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 هللا وصلى ، العالمين رب هلل الحمد
 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم
للناس   ف ْعلُه لهم وُيكرهُ  إليهم، به وُيبعثَ  طعام   الميِّت   ألهل   ُيْصلَحَ  أن وُسن  :  هللا رحمه المؤلف قال. 
 جماهير إليه وذهب ، يشبعهم بطعام أهله إلى يبعثوا أن حوله لمن ينبغي فإنه ، الموت بمصيبة أحد أصيب إذا
 يوم لمدة لهم الطعام ُصنع:  قالوا والشافعية والمالكية الحنفية كان وإن ، األربعة ئمةاأل عليه واتفق ، العلم أهل
 وبميتهم بمصيبتهم مشغولون الميت أهل ألن ، أيام ثالثة يكفيهم طعام لهم يصنع:  فقالوا الحنابلة وأما ، وليلة
 إن إال ، عندهم يحضر لمن ال ، تالمي ألهل يصنع إنما والطعام ، لمصيبتهم جبرا فيه وألن ، عندهم مات الذي
 .  الطعام لهم يصنع فإنه ، عليهم ضيوفا الحضور هؤالء كان
 :  عليه ودل

 فقد ، طعاما جعفر آلل اصنعوا] وسلم عليه هللا صلى النبي قال جعفر نعي جاء لما ، جعفر بن هللا عبد حديث -
 . النسائي إال الخمسة أخرجه[ يشغلهم ما أتاهم
 .  ؟ لغيرهم الطعام هم نعوايص أن يجوز هل

 .  األربعة األئمة عليه اتفق وقد ، لغيرهم الطعام صناعة لهم يكره أنه على:  العلم أهل جمهور
 :  أدلتهم
 دفنه بعد الطعام وصنيعة ، الميت أهل إلى اإلجتماع َنعد كنا" :قال ، البجلي هللا عبد بن جرير عن :األول الدليل
 .  وغيرهم شاكر أحمد والشيخ والنووي ، البوصيري وصححه ، ماجه وابن أحمد اماإلم أخرجه ،" النياحة من

 .  عليهم عبء وزيادة لهم إشغاال ذلك في ألن :الثاني الدليل
 أهل من تصنع التي واألطعمة المآتم هذه مثل يصنعون كانوا فقد ، ةيالجاهل بأهل تشبها فيه وألن :الثالث الدليل
 .  لغيرهم الميت
 أثر وظاهر ، حرام إليهم يأتي لمن الميت أهل من الطعام صناعة أن إلى رواية في الحنابلة ذهب:  لثانيا القول
 أمر إليه ينضم أنه كما ، سيأتي كما محرمة والنياحة ، النياحة من عده جريرا ألن ؛ التحريم على يدل جرير
ر مفيه يكون وقد ، الورثة طعام من تكون الطعام صناعة أن ، وخطير بشع  تكون أي ، صغار وأطفال ، قُصَّ
 . يأتون الذين الناس وُيطعم اليتيم مال من فيؤخذ ، أيتام أموال من

 ذبائح ، أفراح اجتماعات كأنها العزاء مجالس وأصبحت ، الباب هذا في الناس توسع فقد ، تلحظون وكما
 ثم ، وحطب نار ومعه ، للناس قهوةال يصنع من( قهوجي) بـ يأتون أنهم بعيني ورأيت األمر وصل بل ، ووالئم
 أصبحت ، بشاة جاءَ  جاء من وكل ، الغنم فيه وتوضع ، البيت خارج" َشْبكا" يضعون أنهم إلى األمر وصل
 أجل من أفراح قصر سنستأجر:  قالوا ، الحاضرين لكثرة فاحتاجوا ، متوفى عندهم كان من سمعت بل ، أفراحا
 األمر فهذا ولهذا ، البيت عند خيمة وال البيت يسعهم أن يمكن وال ثرك فالناس ، والمعزين الحاضرين كثرة
 يحتمل وهذا" نعد كنا" عنهم هللا رضي الصحابة من طائفة فيه وشاركه ، عنه هللا رضي جرير قال كما نياحة
 هللا رضي عمر أن اآلثار بعض في جاء وقد ، وسلم عليه هللا صلى النبي زمن في يعدونه كانوا أنهم ، الرفع
 ، ال أو للتعزية ُيجلس هل:  وسيأتي ، الخطيرة األمور من الباب هذا في والتوسع ، النياحة من أنه حكم عنه
 ذكرها التي النياحة من يكون ألنه ؛ اآلن الحاصل التوسع يجوز ال فإنه للعزاء الجلوس يجوز بأنه قيل لو لكن

 هائلة وأعداد ، وذبائح ، واجتماع ، وعصائر ، التومأكو قهوة ، الواقع هو وهذا ، عنهم هللا رضي الصحابة
 .  الناس من
 عليهم نزل لو فيما ، الضرورة حال في إال يصنع ال:  والثاني القول أصحاب قال ؟ طعاما الميت أهل يصنع هل
 من يأكلوا أن لهم يجوز الحال هذه في فإنهم ، أقاربهم من وخاصة ، أخرى مدينة أو قرية من غيرهم من أحد
 .  معهم ويبقوا عامهمط

 :  تنبيه



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                 -  9_93  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
2 

 فينبغي ، سيحضرون األقارب ، - للعزاء الجلوس بجواز قيل لو - المجالس هذه مثل في يحضر من ليتنبه
 هو يكون ، األمر لهذا نتنبه ، واأليتام القصر طعام من يأكل وأال ، جيبه من النفقة يدفع أن حضر إذا للقريب
 .  معه بطعامه يأتي أن له ينبغي ، األقربين أقرب من كان إذا خاصة ، الطعام يحضر الذي

 
 

 القبور زيارة في فصل
 ، القبور زيارة أحكام في هللا رحمه المؤلف عقده ، الصالة كتاب وفي الباب هذا في فصل آخر هو الفصل هذا

 :  قسمين على وغيره اإلسالم شيخ ذكر كما القبور وزيارة
 .  شرعية زيارة -1
 .  بدعية زيارة -2
 عليه الصالة مثل فهذه ، له والدعاء ، الميت على السالم فيها يحصل التي الزيارة فهي:  الشرعية الزيارة أما

 زيارة عن نهيتكم كنت] الصحيح في بريدة حديث في األمر جاء وقد ، بها مأمور مشروعة وهي ، له والدعاء
 [ . فزوروها القبور

 :  نوعين على البدعية والزيارة
 .  شركية رةزيا -أ

 ، يدعوهم ، هللا وبين بينه ووسائط وسائل ويتخذهم ، المقبورين ليدعو المقابر فيها اإلنسان يزور التي وهي
 .  باهلل نعوذ ، الملة من مخرج أكبر شرك وهذا
 ليست وهذه ، إليه وذريعة ، الشرك وسائل من وسيلة فهذه ، القبر بصاحب يدعو أو ، القبر عند يدعو أن -ب
 . وأئمتها األمة سلف من أحد استحبه وال ، وسلم عليه هللا صلى النبي سنة من

 الشرك إلى توصل التي الشيطان وسائل أعظم من ألن ؛ ممنوعة كانت اإلسالم أول في القبور زيارة أن وليعلم
 طريق عن الشرك إلى يتوصل فهو ، واألنبياء واألتقياء األولياء و الصالحين من خاصة ، والمقبورين القبور
 وجل عز الرب إلى ووسائل وسائط ليتخذوهم ، الناس نفوس في منزلتهم ورفعهم ، بتعظيمهم ، المقبورين أولئك

 قلوبهم في اإليمان ثبت حتى ، اإلسالم أول في نهوا ولهذا ؛ هللا دون من معبودين النهاية في يتخذوهم ثم ،
 ( . فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم كنت) بريدة حديث في كما الزيارة في لهم أذن ثم ، والتوحيد الدين واستقر
لنساء   إال القبور   زيارةُ  ُتَسن  :  هللا رحمه المؤلف قال   . 

 النووي ، العلم أهل من طائفة اإلجماع حكى وقد ، باإلجماع وهذا ، للرجال سنة أنها القبور زيارة في األصل
 .  وغيرهما امةقد وابن

 ولفظ ،[ اآلخرة تذكر فإنها] الترمذي زاد ، مسلم في وهذا ،( فزوروها القبور زيارة عن نهيتكم كنت) لحديث -
 [  .الدنيا في تزهد فإنها] صحيح بسند ماجه ابن

 ليةاألصو المسألة تحت تدخل وهذه ، بها أمر ثم عنها منهيا كانت وقد ، القبور زيارة في أحاديث جملة جاءت
 أهل فيها اختلف ، عليه كان ما إلى األمر ويرجع االستحباب أو اإلباحة يفيد هل ،( النهي بعد األمر) المشهورة
 .  الورقات شرح في ذكرناها وقد ، أقوال على األصول
ل نساء   إال: هللا رحمه قال  . 
 أهل فيها اختلف التي المسائل من وهذه ، السنية نفى وإنما ، تجوز ال فإنها:  المؤلف يقل ولم ، تسن ال فإنها
 :  أقوال ثالثة إلى المسألة رد لكن ، وكبير مشهور فيها وخالفهم ، عليهم هللا رحمة العلم
 والمذهب ، الشافعية مذهب وهو ، قول في المالكية إليه ذهب ، مكروهة للنساء القبور زيارة أن:  األول القول
 .  الحنابلة عند

 :  األدلة
 الجنائز اتباع كان فإذا ، عليه متفق[ علينا يُعزم ولم ، الجنائز اتباع عن نهينا] عطية أم حديث :األول الدليل

 .  أيضا مكروهة الزيارة كانت ، الزيارة إلى وسيلة واالتباع ، مكروها
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 اإلمام أخرجه [القبور زوارات هللا لعن] :لقا ،وسلم عليه هللا صلى النبي أن ، هريرة أبي حديث :الثاني الدليل
 . األلباني وحسنه ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، حبان وابن الترمذي وصححه ، ماجه وابن والترمذي أحمد
 [ . والسرج المساجد عليها والمتخذين ، القبور زائرات هللا لعن] :الثالث الدليل
 ، هذا وسلم عليه هللا ىصل النبي لعن:  قالوا ؟ مكروه نقول فكيف لعن كان فإذا ، لعن الرسول:  قائل قال فإن
 األمر جاء ثم ، والنساء للرجال عام وهذا ، القبور زيارة عن نهى وسلم عليه هللا صلى فالنبي ، النهي بعد جاء

 وهل ، محتملة المسألة ؟ النسخ بعد أو ، النسخ قبل كان اللعن فهل ، القبور زوارات لعن وجاء ، القبور بزيارة
 أقل على نقتصر ، وعدمها لإلباحة محتملة المسألة كانت فلما ؟ والسناء للرجال عام أو ، بالرجال خاص النسخ

 .  فيه ما فيه الجواب وهذا ، الكراهة وهو ، األحوال
 ، القبور ترى كانت إذا جدا تأثرت وربما ، جياشة ومشاعرها ، وضعيفة ، الصبر قليلة المرأة :الرابع الدليل
 المرأة زيارة:  فنقول ، يحل ال ما فعل إلى ذلك بها أدى فربما ، الخ ،، زوجها أو أبيها أو أخيها قبر رأت وربما

 .  حراما وليست مكروهة
 في والحنابلة ، وجه في والشافعية والمالكية الحنفية إليه وذهب ، تجوز للقبور النساء زيارة أن:  الثاني القول
 .  القبور تزور أن للمرأة يندب أنه يرون والمالكية الحنفية إن بل ، رواية
 :  األدلة
 المؤمنين من الديار أهل عليكم السالم:  قولي] فقال ، لهم أقول كيف:  قالت أنها ، عائشة عن :األول الدليل

 لم ، لممس اإلمام أخرجه [لالحقون بكم هللا شاء إن وإنا ، والمستأخرين منا المستقدمين هللا يرحم ، والمسلمين
 .  كذا قولي:  قال بل ، القبور تزوري أن لك   يجوز ال:  لها يقل

 كان البقيع أن خاصة ، مارة أو زائرة كانت إذا تعني أنها يحتمل" أقول ماذا" عائشة سؤال بأن عنه وأجيب
 ، كثير البقيع بجوار الناس فمرور ، مكشوفا كان بل ، اآلن هو كما أسوار عليه يكن لم والبقيع ، بيتها من قريبا
 القبور بجوار مرت لو - بالتحريم القول على حتى - المرأة مرت أو ، الزيارة يقصد لم وهو اإلنسان مر فإذا
 .  احتمال فيه فاالستدالل ، تسلم نعم ؟ تسلم فهل ، القبور بجانب يمر الطريق أن نفرض بل ، الزيارة تقصد ولم

 .  عمومه في المرأة تدخل ، عام لفظ وهذا [فزوروها القبور زيارة نع نهيتكم كنت] بريدة حديث :الثاني الدليل
 ( . القبور زوارات هللا لعن ،، القبور زائرات هللا لعن) األمر تخص أحاديث جاءت قد بأنه:  يقال لكن

  ، مر النبي صلى هللا عليه و سلم بامرأة تبكي عند قبر: " عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال :الثالث الدليل
إنه النبي صلى : فقيل لها  ،ولم تعرفه  ،إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي : قالت( اتقي هللا واصبري : ) فقال

 إنما] : فقالت لم أعرفك فقال ،فأتت باب النبي صلى هللا عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين  ،هللا عليه وسلم 

 هللا صلى النبي ينهها لم ذلك ومع ، للقبور خرجت رأةالم هذه ، البخاري أخرجه"  [األولى الصدمة عند الصبر
 دليل فهذا ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، تزوري أن لك يجوز ال هذه يا:  لها يقل لم ، وسلم عليه
 .  للقبور المرأة زيارة جواز على

 ، بولدها مصابة ولهى خرجت هاألن ؛ المرأة هذه ينه لم ، وسلم عليه هللا صلى النبي بأن:  االستدالل ونوقش
 النبي لها قال لما ولهذا ؛ ومصيبتها جزعها شدة من وإنما ، الزيارة تريد ال خرجت فهي ، عظيمة فمصيبتها

 األمر يكون قد وأحيانا ، تعرفه ولم ، مصيبتي تصب لم فإنك ، عني إليك:  قالت ، تصبر وسلم عليه هللا صلى
 باألولى أمر ، الصدمة بسبب قصد غير من النهي المكلف خالف فإذا ، كذا كمالح أن متقرر ، الناس عند متقررا

 .  وجه له الجواب وهذا ، والصبر بالتقوى أمرها فقد ،
 قد النبي أليس:  فقال ، أخيها قبر زارت ، عنها هللا رضي عائشة أن "، مليكة أبي بن هللا عبد عن :الرابع الدليل
 العراقي إسناده وجود ، والبيهقي الحاكم أخرجه" بزيارتها مرأ ثم نهى قد منع" قالت ، القبور زيارة عن نهى

 .  هللا رحمه
 حضرتك لو" قالت ، مكة إلى ونقل ، الرحمن عبد أخوها قتل لما ، عنها هللا رضي عائشة أن " :الخامس الدليل

 ، وغيره األلباني حهوصح ، شيبة أبي وابن الترمذي أخرجه" زرتك ما شهدتك ولو ، مت حيث إال ُدفنت ما
 :  أمرين من بواحد ويناقش ، أخيها قبر زارت أنها فأثبتت
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 أنها أو ، ورأيها فهمها وهذا ، أُذن ثم منهيا كان قد بأنه عللت ألنها ؛ عنها هللا رضي عائشة رأي هذا أن إما -1
 .  العام الجواز ثم العام النهي عنت أي ، النساء زيارة تقصد ولم ، العامة الزيارة قصدت

 عللت وقد ، بأخيها وإصابتها ولهها لشدة خرجت فإنها ، مصابة ولهى كانت التي المرأة في قيل كما يقال -2
 لو"  عللت ولهذا ؛ له زيارتها من قلق نوع عندها فكأن ، الزيارة حصلت ما شهدتك لو" زرتك ما شهدتك لو"

 رأيها على تقدير أقل على مكروهة أو ، تجوز ال أنها للقبور النساء زيارة في األصل ألن" زرتك ما شهدتك
 .  وجه وله ، عنها هللا رضي
 إليه وذهب ، الذنوب كبائر من كبيرة أنها يرون بل ، تجوز ال حرام للقبور النساء زيارة أن:  الثالث القول
 ، القيم وابن ، هللا حمهر تيمية ابن اإلسالم شيخ اختارها رواية في والحنابلة ، والشافعية والمالكية الحنفية بعض
 العزيز عبد الشيخ يخنااشم اختاره وممن ، السلفية الدعوة أئمة متأخري من خاصة ، العلم أهل من وجملة
 .  وغيرهم ، الدائمة واللجنة جبرين وابن محمد والشيخ
 :  األدلة
 حديث من ، الخمسة أخرجه" والسرج المساجد عليها والمتخذين ، القبور زائرات هللا رسول لعن" :األول الدليل
 ، شاكر أحمد الشيخ - حسنه النسخ بعض وفي - وصححه ، الترمذي وحسنه ، عنهما هللا رضي عباس ابن
 ، ريب بال حجة هذا مثل:  وقال ، متهم فيه وليس ، طرقه تتعدد الحديث وهذا:  اإلسالم شيخ عنه وقال

 .  له تحسين أو تصحيح وكالمه
 أحمد اإلمام أخرجه" القبور زوارات لعن" وسلم عليه هللا صلى النبي أن ، ثابت بن نحسا عن :الثاني الدليل

 .  ثقات ورجاله ، صحيح إسناده:  البوصيري وقال ، ماجه وابن والترمذي
 الحديث في جاء قد:  فيقال ، الزائرات يلعن ولم ، الزيارة المكثرات أي" الزوارات" لعن الرسول بأن نوقش فإن

 .  بالزائرات الزوارات لفظة فُتفسر" القبور زائرات هللا لعن" اآلخر
 ، موجود العرب لغة في وهذا ، الفاعلين كثرة باعتبار المبالغة" زوارات" أن ، باللفظة االستدالل عن يجاب أو

َفتََّحة  } مثل  الجنة فأبواب ، الفعل لكثرة وليس ، الفاعلين لكثرة هنا فالمبالغة ،{ أَْبَواُبَها َوفُت َحتْ } ،{ اأْلَْبَوابُ  لَُّهمُ  مُّ
 .  الفعل لكثرة ال الفاعلين لكثرة هنا التضعيف ولكن ، واحدة مرة ؟ مرة كم تفتح
ار جمع ،" ُزوارات" بضمها وإنما الزاي بفتح ليس" زوارات" إن:  وقيل  وهذا ، وزائرة زائر جمع وهو ، ُزوَّ
 .  العلم أهل من وغيره السيوطي ذكره
م   َربُّكَ  َوَما} وتعالى تبارك هللا قول مثل ، للنسبة إنها:  وقيل

 وفعال ، للعبيد ظلم بذي ربك ليس:  أي{ لِّْلَعب يد   ب َظالَّ
 :  هللا رحمه مالك ابن قال ولهذا ؛ اللغة في فاعل بمعنى تأتي

فعالُ  اوْ  ال  فع    بديلُ  فاعل   عن َكثرة   في ،،، َفُعولُ  أو م 
 :  قوله النسب في وجاء ، زائرات:  زوارات ، ظالم:  ظالم ، فاعل عن بدال" فعال" فتأتي

ال   فاعل   ومع ل وَفع   فقُبل اليا عن أغنى نسب في ،، َفع 
 بها المراد وليس ، زيارة ذوات:  فزوارات ، النسبة بها والمراد ، فاعلة عن بديلة فعال تأتي العرب لغة ففي
 .  اآلخر الحديث فسره كما ، زائرات( : زوارات) وسلم عليه هللا صلى بقوله المراد:  فيقال ، منهن الفعل كثرة
 لماف ، يوما وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مع قبرنا ): قال أنه ، العاص بن عمرو بن هللا عبد عن :الثالث الدليل
 نحن إذا ، الطريق وتوسطوا به حاذينا فلما ، معه وانصرفنا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول انصرف فرغنا

! بيتك من فاطمة يا أخرجك   ما] وسلم عليه هللا صلى النبي لها فقال ، فاطمة هي إذا دنت فلما ، مقبلة امرأةب
 أن هللا معاذ:  فقالت ؟ الُكدى معهم بلغت لعلك:  قال ، ميتهم الميت هذا أهل على رحمت هللا يارسول:  قالت
 [أبيك جدك يراها حتى الجنة رأيت   ما الُكدى معهم بلغت لو:  فقال ، تذكر ما فيه تذكر سمعتك وقد أبلغ
 والنووي الجوزي وابن النسائي فضعفه ، صحته في العلماء اختلف الحديث هذا ، داود وأبو النسائي أخرجه(

 صح فإن ، إسناده في كالم فيه ، والحاكم حبان ابن وصححه ، المنذري وحسنه ، المتأخرين من واأللباني
 .  االستدالل في كافية أخرى أدلة فعندنا الحديث يصح لم نوإ ، حجة فهو الحديث
 من المصلحة فوق زيارتهن مفسدة ألن ؛ القبور زيارة من النساء منع تقتضي المصلحة أن :الرابع الدليل

 ألن ؛ طبيعي وهذا ، والمقبورين القبور رأين إذا والضعف الجزع منهن ويبدو ، ضعيفات ألنهن ؛ زيارتهن
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 أعمال إلى ذلك أدى ربما والمقبورين القبور رأت فإذا ، مرهفة وعاطفتها ، جياشة مشاعر وذات ، رقيقة المرأة
 .  المحرمة األمور من وغيرها والشق واللطم والندب كالنياحة ، ذلك من أكبر

 :  لراجحا
 حديثي( لقبورا زوارات هللا لعن ،، القبور زوارات هللا لعن) حديثي صحة مع خاصة ، مطلقا بالمنع القول هو

 تزور أن للمرأة يجوز ال فإنه ، - تصحيحها على والعلماء - األحاديث هذه صحت فإذا ، هريرة وأبي حسان
 .  القبور
 هللا صلى النبي قبر يستثنون الحنابلة ؟ صاحبيه وقبر وسلم عليه هللا صلى النبي قبر يستثنى هل:  قائل قال فإن
 واألقرب ، وصاحبيه النبي قبر يستثنون الكراهة يرى ممن العلم أهل من وغيرهم ، صاحبه وقبر ، وسلم عليه
 زيارة يمكن ال إنه:  قائل قال فإن ، زيارة تعد وأنها ، صاحبيه وقبر ، وسلم عليه هللا صلى النبي لقبر شامل أنه
 هللا رحمه قيمال ابن قال ، جدران بثالثة أحيطت قد صاحبيه وقبر قبره ألنه ؛ وسلم عليه هللا صلى النبي قبر

 :  تعالى
 الجدران بثالثة وأحاطه ،،، دعاءه العالمين رب فأجاب

 إلى فيها يرجع الزيارة ألن ؛ أعلم وهللا ضعف فيه القول هذا لكن ، تمكن ال صاحبيه وقبر النبي قبر فزيارة
 ، ويسلمون يأتون ولهذا ، زيارة النبي قبر زيارة يعدون والناس ، زيارة فهو زيارة الناس عده فما ، العرف
 يرون ذلك ومع ، قرون منذ ، متطاولة أزمنة منذ الثالثة بالجدران أحيطت قد أنها مع ، هذا على كانوا والسلف

 .  رؤيتها وال إليها الوصول يمكن وال ، جدران ثالثة عليها كانت لو حتى ، زيارة أنها
 ؟ تزور وال تسلم وال الروضة إلى تذهب لفه ، الروضة إلى تصل أن تريد المرأة كانت إذا:  قائل قال فإن

 وال ، القبر تزر ولم فيها صلت قد فهي الروضة في تصلي أن لها الباعث كان إن ، الباعث حسب على ، يمكن
 له زائرا وليس ، ويخرج الروضة في يصلي بل ، للقبر زائرا اإلنسان يكون أن الروضة إلى الوصول من يلزم

 والراجح ، للمرأة مكروه غير أنه يرى وغيرهم ، وسلم عليه هللا صلى النبي قبر يستثنون األصحاب أن المهم ،
 ؛ أشد وسلم عليه هللا صلى النبي قبر زيارة كانت ربما بل ، وغيره الرسول لقبر شامل الزيارة عن النهي أن
 بيني ما:  يقول ، صاحبيه ونحو نحوه الجياشة ومشاعره ، والسالم الصالة عليه النبي محبة مع اإلنسان فإن
 الفردوس في به واجمعنا ، قيوم يا حي يا عليه وسلم صل اللهم ، أكبر هللا! ؟ أمتار بضعة إال الرسول وبين

 بضعة إال وبينه بينك يكون ما ؟ هذه عظمة أي ، حوضه وأوردنا ، لوائه وتحت زمرته في واحشرنا ، األعلى
 مسجده في تكون أن لكن ، وسالمه صالته فيبلغه عليه ويسلم اإلنسان عليه يصلي مكان كل في هو ؟ أمتار

 ال لكن ، منك قريب ، بجوارك اآلن هو ، له حبا مملوءة ونفسك ، عليه تصلي الذي الرجل هذا ؟ وبجواره
 ، أبدا ، وسلم عليه هللا صلى ، حقه في يفعل أن يجوز ال فعال نفعل أن المشاعر وهذه العظيم الحب هذا يحملنا
 هم فإنهم ، عنهم هللا رضي أصحابه ، له منا حبا أشد هو من فعله وبما ، السنة عليه دلت بما إلنسانا يأتي وإنما
 وسمع ، معه وقاتل ، معه وذهب ، معه وأكل ، معه وجلس ، معه عاش من ألن ؛ الحقيقي الحب يحبونه الذين
 حبا يحبه من األمة في كان نوإ ، عنه يسمع من كحب ليس حبه ، وكالمه خطبه واستمع ، وراءه وصلى ، منه

 أجمعين والناس ونفسه وولده لوالده محبته من أعظم محبة يحبه وممن ، أحبابه من نكون أن هللا نسأل ، عظيما
 .  أجمعين والناس وولده وماله بأهله رآه لو أن يتمنى وممن ،

 .  الباب هذا في بينة واضحة والنصوص ، مطلقا للنساء القبور زيارة تجوز ال:  الخالصة
 ا مؤمنيَن، قوم   دارَ  عليكم السالمُ : " بها َمر   أو َزاَرها إذا َيقولَ : هللا رحمه قال  بكم هللاُ  شاءَ  إن وإن 

ينَ  هللاُ  َيرحمُ  لَاَلحقوَن، م  يَن، منكم اْلُمْسَتْقد  ْمنا ال لهم  ال العافيَة، ولكم لنا هللاَ  َنسألُ  واْلُمْسَتأْخ ر   وال أَْجَرهم، َتْحر 
ا  " . ولهم لنا واْغف رْ  بعَدهم، َتْفت ن 

 عليه هللا صلى الرسول عن نصوص وردت وقد ، وسلم عليه هللا صلى النبي عن الوارد بالنص يأت لم المؤلف
 أجمل فهو بويالن اللفظ على يقتصر ، هي كما الشرعية باألدعية فيأتي ، وغيرهما الصحيحين في ثابتة ، وسلم

  .  المؤلف قال فكما يستطيع لم فإن ،
 المشروحة المادة لطول فيها الكالم نستطيع ال لكن ، وعميقة لذيذة معان وفيه ، عظيم دعاء ذكره الذي والدعاء

 ، القيم ابن كالم إلى والرجوع ، جيدا كالما هللا رحمه شيخنا عنها تكلم فقد ، الممتع إلى الرجوع باإلمكان لكن ،
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 ويبينون المفردات عن يتكلمون الذين العلم أهل من وغيرهم ، النووي كالم إلى والرجوع ، الفتح في حجر وابن
 العامة أذكاره في أو ، المرء صالة في يكون ما خاصة ، األدعية هذه مثل أن ، سابقا قلت كما وينبغي ، معانيها

 .  معناه يعرف ال ومن والذكر الدعاء عنىم يعرف من بين شاسع فرق ، بمعانيها يهتم أن ، والخاصة
 بالميِّت   اْلُمصاب   َتعزيةُ  وُتَسن  :  هللا رحمه قال  . 

 .  وتقويته بمصابه اإلنسان مواساة يفه ، واساه:  أي ، يعزيه فالنا عزى من مأخوذة:  التعزية
 ، األجر بوعد الصبر على وحثه ، وتسليته المصاب تقوية:  منها اخترت ، جدا كثيرة تعاريف لها:  اصطالحا
 .  اصطالحات عدة من مقتطف هذا ، وله المسلم للميت والدعاء

 .  وغيرهما هبيرة ابن والوزير قدامة ابن االتفاق نقل وقد ، استحبابها على العلماء اتفق وقد
 :  األدلة

ْقَوى اْلبرِّ  ىَعلَ  َوَتَعاَوُنواْ } وتعالى تبارك هللا قول -  ، التعزية على دليال هللا رحمه النووي ذكرها اآلية وهذه{ َوالتَّ
 .  مصيبة من له حصل لما والجلد الصبر على تعينه ، التعاون باب من فهي
 :  أحاديث فجاءت السنة في أما
 خضراء حلة هللا كساه ، مصيبة في المؤمن أخاه عزى من]  :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن أنس عن -

 هللا رحمه األلباني وحسنه ، البيهقي أخرجه ،[ يغبط:  قال ؟ ُيحبر ما:  هللا رسول يا قيل ، القيامة يوم ُيحَبرها
 . 

 وحسنها ، المتقدمين األئمة بعض يحسنها ، به ويستأنس به يعمل مما لكنها  حسنة ، ضعف فيها األدلة غالب
 .  بها فيعمل ، المتأخرين من األلباني الشيخ
 ضعيف واإلنسان ، يقوى غيره أعان إذا اإلنسان فإن ، به حلت التي المصيبة على المصاب تقوية : الحكمة
 . أصابه ما على يصبر فإنه ، همته من ويشحذون ، يعينونه ، حوله الناس رأى فإذا ، بإخوانه قوي لكنه ، بنفسه

 .  دعاؤه يستجاب هفلعل للميت شفاعة موطن وهو ، للميت ويدعى للمصاب ويدعى
 :  التعزية مدة

 ، أيام ثالثة بعد كان لو حتى ، تعزيته استحب جاء فمتى غائبا كان فإن ، غائبا أو حاضرا يكون أن إما المعزى
 :  قولين على العلماء فاختلف حاضرا كان إن أما ، تعزيته تستحب أسبوع أو أيام خمسة بعد جاء لو

 ، األربعة األئمة إليه ذهب ، فقط أيام ثالثة في تكون وأن ، الدفن بعد التعزية تستحب أنه:  األول القول
 قبل التعزية إباحة يرون كانوا وإن ، الدفن بعد تكون وأن ، أيام الثالثة في تستحب أنها إلى ذهبوا ، الجمهور

 .  القبر وعند الدفن
 :األدلة
 .  يدفن أن بعد إال يعزون فال ، دفنه قبل بميتهم مشغولون الميت أهل ألن :األول
 .  ذلك قبل وحشتهم من أعظم دفنه بعد به ومصيبتهم وحشتهم أن :الثاني
ين نفوس أن الغالب ألن:  فقالوا ، أيام الثالثة في يعزى كونه أما :الثالث  الثالثة آخر في تسكن المصابين المعزَّ
 .  لنفوسهم إثارة فيه يكون بعدها فتعزيتهم ، أيام

 إليه وذهب ، الدفن بعد وال أيام بالثالثة تقيد ال ، بعد وال قبل ال ، وقت التعزية لوقت ليس هأن:  الثاني القول
 .  جميعا هللا رحمهم اإلسالم شيخ اختاره ، قول في الحنابلة
 مؤمنا عزى من) مثل ، إطالق على فتبقى ، معين بوقت مقيدة غير مطلقة جاءت النصوص ألن :األول الدليل
( القيامة يوم الكرامة حلل من سبحانه هللا كساه إال بمصيبة مؤمنا يعزي مؤمن منما( )،، ضراءخ حلة هللا كساه

 .  جميعا هللا رحمهم واأللباني النووي وحسنه ، ماجه ابن أخرجه
 شرعت مصابا كان ما فمتى ، اإلنسان في اإلصابة هي والعلة ، ظاهرة لعلة مشروعة التعزية أن :الثاني الدليل
 اإلنسان يظل قد بل ، أيام ثالثة في تنحصر ال هذه والعلة ، الحكم وجد الظاهرة العلة وجدت ما فمتى ، تعزيته
 فإنه مصابا اإلنسان كان ما فمتى ، األيام عشرات ، أشهر أربعة ، أشهر ثالثة ، شهرين ، أشهر ستة مصابا
 .  محددة مدة على يقتصر وال يعزى
 :  الراجح
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 يرون فإنهم ، العلم أهل من وغيره ، هللا رحمه عثيمين ابن شيخنا اختاره الذي وهو ، أعلم وهللا القول هذا هو
 فقيده على والحزن المصيبة آثار عليه وظاهرة حزينا اإلنسان كان ما متى بل ، للتعزية محددا وقت ثمة ليس أنه
 وهللا ، المعزى ذات إلى ترجع بل ، لها حد وال ، الصبر على والحث التقوية هي العلة ألن ، تعزيته تسن فإنه ،

 .  أعلم
 . محمد نبينا على وسلم هللا وصلى


