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 .  كان اهلل تعالى له................  أبي عبد اهلل محمد بن عبد الحميد : من

 .وفقه اهلل ونفع به................. ........................... أخيه  :إلى 

 : بعدأما سالم عليكم، 

مشعل   ،، وتسرج سبيل السالكينهاكم فتوى للتقوى، تنير طريق المسرتشدين

وع   للمهتدين،  القدر  هدى  عظيم  إمام  يخربناها  الموحدين،  من  االتباع  ألهل  لم 

  ،إنه اإلمام الفذ   ،سخين، إمام تقى وعلم وورعجليل، وحرب من أحبار المسلمين الرا

شيخ اإلسالم  :  نادرة عصره وعصور تلته، المجتهد المجاهد  ،والنقادة الفهامة الفرد

   :حيث قال يف هذا الشان   -رحمه اهلل تعالى-  يميةابن ت 

 .ووجه بدعي، وجه شرعي :.. إن زيارة القبور على وجهين.»

سواء كان    : والدعاء له  ،لميتعلى ا   السالم   :فالزيارة الشرعية مقصودها

يسلمون عليهملسو هيلع هللا ىلص    ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي  ،أو غير نبي   ،ا نبي  
 (1)

  ،ويدعون له   
 

  ابن العالمة تلميذه عنه نقله كما –تعالى اهلل رحمه–بقوله  –رأخ موضلع يف–يفصلل هذا اإلجمال  (1)

يف بعض  –  يعني: شيخ اإلسالم -رحمه اهلل تعالى-قال    :(8)ص  «المنكي الصارم»  يف  الهادي عبد

 : (ملسو هيلع هللا ىلصمناسكه )باب زيارة قرب النبي 

فإذا دخل اسلتح  له    ،قبل الحج أو بعده فليقل ما تقدم  ملسو هيلع هللا ىلصإذا أشلر  على مدينة النبي  »

بسللللم هلل »  :فإذا دخل المسللللجلد بدأ برجلله اليمنى وقال –أحملد  اإلمام عليله نص–يغتسللللل   أن

ثم يأيت    ،«اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ،سلول اهلللى روالصلالة والسلالم ع

فيسلتقبل جدار   ملسو هيلع هللا ىلصثم يأيت قرب النبي   ،الروضلة بين القرب والمنرب اا فيصللي اا ويدعو بما شلاء
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منكس    ،بخشللوع وسللكون  ،ا كما لو ظهر يف حياتهويقف متباعد    ،وال يقبله  ،يمسللهالقرب وال 

السللالم عليك يا رسللول اهلل »ثم يقول:    ،به جاللة موقفها بقلالرأس غاض الطر  مسللتح للر  

السللللالم عليلك يلا سلللليلد   ،خلقله  نه متلالسللللالم عليلك يلا نبي اهلل وخير ،ورحملة اهلل وبركلاتله

  ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أنك رسوله   ،ئد الغّر المحجلينوقا   ،وخاتم النبيين  ،المرسلين

ودعور إلى سللبيل ربك بالحكمة   ،تكونصللحت ألم  ،أنك قد بلغت رسللاالر ربك شللهدأ

فجزاك اهلل أف للل ما جزى نبيو ورسللوال     ،وعبدر اهلل حتى آتاك اليقين  ،والموعظة الحسللنة

يغبطله بله  ،ا محمودا  اللذي وعلدتلهلهم مقلامل  تله الوسلللليللة والف لللليللة وابع له الآاللهم   ،عن أمتله

على إبراهيم إنك صللل على محمد وعلى آل محمد كما صللليت  اللهم    ،األولون واآلخرون

اللهم بلارك على محملد وعلى آل محملد كملا بلاركلت على إبراهيم وعلى آل    ،حميلد مجيلد

  ،نلا حوضلللله وأورد ،وتوفنلا على سللللنتله  ،اللهم احشللللرنلا يف زمرتله ،إبراهيم إنلك حميلد مجيلد

 .«واسقنا بكأسه مشربو رويو ال نظمأ بعده أبدا  

السالم    ،السالم عليك يا أبا بكر الصديق»ل:  فيقو –عنهما  اهلل رضي–أبا بكر وعمر  ثم يأيت  

ورحمة اهلل   ،وضلللجيعيه  ملسو هيلع هللا ىلصالسلللالم عليكما يا صلللاحبي رسلللول اهلل    ،عليك يا عمر الفاروق

سللالم عليكم بما صللربتم فنعم    ،اإلسللالم خيرا  جزاكما اهلل عن صللحبة نبيكما وعن   ،وبركاته

 .«عقبي الدار

 .هل باختصار يسيرا «أمكن إن ،وقبور الشهداء ،ال ويزور قبور أهل البقيعق

وعظيم أدبه مع    ،هذا  -رحمه اهلل تعالى-  إلى قول شليخ اإلسلالم  –تعالى  اهلل رحمك–  فانظر

  ،ف لو ظهر يف حيلاتله كملا يق ،بلاعلدا  يقف مت»  :وذللك يف قولله  ،بعلد موتله ملسو هيلع هللا ىلصوافر تقلديره لنبينلا  

 .«مستح را  بقلبه جاللة موقفه ،غاض الطر  ،بخشوع وسكون منكس الرأس

وصللللحبله   ملسو هيلع هللا ىلصأوليس فيهلا أهلل بيلت النبي    «ويزور قبور أهلل البقيع»  :قولله بعلد ذللكو

 الكرام األطهار؟ 

  أهل  سلللادةلبه ا  رميي  ،جاهل  صلللويف أولمتهوك متحير    فهل يصلللّح بعد هذا البيان قول      

 .الحوض والموعد ،نبيهم بيت آل يحبون ال أهنم وزورا   كذبو الحصلا السلف أتباع السنة
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 . ثم ينصرفون

 ولم يكن أحد منهم يقف عند قربه ليدعو لنفسه.  

 . إنه من البدع المحدثة  :ولهذا كره مالك وغيره ذلك، وقالوا 

   .ال يستقبل القرب  : وأراد الدعاء لنفسه ،سلم عليه إذا سلم الم   :ولهذا قال الفقهاء

القبلة  يستقبل  عليه  ،بل  السالم  وقت  يستقبل   :وتنازعوا  أو  القبلة  يستقبل  هل 

   ؟القرب 

 . يستقبل القبلة :فقال أبو حنيفة 

 . يستقبل القرب  :وقال مالك والشافعي وأحمد

   .«يعبد  االلهم ال تجعل قبري وثن  »:  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله

   . «اتخذوا قبري عيد  ت ال»  :ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله 

   . « يحذر ما فعلوا »   « لعن اهلل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » :  ملسو هيلع هللا ىلص   وقوله 

كا»:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله  من  قبلكم  إن  عن ن  أنهاكم  فإين  مساجد  القبور  يتخذون  كانوا 

   .«ذلك

وال يتمسح    ،من قبور األنبياء وغيرهم  اولهذا اتفق السلف على أنه ال يستلم قرب 

ألن هذه األمور كانت    ؛وال قصده للدعاء عنده أو به  ،وال يستح  الصالة عنده  ،به

 ..  .من أسباب الشرك وعبادة األوثان 

البدعية»   وهذه األمور ونحوها هي من وهي من جنس دين النصارى   «الزيارة 
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القرب  عند  دعاؤه  يستجاب  أن  الزائر  قصد  يكون  أن  وهو  يدع  ،والمشركين  أن  و  أو 

به   ، الميت منه  ،ويستغيث  وتفريج    ، ويطل   حاجاته  طل   يف  اهلل  على  به  يقسم  أو 

 . (31-30/ 27) «اوى شيخ اإلسالممجموع فت» انتهى من  «فهذه كلها من البدع ،كرباته

 م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصل اللهم وسل

 . والحمد هلل رب العالمين

 

 كتبه 

 ه الفقير إلى عون موال

 أبو عبد اهلل 

 محمد بن عبد الحميد بن محمد حسونة 
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