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:  الكتاب:  بياانت أوًلا
ُُّّاترخيي ُُُّّّرصدُُّّففيهُُّّ،ُّاملنورةُُّّاملدينةُُُّّّيفُُّّالعلميةُُّّاحلياةُُّّيفُُّّاملهمَّةُُّّاملراجعُُّّمنُُّّالكتاب ُُُّّّهذاُُّّيعد ُّ
ُّهلا.ُُّّونقًداُّحتليًلُُّّفيهُّأنَُُّّّكماُُُّّّاملنورة،ُُّّاملدينةُّيفُّاملهمةُُّّاألحداثُُّّبعضلُّاستقرائي ُّ
ُّإلُُُّّّليستُُّّاألخريةُُُّّّالقرونُُّّهذهُُّّأبنُُّّالظنُُّّنأُُّّالباحثُُّّهلاُُّّتوصلُُّّاليتُُّّالنتائجُُّّأهمُُّّمنُُّّولعل

ُُّّاحلجازُُّّيفُُّّالعلميةُُُّّّالنهضةُُّّإرهاصاتُُُّّّإنُُُّّّبلُُُّّّابلصحيح،ُُُّّّليسُُُّّّظنُّهوُُُُّّّّعلميُُّّوركودُُّّضعفُُُّّّفرتة
ُّبلدان.ُُّّعدةُّيفُّأكلهاُّآتتُّوقدُّ،الفرتةُّتلكُُُّّّيفُّبذرهتاُّكانت

ُّالقرنُُّّإىلُُّّعشرُُّّاحلاديُُّّالقرنُُّّمنُُّّاملنورةُُّّاملدينةُُّّيفُُّّالعلميةُُُّّّاحلياةُُّّمنُُّّحملاتُُُّّّالكتاب:  عنوان
ُّعشر.ُّالرابع

ُّطوله.ُُّّوليدُّبنُُّّسعيدُّد.ُّاملؤل ِّف: اسم
ُّالوقفية.ُّمباركُّالشيخُّآلُّعليُّبنُّهللاُّعبدُّالدكتورُُّّمكتبةُّالناشر:

ُّاألوىل.ُُّّالطبعة:  رقم
ُّم.2018ُُُّّّ-ُّه1439ُُّّالطبع: سنة
ُّصفحة.598ُُُّّّالصفحات: عدد

ُُّّالتأليفُُُّّّمنُُّّحظهاُُّّتنلُُّّملُُّّاملهمةُُّّالزمنيةُُّّبق ُّاحلُُُّّّهذهُُّّأنُُّّاملؤلفُُّّيرىُُّّ:التأليف  سبب
ُّالكسلُُّّمنها:ُُُّّّاحتمالتُُُّّّعدةُُّّإىلُُّّذلكُُُّّّيفُُّّالسببُُّّوأرجعُُّّالسابقة،ُُّّاحلقبُُّّمنُُّّكمثيلهتاُّ

ُُّّماُُُّّّبسببُُّّالتآليفُُّّمنُُّّالعديدُُّّضياعُُُّّّإىلُُّّإضافةُُُّّّالتارخيي،ُُُّّّالتدوينُُّّيفُُّّاملؤرخنيُُُّّّبنيُُّّاحلاصل
ُّالسياسية.ُُّّابلتقلباتُُّّزاخرةُّأحداثُُّّمنُّاملدينةُّلهُّتعرضت

 الكتاب:  املالحظة على نطاق  اثنياا:
ُّومناقشةُُّّواألضرحة،ُُُّّّالبقيعُُّّيفُُّّالقبابُُُّّّهدمُُّّمبحث:ُُّّحولُُّّرتكَّزتسُُُّّّالكتابُُُّّّعلىُُّّملحظاتنا

ُّ.احلدثُُّّهلذاُُّّاملؤلفُّقراءة
ُُُّّّمتهيد:
ُّيتعلقُُّّماُّفيُُّّخاصةُُُّّّمباحثه،ُُُّّّحلساسيةُُّّنظرًاُُّّحذرة؛ُُُّّّلغةُُّّالكتابُُُّّّهذاُُّّيفُُّّاملؤلفُُّّكُّسلُّ

ُُّّاستفهاماتُُُّّّفيهاُُّّوأتباعهُُّّالوهابُُُّّّعبدُُّّبنُُّّحممدُُُّّّالشيخُُّّدعوةُُّّتناولُُّّيفُّهطريقت ُّوُُُّّّ،السلفيةُُّّدعوةابل
ُُّّيفُُّّاحلياديةُّخذيتَُُّّّتهجعلُُّّاليتُّالدوافعُّكانتُُّّمهماوُُّّ.جتاههاُّالصريحُّرأيهبُُّّينأىُّأنُّوحاولُّكثرية،

ُّ؛ُّالقضاايُُّّتلكُُُّّّبعضُُُّّّيفُُّّالكتابُُُّّّيفُُّّسلكهُُّّالذيُُّّاملنهجُُّّنناقشُُّّأنُُّّمينعُُّّلُُّّهذاُُّّأنُُّّإلُُّّ،ُّاملوضوع
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ُُّّاملذكورةُُّّتارخييةالُُّّاألحداثُُّّمناقشةُّماُّهوُّبقدرُّالشخصيُّورأيهُّاملؤلفُّحماكمةُّاملقصودُّليسُّإذ
ُّيصرحُُّّملُُّّوإنُُّّإيصاهلاُُُّّّيود ُُُّّّاليتُُّّوالرسالةُُّّخلهلاُُّّمنُُّّتوجههُُّّي فهمُُّّأنُُّّميكنُُّّواليتُُّّكاتبها،ُُّّوحتليلتُّ

ُُّّمسألةُُّّ:مناقشتهاُُّّبصددُُُّّّحننُُّّواليتُُّّالكتابُُُّّّيفُُُّّّهلاُُّّتعرضُُُّّّاليتُُّّاملهمةُُُّّّاملباحثُُّّتلكُُُّّّومنُُّّ،ُّهبا
ُّواألضرحة.ُُّّالبقيعُّيفُّالقبابُُّّهدم

ُُُّّّاملؤلف: ذكره ما  خالصة
املؤلفخ ُّلُّيت ذكرهُّ ماُّ ُّهلدمُُُّّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّعلىُُّّضغطواُُّّمنُُّّهمُُّّ(1)اإلخوانُُّّأنُُّّيفُُّّصُّ
ُُّّخمالفونُُُّّّهؤلءُُّّمعظمُُّّوأنُُّّمفتًيا،ُُّّ(18)ُُّّوهمُُُّّّبذلك،ُُّّأفتواُُّّاملدينةُُّّعلماءُُّّوأنُُّّالبقيع،ُُّّيفُُّّالقبابُّ

ُُّّوضعُُُّّّعلىُُّّأ كرهُُّّبعضهمُُّّإنُُّّبلُُُّّّالفقهي ة،ُُّّوآرائهمُُُّّّالصوفيةُُُّّّطرقهمُُّّعلىُُّّماتواُُّّبلُُّّعليه،ُُُّّّعواوقَُُُّّّّملا
ُّامسه.

ُّعقيدةُُُّّّمعُُّّحمتواهاُُّّتطابقُُّّعدمُُّّحيثُُّّمنُُّّى،الفتو ُُُّّّهذهُُّّمصداقيةُُّّيفُُّّكُّيشك ُُُِّّّماُُّّوهذا
ُّعليها.ُّاملوقعني
ُُّّ؛ئهموآراُُّّاملفتنيُُّّالعلماءُُّّعقائدُُّّمعرفةُُّّيفُُُّّّهباُُّّيؤخذُُّّلُُّّالفتاوىُُّّهذهُُّّمثلُُّّأنُُّّاملؤلفُُُّّّحُّرجَُُُّّّّمث
ُّ.فتاواهمُّيفُّمؤثرةُّواجتماعيةُُُّّّسياسيةُّعواملُّعدةُّلوجود

ُُّّالدولةُُّّحكمتُُّّملاُُُّّّالوهابية،ُُُّّّالدعوةُُّّيفُُّّاحلرمنيُُّّعلماءُُّّفتوىُُُّّّوهوُُُّّّمثاًل:ُُّّلذلكُُُّّّوضربُّ
ُُّّالدعوةُُُّّّعليهُُُّّّماُُّّتؤيدُُُّّّفتاوىُُُّّّاحلرمنيُُّّعلماءُُّّكتبُُُّّّأنُُُّّّ:نتائجهاُُُّّّمنُُّّوأنُُّّاحلجاز،ُُّّاألوىلُُّّالسعودية
ُُّّمكةُُّّعلماءُُُّّّرحرَُُُّّّّعليهاُُُّّّابشاُُُّّّعليُُّّحممدُُّّواستيلءُُُّّّاحلجازُُّّمنُُّّالوهابينيُُّّخروجُُّّوبعدُُّّ،ُّالوهابية
ُّالبغاةُُّّالطغاةُُّّاملعتدونُُّّاخلوارجُُّّأهنمُُّّالوهابيةُُّّواصفنيُُّّابشاُُّّعليُُّّحممدُُُّّّإىلُُّّرسالةُُّّأنفسهم

ُّإخل.ُّابلفساد..ُّالعربُُّّجزيرةُّيفُّسعواُّالذينُّامللحدون،
ُّمنُُُّّّمجيلةُُّّهيئةُُُّّّعلىُُّّأبهناُُّّالبقيعُُّّيفُُّّاملوجودةُُُّّّواألبنيةُُُّّّالقبابُُُّّّوصفُُُّّّيفُُّّاملؤلفُُّّشرعُُّّمث
ُّعمنُُّّنقلُُّّكماُُّّركامها،ُُّّوتبعثر ُُُّّّهتش و ُُُِّّّوقدُُّّاهلدمُُّّبعدُُّّشهدهاُُّّعمنُُّّونقلُُّّاملعماري،ُُّّالطراز

ُّفت.ونظ ُُِّّأزيلتُّاهلدمُّآاثرُّأنُّذكرُّذلكُُّّبعدُّمثُّكاملزبلة،ُُّّوأهناُّابخلراب،ُّوصفها
ُُّّالقبةُُّّهدمُُّّكذلكُُُّّّعرضواُُّّاإلخوانُُُّّّوأنُُّّ،ُّالنبويةُُّّاحلجرةُُّّعنُُّّبلطيفةُُّّاملبحثُُّّهذاُُّّختمُُُّّّمث

 
البحث:ُُُّّّ)أوُّأخوانُّمنُّطاعُّهللا(ُُُّّّإلخوانقصودُّابُّاملُُُّّّ(1) ُّكانواُّالذينُُُُّّّّعسكريةالُُّّدينيةُّالُُّّماعةُّاجلُُّّيفُّهذاُّ

ُُّّاجلزيرةُُُّّّشبهُُّّقبائلُُّّوتوحيدُُُّّّحكمهُُُّّّلتوطيدُُّّكثريةُُُّّّحروابُُُّّّوخاضواُُّّسعود،ُُّّآلُُُّّّالعزيزُُّّعبدُُُّّّللملكُُّّأنصارًا
-276ُّ:ص)ُُّّوهبهُّافظُّحلُّالعشرين،ُُّّالقرنُّيفُُّّالعربُُّّجزيرةُُُّّّ:انظر،ُّأرجائهاُُّّعلىُُّّاألمنُُّّوبسطُُّّالعربية،
 .ُّالصحراءُُّّمنُُُّّّمقاتلُُّّموسوعةُّالعزيز،ُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّعهدُُُّّّيفُُُّّّاإلخوانُُّّحركةُُُّّّ،ُّ(286
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ُّمفسدةُُّّإىلُُّّيسيؤد ُُُِّّّأبنهُُّّإقناعهمُُّّيفُُّّينجحُُّّملُُّّامللكُُُّّّجللةُُُّّّوأنُُّّالعزيز،ُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّمأماُُّّاخلضراء
ُّاخلضراءُُّّالقبةُُّّبىنُُّّالذيُُّّهللا:ُُّّرمحهُُّّبليهدُُّّابنُُّّهلمُُّّفقالُُّّبليهد،ُُّّابنُُّّبينهمُُّّحيكِ مُُّّأنُُّّفاقرتحُُّّأعظم،
ُُُّّّ.(1)اخلضراءُّالقبةُّهدمُّعلىُّاملرتتبةُّاملفسدةُّبعظمُّيقنعهمُُّّأخذُّمثُّأظلم،ُُّّيهدمهاُّوالذيُّظامل،

   ذكره: ما خلالصة قراءتنا
ُُّّلعاطَُُُّّّّفلوُُّّإساءة،ُُُّّّأمياُُُّّّالسلفيةُُّّإىلُُّّأساءُُّّالكتابُُُّّّيفُُُّّّصنيعهُُّّمنُُّّاجلزئيةُُُّّّهذهُُُّّّيفُُّّاملؤلفُُُّّّجند

ُّمنكرًاُُّّفعلواُُّّقدُُّّالسلفينيُُّّأبنُُُّّّيقيًناُُُّّّخلرجُُُّّّالشريعةُُّّأوُُُّّّالتاريخُُُّّّيفُُّّصاملتخص ُُُّّّغريُُّّالكتابُُُّّّذاهُُّّعلى
ُُّّوأنُُُّّّوالربهان،ُُُّّّابحلجةُُُّّّوليسُُّّابلقوة،ُُّّالفتاوىُُّّأيخذونُُُّّّوأهنمُُّّالبقيع،ُُُّّّمقربةُّقبابُُُُّّّّهدمُُّّطلبواُُُّّّمَّال ُّ

ُُّّاليتُُُّّّاألوىلُُّّاملرةُُّّليستُُّّهذهُُّّوأنُُّّوقَّعوا،ُُّّامبُُّّمقتنعنيُُّّغريُُّّاملوقِ عنيُُّّإنُُّّإذُُّّهلا؛ُُّّقيمةُُّّلُُّّالفتاوىُُّّهذه
ُُّّكانُُُّّّابلبناءُُُّّّالقربُُّّوأنُُُّّّمكة،ُُّّعلماءُُّّمعُُّّاألوىلُُّّالسعوديةُُّّالدولةُُُّّّأايمُُّّقبلُُّّمنُُّّفعلواُُّّبلُُّّيفعلوهنا،

ُّاحلطام.ُّبتنظيفُّقامواُّاألمرُّآخرُّيفُّأهنمُّإلُّمنظره،ُّتشويهُّيفُّالسلفيةُّتسببتُّمثُُّّمجيًلُُّّمنظره
ُّالسلفية،ُُُّّّعلماءُُّّمنُُّّوغريهمُُّّاإلخوانُُّّبنيُُّّيفرقُُّّلُُّّقدُُّّاجلزئيةُُّّهذهُّىُُّّلُّعُُّّلعاملطَُُُّّّّأنُُّّكما

ُُّّالسلفيةُُُّّّبنيُُّّاخللفُُّّمبحث:ُُّّحتتُُّّالقصةُُّّهذهُُُّّّجعلُُّّاملؤلفُُّّأنُُّّخاصةُُُّّّاألمر،ُُّّعليهُُّّوخيتلط
ُّوالصوفية.
ُّذلك؟ُّيرونُّلُّالسلفيةُّوابقيُّ،اإلخوانُّفكرةُّالقبابُُّّهدمُّفعًل:ُّفهل
ُُُّّّإبرازه؟ُّاملؤلفُّأرادُّماُّهذاُّهل

ُُّّولهُُُّّّلناُُّّهللاُُّّونسألُُّّاملسألة،ُُّّهذهُُّّحولُُّّالقاصرةُُّّ-عنهُُّّهللاُُّّعفا-ُُّّاملؤلفُُّّقراءةُُّّسنناقش
ُّواهلداية.ُُّّالتوفيق

 املؤلف: نص مع أوًلا  لنبدأ
ُُّّاإلخوانُُّّضغطُُّّأنُُّّاملنورةُُّّاملدينةُُُّّّالسعوديونُُّّدخلُُّّملاُُّّحصلتُُّّاليتُُّّاألحداثُُُّّّأوائلُُّّمنُُّّنإ»

ُُّّظلتُُُّّّوقدُُّّاملشرفة،ُُّّللسنةُُّّاتباًعاُُّّوربالقُُّّعلىُُُّّّالقبابُُُّّّهدمُُّّلةأمسُُُّّّيفُُُّّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّعلى
ُّيفُُّّابلتساهلُُّّويتهمونهُُُّّّالعزيز،ُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّينتقدونُُّّاإلخوانُُّّفبدأُُّّشهور،ُُّّأربعةُُّّمنُُّّأكثرُُّّسليمة
ُُّّرئيسُُُّّّبليهدُُّّابنُُّّسليمانُُّّبنُُّّهللاُُّّعبدُُّّالشيخُُّّالقاضيُُّّانتدابُُُّّّإىلُُّّفاضطرُُّّهللا،ُُّّدينُُّّأوامرُُّّتنفيذ

ُُّّسنةُُُّّّرمضانُُّّيفُُّّوذلكُُُّّّ،ُّاملنورةُُّّاملدينةُُُّّّيفُُّّوالقضائي ةُُّّالدينيةُُُّّّالشؤونُُّّيفُُّّللنظرُُّّاحلجازُُّّيفُُّّالقضاء

 
)ص:ُُُّّّعشرُُُّّّالرابعُُّّالقرنُُّّإىلُُُّّّعشرُُُّّّاحلاديُُُّّّالقرنُُّّمنُُُّّّاملنورةُُُّّّاملدينةُُُّّّيفُُُّّّالعلميةُُّّاحلياةُُُّّّمنُُُّّّحملاتُُُّّّانظر:ُُّّ(1)

430-441ُّ.) 
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ُُّّبناءُُُّّّحولُُّّمعي نةُُّّأسئلةُُّّهلمُُّّووجهُُّّ،وحاورهمُُّّ،املنورةُُُّّّاملدينةُُّّعلماءُُّّببعضُُّّفاجتمعُُّّ.(1)ُّه1344
ُّكتبتُُُّّّالسلفيني،ُُّّهنجُُُّّّفيهُُُّّّهنجواُُّّخمتصر،ُُّّجبوابُُُّّّالفتوىُُُّّّهذهُُّّعلىُُّّفردواُُُّّّذلك،ُُّّإىلُُّّوماُُُّّّالقبور

ُُُّّّ:(2)الفتوىُّنصُُّّوهذاُّ،هللاُُّّرمحهُُّّالبساطيُُّّأمحدُّالشيخُّطخب
 املنورة:  املدينة علماء فتوى

ُُّّالقبورُُّّعلىُُّّالبناءُُُّّّيفُُُّّّ-وعلًماُُّّفهًماُُّّهللاُُّّزادهم-ُُّّاملنورةُُّّاملدينةُُُّّّعلماءُُّّقولُُّّما:ُُّّالسؤال
ُُّّشديًدا،ُُُّّّهنياُُّّعنهُُّّامنهي ُُُّّّممنوًعاُُّّبلُُّّجائزُُّّغريُُّّكانُُّّذاوإُُّّل؟ُُّّأمُُّّجائزُُّّهوُُُّّّهلُُّّمساجد،ُُّّواختاذها

ُُّّمنُُُّّّمانعُُّّوهوُُّّكالبقيعُُّّاملسبلةُُّّيفُُّّالبناءُُّّكانُُّّوإذاُُّّل؟ُُّّأمُُّّعندهاُُّّالصلةُُّّومنعُُّّهدمهاُُّّجيبُُّّفهل
ُّومنعهمُُُّّّاملستحق نيُُّّظلمُُُّّّمنُُّّفيهُُُّّّملاُُُّّّرفعهُُّّجيبُُّّغصبُُّّهوُُّّفهلُُُّّّ،عليهُُُّّّاملبينُُّّابلقدرُُّّالنتفاع

ُُّّهللا،ُُُّّّمعُُّّودعائهاُُّّهباُُّّالتمسحُُّّمنُُّّالضرائحُُّّهذهُُّّعندُُّّاجلهالُُّّيفعلهُُّّوماُُّّل؟ُُّّأمُُّّاستحقاقهم
ُّحجرةُُّّعندُُّّيفعلهُُّّوماُُّّل؟ُُّّأمُُّّجائزُُّّهوُُّّهلُُُّّّ،عليهاُُّّالسرجُُّّوإيقادُُّّهلا،ُُُّّّوالنذرُُّّابلذبحُُّّوالتقر بُّ

ُّيفعلُُّّماُُّّوكذلكُُُّّّهبا،ُُّّوالتمسحُُُّّّوتقبيلهاُُُّّّهباُُّّوالطوافُُّّوغريه،ُُُّّّالدعاءُُّّعندُُّّهلاُُُّّّالتوجهُُّّمنُُُُّّّّالنيب
ُُّّهوُُُّّّهلُُّّاجلمعة،ُُّّويومُُّّالفجرُُّّوقبلُُّّواإلقامةُُّّاألذانُُّّبنيُُّّوالتذكريُُّّالرتحيمُُّّمنُُّّالشريفُُّّاملسجدُُّّيف

ُّ.ُّ-للمستفيدينُّملجأُّزلتمُّل-ُّعليهاُّاملستندةُّاألدل ةُّلناُّوبينواُّ،مأجورينُّأفتوانُّل؟ُّأمُّمشروع
ُّ.ُّالرحيمُّالرمحنُّهللاُّبسم:ُّاجلوابُّ

ُّيفُُّّالواردةُُّّاألحاديثُُّّلصحةُُّّإمجاًعاُُّّفممنوعُُّّالقبورُُّّعلىُُّّالبناءُُّّأماُُّّالتوفيق:ُُّّوابهللُُّّنقول
ُُّّعنهُُّّهللاُّرضيُّعليُُّّحبديثُّذلكُُّّعلىُّمستدلنيُّهدمهُّبوجوبُُّّالعلماءُّمنُّكثريُُّّأفىتُّوهلذاُّ؛منعه
ُُّّ،ُّطمستهُُّّإلُُّّمتثاًلُُُّّّتدعُُّّأل ُُُّّّ؟!ُُّّهللاُُّّرسولُُّّعليهُُّّبعثينُُّّماُُّّعلىُُّّأبعثكُُُّّّ)ألُُّّاهلي اج:ُُّّأليبُُّّقالُُّّأنه
ُّ.ُّ(3)ُّمسلمُّرواهُّسو يته(ُّإلُّمشرفًاُّقربًاُّول

ُّحلديثُُُّّّأيًضا،ُُّّممنوعُُّّعليهاُُّّالسرجُُّّوإيقادُُّّمطلًقا،ُُّّممنوعُُُّّّفيهاُُّّوالصلةُُّّمساجدُُّّالقبورُُّّواختاذ
ُُّّأهلُُّّرواهُُُّّّوالسرج(ُُّّاملساجدُُّّعليهاُُّّواملتخذينُُّّالقبورُُُّّّزائراتُُُّّّهللاُُُّّّرسولُُّّ)لعنُُّّعب اس:ُُُّّّابن

ُّ.(4)السنن

 
 ُّ(.312)ص:ُُُّّّمسعودُُُّّّوابنُُّّاألشرافُُّّقص ةُّوُُُّّّ(،84ُُّّ/1)ُُُّّّالقرىُُّّأمُّجلريدةُُّّالتحليليُُّّالكشافُُُّّّ(1)
 ه.1345ُُّّسنةُُّّاآلخرُُّّمجادىُُُّّّ:ُّاتريخُُّّ،104ُّعددُُّّالقرى،ُُّّأمُُّّجريدةُُّّ(2)
ُّ(.969ُّ)ُُّّمسلمُُُّّّصحيحُُُّّّ(3)
ُّ(،1575ُّ)ُُُّّّماجهُُّّوابنُُّّ(،95ُّ-94ُُّّ/4ُّ)ُُّّوالنسائيُُّّ(،320ُّ)والرتمذيُُُُّّّّ(،3236ُّ)ُُّّداودُُُّّّأبورواهُُُُّّّّ(4)

ُّيفُُُّّّاإلشبيليُُّّاحلقُُُّّّعبدُُُّّّأعلهُُّّوبهُُّّضعيف،ُُّّوهوُُّّصالُُُّّّأبوُُّّوفيهُُّّ."حسنُُّّحديثُّ"ُُّّالرتمذي:ُُُّّّوقال
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ُُّّمعُُّّأهلهاُُّّودعاءُُّّوالنذرُُُّّّابلذبحُُُّّّهلاُُُّّّوالتقربُُُّّّالتمسحُُّّمنُُّّالضرائحُُّّعندُُُّّّاجلهالُُّّيفعلهُُّّماُُّّوأما
ُّأصًل.ُُّّفعلهُّجيوزُّلُُّّ،ُّشرًعاُّممنوعُّحرامُُّّفهوُّهللا

ُُّّاعتباراتُُُّّّمنُُّّمعروفُُّّهوُُّّكماُُّّمنعهُُّّفاألوىلُُُّّّالدعاءُُّّعندُُُُّّّّالنيبُُّّحجرةُُّّإىلُُّّالت وجهُُّّوأما
ُّ.ُّالقبلةُّجهةُُّّاجلهاتُُّّأفضلُُّّوألنُّاملذهب،ُّكتب

ُّ.مطلًقاُّممنوعُُُّّّفهوُّوتقبيلهاُُّّهباُُّّوالتمسحُّهباُّالطوافُّوأما
ُُُّّّحمدث.ُّفهوُّاملذكورةُّاألوقاتُّيفُّوالتسليمُّوالرتحيمُّالتذكريُّمنُّيفعلُّماُّوأما
ُّعليم.ُُُّّّعلمُّذيُّكلُُّّوفوقُّ،السقيمُّفهمناُّإليهُّوصلُّماُّهذا

ُّاملفتون:ُّ
ُُُّّّشويل.ُّعليُّبنُّحممودُّاملنورةُُّّابملدينةُّالفتوىُّوأمنيُّالقضاةُّرئيسُّوكيلُّ-1
ُّبري.ُُّّالقادرُّعبدُّبنُّإبراهيمُّاحلنفيةُّومفيتُّاملنورةُّاملدينةُُّّقاضيُّ-2
ُّ.العقيبُّصادقُّبنُّحممدُُّّاملالكيةُّفيتومُّالقاضيُُّّانئبُّ-3
ُّالربزجني.ُّإمساعيلُّبنُّأمحدُّبنُّزكيُّالسيدُّالشافعيةُّومفيتُّالقاضيُُّّانئبُّ-4
ُّاإلبراهيمي.ُّالطيبُّبنُُّّمحيدةُّحممدُّالقاضيُّوانئبُّاحلنابلةُّمفيتُّوكيلُّ-5
ُّمدين(.ُّ)مدرسُّهاشمُّاأللفاُّحممدُّالشيخُّ-6
ُّ.ُّاألزهريُّاإلمخيميُّالدينُّكمالُُّّحممدُّبنُّحممدُّالشيخُّاحلرمُّانئبُّ-7
ُّ.مدين(ُّ)مغريبُّالعمريُّأمحدُّبنُّحممدُّالشيخُّ-8
ُّجند(.ُُّّعلماءُّ)منُُّّتركيُّابنُّعليُّبنُّحممدُّالشيخُّ-9

ُّمدين(.ُّ)مدرسُُّّاجلمازيُّصقرُّحسنيُّنبُُّّحممدُّالسيدُّ-10
ُّبساطي.ُّمصطفىُّبنُّأمحدُّالشيخُّاآلنُّالفتوىُّومسودُّسابًقاُُّّالقاضيُّانئبُّ-11
ُّكردي.ُُّّاحملسنُّعبدُّبنُّعمرُّالشيخُُّّسابًقاُّاملدينةُّقاضيُُّّ-12
ُّكماخي.ُُُّّّأسعدُّبنُّأمحدُّالسيدُُّّسابًقاُّاملدينةُّقاضيُُّّ-13
ُّمدين(.ُّ)مدرسُّاجلزائريُّبكرُّأيبُّبنُّامليلودُّالشيخُّ-14

 
ُّ(.80ُُُّّّ/1ُّ)ُُّّالكربىُُُّّّأحكامه
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ُّمدين(.ُّ)مدرسُّالفويتُّصديقُّبنُّسعيدُُّّالشيخُّ-15
ُّمدين(.ُّ)مدرسُّهاشمُّاأللفاُّأخوُّوهوُّالفويتُّالبشريُّحممدُُّّالشيخُّ-16
ُّمدين(.ُّ)مدرسُّالتنبكيتُّإسحاقُّبنُّالطيبُّحممدُُّّالشيخُّ-17
ُُّّمدين(.ُّ)مدرسُّالفليتُّأمحدُّبنُّخليلُُّّالشيخُّ-18
ُّمصرُُُّّّعلماءُُّّبعضُُّّمنُُّّفتوىُُّّجاءتُُُّّّمثُُّّالبقيع،ُُّّقبابُُُّّّهدمتُُّّفقدُُّّالفتوىُُّّهذهُُّّعلىُُّّوبناء

ُّمنُُّّمجاعةُُّّبليهدُُّّابنُُّّالشيخُُّّأخذُُّّشوال8ُُُُّّّّويفُُّّ،(1)ُّاهلدمُُّّتؤي دُُّّه1344ُُّّسنةُُّّشوال29ُُُُّّّّيف
ُُّّ،ُّ(2)ُّالبقيعُُّّيفُُّّاملبنيةُُّّالقبابُُُّّّهدمُُّّعلىُُّّوأجربهمُُّّاملدينة،ُُّّيفُُّّاألمريُُّّوكيلُُّّمنُُّّمبعونةُُُّّّوذلكُُُّّّلةالنخاوُّ
ُُّّالعريضيُُُّّّعليُُّّوقربُُّّالزكي ة،ُُّّالنفسُُّّحممدُُّّوقربُُّّمحزة،ُُّّالشهداءُُّّسيدُُّّقربُُّّعلىُُّّاألبنيةُُّّأيًضاُُّّوهدموا
ُّعنهم.ُُّّهللاُُّّرضي

 للفتوى:  املؤلف   قراءة
ُّاملدينةُُّّأهلُُّّبرتاجمُُّّالعاملُُُّّّفإنُُّّعليها،ُُّّاملوقعنيُُّّأمساءُُّّالفتوىُُّّهذهُُّّيفُُّّالنظرُُّّيستدعيُُّّومما
ُُّّالصوفيةُُُّّّطرقهمُُّّعلىُُّّماتواُُُّّّبلُُّّعليه،ُُّّعواوقَُُُّّّّملاُُُّّّخمالفونُُّّهؤلءُُّّمعظمُُّّأنُُُّّّاُّيقينًُُُّّّيعلمُُّّموطبقاهت
ُُّّوحممودُُُّّّالتنبكيت،ُُّّالطيبُُّّأمثالُُّّمنُُّّالسلفينيُُّّبعضُُّّأمساءُُّّعلىُُّّحتتويُُّّأهناُُُّّّغريُُّّالفقهي ة،ُُُّّّوآرائهم
ُّوغريهم.ُّتركي،ُّابنُّعليُّبنُُّّوحممدُّشويل،

ُُّّالتيجانيةُُّّالطريقةُُُّّّشيخُُّّكانُُُّّّالذيُُّّالفليتُُّّهاشمُُّّاأللفاُُّّحممدُُُّّّالشيخُُّّاملخالفنيُُّّأولئكُُُّّّفمن
ُُّّهللا،ُُُّّّتوفاهُُّّأنُُّّإىلُُّّاتيجاني ُُُّّّوكانُُّّالفتوى،ُُّّيفُُّّمذكورُُّّهوُُّّماُُّّغريُُّّأخرىُُّّنظرُُّّوجهةُُُّّّولهُُّّاملدينة،ُُّّيف

ُُّّأيًضاُُُّّّومنهمُُُّّّالصديق.ُُّّبنُُّّوسعيدُُُّّّالفليت،ُُّّخليلُُّّالشيخُُُّّّوتلميذهُُُّّّالبشري،ُُّّحممدُُُّّّأخوهُُُّّّوأيًضا
ُّإىلُُّّوبقياُُّّالصوفي ة،ُُّّالطرقُُّّأهلُُّّمنُُّّفكلمهاُُّّاإلمخيمي،ُُّّحممدُُّّوالشيخُُّّالربزجني،ُُّّزكيُُّّحممدُُّّالسيد

ُّوفاهتما.ُّ
ُُّّمنها،ُُُّّّترب أُُّّوقدُُّّالفتوى،ُُّّهذهُُّّيفُُّّالعمريُُّّأمحدُُّّبنُُّّحممدُُّّالشيخُُّّاسمُُّّوجودُُّّلهُُّّستغربُّي ُُُّّّومما
ُُّّرحلتهُُُّّّيفُُّّالطرابلسيُُّّزغوانُُّّعليُُّّبنُُّّحممدُُّّالشيخُُّّذلكُُُّّّأوردُُّّكماُُّّفيها،ُُّّامسهُُّّعُّيوض ُُُّّّأنُُّّورفض

ُُّّالذيُُُّّّفتوىُُّّيفُُّّامسهُُّّينزلُُّّأنُُّّعلىُُّّالوهابينيُُّّقضاةُُّّقاضيُُّّكل فهُُّّ)وقدُُّّقال:ُُّّه،1344ُُّّسنة
ُُّّأهنمُُُّّّحىتُُّّكلم،ُُّّهلمُُّّيسمعُُّّوملُُّّفأىبُُّّ،النبوي ةُُّّالشريفةُُّّواملآثرُُّّاملباركةُُّّاألضرحةُُّّهدمُُّّيفُُّّعملها

 
 (.212ُّالعزيزُّ)ص:ُُُُّّّّعبدُُّّامللكُُُّّّعهدُُُّّّيفُُُّّّاملنورةُُُّّّاملدينةُُّّ(1)
 (.640ُُُّّّ/2ُّ)املقدستانُُُُّّّّالعربيةُُّّاجلزيرةُُّّمدينتاُُّّ(2)
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ُّيفُُّّامسيُُّّأنزلُُّّولُُّّ،ُّاملوضوعُُّّهذاُُّّيفُُّّلكمُُّّأفيتُُّّلُُّّتقتلوينُُّّأوُُّّخترجوينُُّّلوُُُّّّ،ُّوهللاُُّّهلم:ُُّّفقالُُّّهددوه
ُُُّّّ.(1)فتواكم(

ُُّّعقيدةُُّّمعُُّّحمتواهاُُُّّّتطابقُُّّعدمُُّّحيثُُّّمنُُّّالفتوىُُُّّّهذهُُّّمصداقيةُُّّيفُُّّكُّيشك ُُُِّّّالنصُُّّوهذا
ُّعليها.ُّاملوقعني

ُُّّجاءُُّّماُُّّغايةُُّّبلُُّّوالبدعة،ُُّّالشركُُّّألفاظُُّّإطلقُُّّجتنبُُّّالفتوىُُّّهذهُُّّيفُُّّأيًضاُُّّامللحظُُّّومن
ُُّّحمدثةُُُّّّأبهناُُُّّّعليهاُُّّحكمواُُُّّّواليتُُّّحمرمة،ُُّّأوُُّّممنوعةُُّّأوُُّّجائزةُُُّّّغريُُّّاملذكورةُُّّاألمورُُُّّّهذهُُّّكلُُّّأنُُّّافيه
ُّابحرتاز.ُّكتبتُُّّالفتوىُّأنُّعلىُّيدلُّمماُّببدعيتها،ُّحيكمواُّمل

ُُّّلوجودُُّّاملفتني؛ُُّّالعلماءُُُّّّوآراءُُّّعقائدُُّّمعرفةُُّّيفُُّّهباُُُّّّيؤخذُُُّّّلُُُّّّالفتاوىُُّّهذهُُُّّّمثلُُّّأنُُُّّّأراهُُُّّّوالذي
ُُّّمنُُُّّّاملسألةُُُّّّهذهُُّّيوضحُُّّبسيطًاُُُّّّمثاًلُُُّّّوأذكرُُّّفتاواهم،ُُُّّّيفُُّّمؤثرةُُُّّّواجتماعيةُُّّسياسيةُُّّعواملُُّّعدة
ُّ:ُّاملكرمةُّمكةُُّّاتريخُّواقع

 الوهابية:  الدعوة ف  احلرمني علماء فتوى
ُُّّمكةُُّّوعلماءُُّّجندُُّّعلماءُُّّبنيُُّّمناظراتُُُّّّحصلتُُّّاحلجازُُّّاألوىلُُّّالسعوديةُُّّالدولةُُّّحكمتُُّّملا

ُُّّفمنُُُّّّالوهابية،ُُّّالدعوةُُّّعليهُُّّماُُّّتؤيدُُُّّّفتاوىُُّّاحلرمنيُُّّعلماءُُّّكتبُُّّأنُُّّنتيجتهاُُّّمنُُّّكانُُّّواملدينة،ُّ
ُّفيها:ُُّّجاءُّاليتُّمكةُّعلماءُّفتوىُّذلكُّ

ُُّّالدينُُُّّّهذاُُّّأنُُّّ-الرقيمُُّّهذاُُّّيفُُّّوأختامناُُّّخطوطناُُّّالواضعونُُّّمكة،ُُّّعلماءُُّّوحنن-ُُّّشهد)ن
ُُّّبنُُّّسعودُُّّاملسلمنيُُّّإمامُُّّإليهُُّّودعاُُّّتعاىلُُّّهللاُُّّرمحهُُّّالوهابُُُّّّعبدُُّّبنُُّّحممدُُّّالشيخُُُّّّبهُُّّقامُُّّالذي
ُّشكُُّّلُّالذيُّاحلقُّهوُّأنهُّالكتاب،ُّهذاُّيفُُّّذكرهُّالذيُّالشركُّونفيُّهللا،ُّتوحيدُّمنُّالعزيزُّعبد
ُُّّاآلن،ُُُّّّإىلُُّّالبلدُُّّمنُُّّوغريمهاُُّّوالشامُُّّومصرُُّّسابقا،ُُُّّّواملدينةُُُّّّمكةُُّّيفُُّّوقعُُّّماُُّّوأنُُُّّّريب،ُُّّولُُّّفيه
ُُّّيفُُّّللخلودُُّّواملوجبُُّّ،واملالُُّّللدمُُّّاملبيحُُّّالكفرُُّّأنهُُّّالكتاب،ُُّّهذاُُّّيفُُّّاملذكورةُُّّالشركُُّّأنواعُُّّمن

ُُّّكافرُُُّّّعندانُُُّّّفهوُُّّأعداءه،ُُّّويعاديُُُّّّأهله،ُُّّويوايلُُّّبه،ُُّّويعملُُُّّّالدين،ُُّّهذاُُّّيفُُّّيدخلُُُّّّملُُّّومنُُّّ،ُّالنار
ُُّّمماُُُّّّهللاُُّّإىلُُّّيتوبُُُّّّحىتُُّّوقتاله،ُُُّّّجهادهُُُّّّواملسلمنيُُّّاملسلمنيُُّّإمامُُّّعلىُُّّوواجبُُُّّّاآلخر،ُُّّواليومُُّّابهلل
ُُُّّّ.(2)(الدينُّهبذاُّويعملُّعليه،ُّهو

ُّإبراهيمُُُّّّبنُُّّصالُُّّوحممدُُّّاحلنفي ة،ُُّّمفيتُُّّالقلعيُُّّامللكُُُّّّعبدُُّّمن:ُُّّكلُُُّّّالفتوىُُّّهذهُُّّعلىُُّّعووق ُّ
ُُّّاملالكي،ُُُّّّأمحدُُّّبنُُّّوحممدُُّّاملالكية،ُُّّمفيتُُّّالبناينُُُّّّعريبُُّّحممدُُّّبنُُّّوحممدُُّّالشافعية،ُُّّمفيتُُّّالر يس

 
 خمطوط.ُُّّاحلجازي ة،ُُّّالرحلةُُّّيفُّالقدسي ةُُّّالنفحاتُُّّ(1)
 (.300ُُّّ/1)ُّالنجديةُُّّاألجوبةُُّّيفُُُّّّالسنيةُُّّالدررُُُّّّ(2)
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ُُّّمجلُُُّّّالعابدينُُّّزينُُُّّّوالسيدُُّّالعجيمي،ُُّّدرويشُُّّبنُُّّاحلفيظُُّّوعبدُُّّاحلنابلة،ُُّّمفيتُُّّحيىيُُّّبنُُّّوحممد
ُّالشافعي.ُّهاشمُّبنُّوبشرُّمجال،ُّالرمحنُّوعبدُّالبييت،ُّحممدُّبنُّعليُّوالسيدُّالليل،

ُّعلماءُُّّحر رُُّّعليهاُُّّابشاُُّّعليُُّّحممدُُّّواستيلءُُّّاحلجازُُّّمنُُّّالوهابينيُُّّخروجُُّّبعدُُّّأنهُُّّوالغريب
ُّفيها:ُُّّجاءُّه،1228ُُّّسنةُّابشاُّعليُّحممدُّإىلُّرسالةُّأنفسهمُّمك ة

ُُّّابلبدور،ُُُّّّاهلالةُُّّإحاطةُُّّبهُُّّخطوطهمُُّّاحمليطةُُُّّّاملسطور،ُُّّحملضرُُّّهلذاُُُّّّالرافعنيُُّّفإنُُّّ)وبعد،
ُُّّواألئمةُُُّّّواخلطباءُُّّاملفايتُُُّّّمنُُّّالعظيم،ُُّّسعادتكمُُّّاببُُُّّّالكرمي،ُُّّجنابكمُُُّّّعايلُُّّسوحُُّّإىلُُّّبهُُُّّّالباعثني

ُُّّيديُُُّّّبنيُُّّويعرضونُُّّالطاهرة،ُُّّالعلي ةُُّّمسامعكمُُّّإىلُُّّينهونُُّّواملتقني،ُُّّوالصلحاءُُّّوالعلماءُُّّواملدرسني
ُُّّالتأييداتُُُّّّأبلويةُُّّحف تُُّّاليتُُّّاملنصورة،ُُّّعساكركمُُّّإليهمُُّّوفدتُُُّّّقدُُّّأبنهُُّّالفاخرة،ُُّّالسنيةُُّّسعادتكم
ُّالذينُُُّّّامللحدين،ُُّّالبغاةُُّّالطغاةُُّّاملعتدين،ُُّّاخلوارجُُُّّّ(1)ُّالشرونُُّّأولئكُُُّّّأيديُُّّمنُُّّمفأنقذهتُُّّاملنشورة،

ُُّّاإلسلم،ُُُّّّأهلُُّّدماءُُّّواستحلواُُّّوالحتاد،ُُّّابحللولُُّّعقائدهمُُّّوزيفواُُّّابلفساد،ُُّّالعربُُُّّّجزيرةُُّّيفُُّّسعوا
ُُُّّّ.(2)ُّإخل(ُُّّ...العظيمةُّالنعمةُّهذهُّعلىُّصنيعكمُّهللاُّفشكرُّاحلرام،ُّهللاُّبيتُّإىلُّوافدُّكلُُّّوصدوا
ُُّّالقلعيُُُّّّامللكُُُّّّعبدُُّّومنهم:ُُّّالسابقة،ُُّّالفتوىُُُّّّيفُُّّامسهمُُّّوردُُّّالذينُُّّمك ةُُّّعلماءُُّّعليهاُُّّعووق ُّ

ُُّّبنُُُّّّوحممدُُُّّّاملالكية،ُُّّمفيتُُّّبناينُُّّعريبُُّّوحممدُُّّالشافعية،ُُّّمفيتُُّّالريسُُّّصالُُُّّّوحممدُُّّاحلنفية،ُُّّمفيت
ُّوغريهم.ُّالعجيمي،ُّاحلفيظُّعبدُّوالشيخُُّّاحلنابلة،ُّمفيتُّحيىي

ُُّّاألخرىُُّّالعواملُُّّإلُُّّالتناقضُُُّّّهذاُُّّإىلُُّّيلجئهمُُّّملُُُّّّأنهُُُّّّجلي اُُُّّّيتبنيُُّّالنصنيُُّّهذينُُّّبنيُُُّّّوابملقارنةُّ
ُُّّسنةُُُّّّصدرتُُُّّّاليتُُّّاألخريةُُّّالفتاوىُُّّتندرجُُّّهذاُُّّوعلىُُّّذلك،ُُّّغريُُّّأوُُُّّّخوفُُّّأوُُّّسياسةُُّّمن

ُّ.ُّ(3)«أعلمُّوهللاُّذكران،ُّملاُّعليهاُّاملوقعنيُّالعلماءُّإلزامُّميكنُّولُّه،1344
ُّأورده.ُُّّماُّمناقشةُّيفُّ-وقوتهُّهللاُّحبول-ُّوسنشرعُّاملؤلف،ُّعنُّالنقلُّينتهيُُّّهناُّإىل

 ؤلف: املمناقشة كالم 
ُّمنُّالوقفات:ُُّّرهُّاملؤلفُّجمموعة ُّلناُّمعُّماُّقرَُّّ

 من  يكن  ل   هللا  رمحه  العزيز  عبد  امللك  أن  ابإلشعار  املسألة  املؤلف   بدأ   األوىل:  الوقفة
ُّوحتريضهمُُّّاإلخوانُُّّحماولةُُّّبعدُُّّذلكُُُّّّحصلُُّّوإمناُُّّ،واألضرحة  البقيع  ف  القباب  هدم  اهتماماته

 
 .ُّكذاُّيفُّاملصدرُُّّ(1)
 (.27ُُُّّّ/2ُّ)ُُّّالعربيةُُّّاجلزيرةُُّّشبهُُُّّّاتريخُُّّواثئقُُّّمنُُُّّّ(2)
 (.437ُّ-430)ص:ُُُُّّّّاملنورةُُّّاملدينةُُّّيفُُُّّّالعلميةُُّّاحلياةُُّّمنُُّّحملاتُُّّانظر:ُُّّ(3)
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ُّعليه.
ُّاألوىلُُّّاألشهرُّاألربعةُّيفُّيكنُّملُّهللاُّرمحهُُّّالعزيزُّعبدُّامللكُُّّأنُّذ كرُّماُّبصحةُُّّسلَّمناُّنقول:

ُُّّوأهناُُُّّّ،املشاهدُُّّتلكُُُّّّيفُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّرأيُُّّهوُُُّّّهذاُُّّأنُُّّاملؤلِ فُُُّّّيتوقعُُّّفهلُُّّبذلك،ُُّّمنشغًلُّ
ُّ؟!ُّوتستمر ُُّّتبقىُّسوف

ُُّّ-مًعاُُّّةثوالثالُُّّوالثانيةُُّّاألوىلُُّّبلُُّّفحسب،ُُّّالثالثةُُّّليست-ُُّّالسعوديةُُّّالدولةُُّّاتريخُُّّيفُُّّلاملتأم ُّ
ُُّّمنُُّّ-القبورُُّّعلىُُّّاملبنيةُُُّّّالقبابُُُّّّهدمُُّّومنه-ُُّّاملنكرُُُّّّعنُُّّوالنهيُُُّّّابملعروفُُُّّّاألمرُُّّأنُُّّيعرف

ُّ.ُّاهتماماهتاُّأولوايتُّ
ُّمنُُُّّّالتامُُّّاملنعُُّّمعُُّّ،العامةُُّّواملصلحةُُّّاألولوايتُُُّّّملراعاةُُّّهأتجيلُُُّّّأوُُّّذلكُُُّّّبعضُُّّأتخريُُّّيتمُُّّورمبا

ُّالبقاع.ُّبتلكُُّّمتعلقةُّبدعةُّأيُّإقامة
  عبد   امللك  عهد   بداية  ف   هدمت  اليت  الوحيدة  هي  املنورة  املدينة  ف   القباب  وليست

ُّفعلهُُّّماُُّّالعامليُُّّأوردُُّّفقدُُّّكذلك،ُُّّمثلهاُُّّوالطائفُُّّوجدةُُّّمكةُُّّيفُُّّالقبورُُّّسائرُُّّحالُُّّبلُُّّ،العزيز
ُُّّملاُّ)ُُّّوقال:ُُّّالعزيز،ُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّعهدُُّّيفُُّّالقبورُُّّعلىُُّّواألبنيةُُّّالقبابُُُّّّهدمُُّّمنُُّّالسلفيةُُّّالدعوةُُّّأتباع
ُُّّمكةُُُّّّدخلواُُّّوملاُُُّّّاأل وىل،ُُّّاملرةُُّّيفُُّّفعلواُُّّكماُُّّعباسُُّّابنُُّّقبةُُّّهدمواُُّّالطائفُُّّإىلُُّّالوهابيونُُّّدخل

ُّوخرَّبواُُّّاملؤمنني،ُُّّأمُُّّوخدجيةُُّّعمه،ُُّّطالبُُّّوأيبُُُّّّ،ُُّّالنيبُُّّجدُُّّاملطلبُُّّعبدُُّّقبةُُّّهدمواُُّّاملكرمة
ُُّّخربواُُُّّّكماُُّّ،قربهاُُّّوخربواُُّّحواءُُّّقبةُُّّهدمواُُّّجدةُُُّّّدخلواُُّّوملاُُّّالزهراء،ُُّّفاطمةُُّّومولدُُّّ،ُُّّالنيبُُّّمولد
ُّواملزاراتُُُّّّالقبابُُُّّّمنُُّّونواحيهاُُّّوالطائفُُّّونواحيهاُُُّّّمبكةُُُّّّماُُّّمجيعُُّّوهدمواُُّّأيًضا،ُُّّذكرُُّّمنُُّّقبور

ُُّّهللاُُّّعبدُّقربُّعلىُّاملبنيةُّالقبةُّهدمُّعلىُّالعزيزُّعبدُّامللكُُّّحرصُّكماُُّّ؛(1)ُّ(ُّهباُّي تربكُّاليتُّواألمكنة
ُّ.ُّ(2)جنرانُّيفُّالسامرُّبن

 بعينها ُُّّاملسألة  هذه  خالل  من  مسعتها  تشويه  على  املباركة  الدولة  هذه  أعداء  حرص  وقد
ُّعلىُُّّكانتُُّّالقبابُُُّّّهدمُُّّحولُُّّوالسياسيةُُّّالفكريةُُّّاملعركةُُُّّّإنُُُّّّبلُُّّ،ُّعنهاُُّّاحلديثُُّّبصددُُّّحننُُّّاليت

ُُّّوتعاطفُُُّّّ،(3)ُّأبسرهُُّّاإلسلميُُّّالعاملُُّّيفُُّّالقبورُُّّعلىُُّّللبناءُُّّالعجيبُُّّللنتشارُُُّّّنظرًاُُّّأشدها؛

 
 (.125ُّرفيعُّ)ص:ُُُُّّّّحممدُُّّاهلجري،ُُُّّّعشرُُُّّّالرابعُُُّّّالقرنُُُّّّيفُُُّّّمكةُُُّّّوانظر:ُُّّ(،59)ص:ُُُّّّالرتياب،ُُّّكشفُُُّّّ(1)
 (.71ُّ)ص:ُُُّّّالسلفيةُُّّابلعقيدةُُُّّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّعنايةُُّّ(2)
ُّ،86ُُُّّّ،62القااييتُّ)ص:ُُُُّّّّحممدُُُّّّالشام،ُُّّرحلةُُّّيفُُُّّّالبشامُُُّّّنفحةُُّّالقبور:ُُُّّّعلىُُّّالبناءُُُّّّانتشارُُّّيفُُّّانظرُُّّ(3)

ُّ/1ُّ)ُُّّالتوقيفيةُُّّاخلططُُّّ(،62ُّالعربي ةُّ)ص:ُُُُّّّّاجلزيرةُُّّاتريخُُُّّّيفُُُّّّالنبهانيةُُّّالتحفةُُّّ(،132ُُّّ،109ُُّّ،102ُّ
ُّ(،97ُّ)ص:ُُُُّّّّودمشقُُُّّّبريوتُُُّّّيفُُُّّّاحلقُُُّّّالقولُُّّ(،44ُُّّ/1ُّ)ُُُّّّالصاحلونُُّّوأولياؤهاُُُّّّمصرُُُّّّمساجدُُّّ(،244ُّ
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ُّ.إببقائهاُّالقولُّمعُّاملسلمني
ُُّّاملسألةُُُّّّهذهُُّّيفُُّّالسلفُُّّمنهجُُُّّّعنُُّّالدفاعُُُّّّ-ثراهُُّّهللاُُّّطيب-ُُّّالعزيزُُّّعبدُُُّّّامللكُُُّّّتبىنُُّّوقد
ُّيظهره.ُُّّأنُّالبعضُّيريدُّكماُُّّفيها؛ُُّّيتهاونُّأوُّمنها،ُُّّيتنصلُّوملُّبوضوح،
 وحماولة   القباب  هدم  مسألة  ف   العزيز  عبد  امللك  عن  دفاعه  ف   رضا  رشيد  مدحم  قال

ُُّّح ر ِمهُُّّأ ْمر ُُُّّّسعودُُّّبنُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّالس نةُُّّإمامُُّّهللاُُّّوىلَُُُّّّّملا)ُُّّ:صورته  تشويه  السلفية  أعداء
ُّهللاُّلشرعُّوإقامتهُّعدلهُّرؤيةُّوبنيُّاإلسلميُّالعاملُّبنيُّللحيلولةُّوسيلةُّأعداؤهُّجيدُّملُّرسولِهُّو ح ر مُّ

ُّأركانُُّّمنُُّّالعامُُّّالركنُُّّهذاُُُّّّوهدمُُّّاحلجُُّّفريضةُُّّتركُُّّإىلُُّّدعوهتمُُّّإلُُُُّّّّرسولهُُّّلسنةُُّّوإحيائه
ُّالسنةُُُّّّبرغمُُّّوالصاحلنيُُّّالبيتُُّّآلُُّّقبورُُّّعلىُُّّنيتب ُُُّّّاليتُُّّالوثنيةُُّّهياكلُُّّهلدمهُُُّّّمنهُُّّانتقاًماُُّّ؛اإلسلم

ُّ.(1)ُّ(ُّالنبوية
ُُّّاحلجازُُّّعلىُُّّحكمهُُّّبداايتُُُّّّيفُُّّمبكةُُّّاإلسلميُُّّاملؤمترُُّّإلقامةُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللك ُُُّّّدعاُُّّمَّاول ُّ
ُّ.هذهُّالقبابُُّّهدمُّقضيةُّتناوهلاُّاليتُّالقضاايُّمنُّكان

ُّالشعبُُُّّّعلىُُّّاملسألةُُّّهذهُُّّيفُُّّابلتشويشُُّّعليُُّّوحممدُُّّعليُُّّشوكتُُّّاهلندُُّّازعيم ُُُّّّقامُُّّوقد
ُُّّمحاسيةُُُّّّخطبةُُّّكراجيُُُّّّأهايلُُّّيفُُّّاملؤمترُُّّمنُُّّعودتهُُُّّّبعدُُّّعليُُّّحممدُُّّبخط ُُُّّّفقدُُّّاملؤمتر،ُُّّبعدُُّّاهلندي
ُُّّالعاليةُُُّّّالقبابُُُّّّهدمُُّّمسألةُُّّسعودُُّّابنُُّّفيهاُُّّخالفُُّّاليتُُّّاملخالفةُُّّاألفعالُُُّّّمنُُّّوذكرُُّّ،طويلة
ُُّّهباُُُّّّهدمُُّّكأمناُُُّّّاملبتدعاتُُُّّّهلذهُُُّّّاهلدمُُُّّّهذاُُّّأمرُُّّتعظيمُُّّيفُُّّوابلغُُُّّّواملآثر،ُُّّواملقابرُُُّّّالشاخمةُُُّّّراتُّواملنا
ُُّّالغفريُُُّّّاجلمُُّّاستبكىُُّّحىتُُّّوالعويل،ُُّّالندبُُُّّّيفُُّّوابلغُُّّالتهويل،ُُّّهذاُُّّأثناءُُّّيفُُّّوبكىُُّّاإلسلم،ُُّّأركان

ُُُُّّّّهللاُُُّّّرسولُُّّلعنُُّّاليتُُّّالفخمة،ُُّّمةالضخُُّّالباذخةُُّّالشاخمةُُّّالقبابُُُّّّوخمبويلُُّّالقبورُُّّعبادُُّّمن
ُّ.(2)ُّمثلهاُّبناءُّومنُّفتنتهاُُّّمنُّأمتهُّليحذرُّ؛ُّموتهُّمرضُّيفُّاملقابرُُّّعلىُّمساجدُّيبنوهناُّالذين

ُُّّبفتوىُُُّّّفيهاُُّّعملُُّّقدُُّّواملآثرُُّّاملقابرُُّّمسألةُُُّّّنأبُُّّاملؤمترُُّّلرجالُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّصرحُُّّوقد
ُُّّوأثبتواُُُّّّاملذاكرةُُّّوأعادواُُُّّّاألربعةُُّّاملذاهبُُّّوفقهاءُُّّالسنةُُُّّّعلماءُُّّمنُُّّمجعيةُُّّاجتمعتُُّّفإذاُُّّالعلماء؛

 
ُّشبهُُُّّّيفُُُّّّالسلفي ةُُّّالدعوةُُّّ(،48ُّ)ص:ُُُُّّّّاألستانةُُّّدليلُُُّّّ(،131)ص:ُُُُّّّّالفيحاءُُّّدمشقُُُّّّيفُُّّالغن اءُُّّالروضة
ُّوماُُُّّّاملظلمةُُّّالفرتةُُّّيفُُّّاحلياةُُّّمراحلُُّّ(،139)ص:ُُُُّّّّالدينيةُُّّالحنرافاتُُّّمقاومةُُُّّّيفُُّّوأثرهاُُّّاهلندي ةُُّّالقارة

ُّخبيتُُُّّّبنُُّّلعليُُّّوالعلميةُُّّالعقديةُُّّالحنرافاتُُّّ(،72ُُّّ/1ُّ)ُُّّالشيخليُُُّّّطهُُّّالسيدُُُّّّرؤوفُُُّّّحممدُُُّّّبعدها،ُّ
ُّ(.295ُّ-293)ص:ُُُُّّّّالزهراين

ُّ(.475ُُّّ/30)ُُّّاملنارُُُّّّجملةُُُّّّ(1)
ُّ(.548ُُّّ/27)ُُّّاملنارُُُّّّجملةُُُّّّ(2)



11 

 

ُُّّرضا:ُُُّّّرشيدُُّّقالُُّّبقوهلم.ُُُّّّأيخذُُُّّّفإنهُُّّاخلطأ؛ُُّّهذاُُّّيفتلُُّّووجوبُُُّّّفعله،ُُّّشيءُُّّيفُُّّخطأهُُّّابلدليل
ُّ.ُّ(1)ُّ(مرارًاُّبهُّصرحُّماُّهذا)

ُُّّومماُّ)ُُّّبقوله:ُُّّعني،املوق ُُُِّّّأمساءُُّّعلىُُّّابلرتكيزُُّّاُّابتدأهُُّّللفتوى   املؤلف  قراءة  الثانية:   الوقفة
ُّيعلمُُّّاملدينةُّأهلُّوطبقاتُُّّبرتاجمُّالعاملُُّّفإنُّعليها،ُّاملوقعنيُّأمساءُّالفتوىُّهذهُّيفُّالنظرُّيستدعي

ُّ(.ُّعليه..ُّوقَّعواُّملاُُّّخمالفونُّهؤلءُّمعظمُّأنُّيقيًنا
ُُّّملُُُّّّكأنُُّّفيهُُّّاملذكورةُُّّالشرعيةُُّّاألدلةُُّّاوزجتُُّّمعُُّّالتارخييةُُّّالطريقةُُّّهبذهُُّّللفتوىُُّّقراءتناُُّّإنُُّّنقول:

ُُّّابلتاريخُُُّّّإجحافُُّّ-السلفيونُُّّعليهُُّّيتكئُُّّالذيُُُّّّالركنيُُّّوالركنُُّّاألصلُُّّأهناُُُّّّمع-ُُّّموجودةُُّّتكن
ُّاملسألة.ُُّّهلذهُّاحلقيقي
ُُّّالفتوىُُّّابتدأُُّّفقدُُّّذلك،ُُّّقبلُُّّماُُّّإىلُُّّننظرُُّّأنُُّّعليناُُّّعنياملوق ُُُِّّّأمساءُُّّإىلُُّّنذهبُُّّأنُُّّقبل

ُّمنعه،ُُُّّّيفُُّّالواردةُُّّاألحاديثُُّّلصحةُُّّابإلمجاع؛ُُّّالقبورُُّّعلىُُّّالبناءُُّّعنُُّّالنهيُُّّعلىُُُّّّابلحتجاج
ُُُّّّ.ُّذلكُُّّيفُّحديثانُّذ كرُّمثُّ،اهدمهُّبوجوبُُّّاملسلمنيُّعلماءُّمنُّكثريُُّّوبفتوى

ُُّّألنهُُُّّّنظرًاُُّّالستدلل؛ُُّّبصحةُُّّيتعلقُُّّمماُُّّبشيءُُّّاملؤلفُُّّيعلقُُّّوملُُّّالفتوى..ُُّّيفُُّّذ كرُُّّهكذا
ُّالرأي!!ُّيفُّاملختلف نيُّبنيُّاحليادُّعلىُّالوقوفُّولضمانُّاترخيي!ُّمبحث

ُُّّينطبقُُّّلُُّّكانُُُّّّوإن-ُُّّاملسألةُُّّهذهُُّّيفُُّّهللاُُُّّّرمحهُُّّاملعلميُُّّالرمحنُُّّعبدُُّّالعلمةُُّّقالُُّّكماُُّّواألمر
ُُّّهبجرهُُُّّّوتواصواُُّّ،"وهَّايب"ُُّّقالوا:ُُّّعليهمُُّّإنكارًاُُّّأحد ُُُّّّمنُُّّآنسواُُّّفإذا)ُُّّ:-املؤلفُُّّعلىُُّّذكرهُُّّماُُّّكل

ُّومدر ،ُُُّّّحجر ُُُّّّبكلُُّّورموهُُّّوتكفريه،ُُُّّّبلُُّّوتفسيقه،ُُّّبتضليلهُُّّوجاهرواُُّّكلمه،ُُّّومساعُُّّجمالستهُُّّوجتن ب
ُُّّاحلججُُُّّّيفُُّّوالنظرُُّّاإلنصافُُّّإىلُُّّد عواُُّّوإذاُُّّعنه.ُُّّيتأخرواُُّّملُُّّالضربُُُّّّبهُُّّيلحقواُُّّأنُُّّأمكنهمُُّّوإن

ُّبعضُُُّّّيرددونُُّّأخذواُُّّخصومهم،ُُّّجانبُُّّيؤيدُُّّماُُّّاإلجابةُُّّعنُُّّاإلعراضُُّّيفُُّّأنُُّّورأواُُّّواألدلة،
ُّجتذبُُُّّّرمباُُُّّّحالُُّّكلُُّّعلىُُّّلكنهاُُُّّّأدلة،ُُُّّّتسمىُُّّأنُُُّّّفضًلُُُّّّشبًها،ُُُّّّتسمىُُّّأنُُّّتستحقُُّّلُُّّاليتُُّّالشبه
ُّ.ُّ(اجل هالُّبعضُّأذهان

  على   متفقة    مطوَّل  أكب   إىل  خمتصر  أصغر   من  املذاهب  فقهاء  كتب  وهذه)ُُّّقال:ُُّّأنُُّّإىل
ُّملُُُّّّومنُُّّامللك،ُُّّيفُُُّّّحىتُُّّح ْرمتهُُّّعلىُُّّبعض همُُّّونصُُّّ،املسبَّلة  املقابر  ف   وحترميهُُّّالبناء  عن  النهي

ُّ.ُّ(2)ُّ(التحرمييةُّالكراهةُّأطلقُُّّامللكُُّّيفُّابحل ْرمةُّيقل
ُُّّمنُُُّّّ،وآخرهمُُّّوأوهلمُُّّولحقهم،ُُّّسابقهم-ُُّّالناسُُّّاتفقُُّّأنهُُّّ)اعلمُُّّ:هللاُُّّرمحهُُّّالشوكاينُُّّوقال

 
ُّالسابق.ُُُّّّاملرجعُُُّّّانظر:ُُّّ(1)
ُّ(.59ُُُّّّ/2ُُُّّّ/5)ُُُّّّاملعلميُُّّحيييُّبنُُّّالرمحنُُُّّّعبدُُّّالعلمةُُّّالشيخُُُّّّآاثرُُّّانظر:ُُّّ(2)
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ُُّّاليتُُُّّّالبدعُُّّمنُُّّبدعةُُُّّّعليهاُُُّّّوالبناءُُُّّّالقبورُُّّرفعُُّّأنُُّّ-الوقتُُّّهذاُُّّإىلُُّّعنهمُُّّهللاُُُّّّرضيُُُّّّالصحابةُُّّلدن
ُّ.ُّ(1)ُّلفاعلها(ُّهللاُّرسولُّوعيدُّواشتد ُُّّعنها،ُُّّالنهيُّثبت

ُُّّملاُُُّّّخمالفُُُّّّوهوُُُّّّفيهاُُُّّّستفىتيُُّّمسألةُُّّحكمُُّّعلىُُّّالعاملُُّّيوقِ عُُُّّّأنُُّّحيصلُُّّقدُُُّّّنعمُُّّنقول:   إننا   مث
ُّنقول:ُُُّّّأنناُُّّإلُُّّذلك،ُُُّّّلفعلُُّّاملربراتُُُّّّوأانقشُُّّالنقطة،ُُُّّّهذهُُّّعندُُُّّّاملؤلفُُّّمعُُّّأتوقفُُُّّّولنُُّّيعتقده،

ُّاحلقُُُّّّمعرفةُُّّيفُُّّالعربةُُّّوليسُُّّقناعة،ُُّّعنُُّّوقَّعُُّّمنُُّّفهناكُُّّقناعة،ُُّّغريُُّّعنُُّّوقَّعُُّّقدُُّّبعضهمُُّّكانُُّّإن
ُُّّينبِ هُُّّملُُّّماُُّّوهذاُُّّ،والربهانُُّّالدليلُُّّمناقشةُُّّيفُُّّالعربةُُّّبلُُّّغريها،ُُّّأوُُّّقناعةُُّّعنُُّّوقَّعُُّّمنُُّّعددُُّّحصر

ُُُّّّ.املؤلفُُّّإليه
ُُّّالسلفُُُّّّتكلمُُّّأنُُّّسبقُُّّاليتُُّّاملسألةُُّّهذهُُّّيفُُّّالفتوىُُّّعلىُُّّالعرتاضُُّّقيمةُُّّامُُّّالسؤال:  لكن

ُّهدمها؟ُّمنُّالوهابيةُّأتباعُّفعلهُّمباُّوأفتواُّفيها
ُُّّالزينةُُُّّّيشبهُّذلكُُُّّّفإنُُّّص،جيصَُُُّّّّولُُّّيبىنُُّّلُُُّّّأنُُّّ)وأحبُّيقول:ُُّّهللاُّرمحهُُّّالشافعيُُّّاإلمامُُّّفهذا
 وقدُُّّ،جمصصةُُّّواألنصارُُّّاملهاجرينُُّّقبورُُّّأرُُُّّّوملُُّّمنهما،ُُّّواحدُُّّموضعُُّّاملوتُُُّّّوليسُُّّواخليلء،

ُّ.ُّ(2)ُّ(ذلك يعيبون  الفقهاء  أر فلم فيها ،يبىن ما مبكة  يهدم من الوًلة من رأيت
ُّيزادُُّّأنُّولُّ،جيصصُّأنُُّّولُّالقرب،ُّعلىُّيبىنُّأنُّحيلُّ)ولُّ:هللاُّرمحهُّالظاهريُّحزمُّبناُّقالوُّ
ُّ.ُّ(3)ُّ(ذلك كل  ويهدمُّشيء،ُّترابهُّعلى

ب    القبور  على  اليت  القباب)ُُّّ:هللاُُّّرمحهُُّّالقيمُُّّابنُُّّوقال ُُّّعلىُُُّّّأ سِ س تُُّّألهناُُُّّّ؛كلها  هدمها  َيج
ُّ.ُّ(4)ُّالقبور(ُّعلىُّالبناءُُّّعنُّهنىُّقدُّألنهُّ؛ُّالرسولُّمعصية
ُُّّبويه،ُُُّّّبينُُّّدولةُُُِّّّيفُُّّوكثر ُُُّّّذلك ُُُّّّظ ه ر ُُُّّّوإمناُُّّالقبوِر،ُُّّعلىُُّّمشاهد ُُُّّّاملفضَّل ةُُُِّّّالعصورُُّّيفُُّّيكنُُّّومل

ُُّّدينُُُِّّّتبديل ُُُّّّمقصود همُُّّكفَّار ُُُّّّزاندقة ُُُّّّهباُُُّّّكانُُُّّّ،واملغربُُُّّّاملشرقُُُّّّأبرضُُُّّّالقرامطة ُُُّّّظ ه ر تُُُّّّل مَّا
ُّ.(5)ذلك ُُّّبعضُُّّعلىُّهلمُّاملوافقةُُِّّمنُُّّبويهُّبينُّيفُّوكان ُُّّاإلسلِم،
ُُّّ:ُّهللاُُّّرمحهُُّّالوهابُُُّّّعبدُُّّبنُُّّحممدُُّّبنُُّّهللاُُّّعبدُُّّالشيخُُُّّّقالهُُّّمباُُّّاملسألةُُّّهذهُُّّيفُُّّاألقوالُُّّوخنتم

 
 (.37ُّ)ص:ُُُُّّّّالصدورُُُّّّشرحُُّّ(1)
ُّ(.316ُُُّّّ/2ُُُّّّ/1ُّ)ُُّّاألمُُُّّّ(2)
 (.356ُُُّّّ/3ُّ)ُُّّاحملليُُّّ(3)
 ُّ(.194ُُُّّّ/1ُّ)ُُّّاللهفانُُّّإغاثةُُّّ(4)
 ُّ(.168ُّ-167ُّ/27)ُُّّتيميةُّلبنُّالفتاوىُُُّّّجمموعُُّّانظر:ُُّّ(5)
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ُّهبدمُُُُّّّّحممداُُّّأرسلُُّّهللاُُّّألنُُّّوشعائره؛ُُّّالكفرُُّّعلماتُُُّّّمنُُّّفهوُُّّالقبورُُّّعلىُُّّالقبابُُُّّّبناءُُّّ)أما
ُّقربهُُُّّّعلىُُّّعكفواُُّّماتُُُّّّفلماُُُّّّصال،ُُّّرجلُُّّاللتُُُّّّألنُُُّّّصال؛ُُُّّّرجلُُّّقربُُّّعلىُُّّكانتُُّّولوُُُّّّاألواثن

ُُّّلئلُُُّّّشهراُُّّاللتُُُّّّهدمُُّّيرتكُُّّأنُُّّمنهُُّّوطلبواُُّّالطائفُُّّأهلُُّّأسلمُُّّفلماُُّّوعظموها،ُُّّبنيةُُُّّّعليهُُّّوبنوا
ُُّّبنُُُّّّاملغريةُُّّمعهمُُّّوأرسلُُّّعليهم،ُُّّذلكُُُّّّفأىبُُّّ،الدينُُّّيدخلوهمُُّّحىتُُّّوصبياهنمُُّّنساءهمُُّّيروعوا
ُُّّلُُّّأنهُُّّعلىُُّّدليلُُّّأوضحُُّّهذاُُّّويفُُّّالعلماء:ُُّّقالُُّّهبدمها.ُُّّوأمرمهاُُّّحربُُُّّّبنُُّّسفيانُُّّوأابُُّّشعبة،

ُُّّفإهناُُُّّّا،واحدُُُّّّايومًُُُّّّولُُّّ،أواثانُُُّّّواختذتُُُّّّالقبور،ُُّّعلىُُّّبنيتُُّّاليتُُّّالقبابُُُّّّهذهُُّّمنُُّّشيءُُُّّّإبقاءُُّّجيوز
ُُّّوالكتابةُُُّّّوختليقهُُّّوجتصيصهُُّّالقربُُّّعلىُُّّالبناءُُّّعنُُّّهنىُُُُّّّّالنيبُُّّأنُُّّثبتُُُّّّوقدُُّّالكفر،ُُّّشعائر
ُّ.ُّ(1)عليه(

 : الوهابية ف  احلرمني علماء فتوى  الثالثة: الوقفة
ُّجندُُّّعلماءُُّّبنيُُّّمناظراتُُُّّّحصلتُُّّاحلجازُُّّاألوىلُُّّالسعوديةُُّّالدولةُُّّحكمتُُّّملاُُّّؤلف:املُُّّذكر
ُّالدعوةُُُّّّعليهُُّّماُُّّتؤيدُُّّفتاوىُُّّاحلرمنيُُّّعلماءُُّّكتبُُّّأنُُّّنتيجتهاُُّّمنُُّّكانُُُّّّواملدينة،ُُّّمكةُُّّوعلماء
ُُّّابشاُُُّّّعليُُّّحممدُُّّواستيلءُُّّاحلجاز،ُُّّمنُُّّالوهابينيُُّّخروجُُّّبعدُُّّأنهُُُّّّاملؤلفُُُّّّواستغربُّ  ،الوهابية
ُّالفتوىُُّّيفُّماُّنقيضُّه1228ُّسنةُّابشاُُّّعليُّحممدُّإىلُّالةرسُّأنفسهمُّمك ةُّعلماءُّحر رُّعليها،
ُُّّالعواملُُّّلتدخ ُُُّّّيظهرُُّّاليتُُّّابلفتاوىُُُّّّاألخذُُّّعدمُُّّمفادها:ُُّّبنتيجةُُّّاملؤلفُُُّّّليخرجُُّّ؛السابق

ُّالبقيع.ُّمقربةُّعلىُّالقبابُُّّهبدمُّالفتوىُّومنهاُُّّفيها،ُّالسياسية
ُّمنُُُّّّاحلدُُّّهذاُُّّعندُُّّيقفُُّّألحداثُّاُُّّحتليلُُّّأنُُّّالغريبُُّّبلُُّّذلك،ُُّّحيصلُُّّأنُُّّغريًباُُُّّّليسُُّّنقول:

ُّاحلياد!
ُّبلُّاألوىل،ُّالسعوديةُّالدولةُّأايمُّفقطُّتكنُّملُّومكةُّجندُّعلماءُّبنيُّحصلتُّاليتُّفاملناظراتُّ

ُّوجتنبُُّّابلقوة،ُُّّإلُُُّّّنفسهاُُّّتفرضُُّّلُُّّالوهابيةُُّّأنُُّّالقارئُُّّيتوهمُُّّلُُّّوحىتُُّّعلمية،ُُّّمناظراتُُُّّّسبقتها
ُُّّومكةُُّّجندُُّّعلماءُُّّبنيُُّّمناظراتُُُّّّأربعُُّّحصلُُّّوابختصار:ُُُّّّنقولُُّّسلطاهنا،ُُّّظلُُّّحتتُُّّإلُُّّتناقشُُّّأن

ُّاحلجاز.ُّاألوىلُّالسعوديةُّالدولةُّدخولُّقبل
ُُّّمسعودُُّّالشريفُُّّأايمُُّّمكةُُّّإىلُُّّقدمُُّّفقدُُّّمسعود،ُُّّالشريفُُّّأايمُُّّيفُُّّكانتُُّّ:األوىل  املناظرة

ُّ.ُّ(2)مكةُُّّيفُّالعلمُّأصحابُُّّبنيُّاخلالصُّالتوحيدُّإىلُّللدعوةُّجندُّمنُّسلفي اُّعاِلًماُّثلثون

 
 (.246ُُّّ/1)ُّالنجديةُُّّواملسائلُُّّالرسائلُُّّجمموعةُُُّّّ(1)
ُّ/1ُّ)ُُّّسنوكُُُّّّمكة،ُُّّاتريخُُُّّّمنُُُّّّصفحاتُُُّّّ(،299ُّ)ص:ُُُُّّّّاحلرامُُّّالبلدُُّّأمراءُُّّبيانُُّّيفُُُّّّالكلمُُّّخلصةُُُّّّانظر:ُُّّ(2)

ُّ(،37ُُُّّّ/1)ُّاترخيهُّيفُُّّبشرُّابنُّإليهُّأشارُّوالذيُّه1162ُّعامُُّّحصلُّالذيُّاللقاءُّهذاُّولعلُّ(،274ُّ
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ُُّّبكفرهمُُُّّّواحلكمُُّّالقضاءُُّّعلىُُّّابلعرضُُّّجوهبواُُُّّّأنُُّّدحلن:ُُّّأمحدُُّّيقولُُّّكماُُّّالنتيجةُُّّوكانت
ُّ.ُّ(1)واألغللُّابلسلسلُّوحبسهم

ُّالوهابُُّّعبدُُُّّّبنُُّّحممد ُُُّّّالشيخُُّّأرسلُُّّحيثُُّّه،١١٨٤ُُّّعامُُّّيفُُُّّّكانتُّ:الثانية  املناظرة
ُّأمحدُُّّالشريفُُُّّّمكةُُّّوايلُُّّإىلُُّّاحلصنيُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّالشيخ ُُُّّّسعودُُّّبنُُّّحممدُُّّبنُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّواإلمام ُّ

  على   اليت   القباب  هدم   حوهلا:  النقاش  ت   اليت   املسائل  من  وكانُُّّ،منهُُّّبطلبُُّّسعيدُُّّبن
ُُُّّّ.(2)ُّالقبور

ُُّّيرويُُّّ-سعيدُُّّبنُُّّأمحدُُّّالشريفُُّّمثُُّّمسعودُُُّّّالشريفُُّّأايم-ُُّّاألوَّلنيُُّّالجتماعنيُُّّكلُُّّويف
ُُّّدولةُُُّّّمض تُُّّفلمَّاُّ)ُُّّيقول:ُُّّحيثُُّّابلتكفري!ُُّّجندُُّّعلماءُُُّّّعلىُُّّحكمواُُّّمكةُُُّّّعلماءُُُّّّأنُُّّدحلنُّ
ُُّّمنُُّّمجاعةُُّّالدرعيةُُّّأمريُُّّأرسلُُّّسعيد؛ُُّّبنُُّّأمحدُُّّالشريفُُّّأخوهُُّّاألمر ُُُّّّوتقلَّدُُّّمساعد،ُُّّالشريف
ُُّّبدينُُُّّّإلُُّّيتديَّنونُُّّلُُّّوجدوهمُُّّمكةُُّّعلماءُُّّاختربهمُُّّفلماُُّّالسابقة،ُُّّاملدةُُّّيفُُّّأرسلُُّّكماُُّّعلمائه،
ُُّّعندُُُّّّثبت ُُُّّّأنُُّّبعدُُّّاحلج ُُُّّّيفُُّّهلمُُّّأيذنُُّّوملُُّّقرار،ُُُّّّاحلرامُُّّالبيتُُّّمحىُُّّيفُُّّهلمُُّّيقرَُُُّّّّأنُُّّفأىبُُّّالزاندقة،
ُّ.(3)ُّ(مسعودُّالشريفُّدولةُّيفُّثبتُُّّكماُُّّكفَّار؛ُُّّأهنمُّالعلماء

ُُّّإىلُُّّكتاابُُُّّّمساعدُُُّّّبنُُّّغالبُُّّمكةُُّّشريفُُّّأرسلُُّّحيثُُّّ،ه1204ُُّّعامُُّّيفُُّّالثالثة:  املناظرة
ُُّّعلىُُّّفيهُُُّّّليكونُُّّاألمرُُّّهذاُُُّّّحقيقةُُّّيعر فهُُّّالد ينُُّّأهلُُّّمنُُّّعارفًاُُُّّّرجًلُُُّّّيريدُُّّأبنهُُُّّّالعزيزُُّّعبدُُّّاألمري

،ُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّالشيخُُّّإليهُُّّفأرسلُُّّبصرية، ُّرسالةُُّّالوهابُُُّّّعبدُُُّّّبنُُّّحممدُُّّالشيخُُّّمعهُُّّوكتبُُُّّّاحلصني 
ُّويدَّعيُُُّّّالعلماء،ُُّّجادةُُّّغريُُّّعلىُُّّوأنهُُّّالصاحلني،ُُّّيسبُُّّأنهُُّّعنهُُّّأشيعُُّّماُُّّردُُّّيفُُّّمكة،ُُّّلعلماء

ُُّّالعاقلُُّّيستحيُُّّأشياءُُُّّّعنهُُّّوذكرواُُّّواملغرب،ُُّّاملشرقُُُّّّإىلُُّّاألمرُُّّرفعواُُّّقدُُُّّّخمالفوهُُّّوكانُُُّّّالجتهاد.ُّ
ُّ.(4)ذكرهاُّمن

 
ُّولُُُّّّمكة،ُُُّّّيفُُُّّّالقضاءُُُّّّعلىُُُّّّع رضواُُُّّّوألهنمُُُّّّالتسمح،ُُُّّّاببُُُّّّمنُُُّّّابملناظرةُُُّّّاألولُُّّاللقاءُُُّّّتسميةُُُّّّأنُُّّإىلُُُّّّوينبه
ُّاملكيني.ُُّّالقضاةُُُّّّمعُّاملناقشةُُّّيتمُُّّأنُُُّّّكذلك،ُُُّّّاألمرُُّّكانُُُّّّإنُُّّأنهُُّّشك

ُّ(.300)ص:ُُُّّّاحلرامُُّّالبلدُُُّّّأمراءُُّّبيانُُّّيفُُُّّّالكلمُُُّّّخلصةُُُّّّانظر:ُُّّ(1)
ُّ(،312ُُّّ)ص:ُُّّالشخصيةُُّّالرسائلُُّّاخلامس،ُُّّالقسمُُّّالوهاب،ُُّّعبدُُُّّّبنُُّّحممدُُُّّّالشيخُُّّمؤلفاتُُّّانظر:ُُّّ(2)

ُّ(.789ُُُّّّ/2ُّ)ُُّّغنامُُُّّّلبنُّجند،ُُّّاتريخُُُّّّانظر:ُُّّهـ.1185ُُّّسنةُُّّوقعتُُّّاحلادثةُُّّهذهُُُّّّأنُّغنامُُّّابنُُّّوذكر
ُّ(.300ُّ)ص:ُُُّّّاحلرامُُُّّّالبلدُُُّّّأمراءُُّّبيانُُّّيفُُُّّّالكلمُُُّّّخلصةُُُّّّ(3)
ُّاتريخُُُّّّ(،40)ص:ُُُُّّّّالشخصيةُُّّالرسائلُُّّاخلامس،ُُّّالقسمُُّّالوهاب،ُُّّعبدُُّّبنُُّّحممدُُُّّّالشيخُُّّمؤلفاتُُّّانظر:ُُّّ(4)

ُّ(.56ُّ-58ُُّّ/2ُّ)ُُّّالسنيةُُّّالدررُُُّّّ(،887ُّ-886ُُّّ/2ُّ)ُُّّغنامُُُّّّلبنُُُّّّجند،ُّ



15 

 

ُّاإلمامُُُّّّإىلُُّّمساعدُُّّبنُُّّغالبُُّّالشريفُُّّمكةُُُّّّأمريُُّّأرسلُُّّه،1211ُُُّّّعامُُّّيفُُُّّّ:الرابعة  املناظرة
ُُّّعلماءُُُّّّمعُُّّيبحثُُّّالعلمُُّّأهلُُّّمنُُّّرجًلُُُّّّإليهُُّّيرسلُُّّأنُُّّمنهُُّّيطلبُُّّسعودُُّّبنُُّّحممدُُّّبنُُّّالعزيزُُّّعبد
ُُّّركب،ُُّّيفُُّّاحلنبليُُّّعثمانُُّّبنُُّّانصرُُُّّّبنُُّّمحدُُّّالشيخُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّاإلمامُُّّإليهُُّّفبعثُُّّاملشرفة،ُُّّمكة
ُّمكة،ُُّّعلماءُُّّالشريفُُّّمجعُُّّعمرهتمُُّّوقضواُُّّمكةُُّّإىلُُّّرفقائهُُّّمعُُّّانصرُُّّبنُُّّمحدُُّّالشيخُُّّوصلُُّّفلما

ُّواجلمُُّّالكثريُُّّاخللقُُّّاحلجازُُّّأهايلُُّّمنُُّّاملناظرةُُّّهذهُُُّّّوحضرُُّّعديدة،ُُّّجلساتُُُّّّيفُُّّاملناظرةُُُّّّجرتُُُّّّمث
ُّسألواُُّّوالشافعيةُُّّواملالكيةُُّّاحلنفيةُُّّمنُُّّمكةُُّّعلماءُُّّأنُُّّاملناظرةُُّّجلساتُُُّّّيفُُّّجرىُُّّومماُُّّالغفري.
ُّ.ُّ(1)ُّالقبور على  البناء حكم مسألة منها وكان ُّعديدة،ُّئلمساُّعنُّانصرُُّّبنُّمحدُّالشيخ
  حول  احلرمني  علماء  فتوى  بصدور  املؤلف  إليها  أشار  اليت  اخلامسة  املناظرة  أتت   مث

ُُّّوبسطُُّّمكة،ُُّّهللاُُّّرمحهُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّبنُُّّسعودُُّّاإلمامُُّّدخلُُّّه1218ُُّّعامُُّّففيُُّّ:الوهابية  الدعوة
ُُّّ،ُّكثبُُّّعنُُّّومنهجهاُُّّالدعوةُُّّعلىُُّّوغريهمُُّّمكةُُّّعلماءُُُّّّاطلعُُّّوحنيُُّّ.عليهاُُُّّّالسعوديةُُّّالدولةُُّّنفوذ

ُّهبذهُُّّواعرتفواُُّّاحلق،ُُّّالدينُُّّهيُُّّأهناُُّّعرفواُُّّالعزيز،ُُّّعبدُُّّبنُُّّسعودُُّّوأمريهاُُّّعلماءهاُُّّوحاوروا
ُّالفتوى.ُُّّكتبواُُّّ؛احلقيقة

ُُُّّّمكةُُُّّّألهلُُّّرسالةُُُّّّحررُُُّّّقدُُّّالوهابُُُّّّعبدُُُّّّبنُُّّحممدُُُّّّبنُُّّهللاُُّّعبدُُّّالشيخُُُّّّأنُُّّوليعلم ُُّّفيهاُُُّّّبنيَّ
ُُّّيكتبُُُّّّأنُُّّحًداأُُّّيلزمواُُّّوملُُّّيناقشهم،ُُّّأنُُّّإشكالُُّّعندهُُّّمنُُّّكلُُّّمنُُّّطلبواُُّّإهنمُُّّمثُُّّمعتقدهم،

ُّيكنُُّّملُُّّمنُُّّهناكُُّّأنُُُّّّفيهاُُُّّّيبنيُُُّّّالوهابُُُّّّعبدُُّّبنُُُّّّحممدُُُّّّبنُُّّهللاُُُّّّعبدُُُّّّالشيخُُّّحكايةُُُّّّوهذهُُُّّّابلقوة،
ُُّّوشاهدُُّّمكةُُّّعلماءُُّّمعُُُّّّحضرُُّّفيمنُُّّوكان)ُُّّقال:ُُّّفيها،ُُُّّّيناقشهمُُّّوظلُُّّاملسائلُُّّببعضُُّّمقتنًعا
ُّعلينا،ُُّّيرتددُُّّيزلُُّّوملُُّّاحلباين،ُُّّمثُُّّاحلضرميُُّّاإلبريقيُُُّّّاحلسنيُُّّبنُُّّحممدُُّّبنُُّّحسنيُُّّصار:ُُّّماُُّّغالب

ُُّّبسببها،ُُُّّّالسيفُُّّجردُُّّاليتُُّّالشفاعةُُّّمسألةُُّّعنُُّّويسألُُّّاملعرفة،ُُّّأهلُُّّمنُُّّوخاصتهُُّّبسعودُُّّوجيتمع
ُّمذهبُُّّالدينُُّّأصولُُّّيفُُّّمذهبناُُّّأبنُُُّّّفأخربانهُُّّله.ُُُّّّجرمُُّّسابقةُُّّلعدمُُّّخجل،ُُُّّّولُُّّحياءُُُّّّدونُُّّمن

ُُّّواألحكم،ُُّّواألعلمُُّّبلُُّّاألسلم،ُُّّالطريقُُّّهيُُّّاليتُُّّالسلفُُّّطريقةُُّّوطريقتناُُّّواجلماعة،ُُّّالسنةُُّّأهل
ُّ.ُّ(2)(أعلمُّاخللفُّطريقةُُّّقالُّملنُّخلفًا

ُّسلطانُُُّّّظلُُّّحتتُُّّوحىتُُّّمناقشات،ُُّّعدةُُُّّّبعدُُّّتُّجاءُُّّمكةُُُّّّعلماءُُّّفتوىُُّّأنُُّّالشاهد:  حمل
ربُُّّوملُُّّاملسائل،ُُّّببعضُُّّمقتنًعاُُّّيكنُُّّملُُّّمنُُّّهناكُُّّاألوىلُُّّالسعوديةُُّّالدولة ُُّّبلُُُّّّشيء،ُُّّعلىُُّّجي 

ُُّّعبدُُّّبنُُُّّّحممدُُّّبنُُُّّّهللاُُُّّّعبدُُُّّّالشيخُُّّرسالةُُُّّّحتريرُُُّّّإنُُّّمثُُُّّّحوهلا،ُُُّّّوالتوضيحُُُّّّالنقاشُُّّوحصلُُّّراجعهم

 
ُّ(.15ُُُّّّ)ص:ُُّّالعذابُُّّالفواكهُُّّحتقيقُّمقدمةُُّّ(،967ُّ-1116ُُّّ/2ُّ)ُُّّغنامُُّّلبنُّجند،ُّاتريخُُّّانظر:ُُّّ(1)
ُّ.ُّ(١ُُّّ/٢٢٦الدررُّالسنيةُّيفُّاألجوبةُّالنجديةُّ)ُُّّ(2)
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ُّاحلقيقي.ُّومفهومهاُّالدعوةُّمتثلُّاليتُّالوثيقةُّهيُّكانتُُّّالوهابُّ
ُّاحلجازُُُّّّمنُُّّالوهابينيُُّّخروجُُّّأنُُّّإىلُُّّاملؤلفُُّّأشارُُّّ؟ذلك  بعد  حصل  الذي  ما  لكن
ُّبتضليلُُّّفتوىُُّّحيررونُُّّأنفسهمُُّّمكةُُّّعلماءُُّّجعلُّعليهاُُّّه1328ُُّّسنةُّابشاُُّّعليُُّّحممدُُُّّّواستيلء
ُّامللحدين!!ُّالطغاةُّاملعتدينُّابخلوارجُّوصفهمُّالفتوىُّيفُّجاءُّوقدُّ،الوهابية

ُّ!واحلكمة؟ُّالعلمُّإىلُّأقربُُُّّّالفتوينيُّأيُّواحكم،ُّ-احلصيفُّالقارئُُّّأيها-ُّقارن
ُّالدعوةُُّّأبتباعُُّّابشاُُّّعليُُّّحممدُُّّفعلُُّّماذاُُّّصفحاهتا،ُُّّيفُُّّبوقل ُُُِّّّالتاريخُُّّكتبُُّّيفُُّّوانظر

ُّبنُُّّسعودُُّّاألمريُُّّفعلُُّّماذاُُّّانظروُُُّّّقارنُُُّّّمثُُُّّّ؟والقتلُُّّوالتهجريُُّّالبطشُُّّمنُُّّجندُُّّيفُُُّّّوعلمائهاُُّّالوهابية
ُُّّإنُُّّابألخذُُّّأحقُُّّالفتوينيُُّّأيُُّّاحكم:ُُّّمثُُّّاحلجاز؟ُُّّدخلُُّّحنيُُّّمكةُُّّماءلعلُُُّّّاحرتامُُّّمنُُّّالعزيزُُّّعبد
ُّ!ُّمنصفني؟ُّكنا

ُُّّحكمُُُّّّعليهاُُّّبناءُُّّواليتُُّّابشا،ُُُّّّعليُُّّحممدُُّّاستيلءُُُّّّبعدُُّّحصلتُُّّاليتُُّّالعلميةُُُّّّاملناظرةُُُّّّأينُُّّمث
ُُّّملُُُّّّإذُُُّّّ؛األوىلُُّّفتواهمُُُّّّمنُُّّابإلسقاطُُّّأحقُُّّفتوىُُّّاإهنُُّّيوجد..ُُّّلُُّّ!الوهابية؟ُُّّبتضليلُُّّمكةُُّّعلماء

ُّ.ُّواألغللُّوالسلسلُّفعااملدُّلغةُّهيُّإمناُّهادئة،ُُّّلغةُّولُّعلمي،ُّأبسلوبُُّّكتبت
ُُّّكانتُُّّأبهناُّ  البقيع   ف   املوجودة   واألبنية  القباب  وصف   ف   املؤلف   شرع   مث ة:  بعا ر الوقفة ال

ُُّّركامها،ُُُّّّوتبعثرُُّّهتش و ُُُِّّّوقدُُّّاهلدمُُّّبعدُُّّشهدهاُُّّعمنُُّّونقلُُّّاملعماري،ُُّّالطرازُُّّمنُُّّمجيلةُُّّهيئةُُّّعلى
ُّفت.ُّونظ ُُِّّأزيلتُّاهلدمُّآاثرُّأنُّذكرُّذلكُُُّّّبعدُّمثُّكاملزبلة،ُُُّّّوأهناُّابخلراب،ُُّّوصفهاُّعمنُّنقلُّكما

ُّعلىُُّّكانتُُّّوأهناُُُّّّ،ُّالبقيعُُّّيفُُُّّّاملوجودةُُّّواألبنيةُُُّّّالقبابُُُّّّوصفُُُّّّعلىُُّّقيعل ُُُِّّّملُُّّاملؤلفُّ  نقول:
ُّل؟ُُّّأمُّمشروعُّالعملُّهذاُّهلُّ،معماريُّطراز

ُُُّّّ:البقيعُُّّمقربةُّاتريخُُّّيقرأُّوهوُُّّخميلتهُُّّيفُّصورُّثلثُُّّأمامُُّّمرجِ حُّدونُّالقارئُّتركُّبل
ُّ.الصوفية(ُّ)فعلُّالقربُّعلىُّمجيلُّمبىنُّوجودُّاألوىل:
ُّ.السلفية(ُّ)فعلُّكاملزبلةُُّّوجعلهُّإمهالهُّمثُّاجلميلُّاملبىنُّهذاُّهدمُّوالثانية:ُّ
ُّ.السلفية(ُّ)فعلُّاملكانُُّّوتنظيفُّالركامُّإزالةُّوالثالثة:

ُّمسألةُّوهيُّاملسألة؛ُّهذهُّعلىُّنصواُّقدُّالعلماءُّلوجدانُّاألربعةُّاملذاهبُُّّكتبُُّّيفُّأتملناُّولو
ُّالزينة؟ُُّّإىلُّحباجةُُّّامليتُّفهلُّوحنوه،ُّابلبناءُُّّاملقابرُّتزيني

  هللا: رمحه حنيفة أيب مذهب ففي
ُّالقربُُُّّّعلىُُّّالبناءُُّّحنيفةُُّّأبوُُّّوك رِهُُّّوتعظيمه،ُُّّالقربُُّّجتصيصُُّّ)ويكرهُُّّالكاساين:ُُّّبكرُُّّأبوُُّّقال
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ُُّّبلُُُّّّاملالُُّّتضييعُُّّوألنهُُّّإليها،ُُّّابمليتُُّّحاجةُُّّولُُّّالزينةُُّّاببُُُّّّمنُُّّذلكُُُّّّألنُُّّبعلمة..ُُّّيعل مُُّّوأن
ُُّّمبنزلةُُُّّّعليهُُّّالزايدةُُّّوأنُُُّّّمنه،ُُّّخرجُُّّالذيُُّّالقربُُّّترابُُُّّّعلىُُّّيزادُُّّأنُُّّويكرهُُّّمكروها،ُُّّفكانُُُّّّ،فائدة
ُُُّّّ.(1)ُّالبناء(

ُّي ُُُّّّولُُّّيرب عُُّّولُُّّ،يسنمُُّّأنُُّّالقربُُّّيفُُّّ)والس نةُُّّاحلنفي:ُُّّالسمرقنديُُّّالدينُُّّعلءُُّّوقال ُّولُُُّّّطنيَّ
ُّترابُُُّّّعلىُُّّالرتابُُُّّّيزادُُُّّّأنُُّّويكرهُُّّبعلمة..ُُُّّّيعلمُُّّوأنُُّّالقربُُّّعلىُُّّالبناءُُُّّّحنيفةُُُّّّأبوُُُّّّوكرهُُّّ،صصَُّّجي  ُّ

ُُُّّّ.(2)ُّالبناء(ُُّّجمرىُّجيريُّذلكُُّّوأنُّ،منهُّاخلارجُّالقرب
 هللا: رمحه مالك اإلمام مذهب وف 
ُّ.(3)ُّعليها(ُّيبىنُُّّاليتُّةرُّاحلجاُّوهذهُّعليها،ُُّّوالبناءُُّّالقبورُّجتصيصُّ)أكرهُّمالك:ُّاإلمامُّقال

ُُّّكرهُُّّاللخمي:ُُّّقالُُّّالقرب،ُُّّعلىُُّّبناءُُُّّّ)وكرهُُّّهللا:ُُّّرمحهُُّّاملالكيُُّّاألزهريُُّّصالُُّّالشيخُُّّوقال
ُُّّ،ُّاآلخرةُُّّمنازلُُّّوتلكُُُّّّ،الدنياُُُّّّاحلياةُُّّوزينةُُّّمباهاةُُّّمنُُّّألنهُُّّ؛القبورُُّّجتصيصُُّّهللاُُّّرمحهُُّّمالكُّ

اُُّّللمباهاة،ُّمبوضعُّوليست ُُُّّّ.(4)ُّعمله(ُُّّامليتُّيزي نُّوإمن 
 :هللا رمحه الشافعي اإلمام مذهب وف 
ُُّّالزينةُُُّّّيشبهُُّّذلكُُُّّّفإنُُّّ؛جيصصُُّّولُُّّ،يبىنُُّّلُُّّأنُُّّوأحب)ُُّّ:هللاُُّّرمحهُُّّالشافعيُُّّاإلمامُُّّقال
ُّرأيتُُُّّّوقدُُّّ،جمصصةُُّّواألنصارُُّّاملهاجرينُُّّقبورُُُّّّأرُُّّوملُُّّمنهما،ُُّّواحدُُّّموضعُُّّاملوتُُُّّّوليسُُّّواخليلء،

ُّ.(5)ُّذلك(ُّيعيبونُّالفقهاءُّأرُّفلمُّ،فيهاُُّّيبىنُّماُّمبكةُّيهدمُّمنُّالولةُّمن
ُُّّوالبناءُُّّالقربُُّّجتصيصُُّّ)ويكرهُُّّاملنهاج:ُُّّصاحبُُّّقولُُّّشارًحاُُّّهللاُُّّرمحهُُّّالشافعيُُّّالرمليُُّّقال

ُُّّأوُُّّامهُُّّهناُُّّواملرادُُّّ،رياجلُُّّالبيضاءُُّّالنورةُُّّ:ويقالُُّّاجلبس،ُُّّوهوُُّّابجلصُُّّتبييضهُُّّأي:)ُُّّ:عليه(
ُُُّّّ.(6)ُّعنهما(ُّللنهيُُّّبيتُّأوُّكقب ةُُّّعليهُّوالبناءُّ،أحدمها

 :هللا رمحه أمحد اإلمام مذهب وف 

 
 (.474ُُّّ/1ُّ)ُُّّالصنائعُُّّبدائعُُُّّّ(1)
 (.258ُّ-257ُُّّ/2)ُُّّعابدينُُُّّّابنُُّّحاشيةُُّّ:وانظرُّ(،256ُُُّّّ/1ُّ)ُُّّالفقهاءُُُّّّحتفةُُّّ(2)
 (.263ُُّّ/1ُّ)ُُّّالكربىُُُّّّاملدونةُُّّ(3)
 يسري.ُّبتصر فُُُّّّ(،161ُّ/1)ُُُّّّخليلُُّّخمتصرُُّّعلىُّاإلكليلُُّّجواهرُُّّ(4)
ُّ(.316ُُُّّّ/2ُُُّّّ/1ُّ)ُُّّاألمُُُّّّ(5)
ُّ(.33-32ُُّّ/3ُّ)ُُّّاحملتاجُُُّّّهنايةُُّّ(6)
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ُُّّ...ُّعليهُُّّوالكتابةُُُّّّوجتصيصه،ُُّّالقرب،ُُّّعلىُُّّالبناءُُُّّّ)ويكرهُُُّّّهللا:ُُُّّّرمحهُُُّّّاملقدسيُُّّقدامةُُّّابنُُّّقال
ُّالقربُُّّعلىُُّّيبىنُُّّأنُُُّّّالعزيزُُّّعبدُُُّّّبنُُّّعمرُُّّوهنىُُّّإليه،ُُّّللمي تُُّّحاجةُُُّّّفلُُّّالدنيا،ُُُّّّزينةُُُّّّمنُُّّذلكُُُّّّوألن

ُّعلىُُّّيضربُُّّأنُّأمحدُُّّوكرهُّقبورهم.ُّيفُّاآلجرُّيكرهونُّكانواُُّّ:إبراهيمُّوقالُّبذلك.ُّوأوصىُّآبجر،
ُُُّّّ.(1)ُّفسطاطًا(ُّعليهُّيضربواُّلُّأنُُّّاملوتُُّّحضرهُّحنيُّهريرةُُّّأبوُّوأوصىُّفسطاط.ُّالقرب

ُُّّ،نعلمهُُُّّّخلفُُّّبلُُُّّّمكروهُّفُُّّ-القربُُّّ:أيُّ-ُُّّجتصيصهُُّّ)وأماُُّّ:هللاُُُّّّرمحهُُُّّّاحلنبليُُُّّّاملرداويُُّّوقال
ُُّّمنُُُّّّالصحيحُُّّعلىُُُّّّفمكروهُُّّعليهُُّّالبناءُُّّوأماُُّّبدعة...ُُّّوهوُُّّوختليقهُُّّتزويقهُُّّوكذاُُّّعليه،ُُّّالكتابةُُّّكذا

ُُّّأمحدُّأطلقهُّالفروع:ُّيفُّوقالُّاألصحاب،ُّأكثرُّوعليهُّل،ُّأمُّاألرضُّالبناءُُّّلصقُّسواءُّ،املذهب
ُُُّّّ.(2)واألصحاب(

  هللا   رضي  محزة   سيدان  قب   على   املبين  ابملسجد يتعلق  ما  املؤلف  ذكر  مثة:  مس االوقفة اخل
 .عنه

ُُّّسيدانُُّّمسجدُُّّهدمُُّّيفُُّّاملوافقةُُّّعنُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّابمللكُُُّّّينأىُُُّّّأنُُّّحاولُُّّذلكُُُّّّكلُُّّيفُُّّواملؤلف
ُُّّالذينُُُّّّجندُُّّعلماءُُّّاستفتاءُُّّمثُُّّاإلخوانُُّّمنُُّّبضغطُُّّإلُُّّحاجزُُّّالضريحُُّّوبنيُُّّبينهُُُّّّكانُُّّالذيُُّّمحزة
ُُّّأنُُُّّّحولهُُّّماُُّّوهتدميُُّّختريبهُُّّقبلُُّّالشهداءُُّّسيدُُّّقربُُّّوصفُُّّعمنُُّّنقلُُّّكماُُّّ،الفورُُّّعلىُُّّهبدمهُُّّأفتوا
ُُُّّّنسمة.ُُّّألفُّعشرينُّعنُّساكنوهاُّيقلُُّّلُّ،وبيوتُُّّأسواقُّذاتُُّّقائمةُُّّبلدةُّشبهُّاملكانُّهذا

ُُّّابنُُّّأنُُّّإلُُّّ،اخلضراءُُّّالقبةُُّّهدمُُّّالعزيزُُّّعبدُُّّامللكُُُّّّمنُُّّاإلخوانُُّّطلبُُّّعندُُّّحصلُُّّماُُّّوكذا
ُّ.ُّعليهُّاملرتتبةُُّّاملفسدةُُّّوعظمُّ،العملُّهذاُُّّخبطورةُّاإلخوانُّأقنعُّبليهد

ُّابألدلةُُُّّّذكرُُّّمماُُّّشيءُُّّيفُُّّاملؤلفُُّّنناقشُُّّلنُُّّ:سبق  ملا  مغايرة  املرة  هذه  معه  وقفتنا  لكن
ُّالقصة؟!ُّكاملُُّّوهُّاألماكنُّهبذهُُّّيتعلقُُّّفيماُّنقلتهُّماُّهلُّله:ُُّّنقولُّلكنناُّ،الشرعية
ُّعندُُُّّّوكذاُُّّفيه،ُُُّّّحصلُّوماُُّّعنهُُُّّّهللاُُُّّّرضيُُّّاملطلبُُّّعبدُُّّبنُّمحزةُّسيدانُُّّمسجدُُّّحكايةُُّّهناُُّّها

ُّعنه.ُُّّهللاُُّّرضيُّقربه
 عنه:  هللا  رضي  املطلب  عبد بن محزة الشهداء سيد مسجد

ُُّّبنُُّّأمحدُُّّالعباسُُُّّّأيبُُّّهللاُُّّلدينُُّّالناصرُُّّاخلليفةُُّّأمُُّّبنتهُُّّاملسجدُُّّهذا)ُُّّاحلرمني":ُُّّ"مرآةُُّّيفجاءُُّّ
ُُّّ،ُّجمصصُُّّوالقربُُّّابحلديد،ُُُّّّمصفحُُّّكلهُُّّواببهُُّّمتقنة،ُُّّقبةُُّّعليهُُّّوجعلتُُّّه،570ُُُّّّعامُُّّاملستضيء

 
 (.283ُُّّ/2)ُُُّّّالكبريُُّّوالشرحُُُّّّاملغينُُّّ(1)
 (.524ُُّّ/2)ُُُّّّاإلنصافُُّّ(2)
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ُّ.(1)ُّ(ُّالنبويُّالضريحُّكسوةُُّّخليعُّمنُّحريرُّمنُُّّثوبُُّّوعليهُّ،اتبوتُُّّوعليه
ُّماُُُّّّأنُُّّغريُُّّ،(2)ُّللقربُُّّاحلايلُُّّاملوضعُُّّعلىُُُّّّمجيًلُُُّّّمسجًداُُّّبنتُُّّقدُُّّالعثمانيةُُّّالدولةُُّّوكانت

ُُّّمحلُُّّوخلفهُُّّوالنذورُُّّالضحاايُُّّوتقدميُُّّابلقربُُّّالناسُُّّبعضُُّّمتسحُُّّمنُُُّّّالوقتُُّّذلكُُُّّّيفُُّّأشيع
ُّغريُُّّيفُُّّآخرُُّّمسجدُُّّبناءُُُّّّعلىُُّّوالعملُُّّابألرض،ُُّّجدرانهُُُّّّوتسويةُُّّاملسجد،ُُّّهدمُُّّعلىُُّّاملسؤولني

ُّحكومتناُُّّرأتُُُّّّفقدُُّّورعايةُُُّّّصيانةُُُّّّإىلُُّّحاجةُُّّويفُُّّمكشوفةُُّّالقبورُُّّأصبحتُُُّّّوملاُُّّاملوضع.ُُّّهذا
ُُّّمنهُُُّّّالقريبنيُُّّوالشهداءُُّّأختهُُُّّّوابنُُّّالشهداءُُّّسيدُُُّّّقربُُّّعلىُُّّدائريُُُّّّحائطُُُّّّبناءُُّّضرورةُُُّّّالرشيدة

ُُّّخريُُُّّّهللاُُّّفجزاهاُُّّه،1383ُُّّعامُُّّاملرتفعُُّّاجلميلُُّّاحلائطُُُّّّهذاُُّّبينُُّّفقدُُّّوصيانتها،ُُُّّّعليهاُُّّللمحافظة
ُّ.(3)ُّفعلهاُّعلىُّوأاثهباُّاجلزاء

ُُّّجبلُُُّّّوهوُُّّالرماة،ُُُّّّجبلُُّّحتتُُّّقتلُُّّمحزةُُّّأنُُّّالسريُُّّكتبُُّّمنُُّّكثريُُّّيفُُُّّّجاء)ُُّّابشا:ُُُّّّإبراهيمُُّّقال
ُُّّوالربوةُُُّّّاملصرع،ُُّّغريُُّّفاملدفنُُّّهنالك،ُُُّّّربوةُُُّّّإىلُُّّالواديُُّّبطنُُّّعنُُّّفنقلُُّّبهُُُّّّأمرُُُُّّّّالنيبُُّّوإنُُُّّّعينني،

ُّاليتُُّّهيُُّّأخرىُُّّربوةُُّّالثالثُُّّالقرنُُّّبعدُُّّإليهاُُّّنقلُُّّاليتُُّّالربوةُُّّتكونُُّّوقدُُّّالغزوة،ُُّّوقتُُّّإليهاُُّّنقل
ُُُّّّخبري.ُّابحلقيقةُُّّوهللاُُّّاآلن،ُّاملسجدُّعليها

ُُّّأخرىُُُّّّولوحةُُّّابشا،ُُُّّّزامرُُُّّّلعمارةُُُّّّاملتضمنةُُّّاألبياتُُُّّّعليهُُّّكتبتُُّّضرحًياُُّّاملصرعُُّّيفُُّّوجتد
ُّفيها:ُُّّجاءُُّّومماُّه،1265ُُّّسنةُُّّبكُُّّسليمُُّّعمارةُّاتريخُّتضمنت

ُّيرفدُُّّابخلريُّشكُُّّلُّأاتهُّمنُُُّّّاملرجىُّطهُُّّعمُّهللاُّأسد
ُّيقصدُُُّّّصارُُُّّّقدُُُّّّالكروبُُُّّّيكشفُُُُُّّّّّمنُُّّترىُّمحزةُّالشافعنيُّسيد

ُّيسعدُُّّالربيةُّيفُّلذُّبهُّمنُُّّملمُُّّلكلُّالورىُُّّذخرُّهو
ُُّّقال:ُّأنُّإىل

ُّ(ُّوأجندُّأغاثُُّّكمُُّّهللاُُّّفبهُُُّّّاحليارىُُُّّّهاديُُُّّّالغريقُُُّّّمنجىُُُّّّهوُّ
ُُّّاألبياتُُُّّّهذهُُّّأقرأُُّّساعةُُّّرعدةُُّّلتأخذينُُّّوإين)ُُُّّّاألبيات:ُُّّهذهُُّّعلىُُّّتعليًقاُُّّابشاُُّّإبراهيمُُّّقال

ُّالشاعرُُّّهذاُُّّيقولُُّّكماُُّّملمُُّّلكلُُُّّّالورىُُّّذخرُُُّّّمحزةُُُّّّكانُُّّوإذاُُّّالصراح،ُُّّالشركُُّّتضمنتُُّّاليت
ُّعنُُّّوعمواُُُّّّالناس،ُُّّقلوبُُُّّّعلىُُّّطبقُُّّقدُُّّاجلهلُُّّإنُُُّّّاللهمُُّّشأنه؟!ُُُّّّتعاىلُّهللُُّّبقيُُُّّّالذيُُّّفماُُُّّّاألمحق،

 
ُّ(.393ُّ-392ُُّّ/1ُّ)ُُّّاحلرمنيُُُّّّمرآةُُُّّّانظر:ُُّّ(1)
ُّالشرك.ُُّّوسائلُُُّّّومنُُّّاملنكرة،ُُّّاألمورُُُّّّمنُُُّّّوهوُُُّّّالقرب،ُُّّعلىُّاملسجدُُُّّّبناءُُّّيلحظُُُّّّقلت:ُُُّّّ(2)
ُّ(.190ُّ-189للخياريُّ)ص:ُُُُّّّّاملنورة،ُُّّاملدينةُُّّمعاملُُُّّّاتريخُُُّّّ(3)
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ُُّّبعدُُُّّّقلوبناُُّّتزغُُّّلُُّّفاللهمُُّّوحده،ُُّّهللُُّّهوُُّّماُّهلمُّأسندواُُّّحىتُُّّاألشخاص،ُُّّتقديسُُّّيفُُّّوتغالواُُُّّّدينه،
ُّالوهاب.ُّأنتُّإنكُُّّ،ُّرمحةُّلدنكُُّّمنُّلناُُّّوهبُّ،هديتناُّإذ

ُّالبيتني:ُُّّهذينُّابملسجدُّالذيُّالقربُّعلىُّلوحةُّيفُّمكتوابُُّّوجتد
ُّابملىنُّوابشرُّاحلاجاتُُّّواطلبُّضيقُّكلُُّّيفُّأبوابناُّعلىُّقف

ُّوالعناُُّّالكروبُُّّجتلىُُّّوبناُّللطالبنيُّملجأُّفحماان
ُُّّيتفقُُّّولُُّّإبسلمه،ُُُّّّيليقُُّّلُُُّّّماُُّّإليهُُُّّّونسبُُّّ،بلسانهُُّّالشعرُُّّهذاُُّّقالُُّّمنُُّّمحزةُُّّعلىُُّّوكذبُّ

ُُّّأنهُُُّّّويزعمُُّّ،املضايقُُّّيفُُّّهللاُُّّدونُُّّمنُُّّدعائهُُّّإىلُُّّالناسُُّّيدعوُُّّاملوحدُُّّاملؤمنُُّّمحزةُُّّوهلُُّّ،مقامهُُّّمع
ُُّّ}ُُُّّّتعاىل:ُُّّقولهُُّّمسعُُّّوقدُُّّوالكروب،ُُّّالضرُُّّعنهمُُّّيرفع و ي ْكِشف  د ع اه ُّ ِإذ اُّ ُّ اْلم ْضط رَّ ُّ يب  جيِ  أ مَّْنُّ

ت ذ كَّر ون ُّ م اُّ ق ِليًلُّ ُّ اَّللَِّ م ع ُّ أ إِل ه ُّ اأْل ْرِضُّ خ ل ف اء ُّ و جي ْع ل ك ْمُّ ُّأنُُّّيرضىُُّّوهلُُّّ؟![62ُُّّ:ُّالنمل]{ُُّّالس وء ُّ
ق ْلُّم ْنُّبِي ِدِهُّ}ُُّّتعاىل:ُُّّقالُُّّ،عليهُُّّجيارُُّّولُُّّوحدهُُّّجيريُُّّهللاُُّّأبنُُّّفوااعرتُُُّّّالذينُُّّاملشركنيُُّّدونُُّّيكون

ري ُّ جيِ  ُّ و ه و  ش ْيء ُّ ُّك لِ ُّ ) م ل ك وت  تـ ْعل م ون ُّ ت ْمُّ ِإْنُّك نـْ ع ل ْيِهُّ ُّ جي  ار  ُّ س 88ُّو ل  ُُّّّنَُّّأ ُّف ُُُّّّلُّْق ُُُّّّهللُُُِّّّون ُّول ُّق ُّيـ ُّ(ُّ
ُّ؟![88ُّ،89ؤمنون:ُّامل]ُّ{ون ُّر ُّح ُّسُّْت ُّ

ُُّّكانُُّّإذاُُّّمحزةُُّّوإنُُّّ،إليهُُُّّّقربةُُّّأنهُُّّظاان ُُُّّّلسانهُُّّعلىُُّّاجلاهلنيُُّّبعضُُّّقالهُُُّّّمماُُّّبراءُُّّمحزةُُّّإنُُّّاللهم
ُُّّهللاُُُّّّإىلُُّّوالضراءُُّّالسراءُُّّيفُُّّنلجأُُّّوأنُُُّّّ،ُُّّرسولهُُُّّّوسنةُُُّّّهللاُّلكتابُُُّّّاتباعناُُّّهوُُّّفإمناُُُّّّمناُُُّّّشيءُُّّيسره

ُّيـ ْعل م ون ُّ}ُّ،وحده ُّٱلنَّاِسُّل  ين ُّٱْلق يِ م ُّو ل َِٰكنَُّّأ ْكثـ ر  ُّٱلدِ  ُّ.ُّ(1)ُّ([30]الروم:ُُّّ{ذ َِٰلك 
 عنهم:  هللا رضي والشهداء محزة النيب  عم قب  مشهد عند بدعة  
ُُّّرضيُُُّّّمحزةُُّّسيدانُُّّقربُُّّبزايرةُُّّ-تعاىلُُّّهللاُُُّّّشرفها-ُُّّاملدينةُُّّأهلُُّّعادةُُّّجرتُّ)ُُّّالورثيلين:ُُّّقال

ُّ.(ُّاألحوالُّأغلبُّيفُّاخلميسُّليلةُُّّهنالكُُّّابتواُُّّورمباُّ،مخيسُُّّيومُّكلُُّّعنهُّتعاىلُّهللا
ُُّّيكونُُّّأنُُّّإلُُُّّّ،سبًباُُّّاخلميسُُّّيفُُّّالزايرةُُّّلختيارهمُُّّأعلمُُُّّّول)ُُّّالعياشي:ُُّّساملُُّّأبوُُّّشيخهُُّّقال

ُُّّاجلمعةُُُّّّيومُُّّكانُُّّفلماُُّّ،بعدهُُُّّّويوًماُُّّقبلهُُّّويوًماُُّّاجلمعةُُّّيومُُّّبزائرهمُُّّيعلمونُُّّاألمواتُُُّّّأنُُّّوردُُّّما
ُّفلمُُّّ،ُّقباءُُّّلزايرةُُُّّّالسبتُُّّويومُُّّ،البقيعُُّّوزايرةُُُّّّالصلةُُّّمبقدماتُُُّّّالشتغالُُّّبسببُُّّفيهُُُّّّاملشيُُّّيضيق

ُّ.ُّ(2)ُّ(اخلميسُّيومُّإلُّيبق
ُّنقلُُّّطريقهُُّّومنُُّّذلك،ُُّّيفُُّّالسلفُُّّعنُُّّالقصصُُّّبعضُُّّالدنياُُّّأيبُُّّابنُُّّأوردُُّّوقدُُّّقلت:

 
ُّ(.392ُّ-391ُُّّ/1ُّ)ُُّّاحلرمنيُُُّّّمرآةُُّّ(1)
ُّ(.396ُّ)ص:ُُُُّّّّالعياشيةُُُّّّالرحلةُُُّّّوانظر:ُُّّ(،105ُُّّ/2)ُُّّالورثيلنيةُُّّالرحلةُُُّّّ(2)
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ُّ.ُّ(1)القيمُّوابنُّرجبُّوابنُّالبيهقي
ُُّّمحزةُُّّلزايرةُُُّّّفيهُُّّتفلونحيُُّّ،ُّرجبُُّّشهرُُّّيفُُّّكبريًاُّمومسًاُُُّّّاملدينةُُّّألهلُُّّأنُُُّّّالعياشيُُُّّّذكرُُّّمث

ُُّّوينبع،ُُُّّّوالطائفُُّّواليمنُُُّّّمكةُُُّّّمنُُّّاحلجازُُّّأقطارُُّّمنُُّّإليهُُُّّّالناسُُُّّّأييتُُُّّّعنهم،ُُُّّّهللاُُُّّّرضيُُُّّّوالشهداء
ُُّّاحلج.ُّموسمُّيفُُّّجيتمعُّماُّيقاربونُّ،حيصونُّلُّخلئقُّهنالكُُّّفيحشر

ُُّّالكبار،ُُّّواخليمُُّّاحلسانُُّّاملضاربُُُّّّمعهمُُّّوخيرجونُُّّ،ونسائهمُُّّأبولدهمُُّّاملدينةُُّّأهلُُّّوخيرج
ُُّّرجب،ُُُّّّأوائلُُّّمنُُّّخيرجونُُُّّّ،ُّهنالكُُُّّّالعظيمةُُّّاألسواقُُُّّّوتنتصبُُّّوعسكرها،ُُّّاملدينةُُُّّّأمراءُُّّوخيرج

ُُّّاملشهودُُُّّّاليومُُّّوهوُُّّعشر،ُُّّالثاينُُّّاليومُُّّيفُُّّخروجهمُُّّفيتكاملُُّّحاله،ُُّّقدرُُّّعلىُُّّكلُُّّالناسُُّّويتلحق
ُّتلكُُُّّّيفُُّّهنالكُُُّّّوحيصلُُّّشاكلهم،ُُّّومنُُّّاألعذارُُّّأهلُُّّإلُُّّابملدينةُُُّّّيبقىُُّّفلُُُّّّالزينة،ُُّّويومُُّّعندهم
ُُّّطولُُُّّّالناسُُّّويبيتُُّّواحملاريق،ُُّّابملدافعُُّّوالرميُُّّأشياء،ُُّّواللعبُُّّوالطربُُُّّّاللهوُُّّأنواعُُّّمنُُّّالليلة

ُّ.(2)كثريُُّّشيءُّالشمعُّمنُّهنالكُُّّويوقدُّالقرب،ُّحولُّوالزايرةُّالقراءةُّيفُّويومهمُّليلتهم
ُُّّاألمطار،ُُّّموسمُُّّيفُُُّّّاملدينةُُُّّّأهلُُّّمنُُّّابتدأتُُُّّّأهناُُّّوالظاهرُُّّعجيًبا،ُُّّالبدعةُُّّهذهُُّّأمرُُُّّّكانُُّّوقد

ُُّّه(769ُُُّّّ)تُُُّّّاملالكيُُّّاملدينُُّّفرحونُُّّابنُُّّذكرُُّّفقدُُّّمومسًا،ُُّّهلاُُّّرجبُُّّشهرُُّّوصارُُّّتطورتُُُّّّمث
ُُّّإىلُُّّخيرجونُُّّأ ح ًداُُّّوأصابُُُّّّالغيثُُّّنزلُُّّإذاُُّّكانواُُُّّّأهنمُُّّاملدينةُُّّأهلُُّّعنُُّّزمنهُُُّّّيفُُّّحيدثُُُّّّماُُُّّّووصف
ُُّّجلُُُّّّمعهمُُّّوجيتمعُُّّوذكر،ُُّّوعبادةُُُّّّصلةُُُّّّيفُّالقبةُُّّيفُُّّعندهُُُّّّفيبيتونُُُّّّ،ُّهللاُُُّّّرسولُُّّعمُُّّمحزةُّسيدان
ُُّّأوُُُّّّوجماورُُُّّّفقريُُّّمنُُّّأمجعنيُُّّالناسُُُّّّوعامةُُّّاملدرسني،ُُُّّّوفضلءُُّّاملؤذننيُُّّورؤساءُُُّّّواجملاورينُُّّاخلدام
ُُّّمباُُُّّّمجاعةُُّّكلُُّّفيخرجُُّّالقليل،ُُّّإلُُّّأهلهاُُّّمنُُّّاملدينةُُُّّّيفُُّّيبقُُّّملُُّّإنهُُّّحىتُُّّخادم،ُُُّّّلهُُُّّّيكونُُّّمديين

ُُّّامللونة،ُُّّواألطعمةُُّّاحللوىُُّّأبنواعُُّّاخلدامُُّّوأيتونُُّّالفاخر،ُُُّّّوغريُُّّالفاخرُُّّالطعامُُّّمنُُّّعليهُُّّيقدرون
ُُّّواآلخرة،ُُُّّّالدنياُُّّخرياتُُُّّّمنُُّّعليهُُّّاشتملتُُّّملاُُُّّّليلة؛ُُُّّّألفُُُّّّتعدلُُّّوالعبادةُُّّالذكرُُّّيفُُّّليلتهمُُُّّّفتكون
ُُّّيعدونهُُُّّّوغريهُُّّاألرزُُّّطبيخُُّّمنُُّّاململوءةُُّّالِقر بُُُّّّمعهمُُّّحيملونُُّّوشيوخهمُُّّالفقراءُُّّمجاعةُُّّوكان

ُّ.ُّ(3)ُّليلتهمُّصبيحةُّيفُّعنهمُّأتخرُُّّممنُّمددُّيلحقهمُّمثُُّّمعهم،ُّوخيرجونُّيتبعوهنمُّالذينُّللفقراء
ُُّّاجلنيدُُُّّّآلُُّّبعضُُّّالرجبيةُُُّّّمحزةُُُّّّزايرةُُُّّّبيومُُّّاملشهورُُُّّّاليومُُُّّّذلكُُُّّّيفُُّّزايرهتمُُّّسنُُّّالذيُُُّّّأنُُّّوحيكى

ُُّّيفُُُّّّالزايرةُُُّّّوخصواُُّّجيل،ُُُّّّبعدُُّّجيًلُُُّّّالناسُُُّّّفتبعهُُّّبذلك،ُُّّأيمرهُُّّمحزةُُّّسيدانُُّّفيهُُُّّّرأىُُُّّّملنامُُُّّّاملشرعي؛

 
ُّ،83)ُُُّّّرجبُُُّّّلبنُُُّّّالدنياُُّّأهوالُُّّ(،18ُُُّّّ/7)ُُّّلبيهقيُّلُُّّالشعبُُُّّّ(،58ُّ)ُُّّالدنياُُّّأيبُُُّّّبنلُُّّاملناماتُُّّانظر:ُُّّ(1)

ُّ(.402ُُّّ/1ُّ)ُُّّلهُُُّّّاملعادُُّّزادُّ(،10ُّ/1)ُُُّّّلبنُّالقيمُّالروحُُّّ(،84
ُّ(.397العياشيةُّ)ص:ُُُّّّالرحلةُُُّّّ(2)
 (.127-126)ص:ُُُّّّاجملاورُُُّّّوتسليةُُّّاملشاورُُُّّّنصيحةُُّّانظر:ُُّّ(3)
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ُّ.ُّ(1)اليومُّبذلكُُّّحولُّكل
ُّالفقهاءُّبعضُّأنُّوحكيُّالعياشي:ُّساملُّأبوُّقالُّقدميًا،ُّالعادةُّهذهُّالفقهاءُّبعضُّأنكرُّوقد
ُّالبدعُُّّمنُُّّذلكُُُّّّإنُُّّهلم:ُُُّّّويقولُُّّ،ُّرجبُُّّيفُُّّأ حدُُُّّّإىلُُّّخروجهمُُّّاملدينةُُُّّّأهلُُّّعلىُُّّينكرُُُّّّكانُُُّّّابملدينةُّ

ُُّّالنفقاتُُُّّّيفُُّّوالتكلفُُّّ،وغريهاُُّّاملطاعمُُّّيفُُّّوالسرفُُّّاللهوُُّّأنواعُُّّمنُُّّذلكُُُّّّيفُُّّحيصلُُّّملاُُّّ؛املذمومة
ُُّّمنُُّّذلكُُُّّّيفُُّّماُُّّمعُُُّّّهوُُّّبلُُُّّّالرحال،ُُّّبشدُُّّالشبيهُُُّّّواخليمُُّّواألولدُُّّابألهلُُّّاملدينةُُُّّّمنُُّّواخلروج
ُُّّاليتُُُّّّاألمورُُّّمنُُّّذلكُُُّّّغريُُّّإىلُُّّ،السنةُُّّيفُُّّيومُُّّواعتيادُُّّالقربةُُّّواعتقادُُّّاهليئةُُّّيفُُّّاحلجُُّّمبواسمُُّّالتشبه

ُّ.ُّ(2)الشرعُّظاهرُّتوافقُّل
ُُّّالنيبُُّّأنُُّّرؤايُُّّرأىُُّّأنهُُّّذلك:ُُّّعليهمُُّّأنكرُُّّالذيُُّّالفقيهُُّّهذاُُّّعنُُّّنقلواُُّّأهنمُُّّاألمرُُّّيفُُّّوالطريف

ُُُّّّبنيُُّّمعدةُُّّالسفرُُّّوأاثثُُُّّّ،للسفرُُّّاملتهيئُُُّّّكفعلُُُّّّويقعدُُّّويقومُُّّاحلجرةُُّّمنُُّّوخيرجُُّّيدخلُُّّوهو
ُُّّقال:ُُّّاملدينة؟ُُّّمنُُّّواخلروجُُّّعناُُّّالنتقالُُّّأتريدُُّّأرى؟ُُّّالذيُُّّهذاُُّّماُُّّ،هللاُُّّرسولُُّّايُُّّله:ُُّّفقالُُّّيديه،

ناُُُّّّلزايرةُُُّّّاخلروجُُّّأريدُُُّّّإمناُُّّ،ل ُُّّنومهُُُّّّمنُُّّالفقيهُُّّفانتبهُُّّمعناه.ُُُّّّهذاُُُّّّكلًماُُّّأوُُّّ،املدينةُُُّّّأهلُُّّمعُُّّمحزةُُُّّّعمِ 
ُّ.ُّ(3)بذلكُُّّفأخربهمُّ،وسألوهُّذلكُُّّمنُّفتعجبواُّ،الناسُّمعُّللخروجُّوهتيأ

ُُّّمنامية،ُُُّّّبرؤايُُّّاستمرتُُُّّّأهناُُّّوكيفُُّّ،مناميةُُّّبرؤايُُّّابتدأتُُُّّّالبدعةُُّّهذهُُّّأنُُّّكيفُُّّلوأتمَُُُّّّّفانظر
ُّالصوفية!ُُّّعندُّاملناماتُُُّّّقيمةُّماُّتعرفُّفقطُّحينهاُّ
ُُُّّّمحزة: مشهد برتاب اًلستشفاء املخالفات: منو 

ُّاستشفيتُُُّّّوقدُُّّمحزة،ُُّّمشهدُُّّبرتابُُُّّّاحلمىُُّّمنُُّّأيًضاُُّّالستشفاءُُّّذكرُُّّوقد)ُُّّالعياشي:ُُّّقال
 .(4)ُّ(احلمدُّوهللُُّّبركتهاُّفحصلتُّ،يبع ُّص ُُّّبرتبةُُّّابملدينةُُّّمرضيُّأايمُّأان

ُُّّبرتبةُُُّّّاملتعلقةُُّّاألحاديثُُّّدراسةُُّّبعدُُّّقالُُّّحيثُُّّالرفاعيُُّّصالُُّّالدكتورُُّّأحسنُُّّولقدُُّّقلت:
ُُّّوردُُّّوماُُّّاملدينة،ُُُّّّلرتبةُُُّّّخاصةُُُّّّفضيلةُُّّعلىُُّّينصُُُّّّشيءُُُُُّّّّّالنيبُُّّعنُُّّيثبتُُُّّّملُُّّأنهُُُّّّيتبني)ُُّّاملدينة:ُّ

ُُّّضعفها،ُُُّّّلشدةُُّّبعضاُُّّبعضهاُُُّّّيعضدُُّّولُُّّحجة،ُُّّهباُُُّّّتقومُُّّلُُّّضعيفة،ُُُّّّفهيُُُّّّذلكُُُّّّيفُُّّأحاديثُُّّمن
ُُّّلهُُّّأصلُُّّفلُُُّّّمحزةُُّّقربُُّّمسيلُُّّعندُُُّّّاليتُُّّابلرتبةُّالستشفاءُُّّخبصوصُُُّّّيفعلونهُُّّماُُّّوأماُُُّّّ.(5)ُّأعلم(ُُّّوهللا

 
ُّ(.200ُّ-199)ص:ُُُُّّّّالقدسيةُُّّالذخائرُُّّانظر:ُُّّ(1)
ُّ(.398ُُّّ/1ُّ)ُُّّالعياشيةُُُّّّالرحلةُُُّّّ(2)
ُّ(.398ُُّّ/1ُّ)ُُّّالعياشيةُُُّّّالرحلةُُُّّّ(3)
ُّ(.417ُّ-416ُُّّ/1ُّ)ُُّّالعياشيةُُُّّّالرحلةُُُّّّ(4)
ُّ(.642)ص:ُُُُّّّّاملدينةُُّّفضائلُُّّ(5)
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ُّالبتة.ُّ
ُُّّإهليةُُّّوحلكمةُّ،ماءُُّّبئرُُُّّّيوجدُُُّّّالضريحُُّّفناءُُّّويف)ُُّّرحلته:ُُُّّّيفُُُّّّه(1095ُّ)تُُُّّّچليبُُّّآولياُُّّقالوُّ

ُُّّوسببُُُّّّأمحر،ُُّّأبسرهاُُّّاملنطقةُُّّهذهُُّّترابُُُّّّأنُُّّمعُُّّأبيض،ُُّّابلضريحُُّّاحمليطةُُّّاملنطقةُُّّهذهُُّّترابُُُّّّفإن
ُّالزائرُُّّمسحُُّّماُُّّوإذاُُّّهنا.ُُُُّّّّالنيبُُّّسنُُّّسقوطُُّّبسببُُّّسالتُُّّاليتُُّّالذكيةُُّّالدماءُُّّهوُُّّاحلمرةُُّّهذه

ُّشيءُُّّكلُُّّعلىُُّّفاهللُُّّ،ذلكُُُّّّجربُُُّّّوقدُُّّالربد.ُُّّونزلتُُُّّّاألسنانُُّّأملُُّّأيمنُُّّفإنهُُّّالرتابُُُّّّهبذاُُّّأسنانه
ُّ.ُّ(1)(قدير

ُّهذهُُُّّّالسيولُُّّأصابتُُّّفقدُُّّ،ُّكان  مبا  الصعوبة   من  وتعيينه  محزة  قب   حتديد  أن  إىل   وينبه
ُُّّقربه،ُُّّموضعُُّّحتديدُُّّيفُُّّاملؤرخنيُُّّاختلفُُّّذلكُُّّإىلُُّّإضافةُُّّاملعامل،ُُّّوتغريتُُُّّّومرات،ُُّّمراتُُُّّّاملقابر
ُُّّأربعةُُُّّّوفيهُُُّّّ؟آخرُُّّمعهُُّّأمُُُّّّوحدهُُّّدفنُُّّوهلُُّّذلك،ُُّّغريُُّّوقيلُُُّّّاملهراس،ُُّّعندُُّّدفنُُّّإنهُُُّّّفقيل:
ُُُّّّإمهاهلا.ُُّّينبغيُُّّلُّدفنه،ُُّّمكانُّحولُُّّمثاراتُُّّكلهاُُّّهذهُُّّ،(2)ُّأقوال

 . اللطائف من هدمها عدم قصة وجعل ،اخلضراء القبة املؤلف أورد : ةدساس الوقفة ال
ُُّّملُُّّماُُُّّّهللاُُّّدينُُّّيفُُّّالبتداعُُّّمنُُّّوهباُُُّّّ،املؤلفُُّّيذكرهاُُّّملُُّّاليتُُّّللطائفُُّّتتمةُُّّهناُُّّهاُُّّنقول:ُُّّحننوُّ
ُُّّاليتُُّّاملخالفاتُُُّّّلنرىُُّّ-املؤلفُُّّشرط-ُُّّعشرُُّّاحلاديُُّّالقرنُُّّمنُُّّهباُُّّونبتدئُُّّسلطااًن،ُُّّبهُُّّينزل

ُّ.ُّعندهاُّوقعت
ُُّّ،ُّه1233ُُّّعامُُّّخانُُُّّّاحلميدُُُّّّعبدُُّّبنُُّّحممودُُُّّّالسلطانُُّّبناءُُّّمنُُّّاآلنُُّّاملوجودةُُُّّّالقبةُُُّّّهذهف
ُّأزرقُُّّذلكُُُّّّقبلُُّّلوهناُُّّوكانُُُّّّه،1253ُُّّعامُُّّذلكُُُّّّوكانُُّّ،األخضرُُّّابللونُُّّصبغهاُُّّمنُُّّأولُُّّوهو
ُُّّاحلاجةُُُّّّدعتُُّّكلماُُّّاللونُُُّّّجيددُُّّيزلُُّّملُُّّمثُُُّّّهبا،ُُُّّّصفحتُُّّقدُُّّكانتُُّّاليتُُّّالرصاصُُُّّّألواحُُّّلونُُّّعلى
ُُّّابلقبةُُُّّّاآلنُُّّتعرفُُّّولذلكُُُّّّالطبيعية،ُُّّالعواملُُّّمنُُّّوغريهاُُّّالشمسُُّّشعاعُُُّّّأتثريُُّّمنُُّّذلكُُُّّّإىل

ُُُّّّ.(3)ُّوالفيحاءُّوالزرقاء،ُُّّالبيضاء،ُّقبةالُّمنها:ُُّّءمساأبُّتعرفُّكانتُُّّاوقدميًُُّّاخلضراء،

 
 (.157)ص:ُُُُّّّّاحلجازيةُُّّالرحلةُُُّّّ(1)
)ص:ُُُّّّواألسرارُُّّالنفوسُُُّّّهبجةُُّّ(،61ُّ)ص:ُُُُّّّّاهلجرةُُُّّّدارُُّّمعاملُُُّّّمنُُُّّّاهلجرةُُُّّّأنستُُُّّّمباُُُّّّالتعريفُُّّانظر:ُُّّ(2)

ُّالرحلةُُّّيفُُُّّّاملنورةُُُّّّاملدينةُُّّ(،185ُُّّ/2ُّ)ُُّّالوفاُُُّّّخلصةُُُّّّ(،1075ُّ-1074ُُّّ/3ُّ)ُُُّّّالوفاُُّّوفاءُُُّّّ(،114ُّ
 (.1109ُُّّ/3)ُُُّّّطابةُّمعاملُُُّّّيفُُُّّّاملطابةُّاملغانُُُّّّ(،127)ص:ُُُّّّالعياشية

ُّاملدينةُُّّاتريخُُّّمنُُُّّّوفصولُُّّ(،474ُُّّ/1ُّ)ُُّّاحلرمنيُُّّومرآةُُُّّّ(،216ُّ-215ُُّّ)ص:ُُُّّّالناظرينُُُّّّنزهةُُّّانظر:ُُّّ(3)
)ص:ُُُّّّواترخياُُّّسريةُُّّالشريفةُُّّواحلجراتُُّّ(،86ُّ-85)ص:ُُُُّّّّاخلضراءُُّّوالقبةُُُّّّ(،128)ص:ُُُُّّّّاملنورة
199ُّ.) 
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ُّاليتُُّّالزرقاءُّالقبةُّالشريفُّاملسجدُّحماسنُّ)ومنُّه(:1070ُّ)تُُّّاحلسيينُّكربيتُُّّحممدُّقال
ُّ.(1)ُّيشقى(ُّلنُّأبُّاألزليةُّالسعادةُُّّلهُّقضيتُّبقرهباُّحظيُّمن

ُُّّللخريُُُّّّسببُُّّاخلضراءُُّّوالقبةُُّّالنبويةُُّّاحلجرةُُّّإىلُُّّ)النظرُُّّحرمني":ُُّّ"أنوارُُّّكتابُُُّّّيفُُّّوجاء
ُّ.ُّ(2)ُّإليهما(ُّالنظرُّفأكثرواُّوالربكة،

ُّمنُُُّّّاخلضراءُُّّوالقبةُُّّالنبويةُُّّاحلجرةُُّّإىلُُّّالنظرُُّّ)إدامةُُّّ:"املعتمرينُُّّرفيق"ُُّّكتابُُُّّّيفُُّّوجاء
ُُّّجلوسكمُُُّّّوأثناءُُّّاملسجد،ُُّّيفُُّّأوقاتكمُُّّأكثرُُّّتقضواُُّّأنُُّّفحاولواُُّّفاعلها،ُُّّعليهاُُّّيثابُُُّّّاليتُُّّاألعمال

ُّاحلجرةُُُّّّإىلُُّّوإدامتهُُّّالنظرُُّّإكثارُُّّمعُُّّ،ُُّّالنيبُُّّعلىُُّّوالسلمُُّّالصلةُُّّمنُُّّأكثرواُُّّاملسجدُُّّيف
ُّالقبةُُّّعلىُُّّبصركُُّّوقعُُّّماُُّّإذاُُّّاملدينةُُّّيفُُّّإقامتكُُُّّّوأثناءُُّّواإلمكان...ُُّّاملستطاعُُّّقدرُُّّاملطهرة
ُُّّواضعاُُُُُّّّّّالنيبُُّّعلىُُّّوسلمُُّّوصلُُُّّّالفور،ُُّّعلىُُّّالقبةُُّّفاستقبلُُّّالطريقُُّّيفُُُّّّماشُُّّوأنتُُّّاخلضراء
ُُّّجهةُُُّّّإىلُُّّظهركُُّّيكونُُّّلُُّّأنُُّّوحاولُُّّتريد،ُُّّحيثُُّّإىلُُّّامضُُّّمثُُّّاألخرى،ُُّّعلىُُّّاليدينُُّّإحدى

ُُُّّّ.(3)اخلضراء(ُّالقبة
ُُّّماُُّّلكنُُّّ،ُّةكثريُُُّّّالكتابُُُّّّهذاُُّّيفُُّّالسلفيةُُّّحولُُّّعندهاُُّّنقفُُُّّّأنُُُّّّميكنُُّّاليتُُّّالوقفاتُّ  ختاماا:

ُّمبحثُُّّألنهُُّّليسُُّّومناقشتهُُّّالقبابُُُّّّهدمُُّّمبحثُُّّعرضُُّّمنُُّّوالغرضُُّّ،امنهُُُّّّطرفًاُُّّكانُُّّانرُّْذك ُّ
ُُّّالعلماءُُُّّّوأكدهُُّّ،ُُّّالنيبُُّّعنُُّّالنصوصُُّّفيهُُّّوردتُُُّّّشرعي،ُُّّاترخييُُّّمبحثُُّّهوُُّّبلُُّّجمرد،ُُّّاترخيي
ُُّّعتبارُّاُُّّأيُُُّّّفوقُُُُّّّّالنيبُُّّبهُُُّّّجاءُُُّّّوماُُّّالدينُُّّنصرةُُّّمفهومُُّّجيعلُُّّمماُُّّبفعلهم،ُُّّواخللفاءُُّّبقوهلم
ُُّّوهللاُُُّّّ،األولنيُُّّالسلفُُّّعلماءُُّّوأقوالُُّّالدليلُُّّقوةُُّّأمامُُّّيصمدُُُّّّلُُّّلذلك،ُُّّخمالفُُُّّّمتأخرُُُّّّاترخيي
ُّالسبيل.ُُّّسواءُّإىلُّاهلادي

 
ُُّّ(.257ُُّّ/1ُّ)ُُّّاملدينةُُّّحماسنُُّّيفُُّّالثمينةُُّّاجلواهرُُّّ(1)
ُُّّ(.168ُُُّّّ)ص:ُُّّابكستانُُُّّّآابد،ُُّّإسلمُُّّأمور،ُّمذهيبُُّّوزارتُُُّّّونشر:ُُُّّّإعدادُُّّ،ُّحرمنيُُّّأنوارُُّّ(2)
ُّاملتعلقةُُُّّّالعقديةُُّّاملباحثُُُّّّوانظر:ُُّّ(،71ُُّّ)ص:ُُّّالربيلويُُّّالرضويُُّّالقادريُُُّّّإلياسُُّّحملمدُُُّّّ،ُّاملعتمرينُُّّرفيقُُّّ(3)

ُُّّ(.556ُّ-555:ُُّّص)ُُّّالرمحنُُّّألطافُّد.ُُّّالنبوية،ُُّّابملدينة


