احلنان عننن عبنند الننرمحن بننن
كعب بن مالك عن جابر .ايظر الطبقا بن سعد (.)15/4
وكذلك يرويه عبد امللك بن عمرو عن كثري بنن ديند عنن عبند النرمحن بنن كعنب بنن مالنك عنن
جابر بنحوه .التمكيد (.)44 / 3
وانعل ا اانرابع ا  :اض ا راب اف ا اانمااتَ فكننو مننرة يقننول :ين عنناء النننيب  كننان يف مسننَّد

الا ننت  ،وت ننارة يق ننول :يف مس ننَّد قب نناء ،و الثن ن يق ننول :يف مس ننَّد األحن نزاب ،وراج ننع كت نناب
املساجد السبع أليب جابر عبد اهلل بن حممد األيصاري (ب.) 1- :
فقنند ذكننر كث نرياه مننن مصننا ر هننذا احلننديت وأوجننه ا ْننتالف علننى كثننري بننن دينند يف ا سنننا
واملنت ،وقد راجعت بع مصا ره لالطمذنان.
ويذ قنند تبن للقننار الكننر ضننعف هننذا احلننديت يسنننا اه ومتنناه ومننا فيننه مننن عل ن  ،فكن جيننود
ألحنند ا حتَّننايب بننه يف قونني فرعي ن  ،فو ناله عننن أن تكننون عقدي ن (التننن ) طاملننا حننذر مننن
مثلكننا رسننول اهلل  وحننذر منكننا ا ليا ن الراشنند عمننر بننن ا طنناب وافق ن مننن حوننره مننن
أصحاب حممد  وطاملا حذر منكا العلماء الناصحون؟!
وظكر ار ار السيذ ملخالااوا من تصرفا الكثري من أه البدع وجكال مقلديكت!!
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استنتاج باطل ال جيوز نسبته

إىل أصحاب حممد  وتابعيهم

رلاانار ئا(ص:)12-11ا

" فاذن من الصحاب  عبد اهلل بن عمر وأبوه عمر بن ا طاب كان مع النيب  هو وأبنو
بكننر يف بيننت رعتبننان بننن مالننك وشننكدا الواقعن وفيكننا أقننر النننيب  رعتبننان علننى التننن باملكننان
الننذي صننلى فيننه  ولننذلك مل ينق ن أن عمننر أيكننر علننى ابنننه عبنند اهلل شنندة تتبعننه لألمنناكن
النبوي وتنكه ا ،ب مل ير عن أي أحد من الصحاب أيه أيكر علينه ذلنك فكنت وين مل ينقن
عنكت أيه كنايوا ياعلنون ذلنك مثلنه لكنن عندم ييكنارهت يندل علنى م نروعي فعلنه – رضن اهلل
عنننه – ومننن الصننحاب أيو ناه سننلم بننن األكننوع كمننا بينننا وجننابر بننن عبنند اهلل ور عنننه النننص
ب ننالتن باملك ننان ال ننذي ع ننا في ننه الن ننيب  وص ننلى في ننه واس ننتَّيب ل ننه كم ننا ذكري ننا آيا ناه و ننذه
النصوب الثابت يبدو لنا أيه مذهب سا ر الصحاب وين مل يرو عنكت بالتاصي .
ومثلننه القننول يف تننابع املدينن  ،فقنند ور يف البخنناري أن سننامل بننن عبنند اهلل بننن عمننر كننان مثن
أبيه يتحرق تلك األماكن النبوي .
ومل ننا تتب ننع أم ننري املدينن ن عم ننر ب ننن عب نند العزي ننز ع ننام (03ه ن ن) أو بع نندها ه ننذه األم نناكن النبوين ن
مل ينكننر عليننه أحنند مننن التننابع باملدينن  ،و مننن الصننحاب وكننان بقن منننكت سننت مننن صننسار
الصحاب ( ) ،ب يق أهنت أعايوه على ذلك و لوه على تلك األماكن.
وم ننروعي التننن باألمنناكن النبوين هننو مننذهب البخنناري كمننا ذكريننا ومننذهب البسننوي والنننووي
وابننن حَّننر ب ن هننو مننذهب ا مننام أمحنند – رمحننه اهلل – وقنند اسننتدل ا مننام علننى ذلننك بننلن
الصننحاب كننايوا سننحون أيننديكت برماين املنننن يرتكننون باملوضننع الننذي مسننته ينند النننيب  ،وهننو
أن يننق
مذهب ا مام مالك فقد روق أبو يعيت يف احللي أن هنارون الرشنيد أرا
منن النيب  ويتخذه منن جنوهر وذهنب وفون فقنال لنه مالنك " :أرق أن حتنرم النناس منن

( ) مننا كننان موجننو اه عننند بننناء عمننر بننن عبنند العزيننز ملسننَّد رسننول اهلل مننن أصننحاب رسننول اهلل ي ال ن مننن صننسار
الصننحاب  ،وأمننا املسنناجد فلننت يثبننت أن عمننر بننن عبنند العزيننز قننام ببنا كننا كمننا تقنندم بيننان ذلننك فوناله عننن حوننور بعن
الصحاب والتابع هلذا البناء املزعوم ومعاويتكت لعمر بن عبد العزيز.
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أ ر النيب  ،وسبا يق كالمه يف استحباب صالة النافل يف مكان مصاله  منن مسنَّده
".
-اأ يل:اا

 -1قنند سننبا بيننان عنندم م ننروعي التننن اباألمنناكن وبيننان بطننالن اسننتد ل الق نار وضننعف
أ لتن ننه وبي ننان بطن ننالن تعلق ننه بالص ننحاب يف مس ننلل الت ننن باألمن نناكن وأن م ننا فعلن ننه اب ننن عم ننر
وسلم بن األكوع ر
وعتبان بن مالك يمنا هو من باب التلس .
وأن م روعي التلس به  يف األمكن لي على يطالقه ويمنا يف األمكن النيت قصند الرسنول
 التعبد فيكا ،وأن تتبع ابن عمنر لألمناكن النيت ينزل رسنول اهلل  فيكنا اتااقناه قصنداه أمنر
قد ايار به ابن عمر من ب أصحاب رسول اهلل  أكابرهت وأصاغرهت ،وذلنك منن األ لن
الواضح على عندم م نروعي هنذا التتبنع منن ابنن عمنر ،وهنو اجتكنا مننه يف غنري حملنه.وتقندم
أن عمر ابن ا طاب ا ليا الراشد قد أيكر ذلك على من ياعله وأقره الصحاب احلاضرون.
- 4مل يقت القار
 يف بيت رعتبان.
 -1طلننب رعتبننان بننن مالننك مننن النننيب  أن يصننل يف بيتننه ليَّعن ذلننك مسننَّداه ،ينندل
عل ننى أن قص نند رعتب ننان الت ننن بالص ننالة يف ه ننذا املس ننَّد ،ويمن ننا يقص نند التلك نند م ننن قبلن ن ه ننذا
املسَّد حسب ما يظكر من حاله ،كما يقصد التلس بالنيب  ،وقد تقدم بيان ذلك.
والنيب  مل يقر رعتبان على التن ويمنا أقره على التلس .
لياله على حوور ابن عمر مع بع

الصحاب الذين حوروا صنالة الننيب

-1وقوله " :ومل ينق أن عمر أيكر على ابنه عبد اهلل " فيه يظر من وجوه:

اأ -عدم يق ييكار عمر على ابنه يدل على أيه أقره ،وكيف ينكر على من ياع مثن
فع ابنه ويقر ابنه؟ حاشاه وحاشا من هو ويه من هذا الاع .
وهذا ين ي يب اوام عمر – رضن اهلل عننه – باحملابناة بننه وهنو الصنداع بناحلا ،و يسنلك
فَّاه ي سلك ال يطان فَّاه غري فَّه ،فال جيود أن ينسب يليه ما يدعيه القار .
ب -ومنكننا :احتمننال أن عمننر مننا كننان يعلننت أن ابنننه ياعن هننذا ،بن قنند يكننون الصننحاب
ا
مجيعاه يعلمون هذا ،فقد يعمن ا يسنان العمن النذي ينرق أينه يقربنه يب اهلل و يطلنع علينه
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غننريه ،كمننا كننان أبننو هريننرة -رضن اهلل عنننه -ياعن  ،فقنند روق مسننلت باسنننا ه( )1يب أيب حننادم
قال " :كنت ْلف أيب هريرة وهو يتوضل للصالة ،فكان د يديه حىت تبلغ يبطه ،فقلت :يا
أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال :يا بين فروخ! أيتت هاهنا ،لو علمت أيكت هاهنا منا توضنل
هذا الوضوء ،مسعت ْليل يقول( :اْولغاانحلي ااَاانمناَاكي اةولغاانيضيء )".

 -2تمن أن ابنن عمنر منا كنان ياعن هنذا يف أول حياتنه يف عكند أيب بكنر وعمنر مث طنرأ لننه

ينوع اجتكنا أن ياعلنه وهنذا احتمنال معقنول ألن الرجن طنال عمنره بعند أبينه حينت تنويف عننام
ال وسبع بينما تويف أبوه يف عام ال وع رين ،فالار ب وفاتيكما سون عاماه.
ور ا ما كان ب أن يقتدق به يف هذا الاع  ،ولذا مل يطلع على عملنه ي سنامل ابننه ومنو ه
يننافع ،هننذا مننع أن قصننده التلس ن وحاشنناه أن يكننون علننى سنننن مننن قبلنننا يف السلننو والتننن
بار ار املن ي يب الوالل وال ر .
وقوله " :ومل ير عن أحد من الصحاب أيه أيكر عليه..اخل".
اأ يل:اها الدلي أن الصحاب قد اطلعوا على فع ابن عمر هذا مث أقروه ،واحتمال أيه كان ا
هذا العم وار وقد سبا.
ومنن رمنن الصنحاب كنان يرافقنه يف سناره ويراقنب حركاتنه؟! هنذا شن ء بعيند فقند يسنافر الرجن
ويعمن أعمننا ه يطلننع عليكننا غننريه ،سننيما هننذا العمن الننذي دجننر عنننه أبننوه مث اجتكنند يف
فعله.
-4

وقولكا":وعدم ييكارهت (يعين الصحاب ) يدل على م روعيته".

اأ اايل  :س ننبحان اهلل أم ننر م ننروع يع ننرك عن ننه الص ننحاب يعراضن ناه كلي ناه مث يك ننتت ب ننه ا ل ننوف

ويقومون به ويدافعون عنه سبحان اهلل مرة أْرق وافكت من ق كالمك !!
وتعلقننه بعمن سننلم بننن األكننوع مننن حتريننه الصننالة عننند اسننطواي املصننحف الننيت كننان ي نناهد
رسول اهلل  يتحرق الصالة عندها قد تقدم أن عملنه هنذا منن التلسن وا قتنداء امل نروع
من باب التن املمنوع.

( ) يف الطكارة حديت (.)414
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وأما تعلقه بعم جابر فقد تقدم بيان ضعف حديثه وعلله ،مث على تسليت بوته فلني عملنه
من باب التن املزعوم.
و ينا ا  " :و ننذه النص ننوب الثابتن ن يب نندو لنن نا أين نه م ننذهب س ننا ر الص ننحاب وين مل ي ننرو ع نننكت

بالتاصي ".

-اأ يل:اهذه عوق كبرية تقدم بطالهنا وبنراءة الصنحاب منكنا ،وأن منا تعلنا بنه منن حنديت

ابن عمر وحديت سلم بن األكوع وين صحا فلي فيكما ل على التنن النذي هننى عننه
عم ننر ألي ننه من نن يتب نناع أهن ن الكت نناب ،وهن ننى الن ننيب  ع ننن اخت نناذ قن ننه مس ننَّداه ولع ننن اليك ننو
والنصارق ألهنت اختذوا قبور أيبيا كت مساجد.

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

فكننذه األحا يننت ياقننه الاطننن منكننا حتننر تتبننع ار ننار للتننن ننا وأيننه مننن سنننن مننن قبلنننا ب ن
أشدها ْطراه وأقواها ت بكا ن قبلنا فكيف يكون هذا مذهب سا ر الصحاب ؟!
يزهكت اهلل عما ينسبه يليكت القار !!

و ينا  " :ومثلننه القننول يف تننابع املدينن  ،فقنند ور يف البخنناري أن سننامل بننن عبنند اهلل بننن عمننر
كان مث أبيه يتحرق تلك األماكن ".
-اأ يل:ا

سننبحان اهلل ،كيننف تنسننب فعن شننخص واحنند يب تننابع املدينن كلكننت وهن جيننود هننذا شننرعاه
وعقاله ولس ؟.
مث لي عند لي على أن ساملاه كان ياع هذا تنكاه.
و ين ا  " :وملننا تتبننع أمننري املدين ن عمن نر بننن عبنند العزيننز عننام (03هن ن) أو بعنندها هننذه األمنناكن
النبوي ن مل ينكننر عليننه أحنند مننن التننابع باملدين ن و مننن الصننحاب وكننان بق ن منننكت سننت مننن
صسار الصحاب  ،ب يق أهنت أعايوه و لوه على تلك األماكن ".
ا
ا
( ) تقدم خترجيه (ب .)22
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اأ يل:تقنندم أن هننذا النق ن مل يثبننت ومننع هننذا فلنني فيننه أن البنناق مننن صننسار الصننحاب أعننايوه،
ولنني فيننه أن التننابع أعننايوه ،والظنناهر أي نه مل يكننن يف عكنند و ي ن عمننر بننن عبنند العزيننز مننن
صسار الصحاب على قيد احلياة ي ال وهت:
 .السا ب بن يزيد3 ( ،هن ).
 .4وحممو بن لبيد34( ،هن).
 .5وحممو بن الربيع33 ( ،هن ).
ولو بت هنذا النقن السرينب فلني هننا لين علنى أهننت لنوا عمنر بنن عبند العزينز علنى هنذه
األماكن وأعايوه.
ينا  " :وم ننروعي التنن باألمنناكن النبوين هننو منذهب البخنناري كمنا ذكريننا ،بن هننو مننذهب

البسوي النووي وابن حَّر ،ب هو مذهب ا مام أمحد -رمحه اهلل." -
اأ اايل :جيننود يسننب جتننويز التننن باألمنناكن يب البخنناري رمنن يقلننه لعمن ابننن عمننر وقصنرعتبان بن مالك!
فنقلننه ين ل علننى شن ء فامنننا ينندل علننى أيننه يننرق م ننروعي التلسن بالصننالة يف موضننع صننلى
فيه النيب .
وأمننا ا مننام أمحنند فلننت يعننرف عنننه ي جتننويز من رماين املنننن(،)1و جيننود أن ينسننب يليننه جنواد
التن ذه املساجد ومنكا املساجد السبع .
وأمننا مالننك فقنند ظلمتننه بقولننك" :وهننو مننذهب مالننك" مننع أن مذهبننه كراه ن التمس ن بنناملنن
والقنن!! وتقنندم النقن عنننه وعننن علمنناء املدينن أهنننت كننايوا يكرهننون يتيننان تلننك املسنناجد وتلننك
ار ننار باملدينن  ،وتقنندم النقن عننن ابننن تيمين ييكنناره تتبننع ار ننار والبننناء عليكننا ،بن تقنندم النقن
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 !
ينك " :واستدل ا مام على ذلك بلن الصحاب كايوا سحون أيديكت برماي املنن".

( ) وقد احرت منن النيب  وعم منن آْر بدله ،مل سه النيب  و ْطب عليه ،فمن يتن اليوم باملنن املوجو
فامنا يتن بآ ار غريه!!

66

اأ يل:افنان كنان عنند يقن صنحي عننه فبن لننا مصندر بناجلزء والصنحيا وي فامللْنذعليك كبري!
وقصن يرا ة الرشننيد يقن
من أ ر النيب ."

املنننن وتوجيننه ا مننام مالنك يب تركننه بقولننه " :أرق أن حتننرم الننناس

مل تثبت هذه القص ألن أبا يعيت( )1رواها من طريا انماداُابَاواوو متكلت فيه.

قال ابن أيب حامت " :مسعت منه صر وتكلموا فيه" .اجلر والتعدي ( .)545/0
وقننال الننذهيب فيننه" :قننال النسننا يف الك ن  :لنني بثق ن  .وقننال ابننن يننوي وغننريه تكلمنوا فيننه.
وقال حممد بن يوي البيكندي :كان فقيكناه مل يكنن بناحملمو يف الرواين (405ه ن)" املينزان
(.) 14- 11/2
و ين ا ا ا اك " :وس ن ن ننبا يق ن ن ن ن كالم ن ن ننه يف اس ن ن ننتحباب ص ن ن ننالة النافل ن ن ن ن يف مك ن ن ننان مصن ن ن نناله 

من مسَّده " .
-أ يل:اا

يذا أجنناد ا مننام مالننك الصننالة يف مصننلى النننيب  الننذي كننان يتحننرق الصننالة فيننه كمننا يف
حديت سلم بن األكوع تلسياه بالنيب .
فك جيود لنك أن تنسنب يب هنذا ا منام أينه جيينز التنن يف املسناجد الكثنرية واألمناكن غريهنا
اليت تدعى أن النيب صلى فيكا أو م ى فيكا أو وجد فيكا؟!
لق نند توس ننعت كث ن نرياه يف يس ننب هن ننذا امل ننذهب يب الص ننحاب أحياي ن ناه ويب بعو ننكت أحياي ن ناه ويب
التننابع أحياي ناه ويب كب ننارهت أحياي ناه ،وك ن ذل ننك يثبننت ع نننكت ،وم ننا هكننذا ي ننا س ننعد ت ننور
ا ب !!
رلاانار ئا(ص:)12-12اا

" ودننا يالحن يف هننذا البنناب أيننه منننذ بن عمننر بننن عبنند العزيننز املسنناجد النبوين علننى املواضننع
اليت صلى فيكا النيب  وذلنك عنام ( )03منن اهلَّنرة  ،وأجينال العلمناء تنرتق باملدينن النبوين
منذ عصر التابع مل ينق أن أحداه أيكر التنن بالصنالة يف هنذه املسناجد أو طالنب ندمكا

( ) حلي األولياء (.) 4/5
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ويدالتكننا بننلي ذريع ن ا كايننت مل نندع ش ن ء مننن هننذا ي اليننوم ،وجنند مننن ينننا ي بننذلك مننن
امل ايخ ،وينلف فيه الرسا ".ا
-اأ يل:اا

 -1تسمي غري مسَّد رسول اهلل  باملساجد النبوي
 -1ين " :وذلك يف عام ( )03من اهلَّرة".

أعرفكا ي عن القار !

اأ يل :قد تكرر منه ذلك وفيه يظر من جكت :األون  :هذا التحديد بعام (03هن ).
وانثرنيا ا  :جزم ننه ب ننلن عم ننر ب ننن عب نند العزي ننز ق نند ب ن ه ننذه املس نناجد الكث ننرية يف ع ننام (03ه ن ن)
واملع ننروف الثاب ننت املت ن نواتر ع ننن عم ننر ب ننن عب نند العزي ننز ه ننو بن نناء املس ننَّد النب ننوي فق ننط ب ننلمر
الوليد بن عبد امللك ا ليا آيذا .
قننال شننيخ ا سننالم ابننن تيمين – رمحننه اهلل  " :-ومننن املعلننوم املتنواتر أن ذلننك كننان يف ْالفن
الولينند بننن عبنند امللننك وكننان بعنند بوننع ومثنناي وقنند ذكننروا أن ذلننك كننان سننن يحنندق وتسننع
وأن عم ن ننر ب ن ننن عب ن نند العزي ن ننز مك ن ننت يف بنا ن ننه ن ننالع س ن ننن " كت ن نناب ال ن ننر عل ن ننى األْن ن ننا
(ب.) 50
و يلاانار ئ " :وأجيال العلماء ترتق ( يعين من التاريخ السنابا ) باملدينن النبوين مننذ عصنر

التننابع مل ينق ن أن أحننداه أيكننر الت نن بالصننالة يف هننذه املسنناجد أو طالننب نندمكا ويدالتكننا
بننلي ذريع ن كايننت ،مل نندع ش ن ء مننن هننذا ي اليننوم وجنند مننن ينننا ي بننذلك مننن امل ننايخ
وينلف فيه الرسا ".
-اأ يل:

مل توجنند هننذه املسنناجد يف عصننر التننابع ومل يثبننت أن عمننر بننن عبنند العزيننز قننام ببنا كننا وهننذا
التاريخ الذي ذكرته وذكر شيخ ا سالم ْالفه يمنا هو تاريخ بناء مسَّد الرسول .
و تستطيع أن تثبت باألساييد الصحيح مىت بنيت هذه املساجد ْاص يف القرون املاونل

اليت شكد هلا رسول اهلل  با ريي  ( :خيراانبرسا رن اثماانِةَاةلينهماثمااناِةَاةلاينهما
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ثماةأْ ابعدهماأنرساةشهدو اوالاةستشاهدو اوةباِ و اوالاةيفاي اوةيثارافايهماانسامَ
)(.)1
و ك ننن وج ننو أوهل ننا عل ننى أي نندي ال ننرواف  ،مث ن مس ننَّد عل ن ومس ننَّد س ننلمان -رضن ن اهلل
عنكما -نت قنلدهت الصنوفي فلكملنوا املساجد السبع يف العصور املتلْرة.
و ينك" :مل ينق أن أحداه أيكر التن بالصالة يف هذه املساجد".
-اأ يل:اا

ين هذا الكالم غري صحي .
فقد حذر رسول اهلل  أمته من أن تسري على سنن من قبلنا من األمت كاليكو والنصارق.
وهنى عمر بن ا طاب  من يتتبع مث هذه ار ار وأقره كبار الصحاب وغريهت .ا

-ا اارلاااااارُااحماادابااَاوضاار اانارتو ا ا -كم ا اان-اف ا اكترب ا ااااراجاارءاف ا اانواادعا

(ص)21-21اارانى :اا

"وكاار اارنااكابااَاأنااساوغياارهااااَاعلماارءاانمدةب ا اةيرهااي ا ْياار اْلااكاانمسا ي
ارجداوْلااكا
ورءاوأكداً.
اآلثر انلبو اابرنمدةب ااراعداا ً
قال ومسعتكت :يذكرون أن سايان الثوري ْ مسَّد بيت املقندس فصنلى فينه ومل يتبنع تلنك
ار ار و الصالة فيكا ،وكذلك فع غريه أيواه دن يقتدق به .وق ردم وكيع أيواه مسَّد بي ر
نت
ر
املقدس فلت ين ٍعد فعر سايان.
ي
اروفيَ ،فقند قنال بعن م ٍنن مونى :ك ٍنت
اانهادناانمع َا
قال ابن وضا  :فعلييمابراْورعاألئم ُ
رمنن ٍأمن ار هنو الينوم معنروف عنند كثنريا منن النناس كنان منكنراه عنند م ٍنن مونى ومتحب ا
نب يلينه ننا
ينٍبسروه عليه ومتقرب يليه ا يبعرده منه ،وٌك ُّابدع اعليهرازةب ُاوبهج اُ".
او رلازةَااندةَاارع ابَاةيسفاانيراا ا -كما اان-افا اكتربا اشايرءاانىادو افا ازةر ةاانمشرهداواناوي (ص)121-121اارانى :اا

( ) أْرجه البخاري يف الاوا حديت (  )521ومسلت يف الاوا حديت (.)4155
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"وقننال حممنند بننن وضننا كننان مالننك وغننريه مننن علمنناء املدين ن يكرهننون يتيننان املسنناجد وتلننك
ار ننار باملدين ن مننا عنندا قبنناء وأحننداه ،و ْ ن سننايان الثننوري بيننت املقنندس وصننلى فيننه ومل يتبننع
تلك ار ار و الصالة فيكا،فكت كرهوا ذلك مطلقاه.
وقد كنان أبنوبكر وعمنر وعثمنان وعلن رضن اهلل عننكت وسنا ر السنابق األولن منن األيصنار
واملكنناجرين يننذهبون مننن املدينن يب مكن حَّاجناه وعمنناراه ومسننافرين ومل ينقن عننن أحنند منننكت
أيه حترق الصالة يف مصليا النيب 

وقنند قننال (:علااييمابساابت اوسااب اانخلياارءاانراشاادةَاانمهاادةَااااَابعااد اْمساايياابهاارا
وعضيااعليهرابرنبياجِاو ةركماواحدثرلااألاي اف اك ابدع اض ن )(.)1
وحتري هذا لي من سن ا لااء الراشدين ب هو دا ابتدع.

وأما منن احنت باعن ابنن عمنر رضن اهلل عننه فمنا فعلنه ابنن عمنر ناماةيافاا اأكاداعليا اااَا

انىحرب  ،ومل ينق عن ا لااء الراشدين و غنريهت منن املكناجرين واأليصنار أينه كنان يتحنرق
قصد األمكن اليت يزهلا النيب  ألج العبا ة فيكا".

-اأ يل :ايظر كيف كان العلماء يكرهون يتيان هذه األماكن للتلس بالنيب  واعتننوه منن

البدع فكيف يذا كان تتبعكا للتن الذي يدعو يليه القار ؟!!
وكيف يذا كان املتتبعون هلذه ار ار للتن ا هت أه البدع والسلو؟!!ا
و يتصور أن هذه األم اليت جتتمع على باط أن تسكت عن بكرة أبيكا فال تقنول كلمن
ييكار ملث هذا العمن النذي حنذر منن مثلنه رسنول اهلل  وهننى عننه ا ليان الراشند عمنر بنن
ا طنناب  وأقننره كبننار الصننحاب وغننريهت و سننيما ويف هننذه األمن الطا ان املنصننورة الننيت
تزال على احلا.
وكيننف تسننكت هننذه األمن عننن املنكنرا الننيت ترتكنب عننند هننذه املسنناجد مننن اختاذهننا أعينا اه
والتمس ا واألْذ من تربتكا وكون سبع مسناجد منكنا تبن يف موضنع جينود أن يبن فينه
ي مسَّد واحد.
ومل يطلننب العلمنناء مننن أهن السننن املعاصنرين هنندمكا ألهنننا مسنناجد رسننول اهلل  ويعننوذ بنناهلل
أن ياع مسلت ذلك مكما بلغ يف الاَّور.
( ) تقدم خترجيه( ب .) 22
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العلمناء ر ندمكا ألن وضنعكا غنري شنرع  ،ومقاصند منن بنوهنا يبندو أهننا

ويمنا يرق ويايت بعن
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
دران هذه املساجد وأتربتكا.
ودن سنبا يب ييكنار التنن بالصنالة يف هنذه املسناجد وأمثاهلنا شنيخ ا سنالم ابنن تيمين رمحنه
اهلل يف أواْر القرن السابع وأواي القرن الثامن اهلَّري.

قال -رمحه اهلل -يف " اقتواء الصراط"(ب-244-241الاق )  " :وانمسأن اانثرنثا اأ االا
ْياي اْلاكاانواعا افا اترةاا ابا اةعادلاعاَاترةاا ا نيهاراأواةسارفرا نيهااراسايرااتااية اأوا
ىيراااث ااَاةِهبا ن اكاراءانيىال افيا اوةادعياأواةسارفرا نا اغار اثاي انيىال افيا ا
وةدعياأواةِهبا ن اان ي اانِ اكلمااناعلي اايسا اعليا اانسا ُانيىال افيا اوةادعيا
أواةساارفرا ن ا اغيااراهااِهااألايب ا ااااَاانجواارلاوغيااراانجواارلاانت ا اةااارلافيهاارااارااارلا
األنوياارءاوغياارهماأوااشااهدااوب ا اعل ا اأثاارانو ا ااااَااألنوياارءااث ا ااياار ااوب ا اعل ا انعل ا ا
واثا اااارافا اجوا ا رساايي اوجوا اانيااتحاوجوا اتااي اساايبرءاانااِ ابويااتاانمااادساونحاايا
هااِهاانوااارعافهااِاااااراةعلااماك ا ااااَاكاار اعرنماارابحاارلا ساايلااناا اال ااناعلي ا اوساالماا
وكرلاأ حرب ااَابعدهاأنهمانماةيينيااةاىدو اشيئرااَاهِهااألايب  " ..اهن.
اكراءا
ا
مث حتدع عن حراء وجم ء جني بالوح يليه مث قال رمحه اهلل  " :فاتحبث اوْعودهابلر
كر ا و اانموع ا،ثما انَّ انمراأكرا ااناببويْا او سارنت ا،وفارضاعلا اانخلاقاااةمار ابا ا
ةَااألونايَا
َّا
وترعت اوااَْورعا ا:اأ ارُابميا ابضاعاعشارةاساب اهاياوااَاآااَابا اااَاانمهارجر
انِةَاهماأفض اانخلقا،ونماةِهباهياوالاأكدااَاأ احرب ا نا اكاراءا،ثاماهارجرا نا ا

بعاعُ َامرا:ا اعُمرةاانحدةوي اانت ا َّادهافيهراانمشركي اعَاانويتاانحاراُا
انمدةب اواعتمراأ ا
وانحدةوي اعَاةميباكاوأناتا ر اداايا ا ذاااار لابارنتبعيماعباداانمسارجداانتا اةاارلانهرااسرجداعرئش اوانجو اانِ اعَاةميبكاةارلان اجو اانتبعيماوانحدةوي اغربي -اثما
ن ااعتمرااَاانعرُاانارب اعمارةااناضاي اووخا اايا اهاياوكثياراااَاأ احرب اوأ اراياابهارا
ث ثارًا،ثمانمارَّافتحااي اوذهبا ن انركي اكبيَاوان رئفاشر ااي افارْ اهياز ابياو ا
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ارئماكبايَابرنجعرانا ا،فاأْ ابعمرْا اااَاانجعرانا ا
ساماغب ُا
ُاكبيَاثاماكر اراأها اان ارئفاو َّ
ن ااي ا،ثما انَّ ااعتمراعمرْ اانرابع ااعاكج اانيواعا،وك ااع اجمرهيراانمسالميَاناما
ةتخلفاعَاانح ااع ا الاااَاشارءااناوهايافا اذناكاكلَا االاهاياوالاأكا ٌاداااَاأ احرب ا
ةأْ اغر اكراءاوالاةزو هاوالاشيئارًااَاانواارعاانتا اكايلاايا ا،وناماةياَاهباركاعواروةا االَّا
ايَاانىايراوانماروةاوبمبا اوازونيا اوعرفارلا.و االَّ اانظهاراوانعىارا
برنمسجداانحراُاوب
َّ

َاعُرن اوضربتان ااناو اةيُاعرف اببمرةاانمجرو ةانعرف .ا
بو ا
اربايَااألوناايَانااماةييناايااةساايرو ا نا اغاار ا
َّا
ثاامابعاادهاخلياار اؤهاانراشاادو اوغياارهمااااَاانسا
كراءاونحيهانلى ةافي اواندعرءا.ا
َّا
وكِنكاانلر اانمِكي اف اانارآ اف ا ين اْعرن ا:ا﴿اثرن ااثبيَا ذاهمراف اانلر ا﴾اوهيا
غر ابجو اثي اةمر ااي ا،نماةشرعاألات اانسيرا نيا اوزةر ْا اوانىا ةافيا اوانادعرءا،والا
بب ا ا ساايلاانا اال ااناعلي ا ا اوساالماابمي ا ااسااجداًاغيا َااراانمسااجداانحااراُا،ب ا اْلااكا

ارااح َادثا ا؛اسااجداانمينااداوغياارها،والاشاارعاألاتا ازةاار ةاايضااعاانمينااداوالا
انمساارجداكلها ُا
ادابُبا َااهباركااساجدا.اواعلايُاأنا اناياكار ا
زةر ةاايضعابيع اانعاو ااناِ اخلافاابا ا،و ا

هااِاااشااروعارًااسااتحوارًااةُثياابااناعلي ا ا،نياار اانبو ا ا اال ااناعلي ا اوساالماأعلااماانباارسا
بِنكا،وأسرعهما ني اونير ااةُعالَماأ حرب اذنكا،وكر اأ حرب اأعلمابِنكاوأ غابافيا ا
اكاعُلياماأنَّا اااَاانوادعاانمحدثا ا
اماَابعادهما،فلماارَّاناماةيينايااةلتيتاي ا نا اشا ءاااَاذن ا
انت انماةيينيااةعادونهراعواروةاو ربا اوترعا ا،فماَاجعلهاراعواروةاو ربا اوترعا افااداااَّْواعا

غيراسويلهماوشرعااَاان َادةَاارنماةأذ اب اانا.ا

و ذااكاار اكياامااااارُانويباارا اال ااناعليا اوساالمافا ااثا اغاار اكاراءاانااِ اابتاادنءافيا ا
برانورءاواا سرلاوأنازلاعليا افيا ااناارآ اااعاأنا اكار ا وا اااسا ُاةتعوادافيا اوفا ااثا ا
انلر اانمِكي اف اانارآ اانِ اأنزلاانافي اسييبت اعلي ا.ا
فمَاانمعليُاأ ااارارلاغيارهاااَااألنويارءاأبعاداأ اةشارعا ىادهراوانسايرا نيهارانىا ةا
أواوعرءاأوانحاياذناكا ذااكرناتا احيح اثربتا افييافا ذااعلاماأنهاراكاِباأواناماةعلاماا
حتهرا؟! " اهن.
ا
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رلاانار ئا(صا:)17-12ا
"وةشدواهنالءاانمشرةخاف اهِهاانمسأن ااحتجيَابحجتيَ:ا
األون :حديت رواه عبدا لردا وابن أيب شيب عن املعرور بنن سنويد قنال:كننت منع عمنر بن
احربا ي
اانييا ا ﴾.
اكابأ ا ي
مكن ن واملدينن ن فص ننلى بن ننا الاَّ ننر فقن نرأ ﴿أنَ ااماَْا ا َارا َكي ا َ
افافَا َعا ا َا َبُّا َ
ا
و﴿ يا ي
مسَّد فسلل عنكت فقنالوا:مسنَّد صنلى
ةلفا ٌا َرةش﴾ مث رأق قوماه يننزلون فيصلون يف
اَاا ًارا
فيه الننيب ،فقنال ( :نماراهلاكاااَاكار ا اوليماأنهامااْخاِوااآثار اأنويارئهمابييَعاارً،ا َا َ
الافليمض )(.)1ا
يا
بش ءااَاانمسرجدافحضرلاانى ةافليى او
فكننذا أ ننر موقننوف علننى عمننر  -رض ن اهلل عنننه -فكيننف يننناه حننديثر مرفننوعر مقطوع ناه
ر ما روامها البخاري ومسلت ومها حديت رعتبان،وحديت سنلم بنن األكنوع املتانا علينه .ومنع
أن
ذلك فايه كن اجلمع بلن عمر كره ديارتنكت هلذه األمناكن بسنري الصنالةا،أو ْ ر ن
ي رك ذلك على من يعرف حقيق األمر فيظنه واجباه،ذكره ابن حَّر يف الات "( ).

االاْعر ضابيَانه اعمرا اوعم اسلم ابَااألكيع:ا
ين :

"فاذا مل يقب هذا اجلمع فالرتجي  ،هذا هو مسلك العلماء عند تعنارك النصنوب،وبال تنر ا
يرج احلديت املرفوع املتاا عليه".
-اأ اايل :قولننك عننن حننديت عمننر " :فكننذا أ ننر موقننوف فكيننف يننناه

حننديث مرفننوع

مقطوع ا روامها البخاري ومسلت ".
ينبس ن التكننوين مننن حننديت قالننه هننذا ا ليا ن الراشنند ايطالق ناه مننن منننك ومننن فقننه عظننيت
لرسننال ا س ننالم ومقاص نندها ومعرف ن املص نناحل واملااس نند والننذرا ع املوص ننل يب املااس نند الك نننق
املوصل يب ال ر .
مستقى من منك يسالم حكنيت ،ومنن مسنلك رسنول اهلل
ين هن عمر عن التن باألماكن
ه
 يف حماربن ال ننر ووسننا له وحمارب ن اتبنناع ضننالل أهن الكتنناب الننذين أهلككننت السلننو وتتبننع
آ ار األيبياء وبناء الكنا والبيع عليكا.
( ) وأحال ذا النص عن عمر رض اهلل عنه يب مصنف عبد الردا ( ) 0/4ومصنف ابن أيب شيب ()514/4
( )4وأحال على فت الباري ( .)143/

7

كنالم عمنر لني جمنر رأي وجمننر اجتكنا قند يكنون ْطنل ،ويمنننا هنو كمنا ذكنر لنك مسننتمد
مننن منننك ومننن توجيكننا رسننول اهلل  احلكيم ن املقطننوع ننا ،وقنند ذكننر النصننوب الننيت
استند يليكا عمر وغريه وأهنا تنيد موقف عمر ،وعمر منطلا منكا وكذلك من ينكر بناء هذه
املسنناجد والتننن ننا مننن السننابق والالحق ن منطلننا مننن منننك يسننالم ومننن موقننف عمننر
الذي ايطلا من هذا املنك .
وحننديت سننلم بننن األكننوع حَّ ن لننك فيننه فايننه يف وا وأيننت يف وا آْننر هننو يف وا ي
التلسن برسننول اهلل  وأيننت يف وا ي التننن املمنننوع الننذي يدينندن حولننه الننرواف والصننوفي
السالة مث كن أن يقال ين فع سلم اجتكا منه يف هذا التلس والتحري للصالة يف املكان
الننذي كننان يتح نراه رسننول اهلل  فيصننل فيننه أمننا غننريه مننن الصننحاب ومنننكت أبننو بكننر وعمننر
وعثمان وعل وباق الع رة امل كو هلت باجلن  ،فلنت ياعلنوا ذلنك منع علمكنت يتحنري رسنول
اهلل  للصننالة يف هننذا املوضننع املعننروف ،فلمنناذا مل يتحننر هننن ء الصننحاب الك نرام الننذين هننت
سنلم بنن األكنوع رضن اهلل
أعلت وأفو واحرب علنى التلسن برسنول اهلل  منن
عنه؟!
ولو كان رسول اهلل  شرعه لسبا هن ء الصحاب الكرام سلم بن األكوع وغريه يب تنايذه
ولننو كننان رسننول اهلل  أمننر بننالتن ننذا املكننان لصننحت عننوق القننار أن هننذا أمننر مقطننوع
به.
أما واألمر كما ذكر فكذه الدعوق بقطعي أ ل التنن تصنب أسناس هلنا فونال أن تكنون
من القطعيا .
اوأ اايل:ا تعننارك ب ن فع ن سننلم بننن األكننوع  وهن ن عمننر  ومننا يدعمننه مننن منننك
ويصوب يبوي .
عالقن ن ل ننه بعمن ن أهن ن الكت نناب

فن نان فعن ن س ننلم رضن ن اهلل عن ننه للتلسن ن  ،وه ننذا التلسن ن
الوال  .أي :تتبعكت لآل ار غلوا وتنكا دنوعاه.
وهن ن عم ننر  يمن ننا ه ننو ع ننن الت ننن املكل ننك ال ننذي أهل ننك أه ن الكت نناب فَّ ننرهت يب ال ننر
وعبا ة األيبياء بعد اختاذ أ ارهت كنا وبيعا.
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واجلمننع الننذي ذكننره احلنناف ابننن حَّننر يس نلت لننه أليننه بعينند عننن املنننك الصننحي وعننن
الناه الواضح -يف هذا الباب -اليت ايطلا منكا عمر ومن يسري على هنَّه.
ومننا ذكننره القننار مننن الرتجنني فكننو أبعنندو أبعنند مننن مجننع احلنناف يذ كيننف يننرج فعن سننلم
رض اهلل عنه على قنول عمنر املسنتند يب يصنوب ومننك وأصنول ا سنالمي منكنا سند ذرا نع
ال ر .
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سد الذريعة إىل الشرك والبدع أصل عظيم وموجبه
قائم ومنه انطلق عمر واألئمة بعده

رلاانار ئا(ص:)12-17ا

صند هنذه األمناكن
"اواألخرن:قاعندة سند النذرا ع ،فكنن ء امل نايخ جنزاهت اهلل ْنرياه رأوا أن ق ٍ

النبوي للتن بآ ار النيب  ذريع للسلو وال ر .
فنقننول :ين هننذه الذريعن املتومهن معدومن  ،أو هن ضننعيا ه مرجوحن غننري م ٍعتنننةا ألهنننا يف دمننن
النبننوة مل تك ننن معت نننة كم ننا ي نندل علي ننه ح ننديت أيننه  ف ننر ش ننعره ب ن الص ننحاب ليتنك نوا ب ننه
وحننديت رعتبننان بننن مالننك أيننه صننلى يف اره ليتخننذه مصنلهى مننع أن الذريعن موجننو ة لقننرب
اكاكا يادةثُيااعهاادابشااركا
عكنندهت بال ننر ،كما قننال  ألم املنننمن عا ن ( :ناايالاأ ا ياا َ
تاانيعو َاثماأ َ ْمتُا َهراعل ا ياعدا براهيم).
َنه َد ْا ُ
وين كننان كبننار الصننحاب وفقكنناؤهت نناف عل نيكت مننن ذلننك ،لكننن كننان يف الصننحاب مننن
اف عليه،مث أولذك الذين قالوا للنيب : اجع لنا ذا أيواط كما هلت ذا أيواط.
فقال  ( :لتماوانِ انيس ابيدهاكمارا رناتاببايا سارائي انميسا :ااجعا انبارا نهارًاكمارا
نهماآنه ).ا

وكذلك هذه الذريع مل تكن معتنة يف عكد الصنحاب منع قنرب عكند كثنري منن النناس بال نر
 ،والر ة يف عكد الصديا أكن لي على ذلك .
وكذلك مل تعتنن هنذه الذريعن يف دمن رن التنابع وهناهو عمنر بنن عبندا لعزينز –رمحنه اهلل –يتتبنع
املواضع اليت صلى فيكا النيب  ويبين عليكا املسناجد ،حون ار دنن ب رقن منن صنسار الصنحاب
و حو ار من التابع ".
-اأ يل:

ين وننوين القننار مننن قاعنندة سنند ذريع ن ال ننر أمننر عَّيننب سننيماا ين ا  " :لكننن كننان يف
الصحاب من اف عليكت من ذلك واحت اديت ذا أيواط ...اخل.

-اأ ايل :كينف يننمن ي علنى كبنار الصنحاب يف دمنن الننيب  و ناف علنى منن عنداهت،

و

اف القار على هذه األم يف العصور املتلْرة ويف هذا العصر بالذا وهو يعلنت حنال
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أه هذه العصور من عكد ابن عقي احلنبل ويب عكد أيب شام ال افع وعلمناء األحنناف
وابن تيمي وتالميذه وابن عبد الوهاب وتالميذه وال وكاي والصنعاي والسكسواي وارلوسن ،
وهننذه منلانناوت وعصننورهت ت ننكد أن هننذه األم ن بلشنند احلاج ن يب سنند الننذرا ع و سننيما يف
عصننورها املتننلْرة ويف هننذا العصننر بالننذا  ،وسننيلِت ش ن مننن بيننان حننال هننذه األم ن املحننتت
لألْذ بلص سد الذرا ع.
وحننديت رعتبننان يتصننا م مننع املنننك ا سننالم والنصننوب النيت تنندعت عمننر ،ومنكننا ايطلننا
أليننه مننن بنناب التلس ن بننالنيب  ،وللتلكنند مننن صننح قبل ن مسننَّده كمننا ينْننذ مننن حديثننه
وواقعننه فايننه فاقنند البصننر أو ضننعياه تننايب يب قن يدلننه علننى القبلن  ،و أو ننا مننن رسننول اهلل
 و أعدل منه عند اهلل وعند املسلم .
فال تعارك ب حديثه وموقف عمر على الوجه الذي ذكرته.

اانِ ةع ا ا ا ااحاا ا ا ا اواَُّاواواها ا ااِهاانمسا ا اارجداواآلثا ا اار اها ا ااماانا ا ااروافضا

واناوي ةي :ا

و ين  ":ين هذه الذريع املتومه معدوم ".
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
وامل نناهد عل ننى قب ننور األولي نناء وغ ننري األولي نناء ب ن ن ويتنك ننون باألش ننَّار واألحَّ ننار ويتعلق ننون
باألولينناء ويطوفننون حننول قبننورهت ويقيمننون هلننذه القبننور األعيننا وا حتاننا ويتقربننون يلننيكت
بالذبا وهذه األصناف ي كلون طرقناه صنوفي ورافوني حتصنى يف العنامل ا سنالم وغنريه
وه نت يعلمننون مع ن الننه ي اهلل و يننرون ال ننر ي يف عبننا ة ق نريش ألو نناهنت أمننا هننذه
األعمال ال ركي اليت ترتكب عند القبور من عاء ألهلكنا وذبن هلنت وينذور فكن عنندهت منن
ا سالم.
فكن ء هت روا هنذه ار نار النيت يتبناكى عليكنا القنار منع أهننا آ نار ماتعلن  ،يصن يسنبتكا
يب رسول اهلل  ،و يدْ فيكا مسَّد رسول اهلل ومسَّد قباء.
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وأعتقنند أن القننار يعننرف متامناه أفعننال هننن ء الننروا ومنكننا التمسن نندران مسننَّد رسننول اهلل
 ومنكا ما ياعلويه عند مقنة البقيع ومقنة ال كداء بلحد واملساجد السبع  ،هذا با ضاف
يب معرفته بلحواهلت يف بلداهنت وتعلقكت الباط بالقبور وامل اهد واملساجد اليت بنيت عليكا.
فك ننان م ننن واجب ننه أن يق ننف يب جاي ننب ه ننن ء العلم نناء ال ننذين يبخن ن عل ننيكت بكلمن ن علم نناء
ويسميكت بامل ايخ ،كان عليه أن يقف يب جايبكت ينيندهت بلقوالنه وكتاباتنه ،أن يعارضنكت
ب بكاته ويلسناء حََّّكنت وأصنوهلت ا سنالمي النيت ينطلقنون منكنا ومنن األصن األصني النذي
هو سد الذرا ع يب ال ر  ،و كت عليكا بلهنا متومه ومعدوم .
ويذا كان سد الذرا ع قا ما يف عكد رسول اهلل  ويف القرون املاول  ،فكينف بعصنور اجلكن
اليت سا فيكا الرف والتصوف السايل وصار الدين احلا فيكا غريباه كمنا قنال رسنول اهلل " 
بدأ ا سالم غريباه وسيعو غريباه فطوس للسرباء"( ) .
فكن تننرق أيكننا القننار أن عكنند رسننول اهلل تننايب يب سنند الننذرا ع بينمننا عصننور اجلكن اقيقن
ا سالم و سيما هذا العصر حتتايب يب سد الذرا ع؟!

اب اسداانِ ائعااعتوراعل اااتداواانتر ةخاااس ا :ا
رلاانار ئا(اص:)12-12ا

" ومل تعتن هذه الذريع طيل تلك العصور منذ القرون املاول يب الينوم ،منع تنوافر العلمناء مل
يس ننمع أن أح ننداه م نننكت أيك ننر عل ننى املواض ننع النبوين ن ( مس نناجد ،وآب ننار ،وغريه ننا ) أو طال ننب
بادالتكننا – وقنند كايننت قا من – وذلننك ْوفناه مننن ذريعن ال ننر  ،بن صننناوا الكتننب يف حتدين رند
هننذه املواضننع واعتننوا بننذلك دننا ينندل علننى أن هننذه الذريعن الننيت ننت ننا امل ننايخ متومه ،وقنند
وقعوا يف املبالس ر لرعدرم معرفتكت بلحوال الناس..
أيا أعيش وسط هذه ار ار النبوي باملدين ال ريا وأ ٍ رسكا منذ أربعن سنن  ،وأكنا أجنزم أن
م ٍعظ ننت الن ن ر
ناس ال ننذين يرتا وهن ننا يمن ننا ياعل ننون ذل ننك بني ن ن ر الت ننن ب ننالنيب  وآ نناره وه ننذه يي ن ن
صحيح .

( ) أْرجننه مسننلت يف ا ننان حننديت ( ) 21وأمحنند ( )50 /4والرتمننذي يف ا ننان حننديت ( )4443كلكننت مننن
حديت أيب هريرة  وأْرجه أمحد (  )530/من حديت عبد اهلل بن مسعو . 
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فان وقع من بع املسلم غري ذلك عند هذه ار ار فكذا بسبب اجلك ،فكت ااجن ماسني ا
نور ينرك رت،ولنني بسنبب وجننور هنذه ار ننار ،وهنذا هننو مناين ٍاكت مننن صننيع السننلف
لتعلنيمكت أم ه
يف
الذين أقنروا هذه ار ار ومل يننا وا ن ٍدمكا ويدالتكنا منع وقنوع ال نر منن بعن النناس
خمتلف العصور".
-اأ يل :على هذا الكالم مالحظا :

األون  :على قوله " :ومل تعتن هذه الذريعن طيلن تلنك العصنور مننذ القنرون املاونل منع تنوافر
العلماء مل يسنمع أحنداه مننكت أيكنر علنى املواضنع النبوين ( مسناجد وآبنار وغريهنا ) أو طالنب
بادالتكا وقد كايت قا م ".
-اأ يل:ا

هذه الذريع معتننة علنى امتندا التناريخ ا سنالم  ،وا يكنار علنى تتبنع ار نار قنا ت منن عكند
رسول اهلل  يب عكد عمر والصحاب يب عكد مالنك وغنريه منن علمناء املدينن يب عكنو منا
قب ابن تيمي وبعده يب يومنا هذا واجلك بالواقع واحلقا ا يعد علماه.
و ين ا  " :ب ن صننناوا الكتننب يف حتدينند هننذه املواضننع واعتن نوا بننذلك دننا ينندل علننى أن هننذه
الذريع اليت ت

ا امل ايخ متومه وقد وقعوا يف املبالس لعدم معرفتكت بلحوال الناس ".

ا-اأ يل:ا
مننن هننت العلمنناء الننذين صننناوا الكتننب يف حتدينند هننذه املواضننع؟! أهننت ابننن املسننيب وسننامل بننن
عبنند اهلل بننن عمننر وعبينند اهلل بننن عبنند اهلل بننن عتب ن بننن مسننعو وغننريهت مننن الاقكنناء السننبع
والعلمنناء مننن طبقننتكت؟ أم هننت مالننك بننن أي ن وعبينند اهلل بننن عمننر العمننري وربيع ن بننن عبنند
الرمحن وابن أيب ذ ب وأمثاهلت من أتباع التابع من حمد األم وفقكا كا؟!
أم هت الثوري واألوداع وشعب بن احلَّايب وأبو حنيا وسايان بن عيين من هذه الطبقن منن
الاقكاء واحملد ؟!
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؟!
أم هننت البخنناري ومسننلت وأبننو او والنسننا والرتمننذي وأقنراهنت وتالميننذهت مننن كبننار الاقكنناء
واحملد ؟!
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ه أحد من هن ء ألف كتاباه يف بيان هذه ار ار أو دارها متنكا ا؟!

انجياب :أحد منكت ألف كتابناه أو روق حنديثاه أو أ نراه عنن هنذه املسناجد وار نار أو دارهنا

غري مسَّد رسول اهلل  ومسَّد قباء.
ين الننذين كتبنوا يف هننذه ار ننار أينناس أْبنناريون هلننت عناين بننالعلت لكنننكت يتلقاننون األْبننار مننن
ك ن حاطننب لي ن  ،يبننالون أن يننرووا عننن الكننذاب والوننعااء وا اهي ن وليس نوا علننى طريق ن
أه احلديت يف التحري يف يق األحا يت وار ار ،هن ء مث ابن شب املتويف سن (444ه ن
) وابن النَّار املتويف سن (425هن ) والسمكو ي املتويف سن ( 3هن)!!

اْ ويقاأ

اسداانِ ائعاضرو اوايجو ا رئماونيساوهمارً:ا

وقوله " :دا يدل على أن هذه الذريع متومه ".
-اأ يل:

يف هذا الكالم مكابرة وييكار لواقع مر.
فك ييسان يعيش يف املدين وعنده أ ىن حد من فكت ا سنالم وعقيندة التوحيند ينرق ويسنمع
عننند هننذه ار ننار مننن الننرواف والصننوفي ومننن يقلنندهت مننن اجلكننال مننا يننندق لننه جبن املنننمن
وينر موَّعه من األفعال واألقوال املخالا ملا جاء به حممد  من توحيد ويْالب الندين
هلل منن الت نريعا وار اب و سنيما عنند البقينع واملسناجد السنبع  ،األمنور النيت تنكند ضنرورة
مراعناة هننذه القاعنندة العظيمن (سند الننذرا ع مقنندم علننى جلنب املصنناحل) ،وتننز ا هننذه الوننرورة
ويتحتت األْذ ا وتنايذ ك ما تتطلبه من يدال املنكرا اليت جترق فيكا ويف ساحاوا.
فمن الساسطا واملكابرا القول بلهنا ذريع متومه .
ين  " :وأيا أعيش وسط هذه ار ار النبوي باملدينن ال نريا وأ رسنكا مننذ أربعن سنن وأكنا

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

ين أضعف الناس علمناه وعقيندة لنو جنال منرة واحندة أينام احت نا النرواف والصنوفي القبورين
يف املواس ننت ي نندر م ننا يدرك ننه الق ننار ْ ننالل أربعن ن س ننن وه ننو يع ننيش وس ننط ه ننذه ار ننار
ويدرسكا من املخالاا ال نيع لعقيدة حممد  وهديه.
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وكيف تكون أعماهلت تنكاه بالنيب  وقد اْتار الرفيا األعلى.
وكيف يتنكون بآ اره ،ومنكَّه وعقيدته وتوجيكاته تبس وتنكر هذا التن وحتذر منه وكيف
يتنكننون بآ ننار يعرفكننا أصننحاب حممنند  ،ولننو عرف نوا أليكروهننا أشنند ا يكننار ب ن هلنندموها
كما ودم القبور امل يدة واملساجد اليت تب عليكا.
وأْرياه كيف يتنكون بآ ار مل تثبت يسبتكا يليه و جيود أن تنسب يليه.
وكيف علمت أن ييا الرواف والقبوري صحيح ولو صحت فك هن موافقن هلدينه ؟
أما تعلت أيكا القار أن العم يقب حىت يكون ْالصاه هلل موافقاه ملا جاء به حممد .
ين هننن ء املتكننالك علننى مننا تزعمننه مننن آ ننار با ضنناف يب فسننا عقا نندهت يف هننذه ار ننار
اه ا ا ْ انُابَوَا اائُ ُي ْما
والقب ننور ال ننيت يتعلق ننون ننا يف بل ننداهنت هل ننت ح ن ن م ننن ق ننول اهلل تع ننابُ ﴿ :ا ا ْ َ
اض َّاسعياهمافي اان ي
َّ ي
ي
ساوُي َ اأَنَّا ُه ْاماةُ ْح يسابُي َ ا
َ
ةَ َ َ ْ ُ ُ ْ
ْحيَرةاان ُّادنْايَ َ
ةَاأَ ْع َمرالا،اانِ َ
س ير َ
راو ُه ْاماةَ ْح َ
ب ْرألَ ْخ َ
ُ ْبا ًعر﴾ (سورة الككف.) 42- 45:
أيا قار ه تريد أن تسنالط منن يعرفنون هنذا الواقنع ويدركوينه أكثنر مننك وقند تكنون تندر
هذه املخالاا فيصد عليك قول ال اعر:
وعيَاانرضراعَاك اعيباكليل ااااااونيَاعيَاانسخطاْود اانمسروةرا
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السلف مل يقروا هذه اآلثار

و ين :ا
" فننان وقننع مننن بعن املسننلم غننري ذلننك عننند هننذه ار ننار فكننذا بسننبب اجلكن  ،فكننت ااجن
ماسن لتعلننيمكت أمننور ينننكت ،ولنني بسنبب وجننو هننذه ار ننار وهننذا هننو مننا ياكننت مننن صنننيع
السلف الذين أقروا هذه ار ار ومل ينا وا دمكا ويدالتكا مع وقنوع ال نر منن بعن النناس يف
خمتلف العصور ".
-اأ يل:ا

عَّبناه هلننذا الرج ن فتننارة يقننول عننن القاعنندة العظيمن  :أن هننذه ذريع ن متومه ن وتننارة يقننول :مننع
وقوع ال ر من بع الناس يف خمتلف العصور.
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؟.
ألنني العل ن واحنندة وه ن ْ نني وقننوع ال ننر بننالقبور؟ فكيننف يذا حتقننا وقوعكننا مننن بع ن
الناس كما اعرتفت أيكا القار بوقوع ال ر من بع الناس يف خمتلف العصور.

8

أسباب التعلق بالقبور واآلثار

و ينك " :فكذا بسبب اجلك فكت بلم احلاجن لتعلنيمكت أمنور يننكت ولني بسنبب وجنو
هذه ار ار ".
اأ يل:اا لك أن جتعن سنبب هنذه املخالانا هنو اجلكن فحسنب ،فكننا تربينا علنى النرف
وهن ننا تربي ننا عل ننى التعل ننا ب ننالقبور وار ننار ،د ننا جيع ن ه ننن ء أو غ ننالبكت يقب ن النص ننيح
والتوجيه والتعليت ملا عندهت من التعصب والعنا الذي سنببه الرتبين املناكرة ضند عناة التوحيند
والسن .
وأيننا أسننللك كننت علمننت ْننالل هننذه األربعن سننن الننيت ع ننتكا وسننط هننذه ار ننار مننن هننن ء
اجلكال؟ وكت تاب منكت على يديك ْصوصاه من الرواف ؟.
أ ا ملن يقف على كالمك من العقالء أن يقول ين القار هو الذي يعيش يف األوهام.
رلاانار ئا(اص12ا):ا

" ملاذا يستس وجو هذه ار ار وارتيا الناس هلا ( ْاص احلَّايب ) فنن
لتوعي الناس؟ هذا أياع للمسلم وأكثر برك ".
-اأ يل:ا

عندها أي ط

 -1ما الار ب قولك هذا وبن منن يعنارك يف هندم القبنور املعبنو ة النيت أمنر رسنول اهلل
 نندمكا ب نندة فيق ننول ثن ن قول ننك (:مل نناذا يس ننتس وج ننو ه ننذه املق ننابر وارتي ننا الن نناس
هلننا(ْاص ن ه احلَّننايب ) فنن ن عننندها أي ننط لتوعي ن الننناس ،فكننذا أياننع للننناس وأكثننر برك ن )
وي ن محل شعواء على من يرق هدم هذه القبور و ار ت يف أْذهت بقاعدة سد الذرا ع.
أ تننرق أن السننع يف سننالم املسننلم مننن الانننت ويبعننا هت عنكننا مننن ا حسننان يلننيكت ،وأن
من ال رور املطالب باحلااع على ما يورهت ويوقعكت يف الاتن .
 -1األي ننط لتوعي ن الن نناس موج ننو ة – واحلم نند هلل – بكثاف ن حي ننت جتن نند ودارة ال ننذون
ا سننالمي ع نرا املدرسن و عنناة كثننر ومرتمجن بلسننا شننىت يف اْن احلننرم وْارجكمننا
يف املسنناجد واملراكننز يبص ننرون الننناس بالعقا نند الصننحيح وكيننف ي ننن ون املناسننك ويعلم ننوهنت

8

آ اب ديننارة النننيب  وصنناحبيه والزيننارة ال ننرعي أله ن البقيننع وشننكداء أحنند ،و ننذروهنت مننن
البدع وال ركيا كما يعلموهنت يف جما ا سالم األْرق.
وما أ ري ه يعلت القار ذه األي ط أو .

8

اتهامات ظاملة ومغالطات مضخمة ومكابرات

رلاانارا ءا(ص:)11ا
" لكنننكت (يعننين العلمنناء) اْتنناروا بننديال عَّيبننا ي نوارون بننه تقاعسننكت وكسننلكت وعَّزهت،وهننو
ه ٍدم هذه ار ار النبوي واستذصال شلفتكا..
هذا البدي الذي اْتاروه اَّن ماس اندة مظنوين ا هن وقنوع النناس يف ال نر أ ق يب ماسندة
حمقق ن وهن ن تسين نري الط ننابع ا س ننالم للمدينن ن ر النبوي ن فطس ننى عليك ننا التسري ننب والارجنن ن ح ننىت
اْتا ننت املع ننامل النبوين ن  ،وارتاع ننت ب نند ه منك ننا األبن نرايب عل ننى الطريقن ن ر السربين ن ر  ،وحتمن ن أمس نناء
يكو ي ه( :ال رياتون) (اهليلتون) (األيرتكويتننتال) ..وسيلِت مزيد بيان لذلك".
-اأ يل:ا

هذا الكالم غري صحي وغري ا.
وين نا أْن ن ه ننن ء مل يك نندموا آ نناراه يبوي ن ن و استلص ننلوا ش ننلفتكا ويمن ننا ه نندموا مص ننايد يص ننبكا
ا رافيون للتلك ا و فسا عقا د الناس ،فادالن هنذه املصنايد دنا يرضن اهلل ودنا أمنر بادالتنه
وأمثاله رسول اهلل .
فيستحقون ال كر على يدال ما يور باملسلم وبعقا دهت ،وعلى تنايذ أوامر اهلل ورسنوله يف
تسيري املنكرا .

8

مفسدة الشرك ال يعدهلا مفسدة

وقولك:
" وه ننذا الب نندي ال ننذي اْت نناروه اَّ ن ماس نندة مظنوين ن هن ن وق ننوع الن نناس يف ال ننر أ ق يب
ماسنندة حمقق ن وه ن تسيننري الطننابع ا سننالم للمدين ن النبوي ن فطسننى عليكننا التسريننب والارجن ن
حيت اْتات املعامل النبوي ...اخل".
-اأ يل:ا

 -1ين املاسنندة حمققن وهن وقننوع ال ننر مننن بعن

الننناس باعرتافننك وهننو أمننر معننروف عننند

الناس.
مث كيننف تعننارك سنند ذريعن هننذه املاسنندة نا تسننميه باحلانناع علننى الطننابع ا سننالم  ،أيننرت
ال ر و يسري و تسري أسبابه حااظاه على الطابع ا سالم املزعوم.

اانعلم اارءان ااماةليّ ااروااان ااربعاااسا ا ا اوفت اارواهماها ا اذالاان ااربعا
ااس ا :ا

 -1الذي أعرفه ويعرفه الناس أن فتاوق العلماء يمننا صندر هلندم مسنَّد العنري

واملسناجد

السبع ومت هدمكا أو بعوكا ،وهذا ملْذ على العلمناء فينه بن ي نكرون علينه ألهننت أدالنوا
ما يتومن ماسدة كبرية حمقق فَّزاهت اهلل ْرياه.
وال ن ننذي أفكم ن ننه و أص ن نندقه و يص ن نندقه العق ن ننالء املنص ن نناون أهن ن ننت اْت ن نناروا تسي ن ننري الط ن ننابع
ا سنالم للمدينن النبوين  ،ويظكننر منن كالمنك أينك ترينند بالطنابع ا سنالم النذي مت تسيننريه
هو يدالن حنارة األغنوا وبينو النخاولن والسنو وكلكنا كاينت مالصنق للمسنَّد النبنوي و
تعط الطابع ا سنالم النذي كاينت علينه املدينن يف عكند رسنول اهلل  وعكند أصنحابه منن
املكاجرين واأليصار ،فاقتوت املصلح يدالتكا من أج توسع املسنَّد النبنوي واسنتتبع ذلنك
وجننو سنناحا وْنندما ضننروري هلننذا املسننَّد ال نريف الننذي ت نند يليننه الرحننال كمننا قننال

رسننول اهلل ( :الاْشااداانركاارلا الا نا اث ثا ااساارجداانمسااجداانحاراُاواسااجد اهااِاا
وانمسااجدااأل ىا )( ،)1وقننام هننذا املسننَّد العظننيت وملحقاتننه وسنناحاته علننى مسنناح واسننع

( ) أْرجه البخاري يف صحيحه (  ،) 03ومسلت يف صحيحه ( .) 531
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تبلغ آ ف األمتار وذلك يعط املدين طابعاه يسالمياه عظيماه يستوجب ال كر هلل مث ملنن قنام
به من آل سعو – وفقكت اهلل – وردقكت البطاي الصناحل  ،و يسنتوجب التبناك واألراجينف
الباطل .
وأيا أسلل القار لو متت احملافظ على ار ار اليت ترتكنب عنندها البندع ال نركي ناذا سنريجع
احلَّايب والزا رون ،ولو متت احملافظ على حارة األغوا وح النخاولن كآ نار يسنالمي تعطن
املدين ن طابع ناه يس ننالمياه –كم ننا ت ننزعت -كي ننف س ننيكون ح ننال مس ننَّد رس ننول اهلل وح ننال دواره
واملصل فيه؟ وكيف ستكون ايطباعاوت؟! أرجو ا جاب .

ااورنل اخ يرة:ا
وقولننك " :فطسننى عليكننا التسريننب والارجن ن حيننت اْتاننت املعننامل النبوي ن وارتاعننت بنند ه منكننا

األبرايب على الطريق السربي ...اخل".
-اأ يل:ا

ه يدْ يف هذا الطسيان التسرييب بناء املسَّد النبوي وما يتبعه من ساحا ؟!
وه بيو األغوا والنخاول ب كلكا املزع املظلت من املعامل النبوي ؟!
وهن األب نرايب الننيت قامننت علننى الطريقن السربي ن كمننا تقننول أقامكننا امل ننايخ الننذين حتملكننت هننذه
املسذوليا والتبعا ؟!
أم الذين أقاموها هت غريهت من أبناء املدين -يف الدرج األوب -وغريهت؟!
وملاذا مل توجه اللوم يب هن ء النذين محلنت أبنراجكت األمسناء اليكو ين " ال نرياتون " "اهليلتنون
" " األيرتكويتننت ن ن ن نال " وال ن ن ننذين م ن ن ننا قام ن ن ننت أب ن ن ن نراجكت باتن ن ن نناوق العلم ن ن نناء و ن ن ن نناوروت و
بت َّيعكت؟!
مث ملاذا تذكر اتساع عمران املدين يف هذا العصر وترام أطرافكنا شنرقاه وغربناه وانا ه وجنوبناه
يتخللكننا ال نوارع اجلميلن وا نندما اجلينندة وملنناذا تننذكر مننا فيكننا مننن كثننرة املسنناجد القا من
على السن ا الي من القبور والبدع؟!
وملاذا تذكر ما فيكا من املدارس واملعاهد واجلامعا وايت ار املكتبا العلمي فيكا وايت ار
العلننت وا ننري فيك ننا وكثننرة العلمنناء وط ننالب العلننت والعناي ن فيك ننا باحلَّننايب وشننا ي الرح ننال يب
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املسَّد النبوي والعناين الكبنرية بناحلرم ال نريا
بعد عصر النبوة وا لااء الراشدين؟!

نا مل يسنبا لنه يظنري يف عصنر منن العصنور

اانار ئاالاةتورك اعل اآثر اانىحرب اوبييْهم:ا
رلاانار ئا(ص:)12ا

" ين يف بقاء هذه ار ار ا سالمي  :من مساجد يبوي وحصون وآطام وقصور وآبار،وموها.
مث يف بقاء ار ار ا سالمي األْرق من مراحن التناريخ ا سنالم التالين :كالقلعن الرتكين النيت
كايت على جبن سنليع بوسنط املدين ،وسنور املدينن ،ومب سنك حديند احلَّناد،ومب التكين
املص نري ،ومكتب عننارف حكمننت،وغري ذلننك مننن املعننامل األ ري ن ا سننالمي ،لي دين ن للمدين ن
فحسب،ب ه مالم طابعركا ا سالم ،فل ردي أكثر هذه املعامل ا سالمي ".
-اأ يل:اا

لقد قامت هذه املباي على أيقاك آ ار الصحاب فلماذا مل تبك على هدمكا ويدالتكا؟!
و أ ري ه يعندها آ ناراه يسنالمي أو  ،ويذا كنان يعندها آ ناراه يسنالمي فنلين التبناك عليكنا
وملاذا يتباكى على غريها دا ذكره هنا وهنا ؟!
رلاانار ئا(ص:)12ا

"وحلننت حملكننا األبنرايب الوننخم واملبنناي ال نناهق علننى الطنراد السريب،فتسي ننر الطننابع ا سننالم
للمدين ن ،تنسربت املدين ن النبوي ن وتنارجنت،ودننا دا الط ن برل ن أيننه رفرننع علننى بع ن هننذه األبني ن ر
ٍ
العالي ر األمساء اليكو ي ( :ال رياتون)( ،اهليلتون) (األيرتكويتننتال)،ومو ذلك".
-اأ يل:ا

هذا تعبري س ء جداه فيه يساءة يب املدين النبوي ياسكا.
كيف تقول عنكا :يهنا تسربت وتارجنت ،فك حتولت يب ار كار والعياذ باهلل؟!
وه تستطيع أن تقول :ين اهلل حرم هذا البناء على الطراد احلايل؟!
وقولك هذا يذكري بقول صويف ملا رأق املدين وما فيكا من قصور قال هذه مدينن منن؟ فقين
له هذه مدين رسول اهلل  قال ، :هذه مدين فرعون!!
ويا أْ ين بيتك الذي تسكنه وبيو أصدقا ك ليست على غرار بناء بيو رسول اهلل 
وأصحابه ب ه على الطراد السريب ،فلماذا تنكر شيذاه أيت تاعله!!
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إشادة وغمط

رلاانار ئا(اص:)13
" ومن أفو ملو املسلم امللك األشرف السلطان قايتباي ،وهنو منت رنن أسنكت يف توسنع
املسَّد النبوي ،وتوسعته بعد توسع الوليد األموي هن منن أحسنن التوسنعا  ،ملنا حن سنن
أربع ومثاي ومثامنا بدأ باملدين النبوي لزيارة ْري الني ".
-اأ يل:ا

كيف ت يد بتوسنع هنذا السنلطان ملسنَّد الننيب  وتنسنى توسنعيت آل سنعو وهن التوسنع
اليت ا لكا و يقار ا توسعا امللو اليت قام ا الوليد و هنذا السنلطان و منن جناء
بعدمها؟!
مث أين التعليا على هذه العبارة " :بدأ باملدين لزيارة ْري الني "؟!
وهن هننذا امللننك شنند الرحنال يب مسننَّد رسننول اهلل  كمننا حنت علننى ذلننك رسننول اهلل 

حيننت قننال(:الاْش ااداانرك اارلا الا ناا اث ثا ا ااس اارجداانمسااجداانحا اراُاواس ااجد اه ااِاا

وانمسجدااأل ى ) أو شد الرحال لزيارة القن النبوي.
وه أمر رسول اهلل  ب د الرحال لزيارة قنه؟!
ين املس ننلل طويل ن ال ننذيول والق ننول الص ننحي  :أن ش نند الرح ننال يك ننون يب مس ننَّده  ودي ننارة
رسول اهلل وصاحبيه تابع لذلك.
ومل يص أي حديت يف الرتغيب يف ديارته  وْري اهلدي هدي حممد .
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هل هذا التباكي قائم على التعصب املذهبي
رلاانار ئا(ص:)12
"بلي ا
ت؟!.
ذيب هدم ٍ

أو على أغراض أخرى؟!

هنندموا مب ن التكي ن املص نري يف العنني ن وكننان مننن أمج ن املبنناي التار ي ن باملدين ،وصننار مكاهنننا
مواقف للسيارا أي مل تكن هنا ضرورٍةن هل ر
دمكا؟!!

وهدموا قلع باب ال ام ،ب وك طوا جب (سليع ) حىت كا تا ؟!!
وهدموا جسر سك حديد احلَّاد النذي نر علنى وا ي العقينا شنرق اجلامعن ا سنالمي منع
أيه كان كن ترميمه.
و أسنتبعد أهنننت ططننون هلنندم حمطن سننك ر حدي رند احلَّنناد بالعننين وغريهننا مننن املعننامل القليلن
الباقي ".
-اأ يل:ا

هن يكننون هنندم هننذه األشننياء هنندماه للمعننامل النبوين ؟! وهن هنندمكا هننذا أمننر ايتقننام حمننرم؟!
وه رم هدمكا ملصاحل املسلم ؟! وه هذه ار ار ه بيو رسنول اهلل  وأصنحابه النيت
يراه يتباكى عليكا!
رلاانار ئا(ص:)12
"ين هن ن ٍدم املدينن ن ر املن ننورة القد ن ن كلك ننا بطرقاو ننا وأحواش ننكا ومباييك ننا التقليدين ن اجلميلن ن ك ننان
تصرفاه غريباه".
-اأ يل:ا

مل ودم املدين كلكا وهدم الكثري منكا ملصلح كنق وضروري أ وه توسنيع مسنَّد رسنول
اهلل  ويجيا ما يستلزمه هذا املسَّد من سناحا وْندما  ،وهنذا العمن اجللين دنا ينذكر
و مد فاعله و ينكر ويذم فاعله ويكول ويكوش عليه.
والظناهر أن الرجن يانر ب املصناحل واملاناسد و كت على األشياء واه.
ا
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رلاانار ئا(اص:)12
" اييناه :احلَّننايب والننزوار الننذين يتقنناطرون بنناملالي يب احلننرم ال نريا ،يذا جنناءوا يب املدينن
املنورة جاءوا ويف قلو ت شو يب رسول اهلل ،وهلا مل اهدةر ر
مسَّ رده ومدينرتره،ويف أذهناهنت
تصور عن مدينته م ٍستن ٍوح هى من السرية النبوي ومن التاريخ حسبما قرأوا أو مسعوا ".
-اأ يل:ا

هننذا أسننلوب صننويف يننناغ بننه عواطننف الصننوفي  ،مث هن هننن ء املالين الننذين يتقنناطرون يب
احلننرم مننن العننامل سيتسننع هلننت املسننَّد النبننوي القنند يذا أْننذ املسننذولون بلرا ننك يف احملافظن
علننى الطننابع القنند الننذي تسننميه باملعننامل النبوين وأبقنوا املسننَّد حماصنراه اننارة األغنوا وحننارة
النخاول والسنو  ،وهن هنذا الوضنع ي نبع هلان ولوعن النزوار؟ وهن هنذه البينو بناهنا رسنول
اهلل  وصننحابته الك نرام أو قامننت علننى أيقنناك بيننو أصننحاب حممنند  ب ن هنندمت منننذ
قننرون وقننام علننى أيقاضننكا بيننو مث هنندمت تلننك البيننو وقننام علننى أيقاضننكا بيننو وهكننذا
واليك يب عكد النخاول واألغوا واملزورين.
لعن املسرضن يومهنون األغبينناء أن هنذه البينو الننيت هندمت يف هنذا العصننر هن بينو رسننول
اهلل  وأصحابه ،ولع القار يريد أن ينوهت األغبيناء نا ينومهكت بنه املنزورون ،فتكنون توسنع
املسَّد النبوي اليت قامت على أيقاك بيو األغوا والنخاول ْطل فا .
رلاانار ئا(ص:)12

" فك يصن يف األذهنان شن ء يذا ف رَّذنوا بنلبرايب ضنخم ا شناهق ا منن ا رسناي املسنلح كناليت
يف بال هت؟! مدين حديثه ْ ٍرساء من هذه األبرايب،حتم على رؤوسكا تلنك األمسناء اليكو ين
وا وسي ؟! ".
ا-اأ يل:ا

ه بيو املدين كلكا أبرايب شاهق وعليكا أمساء يكو ي وجموسي ؟!
ين بيو املدين متتد من قريب من املطار شرقاه يب أقصى ح العزيزي غرباه ،ومن أحد اا ه
يب قراب ذي احلليا جنوباه ،فكت بيتاه من ألوف البيو عليه هذه العالما ؟!
كالمك هذا يوهت األغبياء أن حكوم هذه البال هندمت املعنامل النبوين ألجن أن تقنيت فيكنا
هذه األبرايب ،وي ملاذا مل تق احلقيق ؟ وملاذا تطم معنامل هنذه احلقيقن ؟ ملناذا مل تقن للنناس
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أن املصلح العظمى للمسلم اقتوت توسنع مسنَّد رسنول اهلل  فلدين منا حوهلنا ألجن
هننذا السننرك النبي ن وهننذا مسننَّد رسننول اهلل سنناحاته الواسننع ومرافقننه الوننروري ما ل ن أمننام
أعينكت فيدعون ويستسارون ملن هن ذا العم اجللي .

9

اآلثار املفتعلة التي يتباكى عليها القارئ
ا

تقضي الشريعة بهدمها

رلاانار ئا(اصا:)13ا

" مننن هن اجلكننا احلكومين الننيت تقننوم بننذلك؟ يهنننت يكنندمون بلين متسننرتين ر ننن الظننالم يف
السالب ..ي ك يف مسنولي من يلِت:
امل ننايخ الننذين ياتننون نندم هننذه ار ننار النبوين ،مع أن املسننلل مننن حيننت احلكننت ال ننرع كمننا
أوضننحنا سننابقاه تنيدهت،فالنندلي املقطننوع بننه املرفننوع يب النننيب  ،وفع ن الصننحاب وفع ن
التابع ،والعلماء السابق ،ومواقاكت،ك ذلك يدل على م روعي ا بقاء على هذه ار ار..
يسلت هلت ا عاؤهت أن مذهب السلف يقو ندمكا،أي س ا
نلف هنذا والنذي بن املسناجد
النبوي ن ن ن ه ن ن ننت التن ن ننابعون باملدين ن ن ن ،ويذا مل يكن ن ننن ت ن ن ننابعوا املدين ن ن ن ،و ا م ن ن ننام أمحن ن نند و مال ن ن ننك
والبخاري،والبسوي والنووي وابن حَّر صاحب الات سلااه فمن هت السلف؟

من هت العلماء الذين يعارضون هن ء؟
عنن نند التحقين ننا جنن نند أهنن ننا جمن ننر آراء شخصن نني من ننن هن ننن ء امل ن ننايخ واجتكن ننا ا فر ي ن ن غن ننري
ملزمن ن ن ن ،بنيت عل ن ن ننى تق ن ن ننديرا ْاطذن ن ن ن  ،يس ن ن ننوذ يس ن ن ننبتكا يب ال ن ن ن نريع ،و يب النص ن ن ننوب
ال رعي ،واملنس ننف أي ننه ترت ننب عليك ننا يج ن نراء تناي ننذي متك ننور نندم مع ننامل ومس نناجد يبوي ن ن يف
املدين ن ،مع أن مث ن هننذه الاتننوق ومننا بننين عليكننا مننن هنندم كننان ينبس ن م نناورة علمنناء العننامل
ا سالم قب ا قدام عليكما ".
-اأ يل:ا

 ين هننن ء العلمنناء مل يات نوا نندم أي أ ننر مننن آ ننار رسننول  ويمنننا أفت نوا نندم آ ننارماتعل ن يص ن يسننب ش ن ء منكننا يب رسننول اهلل  ويمنننا يلصننقكا برسننول اهلل  ا رافيننون
واملتلكلون ا.
ألن ه ننذه املس نناجد املزعومن ن يمن ننا اْرتع ننت ملمارسن ن الب نندع ال ننركي وغريه ننا فلص ننبحت مثن ن
املساجد اليت تب على القبور.
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وقد لعن رسول اهلل  منن يبنين مثن هنذه املسناجد وحنذر منن اتبناع النذين ياعلنون ذلنك منن
اليكو والنصارق.
لي عند أي لي صحي مقطوع به و غري مقطوع به على هذه ار نار النيت
-4
تنسن ننبكا يب رسن ننول اهلل  وحتم ن ن مسن ننذولي هن نندمكا العلمن نناء وغن ننريهت و عالق ن ن للصن ننحاب
والتابع ا أو ب ء منكا.
 -1وقولك " يسلت هلت ا عاؤهت أن مذهب السلف يقو دمكا ".
-اأ ايل :ين يصنوب الرسنول  ومنكَّنه ومننك ا ليان الراشند عمنر  والصنحاب النذين

أينندوه يف املنننع مننن تتبننع ار ننار آ ننار النننيب  ه ن مننع هننن ء العلمنناء فكيننف يذا كايننت ه نذه
املساجد قامت على عاوق تثبت ،وكيف يذا كان يف وجو ها مااسد كبرية تاسد العقنول
والعقا د ويصطدم وجو ها وما دع حوهلا بعقيدة التوحيد اليت جاء ا حممد .
و ينك " :والذي ب املساجد النبوي هت التابعون باملدين ".
اأ يل:وأين ذهبت عوا أن الصحاب أو بع

الصحاب كايوا دن شاور عمنر بنن عبند العزينز ببنناء

هذه املساجد املزعوم .
ومل يثبت بناء هذه املساجد عن الصحاب و عن التابع .

و ينااك " :ويذا مل يكننن تننابعوا املدينن  ،و ا مننام أمحنند و ا مننام مالننك ،والبخناري والبسننوي
والنووي وابن حَّر صاحب الات سلااه فمن هت السلف ".

ا-اأ يل:

ويذا مل يكننن تننابعوا املدينن  ،و ا مننام أمحنند و ا مننام مالننك ،والبخنناري والبسننوي ينندعون يب
احلااع على هذه ار ار والتن ا ،حاشاهت.ا
فبننده أن يقننول يهنننت علننت هلننت ننذه املسنناجد وار ننار الننيت تتبنناكى عليكننا ،ومل ينندعو يب
احلااع عليكا ولو أ ركوا ما ياع ا وعندها ألفتوا دمكا.
وأما النووي وابن حَّر فامنا أفتيا واد التن بآ نار الصناحل  ،وذلنك ْطنل منكمنا ومنع ذلنك
فاهنمننا لننو علمننا واطلعننا علننى مننا ياع ن الننرواف وا رافيننون عننندها وبسننببكا ألينندا مننن ياننيت
دمكا.
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كيف والنصوب النبوي وموقف عمر والصحاب تقتو هدمكا.

ثااما اارلاك ا ارًاةاتض ا اأ افتاايناهاانالءاانعلماارءا نمااراه ا ااجتهااروالافروة ا اوْااادةرالا
خرتئ االاةسيغانسوتهرا ن اانشرةع اوالا ن اانبىيصاانشرعي .ا

-اأ يل:اا

ب ه فتاوق صحيح يابع من ع ال ريع السراء وقا م على يصوصكا ومنكَّكا.ا
واعرتاضننك عليكننا قننا ت علننى عنناوق وأوهننام متننت يب ال نريع ا سننالمي بصننل وقنند بينننا
بطالن هذه الدعاوق فيما سلف من هذا البحت.

ثما رل " :كان ينبس م اورة علماء العامل ا سالم قب ا قدام عليكا ".

اأ يل :علماء العامل ا سالم قسمان :أه سن سلايون يبسوون ال ر ووسنا له فكنن ءي ك عاق يف تلييدهت لاتاوق علماء هذه البال .
وعلمنناء بنندع وضننالل مننن رواف ن وقبننوري فكننن ء شننك أهنننت سيعارضننون يف هنندم هننذه
املساجد وار ار املنسوب ظلماه يب رسول اهلل .
ب هت يتباكون على امل اهد اليت كايت على القبور فكدمت.
وأقننرت علننى القننار أن يانناوك الننرواف يف أْننذ لبنن واحنندة مننن لبنننا م نناهدهت مث يلتينننا
بالنتيَّ .
لكننين أذكننره بلفنناعيلكت ومنواقاكت جتنناه هنندم م ننكد واحنند يف العنرا كننت هنندمت مننن املسنناجد
وكت أريقت من الدماء من أجله ؟!!
فكيف يطلب من العلماء م اوروت ومن يسري بسريهت وينس على منواهلت؟!
رلاانار ئا(صا:)23-22ا

"ااسرج ُداان َيتحا(انمسرجداانسوع ):ا

يف

مساجد الات كما يسميكا السنمكو ي،وهو الصنواب وهن يف موقنع قينا ة الننيب 
غزوة ا ند حيت جع س ٍلعاه ْلف ظكره وا ند أمامه،والعدو وراء ا ند االي .
ومننع أن هننذا املوقننع ثن أمهي ن ه تار ي ن ه فا قن ه ْاص ن ه لدارس ن مسننادي النننيب  وسننريترره فايننه مت
العبننت ببيذتكننا التار ي ن بتكسننري اجلب ن وحاننره بننار الوننخم لبنن ر
ناء جننام اع حن ا
نديت وسننط
مساجد الات ،و أ ري مل اْترري له هذا املوقع؟ ه هو متكيند دالن ر مس ر
ناجد الانت ،ورمل مسن
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ننذا ا سننت (جننامع ا ننند )؟ مننع مننا يف هننذا ا سننت مننن تلبنني علننى احلَّننايب والزوار،أليننه
يومهكت أيه من املسناجد التار ين القد ن فيقصندويه،وأن لنه تعلقناه بنالنيب  فيتنكنون به،وهنذا
بدع ن عن نند ودي ننر األوق نناف ص نناحل آل ال ننيخ وم ننن أف ننىت ب ننذلك م ننن امل ننايخ،فك ه ن بدع ن
سعو ي مكان بدع ا أموي ؟!
من أج ر هنذا اجلنام رع املحند ر
ع هندموا مجينع املسناجد النيت بنالوا ي :مسنَّد أيب بكنر الصنديا
ٍ
وأقنناموا (مكايننه ص نرافاه ربوي ناه أي بنك ناه) -يننالأل ب الرفيننع – يكنندمون مسننَّداه ويبنننون مكايننه
بنكاه ربوياه؟!"
-اأ يل:اا

 قد تقدم أن هذه املساجد تثبت يسبتكا يب رسول اهلل  و يب أصنحابه و يعقنأن رسول اهلل وأصحابه يبنون سبع مساجد يف موضنع واحند جينود أن يبن فينه ي مسنَّد
واحد فتصب مساجد ضرار.
 – 4ملاذا ْص رسول اهلل وأصحابه غزوة األحزاب بسبع مساجد ومل يبنوا مساجد فيما هو
أذكننر وأفو ن منكننا؟! مث ن غننزوة بنندر وأحنند وحن ن والاننت واحلديبي ن ! أ ينندل هننذا علننى أن
هذه املساجد يمنا بنيت للتلك وا رافا ؟!!

 – 5عل ا ين ا " :ومع أن هنذا املوقنع ثن أمهين ه تار ين ه فا قن ه ْاصن ه لدارسن مسنادي الننيب
 وسريترره".

اأ اايل :يذا كاي نت سننرية النننيب  ومساديننه تاكننت ي مننن ْننالل مسنناجد ماتعل ن بنيننتللتلك أو يفسا عقا د املسلم ! فال أفكت اهلل من يتوقنف فكمنه لسنرية الننيب  وغزواتنه ي
من ْالهلا ،وه احتايب كبار املنرْ مثن ابنن جرينر وابنن األ نري وابنن كثنري يب بنناء مسناجد
ماتعل لك غزوة ؟! ومنكا غزوة األحزاب ؟!!.
أ يكا فيكا القرآن الكر والروايا الصحيح لقوم يعقلون ؟!
 – 2الظاهر أن هذا اجلامع الذي تلوم عليه يمنا بنين ألهن احلن مث لتكندم تلنك املسناجد النيت
يقرهننا ال ننرع ألن وض ننعكا س ننبع مس نناجد يف موض ننع واح نند م ننن الب نندع يف ا س ننالم ،مث ين
موقع الننيب  وموقنع األحنزاب معنروف وعنندمها أكنن عالمن وهنو ذلنك اجلبن ال نامخ جبن
سلع.
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 – 1مس هذا املسَّد امع ا ند ألج التن به ،ب ألج أن يصل فينه أهن احلن
ومل يب مصيدة للتلك كما هو واقع املساجد اليت تتباكى عليكا!
وسيلِت يف كالم احلاف ابن حَّر ما يدل على أيه ما كان موجو ا يف دمنه ي مسنَّد واحند
فمن أين جاء الست األْرق ؟!.
و ينك عن املسَّد اجلديد  " :فك ه بدع سعو ي مكان بدع أموي " !

مسالط كبرية فال ْ لألموي يف املساجد السبع و قصد السعو يون تلسي بدع ويمنا
قصدهت القواء على البدع ،وملاذا تسا عناة البدعن وحكوماونا النذين بننوا املسناجد السنبع
جلر الناس يب البدع وا رافا !
-1

و ينك " :من أج هذا اجلنامع احملندع هندموا مجينع املسناجد النيت بنالوا ي :مسنَّد

أيب بكر الصديا وأقاموا مكايه " صرافاه ربويناه أي بنكناه -ينالأل ب الرفينع – يكندمون مسنَّداه
ويبنون مكاي بنكاه ربوياه؟!"
-اأ يل:

 -1الننذين أفت نوا نندم هننذه املسنناجد مل يقوم نوا ببننناء هننذا البنننك ومل يات نوا ببنا ننه بننديال عننن
ي ي
ي ي
اعتيي ٌادا﴾.
يب َ
املسَّد ،فبلي حا تنسب يليكت بناءه؟! ﴿ا َاراةَالْي ُ ااَا َا ْيلايالانَ َدةْ ا َ ٌ
 -4وصننات مسننَّد السننن والتوحينند الننذي قصنند بننه يبعننا الننناس عننن ال ننر والبنندع وصنناته
باحملدع!
والصنحاب  :أبنو فك هذه املساجد السبع قامت عنند األ لن علنى أينه بناهنا رسنول اهلل
بكر وعمر وعل وسعد بن معاذ وسلمان الاارس رض اهلل عنكت يف موضع واحد؟!
وه ن هننت يسننتَّيزون ح نند هننذه املسنناجد يف رقع ن صننسرية جيننود أن يب ن فيكننا ي مسننَّد
واحد عند العلماء والعقالء ؟!
وه كان افعكت يب هذا البناء هو التناف أو التحاسد ؟!
و أ ري ملاذا مل يدْ عثمان وبقي الع رة يف هذا التناف ؟!
أيا عبد العزيز! يذا كايت ا رافا النيت يقرهنا شنرع و يقبلكنا عقن تنطلن علنى ا نرافي ،
فكيف تنطل عليك ؟!
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ويذا كان ا رافيون يسنمون البدعن سنن والسنن بدعن فكينف تقنع أينت يف هنذه اهلنوة؟! اللكنت
رمحا .
وهن نناكت ارن كن ننالم احلن نناف ابن ننن حَّن ننر الن ننذي أشن ننر يلين ننه ،قن ننال رمحن ننه اهلل  " :وقن نند ذكن ننر
عم ننر ب ننن ش ننب يف (أْبن ننار املدين ن ن ) املسن نناجد واألمن نناكن الن ننيت ص ننلى فيك ننا الن ننيب  باملدين ن ن
مس ننتوعبا ،وروق ع ننن أيب غس ننان ع ننن غ ننري واح نند م ننن أه ن ن العل ننت أن ك ن ن مس ننَّد باملدين ن ن
ويواحيكننا مب ن باحلَّننارة املنقوش ن املطابق ن فقنند صننلى فيننه النننيب  وذلننك أن عمننر بننن عبنند
العزي ننز ح ن ب ن مس ننَّد املدينن ن س ننلل الن نناس -وه ننت يومذ ننذ مت نوافرون  -ع ننن ذل ننك مث بناه ننا
باحلَّارة املنقوش املطابق  .وقد ع عمر بن شب منكا شيذا كثرياه ،لكن أكثره يف هذا الوقت
قنند اينند ر وبقن مننن امل ننكورة ارن مسننَّد قبنناء ،ومسننَّد الاوننيخ وهننو شننرق مسننَّد قبنناء،
ومسننَّد بننين قريظ ن  ،وم نرب أم يب نراهيت وه ن اننايل مسننَّد بننين قريظ ن  ،ومسننَّد بننين ظاننر
شننرق البقيننع ويعننرف سننَّد البسلن  ،ومسننَّد بننين معاوين ويعننرف سننَّد ا جابن  ،ومسننَّد
الات قريب من جب سلع ،ومسَّد القبلت يف بين سلم .
هكذا أ بته بع شيوْنا ،وفا دة معرف ذلك ما تقدم عن البسوي واهلل أعلت " ()1اهن.

اْعليقاعل اك ُاانحرف ا:ا
 قد عرفت أيه مل يثبت بناء عمر بن عبد العزيز هلذه املساجد. -4قنول احلنناف  " :لكنن أكثننره يف هنذا الوقننت قنند ايند ر " فعلننى منذهب القننار بوجننوب
احلااع على هذه ار ار ،من هت املسنولون عن التاريط يف هذه املساجد اليت ايد ر ؟!
وه جيب البحت عنكا وبناؤها من جديد؟!
ويسننلل القننار ملنناذا مل يننتحم هلننذه املسنناجد أحنند مننن العلمنناء حننىت الصننوفي ويصننب اللننوم
على من فرط فيكا ؟!
لقد تنلبط القنار فتنن كبنرية ايانر نا يف هنذا العصنر و سنيما ضند العلمناء النذين سنلكوا يف
فتاواهت املسلك السديد واملنك الرشنيد النذي قنام علنى األصنول ا سنالمي والنصنوب النبوين
وعلى موقف الصحاب وعلى رأسكت ا ليا الراشد.

( ) الات ( )11 /
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 -5قول احلناف ابنن حَّنر:ا"اومسنَّد الانت قرينب منن جبن سنلعا"ايندل علنى أن هنذه
املسنناجد السننبع مل يكننن موجننو منكننا قب ن دمننن احلنناف ابننن حَّننر ي مسننَّد واحنند ولنني
على اجلب ويمنا هو قريب منه.
واحلنناف كايننت وفاتننه يف منتصننف القننرن التاسننع أي سننن (014ه ن) فننال يبعنند أن تكننون هننذه
املساجد من بناء األترا  ،سيما وه ول تعظت الصوفي وتعظت امل اهد!!
اارلاانااار ئاف ا ا(ص:)23-27ا"ايقننول بعن

اجلكننال:ين هننذه املسنناجد أصن هلا،يمنننا

أحد كا األترا .
ويليك الدلي علنى أهننا منن عكند الصنحاب ،وأن بعونكا منن البنناء العمنري –أي منن املسناجد
اليت بناها عمر بنن عبندا لعزينز عنام ( )03منن اهلَّنرة باحلَّنارة املطابقن ،وهو مسنَّد(الانت )
النذي علننى اجلب ،فايننه باحلَّننارة املطابقن فيسلننب علنى الظننن أيننه مننن البننناء العمري،فيكننون قنند
موى على بنا ه أكثر من المثا ا وألف عام،وين جد يف بع ر األدمن ".
اأ اايل :تقنندم لننك كننالم احلنناف الننذي ياينند أيننه مل يكننن يب وقتننه مننن املسنناجد السننبع يمس ننَّد واح نند ه ننو مس ننَّد الا ننت  ،وق نند علم ننت أن وف نناة احل نناف كاي ننت س ننن ( )014أي
منتصف القرن التاسع.
مث مل يننل القننار بنندلي ابننت علننى أن بناءهننا مت مننن عكنند الصننحاب رض ن اهلل عنننكت ،ب ن
سا أ ل واهي أقواها حديت جابر ،وقد بينا علله واضطرابه فيما سلف!!
ومنكا قوله عن احلنارع بنن فوني  :أن الننيب  بندأ فصنلى أسنا منن اجلبن ينوم األحنزاب مث
صعد فدعا على اجلب (ب .)4
وهننذا النننص -علننى ضننعاه -ينندل علننى أن النننيب  صننلى يف موقننع املسنناجد السننبع  ،ب ن
جيود أن يكون يف اجلك املقابل لتَّمع األحزاب ،ومل يذكر فيه أيه صنلى يف مسنَّد الانت
و غريه.
ويف يسنا هذا احلديت علتان:
األون  :أيه معو ألن ابن فوي من أتباع التابع .

وانثرني  :فيه يبراهيت بن حممد بن أيب
وقال

 ،وهو مرتو  ،قاله احلاف .

القطان :كذاب .وقال أمحد :قدري معتزيل جكم  ،ك بالء فيه.
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رلاانار ئا(:)22-22اا
" وروق ابننن شننب عننن أسننيد بننن أيب أسننيد عننن أشننياْكت أن النننيب  عننا علننى اجلبن الننذي
عليه مسَّد الات وصلى يف املسَّد الصسري الذي بلص اجلب ".
-اأ يل:

يف يسنننا هننذا احلننديت يب نراهيت بننن حممنند بننن أيب ننىي وصننف بالكننذب وبالقنندر وبننالتَّكت
وا عتزال.
وفيه أشياخ أسيد بن أيب أسيد جمكولون.
ولع قوله عن أشياْكت من قول ابن أيب ىي.
و أ ري ملاذا حذف القار ابن أيب ىي؟!
رلاانار ئا(ص:)21ا

" وذكر ابن النَّنار عنن معناذ بنن سنعد -رضن اهلل عننه -أن رسنول اهلل  صنلى يف مسنَّد
الات يف اجلب ويف املساجد اليت حوله ".
-اأ يل:ا

أين يسنا ابن النَّار  -املتويف سن (425هن)  -يب معاذ بن سعد ،مث من أين لك أن معناذ
بن سعد يف هذا ا سنا هو الصحايب.
فقد ذكر احلاف معاذ بن سعد وقال ذكره ابن منده وغريه يف الصحاب .
مث ذكر احلاف بعده ال دن يسمى عاذ بن سعد ،فقال:
 " معاذ بن سعد السكسك  :جمكول من الرابع  ،متييز ". " -4معاذ بن سعد ويقال سعيد :جمكول من السا س  ،متييز ".
 " -5معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ :جمكول من الثالث  ،متييز ".
فكن ء أربع دن يسمى معاذ بن سعد ،ال منكت جمكولون والرابع صحايب.
فمن أين للقار أن معاذ بن سعد يف هذا سنا هو الصحايب؟! واحتمال أن يكون واحداه
من ا كول أقوق.
وفر القار بقولنه يف هنذا احلنديت النواه " واملسناجد حولنه " أي أينه دا عند املسناجد يف
رواي ابن النَّار على ما يف روايا ابن شب .
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وه يثبت ش ء نذا ا سننا النواه ؟! أضنف يب ذلنك بعند املسناف النيت تسنتسر قرويناه بن
ابن النَّار وب معاذ بن سعد الذي يدري من هو!!
وهذه مناذيب منن أ لن القنار النيت وعند نا ،فكنو مولنع برواينا ا كنول والكنذاب واملتكمن
بالكذب ،وهذا يذكري بقول ا مام البخاري يف ابنن كنرام " :اْتنار منن املنذاهب أر اهنا ومنن
األحا يت أوهاها ".
وما هكذا دم ا سالم ،وما هكذا ختدم العقيدة احملمدي !!
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ملحق يتضمن فوائد

قال ال يخ حممد بن رويش ال كري باحلو يف كتابه أس املطالب (ب:)400-404:
"فا دة يف ذكر قبور وأمكن منسوب لأليبياء وغريهت ومل تص تلك النسب يليكت:

ابهر :أن قن يو صلوا اهلل وسالمه عليه يف جب لبنان ،فقد حد ت يسب هذا القن لننو
نب قنن علن رضن

عليه السالم يف املا السابع  ،ومن املارتيا جع صورة قن آ م ويو
اهلل عنه ،مع أن قنه كرم اهلل وجكه لي بثابت ويمنا بين على أمر منام .
ومنكنا :امل ننكد املنسننوب أليب بننن كعننب باجلايننب ال ننرق مننن م ننا مننع اتاننا العلمنناء علننى
أيه مل يقدمكا فواله عن فنه فيكا.
وابهر :املكان املنسوب بن عمر باملعالة ك

يص يسبته يليه منن وجنه وين اتاقنوا علنى

أيه تويف فيكا.

وابهر :املكان املنسوب لعقب بن عامر رض اهلل عننه يف قرافن مصنر ويمننا يسنب يلينه ملننام رآه
بعوكت بعد مدة طويل .

وابهر :املكان املنسوب أليب هريرة بعسقالن فقد جزم بع

احلااع ال نامي بلينه قنن حيندة

بن ْ ين ولكن جزم ابن حبان باألول.

وابهاار :املكننان امل ننكور بامل ننكد احلسننيين بالقنناهرة يذ لنني احلسن رضن اهلل عنننه منندفويا بننه
با تاننا ألن القنناهرة بناهننا عبنند القنناهر الانناطم العبينندي( )1و ولننتكت كايننت يف القننرن الرابننع
فلعن الانناطمي هننت الننذي عمننروا امل ننكد احلسننيين ألهنننت عظمنوا أهن البيننت ويسننبوا أياسننكت
يب احلس وهت كاذبون أما جست احلس رض اهلل عنه فبكربالء من أرك العنرا حمن قتلنه
وأمننا رأسننه ال نريف فقي ن يف امل ننكد ومل يص ن ملننا علمننت وقي ن مح ن رأسننه يب ال ننام وجكننزه
يزيد بن معاوي وأرسله يب املدين ليندفن عنند أهلنه فندفن بقبن العبناس عنند أمنه وأْينه احلسنن
وقي وضع يزيد رأس احلس يف قن أبيه معاوي وقي يف املسَّد على عمو سنرته وقين علنى
سننور البلنند وسننرته واهلل أعلننت وأمننا قننول أه ن البنناطن أن امليننت يف الننندخ كنناحلَّر يف تيننار املنناء

( ) الذي بناها يمنا هو :جوهر القا د بناها للمعز لدين اهلل أيب متيت معد العبيدي حينما ْن مصنر .ايظنر ( النَّنوم
الزاهرة يف ملو مصر والقاهرة ( .)240 /
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يريدون أيه ينتق من مكان يب مكان وأن احلس يق يف الندخ يب املكان امل نكور فكنذا
يثبننت اَّ ن صننحيح و حَّ ن بننذلك فننال يلتاننت يليننه ومنكننا املكننان املعننروف بالسننيدة
يايس بننت احلسنن بنن ديند بنن احلسنن بنن علن رضن اهلل عننكت فقند ذكنر بعن أهن املعرفن
أن ْصوب هذا احمل الذي يزار لي هو قنها ولكنكا يف تلك البقع واهلل أعلت.

افرئدةاا

يق ن القننار عننن اجلننزري :أيننه يص ن تعي ن قننن يننيب غننري يبينننا  ،يعننت سننيديا يب نراهيت –
صلوا اهلل عليه -يف ا لي خبصوب تلك البقع .

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".

أ اايلا :وار ننار الننيت يسننتنكر هنندمكا القننار وينندعو يب احلانناع عليكننا م نن هننذا البنناب تقننوم
على أْبار و عاوق تثبت!
واألهداف من حتديد مقابر األيبياء وغريهت ،كقن عل واحلس ويايس والبناء عليكا والتعلنا
ننا وشنند الرحننال يليكننا ه ن األهننداف مننن بننناء املسنناجد علننى ار ننار املزعوم ن والدعاي ن هلننا
وا شا ة ا وربطكا برسول اهلل !
فيقنال عنكننا ار ننار النبوين واملسنناجد النبوين واربننار النبوين  ،فكننذه وتلننك كلكننا مننن بنناب واحنند
وودف يب غاي واحدة ،وموقف ال رع منكا واحد يعاملكنا معاملن واحندة كمعاملن آ نار بنين
يسرا ي  ،سلت اهلل املسلم منكا ووقاهت من شرها.
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اخلــاتـمـــة

اوخترارًاأ يل:اا
ييين قد ياق ت ما تيسر يل مناق ته من كتاب القار وتركت أشياء ابتعا اه عن املكاترا .
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.
وما ذكره من أحا يت صحيح ه قليل ط ء يف ا ستد ل ا و رفكا عنن مقاصندها مث
نروع و بن ا قتنداء بنالنيب  حن
هو يار ب ما هو م نروع منن التنن ومنا لني
ي ننرع للتلسن و ب ن التننن املمنننوع ،وهننو التننن باألمنناكن الننذي ينندْ يف هن ن النننيب ،
حيننت هنايننا عننن الت ننبه بامل ننرك وأهن الكتنناب وهنايننا عنن السننري علننى سننننكت وذلننك واضن
مننن أْبنناره الثابتن الننيت تتوننمن هن ن األم ن وحتننذيرها مننن أسننباب الوننالل واهلننال وقنند قنندمنا
بعواه منكا.
وأسلل اهلل أن يناع ذا اجلكد املتواضع .
ين ريب لسميع الدعاء وصلى اهلل على يبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلت.
وكر اانيراغااَاكترب اهِااانجهداانمتياضعاف اانييُاانخراساعشرااَاشهراذ ا
انحج اعرُاسوع اوعشرةَاوأ بعاارئ ابعدااألنفااَاانتر ةخاانهجر .ا

كتبه
ربيع بن هادي عمري املدخلي
/51ذي احلجة5241/هـ
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انميضيعاااااااااا

انىيح ا

 انمادا اا......................................................................ا1ا
 ابر ش اانعبيا اا...............................................................ا1ا
 انمِخِاااجمرني ا..............................................................ا2ا
 انمبر شرلاانتيىيلي انليترباا.................................................ا7
ْ ىبيفاانار ئانآلثر ا..........................................................ا7ا
 أ اانار ئاف اانىبفاانثرن اوابر شت افي ا.....................................ا11ا
 أ اانار ئاف اانىبفاانثرن ا.................................................ا11ا
 اراةزعم ااَافيائداانمحرفظ اعل ااآلثر اوابر شت افي ا...........................ا17ا
 انار ئاةبسبا ن اانسلفاآثر اًانماْثوتاعبهما..................................ا11ا
 ب

انسو اانتوركابرآلثر ا ن اانىحرب اوانتربعيَا................................ا12ا

 ارذااو اءاهِااانتأ ي ا.........................................................ا13ا
 الاةىحا يرساانوارعاانت ا ل افيهراانبو ااعل اوضيئ اواراانيى ااَاجسدها.ا11ا
 ب

ا يرساواستداللاانار ئاووعرواها.........................................ا17ا

 انتوركابمراانيى اعَاانبو اااكر اجرئزااف اكيب ا..............................ا13ا
 ب رلااراة ّدعي اانار ئااَاانتأ ي ا.............................................ا11ا
 انوخر االاةرنااشروعي اانتوركابرألاركَاوالاابَاعمر...........................ا17ا
 سلم ابَااألكيعاالاةاىدا الاانتأس ابرنبو ااوالاةاىداانتوركا.................ا21ا
اْيسعاف اانيتب ا..........................ا21
ْ يثيراانار ئااَااألس يانرلابليراأون
ٌ
 اعتمرواانار ئاعل ا واة ا اوااتروكاوآخرااجهيلا..............................ا27ا
 اعتمرواانار ئاعل اكدة اجربراوفي اعل اف ا سبروهاواتب ا......................ا22ا
 استبترجابرت االاةجيزانسوت ا ن اأ حربااحمدااوْربعيهما...................ا21ا
 الاْعر ضابيَانه اعمراوعم اسلم ابَااألكيعا.................................ا71ا
 سداانِ ةع ا ن اانشركاوانودعاأ

اعظيماوايجو ا رئما..........................ا72

 انِ ةع ااحاا اوَُّواواهِهاانمسرجداواآلثر اهماانروافضاواناوي ةي ا..............ا72ا
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 ب اسداانِ ائعااعتوراعل اااتداواانتر ةخاااس ا ا..............................ا77ا
 ْ ويقاأ

اسداانِ ائعاضرو اوايجو ا رئماونيساوهمارًا........................ا72ا

 انسلفانماةاروااهِهااآلثر ا....................................................ا31ا
 أسورباانتعلقابرناوي اواآلثر ا...................................................ا31ا
ضخَّم اوايربرالا...................................ا31ا
 اْهرارلاأرنم اوالرن
رلاا َ
ُ
 ايسدةاانشركاالاةعدنهراايسدةا................................................ا32ا
 انعلمرءانماةليّروااان ربعاااس ا اوفترواهماه اذالاان ربعاااس ا ا...........ا32ا
 اورنل اخ يرةا..................................................................ا32ا
 انار ئاالاةتورك اعل اآثر اانىحرب اوبييْهما....................................ا37ا
 شروةاوغمطا..................................................................ا32ا
 ه اهِااانتورك ا رئماعل اانتعىباانمِهو اأواعل اأغراضاأخرن؟!ا............ا22ا
 اآلثر اانميتعل اانت اةتورك اعليهراانار ئاْاض اانشرةع ابهداهر...................ا21ا
ْ عليقاعل اك ُانلحرف اابَاكجرا.............................................ا23ا
 الحقاةتضمَافيائدا...........................................................ا121ا
 انخ ارْم ا ا......................................................................ا121
 انيهرسا.......................................................................ا122ااا

ا

