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  . ٚاٌحٕبْ اٌحت……….  اسضؼزٕٟ ِٓ اٌٝ

  . اٌؼض٠ضح ٚاٌذرٟ ثبٌج١بض إٌبصغ اٌمٍت اٌٝ………  اٌشفبء ٚثٍغُ اٌحت سِض اٌٝ

 ٌٓ اٌز٠ٓ اٌٝ  ٚاخٛارٟ اخٛرٟ………  اٌش٠بح١ٓ اٌٝ اٌجش٠ئخ اٌطب٘شح اٌمٍٛة اٌٝ

  . اصذلبئٟ……..  ػٍٟ فظٍُٙ أغٝ
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 وثُاء شكر

 

 ٚاٌٗ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ) ِحّذ ٔج١ٕب ػٍٝ ٚاٌغالَ ٚاٌصالح اٌؼب١ٌّٓ سة اٌحّذهلل     

 ( ٚعٍُ ٚصحجٗ

 اٌٛفبء ٚاجت فّٓ,  اٌجحش ٘زا اػذاد ٌٟ ٚرؼبٌٝ عجحبٔٗ هللا ٠غش اْ ثؼذ     

 االٔغب١ٔخ ٌٍؼٍَٛ اٌزشث١خ و١ٍخ ػّبدح اٌٝ ٚاٌضٕبء ثبٌشىش ارمذَ اْ ثبٌج١ًّ ٚاٌؼشفبْ

 ِٓ ِبثزٌٗ ػٍٝ…….  اٌّششف اعزبرٞ اشىش اْ ثبٌج١ًّ ٚػشفبٔب د٠بٌٝ جبِؼخ

 اٌؼ١ٍّخ ثبٌّؼٍِٛبد اٌجحش الغٕبء وج١ش ٚجٙذ ٚرٛج١ٗ ِٚزبثؼخ ل١ّخ ػ١ٍّخ ِغبػذح

 خ١ش هللا فجضاءٖ اٌذائُ ٚاٌؼطبء اٌصحخ ٌٗ ٚارّٕٝ اششافٗ ِذح طٛاي ِزٛاصً ٚدػُ

  . اٌجضاء

 ثفضٍُٙ ٚاالػزشاف ثزوشُ٘ راوشرٟ رغؼٕٟ ٌُ ِٓ وً اٌٝ اٌؼفٛ اٌزّظ ٚخزبِب     

  . اٌزٛف١ك ٌٟٚ ٚهللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌجبحش                                                                                        

 



 

 

 

 

 

 انرحيى انرحًٍ هللا تسى

 أذ أه ِبػٍّزٕب اال ٌٕب الػٍُ عجحبٔه لبٌٛا )) 

 (( اٌحى١ُ اٌؼ١ٍُ

 انعظيى هللا صذق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46:  اال٠خاٌجمشح , عٛسح                                                                 

 

 

 

 



 

 

 انًقذيح

 

 ٚع١ئبد أفغٕب ششٚس ِٓ ثبهلل ٚٔؼٛر ٚٔغزغفشٖ ٚٔغزؼ١ٕٗ ٔحّذٖ هلل اٌحّذ اْ     

 هللا اال اٌٗ ال اْ ٚاشٙذ,  ٌٗ ٘بدٞ فال ٠ظً ِٚٓ ٌٗ ِضً فال هللا ٠ٙذٖ ِٓ اػّبٌٕب

  . ٚسعٌٛٗ ػجذٖ ِحّذ اْ ٚاشٙذ

 عٕخ ثٙب جبدد اٌزٟ اٌض٠بساد ِٓ صو١خ ثبلخ ػٍٝ اشزًّ اٌجحش ٘زا فبْ ثؼذ اِب     

 فٟ ص٠بسرٙب ػٓ ٔٙٝ ٚو١ف اٌمجٛس ص٠بسح ِٕٚٙب(  ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ)  هللا سعٛي

 فٟ ٚحىّٙب اٌمجٛس ص٠بسح: )) ٚع١ّزٗ,  رٌه ثؼذ ثض٠بسرّٙب اِش صُ االِش ثبدٜء

  االعالِٟ (( . إٌّظٛس

  . ٚخبرّخ ِٚجحض١ٓ ِمذِخ فٟ ٚجؼٍزٗ

 

 ِٕٙب ٚاٌفبئذح اٌمجٛس ص٠بسح ِٚششػ١خ ٚاصطالحب ٌغخ اٌّمبثش رؼش٠ف:  االٚي اٌّجحش

  ِطبٌت  صالصخ ِٓ ٠ٚزىْٛ                            

  . ٚاصطالحب ٌغخ اٌّمبثش رؼش٠ف:  االول انًطهة

  . اٌمجٛس ص٠بسح ِششػ١خ:  انثاَي انًطهة

  . اٌىفبس لجٛس ص٠بسح حىُ:  انثانث انًطهة

  . اٌمجٛس ص٠بسح اجً ِٓ اٌغفش حىُ:  انراتع انًطهة

 

 اٌؼفٛ هللا فأعأي خطأ ِٓ ف١ٗ وبْ فّب اٌجحش ٘زا اخشاط فٟ جٙذٞ ثزٌذ ٚلذ ٘زا -

  ٌٍصٛاة . ٚاٌزٛف١ك

   

 ٓ اجّؼ١ ٚصحجٗ اٌٗ ٚػٍٝ ِحّذ ٔج١ٕب ػٍٝ ٚعٍُ هللا ٚصٍٝ

 

 

 



 

 المبحث االول

 تعريف المقابر والزيارة لغة واصطالحا ومشروعية زيارة القبور والفائدة منها

 تعريف المقابر لغة واصطالحا . -المطلب االول :

قبر , اقبر , ٌقبر , اقبار , فهو مقبر , والمفعول مقبر اقبر فالنا  المقابر لغة :      

ٌدفن فٌه , وهومن مظاهر تكرٌم االنسان , اما سائر االشٌاء ,  دفنه , جعل له قبرا:

  . (2)(1) فتلقى على االرض , قال تعالى ))ثم اماته فاقبره ((

قال ابن فارس )القاف  –او مقبر بفتح الباء وضمها  –المقابر , جمع مقبرة       

  . (3)والباء والراء اصل صحٌح , ٌدل على غموض فً شًء وتطامن ((

لغٌر المصدر ( مصدر قبر , مدفن , مكان ٌدفن فٌه المٌت ,  ): جمع قبور  رقب

 .  (5) (4)وان هللا ٌبعث من فً القبور (( انزل النعش الى القبر , قال تعالى ))

وانت غدا مقبور , وتقول : نقلوا من القصور , الى القبور ومن المنابر الى المقابر 

 , وٌطلق على المقابر فً  اللغة ما ٌلً :  (6)

ومنه قوله تعالى : ) ونفخ فً الصور فاذا هم من ,  (7): االجداث جمع جدث  اوال

 .  (8)االجداث الى ربهم ٌنسلون ( 

: القرافة , اي المقبرة , وهو اسم قبٌلة ٌمنٌة جاورت المقابر بمصر , فغلب  ثانيا

 .  (9)اسمها على كل مقبرة 

 

 ( . 22( سورة عبس : االٌة )1)
هـ , الطبعة االولى , سنة  1424( معجم اللغة العربٌة المعاصرة , احمد مختار عبد الحمٌد عمر , ) ت : 2)

 .  1765/ ص 3قبر , ج – 3936م , حرف القاف ,  2228 -هـ 1429الطبع 
هـ ( تحقٌق : 395بو الحسٌن ) ت : ( معجم مقاٌٌس اللغة , احمد بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي , ا3)

م , كتاب القاف , باب القاف والباء وما 19779 -هـ 1399عبد السالم محمد هارون , دار الفكر , عام النشر : 
 .  47/ ص 5ٌثلثهما , قبر , ج

 ( . 7( سورة الحج : االٌة )4)
 .  1765/ ص  3قبر , ج – 3936معجم اللغة العربٌة المعاصرة , حرف القاف , ( 5)
( , تحقٌق :  538( اساس البالغة , ابو القاسم محمود بن عمرو بن احمد , الزمخشري جار هللا , ) ت : 6)

 . 47/ ص 2محمد باسل عٌون السود , بٌروت , لبنان , كتاب القاف , قبر , ج
 ,(  هـ 393:  ت)  الفارابً الجوهري حماد بن اسماعٌل نصر ابو , العربٌة وصحاح اللغة تاج الصحاح( 7)

 باب , م1978 - هـ 1427 الرابعة:  الطبعة , بٌروت – للمالٌٌن العلم دار , عطار الغفور عبد احمد:  تحقٌق
 . 277ص/  1ج , جدث , الجٌم فصل , الثاء

 ( .51) االٌة:  ٌس سورة (8)
( المعجم الوسٌط , معجم اللغة العربٌة بالقاهرة ) ابراهٌم مصطفى / احمد الزٌات / حامد عبد القادر / محمد 9)

 . 729/ ص 2, ج النجار ( , دار الدعوة , باب القاف 
 



 

القطعة الصلبة من  و: الكدى , اي القبور , وهً فً االصل جمع كدٌة , وه ثالثا

) : رض الصلبة , لئال ٌنهار , ومنه قول النبً ٌحفر فً االاالرض , والقبر انما 

 . ( 2) ٌعنً القبور (1)صلى هللا علٌه وسلم ( ) فلعلك بلغت معهم الكدى ( 

 ما مرادفة , او ان المقبرة تسمى بها . فهذه االلفاظ أ

 تعرٌف المقابر شرعا 

وٌقال : اقبر المقابر : جمع قبر , وهو مدفن االنسان ٌقال : قبر المٌت , اذا دفنه , 

اي  (3) المٌت : اذا امر بدفنه , وكذا فسر اهل العلم قوله تعالى : ) ثم اماته فاقبره (

االرض للطٌر والعوافً  نا , ولم ٌجعله مما ٌـلقى على وجهجعله مقبورا اي مدفو

(4)  . 

القبر : القبور والمقبرة والمقبرة بفتح الباء وضمها : واحدة المقابر وقبرت المٌت 

ثم اماته فاقبره بره قبرا , اي دفنته , واقبرته , اي امرت بان ٌقبر , قال تعالى : ) اق

ن القبر مما اكرم به بنوا أ, اي جعله ممن ٌقبر , ولم ٌجعله ٌلقى للكالب وك (5)( 

 .  (6)ادم , والقبرة واحدة القبر , وهو ضرب من الطٌر 

 

وجردي الخرسانً , ابوبكر البٌهقً وسى الخسربن الحسٌن بن علً بن م السنن الكبرى , احمد (1)

 ـه1424لبنان , الطبعة : الثالثة ,  –( ,تحقٌق : محمد عبد القادر عطا , دار الكتب العلمٌة ,بٌروت ـه458)ت:

م , كتاب الجنائز , جماع ابواب التعزٌة , باب ماٌقول فً التعزٌة من الترحم على المٌت والدعاء له  3223 –

 .7292, رقم الحدٌث  99/ ص 4ولمن خلف , ج

المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد  ( النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واالثر , مجد الجدٌن ابو السعادات2)

م , تحقٌق : 1979 – ـه1399بٌروت ,  –( , المكتبة العلمٌة ـه626جزري ابن االثٌر )ت: الكرٌم الشٌبانً ال

 . 156ص -4كدا , جمحمود محمد الطناحً , حرف الكاف مع الدال ,  –طاهر احمد الزاوي 

 ( .21( سورة عبس : االٌة )3)

ابً بكر بن فرح االنصاري  ( الجامع الحكام القران : تفسٌر الطبري , ابو عبد هللا محمد بن احمد بن4)

ه ( , تحقٌق : احمد البردونً و ابراهٌم اطفٌش , دار الكتب  671الخزرجً شمس الدٌن القرطبً , ) ت : 

 .  219/ ص 19م ,ج1964/  ـه1384القاهرة , الطبعة : الثانٌة ,  –المصرٌة 

 ( .21( سورة عبس : االٌة )5)

ه( , 666بكر بن عبد القادر الحنفً الرازي )ت:  محمد بن ابً  ( مختار الصحاح , زٌن الدٌن ابو عبدهللا6)

م , باب القاف , قبر, 1999 – ـه1422صٌدا, الطبعة : الخامسة ,  -تحقٌق : ٌوسف الشٌخ محمد , بٌروت

 . 247/ ص1ج



 

 

 :  اما الزيارة لغة

زور , زار ٌزور , زر , زٌارة , وزورا , فهو زائر , والمفعول مزور قال      

زور , فزار )  (2), دفنتم فٌها  (1)تعالى : ) الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ( 

 .  (3)مفرد ( : مصدر مٌمً من زار اسم مكان من زار 

 الزيارة اصطالحا : 

له , واستئناسا به , وزٌارة المقابر الزٌارة : هً القصد , وهً قصد المزور اكراما 

 .  (4)القصد منها السالم على االموات والدعاء لهم واالعتبار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( . 2,  1( سورة التكاثر : االٌة ) 1)

 .  1228/ ص 2زور , ج – 2375( معجم اللغة العربٌة المعاصرة , حرف الزاي , 2)

  .  1229ص/  2ج , زور – 2375 , الزاي حرف , المعاصرة العربٌة اللغة معجم( 3)

( المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر , احمد بن محمد بن علً الفٌومً ثم الحموي , ابو العباس ) ت : 4)

 262/ ص 1بٌروت , كتاب الزاي , الزاي مع الواو وما ٌثلثهما , زور , ج –هـ ( , المكتبة العلمٌة  775نحو 

 . 

 



 

 المطلب الثاني

 مشروعية زيارة القبور

 مشروعية زيارة القبور في القران الكريم  –أ 

قال تعالى : ) اذ ٌتنازعون بٌنهم امرهم فقالوا ابنوا علٌهم بنٌانا ربهم اعلم بهم  -1

 .  (1)قال الذٌن غلبوا على امرهم لنتخذن علٌهم مسجدا ( 

: قال الذٌن غلبوا على امرهم لنتخذن علٌهم مسجدا ذكر اتخاذ  قال المفسرون

المسجد ٌشعر بان هؤالء الذٌن غلبوا على امرهم هم المسلمون وقٌل هم اهل 

السلطان والملك اذ ٌتنازعون ضرف العثرنا اي اعثرنا علٌهم حٌن ٌتنازعون بٌنهم 

اس وٌتخذونه قرٌة , وقال امرهم امر دٌنهم , قالت طائفة نبنً علٌهم بنٌانا ٌسكنه الن

اخرون لنتخذن علٌهم مسجدا ٌصلى فٌه كما قال تعالى : ) فقالوا ابنوا علٌهم بنٌانا 

 .  (4) (3)ربهم اعلم بهم قال الذٌن غلبوا على امرهم لنتخذن علٌهم مسجدا ( 

قال تعالى : ) وال تصل على احد منهم مات ابدا وال تقم على قبره انهم كفروا  -2

 .  (5)رسوله وماتوا وهم فاسقون ( باهلل و

لتابٌد النفً , قال الزجاج معنى قوله : وال قوله مات صفة الحد , وابدا ضرف      

تقم على قبره ان رسول هللا ) صلى هللا علٌه وسلم ( كان اذا دفن المٌت وقف على 

لة انهم قبره ودعا له فمنح هاهنا منه وقٌل معناه : ال تقم بمهمات اصالح قبره , وجم

 .  (6)كفروا تعلٌل للنفً 

______________________________________________ 

 ( .21( سورة الكهف : االٌة )1)

ه( دمشق , بٌروت , الطبعة 1252( فتح القدٌر , محمد بن علً بن محمد بن عبدهللا الشوكانً الٌمنً , )ت: 2)

 .329/ ص3ه, ج1414 –: االولى 

( انوار التنزٌل واسرار التاوٌل, ناصر الدٌن ابوسعٌد عبدهللا بن عمر بن محمد الشٌرازي البٌضاوي )ت: 3)

 –بٌروت , الطبعة : االولى  –ه( , تحقٌق :محمد عبد الرحمن المرعشلً , دار احٌاء التراث العربً 685

 .277/ ص3ه , ج 1418

 ( .21( سور الكهف : االٌة )4)

 ( . 84: االٌة )( سورة التوبة 5)

 . 444/ ص 2( فتح القدٌر , ج6)



 

والقبر فً المشهور مدفن المٌت وٌكون بمعنى الدفن وفً فتاوى الجالل      

السٌوطً هل ٌفسر القٌام هنا بزٌارة القبور وهل ٌشتمل بذلك على الحكمة فً 

رٌخ زٌارته ) صلى هللا علٌه وسلم ( قبر امه امنة الحٌائها لتؤمن به بدلٌل ان تا

 الزٌارة كان بعد النهً ؟ 

الجواب المراد بالقٌام على القبر الوقوف على حالة الدفن وبعده ساعة , وٌحتمل      

ان ٌعم الزٌارة اٌضا اخذا من االطالق وتارٌخ الزٌارة كان قبل النهً ال بعده فان 

ة الذي صح فً االحادٌث انه ) صلى هللا علٌه وسلم ( زارها عام الحدٌبٌة واالٌ

نازلة بعد غزوة تبوك , ثم الضمٌر فً منهم خاص بالمنافقٌن وان كان بقٌة 

انه استاذن ربه فً ذلك المشركٌن ٌلحقون بهم قٌاسا , وقد صح فً حدٌث الزٌارة 

فاذن له , ووجه االستدالل به انه نهاه عن القٌام على قبور الكفار واذن له فً القٌام 

هم , واال لما كان ٌاذن له فٌه , ولعله ) علٌه على قبر امه قدل على انها لٌست من

الصالة والسالم ( كان عنده وقفة فً صحة توحٌد من كان فً الجاهلٌة حتى اوحً 

الٌه ) صلى هللا علٌه وسلم ( بصحة ذلك وفً كون المراد بالقٌام على القبر الوقوف 

ر ما هو اعم من علٌه حالة الدفن وبعده ساعة خفاء اذ المتبادر من القٌام على القب

 .  (1)ذلك 

وهللا تعالى ٌثٌب الحً اذا دعا للمٌت المؤمن , كما ٌثٌبه اذا صلى على جنازته , 

ولهذا نهى النً ) صلى هللا علٌه وسلم ( ان ٌفعل ذلك بالمنافقٌن , فقال عز من قال : 

 .  (3)(2)) وال تصل على احد منهم مات ابدا وال تقم على قبره ( 

 ______________________________________________ 

( روح المعانً فً تفسٌر القران العضٌم والسبع المثانً , شهاب الدٌن محمود بن عبد هللا الحسٌنً االلوسً 1)

الطبعة : االولى , بٌروت ,  –هـ ( , تحقٌق : علً عبد الباوي عطٌة , دار الكتب العلمٌة  1272) ت : 

 .  343/ ص 5هـ , ج1415

 ( . 84( سورة التوبة : االٌة )2)

( زٌارة القبور واالستنجاد بالمقبور , تقً الدٌن ابو العباس احمد بن عبد العلٌم بن عبد السالم بن عبد هللا بن 3)

بة , الرٌاض , المملكة هـ ( دار طٌ 728ابً القاسم بن محمد ابن تٌمٌة العرانً الحنبلً الدمشقً , ) ت : 

  .  16/ ص 1العربٌة السعودٌة , كٌفٌة الزٌارة الشرعٌة , ج

 



 

فً الزٌارة الشرعٌة حاجة الحً الى المٌت وال سالته وال توسله به , بل فٌها      

منفعة الحً للمٌت , كالصالة علٌه , وهللا تعالى ٌرحم هذا بدعاء هذا واحسانه الٌه , 

 .  (1)وٌثٌب هذا على عمله 

 اما البٌضاوي فقد قال فً شان الصالة على الكافر ما ٌلً : 

وال تصل على احد منهم مات ابدا روي : ) ان عبد هللا بن ابً دعا رسول هللا       

صلى هللا علٌه وسلم فً مرضه , فلما دخل علٌه ساله ان ٌستغفر له وٌكفنه فً 

رسل قمٌصه لٌكفنه فٌه وذهب شعاره الذي ٌلً جسده وٌصلً علٌه فلما مات ارسل ا

لٌصلً علٌه ( فنزلت وقٌل صلى علٌه ثم نزلت , وانما لم ٌنه عن التكفٌن فً 

قمٌصه ونهى عن الصالة علٌه الن الضعف بالقمٌص كان مخال بالكرم والنه كان 

مكافاة اللباسه العباس قمٌصه حٌن اسر ببدر , والمراد من الصالة الدعاء للمٌت 

و ممنوع فً حق الكافر ولذلك رتب النهً على قوله : مات ابدا واالستغفار له وه

ٌعنً الموت على الكفر فان احٌاء الكافر للتعذٌب دون التمتع فكانه لم ٌحً , وال تقم 

على قبره وال تقف عند قبره للدفن او الزٌارة انهم كفروا باهلل ورسوله وماتوا وهم 

 .  (2)فاسقون تحلٌل للنهً او لتاٌٌد الموت 
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 .  17/ ص 1( زٌارة القبور واالستنجاد بالمقبور , كٌفٌة الزٌارة الشرعٌة , ج1)

 .  93, ص 3( انوار التزٌل واسرار التاوٌل , ج2)



 

 مشروعية زيارة القبور في السنة النبوية  -ب

ٌسلم على المٌت وٌدعوا له بمنزلة الصالة  ) زٌارة القبور المشروعة ( هو ان     

) صلى هللا علٌه وسلم ( ٌعلم اصحابه اذا زاروا  كما كان النبً (1)على جنازته 

شاء هللا ار من المؤمنٌن والمسلمٌن , وان القبور ان ٌقولوا : ) السالم علٌكم اهل الدٌ

 .  (2)بكم الحقون , نسال هللا لنا ولكم العافٌة ( 

رحمه هللا : ) فالزٌارة الشرعٌة مقصودها السالم  –االسالم ابن تٌمٌة  قال شٌخ    

على المٌت والدعاء له , سواء كان نبٌا او غٌر نبً , ولهذا كان الصحابة اذا زاروا 

النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌسلمون علٌه وٌدعون له ثم ٌنصرفون , ولم ٌكن احد 

 .  (3)منهم ٌقف عند قبره لٌدعوا لنفسه ( 

اخرج مسلم , واحمد , وابو داود , وابن ماجة , والنسائً عن ابً هرٌرة قال :      

) اتى رسول هللا ) صلى هللا علٌه وسلم ( قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال علٌه 

السالم : ) استاذنت ربً تعالى ان استغفر لها فلم ٌاذن لً واستاذنت ان ازور قبرها 

 . ( 4)ها تذكركم الموت ( فاذن لً فزورا القبور فان

______________________________________________ 

 

 .  16/ ص 1( زٌارة القبور واالستنجاد بالمقبور , كٌفٌة الزٌارة الشرعٌة , ج1)

هـ ( , 273سنن ابن ماجة , ابن ماجة ابو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً , وماجة اسم ابٌه ٌزٌد ) ت : ( 2)

تحقٌق : محمد فؤاد عبد الباقً , دار احٌاء الكتب العربٌة , فٌصل عٌسى البابً الحلبً , كتاب الجنائز , باب ما 

 .  494/ ص 1جاء فٌما ٌقال اذا دخل المقابر , ج

المامور به والمحذور فً زٌارة القبور , ابو محمد عبد الكرٌم بن صالح بن عبد الكرٌم الحمٌد ,  ( معرفة3)

هـ , لماذا احتال الشٌطان على عباد القبور بانهم 1427فهرست مكتبة الملك فهد الوطنٌة , الطبعة : االولى , 

 .  32/ ص 1جٌطلبون منهم الشفاعة عند هللا , 

داود سلٌمان بن االشعث بن اسحاق بن بشٌر بن شداد بن عمرو االزدي السجستانً )  ( سنن ابً داود , ابو4)

 بٌروت , كتاب الجنائز ,   –هـ ( , تحقٌق : محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد , المكتبة العصرٌة , صٌدا 275ت : 

 .  3234, رقم الحدٌث  218/ص3باب زٌارة القبور , ج

 



 

 النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌزور القبور : 

اخرج الترمذي فً كتابه حدٌث برٌده , قال : ) قال رسول هللا ) صلى هللا علٌه      

وسلم ( : قد نهٌتكم عن زٌارة القبور , فقد اذن لمحمد فً زٌارة قبر امه , فزورها 

 .  (1)فانها تذكر االخرة ( 

ً سعٌد , وابن سعود , وانس , وابً هرٌرة , قال الترمذي : وفً الباب عن اب     

  .(2)بزٌارة القبور باسا حدٌث برٌدة حدٌث حسن صحٌح  سلمة , ال ٌرونوام 

اخرج الحاكم عن برٌدة قال : ) زار النبً ) صلى هللا علٌه وسلم ( قبر امه فً      

 . ( 3)الف مقنع , فلم ٌرى باكٌا اكثر من ٌومئذ ( 

ا عن ابً هرٌرة قال : زار رسول هللا ) صلى هللا علٌه وسلم ( وقال الحاكم اٌض     

 .  (4)قبر امه فبكى وابكى من حوله 

النبً ) صلى هللا علٌه وسلم ( انه كان ٌخرج الى البقٌع  نثبت فً الصحٌح ع      

لزٌارة القبور , عن عائشة ) رضً هللا عنها ( قالت : فقدته تعنً النبً ) صلى هللا 

علٌه وسلم ( فاذا هو بالبقٌع , فقال : ) السالم علٌكم دار قوم مؤمنٌن , انتم لنا فرط 

 . (5), وال تفتنا بعدهم ( , وانا بكم الحقون , اللهم ال تحرمنا اجرهم 

 ______________________________________________  

هـ ( , تحقٌق : بشار عواد معروف , دار المغرب 279سنن الترمذي , ابو عٌسى ) ت :  –الجامع الكبٌر ( 1)

,  361/ص 2م , ابواب الجنائز , باب فً ماجاء فً الرخصة فً زٌارة القبور , ج1998االسالمً , بٌروت 

 .  1254رقم الحدٌث 

 .  361/ ص 2( سنن الترمذي , ابواب الجنائز , باب ما جاء فً الرخصة فً زٌارة القبور , ج2)

( المستدرك على الصحٌحٌن , ابو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمودٌة بن نعٌم بن الحكم 3)

هـ( , تحقٌق : مصطفى عبد القادر عطا , دار 425ع ) ت : الضبً الطهمانً النٌسابوري المعروف بابن البٌ

, رقم  531/ ص 1م , كتاب الجنائز , ج1992 –ه 1411بٌروت , الطبعة : االولى ,  –الكتب العلمٌة 

 .  1389الحدٌث 

 .  1392, رقم الحدٌث  531/ ص 1( المستدرك على الصحٌحٌن , كتاب الجنائز , ج4)

, رقم الحدٌث  493/ ص 1( سنن ابن ماجة , كتاب الجنائز , باب ماجاء فٌما ٌقال اذا دخل المقابر , ج5)

1546  . 



 

ج البهٌقً , عن انس : ان النبً ) صلى هللا علٌه وسلم ( مر بقبر ٌدفن فقال اخر     

: ونً ( , قال ر فالن , فقال : ) افال كنتم اذنتم: ) قبر من هذا ( , قالوا : قب

فصغروا امره , وحقروه فصلى علٌه بعد ما دفن , وقال : ) هذه القبور مملؤة على 

 .  (1)اهلها ظلمة وان هللا عز وجل لٌنورها بصالتً علٌها ( 

بنت قال الحاكم عن علً بن الحسٌن , عن ابٌه , ان فاطمة ) علٌها السالم (      

ا الحمزة كل جمعة فتصلً النبً ) صلى هللا علٌه وسلم ( ) كانت تزور قبر عمه

وتبكً عنده ( هذا الحدٌث رواته عن اخرهم ثقات , وقد استقصٌت فً الحث على 

زٌارة القبور تحرٌا للمشاركة فً الترغٌب , ولٌعلم الشحٌح بذنبه انها سنة مسنونة 

 . ( 2)وصلى هللا على محمد وعلى اله اجمعٌن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

( السنن الكبرى , كتاب الجنائز , جماع ابواب التكبٌر على الجنائز ومن اولى بادخاله القبر , باب الصالة 1)

 .  7211, رقم الحدٌث  77/ ص 4على القبر بعدما ٌدفن المٌت , ج

 .  1396, رقم الحدٌث  533/ ص 1( المستدرك على الصحٌحٌن , كتاب الجنائز , ج2)



 

 المطلب الثالث

 فوائد زيارة القبور

 فوائد الزيارة للميت :  –أ 

 ُاخشط ِغٍُ فٟ صح١حٗ ػٓ اثٟ ٘ش٠شح اْ اِشاح عٛداء رم : الصالة للميت -1

 –اٚػٕٗ  –فمذ٘ب سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ , فغبي ػٕٙب  –اٚشبثب  –اٌّغجذ 

 –اٚاِشٖ  –فبوُٕٙ صغشٚا اِش٘ب لبي  لبي :)) افال وٕزُ ار ٔزّٟٛٔ , فمبٌٛا:ِبد ,

صُ لبي: )) اْ ٘زٖ اٌمجٛس ٍِّؤح فمبي: )) دٌٟٛٔ ػٍٝ لجشٖ , فذٌٖٛ , فصٍٝ ػ١ٍٙب , 

 . (7)ثصالرٟ ػ١ٍُٙ ((ٍّخ ػٍٝ اٍ٘ٙب , ٚاْ هللا ػضٚجً ٠ٕٛس٘ب ٌُٙ ض

صٍٝ اخشط ِغٍُ ػٓ ػبئشخ أٙب لبٌذ : وبْ سعٛي هللا  ٠ٕزفغ ا١ٌّذ ثبٌذػبء :      

وٍّب وبْ ١ٌٍزٙب ِٓ سعٛي هللا  صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ ٠خشط  –هللا ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ 

)) اٌغالَ ػ١ٍىُ داس لَٛ ِؤ١ِٕٓ ٚاصبوُ ِبرٛػذْٚ  : ِٓ اخش ا١ًٌٍ اٌٝ اٌجم١غ , ف١مٛي 

غذا , ِؤجٍْٛ , ٚأب , اْ شبء هللا , ثىُ الحمْٛ , اٌٍُٙ , اغفش الً٘ ثم١غ اٌفشلذ , 

 .  (6)ٌُٚ ٠مُ لز١جخ لٌٛٗ ))ٚأبوُ (( 

 :فىائذ انسيارج نهسائر  -ب

اٌمجٛس فضٚسٚ٘ب ػٓ إٌجٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ , لبي )) ١ٙٔزىُ ػٓ ص٠بسح اٌؼجشح : -7

 . (4), فبْ ف١ٙب ػجشح ((

ح اثٓ اٌحص١ت , ػٓ سعٛي هللا صٍٝ هللا ٚػٓ ثش٠شح االعٍّٟ , ػٓ اث١ٗ ثش٠ذ     

أٟ وٕذ ١ٙٔزىُ ػٓ ص٠بسح اٌمجٛس فضٚسٚ٘ب , فبْ ص٠بسرٙب ػظخ   ((ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي 

 . (3)ٚػجشح ((

  

 

( اٌّغٕذ اٌصح١ح اٌّخزصشثٕمً اٌؼذي ػٓ اٌؼذي اٌٝ سعٛي هللا )صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ( , ِغٍُ ثٓ اٌحجبط اثٛ 7)

ث١شٚد  –ٖ( , رحم١ك : ِحّذ فؤاد ػجذ اٌجبلٟ , داس اح١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ 627اٌحغٓ اٌمش١شٞ ا١ٌٕغبثٛسٞ )د: 

 .  652ٌحذ٠ش , سلُ ا 256/ص6,وزبة اٌجٕبئض , ثبة اٌصالح ػٍٝ اٌمجش , ط

, سلُ اٌحذ٠ش  217/ص 6دخٛي اٌمجٛس ٚاٌذػبء الٍ٘ٙب , ط بة اٌجٕبئض , ثبة ِب٠مبي ػٕذصح١ح ِغٍُ , وز( 6)

613  . 

 . 482, سلُ اٌحذ٠ش  541/ ص7( اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصح١ح١ٓ , وزبة اٌجٕبئض ,ط4)

ٖ( 421ٛ اٌمبعُ اٌطجشأٟ )د: ( اٌّحجُ االٚعظ , ع١ٍّبْ ثٓ احّذ ثٓ ا٠ٛة ثٓ ِظ١ش اٌٍغّٟ اٌشبِٟ , اث3)

اٌمب٘شح , ثبة اٌؼ١ٓ ,  –رحم١ك : طبسق ثٓ ػٛض هللا ثٓ ِحّذ ػجذ اٌّحغٓ ثٓ اثشا١ُ٘ اٌحغ١ٕٟ , داس اٌحش١ِٓ 

 .  3676, سلُ اٌحذ٠ش  731/ ص 5شٚ, طِٓ اعّٗ ػّ



 

١ٙٔزىُ ػٓ ص٠بسح اٌمجٛس  رزوش اٌّٛد :. لبي سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ )) -6

 . (7)رزوشوُ اٌّٛد ((فضٚسٚ٘ب , فبٔٙب 

صاس سعٛي هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لجش اِٗ فجىٝ ٚاثىٝ ِٓ  :لبي اٌحبوُ ػٓ اثٟ ٘ش٠شح لبي 

اعزبرٔذ سثٟ اْ اصٚس لجش٘ب فبرْ ٌٟ , ٚاعزبرٔزٗ اْ اعزغفش ٌٙب  )) : حٌٛٗ , صُ لبي

 .  (6)د (( فٍُ ٠ٛرْ ٌٟ فضٚس اٌمجٛس , فبٔٙب رزوش اٌّٛ

ػٓ اٌشعٛي االوشَ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ فٟ حذ٠ضٗ ػٓ اٌمجٛس لبي  خ اٌؼبطفخ :ر١ّٕ -4

: ))وٕذ ١ٙٔزىُ ػٓ ص٠بسح اٌمجٛس االفضٚس٘ب , فبٔٗ ٠شق اٌمٍت , ٚرذِغ اٌؼ١ٓ , ٚرزوش 

 .  (4)رمٌٛٛا ٘جشا ((  االخشح , ٚال

ص٠بسح اٌمجٛس فّٓ شبء اْ ٚلبي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ )) أٟ وٕذ ١ٙٔزىُ ػٓ      

 . (3)٠ضٚس لجشا ف١ٍضسٖ , فبٔٗ ٠شق اٌمٍت ٠ٚذِغ اٌؼ١ٓ , ٚرزوش االخشح ((

ػٓ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٗ لبي )) اْ وٕب ١ٕٙٔبوُ ػٓ  رزوش االخشح : -3

 . (5)(( ص٠بسح اٌمجٛس , فضٚس٘ب , فبٔٙب رزوش االخشح 

 , اْ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لبي : ))اخشط اٌحبوُ ػٓ ػجذهللا ثٓ ِغؼٛد  -

أٟ وٕذ ١ٙٔزىُ ػٓ ص٠بسح  اٌمجٛس , اال فضٚسا اٌمجٛس فبٔٙب رض٘ذ فٟ اٌذ١ٔب , ٚرزوش 

ٚسٚٞ ػٓ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٗ لبي : )) وٕذ ١ٙٔزىُ ,  (2)االخشح ((

 .  (1)الخشح ((ػٓ ص٠بسح اٌمجٛس , فضٚس٘ب , فبٔٙب رض٘ذ فٟ اٌذ١ٔب , ٚرزوش ا

اخشط اٌزشِزٞ فٟ وزبثٗ ػٓ ثش٠شح االعٍّٟ ػٓ سعٛي هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أٗ لبي : ))  -

لذ وٕذ ١ٙٔزىُ ػٓ ص٠بسح اٌمجٛس , فمذ ارْ ٌّحّذ فٟ ص٠بسح لجش اِٗ , فضٚس٘ب فبٔٙب 

 . (8)رزوش االخشح (( 

 

 7488,سلُ اٌحذ٠ش 547/ص 7( اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصح١ح١ٓ , وزبة اٌجٕبئض , ط7)

 7461, سلُ اٌحذ٠ش 547/ ص 7( اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصح١ح١ٓ , وزبة اٌجٕبئض,ط6)

 .7464, سلُ اٌحذ٠ش 546/ ص7( اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصح١ح١ٓ ,وزبة اٌجٕبئض ,ط4)

 .1394, رقم الحدٌث 532/ ص1المستدرك على الصحٌحٌن,كتاب الجنائز,ج( 4)

 .3632,رقم الحدٌث68/ص 4باب السٌن ,من اسمه سهل ,ج, ( المحجم االوسط5)

 . 1387, رقم الحدٌث 532/ص1( المستدرك على الصحٌحٌن , كتاب الجنائز,ج6)

 .  1571, رقم الحدٌث ,  521/ص1( سنن ابن ماجة , كتاب الجنائز ,باب ماجاء فً زٌارة القبور ,ج7)

, رقم الحدٌث ,  361/ ص2( سنن الترمذي , كتاب الجنائز , باب ماجاء فً الرخصة فً زٌارة القبور ,ج8)

1254  . 



 

 المبحث الثاني

 -حكم زيارة القبور -

 حكم زيارة القبور للرجال  -المطلب االول :

الكل دال مشروعٌة  : ((قال الضعانً , عقب احادٌث فً الزٌارة والحكمة منها      

زٌارة القبور وبٌان الحكمة فٌها وانها االعتبار فانه فً لفظ حدٌث ابن مسعود )) 

فاهنا عبرة وذكر االخرة والتزهٌد فً الدنٌا (( فاذا خلت من هذه لم تكن مرادة 

 .  (1)شرعا 

صٌب االسلمً قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وحدٌث برٌدة بن الح     

جمع فٌه بٌن ذكر انه صلى هللا ,  (2)م عن زٌارة القبور اال فزورها ((كنت نهٌتك))

ى اوال عن زٌارتهما ثم اذن فٌها اخرى وفً قوله : فزورها امر علٌه وسلم كان نه

 .  (3)الرجال الزٌارة وهو امر ندب اتفاقا وٌتاكد فً حق الوالدٌن الثار فً ذلك 

ٌغضب  وتذكر االخرة شرٌطة ان الٌقول عندها ما تشرع زٌارة القبور لالتعاظ , بها

الرب سبحانه وتعالى كدعاء المقبور واالستغاثة به دون هللا تعالى , او تزكٌته 

 وفٌه احادٌث . (4)والقطع له بالجنة , نحو ذلك 

م عن زٌارة القبور قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم )) نهٌتك –ة عن برٌد -1

 . (5)فزورها (( 

دري قال : قال رسول هللا صلى هللا علٌة وسلم )) انً نهٌتكم ن ابً سعٌد الخع -2

 . (6)ط الرب (( خٌس تقولوا ما , وال عن زٌارة القبور , فزورها , فان فٌها عبرة

 

 

( سبل السالم , محمد بن اسماعٌل بن صالح بن محمد الحسٌنً , الكحالنً ثم الصنعانً , ابو ابراهٌم , عز 1)

 .  522/ ص1ه( دار الحدٌث , كتاب الجنائز , زٌارة القبور , ج1182الدٌن , المعروف كاسالفه باالمٌر)ت: 

 . 1393 ,رقم الحدٌث532/ ص1( المستدرك على الصحٌحن , كتاب الجنائز, ج2)

 .  522/ص 1( سبل السالم , كتاب الجنائز ,زٌارة القبور , ج3)

العصر محمد ناصر الدٌن االلبانً , ابوعبد الرحمن محمد ناصر الدٌن , بن  د( موسوعة العالمة االمام مجد4)

مان , , صنعه : شادي بن محمد بن سالم ال نعه( 1422الحاج نوح بن نجاتً بن ادم االشقودري االلبانً )ت: 

الٌمن , الطبعة: االولى  –مركز النعمان للبحوث والدراسات االسالمٌة وتحقٌق التراث والترجمة, صنعاء 

م , كتاب التوحٌد وماٌضاده من الشرك , جامع ابواب الكالم حول حكم زٌارة القبور 2212 -ه1431,

ة التوحٌد ٌجٌزون زٌارة القبور وماٌشرع عند القبور وماالٌشرع والمسائل التً تتصل بذلك , باب ائمة دعو

 .  361/ ص 2زٌارة شرعٌة ,ج

,  ( صحٌح مسلم , كتاب الجنائز , باب استئذان النبً )صلى هللا علٌه وسلم ( ربه عزوجل فً زٌارة قبر امه5)

  977, رقم الحدٌث  672/ ص 2ج

  .1386, رقم الحدٌث 532/ص1الجنائز ,ج, كتاب ( المستدرك على الصحٌحٌن6)



 

ٌن : احدهما : ان ٌتذكر االنسان ماله , ل الشٌخ عبدهللا الغنٌمان شرعت لشٌئوقد قا -

سٌصٌر مثلما صار هذا المقبور, وٌكون مرجعه الى القبر , والبد ٌكون مقبورا  النه

كر االخرة , وٌتذكر ماامامه االمر الثانً : ذ, وٌتمثل هذا فٌتوب وٌجتهد فً العمل 

ء له , فانه فً امس الحاجة الى دعوة تلحقه من اخ ان ٌحسن الى المٌت بالدعا

صادق , اما ان تنعكس القضٌة , وٌصبح االنسان ٌزور القبر ٌسال صاحبه , فهذا 

 . (1)عكس مااراد الرسول صلى هللا علٌه وسلم تماما 

قال ابو عمر : )) فً هذا الحدٌث من الفقه اباحة الخروج الى المقابر وزٌارة      

امر مجتمع علٌه الرجال , ومختلف فٌه للنساء وقد ثبت عن النبً صلى  القبور وهذا

هللا علٌه وسلم انه قال )) كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور االفزورها , فانه ٌرق القلب 

 . (2)تذكر االخرة , والتقولوا هجرا ((, وتدمع العٌن , و

بٌن اهل العلم خالفا فً قال ابن قدامة ))ال باس ان ٌزور الرجل المقابر (( ال نعلم  -

اباحة زٌارة الرجل القبور . وقال علً بن سعٌد : سالت احمد عن زٌارة القبور , 

عندك او زٌارتها ؟ قال , زٌارتها , وقد صح عن النبً صلى هللا علٌه تركها افضل 

 .( 5)ر , فزورها , فانها تذكركم الموت((نهٌتكم عن زٌارة القبوانه قال:)) –وسلم 

–قال  –لرجال زٌارة القبور , الن النبً صلى هللا علٌه وسلم اٌضا ٌستحب لوقال 

 .  (6)زورها فانها تذكركم الموت (( ))نهٌتكم عن زٌارة القبور ف

( شرح فتح المجٌد ,عبدهللا بن محمد الغنٌمان , مصدر الكتاب : دروس صوتٌة قام بتفرٌغها موقع الشبكة 1)

 . 12/ص128, جnttp://www. Islamwebاالسالمٌة 

 . 1393,رقم الحدٌث 532/ص1( المستدرك على الصحٌحٌن , كتاب الجنائز ,ج2)

بن محمد بن عبدالبر بن عاصم ( التمهٌد لما فً الموطا من المعانً واالسانٌد , ابو عمر ٌوسف بن عبدهللا 3)

كري , وزارة عموم ه( ,تحقٌق :مصطفى بن احمد العلوي , محمد عبد الكبٌر الب463النمري القرطبً)ت: 

الء بن عبد الرحمن , الحدٌث عه , باب العٌن , ال1387المغرب , عام النشرة ,  –االوقاف والشؤون االسالمٌة 

 .  239/ص 22السابع ,ج

 . 1388,رقم الحدٌث 531/ ص1( المستدرك على الصحٌحن , كتاب الجنائز ,ج4)

لمقدسً ثم عبدهللا بن احمد بن محمد بن قدامة الجماعٌلً ا( المغنً البن قدامة , ابو محمد موقف الدٌن 5)

ه( ,مكتبة القاهرة , كتاب الجنائز , مسالة الباس ان 622شهٌر بابن قدامة المقدسً )ت: الدمشقً الحنبلً , ال

 .  1684,  422/ص2ٌزور الرجل المقابر ,ج

  .1388,رقم الحدٌث 531( المستدرك على الصحٌحٌن, كتاب الجنائز ,ج / ص6)



 

مر بها او زارها قال ماروي مسلم قال )) كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وان 

ٌعلمهم اذا اخرجوا الى المقابر , فكان قائلهم ٌقول : السالم علٌكم اهل الدٌار من  –

 .  (2)(1)المؤمنٌن والمسلمٌن , وان شاء هللا بكم الحقون نسال هللا لنا ولكم العافٌة (( 

ص الشافعً واالصحاب على انه ٌستحب الرجال زٌارة القبور , وهو اتفقت نصو -

, نقل العبدري فٌه اجماع المسلمٌن , ودلٌله مع االجماع االحادٌث قول العلماء كافة 

 . (3)الصحٌحة المشهورة , وكانت زٌارتها منهٌا عنها اوال ثم نسخ 

بٌانه تكمٌال للفائدة باس  على زٌارة القبور , وال –رحمه هللا  –لم ٌتكلم المصنف  -

قال فً البدائع , والباس بزٌارة القبور والدعاء لالموت ان كانوا مؤمنٌن من غٌر 

نت نهٌتكم عن زٌارة القبور , )) انً ك –صلى هللا علٌه وسلم  –وطء القبور لقوله 

 الى ٌومنا –ولعل االمة من لدن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ,  (4)فزورها ((  اال

 . ( 5)وبة هذا , وصرح فً المجتبى بانها مند

رع ر , نص علٌه وذكر بعضهم المر الشاقال المرداوي ٌستحب للرجال زٌارة القبو

به , وان كان بعد حضر , النه علٌه السالم علله بتذكر الموت واالخرة , ونقل ابو 

طالب ان رجال سال احمد : كٌف ٌرق قلبً ؟ قال ادخل المقبرة , امسح راس ٌتٌم 

 .  (6)وعنه الباس 

, رقم الحدٌث  672/ ص 2دخول القبور والدعاء الهلها ,ج , كتاب الجنائز , باب ماٌقال عند ( صحٌح مسلم1)
124 – (975 . ) 

( الكافً فً فقه االمام احمد , ابو محمد موفق الدٌن عبدهللا بن احمد بن محمد بن قدامة الجماعٌلً المقدسً 2)
ه 1414االولى , ه(  دار الكتب العلمٌة , الطبعة : 622ثم الدمشقً العنبلً , الشهٌر بابن قدامة المقدسً)ت: 

 . 376ص/ 1, كتاب الجنائز , باب التعزٌة والبكاء على المٌت ,ج1944,
المجموع شرح المذهب ))مع تكملة السبكً والمطٌعً (( ابو زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى بن شرف النووي ( 3)

الجنائز ,باب ه( , دار الفكر ,) طبعة كاملة معها تكملة السبكً والمطٌعً ( , شرح النووي , كتاب 676)ت: 
 . 312/ ص 5التعزٌة والبكاء على المٌت ,ج

 . 3139,رقم الحدٌث 532/ ص 1( المستدرك على الصحٌحٌن, كتاب الجنائز,ج4)
( بحر الرائق شرح كنز الدقائق , زٌن الدٌن بن ابراهٌم بن محمد , المعروف بابن نجٌم المصري )ت: 5)

ه( 1138بن علً الطوري الحنفً القادري )ت:بعد بن حسٌن  ه( , وفً اخره : تكملة البحر الرائق لمحمد972
وبالحاشٌة : منحة الخالق البن عابدٌن , دار الكتاب االسالمً , الطبعة : الثانٌة , كتاب الجنائز , الصالة على 

 .  212/ ص 2المٌت فً المسجد , ج
, محمد بن مفلح بن محمد بن  ( كتاب الفروع ومعه تصحٌح الفروع لعالء الدٌن علً بن سلٌمان المرداوي6)

ه( , تحقٌق : عبدهللا بن 763مفرج , ابو عبدهللا , شمس الدٌن المقدسً الرامٌثً ثم الصالحً العنبلً , )ت: 
م , المجلد الثالث , كتاب الجنائز ,  2223 -ه1424عبد المحسن التركً , مؤسسة الرسالة , الطبعة : االولى 

 .  411/ ص  3وما ٌتعلق بذلك ,جباب زٌارة القبور واهداء القرب 



 

وقد قال الشافعً , الباس بزٌارة القبور اخبرنا مالك عن ربٌعة ٌعنً ابن ابً      

قال))  –صلى هللا علٌه وسلم  –حمن عن ابً سعٌد الخدري ان رسول هللا رعبد ال

 .  (2)(1)ور فزورها , والتقولوا هجرا (( نهٌتكم عن زٌارة القب

وقال الخطٌب الشربٌنً , ٌندب ) زٌارة القبور ( التً فٌها المسلمون للرجال  -

))  –صلى هللا علٌه وسلم  –باالجماع وكانت زٌارتها منهٌا عنها , ثم نسخت لقوله 

 .  (4)(3كم عن زٌارة القبور فزوره (( )كنت نهٌت

رسول هللا ٌستحب زٌارة القبور لما روي ابو هرٌرة رضً هللا عنه  قال : زار 

قبر امه فبكى وابكى من حوله ثم قال : )) انً استاذنت ربً  –صلى هللا علٌه وسلم 

عزوجل ان استغفر لها فلم ٌاذن لً واستاذنت فً ان ازور قبرها فاذن لً فزرا 

 .  (6)(5القبور فانها تذكركم الموت (( )

او زارها : سالم  قال ابن قدامة , الباس بزٌارة القبور للرجال , ٌقول اذا امربها

اللهم التحرمنا اجرهم وال تفتنا علٌكم اهل دار قوم مؤمنٌن وان شاء هللا بكم الحقون 

 .  (8)(7نسال هللا لنا ولكم العافٌة ) بعدهم واغفر لنا ولهم

 .  2966, رقم الحدٌث 219/ ص3(المعجم االوسط , باب االلف , من اسمه اسماعٌل,ج1)

 محمد بن ادرٌس بن العباس بن العثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ( االم الشافعً ابوعبدهللا2)

م , كتاب الجنائز , 1992ه/ 1412بٌروت , سنة النشر : –دار المعرفة ه(224المطلبً القرشً المكً )ت: 

 . 317/ ص 1باب الدفن , باب القول عند دفن المٌت ,ج

 .1393,رقم لبحدٌث 532/ص1,ج( المستدرك على الصحٌحٌن , كتاب الجنائز 3)

( مغنى المحتاج الى معرفة معانً الفاظ المنهاج , شمس الدٌن , محمد بن احمد الخطٌب الشربٌنً الشافعً 4)

م, كتاب الجنائز , فصل فً دفن المٌت وما 1994 –ه  1415ه( دار الكتب العلمٌة , الطبعة :االولى 977)ت: 

 .  56/ ص2ٌتعلق به ,ج

 1392, رقم الحدٌث 531/ص 1لى الصحٌحٌن , كتاب الجنائز,جدرك ع( المست5)

ه( دار الكتب 476, الشٌرازي )ت: ب فً فقه االمام الشافعً , ابو اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسفذه( الم6)

 .  258/ ص  1العلمٌة , المجلد االول ,كتاب الجنائز , باب التعزٌة والبكاء على المٌت , ج

 . 1546, رقم الحدٌث  493/  ص 1اب الجنائز , باب فٌما ٌقال اذا دخل المقابر ,ج( سنن بن ماجة , كت7)

( عمدة الفقه , ابو محمد موفق الدٌن عبدهللا بن محمد بن قدامة الجماعٌلً المقدسً ثم الدمشقً الحنبلً , 8)

-ه 1425, الطبعة :ه ( , تحقٌق : احمد محمد عزوز , المكتبة العصرٌة 622الشهٌر بابن قدامة المقدسً )ت: 

 .  34/ ص 1م ,كتاب الجنائز , ج2224

 



 

 

واصحاب السنن عن عبدهللا  زٌارة القبور مستحبة للرجال , لما رواه احمد ومسلم -

ة عن ابٌه : ان النبً صلى هللا علٌه وسلم قال : )) نهٌتكم عن زٌارة القبور بن برٌد

وكان ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلٌة , وفً ,  (1)فزورها , فانها تذكركم االخرة ((, 

الوقت الذي لم ٌكونوا ٌتورعون فٌه عن الهجر الكالم وفحشه , فلما دخلوا فً 

 .  (2)االسالم واطمانوا به وعرفوا احكامه , اذن لهم الشارع بزٌارتها 

تسن زٌارة  القبور للرجال , النها تذكر باالخرة والموت , والزٌارة تكون  -

واالتعاظ , والسالم علٌهم , والدعاء لهم , ال لدعائهم , او التبرك بهم , او  لالعتبار

 . ( 3)ٌجوز  بتراب قبورهم , فذلك ال

 . (4)قال التوٌجري , تسن زٌارة القبورللرجال , النها تذكر باالخرة والموت 

بلها , ما قوتذكر االخرة , وتتاكد ٌوم الجمعة , وٌووبة لالتعاظ دزٌارة القبور من     

الحنابلة, والشافعٌة , قالوا الحنابلة :  وٌوما بعدها , عند الحنفٌة , والمالكٌة , وخالف

التتاكد الزٌارة فً ٌوم دون ٌوم , اما الشافعٌة قالوا : تتاكد من عصر ٌوم الخمٌس 

الى طلوع الشمس ٌوم السبت, وهذا قول راجح عند المالكٌة , وٌنبغً للزائر 

والتضرع واالعتبار بالموتى وقراءة القران للمٌت , فان ذلك ٌنفع االشتغال بالدعاء 

المٌت على االصح , ومما ورد ان ٌقول الزائر عند رؤٌة القبور ) السالم علٌكم دار 

 .  (6)(5قوم مؤمنٌن , وانا ان شاء هللا تعالى بكم الحقون (( )

 

 1388حدٌث , رقم ال531/ص1( المستدرك على الصحٌحٌن , كتاب الجنائز ,ج1)

 -ـه1397لبنان , الطبعة :الثالثة ,  –( دار الكتاب العربً , بٌروت ـه1422( فقه السنة , سٌد سابق)ت:2)

 .  564/ ص1م, كتاب الجنائز , التعزٌة , ج1977

( الموسوعة الفقهٌة , مجموعة من الباحثٌن باشراف الشبخ علوي بن عبد القادر السقاف , موقع الدرر السنٌة 3)

 .  226/ ص 1, العبادات , الجنائز , زٌارة القبور , ج NET ,DORARعلى االنترنت 

ٌري , دار اصداء والسنة , محمد بن ابراهٌم بن عبدهللا التوج( مختصر الفقه االسالمً فً ضوء القران 4)

م, باب الثالث العبادات , كتاب 2212 -ه1431المجتمع , المملكة العربٌة السعودٌة , الطبعة : الحادٌة عشرة , 

 . 582/ ص1جالجنائز , زٌارة القبور ,

  .  4326. رقم الحدٌث 1439/ ص2( سنن ابن ماجة , كتاب الزهد  , باب ذكر العوضً , ج5)

( , دار الكتب العلمٌة ـه 1362االربعة , عبد الرحمن بن محمد عوضً الجزٌري )ت:( الفقه على المذاهب 6)

م , كتاب الصالة , مباحث الجنائز , مباحث مختلفة , 2223 – ـه1424الثانٌة , لبنان , الطبعة :  –, بٌروت 

 .  492/ص 1خاتمة فً زٌارة القبور , ج

 



 

 المطلب الثاني

 حكم زيارة القبور للنساء

حطاب , اختلف العلماء فً خروجهن على ثالثة اقوال : بالمنع , والجواز القال  -

فظ عكس ماٌفعل الٌوم , الثالث : الفرق بٌن حعلى ماٌعلم فً الشرع من الستر والت

الشابة والمتجالة واعلم ان الخالف فً نساء ذلك الزمان فمعاذ هللا ٌقول احد من 

 .  (1)ن بجوازه انتهى فً الدٌ ة, اوغٌرالعلماء , اومن له مروءة 

كما تندب زٌارة القبور للرجال تندب اٌضا للنساء العجائز االتً الٌخشى منهن  -

الفتنة ان لم تؤد زٌارتهن الى ندب او النٌاحة , واالكانت محرمة , اما النساء التً 

ٌخشى منهن الفتنة , وٌترتب على خروجهن لزٌارة القبور مفاسد , كما هو الغالب 

هذا الزمان , فخروجهن للزٌارة حرام , باتفاق الحنفٌة , والمالكٌة ,اما  على نساء

الحنابلة , والشافعٌة قالوا : ٌكره خروج النساء لزٌارة القبور مطلقا , سواء كن 

عجائز او شواب اال اذا علم ان خروجهن ٌؤدي الى فتنة او وقوع محرم , واالكانت 

 .  (2)الزٌارة محرمة 

فً استحباب زٌارة القبور ,لوجوه : االول: عموم قوله ))صلى  النساء كالرجال -

 فزورا القبور (( فٌدخل فٌه النساء .))…هللا علٌه وسلم ( 

زٌارة القبور فً اول االمر : ان النبً ))صلى هللا علٌه وسلم (( لما نهى عن  بيانهو

هٌتكم عن للرجال والنساء معا , فلما قال ))كنت نشك ان النهً كان شامال  , فال

زٌارة القبور (( كان مفهوما انه كان ٌعنً الجنسٌن ضرورة ان ٌخبرهم عما كان 

فً اول االمر من نهً الجنسٌن , فاذا كان االمر كذلك , كان الزاما ان الخطاب فً 

 الجملة الثانٌة من الحدٌث وهو قوله : )) فزورها (( انما اراد به الجنسٌن اٌضا . 

لرجال فً العلة التً من اجلها شرعت زٌارة القبور : ))فانها الثانً : . مشاركتهن ا

 .  (3)ترق القلوب وتدمع العٌن  وتذكر االخرة (( 

 . (4)الثالث : ان النبً )صلى هللا علٌه وسلم ( قد رخص لهن فً زٌارة القبور

 

( مواهب الجلٌل فً شرح مختصر خلٌل , شمس الدٌن ابوعبدهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسً 1)
م 1992 -ه1412ه( , دار الفكر , الطبعة : الثالثة , 954المغربً , المعروف بالخطاب الرعٌنً المالكً )ت: 

 .  237/ ص 2, كتاب الجنائز , فرع دفن بغٌر صالة ,ج

لمذاهب االربعة , كتاب الصالة , مباحث الجنائز , مباحث مختلفة , خاتمة فً زٌارة القبور , ( الفقه على ا2)
 . 491/ ص 1ج

 . 1394/ رقم الحدٌث 532/ص 1, كتاب الجنائز,ج ن( المستدرك على الصحٌح3ٌ)

بة االسالمٌة , المكت( الموسوعة الفقهٌة المٌسرة فً فقه الكتاب والسنة المطهرة , حسٌن بن عودة العواشٌة , 4)
ه, الجنائز , زٌارة 1429 -1423لبنان ( , الطبعة : االولى , من  –االرن ( , دار بن حزم ,)بٌروت  –)عمان 

 .  222/ ص  4القبور, جواز زٌارة النساء القبور , ج



 

وقال الزحٌلً فً حكم زٌارة القبور فللفقهاء فٌه راٌان , بالنسبة للنساء اما      

 بٌن اهل العلم فً اباحة زٌارتهم القبور: الرجال فال خالف

راي الحنفٌة : تندب زٌارة القبور, للرجال والنساء على االصح , وقد كان رسول  -أ

لموتى , وٌقول : )) السالم علٌكم هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌخرج الى البقٌع لزٌارة ا

 . (1)لكم العافٌة ((دار قوم مؤمنٌن , وانا ان شاءهللا بكم الحقون , اسال هللا لً و

راي الجمهور : تندب زٌارة القبور للرجال لالعتبار والتذكر وتكره للنساء ,  -ب

عن  نهٌتكم وكانت زٌارتها منهٌا عنها , ثم نسخت , لقوله صلى هللا علٌه وسلم ))

 . (3)(2زٌارة القبور , فزورها (( )

وهً عندنا مستحبة , لما  قال الماوردي , اما زٌارة القبور فقد كرهها مالك ,     

روي عن النبً ))صلى هللا علٌه وسلم (( انه قال )) انً نهٌتكم عن زٌارة القبور 

 . (5)(4الفزورها وال تقولوا هجرا (( )ا

وقد قال التوٌجري , زٌارة المراة للقبور من كبائر الذنوب , فال تجوز زٌارة      

سن ان تسلم على ٌصد الزٌارة فة بدون قالنساء للقبور , لكن اذا مرت المراة بالمقبر

 . (6)ا لهم بما ورد من غٌر ان تدخلها القبور , وتدعواهل 

______________________________________________ 

 . 1547, رقم الحدٌث 494/ ص1( سنن بن ماجة ,كتاب الجنائز , باب ماجاء فٌما ٌقال) اذا دخل المقابر,ج1)

 . 1386, رقم الحدٌث 532/ ص 1,جالصحٌحٌن,كتاب الجنائز( المستدرك على 2)

( الفقه االسالمً وادلته )الشامل لالدلة الشرعٌة واالراء المذهبٌةواهم النضرٌات الفقهٌة وتحقٌق الحادٌث النبوٌة 3)

كلٌة  –وتخرٌجها ( , أ. د. وهبة بن مصطفى الزحٌلً , استاذ ورئٌس قسم الفقه االسالمً واصوله بحامعة دمشق 

دمشق , الطبعة: الرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها )وهً الطبعة الثانٌة عشرة  –سورٌة  –الشرٌعة , دار الفكر 

لما تقدمها من طبعات مصورة ( القسم االول : العبادات , الباب الثانً : الصالة , الفصل العاشر : انواع الصالة , 

 –حقوق المٌت , الفرض الرابع  –احكام الجنائز والشهداء والقبور , المطلب الثانً صالة الجنازة , و –ث الثامن بحالم

 .  2966 – 1568/ ص  2راي الجمهور ,ج –ب حكم زٌارة القبور , أ راي الحنفٌة , زٌارة القبور :  –دفن المٌت 

 . 2966, رقم الحدٌث 219/ ص  3( المحجم االوسط , باب االلف , من اسمه اسماعٌل , ج4)

( الحاوي الكبٌر فً فقه مذهب االمام الشافعً وهو شرح مختصر المزنً , ابو الحسن علً بن محمد بن محمد بن 5)

الشٌخ عادل احمد علً  -ه( تحقٌق : الشٌخ علً محمد معوض452حبٌب البصري البغدادي , الشهٌر بالماوردي ,)ت:

م , كتاب الجنائز , باب البكاء 1999 -ه1419ة : االولى , لبنان , الطبع –عبدالموجود , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

 .  72/ ص 3على المٌت , ج

 -ه 1432( موسوعة الفقه االسالمً , محمد بن ابراهٌم بن عبدهللا التوجٌري , بٌت االفكار الدولٌة , الطبعة :االولى ,6)

 .  793ص  / 2ز , زٌارة القبور , جائنجالباب العاشر العبادات , كتاب الم,  2229



 

 تالف العلماء فً زٌارة النساء للقبور على ثالث اقوال : اخ

 وهً ثالث رواٌات عن االمام احمد  رحمه هللا : 

اوال : الكراهة من غٌر تحرٌم كما هو منصوص االمام احمد رحمه هللا فً احدى 

ئز ام عطٌة المتفق علٌه )) نهٌنا عن اتباع الجناالرواٌات عنه , واستدل له بحدٌث 

 ولم ٌعزم علٌنا (( والٌه ذهب اكثر الشافعٌة وبعض الحنفٌة .

ثانٌا : انها مباحة لهن غٌر مكروهة , وبه قال اكثر الحنفٌة والمالكٌة وهو الرواٌة 

ة عن عالى , واستدل بحدٌث مسلم عن برٌداالخرى عن االمام احمد رحمه هللا ت

 .  (1)عن زٌارة القبور فزورها (( هٌتكم)) ننه قال:النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم ا

ضدها وهو مذهب بعض المالكٌة عثالثا : التحرٌم الحادٌث اللعن وغٌرها مما ٌ

عن االمام  والشافعٌة والحنفٌة , والٌه ذهب اكثر اهل الحدٌث وهو الرواٌة الثالثة

 . (2)احمد رحمه هللا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1386, رقم الحدٌث532/ ص1ج( المستدرك على الصحٌحٌن , كتاب الجنائز, 1)

( كشف الستور فً نهً النساء عن زٌارة القبور , حماد بن محمد االنصاري الخزرجً السعدي )ت: 2)

م , 1981/ ـه1491 – 52-/ العدد  13( , الجامعة االسالمٌة , المدٌنة المنورة , الطبعة : السنة ـه1418

 .  1/31اختالف العلماء فً هذه المسالة ج



 

 

 الثالثالمطلب 

 حكم زيارة قبور الكفار

 وفٌه حدٌثان : (1)ٌجوز زٌارة قبر من مات على غٌر االسالم للعبرة فقط      

االول : عن ابً هرٌرة قال : ) زار النبً )صلى هللا علٌه وسلم ( قبر امه فبكى : 

وابكى من حوله , فقال : استاذنت ربً فً ان استغفر لها فلم ٌؤذن لً , واستاذنته 

 . (2)(  ان ازور قبرها فاذن لً فزورا القبور فانها تذكر الموتفً 

برٌدة )رضً هللا عنه ( قال : ) كنا مع النبً ) صلى هللا علٌه وسلم (  الثانً : عن

فً سفر وفً رواٌة : فً غزوة الفتح ( فنزل بنا ونحن معه قرٌب من الف راكب 

ام علٌه عمر بن الخطاب ففداه فصلى ركعتٌن ثم اقبل علٌنا بوجهه وعٌناه تذرفان فق

باالب واالم وٌقول : ٌارسول هللا مالك ؟ قال : انً سالت ربً عزوجل فً 

االستغفار المً فلم ٌاذن لً فدمعت عٌناي رحمة لها من النار , واستاذنت ربً فً 

زٌارتها فاذن لً , وانً كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزورها ولتزدكم زٌارتها 

 .  (3)خٌرا 

تجوز زٌارة المشرك والوقوف لزٌلرته )علٌه السالم ( قبر امه وكان ال المرداوي ق

, بسبب عبدهللا بن ابً فً  (4)( بعد الفتح ونزل قوله تعالى : ) وال تقم على قبره

اخر التاسعة , لكن المراد عند اكثر المفسرٌن القٌام للدعاء واالستغفار وقال شٌخنا : 

تجوز زٌارته لالعتبار , وقال : والٌمنع الكافر زٌارته قرٌبة المسلم , وٌقف الزائر 

 .( 5)امام القبر 

 .  224/ ص4ز , زٌارة القبور , جئالجنا( الموسوعة الفقهٌة المسٌرة فً فقه الكتاب والسنة , 1)

( المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائً , ابو عبدالرحمن احمد بن شعٌب بن علً الخراسانً , 2)

حلب , الطبعة الثانٌة ,  –ه( تحقٌق : عبد الفتاح ابو غدة , مكتب المطبوعات االسالمٌة 323النسائً )ت: 

 . 2234دٌث رقم الح 92ص  /4رة قبر المشرك , ج, كتاب الجنائز , زٌا 1326-1986

 .1391, رقم الحدٌث 532/ ص1( المستدرك على الصحٌحٌن, كتاب العجائز,ج3)

 ( .  48( سورة التوبة : االٌة )4)

( الفروع ومع تصحٌح الفروع لعالء الدٌن بن سلٌمان المرداوي , محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج , ابو 5)

ه ( , تحقٌق : عبدهللا بن عبد المحسن 763ٌن المقدسً الرامٌنً , ثم الصالحً العنبلً, )ت: عبدهللا , شمس الد

م , المجلد الثالث , كتاب الجنائز , باب زٌارة 2223 –ه  1424التركً , مؤسسة الرسالة, الطبعة : االولى 

 .  412/ ص  3القبور واهداء القرب وما ٌتعلق بذلك , ج



 

من الزٌارة التذكر واالعتبار , جاز زٌارة قبور الكفرة لهذا ولما كان المقصود      

المعنى نفسه , فان كانوا ضالمٌن واخذهم هللا بضلمه استحب البكاء واضهار 

االفتقار الى هللا عند المرور بقبورهم وبمصارعهم , لما رواه البخاري عن ابن عمر 

دٌار  –لما وصل الحجر  ٌعنً -ان رسول هللا ) صلى هللا علٌه وسلم ( قال الصحابه

لثمود ) التدخلو على هؤالء المعذبٌن اال ان تكونوا باكٌن ,فان لم تكونوا باكٌن فال 

 .  (2)(1وا علٌهم الٌصٌبكم ما اصابهم )تدخل

تجوز زٌارة قبر من مات على غٌر االسالم للعبرة فقط وال ٌدعوا له والٌستغفر له 

 . (3) بل ٌبشره بالنار

تجوز زٌارة قبر من مات على غٌر االسالم للعبرة , وسؤال هللا , قال التوٌجري 

العافٌة , وال ٌدعوا له , وال ٌستغفر له , بل ٌبشره بالنار , وٌستغفر, وٌبكً حتى ال 

 . (4)اصابه , والٌمنع الكافر من زٌارة قبر قرٌبه المسلم  ٌصبه ما

 

 

 

 

 

 

 صلى هللا علٌه وسلم وسننه واٌامه , محمد بن تصر من امور رسول هللا( الجامع المسند الصحٌح المخ1)

اسماعٌل ابو عبدهللا البخاري الجعفً , تحقٌق : محمد زهٌر بن ناصر الناصر , دار طوق النجاة )مصور عن 

ه, كتاب الصالة , باب الصالة فً مواضع 1422السلطانٌة باضافة ترقٌم محمد فؤاد الباقً ( الطبعة : االولى , 

 . 433, رقم الحدٌث  94/ 1, جالخسف والعذاب 

 -ه1397لبنان , الطبعة الثالثة ,  –ه ( , دار الكتاب العربً , بٌروت 1422) ت: ( فقه السنة : سٌد سابق 2)

 . 565/ ص1, جنائز , الجلوس لها , ج 1977

الدرر السنٌة , اعداد : مجموعة من الباحثٌن باشراف الشٌخ علوي بن عبد القادر  -( الموسوعة الفقهٌة  3)

/ 1, العبادات , الجنائز , احوال من ٌزور القبور , ج net.dorarالسقاف , موقع الدرر السنٌة على االنترنت 

 .  288ص 

فكار الدولٌة , الطبع :االولى , دهللا التوجٌري , بٌت اال( موسوعة الفقه االسالمً , محمد بن ابراهٌم بن عب4)

 . 797/ ص 2ئز , زٌارة القبور , جم, باب العاشر العبادات , كتاب الجنا 2229 –ه 1432



 

 حكم السفر من اجل زيارة القبور –المطلب الرابع  -

ور العلماء : السفر الى زٌارة قبور االنبٌاء والصالحٌن بدعة , لم هقال جم     

ٌفعلها احد من الصحابة والتابعٌن , وال امر بها رسول رب العالمٌن , والاتبعها احد 

فقد خالف االجماع , ولو سافر  –من ائمة المسلمٌن فمن اعتقد ذلك قربة وطاعة 

ٌحرم باجماع المسلمٌن , فصار التحرٌم من جهة اتخاذه قربة  –الٌها بذلك االعتقاد 

, ومعلوم , ان احد الٌسافر الٌها اال لذلك , وقد ثبت فً الصحٌحٌن انه علٌه السالم 

مسجد االقصى , الرحال اال لثالثة مساجد : المسجد الحرام , القال : )) ال تشدوا 

 .  (2)(1ومسجدي هذا (( )

حرم شد الرحال لزٌارة القبورمطلقا, سواء كانت لنبً او ٌ , قال التوٌجري     

 . (3)غٌره 

 

 

( صحٌح البخاري , كتاب فضل الصالة فً مسجد مكة والمدٌنة , باب فضل الصالة فً مسجد مكة 1)

 . 1189, رقم الحدٌث  62/ ص2والمدٌنة , ج

دٌن بن محمد بن اشرف بن ( جهود علماء الحنفٌة فً ابطال عقائد القبورٌة , ابو عبدهللا شمس ال2)

االسالمٌة ( ه( دار الصمٌعً )اصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه من الجامعة 142قٌصر االفغانً )ت: 

م , الباب الرابع جهود علماء الحنفٌة فً التحذٌرمن الشرك , 1996 –ه 1416-الطبعة : االولى 

 645/ ص1سدها ,  ج… ة بوجوب الفصل الثالث فً بٌان عدة ذرائع الشرك التً صرح علماء الحنفٌ

 . 

( مختصر الفقه االسالمً فً ضوء القران والسنة , الباب الثالث العبادات , كتاب الحج والعمرة , 3)

 .  1احكام الحج والعمرة , احكام الفوات واالحصار ,ج

 



 

 

من رغب فً زٌارة القبور اوفً زٌارة الرسول ) صلى هللا علٌه وسلم ( زٌارة 

واالتعاظ والدعاء لالموات , والصالة على النبً )صلى هللا علٌه  شرعٌة للعبرة

سفرا لذلك فزٌارته  ٌه دون ان ٌشد الرحال او ٌنشئوسلم ( والترضً عن صاحب

اوانشا لها سفرا او زار ٌرجو شروعة وٌرجى له فٌها االجر , ومن شد الرحال م

تبدعة لم ٌصح فٌها بركته واالنتفاع به او جعل لزٌارته مواعٌد خاصة فزٌارته م

نص ولم تعرف عن سلف هذه االمة بل وردت النصوص بالنهً عنها كحدٌث ))ال 

سجدي هذا , والمسجد موثالثة مساجد : المسجد الحرام ,  تشد الرحال اال الى

 .  (1)االقصى (( 

وحدٌث ))التتخذوا قبري عبدا وال بٌوتكم قبورا , وصلوا علً فان تسلٌمكم ٌبلغنً 

 .  (3), وصلى هللا على نبٌنا محمد واله وسلم  (2)( اٌن كنت (

 

( صحٌح البخاري , كتاب فضل الصالة فً مسجد مكة والمدٌنة , باب فضل الصالة فً مسجد مكة والمدٌنة 1)

 .1189, رقم الحدٌث  62/ ص 2ج

: حبٌب تحقٌق  (,ـه211ً )ت: ضعان( المصنف , ابو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمٌري الٌمانً ال2)

بٌروت , الطبعة : الثانٌة ,  –الهند , ٌطلب من : المكتب االسالمً  –الرحمن االعضمً , المجلس العلمً 

 .  6726, رقم الحدٌث  576/ ص3,كتاب الجنائز , باب السالم على قبر النبً صلى هللا علٌه وسلم , ج1423

( , وزارة ـ ه1422ت : العزٌز بن عبدهللا بن باز )  , عبد ( فتاوى تتعلق باحكام الحج والعمرة والزٌارة3)

, صحة ـ ه1422المملكة العربة السعودٌة , الطبعة : الرابعة ,  –الشؤن االسالمٌة واالوقاف والدعوة واالرشاد 

 .  1بعض االحادٌث فً زٌارة قبر النبً )صلى هللا علٌه وسلم ( , ج
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 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
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