




٣للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

ناأنفشرور من اض بونعوذ ونستغفره تعينه وننحمده ض الحمد إن 
أنوأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا اش تبمدْ من أعإلنا، وميئات 

عليهاف صل ورموله، عده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اش إلا إله لا 

ليأ•توملمم وصمه آله وعل 
بعد!أما 

عندأو للجنار تشسعهم لدى ونحالفات أخطاء الناس بعض من يسر 
أوفمد غير عن الأعم الغالب، ق المخالفاات< هده منهم وتقعر للمقاير زيارتيم 

حزممبسبر المواقف، تللث، ق ينبغي عإ لدهولهم أو هوالصواب، ذللث، أن لفلنهم 

الكمسوتروعصر التقدم زمن عنه! يقال زمن ق نعيش أننا الحجب، ومن 
جاهليةبدائية حلريقة ل يفكر من هناك زال لا مع ولكن والإللكرونيايتج والتقنية 

وفرشهاوتشييدها الأضرحة اء وبنالقبور بوالاهت،ام الموتى العلق، من وثنية 
السدنةوتعيين ة المقدموالمشاهد الزاراُت، وعمل وزخرفتها تزيينها ق والمبالغة 

الشدائدحن حا والاستغاثة اف دون من ودعائها تعغليمها نم ومن لها والحجاب، 
والتمثيل•با والمسح لها والقربادتإ المدور وتقديم حولها والتلوافج بلر والمحن 
تعال.اف يوحد لم معن قفلا عاقل كل يستنكره مما ذللث، وغبر لأعتاثيا 

للشركبب، سهو ونحوه لها وتعفليم عليها بناء من والأصرحة بالقبور فالاهتإم 
ومستقبلا.وحاصرأ قديأ 



للمقابر...والناثر للموتى المشيع تنبيه 

القبورأبنية تشييد عن سرى )وكم ت يقول إذ الثوكانب الإمام اف ورحم 
امماركاعمماد حا الحهلة اد اعتقا مهالإسلام لها يكي مفاسد من وتحننها 
مقصدآفجعلوها الضر ولغ الممع جلب عل قادرة أما ففلنوا ذلك وعظم للأصنام 

رحممن اد العبسأله ما منها وسألوا المهنالب لجاح وملجأ الحوائج قفاء لهللب 
كانتا مميئا نيدعوا لمر إخم ويالحملة واستغالوا ما وتمحوا الرحال إليها وسدوا 

الشنحالمنكر هدا ومع راجعون إليه ؤإنا ممه فإنا فعالوه إلا بالأصنام تفعله الحاهلية 
٠..(الجم،. كوين حمية غار  أم.٠ 

وقعواوالقبور المقابر نأل ق الزمن هدا ق السلمين من كشرا رأيت ولما 
وجلعز اف بتوحيد أحل الذي لها المعفلم المفرحل الغال فمنهم نقيض طرق 

ثاحمةوجعلها القبور برفع وتعفليمّها القبور أصحاب من شركاء له وجعل 
اوزخرفتها وتثليطهونحوها بالبوية وصمغها ونحميمها فيه مبالغ بشكل 

وإمراحهاعليها والناء ونقشها وتشييدها وتزويقها وتلوينها وتطيبها وتطيينها 

العامةقلوب تعلق إل يودى ثما ذلك وغير رج والالخرق ووضع التور ؤإقامة 
هوكإ ا إليهالرحال ويشد عندها ويدعى إليها فيمل فيها وبمن ؟بما والفتنة حا 

باممه.إلا قوة ولا حول ولا الإسلام بلاد من كشرة أنحاء ق اليوم واقع 
الإحسانمن القابر أهل يعامل أن محب مما كشرا تنامي أو ني من ومنهم 

ؤإبدائهمإهانتهم وعدم معادهم ويوم مورهم ق ينفعهم بإ ومعاملتهم إليهم 
الجلوسبيال ولا بأهلها يبال ولا المور فيطا حرمة القبور لأهل يرعى لا فتجدْ 

قوالملاهي الملاعب وامحذ بالسيارات عليها والمرور وامتطراقها عليها والأتكاء 

نلالأوطاررة/ها،(.ا



والناثرللمؤتى الشيع تنبيه 

ؤإلقاءا عليهالمواثي ومرور القبور وعل اشرة ل الماشية روث ووصع المقابر 
فيها.الحاجة وقضاء القابر ق والتغوط والنبالة القاذورات 

علتقامتهم واصساس النصلاح لأحل العقيدة قضايا معالحة كانت ولما 
قوخاصة بمكان الأهمية من والخرافات والبلع الثرك من وسلامتهم التوحيد 

يدافعمن نة للمالتتكسبن هن وجد بل القبورين بيع فيه كر الذي العصر هدا 
اإإ.زعموا والائتلاف للوحدة طلبا بل.عتهم شان من أويبون عنهم 

وئاعدلع ما الموجزة المختصرة الرّسالة هذه ق وحمعت كبت ذلك أجل من 
ومسائلوملاحظات تنبيهات ذكر 0ع وأحهناء ومحالفات بيع من وانتثر واشتهر 

وتدكرأ.وتنبيها نصحا ذكرتبما بالقبور تتعلق 
الأحر.ك~ابي ق وفصلت والمسائل الأمور بعضى ق تومحعت قد منه. يد لا نبيه ت ٠

فضيلةتقديم والتعازي، والقبور يالحنائز تتعلق شائحة ومحالفات وأحهناء بيع 
أذكرهالر وفوائد ائل مهتا ذكرت كإ جثرين. بن عبدالرحمن بن عبدافه ت الشيخ 
له.ومكمل للأخر متمم فكلاهما هناك 
والترجيحواياقثة والأدلة الأقوال قل وبالتوسع أراد من أيضا أوصي كإ 
الة.الرّهذه آخر ذكرما ام الراجع إل فلمرجع 

الحلمطلبة عل عينيا وجوبا محب ذكرها! قبل أقول أن بالذكر الحرير ومن 
عانر—كت ٠٧فكلمإ وسكتوا يكتموا ولا دينهم بأمور ويبصروهم للناس يبيتوا أن 

محروقهو كإ المسنة أهل علياء فيها يقل التي البيع تكثر ولهذا بدعة عال؛ ؤلمر محنة 
الالأمر ذلك أن بوا خأمر عل العال؛ سكوت رأوا إذا العوام أن ك،ا ومشاهد. 

الئرع.نحالم،



للمقابر..والزائر للموتى الشيع تنبيه 

فيهما إلا يفعل لا باثه بويوفهم له الناس وتقليد والبا.عة، عمل وكذا 
ذلككل والمذاهب والعادات والأكابر والأسلاف للاياء التعصب وكذا الصواب 

اودعُاآ.انتشار عل ماعد مما 
منالمجتمع به يعج ما ويسمعون يرون ما ينكروا أن العلم طلية فعل 

والتس؛نالمحح بواجب القيام وعلميهم والسإوات الأرض لرب ومحالفات منكرات 
ولالسني,بماى آلكتث رى لمدآّثيبكيا ؤنإد تعال• اض لقول امتثالا 

ذكرهالذي الثديي الوعيد من الحذر كل ر والحلم. [، ١٨٧عمرازت آل ]ه 
بمدماواندكابى ألخقت أرتابن إ0أدذتيبكثتوذتا ؤ قوله! ق وجل عز المول 

^١أون ١^ 0 أشيق ص ص ؛تيم أوكق، آنكثب ق ه بمكة 
١[.٦ ٠ — ١  ٥٩]القرة: ه وأثألوابآقيز ألوث وأ»ثادءوأوبيتؤأيأوكآك 

ملمحون.العلم فكاتم 
انةالحندفن يتولون الذين هم العامة أو أحيانا — أمما كل مع ~ ونلاحفل 

فلازاوية، ق وقبحوا ابتعدوا في. فنراهم العلم طلته وأما وغفلة، جهل عل 
مقدمةق يكونوا أن علميهم والواجسح د,ون، يرثولا يعلمون ولا يوجهون 
وبصرة.علم عل الحنانة وتشيع الدفن يتم حتى اللءفن، ق المشارين 

ينكرولا الحنائز تشيح أثناء والبيع المنكرات من كثبمرآ  ٠١٥نشاأننا والمصسة 
يرىمن عل والوا-بمبا يسمع أولمر متكرا ير لر وكأنه علميها يسكتا بل منها شيئا 
فيمليهيستطع لر فان انه فيلميستهلمر ب فإن بيده تغييره عل والعمل الإنكار ذللث، 

الحدين،.به جاء كا الإيان أصعق، وذللمثؤ 

.٩ ٩ ءسه٣— وأحكامها أنواعها القبور بيع وانفلر 



٧للموش الشيع تنبيه 

علقدر فإن أويسمعه يراه منكر الحنانة مع كان )إن الغنيت صاحب قال 
وجهازتففيه إزالته عل يقدر لآ و\دا أزاله ئزالته إنكاره 

لباطل.حقا يترك ولا بالإنكار قرصه فيسقط ويتبعها ينكره ت أحدهما 

مأ ذلك( ترك عل قدرته ْع ورؤيته محفلور استاع إل يودي لأنه يرجع ثانتهإت 
تعال:لقوله أمورم حميع ي يجهل عإ العلم أهل يسأل أن الملم وعل 

بالحهلمعدور غير فالمسلم ٧[. ه]الأنياء: ^تزلأثل1،ى 
والمعروفبدعة السنة فيه أصحت الذي الوقت هدا ق خاصة السؤال من لأبد بل 

اسالنيجع أن المفترض من إن ثم والتقاليد العادات وحكمت والعكس منكرا 
الوجهعل تؤدى أن ينبغي ادة عبالمقابر ونيارة الحنائز تشنع فإن العلم لأهل 

وأهله.العلم طلبة هم بدلك الماس وأدرى المعصوموالمأثورعن المشرؤع 
القبورعند الفريضة يصل س رأينا رأيناهات التي والمخالفات الأحهلماء ومن 

يدهواضعا وآخر بحجر القبر عل يضرب وآخر القبر عند القرآن يقرأ آخر ومثله 
عليمل عليهما ووقف نعليه خلع قد وآخر للميت الدعاء عند القبر عل 

الحنانة.

عليهالصلاة عند يجمله س أو البت أهل تقدم س ~ بكثرة ~ نراه ما ومنها 
قا ؤإتمامهللصفوف تسويتهم وعدم ذلك س بد لا وأنه بجانبه الإمام يمن عن 

أممذلك ق والأصل كالفريضة ليست الحنانة صلاة أن لاعتقادهم الحنانة صلاة 
الصفوف.تسوية فيها الإمامكغبرهمؤيلزم خلف يصلون 

عث؛مين،الحنائزلابن أحكام ق تانفلرفتاوى 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه ٨

الذلك وكل بعزرائل الوت لملك تسميتهم له صحة لا مما أيضا اشتهر ومما 
الذين- هؤلاء بعض أن والصيبة العلم. أهل كلام من ولا السنة من لا له أصل 

دروف العلم. طلبة عل محسوب ياكون ربإ - والأخطاء الخالقات منهم نحمل 
عليظلل بأنه محللا منهم اشر عل الحريد يفع هن رأى عندما العامي ذلك 
عمله.إلا يشعه لا شيئا عنه يغني لا هذا إن له: محال الميت 

بعضمع ل حملت التي بصيده: نحن بإ المتعلقة المواقف بعض وإليك 
عندهمالخاحلتة والاعتقادات البيع بعض وامتحآكام تأصل عل يدل مما العامة 

الدليللهم سن ؤإن تركها وعدم الأعمى التعصب لها تعصبهم والأمر الأدهى بل 
خلافها:عل 

لا حرجنقرب زمن فمن الين، دفن إذا الحفرة يمي؛ذبيحة با يتعلق ا م~ 
يقولوننائلا: بالسؤال ففاحال حثران مهموما رجلا فرأيت جنانه، تشيع 

والرجالل المعتق التوق ووالدي أذبح ب ا وأنالحفرة، ذبيحة من لابد 
للمتوق!الحفرة ذبيحة اذح اذح لثح نفنؤثم لا يقولون•' 

بل— صرورة من الماس بن انتثر ما للمعزاء والولائم الماتم باقامة يتعلق ا م~ 
أهلهعل المتون حق من وأنه للممعزين، الهلعام اك أهل صنع — وجوب 

منوالأغرب عزانه، ق ا فعلهبعدم الست، ولوأوصى ذللثه، من بد لا ؤإنه 
السيئةادة الحهذه تركوا ما إذا ويعاتبوا بالبخل الست، أهل يوصف، أن ذللث، 

قالا، خلافهويقر بل ببهللانبا يشهد الحنيف، الشرع أن مع القبيحة، والبدعة 
الولائمإقامة بعدم أوصى قد الأن ندفته الذي والدي إن المقرة: ق حدهم أل 

لريوص لر ولو وجوبا والدلث. وصية نفذ له: قالت< أفحل؟ فاذا عزائه، ق والماتم 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الوصية،هده أنفذ أن أيدر لا محال! أوصى. إذا ، فكيفالولائم صغ ك نحز 
ااوالشذوذ! البخل إل بوف وينالناس يمرق أن أحنى 
النفوسوتهليب البهلون تمتلئ أن ويعد الغداء أو العناء من انتهوا ما ؤإذا 

العلعامهذا وثواب ثوا-إ_ا وانووا الفاتحة )اقرؤوا العيون دالاكول وتقر 
للمتوق(.

بعضلهم نصدى البدعة هذه عن الإقلاع العامة بعض حاول ما ؤإذا 
والشحبالبخل يتهمونكم موف إمم عنكم؟ الناس سيقول ماذا ت بقولهم الحهلة 

هؤلاءإإايدارون الناس ممرمن وأصبح ذلك. وغثر 
المع؟•حكم ما الهم الناس، أمر الهم ليس أنه ?.ابوابعلذلك؛ 

بعضهماعتبرها بل عليها تئجار والامللأموامت، الختإت بتثوي«._اا يتعلق ما أ~ 
حتمةمنة كل أيوب أن عائق من فقالت، امرأة سألتني وقد ؛،نكها ياثم واجبة 

للفقراءريال خمسائة أحرج أن وبحزئ بحوز لهل أفعل لر المسة وهذه لوالدي 
المونىأوأطحر؟ا

مل. قإذا أمم وهو عجبا حديثا حدثن، أف حتى عثتم؛ن• ابن الشخ ويقول 
مفلكذللئح والعشاء لفلان ثوابه اجعل اللهم وقالوا• أيدت1م عليه أفاصوا الغداء 

معولكن لع. البمجن ^ا وكل لهم جعلوه إلا الصالحة الأعإل من ثيء يبق 
نةمسالبدعي الحمل هل.ا صار عليه ينبهوا ولر عملا عملوا إذا الماس أن الأسف 
وأعالهممحتاحون فامواتنا أمواتنا؟!، أنحيي ت عليهم ينكر بمن وصاحوا عندهم، 
لثحلشاجعله لهم الصالح العمل تححل أن فبدل لهم الخ ت لهم فنقول منقهلعة. 



للمقابر..والزائر للموتى الشيع تنبيه 

الض.ُاُ.بتوجيه وأخذ وأفضل لك حير وهذا لهم الله وايع 
مأعفلمن عيد كل صباح للمقاير الذهاب أن العامة بعض باعتقاد يتعلق ا م~ 

الأمواتعل العائدة يلزمه الأحياء عل محايدنه قيل وأنه الوني حقوق 
وهلالخل وما إثم يلحقني فهل العيد يوم القثر٥ يذهب لر أنه أحدهم وسألني 

هناككفارة؟ا!أ

عميلابن در وفه والخرافات بالبيع الناس تمك مدى إل اطه رحمك فانظر 
تقامتلامحبالخرافات ممسكهم يالشرعيات الناس ممسك )لو ةالت ح؛ن اطه رمه 

فقدوالنكرات البيع يفعل س بكثرة ينخيع أو يغتر ألا السلم وعل أمورهم( 
اآنفاأ! ذكرت كإ الأمر فصار فيه الأحوال وتعثرت هذا زماننا ق الوازين انقلبت 

والقبور،بالخنائز يتعلق فيإ ستإ ولا البيع الناس بعض من كثرت لما أقول؛ 
منومحذر محذر وأل السنة عل ؤيدفن محهز بان لم الميوصى أن الواحب من كان 

ؤكأتإاأد0أنهذت بقوله عملا وغثرها شائعة و؛دع أحهلماء من تقدم فيإ الوقؤع 
ظهأةشثأمحآيجً :ا:ءاواأثءآظءثا 

٦[.^^أوثماؤسون 
أنفكماحفظوا هؤ، رسوله وايثعوا الله صدقوا الذين أثأا يا الأية؛ معنى 

بهتحففلون با أهاليكم واحففلوا عنه، ماكم ما وترك به اطه أمركم ما بفعل 
أقوياءملائكة أهالها تعذيب عل يقوم والحجارة، الناس وقودها نار من أنفكم 

ثه.يؤمرون ما وينئذون أزه، ق اطه محالفول لا معاملتهم، ل اء م

(٣٧٥المع)ه/ الشرح 



والزاثرللموتى الشيع تنبيه 

اذكرنبإ عنهم والآثار يدلك يوصون الله.ؤ رمول أصحاب كان ولذلك 
هما؛أثرين عل ونقتمر كثثرة 

الذيمرصه ل مال أباه أن - عنيا الله -رصي وماص أيى بن معد بن عامر عن - ١ 
س(ُاُ.اممه برسول صغ كإ نصبا اللبن عل وانصبوا لحدأ ل )ألحدوا فيه! مات 

انْللمتم)إذا مال! الموت حضره حن ه أبوموسى أوصى مال؛ ه بردة أي عن — ٢ 
شجالحدى عل نحعلمى ولا بمجمر، شعوف ولا المثي، نجا فامرعوا بجنازنجا 

منبريء أنجا وأشهدكم بناء، مثري عل نحعلى ولا التراب، وبن محني محول 
رمولمن نعم هال! شيئآ؟ منه ممعن مالوا! أوحارمة، أومحالفة حالمة كل 

ادل4.(ص.

منه بالعادة حرت ما باحتناب يوصيهم أن موكدأ استحبابا له هيستحن، 
بدلك،.العهد ويؤكد الحائز ى البدع 

أنعاليه فيجب، سيفعلها أماريه أحد أن أوحثي ظنه، عل غلب أو علم ؤإذا 
وتعال•تبارك مولاه أمام ذمته يثرئ حتى فعلها من ومحذرهم بتركها يوصيهم 
هوله.!من انهللاها ونحييره نصحه عليه فيتعيحر فيها واهحآ رآه من كل يل 

النص.رسول اريايعت، هال! فهم حائر وحدسث، 3دلإو0اام متكرأ منكم رأى ررمن 
ْاإم«ص.لكل والمح الزكاة ؤإيتاء الئلأة إقامة عل 

،آايني1هها.الما"ا"هاوائيي«)ا(م
١(. ٥٨٦ماجة)وابن ٣(  ١٣٥داود)وأم ١(  ٨٦والنسائي)١ ( ١٠٤فلم)أحرجه: )٢( 
عليه:فنق ٥( ٠ ٠ ٩ ، ٥ ٠ ٠ )٨ والمسائي ٢(  ١١)٢^والترمذي ٤( )٩ لم مأحرجه: )٣( 

(.٥٦لم)وم٥( البخاري)م\ أحرجه 



للمقابر.والرائر للموتى الشيع تنبيه 

أولياثيفعل اق وفدس ما )إذا لهم! يقول لكن للوصية اكال مسل وعل 
ورجاءورحمته باق ليدكرول بالة ا،لمسكين ا،لوحدين بعض إخبار 

هو١١٠باق الظن وهومحن إلا أحدكم يموتن ررلا ه• لقوله عفوه 
افبماار'آ'.إلا إله لا موتاكم ررلقنوا ه؛ لقوله الشهادة ألقن وأن 
صدقا،إلا ينهلقوا ولا خيرا، إلا يقولوا لا وأن حميعا، الحاصرون ل يدعوا وأن 

يوقنوناللائكة فان خثرأ، وهولوا البصر فأغمضوا موتاكم حضرتم "إدا س! لقوله 
تقولون((ُ؛*.ما عل 

بموقبالإعلأن الصومحت، رفع وهو الحاهلية، نعي تنعوق ولا بموتي أخثروا 
ترفعوافلا رجالا، ولا اء نلا عل تنوحو١ لا المساجد، أبواب، وعل لأسواق اق 

اممهدين ق حرام هدا فإن ثيابكم، تمزقوا ولا وجوهكم، تقربوا ولا أصواتكم، 
١١١الخاهلية بدعوى ودعا الخيوب وثق الخدود صرب، من متا راليس قال 

(.٥٦وَ)( ٥٧)أنمجمالخاري ^با<;
٤(.١  ٦٧زجه)وان ( ٣١١٣وأبوداود)( ٢٨٧٧لم)مأخرجه: )٢( 
وابن( ٣١ ١٧داود)وأبو ( ١٨٢٦)والمائي ( ٩٧٦)والترمذي ٩( ١ )٦ لم مأخرجه: )٣( 

ماجه)ه؛أا(.

بنمحياي حديث من ( ٤٣٢ )١/ والحاكم ( ١٤٥٥ماجة)وابن ( ١٢٥)؛/أحمد أخرجه: )٤( 
ائهرصي محلمة ام حدث من ساس وله قزعة(، بن فيه)حن صعيف بسند فؤغ أوص 
وأبوداود( ٩١٩لم)مأخرجه: صحح وندم البصر( )فأغمفوا لفظة: بدون عنها 

،١٢٩ وأحمد)٦; ١( ٤  ٤٧زجه)وابن ٤( ائي)٤; والم( ٩٧٧والترمذي)( ٣١١٥)
٣٠حبان)(وا؛ن ٣٢٢،٣٠٦ ٠٥٠)
١(ّ(وئلم)٣•١٢٩٧أخرجهاصاري))ه(ضطيه:



٣١ للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الخاهلية.أمر من اليت عل والياحة 

رفعولا لغثري، أو ل صور أو أعلام أو بخور أو ار بنجنازل يتح لا 
لذلك،نحتمعوا ولا للعزاء، خاصّا مكانا تقيموا ولا بغثره، أو اممه بذكر الأصوات 

ولاموق، يمنامثه حلعاما للناصن تصنعوا ولا عزوكم، الماصن قابلكم حيثإ ولكن 
عليهتوقدوا ولا تراب، من شبمرآ إلا بثيء ترفعوه ولا شيئآ قبمري عل تبنوا 

ولاكذلك، قرآن يقرأ ولا دفني، بعد تلقنوني لا ميثا، عليه تكتبوا ولا مراحا، 
اشرسول يفعله ب كله هدا فإن ثياب، أو أو مال من شيئا معي ندفنوا 

•محمد.ؤ هدي الهدي وخثر هف، اممه رحمهم الأربعة الأئمة ولا ته صحابته ولا 
وأعوذقولا[، أو فحلا كان ]صبمواة محالفة كل من إليك أبرأ إف اللهم 

لأكوننوتعفو تصفح لر فإن وصفحك، عفولئّ وأمألكر وعدابك! غضبك من ؛لئ، 
الراحمتن.أرحم يا فارحمني الخاسرين، من 

عزؤصاإئعهُ ثوماسنهء بدل4ُ فمن ؤ هث! اغ ال قا، بلغتهوصني فهذه 
ولكنالوصية، ق هذا النم نقول ولا [. ١٨١]١^٥; ه علم رفح اثن يدلوم؟إر؛ آقن 

فعله.أهله من محنى عنإ التتويه المقصد 

وربوصيتلث،. نكتي، أن قبل تنام ولا ترقد لا أن عل لم المأخي حرص فا 
علملصاحبها كان وصبمية ورب وهوحي، كلامه من أكثر الأحياء ق أثر ميت كلام 
وصئي(لأ)هذه أقول; الأحرف هزه كاو_، وأنا واكواب. الأحر -٦١ فتنال به ينتفع نافع 

هذهرسساكلثج ق ذكرته ما أن حكملث، عل ال.ليل هو ما يقول! قائلا ولعل 
نةيوصحح اممه كتاب من الدليل فعدم الدليل عدم هو ال،ليل فأقول! بدعة؟ 
العياداتق والأصل فهوعبادة اممه ثميع وما هوالدليل. شرعيتها عل الله رسول 



_.L_Uوالناثر ^^٠، الشيع تسه 

اممه.رمول سنة وصحيح الله كتاب من النص عل التوقيف 
ليتأما قال من هو بالدليل وا،لْنالب بدعة، كونه عل الدليل هو وهذا 

اداتالعبق الأصل وهوأف معنا الأصل إذ سرعيتها. هودليل ما له• فنقول دعة، 
•التح الدليل يرد حتى المغ أي التوقيف 

عنمتلقي والقربان والديانات العبادات باب أن راوذلك تيمية! ابن يقول 
مرءيااُآ*.بدليل إلا أوقربة عبادة شيئا بجعل أن لأحد فليس ورسوله. اش 

رسولا رروعقلنه! سارية بن الحرياض قال وقد الدين ق فهومحدث ؤإلأ 
فأوصانامجويع، موعنلة كأما اش! رسول يا فقلنا بليغة، موعنلة يوم ذات اف 

وسةنتي بفعليكم كئثرأ اختلافا فرى منكم بعدى يمش من إنه فقال:٠ 
ومحدثاتبالنواجذوإياكم علهأ عضوا بعدى، من الها.ي؛ن الراشدين الخلفاء 
صلألةوالار«ُى.وكل ضلالة بدص وكل بدعة محدثة كل فان الأمور 

اجتهادمن خثر سنة ق اراقتماد هأ كعب بن وأي عود مبن اممه عبد وقال 
دعة((.بق 

السنة(،.خلاف، عل يعذب اممه ررإن تعال! الله رحمه المسيب بن معيد وقال 
مقبولايكون لا العمل أن تعال! اممه رحمهم الصالح السالم، بعض وقال 

شرطان!فيه يكون حتى هث الله عند 

حلقه.من لأحد فيه رياء لا تحال فه خالصا يكون أن ~ ١ 
اطهرمول لسنة موافقا صوابا يكون أن س ٢ 

)ا(محموعاكاوىامهم.
الترماويخمااُأ. ٤٢زجه ابن  ٤٦٠٧۵أبو^ ١٦٦٩٤)آ(أحد



للمقابر...والرائر للموتى الشيع تنبه 

.~ ااشهات١uن أعني ~ به إلا إسلام لا الذي الإملأم لأصل مطابق وهذا 
عنالعالم أهل بوال ولكن الناس، عوام متابعة من تكون لا الستة ومعرفة 

إنكنت،رآلدّؤ أمل منثاؤأ ؤ تحال لقوله لدينك واحتط عليك( تثكل مسالة أي 
بسلوكلهم المشهود للسنة النبع^ن الموحدين العلإء امال [ ٤٣ت ]الحل ب لأتامؤذ 

والعمل.العلم ل اممه. رمول منهج 
؛نمء ألأتِ، وؤؤ، ؤأطيعإأؤوث( ٠امتوأاطيعؤأأللأ كأثناأثمي( ؤ ت تحال اف يقول 

ولنمنحز دللف وال؛ويِألآحي أق إزآش ردوْ سمآث ف، كدبمم 
وأؤيه]الماء:هه[.

ئئسئن قحثل م1تا حئ ور؛ثلأق-نوث ٥^١ ؤ ه' ؤيقول 
ه]الاء:هأ■[.ملميثا وملمزأ محنق منا محا ذضب ؤآ محسدوأ لا 

كإخلافها، عل ومكان زمان كل ق الناصر أكثر مرى السنة ( تعرفوحينإ 
للغرباء،اُأ*.غريباكإبدأفطوبى بدأغرياوسيعود الإملأم ررإن افه رمول قال 

الحنة.ق عظيمة مجرة وطوبى 

]الأنعام:ه عن بجرك ؤلأيو؛و أحقرس ع0ؤح ؤ افهفت وقال 
معفأنت( وحدك ولمت( ذللئ،، ق وحدك ولوكنت، ببما واعمل بالسنة ( لفتم[ ١١٦

البدعةمن حتلءار وحذار السمنة، تابعوا الذين تعال الله رحمهم الصالح السلم( 
ولاكنرتبم من، ولا الناس قلة من، يؤخذ لا الدين فإن الماس بكثرة تغتر أن ؤإياك 

وهديالله. رسول وسنة تحال اممه كتاب( من يؤخذ وإنءأ والغنى الخام ذوي من 

لم)ا/آامأ(ابنس)مآ/أخهم(.م



للمقابر.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الذيننم ئرف الناص ررحير ه؛ اممه رمول فيهم قال الذين المالح لف ال

ُ•يلوممااُ الذين نم يلو؛سمم 
ينشد!كان ما فكثيرأ اض، رحمه مالك الإمام در )وفه 
داغالثالحدثان الأمور وشر نة ان،كا مور الأموحثر 

بالباطلالحق والتبس الإسلام غربة نحلّى لمن بالمالعهد ءلال وكلمإ 
البدعةفإذأ دينهم، أمر ل الناس وحار الخرافات واصتحكمت، الأمور واختلهلت، 

مريعةعن العريس، الحو لن، ذلق تنعدم الرؤيا وكادت بدعة السنة ؤإذا سة 
العفليم(.بافه إلا قوة ولا حول ولا الإسلام 

علوالقضاء العقيدة ؤإصلاح التوحيد عل النافع العالم نثر محتم ما وهدا 
معالمشوهن، التي البالية والتقاليد والعادات الباؤللة والإدعاءات النامية العقائد 

الحهال.العوام من كثير قلوب، -٦١ وامحتميل ومعتقداته حقائقه وزيفت الدين 
وآثاروالسنة الكتاب، من هدى عل ودنيانا ديننا أمورنا ق ننهج أن محب نعم 

والأحرة.الدنيا ق والفوز النجاة ذلك، ق فإن الأمة هذه راسالم، 
نةالمن الدليل فيه قت، وسالمستهلإع قدر الاختصار عل حرصت، وقد 

القائل!وصدق العلم أهل بعمس بأقوال ونينته سبيل للمخالم، يبقى لكيلا والتنزيل 
انمتفقالارك؛—يا ل ران أموشفاءه ل قاتداء ل والحه
انالربالع—انرذك وطييس، ستة أومن القران من نمس 

الحفليم.العل بافه إلا قوة ولا حول ولا التكلأن، وعليه المستعان، وافه 

٢(.١ )؛/٢ ص ( ٣٦٥)U/١ الخان >ه، متفق 



١٧للمقابر... والناثر للموتى الشيع سبيه 

أوردها.التي والاثار الأحاديث صحة الرسالة هذه مادة جع ق توخيت كإ 
قصرتأو أخطأت ؤإن وحد0 اش فمن المائة هذه جع ق ووفقت أصست فإن هذا 

والشيطان.نفسى فمن 
منييتقبلها وأن تعال لوحهه خالصة الرسالة هذه محمل أن تعال اممه ونسال 

سليم.بقلب اض أتى من إلا بون ولا مال يفع لا يوم لقائه ليوم ثوا-بما ل ؤيدخر 
إ؛رّاجمآل وعل إبراهيم عل صلثت كا محمد آل وعل محمد عل صل اللهم 

حميدإنك إبرامم آل وعل إبراهيم عل باركت كإ محمد آل وعل محمد عل وبارك 
باممه.إلا قوة ولا حول ولا التكلأن وعليه المستعان وافه محاّ 

كتبه

السلميالله عيد بن أحمد 



للمقاس.والزائر للموتى ايشيع تنبيه ١ ٨



للمقايرس.والنانر للموتى الشيع تنبيه 

وملاحظاتتنييهات ذكر مع والأخطاء والخالفات البيع هذه ؤإليك 
Iوعظات وسائل 

منفيها ما مع يذك البالأة وعدم وتشيعها الخنائز ات؛اع ل التفريط ظاهرة 
جزيللنوالنا وحرمان كبثر جهل افه لعمر وهذا عليم. به الله ما والفوائد ا،لصالح 

تدفن؛حض معها والمثى وتشيعها عليها الصلاة يقتفي الحنائز وات؛اع عخليم؛ وحتر 
منذك ق ما مع للمتول ونفع للمحل ثواب دفته وتول الميت، عل الصلاة ل لأن 

ولبالدنيا عهده عندآخر لم المالأخ حقوق من بحق وقيام والثواب الأجر عفليم 
وعدمجنازته بتجهيز الإسراع وكذا والحمل الغل ونله الدفن حال به والرفق دفنه 
واحترامه.موته بعد لم المإكرام عل الإسلام حرص عل تدل مظاهر كلمها ه حب
منخروجه وبعد أمه بطن ق نطفة وهو الدنيا إل خروجه قبل أبما حقوق له كإ 

لم.المالمرء أحوال لحمح الإسلام شمولية عل ل يل. مما أمه. بهلن 
عليهايصلون لا الصلاة حضرت إذا حش الحنانة يتبعون الناس بعمى ونلاحظ 

صلاةاق بويعتن.رون لها، ين متعن. يكونون ولا دفنها يتولون لا أو ببا تtتمون ولا 
عدد.بأقل يضل كفاية فرض الحنانة 

والصلاةالأول الحاعة مع الحنانة عل الصلاة ترك يتعمد الماس وبحقي 
قأصحابه هدى من ولا هديه. من ذك وليس عذر غتر من المقرة ل عليها 

للصلاةالمقرة ل واستقبالها متابعتها وترك الأول الحاعة ْع الحنانة صلاة ترك 
عازببن الراء فعن تقدم كإ لم المأخيه عل الملم حق من الحنانة فاتباع عليها 
الحديث،.*  ٠٠١١الحنائز.. باتبيع ررأمرنا سحرت عن ونبمانا يعر المبي أمرنا ال! هه 

'آ.الخارىه"آت؛لمسلم11



للمقابر...والرانر للموتى الشيع نيبيه 

الملمعل الملم ررحق ه اممه رسول ممعن قال ه هريرة ش وعن 
والثوابالأجر وانظر ٠• الحديث' الحنائر•..٠؛ و.اتآإع الريضن وعيادة اللام رد خمس• 

اليومأصح من  ١١و:. الله رسول ال ققال! ه هريرة \لي فعن ذلك عل الرتب 
أبوكر!قال جنازة؟ اليوم منكم انع فمن قال! أنا• أبوبكر؛ قال صائإ؟ منكم 

منكمعاد فمن قال! أنا. بكر! أبو قال مكينا؟ اليوم منكم أيلعم فمن قال؛ أنا• 
يحلإلا امرئ ل اجتمعن ما ه؛ الله رسول فقال أنا• أبوبكر! قال مريضا؟ اليوم 

الخة«ص.

منالله كبه بوم ل عملهن من خمس  ١١مرفوعا؛ ه الخيري معيد أي وعن 
'.رقبة،،' وأعتق الحمعة يوم وراح يوما وصام جنازة وشع مريقا عاد من الحنة! أهل 

بيتهامن جنازة ْع مج ُُمن يقول؛ س اف رسول سمعت قال! له وعته 
ينبغىعظيم ثواب ا فهل، قيرافن،،'" له كان تل-هن حتى سعها ثم عليها وصف 

السنن!ترلث• من حصل ماذا وانظر يضيعه. أو يفوته ألا أدركه إن للمسلم 
صها•ض ض سها من اتاعها " ١ 

المقرة.إل معها والمثي اتباعها ٢— 
للمعلءورإلا ا فيهالصلاة شرعّتا ما المقابر أن مع المقرة ق عليها الصلاة ٣" 

رمولكان إنسان ررمات قال! ه عباس ابن حديث ق كا لالجنازة الصلاة عن 

)ا(خارى'ةآامالممأ1ا.
)أ(مالمحآ'الأ

اكسّآآآ'ا.)٣( 

٠٩٤٥)٤(٠الم



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

أنمنعكم ما  ١٠فقال; أحارو0 أصبح ^ ليلا فدفنوه بالليل فات يعودْ اممه. 
فملفر0 فأتى علك نثق أن ظلمة ولكنت فمهنا الليل لكن قالوا: تعلمووا« 

'.عاوها(ر'

لمقلوق تعالموقا< أن منعكم ءاما قال: ولذا عنه ه الرسول يعلم ل؛ فهنا 
الأحرهم أنفمحرمون الذين الكسال ذلك عل يستدل فيل لذنتموق« ارأفلأ 

•تدفن حتى الطرق حمع ق معها لكن لمن محصلان إنا الشراهلن أن هذا ومقتضى 
لهيكون متت قبر عل صل من هل اش: رحمه عثيم؛ن ابن الثيخ وسئل 

لكملاالأحر يدرك لا أنه أعلم واممة الفلاهر بقوله: اض رحمه فاحاب لكملا؟ الأحر 
عليهايمل محي معه وكان واحابا إيانا ملم جنازة انع ارمز ه: لقوله 

أحرله ولكن أحدا، مثل قراحل كل شراط؛ن الأجر من يرجع فإنه دفتها من ويفرغ 
صلاتهفيكون المجير'* تقم لكنت التي المرأة فر عل صل ه الني عن ثبت لأنه 
_''*.الني لسنة اتباعا القبر عل 

أوغبرفريضة ام لإتمأو الرانية أولأداء لرحام الحنانة صلاة عن تأحر إذا ت سؤال 
لهيشت لها مشيعا يكون هل تدلن، أن فيل الحنانة أدرك ولكنه معها ير فلم ذللث، 
المشع؟.أم 

لأنالصل، أم له يكتب لا فإنه الرانة لأداء الحنانة صلاة عن تأخر إذا اّبمواب* 
الجازة.من يرجع حتى الرانة يؤخر أن فيمكن ممكن، الرانة ترك 

)أ(الخارىلأ؛آا.

ّ ٩٥٦مسلم ٤  ٥٨بخارى )٢( 
١٣٩لأبن ١بتر أحكام ق فتاوى )٣( 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه ٢ ٢

لهخضل ولض يع أن عل وحرص أتى وقد لعدو عنها تأخر من وأما 
لهيكتب أنه فالظاهر اكرة، إل -يا وحرجوا عليها صلوا حتى الناس وتقدم ماع 

الأحرله يكتب فإنه ا>استهلاع ما وعمل نوى ومن امتْلاع، ما وعمل نوى لأنه الأحر 
وش؛ثثحوثثه أ/دري ؤ محن سيزأس ذ بماحز وش ؤ ت تعال قال كاملا، 

عمئإأقن ؤكاف آكو ؤ ي وغ ممد آوئ يد،م ئأ ورمحهء م إث ثها:؟را تهء يئ 
فضلُآ'.اكرة ق علتها يصل أن أمكن إذا ولكن [• ١ ' • ]النساء: ه رجيما 

تحبم له لث، ذلبل الميتر عل الصلاة فاتته لمن اشر عل الصلاة فيجوز 

يومالخطاب أهل من كان من بل بعده الصلاة تصح لا معين وفتا لدللث، وليس 
قرْ.عل الصلاة له حاز الميت وفاة 

فيصليديه بين كلها كانت، فإن عليها يمل لر قبور عدة احتمم.ت، إذا مآلة! 
قرُ".كل عل فيمل ؤإلأ واحدة. صلاة حميعا عليها 

الحكم؟فإ اكرة ق يدفن أن قبل عليه وصل ؛الين، جيء لو مسألة! 
اكرةإلا مجد كلها ررالأرض حدث! ق وذللثج العموم، الأن لدينا نقول! 

عموممجن محرجها الدي ما )صلاه(، عليها يطلى المت عل )والصلاة والحام؛رُ"'ُ 
أنهدام وما اشر، عل الصلاة عل ها ثقيقالوا! والخام،؛؟. اكرة ارإلأ .! قوله 

علأو مدفونة جنازة عل يصل أن بين فرق فلا الضر، عل صل أنه. ثستا قد 

٠١٧٠،  ١٦٩ين)ا(امءت1وىفيأحكامالح1ملأن 
.٣٤٥٠/٥)٢(الشرحانمع

وأحمد( ٧٤٥)زجه وابن ٤(  ٩٢)وأبوداود ةّآأ-هّآة( )Y/ ( ٣١٧)الترمذي أحرجه )٣( 
)م/ا"ه،مد(وا؛نحان)هها"ا(.



٣٢ !^.. ٥٠٧والزائر للموتى الشيع سيه 

القرة،ق يمل الذي المست، هذا أل وهي واحدة، العلة لأن مدفونة؛ غبمر جنازة 
اكرةُأء.j الدفن فبل ولو الميت عل مل أن هذا عل الناس وعمل 

مايقاس ولا قر فيمن وارد النص أن وهو العل،اءت لبعض آخر قول، وهناك 
إلبه يؤتى ثم المقبرة خارج شر ر من عل الصلاة وبالإمكان قبر من عل ر شب 

الدفنقيل المقبرة ق الحنانة عل صل أنه. عل نص يات ولر فيها للدفن المقبرة 
قعليه وصل جد الق الحنانة عل الصلاة فاتته إذا للمسلم الأحومحل ولذللث، 

دليلهناك ليس لأنه عليها فتصل يدفن حص ينتفلر بل معهم بمش لا أن المقبرة 
حابمذهوا أن الحنانة لأهل يبثي لا كإ المقبرة ل الحنانة عل الصلاة عنه 
برةالمقق ا -بميأتوا ثم المقبرة خارج علتها يصلوا أن ينبمي بل مباشرة القبرة إل 

علالسنة مع فنقف، الحاخلر قدم والمسح الحافلر تعارض إذا القاعدة! لأن للدفن 
الأصلعل عداه ما ؤيبقى القاعدة س تفرج النص به ورد ف،ا لتها دلا حسب 

وهوالغ'آُ.المقبرة عل الصلاة ق العام 
لهابدعا وأحدئت، ومننا وأجورا فضائل فونت، صمئة أخرى ءلاهرة إليك ؤ٠ 
الصلاةبعد منتهم عن الميت، أهل انصراف، وهي ألا والآل الحال ي السيئة آثارها 

وتركا ملأمر أو المعزين لاستقبال، وذللث، دفنه س \ذأ(رلا قبل أو مباشرة عليه 
للغير.فيتركونه منه يتمكنون لا التراب حثو حتى بل نقمهم بأ قريبهم تشنيع 

ازبابن ومقالات فتاوى محمؤع  ١٣٨! ١٣٩عثيم_ين ابن ائز الحنأحكام ل فتاوى )١( 
قعود.وابن باز ابن A/ ( ١٨٢ ٠ ) اكوى رنم اللجة كاوي ١  ٥٦

.٣٦١-٣٥٢المقا؛ر)آ(واظرأحلكم 



[بر.٥٠٧والزاثر للموتى الشيع تنبيه 

منةويتركون والفضائل القراريط ق يفرطون أمم ذلك عاقبة إن وأفول! 
وهيا إليهة مامحبحاجة وميتهم عفليم يواب فيها أحرى ومننا التراب حثو 

قالتثبيت.فا.لهى له وسؤالهم له واستغفارهم للميت للدعاع القثر عند الوقوف 
للسؤالمعرض ا،لهلالع هول يستقبل لأنه الدفن قبل منه للدعاع أحوج الحال هده 

الشر.فنانر وفتنة 

جلنحد بل أحد يفعلها وقلمإ وتزول تندثر با.أت للأسف ؤيا السنن وهده 
همنزلإل يتمرف من منهم مباشرة عليه الصلاة بعد ربي،— رحم من إلا الناس- 
وارتكابالسحن بعض تقوين نر كبثر دور لها التي، ~ للمفللة ينصرف س ومنهم 
تقباللاسالدفن قبل إليها اليت أهل انصراف ل سببا كانت فربإ المحاذير بعض 

—العي، رأى هدا رأيت وقد — فيها الفريضة صلاة أديت وربإ فيها العزاء مراسيم 
وحده،لله الحمد وتاريخ  ٢١٤١٩رقم الفتوى هده وانظر 

ويعل؛بعده... لاثبل س عل والثلأم والصلاة 
مإحةإل ورد ما عل والإفتاء العلمنة للبحوث، الدائمة اللجنة اطلحت، فشو 

بكتابةباليابة الأحاء الأول؛محافظة العدل كتابة رئيس فضيلة س العام المفتي 
العامةالأuنة س اللجنة إل والمحال ه. ١ ٤ ٢ ١ / ٢ / ١ ٩ وتانيح ١( ١ ٤ رقم)٧ 

فضيلتهسأل وقد ه. ١ ٤ ٢ ١ / ٢ Y/ ٦ اريخ وت١( ١ ٩ )٤ برقم اللهاء كبار فئة 
أرىوتكرارا مرارآ أنر فته ذاكرأ هدا حطابير مإحتكم إل نصه؛)أرفع هدا سوالأ 

خاصمكان ق مصلونبما للجنائز تشييعهم أئناء الفريضة تدركهم الناس س فئة 
يوموي ب—الهفوف( ازرينيج أم برة مقيدعى المقرة)والتي وّهل مقام ؛التعزية، 
المذكورالمكان فدخلمى برة المقلهذه ١هذهثت  ١٤٢ / T\/٢ الموافق الأربعاء 



للمقابر.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

فالكانالأوهاف، سجاد من صفوف ويعدها القيمة ق فرثت سجادة أن فرأت 
التكرممإحتكم من آمل قبور، المكان قبلة وق بل حماعة، للملأة وأعد هيء محي 

والإفادةالصلاة، لأداء القابر أماكن وميثة إحداُن، بمغ فتوى بإصدار والتفضل 
ونولاكمحطاكم ومدد اش حفظكم الصلاة؟ يعيد هل القبمرة؛ ق صلاها عمن 

وأحراكم(.نياكم دق 
المبمرةق مكان نحصيمحى محوز لا باثه أحابت،! للأستفتاء اللجنة درامة ويعد 

ذلك،ورود لعدم الخنائز؛ عل فيه للصلاة ذلك، غر أو أومجاد بمحرايج، وتمييزه 
وذلك،فيه، والنافلمة الفروصة الصلوايتؤ لأداء الناس يقصده أن ونحني لثنة، اق 

نحافةالقبرة ق الصلاة عن الهي من متواترة كشرة أحاديثح ق حاء لما محهلعا؛ محرم 
إحدامئ،ئغ فالواجب ذلك عل وبتاء الشرك، لذراع ومدأ للتوحيد وحماية الفتنة 

اللهوصل التوفيق، وبالله منها. موجود هو ما وإزالة اطلقابر، ق الأمكنة ها،ه مثل 
والإفتاء.العالمية للبحوثؤ الدائمة اللجنة لم، وموصحبه وآله محمد نبينا عل 

مخ.ال محمد بن الله عبد بن العزيز عبد يح ال١ الرئر 
 Iبكروالشيخ العييان. عبدالرحمن بن عبداممه النيخ! الأعضاء

أهالفوران. فوزان بن صالح والشخ أبوزيد. عثدالله ابن 
وقتايستغرق لا التنئييع ومحت، أن العلم مع والقال، للقيل فرصة كانت، وربا 

القبرعن الانصراف ولماذا — آخر مكانا لا فقهل بالقبر متعلق كله والشيع طويلا 
يريك،أراد ما ؤإذا تغفار والاسللدعاء الحاجة أمس ق الوقت، هدا ق واليت، 
الحهلةمحيل من جرأ وحر محبا محسا السنن ؟بيه للقيام القبر عند بقاءه التوق 

التعزية.من للاحرين تمكينهم بحجة آخر مكان أو للمفللة 



للمقابر.,والنائر للموتى الشيع تنبيه 

جتأطلنعم اليوم متروكة السنن هده إن له يوصف مما إن فأقول! ذلك وأركد 
ذلكأوقبل فنونه يد يكادون لا المثمن أهل فإن ري رحم من إلا السنن هده 

والاستغفارالتشيمى وموال وهوالدعاء المهم الأمر عن ~ ذكرنا ~كإ ينصرفون 
ولاالقبر عند يمكثوا أن خاصة الممن وأهل عامة المثسع؛ن به ننصح والدي للميت 
قواروْ الذي وفقيدهم حسمهم مصلحة لتتحقق السنن يقوموا؛يذم حش يبمرحوا 
بعضررذهب هدا أحل ومن للممعزين يتفرغوا ميتهم بمحق يقوموا أن وبعد التراب 
أوبه والقيام الممن شان عن تبا الناس انشغل الشرإذا عند التعزية كراهة إل الفقهاء 

ينمعما وتركوا الستة تركوا قد نبيا لأتبم والاستغفار بالثبات للمسن الدعاء ترك 
للدءاءااُآُ,يكون ما وهوأحوج التعزية بمب له بالدعاع الممن. 

أحلمن ومعارفه أقاربه أوساحل ق يموت من وفاة عن ر١الإحبار ٌّمِع لذا 
المسيلأن عنه النهي المص من ولمس جائز دفنه وحضور عليه للصلاة الحضور 

انح—اذينبغي ولا علميه• وصل بموته السلمين أحر بالحبشة النجاثي مات لما 
)اللجنةلهدا® تبن لر احي الملأن الوفيات عن فيها للاعلأن المجد و لوحة 

رقمفتوى الدائمة، 
عضوعضو الرئيس 

عيداشبنغديانقعود ءأداشبن عبدالعزيزبزباز 

يكونأن مثل لمصلحة كان إن الصا>ف ق المن، موت عن الإعلان وكدا 
لهيكون أحدا لحل موته وأعلن ؤإعطاء أخد ين الناس مع المعاملة واسع الميت 

)ا(أحكاماكاُرأا،"آبممرف.
.١ ٤ _Y ٩ محلي الدائمة: اللجة فاوى )٢( 



٧٢ ل1مقاير„. والزائر للموتى الشيع تنبيه 

.فلااأسُأ* أونحوذلك فيقضى عليه حق 
لم؛للمفالتح١ب 

منوتكون حميعا بيديه حثيات ثلاث والمشرؤع اكر عل محثوالتراب أن ~ ١ 
ررإنه هريرة \لي لحديث اللحد مد من الفرنخ بعد ذلك نير إن اليت رأس قبل 

؛.٢٠ثلاثا(( رأسه قبل س عليه فحثا الضر أتى ثم حنانة عل صل . الق، رمول 
القبرالحشوعل مشروعية عل دليل رروفيه الهت رحمه الصنعال الإمام قال 

بيديه()حشى ت فميه ربيعة ن عامر حديث ق لثبوته معا باليدين وهويكون ثلاثا 
بمصأنه عل يدل وهدا . ٣٣٨٣ اللام مبل  Y٧٦/ المن ل الدارفطي 

فرضالميت دفن لأن حشات ولوبثلاث الناس مع يشارك أن الدفن حفر لمن 
وتدكار.عبرة أقوى ذلك ول الدفن ل شارك كمن يصر وبالخثي 

مناطiنتلإتياؤيدلإؤ قراءة أو أونحوه ذكر الحشات تلك مع يشنع ولا 
افهم رابكقول غيرها أو رحيم يا رحمن أويا ' [٥٠٣ ٥ ]ف: ب لمئ ومحنناءزتقلإدارْ 

إذاه راكان لحديث شل الضر الميت إدخال عند مومحننه وهدا افه؛؛ رسول سنة وعل 
حثوالتراب.عند لا اش،ا."٠ رسول منة وعل الله رربم قالت لحده ق الميت وصع 

لكيالدفن من يم-رغ حتى ينصرف ولا التراب حثو بعد يمكث أن ~ ٢ 

را(انذلرفتاوىفيأحكاما-؛فائزلأينءثمنا1؛.
فتاوىانظر ( ٣٥)y/ ماجه ابن صحح ق الألبان وصححه ١(  ٦٥ه/ ٠ )م/ ماجه ابن )٢( 

.١٨٤عجبن لابن الحنار حكام أل 
.١٨٥ين لأبن الخناتز أحكام ل فتاوى انظر )٣( 

ر؛(أ؛وداودم/مأا\ما



للمقابر...والزائر للموتى السيع تنبيه ٢ ٨

ملمازة جنبع ا ُرمن وهوقوله. ذلك عل الترتب والثواب بالأحر نحظى 
الأجرمن يرجع فإنه دفنها من ويفرغ عليها يصل حتى معه وكان واحتسابا إيانا 

يرجعفإنه تدفن أن فل رجع ثم عليها صل ومن أحد مثل قراط كل شراطض 
فلهبعها فان قراحل فله سعها ول؛ جازة عل صل رءمن آحر حديث وق شراءل،ا 

إلاباشراط؛ن محقر ولا أحدا("' مثل ررأصغرهما قال: اشراْل1ن؟ وما قل ماطان« 
عندماعمر ابن عن الله ورصي ذلك من ضا حمى دفها وحضر عليها صل من 

إلبيتها من الحنانة تع ررؤإن  ١١كثيرة قراؤيهل ق فرطنا ارلقد قال: الحديث هذا سمع 
كفد ذلك ق شارك بل دفنها من يفرغ حش معها وبقي اهمة إل المصل ومن الممل 

٠.الأءالااُ هده ين جع لأنه نة. للموالاباع أجرأ والأعفلم والأكمل هوالأتم 
لخاطرجم فيه دفنها ق كدللث، عي والالحنانة وحمل البنت إل الحضور إن فائدة: 
تقامةواسضالهم هداية ق سببا يكون وقد الإسلام بحق منهم وشعور الميت أهل 

ذلكق له كان قريبه ق اته مواسعل حريصن الأخيار رأى إذا فإنه فاممهم 
الفضل.هدا عل نحرصى أن ان للأنفينبغي الدعوة طرق من وطريها الأثر أعظم 

أوعلالمجاملة سبيل عل دفنه ومحضر الميت عل يمل الناس بعض ونلمحفل 
أنوالواقع أونحوذك. زميله أو قريبه لوت محضر أن اجإعي عرف أنه اعتبار 

احتسبلن يكون إنإ دفنه وحضور وتشييعه الميت عل الملأة عل الرتب الثواب 

باليات.الأعإل فإن الله س اكواب بهللب نيته وأحسن تحال اممه عند ذك أحر 

.٩٤٥منلم  ١٢٦١)١(بخارى 
'آا/¥لأا-هَ\اصذاوقوذالأتبمحواو:







٣١للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنييه 

ثلاثسنه،، اراللهم مرات ثلاث ل،اا اغفر ءاللهم ؤيقول• عنده يقف أن اليت دفن من 
بعدمحلس ولا يصرف ثم ثلاآاء دعا دظ إذا أحيانه غالب المي.كان لأن مرات 
عمروعن ورد ما أما السنة يه جاءت هكذا للأسثغفار ولا لالقراءة ولا لان.كر لا ذلك 

مؤيقحزور تنحر ما ر قل. قرى حول فاقيموا دفتنمونر إذا قال! أنه ه العاص ابن 
لكنهفهغ منه احننهاد فهد.ا ربي'أُ• رسل به أراُح ماذا وأعلم بكم أستأنس حى لحمها 

Mالبي يكن وب غبره هدى من أكل المي. هدي لأن عله نوافق لا اجتهاد 
يأمرول؛ ا لحمهم ؤيقحزور تنحر ما قدر الدفن بعد القتر عند أويجلس يقف 

لصاحبؤمتغفروا المتر عل يقفوا أن أمرهم أنه هنالك ما غاية بذ.لك أصحابه 
أهالناسااُاأُ ينصرف ثم فمهل الشين له ألوا ؤيالشر 

عندبقي الخميس، يوم إنسان توق إذا عندنا باز. ابن الشخ العائمة سئل 
ال.ناءنتوق إذا إنه يقولوزت لأنبمم الحمعة، لليلة تسليمه بحجة أقاربه أصا.أقاء قره 

التوصبح؟.فنرحو الحمحة، ليوم يلم أن إلا يترك لا فإنه الحمعة قبل ان إن
إذاالميت عند غيرهم أو اليت، أقارن بعمى جلوس إن اف؛ رحمه فاحاب 

ؤإنإبدعة، هدا بل له، أصل لا هذا الحمعة، ليوم يسلموه حتى الخميس يوم مات 
للدعاموقفة فيقفون والشات، بالمغفرة له ويدعى اأا.فن، يحد عليه يوقف أن السنة 

غيره.أو الخميس يوم ق ذللثج كان مواء الناس ينصرف يم والثبات، بالمغفرة له 

الم؛ه'اا.)ا(خارى،ةأم

ضمبنلابن اتز الخئأحكام ق انفلرفتاوى آا"ه-ما"هؤ ٤; المالختن راض ثرح )٣( 
٢١٨.



لامقابر...والراثر للموتى الشيع تبيه  ٣٢

اليالبعفى ق أو الحمعه، ليلة إل جرانه أو اليت أقارب عند يقف أن أما 
لهالنقرة وموال له للمدعاع الوقفة ؤإنإ له، أصل لا فهدا خاصة، وممات الأحرى 

تغفروا)اموقال! عليه وقف، المين، دفن من مغ إذا كان المي. لأن والثبات؛ 
فرعواإدا للمأسأيعانا تاص1!< فيالآ دأالأن فانه التثييهت، له افه وامالوا لأخيكم 

مناممه اء ثا مات والثبالمغفرة بله يدعوا وأن الميت، عل يقفوا أن الدفن من 
لليلةيسلموه حتى كثثرأ طويلا يقفوا أن لهم يشرع ولا يلزمهم ولا الوقفة، 

والثباتالمغفرة بللدعاء وقفة هي إنا خاصة، بطريقة أخرى ليال ق أو الحمعة، 
عليهم،تشق ولا تفرهم لا وقفة بل محدود، حد لها ليس وقفة الدفن، بعد ممهل 

•١^٢١١٠وافه يتصرفون، ثم 
لهوالدعاء الدفن بعد قليلا الوقوف، وهو السنة عل الأنصار ررفالأول 

منأحد عن ولا المة ق يرد م فلالعاص بن عمرو عن الأثر وأما بالثيبتج 
قلوروده ففعل الخوان صح وربا تحب مغثر أنه فالمحح يؤيده ما الصحابة 

واطهأءلمر'ءالار. 
فهوكالتلقين ذللث، عل زاد وما للمينؤ المنرؤع حد عل يدل الحديث، فهدا 

إليلتفت لا وبذلك الوجوم من وجه باي به العمل محوز ولا مشروع وغثر ممنؤع 
بالحديثاربالعمل مي يبا عملا دفنه بعد المبتإ بجواز قال من قول 

•الأعال؛؛ فضائل ق الضعيف، 

(.٣٧٠الدرب)؛'/عل )ا(ذاوىنور 
.٣v٢اكابرأحكام )٢( 



للمقابر,,والرائر للمؤتى الشيع تنبيه 

أييحوْ،،أحاكم ا١حارالوا موله! عنه اعتاصن يعصهم بل الدعاء هدا ترك وقد 
الوربإ حلله فربا كان ؤإن ذلك إل داعي فلا معاملة وبينهم بينه يكن ب إن 

كانإذا ولكن له أصل ولا هوحير بالذي هوأدنى بالذي امتدال وهدا محللهُآ/ 
متصرؤإلأ أوغيره القير عند وسواء باس فلا ذلك متهم وؤللب ظالهم أنه يعلم 

أدعيةنحمع آحر وبعض الخال. هدْ ل يسال لأنه والاستغفار الدعاء عل العلليؤ 
الوارد.ؤيرك ا،لوقف بيدا لها علاقة لا عنده من 

بدكفيدعوله للميت الشيت اّتعجاله؛سؤاله الناس بعفى مجن يلاحفل تتييه. 

الدفنمن الفريغ هوبعد إنا ذلك فمحل حْلأ وهذا منه الغرل؛ ونل الدفن أثناء 
ونال!'عليه وقف الت دفن من فؤخ إذا رركان الحدث لنص أثنائه ق ولا نله لا 

١^^،.امطمروا« 

الدفن؛الاستغفارمن الفراغ الحاضرين؛عل. أمجر أميتت الش نن الومن 
وتذكيرهمالحاصرين حميع تنبيه ويثرع يبني والذي باكبات للميت والل.عاء 

الهجورة.السنن تأن.ْ 

دعائهعل ويؤمن الدفن فيدعوبعد الحاصرين أحد يقوم أن الدع؛ ومن 
الحاعيفالدعاء الواشييزأم. حلفائه ولا الله رسول ستة مجن ليس هذا الحاصرون 

بالعلريقلكن مجثرؤع فالدعاع الدعاء ننكر لا ونحن اليع من دفنه بعد للميت 
ليسالبت دنن بعد الحإعي والدعاء ذلك نتجاوز ولا الث/ع لنا حددها اش 

.٢١٦عتمتن لأبن الجائز أحكام j فتاوى انفلر )١( 
ئضءة'آا/أ،أ.ومقالات )آ(وانفلرمحموعفاوى 

.٢٢٨عشمينلأبن الجائز أحكام ى فاوى انفلر )٣( 



للمقابر..والراثر للموتى الشيع تنبيه 

حافتبموت وممرد0 ان إنيدعوكل أن المنة وإنءا عليه دلل ولا بمشرئ 
لهُاُؤيستغفر بالشات 

بأنالمثرة ق للتاس دعوة بتوجيه إليه الماس أقرب يقوم ميت دفن إذا 
امروواؤيقول! أحدهم يقوم وكذلك فلأن عند الليلة هذه أوالغداء العشاء 
الي.قإذايكن ولر بدعة ذلك وكل ماثرة الدفن من الانتهاء بعد وذلك الفاتحة 

منفؤخ إذا كان بل القرآن من أوشيئا الفاتحة عليه افرزوا للناس٠ يقول اليت دفن 
أل،ايالأن فانه الشين له افه وملوا لأخيكم ااا>سنغفروا وةالث عليه وص دفته 

ااا،اسغفروادال1 بل ويؤمنون فيدعوا البت لهدا حم يتنغفر هوالدي يكن ولر 
دوثم'".اغم اللهم ينول: واحد وكل لأخكم، 

ومواءمشرؤع غير ذلك كل الشر ق والإهامة بالأذان الماس بعض قوم ي٠ 
لأنضلالة بدعة وكل وبدعة منكر يل فيه وضعه أوبعد فيه الين وضع فبل 

اللجنةعنتهم. اطه رمى الصحابة بقية ولا حلفاؤْ ولا يفعله لر الرمول. 
رةم)ما\ِم\ه-ا،؛همالدائمة:قثوى 
عضوعضو الرثمس نائب الريس 

طدأ\ئبن  ٠٥١١٠٠ماJاشينقود عقيقي عيدالرزاق صادالعزيز»ن؛از 

^^رفاوىفيأحكاماياملأينصن٣٧[ Ur-YT]فاوىاساكس^ 
أودفنه أوعند الشر إدخاله عند ومواء ~ الشر ل وضعه عند البت لشن ت٠ 

أذكرمايقول• ثم مرات ثلاث فلانة بن يافلأن للميت يقول وهوأن ~ بحددفنه 

.٢٢٩-)١(انذلرثرحسورص٤٠٢
(.٣٦٩صأا-آ/ جع. جض لأبن الخ.تائز أحكام ي )فاوى )٢( 



٣٠للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

وهواش...الح. رسول محمدا وأن اممه إلا إله لا أن شهادة الدنيا من عليه حرجت 
ولاحلفاؤه ولا يفعله لر الرسول. لأن ضلالة بدعة وكل بدعة بل مشرؤع غثر 
ص_؛احيحة.وليسغبر ذلك ق الواردة والأحاديث عنهم اطة رصي الصحابة بقية 

بلشرعي حكم إثبات ل حجة كالشافعي ونحوهم الأربعة الأئمة من مذهب 
ليثت ولر الأمة. الني. سنة من صح وما افه كتاب ل الحجة 

المحتضرهوتلقبن المثرؤع التلفن ؤإنإ مردودا. فكان ذللث، من ثيء الموت بعد 
إلاإله لا مو"اكم ررلشوا ه: المي لقول اض( إلا إله اكوحيد:)لأ كلمة موته قبل 

هذاشرح 3، الحلم أهل لئ، ذلأوضح كإ المحتضرون هنا! بالوني والمراد اف،اُأ* 
الحديث،.

عمهمع الكا. ذلك فعل وقد التوحيد كلمة حياته ق قوله آخر وليكون 
ءبدالهللسا.دين عل إنه قال؛ ما آخر كان بل له تجب، يلر لكنه طالب، أبير 

وسلموصحبه وآله محمد نبينا عل اطة وصل التوفيق وبافه 
عضوعضو الريس نائب الريس 

ءبداف؛نغاديانعبداله؛نق،ود عقيقي عيدالرزاق عثدال>يرين؛از 
لابنالحائز أحكام ق ناوي انثلر ٣ ٤ ٠ - A٣٣٩/ الدانمة التجة ]ناوي 

-•ه٢[٢٣انظرشرحالصدورص• ٧٣عشمن 

عندأحدكم فليقم قدمتموه مذكم الرجل مات )إذا ذللئ،! ق والحديث 
سيستويفانه فلانة بن فلأن يا فليقل ميمع فانه فلأن بن فلأن يا فليقل رأسه 
اماذكر فليقل اممه رخملثؤ أرشيق سيقول فإنه فلانة بن فلأن يا فليقل قاعدآ 

.٩  ٩١٧/ ١ ٦ صححه ق ملم حرجه 



^...L_Uوالزائر للموتى الشيع تنبيه  ٣٦

محمدأوأن له شريك لا وحده افه إلا إله لا أن شهادة الدنيا دار ْن عليه حرجت 
منكرآفإن القبور ق من يبعث اممه وأن فيها ينب لا آتبة الساعة وأن ورسوله عبده 

لقنرحل عند نصع ما له! ويقول صاحبه بيد منهإ واحد كل يأحد ونكثرأ 
وهومنكرُ".دونه( حجيجها اض فياكون حجته؟ 

دجمحة*عدة من باطل التلق؛ن وحديث 
فهدابموتانا( تصغ أن افه. رسول أمرنا )كا أوله ق أمامة \لي قول أولأت 

إلأحمعبن عليهم اممه رضوان الصحابة لسارع ثابتا صحيحا لوكان المبوي الأمر 
ينقلولر منها محلويوم يكاد لا واقعة الموت أن وبخاصة إليه والدعوة يه العمل 

هدافدل نقيضه عنهم التقول بل ذلك فعل أن الصحيح ني بالمنهم أحد عن 
بطلانه.عل 

البي.لواقع خالف فلأنه( ابن فلأن ا )بمالحديث: ي قوله أن 
قالبخاري عند بل اتيم أمهدون لأبايهم بتهم ونالناس تسمية ل وصحابته 
يرفعالقيامة يوم والأحرين الأول؛ن اش جع مرفوعات)إذا عمر ابن عن صحيحه 

فلأن(.ابن فلأن غدرة هذه فيقال لواء غادر زكل 

م( ٣٩٦)اكحربر ١( ٢ ١ ٤ )م للفراق الدعاء ٢(  Y٩٦/ )٤ الخاوي محمرع (انفلر: 
الأفكار( ٥٣١)٠ او_وم أذكار من المث الصحح م ( ٦٣) oLgi!لأزت 

لامالالإحياء)ه/هم'؛(ّل أحاديث ؛د؛ا(السة)آ/ههه(نحر؛ج )٤; 
وافرواالشن حديثي صعق ل افن القول ( ٥٢٣و٥٢٢العاد)ا/ زاد ( ٥٤٦)٢; 
اكذكرة)هه(إنحاف٥(  ٠٧أسض)( ٤٥٦تمييز)م ( ٤٦٩الدرر)ص. موتاكم عل 

م( ٧٩٧٩ثر)A/ الكبم ( ٣٩٣/ القرطبي)١ تذكرة ( ١٤٦التحدث)١( المهرة)٨ 
ؤالازل١( ١ وا ١ ١ النكاح)٠ اداب بالانشراح ( ١٤١صياته)( ٧٥٣الإرواء)٣; 

٤X ٩ الدعاء)٥ ضحيح ٢( ٥ ٨ / ممر)٤ ان سر 







للمقابر...والناثر للموتى ايشيع تنبيه 

الاياتبوصع يقوم بعضهم بل اليت، كفن عل دعاء كتابة البيع من و٠ 
الت.ْع الكفن ل القرآنية 
ولاجنائزهم وتشيع عليهم والصلاة والنافق^ن المشركن جنائز ضور ح٠ 

لأنولاتعزية؛ حضوردفنهم ولا ولاتتيح عليهم فلاصلاة ذلك محوزثيءمن 
الكفارأما والرضا. والإي،ان الصر عل وحث ونيت المصاب عل س، نحفيفالتعزية 
قالئم، الاستغفار ولا جنائزهم تشيح ولا موامامم ينبض فلا السالمان، أعداء 

هؤتسولأء يؤآدؤث وآلإوٌآلآحب أق4 بجدممايفينررنتت< اش 
لأنشردسيرااع'اد(مثثغروا إلّتيدافن مأَ؛اكك ؤ اشهثات وقال [ ٢٢لالجادلةت 

[،١١٣]الوبة: ب للجمو أصءضث< لهثمأم-لم ديرك< ما بمد من مقح أول =قادوا »ة 
بالهداية.لهم وناwعوا عزونا إن تعزيتهم نقبل أن حرج ولا 

منوغثرهم الكتاب أهل تعرية حكم ما العثيمين1 صالح محمد الشيخ سئل 
جنازته؟.ق والمثي دهنه حضور حكم وما منت، لهم مامحت، إذا الكفار 

جنائزهمشهود أيضا محوز ولا تعزيته؛دللئ، محوز ارلأ تعال! الله حفظه فاجاب 
أويوامى أن ينبغي العدولا أن ومعلوم عدولالمسدآن، كافر كل لأن وتشنيعهم، 

محوزلا أنه أيضا المعلوم ومن ينفعهم، لا لخنائزهم تشييعنا أن كإ معه للمش يشجع 
^١اد^مثعفرواذوثرد=كيرا٠١٠^٠ؤأكينح٠١٥.ماَكارنث> ؤ تعال؛ اطة قال ندعولهم أن 

ُ•هُألأبمءّ أصحث أمم ثم بمزماتةكث> ثن هممحن إوْكاماأول، 

عدالعزيزالشخ ماحة ( ١٣٥ العناء)٢; تمار هب وضاري التعزية قاري 
اش)؟/•ا~اا(ّبازرخمه ابن 



للمقابر...والزائر للموش الشيع تنبيه 

منهيتب وإ الإسلام نوائص من يناقض أتى من والكفار بالمشرين ويلحق 
علوكذا بالإخمLع لوجوحا جاحدا متعمدأ الصلاة ترك من وكدا عليه ومات 

أهلأقوال من الصواب لأن وجوببما بجحد ولولر مطلقا الصلاة تارك الصواب 
باه.أيروالعياذ يكفركفرآ الصلاة تارك أن العلم 

الدائمةاس ٦٤٧٢-٢٥٦٠-٢٠٣٦وانفلرمحوىرةم
عضوعضو الرص ناب الريس 

غديانبن عيداه ء؛دافينق،ود همداسميذ.ينباذ 

صيالداىة؛:محلدمص«ا1،اا؛-ما؛[

موتاهم؟عل والصلاة حضورحنائزالخرافن المنة لأهل يمكن هل سواّ 
المدديءلاو_ون كالذين باض الشرك إل تحريفهم يصل الذين المخرفون جواب! 

كفرةالخلويان من وغيرهم والملائكة كالحن أوالغاب؛ن الأموات من والغوث 
تحريفهمبم يصل لا من أما جنائزهم. حضور ولا موتاهم عل الصلاة تحوز لا 
الإمراءأوبليلة شرك فيها ليس الش بالوالد يمتفلون الدين كافدعة الشرك إل 

لهمؤيرحى جنائزهم وتحضر عليهم يصل العصاة فهؤلاء أونحوذلك والعراج 
لأبمؤر,رمحقبجء^١٥ ؤ وتعال؛ بحانه لقوله الوحدين للعصاة يرجى ما 

الدائمةاللجة فتاوى [ ٤٨ب^لمادو0هتندثلء 
فإذاكانولابد أولريتم أشهر أربعة له فناإذاتم القمل ل التفريق دم ع٠ 
عليهيصل ولا يكفن ولا يغل لا فإنه أشهر أربعة له يتم لر ~ الحمل ~ الممهل 
لأحد.مملوك غير مكان أي ل ويدفن 



والناثرلامقابر...للموتى الشيع تنبيه 

لعموماكابر ل ويدفن علثه ويصل ويكفن يغل فإنه أشهر أربعة بلغ و\د'ا 
عاوه«ء'،.يصل ررالقط ه: المي قول 

والوصيةمنه بالقرب فنه د يريد من بجوار الوفاة قبل ونحهيزه القبمر فر ح٠ 

فيه..بدفنه 

النبيفإن يموت، أن قبل قبمر0 محقر أن للرحل ينبض فلا له، أصل لا وهذا 
يدريلا الإنسان فان الخهل من هل.ا إن ثم ه، أصحابه هوولا ذك يفعل ل؛ و. 
يثمل< SjS>\aj^١ تحكسب مادا مس ؤؤمائدلمح، تعالت قال كإ تموت أرض بأي 
القبمرهذا له محقر فد فانه [ ٣٤]لمان: ه ثسثر علئِ آممه ^٢^٠^١٤ أم، اي 

فهداللموت الأّتيواد الرحل مقصود كال ؤإذا ، أحرى"؛ أرض ل ويموت 
اممه.رحمه تيمية ابن ذك ذكر كإ الصالح بانممل يكون 

الصالحينمن حماعة حفر راقد الخاري؛ صحيح شرح ق بطال ابن قال 
ه،الصحابة من أحل. من يقع لر ذك بأل النثر ابن فتعقبه الموت®. قبل قبورهم 

همهم.لكثر عتحثا مكان ولو 
لفعلذلك ل حرج محلا بدك والاستعداد الموت قبل الكفن إعداد أما 

لتكونمألته إنإ لألثمها سألته ما وافه ارإنر قال: الذي البمردة صاحب الصحاي 
كفنه®"،.رافكانت الحديث: راوي سهل فقال كفني® 

٩٤٣ ٠ ،  ٨٩ص حمع. ءث-مين لأبن اثز الحنأحكام ق فتاوى - وغره أحمد رواه )١( 
الدائمة.اللجة ١( ٢ ٢ ١ -٤  ٠٩٨٢ - ٣٨ ١٧رقم)فتوى وانظر 

٤-٧٢ ٤ ٢ عش٠ين٥ لأبن الختام أحكام ل فتاوى انظر )٢( 
.٣٧٧البخاري )٣( 



للمقابر..والناثر للموتى الشيع تنبيه 

منتهم.دفن من يفرغوا حتى الأكل اليت أهل رك ت٠ 
إماودفن عليه وصلاة وتكضن تغسيل من الميت نحهيز تأخر الأخطاء ن م٠ 
مشروعغبر غرض أو بعيدة، أماكن من الأقارب بعض كوصول ماح لغرض 
ولوبتجهيزه ادرة البفالسنة السنة، خلاف وهذا عليه، وتثويبها الختإت كقراءة 

ئإلررأمرعواJا■بثارة اممه.ت رّول محال ت محال ه هريرْ م ليلالخديث، دفنه أدى 
وره/

كانت،فإن أعتاههم عل الرجال فاحتملها الحنانة وصمت، )رادا ه! ويقول 
تذهبونأين ويلها يا لأهلها1 قالت، صالحة غر كانت، ؤإن ئدموق ئالت،ت صالحة 

.٠٢٠لصعق((الإنسان ولوسبمع إلاالإنسان ثيء كل صوما يمع ثها؟ 
ممكن،حثي أير محتمع حتى يوم بعض أو يوما أهله الحد؛؛ن بقي وربإ 

هوفها والمحبن، الأهل لأعماب لهإ حد لا وتوتر إرهاق هذا ق أن ثلث، ولا 
أوعائدقريب اليت دخل وكلما حركة، بلا حدآ عليه العزيز والده يرى الابن 

الحباراين،يتبادلون ون والخالالنساء، ونصامحت الاهات، ارتفعت، عابر أومحامل 
—احسباص محي أن إل والهول والكرب الحزن هذا ؤيستمر والأمي، الحزن تيصث، الؤب 

ظه—رئتاقد الحد يكون وربإ والافتخار. المباهاة موضع بلغ قد الحيل المصيبة 
الذيالسثا وانتفاخ الأخرين تؤذى التي الرو,ائح انبحايثط التغير عوامل عليه 

قالإسلام رغب ذللث، أحل ومن المباشر، وغير المباشر التشويه بجسده يزدي 

الترمذي)ها'ا(الأئي( ٣١٨١^)(أبو ٩٤٤(بم)١٣١٥الخارى))١(بي:
له.واللففل ١(  ٤٧٧ماجة)ابن ١( ٩ ١ ١ ، ١ ٩ ١ )٠ 

عاليه؛)مأ(ملهق 



لامقابو..والزائر للموش الشيع تنبيه 

لالغمن نحهيزه وتم الحياة فارق أنه الإنسان تحقق طالما الميت بدفن الإّرخ 
الوصية.وتنفيذ الديون وقضاء التجهيز أمورثلاثة! ل الإّ~رإع ويسثخب وغثرْا 

٠•وسلم' وصحبه وآله محمد نيينا عل افه وصل التوهمق وباض 
الانتظاروحب فجأة مات فإن فجأة مر يموت أن بشرط التجهيز خإٌراع 

أقاربهيأق حى الميت يوحرون اليوم الناس بعض يفعله ما ح٠لأ تحلم التقرير وب1ذا 
وليلةيوماأويوما به فيتتفلرون أوغ؛رها أوربا ل المملكة جارج أقاريه يكون وأحيانا 

أملس كان إذا فالميت الميت عل جناية الحقيقة ل وهدا الأقارب، حضور جل أس 
—نحعلنامنهم أن الله نأل ~ عندموته يبثربالحنة لأنه مريعا يدفن أن يود فإنه الخم 
حسسناهالشرفإذا يوصلوهاإل أن تحثهم قدموف نفه؛ تقول بيته من به حرج ؤإذا 
الأنوأصمصت السنة نحالفة مع علميه هداجناية ل صار النعيم س له أعداه عا 

أولساعة مثلا أخر إذا أما محضر حتى القادم به يتفلر عرس حفل كأنها الخنازة 
الهاربأول كإلومجان بدللمثا فلابأس الحمع كثرة أجل س أونحوهما ماعمن 

كانفيصاحابمةلكترإذا الحمعة صلاة سإلالفلهرليحضرالاسأوإل 
الميت؛'*.لمصالحة تأحيريسير لأنه به بأس لا فهذا علميه المصلون 
علنحف ول؛ صحيح غرض هناك آحرإذاكان إل بلمي س الميت بجوننقل لدا 

تحهيزْ؛'*.ق أأسرع لأنه فيه مات البلدالذي ق دفته الأفضل لكن الشح س الميت 
ايسلمتنمع يدفن بل شرعي مقصود فيه لمس لأنه وصيته تتفيذ لايلزم ولوأوصى 

;A٢٩/محلي الد؛ائمة اللجتة فتاوى (" ١٧٠مىرنم)ه الدائمة: اللجنة )١( 
ه/بمهآ،*اُآ,الممتع الشرح )٢( 

لأينءشمينا-م\ب)٣(انقليفت١وىفيأحكامالجائز 



للمقابر..والرائر للموتى الشيع تنبيه 

دفو0ر".مكان أي و ميت منهم مات إذا الصحابة وكان مواء كلها الأرض أن إذ 
الشي.عن الواردة المنة خلاف وهذا بما والمثي الحنانة نحهيز التاؤلوق 

عترؤإذثكن هحترتمدموبمأإثه صالحه ءآنرعواُا-إثارةلإلثكى س! قوله منها 
فاحتمالهاالحنانة 'رإذارصعت وقوله اا'آُ، ريائكم ض ثضعويه قثث دلك 

غيركانت ؤإن ئدمول ئاك؛ صالحة كانت فإن أعتاقهم عل الرجال 
ولوميءإلاالإنسان صوماكل يسمع حا؟ تذمون اين ياليلها قالت صالحة 
لصعق،اُم.الإنان ممعها 

مااط4ت رمول يا قالوا منه® ومراح ءامشح فةالت بجنازة ه المي مر 
وأذاهاالدنيا نصب من يزيح الومن ءانماد فقالا منه؛ المزاح؟ وما المتر؛ح 

قالوالدواب®؛؛؛ والشجر والبلاد العباد منه يزيح الفاجر والعبد اش، رحة إل 
ا،لقصود!بالحنازة! بالإمر١ع افصود ق الله رحمه باز بن العزيز عبد الميخ مإحة 

الحديثوءلاهر نحهيزها. ل والرعة وتغسلها، عليها الصلاة صمنا ؤيدحل المثي 
النهىالساعات عدا أوبمار لل من ونت أي ول المعنى حث من الحمع يعم 

ويقول!دفه؛"،، امحر ولا فيها المسن عل الصلاة امحر يضر لا قليلة وهي عنها 
إلليقدمها الرمل دون قويا مشيا يكون أن ذلك ومعنى بالحنازْ الإّرإع المنة رُ 

مشقةيلحق لا هوما الحدث ل ايللوب والإّراع صالحة، كاث الخيرإن 

.لأبنP؛;؛_AU)ا(اظرذاوىفيأحكامالخام 
)أ(الخاريهامآا.املأبم.

اوخارىةا'*اا.)٣( 

(.٥٤/٣م)JU(٢٣٣/٤)٤(اJخارى)
, ١٨٢/  ١٣اض رحمه باز بن العزيز عبد الثخ م،احة فتاوى محمؤع )٥( 



والزاترالموتى الشيع تنبيه 

ينتهيلا أنه بحث العتاد( الر وفوق الخبب )دون بالخنازة صررأ ولا بالحامالين 
فتنقطعمحترقا الميت يكون كان بالمسك، ممسية حدوث معها نحاف شدة إل 

فالمثيوالنعش، الأكفان يلوث أوحارج دم منه فتخرج بحادث مصابا أو حنازته 
والمشيعا؛.والمحمول الحامل لحال مراعاة فيه معتدلا يكون 

أوالكرسي آية عليه مكتوب بغطاء يغطونه الممبمرة إل المبت، حمالهم ند ع٠ 
فيهلما منه والتحذير ذلك، ترك والواجب ذللث،. ونحو أذكار أو القرآن من آيايت، 

الحملهدا أن يظن قد الناس بعض ولأن للامتهان القرآنية الآيامت، تعريض من 
•ذلك، ترك فالواجب الطهر الشرع ل له وجه لا منكر خطأ وذلك، البت، ينفع 

صورةرفع وكدا ا، وعليهأمامها والزهور الإكليل وحمل الحنانة زيغ، ت٠ 
الحنانةالأعلام حمل وكدا النعش، عل حمله أثناء المتوؤ 
والاحتفاظالموتى صور *م وهل حرام هي، هل، الثيت ق الميت صورة تعلين، موال؛ 

لا؟أم حرام بما 
أموامت،أو لأحياء كانت، مواء البيوُت، ق الأرواح ذاُتظ صور تعلين، بحوز لا جواب• 

ولاطمتها إلا صورة تيع ررلا لعل . الّثي، لقول ذلك لغر أو للدكرتم( أو 
نبيناعل الله وصل التوفتن، وبالله صحيحه ق لم مرواْ مؤيتهءا إلا مشرفا ثبرا 

وسلموصحبه وآله محمد 
صزا٨[محلي؟ الدائمة اسة فاوى - ٥( ٠ رقم)٨٨ كوى الدائمة: ]اللجة 

علوهدا ومودة، ليتهم حمب، فيه هدا أن هدا بفعالهم يزعمون أقول؛ 
ؤ،الشياطين، وحلول الرحمة ملائكة وبحد وسخطه، هك الله غضي، يسب، العكس 

يتهم علينكر ولر ينههم فلم ذللث، سيفعلون أبمم الميتا علم إذا بل الين هدا 



والزائرللموتى الشيع تنبيه 

الملائكةررإن قوله من هم فاين فرم. ق يعدب فإنه ]بذلك[ أوصى أو حياته 
بآلةكان سواء محرم الذكرى لأجل التصوير صورةااُأ/ ولا لكب فيه بيتا تدخل لا 

المصورين،لعن س المى لأن الذنوب كائر من بالي لكنه غرها أو تصوير 
يكونتنشر أن لأحل المست صورة الذي؛؛ن وهذا كبثرة عل إلا يكون لا واللعن 

الإثمعل ممتن لأنه كثروا ؤإن علتها الساحبون أثم ما بقدر الإثم من عليه 
أنالنبي عن ثبت وقد الياحة حنس من هذا يكون أن وأحثى والعدوان 

تقيديفإذا هذا؟ ل الثر وأين الميت بر من هذا وليس عليه نح بإ يعذب الميت 
أوله أوتقديس بالميت تحلق قلبه ل وقع فرط الحي؛ عل خطورة هذا ل بل الميت 

أصلأن ذكروا كإ الأموات صور حهلورة من ذكر ما نحفى ولا لأحزانه تحديد 
صالحتن.لقوم كاست الي بالصور احمماؤلهم بسبب كان نوح قوم ل الشرك 

البيتالملائكة لحول يمغ الصورة اقتناء لأن محرم للذكرى الصور وانحاذ 
علوأحثهم العمل هذا عن إخواف أنصح فإف هذا وعل و. الني عن صح كا 

الإثممن ليسلموا تحريقها أو الصور من عندهم ما وتمزيق تعال اممه إل التوبة 
'اأ'ا[حررفي\>ا/ه/ح»أاهُآُ.ه ١^^٧ تحب أق ؤإن 

نح—القمما ذلك أوغر أوصوت أونار بمجمر المضرة إل الحنانة إتباع 
ررأنه اممه رسول نس قال: عمر ابن حديث ففي عنه الهي ورد ذلك كل الترع 

«ر-ا(رانةااُ"أُ.معها حنازة نتع 

(.٣٦٥٠/٢)١(اينماحه)
.٤ • ٢ ، ٤ ٠ ١ عيمن لأبن الحنانز أحكام ق فتاوى انغلر )٢( 
٦٠! ماجه ابن صحح ق الأJارر وحسنه ١  ٥٨٣ماجه ابن )٣( 







للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

إن ١١لم مولففل  ٠١فقومواالحنانة رأيتم ررإذا قال! ييودي، حنازة إنبا اممه رمول يا 
فقوموا،اُا*.الحنانة رأيتم فإذا مع الموت 

أنعل يدل وهذا اممه رحمه ~ باز بن عبدالعزيز الشخ سإحة الشيخ يقول 
بواجبليس منة القيام وهدا فزعا للموت فان كافرة ولوكانت للجنازة القيام المنة 

سنةُأأُ.هو ؤإنإ بواجب ليس القيام أن عل ذلك فدل وقعد قام النبي. لأن 
إلايقعد لا واقفا يبقى فإنه الدفن يشهد لكي المقابر حتى الحنانة تع فمن 

ررإذاه؛ المي لقول وذلك الدفن قبل الأرض عل ووضعها الحنانة إنزال بعد 
المخالفة.هدم ق الوقؤع عدم فينغي  ٠٣٠٠٠توضعحتى نحلوا فلا جنازة تبعتم 

اعتقادوهذا حامليها، عل ثقلها حف، صالحة كانت، الحنائزإذا أن عتقاد ا٠ 
له.أصل لا قاسي. 

انةالحنلخفة نعلم لا  ١١بقولهات الفاسد الاعتقاد هذا عل اللجنة أجابتؤ وقد 
منأما الخم، وضخامة الين، نحافة وهي الهية الأسبابؤ موى أسبابا وثقلها 
فهذاثقيلا، كان إذا فسقه وعل حفيفا كان إذا الين، كرامة عل يدل ذللئ، أن يزعم 
نعلم؛..(رء،.فيا المهلهر الشرع ل له أصل لا ثيء 

ومام\،هبم. ١٣١٠)ا(الخارى 
عنمبنلابن الجار أحكام ي فتاوى انظر ١  ٨٨/ ١ ٣ سرعة ومقالات، فتاوى محموع )٢( 

لمهها،.،'اماوم'ما)م(بخارىا،
ص٩ محلي الدائمة: اللجة فتاوى - الدائمة اللجة ( ٧٥٩٨-١٢٨٧٣رقم)فتوى وانغلر )٤( 



للمقابر.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

المئرؤع،بالسلام الأموات من أهلها عل لم يلا اشرة يدخل من كثر أ٠ 
محدث•يلام يأق بل 

الديارأهل عليكم رااللام دخلهات إذا يقول أن المقبرة دخول عند والستة 
العافية«.ولكم لنا اف أمطأل لاحقون بكم افه ثاء إن وإنا والسلمين، الومتين( من 

محوزفلا محوز، لا وهدا علميهم! سلم الكفار بمقابر م إذا الناس عص ب٠ 
النبيأمر بالنار، يبشره بل له، يدعو أو علميه يلم أن كافر شر مر لن 
زيارةومحوز نشره؛النار(ا كافر شر مررت راحيثإ وقاص! أي بن سمد دبث، حل 

شل.والاتعاظ للامحثار بل لهم لدعاء لا لكن الكفار قبور 

ال!فقحوله من وأبكى فش أمه قبر ق المي زار قال: ه هريرة ش عن 
لفأذن ثمرها أزور أن ق تأذنته واسل يأذن فلم لها أستغفر أن ريي ®استأذنت، 

الآخرة((را؛.تدكركم قاما القبور فزوروا 
ولامحوز لا وهدا السالمان مقابر ق والكافر الكفار مقابر ق المسلم فن د٠ 
فلاوالغخس، العذاب محل الكفار قبور لأن وذلك العناء ذلك؛؛ن ق خلاف 

له.إساءة ذللئ، ق لأن ازكفار مقابر ق الملم يدفن 
لماواحل. موضع ق العذاب ومحل هي تكون فلا الرحمة فيها المملمن وقبور 

قال!الحماصية بن بشر حديث لدلك ويدل الضرر س لمن؛ن.لك الميلحق 

سراهؤلاء بق سلقد  ١٠فمال! اليِين قبور عل فمر النبي هع أمثي كنت، 

.٦٣٩لم م



للمقابر...والناثر للموتى ا.لشيع تنبيه 

الحدث.كئيرأااُا* حيرآ هؤلاء ٌسق لقد فقال؛ المثرين قبور عل مر ثم كثيرأ 
كافر.ْع لم ميدفن لا أن اممه. رمول عهد من الإسلام أهل عمل ولأن 

الطريقق حم المرور عند لهم والدعاء الأموات عل لام الدم ع٠ 
عللم تأن من ماع فلا المقرة ور بمرت إذا للمرأة حتى ذلك والمنرؤع 

علأو المارة ق كانت وسواء — القرآن من نيئا تقرأ ولا لهم~ وتدعو الموتى 
قدميها"<.

ماعداوفت، كل ول فيه حرج لا أنه والمحح ليال. الدفن من رجهم حت٠ 
قما ذلك ودليل . ثرة يأوقات وهى فقتل ذكرها تقدم التي الثلاثة الأوقات 

رسولكاف إسان ررمات هال! عنهنا اممه رصي عباس ابن حديث هن الصحيح؛ن 

منتكمررما ممال! أحزوه ه أصح هلنا لتلا، قدقنوه باللمتل مات، يعوده ه اهه 
ؤن0ِنش لهيك ننز أذ ظلما نكات كالالقلثكرئ1ا قالوا: ممون« أن 

إلايعلموه لم أمم أصحابه عل أنكر ،ا وإنليلا دفنه ينكر فلم ؛• علته'اُ ننل 
عدنهم.قل إليه اعتذروا فلثا صاحا، 

ها.ااا؟من  ١١فقال: رحل قر عن سأل و. الّكا رُأل البخاري^ صحيح وق 
وابنوعائشة وعمان وأبوبكر ودفن. علميه؛؛• فصل البارحة دفن فلأن قالوا 

ليلا.ه عود م

التعجيلكاذ إذا ما عل فمحمول ليال الدفن كراهة عل يدل مما روي وما 

.٨٣ه/ أحمد ١ ٥  U٦٨-؟،، ابن ٢ ٠  ٤٧المائي  ٠٣٢٣ أبوداود )١( 
.٣٣٥،  ٩٣٢ عيبن لأبن الحنائز أحكام j فتاوى انفلر )٢( 
(.٩٥٤وسلم)( ١٢٤٧الخارى)عب: مفق )٣( 



للمقابر..والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الناميعليه لحصر الصباح إل ييقوه فلم المان، ذوى من لثمئ لكونه للأ بدفنه 
بيانعل أومحمول ذ.لالث،، لفزجرهم بدفنه، عجلوا كفنه أسساءوا أولكومم 

وأمكنجنازة يثح من عل أمهل ولأنه لم؛ن، الممن كم عليه ليصل الأفصل 
تعجيلإل صرورة توجد ب إذا وهدا لخاّه كيفية ق السنة واتبلع دفنه، لإحسان 

ليلا.بمفنه التعجيل وجب ؤإلأ دفنه، 

عليهوالصلاة الست، حقوق من ميء به لابموت ليلا الدفن كان فمي 
ررأمرعوالحديث ازة، بالحنالإّراع تحياب وهوامالأصل إل نرمع فحيتئد 

بالجازة((.

اسةالدس[ىرةمه؛"ا :و ٢١٤-٢١٣^^^مملرسمعكاوىوذالأتب/

مكاوىقأيمالح1ملأينصن'حا[

مجنبالواجب؛ الإنسان قام إذا ليلا الأموات دفن يجوز عبمتن• ابن وقال 
.٠١اثمفن؛الليلريجوز فانه عليه والصلاة والتكمن التغسيل 

خلاعليه والصلاة المت حقوق من ئيء به لايفوت ليلا الدفن كان مص إذا 

عليهالصلاة حقوق بدللت، يفوت كان ؤإن الحواز أحاديث، تدل وعليه به بأسى 
الأدلةُنحتمع القول وتهدا الزجر يدل وعليه ذللثإ عن مي عليه القيام وتمام 

بازغةالشمس ممللع حن وهي فيها الدفن عن المنهي الأوقات ق لدفن ا٠ 
للغروبتتضيف، وحن تزول حتى السإء كبد ق تنومعل وحن ترتع حص 

•١ ٨ ٠ عشمن لابن الحائز أحكام ق فتاوى انفلر )١( 
أعلم.المن ابن ذلك )آ(ذم 



٥٣والناثر للموتى الشيع تنبيه 

يقاسسع قرابة والثاف ساعة ثلث قرابة والأخير الأول الوقتن ومقدار 
علالملأة عن مى فته ليس فإنه العمر صلاة وبعد الفجر صلاة بعد أما 

والفجرُاُ.العصر صلاق قبل الميت عل الصلاة نقدم أن حاجة فلا ولذا الميت، 
خلافوهذا عاليه يملون حماعة إتيان بحجة قبره ق الميت دفن أخير ت٠ 
يأتونوالذين ا أحد ينتظر ولا انة الحنق الإّراع والأفضل سنة فالالسنة 

المرأةقير عل صل ه النبي أن ثبت لأنه اكفن بعد ولو عليه يصلون ساخرين 
النىكاتتما،لجدص.

.النهى؟ وقت القثر عل الصلاة حكم ما سؤال• 
 ^،r'^ بعدأي الطول الوقت ي ذللئ، كان إذا إلا الهي وئت اشر عل يصل لا

هذاق بالملأة اس بفلا محلول هنا الهي فوقت الفجر، وصلاة العمر صلاة 
الحديثق جاءت الي الضيقة الأوقات ق أما الأسباب. ذوات من لأما الوقت 

لهذاا فيهدفنه ولا الميت عل ات الأوقهذه ل الملأة تحوز فلا ~ لتقدم ا~ 
الصحح'م.الحديث 
علوالصلاة والوعاء والقرآن اللة ولوبذكر حرام وهو الموت فع ر٠ 

لخكرا>اغافللواعلالثياحاضريناذمواض الميهوقولهم:
خلفوصياحهم الله وجه إلا دائم ما الدائم اممه إلا إله لا اممه إلا إله لا وحدوه 

)ا(الحائزلأينعيضحمع.صخما/؟ما.
أحكام.ل فتاوى  ٩٥٦لّم وم٤  ٥٨البخاري )٢( 
لابنائز الحنأحكام ق فتاوى انفلر ٢(. ٢—١ ٠ باز)ص ابن للشيخ الجنائز أحكام من )٣( 

,١٥٧عثيمين



للمقابر.والناثر للموتى المشيع تنبيه 

ليكن ب ولو — كالردة القمائد بعض قراءة أو ف الماء لها الحنارة!اثمفروا 
توهى حرمة لكفى الأبيات هذْ إلا الردة قصيدة 

بضملر منه حوارأ ونلت إلا به به تجرت وامصيا الدهر امني ما 
مالقبرورة منبة ه قالبمن ه لأن ثق النالقمر بمت أق

العممالحادث حلول عند سواك به ألوذ من ال مالخلق أكرم ا ي
موالقلاللؤح علم علومك ومن ا وصرتهالدنيا حولك من فان 

يممبالق الخلوأول وهمحمدأ فسميتي ه منة ذمل فان 
العدممن دنيا النحرج لر ولاه لمن صرورة الدنيا تدعوإل يف كو 

الصوفينميإ ولا الناص بين، مشهورة وهي 
الموفيةعند احي المؤ، سبإ لا منتشر وهوكتاب الحرات(، )دلائل وكتاب 

الغلوق بردة العن صررآ يقل لا وهو القرآن، قراءة عل العض يقدمه بل 
والأ؛تل.اع.

المقاملأن كون والالصمت، والمثرؤع منكرة. بيع ذلك كل ونحوذلك 
الأحرةالدار ق افه ولقاء الرزحية الحياة من يعقبه وما الموت نر وتفكر ندكر مقام 

هذهئسمعت، كإ مشبعا معه وسيمشى للجنازة مشيعا يمثى الأن وأنه الدنيا وفراق 
عنالمأثور وهو الأربعة الأئمة مذهب وهدا وأحواله. أعإله ق ويتامل الحنانة 
محالفالهم يحلم ولا والتابعين، الصحابة من الملقح 

استغفروايقول! قائلا سمع إذ حنازة ق عمر ابن )بينا عمر! بن ففيل قال 
لك(.اممه غفر )لا عمر: ابن فقال له. اممه غفر له 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

أكلمكلا )تضحك جنازة. ق يضحك رجلا ه عود ممابن ورأى 
أبدأ(.

الضحك(.عن يشغلك ما الموت هول ل كان )أما ت بعضهم وقال 
الذيهذا وحاديم، )إياكم مرضه! ق قال أنه فهد المسيب بن معيد وعن 

لكم(.غفر الله استغفروا يقولث لهم، نحدو 
الحنانةق الرجل يلقى كان أنه أبيه. عن النخير بن ءبل.الأو(، بن مطرق وقال 

قأن الرجل! يقلن حتى اللام عل يزيده فلا به عهده بعد قد إخوانه خاصة من 
فيهاوتفكره بالحنازة لانشغاله ذلك كل ؤإعراض— غضب أي — موجده صدره 

عهد؛".ما أحسن منه وكان ولامحلفه وماله لقيه الحنانة من مخ إذا حتى مصيرها وق 
منلف العليه كان ا مالصواب أن )واعلم قك! الله رحمه الووي قال 
لأنهغيرجما ولا ذكر ولا بقراءة صوتا يرفع فلا الحنانة، مع المثر حال الكون 

فهذاالحال، هذا ق المهللوب وهو بالحنازة يتعلق فيإ لفكره وأجع لخاءلرْ أمكن 
.نحالفه(ُأُ من بكثرة تغتر ولا هوالحق 

ونحيمخهس كل من والكلام القير عند متزاحمن تراهم الميت دفن عند 
حوللا - يدخن من رأينا عيني بام بل والمزاح والقهقهة والضحك بل الخلافات 

ينبغيولا الملح قوة عل يدل وهذا وقارا، ولا مكينة ترى ولا — باقي إلا قوة ولا 

أويتاُر ؤإنإ المبتح بأهل شإتة فإنه ومرور مح حالة ق يكون أن الجازة يشح جلن 
أويشهدالميتح أهل الإنسان ياق أن أ؛ا-ا يليق لا أقول؛ الميحح أهل أمام التاثر يطهر 

.٢ ٠ - ١ صزا، محليا، الدائمت اللجة فتاوى الدانمق. اللجة (  ٠١٧ )٧ رقم واطرقوى )١( 
٠.٢ -٤ ١ لأو المدور نرح انغلر )٢( 



للمقابر،.والراثر للموتى المشيع تنبيه 

محيءوقع لذلك يكون فقد وازاح والسم بالضحك ا،لوت خثر أويتقبل جنازة 
حدأ.

ومنالدفن يتولون الذين وخامة الحنانة دفن يشهد من بعض من يقع 
رأيهيفرض أن يريد كل حنث الكلام ق ة ومراد لغهل ~ بعضهم من يقع ~ حولهم 

متكلإذا وخاصة الخصومة إل ذلك أفضى وربا الصواب هو يظنه ما يعمل وأن 
عاليهنحجم أن المرض الموقف ذلك فمثل فاحش خطا وهذا عنده. عالم لا من 

بنالراء وصف كيف ترى ألا للميت والدعاء الاعتبار مع والخثؤع السكينة 
همحلموموصف حث ه النبي مع ائز الحنإحدى حضورهم ه عازب 

طثرلورآهم يعني الطبرا، روومحنا عل كان حوله تا رروحلبقوله وانتظارهم 
منهمصوت أدنى وامتناع ومكينتهم لخشوعهم طارت وما رؤؤسهم عل لخملت 

سكينتهم.شدة من محرك لا حامدا شيئا الطثر تظنهم حتى 
الدفن•من الرحمحع حذ الميت ر من الأطراف غل الدع من و٠ 
علميهحرمت وفاته بمجرد أنه لاعتقادهم القبر زوجته -؛^ Jbأن الزوج غ م٠ 

القبرزوجته بالخال الناس أول من فالزوج له أصل لا وهن.ا الكاح عقدة وانحلت 
هوجينالبميع من ه اف رمول رررجع ت هاك عائثه عئ وتكفينها. وتعيلها بل 

يمواؤأناْ،، عائشة يا آنا بل ممالت راماه وا أهول! وآنا رأبى ق صداعا أجد وأنا 

زوجامم.غنلموا أنهم عنهم اممه رصي الصحابة بعض عن ثبت وقد وددتتكااُأ'ّ 

٢( ٥٣٨)٠ ( ٢٢٨)I/ وأحمد ٨( )٠ والمدارس ك واللفظ ١( ٤  ٦٥ماجة)ابن أخرجه: 
(.٧٠الإرواء)•وانم (. ٣٩٦والممهس)٣; ( ٦٥٨٦حبان)وابن 



٥٧للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

أناء الفقهبعض رريفول اش! رحمه از ببن العزيز عبد الشيخ ّإحة قال 
.٠١٠إليه((يلممت فلا الستة يعارض رأي وهذا باجلوت، انتهك الزوجية العلاقة 

عنكشفوا ربإ ونحوه، طن إصلاح من الدفن شئون يتول من بعض 
وغط؛تها.محن، لدللث، العورة من المخي لأن محوز لا وهذا أفخاذهم، 

لحدهق وصع إذا النوق أن يقلن الناس فبعض الشر ق الميت وجه شف ك٠ 
هيئتهعل مغطى يبقى بل يكشفا لا أنه والصحيح وجهه كشف، من بد لا فإنه 
لأمرهورأسه وجهه فيكشف محرما كان إذا إلا وتترك الحمد ونحل التكفن بعد 

حتىوجهها يكثف، فلا المرأة أما الصحيحن ق كإ  tiUJiواللام؛الصلاة عليه 
الشيحيقول الحقد فتحل الشر ق ااي>تا وصع وإذا عورةر'أُ لأنبا محرمة كاست، ولو 

هوهل.ا الشرت ق البت، عن العقد حل ق الله رحمه باز ن العزيز عبد الشثخ ساجة 
محهمءم.اف رصي الصحابة لفعل الأفضل 

مافيفعل العقد لعدد بالنية وأما وتتفرق تنتشر لئلا ءقل.ها من والحكمة 
الرجلنوعند الرأس عند هوعقدتان إليه محتاج ما أقل أن المعلوم ومن إليه محثاج 

فه-ن.اعقد بع تكون أن لأبد أنه وأما الوسهل ق ثلايثج أو ءقلأتين إل محتاج وقد 
لأأءلملهأصلأ'ً<.

فتاوى( yyvT-Totrرقم)قوى وانفلر:  ١١٣; ٠ ٩ متوعة ومقالات فتاوى محموع )١( 
محلدخالدائمة اللجة 

مرعةما/ما،ا-؛ا،ا.ومقالات )آ(محموعفتاوى 
رقمفتوى وانفلر ١  ٨٣عثبمن لأبن ابمام أحكام ق فتاوى انظر ١  ٩٥/  ١٣فتاوى صرع )٣( 

^^سص/ها؛-'؟؛(وظوىلأحكامالجاُلأينصنههّ
)؛(الشرحالمغه/'اآ.



للمقابر...والزائر للموتى الشيع تنبيه  ٥٨

وقت،حالهإ عل تبقى فاليدان حطأ، وهذا يره! قرْ ق البت، وسيد ن٠ 
خدم.محتا يد0 توضع ولا بجانبه، مسال.ولتان التكفين 
ويتق—اءلونطفل بجانّث، يدفنو0 أن محرصون مبت، لهم يموت من عض ب٠ 

ينعمأو يعيب، فره ل يقر ان والإنه، لأصل لا وهدا مزية. له بأن ؛دللئ، 
إطلافآ،ااسالة لهده أصل لا ^، ٠٧٥له حارأ كان من بصب لا عمله بحب 

منحارم كان مواء أعإله، أوينعم؛حس، يعيب، فره ق الحقيقة ق ان فالإن
الخثرءا*.أهل غر من أو الخثر أهل 

وأنالكاء سغي ما له: قالوا منيكي رأوا فإذا يكي من عل نكارهم إ٠ 
جائرالبكاء إن ت وأقول، ~ اطة ضع حالف، وكأنه — تبكي، فكتف صالح رجل 

نقولولا نحرن والقلم، تدمع *^، ١١ارإن وقال: إبراهيم ابنه لوفاة بكى واض. 
منالبكاء كان إذا إلا .  ٠٢٠ ٠٠لحزونون إبراهيم يا بفراهالئ، ؤإنا ربنا يرصي ما إلا 

وصراخصوُتج رفح معه أوكان النياحة من يكون أن فيخشى المتكلفج البكاء 
فيقولوهو)وا( الندبة بحرفح المست، محاسن تعداد وهو — وندب وعويل 

كانندبا وسمي وكدا؟ كذا يفعل من وا والشراب، بالطعام ياتينا من وا واميداه، 
ويندبيبكي أن وهو أونوح ~ للندبة موصؤع بحرف ليحضر المصاب هال.ا 
وقدرهافه قفاء من متسخءل المصاب هن،ا بان يشعر هذا لأن الحإم نوح تشبه برنة 
منال سربوعليها القيامة يوم تقام موتبما قبل شبح لر إذا )النائحة الحديث، ول 

•٤ ٤ عثتمزه لأبن الجائر أحكام ق فتاوى انظر ( ١ ) 
.٢٣١٥تلم١٣٠٣)٢(اJخارى



للمقابرس.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

حملاللأي• بعض ول ثوب شق أو حل• ولطم ~ جرب(ُاّ من ودرع قطران 
المحرمة الحزينة——والوسقى النغإت ذات االوّسقى وعزف الحنانة أمام الأعلام 

الصروعدم القضاء عل التخهل صور من ذلك، غجر ولا ~ غيرها ولا حزينة 
٠.عاإيها،ُ نح بإ قبمرْ ؤ يعيب ررالت* الحدين، وق حرام ذللئ، كل الصسة عل 

تمليهالذي وهو كله ذلك من المجرد البكاء أما الإنكار وجوب يتأتى وحينئذ 
فعاله.من عل إنكار ولا حرج فلا الإنسان يتكلفه ولا الطبيعة 

الأفعمنه صسدرت المصيبة خجر بلغه إذا اس النبعض أن عجّسؤ ومن 
السيئوالقول الوجوه وحمش الخدود ولطم الختوب وثق ابنع من الجاهلة 
علصابرون لله الحمد ت يقول ه نفويتإلك يبدأ ما بحل• ثم ذلك وغير والنياحة 

كانفهلا ذللئ، ونحو الصابرين ثواب ارزقنا اللهم الصر ألهمنا اللهم الله قضاء 
التانءم.فاض ا ا ا الأول الصدمة محي ذلك 

إذالأنلثؤ محوز؛ ولا حرام القول هاوا الأحثر(. مثواه ق )دفن القائل• ول ق٠ 
إنكاريتضمن وهذا ه، لثيء اشرآحئ أف فمقتضاه الأخير، مثواه ق ت قلت، 

العحذ إلا ثيء آخر يس لالقبر أن المسلسمن لعامة العلوم ومن البعث،، 
محيهثيء آخر فليس المسالم أما محيهم. ثيء أخر فالقير الأخر، باليوم يومتول 

زنتمثئ ه قوJه يقرأ رجلأ أع-رابي نمع وقئ القتر، 
فلايمثي، [ أو بد لا ] يزور الذي لأو الزار؛مقيم(• ما )واش فقال: ه ألمثار 

الم؛مه.)\(م
١٥٣٧مسالم ١٢١الخاري• )٢( 
ه/المع الشرح )٣( 



للبمتابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

أنهالقبر عن يقال فلا العبارة، هده تحب بجب لهدا صحيح' وهدا بعث، من بد 
ناورا،.أو جة إما الأمحر اكوي لأن الأمحر، اكوي 

القيؤرعند والفواكه الأطعمة تؤنيع 
الأحلعمةتونيع حكم عن الدائمة اللجنة عل عرصى وسؤال جواب وهدا 

بدعة(.القبور عند والفواكه الأؤليمة رتوزيع فأجابوا؛ القبور؟ عند الفواكه 
وقتخصوصا الدفن حال الناس عل الماء توزيع حكم 'ًن أيضا وأجابت 

مشقةفيه المشيعن لشرب برة المقإل الماء قوارير إحضار  lJLj)فاجابت،؛ الحر، 

اليسبر الدفن ورمن >ه، الصالح اللف عند يعرف ول؛ الميت، أهل عل وكلفة 
تركه.فالواجب وعليه المقابر ل الصدقات ليدل فتح وفيه ذاالث<، إل مجتاج 

ل^٠ افه رحمه الله رحمه باز بن العزيز عبد الشخ سماحة الشخ سماحة وقال 
التهاليل،أو والشرب، الشر عند الإقامة )وأما ومقالات(: فتاوى )محمؤع 

المهلهر،ق له أصل لا منكر هدا وكل القرآن، أوقراءة أوالصلاة، 
بالماءياق والبعض أحيانارأ،، البارئ بالماء الإتيان أي حرج( فلا والمشقة وللحاجة 

شاءإل به باس لا وهدا شديدين، وحر لكب، إليه الحاجة وفن؛، عند أحيانا البارئ 
الحاجةهذه محي تتزئفون لا الماص أن قنشى الذي ولكن حرج ولا قؤ، اممه 

وعدالحاجة، وئء المّس عن طلله لوم ظ دللي؛ ق ئتومع^ٍان ولخن فهمسب، 
بلنعم أساتبب وجلوخضار وفواكه ومشروبات مأكولات بحده[ و] كرامي، 

أنوببن مضّهلرا كان إن حاجته لتكفى مياها معه محضر ص التفريق؛؛ن نحب 

٠.٣ ءثيمين٦ لأبن الحائز أحكام ق فتاوى انفلر )١( 
٢(.١ ١ / ^ا سوعة ومقالات نتاوى محموع ز: )٢( 



والرائرللموتى المشيع سبيه 

ابرالقجعل والاحر ه لفأحفره فدك والثلاجات الجريان معهم الماس نحفر 
الماء.من صدقته لموزع ومكانا موضعا 
أنكا بدعة وهذا لجره، ل الج.ث مع أوسة ذكر فيه أوورقا مصحفا ضع و٠ 

ذلك.من الحذر فالحذر والعفوئة للدود بتعريفه اف شرفه لما امتهان ك ذق 

وبعضهمالجت، عل القراءه أراد لن مصاحم، -٦١ يوحد المقابر عض ب٠ 
المحاحفابوقف يقوم والبعض إ الجن. عل فيه يقرأ المقبرة إل الصحف نحمل 

وهي)الحضرة( وعمل للأموات ؤإهدائها فيها القرآن قراءة يريل. لن لمقابر اق 
الماحقهذ0 تنثل أن والواجب بل.ءة، وهل.ا الجت لجر عند الكريم القرآن قراءة 

ف—ها.ؤيقرووا الملمون —يا لمتثع الممهجل• إل 
منالجت خروج أو الموت عند الذبيحة تذبح حيث الحفرة بذييحة يمي ما 

يميهما وهي القبر الجن لحول لملة اان.باح يذح وبعضهم القبر نزول أو المزل 
ويعتبرونالذباح هذه من لماكلوا الماس لها يدعى حيث الجن( رعثاء الماس 
ماالث/ع ل يرد لر لأنه الحرمة اليع من ذك وكل الجن، روح عن صدقة ذك 
ناحيةومن الجن عن بالما،قة محح؛ن وقت تخصيص وعل العمل هذا عل يدل 
الجنتركة من الهلعام ا وهن. الذباح هذه كانت إذا بالورثة إجحاف هذا ثانية 

منذكرنا ما عل علاوة -يم إجحاف هذا فيكون وفقراء صغار فيهم يكون وربإ 
يتصدقأن أراد ومن عليه الاستمرار ولا عمله نحون لا التكع ق هذه؛دعة أن 

اتأوقوق الخاص ماله من ق يتصل، فإنه ذك غبر أو لحم أو بطعام الجن عن 



للمقابر...والزانر للموتى الشيع تنبيه 

محوزلا سشرع للالخالقة والعوائد معبن وقت أو معينة بليلة تقييد دون الحاجة 
انموا■'•

منالميت خروج عند أو الموت عند أوذبحه اشر عند حيوان ذبح محوز لا 
Mالنبي أن ه أنس حديت من  ٢٣٢ ٢ داود وأبو ١  ٣٩٧; أحمد رواْ ئ البيت 
»لأعقرفيالإسلأم«"".قال:

منالعلامات وارتفاع فيها والزيادات القبور. تعليم ق والتكلف لبالغة ا٠ 
أرادمن ،ا ؤإنكثرة وأحجام محتلمة وألوان ورخام وحديد وألواح أحشاب 

علامةيكون ما التعليم وهو المقصود به محصل ما عل ويقتصر فتكتفي التعليم 
زيادةبلا فقتل أونحوها عفلم أو حديدة أو خشبة أو حجرة ْبن فيزار يعرفا حتى 
ال!وقه رأسعند وصعه بحجر ه مقلعون بن عثإن قر علم الني. لأن 

أهل('"".من مات من إليه وأدفن أحي قر بما )أتعلم 
نجوزلا يقول بل الدفن قبل المقرة ي يعزي من عل الماس بعض نكار إ٠ 

منالمصاب لأهل المعزية .السنة ١ ) الله رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ ساحة وقال 
بحدأخاه يعزى ان بلم ملكل يشرع ؤإنا معتز• اجت،إع ولا معينة كيفية غر 

كانتسواء برة المقأوق جد الأوق الئلمريق ق أو البيتا ل الروح خروج 
حصلتمتى المعزية بصحيح يس لوهزا أو؛عدها(ُ؛ُا الصلاة قبل المعزية 

(. ٧٦/ )١ المتقى القرنان صالح )١( 
.١٤٦/٩-ذاوىاسالدس٢١٧٥ذوىرنم)٢( 
٠.٣ ١ Y/ داود أبير سن صحيح ق الألبانر وحسنه  ٣٢٠٦أبوداود )٣( 

متنوعةما/آدم.ومقالات 





للمقابر.والناثر للموتى الشيع تسه 

لابنته؛الرسول. قال ما أحنها ومن مصبتهم وتمرين حزنمم ونحمف إليهم 
فلتمبمثرمص، بأجل عنده ثيء وكل أعطى، ا مه ولأحذ ا مفه ررإن 

افهوأحن أجرك اطه رعفلم قولهم من الناس عند اشتهر ما وأما ٠. وكحتسم،ااُ 
السنةبه جاءت ما لكن العلياء بعض اختارها كلمة فهي ليتك( اطه وغفر عزاءك 

أولوسمُ
التمنية:من لحكمة ا' 

لينهوتالمعزى عل المصيبة تموين أهمها؛ حمة ومصالح كث2ر ثواب لتعزية ال 
وحضيمصا-؛م، لشغلهم ودحد0 الدفن قبل يلزم ما لقفاء معه والوقوف عنها، 
بالقدروالرضا الأجر، واحتساب هك، اطه إل والرجؤع الصر التزام عل 

الثواب،جزيل ممابه عن المصاب اطه يعوض بأن والدعاء افه، لأمر والتسليم 
الأجربالين، أهل ب، وترغيله. تغفار والاسعليه والترحم للميت والدعاء 
ابلبوفتحا القلق ق لغوصهم سدأ ليكون بعده، من الحسن والخلف الحزيل، 
المصابيذكر ما ومحامحر الحيوب وثق النياحة عن ينهوا وأن اممه، إل التوجه 

تقضىأمورأ ابتدعوا الحاهلمية أهل وكان والقلق، الحزن معه ويضاعف الأسف 
الباب.ذللث، سد الحكمة فاقتضن، باطه الشرك إل 

ولأنالصر، عندها يثممع التي الصدمة وقت، التعزية تكون أن وينبغي 
بحده،ما يخلاف، المصيبة مفاجأة عند كان ما المصاب أهل عليه محمد الذي الصبر 

(.٩٢٣)مفقض-بيالخارى)؛دآا(وسلم )١( 
.٣٤٠،عي٠ين٩٣٣ لأن الحاتز أحكام ق فاوى اننلر )٢( 



للمقابر^.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

عندمرفوعا لضنع س ائا حد0أق ص؛ر0 وُحمبمءل ه بيحمن عل يؤجر ؤإنإ 

الأول،٠.الصدمة عند ررالصمر ت لم م
و-؛ملونوالحتإت والولائم الآتم إقامة إل الميت دفن حنن ن م٠ 

حتىبديته معلقة المؤمن )نقص النمى أن ونموا وصيته وتنفيذ ديته قضاء 
ل؛نتأ ~ م أعال—وافه كأما بالدين معالفة قرْ ق وهو ه نفأن يعني  ٠١٠(عنه يقفى 

أنالورثة عل محب لذا دينا عليه لأن تنسهل ولا بنعيم تمرح ولا الدين تاحثر من 
والحرماتالبيع إل يأرعون الكر لإحدى وافه هذا ؤإن الدين بقضاء يبادروا 

الواجبات.ويتركون 

الإٌّراعلكن من، يالتهلؤع وببإنفاذها ائرة الثمحب بالواجسب، فالوصية 
هذارى..ؤيدفن عاليه يهل أن قبل تحثة م أم واجبة كانت مواء مهللموب بذلك 

الورثةمن الذلالمة بعضي يفعله ما ورأيت الكلام، هذا رأيت، إذا اطه سبحان 
ديونعاليه اليت، فتجد الخاصة، لصالحهم الين، عن الدين وفاء يؤخرون الذين 

ء

أوصمن، عثر بعد ولو الأجرة من نوفيه بل نبيعها، لا فيقولون! عقارات ووراءه 
ترتفعوربإ ا. قيمتهترتفع حتى فننمملر الأن، كسدت مثلا الأراصي يقولون! 

.— باطه والعياذ — ظالم وهذا تنزل، وربإ قيمتها 
دينقضاء ق الول نحاذل وهو ائم، قوانتشر بلاؤه عم الأمر هدا إن أقول! 

الدين،ا حان محرتس الميت، أن الول يدري ولا عاليه، وحرصا المال ل هلمعا الميت، 

.٢٤١٣ابنم^جه ١٠٨٧الترمذي )١( 
النهرحمه الله رحمه باز بن العزيز عيد الشيح ،احة مالشيخ ،احة ٌ-فتاوى جمؤع ، ٢١

(A/)r.)؟



للمقابر.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

ديته،شفاء ميتته رهان يفالئ، أن بالول وأول ديونه، تسدد حتى الحنة عن مأسور 
عنالدين قضاء أن اف،[ رحمك زواعالم له. ويبارك القيامة يوم رهانه اف ليفك 
لذلك.فليتتيه النجاه أصول من أصل ا،ليت 

.«نبلإنلالوتةال.يمه فيه مات الذ>ى اليوم نفس ل الهلعام اكت، أهل غ ص٠ 
بآياتمتنيلون العمل تهدا ويتتمكون ا،لست، دفن قيل الهلعام ويقل..م لالجناز٥ 
الهلمامفتقديم نور اك هنوليس مفللم الشر وأن افه سبيل ق والإنفاق الصدمة 

الشريصر الشر ل الم، يدحل أن وقبل الشر خللأم ل يفيء الذي يشعل للناس 
الستأهل من الطعام صغ بقولها؛ ذلك عن الدائمة اللجنة أجات ومد منورأ. 

القبرأن دعوى ا أمالحاهلية. أمور هومن بل عملها محور لا بدعة لالمشيعين 
فللأمل يفيء دفنه قبل عنه والصدمة الميت أهل مبل ْبن الهلعام تقديم وأن مظلم 
رحمبه والقول له أصل لا فهذا نورا الشر يصبر قره ل يدخل أن وقل القر 

.٠١وJعالامبحانه اش إلا عليها يْللع لا التي النيتة الأمور من ذللث، لأن يالغيمب، 
لوجدوا القلعام إل الممت، أهل دعوة محب ب ؤإذا العزاء طعام من لأكل ا٠ 

أنمن بدلا والناس أهامم، وكأنه وحنقوا عاليه وحمالوا عظيأ وجدا عاليه نقومهم 
حلوبكل من افن أهل عتد يتجمعون صاروا الست، لأهل طعاما يصنعوا 

الأكلمحوز لا ل ّاإهلان، من ببما افه أنزل ما بدعية ولائم من ليأكلوا وصوبج، 
والحيوانالإثم عل التنعاون من لأنه منها 

بمصيأذهب ولكن بدعة العزاء ز الولائم أن أعلم يقول؛ الناس حفي ب٠ 
منهذا لأن الدعوة إجابة للث، محوز )لا الدائمة اللجنة وأجات عدم 

صره؛-•ه.محلد.ه الدائمة اللمجة فتاوى (- ٥٠٩٠رقم)فتوى الدائمة: )١( 



٦٧للمقابر... والزاتر للموتى الشيع تنبيه 

فهومنه ليس ما هذا أمرنا ل أحدث ارمن  I(Jliأنه ه النتي عن ثبت وقد البيع 
القطيعةلأن القهليعة من ذلك وليس افه حل1عة من فهو الحضور تركت وإذا ردار 
لقميحضورك كان إذا لكن والخير الثر من فعله ك يث-رع ما فعل تترك أن هي 

الأن عل النكر لإنكار حضورك ق حرج فلا ذلك عل تقوى وأنت المنكر تغيثر 
وآلهمحمد ا نبينعل افه وصل التوفيق وباممه الغرض"'. فذا القل.م العلعام تأكل 

وتنم.وصحبه 

هلتدرى ولا ويراح  ١٦٢يغدى الخفان فترى الذبائح، وذبح الولائم غ ص٠ 
إقامةإن يقولوزن العامة وبعض الضيافة، لكثرة ترح؟ أم فرح رواج، أم عزاء هو 

فإبذلك. اليت، أوصى ولو منكرة، بدعة وهذا اليت،. حقوق من والوليمة التعزية 
الماسؤيعلعمون العلحام يصنعون الأين هم المن، أهل أل من الأن الناس اعتاده 

شنيعة.بدعة فهو 

محوزلا دفنه بحد الماحة من منهم الهلعام وصنعة البن، أهل عند فالاجتإع 
الاحتلغنعد كنا محال! البجل الله عبد بن جرير عن أحمد رواه ما ذللئ، ل والأصل 

الماجة*".من موته بعد الهلحام وصنعة الين، أهل إل 
حقوقومن ومودة ليتهم صح فيه هذا أن هذا بفعلهم يزعمون ت أقول 

أنبمالين، علم ؤإدا ومخعله، هك الله .بؤ عفأيبب، العكمر عل وهو المتؤ، 
بعدمالوصية ق نمر أو حياته ق عليهم ينكر ولر ينههم فلم ذلك سيفعلون 

.١ —٧٥ ١ ٥ صى،" محلي؟ اللجنة فتاوى ~ ( ٨٨٦٨)رقم فتوى الدائمة؛ اللجنة )١( 
كاويانظر ، ١ ٤ -٠  ١٣٣ص ٩ محلي الدائمة اللجنة ناوي  ٢١٧٥-٤٤٥•رقم )؟(فتوى 

 jلأبنفيأحكامالخنائ



^...L_JUوالزائر للموتى الشيع تنبيه ٦ ٨

بأنأمعلمه مع وسكوته رصاه لأن قبره ق يعدب فإنه t بذلك ] أوصى الياحة 
أءلمرأُ.واش المنكر، كفاعل المنكر عل والراصى رصاْ عل دليل منفعلون 

لألبحدث)اصنعوا االطبوحة والذبائح الولائم يصع بمج وبعضهم 
منيثغالهم ا محاءهم قد البيت أهل وأن يشغلهم( ما أتاهم فقد طعاما جعفر 

عموالهلعام.
طعاماجعفر لأل يمنع أن البي أمر فقد مشروعة غر ظاهرة الخواب 

بإقامةنسيتهم لأحل لا الطعام صغ كلفة عن يشغلهم ما أتاهم قد بأنه ذلك وعلل 
يدلوهدا البيت آل بقدر يكون وهدا جعفر لأل يصخ أن أمر إنه يم عندهم الولائم 

اسالنبعض يفعله الذي الوحه عل لا الحاجة وبقدر للحاجة بدلك أمر إنا أنه عل 
الناسعليها يجمع كثيرة ذبائح البيت أهل إل مدى الش الذبائح تكون حيث النوم 
ليسالرسول. عهد ق كان الذي الانشغال إن ثم المثرؤع حلاف هذا فان كثثرآ 

ليسوفهم المدن ل حموصا قريبة كثيرة مطاعم هناك الحمد وف الأن موجودأ 
لأنلهم ام الهلملصخ جون بما لا اليوم الناس وغالب الهلعام لهم يبمدى أن بحاجة 

الحمد*".وش الخاهزة الأطعمة من ممالوءة البيوت س كثثرآ 

ناجع:وعلاج نافع اقتراح 

ويعدالفلهر بعد المعزين استقبال عدم عل العزاء أهل يثقق أن أقترح وأنا 
ؤيغنموا.البيع من ملمون والعشاء، الغداء لذريعة وسدأ لهم راحة العشاء 

٤• -٩ ٤ ٠ ٦ عشمتن لابن الحناتز أحكام ل فتاوى انفلر )١( 
٢٨١، ٢٨٠عشمتن لأبن الجائز )آ(انفلرذاوىفيأحكام 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

برسالةأفردته وقد بالإ-حداد، تتعلق واعتقادات ومحالفات أ-ختناء هناك و٠ 
الحمدوش فتاواه( بدعه، أحكامه، امه، أق)الإحدادت بعنوان مْلبوعة مستقلة 

قتزادة والاصالتممل أراد فمن إحراحها، وسهل يثن أف عل والمنة والفضل 
أنم اعلمنهات بعضا والإمحاز الاختصار سبيل عل وسندكر إليها• فيرجمر ذللث، 

أمورتالحادة المرأة عل فيجمسا مرعا، مبينة أحكاما للإحداد 
الهلبسح.اجتناب — ١ 

وبدما.ثياحا ق الزينة اجتناب ٢" 

الحل.اجتناب ٣- 

لضرورةإلا منه الخروج وعدم فته، وهم، زوجها تول الذي محتها لزوم ٤~ 
ماوأما زوجها، عنها مات من بما تلتزم أن بجب التي، الأحكام هي حاجة.هدم أو 

لأمرهوامتثالا هك خ ثلماعه بالإحداد تقوم أما تتثعر أن لها وينبغي فلا عداه 
أنهعل تفعله أن يبني ولا الإحداد، ثواب عل حذا فتحمل رسوله.، وأمر 
الثميع.حالفت، ؤإن وعادامم الناس كلام فتراعي بلدما اء نعليها جرت عادة 

والمخالفات:الأحْلاء من و٠ 
اعلها.بممعتذرة وقتها عن بتاحجرها الوفاة عدة ؤ، النماء بعضر تساهل ءه 

العدة.إنتهاء قبل متفرقة أوقات 3، العدة ق عليهن محط فيا لتفريهل ا٠ 
للحزن.رمزأ وغرها الأحمر أو الثواد بلبس لالتزام ا* 
الحامل.لغر وعشر أشهر الأربعة علي لريادة اه 
الخل.الوارد للنص أيام ثلاثة من أكثر الزوج غثر عل لإحداد ا٠ 
الحسان.اكياب ولأيلثسن بالحناء نحتضب، فلا كاملة، سنة البت، عل لحزن ا٠ 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه ٧ ٠

إلوتائقة الشباب، محن ل وهي زوجها مايث، إذا الفسات، بعمى الأخطاء! ومن أ؛ي 
ولاعليهم، تقوم أيتام لها وليس أرملة، حتاما بقية ونقمي منه فتمتغ النكاح، 

الكبرلئج ذلؤإنإ الزوجية، النفقات، عن به تغنى وتمنه فتاكل يدها ق مال 

ارزقهوحللستا ا فرجهوأحصنمن، تزوجن، إن عليها وماذا الحاهلية. وحمية 
إنسيإ لا الزوج، أقارب باحد الزوج كان لو وحبذا الصالح، للولد ملتمه 

زوجوقهر الثتم تعب من أءلفالهم ويصان الشمل فيجمع منه، أولاد لها كان 
الآضسممحلض.الآ.ا

بلا، ابنتهوزوج ا وعمها كاخيها! لحارمهمصافحتها عدم الأخطاء! ومن •؛!؛■ 
بحجةالخاراين، لا القريبالت، حتى النماء كل مصافحة من الحادة يمغ بعضهم 

ا؟لمه للحاده محوز لا ذمؤ خواتم فيها النساء من ممر أيدي أن 
منأقربائها من حتى الرجال من مطلقا أحدأ تكلم لا الحادة أو الأخهناء! من وه 

الهاتمؤ،خلال من لتعزيه ولو ونحوهما، الزوج وأخي العم كابن الحارم• غر 
شل.الحارم إلا الئحال لتل من الحادة صومتؤ سلخ جواز ذللثج؛،bJ ؤيعللون 

محددوبعضهم فمهل، بؤع الأّل مرة إلا الحادة اغتسال عدم الأخهلماء! من وه 
تمتشعل،ولا الصابون، ولا )الشامبو( تستعمل ولا أوالاثنثن، كالحمعة معينة أياما 
)المستكة(.البخور من تتبخر أن ي. لا وأنه له، رائحة لا كان ولو تدهن ولا 

تئمى،كالموالضرورة للحاجة حتى بيتها من نحرج لا أما الأخهناء! ومن أو 
وعندالثمر طلؤع عي. محددة أوقالتح ل الخروج للحالة محدد ويعضهم 

مارأ*لا ليلا نحرج يقول والعض ؟ إ فقعل غروما 
ولاالمرآة ل الفلر ولا الملح مس ولا الحلة أكل جواز عدم الأخطاء! ومن ءو 





لاممابر...والناثر سوش  ٧٢

الماءثبتهع اليت ْات إدا أنه حيث المائية( ب)الوالو يسص ما حكم ما ّوالت 
هذاويكررون والأذكار، الأيايتج بعض تقرألهن مقرئة هناك وتكون الست،، ست، بق 

وأيضاأيام، بة مرور بعد وكاولك، المست،، موت عل أيام ثلاثة مفي بعد العمل 
هذافهل زوجها، عنها النول الرأة عدة تنقضي حتى وهكذا نهر، مرور بعد 

بأنمأمور والإنسان وهوبدعة، قبور، لا العمل هذا الخوايح؛ نحون؟ العمل 
ممسيل أجرف اللهم راجعون إليه ؤإثا فه )إثا ويقول،؛ الصية عند يسرحع 
فهوذكرت ومما النماء هؤلاء يفعل ما وأما يتناماها، ثم منها( حثرأ ل واحلف، 

أخرى.بدعه شهر أوكل أمبؤع أوكل ايام ثلاثة لكل نحديدْ إن ثم بدعق، أصلا 
وبيذْالإحداد. من الرأة خروج عند وكدللث، التول بيت ل الوالد قراءة 

وخطرهاشررها امتثرى التي الولد بدعت عن محصرا كلاما نذكر النامية 
عامالهجرى الرابع القرن ق حدث الولد؟ هذا حدت متى فاقول! وبلاؤها، 

مولدأيعملون رآهم لما بالمارى وتثبها ناميا شيعي رجل أحدثه ُ'؟ه، آ٢ 
يقولالنصارى، منن من فهي الصارى عملها من أول الوالد فإقامة لعيسىه 
•٠١٠٠٠منهمفهو بقوم شه ررومن 

دونالولد نحمجص هلم والفتح؟، والهجرة والبعثة الولد بين الفرق ا م* 
هلخمة ^آوثنلئث.إلأ ؤ البعثة وهي الولد من هوأفضل مما ضره 

[.١٠٧]الأنبياء: 

زوجاتهإليه الناس أحب فعله وهل ه؟ افه رمول بالولد احتفل ل ه" 
الجوابكان فان الفضلة؟ الأول القرون أهل فعله هل ه؟ وأصحابه وبناته 

أبوداود)ا*أ'؛(أحماو)آ/«ه،آا،(.



٧٣للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

أومشروعا الشريف بالولد الاحتفال ولوكان ذلك؟ عل دليلا فأثبت .. نعم.. 
>اصالوا ijlكإ؛به يقول وأن ويثزعه ذلك إل يشر أن بإمكانه. شولألكان 

وهوأحبالأجيال وحير إليه الناس أحب بتن كان تول. وحئن . ٠١٠٠عل؛
محفلواولر أربعينية يقيموا لر ذلك ومع سواهم ممن أكثر بحونه وهم إلهم الماس 

أوأوبعضهم أحدهم بال عن يغب لر أنه مع ذكراْ لتخليد ولادته. بذكرى 
وكلمجونه عل أوعام أيام مرور أوبعد موته. عند ذك ل المفكثر جيعا بالهم 

اتياعاأكثرهم إليه وأحبهم أثره واقتفاء أتباعه ق والإخلاص هوالصدق فعلوم ما 
هد0عن ه والتابعون ه وأصحابه . افه رمول يغفل كيف افه فسبحان له. 

ومابل إليه، يقونا لحيرأ كان ولو أنت؛شرعيتها وتأق وبحهلوُبما العبادة 
البيع.أهل يا إليه مبقتمونا 

لأنكتقول، فيإ بصادق فالست، ك؛ نقول لا. قلت، فان عبادة؟ هو ل ه" 

هالنيئ ومحة قك، الله مجن عليها الأجر تريد الله. لرسول محة برعمك تفعله 
علمهاادة العيهده هل لثذ؛ لأقول فاق نعم. قلت، ؤإن العثادامتح. عظم أس 

إليناطا،أقولك:ضاكلمالديوصل 
نعرفوهوأننا إ ؤإملأم؟ إيإن الأمام هدا بعد وهل افه.، رسول إل يهز ول( 

نقولعلمها، قلت،: ؤإن قك. افه س به أتى ص يعرفه لا الدين س وأمرأ عبادة 
الواف أيدينا السنة؛؛ن انيد ومالإسلام دواؤين فهدم لما، يلغها ل( فلماذا ك•' 

أوي. أمجر؛الولأنه ~ أومححيفا نا أوحصحيحا ~ واحدأ حديثآ فيها نحد 
—وكتمها العبادة هده علم أنه للني. آحر امام وهدا أقامه. س أوأقر إقامته، 

اص)ا/،ا،ا(.)ا(أحرحه 



للمقابر...والرانر للموتى الشيع تنبيه ٧ ٤

أحدثمن لكل منها مفر لا لوازم أحي يا فهده لنا• يينها فلم ~ وحاشاه 
اللهرصي حذيفة الخليل المحاب لما.يقول أكمله الذي الله دين من ليت عباد١٠ 
ييعلر الأول فان تعدوها فلا افه. رسول أصحاب يتعدها لا عبادة )كل عنه: 

اممه)و عنه: اممه رصي عود مابن قال ما بالواليه محتفل لن نقول ؤإنا مقالأ( للأحر 
علما(.ه محمد أصحاب فضلتم قد أو فللمأ ببدعة جئتم لقد غره إله لا الذي 

لهمأومؤلفا بإباحتها لأئمتكم قولأ أسدوا الأربعة الذاهب أتباع يا فا 
نذعندحقم هل ْل ؤ وأحمد والشافعي ومالك حنفة أبو الأئمة قال ماذا فيه؟، 

النعومةالسنة ق الله رحمهم يولفوا لماذا ١[،  ٤٨لا'ه]الأنعام: ئتميءمْ عز 
منأكثر مصي بعد بعلءهم ■حل.و،ّتح لأنها دلك البوي؟ الولد بدعة وهي عندكم 

منكر.أي من حلا إذ حتى لها أصل لا محدثة بدعة فهو قرن 
مفاسدذكروا العلعاء فان حدآ، فكشر النكرات، من الوالد ق محمل ما ما أ■ 
مثلق محدث لأخر. بلد من لتفاوتها حصرها يعمن، فضيعة ومنكرات، عفليمة 

أصفط ثنيعة وألفاظ البوية، بالحضرة يمي وما واحتفالأت، أعياد الوالد: هذه 
ثالثا،عيدآ الولد يوم واتخاذهم نعات،، الوبحفس لوفح الصويتح ذلك إل 

حفلات،ق المال إضاعة واعتقادهم؛مشروعيته، بالصيام، الولد يوم نحميصهم 
منحملة وتحصل للأخرين ودعوة ومشارب ومهناعم وولائم ذبائح من الولد 

معالوالد أيام وغرها احي المل الحرف الذكر حلقات، إقامة من المكراتح، 
وآلات،والدفوف للعلبول ومصاحبتها الحاد التحفيق مع المشدين أصواينح ارتفاع 
الرؤؤسوهز وهذا لأسفل أعل ومن ويسرة يمنة والخايل والرقص العزف 

وحضوروالرحال، اء المواختلاط واحتاع والدوران ووحد وعويل وصياح 



٧٥للمقابرى. والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الخرافنآعإل بالدين صوره وينويه اء، والتالرجسال ْع ا،لرد من الك.ار 
يقولبعئض والبلاد. الأكثر ل عمله محري ا معل والدجالين والمثعوذين 

قعليهم فيدخل حينثل.، احتفالهم محلى محضر الّمح، أن أي الّبويةآ رالخضرة 
إلالمغرب إل الصن من الوالد يهيمون من كل عل يدخل وأنه الليلة تلك 

مردمن الوالد هد0 ق الني. عل كدحم ا!. ثكالأوجنوبا وغربا شرقا أمريكا 
ذلكق محضر ؤ. التي أن وزعمهم إلته، ينسبوخا وموضوعه ضعيفة أحاديث 
وتومحلأتففبية يامحللة إدات واعتفشنيعة ألفاظ من فيها يدكر وما المجلس، 

والرعيالبوصري قصيدو من يشد وما وكفر، وثرك بل ئطراء، وغلو بدية 
*.والأوهام' والبيع اليواح والكفر الصراح الشرك فيهما التي 

قهث اطة رحمه از ببن العرين عبد الشيخ سماحة بكلمة الكلام أختم وه 
ومنوصحبه آله وعل اممه، رمحول عل لام والوالصلاة فء الحمد الثويث الولد 

النيبمولد الاحتنيال حكم عن كشر من السؤال، تكرر فمد بعد! أما حداْ اهتدى 
الوالد.ق يفعل مما ذلك وغثر عليه، لام الوإلقاء ذللث،، أثناء له القيام و. 

ذلكلأن غجره ولا ه الرسول بمولد الاحتفال محوز لا يقال أن لحواب! او 
ولاالرانيين اؤه خلفولا يفعله لر ه الرسول لأن الدين، ق المحيية البيع من 

قان باحلهم التابعون ولا ~ الخميع عل اش رضوان ~ الصحابة من غرهم 
ومتابعةه اش لرسول ا حبوأكمل بالسنة، الماس أعلم وهم المفضلة، القرون 
بحدهم.ممن لشرمه 

بار.ابن العلامة لّإحة فتوى 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه  ٧٦

فهومنه ليس ما هذا أمرنا ق أحدث رامن قال! أنه ه الض عن ثبت وقد 
الخلفاءومنة تي بارعليكم آخر: حديث ل وقال عليه. مردود أي ردا 

ومحدثاتؤإياكم بالواحد عليها وعضوا حا تمسكوا بعدى من الهدين الراشدين 
اللهأن منه يفهم الموالي هذه مثل ؤإحداث -يا، والعمل البيع إحداث من الأمورا،، 

تعملأن للأمة ينبغي ما يبلغ لمر الرسول. وأن الأمة، لهذه الدين يكمل ر هو 
ذلكأن زاعمين به، ياذن لر ما اممه ق'*٣^٤ حدثوا فا المتأحرون هؤلاء حاء حتى به، 
وعل^ اف عل واعتراض عفليم حطر فته شك بلا وهالا اف إل يقرحم مما 

حماعةصرح النعمة-وقد عليهم وأتم الدين لعباده أكمل قد هث واف رموله.، 
وحالفوغثرها، الذكورة بالأدلة عملا منها والتحان.ير الوالد بانكار العلمإء من 

افرمول كالغلوق النكرات من ئيء عل تشتمل لر إذا فاحازها التأحرين بعض 
اذثو\آينكره مما ذلك وغر اللاهي واستمال بالرحال، النساء وكاحتلاط .، 

إلالناس فته تنانع ما رد الشرعية القاعدة الحنة.و البيع من أنبما وظنوا الطهر، 
ءامنوأأطيمأألإيآ ^؛٦١ ؤ وحل! عز اف قال ك،ا محمد.، رسوله ومنة اف كتاب 

ءنَقموالرسول اقو إل همدوْ سمرئ ؤ ثربمأ ؛ن متغر أ'لأمِ، وأؤل أؤوئ يأيعوأ أق 
هذهرددنا وقد [ ٥٩]الماء: ه تره وأنس -خيرثُ أ'لآحل؛%، وأتإ_يج أممه ق!لخ0 
باتباعيأمرنا فوجدناه ه اش كتاب إل - بالوالد الاحتفال وهي - المسالة 

لهذهأكمل قد هك اف بان ومحرنا عنه، مى ععا ومحذرنا يه حاء فيما الرسول 
والغرابالعجائب ومن الرسول.، به حاء مما الاحتفال هوا وليس دينها، الأمة 

ويدافعالبتدعة، الاحتمالات هذه حضور ق ومحتهد ينشتل الناس من الكمر أن 
يرغولا والح،اعات، الحمع حضور س عليه هلث اف أوجب ء،ا ؤيتخلف عنها، 



٧٧للمقابر... والرائر لاموني المشيع تنبيه 

الإيإنصعق من ذلك أن شك ولا عقليا، منكرآ أتى أنه يرى ولا رأما بذلك 
ألونوالعاصي، الذنوب، صنوف من القلوب، عل ران ما وكثرة البصيرة ويلة 

اممهرسول أن يظن بعضهم أن ذلك، من لمين.و المولسائر لنا العافية اممه 
وأقبحالباؤلل أعظم من وهذا ومرحثين، محبين له يقومون ولهذا الولد محقر 
مناحد يصل ولا القيامة، يوم قل قرْ من نحرج لا اض. رسول فإن الحهل 
أعلق وروحه القيامة، يوم إل قرْ ق هومقيم ل احتإعامم، محضر ولا الماس 
يمرؤةر ثم ؤ ت المؤمنين سورة ق تعال اممه قال كإ الكرامة دار ق ربه عند علتين 

وقال[، ١ ٦ — ١ ٥ ]المؤمنون: ه بعمرك> هكنؤ ة ر أنوإ ليؤث دلئلف 
سعليه مشضرا،. وأول شاغ أول وأنا القيامة يوم الشر عنه يشق من أول ®أنا 
قحاء وما ، الشريفوالخدين، الكريمة الأية فهذه واللام، الملأة أفضل ربه 

الأمواتمن وغرم س المى أن عل تدل كلها والأحاديث، الأيات س معناهما 
المسلمينعلمام بين عاليه محْع أمر وهذا القيامة، يوم قبورهم مرن نحرحون إنإ 

أحدثهتما والحذر الأمور، لهذْ المنبه لم ملكل فينبغي بينهم، نزلع فيه ليس 
وافّلهلان، س ببما اف أنزل ما المي والخرافات، الميع س وأشباههم الخهال 

به.إلا قوة ولا حول ولا المكلان وعليه المستعان 

الأعإلوس القربان، أفضل س فهي اف. رسول عل واللام الصلاة أما 
^يثtةاآكرنثء١سمأؤ قالهث.' كا الصالحارإ، 

علصل ®من المبي وفال [ ٥٦]الأحزاب؛ ه ملمبما وسٌد.وأ 
آحرق ومتناكدة الأوقايتؤ، حمح ق منروعة هي ءشرأا،ُا' -؛ا علميه اف صل واحدة 

(.٣٧٢أحمد)آ/ ٥( ٠ المائي)٣; ( ٤٨٥الترمذي)١(  ٥٣• ر أبوداود )١( 



سقابر...والرام سوش  ٧٨

الخمعةيوم وق ه ذكره وعند م العلأهل من جع عند واجبة بل صلاة، كل 
ايرومحا يوفقنأن ؤول الموافه كثيرة. أحاديث ذلك عل دلت كإ — وليلتها 

والحذرالسنة، بلزوم الحمح عل يمن وأن علته، والثبات دينه ق للفقه الملم؛ن 
وصحبهآله وعل محمد نبينا عل وملم افه وصل كريم، جواد إنه الميعة من 

وليلةالمبري المولد بليلة كالاحممال المدعية الاحتفالأت حضور محوز هل 

قالحق لبيان مشروعيتها عدم يعتقد لن عبان ثمن الصف وليلة المعراج 
وصحبهوآله رموله عل لام والوالصلاة وحده طه الحمد ذلك؟الحواب! 

غثيانالكرة.ثانياI البيع من هو بل محوز لا الليال بدم الاحتفال و؛حدتأولأ! 
فعلهاتمحوز لا بدعة وأنيا فيها الحق وبيان لإنكارها وحضورها الاحتفالأت هده 

القس•من سلامته ظنه عل ويغلب، الميان عل يقوى من حق ق ّيءا ولا مشروع 
قأهلها مشاركة من فيه لما محوز فلا والأسممللاع لية والتللفرجة حضورها أما 

هوآلمحمد نبينا عل افه وصل '• بدءهمُ وترويج سوادهم وتكثير مكرهم 
وملم.وصحبه 

الشيخ!ماجه لالاختمار( )مع البيع من التحذير كتاب من ة مفتيالفتوى هذه ( ١ ر 
.٦٥٢٤رقم والإفناء العلمية للبحوث الدائمة اللجتة فتوى — باز بن عثدالعزيز 

الإسلاميةالبحوث محلة انفلر للفائدة ١(وتتمة ١ولأة  ٤٦الإسلامية)vr/ البحوث محلة )٢( 
(.١٦٦-١١٤/٣٧ر



٩٧ المةاسى والزائر و1موتى الشيع تنبيه 

الإس

توحيدإل يدعو بدأ بدايته ق ه محمد السي بعث لما ه؛ الشي عهد ل ~ ١ 
النيالذراع حميع نبد عل فعمل تعال باممه الشرك هو نحثاه ما أكثر وكان اممه 

أحاديثه!ق ين كإ القبور عبادة محثثه السابقة الأمم ق الشرك كان ولما إليه• تودي 
ملأألا ثناجد آيائهب موز كانواشدون صأ كان ثن لإن »ألأ 

عنالمي. ض الطلق هدا ومن ذلك١١١١٠ ض أماثم إن مناجي الموز شدوا 
استقرارأحس فلعإ الزمن من فآرْ الأمر هذا عل صحابته وعمل مطلقا القبور زيارة 

يذكربأنه ذلك وعلل القثور بزيارة فم أذن العقيدة وثبات قلوبيم ق الإيان 
فإنهموروها ألا الشور رارة عن نييتكم كنت  ١١فقال^^• القلب ويرق بالاخرة 

يشرهجري تقولوا لا ارو قوله؛ وأتم الآحرةااُآ' وتذكر العن وتدمع القلب يرق 
ارةزيق الإذن هذا عل صحابته ومضى القثور زيارة عتل• باممه الشرك عدم إل 

القبور.

القبورزيارة من ورثوه ما عل لمون الموظل الني بعد ما عهد ق ٢" 
حالل الخلافة زاك لا حيث العباس بني خلافة بداية إل ه نبيهم علمهم التي 

لأنكذبا أو صدقا كان ما منها محواء القبور تعفلم ولر المشاهد تبن فلم استقامتها 
منا قبلهوما الفترة تاللث، ق يظهر ولر وعنفوانه قوته ق يزال ما حينئذ الإسلام 

ولاالعراق ولا الشام ولا يمن الولا الحجاز ق لا الإسلام بلاد ل سيء ذلك 
أحدولا صاحب ولا نبي فر عل مشهدا يعمل ول المغرب ولا حرامان ولا مصر 

)ا(أخرحه:مالم)آآّآه(.
.٣٧٦/١)٢(١لحاكم



للمقابر...والزانر للموش الشيع تنبيه ٨ ٠

القنيردولة من ابتداء العبامئة الخلافة أواخر ول أصلا. وصالح البيت أهل من 
برزتالتسع حركات وبفلهور شوكتها وصعمت بنفسها الدولة انشغلي عندما 

يكن•••(ل؛ ذلك قبل ؤإلأ بويه••* بني عهد ل هدا وكان والمشاهن• الأضرحة 
إلح•

•النبي.ر'* ولولشر القبور لزيارة لفر ا٠ 
•دفتها وحفور الخنازه لتشيع افر سمن عل لإنكار ا• 

الرحالثد ممثن بلد ل ئول له أوقريبا صديقا أن علم إذا الناص بعض موال; 
•ذلك؟ فاحكم جنازته، دفن ونحضر عليه يصل حتى وماهر 

بقعةلأحل يشدها لر الرحال شد عنل.ما الشخص هدا لأن بأس؛ال.لك، لا جواب! 
علالصلاة لأحل بل الأحرى، البلاد عن مزية فيها للعبادة أن ويعتقد فيها يتعبد 

أومزية، لأحل فر إل الشخص يسافر أن هو المحرم الرحال وشد صاحبه• 
معبنمشهل• إل افر أويالأخرى، الساحد عن نحضه مزية لأحل مسجد إل 

احيالملث، ذلمن تثنى ويمحرم، كله فهدا ذللث،، أشبه ما أو بركة فيه أن يعتقد 
•الأممي والسجد البوي، والسجل، الحرام، الجن• الثلاثة: 

إخوانهلزيارة فرْ موكذللث، أس، بفلا المسالم عل للصلاة محفرْ أما 
•الخأائز(ُاُ لأحكام أعلم)القرب وافه النهي، ل يدخل ولا مانع لا الملم؛ن 

١٨٠ ١٦٠٢٥المالم؛نلالعبل.انعند القبور )١(نيارة  ٠ ٠.

"١١٦^١١ءسه ٩ الدائمة اللجنة فتاوى ~ الدائمة اللجنة ٨(. ٠ ٨ ر٤ ريم فتوى وانغلر )٢( 
الخدورشرح انظر ؛ّآ-ها'ّآ ٢ ، ٣٣٢٨-، ١ واحكامهاص؛، أنواعها القبور بدع وانظر 

١ص ٠ ١٠٨—١.



١٨ للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

علالزائر كون أو القابر لزيارة الوصوء اّسحباب الشافعية بعفى كر ذ٠ 
والمنعالحغلر العبادات ق الأصل أن ومعلوم دلLلآ ذلك عل يدكروا ولر ءلهارةُأ'ُ، 

اداتالعباب بأن )وذلك تيمية: ابن فال ها دليل ولا علميها دليل يوحد لر ما 
عبادةشيئا بجعل أن لأحد فليس ورموله. الله عن متلقى والقربان والديانات 

اُهمةللأبمللمص،"'■
مواءبالقبور تتعلق عفليمة بدعا حلويلة أزمنة مند الناس بعمى ا؛تدع قد ل٠ 

ومنخاصة والصالحين بالأولياء يسمون من لبعض قبور أو عامة قبورآ كانت 
أوقاتق وتقصد الرحال إليها تشد ومزارات أعيادا القبور انحاذ البيع تلك أقح 

تلكق للزيارة أن ويعتقد أوالأمبؤع الشهر أو الثة من معروفة ومواسم معينة 
العباداتمن عندها يقحل عإ قفلا هذا الأوقات من غيرها عل فضيلة الأوقات 

البيعمن ذلك غير أو حا أوالهلواف عندها الدعاء أو القبور إل الصلاة من 
والمجورُ".اد المأمثاب أعظم من ومحامع أعيادا القبور انحاذ أن كإ والمحدثات 
أووالأعياد كالحمع معينة بأوقات المقابر لزيارة التخصيص ذك ومن 
فرقصو وهو القبر عند أوالتحريف أوعرفة شعبان أونصف أورحب عاشوراء 

أوأوالأربع؛ن ونحوها• قرْ عند العظم والاجتاع عرفة يوم الظن به بمن من 
م3للقامحرمة الإضاءة أن مع — المواسم هده ايام ق القبور إضاءة أو السنوية 

.٤ ١ صى ، \ ya/\yباز ابن فتاوى محمؤع ( ١ ر 
.٢١٠/٢سالحمل0٦/٢)٢(ضسج

٠٣٥/٣١)٣(محموعالفتاوى
؟١ ٠ —٨ ١ ٠ ص١ الصدور نرح انظر ( ٤ )



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه  ٨٢

يفعلهيكن ل! الصتح هدا قاف الإسلام، ق المحدثة البيع من أنه لاثلئ، وهدا 
خر.كل إل الناص أسق وهم ه صحابته ولا س الني 

)العسدمحال! عيدأ،< ئبوي تتخدوا ررلأ قوله عل ه الإسلام شخ قال 
عودأو السنة لعود إما عائدأ معتاد وجه عل العام الأحتءإع ص يعود لما اسم 

قالمقبرة يزور أن الإنسان اعتاد فإذا هدا وعل ونحوذلكُاُ. الشهر أو الأّأوع 
مبتدعاهدا فعله فيكون عنه منهي أمر ق واأع نحوه أو شهر أو حمعة أو عيد يوم 

له:محالفة قربى فاتخاذه بفعله أمر ولا لنا يشرعه لر ه افه رسول لأن محدثا 
سخنبزمن تحدد ولا الاحرة ندكر الإنسان أراد متى مشروعة القبور وزيارة 

الموت؛؛'"•يذكركم فإما فزوروها الشور نيارة عن ميتكم رركتت قال.٠' 
عموما.وللمقابر رحب ل س المبي قر زيارة ومنها: 
إلالرحال شدوا وربإ رجب شهر ق الزيارة إل الناس بعض يعمي حيث 

علصاريهللق)الرجبية( ويعضهم الرجبية( ويسموما)الزيارة الني.، قر 
رجب.ق اش. رسول ما.ينة زيارة 

تغفارالامالقبور، زيارة ق هديه ص كان وش أقول: النامية وبيده 
المصرلأنه محبرهم؛ من انمرة وأحد عليهم، والترحم لهم، واكءاء لأهلها، 
ذوآئثJوتلإاهاي.لإفيبجه عل سار من لكل المحتوم 
ائمورانة ريعس ررمحغ س: يقول -٧٢[.  ٢٦مآ'لأكرإيّ 

(.٥١٤المتمم)٢; الصراط (اقتضاه )١ 
وأحكامهاصخآّآ-آإ'*آ.أنواعها )أ(وانذلربدعاشور 



٨٣للمقابر... والناثر للموتى ائشيع تنبيه 

ولمرْ؛اُآ*• فيها ررفان ث رواية ول ويدوالآحز0«رأ* الدئثا ل يرهد مإما مدرد٤ا 
دغيألالقلن ئرى ١^١ ؤ د! ئإ ١^ زيازة عن طفب محت قد ق )رآلأ رواية: 
لزيارةالقيع إل نحرج ولكن هجراررم- مولوا ولا يروروها الآحرْ ويدؤر المذ 

والأّتغفارلاض.الشور 
يضملأنه محمد نبينا مر الأرض: وجه عل الشور أفضل بأن واعلم 

النور،إل الفمان من العباد أحرج الذي الأة، عل وأكرمهم الخلق أشرف حد 
والحوضالعظمى، الثماعة صاح_، برسالته، يؤمن حتى عبد إسلام بمح ولا 

المحمود.والمقام الورود، 

ممىله يكون أن هديه من كان ما الخلق أكرم يضم الذي القر هذا 
القبر،معنى من المعلوم الوضع عل مرأ ف،اْ القثور، سائر عن محرجه آخر 

كافيه، الغلو من التحذير ل وبالغ القبور، زيارة ل رحص كا زيارته ق ورخص 
القبور.سائر الغلوق من التحدير ل باغ 

ئإةعؤ وصلوا عيدا• ديي محلوا ولا يبورا، بيوثئم محلوا لا  ٠١قال،:٠ 

معبنووقت، موسم ق بالزيارة يقصد أن هو عيدأ، مرْ جعل ومعنى 
الأيام.بعود يعود لئ،، النلأداء المشاعر نقمي كعا محموص، 

أحزجة)١( 
)'آ(أخنخئ

أخزخة)٣( 
)؛(اخزية

خصرا.( ٩٧٧مسالم)ر: صحيح ق وأصله ١(  ٥٧١ماجة)ز؛ ابن 
(.١٠٩٣٦أ-حمو)ز: 
(.١٣٠٧٥أحمد)ت: 

الأس.وصححه ( ٧٧٦٢وأحمد)٢( ٠ ٤ أبوداود)٢ 



ل1مقاير.„والزائر للموتى الشيع تنبيه ٨ ٤

أوأوبوم، أوشهر، بعام، يقيده ول! للزائر، قرْ زيارة أمر ترك ه أنه أي 
له.تيسر كيفإ بل ساعة، 

الرحالثد مع ؤإنإ مراحل، قهلع ولا رحل، شد لزيارته يمع لر أنه ك،ا 
جدالمق الصلاة فإن فيه، الصلاة ق الأحر لمضاعفة طلمأ ه؛ مجده لزيارة 

الحديث.به صح كإ الماجد، من غرم ق صلاة ألفا تعدل النبوي 
المسجداجين ملثلاثة إلا ل  ١١١٢^تئد ررلا ت عنه فيقول الرحل، شد أما 

٠،؟الأقصى والمسجد هاJا، ومجدي الحرام، 
يسويوالفريعبط. البعيد ذلك ق فينوي ه^، عليه واللام الصلاة أما 

قولهبدليل الدنيا، أقاصي أوق مكة ق كان ومن المدية، ق كان من فيها 
كتتمءا٠حيث، تبلغني صلاتكم فإن عل؛ رروصالوا 

هالنبي فيها رخص التي الشرعية المسنونة الزيارة هي افه عباد يا تلكم 
همالدين الفضلة، القرون ق الصالح السلم، درج وعليه وتفريط، إقراط دون 
المصطفى.١بسنة اكمسلث، عل وأحرصهم وأنقاهم، الأمة أعالم 

كا- معتز وقت، ق للزيارة الرحال يشد كان أنه منهم! أحل. عن ينقل ز بل 
كانتاؤإنإ ~ رجسا شهر ل الزيارة إل يعمدون حيثا اليوم، الناس يفعله 

وقتكل ق عليه صلامم وكانت، ر، نيكيفإ النبوي للمجد زيارتيم 
ارتحلوا.وحيثإ حلوا أينإ وحنن، 

للم، العليه كان ممسا بخير الرمان أعقايج ل الخلم، يأي أن وAيهار٠ثؤ 
النور-عصور 



٨٠^يعسوشوالزائرسقاير.„ 

لمشروعا كان فإ الزمان، احتالف ولو يتعدد، لا واحد الحق أن واعلم 
لأنه؛ كذلك بقي ممنوعا، كان وما شرعيته، عل بقي الفصلة، والعصور القديم 

كإنقول ولكن ايحدثايت،، به تلتمق أن الدين غربة ومن رد، وايحدث محديث،، 
أوئ«>ا<.-بما صلح بإ إلا الأمة هزم آخر يصلح ررلن م: قال 

القبور؟.لزيارة الخمعة يوم نحصيصن حكم ما مزال! 
للمن للزائر تيئر وقت أى 3، القبور تزار أن والمثرؤع لدللئج، أصل لا جواب؛ 

من ١٠لقوله لها أصل لا فبدعة معينة ليلة أو معتز يوم نحصيص أما مار، أو 
•ُ• فهوردا؛ُ منه ليس ما هدا أمرنا 3، أحدث 

موصؤعمستدلا؛حديث، الحمعة يوم ق الزيارة تفضيل إل يدهس، وبعضهم 
إارأ«'م.وكان له غفر مرة جعة كل ق أوأحدهما والديه مر زار ررمن وهوت 

١والمدعات)المن ( ١١٢الدعاء)تصحح واننلر: )١(  تلمس٢(  ٥٨الخاتن)أحكام ( ٠٤
(.٤٢٩إبلمى)

ازببن عبدالعزيز المخ لماحة الحائز أحكام من ١( ١ سلم)A ٢( ٦  ٩٧اليخاري))٢( 
-٢٩٢٧- ٧٤٨٢رقم)فتوى الدائمة: اللجنة وانفلر ٤( اض)ص'آ؛وصه رحمه 

-١ ١ -٢ ١ ٠ -٧ ١ ٠ صأا"-*آآ"-ا• ٩ محلي الدائمة اللجة فتاوى - ( ٨٨ ١٨-٧٧٧٧

ا،لوضوعات( ٤٥الحدية)الفتاوى ٢( ١ -ذكرة)٩ ٢( ٠ المشتهر)١ ( ٢١٦٨الواقع)انفلر: )٣( 
 ;٢( ٤ ^' ٣٩)٣ /U(١ ١ ٠ الأوسي )الكتم ( ١٤٣ ٢ )م الزوائد ( ٣٧٣نزيه)٢; ٦

الضعيفة٤( ٤ ٠ اللألئ)٢; ٤( ٠ الإحياء أحاديث نحريج ( ١١١الدبمات)
٢(٢ الزاخرة)٢ البحار ( ٨٥)٠ الفوائد م ٩( ٥ ٥ الدان)؟/ الروض ٤( ٩ / )١ 

(١٧٦٨/٤.)



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه ٨ ٦

أحباراؤيوردون المور لزيارة الخمعة يوم نحبس عل دليل هذا و.يقولون 
الوالنامات واهية فكلها أحبار من يوردون ما أن عليهم ونرد ومنامات واهية 

الشريعةق وارد فهذا وعظمه ومكانه الخمعة يوم قفل وأما أحكام عليها يبنى 
كإوبدعة منكرأ يعتر \ذثوآ -يا يرد ل؛ التي العبادات من بثيء تحميصه لكن 
بقيام.وليلها بصيام الحمعة يوم تحصيص عن النهي ورد 

ولّىلها ليس القثور فزيارة حطأ وهذا معينة. أوقات ق زيارتيا عن ®النهى 
زارهاق الني أن نت وقد حرج ولا باس لا تزار غ،ار أو ليل من ساعة أي محدد 
وقتاك هنيس ولتقدم كإ صحيح دليل فيه يرد لر للزيارة وقت وتحديد ليلا. 

,الزيارةرآُ. فيه تستحب فاصل 

يعرفعندما البارك الأضحى عيد الفهلرأوليلة عيد ليلة ق الناؤلق بحص ق • 
قبورعل الشّْوع ؤيضيئون الليل ق القبور زيارة إل محرجون عيدأ غدآ أن الناس 

للعنةسبب بامحلل محرم فنل وهذا القبور• عل ليقرووا الشيوخ ويدعون موتاهم 
بدءةُأُ.بالزيارة الحيي ليلتي نحصيص فإن وأيضا هث، اممه 

ابرالقإل مصلاهم من مضوا منة كل من العيد يوم كان إذا بعضهم و• 
أمروهذا الحيي يوم أرواحهم عليهم ترد أهلنا نزور يقولون! والكبير الصغير 

رضوانأوصحايته الله. رسول ذلك فحل هل اممه سبحان باحلل واعتقاد مثتيع 
ذلكأن العامة بحفس اعتقاد والصيثة إليه لسبقونا حيرا ولوكان أجعن عليهم افه 
الأمواتعل العائدة يلزمه الأحياء عل محايدنه قبل وأنه الوش حقوق عفلم أس 

لأبنالحائز )ا(انفلرذاوىفيأحكام 
٢. ٢٩٣،  ٩٢عيبن لأبن الحائز أحكام ق فتاوى )٢(اظر 



٨٧للمقابر... والزاثر للموتى الشيع سيه 

وملالخل وما إثم يلحقني فهل العيد يوم اكرة يذهب إ أنه أحدهم ومألتي 
تركتؤإذا نة المحل اليدعة نحل أن المصيية يعينها الميية هي وهده إ كفارة؟ هناك 

عتدآالقبور انحاذ سغي محلا البدعة يدكر من عل ؤينكر السنة، تركت قالوا: البدعة 
فيها.إلا ياتوما لا مؤرخة أزمنة وق محددة أوقات ق الناس إليها محيتردد 

قالوفاته: من يوما أربعين مفى قبل اجليت قر زيارة جواز يعدم لاعتقاد ا٠ 
بياأمر الرحال، حق ق صنة القبور زيارة أن يعلم أن ينبغي العثبمتن• محمد الشيخ 

بعدالقبور لزيارة ثة بالنأما ~ الله حفظه قال أن إل ~ عنها، مى أن بحد الّكا. 
ولكندفنه، يوم ثال س قريبه يزور أن للإنسان بل له، أصل لا هدا يوما، أربعتن 

؛قرْ عل التردد س يكثر وأن به، قلبه يعلق أن ميت له مات إذا للأنان ينبغي لا 
هداعند يكون أن همه أير ومحمل هث، ائه ذكر وينسيه الأحزان له محدد هدا لأف 

والخرافات^؛.السيئة والأفكار بالوسواس يبتل وربإ القتر 
المقابر.داخل اء بالنالرحال احتلاحل محصل البلدان بعض ق ٠ 
اّ؛ر•إل حفاره ؤإ المتوق محبه مما طعام بصنع بعضهم يقوم بعضها ق و٠ 
علاللام وقننج عليه اليد وضع أ القتر أولمس بحجر القتر عل لضرب، ا٠ 

ؤخمولا له أصل لا ذللث، كل الأوقات: من غتره أو له الدعاع وق-ت، أو الين، 
وتنبيهه،استئذانه الضربح س يقمل. منهم بعضا أن المائي، و.من فيه، مائدة ولا 

سالعمل هزا أن أقول: القتر. صاحي، مصافحة القتر عل اليد وصع من ويقصد 
ولانصر الوهو التوقيف، عل يقف، القرب طريق ق إن المسة  ١٦٢ترد لر التي الثلثع 

٣. ٠٠U-r ٥ عثتبن لأبن الحائز أحكام ق فتاوى انظر 



^^ضوالزامللْشابر... ٨٨

هالخطاب بن عمر قال ولهذا الحظر، وهو الأصل عل الحاكم فيبقى ذللن، ل نص 
يوليس رأ؛ترصول )لولاق الأسود: والحجر 

أنهعنها؛ اض رصي عمر ابن عن ورد وما توقيف. عله اليد وصع أو اشر لمس 
منكر.محضعيف اشر عل يده ؤيفبمع اش،. يأف كان 

وذللئ،به والتمسح تعظيمه إل ذريعة عليه اليد وصع أو اشر لس أن فضلا 
للذريعة.مدا فحرم الشرك إل ذريعة 

محالفتهم.فتجب، الكتاب أهل عادة من هذا أن العلم أهل بعض وذكر 
للمسننؤ؟الدعاء أثناء اليدين قبوررغ هل سؤال: 

ودعااشور زار لما يديه رفع أنه. الأحاديث بعض ق حاء جواب؛ 
القبورزار ا؛)أنه. عنهاممه رصي عائشة حديثف من ذلك، بت، وقد لأهلها، 

يل.يه('أُ.ورفع لهم ودعا 
تاثثراالشر عل الماء لرش أن الناس بعض ظن ربا بل زاره كلما اشر ش ر٠ 

البدعُآُ.من كله هن.ا فإن ذللث، أونحو عليه ي؛رد أنه أو الين، عل 
لأحلاّتحب، إنا الدفن من الفريغ بعد اشر عل الماء رش أن الأمر وواقع 

الرياح.تذروه فلا به التراب يلتزف، أن 
بتراباشر دفنوا ؤإذا اممه رحمه از ببن العزيز عباو الشيح مإحة يقول 

فكله اندراّعن وأبعد التراب تبا يشت حتى بالماء ورثوه حمباء عليه جعلوا 

(وضهما.٩٢٦و٩٢٥/٢(طم)١٦٢/٢)١(اJخاري)
.باز)٥ ابن للشيخ الخنائز أحكام من صححه ق لم مأخرجه )٢( 
.١ عيبن؛٩ لأبن الخاتن أحلكم ق فاوى انفلر )٣( 



٨٩والزائرسماس.. سوس شع 

أوماشر القبر رفع ل والمشرؤع له وبقاء لترابه حفظا فيه لأن به بأس لا هذا 
تيعررلا لعل فال أنه المى. عن ثبت لما نحون فلا كبرا رفعه أما حوله 

.٠١٠٠١مويته إلا مشرفا قرآ ولا ؤلممتها إلا صورة 
أووهوشر ~ شرعا فيه المأذون القدر من أكثر القبر رغ نحون ولا نحرم 

التحريم.وتغلغل الهي عظم الارتفلمع زاد فكلها ~ منه قريب 
بشكلشاخصة أوجعلها ءلاهرها وتعظيم القبور رفع أن ذللث، ق والحكمة 

بلادمن كبرة أنحاء ق اليوم واقع هو كها فتها وبمن ببما الفتنة إل يودي فته ماير 
باضالشرك أنولع من ذلالثج عن ينتج وما ~ بالله إلا قوة ولا حول ولا الإسلام 

؟التوحيد" لحمى حماية الحنيف الشرع مدم بايإ وهدا تعال 
رأتحرأنه التعارت سفيان لحديث، الحمل منام كهيئة القبر نم يأن يتحمب، ك،ا 

هالبي فبر فيه الذي البيت، دخلت، شيبة: \لي ابن ولففل ن،اُأ*. مه الثي قر 
حجر!ابن الحاففل ال فمسنمةُ'" عمر وقبر بكر أب وقر الي. ئر فرأيت 

وأحملوماللثج حنيفة أي فول وهو القبور نيم تالمتحس، أن عل به وامتدل 
حتىنأ ميكون تسطيحه. من أقفل القبر فثنيم الشافحيةُ؛*. من وممر والمزق 

الحمباءوصع ق الشان وهكذا ويرش حصباء عليه وتوضع الماء عنه يرد 
مساحةعن ويتميز القبر حدود تعرف أن لأحل ذللث، إما طرفيه عل والصيبتن 

.٢٠٩ومقالات.ت.وعة"اا/خ'آ/فاوى محموع -  ٩٦٩سلم )١( 
.١٣٩٠)آ(الخارى 

.٣٣٣٤; شيبة ش ابن مصف )٣( 
.yoyjT)ة(ذحابري 



للمقابر..والزائر للمؤتى المشيع تنبيه 

تبمان.ولا يوطأ هلا المتن سور عل جوابه من الأرض 
يشرعأنه ّؤيته(( إلا مشرفا قثرآ ررولأ قوله. من يفهم الماس بعض لعل تسه؛ 

الأرضامتهان ا ممتهنالقبر يصبمر حذا لأنه خاطئ فهم وهدا بالأرض تسويتها 
جابرولحديث بالأرض يسوى لا مميزا ولتكون قر أنه ولمعرف يمتهن لا فحتى 

الأرضمن قبره ورفع نمبا اللبن عليه ونصب لحد له ألحد الّكا. رأن ره 
نحواهي والتي بجابه التي الشرر مثل جعلته أي مويته ومعنى ئبراا"ُ من نحوا 

نحلمولا الصحابة. أكابر عمل فهدا بالأرض ولاطئا نازلأ ولا مرتفعا لا بر ثس 
بالمدينة.متوافرون اليوم ذلك والصحابة محالفا لهم 

٠

,٤ ١ ١ "Y/ مننه ق والبيهقي إحسان ( llYo)Y a١٨/ صحيحه ل حبان ابن 



والرائرللموش الشيع سبه 

حايجيوايت

^لوصإ(وصلأةسودمح

أنوقبل ودفنه. عليه والصلاة وتكفنه الميت تميل يمنة تتعلق نبذة هدم 
الفقراتتهذه نقدم المقصود ق نمآ 

لنفينبض كفاية زض ودفنه عليه والصلاة وتكفينه الملم الميت غل - ١ 
الكافرأما اممه من وثواحا أحرها لينال الفريضة لهذه مود أنه ينوي أن بدلك قام 
السالم.ين.مع دفنه ولا تكفينه ولا تغسيله محوز فلا 

وغره.تغسيله ق يلزم ما يفعل أن عليه فيجب الميت عل مؤتمن الغامل ~ ٢ 
مكروه.من فيه رآه ما يستر أن عليه فيجب اليمن عل مؤتمن الغاسل ٣" 

ألاعنده الحضور من أحدا يمكن أن ييغي فلا التت عل موض الغاسل ~ ٤ 
ونحوه.الماء وصب الميت تقليب ل لمساعل.ته إليه بحاج من 

الوأن والاحترام به الرفق يستعمل أن فينبغي الميت عل مؤتمن الغامل ٥~ 
ذلك.وغر وتعيله ثيابه خيح عند علميه أوحاقدا عنيفا يكون 

يكونأن إلا الرحل المرأة ولا زوجته تكون أن إلا المرأة الرحل يغل لا ٦" 
أنثى.أم ذكرا كان مواء والمرأة الرحل فيغسله منين مع دون من إلا زوجها 

فلايغتسل لر فان للجنابة يغتسل كا يغتسل أن مغ إذا للعامل يستحب ٧" 
عفه'"•حرج 

غمضتوفاته مت، تيقنإذا حتى القبلة إل وجه الوفاة الملم حضرت إذا 

,٤٧٢، ٤٧١عثي٠ينلأبن ايائز أحاكام ي كاوي انفلر 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه  ٩٢

أنبعد مفتوحا فمه يبقى لئلا لحياه ويشد الحر إلا عنده يدكر ولا له ودعى عيناه 
ئلالبتجهيزه الإر٠٠رإع ؤيتحب حميعه ياز بثوب ويغطى ثيابه عنه وتننع يرد 

منإلا بحفر ولا تغسيله حنن ركبته إل مرته من وير لتغسيله بجرد تم يتغثر 
لينتفعوصيته وتنفيد ذمته ؤإبراء دينه قضاء ق الإمراع ؤيحئ له غق يعين 

مريرعل وضعها الحنانة تغسيل عد وينغي الشرعي الغل يغل ثم بثواببما 
يبدأأن للمغل وين الأذى من ثيء ببما يعلق لا حتى قليلا الأرض عن مرتفع 

يرىأن يجوز ولا ينجيه ثم يديه فيغل الوضوء بمواضع يبدأ وأن المبت بميامن 
تنجيتهولدى الضرورة عند إلا غره ولا المغل لا أحل. ها يلمأو أحد عورته 

بإءولحته رأسه يغل ثم الصلاة وضوء يوضئه ثم يده عل خرقة الغل يفع 
ثمالأيسر ثم الأيمن شقه عل الماء يفيض ثم أوأثنان صابون من أونحوه وسدر 
الأخبرق ويجعل أومحع خمس إل زاد ينق لر ؤإن وثالثة ثانية مرة كذلك يغسله 
فحنكله طيبه ؤإن سجوده ومواضع مغابنه ق بعد الهليب ويجعل تيسر إن كافورا 

منويجعل قرون ثلاثة رأسها يضفر والمرأة ذلك حاز واحدة بغسالة اكتفى ؤإن 
]التغابنIه ح\ت؛0لأنم 3أمحإة0ث ؤ تعال قوله لعموم ييمم فإنه غسله تحنأر ؤإذا ورائها 

وجودعدم حالة ق والأصغر الأكثر الحدث من للهلهارة التيمم ضع افه ولأن [ ١٦
بيضأثواب ثلاثة ل الرحل ؤيكفن باّتحإله التضرر أو استعإله عن العجز أو الماء 

محئوضعبعض فوق بعضها يسهل إدراجا فيها يدرج عامة ولا قميص فيها ليس 
الثوبوهكذا يحض عل بعضها يليه الذي الثوب أطراف ترد ثم تلقيا معليها 
قميص3، يكفن أن ومجوز القبر ق العقد نحل ثم الأكفن ويريهل والثالث الثاق 
ؤإزارومقنعة ليع ل أثواب• ة مخل تكفن والمرأة فقيل لفافة أو ولفافة ؤإزار 



ولمقاير.سوالزائر للموتى الشيع تنبيه 

ثمالخد عل فميهس ثم حولها وما العورة عل بالإزار تكفينها يبدأ ولفافت؛ن 
للرحلية بالنالمذكور النحو عل بلقاضن تلف نم حوله وما الرأس عل  ٤١٠٥١١

قمنها واحد كل كفن ؤإن الأفضل هو والرأة الرحل تكف؛ن ثان ل وصف وما 
نمالفاتحة ويقرأ يكبمو الشرعية؛ الصلاة عاليه يصل ثم كفى. يستره واحد ثوب 
المأثورالدعاء بنص حاء ؤإن للميت ؤيدعو يكن ثم البي. عل ويصل يكثر 
ويرماوصغرئا وعاسا وناهدثا ومقثا لخيثا اعقر رراللهم ومنه؛ حن فهو 

عزهتزهه هنا تنبه وثن  ٢٠١٧^عق هأحيه منا أحسه مى المؤ ؤأسائا، ؤد'كرثا 
با^اءؤاعساله مدحأنه ووئع ريه وأكرم عنه  ٠٠٥^١^وعاةه وازحمه له ١^ اللهم الإبجان 
حإّامسدارا وأبدله الدس مى الأيص اتيب م؛ق الخْلاياآكا من والبندوثم دالئلج 

١^١^١١وعداد_، ١^ فتنة وقه الخنة وأدخله روجه من حيزا وروحا أهله من وأهلاحيرا دائه 
لوالل.يهيدعى طفلا الميت كان ؤإذا يمينه. عن واحده لم ويالرابعة يكثر ثم 

لوالديهااُا'ويدعى عليه يصل ءالهلفل بالمغفرة 

كانؤإذا إليه وتضم ل تغفإنما منفصلة الميت أعضاء بعضن كانت ؤإذا 
أهلمن كثير عند يتمم فانه تغسيله يمكن ولا غيرها أو بحروق متفسخا الميت 
دعاءيشرم ولا وكفيه الميت وجه بر-،ا ويمم بالأرض يديه المتمم فيضرب العلم 

ام"-.

رنمفتوى الدائمة: اللعبمة الخ. عله...( يمل ولفظه)واس ١  ٠٧٧ ٩ برقم أخمد ( ١ر 
،١  ٢٣/ ١ ٣ از بابن ضاوى محموع (. ٥١٧٥،٢١٧٧،٤١٤١و٩٠٢٤و٢٦٣٤)

١٤٧، ١٢٧.

.١ ١ ٩ ،  ٤٧٣صن لأبن الخائن أحكام ق فتاوى انظر )٢( 





٩ه 1لمقابر... والناثر للموتى المشيع تنبيه 

اممهبإذن فيشض له قر بحفر يؤمر مرض أو أصب؛ع؛ن إذا الناس عض ب٠ 
له.أصل لا خرافة وهذا 

ئاحرام ذلك وكل أنواعها بكافة ~ اشرة مور ولوعل القبور" عل لكتابة ا٠ 
عليهااوالساء عليهوالكتابة الشور تحصيهس عن راتس اطة رسول أن ليت 

والأدهىوفاة وتايخ اسم من كالألواح أصبحت القبور وبعض عليهاااُ'ُ والخلوص 
وهذاالفلأل فلأن ارحوم أو له المغفور القبر عل بعضهم يكتبه ما ذلك محن والأمر 

الأولالحملة لأن افه( رحمه يقال! ؤإنإ للميت المرحوم قول نحون )لا اممه عل تأل فته 
يعلمها''*.هوالذي بحانه الله بل الحقيقة يعلم لا وهو القائل من إحار 

منهيالقبور عل الكتابة الله رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ ساحة يقول 
الكتابةأما قبره عل يكتب من لبعض الفتنة من ذلك ق نحشى لما نحون ولا عنها 
شبهاحا لأن تركها عندي والأحوط ثيء ا فيهيلغني فلم اشرة حائط عل 

الوفثق•ول واش الوحوْص• بعض من المور عل بالكتابة 

ليكسها وبعضهم ه ؤ القبر عل يكتب وبعضهم 
وأيضااتكتا؛ة عن النهي لورود إزالته نحب وحرام منكر وهذا التعزية ل الحرائد 

مهلمئنة'؛*.نفس أنبا أدراهم ما 

.٣١٦٤حبان ابن  ٣٣٣٩; أحد ١ ٠  ٥٢الترمذي  ٢٣٢ ٦ داود أم )١( 
المدورشرح انظر  ١٤١آ/ الدائمة: اللجة ناوي الدائمة، اللمجة ( ٦٣٦• وفتوى) )٢( 

.١٦٣-١٤٢ص

٠• /  ٠١٣تمعة)م(محموعذاوىوطالأر،   ٠ Y - ١XYY-YY  •-٤٢.
.٣٤٣،  ١٨٩لأبن الحاتز أحكام ل فتاوى انظر )٤( 



والرائرللموتى الشيع تنبيه 

عليهامكتوب صغ؛رة لوحة قر كل عل تجعل أن الناس بعض قترح ي٠ 
فيدخلالكتابة، عن النهي لورود بجون لا وهذا الفرت هذا ق الدفون اليت اسم 

صاحبهقبر يعرف أن الشخص إمكان وق القبور، عل الأّإء كتابة للثح ذق 
التقدم.عثإن لخدينا أونحوه بحجر 

اوتطينهوزخرفتها ونليْلها ونحوها بالوية وصغها القور مثص جب٠ 

ولارخام ولا بصة لا ا وعليهونقشها وتشيدها وتزؤيقها وتلوينها وطنيها 
يقعدوأن القبر نحصص أن افه. رسول ءامى  ٠٩٧ لم مصحيح وق بعثرها 

عدهوأنيبنىس'''•
العوامرأى وكلمإ وتقدسها القبور الغلووتعظيم أنولع من نهمع ذللث، ولأن 

القبورعل المجامر ه حولسطعت، وقد والرج والمر والثناء الزخرفة تللثؤ 
القثورلهذه تعفلمإ قلوبهم وتمتلء فيجلونها سلث، ولا القبور لهذه افثدمم اهتريت، 

إلا؛اش"ُ.ولاقوة حول لعبادتهاولا غثرهاممايزدي عن 

بعضولعل الإسلام بلاد من كبر ق الذلاهرة هذه انتشار له يوسف ومما 

هئثهمشجدا لثت،غدى> عنؤأ ؤهألآئمت> بقوله• بالبناء بمتح الناس 
صنيعهممن والتنفير العسب، سبيل عل هذا أن باختصار والخواص، ٢[. ١ ]الكهف; 

.؛/٦٨ءرأويزاد للنائي لفظ وق )١( 
٢رقم ومقالات ناوي وانظرمحموع )٢( 

—١ ٢ —٦ ١ ٠ —٦  ١٠٥— ٥٥—  ٥٤\ا الواتمة; اللجتة فتاوى ~ الا.اومة اللجتة ( ٤٠٤—٨ 

اوأحكامها أنواعهالقبور بيع وانظر ١ ٢ ٠ — ١ ٠ ٥^٩ المدور ثرح انظر  ١٢٧



٧٩ والزائر للموتى الشيع تنبيه 

أعلمهو والذي إليه أزلت الذي والبي. والتقرير، الرصا بيل عل وليس 
أنفرصنا ولو ذلك فعل من ولعن بل احي مالقبور انحاذ عن نم بتأويلها الناس 
بلمحالفته نحز فلم مانا. قد قبلنا للشرائع ناسخة فشريعتنا قبلنا لمن حام ذلك 

سعند المستحسنة والعادات القديمة الشراغ من حالفه ما وزك اتثاعه الواجب 
ُ•أه'ه اش رسول هدي س أحسن هدي ولا اممه ثممع من أكمل لا لأنه فعلها 

الأمواتا فيهدفن التي فالأرض محوز لا وهدا القابر ي الساكن ناء ب• 
غنيالنفسه ماكتا فيها يبنى أن لأحد فليس الأموات ص فيها دفن س عل وقف 

اممهوأرض بائدة كانت ؤإن الخاصة للمصلحة فيها يتصرف أن ولا فقثرا أم كان 
وماالحلال من ه ليتيسر ا مالسلم فليساإلأإ كثيرة المن الحلال و٠لرق واسعة 
ؤهوهديذةرتْاه بجعلأد' أقه ؤوسيتفي عليه اممه حرم ما وليجتب أكثرها 

وآلهمحمد نبينا عل اممه وصل التوفيق وباش م[ُآُ. — ٢ ]الطلاق: ه بمثسب لا حنث 
وملم.وصحبه 

أونحاريا مشروعا علها ؤيقم مقثرة أرض عل يتول بمن فكتف أقول؛ 
باممه.إلا قوة ولا حول فلا مكنيآ 

ابرالمقمحترق فإصاءة القبور عند المصابيح ووصع ؤإصاءتيا ركبها ت٠ 
المؤقتةللاصاءة الوماو امتعإل؛عقص وأما يجوز لا مستمرة إصاءة ومداخلها 

الشخصمإحة يقول به باس لا فهذا ونحوها اليدوية كالمصاببح ليلا الدفن عند 

للمعلمىالقبور عل البناء رسالة وانفلر ١( ١ X ص باز ابن التوحيد )حراسة من محممرا )١( 
المطري.تحقيق 

\،صبمحلي الداسة؛: اللجة فتاوى -( ٨٢رقم)٠ فتوى الداثمة: اللجة )٢( 



للمقابر...والرائر للموض الشيع ليبيه  ٩٨

رسوللأن محرز لا القبور عل والأنوار الرج وصع اممه: رحمه باز بن العزيز عد 
كاكوإذا ُ• ُ*رمج والاجد المعاليها وا.كخذين القبور زائرات ررلعن اممه. 

لهمتضيء الحاجة عند لمة وصع ؤإذا بأس فلا بقربيا يمر الذي الشارع ق الإصاءة 
باس"'.محلا الغرض لهدا معهم براج أوأتوا الدمحن عند 

التيالأنوار يومحدوا أن يمكن البارات نمدهم الضرورة الناس وجد إذا 
•معهمُم مراجا محملموا أن ويمكنهم الأمر لهم ويمحن فيها 

هومحاشر أوإيداوْ عليه التعدي محوز لا محرم فهو قره ق الميت وصع إذا 
ثيءعلميه يرك فلا نة المبه جاءت ما الحرمة س فيه لم وللممالميت الملم بيت 
يؤذيبإ محاور ولا عليه يتكأ ولا يداس ولا يوطأ ولا بالاتفاق لنجاسات اس 

قاحترامه ة بمنزلفره ق الميت فاحترام الخبيثة والأطل الأقوال من الأموات 
تنزلوعلميها ومنازلهم الموتى ديار هي فالقبور الدنيا ق يسكنها كان التي داره 

ازلالنهذه فإكرام الرحومين منازل فهي محنهم عل والفضل ربم من الرحمة 
لغرضإلا المر نس محوز ولا ظاهر• هو ك،ا الشريعة محاسن تمام ص واحترامها 

القبلةلبر أووجه كفن أوب يغل ولر دفن إذا كا راجحة ومصلحة شرعي 
علميهيصل ولر يدفن كأن فلا أمكن فان استا-راكه يمكن لا وأن يتغير ألا بشرط 
أنباس فلا الميت دفن ثم اشر ق أومظع مال مقتل إذا دفنه. بعد علميه فيمل 

يمكنلا ؤإلأ نبس غير س لإحراجه  ٤٣١فيه ممهل الذي الموضع ق التراب محقر 

أبوداودآ*ممآّآ٢ ٠ ؟مالمائيّآ£ ٠ الترمدي  ٢٥٩٨)ا(1حمد 
)آ(محْوعفتاوىوثالأتبما/؛؛آ-ه؛آ.

القيد.القول عشمن ابن )٣( 





للمقابر.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

عنيبعدوها أن الواجب ومن محوز ولا مكر فهذا القبور عل المارات نتكون أن 
يمتعبإ ويرها نتيبمر ؤإدا قبور فيها ليس مليمه محلات ل تكون وأن القبور 

نبمىولهذا وميتا حيا محترم لم الملأن وأملم أحوط فهو وامتهاما امتطراقها 
.٠ عليهاُ يقعد وأن القبور إل يصل أن النبي. 

ترفعلا أن والأول وصيانتها حمايتها لأجل المقابر عل الأسوار بناء فيجوز 
اأهلهعل لام والتبا والاعتبار القبور مشاهدة عن المارة نحجز بحيث الأسوار 

عبثمن حمايتها جهة من أيضا مصلحة ذلك وق ممبمرة بانبما يعلمون لا لأمم 
كانتإذا المثتل.عين أفعال من ا حمايتهجهة ومن عندها أو القبور ق العارث؛ن 
وقحديد بشباك باقيه ويرير سير يقدر ور المن يبنى أن ويمكن للناس مشاهدة 

علميهاُ**•المارين وملام وحمايتها القابر صيانة مصلحة ين جع هذا 
ؤإلقاءعليها المواثي مرور بل القبور وعل المقثره ق الماشية روث صع و• 

يفعلهكإ وذس ا: فيهالحاجة وفضاء القابر ق أوالتغوط والزبالة القاذورات 
فاذىفيها لحل أو مقرة نمور الحاجة قضاء حضره إذا له حلاق لا س بعض 
نملأوأحصف يف أومحمرة عل أمئي ررلأن قال ونجاسته، ينتنه الموتى 
حاجتيقضيئ اشر أوسط أبال وما لم« مقير عل أمثي أن من إل أحس، برحل 

العورةكثف كقبح المقرة ق الحاجة قضاء هح أو أي! وق(ُم الومط أو 

•٣ ٥ ٨ / ١ ٣ متنوعة لات ومما فتاوى محمؤع ( )١ 
)آ(أحكامالمةابر،مه؛.

؛٥٠٣٨)الحامع صحح وهوق ( ٤  ٩٩/ )١ ماجة ابن )٣( 







١٠٣للمهابر.„ والناثر للموتى الشيع سبيه 

وهداوالصلاح الولاية عل علامة القبور عند الأشجار نبات أن اعتقاد ٠
الشيحسإحة ؤيقول والواغ والشاهد العقل نحالفه كاسد ورأي هامد اعتقاد 

الصالخ؛نقبور عل ينبت والشجر باطل ظن ذلك بل افه؛ رحمه باز بن العزيز عد 
حلافيزعم من بقول الأغرار عدم وينبغي بالصالحن كمحتص ولا والطالحن 

المستعانُا*.وافه الباطالة العقائد وأصحاب المنحرفن من ذلك 
المقابر؟من الؤذ؛ة الأشجار ^ ٥٥نحون هل مواوت 

بعضكان إذا أما الشوك. ذات سيإ ولا الزوار تؤذي لأنيا قطعها يبغي جواب• 
قلما مطلقا قطعها نحب فهدم بزعمه ول قر عل تنبت لأما الركة يعتقد العامة 

الموتى"'.ي والغلو الشرك وسائل إزالة من ذلك 
فإنالإطلاق، عل صحيح غر كلام وهدا الضر(ت ل )الصيق ولهم: ه• 

ذكرلالمسالم ينبغي فلا قره، ق له يوسع فإنه المؤمن أما الكافر، عل يضق القر 
ذلك.بخلاف والأمر أحد، لكل حاصل اشر صيى أن توهم التي العبارة هدْ 

واحدحديث ق يرد ول؛ لها، أصل لا يدعق وهي القبور عند القرآن راءة ق٠ 
مرةمنه شيئا ولا القرآن قرأ أنه. صحيحا[ يكوف أن عل قفلا ~ ]ولوضعيفا 

للماصوتعاليمه للقبور ه زيارته كثرة مع القبور، عل كلها، حياته ي واحدة 
لاماليقول أن أحدهم؛المقابر م إذا ه أصحابه يعلم كان. بل زيارما، كتمية 

الوارد.

رسوليا لح؛ أقول ، رركيفقالت،: أما الطويل عنها اطة رضي عائشة حديث، وق 

٠.٢ ٤ / ١٣متنوعة ومقالات فتاوى محمؤع )١( 
.٣٦٢/ ١٣سرعة ومقالات فتاوى محموع )٢( 



للمقابر.,والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الستقدمناطه ؤيرحم والسالمإن، الومين اان؛ارمن أهل عل ارالثلأم ت قال اش.؟ 
للأحقون،اُأ*.بكم افه ثاء إن ؤإيا والتأحرين، منا 

ول. ١٠اف رمول ملة وعل اف يم  ٠٠لخدم ق الميت وصع إذا وكان. 
.٠٢٠افه((رسول سنة وعل اف بم ٠٠رواية 

لهوملوا لأخيكم، تغئيروا رراصفقال! وقفج الميت، دفن من مخ إذا وكان 
اثت،،ظهالآنلأل،اص.

أحدولا هو لا آية، ولا سورة قرأ أنه. عل دلالة الأحاديث، هذه ق فليس 
هوالمشرؤع وأل الأن. الماس بمص ذلاكإ يفعل كإ اشر، عل ه صءحابه أس 

قله أصل لا ا ممالقرآن فقراءة القرآن. تلاوة لا والاستغفار، لام والاكءاء 
لوإذ مشروعيتها، بعدم تشعر السابقة المسألة ق المذكورة الأحاديث، بل الستة 
اللهرمحي عائشة سالتثه وقد ميإ لا أصحابه، وعلمها لفعلها.ؤ مشروعة كانتح 
قشهاالشور؟ زارت إذا تقول عنا - إليه. الناس أحب من وهي - عنها 

كانت،القراءة فلوأن القرآن، مى أوغجرها الفاتحة تقرأ أن يحلمها ولر والدعاء، الملام 
قتقزز محوزكعا لا الحاجة وقتؤ عن البيان وناخر كث عنها، ذللث، كتم لما مشروعة 

ل؛فإذا إلينا، لتمل ذللث، من شيئا علمهم ولوأنه. بالكتيان؟، فكيف، الأصول، علم 
يقع.لر انه عل دل، الثابتح، ني باليقل 

)ا(سالم)؛^،(.
)أ(الترْذي)ب1\<(.

)مأ(أمداود)'آ/هالإ(.



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الشيطانإل مقابر، بيوتكم تحملوا لا  ١١قوله.ت المشروعية، عدم يقوي ومما 
المرة،اُاُ.صوره فيه تقرأ الذي اليتر من بممر 

علحض ^، jjiiشرعا، لالقراء٥ موصعا ليت القبور أن أثار. فقد 
قار أثكإ فيها، يقرأ لا التي كالقابر جعلها عن ونص اليوت ي القرآن قراءة 

مناجعلوا  ١١ه وهوقولأيضا للصلاة موصعا ليت أتبما إل الأخر الحدين، 
للمح—دبمث،هث اممه رحمه البخاري وترجم ،؛"٠ قبوراولاثتخدوها بيؤتكم ل صلاتكم 

كراهةيفيد أنه إل به فأشار اكابر( ل الصلاة كراهية )باتحح ؛ بقو١١٠بص صل 
المقابرق القرآن قراءة كراهة يفيد قبله، الذي الحديث فكذللث، القابر ل الصلاة 

ولأفرق•

الذيالنبي. أمر لما قبورهم عل ويقرأ الأموات، لفع يتل القرآن فلوكان 
ؤإنإكالمقابر نتكون لا حتى البيوت ق والقراءة بالصلاة رحيم ؤ رووفهو؛الومن؛ن 

للصلاة.ولا القرآن لقراءة محالآ ليست، القبور لأن تبمذا أمر 
وأتءاءبالأمة ورحمة الثواب، ي رغبة لأصحابه لفعله مشروعا كان ولو أقول 

تنوكود ئآآً==ثتتر  J_iؤ بقول،ت تعال وصض، كإ فإى، اللاخ لواجب 
هرجة تءدف الثؤين>رك< ءثًطم حزبئ محك ما عبو عر؛مح أذمءه؛ظم 

]اكوة:حآا[.

مثروعُ'ّ.غجر ذللث، أن عل دل أسابه وجود ْع ذللئؤ يفعل لر فلمإ 

)ا(مالم)ا/ا،م>ه(.
(.٥٣٩/١الم)(م٢٥٦/١)٢(الخاري)

.٤ ؛-ا، ص؛ محليا، الدائمة اللمبمة فتاوى ؛( Aro-Ynrرقم)؛■قوى الدائمة: اللمبمة )٣( 





١٠٧للمقابرى. والناثر لل4وتى الشيع تنبيه 

للحديثالصدقة وهكذا ينفعهم، وأنه السلمين من للأموايت، الدعاء شرعية 
عللأموات يقرأ ْن به يمتاحر الذي بالمال يتصدق أن الإمكان وق المدكور. 

البدعة،من بادله لمم ؤيالمال حذا الست، منضر المستؤ، لهذا ينمة والمحاؤيج الفقراء 
وأظنهاتوص، ولر ماتت، أمي إن افه! رمول يا ت قال رجلا أن المحيح ق بت، وقد 

.٠١٠٠١ارنعمقال! عتها؟ تصدقن، أحرإن أفلها لتصدقمت،، لوتكلمت، 
وقدوالعمرة، عنه الحج وهكذا تنفعه، الست، عن الصدقة أن . ذير1، 

القرآنيتلوله كونه أما ينفعه، الدين قضاء وهكذا بذللمثؤ، الأحاديث، حاءيتح 
له،أصل لا كله فهذا تهلوعأ، له يصوم أو له يصل أو له يبمديه أو له ويثوبه 

منروعا'ا.غثر أنه والصواب، 
فتوىوالإفتاء، الحلية للبحويثج الدائمة اللجنة أجابت، الخواب، هذا وبمثل 

ضه/؛/ةاةاهبرقم)ماه(في->خها/؟ا/؟،ةالأ•.
اطلخت،فقد وبعدت بحده... نمي لا من عل والسلام والصلاة وحده ممه الحمد 

فضيلةمن العام الفتى سإحة إل ورد ما عل والإفتاء العلية للحوئ، . اللجنة.. 
اركبلهيئة العامة الأمانة من اللجنة إل والحال بالمثرز الكبرى الحكمة رئيس 
نصه:ّ>الأهذا فضيلته ال وقد ام. ٤  ١١٣;Y/ ٠ وتارخ ( ٣٤٧برقم)العلمإء 

ق١(  ٦٢برقم)الحكمة هذه من الصادرين الصكن صورق لمإحتكم ررأثفع 

ام)آ/ا"ا،ا"(.)ا(اوخاريرا/؟أ؛(ء
)آ(محموعكاوىوثالأنإمضعة)ث/«؛م-اةم(ب

البحوثمحلة وانظر الثوادق، صفوُتط حمع ١( -٨٣ ١ اللجة)ص٧٣ ضاوى انظر )٣( 
اغ.رحمه باز بن العزيز عبد الشيح سياحة للشيخ ١(  ٩٨؛/ الإسلامية)٦ 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه  ١٠٨

،\،مامحولويضاسمراتا/ ٠ هّآاه،ورنم)هاىفييم 1/1ّآلإ/
الولؤيدكر ص كل جزأين وكذا القرآن، من معتنة سورة قراءة تجا؛ما صمن ومن 

ويطلبتركه من وتحؤج وقته لفق الومحما مرط حمب يذلل القام متهلع يلا انه 
إيمعله وهل عنه؟ بذلك يقوم من استئجار له محوز وهل بدل؟ لدلك هل إفتاءه. 

 jعلكم((.واللام بالإفادة التفضل آمل لذا اس؟. الدة القراءة ركه ت
غلةمن حزءا الواقف مرهل أن بأجات! للامتفتاء اللجنة دراسة وبعد 

هوولفره، له أو للميت ثوابه وتبمدي القرآن من جزءأ أو المانحة يقرأ ش الوقف 
ورودلعدم لأموات؛ —ا ئواح يبدى لا القرآن قراءة لأن مرعي؛ غر مصرف 

منيعتبر لا المذكور الشرمحل قاف لذا العلياء، قول أصغ ق هدا بذلك، النص 
لذلكالوقف من المخصص الجزء فيمزق وعلميه الشرعية. الوقف، مصارف 

ه"'.جنومن الواقف، مقصد إل أقرب هذا لأن الحمية القرآن تحفيظ لدارس 
وملم.وصحبه آله وعل محمد نبينا عل اممه وصل التوفيق، ول واف 

وإليهاوعندها اجلقابر ل لصلاة ا٠ 

؟Kajولا فرصا لا ا إليهولا عندها ولا المقابر ق الصلاة تمح ولا نحون لا 
ل،يألأوغر حائلا كان إذا فيها ذم ل؛ التي العامة المرمحة الصحيحة للأحاديث، 

ففيمتمددة. لئج؛أمالسس، ذلمؤع فإنه القبور عند الصلاة ل التنديد فيها والي 
■محلأللصلاة.ليست، المبرة أن بين بعضها وق ؤإليها، فيها الصلاة عن النهي بعضها• 

مشابمتهم.من والتحذير المولتؤ فراش وهوعل احي ماتحدها من لعن بعضهات وق 

وزارةنمدرها التي العالل ومحلة  ٣٩~  ٣٦٥ص وأحكامها أنواعها القبور بيع انظر 
.١ ٠ ١ — ٥ ٠ ص المدور وثرح  ٧٦— ١ ٠ / ٧ العدد بالملكة الخل 
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الممرحباض•بعضها؛ ول 
افهراهائل والحإم«''ر. اكرة إلا مجد كلها رءالأرض الأحادث1 هده من 

الصلاةعن ررنيى الشور،،ُ'أُ. إل تصلوا لا  ١١''. مناجد،1١٠ثيةائهم قبور انحدوا البهود 
وانحللا  ١١ةبورأاا'ً'• تتخذوها ولا بيوتكم ل صلاتكم من رراجعلوا القبور®'" ب؛ن 
يايموز امحدوا زامحازى البجوذ اف ررلس إليها®'". تصلوا ولا الشور عل 

منحدا®'٠ُ.يتحد أل أحشى أق عمن قتره لأبرروا دلك ولولا مالئ منء>ئا 
ألامناجي وصالحيهلم محثوزأيائهلم يتخدوو 'كائوا هبلكم كان من ررألأنإو 

الموزملاقمحدوا 
الخْلاببن عمر فرآف م، من قريا أصل رركنت ،؛ ه؛LJمالك بن أنس وعن 

.٠٩®'الفمرأ يقول1 أحبه وأنا مإء الإل بصرى فرفعت، الشر. الشر قال! فه 

وأحمد( ٧٤)٥  U-0وابن ٤(  ٩٢داود)وأبو ( )Y/( ٣١٧الترض)أخرجه ١( 
مآا/،ا"بم(واينحبان)هبما-ا(.)٣! 

(.٥٣(سلم)•٤٣٧الخاري)٢(أخرجه: 
١(. ٦٧٦٤)أحمد ( ٧٦المائي)٠ ( ٩٧٢)،الم أخرجه: ٣( 
(.٠٢٧ )ص لأuن الحانز أحكام انظر ٤(.  ٤٣، ٤ ٤ ٢ ، ٤ ٤ المزار)١ أخرجه: ٤( 
له.واللففل ( ٧٧٧لم)م٤( ٢ ٠ / ا المخاري) أخرجه: ٥( 

(١٦٧٦٤٠(أحمد)٧٦٠(الاش)٩٧٢اJم)٦(أخرجه:م
(.٧٠٣المسائي)( ٥٣١لم)م١(  ٣٣المخاري)٠ أخرجه: ٧( 
المحريم.يقتفي وهل.ا ( ٥٣٢لم)مأخرجه: ٨( 
ويتخذالحاهلية مشركي قبور تنبس هل الصلاة)باب ق محتمرأ معلقا البخاري أخرجه ٩( 

مسننالق والبيهقي ( ١٥٨١رقم: ٤ ٠ ٤ / )١ الرزاق عبد وأخرجه مجدآ(. مكاما 
صحيخ.وإسادْ ( ٤٣٥الكرى)٢; 
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نسهمعنه نياهم ما ه الصحابة عند المستمر من كان أنه عل يدل وهذا 
ل؛لعله فإنه جوازه، اعتقاده عل يدل لا ه أنس وفعل القبور. عند الصلاة من 

فهتي.فهتيثنته عمر نبهه فلثا عنه، أوذهل نر، أنه يعلم أولر يرْ، 
الحديدة، juفرق فلا القثرة وأما افه رحمه تيمية ابن الإسلام شخ وقال 

الأرضوبتن بينها يكون أن ، juفرق ولا تنقاو_،، إ أو تربتها انقالب«تا والعتيقة، 
نوراتحدوا الذين لعن س الحم، ولأن الحلة وعموم الأمم لعموم لا؛ أو حائل 

النهيعلل فمن وبالحملة تنجس، لا الأنبياء قبور أن ومعلوم احي، مأنبيائهم 
النبيمقصود عن بعيد فهو خاصة الربة بنجاسة اكرة ل الصلاة عن 

.٠١(('النجاسة أوصاف فيه ثظهر حر طام المقبمرة ءوتراب الإسلام; سيخ قال 
وقارعةوافلزبلة، الجزرة، والحإم، والقبمرة، الإبل، رأعطان المواضع رروهده وقال: 

تعبدآ.الهي يجعل وبعضهم المحامة، مظنة باما الفقهاء بعض يعللها قد الئلمريق( 
عندكالصلاة الئرلثؤ، أهل مشاببة العثة تكون فتارة ختلمفة، عللها أف والصحيح 

ذلك(ُ",لغر وتارة الإبل، كاءهلان الئياطين، ماوى لكونبما وتارة القبور، 

لأنصحيحة؛ غر فملأته نر إل أو مقرة ق تهلوعا أو فريضة صل ومن 
الصلاة.عن خارج ثيء إل لا الصلاة ذات، إل عائد الهي 

وماالشرك، إل ذريعة القبر إل أو المقبرة ق الصلاة أن ذللث، من والحكمة 
الشرك.إل تودي ريق كل ط قد الشارع لأن مجرة كان الشرك، إل ذريعة كان 

)ا(محموعالفتاوى)اآ/اآّآ(؛
)أ(محموعاكاوى)أآا/خها-ا،ه
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ثمائل والوسالذرائع ل أولا فتبدأ الدم محرى آدم ابن من بجرى والشيْلان 
الغايات.به يبلغ 

عندالملأة ررولأن ^؛٠! اممه حففله از ببن عبد.العزيز الشيخ محإحة وقال 
الثركاا'وسائل من القراءة ونحرى عندها والدعاء القبور 

وكلاما، أوإليهاكرة 'ق الحنانة لغثر الصلاة أجاز من مع البتة دليل ولا 
دليلغر عل البس التقليد إلا هو إن ولكن المع، ل صريح كله ه الصعلفى 

كذا...ام... الإمقال فيقول! اممه رمول قال نقول؛ ذللثح، من %لئ اممه عافانا 
ماء.المن حجارة تصيبنا أن نخشى كذا. العالم دليل ونص كذا، الذهب، ول 

ادةللعبفالساحد احي، المعن متعدة اكابر يجعلوا أن لمجن المفحل 
الملمان"ر.لأموات تكون والفائر 

ئور؟•فيها التي الماجد 3، يصل هل موال؛ 
اليهودلعن الرسول. لأن فيه؛ يمل لا جر قفيه الذي المجد جوامحبط! 

'.مساحدُأنبيائهم قبور اتحذوا الذين والنصارى 
فيه؟.المسلم يصل فهل البالي ل هوالوحيد مر فيه الذي المسجد لكن إذا سؤالت 

يجدلر إن بيته ق أو غجره ل يصل أن وعليه أبدآ، فيه لم الميصل لا حواُب،! 
إنالسجد ق الذي القجر نبش الأمور ولاة عل ويجب القبور، من ليأ ٌدأ جم 

أل٢٣-•٢٢٩/١٣ذاوىومةالأت٠تنوئتمحموع ( )١ 
(.٣٨٧)Y/ الل.اتمق اللجة فتاوى ٥( ه-ا ٠ )Y/ فوزان ابن الدرب، عل نور )٢( 
محلل!الشويعر حمع! متنوعة  ١٣محلي! الثويعر جع• متنوعة ومقالات فتاوى محمؤع )٣( 

.yTT/\r^Uآاسوعة 
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المجدوبين بينه أو بعيدأ، اشر لكن إذا أما اشر، إل الصلاة تصح ولا محرمة، 
أهبه'أُ. بأس لا فهذا إليه، يصل لا أنه ويعلم ثاؤع 

والمحالفات!البيع س تميم ما كل س والأمر والأشر والأطم الأدهى و٠ 
بتراماوتمرغ وتمل حم وترك وتور وتمسح الأموات ل غلو من محمل ما 

عاليهاالسنور ووضع الأضرحة وتشييد واكامات احي والماب القبوبناء 
و.والنبي الشرك ائل وسس ذللث، وكل عندها والمجاورة والإهامة والعكوف 

احيا،.مأنبيائهم نور انحدوا والمارى اليهود عل اف ررلعنة ت يقول 
التيالشديدة الحمى آلام اّى ويقالويت، —كرات ٠٠٠وهويعان( . الٌم، 

إلالشت، عنه سري فكلمإ بعده، من أمته أمر عن يغفل ب ذلك ومع أمكنه... 
نلاحفلوهكذا عليه، وسلامه اض صلوات الفتن س وحيرهم ونصحهم الناس 

يضعول؛ اذة فولا شاذة يترك لر كلها أمته أمور عل حرصي الله. رسول أن 
حتىالشر س وتحذيرهم الخثر إل وتوجيههم أمته لصح انتهزها إلا به تمر فرصة 

١۶١حرج أق  حالهمعليه سيكون ما ؤإل أمته إل منصرفا همه لكن وأمدها ت  ١١
أثدؤ هأث1 الله وصدق ه هووأمي بأي عمره س دقائق باحر وهويمر بعدم 

عثاءظمماعنقز عثه أثيهظم تى . رسولثثءءيتظم 
[.١٢٨]التوبة:ه قصر رءوف 

بشدةمحس فاحذ بخيثر ألكه الذي الم وانتقص ؤيزيد يشتد الوجع وهلفق 
وهوكذلك:فقال عنه كشفها اغتم فإذا وجهه عل له حميمة محنرح قد ولكن أك، 

١ ٢٢٨—٤ وأحكامهاص٨٥ أنواعها القبور بيع وانظر ١ ٠ "٨ ص١٠١ الصدور ثرح نغلر اا 
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توافرترى وأنت لهم، الستبصرين وتبصر الماصحن نمح رغم منها يتزيدون 
بثيءاهتم ما ه الرسول إن بل ذلك؛ عن والهتم، اكحدير ل وبوما الصوص 

نرىنزال لا هدا ومع أمته، فيه تقع أن الخطر الأمر 7أذا كاهتإمه موته مرض 3، 
علالأمر يقتصر ولر ومنافح؛ن، ودعاة أئمة لها مع ونوانتثارا قبولأ البدعة لهده 
لهايشد وقبلأت ومعابد مزارامحت، القبور هده انحدت لقد بل القبور عل البناء محرد 

كإلها ؤيجد ؤيصل المدور لها وتقدم الذبائح عندها ويتحر تبا ويهناف الرحال 
عزالخالهم، دون من الخلوفون فيها ويدعى ويلتجا ويلجأ وعلا جل طه يسجد 
اتحطابويكب منهم والنصرة والعون اليد ويهللبا تبم ويستغاث وحل 

عظمالمي الناكرات أعفلم من وهدا الأضرحة لأصحاب والحاجات الثاكاوى 
أنهك اطه ال فنصررها وعم بلاؤها وطم حعلرها وبان حطبها واشتد شرها 
الرحى•هذا من منهم ابمل، من وقلوب المسلمن بلاد يطهر 

القثورعل بض حتى الصالحين وغير بل الصالحين قبور عفلمتا لقد أقول! 
ومماهلث، اش إل إلا صرفه محوز لا مما ذللثج وغير والقدر للدعاء مواضع واتحدت 

فتسمعهم~، باش والعياذ ~ هث باق والشرك للكفر موجس، فعله أن ق نحتلف لا 
الحاجات،وحصول المنان ودفع الكربان تفريج وصائل وناح صائح بين ما 

وليلكدينهم من جاهلية ق الملمون فأصبح للإسلام، الغربة لري إنلثح حتى 
بدينهمجهلهم بسسبا أعداءهم عليهم اش وملعل غربتهم وعفلمتا حالهم عظم 

لمينالمعل البلايا أبواب فتحت ما اش فو العفليم، الأصل هدا 3، وتفريطهم 
أنوهوشهادة العفليم، الأصل هدا تضيح بسبب إلا عليهم الرزايا عفلمت ولا 

ضعفلما مواه، إل اف حق من ثيء صرف، بعدم اش وتعنليم اف، إلا إله لا 
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والدلة،المغار وأصا-يم مكانتهم افه عند هاذت، العظيم الأصل هذا لمون الم
لأصلتضييعهم سبب فومم؛ وتبدلت حموعهم، وتثنت كلمتهم، ونفرت 

القلوبق غرمه عل والحرص به العناية ينبغي الذي الأصول أصل وهو دينهم 
بالإصسلأمالتسمي أصيح فادا واثب، المن وتنقيته وتصحيحه إليه والدعوة 

فإغيره، ويسأله بغار0، ويستغسن، اممه، لغير يذبح وهو الله® إلا إله ®لا يقول• 
وزكىض الهار وصام الليل رحل قام فلو هث ف عبادة من العبد هذا أبقاه الذي 
ليلةكل القرآن بمم وشرائه بيعه ق أمينا محنا واًالآ بوالديه بارآ وكان فه وحج 

أوينذر أو ؤ ي3لوفأو يدعو أو اطه لغير يذبح ولكنه كالحبال أحرى أعإلأ ؤيعمل 
كاباؤللمة حابطة وهي شيثا افه من عنه تغني، لا وأحلافه أتماله فان اممه لغثر يجد 

تعال؛وقوله [ ٦٥ه]الزمت نيغن 
ّتاااء1لمحالت،! عائثة وعى [ ٨٨لالأنعامت ه سلوة عنهدمآكافوأ لنث ؤولوأثر،_أ 

ذاكيل اكن نشأ اوحأ مل اياهؤ ل كاذ يدغاذ ان اض: زتوَل :ا 
ا،رآُ.الدين يوم حطثي ير اعفن رب يوما يمل لمْ إثه يثنه لا  ١٠الئثافحه؟ 

حميعوهكذا مشرك لأنه ذللئج ينفحه أ اكن للممهلحأ لرحمه واصلا كان أنه فْع 
أصل-أي الأصل هذا تضيع أن شك فلا المشرك، من تقبل لا الأعإل 

لذللث،وآخرمم؛ ودنياهم دينهم ل العفليم البلاء هذا السلمان الوحيد—أوريث، 
قريبوهو الموت مرض ق كان الذي ه، بالني ناسيا به يعتني ما أهم من كان 
علالحرص عل يزكي لربه ؤلقائه فراقه ساعة دنت، وقد الدنيا عن الرحيل من 

الم)هأمآ/؛اآ(.صحيحم
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لقضه،واكوسل لهدمه الدريعة ق سببا كان من كل ويلعن العظيم، الأصل هدا 
مدامحففلوا أن ؤملته طريقته ويخ سنته بأهل نحري الني من هدا كان فإذا 

~نبينا ماه كإ الثوائي، من يقوه وأن بيه كإ يبينوْ وأن حفظه، كإ الأصل 

ور•و هض 
قدنراهم عشر الشاق القرن ق الم؛ن المأكثر عليه كان مما نعاذج ولملكر 

الهدىنور نفوسهم ل وانهلفأ الخاهلية أهل يفعله محا إل وارتدوا الشرك ل ارتكسوا 
الأولياءعيادة إل فعدلوا آباءهم عليه وحدوا ما واتبعوا عليهم الحهل لغلبة 

حمتعينون ؤيوالحواديث، الموازل ق حم تغيثون يوأحيائهم أموامم والصالحين 
قيرى كان منهم كثيرا إن بل والكر؛ات، الشدائد وتفريج الحاحايت، قضاء عل 

حديث،ولقد الضرر ود؛، المفع تقديم عل القدرة والأحجار كالأشجار الحإدايت، 
نونالونوالت، العصور تعاقست، ثم قديم زمن مند الدين ل والمغيثر والضلال الغي 

بلادبعض ق كان فقد كافة المسالمن ديار عم حتى ينتثر والضلال يزداد والغي 
يدعونهالفلاق القبر يقصدون الماس كان مقيم وهول عفليم أمر ذلك من السلمين 

قراهمأحد ق أن يزعمون وكانوا الحاحايث، وقضاء الومي، وكشم، الكرب، لمفرج 
اللهمن صيروهم ق أعظم أهلها وصار عادما عل فعكفوا الصحابة بعض قبور 

وكانافه من حوائجهم تلبية إل أسميع أمم يقلمون وهم إليهم فم؛وا ورهة حوفا 
بالفحالالمعروف، الخل ذكر يكثر حبش، البلدان مجن بليدة ياتون والرحال المساء 

عنتأحريتج إذا المرأة تأتيه فكانت، فيه ؤيعتقدون به ؤيتبركون الأفعال أقبح ؤيفحلون 
قبلزوجا أليد الفحول فحل يا وتقول: كرحا يفرج ترجوأن بيدحا فتضمه الزواج 
ؤيعلقونا -أفيتبركون الأشجار س شجرة تنتاب، الماص من طوائف، وكان الحول. 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه  ١١٨

غارالناطق بعض أمقل وق الموت من يلم لعله ذكرا المرأة ولدت إذا الخرق علميها 
ذص،احتامرأة بيفجر أن المقه أرادبعض الخبل ق حلقه اممه أن يزعمون كبثر 

فكانواالسوء ذلك من فأجارها المتعال الكبير بإذن الغار لها فانملق اطه ودعت 
تمال!اف قول نوا وقد بالهدايا ؤيبعئون والخبز اللحم الغار ذلك إل يرسلون 

يفعلوما [ ٩٦—  ٩٥ب]الصافات: ٠!^^وماثملؤل - ؤإقث■اث،أتجدئماتجزلاؤ؟ هؤ 
ذنوحمكغفر الشفاعة عندهما ؤيلتنمون أمرهما يعفلمون فكانوا لول؛ن وقر قبة عند 
أحدله يتعرض ب القارين هدين أحد إل مال أوغاصب أومارق متعد التجأ فإذا 

القبورأحد عند يفعل وما الفمّثن صاحبي من خوفا بحقاب إليه يتوصل ولا بمكروه 
بالدعاعءنا.هما الأصوات وارتفاع الفواحش وفعل ؛الرحال الماء احتلاط من 

الكروبعنده يقف حيث آخر قبر عشي يفعل وما الفدية وتقديم والاستغاثة 
يزجرهمأن غبر من به ؤيرزقون الحاجات يسألونه يم متضرعا مستغيثا والخائف 

الحرمةالففليعة الأمور من ه قره عند يفعل وأما يصنعون. ما عليهم أوينكر أحد 
لعنوقد عيدا اشر ذلك واتخاذ وتدللا خضوعا جود والوالإنحاء الخدود كتحفير 

ا،؟!أوالتمسح أواستلامها الحجرة جدران زجرأووعيداتقبيل بدلك وكفى فاعلمه 
بركا،بأيدتهم الأطفال مسح نم والصدور والرووس والوجوه بالأيدي ومسحها 

والخرقالخيوط وربهل بركا القول ورمي اشر بانحاه ورمته الشعر من والقطع 
حولالأرض تقبيل ذلك من وأقبح القبر، برؤية والتبرك الشبا؛يلث<، ق ونحوها 

أوترابهؤ قبره تراب تقبيل أن قالتج! أن الخرافية القبورئة بلغ؛الصوفية وقد القبر. 
٠ك، الهالبرعيهم يقول المساق. م والبلمالجرب هوالارياق الأولياء من غيره قبر 

عنأحاوهم سئل عندما أنه القوم عل الهلرائفا ومن ترابه®• مح الوزر محْل ارقبر 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

إلتل محرز بمول استدل ام ميل جراز دليل 
لذاا.فّاروذاسرأذ JJارداريبالصل ام 

ديارالكن ممن حب ولكن قلبي شغفن ديار الحب ا وم

أوكتابةمشافهة شكاواهم الناس بعفن إرسال الصراح الأكبر الترك ومن 
هومنما منهم يطلون متدللن الأموات أو الأولياء من غثرْ أو س المي قر إل 

[riJمن ومنهم ذلك• أونحو صر أودفع نفع جلب من العالمتن رب خصائص 
لينالالشريف القبر عل ليلقيها كاتبها نفس ق حاجة عليها مكتوبا ورقة معه حمل 

وطنه•ق حاجته ويقضى طلبته 

بقبورالتمسح الباا.ان بعض ق القثور زوار بعض لدى الشائعة الحادات ®ومن 
الأستشناءأو وتقييلها والأبواب والبراويز الحيران عل يوصع قد وما الصالحين 

وفضيلة.ومنمزية له ذلك أن واعتقاد للاحرين لإهدائه منها ثيء ونقل بربتها 
وربهل.والملابس بالمناديل الول صريح مح ت خاصة النساء بيا تقوم اش العادات 

وقدائهن أبنورووس رؤؤسهم عل يسحن ثم جدرانه حول والخيوط الخرق 
الزيارةمن يتمكنوا خإ ممن الأسرة أفراد بقية تبا لتمسح غيرها دون المناديل تبده محتفظ 

اياديلإل ضرمحه إل الول من ترى البركة أن هؤلاء عند السائاو الاعتقاد لأن 
صريحوة كتعر عند محيي، ما دللش من والأعرمحب تبا مس،حهت الني والملأبر 

منهؤلاء ومن الباركة. الكسوة هدم س قطع عل للحصول الحميع يسعى حيث 
الخُأُبوالراب...،؛ بالأعتاب وجوههم يمرغون 

لهمالعلعام ووضع لها والذبح بالحز الاستعاذة من يفعلونه كانوا ما ومنها 

٢٤ صى العبدان ل..الم لمن المعند القبور زيارة 



والناثرللموتى الشيع تنبيه 

والمماؤيذتإئم الأعناقهم ق ومحملون ونفعهم مرصاهم لشفاء البيوت وايا زق 
في-تنيثوناد والعبالزهاد من غيره وقبور الول ذك قتر عند محصل كان ما ومنها 

بينهموينداولون الصائب كف عل وستحومم المدد لونهم أ ويؤيندبون 
محافلهمق وثمحكون كرامات إليهم بون ؤينالقبور تلك عن لهم حكيت حكايات 

إلايع فبفلان تغاث امفلأن فيقولون والضلال النكرات أفحش من أمورا 
فأزالحاجته إليه شكا وفلان فأغاثه حاله اشر ذلك لصاحب شكا وفلان إغاثته 

وعندصره فكشف القبر ذلك صاحب فامرحى صر به نزل وفلان فقره عنه 

الأحياءعل افه حلق أكدب من وهم ذكره يهلول ممر ذلك من والمقابرية السدنة 
بعضول مغير ولا منكر ولا والبهتان بالزور اشء الهذيان هذا وأمثال والأموات 

حميعاإليه يفدون كان الماس من فلأن قير عند يقحل ما الإسلامي العالم بلاد 
عقيإأوكامن الحمل عليها أتى إذا المرأة فتأتيه يستغيثون وبه ويدعونه ويرحلون 

يعاجللا من فبحان ~ ذكرها تهلع أم~لأ قبيحة عفليمه كلمة عنده فتقول 
وقاصدان كل دعوته إل يرحل رحل قثر عند يفعل وما اكنوب عل ؛العاقبة 

قبرهعند ؤيقيمون الحال وشكاية الإغاثة لهللب وليال أيام مبرة ق إليه ؤيوتى 
إليهؤإنا فه فانا عيانا شاهدها س أحباره حقق كإ إليه؛اك؛اح ويتقربون للزيارة 

تغيثونيمالعامة عليه ~أقبل يزعمون "كإ الول ذك قير عند يقحل وما راجعون 
منجيبعضهم ويميه أمر حزبيم كلما إليه ون ويلجأ الأيام نواب من به 

دعوتهإل أكثرهم انصرف تدينا ا يفعلونهأمور حضرته ق ولهم الغارقن 
قياماذكره عن ألسنتهم تفتر لا ووحدانا زرافات قره يقصدون به والاستغاثة 

ينزلونولا البحر يركبون لا فكانوا الصالح الرحل ذك قير عند يفعل وما وقعودا 



للمقاور.صوالناثر للموش الشيع تنبيه 

فرعند يفعل وما والمدد العون منه ويهللون عليه وسلموا إليه نحيئوا حتى الر 

اممهبلا مسا إلا اليم^ن ق الصدق أرادوا إن محلفون لا مشهور وهو العلانية الولية 
بعضوق والنذور القرابين وتقديم القبور عباده عل العكوف البلاد بحض وق 

التيالقبور عند الوني بيستغيثون حرجوا التتار العدو هاحمهم عندما البلدان 
ة1ئلهمتؤيقول صرهم كثف عندها يرجون 
رعم\لي بر بقوذوا لر التن ماشن حيا 

يكمساكررسجر عمأيا م موذوا ع
القلوب:نياط وتقطع الكيد تدمي التي القصص ومن 

قال:مقدمتها ق معناء رراركب بعنوان رمالة صاحب ذكره ما 

وبعد:الله... رمول عل لام والوالصلاة لله الحمد 
الأول:أما قصة: 

•ثمقال:• جلسإئمهمومامغموف• فقد 
الغربة..من ماللنا مّخ يا 

..وبلدك٠ أهلك إل رجوعك اممه يعجل أن عى فقلت: 
وقدرإليهم شوقي بقدر عرفت لو شخ يا والفة أما قال، لم • وبكى. فاستعير 

إو••شوقهم 
عندل لتدعو ميل أربعإئة محن أكثر افرت مقد أمي إن شخ يا تصدق هل 

منهتقبل ارك مبفهورجل اا . إليها١ يردف أن وناله فلأن.. الشيخ فير صريح 
ا!٠موته.. بعد حتى الداءين٠٠ دعاء ويسمع الكربان ويقضي الل.ءوات 





١٢٣للمقابر... والناثر للموتى الشيع سبيه 

الوالمدد العون وطلب بالدعاء القبوريون صج العصيبة، الساعة تلك وق البحر، 

فقدثيء، عل يقدر لا الذي الميت من ،! b؛ثيء، م عل القدير الحي من 
فارقالذي اممه رحمه عيسى بن سعيد الشخ إل كسيره خاشعة وبقلموب توجهوا 

ق_ائالينثبالرجاء مشوب فنع ق يدعونه وأخذوا سنة، ستإئة من أكثر منذ الحياة 
النذوربنذر يتسابقون وأخذوا الدين،، عمود يا حلمها عيسى بن يا عيسى بن ءايا 
بسدلا بيده أمرهم وكان الغرق، من نجوا هم إن فيره عند بتقديمها والتعهد له، 
إللم مفيه يتوجه أن يصح لا موقف هدا بان إقناعهم حاولت، وعندما هلث، الله 

ونحلمحوارحم إل يلجئوا أن ~ ؤاخلاص شفقة ق ~ منهم ورجوت هث الله غثر 
الأمرمن له ليس الذي عيسى ابن الشيخ يتركوا وأن وحده إليه يالتضرع الدين له 

حميعااحوا وصاروا ثدعاءهم، محيبهم أن عن قفلا يسمعهم لا والذي سيء، 
ثممنهم، حمال الله أن لولا الهائجة الأمواج ؛،ن بئريقذفون وكادوا وهابي(،، اروهاي( 
بفخلونجوا العاصفة يرلأُتا وعندما السفينة. ؤ، إيإنيم يكتمون الذين ببعض 

أخذبعضا حنئ بعضنا وأقبل طثعآ، عيسى ابن بفضل وليس وحده وعونه الله 
بالنجاةعل تمتنن بالأولياء الفلن سوء من ونحوفونني يويوش السوريون هؤلاء 

حميمالكنا العصيثة ااساءة تلملثإ ق عيسى ابن القهلّث، حضور لولا بأنه ومذكرين 
أه.الأسماك،، طون بق 

أولئلئ،الحاجايت،إل وطلب الشكوى، عرائض الحهلأء قدم الحهايت، بعض وق، 
بحوزلا التي ونوملأخم وتفرعامم بعرائضهم يتقدمون وهكذا الرفاُت، المقبولين 

وخليفة،الأخر ويريد ولدأ، الشيح أما أريد الأقوال! هذه فمن الله لغير تصرف، أن 
دواليلئ،.وهكذا أوغيره ولدأأوزوجا تريد وتللمثج ظلمه، ظال؛ من تغبث، يوذللئ، 



للمقاور.„والناثر للموتى ايشيع تنبيه 

فجاءمشهور مزار ق جالسا كان الظرفاء أحد أن محكي ]لطيفة[! نمة؛ 
أرة متعولادة تلد امرأته لأن النجدة راالولا، الشر صاحب من يهللب رجل 

القبرصاحب من ليهللب بعده من آخر رجل جاء ثم الرجل هدا وانصرف 
اللحظةهده وق ينجبميه، أن يهللب فهو الامتحان، ق لحل الذي ابنه اعدة م

ذهبفقد الأن هنا ليس اشر<ا رامحاحب الول إن الغلريف: الرجل ذلك له قال 
ولادتيا!!تعسرت حامل امرأة لتوليد 

جامع~ طريق قاؤلمر كان ~ صعلوك قر عل يبنى أن أحيانا الأمر ووصل 
لهيحمل فصار طريق اطع قكان حديد أبو صالح يدعى برجل صغ كإ وقبة 

عام.كل ومولد أسوع كل حضرة 
اعريانالأسواق ق يمحى وكان الكرى عل السند يدعى رجل ومات، 

الناساجتمع فه لاكاس ودعا مشهدا أحوه له أقام مات فلمإ كلامه ق ونحلعل 
الخلائقأصناف عنده وازدحم مقصورة قرْ عل وعملوا ناحية كل من لمشهده 
القبر.صاحب من والمدد العون طالبان مستغيشن داعن 

لخلبطريقة ق ففكرا لدييإ المال قل أحوين أن المبكي! الضحك من بل 
أنمدعمن للزيارة الناس ؤيدعوا قبة عليها ؤيبنوا حفرة محقرا أن عل فاتفقا المال 
وصوبحدب كل من الشركية للزيارة عليها الماس وأقبل ففعلا ول صريح هذا 

قا اختلفحتى الزمن من فترة هذا عل واستمرا مكان كل من الأموال وجاءمم 
بالهمةالماس أحبرا أن إلا منها كان فا ونحامحا وتشاجرا الأموال هذه توزيع 
عنها.الماص فتفرق 

باللبيا عواقبهن مويبكى ا منهفهاء اليضحك ور أم







١٢٧للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

كونوال؛ لأمم [.  ١٨يم]بونس: آش بمد ٣[. ]الزمر: ه نلئ 
الضرويستدسون الفع يستجيون إنإ اممه دون من ثسئا تدبر آلهتهم أن يعتقدون 

وقربممومزكهم والنفع.لكانتهم الضر بيده الذي اف وب؛ن بينهم ومائط بجعلها 
بانحاذكان ادة العبترك وغالب اف وب؛ن بينهم واسطة ليكونوا فيدعومم افه من 

الوسائط.

منهمنطلب ولر لهم سجل. ولر القبور أهل نعبد ب إننا يائل؛ لك يقول قد 
اإننا كرباتنيفرحوا أو غاننا يردوا أو مسمتلأنا يحافوا أو مرضانا يشفوا أن مباشرة 

المحييالرازق وهوالخالق سبحانه التصرف هوالمالك وحده الله بيد هدا أن نعلم 
الأولياءهؤلاء الخاه أصحاب من طلبنا ؤإنإ ثيء كل وحده بيده الذي الميت 

عندنالأن بحانه سوبينه بيننا وسمناء ويكونوا الله عند لنا يشفعوا أن والص.الحين 
مقصودنا.مباشرة اممه من نهللب أن ونستحي نخجل بجعلنا ما الذنوب من 

أمورإق يتلخص ذلك عن والجواب 
إلبمناج كالمخلوقن ليس لهو سيء كمثله ليس وتعال سبحانه افه أن أولأ• 

مجتاجأو القمر لذلك أويتوط فلأن صرورة له يخن أو أحد بحاجته يحرفه من 
حالمحن سيء عليه مجفى لا وتعال سبحانه فهو عنده ينفع أن الجاه لصاحب 

٥[.عمران: ه]آل سبفيآلآنيولأفيآمحني ؤ ق١لتحال: عثادْ 
وّسإهموبينه بينهم الشفعاء جعلهم المثرين عل عاب تحال اممه أن ثانيا؛ 

ولا)نئئز ي ما أش دمحيب ين وبمجدسث> ؤ تعال قال مثرين• ذلك ثب ي
4ثل1صأشَكايثثلم ^،ِطأش نبقوأوث نفمحر 

[.١٨]يونس: ه عنايشيخرى وثدنل عخنتئ آ'لأرءفي ق وِي ألثمنوت 





١٢٩والناثرلامقابر.„ للموتى الشيع تنبيه 

الحتطاللحم التهام عل اقتل الذي الدود غارات صد عن عجزت نخرة عظام 
ررإنقوله. وهو أجسادهم الأرض عل ز؟ اف فان الأنثياء إلا ا اشرأ ل بثا 
دعاءهمأن ق كغرهم فهم كله هذا ومع الأنساء«؛ا'. أجساد الأرض عل حوب اف 

وتعال.تبارك بالله ثرك مم والاستغاثة 
لإماذ0-بما مستغيثا إياها، داعيا والمدد، العون منها فيهللب إليها يتوجه ثتراْ 

راجعوو.إليه ؤإنا ض فانا اا، الغرق من 

المهازلتلك من قلبه وينكوي المؤمن نفلر منها يتأذى حماقات واممه إنبما 
ؤاذُلاثمثك أثهءتا يزدؤن ولاثيغ ؤ ^^ ٥١وصدق الخاهلية. والتصرفات الشركية 

ظلمالشرك لأن التركز أي هتمس;أ.ااّ 
جمتادرعندمءؤثإ( لدر زأنهاءاحرلايئن أش غ يلغ ومن ؤ تعال؛ وئال • عظيم 

كافرأ.اض غر دءا من فمي [٠ ١  ١٧]المؤْنون: ه آممتثين لأمفع إئئء ردء 
ض؛اهلأئا0يخلآمح،تق ^^^^َأئءإلإ،ولآوفالتعال: 

^دا.إلأهوابج؛آشليىتح>نذ،ئآشلد رثدا 
قؤإ0أدمفآآسنيب وهادرتحظم ؤ تعال: وقال [. ٢٣— ٢ ٠ ]الخنت 

فمي٦[ * ]غايرت ه داحئلكك جهم سيدحلؤن مادق عى دسثك؛رون آفييكا 
بجهنم.الله دعاء عن امتكر من وتوعد عبادة الدعاء 

[١٨٨١ى]الأءّراف؛^،,كئمىمعاولأصمإإلأمآشآءأذي ٠١١ؤْل/وقالقك؛ 

لهواللفغل ا،امها(  ٠٤٧رأبوداود)١(  ٣٧النسائي)٤ أحرجه صحتح' وهوحدث 
٢٧٨/١(والحاىا١٥٧٢وانمارص)٨/٤(وأحد١٦٣٧،١٦٣

(.٩١وابنحبان)'
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إنؤ وقال ه. نمنممل وإاك تثد ؤإ،ك صلاتنا! ق قولنا مقتفى وهدا 
[.١٩٤]١^١^ ب أمثاأة==محم بماد أش دون ين تعورن؛ث>  ٧١

يكونأن بد ولا بإذنه إلا لأحد أحد عندْ ينضر أن يرصى لا اض أن رابعا! 
ه-ْلإلأإاذتمحء ؤثرثئعع آلذى يا ؤس تعال! قال له الثفؤع عن راصيا سبحانه 
أينثم بلالأنياء;حأ[ تعال• وقال [ ٢٥٥]١^٥: 
المثمؤععن اش رصي عن يلأريه وما الهوام وأكالته ترابا كان قد الدي الميت الثانير 

مجالا ء=قامأ أيِآخزطيندنيأشمممآءؤأؤؤ ؤ تع-ال ال ق. ٠١١
Air

لنفرك؟ ل حكم ط * افه رجه صا3ح ين محمد السسخ فصّيلة سئل 
الدنيا؟ومظع الصحة ويطلون يزعمون كا والأولياء الصالخن ئور يزورون أناس 

أمميزعمون لمن قبورأ أو الناس لعامة قبورا كانت سواء للقبور الذهاب جواب• 
ه^«االمعسسبمه امب^رهم و>س>مه منهم ويهلأ^وا وفستلج^^|،وهم  ٢٠٦٠لساعحعءنوا اوياء 

لترلأنهاءاحرلأيمتن ^١؛^ يع وس ؤ تعال الله لقول الملمة عن محرج أكثر نرك 
الأيةوهد0 [. ١١٧]المومون! ه ^ثكغرين دءؤثاجم،ادوعندرمءإل> 

بلله دليل ولا بدلك له برهان لا فانه آخر إلها اممه مع دعا من كل أن أفادت 
آخرإلها اممه مع دعا لمن التهديد أيضا وأفادت وضلاله سفهه عل يدل الدليل 

اللهغثر ودعاء ه لأبمؤحآلك-غريتي ؤهإدما-جام>ع!ل-رد2إلُ تعال! بقوله 
ه.دسه> سنه إلامن عن وست؛نثن ؤ تحال لقوله وسفه ضلال 

هامدةجثث أمم يحلمون الدين المقبورين هؤلاء إل هؤلاء يذهب أن الحجب من 
الشدائدمن ثفالموهم أن منهم يطالبون فيه هم مما يتخلمموا أن يستطيعون لا 



١٣١للمقابر... والناثر للموتى الشيع تنبيه 

منهافخي فإنه هؤلاء حال الإنسان تامل الكربان.إذا تفرج منهم ؤيهللون 
سفههملهم لتبين عقولهم ؤإل هم أنفإل رجعوا هؤلاء أن ولو العجاب العجب 

وأندينهم ق يبصرهم أن عامة لمين للمتعال الله فنسأل مثين صلال ل وأنيم 
•علثه يتهم وأن الحق إل :بمد:،م 

فإنهوتعال بحانه افه إل ظلحثوا ازفع الدعاء أردتم إذا لهزلأء؟ أقول ؤإف 
يجيءكل ماّكودثا بيده الذي وهو السوء ويكطنح دعاه إدا اجلفمهلر مب محسالذي هو 

أحيبنرئ ه؛ عي ع؛تادى سآقس- وإدا ؤ ه محمد لبيه يقول وهوالذي 
[١  ٨٦ه يرثءدويك> لملهم غل ولؤمنوأ ل يلستحيبوأ دعان إذا ألنلع دعوه 

وأملوافقار ؤإحلاص بصدق ودعوه إليه والتجووا اممه إل انحهوا إذا وليجربوا 
محصلقد إنه قلت! فإن وجل عز اينه إلا ينفعهم لا أنه لهم يتبين حتى لإجابة اق 
قفاءمحري يم أولياء أمم يزعمون الذين القبور هذه أصحاب هؤلاء يدعو أن 

الحادثة؟هلزه من موقفنا فإ الهللوب لهم ومحمل وقدره النه 
هؤلاءمن ليس لهم حمل ما أن اليقين علم نعلم أنتا موقفنا أن فالحوابت 

المن اممه دون من بدعوأ منن لثل وس يقولتؤ وجل عر اممه فإن بدعائهم ولتس 
يتهبونلا هؤلاء فإن [ ٥ ه دعادورغلذلون عن همهم يورآلمثمة إك لم7 يستجيب 

دونمن ينمق وأل؛ك\ ؤ تعال؛ قال كإ صررا عنهم يدفعوا أن ولا لهم محلبوا أن 
^^^ىأ;اثبمثوك

هه ص ظ أ'محق س ٌ ضث 0لقمح'إلآ 
واإحماعالقرآن بنص شيئا لهم يوجدوا أن الأموات هؤلاء فلايستهلح [ ٢٢— ٢ ٠ ]النحل: 

بحانهوالله وجل. عز الله من فننة — به لا — الدعاع عند حصل هذا ولكن لّمذن الم
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بنيبه اممه م\\ت>وا إل تر م ليبلوهم لهم المعصية أسباب بنمر العباد يض قد وتعال 
ثمومحسانهم لأتهم اامحظن فكايمنتا بت اللوم الحسان صيد علهم حرم حن إمراسل 

حيلةإل فالتجووا يروما؟ لا السبت، يوم غير وق ويكثره الماء ظهر عل شرعا صبتهم 
أحدوهاالأحد يوم كان فإذا بحت، اليوم الشباك مازْ فتقع الحمعة يوم الشباك وصعوا 

وستأهتأتيؤ ت عنهم تعال وقال [، ٦٥ه]المرة: حنسثإن غَده ؤؤ>و\' لهم! اف فقال 
نتأنهزإد آكيت,، ؤ، بمدومت^> إذ آلمحر حاص،ره ءكانست,، أؤ أأْنربجق 

بلوهملأشه.نطةلأا لا لاشزى ث_زعسا سيؤم يوم ءمحثاذ4م 
مدة^^؛^٢ عنهم! تعال وقال [، ١ ٦ ٤ ~ ١  ٦٣لالأعراذ٠) ه بماكالأذسانون 

[،٦٦—  ٦٥]اوقر0؛ ب ؤهلهآ ومؤعهله حلمها وما يدلنا بت لما نكلا -ثمكها أوأ 
هآثاأؤؤوأؤ تحال! اتله فقال محرمن كانوا حن ه الصحابة به اطة ابتل ما ترى ألا ثم 

بماشُشبماقآد،ه
عليعدوا ماكان فتملئ، الأيدي تناله الصيد عليهم تعال افه فارمل [• ٩٤

لبثلوهمالصيد هدا عل الحصول لهم اش فهل يطر كان ما فتخرق والرماح الأرضي 
اممهسهله الذي الصيد هدا من شيئا ياحدوا لر القرون حير وهم قلث الصحابة ولكن 

يدعونالدين المشركن هؤلاء أن والمقصود منه وخوفهم وحل عز الله لتقواهم لهم 
منابتلاء شلث، بلا هدا يكون به دعوا ما بحصول والقدر القضاء نحري لم القبور هذه 

الباطلؤيرينا اتثاعه ؤيرزقنا حقا الحق يرينا أن تحال الله فنسأل لهم* وامتحانا تمال الله 
احتنا؛هُآُ.ؤيرزقتا باطلا 

فلأنقير ان بمع ويضروراتها ؤإزالة حوائجها بقضاء مولحة والتقوس 

.١ ٦ ٠ - ١  ٥٨الأول، الحزء عبمين ابن فتاومح، 



١٣٣تيوالزائرسماير•.. 

عندهالدعاء إل أولا في\»ءوهم الدعوة ق تلطف له والشطان محرب ترياق 
لأحللا بقلبه قام لما دعوته اش فيجيب وذلة وانكسار بحرقة عنده العيد فيدعوه 

الحاملفيفلن أجابه والسوق والحإم والخإرة الحانة ق كذلك ٥ دعا لو فانه اشر 
ولوالمضطر دعوة نحيب وتعال سسحانه وافه الدعوة تلك إحاية ق تأيوا لشر أن 

عداد،آلناروفسؤمثعهُهبخلإأئلتأإك بحانه مفقال كافرا كان 
امحبولا عنه راضيا يكون دعاءه اطه أجاب من كل فليس ؛ا. ١ ٢ ٦ ]البقرة: آتنييده 

الماسمن وكشير والكافر والمؤمن والفاجر الر نحيب فانه بفعله راضيا لا و له 

فيحمليسال تمالامحوزأن أويكون دعائه ل أويشترط فيه يدعودعاءيعتدي 
وأمدهله أمل من بمنزلة ويكون له مرصى صالح عمله أن فيفلن بحضه أو ذلك له 

الحرات.ق له ايع ياطه أن وهويظن والبنتن بالمال 
اموأوهمنامان عل وشركهم باطلهم عل الخرافية القبورية استدل وربإ 
اومالإسلام دين تناقص مكذوبة موضوعة بل ولا لها زمام لا وأحاديث 

ررإذالفظ! ق و القبورا،، بأصحاب فاستعينوا الأمور ق نحرتم رءإذا منها؛ به؛ جاء 
رالولمقل؛ وق به(( اش لمعه بحجر ظنه أحدكم حن وررلو الأمور...،، أعيتكم 

حوائجيقضى ول كل قر عل ملكا يوكل وتعال شارك افه ورءإن •ا؛ أحدكم. اعتقد 
الأوثانق اعتقادهم عل المخرفون به يستدل التي الأحاديث هذه وأمثال الماس،، 
دنةالإمم قلت! والصبيان الحهال ذكره يستجيز لا اكي الأصنام وعبادة والقبور 
محارةانحذوها بالحاضر الغابر أشبه فإ بالأمس والأصنام اليوم القبور حراس 
ااخترعهوموضوعات واهيان قصصا القبور حول ورووا الباطل للناس فحنوا 

ويدقعواالحرمة الزيارة ل الماس يرغبوا لآكي الأموال لصوص اللصوص أولمك 
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ينصرفأن ا ومالقبور لأصحاب ونمس غال وكل وذهب أموال من لدييم بإ 
يتقاّموالكي الأولياء لصوص ومايع إلا المخدوع؛ن والبسطاء اين المأولئك 

والواقعالحقيقة ق والخاسرة -اهر الغلق الرابحة الصفقات هدم من ربحوا ما 
ولاخميأ ولا نمترأ ولا وليا لهم محيون فلا جهنم نار فتهم عر تيوم لهم فالويل 

فترةكل ق مع ننزال ولا يئا"ُ. ئأولادهم ولا أموالهم تنفعهم ولن مغيثا 
البيعأهل يشيعها ~ ونحوها منامان من القبور بعص حول جديدة خرافات 

الخاقان.تلك تتحفهم الدين العوام من كثثرأ يغرى مما ~ والضلال 
والدارالموت الكر بالزائر انمماع هما فقعدت لشئن ثرعت القبور نيارة إن 
الغفرةبله ل.عاء والعليه باللام الزور اكت نفع ثم ويعتثر فيتحغل الأحرة 
سياقكإ ~ والرحمة 

أنواع1ثلاثة القبور زيارة أن والخلاصة 
الأخرة.لتدكر أو لأهلها للدعام يزورها أن وهو منرؤع الأول! الؤع 
فهدمعندها للدبح أو عندها للصلاة أو عندها للقراءة تزار أن اياق• النؤع 

الشرك.وسائل ومن بدعة 

الميتلا.ءاء أو بدلك إليه والتقرب للميت س؛ح يزورها أن الثالث• النؤع 
اللهال نأكبر ثرك لزا فهالمصر أو أوالغوث منه المدد لهللميإ أو الله دون من 

أوالءونبيا الكون فرق؛؛ن ولا المتدعة الزيارات هده من الحذر فيجب، العافية 
منهؤ المثي قبر عند الحهال بعض يفعله ما ذللث، ق ويدخل أوغيرهما صالحا 

ب١٧٢-١٦٧)١(ثرحاكد
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أوالحثلأف عبدالقادر أوالشيح البدوي أو الخسين قر أوعند به والاستغاثة دعائه 
المتعان'ا/وافه غيرهم 
تورررغار مئل العبرة لأحد الإسلامية الأتار إحياء ل الإملأم حكم ما محوال! 
حهاد0ليعرف الأتار كلك للوصول الْلرق وتعييد معيد(( أم وحيمتي حراء وغار 

.وبمأسبه؟
عزباق الشرك إل يودي والتعظم الاحترام وجه عل بالاثار العناية إن الحراب! 

اقبوالشرك يفيدها. أنه ظن بإ العلق عل ومحولة صعيفة القوس لأن وحل 
كيفله يتضح الاثار هده عند يقف والل.ي يدركها لا الناس غالب كثثرة أنواعه 

قربةذلك أن منه ظنا إليه بت نس ويدعو عندها ؤيصل بتراجبما الخاهل يتمح 
ؤيرينونالضلال دعاة من كثير هدا عل ؤيعين الشفاء لحصول وسبب اطه إل 

انبزوارها نحير من هناك وليس المادي الكب ذلك بب بمحصل حتى زيارتيا 
نادباّوغيره الترمذي وروى العكس. عل الغالب بل فقتل العيرة المقصود 

حدئاءونحن حن؛ن إل اطه. رسول مع حرجنا قال! اللمتثي واقي أي عن صحح 
لها!يقال لحتهم أمؤ-يا ؤينعلوون عندها يعكفون محيرة وللمشرين بكفر عهد 
ذاتلهم كإ أنواحل ذات لنا اجعل اطه رمحول يا فقلنا! درة بفمررنا أنواط ذات 

كإ— بيده نمى والذي ~ قلتم السنن إما أكثدإ ُراش اطه رمول فقال أنواحل 
'. ٠٠٠نحهلون نوم إنكم نال! آلهة لهم كإ إلها كا اجعل لمومحمى! بنوإسرائيل قالت 
اجعلإسرائيل! بني بقول أنواط ذات لهم كإ أنواط ذات لنا اجعل قولهم! فشبه 

. ٢٨٧/ ١ ٣ منوعة ومقالات فتاوى محمؤع )١( 
)يوول\حمد0إخ\^و\ذزبيذيح\^
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الألفاظ.بمجرد لا واكاصد بالعاف الاعتبار أن ض ذك فدل آلهة لهم كإ  UIلنا 
أوبدك أمر أو هؤ الّبي لفعله مشروعا أمرأ أونيارما الأثار هدْ إحياء كان ولو 

افلرمول وأحبهم اف بشريعة الناس أعلم وهم إليه أرشدوا أو أصحابه فعله 
أنبمممحمفل ولر ثور غار أو حراء غار زاروا أنبمم عنهم ولا عنه محفظ لم ف. 

هعمر رأى لما بل البيعة شجرة محل ولا ممد أم محتمى موصع عل عرجوا 
علخوفا بقطعها أمر محتها الني. بويع التي الشجرة إل يذهب الناص بعض 
همناقبه من وعدوه ذك له الملمون له فشكر والشرك الغلوفيها من الناس 

درعل ه لأصل لا مبتيع أمر إليه الطرق وتمهيد الأثار تك زيارة أن بدك فعلم 
إلالفضية اليراع يسدوا أن أمورهم وولاة الملمن  ٠١٢١۶عل والواجب النه 

وملم.وصحبه وآله محمد عل اممه وصل '. التوحيد'لحناب حماية الشرك 
الفضيلةصاحب ذكره بإ أختمه أن أحببت وللمناسبة الأمر هذا ولخطورة 

ررالطار؛ ت الموسومة رمحالته ق الله حفغله الشخ آل عبدالعزيز بن صالح الشح 
(.١ —٩ )٩ الشائعة٠ الأ-حمناء ممرس يان بل 

■ ٧٣، ١ ٠ _YU الحربي،  Jduإعداد الحرام البلد علم،اء تاوى فس 
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اخطإءلم؛اّوءواميا

الأض:الشرك أم1ع وبعض اكة من الحرجة الشركات أولا: 
نؤعبأي لهم والتقرب منهم اليد وطلب ودعاؤهم بالأموات الامتناثة ١~ 

ؤإياكنعبد ررإياك ن تعال لقوله ت الملة عن وناقل أكر ثرك وذلك العيادات من 
علهدلت ما وذلك الاختصاص مفيد الإياك،ا المعول المانحة؛فتقديم ذتع؛نا، 

لثت كإ العبادة هو بل الدعاء انمادة أنوغ ومن اف إلا إله لا الوحيد كلمة 
قالوكفر رك ث اض نمر انمادة وصرف هوانمادة؛، ررالدعاء السي. عن المن 
ثُإنه» جمتادرعندرمة دءؤه قلل اءاحرلاثين إلئهأش ع يع وس ؤ ت تعال 

حيزل كان مآل كل تعم انموم صغ ؤمن [، ١١٧ه ^لكثغريي، ينق 
تعال!وقال الكافرين، من فهو كان أيا أحا.أ اض مع دعا من أن ففلهر صلتها 

حكمتكن. ؤ تعال وقال [، ١٨]الخن: ه ثمرا أثه مع تدعوا ءاد آلمثمدِش أن وؤ 
آءبث.وأأثنيثبلإإءيل ألءنمٍح وثاد همر،بر أين هوأتمسح أس يالوأإرك> أثممّت> 

وماأثار ومأوق أثجثه ءثه أس حرم فمد آس يميك من إذه» ورزحقم رز 
وهوكالغوث الهللب! الدعاع أنولع ومن [. ٧٢؛) Jjlil]ه أنصكار ين ,ؤلمح؛يهت 
ذلك.وغثر العون وحللمب المدد وطلب، الامتغائة 

}>نولنم\لؤ\نوذلك أكم: شرك الثفاعة الوني مزال كيلك، ٢- 
ا/ورةلوإلا ثنتا لا هءقا>وأ أؤلؤ هل شهعآء آثم دون من آمحد.وأ 

—هتازمر:ّآأ مئءثورت> نرإفيو و)يؤي1و( مللث،أكنوت، ك> حمعا هألقمنعة 
بمشرثأإقربمّلإراأن ءدامد< يم٢٧ وأنذر ؤ إوه أمتقدمحته وقوله [، ٤٤

الآيات.من ذلك، وغر [. ٥١ولأثنحص؛ثنمن ولت له،رمندومحء 



للمقابر.„والرائر للموتى الشيع تنبيه  ١٣٨

وانقعلعمات ممن افه دون من شفيع لأحد وليس وحده ممه الشفاعة كانت فالما 
الناسعد وأمشرك المتين من الله غير من وسؤالها الشفاعة طلب أن تقرر عماله 

الشركأنولع عن المتنزهون التوحيد أهل الصتلفى يشفاعة القيامة يوم 
اممه.إلا إله لا قولهم: ق الحالمون 

فلقولهالذبح: أما أكم• شرك ا،لوتى أو المشاهد أو للقبور والنير الدح ٣" 
وثإ)ؤت<له» شك أو؟لأ ٧تافيغرتآدشن ومحيايى وذي صلأيى إة ش ؤ تعال؛ 

—فالمك وحده ممه الصلاة أن محاكا [، ١  ٦٣— ١  ٦٢]الأ;عام: ه مؤخأ أود ؤأيا بتت 
ؤآمحرهلربك شل ؤ تعال: وقوله الأية بنحس له شريك لا وحده فه — وهوالذح 

ذلوفيه طه إحلاصا اكماء إمالة من لمافيه العبادات أفضل من والنحر ٢[؛ ]الكوثر: 
ررلعنعل• حديث وق وعلا• حل طه ياكح بتقريه افه ماعند وطلبه وحضوعه العبد 

آونذرتممثن ؤوما تعال: فلقوله النذر: وأما افبم،اُأ*؛ لغم ذح من النه 
وقوله[. ٢٧٠]القرة: ه آُصتَافي مى .للْلنلماآك> وماهدم ذإ>ى^رةت■ نمير من 

علذلك محيل ٧[؛ ]الإنسان: ه نمتطها ثزهء يومآكان ^٠١^ ؤ اسمه: تبارك 
افهلغم العبادة وصرف عبادة فيكون عليه صاحبه ؤيوحر له محبوبا بالنذر الوفاء أن 

الأول.المسألة ق أدلثه تفصيل تقدم كا شرك 
ثرك:كله مدا فعل حا والتبرك بما والتمح القبور عل الهلواف — ٤ 

الحراماطه بيت غم مكان حول الهلواف يثثمع ولر العبادات أجل من فالعلواف: 
وماوالمروة الصفا بين التعلوف وكذلك المشرفة خاصة؛الكعثة العلواف فعبادة 

بالستوتشبيهها للقبور وتحفليم موضعها غير ق للعبادة وضع فهو افص لغير كان 

.١  y٩٧٨/ مرفوعآ صحيحه ق لم مرواه )١( 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

اعللانتف-يارحام واكرك التمسح وأما الله. لغثر الطواف لعبادة وصرف الحرام 
كاننحوما لها وتعظيم للقبور تاليه فهذا والآحرة1 الدنيا ق واكرك بالتمح 

الأنتماعوالتمح باكرك رحى من فكل آلهتهم ْع الحاءاليون المثركون يفعله 
اللينيواف. \لي حا.يث شركا كونه عل والدليل تعفليمه اممه يسرع إ ما عظم فقد 
وللمنركنبكفر حدثاءعهد ونحن حبن إل ه الله رمول ْع خرجنا ت قال 

درةبضررنا أنوامحل ذات لها! يقال أسلحتهم تبا وينوؤلون عندها يعكفون مل.رة 
افهرمول ال فقأنواحل ذات لهم كإ أنواهل ذات لنا اجعل افص يارمول فقلنا 
!إمرائسلبض ^لت يا ~ بيده نشى والذي ~ قلتم ئن الإما اكبر,إ اُاش 

نحهالون(ا"ء.قوم إنكم ئال: آئ لهم يا إئ لما اجعل 
محللباذلك طلبهم اطه. رسول فمي والبرك العكوف أرادوا إيا وهؤلاء 

ابواوأنرجحوا الأمر الله رسول لحم ين فل،ا النرك عن هو وهذا الله ْع لإله 
فعله.مماؤللبوا أعظم بيا والتمسح حولها والهلواف بالقبور والبرك 

اصعل قدرمم اعتقاد ْع  ٢٠٢٠والاستغاثة الأحياء من الغائسن مناداة ٥- 
وقكثّماإدادعاُ ءمحسبآدض1ز أش ؤ تعال! قال أير! مرك البعد حال أوالغوث 

]النمل:ه ما هل_لأ أءأنه حلكتآء أينتء 
الأول.المسالة ق أحرى أدلة وتقدمت [ ٦٢

خصائصمن نوعا فيهم يجعل بحيث ~ الأسياء أو الصالخن ل الغلو ٦- 
ؤإذؤ تحال! قال الملة، من محرج مرك ~ والتعبل- التأله من شيئا لهم أو الألوهية 

هالآممه للب؛ بن ولمحاإلته؛تي إلثا؛يراأيجذوف هلت، ءآست، همَ،يم أبن ينعيسى أش هاد 

وهوصحح. ٢١٨والترمدى ٢ ١ ٨ ه/ أحمد واه را 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

الأية.[ ١١٦لالماىلْت ...ه سب1>ننإى 
آشعئ تتولوأ وك لينهكم ؤ موأ لا آلمحكنف تعالت وقال 

ُِ،يمإل تثووآف ءَ و ض! ألسح آلحم٠إن٠ا إلا 
أطرتكإ تطروق ارلا س الصطفى وقال الأية؛ [ ١٧١]الساء: ...ه تنه ررؤح 

.٠١٠ورسوله،؛اض عيد فقولوا عيد أنا إنإ مريم ابن النصارى 
الوليميبه أن عناق كان السر؛؛ ررحوف الخن من أو الأولياء من م\~الخوف 

تمال!قوله عليه ويدل أيرت شرك فهدا وكدا كدا يفعل إ إن سوء الختي أو مرأ 
تثابيئء أل ؤآثمدوأ آثم ١<؛^ ءاِلهتنابثووهالإؤ، بعض آعشنك إلأ موز 

إخلاصهامحب التي العفليمة القلبية العيادات من والخوف [، ٥٤]عود: ب دئيخئ؛ 
حرجفلا الهلبيعي الخوف وأما مشرك فهو اش من كخوفه أحد من خاف متى فض 

كانمحوز لا يحرم مرتكبا أو الواجبات ق مقمرأ المرء محعل الذي والخوف منه 
إيدائهم.أو الخلق كلام خشية عليه المتمن المنكر عن والنهي بالحروف الأمر يترك 

منخوفا والرش التائم أوتعليهم، وثعوذة شرك فيها ام الحرون ح-وصع 
رمحولسسممت، قال عود مابن أن ثبت، لما شرك؛ والهد للع؛ن أودفعا الضرر 
مرفوعاعامر بن عقبة وعن ُ، شرك*اروالتولة والتإئم الرقى ارإن ُفولت اممه. 

ليما الرقى باس بررلا قال خاصة الرقى وق أشرك<ار؟،. فقد تميمة تعلق ررمن 
■كنشركا،ارً'.

٠٣٤٤٥صححه ل البخاري رواه )١( 

،٥٦/٤أحمد وروى وغرهما  ٣٨٨٣وأبوداود  ١٣٨١; أحمد رواء )٢( 
)صالخكم؛/\،اآآّ

.٢٢٠سلم )؛(رواْ 





للمقابر..والزاير للموتى المشيع تنبيه 

٦٠ ]Jl ij ) ![.٠٩]الأنع__ام; ب مو إي لأينلمها آلئيب معايح وعندم ؤ تع_ال
لهم.الغيب حجب انكشاف الصوفتة بعض ادعاء ذلك ق ويدخل 
بهتوذلكعالر الشرك من ا فيهبإ راصيا الشركية القصائد ممنع — ١ ٣ 

محمدنيينا ق أصحا-با غلا التي القصائد من ونحوها للوصري البردة كقصيدة 
بهيوصف بإ الحلوق وصف فيها والتي أوالصالحين بيته آل من غبره ول أه 
انحنبهفيجب الموالي ق تنشد الغالية الشركية القصائد هده وبعض العظيم. اف 

~.ومظاهره الشرك اللبمين اض وقى — المرء إسلام حفاظاعل ؤإنكارها 
أكبر.كفر وهدا الأشخاص بعض أول الأماكن ز محل اف أن ادعاء — ١ ٤ 

تالشرك ائل ووسمذلاهرْ وبعض الأصغر الشرك ثانيا: 

اممهكتعفليم به المحلوف تعفليم فصد غبر من افه بغثر والحالق المم — ١ 
أرئرك(('ا'.أو كمر فقر اف يغبر حلف ر)من س: قوله ودليله أصغر: رك ث وهدا 

ليصهت؛(*".أو باش فليحلف حالفا كان ررمن وقوله: 
بالأولياءالقوريين حلف نحو وذلك اف كتعظيم به المحلوف عظم إذا وأما 

دوناللسان عل حرى إذا وأما أكبر. ثرك — التعغليم قصد مع — فهدا والمقبورين 
ال:ينأن وكفارته الأصغر الشرك أنونع ق داخل لنش ثرك فهدا للحلف قصد 

اش.بغثر الحلف إل العود عدم عل يعزم ثم اض إلا إله لا 
ه:الني لقول أصغر: شرك وذلك أوالشرف الذمة أو الحلف؛الأuنة ٢- 

.٣٢٥١أبرداود٢٩٧/٤،١٨/١والحاتم١٥٣٥)١(ايرطى
٠١٦٤٦/٤/٣مام٣٨٣٦/٧)أ(اوخارى 



١٤٣للمقابر... والزائر للموتى المشيع تنبيه 

ه.'ه قولعموم ل داحل الأمور بءذْ والحلف ٠• منا؛رُ فليس بالأمانة حلف ءامن 
أحرفأحل. تخدام بامسيكون والحالق ه ك أوم كفر فقد شرالله حلف ررمن 

قS الحروف من غرها تخدم امسإذا وأما والتاء والواو الباء الثلأثةت المم 
فأ.يكون فلا ونحوها 

ياصحاحا؛الشرك إل ووسلة ومحرم وخيمة بدعة ماحي القبور انحاذ ٣" 
الألا ماحي أنسائهم فيور انحذوا والصارى اليهود افه ررلعن ه؛ لقوله وذلك 

الملأةفيه قصدت موصع وكل ذلك،،ُا' عن أماكم فإل اجد مالقبهم,ر تتخذوا 
صارممحل.ا»

إذاوذلك الشرك! إل ووسيلة باوعة عندها! والدعاء القبور عند الصلاة ~ ٤ 

الهيوحاء محقق ثرك فذلالئا الله مع الشر صاحب دعي إذا أما وحده الله دعي 
القبور،اُم.إل لاتصلوا ١١قال! الني عن القبور عند الصلاة عن 

الشرالشر عمر! فقال يعله لا قر عند يصل أنا الخهلات بن عمر ورأى 
. ١٠اجد مالقبور تتخذوا لا  ١١وقال. 

القبورعند الدعاء عن المهي منه فعلم دعاء أبلغ فيها الله يدعى احي والم
السنةجاءت مما فهذا والشين والرحمة بالغمرة الشر لصاحب الدعاء كان إذا إلا 

له.يدعى أن إل حاجة ل والقبور به 

)ا(رواْأبوداود'م/مهأم.
٠بنحوa  ٥٣١لم وم ٤٣٥البخاريرواه )٢( 
.٩٧٢٠رواْسالم )٣( 





للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

صلألة((>ا<.بدعة وم بدعة محدثة رروكل وقال 

تيبررعليكم ه! اض رمول قال I قال سارية بن العرباض حديث ول 
بالنواجذعاليها وعضوا حا تمسكوا بعدي من الهديذن الرائدين الخلفاء وستة 

بدعت،١.محدثة كل فان الأمور ومحدثات ؤإياكم 
وعناش دين ي الايدلع عن الهي عل الدالة الأحادث من ذلك وغر 

ولااش يشرعها ر وهي اض إل بما يتقربون وأعالا عبادات لأنفسهم الماس تشريع 

^مة:ىيدسمدورأسالمةوءيدالأمالمحتلمة ّآ-إقامةالأءياد 
إناتشرع ب بدعة أنه الأول! أرجه! ثلاثة من عنه منهي وهدا وتحوذلك! 

اببمن اج وابتهفرح من ا لمهبحصل وما والأعياد بأهوائهم الماص شرعها 
لأهلأن الماق! به. الرصي و إقراره ولا منها ثيء إحداث محوز فلا العبادات 
وعيدالصيام بإتمام الماس يفرح حن الفهلر عيد غرت لا السنة ق عيدين الإسلام 

قال؛ه المي عن عامر بن عمة عن روي وقد - بعدم ض وأيام والحر الأصحى 
الإسلام،،'"؛.أهل عيدنا س وأيام الحر ويوم عرفة رريوم 

ففيالإسلام أهل يعي عيدنا،،'"؛ وهدا عيدأ قوم لكل »إن قال: أنه ه وعنه 
أهلمن لذكفار مئا-ية أنه المالمث: الأعياد؛الأديان. اختصاص دليل الإضافة 

لم.مرواء ٥ حان ابن ٤ ٤ ص ابن ٢  ٦٧٦الترمذي  ٤٦٠أبوداودلإ ١ -٧٢ ١ ٢ ٦ ة/ أحمد )١( 
وحمح ٤١٨١، ٢٨٢٩والماثي  ٧٧٢•والترمذي ٢  ٤٣٩وأبوداود  ١٧٣٧٩أحمد )؟(رواْ 

صحح.بإستاد غرهم 
.٨٩٢لم م٤ ٤ ٠ لإ/ البخاري الشيخان رواْ )٣( 



للمنابر.سوالرائر للموتى الشيع تنبيه 

مشا؟بمتهمبترك مأمورون أنتا شك ولا نشئ لر أعياد إحداث ق وغثرهم الكتاب 
ذلك.ق ببمم التشبه علائق وقْير 

غيرمن لليلة بتخصيهس الإحياء وهذا ل ثعبان من النصف ليلة إحياء ~ ٤ 

العلمأمل عند تصح لا ذلك ق الواردة والأحاديث البيع حملة من فكان دليل 
البيعتشمله.عن الماهية والأدلة 

فضيلةق حديث يصح فلم المحدثات وهومن بصيام! رجب نحصيص ٥~ 
أنهعل به الاستئناس ولا اعتإده يؤخ لا حدا ضعيف ورد ما بل رحب صيام 
ثيء.إّناده ول عنه الهي عمر عن روى 

المخصيصوذلك مشروعة! عير بعبادات أوأشهر أوأسابيع أيام نحصيص ٦— 
الأدلةأتت فإ انشئ قبل من يكون إنإ للعبادات مواسم نحصتص أن إذ اليع من 

ويكوننحصتس ل؛ بعبادة وقت بتخصيهس الأدلة تأت لر وما به عمل بمئروعيته 
الحدتان.حملة من بالعبادة ونحصيصه فيه الحمل 

منهذا ذكل شرعي! أصل غثر عل اممه إل ؟،ا يتقرب عبادة أي عمل ٧" 
ضلالة،،.بدعة رروكل الثني.! لقول الشريعة ل مذمومة والبيع البلع 

بدعةالدين ق فليس صلألة فهي الله إل ببما يتقرب محل.ثة لكل عموم وهدا 
ادةعبل خبر وكل بالمدع العمل ولا إمحاتبما بجون لا نيحة بدع كلها بل حمة 

عود!مابن قال الهدى. برسول فيها وناموا ورثوها المي الّتكط. أصحاب 
مقالا،،للاحر يترك لر الأول فإن تحثدوها فلا محمد أصحاب يتبوها ل؛ عبادة رركل 

قال!من وأحسن 
اهخلف من ايتدنع ي شر وكل سلف من اتياع ل خر وكل 





لامقاير.سوالناثر للموتى ايشيع تنبيه  ١٤٨

شعرأتقر عل ينئي عثإن وسمعت قال ،  ٠١٠٠منه؛أففغ والشر إلا 
ناجيالاأحالك إل ؤإلأفعظيمة ذي من منهانغ تع فان 

لاف. ول رممع ا كنقال؛ ه عازب بن الراء عن ماجه ابن وروى 
لمثلإحواف رريا قال ثم الثرى بل حتى وأبكى فكي الشر ثشر عل فجلس جنازة 

فأعاروا«.هذا 

فينادى ١٦٠باعل فيقف الخربة ياق قلبه يتعاهد أن أراد إذا فهر عمر ابن وكان 
إلاهالك ثيء رركل فيقول! ه نفإل يرجع نم أهلك؟ أين حزين؛ بصوت 
وجهه**•

شأناثر للقإن القثر ذر - احو وندم اة الحيتغرنك لا 
قبالكلية انغمسنا أن بحد بالآحرة يدكرنا ما إل الحصر هذا ق أحوجنا وما 

عامرةنا فمجالبالاخرْ يدكرنا من اليوم نجد نكاد لا إننا الاحرق وتناسينا الدنيا 
زيارةإل ا أحوجنفإ بالاحرق يذكرك الذي الصاحب ذلك نحد وءالإ الدنيا بذكر 

الاحرةللدار للحمل ا تحفزنبذلك وهي س افه رسول أح؛رنا كإ لأما القبور 
منلمزيد ا تحفزنالتي نا محالمن حبر فالقبور الفانية الدنيا ل والزهد الباقية 

الأحرة.عن الغفلة من ومزيد الدنيا ق الانغإس 
يكادلا قليه؟ وة قكومن يلا اليوم منا من اك^بت ترقيق مقصدك ليكن 

منيشكو قريب أو صديق من شكوى يقرأ أو يمع أن دون أمبؤع عليه يمر 
الرسولأرشدنا وقد الإيإن وصعق للفتن تحرصنا كثرة ذلك وسب قلبه وة ق

رنين•وزاد  ٠٢٣ ٩ الترمذي أخرجه 







للمقابر..والناثر للموتى الشيع تنبيه 

١وقمت واذكرإن بالقابر ئف  رالخمرناذا مدرك فه  ٢٠

رعتبيامغرورملك يهم وفامغرورموعظة يلك فميهم 
الحفربعدها من فوارمم دمرأ لصورهم تواريهم ملوكا كانوا 

إوه ه 

ودياربعدكم من نا لالوب قامأوحثت أحسابناغارقتمون
زارغراق للفؤع دماءت فجمض من محامن ا تذاكرنفكم 
دارتالمئون ات وكاملحي ا بقفلا نشقى ثم وقضيتم محوا 

زارلوف ومم وزرناكومنم مقابرأ زوؤ نؤلناكم نتا وك
عليكأحكم وقد وحيد فيه وأنت الفر ق لك ليلة أول ندكرت هل أحي 

حسكذهب ومحي فراشك التراب وأصبح وديدانه هوامه فيك ونحكم إغلاقه 
والتبعات.الحرات وبقيت اللذات ذهبت وقد وحماك، 

الشاب:أخي 
ربرفيع إدريس أبن المرّمح، شخ نوح أين والآحرون الأولون أين 

أينالنيئن سائر بان من الكليم موصى أين الرحمن حلل إبراهيم أين العالمتن 
أينالسالفة الملوك أين الماصية الأمم أين الأبرار أصحابه أين النبيين حائم محمد 

الالأيهلمقهروا الذين أين التيجان مفارقهم عل نهبت الذين أين الخالية القرون 
باللذاتتمتعوا الذين أين والغارب المشارق لهم دانت الذين أين والشجعان 
بكرةالحلل ي راحوا الدين أين كرأوعتا الخلائق عل تاهوا الذين أين والشارب 

أوأحد من منهم تحس هل وعزأ مة الأرض لهم تضعضمت الذين أين وعشثا 
سعهمنوأخرجهم الرمم مبيد وأبادهم الأمم مفني اطه أفناهم ركزأ لهم تسمع 



للمقاير„.والرائر للموض الشيع تنبيه  ١٥٢

إصساكنهم إلا ترى لا فاصبحوا والصّخور الحنادل نحيت القبور صسق إل القصور 
الإخوانوهجرهم أسلمهم بوا اكتا معنهم أغنى ولا حمعوا ما ينفعهم 

لأنثدواتنطقوا ولو والبعداء الأقرباء ونسيهم والأصفياء 
دالل بكون راحللما دأهرمى رهتن بمالخجون يم مق
سوادالأحسةفيالولأك_انواأوالمسفمص_ا ك

ادالبعل مهباللام ارموا قم أبيتإن فباللام يعرجوا 

واحيأبالك لا عدى وه وأبأبوأنجا أباوأبن أبن انقى مب
أبن مأيكآدم تن وببيني أجد م فلثدنثلرت فإق عدى 

اكللبوجه لمت هديت هلا بعدهم سلامة الترجين ألأنت 
اصرالأنم،إل يم العظإل ئدصاتط؛يناكنإلّ 
ةالموأرى فالمىتواأرملأم_ا 

الدنياهده إل تنفلر عندما ادن؟ وسكرات الروح بثنع تفاحا عندما تذكر 
القضاءرد يمتهليعون ولا بحمرة الث، ترمقأهالك وعيون والودلغ الفراق نفلرة 
وعلنمك عل ا نيأمرفت حعليئات عل وندامة حسرة يتقعلع وقليك عنك 
فيها.وفرطت أضعتها هلاءة أعإل 

فوقنعش العل رفعت ثم الغئل، قليك نم كفنك، بشراء أهلك بائر ئم 
وتقدمغريبا، فريدأ وحيدأ المر ق ونحهّتا ثم قبرك، ق لتويع الرحال أكتاف 

القبلة.إل موحهآ الأيمن الخني، عل اشر ق ليجعالك، أقاربك أحد 
كنكفنلث، من محلها عقدة آخر ْع مباثرة بلئح الأحياء تعلق ^٠٥^ وبعدها 



١٥٣^يعسونىوالزامسماير„. 

اتاللسنليصف قريبك أو أحوك أو أبوك يتقدم ثم اشر، ق ؤإنزالك دفنك تول 
■ءالي_ائ،ال ينهأن وبعد بك رحمة بالهلن بينها اكغرات محي ق ومحتهد اللحد عل 

صوتتسمع حيث الرزحية الحياة مراحل أول تبدأ بك فإذا دفنك، ويتم التراب 
لهأعددت الذي مصرك تواجه ثم قرك، عند من ينصرفون وهم ذويك نعل 

الملك؛ن.ومحوال اشر بفتنة بدءأ الكربان عليلثإ فتتوال الدنيا هدم ق ؛أعإلك 
محاقفلإنسانا نحد لا ولذلك قلبه انكسر أهلها وأحوال القبور إل نظر من 

والأخواتوالإخوان والأمهات الأباء يرى إذ والتأمل التفكر ْع اشور زيارْ عل 
جبرانأتيم بيتهم صيكون ا قريبأنه ويذكر منازلهم يرى والخلان والأصحاب 

ماوبينهكا اشران يتدانى قد وأنه الح،رة ْع بيتهم التزاور انقطع قد لبعضن بعضهم 
النبي.ندب التي المنازل هدْ عبد تدكر ما وجحيإ. نعيإ والأرض السإء بتن 
فبرشفثر عل وقف ولا وتعال تبارك خشيته من قلبه رق إلا نيارما و ذكرها إل 

ه.نففهيا محفورأ فرآه 
عاصي؟أم مبع عل أيغلق ثيء؟ أي وعل _؟ وعل يغلق؟ ماذا عل 

هذهه نفل امتجانت ولا الفلرات هذه عبد نفلر جحيم؟ما أم نعيم عل أيغلمق 
ؤإجلاله.وحيائه وعظمته ومراقبته الله خشية من قلبه اهتز إلا التأملات 

رهأممالك الأعوام من أ ألفره دهل الفتى اش وعلاف ن
مرهعي بنعمه ذذأفيمتلة نفيل ابكنعافيهمت 
رهبفكوم الهمرد ولانكلأ ره ما فيهالمم ه يعتريلا 
برهقق ة ليلأول ت بمبييفي أن ق ه كلذا هان كا م

٠٠٠











للمقابرس.والناثر للموتى المشيع تنبيه  ١٥٨

دنياْمن حرج وقد إليه نظر وصيعا أو شريفا أو عزيزأ كان فإن شيئا، الله من عنه 
ينفل—رثم وءلالحه. العمل صالح من الدنيا ق هدم يإ إلا عليها يزيد أن دون بثوبه 

مننحرج ثم ترابه، يديه عن الناس أعر ينفض وكيف قره عاليه يغلق أن بعد إليه 
ذلكمن فيخرج عليه غاليا أوولدأ عليه عزيزأ ابنا كان ولو كمثرآ، حسترأ فرم 

منالأرض وجه عل ير ل؛ كأنه الم، ذللئج وأصبح قريبه، س اليدين صفر الشر 
التراباعليه تايلون وهم القرابة حال إل نغلر كله ذللث، س مخ إذا ثم ذلك، مبل 

سلابمي وبنته وصاحبته وأبيه أمه عل الترابإ ج الابن ترى عينك إن حتى 
صالحص قدم ئا وتركوه الشر ذللثإ عن انصرفوا وقد إليهم ينفلر ثم شيئا، لله اص 

هباممه يدكر المواقف، هده كل ففي أوءلالحه، العمل 
سودفنه الميت، عل الصلاة ثوابا عغلم ررإنإ اللهت رحمهم العلمإء قال ولذللث، 

باه((.المدكرة المواقف هده أحل 
بعدأماملثه ماثلة محيلتك ق باقية الزيارة وصور أحدائت، تكون أن واحرصى 

فدكرتكالزيارة تذكرت الهناعات ص ءلاعة عن نفك تكاملت فإذا الزيارة 

ارةالزيتذكرت معصية يفعل نفك همت، ؤإذا لالهلاع_ة محفزك مما بالأحرة 

المعصية.®عن محجزك مما دالآحرة فذكرنك 

اللبماالثرى نحت، قعرها ق نقلل موحشة ر حتل 

أعددت؟ماذا 

لباسأعددت أم الله؟ س والحياء الخوف ولباس التقوى لباس أعددت هل 
والسإوات؟الأرض وب عن والبعد الشهوات 



للمتاص.والناثر للموتى الشيع تنبيه 

صتستكنهاالتي الضيقة اطلفللمة الحمرة لتلك الزاد أعددت هل 
التراب؟تحت مغمورا منسيا وحيدا 

فيها؟مآلك ز فكرت هل 

وصيقها؟ظالمتها من النجاة بامثاب نفك شغلت هل 

وأنتستقول ماذا الهلويالة قرة والالبعيدة القلة تلك ل همك جعلت هل 
بئر؟تثرون أين ؤيلكم باتصراخ! أيعلونحيبلئه الأكتاف بك تتإيل ممدد 

يثبتؤ ماعتها؟ ستقوله فيإ هملثإ جعلت هل أ قدمونر قدموزإ.. تقول أم 
أئثوةتيسل ألأيقر} ونح آليتا ا-لتوؤ ي آلثنيت ياثمول ءامنوأ ١^؛<^ آممه 

آلأسث>

علوالعكوف الأغنيات إل والأستعلع الحرمات إل الفلر همك جعلت أم 
عنوالبعد المنكرات محالس وحضور بالصلوات والتساهل للأت والمالأفلام 

والسإوات؟الأرض رب 
ذلكبحد من والتراب ترد والعارية تشد والرحال تعد الأنفاس كانت، ؤإذا 

بالماصىاللحاق غثر الباقي عقبى وما خلفم، س يمثى سالف، من أثر وعل الخد ينتفلر 
وهوولياليه المك؛ن ايام تمضى أن فعسبؤ مكتوب، وأجل مكذوب أمل إلا لم وما 

وحيثطيب بتن، ممتن ودون أوحرام بحلال عابيء غثر وشهواته ملذاته ل يرغ 
الحهدخاصة النافع العمل عل طاقتها يضيم إذ حقها ؤيبضها ه نفإل شيء 
ض.

وصفحاتوالمللأت القنوات ق الاحرينر وأعإر أوقات نفع كيف بل 
والفوروالتبرج ان والمعاكوالأغنيات الماجتة والمجلات المشبوهة الانترنت، 













للمةاير.„والناثر للموتى الشيع تنبيه 

إليه"ليدعو و همه وليحمل الدين خدمة ق فليجتهد 
ابرهاندعواك عل أقمت هلا محانا لأم الإمدعي تمن ا ي

رحمنالسة فهذي تعجب فلا تحن وممور حمندين وال

علعين فرض المنكر عن والنهى بالمعروف الأمر يكون يكاد هدا زماننا ول 
.٣^^١٥يقول من كل 

لأنانتشرت ولكن ولتلمة يوم ل تنتثر لر محتمعنا ق التي النكرات إن أخي• 
النكر.ذلك صغ ق شريكان وهما سكت. وواحد فعل واحدأ 

الدعاةقاإّة )فعند تحال! الله رحمه باز بن العزيز عبد الشيخ ّسإحة ويمول 
علعسن فرصر الدعرة تكون اليوم، كحالنا الخهل غلبة وعند المنكرات، وكثرة 

نعلق أحدكم يمئى )لا لخديث، شرحه ق وهوالقائل ءلاقته(. بحسسس، واحد كل 
قريبةوالأحرى مكان ق النعل تكون قد فثل! للتحريم. النهي ءلاهر واحدة( 

ألاعل احرص فقال؛ واحدة؟ لخطوة ولو فقيل جتعا• إلا تكهإ لا فقال؛ منها. 
الحلمعل يدل الذي الموقم، هل.ا من نحن فاين واحدة. بخطوة ولو الله تعمحي 

أنمن والتحذير الغير عل والخوف، والرحمة والشفقة والحرص والولع والتقى 
الله.إل الدعوة هؤ وحمله الله يسخط فيعا يقعوا 

افه؟إل الدعوة هي من نحن وأين 
أئثننؤألمؤبملؤ أدكمة ره، سيبل إل آيغ ؤ قوله إل وانفلر 
قواجبة هث الله إل الدعوة أن لتجد [٠ ١ ٢ ٥ ت ]النحل ه أحسن هما إفي، ؤحندلهر 

للوحوب~ الأصولية القاعدة ق كإ — والأمر أمر هنا فالخهلابإ ا، مكلفكل حق 
هالله أوجس، اللءوة أساليسط حتى بل هتا صارفه ولا صارفه، بمرقه لر ما 



للمقابر...والناثر للمونى الشيع تنبيه 

دعوتهق يتجح لكي الله إل الداعية وليحرص وأحكمها. أفضلها نسللئا أن علينا 
معبالتالطف وذلك بالمداراة يل؛ بإ بالقيام وذلك الناس مع التعامل فن عل 

٢٠٦٠التلهلف وهي المداهنة واحذر باهلل عن ترده أو الحق منه%إ لسخرج الناس 
والمداهنةالإيإن أهل طريق فالمداراة أهوائه♦؛. عل وتتركه♦؛ باطل عل لتقرهج؛ 

يل:U ذلك ض أبرز وص بالماس الاهقام الداعية وعل الشاق. أهل طريق 
تعرف(.ل؛ ومن عرفت س عل الملام تقرأ بالمحية)وأن الماس بدء )أ( 

تلقىولوأن شيئا المعرف س نحقرن صدقة()لا أحيك وجه ق )ب()وتيمك 
أصحابأحد يقول الابتسامة تفارقك لا أن عل فاحرصي طليق(. بوجه أحاك 

المحبة)ولاار إظه)ج( افه.(. رسول من سأ أكثر أحدأ رأيت )ما الني. 
امرنقبل لر من منا )ليس الصغير ورحمة المر توفر )د( تحابوا(. حتى تؤمنوا 

وظروفه♦؛)حقأحوائح؛ مشاركتب؛ )ه( حقه( لعالمنا ويعرف صغيرنا ويرحم 
الدعوةؤإجابة الحنائز واتيلع المريضر وعيادة الملام رد خمس المل♦؛ عل الملم 

قبل—بنإليه)ثلاث الأسإء بأحب لمناديه الأم♦؛ حففل )و( العاطس(. وتشميت 
بأحبوتناديه المجالس ل له وتومع باللام تيدأه أن أحيك صدر ل الود لك 

ولنورفق وصير وكظم وصفح وعفو حلم؛ من الخلق حمن إله()ز( الأمإء 
)ح(فم العذر والمإص انتقادهم عن والبعل. فعلوا ما عل الماس لوم عن ويعد 

فتنكباكله♦؛ موتمتهع المامس إل تصغي يرثرة بلا والكلام؛اقأتص.ءاد الامحمتثعلع 
شوهفكا معروفا إليكم صغ )من تقديرالصغ )ط( وحبهم. وصداقتهم ودهم 

الخيال.عن البعد )ى( له(. فادعوا كافئوه ل؛ فان 
منإلا له يوفق ولا عليها وأشقها المفر عل أصمها من بل الأسباب ومن 



١٦٧والناثر للموتى الشيع ليبيه 

فماإليه بالإحسان والودي واياغي الحاسد نار إطفاء هو افه ْن حفله عهلم 
وماشفقة وعليه نصيحة وله إحانا إليه ازددت وحدا وبغيا وشرا أذى ازداد 

عزالمول قول الإن فاسمع تتعاطاه أن عن قفلا يكون هدا بأن تصدق أظنك 
اؤى:تاق

دوإلا تلقيا نما صمقأ أكن ومايلقنهاإلا ثلألحميمر. 
حفظهالله حفظ فمن اممه بتقوى حاله حمح ق وعليه ٣[، ٣—٥ ٤ ت ]فمك ه عظيسم حي 

واحرصومحذر. محاق فممن وأمامه حافظه الله كان ومن توجه أين،ا أمامه ووحده 
إنيزول بالقوة الناس عل تفرصه ما أن واعلم الحنة والموعظة والحكمة اللن عل 

قتغرسه ما أما الفعل. بردة صده إل بعده الناس ؤينقلب القوة يدك س ذهبت، 
ولاالمار أطيب ؤيثمر ويرّخ يض الذي فهو والمودة والحب القلوب؛الإقلمع 

الحياة.^ ٧٥١ولوفيها اشرمحح القلوب من الهلاغوت يقتلعه أن يمكن 
لنلام وكق طليه وجئن إزالرثيءهي أبن

أفلسقد %لث اممه إل الدعوة القيام؛واجمس، عن المتقاعس لم الملتجد ؤإنك 
ولوآية«ُأرؤعر رابلغوا و: المي قول وهوسجع وحجة عذر كل من 

أمةأما هي الأمم الإسلام؛؛ن لأمة الفارقة والعلامة البارزة السمة إن بل 
حاتصغ الوظيفة حذه وتشتغل القضية لهذه تعيش المكر عن ناهية آمرة؛العروق، 

قالوالتميز، والرفعة الحفلوة حا وتنال حياما تفاصيل حمح ق وتدخل حفارما 

ألمنهفرعي أتموز،وسهوث حوة للثا؛ثي، همجغ أثق و قك؛ 

)ا(اوخارى)ه؛ا(ّ



^يعسوشوالزاضسةLبر... ١٦٨

[.١١٠عمران; ]آو ه أش ومحمحا 
وهوه الصطفى إل تستمع وأنت الأمر حطورة لتدرك المسلم أحي ؤإنك 

المعروفبوالأمر هث الله إل الدعوة بواجب يقم ل؛ من كل عن الإيإن ينفي 
والدعوةالباطل إنكار وهي الصغرى وصورته الأدنى حده ي المكر عن والنهي 

قولهق وذلك والجوارح باللسان ذلك ثمارمة عن العجز عند بالقلب الحق إل 
فملهيسمملح لر فان فلسانه يستني لي فان ييدْ فلمر0 متكرأ منكم رأى ررمن 

•إيانٌ من حردل حثه مثقال ذلك بعد وليس 

هدا:فيا 

مدىوعن اهتامنا؟ دائرة ق الدين هدا وحجم مساحة عن نتساءل بنا هلم 

اللمدين؟! نجتهد كم للدين؟ نبدل كم الدين؟ لهدا صدورنا ق نحمله الذي الهم 
رصيناأم ا ا؟! وتورقنلنا تتراءى ا حياتنق هوقضية هل اا سين؟ متم كم 

اا.عادات؟ إل نحولت بعبادات 

قدمناماذا به؟ اممه ندين الذي لديننا فدمنا ماذا لأمتك؟ قدمت ماذا 
يقممن المكر؟ عن مينا هل بالمعروف؟ أْرظ هل لأخرتنا؟ قدما ماذا لإسلامنا؟ 

منالإبإن؟ لعة ّينشر من همة؟ محمل من ديننا الدين نحن؟ نقم ب إذا بالدين 
إنهالعالمن؟ به يرحم من لاعالين؟ ومحمله افه؟ دين يبلغ من الدين؟ هدا محمل 
٠عثرك وتكمل نمك كملت الذي الملم، اييا أنت انت، 

الخلقإل الحق إيصال ق كبثرة ومسئولتهءأ عظيمة مهمتههي المسلمين إن 

ررمنالحديث: ففي الله، ثميع إل جيلا ردأ الأمة ورد هث، الله بدين الناس وتبصثر 
أنغير من بعده س ثها عمل من وأجر أجرها له كان حنة ئة ٌالإسلام ل سن 
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بكسلإليه لوواء الوصول ق ويتلطف ونفرته وشراسته حلفه سوء وهومحتمل 

الناصح.شان فهذا ممكن 
الهمةعظيم وكن والقوى الر عل تعاونا ما الفلاح سيل لك ننزال ولا 

الالهمة وعظيم موته بعد عمله ينة.ني لا الله إل فالداعي الله إل الناس بيعوه 
أحمل.للأمام قيل بموته حناته تموت ألا يفكر ؤإنإ بالطاعات وقته بملء يفغ 
ألااستهلعت فإن الحنة. ل يضعها قدم أول عند قالت الراحة طعم العبد محي متى 

فافعل.أحد افه إل يسبمكر 
الهادبئةالفرعية الهلرق إحدى وق ّ يوم• ذات حرجت أحدهم يقول ت قمة 

بعضبملاحقة مشغولا كان لأنه يرال لر صغرة سيارة يركب شاب قابلني 
سرتها فالفتجاوزته.. مرعا كنّى المارة.. من الخالية العلريق تلك ق الفتيات 

مايفعل وأدعه أممي أم الشاب؟ ذلك فأنصح أأءود نفى ق قلت غر؛عيل- 
ثانيةعدت الأول.. الأمر اخزت فقهل. يوال عدة دام داحل صرلع وبعد يشاء؟ 

فدحلنالتفاته.. أو نفلرة منهن ينتفنر • إليهن• ينظر وهو سيارته أوقف قل• به فإذا 
البيوت.حد أق 

نمأولأ عليه سلمت، إليه وانحهت، ونزلت، سيارته.. بجوار سيارق أوقفت 
الث،،قرييتأو الثح بناتأو أحواتالث، الفتيات هؤلاء أن نحيل له قلته مما فكان ١ نصحته. 

اوأنإليه أتحدمث، كنت . ٠ يوذيس؟ أو يلاحقهن أن الناس من لأحد ترصي فهل 
وهوإل تمع ي كان الحم، ممتلئ صخأ ثابا كان فقد ٠ الخوف،. س بثيء أشعر 

خدهعل محالت، قد دمعة فإذا إل التفت، وفجأة يتكلم.. لا الرأس مطرق 
تمامامني الخوف، زال لقد المّيءحة.. لمواصلة دافعا ذللئ، وكان ١ حارآ١ فاستبشرت 
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ودعته..ثم النصيحة.. ق أبلغت قد أي رأبت حتى الحديث ل عليه فشددت 
يآنففراغأ يعيش أنه وأحبمري وعنواي.. هاتفي رقم مني وطلب استوقفني لكنه 

 ..sوتبدلتوجهه، تغر لقد الست،.. ق حاءي أيام وبعد أران... ما له فكتسن، ءاتا
محيثنيفجعل معه.. حلت وجهه ق الإيإن نور وشع لحيته أطلق فقد ملامحه، 

الم.سالمانؤإيداء والهلرفات الشوارع التيرق قضاهاق التي الأيام تللثح عن 
وتلوتالمغفرة، وامع وتعال سبحانه النه بأن وأحبمرته أسليه فاحدت واللعان، 

إنأثه تنؤ من ُقنظوأ لا 1نهسهع؛ عق آممفؤأ آكن ينبمادئ مز ؤ ت تحال قوله عليه 
اريرأسفانفرجت [ ٥٣; ٠٢٥]١^ه أو>م هوآليفؤر :ءيعاإئهُ آثءتعفرآلدذود، 

يساعدهمن إل حاجة ل فهو أزوره.. أن مني وطلب ودعني ثم • وابشر. وجهه 
وجحالح،ام الأيفمقت، بالزيارة.. فواعل.ته المستقيم.. الطريق ق المر عل 

بشيخفإذا اب.. البوطرقت، إليه ذهبتح فرصة وجدت ولما ٠ الزيارة. ق أسوف 
عنالته سوالدم.. إنه والأسى•. الحزن آثار عليه ظهرت وقد الباب يمح كبثر 

يرحمهحافتح! بموت قال، ثم برهة وصمت، الأرصللأّ إل برأسه أطرق صاحبي.. 
أحال.ثم ١ بالخواتيم. الأء،الا إن حقا قاداsت استتلرد ثم مات.. لقد له.. ويغفر اممه 

فمناف.. طاعة عن بعيدأ اف.. جنب ق مفرطا كان أنه وكيف حاله عن محدثتي 
عاقالالأوان.. فوات قبل برحمته الله تالإ.اركه لقل. بايام.. موته قبل بالهداية عليه الله 

لكلالنصيحة أبدل، أن الله عاهدت وئل• ومضيت،، عزيته حديثه.. من فؤغ 
القصة.هده إل وانظر ا إ القصة انتهت، لم.. م

ال.ماءنا ميوما واللوه مع والشرب الأكل رفض عمره من الرابعة ق طفل قصة؛ 
لمعلمته من ذلمثج تحلم يصل لا لأنه كافر اه أبأن لحلمه الروضة من عاتّ 
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حبنابنه من حدث بإ متأثرأ الصلاة ق بدأ أن إلا الأب من لكن فإ الروضة. 
لوالده.هداية مساقة الرابعة يتجاوز لا الصغبمر البرعم هدا فكان موالكته رفض 

البيوت.ل دعاة كيلك نحن نكون فهل 

هدتئلو0 ومؤق ؤلثوعك لاك ؤإثدءلإؤ ؤ للجميع مسؤولية للا.ين العمل 
ولنامحدود، مكان ق أو محدود زمن عند يقف لا الدين لهدا العمل [ ٤٤]الزحرف؛ 

إلودعوة سدين الا لهن. عمل لكلها حياته لكنت لقد حنة أسوة الله مول رق 
بإحسان.تبحهم ومن الكرام أصحابه ثم ومن سبيله ل وجهاد هلث الله 

كلعاتق عل ملقاة مسؤولية بل طائفة، أو فئة أو جهة عل موقوفا وليس 
دوراله يتخذ أن يعجز لم موليس لم؛ن، الم؛؛ن أدوارا مونع الصل منم، 

٦[.ه]الأماف; آنسلِلله ١^ ضئو ظؤ 
بوقتموشا ليس العمر وظيفة للدين العمل إليه، الأنتإء قرين للدين الحمل 

كلق مسلم كل قضية للدين العمل لكه، الحمر هووظيفة ؤإنإ بزمن محددا ولا 
لفةوiاكة.

الدعوةأهمها ولكن حصرها يمكن لا كشرة افه إل الدعوة وسائل أن واعلم 
أوموعغلة أو حطبة أو لرما أو محاصرة الكلمة تلك كانت سواء الهادفة بالكلمة 
مييما أو الصغيرة النثرة الكتيب الثريهل. المدعو و؛ان شخصية نصيحة 

احلطويات•

أوحلق أو إ مكنة؛ أو حركة أو كتابة أو فحل أو قول كل هي اممه إل فالدعوة 
رفعةبه ويقصد الحكمة نحالف ولا الدعوة م نحل، عمل بأي أو الحاه أو بالمال نثاؤل 

الشوائب.من سها علق ما ونفي النامس بين ويشره الإسلام 
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ا.^٠٢؛ ٠٠أك فا لهم الدين أمر يع ا القصيرة والثياب 
فئةوالندينون فئة ائك ينعرك حتى نمك ل الوهم هدا يضخم وهكذا 

أحرى•
ممررأن من وأوعى أكر عملك يكون أن ينبغى إبليسية حيلة أحي يا وهدم 

عليه.

بثر-ها تعد عبادة باعفلم اف تتعثد أث التيينين.. من متدين أحي يا فأث 
لله.

بالتوحيدافه نتعي. ]أنت[ 
إلهكوعفلمت بالوصوء، أهلرافك فهلهرت إيانك حملك الزى أك 

م^ود.؛الله ا وحفحلركؤع، يا 
اللهبتحفليم المنور والقلب ودعائه، هث اممه بذكر العهلر الفم صاحب أنت 
ؤإحلاله.

إياك.ك وهنيئا توحيدك ك فهنيئا 

قضية.صاحب أحي يا إك 
نحر.او يكسسب كروي فريق قضيتل تكون أن من أكثر يّثج أ~ 
للخارج.سفرة أو غنائي ريط ث حول هموملثا تدور أن من أكثر نت أ~ 
والأكل.المتعة حول همومك تدور أن من أكثر نت أ~ 

ؤوأكبمَةةأفيهم: اض فال ممن ضرك شان ذلك إن شأنك، ليس كله فدلك 
سغوألأيمسىمهلص:اا[.

افهتتعثد الذي الدين هذا هي• وأكثر أحهلر لقضية يعيش من أنت أحي أي 
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الكونهدا إل ونمومكا الدنيا هدم ق وحولك سب هو الذي الدين هدا به••• 

[.٥٦لالأ.ارات: ه إلا وألإص أين خلمث - ما رؤ 
اللهإل تدعو افه عبد فأنت شأنك ْن تقلل ولا نفسك تحفر لا الله عبد يا 

■مسع^ا،نا ٠ لأرصر وا السسموارتنم الععلم، الوى إل 
لمسكين.إنك حازم: لأي قيل 

بينهإوما والأرصى الموات ق ما له ومولاي مكينا أكون كيف فمال! 
الخرىمحت وما 

حهلئىأو ا ربنطاعة ق ؤإياك تقصري أن أحرى منة أدكرك أن ل وأذن 
القضةمن يعفينا ولا الكبرى لمئولية هذه محن أبدآ محاالنا لا لوكنا مق ؤإياك 

الخطرة.

أهلكت.احتمهمت إذا فانبما الل.نوب أهون أن أريد لا • • أحي. 
الصرة.محلمس عقاحا كان حطيئة فرب الخطايا أهون أن أريد لا 

لهذاالعمل عن ا محاصرنحندقا الذنوب تكون لا أن ينبغي أقول! ولكن 
ذكر.عل هذا من أنت الدين 

كدلك؟ّوأئ النكر أم فكيف عاص U تقل لا أخي فيا 
إمراتيلبني عن هك اف قال ا فقا.عاصيا، كنت ؤإن المنكر عم للثج: فيقال 
أنعل بميل ا مم[ ٧٩ال.ة: ]الائه قلوه منهمحكم عن لا ؤ>ط\>ئ\ 

بعضهمحكى بل ^^۶، ٠١١عامة هب من. هو وهزا بالإنكار، مطالب، النكر فاعل 

يحلمون.لا الناس أكثر ولكن عليه، الإحماع 
محمي.بعد العاصن يعظ ئمن مذنسإ هو من انس ق يعقل لر ولو 
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السكوتمعصيه أعني اخرى، ل الوقؤع لك يؤغ لا معصية ق ووقوعلثا 
إنكارها.وعدم عليها 

والخجلالخوف من يعانون - تعودهم لعدم — كجض فان الخجل• واحذر 
أنلم المفعل العملية، رااإرس_ة إلا يزول لا الشعور وهدا الاس، من والهيبة 
تلقائيةبصورة تدرنحيا الخجل يزول وموف الئلريق يبدأ وأن الحاجز هدا يكسر 

الماسعل أنكر فكيف عاصيا، أخا ل ولكن عاصيا، لمست، أنا تقل! ولا 
الدنوبج؟٠من يقرفوف فيا واقعا أخي يرون وهم 

ففدأخيلئ،، قلب عل لطانا -لت، لأنلث، بعدر؛ ليس هدا لك: فيقال 
تكترثولا ذلل؛،، ق فامضى وتنهاه، غره تامر ومضست، يمتثل، فلم وميته، أمرته 

عنثفنوك بوذوك، أن يريدون إما فإنبمم زالعاصى[، باحتك يوونك للذين 
ولكنأحيك، هداية ل حاولت، بائك علمهم مع عصيابم، ل لمتركهم واجبك؛ 

[.٥٦القمص;ت ه احيبت من مدى لا يلخ، إؤ 
ووصالامحبة وام هوأدم ال تعه إليوني، ه للإلعد 

الأالرحوأزمع د ئوالرك—ّث، الت، أقة والمياصن، مالعمر ف
الا—ثق ات المهلكعساء وخملتؤ ه أيامرت نقاصان الزمؤإذا 

والأغلألأالقبد _،^، عابلأ خاثلثج فالخألرب
مالأالأعأحس من ورى الخ؛و فإنا تطمت، امما لدسالث، واعمل 

الأالامق كحشاره آثواتبع د أخمالعومث، بوتاس 
الأالأجيذ وأنقام الأندى فهشرأ مباة الحياء جد فمحم
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نحلعندما الأنام حثر سة عل بالتواحد عقمتم من يا الإسلام ثباب يا 
عبدافبن محمل نبيكم قدوتكم جعلتم من يا الإسلام ثباب يا الناس، عنها 

الفنان.أو المثل أو اللاعب أو الراقص والنصارى باليهود اقتدى عندما 
الناس•س كثثر بتن غرباء صرتم من يا الإسلام شاب يا 
والأصوليةبالتهلرف ووصموا منهم وسخر ولمزوا بزوا من يا الإسلام باب ث يا 

ترجعوالا تتفعضعوا ولا تتزعزعوا لا والكتاب، بالسنة تمسكوا لأمم والرجعية 
فإناثبتوا اثبتوا اثبتوا منن مؤ يتم إن الأعلون وأنتم تحزنوا ولا تمنوا لا القهقرى• 
تثربوالكي بانتفلاركم لكم سابق فهو الحوض عل ئ. افه رسول ْع موعدكم 

يقولهنيئا نم لكم فهنيئا أبدأ بعدها تفلمأوا لا سائغة هنيئة شربة الشريفة يده من 
لأنثلروإف الحوض موعدكم وإن شهيد علتكم وأنا فرط أبديكم بح، ءرإل .ت 
عليكمأحشى لست، ؤإن الأرض حزائن مفاتح أعطيت ؤإق هذا مقامي من إله 
.فيهاءارا*نافسوا أن الدنيا عليكم أخشى ولكن بعدي تشركوا أن 

البالنواجذ، عليها وعض بيك. بنة لئ، متالحبيب• ال-اءية أحي 
إليهاأدع الأحرين ل نمسلئج ى أحنها شاتما، من تقلل لا فيها تفرط لا حا تتهاون 

نةبمتنرفا مفتخرأ نفساك، تبا معليا رأسك، حا رافعا وأنت، إليها أنع إليها أنع 
الحوض•عل بثك. مع موعدك فإن بثك. 
انفتالفا خل كذاد وية شربأعذب تي الا ؟بمبض 
قل؛الحوض عل ه محك مع موعدك من يا 

٦٥٩٠•٨٥،٣د٩٦،١٣٤٤الخاري) (.٢٢٩٦(لم)٦٤٢٦،٤،
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ااكريأ أطبأخمسسمحى دت وكرأ وفخعزأ زائف ومم—ا 
انييل د أحمصرت وأن ادي عبا ينحت لحول 

أوأوحداتي أوبدعي أوعلماف لجوّي نحصل ولا تكون لا النزلة وهدم 
ا.وأن. رر. يقول للمني تحمل إنإ وءلريقة، وخلوة وتشوف تصوف صاحب 
ادييمأنالضال، البعثر يذاد كإ حوصى عن رجال ليداد ألا الحوض عل قرطكم 

ءءحقااا.'ا،ءاةول1 بعدك، بدلوا قد إمم ت فيقال هلم ألا 
'.بعدك١٠٠ أحدئوا ما تدري وهل فيقولI مالك، ..فيجيبتي ار. لفغل! وق 

واجعلجهدك وصاعق، الدين هدا يفلهر كيف هملث، ليكن الساومت أخي 
هداق والكل والتمريهل. الفتور واحذر تسعد الدين هذا إل الدعوة ق وقتالئ، كل 

إلوالدعوة الدين أععلى فمن فه® شكر للدين ارالعمل السالم، أحد يقول الأمر 
أفهؤموئ،ايى للفاترين وقل أربعا عليه فكر همه من والقاليل أوقاته حثالة اممه 

هذاخدمة ق بعدل من وأتعب، ونافس ابق فآ ٥ ٤ المائدة! ت ب ومحتونصآ تبجثمم بقوم 
به.إلا لك، وحوي لا الذي الدين 

تقصركمن مضى فنا التوبة إل ومحايع وتب، الأمر هذا ق اللم أخي فجد 
تحت،الحنة ق إلا مستراح للعيد فليس العمر من مضى فيا لدينلئ، دمتلث، خق 

منوهب، اطه. برؤية عينه تقر يوم المزيد يوم إلا قرار للمحبا ولا طوبى شجرة 
ذلك3، فاصدق هث افه إل العودة يوم وأسعدها أياملث، خثر أن واعلم الغفلة 
تعالاطه عرفت، يوم أول من عمرك بل ولدت يوم أول من عمرك ما وافه المر 

له.

(.١٣٩)ّآ/آ"ّآا—— نووي — لم مأحرجه 
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الصحوةا.ياثباب القدوة.. ومضاشهم، الإزعاج ذلك من 
هرشق الضحكة الهزلية اللأت الممتابعة اللتزم الثباب بعض يدمن تنإ ح٠ 

امونينثم الفجر حنى هرون ويمأهليهم، أمام دن.لك ومحاهرون رمضان 
الصحوة!.ياشباب القدوة.. حماعة، الفلهر صلاة وتفومم 

منخر أويالاحرين عل و-يتهجم ويشتم يغتاب ملتزما ثابا يجلس يمأ ح٠ 
١الصءحوةا ، ياثبا١٣الشووة.. وأفكارهم، كلامهم 

أوالخليلة الأماكن ق الدخول ق يترحمون المالحين الناس يرى ينإ ح٠ 
الصحوة!.ياثباص، القدوة.. يقال! االعازفإ، تضج التي المهلاع-م ق الحلوص 

بنانهويترك الشرعي ، بالحجا١٣زوجته يلزم فلا الملتزم الناب اهل ينيتإ ح٠ 
الصحوة!؟ياثباب القدوة.. يقال: الضيق، أو القصر يلبسن 

اللاهيأماكن ق أويدخلهم الكفار بلاد إل باهله اللتزم الناب يسافر ينإ ح٠ 
الصحوة!,ياثباب القدوة.. يقال! والكرات،، 

فرفون ؤيالولائم من فتكئرو.ن حفلامم j، المالحن بعض يبذر تنعا ح٠ 
أم.، ١٠٠؛الصحوة!.ياشماب الق\.وة.٠ يقال؛ الترف،، مذلاهر 

ابنعنبقى أن بر الأكا عيبنا أخطاءنرى نأن عسا يس ل

الخةحمقدوة تكون أن عن تقاعس ولا كبر وفأل وعزيمة همة ذا لتكن 
بعضها.ق أو فيها ونمت، أنالث، بحجة 

الحفربين الا٠هر أبد يعس الحبال صعود يتهسبا ومن 

(.٤٣-٤ انماوالُالي)٢ لعادل القدوة عن ن/نك 





للمقابر...والزائر للموش الشيع تنبيه  ١٨٤

تعال.الله بدين ملتزمة ومحومنة مسلمة كل صديقتها! 

الرأة.نحرير ودعاة والعلهانين والناشن والمارى لليهود ت بغضها 
وكلالسقيمة، والأفكار الخليعة الصور تنشر محلة وكل ومحلرب أغنية كل عدوها! 
ماوكل متبمرجة امرأة وكل والضلال والتيه والغرام الحب ق وقلم مسلسلة 
رتبا.يغضب 

رحيم.غفور الله فان بئروكلها الصادقة التوبة عل حرصها! 
العالمين.ونشره؛٠٢٧ للدين العمل همها! 

الرقيع.الحداثة شعر لا الفياض الإّلامي الشعر قعرها! 
لل^كوافارة.تذهب ولا والخيمة، والرقص المغنيات من حال إسلامي زواجها؛ 

ولااح، المبوالترويح القرآن من ثيء وحففل المافع العلم ق تقضها إحازما! 
الكشرة.المفامد من ذلك ق لما للخارج تسافر 
تمل.القوس فإن يالمباح لهوها! 

القس.عن والترويح والدبر والفكر للتأمل نزهتها؛ 
اللمةالأمح،وةوليأيتها

رآنالقد قلائوزي فكنصاها الحل أسر تممن ت ل
انالتيجمن أبى دي هوعنجبيتي فوقا الإسلام وحجاب 

الحن—سان—دان الخال ل فم—صوري ئمورأ اة الحيمن أبغي ت ل
والمنهج.الحقيدة بسلامة إلا حقيقية حياة لا ل سعادة ولا 

أبدأ.تقلق ولا اممه بارتبهل ( ١ ) بحة! الالعادة قواعد أحي إليلث، وأزف 
اؤلةبق عش ( ٤ ) • حرمن، ولو كشرأ أعقل )٣( البلاء. كثر مه،ا حترأ توقع ( ٢ ) 



١٨٥للمقابر.„ والزانر للموتى الشيع تنبيه 

الماسةالقلوب فمفتاح دما يمهلر القلب أن ولو ابتسم •)٥( شأنك علا مهإ 
)٦(. الابتسامة لزم فا الحبة أردت ؤإذا الوجه وبشاشة الخانب ولن النفس عل ب

ؤإنالغتب بظهر لأخيك دعاءك تقطع لا )٧( • حقك ل أحهلآ مهإ أحدا ناكره لا 
.وهجرك قهلعك 

حفيدؤيا المجد ملل ويا الأمة أمل يا الجيب الحبيب المبارك الابن أبما 
الموت.العرة ومن الهلاءة الشغل ومن الإسلام نعمة الدنيا من ليكفك العز 

سمعك.وأعرنر فكرك وأشغل معي أحضر 
ولاشانك من تقلل ولا نفك نحقر لا لم موأنت المسالمث الناب أيبما 

ينءبل.اف الحليل الصحاب يمول افه عند عفليم كريم عزيز لم مأنت أنا من تقل 
وماأطيبك ارما ت ويمول بالكعثة يهلوف الثه رسول رارأيت عنهإ الله رصي عمر 

اللهعند المؤمن لحرمة بيده محمد نفس والدي حرمتك أعظم وما ربمك؟ أطيب 
الكعبةتبمدم رالأن ؤيقول; حيرأ،، إلا به تظن لا وأن ودمه ماله منك حرمة أعظم 
علأهون الدنيا رالزوال ويمول!  ٠١مسالم دم إراقة من افه عند أهون حجرأ حجرأ 

مؤمندم j اشتركوا والأرض الساء أهل رالوأن ويقول؛ لماا"ُ مقتل من الله 
هودوريما أمتي؟ أخدم كيف لديني؟ أقدم ماذا تمل ولا اكار®''' ل اف لأكبهم 

هودر-را؟.وما عادة بالأحظى الحياة؟كيف هده ق ووظيفتي 
ياقكلحياق فه مؤمن أنا الدنيا•• وأسمعها قلها تنتفلر؟.. ماذا المسلم! أيبما 
عروقي.ق الدم حريان قلي خفقان مكناق حركاق 

)ا(الترملى)ها،ّاا(.

١٧٤٣)A/ للأحدب بغداد "اريخ زوائد ( ١٣٩٨)الترمذي )٢( 



سمابر...والزام سوش  ١٨٦

وتبعثالأذان وتعطر الوجدان مز مدؤية وبصيحات بصراحة أعلنها 
واصرختواصيع واصدح محل وامحرخ واصيع واصدح محل الإيإن لقلب ال 
عادوللميى العظمة للغايوسلة الخساة أبغي لم ما أن

زاداليم عظرى للأخي ونعزه أعيش نعوأن ه الإلرصي ل
ادللإمعإن للإيور للالورى اذ لإنقعى أمسملم ا أن

نعمء

برهانادعواك عل أقمت هلا محانا لام الإستدعى منا ا ي
ؤلمكأتت أذهب ؤ محانه! قائل من عز محال مولاك ذكر من وأكثر 

حينإالقائل در وفه —٣٤[  ٤٢نطه: ه طق فرعود،إمحُ قداوىأو'آدهئآإك ولايآ 
عندمك امتكتب وهي الأقلام صرير لوسمحت جهول يا يغفول ررلا قال! 

ربك®.إل شوقا لمت لمولاك ذكرك 

لتويعالشاب أحي ورفق؛ ولن بابتسامة ند اممه طاعة وعن صد لن قل 
الإيإنإل الهدامة نعمة إل اممه طاعة إل أقبل والغم والهم والضياع الشقاء حياة 
)لولذة أي تعدلها لا ولدة وطعم ومذاق حلاوة لها محالهناعة الطاعة ولذة باطه 

بالسيوف(.عليها لخالدونا لاJة من فيه نحن ما الملوك وأبناء الملوك تعلم 
محسرانالإسلام مسوى ثيء وكل وان هللإصلاح اف ة شريع

انطوقوالإفاد م للظالاج وهمحن نا حلت الهدى تركا ا مل
انثولا ز عفلا مدام ا وممدؤ، اطه ول رسن ما تارثنن
خسرانلأشك مجها عن حاد من سل إل دي شعل:بمما قرآنن

انشريمنه ا فينيباض دام ا مه لاندلإ حكارتضينا٥ د ق



١٨٧للمقاس.. والناثر للموتى الشيع تسه 

ةونعاموصك وشقاء وحبرة ص_ياع من الأمم تعانيه علاج لا نعم 
ت.ؤبمرخ لصح يضج ينز ئ لضرعا يخرف 

مولأءلُلأهم،.سذسمم|لأدنالإيمدللأطل
وهيا عليهالخلق اف فطر وفهلرة ملحة صرورة اف دين نعم افه دين موى 

فيامنعنه غناء لا للجد والروح لاJردتين والهوء للعين؛ن الضوء كضرورة صرورة 
ذلكأن ظانا اممه دين عن بعيد وأنت والتحفر والتطور والرقي التهدم عن يبحث 

والمخلوق.الخالق ببن صلة أكرم يمثل الذي اممه دين إل أقبل عادة. العتن 
ذلك.كيف والأرض المعاء علاقة؛؛ن أوثق وينظم 

وأشرفقليه الإنسان ق ما وأشرف ان الإنالأرض ق ما أشرف لأن ذلك 
أل؛ثءامنوأؤ وتعال؛ سبحانه الحياة وواهب الوجود حالق باش الإيعاز قلبه ق ما 

[.٢٨ه]الرعن: قؤألايغبمكرآشثلمغنالملوب 
ونعيمالنفس... وؤليب القلب... وقوة البدن..٠ راحة الإيعاز ففي نعم 
وصونالمكانة... وعر والحزن..١ والغم الهم وقلة الصدر... وانشراح القواد... 

.رالوحشة. وزوال • ٠ اد. العبقلوب ق ومهابة الوجه..١ ل ونقرة القلب..١ نور 

حلاوةوطعم الهلاءةّّا حلاوة وذوق الشياطين... وبعد الملائكة... وقرب 
فقائلوعظيم الدنيا فضار وهكذا والفهم... العقل ق وزيادة الإيعاز... 
الأحرة.

يقولللدين اعمل للدين اعمل للدين اعمل لمدين بالعمل مولاك ظشكر 

ةحثالاممه إل والدعوة الدين أعطى فمن فه شكر لمدين الحمل السلف؛ أحد 
بقوماممه يأق رفوف اترين للفوقل أ أريعا عليه فكير همه من والقليل أوقاته 



للمقابر...والزائر للموش الشيع تنبيه ١  ٨٨

.منافستك ق بعدك من وأتعب ونافس ابق فومحونه( محبهم 
•الحرائر تبدو لوم حهب محريرة ٠ ٠ والمشاعر. القلمب مقمر ق لكم ستبدو 

حالهالسان زمن ل خاصة للدين للعمل الحهد كل بدل ق الأمة أحوج ما 
يقووت

وتنانحن فهاموت وكنمرناعذلام__ا اعظامافكن

علامومعاملة العيوب ومتر الذنوب ومحو القلوب لإصلاح نتفيغ متى 
.الغيوب 

وعليهله عإ ومواله اف يدي بين والوقوف اممه عل القدوم يتيقن الملم 
•الحوض عل محنا. ْع ولقاونا 

الحنةق ما أحن يرينا وأن اممه( )محبة الدنيا ق ما أطيب يعتلينا أن الله أمال 
ف)رسول الخلق بابر محمعتا وأن الله( ركتاب الكتب بانفع ينفعنا وأن اممه( )روية 

قالعالية والهمة بالطاعة العامر المديم العمر الله ورزقك يومك الله أمحي 

اللهل أحبك إق وتالله الله بواللص الله! ق وحبيبي أخي . ونصرته الدين خدمة 
صوتك.جبا أسمع ولر الأيام ي طالت ؤإن وصلك. ق قصرت إن العير فامنحني 

ذكرك.ق القلب أن اب الأحبأرؤع يا ز . دربك عن اليوم خلناى بحين ؤإن 
القلبيحجز أحبابه المرء يتذكر حثنا الله ق أخي عهدك. عل زالت ما الروح وأن 
الحروفتنسيق ق ان اللمويتعثر العبارات ترتيب ل ومحتار الخواطر صيد عن 

الهأمكا ونير. ات حنل نور من ابر منعل -بم احمعنا اللهم ت أقول فعندها 
إلاالحنة ولا بعفوه إلا الأخرة ولا بذكره إلا الدنيا تعليب لا الذي وتعال بنانه 



٨٩للمقابر.„والناثر للموتى الشيع تنبيه 

وأن. عنا راض وهو عليه القدوم يوم نلقاه وأن هلاءته عل ؤإياك يثبتنا أن برؤيته 
وتعالارك تبأله نكإ . لقائه إل والشوق الكريم وجهه إل النظر لده يرزقنا 

عبدالنهبن محمد نبينا ْع ولقاءنا موعدنا بجعل أن العل وصماته الحسنى بأسإئه 
أدأ.بعدها نفلمأ لا نربة حوصه من يسقينا وأن الحوض ل عه 

نبياجزى ما خير عنا بجنيه وأن أهله، هو بإ ؤه محمدأ نبينا عنا يجزي وأن 
زمرته.ق بمثرنا وأن ملته عل وينوهانا صنته عل يجيئنا وأن أمته عن 

المسالميرن.لإخوان؛ وتنبيها لنفسي نصحا وإيضاحه بيانه أردت ما هذا 
ويرزقناالباطل يرينا وأن اتباعه، ويرزقنا حقا الحق يرينا أن اف وأمال 

فنفبمل.علينا ا ملتبيجعله لا وأن اجتنابه، 
وآلهمحمد ا نبينعل الله وصل الصالحات تتم بنعمته الذي لله والحمد 

أنت.إلا إله لا أن أشهاو وبحمدك.. اللهم سبحانك لم. وموصحبه 
إليك..وأتوب أستغفرك 

هلديذنب، الر كئن وعمالعفير كئا ي
هيديرم جن عصفح الو يرجذنب، الاءك ج
هإليان إحضيف الزاء وجصف، ا أن

ءء اوأنا زمانى حهليوم ب
راسمهمات قد بقى لرّم فاعجب، 

هنحوكاتبدى؛ مالله ة فرحم

اأقلامنمث، طغإن غفرأ رب ا مب

ابارينوجه ويمي الراب تج حن
افينجرت اري البة منوهذْ 

اآمينل قه فياظرأ ن يا 
انالهلغين مذرة معرب ا ي



للمقابر.والناثر للموتى ايشيع تنبيه 

اللربه إل الورى أفقر وكته 
االطايا خملهن عز تعجوب ذنه لير كبشخ 

االخطايه قلبوسودت الال؛_افي ا؛وسعرْ مسضت د ن

-له وغفر وحل عز مولاه عه فا ع- 

السلميالله عبد بن أحمد 



للمقابر...والناثر للموتى الشيع تنبيه 

ّاماجء
بنأحمد وترتيب حمع والإفتاء، العلبة للحوث الدائمة اللجنة فتاوى 

طبعه ١ ٤  ٢٣الرابعة الطبمة والتامع، الثامن المجلد الدويش، عبدالرزاق 
الرياض.الحمية العزيز عبد بنت العنود الأميرة ة مومونثر 

رحمهباز بن العزيز عبد ت الشبح مإحة تاليم، متنوعة ومقالات فتاوى محمؤع 
عثرالثالث، المجلدI الثويعر عل. سبن محمد د. ؤإشراف وترتسب، حمع الله 

الرياض.والتوزيع للمتثّر القاسم دار طبع الأول الطبعة 
حمعالعثيمبن. صالح بن محمّد الشح! لممسلمة الحتائز أحكام ق فتاوى 

للثئرالثريا دار طبع ه، ١ ٤  ٢٣الأول اظبعة اليإف ناصر فهد وترتب 
بالرياض•والتوزيع 

فضيلةتقديم والتعازى والقبور بالجائز تتعلهم، شائعة ومحالفات وأحهلاء بيع 
افبد بن أحمد وترتب؛ جع جمين، بن الرحمن همد بن اممه عجل ١^^ 

والتوزيعللمشر العارف، مكتبة طبع م ١ ٤  ٢٣الأول الطبعة السلمي 
الرياض•

اممهعبد د جامعية.تأبمج! رسالة وهي الإسلامية. الشريعة ق المقابر أحكام 
وأصولالشريعة كلية ق التدريس هيئة عفو المحيثانر محمد ن عمر بن 

الإّلأمبة.سعود ن محمد الإمام بجامهة الدين 
مقبلبن صالح جامعية.تالمح! رسالة وهي وأحكامها. أنواعيا القبور بيع 

العقيا.ةتاذ أسالمحمود صالح ن الرحمن همد د تقديم. التميمي• العمتمي 
الإسلامية.سعود ن محمد الإمام بجامعة 



والناثرللموتى الشيع سبيه  ١٩٢

محمدبن الله عبد عمر أبي( ت تأليف والقبور. الحنائز بيع ببيان المدور مح ئ~ 
العقيدةقسم ق مشارك أمتاذ الخميس عبدانرحمن بن محمد دن تقديم الحإدي. 

 S_امJالإسلامية.معود بن محمد الإمام بجامعة ايياصرة والا
الكرمى.يوصف بن مرعى ت تأليف والقبور. الشاهد زيارة ل الصدور فاء ش— 

سإحةتقديم! صلاح. حبيب بن حمال( ودراسة! تحقيق جامعية. الة رّوهي 
البحوثإدارة ة رئاسونثر ؤلبع تعال اض رحمه باز بن العزيز عبد الشيح 

الخانية.الهلثحة بالرياض. والإفناء العلمية 

الشيخالفضيلة صاحب تأليف! الشائعة. الأخهناء من ممر بيان ؤ، لنظار ا —
الله.حفظه الشيخ العزيزآل، عبد بن صالح 

سسالمتأليف! جامعية الة رسالكتاب هدا أصل السلمين! عنلء القبور يارة ز~ 
الطبعةالنجدي. الحموي محمد الشيخ فضيلة تقديم! العبدان. سعود قهلوان 
بالكون.والخوزيع للشر غراس دار طع! م ١ ٤ ٢ ٥ الأول 



والناثرللموتى الشيع تنبيه 

اتايئتؤي

٣مقدمة 

١٩وأخطاء ومحالفات بيع 
٢٩سر عمل عل جزيل وثواب عظيم فضل 
٦٠القبور عند والفواكه الأطعمة توزع 

٦٤التعزية من الحكمة 

٦٨لا-؛ع وعلاج ناغ ايراح 

٧٩الإسلام ق القبور زيارة بداية 
٩١................... ودفن عليه وصلاة وتكضن تغسيل من الميت نحهيز صفة 

٩٩وإهانتهم الموتى صورإيذاء س
١١٢ القالوب نياط وتقطع الكبد تدمي قصمي 
١٣٧والتوحيد.ب..اا..ؤ..ؤ.ؤ.بب.ّ...ّ..ّ.ب....ب....ب..ؤ...... العقيدة ق احتلهاء 

٥٩القبور نيارة صفة 

١ ٥٧الكريم بالقرآن تتعلق ومحدثات بيع 
١٦١أحرة وقفة 

١ ٨٣وجواب موال 

١٩١المراجع أهم 
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