 ‐ 14287آداب زﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر
اﻟﺴﺆال
إذا أردت أن أزور ﻗﺒﺮ أﺑ ﻓﻤﺎذا أﻓﻌﻞ  ،ﻣﺎ ﻫ آداب زﻳﺎرة اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ  ،ﻫﻞ ﻫﻨﺎك أي أﻣﻮر ﺗﻨﺒﻐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
ﺗﺸﺮع زﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر ﻟﻼﺗﻌﺎظ ﺑﻬﺎ وﺗﺬﻛﺮ اﻵﺧﺮة  ،ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻻ ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻐﻀﺐ اﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ ، ﻛﺪﻋﺎء اﻟﻤﻘﺒﻮر
واﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ دون اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ، أو ﺗﺰﻛﻴﺘﻪ  ،واﻟﻘﻄﻊ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ  ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
واﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ زﻳﺎرة اﻟﻘﺒﻮر ﺷﻴﺌﺎن :
أ ‐ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﺰاﺋﺮ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻤﻮت واﻟﻤﻮﺗ ، وأن ﻣﺂﻟﻬﻢ إﻣﺎ إﻟ ﺟﻨﺔ وإﻣﺎ إﻟ ﻧﺎر  ،وﻫﻮ اﻟﻐﺮض اﻷول ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎرة .
ب ‐ ﻧﻔﻊ اﻟﻤﻴﺖ واﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻪ  ،واﻟﺪﻋﺎء واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻟﻪ  ،وﻫﻮ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻢ  ،وﻣﻦ اﻷدﻋﻴﺔ :
) اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻢ أﻫﻞ اﻟﺪﻳﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ،وإن ﺷﺎء اﻟﻪ ﺑﻢ ﻻﺣﻘﻮن  ،أﺳﺄل اﻟﻪ ﻟﻨﺎ وﻟﻢ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ( .
وﻳﺠﻮز رﻓﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻓ اﻟﺪﻋﺎء  .ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ  ) :ﺧﺮج رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ذات ﻟﻴﻠﺔ ،
ﻓﺄرﺳﻠﺖ ﺑﺮﻳﺮة ﻓ أﺛﺮه ﻟﺘﻨﻈﺮ أﻳﻦ ذﻫﺐ  ،ﻗﺎﻟﺖ  :ﻓﺴﻠﻚ ﻧﺤﻮ ﺑﻘﻴﻊ اﻟﻐﺮﻗﺪ  ،ﻓﻮﻗﻒ ﻓ أدﻧ اﻟﺒﻘﻴﻊ ﺛﻢ رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ  ،ﺛﻢ اﻧﺼﺮف ،
ﻓﺮﺟﻌﺖ إﻟ ﺑﺮﻳﺮة  ،ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻨ ، ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺄﻟﺘﻪ  ،ﻓﻘﻠﺖ  ،ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ أﻳﻦ ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ ؟ ﻗﺎل  ) :ﺑﻌﺜﺖ إﻟ أﻫﻞ اﻟﺒﻘﻴﻊ
ﻷﺻﻠ ﻋﻠﻴﻬﻢ ( .
وﻟﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻮر ﺣﻴﻦ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﺎ  ،ﺑﻞ اﻟﻌﺒﺔ  ،ﻟﻨﻬﻴﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﻼة إﻟ اﻟﻘﺒﻮر واﻟﺪﻋﺎء ﻣﺦ اﻟﺼﻼة
وﻟﺒﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﻠﻪ ﺣﻤﻬﺎ  ،وﻗﺪ ﻗﺎل ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ) :اﻟﺪﻋﺎء ﻫﻮ اﻟﻌﺒﺎدة (  ،ﺛﻢ ﻗﺮأ  ) :وﻗﺎل رﺑﻢ ادﻋﻮﻧ
أﺳﺘﺠﺐ ﻟﻢ ( .
وﻻ ﻳﻤﺸ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻮر اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓ ﻧﻌﻠﻴﻪ  .ﻓﻌﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل  :ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ) :ﻷن
أﻣﺸ ﻋﻠ ﺟﻤﺮة أو ﺳﻴﻒ  ،أو أﺧﺼﻒ ﻧﻌﻠ ﺑﺮﺟﻠ ، أﺣﺐ إﻟ ﻣﻦ أن أﻣﺸ ﻋﻠ ﻗﺒﺮ ﻣﺴﻠﻢ  ،وﻣﺎ أﺑﺎﻟ أوﺳﻂ اﻟﻘﺒﻮر ﻗﻀﻴﺖ
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ﺣﺎﺟﺘ أو وﺳﻂ اﻟﺴﻮق ( رواه اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ) . ( 1567
ﻧﺴﺄل اﻟﻪ اﻟﻌﻠ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﺮﺣﻢ ﻣﻮﺗﺎﻧﺎ وﻣﻮﺗ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ .
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