
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  "كُنْتُ نَهيتُكُم عن ِزيارة القُبوِر فَزوروها "- عنهرضي اُهللا-شرح حديث بريدةَ 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  
   :أما بعد, الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

اسـتحباب زيـارة القبـور    "باب  أعقبه ب،"ت وقصر األملذكر المو" باب   -رحمه اهللا -فبعد أن ذكر المصنف     
 ،أن هذا االستحباب إنما هو في حق الرجـال        أي   ،د هنا ذلك بالرجال وهو يريد بهذا االستحباب        وقي ،"للرجال

: -صـلى اهللا عليـه وسـلم      - فالعموم الذي دل عليه قوله       ،وذلك أن زيارة النساء للقبور غير مطلوبة شرعاً       
 يمكن  ه فإن  هذا وإن كانت الصيغة في الخطاب فيه للذكور         فإن ،)١())زيارة القبور فزوروها  كنت نهيتكم عن    ((

خطاب الشارع في الكتاب والسنة أن يخاطب بصيغة الذكور من بـاب            نه قد جرت العادة في      إ: لقائل أن يقول  
صـلى اهللا   -ن قوله   إ:  وقد يقول قائل   ، فيدخلن في عموم الخطاب    ، ذلك  والنساء تبع لهم في    ،أنهم هم األشرف  

كنت نهيتكم عـن  ((: -رضي اهللا تعالى عنه- كما في الحديث األول الذي ذكره وهو حديث بريدة       -عليه وسلم 
 ولكن الذي يدل على أن هذا العموم غير مراد حـديث أم  ، فهذا عام للرجال والنساء    ،))زيارة القبور فزوروها  

  .)٢("عزم عليناهينا عن اتباع الجنائز ولم ينُ":  في الصحيحين قالت-رضي اهللا تعالى عنها-عطية 
 فدل على أن هذا النهي إنمـا هـو   ،"عزم عليناولم ي "، وهي تقصد النساء، األصل أن النهي للتحريم"هينانُ"فهنا  

 فهذا طلـب مـن الـشارع    ،))فزوروها(( أو هذا الخطاب ،وهذا العموم في قوله فإذا جمعت بين هذا      ،للتنزيه
نهينـا عـن    : "-رضي اهللا تعالى عنها   - مع قول أم عطية      ،لى االستحباب؛ ألنه ليس بواجب     فدل ع  ،بالزيارة

 وال  ، فـي حـق النـساء       هو غير مستحب    إذاً ،فصار في حقهن النهي للتنزيه     ،"اتباع الجنائز ولم يعزم علينا    
لى اهللا عليـه  ص- كما قال النبي ، إضافة إلى أن المرأة فتنة، وذلك لضعف قلوب النساء، وال مشروع ،مطلوب

 ولهذا فإنها لم تندب     ؛ بها أو أغرى بها     يعني هم  ،)٣()) فإذا خرجت استشرفها الشيطان    ،المرأة عورة ((: -وسلم
  .!؟ فكيف بزيارة القبور،مع والجماعات لحضور الجإلى المسجدللخروج 

 إبعاد  ،ذي قصده الشارع   فهذا ال  ،والمرأة ال تكون أقرب إلى ربها كما لو كانت في أبعد شيء في بيتها وأظلمه              
 ،ن النساء يعملن مختلطات مع الرجال     إ:  فأين أولئك الذين يقولون    ، ومواطن الرجال  ،النساء عن مواطن الفتنة   

                            
، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب الجنائز عن رسول اهللا  )١(
، وابن ماجه، أبواب الجنائز، باب ما جاء في )٥٦٥٢( برقم ، والنسائي، كتاب األشربة، باب اإلذن في شيء منها،)١٠٥٤(

  ).٢٤٧٥(، وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم )١٥٧١(زيارة قبور المشركين، برقم 
، ومسلم، كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن )١٢٧٨(أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، برقم  )٢(

 ).٩٣٨(، برقم اتباع الجنائز
، وصححه األلباني في صحيح )١١٧٣(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، في أبواب الرضاع عن رسول اهللا  )٣(

 ).٦٦٩٠(الجامع، برقم 
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  .؟ضللون الناس بتلك الكتابات ي، وملئوا الدنيا ضجةهؤالء الكتاب في الصحفب  ويكت،وال إشكال في هذا
 والجمهور علـى أن  ، للقبور مستحبة وأن زيارة الرجال،مكروهة نخرج من هذا أن زيارة النساء للقبور    نفإذ

  .ذلك محمول على كراهة التنزيه بالنسبة للنساء
     إن قولـه   :  لكن يقـال   ،-واهللا تعالى أعلم  -ه على التنزيه أقرب     لُ وحم ،ومن أهل العلم من حمله على التحريم      

إن ذلـك  :  فمن أهل العلم من يقـول      ،فيه وعيد شديد   ،)٤())ارات القبور لعن اهللا زو  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -
 وهن  ))ارات القبور لعن اهللا زو  ((:  قال -صلى اهللا عليه وسلم   -إن النبي   :  والجمهور يقولون  ،وعيد لكل زائرة  

 المـرأة   ما حاجة :  فإذا كان األمر متردداً بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم يقال          ،المكثرات من زيارة القبور   
 مـا  ،إنه مكـروه فـي حقهـا   :  والذي خفف قال   ، من أهل العلم من يرى أنها داخلة في اللعن         ،؟ كهذا إلى أمر 

رضي اهللا -يث عبد اهللا بن عمرو بن العاص     دا ما ورد من ح     وأم ،؟ وهو غير مشروع لها أصالً     ،حاجتها لهذا 
ـ    قدم -رضي اهللا تعالى عنها   -أنه رأى فاطمة    ":  عند اإلمام أحمد وغيره    -تعالى عنه  داء فـي مكـة     ت من كَ

 فأخبرتـه أنهـا     ،-الة معروف أنها عند الحجـون     ع مقبرة الم  ،الةعيعني الم - ،فسألها لعلها قد أتت من المقابر     
:  قـال  ،ال: قالت المقابر؟   لعلك بلغتِ :  فقال لها  ، ذهبت بأهل هذا الميت تترحم عليه أو نحو ذلك          أو أنها  تبعت

الحديث ال يصح ولكن هذا،)٥("نار المقابر للفحتك النك لو بلغِتإا أم .  
مفسراً أو معلالً في بعض األحاديث من كونها        ذلك   جاء   ))كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها     : ((قوله هنا 

 النهي كان في البداية؛ ألنهم حـدثاء عهـد بجاهليـة            ،زيارة القبور  فهذه حكمة منصوصة من      ،تذكر باآلخرة 
صـلى اهللا  - وهذا تصريح بالنسخ في كالم رسول اهللا     ،سخ ثم بعد ذلك نُ    ،لقبوروكانوا يفعلون ما ال يليق عند ا      

    كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ ، كنت نهيتكم عن كذا فافعلوا،-عليه وسلم
 الصور  وهذا من أوضح   ،عرف بها النسخ   وما إلى ذلك مما ذكره أهل العلم من الطرق التي ي           ،نعرفه بمثل هذا  
 ثم لما ارتاضت نفوسـهم   ،فنهاهم ألنهم حدثاء عهد بالجاهلية والشرك      ،عرف بها النسخ   التي ي  وأجالها وأقواها 

 فهذه حكمـة منـصوصة أن       ، وبين لهم أنها تذكرهم اآلخرة     ، وعرفوا أحكام اإلسالم أمرهم بزيارتها     ،باإليمان
هل والولـد ومـا    واأل،ور وأنه سينتقل من القصور والد فاإلنسان يعرف مصيره   ،زيارة المقابر تذكر باآلخرة   

 وال ، وال غطـاء ، ال فـراش ، هذا هو المكان   ،ربإلى ذلك وسيكون هذا هو مسكنه في جوف حفرة جوانبها غُ          
 وال يغتـر    ، فيستعد اإلنـسان لآلخـرة     ، إنما هو الدود والتراب الذي يهال على هذا القبر         ، وال غير ذلك   ،بناء

 وهـذه   ، النهاية ستكون إلى هذه الحفرة     ، شهر ، سنة ،عشر ، خمس ،؟ اهللا أعلم   كم ، فالمسألة مسألة وقت   ،بالدنيا
 سنصير إليها فـي  ، الفارغة هذه لمن؟ هذه لنا المساحات،ي نراها في طرف المقبرة وهي األكثر     المساحات الت 
 ومهمـا عـاش    ،نقـل أنـاس    فكل يوم ي   ، ولكن كل من جاء أجله نقل إليها       ، ستمأل هذه المقبرة   ،يوم من األيام  
 -عز وجـل  -من اهللا    ويخاف   ، فال يغتر اإلنسان بهذه الحياة ومباهجها ومظاهرها       ،ة هي هناك  اإلنسان النهاي 

                            
، باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، برقم -صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب الجنائز عن رسول اهللا  )٤(
، وصححه األلباني في )١٥٧٤(، وابن ماجه، أبواب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، برقم )١٠٥٦(

 ).٥١٠٩(صحيح الجامع، برقم 
 ).١٤٦٢٩(، والطبراني في الكبير، برقم )١٣٨٢(أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز، برقم  )٥(
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 فينور قبره بالعمل الـصالح     ، والقبر الموحش  ، والفراش ، فإذا أراد أن يعمل المعصية تذكر ذلك الوساد        ،ويتقيه
  .عز وجل-واإليمان وتقوى اهللا 

  كان يـزورهم    ، وهديه -صلى اهللا عليه وسلم   -ل النبي   رف بعضها من فع   هناك علل أخرى لزيارة القبور ع     و
ـ  ، أهل البقيع ويدعو لهم    -صلى اهللا عليه وسلم   - فكان يزور النبي     ، ويدعو لهم  -صلى اهللا عليه وسلم   - سلم  وي

  .صلى اهللا عليه وسلم- فالدعاء لهم هذا كان يفعله ، وكذلك أيضاً شهداء أحد،أهل القبورعلى 
حسن العهد مـن  ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،ي الوفاء وحسن العهدوهناك حكمة أخرى أيضاً وه    

      فرسـول اهللا  ، إذا كان بين اإلنسان وبينه قرابـة مـثالً  ، بل حتى الكافر  ، وهذا ال يختص بالمسلم    ،)٦())اإليمان
 وفيـه   ، فلم يأذن له    واستأذنه في أن يدعو لها     ، استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له        -صلى اهللا عليه وسلم   -

ما كَان ِللنَِّبـي والَّـِذين آمنُـوا َأن يـستَغِْفروا           { :-يةوهو أحد األسباب الصحيحة في نزول هذه اآل       -نزلت  
شِْرِكينى    ِللْمبكَانُوا ُأوِلي قُر لَوصلى اهللا  -  وقف على قبرٍ   ، وهذا ثبت في جملة من األحاديث      ،]١١٣:التوبة[ } و
أخبرهم أنه قبر أمه وأنه استأذن ربه في زيارة         و ، وناجاه طويالً وبكى   ، باألبواء بين مكة والمدينة    -عليه وسلم 

 -صلى اهللا عليه وسـلم - فزيارة النبي ، لكنه أذن له بالزيارة  ، فلم يأذن له بالدعاء    ، هي مشركة  ،قبرها فأذن له  
الميت من المسلمين؟ فإذا زار اإلنسان قبـر         فكيف إذا كان     ، من كمال البر والوفاء    ،لقبر أمه هذا من باب البر     
 أو نحـو ذلـك فهـذا مـن     ، أو من له فضل عليه، له زار قبر قريب له أو صديق  ،أبيه فهذا من الوفاء والبر    

 يعني االتعاظ بزيارة المقابر يحـصل       ، فصار عندنا االعتبار واالتعاظ وهذا ال يختص بقبور المسلمين         ،الوفاء
 والبر وحسن العهـد     الوفاءو ،ر اآلخرة  فإذا رأى القبور تذكَّ    ، لكن ال يدعو لها    ،نبالوقوف على قبور المشركي   

  .وهذا ال يختص بقبور المسلمين
ما كَان ِللنَِّبي والَِّذين آمنُوا َأن يستَغِْفروا ِللْمشِْرِكين ولَو كَانُوا ُأوِلي قُربى ِمن     { ،الدعاء هذا يختص بالمسلمين   

وما كَان اسِتغْفَار ِإبراِهيم ِلَأِبيِه ِإلَّا عن موِعـدٍة         {: وقال ،]١١٣:التوبة[ } تَبين لَهم َأنَّهم َأصحاب الْجِحيمِ     بعِد ما 
   َأ ِمنْهرِللَِّه تَب ودع َأنَّه لَه نيا تَبفَلَم اها ِإيهدعفإن كان قصده مـن الزيـارة    ، فيدعو للمسلمين،]١١٤:التوبة[ }و
 يدخل المقبرة وال يقف عنـد       ، يعني يقف على القبور من بعيد      ،االتعاظ واالعتبار فيكفي أن يقف على المقبرة      

 وإن قصد السالم فيكفيـه أن يقـف         ، يكفيه أن ينظر إلى القبور ويحصل له االتعاظ واالعتبار         ،قبر بعينه مثالً  
 وإن قـصد  ،لدعاء لهم فإنه يقف ويدعو في مكان يرى فيه هـذه القبـور      وإن قصد ا   ،وقوفاً يشاهد فيه القبور   

  . وإن ذهب ووقف عند القبر فهذا ال إشكال فيه،الدعاء لمعين فله أن يدعو في مكان يشاهد فيه القبور
 وضـع  -صلى اهللا عليه وسلم- النبي ،قبر أمه أو أبيه أو نحو هذا يقف عند قبره      ك ومن جاء لزيارة قبر معين    

 ؛ حجـراً - وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة-رضي اهللا تعالى عنه-عون ظأس عثمان بن م  عند ر 
 يقف على القبـر     ، فمثل هذا ال إشكال فيه     ،)٧(-عليه الصالة والسالم  -ليعرفه به من أجل أن يتعاهده بالزيارة        
                            

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على االحتجاج برواته : "، وقال)٤٠( برقم أخرجه الحاكم في المستدرك، )٦(
 ).٢٠٥٦(، وفي صحيح الجامع، برقم )٢١٦(، وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة، برقم "في أحاديث كثيرة وليس له علة

، وصححه األلباني في السلسلة )٣٢٠٦(م، برقم أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعل )٧(
 ).٣٠٦٠(الصحيحة، برقم 
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   لكن هل له أن يدعو لنفسه ويتحرى الدعاء عند القبور؟ ،المعين ويدعو له
 اإلنسان يدعو لنفسه يتحـرى      ، ال يدعو لنفسه؛ ألن المقابر ليست محالً يرجى فيه إجابة الدعوات           ،ال: جوابال

 وسـاعة   ،بـين األذان واإلقامـة    مـا    أو أوقات اإلجابة مثل      ،واهللا اإلنسان يدعو في المسجد    : مثل ما إذا قلنا   
 ن وإنمـا الـذي  ،تحرى فيها اإلجابة إطالقـاً  المقابر ليست من المواطن التي تُ ، وثلث الليل اآلخر وكذا    ،الجمعة

 وقد يدعون أصحاب هـذه  ، فهؤالء هم القبوريون   -يدعون ألنفسهم - ذلك ويتحرون الدعاء عند القبور       ونيفعل
  . وهذا شرك أكبر مخرج من الملة،القبور ويسألونهم تفريج الكربات

ا إن وقف ودعـا   وأم،ه هذا غير مشروع   ولكن فعل  ،إن وقف عند القبر ودعا لنفسه دعا اهللا فهذا ليس بشرك          و
 فهذا  -أعوذ باهللا - ،ارزقني الولد :  وهذه تقول  ،اارزقني زوج :  وهذه تقول  ، مدد يا فالن   ، أغثني ،صاحب القبر 

     قبل معه صرف وال عدل من هذا اإلنسانهو الشرك األكبر الذي ال ي،وهكـذا الـذين   ، كفـر ،حبط األعمال ي 
 ويأتي بهـا إلـى      ، ما عنده إال هذه البقرة     ، ما عنده شيء   ا معدم ا تجده فقير  ،ذبائحيأتون إلى القبور ويأتون بال    

ء مـن الـسمن أو مـن         أو يأتي بشي   ، مخلد في النار   ، كافر ، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة      ،القبر ويذبحها 
 ،رك األكبـر   فهذا كله من الش    ،ا أو يضع شموع   ، قرابين ،أو نحو ذلك ويضعه عند القبر أو عند السادن        العسل  

 هذه القبـور مـن      ألصحاب  أو يعتقدون أن   ، وهكذا الذين يطوفون بالقبر    ،-جل جالله -يتقرب بهذا لغير اهللا     
 ال يجـوز    ، فهذه كله مـن العقائـد الفاسـدة        ، والفيوض التي تحصل لزائريها    ،البركات والمدد وما أشبه ذلك    

 وصار في البلد    ،جاء المعمورة شرقاً وغرباً    وهذا شرك قد سرى في أر      ، األحوال لإلنسان أن يعتقده بحال من    
 ولم يقف األمر عند هذا الحد لألسف بـل صـارت هنـاك              ،الواحد القبور لربما تصل إلى المئات أو اآلالف       

 هـذا  اتخذْ: أنا رأيت من جاءني في المنام وقال: نه يقول فالنإ يعني مشاهد الرؤى بحيث ،مشاهد غير حقيقية 
 أو ،-صلى اهللا عليـه وسـلم  - أو إلبراهيم ، أو نحو ذلك  ، أو للسيد البدوي   ،سين مثالً  للح ،المكان مشهداً لفالن  

قبر ف ، فيأتون يقيمون  ، هذه البلد إطالقاً    وال دخلَ  ، وهذا الصحابي ما جاء إلى هذا المكان أصالً        ،هذا الصحابي 
أضف إلى   ، قبر الحسين   كل هذا  ، وفي الشام  ، وفي النجف  ، وأيضاً في كربالء   ،يوجد في القاهرة  مثالً  الحسين  

 يعني أسماء صـحابة     ، وأحياناً قبور ألناس ال يعرفون     ،-صلى اهللا عليه وسلم   -قبر إبراهيم   ك قبور كثيرة جدا  
 فـي الجزائـر   ،تح بعض القبوركما فُ وأحياناً تجد هذا قبر نصراني      ، ما في صحابي بهذا االسم     ،ال حقيقة لهم  

  .ه ويقدسونه والناس يعظمون،تح قبر ووجد فيه صليبفُ
وأحياناً قبر ماجن من المجس عليهمان خدعهم ولب.  

أنهـم   المشكلة   بالدروشة في تلك البيئات الصوفية؛ ألن      ثم تظاهر    ، وحصل هذا  ،وأحياناً قاطع طريق وسارق   
 مـع   ويعـيش ،ر وقِذ، فهذا الولي هو الذي يأكل من المزابل ويقتات منها،صوروا للناس أن الوالية بالدروشة   

يـا  :  وإذا أنكر عليـه أحـد قـالوا        ، على الحمار في الطريق أمام الناس      -أعزكم اهللا - ولربما ينزو    ،البالك
 لكـن ألنـك     ،-عز وجـل  - أنت تشاهد هذا اإلنسان يفجر بالحمار ولكنه في الواقع هو يصلي هللا              ،محجوب

بهذه الطريقة أنهم هم    وروا   وتجد مثل هؤالء لما ص     ، قلبك ر طه ، محجوب ،محجوب ترى هذا بصورة الفاحشة    
فيـأتي إلـى     ، ويضحك علـيهم   ، وفاجر ، وكذاب ، أن يأتي أي نصاب ومحتال     ااألولياء ونحو هذا صار ممكنً    

صلى -رأيت النبي   :  ثم يقول له   ،تزوج فالنة :  يقول -صلى اهللا عليه وسلم   -أنا رأيت النبي    :  له    ويقول أحدهم
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 طلقهـا  ، امرأة جميلة من أجمل نساء البلـد    رىي ،- نفسه نييع- طلقها ليتزوجها الشيخ  :  يقول -اهللا عليه وسلم  
 يقبلـون منـه   ا وتجد أناس، وما إلى ذلك من التلبيس والضحك على الناس    ، اتركها ، عنها  تنح ،ليتزوجها الشيخ 

  .مثل هذا
 ولذلك تجد في مناسك هؤالء في زيارة القبور تجدهم          ؛فهذا كله خالف ما جاءت به الشريعة في زيارة القبور         
 والفيوض من صاحب هذا القبر وأنـه        ، وطلب البركة  ،يذكرون أول ما يذكرون هو طلب الشفاعة من هؤالء        

 بل يعتقـدون أن الـشيخ يعلـم سـره           ،د فيه هذا  عتقَ وأنه يجب أن ي    ، والشدائد ، والكروب ،اتيهم في الملم  ينج
 كما قـال المـشركون األولـون        ، وأنه يعاقبه  ،فإن الشيخ يعلم بهذا    يعني لو أضمر شيئاً خالف ذلك        ،ونجواه
  .]٥٤:هود[ }ِإن نَقُوُل ِإلَّا اعتَراك بعض آِلهِتنَا ِبسوٍء{: -عليهم الصالة والسالم-لألنبياء 

 ، أو جذام  ، أو برص  ، أن تمرضه أو أن تصيبه بعرج       خوفوه من آلهتهم   -صلى اهللا عليه وسلم   -وهكذا إبراهيم   
وكَيفَ َأخَافُ ما َأشْركْتُم ولَا تَخَافُون َأنَّكُم َأشْـركْتُم         {: -ه الصالة والسالم  علي- فقال لهم    ،أو فالج أو غير ذلك    

               ونلَمتَع كُنْتُم ِن ِإنقُّ ِبالَْأمِن َأحالْفَِريقَي لْطَانًا فََأيس كُملَيْل ِبِه عنَزي ا لَموا      *ِباللَِّه ملِْبـسي لَـمنُوا وآم الَِّذين 
      ونتَدهم مهو نالَْأم ملَه ِبظُلٍْم ُأولَِئك مانَهلَـى    {: قال اهللا و ،]٨٢-٨١:األنعام[ }ِإيمع اِهيمرا ِإبنَاهتُنَا آتَيجح ِتلْكو

نَشَاء ناٍت مجرد فَعِمِه نَر٨٣:األنعام[ }قَو[ .  
 ، وأن يعيذنا وإيـاكم مـن الـشرك        ،وال المسلمين  ويصلح أح  ، أن يهدي الجميع   -عز وجل - وأسأل اهللا    ،هذا

  .والشيطان
 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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