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ٌفَْصلٌ 

 لِلنَِّساِء.ُّإَِّلُُّّ؛الُقبُورُُِِّّزَياَرةُُُُّّتَسن ُّ

م َُُّّدارََُُّّعَلي ُكم ُُّّالَسََلمُُّ»ُّبَِها:َُّمرََُُّّأو َُُّّزاَرَها،ُّإَِذاَُّوَيُقوُلُّ ِمنِيَن،َُّقو  َحمُُُّّلَََلِحُقوَن،ُّبُِكم ُُّّاَّللَُُُّّشاءَُُّّإِن َُُّّوإَِناُُّمؤ  ُّاَّللَُُُّّير 

ِدِمينَُّ تَق  تَأ ِخرِيَن،ُِّمن ُكم ُُّّالُمس  أَُلَُُّّوالُمس  نَاَُّّلُُّّالَلُهمَُُّّالَعافِيََة،َُّولَُكمُُُّّلَنَاُّاَّللََُُّّنس  رِم  ،َُّتح  َرُهم  تِنَاَُّوَّلَُُّّأج  ،َُّتف  َدُهم  ُّبَع 

ِفر ُّٱوَُّ  «.َولَُهم ُُّّلَنَاُّغ 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 على ربالص من هبا ي لحق وما التعزية وكذا املقابر، زايرة صفة الفصل هذا يف  ذكري (،فَْصلٌ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

  ذلك. وحنو املصيبة
 قسمني: إىل تنقسم املقابر زايرة

 .شرعية زايرة تكون أن األول: القسم
 شرعية. غري زايرة تكون أن الثاين: القسم
 له. لي دعى امليت؛ فيها ي زار يتال وهي الشرعية: الزايرة

 أكرب. شرك وهذا :ابهلل والعياذ للا دون من لي دعى ؛امليت ي زار اليت وهي الشرعية: غري والزايرة
: قالت: مسلم صحيح يف  عائشة حديث ذلك على دلَّ  وقد ؛هلم الدعاء   املقابر: زايرة من واحلكمة  ول  أَق   َكْيفَ   ق  ْلت 

اَيرِ  َأْهلِ  َعَلى السَََّلم   ق وِل:» قَاَل: الِلَِّ؟ َرس ولَ  ايَ  هَل مْ   ِمنَّا اْلم ْستَ ْقِدِمنيَ  الِلَّ   يَ ْرَحم  وَ  َواْلم ْسِلِمنَي، اْلم ْؤِمِننيَ  ِمنَ  الدِ 

 مث هت مت خت حت جت هب مب﴿ سبحانه: ولقوله ،(2)«َلََلِحق ونَ  ِبك مْ  الِلَّ   َشاءَ  ِإنْ  َوِإّنَّ  َواْلم ْسَتْأِخرِيَن،

 مشروع. امليت للمسلم الدعاء أن على فدلَّ  ؛للدعاء أي: [84:التوبة سورة] ﴾ُّجحمح مج حج

ت ك مْ  ك ْنت    َقدْ » : قال كما  ؛اآلخرة ذكرت   ألهنا شرع؛ت   املقابر زايرة أن الثاين: واألمر  أ ِذنَ  َقدْ ف َ  اْلق ب ورِ  زاَِيرَةِ  َعنْ  نَ َهي ْ

ر   فَِإن ََّها ؛فَ ز ور وَها أ مِ ِه، قَ رْبِ  ةِ زاَِيرَ  يف  لِم َحمَّدٍ  ر   فَِإن ََّها» لفظ: ويف (3)«اآْلِخرَةَ  ت ذَكِ  ُّ.(4)«اْلَمْوتَ  ت ذَكِ 

                                                
 ه04/03/1439 ربعاءاأل يوم درس (1)
 (.974) مسلم صحيح نظرٱ  (2)

 احلصيب بن ريدةب حديث من ،«ََبًْسا اْلق ب ورِ  ِبزاَِيَرةِ  يَ َرْونَ  َل  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِعْندَ  َهَذا َعَلى َواْلَعَمل  » الرتمذي: قال (1054) والرتمذي (23005) أْحد رواه  (3)
 . البصري األسلمي

 . هريرة أيب حديث من (976) مسلم صحيح نظرٱ  (4)
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 ؟املقابر زايرة حكم وأما
 َكانَ   ك لََّما  - ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   َكانَ » : عائشة ولق مشروعة أهنا على والدليل ؛(الُقبُورُُِِّّزَياَرةُُُُّّتَسن ُّ) : فقال

َلت  َها ت ك مْ  ك ْنت    َقدْ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب وألن ،(1)«اْلَبِقيعِ  ِإىَل  اللَّْيلِ  آِخرِ  ِمنْ  ََيْر ج   - ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ولِ  ِمنْ  لَي ْ  اْلق ب ورِ  ةِ زاَِيرَ  َعنْ  نَ َهي ْ

ر   فَِإن ََّها ؛فَ ز ور وَها أ مِ ِه، قَ رْبِ  ةِ زاَِيرَ  يف  لِم َحمَّدٍ  أ ِذنَ  فَ َقدْ   .(2)«اآْلِخرَةَ  ت ذَكِ 
  مراحل: على جاء املقابر زايرة وحكم
 ك ْنت    َقدْ » : قال للا دون من هبا النفوس تتعلق َللئ القبور؛ زايرة عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص النيب دعوة مطلع يف األوىل: املرحلة

ت    .«اْلق ب ورِ  زاَِيرَةِ  َعنْ  ك مْ نَ َهي ْ

ت ك مْ  ك ْنت    َقدْ » ؛املقابر بزايرة اإلذن الثانية: املرحلة  ؛فَ ز ور وَها أ مِ ِه، قَ رْبِ  ةِ زاَِيرَ  يف  َحمَّدٍ لِم   أ ِذنَ  فَ َقدْ  اْلق ب ورِ  زاَِيرَةِ  َعنْ  نَ َهي ْ

ر   فَِإن ََّها  .«اآْلِخرَةَ  ت ذَكِ 

  لو الواحد لقربا زايرة   أيضاً    ويسن تمعًة،م   القبور لكون ؛التغليب على هذا (الُقبُورُُِِّّزَياَرةُُُُّّتَسن ُّ) : املصنف وقول

 . (3)أمه قرب ملسو هيلع هللا ىلص النيب زار كما  ؛مثًَل  فَلةٍ  يف كان
 زايرة أجل من فقط أبيه قرب لزايرة ؛مكة إىل مثَلً  الشخص يسافر ل مثل: إليها، حل  الرَّ  شدي   ل أن الزايرة يف شرتطوي  

 (4)«اأْلَْقَصى َوَمْسِجدِ  حْلَرَاِم،ا َوَمْسِجدِ  َهَذا، َمْسِجِدي َمَساِجَد: َثََلثَةِ  ِإىَل  ِإلَّ  الر َِحال   ت َشد   َل » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألن ؛القرب

. 
 اجلمعة يوم راملقاب أزور أّن شخص: قال لو مثل: الشرك، إىل وسيلة ألنه خمصص؛ يومٍ  يف املقابر زايرة عن ي نهى وكذا
 كيوم  خمصص يوم هلا سلي عائشة ليلة   ؛عائشة ليلةِ  يف للبقيع ملسو هيلع هللا ىلص النيب وزايرة له، أصل ل فتخصيصه أسبوع، كل  من

 ذلك. يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب زوجات عدد حسب وإمنا مثًَل، ثننيٱال
 مرةً  عادي   يعين: (5)«يًداعِ  قَ رْبِي تَ تَِّخذ وا َل » :ملسو هيلع هللا ىلص قال السابقة، للعلة جيوز؛ ل العيد: يوم يف املقابر زايرة ختصيص وكذا
 معني. زمن يف أو أخرى، بعد

                                                
 .(974) مسلم صحيح نظرٱ  (1)

 احلصيب بن ريدةب حديث من ،«ََبًْسا اْلق ب ورِ  ِبزاَِيَرةِ  يَ َرْونَ  َل  اْلِعْلمِ  َأْهلِ  ِعْندَ  َهَذا َعَلى َواْلَعَمل  » الرتمذي: قال (1054) والرتمذي (23005) أْحد رواه  (2)
 . البصري األسلمي

  . هريرة أيب حديث من (976) مسلم صحيح يف ومتنه (1572) ماجه بنٱ سنن نظرٱو  ، احلصيب بن بريدة حديث من (23003) املسند نظرٱ  (3)

 . اخلدري سعيد أيب حديث من (827) ومسلم (1197) البخاري أيًضا ورواه ، هريرة أيب حديث من (1397) ومسلم (1189) البخاري رواه  (4)

 . هريرة أيب حديث من (2042) داود وأبو (8804) أْحد رواه  (5)



 

  علمية فوائد                                                                                                                               الجنائز كتاب - المستقنع زاد

 3 

 مل ملسو هيلع هللا ىلص يبالن عهد يف النساء ألن املصنف؛ قول على للمقابر النساء ةزاير  سن  ت   فَل أي: (لِلنَِّساءُُِّّإَِّلُّ) : قال مث
 املقابر. رنَّ ز  ي َ  نَّ ك  يَ 

: عائشة: حلديث زايرهتن؛ باحت   أهنا :الثاين والقول  َأْهلِ  َعَلى السَََّلم   ق وِل:» اَل:قَ  الِلَِّ؟ َرس ولَ  ايَ  هَل مْ  أَق ول   َكْيفَ   ق  ْلت 

اَيرِ   وألن ،(1)«َلََلِحق ونَ  ِبك مْ  الِلَّ   َشاءَ  ِإنْ  ّنَّ َوإِ  رِيَن،َواْلم ْسَتْأخِ  ِمنَّا اْلم ْستَ ْقِدِمنيَ  الِلَّ   َويَ ْرَحم   َواْلم ْسِلِمنَي، اْلم ْؤِمِننيَ  ِمنَ  الدِ 

 . (2)مات قد هلا صيب على قرب عند تبكي مرأةٱ رأى ملسو هيلع هللا ىلص النيب
  ذلك. وحنو تانفتٱوال اجلزع من عنه يهن   ما يرتكنب وقد النساء، قلوب لضعف زايرهتا؛ ت كره أنه الثالث: والقول
 َرس ول   َلَعنَ » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن الرتمذي يف جاء ما ذلك على والدليل ؛مرمة للمقابر النساء زايرة أنَّ  الرابع: والقول

اَيرِ  َأْهلِ  َلىعَ  السَََّلم   ق وِل:» قَاَل: الِلَِّ؟ َرس ولَ  ايَ  هَل مْ  أَق ول   َكْيفَ   عائشة: حديث وأما ،(3)«اْلق ب ورِ  زَائِرَاتِ  ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ   ِمنَ  الدِ 

 مرت لو به: فاملراد «َلََلِحق ونَ  ِبك مْ  لِلَّ  ا َشاءَ  ِإنْ  َوِإّنَّ  َواْلم ْسَتْأِخرِيَن، ِمنَّا اْلم ْستَ ْقِدِمنيَ  الِلَّ   َويَ ْرَحم   َواْلم ْسِلِمنَي، اْلم ْؤِمِننيَ 
 من قريباً  نَّ ك    فإذا ن،حاجاهت لقضاء الليل يف جنَّ ر  َيَ  النساء نَّ وك   منهن، قريباً  البقيع كان  فقد للمقابر، قصدٍ  غري من

 بعض إن بل لك،لذ قاصدة يكون ل قد ؛هلا صيب عند تبكي كانت  اليت املرأة وكذلك املقابر، زايرة دعاء يقلن املقابر:
 ذهب القول هذا وإىل ،«اْلق ب ورِ  زَائِرَاتِ  ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   َلَعنَ » :اللعن عليه يرتتب ألنه الكبائر؛ من أنه   يرى العلم أهل
 . اإلسَلم شيخ

َُّمرَُُّّو ُّأَُّ) قال: سيأيت، كما  املشروع الدعاء يقول بورالق   قاصًدا كان  إذا أي: (َزاَرَهاُّإَِذاَُّوَيُقوُلُّ) : املصنف قال مث َّ 

 فيقول هلا، سور ل مكشوفة مقابر طريقهِ  ويف مكان، إىل مكان من يذهب أن يريد وإمنا هلا، قاصًدا ليس أي: (بَِها
 الدعاء. هذا فيقول املقربة داخل يف أيضاً  الطريق كان  لو أو الدعاء، هذا
 ة.املقرب  إىل يدخل مل ألنه املقابر؛ زايرة دعاء ي قال ل أنه العلم أهل تفاقٱفب جدار: هلا املقربة كانت  وإذا

                                                
 (.974) مسلم صحيح نظرٱ  (1)

 . مالك بن أنس حديث من (926) مسلم وصحيح (1283) البخاري صحيح نظرٱ  (2)

 املسند يف وجاء ، عباس بنٱ حديث من (1575) ماجه بنٱو  (2043) والنسائي (3236) داود وأبو (2030) أْحد ورواه (320) الرتمذي سنن نظرٱ  (3)
 َسن  حَ  َحِديث   َهَذا» الرتمذي: قال .اْلق ب ورِ  َزوَّاَراتِ  َلَعنَ  ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ولَ  َأنَّ   هريرة أيب عن (1576) ماجه بنٱ وسنن (1056) الرتمذي سنن ويف (8449)

 .«َصِحيح  
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َُّعَلي ُكم ُُّّالَسََلمُُّ») ،(1)مسلم صحيح يف عائشة حديث هذا (َعَلي ُكم ُُّّالَسََلمُُّ»ُّبَِها:َُّمرََُُّّأو َُُّّزاَرَها،ُّإَِذاَُّوَيُقوُلُّ) قال:

م َُُّّدارَُّ ِمنِينََُُّّقو  م َُُّّدارَُّ) ذلك، وحنو النار ومن العذاب من السَلمة للا مينحهم َبن لألموات دعاء هذا (ُمؤ  ِمنِينََُُّّقو   (ُمؤ 
 داره. فهي مات ملن م ْلك   القرب أن على يدل   هذا

 تعليق أن يرى العلم أهل فبعض املؤمنني، من يعين: (اَّللَُُُّّشاءَُُّّإِن َُُّّوإَِنا) (،لَََلِحُقونَُُّّبُِكم ُُّّاَّللَُُُّّشاءَُُّّإِن َُُّّوإَِنا) وقوله:

م ُّ) قوله: إىل راجع املشيئة ِمنِينََُُّّقو   (.ُمؤ 

 ون.م  تنع كما  وسن  َنعم داركم، نفس   ارّند أنَّ  على التفاؤل ابب من يعين: (اَّللَُُُّّشاءَُُّّإِن َُُّّوإَِنا) الثاين واملعىن

 وقوله: ثَلثة،ال املعاين هذه بني منافاة ول املكان، هذا يف يعين: (لَََلِحُقونَُُّّبُِكم ُُّّاَّللَُُُّّشاءَُُّّإِن َُُّّوإَِنا) الثالث واملعىن

 .الثَلثة املعاين من تقدم فيما املوت يف يعين: (لَََلِحُقونَُّ)

َحمُُّ) تَق ُُّّاَّللَُُُّّير  تَأ ِخرِينَُّ) قبلكم، مات نْ ِمَّ  يعين: (ِمن ُكم ُُِّّدِمينَُّالُمس   أيضاً، ملكانا هذا يف سيدفن ملن دعاء (َوالُمس 

أَُلُّ)  العافية سؤالو  احلسية، األمور من ذلك وغري واجلسد الدين يف ؛لألحياء العافية سؤال (الَعافِيَةََُُّّولَُكمُُُّّلَنَاُّاَّللََُُّّنس 

نَاَُّّلُُّّالَلُهمَُّ) وقوله: العذاب، من ابلعافية ؛لألموات رِم  َرُهم َُُّّتح   أ صبنا ام املصيبة على الصرب أجر حترمنا ل أي: (َأج 

تِنَاَُّوَّلُّ) :وقوله   هلم، والدعاء زايرهتم أجر حترمنا ل وأيضاً  هبم، ِفر ُّٱوَُّ) الدنيا، أو الدين يف الفتنة املراد: (بَع َدُهم َُُّّتف  ُّلَنَاُّغ 

ُّالعقوبة. عن التجاوز مع رتالس هي املغفرة: («ُهم َُّولَُّ

 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا
 

                                                
 يف مقارب لفظب – للا وفقه – الشيخ ذكر كما  وأصله (،1546) ماجه بنٱ سنن ويف (24801) املسند يف املثبت بذاته هو املصنف أورده الذي النص هذا  (1)

 (.974) وحديث (249) حديث نظرٱ مسلم صحيح
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