
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٧٨(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت: الشيخ
  

  . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين
  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 متأولين في ذلك قوله  كرهوا ذلك- مي اهللا عنهرض -ن السلف أ: الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء(
كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن  )١())ال تتخذوا قبري عيداً (( : -صلى اهللا عليه وسلم-

 لمجاورتهما الحجرة عين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهماالحسن ابن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التاب
 .النبوية نسباً ومكاناً

 حبيه، ثم أراد أن يدعو وصا- اهللا عليه وسلمصلى- أنه أمر من سلم على النبي :رنا عن أحمد وغيرهوذك
 ومن ،مالك وغيرهير واحد من العلماء المتقدمين كوكذلك أنكر ذلك غ ،أن ينصرف فيستقبل القبلة

إمام  تابع وال  والال عن صاحٍب وما أحفظ ، وأبي الفرج بن الجوزي مثل أبي الوفاء بن عقيلالمتأخرين
صلى - ال عن النبي ذلك شيئاًمن  أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، وال روى أحد معروف

 . وال عن الصحابة وال عن أحد من األئمة المعروفين-اهللا عليه وسلم

ء عند وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته، وذكروا فيه اآلثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعا
 أن يكون الدعاء عندها أجوب -والحالة هذه- فكيف يجوز -فيما أعلم-شيء من القبور حرفاً واحداً 

  ؟ والسلف تنكره وال تعرفه، وتنهي عنه وال تأمر به،وأفضل

 وفالن ،رجى اإلجابة عند قبرهفالن تُ:  صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرقاً في كالم بعض الناس،نعم
د قبره، ونحو ذلكدعى عني. 

 أو  أن يكون مجتهداً في هذه المسألة كائناً من كان، فإن أحسن أحوالهواإلنكار على من يقول ويأمر به
هذا من جنس قول بعض :  بل قد يقال،الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فال أما أن هذا ،مقلداً فيعفو اهللا عنه

 أو مغارة أو  ويعينون عيناً أو بئراً أو شجرة،الني ينذر لهالمكان الفالني يقبل النذر، والموضع الف: الناس
 . فكذلك القول األولكون مثل هذا القول عمدة في الدين أو غير ذلك من األوثان، فكما ال ي،حجراً

 في كتاب القبور  ذلك، إال ما روى ابن أبي الدنيا فية عن أحد من السلف رخص-إلى الساعة -ولم يبلغني 
      عن أنس بن مالك أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي: لد بن إسماعيل بن أبي فديك قابإسناده عن محم

                                                
 . إسناده حسن:، وقال محققو المسند)٨٨٠٤: (، برقم)٤٠٣ / ١٤(رواه اإلمام أحمد في مسنده  - ١
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من زارني بالمدينة محتسباً كنت (( :  قال-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -رضي اهللا تعالى عنه-
  .) )٢( ))له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة

 من أحب أن يقوم وجاه النبي : ن أبي مليكة كان يقول أن اب:وأخبرني عمر بن حفص: قال ابن أبي فديك(
:  قال ابن أبي فديك. فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه-صلى اهللا عليه وسلم-

:  فتال هذه اآلية-صلى اهللا عليه وسلم-بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي : وسمعت بعض من أدركت يقول
يك يا محمد حتى يقولها صلى اهللا عل: فقال ،])٥٦(سورة األحزاب[ }اِئكَتَه يصلُّون علَى النَِّبيِإن اللَّه وملَ{

   .)٣(صلى اهللا عليك يا فالن، ولم تسقط له حاجة:  ناداه ملكسبعين مرة
  : وال حجة فيه لوجوه، فيه استحباب قصد الدعاء عند القبر:فهذا األثر من ابن أبي فديك قد يقال

أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بالغ عمن ال يعرف، ومثل هذا ال : هاأحد
، وابن أبي فديك متأخر في حدود المائة الثانية، ليس هو من التابعين وال من تابعيهم يثبت به شيء أصالً
 لم العلم بالمدينة المعتمدينأن أهل  في القرون الثالثة، وحسبك  قد كان هذا معروفاً:المشاهير حتى يقال

من صلى (( :  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم-أنه قد ثبت عن النبي :  ومما يضعفه، من ذلكينقلوا شيئاً
فكيف يكون من صلى عليه سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك ،)٤( )) مرة صلى اهللا عليه عشراًعلي 

  .ة والسالم عليه تبلغه عن البعيد والقريبمن المالئكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصال
أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك : والثاني

 ودعا في ضمنها لم يكره هذا، كما ذكره قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة وليس هذا مسألتنا، فإنا ،الحج
ك من النزاع، مع أن المنقول عن السلف كراهة الوقوف عنده للدعاء، وهو بعض العلماء، مع ما في ذل

  ابتداء، كما أن من دخل المسجد فصلى تحية المسجدهكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عند وإنما الم،أصح
 لم يكره ذلك، أو توضأ في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صالته لم يكره ذلك، ولو ودعا في ضمنها

 عن يله في الشرع دون غيره من المساجد فنهعاء في تلك البقعة، أو في مسجد ال خصيصة تحرى الد
 .هذا التخصيص

 فإن الصالة عليه قبل -صلى اهللا عليه وسلم-أن االستجابة هنا لعلها لكثرة صالته على النبي : الثالث
ه اآلثار، مثل  كما جاءت ب من أقوى األسباب التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء،الدعاء وفي وسطه وآخره

الدعاء موقوف بين (( :  ومرفوعاً الذي يروى موقوفاً-رضي اهللا تعالى عنه- قول عمر بن الخطاب
   .) رواه الترمذي)٥( ))السماء واألرض حتى تصلي على نبيك

                                                
وضـعفه األلبـاني فـي السلـسلة     ، )٤١٥٧: (، بـرقم )٤٨٩ / ٣(مان، فضل الحج و العمرة  رواه البيهقي في شعب اإلي- ٢

  .)٤٥٩٨: (، برقم)١٠/١١٢(
  .)٤١٦٩: (، برقم)٣/٤٩٢( رواه البيهقي في شعب اإليمان - ٣
  .)٤٠٨: (، برقم)٣٠٦ / ١( بعد التشهد -صلى اهللا عليه وسلم- رواه مسلم، كتاب الصالة، باب الصالة على النبي - ٤

  .، وحسنه األلباني)٤٨٦: (، برقم)٣٥٦ / ٢( رواه الترمذي - ٥
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  :أما بعد والصالة والسالم على رسول اهللا، الحمد هللا، بسم اهللا الرحمن الرحيم
 هذا ال  ))من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة((  :الحديث المرفوعنا من ما ذكره هف

 أنه من وقف عند قبر بلغنا :سمعت بعض من أدركت يقول : األثر الذي رواه ابن أبي فديكيصح، وكذلك
  . إلى آخره...-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

على سبيل  الدعاء  أياً كان أمر ال يشرع، ولكن إن وقعدعاء عند قبٍري الكل هذا مما ال تقوم به حجة، فتحر
 .، وترك ذلك أولى، واهللا تعالى أعلمعلى صاحبهالتبع لم ينكر 

 في كتاب أخبار المدينة، فيما رواه عنه الزبير بن بكار، روى عنه عن وذكر محمد بن الحسن بن زبالة(
 محمد بن كيسان، يأتي إذا صلى  من أهل المدينة يقال لهالًرأيت رج: عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال

 العصر من يوم الجمعة، ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر، فيسلم على النبي 
: ؟ فيقول  انظروا إلى ما يصنع هذا: فيقول جلساء ربيعة، ويدعو حتى يمسي-صلى اهللا عليه وسلم-

الواقدي بار، وهو مضعف عند أهل الحديث ك ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخ، نوىدعوه، فإنما للمرء ما
  .) لكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به،ونحوه

 حجة فيه،  ال"دعوه فإنما للمرء ما نوى": -شيخ اإلمام مالك -رحمه اهللا-قول ربيعة فإن وحتى لو صح، 
يدعو يوم الجمعة فإن هذا لذ هذا عادة يأتي إلى القبر كونه يتخو،  بالنية وإنما تكون بالعملليست العبرة فقطف

، وال عبرة بقول غير المعصوم فعله هذا من المنكراتور عليه بصرف النظر عن نيته، نكَلها قرنان، ويبدعة 
  .-وسلمصلى اهللا عليه -
ندهم، لم  فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عقد يتمسك بها على الطرفينوهذه الحكاية (

 من عمل أهل المدينة  معروفاًيكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة، وإال لو كان هذا أمراً
  .)لما استغربه جلساء ربيعة وأنكروه

         للدعاء عنده، ألن هؤالء ريشرع الذهاب إلى القب البأنه  أن هذا األثر يحتج به أيضاً من قال :بمعنى
  .مما يدل على أن هذا الفعل غير معهود من هذا الفعل واستنكروه استغربوا -أصحاب ربيعة-
يدل على أنهم على عهد مالك ر محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار ذلك عنه كْبل ِذ( 

 ما يتضمن فن بينهم لما ذكر في كتاب مص وإال لو كان هذا شائعاً،العمل ما كانوا يعرفون هذا وذويه
أن يكون في :  فغايته، وربيعة أقره أنكروا ذلك-وهم قوم فقهاء علماء- ثم إن جلساء ربيعة ،استغراب ذلك

ذلك خالف ولكن تعليل ربيعة له بأن لكل امرئ ما نوى ال يقتضي إال اإلقرار على ما يكره، فإنه لو أراد 
 أن من كان له نية -واهللا أعلم-راده  وإنما الذي أ،الصالة هناك لنهاه، وكذلك لو أراد الصالة في وقت نهي

 يعني فهذا ،عصالحة أثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع إذا لم يتعمد مخالفة الشر
   ). لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيتهالدعاء وإن لم يكن مشروعاً

 لهمأهل البدع ف وإال -عز وجل-د اهللا يقر على هذا أبداً، ونيته عن الويثاب على نيته لكن ينكر عليه عمله، 
 نفعل ذلك محبة له وتعظيماً، -صلى اهللا عليه وسلم-نحن نحب النبي: يقولونالذين يأتون ليقيموا الموالد فنية، 
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 ،يصلي صلوات ما أنزل اهللا بها من سلطان مبتدعةو؟ الذي يأتي  فهل يقرون على هذا مع حسن نية هؤالء
  ؟ ، فهل يقر على هذا- وجلعز-نيته التقرب إلى اهللا 

أنهم مجمعون على أنه غير مستحب، وال خصيصة في تلك البقعة، وإنما الخير يحصل : فيستفاد من ذلك(
 اهللا عليه صلى- لجلسائه إما ألنه لم يبلغه أن النبي من جهة نية الداعي، ثم إن ربيعة لم ينكر عليه متابعةً

 أو ، كان قليل العلم باآلثار-كما قال أحمد- فإن ربيعة ،ة عنده وعن الصال نهى عن اتخاذ قبره عيداً-وسلم
، وإنما غايته أن يكون  في معنى النهي، أو ألنه لم ير هذا محرماًبلغه ذلك لكن لم ير مثل هذا داخالً

  والدعاء جاء ضمناًل إنما قصد السالم أو أنه رأى أن ذلك الرج،، وإنكار المكروه ليس بفرضمكروهاً
 .في هذا نظر و،وتبعاً

وال ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا كما اختلفوا في صحة الصالة عند القبر، ومن لم يبطلها قد ال 
 وما كان عليه السابقون، مع أن محمد بن الحسن هذا قد والعمدة على الكتاب والسنة ،ينهى من فعل ذلك

 رأيت :  عن سلمة بن وردان قالبن هارونحدثني عمر :  فقال، عن السلف تؤيد ما ذكرناهروى أخباراً
إن  فهذا ، ثم يدعوند ظهره إلى جدار القبر، ثم يس-صلى اهللا عليه وسلم-أنس بن مالك يسلم على النبي 

 وإنما  بالمدينة لم يكن ساكناًفهو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنساً -رضي اهللا تعالى عنه- عن أنس كان ثابتاً
، ثم إذا أراد -صلى اهللا عليه وسلم- الحجيج أو نحوهم، فيسلم على النبي كان يقدم من البصرة، إما مع

 . استدبر القبر- وتبعاًالذي في حق مثله إنما يكون ضمناً-الدعاء 

 عن محمد بن هالل وعن غير  ومحمد بن إسماعيل وغيرهما، عن عبد العزيز محمدوذكر محمد بن الحسن
 الذي فيه قبره هو بيت عائشة الذي كانت -لى اهللا عليه وسلمص-أن بيت رسول اهللا : واحد من أهل العلم

 والذي يلي القبلة منه أطوله، والشرقي والغربي سواء، ،ةصتسكن، وأنه مربع مبني بحجارة سود وقَ
  .ةصوالشامي أنقصها، وباب البيت مما يلي الشام، وهو مسدود بحجارة سود وقَ

اه لئال يتخذه الناس هذا البناء الظاهر، وعمر بن عبد العزيز زوثم بنى عمر بن عبد العزيز على ذلك البيت 
صلى اهللا عليه -، وذلك أن رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم-قبلة تخص فيها الصالة من بين مسجد النبي 

       قال كما حدثني عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد اهللا بن أبي نمر عن أبي سلمة بن -وسلم
  .)٦( ))قاتل اهللا اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد(( : -رضي اهللا تعالى عنه- نعبد الرحم

:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا :وحدثني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
  .))٧( )) يعبد، اشتد غضب اهللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداللهم ال تجعل قبري وثناً(( 

                                                
، ومسلم، كتاب المساجد، ومواضع الـصالة  )٤٢٦: (، برقم)١/١٦٨( رواه البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة في البيعة - ٦

  ).٥٣٠: (، برقم)١/٣٧٦(باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 
، واللفظ له، وصححه األلباني )٥٩٣: (، برقم)٢/٢٤٠( مالك في الموطأو )٧٣٥٨: (، برقم)١٢/٣١٤(رواه أحمد في مسنده  - ٧

  .)١٦٥/ ١(مشكاة المصابيح في 
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مستطيل الذي في الوسط من جهة القبلة أطول الو ،-رضي اهللا عنها– عائشة حجرة صفةهذا الذي ذكره من 
رحمه اهللا– العزيز والذي بناه عمر بن عبد، والغرب ومن الجهة الشمالية أقصري من جهة الشرق مستو- 

  . فالقبر ال يوصل إليه، من أجل أال يستقبل القبراحول الحجرة هذ
 وأن ما عليه كثير ، علم كيف كان حال السلف في هذا الباب إذا ضمت إلى ما قدمنا من اآلثارآلثارفهذه ا(

 .من الخلف في ذلك من المنكرات عندهم

 أو - اهللا عليه وسلمصلى-من قبر النبي  سمعوا رد السالم  ما يروى من أن قوماًوال يدخل في هذا الباب
 فهذا ،ونحو ذلك، لمسيب كان يسمع األذان من القبر ليالي الحرة وأن سعيد بن ا،قبور غيره من الصالحين

 . من ذلك وأعظمكله حق ليس مما نحن فيه، واألمر أجلَّ

، فشكا إليه الجدب عام الرمادة، - اهللا عليه وسلمصلى- جاء إلى قبر النبي أن رجالً:  ما يروىوكذلك أيضاً
 ومثل هذا ،قي بالناس فإن هذا ليس من هذا البابفرآه وهو يأمره أن يأتي عمر، فيأمره أن يخرج يستس

  .) من هذا وقائع، وأعرفُ-صلى اهللا عليه وسلم- لمن هو دون النبي يقع كثيراً
تؤخذ هذه األشياء بهذه الطريقة  كان يسمع الرد من القبر هذا يحتاج إلى إثبات، والأنه نه نقل أ من ما ذكر

 اهللا عليه صلى-ن رجالً جاء إلى النبي أ :ما يروىأيضاً ذلك وك: قولهأشد من هذا ومن غير إسناد صحيح، 
   . الرمادة فشكا إليه الجدب عام-وسلم

رضي اهللا -زمن عمر وفي زمن الصحابة والجدب  - اهللا عليه وسلمصلى-للنبي كيف يشكو فهذا ال يجوز، ف
 هذا مما يقدر عليه الحي شرك، ولو كانما  يت شيئاً فالطلب من الم، وهذا أمر ليس بالشيء الهين،-عنه

  ؟  من الذي يستطيع رفع الجدبف -عز وجل-يقدر عليه إال اهللا   الإذا كانفكيف 
الحافظ ابن  فحتى لو قال بل لو طلب من الميت أمراً يقدر عليه أصغر الناس األحياء فإن هذا شرك ال يجوز،

 يجب أن  هذا فإن-وقعفعالً صح ون إن كا-إسناده صحيح، فإن مثل هذا األمر هذا  إن -رحمه اهللا– كثير
وال يمكن أن يحصل هذا من  يأتون إليها ويطلبون منها الحاجاتاد القبورينكر وهذا من الشرك وهو فعل عب ،

مثل هذا ال يمكن أن يقر بحال إطالقاً، والصحابة، فإن حصل من إنسان فهو من جهلة من عاصرهم، أحد من 
ضل أن يوجد فيه من هو بهذه المثابة، لكن أهل القبور وعباد القبور يأتون ظن بذلك الزمان الشريف الفاي وال

 في متنها قبل النظر في إسنادها، وهناك أشياء ال يحتاج النظر ةبالحكايات واألخبار التي تظهر عليها النكار
 من يقبل بحاليمكن أن هذا ال فمثل هي مخالفة للشرع ومخالفة لنصوص الشريعة، فسناد اإلفيها إلى 

 فإن مثل هذا يرد مباشرة، كيف -زمن عمر وظهور السنةفي -األحوال، فإذا عزي ذلك إلى ذلك الزمان 
اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا " :يقول في عام الرمادة -رضي اهللا عنه-يشكو إلى القبر؟ وعمر يأتي و

  . وشكوا إليه-وسلمه  اهللا عليصلى-، وما جاءوا إلى قبر النبي )٨("وإنا نستسقي بعم نبيك

                                                
 بالبلـدة  -صلى اهللا عليه وسـلم - رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصالة، باب استحباب االستسقاء ببعض قرابة النبي - ٨

١٤٢١: (، برقم)٢/٣٣٧ (-صلى اهللا عليه وسلم-ستسقي بها ببعض قرابته التي ي.(  
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، وبعض الروايات التي يذكرها شيخ اإلسالم هنا هي من هذا  ويلتفت إليهن يقبلأيمكن  فمثل هذا الكالم ال
الكالم وأن يتشبثوا به، من شيء يمكن تقصي كل ما لهؤالء س يريد أن ي-رحمه اهللا-القبيل، لكن شيخ اإلسالم 

 صلى-ر إلى هذا الكالم، وصار التركيز أكثر على زيارة قبر النبي في األعياد المكانية، هذا الذي جاآلن كله 
تحرى، فإذا أبطل عليهم هذا كان ما دونه أسهل، ، فهو يريد أن يقول لهم إن الدعاء عنده ال ي-وسلماهللا عليه 
 ؟  وقبر فالن وفالنبقبر البدوي وقبر السيدة نفيسةإذاً كيف ف: فهو يقول

 أو لغيره من أمته حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع -وسلم اهللا عليه صلى- بعضهم للنبي وكذلك سؤال(
  .) وليس هو مما نحن فيهكثيراً

يقصد   ال-وسلم اهللا عليه صلى- قضى له حاجته، فإن النبي -وسلم اهللا عليه صلى-ى له ليس ألن النبي قضتُ
قد يحصل له ابتالء، وقد تفعله له و، أن اهللا قدر وقوع هذا الشيءولهذا، وإنما قد يحصل له ذلك اتفاقاً 

بالء من مس الشيطان فيكف عنه إذا أوقعه و ،الشياطين فيحصل له مطلوبه، قد يكون هذا اإلنسان فيه مرض
 -رضي اهللا عنه-في الشرك فيظن أنه إنما وقع له ذلك بسبب فعله هذا المنكر، مثل ما جاء عن ابن مسعود 

 : إن عينها تقذف وإذا وضعته كف الدمع عنها، فقال: فقالت،لها عن هذاوجد خيطاً في عنق امرأته فسألما 
   .)٩(إنما هو شيطان ينخسها فإذا وضعت كف عنها

عت هذه وضتمائم وأشياء فال يسقط الجنين إذا كان من عادتها اإلسقاط، فإذا وضع ما تفعله المرأة من وهكذا 
 فيكف عنه ابتالء  هو الذي يسقطه،وإسقاطه الشيطان بنخسهو التميمة تماسك الحمل وبقي، فيكون ذلك إنما 

  .لهؤالء الناس
 ليس مما يدل على  أو غيره لهؤالء السائلين-وسلم اهللا عليه صلى-وعليك أن تعلم أن إجابة النبي (

 هم ليسألني المسألة فأعطيه إياهاإن أحد(( : -وسلم اهللا عليه صلى-استحباب السؤال، فإنه هو القائل 
يأبون إال أن يسألوني، ويأبى اهللا لي (( : ؟ قال  فلم تعطيهميا رسول اهللا:  فقالوا،)) ا يتأبطها ناراًفيخرج به

  .))١٠( ))البخل
يقصد أن هؤالء الناس الذين جاءوا إلى قبره فسألوا حاجة فقضيت، ال يعني أن فعلهم هذا طيب وأنه أمر 

ونه أشياء ال ينبغي لهم أن يسألوها، كأن يسأل وهو ، ففي الحياة يأتون إليه ويسألممشروع وإن قضيت حاجته
حاجة هذا اإلنسان الذي جاء قد تقضى فهو يقول إنه غني، فيعطيه فيكون قد أخذ ناراً، كما في هذا الحديث، 

وال شيء بل يقضيها له الشيطان، وال يشرع أن يأتي إلى القبور، حاجته قضى تُ ال: نحن نقول و،إلى القبر
يحققوا سؤلهم، وإنما الذي يعطي ويمنع هو اهللا وحده ال شريك أن  يمكن أن يجيبوا األحياء وال وأهل القبور ال

له، فهذا أمر ظاهر وواضح، قد يقع شيء اتفاقاً فيتناقله الناس ويذكرونه ويتركون ماليين الحاالت التي لم 
 .يةيقض لهم فيها حاجة ولم يخرجوا منها إال بالشرك والبوار، نسأل اهللا العاف

                                                
، )٣٦١٥: (، بـرقم )١١٠ /٦(رواه أحمد و، )٣٥٣٠: (، برقم)٢/١١٦٦(، كتاب الطب، باب تعليق التمائم ه رواه ابن ماج- ٩

  .وصححه األلباني
  .)١١٠٠٤: (، برقم)١٧/٤٠( رواه أحمد - ١٠
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لسائلين به  لو لم يجابوا الضطرب إيمانهم، كما أن الين الملحين لما هم فيه من الحالوأكثر هؤالء السائ(
  .) وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة،في الحياة كانوا كذلك

كفيه جاء إلى القبر ودعا لئال يضطرب إيمانه، يأنه يجاب ألنه  كونه :مثل هذا ينبغي أن يتوقف فيه، يعني
من قوله ويرد، قبل ي كلٌّف،  في اضطراب اإليماننه جاء وسأل صاحب القبر، يكفي هذاأاضطراب إيمان 

 يذهب إلى أننبي، فهذا الكالم غير صحيح، وال يجوز ألحد ب كبير لكنه ليس م عال-رحمه اهللا-وشيخ اإلسالم 
غيره،   وال- اهللا عليه وسلمصلى-ي ويسأل صاحب القبر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فال النب القبر

هذا ذريعة من ذرائع الشرك ينكر على إن حاجته عند القبر ف -عز وجل-وإذا جاء إلى القبر وسأل اهللا 
 شكانحو هذا، لكن الكالم اآلن في هذا الذي أو صاحبه وال يقر عليه، قد تقضى حاجته ألنه سأل بضراعة 

؟ هذا فعل المشركين، -ه وسلميصلى اهللا عل-مادة، كيف يشكو للنبي  في عام الر-وسلم اهللا عليه صلى-للنبي 
  ؟ غير هذا أصالًفعل المشركين هو  ما
، فشيخ اإلسالم إمام عالم ولكن ال يعني أن كل ما )١١( ))إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث(( على كل حال و

 .، واهللا أعلم بهيسلميقوله شيخ اإلسالم 
 ،يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فال فرق بين هذا وهذافهذا القدر إذا وقع (

ف عليهم من الفتنة ساجد استهانة بأهلها، بل لما يخا واتخاذها مق لم ينهوا عن الصالة عند القبورفإن الخل
 الناس عن يبه لما نهقبور ما يخاف االفتتان وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلوال أنه قد يحصل عند ال

  .)ذلك
وهذا ظاهر اآلن في الدنيا، انظر إلى مشارق األرض ومغاربها التي تعبد فيها هذه القبور وتعظم، تعبد من 

: ؟ وإذا عللنا لمثل هؤالء وقلنا دون اهللا عبادة صريحة ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، فأي فتنة أعظم من هذا
تقضى الحاجات هذه كرامات ألصحاب القبور أصحاب القبور، كالم هذا  كرامة لصاحب القبر، فقد يجاب لهم

 حاجاتهم ال تقضى ،كرامات وال شيء ال:  ونحن نقول هم عندهم أكثر من هذا، هم يقولون كرامات،عندها
 كانوا يدعون صاحب القبر فيتمثل لهم ذايقضيها الشيطان، إ أو ن قضيت فهذا يحصل اتفاقاًإفور، بعند الق
 نحو هذا، أو ،و يسمعون صوتاً يكلمهم أو يحصل لهم ما طلبوا من المالأ من القبر اًظهر لهم يد يالشيطان

 أصنام المشركين من يجيبهم، وأما دعاء يسمعون من وا كما كان،من تالعبه بهموهذا كله من فعل الشيطان 
  اهللادعا ، وقد يكوناعة إجابةصادف سفقد يكون اإلنسان في ساعة إجابة ال ألنه عند القبر ف -عز وجل-اهللا 

فنفرق بين منكر، تحري الدعاء عند القبر وهو تجاب دعوته، لكن فعله فبضراعة وإلحاح وانكسار وخشوع 
 .هذا وهذا

                                                
 .)١٧٢: (، برقم)١/١٩١(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل و، )١٥: (، برقم)١/٢١(ارقطني في سننه  رواه الد- ١١
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 التي توجد عند قبور األنبياء والصالحين مثل نزول األنوار وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات(
   .)ين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمن جاورهاوالمالئكة عندها وتوقي الشياط

  أو نحو هذاتمر من عندها و تندفع البهيمة فالأ اًكل هذه األشياء تحتاج إلى إثبات، فكون الناس يرون أنوار
من ، فال يوجد ما يمنع منه، لكن هذه األشياء البد لها من إثبات، والناس ينقلون لغير ممتنع ممكن أن يحص

  . وتعظمالتي تقدس فيها القبورالبيئات ياء كثيرة في أشهذا 
وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب االندفان عند بعضهم، وحصول األنس والسكينة (

   .) ليس مما نحن فيه فجنس هذا حقتهانهاعندها، ونزول العذاب بمن اس
وهو في شأن ! ؟  على أنه شفع لهوأين الدليل! ؟ أنه شفع لهلذي يثبت  ا، ما في القبركونه يشفع لمن جاوره

فمثل هذه ؟   ويعرف حالهيعلم عنه أصال؟ ألنه بجواره في القبر، وهل  مشغول عنه أصالً، فيشفع له لماذا
ق بها القلوب، وكون اإلنسان يدفن بجنب إنسان ولو كان من أصلح الناس وأتقى الناس فإن ذلك علَّاألمور ال تُ

ن مرتهن بعمله مشغول بنفسه، فإذا فتح للناس هذا الباب فلن يقف عند حد، انظر إلى ينفعه، فكل إنسا ال
كثير منهم الدفن في مقبرة ابن عباس، مع أن القبور تنبش، وأهل تلك الناحية الحرص على تزاحم الناس على 

ي ال تنبش مثالً، أعق العقوق أن يدفن اإلنسان أباه في مقبرة أخرى من المقابر التمن من الخرافيين يعدون 
 وهذا غير صحيح يظنون إذا دفن في مقبرة ابن عباس أن هذا ينفعه،ف! ؟ يدفنه في مقبرة ابن عباس الكيف 
 البقيعمقبرة  مرتهن بعمله، ومثل هذا في حرص كثير من الناس على أن يدفن في المدينة وفي فالميت

 بجواره أو في اًكونه مدفونو في هذه القضايا، ال أحد يغني عن أحد شيءف، ويوصي بهذا، مع أن القبور تنبش
  .عمله والشفاعة تكون في اآلخرةإنما هو المقبرة التي هو فيها 

 من كرامة اهللا ورحمته، وما لها عند اهللا من الحرمة والكرامة فوق ما وما في قبور األنبياء والصالحين(
 .يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك

 لما في قصد العبادات عندها من ؛ أو قصد الدعاء أو النسك عندها يقتضي استحباب الصالةوكل هذا ال
 وليس ها مما يتوهم معارضته لما قدمناه فذكرت هذه األمور ألن،المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم

  .)كذلك
نريد، نحن هذا الذي  :لونيقوفنه قد يحصل كرامة لصاحب القبر، إ: لهم، وقال بالمشكلة إذا فتح للناس البا
ما نَعبدهم {: ، وهذا الذي فعله المشركون-عز وجل-لما لهم من الكرامة عند اهللا  نذهب إلى قبورهم وندعو
   .])٣(: سورة الزمر[ }ِإلَّا ِليقَربونَا ِإلَى اللَِّه زلْفَى

ربما اجتمع قصد، ونتاب لذلك وتُتُ قد أوجب أن تقاد استجابة الدعاء عندها وفضلهأن اع: الوجه الرابع(
 - اهللا عليه وسلمصلى- في مواسم معينة، وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي عندها اجتماعات كثيرة

     اتخذوا قبور أنبيائهم لعن اهللا اليهود والنصارى(( :  وبقوله،)١٢( ))ال تتخذوا قبري عيداً(( : بقوله

                                                
  .)٨٨٠٤: (، برقم)٤٠٣ / ١٤(رواه أحمد   - ١٢
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ال تتخذوا القبور مساجد، فإن من كان قبلكم كانوا (( : - وسلمصلى اهللا عليه- وبقوله ،)١٣( ))مساجد
ن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة إ حتى ،)١٤( ))يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك

 وبعضها يجتمع عنده في يوم ،إما في المحرم، أو رجب، أو شعبان، أو ذي الحجة، أو غيرها: ويسافر إليها
عضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، بحيث يكون عاشوراء، وب

 في أيام معلومة من  فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنىلها يوم من السنة تقصد فيه، ويجتمع عندها
يا السنة، أو كما يقصد مصلى المصر يوم العيدين، بل ربما كان االهتمام بهذه االجتماعات في الدين والدن

   .أهم وأشد
 في وقت معين أو في وقت غير معين، لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، ومنها ما يسافر إليه من األمصار

  .) حادثاً إال أن يكون خالفاً في النهي عنهكما يقصد بيت اهللا لذلك، وهذا السفر ال أعلم بين المسلمين خالفاً
 قيامة أهل الخرافة والبدع وعبادة القبور، -رحمه اهللا-وهذه هي القضية التي أقامت على شيخ اإلسالم 

 أصالً، وما -وسلم اهللا عليه صلى-نه ينكر زيارة قبر النبي إ: فشنعوا عليه غاية الشناعة، وحاربوه وقالوا
 قتله، بل منهم من رماه بالكفر وأفتى بذلك وبحلِّفي  به عند السلطان، وسعوا اتركوا شيئاً إال فعلوه، وشو

      و قبر النبي أ رسالة في هذا الموضوع فيما يتعلق بشد الرحال في زيارة القبور -رحمه اهللا-له دمه، و
 .- اهللا عليه وسلمصلى-

 فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء ،وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور(
نريد الحج إلى قبر فالن : ن بعضهم يسميه الحج ويقولإتى ح ،أو الصالة أو نحو ذلك فهذا ال ريب فيه

   .وفالن
 .ومنها ما يقصد االجتماع عنده في يوم معين من األسبوع

 - وسلم اهللا عليه صلى-هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول اهللا : وفي الجملة
ت معين عائد بعود السنة أو قصد المكان المعين وفي وق فإن اعتياد ،)١٥( ))ال تتخذوا قبري عيداً(( : بقوله
الذي تقدم عن اإلمام أحمد ه، وهذا هو لِّ ذلك وجقِّ ثم ينهى عن ِد، أو األسبوع هو بعينه معنى العيدالشهر
 .فعل عند قبر الحسين وذكر ما ي، وأكثرواقد أفرط الناس في هذا جداً:  لما قالإنكاره

 فكيف اعتياد مكان معين في ،يكره اعتياد عبادة في وقت إذا لم تجئ بها السنةأنه : وقد ذكرت فيما تقدم
 وقت معين؟

                                                
، ومـسلم، كتـاب   )١٣٢٤: (، بـرقم )١/٤٦٨( رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور - ١٣

 / ١(د ومواضع الصالة، باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مـساجد                    المساج
  ).٥٣٠: (، برقم)٣٧٦

  .)٦٤٢٥: (، برقم)١٤/٣٣٤(  رواه ابن حبان في صحيحه- ١٤
  .)٨٨٠٤: (، برقم)١٤/٤٠٣(رواه أحمد   - ١٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

  وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي، ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرهاويدخل في هذا
    وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وقبر موسى بن جعفر -رضي اهللا تعالى عنه-

  وما يفعل عند قبر ، ومعروف الكرخي وغيرهماوعند قبر أحمد بن حنبل، ومحمد بن علي الجواد ببغداد
 عند قبر يسمى قبر األنصاري، إلى قبور كثيرة في أكثر فعل نحو ذلك بحران وكان ي،أبي يزيد البسطامي

 كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب، كما بنوا على قبر ،اإلسالم ال يمكن حصرهابالد 
  .أبي حنيفة والشافعي وغيرهم

 وإحياء ما أحيوه من الدين، والدعاء لهم بالمغفرة ،وهؤالء الفضالء من األئمة إنما ينبغي محبتهم واتباعهم
 واعتياد قصد هذه ، فهو مما حرمه اهللا ورسولهرهم أعياداًفأما اتخاذ قبو، والرحمة والرضوان ونحو ذلك

 وال أعلم بين ، كما تقدمالقبور في وقت معين أو االجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيداً
 الذي ،فإن هذا من التشبه بأهل الكتابينوال يغتر بكثرة العادات الفاسدة، ، المسلمين أهل العلم في ذلك خالفاً

إنما هو اعتقاد فضل الدعاء : وأصل ذلك ، أنه كائن في هذه األمة- اهللا عليه وسلمصلى-رنا النبي أخب
عندها، وإال فلو لم يقم هذا االعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كله، فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان 

 . لباب اإليمان وإغالقاًك لباب الشر وأولى، وكان ذلك فتنة للخلق وفتحاً، كالصالة عندهاحراماً

 وعن الصالة عندها، وعن ، نهى عن اتخاذها مساجد- اهللا عليه وسلمصلى- قد تقدم أن النبي :فصل
 . يعبدتخذ قبره وثناً اهللا أن ال يا، وأنه دعاتخاذها عيداً

ي الخاص عن  عنده أو غير ذلك، وقد تقدم النهةياد إتيانه للعبادت هو اعوقد تقدم أن اتخاذ المكان عيداً
 .الصالة عندها أو إليها، واألمر بالسالم عليها والدعاء لها

 وتمام ، وتبعاً أو الدعاء ضمناً من الفرق بين قصدها ألجل الدعاءاء المرء لنفسه عندهاوذكرنا ما في دع
ك، أو  كالقول في الدعاء، فليس في ذكر اهللا هناالكالم في ذلك بذكر سائر العبادات، فالقول فيها جميعاً

 فضل على غيره من البقاع، وال قصد ذلك عند القبور ، أو الصيام عنده، أو الذبح عندهالقراءة عند القبر
 أفضل منه في  أو الصيام أو القراءةن الذكر هناكإ :ماء المسلمين يقول من عل وما علمت أحداً،مستحباً

 .غير تلك البقعة

 فهذا إذا ،رئ في مكان آخر بخالف ما إذا قُبسماع القرآنمن أنه ينتفع الميت  فأما ما يذكره بعض الناس
 بل ،عني به أن يصل الثواب إليه، إذا قرئ عند القبر خاصة فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين

 :الناس على قولين

 كما يصل إليه ثواب  يصل إلى الميتأن ثواب العبادات البدنية من الصالة والقراءة وغيرهما: حدهماأ
 عي وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وقول طائفة من أصحاب الشاف،بادات المالية باإلجماعالع

  .) ذكرناها في غير هذا الموضع وهو الصواب ألدلة كثيرة،ومالك
، قراءة القرآن عند القبور، وهل يستثنى من ذلك لما ذكر الدعاء انتقل منه إلى الكالم على سائر العبادات

فيه خالف بين أهل العلم، وأما بعد ذلك فإن   لو أنه قرئ القرآن بعد الدفن مباشرة، فهذا:لبعض الصور، مث
فن  فلو د، وبين غيرهاهذا ال يشرع، وهكذا ما يتعلق بالصالة، فرق بين الصالة على الجنازة في المقبرة
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، فكان ذلك ضمناً وتبعاً ال أيضاً في هذه الصالةالقرآن يقرأ القبر ويصلى على ف  الصالة عليهإنسان وما أدرك
أن ال يشرع فإن هذا ثواب للميت الإهداء وأما إذا كان يقصد به الصالة،  وقعت قراءة الفاتحة أثناءف، قصداً
ه ال فرق بين فإنن ثواب األعمال البدنية يصل إلى الميت إ والميت ال يشعر به، ولكن إذا قلنا ،عند القبريكون 

يشرع له أن يقرأ  والمن هذه الناحية، أي مكان آخر أبعد ما يكون عن القبر في  القراءة عند القبر والقراءة
ثم تكلم شيخ اإلسالم فال فرق بين أن يقرأ في بيته أو القبر إذا كان يريد الثواب،   لهذا المعنى،عند القبر

ام وقراءة القرآن أعمال بدنية مثل الصي: األعمال، فاألعمال ثالثة أنواعثواب استطراداً على مسألة وصول 
، اً وما هو مركب منهما مثل الحج، على خالف في كونه مركب،وعبادات مالية مثل الصدقة، والصالة

الحج عن أبيها، عن  -وسلم اهللا عليه صلى-فاألحاديث الواردة في هذا المعنى، مثل المرأة التي سألت النبي 
، وكذلك أيضاً )١٦(ا أن ذلك سائغ وأنه يجزئ عنه أخبره-وسلم اهللا عليه صلى-فالنبي  -هذا بالنسبة للحج-

 أقره على هذا وأذن له -وسلم اهللا عليه صلى-حديث سعد بن عبادة حينما سأله عن الصدقة عن أمه، فالنبي 
  .)١٧(فيه

من مات وعليه  (( :-صلى اهللا عليه وسلم-كالصيام الذي قال فيه النبي  ،البدنيةاألخرى بالنسبة للعبادات لكن 
ن الذي ينفع اإلنسان هي األشياء الثالثة التي ذكرت إ : فمن أهل العلم من يقول،)١٨()) م عنه وليهصوم صا

 وال يتعدى ذلك  )١٩( ))إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث(( : -وسلم صلى اهللا عليه –في قول النبي 
ذلك ة، وشيخ اإلسالم هنا يرجح أن يصل في العبادات المالية دون البدنيإن ذلك  :، ومنهم من قالاإلى غيره

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ((  :-صلى اهللا عليه وسلم-يكون في العبادات المالية والبدنية، وأما قوله 
: إذا أهداه إليه، وكذلك قول اهللا تعالى في عمل غيره  بل، فهذا في عمله، والكالم ليس في عمله هو ))ثالث

فهذا في عمله، فإنه ال يستحوذ على عمل غيره وتحصل  ])٣٩(: سورة النجم[ }نساِن ِإلَّا ما سعىوَأن لَّيس ِللِْإ{
  . أعلمله به النجاة، لكن لو أهداه غيره ثواب عمله فإن ذلك يصل إليه، وهذا هو األقرب واهللا

 يصام سان وعليه صوم نذٍر إذا مات اإلن:لكن ذلك ال يشرع في العبادات البدنية إال ما ورد فيه الدليل، مثلو
نه إ :نه يطعم عنه، ومن أهل العلم من قالإ :عنه باالتفاق، ومن مات وعليه صيام رمضان، فالجمهور يقولون

األقرب واهللا أعلم، لكن ذلك ال يلزمهم، كذلك من مات هو  وهذا ،يمكن أن يصام عنه أيضاً لعموم الحديث
  .فإنه يصام عنهوعليه كفارة صيام 

لو جاء إنسان يريد أن يهدي ثواب القراءة للميت، فإن هذا ما عدا هذا فإنه ال يشرع، يعني أن  :فالحاصل
دل عليه وال رغب فيه واإلنسان  ن الشارع ماأ :ال يشرعهذا الفعل  لكنه ال يشرع، ومعنى كون إليهيصل 

                                                
  .)١٤٤٢: (، برقم)٥٥١ / ٢(ج وفضله  رواه البخاري، كتاب الحج، باب وجوب الح- ١٦
  ). ٢٦١١: (، برقم)٣/١٠١٥(رواه البخاري، كتاب الوصايا، باب اإلشهاد في الوقف والصدقة  - ١٧
   ).١٨٥١: (، برقم)٢/٦٩٠(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم - ١٨

فضل الـصدقة  باب ، والنسائي، كتاب الوصايا، )١٣٧٦: (، برقم)٣/٦٦٠( رواه الترمذي، كتاب األحكام، باب في الوقف - ١٩
  .)٣٦٥١: (، برقم)٦/٢٥١(عن الميت 
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ر والثواب، وهذا اإلنسان إلى اآلخرين فإن ذلك يدل على زهد في األج عملهثواب ال يهدي ف إلى العمل ةبحاج
إلى مزيد من التقرب إلى هو بحاجة الذي قد مات أخذ فرصته في الحياة وعمل، وهذا الحي أنفاسه معدودة، 

 . واهللا أعلم، فيدعو للميت، لكن لو أنه عمل مثل هذا فإنه يصل إليه-عز وجل-اهللا 

 وما من أحد من ،أصحاب الشافعي ومالكأن ثواب البدنية ال يصل إليه بحال، وهو المشهور عند : والثاني(
  .) فحقعدمه، فأما استماع الميت لألصوات من القراءة أو غيرها بالوصول أو هؤالء يخص مكاناً

 - واهللا تعالى أعلم-حتى هذا يحتاج إلى أن يتوقف فيه، فسماع األموات فيه كالم كثير ألهل العلم، واألقرب  
ا جاء في الحديث ، كم أو عند الدفن الدفنبعد يسمعون فقط ما يكون يسمعون، وأنهم في شغل، وإنما أنهم ال

 -عز وجل- يسمع، واهللا فإنه ال، فهذا شيء فقط في ذلك الوقت وما عداه )٢٠( يسمع صوت نعالهم الميتأن
حياء، وكالم يسمعون األ  فالموتى الراجح أنهم ال)]٢٢: (سورة فاطر[ }وما َأنتَ ِبمسِمٍع من ِفي الْقُبوِر{: يقول

رضي -عن أنس بن مالك  جاء ما ماأو أهل العلم في هذه المسألة كثير، ويعضهم ألف فيها مصنفاً مستقالً،
 يا أبا : فقال، ترك قتلى بدر ثالثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم-صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا : -اهللا عنه

 أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ ، يا شيبة بن ربيعة،يعة يا عتبة بن رب، يا أمية بن خلف،جهل بن هشام
 يا رسول اهللا كيف : فقال-سلمصلى اهللا عليه و-ع عمر قول النبي  فسم،فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا

 ولكنهم ال يقدرون ،والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم((  : وقد جيفوا ؟ قالن وأنى يجيبونيسمعو
  .)٢١( ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر ))بواأن يجي

يسمعون، فهذه القراءة   الموتى الأن وظواهر النصوص تدل على -وسلم اهللا عليه صلى-فهذا خاص بالنبي 
 أنه ال يعلم من - واهللا تعالى أعلم -نحو ذلك ال يشعر بها الميت، والذي أظنه أقرب أو التي تقرأ عند القبور 

عالم آخر لكنه ينتفع من السالم وما يحصل تبعاً من الدعاء،  هو في ،شغل شاغل هو في ،ر بهزاره وال يشع
  .نسأل اهللا لنا ولكم العافية

 : قالف ا حث عليه- اهللا عليه وسلمصلى-ن النبي  أل؛وزيارة القبور يحصل بها من االتعاظ واالعتبار للحي
من أجل أن ينتفعوا بكم زوروا القبور : ما قال،  فحث عليها من أجل هذا،)٢٢( ))إنها تذكر اآلخرة(( 

، واهللا تعالى وبزيارتكم وتؤنسوا هؤالء من المقبورين، وإنما ألمر يرجع إلى الحي من االتعاظ واالعتبار
  .أعلم

                                                
  .)١٢٧٣: (، برقم)١/٤٤٨( رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال - ٢٠

هـا  ، ومسلم، كتاب الجنـة وصـفة نعيم  )٣٧٥٧: (، برقم)٤/١٤٦١( رواه البخاري، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل - ٢١
  ).٢٨٧٤: (، برقم)٤/٢٢٠٣(وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 

، )٣٨/١١٣(، وأحمد )١٠٥٤: (، برقم)٣/٣٧٠( رواه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور - ٢٢
 .)٢٣٠٠٥: (برقم
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لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره، وإنما ينعم أو (
 كما قد اختلف في تعذيبه ،عمل عليه بعد الموت من أثره، أو بما يعامل بهله هو، أو بما ييعذب بما كان عم

 .بالنياحة عليه، وكما ينعم بما يهدى إليه، وكما ينعم بالدعاء له وإهداء العبادات المالية باإلجماع

 أن الميت :اراً ونقلوه عن أحمد، وذكروا فيه آث من أصحاب أحمد وغيرهموكذلك ذكر طائفة من العلماء
لو صح لم  وهذا ،إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر: يتألم بما يفعل عنده من المعاصي، فقد يقال أيضاً

 ؛ ألمته- اهللا عليه وسلمصلى- لسنه رسول اهللا يوجب استحباب القراءة عنده، فإن ذلك لو كان مشروعاً
 ة عنده، وتنعم الميت بالدعاء لهكما في الصال ففيه مفسدة راجحة، لك ألن هذا وإن كان من نوع مصلحةوذ

 يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع وال  وغير ذلك من العبادات..واالستغفار والصدقة عنه
قد علم باالضطرار  للقراءة عنده، إذ  ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائماً؛مفسدة فيه

ن اختلفوا في القراءة عند  لك، ألمته- اهللا عليه وسلمصلى-لك ليس مما شرعه النبي  أن ذمن دين اإلسالم
 ؟  هل تكره أم ال تكرهالقبور

 :والمسألة مشهورة، وفيها ثالث روايات عن أحمد

هي :  وقالوا، وهي اختيار الخالل وصاحبه، وأكثر المتأخرين من أصحابه، أن ذلك ال بأس به:إحداها
    ابن عمر عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عنالرواية المتأخرة 

 عن ونقل أيضاً ، وخواتيمهاى قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة أنه أوصى أن يقرأ عل:-مارضي اهللا عنه-
 .بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة

 ة في صالة الجنازة إذا صلي عليها في  هل تقرأ الفاتح: حتى اختلف هؤالء،أن ذلك مكروه: والثانية
وعليها قدماء أصحابه  عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، االمقبرة؟ وفيه
أبي حنيفة  ك:نحوهما، وهي مذهب جمهور السلف وروزي كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر الم:الذين صحبوه

 وذلك ألن ذلك كان ؛حفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كالم وال ي،ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم
 .عنده بدعة

 . فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه،ما علمت أحداً يفعل ذلك: وقال مالك

وبعض  -مارضي اهللا تعالى عنه-أن القراءة عنده وقت الدفن ال بأس بها، كما نقل عن ابن عمر : والثالثة
 فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن -مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده-أما القراءة بعد ذلك لمهاجرين، وا

  .) لما فيها من التوفيق بين الدالئل؛هذه الرواية لعلها أقوى من غيرهاو، أحد من السلف مثل ذلك أصالً
 .د الدفنأنه يرجح القراءة عنال يقصد وعن اإلمام أحمد،  هذه الرواية  شيخ اإلسالميقصد

والذين كرهوا القراءة عند القبر، كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصالة، فإن أحمد (
 ومعلوم أن القراءة في الصالة ليس المقصود بها القراءة عند ،نهى عن القراءة في صالة الجنازة هناك
 .)ن كما تقدمجل القبر بي وما يفعل أل وتبعاًالقبر، ومع هذا فالفرق بين ما يفعل ضمناً

  )...والوقوف(
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يختمون ختمات عند القبر، وهذا يفعل منذ يجلسون اء بحيث يستأجر قر اًيجعلون أوقافأوقاف، : الوقوف 
  .قرون متطاولة، فمثل هذا كله من األمور المحرمة

القرآن، وأنها رزق التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم، فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ (
لحفاظ القرآن، وباعثة لهم على حفظه ودرسه ومالزمته، وإن قدر أن القارئ ال يثاب على قراءته فهو مما 

إن اهللا (( : -وسلم اهللا عليه صلى-يحفظ به الدين، كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر، وقد قال النبي 
  .))٢٣( ))ريؤيد هذا الدين بالرجل الفاج

 يستقصي كل ما يمكن أن يقالفهو يريد أن  هذا ال يخلو من فائدة، ولكن ال يعني أن هذا مشروع، يقصد أن
، جوزتال أصالً ن هذه الوقوف إ: شيئاً إال ذكره، وإال فيقالالمخالفين هؤالء ل، فال يترك في مثل هذه القضايا

 ال يقرأ إال بأجرة  أصالً الذييعبد إال بما شرع، وهذا القارئ ال -عز وجل-هذا عمل غير صالح واهللا ف
تبارك - ال يقبل مثل هذا العمل الذي ال يراد به وجهه -عز وجل- عمله للدنيا وليس هللا، واهللا يستأجر عليها

غير الجهة التي ذكرها الواقف في ينبغي أن تُفهؤالء عملهم غير صحيح، وال يقصد به التعبد، و -وتعالى
كون أنه يحصل بهذا فوائد من كون هذا يراجع ما أشروعية، وصرف هذه األموال، فتصرف في أمور م

في  كل مافبه أصالً،  ويرتزقون، فإن هذا كله ال عبرة  فتأتيهم األموال هؤالء يحصل لهم رزق أوالقرآن
، أبداً وال مفسدة محضة مصلحة محضة في الدنيا  وال يوجدالدنيا من المصالح فهو مشوب حتى الصالة،

المصالح والمفاسد ومنهم وعلى هذه القضايا وا من تكلم ءقراهي مصلحة راجحة،  -ةوهي الصال-الصالة 
: سورة البقرة [}وِإنَّها لَكَِبيرةٌ ِإالَّ علَى الْخَاِشِعين{ :الصالة تحتاج إلى مجاهدة وصبرف -رحمه اهللا- الشاطبي

  . من نومه ويصلي ويقوم ويجاهد نفسهن يصبر عليها ويتحملأيحتاج اإلنسان إلى و، )]٤٥(
شيء من ويحصل له لربما مشركين ووالء وبراء، من ال قطع القرابات إذا كانوا صاحبهاإليمان يحصل ل

  . في الجنة فقطكاملالنعيم والكاملة اللذة وال، األذى
ذلك عباد القبور وسدنتها يحصل لهم مصالح وك ،ز الناس المؤمنين والكفارتميكلح وجود الشيطان فيه مصاو

  .الذين يقومون على األصنامأيضاً مكاسب، وهكذا من 
فالعرب كانوا يشربون  ،)]٢١٩: (سورة البقرة[ }ِفيِهما ِإثْم كَِبير ومنَاِفع ِللنَّاِس{:  والميسر قال اهللاخمروال

الميسر و والبخيل يجود، ولربما كان يتداوون من بعض أدواء البطن بالخمر، يشجع،و يتقوى الجبانفالخمر 
  . والعبرة بهذا،لكن الضرر أكثرحصل له مكاسب ي
كان قصر يسكنه هذا السادن، فلربما لربما مزارع وأموال وعمائر وشقق وأشياء، ولها و لها أوقاف القبورو

 وهناك من العلماء لألسف،وهذا حصل من أجل هذه األموال،  تجده سادن قبروالرجل عالماً لألسف 
 اً،السنة وربما بعضهم يحمل الدكتوراه، وراسخ في تخصصه، وتجده سادنلهم كتب مؤلفة في من المعاصرين 

 .واهللا المستعان

                                                
، ومسلم، كتاب اإليمان، باب غلـظ تحـريم   )٦٢٣٢: (، برقم)٦/٢٤٣٦(در، باب العمل بالخواتيم  رواه البخاري، كتاب الق- ٢٣

  .)١١١: (، برقم)١/١٠٥( وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه ال يدخل الجنة إال نفس مسلمة ،قتل اإلنسان نفسه
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)فأما ذكر اهللا هناك ، قد ذكر في موضع آخر، وليس هو المقصود هناط الكالم في الوقوف وشروطهاوبس 
ها للصيام ، وكذلك قصد لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة، فإنه نوع من اتخاذها عيداًفال يكره

 يعتاد فيه جعل له وقت معلوم، مثل أن ي ومن رخص في القراءة فإنه ال يرخص في اتخاذها عيداً،عندها
 ال يرخص في ن من يرخص في الذكر والدعاء هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك، كما أالقراءة هناك
 . كما تقدم، كذلكاتخاذه عيداً

 عن -رضي اهللا تعالى عنه-  لما روى أنس؛، ذكره أصحابنا وغيرهموأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقاً
       قال :  وزاد رواه أحمد وأبو داود)٢٤(  ))ال عقر في اإلسالم(( :  قال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة: عبد الرزاق
 كانوا إذا مات ،ال عقر في اإلسالم(( : -وسلم  اهللا عليهصلى-قال النبي : قال أحمد في رواية المروزي

 وكره أبوعبد اهللا  )) عن ذلك- اهللا عليه وسلمصلى- على قبره، فنهى رسول اهللا لهم الميت نحروا جزوراً
  .)أكل لحمه

نه عمل غير أل أكله –رحمه اهللا–ما يعقر ليس تقربا للميت وإنما هو من باب الصدقة عنه، فكره اإلمام أحمد 
هي تذبح هللا ف بالذبائح تذبح، عظيم من العظماء وكذلك يكره استقبال ، مكروهلذبح عند القبر فتحري ا،مشروع

كره أهل العلم أن تؤكل هذه الذبائح، فمثل هذا  ،امهرأو إكونحو ذلك لكن من باب إظهار تعظيم هذا اإلنسان 
 .نها تحرمإ :قالبعض أهل العلم بل 

 فهذه ،عند القبر بخبز أو نحوهمن التصدق فعله كثير من أهل زماننا وفي معنى هذا ما ي: قال أصحابنا(
  .) أو المركبة منهما المالية أوأنواع العبادات البدنية

من أجل تحري   بالماءءتوزيع الماء عند القبور إذا جيعن   في هذا العصرهل العلمأومن هنا نهى بعض  
ولو كانوا هؤالء في شمس وحر أن  الصدقة، فالقصد دواقص ن هؤالء ماإ : وقد يقول قائلالصدقة عند القبر،

  .مكان آخر لجاء بهأي في 
ابع عليه الناس ويظنون أن هذا تيتألن هذا عمل في المقبرة فقد لذريعة، ل يمكن أن يمنع من هذا فقط :فنقول

  .يحرم من هذا الباب، لكنه الفيمنع من القرب التي تفعل عند المقابر، 
  )مسألة(

 صلى اهللا عليه – من قول النبي ، لكن من أهل العلم من استنبط هذابثالثة أيام ال أصل له اءالعزتحديد 
ر في الصدر ح الو من ما يجده اإلنسان في نفسه، ذلك أن)٢٥())له أن يهجر أخاه فوق ثالثال يحل ((: -وسلم

ال (( :-وسلمى اهللا عليه صل– قول النبي يضعف أثره بعد ثالث، وكذلك أيضاًمما يغلبه فإن ذلك ونحو هذا 

                                                
  .، وصححه األلباني)٦٨٦١: (، برقم)٥٧ / ٤(كبرى والبيهقي في السنن ال، )٣٢٢٤: (برقم، )٢٠٩ / ٣( رواه أبو داود - ٢٤

، ومسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحـريم  )٥٧٢٧: (، برقم)٥/٢٢٥٦( رواه البخاري، كتاب األدب، باب الهجرة - ٢٥
  .)٢٥٦٠: (، برقم)٤/١٩٨٤(الهجر فوق ثالث بال عذر شرعي 
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على ميت فوق ثالث إال على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر يحل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن تحد 
  . بعد ثالثة أياموذلك أن وقع المصيبة وأثر المصيبة يخفّ )٢٦())وعشرا

، ر بالمصيبة ويذكَّ فال تنكأ الجراح،ديخف بعألن أثر المصيبة  ؛فبهذا االعتبار قال من قال بأنه في ثالثة أيام
في نفسه فإنه حد العزاء بثالثة أيام وإنما طالما أن المصيبة حية وحاضرة في التحديد، ال يلكن هذا ال يكفي 

  .يعزى، فإذا سال عن ذلك ال يذكر بمصيبته
ع، بل هم الذين  فإن هذا ال يشرمن وضع الطعام ونحو ذلك من قبل أهل الميتوما يفعل في هذا العزاء 

أو نحو بقصد الصدقة عن الميت الميت أهل ووضع األطعمة لهم ولو من غير ؤتون بالطعام واجتماع الناس ي
فيأكلون منه ومن كان عندهم هذا من أجل أن يأكل هؤالء الناس هذا كله غير مشروع، لكن يؤتى بالطعام 

فسيشتغلون يه؛ ألن هؤالء نزل بهم قرابات لهم فإن هذا مما يحتاج إلجاءهم من قرابتهم أو نحو هذا، ممن 
   .مما يوضع لهم واليس الناس اآلخرين الذين يأتون يعزون ن عندهم، لكن، فيؤتى لهم بالطعام ومبهم

 أو أنه محرم، بل إن هذا سائغ إن اجتماع الناس للعزاء بدعة: فتراعى مثل هذه القضايا في الشريعة، وال يقال
الشريعة ومكارمها ومحاسنها من ر الوارد في هذا فيه ضعف، وهذا مما تدعو إليه ال إشكال فيه، واألث

  .يذهب الناس إليهم ويعزونهموإنما  ، الميت بمثل هذه األمورويشغل أهللكن ال يجتمعون على طعام المواساة 
ع لذلك كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتم -رضي اهللا عنها–وقد جاء عند البخاري ومسلم أن عائشة 

 ثم ،نع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم ص،النساء ثم تفرقن إال أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت
مة لفؤاد المريض تذهب التلبينة مج(( يقول -سلمصلى اهللا عليه و- سمعت رسول اهللا  كلن منها فإني:قالت

  .)٢٧())ببعض الحزن
 الوحشة فأذن لهن أن يجتمعن –صلى اهللا عليه وسلم–أحد إلى النبي وقد اشتكت نساء الشهداء الذين قتلوا في 

بالنهار من أجل ذهاب الوحشة، فالناس إذا مات لهم ميت يجدون وحشة، فإذا وجد من يجلس عندهم ويسليهم 
  .ا، فلو بقوا وحدهم لربما أكلهم الحزنذسلت نفوسهم بهت

اساة، وهذا يحصل بمثل هذه األشياء، وال يوجد دليل ألخالق ومحاسن العادات والموفالشريعة جاءت بمكارم ا
  .ال يشرع الناس وأطعمة ونحو هذا فإن هذا  أن يجتمعيدل على التحريم، لكن ليس معنى ذلك

  )مسألة(
، أنا أتكلم عن  ذبح ألضيافه عجالً حنيذاً-صلى اهللا عليه وسلم-وإبراهيم  أمر طيب ومطلوب، الذبح للضيف

بمجرد ما يقبل الضيف يبدءون  والذبائح عليها السكاكين ،الضيوف بالخارج استقبال عنغير هذا، أنا أتكلم 
  .-عز وجل-، فهذا أمر يشبه الذبح لغير اهللا ، هذه الصورة التي أتكلم عنهايذبحون قدامه الذبائح تعظيماً له

                                                
، ومسلم، كتاب الطالق، بـاب  )١٢٢١: (، برقم)١/٤٣٠(ير زوجها  رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب حد المرأة على غ- ٢٦

  .)١٤٨٦: (، برقم)٢/١١٢٣(وجوب اإلحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إال ثالثة أيام 
، ومسلم، كتاب السالم، باب التلبينة مجمة لفؤاد )٥١٠١: (، برقم)٥/٢٠٦٧( رواه البخاري، كتاب األطعمة، باب التلبينة- ٢٧
  ).٢٢١٦: (، برقم)٤/١٧٣٦(ريض الم
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  )مسألة(
 أن العذر بالجهل -الى أعلمواهللا تع-ألهل العلم، واألقرب معروف مسألة الجهل والعذر بالجهل فيها كالم 

 إطالقاً، فقد ، وأن ذلك ال يختص باألقوال، وال دليل يوجد يدل على هذايكون في األفعال ويكون في غيرها
، من أدق المسائل مسائل العذر بالجهلفويعذر بذلك لجهله، شرك ن فعالً محرماً بل قد يكون من اليفعل اإلنسا

تختلف والمكان، األماكن التي تظهر فيها السنة والعلم زمان شخص والومثل هذه القضايا تختلف باختالف ال
  .، واهللا المستعان القدر اليسيرمن الدين إالفيها عن األماكن التي ال يعرف الناس 
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