¢
أقوال علماء املالكية يف حماربة الشرك
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعدد:
فهذه بعض النقوالت المختصرة مد البدة أل وادوال
علمد ا الم ل ددأل ت التحددذفر مد فتنددأل البددر والقةددور
ول س لي ف ه إال اإلنتق ا فقط.-
أبو أس مأل سم ر الجزائري
قال اإلمام مالك« :أكره ( )1تجصيص القبور والبناء
عليهااا وهااله الةجااار الىاال هبناا عليهااا» [المدوناا
(.])181/1

وا ل اب أبي ش مأل« :ك ن م لك وغ دره مد علمد ا
المدفنأل ف رهون إت ن تلك المس جد وتلدك اثاد ر ت
المدفنأل مد عددا اةد ا وأ دد» [الباعا علا كنراار الباد

والةااااااوا
(رقم.])111

(ص  ،)19 -19وكىااااااا اباااااا و ااااااا

وقااال ابااد علااق اللاااق ت (شددرا المو د )« :روى
أشهب ع م لك أنه كره لدذلك أن فددف ت المسدجد
اد ل « :وإذا منددم مد ذلددك فسد ئر أاد ره أ درى بددذلك
وادد كددره م لدك لددب موةدم شددجرة ب عدأل الرةددوان
مخ لفدددأل لل هدددوص والنصددد رى» [تيساااير الز هااا الةمياااد

(ص.])143

وقال القرطيب« :وقاا علمانناا وهالا هةارى علا
المسلمي أن هىخلوا قبور األنبياء والزلمااء سساا د»

[تفسير القرطبل (.])183/13
دددددددددددددددددددددددددددددددددد
( )1والرراه عند السلف تزنل الىةرهم.

وقال ابد رشق« :كن فات-هزنل صال الجنااة  -لام
هصل عليه لئال هرون ذرهز الصال علا القباور وهاو
سلهب أشهب وسةنون» [سقدس اب رشد (ص.])194
وقال ابد رشق كذلك« :كره سالك البنااء علا القبار
و زااال البالطااا المرىوبااا » [فاااىل المجياااد ص ،]121
ولعله فقصد م فسمى ال دوم ببد هد القده وهدو ر د م
ف تددب عل دده اسددت الم د وتد رفي وف تدده وغ ددر ذلددك.
واهلل أعلت.
قاااال القااارطيب :ت شدددرا ددددفي النةدددي ﷺ« :ال
تصاااالوا كلاااا القبااااور وال تجلسااااوا عليهااااا» ،أي ال
تىخلوها قبل  ،فىصلوا عليها أو كليها كما فزل اليهاو
والنصارى ،فيؤ ي كل عبا س فيها كما كان السبب
يف عبااا األصااناى ،فةاالر النباال ﷺ ع ا س اال ذلااك،
وسااد الاالرالم المؤ هاا كلاا ذلااك[ .تفسااير القرطباال
(.])183/13

إلى أن ا ل« :وأسا تزلي البناء الر يار علا نةاو ساا
وتزظيماا ،فاللك ههادى
تفخيما
كان يف الجاهلي تفزله
ً
ً
وه ا ا  ،فااين فيااه اسااىزما ةهن ا الاادنيا يف أو سناااة
وتهاابها بماا كااان هزظاام القبااور وهزباادها»
اآلخاار
ً
[تفسير القرطبل (.])181/13

وقال اإلمام مالك« :ال أرى» أن هقف عند قبر النبال
ﷺ هدعو ولرا هسالم وهم ال .ذكدره إسدم ع ب بد
إسح ق ت المةسوط ،وإسن صه صح ح كم ت (صايان
اإلنسان) (ص( )294فىل المنان) (ص.)158
أفض ت (المةسدوط)« :ال بأس لما قادى سا
وا ل ً
سفر أو خرج أن هقاف علا قبار النبال ﷺ وهادعو لاه

وألبل برر وعمر».
ناساا سا أهال المدهنا ال هقادسون سا
ا ب له :فين ً
سفر وال هرهدوناه هفزلاون ذلاك يف الياوى سار أو أك ار
وربما وقفوا يف الجمزا أو يف األهااى المار أو المارتي
أو أك ر عند القبر ،فيسلمون وهدعون ساع  ،فقا  :لم
هبلغناال هاالا ع ا أأااد س ا أهاال الفقااه ببلاادنا وتركااه
واسم ،وال هصلل آخر هله األس كل ساا أصالل أولهاا
ولم هبلغنل ع أو هاله األسا وصادرها أنهام كاانوا
هفزلون ذلاك،وهرره كال لما ااء سا سافر أو أرا ه.

[فىل المنان (ص .])158

وأم د الح فددأل التددي ذكره د الق ةددي ع د ع د
محمد ب م د ا ل« :ناظر أبو زفار المنصاور أسيار
المؤسني سالرًا يف سسجد رسو اهلل ﷺ قا له سالك:
ها أسير المؤسني ال ترفم صوتك يف هلا المسجد ،فاين
قوسا وقا  ﴿:اال ت ْار اف ُزوا اأ ْص ااوا اتر ُْم افا ْو اق
اهلل تزال أ
ً
صو ِ
ت النَّبِل﴾ [الةجرات.]2 :
ا ْ
اددت اد ل« :فهااله الةراه ا علا هاالا الو ااه كسااا أن
تراااون ااازيف أو سةرفااا » [انظااار :صااايان اإلنسااااان

(ص ،)255وفىل المنان (ص.])151

أمد الح فددأل التددي رواهد الق ةددي ع د ب سددن صه
ع م لك ت اصته مم المنصدور وأنده اد ل لم لدك :فد
أب عةد اهلل أسدتقةب القةلدأل واصعدوا ،أم أسدتقةب رسدول
اهلل ﷺ؟ اددد ل :ولدددت تصدددر وجهدددك عنددده ،وهدددو
وس د لتك ووس د لأل أب ددك أصم إلددى اهلل فددوم الق مددأل بددب
استقةله ،واستبدفم بده فبدفعه اهلل ف دك[ .تيساير الز ها
الةميد (ص.])158

قااال حااايس يلااي الحلمياام ا ميااق« :فهااله الرواه ا

زيف أو سو اوع ألن يف كسانا ها سا هاىهم سةماد
ب أميد» [تيسير الز ه الةميد (ص.])158
وأم م روى اب زب لدأل وهدو ت أ ةد ر المدفندأل عد
عمر ب هد رون عد سدلمأل بد ورصان وهمد سد ا ن
ا ل :رأفد أندس بد م لدك فسدلت علدى النةدي ﷺ ادت
فسددند رهددره إلددى جدددار القدده اددت فدددعو فدد لرجالن
س ا ن كم ت ت س ر العزفز الحم د.
وأم الح فأل ت تالوة م لك هذه اثفأل ﴿ :او ال ْو اأن َُّه ْم
كِ ْذ اظ ال ُموا اأ ْن ُف اس ُه ْم﴾ [النس ا.]46 :
فهو واهلل أعلت باطل ،ف ن هذه لت فذكره أ دد مد
اومأل ف م أعلت ،ولت فذكر و د منهت أنه اسدتحب أن
فسدد ل بعددد المددوت ال اسددتالف ًرا وال غ ددره ،وكالمدده
المنصددوو وأمل لدده فن د ت هددذا ،ا د ل ص د ب (فددتح
المن ن) و .043
وقال القرطيب« :وأسا السان فأأا ها ك يار تابىا
صااةية سنهااا أااده عاله ا ڤ أن أى أبيب ا وأى
سلم -ر ل اهلل عنه  -ذكرتا كنيس رأهاها بالةبه
فيها تصاوهر فلكرتا ذلك لرسو اهلل ﷺ فقاا رساو
اهلل ﷺ« :كن أولئااك كذا كااان فاايهم الر اال الصااالل،
فمااات بنااوا عل ا قبااره سسااجدً ا ،وصااوروا فيااه تلااك
الصاااور ،أولئاااك شااارار الخلااا عناااد اهلل» أخر اااه
البخاري وسسلم.
قااا علماننااا :ففزاال ذلااك أواللهاام ليىأسااوا برنها
تلااااك الصااااور ،وهىاااالكروا أأااااوالهم الصااااالة ،
فيجىهااادون كا ىهاااا هم ،وهزبااادون اهلل  عناااد
قبورهم ،فم ت لهم بللك أةسان ،تم أنهم خلف س

بزااادهم خلاااوا هلاااوا أسرا اااهم ووساااوس لهااام
الهااينان أن آباااءكم وأ اادا كم كااانوا هزباادون هااله
الصااااور فزباااادوها ،فةاااالر النباااال ﷺ عاااا س اااال
ذلك،وشد النرير والوعيد عل س فزل ذلك [تفساير
القرطبل(.])58/2

وقال ابد ا اج ت (المادخل)« :ال هجاوة الناواا
أو األ رأ فينه ال هناا كال بالبيت الزىيا وكالا
لم ههر الىقبيل واالسىالى كال بالبيت الزىي وكلا لام
ههر الىقبيل واالسىالى كال للةجر األسو » [المادخل
كما يف المهاهدات المزصوسي (ص.])91

وقااال الطرطوش ا « :وروى سةمااد باا و ااا أن
عمر ب الخنا ﭬ أسر بقنام الهاجر الىال بوهام
تةىهااا النباال ﷺ ألن الناااس كااانوا هاالهبون تةىهااا
فخاا عمر الفىن عليهم...
قاااا  :وكاااان سالاااك وسياااره سااا علمااااء المدهنااا
هررهااون كتيااان تلااك المسااا د وتلااك اآلتااار الىاال
بالمدهنا سااا عاادا قباااء وأأااد» [كىااا الةااوا والبااد
(.])215-214

وقااال الطرطوش ا « :قااا عماار ب ا الخنااا كنمااا
هلااك سا كااان قاابلرم بم اال هاالا كااانوا هىبزااون آتااار
أنبيالهم وهىخلونها كنالس وبي ًزا فم أ ركىاه الصاال
سااانرم يف هاااله المساااا د فليصااال وسااا لااام تدركاااه
فليمض وال هىزمدها» [كىاا الةاوا والباد (-138
.])131

أبو أساس سمير الج الري
 18ذو الةج 1412
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