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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َفَحَثى َعَلْيِه , َوَأَتى اْلَقْبَر, َصلَّى َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن َأنَّ النَِّبيَّ ) َوَعْن َعاِمِر ْبِن َرِبيَعَة 

   .َرَواُه َالدَّاَرُقْطِنيُّ .(َوُهَو َقاِئٌم, َثَلاَث َحَثَياٍت

حديث عامر يف سنية الحثو على القرب ثالث حثيات، هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، يرويه الثقة عن 

الثقة إلى منتهاه، لكن هذا اإلسناد مع كون ظاهره الصحة إال أن األئمة كاإلمام الدارقطني واإلمام أبو 

 : عن األوزاعي، وهنا عندنا مشكلتناحاتم أعلوه، ألنه يرويه سلمة بن كلثوم 

 . أن سلمة موصوف بالوهم: األولى

أن األوزاعي من المكثرين، له أتباع وتالميذ سمعوا عنه، وهم ُكثر، فكيف يتفرد سلمة عنه هبذه : الثانية

السنة المهمة؟ فإذا جمعت بين الوهم المنسوب لسلمة، مع كثرة الرواة عن األوزاعي، تبين لك أن هذا 

سناد ال يص،، وأن سلمة وهم يف هذا الحديث وأااف هذه الكلمة، وهي مسللة الحثو على القرب ثالث اإل

 . مرات

 . وأعل الدارقطني زيادة حثو الرتاب ثالث مرات. إنه باطل: ولهذا قال اإلمام أبو حاتم عن هذا الحديث

 . سلمة هبذه السنة المهمة فإذن هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، لكنه معلول بما قلت لك من تفرد

الحثو هو رمي الرتاب، فهو يختص بالرتاب إذا ُرمي، فإذا رميت غير الرتاب ال يسمى  :فحثا عليه: قال

 . حثوًا، وإذا وصعت الرتاب واعًا فليضًا ال يسمى هبذا االسم

 : وهو مختلف فيه بين األئمة على قولين. حكم الحثو: وذكر المؤلف هذا الحديث لمسللة

: وهذا مروي عن بعض المالكية، بل إن اإلمام مالكًا يقول. أن هذا ال يستحب، بل هو جائز: القول األول

 . لم أسمع هبذا، ولم ينقله أحد من الثقات

 . وإلى هذا ذهب األئمة األربعة يف المشهور عنهم. أنه سنة: القول الثاين

 . لي بن أبي طالب وغيرهكع واستدلوا هبذا الحديث، وبلنه مروي عن أصحاب النبي 

 : لعدة أمور. أن الحثو ليس بسنة: الراج،

 . أن هذا الحديث ال يص،: األول
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خرج على عدد من الجنائز كما يف صري، السنة لم   ألن النبي. أن يف هذا الباب ال نكتفي باآلثار: الثاين

 ُينقل عنه أبدًا بإسناد صحي، أنه حثا على القرب ثالث مرات، ولو كانت هذه سنة مقصودة فعلها النبي 

لنُقلت لنا، ألن هذا شيء يتكرر، ثم الهمم تتحفز لنقل مثله، فعدم النقل هنا نقل للعدم، وعند شيخ 

فكذلك . الدواعي لفعل األمر ونقله، ولم ُينقل ولم ُيفعل، فالسنة فيه الرتك إذا توفرت: اإلسالم قاعدة

على اآلثار، على أن اآلثار بعضها صحي،، وبعضها غير  -الحقيقة–نقول يف مسللة الحثو، ال نكتفي 

صحي،، وبعضها ذكر الحثو بدون ثالث مرات، وبعضها ذكر الحثو ثالث مرات، لكن تظل قضية أنه حتى 

خرج على  إسناد صحي، عن الصحابة أهنم فعلوا هذا فيما أرى أن المسللة هذه فيها سنة، النبي لو ص، ب

ال بد أن ُينقل هذا نقل جيد، مثل هذا، إذا كان كل مرة يحثو ثالث مرات فال : جنائز كثيرة، بل إننا نقول

 ف لم ينقلوا مثل هذا؟ أشياء أدق من هذا يف الفضل، فكي شك أنه سيُنقل، وقد نقل لنا أصحاب النبي 

: ِإَذا َفَرَغ ِمْن َدْفِن اْلَميِِّت َوَقَف َعَلْيِه َوَقاَل َكاَن َرُسوُل َاللَِّه ): َقاَل َوَعْن ُعْثَماَن 

  .َوَصحََّحُه اْلَحاِكم, َرَواُه َأُبو َداُوَد .("َفِإنَُّه اْلآَن ُيْسَأُل, ِاْسَتْغِفُروا ِلَأِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التَّْثِبيَت"

هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، وهو كذلك، فإين ال أعلم له علة تمنع من تصحيحه، فهو صحي،، وهو 

 . حديث مهم

 : فوائد الحديث

  :أن ينبغي يف الدعاء للميت الرتكيز على مسألتني (1

 . مغفرة الذنوب: األولى

 . التثبيت: الثانية

وأقصد بالدعاء للميت بعد قربه مباشرة، بعد واعه يف القرب مباشرة، السنة دلت على أننا ينبغي أن نركز 

 . الدعاء له بالمغفرة، الدعاء له بالتثبيت: على هذين األمرين

إذا فرغ : ويف هذا الحديث قال .ينبغي أن يكون هذا الدعاء واإلنسان واقف على القرب، فال جيلسأنه  (2

 . صري، جداً . الميت وقف عليه من دفن

. طلب االستغفار للميت قبل هذا املوضع وهو االنتهاء من الدفن بدعة، أو على أقل تقدير ال يشرعأن  (3

طلب الدعاء له أثناء حمل الجنازة، قبل الصالة، بعد الصالة، بعد واعها يف المقربة للصالة عليها : فمثالً 
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طلب من أصحابه أن يدعوا له، فالطلب من الناس  ُينقل أن النبي مرة أخرى، يف جميع هذه الموااع لم 

 . أن يدعوا للميت يف هذه الموااع غير مشروع

أما أن تدعو له أنت فهذا أمر واسع، ليس فيه إشكال، لكن أن . الطلب من الناس أن تدعوا: الحظ أنا أقول

 . شرعتطلب من الناس أن يدعوا له هذا ظاهر حديث عثمان هذا أنه ال يُ 

 : وتقدم معنا أن الدعاء على ثالثة أقسام .السنة أن يقوم اإلنسان واقفًا عند القرب وال يرفع يديهأن  (4

 . قسم فيه التصري، برفع اليدين

 . وقسم فيه التصري، بعدم الرفع

 . وقسم مسكوت عنه

 : وأن هذا المسكوت عنه ينقسم إلى قسمين

 . فع لنُقلألنه لو ر. قسم الظاهر فيه عدم الرفع

 . فهذا األصل فيه الرفع، ألن األصل يف الدعاء الرفع. وقسم ال يظهر من الحديث أنه رفع أو لم يرفع

وهو واقف على القرب يرفع يديه  هنا، لو أنه كان النبي : من أمثلة القسم الذي يكون فيه الظاهر عدم الرفع

 . لنُقل أو لم ُينقل، لنُقل

هل يرفع؟ أو ال يرفع؟ وإن : الدعاء بين الخطبتين، هذا اإلنسان يرتدد فيه: ان فيهمن أمثلة الذي يرتدد اإلنس

يظل فيه احتمال،  -يف الواقع–كنت أنا أميل إلى أنه حتى هذا المواع لو كانوا رفعوا لنُقل لنا، لكنه 

بعض الناس يرفع، وبعض الناس ال يرفع، واألمر فيه واسع، ال : ولذلك الناس فيه ينقسمون إلى قسمين

 . ينبغي اإلنكار على من رفع وعلى من لم يرفع

ن طلب منا أن نسلل اهلل له الثبات، والثبات إنما يكو وذلك ألن النبي  .إثبات سؤال امليت يف القرب (5

للمسؤول، وظاهر األحاديث أن قدوم الملكين والسؤال يكون بعد انصراف الناس، ألنه جاء يف الحديث 

، فالظاهر أن (فإذا انصرفوا جاءه الملكان: )الصحي، أنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، ويف رواية مسلم

 . السؤال ال يكون إال بعد انصراف الناس
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ألن إجابة الميت لسؤال الملكين تكون . ان يف العلم كثرة االستغفارمن أسباب الفتح على اإلنسأن  (6

 . مسددة مع االستغفار له، فكذلك يف العلم

 . وإال لم ُيطلب منا أن ندعوا له .امليت ينتفع بدعاء واستغفار الناسأن  (7

, َكاُنوا َيْسَتِحبُّوَن ِإَذا ُسوَِّي َعَلى اْلَميِِّت َقْبُرُه): َوَعْن َضْمَرَة ْبِن َحِبيٍب َأَحِد التَّاِبِعنَي َقاَل

! َيا ُفَلاُن, َثَلاُث َمرَّاٍت. َلا ِإَلَه ِإلَّا َاللَُّه: ُقْل! َيا ُفَلاُن: َأْن ُيَقاَل ِعْنَد َقْبِرِه, َواْنَصَرَف َالنَّاُس َعْنُه

 . َرَواُه َسِعيُد ْبُن َمْنُصوٍر َمْوُقوًفا .( ُمَحمٌَّد  َوَنِبيِّ, َوِديِنَي اْلِإْسَلاُم, َربَِّي اللَُّه: ُقْل

 .َوِللطََّبَراِنيِّ َنْحُوُه ِمْن َحِديِث َأِبي ُأَماَمَة َمْرُفوًعا ُمَطوًَّلا

هذا الحديث اعيف، ألن امرة تابعي، فالحديث منقطع وال يص،، وأما حديث أبي أمامة فاألقرب أنه 

ن، وفيه رجل يسرق الحديث، وفيه إسماعيل بن عيا  يرويه عن غير مواوع، ألن يف إسناده مجهوال

أهل بلده، يف الحقيقة هذا الحديث ساقط جدًا، وهو إلى الواع أقرب، فإن لم يكن مواوعًا فهو اعيف 

 . جداً 

أن يطلب من حول القرب من الميت أن يتذكر ما خرج عليه من : والتلقين .حكم التلقني: مسللة الحديث

رسوله، وأن اإلسالم دينه، فهذا التلقين فيه  وهي شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن اهلل ربه، وأن النبي  الدنيا،

 : خالف

 . أنه مشروع مستحب: القول األول

 : أدلتهم

أن حديث امرة وحديث أبي أمامة، وإن كانت أحاديث اعيفة، إال أهنا يف فضائل األعمال، : األول

 . فيُستلنس هبا وُيعمل به

وهذا االستدالل غير صحي،، ألن العمل بالحديث الضعيف يف فضائل األعمال إنما يكون يف مسللة ذكر 

 . إال بحديث صحي،األجر المرتتب على العمل، أما إثبات أصل العمل فال يكون 

 . وفيهم من العلماء الصلحاء خلق كثير. أن التلقين عمل به أهل الشام: الثاين

الدليل أن أهل : فهم يقولون. لم يعمل هبذا إال أهل الشام: والجواب على هذا سهل، فقد قال اإلمام أحمد

ذه القضية دليل أنه قد يعم ويف الحقيقة يف ه. لم يعمل هبذا إال أهل الشام: واإلمام أحمد يقول. الشام



 أمحد اخلليل /د.أشرح بلوغ املرام لفضيلة الشيخ 

 ( 117)هذه المادة لم تراجع على الشيخـ  حفظه اهللـ  وقد كتبت كما هي في التسجيل         التسلسل العام للدروس  

5 

القول المرجوح يف أهل قطر مع وجود العلماء فيهم ويكون اعيفًا جدًا، فالشام بلد مليء بلهل العلم، 

ولو كان عمل أهل -ومع ذلك انتشر فيهم هذا القول يف فرتة من الفرتات، وهذا دليل أن قضية عمل الناس 

 . ستدالل اعيفةالشام ولو كان عمل أهل المدينة مرتبته يف اال

وهذا اختيار شيخ اإلسالم، يعترب أن هذا القول هو أعدل . أن التلقين جائز وليس بمستحب: القول الثاين

 . األقوال، ويرى أن هذا فيه جمع بين األدلة

 . وهو اختيار ابن القيم. أنه مكروه: القول الثالث

وال عن أحد من أصحابه أهنم كانوا يفعلون هذا، ولو كان  واستدل هؤالء بلنه لم ُينقل عن النبي 

 . مشروعًا لفعلوه ولنُقل

ومن خالل سياق الخالف ال نجد قواًل صحيحًا بالتحريم، حسب بحثي أنا، ربما يكون ناقصًا، لكن إن 

ى أن أقل كان أحد قال بالتحريم فال شك أنه محرم، وأنه غير مشروع، لكن إذا كانوا أجمعوا بال استثناء عل

فاإلنسان يسلم لهذا اإلجماع، ولكن أنا ال أظن أنه محل  -الذي هو اختيار شيخ اإلسالم–أحواله الجواز 

التحريم إن قيل به، ونحن أخذنا قاعدة : إجماع، لكن أنا بالتتبع وجدت ثالثة أقوال، المهم أن الراج،

ايق يف هذا الباب جدًا وجعله توقيفيًا، وأمر  أنه يف باب المقابر والجنائز وآليات القرب الشارع: مهمة جداً 

 .الناس بسد الذرائع فيه وعدم التوسع، وهذا كله يدل على أن هذا فعل ال يجوز وهو محدث

َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر ) َقاَل َرُسوُل َاللَِّه : َقاَل َوَعْن ُبَرْيَدَة ْبِن اْلَحِصيِب اْلَأْسَلِميِّ 

 . َرَواُه ُمْسِلم .(َفُزوُروَها

  .)َفِإنََّها ُتَذكُِّر اْلآِخَرَة (: َزاَد َالتِّْرِمِذيُّ

  .(َوُتَزهُِّد ِفي الدُّْنَيا): َزاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد

إن –الصحة، وكذلك زيادة الرتمذي هو صححها، وهي صحيحة  -إن شاء اهلل–هذا الحديث ظاهر إسناده 

 . -شاء اهلل

أما الزيادة التي يف حديث ابن مسعود التي رواها ابن ماجة فهذه الزيادة فيها اعف، لكن هذا الضعف 

 . شرعينجرب باألحاديث األخرى، منها حديث بريدة هذا الذي معنا، ويف الجملة هذا المعنى محفوظ يف ال

 . القصد :لغة: الزيارة
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 . هي قصد المزور بغرض إكرامه واالستئناس به :اصطالحًا

 : فوائد احلديث

واالستحباب محل إجماع، لكن الظاهرية ذهبوا إلى  .استحباب زيارة القبور بالنسبة للرجال (1

 . قابر سنةوالجمهور رأوا أن زيارة الم. يجب أن يزور المقربة مرة يف العمر: الوجوب، وقالوا

  :الشارع إمنا أمر بزيارة القبور لتحقيق أغراض شرعيةأن  (2

 . ما أشار إليه يف حديث مسلم أهنا تزهد يف الدنيا: الغرض األول

 . أهنا تذكر باآلخرة: الغرض الثاين

 . الدعاء للميت: الغرض الثالث

، والسلف كانوا ال يمر عليهم أسبوع إال وقد زاروا -يف الواقع–وزيارة القبور من أعظم أنواع عالج القلب 

 : كثرة تذكر الموت، وزيارة المقابر، ألنه يصل، من هذا أمران: المقربة، وهناك قضيتان مصلحتان للقلب

 . خروج محبة الدنيا من القلب: األول

 . اإلقبال على اآلخرة واالستعداد لها: الثاين

 القلب أفل، صاحبه بشكل واا،، فلنا أوصي نفسي وإخواين بكثرة ذكر وهذان األمران إذا وقعا يف

 . الموت، مفيد جدًا للقلب أكثر مما تتصوروا، والثاين زيارة المقابر

  :ما ذكره شيخ اإلسالم أن زيارة القبور يف الشرع تنقسم إىل قسمني (3

 . السابقة الثالثة وهي التي تكون لتحقيق األغراض الشرعية. زيارة شرعية: القسم األول

وهي التي تكون ألغراض غير مشروعة، مثل دعاء اهلل عند القرب، وهو . زيارة شركية أو بدعية: القسم الثاين

من وسائل الشرك، أو دعاء القرب، وهو أعظم، وهو من الشرك، ويف الجملة زيارة المقابر لغير األغراض 

 . المشروعة محصورة، فما عداها يكون غير مشروع الثالثة زيارة غير مشروعة، بدون تفصيل، فالزيارة

وذلك ألهنم كانوا حديثي عهد بالشرك والتعلق . زيارة القبور كانت ممنوعة يف أول اإلسالمأن  (4

باألموات، فحسم الشارع هذا الباب وهنى عن زيارة القبور، وهذا يؤكد بواوح القاعدة السابقة أن 

لقبور، وهي التضييق وعدم التوسع، وأال نفعل فيها أكثر مما جاء يف الشارع له نظرة خاصة فيما يتعلق با

السنة الصحيحة، تصور أن زيارة المقابر كان منهيًا عنها يف أول اإلسالم، جميع الناس منهيون عن زيارة 
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 المقابر، بما فيهم الصحابة كبارًا وصغارًا، الشارع يف قضية المقابر وأنا تحدثت معكم عن هذا، وأنه حتى

يف وقتنا المعاصر أي انفتاح ولو بسيط يف المقابر يتطور، طبيعة المقابر قابلة للتطوير، لذلك يجب على 

 . طالب العلم أن يحرص على تعليم الناس أن هذه األمور ال يسوغ فيها التوسع يف أي مجال

رأته  ت النبي ويدل عليه حديث عائشة أن خرجت وتبع .املستحب لزائر املقابر أن يبقى قائمًاأن  (5

قائمًا قيامًا طويالً ورفع يديه ثالث مرات، إذا أخذت هذا الحديث مع الحديث السابق عرفت أن الشارع 

وهذا . له تشوف لبقاء اإلنسان قائمًا، واستحباب بقاء اإلنسان قائمًا أثناء زيارة القبور مذهب الجمهور

 . القول األول

إن شاء قائمًا، وإن شاء جالسًا، وهذا أمر . س ليس فيها استحبابأن مسللة القيام والجلو: القول الثاين

 . ليس له عالقة باالستحباب

 . أن القيام هو السنة، وأنه أدعى لتعظيم الموقف والستحضار الدعاء إلخ: -واهلل أعلم–الراج، 

ألن زيارة القبور يف األصل مستحبة، ومنع منها . أن فيه دلياًل واضحًا قويًا لقاعدة سد الذرائع (6

الشارع يف أول اإلسالم سدًا للذريعة، وهذه فكرة سد الذرائع، هو أن نليت بشيء مباح أو مستحب ونمنعه 

 . لئال يؤدي إلى مفسدة، وإذا كان الشارع يمنع أحيانًا المستحب فهذا تلكيد وتقوية لمبدأ سد الذرائع

: ويؤيد قول الجمهور رواية النسائي. ومختلف فيها بين الجمهور والظاهرية .الزيارة مستحبةأن  (7

 (. فمن أراد أن يزورها فليزرها)

ألنه هنى أواًل ثم نسخ هذا النهي إلى االستحباب عند الجمهور والوجوب . جواز النسخ يف الشرع (8

 . عند الظاهرية

 .  َوَصحََّحُه اْبُن ِحبَّاَن، َأْخَرَجُه َالتِّْرِمِذيُّ .(َلَعَن َزاِئَراِت اْلُقُبوِر َأنَّ َرُسوَل َاللَِّه ) َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة 

هل االستحباب يشمل الذكور واإلناث؟ : هذا الحديث ذكره المؤلف يف إثر الحديث السابق ليبين مسللة

 أو الرجل والمرأة؟ أو يقتصر على الرجل؟ 

هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه لعن زائرت القبور، فهو يشير إلى مسللة تخصيص االستحباب 

 . بالرجل

 . حديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس، وحديث حسان: ويف هذا الباب ثالثة أحاديث
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 (. زوارات)و( زائرات: )حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رويا بلفظ

 . فقط (زوارات: )وحديث حسان روي بلفظ

، وهذا الحديث من حيث األصل صحي،، (زوارات)فعندنا يف الباب ثالثة أحاديث، فاللفظ األكثر اآلن 

أن لفظ  -واهلل أعلم–؟ أو ال؟ األقرب (زائرات: )هل تص، رواية: والشيء المهم الذي نحتاجه اآلن

 : صحي،، ألمور( زائرات)

 . أن هذا اللفظ جاء عن أكثر من صحابي، فالمخرج مختلف: األول

إن : وهذه الطرق تخلوا من كذاب أو اعيف جدًا، وشيخ اإلسالم يقول. أنه جاء بلكثر من طريق: الثاين

وهذا صحي،، ألنه . اللفظ إذا جاء عن أكثر من صحابي بلسانيد تخلو من كذابين فمثله حجة بال ريب

، أو (لعن اهلل زائرات: )قال هذا حديث واحد، إما أن النبي : حديث له أصل، فإن قيلُيشعرك بلن هذا ال

هذه القاعدة صحيحة مفيدة إذا كان المخرج واحدًا، لكن ما دام الحديث مرويًا : نقول(. زوارات: )قال

أن النبي  عن ثالثة من الصحابة وعن كل واحد من الصحابة طرق متعددة فهذا ُيحدث يف النفس ظنًا غالبًا

 فهذا ما يتعلق بالقسم األول من مقدمات دراسة حكم (زائرات: )، وتارة قال(زوارات: )تارة قال ،

 . زيارة المقابر للنساء

 : ثابت وصحي،، لكنه ُابط بوجهين( زوارات: )لفظ: المبحث الثاين

كون المقصود كثرة وهو جمع زائرة، يعني ذوات الزيارة، وعلى هذا الضبط ال ي(: ُزّوارات: )األول

 . والمبالغة يف الزيارة

 . كثيرات الزيارة -بواوح–وهذا يقصد فيه (: َزّوارات: )الثاين

 : على أقوال -رحمهم اهلل–وهذه المسللة اختلف فيها العلماء 

والظاهر . زيارة المرأة للمقابر جائزة: وبعض الفقهاء يقول. أن زيارة المرأة للمقابر جائزة: القول األول

هنم يقصدون مستحبة، ألهنم يستدلون بلحاديث تدل على االستحباب، وبعضهم يصرح باالستحباب، أ

 . جائزة: لكن غالبهم يقول

 : أدلتهم
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ما أقول لهم يا رسول اهلل إذا ... خرج يف ليلة وتبعته على عائشة أن النبي : ما جاء يف حديث مسلم: األول

 .هذا دليل على المشروعية: فقالوا(: ...ليقو: )فقال. علمني ماذا أقول: أو. زرهتم؟

 . أن عائشة راي اهلل عنها زارت قرب أخيها عبد الرحمن: الثاين

إنما : )مر على امرأة وهي جالسة عند قرب قريب لها حينما قال لها ما ثبت يف الصحي، أن النبي : الثالث

 (. الصبر عند الصدمة األولى

 . وهذا يشمل المرأة والرجل(. عن زيارة القبور فزوروهاكنتم نهيتكم : )عموم حديث: الرابع

ألن . تشمل المرأة والرجل –( فإنها تذكركم اآلخرة) –أن التعليالت الموجودة يف النصوص : الخامس

 . المرأة بحاجة ألن تتذكر اآلخرة

ألحاديث فيها قوة، وبغض النظر عن الدخول يف مناقشات تفصيلية لهذه ا -كما ترون–وهذه خمسة أدلة 

أن يعلمها كان لنشر العلم ال للزيارة، وأن  وأهنا زارت قرب أخيها عبد الرحمن مرورًا، وأن طلبها النبي 

كما يف الصحي،، فهناك مناقشات لهذه ( اهلل ياتق: )أنكر عليها وقال المرأة التي مر عليها النبي 

دلة فيها داللة قوية، لكن من الصعوبة بمكان أن هذه األ: األحاديث، لكن أنا أريد أن أعلق على هذه األدلة

وهذا القول . دفع االحتمال عنها، فهي تحتمل، فيها عدة احتماالت، ليست صريحة جدًا يف المقصود

 .األول

. وهؤالء استدلوا بحديث أبي هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت. أن زيارة المقابر محرمة: القول الثاين

 . اللعن يقتضي الطرد واإلبعادلعن، و إن النبي : وقالوا

نُهينا عن اتباع الجنائز ولم : وهؤالء استدلوا بحديث أم عطية. أن زيارة المرأة للقرب مكروهة: القول الثالث

 . اتباع الجنائز من جنس زيارة القبور: وقالوا. ُيعزم علينا

أن زيارة المرأة للقرب إن ترتب عليها محظور من كثرة الزيارة، أو كثرة الخروج وتضييع حق : القول الرابع

وهذا مذهب القرطبي والشوكاين، . الزوج، أو العويل والنياحة والبكاء، فإهنا محرمة، وإال فإهنا جائزة

رتم أنتم يا أصحاب القول بالجواز، نحن نجمع بين األقوال واألدلة، هذه األدلة التي ذك: وهؤالء يقولون

 . واألدلة التي تنهى نجمع بينها هبذا التفصيل



 أمحد اخلليل /د.أشرح بلوغ املرام لفضيلة الشيخ 

 ( 117)هذه المادة لم تراجع على الشيخـ  حفظه اهللـ  وقد كتبت كما هي في التسجيل         التسلسل العام للدروس  

11 

الحقيقة : نقول. الجماهير يذهبون للجواز: وهذه األقوال من حيث القائلين متكافئة، بعض الناس يقول

رون بعض الشافعية وبعض الحنابلة ذهبوا إلى هذا، والشافعية والحنابلة يف المذهب ي. أهنا متكافئة

الكراهة، وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة يرون التحريم، وبعض الشافعية وبعض 

وال نستطيع أن . الجمهور: الحنابلة يرون الجواز، يعني من حيث القائلين متقاربة، ال نستطيع أن نقول

 . أغلب أهل العلم على الجواز: نقول

 . وشيخ اإلسالم وابن القيم يرون التحريم

 : ، ألسبابزيارة المرأة للمقابر ال تجوزأن : -فيما يبدو، واهلل أعلم–الراج، 

ما (. لعن اهلل زائرت القبور: )قال إن النبي : أننا ما زلنا نصح، حديث أبي هريرة، ونقول: السبب األول

 . دمنا نصح، هذا اللفظ فال بد من األخذ به، وهو لعن، لعن الزائرة مطلقًا

أن حديث أم عطية الذي لم يختلف الناس يف األخذ بمفهومه إما تحريمًا أو كراهة، وهي : السبب الثاين

تشييع الجنازة دليل على أن الشارع ال يحب من المرأة أن تحضر هذه األماكن، إذا كان هناها أن تشيع 

 . الجنائز فكيف بالزيارة؟

ابه الشارع، والمرأة بطبيعتها كثيرة ما تقدم من قضية أن ما يتعلق بالقبور أمر حسم ب: السبب الثالث

 . الضعف والبكاء

ويؤيد هذا القول أن أهل العلم أجمعوا بال خالف أن المرأة إذا علمت من نفسها عدم الصرب ال يجوز لها 

 . أن تزور القرب، وهذا المعنى لم يذكروه يف الرجل

يها قوي، وأن الراج، التحريم، المسللة الخالف ف: المهم أن مجموع هذا يدل على التحريم، لكن نقول

هذا جيد، وفيه جمع بين األدلة، . اختيار القرطبي والشوكاين -وهو يف الحقيقة فيه وجاهة–يليه يف القوة 

 . وفيه حسم للباب، وأنه إذا ُعرف منها كذا ُتمنع، وإذا لم ُيعرف، وأهنا ستنتع وتتعظ أنه ُيسم، لها

 : فوائد الحديث

ولكن الصحابة  .عائشة رضي اهلل عنها وأرضاها كان ترى جواز زيارة املرأة للقربظواهر النصوص أن  (1

إن هذه المسللة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، لكن بطبيعة الحال : أنكروا عليها، فربما نقول
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م أجاز اآلثار يف هذا الباب ال تفيد كثيرًا، لوجود وفرة من النصوص، وإذا كان بعض الصحابة كره وبعضه

 . نرجع للنصوص، وهي وفيرة يف هذا الباب

وعلى هذا الرتجي، تكون من الكبائر، وعلى هذا الرتجي، مطلقًا، سواء ظنت أهنا يحصل منها محظور 

 . شرعي أم ال

َأْخَرَجُه َأُبو  .(َواْلُمْسَتِمَعَة, َالنَّاِئَحَة  َلَعَن َرُسوُل اللَِّه ): َقاَل  َوَعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ 

 .  َداُوَد 

 . هذا الحديث حديث مسلسل بالضعفاء، فهو حديث ال يص، مطلقًا

نسلل اهلل العافية . هو الطرد واإلبعاد من رحمة اهلل -كما تعلمون–اللعن  :لعن رسول اهلل : قال

 . والسالمة، وهو من أعظم العقوبات

النياحة هي رفع الصوت بالندب وتعداد محاسن الميت والتحسر عليه، وقد يكون معه بكاء،  :النائحة: قال

 . وقد ال يكون، هذه مظاهر النياحة

 . وهي من تتقصد وتحضر لالستماع :والمستمعة: قال

 : فوائد احلديث

تحريم وهذا مجمع عليه، وجاءت األحاديث الكثيرة الصحيحة يف  .النياحة من كبائر الذنوبأن  (1

وترك حديث أبي مالك األشعري وهو يف مسلم ربما  -فيما يبدو–النياحة، والمؤلف ذكر هذا الحديث 

النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت جاءت يوم القيامة : )، وحديث أبي مالك األشعري(المستمعة: )لزيادة

يف –هذا؟ أم اللعن؟ كالهما فيه تقارب، لكن : ، وأيهما أشد(وعليها سربال من قطران ودرع من جرب

أن اللعن أمر مقلق للنفس لما يبعد اإلنسان عن رحمة اهلل يبقى هالكًا ال محالة، لكن أن يعاقب  -الحقيقة

بعقوبة جزئية ربما ينجو، لكن الظاهر أن الحافظ ابن حجر لم يذكر هذا ألجل اللعن، وإنما ألجل 

، ثم هذا لو  ذكر حديث أبي مالك لكان أفضل، ألنه ص، عن النبي  -الحقيقة-المستمعة، لكن 

 . الحديث غير قابل للتحسين، فلو ذكر هذا الحديث لكان أولى
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، ولهذا إذا وجد 1(وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ: )، ولقوله(والمستمعة: )لقوله .حتريم االستماع (2

 مكان فيه منكر مثل الموسيقى أو النياحة فإنه من الخطورة بمكان أن ينسى فينساق إلى اإلنسان مضطرًا يف

االستماع، يعني جلس مكرهًا، فيجب أال يستمع، يجب أن يجاهد نفسه أال يستمع، فإنه إذا ركنت نفسه 

 . لالستماع دخل يف المعصية، وهذا قد يغفل عنه بعض الناس

: ومن هنا نلخذ قاعدة .تمل على التسخط وعدم الرضا وجتديد األحزانعلة حتريم النياحة أنه يشأن  (3

، أي شيء، أي عمل يف الشرع يؤدي إىل عدم الرضا مبا قسم اهلل أو جتديد احلزن فإن الشارع ينهى عنه

حكاية القصائد والقصص والصور عند من يقول بجواز الصور الفوتوغرافية، كل شيء يجدد الحزن 

ألن الشارع إنما هنى عن النياحة لهذا . إنه من الكبائر: ويدعو إلى السخط فإنه محرم وال يجوز، وقد نقول

 . يجلب لنفسه ما يجدد األحزانالمعنى، ال يريد الشارع من المسلم أن يتسخط من أقدار اهلل، وال أن 

  .ُمتََّفٌق َعَلْيه .(َأْن َلا َنُنوَح َأَخَذ َعَلْيَنا َرُسوُل َاللَِّه ): َوَعْن ُأمِّ َعِطيََّة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْت

 . هذا الحديث تقدم معنا، ما يتعلق بمعنى النياحة وأنه محرم

 : فوائد الحديث

  .خص النساء بهذا احلكم لكثرة وقوع هذا األمر فيهن النيب أن  (1

 فالنبي  .من هدي الشارع االهتمام ببعض األحكام اجلزئية ولو يف سياق الكالم على الكلياتأن  (2

يلخذ عليهن أال ينحن متى؟ أثناء البيعة، والبيعة معناها أهنا تبايعه على أنه رسول اهلل وأنه الخليفة، أثناء 

هذا الحكم، هذا يدل على أن الشارع قد يذكر بعض األحكام الجزئية ويهتم هبا وإن كان يف  البيعة يذكر

سياق أمر مهم، تقدم معنا أن عمر بن الخطاب وهو يف سياق الموت كان ينبه إلى قضية اإلسبال، وتقدم 

ل والثوم معنا أن عمر بن الخطاب يف آخر خطبة خطبها مات بعدها بسبعة أيام تحدث عن حكم أكل البص

لمن أراد الذهاب للمسجد، مع أنه تحدث عن أمور مهمة، تحدث عن أمراء األمصار وماذا عليهم؟ 

وتحدث عن الخالفة وما ستؤول إليه، مع هذه المواوعات المهمة يتحدث عن حكم من أكل البصل 

. ألمور البسيطة بعد ذلكهذه ا: لو أن إنسانًا صنع هذا اليوم لكان ُيالم ويقال له: والثوم، وأنا قلت مراراً 

 . لكن الصحابة كانوا يلخذون الشرع كامالً 

                                                           
 
 .2: المائدة 



 أمحد اخلليل /د.أشرح بلوغ املرام لفضيلة الشيخ 

 ( 117)هذه المادة لم تراجع على الشيخـ  حفظه اهللـ  وقد كتبت كما هي في التسجيل         التسلسل العام للدروس  

13 

 . ُمتََّفٌق َعَلْيِه .(َاْلَميُِّت ُيَعذَُّب ِفي َقْبِرِه ِبَما ِنيَح َعَلْيِه): َقاَل َعِن َالنَِّبيِّ  َوَعْن ُعَمَر 

   .َنْحُوُه َعِن اْلُمِغرَيِة ْبِن ُشْعَبَة: َوَلُهَما

هذا حديث عمر أن الميت ُيعذب بما ني، عليه، هذا المعنى ثابت يف السنة بال شك، الحديث يف 

 : الصحيحين، وجاء عن أكثر من صحابي، وال إشكال فيه، لكن اختلفوا اختالفًا كثيرًا يف معناه على أقوال

أهله فإنه يعذب يف قربه، وأن الميت إذا ني، عليه من قِبل . أن معنى هذا الحديث على ظاهره: القول األول

 . وهذا هو الظاهر يف المنقول عن عمر وابنه، يرون هذا الرأي

لم يقل شيئًا من ذلك، وهذا مذهب أبي  بمعنى توهيم الراوي، وأن النبي . رد هذا الحديث: القول الثاين

 . هريرة، يرى رد هذا الحديث جملة وتفصيالً، وأنه خطل ووهم

وهذا مذهب عائشة راي اهلل عنها، فإهنا كانت ترى أن ابن عمر وهم . ص بالكافرأن هذا خا: القول الثالث

فسمع جزء الحديث وترك جزأه اآلخر، وأن كامل هذا الحديث فيه إطالق هذا الحكم على جنازة 

 . يهودي

مذهب  وهذا. أن معنى هذا الحديث أن اإلنسان ُيعذب بما ُيمدح عليه يف أهله ألنه لم يقم به: القول الرابع

ابن حزم، وابن حزم يقصد أن اإلنسان إذا كان غنيًا شجاعًا وواع الشجاعة والغنى يف غير مواعها فإنه 

يف الوقت الذي يمدحه أهله به يف القرب ُيعذب على هذه الصفات ألنه قصر فيها، يعني يعذب بنفس ما 

هم : ظاهريًا، يعني يقول ُيمدح به من أهله، يعني فقط مجانسة، وابن حزم ظاهري، لكن هنا لم يكن

يندبونه بلنه شجاع وكريم، وهو يف القرب يعذب بسبب شجاعته، ألنه لم يضعها يف سبيل اهلل، وبسبب كرمه 

 . فهذا الحقيقة خروج عنه. ألنه أنفق ماله يف غير مرااة اهلل

 . أن معنى العذاب هنا التللم: القول الخامس

 : أدلتهم

وإذا عرف عنهم أهنم أصيبوا بالجزع . ن الميت يعرف أحوال أهله بعد موتهأنه ص، عن أبي هريرة أ: األول

 . فإنه يحزن
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السفر قطعة من : )كقول النبي . أنه ثبت يف السنة إطالق العذاب على ما ال يقابل المعصية: الثاين

لتللم ، والعذاب الذي يف السفر ليس يف مقابل معصية، فهو إذن ليس العذاب الشرعي، وإنما ا(العذاب

 .والحزن مقابل شيء

وهي أن هذا : القول األخير، ألن قاعدة الشرع أنه ال تزر وازرة وزر أخرى، وهناك أقوال أخرى: الراج،

فيمن اعتاد أهله أهنم ينحن ولم ينههم قبل موته، وقول آخر أن هذا فيمن أوصى، لكن هذه تحجيم وتقييد 

 . للنص

 . لكن هذا أحسن األقوال

ا شيئًا مهمًا، اآلن إذا ثبت أن هذا هو القول الراج،، فقد تليت بعض النصوص فيها وقد نلخذ من هذ

مصطلحات شرعية ال يقصد منها المصطل، الشرعي المتبادر للذهن المعروف شرعًا، اآلن العذاب يف 

الشرع هو العقوبة الجسدية مقابل الذنب، هذا هو، هنا لم نحمله على هذا المعنى، وإنما حملناه على 

ممكن نستخدم هذا يف حديث ابن عمر، وهو : التلذي النفسي، ويؤيده حديث السفر، إذا ثبت هذا نقول

، وهذا الحديث من أقوى ما يستدل به الذين يقولون بوقوع طالق الحائض، (مره فليراجعها: )قوله

ها عن هذا المراجعة يف الشرع تعني عودة المرأة إلى عصمة الزوج، وأنه ال يصل، أن نخرج: ويقولون

فالشارع قد يستخدم لفظًا له معنى ثابت يف الشرع لكن يف . لهذا نظائر مثل هذه المسللة: نقول. السياق

معنى آخر، والذي يجعلنا ننتقل عن المعنى المشهور أو المعروف شرعًا وجود أدلة أخرى، هنا هذه 

من عمل عمالً ليس عليه : )، وهناك مثل2(رَىوَال تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ: )األدلة مثل حديث السفر، ومثل

، فهذه تفيدنا كثيرًا يف دفع ذاك الدليل الذي هو أقوى أدلة القائلين بالوقوع، والجواب عنه فيه (أمرنا فهو رد

 .صعوبة الحقيقة، لكن ممكن نجيب عنه بمثل هذا األمر

 . واهلل أعلم
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