
لد@بازبدال@زيزبن@ا

مقيرالتحلت

أفتائة،

@@-@@
ى

!@يم@بنئحميم@لحص





2يل@هرحمهباذبقالعزيزعبدالشيخورسلنلمؤلفاقسلسلة

مقحذيرا@

@يائةصألف@يئا
الإماملسماحة

،!7

ؤ7شلا!ير: حم،1
الله

باز@لخيريةالعزيزبقعبدالشيخمؤسسةيلشد@طبع

كاإفبن@لسر@لم



للهفلفمحفيظةالطبعحقالق

افيريةبازبنالعزيزعبد@لشيخمههسسةمن@لطباعة@ؤنالينال

4
أأنلائ@فطلا@

الاولىلطبعلاا

4 2 0اهى8 72 0

م

لملزاياض.لرا

@اثجم@مخوحيقي@@لش@ب@حائ@
@قا@لمج@@س@ل@غ@حعم

4هاتفل. 22 47رمزبريدفيا@ابذ.ص.47لثثاافاح@.خطوم@(5)ث@04 111

4سفاحس:@ث@7اهات@.*السويدفيفربم 2 6

6االوياكنامنطقة ك@93.05

5الغريي@ماالمنطقة 0 4 1 4 31.

الشرقيثفثث@91305.المنطقة

والقصي@.بث@0314،5.الشماليةالمنطتة

لجنوبيؤكملالم@805.ي@الشرقيةللمنطقتينالخيريالتوز@

.50ثالمث@.4المملكؤمناطقلباقيالخيريالتوزيع

8لمعا@ه.واالخارجيةكتبات@@الحكهميةللجهاتلتسويقا 5ثس@.14*172 01.

مم"@@كل@لع.مدالعثة*مسهدهكتروني:دل!ايدلبرا

فلا-كلملعع@.لم.*@مأمع@ولالإنترنت:عدىموقعنا



العلميةاللجنةمقدمة

بعده،نبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحدهللهالحمد

بينتضعأنالخيريةبازبنالعزيزعبدالشيخلمؤسسة

)التحذيربالموسومةالقيمةالمادةهذهالكريمالقاريءيدي

من
الشيخسماحةمؤلفاتمنمجموعةوهيالقبور(فتنة

اللهعبدبنالعزيزعبدالشيخشيخنا
وقدالله-رحمهباز-بن

مباركبجهدللنشرالوطنمدارفيالعلميالقسمأعدها،

المؤسسة.فيالعلميةاللجنةوبإشراف

فيساهمسنلكلوالثوابالأجريجزلأنتعالىاللهنسأل

يجريالذيالنافعالعلممنيجعلهوأنالكتابهذاإخراج

الله-.رحمهشيخنا-لسماحةوثوابهأجره

وسلم.و@حبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

العلميةاللجنة

الخيريةبازبنالعزيزعبدالشيخبمؤسسة





@لقبورفتنةمن@لتحنير

ءت

الرخيصالرحمناللهبمتر

متهانهااوعدمالمسلمينقبوراماحتروجوب
(1)

نبينابعده،نبيلامنعلىوالسلاموالصلاةوحده،دئهالحمد

بعد:أماوصحبه،الهوعلىمحمد

مااستنكارمضمونهاكثيرةرسائلإليوردفقد
بعضمنيقع

فيأكتبإنفرأيتاحترامها،وعدمبالقبورالاستهانة@نالناس
فأقول:ولعباده،للهنصحاوالتحذيرللتنبيهالكلمةهذهذلك

احتراموجوبعلىدهجمالنبيعنالصعيعةحاديثاكحلتق@

عليهاالمرورأنشكولاإيذائهم،وعدمالمسلمينمنالموتى

@نذلككلعليها.القماماتوإلقاءوالمواشيبالسيارات

دتهومعصيةمنكرذلكوكلامها،احتروعدمبهاالاستهانة

عليهم.واعتداءللأمواتوظلمولرسوله
منأقلهوعماوالتحذيرالنهي!@جمالنبيهاعنثبننقد9

هذا،

الصلاةعليهفقالونحوه،عليهالاتكاءأوالقبرعلىكالجلوس

والسلام:
فيمسلمرواهلاعليهاتجلسواولأالقبورإلىتصلوالا@ا

(1)
)2/937،الشيخسماحةفتاوىمجموع

074).



هت
@لقبورثتنةمن@لتحنير

جمرعلىأحدكميجلسلأن@اع@يده:لنبياوقالصحيحه
ة

لهخيرجلدهإلىوتخلصثيابهفتحرق
لماقبرعلىيجلسأنمن

خرجه

متكئاجمتاللهرسولرآنيقالط:حزمبقوعووعنأيضامسلم

أحمدرواهلماتؤذهلاأوالقبرهذاصاحبلاتؤذ@افقال:قبرعلى

لهاالتعرضوعدمموتاهمقبوراحترامالمسلمينجمييعل@فالو@جب

منبشيء
بالسياراتعليهاوروالمرعليهاكالجلوسلأذى،ا

ذلكوأشباهعليهاالقماماتوإلقاءونحوها
من

لأذى.ا

لعلماءالصوفيةنصيحة
(4)

بصنعيهتممنالمثوفيةمشايخمنعندناالسائل:يقولس:

فإنوالبركة،الصلاحفيهميعتقد@نوالناسوالأضرحة،القباب

فمامشر@عغيرالأمرهذاكان
نظرفيوهمتهدوةلهم،نصيحتكمهي

(2)

(3)

القبر،علىالجلوسعنالنهيبابالجنائز،كتاب@سلم:رواه

.(972)رقم

القبر،علىالجلوسعنالنهيبابالجنائز،كتابمسلم:رواه

.(971)رقم

.(27915)برقمأحمدرواه

1/3)الدربعلىنورفتاوى 07-3 14).



@لقبورفتةمن@لتحمير

ت5

فيكم؟اللهباركاقيدونالناس،امنالأعظمادالسو

بمايأخذواأنالكل@أهلمنهمولكي@الصوفيهلكلما،النصيعهج:

ايعلمووأنوالسلام،الصلاةعليهرسولهوسنةاللهكتابعليهدل

ذلك،يخالففيماقبلهممناتباعيحذرواوأنذلك،الناس

عنيؤخذماالدينوإنماغيرهم،ولاالمشايخبتقليدالدينفليس

وعماوالسلام،الصلاةعليهمحمدرسولهسنةوعناللهكتاب

رضيالصحابةمنالعلم،أهلعليهأجمع
الله

وأتباعهمعنهم
وعمرو.زيدتقليدعنلايؤخذهكذاالدينبإحسان،

البناءيجوزلاأنهعلىلىكلاللهاسولعنالصحيعهالسنةدلتقد9

لاوالقباب،اتخاذولاعليها،المساجداتخاذولاالقبور،على

ذلككلبناء،أي
ففيوالسلام،الصلاةعليهالرسولبنصمحرم

عنالصحيحين
عائشة

رضي
:!@كاللهرسولقالقالت:عنهاالله

قالتمساجد"أنبيائهمرقبواتخذواوالنصارى؟اليهودالله@العن

اصنعومايحذرعنها:اللهرضي

البيعة،فيالصلاةبابالصلاة،كتابالبخاري:رواه(1)

بابالصلاة،ومواضعالمساجدكتابومسلم:)634(،رقم

.(529)رقمالقبور،علىالمساجدبناءعنالنهي



هت
@لقبورفتنةمن@لتحنير

رضيحبيبةوأءسلمة@معنالصعيحينافي@
أنهماعنهماالله

ر،الصومنفيهاوماالحبشة،بأرضرأتاهاكنيسةللنبي-لجيلىذكرتا

والسلام:الصلاةعليهفقال
الصالحالرجلفيهمماتإذاأولئك@ا

شرارأولئكالصور،تلكفيهوصوروامسجذا،قبرهعلىبنوا

لمااللهعندالخلق

علىالمساجديتخذونالذينأنوالسلاءالصلاةعليهفأخب@

دعايةلأنهاالصورعليهايتخذمنوهكذاالخلق،شرارهمالقبور

اعظمووالقبابالمساجدعليهارأواإذاالعامةلأنللشرك،

استغاثووالمدفونين،ا
الله،دونمنودعوهملهم،ونذروابهم،

اوطلبو
منهم

لأكبر.الشركاهووهذالعون،والمددا

رضيالبجليهاالهعب@بنجنحبححيئةوفيها
جهخرالذيعنه،الله

اتخذنىقدالثهإن"نصه:ما@لىالنبيعنالصحيح،فيمسلم
اتخذكماخليلا

متخذاكنتولوخليلأ،إبراهيم
خليلأأمتيمن

رقبويتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألاخليلا،بكرأبالاتخذت

مشركيقبورتنبشهلبابالصلاة،كتابالبخاري:رواه(1)
الصلاة،ومواضعالمساجدكتابومسلم:)724(،رقمالجاهلية،

.(528)رقمالقبور،علىالمساجدبناءعنالنهيباب



@لقبورلتتمنتحنير

ءت

فإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهمأنبيائهم

الصحيحفيمسلمرواههكذا@ا،ذلكعنأنهاكم
رضييئالص@فضلعلىذل@فدل

أفضلوأنهعنه،الله

لاتخذه@ر@لمجلاأن!@لمج@لنبيساغلووأنهوخيرهم،الصحابة

رضيخليلأ
منعهوعلاجلاللهولكنعنه،الله

@ن
حتىذلك

المحبة.أعلىالخلةفإنوتعالى،سبحانهلربهمحبتهتتمحض

واتخاذالقبور،علىالبناءتحريمعلىدلالةيثالح@وفي

ذلكفعلمنذموعلىعليها،المساجد
ثلاث:جهاتمن

ذمهالأولى:
ذلك.فعلمن

مساجدالقبورتتخذوافلاد@:!@جمقولهالثانية:

@ا@ه:@قولهالثالثة:

@ا.ذلكعنأنهاكمفإني

صنالقبورعلىالبناءسنفحذر
بقولهالثلاث،الجهاتهذه

أنبيائهمرقبويتخذوناكانوقبلكمكانمنوإنألا@ا@بئ:

ةمساجد،القبورتتخذوافلاألا@اقال:ثممساجدلما؟وصالحيهم

يعني
عنأنهاكمنيف!بهم،تتأسوالا

منصريحتحذيروهذاذلك-

ومواضعالمساجدكتابمسلم:رواه(1)
بناءعنالنهيبابالصلاة،

.(532)رقمالقبور،علىالمساجد



تء
@لقبورثتنةمن@لتنير

ماذلكفيوالحكمةوالعلةمساجد-،واتخاذهاالقبورعلىالبناء

أهلعبادةوإلىلأكبر،االشركإلىوذريعةوسيلةأنهالعلمأهلقاله
لهم،والذبائحلاستغاثة،والنذور،واالدعاء،وصرفلقبور،ا

المددوطلب
عندكثيرةبلدانفيالانالواقعهوكماوالعون،منهم

اق.والعرلشام،اوفيمصر،وفيالسودان،فيالسائل

علىيقفالجاهلالعاميالرجليأتية،صثيهبلحانوفيهه

والغوث،والعونالمددفيطلبعندهمالمعروفالقبرصاحب
كما

يقع
وزينب،نفيسة،والسيدةوالحسين،البدوي،قبرعند

كثيرة،قبورعندالسودانفيعندكميقعوكمامصر،فيوغيرها

الجهالالحجاجبعضمنيقعوكماأخرى،بلدانفييقعوكما
قبروعندالبقيع،أهلقبوروعندالمدينة،في!لمجالنبيقبرعند

هذايقعأخرى،وقبورمكة،فيخديجة
فهمالجهالمن

العلم،أهلمنعنايةدالىبيان،لىص@تبصير،إلىيحتاجون
إلىالمنسوبينمنكانواسواءجميعاالعلمأهلعلىفالواجب
يتقواأنجميغاالشريعةعلماءعلىفالواجبغيرهم،أوالتصوف

يحذروهموأندينهم،يعلموهموأنالله،عبادينصحواوأنالله،
غيرأوالقباب،أوعليهاالمساجدواتخاذالقبور،علىالبناءصن
ذلك

لاستغاثةواالموتى،دعاءمنيحذروهموأنالبناء،أنولمن



@لتبورلتةمن@لتعنير

ت@

)فلايقول:سبحانهاللهلأنوحده،دثهعبادةفالدعاءبالموتى،

معندعوأ
@ونمنتذع)ولانه:سبحاويقول8،،1الجن:أ@حدا@ألثه

1أيون@:@الظاباينمنإذافانكفعفتفإنولايفركلايفعكماالله 0،،6

أ(العبادةهوالدعاء@ا@لمجي@!:ويقولالمشركين،يعني

فاستعناستعنتوإذاالله،فاسألسألتإذا@اجمبهيم(النب@يويقول

أنحاجةفيفهوالناس،عنعملهانقطعقد)2(،.--دابا" لالصمالله

أنوإلىلهويستغفرلهيدعى
دونمنيدعىأنلاعليه،يترحم

ثلاث:منإلاعملهانقطعادمابنماتإذا@ا:@@النبيلقولةالله

فكيفلمالهيدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأوجارية،صدقة

لأشجار،اوهكذالأصنام،اوهكذاالله؟!دونمنيدعى

(1)

(2)

(3)

الدعاء،بابالصلاة،كتابوأبوداود:)91971(،برقمأحمدرواه

سورةومنبابالقران،تفسيركتابوالترمذي:)9741(،رقم

الدعاء،.فضلبابالدعاء،كتابماجه:وابن)9692(،رقمالبقرة،

.(3828)رقم

بابالقيامة،صفةكتابوالترمذي:)8572(،برقمأحمدرواه

.(2516)رقممنه،

بعدالثوابمنالإنسانيلحقمابابالوصية،كتاب@سلم:رواه

و
ته،فا

.(1631)قمر



ه-
@لقور@تتمن@لتحنير

منتدعىلاكلهاوالكواكب،والشمسالقمروهكذالأحجار،وا

اكانووإنرالقبوأصحابوهكذابها،يستغاثولاالله،دون

يدعونلاوالجن،الملائكة،هكذاصالحين،كانواوإنأنبياء،

مع
تئخذوا@لل@كةأنيآمركتم)ولايقول:سبحانهواللهةالله
0،،8عمران:الأ@لمونئ@آنغدبغدإبائكفرأيآمركمأزبابأوالبتن

كفرا،والاستغاثةبالدعاءأرباباوالنبيينالملائكةاتخاذفجعل

وتعالى.سبحانهبهيأمرلاوالله

اللهرسولعنه:اللهرضييقولهمسلكلعن@جاب@يتةح@وفبه!

ثعليها!البناءوعنعليها،القعودوعنالقبور،تجصيصعن
(1)

والكسوةوالتجصيصعليها،فالبناءثالشركإلىوسيلةلأنهاوذلك

أهلها،ودعاءفيها،والغلوتعظيمها،إلىوسيلةهذاكلوالقباب،
لامحترمةفهيعليهايقعدفلايجوز،لاامتهانفهوعليهاالقعودأما

يستندولاعليها،يتغوطولاعليهايبولولاعليها،يقعدفلاتمتهن،

للمسلم.امااحترممنوعفهذايطؤها،ولاإليها،
تكسرولاقبره،يداسأنيجوزلامعت@ء،وميتاحياوالمسلكل
أنولاعليه،يبالولاقبره،علىيقعدولاعظامه،

عليهتوضع

9رقمأالقبور،تجصيصعنالنهيبابالجنائز،كتابمسلم:رواه(1) 7



@لقبورفتنةمن@تعنير

ءت

هذاكلالقمائم،
منيدعىولايمتهنلاالمسلمفالميتممنوع،

ويداسيمتهنولاإنه،أدونمنفيدعىفيهيغالىلاةاللهدون

ذاك،ولاهذالاوالقاذورالت،والأبوالالقمائمعليهوتوضع

لأهلهاوالدعاءالقبور،باحترامجاءتةبالوسطجاءتفالشريعة

لهم،والاستغافارلهم،للدعاءوزيارتهموالرحمة،بالمغفرة
وبالقعودوبالبولوبالقمائمبالقاذوراتإيذائهمعنونهت

ذلك.غيرإلىعليهم،

اتجلسو@الاالنبي-لمجحا!:يقولالصحيحعيثالح@في4جامااه@ومن

أنلاوقبلةتجعلأنيجوزلاإليهالماتصلواولاالقبور،على

بينةالأمرينبينالعظيمةالكاملةالشريعةفجمعتعليها،بقعد

والاستغاثةالله،دونمنودعائهمالقبورأهلفيالغلوتحريم

وبينالأكبر،الشركمنوهذاذلك،ونحولهم،والنذربهم،

الوطءأوقبورهم،علىوالجلوسوامتهانهمإيذائهمعنالنهي

وضعأوإليها،لاستنادواعليها
هذاكلعليها،لقاذوراتا

الشريعةأنالحق،طالبويعلمالمؤمن،يعلموبهذاممنوع،

فالنبيوالامتهان،بالإيذاءولابالشركلاثبالوسطجاءت

.(4)صتخريجهسبق(1)



ه-
@لتبورثتنةمن@لتحنير

زيارته،عندعليهويسلمله،ويستغفرله،يدعىالصالحوالرجل

أوالمدفى،المددسيدييايقال:فلافلا،اللهدونيدعى@نأنأما

اشفأوانصرني،
منيطلبفهذاكذا،علىأعنيأومريضي،

يداسأوعليه،يوطأأوقبره،علىالقمامةفتوضعيمتهنولاالله،

ذاك.ولاهذالاعليه،

منشرعايجوزفيماعملا5دلأنةمكهنيتكا@أنبأسفلاالعبه!أما

علىشعنمىمنائندط)فاشتقثهتعالى:قالكماالحسية،الأسباب

حيموسىفإنموسى،قصةفي5،،1القصص:أ@عدؤهمنائذى

وهوعدوهمنالذيعلىائيليلإسرافاستغاثهبه،المستغاثوهو

فييتعاونونأقاربه،ومعإخوانه،معالإنسانوهكذاالقبطي،

فيوسياراتهم،إصلاحوفيبيوتهم،إصلاحوفيمزارعهم،
المقدورة،الحسيةلأسباببايتعاونونحاجاتهممنأخرىأشياء

طريقمن)التليفون(،الهاتفطريقمنوهكذادأس،فلا

حسيتعاونهذاكلوالتليكس،الإبراقطريقمنالمكاتبة،
لا

لمقدورة.الأمورافيبهبأس

اشفالميت:أوللحييقالفلافلا،بالكبادةيتكل@مالحن

يقال:ولاذلك،فيسرالهأنلاعتقادغائبي،ردأومريضي،

القادرالحيمنالنصرطلبأمابسره،أيعدونا،علىانصرنا



@لتبورلتنةمندتعنير@

ت5

بأس.فلالقرضواكالسلاحالحسيةلأسبابباالحاضر
يقول:أنأمابأس،لاالعلاجمنهيطلب@لطبيبيفقيمصذل@

وغيرهم،الصوفيةعندمشهورهوكماسرا،فيهيعتقدلأنهاشفني.

فيإنماالكون،فييتصرفأنيستطيعماالإنسانلأنةكفرفهذا

فييتصرفوالطبيبالحسية،الأمور
ية.ولأدكاالحسيةلأمورا

فييتصرفالعيمالقادافسانا؟ل@ص@
الحسية،لأسبابا

مساعدةأوكقرض،مالأيعطيكمعك،يقفبيده،بعينك
تبني

منلدىلشفاعةبايساعدكأولسيارتك،غيارقطعيعطيكأوبها،

عبادةفيتدخلولابها،بأسولاحسيةأمورفهذهيعينك،

لك.ذونحوات،لأموباثةلاستغاواات،لأموا

واضحةأموروهذهموا،اكب@4يشب@ون@الش@حكلةمن@حثي@

معفالتعاونالناس،أجهلمنهومنعلىإلاتشتبهلابينة،

لأموات،اوسؤالالمعروفة،بشروطهجائزشيءالأحياء

أهلعندومعلومممنوعأمرلهموالنذربالأموات،والاستغاثة

بيننزلفيهليسالعلم،أهلبإجماعأكبرشركوأنهالعلم

البصيرة،وأهلوالإيمانالعلمأهلمنبعدهمومنالصحابة

منكركذلكوالقبابعليهاالمساجدواتخاذالقبورعلىوالبناء

أنيجوزفلاعنه،بالنهيالشريعةجاءتالعلم،أهلعندمعلوم



5ت
للقبورطتتةمن@لتحير

العلم.أهلعلىهذايلتبس
وأنا،كانوأينمااللهايتقوأنأخرى-مرةالكلكل-ئ@لعلىفالو@بب

ذلكفييجاملواوألاالله،شريعةيعلموهموأندئهلعبادينصحوا

ونويحذروالكبير،والصغيرالأميريعلمونبلعمرا،ولازيدا

مماالجميع
حرم

الله،
ماإلىويرشدونهم

الواجبهوهذاالله،شرع

طريقومنالشفهي،الكلامطريقمنكانوا،أينماالعلمأهلعلى

@التأليف،طريقومنالكتابة،

وغيرها،الجمعفيالخطابةطريقن

وجدتالتيالطرقأي@التليكسطريقومنالهاتف،طريقومن

نسألالله.عبادنصحوعلىالله،دعوةتبليغعلىبهايستعانالآن،

بالنه.إلاقوةولاحولولاالهداية،للجميعالله

بالأولياءالتعلقحكم
(1)

والتحذيروعبادتهمبالأولياءالتعلقحكمتوضيحنرجوةس

عليها.والتنبيهمنها

لسلاموالصلاةاعليهمالرسله@4نمن@المقهكلوليا،اكج:
دئهالمطيعونوهملإيمان،واالتقوىأهلوهمبإحسانوأتباعهم

(1)
6/3)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 2،53 26).



@لقبورثتةمن@لنعن@ر

ت5

عجدحما،أوعرباكانواسواءالأولياءهمهؤلاءفكلولرسوله،

أورجالامحكومين،أوحكامافقراء،أوأغنياءسودا،أوبيضا

لاخؤئاللهأؤلياءإت)ألآوتعالى:سبحانهاللهلقولنساء،

@و@ار)يئقوتاتذجمفءامنوأالأ@تحزنوت؟هتمولاعلئهز

ورسولهالثهأطاعواالذيناللهأولياءهمفهؤلاء2-36،،6أبرن@:

همفهؤلاءعنه،نهواعماوابتعدواحقهفأدواغضبهواتقوا

)وما@انوآتعالى:اللهقولفيالمذكورونوهمالأولياء

لآلة.ا(34الأنفال:أ@ئنقوناالأأؤصلآؤصيإنأؤلاءبنم

والكراماتالشيطانيةالخوارقودعوىةالشكون@لوليسوا

همصانماالمكذوبة،
ورسوبالئهلمؤمنونا

اللهلأمرالمطيعونله،

عليها.يحصلواأولمكرامةعلىحصلواسواءتقدمكماورسوله

بعدالناسأفضلوهمالناسأتقىهم!جمسولال@@صعاب9

لمااماتكرنهايسمولتياالخوارقلأكثرهميحصلولمالأنبياء،

اللهأغناهملذاوبدينه،باللهوالعلموالتقوىالإيمانمنعندهم

لااالملائكة:حقفيسبحانهقالوقدالكرامات.عنبذلك

ماوأيذيهتممائتيإئص@ايغلميغملويتبأمر@وهمباثقوهلمجثجقونل!

ا-"،مممحفقونخشيته@منوهمارتضىلمنإلاولاي@شفعو%ضفف@هغ
ا

كذلفجهتوثحزدهفذلكدونهءمنإلهإف@غيقلومن@



هت
@لقبورطتنةمن@لتحنير

سلالريعبدأنلأحديجوزفلا7-92،،2الأنياء:1@الطلمينتجزى

صنغيرهمأوالملائكةأو
لاولهميذبحولالهمينذرولالأولياء،ا

ذلكأوغيرالأعداءعلىالنصرأوالمرضىشفاءيسألهم
أنولمن

@ل@د3أدتهلذعوأءنلادثهالمشحد)وأنتعالى:اللهلقولالعبادة

@إلاهئغبدو)إلاألارثبنوقفئ@)سبحانه:وقوله8،،1الجن:أ
إلاوأأعي)ومالى:تعاوقالووضى،أمرلمعنى:وا3(،2اء:الإسرأ

هذافيوالاياتالاية،5،البينة:أحنفاء@والذيئلهئخلصينال@ه@يغبدوأ

ثغيرهمولاالأولياءبقبورالطوافيجوزلاوهكذاكثيرةالمعنى

بغيرها،الطوافيجوزولاالمشرفة،بالكعبةيختصالطوافلأن

صلىلوكماأشركفقدبذلكأهلهاإلىيتقرببالقبورطافومن

استغاثأولهم
إن)قلوجل:عزاللهلقوللهم،ذبحأوبهم

لكقيول@شرفيلال!@االفديئرثلئهوممافوئحياىولشكلصلاق

1لأنعام:ا1@@لشالينأؤلوأناأمزت 6.،361-2

عليهيقدرفيمابهللاستعانةالحاض@القاداال@يالمخلو؟السقأما

قصةفيوجلعزالثهكقولجائزذلكبلالشرك،منفليس
موسى

ك@الئ@علىشيعنهمنالن@)فاشتقثهوالسلام:الصلاةعليه

برلاعلى)وتحاونوأتعالى:قولهولعموم5،،1القصص:أعدو@@
كانماالعئدعونفيوالله@ا:@لمجالنبيوقول2،،الماندة:ألئقوى@وا



@لتبورتنةمن@لتعنير

ءت

المعنىهذافيوالأحاديثوالاياتأخيمداعونفيالعبد

المسلمين.بينعليهمجمعأمروهوكثبرة،

وليوالله

والنساءللرجالالقبورزيارة
(2)

للنساءالقبورزيارةتكرهيقولمنهناكالسائل:يقولس:

يحملوعليهحرمت،منهنمحرموقوععلموإنعطيصأملحديث

لقبورىازؤاراتللهالعن"لمجإ:قوله
(3)

قبريومجحلنبيالغيرإلا

لعموموالنساء،للرجالزيارتهافتسنعنهما،اللهوضيصاحبيه

فيسماحتكمرأيوماةالأدلةهذهفمازيارته-ج@اإةطلبفيالأدلة
الله.وفقكمعامف.المسالة

ةتلاوعلىالاجتماعفضلبابالذكر،كتابمسلم:رواه(1)

.(2699)رقمان،لقرا

1/2)الدربعلىنورفتاوى(2) 63).

جاءمابابالجنائز،كتابوالترمذي:)4482(،برقمأحمدرواه(3)

كتابماجه:وابن)6501(،رقمللنساء،القبورزيارةكراهيةفي

النساءزيارةعنالنهيفيجاءمابابالجنائز،فيجاءما

.(1574)رقمالقبور،



هت
@لقبورفتنةمننير@@

بسمج:
علىوسلماللهوصلىدله،الحمدالرحيم.الرحمنالله

بعد:أمابهداه.اهتدىومنوصحبهالهوعلىالله،رسول

اتزائرلعنأنهوالسلاءالصلاةعليهاللهاسولعنثبنأفق@

ذلكوثبتالقبور،
أبيحديثومنعباس،ابنحديثمن

ة،هرير
لأنصاري.اثابتبنحسانحديثومن

لااللعنلأنمحرمة،للنساءالزيارةأنل@تمنالكلما،اخ@@

أنهعلىيدلبلمحرم،علىإلايكون
العلماءلأنةالكبائرمن

هذهبالناروعيدأو@هالعنفيهايكونالتيالفعصيةأنذكروا

الكبائر.منتكون

فيوالسببمكروهة،لاهمةمع@للقبواالنساهاةأياأنفالصواب
فزيارتهنفتنة،وهنالصبر،قليلاتالغالبفيأنهنأعلمواللهذلك

علىمشاكليسببوقدالناسيفتنقدللجنائزواتباعهنللقبور،

الزيارة،منمنعنأنوتعالىسبحانهاللهرحمهمنفكانالرجال،

منهن.أوالفتنةلذريعةسلماالقبورزيارةعليهنوحرم

تركت@اماقال@:أنهالسلاء4الصلاةعليهاللهاسولعنصحىق@4

بعدي
النساء@امنالزجالعلىاضزفتنة

(1)

إنهالفقهاءبعضوقول

المرأة،=شؤممنيتقىمابابالنكاح،كتابالبخاري:رواه(1)



@لتبورثتنةمن@لخنير

ت@

منيستثنى
رضيصاحبيهوقبرإ،جمالنبيقبرذلك

عنهما.الله

قبرحتىالقبور،جميعيعمالمنعأنوالصوابدليل،بلاقول

رضيصاحبيهقبروحتىالنبي-شيم،
المعتمدهوهذاعنهما..الله

الدليل.حيثمن

قبرو@!،لمجلنبياقبروزيارةالقبوا،اةأيال@كلفيستعبجالالهنما9

فالسنةالرحل.شدبدونلكنوالسلام،الصلاةعليهصاحبيه،

لأجليسافرلاالرحل،شددونمنالبلدفيالقبورتزارأن

وقبر@!،جمالنبيقبرزارلمدينةافيكانإذاولكنالزيارة،

اء.لشهدوالبقيع،اوزارصاحبيه،

علىيجوزلافهذافق@اةياال@لتجلبكي@منهالرحاليش@نننما

إلاالرحالتشدلا@@:@@النبيلقولالعلماء،قوليمنالصحيح

ومسجديام،الحرالمسجدمساجد:ثلاثةإلى
والمسجدهذا،

لأقصى@اا

(1)

الجنةأهلأكثربابالذكر،كتابومسلم:)6905(،رقم

.(2741)قمراء،الفقر

حجبابالحج،كتابالبخاري:رواه
)4681(،رقمالنساء،

مساجد،=ثلاثةإلىإلاالرحالتثدلابابالحج،كتابومسلم:



ه-
@لقبورثتنةمن@لتحير

تبعاتدخلالزيارةفإنالنبوي،المسجدإلىالرحلشدإذاأما

@إ،@النبيقبرزارئمتيسر،مافيهصلىالصسجدوصل

وسلموصلىوالسلام،الصلاةعليهلهدعا9صاحبيه،قبروزار
عنهاللهرضيالصديقعلىسلمثموالسلام،الصلاةعليهعليه،

السنة.اوهكذله.ودعاالفاروقعلىثمله،ودعا

أوالقاهرة،أودمشق،مثلازارفلو@،اكخ@القبو،فيهااهح@4
العظة.منفيهالماالقبورزيارةلهيستحببلد..أيأولرياض،ا

كمتذكرفإن@االقبور@ازورواقال:والسلامالصلاةعليهوالنبي
داالموت

(1)

للموتى،والدعاءة،لعبرواى،للذكرورهافيز

هيوهذهعليهم،والترحم
السنة،

لاولكنةالرحلشددونمن

الله،دونمنلدعائهميزورهم
بالثهشركاللهدونمنفدعاؤهم

وجل.عز

يتقربأولهم،يذبحأوبهم،يستغيثأويدعوهم،كونه

منهميطلبأوالعبادة،منبشيءإليهم
يجوز،لافهذاالمدد،

(1)

.(1397)رقم

.(976)رقمربه،جمزالنبياستئذانبابالجنائز،كتابمسلم:رواه



@لقبورلتنةمن@لتعفير

ت5

معيجوزلاأنهفكماوجل،عزبالنهالشركمنوهذا
معولأصنام،ا

معيجوزلافهكذالأحجار،والأشجارا
تى.لموا

لاوالشجر،ولابهيستكيث@9بهيستجي@ولاالصنميحكوفلا

معيدعونلاالقبور،أصحابوهكذاالكوكب،ولاالحجر،

منهميطلبولابهم،ولايستغاثالله،
المدد.

)وأنسبحانه:اللهقالكماوجل،عزبالتهشركهذابل

1الجن:أأصدا@اللهتذعوأءفلادلهالمش@د سبحانه:وقال1،8

دوي@منتدعوتوإلذلىا@لهرئبهتماللهنرل@م@
ما

ولؤحمعوأمادعاكؤلالمجتمحوأتدعوه@إنتئمنءقظميربضلكوت

مثلولاينثئلثبشر@تميكفروناتقنمةويزملكؤاسنجابوأ

وتعالى.سبحانه1،4-13أفاطر:خبير@

سبحانه،بهشبركونحوهمللموتىالعباددعاءأنسبحاففبين

فجعل..@ب@ثر@ميكفروناتقينة)ويؤمسبحانه:لقوله

القبور-بأصحابوالاستغاثةالفوتىدعاءأيإياهم-دعاعصم

وجل-.عزبالئهشركا

لل!لابرهنإلهاء@خرلذعءالله)ومنسبحانه:قولهوهكذا

1المؤمنون:أ@اتبهفرونيفلحلاإنس@رب!عندحسابل!فإنمابل! 17)

وغيركافرونبأنهمأهلهعلىوحكمكفرا،اد4نحيردعاءفسمى



كا@لتحفيرمن-
@لتبورلختة

هذا،يحذرأنالمسلمعلىفيجبفلحين
العلماءعلىويجب

بالله.الشركالناسيحذرحتىمور،لا4اهذهيبينراأن

وقال:هب@م@ستكاثيكطم@ممنبقبواماإذاالكامةمن@حميو

أغثني،المدد،المدد،فلان،سيديياأو:فلان،ياالمددالمدد

انصرني،
بالثه،والعياذالأكبرالشركهووهذامريضي،اشف

منيطلبإنماوهذا
منولاالموتى،منلاوجل،عزالله

منيطلبصانماالكواكب،منولالأصنام،ا
وجل.عزالثه

يسمعحاضراكانإذاعليصيقعهمامنهيطلبفإفالع@سأما

أولإبراق،اأوالهاتف،أوبة،لكتاايقطرعنأوكلامه،

يقدرمامنهفيطلبالحسيةالأمورمنذلكأشبهماأوالتلك@،

وتقول:بالهاتف،أوتكلمهله،تكتبأوله،تبرقةعليه

إصلاحعلىأوبيتي،عمارةعلىساعدنيأووكذا،كذاأقرضني

بأس.فلاالتعاونمنشيءوبينهبينككانفإذامزرعتي،

بدونالغائبأوعليصيقعهلاماالحيمأوالميتمنمطلبننأما

الغائبدعاءلأنوتعالى.سبحانهبهشركفهذاالحسية،الالات

يسمعوأنهيعلم،أنهاعتقادمعناهالحسيةغيرالآلاتمن
دعاءك

منكفرقيواعتقادباطل،اعتقادوهذابعدت،وإن
غيرأناعتقد

أكبر.كفرفهذاالغيبيعلمالنه



@لتبورلتنةمن@لتعفير

ت5

إلأالغيفوإلازضقالشمؤتفىمنيغلولا)قلوعلا:جلاللهيقول

1لنمل:األه@1 65.

منيعطيةفيتصرفالحون،فيهااسالهجطالةننتكتق@@و

شركأيضافهذاالجهلة،بعضيظنهكمايشاء،منويحرميشاء،

وتذكرعليهم،ترحموزيارةهإحساناةأياللموته@اة

فتستعدماتواكماميتأنكتذكرلها.والاستعدادللآخرة،

عليهم،وتترحمالميتين،المسلمينلإخوانكوتدعوللآخرة،

هيوهذهةلهموتستغفر
الفائدة

وذكرىعظةففيهاالزيارة.من

للموتى.ودعاء

عندهافيجلسعنح@ا،يحكوئنأجلمنالقبوايفوالىل@ص@

غيرفهذاعندها،للقراءةأوعندها،الصدقةأجلمنأووبدعو،

هذابلمشروع،
البلأع.من

ولهذاعليهم،والترحمل@كل،عاءوال@علي@كل،للسلا@اهايف@لحن

د@يقولوا:أنالقبورزارواإذاعحابهأيعلمالنبيءشي@كان

السلام

بكماللهشاءإنداناوالمسلمين،المؤمنبنمنالديارأهلعليكم

يرحمالعافية،ولكملنااللهنسأللاحقون،
مناالمستقدمينالله



هت
@لتبورفتتةمن@لتحدير

والمستأخرين،
(1)

لسلام.والصلاةاعليهيعلمهمكاناهكذ
@اقال:والسلام،الصلاةعليههوالقبورزارإذاوكان

السلام
اغفراللهملاحقون،بكماللهشاءإنوإنامؤمنين،قومدارعليكم

معناه.هذاماعائشةحديثفيجاءهكذاالغرقددابقيعلأهل

وطلبللموتى،إحسانالحقيقهف@يللقبوااةياال@أنالمقصود4

بهذاتذكرلأنكلنفسكوإحسانلهم،والرحمةلهم،للمغفرة

وجل.عزاللهللقاءتستعدحتىالموتوتذكرالاخرة،
قبورتزوربلحله،ال@ش@ونب@تق@4صمااةالؤياهخهتحوندحن@

للمدينةذلك،لغيرالرحلشدويكونفيها،أنتالتيالبلدأهل

ونحوفيه،والقراءةفيه،والصلاةللمسجد،الرحلشديكون
وعلىعليهوسلمع@ر،النبيقبرزارالمسجدزادصاذاذلك.

الشهداء،وقبوركذلك،البقيعيزورأنلهويستحبصاحبيه،

هذاكلأيضافيهويصليقباءمسجدويزور
مشروع.

أولصديق،أولتجارة،الأخرىالبلادبعضزارإذاوهكذا
وحتىلأهلها،يدعوحتىالقبوريزورأنلهيستحبلقريب،

(1)

(2)

.(974)رقمالقبور،دخولعنديقالمابابالجنائز،كتابمسلم:رواه

المصدر.نفس



@قبورثتنةمن@لنع@ير

ت@

لها،يستعدوحتىالآخرة،بهميتذكروحتىعليهم،يترحم

اهكذالموت،يتذكروحتى
عليهودلتلعلم،اأهلبين

إت@لمجاللهرسولعنالصحيحةالأحاديث

هووهذامطلفاعهممن@للنسا،بالنسبةالقبوااةأياننو@لنلاصة

لاستثناء.اعلىالدليلوعدمبمنعهنلأحاديثالصحةالصواب

النساءدونجالبالرتختصرالقبوزيارة
(1)

هذافيفهلمحرم،ذيمعالمقابرزيارةإلىالنساءخرجتإذاس:

1،2التكاثر:أانمقابر@ززتم)حتىوجل:عزاللهقولوهلشيءة

3اللهأفادكمميدوناالنساء.ادونفقطللرجالالزيارةيخصص

ةزيارعنالنساءنهى!المجوالرسولجال،بال@تغتصاةالأياج:

صحوقدالجنائز،اتباعهنوعنالقبور،
لعنأنهالسلامعليهعنه

الجنائزتتبعأنولاالقبور،تزورأنللمرأةفليسالقبور،زائرات

فيأوالمسجدفيالناسمعالميتعلىتصلينعمالمقبرة.إلى

أوللمقابرالزيارةأمابذلك،بأسولاالبيت،فيأوالمصلى،
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هت
@لقبورثتتةمنالتحير

الصحيحهوهذاذلك،لهايجوزفلاللمقابرالناسمعالذهاب
العلم.أهلأقوالمن

تمززحتئإبزأ@ثرألث@)ألهنكموتعالى:سبحانهقولهوأما
نقلتمحتىيعنيالموت،بهادالمرفهذا2(،-1التكائر:أائمقابر@

والمقصودالمعروفة،الزيارةادالمروليسميتين،المقابرإلى

زيارةوسماهايموتوا،حتىبالتكاثريشتغلواأنمنالناستحذير

القيامةيوميخرجثمزيارةفهيدائما،القبرفييقيملاالإنسانلأن

النار.أوإلىالجنةإلى

النار،أوالجنةلأخيراالمحلبلخيو،اكالمحلهيمليستفالمقابا

فإذاوالنشور،البعثحتىالقبورفيوبقواالقبورزاروافالموتى

كان
اللهوحاسبهمقبورهممنأخرجواالقيامةيوم

علىوجازاهم

للنار،والكافرونوالكرامة،الجنةإلىفالمتقونأعمالهم،

وقدالجنة،فيدخلونضهميعفىقدخطر،علىوالعصاة

الذيالتعذيبوبعدالمعاقبةبعدثممعاصيهمقدرعلىيعاقبون
اللهيخرجهميستحقونه

السنةأهلعندالجنة،إلىالنارمن

عة.لجمااو

1،تر+/ال@)ألهئكمتعالى:قولهأنفالحاصل

ا

ززتمحتئا
بلالمعروفة،الزيارةبهالمقصودليس2(،ا-النكاثر:أاتصمابر@



@لقبورطتنةمن@لتعفير

ت5

بهالمراد
وحرصتمالدنيافيالتكاثرألهاكميعنيالموت،هنا

لالأنهمزيارةسماهااللهلكنالقبور،إلىونقلتممتمحتىعليها

القبورمنيخرجونسوفزائرونهمبلأبدا،القبورفييبقون

الكريمات،لآياتاعليهدلتكماالنار،أوالجنةإلىالقيامةيو@

جلقالكماالمسلمون،عليهوأجمعالصحيحةوالأحاديث

لنئعثنوبدبكقليغثوالنأنكفروآائذين)زعمالعظيم:كتابهفىوعلأ

فالله7(،التغابن:أيسير@واللهعلىوذلكبماعقتتملتؤنئم
الناسيجمع

خيراإنبأعمالهم،يجازيهمثمقبورهممنويبعثهمالقيامةيو@

فشر.شراوإنفخير

اليوم،دهذاالاستعدادمسلمهوصلمسلدمصلهعلىفالو@جب

يومبالنجاةويفوزيسعدحتىالصالحاتالأعمالععلىوالحر

الجنمنالأرضأهلمنمكلفكلعلىواجبوهذاالقيامة،

والعجمالعربمنالمكلفينجميععلىفيجبوالإنس@،
1

لهذايستعدواأنعليهميجبوالمسلمينوالكفاروالجنوالإنس

حتىعليهيستقيمواوأنالإسلام،فيالكفاريدخلوأنالبو@،

يومبالنجاةبفوزوا
لمستعان.اواللهمة،لقياا



هت
@تبور@ث@ةمن@لتحنير

السلامعليهيونسالنبيىقبرزيارةحكم
(1)

عدمالبرنامجهذافيسابقةحلقاتفيذكرتمالسائلة:تقولس:

والنبييونسالنبيزيارةفهلبالثصالشركمنوأنهاالأضرحةزيارة

جائزة؟غيرفيهاالصلاةوهلةذلكضمنتدخلنينويفيجرجيس

كية.شربدعيةرةوزياعية،شررةزياقسمان:القبوااةأياج:

والمشلمينالصالحينلقبورعة@مش@فص!الشوعيهةيا،ال@أما

تشرع!جمنبيناكقبرالأنبياءقبورمنقبرعرفداذاجميعا،
له

إلاتشدلاللقبور،الرحالتشدفلاالرحل،شددونمنالزيارة

النبي-لمج@!،ومسجدالحرام،المسجدالثلاثة:للمساجد
فلاالقبورأماالرحال،لهمتشدالثلاثةهؤلاءالأقصى،والمسجد

فهذازائراوقصدهاالبلدفيالإنسانكانإذالكنالرحال،لهاتشد

لمالآخرةاتذكركمفإنهارالقبوزوروا@ا:!اجملنبياقالسنة،
(2)

فيو
لماالموتاخر@اتذكركملفظ

(3)

وفعلها@،@النبيفعلهاوقد

(2)

(3)
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المشرك،قبرزيارةبابالجنائز،كتابالنسائي:رواه

جاءمابابالجنائز،فيجاءماكتابماجه:وابن)4302(،رقم

.(1572)رقمالمشركين،قبورزيارةفي

.(20)صتخريجهسبق



@لتبورلتةمن@لنعنير

ت@

رضيبهاصحا
الله

هم.وأرضاعنهم

واستغفرلهمودعابلده،فيالمسلمينقبورالمسلمزارفإذا

اوزارإذاأصحابهيعلم@لمجي@أالنبيوكانوطاعة،قربةهذاكانلهم

@@ا:لويقوأنالقبور

منالديارأهلعليكمالسلام
لمؤمنينا

يرحملاحقون،بكماللهشاءإنوإناوالمسلمين،
المستقدمينالله

فيةإلعااولكملنااللهنسألوالمستأخرين،منا

ويدعوبنفسه،عنيمالقبوريزوروكانلى@النبيعلمهمهكذا

@اويقول:لهمويستغفرللموتى

مؤمنين،قومدارعليكمالسلام

لأهلاغفراللهمتوعدون،ماأتاكملاحقون،بكماللهشاءإنلانا

وفيالغرقدلمابقي@
لما.العافيةولكملنااللهنسأل@ايقول:لفظ

ومثلالقبور،زارإذامج!النبيهافطمامثليغكلأنمنالمقفكلى

والرحمة،بالمغفرةلهمويدعوعليهم،يسلمأصحابه،علمما

هذهداالعافيةولكملناالله@انسألويقول:لهم،ويستغفر
هي

عية.لشراالزيارة

ارزثمالمسجدزارإذاالمدينة،في!@لمجالنبيقبرزارإذاوهكذا

)،2(.صتخريجهسبق

.(24)صتخريجهسبق



ه-
@لقبورثتنةمن@لتحنير

عليكوسلماللهصلىويقولله،ويدعوعليهيسلم!@جمالنبيقبر

اللهاكجزوأصحابك،الكوعلى
عن

زارإذاوهكذاا،خيرأمتك

والرحمة،بالمغفرةلهميدعوثمكانأيفيالصالحينقبور

العافية.لهماللهويسأللهم،ويستغفر

لاالأنبياءقبوروجميعنينوجمإ،في@نهيكلكلفلايونلماقبواما

أمرغيرهافيأونينويفيموجودأنهفدعوىتعرف،ولاتعلم

رقبومنمعروفقبريوجدلاأنهالعلماءذكروقدله،أصللاباطل

فيالخليلقبرصالاالمدينة،محمدلمجؤفينبيناقبرإلاالبتةالأنبياء

بقيةقبورأماالمعروف،هوهذاالمعروفة،المغارةفيالخليل

والرسل،الأنبياءمنغيرهولايونسلامعروفة،فغيرالأنبياء

أوموجود،يونسقبرأنادعىومنمعلومةغيرالآنقبورهم

لهيقالنبتانعلمولالث،صحةلاكذبفكلهفلان،أوفلان،

دفالمقصوجرجيس،يسمىمنالأنبياءمنيعرفولاجرجي@س،

المدينة،فىمحمدع@ي@!نبيناقبرغيرمعروفنبيقبرهناكليسأنه

المعروفة.المغارةفيالخليلبلدفيالخليلقبروغير

للرجال.الشرعيةيارةلزاوهذه

دلمجالنبيلأنالصحيلى،علمااةالزيال@نيشه@فلاالنسا،أما
لعن!



@قبررث@ةمن@نعنير

ت5

انمادالقبور،يزرنلاالنساءأنعلئ.ذلكفدلالقبور،زائر@ت

بهجاءتلماالعلماء،قوليأصحفيخاصةللرجالالزيارة

القبور،زائراتلعنأنهالله-كلحرسولعنالصحيحةالأحاديث

هذاجاء
ومنثابت،بنحسانحديثومنهريرة،أبيحديثمن

رضيعباسابنحديث
الله

عنهم،
زتجوولاالزيارةلهنيشرعفلا

يارة.لزالهن

وفيالمساجدوفيبيوت@نفيهاالمسلمينللموتىيحكونيلحن

فيأوالمسجدفيعنيلىللنبيدعونالمدينةزارراوإذامكان"

الصلاةعليهمكانأيفيعليهوسلمنعليهوصلينببوتهن

والسلام:الصلاةعليهلهلقووالسلام،
لاوعيداقبريتتخذوالادا

كنتم،حيثتبلغنيصلاتكمفإنعليو@حلواقبوزاببوتكنم
(1)

عليه

مكانأيفيوالمؤمنةالمؤمنعليهصلىفإذاوالسلام،الصلاة

أمتيعنيبلغونيسياحينملائكةدئهإندا:@جميقولذللق،بفغ

السلام،
(2)

والسلام.الصلاةعليه

.(8586)برقمأحمدرواه(1)

السلامبابالسهو،كتابوالنسائي:1(،4المابرقمأحمدرواه(2)

.(1282)رقمع@فه،النبيعلى



هت
ر@لقبولمحتةمن@لتحنير

وعلىمكان،أيفيع@ي@!عليهتصليهاانالسانلةأيت@ال@فمشهوء

يقالالذيالقبرهذازيارةوأماوالسلام،الصلاةعليهمالأنبياءبقية

له،أصلفلايونسقبرله
الصحيح،علىالقبوريزرنلاالنساءثم

أيفيالمسلمينلموتىويستغفرنالمسلمين،لموتىيدعونولكن
أوعندها،للصلاةالقبور،زيارةفهيالبدعيةالزيارةأمامكان.

النبيلقولالبدعمنالزيارةفهذهعندها،الدعاءأوعندها،القراعة
ردإفهوأمرناعليهليسعملاعمل@امنده:@

اسغاثأوالقبو،5أصحابحكاإناما
منهمطلبأوبهم،

حولالمشركونيفعلهكانالذيلأكبراالشركهوفهذاالشفاعة،

التوبهمعيفعله،منونصيحةذلكمنالحذرفالواجبالقبور،

اللهإلى
ذلك.من

زيارتهموحكمالقبورأهلأصناف
(2)

زيارةموضوععلىالكبيرتركيزكمنلمسالسائل:يقولس:

الخيرفيهمشدبلاوهمالخير،أهلمنفيهابمنوالتبركالقبور

(1)

(2)

.(1718)رقمالباطلة،لأحكامانقضبابلأقضية،اكتابمسلم:رواه
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@لقبورفتنةمن@لتعنير

ت5

وهموتعالىسبحانهاللهكنففييعيشونانهموخاصةالكثير

عدمعنكلامكمكثرةلكنحضرته،فيلأنهمغيرهممنإليهأقرب

هؤلاءبزيارةنقوم.أننريدعندماأسئلةعدةنضعجعلتناواهمب

نكنلمإذايدنرننالأكموإيااللهوفقنالقول،اناقوتصدأنمنكمفنرجو

عليه.نحنمانتجنبأنصوابعلي

ماوهذاالحق،طلبهعلىمشكورالسائلج:
أنمؤمنلكلينبغي

وتعالىسبحانهاللهلأنةالجهلعلىيبقىوألاعليهأشكلعمايسأل

3،.4النحل:أ@هولغالونلاكنتوإنلذكراأقل)@ثلوأيقول:

أقسام:القبورفيوالموتىا
%

منقريبهومنمنهم
اللهكنفوفيالله

أهلوهممرحوم،

لإيمان.واالتقوى
حتة

والفسق،الكفرأهلمنعليهالمغضوبمنالمعذبومنهم

طاعةعلىماتالذيالطيبفالمؤمنسواء،حدعلىفليسوا

منروضةوقبرهبالجنة،وموعودعظيمخيرعلىورسولهالله

فالجنة.ريا
اتلأموايدعونلذينكاباللهالحف@علمهماتالخيهااما

منهمويطلبونبالأمواتويستغيثون
وضلال،كفرفهذاالمدد

لكفرهالأليموالعذاببالنارمتوعدوهوعظيم،خطرعلىوهذا



-5
@لقبورهتنةمن@لتحنير

منوهكذابالله،وشركهبالله
تائب،غيرالمعاصيعلىمات

علىأوالرباأكلعلىأوالوالدينوعقوقالزناعلىيموتكالذي

ونحوالناسأموالوسرقةالخمورشربعلىأوالزورشهادة

أنخطروعلىالنار،دخولمنعظيمخطرعلىفهؤلاءذلك،

ةحفرقبورهمتكون
بالله.أعوذلناراحفرمن

أنالسائلأيهاتعلمأنفينبغيسواء،ح@عل@م@الموتىفليس

ةأقسامالأموات

@
هذاصايمانتقوىعلىماتالذيالمستقيمعنهالمرضيمنهم

الجنة.رياضمنروضةوقبرهامةوالكرالجنةه@

@

بالدينيستهزئكالذيوالضلالالكفرعلىماتمنومنهم
بهمويستغيثالموتىيسألأوالصلاةيدعأوالدينويسب

منهمويطلبلهموينذر
هذاذلك،أشبهوماالمدد

الكفرمن

كفرهم.علىاماتوإذالنارباونمتوعدوالكفاروجل،عزبالته
ةتة

علىماتمنمثلمسلم،وهوالمعاصيعلىماتمنومنهم

علىياتأوالزناعلىماتأوالرباعلىماتأوالخمرشرب
النار،دضرلمنخطرعلىهذاةلوالديهعافاماتأوالسرقة

خطروعلىخطر،علىلكنهدخلهاإذاالنارفييخلدلاكانوإن

وأنتحذرأنلكفينبغيمعاصيه،بسببقبرهفيالعذابمن



@لتبورثتنةمن@لعنير

ت5

بينة.علىتكون

لهمللدعاءيزارونمسلمينكانواإناقساءةللقبوافصإةأيا،@ما

فيوالزهدالاخرةوتذكرلهم،والاستغفارعليهموالترحم

الدنيا.

"

يقولوا:أنالقبورزارواإذاأصحابهيعلم@سي@!النبيكان

@ا

شاءإن@اناوالمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلانم

يرحمالعافية،ولكملنااللهنسأللاحقون،بكمالله
المستقدمينالله

ينلمستأخرواومنكممنا
@ا

د@يقول:وكان

البقيعلأهلاغفراللهم
لما

(2)
لهماللهتسألفأنت

اإذفيةلعاوالرحمةواةالمغفر
زرتهم،

دعاأما
سيديياتقول:ؤهم

مريضي،اشفحاجتياقضفلأن
بالئهشركفهذاالمدد.المدد

جهلأبيعملمنالجاهلية،عملمنوهذايجوز،لاوهذا

ههم،وأشبايشقركفارومنهليةلجااكفارمنوأشباهه
لالموتىا

لاوانصروناولاأغيثوناولاالمددلهميقاللاشيءمنهميطلب

منيطلبهذامرضانا،اسفوا
لاوتعالىسبحانهالله

هومنهم،

لالنا،اشفعوالهم:يقالولاوعلاجلشيءكلعلىالقادر

.(24)صتخريجهسبق(1)

.(24)صتخريجهسبق(2)



هت
@لتبورلختةمن@لتحير

منهميطلب
بالرحمةلهمويدعىلهميستغفروإنماهذا،

بينة.علىتكونوأنذلكتعلمأنفينبغية،والمغفر

لنصارىاوقبوردليهواقبوراس،النصامثليزايونفلااالحفاأما

بالأمواتويستغيثوناللهغيرونيعبدهالذينالمشركينوقبور
الاعتبارلقصدزارهاومنقبورهم،ارتزلاهؤلاءلهم،وينذرون

لالكنالآخرة،ويتذكرليعتبرأيللاعتبار،زارهاإذابأسفلا

عليهم.يترحمولالهميدعو
أمهقبرده@النبيزاروقد

وهي
قبرزارالجاهلية،علىماتت

عليهلهايستغفرأنلهيأذنفلملهايستغفرأنربهواستأذنأمه

رتزفإذافقط،والذكرىللاعتبارزارهالكنوالسلام،الصلاة

والاعتبارللذكرىوغيرهمالنصارىمنالكفارقبورالقبور

عليهمتسلملالكنبأس،فلاالاخرةفيوالرغبةالدنيافيوالزهد
لهم.تدعولا

لاوممضوال@بالمكفرةل@كليحكىقبواه@4اات@فإفالمسلمونأما

معيدعون
الشفاعةيسألونولالهم،ينذرولابهميستغاثولاالله

هذاكليجوز،لاهذاكلالمدد،ولاالنصرولاالغوثولا
من

اللهحرمهالذيالشرك
الجاهلية.أهلعملوهو@ن

منتبلغهوأنجيداهذاتحفظأنالسانلاي@ال@فينبكيها



@لقبورفتنةمن@لتعنير

ت5

بينهعلىتكونواحتىوجلسائكوأصحابكجيرانكمنحولك

(18المجن:أ@حدا@اللهلذعواحفلا@الهيقول:اللهلأنبصيرة؟وعلى

لى.وتعاسبحانه

موت@،بك@نبيا،اكاوهح@الملانحةاهح@4يحكونلافالموتى

كلهالأصناماوهكذالأحجاروالأشجاراوهبهذاالكواكبهكذا

بها،يتمسحولالهاينذرولابهايستغاثولااللهدونمنلاتدعى

يسمعالذيالحيوالصالحالحيالنبيأما
تقولأنبأسلاكلامك

!@النبيحياةفيالصحابةكانكمالي،اللهادعلياشفعله:

اشفعبقولون:
كانيموتأنقبل.@@حياتهفيالله.رسوليالنا

أماوالسلام،الصلاةعليهوالشفاعةالدعاءمنهيطلبونالصحابة

فلا.الموتبعد

عبادةوصاحبصلاةصاحبإخوافالصالعمنجلالهه@خا

منيطلبالحيكلاميسمعوهوأخي،ياليالنهادعتفول:
لكالله

بذلك.بأسفلاوذريتكحالكيصلحأنلك،يغفراللهأن

4يستطييمامنهتطلبأقبأسالقادا@العافالعيمأنالمق@ود

منشيئايقرضككأنلك،يدعوكأن
تعاملهكأنلحاجتك،ماله

الحاضرالحيوبينبينكالتيالأموربهذهبأسلاشيءفي

در.لقاا



هت
@لقبورفتنةمن@لتحنير

هكذاب@كل،يستكاثلى4يسألونولى4شيهامن@ميطلبفلاتسال@يأما

لاوتسأللاذلكوأشباهوالكواكبوالأصنامكالجبالالجماد

لاويسألونلاوالملائكةالجنمنالغائبونوهكذابها،يستغاث

هذاكلبهم،يستغاث
منتطلبولكنوجل،عزباللهالشركمن

علىينصركوأنمريضكيشفيأنسبحانهتسألهحاجتك،ربك

كلوالهداية،والتوفيقبالعونفضلهالمدد@منوتسألهعدوك،
منيطلبهذا

وتعالى.سبحانهالله

والبصيرة.لاستقامةاوإياكاللهرزقنا

للميتالأربعينحكم
(1)

يوأربعينبعدناعندواحدفيتوإذاس:
القبر،يارةبزالأسرةتقومفا

الميتعلىينشرونهافرةحبوبومعهمالقبريفتحونوالأولادالنساء

لقبر؟اايفهنيمالحروهلالميت،علىحجارةأعتقدفيمامونوير

والطيبالحبوبنرميهالشهيفيملهئصللىبحكةاه@ج:

كأنلحاجةإلايفتحلافالقبرله،أصللامنكركلهوالملابس

كالمسحاةأدواتهمالعمالينسى
يسقطأوذلكلأجلفيفتح

(1!
.(778/2)بازابنالشيخسماحةفتاوىمجمرع



@لتورلتتةمن@لتعنبر

ت@

شيءلأحدهم
أوللحبوبيفتحأنأمالذلك،القبرفيفتحأهميةله

لأنالقبر،زيارةللنساءوليسيجوز،فلاذلكنحوأوملابسه

ورويالقبور،زائراتلعنلمجيه@النبي
ابنوهريرةأبيعنذلك

رضيثابتبنوحسانعباس
الله

عنهم
(1)

زيارتها،لهنيجوزفلا

فإنهاالقبور@ازوروا:!@جمالنبيلقولللرجال،مشروعةلكنها

واللهوالحكمة-صحيحهفيمسلمرواه@االموتنذكركم

نهيفيأعلم-
النساء

ذلكعن
الصبر.وقليلاتفتنةأنهنهي

قبرهيزوربمنالميتيشعرهل
(3)

يز@رونهبالنمينيشعرالميتهلرسالته:فيالسائليقولس:

المقبرةدخوليكفيأمالقبرأملمقوفالوالواجبوهلةالمقبرةفي

الله؟كمأفادأفيدوناةفقط

ج
السلفبعضقالوقدبصأعلكلاللهبزان@4الميتمنالشكواة

(2)

(3)

صإ71(.نخريجهسبق

.(20)صتخريجهسبق

1/2)الدربعلىنورفتاوى 76-2 77).



ه-
@لقبورلمحتنةمن@لتحنير

السنةولكنأعلم،فسماواضحىدليلعليهليسولكنبذلك،

مةمعلو
@افنقول:عليهم،نسلموأنلقبورازيارةشرعيةفي

السلإم
لنااللهنسأللاحقون،بكماللهشاءإنوإنامؤمنينقومدارعليكم

يرحمولكم،لنااللهيغفرالعافية،ولكم
مناالمستقدمينالله

ينلمستأخراو
@ا

دليلإلىيحتاجهذايشعرلاأويشعركونهوأمامشهوع،هخاصل

لمأمشعريضرنالاولكنثوتعالىسبحانهأعلمواللهواضح،
ندعووأنالقبور،ورنزأنلنافيستحبالسنةنفعلأنعلينايشمعر،

لناأجرهذالأنةبنايشعروالمولولهم
لهمفدعاؤناوينفعهم،

الموتذكرفيهاولأنأجرا،فيهالأنتنفعناوزيارتناينفعهم،

له،بدعائناأيضا،بذلكينتفعوالميتبها،فتنتفعالاخرةوذكر

له،واستغفارنا
بذلك.الميتفينتفع

فلاالقبرعلىوقفإنواسيفيهمافاكالقب@،عل@سالوقوفأما

علىوقففإذاكفى،وسلمالمقبرةحافةعلىوقفوإنبأس،

@اوقال:القبورطرف

المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

لنااللهنسأللاحقون،بكماللهشاءإنوإناوالمسلمين،
ولكم

.(24)صتخريجهسبق(1)



@لتبورلتتةمن@لتحنير

ت5

يرحمالعافية،
لماوالمستأخرينمناالمسثقدمينالله

(1)

هذا،كفى

يصلفكونهوأتم،أفضليكونأخيهقبرأوأبيه،بقبراتصلوإن

السلامويقولعليه،يقفصديقهأويبه،قرأوأبيهأوأنجيهقبرإلى

الله،ورحمكلكاللهغفروبركاته،اللهورحمةفلانياعليك

وأكمل.أفضلاوهذطيب،هاونحوحسناتك،وضاعف

الأضرحةا@الرحال!شد
(2)

الأضرحةإلىالرحاليشدونالناسمنكثيرالسائل:يقولس:

قضاءأومرضاهمشفاءالأمواتمنأهلهاسائلينالصالحينوقبور

والذبلئح،النذ@رالأضرحةهذهلأصحابويقدمونحوائجهم،

لقضيةاوهذهأعمال،منلكذشابهومابهمويستغيثونلهمويدعون

الاراءفيهااختلفت

عباداالأضفيلثهإنيقولون:العملبهذايقومونفالذين

هذاإنيقولون:العملهذاينكرونوالذينأجلهم.منالدعاءيستجيب

منمزيذاتلقواأنفنرجوالملةمنلصلحبهومخرجصريحشرك

.(24)صتخريجهسبق(1)

2/6)الدربعلىنورفتاوى(2) 91-1 77).



هت
@لقبورفتنةمن@لتحنير

ويرضا@يحبهلمااللهوفقكمالموضوع.هذا@زواياجوانبعلىالضوء

ج:
إلىالرحالشدوهوجذاوعظيمجدامهمالسؤالهذا

أصحابمنالمرضىوشفاءالحاجاتقضاءلطلبالأضرحة
وتقديملهم،والنذربهم،والاستغاثةلهم،والدعاءالقبور،
ذلك.ونحوالذبائح

منالصحيحعلىيجوألىاف@للقبوااةياال@دلمج@الاحالش@أما

لأنهةالعلماءأقوال
فيوالأصلالشرك،إلىوسسلةولأنهممنوع

تشددالاالصحيح:الحديثفيوالسلامالصلاةعليهقولههذ!

لماهذاومسجديالحرام،المسجدمساجد:لثلاثةإلاالرحال

يعني
الأقصىلأ@اوالمسجدالمدينةفي!@جمالنبيمسجد

(1)

الثلاثةفهذه

لاسواهاوماوالسلام،الصلاةعليهالنبيبنصالرحالإليهاتشد

ذلكفيويدخلالمساجد،بقيةذلكفيفيدخلالرحال،لهتشد

إلىالرحاللشدلاكانتفإذاأولى،بابمنالأضرحةأيفما
الرحاللهاتشدالتيالبقاعمنفغرهاالبقاعأفضلوهيالمساجد

ذلكونحوبهاللمدفونالنذرأجلمن
يمنعأولىبابمن

شد

إليها.الرحال

.(19)صتخريجهسبق(1)



ثتنةمنالعدير

@5-

اةيال@حالال@ش@يمتح@الباباه@فيمالكلما،نصعأقوالأول@

قالكماسنةالقبورفزيارةالرحل،شدبدونتزارنماي@@لقبوا،

داالآخر@تذكركمفإنهاالقبور@ازورواالنبي-لمجيده:
(1)

السنةفمن

خاصةللرجالوالرحمةبالمغفرةلأهلهاوالدعاءالقبورزيارة

@افإنهافقال:القبور،بزيارةأمر@ك@ي@أالرسوللأنةالنساءدون

@االموتتذكركم

دا.ةلاخراكمتذكرفإنها@الفظ:وفي

@ايقولوا:أنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمكروكان

السلام

لأحقون،بكماللهشاءإنوإناالمسلمين،منالديارأهلعليكم

@االعافيةولكملنااللهنسأل
(3)

الصلاةعليهالبقيعأهليزوروكان

الرحالبشدأمابالمغفرة،لهمويدعوعليهبمويترحموالسلام

المساجدلزيارةتشدلاكماالقبورلزيارةالرحالتشدلافلأ،

لثلاثة.اغيرلأخرىا

منح@ف@خابالميتالىستكاثة9الميتحكا،الرحالبش@قصد@إفا

أتىأوالرحل،شدبدونهذافعلولوالمسلمين،بإجماع.@@يط

(1)

(2)

(2)

.(28)صتخريجهسبق

.(20)صتخريجهسبق

.(24)صتخريجهسبق



هت
@لتبورثتةمن@لتحنير

أولهاينذرأوبهايستغيثالرحلشدبدونالمساجدفيالتيالقبور

تفريجأوالمرضىشفاءأوالحاجاتقضاءيسألهاأولهايذبح
شركهووهذاظاهرا،وشركاعظيفامنكراهذاكانالكروب-

هذايفعلوناكانوحيثلجاهلية،اشركلأولينا
مع

لأموات.ا
لهموتنذربهمفتستغيثبالىمو@تتشر@الجاهليهفحاننة
ماويقولون:الله،عندشفعاؤناهؤلاءويقولون

إلآنعبدهم

القرانفيوتعالىسبحانهذلكحكىكمازلفى.اللهإلىليقربونا

ولالمجعهرلايضرهممااللهبرتمنويعبدوت@الوقال:الكريم،

)تلبقوله:عليهماللهفرد.@اللهعندشفعؤناهنركويقولوت
شكوستخنل!الازكافىولاالشنؤتفىيغلملالماأدثهأتنئوت

لهنحلصحاالله)فاغبدسبحانه:وقال8،،1أيونس:@هويشركوتعئا

دأقر@دونهاتخلأتلانذلى@قالصزالذينلنهألاالذلىا

مايقولون:يعني@زلفئاللهإل@لحمربونآإلآنغبدهتمما
إلانعبدهم

بتنهريحكمالله)إنله:بقوعليهماللهفردزلفى،اللهإلىبوناليقر

@فار@وبهذبهومنيفدىلااللهإنيختلفوهمتفيههئممافى
2-3،.مر:لزاأ

والضراعةبالدعاءإياهمعبادتهمأنوتعالىسبحانهفبثن
أنذلك،ونحوالقبورعلىوالسجودوالنذروالذبحلاستغاثةوا



@لقبور@تنةمن@لتحذير

ت5

لاهذاوأنوالضلال،الكفرهوهذاوأنبالله،الشركهوهذا

اللهعندشفعاؤهمأنهمزعمهموأنيضرهم،بلينفعهم
وزعمهم

والاستغاثةالأمواتدعاءلأنةباطلزلفىاللهإلىيقربونهمأنهم

منيدنيولااللهإلىيقربلابالأشجارأوبالأصنامأوبالأموات.

ويبعدالنارويوجبغضبهويوجبرحمتهمنيباعدبلرضاه،

بالتهيشرك)منالعظيم:كتابهفيوعلاجلا@دهقالكماالجنة،عن

حرمففد
أضار@مقللظنميهتوماالنارومآولهلجنةاعلت@الله

ماويغفربهءيثركأنيغفرلاالله)إنسبحانه:وقال2،،7المائدة:أ

1النساء:أديشذ@ولمنذلثبرت يغفرلاأنهسبحانهفبين1،6

معلقالشركدونفمايشاء،لمندونهمايغفرولكنالشرك

ماتواإنأصحابهعذبشاءوإنسبحانهغفرهشاءإناللهبمشيئة

وكذلكصاحبه،عليهماتإذايغفرفلاالشركوأماالتوبة،قبل

لحبلىأشركوأ)ولؤسبحانه:اللهقالكماالأعماليحبطالشرك

لم@(.الأنعام:أ@ويعملونكالؤأناعنهر

منلكيواللهالثبادةبكضفاص@4مكنا@الش@9
أوأوخوفدعاء

فالذيذلك،ونحوصومأوصلاةأونذرأوذبحأوتوكلأورجاء

يشفعونأنهميزعمأولهمينذرأوبهميستغيثأوالأمواتيدعو

بسواء،سواءالأولينشركفعلقدزلفىاللهإلىيقربونهأوله



هت
@لقبىرقةمن@لتحنير

وجلعزبالئهشرككلهوالنذور،بالذبائحإليهمتقربإذاوهكذا

وتحذيربطلانهوبيانإنكارهالعلمأهلعلىيجبمنكروكله
العامة

ذلك.من

الجاهليةفيوأشباههجهلأبوفعلهالذيالشركنفسهووهذا

مع
أصنامهممعالأولينشركهووهذاومناة،والعزىاللات
هذاأنالعامةيظنأنالمصائبومنمكان،كلفيوأزلامهم

دين

ذلكعلىيسكتوأنبى،قرهذاوأن
العلمإلىينسبمن

فإذاعظيما،ضرراالعامةيضرهذافإنالأمر،هذافيويتساهل

أنهالعامةظنالشركهذاينكرولمالعلمإلىالمنسوبسكت

عليه.واواستمرعليهافبقوبىقروأنهدينوأنهجائز

وإنكارالبدعدانكاربالثهالشركإنكارالكلكلن@لا@عل@يفالو@جب

ماكلإلىالعامةوتنبيهذلك،منوالتحذيرالمعاصي
حرم

الله

دونه.وماالشركمنيحذروهحتىعليهم

شفا،طلب@مو@تباكوالىستكاثةمواتاك4حكاأنايبولىش@ولى

كثيريفعله.وماجل،4عزباله@الش@هوهخاأنالمح@،وطلبضالم@

النبيقبرعندالناسبعضيفعلهكماالقبوربعضعندالناسمن
عندالناسمنكثيريفعلهوكماالجهلة،بعضمنالحجأيام!لمج

قبوروعندمصرفيالحسينقبروعندمصر،فيريالبفالسيدقبر



@لقبورثتنةمن@لتعنير

ت5

القادرعبدالشيخقبرعندالناسبعضيفعلماوهكذاأخرى،

منبعضمنالبيتأهلقبورعنديفعلماوهكذاالمجيلاني،

عربيابنقبرعندوهكذاالشيعة،وغيرالشيعةمنيزورونها

اللهإلايحصيهالابلدانفيأخرىقبورعندوهكذابالشام،

عز

العلمقلةبأسبابهاخههعطكل9شرهاط@ر@ع@تالبلية

العلمأهلبجميعأهيبوإنيالخطير،الأمرهذاعلىينبهمنوقلة

منالناسينذوراوأناللهيتقواأنمكانكلفي
وأنالشرك،هذا

منهيحذروهم

ويبينوا@هم
قالكماوحده،اللهحقالعبادةأن

ه،،الفانحة:أ@تعيصل@وإياكنغبد)إتاكسبحانه:

3،،2الإسراء:أ@إثاهإلالقبدلأالأرئكوقفئ@)وجل:عزوقال

شئآ@تمثركوأ@م@ولاأدئهواغبدوا@)وتعالى:سبحانهوقال

لتهألاافي،الدلروتهنحلصحاألله)فآغبدوجل:عزوقال6،،3النساء:أ

ف@!دئهآلمش@د)وأنسبحانه:وقال(4-3الزمم:أ@لصن@قاالذين

الجن:81(.أ@صدا@ئذعواءالله

وحده،دلهالعبادةإخلاصوجوبعلىتدلاتكثيرآياتفي

الأحجارأوالأشجارمندونهمنأحديدعىأنأبدايجوزلاوأنه

اللهحقفالعبادةذلك،غيرأواكبالكوأولأصناماأواتلأمواأو



هت
القبورف@نةمنالتحنير

الصالحينولاالأنبياءولاالملائكةلاسواهلأحدوليستوحده

وحده.اللهحقالعبادةبلغيرهم،ولا

باللهالشر@منيوهىوين@حين@مالناساليكلم@ابكث@سلوال@

فىناولقذ@مالوسبحانه:قالكماح@9.4اللهعبادةإل@ويوج@وهم

6،،3النحل:أ@الطعوتو)تجتنجوااتجدو)الدهأترسولاأفةل@

أنل!4@لؤحى!إلار@ولمنقبلثسناز@تناومامالووجل:عزوقال
ى.أخراتكثيراياتفي5(،2لأنبياء:ا1@وفاغبدونأنالآإله!لا

لمعاذوالسلاءالصلاةعليهالنباييىقالوق@
رضي

أتدري@اعنه:الله
ورسولهاللهقلت:الله؟،علىالعبادحقوماالعبادعلىاللهحقما

شيئا،بهيشركوالايعبدوهأنالعباد،علىالله@احققال:أعلم،

فهماشيئا@ابهيشركلامنيعذبألااللهعلىالعبادوحق

الله:علىالعبادوحقالعبادعلىاللهحقحقان:

أنعليهميجبعطييحق9ضامغت@حقف@و4عبادعل@اللهح@اما

الجنظقتومامالوسبحانه:قالكمالأجلهخلقواوقديؤدوه

والحمار،الفرساسمبابوالسير،الجهادكتابالبخاري:رواه(1)

منأنعلىالدليلبابالإيمان،كتابومسلم:)6582(،رقم

.(30)رقمالجنة،دخلالتوحيدعلىمات



@لتبورفتةمن@لنعنيو

ت@

1الذاريات:أ@ليغدونإلآواقيلنمى أجلهمنالرسلأرسلوالله5،6

حقههذاوحده،اللهيعبدواأنلعباداعلىفوجبتقدمكما

أداؤه.فعليهمعليهمفرضهحقعليهم،

اينتهووأنسوله،@،بهالهام@ماصلا4دفيأنصذل@وعلي@م

هذاكلورسوله،عنهاللهنهىعما
وتعالى،سبحانهلهالعبادةمن

لهوإخلاصااللهوجهابتغاءالمحارموتركالفرائضوأداء

ومنعبادتهمنذلككلسبحانه،
وتعظيمه.طاعته

فمنص@ء،4وجودوإحسانتفضلحقاف@ياللهعلىالكبادحقأما

والهدىلإيمانوالتوحيداعلىيجازيهمأنهنهصاحساوجودهمهكر

فضلهمنوهذاالنار،عذابمنويقيهمالجنةيدخلهمبأن

وعطوأالذدروءامنما)إنسبحانه:يقولكماوعلا،جلياحسانه

جننتىفىالمنقيئ)إن8،،تألقمان@افعيمجنتالتمالصخلخت

5،.4الحجر:أ@وغيونجئتفىالممين)إث7(،1الطور:أ@ونعيص

يخصوهوأنوحدهاللهيعبدواأنالإسلامأهلعلىفالواجب

عزبالنهالشركيحذرواوأنالله،دينفييتفقهواوأنبالعبادة،

ينتقضبلتنفعلاالشركوجودمعالإسلامدعوىفإنثوجل

علىفوجبويبطله،لإسلاماينقضفالشركبالله،بشركهإسلامه

دينفييتفقهوأنإسلامهيحققأنللإسلامينتسبمن
أنوالله



ء-
@لقبورثننةمنللحنير

إسلامهلهيبقىحتىوجلعزبالثهالشركأنولمندينهيحفظ

دينه.لهيبقىوحتى

صانسجنمنالمكلفينمنضال،ئ@لصلعل@كل@حخايجب@

وعجموعرب
محمدبهجاءلماينقادواوأنوحده،اللهيعبدواأن

اللهلأنةالأنبياءوخاتمحفااللهرسولفهووالسلام،الصلاةعليه

العربومنلإنمسواالجنمنجميعالأرضاأهلإلىبعثه

اينقادووأناللهيعبدواأنعليهمفيجبلأمم،اسائرإلىوالعجم

اللهقالكماوالسلام،الصلاةعليهمحمدرسولهبهجاءلما

إل@غألئهرسولإفئالئاكلىجأئها)دلنبيه:اامزسبحانه
1الأعراف:أصا@و إلاأفسقنك)وقآسبحانه:وقال8،،5

)وماوجل:عزوقال2،8أسبأ:ومجذجما@بشيرائلناس@افة

1لأنبياء:ا1@لقعنمينرخمةلاازسلتف! 0.،7

والعجمالعربومنوالإنسالجنمنللجميعالثهرسولفهو
الجنومنالأرضأهلوجميعوالفرسوالنصارىاليهودمن

اللهيعبدواأنجميعاعليهموالإنس،
بالعبادةويخصوهحدوهويو

لاوميتاولاشجراولامرسلانبتاولامقرباملكالامعهيعبدواولا

ذلك.غيرولاوثئاولاصنما

أيضاوعليهم4،سياماصلن4دبالكبادةالهيغصواانعليصمبل



@لقبورتتةمنتحنير

ت5

وأنوالسلامالصلاةعليهمحمدالنبيبهجاءلماينقادواأن

قالكماوطريقته،هديهعنيخرجواوألابينهم،فيمايحكموه

صتئيؤمنوتلاورئك)فلاالعظيم:كتابهفيوتعالىسبحانه

ساحرجاأنف@هغلامجدوأفىثمطنهضليماشجريحكموك

أطيعؤا)قلسبحانه:وقال5،،6النساء:أدتمتليما@وويسلموأقضثت

وإنئهقترئاوعلي@محملماعلتهفإنماتوتؤأفإتألرسبولوأطيعوأالله

@يى5،4النور:أ@اقمببائبلغإلاالرشولعلىوماتفتدوأتطيعوه

وهروعزبهمنوأبمئذجمت@لافاوجل:عزويقولوالسلام،الصلاة

@المفلحوتهمأؤلحكمعه،أنزلالذىالئورواتبعوأونصمروه

1الاعراف:أ 57).

الصلاةعليهمعم@النبيههأتباءهمالايةتوضحعصمافالمفلعون

دينعنخرجواالذينأمايالسلاء@
لمووالسلامالصلاةعديهمحمد

همفأولئكيصدقوهولملشرعهينقادوا
همون،لخاسرا

وهملكون،الها
وهملونلضاا

كان.جنسأيصنون،فرلكاا

ت@@ألله!رسولإفىالاسىيأئها)قلسبحانه:وقال
ويميتيخعهوإلاإلهلاوالأزضالشئؤتملىل@ائذىصا

و@لمحشهءبألئهيؤمفاتذ@الا"ىالنبىورسولهبألتهئامنوأ

1الأعراف:أ@وتقتدوتغلعث@وائبعوه الهدايةوجعل8،،5



كات
@لقبورثتتمن@لتحير

فهوجم@يدهمحمدشريعةمنخرجمنأنعلىذلكفدلاتباعه،في

المهتدي.غيرالضالوهوالخاسر

إخلاصوفي!@لمجاللهسولاتباء،فيهاوالنجاةالصلاء4فالصاية

رسولهبهاجاءالتياللهشريعةتحكيموفيوحده،دلهالعبادة
والسلام.الصلاةعليهمحمد

له،خلاصا؟4اللهتوحي@مكلالجميععله@الواجبأنيكلموب@خا

وأناللهبعبادةشعوبهاتلتزموأناللهتعبدأنالدولجميعوعلى

تدع
ما

الدوللجميععاموهذاوالباطل،الشركمنعليههي

لناس.اولجميع

ئحبو،@أعطكلمحلي@كلالواجبدلإسلاءالمنتسبينهالمسدمينودحن

ايعظمووأنالله،دينحقعليهمفوجباللهدينإلىانتسبوالأنهم

عمايصونوهوأناللهدين
حرم

وحدهدثهالعبادةيخلصواوأنالله،

بالانتساب،لاحفامسلمينيكونواوحتىإسلامهميتحققحتى

حفاإسلامهميكونأنيجببلينفع،ولايفيدلافالانتساب

النبيواتباعونهيهأمرهولعظيملهوالإخلاصوحدهاللهبعبادة
لاالتيالأخرىالأممعلىويجبوالسلام،الصلاةعليهمحمد

منوغيرهموالمجوسوالنصارىاليهودمنللإسلامتنتسب

لاالتيالأممجميع
عليهموالسلام،الصلاةعليهمحمداتتبع



@لتبورتنةمن@لتعنير

ت5

للشرعينقادواأنجميغاوعليهموحده،اللهيعبدواأنجميعا
ذلكجميغاعليهموالسلام،الصلاةعليهمحمدبهجاءالذي

عليهمحمدابعثوالثهلذلك،مخلوقونبذلكمأمورونلأنهم

فلاوالإنس،الجنمنالأرضأهلجميعإلىوالسلامالصلاة

لأحديجوز
منهم

والسلامالصلاةعليهمحمدشريعةعنيخرجأن
كان.منكائنا

حولولاالدين،فيوالتفقهوالتوفيقالهدايةللجميعاللهنسأل

بالئه.إلاقوةولا

المصطفىقبرلزيارةإنشاءالسفرحكم
(1)

الطريقةوماالرسول-بخيدةقبرلزيارةالسفرإنشاءحكمماس:

ةلسلاموالصلاةاعليهقبرهيارةلزعيةلشرا

بسمج:
عننهى@لمجي@!الرسولدله،والحمدالله

يعنيالرحال-شد

النبيومسجدالحرام،المسجدفقط:مساجدلثلاثةإلاالسفر-
لأقصىاوالمسجدع@يده،

(1)
2/7)بازابنالشيخسماحةفتاوىمجموع 6،27 63).

.(19)صتخريجهسبق(2)



هت
@لقبورثتتمن@لتحنير

المسلمعليهيصليولكنخاصضجلهكحالال@يش@فلاقب@4أما

إليه،الرحاللشدحاجةهناكوليسمكان،كلفيعليهويسلم

فيأوالطائرةفيوأنتبيتكفيوأنتعليهتصليأنوبإمكانك
ييسروالثهعليه،وسلمصلاللهمعليه،وتسلمتصليالسيارة

والسلام:الصلاةعليهيقولالأمر،
صلاتكمفإنعليوصلواد@

كنتمحيثتبلغني
الحاجةفماميسر،أمرهذادلهوالحمدلما

عشرا،بهاعليهاللهصلىواحدةعليهصلىومنالرحال؟لشد

بوعليهسلمومن
عشرا.بهاعليهاللهسلماحدة

تصليأنتستطيعالمسج@فيهاالصلاةكنجلينةالم@ناتاكالحن
ةلزيارباتستقلفلاالمسجد،لزيارةتبعحينئذالقبرزيارةلأنعليه

زيارةأجلمنالرحالتشدولكنالقبر،أجلمنالرحالوشد

تبعوالقبرالمسجد،
لهذهإلاتشدلاالرحالأنفالحاصللذلك،

النبيقبرحتىأبداالقبورمنلقبرتشدولافقط،الثلاثةالمسماجد
المسجدفيليسوالقبرنفسه،للمسجدالرحاليشدولكنإ،لمج

عائشةبيتفيالقبرإنما
رضي

عنها.الله

.(3اصإتخريجهسبق(1)



@لتبورفتنةمن@لتحفير

ت5

لقبرههولي@دهجمدثه@رسولمسجديارةلزالسفر
(1)

الأولياءقبورمنوغيرهع@النبيقبرلزيارةالسفرحكمماس:

ةوغيرهملحينلصاوا

الناسمنغيرهقبرأوالنب@مي-لمج@!قبواةأيابقح@السف@يبيألاج:

النبي-لمجي@!:لقولالعلماء،قوليأصحفي
إلىإلاالرحالتشدلا@ا

ومسجديام،الحرالمسجدمساجد:للالة
والمسجدهذا،

لمالأقصىا
(2)

عليه.متفق

1لمنوالمشهوء 1 أنالمدينةعنبعيدوهوالنبيم-لمجي@!قبراةأياد1

الشريفالقبرزيارةفتدخلالنبويالمسجدزيارةبالسفريقصد

لذلك.تبعاالبقيعوأهلوالشهداءوعمربكرأبيوقبري

القبرنيةأمااستقلالا،يجوزلاماتبعايجوزلأنهأجانو@صما@ن4

معتجوزفلافقطبالزيارة
يحتاجلاقريباكانإذاأماالرحال،شد

فلاسفراالقبرإلىذهابهيسمىولارحالشدإلى
ذلك،فيحرج

وقربة،سنةرحلشددونمنصاحبيهوقبر!لمجقبرهزيارةلأن

قبورزيارةوهكذاالبقيعوأهللشهداءاقبورزيارةوهكذا

(1)

2)

7)2/367،بازابنالشيخفتاوىمجموع 64).

.(19)صتخريجهسبق



هت
@لقبورتنةمن@لتحنير

لقولالرحال،شدبدونلكنوقربةسنةمكانكلفيالمسلمين

النبيءيخحده:
فيمسلمأخرجهلآخرمدااتذكركمفإئهاالقبورزوروا@ا

يقولوا:أنالقبورزارواإذاأصحابهيعلمو!ون كالمج@هصحيحه

@ا

شاءإنداناوالمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

لماالعافيةولكملنااللهنسأللاحقون،بكمالله
(2)

أيضامسلمأخرجه

في

سنةالنبويالمسجد
(3)

زيارةمنالحاجيتمكنلمإذاتهاالحجاجبعضيعتقدس:

هذافهلينقص،حجهفإنالنبويالمسجد
صحيح

ث

تعلقلهاوليساجبه4وليستسنةالنبوجماللمسج@اةياالةج:

جميعفيالنبويالمسجديزارأنالستةبلبالحج،
ولاالسنة،

إلىإلاالرحالتشددالاع@ي@:النبيلقولالحجبوقتذلكيختص
والمسجدهذا،ومسجديام،الحرالمسجدمساجد:ثلاثة

.(20)صتخريجهسبق

.(24)صتخريجهسبق

2/7)بازابنالشيخفتاوىمجموع 6،67 67).



@لقبورتتةمن@لتحفير

ت5

الأقصى،
(1)

خيرهذامسجديفي@اصلاة:!جملهولقوعليه،متفق

الحرامالمسجدإلاسواهفيماصلاةألفمن
لما

(2)

عليه.متفق

شرعالنبيكلالمسج@أ@اواكا
ثمركعتينالروضةفييصليأنله

رضيوعمربكرأبيصاحبيهوعلىىلمجي@!النبيعلىيسلم
الله

كماعنهما،
المدفونينعلىللسلاموالشهداءالبقيعزيارةيشرع

كانكماعليهموالترحملهموالدعاءوغيرهمالصحابةمنهناك

لوا:يقوأنلقبورازاروااإذبهأصحايعلموكانيهورهم،لجمالنبي

@ا

شاءإنوإناوالمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

لماالعافيةولكملنااللهنسأللاحقون،بكمالله

عنهروايةوفي

@ايرحمالبقيع:زارإذايقولكانأنه-لجز
مناالمستقدمينالله

قد@االغربقيعلأهلاغفرللهماوالمستأخرين،

1)

(3)

.(19)صتخريجهسبق

مكةمسجدفيالصلاةفضلبابالجمعة،كتابالبخاري:رواه

الصلاةفضلبابالحج،كتابومسلم:)0911(،رقموالمدينة،

.(1394)رقموالمدينة،مكةبمسجدي

.(24)صتخريجهسبق

.(24)صتخريجهسبق



هت
@لقبورثتتةمن@لتحنير

ويصليقباءمسجديزورأنالنبوجماالمسج@أ@الممةايضاويشه@
فيهويصليسبتكليزورهكانع@ي@هالنبيلأنركعتين،فيه

فأحسنبيتهفيتطهر@امنوالسلام:الصلاةعليهوقالركعتين.

كعمرقا(كانفيهفصلىمسجدقباءأتىالطهورثم

المساجدأماالمنواة،المحينةفيهاتز@االتيههالمو@ضحهيهاه@4

بعضيذكرالتيالمواضعمنوغيرهاالقبلتينومسجدالسبعة

عليه،دليلولالذلكأصلفلازيارتهاالمناسكفيالمؤلفين

ليوواللهالابتدل.دونالاتباعهودائماللمؤمنوالمشروع
التوفيق.

عليه؟يسلممنقبرهفيالرسوليسمعهل
(2)

يسمعههلعليهويسلمليصليجم@!النبيقبرعندأحدجاءإذاس:

لا.أمشركالعقيدةهذهوهلوير/5؟

(1)

(2)

قباء،مسجدفضلبابالمساجد،كتابالنسائي:رواه

فيجاءمابابالصلاة،إقامةكتابماجه:وابن)996(،رقم
.(1412)رقمقباء،مسجدفيالصلاة

2/7)بازابنالشيخفتاوىمجموع 6،47 66).



@لقبورثتتةمن@تحمير

ت5

فيبالصلاةيبدأأن!@لمجسولالهمسبد@هةاإتللمسلكلالمنتمهوءج:
فيذلكيكونأنأمكنصاذاوالسلام،الصلاةعليهمسجده

ويقفع@حالنبيقبرإلىيتوجهئمأفضل،فهوالشريفةالروضة

وعلىعم@اللهرسولعلىيسلمثمصوتوخفضبأدبأمامه

رضيصاحبيه
عنهما.الله

رضيةي@ه@نبيههعنجيدبسن@د4دانبوج@نخ@ق@9
النبيأنعنهالله

ما@دقال:
من

عليهأردحتىروحيعلياللهردإلاعليئيسلمأحد

السلام
علىالحديثبهذاالعلمأهلمنجماعةاحتجوقدداأ

وقالروحه،عليهردتإذاعليهالمسلمينسلاميسمعأنه-سي@!

فيهوليسذلكفيصريحاالحديثهذاليسالعلمأهلمناخرون

ظاهربلقبرهعندعليهسلمبمنخاصذلكأنعلىدلالة

الصلاةعليهعنهثبتوقدعامة.المسلمينجميعيعمالحديث

عليئفأكثرواالجمعةيومأيامكمأفضلمنإنداقال:أنهوالسلام

عليمعروضةصلاتكمفإنفيهالصلاةمن
الله،رسولياقالوا:دا

اللهإن@اقال:أرمت؟وقدعليكصلاتناتعرضكيف
حرم

زيارةبابالمناسك،كتابوأبوداود:)4341(،برقمأحمدرواه(1)

.(2041)قمرر،لقبوا



ه-
@حمبورتنةمنالتحير

والنسائيداودأبوخرجهالأنبياءداأجسادتأكلأنالأرضعلى
ملائكةدتهإن@اجم@ميه:قولهوسبقحسنبإسنادماجهوابن

السلامأمتيعنيبلغونيسياحين
لما

أنهعلىتدلمكن@افيها4جاما@@كخاديثف@4
@
@
صلاةيبلغم

أنهفيهاوليسوسلامهم،عليهالمصلين
يسمع

أنيجوزفلاذلك

يسمعإنهيقال
هذهفإنعليه،يعتمدصريحصحيحبدليلإلاذلك

اللهقالوقدمجالفيهاللرأيليستوقيفيةوأشباههاالأثعور

لالئهتؤمنونكننمانوالرسولاللهالىفردوهشئءفىننزغنمفإن@سبحانه:

1النساء:أتآوللا@وأخسنضئرلكذالأخرواليؤس هذهرددناوقد5،9

يدلمانجدفلمالصحيحةالستةصالىالعظيمالقرآنإلىالمسألة

الدلالةالسنةفيدانماوسلامهمالمصلينمج@ي@أضلاةسماعهعلى

الملائكةبأنالتصريحبعضهاوفيذلك،يبلغأنهعلى
التيهي

(1)

(2)

فضلبابالصلاة،كتابوأبوداود:)92751(،برقمأحمدرواه

إكثاربابالجمعة،كتابوالنسائي:)7401(،رقمالجمعة،يوم

إقامةكتابماجه:وابن)4731(،رقمالنبي-@ر،علىالصلاة

.(1085)رقمالجمعة،فضلفيبابالصلاة،

.(31)صتخريجهسبق



@لتبورفتنةمن@لتحفير

ءت

أعلم.سبحانهواللهذلكتبلغه
الآياتفيوليسلهأصللافهذاعليهالمسلميرى!المجكونهأما

يعلملاوالسلامالصلاةعليهأنهكماعليه،يدلماوالأحاديث

منهميحدثماولاالدنياأهلأحوال
صلتهانقطعتقدالميتلأن

وماذلك،علىالأدلةتقدمتكمابأحوالهموعلمهالدنيابأهل

يذكرهوماالمناميةوالمرائيالحكاياتمنالبابهذافييروى

علىواطلاعهبينهمحضوره-لمجيا!منالتصوفأهلبعض

الصلاةعليهبمولدهالمحتفلينبعضيذكرماوهكذاأحوالهم،

بينهمحضورهمنوالسلام
زيجوولالهصحةلاذلكفكلة

سبحانهاللهكلامفيمحصورةالشرعيةالأدلةلأنعليه،الاعتماد

رسووكلام
اءلآراأماالمحقق.العلمأهلوإجماع@يخي@هله

فيمجاللهافليسوالأقيسةوالحكاياتوالمنامات
الباب،هذا

شيءإثباتفيمنهاشيءعلىيعتمدولا
وليواللهذكرنا،مما

والهمحمدنبيناعلىاللهوصلىالوكيلونعمحسبناوهوالتوفيق

الدين.يومإلىبإحسانوأتباعه



هت
ر@لقبولمحتنةمن@لتحنير

تعالىقولهمعنى
(1)

وكجاأنفسهخظلموأذأنفخإ)ولؤ

@الرسو@لملهصو)شتغمربراللهفأشتغفروأ

ائئةيإذتإلا@طلحزسولمنأزسقنا)ومآتعالى:اللهقالس:

لهصو)شتغمربراللهفأشتغفروأجايركأنفسهخظلموأإذأنفخولؤ

فئزحيمادؤآبااللهلوجاير(ألرسول@
يحكموكحتئيؤمنوتلاوربكفلا

ويسفمو(ئضاقضئتحرجانفسهغلايجدوأفى(ثخفيماسثجر@هض

6،41النساء:ألتمتليئا@ المسلمينبعضأنهو:والسؤال6،5

الرحالويشديف@بأنالمسلمعلىحرجلااتهالايةهذهمنيأخفون

هذافهلقبر@فيوهوله-@يدهيستغفرأنيسألهالرسول-لمجي@إةقبرإلى

صحيحالعمل
جاءوكاللغة:فيجاءوكمعنىوهلتعالى؟قالكما

ستةيحكملمإذاالإسحمعنالمسلميرتدوهلةموتكفيأمحياتكفى

الدين؟علىأمالدنياعلىالتشاجروهلإ؟لماللهرسول

إذاإليهالمجيءعلىالأمةحثفيهاالكريمةالآيةهذهج:

منأكبرهوفيماوقعواأوالمعاصي،منبشيءأنفسهمظلموا

لهميستغفرحتىنادمينتائبينإليهيجيئواأنالشرك،منذلك

(1)
.(975)3/969،بازابنالشيخفتاوىمجموع



@نتبررلتنةمن@لتحدبر

ت5

فيإليهالمجيءالمجيء:بهذاوالمرادوالسلام،الصلاةعليه
اليعلنوإليهيأتواأنإلىوغيرهمالمنافقينيدعووهو!،لمجحياته

أنوالسلامالصلاةعليهمنهويطلبواالله،إلىورجوعهمتوبتهم

)ومآقال:ولهذاالهمأحويصلحوأنبتهم،تويقبلأناللهيسأل

.(64النساء:أ@ألفةيإذتلطآعإلازسولمنأزسلنا

يعنيالة(بإذنتحونإنمالالاس@فطاعة
الكونيلإذنا

فياللهيأذنلمومناهتدى،هدايتهوأرادلهاللهأذنفمنالفدري،
يشألملموماكاناللهشاءماسبحانه،بيدهفالأمريهتد،لمهدايته
9،.2التكوير:أ@الفلمينربآللهيشالأأن)وماتشابرنإيكن

عيهاالش@نالإتأما
يهتدوا،أنالثقلينلجميعسبحانهأذنفقد

منهموأراد
ألتاس)يأيخالى:تعاقالكمابه،هموأمرشرعاذلك

مخليبينأدله)يريد@سبحانه:وقال1،،2البقرة:أ@رئبهماعبدو(

عليزوأدلةعلئكغويؤبق@ممنألذجتسننويهدي@ئم

أنفسهخظلمو(إذأنفغ)ولؤقال:ثم6(،2النساء:أصيهر@

مجرلانادمينتائبينأيو)شتغصربر@اللهفأشتغفروأجايرك
د

لمغفرة،بالهمدعاأي:@ألرسوللهمى)و)شتغمر%قول،

4،.6النساء:أزحيما@تواجماالله)لوجابرأ

اليعلنوللرسول-لمجي@ايأتواأنعلىللعباد-أيلهم-حثفهو



هت
@لقبورثتتةمننيرت@@

عنده
يظنهإكمالمجوفاتهبعدالمرادوليسلهم،اللهوليسألتوبتهم

مشروع،غيرالغرضلهذاموتهبعدإليهفالمجيءالجهال،بعض
منإليهاوصلأوالمدينة،فيكانلمنعليهللسلاميؤتىوإنما

أتىفإذاذلك،ونحوفيهوالقراءةبالمسجدالصلاةلقصدخارجها
يشدلالكنصاحبيه،وعلىلمجو!الرسولعلىسلمالمسجد

وتكونالمسجد،أجلمنبلفقط،القبرزيارةأجلمنالرحل

تابعةعنهمااللهرضيوعمرالصديق،وقبرع@يده،لقبرهالزيارة

مساجد:ثلاثةإلىإلاالرحالتشدلالا:@@لهلقوالمسجد،لزيارة

لأقصىلمااوالمسجدهذا،ومسجديالحرام،المسجد
(1)

متفق

صحته.على

النبويالمسجدإلىوصلمتىولكنالاحال،إلي@اتش@لىفالقبوا
يشرعفإنه

اللهرضيصاحبيهعلىويسلمغ@يلى،عليهيسلمأنله

للحديثفقطالزيارةأجلمنالرحاليشدلالكنعنهما،

وفاته.،بعدلاحياتهفييكونفهذا4ابالىستكفايتكلقماأما

ذلك،يفعلوالمالصحابةأنهذاعلىوالدليل
الناصأعلموهم

.(19)صتخريجهسبق(1)



@لتبورلتةمن@لتعدير

ت5

لاوالسلامالصلاةعليهولأنهدينه،فيالناسوأفقهجمفه،بالنبي

عملهانقطعآدمابنماتإذا@اع@يده:قالكماوفاته،بعدذلكيملك

يدعوصالحولدأوبه،ينتفعأواعلمجارية،صدقةثلاث:منإلا

@اله

تعرضعليهصلىمنأنوالسلاءالصلاةعليهبهنغبومااما

صلىومنعليه،بالصلاةيتعلقخاصشيءفذلكعليهصلاته

والسلام:الصلاةعليهوقالعشزا،بهاعليهاللهصلىعليه
الصلاةمنعليأكثروا@ا

علن،معروضةصلاتكمفإنالجمعةيوم

اللهإنداقال:بليت.أيأرمت؟وقدكيفالله:رسولياقيل:
حزم

خاصحكمفهذالماالأنبياءأجسادتأكلأنالأرضعلى

ملانكةدثهإن@اقال:أنهىلمجي@!عنهلآخراالحديثوفيعليه.بالصلاة

السلامأمتيعنيبلغونيسياحين
سولللرخاصشيءفهذالما

ذلك.يبلغوأنه@@ي@،

القبرعندويستغفرالقب@عن@ليتوبنغسه@لكلصنيأت@كلأنئما9

(2)

(3)

.(9)صتخريجهسبق

.(60)صتخريجهسبق

.(31)صتخريجهسبق



هت
@لتبورلتنةمن@لخنير

مثلللشرك،وسيلةوهويجوزولامنكرهوبلله،أصللاقهذا

علىالنصرأوالمريض،شفاءأوالشفاعة،فيسألهيأتيأن

لانيجوز،لافهذالهيدعوأنيسألهأوذلك،نحوأوالأعداء،

فكلغيره،خصائصمنولاوفاتهبعدع@يدهخصائصهمنليسهذا

من
وإنماغيره،ولاالنبيلاالشفاعةمنهيطلبولايدعىلامات

انلياشفعاللهرسوليافيقال:حياته،فيمنهتطلبالشفاعة

اللهيشفيأنلياشفعلي،اللهيغفر
وأنغائبييردوأنمريضي،

وكذا.كذايعطيني

يأتونالمؤمنينفإنوالنشو،،البكتةبك@القيامةيوءاك@

إلىويحيلهمفيعتذر،بينهميقضىحتىاللهإلىلهمليشفعآدم

فيعتذر،إبراهيمإلىنوحيحيلهمثمفيعتذر،فيأتونهنوح

عيسىإلىموسىيحيلهمثمفيعتذر،موسىإلىاهيمإبرفيحيلهم

إلىعيسىيحيلهمثموالسلام،الصلاةجميعاعليهمفيعتذر،
والسلام:الصلاةعليهفيقولفيأتونهي@أ،محمد

أنا.لهاأنا@ا

عظيمةبمحامدربهويحمدالعرشتحتويسجدفيتقدملهالما

وسلتسمعوقلرأسك،ارفعله:يقالثمعليه،اللهيفتحها
تعط،

يقضىحتىالموقفأهلفيفيشفع-@يلىتشفع،واشفع



@لتبورل@ةمن@لتعنير

ء-

لأنهالجنة،يدخلواحتىالجنةأهلفييشفعوهكذابينهم

جوموءط@ه
د.

شفاءيسألولاالشفاعة،يسألفلاوفاته-سي@!بعدالبهفخفي@ما

منذلكغيرولاالغائب،ردولاالمريض،
ر.لأموا

لهميدعىبلصوا،اكه@4منشيتائسألوق@@مو@اكبقية@حذا@
اللهمنالأمورهذهتطلبصانمامسلمين،كانواإذالهمويستغفر

الصلاةعليهنبيكفيشفعاللهمالمسلم:يقولانمثلسبحانه،

عدوي،عليانصرنياللهممريضي،اشفاللهموالسلام،

أغانر@ل@أشتجمت)اذعويبيقول:سبحانهلأنهذلك،ونحو

6 قرليثفاقعئئىعبكسألف)وإبموجل:عزويقولد0

1البقرةأ@دعانابملذ2ادعوةأجي@ 8.،6

دي@ايحكموكحتئلايؤمنوت)فلاوريكتعالى:قولهأما

فهي5،،6النساء:أ@طنهضشجر
يجوزفلاظاهرها،علىعامة

يحكمواأنعليهميجببلالله،شريعةعنيخرجواأنللمسلمين

يوموجلعزالربكلامبابالتوحيد،كتابالبخاري:رواه(1)

بابالإيمان،كتابومسلم:)0157(،رقمالأنبياء،معالقيامة

.(193)رقمفيها،منزلةالجنةأهلأدنى



هت
@لقبورثتنةمن@لتحنير

يتعلقوفيمابالعبادات،يتعلقفيماشيء،كلفياللهشرع

تعملكونهاوالدنيويةالدينيةالشؤونجميعوفيبالمعاملات،

ومنسغونللي@@)أفحكميقول:سبحانهاللهولأنالجميع،

لز)ومنويقول:0،؟5المائدة:أ@يوقونتقؤوحكصاالئهمنأخسن

ويقول:4،،4الماندة:أ@اقبهفرونهمفأؤلحكأدتهأنزلبمامجكو

المائدة:أ@المجلمونهمفأولبلثاللهأنزلبمآمجحمتص)ومن

@اتقسقوتهمفأؤليكاللهأنزلبماتححمفزومن@5،،4
بر!.ة:/؟لمائداأ

الناسفيهايتنازخالتيالشؤونلجميععامةالاياتفهذه

@،يؤمنوتلاورئك)فلاسبحانه:قالولهذافيها،ويختلفون

يعني@يحكموك)حتئوغيرهمالمسلمينمنالناسيعني
بعدسنتهوتحكيمحياتهحاللمجربتحكيمهوذلكمج@ياإثمحمدا

لسنتهفالتحكيموفاته.
والسنةالقرانمنأنزللماالتحكيمهو

فيه.تنازعوافيماأي@ض)فيماشنجر@

!جموالرسوللكريم،االقرآنايحكموأنةعلي@كلالواجبهواه@

الكريم،القرآنبيانهيالتيةسنت@باتباعوفاتهوبعدحياته،في
معانيه.علىودلالةله،وتفسير

ساحرجاأنفسهمفىيجدوألا)ثمسبحانه:أماقوله



@لقبورثتنةمن@لتحنير

ت@

أنهفمعناهدتمتليما@ويسلموأق@حئت
صدورهمتنشرحأنيجب

حرجصدورهمفييبقىوألاإ،اجملحكمه
عليهبحكمهقضىمما

هووفيه،ريبلاالذيالحقهوحكمهلأنوالسلام،الصلاة

بذلك،الصدراحوانشرله،لتسليمااجبلوفاوجل،عزاللهحكم

رضاكاملاتسليمالذلكيسلمواأنعليهمبلالحرج.وعدم

المسلمينجميععلىالواجبهوهذاإليه.واطمئنانااللهبحكم

متعلقةكانتسواءثوخصوماتدعاوىمنبينهمشجرفيما

منبغيرهاأوالطلاقأولأنكحة،باأوبالأموال،أوبالعبادات،

إلسبالنسبهواسولهبالةيمانا؟أصلهوالمنف@يالإيمانا

الناس،بينالحكمبأنهاوالإيمانب@،،والرضايكفالش@تعحيم

منبدفلا
زعمفمنهذا.

زيجوإنهقالأوبغيرها،الحكميجوزأنه

القوانينإلىأوالأجداد،إلىأوالآباءإلىالناسيتحاكمأن

فمنغربية،أوشرديةكانتسواءالرجال.وضعهاالتيالوضعية

اكفراكافزبذلكويكونعنه،منتفلإيمانافإنيجوزهذاأنزعم

شرعأنرأىفمنأكبر،
كانحكملوولكنتحكيمهيجبلاالله

حكميساويالقانونأنرأىأوأفضل،نونلقااأنرأىأوأفضل،
عنصرتدفهوالله

وهيلإسلام.ا
:3أنوثلاثة



هت
@لتبورلخشةمن@لتحنير

منمانعلاولكنأفضل،الشرعإنيقول:أنالأول:ثإلنوع

الشرع.غيرتحكيم
فرق.ولاسواءوالقانونالشرعإنيقول:أنالثاني:النوعحن@

الشرع.منوأولىأفضلالقانونإنيقول:أنالثالث:النوع،
عنوردةكفروكلهاالثلاثة،أقبحوهذا

لإسلام.ا
تحكيميجوزلاوأنهالة،شهيتححيكلالواجبأنسي@الخيمأما

مابغيريحكمقدولكنهالله،شرعيخالفمماغيرهاولاالقوانين

لأمورأولرشوة،أوعليه،المحكومضدنفسهفيلهوىاللهأنزل

ظالمأنهيعلموهوالأسباب،منذلكأشبهماأوسياسية،
انتفىوقدالإيمان،ناقصيكونفهذاللشرع،ومخالفومخطى

كفراكافرايكونبذلكوهوالواجب،الإيمانكمالحقهفي

كماأصغر،فسقاوفاسقاأصغر،ظلفاوظالماأصغر،
معنىصح

رضيعباسابنعنذلك
منوجماعةومجاهد،عنهما،الله

السلف
رحمهم.

خلافاوالجماعة،السنةأهلقولوهوالله،

المستعان.واللهةسبيلهمسلكومنوالمعتزلةارجللخو



@لتبورلهتنةمن@لتحنير

ت5

المسجدفيىجيا!النبيقبربدخولالاحتجاج
(1)

قبوراتخذواقوفااللهلعن"الحديث:فيجاءالسائل:يقولس:

اتخاذالإسلاميةالأقطارمنكثيرفيويحدثمساجدىائبيائهم

بانيحتجونذلكعنننهىوعندماال@ه،لأولياءوالمقاماتالأضرحة

عندنايحدثمماالمنورةالمدينةفيبمسجدهموجودالنبي-يخيدهقبر

ال@ه.وفقكمذلكعنفأفيدوناالإشكال،بعض

والنصارياليهوداللهلعن@اقال:مما@سيا!الرسوأنريبلاج:
عائشةقالتمساجدلماأنبيائهمقبوراتخذوا

رضي
يحذرعنها:الله

لصحيحينافيومسلمالبخاريالشيخانرواهصنعوا.ما

والسلام:الصلاةعليهوقال
اكانوقبلكمكانمنوإنألا@ا

رالقبوتتخذوافلاألامساجدوصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذون

صحيحهفيمسلمخرجهلماذلكعنأنهاكمفإنيمساجد

تحريمفيواضحةكلهاصكناهافي4جاما4حاديتةاك4هذ@
اتخاذ

أوعندهااءةالقرأوعندهاالصلاةأوالقبورعلىالمساجد

2
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.(5)صتخريجهسبق

.(7)صتخريجهسبق



هت
@لقبورثتنةمن@لتحنير

يعرفولاالأمورعليهتشتبهقدالناسبعضولكنذلك،نحو

مافيعملوالسلام،الصلاةعليهالمصطفىبهاجاءالتيالحقيقة

وقلةمنهجهلاعليهامساجدواتخاذالقبورعلىالبناءمنيعمل

فالرسولالمسجد@يا!،فييدفنفلم@جميكالنبيههبقبويتكل@ماأما

ىاووة،بيتفيدفنص@!
عبل!بنالوليدعهدفيالمسجدوسع3

وهذاالمسجد،فيالحجرةفأدخلتالأولالقرناخرفيالملك

غلط
هناكمنحضرهمنبعضعليهأنكروقدأدخلها،لماالوليدصن

أنهيقدرلمولكنالمدينةفي
عليه.أنكرلمايرعوي

عائشةبيتالبيتفيالنببهإلمجي@إكانقبر@نفالحاصل
عنهااللهرضي

ذلك،فيحجةفلاالتوسعةبسببالمسجدفيالحجرةأدخلتثم

أخطأوقدالملكعبدبنالوليدالمؤمنينأميرفعلمنإنهثم
ذلكفي

أنلأحدينبغيفلاالمسجد،فيأدخلهلما
العمل.بهذايحتج

مساجدواتخاذالقبورعلىالبناءمناليو@الناسفكلهفالخيها

إةلمجالنبيلهديمخالفمنكركلهعليها

ليوأيعلىفالواجبالته،أاالمسلمينمنموااكولىةعلكلفالو@جب
القبور،علىالتيالمساجدهذهيزيلأنالمسلمينأمراءمنأمر

ليسبارزةالصحراءفيالقبورتكونوأنالسنة،علىيسيروأن



القبورلتنةمن@لتحير

ت5

فيالقبوركانتكماذلك،غيرولامساجدولاقبابولابناءعليها

@جمعهدالنبي

ا

قبوروهكذاشيء،عليهاليسبارزةوغيرهالبقيعفي

عليهاشيء.يبنلمشهداءأحد-الشهداء-
ليسضاحيةبارزةالقبورتكونأنالمشهوء،هواه@أنفالعلصل

أماالصالح،السلفعهد@يخيروفيالنبيعهدفيبناءكماكانعليها

ولاإقرارهيجوزلاومنكربدعةفهوالبناءمنالناسأحدثهما

به.التأسي

المشيدالقبوروالجهالالعامةوجدلماالشركوقعولهذا

أنهاظنواوالمطيبةوالمفروشةالمعظمةوالقبابالمساجدعليها

واستغاثوافدعوهاوتنفعهم،مرضاهموتشفيحوائجهمتقضي

فيفالغلوذلك،أسبابمنباللهنعوذالشرك،فوقعلهاونذروابها

والسلام:الصلاةعليهقالولهذاشر،كلهالقبور
@ا

والغلوإياكم

داالدينفيالغلوقبلكمكانمنأهلكفإنماالدين،في
(1)

اللهنسأل

والعافية.السلامة

بابالحج،مناسككتابوالنسائي:)8323(،برقمأحمدرواه(1)

بابالمناسك،كتابماجه:وابن)7503(،رقمالحصى،التقا@

.(3029)رقمالرمي،حصىقدر



هت
@لقبورثتنةمن@لتحنير

المسجدفيببهبهفهالرسولقبرإدخالكاالحكمة
(1)

وأيماالمساجد،فيالأمواتدفنيجوزلااثهالمعلوممنس:

قبرإدخالمنالحكمةفمافيه،الصلاةتجوزلاقبر.فيهمسجد

ةالنبويالمسجدفيصحابتهوبعضع@ي@لرسولا

ج:
@لمجاللهرسولعنثبتقد

داليهواللهلعنداقال:أنه!

صحتهعلىمتفقمساجد@اأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى،

عنوثبت
عائشة

رضي
لرسولذكرتاحبيبةوأمسلمةأمأنعنهاالله

فقال-ظي@:الصورمنفيهاوماالحبشةبأرضرأتاها@سمدإكنيسةالله

امسجدقبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهمماتإذاأولئك@ا

متفقلمااللهعندالخلقشرارأولئكالصور،تلكفيهوصوروا

البجلياللهعبدبنجندبعنصحيحهفيمسلموروىعليه
فجماللهرسولسمعتقال:

أ

قداللهإن@ايقول:
كماخليلااتخذني

اتخذ
متخذاكنتولوخليلأ،إبراهيم

أبالاتخذتخليلاأمتيمن

أنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكمكانمنألا@انخليلا،بكر

(2)

3)

2)032،صونصائحوتنبيهاتفتاوى 31).

.(5)صتخريجهسبق

.(6)صتخريجهسبق



@لتبورطتنةمن@لحنير

ت5

عنأنهاكمفإنيمساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهم

داذلك
رضيجابرعنأيضامسلموروى

عنهالله
النبي-لمج@!عن

عليهيبنىوأنعليهيقعدوأنالقبريجصصأننهىأنه

تحريمعلىتدلكلهامكناهافيمجاهوماالصعيعةاكخاديئة4ف@ذ
علىتدلكماذلك،فعلمنولعنالقبورعلىالمساجداتخاذ

لأنةوتجصيصهاعليهاالقبابواتخاذالقبورعلىالبناءتحريم

وقعقدكمااللهدونمنسكانهاوعبادةبهاالشركاسبابمنذلك
أنكانواأينماالمسلمينعلىفالواجمطوحديثما،قديفاذلك

منكثيرفعلهبمايغترواوألاعنهالله-لمجي@!رسولنهىممايحذروا

والحقاخذها،وجدهامتىالمؤمنضالةهوالحقفإنالناس،

وأعمالهم،الناسبآراءلاوالسنةالكتابمنبالدليليعرف
رضيوصاحباهع@ي@محمدوالرسول

فييدفنوالمعنهماالله

لماولكنعائشة،بيتفيدفنواانمادالمسجد
وسع

فيالمسجد

اخرفيالمسجدفيالحجرةأدخلالملكعبدبنالوليدعهد

لأنةالمسجدفيالدفنحكمفيهناعملهيعتبرولاالأولالقرن

.(7)صتخريجهسبق(1)

.(10)صتخريجهسبق(2)



هت
@لقورلختةمن@لتحنير

أدخلتصانماالمسجدأرضإلىاينقلولموصاحبيه@سا!الرسول

فييكونفلاالتوسعة،أجلمنالمسجدفيبهاهمالتيالحجرة
المساجداتخاذأوالقبورعلىالبناءجوازعلىلأحدحجةذلك

انفاذكرتهلمافيهاالدفنأوعليها
المانعةالصحيحةالأحاديثمن

من
الثابتةالسنةيخالفماعلىحجةفيهليسالوليدوعملذلك،

التوفيق.وليوالله!،المجاللهرسولعر

المسجدحولالتيىالمقابرحكم
(1)

وهذاجامع،مسجدقريتنافييوجدإنهالسائل:يقولس:

والجنوب،الشمالمنبهتحيطالتيالمقابروسطيقعالمسجد

الجنوبيةوكذلكمتران،الشماليةالجهةوبينبينهوالمسافة

المصلينبعضأنكماللتوسع،طريقهافيالمقابرتلكوإنمتران،

لمقااتلكيجعلوناللهاهمهد
اللهاكمجزوناأخبرلسياراتهم،قفاموبر

والتقدير؟الشكرجزيلولكمذلدمثلفيالحكمفيخيركلعنا

الناسأنجاريةالعادةلأنالمخحوا،المسبدبقا،فهيهح@لاج:

الدفنأنوالمقصودشيئا،ذلكيضرفلاالمساجد،حوليدفنون

1/3)الدربعلىنورفتاوى(1) 2،03 21).



@لتبورلتنةمن@لتحنير

ت5

منخرجوافإذاالناسعلىأسهللأنهبهبأسلاالمساجدحول

فييؤثرولاشيئاذلكيضرفلاالمسجد،حولدفنوهالمسجد
المصلين.صلاة

يكونأنلأحوطفاالقبو،منشيم،المسج@قبلةفيهاصاناذالحن

طريقأوالمسجدجدارغيرآخرجدارالمقبرةوبينالمسجدبين

عنأبعدذلكليكونوالأولىالأحوطهوهذابينهما،يفصل

للقبور.لهماستقبا

يمينعنأيشماله،عنأوالمسج@يمينعنصانتإناما

ةيستقبلونهالالأنهمشيئا،يضرهمفلاشدمالهمعنأوالمصلين،

لاستقبال.اشبهةوعناستقبالهاعنأبعدهذالأن

قفتوبلالقبوا،علىإيقاف@ايجوأفلااتاالسيايقافهبالنسبه؟أما

لأنهقبور،فيهاليسالتيالسليمةالأراضيفيالقبور،عنبعيدا

علىالسياراتتكونأوالقبور،ايمتهنوأنللناسيجوزلا

عنيبعدوهاأنالواجبومنيجوز،ولامنكرفهذاالقبور،

تيسرصاذاقبور،فيهاليسسليمةمحلاتفيتكونوأنالقبور،

لأنوأسلمأحوطفهووامتهانهااستطراقهايمنعبماتسويرها

إلىيصلىأنجد!الرسولنهىولهذاوميتا،حيامحترمالمسلم

عليها.يقعدوأنالقبور



هت
@حمبورطتنةمن@لخنير

المسجدفيىالموضوعالمقامحكم
(1)

الزمانقديممنالمسجد،فيشيخمقامعندناالسائل:يقولس:

فبماذانتركه.قال:الاخروالبعضنهدمه،ةالناسبعضفقال

ثفيكمال@هبارلىتنصحوننا

أنهفيهيعتقدونأوالجهال،بهيتبركالمقامهذاكانإذاج:

أشبهماأوترابه،منأخذوابماويتمسحونمرضاهم،يشفي
يهدحمفإنهذلك،

لأنه
الشرك،أساساتومنالشركقواعدصن

لتدريساخرمحلأوغرفةأوحجرةالمقاكلاه@صانإذا

مافيهليسكانإذابهذابأسفلاةالعلملتعليمأوالقران
يسبب

لاالشرك،
أخذولاتمسح

منبدعائهالشيخفيغلوولاترابه،من

الله.دون

مافيهوليسالق@تنأفيهليق@أوالكلكلفيهليكلكل4إن@اهومقاءبنا@

لافهذاالشيخفيالغلوإلىيدعومافيهوليسالشرك،يسبب
حرج

الغلو،منتخلولاأنهاعن@ابلكناص@االكالبفيالمقامات

1/2)الدربعلىنورفتاوى(1) 8،42 8



@لتبورطتنةمن@تحنير

ت@

الشيخدعاءأوبها،والتمسحبهاللتبركيقصدونهاالجهلةوأن
يفعلالمقامكانومتىيجوز،لامنكرفهذاذلك،أشبهماأوفيها،

واللات،إألعزى،لمجالنبيأزالكمااليزأنوجبذلكفيه

منوأشباههاومناة،
لبابسذاوأوثانهمالمشركينمقامات

الفتن.أسبابعلىوقضاءالشرك،

قبرفيهكانفإذاوأشصأش@اف@قب@المقاكلاه@فيصانإذا9

مقابرإلىوينقلينبشأنويجبالمسجد،منويرفعيزالأنفيجب

للمسلمين.مصلىيكونحتىبالمسجدمحلهويسؤىالمسلمين

كانإذاأماالمسجصفيهاموضوغاالقب@صانإذااليئ@ينبشوالقب@

قدالمسجد
البقعةوتبقىويزاليهدمفالمسجدأجلهمنعليهبني

لأهلاخرمسجدويبنىيزالوالمسجدفيها،يدفنونللناسمدفنا

الفتنة.لاتقعقبورحتىفيهليسمحلفيالحي

ربالقبوافألطو
)أ(

يطوفوناتاسئاهناكأنالإسلاميةالبلادبعضفينشاهدس:

ثمشركمنهماحدالوعلىيطلقوهلهؤلاء؟حكمفماجهل.عنبالقبور

2/7)الث@خسماحةفتاوىمجموع(1) 82-7 84).



ه-
@لتبورلتنةمن@لتحذير

منحكمج:
وحكمهمذلك،ونحوبهاواستغاثالأصنامدعا

يدعيأنإلاالأكبرالكفروهوظاهراللهبحمد
ربالقبوطاتأنه

بالقبورالطوافيجوزأنهيظنلكعبةبايطوفكماالله،عبادةبقصد

اللهإلىالتقربقصددانمالأصحابهابذلكالتقربيقصدولم

بدعةبالقبورالطوافلأنكافرا،لامبتدعايعتبرفهذاوحده،

ذلكوكلعندها،كالصلاةمنكرة
ولكنالكفر،وسائلمن

كمابها،بالطوافأهلهاإلىالتقربهوالقبورعبادعلىالغالب

منأكبر،شركذلكوكللهم.والنذرلهمبالذبحإليهميتقربون

مقابرفييدفنولاعليهيصلىولايغ@للاكافراماتعليهمات

تبلغهلمممنكانإنةلاخرافيوجلعزاللهإلىوأمرهالمسلمين،

ماذلكعلىويدلالفترة،أهلحكمفلهالدعوة
النبيلأمجرى

قومها،دينعلىوكانتالنبوة،أدركتكانتمافإنها@@

لهايستغفرأنلهيؤذنفلملهايستغفرأنربهكصيدهالنبيواستأذن

سألهلما!جمعنهقالأبوهوهكذاالجاهلية.دينعلىكانتلأنها

النار@افيوأباكأبيإن@اأبيه:عنسائل
(1)

@@وأبوه
أ

فيمات

فهوالكفرعلىماتمنأنبيانبابالإيمان،كتابمسلم:رواه(1)

.(203)رقمالنار،في



@لقبورل@ةمن@لنعنير

ت5

لممنلكنالكفار،حكمحكمهفصارقومهدينعلىالجاهلية
يوميمتحنبالحقجهلعلىوماتالدنيا،فيالدعوةتبلغه

عصىصانالجنة،دخلنجحفإنالعلمأهلأقوالأصحفيالقيامة

النار.دخل

وهكذا
قالكماالدعوةتبلغهملمالذينالفتراتأهلجميع

5،.1الإسراء:أرسولا@نتعثحتىمعذبينكنأ)وماتعالى:

@هجمسولال@بكثةأوالفهتنبلكهمنأما

أ

عليهقامتفقديستجبفلم

بمهلأنذكمانتقزاهذاإك)وأوجىوجل:عزاللهقالكماالحجة،

@أنيعني9،،1الأنعام:أ@بلغومنما

قالوأنذر.فقدالقرآنبلغهن

إبراهيم:أبهء@ولينذللاثلتاسبلغ)هذاتعالى:
بلغهفمن2،،5

صحوقدالكفرة،حكملهفيهيدخللمثمالإسلام،وبلغهالقرآن

لابيدهنفسيداوالذيقال:أنه!@لمجالنبيعن
بييسمع

منأحد
هذه

الأمة
إلابهأرسلتبالذييؤمنولميموتثمنصرانيولايهودي

سماعهفجعلالصحيحفيمسلمخرجهالنارلماأهلمنكان

فلمجالنبيببعثة

آ

عليه.حجة

الإيمانوجوببابالإيمان،كتابمسلم:النافيرواههو(1)

.(153)رقممحمد@ك@ت،نبينابرسالة



هت
@لتبورثتنةمن@لتحنير

الكفرة،حكمحكمهالإسلاءادياالحفوفيمثط@صنأنالحاصل9
وتعالى،سبحانهاللهإلىفهذاينجولاأوينجوالقيامةيومكونهأما

فإنهى@!الرسولببعثةيسمعولمالدعوةتبلغهلمممنكانإن

حديثفيجاءكماالنارمنعنقإليهويرسلالقيامةيوميمتحن

برثاعليهكاندخلهافإنادخل،له:فيقالسريعبنالأسود

اللهنسألالنارإلىوصارالعنقعليهالتفأبىوإنوسلاما،

أوالدنياأطراففيكالذينالدعوةتبلغهلممنأن

هرمأوالعقل،ذاهبمجنونوهوبلغتهكانأواتالفترأوقاتفي
هموماتواالذينالمشركينأولادمثلوأشباههمفهؤلاءيعقللا

أمرهمكلهمالحلميبلغوالمالذينالمشركينأولادفإنصغار،
النبي-لمج@!بذلكأجابكماعاملين،كانوابمايعلمفالثهالله،إلى
سألهلمن

القيامةيومسبحانهفيهمعلمهويظهرعنهم،

الناردخلينجحلمومنالجنة،دخلمنهمنجحفمنبالامتحان،

بالله.إلاقوةولاحولولا

.(15866)برقمأحمدرواه(1)



@لقبورلتنةمن@لتحفير

ت5

القبرعلىالمبنيالمقامعندلأيام@لإقامةحكم
(1)

لهبنيوقدفى،متوصالحرجلبلدتنافييوجدالسائل:يقولس:

إليهالناسمعنف@بعام،كلفيعندناعادةولهقبر@علىمقام

والأذكار،والتهاليللمدحباأيامثلاثةعندهويقيمونونساء،رجالآ

الشيخسماحةمنفنرجوالمعروفة.الأوصافمنذلكوغير

ةاخيزاللهكماجزوالإرشاد.لتوجيها

ج:
فلاالناس،أحدثهاالتيالبدعمنهوبليجوأ،لىالكملاه@

سميسواءةبناءقبرهعلىيقاميجوزأن
أوقبة،سميأومقاما،

الصحابةوعهدع@ي@النبيعهدفيالقبوروكانتذلك،غيرسمي

وانالقبرعلىيبنىأننهىده@والنبيبناء،عليهاليسمكشوفة

رقبواتخذوارى،لنصاوادليهوااللهلعن@@وقال:يجصص،

صحتهعلىمتفقدامساجدأنببائهم

نصااكاللهعب@بنجابهوقال
رضيايها

اللهرسولدانهىعنه:الله

ثاعليهيبنىوأنعليه،يقعدوأنالقبر،يجصصأن

(2)

(3)

1/3)الدربعلىنورفتاوى 14-3 16).

.(5)صتخريجهسبق

.(10)صتخريجهسبق



هت
القبورثتةمن@لتحنير

ةتجصيصهاوهكذامنح@،القبواعلى4فالبنا
الزيناتووضع

يجوز،فلاالشرك،إلىوسيلةوهومنكركلهالستور،أوعليها،

السرج.أوعليهاالمساجدأوالستور،أوالقبابوضعوكذلك
وسكالجدالسانلا:هص@تخيما@الوجهعد@سات@اأياه@خا@

عندها،

أوالقبر،عثدالدعاءأوبالقبر،والتمسحالطعام،وأكلوالتهاليل،

ز.يجوفلابدعة.وكلهمنكر،هذاكلالقبر،عندالصلاة

ةينصرفثملهمويدعويزورهاوأنالقبوا،اةأياالمشهيحإنما

@اويقول:القبورعلىفيمر

المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

ولكملنااللهنسأللاحقون،بكماللهشاءإنصاناوالمسلمين،
يرحمالعافية،

أشبههوما@اوالمستأخرينمناالمستقدمينالله
@

ات.الدعون

الصلاةعليهأصحابهالنبيعلمهالذيالمشروعهوهذا

@ايقولوا:أنالقبورزارواإذايعلمهمكانحيثوالسلام،

السلام
بكماللهشاءإنوإناوالمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعليكم

@االعافيةولكملنااللهنسأللاحقون،

عائشةحديثوفي
رضي

(2)

.(24)صتخريجهسبق

.(24)صتخريجهسبق



@لقبورفتتةمن@لتحنير

ت5

@اعنها:الله

يرحم
ابنوحديث@ا،والمستأخرينمناالمستقدمينالله

عباس:
@ا

أنتمولكم،لنااللهيغفرالقبور،أهلياعليكمالسلام
المشروع.هوهذادالأثرباونحنسلفنا
أوللصلاة،أوللتهاليل،أووالشربمهصللكالقبرعن@قامةا؟أما9

ويذهبوا،يسلمواأنالصواببلمنكر.هذافكلةالقرانلقراءة

محلأودعاء،محلاتخاذهأماعليه،ويترحمواللميت،ويدعوا

يومينأولجومأكلمحلأوتهاليل،محلأواف،طومحلأوقراءة،

منالحذرفيجبالشرك.سائلومنبدعةوهذاأصل،لهليسفهذا-

ذلكتركويجبذلك،

@
القبورالبناءعلىحكم

(2)

بقدربالأسمنتصبةعملالقبووبعضعلىعندنالاحظتس:

وتاريخعليهاالميتاسمكتابةمععرضامترنصففيطولأمتر

فماوهكذا،كافلان..بنفلانارحماللهممثل:،الجملوبعضوفاته

العمل.هذامثلحكم

(2)

.(24)صتخريجهسبق

41/4متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 29).



هت
لقبورطتةمن@تحنير

الكتابةتجوزولابغيرهاولابصبةلاالقب@،عل@م@البنا،يجوألىج:

والكتابةعليهاالبناءعنالنهيمنلمجمالنبيعنثبتلماعليهاة

اللهرحمهمسلمروىفقدعليها،
عنهالثهرضيجابرحديثمن

يبنىوأنعليهيقعدوأنالقبريجصصأنجميهيدهاللهرسولنهىقال:

سنادب!ويخرهمذيلتراجهوضعليه
يكتبوانوزاد:صحيح

ذلكولأنعليه
ولأنةمنعهفوجبالغلوأنولمننوع

منوغيرهالغلوصنوخيمةعواقبإلىأفضتربماالكتابة

شبرقدرويرفععليهالقبرابتريعادصانماالشرعية،المحظورات

هذهقبر،أنهيعرفحتىتقريبا
هي

السنة
عليهادرجالتيالقبورفي

رضيوأصحابه!@لمجاللهرسول
الله

اتخاذيجوزولاعنهم.

النبيلقولعليهاالقبابوضعولاكسوتهاولاعليهاالمساجد
مساجدداأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن@@@س@!:

(2)

.(10)صتخريجهسبق

القبر،علىالبناءفيبابالجنائز،كتابأبوداود:رواه

كراهيةفيجاءمابابالجنائز،كتابوالترمذي:)5223(،رقم

بابالجنائز،كتابوالنسائي:)2501(،رقمالقبور،تجصيص

.(2027)رقمالقبر،علىالزيادة



@لقبورثتنةمن@لتحير

ءت

صحتهعلىمتفق

البجلياللهعبدبنجندبعنصحيحهفيمسلمروىولما
قداللهإن@@يقول:بخمسيموتأنقبلجمفهاللهرسولسمعتقال:

اتخذكماخليلااتخذني
متخذاكنتولوخليلأ،إبراهيم

أمتيمن
يتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألاخليلا،بكرأبالاتخذتخليلا

فإنيمساجدلقبوراتتخذوافلاألامساجدوصالحيهمأنبيائهمقبور

فيلأحاديثوا@اذلكعنأنهاكم
ونسألكثيرة.المعنىهذا

والسلامالصلاةعليهنبيهمبسنةللتمسكالمسلمينيوفقأنالله

والسلامقريب،سميعإنهيخالفها.،مماوالحذرعليهاوالثبات

وبركاته.اللهورحمةعليكم

الأرضسطحالقبورفوقبناء
(3)

يبنونوالأغنياءالأرض،سطحفوقالقبوريبنونمصرفيس:

نشاهدماوكثيزاالقديمة،القبورفييدفنونفإنهمالفقراءأماالقبور،

(2)

(3)

.(5)صتخريجهسبق

.(7)صتخريجهسبق

1/2)الدربعلىنورفتاوى 8،22 83).



كات
@لتبورثتنةمن@لتحنير

وقدعادفهذهوأصبحتالمهد@هالقديمةالقبورخلالمنأجسامهم

السدةلأنةترددتولكنقريتي،فيللفقراءقبورعدةبناءفيفكرت

جميعهمالناسوأقنعتالتراب،تحتالمسلمبدفنتحتمالنبوية

شطحفوق@للفقر@قبوراأبنيأنليفهليستجيبوا.لمولكنهمبذلك،

معتمشياالأرض
فهلبنيتهاولوالحسنة؟هذهتجوزلاأمالعادف..

ةتيفادأرجو!"اب.وثوأجرلي

ج:
إذاهذافيها،ويعمقفيهافيحفرللقبوا.اؤاخاف@يالعغ@السنه

يحفرأنفالسنةصالحةالأرضكانتفإذاصالحة،الأرضكانت

ويجعلالعورة،فوقيعنيالرجلنصفإلىالحفرويعمقفيها

هذهالميت،فيهيكونالقبلةجهةلحديكون
هي

السنة.

أنبأسفلاضكيفه@تتماس@لىدينةاؤاض،صانتلولحن

أوبالحجروتضبطحفرافيحفرواونحوها،بالحجارةتضبط

لاحتىبالألواح
فلاالبناءأماالحاجة،عندبهبأسفلاينهدم،

أوبألواحالترابويضبطالأرضفيلهميحفرولكنيجوز،

هذهذلك،فوقالترابيستقرحتىبحجارة
هي

فيالدفىالسنة

منالنبي-سي@اعنثبتلمايجوزفلاالبناءأمابالبناء،لاالأرض

اللهعبدبنجابرحديث
أن!@@اللهرسولقال@:عنهاللهرضي



@لقبورثتنةمن@لتحنير

ت@

تريدكنتفإذا@اعليهيبنىوأنعليهيقعدوأنالقبريجصص

بذلكالسنةوتحيمناسبة،حفرالهمفاحفرالناسإلىالإحسان

يحيالمؤمنبلالبناء،منأحدثواماعلىتوافقهمولا
السنة،

ماعلىويصبرإليها،ويدعو
ذلكفي

هكذاالمشقة،من
ينبغي

القبرالقبور،عدىالبناءالناس،فبه!الأنقكتالتيها@البلايامن

هذامسجد،أوقبةعليهيبنىثمالأرضفييكون
ومنالبدعمن

مصرفيواقعوهذاالشرك،وسائلوصنالعظيمة،المنكرات

المكرمةمكةفيواقعاكانوقدذلك،وغيروالعراقالشاموفي

السعودية،الحكومةيدعلىذلكاللهغيرحتىالبقيع،وفي

فالرسولالبدع،أزالتلأنهاخيرااللهجزاهاذلكفيوأحسنت

تجصيصها،القبوروعنعلىالبناءعنفنهىذلك،عننهىع@يده

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعنداوقال:
مساجد،

القبور،علىالبناءيمنعواأنالمسلمينححاءعلمهالواجباهوه@

(1)

(2)

.(10)صتخريجهسبق

.(5)صتخريجهسبق



9ت
@لتبورطتنةمن@لتحنير

يطافوألاعندها،والصلاةعليها،المساجداتخاذيمنعواوأن

هذاكلبأهلها،يستغاثوألاالله،دونمنتدعىوألابها،
من

للميتالدعاءأماالشرك،وسائلمنالبناءلكنالمنكرات،

لغيروالعبادةالأكبرالشركهوهذامنهالمددوطلببهوالاستغاثة
فالواجبالبلاد،بعضفيواقعهوكماوتعالى،سبحانهالله

منه.الناسوتحذيرالحذر

القبورالبناءعلىحكم
(1)

كانلوالحكموماالقبرةعلىالبناءحكمماالسائل:يقولس:

أوأيأوقبةمسجداكانسواءمعرءهف@والقبواعل@سالبنا،اما
داليهواللهدالعنقال:!جمالرسوللأنةذلكيجوزلافإنهبناء،

للعنةافعللمساجد@اأنبيائهمرقبواتخذواوالنصارى

علىالبناءتحريمعلىذلكفدلالقبور،علىالمساجدباتخاذهم
مساجد.اتخاذهايجوزلاوأنهلقبورا

(1)

2)

1/2)الدربعلىنورفتاوى 78-2 8

.(5)صتخريجهسبق



التبورطتةمن@لتحنير

كات

عليهاوضعتإذالأنهاب@اةالغتنةئسبابمنهمساج@خلخ@اا@نك

بهاواستغاثوااللهدوندعوهاوربماالناس،بهاافتتنالمساجد

فيمسلمعندالبجلياللهعبدبنجندبحديثوفيالشرك،فوقع

يتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألا@@@ه:جمالنبييقولصحيحه

مساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهمأنبيائهمقبور

لاذلكعنأنهاكمفإني

لأهلفينبغيالقبوا،عل@سالمساج@اقخاتمنانايع@ع@زيقولهحخا

ذلك،يحذرواأنعليهمالواجببلذلك،يحذرواأنالإسلام

تجصيصعننهىأنهد@لمج@ي@النبيعنمسلمعندجابرحديثوفي

عليهافالبناءعليها@االبناءوعنعليها،القعودوعنالقبور

منهي
لأنثكذلكعليهاوالقبابالمساجدواتخاذمطلقا،عنه

ذلكونحوقبةأومسجدالقبرعلىبنيإذاالشرك،وسائلمنذلك

به،الشركأسبابمنوصارالناس،بهوفتنالناس،عظمه

هوكمابالئه،شركوجلعزاللهدونالقبور@نلأصحابوالدعاء

المساجد،عليهاوبنيتالقبور،عظمتكثيرةبلدانفيالواقع

(2)

.(7)صتخريجهسبق

.(10)صتخريجهسبق



ل5ت
@تبورثتتةمن@لتحنير

بأهلها،ويستغيثونويدعونها،بها،يطوفونالجهلةوصار

بها.ويتمسحونبقبورهم،ويتبركونلهم،وينذرون

عليها،المساجدواتخاذالقبوا،علىالبنا،بسببوقياه@صلا

اوهذ
من

حرالذيلغلوا
دا@ه:جمالنبييقولالله،مه

فيوالغلوإياكبم
وقال:لماالدينفيالغلوقبلكمكانمنأهلكفإنماالدين

داالمتنطعونهلكالمتنطعون،هلكالمتنطعون،هلك@ا
(2)

يعني
لون.الغالمتشددونا

مسجد،غيرولامسجدلاالقبواهعلى4البنايجوأ@أفوالغلاصة

هذاوأنقبة،ولا
الشرك،وسائلومنالعظيمة،المحرماتمن

التهإزالأمورولاةعلىفالواجمماوقعداذاذلك،فعليخجوزفالأ

ضاحيةتبقىبلقباب،ولامساجدالقبورعلىيبقىوألاوهدمه،

رضيأصحابهعهدوفييه،@النبيعهدفيهذاكانكمامكشوفة
الله

علىالمساجدبناءولأنالصالح،والسلفوأرضاهمعنهم

كلهاالأخرىلأبنيةواالقبابوكذلكالشرك،وسائلمنالقبور

إزالتهاالواجببلفعلها.تجوزفلاتقدم،كماالشركوسائلمن

(2)

.(73)صتخريجهسبق

.(2670)رقمالمتنطعون،هلكبابالحلم،كتابمسلم:رواه



@لقبورفتنةمن@لتعذير

ت@

الصلادعليهأمرفقد@،@النبيأمرمقتضىهوذلكلأنوهدمها

عليها،البناءعنونهىوالعظة،للذكرىالقبورتزاربأنوالسلام

دونمنتعبدمساجديجعلهاهذالأنةعليهاالمساجدواتخاذ

فلهذاةاللهدونمنتعبدأوثاناويجعلهاآلهة،يجعلهاأيالله،

فشرعمستحبة،فهيبالزيارةأمرهامتثالشرع
نزورهاأنلنا

عليهانبنيلالكنوالرحمة،بالمغفرةلأهلهاوالدعاءللذكرى،

سائلومنعليهاالبناءلأنأخرى،أبنيةولاقباباولامساجدلا

بها.والفتنةالشرك

ماتإذاالناسفبعضأ،يج@لىالمسج@فيههالقبوافوصخل@9

فييدفنانلأحدوليسيجوز،لافهذاالمسجد،فييدفن

دفنفإذاالمقبرة،إلىوينقلالقبر،ينبشأنيجببلالمسجد

فيبقاؤهيجوزولاالمقبرة،إلىوينقلينبشفإنهبالمسجدالميت

المساجد.فييدفنوالاأدألإسلاماأهلعلىوالواجبأبداالمسجد

الميتإلىلطلباةتوجيهجوازعدم
(1)

)إذابدليلجائزالقبرفيالميتإلىالطلبإنالناس:يقولس:

4/3)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع(1) 2،73 28).



9ت
@لتبورلختةمن@لتحدير

تجحير
صحيحالحديثهذافهلالقبور(بأهلافاستعينوالأمورفيتم

م

ج:
نبهكما@حالةاسولعلدبه@المح@حاديثاكمنيتةالح@هخا

تيميةابنالإسلامشيخمنهمالعلم،أهلمنواحدغيرذلكعلى

الجزءالفتاوىمجموعفياللهرحمهقالحيثعليه،اللهرحمة

3صفحةالأول 5 كذبالحديث)هذانصه:ماذكرهبعدما6

يروهلمبحديثهالعارفينبإجماعالنبي-@ي@علىمفترى
أحد

من

المعتمدة(الحديثكتبمنشيءفييوجدولابذلكالعلماء

الله.رحمهكلامهانتهى

الكتاببهجاءلمامضادالله-لمجي@!رسولعلىالمكذوبوهذا

وتحريموحدهدئهالعبادةإخلاصوجوبمنوالسنة
به،لإشراكا

فيإليهموالفزعبهموالاستغاثةالأمواتدعاءأنريبولا
دعاعصمأنكماوجل،عزبالنهالشركأعظممنوالكروبالنائبات

سبحانه.باللهشركالرخاءفي

اشتدتإذالأولونالمشركوناكانوقد
اأخلصوالكروببهم

وجل:عزاللهقالهكمابالثهأشركواالشدائدزالتصاذاالعبادة،لته

البزإلىئحئهغفلضاالذينلهنحلصيئاللهدمحرأألفلكفىر@بما)فإذا

أماكثيرة،لمعنىاهذافيلاياتوا5،،6العنكبوت:أ@ي@ثركونهتمإذا



@لقبورثتنةمن@لتحنير

ت@

يزدادبلوالشدةالرخاءفيدائمفشركهمالمتأخرونالمشركون

وأشدأعظمكفرهمأنيبينوذلكبالئهوالعياذالشدةفيشركهم

منالأولينكفرمن
)وماؤجل:خزاللهقالوقدالناحية،هذه

سبحانه:وقاله،،البينة:أحماء@الذينلهنحلصيناكليغبددأإلاوأأمي

4،،1أغانر:@ائبهفرونكرهولؤالدينلهنحلصحيفالله)فادعوأ

الذينلتهألاال!@/الذلىتهنحلصحاالله)فاعبدوجل:عزوقال

3،.2،الزمر:أ@لم@@قا

دالذلىالماثثلهرثبهتمالله)ذلمسبحانه:وقال

لانذعوهضإنقظمير@منيضلكوتمادويمهمنتذعوت

يكفروناتقنمةويزملكؤاشتجابوأماؤ@حوأودعابهؤيم@تمعوأ

1أفاطر:خبير@مثلبشر@تمولايئثك 4 6 1.،3

الأنبياءمناللهدونمنيعبدمنجميعتعمالايةوهذه

سب@-أوضحوقدوغيرهم،والصالحين
لهمالمشركيندعاءأنانه

تعالى:قولهفيسبحانهبهكفرذلكأنبينكماسبحانه،بهشرك

عدرت!لإبلإفإنماحساب@لابرقر،إلهابهخريذعءالله)ومن

1المؤمنون:أ@ائبهفرونلايفلحإفم@ 1.،7

وتوجيهوحدهدلهالعبادةإخلاصوجوبعلىالدالةوالآيات

منسبحانهغيرهعبادةتحريموعلىسواه،ماكلدونإليهالدعاء



ل5ت
@لتبورثتنةمن@لتحير

جئ@اكثيرةذلكونحووالأحجاروالأشجاروالأصنامالأموات

لاوالمستعانواللهبه،الاهتداءوقصداللهكتابتدبرمنيعلمها

بالته.إلاقوةولاحول

الفهغيرمنالمددطلبحكم
(1)

أووتقبيلهالصالحيناقبورزيارةعنأسألكمالسائل:يقولس:

منالمددطلبحكمومالا؟أميجوزهذاهلبه،والتبركابهاترتقبيل

ةاللهغير

ع@ي@!سوللرفاب@وقهسنةماعم@لمسلمينواللصالعينالقبوااةأياج:

فيوتزهدالاخرةتذكرأنهاوأخبرعليهاوحثالقبوربزيارةأمر
رالقبو@ازورواوالسلام:الصلاةعليهقالالموتوتذكرالدنيا،

@الآخرةاتذكرفإنها
(2)

إذاأصحابهيعلموالسلامالصلاةعليهوكان

@ايقولوا:أنالقبورزاروا

المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

ولكملنااللهنسأللاحقون،بكماللهشاءإنوإناوالمسلمين

(2)

2/1)الدربعلىنورفتاوى 82-1 84).

.(28)صتخريجهسبق



القبورثتنةمنلتحنير

ت@

لماالعافية

دايقول:عائشةحديثوفي

يرحم
مناالمستقدمينالله

ينلمستأخرواومنكم
@ا

ويشرعالححكل،هخانكلكلانالمسلمينمكش@فكلينا
رنزوأنلنا

لإحسانواالدنيافيوالزهدلآخرة،افيوالرغبةللذكرىالقبور

تذكروهيوالعافية،والرحمةبالمغفرةلهمبالدعاءللموتى

منإليهصارواماإلىصائرالعبدوأنالآخرة
حتىالموتهذا

ة.للاخريستعد

لاوالترابولاالنصائبولاالقبو،تقبلفلاالقبواتقبيلأما

منوهذايجوز،لامنكرهذاكلجدران،عليهاكانإنالجدران

ليسمكشوفةتكونأنلابدالقبور،علىالبناءيجوزولاالغلو

المساجدبناءوهكذاالبدع،منعليهاالقبابواتخاذبناء،عليها

داليهوالله@العنوقال:@لمج@!الرسولأنكرهاالبدع،منعليها

داجدمساأنبيائهمرقبواتخذوارىلنصاوا

القبورتجصيصعن@النبي@انهىحنصاللهاضيهاجاب@وقال

.(24)صتخريجهسبق

.(24)صتخريجهسبق

.(5)صتخريجهسبق



ل5ت
@لتبورثتنةمن@لتحدير

عليها@اوالكتابةعليهاوالبناءعليهاوالقعود
(1)

أنلأحدفليس

أنلهوليسذلك،غيرولامساجدولاقبابالاالقبورةعلىيبني

لاوالمدد،الشيخمنيطلبأنولابترابها،يتبركأنولايقبلها

يافلان،يامدديقول:ولامدد،مدداللهرسوليايقول:أنيجوز

أباياأوحنيفةأباياأوحسين،ياأوبدويياأوالقادرعبدشيخ
يجوز.لاهذاكلفلان.

منيطلبإنماالميت،مفايطلبلىالمح@
ياتقول:وعلا،جلالله

اشفربياارحمني،ربياأغثني،رب
ربيايضي،مر

قني.رزا
الشركمنوهوجل،عأ@بالله@شهف@والموتىمندالم@طلبما

لاوالنصائب،ولارةالح@،يقبلفلاالجاهليةعملومنالأكبر

المدديطلبولاللبركة،الترابيأخذ
أماالميت،المخلوقمن

كذا.علىأعنىأوبكذاساعدني،أخيياتقول:الحاضرالحي

@بأس..فلاحاضرحيوهو

منشينامنهتطلبفلاالميتأما
أوضر،دفعأومريضشفاء

فياالتصرفلهوليسعمله،انقطعالميتلأنعدوةعلىنصر

.(10)صتخريجهسبق(1)



@لتبورلتنةمنبثعنير

ت@

لكلالمالكهووتعالى،سبحانهوحدهدتهالتصرفبلالكون،

المانع،المعطيالضار،النافعوهوعباده،فوقوالقاهرشيء،
بعمله،مرتهنفهوالميتوأماوتعالى،سبحانهللكونالمدبر

تصرف.لهليس

ثلاث:منإلاعملهانقطعآدمابنماتإذادار:يخالنبيقال

بهينتفععلمأو@احياتهفيوقفهاالتيالأوقافمثلداجار@صدقة
لا

صالحولدأو@اذلك،أجرفلهعلمهمطلبةأوألفهاالتيكالكتب

لمالهيدعو

هذاينصرأوهذايمدأوهذافيمدالكونفييتصرفكونهأما

له.ولاصحةلهلاحقيقةمنكرفهذا

وطدبلذبائحباإدي@كلبوالتق@ل@ماالن@@مواتبالالاستكاثةأما

أهلعملومنالجاهليةفعلمنهذافكلوالغوث،المدد

منه.الحذريجبأكبرشركوهوالشرك،

أنهذايفعلونالذينإخوانكتبلغأنالسانلأي@اعلي@لخل@@

ةمنهاللهإلىوالتوبةذلكتركيجبوأنهشرك،وأنهمنكر،هذا

الجاهلية.عملمنهذالأن

يا(.صتخريجهسبق(1)



ه-
@لتبورتةمنالتحنير

لهاوالنذرالأضرحةتقبيلحكم
(1)

ضر-فيهمسجدعلىيقوموناتاساهناكإنالسائل:يقولس:

قالوا:نصحناهمفإذاالنذور،لهوينذرونالضريح،هذاويقبلون

أننابالرغموعاهاتسوءيصيبناوسوفوكفارملحدونإننا

وقدالضريح،بهذاالاعتقادوتركوجل،عزاللهإلىباللجوءننصحهم

نمعلفماذاالمسجدةهدمأوالضريح،إزالةعلىقدرةلنايكونلا

ةفيكماللهبارك

لهمتوضحواأنفعليكمفكلتكل،مامثلالمنح@اان@إعليحكلج:
كللهوالنذربالميتوالاستغاثةالميتدعاءوأنمنكر،هذاأن
هذا

القبر،علىالمسجدبناءمنأعظموذلكبالتهالشركسن

المنكراتمنفهذالهوينذرونبهويستغيثونيدعونهفكونهم

قوليناقضوهذاوتعالى،سبحانهاللهلغيرعبادةوهذهالشركية،
جىيرويدعىالذيوهوالله،إلاحقمعبودلافإنهاللهإلاإلهلا

أوبهوالاستغاثةودعاؤهللميتالنذرأماوتعالى،سبحانه

هذافكللأنبياء،باأوبالأصنام،أوبالأحجار،أولأشجار،با

1/2)الدربعلىنورفتاوى(1) 9،02 91).



القبورلتةمن@لخنير

ء-

منالحذرفيجبأكبر،شرك
هذا،

اللهفيتعادوهمأنويجب

إنيهتدواحتىأكبروشركمنكروأنهخطأ،هذاأنلهموتبينوا

واضح.الحقلأنأيديكم،علىاللهشاء
لحسنة،العباراتواالعسن،باؤسلوبيالصكلتن@ئنفكليحم

وجل،عزبالتهوشركمنكرالعملهذاأنلهماوتوضحوفق،والر

داموماالقبور،منسليممسجدآخرإلىعنهلانتقالااجبالووأن
فيهايبنىأخرىأرضإلىعنهينتقلفإنهيهدم،لمالمسجدهذا

الواجبفهذاوهدموهاللههداهمفإنهذاأمافيه،يصلىمسجد

هوالقبركانوإنالقبور،كسائرالقبرويبقىيهدمونهعليهم،

حفرةفيالعامةالمقبرةإلىالرفاتوتنقلالقبرينبشفإنهالأخير

القبور.كسائرظاهرهايسوىخاصة

أوالقبورالجنأولدولياءالذبححكم
(1)

بالدنبحالتقربأنوالسنة،الكتابمنبالأدلةالمعلوممنس:

المخلوقاتمنذلكغيرأوالأصنامأوالجنأوالأولياءمناللهالغير

إن)قلوجل:عزاللهقالكين،لمشرواالجاهليةأعمالومنبال@هدثمركا

ا(
3/3)متنوعةومقالاتفتاو@مجموع 2،23 23).



هت
@تبورننةمن@لتحنبر

أنأولزتلكولدل@شريئلا@ألفديئرتلئهوسافوتحياىولنسكلصلاقى

1لأنعام:ا1@@لشالينأؤل 62-1 6.،3

لغيرالذبحأنالايةهذهفيسبحانهبينالذبح،هو:والنسك
أغطتتف)إناتعالى:وقالالله.لغيركالصلاةباللهشركالله

نبيهسبحانهاللهأمرا-2،،الكوثر:أوانحر@لربكفصحل2@،/اتكوثر

الشركلأهلخلافاوينحر.لربهيصليأنلكريمةاالسورةهذهفي

تعالى:وقاللغيره،ويذبحوناللهلغيريسجدونالذين

ةسبحانهوقال3(،2ةالإسراء1@ياهاإلأتعبدوأالأربكوقفئ@)

لاياتواه،،البينة:أحنفآء@الذينلهمخلميناكلغبدو(لاوأإأصي)وما

دثهإخلاصهفيجبالعبادةمنوالذبحكثيرة.المعنىهذافي

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنمسلمصحيحوفيوحده.

رضي
لغيرذبحمدآاللهلعندا:!لماللهرسولقالقال:عنهالله

أوليائهبجاهأوأوليائهبحقاللهأسأل"القائل:قولوأما@االله

النبيبجاهأو
عندبدعةولكنهالشركمنليسفهذادا

أهلجمهور

رالأمومنوكيفيتهعبادة،الدعاءلأنةالشركوسائلومنالعلم

تعالي،اللهلغيرالذبحتحريمبابالأضاحي،كتابصسلم:رواه(1)

.(1978)رقم



ر@لقبولمحتنةمن@لتعدير

ت5

إباحةأوشرعيةعلىيدلمانبينا@س@!عنيثبتولمالتوقيفية

أحدجاهأوبحقالتوسل
من

يحدثأنللمسلميجوزفلاخلقه

لهر)أئموتعالى:سبحانهاللهلقولةسبحانهاللهيشرعهلمتوسلأ

1،،2الورى:أ@أدلهبهيآذنلتمماالدلىمنلهملثر@ؤاشعوأ

رددافهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث@امنالنبي-سي@!:وقول
(1)

فيلبخارياوعلقهالمسلمروايةوفيصحته،علىمتفق

ردلمافهوأمرناعليهليسعملاعملبها@امنجازماصحيحه

منه.يقبللاصاحبهعلىمردودأيرد@افهو@اقوله:ومعنى

أحدثهمماوالحذراللهشرعهبماالتقيدسلاءا؟ئ@لعلمهفالواب

البدع.منالناس
وبتوحي@4وصغاتهاللهبأسما،التوسلف@ووءالمش@التوسلأما

ورسولهاللهومحبةورسوله،بالئهوالإيمانالصالعلتوباككمال

المشروعبالتوسلويلحقوالخير،البرأعمالمنذلكونحو

صلحعلىاصطلحواإذابابالصلح،كتابالبخاري:رواه(1)

الأحكامنقضبابالأقضية،كتابومسلم:)7962(،رقمجور،

.(1718)رفمطلة،لباا

.(32)صتخريجهسبق(2)



هت
@لتبو،@تةمن@لتحدير

رحمهالبخاريصحيحفيثبتكماوشفاعتهالحيبدعاءالتوسل

الله
رضيأنسعن

رضيالخطاببنعمرأنعنهالله
إذاكانعنهالله

داوقال:المطلب،عبدبنبالعباساستسقىقحطوا

كناإنااللهم

فاسقنانبينابعمإليكنتوسلوإنافتسقينابنبيناإليكنستسقي

التوفيق.وليواللهانتهى،@افيسقون

المناسبةبهذهتذبحالتيوالذبائحافضةالرحسينياتحكم
(1)

المكرمالاخحضرةإلىبازبنعبداللهبنالعزيزعبدمت
لكويت.ا0أمحمد.لمستفتي:ا

منوزادهرضاهفيهلمااللهوفقه
امين.لإيمان.والعلما

بعد:أماوبركاته،اللهورحمةعليكمسلام

الهدىبحبلاللهوصلكملكريماكتابكموصلنيفقد

معلوما.كانالسؤالينمنتضمنهومافيق،والتو

لطممنفيهايحصلوماالرافضةحسينياتحكمماالأول:

بالسلاسلأحيائايصلوضربللجيوبوشقونوحللخدودوخثشى

ةامالكرلبيتاوالبالأمواتثةالاستغامع

(1)
مجموع

8/3)متنوعةد@كلالات 2 0

3 22).



@لقبورلتنةمن@تحنير

ء-

ة،منح@بحكة4شنييمنحواه@والجواب:
ولاتركه،يجب

ا@ور@ام؟من4@مما@رمالأكليجوزولافيه،المشاركةتجوز
اللهرضيوأصحابهع@ي@الرسوللأن

وغيرهمالبيتأهلمنعنهم

أمرنافيأحدث@امنوالسلام:الصلاةعليهقالوقديفعلوه،لم
الصلاةعليهوقالصحتهعلىمتفقرد@افهومنهليسماهذا

مسلمأخرجهرد"فهوأمرناعليهليسعملاعمل@امنوالسلام:

بهجازماصحيحهفياللهرحمهالبخاريوعلقهصحيحه،في
(1)

ث

فيوالأحاديث
كثيرة.المعنىهذا

نذلكالبيتوئصلابالىمواتاستكاثةاأما
الأكبرالشرك@ن

يذعء)ومنسبحانه:اللهلقولالعلم؟أهلبإجماع
إفالاالله

@ونالبهفرلايفلعإنيرتل!حسابلإعندفإنمالمجعل!برهنلابهخر

1المؤمنون:أ حألدعوأفلادلهالمش@د)وأنوجل:عزوقال7،،1
الله

دونمنيذعوأمتنأضل)ومنسبحانه:وقال8،،1جن:ا@أ@حدا@

@صغفلوندعابهرعنوهئماتقنمةيؤرإكرلهل@شيبلامنالله

@

وإفا

قالو@(،5الاحقاف:أ@بهفربنببمادتهتملؤأط4أغداكانو)التمالاسضر

(2)

.(103)صتخريجهسبق

.(32)صتخريجهسبق



ه-
@لقبورطتنةمن@لتحنير

سخروآللفىودو-غوالئ@ارآلخهارالتلىفىيوج@الهسبحانه:

لهبهتمرالله،ذلملاضلىمسمىتحرىو)تقمر@لالثثقس

قظمير@،منيضلكوبمادون@منتذعوتوالذلىالمحط@
اتقئمةويزملكؤاشتجابوأماولؤ@عوأدعاء@لايم@تمعبرأتذعىهصإن

والآيات4(،1-13أفاطر:خبير@مثلولايبئكبمئز@غيكفرون

كثيرة.المعنىهذافي

بعالأرالسننأهلأخرجهلماالعبادةهوالدعاء@اده:جمالنبيوقال

المؤمنينأميرعنصحيحه،فيمسلموروىصحيحبإسناد

ذبحمندالعنأنه@هالنبيعنعنه،اللهرضيطالبأبىبنعلي
@االلهلغير

دئهالعبادةإخلاصغيرهموعلىالشيعةجميععلىفالواجمط

اتالأمومنودعائهمالله،بغيرالاستغاثةوالحذر@نوحده،

أوغيرهم.البيتأهلمنكانواسواءوالغائبين،
كما

منالحذريجب
منبهاؤالاستغاثةالجماداتدعاء

الأدلةمنذكرنالماةذلكوغيروالنجوموالأشجارالأصنام

(1)

(2)

.(9)صتخريجهسبق

.(102)صتخريجهسبق



ر@لقبولمحتنةمن@لتحدير

5-

العلماءاجمع
الصحابةمنوالجماعةالسنةأهلمن

ذلك.علىوغيرهم

3المناسبةبهنهالمكانذلكفيتذبحالتيالذبائححكمماالثاني:

لعامةاوعلىقاتالطرفيلمشروباتاهذهمنيو@عماحكمماوكذلك

لناس؟امن

عناب:والجو
لأول،االسؤالعنابلجواهوالسؤال،اهذ

منالأكلولافيه،المشاركةتجوزولامنكرة،بدعةأنهوهو:
هذه

@الشربولاالذبائح،

ن
ذبحهاالذابحكانوإنوبات،المشرهذه

سبحانه:اللهلقولةأكبرشركفذلكغيرهمأوالبيتأهلمناللهلغير

للىشريئلا@االفدينرثلثهومماثوئحياىونس@صلافإن)قل

1الأنعام:أ@اقشالينأؤلوأنا@مرتلكوبد 62-1 1 سبحانه:وقوله6،3

ا-2،.الكوثر:أوانحر@لربكفصلاتكوثر@،طئتف)إئآ@

فيلأحاديثوالآياتوا
ة.كثيرلمعنىاهذا

مالكلالمسلمينإخوانناوسائروإياكميوفقناأنالثهونسأل

منإخوانناوسائراياكميعيذنا@وأنويرضاه،يحبه
مضلات

مجيب.قريبإنهالفتن،

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام



ه-
@لقبورثتنةمن@لتحنير

بها@لاستشفاءالناسيقصدهاالتيالآبارعندالذبائحذبححكم
(1)

عليها:يطلقوالتيالمعدنيةالمياهالأردنجنوبفيتوجدس:

لشفاسواللاستحماملناسافيقصدهاود،ادبنسليمانبئر

مثلذبححكمفماوصولها،حاللذبحهاالذبائحمعهمويحضرون

النعبائح؟هذه

فلاالأمراضلبعضبهينتفعمعلوما،مجرباالماءكانإذاج:

الأمراض،لبعضفائدةالمياهبعضفيجعلاللهلأنثبذلكبأس
أمراضبهكانمنبهينتفعالماءهذاأنبالتجاربذلكعرففإذا

بذلك.بأسفلاغيره،أوكالروماتيزممعينة،

تفصيل:ففيهاالذبائح،أما

لهميقعومال@ونحوتأصل@كل4حاجت@كلأجلمنبحعت@صانتفإن
شيءآخرلأيتذبحكانتوإنبذلك،بأسفلاضيوف،من

منأولشيءالأنبحاء،أوإلىالجنأوإلىالماءإلىكالتقرب

مخاطبايقولسبحانهاللهلأنةيجوزلافهذاالفاسدة،الاعتقادات

رثلئهوممافوئحياىولنسكلصلاقىإن)قلمحمدالمج@إتنبيه

1الانعام:أ@و،لمشريئلاحا-/@لفدينا )إئاوجل:عزويقول361-2(،6

(1)
8/4)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 3 2 43 2



ر@لقبولمحتنةمن@لتحنير

ت@

ا-2،.الكوثر:أوانخر@لرئدفصلإ*أ@طتتف

سائروهكذا4،حد@لهالنس@4تكاله@.4سبحافبعللهفال@

لقولةاللهلغيرمنهاشيءيجوزصرفلاوحده،للهكلهاالعبادات

حنفآ@الذينلهعنصيناللهلغبدوأإلاوأأص)وماوجل:عزالله

للهألاالدلىلهنحلصحاأدئه)فآغبدسبحانه:وقولهه(،الببنة:أ

فيجماءوماالايات،منتقدمولما.(3-2الزمر:أئفالصى@الدين
اللهلعن@ام:جمالنبيولقولمعناها،

لمااللهلغيرذبحمن
صجطخر

رضيعليحديثمنصحيحهإفي
عنه.الله

أوالفلاني،الكوكبأوالغلانيها،النج@4أبعللبناي@ننللم@ءفليس

بلللأصنام،أوشخص،لأيأوالفلاني،النبيأوالفلاني،الماء

وسائروالصلوات،بالذبائحوتعالىسبحانهدلهكلهالتقرب

العبا
وإتاكنغملأ)إتاكوجل:عزللهالقولدات؟

)ومآوعلا:جلقوله@عنسبقولماه،،الفاتحة:أ@تعيفل@

تعالى:وقولهه،،البينة:أ@هوالذينلهنحلصيناللهليغبدوأإلاوأأ@ص

الدجمتئهنخلصحاأدله)فاعبد
@

2-3،،الزمر:أ@لصنالخاالدلنلئهألا

منوغيرها
لآيات.ا

.(102)صتخريجهسبق(1)



ه-
@لتبورثتنةمنالتحنير

دئهإخلاصهفيجبالقربات،وأفضلالكباداتاهممنبحعوال@

منذكرنالماةوحده
اللهدالعنبميهيده:قولهمنسبقولمالايات،ا

من

لمااللهلغيرذبح

لهالمواشيوذبحللميتالفاتحةقراءةحكم
(2)

الفلوسودفعالمواشيوذبحللميتالفاتحةقراءةحكمماس:

ةالميتأهلإلى

ذلكوغيرا@بالف@أوسبالفليأ@بانحعبال@@مو@اكإلىالتقربج:

الشفاءكطلبالعباداتمن
لاأكبرشركالمددأوالغوثأومنهم

لقولائم،الجروأكبرالذنوبأعظمالشركلأنةفعلهلأحديجوز
لمنذلكو،ماويففرلمجهيشركأنيغفرلاالله)إنوجل:عزالله

فقذباللهيشرك)منسبحانه:ولقوله8،،4النساء:أيشة@و
حرم

الله

)ولؤلى:تعالهوقولآية،ا(72المائدة:أر@انومآولهلجنةاعلته

هذافيوالاياتلمط!الأنعام:1@ئغملونكانوأئاعنهولحبطأشركوأ

ة.كثيرالمعنى

(2)

.(102)صتخريجهسبق

.(775-773)بازابنالشيخسماحةفتاوىمجموع



@لقبورلتنةمن@لتحنير

ت5

أونذراأوذبحاكانتسواءوحدهدةالكبادةاخلاصفالهاجب

ذلكومنالعبادات،منذلكغيرأوصوماأوصلاةأودعاء

السابقةللاياتبالطعامأوبالنذورالقبورأصحابإلىالتقرب

رثدئهوممافوئحياىودنمسصلاقىإن)قلسبحانه:ولقوله

1الأنعام:1@@لشال@ينأؤلوأناأمزتلكوبذلمشرليثلاألأ"العانينا/ 62-

1 فليسالأمواتإلىالقرانمنغيرهاأوالفاتحةإهداءأما3،.6

عنلاو!لمجالنبيعنينقللملأنهةتركهفالواجبدليلعليه

رضيأصحابه
الله

عنهم
يشرعلكنذلك،علىيدلما

الدعاء

اءلفقراإلىلإحسانباوذلكعنهموالصدقةاتللأمو

يجعلأنويسألهسبحانهاللهإلىبذلكالعبديتقربوالمساكين،

لقولةالأحياءأوالأمواتمنغيرهماأوأمهأولأبيهذلكثواب

صدقةثلاث:منإلآعملهنقطعاآدمابنماتإذا@ا@سي@!:النبي

@الهيدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأوجارية،
(1)

ثبتولأنهة

توصولمماتتأميإنالنه،رسولياله:قالرجلاأنغ@يمعنه

قال:عنها؟تصدقتإنأجرأفلهالتصدقتتكلمتلووأظنها

.(9)صتخريجهسبق(1)



هت
@لتبورلمحننةمنتنير@

لانعم
عنهوالعمرةالميتعنالحجوهكذاصحتهعلىمتفقلما

حسبينفعهذلككلدينهوقضاء
الشرعية.الأدلةفيوردما

بالنقودوالصدقةالمينةأهلإلماحسانا؟يقص@السائلصانإنأما

أنوالأفضلفقراء،كانواإذابهبأسلافهذاوالذبائح
يصنع

ةالبيتأهلإلىيهدوهثمبيوتهمفيالطعاموالأقاربالجيران

أبيبنجعفرعمهابنموتبلغهلماأنهلمج@!النبيعنثبتلأنه
عنهالنهرضيطالب

جعفرلأهليصنعواأنأهلهأمرمؤتةغزوةفي
يشغلهمماأتاهمقدلأنهداوقال:طعاما

لما
(2)

الميتأهلكونوأما

محملمنوهويجوزلافهذاالميتأجلمنللناسطعامايصنعون

ذلككانسواءالجاهلية
أوالعاشرأوالرابعاليومفيأوالموتيوم

اللهعبدبنجريرعنثبتلماةيجوزلاذلككلالسنةرأسعلى

(1)

(2)

البغتة،الفجأةموتبابالجنائز،كتابالبخاري:رواه

الصدقةثوابوصولبابالزكاة،كتابومسلم:يث@31(،رقم

.(1004)رقمإليه،الميتعن

جاءماباب6الجنائزكتابوالترمذي:)4571(،برقمأحمدرواه

ماكتابماجه:وابن)899(،رقمالميت،لأهليصنعالطعامفي

المي@،أهلإلىيبعثالطعامفيجاءمابابالجخائز،فيجاء

.(1610)رقم



@لقبورثتنةمن@لتحنير

ت5

@ىر)ئقال:أنهدهجمالنبيأصحابأحدالبجلي
إلىالاجتماع

ا@ا@ة(منالدفنبعدالطعاموصناعةالميتأهل
(1)

نزلإنأما

منالطعاملهميصنعواأنبأسفلاالعزاءزمنضيوفالميتبأهل

لاأنهكماالضيافة،أجل
اشاءومنيدعواأنالميتأهلعلىحرج

معهمليتناولواوالأقاربالجيرانمن
الطعام؟صنلهمأهديما

التووليوالله

بالأضرحةسلالتو

التوسلاأموالوأخذ
(2)

حةبالأضرلتوسلواالقبورزيارةفيالإسلاميالدينحكمماس:

والحسينالبدويالسيدكزيارةبهاللتوسلوأموالخروفوأخذ

الله.كمفاداأفيدوناةزينبوالسيدة

نوعان:القبوااةأياج:

والترحمللأمواتالدعاءلأجلومطلوبمشروعأحدهما:

(2)

مابابالجنالز،فيجاءماكتابماجه:وابن)6686(،برقمأحمدرواه

.(1612)رقمالميت،أهلإلىالاجتماععنالنهيفيجاء

9-967/3)الثميخسماحةفتاوىمجموع 69).



1ت
@لقبورهتنةمن@لتحنير

ع@يده:النبيلقولةللآخرةوالإعدادالموتتذكرولأجلعليهم

ة،لآخراكمتذكرنهاف!رلقبوازوروا@@
(1)

اوهكذلمجز،ورهايزوكان

رضيأصحابه
الله

أماللنساء،لاخاصةللرجالالفرعوهذاعنهم،

لأنهةذلكعننهيهنيجببلالقبورزيارةلهنيشرعفلاالنساء

منالقبوراتزائرلعن@يخيدهاللهرسولعنثبتقد
ولأنالنساء

معبهنأولهنفتنةبهايحصلقدللقبورزيارتهن
وكثرةالصبرقلة

لاوهكذاعليهن،يغلبالذيالجزع
إلىالجنائزاتباعلهنيضرع

قالت:عنهااللهرضيعطيةأمعنالصحيحفيثبتلماةالمقبرة

علينا(يعزمولمالجنائزاتباععن)نهينا
(3)

أنهنعلىذلكفدل
منذلكفييخشىلماالمقبرةإلىالجنائزاتباعمنممنوعات

لمولالتحريمالنهيفيوالأصلالصبر،وقلةوبهن،لهنالفتنة
فانحهوأ@عنهضهئغومافخذوهالرسول)وماءائئكمسبحانه:الله
7،.الحشر:أ

(2)

(3)

.(28)صتخريجهسبق

.(17)صتخريجهسبق

)8721(،رقمللجنائز،النساءاتباعبابالجنائز،كتابالبخاري:رواه

النساءنهيبابالجنائز،كتابومسلم:
ي@39(.رقمالجنالز،اتباععن



@لتبورلتنةمندتعنيو@

ت5

بذلكصحتكماوالنسا،للوجالعهضهالمينةعلىالصلاةنما

اللهرضيالصحابةوعندهكاللهرسولعنالأحاديث
فيعنهم

رضيعطيةأمقولأماذلك،
لى*فهذاعلينا(يعزمالمعنها:الله

عنه-سم@!النهيصدورلأنةللنساءالجنائزاتباخجوازعلىبدل

علىمبنيفهوعلينا(يعزمالمقولها:وأماالمنع،فيكاف

لسنة.ابهيعارضلاواجتهادهاوظنها،اجتهادها

%

أوبهموالاستغاثةأهلهالدعاءلقبورازيارةوهوبدعي،الثاني:

اللهنسألأكبروشركمنكروهذالهم،للنذرأولهمللذبح

والصلاةعندهاللدعاءيزوروهاأنبذلكويلتحقالعافية،

وسائلومنوع،مشرغيربدعة،وهذاعندها،ا@والقرعندها

أنول:ثلاثةالحقيقةفيفصارتالشرك،
%

لتذكرأولأهلهاللدعاءوروهايزأنوهووع،مشرالأول:النوع

ة.لآخرا

3

للذبحأوعندهاللصلاةأوعندهااعةللقرارتزأنالثاني:النوع
الشرك.وسائلومنبدعةفهذهعندها

3

بذلك،إليهوالتقربللميتللذبحيزوروهاأنالثالث:النوع

أوالغوثأومنهالمددلطلبأواللهدونمنالميتلدعاءأو

العافية.اللهنسأل@أكبر،شرلىفهذاالنصر،



5ت
@لقبورثتنةمنتنير@

المدعوكونبينفرقولاالمبتحكقهاتاالزياهخهمفهاالع@فيجب

الجهالبعضيفعلهماذلكفيويدخلغيرهما،أوصالحاأونبيا

من!اجمالنبيقبرعند
أوالحسينقبرعندأوبه،والاستغاثةدعائه

أوالجيلانيالقادرعبدالشيخأوالبدوي
المستعان.واللههم،نجير

مساجدعليهاأوليبنىفيهاليصلىاثارالأنبياءتتبعحكم
(1)

منهلوالسلامالصلاةعليهالرسولبهاصلىالتيالأماكنس:

كمابقاؤهاأمعليها،مساجدبناءالاقضل
عامةحدائقعملأوهي،

عليهاليبنيأوفيهاليصلياكتبيا،اآثاتتبعللمسلميجوألى

ذلكلأنةمساجد
رضيعمركانولهذاةالشركوسائلمن

الله

هلكإنماداويقول:ذلكعنالناسينهىعنه
قبلكمكانمن

انبيائهماثاربتتبعهم
لما

فيالتيالشجرةعنهاللهرضيوقطع
يذهبونالناسبعضرأىلماةتحتهامج@ي@!النبيبويعالتيالحديبية

منللأمةوتحذيراالشرك،لوسائلحسماتحتها،ويصلونإليها

(2)

8/3)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 23!.
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@لتبورتنةمنلتحنير

ت5

رضيوكانالبدع،
حريصاوسيرته،أعمالهفيحكيماعنهالله

اللهفجزاهأسبابه،وحسمالشركذرائعسدعلى
عن

محمدأمة

رضيالصحابةيبنلمولهذاةخيرا
الله

فياثاره-@ا!علىعنهم

يخالفذلكبأنلعلمهممساجدةوغيرهماوتبوكمكةطريق

التيالبدعمنولأنهالأكبر،الشركفيالوقوعويسببشريعته،

@ا:@ظبقولهوالسلامالصلاةعليهمنهاالرسولحذر
من

فيأحدث

عليهمتفقردلمافهومنهليسماهذاأمرنا
(1)

عائشةحديثمن
رضي

@ا:!@جموقولهعنها،الله
ورردلمافهوأمرناعليهليسعملاعملمن

اه

فييقولوالسلامالصلاةعليهوكانصحيحهفيمسلم

هديالهديوخيرالله،كتابالحديثخيرفإنبعد:أماداخطبه:

جهخرضلالة،بدعةوكلمحدثاتها،الأموروشرمحمد@س@ا!،

صحيحهفيمسلم
(3)

فيوالأحاديمثث
واللهكثيرة.المعنىهذا

بالئه.إلاقوةولاحولولاالمستعان

.(103)صتخريجهسبق(1)

.(32)صتخريجهسبق(2)

.(867)قيرلخطبة،والصلاةاتخنجفبابالجمعة،كتابمسلم:رواه!3)



5ت
@لقبورهتنةمن@لتحنير

ضر@بهالذيالمسجدفيالصلاة
(1)

فهلضريح،داخلهمسجدبلدنافييوجدالسائل:يقولس:

المسجدبنيهلنعرفلاأنناعلعاالمسجدةهذافيجائزةالصلاة

معالضريح،أمأولآ
بلادهممنياتونالناسمنكثيراأنملاحظة

باركفأفيدوناداخلمهالنقودووضعلهوالذبحيحالضرهذالزيارة

الله

القبورتنبشأنويجبفي@ا،يصلىلىقبو،في@االتيهاالمساج@

يسمىمنقبرلاقبر،فيهايبقىولاالمعروفة،المقابرإلىوتبعد

العامة.المقابرإلىوتبعدتنبشأنيجببلغيره،ولاولئا

افذور،تقديمولاإليهاالنقودتقديمولاللقبوابحعال@يجوألا9

هذابل
المساجدفيالقبورتنبشأنفالواجبالأكبر،الشركمن

كسائرخاصةحفرةفيقبركلالعامة،المقابرإلىرفاتهاتنقلوأن

عنكص@إيهىالرسوللأنقبوا؟في@اتبقىانيجوأفلاالمساج@

عنهوثبتذلك،عملهمعلىوالنصارىداليهووذموحذرهذا
يا!@

أنبيائهمقبوراتخذوارىلنصاواليهودااللهلعن@اقال:أنه

2/1)الدربعلىنورفتاوى(1) 81 82).



@لقبورثتنةمنلتحنيو

ث@

عائشةقالتمساجد،
رضي

متفقصنعوا.مايحذرعنها:الله

عليه

حبيبةوأمسلمةأمأخبرتهلماوالسلامالصلاةعليهوقال

فيهمماتإذاأولئك@اقال:وكذا،كذاوأنهاصورفيهابكنيسة

الصور،تلكفيهوصوروامسجدا،قبرهعلىبنواالصالحالرجل

@االلهعندالخلقشرارأولئك
(2)

المساجديبنونالذينأنفأخبر

الخلق.شرارهمالقبورعلى

والسلام:الصلاةعليهوقال
اكانوقبلكمكانمنانألا@@ا

رالقبوتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهمأنبيائهمفبوريتخذون

لاذلكعنأنهاكمفإنيمساجد
(3)

عنوالسلامالصلاةعليهفنهى

مساجد.القبوراتخاذ

عليهبنىومنمسجدا،اتخذهفقدقبرعندصلىمنأنومعلوم

مسجدا.اتخذهفقدفيهليصلي

رقبوفيهاتجعلوألاالمساج@عنالقبواتبك@أنفالو@بب

.(5)صتخريجهسبق(1)

.(24)صتخريجهسبق(2)

.(24)صتخريجهسبق(3)



كات
@لتبورثتنةمنالتحنير

منوحذرا@!،لمجاللهرسوللأمرامتثالا
بنارمنصدرتالتياللعنة

اتخذواوالنصارىاليهودالله@العنالقبور،علىبنىلمنوجلعز

مساجد@اأنبيائهمرقبو

مستقلةتكونأنيجببلمساباتخاك@ايجوألىأفل@ب@فكلم

عليهايبنىلاحدةعلىناحيةفيفالقبورمستقلة،والمساجد

بلقبور،فيهاليسالقبورعنبعيدةتكونوالمساجدمساجد،

صنسليمةتكون
فيهيصللمقبرالمسجدفيوجدفإذاذلك،

منحذرا
فيصلىإذالأنهةالشركوسائلمنوحذرااللعنةهذه

يزينقدالمسجد
أوبالميتالاستغاثةأوالميتدعوةالشيطانله

لهالسجودأولهالصلاة
هذاولأنالأكبر،الشركفيقع

عملمن

طريقهمعننبتعدوأننخالفهم،أنفوجبوالنصارىاليهود
السيء.عملهموعن

إذاالمسجدهدموجبقبرجملىبنيالمسجدأنعلملولكن

دإنهايعلملاكانإذالكنعليها،بنيثمالأصليةهيالقبوركانت

لأنةفيهويصلىالمسجدويبقىالمقابرإلىوتبعدالقبورتنبش

القبور.قبلالمساجدوجودلأصلا

.(5)صتخريجهسبق(1)



@لقبورثتنةمن@لتحنير

كات

اللهبغيريستغيثمنخلفالصلاةحكم
(1)

بمثلويتلفظاللهبغيريستغيثمنخلفأصليأنيصحهلس:

ليفهلغيرهأجدلمياذاثاجيلانييامددغوثياأغثنالاالكلماتهذه

بيتي؟فيأصلينن

اللهبغيريستغيثمنومنهمالمشوصينجمييخلفهالحلاةلاتجوأج:

اللهبغيرالاستغاثةلأنةالمددمنهويطلب
والأصنامالأمواتمن

لاستغاثةاأمانه،سبحابالثهالشركمنذلكوغيروالجن

بها،بأسفلاإغاثتكعلىيقدرالذيالحاضرالحيبالمخلوق

علىشيعمحمنالن@)فاشتعثهموسى:قصةفيوجلعزاللهلقول

تصليمسلماإماماتجدلموإذا5،،1أتمص:@عدثمقا@تى
مسلمينجماعةوجدتوإنبيتك،فيتصليأنلكجازخلفه

فصلبعدهأوالمشركالإمامقبلالمسجدفيالصلاةيستطيعون

إماموتعيينالمشركالإمامعزلالمسلمونابشطاعوإنمعهم،

الأمربابمنذلكلأنةذلكعليهموجببالناسيصليمسلم

شرعياقامةالمنكرعنوالنهيبالمعروف
أمكنإذاأرضهفيالله

ئثضئموالمؤمنت)وأئرمونتعالى:اللهلقولفتنة:بدونذلك

(1)
4/3)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 14).



كات
@لتبورطتنةمن@لتحنير

1،،7اتوبة:أائمنكر@عنوينهؤنبأتمغروفوتيأعيبغف@2أؤصليا

.(16التغابن:أ@أشتطغغماأدتهفالقو(@نه:سبحالهوقولاية،ا

لمفإنبيده،فليغيرهمنكرامنكمرأى@امن@إةكالنبيوقول
لماالإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإنفبلسانه،يستطع

اهرو

صحيحهفيمسلم

بالقبوريتبركمنخلفالصلاةحكم
(2)

للتبركالصالحينقبورإلىيف@بمنخلفالصلاةحكمماس:

ثلكذعلىبأجرهاوغيرلدالموافيانلقراوتلاوةبها،

4تف@يلافيهه@ج:

فينبغيمبتحي،اف@شر@ند@منبالموال@الىحتغالدمج@صانإن
أنهالنبي-@يدهعنالصحيحالحديثفيثبتلماإمافايكونلاأن

@اقال:

بدعةوكلبدعة،محدثةكلفإنالأمورومحدثاتإياكم

(1)

(2)

صنالمنكرعنالنهيكونبيانبابالإيمان،كتابمسلم:رواه

.(49)رقملإيمان،ا

.(9/37،3374)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع



@لتبورفتنةمن@لتعنير

ت5

لماضلألة
(1)

الدبالمولاحتفالوا
البدع.من

غيرهمأوبالجن،أوب@م،ويستكيثمو@تاكيحكوصاناذا@ما
اشفأوانصرنياللهرسوليافيقول:قاتالمخلومن

أومر@ضي،

منغيرهمأوالبدوي،سيديياأوالحسين،سيدييابقول:

مشركفهذاالمدد،المددلأصنام،كاالجماداتأوالأموات،

أماالعافية-اللهنسألإمامته-تصحولاخلفه،يصلىلاأكبرسركا

اوبافرك،يأتيلاولكنالمولديحضركأنبدعةيرتكبكانإذا

فهذابشرك،يأتيولاعندها،يصليأوالقبور،عندالقرآنيفرأ

وصلاتهالخيرإلىويوجهفيعلمالدين،فيابتدعقديكون

تصحفلاالمقبرةفيالصلاةأماالقبور،عنديفعلهالمإذاصحيحة

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهدالعنده:جمالنبيلقول
عليهمتفقدا،مساجد

لزومفيبابالسنة،كتابوأبوداود:)49661(،برقمأحمدرواه(1)
السنة،

فيماجط:وابن)7064(،رقسم
اجتناببابالمقدمة،

.(46)رقمالبدع،

.(5)صتخريجهسبق(2)



كات
@لقبورثتنةكا@لتحنير

بالأمواتالتبركيجوزل!
(1!

يرأيناالنهارفيوفاتهخبروجاءرجلالبلدفيعندناماتس:

وسطتكفينهبعدمسجىوهوبيتهإلىيذهبنالبلدمنمسناتنساء

فمابه(،)نتباركقلن:عندهتف@بنلمفسألناهنحولهوهنالنساء

ةسنةهووهلهذاةعملهنحكم

يتبركأنلأحديجوزلالأنه4مفحرهوبليجوالىالكملاه@ج:

قضاءيسألهمأواللهدونمنيدعوهمأنولاقبورهمأولأمواتبا

ومنهوحدهاللهحقالعبادةلأنةذلكنحوأومريضشفاءأوحاجة

عزقالكمابالتباركالموصوفهوسبحانهوهوالبركةتطلب

ليكونعتدءعكانفرقاننزلائذى)تباركالفرقان:سورةفيوجل
يدات@)تنركسبحانه:وقالا،.الفرقان:أنذجما@لفخلملف

فيالنهايةبلغسبحانهأنهذلك:ومعنىا،،الملك:أ@المقك
والبركة.العظمة

بهونفعوأصلحهاللههداهإذااء-الربفتحمبارك-فهوالعبدأما

عليهمريمابنعيسىورسولهعبدهعنوجلعزقالكماالعباد،

ثحجنبياوجعلنىاكنفاللهءاتحنىعتدإئ)قالوالسلام:الصلاة

(1)
4/33)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع



@لقبورطتنةمننيرلت@

كات

@ا@دنتماوالز@وةبالصكؤوأؤصحنىنتما@أيقمباركاوجعلنى

أمربم:
فيق.لتواوليوالله1(،33

القبورعلىالكتابةحكم
(1)

الميتقبرعلىكهلافتةل@أوالحديدمنقطعةوضعيجوزهلس:

وفاته..وتاريخالميتاسمإلىبالإضافةانيةقراياتعليهامكتوب

3الخ

فيلاغيرهاولاقرانيةاياتلاالميتقب@عل@سيحتبأنيجوألىج:

نحن!لمجالنبيعنثبتلماغيرهمافيولالوحفيولاحديدة

رضيجابرحديث
يقعدوأنالقبريجصصأننهىإنااجمأنهعنهالله

الترمذيزادصحيحهفيمسلمالإمامرواه@ا،عليهيبنىوأنعليه

سنادب!والنسائي
صحيح

@اعليهيكتبوأن@ا

(2)

.(230)صونصائحوتنبيهاتفتاوى

م@.6)صتخريجهسبق



1ت
@لتبور@تنةمن@لتحنير

الأضرحةلأصحابالدلمواإقامة
(1)

إليهيأتونوالناسالأولياءلأحدضريحبقريتنايوجدس:

بهويتمسحونبالقبرويطوفونوالذبائحالنذورإليهويقدمون

ذلكوكلالنعر،حلقاتعندهويقيمونالبركقمابتغاء
اختلاطمع

وطلببهوالاستغاثةالقبرلصاحبندائهمومعبالرجال،النساء

الحكموماثهذهقعالهماوفيالناسهؤلاءفيالحكمفمامنه،العون

ةولغيرهالشيخلهذاالمولدفي

شفاءيسأل@م@هكليحي@الموتى،انحعض@إلىيأتيهاالخبه!ج:

منهميطلبأوالمرضى
النجاةأوالجنةدخولأووالعونالمدد

البركةيطلببقبورهميطوفأولهميذبحأولهمينذرأوالنارمن

الشفاءالنارأومنالنجاةأومنهموالأجرمنهم
أوسعةالمرضمن

بالله.لعياذواأكبرلىوشرأكبركفركلهلك،ذأشبهماأولرزقا

ا@@حاالله)فلالدثعوأءوعلا:جلاللهقالصيناالمش@ديناه@
احقفيسبحانهقالي8،،1الجن:أ

اللهدونمنوالمعبودينلاصنالم

لكو.اشتجابوأماعوأولؤ@دعاء@لايمتمعوأتدعصهو)إنجميعا:

قالشركا،سماه1،4أفاطر:@بشز@كتميكفروناتقئمةويؤم

2/1)الدربعلىنورفتاوى(1) 94-1 96).



@لقبورلتنةمنتحنير

ت5

حيذع)ومنسبحانه:
حساب!فإنمابل!ل!برقنلا@خر5إلهاالله

لاإنكلربل!عد
1المؤمنون:أ@اتبهفرونيفلح غيرةدعوفسمى1،7

وشركا.لاوضلااكفرالله

الحفلفإقامةبحكصالقب@عن@الموالدأ@اذصااكاقامةا@ح@

هذاالقرانأوالعلميةالحلقاتأوالأذكارأوالمولدأوالقبرعند

بشرك.وليسبدعة

لطلبأوصةالب@لطلبقب@4اببت@للتمسع@4منهال@اجاتأما@لب

حولولاالعافيةاللهنسألةالأكبرالكفرمنفهذاالمريضشفاء

بالله.إلاقوةولا

عن@بحكهصلصابالموال@الىحتغال9بحكةف@لصاالموال@أما

ماوتعالىسبحانهاللهلأنةالكلكلئ@لمنالمعققين
شرع

ذلك،لنا

يحتفلوالمالصحابةوهكذابمولده،يحتفللم!@@فالرسول

لاوعثمانولاعمربمولدولاالصديقبمولدولا@لمجصدهأالنبيبمولد

وهمقدوةوهمعلي،
إليه.لسبقونااخيزهذاكانفلولأخيار،ا

غيرهمأولأ@مراءاأوالمشايخأودهجمالنبيبمولدفالاحتفال
كله

ا:@لمجالنبيلقوليجوزلاوكلهبدعة
@@

من
ماهذاأمرنافيأحدث



1ت

@لقبورثتنةمن@لحنير

عمل@امنوالسلام:الصلاةعللاولقولهرد@افهومنهليس

@اولقوله:سردود،يعنيردلمافهوأمرناعليهليسعملا

إياكم
"ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثةكلفإنالأمورومحدثات

والسلام:الصلاةعليهالجمعةخطبةفييقولوكان
خيرإن@ا

اللهكتابالحديت
رالأمووشرمحمد@لمجي@!،هديالهديوحير

"ضلالةبدعةوكلمحدثاتها

عن@ا،ايبتك@4أن4البحيه@4دوايع@أنالإسلاءأهلعل@كلفالواجب

صارتوأكبرالأمرصاروالنساءالرجالبيناختلاطلمجهاكانوإذا

والنساءالرجالبينالاختلاطفإنةأكثرالإثموصارأعظمالفتنة

ومناحشوالفوالزناأسبابومنمنكر،احتفالأيفيأوقبرعند

المحارم.فيقوعالوأسباب
الولائمفيحتىالىحتغال،غيرفبه!حتكلذل@صناالح@فالواجب

أنيجوزفلالأخرى،ا
اويختلطوحفلةفيوالنساءالرجاليجتمع

(2)

3)

.(103)صتخريجهسبق

.(32)صتخريجهسبق

.(122)صتخريجهسبق

.(117)صتخريجهسبق



@لقبورفتنةمنلتحنير

كات

في
هذالأنحفلة،أيفيأوعرسحفلة

يسبب
للرجالفتنة

اجتماعيكونوأنالتمييزفالواجببالرجال،وللنساءبالنساء
حدةعلىالرجالواجتماعحدةعلىالنساء

وفيالولائمفي

ها.وغيراسلأعرامثلشرعالجائزةالاتالاحتفا

القبوربينولاالقبورعنديقرأأنالسنةمنليس
(1)

عنعنهاللهرضيعليعنرويرسالته:فيالسائليقولس:

إحدىأحذ@للهافو)للأوقرلمقابراعلىمرمن@قال:أنه@جميا!لنبيا

@اتالأموبعددالأجرمنأعطيللأمواتأجرهاوهبثممرة،عشرة

صحيحالحديثهذاهل
ة

ج:
الأحاديثصنوهوالكللم،أهلاعن@لهأصللىيثالع@هذا

سندلهاليسالتيالمكذوبةالموضوعة
منوليسصحيح،

السنة

أنالقبورزارإذاالسنةإنماالقبور،بينولاالقبورعنديقرأأن

دايقول:

مؤمنينقومدارعليكمالسلام
@اأو:لما

عليكمالسلام

بكماللهشاءإنوإناؤالمؤمثين،المسلمينمنالديارأهل

1/2)الدربعلىنورفتاوى 72؟7 78).

.(24)صتخريجهسبق



-15
@لقبورلتنةمنالتحنير

يرحملاحقون،
لنااللهنسألوالمستأخرين،مناالمستقدمينالله

@االعافيةولكم
اهذوالرحمة،لمغفرةبالهمويدعو

السنة،هو

له.أصللافهذاان،القربينهمأوالقرآن،عليهميقرأأنأما

الميتقبرعلىالقرانقراءةحكم
(2)

منمجموعةبإحضاريقومونقريتنافيالناسبعضس:

هذاأنبحجةالقرانفيقرؤونالقراناعةبقردرايةلهمممنالمشايخ

اثنيناوشيخايستدعيالاخروالبعضويرحممهالميتينفعانالقر

محفلأيقيمونالاخروالبعضالميت،هذاقبرعلىالقرانلقراءة

الصوتمكبراتعبرالمشاهيرالقراءمنواحدافيهيدعونكبيرا

وهلةذلكفيالدينحكمفماعريزمهلوفاةالسنويةالذكرىليحيي

المثلىالطريقةهيوماغيره،أوالقبرعلىالميتتنفعالقرانقراءة
جزيلمناولكمالجزاء،خيرعنااللهجزاكما@توناةالميتلمنفعة

والامتنان.لشكرا

:!@جمالنبيلقوليجوزلابدعةالعملهذاوبعد:دئهالحمدج:

(2)

.(24)صتخريجهسبق

9/3)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 1،9032).



القبورلتنةمن@لتحمير

ءت

رد@افهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث@امن
(1)

صحتهعلىمتفق

رددافهوأمرناعليهليسعملاعمل@امن@لمجحم!:وقوله
(2)

جطأخر

كثيرة.المعنىهذافيلأحاديثواصحيحه،في@م

سنيكنولم
منولادهجمسنته

رضيالراشدينخلفائهسنة
الله

وفاتهم،وذكرىبالموتىالاحتفالأوالقبور،علىالقراءةعنهم
كلهوالخير

ومنالراشدينوخلفائه،@رالرسولاتباعفي
سلك

منالاولونوالخئبقوت@الووبئ:عزاللهقالكماسبيلهم

اورضوعنهغاللهركأباخسنآتبعوهمواتذينوالألضارالمفجرين

لكذاأبل@فيغآخ@رينآلافهرتختهاتخوىجئتلهخو@كلذعنه

1بة:لتواأ@ئعظيماأثفؤز 0

الراشدينالخلفاءوسنةبسنتي@اعليكمأ:@لمجالنبيوقال

دايابالنواجذ،عليهاوعضوابهاتمسكوابعدي،منالمهديين
3

داضلالةبدعةوكلبدعة،محدثةكلفإنالأمور،ومحدثات
(3

وصح
فإنبعد:أما@االجمعة:يومخطبتهفييقولكانأنه!@لمجعنه

.(103)صتخريجهسبق

.(32)صتخريجهسبق

.(122)صتخريجهسبق



هت
@لقبورثتنةمن@تح@ير

وشرمحمد@فه،هديالهديوخيرالله،كتابالحديثيخر

"ضلالةبدعةوكلمحدثاتها،الأمور
(1)

هذافيوالأحاديث

ة.كثيرالمعنى

ماالصحيحةالأحاديثفيجمبه@النبيأوضحوقد
المسلمينفع

ثلاثة:منإلاعملهعنهانقطعالإنسانماتإذا"م:جمفقالموتهبعد

لمالهيدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأوجارية،صدقةمنإلا
(2)

اللهرسوليافقال:رجل@وسألهصحيحه،فيمسلمأخرجه

@اندم@ه:فقالموتهما؟بعدبهأبرهماشيءأبويبر@نبقيهل
ة

بعدهما،منعهدهماوإنفاذلهما،والاستغفارعليهما،الصلاة

بهمالماإلاتوصللاالتيالرحموصلةصديقهما،وإكرام

إذاإنفاذهابرهفمنالميت،بهايوصيالتيالوصيةبالعهدادوالمر

عنهماالصدقةالوالدينبرومنالمطهر.للشرعموافقةكانت

التوفيق.وليواللهعنهما،والعمرةوالحجلهماوالدعاء

(2)

3)

.(117)صتخريجهسبق

.(9)صتخريجهسبق

أحمدرواه
1ياقمبر 5 الوالدين،برفيبابلأدب،اكتا@داود:وأبو2(،6

.(3664)رقميصل،أبوككانمنصلكتابماجه:وابن)2415(،رقم



القبورفتنةمن@لتعنير

ت5

زيارتهعندالقبرعلىالجنازةصلاة
(1)

زيارتهعندالجنازةصلاةأبيقبرعلىأصليأنيجوزهلس@:

ةتلاوعندأجراينالمصحفاالميتوزثإذاوهلةلهللرحمةطلبا

فيه.ابنائه

إعادةإلكلحاجةفلاالناسميأبي@علىصليتق@صنتإذاج:

أهلعلىوتسلمالمقبرةتأتيفقط،لهوتدعوتزورهبلالحلاص

@ازوروا:@@النبيقالكمالأبيك،وتدعولهموتدعوالقبور

تذكركمفإنهارالقبو
@اةلآخرا

ا:يقولوأنلقبورازارواإذابهأصحايعلم@رالنبيوكان

@ا

شاءإنوإناوالمسلمين،المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام

يرحملاحقون،بكمالله
نسألوالمستأخرين،مناالمستقدمينالله

هذه@االعافيةولكملناالله
هي

السنة.

بالمغفرةلهوتدعوأبيك،وعلىالقبورأهلعلىفتسلم

عليه.صليتكنتإذاهذاالصلاة،إلىحاجةولاوالرحمة،

1/2)الدربعلىنورفتاوى 8 0@281).

.(28)صتخريجهسبق

.(24)صتخريجهسبق



5ت
@لقبورثتةمننيرالت@

وقصل@؟قب@4إلىتخ@بفإن@الناسميعليهت@للمصنتإكاأما

طالتإذاأماأقل،أوشهرلهمضىكانإذافأقلش@ةم@ف@يىعليه

عندصلاةفلاالمدة
لأبيكيكفيوالدعاءالعلم،أهلمنجمع

هذاكلبالمال،عنهوالتصدقعليه،والترحمله،والاستغفار

وغيره.أبمنالميتينفع

وقفا-جعلهأيوقفه-إذاينفكهف@والميتخلغهإذاالمصحفهأما4

علمأوالشرع،علمةالمفسدللعلمكتباوقفلوكماأجره،ينفعه

كماخير،علىإعانةلأنهذلكعلىيؤجرفإنهالناسبهينتفعصباح

تبرعأوالفقراء،علىبغلتهيتصدقدكاناأوبيتاأوأرضاوقفلو
فيوالسلامالصلاةعليهقالوقدعليه،يؤجرهذاكلللمساجد،
الصحيح:الحديث

ثلاث:منإلاعملهانقطعادمابنماتإذا@ا

دالهيدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأوجارية،صدقة

أولادهدعاءوينفعهمسلما،صانااتالميتقنفيايةالجافالصدقات

منالخيرسبيلفيبعدهيوقفهالذيالوقفوينفعهغيرهم،ودعاء

بهذاهوفينتفعذلك،أشباهأونخيل،أودكانأوأرضأوبيت

أوبثمرته،وانتفعواثمرتهمنأكلواالناسدما،بهانتفعإذاالوقف

.(9)صتخريجهسبق(1)



@لقبورفتةمنتحمير

ءت

أوفرشها،فيلإصلاحهاالمسلمينمساجدفيثمرتهصرفت

عمارتها.

الشركوسائلإحدىالمساجدفيالموتىدفن
(1)

بسم
الله،رسولعلىلسلاموالصلاةوادته،لحمدواالله،

آلهوعلى
بعد:أمابهداه،اهتدىومن

فيالصادرةالخرطومصحيفةعلىاطلعتفقد

17/4/4 1 محمدالسيدبدفنبيانفيهانشرقدفألفيتهاا@،5

درمان..أمبمدينةمسجدهمفيأبيهبجوارالإدريسيالحسن

المنكرإنكاروبيانللمسلمين،النصحسناللهأوجب

صنهوبليجوز،لاأمرالمساجدفيالدفنأنعلىالتنبيهرأيت

ومنالشرك،وسائل
ذمهمالتيوالنصارىاليهودأعمال

الله

عنالصحيحينفيكما@ه،جمرسولهولعنهمعليها،
رضيعائشة

ااتخذووالنصارىاليهوداللهلعن@اقال:أنهلمجدهالنبيعنعنها،الله

(1)
8/3)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 2،63 27).



هت
@لقبورفتنةمننيرا@ت@

عبدبنجندبعنمسلم،صحيحوفيمساجد@اأنبيائهمقبور

الله،
يتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألا@اقال:أنه@لجي@هالنبيعن

مساجدالقبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهمأنبيائهمقبور

@اذلكعنأنهاكمفإني
(2)

كثيرة.المعنىهذافيلأحاديثوا

أنوشعوبا-حكوماتمحان-صلف@كلالمسلمينعل@سفالواجب

خارجموتاهميدفنواوأنعنه،نهىمايحذرواوأنالله،يتقوا
رضيوأصحابه!لمجالنبيكانكماالمسجد،

الله
يدفنونعنهم

بإحسان.أتباعهموهكذاالمساجدخارجالموتى

رضيوعمربكرأبيوصاحبيهلمجوالنب@يقب@وجودواما
عنهماالله

لأنهالمساجد.فيالموتىدفنعلىحجةبهفليس@لخيومسجدهفي

عائشةبيتفيبيته-فيدفن@هجم
رضي

صاحباهدفنثمعنها-الله

فلمامعه،
فيهالحجرةأدخلالمسجدالملكعبدبنالوليدوسع

أهلذلكعليهأنكروقدالهجرة،منالأولىالمائةرأسعلى

لاذلكأنرأىولكنهالعلم،
واضحلأمراوأنالتوسعة،منيمنع

لايشتبه.

(2)

.(5)صتخريجهسبق

.(6)صتخريجهسبق



@لقبورفتنةمن@تحنير

ءت

لمعنهماالثهرضيوصاحبيه@رأنهمسلملكليتضحوبذلك
بحجةليسالتوسعةبسببفيهوإدخالهمالمسجد،فييدفنوا

وإنماالمسجد،فيليسوالأنهمالمساجد،فيالدفنجوازعلى

حجةيصلحلاالوليدعملولأنوالسلام،الصلاةعليهبيتهفيهم

إجماعوفيوالسنة،الكتابفيالحجةوإنماذلك،فيلأحد
رضيالأمةسلف

الله
بإحسان.أتباعهممنوجعلناعنهم،

14/5/4فيتحريرهجرىالذمةوبراءةوللنصح 1 ا@.5

التوفيق.وليوالله

وأتباعهموصحبه،وآلهمحمد،نبيناعلىوسلماللهوصلى
بإحسان.

الدعاءعندالقبورمنع
(1)

م.ع.المكرم:الاخحضرةبازإلىبناللهعبدبنعبدالعزيزمن

امين.اللهوفقهع.

الله.ورحمةعليكمسلام

فيالمؤرخالكريمكتابكمبعده:
3 /3/9 7 وصل،ام4

(1)
6/3)متوعةومقالاتفتاوىمجموع 27).



هت
@لقورثتنةمناتحنير

فيلكمونباركمعلوما،كانتضمنهومابهداه،اللهوصلكم

لكمندعوأنكتابكمفيذكرتموقدمباركازواخااللهجعلهالزواج
والسلام.الصلاةعليهالرسولقبرعند
قبرالقبركانسواءمشهوءغياالقبواعن@4الحكاأننغيححكل4

وعالمضردانماللإجابة،محلاوليستغيره،أولمجوالنبي
ةالاخروذكرلهم،والدعاءالموتى،علىوالسلامزيارتها،

وفيبصيرة،علىتكونحتىهذاعلىتنبيهكأحببناوالموت،
بلوغمنالجنائزكتاباخرفيالزيارةأحاديثاجعترأنإمكانك
اللهوفقناذلكتعلمحتىالمرام،

بماوالعملالسنةلاتباعوإياكم

لدينه.ويقربسبحانهاللهيرضي

وبركاته.اللهورحمةعليكملسلاموا

القبرعندوالإقامةالأذان
(1)

ةفيهوضعهعندالميتقبرفيوالإقامةالأذانحكمماس:

لمذلكلأنةسلطانمناب@االلىلان@صابحكهل@تانايبلىج:
اللهرضيأصحابهعنولالمجزاللهرسولعنينقل

والخيرعنهم،

(1)
1/4)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 3 4ط9 4



@لقبورفتنةمنتحنير

ت@

)وا@قوتسبحاف:قالكماسبيلهموسلوكاتباعهمفيكله

ألئهزكأبإخشنآتتعوهمواتذفيوالأنصارالمحفجرينمنألأؤلون

1الوبة:أ@هوورضحو)عنهعخهتم دا:!لمجالنبيوقاللاية،ا(00
أحدثمن

عليهقالاخرلفظوفيرد@افهومنهليسماهذاأمرنافي

ردلمافهوأمرناعليهليسعملاعمل@امنوالسلام:الصلاة

ضلاله،بدعةوكلمحدثاتها،لأموراويثر@ا@يئ:9@الو
(3)

جهأخر

علىاللهوصلىعنه.اللهرضيجابرحديثمنصحيحهفيمسلم

وسلم.وصحبهوآلهمحمدنبينا

المقابرمنالمؤذيةالأشجارقطع
(4)

ةالمقابرمنالمؤذيةالأشجارقطعيجوزهلس:

منفيهايوجدماوهكذاا،االف@جم!تف@ن@اقطك@اكينبكيههج:

يشرعولاشر@،منللزوارإراحةإزالتهينبغيالشوك
أنلأحد

.(103)صتخريجهسبق

.(32)صتخريجهسبق

.(117)صتخريجهسبق

2/7)الشيخسماحةفتاوكمامجموع 4،17 42).



ه-
@لقبورطتنةمنالتحمير

لمسبحانهاللهلأنالجريد،أوالشجرمنشيئاالقبورعلىيغرس

يشرع
ذلك.

وأنهماعرفهماقبرينعلىجريدتينغرسإنمادهجموالنبي

وهكذاالبقيع،وقبورالمدينةقبورعلىيغرسولممعذبان،

القبرينبصاحبيخاصذلكأنفعلمذلك،يفعلوالمالصحابة

السلامة.اللهنسألالمعذبين،

القبرعلىالنابتةالشجرة
(1)

يصفماقبرعلىنبتشجرارأىإذاالناسبعضأنألاحظس:

لنباتهلوكذا،كذامقدارهاصفاتعلىكانبأنهالقبرصاحب

ةالعلاقةمنالقبورشيءالأشجارعلى

دليلاالقبورعلىوالحشيشالشجرنباتوليسل@خا،أصللىج:

قبورعلىينجتوالشجرباطل،ظنذلكبلأصحابهاصلاحعلى

عدمفينبغيبالصالحين،يختصولاوالطالحينالصالحين

ذلكخلافيزعممنبقولالاغترار
وأصحابالمنحرفينمن

المستعان.واللهالباطلة،العقائد

(1)
2/7)بازابنالشيخسماحةفتاوىمجموع 42).



@لقبورفتنةمن@لتير

ت5

القبرعلىالشجرغرسيشهحلا
(1)

)يس(سورةالمصحفمنالناسبعضيقرأالميتدفنبعدس:

سطحويزرعالصبار،مثلالقبرعلىغرسئاويضعونالقبر،عند

ينقبرعلىذلكضع@!لمالرسولأنبحجةالقمحأوبالشعيرالقبر

ةذلكماحكمأصحابه،من
الدمام.ع.ح.

القبربك@عل@كلالق@آنمنهاغي@ولى)يس(سواةاءةق@تشهي@ج:

لم!@@النبيلأنالقبور،فيالقراعةتشرعولاالحغن،عن@ولىالدفن

الإقامةولاالأذانيشرعلاكماالراشدون،خلفاؤهولاذلكيفعل

قال:أنهلىلمجاللهرسولعنصحوقدبدعة،ذلككلبلالقبر،في

رد@افهوأمرناعليهليسعملاعمل@امن
(2)

فيمسلمالإمامخرجه

الصبارلاالقبور،علىالشجرغرسيشرعلاوهكذاصحيحه.

@لمجلرسولالأنذلك،غيرأوحنطةأوبشعيرزرعهاولاغيره،ولا

ا

رضياشدونالرخلفاؤهولاالقبورفيذلكيفعللم
الله

عنهم.
أما

فعلهما
غرسمنعذابهماعلىاللهأطلعهاللذينالقبرينمع

ذلكيفعللملأنهوبالقبرين،@سيا!بهخاصفهذاالجريدة/
مع

(1)
5/4)متنوعةومقالاتفتاوىمجموع 07).

.(32)صتخريجهسبق(2)



هت
@لقبورلتةمنالتحمير

يشرعهلمالقرباتمنشيئايحدثواأنللمسلمينوليسغيرهما،

اللهولقولالمذكور،للحديثالله
شر@ؤالف@)أتمسبجانه:

وباللهلاية،ا2،1الشورى:أ@أدلهبهيآذنلتمماالدلىمنلهمشرعوا

التوفيق.

القبورعلىحاجزوضع
(1)

حاجزوضعيجوزفهلبالأقداموتداسرمليةمقبرةتوجدس:

تنبيتيجوزوهلشبكي؟والحاجزلصيانتهفيهاماقبرعلى

عليها؟وضعهاأولقبوواعلىالأشجار

كانإذاغيرهأوبشبكقلتأ@تصث@القبواسواءيبوأحج@ج:

حجزأمافيها،والغلوتعظيمهالاالإهانةعنصيانتهاالمقصود

ثبتوقدفيه،الغلومنذلكلأنيجوزفلاأوبناءبشبكةمعينقبر

ثبتكماعليها،والبناءالقبورتجصيصعنإألنهيا@النبيعن

@نلعن!لمجعنه
مساجداتخذها

وأصحابهلمجهالنبيلأنيجوأ،فلاعلي@اااكش@اسغهاوتنبيتواما

(2)

2/7)بازابنال@يخسماحةفتاوىمجموع 4،47 45).

.110)صتخريجهسبق



القبورفتنةمنلتحنير

ت5

الغلو،مننوعاذلكفيولأنذلك،يفعلوالىعليهماللهرضوان

غرسأ@اى@ا،المغروسةبالأشجارالناسيفتنأنويخشى

أقوالمنفا@حالمعذبينالقبرينعلىالجريدتين@كلالنبي
ذ@ك@للمع@!يكوتوبالقبرين@@بهخاصهذاأنالعلماء

مع

رضيأصحابهوهكذاالقبور،بقية
الله

@اصلك@أندضعنهم.

وتعالىسبحانهواللهالقبرين،وبأصحابوالسلامالصلاةعليهبه

اللهورحمةعليكملسلامواأعلم،
وبر

ته.كا

والفتنةللشردفغاالمقبرةنقل
(1)

فيفدفنصغيزاازللموأناوالديتوفيفيقول:سائليسألس:

نزاععميوبينبينيحصلسنواتعدةمضيوبعدلعمي،مقبرة

أجدفلمامعل،لمإنبسوءوهددنيمقبرتي،منوالدكأخهجلي:فقال

فهلتخصنيمقبرةإلىوالديجثمانونقلتطلبهأجبتأنإلاحلأ

شاءواكيففيهايتصرفونلفحياءملكالمقابروهلبذلك،إثمعلئي

فيكم.اللهباركاقيدونالساكنيهاةملكاتهاأم

بهبأساالفتنةللشا@دفكاةمقب@إلىمقباةمنأبي@نقلج:

1/3)الدربعلىنورفتاوى(1) 1،93 2



هت
@لقبورثتنةمنالتحمير

لته.والحمدذلكفيولاحرجعليك

معينينلقومأرادهاسبلهاالذيكانإذافتختلفالمقابرأما

أولقرابتهعينهاكانإذابإذنه،إلافيهايدفنواأنلغيرهمفليس

إذاأمابإذنه،إلافيهاالدفنلغيرهمفليسمعينةلقبيلةأولجيرانه

عموللمسلمينأرادهاكان
ولأقاربهانهولجيرلهأوما،

وغيرهم.درابتهصنصسلمكليدفنأد@مانعفلاوللمسلمين،

الحسينقبر
(1)

ةمكانهأينالحسينسيدناقبرحولواختلفالناسكلامكثرس:

بالتحديد؟مكانهمعرفةمنالمسلمونيستفيدوهل

الشام،فيدفنإنهفقيلذل@فيهاالناساختلغاق@بالواقحج:
فقيلةفيهفاختلفرأسهأمابالواقع.أعلمواللهالعراق،فيوقيل

الذيأنوالصوابمصر،فيوقيلالعراق،فيوقيلالشام،في

وقدالحسين،رأسبهوليسغلطهوبلله،قبراليسمصرفي

فيرأسهلوجودأصللاأنهوبتنواالعلم،أهلبعضذلكفيألف

أنهالأغلبوإنمالذلك،وجهولامصر
إلىنقللأنهةالشامفي

(1)
7)2/397،بازابنالشيخسماحةفتاوىمجموع 94).



@لقبورفتنةمن@لتحمير

ت5

مصر،إلىنقلبأنهللقولوجهفلاالشام،فيوهومعاويةبنيزيد

فيجسدهإلىأعيدوإماالشام،مخازنفيالشامفيحفظإمافهو
اق.لعرا

صان،وليندففاأينفوايك@أنفديحاجةللناسفليسحالوب@لا

لهاللهغفروالرحمة،بالمغفرةلهالدعاءالمشروعانما@
ورضي

ويرجىوالرحمة،بالمغفرةلهفيدعىمظلوماقتلفقدعنه،
له

قالكماالجنة،أهلشبابسيداالحسنوأخوهوهوكثير،خير

إلمجالنبيذلك
(1)

رضي
قبرهعرفومنوأرضاهما،عنهماالله

غيرمنالأخرى،القبورتزاركمابأس،فلالهودعاعليهوسلم

غيرهاولاالشفاعةمنهتطلبأنيجوزولاله،عبادةولافيهغلو

لهيدعىوإنماشيءمنهيطلبلاالميتلأنالأموات،كسائر

فإنهاالقبورزوروا@اجميهي@ه:لنبيالقولمسلما،كانإذاعليهويترحم

@اةلآخراكمتذكر

(1)

(2)

مناقببابالمناقب،كتابوالترمذي:)61651(،برقمأحمدرواه

رضيوالحسينالحسن
فيماجه:وابن)8673(،رقمعنهما،الله

رضيطالبأبيبنعليفضلبابالمفدمة،
.(118)رقمعنه،الله

.(28)صتخريجهسبق



1ت

@لقورلتةمنالتحنير

لهمللدعاءالمسلمينمنهماغي@أوالحسنأوالحسينقبهااأفمن

المسلمينقبوربقيةمعيفعلكمالهموالاستغفارعليهموالترحم

الاستعانةأوأهلهالدعاءالقبورزيارةأماسنة،فهذا
طلبهمأوبهم

أنيجوزولاالأكبر،الشركمنبلالمنكرات،منفهذاالشفاعة

قال:جمدهالرسول@لأنذلك،غيرولاقبةولامسجدعليهايبنى

علىمتفقمساجد@اأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللهلعن@ا

اللهعبدبنجابررواهولماصحته
رضي

الصحيحفيعنهماالله
أنهلمج@هالنبيعن

عنوعليهاالقعودوعنالقبورتجصيصعن

توضعأويطيبأوالقبريجصصأنيجوزفلاعليها@االبناء
هذافكلعليه،يبنىأوالستورعليه

الشرك،وسائلومنممنوع

كانواقبلكمكانمنوإنألا@او:@النبيلقولعندهيصلىولا

رالقبوتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذون

@اذلكعنأنهاكمفإنيمساجد
صحيحهفيمسلمخرجه

(3)

عن

رضيالبجلياللهعبدبنجندب
عنه.الله

.(5)صتخريجهسبق

.(10)صتخريجهسبق

.(6)صتخريجهسبق



القبورتنةمنفحنير

ءت

لاوالقبورعندالصلاةتجوزلاأنهعلىيدلالحديثوهذا

اللهدونمنيعبدواوأنللشركوسيلةذلكولأنةمساجداتخاذها

طلبابقبورهموالتمسحلهموالنذربهموالاستغاثةبدعائهم

من@لمج@االنبيحذرفلهذالبركتهم،
ةزيارالقبورتزاروإنماذلك،

دونمنعليهموالترحملهموالدعاءعليهمللسلامفقط،شرعية

السبيل.سواءإلىالموفقهوواللهلذلك.رحلشد



هت

الفهرس

@لقبورثتنةمن@لتنير

3المسلمينقبوراماحتروجوب 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4لعلماءالصوفيةنصيحة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

بالأولياء000000000000000000000041التعلقحكم

والنساء00000000000000071للرجالالقبورزيارةحكم

2بالرجالتختصالقبورزيارة 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2السلامعليهيونسالنبيقبرزيارةحكم 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3القبورأهلأصناف 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38للميتالأربعينحكم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3قبرهيزوربمنالميتيشعرهل 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4لأضرحهاإلىالرحالشد 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5المصطفىجمي@هقبرلزيارةالسفرإنشاءحكم 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

دهلمجاللهرسولمسجدلزيارةالسفر

أ

5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5سنةالنبويالمسجدزيارة 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5عليهيسلممنقبرهفيالرسوليسمعهل 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



@لقبورثتنةمنير@لت@

أنفسهغمظدوأإذأنهخولؤ@الهتعالى:قولهمعنى

المسجد...في@كلالنبيقبربدخولالاحتجاج

المسجد.فيالرسولءسوقبرإدخالمنالحكمة

المسجد.........حولالتيالمقابرحكم

المسجد.......فيالموضوعالمقامحكم

بالقبور............افالطو

القبر.علىالمبنيالمقامعندلأيامالإقامةحكم

القبور...............البناءعلىحكم

الأرض...........سطحالقبورفوقبناء

القبور...............البناءعلىحكم

الميت.......إلىالطلبتوجيهجوازعدم

الله...........غيرمنالمددطلبحكم

لها.........والنذرلأضرحةاتقبيلحكم

القبور......أوالجنأوللأولياءالذبححكم

الرافضة..............حسينياتحكم

الذبائحذبححكم
الابار...........عند

المواشيوذبحللميتالفاتحةقراءةحكم
له..

لأضرحة.............باالتوسلحكم

ت@

6لايةا@و.

7 6 0 0 0 0

78 0 0 0 0

83 0 0 0 0

8 5
0 0 0 0

87 0 0 0 0

9

1 5

1 0

1 5



@لتبورفتنةمن@لتحنير

هت

فيها...لمصلىاثارالأنبياءتتبعحكم

ضريح...بهالذيالمسجدفيالصلاة

اللهبغيريستغيثمنخلفالصلاةحكم

خلفالصلاةحكم
بالقبور..يتبركمن

لأموات........باالتبركيجوزلا

القبور.........علىالكتابةحكم

لأضرحة...الأصحابالموالدإقامة

منليس
القبور....عنديقرأأنالسنة

الميت...قبرعلىالقرآنقراءةحكم

زيارته...عندالقبرعلىالجنازةصلاة

اوسائلإحدىالمساجدفيالموتىدفن

الدعاءعندالقبور..........منع

القبر........عندوالإقامةلأذانا

المقابر....منالمؤذيةلأشجاراقطع

القبر.........علىالنابتةالشجرة

القبر....علىالشجرغرسيشرعلا

القبور.........علىحاجزوضع

والفتنة......للشردفعاالمقبرةنقل

لشرك

1 1

1 2

1 2

1 2

1 3

1 3

1 4





الإماملسماحةبصداراتنامن

@دفي5

الطغك
+@ص

ير@لالآ

@
@@ورلرل!أا

أ@
ا

@حض

ر-
ص@غملىضش

.

طححض

ا
ا-

الي

ر4

"

لى

11/1
1@اا"اا" 1 اإ/@ااا@ااإاا1

شلنرفي
1///

اهله

ف@عف.--

منالمحمير

ابقورفئنة

@
ف@

حيمية

لجيزعح@هلالآ

ص@


	التحذير من فتنة القبور
	مقدمة اللجنة العلمية
	مقدمة
	الفهرس


