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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  حكم صالة العيد

 وهل  ،هل جيوز للمسلم أن يتخلف عن صالة العيد بدون عذر         : س
   )١(جيوز منع املرأة من أدائها مع الناس؟

ف  وجيوز التخل  ،صالة العيد فرض كفاية عند كثري من أهل العلم        : ج
 لكن حضوره هلا ومشاركته إلخوانه املسلمني سنة        ،من بعض األفراد عنها   

وذهب بعض أهل العلـم إىل أن       . مؤكدة ال ينبغي تركها إال لعذر شرعي      
 فال جيوز ألي مكلف من الرجـال   ،صالة العيد فرض عني كصالة اجلمعة     
 وهذا القول أظهر يف األدلة وأقـرب        ،األحرار املستوطنني أن يتخلف عنها    

ويسن للنساء حضورها مع العناية باحلجاب والتستر وعـدم        . إىل الصواب 
 : ملا ثبت يف الصحيحني عن أم عطية رضي اهللا عنها أا قالـت             ؛التطيب

أمرنا أن خنرج يف العيدين العواتق واحليض ليشهدن اخلري ودعوة املسلمني           (
  فقالت :  ويف بعض ألفاظه)٢()وتعتزل احليض املصلى

                                                
  .هـ٢٤/٩/١٤١٤يف ) ١٠٨٣٤(العدد ) جريدة البالد( نشرت يف )١(
بـاب  ) العيـدين (ومسلم يف ، ) ٣٢٤(باب شهود احلائض العيدين برقم ) احليض(رواه البخاري يف   ) ٢(

  ).٨٩٠(ذكر  إباحة خروج النساء يف العيدين برقم 
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سول اهللا ال جتد إحدانا جلبابا خترج فيه فقال صـلى اهللا  يا ر : إحداهن
  .)١())لتلبسها أختها من جلباا: ((عليه وسلم

وال شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النـساء لـصالة العيـدين              
  . ليشهدن اخلري ودعوة املسلمني

  

  صالة العيد ال تقام في البوادي والسفر

ت إىل الريف مرة يف     ذهب:  يقول ، من تونس  -. أ. ع. األخ م : س
بلدي بأفريقيا وصادف أن أتى يوم عيد األضحى فرأيت الناس نـساء            

 وراعين يف صباح يوم العيد      ،ورجاال قد سارعوا إىل مقربة لزيارة القبور      
 وكان قد تقدمهم كهل فصلى      ،أن أقام كل من حضر الصالة يف املقربة       

 أصل معهم تلـك      ومل ،م مجيعا إال أنا بقيت يف حرية وذهول مما رأيت         
  . الصالة اليت أمسوها بصالة العيد

  

                                                
  إقامة (وابن ماجة يف ، ) ٢٠٢٦٩(حديث أم عطية برقم ) مسند البصريني(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

 ).١٣٠٧(باب ما جاء يف خروج النساء يف العيدين برقم )      الصالة
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 الـذين   -ما حكم اإلسالم يف هذه الصالة؟ علما بأن أهل الريف            
 ليس لديهم ال مسجد وال جـامع، إذ يـسكنون اخليـام             -أقصدهم  

  . متفرقني عن بعضهم البعض

 يعين جبوارها بعيـدين     ،إم صلوا يف املقربة   : عندما أقول : مالحظة
  .)١(ر كل البعدعن القبو

 وال  ، صالة العيد إمنا تقام يف املدن والقرى       ،احلمد هللا رب العاملني   : ج
 هكذا جاءت السنة عـن رسـول اهللا         ،تشرع إقامتها يف البوادي والسفر    

 ومل حيفظ عنه صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه           ،صلى اهللا عليه وسلم   
   . يف الباديةرضي اهللا عنهم أم صلوا صالة العيد يف السفر وال

وقد حج حجة الوداع عليه الصالة والسالم فلم يـصل اجلمعـة يف             
  .  ومل يصل صالة العيد يف مىن،عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم اجلمعة

ويف اتباعه صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم كل اخلـري             
   . واهللا ويل التوفيق،والسعادة

                                                
   .)٦٧(اجلزء األول ص ) كتاب الدعوة(نشرت يف ) ١(
 



  

 - ١٠ -

  )١(رياضيإقامة صالة العيد في اإلستاد ال
من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم لواء ركـن               

  .  قائد كلية امللك عبد العزيز احلربية سلمه اهللا،.د.ع.ع

  :  وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 هــ   ٢٩/٦/١٤٠٨ وتاريخ   ،٣/٩/٢٦١٩فأشري إىل كتابكم رقم     
  : الذي جاء فيه

عبد العزيز احلربية والقاطنون فيهـا ال  حنن منسوبو كلية امللك    : س
 ومنذ أربع سـنوات وحنـن       ،يوجد عندنا مصلى للعيدين واالستسقاء    

 وهـو مكـشوف     .نصلي هذه الصلوات يف اإلستاد الرياضي بالكلية      
آمل من مساحتكم بيان حكم الصلوات املـذكورة        . ومفروش بالنايلون 

  يف املكان املبني أعاله؟ 

 وما جيري   ،يف صالتكم يف املكان املذكور    وأفيدكم بأنه ال حرج     : ج
  فيه من األمور اليت ذكرمت ال مينع من

                                                
  . هـ٢/٨/١٤٠٨وتاريخ ) ٢١٥٧/٢( صدرت من مكتب مساحته برقم )١(
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إقامة صالة العيد واالستسقاء فيه ما دام طاهرا ليس فيه شيء من النجاسة،             
  . وإن تيسر مكان مستقل أحسن منه فهو أوىل وأفضل

والـسالم  .  وأعانكم على كل خري    ، وبارك يف جهودكم   ،وفقكم اهللا 
  . ة اهللا وبركاتهعليكم ورمح

  

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  العدد المشترط لصالة العيد
  ولو صادف العيد يوم جمعة فما الحكم

 ومـا   ،هل يشترط لصالة العيد عدد معني كصالة اجلمعة مثال        : س
 بالنسبة لصالة اجلمعة فقد مسعـت       ،عةاحلكم لو صادف العيد يوم اجلم     

 فكيف جتب على    ،أن صالة اجلمعة ال جتب على املأمومني بعكس اإلمام        
   .)١(اإلمام لوحده؛ وكيف يقيمها مبفرده؟

 ،صالة العيد وصالة اجلمعة من الـشعائر العظيمـة للمـسلمني          : ج
 ، والعيد فرض كفاية عنـد األكثـر       ، اجلمعة فرض عني   ،وكلتامها واجبة 

 وأصح  ، واختلف العلماء يف العدد املشترط هلما      ، عني عند بعضهم   وفرض
 أمـا اشـتراط     ،األقوال أن أقل عدد تقام به اجلمعة والعيد ثالثة فـأكثر          

 أما  ،ومن شرطهما االستيطان  . األربعني فليس له دليل صحيح يعتمد عليه      
 وهلذا ملا حـج     ،أهل البادية واملسافرون فليس عليهم مجعة وال صالة عيد        

 الوداع صادف اجلمعة يوم عرفـة ومل        ةلرسول صلى اهللا عليه وسلم حج     ا
   فدل ذلك على؛يصل مجعة ومل يصل عيد يوم النحر

                                                
  ).٦٩(الشريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج ) ١(
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وإذا .  وهكذا سكان البادية   ، أن املسافرين ليس عليهم عيد وال مجعة      
وافق العيد يوم اجلمعة جاز ملن حضر العيد أن يصلي مجعـة وأن يـصلي               

 فقد ثبت عنه صـلى اهللا       ، عليه وسلم يف هذا    ظهرا؛ ملا ثبت عنه صلى اهللا     
اجتمـع يف   ((: عليه وسلم أنه رخص يف اجلمعة ملن حضر العيـد وقـال           

 ولكـن ال يـدع      )١())يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فال مجعة عليه        
 فإن مل يـصل اجلمعـة       ، واألفضل أن يصلي مع الناس مجعة      ،صالة الظهر 
 اجلمعة إذا كانوا ثالثـة فـأكثر        أما اإلمام فيصلي مبن حضر    . صلى ظهرا 
  .  فإن مل حيضر معه إال واحد صليا ظهرا،منهم اإلمام

  

  ما يشرع لمن أتى مصلى العيد

من الريـاض يقـول يف      . ع.ع.األخ الذي رمز المسه بـ ع     : س
 ،الحظت أن بعض الناس عندما يأيت لصالة العيد يصلي ركعتني         : سؤاله

 وبعضهم يشتغل   ،قبل الصالة  وبعضهم يقرأ القرآن     ،وبعضهم ال يصلي  
  ) اهللا أكرب وهللا احلمد، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب،اهللا أكرب(بالتكبري 

                                                
باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيـدان يف يـوم بـرقم             ) إقامة الصالة والسنة فيها   (ة يف   رواه ابن ماج  ) ١(
)١٣١١.( 
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 وهل هنـاك    ،أرجو من مساحتكم توضيح حكم الشرع يف هذه األمور        
  )١(فرق بني كون الصالة يف املسجد أو يف مصلى العيد؟ 

 أن جيلـس     أو االستسقاء  ،السنة ملن أتى مصلى العيد لصالة العيد      : ج
 ألن ذلك مل ينقل عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم            ؛وال يصلي حتية املسجد   

وال عن أصحابه رضي اهللا عنهم فيما نعلـم إال إذا كانـت الـصالة يف                
:  لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسـلم        ؛املسجد فإنه يصلي حتية املسجد    

تفق على   م )٢())إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني        ((
  . صحته

واملشروع ملن جلس ينتظر صالة العيد أن يكثـر مـن التـهليل                
 وهو السنة للجميع يف املـسجد       ،والتكبري؛ ألن ذلك هو شعار ذلك اليوم      

واهللا ويل  . ومن اشتغل بقراءة القرآن فال بأس     . وخارجه حىت تنتهي اخلطبة   
   .التوفيق

  

                                                
 ). الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة من )١(
والبخـاري يف   ، ) ٢٢١٤٦(حديث أيب قتادة األنصاري برقم      ) مسند األنصار (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(
استحباب  باب) صالة املسافرين (ومسلم يف   ، ) ١١٦٧(ىن مثىن برقم    باب ما جاء يف التطوع مث     ) الصالة(

  ). ٧٤١(حتية املسجد برقم 
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  )١(حكم تحية المسجد قبل صالة العيد
سلمه . ع.غ. العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة املكرم ع         من عبد   

  . اهللا

  :  وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            
  .  هـ الذي تسأل فيه عن عدد من األسئلة٢٩/٧/١٤٠٧ وتاريخ ٢٩٨٤

 املسجد، فإن املشروع ملـن      وأفيدك بأن صالة العيدين إذا صليت يف      
أتى إليها أن يصلي حتية املسجد ولو يف وقت النهي؛ لكوـا مـن ذوات               

إذا دخـل أحـدكم     ((: -صلى اهللا عليه وسـلم    -األسباب؛ لعموم قوله    
  .)٢())املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني

                                                
  .هـ٩/١/١٤٠٨ يف ٩١/٢صدرت من مكتب مساحته برقم   )١(
والبخـاري يف        ، ) ٢٢١٤٦(حديث أيب قتادة األنصاري برقم      ) مسند األنصار ( رواه اإلمام أمحد يف       )٢(
باب ) صالة املسافرين وقصرها      (ومسلم يف   ، ) ١١٦٧(تطوع مثىن مثىن برقم     باب ما جاء يف ال    ) الصالة(

  ). ٧٤١(استحباب حتية املسجد برقم 
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 أما إذا صليت يف املصلى املعد لصالة العيدين فإن املـشروع عـدم              
ل صالة العيد؛ ألنه ليس له حكم املساجد من كـل الوجـوه،             الصالة قب 

  .وألنه ال سنة لصالة العيد قبلها وال بعدها

  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.  وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  لتكبير المطلق والمقيدا

إىل حضرة فضيلة الشيخ املكرم عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز احملتـرم              
  : حفظه اهللا تعاىل بعد التحية واالحترام

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته على الـدوام أدام البـاري علينـا             
وعليكم نعمة اإلسالم مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل اهللا على            

أدام اهللا بقاءك على طاعته أفتنا يف التكبري املطلق يف عيـد            : ب وبعد ما حت 
 هل التكبري دبر كل صالة داخل يف املطلق أم ال؟ وهل هو سنة              ،األضحى

 هـذا والبـاري     )١(.أم مستحب أم بدعة؟ ألجل أنه حصل فيها جـدال         
  . حيفظك والسالم

. م.ع.ممن عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم               
  . وفقه اهللا آمني

يا حمب كتابكم املكرم املؤرخ     :  بعده ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 وما تضمنه من األسـئلة  ، وصلكم اهللا داه، هـ وصل ٢٤/٢/١٣٨٧يف  

  . كان معلوماً
  احلمد هللا وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا: واجلواب

                                                
 لرئيس اجلامعة اإلسالمية إجابة على جمموعة أسئلة تقـدم  صدرت من مكتب مساحته عندما كان نائباً ) ١(

  .وهذا أحدها. م. ع. ا املستفيت م
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  . وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى داه

 يف األضحى فمشروع من أول الشهر إىل اية اليوم الثالث           أما التكبري 
ِليشهدوا منـاِفع لَهـم    :عشر من شهر ذي احلجة؛ لقول اهللا سبحانه

 وقولـه  ، وهي أيام العشر، اآلية )١(ويذْكُروا اسم اللَِّه ِفي أَياٍم معلُوماتٍ     
 وهـي أيـام     ، اآليـة  )٢(دوداٍتواذْكُروا اللَّه ِفي أَياٍم مع    : عز وجل 
أيام التشريق أيام أكـل     ((: - صلى اهللا عليه وسلم    - ولقول النيب  ؛التشريق

 وذكر البخاري   ، رواه مسلم يف صحيحه    )٣())وشرب وذكر اهللا عز وجل    
أمـا  (: -رضي اهللا عنهما  -يف صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأيب هريرة         

ـ            ربان ويكـرب النـاس     كانا خيرجـان إىل الـسوق أيـام العـشر فيك
 -رضـي اهللا عنـهما    -وكان عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهللا        )٤()بتكبريمها

يكربان يف أيام مىن يف املسجد ويف اخليمة ويرفعان أصواما بذلك حـىت             (
 وعن مجاعـة    -صلى اهللا عليه وسلم   - وروي عن النيب     ،)ترتج مىن تكبرياً  

  الصلوات اخلمس من التكبري يف أدبار -رضي اهللا عنهم-من الصحابة 

                                                
 .٢٨اآلية ،  سورة احلج  )١(
  .٢٠٣ سورة البقرة اآلية  )٢(
ومـسلم يف   ، ) ٢٠١٩٨(حديث نبيشة اهلـذيل بـرقم       ، ) مسند البصريني ( رواه  اإلمام أمحد يف        )٣(
  ).١١٤١(باب حترمي صوم أيام  التشريق برقم ) الصيام(
  .باب فضل العمل يف أيام التشريق) اجلمعة(رواه البخاري تعليقاً يف  )٤(
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صالة الفجر يوم عرفة إىل صالة العصر من يوم الثالث عـشر مـن ذي               
 أما احلاج فيشتغل يف حال إحرامه بالتلبية        ،احلجة وهذا يف حق غري احلاج     

 ويبـدأ  ، وبعد ذلك يـشتغل بـالتكبري   ،حىت يرمي مجرة العقبة يوم النحر     
 كرب مع التلبية فال      وإن ،التكبري عند أول حصاة من رمي اجلمرة املذكورة       

كان يليب املليب يوم عرفة فال ينكـر        (: -رضي اهللا عنه  - لقول أنس    ؛بأس
 ولكن األفضل يف حـق احملـرم هـو       )١()عليه ويكرب املكرب فال ينكر عليه     

  .  ويف حق احلالل هو التكبري يف األيام املذكورة،التلبية

أقوال العلماء يف   وذا تعلم أن التكبري املطلق واملقيد جيتمعان يف أصح          
وأما اليـوم   . يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثالثة      : مخسة أيام، وهي  

 ملا تقدم مـن     -الثامن وما قبله إىل أول الشهر فالتكبري فيه مطلق ال مقيد            
- عـن الـنيب   -رضي اهللا عنهما  - ويف املسند عن ابن عمر       ،اآلية واآلثار 

من أيام أعظم عند اهللا وال أحب إليه        ما  ((:  أنه قال  ،-صلى اهللا عليه وسلم   
العمل فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن مـن التـهليل والتكـبري              

   . أو كما قال عليه الصالة والسالم)٢())والتحميد

  

                                                
 ).٩٧٠(باب التكبري أيام مىن وإذا غدا إىل عرفة برقم ) معةاجل(رواه البخاري يف ) ١(
 ).  ٦١١٩، ٥٤٢٣(برقم ) مسند عبداهللا بن عمر(رواه األمام أمحد يف ) ٢(
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  بيان وتوضيح حول حكم
  )١(التكبير الجماعي قبل صالة العيد

على آلـه    والصالة والسالم على نبينا حممد و      ،احلمد هللا رب العاملني   
: فقد اطلعت على ما نشره فضيلة األخ الـشيخ        : وبعد. وأصحابه أمجعني 

 يف بعض الصحف احملليـة      - وفقه اهللا ملا فيه رضاه       -أمحد بن حممد مجال     
من استغرابه ملنع التكبري اجلماعي يف املساجد قبل صالة العيـد العتبـاره             

 أن يدلل على     وقد حاول الشيخ أمحد يف مقاله املذكور       ،بدعة جيب منعها  
 ؛ وأيد رأيه بعض الكتاب    ،أن التكبري اجلماعي ليس بدعة وأنه ال جيوز منعه        

وخلشية أن يلتبس األمر يف ذلك على من ال يعرف احلقيقة حنب أن نوضح              
 ، وقبل صالة العيد يف الفطر من رمضان       ،أن األصل يف التكبري يف ليلة العيد      

وع يف هـذه األوقـات       أنه مـشر   ، وأيام التشريق  ،ويف عشر ذي احلجة   
وِلتكِْملُوا :رالعظيمة وفيه فضل كثري؛ لقوله تعاىل يف التكبري يف عيد الفط          

 وقوله تعـاىل    )٢(الِْعدةَ وِلتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ       
  يف عشر ذي 

                                                
 . صدر هذا البيان من مكتب مساحته)١(
 ).١٨٥(سورة البقرة اآلية ) ٢(
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يذْكُروا اسم اللَِّه ِفي أَيـاٍم      ِليشهدوا مناِفع لَهم و   : احلجة وأيام التشريق  
:  وقوله عز وجـل    ، اآلية )١(معلُوماٍت علَى ما رزقَهم ِمن بِهيمِة الْأَنعامِ      

    ٍاتوددعاٍم مِفي أَي وا اللَّهاذْكُرو)ومن مجلة الذكر املـشروع     .  اآلية )٢
واملقيد، كما دلت على    يف هذه األيام املعلومات واملعدودات التكبري املطلق        

أن كل مسلم   : وصفة التكبري املشروع  . ذلك السنة املطهرة وعمل السلف    
يكرب لنفسه منفردا ويرفع صوته به حىت يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم            

  . به

 - اثنان فـأكثر     -أما التكبري اجلماعي املبتدع فهو أن يرفع مجاعة         
هونه مجيعا بصوت واحد وبصفة     الصوت بالتكبري مجيعا يبدءونه مجيعا وين     

وهذا العمل ال أصل له وال دليل عليه، فهو بدعة يف صفة التكـبري    . خاصة
 وذلك  ؛ما أنزل اهللا ا من سلطان، فمن أنكر التكبري ذه الصفة فهو حمق            

 )٣())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       ((: لقوله صلى اهللا عليه وسلم    
   .أي مردود غري مشروع

                                                
  .  ٢٨سورة احلج اآلية ) ١(
 .٢٠٣اآلية ، سورة البقرة ) ٢(
 ).١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة برقم ) األقضية(يف رواه مسلم ) ٣(
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وإياكم وحمدثات األمور فإن كـل حمدثـة        ((:  صلى اهللا عليه وسلم    وقوله
وعمـل  .  والتكبري اجلماعي حمدث فهو بدعة     )١())بدعة وكل بدعة ضاللة   

 ألن العبادات توقيفية    ؛الناس إذا خالف الشرع املطهر وجب منعه وإنكاره       
ال يشرع فيها إال ما دل عليه الكتاب والسنة، أما أقوال الناس وآراؤهـم              

 حجة فيها إذا خالفت األدلة الشرعية، وهكذا املصاحل املرسلة ال تثبت            فال
 وإمنا تثبت العبادة بنص من الكتـاب أو الـسنة أو إمجـاع        ،ا العبادات 

   .قطعي

واملشروع أن يكرب املسلم على الصفة املـشروعة الثابتـة باألدلـة           
نه مساحـة   وقد أنكر التكبري اجلماعي ومنع م      .الشرعية وهي التكبري فرادى   

 وأصـدر يف    - رمحه اهللا    -الشيخ حممد بن إبراهيم مفيت الديار السعودية        
ذلك فتوى، وصدر مين يف منعه أكثر من فتوى، وصدر يف منعـه أيـضا               

  . فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

وألف فضيلة الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري رمحـه اهللا رسـالة             
   واملنع منه، وهي مطبوعة ومتداولة وفيهاقيمة يف إنكاره

                                                
وأبـو داود يف    ، ) ١٦٦٩٥(حديث العرباض بن سارية برقم      )  مسند الشاميني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(
 ). ٤٦٠٧(باب يف لزوم السنة برقم ) السنة(
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 أما  - واحلمد هللا    -من األدلة على منع التكبري اجلماعي ما يكفي ويشفي          
ما احتج به األخ الشيخ أمحد من فعل عمر رضي اهللا عنه والناس يف مـىن                
فال حجة فيه؛ ألن عمله رضي اهللا عنه وعمل الناس يف مىن لـيس مـن                

 -رضـي اهللا عنـه    - ألنه   ؛و من التكبري املشروع    وإمنا ه  ،التكبري اجلماعي 
 كل يكـرب    ،يرفع صوته بالتكبري عمال بالسنة وتذكريا للناس ا فيكربون        

 علـى   -رضي اهللا عنه  - وليس يف ذلك اتفاق بينهم وبني عمر         ،على حاله 
 كما يفعل أصـحاب     ،أن يرفعوا التكبري بصوت واحد من أوله إىل آخره        

 رمحهم  -ذا مجيع ما يروى عن السلف الصاحل         وهك ،التكبري اجلماعي اآلن  
 يف التكبري كله على الطريقة الشرعية ومن زعم خالف ذلك فعليـه             -اهللا  

 وهكذا النداء لصالة العيد أو التراويح أو القيام أو الوتر كله بدعة             ،الدليل
صلى اهللا عليـه    - وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة عن النيب         ،ال أصل له  

، ومل يقل أحـد     )يصلي صالة العيد بغري أذان وال إقامة      ( أنه كان    -وسلم
من أهل العلم فيما نعلم أن هناك نداء بألفاظ أخرى، وعلى من زعم ذلك              

 فال جيوز أن يشرع أحد عبادة قولية أو فعلية          ،إقامة الدليل، واألصل عدمه   
 -إال بدليل من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو إمجاع أهل العلـم               

 ومنها  ، لعموم األدلة الشرعية الناهية عن البدع واحملذرة منها        -م  كما تقد 
   لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن ما لَم يأْذَنْ ِبِهمأ:قول اهللا سبحانه
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اللَّه)ومنها احلديثان السابقان يف أول هذه الكلمة، ومنها قول الـنيب            )١ 
 ))يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد        من أحدث   ((: صلى اهللا عليه وسلم   

أما بعد  ((: وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف خطبة اجلمعة       . متفق على صحته  
فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم             

 خرجـه مـسلم يف صـحيحه،    ))وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة  
واهللا املسئول أن يوفقنا وفـضيلة      . ةواألحاديث واآلثار يف هذا املعىن كثري     

الشيخ أمحد وسائر إخواننا للفقه يف دينه والثبات عليه، وأن جيعلنا مجيعـا             
من دعاة اهلدى وأنصار احلق، وأن يعيذنا ومجيع املسلمني من كـل مـا              

وصلى اهللا وسلم على نبينـا حممـد وآلـه          . خيالف شرعه إنه جواد كرمي    
  . وصحبه

  

   البحوثالرئيس العام إلدارات
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

  

                                                
 .٢١اآلية ، سورة الشورى ) ١(
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  التهنئة بالعيد

يقول الناس يف   :  يقول يف سؤاله   ،من واشنطن . م.م.ص: األخ: س
 )تقبل اهللا منا ومنكم األعمال الـصاحلة      (نئة بعضهم البعض يوم العيد      

ن بتقبـل مجيـع    أليس من األفضل يا مساحة الوالد أن يـدعو اإلنـسا          
  )١( وهل هناك دعاء مشروع يف مثل هذه املناسبة؟،األعمال

ال حرج أن يقول املسلم ألخيه يف يوم العيد أو غريه تقبل اهللا منا              : ج
 وإمنا يدعو املؤمن    ، وال أعلم يف هذا شيئا منصوصا      ،ومنك أعمالنا الصاحلة  

   .ملوفقواهللا ا. ألخيه بالدعوات الطيبة؛ ألدلة كثرية وردت يف ذلك

  

   

                                    

                                                
  ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة من ) ١(
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  صالة الكسوف
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  حكم صالة الكسوف

  

 وهل يدل قولـه صـلى اهللا عليـه    ،ما حكم صالة الكسوف : س
:  وقوله صلى اهللا عليه وسلم     )فإذا رأيتمومها فادعوا اهللا وصلوا    (: وسلم

   )١( على الوجوب؟)فافزعوا إىل الصالة(

صالة الكسوف سنة مؤكدة؛ ملـا ورد فيهـا مـن األحاديـث            : ج
 لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم       ؛الصحيحة، وليست واجبة عند أهل العلم     

ملا سأله بعض الوفود عن الصالة، وأخربه بأن عليه الـصلوات اخلمـس،             
  .)٢())عال إال أن تطو(( :هل علي غريها؟ قال: فقال السائل

     

  

                                                
 . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة العلم يف جملسه)١(
  باب بيان ) اإلميان(ومسلم يف ، )٤٦(باب الزكاة من اإلسالم برقم ) األميان(رواه البخاري يف ) ٢(

  ).١١(    الصلوات برقم 
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   مشروعةصالة الكسوف
  )١(بالرؤية وليس بخبر أهل الحساب

 وعلى آله وأصحابه ومن     ،احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا      
  : أما بعد. اهتدى داه

 ١٤فقد نشرت صحيفة الرياض يف عددها الصادر يف يـوم األحـد             
 هـ، نقال عن عبد العزيز بن سلطان الشمري مدير          ١٤١٦مجادى األوىل   

عهد حبوث الفلك واجليوفيزياء مبدينة امللك عبـد العزيـز          مراصد األهلة مب  
 كمـا نـشرت   ،للعلوم والتقنية أن القمر سيكسف مساء اليوم املـذكور  
 مجـادى األوىل    ٢٩الصحيفة املذكورة يف عددها الصادر يـوم االثـنني          

ـ ١٤١٦  عميد كليـة العلـوم يف       ، أن عبد الرمحن بن حممد أبو عمة       ، ه
رياض أن الشمس ستكسف صباح يوم الثالثاء       جامعة امللك سعود ذكر لل    

  .  هـ١٤١٦ مجادى األوىل ٣٠

 مـن الـشهر     ١٥وبلغين أن بعض أئمة املساجد عملوا بذلك ليلـة          
 فرأيت أن من الواجب على مثلي بيان        ،املذكور مع عدم وجود الكسوف    
  قد : احلكم الشرعي يف هذا األمر، فأقول

                                                
  . هـ٢٠/٨/١٤١٦بتاريخ ) ١٥٢٥(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف ) ١(
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ه وسلم بـاألمر بـصالة      صحت األحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا علي       
الكسوف والذكر والدعاء عندما يرى املسلمون كسوف الشمس أو القمر          

إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال        ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -فقال  
ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ولكن اهللا يرسلهما خيوف ما عباده فـإذا      

فـإذا  ((:  ويف لفظ آخر   ))رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حىت ينكشف ما بكم       
صلى اهللا عليه   - فعلق   ))رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه واستغفاره       

 األمر بالصالة والدعاء والذكر واالستغفار برؤية الكسوف ال خبرب          -وسلم
  . احلسابني

فالواجب على املسلمني مجيعا التمسك بالسنة والعمل ا واحلذر من          
 أن الذين صلوا صالة الكسوف ليلة االثـنني         وبذلك يعلم . كل ما خيالفها  

  .  على خرب احلسابني قد أخطئوا وخالفوا السنة اعتمادا٥ً/ ١٥

 أنه ال يشرع ألهل بلد مل يقـع عنـدهم الكـسوف أن              ويعلم أيضاً 
 علق األمر بالصالة وما ذكر      -صلى اهللا عليه وسلم   -يصلوا؛ ألن الرسول    

 وال بوقوعـه    ،ساب بأنه سيقع  معها برؤية الكسوف ال باخلرب من أهل احل       
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه ومـا      :  وقد قال اهللا عز وجل     ،يف بلد آخر  

  ،)١(نهاكُم عنه فَانتهوا

                                                
 .٧ سورة احلشر اآلية) ١(
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- وهو    )١ (لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ       : وقال سبحانه 
لكسوف ملا وقع ذلك يف املدينـة        إمنا صلى صالة ا    -صلى اهللا عليه وسلم   

فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمـِرِه أَنْ        : وقال عز وجل   ،وشاهده الناس 
أَِليم ذَابع مهِصيبي ةٌ أَونِفت مهِصيبت)٢(.  

 هو أعلم الناس وأنصح النـاس،       -صلى اهللا عليه وسلم   -ومعلوم أنه   
فلو كانت صالة الكسوف تشرع بأخبـار  . امهوأنه هو املبلغ عن اهللا أحك  

احلسابني، أو بوقوع الكسوف يف مناطق أو أقاليم ال يشاهدها إال أهلها،            
فلما مل يبني ذلك، بل بني خالفـه، وأرشـد   . لبني ذلك وأرشد األمة إليه 

األمة إىل أن يعتمدوا على الرؤية للكسوف، علم بـذلك أن الـصالة ال              
  .  أو وقع يف بلدهتشرع إال ملن شاهد الكسوف

وملا شرع اهللا من بيان احلق والنصيحة للخلق والدعوة إىل سبيل اهلدى            
  . والتحذير مما خيالف ذلك، جرى حترير هذه الكلمة

واهللا املسئول أن يوفقنا ومجيع املسلمني للعلم النافع والعمل بـه، وأن            
  يعيذنا ومجيع إخواننا من القول على اهللا بغري 

                                                
 .٢١ سورة األحزاب اآلية )١(
  .٦٣سورة النور اآلية ) ٢(
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وأن يويل  .  أحوال املسلمني مجيعا ومينحهم الفقه يف الدين       علم، وأن يصلح  
وصـلى اهللا   . عليهم خيارهم ويصلح قادم، إنه ويل ذلك والقادر عليـه         
  . وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان
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هل يقع الكسوف يف اليوم العاشر أو الرابع من الـشهر،           : س    
كسوف الذي وقع يف عهد النيب صـلى        إن ال : قال وما صحة قول من   

  )١( اهللا عليه وسلم ملا مات ابنه إبراهيم كان يف اليوم الرابع؟

ال أعلم دليال يدل على ختصيص الكسوف بوقت معني، واألرجح          : ج
أنه ميكن كسوف الشمس والقمر يف كل وقت، وليس مع من خـصص             

  .ذلك بوقت معني دليل فيما نعلم، واهللا املوفق

                                  

  صفة صالة الكسوف

ما صفة صالة الكسوف واخلسوف، وهل هناك فرق بينـهما،         : س
وما رأي مساحتكم حول ما ينشر يف الصحف عن بدء وانتهاء اخلسوف            

   )٢(والكسوف؟

 يف األحاديث الـصحيحة  -صلى اهللا عليه وسلم-قد بني الرسول   : ج
  . الصالة جامعة: جبملةصفة صالة الكسوف، وأمر أن ينادى هلا 

                                                
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة العلم يف جملسه)١(
  .من الرياض يف جملس مساحته. س. سؤال موجه  من ع) ٢(
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وأصح ما ورد يف ذلك يف صفتها أن يصلي اإلمام بالناس ركعتني                 
يف كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان ويطيل فيهما القراءة والركوع          

 والركوع األول أطول    ،والسجود، وتكون القراءة األوىل أطول من الثانية      
الثانية أقل من القراءة الثانيـة      من الركوع الثاين، وهكذا القراءة يف الركعة        

يف الركعة األوىل، وهكذا الركوع يف الركعة الثانية أخف من الركـوعني            
وهكذا القراءة يف الثانية من الركعة الثانية أخف مـن القـراءة            . يف األوىل 
  .  وهكذا الركوع الثاين فيها أخف من الركوع األول فيها،األوىل فيها

يسن تطويلهما تطويال ال يـشق علـى        أما السجدتان يف الركعتني ف    
 ألن النيب عليه الصالة والسالم فعل ذلك، مث بعد الـصالة يـشرع      ؛الناس

لإلمام إذا كان لديه علم أن يعظ الناس ويذكرهم وخيربهم أن كـسوف             
 وأن املـشروع    ،الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا خيوف اهللا ما عباده         

كر والـدعاء والتكـبري والعتـق       للمسلمني عند ذلك الصالة وكثرة الذ     
إن ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -والصدقة حىت ينكشف ما م؛ لقول النيب        

الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحـد وال حلياتـه              
ولكن اهللا يرسلهما خيوف ما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حـىت             

ا رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكـر       فإذ(( : ويف رواية أخرى   ))ينكشف ما بكم  
  .))اهللا ودعائه واستغفاره
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   . األمر بالصدقة والعتق:وجاء يف بعض األحاديث

       أما أخبار احلس     ابني عن أوقات الكسوف فال يوقـد   ،ول عليها ع 
شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه     : صرح بذلك مجاعة من أهل العلم، منهم      

عليهما؛ ألم خيطئون يف بعـض األحيـان يف         العالمة ابن القيم رمحة اهللا      
 وال يشرع ألحـد أن يـصلي صـالة    ،حسام، فال جيوز التعويل عليهم   

الكسوف بناء على قوهلم، وإمنا تشرع صالة الكـسوف عنـد وقوعـه             
فينبغي لوزارات اإلعالم منع نشر أخبار أصحاب احلساب عن         . ومشاهدته

 وألن نشر أخبارهم    ؛لناسأوقات الكسوف حىت ال يغتر بأخبارهم بعض ا       
 واهللا سبحانه وتعـاىل إمنـا       ،قد خيفف وقع أمر الكسوف يف قلوب الناس       

 ليذكروه ويتقوه ويـدعوه وحيـسنوا إىل   ؛قدره لتخويف الناس وتذكريهم   
   .واهللا ويل التوفيق. عباده

مثاين ركعـات يف أربـع      (جاء يف حديث ابن عباس أنه صلى        : س
 وعن جابر رضـي اهللا عنـه       ، مثله  وعن علي رضي اهللا عنه     ،)سجدات

 وهذه األحاديث صححها اإلمـام  )صلى ست ركعات بأربع سجدات  (
 وابـن  ، وصححها إسحاق بـن راهويـه    ،مسلم وخرجها يف صحيحه   

ريهم وأعلها آخرون واحتجـوا بـأن       غ واخلطايب و  ، والصبغي ،خزمية
  الكسوف مل يقع على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال 
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 فما رأي مساحتكم وهل ثبت ما يدل على         -علمون   كما ت  -مرة   
أن الكسوف مل يقع يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال مرة واحـدة            

   )١(؟

البخاري :  هو ما اتفق عليه الشيخان     ،األصح يف صالة الكسوف   : ج
 صـالها   -صلى اهللا عليه وسلم   - من كون النيب     ،ومسلم يف صحيحيهما  

 يف كـل ركعـة      ،ات ابنه إبـراهيم   ركعتني حني كسفت الشمس يوم م     
 ، هذا هو األصح عند احملققني من أهل العلم        .قراءتان وركوعان وسجدتان  

 ألن احملفـوظ عـن   ؛وما زاد على ذلك فهو وهم من بعض الرواة أو شاذ  
 أنه إمنا صلى الكسوف مرة واحدة، يف اليـوم          :النيب صلى اهللا عليه وسلم    
لناس أا كسفت ملوته فـأخربهم       فظن بعض ا   .الذي مات فيه ابنه إبراهيم    

 أن الشمس والقمر آيتان من آيـات اهللا ال          -صلى اهللا عليه وسلم    -النيب
ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، وإمنـا يرسـلهما اهللا لتخويـف عبـاده       

   . واهللا املوفق.وتذكريهم وحتذيرهم

  

                                                
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة العلم يف جملسه) ١(
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  ينادى لصالة الكسوف
  "الصالة جامعة: "بقول

ورد : العربية املتحدة يقول يف سؤاله    من اإلمارات   . ج.األخ م : س
فهل يقوهلا مرة واحدة،    ) الصالة جامعة (أنه ينادى لصالة الكسوف بـ      

   )١(.أو يشرع تكرارها، وما مقدار التكرار ؟ أفتونا مأجورين

قد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لـصالة              : ج
للمنادي أن يكـرر ذلـك       والسنة   )٢())الصالة جامعة (( :الكسوف بقول 

 واهللا ويل .حىت يظن أنه أمسع الناس، وليس لذلك حد حمدود فيمـا نعلـم      
   .التوفيق

    

  

                                                
  .هـ١٤١٤شوال ) الة العربية(نشرت يف ) ١(
ومـسلم يف   ، ) ١٠٤٥(باب النداء بـ الصالة جامعة يف الكسوف برقم         ) اجلمعة(رواه البخاري يف    ) ٢(
 .واللفظ له) ٩١٠(باب صالة الكسوف برقم ) الكسوف(
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  )١(حكم صالة الكسوف في أوقات النهي

 وعلى آلـه    ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا      ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا 
   :أما بعد. وأصحابه ومن اهتدى داه

صالة الكسوف يف أوقـات النـهي،   فقد اختلف أهل العلم يف حكم  
. كما لو كسف القمر بعد طلوع الفجر أو الشمس بعد صـالة العـصر             
 ،فذهب بعضهم إىل أا ال تشرع الصالة للكسوف يف هـذين الـوقتني            

 لورود  ؛ولكن يشرع التكبري والذكر واالستغفار والدعاء والصدقة والعتق       
ـ   - منها قوله    ،األحاديث الصحيحة بذلك   إن ((: -ه وسـلم  صلى اهللا علي

الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا             
 - وملا ثبت عن الـنيب    ))رأيتم ذلك فافزعوا إىل ذكر اهللا ودعائه واستغفاره       

 من حديث عائشة وغريها أنه أمر عند الكـسوف          -صلى اهللا عليه وسلم   
ـ    .بالتكبري والصدقة والدعاء والعتق    ن أهـل العلـم إىل     وذهب آخرون م

شرعية الصالة للكسوف يف الـوقتني املـذكورين؛ لعمـوم األحاديـث            
 صـلى اهللا    -الصحيحة اآلمرة ا عند الكسوف، وهي كثرية، ومنها قوله        

   فإذا رأيتم ذلك(( :-عليه وسلم
                                                

  . هـ٢/٦/١٤١٧صدرت من مكتب مساحته يف تاريخ   )١(
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 وهذا القول هو الصواب؛ لعمـوم       ))فصلوا وادعوا حىت يكشف ما بكم     
والراجح . كسوف من ذوات األسباب   األحاديث املذكورة، وألن صالة ال    

من كالم العلماء أن الصالة ذات السبب غري داخلة يف النهي عن الـصالة           
 وإمنا يراد بذلك النهي عن الصالة الـيت ال سـبب هلـا          ،يف أوقات النهي  

 أما ذوات األسباب فهي غري داخلـة يف النـهي، مثـل صـالة               ،خاص
يا ((: -اهللا عليه وسلم  صلى  -الكسوف، ومثل صالة الطواف؛ لقول النيب       

بين عبد مناف ال متنعوا أحدا طاف ذا البيت وصلى أية ساعة شاء مـن               
: -صلى اهللا عليه وسـلم    - ومثل حتية املسجد؛ لقول النيب       )١())ليل أو ار  

وهذا يعـم   )٢())إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي ركعتني    ((
ه يشرع ملن توضأ أن يصلي       ومثل سنة الوضوء، فإن    ،أوقات النهي وغريها  

 صـلى اهللا عليـه      -ركعتني كما صحت بذلك األحاديث عن رسول اهللا       
   وقد .-وسلم

                                                
  باب ما جاء يف   ) تاب املناسكك(والنسائي يف ، ) ٨٦٨(برقم ) كتاب احلج(رواه الترمذي يف )١(

باب ) كتاب إقامة الصالة والسنة فيها    (وابن ماجة يف    ، )٢٩٢٤(    الصالة بعد العصر وبعد الفجر برقم       
   والبيهقي يف السنن الكربى، )١٢٥٤(ما جاء يف الرخصة يف الصالة مبكة يف كل وقت برقم 

 .كتاب احلج) ٩٢ / ٥ (
  ومسلم ، واللفظ له) ١١٦٧(اب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن برقم ب) اجلمعة(رواه البخاري يف ) ٢(

 ). ٧١٤(باب استحباب حتية املسجد برقم ) صالة املسافرين وقصرها(    يف 
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 ومجاعة مـن أهـل   -رمحه اهللا-اختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية        
وبناء على ذلك فمىت كسفت الشمس بعـد        . العلم؛ لألحاديث املذكورة  

الة الكـسوف مـع الـذكر       العصر فإنه يشرع للمسلمني أن يبادروا بص      
 . عمال باألحاديث كلها يف ذلـك      ؛والدعاء والتكبري واالستغفار والصدقة   

أما إذا كسف القمر بعد طلوع الفجر فظاهر األدلة اخلاصة كمـا تقـدم              
يقتضي شرعية صالة الكسوف؛ ألن سلطانه مل يذهب بالكليـة فيـشرع        

 عليـه؛    ومن ترك فال حرج    ، لعموم األحاديث  ؛لكسوفه صالة الكسوف  
عمال بالقول الثاين؛ وألن سلطانه يف الليل وقد ذهب الليل، ومن صـلى             

 وهكذا  ،لكسوف القمر بعد الفجر فاألفضل البدار بذلك قبل صالة الفجر         
لو كسف يف آخر الليل ومل يعلم إال بعد طلوع الفجر فإنه يشرع البـدء               

صالة  مع مراعاة ختفيف     ،بصالة الكسوف مث يصلي صالة الفجر بعد ذلك       
وفيما ذكرناه اجلمع بني األحاديث     . الكسوف حىت يصلي الفجر يف وقتها     

ابني عن الكسوف ال يعتمـد       مع العلم بأن أخبار احلس     ،والعمل ا كلها  
 ملـا  ؛ وإمنا تشرع صالة الكسوف إذا رأى الناس ذلك،عليها وال يعمل ا 

ى نبينا حممـد   وصلى اهللا وسلم عل، واهللا ويل التوفيق.ذكرنا من األحاديث 
   .وآله وصحبه
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 فهل تـصلى صـالة      ،قد حيدث كسوف الشمس بعد العصر     : س 
   )١(حتية املسجد ؟  الكسوف يف وقت النهي ؟وكذا 

 بـل   ، والصواب جواز ذلك   ،يف املسألتني خالف بني أهل العلم     : ج
   . ألن صالة الكسوف وحتية املسجد من ذوات األسباب؛شرعيته

 كبقيـة   ،ت النهي بعد العصر وبعد الصبح      شرعيتها يف وق   :والصواب
إن الشمس والقمر آيتان    ((: - صلى اهللا عليه وسلم    - لعموم قوله  ؛األوقات

من آيات اهللا ال ينخسفان ملوت أحد وال حلياته فإذا رأيتم ذلـك فـصلوا           
   . متفق على صحته)٢())وادعوا حىت ينكشف ما بكم

 املـسجد فـال     إذا دخل أحدكم  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -ولقوله  
  . متفق على صحته)٣())جيلس حىت يصلي ركعتني

                                                
  . حممد الشايع يف كتاب/  من ضمن أسئلة موجهة إىل مساحته، طبعها األخ)١(
)  الكسوف(والنسائي يف   ، ) ١٠٦٣(باب الصالة يف كسوف القمر برقم       ) اجلمعة(رواه البخاري يف    ) ٢(

 ).١٥٠٢(باب األمر بالدعاء يف الكسوف برقم 
  صالة (ومسلم يف ، )١١٦٧(باب ما جاء يف التطوع مثىن مثىن برقم ) اجلمعة(رواه البخاري يف ) ٣(

 ). ٧١٤(باب استحباب حتية املسجد برقم )     املسافرين وقصرها
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 ،وهكذا ركعتا الطواف إذا طاف املسلم بعد الـصبح أو العـصر              
يا بين عبد مناف ال متنعـوا أحـدا      ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -لقول النيب   

 رواه اإلمـام  )١())طاف ذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو ـار      
رضـي اهللا   -ن األربع بإسناد صحيح عن جبري بن مطعم         أمحد وأهل السن  

  . -عنه

  

  صالة الكسوف ال تكرر
  ولو لم ينجل الكسوف

فإذا رأيتمومها فصلوا   (: هل الغاية يف قوله صلى اهللا عليه وسلم       : س
 موع األمرين حبيث إنه لو سـلم مـن          )وادعوا حىت يكشف ما بكم    

 أن الغاية للصالة فقـط       أم ،الصالة ومل ينجل أطال الدعاء حىت ينجلي      
   )٢(حبيث لو سلم ومل ينجل كرر الصالة؟

                                                
) احلج(والترمذي يف   ، ) ١٦٣٣٣(حديث جبري بن مطعم برقم      ) نيمسند املدني (رواه اإلمام أمحد يف     ) ١(

) إقامة الصالة  والسنة فيها    (وابن ماجة يف    ، ) ٨٦٨(باب ما جاء يف الصالة بعد العصر وبعد الصبح برقم           
  ).١٢٥٤(باب ما جاء يف الرخصة يف الصالة مبكة يف كل وقت برقم 

  . علم يف جملسهمن ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة ال) ٢(
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 ولكن يشرع للمسلمني اإلكثار من االستغفار       ،الصالة ال تكرر  : ج
 ألن الرسول صلى اهللا عليه وسـلم        ؛والذكر والتكبري والصدقة والعتق   

  . أمر األمة بذلك عند وجود الكسوف

  الخطبة بعد صالة الكسوف سنة

   )١( بعد صالة الكسوف؟هل تسن اخلطبة: س

 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم       ؛تسن اخلطبة بعد صالة الكسوف    : ج
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَّـِه       : -عز وجل - وقد قال اهللا     ،فعل ذلك 

من رغـب عـن   ((: -صلى اهللا عليه وسلم- وقال النيب  )٢(أُسوةٌ حسنةٌ 
 وتفقيههم  ،املصلحة العامة للمسلمني   وملا يف ذلك من      )٣())سنيت فليس مين  

ويكفي أن يفعل ذلك    .  وحتذيرهم من أسباب غضب اهللا وعقابه      ،يف الدين 
   .واهللا ويل التوفيق. وهو يف املصلى بعد الفراغ من الصالة

                                                
 .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من أحد طلبة العلم يف جملسه )١(
  .٢١اآلية ، سورة األحزاب) ٢(
استحباب ) النكاح(ومسلم يف   ، )٥٠٦٣(باب الترغيب يف النكاح برقم      ) النكاح(رواه البخاري يف    ) ٣(

  ).١٤٠١(النكاح ملن تاقت نفسه إليه برقم 
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  حكم صالة الكسوف عند الزالزل ونحوها

هل تشرع صالة الكسوف عند رؤية اآليـات، كـالزالزل،          : س
ف الشديدة، وبياض الليـل، وسـواد النـهار،         والصواعق، والعواص 
   )١(والرباكني وحنوها؟

ال أعلم دليال يعتمد عليه يف شرعية الصالة للزالزل وحنوها، وإمنا           : ج
. جاءت السنة الصحيحة بالصالة والذكر والدعاء والصدقة حني الكسوف        

 وذهب بعض أهل العلم إىل شرعية صالة الكسوف للزلزلة، وال أعلم نصاً           
لرسول صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك، وإمنا ذلك مروي عن ابن عباس          عن ا 

وقد علم باألدلة الشرعية أن العبادات توقيفية ال يـشرع    . رضي اهللا عنهما  
 صلى اهللا عليه    -منها إال ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة؛ لقول النيب         

لـى   متفق ع  )٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: -وسلم
 وأخرجه مـسلم يف صـحيحه       ،صحته من حديث عائشة رضي اهللا عنها      

أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهـو          من((: عنها رضي اهللا عنها بلفظ    
 متفق على صحته من حديث عائشة رضي اهللا عنها، وأخرجه مسلم            ))رد

  من ((: يف صحيحه عنها رضي اهللا عنها بلفظ
                                                

  .لسماحته من أحد طلبة العلم يف جملسهمن ضمن أسئلة مقدمة ) ١(
  (ومسلم يف ، ) ٢٦٩٧( اصطلحوا على صلح جور برقم ١باب إذ) الصلح(رواه البخاري يف ) ٢(

  ).١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة برقم )     األقضية
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 واملعىن فهو مـردود علـى مـن       )١())عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد      
 ال جيوز العمل به، وال نسبته إىل الشرع الذي جاء به حممد صـلى      ،أحدثه

   .واهللا املوفق. اهللا عليه وسلم

  

               

                                                
  ).١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة برقم ) األقضية( رواه مسلم يف  )١(
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  صالة االستسقاء



  

 - ٤٨ -
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  )١(تعليق على ندوة حول صالة االستسقاء

من  وعلى آله وأصحابه و    ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،احلمد هللا 
  :  أما بعد،اهتدى داه

 ،الشيخ صاحل األطرم  : فقد مسعنا مجيعا هذه الندوة املباركة من املشايخ       
 والشيخ عبد العزيز الراجحـي فيمـا يتعلـق       ،والشيخ عبد الرمحن الرباك   
 ، وبأا سالت األودية هناك ونزل خري كـثري        ،بصالة االستسقاء وصفتها  

 وأن يعم بـه أوطـان       ،عله مباركاً  وأن جي  ،نسأل اهللا أن ينفع به املسلمني     
 ، وأن يصلح القلوب واألعمـال     ، وأن يغيث الباقني غيثا مباركا     ،املسلمني

  . وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 وهـذه الـصالة     ،لقد ذكر املشايخ يف هذه الصالة ما يكفي ويشفي        
 فعلها املصطفى عليه الـصالة والـسالم وهـي صـالة            ،صالة مشروعة 

 تفعل عند وجود احلاجة إليها كما       ،صالة االستغاثة :  ويقال هلا  ،االستسقاء
 أو غور   ،ذكر املشايخ إذا احتيج إليها بسبب اجلدب والقحط وقلة األمطار         

  املياه وذهاب األار، 

                                                
صاحل األطرم، وعبد الـرمحن الـرباك،       : ندوة حول صالة االستسقاء للمشايخ    تعليق لسماحته على      )١(

  .العزيز الراجحي، يف اجلامع الكبري يف الرياض وعبد
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 واملسلمون يف أشد احلاجة     ،حيتاج إليها فيستغيث املسلمون رم جل وعال      
 وكل خري فهو منـه      ، وتعاىل يف كل وقت    والضرورة إىل رمحة اهللا سبحانه    

  .)١(وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللَِّه:  كما قال سبحانه،جل وعال

واالستغاثة واالستسقاء عبادة عظيمة يظهر فيها املـسلمون فقـرهم          
 وشدة ضرورم إىل رمحته وإحسانه جل       ،وحاجتهم وذهلم لرم عز وجل    

 وأن  ، أن يظهروا له الفاقة    -حانه وتعاىل    سب - وهو حيب من عباده      ،وعال
 ، وأن يـسترمحوه سـبحانه وتعـاىل       ، وأن يذلوا بني يديه    ،يتضرعوا إليه 

أَمن يِجيب الْمـضطَر    :  وهلذا يقول سبحانه وتعاىل    ،ويسألوه جل وعال  
ني وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَـإِ     : ويقول)٢(ِإذَا دعاه ويكِْشف السوءَ   

:  ويقـول سـبحانه وتعـاىل     )٣(قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعـانِ      
لَكُم ِجبتوِني أَسعاد)٤.(   

 وحيب مـن    ، وحيب أن يسأل جل وعال     ،فهو سبحانه حيب أن يدعى    
   . ويذلوا بني يديه سبحانه وتعاىل، ويفتقروا إليه،عباده أن يتضرعوا إليه

     
                                                

 .٥٣اآلية ، سورة النحل )١(
 .٦٢اآلية ، سورة النمل ) ٢(
  .١٨٦سورة البقرة اآلية )٣(
  .٦٠اآلية ، سورة غافر )٤(
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ء عبادة وقربة سواء أجيب الناس أو مل جيابوا كمـا           ونفس الدعا      
 وقد  ، ومصاحل مجة  ، وفيه خري كثري   ،عبادة وقربة :  الدعاء ،مسعتم يف الندوة  

ما من مسلم يدعو اهللا بدعوة      ((: أنه قال -عليه الصالة والسالم  -صح عنه   
ليس فيها إمث وال قطيعة رحم إال أعطاه اهللا ا إحدى ثالث إما أن تعجل               

ته يف الدنيا وإما أن تدخر له يف اآلخرة وإما أن يصرف عنـه مـن        له دعو 
 فـاملعىن أن    )١()) يا رسول اهللا إذا نكثر قال اهللا أكثر        :الشر مثل ذلك قالوا   

 إما ليزداد ذله هللا وليـزداد       ؛اإلنسان قد يدعو وتؤخر دعوته حلكمة بالغة      
 فكم مـن  ،دعاؤه هللا وإظهار حاجته بني يديه فيكون له يف هذا خري عظيم 

 وقربه من   ، وصالح عمله  ، هلداية صاحبها وصالح قلبه    حاجة صارت سبباً  
 فجاءته حاجة مـن     ، وكان قبل ذلك يف غفلة ويف إعراض       ،اهللا عز وجل  

 ، واسـتغاثه  ، وضرع إليه  ، فلجأ إىل اهللا   ، أو تسليط أعداء   ، أو مرض  ،فقر
هللا والذل   وفتح اهللا عليه من املعارف والعلوم واألنس با        ،وانكسر بني يديه  

 وما جعل هـذه     ، ما جعل هذه احلاجة سببا هلدايته وصالح قلبه        ،بني يديه 
 وانتقاله من حال الغافلني واملعرضني إىل حـال         ، لقربه من اهللا   احلاجة سبباً 

  املقربني 

                                                
  والترمذي ، ) ١٠٧٤٩(مسند أيب سعيد اخلدري برقم ) كثرينباقي مسند امل(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

 ).٣٥٧٣(باب يف انتظار الفرج برقم ) الدعوات(    يف 
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 واملنكسرين بـني يديـه   ، والالجئني إليه سبحانه وتعاىل    ،من اهللا عز وجل   
م ا العباد لرم عز وجل فيها خـري         سبحانه وتعاىل، فالدعوات اليت يتقد    

 فهذا هو مطلوم وعليهم شكر      ، فإن أجيبوا وحصل مطلوم سريعاً     ،كثري
 قد يكـون    ، وإن تأخرت اإلجابة فلحكمة بالغة     ،اهللا عز وجل واإلنابة إليه    

 وليعاجلوا األوضاع   ، فلينتبهوا وليتوبوا إىل اهللا    ،تأخريها ملعاصيهم وسيئام  
 واألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر حـىت تـزول            ،حبالتوبة واإلصال 

وما :  كما قال عز وجل    ، وحىت حيل حملها األعمال الصاحلات     ،املنكرات
 وقال عـز    )١(أَصابكُم ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ        

 أَصابك ِمن سـيئٍَة فَِمـن       ما أَصابك ِمن حسنٍة فَِمن اللَِّه وما      : وجل
فِْسكن)٢(.  

ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَـسبت أَيـِدي          :وقال سبحانه 
  .)٣(الناِس ِليِذيقَهم بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ

حلاصـل أن   فا. والواجب مقابلة النعم بشكر اهللا سبحانه وتعاىل عليها       
 يف حال الرخاء والشدة، ويف حال الشدة يفكر         التوبة إىل اهللا مطلوبة جداً    

  اإلنسان كثريا يف أسباا حىت 
                                                

 .٣٠اآلية ، سورة الشورى ) ١(
  .٧٩اآلية ، سورة النساء ) ٢(
  .٤١اآلية ، سورة الروم ) ٣(
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 ، سواء كانت الشدة عامة    ، وحىت يعرف ما وقع منه     ،يعرف ما له وما عليه    
 فيحاسب نفسه يف ذلك وينظر ويبادر بالتوبـة         ،أو شدة خاصة أصابته هو    

 لعل اهللا يرفع عنه ما نـزل مـن          ، اهللا جل وعال    والرجوع إىل  ،واإلصالح
 أو  ، أو تـسليط أوالد    ، أو تسليط زوجة   ، أو تسليط أعداء   ، أو فقر  ،مرض

 وقد تتسلط عليـه زوجتـه       ، فقد يتسلط على اإلنسان أوالده     ،غري ذلك 
 فليعـاجل   ، وقد يبتلى بغري ذلـك     ، وقد يبتلى جبريان   ،فيبتلى بظلمها وأذاها  

 ، والتوبة إليه من الذنوب واملعاصي     ، وااللتجاء إليه  ،ذلك بالرجوع إىل اهللا   
 مع احملاسـبة الـشديدة   ،وسؤاله سبحانه اهلداية والعفو واملغفرة جل وعال     

 وإلزامها حبق اهللا وحق     ، وكفها عن حمارم اهللا    ، وإيقافها عند حدها   ،للنفس
فالنفس أمارة بالسوء إال ما رحم اهللا سـبحانه         .  وجهادها يف ذلك   ،عباده
 فقد يكون البالء من     ،اًوعلى والة األمور أن ينظروا يف ذلك أيض       . ىلوتعا

 ، حىت يـستقيموا   ، فعليهم أن ينظروا أيضا فيما فعلوا وماذا عليهم        ،أسبام
  . وحىت يعاجلوا األوضاع مبا يرضي اهللا ويقرب إليه

 ، وهـل أدوا حـق اهللا      ،وعلى األغنياء أن ينظروا هل أخرجوا الزكاة      
 كل  ،الفقري والغين والدولة وعموم الناس    : يما جيب عليه  فكل واحد ينظر ف   

 وحىت يـصلح  ، وحىت يؤدي احلق،واحد ينظر وحياسب نفسه حىت يستقيم 
  األوضاع املتعلقة به 
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 لكن يف حال    ، ويف مجيع األحوال   ، ويف العسر واليسر   ،يف اجلدب والرخاء  
بة أشد حاجة    وإىل التو  ، الناس إىل هذه احملاسبة    ، ويف حال الشدائد   ،اجلدب

تقـدمي  :  ومـن ذلـك أيـضاً   ،وأعظم ضرورة للعموم وللمصلحة العامة 
 ، والرفق ـم   ، واإلحسان إليهم  ، ورمحتهم ،الصدقات للفقراء واملساكني  

 والرامحـون   ، ومن ال يرحم ال يـرحم      ،فإن اهللا جل وعال يرحم الرامحني     
 كما  )١())ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء       ((: يرمحهم الرمحن 
 ، والنـدم ، فإذا بادر الناس إىل هذا اخلـري مـن التوبـة         ،جاء يف احلديث  

 والعناية بإصـالح    ، ورمحة الفقراء واملساكني   ، وجماهدة النفس  ،واإلقالع
 ومجيـع   ، ومجيـع الـشعب    ، والفقراء ، واألغنياء ، من الدولة  ،األوضاع
عمـا   كان هذا من أعظم األسباب يف حتول اهللا سبحانه وتعاىل            ،املسلمني

:  كما قال سبحانه   ،يضرهم إىل ما ينفعهم فإنه جواد كرمي سبحانه وتعايل        
         فُِسِهما ِبأَنوا مريغى يتٍم حا ِبقَوم ريغال ي ِإنَّ اللَّه)فإذا غـريوا مـا      )٢

  بأنفسهم من املعاصي والشرور وفساد األوضاع إىل 

                                                
  الرب( والترمذي يف ،) ٦٢٠٦(برقم ) مسند عبداهللا بن عمرو بن العاص(رواه اإلمام أمحد يف ) ١(

باب  يف ) األدب(ورواه أبو داود يف     ، واللفظ له   ) ١٩٢٤(باب ما جاء يف رمحة الناس برقم        )      والصلة
 ). ٤٩٤١(الرمحة برقم 

  .١١اآلية ، سورة الرعد ) ٢(
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ن الشدة والفساد واالنقسام     غري اهللا ما م م     ،توبة صادقة وأعمال صاحلة   
 وإىل  ، وإىل نعم عظيمة   ، وإىل خري كثري   ،واالفتراق إىل االجتماع على احلق    

 ، وإىل محايتهم من عدوهم ومكائـده      ، وإىل صالح أحواهلم   ،نزول الغيث 
إىل غري هذا من اخلريات اليت يعطيهم اهللا إياها إذا حتولوا عـن معاصـيه               

 والعكس بالعكس إذا كانوا علـى       ،ىلواجتهوا إىل ما يرضيه سبحانه وتعا     
طاعة واستقامة مث حتولوا إىل املعاصي والشرور حتول اهللا هلم عما يـنفعهم             

 وقد ميلي هلم فال يعاجلـهم       ، وعاقبهم على أعماهلم السيئة    ،إىل ما يضرهم  
وال تحسبن اللَّه غَاِفلًا عمـا      :  كما قال سبحانه   ،بالعقوبة حلكمة بالغة  

 وكما قـال    )١( الظَّاِلمونَ ِإنما يؤخرهم ِليوٍم تشخص ِفيِه الْأَبصار       يعملُ
إن اهللا ليملي للظـامل حـىت إذا أخـذه مل           ((: النيب صلى اهللا عليه وسلم    

وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ الْقُرى وِهـي        :  مث قرأ قوله تعاىل    )٢())يفلته
 فهو سبحانه ميلي للظـاملني وميهلـهم مث         )٣(خذَه أَِليم شِديد  ظَاِلمةٌ ِإنَّ أَ  

  - وال حول وال قوة إال باهللا -يأخذهم على غرة 

                                                
 .٤٢اآلية ، سورة إبراهيم ) ١(
،  واللفظ له ) ٤٦٨٦(برقم  ) أَخذُ ربك وكَذَِلك  : (باب قوله تعاىل  ) تفسري القرآن ( رواه البخاري يف      )٢(

   .)٢٥٨٣(باب حترمي الظلم برقم ) الرب والصلة(ورواه مسلم يف 
  .١٠٢اآلية ، سورة هود ) ٣(
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وقد ميلي هلم إىل يوم القيامة، فيستمرون يف النعم، كما هـو اآلن حـال               
الكفرة من النصارى واليهود وغريهم، وقـد يعطـون الـنعم الكـثرية،             

م حىت ميوتوا على شر حالة فيكون ذلـك أشـد      ويستدرجون ا وميلي هل   
وبعض السفهاء واجلهلة قد يغتر مبا عند الكفـار         . لعذام، وأعظم وأكرب  

 فاهللا ميلي   ، فال ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك      ،من النعم وهم على الكفر باهللا     
 مث يأخذهم على غرة بالزالزل واحلـروب والـشرور          ،هلم ويستدرجهم 

 كمـا   ، املوت فيكون عذام يف اآلخرة أشد وأكرب        أو ميهلهم إىل   ،الكثرية
ال يغرنك تقَلُّب الَِّذين كَفَروا ِفي الِْبالِد متاع قَِليلٌ ثُـم    : قال عز وجل  

   ادالِْمه ِبئْسو منهج ماهأْوم)وقال سبحانه  )١  :    كَـذِّبي نمِني وفَذَر
  دتسنِديِث سذَا الْحِدي         ِبهِإنَّ كَي مِلي لَهأُمونَ ولَمعثُ ال ييح ِمن مهِرج

ِتنيم)وقال جل وعال  )٢ :        َونلُ الظَّـاِلممعا يمغَاِفلًا ع اللَّه نبسحال تو
ارصِفيِه الْأَب صخشٍم توِلي مهرخؤا يمِإن)٣(.  

 وقد  ، مهما كانت أحواهلم   ،ء اهللا فاإلنسان ال يغتر بأولئك فهم أعدا       
   ليزدادوا بالء إىل ؛يفتح اهللا عليهم كل شيء

                                                
  .١٩٧ ، ١٩٦اآليتان ، سورة آل عمران ) ١(
 .٤٥ ، ٤٤اآليتان ، سورة القلم ) ٢(
  .٤٢اآلية ، سورة إبراهيم ) ٣(
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وال يحسبن الَِّذين   : -جل وعال - كما يقول    ،بالئهم وشرا على شرهم   
             ـملَها ووا ِإثْماددزِلي مِلي لَهما نمِإن فُِسِهمِلأَن ريخ مِلي لَهما نموا أَنكَفَر

ع ِهنيم ذَاب)فقد ميلي هلم فيزدادوا إمثا بذلك وعذابا        ، نسأل اهللا العافية   )١ 
فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه فَتحنا علَـيِهم  :  وقال عز وجل،مهينا بعد ذلك  

              ـمـةً فَـِإذَا هتغب ماهذْنوا أَخا أُوتوا ِبمى ِإذَا فَِرحتٍء حيكُلِّ ش ابوأَب 
 املسلم العاقل ال    ؛فعلى كل حال  . آيسون من كل خري   :  يعين )٢(مبِلسونَ

 ومن  ، من أار نزلوا عندها    - مع كفرهم وضالهلم     -يغتر مبا عند الكفرة     
 فـإم   ، ومـن صـناعات    ، ومن بـساتني   ، ومن أمطار كثرية   ،خريات

 وربك جل وعـال هـو احللـيم    ،يستدرجون ا، وميلي هلم حلكمة بالغة 
 فقـد   ، ال يعاجل بالعقوبة جل وعال     ، سبحانه وتعاىل حليم حكيم    ،ماحلكي

 : كما قـال جـل وعـال       ، وقد يعاجل بعض الناس بذنوم     ،ميلي كثريا 
               أَِلـيم ـذَهـةٌ ِإنَّ أَخظَاِلم ِهـيى وذَ الْقُرِإذَا أَخ كبذُ رأَخ كَذَِلكو

ِديدش)اهللا ليملي للظامل حىت    إن  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - وقال النيب    )٣
   مث قرأ هذه )٤())إذا أخذه مل يفلته

                                                
 .١٧٨اآلية ، سورة آل عمران ) ١(
 .٤٤واآلية ، سورة األنعام ) ٢(
  .١٠٢اآلية ، سورة هود ) ٣(
، واللفظ لـه  ) ٤٦٨٦(برقم  ) وكَذَِلك أَخذُ ربك  : (باب قوله تعاىل  ) تفسري القرآن (رواه البخاري يف    ) ٤(

   .)٢٥٨٣(باب حترمي الظلم برقم ) الرب والصلة(ورواه مسلم يف 
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وكَذَِلك أَخذُ ربك ِإذَا أَخذَ الْقُرى وِهي ظَاِلمةٌ ِإنَّ أَخـذَه           : اآلية
 ِديدش أَِليم   اآلخر، يقول الـنيب     – كما يف احلديث     ، وقد تعجل العقوبة 

 اهللا من أن يعجل اهللا بـه        ما من ذنب أجدر عند    ((: عليه الصالة والسالم  
 فقد  )١())العقوبة مع ما يدخر لصاحبه يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم          

 وقـد   ، بسبب جرميته الـشنيعة    ،تعجل عقوبة الباغي الظامل وقاطع الرحم     
  . ميهل الكافر والعاصي حلكمة بالغة

 وأن  ، وأن حيذر غضبه دائماً    ،فالواجب على العاقل أن حيذر عقاب اهللا      
 فـإن   ،سب نفسه، وأن ال يغتر مبن أمهلوا وأنظروا من كفار أو عصاة           حيا

  .  ويف تعجيل العقوبات،ربك حكيم عليم يف اإلمهال واإلنظار

أما صالة االستسقاء فقد مسعتم وعرفتم أن الرسول صـلى اهللا عليـه          
 ، خيرجون فيه   وواعد الناس يوماً   ،وسلم فعلها ملا استسقى ملا اشتد اجلدب      

 ،لصالة والسالم حني بدا حاجب الـشمس يف أول النـهار          وخرج عليه ا  
 وقلب رداءه وهو واقف حـال       ، وخطبهم ودعا واستسقى   ،وصلى بالناس 

  دعائه تفاؤال ورجاء أن 

                                                
  باب يف النهي عن البغي ) األدب(وأبو داود يف ، ) ٢٥١١ (برقم) صفة القيامة( رواه الترمذي يف  )١(

  ).٤٩٠٢(     برقم 
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حيول اهللا الشدة إىل رخاء، كما جاء يف األثر املرسل عن أيب جعفر البـاقر               
 القحـط،   أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حول رداءه يف االستسقاء ليتحول          

ودعـا  . واملقصود أنه صلى اهللا عليه وسلم دعا وخطب الناس وذكـرهم          
 عليه الصالة والسالم فأجاب اهللا دعوته وأنشأ السحاب وأنزل املطر           كثرياً

 لريي الناس قرب رمحته جل      ، بفضل اهللا ورمحته سبحانه وتعاىل     ،يف احلال 
لـسالم،   وعالمة من عالمات صدق الرسول حممد عليه الصالة وا         ،وعال

 ونزل املطر يف احلال     ، حيث دعا وأجابه اهللا يف احلال      ،وأنه رسول اهللا حقاً   
 ويف استغاثته يوم اجلمعة ملا استغاث يـوم         ،يف استغاثته ملا استغاث صباحا    

يا رسول اهللا هلكت األموال     : اجلمعة يف اخلطبة حني جاءه األعرايب وقال      
اللـهم  :(( ورفع يديه وقـال    وانقطعت السبل فادع اهللا أن يغيثنا فدعا ربه       

 فأنشأ اهللا السحاب ونزل املطـر وهـو يف          ))أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا    
املسجد حىت خرجوا يف املطر يهم كل واحد أن يصل إىل بيته وقد نـزل               
املطر م إىل اجلمعة األخرى فسالت األودية وسالت الشعاب وجـاءت           

لرجل أو غريه من اجلمعـة      األخبار من كل مكان برتول املطر فجاء ذلك ا        
 هلكت  - وهو خيطب عليه الصالة والسالم       -األخرى وقال يا رسول اهللا      

األموال وانقطعت السبل فادع اهللا أن ميسكها عنا فتبسم النيب صـلى اهللا             
  عليه وسلم من ذلك من ضعف
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 يف اجلمعة األوىل يطلبونه أن يسأل الغيث ويف اجلمعة األخـرى            ،بين آدم 
:  فرفع النيب يديه عليه الصالة والسالم وقـال        ،سأل اإلمساك يطلبونه أن ي  

اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والظراب وبطـون األوديـة            ((
فأقلعـت وخرجـوا   :  قال الراوي أنس رضي اهللا عنه  )١())ومنابت الشجر 

   .ميشون يف الشمس

ه ِإذَا أَراد   ِإنما أَمر : فهذا فضله سبحانه وتعاىل وهو القائل عز وجل       
  .)٢(شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

 ، وأنه على كل شيء قـدير      ،وهذه عالمات قدرته سبحانه العظيمة      
 ومن الدالئل على صدق رسوله حممد صلى        ،وأنه يقول للشيء كن فيكون    

 ، وأنه رسول اهللا حقا حيث أجاب اهللا دعوتـه يف احلـال   ،اهللا عليه وسلم  
 مث عجل اإلقالع يف احلال رمحة منه سبحانه وتعاىل          ،طر يف احلال  وأنزل امل 
 وأن  ، فعلى املسلمني أن يتأسوا بنبيهم صـلى اهللا عليـه وسـلم            ،لعباده

 ؛ فإن هذا فيه خري هلـم      ،يستغيثوا عند احلاجة ويكرروا ذلك حىت ميطروا      
   وكله طلب من اهللا ، وكله ضراعة إىل اهللا،ألن الدعاء كله خري

                                                
  صالة (ومسلم يف ، ) ١٠١٤(باب االستسقاء يف خطبة اجلمعة برقم ) اجلمعة( رواه البخاري يف  )١(

 ).٨٩٧(باب الدعاء يف االستسقاء برقم )      االستسقاء
  .٨٢اآلية ، سورة يس ) ٢(



  

 - ٦١ -

 مث إن تأخر املطر هللا فيه حكمة عظيمـة فقـد يـسبب              ،وتعاىلسبحانه  
 ، وإكثارهم من احلـسنات والطاعـات      ، وتوبتهم إليه  ،رجوعهم إىل اهللا  

 وعلـى   ، فيعينهم ذلك على حماسبة أنفـسهم      ،والتفكري يف أسباب التأخر   
 وعلى إصالح األوضـاع مـن كبـارهم         ، والتوبة إليه  ،الرجوع إىل اهللا  

 فهو سـبحانه    )١(ِإنَّ ربك حِكيم عِليم   : انه كما قال سبح   ،وصغارهم
  .  وفيما يقضيه ويقدره سبحانه وتعاىل، ويف أفعاله،وتعاىل احلكيم يف أقواله

وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أنه خطب قبل الصالة                
 فإنه ثبت أنه    ، ويف وقتني  ، ولعل ذلك كان يف حالني     ،وخطب بعد الصالة  

 وثبت يف أحاديث أخرى أنه دعا وخطب بعـد          ، قبل الصالة  دعا وخطب 
 جاء يف حديث عبد اهللا بن زيد وحديث أيب هريرة أنه صـلى اهللا              ،الصالة

 وجاء يف حـديث     ،عليه وسلم صلى مث دعا وخطب عليه الصالة والسالم        
  . ابن عباس ما يؤيد ذلك وأنه صلى كما يصلي يف العيد

زيد أيضا وحديث عائـشة أنـه       وقد جاء يف حديث عبد اهللا بن           
 وكـل منـهما     ، فكل منهما ثابت   ،خطب قبل الصالة وصلى بعد ذلك     

 ومن صلى مث خطب فـال       ، من خطب مث صلى فال بأس      ،موسع حبمد اهللا  
   كل هذا جاء عنه عليه الصالة ،بأس

                                                
  .٨٣آلية ا، سورة األنعام )١(
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 كما قال   - ومن شبهها بالعيد     ، واألمر يف ذلك واسع واحلمد هللا      ،والسالم
 ووافق  ، فقد أصاب السنة   -ه صلى كما صلى يف العيد       ابن عباس وأخرب أن   

 ووافق حديث أيب هريـرة يف       ،ما رواه عبد اهللا بن زيد يف إحدى روايتيه        
  . الصالة مث اخلطبة

ومن خطب قبل ذلك وافق حديث عبد اهللا بـن زيـد املخـرج يف               
 وكل منـهما خـري      ، ووافق حديث عائشة فكل منهما سنة      ،الصحيحني
 ،م يف هذا األمر إخـالص القلـوب وضـراعتها إىل اهللا           امله . واحلمد هللا 

 وأن خيرج الناس إىل صالة االستـسقاء        ،وانكسارها بني يدي اهللا سبحانه    
 مقلعـة عـن   ، نادمـة  ، تائبة ، منيبة إليه  ،بقلوب مقبلة على اهللا جل وعال     

 وأن يكثـر النـاس مـن الـدعاء          ،الذنوب ترجو رمحته وختشى عقابه    
 وأن خيرج النـاس يف ثيـاب        ،اهللا سبحانه وتعاىل  واالستغفار والتوبة إىل    

 ، فإن هـذا خـروج حاجـة       ، ال كالعيد  ،يف الثياب العادية  : بذلتهم، أي 
 وخروج افتقار إليه سـبحانه      ،وخروج ذلة هللا، وخروج استكانة بني يديه      

 ألنـه   ؛ فيخرج الناس بالثياب العادية اليت يعتادون اخلروج فيهـا         ،وتعاىل
 وضراعة  ،بل خروج ذلة بني يدي اهللا سبحانه      خروج ليس كخروج العيد     

 فكل واحـد  ، وافتقار إليه سبحانه وتعاىل، وانكسار بني يديه   ،إليه سبحانه 
 ويف حال تأمينه علـى  ، ويف جلوسه يف املسجد،جيتهد يف الدعاء يف طريقه    

  دعاء اإلمام يرجو رمحة اهللا 



  

 - ٦٣ -

 ، األمـور   وهكذا والة  ، وهكذا مجيع الناس   ،ويرجو فضله سبحانه وتعاىل   
 واحلـرص  ، كل واحد جيتهد يف هذا األمر بالتوبة الصادقة   ،وهكذا األغنياء 

 وعلى التوبة إىل اهللا عز وجل       ، وعلى ترك املعاصي   ،على إصالح األوضاع  
 وعلى األمر باملعروف    ،من سائر املعاصي وعلى إقامة أمر اهللا يف أرض اهللا         

اللـهم  ((: ل املـسلم  وبعد نزول املطر يستحب أن يقو ،والنهي عن املنكر  
 مطرنـا بفـضل اهللا      ،هكذا السنة . )) مطرنا بفضل اهللا ورمحته    صيبا نافعاً 
هكذا علم النيب األمة عليه الصالة والـسالم أن         .  اللهم صيبا نافعا   ،ورمحته

 ، أو لقد صدق نوء كذا     ، وال جيوز أن يقال مطرنا بنوء كذا       ،يقولوا هكذا 
 فإن النجوم ليس هلا أثر      ، جيوز  كل هذا ال   ،أو لقد صدق احلاسب الفالين    

 هـي  ،يف هذا األمر ال يف اجتماعها وال افتراقها وال طلوعها وال غروـا          
 ليس هلا تعلق باملطر وليس هلا       ،سائرة كما أمرها اهللا وكما سريها سبحانه      

 بل كله من رمحة اهللا عز وجل وفضله وإحـسانه كمـا             ،أسباب يف املطر  
 وال يقال صدق    ،بنوء كذا وال بنجم كذا     فال يقال مطرنا     ،يشاء جل وعال  

 كل هذا ال وجـه      ، أو ما أشبه ذلك    ، أو صدق احلاسب الفالين    ،نوء كذا 
 ، وأنه ال جيوز   ،بل بني النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كفر        .  وال أصل له   ،له

   .فوجب على أهل اإلسالم احلذر من ذلك

ويستحب للمسلم أن يكشف بعض جسده عند نزول املطـر حـىت            
  صيبهي
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 كما جاء يف احلديث الـذي رواه        ، لفعل النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛املطر
أصابنا مع رسول اهللا    ( : قال -رضي اهللا عنه  -مسلم يف الصحيح عن أنس      

 يا رسول اهللا مل فعلـت هـذا         : فقالوا )مطر فحسر ثوبه حىت أصابه املطر     
ف  فدل ذلك على استحباب أن يكش      )١())ألنه حديث عهد بربه   (( :فقال

 كما فعله   ،املرء بعض الشيء من جسده كذراعه أو رأسه حىت يصيبه املطر          
  . -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

فاملشروع أن يكشف املسلم مثال عمامته عن رأسـه، أو طـرف              
ردائه عن عضده، أو عن ذراعه حىت يصيبه املطر، أو ساقه، أو ما أشـبه               

  . ق والرأس واليد وحنو ذلكذلك مما جيوز كشفه عند الناس كالقدم والسا

وفق اهللا اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل، وزادنا وإياكم وسائر              
املسلمني علما وتوفيقا، وضاعف أجر اجلميع، وصلى اهللا وسلم على نبينا           

  . حممد وعلى آله وأصحابه

  

                                                
بـاب  ) صالة االستـسقاء (ومسلم يف ) ١١٩٥٧(برقم ) مسند أنس بن مالك   ( رواه اإلمام أمحد يف       )١(

 ).٥١٠٠(باب ما جاء يف املطر برقم )األدب(وأبو داود يف ، ) ٨٩٨(الدعاء يف االستسقاء برقم 
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  يشرع ألهل البلد إقامة صالة
  االستسقاء ولو كان القحط عند غيرهم

إذا صدر األمـر    : من بريدة يقول يف سؤاله    . ص.ع.األخ ص : س
بإقامة صالة االستسقاء وكان أهل بلد عندهم سـيول كـثرية فهـل             

 أفتونـا جـزاكم اهللا      ؛ أم أم يصلون ويدعون لغريهم     ،تلزمهم الصالة 
   )١(.خرياً

 ويدعون  ،يشرع هلم إقامة صالة االستسقاء امتثاال ألمر ويل األمر        : ج
 ؛ وأن يزيل شدم ويرمحهم برمحتـه      ، اهللا من فضله   للمحتاجني أن يغيثهم  

: ألن املسلمني شيء واحد وبناء واحد كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم            
وقال .  وشبك بني أصابعه   )٢())املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً     ((

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل       ((: عليه الصالة والسالم  
 )٣())ا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمـى          اجلسد إذ 

  . واهللا ويل التوفيق

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من   )١(
  الرب والصلة (ومسلم يف ، ) ٢٤٤٦(باب نصر املظلوم برقم ) املظامل والغضب( يف  رواه البخاري )٢(

 ).٢٥٨٥(باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم برقم )      واآلداب
  ).٢٥٨٦(باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم برقم ) الرب والصلة واآلداب( رواه مسلم يف  )٣(
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  حكم صالة االستسقاء للمسافر

هل على املسافر صالة    : من تبوك يقول يف سؤاله    . م.م.األخ ع : س
   .)١(جزاكم اهللا خرياً. االستسقاء؟ نرجو التكرم باإلفادة

 االستسقاء إذا احتـاجوا  يشرع للبادية واملسافرين أن يصلوا صالة  : ج
 ألنه صلى اهللا عليه     ؛إىل ذلك؛ عمال بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

 . ويسأل اهللا سبحانه الغيث للمـسلمني      ،وسلم كان يستسقي عند اجلدب    
فإذا دعت احلاجة سكان البادية إىل االسـتغاثة شـرعت هلـم صـالة              

شرع هلم أن يستغيثوا     وهكذا املسافرون إذا احتاجوا إىل ذلك        ،االستسقاء
 : وقال عز وجل   )٢(ادعوِني أَستِجب لَكُم  :  كما قال اهللا سبحانه    ،رم

         اِع ِإذَاةَ الـدـوعد أُِجيـب ي قَِريـبي فَـِإنناِدي عِعب أَلَكِإذَا سو
أَمن يِجيب الْمـضطَر ِإذَا دعـاه ويكْـِشف         : وقال سبحانه )٣(دعاِن

  وإن استغاثوا رم وسألوه من دون صالة فال  )٤(لسوَءا

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة من   )١(
 .٦٠اآلية ،  سورة غافر  )٢(
  .١٨٦اآلية ،  سورة البقرة  )٣(
  .٦٢اآلية ،  سورة النمل  )٤(
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 وأن يتقربوا إليه    ، ألن املسلمني يشرع هلم أن يسألوا رم حاجام        ؛حرج
 وهو اجلواد الكرمي والرمحن     ،وهو سبحانه حيب أن يدعى ويسأل     . بطاعته
 ال يـسأل   ، وهو على كل شيء قدير     ، يعطي حلكمة ومينع حلكمة    ،الرحيم

 ولكن املشروع للعبـاد أن يـسألوه سـبحانه          ، وهم يسألون  عما يفعل 
 وأن يتقربوا إليه مبا حيب من الصالة والدعاء والـصدقة وغـري             ،حاجام

  . واهللا ويل التوفيق. ذلك

  حكم قراءة التسمية في كل ركعة
  )١(من صالة االستسقاء وما يقال بين السجدتين

 ،االستـسقاء هل تشرع قراءة التسمية يف كل ركعة من صالة     : س
  وما هو القول املشروع يف اجللسة بني السجدتني ؟ 

تشرع التسمية يف كل ركعة قبل قراءة الفاحتة وغريها من الـسور    : ج
 ففـي   ، فبعد قراءة اإلمام الفاحتة يقرأ قبلها البـسملة        ،ما عدا سورة التوبة   

  األوىل يتعوذ باهللا من الشيطان 
                                                

  يف اجلامع الكبري ) الصالة وأمهيتها( من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان )١(
  . بالرياض    
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 وإن اقتـصر  ،إن تعوذ فال بـأس   ويف الركعات األخرية     ،الرجيم مث يسمي  
 فإنه يـسأل اهللا     ، أما ما يقوله بني السجدتني     ،على التسمية كفت التسمية   

 ، وارمحـين  ، اللهم اغفـر يل    ، رب اغفر يل   ، رب اغفر يل   :املغفرة فيقول 
 وعافين؛ ألن هذا قد ثبت عن النيب صـلى اهللا         ، وارزقين ، واجربين ،واهدين

والواجب أن يقول ذلك مـرة      . دتنيعليه وسلم أنه كان يقوله بني السج      
 وال فرق يف ذلك بـني       ، فإن كرر ذلك ثالثا أو أكثر فهو أفضل        ،واحدة

  .  وسائر الصلوات النافلة، وصالة االستسقاء، وصالة العيد،صالة الفريضة
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  الحث على تقوى اهللا
  )١( والتحذير من المعاصي والذنوب 

 ،لع عليه من املـسلمني    من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يط          
 علي وعليهم بالتوبة النصوح مـن        ومن ،وفقين اهللا وإياهم لفعل اخلريات    

  :  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.  آمني،مجيع السيئات

فتعلمون رمحين اهللا وإياكم ما حصل من تأخر الغيث عـن وقتـه يف              
 رمحـة رـم    ولشدة حاجة املسلمني بل ضـرورم إىل      ،كثري من البالد  

 وأمرهم سبحانه أن يـدعوه ويـضرعوا إليـه          ،سبحانه وفضله وإحسانه  
 حيث قال عـز     ، وقد وعدهم اهللا سبحانه باإلجابة     ،ويرفعوا إليه حاجام  

وقَالَ ربكُم ادعوِني أَستِجب لَكُم ِإنَّ الَِّذين يـستكِْبرونَ عـن      : وجل
  نهلُونَ جخديِتي سادِعب اِخِريند م)وقال عز وجـل    )٢  :   ـأَلَكِإذَا سو

ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبوا ِلـي            
  ادعوا ربكُم تضرعا:وقال سبحانه )٣(ولْيؤِمنوا ِبي لَعلَّهم يرشدونَ

                                                
 .  توجيه صدر من مكتب مساحته)١(
 .٦٠اآلية ،  سورة غافر ) ٢(
  .١٨٦اآلية ، سورة البقرة ) ٣(
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يِحب الْمعتِدين وال تفِْسدوا ِفي الْأَرِض بعـد ِإصـالِحها          وخفْيةً ِإنه ال    
ِسِننيحالْم ِمن ةَ اللَِّه قَِريبمحا ِإنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادو)١(.  

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون إذا اشتدت م األمـور            
 كمـا  ،يثهم وميدهم بإحسانه وجودهجلئوا إىل اهللا سبحانه واستغاثوا به فيغ      

ِإذْ تستِغيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُـم      : قال عز وجل يف قصة غزوة بدر      
ِدِفنيرالِئكَِة مالْم ِبأَلٍْف ِمن كُمِمدي مأَن)٢(.   

وملا اشتد اجلدب يف املدينة وما حوهلا طلب املسلمون من النيب صـلى        
 فرفع صلى اهللا عليه وسلم يديه يف خطبـة  ،يستغيث هلماهللا عليه وسلم أن    

 ، وخرج م مرة أخرى إىل الصحراء      ،اجلمعة واستغاث ربه وكرر الدعاء    
 واستغاث ربه ودعاه ورفع يديه وأحل يف        ،فصلى م ركعتني كصالة العيد    

 ورفع املسلمون أيديهم تأسيا به صلى اهللا عليه وسلم          ،الدعاء وحول رداءه  
وقد قـال   .  ورمحهم وأزال شدم وأنزل عليهم الغيث الكثري       فأغاثهم اهللا 
لَقَد كَانَ لَكُم ِفي رسوِل اللَِّه أُسوةٌ حسنةٌ ِلمن كَانَ يرجو           : اهللا سبحانه 

  .)٣(اللَّه والْيوم الْآِخر وذَكَر اللَّه كَِثريا

                                                
  .٥٦، ٥٥اآليتان ، سورة األعراف ) ١(
  .٩اآلية ، سورة األنفال ) ٢(
  .٢١اآلية ، سورة األحزاب ) ٣(
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 ، عـز وجـل    تقوى اهللا : ومن أعظم أسباب الرمحة ونزول الغيث         
 ، واألمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر        ،والتوبة إليه من مجيع الذنوب    

 والتواصي بـاحلق والـصرب      ، والتناصح يف اهللا   ،والتعاون على الرب والتقوى   
 كما قال اهللا    ، ورمحة الفقراء واملساكني ومواسام واإلحسان إليهم      ،عليه

اتقَوا لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت ِمـن  ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا و   : عز وجل 
ومن يتِق اللَّه يجعـلْ لَـه       :  وقال سبحانه  ، اآلية )١(السماِء والْأَرضِ 

     ِسبتحثُ ال ييح ِمن قْهزريا وجرخم)وقال تعاىل  )٢  :    ِق اللَّـهتي نمو
 رسِرِه يأَم ِمن لْ لَهعجاي)وقال عز وجل)٣  :  ِمـن ةَ اللَِّه قَِريبمحِإنَّ ر

ِسِننيحالْم)وقال سبحانه  )٤  :     ـاُءِليأَو مهضعب اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْمو
بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر ويِقيمونَ الصالةَ ويؤتـونَ        

 ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك سيرحمهم اللَّـه ِإنَّ اللَّـه عِزيـز             الزكَاةَ
ِكيمح)٥.(   

 واإلحسان إىل   ،فأبان سبحانه يف هذه اآليات الكرميات أن التقوى          
   واالستقامة على أمر اهللا من أسباب ،عباد اهللا

                                                
 .٩٦اآلية ، سورة األعراف ) ١(
  .٣ ، ٢اآليتان ، سورة الطالق ) ٢(
 .٤اآلية ، سورة الطالق ) ٣(
  . ٥٦اآلية ، سورة األعراف ) ٤(
  .٧١اآلية ، سورة التوبة ) ٥(
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. هم، وإزالة املشقة عنـهم رمحته لعباده، وإحسانه إليهم، وإنزال الغيث علي      
 ، وتواصوا باحلق والـصرب عليـه      ، وأحسنوا إىل عباده   ،فاتقوا اهللا عباد اهللا   

 وتوبوا  ، وتآمروا باملعروف وتناهوا عن املنكر     ،وتعاونوا على الرب والتقوى   
 وجيود عليكم بالغيـث     ، يرمحكم موالكم سبحانه   ،إليه من مجيع الذنوب   

:  قـال تعـاىل    ،ف عنكم ما تكرهون    ويصر ، ويعطيكم ما حتبون   ،املبارك
       َونفِْلحت لَّكُمونَ لَعِمنؤا الْمها أَيِميعوا ِإلَى اللَِّه جوبتو)صلى - وقال   )١

:  وقال عليه الصالة والسالم    )٢())من ال يرحم ال يرحم    ((: -اهللا عليه وسلم  
الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحـوا مـن يف األرض يـرمحكم مـن يف              ((

  . )٣())ءالسما

واآليات واألحاديث الشريفة يف احلث على التقوى واالستقامة عليها         
  . ورمحة العباد واإلحسان إليهم كثرية معلومة

   وأن مين ،وأسأل اهللا أن يصلح أحوال املسلمني مجيعا

                                                
 .٣١اآلية ،  سورة النور  )١(
( والبخـاري يف    ، ) ١٨٧٥٩(حديث جرير بن عبداهللا برقم      ) مسند الكوفيني ( رواه اإلمام أمحد يف       )٢(

  باب رمحة الصبيان برقم ) الفضائل(ومسلم يف ، ) ٦٠١٣(باب رمحة الناس والبهائم برقم ) األدب
)     ٢٣١٨.( 

  (وأبو داود يف ، ) ١٩٢٤(باب ما جاء  يف رمحة الناس برقم  ) والصلةالرب ( رواه الترمذي يف  )٣(
  ).٤٩٤١(باب يف الرمحة برقم )      األدب
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 وأن جيمع   ، وأن يغيثهم من فضله    ،عليهم بالتوبة النصوح من مجيع الذنوب     
 وأن يعيذ اجلميع من شـرور الـنفس    ،الصاحلقلوم على التقوى والعمل     

 وأن  ، وأن ينصر دينه ويعلي كلمتـه      ، ومن مضالت الفنت   ،وسيئات العمل 
 وأن يصلح هلم البطانـة      ،يوفق والة أمرنا لكل ما فيه صالح العباد والبالد        

والسالم عليكم ورمحة   .  إنه ويل ذلك والقادر عليه     ،ويعينهم على كل خري   
  . اهللا وبركاته

  

  عام اململكة العربية السعوديةمفيت 
  ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز
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  )١(نصيحة عامة بمناسبة يوم االستغاثة

 ، والصالة والسالم على رسول رب العـاملني       ،احلمد هللا رب العاملني   
  : أما بعد. وآله وصحبه أمجعني

سلمني يف اململكة العربية السعودية على االستغاثة يوم        فبمناسبة عزم امل  
 هـ رأيت أن أنبه إخواين املسلمني على        ١٣٨٦ شوال   ٢٧االثنني املوافق   

 وأن حياسب نفسه وجياهدها على مـا        ،أمور ينبغي لكل مسلم أن ينتبه هلا      
 وسالمتها مما يـضرها يف      ، وحصول ما أحبه اهللا منها     ،فيه صالحها وجناا  

يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُـوا اللَّـه       :  عمال بقوله عز وجل    ؛ واآلخرة الدنيا
ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغٍد واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبمـا تعملُـونَ وال         

      أُولَِئك مهفُسأَن ماهسفَأَن وا اللَّهسن وا كَالَِّذينكُونالْفَاِسـقُونَ   ت مه )٢( 
 وأن ينظروا   ،أمر اهللا عباده املؤمنني يف هذه اآلية الكرمية أن يتقوه عز وجل           

   حىت يستقيموا على ما ،ماذا قدموا لآلخرة

                                                
   لرئيس اجلامعة  نصيحة وجهها مساحة الشيخ للمسلمني يف اململكة العربية السعودية عندما كان نائباً)١(

  الد (وقد سبق نشرها يف .  االستسقاءاإلسالمية باملدينة املنورة، قرئت يف املساجد قبل موعد    
 .١٤٩من هذا اموع ص ) الثالث    

 .١٩ ، ١٨اآليتان ،  سورة احلشر )٢(
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 ، وحيذروا ما يضرهم ويسخط اهللا علـيهم ،ينفعهم ويرضي اهللا تعاىل عنهم 
وأوضـح  . تـه وهذه هي الفائدة العظيمة من النظر فيما قدمه العبد آلخر         

 ليحـذروه   ؛ ال خيفى عليه منـها خافيـة       ،سبحانه أنه خبري بأعمال عباده    
 لكوا هي   ؛وكرر األمر بالتقوى  .  ويصلحوا بواطنهم وظواهرهم   ،وخيافوه

  . سبيل السعادة وطريق اإلصالح

 عـن   ، وترك ما ى اهللا عنه ورسوله      ،والتقوى هي طاعة اهللا ورسوله    
 ومبا أخـرب اهللا بـه       ،صادق باهللا ورسوله   وعن إميان    ،إخالص هللا سبحانه  

 وحذر  ، وعن رغبة فيما عند اهللا من املثوبة       ،ورسوله صلى اهللا عليه وسلم    
هي أن تعمـل    : قال بعض السلف يف تفسري التقوى     . مما لديه من العقاب   

 على  ،وأن تترك معصية اهللا   .  ترجو ثواب اهللا   ، على نور من اهللا    ،بطاعة اهللا 
  . اب اهللا ختشى عق،نور من اهللا

 وهو أحد كبار أصـحاب      -وقال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه         
تقوى اهللا حـق تقاتـه أن       (: -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلمائهم      

  . ) ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفرىيطاع فال يعص

مث إن ربنا عز وجل يف اآلية السابقة حذر عباده من مشاة أعدائه يف              
 فأعرضوا عـن  ، واإلعراض عن حقه حىت أنساهم أنفسهم     ،نسيانه سبحانه 
   وعن سبل ،أسباب جناا
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وال تكُونوا كَالَِّذين نسوا اللَّـه      :  فقال تعاىل  ،سعادا يف الدنيا واآلخرة   
 مهفُسأَن ماهسفَأَن)مث حكم على هؤالء املعرضـني الـذين نـسوا اهللا    )١ 

 ،اخلارجون عن طاعـة اهللا    :  أي ،اسقون بأم هم الف   ،فأعرضوا عن طاعته  
فالواجب على كل مسلم أن يتقي اهللا عـز       . املنقادون للهوى والشيطان  

 وأن حيذر هواه وشيطانه وأن يتباعد عـن        ، وأن يستقيم على طاعته    ،وجل
 ليفـوز بالنجـاة     ؛مشاة أعداء اهللا ورسوله املعرضني عن ذكره وطاعته       

  . والسالمة يف الدنيا واآلخرة

ومن األمور العظيمة اليت جيب التنبه هلا أن اهللا سـبحانه أخربنـا يف              
 أن ما أصاب العباد من املصائب املتنوعـة         ،كتابه العظيم يف مواضع كثرية    

 ونقص األنفس واألموال    ، وجدب األرض وتأخر الغيث    ،كقسوة القلوب 
 كل ذلك بأسباب ما     ، وغري ذلك من املصائب    ، وتسليط األعداء  ،والثمار
وما أَصابكُم  :  كما قال عز وجل    ،به العباد من املعاصي واملخالفات    كس

مـا  :  وقال تعاىل  )٢(ِمن مِصيبٍة فَِبما كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ       
            فْـِسكن ئٍَة فَِمـنيس ِمن كابا أَصماللَِّه و ٍة فَِمننسح ِمن كابأَص)٣(، 

  وقال 

                                                
  .١٩اآلية ،  سورة احلشر )١(
 .٣٠اآلية ،  سورة احلشر )٢(
 .٧٩اآلية ،  سورة النساء )٣(
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ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس ِليـِذيقَهم           : اىلتع
ولَقَد أَخـذْنا آلَ    :  وقال تعاىل  )١(بعض الَِّذي عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونَ    

      ذَّكَّري ملَّهاِت لَعرالثَّم قٍْص ِمننو ِننينَ ِبالسوعونَِفر)وملا أخرب عـز     )٢ 
:  وما أحل م من العقوبات قال بعد ذلك        ،وجل عن بعض األمم الطاغية    

             ـهذَتأَخ ـنم مهِمنا واِصبِه حلَيا علْنسأَر نم مهِبِه فَِمنا ِبذَنذْنا أَخفَكُل
       نم مهِمنو ضا ِبِه الْأَرفْنسخ نم مهِمنةُ وحيالص      ا كَانَ اللَّـهما وقْنأَغْر 

 وقال عن قوم نوح ملا عصوا       )٣(ِليظِْلمهم ولَِكن كَانوا أَنفُسهم يظِْلمونَ    
ِمما خِطيئَاِتِهم أُغِْرقُوا فَأُدِخلُوا نارا     : رسوهلم نوحا عليه الصالة والسالم    

      ارصوِن اللَِّه أَند ِمن موا لَهِجدي افَلَم)م     :  واملعىن )٤من أجـل خطيئـا
.  نعوذ باهللا من حـاهلم  ، ويف اآلخرة بإدخاهلم النار    ،عذبوا يف الدنيا بالغرق   

 وما جاء يف معناها من األحاديث عن رسـول  ،ويف هذه اآليات الكرميات   
 الداللـة الظـاهرة     ، واآليات الكرميات غريهـا    ،اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

ا أصاب العباد من املصائب والسيئات الـيت ال         والربهان القاطع على أن م    
 وما قـدموا مـن األعمـال    ، كل ذلك بكسبهم وذنوم،حيصيها إال اهللا 

  املخالفة 
                                                

  .٤١اآلية ، سورة الروم  )١(
 .١٣٠اآلية ، سورة األعراف  )٢(
 .٤٠عنكبوت و اآلية سورة ال )٣(
  .٢٥اآلية ، سورة نوح  )٤(
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 ويرجعـوا إىل  ، فيتوبوا إليـه سـبحانه     ، لعلهم يتذكرون ويتعظون   ؛للحق
:  وهلذا قال عز وجـل يف اآليـة الـسابقة       ؛ وحيذروا ما اهم عنه    ،طاعته

 ب مِذيقَهونَ    ِليِجعري ملَّهِملُوا لَعالَِّذي ع ضع)أنه سبحانه قد   :  واملعىن )١
 لعلهم يرجعون إىل طاعته     ؛يذيق العباد عقوبة بعض ما عملوا من السيئات       
 ولـو يؤاخـذهم جبميـع    ،واإلنابة إليه والتوبة النصوح من سالف ذنوم 

 اللَّه النـاس ِبمـا      ولَو يؤاِخذُ :  كما قال سبحانه   ،ذنوم هللكوا مجيعا  
ولَقَد :  وقال يف اآلية األخرى    )٢(كَسبوا ما ترك علَى ظَهِرها ِمن دابةٍ      

 )٣(أَخذْنا آلَ ِفرعونَ ِبالسِنني ونقٍْص ِمن الثَّمراِت لَعلَّهـم يـذَّكَّرونَ          
 مع نقـص    ،تابعة وهي اجلدوب املت   ،أنه عاقب آل فرعون بالسنني    : واملعىن

 ويرجعـوا   ، فيتوبوا إىل اهللا منها    ، لعلهم يتذكرون أعماهلم السيئة    ؛الثمرات
 ويصلح هلم مـا  ، فريد هلم ما كان شارداً؛ ويستقيموا على أمره ،إىل طاعته 

 وخيرج  ، ويرتل هلم الغيث من السماء     ، ويعمر قلوم بالتقوى   ،كان فاسداً 
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُـرى آمنـوا     :  كما قال تعاىل   ،هلم الربكات من األرض   

   وقال )٤(واتقَوا لَفَتحنا علَيِهم بركَاٍت ِمن السماِء والْأَرِض

                                                
  .٤١اآلية ،  سورة الروم  )١(
 .٤٥اآلية ، سورة فاطر  )٢(
 .١٣٠اآلية ، سورة األعراف  )٣(
  .٩٦اآلية ، سورة األعراف  )٤(
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ولَو أَنهم أَقَاموا التوراةَ والِْإنِجيلَ وما أُنِزلَ ِإلَيِهم ِمـن ربِهـم            : سبحانه
   و ِقِهمفَو لَأَكَلُوا ِمن  ِلِهمجِت أَرحت ِمن)وقال عز وجل   ، اآلية )١  :   ـاها أَيي

            لَكُم ِفرغيو الَكُممأَع لَكُم ِلحصا يِديدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم الَِّذين
كُموبذُن)وقال تعاىل  ، اآلية )٢  :       اجرخم لْ لَهعجي ِق اللَّهتي نمو  ِمن قْهزريو

  ِسبتحثُ ال ييح)وقال أيضاً  )٣  :          ـِرِهأَم ِمـن لْ لَـهعجي ِق اللَّهتي نمو
ولَقَد أَرسلْنا ِإلَى أُمٍم ِمـن قَبِلـك فَأَخـذْناهم    :  وقال عز وجل )٤(يسرا

وال ِإذْ جاَءهم بأْسنا تضرعوا ولَِكـن       ِبالْبأْساِء والضراِء لَعلَّهم يتضرعونَ فَلَ    
:  وقال عـز وجـل  )٥(قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ     

           ـنمِفيـِه و مهفِْتـنقًا ِلناًء غَدم ماهنقَيلَى الطَِّريقَِة لَأَسوا عقَامتأَنْ لَِو اسو
  ِرضعا     يدعا صذَابع لُكْهسِه يبِذكِْر ر نع)أخرب اهللا عز وجـل يف هـذه         )٦ 

 واتقوه عز ، واستقاموا على طاعته ،اآليات املذكورات أن العباد إذا آمنوا برم      
 وحلـول   ،عنـد نـزول املـصائب       وتضرعوا إليه  ،وجل يف مجيع أمورهم   

   فإنه عز وجل ، تضرع التائبني الصادقني،العقوبات

                                                
  .٦٦اآلية ، سورة املائدة  )١(
 .٧١ ، ٧٠اآليتان ، سورة األحزاب  )٢(
  .٣ ، ٢اآليتان ، سورة الطالق  )٣(
  .٤سورة الطالق اآلية  )٤(
  .٤٣ ، ٤٢اآليتان ، سورة األنعام  )٥(
 .١٧ ، ١٦اآليتان ،  سورة اجلن )٦(
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 ويغفر هلـم    ، ويصلح هلم أعماهلم   ، ويؤمنهم مما حذروا   ،يعطيهم ما طلبوا  
 ويـرتل   ، ويسقيهم من ماء السماء    ، وخيلصهم من املضايق   ،ذنوم السالفة 

 بادروا إىل تقـوى اهللا عـز        ، فيا معشر املسلمني   .هلم الربكات يف األرض   
 وألزموهـا   ، وجاهدوا نفوسكم هللا عز وجل     ، وسارعوا إىل مراضيه   ،وجل

 والـنفس   ، وحاربوا اهلوى والـشيطان    ،بالتوبة النصوح من سائر الذنوب    
 ، وتضرعوا إىل ربكم عز وجـل      ، ومشروا إىل الدار اآلخرة    ،األمارة بالسوء 

 ، ويصلح أحـوالكم   ، جيب دعاءكم  ،وأكثروا من دعائه وذكره واستغفاره    
 ، ويكـشف عـنكم كـل كربـة        ، ويغثكم من فضله   ،وييسر أموركم 

 كمـا   ، وجيركم من سوء يف الدنيا واآلخرة      ،دائكمويعصمكم من كيد أع   
والَِّذين جاهدوا ِفينا لَنهـِدينهم     :  وهو الصادق يف وعده    ،قال عز وجل  

    ِسِننيحالْم علَم ِإنَّ اللَّها ولَنبس)وقال سبحانه  )١ :      الَّـِذين اللَّـه دعو
 لَيستخِلفَنهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف      آمنوا ِمنكُم وعِملُوا الصاِلحاتِ   

            ِمـن مهلَندبلَيو مى لَهضتالَِّذي ار مهِدين ملَه نكِّنملَيو ِلِهمقَب ِمن الَِّذين
:  وقال عـز وجـل     )٢(بعِد خوِفِهم أَمنا يعبدونِني ال يشِركُونَ ِبي شيئًا       

ِْإنوئًا ِإنَّ اللَّهيش مهدكَي كُمرضقُوا ال يتتوا وِبرصت   

                                                
  .٦٩ سورة العنكبوت و اآلية )١(
  .٥٥ سورة النور اآلية )٢(
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ِإنَّ ِللْمتِقني ِعند ربِهم جناِت     :  وقال جل وعال   )١(ِبما يعملُونَ مِحيطٌ  
  .)٢(النِعيِم

 رمحة الفقـراء  ، ويف كل وقت   ،ومن القربات املناسبة يف هذا الوقت       
 فإن الصدقة من أعظم األعمال اليت يدفع اهللا         ،اإلحسان إليهم  و ،واحملاويج
وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّـه    :  كما قال اهللا عز وجل     ، ويرتل ا الرمحة   ،ا البالء 

 ِسِننيحالْم ِحبي)وقال تعـاىل   )٣  :         ِمـن ـةَ اللَّـِه قَِريـبمحِإنَّ ر
ِسِننيحالْم)وقال سبحانه  )٤  : صأَنْ تو        مـتِإنْ كُن لَكُـم ـريقُوا خد

آِمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه وأَنِفقُوا ِمما جعلَكُم      :  وقال عز وجل   )٥(تعلَمونَ
        كَـِبري ـرأَج ـمفَقُوا لَهأَنو كُموا ِمننآم ِفيِه فَالَِّذين لَِفنيختسم)ويف )٦ 

الصدقة تطفئ اخلطيئـة    ((: أنه قال احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم        
 صـلى   - مث تال النيب   ))كما يطفئ املاء النار وصالة الرجل يف جوف الليل        

تتجافَى جنوبهم عِن الْمـضاِجِع يـدعونَ     :  قوله تعاىل  -اهللا عليه وسلم  
ن لَمعِفقُونَ فَال تني ماهقْنزا رِمما وعطَمفًا ووخ مهبرفْس   

                                                
  .١٢٠اآلية ،  سورة آل عمران )١(
  .٣٤ سورة القلم اآلية )٢(
 .١٩٥اآلية ،  سورة البقرة )٣(
  .٥٦ة اآلي،  سورة األعراف )٤(
 .٢٨٠اآلية ،  سورة البقرة )٥(
  .٧اآلية ،  سورة احلديد )٦(
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وقـال عليـه    )٢)(١(ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَ         
الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم        ((: الصالة والسالم 
مـن ال يـرحم ال      ((:  وقال صلى اهللا عليـه وسـلم       )٣())من يف السماء  

  .)٤())يرحم

 ويعمـر قلـوم   ،يصلح أحوال املسلمني مجيعـا   واهللا املسئول أن       
 ومين على اجلميع بالتوبة النصوح مـن مجيـع          ، ويصلح قادم  ،بالتقوى
 وأن ، واالستقامة على شريعة اهللا عز وجـل يف مجيـع األمـور            ،الذنوب

 وصلى اهللا على عبده    . إنه على كل شيء قدير     ،حيفظهم من مكايد األعداء   
   .ورسوله حممد وآله وصحبه وسلم

  

                                                
 .١٦اآلية ،  سورة السجدة  )١(
والترمـذي يف   ، ) ٢١٥١١(حديث معاذ بن جبـل بـرقم        ) مسند األنصار ( رواه األمام أمحد يف       )٢(
  ).٢٦١٦(باب ما جاء يف حرمة الصالة برقم ) اإلميان(
 ).١٩٢٤(باب ما جاء يف رمحة الناس برقم ) الرب والصلة(رواه الترمذي يف  )٣(
  باب ) الفضائل(ومسلم يف ، ) ٦٠١٣(باب رمحة الناس والبهائم برقم ) األدب(رواه البخاري  يف  )٤(

  ).٢٣١٨(     رمحته الصبيان والعيال برقم 
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  قلب الرداء يكون أثناء
   الخطبة عندما يحول اإلمام رداءه

 يقـول يف    ،من اخلرب يف اململكة العربية السعودية     . ع. األخ ع : س
شاهدت يف أحد اجلوامع قبل صالة االستسقاء أحد طلبة العلم          : سؤاله

 ألن الـذي    ؛ وبعد الصالة سألته عن سبب ذلك      ،البسا عباءته مقلوبة  
ال شـيء يف    :  فقال ، تقلب بعد انتهاء الصالة واخلطبة     أعرفه أن العباءة  

ذلك وقد قلبتها قبل الصالة حىت إذا حولتها مرة أخرى تكـون علـى        
فما رأي مساحتكم يف فعله هـذا؟ أفتونـا جـزاكم اهللا         . االجتاه احلسن 

  . )١(خرياً

الظاهر من األحاديث الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف            : ج
 وإمنا يقلب يف أثنـاء      ، أن الرداء يكون على حالته املعتادة      صالة االستسقاء 

  . اخلطبة عندما حيول اإلمام رداءه

   ،أما أن حيول الرداء أو العباءة عن حاهلا قبل ذلك

                                                
 ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
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  . وفق اهللا اجلميع. فاألظهر أن ذلك غري مشروع وخمالف للسنة

  حكم تحويل المرأة
  رداءها في صالة االستسقاء

 وهل هـي    ،رأة رداءها يف صالة االستسقاء    ما حكم حتويل امل   : س
 علما بأا تتكشف    ،مثل الرجل يف احلكم أم أنه ال جيوز هلا حتويل الرداء          

   )١(؟ وجهوين جزاكم اهللا خرياً،عند حتويل الرداء

إذا كانت املرأة تتكشف عند حتويلها للرداء يف صالة االستـسقاء           : ج
 والتكشف أمام   ،قلب الرداء سنة   ألن   ؛والرجال ينظرون إليها فإا ال تفعل     

 وأما إذا كانت ال تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم          ،الرجال فتنة وحمرم  
 ، وهو تساوي الرجال والنساء يف األحكـام       ، ألن هذا هو األصل    ؛الرجل

  . إال ما دل الدليل على االختالف بينهما فيه

  

  

                                                
  .هـ١٤١٧ حمرم ٧اجلمعة : ، وتاريخ)١٠٨٧٧(د العد) جريدة عكاظ ( نشر يف )١(
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  حكم إقامة صالة االستسقاء
  إذا لم يأمر والي البلد بإقامتها

إذا أمات حاكم دولة سنة صالة االستسقاء ومل يدع الناس هلا           : س
 فهل جيوز إلمام أحد مـساجد هـذه         ،عند انقطاع املطر أو غور اآلبار     

الدولة أن يدعو أهل بلده إىل صالة االستسقاء وخيرجـون وحـدهم            
   )١(ألدائها؟

إذا كان أهل بلد ال يأمرهم واليها بإقامة صالة العيـد أو صـالة           : ج
 فإنه يشرع هلم أن يصلوا صالة العيد وصـالة االستـسقاء يف      ،ستسقاءاال

 ألن الرسول صلى اهللا عليـه       ؛ وإال ففي املساجد   ،الصحراء إذا تيسر ذلك   
 وصالة العيد فرض كفاية ال جيوز للمـسلمني يف          ،وسلم شرع ذلك ألمته   

 ألن  ؛إا فرض عـني كاجلمعـة     : وقال بعض أهل العلم   . أي بلد تركها  
  .  صلى اهللا عليه وسلم فعلها وأمر ارسول اهللا

     

  

                                                
  يف اجلامع الكبري ) الصالة وأمهيتها(من ضمن أسئلة تابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان  )١(

  .بالرياض     
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  ما يحسن بالمسلم قوله
   عند نزول المطر أو سماع الرعد

ماذا جيب على املسلم أن يفعله عند نزول املطـر          : سائل يقول : س
  )١(أو مساع الرعد ومشاهدة الربق؟

سبحان من سبح الرعد حبمده واملالئكـة       ((: إذا مسع الرعد يقول   : ج
 فإذا قال املؤمن ذلك     ،جاء هذا عن الزبري وعن بعض السلف       ))من خيفته 
اللهم صيبا نافعا مطرنا بفـضل اهللا       ((: أما عند نزول املطر فيقول    . فحسن
  .  هكذا جاءت األحاديث عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم))ورمحته

  عزو سبب نزول المطر إلى كثرة البحار

ىل كثرة وجـود    يف كتب اجلغرافيا يعزون سبب نزول املطر إ       : س
  )٢( فهل جيوز هذا التعليل واالستغناء به عن االستسقاء؟،البحار

   

                                                
  ).نور على الدرب(من برنامج  )١(
  ). الصالة وأمهيتها( من ضمن األسئلة التابعة لتعليق مساحته على حماضرة بعنوان )٢(
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ذكر العلماء أن خبار ماء البحار قد جيتمع منه املاء يف السحب            : ج   
 ، وقد خيلق املاء يف اجلو فيمطر به الناس بأمر اهللا سبحانه           ،بأمر اهللا سبحانه  

ِإنما أَمره ِإذَا أَراد    : ىل كما قال سبحانه وتعا    ،وهو القادر على كل شيء    
 ، واهللا جل وعال أعلم مبا يصلح عبـاده        )١(شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ     

فقد يكون جتمع هذه املياه بإذن اهللا من البحار مث جيعله اهللا عذبا بعد ذلك               
ا يف الفضاء يقلبه اهللا من ملوحته إىل كونه عذبا ويسوقه يف السحاب إىل م             
. يشاء سبحانه وتعاىل من األراضي احملتاجة إىل ذلك كما يشاء جل وعال           

وقد خيلق اهللا سبحانه املاء يف اجلو فتحمله السحب والريـاح إىل أمـاكن              
مفتـاح دار  "ذكر هذا املعىن ابن القيم رمحه اهللا يف كتابه    . حمتاجة إىل ذلك  

كـل شـيء    فربنا سبحانه على كل شيء قدير وب      . وذكره غريه " السعادة
اللَّه الَِّذي خلَق سبع سماواٍت وِمن الْأَرِض       :  كما قال جل وعال    ،عليم

              أَنَّ اللَّـهو ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعِلت نهنيب رلُ الْأَمزنتي نِمثْلَه
. أعظم شأنه وما أكمل قدرته     فسبحانه ما    )٢(قَد أَحاطَ ِبكُلِّ شيٍء ِعلْما    

وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أن املاء نبع من بني أصابع النيب صلى اهللا              
  عليه وسلم يف املدينة ويف خارجها 

                                                
 .٨٢اآلية ،  سورة يس )١(
  .١٢اآلية ، سورة الطالق  )٢(
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 وذلك من آيات اهللا العظيمة الدالة علـى         ،وتوضئوافشرب منه الناس    
كمال قدرته وعلمه ورمحته وإحسانه وصدق رسـوله صـلى اهللا عليـه             

 بل االستسقاء مـشروع عنـد       ، يستغىن بذلك عن االستسقاء    وال. وسلم
 سواء كان أهل البلد يعلمون ما ذكره العلماء يف هذا الشأن            ،وجود أسبابه 

 ألن اهللا سبحانه شرع لعباده االستسقاء عنـد وجـود       ؛أم مل يعلموا ذلك   
وقـد  .  ليسألوه ويتضرعوا إليه ويعرفوا فقرهم وحاجتهم إىل رمحته        ؛أسبابه

 يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم غري مرة واستسقى بالناس يف             وقع ذلك 
 وخرج بالصحابة إىل الصحراء يف وقت آخر فـصلى ـم            ،خطبة اجلمعة 

صالة االستسقاء وخطب فأغاثهم اهللا يف مجيع األوقات اليت استسقى هلـم        
  وإظهـاراً  ، لنبيه صلى اهللا عليه وسـلم      اً رمحة من اهللا لعباده وتأييد     ،فيها
  . ة نبوته وصدق رسالته عليه الصالة والسالملصح
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 كتاب اجلنائز



  

 - ٩٠ -

  



  

 - ٩١ -

  )١(تمني الموت وطلبه ال يجوز

  :  أما بعد،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد

  : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

قـد أرسـلت    .  على إجابتك علي    جزاك اهللا خرياً   ،عزيزالشيخ عبد ال  
أستفسر عن شيء وأطلب منك أن تدعو يل يف بيت اهللا احلرام ويف هـذه               
احلالة استخرت اهللا بأن أرسل إليك لكي تدلين على الطريق الصحيح وأن            

أما يف هذه املرة مل أستخر اهللا وال أعرف هل الطلـب الـذي              . تدعو يل 
ال؟ وهذا الطلب هو بأن تدعو يل يف بيت اهللا احلـرام            أطلبه ستؤديه يل أم     

بأن يعجل يل يف مويت فلقد دعوت اهللا كثريا ما يقرب من أربع سـنوات               
وصليت صالة احلاجة لكي يعجل اهللا يل يف مويت ولألسـف مل يقـبض              

 فإذا أحببـت أن ختـربين       .هل من املمكن أن تدعو يل     . روحي حىت اآلن  
 -شارع طه حـسني     :  يل فهذا هو عنواين    بأنك إن شاء اهللا سوف تدعو     

  . ع.أ.أ. م- مصر - دقهلية -املرتلة 

                                                
  ٢٠ش يف /١١٩٦من مصر برقم . ع. أ. أ.  إجابة مساحته على رسالة شخصية مقدمة من  م)١(

  . هـ١/١٤١٤/    
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طلب املوت يا   : وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته وبعد     : اجلواب   
ال ((:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       ؛أخي ال جيوز وال جيوز متنيه أيضا      

يقل اللهم أحيين   يتمنني أحدكم املوت لضر نزل به فإن كان ال بد متمنيا فل           
 متفق علـى    )١()) يل اً يل وتوفين إذا كانت الوفاة خري      ما كانت احلياة خرياً   

اللهم بعلمـك الغيـب     ((: وكان من دعائه عليه الصالة والسالم     . صحته
 يل وتـوفين إذا كانـت       وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خرياً       

اهللا حالك وقدر لك مـا       أصلح   ، فنوصيك ذا الدعاء   )٢()) يل الوفاة خرياً 
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. فيه اخلري والصالح وحسن العاقبة

  

                                 

                                                
  الذكر والدعاء (ومسلم يف ، ) ٦٣٥١(باب الدعاء باملوت برقم ) الدعوات( رواه البخاري يف  )١(

  .)٢٦٨٠(اب كراهة متين املوت لضر نزل به برقم ب)      واالستغفار
  .)١٣٠٥( برقم)السهو(والنسائي يف ، ) ١٧٨٦١(برقم ) أول مسند الكوفيني(رواه اإلمام أمحد يف ) ٢(
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  كيفية تلقين المحتضر

  )١(ما هي طريقة التلقني؟: س

 وإذا قاهلـا  ، اذكر ربك يا فالن،ال إله إال اهللا   : يقال للمحتضر قل  : ج
 وإذا ذكـر اهللا عنـده   ، حىت يثبت على الشهادة وال يضجر احملتضر   ،كفى

  . وقلده احملتضر كفى واحلمد هللا

  حكم قراءة سورة يس عند المحتضر

  )٢( عند االحتضار جائزة؟)يس(هل قراءة سورة : س

عند االحتضار جاءت يف حديث معقـل بـن         ) يس(قراءة سورة   : ج
 ))تاكم يـس  اقرأوا على مو  ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -يسار أن النيب    

صححه مجاعة وظنوا أن إسناده جيد وأنه من رواية أيب عثمان النهدي عن             
إن الراوي له ليس هو أبا عثمان       :  وقالوا ، وضعفه آخرون  ،معقل بن يسار  

فاحلديث املعروف فيه أنـه ضـعيف       . النهدي ولكنه شخص آخر جمهول    
  جلهالة أيب 

                                                
  ٢٩يف ) ٥٠٨(من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء خبطام رقم  )١(

 .هـ، وقد طبعت يف كتاب١٠/١٤١٧/     
 .ن ضمن مذكرة لسماحته مجع فيها فوائد يف خمتلف العلومم )٢(



  

 - ٩٤ -

حبها ظن أن احلديث    والذي است .  فال يستحب قراءا على املوتى     ،عثمان
 لكن قراءة القرآن عند املريض أمر طيب ولعل اهللا ينفعه           ،صحيح فاستحبها 

فاألصل أن احلديث ضعيف فتخصيصها     ) يس( أما ختصيص سورة     ،بذلك
  . ليس له وجه

  حكم تلقين الكافر

   )١(هل يشرع احلضور عند الكافر احملتضر وتلقينه؟: س

 -صلى اهللا عليه وسلم   -لنيب  يشرع ذلك إذا تيسر وقد كان عند ا       : ج
خادم يهودي فمرض فذهب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يعوده فلقنـه             

 فنظر اليهودي   ))قل أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا          ((: وقال
 : أطع أبا القاسم فقاهلا فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم           :إىل أبويه فقاال له   

  . )٢()) من الناراحلمد هللا الذي أنقذه يب((

                                                
   .هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(

  (برقم ) اجلنائز(والبخاري يف ، ) ١٢٩٦٢(برقم ) باقي مسند املكثرين(رواه اإلمام أمحد يف  )٢(
    ١٣٥٦   .(  
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  حكم وضع المصحف على بطن الميت

  ما حكم وضع املصحف على امليت؟ : س

  .  بل هو بدعة، وال يشرع،ال أصل لذلك: ج

ـ     : س  من الريـاض    -. هـ.هـ.األخت اليت رمزت المسها بـ ه
 ووضع املـصحف    ،ما حكم قراءة القرآن على امليت     : تقول يف سؤاهلا  

  )١(على بطنه؟

 بـل   ، القرآن على امليت أو على القرب أصل صـحيح         ليس لقراءة : ج
 وهكذا وضع املصحف على بطنه ليس       ، بل من البدع   ،ذلك غري مشروع  

 وإمنا ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء          ، وليس مبشروع  ،له أصل 
  . ثقيل على بطنه بعد املوت حىت ال ينتفخ

  حكم قراءة القرآن على األموات

ن ينبه املـسلمني إىل حكـم قـراءة         أرجو من مساحة الشيخ أ    : س
   وما حكم  ؟القرآن على األموات هل هو جائز أم ال

                                                
  .  من هذا اموع٣٦٢ص ) اجلزء الثامن(يف  سبق نشره )١(
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  )١(األحاديث الواردة يف ذلك؟     

 ،القراءة على األموات ليس هلا أصل يعتمد عليه وال تـشريع          : ج    
 ،وإمنا املشروع القراءة بني األحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب اهللا ويتعقلوه         

 على امليت عند قربه أو بعد وفاته قبل أن يقرب أو القراءة لـه يف                أما القراءة 
 وقد صنف العلماء يف ذلك      ،أي مكان حىت دى له فهذا ال نعلم له أصال         

وكتبوا يف هذا كتابات كثرية منهم من أجاز القراءة ورغب يف أن يقـرأ              
 ومن أهل العلم من     ،للميت ختمات وجعل ذلك من جنس الصدقة باملال       

 يعين أا من العبادات فال جيوز أن يفعل منـها إال  ؛هذه أمور توقيفية  : قال
من عمـل عمـال     ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -والنيب  . ما أقره الشرع  

 وليس هناك دليل يف هذا الباب فيما نعلمـه          )٢())ليس عليه أمرنا فهو رد    
 عبادة   فينبغي البقاء على األصل وهو أا      ،يدل على شرعية القراءة للموتى    

 فال تفعل لألموات خبالف الصدقة عنهم والدعاء هلـم واحلـج             ،توقيفية
 . وقد جاءت ا النصوص    ، فإن هذه األمور تنفعهم    ،والعمرة وقضاء الدين  

إذا مات ابن آدم انقطع عملـه       ((: وثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       
  صدقة جارية، أو علم ينتفع: إال من ثالث

                                                
  .٣٤٠من هذا اموع  ص ) اجلزء الرابع(نشرت يف  )١(

  باب نقض ) األقضية(ومسلم يف )  ـ فتح٤/٣٥٥(باب النجش ) البيوع( رواه البخاري معلقاً يف )٢(
  ).١٧١٨(     األحكام الباطلة برقم 
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والَِّذين جـاُءوا   :  وقال اهللا سبحانه وتعاىل    )١())عو له به، أو ولد صاحل يد    
 ِدِهمعب ِمن -   أي بعد الصحابة -        ـااِننوِلِإخـا ولَن ا اغِْفرنبقُولُونَ ري

          ـكـا ِإننبوا رنآم ا ِللَِّذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وا ِبالِْإميقُونبس الَِّذين
 فقد أثىن اهللا سبحانه على هؤالء املتأخرين بدعائهم ملن          )٢(ف رِحيم رُءو

 ،سبقهم وذلك يدل على شرعية الدعاء لألموات من املسلمني وأنه ينفعهم          
ويف اإلمكان أن يتصدق باملـال   . وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث املذكور    

 ، هلذا امليت  الذي يستأجر به من يقرأ لألموات على الفقراء واحملاويج بالنية         
 وقد ثبت يف الـصحيح أن       ،فينتفع امليت ذا املال ويسلم باذله من البدعة       

 يا رسول اهللا إن أمي ماتت ومل توص وأظنها لـو تكلمـت              :رجال قال 
 -صلى اهللا عليه وسـلم    -لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النيب         

 ،عن امليت تنفعه   فبني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن الصدقة          .)٣())نعم((
 وهكذا قـضاء    ، وقد جاءت األحاديث بذلك    ،وهكذا احلج عنه والعمرة   

 أما كونه يتلو له القرآن ويثوبه له أو يهديه له أو يصلي له أو               ،الدين ينفعه 
   . والصواب أنه غري مشروع،يصوم له تطوعا فهذا كله ال أصل له

  

                                                
  .)١٦٣١(نسان من الثواب بعد وفاته برقم باب ما يلحق اإل) الوصية( رواه مسلم يف )١(
 .١٠اآلية ،  سورة احلشر )٢(
  ).١٠٠٤(ثواب الصدقة عن امليت إليه برقم ) الزكاة( رواه مسلم يف )٣(
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  حكم وضع الحناء في يد المرأة التي تحتضر

  )١( أو اليت حتتضر؟ ، وضع احلناء يف يد املرأة املتوفاةما حكم: س

  . ال أعلم هلذا أصال يرجع إليه: ج

  بعض البدع التي تقال عند المحتضر

بعض النـاس   : من أم درمان بالسودان يقول يف سؤاله      . م.أ.ح: س
 ويقرءون الواقعـة    ، مرة ٧٨٦) بسم اهللا الرمحن الرحيم   (جيعلون الورد   

 عند امليت   ، مرة ٤١ وسورة يس    ، مرة ٦٠ريات   وسورة الذا  ، مرة ٤٢
 فهل هذا جائز أم     ، مرة ١٦٦٤١) يا لطيف ( ويقرءون يف الورد     ،وغريه

   )٢(.ال؟ أفيدونا أفادكم اهللا

 بـل   ،ال أعلم هلذا العمل أصال ذا العدد املعني يف الشرع املطهر          : ج
   وهكذا ،التعبري بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة

                                                
  .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )١(

  . هـ١٤١٠يف ذي القعدة ) الة العربية( نشر يف )٢(
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وجه عند امليت وقت املوت أو بعد املوت كل ذلك          فعل ذلك على هذا ال    
 ولكن يشرع للمؤمن االستكثار مـن قـراءة         ،ال أصل له على هذا الوجه     

 وعند األكل   ، وأن يسمي اهللا سبحانه عند ابتداء القراءة       ،القرآن ليال واراً  
 وغري ذلك من الـشئون      ، وعند مجاع أهله   ، وعند دخول املرتل   ،والشرب

 أنـه   -صلى اهللا عليه وسـلم    - وقد روي عن النيب      ،نةاليت وردت ا الس   
 وهكـذا   )١())كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهـو أبتـر            ((: قال

بعدد معلوم يعتقد أنه سـنة ال       ) يا لطيف أو يا اهللا أو حنو ذلك       (استعمال  
 ، ولكن يشرع اإلكثار من الدعاء بال عـدد معـني        ،أصل له بل هو بدعة    

. ف بنا أو اغفر لنا أو ارمحنا أو اهدنا وحنـو ذلـك            يا لطيف الط  : كقوله
وهكذا يا اهللا يا رمحن يا رحيم يا غفور يا حكيم يا عزيـز الطـف بنـا                 

:  لقـول اهللا سـبحانه     ؛ وما أشبه ذلـك    ،وانصرنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا   
    لَكُم ِجبتوِني أَسعاد كُمبقَالَ رو)وقوله عز وجل   )٢  :  أَلَكِإذَا سو

 ولكن بـدون    )٣(ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعانِ        
  حتديد عدد ال يزيد عليه

                                                
  (والنسائي يف السنن الكربى يف ، ) ٨٣٥٥(برقم ) باقي مسند املكثرين(مام أمحد يف  أخرجه اإل)١(

  ).١٠٢٥٩( باب ما يستحب من الكالم عند احلاجة برقم  ،)     كتاب عمل اليوم والليلة
 .٦٠ سورة غافر اآلية )٢(
 .١٨٦اآلية ،  سورة البقرة )٣(
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 مثـل   -صلى اهللا عليه وسلم   - إال ما ورد فيه حتديد عن النيب         ،وال ينقص 
 له امللك وله احلمد وهو علـى        ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له       ((: قول

صـلى اهللا   - يف كل يوم مائة مرة فهذا ثابت عن الـنيب            ))كل شيء قدير  
قول سبحان اهللا وحبمده مائة مـرة يف الـصباح          (( وهكذا   ،-عليه وسلم 
 )) وثالثني مـرة   سبحان اهللا واحلمد هللا واهللا أكرب ثالثاً      (( وهكذا   ))واملساء

 اجلميع تسع وتسعون بعد كل صالة       ،بعد كل صالة من الفرائض اخلمس     
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمـد            ((: قولهوخيتم املائة ب  

صـلى اهللا عليـه     -كل هذا صح عن النيب      . ))وهو على كل شيء قدير    
وإن قرأ عند احملتضر قبل أن ميوت       .  وهكذا كل ما جاء يف معناه      ،-وسلم

 صـلى اهللا عليـه      - ألنه روي عن النيب    ؛بعض آيات من القرآن فال بأس     
 ويستحب تلقينه ال إله إال اهللا حىت خيـتم لـه          ،لى ذلك  ما يدل ع   -وسلم
لقنوا موتـاكم ال إلـه إال       ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛بذلك
واملراد باملوتى هنا احملتضرون يف أصـح       .  رواه مسلم يف صحيحه    )١())اهللا

    .واهللا ويل التوفيق.  وألم الذين ينتفعون بالتلقني،قويل العلماء

                                                
 ).١٥٣٢(برقم ) اجلنائز(ومسلم  يف ، ) ١٠٥٧٠(برقم ) مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )١(
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  وجيه المحتضر للقبلةيستحب ت

   )١(هل يشرع توجيه احملتضر للقبلة؟: س

صـلى اهللا عليـه     - لقولـه    ؛ يستحب ذلك عند أهل العلم     ،نعم: ج
  .)٢())الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتاً((: -وسلم

  كيفية توجيه المحتضر إلى القبلة

  ما هي كيفية التوجيه إىل القبلة بالنسبة للمحتضر؟ : س

  . ألمين، ووجهه إىل القبلة كما يوضع يف اللحدجيعل على جنبه ا: ج

  

  حكم تقبيل الميت

  ؟  هل جيوز تقبيل امليت: س

                                                
  .  أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء ضمن هذا السؤال وسؤاالن بعده من)١(
   )).البيت احلرام قبلتكم أحياًء وأمواتاً((: بلفظ) ٢٨٧٤(برقم ) الوصايا( رواه أبو داود يف )٢(
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ال بأس بتقبيل امليت إذا قبله أحد حمارمه من النساء أو قبله أحـد              : ج
صـلى  - مع النيب    -رضي اهللا عنه  -من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق        

  . -اهللا عليه وسلم
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 غسل امليت
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   ال يغسلتارك الصالة
  وال يصلى عليه وال يدفن في مقابر المسلمين

ما حكم من   : من عمان باألردن يقول يف سؤاله     . ع.ص.األخ م : س
 مع العلم أن أبويه مسلمان ؟ وكيف تكون معاملته          ،مات وهو ال يصلي   

من ناحية التغسيل والتكفني والصالة عليه والدفن والدعاء والتـرحم          
   )١(؟عليه

 ال يغـسل وال     ،كلفني وهو ال يصلي فهو كـافر      من مات من امل   : ج
 بل ماله لبيـت     ، وال يدفن يف مقابر املسلمني وال يرثه أقاربه        ،يصلى عليه 

مال املسلمني يف أصح أقوال العلماء لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف              
 )٢())بني الرجل وبني الشرك والكفر تـرك الـصالة        ((: احلديث الصحيح 

العهـد  ((:  ولقوله صلى اهللا عليه وسلم     ، صحيحه أخرجه اإلمام مسلم يف   
  الذي بيننا

                                                
  الد (وقد سبق نشرها يف . هـ١٤١٣لشهر شعبان ) ١٨٧( نشرت يف الة العربية يف العدد)١(

 .٢٥٠من هذا اموع ص ) العاشر    
  ومسلم يف ، ) ١٤٧٦٢(يف مسند جابر بن عبداهللا برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

  ).٨٢(باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم ) اإلميان     (
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 أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن      )١())وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر     
وقال عبـد اهللا بـن      . -رضي اهللا عنه  -بإسناد صحيح من حديث بريدة      

كان أصحاب حممد صلى    (: -رمحه اهللا تعاىل  -شقيق العقيلي التابعي اجلليل   
 واألحاديث واآلثار   )٢()وسلم ال يرون شيئا تركه كفر إال الصالة       اهللا عليه   

 وأما مـن  ،يف هذا املعىن كثرية وهذا فيمن تركها كسال ومل جيحد وجوا      
 نسأل اهللا   ،جحد وجوا فهو كافر مرتد عن اإلسالم عند مجيع أهل العلم          

  . أن يصلح أحوال املسلمني ويسلك م صراطه املستقيم إنه مسيع جميب

  حكم سؤال المغسل عن حال الميت

  )٣(هل للمغسل أن يسأل أهل امليت هل املتوىف يصلي أم ال؟: س

                                                
  باب ما جاء ) اإلميان(والترمذي يف ، ) ٢٢٤٢٨(برقم ) باقي مسند األنصار(م أمحد يف  رواه اإلما)١(

  ).٢٦٢١(     يف ترك الصالة برقم 
 ).٢٦٢٢(باب ما جاء يف ترك الصالة برقم ) اإلميان( رواه الترمذي يف )٢(
  . اءهذا السؤال وثالثة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقر )٣(
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 والذين أحضروه مسلمون فال حاجة إىل       ،ما دام ظاهره اإلسالم   : ج  
 وكذلك  ، وقد يتساهل البعض يف ذلك فيترتب على ذلك فضائح         ،سؤاهلم

  . الم فال يسأل عنه إذا كان ظاهره اإلس،عند الصالة عليه

  من األولى بتغسيل الميت

  هل األوىل أن يتوىل التغسيل أهل امليت؟ : س

  .  اخلبري، اجليد،ال يلزم وإمنا يتوىل ذلك األمني: ج

  إذا أوصى امليت بتحديد من يغسله فهل تنفذ وصيته؟ : س

  . نعم تنفذ وصيته: ج

  جواز غسل أحد الزوجين لآلخر بعد الوفاة

   زوجته أو الرجال؟ هل األوىل بتغسيل الرجل: س

 وقـد   ،تغسيل املرأة زوجها أمر ال بأس به إذا كانت خبرية بذلك          : ج
 وغسلت أمساء   ،-رضي اهللا عنها  -غسل علي رضي اهللا عنه زوجته فاطمة        

  . -رضي اهللا عنه-بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق 
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من طنطا يف مجهورية مصر العربيـة يقـول يف          . ع.أ.األخ ص : س
 وكذلك هل جيوز    ،وز للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته      هل جي : سؤاله

   )١(.للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاا؟ أفتونا مأجورين
قد دلت األدلة الشرعية على أنه ال حرج على الزوجة أن تغـسل             : ج

 وقد  ، وال حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها        ،زوجها وأن تنظر إليه   
- زوجها أبا بكر الـصديق       - عنها رضي اهللا -غسلت أمساء بنت عميس     

 - أن يغـسلها علـي     -رضي اهللا عنها  - وأوصت فاطمة    ،-رضي اهللا عنه  
  . واهللا ويل التوفيق. -رضي اهللا عنه

  حكم غسل الرجل المرأته والبنت الصغيرة
هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سـنة أو             : س

   )٢(سنتني ولو أجنبية عنه؟
 ألن ذلك جاءت    ؛ الرجل زوجته واملرأة زوجها    ال بأس أن يغسل   : ج

أما غري  . به السنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن سلف األمة يف ذلك            
الزوجة كاألم والبنت فال جيوز للرجل تغسيلهما وال غريمها من حمارمـه             

  ويلحق بالزوجة . النساء

                                                
 .هـ١٤١٢بتاريخ مجادى األوىل ) الة العربية( نشر يف )١(
  ).نور على الدرب( من برنامج )٢(
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 ،الزوجـة اململوكة اليت يباح له وطؤها فال بأس بغسلها إذا ماتت ألا ك           
 ،وهكذا البنت الصغرية اليت دون السبع ال حرج على الرجل يف تغـسيلها            

 وهكذا املرأة   ، ألا ال عورة هلا حمترمة     ؛ عنها  هلا أو أجنبياً   سواء كان حمرماً  
   . واهللا ويل التوفيق.هلا تغسيل الصيب الذي دون السبع

  العالقة الزوجية ال تنتهي بالموت

 مـا  ،عالقة الزوجيـة انتـهت بـاملوت   رأي بعض الفقهاء أن ال    : س
   )١(توجيهكم يف ذلك ؟

  . هذا رأي يعارض السنة فال يلتفت إليه: ج

لقد مسعنا كثريا من عامة الناس بأن الزوجة حترم على زوجهـا            : س
 وال جيوز أن ينظر إليها وال يلحـدها عنـد           ، أي بعد وفاا   ،بعد الوفاة 

   )٢(.فيكم فهل هذا صحيح ؟ أجيبونا بارك اهللا ،القرب

قد دلت األدلة الشرعية على أنه ال حرج على الزوجة أن تغـسل             : ج
  زوجها وأن تنظر إليه وال حرج عليه أن يغسلها وينظر 

                                                
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
 ).٢/٢٥(مجع وترتيب حممد املسند ) فتاوى إسالمية(نشر يف  )٢(
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رضـي اهللا  - وقد غسلت أمساء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق        ،إليها
واهللا ويل . - رضي اهللا عنـهما   - وأوصت فاطمة أن يغسلها علي     ،-عنهما
  . التوفيق

  مطلقة طالقا رجعيا يغسلها زوجهاال

   )١(املتوفاة املطلقة هل يغسلها زوجها؟: س

  .  يعين طلقة واحدة أو اثنتني،إذا كانت رجعية فال بأس: ج

  عدد من يتولى غسل الميت

   هل فيه عدد حمدد ملن يتوىل غسل امليت ؟: س

   .يكفي واحد ومن يساعده على ذلك: ج

  

                                                
  .سماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة ل)١(
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  )١(األشياء التي يغسل بها الميت

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حـضرة األخ املكـرم فـضيلة     
  . وفقه اهللا آمني. غ.ع/ الشيخ

  :  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وهو مرفق   ،فقد وصلين كتابكم الكرمي بدون تاريخ وصلكم اهللا داه        
يـت   من السؤال عن الغسلة اليت تبدءون ا غـسل امل - وما تضمنه    ،ذا

 وال أذكر   ، كان معلوما  -بالصابون والشامبو إذا كان به أوساخ متراكمة        
 والذي أرى أن تعملوا مبا تـضمنه حـديث أم           ، فاحتين يف ذلك   أن أحداً 
 وتبـدءوا مبيامنـه     ، فتغسلوا امليت باملاء والسدر يف مجيع الغسالت       ،عطية

ها يف مجيـع  ومواضع الوضوء منه مع العناية بإزالة األوساخ املتراكمة وغري    
   . للحديث املذكور؛ ولو زاد على سبع،الغسالت حىت ينقى

 إال إذا مل يكف الـسدر يف  ،وال حاجة إىل الصابون والشامبو وغريمها   
إزالة األوساخ فال بأس باستعمال الصابون والشامبو واألشنان وغريها من          

   وجيعل يف الغسلة ،األنواع املزيلة لألوساخ بدءا من الغسلة األوىل

                                                
 .هـ١٤/١/١٤١٤خ وتاريخ /١٧٠صدر من مكتب مساحته برقم  )١(
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 هذا هو السنة فيما أعلم من       ،األخرية شيء من الكافور؛ للحديث املذكور     
  .  حلديث أم عطية وما جاء يف معناه؛األحاديث الصحيحة

وأسأل اهللا أن يبارك يف جهودكم وميـنحكم التوفيـق واإلخـالص            
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. إنه خري مسئول،والسداد

  حوثالرئيس العام إلدارات الب
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  حكم استخدام السدر في الغسل

 دليل علـى وجـوب اسـتخدام        )١(هل يف حديث ابن عباس    : س
   )٢(السدر؟

 ألنـه أبلـغ يف      ؛ واألمر عند العلماء لالسـتحباب     ،هو مشروع : ج
 وإذا مل يتيسر سدر فيجعل بدله صابون أو أشنان أو مـا يقـوم               ،اإلنقاء
  . مقامهما

  هل رغوة السدر على الرأس بالنسبة للميت سنة ؟ : س

 ،ذكره بعض الفقهاء وقالوا إنه أبلغ يف التنظيف وهو ليس بـالزم           : ج
  .وإمنا املشروع أن يغسل امليت باملاء والسدر

                                                
  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف الذي سقط عن راحلته فمـات             )١(
  .)٥٦٤(م احلديث كتاب اجلنائز من بلوغ املرام رق. متفق عليه) اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه(
   .هذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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  حكم األخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

   )١(هل جيوز أخذ شارب وإبط وأظفار امليت وعانته؟: س

 ونتف اإلبط   ، وأما حلق العانة   ،ص شاربه وقلم أظفاره   يستحب ق : ج
 ألنه شيء خفي وليس     ؛ واألوىل ترك ذلك   ،فال أعلم ما يدل على شرعيته     

   . كالظفر والشارببارزاً

   )٢(هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟: س

 ونـص  ،ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فال بـأس        : ج
 أما حلق العانة واخلتان فال يـشرع        ،الشارببعض العلماء على األظافر و    

   .فعلهما يف حق امليت لعدم الدليل على ذلك

  حكم نزع أسنان الذهب من الميت

  إذا مات امليت وعليه أسنان ذهب فهل ترتع منه إذا : س

                                                
  . من ضمن مذكرة لسماحته مجع فيها فوائد يف خمتلف العلوم)١(
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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كان عليه دين ولو كان نزعها ال حيصل بسهولة أم تترك إذا مل يكن              
   )١(عليه دين ؟

عليه أسنان ذهب أو فضة ونزعهـا ال حيـصل          إذا مات امليت و   : ج
 ويف اإلمكان نبشه    ،بسهولة فال بأس بتركها سواء كان مدينا أم غري مدين         

 ألـا  ؛ أما إذا تيسر نزعها وجب ذلك،بعد حني وأخذها للورثة أو الدين  
   .مال ال ينبغي إضاعته مع القدرة

  تطييب الميت وكفنه

   )٢(ما حكم تطييب امليت وكفنه ؟: س

   .ٍمِرح تطييب امليت وكفنه سنة إذا كان غري م:ج

  حكم تسويك الميت

  ما حكم تسويك امليت ؟ : س

 وإذا سـوكه عنـد      ، وإمنا يوضأ مث يغـسل     ،ال أعلم هلذا أصالً   : ج
   .املضمضة فال بأس كاحلي

                                                
 .)٢/٢٥(حممد املسند : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية( نشر يف )١(
  . هذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)٢(
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  حكم الزيادة على سبع غسالت

  إذا مل يطهر امليت بسبع غسالت فهل يزاد عليها ؟ : س

   .ذا دعت احلاجة إىل ذلكال بأس إ: ج

  

  حث النساء على
   المشاركة في غسل الميتات

 ،يوجد عدد كبري من مغاسل املوتى يف الرياض للرجال والنساء         : س
 وخاصة ممـن    ،وحيث إنه من النادر وجود نساء يقمن بتغسيل النساء        

 وألمهية األمر نأمل من مساحتكم بيـان هـذا          ،عندهن علم واحتساب  
ات على املشاركة وإرسال االسم ورقم اهلاتف ملن         وحث األخو  ،العمل
 لسماحتكم أو إلمام املسجد الذي يوجد به مغاسل للموتى أو            ،يرغب
   )١(.لغريه

 وال شك أن العناية بتغـسيل امليتـات   ،نوافق على ما اقترح األخ   : ج
   ، واملرأة تغسلها املرأة،مطلوب كالرجال

                                                
 .صدرت من مكتب مساحته جوابا على استفتاء شخصي )١(
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 وهكذا  ؛ع من أن يغسلها زوجها     إال أن املرأة ال مان     ،والرجل يغسله الرجل  
رضـي اهللا   - ألنه ثبت أن الصديق      ؛الزوجة ال مانع من أن تغسل زوجها      

 وعلي بـن    ،-رضي اهللا عنها  - قد غسلته زوجته أمساء بنت عميس        -عنه
. -رضـي اهللا عنـها    - غسل زوجته فاطمة     -رضي اهللا عنه  -أيب طالب   

 ،الزوج والزوجـة   ك ، وهي تغسله  ،وهكذا السيد يغسل مملوكته املباحة له     
 فأرجو  ، والرجال يغسلون الرجال   ،وما سوى ذلك فالنساء يغسلن النساء     
 وأن تتـوىل هـذا األمـر وتبلـغ     ،ممن جتد من نفسها القدرة أن حتتسب     

 ، حىت يعرفوها ويطلبوها عنـد احلاجـة       ؛املسئولني يف البلدية وغري البلدية    
هل العلم يف كيفيـة     فتعطيهم رقم هاتفها وتعتين ذا األمر وتراجع كالم أ        

 وحىت تعرف كيف تغسل     ، حىت تكون على بصرية يف ذلك      ؛تغسيل امليت 
 فإذا درست هذا من كالم أهل العلم فعليها تطبيق ذلك واحتـساب   ،امليتة

   . وإن دفع هلا أجرة فال بأس من أخذها،األجر عند اهللا

إحدى النساء كانت تغسل األمـوات متطوعـة وأخـريا          : س   
ذا العمل رغم احلاجة إليها حبجـة تبلـد اإلحـساس           رفضت القيام   

  )١( فهل توافق على هذا الرأي أم ال؟ ،والغلظة جتاه األموات

  
                                                

  .هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(
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 إذا كانت   ،املشروع هلا أن حتتسب وتصرب يف تغسيل األموات       : ج   
 لقـول   ؛ وكانت معروفة باخلري واإلتقان هلذا العمـل       ،احلاجة داعية إليها  

من كان يف حاجة أخيـه كـان اهللا يف          ((: - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب
واهللا يف  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - وقوله   ، متفق على صحته   )١())حاجته

.  أخرجه مسلم يف صـحيحه     )٢())عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه       
  . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية

  

  حكم إقامة دورات لتعليم تغسيل األموات

  عليم تغسيل األموات ؟ ما حكم إقامة دورات لت: س

 ألن بعـض    ؛تعليم تغسيل املوتى طيب ومشروع وليس فيه شيء       : ج
   . واحلاجة ماسة إىل معرفة كيفية تغسيل امليت،الناس ال حيسن التغسيل

  

                                                
 ).١٤٢٥(برقم ) احلدود(والترمذي يف ، ) ٢٦٩٩(برقم )  الذكر والدعاءكتاب( رواه مسلم يف  )١(
  برقم ) الرب والصلة واآلداب(ومسلم  يف ، ) ٢٤٤٢(برقم ) املظامل والغصب( رواه البخاري يف  )٢(
)٢٥٨٠.(  
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  حكم تصوير
  غسل الميت للتذكير أو للتعليم

ما حكم تصوير تغسيل امليت على شريط فيديو مث بيعه حبجـة            : س
   ؟ )١(ري باملوتأنه من باب التذك

 ألن ؛إن كان املقصود تصوير امليت حني التغسيل فذلك ال جيـوز      : ج
 ى عـن تـصوير ذوات األرواح ولعـن          -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

  .)٢())إن أشد الناس عذابا يوم القيامة املصورون((:  وقال،املصورين

ـ              ز أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل امليت كما شرع اهللا ع
 كما يسجل تعليم الناس الـصالة       ،وجل يف شريط يوزع أو يباع فال بأس       

وفق اهللا اجلميع للعلـم النـافع       . وغريها مما حيتاجه الناس من غري تصوير      
   .والعمل الصاحل

  

  

                                                
 .١٤١اجلزء الثاين ص ) كتاب الدعوة(نشر يف  )١(
، ) ٥٩٩٤(بـرقم   ) اللبـاس (والبخاري يف   ، ) ٣٣٧٧(برقم  ) مسند املكثرين ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

 ).٣٩٤٣(برقم ) اللباس والزينة(ومسلم يف 
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   )١(ما حكم تعليم التغسيل والتكفني عن طريق الفيديو ؟: س     

لكثرية الصحيحة من    ملا يف األحاديث ا    ؛التعليم يكون بغري الفيديو   : ج
                         . النهي عن التصوير ولعن املصورين

  تغسيل المحرم إذا توفي                       

  بالنسبة لتغسيل احملرم إذا تويف حال إحرامه؟ : س

احملرم إذا تويف فإنه يغسل وال يطيب وال يغطى وجهه وال رأسـه             : ج
 ألنه يبعـث    ؛ وال عمامة وال غري ذلك     اًويكفن يف إحرامه وال يلبس قميص     

 صلى اهللا عليـه  - كما صح بذلك احلديث عن رسول اهللا   يوم القيامة ملبياً  
 وال يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبـل              ،-وسلم

  .  مل يأمر بذلك-صلى اهللا عليه وسلم- ألن النيب ؛عرفة أو بعدها

  كم ؟ من مضى يف حج فاسد فمات فما احل: س

 وال  ، يكفـن يف ثوبيـه     ،يعامل معاملة من مات يف حج صحيح      : ج
   حلديث ابن ؛ وال رأسه، وال يغطى وجهه،يطيب

                                                
  .هذا السؤال وأربعة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )١(
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 يف الذي سقط عن راحلته ومات وهو حمـرم          -رضي اهللا عنهما  -عباس  
اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه      ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -فقال النيب   

 )١())وال رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيـاً       وال حتنطوه وال ختمروا وجهه      
   . والتحنيط هو التطييب،متفق على صحته واللفظ ملسلم

  حكم تغسيل جريح المعركة إذا مات بعدها

 جبراحه هل يغسل ويكفن ويـصلي       من مات من املعركة متأثراً    : س
  عليه؟ 

 ويرجى لـه أجـر الـشهيد إذا    ، عليهىنعم يغسل ويكفن ويصل  : ج
  . خلصت نيته

  المظلوم يغسل ويصلي عليه

  هل يغسل املظلوم؟ : س

  رضي اهللا - فعمر الفاروق ، عليهىنعم يغسل ويصل: ج

                                                
، )١٢٦٥(بـرقم   ) اجلنـائز (والبخاري يف   ، ) ١٨٥٣(برقم  ) مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(

 .واللفظ له، ) ١٢٠٦(برقم ) احلج(  يف ومسلم
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 قتل مظلوما ومع هذا غـسال      -رضي اهللا عنه  - قتل مظلوما وعثمان     -عنه
رضـي اهللا   - وهكذا علـي     ،-رضي اهللا عنهم  -وصلى عليهما الصحابة    

  .  قتل مظلوما وغسل وصلي عليه-عنه

  

  سيل المنتحر والصالة عليهحكم تغ

   )١(هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟: س

 ألنه عـاص    ؛ عليه ويدفن مع املسلمني    ىقاتل نفسه يغسل ويصل   : ج
 وإذا قتـل نفـسه      . ألن قتل النفس معصية وليس بكفر      ؛وهو ليس بكافر  

 لكن ينبغي لإلمام األكرب وملن له       ، عليه ىوالعياذ باهللا يغسل ويكفن ويصل    
 لئال يظن أنه راض عن عمله،       ؛ يترك الصالة عليه من باب اإلنكار      أمهية أن 

واإلمام األكرب أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أمريهـا إذا تـرك               
 ولكن  ،ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعالن أن هذا خطأ فهذا حسن           

   .يصلي عليه بعض املصلني

  

                                                
  ). ٢/٦٢(حممد املسند : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية( نشر يف )١(
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  كيفية تغسيل من مات
  في حادث وقد تشوه جسده

كيف يتم تغـسيل    : من الرياض يقول يف سؤاله    . س.ع.األخ ع : س
اإلنسان الذي ميوت يف حادث ويتشوه جسمه ورمبا تقطع بعض أجزائـه؟     

   )١(.نسأل اهللا السالمة والعافية

 فإن مل ميكن فإنـه      ،جيب تغسيله كما يغسل غريه إذا أمكن ذلك       : ج
واهللا ويل  .  عن ذلك   ألن التيمم يقوم مقام التغسيل باملاء عند العجز        ؛ييمم

  . التوفيق

  المغسل يخبر بعالمات الخير ال الشر

  )٢(هل يبني املغسل بعض العالمات من اخلري والشر؟: س

 ، ألا غيبـة   ؛ أما الشر فال   ،عالمات اخلري ال بأس باإلخبار عنها     : ج
 لكـن   ،إن بعض األموات يكون أسود أو غري ذلك فال بأس         : لكن لو قال  

 ألن ؛لت فالنا ورأيت فيه كذا من عالمـات الـشر  املمنوع أن يقول غس  
   .ذلك حيزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة

                                                
 ). الة العربية(من األسئلة املوجهة إىل مساحته من   )١(

 .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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  :مدى صحة حديث
   فستر عيوبهمن غسل مسلماً

 فـستر    من غسل مسلماً   :ما مدى صحة احلديث الذي يقول     : س
   )١(عيوبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؟

لى املوتى وعدم    ولكن يستحب للغاسل الستر ع     ،ال أعلم له أصال   : ج
 أما إظهار حماسنهم فال حـرج يف        ،إفشاء ما قد يظهر من مساوئهم للناس      

 وال شـك أن     ، لكونه يبشر باخلري ويسر أهل امليـت       ؛ذلك بل هو حسن   
  . إظهار املساوئ نوع من الغيبة

 )من غسل ميتا فستر عليه ستر اهللا عليه يوم القيامـة      ( :حديث: س
   )٢(ما صحة هذا احلديث؟

 صـلى  -أعرفه ولكن عندنا حديث صحيح يغين عنه وهو قوله     ال  : ج
 أخرجـه  ))من ستر مسلما ستره اهللا يف الدنيا واآلخرة((: -اهللا عليه وسلم  

   .مسلم يف صحيحه وهو عام يف احلي وامليت

                                                
  . خمتلف العلوم من ضمن مذكرة لسماحته مجع فيها فوائد يف )١(
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
  برقم  ) املظامل والغضب(والبخاري يف ، ) ٥٦١٤(برقم ) مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )٣(

  . واللفظ له) ٢٦٩٩(برقم ) الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار(ومسلم يف ، ) ٢٤٤٢     (
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 نــالكف
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  كيفية تكفين الميت

   )١(نسبة للذكر واألنثى؟ما كيفية تكفني امليت بال: س

 - كما كفن الـنيب    ،السنة أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب بيض       : ج
 وإن كفن يف ثوب واحد واسـع يعمـه          ، يف ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم   

أما املرأة فاألفـضل  .  وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة جاز      ،ويستره كفى 
 فهـذا هـو     ، ولفافتني ، وقميص ، ومخار ،إزار: تكفينها يف مخسة أثواب   

 وجاء يف ذلك أحاديث تـدل عليـه، وإن        ،األفضل كما ذكره أهل العلم    
  . كفنت يف أقل من ذلك فال بأس

   )٢(كيف يكفن الرجل وكيف تكفن املرأة؟: س

األفضل أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قمـيص            : ج
  واملرأة تكفن يف مخس قطـع إزار وقمـيص  ، هذا هو األفضل ،وال عمامة 

 وإن كفن امليت يف لفافة واحدة ساترة جاز سواء كـان            ،ومخار ولفافتني 
   . واألمر يف ذلك واسع،رجال أو امرأة

                                                
   .من مذكرة لسماحته مجع فيها فوائد يف خمتلف العلوممن ض )١(
.هذا السؤال وأربعة بعده من ضمن أسئلة مقدمـة لـسماحته مـن اجلمعيـة اخلرييـة بـشقراء                   ) ٢(
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  كيفية تكفين المحرمة

  كيف تكفن املرأة احملرمة؟ : س

تكفن كأمثاهلا يف إزار ومخار وقميص ولفافتني ويغطى وجههـا          : ج
وسلم ى احملرمـة     ألن الرسول صلى اهللا عليه       ؛كغريها ولكن بغري نقاب   

 أما ستر وجهها بغري النقاب فال بأس به وال تطيـب؛ ألـا              ،عن النقاب 
  . حمرمة

  عدد العقد في الكفن

  كم عدد العقد يف الكفن؟ : س

 ، لكن الثالث تكفي يف أعاله وأسفله ووسطه       ؛ليس يف ذلك حد   : ج
   .وإن اكتفي باثنتني فال بأس لكن املهم ضبط الكفن حىت ال ينتشر

   جعل كيسحكم
  بالستيك على من به جروح

  جيعل بعض املغسلني على امليت يف حوادث : س
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   من البالستيك حىت ال خيرج الدم على األكفان؟ السيارات كيساً

  . ال بأس أن جيعل على اجلرح ما ميسكه: ج

  

  يغير الكفن أو يغسل
  إذا خرج دم بعد التكفين

  ري الكفن؟ إذا خرج دم بعد تكفني امليت هل يلزم تغي: س

 وجيعل على حمل الرتيف شيء ميسكه مثل        ، أو يغسل  ،يغري الكفن : ج
  . الشمع وغريه

  



  

 - ١٣٠ -
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  الصالة على امليت
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  الصالة على الجنازة
   الرجال والنساء،مشروعة للجميع

   )١(هل للمرأة أن تصلي على اجلنازة أم ال؟: س
ي  تـصل  ، للرجال والنساء  ،الصالة على اجلنازة مشروعة للجميع    : ج

 وقـد صـلت     ،على اجلنازة يف البيت أو يف املسجد كل ذلك ال بأس به           
رضـي اهللا  - والنساء على سعد بن أيب وقـاص  -رضي اهللا عنها -عائشة  
 واملقصود أن   ،-صلى اهللا عليه وسلم   - ملا تويف يف مسجد رسول اهللا        -عنه

 وإمنا املنهي عنه زيـارن للقبـور        ،الصالة على اجلنائز مشروعة للجميع    
 أما صالن على امليـت يف البيـت أو يف املـسجد أو يف               ،تباع اجلنائز وا

 وقد كانت النساء يـصلني علـى   ،املصلى أو يف بيت أهله فال بأس بذلك 
واهللا .  وخلف اخللفاء الراشدين   -صلى اهللا عليه وسلم   -اجلنائز خلف النيب    

  . ويل التوفيق

ـ  )مسلمة(األخت اليت رمزت المسها بـ  : س : ول من الريـاض تق
هـل  :  والسؤال لفضيلة الشيخ   ،يلحظ أن املرأة ال حتضر صالة اجلنازة      

   )١( ؟ذلك ممنوع شرعاً
                                                

   ).٩(شريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج   )١(
   .هـ١٤١٠يف رجب ) الة العربية(نشرت يف   )٢(
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- لقـول الـنيب   ؛الصالة على اجلنازة مشروعة للرجال والنساء : ج  
من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فلـه قـرياط   ((: -صلى اهللا عليه وسلم 

اهللا وما القرياطـان ؟   يا رسول : قيل))ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان     
  . متفق على صحته.  يعين من األجر)٢())مثل اجلبلني العظيمني(( :قال

 ملا  ، ألن منهيات عن ذلك    ؛لكن ليس للنساء اتباع اجلنائز إىل املقربة      
ينـا عـن    (( : قالت -رضي اهللا عنها  -ثبت يف الصحيحني عن أم عطية       

 ، على امليت فلم تنه عنها املرأة       أما الصالة  )٣())اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا    
 وكـان   ،سواء كانت الصالة عليه يف املسجد أو يف البيت أو يف املـصلى            

-النساء يصلني على اجلنائز يف مسجده صلى اهللا عليه وسلم مـع الـنيب               
وأما الزيارة للقبور فهي خاصـة بالرجـال   .  وبعده-صلى اهللا عليه وسلم  

 لعـن  -صلى اهللا عليـه وسـلم    -رسول   ألن ال  ؛كاتباع اجلنائز إىل املقربة   
 ما خيـشى يف اتبـاعهن   - واهللا أعلم - واحلكمة يف ذلك     ،زائرات القبور 

   - ولقوله،اجلنائز إىل املقربة وزيارن للقبور من الفتنة ن وعليهن

                                                                                                                           
  
  برقم      ) اجلنائز(والبخاري يف ، ) ٨٩٥٥(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

 ). ٩٤٥(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٣٢٥     (

  ،   ) ١٢٨٧(برقم ) اجلنائز(والبخاري يف ، ) ٢٦٧٥٨(برقم ) مسند القبائل( رواه اإلمام أمحد يف )٣(

  ).٣٨(برقم ) اجلنائز(     ومسلم يف 
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ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجـال مـن          ((: -صلى اهللا عليه وسلم   
  . لتوفيقوباهللا ا.  متفق على صحته)١())النساء

  :مدى صحة حديث
  ليس للنساء نصيب في الجنازة

 -صلى اهللا عليه وسـلم    -روي عن رسول اهللا     : السائلة تقول : س
 وما  ، ما رأيكم يف هذا احلديث     ))ليس للنساء نصيب يف اجلنازة    ((: قوله

   )٢(.هي األمور اليت جتتنبها املرأة يف موضوع اجلنازة

يس للمرأة نصيب يف اجلنازة ال      هذا احلديث الذي ذكرته السائلة ل     : ج
 - وإمنا الـوارد عنـه     ، وال نعلم أحدا أخرجه من أهل العلم       نعلم له أصالً  

لعن زائرات  (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - يف هذا أنه     -صلى اهللا عليه وسلم   
 وى النـساء عـن اتبـاع        ،))القبور واملتخذين عليها املساجد والسرج    

  ة عليها مع الناس يف املسجد أو املصلى  أما الصال- يعين للمقربة -اجلنازة

                                                
، ) ٥٠٩٦(بـرقم  ) النكاح(والبخاري يف ، ) ٢١٣٢٢(برقم ) مسند األنصار(م أمحد  يف      رواه اإلما   )١(

 ).٢٧٤١(و ) ٢٧٤٠(برقم ) الذكر والدعاء والتوبة(ومسلم يف 
   .)٨٤٣(شريط رقم ) نور على الدرب(من برنامج   )٢(
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 صلى اهللا عليـه     - وقد كان النساء يصلني مع النيب      ،فهي مشروعة للجميع  
 على  -رضي اهللا عنها  - وقد صلت عائشة     ، الفريضة وعلى اجلنائز   -وسلم

صـلى اهللا   - يف مسجد النيب     - رضي اهللا عنه   -جنازة سعد بن أيب وقاص    
تصلي على اجلنائز مع الرجال وال بـأس         فاحلاصل أن املرأة     ،-عليه وسلم 

 أما ذهاا مع اجلنازة إىل املقربة أو زيارة القبور فهذا هو املنهي عنه              ،بذلك
  .  واهللا ويل التوفيق.فال جيوز هلا ذلك

  له بكل جنازة قيراط

رجل صلى علـى    :  يقول يف سؤاله   ،من الرياض . غ.األخ س : س
 قرياط أم أن القرياط على       فهل له بكل جنازة    ،مخس جنائز صالة واحدة   

   )١(.عدد الصلوات ؟ جزاكم اهللا خرياً

:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسـلم       ؛نرجو له قراريط بعدد اجلنائز    : ج
 )٢())من صلى على جنازة فله قرياط ومن تبعها حىت تدفن فله قرياطـان            ((

  وما جاء يف معىن ذلك من 

                                                
  . هـ١٤١٩ مجادى اآلخرة ٤يف ) ١٦٦٠(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف  )١(
  ).٩٤٦(باب فضل الصالة على اجلنازة برقم ) اجلنائز(سلم يف  رواه م)٢(
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 فمن صـلى    ، بعدد اجلنائز   وكلها دالة على أن القراريط تتعدد      ،األحاديث
 ومن صلى عليهـا     ،على جنازة فله قرياط ومن تبعها حىت تدفن فله قرياط         

 وهذا من فـضل اهللا سـبحانه        ،وتبعها حىت يفرغ من دفنها فله قرياطان      
 ، فله احلمد والشكر ال إله غريه وال رب سواه         ،وجوده وكرمه على عباده   

   .واهللا ويل التوفيق

  إمام المسجد أولى
  الة على الميت من وليه بالص

   )١(هل يصلي على امليت وليه أو اإلمام الراتب ؟: س

  . يصلي عليه يف املسجد اإلمام الراتب: ج

 فهـل   ،إذا كان قد وصى امليت بأن يصلي عليه شخص معني         : س
  هذا الشخص أوىل من اإلمام الراتب؟ 

إمام املسجد أوىل بالصالة على اجلنازة من الشخص املوصى لـه           : ج
 )١())ال يؤمن الرجل الرجل يف سلطانه     ((: قول النيب صلى اهللا عليه وسلم     ل

   .وإمام املسجد هو صاحب السلطان يف مسجده

                                                
  . هذا السؤال ومثانية بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(
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  حكم السفر ألجل الصالة على الميت

  ما حكم السفر ألجل الصالة على امليت ؟ : س

 وعلى آلـه    ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد      ،ال حرج يف ذلك   : ج
  . وصحبه

  ة المصلين على الجنازةأفضلية كثر

  هل يف كثرة عدد املصلني على اجلنازة فضل؟ : س

 أنـه   -صلى اهللا عليه وسلم   -ثبت يف حديث ابن عباس عن النيب        : ج
 ال  ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعـون رجـالً           ((: قال

 ولـذا اسـتحب     ، رواه مسلم  )٢()) إال شفعهم اهللا فيه    يشركون باهللا شيئاً  
 ، حتري املسجد الذي فيه مجاعة كثرية للصالة علـى امليـت فيـه             العلماء

   .وكلما كان العدد أكثر صار أقرب إىل اخلري وأكثر للدعاء

  

  

                                                                                                                           
 ).٦٧٣(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف  )١(
 ).٩٤٨(برقم ) اجلنائز( ومسلم يف، ) ٢٥٠٥(برقم ) مسند بين هاشم( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(
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  حكم تكثير الصفوف ولو لم تتم                         

بالنسبة الستحباب تكثري الصفوف حىت مع عـدم اكتمـال          : س
  الصف األول ما حكمه؟ 

يف صالة اجلنازة كما يصفون يف الصالة املكتوبة        األصل أن يصفوا    : ج
 أما عمل مالك ابن هبرية رضي اهللا عنـه          ،فيكملون الصف األول فاألول   

ففي سنده ضعف وهو خمالف لألحاديث الصحيحة الدالة على وجـوب           
  . إكمال الصف األول فاألول يف الصالة

  موقف اإلمام في صالة الجنازة

  الة اجلنازة؟ كيف يكون وقوف اإلمام يف ص: س

من السنة أن يقف اإلمام عند رأس الرجل ووسـط املـرأة وإذا             : ج
كانت جنائز كثرية يقدم الرجل مث الطفل الذكر مث املرأة مث الطفلة األنثـى              

 وجيعل رأس الطفـل     ، ألن املقصود اإلسراع باجلنازة    ؛ويصلي عليهم مجيعا  
 لـة عمـالً   عند رأس الرجل ووسط املرأة عند رأس الرجل وكذلك الطف         

  . بالسنة

  



  

 - ١٤٠ -

  كيف يوضع امليت أمام اإلمام بالنسبة جلهة الرأس واألرجل؟ : س

 ويكون اإلمام حذاء رأس الرجل ووسط       ،يوضع امليت أمام اإلمام   : ج
صـلى اهللا عليـه     -املرأة كما صحت بذلك األحاديث عن رسـول اهللا          

ل إىل   قدم الرج  ، وأفراطا ، وإذا كان األموات مجاعة رجاال ونساء      ،-وسلم
 ويكون وسط املرأة حذاء رأس      ، مث املرأة مث الطفلة    ،اإلمام مث الطفل الذكر   

  .  حىت يكون موقف اإلمام منهما مجيعا هو املوقف الشرعي،الرجل

  هل يشرع أن يصف عن ميني اإلمام يف صالة اجلنازة؟ : س

إذا دعت احلاجة فيصف عن ميينه ومشاله والسنة الـصالة خلـف      : ج
  . و كان املكان ضيقا؛ فال بأس لكن ل،اإلمام

  صفة الصالة على الميت

  ما هي صفة الصالة على امليت؟ : س

الصالة على امليت صفتها أن يكرب اإلمام ويتعوذ ويسمي ويقـرأ           : ج
 ، أو العـصر   ، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصرية مثل اإلخالص        ،الفاحتة

 مـن  -سـلم صلى اهللا عليـه و - ألنه قد صح عن النيب ؛أو بعض اآليات  
 ما يدل على ذلك، ويكرب الثانيـة        -رضي اهللا عنهما  -حديث ابن عباس    
  صلى-ويصلي على النيب 
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 مثلما يصلي عليه يف التشهد األخري، مث يكرب الثالثة ويـدعو            -اهللا عليه وسلم  
 وجيمـع   ،ر لفظ الدعاء للرجل ويؤنث للمرأة     للميت بالدعاء املعروف ويذكَّ   

 يكرب الرابعة ويسكت قليال مث يسلم عـن ميينـه          الضمري للجنازات اتمعة مث   
 وتركه أفـضل    ،تسليمة واحدة، أما االستفتاح فال بأس بفعله وال بأس بتركه         

 )١())...أسـرعوا باجلنـازة  ((: -صلى اهللا عليه وسـلم -أخذا من قول النيب    
  . احلديث
أرجو أن توضحوا كيفية الصالة على اجلنازة كما ثبتت عن النيب           : س

   )٢( ألن كثريا من الناس جيهلوا؟؛عليه وسلمصلى اهللا 
 -صلى اهللا عليـه وسـلم     -صفة الصالة على اجلنازة قد بينها النيب        : ج

 وهي أن يكرب أوال مث يستعيذ باهللا من الشيطان          ،-رضي اهللا عنهم  -وأصحابه  
 مث يكرب ويصلي    ،الرجيم ويسمي ويقرأ الفاحتة وسورة قصرية أو بعض اآليات        

 مث يكرب   ، مثلما يصلي عليه يف آخر الصالة      -ى اهللا عليه وسلم   صل-على النيب   
اللهم اغفر حلينا وميتنا وشـاهدنا  ((:  واألفضل أن يقول ،الثالثة ويدعو للميت  

منـا فأحيـه علـى    أحييته  وغائبنا وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا اللهم من     
  اإلســـالم ومـــن توفيتـــه منـــا فتوفـــه علــــى     

  
                                                

، ) ١٣١٥(بـرقم   ) اجلنائز(والبخاري  يف    ، ) ٢٧٣٠٤(برقم  ) مسند املكثرين (رواه اإلمام أمحد يف        )١(
  ). ٩٤٤(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف 

  ). ٢/٢٦(حممد املسند : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية( نشر يف )٢(
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ارمحه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخلـه     اإلميان اللهم اغفر له و    
واغسله باملاء والثلج والربد ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض مـن   

 من داره وأهال خريا من أهله اللـهم أدخلـه     الدنس اللهم أبدله دارا خرياً    
اجلنة وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار وافسح له يف قربه ونور لـه               

- كل هذا حمفوظ عن الـنيب        ))ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده     فيه اللهم   
:  وإن دعا له بدعوات أخرى فال بأس مثل أن يقول          -صلى اهللا عليه وسلم   

 ،اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته            ((
لم  مث يس  ، مث يكرب الرابعة ويقف قليال     ،))اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت     

  ). السالم عليكم ورمحة اهللا: (تسليمة واحدة عن ميينه قائال

 لثبـوت   ؛ويسن أن يقف اإلمام عند رأس الرجل وعند وسط املـرأة          
 من حديث أنـس ومسـرة بـن         -صلى اهللا عليه وسلم   -ذلك عن النيب    

إن السنة الوقـوف    :  وأما قول بعض العلماء    ،- رضي اهللا عنهما   -جندب
يف ليس عليه دليل فيما نعلـم، ويكـون         عند صدر الرجل فهو قول ضع     

 صـلى اهللا عليـه      - لقول النيب  ؛امليت حني الصالة عليه موجها إىل القبلة      
 واهللا ويل )١())إا قبلة املـسلمني أحيـاء وأمواتـاً     ((:  عن الكعبة  -وسلم
  . التوفيق

                                                
 ).٢٨٧٤(لتشديد يف أكل مال اليتيم برقم باب ما جاء يف ا) الوصايا( رواه أبو داود يف )١(



  

 - ١٤٣ -

  حكم قراءة
  الفاتحة في صالة الجنازة

   )١(ما حكم قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة؟: س

صلوا كمـا رأيتمـوين     ((: واجبة كما قال صلى اهللا عليه وسلم      : ج
ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتـة       ((: - عليه الصالة والسالم   - وقال )٢())أصلي
  .  متفق على صحته)٣())الكتاب

  حكم الجهر بالفاتحة أحيانا

ما حكم اجلهر بالفاحتة أحيانا يف صالة اجلنازة حىت يعلم أـا            : س
  سنة؟ 

   وإن قرأ ،ا يف بعض األحيان ال بأس بهاجلهر : ج

                                                
  .هذا السؤال وثالثة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(

  ).٦٣١(برقم ) األذان(والبخاري يف ، ) ٢٠٠٠٧(برقم ) مسند البصريني( رواه اإلمام أمحد يف )٢(
  ).٣٩٤(برقم ) الصالة( ومسلم يف، ) ٧٥٦(برقم ) األذان(رواه البخاري يف  )٣(



  

 - ١٤٤ -

 - ألنه قد ثبت عن الـنيب      ؛ بل هو أفضل   معها سورة قصرية فال بأس أيضاً     
 وإن  ،-رضي اهللا عنـهما   - من حديث ابن عباس      -صلى اهللا عليه وسلم   

  . اقتصر على الفاحتة كفى

  حكم قراءة سورة
  بعد الفاتحة في صالة الجنازة

  لفاحتة يف صالة اجلنازة؟ ما حكم قراءة سورة بعد ا: س

 صلى اهللا   -قراءة سورة بعد الفاحتة أفضل كما ثبت ذلك عن النيب         : ج
  . -رضي اهللا عنهما- من حديث ابن عباس -عليه وسلم

  حكم الصالة على النبي
  صلى اهللا عليه وسلم في صالة الجنازة

ما حكم الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسـلم يف صـالة             : س
  اجلنازة؟ 

 املعروف عند أهل العلم وجوب الصالة على النيب صلى اهللا عليه             :ج
  . وسلم وينبغي أال يدعها املصلي على اجلنازة بعد التكبرية الثانية

  



  

 - ١٤٥ -

  صفة الدعاء للميت في صالة الجنازة

صـليت يف أحـد     : من الرياض يقول يف سؤاله    . ح.م.األخ ع : س
 وكـانوا رجـال   ،املساجد وبعد الصالة قدموا متوفني للصالة علـيهم     

 فما هي الصيغة الشرعية املناسبة للدعاء هلم؟ ويف         ،وامرأة وطفال وطفلة  
 وال يعرف اإلنسان هل     ،صلوا على األموات  : بعض املرات يقول اإلمام   

 فما هو الدعاء املناسب يا      ، وهل معهم أطفال أم ال     ،هم ذكور أم إناث   
   )١(مساحة الشيخ يف مثل هذه احلالة؟

 أو ذكـورا وإناثـا      ، مجيعا ذكورا كانوا أم إناثا     يدعى لألموات : ج
اللهم اغفر  :  وإن كانوا اثنني   ،إىل آخره ... اللهم اغفر هلم وارمحهم   : بقوله

اللـهم  : أما الطفل فيقال يف الدعاء له     . إىل آخر الدعاء  ... هلما وارمحهما 
 وثقـل  ، اللهم أعظم به أجورمها، وفرطا وشفيعا جمابا ،اجعله ذخرا لوالديه  

   واجعله يف ، وأحلقه بصاحل سلف املؤمنني،موازينهمابه 

                                                
  ). الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
  



  

 - ١٤٦ -

 وقه برمحتك عذاب اجلحيم، وإن كان املأموم        ،كفالة إبراهيم عليه السالم   
اللهم اغفر  : ال يعرف عدد األموات دعا هلم، وإن مل يعرف عددهم بقوله          

  . واهللا ويل التوفيق. إىل آخره.. هلم وارمحهم

  صفة الدعاء في الصالة
   إذا كان مجهوالًعلى الميت

 فكيف يكـون    ،إذا كان املأموم جيهل هل امليت رجل أم امرأة        : س
   )١(دعاؤه؟

 يعـين   ،إىل آخره ... اللهم اغفر له  :  فإن قال  ،األمر يف هذا واسع   : ج
  .  فال بأس، يعين اجلنازة،اللهم اغفر هلا:  وإن قال،امليت

  الدعاء الذي يقال في الصالة على الطفل

   الذي يقال عند الصالة على الطفل ؟ ما هو الدعاء: س

                                                
  .  هذا السؤال وأربعة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
  



  

 - ١٤٧ -

 ،يقال يف الصالة على الطفل مثلما يقال يف الصالة على الكبري          : ج   
 ،اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا جمابـا       : لكن عند الدعاء يقول   

 ،اللهم أعظم به أجورمها وثقل به موازينهما وأحلقه بصاحل سلف املـؤمنني      
 عليه الصالة والسالم وقـه برمحتـك عـذاب          واجعله يف كفالة إبراهيم   

الطفـل  ((:  أنه قـال   -صلى اهللا عليه وسلم   - ألنه ثبت عن النيب      ؛اجلحيم
   .)١())يصلى عليه ويدعى لوالديه

  لم يثبت في القراءة
  بعد التكبيرة الرابعة شيء

  هل يقرأ بعد التكبرية الرابعة شيء؟ : س

 مث يـسلم بعـد      مل يثبت شيء يف ذلك بل يكرب مث يسكت قليال         : ج
  . الرابعة

  حكم الزيادة على أربع تكبيرات

   فهل يزاد يف عدد التكبريات ؟ ،إذا كان امليت له فضل: س

   

                                                
 إخل....." والسقط يصلى عليه: "ولفظه) ١٧٧٠٩(برقم ) مسند الكوفيني( رواه اإلمام أمحد يف )١(



  

 - ١٤٨ -

 ألن هـذا    ؛ كما عليه العمل اآلن    ،األفضل االقتصار على أربع   :  ج  
 والنجاشي مع كونه له     -صلى اهللا عليه وسلم   -هو اآلخر من فعل نيب اهللا       

  .  يف التكبري عليه بأربع-ليه الصالة والسالمع-مزية كبرية اقتصر 

  حكم رفع اليدين
   مع التكبيرات في صالة الجنازة

  رفع اليدين يف صالة اجلنازة مع التكبريات هل هو سنة؟ : س

 ملا ثبت عن ابن عمر      ؛السنة رفع اليدين مع التكبريات األربع كلها      : ج
ورواه الـدارقطين    ،وابن عباس أما كانا يرفعان مع التكـبريات كلـها         

  . مرفوعا من حديث ابن عمر بسند جيد

  السنة لمن فاتته بعض
  تكبيرات صالة الجنازة أن يقضيها

إذا فات اإلنـسان    : من نيويورك يقول يف سؤاله    . أ.م.األخ م : س
   )١(بعض صالة اجلنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟

                                                
  ). الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  )١(
   
  



  

 - ١٤٩ -

 لعمـوم   ؛ضي ذلك السنة ملن فاته بعض تكبريات اجلنازة أن يق       :  ج  
إذا أقيمت الصالة فامـشوا إليهـا       ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -قول النيب   

وصفة  )١())وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا        
 - لقوله ؛أن يعترب ما أدركه هو أول صالته وما يقضيه هو آخرها          : القضاء

 فـإذا   )٢())اتكم فأمتوا فما أدركتم فصلوا وما ف    ((: -صلى اهللا عليه وسلم   
 وإذا كرب اإلمام الرابعة كرب      ،أدرك اإلمام يف التكبرية الثالثة كرب وقرأ الفاحتة       

 فإذا سلم اإلمـام كـرب       ،-صلى اهللا عليه وسلم   -بعده وصلى على النيب     
وفق اهللا  .  مث يكرب الرابعة ويسلم    ،املأموم املسبوق ودعا للميت دعاء موجزا     

  . اجلميع ملا يرضيه

   )٣(ل يقضي املصلي صالة اجلنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟ه: س

   فإذا أدرك مع اإلمام التكبرية ،يقضيها يف احلال: ج

                                                
  ) األذان(والبخاري يف ، واللفظ له ، ) ٩٩٦٧(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )١(

  ).٦٣٦(    برقم 
  املساجد ومواضع (ومسلم يف ، ) ٦٣٦(باب ال يسعى إىل الصالة برقم ) األذان(رواه البخاري يف  )٢(

  ).٦٠٢(باب استحباب إتيان الصالة  بوقار وسكينة برقم )     الصالة
  . هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٣(
 



  

 - ١٥٠ -

 وإذا كرب اإلمام الرابعة فإنه يكـرب الثانيـة          ،الثالثة فإنه يكرب ويقرأ الفاحتة    
 وإذا سلم اإلمـام     ،-صلى اهللا عليه وسلم   -بالنسبة إليه ويصلي على النيب      

  . مث يكرب الرابعة ويسلم،اللهم اغفر له إىل آخر الدعاء: لثة وقالكرب الثا

  إذا رفعت اجلنازة فكيف يصلي من فاته بعض الصالة؟ : س     

يكرب يف احلال ويقرأ الفاحتة مث يكرب بعد إمامه التكبرية اليت أدركها            : ج
 مث إذا سلم اإلمام يكرب ويقول       ،-صلى اهللا عليه وسلم   -فيصلي على النيب    

  . اللهم اغفر له مث يكرب ويسلم إذا كان قد فاته تكبريتان

  من دخل مع اإلمام وهو يصلي
   أنه يصلي الفريضةصالة الجنازة ظاناً

دخلت املـسجد ألداء  : من العال يقول يف سؤاله . م.ع.األخ م : س
 وبعد قليل   ، فكربت معهم  ، فوجدت الناس وقوفا يصلون    ،صالة الظهر 

 مث كربت   ، فارتبكت وقطعت الصالة   ،نازةاكتشفت أم يصلون على ج    
 ومل أكمـل معهـم      ،مرة أخرى تكبرية اإلحرام ألقضي صالة الظهـر       

  الصالة على اجلنازة، فما حكم ما فعلت وهل 



  

 - ١٥١ -

  )١(. علي شيء ؟ أرجو التكرم بإجابيت على سؤايل
املشروع لك يف مثل هذا األمر أن تنوي صالة اجلنازة إذا علمت            : ج

 مث تكرب وتكمل معهم صالة اجلنازة وتقضي ما فاتك من           ،أا صالة جنازة  
 ألن صـالة    ؛ مث بعد ذلك تصلي صالة الظهـر       ،التكبريات إن فاتك شيء   

واهللا ويل  .  ألن وقتـها واسـع     ؛ وصالة الظهر ال تفـوت     ،اجلنازة تفوت 
  . التوفيق

  تقدم صالة الجنازة
   على الفرض في هذه الحال

زة ومل يصل الفـرض فهـل       من دخل املسجد للصالة على اجلنا     : س
يصلي الفرض أوال أو يدخل معهم يف الصالة على اجلنازة؟ وإذا محلـت             

   )٢(اجلنازة هل يصلي عليها؟

 ألن اجلنـازة تفـوت   ؛يصلي معهم على اجلنازة مث يصلي الفرض   : ج
 وإمنا يتبعهـا    ، وأما إذا محلت اجلنازة فال يصلي عليها       ،والفرض ال يفوت  

  . أو عند القربويصلي عليها بعد الدفن 

                                                
  ) اجلزء الثاين عشر(وسبق نشره يف ) الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(

  . ع من هذا امو١٦٥ص    
 
  .  هذا السؤال وأربعة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)٢(
  



  

 - ١٥٢ -

  كيف يفعل من حضر الجنازة
  في مسجد وقد صلى الفرض في آخر

 فـإذا   ،بعض املصلني يأتون وقد صلوا الفرض يف مـساجدهم        : س
 فهـل   ،أقيمت صالة الفرض يف املسجد الذي سيصلى على امليت فيه         

 أو جيلـسون يف املـسجد       ،يصلون يف املسجد مع املسلمني مرة ثانيـة       
 وقد فاته ثالث ركعـات هـل        ، يأت إال متأخرا    والذي مل  ،ينتظروم

  يصلي معهم مع خشيته فوات صالة اجلنازة؟ 

 فإن املشروع لـه  ،إذا جاء املسلم إىل املسجد فوجد الناس يصلون : ج
 -صلى اهللا عليه وسـلم    - ملا ثبت عن النيب      ، فإا له نافلة   ،أن يصلي معهم  
وأنت يف املسجد فصل    صل الصالة لوقتها فإن أقيمت      ((: أنه قال أليب ذر   

 ، برجلني -صلى اهللا عليه وسلم   - وجيء إىل النيب     )١())معهم فإا لك نافلة   
 - فقال هلمـا   ، مل يصليا معه يف صالة الفجر      ،وهو يف مىن يف حجة الوداع     

   ))ما منعكما أن تصليا معنا((: -صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  فإن أدركتها معهم فصل : ".....ولفظه) ٦٤٨(برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف )١(

 ".    فإا لك نافلة 



  

 - ١٥٣ -

اهللا عليـه   صـلى   -فقاال قد صلينا يف رحالنا يا رسول اهللا فقـال هلمـا           
إذا صليتما يف رحالكما مث أدركتما اإلمام مل يصل فصليا معه فإا            :((وسلم

  ويف الباب أحاديث كثرية وهي تدل على أن املسلم مـىت            )١())لكما نافلة 
  . أدرك الصالة مع اإلمام أو بعضها فإنه يصلي معه وتكون له نافلة

  حكم الصالة على الميت بعد دفنه

  لى اجلنازة بعد دفنها ؟ وهل حتد بشهر؟ ما حكم الصالة ع: س

صـلى اهللا   - ألن النيب    ؛حكم الصالة على اجلنازة بعد دفنها سنة      : ج
 والذي ما حضر الصالة عليها يصلي       ، صلى عليها بعد الدفن    -عليه وسلم 

 حىت الذي صلى عليها ال مانع من أن يعيد الصالة عليها            ،عليها بعد الدفن  
حىت لو صلى عليها مرتني أو ثالثا مع مـن          مع املصلني وال حرج يف ذلك       

 واملشهور عند العلماء أا إىل شـهر        ،يصلي عليها ممن فاتته الصالة عليها     
  . تقريباً

  

                                                
صليتما يف رحالكما مث أتيتما مـسجد       إذا  " ولفظه  ) ١٧٠٢٠(برقم  ) مسند الشاميني ( رواه أمحد يف      )١(

، ) ٢١٩(بـرقم   ) كتاب الـصالة  (ورواه الترمذي ذا اللفظ يف      ، " مجاعة فصليا معهم فإا لكما نافلة       
 ).٨٥٨(برقم ) اإلمامة(والنسائي يف 



  

 - ١٥٤ -

  أقصى مدة يمكن الصالة
  فيها على الميت بعد دفنه

  هل جتوز الصالة على امليت يف قربه بعد مضي شهر ؟ : س

 وأكثر مـا ورد عـن       ، ألن فيه خالفا بني العلماء     ؛األحوط تركه : ج
 واألصل عدم   ، أنه صلى على القرب بعد شهر      -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

  . الصالة على القبور

عرفنا أن من املشهور عند العلماء أن الصالة على امليت بعـد            : س
 إذن فكيف توجه صالة النيب صلى اهللا عليه         ،دفنه تكون إىل شهر تقريبا    

  آخر حياته والدعاء هلم ؟ وسلم على الصحابة يف البقيع يف 

  . املقصود بالصالة عليهم الدعاء هلم الدعاء الذي يدعى به للميت: ج

  حكم تكرار الصالة على الميت

 هل جيوز أن أصلي على قرب أيب صالة اجلنازة عند زيارته طلباً           : س
  )١(للرمحة له ؟ 

                                                
  .هـ٢٠/٤/١٤١٩يف ) ١١٦٧٨( نشر يف جريدة عكاظ العدد )١(
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إذا كنت قد صليت على أبيك مع الناس فال حاجة إىل إعـادة             : ج   
 تأيت املقربة وتسلم على أهـل القبـور         ؛ بل تزوره وتدعو له فقط     ،الةالص

: -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - كما قال النيب     ،وتدعو هلم وتدعو ألبيك   
صـلى اهللا عليـه     - وكان النيب    )١())زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة    ((

السالم عليكم أهـل    ((:  يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا       -وسلم
ار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقـون يـرحم اهللا              الدي

  .)٢())املستقدمني منا واملستأخرين نسأل اهللا لنا ولكم العافية

 وال  ، وتدعو له باملغفرة والرمحة    ، فتسلم على أهل القبور وعلى أبيك      
  .  هذا إذا كنت صليت عليه،حاجة إىل الصالة

الناس فإنك تذهب إىل قـربه وتـصلي   أما إذا كنت مل تصل عليه مع      
 أما إذا طالت املدة     ، إذا كان مضى له شهر أو أقل       ،عليه يف مدة شهر فأقل    

 ، والدعاء يكفي ألبيك واالستغفار لـه      ،فال صالة عند مجع من أهل العلم      
  .  من أب وغريه، كل هذا ينفع امليت، والتصدق عنه باملال،والترحم عليه

  

                                                
 ).١٥٦٩(يف زيارة القبور برقم باب ما جاء  ) اجلنائز( رواه ابن ماجة يف  )١(
  ).٩٧٤(باب ما يقال عند دخول القبور برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف  )٢(
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   )١(جلنازة ما حكمه ؟تكرار الصالة على ا: س  

إن كان هناك سبب فال بأس مثل أشخاص حضروا بعد الصالة           : ج  
 وهكذا يشرع ملن صلى     ،عليها فإم يصلون عليها عند القرب أو بعد الدفن        

 ألن ذلـك  ؛عليها مع الناس يف املصلى أن يصلي عليها مع الناس يف املقربة          
   .من زيادة اخلري له وللميت

   )٢(الصالة على امليت يف املسجد أو يف املقربة ؟هل جيوز تكرار : س

 يصلون عليه وصلى معهم عند القـرب      إذا صلى عليه مث وافق أناساً     : ج
 مثل ما لو صلى صالة يف مسجد مث ذهب ملسجد آخر            ،فال بأس يف ذلك   

  . حلاجته فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة

  وقت النهي حكم الصالة على القبر               

   )٣(ما حكم الصالة على القرب وقت النهي ؟: س

                                                
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
  .من ضمن مذكرة لسماحته مجع فيها فوائد يف خمتلف العلوم )٢(
  . مة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراءهذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقد )٣(
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ال يصلى على القرب وقت النهي إال إذا كان ذلـك يف الوقـت              : ج  
الطويل أي بعد صالة العصر وصالة الفجر فوقت النهي هنا طويـل فـال            

 أما يف األوقـات     ، ألا من ذوات األسباب    ؛بأس بالصالة يف هذا الوقت    
 يف صـحيح    -رضي اهللا عنـه   -اءت يف حديث عقبة     املضيقة وهي اليت ج   

صـلى  -ثالث ساعات كان رسول اهللا      ((: -رضي اهللا عنه  - قال   ،مسلم
 ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتانا حني تطلـع            -اهللا عليه وسلم  

الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت تـزول وحـني             
لصالة يف هذه األوقات على امليت       فال جتوز ا   )١())تضيف الشمس للغروب  

  .وال دفنه فيها هلذا احلديث الصحيح

  حكم الصالة على الميت في المغسلة

هل جتوز الصالة على امليت يف املغسلة ملن ال يستطيع الـصالة       : س
   عليه مع الناس يف املسجد؟

  . ال حرج يف ذلك إذا كان املكان طاهراً: ج

  

                                                
(  بـرقم  ) صالة املسافرين وقـصرها  (ومسلم يف   ، ) ١٦٩٢٦(برقم  ) مسند الشاميني ( رواه أمحد يف      )١(

٨٣١  .( 
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  حكم الصالة على الغائب
   الصالة على الغائب ؟ ما حكم: س
 وأجازها بعض أهل العلم إذا كان       ،املشهور أا خاصة بالنجاشي   : ج

املتوىف له شأن يف اإلسالم أو عامل له نشاط يف الدعوة ونشر العلم وهـو               
 ولكن ما بلغنا أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى على غري            ،غائب يصلى عليه  

صلى -اهللا عليه وسلم    صلى  -النجاشي ومل يأت من أي طريق صحيح أنه         
 وقد مات كثري من الصحابة يف مكة ويف غريهـا ومل            ،على غري النجاشي  

فاحلاصل أن قول من    .  أنه صلى عليهم   -صلى اهللا عليه وسلم   -يثبت عنه   
 وإذا فعل ذلك مع من له شأن يف اإلسالم يـشبه            ،قال بالتخصيص له قوة   

سـالم فنرجـو أن ال      النجاشي من العلماء واألمراء الذين هلم شأن يف اإل        
  . حرج إن شاء اهللا يف ذلك

ما حكم صالة الغائب؟ وهل جتوز أن تصلي على من مل يـدفن      : س
   )١(بعد؟

بعض أهل العلم يـرى أنـه ال        : الصالة على الغائب فيها تفصيل    : ج
   ،يصلى على الغائب إذا كان قد صلي عليه يف بلده

                                                
  ). ١(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج  )١(
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 شـأن يف اإلسـالم      لكن إذا كان الغائب له    . وبعضهم يرى الصالة عليه   
 صـلى علـى   -صلى اهللا عليه وسلم   - فإن النيب    ،-رمحه اهللا -كالنجاشي  

 ،النجاشي ملا مات يف بالده وأخرب به الصحابة وصلى عليه صالة الغائـب            
فـإذا كـان     . أنه صلى على غريه    -صلى اهللا عليه وسلم   -ومل يثبت عنه    

فيأمر بالصالة   ،الغائب إمام عدل وخري صلى عليه صالة الغائب ويل األمر         
عليه صالة الغائب، وهكذا علماء احلق ودعاة اهلدى إذا صـلي علـيهم             

 علـى   -صلى اهللا عليه وسلم   - كما صلى النيب     ،صالة الغائب فهذا حسن   
صـلى  - ألن الرسول    ؛أما أفراد الناس فال تشرع الصالة عليهم      . النجاشي

ـ      ، مل يصل على كل غائب     -اهللا عليه وسلم   د  إمنا صلى على شخص واح
 وألنـه آوى املهـاجرين مـن        ، ألن له قدما يف اإلسالم     ؛وهو النجاشي 

 آواهم ونصرهم ومحـاهم وأحـسن       ؛الصحابة الذين هاجروا إىل احلبشة    
صلى اهللا  - وهلذا صلى عليه النيب      ، وكانت له يد عظيمة يف اإلسالم      ،إليهم

صـلى اهللا عليـه   - ملا مات وصلى عليه الصحابة مع الـنيب        -عليه وسلم 
 مثلما صلى   ، فمن كان ذه املثابة وله قدم يف اإلسالم يصلى عليه          .-وسلم

 ملا كان   ؛املسلمون يف هذه البالد على ضياء احلق رئيس باكستان رمحه اهللا          
 ، فقد أمر ويل األمر أن يصلى عليه يف احلرمني         ،له من مواقف طيبة إسالمية    

 الـشريعة    ملواقفه الكرمية وعنايته بتحكـيم     ، ألنه أهل لذلك   ؛وصلي عليه 
  وأمره ا 
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  . نسأل اهللا لنا وله العفو واملغفرة. وحرصه على ذلك

واملقصود أن من كان ذه املثابة يف حكـام املـسلمني وعلمـاء         
املسلمني إذا ماتوا يف بالد الغربة أو يف بالدهم أيضا شـرع للمـسلمني              

. رةالغائبني عنهم أن يصلوا عليهم صالة الغائب لقصة النجاشي املـذكو          
  . واهللا ويل التوفيق

  كيفية الصالة على الغائب

   )١(ما كيفية الصالة على الغائب ؟: س

  . الصالة على الغائب مثل الصالة على احلاضر: ج

  حكم الصالة على المنافق

  إذا عرف أن امليت منافق فهل يصلى عليه ؟ : س

هم مـات   وال تصلِّ علَى أَحٍد ِمن     : لقوله تعاىل  ؛ال يصلى عليه  : ج
 أما إذا كان ذلك جمرد مة فإنـه يـصلى           ، إذا كان نفاقه ظاهراً    )١(أَبدا
   ألن األصل وجوب الصالة على امليت ؛عليه

                                                
  . ريية بشقراء هذا السؤال وأربعة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخل)١(
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  . املسلم فال يترك الواجب بالشك
  الصالة على أهل البدع

  ترك الصالة على أهل البدع ما حكمه ؟ : س
م فهو مناسـب إذا     إذا تركها أهل العلم من باب التنفري من عمله        : ج

 أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعـة  ،كانت بدعتهم ال توجب تكفريهم 
  . اخلوارج واملعتزلة واجلهمية فال يصلى عليهم

 أال يكون فعلهم هذا     ،إذا ترك العلماء الصالة على أهل البدع      : س
  قدوة لترك الناس الصالة عليهم؟ 

 ويـصلي   ،ه بدعة الصالة على امليت املسلم واجبة وإن كانت لدي       : ج
 أمـا إذا    ،عليهم بعض الناس إذا كانت بدعتهم ال خترجهم عن اإلسـالم          

 ؛ وال يـستغفر هلـم     ،كانت بدعتهم توجب كفرهم فإنه ال يصلى عليهم       
 ،-رضـي اهللا عنـه    -كاجلهمية واملعتزلة والرافضة الذين يدعون عليـا        

فقني  لقول اهللا سـبحانه يف املنـا       ؛ويستغيثون به وبأهل البيت وأشباههم    
وال تصلِّ علَى أَحٍد ِمنهم مات أَبدا وال تقُم علَى قَبِرِه ِإنهم            :وأشباههم

   )٢(كَفَروا ِباللَِّه ورسوِلِه وماتوا وهم فَاِسقُونَ

                                                                                                                           
 .٨٤اآلية ،  سورة التوبة )١(
 .٨٤اآلية ،  سورة التوبة )٢(
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  حكم الصالة على المنتحر

  من قتل نفسه فهل يصلى عليه ؟ : س

 ألنه ال يزال يف حكم      ،صاةيصلي عليه بعض املسلمني كسائر الع     : ج
  . اإلسالم عند أهل السنة

  الشهداء الذين ماتوا في
   المعركة ال تشرع الصالة عليهم مطلقاً

صـليت يف   : من زغرب يف كرواتيا يقول يف سؤاله      . م.األخ م : س
أحد املساجد يوم اجلمعة وبعد الصالة قام اإلمام وصلى صالة الغائـب           

 فهل فعله هذا موافق للسنة؟ وهل       ،كعلى الشهداء يف البوسنة واهلرس    
   )١(هناك شروط إلقامة صالة الغائب؟

الشهداء الذين ميوتون يف املعركة ال تشرع الصالة عليهم مطلقـا           : ج
 ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يصل على شهداء أحد ومل             ؛وال يغسلون 

  رواه البخاري يف .. يغسلهم
                                                

  ). الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
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  . - عنهمارضي اهللا-صحيحه عن جابر بن عبد اهللا 

 والـصواب   ،أما الصالة على الغائب ففيها خالف بني أهل العلـم           
جوازها إذا كان امليت الغائب له شأن يف اإلسالم وعمل عظيم مـشهور             

 صلى على النجاشي ملا     -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛دون بقية الناس  
 ، هاجروا إليه   وإيوائه إياهم ملا   ، ملوقفه العظيم مع املسلمني    ،مات يف احلبشة  

 أنه صـلى    -صلى اهللا عليه وسلم   - ومل حيفظ عنه   ،ومحايتهم من أعدائهم  
 وهلذا ذهب بعض أهل العلم إىل أن الصالة على الغائب           ،على غائب سواه  
 وذهب آخرون إىل أنه ال حرج يف الصالة على غريه إذا            ،خاصة بالنجاشي 

 .فعل النجاشي  كما   ، وعمل عظيم ينفع املسلمني    ،كان له شأن يف اإلسالم    
  . واهللا ويل التوفيق

  ترك الصالة على من عليه دين منسوخ

عدم صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم على مـن عليـه ديـن        : س
   )١(ملاذا؟

   وكان أوال ألجل حثهم على قلة الدين ،هذا منسوخ: ج

                                                
  . هذا السؤال وأربعة من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
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 وأخريا صلى عليه الصالة والسالم على       ،وعلى املسارعة يف القضاء مث نسخ     
  . ين وعلى الذي ليس عليه دينمن عليه د

  حكم الصالة على الجنين

  اجلنني هل يصلى عليه ؟ : س

 ،إذا ولد يف الشهر اخلامس وما بعده فإنه يغسل ويـصلي عليـه            : ج
  . ويدفن يف قبور املسلمني

  الصالة على الجنازة
   في المصلى أفضل من المسجد

  ى ؟ أيهما أفضل الصالة على امليت يف املسجد أم يف املصل: س

 والصالة يف املسجد جائزة كما صلى       ،يف املصلى أفضل إذا تيسر    : ج
 على ابين بيضاء يف املسجد كما روى ذلـك  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب  

  . )١(-رضي اهللا عنها-مسلم يف صحيحه عن عائشة 

  

                                                
  ).٩٧٣(برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف  )١(
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 ،أفضل يف املـصلى   " اجلنازة"من املعلوم أن الصالة على امليت       : س
 أو يصلى علـيهم يف مـصلى        ،صلى لألموات فهل خيصص يف املقربة م    

  العيد؟ 

 إال إذا   ،يصلى على امليت يف املسجد سواء كان ذكـرا أو أنثـى           : ج
 ،كان يوجد مصلى معدا للجنائز فإنه يصلى فيه على اجلنائز إذا تيسر ذلك            

 ولو كان هناك مـصلى      ،وإن صلي على اجلنائز يف املسجد فال بأس بذلك        
  .  عليه وسلم صلى على ابين بيضاء يف املسجد ألن النيب صلى اهللا؛للجنائز

  حكم وضع الميت
  في غرفة حتى يصلى عليه

  وضع امليت يف الغرفة حىت يصلى عليه هل فيه بأس ؟ : س

   .ليس فيه بأس وال حرج: ج
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 محل امليت ودفنه
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  حكم دفن البهائية في مقابر المسلمين

 ي ادعى النبوة وادعى أيضاً    الذ) اء اهللا (الذين اعتنقوا مذهب    : س
 هل يسوغ للمسلمني دفن هـؤالء الكفـرة يف مقـابر            ،حلول اهللا فيه  

   )١(املسلمني؟

إذا كانت عقيدة البهائية كما ذكرمت فال شك يف كفرهم وأنه ال             : ج
 صلى  - ألن من ادعى النبوة بعد نبينا حممد       ؛جيوز دفنهم يف مقابر املسلمني    

 ألن ذلـك    ؛فر بالنص وإمجاع املسلمني    فهو كاذب وكا   -اهللا عليه وسلم  
ما كَانَ محمد أَبا أَحٍد ِمن ِرجاِلكُم ولَِكن رسولَ          :تكذيب لقوله تعاىل  
  نيِبيالن ماتخاللَِّه و)صلى اهللا  -وملا تواترت به األحاديث عن رسول اهللا        )٢

ى أن اهللا سبحانه     أنه خامت األنبياء ال نيب بعده وهكذا من ادع         -عليه وسلم 
 ألن اهللا   ؛ أو يف أحد من اخللق فهو كـافر بإمجـاع املـسلمني            ،حال فيه 

سبحانه ال حيل يف أحد من خلقه بل هو أجل وأعظم من ذلك ومن قـال                
ذلك فهو كافر بإمجاع املسلمني مكذب لآليات واألحاديث الدالة علـى           

  أن اهللا سبحانه فوق العرش قد 

                                                
   .تفتاء شخصي وقد صدر جوابه من مكتب مساحتهاس )١(

 .٤٠اآلية ،  سورة األحزاب  )٢(
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 وهو سبحانه العلي الكبري الذي ال مثيل لـه          عال وارتفع فوق مجيع خلقه    
ِإنَّ ربكُـم اللَّـه     : -سبحانه–وال شبيه له وقد تعرف إىل عباده بقوله         

 )١ الَِّذي خلَق السماواِت والْأَرض ِفي ِستِة أَياٍم ثُم استوى علَى الْعرِش
:  ويف قوله عز وجل    )٢(استوىالرحمن علَى الْعرِش    : ويف قوله سبحانه  

   ِالْكَِبري ِليِللَِّه الْع كْمفَالْح)وقوله سبحانه  )٣  :     الْكَِلـم دعـصِه يِإلَي
   هفَعري اِلحلُ الصمالْعو بالطَّي)إىل غري ذلك من اآليات الكثرية الدالة        )٤ 

يق جبالله وعظمته   على علوه وارتفاعه فوق عرشه واستوائه عليه استواء يل        
 ،ال يشابه خلقه فيما يستوون عليه وال يعلم كيف استوى إال هو سبحانه            

 وهذا الذي أوضحه لك يف حق       ،كما ال يعلم كيف ذاته إال هو عز وجل        
الباري سبحانه هو عقيدة أهل السنة واجلماعة اليت درج عليهـا الرسـل             

صـلى اهللا  -اهللا  ودرج عليها خامتهم حممد رسول      ،عليهم الصالة والسالم  
 ودرج عليها خلفـاؤه الراشـدون وصـحابته املرضـيون           ،-عليه وسلم 

  . والتابعون هلم بإحسان إىل يومنا هذا

 من كتب البهائية إىل حـني التـاريخ         واعلم يا أخي أنين مل أقرأ شيئاً      
  ولكن قد علمت باالستفاضة أا 

                                                
  .٥٤اآلية ،  سورة األعراف  )١(
  .٥اآلية ،  سورة طه  )٢(
  .١٢اآلية ،  سورة غافر  )٣(
  .١٠اآلية ،  سورة فاطر  )٤(
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ذكـر يف   طائفة ضالة كافرة خارجة عن دائرة اإلسالم وعلى مقتضى ما           
      .السؤال حصل اجلواب

مث إين اطلعت بعد حترير اجلواب على حماورة بني سين وائي نـشرا             
ألنصار السنة يف القاهرة يف أعداد أربعة قرأت منـها          ) اهلدي النبوي (جملة  

ثالثة أعداد صادرة يف رمضان وذي القعدة اثنان منـها صـدرا يف عـام              
ـ ١٣٦٨  هـ وقـد صـرح      ١٣٦٩ن عام    والثالث يف ربيع الثاين م     ، ه

البهائي يف هذه احملاورة أن اء اهللا رسول الطائفة البهائية يزعم أنه رسول             
ناسخ للشرائع اليت قبله نسخ تعديل وتلطيف وأن كل عـصر حيتـاج إىل              

 وصرح أيضا بإنكار املالئكة وأن حقيقـة املالئكـة هـي أرواح       ،رسول
املعاد اجلثماين وإنكار ما أخرب به      املؤمنني العالية وظاهر كالمه أيضا إنكار       

 عن الدجال وال شك أن دعوى البـهائي  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول  
 واهللا  ،وزعمه أن كل عصر حيتاج إىل رسـول كفـر صـريح           ) الرسالة(

سبحانه هو املوفق وال حول وال قوة إال به ونسأل اهللا عز وجل لنا ولكم               
ة احلق واتباعه إنه جواد كرمي واحلمد       ولسائر إخواننا املؤمنني التوفيق ملعرف    

  . هللا رب العاملني

وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا حممد بن عبـد اهللا           
   .وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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  حكم دفن ما بتر من إنسان

 كبتـر األصـبع أو      ،ما حكم بتر جزء معني من اإلنسان زائد       : س
 أو أا جتمع ويكلف شـخص بدفنـها         ،ترمى مع النفايات   هل   ،غريها

  )١(مبقابر املسلمني؟ 

 وال مانع من أن توضـع يف  ، فليس هلا حكم اإلنسان    ،األمر واسع : ج
 وإال فـاألمر واسـع   ،النفاية أو تدفن يف األرض احتراما هلا فهذا أفـضل         

نـا   إال إذا كـان جني     ، فال جيب غسله وال دفنه     - كما قلنا    -واحلمد هللا   
 أما ما كان حلمة مل ينفخ فيها الروح أو قطعـة مـن              ،أكمل أربعة أشهر  

 لكن دفنه يف أرض طيبة يكون أحـسن         ،أصبع أو حنو ذلك فاألمر واسع     
   .وأفضل

  

                                                
   كة املكرمة يوم االثنني     من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته يف ختام احملاضرة اليت ألقاها مبستشفى النور مب             )١(

  .  من هذا اموع٤٣٦ص) اجلزء التاسع( هـ وقد سبق نشره يف ٢٧/٧/١٤١٢
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  )١(كلمة عن اتباع الجنائز

 وعلى آلـه وأصـحابه   ، وصلى اهللا وسلم على رسول اهللا     ، احلمد هللا 
عليـه الـصالة    - رسـول اهللا     فقد ثبت عن  :  أما بعد  ،ومن اهتدى داه  

من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط ومـن          ((:  أنه قال  -والسالم
مثـل  : شهدها حىت تدفن فله قرياطان قيل يا رسول اهللا ما القرياطان؟ قال           

 وهذا يدل على شـرعية اتبـاع        ،من األجر :  يعين )٢())اجلبلني العظيمني 
ال ملا يف اتباع اجلنائز من املـصاحل         وما ذاك إ   ؛اجلنائز للصالة وللدفن مجيعا   

 ،أن ذلك يذكر باملوت ويذكر التابع باالستعداد لآلخـرة        :  منها :الكثرية
  .  فليعد العدة وليحذر من الغفلة،وأن الذي أصاب أخاه سوف يصيبه

أن يف اتباع اجلنائز جربا للمصابني ومواسـاة هلـم          : ومن ذلك أيضاً  
ك أجر التعزيـة واجلـرب واملواسـاة         فيحصل له بذل   ،وتعزية هلم يف ميتهم   

   .إلخوانه

                                                
     . هـ٢٣/٢/١٤٠٦ كلمة ألقاها مساحته يف مرتله يف الرياض بتاريخ )١(
، )١٣٢٥(بـرقم  ) اجلنائز(والبخاري يف ، ) ٨٩٥٥(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف   )٢(

 ).٩٤٥(برقم ) اجلنائز(لم يف ومس
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أنه يعينهم على ما قد حيتاجون إليه يف محل ميتـهم           : ومن ذلك أيضاً  
 ولو مل يكن فيه إال      ،فعلى كل تقدير اتباع اجلنائز فيه مصاحل كثرية       . ودفنه

أنه يذكر باملوت وما بعده ويدعو إىل االستعداد لآلخرة والتأهب للقاء اهللا            
 فكيف ويف ذلك مصاحل أخرى؟ مث يف ذلـك          ،ن هذا كافيا  عز وجل لكا  

 ، قدر جبل من األجر    ، أنه حيصل له بالصالة قدر قرياط      ،هذا األجر العظيم  
 وهذا فضل كبري    ، مثل اجلبلني العظيمني من األجر     وبالصالة والدفن مجيعاً  

 -وروى البخاري رمحه اهللا يف صحيحه بلفظ آخر عن النيب         . وخري عظيم 
  واحتـساباً  من تبع جنازة مسلم إميانـاً     ((:  أنه قال  -يه وسلم صلى اهللا عل  

وكان معها حىت يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجـع مـن األجـر          
 ويف هذا بيان أن هـذا االتبـاع         )١())بقرياطني كل قرياط مثل جبل أحد     

 بل يتبع اجلنازة    ، ال للرياء والسمعة وال لغرض آخر      ، واحتساباً يكون إمياناً 
 لألجر عنده سـبحانه      بأن اهللا شرع ذلك واحتساباً      إمياناً ؛ واحتساباً إميانا
 وهلذا قال عليـه الـصالة       ؛ ويف ضمن ذلك هذه املصاحل الكثرية      ،وتعاىل
 وكان معها حىت يـصلى       واحتساباً من تبع جنازة مسلم إمياناً    ((: والسالم

  عليها ويفرغ من 

                                                
  .)٤٧(برقم ) اإلميان(والبخاري يف ، ) ٩٢٦٦(برقم  ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )١(
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 ويف هذا احلـديث     ))دفنها فإنه يرجع بقرياطني كل قرياط مثل جبل أحد        
بعض الناس قد ينصرف عنـد      . داللة على أن التابع ال ينصرف حىت تدفن       

 املشروع أنه يبقى مع إخوانـه       ، هذا خالف املشروع   ،وضعها يف األرض  
أنـه  :  حديث آخـر   ويف ذلك أيضاً  .  حىت ينتهوا  ،حىت يفرغوا من دفنها   

: ه وقـال   إذا فرغ من دفن امليت وقف علي       - عليه الصالة والسالم   -كان
 فيـشرع   )١())استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنـه اآلن يـسأل         ((

 يبقى معهـم    ، ال يعجل  ،للمؤمن إذا تبع اجلنازة أن يقف عليها بعد الدفن        
 مث إذا فرغوا يستحب له أن يقف على القرب ويدعو           ،حىت يفرغوا من الدفن   

:  حيث قال  -سالمعليه الصالة وال  - تأسيا بالنيب    ؛للميت باملغفرة والثبات  
استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل هكذا كان يقف عليه            

 أنه يقف عليه    ، هذا هو السنة   ،بعد الدفن ويقول هذا عليه الصالة والسالم      
  . ويدعو له باملغفرة والثبات مث ينصرف بعد ذلك

 وهو ما يفعله بعض الناس عنـد قـرب          ،أما التوقيد فهو غري مشروع    
 وإمنا السنة أن يقف على امليت بعد الدفن ويـدعو لـه بـاملغفرة               ،يتامل

 وأن ، فينبغي للمؤمن أن يالحظ ما شـرعه اهللا ؛ هذا هو املشروع ،والثبات
  . يدع ما مل يشرعه اهللا

                                                
 ).٣٢٢١(برقم ) اجلنائز( رواه أبو داود يف )١(
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وكذلك بعض الناس عند الدفن يؤذن يف القرب أو يقيم يف القـرب أو يقـرأ                
يضا كون أم يرتلون يف القرب أو        أ ، وهذا بدعة ال أصل له     ،القرآن يف القرب  

 هذه بدعة ال أصل هلا فينبغي التنبيه        ؛يقرءون القرآن أو يؤذنون أو يقيمون     
 وعلى آله وأصـحابه     ، وصلى اهللا على نبينا حممد     ،وفق اهللا اجلميع  . لذلك
  . أمجعني
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  تشييع الميت

   )١(ما السنة يف تشييع امليت ؟: س

 ومن املـصلى إىل     ، بيته إىل املصلى   السنة أن املشيع يتبع امليت من     : ج
: -صلى اهللا عليـه وسـلم     - لقوله   ؛املقربة ويبقى معه حىت يفرغ من دفنه      

 وكان معها حـىت يـصلى عليهـا          واحتساباً من تبع جنازة مسلم إمياناً    ((
 )٢())ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقرياطني كل قرياط مثـل جبـل أحـد             

  . أخرجه البخاري يف صحيحه

  بع الجنازةالسنة لمن ت
  أال يجلس حتى توضع على األرض

  ما هي السنة ملن تبع اجلنازة ؟ : س

                                                
   .هذا السؤال ومخسة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )١(

، ) ٤٧(بـرقم  ) اإلميان(والبخاري يف ، ) ١٠٠١٨(برقم ) باقي مسند املكثرين( اإلمام أمحد يف  رواه  )٢(
 ).٩٤٥(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف 
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السنة ملن تبع اجلنازة أال جيلس حىت توضع من أعناق الرجـال            : ج  
 وأما االنصراف فإن املشروع ملتبعها أال ينصرف حىت توضع          ،على األرض 

 األفضل   لكن ، وهذا كله على سبيل االستحباب     ،يف القرب ويفرغ من دفنها    
أال ينصرف التابع للجنازة إال بعد الفراغ من الـدفن حـىت يـستكمل              

: -صلى اهللا عليه وسلم   - وأجر االتباع لقول النيب      ، أجر الصالة  ،األجرين
من تبع جنازة مسلم فكان معها حىت يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه             ((

  أخرجـه البخـاري يف     )١())يرجع بقرياطني كل قرياط مثل جبل أحـد       
  . صحيحه

  )نهينا عن اتباع الجنائز(: معنى حديث أم عطية

  ما معىن حديث أم عطية ينا عن اتباع اجلنائز ؟ : س

 أما الصالة عليهـا     ،النهي عن اتباعها إىل املقربة    : املقصود بالنهي : ج
 وكان النساء يصلني على اجلنائز مع النيب صلى         ،فمشروعة للرجال والنساء  

  . اهللا عليه وسلم

   هينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزمن((: حديث أم عطية: س

                                                
  .١٧٧ سبق خترجيه يف ص )١(
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  . كيف يوجه؟ )١())علينا

 واألصـل يف النـهي      ،يفهم من ذلك أن النهي عندها غري مؤكد       : ج
ما يتكم عنه فاجتنبوه وما     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -التحرمي لقول النيب    

يدل علـى   وذلك ، متفق على صحته )٢())أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم     
حترمي اتباع النساء للجنائز إىل املقربة أما الصالة على امليت فإا مـشروعة             

  . هلن كالرجال، واهللا ويل التوفيق

  حصول القيراطين لمن تبع جنازة ثم صلى عليها

من تبع جنازة مث صلى عليها بعد الدفن هل حيصل له قرياطان            : س
  ؟ 

ن تبع اجلنازة حىت يصلى     م((: -صلى اهللا عليه وسلم   - لقوله   ؛نعم: ج
   عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقرياطني كل قرياط

                                                
  ومسلم ، ) ١٢٧٨(برقم ) اجلنائز(والبخاري يف ، ) ٢٦٧٥٨(برقم ) مسند القبائل( رواه أمحد يف  )١(

 ).٩٣٨(برقم ) اجلنائز(     يف 
  كتاب االعتصام    (والبخاري يف ، ) ٨٤٥٠(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(

 ).١٣٣٧(برقم ) الفضائل(ومسلم يف ، ) ٧٢٨٨(برقم )      بالكتاب والسنة
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من شهد اجلنازة حـىت     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - ولقوله   )١())مثل أحد 
يصلى عليها فله قرياط ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان قيل يا رسـول              

  . )٢())اهللا وما القرياطان؟ قال مثل اجلبلني العظيمني

   اإلسراع بالجنازةيسن

  هل يسن اإلسراع باجلنازة ؟ : س

صلى اهللا عليه   - لقول النيب    ؛يسن اإلسراع باجلنازة من غري مشقة     : ج
أسرعوا باجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموا إليه وإن تـك           ((: -وسلم

  .  متفق على صحته)٣())سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

  

                                                
  .١٧٧ سبق خترجيه يف ص )١(
) ١٣٢٥(بـرقم   ) اجلنائز(ي يف   والبخار، ) ٧١٤٨(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(

 ).٩٤٥(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف 
  وأبو داود يف ، ) ٩٤٤(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٣١٥(برقم ) اجلنائز( رواه البخاري يف )٣(

 .واللفظ له) ٣١٨١(برقم ) اجلنائز     (
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  ة والدفنالجمع بين حديث النهي عن الصال
  في ثالث ساعات وحديث التعجيل بالجنازة

كيف جنمع بني يه صلى اهللا عليه وسلم عن الصالة والـدفن            : س
 وكانت اجلنازة مـثال     ،يف ثالث ساعات وبني حديث التعجيل باجلنازة      

  . )١(بعد العصر؟ أفيدونا جزاكم اهللا خرياً

اجلنـازة   فالسنة تعجيل الصالة على      ،ليس بني األحاديث تعارض   : ج
أسرعوا باجلنازة فإن تـك     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛ودفنها

صاحلة فخري تقدموا إليه وإن تك سوى ذلـك فـشر تـضعونه عـن               
 ولكن إذا صادف ذلك وقت الساعات الثالث أجلت الصالة          )٢())رقابكم

ثالث سـاعات   ((: -رضي اهللا عنه  - لقول عقبة بن عامر      ؛عليها ودفنها 
 ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقـرب        -صلى اهللا عليه وسلم   -ول اهللا   كان رس 

فيهن موتانا حني تطلع الشمس بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية            
  حىت تزول الشمس وحني تضيف الشمس للغروب 

                                                
  .)جملة الدعوة(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  )١(

  .١٨٠يف ص  سبق خترجيه  )٢(
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وهذه الساعات الـثالث    .  أخرجه مسلم يف صحيحه    )١())حىت تغرب 
وهللا . يت فيها وال تـأخري دفنـه      كلها قليلة ال يضر تأخري الصالة على امل       

 وهو سبحانه أرحم الـرامحني وأحكـم        ،احلكمة البالغة سبحانه يف ذلك    
  . واهللا املوفق. احلاكمني

  ما المراد باإلسراع بالجنازة

  )٢(اإلسراع باجلنازة هل املقصود به الصالة والتغسيل؟: س     

ا املقصود املشي ويدخل ضمنا الـصالة عليهـا وتغـسيله         : ج     
   .والسرعة يف جتهيزها وظاهر احلديث يعم اجلميع من حيث املعىن

  

                                                
  ،  )  ٨٣١(باب األوقات اليت نهي عن الصالة فيها برقم ) صالة املسافرين وقصرها( رواه مسلم يف  )١(

  ). ٢٠١٣(باب الساعات اليت نهي عن إقبار املوتى فيهن برقم ) اجلنائز(     والنسائي يف 
 .اخلريية بشقراء هذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته  من اجلمعية )٢(
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  حكم تأخير الجنازة
  في الثالجة لعدة شهور

  ما حكم تأخري اجلنازة يف الثالجة ملدة ستة أشهر مثال؟ : س

  .إذا دعت احلاجة لذلك فال بأس حسب التعليمات املتبعة: ج

   مثال؟  جنازته يوماًمن كان له تأثري يف اإلسالم فهل جيوز تأخري: س

صلى اهللا عليـه   - النيب   رخإذا كان التأخري ملصلحة فال بأس كما أُ       : ج
 فـإذا كـان   ، حيث إنه مات يوم االثنني وما دفن إال ليلة األربعاء -وسلم

   .هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غري ذلك فال بأس
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  )١(التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

اهللا بن باز إىل من يطلع عليه مـن املـسلمني           من عبد العزيز بن عبد      
  . وفقين اهللا وإياهم لكل خري آمني

  :  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فقد تكرر السؤال من كثري من الناس عن األمور اآلتية فرأيت التنبيـه             
  : عليها والتحذير منها لكوا خمالفة للشرع املطهر

ع أردية على اجلنائز مكتوب عليها       يعمد بعض الناس إىل وض     :األول
 ملـا يف    ؛بعض اآليات القرآنية فالواجب ترك ذلك والتواصي بالتحذير منه        

 وألن بعض الناس قد يظـن أن  ،ذلك من تعريض اآليات القرآنية لالمتهان   
  . ذلك ينفع امليت، وذلك خطأ منكر ال وجه له يف الشرع املطهر

وحدوه وكـربوه، وهـذا     : وهلم يقوم بعض املتبعني للجنائز بق     :الثاين
 وإمنا املشروع عند اتباع اجلنائز تـذكر  ،منكر ال أصل له يف الشرع املطهر  

  اآلخرة واملوت والدعاء 

                                                
   . هـ١٢/٦/١٤٠٨وتاريخ ) ١٥٨٧/٢(نصيحة عامة صدرت من مكتب مساحته برقم )١(
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 وقد قال قيس بن عبـاد       ،للميت باملغفرة والرمحة من دون رفع األصوات      
صـلى اهللا عليـه     -كان أصحاب رسـول اهللا      (: التابعي اجلليل رمحه اهللا   

رفع الصوت عند ثالث عند اجلنازة وعند الذكر وعنـد           يكرهون   -وسلم
  . )١())القتال

 يقوم بعض الناس باألذان واإلقامة يف القرب قبل وضع امليـت            :الثالث
صلى - وقد قال النيب     ،فيه، وهذا منكر وبدعة ال أصل له يف الشرع املطهر         

- وقـال    )٢())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       ((: -اهللا عليه وسلم  
إياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثـة بدعـة         ((: -ليه الصالة والسالم  ع

  .  فالواجب ترك ذلك والتحذير منه)٣())وكل بدعة ضاللة

 يقوم بعض الناس بالوقوف باجلنازة يف حي املدعى مبكة لقراءة           :الرابع
 وهـو   ، فالواجب تركه ملا تقدم يف حكم املنكر الثالث        ،الفاحتة وهذا بدعة  

  :  عليه وسلمقوله صلى اهللا

                                                
  ، باب كراهية رفع الصوت يف اجلنائز والقدر )اجلنائز(كتاب ) السنن الكربى( رواه البيهقي يف )١(

 ).٤/٧٤(     الذي ال يكره منه 
  ).١٧١٨(طلة برقم باب نقض األحكام البا) األقضية( رواه مسلم يف  )٢(
  (وأبو داود يف ، ) ١٦٦٩٤(حديث العرباض بن سارية برقم ) مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف )٣(

 ).٤٦٠٧(باب يف لزوم السنة برقم )      السنة
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: -صلى اهللا عليه وسلم   - وقوله )) ليس عليه أمرنا فهو رد     من عمل عمالً  ((
 البتـاع   فنسأل اهللا أن يوفق املسلمني مجيعـاً       ))إياكم وحمدثات األمور  ((

 إنه جواد كرمي    ،السنة يف مجيع أمورهم واحلذر من مجيع البدع واملنكرات        
  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

   )١(يوضع على بعض اجلنائز كلمة التوحيد ما احلكم؟: س

 ؛ وإمنا يشرع التلقني قبل املوت يف حق احملتضر        ؛هذا غري مشروع  : ج
 رواه )٢())لقنوا موتـاكم ال إلـه إال اهللا   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -لقوله  
  . مسلم

تضرون حىت يكون آخر كالمهم ال إلـه إال         واملوتى هنا املراد م احمل    
   .أما الكتابة على كفنه أو على قربه فال جيوز. اهللا

  

                                                
  .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء) ١(
  ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٠٦١٠(برقم ) ن الصحابةباقي مسند املكثرين م( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

 ).٩١٦(    برقم 
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  حكم الدخول بالجنازة
   من باب الرحمة في المسجد النبوي

اعتاد كثري من الناس يف املدينة املنورة الدخول بامليت من باب           : س
 سبحانه سريمحه    اعتقادا منهم أن اهللا    ؛الرمحة فقط دون األبواب األخرى    

   )١( فهل هلذا شيء من الصحة من شرعنا املطهر؟،ويغفر له

 بل ذلك منكر ال     ، يف شريعتنا السمحة   ال أعلم هلذا االعتقاد أصالً    : ج
 واألفـضل   ،جيوز اعتقاده، وال حرج يف إدخال اجلنازة من مجيع األبواب         

   .إدخاهلا من الباب الذي يكون إدخاهلا منه أقل ضررا على املصلني

  القيام للجنازة سنة

   )٢(إذا كان املسلم يف املسجد ورأى اجلنازة هل يقوم ؟: س

   ومن تركه ،ظاهر احلديث العموم فهو إذن مستحب: ج

                                                
   .)٢/٥٠(حممد املسند: مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(نشر يف  )١(

   .هذا السؤال ومثانية بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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صلى اهللا عليه   - ألن الرسول    ؛ ألن القيام هلا سنة وليس بواجب      ؛فال حرج 
واهللا ويل .  قام تارة وقعد أخرى فدل ذلك على عـدم الوجـوب         -وسلم
  . يق وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبهالتوف

  حكم القيام لجنازة الكافر

  هل يشرع القيام جلنازة الكافر؟ : س

:  لعموم قوله عليه الصالة والسالم     ؛ يشرع القيام لكل جنازة    ،نعم: ج
يا رسـول  : قالوا:  وجاء يف بعض الروايات    )١())إذا رأيتم اجلنازة فقوموا   ((

إمنـا قمنـا    ((:  ويف لفظ  ٢))أليست نفساً ((: دي فقال اهللا إا جنازة يهو   
   .)٤())إن للموت لفزعاً((:  ويف لفظ)٣())للمالئكة

  

                                                
          بـرقم ) اجلنـائز (والبخـاري يف    ، ) ١٠٨١١(بـرقم   ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف       )١(
  ).٩٥٨(برقم ) اجلنائز(، ومسلم يف )١٣١١، ١٣١٠(
  ( برقم ) اجلنائز(والبخاري يف ) ٢٣٣٣٠(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(

  ).٩٦١(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٣١٣     
  ).١٩٢٠٦ ، ١٨٩٩٧(برقم ) كوفينيمسند ال( رواه اإلمام أمحد يف  )٣(
،  ) ٩٢٢(برقم ) اجلنائز(والنسائي يف   ، ) ١٤٣٩٨(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف       )٤(

 ).٣١٤٧(برقم ) اجلنائز(وأبو داود يف 
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  عمق القبر

  ما مقدار عمق قرب املرأة والرجل ؟ : س

 ألن ذلك أبعـد     ،األفضل أن يكون ذلك بقدر نصف قامة الرجل       : ج
  . عن التعرض للنبش من الدواب وغريها

  اللحد أفضل من الشق

   أيهما أفضل اللحد أم الشق؟ وما هو ارتفاع القرب ؟ :س

 ألن  ؛ واللحد أفضل  ،يف املدينة كانوا يلحدون وتارة يشقون القرب      : ج
 والشق جـائز وخـصوصا إذا       ،-صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا اختاره لنبيه    

 ألن يف   ؛ ضعيف )اللحد لنا والشق لغرينا   (:  وحديث ابن عباس   ،احتيج إليه 
لى الثعليب وهو ضعيف، ويكون ارتفاع القرب قدر شرب أو          إسناده عبد األع  

  . ما يقاربه

  كيفية وضع الميت في قبره

  كيف يوضع امليت يف قربه ؟ : س

  دل حديث عبد اهللا بن يزيد أن امليت يوضع من جهة : ج
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رجلي القرب مث يسل إىل جهة رأسه على جنبه األمين مستقبال القبلة هذا هو              
بـسم اهللا   : ة عند وضعه يف اللحد أن يقول الواضع        والسن ،األفضل والسنة 

  . وعلى ملة رسول اهللا

  كيفية دفن الميت في األرض الجبلية

إذا كان يف أرض جبلية فهل يواري امليت يف الكهوف أو           : س     
  الغريان؟ 

 فهـو أوىل مـن      ، وحياط باحلجارة  ،إن تيسر أن حيفر له قرب     : ج     
 وردم عليه حىت يصان عن السباع       ، الغار  فإن مل يتيسر ذلك جعل يف      ،الغار

  .)١(فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم: -عز وجل- عمال بقول اهللا ؛وغريها

  استعمال الصخور أو األلواح
  أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

   فهل تستعمل الصخور؟ ،إذا مل يوجد اللنب: س

  إذا مل يوجد اللنب وجب استعمال الصخور أو : ج

                                                
 .١٦ سورة التغابن، اآلية  )١(
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 مث يهال عليه التراب؛     ، أو غري ذلك مما يصان به امليت       ،لواح أو اخلشب  األ
 وقـول   فَاتقُوا اللَّه ما اسـتطَعتم    :  وهي قوله سبحانه   ،لآلية السابقة 

إذا أمـرتكم بـأمر فـأتوا منـه مـا           ((: - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب
   .)١())استطعتم

  عند دفنها حكم تغطية قبر المرأة                   

  تغطية القرب بالنسبة للمرأة ما حكمه؟ : س

  . هذا أفضل: ج

  إنزال المرأة في القبر ال يشترط له محرم

 فهل يتربع أحد بالرتول     ،إذا كان املتوىف امرأة وليس هلا أولياء      : س
  يف قربها؟ 

 وقد وضـع    ،ال مانع من ذلك حىت ولو كان هلا أولياء حاضرون         : ج
 يف قربها غـري حمارمهـا مـع         - اهللا عليه وسلم   صلى-إحدى بنات النيب    

   .-صلى اهللا عليه وسلم-وجوده 

                                                
  برقم ) احلج(ومسلم يف ، ظ له واللف) ٧٢٨٨(برقم ) االعتصام بالكتاب والسنة( رواه البخاري يف  )١(

)     ١٣٣٧.(  
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 ويل زوجة أصيبت مبرض وحولت إىل       ،أنا رجل مقطوعة رجلي   : س
 مث نقلت بعـد     ، وكنت معها حىت توفيت    ،أحد املستشفيات يف اململكة   

وفاا إىل املقربة بواسطة سيارة اإلسعاف وبعض العاملني يف املستـشفى       
عهم وعند إنزاهلا إىل القرب أنزهلا أولئك الرجال األجانب إىل القرب           وأنا م 

 هل علي   ، وأنا حمتار يف هذا األمر     ،وحدهم أما أنا فعاجز بسبب رجلي     
إمث يف ذلك؟ وهل يف إنزال املرأة يف قربها من رجال أجانـب شـيء؟               

   )١(.أفيدوين

 وإمنـا  ،مهـا ليس يف إنزال املرأة يف قربها حرج إذا أنزهلا غري حمار  : ج
  . واهللا ويل التوفيق. يشترط احملرم للسفر باملرأة ال إلنزاهلا يف قربها

  حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

   )٢(هل توجيه امليت إىل القبلة من السنة أم من املستحبات ؟: س

 ))الكعبة قبلتكم أحيـاء وأمواتـاً     ((:  حلديث ؛هذا من املشروع  : ج
  . ووجهه إىل القبلةوجيعل على جنبه األمين 

                                                
   .١٤٠ ص، اجلزء الثاين،)كتاب الدعوة(نشرت يف   )١(

   .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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الحظت يف إحدى   : من اخلرطوم يقول يف سؤاله    . ع.م.األخ أ : س
 بعـضها   ،املقابر الواقعة يف بلدي احنراف بعض القبور عن اجتاه القبلـة          

 بل إن بعض القبور اليت مل يدفن فيها أحـد حـىت             ،قدمي وبعضها جديد  
 ذلـك؟   فما هو رأي الشرع يف     ،اآلن يف بعضها احنراف عن جهة القبلة      

  . )١(جزاكم اهللا خرياً

صـلى اهللا   - لقول النيب    ؛املشروع توجيه امليت يف قربه إىل القبلة      : ج
 فالواجب علـى    )٢())إا قبلتكم أحياء وأمواتاً   ((:  يف الكعبة  -عليه وسلم 

 عمـال   ؛ أن يراعوا ذلك   القائمني على حفر القبور وعلى املسلمني عموماً      
  . مني لكل خريوفق اهللا املسل. باحلديث املذكور

  حكم كشف وجه
  الميت إذا وضع في اللحد

     )٣(هل يكشف وجه امليت بعد وضعه يف اللحد ؟: س

 بل يغطى كله إال احملرم فيكشف وجهه ورأسه لقول          ،ال يكشف : ج
   ٍمِرح ملا سئل عن م-صلى اهللا عليه وسلم-النيب 

                                                
 .هـ١٤١٢ربيع اآلخر ، ) الة العربية( نشرت يف  )١(
  ).٢٨٧٤( برقم ٩الوصايا ( رواه أبو داود يف  )٢(
  .ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراءمن   )٣(
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مروا رأسـه   اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال خت       ((: تويف يوم عرفة  
 متفق على صـحته واللفـظ       )١())وال وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً      

   .ملسلم

    )٢(هل جيوز كشف وجه امليت إذا وضع يف اللحد ؟: س  

ال جيوز كشف وجه امليت إذا وضع يف اللحد سواء كان رجال            : ج  
غطـى   فإنه ال ي   حرماً وإمنا الواجب ستره بالكفن إال أن يكون م        ،أو امرأة 

 قال يف حـق الـذي       -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛رأسه وال وجهه  
اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبيه وال ختمروا رأسـه وال           ((: مات حمرماً 

 متفق عليه واللفظ ملسلم، لكـن إذا  )٣())وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً  
  .  ألا عورة؛كان امليت امرأة فإنه خيمر وجهها بكفنها ولو كانت حمرمة

  

                                                
، ) ١٢٦٥(بـرقم   ) اجلنائز(والبخاري يف   ، ) ١٨٥٣(برقم  ) مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف       )١(

 .واللفظ له) ١٢٠٦(برقم ) احلج(ومسلم يف 
     يفه مساحته وقد أجاب علي، بالرياض ) جملة الدعوة( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  )٢(

  .هـ٥/٤/١٤١٨     
  باب ما ) احلج(ومسلم يف ، ) ١٨٥١(باب سنة احملرم إذا مات برقم ) احلج( رواه البخاري يف )٣(

  .  واللفظ له) ١٠٢٦(     يفعل باحملرم إذا مات برقم 
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هل لكشف وجه امليت ووضع احلجر أصل حيث يقولون هذا          : س
   )١(احلنوط؟

  .  وهذا جهل ال أساس له،ليس هلذا أصل: ج

  حكم حل العقد في القبر

  هل حتل العقد يف القرب ؟ : س   

  .-رضي اهللا عنهم- كما فعل الصحابة ،هذا هو األفضل: ج   

  حكم األذان واإلقامة
  يت عند وضعه فيهفي قبر الم

   )٢(ما حكم األذان واإلقامة يف قرب امليت عند وضعه فيه؟: س

   ؛ال ريب أن ذلك بدعة ما أنزل اهللا ا من سلطان: ج

                                                
  . هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(
  . للجامعة اإلسالميةصدرت من مساحته عندما كان رئيساً )٢(
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 وال عـن  -صـلى اهللا عليـه وسـلم   -ألن ذلك مل ينقل عن رسول اهللا   
 كما  ، واخلري كله يف اتباعهم وسلوك سبيلهم      ،-رضي اهللا عنهم  -أصحابه  

والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَِّذين      : حانهقال اهللا سب  
      هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات)صلى اهللا  - وقال النيب    )١

 متفـق   )٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: -عليه وسلم 
مـن عمـل    ((: -عليه الصالة والسالم  - آخر قال     ويف لفظ  ،على صحته 

 يقـول   -صلى اهللا عليه وسلم   - وكان   )٣())عمال ليس عليه أمرنا فهو رد     
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي          ((: يف خطبة اجلمعة  

 )٤())حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعـة ضـاللة   
  . -رضي اهللا عنه-حديث جابر خرجه مسلم يف صحيحه من 

  ما يقال عند دفن الميت

   ِمنها خلَقْناكُم وِفيها نِعيدكُم وِمنها: ما حكم قول: س

                                                
 .١٠٠ سورة التوبة اآلية )١(
  ).١٧١٨(برقم ) األقضية(ومسلم يف ، ) ٢٦٩٧(برقم ) الصلح( رواه البخاري يف )٢(
  ).١٧١٨(برقم ) األقضية( رواه مسلم يف )٣(
 ).٨٦٧(برقم ) اجلمعة( رواه مسلم يف )٤(
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   )٢( عند الدفن ؟)١(نخِرجكُم تارةً أُخرى
  . بسم اهللا واهللا أكرب:  ويقول معه،هذا سنة: ج

  القراءة في تربة القبر
  ميت بدعة منكرة ثم حثوها على كفن ال

إذا مات امليت خذ حفنة من      : ورد يف الترغيب والترهيب   : س     
 مث احثهـا علـى      - ال أذكرها    -تراب قربه واقرأ عليها بعض اآليات       

   )٣(كفنه فلن يعذب يف قربه، ما صحة ذلك أثابكم اهللا؟
 ال جيوز فعلها وال     ، بل هو بدعة منكرة    ،هذا شيء ال أصل له    : ج     
 وإمنـا  ، مل يشرع ذلك ألمته  -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛افائدة منه 

 مث يـدفن يف  ، ويصلي عليـه   ، ويكفن ،املشروع أن يغسل املسلم إذا مات     
 ويشرع ملن حضر الدفن أن يدعو له بعد الفراغ من الدفن            ،مقابر املسلمني 

 كما كان النيب صلى اهللا عليه وسـلم يفعـل           ،باملغفرة والثبات على احلق   
  . وباهللا التوفيق.  ويأمر بهذلك

                                                
 .٥٥اآلية ، سورة طه  )١(
  .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )٢(
  .)٥١ /٢(حممد املسند: مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(نشر يف  )٣(
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  حكم وضع الحصباء
  على القبر ورشه بالماء

   )١(ما حكم وضع احلصباء على القرب ورشه باملاء؟: س

 ويـروى  ، ألنه يثبت التراب وحيفظه؛هذا مستحب إذا تيسر ذلك  : ج
 ويـستحب أن    ، بطحـاء  -صلى اهللا عليه وسلم   -أنه وضع على قرب النيب      
  . تراب ويبقى القرب واضحا معلوما حىت ال ميتهنيرش باملاء حىت يثبت ال

  حكم نقل نصيبة
  قبر قديم إلى قبر حديث

   )٢(هل جيوز نقل نصيبة قرب قدمي إىل قرب حديث؟: س

 ألا عالمـة    ؛الذي يظهر يل من الشرع املطهر أن ذلك ال جيوز         : ج
   إذا رآها الناس احترموه فلم ،على القرب األول

                                                
 .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(

          وتاريخ ) ٤٩٩١( لرئيس اجلامعة اإلسالمية برقم عندما كان نائباً صدرت من مكتب مساحته  إجابة)٢(
  . ش.ق. هـ على استفتاء مقدم من غ٨/٧/١٣٨٧     
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ومل يضعوا عليه قذرا، فنقلها إضاعة حلرمته والقـرب   ومل جيلسوا عليه  يطأوه
 فـإن مل    ، بل ميكن أن جيعل عليه نصيبة أخرى       ،اجلديد ليس بضرورة إليها   

 إذا رفع عن األرض قدر شرب       ،يوجد شيء فال حرج يف بقائه بدون نصيبة       
  . على صفة القرب، واهللا املوفق

  حكم وضع نصيبة واحدة
   الرجلعلى قبر المرأة واثنتين على قبر

 ،يف بعض البالد يوضع نصيبة واحدة للمرأة وللرجـل اثنـتني    : س
   )١(فهل هلذا العمل أساس ولو ملعرفة قرب املرأة من الرجل؟

 وإمنا السنة أن يسوى بينهما يف العمـق         ،ال أعلم هلذا العمل أصال    : ج
  . والدفن ويف ظاهر القرب

  حكم وضع عالمة على القرب

  ى القرب ؟ هل جيوز وضع العالمة عل: س

                                                
  .  هذا السؤال وأربعة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
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ال حرج إذا كانت من حجر أو عظم أو حديد فهذا ال بأس به              : ج  
  .  قرب عثمان بن مظعون-صلى اهللا عليه وسلم-كما علم النيب 

  وضع العالمة على القرب ما حكمها؟ : س

ال بأس بوضع عالمة على القرب ليعرف كحجر أو عظم من غـري             : ج
صـلى اهللا   -د صح النهي من النيب       وق ، ألن األرقام كتابة   ؛كتابة وال أرقام  

 أما وضع حجر على القـرب أو صـبغ   ، عن الكتابة على القرب -عليه وسلم 
 ألنـه   ؛احلجر باألسود أو األصفر حىت يكون عالمة على صاحبه فال يضر          

 علم على قرب عثمان بن مظعـون        -صلى اهللا عليه وسلم   -يروى أن النيب    
  . بعالمة

  حكم وضع أرقام على القبر

 ليتم التعرف   ،بعض املقابر يتم وضع أرقام على سور املقربة       يف  : س
   ما حكم ذلك ؟ ،على أصحاب القبور

 ملا خيشى يف ذلك مـن       ؛الكتابة على القبور منهي عنها وال جتوز      : ج
 فلم يبلغين   ،أما الكتابة على حائط املقربة    . الفتنة لبعض من يكتب على قربه     

 بالكتابة على القبور مـن      شبهاً ألن هلا    ؛فيها شيء واألحوط عندي تركها    
    .واهللا ويل التوفيق. بعض الوجوه
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  ال يشرع وضع سعف
   النخيل والصبار األخضر على القبر

  ما حكم وضع جريدة النخل اخلضراء على قرب امليت ؟ : س    

صـلى اهللا عليـه   - ألن الرسول ؛ ال يشرع ذلك بل هو بدعة   :ج    
أطلعه اهللا سـبحانه علـى عـذاب         إمنا وضع اجلريدة على قربين       -وسلم

 فعلم بذلك عدم جـواز وضـعها     ،أصحاما ومل يضعها على بقية القبور     
من عمل عمال لـيس     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ،على القبور 

  .  أخرجه مسلم يف صحيحه)١())عليه أمرنا فهو رد

من أحدث يف أمرنا هذا ما لـيس        (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -وقوله  
وهكذا ال جتوز الكتابة على القبور وال       .  متفق على صحته   )٢())ه فهو رد  من

 :-صلى اهللا عليه وسـلم - وألنه ؛وضع الزهور عليها للحديثني املذكورين 
  . ))ى عن جتصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها((

  

  
                                                

  ).١٧١٨(برقم ) األقضية( رواه مسلم يف )١(
  ).١٧١٨(برقم ) األقضية(ومسلم يف ، ) ٢٦٧٩(برقم ) الصلح( رواه اإلمام البخاري يف )٢(
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 ما حكم وضع سعف النخيل والصبار األخضر علـى قـرب            :س  
   )١(ت ؟املي

 وضع اجلريدتني علـى     -صلى اهللا عليه وسلم   - والنيب   ، ال جيوز  :ج  
 وهـذا خـاص     ،-عليه الصالة والـسالم   -قرب ناس معذبني أُطلع عليهم      

 فال جيوز أن يوضع على القبور ال جريـد          ،- صلى اهللا عليه وسلم    -بالنيب
  . وباهللا التوفيق. النخل وال غريه من الشجر

  من بدع الدفن

 عند  )يس(ن امليت يقرأ بعض الناس من املصحف سورة          بعد دف  :س
 ويـزرع سـطح القـرب       ، ويضعون غرسا على القرب مثل الصبار      ،القرب

 وضـع   -صلى اهللا عليه وسـلم    -بالشعري أو القمح حبجة أن الرسول       
   )٢( ما حكم ذلك ؟،ذلك على قربين من أصحابه

قرب بعد  وال غريها من القرآن على ال     ) يس( ال تشرع قراءة سورة      :ج
   وال تشرع القراءة يف،الدفن وال عند الدفن

                                                
 ).٢/٣٧( حممد املسند: مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(نشر يف   )١(
  .  من هذا اموع٤٠٧ص) اجلزء اخلامس( سبق نشرها يف  )٢(
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 مل يفعـل ذلـك وال خلفـاؤه       -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛القبور
 ، بل كل ذلك بدعة    ، كما ال يشرع األذان وال اإلقامة يف القرب        ،الراشدون

مـن عمـل    (( : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد صح عن رسول اهللا      
  .  خرجه اإلمام مسلم يف صحيحه)١())ا فهو ردعمال ليس عليه أمرن

 وال ، ال الصبار وال غـريه ،وهكذا ال يشرع غرس الشجر على القبور    
 -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن الرسول    ؛زرعها بشعري أو حنطة أو غري ذلك      

أما ما  . -رضي اهللا عنهم  -مل يفعل ذلك يف القبور وال خلفاؤه الراشدون         
طلعه اهللا على عذاما من غرس اجلريـدة فهـذا          فعله مع القربين اللذين أ    

 ألنه مل يفعـل ذلـك مـع         ؛ وبالقربين -صلى اهللا عليه وسلم   -خاص به   
 ؛ وليس للمسلمني أن حيدثوا شيئا مـن القربـات مل يـشرعه اهللا          ،غريمها

أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمـن   :للحديث املذكور، ولقول اهللا سبحانه   
  . وباهللا التوفيق. )٢(لَم يأْذَنْ ِبِه اللَّه اآليةالديِن ما 

  

                                                
  باب ) األقضية(ومسلم  يف ، )  ـ الفتح٣٥٥/ ٤(باب النجش ) البيوع( رواه البخاري معلقاً يف )١(

  ). ١٧١٨(     نقض األحكام الباطلة برقم 
 .٢١اآلية ،  سورة الشورى )٢(
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  الشجرة النابتة على القبر
  ليست دليال على صالح صاحب القبر

 أالحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قرب ما يصف             :س
 هـل لنبـات     ،صاحب القرب بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا        

   )١( ؟األشجار على القبور شيء من العالقة

 وليس نبات الشجر واحلشيش على القبـور دلـيال          ، ال أصل هلذا   :ج
 والشجر ينبـت علـى قبـور        ، بل ذلك ظن باطل    ،على صالح أصحاا  

 فينبغي عدم االغترار بقول من      ،الصاحلني والطاحلني وال خيتص بالصاحلني    
  .  واهللا املستعان،يزعم خالف ذلك من املنحرفني وأصحاب العقائد الباطلة

  م الدعاء للميت بعد الدفنحك

 أرى بعض الناس    :من الطائف يقول يف سؤاله    . ع. ع.  األخ أ  :س
 فهل هذا جـائز ؟ وهـل        ،يقفون عند القرب بعد دفن امليت ويدعون له       

هناك دعاء مشروع يقال بعد االنتهاء من الدفن ؟ وهل هو مجاعي كأن             
  يدعو شخص

                                                
  .  من هذا اموع٣٨٠ص ) اجلزء الرابع( سبق نشرها يف )١(
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 وحده ؟ أفتونـا     ويؤمن الباقون على دعائه ؟ أم أن كل شخص يدعو          
)١(جزاكم اهللا خرياً

.   

 علـى   -صلى اهللا عليه وسـلم    - قد دلت السنة الثابتة عن الرسول        :ج
 إذا  -صلى اهللا عليه وسـلم    - فقد كان النيب     ،شرعية الدعاء للميت بعد الدفن    

استغفروا ألخيكم واسـألوا اهللا لـه       (( :فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال      
 وال حرج يف أن يدعو واحد ويؤمن السامعون أو          )٢())التثبيت فإنه اآلن يسأل   

  . واهللا ويل التوفيق. يدعو كل واحد بنفسه للميت
 فهل هذا األمـر     ، ورد يف احلديث األمر بالدعاء للميت بعد دفنه        :س

للوجوب أو هو سنة ؟ وقد الحظنا أن الناس تركوا هذه الـسنة أو هـذا                
   )٣( يف ذلك ؟ فما هو توجيه مساحتكم،الواجب بعد دفن امليت

 ألن  ؛ الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات واملغفرة سنة وليس بواجـب          :ج
:  كان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقـال          -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

  .  واهللا املوفق))استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل((

                                                
   . هـ١٤١٣يف ربيع اآلخر ) الة العربية(نشر يف  )١(
  ).٣٢٢١(برقم ) اجلنائز(رواه أبو داود يف )٢(

   .)الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  )٣(
  
   
  



  

 - ٢٠٦ -

  الدعاء للميت بالتثبيت
  لدفن يكون بعد الفراغ من ا

   )١( التثبيت للميت مىت يكون أثناء الدفن أو بعده ؟:س

 -عليه الصالة والـسالم   - ألن النيب    ؛ يكون بعد الفراغ من الدفن     :ج
استغفروا ألخيكم واسألوا   ((: كان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال        

 بسم اهللا وعلى ملـة      : أما عند الدفن فيقول    )٢())له التثبيت فإنه اآلن يسأل    
  . ول اهللارس

  التلقين بعد الدفن بدعة

   ما حكم التلقني بعد الدفن ؟ :س

 فال يلقن بعد املوت وقـد ورد يف ذلـك           ، بدعة وليس له أصل    :ج
  .  وإمنا التلقني يكون قبل املوت،أحاديث موضوعة ليس هلا أصل

  

  
                                                

  . ال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء هذا السؤ)١(
  .٢٠٥ سبق خترجيه يف ص )٢(



  

 - ٢٠٧ -

  شبهة في التلقين بعد الدفن والجواب عليها

 يسمع قرع النعال فإنـه    إذا كان امليت  ( : ما رأيكم فيمن يقول    :س
  ؟ ) يسمع التلقني

 ومساع قرع النعال ال     ، األمور ليست بالقياس وإمنا العبادة توقيفية      :ج
 وامليت إذا مات انتقل من الدنيا دار العمل وختم علـى            ،ينفعه وال يضره  

  . عمله وانتقل إىل دار اجلزاء

  حكم الصدقة عن الميت ساعة الدفن

عة الدفن وقراءة القرآن بـاألجرة       الصدقات على امليت سا    :س  
   )١(حالل أم حرام ؟

 ألن ذلك مل    ؛ ال تشرع الصدقة عن امليت حني املوت       ، احلمد هللا  :ج  
 ولكن إذا تصدق    ، والعبادات توقيفية  ،يرد يف الشرع يف هذه احلالة اخلاصة      

 بل ذلك قربة وفيه أجر للمتـصدق   ،عنه بدون تقيد بساعة املوت فال بأس      
يف احلديث الصحيح أن امرأة توفيت فقال ابنها يا رسول اهللا            ملا   ؛وللميت

  : - صلى اهللا عليه وسلم-أهلا أجر إن تصدقت عنها ؟ فقال النيب
                                                

   . من ضمن أسئلة مهمة موجهة إىل مساحته يف جملسه)١(
  



  

 - ٢٠٨ -

وقد أمجع أهل العلم على انتفاع امليت بالصدقة والـدعاء،           .)١()نعم(
 ألن ذلك مل يرد     ؛وأما القراءة باألجرة فال جتوز سواء كانت حلي أو مليت         

وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أنه ال يعلم نزاعا بـني        . ملطهريف الشرع ا  
  . أهل العلم يف حترمي أخذ األجرة على تالوة القرآن

 )٢())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهـو رد        ((ويف احلديث الصحيح    
 مردود، وهكذا القراءة للموتى وغريهم ولو بدون أجرة ليس هلا أصل            :أي

  . يف الشرع يعتمد عليه

  فضل رفع القبر عن األرض شبرا ونحوهاأل

 نرى كثريا من الناس عند دفن امليت يرفعونه أكثر مـن شـرب              :س
 إن ذلك وقاية له من السيل، كذلك أراهم يزيـدون           :وإذا يتهم قالوا  

 كذلك يرشـون  ،حصباء فوق القرب بعد الدفن زيادة على ترابه األصلي  
   )٣(عليه ماء، فما حكم ما يفعلون ؟

                                                
  باب وصول ) الزكاة(ومسلم يف ، ) ١٣٨٨(باب موت الفجأة برقم ) اجلنائز( رواه البخاري يف )١(

  ).١٠٠٤(يت برقم     ثواب الصدقة عن امل
  ٢٠٣ سبق خترجيه ص  )٢(
   .)١(شريط رقم) نور على الدرب( من برنامج )٣(
  



  

 - ٢٠٩ -

  وإذا زاد يـسرياً    ، األفضل شـرب وحنـوه     ،كل هذا ال بأس به     :ج   
 حىت ال   ، حىت تعلم القبور وتعرف    ؛باحلصباء أو حنوها فاألمر سهل يف هذا      

 وجعلوا عليه حصباء ورشوه باملاء حىت يثبت ـا  ،متتهن؛ وإذا دفنوه بترابه  
  .  لترابه وبقاء له ألن فيه حفظاً؛ فكل هذا ال بأس به،التراب

   )١( يكون ارتفاع القرب عن األرض ؟ أي حد:س

 مل  -صلى اهللا عليه وسـلم    - وقرب النيب    ، املشروع شرب أو ما حوله     :ج
صلى اهللا عليه   - ملا ثبت عن النيب      ؛ أما رفعه كثريا فال جيوز     ،يرفع إال شربا  

ال تدع صورة إال طمستها وال      ((: -رضي اهللا عنه  - أنه قال لعلي     -وسلم
  .  أخرجه مسلم يف صحيحه)٢())قربا مشرفا إال سويته

  حكم الوعظ عند القرب

  )٣( ما حكم املوعظة عند القرب ؟ :س

                                                
   . من ضمن مذكرة  لسماحته مجع فيها فوائد يف خمتلف العلوم)١(
 ).٢٠٣١(برقم ) اجلنائز(والنسائي يف ، ) ٩٦٩(برقم ) اجلنائز(رواه مسلم يف ) ٢(
   .معية اخلريية بشقراءمن ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجل )٣ (
 
   



  

 - ٢١٠ -

 وقد فعلـها    ، ال بأس بذلك عند القرب قبل الدفن وليست بدعة         :ج   
- كما يف حديث علي والرباء بن عـازب          -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

  . -رضي اهللا عنهما

هل يوجد دليل علـى      :من الزلفي يقول يف سؤاله    . م.  األخ ع  :س
 ألن بعض الناس ينكرون ذلـك ؟ نرجـو        ؛مشروعية الوعظ عند القرب   

   )١(. أعظم اهللا لكم األجر واملثوبة،إفادتنا

 غري مرة أنـه وعـظ       -صلى اهللا عليه وسلم   - لقد ثبت عن النيب      :ج
 وبذلك يعلم أن الوعظ عند القرب أمر        ،الناس عند القرب وهم ينتظرون الدفن     

 ملا يف ذلك مـن التـذكري   ؛-صلى اهللا عليه وسلم- النيب مشروع قد فعله 
 واحلث على االستعداد    ، وغري ذلك من أمور اآلخرة     ،باملوت واجلنة والنار  

   .واهللا ويل التوفيق. للقاء اهللا

  

                                                
   . هـ١٤١٧يف العدد مجادى األوىل ) ١٥٦٠(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف )١(
  



  

 - ٢١١ -

  ال حرج في جلب الماء البارد للشرب عند القبر

 فضيلة مفيت عام اململكة عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـاز حفظـه اهللا              
   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد. وأطال يف عمره

 وذهبـوا بـه إىل      ،ه حار و لقد تويف شخص يف يوم ج      :لدي سؤال 
 وقام شخص وجلـب     ، وقد تعبوا من اجلو احلار     ،املقربة لدفنه رمحه اهللا   

 هذا ال   : وقال بعضهم  ، من أجل أن يشربوا منه بعد تعبهم       هلم ماء بارداً  
فضيلة الشيخ هل هذا العمل فيه شيء       .  هذه بدعة  :هموقال بعض . جيوز

  )١(.ع. ع. أ.  ع- واهللا حيفظكم ويرعاكم،؟ أفيدونا أفادكم اهللا

   : وبعد، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

.  بل ذلك من اإلحسان واملساعدة على اخلـري        ،ال حرج يف ما ذكرمت    
  . وفق اهللا اجلميع

  عوديةمفيت عام اململكة العربية الس
  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز

                                                
   . هـ١٢/٦/١٤١٨يف ) ش٧٤٣/١( صدر من مكتب مساحته برقم )١(
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  يقدم األفضل إلى القبلة
   )١( كيف جيعل االثنان يف القرب الواحد ؟:س
 كل واحد منـهما  ، يقدم أفضلهما إىل القبلة مث جيعل املفضول يليه    :ج

 وإن دعت احلاجة إىل دفن ثالث معهما        ، إىل القبلة  على جنبه األمين موجهاً   
 أنه أمر يوم أحد أن يـدفن        -صلى اهللا عليه وسلم   - ملا ثبت عنه     ؛فال بأس 

  .  إىل القبلة وأمر أن يقدم األكثر قرآناً،االثنان والثالثة يف قرب واحد
  حكم دفن المرأة والرجل في قبر واحد

   هل جيوز دفن املرأة والرجل يف قرب واحد ؟ :س
 ال حرج يف ذلك إذا دعت احلاجة ككثرة املـوتى يف القتـل أو               :ج
  . نبالطاعو

  حكم تخصيص بعض أجزاء المقبرة للنساء

 وبعضها للرجال   ، هل جيوز ختصيص بعض أجزاء املقربة للنساء       :س
  حىت يكون أدعى ملعرفة أهل القبور ؟ 

                                                
  .  هذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
  



  

 - ٢١٣ -

 ملا  ؛ وإمنا املشروع أن تكون املقربة للجميع      ، ال أعلم هلذا أصالً    :ج   
ليـه   وألن هذا العمل هـو الـذي درج ع  ،يف ذلك من التسهيل والتيسري    

 ، إىل يومنا هذا فيمـا نعلـم       -صلى اهللا عليه وسلم   -املسلمون من عصره    
صـلى اهللا عليـه     - بني الرجال والنساء يف عهـده        وكان البقيع مشتركاً  

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - واخلري كله يف السري على منهاجه        ،-وسلم
  .  ومن سلك سبيلهم بإحسان،-رضي اهللا عنهم-وصحابته

  يجوز الدفن ليالً

   )١( ؟هل جيوز دفن امليت ليالً :س

 فقـد  ، جيوز ذلك إذا متكن أهله من تغسيله وتكفينه والصالة عليه   :ج
 - ودفن هو لـيالً    ، بعض األموات ليال   -صلى اهللا عليه وسلم   -دفن النيب   

 ؛ وهكذا الصديق وعمر وعثمان كلهم دفنوا لـيالً        ،-صلى اهللا عليه وسلم   
  .  األمور املشروعة إذا توفرتفعلم بذلك جواز الدفن ليالً

 من النهي عن الـدفن يف  -صلى اهللا عليه وسلم -أما ما جاء عن النيب      
  الليل فذلك حممول عند أهل العلم على ما إذا كان الدفن يف الليل يفضي 

                                                
 . على استفتاء شخصياحته جواباًصدرت من مكتب مس )١(



  

 - ٢١٤ -

 وهلذا ثبت يف صحيح مسلم عن جابر        ؛إىل عدم أداء الواجب يف حق امليت      
 زجـر أن  -هللا عليه وسلم  صلى ا - أن النيب    -رضي اهللا عنهم  -بن عبد اهللا    

يقرب الرجل بالليل حىت يصلى عليه فدل ذلك على أن امليت إذا صلي عليه              
  . واهللا ويل التوفيق. جاز دفنه ليال

   )١( هل الدفن يف النهار أفضل من الليل ؟:س

 جيوز الدفن يف الليل أو النهار حسب التيسري باسـتثناء الـثالث             :ج
 عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن         ساعات اليت ى النيب صلى اهللا     

موتانا كما جاء يف حديث عقبة بن عامر وهذه الـثالث عنـد طلـوع               
   .الشمس وعند غروا وعند قيامها حىت تزول

  األوقات التي ينهى عن الدفن فيها

   )٢( هل هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها ؟:س

ثالث ( :ه قال  أن -رضي اهللا عنه  - ثبت من حديث عقبة بن عامر        :ج
 ينهانا أن نصلي فـيهن      -صلى اهللا عليه وسلم   -ساعات كان رسول اهللا     

  وأن نقرب فيهن موتانا حني تطلع الشمس 
                                                

   .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(

  .  على استفتاء شخصي صدرت من مكتب مساحته جواباً)٢(
 



  

 - ٢١٥ -

بازغة حىت ترتفع وحني يقوم قائم الظهرية حىت تزول الـشمس وحـني             
 أخرجه مسلم يف صحيحه، فهذه األوقـات        )١()تضيف الشمس للغروب  

  . ها وال يدفن فيهاالثالثة ال يصلى على امليت في

  ال يختلف الدفن في مكة عن غيرها

 هل خيتلف الدفن يف مكة عن أي بلد آخر ؟ وهل فيه زيـادة               :س
   )٢(حسنات ودرجات للميت ؟

 فالـدفن يف مجيـع البلـدان     ، ال خيتلف الدفن يف مكة عن غريها       :ج
 ويلحد له يف اجلانب     ، وهو أن حيفر للميت قدر نصف قامة الرجل        ،واحد
 ، مث يوضع عليه اللنب وتسد املنافذ بالطني       ، ويوضع على جنبه األمين    ،يالقبل

، -صلى اهللا عليه وسـلم    -مث يهال عليه التراب، كما فعل الصحابة بالنيب         
  إذا أنا مت( :-رضي اهللا عنه-ومن هذا قول سعد بن أيب وقاص 

                                                
  ، ) ٨٣١(باب األوقات اليت نهي عن الصالة فيها برقم ) صالة املسافرين وقصرها(رواه مسلم يف  )١(

  ).  ٢٠١٣(باب الساعات اليت نهي عن إقبار امليت فيهن برقم ) زاجلنائ(    والنسائي يف 
   . هـ٢٤/١٢/١٤١٨أجاب عليه مساحته يف ) جملة الدعوة(  استفتاء مقدم من )٢(
  
 



  

 - ٢١٦ -

ى اهللا  صل- كما صنع برسول اهللا       وانصبوا علي اللنب نصباً    فأحلدوا يل حلداً  
والسنة أن يدفن اإلنـسان يف      .  أخرجه مسلم يف صحيحه    )١()-عليه وسلم 

صلى اهللا  - كما فعل أصحاب النيب      ، وال ينقل إىل مكة وال إىل غريها       ،بلده
 وبعضهم  ، وبعضهم مات بالشام   ، فإن بعضهم مات بالكوفة    ،-عليه وسلم 

 ، املدينة  ومل ينقلوا إىل مكة وإىل     ، وبعضهم مات يف غريها    ،مات يف البصرة  
  . -رضي اهللا عنهم-ومل يوصوا بذلك 

 ، أن املعول يف ذلك على العمل ال على األمـاكن          :والسبب يف ذلك  
ولـو  .  ملا يف النقل من املشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلـك       وأيضاً

 ولـو فعـل   ،-صلى اهللا عليه وسلم-كان النقل مشروعا ألوصى به النيب  
 ، ألم قد نقلـوا سـنته      ؛ وبينوه -مرضي اهللا عنه  -ذلك لنقله الصحابة    

 ، وأفعالـه -صلى اهللا عليه وسلم-وأوضحوا ما شرع اهللا لعباده من أقواله      
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -واخلري كله يف اتباع رسول اهللا       . وتقريراته

لَقَد كَانَ لَكُم    :-عز وجل - كما قال اهللا     -رضي اهللا عنهم  -وأصحابه  
والـساِبقُونَ الْـأَولُونَ ِمـن      : وقال سـبحانه   )٢(ِفيِهم أُسوةٌ حسنةٌ  

 اِجِرينهالْم  

                                                
  ، ) ١٤٥٣(مسند سعد بن أيب وقاص برقم ) مسند العشرة املبشرين باجلنة( رواه اإلمام أمحد يف )١(

  ).٩٦٦(لحد ونصب على امليت برقم باب يف ال) اجلنائز(     ومسلم يف 
  .٦اآلية ،  سورة املمتحنة )٢(
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           ـدأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو
فَـوز  لَهم جناٍت تجِري تحتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيهـا أَبـدا ذَِلـك الْ             

ِظيمالْع)واهللا ويل التوفيق)١  .  

  السنة أن يدفن الميت
   في البلد اإلسالمي الذي مات فيه

 مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز املفيت العام للمملكـة        :س
 حفظه اهللا وأمد يف عمره ونفع       ،العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء     

  . به اإلسالم واملسلمني

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهال

 نعرضـها   ،فما توجيهكم وإرشادكم حفظكم اهللا حول مسألتنا هذه       
 هنـا يف    ، مصري اجلنـسية   -. ع. ع.  حيث تويف ابن أخينا ع     ،عليكم

وقد كان وحيد أهله وأسرته يعوهلم ويـسعى        . اململكة غفر اهللا له ورمحه    
ونا من نساء وأطفال وأيتام يف       فأصبح بيته اآلن متك    ،بطلب الرزق له وهلم   

 وقد طلبوا ترحيل جثمانـه      ،أحوج ما يكونون للمساعدة والبذل والعطاء     
  إليهم يف مصر، فلما بلغ كفيله 

                                                
  .١٠٠اآلية ،  سورة التوبة  )١(
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أم طلبوا ترحيله وعلم حرصهم استعد بكل ما يتطلبه ترحيله من           
 ألننا مسعنـا    ؛فما توجيه مساحتكم أيدكم اهللا يف هذا العمل       . لوازم مادية 

 وتكـون   ،ناصحني أشاروا بأن يدفن يف البلدة اليت تويف فيهـا         بعض ال 
األموال اليت ستنفق لترحيله تصرف ألهله وأبنائه األيتام يتوسعون ـا           

   )١(.ويسدون ا حاجتهم ؟ أفيدونا مأجورين

   : وبعد، وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته:ج

يف فيـه أوىل     فدفنه يف البلد الذي تـو      ،املذكور تويف يف بلد إسالمي    
 نقـل  -رضي اهللا عنهم-وأوفق يف السنة، ومل يبلغنا أن أحدا من الصحابة     

من بلد الغربة الذي مات فيه إىل املدينة أو غريهـا، ويف هـذه القـضية                
والسالم .  وهي توفري النفقة ألهله وأوالده وفق اهللا اجلميع        ،مصلحة أخرى 

  . عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  الكافر ال يدفن في
  الجزيرة العربية بل ينقل إلى غيرها 

 وهذا يـسبب    ، وطلب أهله نقله   ، إذا كان امليت عامال وافدا     :س
   ،إزالة أحشائه وحتنيطه ووضعه يف تابوت

                                                
   . هـ٨/٤/١٤١٩ صدرت من مكتب مساحته يف )١(
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 فهل يقربه كفيله حيـث مـات وال         ،وتكليف كفيله مبالغ باهظة   
   )١(يلتفت إىل طلب أهله ؟

ا ويـدفن    إذا كان مسلم   ، املشروع دفن العامل وغريه حيث مات      :ج
يف مقابر املسلمني وال جيوز نقله إذا كان نقله يترتب عليه ما ذكـر مـن                

إال أن يكون نقله يترتب عليه أمـور        .  ألن املسلم حمترم حيا وميتا     ؛التمثيل
شرعية تفوت بعدم نقله فال بأس بنقله إذا كان ال يترتب على ذلك متثيـل      

 كان كافرا فإنه ال يدفن       أما العامل إذا   .به من إزالة أحشائه أو شيء منها      
صلى اهللا  - ألن النيب    ؛يف اجلزيرة العربية بل ينقل إىل غريها إذا أمكن ذلك         

ال جيتمـع  (( : أوصى بإخراج الكفار من هذه اجلزيرة وقـال -عليه وسلم 
  .  واهللا ويل التوفيق)٢())فيها دينان

  حكم تنفيذ وصية الميت
  بدفنه في بلد غير الذي مات فيه

   هل،امليت بنقله إىل بلد ليدفن فيه إذا أوصى :س

                                                
  . هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
  ).١٦٥١(بـرقم   ) اجلامع(ومالك يف   ، ) ٢٥٨٢٠(برقم  ) باقي مسند األنصار  ( رواه اإلمام أمحد يف       )٢(
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  تنفذ وصيته ؟       
 فإذا مات يف بلد مسلم فيـدفن  ،تنفيذ الوصية هنا ليس بالزم   :  ج    

  . فيه واحلمد هللا
 بعـض النـاس     :من الرياض يقول يف سؤاله    . ع. م.  األخ ع  :س

 وقبـل   ،وخاصة من كبار السن يكون مقيما يف الرياض إقامة دائمـة          
 وقد يبعد هذا املكان عن الريـاض        ،بدفنه يف مسقط رأسه   وفاته يوصي   

 وبعضهم يصلى عليه يف الرياض ويف املكـان         ،أكثر من مائة كيلو متر    
 وهل يلزم الورثـة الوفـاء       ، فهل هذا موافق للشرع    ،الذي سيدفن فيه  
   .)١(ذه الوصية ؟

 وال  ، املشروع دفنه يف بلده اليت مات فيها إذا كانت بلدا إسالمية           :ج
 لعدم  ؛ وال يلزم الورثة تنفيذ وصية من أوصى بنقله        ،شرع نقله إىل غريها   ي

 وملـا يف  ، وألن ذلك خيالف ما درج عليه سلف األمـة ؛الدليل على ذلك  
  . واهللا ويل التوفيق. ذلك من الكلفة

  حكم البناء على القبور

   الحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة:س

                                                
   .)الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
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 مع كتابة اسم امليت     متر عرضاً  يف نصف    باألمسنت بقدر متر طوالً   
..) اللهم ارحم فـالن بـن فـالن       (عليها وتاريخ وفاته وبعض اجلمل      

  .)١( فما حكم مثل هذا العمل ؟،وهكذا

 وال جتوز الكتابـة     ، ال جيوز البناء على القبور ال بصبة وال بغريها         :ج
ا  من النهي عن البناء عليه     -صلى اهللا عليه وسلم   - ملا ثبت عن النيب      ؛عليها

رضي اهللا  - من حديث جابر     -رمحه اهللا - فقد روى مسلم     ،والكتابة عليها 
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القـرب وأن            (( : قال -عنه

 : وخرجه الترمذي وغريه بإسناد صحيح وزاد      )٢())يقعد عليه وأن يبىن عليه    
 ؛ وألن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجـب منعـه          )٣())وأن يكتب عليه  ((

وألن الكتابة رمبا أفضت إىل عواقب وخيمة من الغلو وغريه من احملظورات            
 وإمنا يعاد تراب القرب عليه ويرفع قدر شرب تقريبا حىت يعرف أنه             ،الشرعية

   هذه هي السنة يف ،قرب

                                                
  ص ) اجلزء الرابع(وسبق نشرها يف ،  هـ ٢٢/٧/١٤٠٤يف ) ٩٣٩( العدد )جملة الدعوة( نشرت يف )١(

 .  من هذا اموع٣٢٩    
  ) ٩٧٠(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٣٧٣٦(برقم ) املكثرينباقي مسند ( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(

 .     واللفظ له
  وأبو داود ، ) ٢٠٠٠(برقم ) اجلنائز(والنسائي يف ، ) ١٠٥٢(برقم ) اجلنائز(رواه الترمذي يف ) ٣(

 ).٣٢٢٥(برقم ) اجلنائز(     يف 
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- وأصـحابه    -صلى اهللا عليه وسـلم    -القبور اليت درج عليها رسول اهللا     
اجد عليها وال كسوا وال وضـع        وال جيوز اختاذ املس    ،-رضي اهللا عنهم  

لعـن اهللا اليهـود     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛القباب عليها 
  .  متفق على صحته)١())والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 :وملا روى مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهللا البجلـي قـال             
 :مـس يقـول    قبل أن ميوت خب    -صلى اهللا عليه وسلم   -مسعت رسول اهللا    

 مـن    ولو كنت متخذاً    كما اختذ إبراهيم خليالً    إن اهللا قد اختذين خليالً    ((
 أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون         الختذت أبا بكر خليالً    أميت خليالً 

قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم           
  .  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية)٢())عن ذلك

ونسأل اهللا أن يوفق املسلمني للتمسك بسنة نبـيهم عليـه الـصالة             
  .  إنه مسيع قريب، واحلذر مما خيالفها، والثبات عليها،والسالم

  

                                                
ـ      ) مسند بين هاشم  ( رواه اإلمام أمحد يف      )١(         والبخـاري يف   ، ) ١٨٨٧(رقم  مسند عبداهللا بن عبـاس ب
  املساجد (ومسلم يف ، ) ١٣٩٠(باب ما جاء يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم برقم ) اجلنائز(

 ).٥٢٩(باب النهي عن بناء املساجد على القبور برقم )      ومواضع الصالة
 ).٥٣٢(لى القبور برقم باب النهي عن بناء املساجد ع) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف )٢(
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  الكيفية الشرعية لترميم القبر إذا تهدم

 فماذا أفعل ـا ؟  ، وأريد إعادة حفره وبنائه وفيه عظام      ، قرب دم  :س
  )١(مسنت أو الطوب واإلمسنت ؟ وهل جيوز بناء القرب باحلصى واإل

 ويسوى ظاهره كسائر القبور حىت      ، إذا دم القرب يعاد إليه التراب      :ج
صلى اهللا عليـه  - ملا ثبت عن النيب ؛ أما بناؤه وجتصيصه فال جيوز   ،ال ميتهن 
 : قال -رضي اهللا عنهما  - من حديث جابر بن عبد اهللا األنصاري         ،-وسلم

 وسلم أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن         ى رسول اهللا صلى اهللا عليه     ((
 وألن جتصيصه والبناء عليـه مـن        ؛ رواه مسلم يف صحيحه    )٢())يبىن عليه 

 ملا  ، كما وقع ذلك لكثري من الناس      ،أسباب الغلو فيه ودعائه من دون اهللا      
 اختذها الناس أربابا مـن      ،عظِّمت قبورهم وبنيت عليها القباب واملساجد     

 كمـا   ، وطلب املدد منها   ، والتربك ا  ،باالستغاثة ا  و ، بدعائها ،دون اهللا 
  يفعل 

                                                
  اجلزء ( هـ، وسبق نشره يف ١٨/٣/١٤١٧ بإمالء مساحته يف ،)صحيفة املسلمون(من ضمن أسئلة )١(

  .  من هذا اموع٤٤٥ص ) التاسع    

 .٢٢١ سبق خترجيه يف ص )٢(
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 وهلذا ثبت عن    ،ذلك كثري من الناس عند قرب احلسني وقرب البدوي وغريمها         
لعن اهللا اليهود والنـصارى     (( : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

 ويف الصحيحني أيضا    ، متفق على صحته   )١())اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   
صـلى اهللا   - أما ذكرتا للنيب     -رضي اهللا عنهما  -عن أم سلمة وأم حبيبة      

 - فقـال  ، كنيسة رأتاها يف أرض احلبشة وما فيها من الصور         -عليه وسلم 
أولئك إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا علـى         (( :-صلى اهللا عليه وسلم   

 )٢()) مث صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عنـد اهللا           قربه مسجداً 
 عـن   -رضي اهللا عنه  -ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد اهللا البجلي          

 كما  إن اهللا تعاىل قد اختذين خليالً     (( : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  
  الختذت أبا بكر خليالً     من أميت خليالً    ولو كنت متخذاً   اختذ إبراهيم خليالً  

صاحليهم مـساجد   أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم و         
   واألحاديث)٣())أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك

                                                
 .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص  )١(
        ومـسلم يف  ، واللفـظ لـه     ) ١٣١٤(باب بناء املسجد على القرب برقم       ) اجلنائز( رواه البخاري يف     )٢(
          والنـسائي يف  ، ) ٥٢٨(باب النهي عن بناء املساجد علـى القبـور بـرقم            ) املساجد ومواضع الصالة  (
 ).٧٠٤(باب النهي عن اختاذ املساجد على القبور برقم ) املساجد(
  .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص  )٣(
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  .  يف هذا املعىن كثرية

فالواجب على مجيع املسلمني من حكومات وشعوب أن يتقوا اهللا              
 وأن حيذروا من الغلو يف القبور والبناء عليها واختـاذ املـساجد             ،سبحانه
 وحذرا مـن    ، وطاعة له  -هللا عليه وسلم  صلى ا - عمال بنهي النيب     ؛عليها

 فإن ذلك وسيلة إىل الغلو يف األموات ودعائهم واالستغاثة م           ،مغبة ذلك 
 وهذا هو الشرك األكرب الذي كان يفعلـه كفـار           ،وطلبهم املدد والعون  

قريش وغريهم من العرب والعجم حىت أزال اهللا ذلك من هـذه اجلزيـرة            
رضـي اهللا  - وجهاده وجهاد أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم-بدعوة النيب  

 وجهاد من تبعهم بإحسان من أئمة اهلدى ودعاة التوحيد جعلنـا            -عنهم
   . واهللا ويل التوفيق،اهللا منهم
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  )١(ال يجوز دفن الميت في المسجد

ـ  :من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم            . ع.  هـ
  . سلمه اهللا آمني. م. م

  .رمحة اهللا وبركاتهسالم عليكم و

 فإشارة إىل رسالتك الكرمية املتضمنة طلب بعـض الكتـب           :أما بعد 
 ويسرنا  ، نشكر لك اهتمامك وغريتك    ،واإلجابة عن السؤال الذي ذكرته    

 والعقيدة الواسطية شرح حممد     ،حتقيق رغبتك بإرسال نسخة من زاد املعاد      
 ، وفـتح ايـد    ،ة والقاعدة اجلليلة لشيخ اإلسالم ابن تيمي      ،خليل اهلراس 

أما بالنسبة للسؤال فالواجب منع الدفن يف       . وشرح الطحاوية البن أيب العز    
 وأن يستعان يف ذلك     ، وإزالة ما أعده الشخص املذكور ليدفن فيه       ،املسجد

صلى - لقول النيب    ؛باهللا مث بأهل العلم حىت يقنع الرجل بأن عمله ال جيوز          
النصارى اختـذوا قبـور أنبيـائهم       لعن اهللا اليهود و   (( :-اهللا عليه وسلم  

  متفق على صحته من حديث )٢())مساجد

                                                
   . هـ١٤/٨/١٤١٢ يف ١٩٨٨/١ رسالة جوابية بعثها مساحته برقم )١(
  .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص  )٢(
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أال إن  (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - ولقول النيب    ،-رضي اهللا عنها  -عائشة  
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فـال            

 أخرجـه مـسلم يف      )١())تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن ذلـك       
 ويف  ،-رضي اهللا عنـه   -من حديث جندب بن عبد اهللا البجلي        صحيحه  

رضـي  - أن أم سلمة وأم حبيبة       -رضي اهللا عنها  -الصحيحني عن عائشة    
 كنيسة رأتاهـا يف أرض      -صلى اهللا عليه وسلم   - ذكرتا للنيب    -اهللا عنهما 

أولئـك إذا   (( :-عليه الصالة والسالم  - فقال   ،احلبشة وما فيها من الصور    
 وصوروا فيه تلك الـصور    ل الصاحل بنوا على قربه مسجداً     مات فيهم الرج  

فهذه األحاديث وما جـاء يف معناهـا          .)٢())أولئك شرار اخللق عند اهللا    
 ؛ ووضع القبور يف املساجد    ،كلها تدل على حترمي بناء املساجد على القبور       

ألن ذلك من وسائل الشرك األكرب، ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبـد    
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أن         (( : قال - عنهما رضي اهللا -اهللا  

  . )٣())جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه

وما ذلك إال أن البناء على القبور وجتصيصها ووضع الستور عليهـا            
  والصالة عندها وبناء املساجد عليها كل ذلك من

                                                
  .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص  )١(
 .٢٢٤سبق خترجيه يف ص  )٢(
  .٢٢١ سبق خترجيه يف ص  )٣(
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يفقههـم يف   وأن   ،نسأل اهللا أن يعايف املسلمني من ذلـك       . وسائل الشرك 
 وأن يوفـق    ، وأن يعينهم على التمسك بشرع اهللا واالستقامة عليه        ،الدين

 إنـه   ،علماءهم لتبصريهم وتوجيههم إىل اخلري على ضوء الكتاب والسنة        
  . مسيع جميب

وأسأل اهللا لك التوفيق واإلعانة على كل خري إنـه خـري مـسئول،              
  . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  دارات البحوثالرئيس العام إل
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  دفن الموتى في
  )١( المساجد إحدى وسائل الشرك

 وعلى آلـه    ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ، واحلمد هللا  ،بسم اهللا 
   : أما بعد،ومن اهتدى داه

 ١٤١٥/ ٤/ ١٧ الـصادرة يف     -فقد اطلعت على صحيفة اخلرطـوم     
جبـوار أبيـه يف     . أ. ح. ها بيان بدفن الـسيد م      فألفيتها قد نشر في    ،هـ

  . إخل... مسجدهم مبدينة أم درمان

 وبيان إنكار املنكر رأيت التنبيه      ،وملا أوجب اهللا من النصح للمسلمني     
 ومـن   ، بل هو من وسائل الشرك     ،على أن الدفن يف املساجد أمر ال جيوز       

صـلى اهللا   -وله   ولعنهم رس  ،أعمال اليهود والنصارى اليت ذمهم اهللا عليها      
 عـن   ،-رضي اهللا عنـها   - كما يف الصحيحني عن عائشة       ،-عليه وسلم 

لعن اهللا اليهود والنصارى اختـذوا  ((:  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم -النيب
   عن جندب بن ، ويف صحيح مسلم)٢())قبور أنبيائهم مساجد

                                                
  اجلزء ( هـ، وسبق نشرها يف ١٥/٦/١٤١٥بتاريخ ) ٨٠٨٦(يف العدد ) اجلزيرة( نشرت يف جريدة )١(

  . من هذا اموع٣٢٦ص ) الثامن    

  .٢٢٢رجيه يف ص  سبق خت )٢(
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كـان  أال وإن من    (( : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   - عن النيب    ،عبد اهللا 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فـال تتخـذوا            

  .  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية)١())القبور مساجد فإين أاكم عن ذلك

 أن -  حكومـات وشـعوباً  -فالواجب على املسلمني يف كل مكان       
 ، وأن يدفنوا موتاهم خارج املـساجد      ، وأن حيذروا ما ى عنه     ،يتقوا اهللا 

 -رضـي اهللا عنـهم    - وأصحابه   -صلى اهللا عليه وسلم   -كما كان النيب    
  . يدفنون املوتى خارج املساجد وهكذا أتباعهم بإحسان

 وصـاحبيه أيب بكـر   -صلى اهللا عليه وسلم -وأما وجود قرب النيب        
 فليس بـه    -صلى اهللا عليه وسلم   - يف مسجده    -رضي اهللا عنهما  -وعمر  

 دفـن يف    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألنه   ؛اجدحجة على دفن املوتى يف املس     
 فلما وسـع    ، مث دفن صاحباه معه    -رضي اهللا عنها  - يف بيت عائشة     -بيته

الوليد بن عبد امللك املسجد أدخل احلجرة فيه على رأس املائة األوىل مـن            
 ولكنه رأى أن ذلك ال مينع مـن         ، وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم      ،اهلجرة
  . ح ال يشتبه وأن األمر واض،التوسعة

   -صلى اهللا عليه وسلم-وبذلك يتضح لكل مسلم أنه   

                                                
  .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص  )١(
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 وإدخاهلم فيه بـسبب     ، مل يدفنوا يف املسجد    -رضي اهللا عنهما  -وصاحبيه  
 ، ألم ليسوا يف املسجد    ؛التوسعة ليس حبجة على جواز الدفن يف املساجد       

  وألن عمل الوليـد ال يـصلح       ،-عليه الصالة والسالم  -وإمنا هم يف بيته     
 ويف إمجاع سـلف     ، وإمنا احلجة يف الكتاب والسنة     ،حجة ألحد يف ذلك   

  .  وجعلنا من أتباعهم بإحسان،-رضي اهللا عنهم-األمة 

ـ  ١٤١٥/ ٥/ ١٤وللنصح وبراءة الذمة جرى حتريره يف        واهللا .  هـ
 وأتبـاعهم   ، وآله وصحبه  ،ويل التوفيق، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد       

  . بإحسان

  عبد اهللا بن بازعبد العزيز بن 
  مفيت عام اململكة العربية السعودية

  ورئيس هيئة كبار العلماء
  وإدارة البحوث العلمية واإلفتاء

  



  

 - ٢٣٢ -

  )١(حكم بناء المساجد قريبا من القبور

. ص.  م :من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم            
  . سلمه اهللا

   : وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

شري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلميـة واإلفتـاء بـرقم            فأ
ـ ١٤٠٧/ ٦/ ١٠وتاريخ) ٢١٩١(  والذي تسأل فيه عن حكم بنـاء        ، ه

 وحكم الصالة يف هذا     ،املسجد قريبا من القبور النتفاع أهل القبور بذلك       
 وحكم الصالة يف مسجد فيه قبور؟ وأفيدك بأنه ال جيـوز بنـاء              ،املسجد

 من أجل أن    ، وال جيوز بناء املساجد قريبا من القبور       ،ى القبور املساجد عل 
  . ينتفع أهل القبور ببناء املسجد جبوارهم

 ، ويفصل بينها وبينه طريق وحنوه     ،أما إذا كانت القبور خارج املسجد     
 وفـق اهللا    . فال حرج يف الصالة فيه     ،ومل ينب املسجد من أجل تلك القبور      

  .  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهاجلميع ملا فيه رضاه، والسالم

  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
                                                

   .ص. م  إجابة من مساحته على استفتاء مقدم من األخ )١(
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  حكم الصالة في
   المساجد التي فيها قبور

   )١( هل يصلى يف املساجد اليت فيها قبور ؟:س

صلى اهللا عليـه  - ألن الرسول ؛ املسجد الذي فيه قرب ال يصلى فيه      :ج
  . ارى الذين اختذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن اليهود والنص-وسلم

  ال يصلى في المساجد التي فيها قبور

 مبصر يقـول يف     - دقهلية -من ميت طريف    . ن. أ.  األخ م  :س   
  )٢( هل تصح الصالة يف املساجد اليت يوجد فيها قبور؟ :سؤاله

 وجيب أن تنبش القبـور      ، املساجد اليت فيها قبور ال يصلى فيها       :ج   
 جيعل رفات كل قرب يف حفرة خاصة كسائر         ،اا إىل املقابر العامة   وينقل رف 
   وال جيوز أن يبقى يف ،القبور

                                                
   .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(

  منه ص ) اجلزء العاشر( و ٣٨٨من هذا اموع ص ) اجلزء اخلامس( سبق نشرها يف )٢(
    ٢٩٦. 
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 -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن الرسول    ؛ ال قرب ويل وال غريه     ،املساجد قبور 
 فقد ثبت   . ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك      ،ى وحذر من ذلك   

عن اهللا اليهود والنصارى اختـذوا      ل(( : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -عنه  
 يحـذِّر مـا     :-رضي اهللا عنـها   - قالت عائشة    ))قبور أنبيائهم مساجد  

ملا أخربته أم سـلمة     -عليه الصالة والسالم  -وقال  . متفق عليه  )١())صنعوا
أولئك إذا مات فـيهم     (( :وأم حبيبة بكنيسة يف احلبشة فيها تصاوير فقال       

 وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار       اًالرجل الصاحل بنوا على قربه مسجد     
  .  متفق على صحته)٢())اخللق عند اهللا

أال وإن من كان قـبلكم كـانوا        (( :-عليه الصالة والسالم  -وقال  
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مـساجد           

 خرجه مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبـد          )٣())فإين أاكم عن ذلك   
 ولعن  ،-عليه الصالة والسالم  - فنهى عن اختاذ القبور مساجد       .لبجلياهللا ا 

 ومعلوم  ، فالواجب احلذر من ذلك    ؛ وأخرب أم شرار اخللق    ،من فعل ذلك  
 فقـد    ومن بىن عليه مسجداً    ،أن كل من صلى عند قرب فقد اختذه مسجدا        

   .اختذه مسجداً
                                                

 .٢٢٢جيه يف ص  سبق ختر )١(
 .٢٢٤ سبق خترجيه يف ص  )٢(
  .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص  )٣(
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  امتثاالً ؛يها قبور  وأال جيعل ف   ،فالواجب أن تبعد القبور عن املساجد        
 وحذرا من اللعنة اليت صدرت مـن        -صلى اهللا عليه وسلم   -ألمر الرسول   

 ألنه إذا صلى يف مسجد فيه       ؛ملن بىن املساجد على القبور    -عز وجل -ربنا  
 أو  ، أو الصالة لـه    ،قبور قد يزين له الشيطان دعوة امليت أو االستغاثة به         

 ، من عمل اليهود والنـصارى      وألن هذا  ، فيقع الشرك األكرب   ؛السجود له 
لكن لو     . فوجب أن خنالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ         

 ألنه  ؛كانت القبور هي القدمية مث بين عليها املسجد فالواجب هدمه وإزالته          
 حسما ألسباب الشرك وسدا     ؛ كما نص على ذلك أهل العلم      ،هو احملدث 
  . لذرائعه

صلى اهللا عليه   - وجود قرب النيب     : وهي ،رهنا شبهة يشبه ا عباد القبو     
  .  يف مسجده-وسلم

 مل يدفنوه يف    -رضي اهللا عنهم  - أن الصحابة    :واجلواب عن ذلك       
 فلما وسع الوليـد  ،-رضي اهللا عنها- وإمنا دفنوه يف بيت عائشة    ،مسجده

 يف آخر القـرن األول      -صلى اهللا عليه وسلم   -بن عبد امللك مسجد النيب      
 وأنكر عليه بعـض أهـل       ، وقد أساء يف ذلك    ، يف املسجد  أدخل احلجرة 

  .  ولكنه اعتقد أن ذلك ال بأس به من أجل التوسعة،العلم

 أو  ،فال جيوز ملسلم أن حيتج بذلك على بناء املساجد على القبـور              
   ألن ذلك خمالف لألحاديث ؛الدفن يف املساجد
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واهللا ويل  . ر وألن ذلك أيضا من وسائل الشرك بأصحاب القبو        ،الصحيحة
  . التوفيق

  الصالة في مسجد فيه قبر 
  كالصالة في مسجد فيه قبران أو أكثر

 إن الصالة خيتلف حكمها يف املسجد الذي فيه         : هناك من يقول   :س
نرجـو  .  عن املسجد الذي فيه ثالثة أو أكثر       ، عن الذي فيه قربان    ،قرب

 : قـال  -صلى اهللا عليه وسلم   - وكيف احلكم والنيب     ،التوضيح يف هذا  
 ؟ مع العلم    ))لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد       ((

بأن بعض الناس الذين يأتون من املدينة املنورة حيتجون بـأن مـسجد             
 وقـرب   -عليه الصالة والسالم  - فيه قربه    - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب

 ، فهو كعامة املساجد جتوز الـصالة فيـه    ،- رضي اهللا عنهما   -صاحبيه
   )١(.أرجو التوضيح

 لعن من يتخذ املـساجد علـى        -صلى اهللا عليه وسلم   - الرسول   :ج
أال وإن مـن    (( : وقال ، كما يف احلديث السابق    ، وحذر من ذلك   ،القبور

  كان قبلكم كانوا يتخذون قبور

                                                
   .)٦٢(الشريط رقم ) نور على الدرب( من برنامج )١(
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أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أاكم عن           
رضـي  - عن عائشة    ،وروى الشيخان . صحيح رواه مسلم يف ال    )١())ذلك

صلى - ذكرتا للنيب    -رضي اهللا عنهما  - أن أم حبيبة وأم سلمة       ،-اهللا عنها 
 : فقـال ، كنيسة رأتاها بأرض احلبشة وما فيها من الصور    -اهللا عليه وسلم  

 وصوروا فيـه  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً   ((
   .)٢())لق عند اهللاتلك الصور أولئك شرار اخل

 أن الذين يبنون املساجد على القبـور    -صلى اهللا عليه وسلم   -فبني     
فدل ذلك على أن املسجد        .  وحذر من فعلهم   ،هم شرار اخللق عند اهللا    

 على القبـور     فإن كان املسجد هو الذي بين أخرياً       ،املقام على قرب أو أكثر    
 كما كانت القبـور     ،ا بناء  وأن تترك القبور بارزة ليس عليه      ،وجب هدمه 

 وهكذا إىل اليـوم يف      ، يف البقيع وغريه   ،-اهللا عليه وسلم   صلى-يف عهده   
 فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء وال قباب وال          ،اململكة العربية السعودية  

  .  وهللا احلمد واملنة،مساجد وال بناء

 ينـبش  أما إن كان املسجد قدميا ولكن أحدث فيه قرب أو أكثر فإنه         
  القرب وينقل صاحبه إىل املقابر العامة اليت ليس عليها

                                                
 .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص  )١(
  .٢٢٤ سبق خترجيه يف ص  )٢(
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  .  ويبقى املسجد خاليا منها حىت يصلى فيه،قباب وال مساجد وال بناء

 ،-صلى اهللا عليه وسلم   -أما احتجاج بعض اجلهلة بوجود قرب النيب           
صلى اهللا عليـه  - ألن الرسول  ؛وقرب صاحبيه يف مسجده فال حجة يف ذلك       

 - ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر      ،ن يف بيته وليس يف املسجد      دف -وسلم
 ولكن ملا وسع الوليد بن عبد امللك بن مروان املسجد           ،-رضي اهللا عنهما  

 وكان الواجـب    ، وغلط يف هذا   ، بسبب التوسعة  ؛أدخل البيت يف املسجد   
 وقد أنكر   ، حىت ال حيتج اجلهلة وأشباههم بذلك      ؛أن ال يدخله يف املسجد    

 وال يظن ظـان أن      ، فال جيوز أن يقتدى به يف هذا       ،ل العلم ذلك  عليه أه 
 ألن هذا بيت مستقل     ؛هذا من جنس البناء على القبور أو اختاذها مساجد        

 وهذا من جنس املقربة الـيت أمـام         ، للحاجة للتوسعة  ؛أدخل يف املسجد  
صلى اهللا عليـه    - وهكذا قرب النيب     ،املسجد مفصولة عن املسجد ال تضره     

  . صول جبدار وقضبان مف+وسلم

 حـىت ال يغلطـوا يف هـذه     ؛وينبغي للمسلم أن يبني إلخوانه هذا        
  . واهللا ويل التوفيق. املسألة
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  ال يصلى في المسجد الذي
   فيه قبر ولو كان الوحيد في البلد

 إذا كان املسجد الذي فيه قرب هو الوحيد يف البلد فهل يصلي             :س
   )١(املسلم فيه ؟

 وعليه أن يصلي يف غريه أو يف بيته إن مل           ،لم فيه أبداً   ال يصلي املس   :ج
 وجيب على والة األمور نبش القرب الذي يف         ، سليما من القبور   جيد مسجداً 

 ونقل رفاته إىل املقربة العامة ويوضـع يف حفـرة           املسجد إذا كان حادثاً   
 وإذا كان القرب هو األول فإنه يهدم        ،خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور    

 لعن اليهود والنصارى الذين     -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن الرسول    ؛داملسج
رضـي اهللا   - وملا أخربته أم سلمة وأم حبيبة        ،اختذوا قبور أنبيائهم مساجد   

 عليـه  - قال هلما، أما رأتا كنيسة يف احلبشة وما فيها من الصور      -عنهما
 قـربه   أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على       (( :-الصالة والسالم 

 متفـق   )٢()) وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا         مسجداً
ومن صلى يف املساجد اليت فيها القبور فصالته باطلة وعليـه           . على صحته 

  . اإلعادة للحديثني املذكورين وما جاء يف معنامها

                                                
   .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )١(
  .٢٢٤ سبق خترجيه يف ص  )٢(
 



  

 - ٢٤٠ -

  المصطفى صلى اهللا عليه وسلم وصاحباه لم يدفنوا في
  رة عائشةالمسجد وإنما دفنوا في حج

  
 وأميا مسجد   ، من املعلوم أنه ال جيوز دفن األموات يف املساجد         :س

صلى - فما احلكمة من إدخال قرب الرسول        ،فيه قرب ال جتوز الصالة فيه     
   )١( وبعض صحابته يف املسجد النبوي ؟-اهللا عليه وسلم

لعـن  (( : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   - قد ثبت عن رسول اهللا       :ج
 ، متفق على صحته   )٢()) والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد     اهللا اليهود 

 أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول        -رضي اهللا عنها  -وثبت عن عائشة    
 كنيسة رأتاها بأرض احلبشة وما فيهـا مـن          -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  

أولئك إذا مـات فـيهم الرجـل    (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -الصور فقال 
  وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق       ى قربه مسجداً  الصاحل بنوا عل  

 وروى مسلم يف صحيحه عن جندب بن عبد اهللا          ، متفق عليه  )٣())عند اهللا 
  البجلي 

                                                
 .   من هذا اموع٣٣٧ ص )اجلزء الرابع(، وسبق نشرها يف ٢٤ ص ١ج) كتاب الدعوة( نشرت يف )١(
  .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص )٢(
  .٢٢٤ سبق خترجيه يف ص  )٣(
 



  

 - ٢٤١ -

إن اهللا قد اختـذين  (( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم -قال مسعت رسول اهللا     
ـ   من أميت خليالً    ولو كنت متخذاً    كما اختذ إبراهيم خليالً    خليالً ذت  الخت

 أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخـذون قبـور أنبيـائهم             أبا بكر خليالًَ  
وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مـساجد فـإين أـاكم عـن         

صلى - عن النيب    -رضي اهللا عنه  - وروى مسلم أيضا عن جابر       .)١())ذلك
 وأن يـبىن    ، وأن يقعد عليـه    ،أنه ى أن جيصص القرب    (( -اهللا عليه وسلم  

 فهذه األحاديث الصحيحة وما جاء يف معناها كلها تدل علـى            .)٢())عليه
 كما تدل على حترمي     ،حترمي اختاذ املساجد على القبور ولعن من فعل ذلك        

 ألن ذلك من أسـباب      ؛البناء على القبور واختاذ القباب عليها وجتصيصها      
 ؛ كما قد وقع ذلك قدميا وحـديثا       ،الشرك ا وعبادة سكاا من دون اهللا      

 صـلى   -فالواجب على املسلمني أينما كانوا أن حيذروا مما ى رسول اهللا          
 فإن احلـق هـو      ، عنه وأال يغتروا مبا فعله كثري من الناس        -اهللا عليه وسلم  

 واحلق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة       ،ضالة املؤمن مىت وجدها أخذها    
 وصـاحباه    والرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم      ،ال بآراء الناس وأعماهلم   

 ولكن ملا   ، وإمنا دفنوا يف بيت عائشة     ،رضي اهللا عنهما مل يدفنوا يف املسجد      
  وسع املسجد يف عهد الوليد بن 

                                                
 .٢٢٢ سبق خترجيه يف ص )١(
  . ٢٢١ سبق خترجيه يف ص )٢(
  



  

 - ٢٤٢ -

عبد امللك أدخل احلجرة يف املسجد يف آخر القرن األول وال يعترب عملـه              
 -صلى اهللا عليـه وسـلم     - ألن الرسول    ؛هنا يف حكم الدفن يف املسجد     

 أرض املسجد وإمنا أدخلت احلجرة اليت هم ـا يف           وصاحبيه مل ينقلوا إىل   
 فال يكون يف ذلك حجة ألحد على جواز البناء          ،املسجد من أجل التوسعة   

 ملا ذكرتـه آنفـا مـن    ؛على القبور أو اختاذ املساجد عليها أو الدفن فيها   
 وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما        ،األحاديث الصحيحة املانعة من ذلك    

، واهللا ويل   -صلى اهللا عليـه وسـلم     -ثابتة عن رسول اهللا     خيالف السنة ال  
  . التوفيق

  شبهة لمن أجاز الصالة في
   المساجد التي فيها قبور والجواب عليها

 من أجاز الصالة يف املساجد اليت فيها قبور حيتج بأن املـسجد             :س
   )١(النبوي فيه قرب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم فما رأيكم يف ذلك ؟

 ، يف بيته ال يف املسجد     -صلى اهللا عليه وسلم   -له أن قرب النيب      يبني   :ج
  . واملخطئ هو الذي أدخل القرب يف املسجد

                                                
   .اخلريية بشقراء هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية )١(
  



  

 - ٢٤٣ -

  حكم تحويل مصلى العيد إلى مقبرة

 ، ألنه أصبح داخل البلد    ؛ ما حكم حتويل مصلى العيد إىل مقربة       :س
  وألنه جماور للمقربة األوىل ؟ 

هي تنظر فيما يقتضيه احلكـم   مثل هذا العمل تراجع فيه احملكمة و    :ج
  . الشرعي

  حكم الكتابة على القبر                          

على قرب امليت مكتوب    " الفتة" هل جيوز وضع قطعة من احلديد أو         :س
   )١(إخل ؟...عليها آيات قرآنية باإلضافة إىل اسم امليت وتاريخ وفاته

 ال يف   ،ة وال غريها   ال جيوز أن يكتب على قرب امليت ال آيات قرآني          :ج
صـلى اهللا عليـه   - ملا ثبت عن الـنيب  ؛حديدة وال يف لوح وال يف غريمها 

صـلى اهللا   - أنه   -رضي اهللا عنهما  - من حديث جابر بن عبد اهللا        -وسلم
   ى أن جيصص(( -عليه وسلم

                                                
   وقد سبق ، هـ١٤١٢ يف ربيع اآلخر )الة العربية( و،٢٤ ص١ ج)كتاب الدعوة( نشرت يف )١(

  . من هذا اموع٣٧٨ص) اجلزء التاسع(، ويف ٣٣٧ص) اجلزء الرابع(نشرها يف     



  

 - ٢٤٤ -

 زاد  ، رواه اإلمام مسلم يف صحيحه     )١())القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه      
   .)٢())وأن يكتب عليه(( :ئي بإسناد صحيحالترمذي والنسا

  
  حكم كتابة دعاء

  دخول المقبرة عند البوابة
   )٣(؟  ما حكم كتابة دعاء دخول املقربة عند بوابة املقربة:س
 عـن   -صلى اهللا عليه وسلم   - وقد ى النيب     ، ال أعلم هلذا أصالً    :ج

 وسـيلة إىل     وخيشى أن تكون الكتابة على جدار املقربة       ،الكتابة على القرب  
  . الكتابة على القبور

  حكم إضاءة المقابر
  والطرق التي بين القبور

   هل جيوز إضاءة املقابر والطرق اليت بني القبور ؟ :س

   إذا كان ملصلحة الناس عند الدفن أو كان يف السور :ج

                                                
 .٢٢١سبق خترجيه يف ص  )١(
  .٢٢١ سبق خترجيه يف ص  )٢(
   .ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء هذا السؤال والذي بعده من )٣(
  



  

 - ٢٤٥ -

 - ألن رسول اهللا   ؛ أما وضع السرج واألنوار على القبور فال جيوز        ،فال بأس 
لعن زائرات القبور واملتخذين عليها املـساجد       (( :-ه وسلم صلى اهللا علي  

 ، وإذا كانت اإلضاءة يف الشارع الذي مير بقرا فال بـأس            )١())والسرج
وإذا وضع ملبة عند احلاجة تضيء هلم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم هلذا              

  . الغرض فال بأس

  

           

                                                
  ، ) ٣٢٠(برقم ) الصالة(والترمذي يف ، ) ٢٥٩٨(برقم ) مسند بين هاشم( رواه اإلمام أمحد يف )١(

 ).٣٢٣٦(برقم ) اجلنائز(وأبو داود  يف ، ) ٢٠٤٣(برقم ) اجلنائز(     والنسائي يف 



  

 - ٢٤٦ -

                           



  

 - ٢٤٧ -

              

  

  إهداء القرب للميت



  

 - ٢٤٨ -



  

 - ٢٤٩ -

  ما يجوز وما ال يجوز
   إهداؤه من القرب للميت

  )١( هل تصل األعمال إىل املوتى ؟:س

صـلى  - لقول النيب   ؛ يصل إليهم ما دل الشرع على وصوله إليهم        :ج
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثـالث صـدقة            (( :-اهللا عليه وسلم  

 ، يف صحيحه   رواه مسلم  )٢())جارية أو علم ينتفع به أو ولد صاحل يدعو له         
 ، واحلج ، والدعاء ، الصدقة : ومن ذلك  ،وألحاديث أخرى وردت يف ذلك    

  .  وما خلفه امليت من نشر العلم،والعمرة

أما إهداء الصالة والقراءة إىل املوتى أو الطواف أو صيام التطـوع               
صـلى اهللا عليـه     - لقول الـنيب     ؛ واملشروع تركه  ،فال أعلم لذلك أصال   

 رواه مـسلم يف     )) ليس عليه أمرنـا فهـو رد       من عمل عمال  (( :-وسلم
  . صحيحه

  

                                                
 . جلمعية اخلريية بشقراءمن ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ا  )١(
، ) ١٦٣١(بـرقم  ) الوصية(ومسلم يف   ، ) ٨٦٢٧(برقم  ) باقي مسند املكثرين  ( رواه اإلمام أمحد يف       )٢(

 .إخل.....) إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: (وقد روياه بلفظ



  

 - ٢٥٠ -

  )١( هل جيوز إهداء بعض أعمال اخلري إىل امليت ؟:س   
 ، كالـصدقة  ؛ جيوز إهداء ما ورد به الشرع املطهر من األعمال         :ج   
 واحلج والعمرة إذا كان احملجوج عنـه ميتـا أو           ، وقضاء الدين  ،والدعاء
 ؛ وهكذا من تؤدى عنه العمرة     ،برؤه أو مرض ال يرجى      ، لكرب سنه  ،عاجزا

 يف أحاديث كثرية ما يدل على       -صلى اهللا عليه وسلم   -ألنه ثبت عن النيب     
 وجاء يف الكتاب العزيز ما يدل على شرعية الدعاء للمسلمني أحياء            ،ذلك

والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُـونَ   :-سبحانه– مثل قول اهللا    ،أو أمواتا 
غِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين سبقُونا ِبالِْإمياِن وال تجعلْ ِفي قُلُوِبنا ِغلـا            ربنا ا 

     ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنآم ِللَِّذين)صـلى اهللا عليـه     - ومثل قوله    .)٢
صدقة جارية، أو   : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث        (( :-وسلم

صـلى اهللا عليـه   - وثبت عنـه  )٣()) به، أو ولد صاحل يدعو له علم ينتفع 
يا رسول اهللا إن أمي افتلتت نفسها ومل تـوص       :  أن رجال قال له    :-وسلم

 )٤())نعم((: وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال          
   أيضا أن-صلى اهللا عليه وسلم-وثبت عنه . متفق عليه

                                                
  . هـ٨/٣/١٤١٩يف ) ١٦٤٨( العدد )جملة الدعوة( نشرت يف )١(
 .١٠ اآلية ، سورة احلشر )٢(
  .٢٤٩ سبق خترجيه يف ص )٣(
  .٢٠٨ سبق خترجيه يف ص )٤(
  



  

 - ٢٥١ -

هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به بعد مومـا   يا رسول اهللا    : قال رجالً
نعم الصالة عليهما، واالستغفار هلما، وإنفاذ عهدمها من بعدمها،         ((: ؟ قال 

 واهللا ويل   )١())وإكرام صديقهما، وصلة الرحم اليت ال توصـل إال مـا          
  . التوفيق

  الدليل على تخصيص انتفاع
   الميت ببعض األعمال دون بعض

   )٢(لى ختصيص انتفاعهم بأعمال دون أخرى ؟ ما هو الدليل ع:س

 وإمنا يعمل فيها مبا يقتضيه      ، هذه األمور توقيفية ال جمال للرأي فيها       :ج
من أحدث يف أمرنا هـذا مـا   (( :الدليل لعموم قوله عليه الصالة والسالم  

  .  متفق على صحته)٣())ليس منه فهو رد

  

  
                                                

  (وأبو داود يف ، ) ١٥٦٢٩(من حديث أيب أسيد الساعدي برقم ) مسند املكيني( رواه اإلمام يف  )١(
 ).٥١٤٢(باب يف بر الوالدين برقم )      األدب

   . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)٢(
  (ومسلم يف ، )  ٢٦٩٧(باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم ) الصلح( رواه البخاري يف )٣(

  ).١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة برقم )      األقضية



  

 - ٢٥٢ -

  حكم الصدقة والحج
   عمن كان يذبح لغير اهللا

 ، إن والده يذبح لغري اهللا فيما قيل له عـن ذلـك  :سائل يقول  :س
 ويعزو سبب وقـوع والـده يف   ،ويريد اآلن أن يتصدق عنه وحيج عنه      

 فما احلكم يف ذلك     ،ذلك إىل عدم وجود علماء ومرشدين وناصحني له       
   )١(كله ؟
 فال جيوز له أن     ،اإلسالم والصالح   باخلري و   إذا كان والده معروفاً    :ج

 ويسن لـه الـدعاء      ، ينقل عنه غري ذلك ممن ال تعرف عدالته        يصدق من 
 وذلك بأن يثبت لديـه  ،والصدقة عنه حىت يعلم يقينا أنه مات على الشرك      

بشهادة الثقات العدول اثنني أو أكثر أم رأوه يذبح لغري اهللا من أصحاب             
 ، فعند ذلك ميسك عن الدعاء له      ، أو مسعوه يدعو غري اهللا     ،القبور أو غريهم  

 اسـتأذن   -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛وأمره إىل اهللا سبحانه وتعاىل    
 مع أا ماتت يف اجلاهلية على ديـن         ،ربه أن يستغفر ألمه فلم يأذن اهللا له       

 فدل ذلك على أن من مـات        ، مث استأذن ربه أن يزورها فأذن له       ،الكفار
 وال  ،ق عنه  وال يتصد  ، وال يستغفر له   ،على الشرك ولو جاهال ال يدعى له      

   ،حيج عنه، أما من مات يف حمل مل تبلغه دعوة اهللا

                                                
   . هـ٨/٣/١٤١٩يف ) ١٦٤٨(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف )١(
  



  

 - ٢٥٣ -

 أنه ميتحن يوم    ،فهذا أمره إىل اهللا سبحانه، والصحيح من أقوال أهل العلم         
 ألحاديث صحيحة   ؛ وإن عصى دخل النار    ، فإن أطاع دخل اجلنة    ،القيامة

  . وردت يف ذلك
  عشاء الوالدين                                  

 نسمع كثريا عـن     :من الرياض يقول يف سؤاله    . ع. م. األخ أ  :س
 فبعض الناس يعمل عشاء     ، وله طرق متعددة   ،عشاء الوالدين أو أحدمها   

 وبعـضهم خيرجـه   ،خاصة يف رمضان ويدعو له بعض العمال والفقراء   
 وبعضهم يذبح ذبيحة ويوزعها على بعـض        ،للذين يفطرون يف املسجد   

إذا كان هذا العشاء جائزا فما هي الـصفة          ف ، جريانه الفقراء وعلى بعض  
  )١(املناسبة له ؟

 - لقول الـنيب   ؛ الصدقة للوالدين أو غريمها من األقارب مشروعة       :ج
 هل بقي من بر أبوي شـيء        : ملا سأله سائل قائال    :-صلى اهللا عليه وسلم   

 نعم الصالة عليهما، واالسـتغفار هلمـا،      ((: أبرمها به بعد موما ؟ قال     
ا من بعدمها، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم اليت ال توصل          وإنفاذ عهدمه 

  ،)٢())إال ما

                                                
 ).الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من ) ١(
 .٢٥١جيه ص  سبق ختر)٢(
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إن من أبر الرب أن يصل الرجل أهل ود         (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -ولقوله  
 إن أمي ماتت    : ملا سأله سائل قائال    -صلى اهللا عليه وسلم   - وقوله   )١())أبيه

هللا عليـه   صـلى ا  -ومل توص أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قـال الـنيب           
إذا مات ابن   (( :- صلى اهللا عليه وسلم    -ولعموم قوله    .)٢())نعم((:وسلم

صدقة جارية، أو علم ينتفع بـه، أو ولـد   : آدم انقطع عمله إال من ثالث 
 ،وهذه الصدقة ال مشاحة يف تسميتها بعشاء الوالدين        . )٣())صاحل يدعو له  

ق اهللا اجلميع ملـا     وف. أو صدقة الوالدين سواء كانت يف رمضان أو غريمها        
  . يرضيه

  تحديد وقت معين لإلطعام
   عن الميت من البدع المحدثة

 أحيل هلم أن ، وهلم مال وخري، مسلم مات وله كثري من األوالد:س
يذحبوا من الغنم للميت أو يعجن له اخلبز يف اليوم السابع أو األربعني 

   )٤(هدية له وجيمع املسلمون عليها ؟

                                                
 .)٢٥٥٢(باب فضل صلة أصدقاء األب برقم ) الرب والصلة واآلداب( رواه مسلم يف )١(
  .٢٠٨ سبق خترجيه ص  )٢(
  .٢٤٩ سبق خترجيه ص )٣(
   ).٧٦٠(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف )٤(
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 وإطعـام الفقـراء واملـساكني       ،مليت مشروعة  الصدقة عن ا   :ج   
والتوسعة عليهم ومواساة اجلريان وإكرام املسلمني من وجوه الرب واخلـري           

 ولكن ذبح الغنم أو البقر أو اإلبـل أو الطـري أو             ،اليت رغب الشرع فيها   
حنوها للميت عند املوت أو يف يوم معني كاليوم السابع أو األربعني أو يوم              

ة أو ليلتها للتصدق به على امليت يف ذلك الوقـت مـن             اخلميس أو اجلمع  
 ،-رضي اهللا عنهم  -البدع واحملدثات اليت مل تكن على عهد سلفنا الصاحل          

مـن  (( :-صلى اهللا عليه وسلم- لقول رسول اهللا   ؛فيجب ترك هذه البدع   
صـلى اهللا عليـه   - وقولـه  )١())أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد    

دثات األمور فإن كل حمدثة بدعـة وكـل بدعـة           إياكم وحم (( :-وسلم
  .)٢())ضاللة

  من يذبح ألبيه وجده كل سنة

 ، يوجد يل ابن عم يذبح ألبيه وجده بعد مضي كـل حـول              :س
  ، إين سألت: ويقول يل،ونصحته أكثر من مرة

                                                
 .٢٥١سبق خترجيه ص  )١(
  وأبو داود يف ، ) ١٦٦٩٥( برقم حديث العرباض بن سارية) مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

 ).٤٦٠٧(باب يف لزوم السنة برقم ) السنة    (
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   )١(أفيدونا هل هذا الكالم صحيح أم ال ؟. وقالوا ليس يف ذلك إمث
 يف يوم العيد وأيام النحر عـن أبيـه أو           إذا ذبح وقصد أضحية    :ج   

 أو ذبح وقصد الصدقة عنهما على الفقراء يف أي          ،جده أو غريمها فال بأس    
 ألن الصدقة تنفع امليت واحلي باللحوم وغري اللحوم مـن           ؛وقت فال بأس  

 فقد ثبـت عـن      ، كل ذلك ينفع امليت واحلي     ،النقود والطعام وغري ذلك   
 أنه سئل عن الرجل يتصدق ألمه بعـد   -مصلى اهللا عليه وسل   -رسول اهللا   

-ويف صحيح مسلم رمحه اهللا عن النيب        .)٢())نعم(( :وفاا أفلها أجر فقال   
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال مـن         (( : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   

   .)٣())صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: ثالث
 وهكـذا   ،نافعة له بإمجاع املـسلمني     أن الصدقة للميت     :واخلالصة

 أو  ، فإذا أراد ذه الذبيحة الصدقة ا عن أبيه أو جده أو غريمها            ،الدعاء له 
 لكن ليس له    -ذحبها أضحية عنه يف أيام النحر تقربا إىل اهللا سبحانه وتعاىل          

أن خيص يوما معينا أو شهرا معينا بالذبح غري أيام النحـر إال إذا حتـرى                
   ،ضلةاألوقات الفا

                                                
   . من هذا اموع٣٨٥ص ) اجلزء السادس( سبق نشرها يف )١(
 .  ٢٠٨ سبق خترجيه ص  )٢(
 .٢٤٩ سبق خترجيه ص  )٣(
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 فال بأس وله أجر وللميت أجر على حسب         -كرمضان وتسع ذي احلجة   
 أما إذا أراد التقرب إليه كما يتقـرب الـذي      ،إخالصه هللا وكسبه الطيب   

 ؛يذحبون ألصحاب القبور أو الشمس أو القمر أو اجلن فهذا شرك أكـرب            
ات ألنه ال جيوز ألحد أن يتقرب إىل أحد بذبح أو نذر أو غريمها من العباد              

قُلْ ِإنَّ صـالِتي     :-عز وجل - لقول اهللا    ؛-سبحانه وتعاىل -سوى اهللا   
            تأُِمر ِبذَِلكو لَه ِريكال ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي وسنو

  ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو)ولقوله سبحانه وتعاىل   )١ :     ثَرالْكَـو اكنطَيا أَعإن
  رحانو كبلِّ ِلرفَص)لعن اهللا مـن    (( :-عليه الصالة والسالم  - ولقوله   )٢

  .  رواه مسلم يف الصحيح)٣())ذبح لغري اهللا

فالذبح للجن أو ألصحاب القبور أو غريمها من املخلوقات كاألصنام          
والكواكب وحنوها يرجو الذابح شفاعتهم أو أم ينفعونه أو يدفعون عنه           

 وهكذا من ذبح جلده أو ألبيه يعتقد فيه أنـه           ، منكر وشرك  مرضا أو غريه  
ينفعه أو يشفي مريضه أو يقربه إىل اهللا ذا الذبح فهو مثل مـن يـذبح                

  . نسأل اهللا السالمة. للشمس أو للقمر والنجوم كل ذلك شرك

                                                
 .١٦٣ ، ١٦٢اآليتان ،  سورة األنعام  )١(
  .٢، ١اآليتان ،  سورة الكوثر  )٢(
  ).١٩٧٨(باب حترمي الذبح لغري اهللا برقم ) األضاحي(واه مسلم يف  ر )٣(
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  إهداء ثواب الطواف للغير ال يجوز

ر إىل   عنـدما أسـاف    :من متري يقول يف سؤاله    . ب. ع.  األخ ن  :س
مكة املكرمة للحج أو العمرة هل جيوز يل أن أطوف سـبعة أشـواط              

  . )١(وأنوي ثواا لوالديت املتوفاة ؟ أرجو اإلفادة يا مساحة الشيخ

 ، ال أعلم يف األدلة الشرعية ما يدل على جواز ذلك أو شـرعيته             :ج
 فالـذي   ،ومعلوم أن العبادات توقيفية ال جيوز منها إال ما دل عليه الشرع           

 لعدم الدليل على ذلك، ولكن      ؛أرى عدم جواز التطوع بالطواف عن الغري      
يشرع لك الدعاء يف الطواف لوالديك وللمسلمني ولغريمها من املـسلمني     

  . لعموم األدلة الشرعية يف ذلك، وفق اهللا اجلميع

  حكم الطواف وختم القرآن لألموات

ادي  أقوم أحيانا بالطواف ألحد أقـاريب أو والـدي أو أجـد            :س
 ما حكم ختم القرآن هلم ؟ جزاكم اهللا          ما حكم ذلك ؟ وأيضاً     ،املتوفني

  . )٢( خرياً

                                                
   ).الة العربية( من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من )١(
   .٣٣٤من هذا اموع ص ) اجلزء الرابع( نشرت يف )٢(
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 لكن يشرع لك الصدقة     ، لعدم الدليل عليه   ؛ األفضل ترك ذلك   :ج   
 ، والـدعاء هلـم    ،عن من أحببت من أقاربك وغريهم إذا كانوا مسلمني        

 أما الصالة عنهم والطواف عنـهم والقـراءة هلـم         ،واحلج والعمرة عنهم  
 قياسا  ؛ وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم      ، لعدم الدليل عليه   ؛فاألفضل تركه 

 ألن األصـل يف العبـادات   ؛ واألحوط ترك ذلـك   ،على الصدقة والدعاء  
  . التوقيف وعدم القياس، وباهللا التوفيق

  الصالة والقراءة ال تهدى ألحد

 فهل جيوز يل قـراءة القـرآن        ،أ وال تكتب   والديت أمية ال تقر    :س
 فمـا   ، وإذا كان ال جيوز    ،الكرمي وصالة النوافل وإهداء ثواب ذلك هلا      

   .)١(هي األعمال اليت ميكن أن أهدي ثواا إليها ؟ جزاكم اهللا خرياً

 ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصالة والقراءة عـن            :ج
بادة توقيفية ال يشرع منـها إال مـا دل           والع ،الغري سواء كان حيا أو ميتا     

 واحلـج   ، ولكن يشرع لك الدعاء هلا والصدقة عنها       ،الشرع على شرعيته  
  . عنها والعمرة إذا كانت كبرية السن ال تستطيع احلج والعمرة

                                                
  .  هـ١١/٤/١٤١٨يف ) ١٦٠٤(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف )١(
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  حكم الصالة للوالدين المتوفيين

ـ     :س  تقول  ، من الرياض  - أم حممد    : األخت اليت رمزت المسها ب
 وما كيفيتـها ؟ أفيـدونا   ، هناك صالة للوالدين املتوفيني هل :يف سؤاهلا 

   .)١(جزاكم اهللا خرياً

 وإمنـا  ، وال غريمهـا ، ليس على األوالد صالة للوالدين بعد الوفاة    :ج
 وهكذا احلج عنهما    ، والصدقة عنهما  ، واالستغفار هلما  ،يشرع الدعاء هلما  

 وإمنـا   ، ألحد أما الصالة فال يشرع ألحد أن يصلي عن أحد أو         . والعمرة
 ومن مل يصلِّ عليه قبل الدفن شرع له         ،يصلَّى على امليت املسلم قبل الدفن     

 - ألن الـنيب   ؛أن يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت املدة ال تزيد على شهر           
 صلى على قرب أم سعد بن عبادة وقد مـضى هلـا             -صلى اهللا عليه وسلم   

 ،شرع ملن طاف   ركعتان بعد الطواف ت    : وهي ،وهكذا سنة الطواف  . شهر
ومن ذلك احلاج أو املعتمر عن الغري فإنه يشرع له إذا طاف عن املنـوب               
عنه أن يصلي ركعتني تبعا للطواف، واألصل يف هذا كلـه أن العبـادات             

  .  ال يشرع فيها إال ما ثبت يف الكتاب أو السنة، واهللا ويل التوفيق،توقيفية

                                                
 . من هذا اموع٣٥٢ص ) ثامناجلزء ال( سبق نشرها يف )١(
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  إهداء تالوة القرآن الكريم لآلخرين

 علما بأما أميان ال     ،وز أن أختم القرآن الكرمي لوالدي      هل جي  :س
يقرآن وال يكتبان ؟ وهل جيوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة            
والكتابة ولكن أريد إهداءه هذه اخلتمة ؟ وهل جيوز يل أن أختم القرآن             

  )١(ألكثر من شخص ؟

 -اهللا وال يف السنة املطهرة عن رسـول         ، مل يرد يف الكتاب العزيز     :ج
 مـا  -رضي اهللا عنـهم   - وال عن صحابته الكرام      ،-صلى اهللا عليه وسلم   

 وإمنـا   ،يدل على شرعية إهداء تالوة القرآن الكرمي للوالدين وال لغريمهـا          
 وتدبر معانيه والعمـل  ، واالستفادة منه  ،شرع اهللا قراءة القرآن لالنتفاع به     

بارك ِليدبروا آياِتِه وِليتـذَكَّر     ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيك م    : قال تعاىل  ،بذلك
 )٣(ِإنَّ هذَا الْقُرآنَ يهِدي ِللَِّتي ِهي أَقْوم       : وقال تعاىل  )٢(أُولُو الْأَلْبابِ 
   وقال نبينا)٤(قُلْ هو ِللَِّذين آمنوا هدى وِشفَاٌء :وقال سبحانه

                                                
   . هـ٢٥/١/١٤١٩يف ) ١٦٤٢(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف  )١(
  .٢٩اآلية ،  سورة ص )٢(
 .٩اآلية ،  سورة اإلسراء )٣(
 .٤٤اآلية ،  سورة فصلت )٤(
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 فإنه يـأيت يـوم القيامـة شـفيعاً        اقرءوا القرآن   (( :عليه الصالة والسالم  
إنه يؤتى بالقرآن يـوم     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - ويقول   )١())ألصحابه

القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقـرة وآل عمـران             
كأما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طـري صـواف حتاجـان عـن               

   .)٢())أصحاما

ل به وتدبره والتعبد بتالوته واإلكثار مـن        واملقصود أنه أنزل للعم       
 وال أعلم يف إهدائـه للوالـدين أو         ،قراءته ال إلهدائه لألموات أو غريهم     

من عمـل   (( :-صلى اهللا عليه وسلم   - وقد قال    ،غريمها أصال يعتمد عليه   
 وقد ذهب بعض أهل العلم إىل جـواز         )٣())عمال ليس عليه أمرنا فهو رد     

إهداء ثواب القـرآن وغـريه مـن األعمـال           ال مانع من     :ذلك وقالوا 
 ولكـن   ، وقاسوا ذلك على الصدقة والدعاء لألموات وغريهم       ،الصاحلات

 ولو كان   ، وما جاء يف معناه    ، للحديث املذكور  ؛الصواب هو القول األول   
 ؛ والعبادة ال جيوز فيها القياس     ،إهداء التالوة مشروعا لفعله السلف الصاحل     

   بنص من كالم اهللا عز ألا توقيفية ال تثبت إال

                                                
 ).٨٠٤(باب فضل قراءة القرآن برقم ) صالة املسافرين وقصرها( رواه مسلم يف )١(
  ).٨٠٥( باب فضل قراءة القرآن برقم ) صالة املسافرين وقصرها( رواه مسلم يف )٢(
 .٢٠٣ سبق خترجيه ص )٣(
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 للحديث السابق ومـا     -صلى اهللا عليه وسلم   - أو من سنة رسوله      ،وجل
  . جاء يف معناه

 واحلج عن الغـري     ، والدعاء هلم  ،أما الصدقة عن األموات وغريهم       
 ، وهكذا العمرة عن الغري ممن قد اعتمر عن نفـسه          ،ممن قد حج عن نفسه    

 فكل هذه العبـادات قـد       ،اموهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صي      
 إذا كـان    -صلى اهللا عليه وسـلم    -صحت ا األحاديث عن رسول اهللا       

احملجوج عنه واملعتمر عنه ميتا أو عاجزا هلرم أو مرض ال يرجـى بـرؤه،               
  . واهللا ويل التوفيق

  حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على األموات

ـ        : سائل من اليمن يقول    :س ى  أناس عندنا يقـرءون القـرآن عل
 فهل يستفيد منه األموات شـيئا ؟ وإذا         ،األموات ويأخذون عليه أجرة   

 ،مات واحد منهم يقرءون القرآن ثالثة أيام ويعملون ذبـائح ووالئـم        
   )١(فهل هذا من الشرع ؟

                                                
  جملة البحوث ( من هذا اموع، ويف ٣٢١ص) اجلزء التاسع( و ٣٤٦ص) اجلزء الرابع(نشرت يف ) ١(

  . ١١٠ هـ ص١٤١٠عام ) ٢٨(العدد ) اإلسالمية    
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 ؛ وأخذ األجرة على ذلك ال جيـوز       ، القراءة على األموات بدعة    :ج  
بادات توقيفية ال جيوز     والع ،ألنه مل يرد يف الشرع املطهر ما يدل على ذلك         

من أحـدث  (( :-صلى اهللا عليه وسلم- لقول النيب   ؛منها إال ما شرعه اهللا    
 وهكـذا ذبـح     ، متفق على صحته   )١())يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد       

الذبائح وإعداد الطعام من أجل امليت كله بدعة منكرة ال جيوز سواء كان             
يرد بذلك بل هو مـن عمـل         ألن الشرع املطهر مل      ؛ذلك يف يوم أو أيام    

 أربع يف   :أنه قال  - صلى اهللا عليه وسلم    - ملا ثبت عن رسول اهللا       ؛اجلاهلية
أميت من أمر اجلاهلية ال يتركون الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب            

النائحة إذا مل تتب قبل موا تقـام        (( :واالستسقاء بالنجوم والنياحة وقال   
 رواه مسلم يف    )٢())ن قطران ودرع من جرب    يوم القيامة وعليها سربال م    

  . صحيحه

كنا نعـد   ( :قال -رضي اهللا عنه  -وعن جرير بن عبد اهللا البجلي           
  .)٣()االجتماع إىل أهل امليت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة

                                                
  .٢٥١ سبق خترجيه ص )١(
 ).٩٣٤(باب التشدبد يف النياحة برقم ) جلنائزا( رواه مسلم يف )٢(
) اجلنـائز (وابن ماجة يف    ، )  ٦٨٦٦(برقم  ) مسند عبداهللا بن عمرو بن العاص     ( رواه اإلمام أمحد يف      )٣(

 ).١٦١٢(باب ما جاء يف النهي عن االجتماع إىل أهل امليت برقم 
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أربـع  (( : ومنها قوله عليه الصالة والسالم ،رواه اإلمام أمحد بإسناد حسن    
 ومل يكن من    ، احلديث املذكور آنفا   ))اهلية ال يتركون  يف أميت من أمر اجل    

رضـي اهللا   - وال من عمل الـصحابة       -صلى اهللا عليه وسلم   -عمل النيب   
 أو  ، أو يقرءون عليه القـرآن     ، أنه إذا مات امليت يقرءون له القرآن       -عنهم

 ، كل هذا بدعـة    ، أو يقيمون املآمت واألطعمة واحلفالت     ،يذحبون الذبائح 
 وعلى العلماء بوجه أخص أن      ،ذر من ذلك وحتذير الناس منه     فالواجب احل 

ينهوا الناس عما حرم اهللا عليهم وأن يأخذوا على أيدي اجلهلة والـسفهاء             
 وبذلك تصلح   ،حىت يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه اهللا لعباده        

 وإمنـا  ،األحوال واتمعات ويظهر حكم اإلسالم وختتفي أمور اجلاهليـة       
 ؛ع أن يصنع ألهل امليت طعام يبعث إليهم من جريام أو أقـارم            املشرو

 -ملا جاء نعي جعفر بـن أيب طالـب         - صلى اهللا عليه وسلم    -ألن النيب   
اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد أتـاهم مـا         (( : قال ألهله  -رضي اهللا عنه  

 أخرجه اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح، وأسـأل اهللا     )١())يشغلهم
  .  إنه جواد كرمي،ميع املسلمني اهلداية والتوفيقلنا وجل

                                                
  ، ) ١٧٥٤(جعفر بن أيب طالب برقم من حديث عبداهللا بن ) مسند أهل البيت( رواه اإلمام أمحد يف )١(

 ).١٦١٠(باب ما جاء يف الطعام يبعث ألهل امليت برقم ) اجلنائز(     وابن ماجة يف 
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  حكم إهداء أعمال البر للحي أو الميت
 وكثريا مـا أقـرأ القـرآن       ، يل والدة ال تقرأ وأحب أن أبرها       :س

 وملا مسعت أنه ال جيوز عدلت عـن ذلـك وأخـذت         ،وأجعل ثوابه هلا  
ب  فهل يصل ثوا   ، وهي اآلن حية على قيد احلياة      ،أتصدق عنها بدراهم  

 أم ال يـصل إال      ،الصدقة من مال وغريه إليها سواء كانت حية أو ميتة         
إذا مات العبد انقطع    (( : حيث مل يرد إال ذلك كما يف احلديث        ،الدعاء

 وهـل   ، ؟ )١())ولد صاحل يـدعو لـه     ((:  وذكر ))عمله إال من ثالث   
 اإلنسان إذا كان كثري الدعاء لوالديه يف الصالة وغريها قائما وقاعـداً           

 له احلديث بأنه صاحل ويرجى له خري عند اهللا ؟ أرجـو اإلفـادة               يشهد
     )٢(.ولكم من اهللا الثواب اجلزيل

 أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء يف وصول ثواا إىل امليـت        :ج  
 ألن الرسـول    ؛ واألرجح أا ال تصل لعدم الدليل      ،على قولني ألهل العلم   

اته من املسلمني كبناته الاليت مـتن يف        صلى اهللا عليه وسلم مل يفعلها ألمو      
  حياته عليه الصالة

                                                
  .٢٤٩سبق خترجيه ص  )١(
  . ٣٤٨ من هذا اموع ص) اجلزء الرابع( نشرت يف )٢(
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 فـاألوىل   ،فيما علمنـا   -رضي اهللا عنهم  - ومل يفعلها الصحابة     ،والسالم
 وهكذا  ،للمؤمن أن يترك ذلك وال يقرأ للموتى وال لألحياء وال يصلي هلم           

 واألصل يف العبـادات   ، ألن ذلك كله ال دليل عليه      ؛التطوع بالصوم عنهم  
 صـلى اهللا عليـه      -توقيف إال ما ثبت عن اهللا سبحانه أو عن رسـوله            ال

 وهكذا  ،أما الصدقة فتنفع احلي وامليت بإمجاع املسلمني      . شرعيته -وسلم
 وإمنا جاء احلديث مبـا يتعلـق        ،الدعاء ينفع احلي وامليت بإمجاع املسلمني     

 هل يلحقه أم ال يلحقـه ؟ فلهـذا جـاء            : ألنه هو حمل اإلشكال    ؛بامليت
إذا مـات ابـن آدم   (( : - صلى اهللا عليه وسلم  -احلديث عن رسول اهللا     

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صـاحل          : انقطع عمله إال من ثالث    
 - ملا كان من املعلوم أن املوت تنقطع به األعمال بين الرسـول   ))يدعو له 

 أنه ينتفع    وأما احلي فال شك فيه     ، أن هذا ال ينقطع    -صلى اهللا عليه وسلم   
 فالذي يدعو لوالديه وهم أحيـاء       ،بالصدقة منه ومن غريه وينتفع بالدعاء     

 وهكذا احلـج    ، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم      ،ينتفعون بدعائه 
 ،عنهم إذا كانوا عاجزين لكرب أو مرض ال يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلـك             

يا رسول اهللا إن     أن امرأة قالت     : - صلى اهللا عليه وسلم    -وهلذا ثبت عنه    
  فريضة اهللا يف احلج أدركت أيب شيخا كبريا ال يثبت على الراحلة أفأحج
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  .)١())حجي عنه(( : عنه ؟ قال

 يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري ال يستطيع          :وجاءه رجل آخر فقال      
 )٢())حج عن أبيك واعتمـر    (( :احلج وال الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟ قال       

ج عن امليت أو احلي العاجز لكـرب سـنه أو املـرأة     فهذا يدل على أن احل    
 فالصدقة والدعاء واحلج عن امليت أو العمرة عنه         ،العاجزة لكرب سنها جائز   

 وهكذا الـصوم    ،وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند مجيع أهل العلم         
عن امليت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن               

من مـات وعليـه     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -ه  صوم رمضان لعموم قول   
 ، وألحاديث أخرى يف املعـىن     ، متفق على صحته   )٣())صيام صام عنه وليه   

لكن من تأخر يف صوم رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر مث مات قبل              
وأنت أيها  .  لكونه معذورا  ؛أن يتمكن من القضاء فال قضاء عنه وال إطعام        

 إحسانك إىل والديك بالـصدقة عنـهما        السائل على خري إن شاء اهللا يف      
   ،والدعاء هلما

                                                
  باب احلج ) احلج(ومسلم يف ، ) ١٥١٣(باب وجوب احلج وفضله برقم ) احلج( رواه البخاري يف )١(

 ).١٣٣٥(     عن العاجز برقم 
  باب ) مناسك احلج(والنسائي يف ، ) ١٥٧٥٢( رواه اإلمام أمحد من حديث أيب رزين العقيلي برقم )٢(

  ).٢٦٢١(     وجوب العمرة برقم 
  باب ) الصيام(ومسلم يف ، )١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم برقم ) الصوم( رواه البخاري يف )٣(

  ).١١٤٧(ضاء الصوم عن امليت برقم      ق
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 لذلك قـال    ، فهو أقرب إىل إجابة الدعاء     ،وال سيما إذا كان الولد صاحلا     
 ألن الولد   )١())أو ولد صاحل يدعو له    (( :- صلى اهللا عليه وسلم    -الرسول  

 وإن كان الدعاء مطلوبا مـن  ،الصاحل أقرب إىل أن جياب من الولد الفاجر  
 ولكن إذا كان الولد صاحلا صار أقرب يف إجابة دعوتـه           ،لوالديناجلميع ل 
  . لوالديه

  حكم قراءة القرآن للميت في داره

 هل قراءة القرآن للميت بأن نضع يف مـرتل امليـت أو داره              :س
مصاحف ويأيت بعض اجلريان واملعارف من املسلمني فيقرأ كل واحـد           

 ذلك أي أجـر مـن       منهم جزءا مثال مث ينطلق إىل عمله وال يعطى يف         
 ، وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب القـرآن           ،املال

فهل تصل هذه القراءة والدعاء إىل امليت ويثاب عليها أم ال ؟ أرجـو              
 علما بأين مسعت بعض العلماء يقول باحلرمة مطلقا         ،اإلفادة وشكرا لكم  

  . )٢(والبعض بالكراهة والبعض باجلواز 

                                                
  .٢٤٩ سبق خترجيه ص )١(
  من هذا اموع ) اجلزء الرابع(، ويف ٢١٥ اجلزء األول ص)كتاب الدعوة( نشر يف )٢(

  . ١٠٧ هـ ص ١٤١٠عام ) ٢٨( العدد )البحوث اإلسالمية( ويف جملة ،٣٣٩ص     
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 صـلى اهللا   - ومل حيفظ عن النيب      ،لعمل وأمثاله ال أصل له     هذا ا  :ج  
 أم كـانوا يقـرءون      -رضي اهللا عنهم  -وال عن أصحابه     -عليه وسلم 

من عمل عمال لـيس     (( : - صلى اهللا عليه وسلم    - بل قال النيب     ،للموتى
 أخرجه مسلم يف صحيحه وعلقـه البخـاري يف          )١())عليه أمرنا فهو رد   
 عـن  -رضي اهللا عنـها  -الصحيحني عن عائشة     ويف   ،الصحيح جازما به  

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس       (( :أنه قال - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب  
 - أن النيب    -رضي اهللا عنه  - ويف صحيح مسلم عن جابر       )٢())منه فهو رد  

فـإن  : أما بعد (( :كان يقول يف خطبته يوم اجلمعة     -صلى اهللا عليه وسلم   
 اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسـلم،         خري احلديث كتاب اهللا، وخري    

 : زاد النسائي بإسناد صحيح    )٣())وشر األمور حمدثاا، وكل بدعة ضاللة     
 أما الصدقة للموتى والدعاء هلم فهو يـنفعهم         )٤())وكل ضاللة يف النار   ((

  . وباهللا التوفيق واهللا املستعان. ويصل إليهم بإمجاع املسلمني

  

                                                
 .٢٠٣ سبق خترجيه ص )١(
  .٢٥١ سبق خترجيه ص )٢(
 ).٨٦٧(باب ختفيف الصالة واخلطبة برقم ) اجلمعة(مسلم يف  رواه )٣(
 ).١٥٧٨(باب كيف اخلطبة برقم ) صالة العيدين( رواه النسائي يف )٤(
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  قراءة للميت بدعةحضار القراء المشاهير للإ

 بعض الناس يف قريتنا يقومون بإحضار جمموعة من املشايخ ممن           :س
هلم دراية بقراءة القرآن فيقرءون القرآن حبجة أن هذا القـرآن ينفـع             

 والبعض اآلخر يستدعي شيخا أو اثنني لقراءة القـرآن          ،امليت ويرمحه 
ن فيـه    والبعض اآلخر يقيمون حمفال كبريا يـدعو       ،على قرب هذا امليت   

واحدا من القراء املشاهري عرب مكربات الصوت ليحي الذكرى السنوية          
 فما حكم الدين يف ذلك ؟ وهل قراءة القرآن تنفع امليت            ،لوفاة عزيزه 

على القرب أو غريه ؟ وما هي الطريقة املثلى ملنفعة امليت ؟ أفتونا جزاكم              
  )١(.اهللا عنا خري اجلزاء، ولكم منا جزيل الشكر واالمتنان

 صـلى   - لقول النيب    ؛ هذا العمل بدعة ال جيوز     : وبعد ، احلمد هللا  :ج
 )٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منـه فهـو رد     (( : -اهللا عليه وسلم  

من عمل عمال ليس    (( :- صلى اهللا عليه وسلم    - وقوله   ،متفق على صحته  
   أخرجه)٣())عليه أمرنا فهو رد

                                                
 . هـ٢٤/٢/١٤١٩يف ) ١٦٤٦(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف )١(

  .٢٥١ سبق خترجيه ص )٢(
 .٢٠٣ سبق خترجيه ص )٣(
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  .  كثريةمسلم يف صحيحه، واألحاديث يف هذا املعىن
وال من سنة خلفائـه      - صلى اهللا عليه وسلم    -ومل يكن من سنته         

 أو االحتفـال بـاملوتى      ، القراءة على القبور   -رضي اهللا عنهم  -الراشدين  
 ،- صلى اهللا عليه وسـلم     - واخلري كله يف اتباع الرسول       ،وذكرى وفام 

 :-عـز وجـل  - كمـا قـال اهللا    ،وخلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم    
اٍن        وسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ الْأَوالس

             ـارهـا الْأَنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضير
     ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ)صـلى اهللا عليـه      - وقال النيب    )١ 

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني مـن بعـدي          (( : -وسلم
متسكوا ا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة           

أنه كـان  - صلى اهللا عليه وسلم- وصح عنه    )٢())بدعة وكل بدعة ضاللة   
إن خري احلـديث كتـاب اهللا،       ف((:  أما بعد  :يقول يف خطبته يوم اجلمعة    

وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثاا، وكل            
 -وقد أوضح الـنيب        .  واألحاديث يف هذا املعىن كثرية     )٣())بدعة ضاللة 

يف األحاديث الصحيحة ما ينفع املسلم بعد موتـه          -صلى اهللا عليه وسلم   
   :فقال صلى اهللا عليه وسلم

                                                
  .١٠٠اآلية ،  سورة التوبة )١(
 .٢٥٥رجيه ص  سبق خت)٢(
  .٢٧٠ سبق خترجيه ص )٣(
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صدقة جارية، أو علم ينتفع     : ت ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث       إذا ما ((
 صـلى  - وسأله ، خرجه مسلم يف صحيحه)١())به، أو ولد صاحل يدعو له   

 يا رسول اهللا هل بقي من بر أبـوي شـيء            :رجل فقال  -اهللا عليه وسلم  
نعـم الـصالة    ((: - صلى اهللا عليه وسلم    -أبرمها به بعد وفاما ؟ فقال       

الستغفار هلما، وإنفاذ عهدمها من بعدمها، وإكرام صـديقهما،         عليهما، وا 
 واملراد بالعهد الوصية اليت يوصي      )٢())وصلة الرحم اليت ال توصل إال ما      

 ومـن بـر   ، فمن بره إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع املطهـر ،ا امليت 
 واهللا ويل .  واحلج والعمرة عنـهما    ، والدعاء هلما  ،الوالدين الصدقة عنهما  

  . التوفيق

  حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

 ودفع الفلـوس    ، وذبح املواشي  ، ما حكم قراءة الفاحتة للميت     :س
  )٣(إىل أهل امليت ؟

                                                
  .٢٤٩ سبق خترجيه ص  )١(
  .٢٥١ سبق خترجيه ص )٢(
عام ) ٢٨(العدد  ) جملة البحوث اإلسالمية  ( ويف   ،٣٤٢ من هذا اموع ص      )اجلزء الرابع (نشرت يف     )٣(

 .١٠٨ هـ  ص ١٤١٠
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 التقرب إىل األموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغري ذلك           :ج  
 من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو املدد شرك أكرب ال جيـوز             

عـز  - لقـول اهللا     ؛ ألن الشرك أعظم الذنوب وأكرب اجلرائم      ؛ألحد فعله 
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفـر مـا دونَ ذَِلـك ِلمـن               :-وجل
ِإنه من يشِرك ِباللَِّه فَقَد حرم اللَّـه علَيـِه           : ولقوله سبحانه  )١(يشاُء

 مةَ ونالْج ارالن اهأْو)وقوله تعاىل  ، اآلية )٢ :      ام مهنِبطَ عكُوا لَحرأَش لَوو
 فالواجب إخالص العبادة    ، واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٣(كَانوا يعملُونَ 

هللا وحده سواء كانت ذحبا أو نذرا أو دعاء أو صالة أو صـوما أو غـري                 
أصحاب القبـور بالنـذور أو       ومن ذلك التقرب إىل      ،ذلك من العبادات  

قُـلْ ِإنَّ صـالِتي ونـسِكي       :بالطعام لآليات السابقة ولقوله سبحانه    
ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني ال شِريك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا أَولُ            

ِلِمنيسالْم)موات فلـيس    أما إهداء الفاحتة أو غريها من القرآن إىل األ         )٤
  - صلى اهللا عليه وسلم    - ألنه مل ينقل عن النيب       ؛عليه دليل فالواجب تركه   

   ما -رضي اهللا عنهم-وال عن أصحابه 

                                                
 .٤٨اآلية ،  سورة النساء )١(
 . ٧٢اآلية ،  سورة املائدة )٢(
  .٨٨اآلية ، ألنعام  سورة ا)٣(
  .١٦٣ ، ١٦٢اآليتان ،  سورة األنعام )٤(
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 لكن يشرع الدعاء لألموات والـصدقة عنـهم وذلـك           ،يدل على ذلك  
 يتقرب العبد بـذلك إىل اهللا سـبحانه         ،باإلحسان إىل الفقراء واملساكني   

لك ألبيه أو أمه أو غريمهـا مـن األمـوات أو            ويسأله أن جيعل ثواب ذ    
إذا مات ابن آدم انقطـع      (( :-عليه الصالة والسالم  - لقول النيب    ؛األحياء

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يـدعو           : عمله إال من ثالث   
 يا رسول   : قال له  أن رجالً - صلى اهللا عليه وسلم    - وألنه ثبت عنه     )١())له

ومل توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلـها أجـر إن        اهللا إن أمي ماتت     
 وهكذا احلج عن امليت     ، متفق على صحته   )٢())نعم((: تصدقت عنها؟ قال  

 ،والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد يف األدلة الشرعية            
أما إن كان السائل يقصد اإلحسان إىل أهل امليـت والـصدقة بـالنقود              

 واألفـضل أن يـصنع اجلـريان    ،ه إذا كانوا فقراء  والذبائح فهذا ال بأس ب    
 - ألنه ثبت عن النيب      ؛واألقارب الطعام يف بيوم مث يهدوه إىل أهل امليت        

- أنه ملا بلغه موت ابن عمه جعفر بن أيب طالـب             -صلى اهللا عليه وسلم   
يف غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا ألهل جعفـر طعامـا             -رضي اهللا عنه  

   وأما )٣())اهم ما يشغلهمألنه قد أت((: وقال

                                                
 .٢٤٩ سبق خترجيه ص )١(
 . ٢٠٨ سبق خترجيه ص )٢(
  .٢٦٥ سبق خترجيه ص )٣(
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كون أهل امليت يصنعون طعاما للناس من أجل امليت فهذا ال جيوز وهـو              
من عمل اجلاهلية سواء كان ذلك يوم املوت أو يف اليوم الرابع أو العاشـر    

 ملا ثبت عن جرير بـن عبـد اهللا          ؛أو على رأس السنة كل ذلك ال جيوز       
كنا نعـد   (( :أنه قال  - وسلم  صلى اهللا عليه   -البجلي أحد أصحاب النيب     

  .)١())االجتماع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة

أما إن نزل بأهل امليت ضيوف زمن العزاء فال بأس أن يصنعوا هلـم              
 كما أنه ال حرج على أهل امليت أن يدعوا مـن            ،الطعام من أجل الضيافة   

واهللا .  أهدي هلم من الطعام    شاءوا من اجلريان واألقارب ليتناولوا معهم ما      
  . ويل التوفيق

  ليس هناك دليل يدل على استحباب قراءة القرآن للموتى

 وما هو نص احلـديث  ، هل يصل ثواب قراءة القرآن إىل امليت :س
   )٢( يا رسول اهللا ماذا بقي من بر والدي بعد موما ؟:الذي فيه

                                                
  ما جاء (وابن ماجة يف ، ) ٦٨٦٦(برقم ) مسند عبداهللا بن عمرو بن العاص( رواه اإلمام أمحد يف )١(

 ).١٦١٢(االجتماع إىل أهل امليت برقم باب ما جاء يف النهي عن )      يف اجلنائز
   ٥/٢/١٤١٢ على مساحته بعد احملاضرة اليت ألقاها يف جامع الطائف يف  ألقيتمن ضمن األسئلة اليت )٢(

 .١٨٢من هذا اموع ص ) اجلزء السابع( وسبق نشرها يف ،هـ     
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ى استحباا فيما    ليس على قراءة القرآن للموتى دليل يدل عل        :ج     
 فاألحوط ترك ذلك واالكتفاء مبا شرع اهللا من الدعاء هلم والصدقة            ،نعلم

عنهم وغري ذلك مما ثبت يف الشرع املطهر كاحلج والعمرة وقضاء الـدين             
 قال يا رسول     أما احلديث الذي سألت عنه فلفظه إن رجالً        ،فإن هذا ينفعه  

نعم الـصالة عليهمـا،     ((: اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرمها به؟ قال         
واالستغفار هلما، وإنفاذ عهدمها من بعدمها، وإكرام صـديقهما، وصـلة           

إذا (( :- صلى اهللا عليه وسلم    - ويقول   )١())الرحم اليت ال توصل إال ما     
، صدقة جارية، أو علم ينتفع بـه  : مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث       

  .  صحيحه رواه مسلم يف)٢())أو ولد صاحل يدعو له

 يـا   :- صلى اهللا عليه وسـلم     - قال للنيب    ويف الصحيحني أن رجالً   
رسول اهللا إن أمي ماتت ومل توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر             

   .)٣())نعم((: - صلى اهللا عليه وسلم-إن تصدقت عنها ؟ قال النيب 

   

  

                                                
 .٢٥١ سبق خترجيه ص )١(
 .٢٤٩ سبق خترجيه ص )٢(
  . ٢٠٨ سبق خترجيه ص )٣(
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  حكم إهداء قراءة القرآن
   الكريم لروح الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 ما حكم إهداء قراءة القرآن الكرمي للرسول صلى اهللا عليـه            :س
   )١(وسلم أو لغريه ؟

 - صلى اهللا عليه وسلم    - إهداء قراءة القرآن الكرمي لروح الرسول        :ج
رضـي اهللا  - وال فعلـه الـصحابة       ،واألموات ال أصل له وليس مبشروع     

يعطى  -لم صلى اهللا عليه وس    - واخلري يف اتباعهم؛ وألن الرسول       ،-عنهم
 عليـه   ، ألنه الدال عليه   ؛مثل أجورنا عما فعلناه من اخلري فله مثل أجورنا        

من دل على خـري     (( :-عليه الصالة والسالم  - وقد قال    ،الصالة والسالم 
 فإذا  ، فهو الذي دل أمته على اخلري وأرشدهم إليه        )٢())فله مثل أجر فاعله   

ى مثل أجور هؤالء     فالرسول يعط  ،قرأ اإلنسان أو صلى أو صام أو تصدق       
 عليـه الـصالة   - ألنه هو الذي دهلم على اخلري وأرشدهم إليـه ؛من أمته 
 ألن ذلك ليس    ؛ فال حاجة به إىل أن دى له القراءة أو غريها          ،-والسالم
   :- صلى اهللا عليه وسلم- وقد قال ، كما تقدم،له أصل

                                                
  . هـ٢٨/٤/١٤١٩يف ) ١١٦٨٦( العدد )جريدة عكاظ( نشرت يف )١(
  ).١٨٩٣(باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا برقم ) اإلمارة( رواه مسلم يف )٢(
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مـوات   وهكذا القـراءة لأل )١())من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد     ((
  . أيضا ليس هلا أصل والواجب ترك ذلك

 ، فكل ذلك مشروع   ،أما الصدقة عن أموات املسلمني والدعاء هلم          
 : يف صفة عباده الصاحلني التابعني للسلف الصاحل       - عز وجل  -كما قال اهللا  

          ااِننوِلِإخا ولَن ا اغِْفرنبقُولُونَ ري ِدِهمعب اُءوا ِمنج الَِّذينا  وقُونبس الَِّذين
 وهكـذا   ، وقد شرع اهللا صالة اجلنازة للدعاء والترحم عليهم        )٢(ِبالِْإمياِن

 -الصدقة عن امليت تنفعه كما صحت بذلك األحاديث عن رسـول اهللا             
 كـل  ، وقضاء الدين  ، والعمرة ، وهكذا احلج عنهم   ،-صلى اهللا عليه وسلم   

  . ذلك ينفع امليت املسلم

   على جميع األموات واألحياء بعد الصالةحكم قراءة الفاتحة

 أعـين   - هل جتوز قراءة الفاحتة على مجيع األموات واألحياء          :س
 بعد االنتهاء من    -األنبياء والشهداء واألولياء وسائر املؤمنني واألقارب       

  الصالة أو يف أي 

                                                
 .٢٠٣ سبق خترجيه ص )١(
 .١٠اآلية ،  سورة احلشر )٢(



  

 - ٢٨٠ -

   )١(وقت آخر ؟
ـ      ، ليس هلذا أصل يف الشرع املطهر      :ج     ة  ومل تشرع قـراءة الفاحت
 ،وال عن الـصحابة    - صلى اهللا عليه وسلم    - ألن هذا مل يرد عنه       ؛ألحد

 -وقال بعض أهل العلم ال مانع من تثويب القـراءة للـنيب             . فال أصل له  
 واألحوط تـرك    ، ولكنه قول ال دليل عليه     ،وغريه -صلى اهللا عليه وسلم   

ـ (( :- صلى اهللا عليه وسلم    - لقول النيب    ؛ ألن العبادات توقيفية   ؛ذلك ن م
 ولكن ينبغي اإلكثار من الصالة      )٢().)عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد      

 فالـدعاء   ،والدعاء للوالدين واألقارب   - صلى اهللا عليه وسلم    -على النيب   
 - صلى اهللا عليه وسلم    -أما قراءة الفاحتة أو غريها من القرآن للنيب         . ينفع

 وهـو   ،ملـذكور  للحديث ا  ؛أو لغريه فغري مشروعة يف أصح قويل العلماء       
 ))من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد       ((: - صلى اهللا عليه وسلم    -قوله

  . واهللا ويل التوفيق
  حكم قضاء الصالة عن الميت

   )٣( هل جتوز الصالة عن امليت للفروض اليت مل يصلها ؟:س

   ، وليس لذلك أصل، الصالة عن امليت ال جتوز:ج
                                                

   .)نور على الدرب(من برنامج ) ١(
 .٢٠٣ سبق خترجيه ص  )٢(
  .احته  مجع فيها فوائد يف خمتلف العلوم من ضمن مذكرة لسم)٣(
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 أمـا  ،الدين والـصدقة والـدعاء  وإمنا جاء ذلك يف الصيام واحلج وقضاء   
   )١(.الصالة عنه فال أصل هلا

  المصحف ينتفع به الميت إذا جعله وقفاً

   هل إذا ورث امليت مصحفا ينال أجرا عند تالوة أبنائه فيه ؟ :س

 - أي جعله وقفـا    - املصحف إذا خلفه امليت فهو ينفعه إذا وقفه        :ج
 أو علم مبـاح     ،لم الشرع  ع ؛ كما لو وقف كتبا للعلم املفيد      ،ينفعه أجره 

 كما لو وقـف  ، ألنه إعانة على خري؛ فإنه يؤجر على ذلك،ينتفع به الناس 
 كل  ، أو تربع للمساجد   ،أرضا أو بيتا أو دكانا يتصدق بغلته على الفقراء        

 : يف احلديث الـصحيح    -عليه الصالة والسالم  -وقد قال   . هذا يؤجر عليه  
صدقة جارية، أو علم ينتفع     : ثإذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثال        ((

   .)٢())به، أو ولد صاحل يدعو له

   وينفعه ،فالصدقات اجلارية تنفع امليت إذا كان مسلما

                                                
   . هـ٢٠/٤/١٤١٩ يف )١١٦٧٨( نشر يف جريدة عكاظ العدد )١(
  .٢٤٩ سبق خترجيه ص  )٢(
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 وينفعه الوقف الذي يوقفه بعده يف سـبيل    ،دعاء أوالده ودعاء غريهم   
 فينتفع هو ذا    ، أو أشباه ذلك   ، من بيت أو أرض أو دكان أو خنيل        ،اخلري

 أو صرفت مثرته    ، أكلوا من مثرته وانتفعوا بثمرته     ، به الناس  الوقف إذا انتفع  
  .  أو عمارا،يف مساجد املسلمني إلصالحها يف فرشها
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 زيارة القبور
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  زيارة القبور ثالثة أنواع

 ما حكم الدين اإلسالمي يف زيارة القبور والتوسل باألضـرحة        :س
وأخذ خروف وأموال للتوسل ا كزيارة السيد البـدوي واحلـسني            

  . )١(والسيدة زينب ؟ أفيدونا أفادكم اهللا

   : زيارة القبور نوعان:ج

 مشروع ومطلوب ألجل الدعاء لألموات والترحم علـيهم         :أحدمها
 :صلى اهللا عليه وسـلم  - لقول النيب  ؛وألجل تذكر املوت واإلعداد لآلخرة    

صلى اهللا عليـه  - وكان يزورها )٢())زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة   ((
 وهذا النوع للرجال خاصة     ،-رضي اهللا عنهم  - وهكذا أصحابه    ،-وسلم

 بل جيب ـيهن عـن       ، أما النساء فال يشرع هلن زيارة القبور       ،ال للنساء 
 لعن زائـرات    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألنه قد ثبت عن رسول اهللا        ؛ذلك

   وألن زيارن للقبور قد حيصل ا ،القبور من النساء

                                                
  .  من هذا اموع٣٤٤ ص ،)اجلزء الرابع(سبق نشره يف ) ١(
  ( ومسلم يف، ) ٩٣٩٥(باقي مسند أيب هريرة برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

  ، ) ٩٧٦(باب استئذان النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه برقم )      اجلنائز
 .واللفظ له) ١٥٦٩(باب ما جاء يف زيارة القبور برقم ) ما جاء يف اجلنائز(     وابن ماجة يف 
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 الصرب وكثرة اجلزع الذي يغلب عليهن، وهكذا ال         فتنة هلن أو ن مع قلة     
- ملا ثبت يف الصحيح عـن أم عطيـة   ؛يشرع هلن اتباع اجلنائز إىل املقربة  

 فـدل   )١())ينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا      (( : قالت -رضي اهللا عنها  
 ملا خيشى يف ذلك من      ؛ذلك على أن ممنوعات من اتباع اجلنائز إىل املقربة        

:  لقول اهللا سبحانه   ؛واألصل يف النهي التحرمي   .  وقلة الصرب  ،نة هلن ون  الفت
       واهتفَان هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتمو)أما الصالة على    )٢ 

 كما صحت بـذلك األحاديـث عـن    ، للرجال والنساءةامليت فمشروع 
 يف  -رضي اهللا عنـهم   -  وعن الصحابة  -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

 فهذا ال يدل على     )مل يعزم علينا  ( :أما قول أم عطية رضي اهللا عنها      . ذلك
 -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن صدور النهي عنه      ؛جواز اتباع اجلنائز للنساء   

 ، مل يعزم علينا فهو مبين على اجتهادها وظنـها         : وأما قوهلا  ،كاف يف املنع  
  . واجتهادها ال يعارض ا السنة

 وهو زيارة القبور لدعاء أهلها واالستغاثة م أو         ، بدعي :النوع الثاين 
 - نـسأل اهللا العافيـة     - وهذا منكر وشرك أكرب    ،للذبح هلم أو للنذر هلم    

  ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء 

                                                
  ، ) ١٢٧٨(برقم ) ائزاجلن(والبخاري يف ، ) ٢٦٧٥٨(برقم ) مسند القبائل( رواه اإلمام أمحد يف )١(

  ).٩٣٨(برقم ) اجلنائز(     ومسلم يف 
  .٧اآلية ،  سورة احلشر )٢(
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 وهذا بدعة غري مشروع ومن      ،عندها والصالة عندها والقراءة عندها    
   :ثة أنواع فصارت يف احلقيقة ثال،وسائل الشرك

 وهو أن يزوروها للدعاء ألهلها أو لتـذكر         ، مشروع :النوع األول 
  . اآلخرة

 أن تزار للقراءة عندها أو للصالة عندها أو للذبح عندها           :النوع الثاين 
  . فهذه بدعة ومن وسائل الشرك

 أو  ، أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليـه بـذلك         :النوع الثالث 
 فهـذا   ، أو لطلب املدد منه أو الغوث أو النصر        ،لدعاء امليت من دون اهللا    

.  فيجب احلذر من هذه الزيارات املبتدعـة       - نسأل اهللا العافية   -شرك أكرب 
ويدخل يف ذلـك مـا    . وال فرق بني كون املدعو نبيا أو صاحلا أو غريمها         

يفعله بعض اجلهال عند قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم من دعائه واالستغاثة             
.  احلسني أو البدوي أو الشيخ عبد القادر اجليالين أو غريهم           أو عند قرب   ،به

  . واهللا املستعان
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  )١(حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور

 والصالة والسالم علـى نبينـا حممـد وآلـه     ،احلمد هللا رب العاملني   
 ،قبـور  فقد سئلت عن حكم التوسل باملوتى وزيارة ال        : أما بعد  ،وصحبه

   :فأجبت مبا يلي

إذا كانت الزيارة لسؤال املوتى والتقرب إليهم بالذبائح والنذر هلـم            
 وهكذا ما يفعلونـه  ،واالستغاثة م ودعوم من دون اهللا فهذا شرك أكرب   

 حيث يعتقـدون    ، سواء كانوا أحياء أو أمواتا     ،مع من يسموم باألولياء   
 ،ن دعوم أو يشفون مرضـاهم     فيهم أم ينفعوم أو يضروم أو جييبو      

كل هذا شرك أكرب والعياذ باهللا، وهذا كعمل املشركني مع الالت والعزى            
  .  ومع أصنامهم وآهلتهم األخرى،ومناة

والواجب على والة األمر والعلماء يف بالد املسلمني أن ينكـروا               
هذا  وأن مينعوا    ، وأن يعلموا الناس ما جيب عليهم من شرع اهللا         ،هذا العمل 

   وأن ، وأن حيولوا بني العامة وبينه،الشرك

                                                
   .٣١٧من هذا اموع ص ) اجلزء الثالث(سبق نشرها يف   )١(
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 وألا مـن أسـباب      ، ألا فتنة  ؛يهدموا القباب اليت على القبور ويزيلوها     
 ى أن يبىن على     -صلى اهللا عليه وسلم   - فالرسول   ، وألا حمرمة  ،الشرك
 ولعن من اختـذ     ، وأن يصلى إليها   ، وأن يقعد عليها   ، وأن جتصص  ،القبور

 بل جيـب أن  ، ال مساجد وال غريها    ، فال جيوز البناء عليها    ،عليها املساجد 
 ، كما كانت قبور املسلمني يف املدينة املنورة       ،تكون بارزة ليس عليها بناء    

  . ويف كل بلد إسالمي مل يتأثر بالبدع واألهواء

أما زيارة القبور للذكرى والدعاء للموتى والترحم عليهم فذلك سنة          
: -صلى اهللا عليه وسـلم    - لقول النيب    ؛حليف حق الرجال من دون شد ر      

.  خرجه مـسلم يف صـحيحه      )١())زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة    ((
:  يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولـوا        -عليه الصالة والسالم  -وكان  

السالم عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نـسأل اهللا        ((
 وخـرج   )٢()) املستقدمني منـا واملـستأخرين     لنا ولكم العافية يرحم اهللا    

صلى - مر النيب    : قال -رضي اهللا عنهما  -الترمذي رمحه اهللا عن ابن عباس       
الـسالم  ((:  على قبور املدينة فأقبل عليهم بوجهه فقـال        -اهللا عليه وسلم  

  عليكم يا أهل القبور يغفر اهللا لنا 

                                                
 .٢٨٥ سبق خترجيه ص )١(
 ). ٩٧٤(باب ما يقال عند دخول القبور برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف )٢(



  

 - ٢٩٠ -

 ويف  ،ذا املعىن كـثرية    واألحاديث يف ه   )١())ولكم أنتم سلفنا وحنن باألثر    
صلى اهللا  - عن النيب    ،-رضي اهللا عنه  -الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري      

ال تشدوا الرحال إال إىل ثالثة مساجد املـسجد         ((:  أنه قال  ،-عليه وسلم 
 وصلى اهللا   ، واهللا ويل التوفيق   )٢())احلرام ومسجدي هذا واملسجد األقصى    

  . وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه

  

                                                
  .)١٠٥٣(باب ما يقول الرجل إذا دخل املقابر برقم ) زاجلنائ( رواه الترمذي يف )١(
) احلـج  (ويف ، ) ١١٨٩(باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة برقم ) اجلمعة( رواه البخاري يف   )٢(

  ) ٨٢٧(باب سفر املرأة مع حمرم برقم ) احلج(ومسلم يف ، )  ١٨٦٤(باب حج النساء برقم 
   .     واللفظ له
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  جوز التبرك باألمواتال ي

 مات عندنا يف البلد رجل وجاء خرب وفاته يف النـهار ورأينـا              :س
نساء مسنات من البلد يذهنب إىل بيته وهو مسجى بعد تكفينه وسـط             
النساء وهن حوله فسألناهن مل تذهنب عنده؟ قلن نتبارك به، فما حكـم             

  )١(عملهن هذا ؟ وهل هو سنة ؟

 ألنه ال جيوز ألحد أن يتـربك        ؛منكر بل هو    ، هذا العمل ال جيوز    :ج
 وال أن يدعوهم من دون اهللا أو يسأهلم قضاء حاجة           ،باألموات أو قبورهم  

 ومنـه تطلـب     ، ألن العبادة حق اهللا وحده     ؛أو شفاء مريض أو حنو ذلك     
 يف سورة   -عز وجل - كما قال    ، وهو سبحانه املوصوف بالتبارك    ،الربكة
 الْفُرقَانَ علَـى عبـِدِه ِليكُـونَ ِللْعـالَِمني          تبارك الَِّذي نزلَ  : الفرقان
 ومعىن ذلك أنه    )٣(تبارك الَِّذي ِبيِدِه الْملْك    : وقال سبحانه  )٢(نِذيرا

   بفتح - أما العبد فهو مبارك ،سبحانه بلغ النهاية يف العظمة والربكة

                                                
 . ١٢٣ص ) ٢٨( العدد )جملة البحوث اإلسالمية( ويف ،٣٣٠ ص )اجلزء الرابع(سبق نشرها يف ) ١(
 . ١اآلية ،  سورة الفرقان)٢(
  .١اآلية ،  سورة امللك )٣(
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 عـن   -عز وجـل  - كما قال  ، إذا هداه اهللا وأصلحه ونفع به العباد       -الراء
قَالَ ِإني عبد اللَّـِه     :عبده ورسوله عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم       

      ـتا كُنم نكًا أَياربلَِني معجا وِبيلَِني نعجو ابالِْكت اِنيآت)واهللا ويل  )١ 
  . التوفيق

  الزيارة الشرعية للقبور                             

أل عن أولئك الذين يزورون القباب وقبـور بعـض           سائل يس  :س
   )٢(الصاحلني ما هو توجيهكم ؟

صـلى اهللا عليـه     - ألن الـنيب     ؛ جيب أن يعلَّموا الزيارة الشرعية     :ج
السالم علـيكم   ((:  كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا        -وسلم

ون نسأل اهللا   الحقلأهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم           
السالم علـيكم دار قـوم      (( : ويف حديث آخر قال    )٣())لنا ولكم العافية  

 مؤجلون وإنا إن شاء اهللا بكم الحقـون         مؤمنني وأتاكم ما توعدون غداً    
  اللهم اغفر ألهل بقيع 

                                                
  .٣١ ، ٣٠اآليتان ، سورة مرمي  )١(
  ).نور على الدرب(من برنامج   )٢(
  وابن ماجة ،  ) ٩٧٥(ا برقم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهله) اجلنائز( رواه مسلم يف )٣(

  ). ١٥٤٧(باب ما جاء فيما يقال إذا دخل املقابر برقم ) ما جاء يف اجلنائز(     يف كتاب 
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يـرحم اهللا   (( :-عليه الصالة والسالم  - ويف حديث آخر قال      )١())الغرقد
 )٢())فر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن باألثر       املستقدمني منا واملستأخرين يغ   

وذه األحاديث وما جاء يف معناها واألحاديث تعلم الزيـارة الـشرعية            
 - ويتذكر الزائر املوت واآلخرة لقولـه        ،واملقصود منها أن يدعى للموتى    

   .)٣())زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة(( : -صلى اهللا عليه وسلم

صـلى  - لقول النيب    ،ى القبور واملساجد فال جيوز    أما وضع القباب عل   
لعن اهللا اليهود والنصارى اختـذوا قبـور أنبيـائهم          ((: -اهللا عليه وسلم  

ال (( :-رضي اهللا عنه  - لعلي   -عليه الصالة والسالم  - ولقوله   )٤())مساجد
 عليـه   -وصح عنه  )٥()) إال سويته   مشرفاً تدع صورة إال طمستها وال قرباً     

   يف حديث جابر-الصالة والسالم

                                                
  ).٩٧٤(باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء ألهلها برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف  )١(
  والترمذي يف ، ) ٩٧٤( ألهلها برقم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء) اجلنائز( رواه مسلم يف )٢(

  ).١٠٥٣(باب ما يقول الرجل إذا  دخل املقابر برقم ) اجلنائز     (
  .٢٥٨ سبق خترجيه ص  )٣(
       ومـسلم يف   ، ) ١٣٩٠(باب ما يكره من اختاذ القبور مـساجد بـرقم           ) اجلنائز( رواه البخاري يف     )٤(
  ).٩٦٩(املساجد على القبور واختاذ الصور برقم باب النهي عن بناء ) املساجد ومواضع الصالة(
 ).٩٦٩(باب األمر بتسوية القرب برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف  )٥(
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أنه ى عليه الصالة والسالم عن جتـصيص القبـور          ((: -اهللا عنه  رضي-
  .  أخرجه مسلم يف صحيحه.)١())والقعود عليها والبناء عليها

فالقبور ال جيوز البناء عليها وال يتخذ عليها مساجد وال قبـاب                 
تكـسى  وال جيوز جتصيصها وال القعود عليها كل هذا ممنوع وال جيوز أن           

. بالستور وإمنا يرفع القرب قدر شرب ليعرف أنه قرب حىت ال ميتهن وال يوطـأ              
وهـذا هـو   . فالواجب على كل من لديه علم أن يبلغ إخوانه ويعلمهـم  

واجب العلماء عليهم أن يعلموا الناس ما شرعه اهللا واملؤمن يـتعلم مـن              
 كذا وكذا وإن     إن الزيارة الشرعية   :العلماء ويعلم من يأيت القبور يقول هلم      

البناء على القبور أو سؤال امليت أو التربك بتراب القرب أو تقبيل القـرب أو               
الصالة عنده كل هذا من البدع فال يصلى عند القبور وال تتخـذ حمـال               

 أما طلب الربكـة منـها أو   ،للدعاء أو القراءة عندها وكل هذا من البدع   
 : فإذا قال  ، الشرك األكرب  الشفاعة منها أو الشفاء للمرضى فهذا من أنواع       

 انـصرين أو اشـف      : أو يقول للميـت    ،يا سيدي فالن اشفع يل إىل اهللا      
 ألن امليت انقطع عمله بعد موته إال مـن        ؛مريضي وحنو ذلك هذا ال جيوز     

  أما أن .  أو ولد صاحل يدعو له، أو علم ينتفع به، صدقة جارية:ثالث

                                                
  ).٧٩٠(باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف  )١(
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 أو الشفاعة إىل ربه بكـذا       يطلب منه شفاء املرضى أو النصر على األعداء       
فهذا من الشرك األكرب وال جيوز طلبه من املوتى وإمنا يطلب ذلك من اهللا              

 ، اللهم شـفِّع يفَّ أنبيـاءك      ، اللهم أعطين كذا   ،للهم اشفين ( :تعاىل فيقول 
 اللهم شفِّع يفَّ املالئكـة      ،اللهم شفِّع يفَّ نبيك حممدا صلى اهللا عليه وسلم        

  . -جل وعال- ألنه طلب من اهللا ،أس به فهذا ال ب)واملؤمنني

واخلالصة أن املسلمني ينصح بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعـضا يف           
 والعلماء عليهم يف ذلك التوجيه للعامة إىل شـرع اهللا جـل             ،أمر الشرع 

 ومن ذلك أن يعلموا الزيارة الـشرعية للقبـور الـيت جـاءت يف          ،وعال
 ويعلموا أنه   ،واليت تقدم بياا   -صلى اهللا عليه وسلم   -األحاديث عن النيب    

 وأـا ال    ،ال جيوز البناء على القبور وال وضع القباب وال املساجد عليها          
جتصص وال يقعد عليها وال تتخذ حمال للدعاء عندها أو الصالة عندها أو             

واهللا .  كل هذه األمور من البدع ومن وسائل الشرك األكرب         ،القراءة عندها 
   .ويل التوفيق
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   من زار أهل بيتي بعد: حديث
   وفاتي كتبت له سبعون حجة ال أصل له

 زيارة القبور أمثال اإلمام علي رضي اهللا عنه واحلسني والعباس           :س
وغريهم، وهل الزيارة إليهم تعدل سبعني حجة إىل بيت اهللا احلـرام ؟             

 من زار أهل بييت بعد وفـايت      ( :وهل قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم      
   .)١( ؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم اهللا خرياً)كتبت له سبعون حجة

 وإذا كانت القبـور مـن   ، وفيها عظة وذكرى، زيارة القبور سنة  :ج
 يزور القبـور    -عليه الصالة والسالم  -وكان النيب   . قبور املسلمني دعا هلم   

 عليه  -ويقول الرسول . -رضي اهللا عنهم  - وكذا أصحابه    ،ويدعو للموتى 
 وكان يعلم   )٢())زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة    (( :-السالمالصالة و 

السالم عليكم أهـل الـديار مـن     (( :أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا     
املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نـسأل اهللا لنـا ولكـم        

  . )٣())العافية

                                                
 من هـذا  ٢٨٣ص ) عاجلزء التاس(وسبق نشره يف  ، ) ٨(شريط رقم   ). نور على الدرب  ( من برنامج    )١(

 .اموع
 .٢٨٥ سبق خترجيه ص )٢(
  .٢٩٢ سبق خترجيه ص )٣(
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 ويف حديث   )١())واملستأخرين يرحم اهللا املستقدمني  (( :ويف حديث عائشة  
 فالدعاء هلم   )٢())يغفر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن يف األثر        (( :ابن عباس 

 ليستعد املؤمن ملا نزل     ؛ ويف الزيارة ذكرى وعظة    ،ذا وأشباهه كله طيب   
 فليعد العدة وجيتهـد يف      ، فإنه سوف يرتل به ما نزل م       ،م وهو املوت  

 ويبتعد عمـا حـرم اهللا   ،- وسلمصلى اهللا عليه -طاعة اهللا وطاعة رسوله     
 هكـذا   ، ويلزم التوبة عما سلف من التقصري      ،ورسوله من سائر املعاصي   
أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلي رضي اهللا         . يستفيد املؤمن من الزيارة   

 فهـذا باطـل     -عنه واحلسن واحلسني أو غريهم أا تعدل سبعني حجة        
 وليـست  ، ليس له أصل،-صلى اهللا عليه وسلم-ومكذوب على الرسول   

 تعـدل   - الذي هو أفضل اجلميع    -صلى اهللا عليه وسلم   -الزيارة لقرب النيب    
 فكيف بزيارة غريه    ، لكن ال تعدل حجة    ،الزيارة هلا حاهلا وفضلها   . حجة

 من زار أهل بييت     : وهكذا قوهلم  ،عليه الصالة والسالم ؟ هذا من الكذب      
 وكله  ، وكله باطل  ، له بعد وفايت كتبت له سبعون حجة كل هذا ال أصل         

مما كذبه الكذابون، فيجب على املؤمن احلذر من هذه األشياء املوضـوعة            
   .-صلى اهللا عليه وسلم-املكذوبة على الرسول 

                                                
  .٢٨٩ سبق خترجيه ص )١(
 .٢٩٠ سبق خترجيه ص )٢(
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 سواء كانت قبور أهل البيت أو غريهـم         ،وإمنا تسن الزيارة للقبور     
  .  يزورهم ويدعو هلم ويترحم عليهم وينصرف،من املسلمني

ت القبور للكفار فإن زيارا للعظة والذكرى من دون أن         أما إن كان    
 وـاه ربـه   ، قرب أمـه   -صلى اهللا عليه وسلم   - كما زار النيب     ،يدعو هلم 

وهكـذا  .  زارها للعظة والذكرى ومل يستغفر هلا      ،سبحانه أن يستغفر هلا   
 ، إذا زارها املؤمن للعظة والذكرى فال بأس       - قبور الكفرة  -القبور األخرى 

  .  ألم ليسوا أهال لذلك؛يسلم عليهم وال يستغفر هلمولكن ال 

  حكم زيارة قبر

   وموضعه-رضي اهللا عنه- سيدنا الحسين 

 كثر كالم الناس واختلف حول قـرب سـيدنا          : يقول السائل  :س
 وهل يـستفيد املـسلمون مـن معرفـة مكانـه            ،احلسني أين مكانه  

   )١(بالتحديد؟

 : وقيل ، إنه دفن يف الشام    :يل فق ، بالواقع قد اختلف الناس يف ذلك      :ج
  أما رأسه .  واهللا أعلم بالواقع،يف العراق

                                                
  . ٣٦٦من هذا اموع ص) اجلزء السادس(سبق نشرها يف  )١(
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والصواب . يف مصر :  وقيل ، وقيل يف العراق   ، يف الشام  : فقيل ؛فاختلف فيه 
 وقـد   ، بل هو غلط وليس به رأس احلسني       ،أن الذي يف مصر ليس قربا له      
مـصر   وبينوا أنه ال أصل لوجود رأسه يف         ،ألف يف ذلك بعض أهل العلم     

 ألنه نقل إىل يزيد بن معاويـة        ؛ وإمنا األغلب أنه يف الشام     ،وال وجه لذلك  
 فهو إما حفظ يف الشام      ، فال وجه للقول بأنه نقل إىل مصر       ،وهو يف الشام  

وبكل حال فليس للناس    .  وإما أعيد إىل جسده يف العراق      ،يف خمازن الشام  
الدعاء له بـاملغفرة     وإمنا املشروع    ،حاجة يف أن يعرفوا أين دفن وأين كان       

 فقد قتل مظلوما فيدعى لـه بـاملغفرة         ، غفر اهللا له ورضي عنه     ،والرمحة
 وهو وأخوه احلسن سيدا شـباب أهـل         ، ويرجى له خري كثري    ،والرمحة
 -رضـي اهللا عنـهما    - ، كما قال ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم        ،١اجلنة

ا تزار القبور    كم ، ومن عرف قربه وسلم عليه ودعا له فال بأس         ،وأرضامها
 وال جيوز أن تطلب منه الـشفاعة        ، من غري غلو فيه وال عبادة له       ،األخرى

 ألن امليت ال يطلب منه شيء وإمنا يدعى له          ؛ كسائر األموات  ،وال غريها 
 :-صـلى اهللا عليـه وسـلم      - لقول النيب    ؛ويترحم عليه إذا كان مسلما    

   زوروا القبور((

                                                
  (والترمذي يف ، ) ١١٢٠٠(و ، ) ١٠٦١٦(برقم ) مسند أيب سعيد اخلدري( رواه اإلمام أمحد يف )١(

  ).٣٧٦٨(باب مناقب احلسن واحلسني برقم )      املناقب
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 قرب احلسني أو احلسن أو غريمها       فمن زار ، )١())فإا تذكركم اآلخرة  
من املسلمني للدعاء هلم والترحم عليهم واالستغفار هلم كما يفعل مع بقية            

 أما زيارة القبور لدعاء أهلها أو االستعانة ـم          ، فهذا سنة  -قبور املسلمني 
 وال جيـوز    ، بل من الشرك األكرب    ، فهذا من املنكرات   -أو طلبهم الشفاعة  

صلى اهللا عليه   - ألن الرسول    ؛ال قبة وال غري ذلك    أن يبىن عليها مسجد و    
 ))لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مـساجد        (( : قال -وسلم

 يف  -رضـي اهللا عنـهما    - وملا رواه جابر بن عبد اهللا        ،متفق على صحته  
أنه ى عن جتصيص القبور     (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -الصحيح عن النيب    
 فال جيوز أن جيصص القرب أو يطيب        ))وعن البناء عليها  وعن القعود عليها    

 ، فكل هذا ممنوع ومن وسائل الشرك      ،أو توضع عليه الستور أو يبىن عليه      
أال وإن من كان    (( :-عليه الصالة والسالم  - لقول النيب    ؛وال يصلى عنده  

قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فـال تتخـذوا            
 خرجه مسلم يف صحيحه عـن       )٢()) فإين أاكم عن ذلك    القبور مساجد 

 وهذا احلديث يدل على أنه      ،-رضي اهللا عنه  -جندب بن عبد اهللا البجلي      
   ؛ال جتوز الصالة عند القبور وال اختاذها مساجد

                                                
  .٢٨٥ سبق خترجيه ص )١(
  ).٥٣٢(باب النهي عن بناء املساجد على القبور برقم ) املساجد ومواضع الصالة( رواه مسلم يف )٢(
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وألن ذلك وسيلة للشرك وأن يعبدوا من دون اهللا بدعائهم واالستغاثة م            
عليـه  - فلهذا حـذر الـنيب   ؛ لربكتهموالنذر هلم والتمسح بقبورهم طلبا    

 للـسالم   ، وإمنا تزار القبور زيارة شرعية فقط      ، من ذلك  -الصالة والسالم 
عليهم والدعاء هلم والترحم عليهم من دون شد رحل لـذلك، واهللا هـو           

  . املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
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  )١(الدعاء عند القبور غير مشروع

. ع. م. ن عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكـرم ع        م
  .  آمني،وفقه اهللا

كتابكم الكـرمي املـؤرخ يف      :  بعده ،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
 ، وما تـضمنه كـان معلومـا       ، م وصل وصلكم اهللا داه     ١٩٧٤/ ٣/٣

كتـابكم   وقد ذكرمت يف     ، جعله اهللا زواجا مباركا    ،ونبارك لكم يف الزواج   
 ونفيـدكم أن    ،-عليه الصالة والـسالم   -أن ندعو لكم عند قرب الرسول       
صلى اهللا عليه   - سواء كان القرب قرب النيب       ،الدعاء عند القبور غري مشروع    

 وإمنا املشروع زيارـا والـسالم       ، وليست حمال لإلجابة   ، أو غريه  -وسلم
هك علـى هـذا   أحببنا تنبي. على املوتى والدعاء هلم وذكر اآلخرة واملوت 

ويف إمكانك أن تراجع أحاديث الزيارة يف آخـر         . حىت تكون على بصرية   
 وفقنا اهللا وإيـاكم التبـاع       ،كتاب اجلنائز من بلوغ املرام حىت تعلم ذلك       

 والسالم عليكم ورمحة    ،السنة والعمل مبا يرضي اهللا سبحانه ويقرب لدينه       
  . اهللا وبركاته

  نورةرئيس اجلامعة اإلسالمية باملدينة امل
                                                

وتـاريخ  ) ٣٤٥٦/١/١( للجامعة اإلسـالمية بـرقم       صدرت من مكتب مساحته حينما كان رئيساً       )١(
 .هـ ٢٥/٢/١٣٩٤
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  عدم جواز الطلب إلى الميت

 بـدليل   ،يقول بعض الناس إن الطلب إىل امليت يف القرب جائز         : س
إذا حتريمت يف األمور فاستعينوا بأهل القبور فهل هذا احلديث صحيح أم            

   )١(ال ؟

صـلى اهللا   -هذا احلديث من األحاديث املكذوبة على رسول اهللا         : ج
 منـهم شـيخ     ،حد من أهل العلم    كما نبه على ذلك غري وا      -عليه وسلم 

 يف جممـوع    -رمحه اهللا - حيث قال    ،-رمحة اهللا عليه  -اإلسالم ابن تيمية    
هـذا  : " مـا نـصه    -بعد ما ذكره  ) ٣٥٦(الفتاوى اجلزء األول صفحة     

 بإمجاع العارفني   -صلى اهللا عليه وسلم   -احلديث كذب مفترى على النيب      
د يف شيء مـن كتـب        وال يوج  ، مل يروه أحد من العلماء بذلك      ،حبديثه

  . انتهى كالمه رمحه اهللا" احلديث املعتمدة

 مضاد ملـا    - صلى اهللا عليه وسلم    -وهذا املكذوب على رسول اهللا     
جاء به الكتاب والسنة من وجوب إخالص العبـادة هللا وحـده وحتـرمي              

  اإلشراك به، وال ريب أن دعاء األموات واالستغاثة 

                                                
) ٢٨(العـدد   ) جملة البحوث اإلسالمية  ( ويف   ٣٢٧من هذا اموع ص   ) اجلزء الرابع (سبق نشرها يف     )١(

  .١١٩ص
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عـز  -روب من أعظم الـشرك بـاهللا        م والفزع إليهم يف النائبات والك     
وقـد كـان      .  كما أن دعاءهم يف الرخاء شرك باهللا سـبحانه         -وجل

 وإذا زالت   ،املشركون األولون إذا اشتدت م الكروب أخلصوا هللا العبادة        
فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلْـِك     :  كما قال اهللا عز وجل     ،الشدائد أشركوا باهللا  
    ِلِصنيخم ا اللَّهوعِركُونَ        دشي مِإذَا ه رِإلَى الْب ماهجا نفَلَم ينالد لَه)١(. 

أما املشركون املتأخرون فشركهم دائـم يف       . واآليات يف هذا املعىن كثرية    
 وذلك يـبني أن     ، بل يزداد شركهم يف الشدة والعياذ باهللا       ،الرخاء والشدة 

 وقد قال اهللا عـز      ،كفرهم أعظم وأشد من كفر األولني من هذه الناحية        
 وقـال   )٢(وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين حنفَاءَ        : وجل

 وقال  ،)٣(فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ       : سبحانه
 وقال  )٤( ِللَِّه الدين الْخاِلص   فَاعبِد اللَّه مخِلصا لَه الدين أَال     : عز وجل 
ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمـن دوِنـِه مـا             : سبحانه

يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَو سـِمعوا مـا             
امالِْقي مويو وا لَكُمابجتِمثْلُ اس ئُكبنال يو ِككُمونَ ِبِشركْفُرِة ي  

                                                
  .٦٥اآلية ، سورة العنكبوت )١(
  .٥اآلية ،  سورة البينة )٢(
  .١٤اآلية ،  سورة غافر )٣(
 .٣ ، ٢اآليتان ،  سورة الزمر )٤(
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 وهاتان اآليتان تعم مجيع من يعبد مـن دون اهللا مـن األنبيـاء               )١(خِبٍري
 وقد أوضح سبحانه أن دعاء املشركني هلم شرك بـه           ،والصاحلني وغريهم 

 ومن يدع مع  :  كما بني أن ذلك كفر به سبحانه يف قوله تعاىل          ،سبحانه
                  فِْلـحال ي ـهـِه ِإنبر ـدِعن هابا ِحسمِبِه فَِإن انَ لَههرال ب را آخاللَِّه ِإلَه

   .)٢(الْكَاِفرونَ

واآليات الدالة على وجوب إخالص العبادة هللا وحده وتوجيه الدعاء          
 وعلى حترمي عبادة غريه سـبحانه مـن األمـوات    ،إليه دون كل ما سواه    

 يعلمها من تـدبر     ،شجار واألحجار وحنو ذلك كثرية جدا     واألصنام واأل 
  . كتاب اهللا وقصد االهتداء به

  .  واهللا املستعان وال حول وال قوة إال باهللا

  حكم الذبح عند األضرحة ودعاء أهلها

ما حكم التقرب بذبح الذبائح يف أضرحة األولياء الـصاحلني          : س
   )٣(؟"د عنا الكرب الفالينحبق وليك الصاحل فالن اشفنا أو أبع: "وقول

                                                
  . ١٤ ، ١٣اآليتان ،  سورة فاطر )١(
  .١٧٧اآلية ، ة املؤمنون  سور)٢(
  . ٣٢٤من هذا اموع ص) اجلزء اخلامس( سبق نشرها يف )٣(
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من املعلوم باألدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغـري           : ج   
 شـرك  -اهللا من األولياء أو اجلن أو األصنام أو غري ذلك من املخلوقـات           

قُـلْ ِإنَّ   : -عز وجـل  - قال اهللا    ،باهللا ومن أعمال اجلاهلية واملشركني    
   مو اييحمِكي وسنالِتي وص        ِبذَِلكو لَه ِريكال ش الَِمنيالْع باِتي ِللَِّه رم

   ِلِمنيسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر)ن سبحانه يف هذه     ،الذبح:  والنسك هو  )١بي 
ِإنـا   : قال تعـاىل   ،اآلية أن الذبح لغري اهللا شرك باهللا كالصالة لغري اهللا         

   لِّ ِلرفَص ثَرالْكَو اكنطَيأَع رحانو كب)أمر اهللا سبحانه نبيـه يف هـذه         )٢ 
 خالفا ألهـل الـشرك الـذين        ،السورة الكرمية أن يصلي لربه وينحر له      

وقَضى ربك أَال تعبدوا    : وقال تعاىل . يسجدون لغري اهللا ويذحبون لغريه    
 اهِإال ِإي)وقال سبحانه وتعاىل   )٣  :   ودبعوا ِإال ِليا أُِمرمو   ِلِصنيخم ا اللَّه

 ،والذبح مـن العبـادة    .  واآليات يف هذا املعىن كثرية     )٤(لَه الدين حنفَاءَ  
فيجب إخالصه هللا وحده، ويف صحيح مسلم عن أمري املؤمنني علي بن أيب             

: -صلى اهللا عليه وسـلم    -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -طالب  
  . )٥())لعن اهللا من ذبح لغري اهللا((

                                                
  .١٦٣ ، ١٦٢اآليتان ،  سورة األنعام  )١(
 .٢ ، ١اآليتان ،  سورة الكوثر  )٢(
  .٢٣اآلية ،  سورة اإلسراء  )٣(
 .٥اآلية ،  سورة البينة   )٤(
 ).١٩٧٨( برقم باب الذبح لغري اهللا) األضاحي( رواه مسلم يف  )٥(
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أسأل اهللا حبق أوليائه أو جباه أوليائه أو حبق الـنيب        : وأما قول القائل     
 ولكنه بدعة عند مجهور أهل العلـم        ، فهذا ليس من الشرك    -أو جباه النيب  

 ومل  ، ألن الدعاء عبادة وكيفيته من األمور التوقيفيـة        ؛ومن وسائل الشرك  
 أو إباحـة     ما يدل على شـرعية     -صلى اهللا عليه وسلم   -يثبت عن نبينا    

 فال جيوز للمسلم أن حيدث توسال مل        ،التوسل حبق أو جاه أحد من اخللق      
أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن        : لقوله تعاىل  ؛يشرعه اهللا سبحانه  

من أحـدث يف  ((: -صلى اهللا عليه وسلم - وقول النيب    )١(ما لَم يأْذَنْ ِبهِ   
 ويف روايـة ملـسلم   ، متفق على صحته)٢())و رد أمرنا هذا ما ليس منه فه     

من عمل عمال ليس عليه أمرنا      ((: وعلقها البخاري يف صحيحه جازما ا     
فهو رد أي مردود علـى صـاحبه ال يقبـل،           :  ومعىن قوله  )٣())فهو رد 

فالواجب على أهل اإلسالم التقيد مبا شرعه اهللا واحلذر مما أحدثه النـاس             
  . من البدع

  املشروع فهو التوسل بأمساء اهللا وصفاته أما التوسل   

                                                
  .٢١اآلية ،  سورة الشورى  )١(
  (ومسلم يف ، )  ٢٦٩٧(باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم ) الصلح( رواه البخاري يف  )٢(

 ).١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة برقم )      األقضية
  باب نقض ) قضيةاأل(ومسلم يف ، )  فتح– ٣٥٥/ ٤(باب النجش ) البيوع( رواه البخاري معلقاً يف  )٣(

 ).١٧١٨(     األحكام الباطلة برقم 
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 وحمبـة اهللا    ، ومنها اإلميان باهللا ورسـوله     ،وبتوحيده وباألعمال الصاحلات  
:  منها ،واألدلة على ذلك كثرية   ،  وحنو ذلك من أعمال الرب واخلري      ،ورسوله

صلى -أنه  :  ومنها )١(وِللَِّه الْأَسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها    : قوله سبحانه 
 مسع رجال يقول اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنـت            -اهللا عليه وسلم  

اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفـوا                 
لقد سأل اهللا بامسه األعظم الـذي       (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -فقال  " أحد

 األربـع    أخرجه أهل الـسنن    )٢())إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب       
  . وصححه ابن حبان

 -سبحانه وتعاىل -حديث أصحاب الغار الذين توسلوا إىل اهللا        : ومنها
 ، فإن األول منهم توسل إىل اهللا سبحانه بـربه بوالديـه           ،بأعماهلم الصاحلة 

 والثالث توسـل إىل     ،والثاين توسل إىل اهللا بعفته عن الزنا بعد قدرته عليه         
 ففرج اهللا كربتهم وقبـل   ،جري مث سلمها له   اهللا سبحانه بكونه منَّى أجرة األ     

 واحلـديث   ،دعاءهم وأزال عنهم الصخرة اليت سدت عليهم باب الغـار         
  . متفق على صحته، واهللا ويل التوفيق

  
                                                

  . ١٨٠اآلية ،  سورة األعراف )١(
  (  وابن ماجة يف ، ) ٣٤٧٥(باب ما جاء يف جامع الدعوات برقم ) الدعوات( رواه الترمذي يف )٢(

  .واللفظ له) ٣٨٥٧(باب اسم اهللا األعظم برقم )      الدعاء
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  فائدة فيما يتعلق بزيارة
  )١( القبور والبناء عليها وتجصيصها

ال شك أن موضوع زيارة القبور والبناء عليها وجتصيصها موضـوع           
الناس يف حاجة دائمة لبيان ما شرع اهللا يف ذلك وما ى اهللا عنـه                و ،مهم

 فإن القبور قد ابتلي الناس فيها منـذ قـدمي   ،حىت يكون الناس على بصرية 
 فقد وقعت الفتنة بـاملوتى  ؛-صلى اهللا عليه وسلم   - من عهد نوح     ،الزمان

 ، إىل أهل األرض   -عز وجل -والغلو فيهم يف زمن أول رسول أرسله اهللا         
 مث مل يزل النـاس يقـع    - وهو نوح عليه السالم    -بعدما وقع فيهم الشرك   

  . منهم ما يقع من الفنت يف القبور والغلو فيها والشرك بأهلها إىل يومنا هذا

 ،فإن الناس كانوا قبل زمن نوح عليه الصالة والسالم على اإلسـالم           
 ، قرون من عهد آدم عليه السالم إىل زمن نوح عليه الصالة والسالم عشرة           

 مث إن الناس وقعوا يف الشرك بعد        ،-رضي اهللا عنهما  -كما قال ابن عباس     
: ذلك بسبب الغلو يف مخسة من الصاحلني ماتوا يف زمن متقارب يقال هلم            

   فعظم عليهم ذلك واشتدت ؛ ونسر، ويعوق، ويغوث، وسواع،ود

                                                
  . ا فوائد يف خمتلف العلوممن ضمن مذكرة لسماحته مجع فيه )١(
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  فجاءهم الشيطان وزيـن هلـم أن       ،م املصيبة مبوت هؤالء األخيار منهم     
هـذا تـذكار    :  وقال هلـم   ، وأن ينصبوها يف جمالسهم    ،يصوروا صورهم 

 وجتتهـدوا يف  ،تذكروم به يف عبادم وأحواهلم الطيبة حىت ال تنـسوهم  
 وقال بالتذكري بطاعـة اهللا      ، فأتاهم من باب النصح    ،العبادة كما اجتهدوا  

 فيهم أو فيمن بعـدهم يف       ، واخلبيث له مقاصد أخرى فيما بعد      ،عز وجل 
 فإنه اعتقد أن هؤالء إذا طال ـم األمـد           ،ر زمام وعند طول األمد    آخ

 أو مـن يـأيت      ، وسوف يتغري اعتقادهم ذه الصور     ،سوف تتغري حاهلم  
:  وكما ظن إذا طال األمـد      ،فوقع كما اعتقد اخلبيث   . بعدهم من ذريام  

 كما ذكر العلمـاء  ، أو عبدهم ذريام من دون اهللا      ،عبدوهم من دون اهللا   
وقَـالُوا ال    :-جل وعـال  - وأنزل اهللا فيهم قوله      ، رمحة اهللا عليهم   ذلك

     قَـدا ورسنو وقعيوثَ وغال يا واعوال سا ودنَّ وذَرال تو كُمتنَّ آِلهذَرت
 بني اهللا سبحانه أم أضلوا كثريا بسبب الشيطان وتزيينه          )١(أَضلُّوا كَِثريا 

مسة الصاحلني حىت عبدوهم من دون اهللا فاستغيث م         هلم صور هؤالء اخل   
 حىت بعث اهللا نبيـه خـامت        ، إىل غري ذلك   ، وبين عليها  ،وعظمت قبورهم 

 فبني للناس ما فعله من قبلهم ومـا فعلـه           -عليه الصالة والسالم  -النبيني  
  اليهود والنصارى مع األنبياء يف هذا 

                                                
 .٢٤ ، ٣٢اآليتان ،  سورة نوح )١(
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ـ       ((:  فقال ،الصدد ذوا قبـور أنبيـائهم     لعن اهللا اليهـود والنـصارى اخت
 كمـا يف    ، وأخربهم عما تفعله النصارى يف شـأن موتاهـا         )١())مساجد

 -صلى اهللا عليه وسـلم -احلديث الذي روته أم حبيبة وأم سلمة عن النيب          
عليـه الـصالة   - فقال فيها ،من قصة الكنيسة اليت رأتاها يف أرض احلبشة  

  على قربه مـسجداً    أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا      ((: -والسالم
 فبين أن النصارى    )٢())وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا        

 مث ، ووضع الصور على تلك القبـور ،من عادم البناء على قبور صاحليهم   
  . أخرب أم شرار اخللق عند اهللا بسبب ذلك

 وإمنا شـرعت    ؛وشرعت الزيارة للقبور ال للطواف ا والتربك ا          
 ، وأن املوت ال بد منـه      ، والزهد يف الدنيا   ، ولقاء اهللا  ،تذكر الناس اآلخرة  ل

وأنه سوف يأيت عليه كما أتى على من قبله من األمـوات، ويف الزيـارة               
  . إحسان إىل املوتى بالدعاء هلم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمني

 ربه يف زيارة قرب أمـه       -صلى اهللا عليه وسلم   -ولقد استأذن الرسول    
  فأذن له ملا يف زيارا

                                                
  .٢٩٣ سبق خترجيه ص )١(
           بـرقم  ) اجلنـائز (والبخـاري يف  ، ) ٢٣٧٣١(بـرقم  ) باقي مسند األنـصار  ( رواه اإلمام أمحد يف      )٢(
 ).٥٢٨(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(ومسلم يف ، ) ١٣٤١(
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وملا استأذن يف أن يستغفر هلـا مل        . من االعتبار والذكرى للموت واآلخرة    
 فدل ذلك على أن القبـور       ؛ ألا ماتت على اجلاهلية دين قومها      ؛يؤذن له 

 وال  ،إذا كانت قبور كفار أو من قبور أهل اجلاهلية فإنه ال يـدعى هلـم              
 ولكـن ال    ،تزار للذكرى واالعتبـار    وإمنا   ، وال يسلم عليهم   ،يستغفر هلم 

 - وقد قال  ، ألم ماتوا على غري دين اإلسالم      ؛يسلم عليهم وال يدعى هلم    
ما كَانَ ِللنِبي والَِّذين آمنوا أَنْ يستغِفروا ِللْمشِرِكني        : -سبحانه وتعاىل 

          ملَه نيبا تِد معب ى ِمنبوا أُوِلي قُركَان لَوِحـيمِ   والْج ابحأَص مهأَن)١(    
السالم عليكم أهل الديار    ((: فالسنة أن يقول الزائر إذا زار مقابر املسلمني       

من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكـم              
 ،  )٣())يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين    ((:  ويف لفظ آخر   )٢())العافية
 وملا  ، يدعو هلم ويستغفر هلم    -صلى اهللا عليه وسلم   - إذا زار القبور     وكان

 وإذا زار الشهداء دعا     )٤())اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد    ((: زار البقيع قال  
  .  وهذه هي السنة يف زيارة القبور،هلم

   ملا ،وقد ى صلى اهللا عليه وسلم عن زيارة القبور يف أول األمر
                                                

 .١١٣ية اآل،  سورة التوبة )١(
  ٢٩٢ سبق خترجيه ص )٢(
      ٢٨٩ سبق خترجيه ص )٣(
    ٢٩٣ سبق خترجيه ص )٤(
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 وقد كانوا اعتـادوا الغلـو يف        ،اجلاهلية والكفر كان الناس حديثي عهد ب    
 عـن   -صلى اهللا عليه وسـلم    - فمنعهم   ،املوتى ودعاءهم واالستغاثة م   

 ولـئال تقـع   ،-عز وجل- لئال يبقى يف قلوم تعلق بالشرك باهللا     ؛الزيارة
وملـا  .  ألم حدثاء عهد بعبادة القبور وتعظيمها؛منهم أشياء ال ترضي اهللا   

 وعرفوا شريعة   ، وعرفوا معىن الشهادتني   ، يف قلوب املسلمني   استقر التوحيد 
 ملا فيها مـن املـصلحة والتـذكر         ؛ أذن هلم بزيارة القبور بعد ذلك      ،اهللا

 ، واالستعداد للمـوت   ، والزهد يف الدنيا   ،-عز وجل - ولقاء اهللا    ،لآلخرة
 مع ما فيها من اإلحسان إىل املوتى        ،وأن ما أصاب هؤالء املوتى سيصيبك     

صلى اهللا عليـه    -وقد كانت القبور يف عهد النيب       . اء واالستغفار هلم  بالدع
 وليس هناك بناء عليها وال جتـصيص        ، ترفع عن األرض قدر شرب     -وسلم

 وعهد  -صلى اهللا عليه وسلم   - هكذا كان احلال يف عهد النيب        ،وال قباب 
 وبنـوا علـى القبـور     ، مث غري الناس بعد ذلك     ،أصحابه والقرون املفضلة  

 وقد قال   ،ا وفرشوها تقليدا لليهود والنصارى إال من رحم اهللا        وجصصوه
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القـذة        ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

 يا رسول اهللا اليهـود     : قالوا ))بالقذة حىت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه      
   )١())فمن:((والنصارى؟ قال

                                                
  (ومسلم يف ، ) ٣٤٥٦(باب ما ذكر عن بين إسرائيل برقم ) أحاديث األنبياء( رواه البخاري يف )١(
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 قلدوا  ،؟ فلهذا وقع ما وقع    متفق على صحته، واملعىن فمن املعين إال أولئك       
اليهود والنصارى بالبناء على القبور واختاذ املساجد عليها والقباب وفرشها          

 وحىت عبدها الناس من دون اهللا وطافوا ا وطلبوا          ،حىت حدث الغلو فيها   
وكثري من العامة الذين    . منها املدد من دون اهللا فوقع الشرك من األكثرين        

طلبون منها املدد والغوث وشفاء املرضى والنـصر      ال بصرية هلم يدعوا وي    
قال تعـاىل يف سـورة      . -جل وعال - وهذا هو الشرك باهللا      ،على األعداء 

ذَِلكُم اللَّه ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ ِمن دوِنِه ما يمِلكُونَ           : فاطر
      عوا دعمسال ي موهعدِقطِْمٍري ِإنْ ت ِمن      وا لَكُمابجتا اسوا مِمعس لَوو اَءكُم

 وهو ما وقع يف     )١(ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ خِبريٍ       
 فكثري منهم ممن يعرفون بالشيعة وغريهم يدعون احلسني بـن           ،الناس اليوم 

 ،من مكـان بعيـد     أيضا   -صلى اهللا عليه وسلم   - ويدعون الرسول    ،علي
:  فيقولـون  ، وكل هذا من اجلهل العظيم     ،-رضي اهللا عنه  -ويدعون عليا   
 وأنت تعرف ما جرى يف      ، النصر على األعداء   ، املدد املدد  ،الغوث الغوث 

 ينـسون  ، إىل غري ذلك   ، فأسعفونا وأغيثونا وانصرونا   ،األمة وما جرى فينا   
  اهللا ويدعون هؤالء

                                                                                                                           
 ص ٤وهو ذا اللفظ يف تفسري ابن كـثري ج        ، ) ٢٦٦٩(باب اتباع سنن اليهود والنصارى برقم       ) العلم 

٤٩٠. 
 .١٤، ١٣اآليتان ،  سورة فاطر )١(



  

 - ٣١٥ -

 البحـار كـذلك يـسألون املـوتى          وإذا اشتدت األمواج يف    ،األموات
واملشركون األولون أقل شركا مـن      . ويصرخون م إلنقاذهم من الغرق    

 كان األولون إذا نزلت م الشدة استغاثوا باهللا وحده وأفردوا لـه             ،هؤالء
فَِإذَا رِكبوا ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصني لَه        :  كما قال سبحانه   ،العبادة
ينِركُونَ       الدشي مِإذَا ه رِإلَى الْب ماهجا نفَلَم )هذه حال األولني من    ، )١

 عباد القبور عبـاد     - أما هؤالء املتأخرون   ، كأيب جهل وأشباهه   ،املشركني
ومما وقـع يف النـاس      .  فشركهم دائم يف الرخاء والشدة مجيعا      -األموات

 وما جاء فيـه مـن       ،أصل له  وهذا ال    ،أيضا اإليقاد عند املوتى يف املقابر     
 وال أساس للقـراءة علـى املـوتى يف     ،األخبار فهو موضوع ال أساس له     

وبعضهم أحـدث   .  كذلك القراءة عند دفن امليت     ، كل هذا باطل   ،املقابر
 إذا حفروه نزلوا فـأذنوا    ، وهي بدعة األذان واإلقامة يف القرب      ،بدعة أخرى 

 ،هي بدعة جديدة ال أساس هلا      و ،وأقاموا فيه مث جعلوا امليت فيه بعد ذلك       
يا فالن ابن   :  تلقني امليت بعد إنزاله يف القرب ودفنه بقوهلم        ،وكذلك التلقني 

 اذكر ما كنت عليـه يف       ،يا فالن ابن حواء   :  فإن مل تعرف أمه قالوا     ،فالنة
  .  إىل آخره، شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،الدنيا

  وهذا ال أصل

                                                
  .٦٥اآلية ،  سورة العنكبوت )١(
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 وإمنا فعلها بعض أهل الشام بعـد        ،بار فيه موضوعة ال أساس هلا      واألخ ،له
 وليس يف قول أحد أو فعله حجة فيما خيالف سـنة            ،انقراض القرن األول  

 - وإمنا املشروع الذي فعله الرسـول      ،-صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   
 أنه إذا فرغ الناس من دفن امليـت أن يـدعى لـه          -صلى اهللا عليه وسلم   

 والسنة للمشيعني أن ال يعجلوا باالنصراف حىت يفـرغ          ،واملغفرةبالتثبيت  
من تبـع جنـازة     ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛من دفن امليت  

مسلم إميانا واحتسابا وكان معها حىت يصلى عليها وحىت يفرغ من دفنها            
 يعـين مـن     )١())فإنه يرجع من األجر بقرياطني كل قرياط مثل جبل أحد         

 - وكان ،ل على أن املشيع يبقى مع اجلنازة حىت يفرغ من دفنها           فد ،األجر
:  إذا فرغ من دفن امليـت وقـف عليـه وقـال            -صلى اهللا عليه وسلم   

   .)٢())استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل((

 فالتلقني يكون قبل املوت مـا دام        ، ومل يكن يلقنه   ،هذه هي السنة    
 أو  ،ال إلـه إال اهللا    :  فإنه يلقن بأن يقول    ،املوتحيا وظهرت عليه أمارات     

صـلى اهللا عليـه     - لقول النيب    ؛يذكرون اهللا عنده حىت يقوهلا وخيتم له ا       
  من كان آخر كالمه((: -وسلم

                                                
 ).٤٧(برقم ) اإلميان(والبخاري يف ، ) ١٠٠١٨(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف )١(
 ).٣٢٢١(برقم ) اجلنائز( رواه أبو داود يف )٢(



  

 - ٣١٧ -

لقنـوا  ((: -صلى اهللا عليه وسـلم    - ولقوله   )١())ال إله إال اهللا دخل اجلنة     
  .  رواه مسلم يف صحيحه)٢())موتاكم ال إله إال اهللا

ال :  قـل ،يا فالن: وإذا مل ينتبه فال بأس ملن عنده من إخوانه أن يقول          
   . برفق وكالم طيب،إله إال اهللا

 وال جيوز الصالة يف املقـربة إال        ،وكذلك ال جيلس اإلنسان على القرب     
 فـال بـأس أن      ،صالة اجلنازة على القرب إذا مل يصل اإلنسان على امليت         

 وقد صلى   ،-صلى اهللا عليه وسلم   -النيب   وقد فعل ذلك     ،يصلي على القرب  
 فدل ذلك على أنه ال بأس أن يصلى على القرب           ؛على قرب مضى عليه شهر    
 وإن مضى على الدفن أكثر من شهر فالواجب         ،بعد مضي شهر على دفنه    

 ألن العبـادات    ؛ إال أن تكون الزيادة يسرية كاليوم واليـومني        ،ترك ذلك 
عليه الـصالة   - اهللا سبحانه أو رسوله      توقيفية ال يشرع منها إال ما شرعه      

وهكذا ال جتوز الكتابة على القبـور وال البنـاء عليهـا وال             . -والسالم
 ى عن ذلك فيمـا رواه       -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن الرسول    ؛جتصيصها

  .  فعلى اجلميع التعاون على الرب والتقوى؛ وغريه،مسلم يف صحيحه

  ونسأل اهللا عز وجل 

                                                
  ) ٣١١٦(برقم  ) اجلنائز(وأبو داود يف ، ) ٢١٥٢٩(برقم ) مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف )١(
  ).٩١٦(باب تلقني املوتى ال إله إال اهللا برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف )٢(
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  . وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه،دالتوفيق والسدا

  حكم اإلقامة عند القبر
   بالمدح واألذكار ثالثة أيام

يوجد يف بلدتنا رجل صاحل متوىف قد بين له مقام على قـربه             : س 
 نذهب مع الناس إليـه رجـاال ونـساء          ، وله عادة عندنا يف كل عام     

باألوصاف  واألذكار ويستمر ويقيمون عنده ثالثة أيام باملدح والتهاليل       
   )١(. فنرجو التوجيه واإلرشاد،املعروفة

 فال جيـوز  ، وهو من البدع اليت أحدثها الناس،هذا العمل ال جيوز   : ج
 سواء مسي مقاما أو قبة أو مـسجدا أو غـري            ،أن يقام على قرب أحد بناء     

 وعـصر   -صلى اهللا عليه وسلم   -وكانت القبور يف عصر الرسول      . ذلك
صلى اهللا عليه   - والنيب   ،يف البقيع وغريه مكشوفة ليس عليها بناء      الصحابة  
لعـن اهللا اليهـود   ((:  ى أن يبىن على القرب أو جيـصص وقـال    -وسلم

  .  متفق على صحته)٢())والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  وقال جابر بن 

                                                
 . ٢٨٥من هذا اموع ص) اجلزء اخلامس(سبق نشرها يف ) ١(
  .٢٩٣ سبق خترجيه ص )٢(
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ـ   -ى رسول اهللا    ((: -رضي اهللا عنه  -عبد اهللا األنصاري     ه صلى اهللا علي
 رواه اإلمـام  )١()) أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليـه   -وسلم

فالبناء على القبور وجتصيصها ووضع الزينات عليها أو        . مسلم يف صحيحه  
 فال جيوز وضع القباب أو الستور أو        ،الستور كله منكر ووسيلة إىل الشرك     

ن اجللوس  وهكذا زيارا على الوجه الذي ذكره السائل م       . املساجد عليها 
عندها والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقرب والدعاء عند القرب والـصالة         

 إمنا املـشروع زيـارة القبـور        ،عنده كل هذا منكر وكله بدعة ال جيوز       
  . للذكرى والدعاء للموتى والترحم عليهم مث ينصرف

السالم عليكم أهل الـديار مـن    ((: واملشروع للزائر للقبور أن يقول    
 واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية             املؤمنني

 وما أشبه ذلك من الـدعوات       )٢())يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين    
 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      -هذا هو املشروع الذي علَّمه الـنيب        . فقط

رضـي اهللا   -وروى الترمذي عن ابن عباس    . - رضي اهللا عنهم   -أصحابه
 : على قبور املدينـة فقـال      -صلى اهللا عليه وسلم   -مر النيب   : قال -عنهما

   السالم عليكم((

                                                
  ).٩٧٠(باب النهي عن جتصيص القرب برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف )١(
 .٢٩٢ سبق خترجيه ص )٢(
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 وأما اإلقامـة    )١())يا أهل القبور يغفر اهللا لنا ولكم أنتم سلفنا وحنن باألثر          
ليل أو للصالة أو قراءة القرآن فكل هذا        اعند القرب لألكل والشرب أو الته     
عاء امليت واالستغاثة به وطلـب  وأما د. منكر ال أصل له يف الشرع املطهر  

 وهو من عمل عبـاد األوثـان يف         ،املدد منه فكل ذلك من الشرك األكرب      
 من الالت والعزى ومناة وغريها مـن        -صلى اهللا عليه وسلم   -عهد النيب   

فيجب احلذر من ذلـك وحتـذير العامـة منـه           . أصنام اجلاهلية وأوثاا  
 وهذا هو واجب    ، الوخيم وتبصريهم يف دينهم حىت يسلموا من هذا الشرك       

العلماء الذين من اهللا عليهم بالفقه يف الدين ومعرفة مـا بعـث اهللا بـه                
ادع ِإلَـى سـِبيِل ربـك ِبالِْحكْمـِة         :  كما قال اهللا سبحانه    ،املرسلني

     نسأَح ِبالَِّتي ِهي ماِدلْهجِة ونسِعظَِة الْحوالْمو)وقال سبحانه  )٢  : لَقَدو
         وا الطَّاغُوتِنبتاجو وا اللَّهدبولًا أَِن اُعسٍة را ِفي كُلِّ أُمثْنعب)وقال   )٣ -

ومن أَحسن قَولًا ِممن دعا ِإلَى اللَِّه وعِملَ صاِلحا وقَـالَ           : -عز وجل 
  ِلِمنيسالْم ِني ِمنِإن)وقال سبحانه  )٤  :   ِبيِلي أَدِذِه سو ِإلَى اللَّـِه    قُلْ هع

ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمانَ اللَِّه وحبسِني وعبِن اتما وٍة أَنِصريلَى بع)٥(،  

                                                
  .٢٩٠ سبق خترجيه ص )١(
  .١٢٥اآلية ،  سورة النحل )٢(
 .٣٦اآلية ،  سورة النحل )٣(
  .٣٣اآلية ،  سورة فصلت )٤(
 .١٠٨اآلية ،  سورة يوسف )٥(
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صلى اهللا عليـه    -وملا بعث رسول اهللا     .  واآليات يف هذا املعىن كثرية    
إنك تأيت قوما من أهل الكتاب فادعهم       ((:  إىل اليمن قال له     معاذاً -وسلم
 ويف روايـة    )١()) يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا           إىل أن 

فادعهم إىل أن يوحدوا اهللا فإن هم أجابوك لـذلك          ((: للبخاري رمحه اهللا  
فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فـإن هـم     
أجابوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة يف أمواهلم تؤخذ مـن           

يائهم فترد على فقرائهم فإن أجابوك لذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق           أغن
.  متفق علـى صـحته     )٢())دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب       

فأمره أن يبدأهم بالدعوة إىل التوحيد والسالمة من الشرك مـع اإلميـان             
  .  والشهادة له بالرسالة-صلى اهللا عليه وسلم-بالرسول 

ك أن الدعوة إىل إصالح العقيدة وسالمتها مقدمة علـى          فعلم بذل    
 كما قال   ، ألن العقيدة هي األساس الذي تبىن عليه األحكام        ؛بقية األحكام 
   ولَو أَشركُوا لَحِبطَ عنهم: اهللا عز وجل

                                                
       ومـسلم يف  ، ) ٤٣٤٧(باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل الـيمن بـرقم           ) املغازي( رواه البخاري يف     )١(
  ).١٩(الدعاء إىل الشهادتني برقم باب ) األميان(
  .    )١٨(برقم ) اإلميان(ومسلم يف ، ) ١٣٩٥(باب وجوب الزكاة برقم ) الزكاة( رواه البخاري يف )٢(
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ِمن ولَقَد أُوِحي ِإلَيك وِإلَى الَِّذين      :  وقال سبحانه   )١(ما كَانوا يعملُونَ  
       اِسِرينالْخ ِمن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَِئن ِلكقَب)واآليات  )٢ 

  . يف هذا املعىن كثرية

فالواجب على أهل العلم يف كل مكان وزمان مضاعفة اجلهود يف               
ذلك حىت يبصروا العامة حبقيقة اإلسالم ويبينوا هلم العقيدة الصحيحة اليت           

 وعلـى رأسـهم إمـامهم       -عليهم الصالة والسالم  - اهللا ا الرسل     بعث
، وفق اهللا علماء املسلمني     -صلى اهللا عليه وسلم   -وخامتهم وسيدهم حممد    
  .  إنه خري مسئول،وعامتهم لكل ما فيه رضاه

  من بدع زيارة القبور

إذا تويف واحد عندنا يف السودان بعد أربعني يوما تقوم األسرة           : س
رب النساء واألوالد يفتحون القرب ومعهم حبوب ذرة ينشروا         بزيارة الق 

 وهل احلرمي يـزرن     ،على امليت ويرمون فيما أعتقد حجارة على امليت       
   )٣(القرب؟

                                                
  .٨٨اآلية ،  سورة األنعام )١(
  .٦٥اآلية ،  سورة الزمر )٢(
  .  من هذا اموع٣٧٢ص) اجلزء السادس(سبق نشرها يف  )٣(
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 فرمي احلبوب والطيب واملالبس     ،هذا بدعة ال أصل له يف الشرع      : ج 
م  فالقرب ال يفتح إال حلاجة كأن ينسى العمال أدوا         ،كله منكر ال أصل له    

 أو يسقط ألحدهم شيء له أمهية فيفتح القرب         ،كاملسحاة فيفتح ألجل ذلك   
 ولـيس   ، أما أن يفتح للحبوب أو مالبسه أو حنو ذلك فال جيـوز            ،لذلك

 ، لعن زائرات القبور   -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛للنساء زيارة القرب  
رضـي اهللا   -وروي ذلك عن أيب هريرة وابن عباس وحسان بن ثابـت            

صلى - لقول النيب    ؛ لكنها مشروعة للرجال   ، فال جيوز هلن زيارا    ،-نهمع
 رواه مسلم يف    )١())زوروا القبور فإا تذكركم اآلخرة    ((: -اهللا عليه وسلم  

 يف ي النساء عن ذلك هي أن فتنـة          - واهللا أعلم  -صحيحه، واحلكمة 
  . وقليالت الصرب

  ر حكم زيارة النساء للقبو                     

 وتريد أن تـزوره مـرة       ، وزارت قربه مرة   ،تويف والد خاليت  : س
 فهل هذا احلديث    ، ومسعت حديثا معناه حترمي زيارة املرأة للقبور       ،أخرى

  صحيح؟ وإذا كان 

                                                
  .٢٨٥سبق خترجيه ص  )١(
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   )١( فهل عليها إمث يستوجب الكفارة؟صحيحاً

 وقد  ، للحديث املذكور  ؛الصحيح أن زيارة النساء للقبور ال جتوز      : ج
 أنه لعن زائرات القبور، فالواجب علـى        - اهللا عليه وسلم   صلى-ثبت عنه   

 ، واليت زارت القرب جهال منها فال حرج عليهـا         ،النساء ترك زيارة القبور   
 والتوبة جتُب مـا  ، فعليها التوبة واالستغفار؛ فإن فعلت،وعليها أن ال تعود 

زوروا ((: -صلى اهللا عليـه وسـلم     - قال   ، فالزيارة للرجال خاصة   ،قبلها
 وكانت الزيارة يف أول األمر ممنوعة على        )٢())لقبور فإا تذكركم اآلخرة   ا

 ألن املسلمني حدثاء عهد بعبـادة األمـوات والتعلـق           ؛الرجال والنساء 
 وحـسما ملـادة     ، سدا لذريعة الشر   ؛ فمنعوا من زيارة القبور    ،باألموات
 ؛لقبـور  شرع اهللا هلم زيارة ا ، فلما استقر اإلسالم وعرفوا اإلسالم     ،الشرك

 من ذكر املوت واآلخرة والـدعاء للمـوتى         ،ملا فيها من العظة والذكرى    
 ألـن   ؛ مث منع اهللا النساء من ذلك يف أصح قويل العلماء          ،والترحم عليهم 

 فمـن   ،يفنت الرجال ورمبا فُِتن يف أنفسهن ولقلة صربهن وكثرة جزعهن         
 ذلـك أيـضا      ويف ،رمحة اهللا وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور        

   ألن اجتماع اجلميع عند القبور ؛إحسان للرجال

                                                
  .  من هذا اموع٢٨٢ص) اجلزء التاسع( سبق نشره يف )١(
 .٢٨٥ سبق خترجيه ص )٢(
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  .  فمن رمحة اهللا أن منعن من زيارة القبور،قد يسبب فتنة
 وإمنا النـهي عـن      ، فتصلي النساء على امليت    ،أما الصالة فال بأس      

 لألحاديث  ؛ فليس للمرأة زيارة القبور يف أصح قويل العلماء        ،زيارة القبور 
  .  وليس عليها كفارة وإمنا عليها التوبة فقط،ذلكالدالة على منع 

   )١(ما حكم زيارة املرأة للقبور؟: س
 -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن الرسول    ؛ال جيوز للنساء زيارة القبور    : ج

 فمن رمحة اهللا وإحـسانه      ، وصربهن قليل  ، وألن فتنة  ،لعن زائرات القبور  
أصـلح اهللا حـال     .  وال يفِْتن   حىت ال يفْتن   ؛أن حرم عليهن زيارة القبور    

  . اجلميع
   )٢(هل تشرع زيارة القبور للنساء ؟: س
 أنه لعـن زائـرات      -عليه الصالة والسالم  -ثبت عن رسول اهللا     : ج

 ومن حديث حسان    ، ومن حديث أيب هريرة    ،القبور من حديث ابن عباس    
بن ثابت األنصاري رضي اهللا عنهم مجيعا، وأخذ العلماء مـن ذلـك أن              

 بل يدل على أنـه    ، ألن اللعن ال يكون إال على حمرم       ؛يارة للنساء حمرمة  الز
 ألن العلماء ذكروا أن املعصية اليت يكون فيها اللعن أو فيهـا             ؛من الكبائر 

  وعيد تعترب من 
                                                

  .١٤١اجلزء الثاين ص ) كتاب الدعوة( نشرت يف )١(
  .  من هذا اموع٣٣٢ص) اجلزء اخلامس(سبق نشره يف )٢(
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فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور حمرمة ال مكروهة فقـط،           . الكبائر
 فقد حيصل   ،الب قليالت الصرب   أن يف الغ   - واهللا أعلم  -والسبب يف ذلك  

 فزيـارن   ،منهن من النياحة وحنوها ما ينايف الصرب الواجب، وهن فتنـة          
للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتنت ن الرجال وقـد يفـتنت بالرجـال،             
والشريعة اإلسالمية الكاملة جاءت بسد الـذرائع املفـضية إىل الفـساد            

  .  وذلك من رمحة اهللا بعباده،والفنت

مـا  ((:  أنـه قـال  -عليه الصالة والسالم- صح عن رسول اهللا     وقد
 متفق على صـحته،     )١())تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء       

فوجب بذلك سد الذرائع املفضية إىل الفتنة املذكورة، ومـن ذلـك مـا         
 وخـضوعهن بـالقول     ،جاءت به الشريعة املطهرة من حترمي تربج النساء       

 وسفرها بال حمرم، وكل ذلك من       ،بالرجل غري احملرم   وخلوة املرأة    ،للرجال
إنه اسـتثين   : باب سد الذرائع املفضية إىل الفتنة ن، وقول بعض الفقهاء         

رضـي اهللا   - وقـرب صـاحبيه      -صلى اهللا عليه وسلم   -من ذلك قرب النيب     
 ، يعم مجيع القبـور    ، قول بال دليل، والصواب أن املنع يعم اجلميع        -عنهما

رضـي اهللا   - وحىت قرب صـاحبيه      ،-صلى اهللا عليه وسلم   -حىت قرب النيب    
  وهذا هو . -عنهما

                                                
  )  ٥٠٩٦ (برقم) النكاح(والبخاري يف ، ) ٢١٣٢٢(برقم ) مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف  )١(

  ).٢٧٤١ ، ٢٧٤٠(برقم ) الذكر والدعاء والتوبة(ومسلم يف      ، 
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 وزيارة  ،املعتمد من حيث الدليل، وأما الرجال فيستحب هلم زيارة القبور         
 ؛ لكن بدون شد الرحـل     ، وقرب صاحبيه  -عليه الصالة والسالم  -قرب النيب   

 )١())رةزوروا القبور فإا تذكركم اآلخ    (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -لقوله  
 وإمنـا   ،وأما شد الرحال لزيارة القبور فال جيوز      . رواه مسلم يف صحيحه   

ال ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - لقوله   ؛يشرع لزيارة املساجد الثالثة خاصة    
تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومسجدي هذا واملسجد           

صـلى اهللا   -  وإذا زار املسلم مسجد النيب    .  متفق على صحته   )٢())األقصى
صلى اهللا عليـه    - دخل يف ذلك على سبيل التبعية زيارة قربه          -عليه وسلم 

 وقرب صاحبيه وقبور الشهداء وأهل البقيع وزيارة مسجد قباء مـن        -وسلم
 ولكن إذا كان يف املدينة شرع       ،دون شد الرحل، فال يسافر ألجل الزيارة      

 وزيـارة البقيـع     ،يه وقرب صاحب  -صلى اهللا عليه وسلم   -له زيارة قرب النيب     
أما شد الرحال من بعيد ألجل الزيارة فقط فهذا         . والشهداء ومسجد قباء  

صـلى اهللا عليـه     - لقول الـنيب     ؛ال جيوز على الصحيح من قويل العلماء      
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد املسجد احلرام ومـسجدي           : -وسلم

  هذا واملسجد األقصى أما إذا شد الرحل إىل املسجد 

                                                
  .٢٨٥ سبق خترجيه ص )١(
  ) اجلمعة(والبخاري يف ، واللفظ له ) ٢٣٣٣٨(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

  ).١١٨٩(     برقم 
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لنبوي فإن الزيارة للقرب الشريف والقبور األخرى تكون تبعا لذلك؛ فـإذا            
 ،-صلى اهللا عليه وسلم   - مث زار قرب النيب      ،وصل املسجد صلى فيه ما تيسر     

 مث  ، ودعا لـه   ، والسالم عليه الصالة . وصلى وسلم عليه   ،وزار قرب صاحبيه  
 ،ا لـه   مث على الفاروق ودع    ، ودعا له  -رضي اهللا عنه  -سلم على الصديق    

 أو ، أو القـاهرة   ، لو زار مثال دمشق    ،وهكذا القبور األخرى  . هكذا السنة 
 ملا فيها من العظة والذكرى      ؛ يستحب له زيارة القبور    ، أو أي بلد   ،الرياض

فالنيب . واإلحسان إىل املوتى بالدعاء هلم والترحم عليهم إذا كانوا مسلمني         
 وكـان  )) تذكركم اآلخرةزوروا القبور فإا((: عليه الصالة والسالم قال   

السالم عليكم أهل الديار مـن  ((: يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 
املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية             

 هذه هي السنة من دون شـد        )١())يرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين    
 ألن هذا شرك باهللا عـز       ؛ئهم من دون اهللا    ولكن ال يزورهم لدعا    ،الرحل

وأَنَّ :  وقد حرم اهللا ذلك على عباده يف قوله سبحانه         ،وجل وعبادة لغريه  
ذَِلكُم اللَّـه   :  وقال سبحانه  )٢(الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا      

  ربكُم لَه الْملْك والَِّذين تدعونَ 

                                                
 .٢٩٢سبق خترجيه ص ) ١(
 .١٨اآلية ، سورة اجلن ) ٢(
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ِنِه ما يمِلكُونَ ِمن ِقطِْمٍري ِإنْ تدعوهم ال يسمعوا دعاَءكُم ولَـو            ِمن دو 
سِمعوا ما استجابوا لَكُم ويوم الِْقيامِة يكْفُرونَ ِبِشرِككُم وال ينبئُك ِمثْلُ           

  فبني سبحانه أن دعاء العباد للموتى وحنوهم شرك به سـبحانه           )١(خِبٍري
  . وعبادة لغريه

ومن يدع مع اللَِّه ِإلَها آخر ال برهانَ لَه ِبـِه       : وهكذا قوله سبحانه  
 فسمى الدعاء لغـري اهللا      )٢(فَِإنما ِحسابه ِعند ربِه ِإنه ال يفِْلح الْكَاِفرونَ       

ـ      ، فوجب على املسلم أن حيذر هذا      ؛كفراً وا  ووجب على العلماء أن يبين
 حىت حيذروا الشرك باهللا، فكثري من العامة إذا مر بقبور           ،للناس هذه األمور  

 اشف  ، انصرين ، يا فالن أغثين   ،املدد املدد : من يعظمهم استغاث م وقال    
 وهذه األمور تطلب من اهللا      ، وهذا هو الشرك األكرب والعياذ باهللا      ،مريضي

أما احلي فيطلـب       . ال من املوتى وال من غريهم من املخلوقني        ،عز وجل 
 ، أو من طريق الكتابـة ، يسمع كالمك إذا كان حاضراً   ،منه ما يقدر عليه   

 تطلب منه ما يقدر     ،أو من طريق اهلاتف وما أشبه ذلك من األمور احلسية         
 تقول ساعدين على عمارة     ، تربق له أو تكتب له أو تكلمه يف اهلاتف         ،عليه
. ه شيئا من املعرفة أو التعاون      ألن بينك وبين   ؛ أو على إصالح مزرعيت    ،بييت

   كما ،وهذا ال بأس به
                                                

  .١٤ ، ١٣اآليتان ، ة فاطر  سور)١(
  .١١٧اآلية ،  سورة املؤمنون )٢(
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فَاستغاثَه الَِّذي ِمن ِشيعِتِه علَـى      :  يف قصة موسى   -عز وجل -قال اهللا   
 أو اجلمـاد    ، أو الغائـب   ، أما أن تطلب من امليـت      )١(الَِّذي ِمن عدوهِ  

 مـن    فهذا ، أو حنو ذلك   ، أو النصر على األعداء    ، شفاء مريض  ،كاألصنام
وهكذا طلبك من احلي احلاضر ما ال يقـدر عليـه إال اهللا            . الشرك األكرب 

 ألن دعاء الغائـب بـدون       ؛ به سبحانه وتعاىل   سبحانه وتعاىل يعترب شركاً   
 ، أو أنه يسمع دعاءك وإن بعد      ،اآلالت احلسية معناه اعتقاد أنه يعلم الغيب      
قُلْ ال  : ال يقول اهللا جل وع    ،وهذا اعتقاد باطل يوجب كفر من اعتقده      

       ِإال اللَّه بيِض الْغالْأَراِت واومِفي الس نم لَمعي)أو تعتقد أن له سراً     )٢  
 كما يعتقده بعض    ، فيعطي من يشاء ومينع من يشاء      ،يتصرف به يف الكون   

 وهذا شرك يف الربوبية أعظم مـن        ،اجلهلة يف بعض من يسموم باألولياء     
  . شرك عباد األوثان

ارة الشرعية للموتى زيارة إحسان وترحم عليهم وذكر لآلخـرة          فالزي
 فتستعد لآلخـرة وتـدعو      ، فتذكر أنك ميت مثلما ماتوا     ،واالستعداد هلا 

إلخوانك املسلمني امليتني وتترحم عليهم وتستغفر هلم، وهذه هي احلكمة          
  . يف شرعية الزيارة للقبور، واهللا ويل التوفيق

  
                                                

 .١٥اآلية ،  سورة القصص )١(
  .٦٥اآلية ،  سورة النمل  )٢(
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 صلى اهللا عليه وسلم الجواب عن حديث تعليم النبي
  لعائشة دعاء زيارة القبور

كيف حيمل حديث تعليم النيب صلى اهللا عليه وسلم لعائـشة           : س
   )١(دعاء زيارة القبور؟

 مث رخص فيها للجميع مث      ، عنها للجميع   منهياً كانت الزيارة أوالً  : ج
 -صلى اهللا عليه وسـلم    -خصت النساء باملنع فعلى هذا يكون تعليم النيب         

شة آداب الزيارة كان ذلك يف وقت شرعية الزيارة للجميـع واهللا ويل             لعائ
  . التوفيق

  " اهللا واصبريياتق"الجواب عن حديث 

 )٢() اهللا واصـربي   ياتق(هل يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم       : س
  للمرأة اليت رآها تبكي عند القرب دليل على  

                                                
  . هذا السؤال ومخسة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )١(
              بـرقم  ) اجلنـائز (خـاري يف    والب) ١٢٠٤٩(بـرقم   ) باقي مسند املكثـرين   (رواه اإلمام أمحد يف     ) ٢(
 ). ٩٢٦(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٢٥٢(
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  جواز زيارة النساء للقبور؟ 

 -صلى اهللا عليه وسلم   -وقت اإلذن العام منه     لعل هذا كان يف     : ج  
 ألن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء حمكمـة        ؛للرجال والنساء يف الزيارة   

  . ناسخة ملا قبلها

  المرأة ال تسلم على الموتى
  ولو مرت بسور المقبرة أو فوقها

  إذا مرت املرأة بسور املقربة فهل تسلم على األموات ؟ : س

 وقد  ، ألنه وسيلة إىل الزيارة    ؛ه ال ينبغي هلا ذلك    الذي يظهر يل أن   : ج
  .  وتدعو هلم من غري زيارة،يعد زيارة فالواجب ترك ذلك

إذا وجد فوق املقربة جسر وتوقفت السيارة وفيها امرأة هـل           : س
   وهل تسلم املرأة على األموات ؟ ،يعد هذا من جنس الزيارة

رت فهذا لـيس    هذا ليس من الزيارة وحىت لو مرت باألرض ونظ        : ج
بزيارة وترك السالم على املوتى بالنسبة للمرأة أوىل ولـو كانـت مـارة             

  . باملقربة
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  حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى اهللا عليه وسلم

  هل جيوز للنساء زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ : س

 لعموم األحاديث الواردة يف ي النساء عـن         ؛ال جيوز هلن ذلك   : ج
- واخلالف يف زيارة النساء لقـرب الـنيب    ،ة القبور ولعنهن على ذلك    زيار

 ؛ مشهور ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة       -صلى اهللا عليه وسلم   
 بـل   ، مل يستثن قربه وال قرب غـريه       -صلى اهللا عليه وسلم   -ألن الرسول   

 والواجب األخذ بالتعميم ما مل      ، ولعن من فعل ذلك منهن     ،اهن يا عاما  
  .  نص خيص قربه بذلك وليس هناك ما خيص قربه واهللا ويل التوفيقيوجد

  األفضل لمن مر بجوار سور المقبرة أن يسلم

إذا مر املسلم جبوار سور املقربة أو شاهد القبور فهل يـسلم            : س
  عليهم ؟ 

 ولكن قصد الزيارة أفـضل      ؛األفضل أن يسلم حىت ولو كان مارا      : ج
  . وأكمل
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به مقربة وأسلك كل يوم طريقا جبانبها بل        أنا أسكن يف حي     : س  
ماذا جيـب علـي يف هـذه    . أسلك هذا الطريق يف اليوم أكثر من مرة       

 هل أسلم على املوتى دائما أم ماذا أفعل؟ أرشـدوين بـارك اهللا              ،احلالة
   .)١(فيكم

 ملا فيها من التذكري بـاآلخرة       ؛زيارة القبور الزيارة الشرعية سنة    : ج  
 بـاملغفرة   - إذا كـانوا مـسلمني     -ا من الدعاء للموتى    وملا فيه  ،وباملوت

زوروا ((: -صلى اهللا عليه وسـلم    - لقول النيب    ؛والرمحة والعافية من النار   
 يعلـم   -صلى اهللا عليه وسـلم    - وكان   )٢())القبور فإا تذكركم اآلخرة   

السالم عليكم أهـل الـديار مـن     ((: أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا     
منني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نـسأل اهللا لنـا ولكـم       املسلمني واملؤ 

 ويشرع لك كلما مررت علـى       ، واألحاديث يف الزيارة كثرية    )٣())العافية
 ولـيس ذلـك   ،القبور أن تسلم على أصحاا وتدعو هلم باملغفرة والعافية   

 وإن مررت ومل تـسلم فـال        ، وإمنا هو مستحب وفيه أجر عظيم      ،واجبا
  . فيقحرج، وباهللا التو

  
                                                

  ). ٢/٤٥(حممد املسند : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(نشرت يف ) ١(
  .٢٨٥ سبق خترجيه ص )٢(
  .٢٩٢ سبق خترجيه ص )٣(
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  يكفي السالم على الموتى
   في أول المقبرة مرة واحدة

   )١(هل يكفي السالم على املوتى يف أول املقربة مرة واحدة؟: س

 وإن كانت القبور متباعدة فزارها      ،يكفي ذلك وحتصل به الزيارة    : ج
  . من مجيع جهاا فال بأس

ي عند زيارة القبور هل يشرع للزائر أن يصل إىل القـرب الـذ        : س
  يقصد زيارته ؟ 

 وإن أحب أن يصل إىل قرب مـن يقـصد           ،يكفي عند أول القبور   : ج
  .زيارته ويسلم عليه فال بأس

  ما جاء في أن الميت يعرف من زاره

  هل يعرف امليت من يزوره ؟ : س

   إذا كان يعرفه يف الدنيا((جاء يف بعض األحاديث: ج

                                                
  . ة بشقراءهذا السؤال وعشرة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريي )١(
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 وقـد   ، إسناده نظـر    ولكن يف  ))رد اهللا عليه روحه حىت يرد عليه السالم       
  . صححه ابن عبد الرب رمحه اهللا

  علم الموتى بأعمال األحياء

  هل املوتى يعلمون بأعمال أقارم من األحياء ؟ : س

  . ال أعلم يف الشرع ما يدل على ذلك: ج

  حكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

  ما حكم ختصيص يوم اجلمعة لزيارة املقابر ؟ : س

 واملشروع أن تزار القبور يف أي وقت تيسر للزائر          ،ال أصل لذلك  : ج
 ؛ أما التخصيص بيوم معني أو ليلة معينة فبدعة ال أصل له           ،من ليل أو ار   

من أحدث يف أمرنا هذا ما لـيس        ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -لقول النيب   
من ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - ولقوله   ، متفق على صحته   )١())منه فهو رد  

 أخرجه مسلم يف صـحيحه عـن   )٢()) عليه أمرنا فهو ردعمل عمال ليس  
  . -رضي اهللا عنها-عائشة 

                                                
  .٣٠٧ سبق خترجيه ص )١(
 .٣٠٧سبق خترجيه ص   )٢(
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  حكم تخصيص العيدين لزيارة القبور

  هل ختصيص العيدين لزيارة القبور له أصل ؟ : س

  . ال أعلم لذلك أصال وإمنا السنة أن يزور القبور مىت تيسر له ذلك: ج

  حكم زيارة قبور الكفار

  ر الكفار ؟ هل جتوز زيارة قبو: س

صـلى اهللا عليـه     - ألن الـنيب     ؛إذا كان ذلك للعربة فال بأس به      : ج
 وإمنا أذن   ، قد زار قرب أمه واستأذن ربه أن يستغفر هلا فلم يؤذن له            -وسلم

  .له بالزيارة

  ما صحة حديث إذا مررمت بقرب كافر فبشروه بالنار ؟ : س

  . ال أعرف له طرقا صحيحة: ج

  دعاء للميت عند قبرهحكم رفع اليدين أثناء ال

  هل يكون الدعاء عند قرب امليت برفع اليدين؟ : س
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صـلى اهللا عليـه     - ملا ثبت عن الـنيب       ؛إن رفع يديه فال بأس    : ج   
أنه صلى اهللا عليه وسـلم      ((: -رضي اهللا عنها  - يف حديث عائشة     -وسلم

  .  رواه مسلم)١())زار القبور ورفع يديه ودعا ألهلها
  ليدين أثناء الدعاء للميت ؟ هل جيوز رفع ا: س  
جاء يف بعض األحاديث أنه صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه ملـا             : ج  

زار القبور ودعا ألهلها وقد ثبت ذلك من حديث عائشة رضي اهللا عنها              
 زار القبور ودعا هلم ورفع يديه أخرجه مسلم         -صلى اهللا عليه وسلم   -أنه  

  . يف صحيحه
  ء للميتحكم استقبال القبر حال الدعا

  هل ينهى عن استقبال القرب حال الدعاء للميت ؟ : س    
 بل يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل         ؛ال ينهى عنه  : ج    

:  وقف على القرب بعد الدفن وقال      -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛القرب
 ومل يقـل  )٢())استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنـه اآلن يـسأل   ((

 والـصحابة  ،استقبلوا القبلة فكله جائز سواء استقبل القبلة أو استقبل القرب       
  . رضي اهللا عنهم دعوا للميت وهم جمتمعون حول القرب

  
                                                

 ).٩٧٤(برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف )١(
 . سبق خترجيه ص)٢(
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  ال بأس بالقيام أو الجلوس
   عند القبر من أجل الدعاء للميت

   )١(أحيل لنا القيام أو اجللوس عند القرب من أجل الدعاء للميت؟: س
رعية للقبور أن يقصد إليها للعظة واالعتبـار وتـذكر          الزيارة الش : ج
فمن جاءها سلم على من فيها      .  ال للتربك مبن قرب فيها من الصاحلني       ،املوت
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا           ((: فقال

 وإن شاء دعا لألموات بغـري       )٢())بكم الحقون نسأل اهللا لنا ولكم العافية      
وال يدعو األموات وال يستغيث م يف كـشف     . ذلك من األدعية املأثورة   

وال .  فيجب التوجه به إىل اهللا وحده      ؛ فإن الدعاء عبادة   ،ضر أو جلب نفع   
 ال للتـربك أو   ،بأس أن يقف عند القرب أو جيلس من أجل الدعاء للميـت           

  .  حىت جيلس فيها فإن القبور ليست مبوضع استراحة أو سكىن،االستراحة

ويشرع الوقوف على القرب بعد الدفن للـدعاء للميـت بالثبـات               
 أنه كان إذا فرغ من الدفن       -صلى اهللا عليه وسلم   - ملا ثبت عنه     ؛واملغفرة

  وقف عليه 

                                                
  ). ٧٤٠(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف ) ١(
  .٢٩٢ سبق خترجيه ص )٢(
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  .)١())استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل((: وقال

  حكم الدعاء الجماعي عند القبور

  )٢(بور ما حكمه؟الدعاء اجلماعي عند الق: س

ليس فيه مانع إذا دعا واحد وأمن السامعون فال بأس إذا مل يكـن    : ج
 وإمنا مسعوا بعضهم يدعو فأمن الباقون وال يسمى مثل هذا           ،ذلك مقصودا 

  . مجاعيا لكونه مل يقصد

   .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء

  حكم قراءة الفاتحة للميت عند قبره

من الليث يف اململكة العربية السعودية يقول       . ص. ع. األخ م : س
هل جتوز قراءة الفاحتة أو شيء من القرآن الكرمي للميت عند           : يف سؤاله 

  . )٣( زيارة قربه؟ وهل ينفعه ذلك؟ أفتونا جزاكم اهللا خرياً

                                                
 .٣١٦ سبق خترجيه ص )١(
 . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)٢(
  .  هـ١٤١٣يف شعبان ) الة العربية(نشرت يف  )٣(
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 أنه كان يـزور القبـور       -صلى اهللا عليه وسلم   -ثبت عن النيب    : ج  
السالم ((:  من ذلك  ، بأدعية علمها أصحابه ونقلوها عنه     ويدعو لألموات 

الحقـون  لعليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم            
 أنـه  -صلى اهللا عليه وسلم - ومل يثبت عنه     )١())أسأل اهللا لنا ولكم العافية    

قرأ سورة من القرآن الكرمي أو آيات منه لألموات مـع كثـرة زيارتـه               
م فلو كان ذلك مشروعا لفعله وبينه ألصحابه رغبـة يف الثـواب             لقبوره

لَقَـد  :  فإنه كما وصفه تعاىل بقوله     ،ورمحة باألمة وأداء لواجب البالغ    
           ِمِننيؤِبالْم كُملَيع ِريصح مِنتا عِه ملَيع ِزيزع فُِسكُمأَن ولٌ ِمنسر اَءكُمج

 ِحيمر ُءوفر)فعل ذلك مع وجود أسبابه دل على أنه غـري           فلما مل ي   )٢
 فاقتفوا أثره واكتفوا    -رضي اهللا عنهم  -مشروع وقد عرف ذلك أصحابه      

بالعربة والدعاء لألموات عند زيارم ومل يثبت عنهم أم قـرءوا قرآنـا             
صـلى اهللا عليـه   -لألموات فكانت القراءة هلم بدعة حمدثة وقد ثبت عنه        

 واهللا  )٣())يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد       من أحدث   ((:  أنه قال  -وسلم
  . املوفق

  

                                                
 .٢٩٢ سبق خترجيه ص  )١(
 .١٢٨ سبق خترجيه ص   )٢(
 .٣٠٧ سبق خترجيه ص   )٣(
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  حكم قراءة الفاتحة على قبور األولياء

ما حكم من يزور القبور مث يقرأ الفاحتة وخاصة علـى قبـور             : س
 بـالرغم أن    ،األولياء كما يسموم يف بعض البالد العربيـة اـاورة         

ة هذا الويل فإنـه      ولكن إذا مل أقم بزيار     ،ال أريد الشرك  : بعضهم يقول 
ملاذا مل تزرين؟ فما حكم ذلك؟ جـزاكم اهللا         : يأيت إيلَّ يف املنام ويقول يل     

   .)١(خرياً

 ؛يسن للرجال من املسلمني زيارة القبور كما شرعه اهللا سـبحانه          : ج
زوروا القبـور فإـا تـذكركم       ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -لقول النيب   

وروى مسلم يف صـحيحه     . حه خرجه اإلمام مسلم يف صحي     )٢())اآلخرة
صـلى اهللا  -كان النيب :  قال-رضي اهللا عنه-أيضا عن بريدة بن احلصيب     

السالم علـيكم   (( : يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا       -عليه وسلم 
أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون نسأل اهللا             

   من -لى اهللا عليه وسلمص- وصح عنه )٣())لنا ولكم العافية

                                                
  .  من هذا اموع٣٤٥ص) اجلزء اخلامس(سبق نشره يف    )١(
 .٢٨٥ سبق خترجيه ص   )٢(
 .٢٩٢ سبق خترجيه ص  )٣(
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الـسالم  (( أنه كان إذا زار القبور يقول        -رضي اهللا عنها  -حديث عائشة   
عليكم دار قوم مؤمنني وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون يرحم اهللا املستقدمني             

 ومل يكن حال الزيـارة      )١())منا واملستأخرين اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد      
 فقراءـا  ، الفاحتة وال غريها من القـرآن      عليه الصالة والسالم يقرأ سورة    

صلى اهللا  - لقول النيب    ؛ وهكذا قراءة غريها من القرآن     ،وقت الزيارة بدعة  
 متفـق   )٢())من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         ((: -عليه وسلم 
: -صلى اهللا عليه وسـلم    - ويف رواية مسلم رمحه اهللا يقول        ،على صحته 

  . )٣())أمرنا فهو رد ليس عليه من عمل عمالً((

رضـي اهللا   -ويف صحيح مسلم عن جابر بن عبـد اهللا األنـصاري            
 أنه كان يقول يف خطبته يـوم        -صلى اهللا عليه وسلم   - عن النيب    -عنهما
أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممـد            (( :اجلمعة

 وأخرجه  )٤())صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل بدعة ضاللة         
 فالواجب على املـسلمني التقيـد    ))وكل ضاللة يف النار   ((: النسائي وزاد 

  . بالشرع املطهر واحلذر من البدع يف زيارة القبور وغريها

                                                
  . ٢٩٣سبق خترجيه ص) ١(
 .٣٠٧جيه ص  سبق ختر)٢(
  .٣٠٧ سبق خترجيه ص )٣(
 ).٨٦٧(برقم ) اجلمعة( رواه مسلم يف )٤(
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 سواء مسوا أوليـاء أم مل يـسموا         ،والزيارة مشروعة لقبور املسلمني مجيعاً    
أَال ِإنَّ  : كما قال عز وجل    ، وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء اهللا       ،أولياء

أَوِلياَء اللَِّه ال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ الَّـِذين آمنـوا وكَـانوا              
وما كَانوا أَوِلياَءه ِإنْ أَوِلياؤه ِإال الْمتقُونَ       :  وقال اهللا سبحانه   )١(يتقُونَ

 ،زائر وال لغريه دعاء األمـوات      وال جيوز لل   )٢(ولَِكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ   
 أو يف أي مكان     ، أو الذبح هلم عند قبورهم     ، أو النذر هلم   ،أو االستغاثة م  

 ، أو ينصروه على عدوه    ، أو يشفوا مريضه   ،يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له    
 ألن هذه األمور من العبادة، والعبادة كلها هللا         ؛أو لغري ذلك من احلاجات    

وما أُِمروا ِإال ِليعبدوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين        :  كما قال سبحانه   ،وحده
 )٤(وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإال ِليعبدونِ     :  وقال عز وجل   )٣(حنفَاَء

 وقال عز   )٥(وأَنَّ الْمساِجد ِللَِّه فَال تدعوا مع اللَِّه أَحدا       : وقال سبحانه 
   وقال ،أمر ووصى:  واملعىن)٦(ى ربك أَال تعبدوا ِإال ِإياهوقَض: وجل

                                                
 .٦٣ ، ٦٢اآليتان ، سور ة يونس  )١(
 .٣٤اآلية ، سورة األنفال  )٢(
   .٥اآلية ، سورة البينة  )٣(
 .٥٦اآلية ،  سورة الذاريات  )٤(
 .١٨اآلية ، سورة اجلن  )٥(
  .٢٣اآلية ،  سورة اإلسراء  )٦ (
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 وقال  )١(فَادعوا اللَّه مخِلِصني لَه الدين ولَو كَِره الْكَاِفرونَ        :عز وجل 
قُلْ ِإنَّ صالِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعـالَِمني          : عز وجل 

 واآليـات يف هـذا      )٢(يك لَه وِبذَِلك أُِمرت وأَنا أَولُ الْمسِلِمني      ال شرِ 
  . املعىن كثرية

حق اهللا على   ((:  أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -وصح عن رسول اهللا     
 متفق على صحته من حـديث       )٣())العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئاً      

العبادات من صـالة وصـوم       وهذا يشمل مجيع     ،-رضي اهللا عنه  -معاذ  
 ،وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغري ذلك من أنواع العبـادة           

ويف صحيح مسلم عن علـي      . كما أن اآليات السابقات تشمل ذلك كله      
لعن اهللا من   ((:  أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   - عن النيب    -رضي اهللا عنه  -

رضـي اهللا   -طاب   ويف صحيح البخاري عن عمر بن اخل       )٤())ذبح لغري اهللا  
ال تطروين كما أطرت    ((:  أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   - عن النيب    -عنه

   ،النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد
                                                

  .١٤اآلية ،  سورة غافر  )١(
  .١٦٣ ، ١٦٢اآليتان ،  سورة األنعام  )٢(
  برقم   ) اجلهاد والسري(والبخاري يف ، ) ٢١٥٥٣(برقم ) مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف  )٣(

  ). ٣٠(برقم ) اإلميان(ومسلم يف ، ) ٢٨٥٦     (
  برقم     ) األضاحي(ومسلم يف ، ) ٨٥٧ (برقم) مسند العشرة املبشرين باجلنة( رواه اإلمام أمحد يف )٤(

)    ١٩٧٨.( 
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 واألحاديث يف األمر بعبادة اهللا وحده والنهي        .)١())فقولوا عبد اهللا ورسوله   
أما النساء فلـيس هلـن      . عن اإلشراك به وعن وسائل ذلك كثرية معلومة       

 ، لعن زائرات القبور   -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن رسول اهللا     ؛رزيارة القبو 
واحلكمة يف ذلك واهللا أعلم أن زيارن قد حتصل ا الفتنة هلن ولغريهـن              

 ملادة   حسماً ؛وقد كانت الزيارة للقبور يف أول اإلسالم ممنوعة       . من الرجال 
 يف  -مصلى اهللا عليه وسل   - فلما فشا اإلسالم وانتشر التوحيد أذن        ،الشرك

  .  حسما ملادة الفتنة ن؛ مث خص النساء باملنع،الزيارة للجميع

 ولكـن ال  ،أما قبور الكفار فال مانع من زيارا للذكرى واالعتبار         
صـلى  - عن النيب    )٢( ملا ثبت يف صحيح مسلم     ؛يدعى هلم وال يستغفر هلم    

تأذنه أن   أنه استأذن ربه أن يستغفر ألمه فلم يأذن له واس          -اهللا عليه وسلم  
  . يزور قربها فأذن له وذلك أا ماتت يف اجلاهلية على دين قومها

 ، ونـساء للفقـه يف الـدين       وأسأل اهللا أن يوفق املسلمني رجاالً         
   وأن يعيذهم ، وعقيدةواالستقامة عليه قوال وعمالً

                                                
  ).٦٨(باب ) الرقائق(والدارمي يف ، ) ٦٨٣٠(برقم ) احلدود( رواه البخاري يف )١(
  ).١٥٧٢(برقم ) اجلنائز(وابن ماجة يف ) ٩٧٦(برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف )٢(
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 وصلى  ، إنه ويل ذلك والقادر عليه     ، من كل ما خيالف شرعه املطهر      مجيعاً
  .  على نبينا حممد وآله وصحبهاهللا وسلم

  ما مدى صحة ما يذكر من قصص عن أهوال القبور

تورد قصص عن أهوال القبور مثل قصة الرجل الذي أراد أن           : س
   )١(يدفن فخرج له ثعبان مث وضع يف قرب آخر فخرج له ثعبان كذلك؟

 وابن رجـب ذكـر يف       ، ولكن ليس ذلك ببعيد    ،اهللا أعلم بذلك  : ج
  . أشياء حول هذه القصص فاهللا أعلم بصحتها) لقبورأهوال ا(كتابه 

  حكم االستشهاد بقصص أهوال القبور

  هل يستشهد مبثل هذه القصص يف املواعظ؟ : س

   ويكفي ما جاء يف  ، لعدم العلم بصحتها؛تركه أوىل: ج

                                                
  . من اجلمعية اخلريية بشقراءهذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته  )١(
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 املهم حـث النـاس علـى        ،-صلى اهللا عليه وسلم   -األحاديث عن النيب    
 -صلى اهللا عليه وسلم   - كما فعل الرسول     ،يالطاعة والتحذير من املعاص   

  . أما احلكايات اليت قد تثبت أو ال تثبت فتترك. والصحابة

  حكم اصطحاب بعض الغافلين لزيارة القبور

هناك بعض الشباب الصاحلني يصطحبون معهم بعض الغـافلني   : س
  من اهللا فما رأيكم يف ذلك؟  لزيارة القبور وختويفهم

 وهو من التعـاون  ، وجزاهم اهللا خريا  ، حسن ليس فيه مانع وذلك   : ج
  . على الرب والتقوى

   يشكو في قبره من حقوق عليهمن سمع ميتاً

 ، يشكو يف قربه من حقوق عليـه ما الواجب على من مسع ميتاً    : س
   )١(.ع. وهل جيب عليه أن يبلغ ورثته؟ ن

                                                
   . هـ٢٦/٧/١٤١٥يف ) ١٤٤٥(العدد ) جملة الدعوة( نشرت يف )١(
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رآه  أو إذا    ، إن تأكد له ذلك فعليه أن يبلغهم       ،بسم اهللا واحلمد هللا   : ج
 وهذه من العرب الـيت      ، فعليه أن يبلغ أهله بذلك     ،يف املنام وتأكد من ذلك    

 فإذا وجد ذلك فلينظر أهلـه إذا        ،يريها اهللا بعض عباده يف األرض ليعتربوا      
  .  وليتصدقوا عنه ويدعوا له،كانت عليه حقوق ثابتة فتؤدى

 شيئا مـن ذلـك يف       ،وقد ذكر ابن رجب يف كتابه يف أحوال القبور        
 وذكر من فتح قربه لبعض األسـباب فوجـدوا          ،بهم من هذا النمط   تعذي

  . نسأل اهللا السالمة. صاحبه يلتهب نارا
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  حرمة األموات والمقابر
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  وجوب احترام قبور
  )١(المسلمين وعدم امتهانها

 نبينا حممد   ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده       ،  احلمد هللا وحده  
ئل كثرية مضموا استنكار    فقد ورد إيلَّ رسا   :  أما بعد  ،وعلى آله وصحبه  

 فرأيـت أن    ،ما يقع من بعض الناس من االستهانة بالقبور وعدم احترامها         
  :  فأقول، نصحا هللا ولعباده؛أكتب يف ذلك هذه الكلمة للتنبيه والتحذير

 على  -صلى اهللا عليه وسلم   -قد دلت األحاديث الصحيحة عن النيب       
 وال شـك أن املـرور       ،هموجوب احترام املوتى من املسلمني وعدم إيذائ      

عليها بالسيارات والتركترات واملواشي وإلقاء القمامات عليها كل ذلـك          
 - وكل ذلك منكر ومعصية هللا ولرسوله      ،من االستهانة ا وعدم احترامها    

 وقد ثبـت عـن      ، وظلم لألموات واعتداء عليهم    -صلى اهللا عليه وسلم   
 ،هو أقـل مـن هـذا       النهي والتحذير عما     - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب

  كاجللوس 

                                                
   من هذا ٣٣٦ص) اجلزء الرابع(وسبق نشرها يف ، صدرت يف نشرة من مكتب مساحته بالرياض )١(

  . اموع    
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ال تـصلوا  ((:  فقال عليه الصالة والسالم،على القرب أو االتكاء عليه وحنوه   
- وقال الـنيب     ، رواه مسلم يف صحيحه    )١())إىل القبور وال جتلسوا عليها    

ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحـرق ثيابـه         ((: -صلى اهللا عليه وسلم   
 ، خرجه مسلم أيـضاً )٢())قربفتخلص إىل جلده خري له من أن جيلس على       

  متكئـاً  -صلى اهللا عليه وسلم   -وعن عمرو بن حزم قال رآين رسول اهللا         
 رواه اإلمـام    )٣())ال تؤذ صاحب هذا القرب أو ال تـؤذه        (( :على قرب فقال  

  . أمحد

فالواجب على مجيع املسلمني احترام قبور موتاهم وعدم التعرض هلا            
ملرور عليها بالسيارات وحنوها وإلقاء      كاجللوس عليها وا   ،بشيء من األذى  

وفق اهللا املسلمني مجيعا ملا فيـه       . القمامات عليها وأشباه ذلك من األذى     
 ورزق اهللا اجلميـع الفقـه يف       ،صالح أحيائهم وسالمة أموام من األذى     

وصلى اهللا على نبينا    .  إنه مسيع قريب   ،الدين والوقوف عند احلدود الشرعية    
  .  وسلمحممد وعلى آله وصحبه

  

                                                
  ).٩٧٢(برقم ) ئزاجلنا(ومسلم يف ، ) ١٦٧٦٤(برقم ) مسند الشاميني( رواه اإلمام أمحد يف  )١(
  ) ٩٧١(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ٨٨١١(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(

  .     واللفظ له
  ).٢٠٩٣٠(برقم ) مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف  )٣(
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  ال يجوز أن يمشى بالنعال بين القبور

 ملا رآه الـنيب     )١()يا صاحب السبتيتني ألق سبتيتيك    (: حديث: س
صلى اهللا عليه وسلم ميشي يف املقربة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكـر              

   )٢(على من مشى بنعليه يف املقربة؟

إال عنـد    وال جيوز أن ميشى بالنعال يف املقربة         ،احلديث ال بأس به   : ج
 أما إذا مل يكن     ، أو الرمضاء الشديدة   ، مثل وجود الشوك يف املقربة     ،احلاجة

 على صاحب   -صلى اهللا عليه وسلم   - كما أنكر    ،هناك حاجة فينكر عليه   
  .  ويعلّم احلكم الشرعي،السبتيتني

  ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟: س

ا إذا مل مير بني القبور فال خيلعها         أم ،خيلعها إذا كان مير بني القبور     : ج
  . مثل أن يقف عند أول املقربة ويسلم فال خيلع

  

                                                
  برقم     ) نائزاجل(وأبو داود يف ، ) ٢٠٢٦٣ ـ ٢٠٢٦٠(برقم ) مسند البصريني(رواه اإلمام أمحد يف  )١(

 ) ١٥٦٨(برقم ) اجلنائز(وابن ماجة يف ، ) ٣٢٣٠    (
  .  هذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)٢(
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  حكم السكن بين القبور

  يف بعض البلدان يسكن بعضهم بني القبور فما احلكم ؟ : س

 وإذا صـلوا عنـدها    ، وهذا منكر وإهانة للقبور    ،ينهون ويعلَّمون : ج
ة املذكورة والصالة عنـدها      واجللوس عند القبور بالصور    ،فصالم باطلة 
ال تصلوا إىل القبور وال     ((:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم      ؛من املنكرات 
:  وقوله صلى اهللا عليه وسـلم      ، رواه مسلم يف صحيحه    )١())جتلسوا عليها 

لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قالـت عائـشة            ((
  .  متفق على صحته)٢())رضي اهللا عنها حيذر ما صنعوا

  ال يجوز إيقاف السيارات على القبور

 وهذا املسجد يقع وسط املقابر      ،يوجد يف قريتنا مسجد جامع    : س
  اليت حتيط به من الشمال واجلنوب واملسافة 

                                                
    .٣٥٤ سبق خترجيه ص  )١(
  ).  ١٣٩٠(م برق) اجلنائز(والبخاري يف ، ) ١٨٨٧(برقم ) مسند بين هاشم( رواه اإلمام أمحد يف )٢(
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 وأن تلك   ، وكذلك اجلنوبية متران   ،بينه وبني اجلهة الشمالية متران    
 جيعلون  - هداهم اهللا  - كما أن بعض املصلني    ،املقابر يف طريقها للتوسع   

 عـن   - جزاكم اهللا عنا كل خري     -أخربونا.  لسيارام تلك املقابر موقفاً  
   .)١( ولكم جزيل الشكر والتقدير،احلكم يف مثل ذلك

 ألن العادة جاريـة أن النـاس        ؛ال حرج يف بقاء املسجد املذكور     : ج
 واملقصود أن الـدفن حـول       ، فال يضر ذلك شيئا    ،يدفنون حول املسجد  

 فإذا خرجوا من املسجد دفنوه      ، ألنه أسهل على الناس    ،ساجد ال بأس به   امل
لكـن إذا   .  فال يضر ذلك شيئا وال يؤثر يف صالة املصلني         ،حول املسجد 

كان يف قبلة املسجد شيء من القبور فاألحوط أن يكون بني املسجد وبني             
 هـذا هـو     ،املقربة جدار آخر غري جدار املسجد أو طريق يفصل بينهما         

  .  ليكون ذلك أبعد عن استقباهلم للقبور؛حوط واألوىلاأل

 ، أي عن ميني املـصلني     ،أما إن كانت عن ميني املسجد أو عن مشاله          
 ألن هذا أبعـد عـن      ، ألم ال يستقبلوا   ؛أو عن مشاهلم فال يضرهم شيئا     
  . استقباهلا وعن شبهة االستقبال

  ى أما بالنسبة إليقاف السيارات فال جيوز إيقافها عل

                                                
   . هـ٢٤/٤/١٤١٩بتاريخ ) ١١٦٨٢(العدد ) جريدة عكاظ(نشرت يف  )١(
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 يف األراضي السليمة اليت لـيس فيهـا       ، بل توقف بعيدا عن القبور     ،القبور
 أو تكون الـسيارات علـى       ، ألنه ال جيوز للناس أن ميتهنوا القبور       ؛قبور
 وأن  ، ومن الواجب أن يبعدوها عن القبـور       ، فهذا منكر وال جيوز    ،القبور

 مينـع    وإذا تيسر تـسويرها مبـا      ،تكون يف حمالت سليمة ليس فيها قبور      
 وهلذا  ، ألن املسلم حمترم حيا وميتا     ؛استطراقها وامتهاا فهو أحوط وأسلم    

  . ى الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يصلى إىل القبور وأن يقعد عليها

  ينبش القبر إذا دعت الحاجة

  )١( هل جيوز ؟ ،نبش القرب: س

ء  مثل نسيان املسحاة أو العتلة أو شـي ،إذا دعت احلاجة فال بأس : ج
  . مهم فال بأس بذلك

  

                                                
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )١(
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  )١(نبش القبر لمصلحة

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل فضيلة قاضي حمكمة أدمة عليان              
  . سلمه اهللا تعاىل آمني

  : وبعد. سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وقد ذكرمت عنه وجود قـرب      . ع. م. وصلنا كتابك وبرفقه استفتاء ح    
 ويذكر أنه تعرض ألذى السيارات والدواب       اًأمام بيته وهذا القرب قدمي جد     

. فهل جيوز نقله إىل داخل املقربة ااورة؟ انتـهى        . لقربه من خمرج البيت   
   .وقد طلبتم اإلفادة عن ذلك

 فينبش القرب وخيرج ما فيه ويوضـع        ؛إذا كان األمر كذلك   : واجلواب
  . يف قرب يف أرض املقربة العامة

  . اتهوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبرك

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

                                                
  .  هـ٢١/٨/١٣٩٩صدرت من مكتب مساحته بتاريخ  )١(
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  ينبش القبر الذي
  في المسجد إذا كان هو األخير

نبش القرب الذي يف املسجد إذا كان يف نبشه فتنة هل ينبش أم             : س
   )١(يترك؟

 وكـان املـسجد هـو       ،جيب أن ينبش القرب إذا كان يف املسجد       : ج
 إما احملكمة أو اإلمارة حىت ال       ؛من جهة والة األمور    ويكون ذلك    ،السابق

 - لقول الـنيب   ؛أما إن كان املسجد هو األخري فالواجب هدمه       . تكون فتنة 
لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيـائهم        ((: -صلى اهللا عليه وسلم   

 ملا ذكرت   -صلى اهللا عليه وسلم   - وقوله   ، متفق على صحته   )٢())مساجد
:  وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض احلبشة وما فيها من الـصور           له أم سلمة  

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيـه     ((
  .  متفق عليه)٣())تلك الصور أولئك شرار اخللق عند اهللا

  ومن هذين احلديثني وما جاء يف معنامها 

                                                
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
  .٢٩٣ه ص  سبق خترجي  )٢(
  برقم ) اجلنائز(والبخاري يف ، ) ٢٣٧٣١(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف  )٣(

 ).٥٢٨(برقم ) املساجد ومواضع الصالة(ومسلم يف ، ) ١٣٤١     (
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صلى - لنهي النيب    ؛ا القبور يعلم أنه ال جيوز أن يصلى يف املساجد اليت فيه         
  . وألن ذلك وسيلة إىل الشرك باهللا عز وجل؛ عن ذلك-اهللا عليه وسلم

  حكم قطع األشجار المؤذية من المقابر

   )١(هل جيوز قطع األشجار املؤذية من املقابر؟: س

 وهكذا ما يوجد فيها من الشوك       ، ألا تؤذي الزوار   ؛ينبغي قطعها : ج
 وال يشرع ألحد أن يغرس على القبور        ،وار من شره  ينبغي إزالته إراحة للز   

  .  ألن اهللا سبحانه مل يشرع ذلك؛شيئا من الشجر أو اجلريد

 إمنا غرس جريدتني على قربين عرفهما       -صلى اهللا عليه وسلم   -والنيب  
 وهكذا الصحابة   ، ومل يغرس على قبور املدينة وقبور البقيع       ،وأما معذبان 
نـسأل اهللا   . ك خاص بصاحيب القربين املعذبني     فعلم أن ذل   ،مل يفعلوا ذلك  

  . السالمة

  

  

                                                
  .  من هذا اموع٣٧٩ص) اجلزء الرابع(سبق نشرها يف  )١(
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   )١(هل جيوز قطع األشجار املؤذية من املقابر ؟: س

أمـا إن   .  وال سيما ذات الشوك    ، ألا تؤذي الزوار   ؛ينبغي قطعها : ج
 ألا تنبت على قرب ويل بزعمه فهذه جيب         ؛كان بعض العامة يعتقد الربكة    

  . ن إزالة وسائل الشرك والغلو يف املوتى ملا يف ذلك م؛قطعها مطلقا

  حكم نقل عظام الميت إذا بليت

   )٢(إذا بليت عظام امليت فهل جيوز أن تنقل إىل مكان آخر ؟: س

إذا دعت احلاجة لذلك فال حرج وال بأس وإال تبقى القبور على            : ج
                             . حاهلا

                                                
  .  شخصي على استفتاءصدرت من مكتب مساحته جواباً  )١(
    .هذا السؤال ومخسة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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  حكم كسر عظم الميت الكافر

  ز كسر عظم امليت الكافر ؟ هل جيو: س

 مل جيز التعـرض      أو مستأمناً   أو معاهداً   فإذا كان ذمياً   ؛فيه تفصيل : ج
 وبناء على ذلك جيـوز أخـذ        ، فال حرج يف ذلك     أما إن كان حربياً    ،له

 ألن  ؛ أما املعاهد والـذمي واملـستأمن فـال        ،األعضاء من املتوىف احلريب   
  . أجسادهم حمترمة

   القصاصكسر عظم الميت ال يوجب

  هل يوجب كسر عظم امليت القصاص ؟ : س

  .  وإمنا القصاص بني األحياء بشروطه،ال يوجب القصاص: ج

  حكم نقل األعضاء بعد وفاة الميت دماغياً

  ما حكم نقل األعضاء بعد وفاة امليت دماغيا كما يقولون؟ : س

   والواجب عدم التعرض، وميتاًاملسلم حمترم حياً: ج
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 وقـد جـاء يف   ، ككسر عظمـه وتقطيعـه   ، يشوه خلقته  له مبا يؤذيه أو   
 ويستدل به علـى عـدم       )١())كسر عظم امليت ككسره حياً    ((: احلديث

 مثل أن يؤخذ قلبه أو كليتـه أو غـري           ،جواز التمثيل به ملصلحة األحياء    
  .  ألن ذلك أبلغ من كسر عظمه؛ذلك
:  بعـضهم وقد وقع اخلالف بني العلماء يف جواز التربع باألعضاء وقال           

 واألقرب  ،إن يف ذلك مصلحة لألحياء لكثرة أمراض الكلى وهذا فيه نظر          
 بأعضاء امليت    للحديث املذكور، وألن يف ذلك تالعباً      ؛عندي أنه ال جيوز   

 والورثة  ، وال يبالون حبرمة امليت    ، والورثة قد يطمعون يف املال     ، له وامتهاناً
  . ويل التوفيقواهللا .  وإمنا يرثون ماله فقط،ال يرثون جسمه

  ال يجوز تنفيذ
  وصية المتوفى بالتبرع بأعضائه

  إذا أوصى املتوىف بالتربع بأعضائه هل تنفذ الوصية؟ : س

                                                
  (وأبو داود يف ،  ) ٢٤٢١٨(حديث السيدة عائشة برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف )١(

  باب يف ) اء يف اجلنائزما ج(وابن ماجة يف ، ) ٣٢٠٧(باب يف احلفار جيد عظماً برقم )      اجلنائز
  ). ١٦١٦(     النهي عن كسر عظم امليت رقم 



  

 - ٣٦٥ -

 ملا تقدم يف جواب الـسؤال األول        ؛األرجح أنه ال جيوز تنفيذها    : ج
  .  له ألن جسمه ليس ملكاً؛ولو أوصى

  حكم شراء الجثث لغرض التشريح

 من جنـوب شـرقي آسـيا    ي جثثاًبعض كليات الطب تشتر  : س
  بغرض التشريح فما احلكم؟ 

 أما غريهم فال    ،إذا كانت اجلثث من كفار ال أمان هلم فال حرج         : ج
  .جيوز التعرض هلم

  حكم تشريح جثة الميت للتعلم

الحظت أنه يوجد يف كلية الطب يف القاهرة مكان لتـشريح           : س
شريح وتقطيـع   اإلنسان جمموعة من األموات رجال ونساء وأطفال لت       

 فهل جيوز مثل ذلك شـرعا للـضرورة         ،أجزائهم وذلك للعلم العملي   
 وهـل   ، واملرأة ألجزاء الرجال   ،وخصوصا تشريح الرجل ألجزاء املرأة    
   )١(جيوز تقطيع أجزاء وأعضاء اإلنسان؟

    يف حياته سواء كان مسلماًإذا كان امليت معصوماً: ج
                                                

  ). ٢/٦١(حممد املسند : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(نشرت يف  )١(
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 ملا يف ذلك مـن  ؛ه ال جيوز تشرحيه أو امرأة فإن   وسواء كان رجالً   أو كافراً 
 وقد ثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          ،اإلساءة إليه وانتهاك حرمته   

 أما إذا كان غري معـصوم       )١())كسر عظم امليت ككسره حياً    ((: أنه قال 
 يف تشرحيه للمصلحة الطبية، واهللا سبحانه       كاملرتد واحلريب فال أعلم حرجاً    

  . وتعاىل أعلم

  موت المتوفى دماغياًال يحكم ب

  )٢( ؟هل حيكم مبوت املتوىف دماغياً: س

 ال شك    وينتظر حىت ميوت موتاً    ،ال حيكم مبوته وال يستعجل عليه     : ج
 ، وأعـضاء   وهذه عجلة من بعض األطباء حىت يأخذوا منـه قطعـاً           ،فيه

  . ويتالعبوا باملوتى وهذا كله ال جيوز

  

 ال ميكـن أن     دماغياً أن املتوىف    - حفظكم اهللا  -دعوى األطباء : س
  ترجع إليه حياته؟ 

                                                
  .٣٦٤سبق خترجيه ص   )١(
  .  هذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)٢(
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 وليس على صـحتها     ،هذه الدعوى ال يعول عليها وال يعمل ا       : ج
 عـادت إليـه احليـاة        وقد بلغين أن بعض من قيل إنه مات دماغياً         ،دليل

 وبكل حال فاملوت الدماغي ال يعترب وال حيكم لـصاحبه حبكـم             ،وعاش
  . ك فيهاملوتى حىت يتحقق موته على وجه ال ش

  حكم تشريح الجنازة المشكوك في قتلها

  ما حكم تشريح اجلنازة املشكوك يف قتلها؟ : س

  . إذا كان لعلة شرعية فال بأس: ج
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 تعزية أهل الميت
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  حكم حضور مجلس العزاء والجلوس فيه
  )١(ء واجللوس معهم؟هل جيوز حضور جملس العزا: س
 ملا فيه مـن     ؛إذا حضر املسلم وعزى أهل امليت فذلك مستحب       : ج

 وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيب فـال        ،اجلرب هلم والتعزية  
  . بأس كعادة الناس مع زوارهم

  حكم الذهاب للعزاء إذا كان هناك بدع
  مثـل  ،هل جيوز الذهاب للعزاء يف ميت إذا كان هناك بـدع          : س

   )٢(قراءة القرآن مع رفع الكفني قبل إلقاء السالم؟
 ينكـر   ، وإذا كان عندهم منكر    ،السنة زيارة أهل امليت لعزائهم    : ج

 يعـزيهم وينكـر علـيهم       ، فيجمع املعزي بـني املـصلحتني      ،ويبني هلم 
 فإذا اجتمعوا وقرأ واحـد    ، أما جمرد قراءة القرآن فال بأس فيها       ،وينصحهم

 فال بأس ولـيس يف      ، كقراءة الفاحتة وغريها   ،اعهممنهم القرآن عند اجتم   
 إذا اجتمـع مـع      -صلى اهللا عليه وسـلم    - فقد كان النيب     ،ذلك منكر 

  أصحابه يقرأ 

                                                
 . لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراءمن ضمن أسئلة مقدمة ) ١(
  .  هـ١٤١٧يف مجادى اآلخرة ) ٢٣٣(العدد ) الة العربية(نشرت يف  )٢(
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القرآن؛ فإذا اجتمعوا يف جملسهم للمعزين وقرأ واحد منهم أو بعضهم           
  . شيئا من القرآن فهو خري من سكوم

 ،ل امليت طعاما للناس    كأن يصنع أه   ،أما إذا كان هناك بدع غري هذا      
 أن يقـوم    يعلَّمون وينصحون لترك ذلك، فعلى املعـزي إذا رأى منكـراً          

  . بالنصح

والْعصِر ِإنَّ الِْإنسانَ لَِفي خِسر ِإال الَِّذين آمنـوا         : يقول جل وعال  
قول جـل    وي )١(وعِملُوا الصاِلحاِت وتواصوا ِبالْحق وتواصوا ِبالصبرِ     

وتعاونوا علَـى الِْبـر والتقْـوى وال تعـاونوا علَـى الْـِإثِْم            : وعال
مـن رأى مـنكم   ((: -صلى اهللا عليه وسلم   - ويقول النيب    )٢(والْعدواِن

منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبـه وذلـك              
ن املعزي يرفع اليدين ويقرأ القـرآن       إ:  أما قول السائل   )٣())أضعف اإلميان 

 أما إذا قرأ واحد عنـهم       ،قبل الدخول والسالم فهذا بدعة وليس له أصل       
  . القرآن على اجلميع للفائدة فال بأس

  
                                                

  .كاملة،  سورة العصر )١(
  .٢اآلية ،  سورة املائدة )٢(
  ).٤٩(برقم ) األميان(ومسلم يف ، ) ١٠٧٦٦(برقم ) باقي مسند املكثرين( رواه اإلمام أمحد يف  )٣(
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  ال بأس باستقبال المعزين

 مـع   ،ما رأي مساحتكم فيمن جيلس باملرتل الستقبال املعـزين        : س
  )١( القيام بالعزاء إال يف املرتل؟ من املعزين ال يتمكنون منالعلم أن كثرياً

 ، أو زوجته  ،ال أعلم بأسا يف حق من نزلت به مصيبة مبوت قريبه          : ج
 ، ألن التعزية سنة   ؛وحنو ذلك أن يستقبل املعزين يف بيته يف الوقت املناسب         

 أو  ،واستقباله املعزين مما يعينهم على أداء السنة؛ وإذا أكـرمهم بـالقهوة           
  . لك حسن فكل ذ، أو الطيب،الشاي

  حكم جمع أهل الميت في صف واحد حتى تتم تعزيتهم

 ،يقوم بعض املعزين بإخراج أهل امليت بعيـدا عـن القبـور           : س
 ، وال ان القبور   ،ووضعهم يف صف حىت تتم معرفتهم وتعزيتهم بنظام       

   )٢(ما حكم ذلك؟

                                                
 .  هـ٢٥/٥/١٤١٦يف ) ١٥١٣(العدد ) جملة الدعوة(يف نشرت ) ١(
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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 ملا فيه من التيـسري علـى احلاضـرين          ؛ال أعلم يف هذا بأسا    : ج   
  . لتعزيتهم

  حكم تقبيل ومعانقة المعزى

نالحظ يف وقت العزاء أن أغلب الناس عندما يريدون التعزية          : س
إن التعزيـة   :  والبعض ينكر ذلك ويقـول     ،يقبلون املعزى أو يعانقونه   

   )١(مصافحة فقط، فما رأي مساحتكم يف ذلك ؟

األفضل يف التعزية وعند اللقاء املصافحة إال إذا كـان املعـزي أو     : ج
رضـي  - لقول أنس ؛ي قد قدم من سفر فيشرع مع املصافحة املعانقة    املالق

كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا تالقوا تـصافحوا       ((: -اهللا عنه 
  .  واهللا ويل التوفيق))وإذا قدموا من سفر تعانقوا

  التعزية في أهل المعاصي

أحيانا حتدث وفاة شخص إما متعمد لالنتحـار، أو شـخص           : س
  مسكرا حيتوي على كمية كبرية من سكري شرب 

                                                
  ). ١٥٧٩(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف  )١(
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أو شخص اعتدي عليه للخالص من شره فهـل          ،ر املؤدية للوفاة  كْالس 
 أو غريها ممن ميت     ،جيوز مواساة والدة املتوىف بسبب من هذه األسباب       

  )١( هل أذهب أم ال؟، حيث إنين أتردد كثريا،له بصلة

 بانتحار أو    وإن كان الفقيد عاصياً    ، بل تستحب  ،ال بأس بالتعزية  : ج
 ، كـالزاين احملـصن    ، أو حداً  ، كما تستحب ألسرة من قُِتلَ قصاصاً      ،غريه

 ال مانع يف تعزية أهلـه       ،وهكذا من شرب املسكر حىت مات بسبب ذلك       
 ويغـسل  ، وال مانع من الدعاء له وألمثاله من العصاة باملغفرة والرمحة          ،فيه

السلطان والقاضـي    لكن ال يصلي عليه أعيان املسلمني مثل         ،ويصلي عليه 
.  بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله الـسيئ        ،وحنو ذلك 

 يصلى عليه ويـدعى لـه إذا    ،أما من مات بعدوان غريه عليه فهذا مظلوم       
 فهـذا يـصلى عليـه    - كما تقدم- وكذا من مات قصاصا،كان مسلما 

 ويدعى له ويعزى أهله يف ذلك إذا كان مسلما ومل حيصل منه ما يوجـب      
  . ردته، واهللا ويل التوفيق

  

                                                
  .  من هذا اموع٢٢٧ص) اجلزء الرابع(سبق نشره يف  )١(
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  حكم السفر للتعزية

  )١(؟ ما حكم السفر للعزاء واملكث عند أهل امليت: س

 ، فإذا كان فيه تثقيل عليهم فال جيـوز        ،حبسب أحوال أهل امليت   : ج
  .  واألمر يف ذلك واسع،أما إذا كانوا حيبون ذلك فال حرج

 وهـل  ،ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صـديق     : س
   )٢(جيوز العزاء قبل الدفن ؟

 ملـا يف    ؛ال نعلم بأسا يف السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق          : ج
 وال بأس يف العـزاء قبـل        ،ذلك من اجلرب واملواساة وختفيف آالم املصيبة      

 وكلما كان أقرب من وقت املصيبة كان أكمل يف ختفيـف            ،الدفن وبعده 
  . وباهللا التوفيق. آالمها

                                                
 . قراءمن ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بش) ١(
  ). ٢/٤٣(حممد املسند : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(نشرت يف  )٢(
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. ح. م. لعزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة األخ املكرم ص          من عبد ا  
  . سلمه اهللا

  :  وبعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 وتاريخ  ٢٧٩٠فأشري إىل استفتائك املقيد بإدارة البحوث العلمية برقم         
 هـ الذي تسأل فيه عن أسوار املسجد وعن الصالة على           ١٤٠٥/ ٩/ ٨

 وعن السفر لتعزية إنـسان يف       ، زكاة املرتبات  امليت بعد دفنه باملقربة وعن    
وأفيدك بأن ما كان داخل سور املسجد فهو من املـسجد فـال             . )١(ميت

وأما السفر لتعزية إنسان    . يباع فيه وال تنشد فيه الضالة وجتوز الصالة فيه        
مسلم يف ميته فال حرج فيه والدعاء لألموات وطلب الرمحة هلم يف خطبة              

صلى -ة على امليت بعد الدفن جائزة وقد فعلها النيب           والصال ،اجلمعة جائز 
فإن كانـت   : أما زكاة املرتبات من النقود ففيها تفصيل      . -اهللا عليه وسلم  

أما . قد حال عليها احلول وهي يف حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة           
إن كانت أقل من النصاب أو مل حيل عليها احلول بل أنفقها قبل ذلك فال               

  ها، زكاة في

                                                
     هـ على استفتاء ٢٠/٨/١٤٠٦وتاريخ ) ١٨٤٧/٢(رسالة جوابية صدرت من مكتب مساحته برقم  )١(

  . ح. م. ص: مقدم من     
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 إنه مسيع جميب، والسالم عليكم ورمحـة  ،وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه  
  . اهللا وبركاته

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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  ليس للعزاء أيام محدودة

    )١(هل للتعزية حد معني؟: س

  .  معلوماًال أعلم هلا حداً: ج

إا ثالثة أيام فقط؟ أرجو     :  حيث يقال  ،هل للعزاء أيام حمدودة   : س
    )٢( اإلفادة جزاكم اهللا خرياً

 بل يشرع من حني خروج الروح قبل        ،العزاء ليس له أيام حمدودة    : ج
 وليس لغايته حد يف الشرع املطهر سواء كـان    ،الصالة على امليت وبعدها   

املسجد  وسواء كان ذلك يف البيت أو يف الطريق أو يف            ، أو اراً  ذلك ليالً 
  . واهللا ويل التوفيق. أو يف املقربة أو يف غري ذلك من األماكن

 ،هل يعترب ختصيص أيام ثالثة للعزاء ألهل امليت من األمور املبتدعة          : س
وهل هناك عزاء للطفل والعجوز واملريض الذي ال يرجى شفاؤه بعـد            

    )٣(موم؟

   ملا فيها من جرب املصاب والدعاء له ؛التعزية سنة: ج
                                                

  .من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء)١(
 . من هذا اموع٣٦٢ص) زء الثامناجل(سبق نشره يف )٢(
  ). ٢/٤٣(حممد املسند : مجع وترتيب) فتاوى إسالمية(نشرت يف )٣(
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 وليس فيها لفظ    ، أو كبرياً   وال فرق يف ذلك بني كون امليت صغرياً        ،باخلري
: خمصوص بل يعزي املسلم أخاه مبا تيسر من األلفاظ املناسبة مثل أن يقول            

أما . إذا كان امليت مسلماً   ) أحسن اهللا عزاءك وجرب مصيبتك وغفر مليتك      (
ملـسلمون بنحـو     فال يدعى له وإمنا يعزى أقاربـه ا        إذا كان امليت كافراً   

 بل هـي    ،الكلمات املذكورة، وليس هلا وقت خمصوص وال أيام خمصوصة        
 ، وقبل الدفن وبعـده    ، قبل الصالة وبعدها   ،مشروعة من حني موت امليت    

 لعدم الدليل علـى     ؛ وجتوز بعد ثالث من موت امليت      ،واملبادرة ا أفضل  
  . التحديد

  الكلمات المناسبة للتعزية

بعض النـاس إذا    : لقاهرة يقول يف سؤاله   من ا . ح. م. األخ ع : س
 ،البقيـة يف حياتـك    :  يف قريب له متوىف يقول له      أراد أن يعزي إنساناً   

   .وشد حيلك وحنو هذه الكلمات

 وهل  ،هل هناك شيء خمصوص يقال يف مثل هذه املناسبة        : والسؤال
  . )١(جيب التقيد به؟ أفيدونا مأجورين

                                                
  ). الة العربية(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  )١(
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 ،-صلى اهللا عليه وسـلم - النيب  يف ذلك عن  ال أعلم دعاء معيناً   : ج  
 ،ولكن يشرع للمعزي أن يعزي أخاه يف اهللا يف فقيده بالكلمات املناسـبة            

..  وغفر مليتـك   ، وأعظم أجرك  ، وجرب مصيبتك  ،أحسن اهللا عزاءك  (: مثل
 فال أعلـم    ، أو شد حيلك   ،أما التعزية بقوله البقية يف حياتك     . وحنو ذلك 
  .  وفق اهللا اجلميع،هلما أصال

  قامة مراسم العزاءحكم إ

تقام مراسم العزاء فيتجمع الناس عند بيت املتـوىف خـارج            : س
- تشبه تلك اليت يف األفراح     - وتوضع بعض املصابيح الكهربائية    ،املرتل

 ميـرون علـيهم   ، ويصطف أهل املتوىف ومير الذين يريدون تعزيتـهم      ،
 ويضع كل منهم يده على صدر كل فرد من أهـل            ، بعد اآلخر  واحداً

عظم اهللا أجرك فهل هذا االجتمـاع وهـذا الفعـل    : توىف ويقول له  امل
 فما هي السنة يف ذلـك؟ أفيـدونا         ، وإذا مل يوافق السنة    ؛مطابق للسنة 

  . )١(جزاكم اهللا خرياً

                                                
  من ) اجلزء اخلامس( وسبق أن نشرت يف  ، هـ١٤١٠يف ذي القعدة ) الة العربية( نشرت يف )١(

 .٣٤٥هذا اموع ص     
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 يف الـشرع     وال نعلم له أصالً    ،هذا العمل ليس مطابقا للسنة    : ج    
ة معينة وال اجتمـاع  وإمنا السنة التعزية ألهل املصاب من غري كيفي . املطهر

 وإمنا يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج          ،معني كهذا االجتماع  
 سواء كانت   ، أو يف املقربة   ، أو يف املسجد   ، أو يف الطريق   ،الروح يف البيت  

وإذا قابله شرع له مصافحته والـدعاء لـه         . التعزية قبل الصالة أو بعدها    
 ، عزاءك وجـرب مـصيبتك    عظم اهللا أجرك وأحسن   : بالدعاء املناسب مثل  

 وهكذا النساء فيما بينهن     ،وإذا كان امليت مسلما دعا له باملغفرة والرمحة       
 ويعزي الرجل املرأة واملرأة الرجل لكـن مـن دون           ،يعزي بعضهن بعضا  

خلوة وال مصافحة إذا كانت املرأة ليست حمرما له، وفـق اهللا املـسلمني              
  . ري مسئول إنه خ، والثبات عليه،مجيعا للفقه يف دينه

  حكم جلوس أهل الميت ثالثة أيام للتعزية

   )١( فما حكم ذلك؟،بعض أهل امليت جيلسون ثالثة أيام: س

إذا جلسوا حىت يعزيهم الناس فال حرج إن شاء اهللا حىت ال يتعبوا             : ج
  .  لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة،الناس

  
                                                

  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(
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  االجتماع في بيت الميت
  آن بدعة لألكل والشرب وقراءة القر

يف بعض البلدان إذا مات امليت جيتمعون يف بيت امليت ثالثـة            : س
   )١( فما حكم هذا؟،أيام يصلون ويدعون له

 ،االجتماع يف بيت امليت لألكل والشرب وقراءة القـرآن بدعـة      : ج
 بل على الرجال الصالة يف املسجد مـع         ،وهكذا الصالة يف البيت ال جتوز     

. يت للتعزية والدعاء هلم والترحم على ميتـهم        وإمنا يؤتى أهل امل    ،اجلماعة
أما أن جيتمعوا إلقامة مأمت بقراءة خاصة أو أدعية خاصة أو غـري ذلـك               

- لسبقنا إليه سلفنا الصاحل، فالرسـول         ولو كان هذا خرياً    ،فذلك بدعة 
 فقد قُِتلَ جعفر بن أيب طالب وعبد اهللا بن          ، ما فعله  -صلى اهللا عليه وسلم   
 يف معركة مؤتة فجاءه اخلـرب       -رضي اهللا عنهم  -ارثة  رواحة، وزيد بن ح   

عليه الصالة والسالم من الوحي بذلك، فنعاهم للصحابة وأخربهم مبـوم   
وترضى عنهم ودعا هلم ومل يتخذ هلم مأمتا، وكذلك الصحابة من بعده مل             

 ومل يتخذوا له    -رضي اهللا عنه  - فقد مات الصديق     ،يفعلوا شيئا من ذلك   
   ،مأمتاً

                                                
  . من ضمن مذكرة لسماحته مجع فيها فوائد يف خمتلف العلوم )١(
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 وال مجعوا الناس ليقـرءوا  ، وما جعلوا له مأمتاً  -رضي اهللا عنه  -عمر  وقتل  
 فمـا فعـل     ،-رضي اهللا عنهما  - وعلي   ، وقتل عثمان بعد ذلك    ،القرآن

 هلما شيئا من ذلك، وإمنا الـسنة أن يـصنع           -رضي اهللا عنهم  -الصحابة  
 - مثلما فعل الـنيب ،الطعام ألهل امليت من أقارم أو جريام فيبعث إليهم   

اصنعوا آلل  (( : حينما جاءه نعي جعفر فقال ألهله      -لى اهللا عليه وسلم   ص
 أخرجه اخلمسة إال النسائي، هـذا  )١()) فقد أتاهم ما يشغلهم  جعفر طعاماً 
 للناس   ويكلفوا ليضعوا طعاماً   ، أما أن حيملوا بالء مع بالئهم      ،هو املشروع 

 عبـد اهللا     ولقول جرير بن   ، ملا ذكرنا آنفا   ؛ وهو بدعة  ،فهو خالف السنة  
كنا نعد االجتماع إىل أهل امليـت وصـنيعة         ( :-رضي اهللا عنه  -البجلي  

 أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجـة بإسـناد         )٢()الطعام بعد دفنه من النياحة    
 وامليت يعـذب    ،رفع الصوت بالبكاء وهي حمرمة    : والنياحة هي . صحيح

الة عليـه الـص   - كما صحت به السنة عن الـنيب         ،يف قربه مبا يناح عليه    
أما البكاء فال بأس به إذا كان بـدمع         .  فيجب احلذر من ذلك    ،-والسالم

  العني 

                                                
  ، ) ٩٩٨(برقم ) اجلنائز(والترمذي يف ، ) ١٧٥٤(برقم ) مسند أهل البيت( رواه اإلمام أمحد يف  )١(

 ).١٦١٠(برقم ) اجلنائز(وابن ماجة يف ) ٣١٣٢(برقم ) اجلنائز(     وأبو داود يف 
  ما جاء يف (وابن ماجة يف ، ) ٦٨٦٦(برقم ) مسند املكثرين من الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(

  ).١٦١٢(برقم )      اجلنائز
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:  لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مات ابنه إبـراهيم           ؛فقط بدون نياحة  
إن العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا              ((

  .)١())إبراهيم حملزونون

  ع فيها المعزونحكم إقامة وليمة يجتم

 ، والغنم ،ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح اإلبل          : س
وإقامة وليمة عند موت امليت جيتمع فيها املعزون وغريهم ويقرأ فيهـا            

   )٢(القرآن؟

 وال  -صلى اهللا عليه وسـلم    -هذا كله بدعة مل يفعله رسول اهللا        : ج
هللا البجلـي    وقد ثبت عن جرير بن عبـد ا        ،-رضي اهللا عنهم  -أصحابه  

كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت      (:  قال -رضي اهللا عنه  -الصحايب الشهري   
 وابن ماجـة    ، أخرجه اإلمام أمحد   )٣()وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة     

  . بسند صحيح
  وإمنا املشروع 

                                                
) ١٣١٠(بـرقم  " إنا بك حملزونون    " باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم        ) اجلنائز( رواه البخاري يف     )١(

     .)٢٣١٥(باب رمحته صلى اهللا عليه وسلم الصبيان والعيال برقم ) الفضائل(ومسلم يف ، له واللفظ 
  .من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من مشايخ وأعيان سبأ ومأرب، وأجاب عليها مساحته  )٢(

 . للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة هـ، عندما كان رئيسا١٩/١/١٣٩١ًوتاريخ ) ١٠١(برقم      
   .٣٨٤ سبق خترجيه ص  )٣(
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 من أقارم أو جرياـم أو       ، ويبعث به إليهم   ،أن يصنع الطعام ألهل امليت    
 ملا ثبت يف    ؛ شغلوا باملصيبة عن إعداد الطعام ألنفسهم       لكوم قد  ؛غريهم

ملا أتـى   :  قال -رضي اهللا عنهما  -احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن جعفر        
صـلى اهللا عليـه     - قال النيب    -رضي اهللا عنه  -نعي جعفر بن أيب طالب      

 أخرجـه   )١()) فقد أتاهم ما يـشغلهم     اصنعوا آلل جعفر طعاماً   ((:-وسلم
  .  وابن ماجة بإسناد صحيح، والترمذي، داود وأبو،اإلمام أمحد

وهذا العمل مع كونه بدعة فيه أيضا تكليف أهل امليت وإتعام مـع             
  .  واهللا املستعان، وإضاعة أمواهلم يف غري حق،مصيبتهم

  صنع الطعام ألهل الميت

   )٢( فما احلكم فيها؟،إذا كان اإلطعام ألهل امليت ذبيحة: س    

صلى اهللا  - ألن النيب    ؛له هلم اجلريان أو األقارب     ويعم ،ال بأس : ج    
رضـي اهللا   - أمر أهله أن يصنعوا آلل جعفر بن أيب طالـب            -عليه وسلم 

  :  ملا جاء خرب موته بالشام فقال طعاماً-عنه

                                                
  .٣٨٤ سبق خترجيه ص )١(
  . هذا السؤال وسؤاالن بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )٢(
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  .)١())إنه قد أتاهم ما يشغلهم((

  أهل الميت ال يصنعون للناس طعاماً

  جيوز؟  فهل إذا صنع أهل امليت ألنفسهم طعاماً: س

  .  ولكن ال يصنعوا ذلك للناس،ال بأس إذا صنعوا ألنفسهم: ج

  حكم دعوة أهل الميت من يأكل معهم ما بِعثَ لهم

إذا بعث ألهل امليت غداء أو عشاء فاجتمع عليـه النـاس يف           : س
   هل هو من النياحة احملرمة؟ ،بيت امليت

 وال  ،هلم ألم مل يصنعوه وإمنا صنع ذلك        ؛ليس ذلك من النياحة   : ج
 ألنه قد يكـون    ؛بأس أن يدعوا من يأكل معهم من الطعام الذي بعث هلم          

  .  يزيد على حاجتهمكثرياً

  

                                                
  .٣٨٤ سبق خترجيه ص)١(



  

 - ٣٨٨ -

  حكم بعث الذبائح
   ألهل الميت والدعوة إليها

بالنسبة للذبائح اليت تذبح عند العزاء إذا أحضرها الـشخص          : س
عـزاء   ما احلكم فيها؟ وما حكم اجللوس يف ال        ،ألهل امليت ودعا عليها   

   )١(معهم؟

السنة ألقارب امليت وأصدقائه وجريانه أن يبعثوا ألهـل امليـت           : ج
 ألن  ، ألنه قد أتاهم مـا يـشغلهم       ؛ حىت يرحيوهم من تعب الطبخ     طعاماً
 - أمر أهله أن يبعثوا آلل جعفر بن أيب طالب         - صلى اهللا عليه وسلم    -النيب

: - عليه وسـلم   صلى اهللا - طعاما ملا جاء خرب موته وقال        -رضي اهللا عنه  
 ألنه  ؛ أما بعث الذبائح فهذا خالف السنة      )٢())إنه قد جاءهم ما يشغلهم    ((

  .  ألنه خالف السنة؛ فينبغي عدم فعل ذلك،إتعاب هلم بذحبها وطبخها

  

   

                                                
  . من الطائف. غ. س. سؤال شخصي موجه إىل مساحته من ع) ١(
 .٣٨٤ سبق خترجيه ص )٢(
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  حكم دفع النقود ألهل الميت

 ،بعض املعزين يدفع شيئا من املال ألهل امليت حسب قدرتـه          : س
  . )١(رياًفهل هذا جائز؟ جزاكم اهللا خ

صـلى اهللا عليـه     - والـنيب    ، إذا تيسر  السنة أن يصنع هلم طعاماً    : ج
اصـنعوا  ((:  ملا جاءه نعي جعفر بن أيب طالب يوم مؤتة قال ألهله           -وسلم

 فإذا صنعوا هلم طعامـا      )٢())ألهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم       
  . ليأكلوه فهو حسن

 ، إذا كانوا فقراء وحمتاجني     إال ،أما إعطاؤهم النقود فهذا غري مشروع     
 ولكن يف وقت آخر مـن أجـل فقـرهم          ،فهؤالء ال يعطون وقت العزاء    

  . وحاجتهم

  حكم إقامة الوالئم من تركة الميت

  يقيم بعض الناس والئم وذبائح عند موت بعض: س

                                                
 .  هـ١٤١٧ صفر ١١يف ) ١٥٤٧(د العد) جملة الدعوة(نشرت يف ) ١(
  )   ٩٩٨(برقم ) اجلنائز(والترمذي يف ، ) ١٧٥٤(برقم ) مسند أهل البيت( رواه اإلمام أمحد يف )٢(

  ).٣١٣٢(برقم ) اجلنائز(وأبو داود يف ،       واللفظ له 



  

 - ٣٩٠ -

 ما حكم ذلك؟    ، وتصرف قيمة هذه الوالئم من مال املتوىف       ،أقارم
 هذه الوالئم بعد موته هل يلـزم الـشرع          وإذا وصى امليت بإقامة مثل    
   )١(الورثة بإنفاذ هذه الوصية؟

 وهكذا  ،الوصية بإقامة الوالئم بعد املوت بدعة ومن عمل اجلاهلية        : ج
 ملا ثبت   ؛عمل أهل امليت للوالئم املذكورة ولو بدون وصية منكر ال جيوز          

جتمـاع  كنا نعد اال  (:  قال -رضي اهللا عنه  -عن جرير بن عبد اهللا البجلي       
 خرجه اإلمام أمحـد  )٢()إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة    

 وألن ذلك خالف ما شرعه اهللا من إسعاف أهـل امليـت             ،بإسناد حسن 
صـلى اهللا  - ملا ثبت عن النيب ؛بصنعة الطعام هلم لكوم مشغولني باملصيبة    

 يف  -اهللا عنه رضي  - أنه ملا بلغه استشهاد جعفر بن أيب طالب          -عليه وسلم 
 فقـد أتـاهم مـا       اصنعوا آلل جعفر طعامـاً    ((: غزوة مؤتة قال ألهله   

  . )٣())يشغلهم

  

  
                                                

   من هذا ٣٤٧ص) اجلزء الرابع( وسبق أن نشرت يف ٢٣٧ ص ١ج ) كتاب الدعوة(نشرت يف   )١(
  .اموع     
 .٣٨٤ سبق خترجيه ص  )٢(
 .٣٨٤ سبق خترجيه ص  )٣(
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  عادات االحتفال
   بعد موت أحد من الناس

هناك يف اليمن عادات يفعلها بعض الناس بعد مـوت أحـد            : س
 فهم يضطرون إىل أن يستدينوا من أجل االحتفاالت واألكـل           ،أقارم

 ، مل يخلِّف شـيئاً     حىت وإن كان املتوىف فقرياً     ،كوالشرب وما أشبه ذل   
   )١(؟فما احلكم يف ذلك جزاكم اهللا خرياً

 وليس ألهل امليـت     ،ال جيوز االحتفال عند موت أحد من الناس       : ج
 كل هذا مـن     ، وال يذحبوا ذبائح ويصنعوا طعاما للناس      أن يقيموا احتفاالً  

ثبت عن جرير بن عبـد   فالواجب تركه، وقد   ،البدع ومن أعمال اجلاهلية   
كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنيعة       (: اهللا البجلي رضي اهللا عنه قال     
  .  رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح)٢()الطعام بعد دفنه من النياحة

فاملشروع للمسلمني إذا مات امليت املسلم أن يسألوا اهللا له املغفـرة            
 لكن يـشرع جلرياـم      ،ية وأن يتركوا هذه االحتفاالت اجلاهل     ،والرمحة

  وأقارم أن يصنعوا هلم 

                                                
  .  من هذا اموع٤٣١ص ) اجلزء السابع(سبق نشره يف ) ١(
 . ٣٨٤ سبق خترجيه ص )٢(
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 ملا ثبت من حديث عبد اهللا بن جعفر بن          ؛ ألم مشغولون باملصيبة   ؛طعاماً
 ملا جـاء    -صلى اهللا عليه وسلم   - أن النيب    -رضي اهللا عنهما  -أيب طالب   

 ملا قتل يف غزوة مؤتة يف أرض        -رضي اهللا عنه  -نعي جعفر بن أيب طالب      
 أهله أن يـصنعوا آلل      -عليه الصالة والسالم  -دينة أمر النيب     إىل امل  -الشام

 أما أهل امليت فليس هلـم       )١())ألنه أتاهم ما يشغلهم   ((:  قال جعفر طعاماً 
أما إذا صنعوا ذلك ألنفـسهم أو لـضيوف         .  ملا تقدم  ؛صنع الطعام للناس  
  . نزلوا م فال بأس

  حكم البذخ واإلسراف في العزاء

 حيث يتكلف أهل امليت     ،سراف يف العزاء  ما حكم البذخ واإل   : س
 وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالـث واليـوم          ،بإقامة الوالئم للمعزين  

   )٢( واألربعني بالنسبة للمعزين ؟،الثامن

 فال جيوز   ، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر اجلاهلية       ،هذا ال أصل له   : ج
 يف الثالث وال يف      ال يف اليوم األول وال     ،للمعزين أن يقيموا الوالئم للميت    
 وعـادة جاهليـة ال   ، هذه كلها بدعة،الرابع وال يف األربعني أو غري ذلك 

   بل ،وجه هلا
                                                

  .٣٨٤ سبق خترجيه ص )١(
  .  من هذا اموع١١٩ص ) اجلزء الرابع( سبق نشره يف )٢(
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 ،عليهم أن حيمدوا اهللا ويصربوا ويشكروه سبحانه وتعاىل على ما قدر          
 ولكـن ال    ،ويسألوه سبحانه أن يصربهم وأن يعينهم على حتمل املـصيبة         

  . يصنعون للناس طعاماً

 رضـي اهللا    - وهو صحايب جليـل    -بن عبد اهللا البجلي   قال جرير      
كنا نعد االجتماع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعـد دفنـه مـن         (: عنه

كان الصحابة يعدون النياحـة     .  رواه اإلمام أمحد بإسناد حسن     )١()النياحة
 ولكـن   ، زجر عنـها   -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن الرسول    ؛من احملرمات 

  م وجريام مشغولون باملـصيبة    ؛م أن يبعثوا هلم طعاما    يشرع ألقار؛ أل 
- ملا وصله نعي جعفر بن أيب طالـب          -صلى اهللا عليه وسلم   -ألن النيب   

 -صلى اهللا عليه وسـلم    - حني قتل يف مؤتة باألردن أمر        -رضي اهللا عنه  
إنـه قـد أتـاهم مـا        ((:  وقال ،أهل بيته أن يصنعوا ألهل جعفر طعاما      

 وال يف   ،ت فال يصنعوا طعاما ال يف اليـوم األول         أما أهل املي   )٢())يشغلهم
  .  وال يف غريه، وال يف العاشر، وال يف الرابع،اليوم الثالث

 أما أن جيمعـوا     ، فال بأس  لكن إذا صنعوا ألنفسهم أو لضيفهم طعاماً      
  . الناس للعزاء ويصنعوا هلم طعاما فال جيوز ملخالفته للسنة

                                                
 .٣٨٤ سبق خترجيه ص )١(
 .٣٨٤ سبق خترجيه ص )٢(
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  األربعينيات والسنوات
  في الشرع ال أصل لها 

 من الـوالئم وقـراءة القـرآن        ،ما حكم العادات يف العزاء    : س
   )١(واألربعينيات والسنوات وما شاكل ذلك؟

 بل هي   ،هذه العادات ال أصل هلا يف الشرع املطهر وال أساس هلا          : ج
 فإقامة وليمة إذا مات امليت يـدعى إليهـا          ،من البدع ومن أمر اجلاهلية    
 وهكذا إقامة هـذه     ،جل العزاء بدعة ال جتوز    اجلريان واألقارب وغريهم أل   

 وإمنـا   ،األمور كل أسبوع أو على رأس السنة كلها من البدع اجلاهليـة           
إنـا  (: املشروع ألهل امليت الصرب واالحتساب والقول كما قال الصابرون      

 : فقـال سـبحانه    ،وقد وعدهم اهللا خريا كـثريا     . )هللا وإنا إليه راجعون   
  َلص ِهملَيع ونَ       أُولَِئكـدتهالْم مه أُولَِئكةٌ ومحرو ِهمبر ِمن اتو)٢( 

 ،وال حرج عليهم أن يصنعوا ألنفسهم الطعام العادي ألكلهم وحاجـام          
 ؛ يناسـبه وهكذا إذا نزل م ضيف ال حرج عليهم أن يصنعوا له طعامـاً        

  . لعموم األدلة يف ذلك

   ألنه؛ يرسلونه إليهمعاماًويشرع ألقارم وجريام أن يصنعوا هلم ط
                                                

  .  من هذا اموع٣١٨ص ) اجلزء التاسع(سبق نشره يف  )١(
  .١٥٧اآلية ،  سورة البقرة )٢(



  

 - ٣٩٥ -

 أنه ملا أتى نعي جعفر بن       -صلى اهللا عليه وسلم   - قد ثبت عن رسول اهللا      
:  حني قتل يف مؤتة يف الشام أنه قـال ألهلـه         -رضي اهللا عنه  -أيب طالب   

 فدل ذلـك علـى      )١()) فقد أتاهم ما يشغلهم    اصنعوا آلل جعفر طعاماً   ((
  . أقارم أو غريهم أيام املصيبةمشروعية إرسال الطعام إىل أهل امليت من 

  من بدع العزاء

ما :  وهي ،نسأل عن ظاهرة منتشرة يف كثري من بالد املسلمني        : س
 حيـث   ،يقوم به أهل امليت من أعمال بعد االنتهاء من الدفن مليتـهم           

 وجيتمع أهل امليت فيه بعد      ، من اخليام أو أي شيء آخر      جيهزون سرادقاً 
 الستقبال املعـزين وتنـاول      ،الشوارعإضاءته يف إحدى الساحات أو      

 باإلضافة إىل إحضار قارئ لقـراءة القـرآن         ،القهوة والشاي وغريمها  
 ويف الليلة   ، وإن مل يتيسر استخدموا جهاز تسجيل لسماع القرآن        ،بأجر

 فما توجيه مساحتكم؟ وهل جتـوز       ،الثالثة يتم إقامة وليمة طعام للجميع     
  .  مكة-.م.  ع)٢(املشاركة فيها؟

                                                
 .  ٣٨٤ سبق خترجيه ص)١(
  .  هـ١١/٤/١٤١٨يف ) ١٦٠٤(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف  )٢(
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 وال املـشاركة    ،إقامة العزاء ذه الصورة بدعة ال جيوز فعلـها        : ج  
 : أنـه قـال    -رضي اهللا عنه  - ملا ثبت عن جرير بن عبد اهللا البجلي          ؛فيها

 )١()كنا نعد االجتماع ألهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحـة           (
عـام  وإمنا السنة أن يصنع ألهل امليت ط      . رواه اإلمام أمحد بإسناد صحيح    

 أنه قـال    -صلى اهللا عليه وسلم   - ملا ثبت عن النيب      ؛ وجريام ،من أقارم 
اصنعوا آلل  ((: -رضي اهللا عنه  -ألهله ملا جاء نبأ نعي جعفر بن أيب طالب          

 رواه اإلمام أمحد وأهـل الـسنن        )٢())جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم     
م وسالمة دينـهم     نسأل اهللا أن يوفق املسلمني ملا فيه جنا        ،بإسناد صحيح 

  .  إنه مسيع قريب،ودنياهم

 وعجيبة أحيانا عما عنـد      عندنا يف سورية عادات خمتلفة قليالً     : س
عندما يتوىف لنا ميت يسارع الناس إىل تقدمي العزاء حاملني          :  مثالً ،غرينا

معهم ما يتيسر من مواد غذائية سكر ورز وما هنالك ملدة أسـبوع أو              
ألحاديث ويتناولون الشاي والدخان وخاصة     جيلسون ويتبادلون ا  . أكثر

 وبعد عصر كل يوم يقرءون ما يسمى        ،األرجيل ويطيلون يف جلوسهم   
   من كل شخص يقرأ جزءاً،اخلتمية

                                                
  .٣٨٤ سبق خترجيه ص )١(
  .٣٨٤ سبق خترجيه ص )٢(
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 ، جند شخصني يقرآن يف نفس اجلزء       وأحياناً ،القرآن مث يتم وهبه للميت    
 حىت يستعجال يف    ؛ والثاين الصفحة األخرى   ،األوىل   أحدمها الصفحة   

 حيث يتم ذلك بعـد صـالة       ،ونفس الشيء يوم األربعني   ، راءة اجلزء ق
فمـا رأيكـم يف ذلـك؟       . الظهر وتقدمي وليمة أو وليمتني على الغداء      

   .سوريا. ح. م.  أ.١جزاكم اهللا عنا كل خري

 وهكذا بعـث  ،فإن التعزية مشروعة ألهل امليت   :  وبعد ،احلمد هللا : ج
 أمر أهلـه أن يبعثـوا آلل        - وسلم صلى اهللا عليه  - ألن النيب    ؛الطعام هلم 

فقـد أتـاهم مـا    ((:  وقال،جعفر بن أيب طالب طعاما ملا جاء خرب موته        
 أما جلوس أهل امليت أو غريهم يوما أو أكثر لقراءة القـرآن             )٢())يشغلهم

وإهدائه إىل امليت فبدعة ال أصل هلا يف الشرع املطهر، وكذا ما ذكرمت مما              
  .  يف الشرعيفعل يوم األربعني ال أصل له

  . وأما التدخني فهو منكر يف مجيع األوقات ومضاره كثرية

 وأن يوفقهم   ، ومن مجيع الشرور   ،نسأل اهللا أن يعايف املسلمني من شره      
  . واهللا املوفق.  إنه جواد كرمي،التباع السنة واحلذر يف مجيع شئوم

  
                                                

   ).لعربيةا الة(من ضمن األسئلة املوجهة لسماحته من  )١(

 .٣٨٤ سبق خترجيه ص )٢(
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  الذكريات التي تقام للميت

ت يف اليوم الثالـث مـن       من أين أتت الذكرى اليت تقام للمي      : س
  )١(وضعه يف القرب؟

ابتدعها من جهلوا اإلسالم وما جيب عليهم حنوه من احملافظة على           : ج
 بل مشرب بتقاليد أهـل      ، وليس لديهم وازع ديين سليم     ،أصوله وفروعه 

 فكانت مردودة شرعا؛ لقولـه      ؛ فهو بدعة مستحدثة يف اإلسالم     ،الضالل
   .)٢())ال ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عم((: صلى اهللا عليه وسلم

  الذكرى األربعينية عادة فرعونية

ما أصل الذكرى األربعينية؟ وهل هناك دليل على مـشروعية          : س
   )٣(التأبني؟

   كانت لدى ،األصل فيها أا عادة فرعونية: أوال: ج

                                                
 ). ٧٧٩(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف   )١(
  باب نقض ) األقضية(ومسلم يف )  الفتح– ٣٥٥/ ٤(باب النجش ) البيوع( رواه البخاري معلقاً يف  )٢(

 ). ١٧١٨(     األحكام الباطلة برقم 
  ). ٧٧٩(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف  )٣(
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 وهـي بدعـة   ، مث انتشرت عنهم وسرت يف غريهم      ،الفراعنة قبل اإلسالم  
صـلى اهللا   - ويردها ما ثبت من قول النيب        ،ا يف اإلسالم  منكرة ال أصل هل   

   ))من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد((: -عليه وسلم

 تأبني امليت ورثاؤه على الطريقة املوجودة اليوم من االجتماع          :ثانياً  
 ملا رواه أمحد وابن ماجـة وصـححه   ؛لذلك والغلو يف الثناء عليه ال جيوز  

صـلى اهللا  -ى رسول اهللا  ((: عبد اهللا بن أيب أوىف قال      احلاكم من حديث  
 وملا يف ذكر أوصاف امليت من الفخر غالبـا          )١() عن املراثي  -عليه وسلم 

  . وجتديد اللوعة وييج احلزن

وأما جمرد الثناء عليه عند ذكره أو مرور جنازته أو للتعريف به بذكر             
حابة لقتلى أحد وغريهم    أعماله اجلليلة وحنو ذلك مما يشبه رثاء بعض الص        

مـروا جبنـازة   (:  قال-رضي اهللا عنه- ملا ثبت عن أنس بن مالك   ؛فجائز
، مث مـروا  ))وجبـت ((: -صلى اهللا عليه وسلم-؛ فقال  فأثنوا عليها خرياً  

، ))وجبـت ((: -صلى اهللا عليه وسـلم    -؛ فقال بأخرى، فأثنوا عليها شراً   
  هللا صلى ا-ما وجبت؟ قال : -رضي اهللا عنه-فقال عمر 

                                                
  وابن ماجة ، ) ١٨٦٥٩(من حديث عبداهللا بن أيب أوىف برقم ) مسند الكوفيني( أمحد يف  رواه اإلمام)١(

  . واللفظ له) ١٥٩٢(باب ما جاء يف البكاء على امليت برقم ) ما جاء يف اجلنائز(     يف 
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 فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليـه        هذا أثنيتم عليه خرياً   ((: -عليه وسلم 
  . )١())شرا فوجبت له النار أنتم شهداء اهللا يف األرض

  

                            

                                                
        باب   ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٣٦٧(باب ثناء الناس على امليت برقم ) اجلنائز( رواه البخاري يف )١(

  ).٩٤٩(     فيمن يثين عليه خري أو شر من املوتى برقم 



  

 - ٤٠١ -

  )١(تنبيه على مسائل في التعزية

من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل من يراه ويطلع عليه من إخواين               
 وفقين اهللا وإياهم إىل فعل الطاعات وجنـبين وإيـاهم البـدع             ،منياملسل

  :  أما بعد،سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. واملنكرات آمني

فإن الداعي لكتابة هذه الكلمة هو النصح والتذكري والتنبيـه علـى             
مسائل يف التعزية خمالفة للشرع قد وقع فيها بعـض النـاس وال ينبغـي               

  .  التنبيه والتحذير منهاالسكوت عنها بل جيب

على كل مسلم أن يعلم علم اليقني أن ما أصـابه       : أقول وباهللا التوفيق  
 وينبغـي للمـصاب أن      ،فهو بقضاء اهللا وقدره وعليه أن يصرب وحيتسب       

 ؛يستعني باهللا تعاىل ويتعزى بعزائه وميتثل أمره يف االستعانة بالصرب والصالة          
وبشِر الصاِبِرين الَِّذين ِإذَا    : قوله تعاىل لينال ما وعد اهللا به الصابرين يف        

            اتـلَوص ِهملَيع ونَ أُولَِئكاِجعِه را ِإلَيِإنا ِللَِّه وةٌ قَالُوا ِإنِصيبم مهتابأَص
   ،)٢(ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هم الْمهتدونَ

                                                
 .  هـ١٥/١/١٤٠٤يف ) ٣٠/٢(صدر من مكتب مساحته برقم  )١(
 ).١٥٧ _ ١٥٥(اآليات ، سورة البقرة  )٢(



  

 - ٤٠٢ -

مسعـت  :  قالت،-رضي اهللا عنها-وروى مسلم يف صحيحه عن أم سلمة     
ما من عبد تـصيبه مـصيبة       ((:  يقول -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

 فيقول إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خـرياً             
 وليحذر املصاب أن    )١()) منها منها إال أجره اهللا يف مصيبته وأخلف له خرياً        

 فهـو   ،ه مما يشبه التظلم والتـسخط     يتكلم بشيء حيبط أجره ويسخط رب     
 وكل شيء عنده    ، وله ما أخذ وله ما أعطى      ،سبحانه وتعاىل عدل ال جيور    

 ومـن   ، وهو الفعال ملا يريـد     ، وله يف ذلك احلكمة البالغة     ،بأجل مسمى 
عارض يف هذا فإمنا يعترض على قضاء اهللا وقدره الذي هو عني املـصلحة             

  . واحلكمة وأساس العدل والصالح

 قال ملا مات    -صلى اهللا عليه وسلم   - ألن النيب    ؛يدعو على نفسه  وال  
ال تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على مـا         ((: أبو سلمة 
  . وحيتسب ثواب اهللا وحيمده،  )٢())تقولون

رضـي  - ملا روي عن ابن مسعود       ؛وتعزية املصاب بامليت مستحبة      
  صلى اهللا عليه -قال رسول اهللا :  قال-اهللا عنهما

                                                
  
 ).  ٩١٨(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ٢٦٠٩٥(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف )١(
  ).  ٩٢٠(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ٢٦٠٠٣(برقم ) باقي مسند األنصار(ام أمحد يف رواه اإلم )٢(



  

 - ٤٠٣ -

   .)١()) فله مثل أجرهمن عزى مصاباً((: وسلم

. واملقصود منها تسلية أهل املصيبة يف مصيبتهم ومواسام وجربهم          
 فعلـه ملـا   -صلى اهللا عليه وسلم - ألن النيب    ؛وال بأس بالبكاء على امليت    

  . -صلى اهللا عليه وسلم-مات ابنه إبراهيم وبعض بناته 

احة ولطم اخلد وشق اجليب ومخش الوجه ونتـف         أما الندب والني    
 ملا روى ابـن     ؛الشعر والدعاء بالويل والثبور وما أشبهها فكل ذلك حمرم        

:  أنـه قـال  -صلى اهللا عليه وسـلم - عن النيب -رضي اهللا عنه-مسعود  
 )٢())ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهليـة          ((

صلى اهللا عليـه    -إن رسول اهللا    ((: ل قا -رضي اهللا عنه  -وعن أيب موسى    
 وذلك ألن هذه األشـياء      )٣()) برئ من الصالقة واحلالقة والشاقة     -وسلم

  . وما أشبهها فيها إظهار للجزع والتسخط وعدم الرضا والتسليم

هي اليت حتلـق    :  واحلالقة ،هي اليت ترفع صوا عند املصيبة     : والصالقة
  تشق ثواهي اليت :  والشاقة،شعرها عند املصيبة

                                                
  ). ١٦٠٢(برقم ) اجلنائز(وابن ماجة فيما جاء يف ، ) ١٠٧٣(برقم ) اجلنائز( رواه الترمذي يف  )١(
  )    اجلنائز(والبخاري يف ، ) ٣٦٥٠(برقم ) مسند املكثرين من الصحابة( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(

 ).١٠٣(برقم ) األميان(ومسلم يف ، ) ١٢٩٧(     برقم 
  ).١٠٤(برقم ) األميان( رواه مسلم يف  )٣(



  

 - ٤٠٤ -

 ويستحب إصالح طعام ألهل امليت يبعث به إليهم إعانة هلم           .عند املصيبة 
 لقلوم فإم رمبا اشتغلوا مبصيبتهم ومبن يأيت إليهم عـن إصـالح             وجرباً

 ملا روى اإلمام أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند           ؛طعام ألنفسهم 
ملـا  :  قال-اهللا عنهمارضي -صحيح عن عبد اهللا ابن جعفر بن أيب طالب  

اصـنعوا آلل   (( :-صلى اهللا عليه وسلم   -جاء نعي جعفر قال رسول اهللا       
 وروي عن عبـد اهللا بـن أيب         )١())جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم      

فما زالت السنة فينا حىت تركها مـن        (:  أنه قال  - رضي اهللا عنهما   -بكر
   ).تركها

ء أكان ذلك من مال الورثة أو       أما صنع أهل امليت الطعام للناس سوا        
 ألنه خالف السنة    ؛من ثلث امليت أو من شخص يفد عليهم فهذا ال جيوز          

 وألن يف ذلك زيادة تعب هلم على مصيبتهم وشـغال           ،ومن عمل اجلاهلية  
إىل شغلهم وقد روى اإلمام أمحد وابن ماجة بإسناد جيد عن جرير بـن              

كنا نعد االجتماع إىل أهـل      (:  أنه قال  -رضي اهللا عنه  -عبد اهللا البجلي    
  .)٢()امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة

وأما اإلحداد فيحرم على املرأة إحداد فوق ثالثة أيام على ميت غري               
   ؛ فيلزم زوجته اإلحداد مدة العدة فقط،زوج

                                                
 .٣٨٤ سبق خترجيه ص  )١(
 .٣٨٤سبق خترجيه ص  )٢(



  

 - ٤٠٥ -

ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخـر        ((: -عليه الصالة والسالم  -لقوله  
   .)١()) أربعة أشهر وعشراً إال على زوٍج ميت فوق ثالث لياٍلأن حتد على

أما إحداد النساء سنة كاملة فهذا خمـالف للـشريعة اإلسـالمية               
 ، وهو من عادات اجلاهلية اليت أبطلها اإلسـالم وحـذر منـها           ،السمحة

  . فالواجب إنكاره والتواصي بتركه

من متام حماسن الشريعة    وهذا  : "-رمحه اهللا تعاىل  -قال اإلمام ابن القيم     
 فإن اإلحداد على امليـت مـن        ،وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه    

 ،تعظيم مصيبة املوت اليت كان أهل اجلاهلية يبالغون فيها أعظـم مبالغـة            
 وال تـدهن وال     ال متس طيبـاً    ،ومتكث املرأة سنة يف أضيق بيت وأوحشه      

 فأبطـل اهللا    ،ه إىل غري ذلك مما هو تسخط على الـرب وأقـدار           ،تغتسل
  . حبكمته سنة اجلاهلية وأبدلنا ا الصرب واحلمد

وملا كانت مصيبة املوت ال بد أن حتدث للمصاب من اجلزع واألمل               
 وهـو  ،واحلزن ما تقتضيه الطباع مسح هلا احلكيم اخلبري يف اليسري من ذلك      

  وما زاد عـن    ، وتقضي ا وطرا من احلزن     ، جتد ا نوع راحة    ،ثالثة أيام 
  ذلك فمفسدة 

                                                
  ). ١٤٨٦(برقم ) الطالق(ومسلم يف ، ) ٥٣٣٤(برقم ) الطالق( رواه البخاري يف )١(



  

 - ٤٠٦ -

 ،واملقصود أنه أباح هلن اإلحداد على موتاهن ثالثة أيام        . راجحة فمنع منه  
 وأمـا احلامـل فـإذا       ،وأما اإلحداد على الزوج فإنه تابع للعدة بالشهور       

هـ . ا"  ألنه يستمر إىل حني الوضع     ؛انقضى محلها سقط وجوب اإلحداد    
  . كالمه رمحه اهللا

ملرأة من العدة فهو بدعة إذا اشـتمل        وأما عمل احلفل بعد خروج ا        
 فإن مل يـشتمل علـى     ،على ما حرم اهللا من نياحة وعويل وندب وحنوها        

 أما االحتفال من أجل امليت فلم يثبـت عـن        ،شيء من ذلك فال بأس به     
رضـي اهللا  - وال عن أحد من أصحابه -صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

 ال عند وفاته وال     ميت مطلقاً  وال عن السلف الصاحل إقامة حفل لل       -عنهم
  .  بل ذلك بدعة وعادة قبيحة، أو سنة من وفاتهبعد أسبوع أو أربعني يوماً

فيجب البعد عن مثل هذه األشياء وإنكارها والتوبـة إىل اهللا منـها             
 وقد ثبت عـن     ، ملا فيها من االبتداع يف الدين ومشاة املشركني        ؛وجتنبها
بعثت بالسيف بني يدي الـساعة      ((:  قال  أنه -صلى اهللا عليه وسلم   -النيب  

حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي حتت ظلي رحمـي وجعـل      
 وثبت  )١())الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم          

   عنه أيضاً

                                                
  ).٥٦٣٤(و ) ٥٠٩٤(برقم ) ن الصحابةمسند املكثرين م( رواه اإلمام أمحد يف )١(



  

 - ٤٠٧ -

من عمل عمال ليس عليـه أمرنـا فهـو       ((: ليه الصالة والسالم أنه قال    ع
حاديث الدالة علـى النـهي عـن التـشبه           إىل غري ذلك من األ     )١())رد

  . باملشركني وعن االبتداع يف الدين، واهللا أعلم

  الرئيس العام إلدارات البحوث
  العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

  

                                                
  . ٣٩٤ سبق خترجيه ص )١(



  

 - ٤٠٨ -

  حكم النعي في الجرائد

   )١(ما حكم النعي يف اجلرائد؟: س

  وقد يباح إذا كان صـدقا      ،هو حمل نظر ملا فيه من التكلف غالبا       : ج
 وإذا أراد التعزية فيكتب هلم كتابا       ، وتركه أوىل وأحوط   ،وليس فيه تكلف  

  . أو يتصل باهلاتف أو يزورهم وهذا أكمل

   هل تعترب من النعي احملرم؟ ،ما حكم التعزية يف اجلرائد: س

  .  ألنه يكلف املال الكثري؛ وتركه أوىل،ليس ذلك من النعي احملرم: ج

  "ألخيرانتقل إلى مثواه ا"حكم قولهم 

  ؟ " انتقل إىل مثواه األخري:  "ما حكم قوهلم يف التعزية: س

                                                
  . هذا السؤال وستة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء )١(
 



  

 - ٤٠٩ -

 وهـي   ، ألنه مثواه األخري بالنسبة للـدنيا      ؛ال أعلم يف هذا بأسا    : ج  
  . أما املثوى األخري احلقيقي فهو اجلنة للمتقني والنار للكافرين؛كلمة عامية

  "يا أيتها النفس المطمئنة: "حكم قولهم

  ؟ " يا أيتها النفس املطمئنة": ما حكم قوهلم: س

 بل املشروع الدعاء لـه بـاملغفرة        ؛هذا غلط وما يدريهم بذلك    : ج
  .والرمحة ويكفي ذلك

  :حكم قول أهل الميت للناس
  ونحوهما" أبيحوه"أو " حللوا أخاكم "

 ،حللوا أخـاكم أو أبيحـوه     : ما حكم قول أهل امليت للناس     : س
  استغفروا له؟ : وقوهلم

 لكن إذا كان يعلم أنه ظاملهم وطلب منهم أن          ؛ا أصالً ال أعلم هلذ  : ج
  . ال يقتصر الطلب على الدعاء واالستغفارإ و،يبيحوه فال بأس

  



  

 - ٤١٠ -

  حكم توزيع أوراق يبين
   فيها مكان الصالة أو العزاء

عندنا يف العمل إذا مات زميل لنا توزع أوراق يبني فيها مكان            : س
  الصالة أو العزاء فما حكمه؟ 

 مع  -صلى اهللا عليه وسلم   - كما فعل النيب     ،م يف ذلك شيئا   ما أعل : ج
  .  فإذا قالوا سيصلى عليه يف اجلامع الفالين فليس يف ذلك شيء،النجاشي

  حكم القصائد التي فيها رثاء للميت

  القصائد اليت فيها رثاء للميت هل هي من النعي احملرم؟ : س

 ولكـن ال    ،حملرمليست القصائد اليت فيها رثاء للميت من النعي ا        : ج
 كما هي عادة الكثري مـن       ،جيوز ألحد أن يغلو يف أحد ويصفه بالكذب       

  . الشعراء

  



  

 - ٤١١ -

  )١(رسالة تعزية

. م. من عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز إىل حضرة اإلخوان الكـرام ع             
  . وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه وجرب مصيبتهم. وإخوانه وأهل بيتهم. ن

  : بركاته أما بعدسالم عليكم ورمحة اهللا و

أحسن اهللا عزاءكم وجـرب     :  وأقول ،لقد بلغين وفاة والدكم رمحه اهللا     
وال . مصيبتكم وغفر للفقيد وتغمده برمحته ورضوانه وأصلح ذريته مجيعا        

 وقـد مـات     ،خيفى على اجلميع أن املوت طريق مسلوك ومنهل مورود        
من املوت   فلو سلم أحد     ،الرسل وهم أشرف اخللق عليهم الصالة والسالم      

كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْمـوِت وِإنمـا توفَّـونَ         :  قال اهللا سبحانه   ،لسلموا
أُجوركُم يوم الِْقيامِة فَمن زحِزح عِن الناِر وأُدِخلَ الْجنةَ فَقَد فَاز ومـا             

ـ   )٢(الْحياةُ الدنيا ِإال متاع الْغرورِ     سلمني عنـد نـزول      واملشروع للم
ِإنا ِللَِّه وِإنا   : املصائب هو الصرب واالحتساب والقول كما قال الصابرون       

   ِإلَيِه راِجعونَ وقد وعدهم اهللا على ذلك خرياً

                                                
 للجامعـة   هـ عندما كان رئيـساً ١٧/٢/١٣٩٢ يف ١٩٩٣/١/١صدرت من مكتب مساحته برقم       )١(

   .اإلسالمية
  .١٨٥اآلية ،  سورة آل عمران )٢(



  

 - ٤١٢ -

أُولَِئك علَيِهم صلَوات ِمن ربِهم ورحمةٌ وأُولَِئك هـم         :  فقال ،عظيماً
ما مـن   ((:  أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -ن النيب  وصح ع  )١(الْمهتدونَ

عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مـصيبيت              
 منـها   إال أجره اهللا يف مصيبته وخلف لـه خـرياً   )٢()) منها واخلفين خرياً 

 وأن يعوضكم   ، وأن حيسن لكم اخللف    ،فنسأل اهللا أن جيرب مصيبتكم مجيعا     
  . عاقبة احلميدةالصالح وال

 ، والتعـاون علـى الـرب والتقـوى        ،ونوصيكم بالصرب واالحتساب  
 واملسارعة  ، والدعاء له بالفوز باجلنة والنجاة من النار       ،واالستغفار لوالدكم 

 أن يـبقني يف      كما نوصي زوجاته مجيعـاً     ،لقضاء دينه إن كان عليه دين     
تـاكُم الرسـولُ    ومـا آ  :  واهللا سبحانه يقول   ،بيون حىت تنتهي العدة   

 )٣(فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه شِديد الِْعقَـابِ           
 ، وغفـر لوالـدكم  ، األجـر  وضاعف لكم مجيعاً،جرب اهللا مصيبة اجلميع   
  .  إنه مسيع قريب، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته،وأسكنه فسيح جنته

  امعة اإلسالميةرئيس اجل

                                                
  .١٥٧اآلية ،  سورة البقرة  )١(
  ) ٩١٨(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ٢٦٠٩٥(برقم ) باقي مسند األنصار( رواه اإلمام أمحد يف  )٢(
  .٧اآلية ،  سورة احلشر  )٣(
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  حكم الصبر
  والشكر والرضا عند المصيبة

   )١(الشكر عند املصيبة هل هو واجب؟: س

 وعند املصيبة   ، أما الرضا والشكر فهما مستحبان     ؛الواجب الصرب : ج
  .  والشكر أفضل، والرضا سنة،الصرب وهو واجب: ثالثة أمور

  حكم النياحة على الميت

 وال تـذيعوا    ، تبكـوا علـي    إذا توفيـت ال   : إين قلت ألخي  : س
 فما توجيهكم هلم جـزاكم اهللا       ،بامليكرفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك     

  )٢( ؟خرياً

 وعدم  ،الواجب على املسلمني يف هذه األمور الصرب واالحتساب       : ج
 لقول الرسول صـلى     ؛ وحنو ذلك  ، ولطم اخلد  ، وعدم شق الثوب   ،النياحة

   ليس منا((: اهللا عليه وسلم

                                                
  . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء  )١(
   ٣٣٨ص) اجلزء التاسع(وسبق نشره يف ) ١٢ (من الشريط رقم) نور على الدرب(من برنامج   )٢(

 .من هذا اموع     
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عليـه  -  ولقوله )١())خلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية     من لطم ا  
أربع يف أميت من أمر اجلاهلية ال       ((:  يف احلديث الصحيح   -الصالة والسالم 

يتركون الفخر يف األحساب والطعن يف األنساب واالستسقاء بـالنجوم          
ليها النائحة إذا مل تتب قبل موا تقام يوم القيامة وع         ((:  وقال )٢())والنياحة

  .  رواه مسلم يف الصحيح)٣())سربال من قطران ودرع من جرب

صلى اهللا عليه   -وقال  . هي رفع الصوت بالبكاء على امليت     : والنياحة
   .))أنا بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة(( -وسلم

  .  أو تنتفه،هي اليت حتلق شعرها عند املصيبة: واحلالقة

هي الـيت ترفـع   : والصالقة. صيبةهي اليت تشق ثوا عند امل   : والشاقة
 فال جيوز للمرأة وال للرجل فعل       ،صوا عند املصيبة، وكل هذا من اجلزع      

 ،والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية        . شيء من ذلك  
 كمـا يف    ، ألن النياحة تضرهم وتضر امليـت      ؛وحيذروا من النياحة عليك   

  احلديث

                                                
 ).١٤٨(برقم ) اإلميان(ورواه مسلم يف ، واللفظ له ) ١٢١٢(برقم ) اجلنائز( رواه البخاري يف  )١(
  ).  ٩٤٣(برقم ) اجلنائز( رواه مسلم يف  )٢(
  ومسلم ، )  ـ فتح١٦٥ /٣( املصيبة باب ما ينهى عن احللق عند) اجلنائز( رواه البخاري معلقاً يف  )٣(

  ).١٠٤(برقم ) اإلميان(     يف 
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 فال جيوز هلـم النياحـة   )١())قربه مبا نيح عليه امليت يعذب يف    ((: الصحيح
  . على امليت

 إمنا املمنوع رفـع     ، وحزن القلب فال حرج فيه     ،أما البكاء بدمع العني   
 ملـا مـات ابنـه       -صلى اهللا عليه وسلم   - لقول النيب    ؛الصوت بالصياح 

إن العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يرضي ربنا وإنـا             ((: إبراهيم
إن اهللا ((: -عليه الصالة والـسالم - وقال  )٢())ا إبراهيم حملزونون  بفراقك ي 

 وأشـار إىل    -ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلب ولكن يعذب ـذا          
  . )٣()) أو يرحم-لسانه

  حكم من أوصى بعدم النياحة فناحوا عليه

 فهـل  ،إذا أوصى امليت بعدم النياحة عليه مث مات فناحوا عليه      : س
   )٤(يعذب؟

   ولعله إذا كان ، والواجب عليهم احلذر، أعلماهللا: ج

                                                
  ). ١٥٣٧(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٢١٠(برقم ) اجلنائز( رواه البخاري يف )١(
  . ٣٨٥ سبق خترجيه ص )٢(
  ).١٥٣٢(برقم ) اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٢٢١(برقم ) اجلنائز( رواه البخاري يف )٣(
  . الذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء هذا السؤال و)٤(
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: أوصاهم وحذرهم يسلم على القاعدة الشرعية املأخوذة من اآلية القرآنية         
  . )١())وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى((

  دمع العين وحزن القلب ال بأس به

  من غلبها البكاء فناحت فما احلكم؟ : س

 لقول النيب   ؛ وحزن القلب ال بأس به      ودمع العني  ،النياحة ال جتوز  : ج
العني تدمع والقلب حيزن وال     ((: صلى اهللا عليه وسلم ملا مات ابنه إبراهيم       

  .)٢())نقول إال ما يرضي الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم حملزونون

  الميت يعذب بالنياحة

   )٣(هل امليت يعذب ببكاء أهله عليه؟: س

  . بالنياحة فقط: ج

  

                                                
 .١٨اآلية ،  سورة فاطر )١(
 .٣٨٥ سبق خترجيه ص  )٢(
  .  هـ١٤١٩يف ربيع الثاين ) ١٠٠(العدد ) جملة الفرقان(نشر يف   )٣(
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إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه : ثالجمع بين حدي
  )وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى(: وقوله تعالى

صلى اهللا  -يوجد حديث عند اإلمام البخاري رمحه اهللا عن النيب          : س
وحديث آخـر عـن     . )أن امليت يعذب ببكاء أهله عليه     ( :-عليه وسلم 

حـسبكم  : ول ترفض هذا القول وتق    -رضي اهللا عنها  -عائشة أم املؤمنني    
 فما جوابكم أثـابكم اهللا عـن     )١(وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى    : القرآن

 أم أنه ليس لإلنسان إال ما       ،هذه املسألة؟ هل امليت يعذب ببكاء أهله عليه       
   ؟ )٢( أُخرى  وال تِزر واِزرةٌ ِوزر: سعى

ا عائشة رضي   ليس هناك تعارض بني األحاديث واآلية اليت ذكر       : ج
 من حديث ابن    -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا عنها فقد ثبت عن رسول اهللا        

ومن حديث املغرية وغريمها يف الصحيحني وليس يف البخاري وحده          عمر  
 )٣())إن امليت يعذب مبا يناح عليـه      ((: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال      

   ويف رواية

                                                
  .١٦٤اآلية ، سورة األنعام  )١(
 ). نور على الدرب( من برنامج )٢(
  والبخاري يف ، ) ١٧٧٣٧(من حديث املغرية بن شعبة برقم ) مسند الكوفيني(ام أمحد يف  رواه اإلم)٣(

  باب امليت )  اجلنائز(ومسلم يف ، ) ١٢٩١(باب ما يكره من النياحة على امليت برقم ، ) اجلنائز     (
  ). ٩٣٣(      يعذب ببكاء أهله عليه برقم 
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 بالبكاء النياحـة وهـي رفـع         واملراد )١())ببكاء أهله عليه  ((: للبخاري
 وإمنا الذي يضر هو     ، أما البكاء الذي هو دمع العني فهذا ال يضر         ،الصوت

صـلى اهللا عليـه     -رفع الصوت بالبكاء وهو املسمى بالنياحة، والرسول        
 قصد ذا منع الناس من النياحة على موتاهم وأن يتحلوا بالـصرب             -وسلم

 عليـه   - كما قال  ،حزن القلب  وال بأس بدمع العني و     ،ويكفوا عن النوح  
العني تدمع والقلب حيـزن وال      ((:  ملا مات ابنه إبراهيم    -الصالة والسالم 

 فامليـت   )٢())نقول إال ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونـون          
يعذب بالنياحة عليه من أهله واهللا أعلم بكيفية العذاب الذي حيـصل لـه             

 وال تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخـرى : تعاىلذه النياحة وهذا مستثىن من قوله    
 بل يصدق أحدمها اآلخر ويفسر أحدمها       ،فإن القرآن والسنة ال يتعارضان    

اآلخر فاآلية عامة واحلديث خاص والسنة تفسر القرآن وتبني معناه فيكون           
تعذيب امليت بنياحة أهله عليه مستثىن من اآلية الكرمية وال تعارض بينـها             

   وأما قول عائشة رضي اهللا عنها فهذا من ،اديثوبني األح

                                                
  يعذب امليت ببعض بكاء أهله    : " يب صلى اهللا عليه وسلمباب قول الن) اجلنائز( رواه البخاري يف  )١(

  ).١٢٨٨(برقم  "      عليه 
 .٣٨٥ سبق خترجيه ص )٢(
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 مقدم  -صلى اهللا عليه وسلم   -اجتهادها وحرصها على اخلري وما قاله النيب        
وما اختلَفْتم ِفيِه ِمن شـيٍء       :على قوهلا وقول غريها لقول اهللا سبحانه      

ي شيٍء فَردوه ِإلَى    فَِإنْ تنازعتم فِ  :  وقوله عز وجل   )١(فَحكْمه ِإلَى اللَّهِ  
            نـسأَحو ريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالراللَِّه و

  .  واآليات يف هذا املعىن كثرية، واهللا املوفق)٢(تأِْويلًا

  

                                                
 .١٠اآلية ،  سورة الشورى )١(
  .٥٩ سورة النساء اآلية )٢(



  

 - ٤٢٠ -

  

  )١(ال يجوز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم

 وعلـى   ،لسالم على عبد اهللا ورسوله نبينا حممد      احلمد هللا والصالة وا   
 ،فقد كثر اإلعالن يف اجلرائد عن وفاة بعض النـاس       :  أما بعد  ،آله وصحبه 

 وهم يصفون امليت فيهـا بأنـه        ،كما كثر نشر التعازي ألقارب املتوفني     
 وال خيفى   ، أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل اجلنة         ، أو مرحوم  ،مغفور له 

 بأن ذلك من األمور اليت ال       ، بأمور اإلسالم وعقيدته   على كل من له إملام    
 وأن عقيدة أهل السنة واجلماعة أنه ال جيوز أن يشهد ألحد            ،يعلمها إال اهللا  

 أو شهد له رسول     ، إال من نص عليه القرآن الكرمي كأيب هلب        ،جبنة أو نار  
 بذلك كالعشرة من الصحابة املـشهود هلـم         -صلى اهللا عليه وسلم   -اهللا  
 ومثل ذلك يف املعىن الشهادة له بأنه مغفور         ، رضي اهللا عنهم وحنوهم    باجلنة
 أو  ، أو رمحه اهللا   ،غفر اهللا له  :  لذا ينبغي أن يقال بدال منها      ؛ أو مرحوم  ،له

  حنو ذلك من كلمات 

                                                
  .  من هذا اموع٣٣٥ص ) اجلزء الرابع(نشرت يف  )١(
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وأسأل اهللا سبحانه أن يهدينا مجيعا سـواء الـسبيل،          . الدعاء للميت 
  . ه وعلى آله وصحب،وصلى اهللا على نبينا حممد

  الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية
  واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
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كثرت العبارات اليت تطلق يف حق األموات فنحن نسمع عـن           : س
   )١(فالن املغفور له أو املرحوم فهل هذه العبارات صحيحة؟

غفر اهللا له أو رمحه اهللا وحنو ذلـك إذا       : املشروع يف هذا أن يقال    : ج
 ألنـه ال جتـوز      ؛ جيوز أن يقال املغفور له أو املرحـوم         وال ،كان مسلما 

 إال ملن شهد اهللا له بذلك يف كتابه         ،الشهادة ملعني جبنة أو نار أو حنو ذلك       
وهذا هو الذي ذكره    . -عليه الصالة والسالم  -الكرمي أو شهد له رسوله      

 أهل العلم من أهل السنة فمن شهد اهللا له يف كتابه العزيز بالنار كأيب هلب              
 باجلنة كأيب   -صلى اهللا عليه وسلم   - وهكذا من شهد له الرسول       ،وزوجته

رضـي  - وعلي وبقية العشرة     ، وعثمان ، وعمر بن اخلطاب   ،بكر الصديق 
 باجلنـة   -عليه الصالة والسالم  - وغريهم ممن شهد له الرسول       -اهللا عنهم 

 ، أو بالنـار   ،-رضي اهللا عنهما  - وعكاشة بن حمصن     ،كعبد اهللا بن سالم   
 - وعمرو بن حلي اخلزاعي وغريمها ممن شهد له الرسول         ، أيب طالب  كعمه

أما من مل يشهد له اهللا      .  نعوذ باهللا من ذلك    ، بالنار -صلى اهللا عليه وسلم   
. سبحانه وال رسوله جبنة وال نار فإنا ال نشهد له بـذلك علـى التعـيني          

  وهكذا ال نشهد ألحد معني مبغفرة أو رمحة إال بنص من كتاب اهللا أو 

  
                                                

  .  هـ٢١/٦/١٤١٧يف ) ١٥٦١(العدد ) جملة الدعوة(نشرت يف  )١(
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 ،، ولكن أهل السنة يرجون للمحسن     -صلى اهللا عليه وسلم   -سنة رسوله   
 ويشهدون ألهل اإلميان عموما باجلنـة وللكفـار         ،وخيافون على املسيء  

  . عموما بالنار

وعد اللَّـه    :كما أوضح اهللا سبحانه ذلك يف كتابه املبني قال تعاىل         
 )١( ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدين ِفيهـا      الْمؤِمِنني والْمؤِمناِت جناٍت تجِري   

وعد اللَّه الْمناِفِقني والْمناِفقَاِت والْكُفَّـار نـار        : وقال تعاىل فيها أيضا   
مهبسح ا ِهيِفيه اِلِدينخ منهج)اآلية)٢  .  

هد له  وذهب بعض أهل العلم إىل جواز الشهادة باجلنة أو النار ملن ش           
  . عدالن أو أكثر باخلري أو الشر ألحاديث صحيحة وردت يف ذلك

  من بدع الجنائز

ما حكم اهللا ورسوله يف قوم إذا تويف أحد منهم قام أقربـاؤه             : س
 مث بعد ذلك    ،بذبح شاة يسموا العقيقة وال يكسرون من عظامها شيئا        

   )٣( ويزعمون أن ذلك حسنة وجيب العمل به؟،يقربون عظامها وفرثها
                                                

  .٧٢اآلية ،  سورة التوبة  )١(
  .٦٨اآلية ،  سورة التوبة  )٢(
طبع ونـشر الرئاسـة     ،  ٢٣لسماحته ص ) األجوبة املفيدة عن بعض مسائل العقيدة     (نشر يف كتاب     )٣(

  .العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
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 فالواجـب   ،هذا العمل بدعة ال أساس له يف الشريعة اإلسـالمية         : ج
 فـإن التوبـة إىل اهللا       ،تركه والتوبة إىل اهللا منه كسائر البدع واملعاصـي        

وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعـا     :  كما قال عز وجل    ،سبحانه جتب منها مجيعا   
يا أَيها الَّـِذين آمنـوا       : وقال تعاىل  )١(أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   

 وإمنا العقيقة املشروعة اليت جـاءت ـا         )٢(توبوا ِإلَى اللَِّه توبةً نصوحا    
 هي ما يذبح عن     - صلى اهللا عليه وسلم    -السنة الصحيحة عن رسول اهللا    

.  وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عـن األنثـى    ،املولود يف يوم سابعه   
 رضـي اهللا    - عن احلسن واحلسني   -صلى اهللا عليه وسلم   -ق النيب   وقد ع 
 وصاحبها خمري إن شاء وزعها حلما بني األقـارب واألصـحاب            -عنهما
 وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء مـن األقـارب واجلـريان         ،والفقراء
 ومن تركها فـال     ، وهي سنة مؤكدة   ،هذه هي العقيقة املشروعة   . والفقراء
  . إمث عليه

  

  

                                                
  . ٣١اآلية ،  سورة النور  )١(
  .٨اآلية ،  سورة التحرمي  )٢(

الجزء الثالث عشر ويليه بمشيئة اهللا انتهى 
  .تعالى الجزء الرابع عشر وأوله الزكاة

 


