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والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

بس@نسبحئ@آج@

3

والممنولحالمشر@القبورب@نارةي
(1)

لىوعلىمحمدنبيناعلىوالسلاموالصلاةدله،الحمد.

بعد:أماوصحبه،

نوعان:القبورفزيارة

للأمواتالدعاءلأجلومطلوبمشروعأحدهما:

ةةللاخروالإعدادالموتتذكرولأجلعليهموالترحم

وكانالاخر@ا(تذكركمنهاف!القبور@از@روا@سيدهأ:النبيلقول

رضيأصحابهوهكذايزورها@سي@أ،
الله

النوعوهذاعنهم،

زيارةلهنيشرعفلاالنساءأماللنساء،لاخاصةللرجال

رسولعنثبتقدلأنهةذلكعننهيهنيجببلالقبور،

ف@الله
أ

منالقبورزائراتلعن
للقبورزيارتهنولأنالنساس

معبهنأولهنفتنةبهايحصلقد
الجزعوكثرةالصبرقلة

إلىلجنائزااتباعلهنيشرغلاوهكذاعليهن،يغلبالذي

(1)"

.(287-13/285)متنوضلالاتومقافتاوىمجموع



والممنوعالمشر@مب@ينالقبيرزيارة

رضيعطيةأمعنالصحيحفيثبتلماةالمقبرة
عنهاالله

ذلكفدلعلينا@ا،يعزمولمالجنائزاتباععن@انهيناقالت:

لماثالمقبرةإلىالجنائزاتباعمنممنوعاتأنهنعلى

منذلكفييخشى
والأصلالصبر.وقلةوبهن،لهنالفتنة

الرسول)وماءانبهمسبحانه:اللهلقولةالتحريمالنهيفي

علىالصلاةأما7،.الحشر:1فاننهوأ@هوعنهومأنهلاكخفخذوه

بذلكصحتكماوالنساء،للرجالفمشروعةالميت

رضيالصحابةوعن@لمجوأالثهرسولعنالأحاديث
الله

عنهم

رضيعطيةأمقولأماذلك.في
علينالمايعزملالمعنها:الله

رصدولأنللنساءةالجنائزاتباعجوازعلىيدللافهذا

فهوعلينايعزملمقولها:وأماالمنع،فيكافع@عنهالنهي

السنة.بهايعارضلاواجتهادهاوظنها،اجتهادهاعلىمبني

أهلهالدعاءالقبورزيارةوهوبدعي،الثاني:النوع

منكروهذالهم،للنذرأولهمللذبحأوبهموالاستغاثة

يزوروهاأنبذلكويلتحقالعافية-اللهنسألكبر-وشرك



واثمنوعاثشروعبين@لقبورزيارة

بدعةوهذاعندها،والقراعةعندهاوالصلاةعندهاللدعاء

ثلاثةلحقيقةافيفصارتالشرك،وسائلومنمشروعغبر

:4أنو

أولأهلهاللدعاءيزوروهاأنوهومشروع،الأول:لنوع

لاخرة.التذكر

الثاالنوع
أوعندهاللصلاةأوعندهاللقراعةارقفأنني:

الشرك.وسائلومنبدعةفهذهعندهاللذبح

إليهوالتقربللميتللذبحيزوروهاأنالثالث:@لنوع

أومنهالمددلطلبأوالله،دونمنالميتلدعاءأوبذلك،

فيجبالعافية-اللهنسألكبر-شركفهذاالنصر،أوالغوث

منالحذر
كونبينفرقولاالمبتدعة.الزياراتهذه

يفعلهماذلكفيويدخلغيرهما.أولحاصاأونبياالمدعو

منالنبيءلمجيفأقبرعندلجهالبعفا
أوبه،والاستغاثةدعائه

لجيلانياالقادرعبدالشيخأوالبدويأوالحسينقبرعند

لمستعان.اواللهغيرهم.أو



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

القبور)1(وزيارةبالموتىالتوسلحكم
دلهالحمد

نبيناعلىوالسلاموالصلاةالعالمين،رب

بعد:أماوصحبمعوالهمحمد

القبور،بالموتى@زيارةالتوسلحكمعنسئلتفقد

بمايلي:فأجبت
بالذبائحإليهموالتقربلموتىالسؤالالزيارةكانتإذا
فهذااللهدونمنودعوتهمبهموالاستغاثةلهموالنذر

بالأولياعمايسمونهممنمعيفعلونهماوهكذاكبر،شرك

أنهمفيهميعتقدونحيثأمواتا،أوأحياءكانواسواء

يشفونأودعوتهميجيبونأويضرونهمأوينفعونهم

كعملوهذابالله،والعياذ@برشركهذاكلمرضاهم،

معلمشركينا
لهتهمواأصنامهمومعومناة،والعزىاللات

ى.لأخرا

المسلمينبلادفيوالعلماءالأمرولاةعلىوالواجب

@ا(1)

2م@2-/13)متنو@لالاتومقافتاوىمجموع 9



والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

ماالناسيعلمواوأنالعمل،هذاينكرواأن
منعليهميجب

بينيحولواوأنالشرك،هذايمنعواوأنالله،شرع
العامة

لأنهاويزيلوها.القبورعلىالتيالقبابموايهدوأنوبين@

فالرسولمحرمة،ولأنهاالشرك،أسبابمنولأنهافتنة،

يقعدوأنتجصص،وأنالقبور،علىيبنىأننهى!لمج

منولعنإليها،يصلىوانعليها،
فلاالمساجد،عليهااتخذ

أنيجببلغيرها،ولامساجدلاعليها،البناءيجوز

فيالمسلمينقبوركانتكمابناء،عليهاليسبارزةئكون

بالبدعيتأثرلمإسلاميبلدكلوفيالمنورفالمدينة
اء.لأهووا

عليهموالترحمللموتىوالدعاءللذكرىالقبورزيارةأما
سنةفذلك

النبيلقولةرحلشددونمنالرجالحقفي

فيمسلمخرجهلماالآخرةتذكركمفإنهاالقبور@ازيرواءسي@إ:

إذاأصحابهيعلموالسلامالصلاةعليهوكانصحيحه.

@ايقولوا:أنالقبورزاروا

دانامؤمنينقومدارعليكمالسلام

يرحمالعافيةولكملنااللهنسأللاحقونبكماللهشاءإن
الفه



والممنوعاثشروعبينالقبيوزيارة

لمالمستأخرينوامنالمستقدمينا

اللهرحمهالترمذيوخرج

رضيعباسابنعن
قبورعلى!لمجالنبيمرقال:عنهماالله

@افقال:بوجههعليهمفأقبلالمدينة

أهلياعليكمالسلام

بالأثرلماونحنسلفناأنتمولكملنااللهيغفرالقبور

عنالصحيحينوفيكثيرة،المعنىهذافيوالأحاديث

رضيالخدريسعيدأبي
عنه،الله

قال:أنهمج@ي@،النبيعن

امالحرالمسجدمساجدثلاثةإلىإلاالرحالتشدوا@الا

ومسجدي
التوفيق،وليوالنهالأقمى@ا.والمسجدهذا

وصحبه.وكهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

للقبوزالشرعيةالزيارة
1)

يز@رونالذينأولئكعنيسألسائل:(1)السؤال

توجيهكم؟هومالحينالصابعضوقبورالقباب
النبيلأنةالشرعيةالزيارةيعلمواأنيجبالجواب:

لا(1)
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والممنوعالمشه@3بين@لقبيرزيارة

@ايقولوا:أنالقبورزارواإذاأصحابهيعمكانءلمج@!

السلام

اللهشاءإنوإناوالمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعليكم

اخرحديثوفيالعافيقداولكملنااللهنسألللاحقونبكم

@اقال:

غداتوعدونماوأتاكممؤمنينقومدارعليكمالسلام

بقيعلأهلاغفراللهملاحقونبكماللهشاءإنانا@مؤجلون

والسلام:الصلاةعليهقالآخرحديثوفي@لغرقد@ا،

@ايرحم
ولكملنااللهيغفرلمستأخرينوامنالمستقدميناالله

فيجاءوماالأحاديثوبهذهبالأثرلما.ونحنسلفناأنتم
أنمنهالمقصودواالشرعيةالزيارةتعلموالأحاديثمامعناها

@لمج@إ:لقولهوالاخرةلموتاالزائرويتذكرللموتى،يدعى

@ا.ةلآخراتذكركمنهاف!القبورزيروا@ا

أما
يجوز،فلاوالمساجدالقبورعلىالقبابوضع

قبوراتخذواوالنصارىاليهودالله@العن@سي@أ:النبيلقول

يهارلحليوالسلامالصلاةعليهولقولهمساجد،،أنبيائهم

@الاعنه:الله
إلامشرفاقبراولاطمستهاإلاصورةتاع

وصحسويتمدا،
جابرحديثفيوالسلامالصلاةعليهعنه



والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

رضي
تجصيصعنوالسلامالصلاةعليهنهىأنهعنهدله

فيمسلمأخرجهعليها.والبناءعليهاوالقعودالقبور

لاومساجدعليهايتخذولاعليهاالبناءيجوزلا

هذاكلعليهاالقعودولالجصيصهايجوزولاقباب

قدرالقبريرفعصانمابالستورتكسىأنيجوزولاممنوع

علىفالواجايوطأ.ولايمتهنلاحتىقبرأنهليعرفشبر

واجبهووهذاويعلمهم.إخوانهيبلغأنعلملديهمنكل

يتعلموالمؤمناللهشرعهماالناسيعلمواأنعليهمالعلماء
الزيارةإنلهم:يقولالقبوريأتيمنويعلمالعلماءمن

أوالميتسؤالأوالقبورعلىالبناءوإنوكذاكذاالشرعية

منهذاكلعندهالصلاةأوالقبرتقبيلأوالقبربترابالتبرك

أوللدعاءمحلاتتخذولاالقبورعنديصلىفلاالبدع

هذاوكلعندهاالقراعة
أومنهاالبركةطلبأماالبدع،من

الشركأنولمنفهذاللمرضىالشفاءأومنهاالشفاعة

يقولأوالله،إلىلياشفعفلانسيديياقال:فإذاالاكبر،



والممنوعالمشهوعالقبيربينزيارة

ةزهذاذلكونحومريضياشفأوانصرنيللميت:

صدقةثلاث:منإلاموتهبعدعملهانقطعالميتلأن

يطلبأنأماله.يدعو2صاولدأوينتفع،،علمأوجارية،

إلىالشفاعةأوالأعداءعلىالنصرأوالمرضىشفاءمنه

الموتىمنطلبهيجوزولاالاكبرالشركمنفهذابكذاربه

ذلكيطلبانما@
اللهماجممفني،اللهمفيقول:تعالىاللهمن

نبيكفيشفعاللهمأنبياءك،فيشفعاللهمكذا،أعطني

لافهذاوالمؤمنين،الملائكةفيشفعاللهم،لمجممحمدا

وعلا.جلاللهمنطلبلأنهبمطبأس

ويعلمبعضابعضهمينصحالمسلمينأنوالخلاصة

ذلكفيعليهموالعلماءالشرع،أمرفيبعضابعضهم

ايعلموأنذلكومنوعلا،جلاللهشرعلىللعامة!التوجيه

النبيعنالأحاديثفيجاءتالتيللقبورالشرعيةالزيارة
رالقبوعلىالبناءيجوزلاأنهويعلموابيانها،تقدموالتيئم@يدهأ

تجصصلاوأنهاعليها،المساجدولاالقبابوضعولا

الصلاةأوعندهاللدعاءمحلاتتخذولاعليهايقعدولا



والممن@مالمشروعبببنالقبيرزيارة

عندها

ا

ومنالبدعمنالأمورهذهكلعندها،القراءةأو

التوفيق.ليوواللهالاكبر.الشركوسائل

الشركأنوا@القبورمقعنديقعما
(1)

الإسلاميةلمجتمعاتابعضفيانتشرت:(2)السؤال

مامنهامتعددةمخالفات
يقع

ماومنهاالقبوربعضعند

هذهأحكامتختلفوقدوالنذور،والأيمانبالحلفيتصل/

بينالمخالفات
منالمخرجالشركقبيلمنمنهايكونما

سماحتكمتفضللوفحبذاذلكدونيكونوماالملة،
ونصيحةلهم،المسائلتلكأحكاموبيانالقولببسط

تلكبأمرالتساهلمنلهمترهيباالمسلمينلعامةأخرى

بشأنها.والتهاورلمخالفاتا

اللهرسولعلىوسلماللهوصلىلئهالحمدالجواب:

بهداه.اهتدىومنوأصحابهألهوعلى

@ا(1)

.(52-7/45)متنوعق@ومقالاتفتاوىمجموع



المشروعبين@لقبورزيارة

الأمورعليهمتلتبسالناسمنكثيرافإنبعد:أما

أنكماالقبور،حوللمبتدعةواالشركيةبالأمورلمشروعةا

منهمكثيرا
قد

والتقليدالجهلبسببالاكبرالشركفييقع

أنمكانكلفيالعلمأهلعلىفالواجبالأعمى.

التوحيد،حقيقةلهميبمنواوأندينهمللناسيوضحوا

يوضحواأنالعلمأهلعلىيجبكماالشرك،وحقيقة

حتىبينهمالواقعةالبدعوأنلاالشركوسائلللناس

ا@ذينميثقالئهأخذ)وإذوجل:عزاللهلقوليحذروها

عمر@ن:ايلالاية@هوولاتكتمونللناس"لتبئنئهانكتتأوتوأ

1 1 أتبتتتمنأنزتنامايكتمونئذيناإن@الوسبحانه:وقال8،7

اللهيقعغمأؤلبكاتكئنثفىمابئنطلئاسبغدمنماوافدى

وبينوأوأضلحوألابوأائذينإلا@ألفعنوتويفعنهم

5أ@لبقرفالرخيو@هوالتؤابوأناعيتهنمأتوبفاؤل@د ا-9

1 1 فاعلملأأجرمثلفلهخيرعلىدل@دمنأ:ولمجالنبيوقال6،0

ا

والسلام:الصلاةعليهأيضاوقالصحيحه،فيمسلمرواه



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

لهكانهدىإلى@امن
لاتبعهمنأجورمثلالأجرمن

عليهكانضلالةإلىدعاومنشيئاأجورهممنذلكينقص

شيئالمااثامهممنذلكينقصلاتبعهمنآثاممثلالإثممن

رضيمعاويةعنالصحيحينوفيأيضا،مسلمرواه
عنهالله

@ا.الدينفييفقههخيرابهاللهيرد@امنقال:أنهلمج@هالنبيعن

وترغيبالعلمنشرإلىالدعوةفيوالأحاديثوالايات

العلموكتمانالإعراضمنوالتحذيرذلكفيالناس

ما
بلدانفيوالبدعالشركأنلامنالقبورعنديقع

منه،والتحذيروالبيانبالعنايةوجديرمعلومأمرفهوكثيرة

وطلببهم،والاستغاثةالقبورأصحابدعاءذلكفمن

كلهوهذاذلك،ونحوالأعداءعلىوالنصرالمرضىشفاء

اللهقالالجاهليةأهلعليهكانالذيالاكبرالشركمن

منواتذي@ظقكثمانذىاغبدوأربكمأفاسيأيها@الوسبحانه:

وما@الوسبحانه:وقالأ@لبقر@12(،@تئقونلعفكثمقئلكتم



والممن@مالمشروعبينالقبورزيارة

1

وقال6(،5الذ@ريات:أمهوليغبدونإلاوالإدض@يتن@@ت

3(،2:@الإسر@أ@باهاإلأتعبدلاالأربئ)وقفئسبحانه:

لغبدوأإلاأعيوأوما@الوسبحانه:وقالوأوصى،أمروالمعنى:

هذافيوالاياته،.البينة:أالايةحما@الذينلهئخلصينالة

كثيرة.لمعنىا

هي:بهاوأمروالأجلهاالثقلانخلقالتيوالعبادة

بجميعوتخصيصهسبحانهتوحيده
منبهاأمرالتيالطاعات

صلأة
أنلامنذلكويخرونذروذبحوحجوزكاةوصوم

ئحياىووثشكلصحلاقىإنمالوقلسبحانه:قالكماالعبادة

أؤلوأناأمزتلكوبدلل!شرلكلا@لفاليناربدلهوساف

1الأنعام:أ@للشالين 6،21 ومنهاالعبادةهو:والنسك3،،6

ائكوثر@اصتهطتئف@إتآسبحانه:قالكماالذبح

الله@العنأ:لىلمجالنبيوقال2،،1،@لكوثر:@وانحر@لربكفمل

حديثمنصحيحهفيمسلمأخرجلىاقلغيرذبحمن



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأمير
الثهوقالعنه،الله

معلذعوأفلالئهوأداقش@د@الوسبحانه:
1لجن:اا@1ألفمأصدص 1،8

حيذعومن@الووجل.عزوقال
لىبهلابرهنإفهايخرالله

للا@نمرعندربل!إفإنماحسابم@
المؤمنون:1@ههاتبهفرونح

1 رئبهماللهلم@الوذفاطر:سورةفيوجلعزوقاك7،،1
مندونهءمايضلكوتمنتذعوتوالذجمتا@ثله

مادعاءكؤولؤ@عوألالمجتمعوأتذعوهضإنقظمير@

ولاينبئكئمبشر@يكفروناتقنمةويزملكؤاشتجابو!

.(1،314أفاطر:مثلخجير*@

والذبحلغيرهالصلاةأنالآياتهذهفيسبحانهفأوضح
كللأحجار،واوالأشجاروالأصنامالأمواتودعاءلغيره

منالمدعوينجميعوأنبه.والكفربالثهالشركمنذلك

غيرهمأوأصنامأوجنأوأولياءأوملائكةأوأنبياءمندونه
دونهمندعوتهموأنضرا،ولانفعالداعيهميملكونلا

يسمعونلاأنهمسبحانهأوضحكماوكفر،شركسبحانه



المشروعبينالقبىرزيارة

له.يستجيبوالمسمعواولوداعيهمدعاء

والإنسالجنسنالمكلفينجميععلىفالواجب

منالحذر
مايخالفوأنهبطلانه،وبيانمنهوالتحذيرذلك

إلىالدعوةمنوالسلامالصلاةعليهمالرسلبهجاع@

)ولقذسبحانه:قالكماله،العبادةخلاصدالله،توحيد

ر@ا
وإتجض@وأاللهاغبدلأأثزسولاأئؤفى@ل

منازطنا)وماسبحانه:وقال6(،3أ@لنحل:@هوالطعوت

@هوفاغبدونأناإلالاإلهأنه،إقهإلانوشرسولمنقبلف

@ي@@مكثوقد5(،2الأنبياء:أ
ةعشرثلاثالمكرمةمكة

به،الشركمنالناسويحذرسبحانهاللهإلىفيهايدعوسنة

الأقلون،لهفاستجاباللهإلاإلهلامعنىلهمويوضح

عنواستكبر
لمدينةالىهاجر!ثمالاكثرون،واتباعهطاعته

هناكسبحانهاللهإلىالدعوةفنشروالسلام-الصلاةعليه-

بين
لىوكتب!الله،سبيلفيوجاهدوالأنصار،لمهاجرينا

منبهجاءومادعوتهلهموأوضحوالرؤساء،الملوك



والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

رضيوأصحابههوذلكفيوصابروصبرالهدى،
الله

أفواجا،اللهدينفيالناسودخلاللهدينظهرحتىعنهم،

منالشركوزالالتوحيدوانتشر
سائرومنوالمدينةمكة

ملمجيدهعلىالجزيرة
آ

قامثمبعده،منأصحابهيدوعلى

فيسبيلهفيوالجهادسبحانهالثهإلىبالدعوةأصحابه

ومكنأعدائهعلىاللهنصرهمحتىوالمغاربالمشارق

عدوكماالأديان،سائرعلىاللهدينوظهرالأرضفيلهم

)هووجل:عزقالحيثالعظيمكتابهفيسبحانهبذلك

ولؤءهعلىألدينك@لظهر@@طقئىودينرسولموباقدأزسلالئ@

.(9لصف:ا1@آلمحمثركوق

منالقبورعنديفعلماالشركووسائلالبدعومن

والقبابالمساجدوبناءعندهاوالقراعةعندهاالصلاة

الاكبر،الشركوسائلومنومنكربدعةكلهوهذاعليها،

اليهوداللهدالعنقال:أنه@سي@أاللهرسولعنصحولهذا

صحتهعلىمتفقمساجدلماأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى



والممنوعالمشروعبينالقبهرزيارة
1 9

عائشةحديثمن
رضي

عنمسلم،أصحيحوفيعنها.الله

اللهعبدبنجندب
رضي

عنهالله
ألا@اقال:أنه!@النبيعن

لحيهموصاأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنان@
عنأنهاكمفإنيمساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد

فيجاءوماالحديثينهذينفيلمج@فأوضح@ا،ذلك
أنبيائهمقبوريتخذونكانواوالنصارىاليهودأنمعناهما:
والصلاةمساجدباتخاذهابهمالتشبهمنأمتهفحذرمساجد.

كلههذالأنعندها،والقراءةعندهاوالعكوفعندها
من

ومنالشرك،وسائل
القبابواتخاذعليهاالبناءذلك

فيوالغلوالشركوسائلمنذلكفكلعليها،والستور

قدكماأهلها،
جهالومنوالنصارىاليهودمنذلكوقع

لهموذبحواالقبورأصحابعبدواحتىالأمةهذه

منهموطلبوالهمونذروابهم،واستغاثوا
المرضىشفاء

عنديفعلماعرفمنذلكيعلمكماالأعداءعلىوالنصر

نيلجيلااالقادرعبدوالشيخوالبدوي،لحسين،اقبر
وابن"

لاوالمستعانواللهالابرالشركأنلامنوغيرهمعربي



والممن@مالمشروعبينالقبيرزيارة

بالله.إلاقوةولاحول

تجصيصعننهىأنهلمجواللهرسولعنصحوقد

ذاكوماعليها،والكتابةعليهاوالبناءعليهاوالقعودالقبور

الاكبرالشركوسائلمنعليهاوالبناءتجصيصهالأنإلا

جميععلى
وشعوبا-حكوماتلمسلمين-ا

منالحذر
ومنالشركهذا

العلمأهلوسؤالالبدعهذه

منهجعلىوالسيرالصحيحة،بالعقيدةالمعروفين
سلف

دينهمأمور@نعليهمأشكلعماالأمة
اللهيعبدواحتىث

الذ@راقلمالوفشلؤاوجل:عزالثهبقولعملاةبصيرةعلى

@امن:@@النبيوقول7،،الأنبياء:1@لغلموتلاإنكضتر

إلىطريقابهلهاللهسهلعلمافيهيلتمسطريقاسلك

لما.الدينفييفقههخيرابهاللهيرد@امن:لمجلىوقولهالجنقا(

لحكمةخلقوادانماعبثايخلقوالمالعبادأنومعلوم

سواهماكلدونوحدهاللهعبادةوهيشريفة،وغايةعظيمة



والممنوعالمشر@مبببنالقبورزيارة

@ليغدونإلالإنسواتطنظقت)وماوجل:عزقالكما

بتدبرإلاالعبادةهذهمعرفةإلىسبيلولا6(،5الذ@رلات:أ

بهاللهأمرماومعرفةالمطهرة،والسنةالعظيمالكتاب

فيأشكلعماالعلمأهلوسؤالالعبادةأنلامنورسوله
خلقالتيوتعالىسبحانهاللهعبادةتعرفوبذلكذلك،

وهذاالثه،شرعهالذيالوجهعلىوتؤديأجلهامنالعباد

بكرامته،والفوزسبحانهاللهمرضاةإلىالوحيدالسبيلهو

فيهمالكلالمسلميناللهوفقوعقابه،غضبهمنوالنجاة

ومنحهمرضاه،
خيارهمعليهموولىدينهفيالفقه

مالأداءالمسلمينعلماءووفققادتهم،وأصلح
يجب

جوادإنهوالتوجيهوالنصحوالتعليمالدعوةمنعليهم

بالأنبياء،كالحلفالله،بغيرالحلفالشركأنول

ولشرف،وانةلأمابالحلفوافلان،وحياةفلان،وبرأس
قد

فليحلفحالفاكان@امنقال:أنه@لخيواللهرسولعنصح

حلف@امنصك@ي@إ:وقولهصحته،علىمتفق"ليصمتأوبالئه



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

بشي

2

أميرعنأحمد،الإمامرواه@اأشركفقدالله

رضيالخطاببنعمرالمؤمنين
عنهالله

سناد@
صحيح،

جلىأخرلماأشركأوكفرفقداللهبغير@احلفمنأ:ولمجوقوله

عمرابنحديثمنصحيح،بإسنادوالترمذيداودأبو

رضي
حلفلامنوالسلام:الصلاةعليهوقالعنهما،الله

@الاوالسلام:الصلاةعليهأيضاوقالمنالافليسبالأمانة

بالئهتحلفواولابالأنداد،ولابأمهاتكمولابابائكمتحلفوا

ة.كثيرلمعنىاهذافيلأحاديثوالما.صادقونوأنتمإلا

يفضيوقدالأصغر،الشركمناللهبغيروالحلف

أوالله،تعظيممثلتعظيمه،اعتقدإذاالأكبرالشركإلى

أويدعىلأنيصلحأنهأوالله،دونويضرينفعأنه

ومنبه،يستغاث
وشاءاللهشاءماقول:البابهذا

كلهوهذاوفلان،اللهمنوهذاوفلاناللهولولافلان،

شاءماتقولوادالاأ:دهلمجالنبيلقولالأصغرةالشركمن

فلان!شاءثماللهشاءماقولواولكنفلانوشاءالله

لاأنهيعلموبهذا
أوفلان،ثماللهلولايقول:بأنحرج



والممن@مالمشروعبينالقبورزيارة

منهذا
ذلك.فيتسببلهكانإذافلان..ثمالثه

فقالوشئت،اللهشاءماله:قالرجلاأن@عنهوثبت

هذافدللم@،وحدهاللهشاءماقل:ندا؟!،دلهأجعلتني@ا:@@له

هوفهذاوحدهالثهشاءماقال:إذاأنهعلىالحديث

جمعاحرج،ظمشاءفلانثمماشاءاللهقال:نص@الاكمل،

بين
التوفيق.ليوواللهكلها.لأدلةوالأحاديثا

بهوالاستغاثةالممقسؤال
(1)

القبوربعضحولالجهلةبعضيفعلهما:(3)السؤال

علىالنصرأوالشفاءوطلبهبهوالأستغاثةلميتاسؤالمن

منكثيرفيموجودهذالأنحكمه؟ماالمد@أوالأعداء

بسملجواب:
دئه:لحمدواالله

المشركينشركوهوالاكبرالشركمنالعملهذا

.(434-7/432)متنوغلالاتومقافتاوىمجموع!(1)



والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

ىوالعزاللاتيعبدونكانواوغيرهمقريشمنالأولين

ويستعينونبها،ويستغيثونكثيرة،وأصنامأوأوثاناومناة،

يومسفيانأبوقالكماالأعداء،علىبها
العزىالناأحد:

اللهله:@اقولواللصحابة:@لمجالنبيفقاللكم(،عزىولا

مراده:هبل(،)أعلسفيان:أبوفقاللما،لكممولىولامولانا

مكة،فيقريشتعبدهكانتالذيالصنميعنيهبل،ياأعل

اللهرسوليانقولمافقالوا:لماعليه@اردواأ:ملمجالنبيفقال

لما.وأجلأعلىاللهقولوا:@اقال:

والأحجاروالأصنامالأمواتدعاءأنوالمقصود

أوبهاوالاستغاثةالمخلوقاتمنوغيرهاوالشجر

كلبها-والطوافلهاوالنذرلهاوالذبحبهاالاستنصار

كلهذلكلأنالاكبرةالشركمنذلك
اللهلغيرالعبادةمن

فالواجبوالاخرين،الأولينالمشركينأعمالومن

اللهإلىوالتوبةمنهاالحذر
أهلعلىوالواجبذلك.من

ذلكيتعاطىمنينصحواأنسبحانهاللهلىوالدعاة!العلم

المشركينشركهذاأنلهويوضحواويرشدوهويعلموه



والممنوعاعشروعب@ينالقبورزيارة
2

اللهدوتمن)وتحبدوتفيهم:الثهقالالذينالأولين

شمفعؤناهتركويقولوتولالمجحهزمالايضزهئم

إن@الوذلك:فيسبحانهوقال8،،1أيون@:الاية@اللهعند

النساء:أيشآ@ولمنلكذويغفرمادونبل!يشركأنلايغفرالله

ئاكانوأعنهرلحبطألثركوأ)ولؤسبحانه:فيهوقال8(،4

باللهيشرذمن@إنمرسبحانه:فيهوقاللمه،،الأنعام:1@ئغملون

مقللطنميفومارانومآولهاتجئةعلنهاللهحزمفقد

أضا
نبيهيخاطبوجلعزفيهوقال2،،7المائدف1@و2

لبنقئلثمنالذينوإلىإلثكأوص@الوولقذمحمدا@ي@إ:

5،،6الزمر:أ@الحشرين@نوليهوننعلكليجطنأدثزكت

النار@ادخلندادلهيدعووهومات@امنم:@النبيفيهوقال

العبادعلىالله@احق:@@وقالصحيحهفيالبخاريرواه

عليهوقالصحته،علىمتفقشيئالمابهيشركواولايعبدوهأن

الجطدخلشيئابهيشركلااللهلقي@امنوالسلام:الصلاة



والممن@مالمشروعبينالقبيرزيارة

صحيحه.فيمسلمرواهالنار،دخلشيئأبهيشركومن@قيه

فيوالأحاديثلاياتوا
كثيرة.لمعنىاهذا

أناللهونسأل
وأندينه،فيالفقهالمسلمينيمنح

النصوحبالتوبةعليهميمنوأنيغضبه،ماكلمنيعيذهم
لنشرمكانكلفيالمسلمينعلماءيوفقوأنشر،كلمن

لهخلقواماإلىالجهالدارشادالعلم
الثهتوحيدمن

قادةيوفقوأنكلمتهويعليدينهينصروأنوطاعته،

شريعتهوتحكيمدينهفيللبصيرةورؤسائهمالمسلمين

علىوسلماللهوصلىكريم.جوادإنهبهاالشعوبوإلزام

ولهمحمدنبينا

القبرعه
(1)

قدمتوفيصالحرجلبلدتنافييوجد:(4)السؤال
بني

له
عندناعادةولهقبرهعلىمقام

مغنذهبعام،كلفي

،)1(
م@2(.-5/285)همتنو@لاتومقافتاوىمجموع



والممنوعالمشروحبينالقبيرزيارة

بالمدحأيامثلاتةعندهويقيمونونساءرجالاإليهالناس

فنرجولمعروفة،ابالأوصافوشمتمروالأذكاروالتهاليل

لإرشاد.واالتوجيه

التيالبدعمنوهويجوز،لاالعملهذاالجواب:

سواءبناءأحدقبرعلىيقامأنيجوزفلاالناس،أحدثها

سمي
فيالقبوروكانتذلك.غيرأومسجداأوقبةأومقاما

وغيرهالبقيعفيالصحابةوعصر!@لمجالرسولعصر

القبرعلىيبنىأننهى!@لمجوالنبيبناءعليهاليسمكشوفة

قبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهدالعنوقال:يجصصأو

الثهعبدبنجابروقالصحته.علىمتفقمساجدلماأنبيائهم

رضيالأنصاري
يجصصأن!جماللهرسول)نهىعنه:الله

فيمسلمالإمامرواهعليه(يبنىوأنعليهيقعدوأنالقبر

الزيناتووضعوتجصيصهاالقبورعلىفالبناءصحيحه.

يجوزفلاالشرك،إلىووسيلةمنكركلهالستورأوعليها

زيارتهاوهكذاعليها.المساجدأوالستورأوالقبابوضع

عندهاالجلوسمنالسائلذكرهالذيالوجهعلى



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

القبرعندوالدعاءبالقبروالتمسحالطعاموكلوالتهالمل

إنمايجوزلابدعةوكلهمنكرهذاكلعندهوالصلاة

والترحمللموتىوالدعاءللذكرىالقبورزيارةالمشروع

ينصرف.ثمعليهم

@ايقول:أنللقبورللزائروالمشروع

أهلعليكمالسلام

بكماللهشاءإنصاناوالمسلمين،المؤمنينمنالديار

يرحمالعافية،ولكملنااللهنسأللاحقون،
المستقدمينالله

هذافقط.الدعواتمنذلكأشبهوماداوالمستأخرينمنا

رضيأصحابهع@ي@النبيعلمهالذيالمشروعهو
الله

عنهم.

رضيعباسابنعنالترمذيوروى
مرقال:عنهماالثه

@افقال:المدينةقبورعلى@ؤالنبي

أهلياعليكمالسلام

وأمابالأثر@اونحنسلفناأنتمولكم،لنااللهيغفرالقبور،

أوللصلاةأوللتهليلأووالشربللاكلالقبرعندالإقامة

المطهر.الشرعفيلهأصللامنكرهذافكلالقرانقراءة

ذلكفكلمنهالمددوطلببهوالاستغاثةالميتدعاءوأما

النبيعهدفيالأوثانعبادعملمنوهوالاكبر.الشركمن



والممنوعالمشروعبببنالقبيرزيارة

لحاهليةاأصناممنوغيرهاومناةوالعزىاللاتمنصج@

منهالعامةوتحذيرذلكمنالحذرفيجبوأوثانها.

الوخيم،الشركهذامنيسلمواحتىدينهمفيوتبصيرهم
منالذينالعلماءواجبهووهذا

فيبالفقهعليهمالله

سبحانه:اللهقالكماالمرسلين،بهاللهبعثماومعرفةالدين

لحسنةوالمؤعظهبالحكمةرتبنسبيلإك@الواخ

1النحل:أ@هوأخسنهىبالتىوجدتهر سبحانه:وقال5،،2

افهأغبدوأأترسولاأئؤفى@لبعثنا)ولقذ

)ومنوجل:عزوقال(36أ@لنحل:@والطعوتيثجتنبوأ

منإننىوقالصخلحاوعملاللهإلىدلمحآمئنقؤ،@خسن

هدءسبيلى)قلسبحانه:وقال3،،3أفصدت:@وا@لمين

منأناومااللهائبعنىوستحقومنأنابجؤعكالفةلىأعوأإ

1أيوسف:@افمثرفي المعنىهذافيوالآيات8،،0

له:قالاليمنإلىمعاذا!@@اللهرسولبعثولماكثيرة.

أنيشهدواأنإلىفادعهمالكتابأهلمنقوماتأتيإنك@ا



والممن@مالمشر@مبببنالقبورزيارة
3 5

الله!رسولمحمداوأناللهإلاإلهلا
للبخاريروايةوفي

أجابوكهمفإنالله،يوحدواأنإلى@افادعهمالله:رحمه
فيصلواتخمسعليهمافترضاللهأنفأعلمهملذلك
اللهأنفأعلمهملذلكأجابوكهمفإنوليلة،يومكل

فتردأغنيائهممنتؤخذأموالهمفيصدقةعليهمافترض

أموالهم،وكرائمفإياكلذلكأجابوكفإنفقرائهم،على
متفقحجابمدااللهوبينبينهاليسفإنهالمظلومدعوةواتق

التوحيدإلىبالدعوةيبدأهمأنفأمرهصحته.على

لهوالشهادة!@@بالرسولالإيمانمعالشركمنوالسلامة

لة.سالربا

وسلامتهاالعقيدةإصلاحإلىالدعوةأنبذلكفعلم

الذيالأساسهيالعقيدةلأنةالأحكامبقيةعلىمقدمة

)ولؤأشركوأوجل:عزالثهقالكماالأحكام،عليهتبنى

سبحانه:وقالم@(الأنعام:1@يغملونئاكانوأعنهصلحبط

ليخطنألثركتلنقتلثمناتذينوإلىإلكأوص)ولقذ



والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

هذافيوالآيات6،5أ@لزمر:@الحشرينمنوليهؤننعلك

كثيرة.لمعنىا

وزمان،مكانكلفيالعلمأهلعلىفالواجب

بحقيقةالعامةيبصرواحتىذلكفيالجهودمضاعفة

بهااللهبعثالتيالصحيحةالعقيدةلهمويبينواالإسلام

إمامهمرأسهموعلىوالسلامالصلاةعليهمالرسل

وسيدهموخاتمهم
المسلمينعلماءاللهوفقجم.محمد

مسئول.خيرإنهرضاهفيهمالكلوعامتهم

بهوالاستغاثةالقبرحولالطوا@
(1)

منتكفيرحولشخصينبينخلافوقع:(5)السؤال

هذاإنيقولمنفمنهمبم@وششغيثالقبرحوليطوف

الفعلهذاصاحبيعذرولكنخلافولاشركفعلالفعل

الشخصذلكيكفريقول:والآخرالتوحيد،بأمورلجهله

(1)"

.(332./28)متنوكهلاتومقافتاوىمجموع



وا@المشر@3بينالقبيرزيارة

بأمورالجهلبسببيعذرولااللهبغيريستغيثالذي

والسؤالالفقهية،والأمورالفرعياتفييعذرولكنالتوحيد

خطأ؟وأيهماصوابالرأيينأيهو:

لأنيعذرةلاهذاإنقال:منقولالصوابالجواب:

دعاشيءأولوهوالدينأصولمنوهيعظيمةأمورهذه

فأصولذلك،وغيروالزكاةوالصومالصلاةقبللمج@النبي

ويسمعالمسلمينبينهولمنبالجهلفيهايعذرلاالدين

القبوربأصحابالاستغاثةالأحاديث،ويسمعالقران

هذاكلوالمدد،الشفاءوطلبهمودعاؤهملهموالنذر
من

وجل.عزباللهالشركأعظم

ئذجءالله)ومنالعظيم:كتابهفييقولسبحانهوالله
للا@نهبمرعندرلل!إفإنحاحسايل!لهبرهنلاإفهاء@خر

ح

1لمؤمنون:ا1@ائبهفرون بذلك.كفارافسماهم(17

ائملثلهرئبهتمالئه)ذل@موجل:عزوقال

إنمظمير@منمايضلكوتونم@دمنا-يخذعوتو!



المشروعبينالقبورزيارة

ويؤملكؤاشتجاجماماولؤس@!ع@دعالايمتمحواتذعوه@
1،3أفاطر:@خبيمثلولاينئئكبشز@ييكفروناتقئمة

1 1 يقولواللهشركا،إياهمدعاصمسمىلىوتعاسبحانه4

مع)فلالذعوأوعلا:جل
.(18لجن:اا@1@@ألئه

لاولاينفعكمااللهلحونمنلغ)ولاسبحانه:ويقول

منإفافإئكفعفتفإنيضرك
1أيون@:@لطابينا 0.،6

هملمونفالظا
فهوالظلمأطلقإذالمشركون،ا

لظقوالمثترك@إثوجل:عزقالكماالشرك،ا

3،.1ألقمان:عظير@

@
إلىبذلكيتقربطافإذابالقبور،الطوافوهكذا

شركايكونبهواستغاثدعاإذامثلفهوالقبرصاحبإ!

اللهإلىقربةبالقبورالطوافأنيحسبطافإذاأماكبر،

يأ
ليتقرببالكعبةالناسيطوفكماالله،إلىالتقربقصده

إ!

ومنالبدعمنفهذاالميت،يقصدوليسبذلكاللهإلى

منعلىالغالبولكنلخطيرة،واالمحرمةالشركوسائل"@



والممنوعاثشروعبببنالقبيرزيارة

الثوابويريدبالطوافأهلهاإلىيتقربأنهبالقبورطا.

العافيةاللهنسألكبرشركوهذامنهم،والشفاعةمنهم

كالدعاء.

بالأموا@طالتبرك
(1)

وفاتهخبروجاءرجلالبلدفيعندنامات:(6)السؤال

وهوبيتهإلىيذهبنالبلدمنمسناتنساءصرأيناالنهارفي

لمفسألناهنحولهوهنالنساءوسطبعدتكفينهمسجى
وهلهذا؟عملهنحكمفمابه.نتباركقلنعنده؟تذهبن

لالأنهمنكرةهوبليجوز،لاالعملهذا

هميدعوأنولاقبورهم،أواتلأموبايتبركأنلأحديجوز

نحوأومريضشفاءأوحاجةقضاءيسألهمأواللهدونمن

وهوالبركة،تطلبومنهوحده،اللهحقالعبادةلأنةذلك

(1)"

13/2)متنوعقهلاثومقافتاوىمجموع 91-2 92).



المشروعبببنالقبورزيارة

سورةفيوجلعزقالكمابالتبارك،الموصوفسبحانه

لففلمىليكونعتدءعكاتفرقاننزلالذى)تباركالفرقان:

@الملكيدهاتذىم@نئركسبحانه:وقالا،أ@لفرقان:@نذجم@!

العظمةفيالنهايةبلغسبحانهأنهذلكومعنىا(الملك:1

الثههداهإذاالراء-بفتحمبارك-فهوالعبدأماوالبركة،

عبدهعنوجلعزقالكماالعباد،بهونفعوأصلحه

إفئ)قالوالسلام:الصلاةعليهمريمابنعيسىورسوله

ماأتنمباركاوجحلنىنبتا@وجعطنىتحنىآكنفبمالئهعثد

-30أمربم:حيا@دضتماؤةلز@و!لضكؤباوأؤصحئئنت@

ليووالله.(3ا

لأولياءبووا@ره
(1)

الفاتح@يقرأثمالقبوريز@رمنحكمما:(7)السؤال

البلادبعضفييسمونهمكماالأولياءقبورعلىوخاصة

7/4)متنوضهلاتومقافتاوىمجموع!(1) 25-428).



ا@والمشر@مبببنالقبورزيارة

أقملمإذاولكنالشرك،أريدلايقول:بعضهمأنبالرغم
لماذالي:ويقولالمنامفيإلييأتيفإنهليالوهذابزيارة

ني،تزرلم
خيرا.اللهجزاكمذلك؟حكمفما

كماالقبور،زيارةالمسلمينمنللرجاليسنالجواب:

فإنماالقبور@از@روا:@@النبيلقولثسبحانهاللهشرعه

@االاخرةتذكركم
ىوروصحيحه،فيمسلمالإمامخرجه

اللهرضيالحصيببنبريدةعنأيضا،صحيحهفيمسلم

أنالقبورزارواإذاأصحابهيعلم@لىالنبيكانقال:عنه

@ايقولوا:

منالديارأهلعليكمالسلام
لمسلمينوالمؤمنينا

لنااللهنسأللاحقون،بكماللهشاءإنانا@
دا.العافيةولكم

وصح
عائشةحديثمن@لمجعنه

كانأنهعنهااللهرضي

@ايمول:القبورزارإذا

إندانامؤمنين،قومدارعليكمالسلام

يرحملاحقون،بكماللهشاء
مناالمستقدمينالله

يكنولمالغرقدلما.بقيعلأهلاغفراللهموالمستأخرين،
لاوالفاتحةسورةيقرأوالسلامالصلاةعليهالزيارةحال

قراعةوهكذابدعة،الزيارةوقتفقراءتهاالقران،منغيرها



والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

هذاأمرنافيأحدث@امن@س@إ:النبيلقولةالقرانمنغيرها

مسلمروايةوفيصحته،علىمتفقردلمافهومنهليسما

فهوأمرناعليهليسعملاعمل@امن@سي@إ:يقولاللهرحمه

الأنصاريعبداللهبنجابرعنمسلم،أصحيحوفيردلما،

رضي
يومخطبتهفييقولكانأنه@لأالنبيعنعنهماالله

وخيرالله،كتابالحديثخيرفإنبعدأما@االجمعة:

كلومحدثاتها،الأموروشرإ،المجمحمدهديالهدي

فيضلالة@اوكلوزاد:النسائي،وأخرجهلماضلالةبدعة

لحذروالمطهرابالشرعالتقيدالمسلمينعلى

لقبورمشروعةوالزيارةوغيرها.القبورزيارةفيالبدعمن

أولياىيسموالمأمأولياءسمواسواءجميعا،المسلمين

وجل:عزاللهقالكماالله،أولياءمنمؤمنةوكلمؤمنوكل

تحؤنوتهتمولاعلئهزلاخؤتاللهأؤلآء@الوالآإت

63أيون@:@يئقوتو@الؤاتذيفءامنوأا@ ، 6،،2



والممن@3المشر@مبينالقبيرزيارة
3 8

وإنأؤلاءه)وما@انوأالأنفال:سورةفيسبحانهوقال

الأنفال:أ@هولايغدونأتحزهتمولبهنتمئقوناإلآؤأؤلآؤه

الاستغاثةأوالأمواتدعاءلغيرهولاللزائريجوزولا4،،3

عندلهمالذبحأولهم،النذرأوبهم،
أيفيأوقبورهم،

أومريضه،يشفواأوله،ليشفعواثإليهمبذلكيمكربمكان

منذلكلغيرأوعدوه،علىينصروه
هذهلأنةلحاجاتا

سبحانه:قالكماوحده،للهكلهاوالعبادةالعبادفمنلأمورا

د5الببنة:أحنفآ@الذينلهتخدصيناللهإلا@يغبدو(وأأص)وما

@هوليغدونإلاوآلإلش@بنظقتومامالووجل:عزوقال

معتذعوأفلاللهاقشمدوأن@ال@سبحانه:وقال6،،5أ@لذ@رياتذ

1الجن:1@لح@ألئه ألاربئ)وقفئوجل:عزوقال1،8

ووصى،أمرلمعنىوا3،،2الإسراعضأ@إئاهتعبدد@)إلا

كرهولؤالدينلهنحلصحلفالله)فاذصرأجل:عزوقال

صلاقإن)قلوجل:عزوقال4(،1أغافر:@هواتبهفرون



المشروعبببنالقبورزيارة

لكبدللإولاشريئ@ينلفدالئمرتوممافوتحياىوث@

1الأنعام:1@المشالينأؤلوأناأمزت 6،21 هذافيلاياتوا3،،6

كثيرة.لمعنىا

أنالعبادعلىالله@احققال:أنه!@لمجالثهرسولعنوصح

حديثمنصحتهعلىمتفقشيئالمابهيشركواولايعبدوه

معاذ
رضي

صلاةمنالعباداتجميعيشملوهذاعنه.الثه

ذلكوغيرونذروذبحودعاءوحجوسجودوركوعوصوم

كلهذلكتشملالسابقاتالاياتأنكماالعبادقأأنلامن

رضيعليعنمسلم،أصحيحوفي
غ@يفأالنبيعنعنهالله

أصحيحوفي@ا،اللهلغيرذبحمنالله@العنقال:أنه

رضيالخطاببنعمرعنالبخاري،
عنهالله

النبي-لمجي@!عن
نيتطرولا@اقال:أنه

أناإنمامريم،ابنالنصارىأطرتكما

لما.ورسولهاللهعبدفقولوا:عبد،

عنوالنهيوحدهاللهبعبادةالأمرفيوالأحاديث

النساءأمامعلومة.كثيرةذلك-وسائلوعنبه،الإشراك

اتزائرالعناللهءلمجي@اإ:رسوللأنالقبورةزيارةلهنفليس



والممنوعاثشروعبينالقبيرزيارة

قدزيارتهنأنأعلم-واللهذلك-فيلحكمةواالقبور(،

كانتوقدالرجال،منولغيرهنلهنالفتنةبهاتحصل

لمادةحسماممنوعة،الإسلامأولفيللقبورالزيارة

ةالزيارفيلمجدهأذنالتوحيدوانتشرالإسلامفشافلماالشرك،

الفتنةلمادةحسماةبالمنعالنساءخصثمللجميع،
بهن.

والاعتبار،للذكرىزيارتهامنماحفلاالكفارقبورأما

أصحيحفيثبتلماةلهميستغفرولالهميدعىلاولكن

فلملأمه،يستغفرأنربهاستأذنأنه@النبيعنمسلم(
ماتتأنهاوذلكله،فأذنقبرها،يزورأنواستأذنهله،يأذن

قومها.دينعلىلجاهليهافي

للفقهونساء-رجالاالمسلمين-يوفقأناللهواسأل
في

يعيذهموأنوعقيدقاوعملأقولاعليهوالاستقامةالدين
ذلكوليإنهالمطهر،شرعهيخالفماكلمنجميعا

عليه.والقادر

وصحبه.و@ألهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى



والممن@مالمشروعبينالقبورزيارة
4

الميقإلىالطلبتوجميه
(1)

فيالميتإلىالطلبإنالناس:يقول:(8)السؤال

بأهلفاستعينواالأمورفيتحيرتمإفالابدليلجائزالقبر

لا؟أمصحيحالحديثهذافهلالقبورلما

علىالمكذوبةالأحاديثمنلحديثاهذاالجواب:

العلم،أهلمنواحدغيرذلكعلىنبه@لمجي@إكماالثهرسول

قالحيثعليه،اللهرحمةتيميةابنالإسلامشيخمنهم

3صفحةالأولالجزءالفتاوىمجموعفياللهرحمه 5 6

النبيعلىمفترىكذبالحديث@اهذاةنصهماذكرهبعدما
.

يروهلمبحديثهالعارفينجماعب!@جم
منأحد

بذلكالعلماء

انتهىالمعتمد@ا(الحديثكتبمنشيءفييوجدولا

الله.رحمهكلامه

بهجاءلمامضاد@لمجاللهرسولعلىالمكذوبوهذا

وحدهدثهالعبادةإخلاصوجوبمنوالسنةالكتاب

(1)"

4/3)متنو@لاتومقافتاوىمجموع 27-328).



واثمنوعا.شدعالقبيربينزيارة

والاستغاثةلأمواتادعاءأنريبولابه،الإشراكوتحريم

الشركأعظممنوالكروبالنائباتفيإليهموالفزعبهم

بالئهشركالرخاءفيدعاصمأنكماوجل،عزبالثه

اشتدتإذاالأولونالمشركونكان
الكروببهم

قالهكماباللهأشركواالشدائدزالتصاذاالعبادقأللهأخلصوا

لهنحلصيئاللهدعرأالففكفىر@بما)فإذاوجل:عزالله

5،،6دعنكبوتذأ@@ي@ثركونهتمإذاالبنإلىئحئهغفلماالدين

المتأخرونالمشركونأماكثيرقأالمعنىهذافيوالايات

الشدةفيشركهميزدادبلوالشدةالرخاءفيدائمفشركهم

كفرمنوأشدأعظمكفرهمأنيبينوذلكبالتهوالعياذ

منالأولين
وأأص)وماوجل:عزاللهقالوقدالناحية،هذه

سبحانه:وقاله،،البينة:حنفا@1الذيئلهتخلصينالهلا@يغبدو(إ

أغافر:@اتبهفرونولؤكرهالدينلهنحلصحتاللهم@قاذعو!

لالتهأ@لذجمتالهنحلصعا@الوفاغئداللهوجل:عزوقال4(،1



والممن@مالمشروعبينالقبورزيارة
4 3

ل@)ذسبحانه:وقال3،،2،أ@لزمر:@لصدن@قاالذين
م

ا@أ4

دونهءمايضلكوتمنتذعوتوإلذجمتالخثلهبهتمر

مادعاءكؤولؤ@عوألالمجتمحوأتدعوه@إنقظصر@من

ولايخبحكبشز@نميكفروناثقئمةوليزملكؤاشتجاجم@!

يعبدمنجميعتعمالايةوهذه4،،1،31أفاطر:خبير@مثل

أوضحوقدوغيرهم،لحينوالصاالأنبياءمناللهدونمن
أنبينكماسبحانهبهشركلهمالمشركيندعاءأنسبحانه

ئذجءالله)ومنتعالى:قولهفيسبحانهبهكفرذلك

لايفلحنهفإنحاحسابمرنحدرلل!إبل!لهلابرهنرإلهايهخر
1المؤمنون:1@لبهؤونا 17).

وحدهدئهالعبادةإخلاصوجوبعلىالدالةوالايات

عبادةتحريموعلىسواه،ماكلدونإليهالدعاءوتوجيه

منسبحانهغيره
والأحجارلأشجارواوالأصناملأمواتا

وقصداللهكتابتدبرمنيعلمهاجداكثيرةذلكونحو

بالله.إلاقوةولاحولولاالمستعانواللهبه.الاهتداء



والممنوعاثشروعبينالقبيرزيارة
4 4

القبور)1(البناءعلى

عملالقبوربعضعلىعندنالاحظت:(9)السؤال

مععرضامترنصففيطولامتربقدربالأسمنتصبة

)اللهمالجملوبعضوفاتهوتاريخعليهالميتااسمكتابة

العمل؟هذامثلحكمفماوهكذا،فلان..(بنفلانارحم

بغيرهاولابصبةلاالقبورعلىالبناءيجوزلاالجواب:

النهيمنع@يدهالنبيعنثبتلماعليها.الكتابةتجوزولا
اللهرحمهمسلمروىفقدعليها،والكتابةعليهاالبناءعن

رضيجابرجديثمن
بم@ي@إأناللهرسول)نهىقال:عنهالله

وخرجهعليه(يبنىوأنعليهيقعدوأنالقبريجصص

ولأنعليه(يكتب)وأنوزادصحيح@اسنادوغيرهالترمذي
ذلك

ربماالكتابةولأنةمنعهفوجماالغلوأنولمننوع

منوغيرهالغلومنوخيمةعواقبإلىأفضت

ويرفععليهالقبرترابيعادصانماالشرعية،المحظورات

لا(1)

4/3)متنوضلالاتومقافتاوىمجموع 29).



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

هذهقبر،أنهيعرفحتىتقريباشبرقدر
هي

ا@قبورفيالسنة
رضيوأصحابه!جماللهرسولعليهادرجالتي

الثه
عنهم،

ضعوولاكسوتهاولاعليهاالمساجداتخاذيجوزولا

والنصارىاليهوداللهدالعنآ:@لمجالنبيلقولعليهاالقباب

صحته.علىمتفقمساجدداأنبيائهمقبوراتخذوا

عبداللهبنجندبعنصحيحهفيمسلمروىولما

بخمسيموتأنقبل!@لمجاللهرسولسمعتقال:البجلي

خليلا،إبراهيماتخذكماخليلأاتخذنيقداللهإن@@يقول:

ألاخليلا،بكرأبالاتخذتخليلاأمتيمنمتخذاكنتولو

وصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنني@

عنأنهاكمفإنيمساجدالقبورتتخذوافلاألاورا@ر

فيوالأحاديثدا،ذلك
أناللهونسألكثيرة.المعنىهذا

والسلامالصلاةعليهنبيهمبسنةللتمسكالمسلمينيوفق

قريبسميعإنهيخالفهامماوالحذرعليهاوالثبات

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام



والممنوعاثشر@مبببئالقبورزيارة

4

احول@بالقبوووالطوا@لتبركا
(1)

حولهاوالطوافبالقبورالتبركحكمما:(15)السؤال

الله؟بغيرالحلفحكموعنأوتقربحاجةقضاءبقصد

وذلكالشرك،منونوعحرامبالقبورالتبركالجواب:

منيكنولمسلطانا،بهاللهينزللمشيءتأثيرإثباتلأنه

منفيكونالتبرك،هذامثليفعلواأنالصالحالسلفعادة

لصاحبأنالمتبركاعتقدصاذاأيضا،بدعةالناحيةهذه

ذلككانالنفعجلبأوالضرردفععلىقدرةأوتأثيراالقبر

وكذلكالمضرفدفعأوالمنفعةلجلبدعاهإذاشركا@بر

أوبركوعالقبرلصاحبتعبدإذاالاكبرالشركمنيكون

)ومنتعالى:اللهقالله،وتعظيمالهتقرباذبحأوسجود،

ب!بلإفإنماحسابمرعذرإلهاءيخرلابنهنرلهيدعءالله

لفمرلا@إ
)فنلى:تعاوقالالمؤمنون:711،،أ@واتبهفرونح

محمد@لشيخلفضيلةالإسلام،أركاندافتاوى(1)
ا-961(.لعلأصعثيمينبن



والممنم@اعشروعبببنالقبورذيارة

رتلإي@ذا@بعبادةعهلأصنحاولاي@ثركمقيغمليرجوالقاءرئهكان

النار،فيمخلدكافركبرشركاوالمشركا،،ادكهف:.أ@

فقدبالتهيمثركمن@إئمرتعالى:لقولهحرامعليهوالجنة

مقللطنميفوماافارومآولهاتجنةعلئهاللهحزم

اأ@
.172لماندفا1@2

أنيعتقدالحالفكانفإناللهبغيرالحلفوأما

كبر،شركامشركفهوتعالىاللهمثلمنزلةبهللمحلوف

تعظيممنقلبهفيكانولكنذلكيعتقدلاكانصان

لهأنيعتقدأندونبهيحلفأنعلىحملهمابهالمحلوف

@إ:النبيلقولأصغرشركامشركفهواللهمنزلةمثلمنزلة

@ا.أشركأوكفرفقداللهبغيرحلف@امن

المقبور،دعاأوبالقبور،تبركمنعلىالإنكارويجب

يبينوأنالله،بغيرحلفأو
اللهعذابمنينجيهلنأنهله

@اهذاقوله:
شيء

حجةهيالحجةهذهفإن@اعليهأخذنا

عكوجذناءابانا@اناوقالوا:الرسلكذبواالذينالمشركين



واثمن@مالمشرأ@عبينالقبورزيارة

لهمفقال2،3دزخرفدأ@@وئقتدوتسكلةءاثرهم@إتاأتة

إنالوأقاعابابمعلتهتموجدمضا@الوأولؤجئتكربأقدىسول:لرا

تعالى:اللهقال2،4أ@لزخرفت@ويهفرونبهأزسقتربتآ

@اتمكذبينعمبةكانكتففانظزمتهتم@الوفاننقتنا

5.،.2خرف:لزا1

أنلأحديحلولا
اباءه،عليهوجدبكونهلباطلهيحتج

فحجتهبهذااحتجولوذلك،ونحولهعادةبكونهأو

تغنيولاتنفعهلاتعالىاللهعندداحضة
وعلىشيئا.عنه

الحقيتبعواوأنالله،إلىيتوبواأنهذابمثلابتلواالذين

لاوأنكان،ومتىكان،وممنكان،أينما
قبولهمنيمنعهم

الذيهوحقاالمؤمنفإنعوامهم،لومأوقومهم،عادات
عائق.اللهدينعنيصدهولالائم،لومةاللهفيتأخذهلا

سخطهفيهعماوحمانارضاه،فيهلماالجميعاللهوفق

بته.وعقو



واثمنوعالمشروعبينالقبورزيارة
4

أصعابهابالقبورولكاءالطوا@
(1)

ودعاءحولهابالطوافالقبوريعبدعمن:(11)السؤال

العبادة؟أنلامنذلكغيرإلىلهموالنذربهاأصحا

لىيحتاج!وجوابهعظيم،سؤالالسؤالهذالجواب:ا

القبورأصحابإنفنقول:وجل،عزاللهبعونبسط

قسمين:لىينقسمون!

عليهالناسويثنيالإسلامعلىفيتوقسمالأول:القسم

يرجىفهذاخيرا
إخوانهإلىمفتقرولكنهالخير،له

فيداخلوهووالرحمةبالمغفرةلهاللهيدعونالمسلمين

يقولوتبعدهتممدقجابر)وإلذيفلى:تعاقولهعموم

ولاتخعلباقييئنسبعوناالذلىشاوصلاخثاغفزتربنا

(10الحشر:1@حيمربرفإنكربناعامنوالفذينفىقلونجابكلا

يدفعأنيستطيعلاجثةميتإنهإذأحداينفعلابنفسهوهو

عن
النفعلنفسهيجلبأنولاغير@عنولاالضرنفسه

(1)"

2/2)عثيمين،بنمحمد@لثخفضيلةصرسائلفتاوىمجموع .(23ا-27



وا@اعشروعبينالقبيرزيارة

والسنةالكتابخالفان@اللهأولياءمنيكونأنيرجىفإنه

عدلاقسطاميزاناكتابهفياللهذكروقداللهأولياءمنفليس

لااللهأؤبيإت)ألاقال:@مااللهأولياءمعرفةفي

أآتذيىءامو@ئحزنوتولاهئملخهزخؤت

تقيامؤمناكانفمن3،.6،26أيون@:@يتقوتو@الؤا

كانصاندثه،ليبوفليسكذلكيكنلمومنوليا،دلهكان

ومعالولاية،منشيءفيهكانوالتقوىالإيمانبعضمعه
لافإنناذلك

علىنقولولكننابشيءبعينهلشخصنجزم

ولئا.دثهكانتقيامؤمناكانمنكلالعموم:سبيل

مثلمنبشيءالإنسانيفتنقدوجلعزاللهأنولمجلم
يأخذأوصاحبهفيدعوبالقبرلإنسانايتعلقفقدالأمورهذه

فتنةذلكويكونمطلوبهفيحصلبهيتبركترابهمن
اللهمن

لاالقبرهذاأننعلملأنناالرجللهذاوجلعز
يجيب

جلبأوضررلزوالسببايكونلاالترابهذاوأنالدعاء

منيذعمامتنأضلومن@الوتعالى:اللهلقولذلكنعلمنفع



المشروعبينالقبيرزيارة

هذافإنالكفر
هؤلاءليفتنوغرورهإبليسخدلمن

القبور.هذهبأصحاب

بأحديتعلقواأنمنالمسلمينإخوانيأحذرننيص@

بيدهالذيهولىوتعاسبحانهفإنهوجل،عزاللهسوى

لاوكله،الأمريرجعوإليهوالأرضالسمواتملكوت

إلاالسوءيكشفولاالله،إلاالمضطردعوةيجيب

سكمثؤإفااللهفمننغمومن)ومابكملى:تعاقالالله،

أنأيضالهمونصيحتي3،.5النحل:أ@تخرونفإلئهالفز

الثهءس@إ،رسولإلاأحدايتبعواولادينهمفييقلدوالا

أشؤخسنةاللهفىرسوللكنم)لقذكانتعالى:اللهلقول

2،1اب:الاحزأ@وبمراللهكثلإ!واليؤمآلأخرأكهيرتجوإلمنكان

يخبتكمفائبعولىاللهتحئونكنترإنقل@الولى:تعاولقوله

.(31عمران:الأ@الله

يدعيمنأعماليزنواأنالمسلمينجميععلىويجب

والسنةالكتابوافقفإنوالسنةالكتابفيجاءبماالولاية



والممنم@المشروعبينالقبيرزيارة

عبدا

4

حيثاليهودمنالسبتأصحابلىترى!ألالهواه،

حرم
السبتيومفيالحيتانيصطادواأنعليهمالله

السبتيومتأتيالحيتانفكانتوجلعزالثهفابتلاهم

عليهمفطالتختفيالسبتيومغيروفيعظيمةبكثرة
نحرمكيفوقالوا:الأمد،

أنفسنا
من

افكروثملحيتاناهذه

يومونضعهاشبكةنجعلفقالوا:ونظرواوقدروا
لجمعةا

يوممنهاالحيتانونأخذ
الفعلهذاعلىفأقدمواالأحد،

قالخاسئينقردةاللهفقلبهمالثهمحارمعلىحيلةهوالذي

صاضرةآلتى@انتاثمزصيةعن)وشقغتعالى:الله

يؤمحيتانهختأسهزإذآلسبتفىيغدوتإذاتبخر

لاتآتيهز@دلكب@شلتلاي@ولؤمشزعاستتهخ

1الأعر@نت1@ويفسقونبماكالؤأنتلوهم وجل:عزوقال6،3

أكونولهئمففنافىألشثتاغتدؤأصمنكخائذينعلغولقد@الو

يدثهاوماطفهابينلمانجعقنفانبهلأ@خسئنقردة

يسركيففانظر6،.6أ@لبقر@56،@لانتقينومؤظة
لهمالله



والممنوعالمشر@مبينالقبورزيارة

يو@إكولهلايستتجيبمندها@دون
دغآيهرعملونعنوهئمائقئمة

الأحقاف:أ@ضهميهفربندنوأيبماطأغدا:التمنو!لتاسكااحشراذ@@

لايخلقونالتهدونمنيذعون)والذيفتعالى:وقال(56،

أئانومايشعرودغتر@ضلأتوث@يخلقوتشناوهتم

فيوالايات1،.2،02النحل:أ@يثعثوت
كثيرةالمعنىهذا

الدعاءيستجيبفلناللهدونمندعيمنكلأنعلىتدل

بهالمدعوالمطلوبيحصلقدولكنالداعي،ينفعولن

الشيءهذاحصلإنهونقول:وامتحانافتنةاللهغيردعاءعند

لاالله-دونمندعيالذيهذادعاءعندأيالدعاء-عند

حصولوبينبالشيء،الشيءحصولبينوفرقبدعائه

ليسالثهغيردعاءأناليقينعلمنعلمفإنناالشيءعندالشيء

ذكرهاالتيالكثيرةبالاياتالضرردفعأوالنفعلجلبسببا

الشيءيحصلقدولكنكتابهفيوجلعزالله
هذاعند

بأسبابالإنسانيبتليقدتعالىواللهوامتحانا،فتنةالدعاء

ومنلثهعبداكانمنوتعالىسبحانهليعلمالمعصية
كان



واثمنوعاثشروعبينالقبيرزيارة

الابتلاءبابمنأسبابهتيسيرأنيعلموأنالمحرم

للمتقين.العاقبةفإنوليصبرفليحجموالامتحان

(1)ابالقبوروالنفرل@لتبركا

بالقبور،والتبركالنذرحكمعن:(12)السؤال

حة؟ضرلأوا

منوكلوجلعزللهإلايجوزلاعبادةالنذرالجواب:

قدكافر،مشركفهوالثهلغيرالعبادةأنلامنشيئاصرف

حرم
ومن@إئهلى:تعاالثهقالالنار،ومأواهلجنة،اعليهالله

وماافارومأولهاتجنةعلتهاللهحزمفقذباللهيشرك

أضامقللطئميف
.(72المائدة:1@2

اللهدونمنتنفعأنهايعتقدكانفإنبها:التبركوأما

وإنالملة،عنمخرجالربوبيةفيشركفهذاوجلعز

@ا(1)

محمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع
عثيمينبن

"(2/123-232).



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

ولكنهم-فيهصيدهامنمنعواالذياليومفيالحيتانهذه
محارمعلىالحيلةبهذهفقاموايصبروالمبالله-والعياذ

الله.

حيثإ،لمجالنبي،لأصحابحصلماإلىانظرثم

علىالمحرمةبالصيودمحرمونوهمتعالىاللهابتلاهم

رضيولكنهمأيديهممتناولفيفكانتالمحرم
الله

عنهم

اتذينئها)ي@تعالى:اللهقالمنهاشيءعلىيجرؤوالم

ليغلرورمالمحكئمأيذيكئمالفحتدتنالل!تنبمثئءاللهي@تلوتكممنمابم

@ألمعذابنلهلكذبغداشتد@فمنبائغتمثيخاف@رمنالله

يمسكونأيديهممتناولفيالصيودكانت.(94المائدف1

فيسهلبالرماحالطائرالصيدوينالونباليدالعاديالصيد

رضيولكنهمجدا،عليهم
الله

فلموجلعزاللهخافواعنهم

أخذعلىيقدموا
الصيود.منشيء

الفعلأسبابلههيئتإذاالمرءعلىيجبوهكذا

هذافعلعلىيقدملاوأنوجلعزاللهيتقيأنالمحرم



والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

@ه@النببدفئيكتجونمق
آ

النبويماالمسجدفي
(1)

يحتجونالذينالقبورعبادنجيبكيف:(13)السؤال

دهلمجالنبيبدفن

أ

النبوي؟المسجدفي
وجوه:منذلكعنلجوابالجواب:ا

فيبنيبلالقبرعلىيبنلمالمسجدأنالأول:الوجه
@هلمجالنبي،حياة

حتىالمسجدفييدفنلمك@ي@!النبيأنالثاني:الوجه

هذاإنيقال
!@لمجدفنبلالمسجد،فيالصالحيندفنمن

بيته.في

بيتومنهالى،@الرسولبيوتإدخالأنالثالث:الوجه

عائشة
أنبعدبلالصحابه،باتفاقليسالمسجدمع

هجريةوتسعينأربعةعامفيوذلككرهم،انقرض

فيخالفبعضهمإنبلثالصحابةأجازهممافليستقريبا،
ذلك

المسيب.بنسعيدأيضاخالفوممن

(1)"

محمد@لشيخفضيلةفتاوى@رسائلمجموع
-2/232)عثيمينأبن



والممنوعاثشروعبينالقبورزيارة

فهواللهدونمنتنفعوليستسببأنهايعتقدكان

الأصغر،الشركمنفإنهاعتقدهومامصيب،غيرضال

الثهإلىيتوبأنالمسائلهذهبمثلابتليمنفعلى

يفاجئهأنقبلذلكعنيقلعوأنوتعالىسبحانه

أنوليعلمحال،أسوأعلىالدنيامنفينتقلالموت،

وأنهوتعالىسبحانهاللههووالنفعالضريملكالذي

يجيب)أئنتعالى:اللهقالكماأحد،كلملجأهو

ظفاويخعل@تمالسوءيكشفإأدعاهاتمفهطز

2(،6النمل:أ@ومانذثحروبقليلااللهتعأءلهالاؤض@

فلانقبرإلىالالتجاءفينفسهيتعبأنمنوبدلا

عزربهإلىليلتفتأولياء،يعتقدونهمممنوفلان،

سبحانهاللهفإنالضر،ودفعالنفعجلبوليسألهوجل

هذا.يملكالذيهووتعالى



والممن@3المشروعبينالقبيرزيارة

القبوزا(البناءعلأ
القبور؟علىالبناءحكمعن:(15)السؤال

النبي،عنهنهىوقدمحرمالقبورعلىالبناءالجواب:
لىوذريعة!وسيلةوكونهالقبورأهلرفيمنلما@ني

معالهةوتتخذالقبورهذهتعبدأن
فيالشأنهوكماالله

الناسفأصبحالقبورعلىبنيتالتيالأبنيةمنكثير

معويدعونهاالقبور،هذهبأصحابيشركون
تعالىالله

بهموالاستغاثةالقبورأصحابودعاء
الكرباتلكشف

لمستعان.اواللهالإسلام.عنوردةكبرشرك

المساجدفيالموقىفىقى
(2)

لمساجد؟افيلموتىادفنحكمعن:(16)السؤال

ونهى@ؤ،النبيعنهنهىالمساجدفيالدفنالجواب:

@ا(1)

محمدالثخفضيلةورسائلفتاوىمجموع
.(2/233)"عثيمينبن

@ا(2)

محمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع
.(2/234)عثيمين!بن



والممنوعالمشيوعبينالقبورزيارة

بعدحتىالمسجدفيليسالقبرأنالرابع:@لوجه

المسجدفليسالمسجدعنمستقلةحجرةفيلأنهإدخاله،

ومحوطامحفوظاالمكانهذاجعلولهذاعليه،مبنيا

القبلةعنمنحرفةزاويةفيلجداراوجعلجدران،بثلاثة

يستقبلهلاحيثالشماليةالزاويةفيوالركنمثلث،إنهأي

أهلاحتجاجيبطلوبهذامنحرف،لأنهصلىإذاالإنسان

بهذهالقبور

المسجدفيهقب@أوصى
(1)

يدفنأنوأوصىمسجدابنىرجلعن:(14)السؤال

الآن؟العملفمافدفن،فيه

المسجدفييدفنأنالوصيةأعنيالوصيةهذهالجواب:

الدفنيجوزولامقابر،ليستالمساجدلأنصحيحة،غير

الآنوالواجبمحرم،الوصيةهذهوتنفيذالمسجد،في

المسلمين.مقابرلىصاخراجه!القبرهذانبش

(1)!
عثيمينبنمحمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع

"(2/2 33).



والممنوعالمشيوعب@بنالقبورزيارة

6

قبرفيهالفثاالمسجدفيالصلاة
(1)

فيهالذيالمسجدفيالصلاةحكمعن:(17)السؤال

فإنالقبرعلىمبنياالمسجدهذاكانإذا

ويجبمحرمةفيهالصلاة
داليهولعن!@جمالنبيلأنةهدمه

مماتحذيرامساجدأنبيائهمقبوراتخذواحيثوالنصارى

إخراجيجبفإنهالقبرعلىسابقاالمسجدكانإذا

ولاالمسلمون،فيهيدفنفيماويدفنالمسجدمنالقبر

فيدفنلأنهالقبرهذانبشناإذاالحالهذهفيعليناحرج
دفنيحللاالمساجدفإنفيهيدفنأنيحللامكان

فيها.الموتى

صحيحةالقبرعلىسابقاكانإذاالمسجدفيوالصلاة

ةإليهالناسفيصليالقبلةناحيةفيالقبريكونألابشرط

(1)"

.(23ه-2/234)عثيمين(بنمحمد@لشيخفضيلةفتاوى@رساثلمجموع



المشروعبينألقبورزيارة

عن
منولعنالقبورعلىالمساجداتخاذ

فيوهوذلكاتخذ

هذاأنويذكر@عاأمتهيحذرالموتسياق
اليهودفعلمن

لأنةوجلعزبالثهالشركإلىوسيلةهذاولأنوالنصارى،

إلىوسيلةفيهاالموتىودفنالقبورعلىالمساجدإقامة

الناسفيعتقدالقبورهذهأصحابفيوجلعزبالتهالشرك

أوينفعونالمساجدفيالمدفونينالقبورهذهأصحابأن

إليهميتقربأنتستوجبخاصيةلهمأنأويضرون

علىفيجبوتعالىسبحانهاللهدونمنبالطاعات

منيحذرواأنالمسلمين
تكونوأنلخطيرةاالظاهرةهذه

والعقيدةالتوحيدعلىمؤسسةالقبورمنخاليةالمساجد

معنلالذعوأدلهلمش@داوأن@الولى:تعااللهقالالصحيحة
أدئه

سبحانهدتهالمساجدتكونأنفيجب1،8الجن:1ا@هو@حدص

وحدهاللهعبادةفيهاتؤدىالشركمظاهرمنخاليةلىوتعا

الموفق.واللهلمسلمين.اواجبهوهذالهشريكلا



6 4
والممنوعالمشروعبينالقبورزيارة

قبورا@ا.تجعلوهاولابيوتكم،في

إلىوسيلةالبيوتفيالدفنفإنصحيحالمعنيينوكلا

أنيومنالىأ!دهكالنبيعهدمنالمتبعةالعادةولأنالشرك،

وربماالورثةعلىيضيقولأنهالمسلمين،معالدفن

عندهيحدثوقدمنمعيستوحشون
ماالمحرمةالأفعالمن

لاخرة.اتذكيروهوالشارعمقصودمعفىيتنا

محلاليستالمقابرأنعلىدليلالحديثهذاوفي

للشرك.سببللصلاةمكاناالمقابراتخاذلأنةللصلاة

يجعلالمرءأنالأفضلأنعلىأيضايدلوالحديث

ع@بده:لقوله،النوافلجميعوذلكبيته،فيصلاتهمن
فيوردماإلاالمكتوبقا(إلابيتهفيالمرءصلاةأفضل@ا

وقيامالكسوف،صلاهمثلالمسجدفييفعلأنالشرع
كا@اولوحتىرمضان،فيالليل

فإنالمدينةأومكةفي

النافلةصلاة
النبيولأنالحديث،لعمومأفضلبيتكفي

ذلكقالك@يدهأ
المدينة.فيوهو



والممنوعالمشروعبببنالقبيرزيارة
63

لما@ودالإمكان!القبورإلىالصلاةعننهى!جمالنبيلأن

المسجد.سوريهدمواأنالقبرنبشمنيتمكنوا

لم@قبورا@خعلوا@لكم@ال!بالعديقالمراد
(1)

اتجعلو@الاإ:دلمجالنبيبقوللمراداعن:(18)السؤال

قبورا(؟بيوتكم

@الاالنبي-لمجإ:بقوللمراداالمعنىفياختلفالجواب:

قولين:علىقبورالمابيوتكمتجعلوا

وهذاموتاكمفيهاتدفنوالاالمعنىأنالأول:القول

بيته.في!@لمجالنبيدفنذلكعلىأوردولكنهاللفظ،ظاهر

خصائصه.منبأنهوأجيب

المقابرمثلالبيوتتجعلوالاالمعنىأنالثاني:القول

عندهمالمتقررمنلأنهفيهاةتصلونلا
يصلىلاالمقابرأن

صلاتكممناجعلوا@االطرقبعضفيجاءماويؤيدهفيها،

(1)"

.(236-2/235)عثيمين،بنمحمد@لشيخفضيلةصرسائلفتاوىمجموع



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

المقابرإسراج
(1)

لمقابر؟اإسرلحكمعن:(25)السؤال

لوكماإليهاالناسيحتاجلاالتيالمقبرةالجواب:
موضعوفيهاواسعة،المقبرةكانت

منالناسانتهىقد

الذيالموضعأماإسراجه،إلىحاجةفلافيهالدفن

لالأنهابجوازهيقال:فقدحولهمافيسرجفيهيقبر

تعظيمعلىيدلماذلكفيفليسبالليلإلاتسرج
مطلقاالمنعنرىالذيولكنللحاجة.اتخذتبلالقبر

الاتية:للأسباب

ضرورة.هناكليسأنهالأول:السبب

لذلكضرورةوجدواإذاالناسأنالثاني:السبب

معهم.سراجايحملواأن@هم

الشرفإنالبابهذافتحإذاأنهالثالث:السبب

بعد.فيماضبطهولايمكنالناسقلوبفيسيتسع

@ا(1)

محمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع
.(237-2/236)داعثيمينبن



والممن@مالمشروعالقبوربيازيارة
6

(1)لمقاما@طاإضا@ة

ونذرالأولياءمقاماتإضاءةحكمعن:(19)السؤال

بهايريدالتيوالأنبياءالأولياءمقاماتإضاءة

!لمجالنبيعنوردوقدمحرمةالإضاعةهذهقبورهمالسائل

ذلكوفاعلالقبورهذهتضاءأنيجوزفلافاعليهالعن

الإنساننذرإذاهذافعلى@سياإ،اللهرسوللسانعلىملعون

نذردامن@إ:لمجالنبيقالوقدمحرمنذرهفإنالقبرهذاإضا@

يعصيأن
النذر.بهذايفيأنلهيجوزفلا@ا.يعصهفلاالله

وفائهلعدميمينكفارةيكفرأنعليهيجبهلولكن

العلم،أهلبينخلافمحلهذايجب؟لاأوبنذره

النذر.بهذاوفائهعدمعنيمينكفارةيكفرأنوالاحتياط

أعلم.الله؟

عثيمينبنمحمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع!(1)
"(2/2 36).



والممن@3المشروعبينالقبورزيارة

زيارةلهميسنالرجالفإنالمسجدوصلفإذاسسجده

النبيقبرزيارةلهنيسنفلاالنساءوأمالمجلىالنبيقبر
لموفق.اوالله@ر،

جبلبقمعاذمسجد
(1)

مسجدإنهيقال:اليمنفيمسجدهناك:(22)السؤال

معاذ
الناسويأتيالجند،بمسجدالمشهورجبلبن

رجالاسنةكلمنرجبشهرمنالجمعةفيلزيارته

لهؤلاء؟نصيحتكموماالعملهذاحكمفماونساء

لأمور:مسنونغيرهذاالجوابذ

معاذأنيثبمتلملأنهأولا:
رضيجبلبن

عنهالله
حين

لموإذاهناك،لهمسجدااختطاليمنإلىلمج@النبىبعثه
لهالمسجدهذاأندعوىفإنذلكيثبت

بينة،بغيردعوى

مقبولة.غيرفإنهابينةبغيردعوىوكل

(1)@

محمد@لشيخفضيلةفتاوى@رسائلمجموع
.(239-2/238)عثيمين،بن



والممن@مالمشروعبببنالقبورزيارة

فيهايوضعحجرةالمقبرةفيكانإذاأما

7

اللبن

القبور،عنبعيدةلأنهابإضاءتهابأسفلاونحوه،

تشاهد.لاداخلةوالإضاءة

ص@االنبييرلزياقيالسفر
(1)

@س@إنجالنبيقبرلزيارةالسفرحكمعن:(21)السؤال

هذهكافتاإالقبورزيارةلىالرحال!شدلجواب:ا

الرحالتشد@الايقول:@س@!النبيلأنيجوز،لاالقبور

ومسجديلحرام،المسجدامساجد:ثلاثةإلىإلا
هذا،

الرحالتشدلاأنهبهذاوالمقصودالأقصى@اوالمسجد

لأنالشد،بهذاالعبادةلقصدالأرضفيمكانأيإلى

الثلاثةالمساجدهيالرحالبشدتخصصالتيالأمكنة

فقبرالرحالإليهاتشدلاالأمكنةمنعداهاومافقط

إلىالرحالتشددانماإليهالرحالتش@رلاالنبيءلمجي@ا

@ا(1)

2/2)عثيمين،بنمحمدالشيخفضيلةورسائلفتاوىمجموع 37).



والممنوعالمشيوعبينالقبورزيارة

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي@اعليكم

اكمولبالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوابعدي،
بدعةوكلبدعة،محدثةكلفإنالأمور،ومحدثات

."ضلالة
بهذايقومونالذينهؤلاءلإخوتيفنصيحتي

يزعمالذيالمسجدإلىالحضورفيالعمل
مسجدأنه

أموالهمويتلفواأنفسهميتعبوالاأناليمنفيمعاذ
لاالذيالأمرهذافيويضيعوها

بعداإلاالثهمنيزيدهم

فيمشروعيتهما@تتلىهمهم!يصرفواأنلهمونصيحتي
لموفق.اوالثهللمؤمن،كافوهذا،@لمجنبيهوسنةاللهكتاب

(1مدلابعدالقبرمقالميقإخراج

فيرجلر!مدةوبعدتوفيرجلعن:(23)السؤال
وببنيالقبرمنيخرجهأنمنهوطلبالمنام

ففعلمقاماله
العمل؟هذاحكمفما

دا(1)

محمد@لشيخفضيلةفتاوى@رسائلمجموع
عثيمينبن

"(2/239-024).



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

لاهناكمسجدااختطجبلبنمعاذأنثبتلوثانيا:

مساجدإلىالرحلشدبلإليه،الرحلوشدإتيانهيشرع

منهيالثلاثةالمساجدغير
تشد@الا@سي@إ:النبيقالعنم@

ومسجديلحرام،المسجدامساجد:ثلاثةإلىإلاالرحمال

لما.لأقمىالمسجدواهذا،

فإنأيضابدعةرجببشهرالعملهذاتخصيصأنثالثا:

لاالعباداتمنبشيءيخصلمرجبشهر
ولابصوم

والأشهرالأخرى،لحرماالأشهرحكمحكمهصانمابصلاة

محرم.ولحجة،اوذوالقعدفوذورجب،هي:لحرما
هذه

عذ)إنكتابه:فيعنهاتعالىاللهقالالتيالأشهر

عث@اثناعندأدلهالمثحهور
ظقيؤماللهتحتفىشتهرار

ولم3،6دتوبزأ@@حرمأربعةمخهاوالا@فالشئؤت

شيءفيبينهامنخصرجبشهرأنيثبت
ولابصياملأ

منالعباداتمنبشيءالشهرهذاالإنسانخصفإذابقيام،

@إ:@لقولهمبتدعا،كانالنبيءج@إ؟عنذلكيثبتأنغير



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

7 2

ليكولؤإمنيذعوإحزبهإلضاعدفافاتخذوهعدؤلكؤلشئطنا)إن

6،.أفاطر:السعير@هوأمحب

القرآنأالقلإوقراءةعندالاجمهما@ا
(1)

والقراعة؟القبرعندالاجتماعحكمعن:(24)السؤال

لا؟أمبالقراءةالميتينتفغوهل

تكنلمالتيالمنكرةالأمورمنالعملهذاالجواب:

القبرعندالاجتماعوهوالصالحالسلفعهدفيمعروفة

المقصودكانإنفنقول:بهاينتفعالميتكون

عنثبتوقدما@قدلأنهمنتف،فهذابالاستماعانتفاعه

ثلاث:منإلاعملهانقطعالعبدماتإذا@اقال:أنهالنبى@يو

فهولما.لهيدعوصالحولدأوبه،ي@فععلمأوجاري@صدقة

(1)"

2/3)عثيمين(بنمحمد@لشيخفضيلةفتاوى@رسائلمجموع 07-308).



المشيوعبينالقبيرزيارة

المرائيوأنمحرم،فعلأنههذافيلحكماالجواب:
باطلة؟فإنهاللشرعمخالفةكانتإذاالمنامفيترىالتي

وحيومنالشيطانيضربهاالتيالأمثلةضربمنوهي

لاالشرعيةالأحكاملأنأبدا،تنفيذهايجوزفلاالشيطان

هذايه@مواأنالآنعليهموالواجببالمنامات،تتغير

لمسلمين.امقابرلىيردوه!وأنلهبنوهالذيلمقاما

فيرأوهماكليعرضواأنوأمثالهملهؤلاءونصيحتي

والسنة،الكتابخالففماوالسنة،الكتابعلىالمنام

يعتمدأنللإنسانيجوزولابه،عبرةولامردودفمطروح

أقسمالشيطانلأنةالكاذبةلمرائياهذهعلىدينهأمورفي
المخلصين،الثهعبادإلاآدمبنييغويأنوجلعزاللهبحزة

فإنهلدينهمبتغيالدينهمتبعاله،ومخلصاللهمخلصاكانفمن

خلافعلىكانمنوأماوشرمأالشيطانإغواءمنيسلم

اعتقاداته،وفيعبادته،فيبهيتلاعبالشيطانفإنذلك

وجل:عزاللهيقول:فليحذرهأعماله،وفيأفكار@وفي



واثمنوعالمشروعبينالقبورزيارة

فىالملتسالذينأؤلهك@فجهالايخسونوه@فيهاأغنلهتم

أئما@انوظلوماصهنعوأفيهاافاروحكبلىإلاالأخرة

أنبقراءتهنوىالذيالقارئفهذا6أ.1،51أهود:@يغملون

بلمقبولة،غيرالقراءةهذهله:نقولدنيويأجرعلىيحصل

الميتينتفعلاوحينئذثوابولاأجرفيهاليسحابطةهي

فالعمليةإذافيها،ثوابلالأنهثوابهامنإليهأهديبما

السلفسبيلعنوخروجوقت،داتلافمال،إضاعة

رضيالصالح
الله

المبذولالمالهذاكانإذالاسيماعنهم

منفيأخذوسفهاءوصغارقصرحقوفيهاالميتتركةمن

المستعان.واللهإثما.الإثمفيزادبحقليسمالهمأموا

للهيقاءالقرا*إه@
(1)

للميت؟القراءةإهداءحكمعن:(25)السؤال

وجهين:علىيقعالأمرهذاالجواب:

(1)"

محمد@لشيخفضيلةفتاوى@رسائلمجموع
2/3)عثيمينأبن 08-309).



المشروعبببئالقبورزيارة

كانصان
لافإنهالحالهذهفييسمعبأنهقلناإذايسمع

والحديثعمله،ينقطعألامنهلزمانتفعلولأنهينتفع،

ذكرتالتيبالثلاثبعملهالميتانتفاعحصرفيصريح

لحديث.افي

الحاصلبالثوابالميتانتفاعالمقصودكانإنوأما

لهذايكونأنبثوابهينويالقارئأنبمعنىللقارممئى،

لاكلفيهاأجرلافالبدعالبدعمنهذاأنتقررفإذاالميت،

تنقلبأنيمكنولا@إ،لمجالنبيقالكما"ضلالةبدعة

بأجرة،تكونالغالبفيالقراءةهذهإنثمهدايضالضلالة

والمستأجرباطلضاللهإلىالمقربةالأعمالعلىوالأجرة

الصالح-بعملهنوىإذاالصالحللعمل
منالصالحهذا

كمابصالحليسالنوعحيثمنكانوإنالجنسحيث

الدنيا،فيأجراالصالحبالعملنوىإذاالله-شاءإنسيتبين

لهلقوعليهيثابولااللهإلىيقربهولاينفعهلاهذاعملهفإن

إلثهئمنولتوزيننهاالذياألمحيؤةيريد)منكانتعالى:



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة

علىيدلالمسائل،بعضفيالأمواتإلىالثوابوصول

يه@يهماالأخرىالأعمالثوابمنالميتإلىيصلأنه

الميت.إلى

هذاهلالنظريبقىولكن
منأوالمشروعةالأمورمن

أنمنهيطلبالإنسانإننقول:هلبمعنىلجائزةاالأمور

ثمالكريم،القرانبقراءةوتعالىسبحانهاللهإلىيتقرب
هذاأنأوالمسلم،أخيهأولقريبهيجعلها

الأمورمن
فعلها.إلىيندبلاالتيلجائزةا

هذاأننرىالذي
إلىيندبلاالتيلجائزةاالأمورمن

ومالهوالاستغفارللميتالدعاءإلىيندبوإنمافعلها

فعلوأمابمعينفعهأنتعالىاللهنسألمماذلكأشبه

فقطجائزايكونأنفيهماأقلفهذاوإهداؤهاالعبادات

أمتهع@مأالنبييندبلمولهذاالمندوبة،الأمورمنوليس

منأفضلالدعاءفيكونللفيتالدعاءإلىأرشدهمبلإليه

لإهداء.ا



والممنوعالمشري@بينالقبيرزيارة

لافهذاعنده،فيقرأالميتقبرإلىيأتيأنأحدهما:

منيفيدالذيالاستماعلأنةالميتمنهيستفيد
إنماسمعه

للقارئ،يكتبماللمستمعيكتبحيثالحياةحالفيهو

ابنماتإذا@ا@ؤ:النبيقالكماعملهانقطعقدالميتوهنا

ينتفععلمأوجارية،صدقةثلاث:منإلاعملهانقطعا@م

@ا.لهيدعوصالحولدأوبم@

الثاالوجه
اللهلىتقربا!الكريمالقرانالإنسانيقرأأنني:

فهذهقريبهأوالمسلملأخيهثوابهويجعللى،وتعاسبحانه

العلم:أهلفيهااختلفمماالمسألة

بهاينتفعلاالمحضةالبدنيةالأعمالأنيرىمنفمنهم

يتعلقمماالعباداتأنالأصللأنةلهأهديتولوالميت

بهكلفبماوقيامتذللعنعبارةلأنهاالعابد،بشخص

انتفاعفيالنصوردماإلافقط،للفاعلإلايكونلاوهذا

حسبفإنهبهالميت
لهذامخصصايكونالنصفيجاءما

منالنصوصبهجاءتماأنيرىمنالعلماء



والممنوعالمشرم@بينالقبورزيارة

فيقفبه،بأسفلاقبرهعندللميتالدعاءوأمما

يقول:أنمثليتيسر،بمالهويدعوالقبرعندالإنسان

اللهملجنة،اأدخلهاللهمارحمه،اللهمله،اغفراللهم

افسح
له

ذلك.أشبهوماقبره،في

قصدهإذافهذاالقبرعندلنفسهالإنساندعاءوأما

مكانيخصصلالأنهأيضاةالبدعمنفهوالإنسان

ولمالنص،بهيردلموإذاثالنصبهوردإذاإلاللدعاء
اإللدعاء-مكانتخصيصأعنيفإنه-السنةبهتأت

بدعة.تخصيصهيكونالمكانذلككان



والممنم@المشروعبينالقبورزيارة

القبروالدعاءعندالقبزعندالقراءة
1)

علىالكريمالقرآنقراءةحكمعن:(26)السؤال

الإنسانودعاءقبره؟عندللميتوالدعاءالقبور؟

القبر؟عندلنفسه

ولمبدعة،القبورعلىالكريمالقرانقراعةلجواب:ا

دترلمكانتذاص@ةأصحابهعنولالمج@النبيعنترد

ينبغيلافإنهأصحابهعنولا!@لمجالنبيعن
أننحنلنا

مننبتدعها
صحفيماقال@سيا!النبيلأنةأنفسنإ*عند

عنه:

فيضلالةوكلضلالة،بدعةوكلبدعة،محدثة@اكل

بمنيقتدواأنالمسلمينعلىوالواجبالنار@ا
منسلف

علىيكونواحتىبإحسانلهموالتابعينالصحابة،

@اخيرقال:أنه!@لمجالنبيعنثبتلماثوالهدىالخير

هديلهدياوخيرالله،كلامالكلام
مج@ي@إ،.محمد

دا(1)

2/3)عثيمين!بنمحمد@لشيخفضيلةورسائلفتاو@مجموع 09-3 1



والممنوعالمشروعبينالقبيرزيارة
7

هلفهريم@ا

الصفحةلموضوعا

بشالقبورريارة
3."لممنوع...........والمشروعا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

600000..."ن...ب..."....""القبور.........وريارةلمونىباالتوسلحكم

.."للقبور.-.الشرعيةلزيارةا

ما
يقع

1-@.--"الشركألولمنالقبورعند

2-@به-..والاستغاثةلميتاسؤال

".@."""به.والاستغاثةالقبرحولالطوا@
3

3

4لها-.-حووالطوافبالقبورالتبرك

4أصحابها--.-.ودعاءبالقبولالطواف 9

لها----والنذربالقبورالتبرك
5 6 0 0



والممن@مالمشر@مبينالقبيرزيارة
8

-"ن.النبويالمسجدفي@شي@!النبيبدفنيحتجونمن

5

ىست.-..-"المسجد.@يبد@نهأوصىمن

5

ض..@المساجد.لمحيالموتىدلمحن

الصلاة
ب....."..""قبر...ديهالذيالمسجددي

قبورالمابيوتكمتجعلوالا@الحديثبالمرادا

ب@-ص.."ب.المقاماتإضاءة

6 2 0 0

63 0 0

6 5
0 0

67ب-.@إ--...لمجالنبيقبرلزيارةالسفر

معاذمسجد
ملأ.-..@جبل-.بن

70@ص@.ب..@مدةبعدالقبرمنالميتإخرل

72@.@صب.القراد"ودزاءةالقبرعندالاجتماع

7ى.--""القبر"عندوالدعاءالقبرعندالقراعة

م@ه



العتابنبفامنا

المشروعالقبوربينزيارة5

القبور.وزيارةبالموتىالتوسلحكم5

الشرك.أنواعالقبورم@عنديقعما5

بالاموات.التبرت5

قبورالأولياء.زيارة5
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