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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

لكل النسـاء   ... أود أن أبدأ حديثى إليكم بأمر هام ىف العزاء عند الوفاة أو املصاب              
 ولكن ليظهرن ااملة ألهل املتوىف      ،فأنا أعلم أنه مايزال بعض النسوة يذهنب للعزاء ال ليعزين         

 وجيـاملن   !!؟وهل هذا ىف شـرع اهللا     ، وماشابه ذلك،    بالصياح واألصوات اخلارجة واللطم   
 فإذا كانت صاحبة املصاب صابرة وراضية       ، فيفعلن ويقلن ما ال يرضى اهللا      ،زوجة املتوىف مثالً  

ن كن األغراب   إ ف !! ليست مكلومة أو ثكلى    اختاف أن يقلن أ   ! بأمر اهللا ورأن يفعلن ذلك    
عنـدما   ال ترد على احلرمي    وأ إما ذلك    –ها حىت تفعل املنكرات     ءن ورا ليظلف! !يفعلن ذلك 

ـ  ملرها و املفروض أننا نذهب إليها لكـى نصـب       !! وهل ذلك ىف شرع اهللا؟    !! صحنت  بذهن
وجلَّغضب اهللا لنجعلها ت ذه الطريقة ممنوع شرعاً– عز فالعزاء .  

 :تقول هلـا  وجتلس ملدة دقيقتني    من   و ، أو درس علم   ،نآولكن إذا كان هناك قراءة قر     
 والربكـة ىف    ،سـتغفرى اهللا  اذكرى اهللا و  او ،صربى وجتلدى ا و ،م اهللا أجرك   أو عظَّ  ،البقاء هللا 
 وهكذا  اً؟ ترك كم فدان    وفالن؟  فالن أين؟  والدمن األ ن عنده كم    ليسأللكن يذهنب   . األوالد

 ، وفالنة حدث هلـا    ، ويقلن فالن حدث له     البعض  وجيلسن مع بعضهن   ،جيلسن جللب األخبار  
  !! ملعرفة أخبار البلدهنوجيتمعن مع بعض

نالعـزاء   ونن ويقـدم  آ يسمعون القر   ..فعل الرجال يفعل كما   تذهب للواجب   ت م 
 ،قارئ صوان وال    ن حنضر هل  ال و – فاملفروض لو ذهب احلرمي يكون ذه الكيفية         – نصرفوي

وِإذَا قُِرىَء الْقُـرآنُ     { : اهللا تعاىل  قال..  هناك تسجيل وشريط قرآن ويستمعن        إذا كان  لكن
 واْ لَهِمعتواْ فَاسأَنِصتذا كانـت هـى تعبانـة أو        إ و – يسمعن القرآن     ،) األعراف -٢٠٤  (}  و

 ىف هـذا الوضـع      - وترضى بأمر اهللا     )ليه راجعون إإنا هللا وإنا    ( : يصربوا ويلقنوا  متضايقة
 .يكون العزاء ال شىء فيه
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 .بعض القريبات يقلن الزم تفعل كذا وكذا: مداخلة 

ما جيب  تقول  ف !!امعهشريكة   ألا لو سكتت تكون      ،م أن هذا حرا   : هلا جيب أن تقول  
 ن ألا لو جلست أصبحت شريكة معه      ، الكالم تسحب نفسها ومتشى    نمل يسمع ، وإذا   عليها

  .ن وسكت بذلك أكون مثلهن وأنا معهاً يعملن منكرنهتي رأ–ىف هذا العمل 

 ، صفتها كذا  جلست مع واحدة وهى تقول فالنة     إذا  : وهناك شىء أخر نقع فيه مجيعاً     
السامع واملغتاب شريكان   ( : قال صلى اهللا عليه وسلم     النىب ، وأنا أمسع فقط ومل أتكلم     ،ونعتها كذا 

شريكة ن بذلك أصبحت    وسكت أك أجلس و ، أما أن أ   ولكن أقول هلا عيب وحرام    . )ىف اإلمث 
 .معها ىف اجلرمية

 ،ع ليس كـذلك   الشر ، أن هذا خمالف لشرع اهللا     :فنحن أيضاً ىف هذه األوضاع نقول     
ـ  .  هذا الكالم ممنوع ىف شرع اهللا      ، وال أحد يأتى بتراب أو يتمرغ فيه       ،ال أحد يلطم   نلو أ 

 وأقوم لكـى ال أجلـس       ،أحدأن يدرى   سحب دون   نأ نوإن مل يسمع  ،   الكالم أجلس  نمسع
 .ن فيرتل غضب اهللا على معه،نمعه

 مشروعية زيارة القبور للنساء؟: ؤالس

، األربعنيخلامس عشر، و  او ، اخلميس الكبري  – اآلنًالذى يفعلنه   زيارة القبور بالنظام    
 ، والزم يعملن حتية عند دخـول املقـابر        ، سيدة مع بعضهن   ذهب النساء أكثر من مخسني    تو

أو اخلامس عشـر،    اإلسالم ليس فيه    . ه اإلسالم نهى ع  ن  هذا وضع  –صراخ وعويل   تهن  وحتي
 ولكن ىف وقـت  ،يس هناك مانع أن تزور النساء املقابر     ل:  قال صلى اهللا عليه وسلم   النىب  ،  األربعني
 وعندما تكـون ىف     ، وتلبس زى اإلسالم   - حمتشمةوهى   وتذهب   ،لليىف ال   ال تذهنب  ،النهار

 .عز وجلّ املقابر ال تفعل شيئاً يغضب اهللا
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 وبعد  –املقابر كلها   أهل  السالم على   ،   السالم عليكم دار قوم مؤمنني     –تلقى السالم   
 والتمرغ علـى    ، احلرام هو اللطم   – والدموع ليست حرام     –ب لقرب أبيها أو أمها      ذلك تذه 
 لكن تلقى السالم على أهل      – املالبس    وشق راخ أو الص  ، أو حتثو التراب على نفسها     ،األرض

 ، أبوهـا  : وتذهب إىل قرب املتوىف عنها     ،)السالم عليكم دار قوم مؤمنني     (:املقابر كلهم وتقول  
وبعد ذلك   . السالم عليك يا أمى    ،أىب السالم عليك يا     –تلقى عليه السالم     و – زوجها   ،أمها

 وتكـون   ا له هبِه وت - إذا كانت حتفظها     –إحدى عشر مرة    ) قل هو اهللا أحد   ( و ،تقرأ الفاحتة 
 .بذلك عملت ما عليها

ألوالد والبنـات   الكُتاب ونعطى   إىل ا  نأتى   ، الرمحة سهلة جداً   ،له رمحة رج  خنأن   نريد
  .. كحكـة   .. أعطى لكل واحد عشرة قـروش      ،ذين حيفظون القرآن ما جادت به أنفسنا      ال

. نو والفاحتة من هؤالء مقبولة ألم طاهر      ،جعلهم يقرأون الفاحتة على روح املتوىف     أ و ،برتقالة
 ويعلـف ـا     ، ومن هذه  ،يأخذ من هذه   ...  تعطوا للرجل الذى ىف املقابر     الىتلكن الرمحة   

 . املواشى ألا كثرية
 هؤالء  ، نعطيها لألوالد الذين حيفظون القرآن     ،ةفعاىف حاجة ن  تذهب    أن لكن حنن نريد  

 مل يفعلـوا    ، والفاحتة منهم مقبولة على الفور ألن قلوم طاهرة        ، وسيقرأون الفاحتة  ،هم األوىل 
 الرمحة عملنا   –ىف البلدة   زع حنن    أو نو  .نا يستجيب هلم   يقولونه رب  ما وكل   ، وال معاصى  اًذنوب

ىف ه  يلإلفها ىف ورقة ونرسلها     غ ون ، أو أربعة أفراد     ... بعدد ثالثة أفراد   ،نرسلها لفقري ىف بيته   
 وهذه هى الرمحـة     ،الزم نلغى هذا األمر   !! )شيالني( تردن الذهاب للمقابر الزم       لكن .املرتل

 .لميت وهذه هى الزيارة الىت نزورها ل،الىت نعملها للميت

خر أن حتـزن  ال حيل إلمرأة تؤمن باهللا واليوم اآل (:صلى اهللا عليه وسلم   بالنسبة للميت قال  
اللون األسود ليس    ). أشهر وعشرا  أربعةإال على زوجها    ،  على غري زوجها أكثر من ثالثة أيام      

سالم ليس   ولذلك اإل  ... ىف القلب  نُز احلُ ،اددواإلسالم ليس فيه مالبس حِ    ،  اددله عالقة باحلِ  
     فيه مالبس سوداء وال غريها للحـ يأت ب  اإلسالم مل    – حنن الذين فعلنا هذه العادات       ،نز ئ ش

 .منها
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 إذا  مرأة يقول لل  ،حريتس كلنا سوف ن   ، لو أننا كلنا عرفنا الدين     ،واإلسالم دين حكيم  
    لـيس   احلداد: أى قريب .. خاهلا  .. عمها  .. ها  يأخ.. ها  ي من أب  مات أبوها وليس هناك أعز 

 لن يزيد عن ذلك     – !! فماذا يكون مع اجلار؟    ،إذا كان ذلك مع أقربائها    ،  ثر من ثالثة أيام   كأ
 . أحدمناغضب  وال يوابمجيعاً على الصسري  سوف ن،ا نعرف أن الدين قال ذلك فلم،أيضاً

 والدين  ، وال بد أن يعرف    غضب،لن ي فعرف الدين   ي اجلار    أن  لو ،تقول اجلار خياصمىن  
هـذه  نتهى  ت وعندما   !!؟اً ما ذنب الزوج أن حتزن زوجته أربعني أو مخسني يوم          :لصريح يقو 

  !!!!!؟ا ىف حزن طوال عمرهعيشت فهل ،ثانيةزن مرة حت ،خرإنسان آاأليام ميوت 
لذلك اإلسالم  ،   هو يريد أن يرى زوجته ىف املرتل بصورة طيبة         !!ما ذنب هذا الزوج؟   

 وال تـذهب    ، وبعد ذلك كلٌ يذهب إىل عمله      ، نعم !!؟ها  يحىت على أب  ،   ثالثة أيام فقط   :قال
إال على الزوج أربعـة أشـهر       ،   فقط أيام ثالثة    ... ال ،ها املتوىف ومتكث لألربعني   يإىل بيت أب  

 وزيـادة ىف    ، يظهر بعد أربعة أشهر    لُماحلَ، و لٌم إذا كان هناك ح     ...وذلك حلكمة ،  وعشراً
 . من عدمهٍلمحالتأكيد عشرة أيام للتأكد من وجود 

 ؟ واألربعة أشهر وعشراً،الثالثة أيامما النظام ىف 
 :يقولـون .  وال بالشـرب    .. وال باألكل   ..لبسليس له عالقة بال   و ،احلزن ىف القلب  

 ىف  اً معين اًله نظام يضع   وكل بلد    !! من أين أتى ذا الكالم؟     اً،فالن لو أكل كذا يكون فرحان     
 !!!!!!!!اً يكون فرحاناألكلومن يأكل هذا !!! اً معينمون أكالً حير!!هذا املوضوع

شىء ىف أن يفتح    ال! !!! ملاذا؟ . فرحانني ا إذا فتحوا الراديو يكونو    :بعض الناس يقولون  
 أهل امليت   ةملواسا وجنلس مع بعض     ، كل املوضوع أن احلزن ىف القلب      ، الكرمي القرآنإذاعة  

 .ىف هذه الثالثة أيام

 ىف هذه الفتـرة     – هلا أربعة أشهر وعشرة أيام       –زوجها  بالنسبة للزوجة املتوىف عنها     
 ،أو األربعني امس عشر،    اخل ممنوع خترج .  للضرورة  عليها ممنوع اخلروج من البيت إالَّ      ماكل  

  . ممنوع اخلروج إال لضرورة.أو اخلميس
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 أو  ، ألنه ال يوجـد غريهـا       ..؟ إذا كانت خترج لتسوية ورق املعاش       إذن ما الضرورة 
 البد  ، ىف هذه األربعة األشهر أن جتلس على الباب من اخلارج          وزلكن ال جي  . الجاخلروج للع 

 مثـل   ،وحيرم عليها ىف هذه الفترة وضع الزينة على وجههـا          .... من وجودها داخل البيت   
  .الكحل واألصباغ

! !! قال هذا الكـالم؟    نم! !!!وبعض البالد يزيد ىف هذا املوضوع يقولون ال تستحم        
ـ   ! !!من قال هذا الكالم؟   ! !!!؟ ال تستحم  ة أشهر وعشراً  هل ستظل أربع   وىف شرع م؟ن!!!! 

 هذه هـى فتـرة      . وعدم اخلروج من البيت إال لضرورة      ،كل املوضوع هو عدم وضع الزينة     
 .احلزن واحلداد

 
  واملشى على القبور؟،بر باحلذاءاقدخول امل : ؤالس

 وال  ،عند دخول املسـجد   ون  يك وخلع احلذاء    ،بر باحلذاء ال شىء فيه    اقمالدخول لل 
 ،ى بني املقابر  ذق ال ي منشى ىف الطر   .ال منشى فوق القبور   ووار القرب   منشى جب ،  متشى على القبور  

 .حفاظاً على سالمتها أن تصاب بشىء ىف قدميها بدون حذاءوال متشى 
 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
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***** 
 


