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((فتووى الشقخني ابن بوز وابن ظثقؿني ذم حؽم زيورة الؼبور يوم العقد))  

   

-. رمحه اهلل- فتووى العالمي ظبدالعزيز بن بوز

 

 هل زيورة الؼبور ذم أيوم العقد من احلالل أم من احلرام؟ :السمال• 

: اجلواب

 .ٓحرج ذم ذلك، ذم أي وقً

لؽن ختصقصفو بوقً العقد مو يصؾح، إذا كون لؼصد أن يوم العقد أفضل أو كذا، 

أمو إذا كون التخصقص من أجل الػراغ فال حرج، وإٓ فولزيورة لقس هلو وقً 

معؾوم، يزورهو ذم الؾقل، أو ذم الـفور، ذم أيوم العقد، أو ذم غره، لقس هلو حد 

 .حمدود، وٓ زمون معؾوم

، ومل (زوروا الؼبور فنهنو تذكركم أخرة): قول -ظؾقه الصالة والسالم- والرشول

حيدد وقتًو، فودممن يزورهو ذم كل وقً ذم الؾقل، والـفور ذم أيوم العقد، وغرهو وٓ 

خيصص يوًمو معقـًو لذلك بؼصد أكه أفضل من غره، أمو إذا خصصه؛ ٕكه ٓ فراغ 

 .له، مو ظـده وقً إٓ ذلك الوقً، فال بلس بذلك

 ( [٤٤٦/١٤) فتووى كور ظذ الدرب ]
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أهل مسجدكو خيرجون مجقعو بعد كل صالة  :السوئل من القؿن يؼول :السمال• 

 ؟ظقد إىل زيورة الؼبور مجوظي، مو احلؽم ذم هذا

  :اجلواب

لقس هلذا أصل، اخلروج إىل الؼبور بعد صالة العقد ظودة لبعض الـوس، فنذا زاروا 

الؼبور يوم العقد أو يوم اجلؿعي أو ذم أي يوم، مو فقه يوم خمصوص ٓ بلس، أمو 

ختصقص يوم العقد، أو ختصقص يوم اجلؿعي، أو ختصقص يوم آخر فال، لقس له 

أصل، ولؽن السـي أن يزوروا الؼبور بني وقً وآخر ظذ حسى التقسر إذا كون 

وقتفم يسؿح، ذم يوم اجلؿعي، ذم يوم العقد، ذم أوقوت أخرى يػعؾون، أمو أن يظـوا 

أن هلذا القوم خصوصقي فال، لؽن السـي أن يزوروا الؼبور ظـدمو يتقرس ذلك؛ لؼوله 

وكون يزورهو ظؾقه  «زوروا الؼبور فنهنو تذكركم أخرة» :صذ اهلل ظؾقه وشؾم

 .الصالة والسالم، ويدظو ٕهؾفو

فال فرق بني يوم العقد، أو يوم اجلؿعي أو اخلؿقس أو غر ذلك، لقس هلذا وقً 

معروف فقام كعؾم، ولؽن ادممن يتحرى إوقوت التي حيصل له فقفو فرصي؛ ٕن 

اإلكسون قد تشغؾه ادشوغل، فنذا تقرس له فرصي ذم اجلؿعي أو ذم يوم العقد، أو ذم غر 

 .ذلك فعل ذلك، زار الؼبور وشؾم ظؾقفم

السالم » :وكون الـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم يعؾم أصحوبه إذا زاروا الؼبور أن يؼولوا

ظؾقؽم أهل الديور من ادممـني وادسؾؿني، وإكو إن صوء اهلل بؽم ٓحؼون، كسلل اهلل 
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هذا تعؾقؿه ٕصحوبه  «يرحم اهلل ادستؼدمني مـو وادستلخرين» «لـو ولؽم العوفقي

 .ظؾقه الصالة والسالم، شواء زرهتم ذم الؾقل أو ذم وشط الـفور حسى التقسر

أمو الـسوء فال، لقس هلن زيورة الؼبور، الرشول لعن زائرات الؼبور، لؽن يصؾني 

ظذ ادقً ذم ادسوجد، يصؾني مع الرجول ظذ ادوتى ٓ بلس، أمو زيورهتن لؾؼبور 

فؼد زجرهن ظن ذلك ظؾقه الصالة والسالم، ولعن زائرات الؼبور، واحلؽؿي ذم 

ٕهنن قؾقالت الصز، وٕهنن فتـي كام قول ظؾقه الصالة  - واهلل أظؾم - ذلك

فولواجى  («٣) مو تركً بعدي فتـي أرض ظذ الرجول من الـسوء» :والسالم

 .ظؾقفن ضوظي اهلل ورشوله، وظدم الزيورة لؾؼبور

لؽن الدظوء مطؾوب من اجلؿقع من الرجول والـسوء، الدظوء ٕموات ادسؾؿني، 

الؾفم اغػر هلم، الؾفم ارمحفم، الؾفم أكجفم من الـور،  :الدظوء ٕقورهبم وأمواهتم

الؾفم ارفع درجوهتم ذم اجلـي، إىل غر هذا من الدظوات الطقبي، الؾفم كػر شقئوهتم، 

الؾفم تؼبل حسـوهتم، الؾفم ٓ حترمـو أجرهم وٓ تػتـو بعدهم، الدظوء مطؾوب ذم 

 .البقً، ذم الطريق، ظـد الؼز، كؾه ضقى ظـد الزيورة

  ( [٣٧٦_٣٧٤ /١٣) فتووى كور ظذ الدرب ]

  

. -رمحه اهلل- فتووى العالمي حمؿد بن صولح العثقؿني
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لديـو طوهرة مـترشة، وهي توجه كثٍر من الـوس إىل ادؼوبر بعد  : يؼول السوئل ح• 

  الػراغ من صالة العقد، فام حؽم الرشع ذم كظركم ذم هذا العؿل؟

- : رمحه اهلل- فلجوب

أن يعتود زيورة  -ظؾقه الصالة والسالم- هذا العؿل بدظي، مل يؽن ذم ظفد الرشول

بزيورة الؼبور أمرًا  -ظؾقه الصالة والسالم- الؼبور ذم يوم العقد، وإكام أمر الـبي

قد كـً هنقتؽم ظن زيورة الؼبور، )- : ظؾقه الصالة والسالم- مطؾؼًو ظومًو، فؼول

 .(فؼد ُأِذن دحؿد ذم زيورة قز أمه، فزوروهو فنهنو تذكر أخرة

فقـبغي لإلكسون أن يزور الؼبور ذم أي وقً صوء، شواء ذم الؾقل أو ذم الـفور، ولقس 

إكه  :ذلك مؼقدًا بوقً من إوقوت، ٓ ذم يوم اجلؿعي وٓ ذم يوم العقد، بل كؼول

كؾام قسى قؾبه وكيس أخرة فقـبغي له أن خيرج إىل ادؼوبر ويزورهو؛ ٕجل أن تذكره 

فنهنو تذكركم ):  ذم قوله -صذ اهلل ظؾقه وشؾم- بؤخرة، كام ذكر رشول اهلل

 .(أخرة

 ( [٢٣٧_٢٣٦ /٦) فتووى كور ظذ الدرب ]
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بولـسبي لؾبدظي الزمـقي، وهي زيورة ادؼوبر ذم يوم العقد، قد يؼول  :يؼول السوئل• 

إن هذا القوم الذي هو يوم العقد يتػرغ الـوس فقه من أظامهلم، ويتذكرون  :قوئل

 أقورهبم، ويزورون إحقوء، لذلك يرشكون إموات ذم الزيورة؟

- : رمحه اهلل تعوىل- فلجوب

لقس إوقوت كؾفو مشغولي إٓ يوم العقد، فػي يوم اجلؿعي  :كؼول ردًا ظذ هذا

 .وقً فراغ، وذم يوم اخلؿقس وقً فراغ، خصوصًو لؾؿوطػني

ثم إن احلومل لؾـوس ظذ زيورة ادؼوبر يوم العقد لقس هو الػراغ، وإكام احلومل أهنم 

يعتؼدون أن اخلروج إىل ادؼزة ذم هذا القوم بؿـزلي التزاور بني إحقوء وادعويدة؛ 

هل ذهبً لتعويد أمواتك؟ هذا هو ادعروف ظـدهم،  :وهلذا يؼول بعضفم لبعض

 .ففم يعتؼدون أن لؾزيورة يوم العقد بذاته خوصقًي، ولقس ٕكه يوم فراٍغ هلم

ًٍ معني، فولػراغ قد حيصل لإلكسون ذم غر  ثم إن الػراغ ذم احلؼقؼي لقس مؼروكًو بوق

 .يوم العقد، وقد يـشغل ذم يوم العقد

 ( [٢٤٠_٢٣٩ /٦) فتووى كور ظذ الدرب ]

   

بعض الـوس يذهى إىل الؼبور، وخصوًصو يوم وقػي ظرفي، ويوم  :يؼول السوئل• 

 العقد، فتؿتؾئ ادؼوبر بولرجول والـسوء، فام توجقه فضقؾتؽم هلوٓء؟

- : رمحه اهلل تعوىل- فلجوب
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ه إىل همٓء الـصقحي ٓ شقام الـسوء؛ فنن الـسوء ٓ حيل هلن أن يزرن الؼبور؛ ٕن  َوجِّ

لعن زائرات الؼبور، فودرأة ٓ حيل هلو أن تزور قز أي  -الـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم

إكسون؛ ٕهنو إذا فعؾً ذلك ظرضً كػسفو لؾعـي والعقوذ بوهلل، والؾعـي هي الطرد 

 .واإلبعود ظن رمحي اهلل شبحوكه وتعوىل

صذ اهلل - أمو بولـسبي لؾرجول فنن الرجول يسن هلم أن يزوروا الؼبور؛ ٕمر الـبي

قد كـً هنقتؽم )- : صذ اهلل ظؾقه وظذ آله وشؾم- بذلك، فؼد قول -ظؾقه وشؾم

 .(ظن زيورة الؼبور، فؼد ُأِذن دحؿد ذم زيورة قز أمه، فزوروهو فنهنو تذكر أخرة

لؽن اختوذ يوم ظرفي أو يوم العقد وقتًو لؾزيورة ظذ وجه معتود بدظي بال صك؛ ٕن 

مل خيصص يوًمو من إيوم ٓ أيوم السـي وٓ  -صذ اهلل ظؾقه وظذ آله وشؾم- الـبي

كؾام مه حني وحني َفُزر ادؼزة، ٓ شقام  :أيوم إشبوع لزيورة الؼبور، ولؽن كؼول

إن رأيً من قؾبك قسوة وكسقوًكو لؾؿوت، أمو أن دمعل يوم ظرفي ويوم العقد وقتًو 

 .لؾزيورة ففذا ٓ جيوز إٓ بدلقل، وٓ دلقل ظذ هذا

 ( [٢٣٥_٢٣٤ /٦) فتووى كور ظذ الدرب ]

  

هـوك أكوس يذهبون إىل ادؼوبر َفور اكتفوء صالة العقد بؼصد  : ح.أ.يؼول السوئل أ• 

السالم ظذ موتوهم، وذلك ذم كل ظقد بصػي مستؿرة، فام حؽم ذلك العؿل 

 ملجورين؟
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- : رمحه اهلل تعوىل- فلجوب

أكه ٓ أصل له من ظؿل السؾف الصولح، واظتؼود أن ذلك شـي جيعؾه بدظي،  :حؽؿه

لؽن هذا يشء اظتوده الـوس، ويـبغي لطؾبي العؾم أن يـبفوهم ظذ أن ذلك غر 

مل يؽن خيرج يوم العقد لزيورة  -صذ اهلل ظؾقه وظذ آله وشؾم- مرشوع، فنن الـبي

ظؾقه - الؼبور، ومل يلمر أمته أن خيرجوا لزيورة الؼبور، ويشء مل يعتده الرشول

يؽون بدظي إذا مل يثبً  -ممو يتعبد به اإلكسون :أي- مـولعبودات -الصالة والسالم

 -.صذ اهلل ظؾقه وظذ آله وشؾم- ظن الـبي

 ( [٢٣٥/٦) فتووى كور ظذ الدرب ]

  

كذهى أيوم العقد لؾسالم ظذ موتوكو والسحم ظؾقفم،  : أ.س.يؼول السوئل ب• 

كستحؾػؽم اهلل أن ٓ  :ويرص بعض أقوربـو من الـسوء ظذ الذهوب معـو، ويؼؾن

حترموكو أحبوبـو، ظؾاًم أهنن ٓ َيـُْحَن وٓ جَيَْزظن ذم ذلك، ففل كذهى هبن معـو أم ٓ؟ 

 .وفؼؽم اهلل

- : رمحه اهلل تعوىل- فلجوب

صذ اهلل ظؾقه - الذهوب إىل ادؼوبر أيوم إظقود من البدع؛ فنكه مل يرد ظن الـبي

وٓ ظن أصحوبه أهنم كوكوا خيصون أيوم إظقود بزيورة الؼبور؛ لذلك ُيـفى  -وشؾم

اإلكسون أن يزور الؼبور أيوم إظقود ظذ اظتبور أن ذلك من السـن ادؼقّدة هبذه 
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صذ - إيوم، وإكام زيورة الؼبور مسـوكي كل وقً، حتى ذم الؾقل كام ثبً ظن الـبي

 .خرج إىل البؼقع ذات لقؾي وشؾم ظؾقفم -اهلل ظؾقه وشؾم

- أمو الـسوء فال جيوز متؽقـفن من اخلروج من بقوهتن إىل زيورة الؼبور؛ ٕن الـبي

 .لعن زائرات الؼبور، وادتخذين ظؾقفو ادسوجد والرسج -صذ اهلل ظؾقه وشؾم

كستحؾػؽم بوهلل أن ٓ حترموكو  :يؼؾن لؾرجول -الـسوء ادذكورات :أي- وكوهنن

ظز - أحبوبـو، هذا ٓ يزر هلم السامح هلن بولذهوب إىل ادؼزة، فنن ادستجر بوهلل

م فنن اهلل -وجل ٓ جيره؛ ٕن اهلل  -تعوىل- إذا اشتجور بوهلل من صخص مـعه ادحرَّ

ٓ حيى الظودني وٓ حيى ادعتدين، ولو كوكً آشتجورة بوهلل أو آشتعوذة به من 

-شبحوكه وتعوىل- شوئغًي لؽن ذلك خمولًػو لتحريم اهلل  أمر واجى أو من فعل حمرم

دو حرم، أو إلجوبه دو أوجى، وٓقته أن يػعل اإلكسون مو حرم اهلل ظؾقه، وأن  

ن  يسك مو أوجى اهلل ظؾقه هبذه الوشقؾي، فؽل من اشتعوذ بوهلل أو اشتجور به لقَُؿؽَّ

 .من فعل حمرم فنكه ٓ جيور؛ ٕن اهلل ٓ جيره

 ( [٢٤٢_٢٤١ /٦) فتووى كور ظذ الدرب ]


