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بيان واستنكار

حول دفن إمام يف فناء املسجد
ببلدية عني مران ـ الشلف ـ
والسالم عىل من أرسله اهلل رمح ًة للعاملني ،وعىل آله وصحبه وإخوانه
رب العاملنيَّ ،
احلمد هلل ِّ
والصالة َّ
إىل يوم الدِّ ين ،أ َّما بعد:
ف َّ
الّشك والوثنية؛ فالواجب شكر
إن أغىل ما أنعم اهلل به علينا أن هدانا إىل دين ال َّتوحيد ،وجنَّبنا أديان ِّ
أن أقوا ًما منَّا ينتسبون إىل اإلسالم وهم يامرسون ً
هذه النِّعمة وحفظها وعدم ال َّتفريط فيها؛ َّإّل َّ
أعامّل تناقض
ال َّتوحيد ،ويعتقدون اعتقادات تضاده؛ وهؤّلء ُي ِدثون ً
رشخا يف كيان األ َّمة ،وجر ًحا يف جس ِدها يصعب
عز َّ
وعزها ،وُيولون بينها وبني تأييد اهلل ومحايته هلا ،ذلك َّ
ان ِدماله ،في ِّ
وجل ّل ينْص
ألن اهلل َّ
ؤخرون نْصها َّ
وّل يعز وّل يؤ ِّيد وّل ُيمي مّشكًا قال اهلل تعاىل( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ) [لقامن ،]13 :وقال( :ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ)[املائدة ،]72 :وقال( :ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ)[احلج]31 :؛ فيجب عىل األ َّمة أن تأخذ عىل
يد ِّ
الّشك ووسائله ،ودر ًءا ألسبابه ومظاهره.
يمس جناب التَّوحيد ،سدًّ ا ألبواب ِّ
كل من يريد أن َّ
َّ
الصحيح ما حدث ببلدية عني مران بوّلية َّ
الشلف يوم
وإن من العمل القبيح ا َّلذي يناقض التَّوحيد َّ
ال َّثامن والعّشين من رمضان ( )1438املوافق ( 23جوان  ،)2017حيث قام مجع من النَّاس بدفن إمام
املسجد بفناء املسجد ،وهي سابقة خطرية وفعلة شنيعة ،و َّ
طريا.
رشا مست ً
إن من ورائها ًّ
وإنَّنا ما كنَّا نظن أنَّه بقي يف أ َّمتنا اجلزائر َّية ـ بعد ِّ
السنني من انتشار العلم وظهور السنَّة ـ من
كل هذه ِّ
ِ
الوجوه عند عتبات
الضاللة والبدعة ،زمن القبور َّية وتعظيم األرضحة ومتريغ
يريد أن يعود بنا إىل زمن َّ
ِ
املشاهد ،زمن اجلهل وأ َّيام اّلستعامر الغاشم.
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املختصة والسلطات املسؤولة بالتَّدخل
الصنيع أشدَّ التَّنديد ،نناشد اجلهات
َّ
ونحن إذ نندِّ د هبذا َّ
َّ
املتوَّف إىل مقابر املسلمني ،وإيقاف هذه ال َّظاهرة الغريبة والبدعة
والّسيع لنقل جثامن إمام املسجد
العاجل َّ
أي ذريعة كانت أن يدفن يف مساجد
ألي أحد كان مهام علت رتبته ،وحتت ِّ
السخيفة ،وأنَّه ّل يسمح ِّ
َّ
املسلمني ا َّلتي مل تش َّيد َّإّل هلل وحده (ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [اجلن]18 :؛ قال ابن الق ِّيم يف «زاد
ِ
مسجد وقب ،بل أّيام طرأ عىل اآلخر من ِع منه ،وكان احلكم
املعاد» (« :)501/3فال جيتمع يف دين اإلسالم
َّبي من النَّهي َّ
الشديد عن ِّاِّتاذ القبور مساجد يف أحاديث كثرية
للسابق» ،وهذا ألجل ما جاء عن الن ِّ
َّ
 :قال رسول اهلل يف ِ
مرضه ا َّلذي مل يقم منه:
من طريق أربعة عّش صحابيًّا؛ منها حديث عائشة
اليهود والنصارى اّت ُذوا ُقبور أنبيائهم مساجد»؛ قالت« :فلوّل ذاك أ ِبرز قبه غري أ َّنه خش أن
«لعن اهللُ ُ
يتَّخذ مسجدً ا» [متفق عليه].
بي
ومنها قول جندب ﭬ قال :سمعت النَّ َّ

قبل أن يموت بخمس وهو يقول« :أل وإن من كان

خذون ُقبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد؛ أل فال تت ُ
قبل ُكم كا ُنوا يت ُ
خذوا ال ُقبور مساجدِ ،إّن أهنا ُكم عن ذلك»
رواه مسلم.
كل أنواع ِّ
الشديد يف ِّاِّتاذ القبور مساجد يشمل َّ
فهذا الوعيد َّ
الص الة عليها بمعنى
اّلِّتاذ من َّ
ِ
الص الة فيها؛
بالص الة والدعاء ،أو بناء املساجد عليها وقصد َّ
الس جود عليها ،أو السجود إليها واستقباهلا َّ
حسًم ملادة ِ
الِّشك،
قرب ا
والذي عليه املح ِق ُقون من أهل العلم أنه ل
ُّ
ً
تصح الصال ُة يف املسجد الذي ضم ً
ِ
رساجا ،فهذا دين اإلسالم
عن ذلك ولعن ِه من َّاِّتذ القب مسجدً ا أو أوق د عليه
رسول اهلل
ولنهي
ً
ا َّلذي بعث اهلل به نبيَّه

حق فيه َّإّل ما قام دليله من الكتاب والسنَّة؛ وهبذا امليزان توزن أعامل
 ،وّل َّ

النَّاس :إ َّما حق فيقب ل وإ َّما باطل فريد.
وعليه؛ فال جيوز تنفيذ وصية املويص بدفنه يف املسجد أو فنائه وملحقاته؛ لكوهنا وص َّية جائرة باطلة،
ِّتالف رصيح دين اإلسالم ،ورصيح النصوص اآلنفة ِّ
الذكر ،ومن نفذ الوصية أو أعان عىل تنفيذها ،فقد
الساعة ،وّل يعفيه َّإّل بأن يتوب ويصلح
منكرا من العمل
وزورا ،وسيلحقه إثم صنيعه ووزره إىل قيام َّ
ً
أتى ً
ت ببعض اجلهلة املفتونني ا َّلذين أشادوا علنًا بمثل هذا
الرجل يف مقابر املسلمني ،وّل يغ َّ
ما أفسد بإعادة دفن َّ
الصنيع َّ
الشنيع.
َّ
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وه و الت وحيد ا َّلذي ّل
حتقري أمر هذه احلادثة أو
ول جيوز
هتوين شأهنا ،فإهن ا متع ِلق ٌة ِ
بحق اهلل األعظم ُ
ُ
ُ
الّشك وعبادة األصنام يف األرض َّإّل بمثل هذه األفعال من تعظيم قبور
يستهان به ،وما بدأ ظهور ِّ
الصاحلني وتشييدها وبناء املساجد عليها ،كام هو معلوم يف القرآن من خب «ود» و«سواع» و«يغوث»
َّ
و«يعوق» و«نّس ».
فنهيب ِّ
بكل من يصله هذا البيان من املسؤولني ـ وفقهم اهلل لكل خري ـ يف هذه البالد أن يويل هذا األمر
األول خال ًيا من القب.
مهيته ويبذل جهده ووسعه يف إصالح ما أفسد القوم ،ويعيد املسجد إىل حاله َّ
أ ِّ
عزنا وأمننا
فعلينا أن نأخذ حذر نا ،ونحفظ ديننا وعقيدتنا وتوحيد نا ،إن أردنا أن يبقي اهلل لنا َّ
وكرامتنا.
واهلل نسأل أن ّيدي ضا َّلنا ،ويع ِّلم جاهلنا ،وأن ينري بال َّتوحيد ربوع وطننا وسائر بالد املسلمني ،وأن
يمأل بالعلم واإليامن قلوبناَّ ،
وأّل يؤاخذنا بام فعل السفهاء منَّا ،إ َّنه ويل ذلك والقادر عليه.
َّ
رب العاملني.
حممد وآله وس َّلم
كثريا وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
ً
وصىل اهلل عىل نب ِّينا َّ
تسليام ً
اجلزائر ـ بتاريخ  11شوال 1438
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