
  



 القسم الثاين: 

 األحاديث التي استدلوا هبا عىل استحباب شد الرحال إيل قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 احلديث األول:  

ىَل اَص   وَل اصٍَ  ننْ ٍ  َعْرْرع ْقاْل: ْقاْل ْرسننَ ع ْعٍ  انن  ،
ما رواه الدارقطني يف سنننن ع ْع ن ْااعٍ

ي ْوْجْبتن ْلَ  ْشْفاْعتٍي« ٍ ْعْلينٍ  ْوْسَلْم: »ْم ن ْزاْر ْقربن
(1). 

اسننتدل ننن  السننبفي يف شننفا، السننقادع وعرننر عبنند اص  امنن: يف ادا ننا ع وقننال: )وقنند 

. والنند تور عننة يفالننب يف البيننا  القننويم (2) هنن ا احلننديث ناللنن: م ي ننء من ننا  ،(َأعنن: 

(3). 

 وللجواب ع  ذلك اقول:

ه ا حديث غري  نننحيء وم تانتع ن: هو حديث منفر عند أ رب احلديث الالارع   

نن ع وم ققود نرثلن  احلجنب البتنبع نن: حفم علين  الينننيي ققي الندي  ننوان  مو نننو ع وم االلم  

أحدًا م  احلفاظ امليننن وري  ال ي  علي م املالول يف ه ا الف  أا   نننحح ع وم اعترد علي   

 .(4)وقد حفم علي  البي قي نوا  منفرأحد م  األ رب املحقق ع  

"وهن ا الن ي قنالن  البي قي يف هن ا احلندينث وحفم نن  علين  قول    قنال ان  عبند ادنادي:

ع وحفم جة وا ننءع وم ييننك عي  م  ل  أداا اشننتاال هب ا الف  وم يرده إم    ننحيء ْن ، 

 ا.هن.   (5)جاه: هب ا الاللم "

أي موسا    " وذلك أ  قفرد مث: ه ا الالبدي  ل:وقد ن  سبب اقتناع  هب ا احلفم نقو

املج ول احلال ال ي مل يينت ر م  أمره ما يوجب قبول أحاديث  وربربه ع    ن  هالل الالبدي  
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عبداص ان  عرر الالرري املين ور نسنو، احلفو وشندل الافلب ع  ااع، ع  ان  عرر هب ا ا رب  

حييا ن  سنناليد األا نناري وأيوب  م  ن  سننا ر أ ننحاب ااع، احلفاظ الثقات األتبات مث:  

السننناتياين وعبداص ن  عو  و نننالء ن   يسنننا  وإسننن عي: ن  أميب القر  وان  جريج  

واألوزاعي وموسنننا ن  عقبب وان  أئ ذ ب ومالك ن  أاا والليث ن  سنننالد وغريهم م   

جج وأن   الالنامل  نحنديثن  الطننننانط  لروايناقن  املالتن  ننورببنارهع  املالزم  لن ع  م  أقو  احل

وإافاره ورده وعدد   أي موسنننا ن  هالل   األدلب وأو نننء الرباه  عىل  نننالف ما قفرد ن  

ا.هننن.  الم ع   (6)قبول ع  وه: ييك يف ه ا م  شم را حب احلديث أو  ا  عنده أداا نرص ن  "

 عىل ه ا احلديث و ل ا مقبولب:    عبا  ن لك أ  ان  عبد ادادي ل  موآرب ات

 أا  م  روايب موسا ن  هالل وهو  اليف ألا  جم ول.األوىل:  

أا  م  روايب عبد اص ن  عرر الالرري املفرب وهو  ناليف لسنو، حفظ  وشندل الثاايب:  

 غفلت .

أ  موسنننا ن  هالل م،  نننالف  وعبد اص ن  عرر الالرري م،  نننالف ع عقد  الثالثب:  

األتبنات الن ي  هم أل نننف ننناع، وأعلم نروايناقن  ع  ان  عرر ر  اص    ربنالفنا نن لنك الثقنات

 عن  ع ويفي، الثقات الالارع  نحديث ااع، مل يرووا شيئًا م  ذلك.

" هنن ا منن، أ  أعننر  الننناش هبنن ا اليننو  يف زمننن ع وأتبننت م  قننال اننن  عبنند ادننادي:

  رواه مالنننك نننن  يف اننناع،ع وأعرل نننم نورببنننارهع وأ نننبط م حلديثننن ع وأشننندهم اعتنننناً، نننن 

ع -"زرت قبننن: النبننني ملسو هيلع هللا ىلص" –أاننا إمننناد دار ادجننرل قننند اننق عنننىل  راهيننب قنننول القا نن: 

ولنننو  نننا  هننن ا اللفنننو مالروعنننًا عننننده أو مننننوعًا أو منننوتورًا عننن  النبننني  نننىل اص عليننن  

 وسلم مل يفره .

ولو  نا  هن ا احلندينث املن  ور م  أحنادينث اناع، التي رواهنا ع  ان  عرر مل  ف عىل  

ال ي هو أعر  الناش نحديث ااع،ع ولرواه ع  مالك نالض أ ننحان  الثقاتع عل  مل   مالك
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يروه عنن  تقنب حيتج نن  ويالترند علين ع علم أان  ليا م  حنديثن ع وأان  م أ نننن: لن ع نن: هو  نا  

 .(7)أدرب: نالض الطالفا، املافل  يف طريق  عرواه وحدث ن "

 احلديث الثاين:  

زارين يف حينا ع وم  زارين حتا ينت ي إىل قربي  ننت  "م  زارين يف  نا   نا   ر   

 ل  ش يدًا يود القيامب".

اسنتدل ن  السنبفي يف شنفا، السنقادع وعرر عبد اص  ام:ع وعة يفالبع وعرد علوي  

 .(8)املالفي يف مفاهيم جيب أ  ق حء 

 وللجواب ع  ذلك اقول:

ه ا حديث  اليف م ققود ن  حجبع قال عرر عبد اص  ام: نالد ذ ره د ا احلديث:  

 " وأع: ه ا احلديث نفطالب ن  ساليد ن  زمي: املورئع ونيياب عرد حييي ن  قيا ملورئ.

قننال: وربال ننب مننا قينن: يف عرنند ننن  حينني: هننو قننول احلنناعو يف التقريننب "لنن  

 احلديث"  

ه ا ادسنننناد عي  راو  غايب ما عي  أا  جم ولع وقفرد هب ا  قال: عاحلا ننن:  ا ققدد: أ   

 .(9)احلديثع وآربر اربتلف عي "

عاحلديث  نناليف ننق  الد م  سنناق  واسننتدل ن  عال ققود ن  حجبع ن: وقال عي   

 .(10)ال هبي: "ه ا مو و  عىل ان  جريج"

تناننتع نن: هو  وقنال ان  عبند ادنادي: " وهو حندينث منفر جندًا ليا ن نننحيءع وم  

 .(11)حديث مو و  عىل ان  جريءع وقد وق، ق حيف يف متن  ويف إسناده"
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 احلديث الثالث:

"م  جنا،ين زا رًا م قالرلن  حناجنب إم زينار   نا  حقنًا عىل أ  أ و  لن  شنننفيالنًا يود 

 القيامب".  

 .(13)  . وعرد علوي املالفي يف مفاهيم جيب أ  ق حء(12)استدل ن  السبفي يف شفا، السقاد  

 وللجواب ع  ذلك اقول:  

هنن ا حننديث  نناليف  ننالف  أهنن: الاللننم قننال احلنناعو اننن  عبنند ادننادي ر نن  اص 

قالنناىل: "هنن ا احلننديث لننيا يف ذ ننر زيننارل القننربع وم ذ ننر الزيننارل نالنند املننوتع منن، أانن  

حننديث  نناليف ادسننناد منفننر املننت  م ي ننلء لالحتجنناال ننن ع وم جيننوز امعننت د عننىل 

جنن  أحنند مننن  أ ننحاب الفتننب السنننتبع وم رواه ادمنناد أ نند يف مسنننندهع مثلنن ع ومل  ر

وم أحنند منن  األ رننب املالترنند عننىل مننا أطلقننوه يف روايننت مع وم  ننحح  إمنناد يالترنند عننىل 

 ق حيح .

وقد قفرد ن  ه ا الينننيي ال ي مل يالر  ننق: الاللم ومل يينننت ر نحرل  ومل يالر  م   

مل اجل ني الن ي مل يينننت ر إم نرواينب هن ا  حنالن  منا يوجنب قبول ربربه وهو مسنننلرنب ن  سننننا

احلديث املنفرع  وحديث آربر مو نننو ع  ذ ره الطرباين نادسنننناد املتقدد وإذا قفرد مث: ه ا  

الينننيي املج ول احلنال القلين: الرواينب نرثن: هن ي  احلنديث  املنفري  ع  عبيند اص ن  عرر 

امل ع  أنين  م  ن  سننننا ر  أتبنت آل عرر ن  ا طناب يف زمناان  وأحفظ م م  اناع، ع  سنننن 

أ نننحناب عبيند اص الثقنات امليننن وري  واألتبنات املتقن  علم أان  شنننيي م حين: امحتجناال  

 .(14)ناربه وم جيوز امعت د عىل روايت "

 -احلديث الران،:  
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َلْم: ىَل اصَ ْعْلينٍ  ْوسنننْ وَل اصٍَ  نننْ ٍ  َعْرْرع ْقاْل: ْقاْل ْرسنننَ ْد    ْعٍ  انن ي ْنالن ٍ »ْم ن ْحَج ْعْزاْر ْقربن

. رواه الدارقطني يف سننن  وغريها ورواه غريه أيطنًاع تم ذ ره (15) ْوْعاٍ  ْعْفْوَاْ  ْزاْريٍن يٍف ْحْياٍ «

م  حندينث أئ الرني، الزهراين ع  حفق ن  أئ داودع ع  لينث ن  أئ سنننليمع ع  جمناهندع  

سنلم قال: )) م  حج عزار قربي نالد وعا   ا   ر   ع  ان  عرر ع  النبي  نىل اص علي  و

زارين يف حيا  (( ويف لفو )) م  حج عزارين نالد وعا   ا   ر  زارين و ننحبتي (( هف ا  

يف ه ه الروايب نزيادل  نحبتي .هف ا قال السنبفي يف شنفا، السنقاد يف شنفا، السنقاد يف زيارل  

 .(16)اهيم جيب أ  ق حءربري األااد. واستدل ن  عرد علوي املالفي يف مف

 وللجواب ع  ذلك اقول:  

ه ا احلديث حديث منفر سننناق  م حي: ذ ره إم م، نينا   نننالفن ع ن: وذ ر نالض  

أه: الاللم ناحلديث نوا  م  األحاديث املو نننوعبع وعلتن  حفق ن  أئ داودع وهو حفق  

   نالط م.ن  سلي   أنو عرر األسدي الفويفع وقد جرح  األ رب و الفوه وقر وه واهتر

لننيا نثقننبع وقننال مننرل عننن : لننيا ن نن،ع وقننال عبنند اص ننن  قننال حييننا ننن  مالنن :  

 ادماد أ د سرالت أئ يقول: حفق ن  سلي   أنو عرر القاري مرتوك احلديث.

أل  حفننق هنن ا  ننا  مينن ورًا  وقننول ادمنناد أ نند عننن  )القنناري( هنن ه  ننفب 

يفنن  منن  أهلنن  وم  نن  يالترنند علينن  يف نرالرعننب القننرا،ات واقل نناع وأمننا احلننديث ع انن  مل 

 اقل .

قند عر  منن  م     وقنال إنراهيم ن  يالقوب اجلوزجناين:   وقنال عنن  الباناري:قر وهع

 نناليف احلديث وقر ت     مرتوكع  وقال عة ن  املديني:  دهرع  وقال عن  مسننلم ان  احلجاال:

مرتوك احلندينثع  وقنال    ليا نثقنب وم يفتنب حنديثن ع  وقنال مرل:  عىل عرند  ع وقنال النسننننا ي:

 نناليف    م يفتب حديث  وأحاديث   ل ا منا ريع  وقال أنو زرعب:   ننالء ن  عرد البادادي:

م يفتب حديث  وهو  ناليف احلديث م    سنولت أئ عن  عقال:  احلديثع  وقال ان  أئ حاقم:
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 ن اب مرتوكع  يطننن،   ي نننندمع  مرتوك احلندينثع  وقنال عبندالر   يوسنننف ان  ربرا :

 ننناليفع  وحيث  ا  مدار ه ا    ذاهب احلديثع  وقال الدارقطني:  وقال احلا م:   احلديثع

قفرد ن    احلديث ع ا  حديث  ننناليف شنننديد الطنننالف م ققود نرثل  احلجبع  قال البي قي:

 .(17)حفق وهو  اليف

 .(18)" مو و "  وقال األلباين يف  اليف اجلام،:

 احلديث ا اما:  

ْت   ْبينن الن ايٍن" رواه عندي يف الفنامن: وغريهع هفن ا قنال  " ْم ن ْحَج  دن ْجفنْ يٍن ْعقنْ ْيَزرن ن  ْومْل

 .(19) السبفي يف شفا، السقاد يف زيارل ربري األااد

 وللجواب ع  ذلك اقول:

ه ا حديث مو نو  وقد ذ ره ان  اجلوزي يف املو نوعاتع وقال: " ْقاْل اننَ  ٍحَباْ :  

ْ   ْيونٍ  ْع  الثقال نالطام  .  (20)ات"" النُّالن

" واعلم أ  هن ا احلندينث املن  ور منفر جندًا م    قنال ان  عبند ادنادي ر ن  اص قالناىل:

أ ن: ل ع ن: هو م  املف ونات واملو نوعاتع وهو   ب مو نو  عىل مالك  قتلف  علي ع مل 

حيدث ن  ق  ومل يروه إم م  يف، الارا ب واملنا ري واملو ننوعاتع ولقد أ نناب اليننيي أنو  

 ا.هن.   (21)جلوزي يف ذ ره يف املو وعات "الفرال ا

ن   وقال شيي ادسالد ن  قيريب: يٍن ْعْقدن ْجْفايٍن{ ْعْ ْ ا مْل ن ْيَزرن ْبينْت ْومْل َلَ : }ْم ن ْحَج الن " ْقون

ىَل اصََ وٍل اصٍَ  نننْ و   ْعىْل ْرسنننَ ٍْديٍث  ْن:ن َهْو ْمون نننَ اٍللنٍم نٍاحلن ٍ: الن ٍوٍه ْأْحد  ٍم ن ْأهن َلْم    ْيرن ْعْلينٍ  ْوسنننْ
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ْفبْنا ٍٍر  نْن:ن َهوْ  َلْم ٍم ن الن ىَل اصََ ْعْليننٍ  ْوسنننْ وٍل  نننْ ْاٍ   عْن ٍَ  ْجفْناْ، الَرسنننَ ٍيفنن ِن
ْالٍف  لٍ نْناَه قنَ ر  ْوْمالن  َ فن

ْوالٍنْا" لٍينْا ْوْأمن َب ْأ ن ْيَفوْ  ْأْحَب إْليننْا ٍم ن ْأهن
 .(22)ْواٍْفام   ْن:ن جْيٍ

 احلديث السادش:  

" م  زار قربي أو م  زارين  نت ل  شننفيالًا أو شنن يدًا "ع اسننتدل ن  السننبفي    حديث:

 .(23)يف شفا، السقاد  

"مننن  زارين متالرننندًا  نننا  يف جنننواري ينننود القيامنننب"ع رواه أننننو جالفنننر  وحنننديث:

الالقننية وغننريه منن  روايننب سننوار ننن  ميرننو  عننىل وجنن  آربننر غننري مننا سننبفع اسننتدل ننن  

 .(24)   شفا، السقادالسبفي يف

" م  زارين متالرندًا  نا  يف جواري يود القينامنبع وم  منات يف أحند احلرم     وحندينث:

نالثن  اص يف اممن  يود القينامنب "ع اسنننتندل نن  السنننبفي يف شنننفنا، السنننقنادع وعرر  نامن: يف 

 (.432ادا ا  ص )

 وللجواب ع  ذلك اقول:

عبند ادادي ر   اص قالناىل عقنال:    ه ه األحاديث سننناقطنب ادسننننناد    ذ ر ذلك ان 

"ه ا احلديث ليا ن نحيء ماقطاع  وج الب إسنناده وا نطران ع وألج: اربتال  الروال يف 

تالتب أحاديثع وهو حديث واحد سنناق     أي السننبفي  إسننناده وا ننطراهبم جالل  املالرت   

ادسننناد م جيوز امحتجاال ن ع وم ي ننلء امعت د عىل مثل ع وقد أربرج  البي قي يف  تاب  

 " ه ا إسناد جم ول ". شالب ادي  ع ويف  تاب السن  الفبري وقال نالده:  

وهو شنننيي م يالر  إم    هنارو  أنو قزعنب    ومندار هن ه األحنادينث عىل رجن: يقنال لن   

 هب ا احلديث الطاليفع ومل ييت ر م  حال  ما يوجب قبول ربربه.

 

 (. 27/25او  من  قيريبع )( جمرو  الفت 22

 (. 29( شفا، السقادع )ص: 23

 (. 31شفا، السقادع )ص:(  24



و ن لنك يف إسننننناده رجن: مب م م يالر  وهو رجن: م  آل عررع وم اندري م  هن ا  

: ومثن: هن ا م حيتج نن  أحند ذام طالم احلندينث أو -أي ان  عبند ادنادي  الرجن:ع إىل أ  قنال

 عق: شيئًا من  ".

ميرو  وهو شنننيي جم ول احلنال قلين: الرواينبع ع ن ه  ويف إسننننناده أيطننننًا سنننوار ن   

للج ننالننب   علي ننا  نرثل ننا وم امعت د  األحنناديننث إسننننننادهننا سننننناق  م جيوز امحتجنناال 

 .  (25)وام طراب واماقطا "

"هارو  ن  قزعب املدين ع  رج: يف زيارل قرب النبي  نىل  اص علي     وقال عن  ال هبي:

 .(26)لي "وسل م. قال البااري: م يتان، ع

وذ ر ان  عندي  الد الباناري ع  هنارو  ن  قزعنب السننننانف ومل ياللف علين ع  نا يفيند  

 .(27)أا  ارقىض ه ا احلفم

 احلديث السان،:

 
 
ٍجْد َقْبا، َلْم ْيونٍ  ْمسنن ىَل اصَ ْعْلينٍ  ْوسنْ ٍ  َعْرْر ْرٍ ْ اصََ ْعننَ ْ ع ْقاْل: »ْ اْ  النَبٍيُّ  نْ   ْعٍ  انن

اْلَلَ « َ  َعْرْر ْرٍ ْ اصََ ْعننَ ْ  »ْيفن ع ْماٍشًيا ْوْرا ًٍبا« ْوْ اْ  ْعبنَد اصٍَ نن
 .(28)َ َ: ْسبنت 

" وقد تبت أ  النبي شند الرحال ملسنجد ران، هو مسنجد قبا،    قال عرر عبد اص  ام::

د الثالتب ليا عىل  . قال: ول ا قال احلاعو:" وعين  أ  الن ي ع  شننند الرحال لاري املسننناجن (29)

 .(30)التحريم"

 وللجواب ع  ذلك اقول:

 

 (.99-96( ااظر: ال ارد املنفي يف الرد عىل السبفيع )ص:  25

 (. 4/285( ميزا  امعتدال لل هبي ) 26
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ع رقم  ( رواه البااريع  تاب عط: ال الل يف مسجد مفب و  28  َ َ: ْسبنت 
 
ٍجْد َقْبا، املدينبع ْناَب ْم ن ْأْقا ْمسن

(1193 .) 

 ( 439( ادا ا  )ص: 29

 (. 3/69نريوتع ) -( عتء الباريع من  حجرع ط: دار املالرعب   30



 املقنٍدٍ ُّ 
ْتَج ْأنون َعْرَند  ٍ     (31)قنٍد احن ىَل اصََ ْعْلينن فٍر لٍٍزيناْرٍل القبوٍرع  ننْوانَ   نننْ ْعىل ْجْواٍز السنننَ

مل ٍْأئ عَرد  نٍ ع ع  تٍدن ْ  مسنن ٍجْد قبا،ع ْوم ْوجن َر ْمسنن َلْم  اْ  ْيَزون : ٍ  ْوسنْ ٍجٍد قباْ، ألْهن َ  ٍزْياْرل ْْمسنن

: ٍ النَبي،  ع اقتٍْداً،ا نٍفالن اب   دمن نَون ْتْحَبب   ْمسنن ن  . ْوٍهْي َمسنن ْحال ٍ لٍقرن د، الر، نٍبع رْبالٍْيب   ٍم ن شنْ ىَل  املٍدين   نْ

َلْم يْ  ىَل اصََ ْعْلينٍ  ْوسنْ َلْمع ْوقدن  اْ  النَبيُّ  نْ ًيا ْوْرا ًٍبا. ْن:ن قاْل ْأاَا    ن ٍ لٍقرن –ونقٍينٍ   اصََ ْعْلينٍ  ْوسنْ ْماشنٍ

َا   اٍهَب ٍمن ا إىْل قباْ،ع عْيونقٍين من ْوالَيرن ْهَب ال   ع تَم ْي ن ْ  ْرٍ ْ اص َ ْعننَ : " ن ا اْ ة الاْلرصن
َ  ْمالٍك  نن

قٍفاْلب   َمرن
ٍ املْساٍجدٍ (32)  غرين

ٍجد  : ٍ لٍٍزْياْرٍل ْمسن  .(33)   الثالتب"ع ْوْعْ:ُّ الن،ْزاٍ  يف ْشد، الَرحن

ٍجبن    قال شنيي ادسنالد ن  قيريب: اٍجٍد الثالتٍب: علمن َيون ْ املسنْ  غرين
فَر إىْل َنقاْلب  ا السنَ " ْوْأم 

ٍجٍد قباْ،ع ألْا َ  اعَر إىْل ْمسنن فْر إلينٍ  إذا اْ ْرَهع ْحَتا اَق الاَللْ َ، ْعىل ْأاَ  م َيسنْ  السنَ
ٍ
  ْأْحد  ٍمْ  الاَللْ ،

 اٍجٍد الثالتٍب.لينْا ٍمْ  املْس 

نٍْب   تْحبُّ ٍزياْرقَ  ملٍْ ن  اْ  يٍف املٍدين ٍجْد قباْ، َيسنن :    ْ    ;ْمْ، ْأ   ْمسنن د، ْرحن ألَْ  ذلٍك ْ لينْا نينْ

الل ْ عٍينٍ ع  اْ    ٍجْد قباْ،ع م يٍريَد إم َ ال ننَ ٍحينٍء: »ْم ن قطَ ْر يٍف ْنينتٍ ع تَم ْأقا ْمسننن ٍث ال ننَ يٍف احلٍدين

ْرل« الَ  رن
  (34). 

ا: د  ٍمْ     قنالون ا ْأحنْ ب  ع ملن ْيفاْلل نْ عنْ ْ نندن  ن
احٍلٍ  ْوال نننن 

ٍ
ٍر األْابينا، فْر إىْل ٍزيْناْرٍل قبون ْوألَْ  السنننَ

ْتْحَب ذلٍك ْأْحد   َلْمع ْوم اسنن ىَل اصََ ْعْلينٍ  ْوسنْ َل اصٍ  نْ ون ع ْوم ْأْمْر هْبا ْرسنَ ْ ْحانٍب ْوم الت اناٍل ن   ال نَ

.ٍم ن   ٍر ن
لٍ َرٍب املسن
 ْأ ٍ

ْاٍ  األْ ٍَرب. نٍَب ْوديفن ْتقْد ذلٍك ْ ٍعْباْدل ً ْوعاْللَ : عَ ْو َقالٍف  لٍلسُّ  عْر  اعن

ْر « )ص   ان ( ٍمْ  البْدٍ  املاالٍفٍب  89ْوْهْ ا ٍ َا ذ ْرَه ْأنون ْعبنٍد اصٍ اننَ  ْنطب ْ يٍف »ادنااٍب ال ُّ

نٍَب   ْا .لٍلسُّ  ْواديفن

 

 (. 118- 117/ 3( »املاني« منن  ٍ قْداْمب ) 31

ع رقم )   (  رواه   32 ٍ ( ع ومسلم ع  تاب املساجد  551البااري ع  تاب مواقيت ال الل ع ْناَب ْوقنٍت الاْلرصن

ع رقم ) ٍ ْباٍب الَتبنفرٍٍي نٍالناْلرصن تٍحن  (. 621ع ْناَب اسن

( جماابب أه: الثبور امل ل  يف املياهد وعند القبور ع عبد الالزيز ن  عي : الراجحي ع ط: دار ال ريالي    33

 (. 64)ص:

ٍجٍد َقْباْ، ع رقم )  34  (. 1412( رواه ن  ماجب ع ْناَب ْما ْجاْ، يٍف الَ اْلٍل يٍف ْمسن



  ٍ ىَل اصََ ْعْليننن اْرل ْ النَبنني،  ننْ ع ألَْ  ٍزيننْ  املقننٍدٍ ،
د  ٍب ْأئ َعْرننَ َر َنطننالَ  َحجننَ ْ ا ْيظ ننْ ْوهبننْ

َب  ٍ ٍ  م جينننْ فْر إلينننن من ْأَ  السنننَ لَم دنننَ ْو َيسنننْ :  ع ْوهنننَ د، ْرحنننن ٍجٍد قبننناْ،ع ملن ْقفننن ن نينننْ َلْم ملٍْسنننن ْوسنننْ

ر"  .(35)نالن ن

 احلديث الثام :

 ق ب األعرائع وق ب الالتبي:

رو  أنو احلس  عة ن  إنراهيم ن  عبداص ن  عبد الر   الفرربي ع  عة ن  عرد  

ن  عة حدتنا عرد ن  اديثم الطا ي حدتنا أئ ع  أني  ع  سنننلرب ن    ي: ع  أئ  نننادم  

 نىل اص   نالدما دعنا رسنول اص    قال: ) قدد علينا أعرائ ر  اص عن    ع  عة ن  أئ طالب  

وحثا عىل رأسن  م     نىل اص علي  وسنلم  نثالتب أياد عرما افسن  عىل قرب النبي    علي  وسنلم 

قران  وقال: يا رسننول اص قلت عسننرالنا قولك ووعيت م  اص عز وج: ما وعينا عنك و ا   

ْفَروان اص ْ  عي  أازل اص قبنارك وقالناىل علينك } ْوْلون ْأَمَمن إٍذ  َ  ْتان وْك عْناسنننن ََ ك َ من جنْ ْلَروان ْأاَفسنننْ

وَل ْلْوْجَدوان اص ْ ْقَواًنا َرٍحيً {. وقد  لرت افكننن وجئتك لتسنننتافر يل  ْفْر ْدََم الَرسنننَ ْتان ْواسنننن

 عنودي م  القرب أا  غفر لك(. وأايد نيت  مها:  

ْْ مَ  ْقاَ ع ْواألن ْنن َظَرَ  ... ْعْطاْب ٍم ن طٍيبٍٍ  األن ٍب ْأعن ن ْ ْم ن َدعٍنْتن يٍف الرتُّ  ْيا رْبرين

ْفْرَد  َوَد ْوالن اْلْفاَ  ْوعٍيٍ  اجلن ٍفْداَ، نْقربن  ْأانْت ْسا ٍَنَ  ... عٍيٍ  الن ْافنا الن
 (36) 

ري األااد وأوردها  اسننتدل هبا ققي الدي  السننبفي يف  تان  شننفا، السننقاد يف زيارل رب

 .  (37)احلاعو ن  عبد ادادي يف ال ارد املنفيع واستدل ن  عرر عبد اص  ام: يف ادا ا 

 -واجلواب ع  ه ا الدلي: اقول:  

ه ا األتر غري  نحيء عال ققود ن  حجبع وقد  نالف  عدد  بري م  أه: الاللمع    أومً:

وعين  ا نننطراب ن  عتنارل يروو  هن ه الق ننننب ع  عة .... وقنارل ع  الالتبي الن ي  لفن   
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يف املناد أ  يلحف ناألعرائ ويبنننه ناملافرلع وقارل أربر    ننىل اص علي  وسننلم  الرسننول  

يل هو الن ي رأ  األعرائ وهو الن ي رأ  الرسنننول يف املنناد يقولو  إ  عرند ن  حرب ادال

و لف  أ  يبن األعرائ ناملافرل. وطورًا يقولو  ن: احلس  الزعفراين هو ال ي رأ  األعرائ  

..." تم ا نننطراب يف اسنننم عرند ن  حرب اداليل عتنارل يقولو  هو عرند ن   (  38)ورأ  املنناد

  تنانن   أ أحينا، علود الندي  أان  عرند ن   النب  حرب اداليل وقنارل ين  ره الزنيند  يف

  249اداليل. تم إ  اداليل قنوربر واص أعلم يف الوعنال ع  شنننيان  الزعفراين الن ي قو  سنننننب  

عفيف يرفنن  الرواينب ع  األعرائ الن ي يالزو  زم  ق نننتن  إىل تالتنب أيناد ربلنت نالند دع  

 .(39)...!!!؟؟"-ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اص  

"هنن ه احلفايننب التنني ذ رهننا السننبفيع نالطنن م   نن  اص:قننال اننن  عبنند ادننادي ر

يروهينننا عننن  الالتبننني ننننال إسنننناد!!! ونالطننن م يروهينننا عننن  عرننند حنننرب ادننناليل عننن  

األعننرائع نالطنن م يروهيننا عنن  عرنند اننن  حننرب عنن  احلسنن  الزعفننراين عنن  األعننرائ. 

ينند وقنند ذ رهننا البي قنني يف  تنناب شننالب ادينن   ن سننناد مظلننم عنن  عرنند ننن  روأ ننن  يز

و نن، دننا  وقنند –و مننا ققنندد .... ننحنن  ويروهيننا –البرصنني حنندتني أنننو حننرب ادنناليل 

... ويف اجلرلنننب ليسنننت  ر  اص عنننن   نالنننض الننن ان  إسننننادًا إىل عنننىل نننن  أئ طالنننب 

هنن ه احلفايننب املنن  ورل عنن  األعننرائ ...  ننا ققننود ننن  حجننب عننىل مطلننوب املالننرت ع وم 

احلفايننبع وم امعننت د عننىل مثل ننا عننند أهنن: الاللننم وننناص ي ننلء امحتجنناال نرثنن: هنن ه 

 .(40)التوعيف"

"ليا لروايب حديث الالتبي أي سنند يسنتواا ن    وقال الينيي عرد اسنيب الرعاعي:

للحفم ن نحب الروايب أو اعتالدا.. و لف  رأينا ن ني نًا م  الطنو، عىل ذلكع وهو: إا  وإ   

 مالرو  م  رواه عنن  ع  إا  افتفي ننامسنننتندمل عىل   نا  الالقند منفرطنًا إىل الالتبي ..و غري
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 ن ب احلندينث .. أو عىل األقن: عىل علنب اماقطنا  عين  أ  الالتبي الن ي يرو  هن ه الرواينب ع   

 .(41)األعرائ  ياهد عيا !!! أ  نين  ون  األعرائ ااقطاعًا يرنو عىل ما تي سنب ققريبًا "

وه ا إسنناد     السنلسنلب ال نحيحب نسنندها:وقال األلباين نالد أ  سنام ه ه الق نب يف

 ننناليف مظلمع مل أعر  أيوب اداليل وم م  دوا . وأنو يزيدع أورده ال هبي يف "املقتنا يف 

( ومل يسنننر ع وأشنننار إىل أم يالر  نقول : "حفا شنننيئًا "ع وأر  أا   155/   2رسد الفنا" )

ا قالود إىل أعرائ جم ول  يينننري إىل هن ه احلفناينب. وهي منفرل  ناهرل النفنارلع وحسنننبنك أمن 

احلاعو ان   ثري عند قفسنريه د ه اميب: }ْوْلون ْأَمَمن إٍذ َ ْلَروان   م، األسنف   ادويب! وقد ذ رها  

...{ع وقلقف ا من   ثري م  أه: األهوا، واملبتدعبع مث: اليننيي ال ننانوينع ع  رها   َ من ْأاَفسننْ

يف آربرهنا:" تم اارصننن  األعرائع عالبتني    ( وعي نا زينادل410/    1نرمت نا يف " قترصنننه "! )

عينيع عرأيت النبي  ىل اص علي  وسلم يف النودع عقال: يا عتبي! احلف األعرائ عبنه أ  اص  

قند غفر لن  "ع وهي يف " ان   ثري " غري مالزول ألحند م  املالروع  م  أهن: احلندينثع نن: علق نا  

حلفناينبع ويرف  أ  يفو  هو أيوب اداليل يف عىل " الالتبي "ع وهو غري مالرو  إم يف هن ه ا

 إسناد البي قي.

وهي حفناينب مسنننتنفرلع نن: نناطلنبع ملانالفت نا الفتناب والسنننننبع ولن لنك يل ج هبنا 

املبتدعبع ألما جتيز امسننتااتب نالنبي  ننىل اص علي  وسننلمع وطلب اليننفاعب من  نالد وعاق ع  

 ".(42)  وه ا م  أنط: الباط:

حنب الرواينات ... وأمنا ق ننننب واقالنب عنوي احتجناال ين ض م   وعىل عر   ننن   تنااينًا:

إذ  ننا    إم  الل م  الاللم؟  يهربنن  عن م  املج ول؟ ومتا  ننا  األعرائ  عرنن: هنن ا األعرائ 

األعرائ  حانيًاع عالىل الرأش عاألعرائ ال حائ اورب  عن  ولو  ا  جم ول امسمع ع  ا م  

 
 (. 255( التو : إىل حقيقب التوس:ع عرد اسيب الرعاعيع )ص: 41
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: ذلك األعرائ املزعود يرضنن ال ننحائ يف  ، ... وأروين  ننحانيًا واحد ًا تبت أا  عال: عاٍلن

(43). 

أمنا قودم روهنا ان   ثري وان  قندامنب وغريهم عنقول: "ان   ثري هننا مل يروهنا ومل   تنالثنًا:

يسننتحسننن اع ن: اقل ا    اق: نالض ادرسا يليات يف قفسننريهع وهي حفايب ناطلبع وق ننب 

 واهيب    نينا.  

والالل ، ال ي  أوردوا ه ه الق نننبع من م م  أقا هبا مسنننندل غري عتج  هباع يرو  

 ن لك قد نر ت ذمت مع ن سنادهم إياهاع وم  ههم، البي قيع وان  اجلوزي.أمم  

ومن م م  أوردها لين رهتا نال إسنناد غري عتج  هباع وأحالوا عىل م  أسنندهاع مث:    

 ان   ثري.

ومن م م  أقا هبا نال إسنناد ومل حييلواع ولفن م و نفوها ننننننننننننننننننننن" َيرو " وهي  

 .(44)  للتطاليف مث: ان  قدامب

 يف يتجارس أحد أ  يالار  ا نوص  تاب اص وسننب رسنول   نىل اص علي     رانالًا:

ٍرٍه   ْ ٍر اَلٍ يْ  َ ْالٍَفوْ  ْع ن ْأمن وسلم نقول حفاه حاك مستحسنا ل ع واص سبحاا  يقول: }ْعلنْيحن

.}  ْأ ن َقٍ يْبَ من عٍتننْب 

إىل رأي عجبنننَت لقنننود عرعنننوا ادسنننناد و نننحت  يننن هبو   قنننال ادمننناد أ ننند:

{ع  ب  يْبَ من عٍتنننننْ
ٍرٍه ْأ ن َق نننٍ الٍَفوْ  عنننْ ن ْأمنننن ْ ٍ يْ   نننَ ْ ٍر النننَ سنننفيا ع واص قالننناىل يقنننول: }ْعلنْيحنننن

أقننندري منننا الفتننننب؟ الفتننننب: الننننكع لاللننن  إذا رد نالنننض قولننن  أ  يقننن، يف قلبننن   ، مننن  

عننب الزيننف عي لننك. رواه عنن  أ نند الفطنن: ننن  زيننادع وأنننو طالننبع ولاللنن  يف  تنناب "طا

 " أل د ر   اص.-ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  

 
 (. 259( ااظر: التو : إيل حقيقب التوس: الييي: عرد اسيب الرعاعي ع )ص: 43
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مقدمب عىل طاعب  : أحدع وإ   ا  ربري    نننىل اص علي  وسنننلم    عطاعب رسنننول اص 

هن ه األمنب أننا نفر وعررع    قنال ان  عبناش: يوشننننك أ  قنزل عليفم حجنارل م  السننن ،  

 وققولو : قال أنو نفر وعرر.   ىل اص علي  وسلم  أقول: قال رسول اص  

و رأ  ان  عبناش ههم، النناش الن ي  يالنار نننو  السنننننب الثنانتنبع واحلجنب  عفيف ل

 .(45)الوا حب نقول أعرائ يف ق ب الالتبي الطاليفب املنفرل

 احلديث التاس،:

  َ اًلا ْوجن ننْ
اًل ْوا ننٍ ْد ْرجننَ ا ْعْوجننْ مننً ْواَ  ْيون رن ْ: مننْ بننْ اْل: ْأقن ع قننْ الٍء  ٍ  ْأٍئ  ننْ عننْ ن ْداَوْد نننن

ىْل  َت عننْ ع ٍجئننن من اْل: ْاالننْ وْبع ْعقننْ و ْأيننُّ ْو ْأنننَ ٍ  عننْ ٍْذا هننَ ْ: ْعْليننن بننْ نَْ،؟ ْعْوقن ا ْق ننن ٍري مننْ دن اْل: ْأقننْ ع ْعقننْ
ٍ
ربن قننْ الن

  ٍ ىَل اصَ ْعْلينننن وْل اصٍ  نننْ َت ْرسنننَ ٍرالن ْرع سنننْ ْجنننْ َلْم ْومْلن آٍت احلن ٍ  ْوسنننْ ىَل اصَ ْعْلينننن وْل اصٍ  نننْ ْرسنننَ

وَل: "ْم قْ  َلْم ْيقنننَ َ ْوسنننْ رين َ  غنننْ ْذا ْولٍينننْ
ٍ  إٍ وا ْعْلينننن  ن اننفنننَ

َ ع ْوْلفنننٍ لنننَ َ  ْأهن يٍ  إٍْذا ْولٍينننْ ىْل الننند، وا عنننْ بنفنننَ

لٍٍ "  .(47). استدل ن  عرر  ام: يف ادا ا (46)ْأهن

 -للجواب ع  ه ا الدلي: اقول:  

عفي سننندها داود ن  أئ  ننالء وهو جم ولع أما   ع(48)ق ننب منفرل  نناليفب جدًا    أوًم:

قول احلنا م: "هن ا حندينث  نننحيء ادسننننناد ومل  رجناه"ع و واعقن  الن هبي )املسنننتندرك  

(ع ع و م  أوهام  ع ع   عي  داود ن  أئ  الء وقد قال عن  ال هبي افس  يف امليزا   4/515

 ال حب؟ع عواا ل   (49)  "حجازي م يالر "ع وواعق  احلاعو يف الت  يب

 
بد الر   الالريسا   ( وااظر نطال  ق ب األعرائ والالتبي : ع76( ه ه مفاهيرنا:  الء آل الييي ص )  45

 مفتبب ااأل الب وهو نحث جيد ع استو  الرد عىل م  يستدل هب ه الق ب م  يفي، اجلوااب. 

( ع وعي   286( ع  واألوس   رقم )3999( ع والطرباين يف الفبري رقم )23585( رواه أ د ع رقم )  46

  ثري ن  زيد وتق  أ د وغريه و الف  النسا ي وغريه. 

 (. 425( ادا ا  )ص: 47

( ااظر: قو يء الالبارل يف الرد عىل  احب  تاب )رع، املنارل يف أحاديث الزيارل(ع عبد الافار  يدلع    48

 (. 80)ص: 
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زد عىل ذلنك امربتال  حول  ثري ن  زيند افسنننن  عقند قنال احلناعو عين : " نننندوم  ط "ع  

. وعي  حاقم ن  اسن عي:. قال الطرباين يف (50)و نالف  النسنا يع وقال ان  مال : " ليا ن اك "

 .(51)املالجم األوس  »قفرد ن  حاقم«

إذ:  يف جيال: أنو   احلديث م،  نننالف  عي  إشنننفال  بري يبط: امسنننتدمل ن   تااًيا:

( مسو  ناألر   1390أيوب رأس  عىل القرب وقد  ا  القرب مسنً     عند البااري ماللقا )

 غري مرقف،: إذ لو عال: أنو أيوب م طر أ  ي ري عىل هيئب الساجد.

وهن: يقول عناقن: أ  ال نننحناننب  نااوا يسنننجندو  لقرب النبي؟ و يف يتوق، ارقفنا  قرب النبي   

عىل القرب ونالنث عليًنا أ  م يند  قرًبا مرقفالًنا إم سنننواه نناألر     عنند  وقند ما أ  يبنا  

 .(53). ع  ا دلي: عىل نطال  ه ه الق ب م  أ ل ا(52)  مسلم

 احلديث الالا :

ع قْناْل: ْهم  ٍ  ٍدرن الٍٍء نن يْنب     ْع ن  ننننْ ع ْعقْناْل ْلنْنا: إٍىْل ْجننبٍَفمن ْقرن  : ْ ع عْن ٍْذا ْرجنَ اج، نْنا حنْ اانْطْلقن

اٍر ْر ن  اْليننَ ٍجٍد الن ْ يٍل يٍف ْمسننن ة، ْرَ  يٍل ٍمننَفمن ْأ ن َي ننْ ع ْقاْل: ْم ن ْيطننن ع  َيْقاَل ْدْا األََنَلب؟ َقلننْا: ْااْلمن ٍ اْلْت ن

ْناًلاع ْوْيَقوْل: ْهٍ ٍه ألٍْئ  ٍم  نىل اص علي  وسنلم ْيَقوَل: "إٍَ   ْأون ْأرن ْقاسنٍ َت رْبلٍيٍة ْأْنا الن ٍرالن ْرْلع سنْ  َهْرين

". َهمن َ  ْغرين
ر   ْندن
ٍ
ٍقْياْمٍب َشْ ْداْ،ع مْ ْيَقوَد ْمْ، َشْ ْدا، ْد الن اْلَياٍر ْيون ٍجٍد الن اصْ ْيبناْلَث ٍم ن ْمسن

(54). 

ارلع عقال: "قال الالالمب الينيي  اسنتدل ن  عرد علوي املالفي عىل جواز التربك والزي

أ د الس ارافوري يف  تان  ن ل املج ود: ويف احلديث دملب عىل أ  الطاعات البدايب قو :  

 (55)إىل الاري أجرهاع وأ  مكتر األوليا، واملقرن  قزار ويتقرب هبا".

 

 (. 5/245( ع جمر، الزوا د )414/ 8( ااظر: هت يب الت  يب )  50

 (.94/ 1( ااظر: املالجم األوس  )  51

ع رقم )  52 ٍ ْقربن ٍوْيٍب الن ٍر نٍْتسن ْمن  (.969( رواه مسلمع  تاب اجلنا ز ع ْناَب األن
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يم ن   الء ن  درهمع  قال:  ( قال: حَدتنا عرد ن  املثناع حدتني إنراه4308( أربرج  أنو داود )  54
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 وللجواب ع  ذلك اقول:

السنننيوط قننال  الاللمع  أهنن:  ننن  حجننب عننند  ي يف جننام،  هنن ا حننديننث منفر م ققود 

األحاديث: "إ  اص يبالث م  مسنننجد الالينننار شننن دا، م يقود م، شننن دا، ندر غريهم )أنو  

داودع والالقيىلع والدارقطنا   األعراد و ننالف ع والبي قا   شننالب ادي   ع  أنا هريرل. 

 .(56)قال الالقيىل: ه ا احلديث غري عفوظ. وقال الباار : م يتان، إنراهيم ن   الء علي ("

" عي  ربالد ن  عرروع وربالد ن  عررو ه ا ل  غري    وقال ان  عديع ع  ه ا احلديث:

منا ذ رت م  احلندينث ع  م  حيندث عن مع و ل نا أو عنامت نا مو نننوعنب وهو ن  األمر يف 

 عاحلديث  اليف عند أه: الاللمع م ققود ن  حجب.. (57)الطالفا، "

 احلديث احلادي عن:

إ  نننالمً رأ  يف منامنن  النبنني  ننىل اص علينن  وسننلم وهننو يقننول لنن : مننا قننودم: 

هنن ه اجلفننول يننا نننالل أمننا آ  لننك أ  قننزورين يننا ننناللع عواتبنن  حزاننًا وجنناًل ربا فننًا عر ننب 

راحلتنن  وق نند املدينننب عننوقا قننرب النبنني  ننىل اص علينن  وسننلم عجالنن: يبفنني عنننده ويرننز  

  ويقننبل  ع عقننام لنن : يننا نننالل ايننت ي وجنن  علينن ع عوقبنن: احلسنن  واحلسنن  عجالنن: يطننر 

اسنننر، أذاانننك الننن ي  ننننت قنننهذ  نننن  لرسنننول اص  نننىل اص عليننن  وسنننلم يف املسنننجدع 

عفالنن:ع  عالننال سننطء املسننجد عوقننف موقفنن  النن ي  ننا  يقننف عينن ع علنن  أ  قننال: اص أ ننرب 

علننن  أ  اص أ نننرب ارجتنننت املديننننبع علننن  أ  قنننال: أشننن د أ  م إلننن  إم اص ازداد رجت ننناع 

قنننال: أشننن د أ  عرننندًا رسنننول اص ربنننرج  الالوا نننف مننن  ربننندوره ع وقنننالوا: نالنننث 

رسننول اصع  علنن  رَي يومننًا أ ثننر نا يننًا وم نا يننب ناملدينننب نالنند رسننول اص  ننىل اص علينن  

 

( جام، األحاديث )وييتر: عىل يف، اجلوام، للسيوطا واجلام، األزهر و نوز احلقا ف للرناو ع    56
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وسننلم منن  ذلننك الينننودع اسننتدل ننن  السنننبفي يف شننفا، السننقاد وقنننال:  نن ا ذ ننره انننن  

 .(58)عسا ر يف قريفب نالل

 لرد علي م اقول:ول

قال ان  عبد ادادي: "ه ا األتر غريب منفرع وإسناده جم ول وعي  ااقطا ع وقد    أوًم:

اافرد ن  عرد ن  الفيض الاساينع ع  إنراهيم ن  عرد ن  سلي   ن  نالل ع  أني ع ع  جدهع  

ري مالرو   وإنراهيم ن  عرد ه ا شيي مل يالر  نثقب وأمااب وم  ب  وعدالبع ن: هو جم ول غ

 نالنق: وم مي ور نالروايبع ومل يرو عن  غري عرد ن  الفيض رو  عن  ه ا األتر املنفر. 

  "  ناه لنا أنو احلس  عرد ن  الفيض الاسا ي   وملا ذ ره احلا م أنو أ د يف الفنا قال:

م    )نف ل (  رواه  ال ي  ا رب  ه ا  إىل  وأشار  ي  ره"ع  ومل  نحديث  عن   وأربرباا  الدميقيع 

طريقب يف غري الفناع ورو  نالط  يف الفنا يف قريفب أئ روحيبع وقد )رح:( أنو زرعب وأنو  

حاقم الرازيا  وعرد ن  مسلم ن  وارل ويالقوب ن  سفيا  الفسوي وغريهم م  احلفاظ إىل  

ه ا الييي موجوًدا يف ذلك الوقت ومل يرو عن  أحد من مع وهو م  ولد أئ  دميفع و ا   

 الدردا،. 

علنننو  نننا  مننن  أهننن: احلنننديث أو  نننا  عننننده علنننمع أو لننن  رواينننب لنننرووا عنننن  

وسننرالوا مننن ع وقنند  ننا  أنننو حنناقم الننرازي منن  أحننرص الننناش عننىل لقننا، اليننيو ع  نن  

 ذ ر ذلك ع  افس .

مل قلت أ    ( ال ي يتفلم نال علمع عنقول ل :واح  اطالب ه ا املالرت  )السبفي

ه ا األتر ال ي قفرد ن  إنراهيم ن  عرد إسناده جيد؟ وم  قال ه ا قبلك؟  وم  وتف إنراهيم  

 ن  عرد ه اع أو احتج نروايت ع أو أتنا علي  م  أه: الاللم واحلديث؟  

واملجتر، ناحلديث علي  أ  يب   حب إسناده ودملت  عىل مطلونبع وأات مل ق  ر يف 

إنراهيم املتفرد هب ا ا رب شيًئا يقتيض امحتجاال نروايت  والرجو  إىل قبول ربربهع عقولك عي   

 

 (. 53( شفا، السقادع )ص:   58



القبول واص   ناملن، والرد وعدد  إسناده جيد" دعو  جمردل مقانلب  "إ   يتان، علي   ن  ومل  قفرد 

 علم. أ

واحلا ننن: أ  مثننن: هننن ا ادسنننناد م ي نننلء امعنننت د عليننن  وم يرجننن، عنننند 

التننناز  إلينن  عننند أحنند مننن  أ رننب هنن ا اليننو ع مننن، أ  املالننرت  مل ينن  ر شننيًئا يف عننن: 

النننزا  أمثنن: مننن  وم أعترنند عننىل  ، يف املسننولب أقننرب مننن ع ودنن ا زعننم أانن  اننق يف 

ا مل يفنن  عينن  حجننب عننىل البننابع وهننو منن، هنن ا لننيا نثانننت وم  ننحيءع و لننو  ننا  تانتننً

عنن: النننزا  عنن   النن ي عينن  أ  نننالم ر ننب راحلتنن  وق نند املدينننبع وقا نند املدينننب قنند 

اع ولننيا يف ا ننرب  يق نند املسننجد وحننده وقنند يق نند القننرب وحنندهع وقنند يق نندمها يفيالننً

 .(59)أا  ق د جمرد القرب  

ب ولوا ء الو ، علي ا  اهرل قال األلباين: قلت: ع  ه الروايب ناطلب مو وع   تااًيا:

 م  وجوه عديدل أمه ا: 

قول : "عوقا قرب النبي  ىل اص علي  وسلم عج : يبفي عنده"ع ع ا  ي ور لنا أ   -1

قربه  ىل اص علي  وسلم  ا   اهرا  سا ر القبور التي يف املقانر يرف  لف: أحد  

ىل اص علي  وسلم  أ  يوقي  وه ا ناط: نداهب عند  : م  يالر  قاريي دع  النبي   

ن ذ    إم  يدربل   أ   ال ي م جيوز ألحد  ونيت ا  عن ا  اص  عا يب ر   يف حجرل 

 من ا... 

قلت   -2 علي "ع  وج    "ويرر   ه ه -أللباين-قول :  و ،  عىل  آربر  دلي:  وه ا   :

الق ب وج : وا ال ا ع ا  ي ور لنا نالمً ر  اص عن  م  أولئك اجل لب ال ي   

ا  حدود  عند  يقفو   م   م  جيوز  م  ما  عندها  عيفاللو   القبور  رأوا  إذا  لن  

الن يات والوتنيات  تلرا القرب والترسء ن  وققبيل  وغري ذلك  ا هو م  ور  

 يف عل . 

 
 (. 238( ال ارد املنفي يف الرد عىل السبفي )ص: 59



قول : "ربرال الالواقف م  ربدوره ..." الي  الد شالري ربيايل  اهر الو ، وإم   -3

ل اص ملسو هيلع هللا ىلص"ع ع  عالقب ربروج   نس ع   الي ادل األربر  وقود : "أنالث رسو

 ".(60) م  أج: ذلك جزد احلاعو ان  حجر نو  ه ه الق ب مو وعب 

أيًطاع ما ذ ره أنو عرد ن  حزد يف املحة    تالًثا:  و ا يدل عىل  الف ه ا احلديث 

حيث قال: " وقد ذ راا ما م  تلف عي  اتنا  م  أه: النق:: أ  نالل ر  اص عن  مل يهذ   

  ة اص علي  وسلم وم مرل واحدل نالياد ومل يتم أذاا  عي ا  ق  ألحد نالد موت رسول اص

"(61). 

 -احلديث الثاين عن:  

ْحاَل إٍَم إٍىْل ْتاْلْتٍب ْمْساٍجْد   الطال  يف دملب حديث: "مْ َقْيدُّ الر،
 " نالطالو  امقيب:(62)

قالوا: حير: املالنا يف حديث شند الرحال عىل افي امسنتحباب أو امعتفا .    أومً:

 .(64)ع والد تور عة يفالب    يف البيا  القويم(63)  قال ذلك عرر عبد اص  ام:    يف ادا ا 

 أو قالوا: أ  احلديث م يتناول الن ي ع  السفر لزيارل املقانر.  تاايًا:

أو حير: عىل الوعا، نالن ر يف غري املسننناجد الثالتبع و    : احلديث عىل ه ا    تالثًا:

 .(65)املالني ن  نطال ر   اصع واقل  عن  احلاعو يف عتء الباري  

 وللرد علي م اقول:

 
 ( 102/   1( دعا  ع  السنب املط رل األلباين )  60

(  358/  1وسري أعالد النبال، ع  لل هبي ع ط: مهسسب الرسالبع )  ¸(  3/152( ااظر: املحةع من  حزدع )  61

 (. 94, وااظر رد األلباين عىل البوطي ع )ص :

يٍف    62 الَ اْلٍل   :ٍ ْناَب ْعطن البااري ع  تاب عط: ال الل يف مسجد مفب واملدينبع   ( متفف علي  ع رواه 

ٍجٍد ْمَفْب ْواملْ  ْحاَل إٍَم إٍىْل ْتاْلْتٍب ْمْساٍجْد رقم  1189ٍدينٍْب ع رقم ) ْمسن ( ع ومسلم ع  تاب احلج ع ْناَب ْم َقْيدُّ الر،

(1397 .) 

 (. 439( ادا ا  ع )ص: 63

 ( 75( البيا  القويم ع )ص: 64

 (. 3/65( ااظر: عتء الباري ع ) 65



ْحاَل « نو  ذلك عرول عىل افا    أومً:  ل م قول   ىل اص علي  وسلم: »مْ َقْيدُّ الر،

 امستحباب. 

 اجلواب: قودم جياب عن  نوج  : 

أ  ه ا قسليم من م أ  ه ا السفر ليا نالر:  الءع وم قرنبع وم طاعبع    أحدمها:

قرنب وعبادل  األابيا، وال احل   قبور  لزيارل  السفر  أ   اعتقد  ْم   ع     احلسنات  وم هو م  

وطاعب عقد ربالف اديفا  ع وإذا ساعر معتقاد أ  ذلك طاعب  ا  ذلك عرًما ن يفا  املسلر   

 . (66) ب اختاذه قرنب ع وماللود أ  أحًدا م يساعر إلي ا إم ل لكع ار التحريم م  ج  

الثاين: التحريم وما ذ روه م     الوج   الن ا والن ا يقتىض  أ  ه ا احلديث يقتىض 

األحاديث يف زيارل قرب النبي  ىل اص علي  وسلم عفل ا  اليفب ناقفام أه: الاللم ناحلديث  

ٍو أحد م  أه: السن   املالتردل شيئا من ا ومل حيتج  أحد م  األ رب ن ،  ن: هي مو وعب مل يرن

 .(67)  من ا

ْمْساٍجْد"ع مل يتناول الن ي ع     تاايًا: ْتاْلْتٍب  إٍىْل  إٍَم  ْحاَل  الر، َقْيدُّ  " مْ  قودم إ  حديث 

السفر لزيارل املقانرع     مل يتناول الن ي ع  السفر إىل األمفنب التي عي ا الوالدا ع  والالل ،  

 واملياييع  وادربوا ع  أو نالض املقا دع  م  األمور الدايويب املباحب. 

ليا   قريب   زيارل  أو  التجارل  أو  الاللم  إىل طلب  املساعر  اقول:  ذلك  وللجواب ع  

ع و م يق د املفا  ل اق ع ن:  -مق ودل مفاًاا مالينًا إم نالالْر  إذا عر  أ  مق ودل عي ع  

ىل مث: ه ا مل يدرب: يف احلديث ناقفام الالل ، وإا  درب:    عالسفر إ-يق ده أل  حاجت  عي 

 .(68) عي  م  يساعر ملفا  مال  لفطيلب ذلك نالين 

 قودم أ  احلديث حير: عىل امعتفا  أو الن ر.  تالثًا: 

 

ع    - الطا ف –    ن  مالررع ط: دار تقيف ( جمروعب الرسا : واملسا : والفتاو  ع  د ن  اارص ن  عث 66

(1/345 .) 

 (. 15/116( الدرر السنيب يف األجونب النجديبع )  67

 (. 146(  يف شب ات ال وعيبع شحاق   قر ع ط: دار ا لفا، ع )ص: 68



اقول ه ا حتفم م دلي: علي  و : ملالنا ندو  قرينب قدل علي  ول لك قال احلاعو 

 . (69)  علي " عىل ه ا القول: " مل أر  دليالً 

أما نالنسبب لتقيد احلديث نالن ر عالنق عاد يير: الن ر وغريه والياق  نو  م   

 شد الرحال لزيارل القبور سوا،  ا  متطوعًا أو ااذرًا.

 

 تالثًا: دعو  اديفا : 

م  األدلنب التي اسنننتندلوا هبنا علنب جواز شنننند الرحنال إىل القبور واأل حنبع دعو   

اديفا ع  قال الد تور عة يفالب :"  وقد أيفالت األمب ادسنالميب سنلفًا وربلفًا عىل مننوعيب  

 .(71)واستدل هبا أيطًا السبفي يف شفا، السقاد (70)زيارل قرب النبي  ة اص علي  وسلم"  

 وللرد عىل ه ه الدعو  اقول:  

دعو  اديفا  عىل جواز شد الرحال ليا دم عي ا ا يب  أل   ا ال  عي ا مي ور  

فر إىل غري املساجد الث التب م    ح: والس  ز شد  الر  لف وا لف  عرر   مل جيو  مالرو  ن  الس 

ع و     ره زيارل القبور م  الت انال  وْم  نالدهم: عرد   حانب: أنو هريرل ونرصل الافاري  ال  

رب ب يف زيارهتا  ن  سري ع ومالك ن  أاا ن إَم أا   َاٍقْ: عن  الر  البي  ع والي  ي ع وإنراهيم الن االي 

 ن .

 إ   الت انال  ال ي   رهوا زيارل القبور مل يفرهوا زيارل قرب الن بي  ملسو هيلع هللا ىلص.   ع   قلْت:

ال ي  اقلوا عن م  راهب ذلك مل ي  روا استثنا،  عاَللٍْم أ  قرك امستثنا،    عاجلواب:

 يد  راهب الالرود.  يف

ني ن    ن     وأما ادماد مالك ن  أاا  عقد اق: عن   احب »املبسوط«  راهب الزيارل مطلًقا 

 احلاعو ان  عبد ادادي ن  

 
 ( 3/79( عتء الباري ) 69

 ( 73( ااظر البيا  القويم ص ) 70

 (. 102( شفا، السقادع )ص:   71



م    استثنا،  غري  م   القبور  زيارل  إىل  فر  والس  ح:  الر  شد   عن   راهب  َاق:  و    

ع والقا  حس ع وطا فبع    ذ ري : ان  اجلويني   ره الازايل  يف »ادحيا،«ع والن ووي   املتورب 

يف » أ مسلم«ع وشيي ادسالد وْم  واعق  م  أه: زماا  ن . ع ذا قب   لك ه ا  علرْت أ    

بفي    الس  ودعو   يف  ،ع  اديفا   م   ليست  ا  وأم  وحديًثاع  قديً   ربال   ذات  املسولب 

ا م  املسا : املجر، علي ا يف غايب قوط والبالد ن  ني ن اه والد تور عة يفالب أم  الس 
  (72). 

وال ي يه د ه ا أيطًا أ  السبفي افس  قد اق: ا ال  يف زيارل القبورع وقرب الن بي   

با  ادو  حير:   د نع  ولف  اق  أ ن  مالك ن    ققد   ىل اص علي  وسلم دارب: نالالرودع وقد رص 

ادو .  با   اق  م   ناص  عنالوذ   ! احلف  إافار  عىل   اداسا  

وقد اق:  احب »املبسوط« ع  مالك قال: »أ ره أ  يقول الرج:: زراا قرب الن بي   ىل اص   

 علي  وسلم«. 

يف   وسلم  علي   اص  الن بي   ىل  وقرب  املدينبع  عل ،  أجاَل،  م   مالًفا  أ    املاللود  وم  

لف  ما أافرها مالك  عدل   قول مالك    املدينب  علو  اات ه ه الت سريب سا اب ذا الب عند الس 

ملالك   جاز  ملا  يالرعوما  لو  ااوا  وإَم  يف   الن  القرب  زيارل  لفظب  يالرعوا  مل  املدينب  أه:  أ   

  راهت ا. 

قلْت: م     ع    عي ا  ملا  وسلم«  علي   اص  الن بي   ىل  قرب  »زراا  لفظب:  مالك  إا    ره 

الن بي   ىل اص عل ي  وسلمع وقد أَول ]ما  الت حقري  عاألوىل أ  يقولوا: حججنا وق داا قرب 

 قال [ مالك هب ا التووي: ربلف  م  أقباع . 

ل إىل مث: ه ا  أل   مث: ه ا القول   عاجلواب: أ   مالًفا أج:  وأعظم قدًرا م  أ  يتنز 

ن ب ولاب الالربع وحاشا أ  يفو  مالك جاهاًل   م ي در إم  ع  رج: جاه: نالفتاب والسُّ

 .(73)  نلاب قوم 

 

بفي  )ص:  72 ف املَبنٍدي لتروي  أئ احلس  السُّ  (. 87-86( ااظر: الْفين

ف 73 بفي  )ص:   ( الْفين  (. 87- 86املَبنٍدي لتروي  أئ احلس  السُّ



»ع    الن اش مل يزالوا يف  :  عاد إذا قطوا احلج    ي و  ا عة يفالب: وأما قول السبف

 .(74)  يتوج  و  إىل زيارق   ىل اص علي  وسلم«

ه ا ال ي ذ ره ْم  قوج   الن اش يف  :  عاد نالد قطا، احلج   حيءع ولف  ٍم     أقول: 

دل ع   :  ق د سواها ن يارل امَلجر  م ما يتوج  و  إَم للز   أي  دم علم رسا رهم وأم 

 ال الل يف مسجده  ىل اص علي  وسلم ن؟! ع   قال: إ   الن اش يق دو  نتوج   م  

الل يف  مسجد الن بي   ىل اص علي  وسلم  عقد واعف القول ال حيء وم  ه ا الزيارل م، ال  

 ازا  حينئ   عنح  أيطًا اقول ن لك.  

علي    ما  ه ا  نقول   ربالف  عقد  إَم   ليا  يارل  الز  لق د  إَم  يتوج  و   م  قال:  وإ  

إَم  ياللر ا  م  التي  واي اهتم  مقا دهم  ر  عىل  نتحف  جنانب عظيرب  علي م    املسلرو ع وجنا 

ح:   الر  وا  شدُّ إذا  م  ع م  مقا دهم   أحد  لف:   قب    املدينب  يف  أعالادم  أ    واحلال  ربالق مع 

رل أقوا مسجد الن بي   ىل اص علي  وسلم و لُّوا عي ع  تم ااثنوا نالد   وساعروا إىل املدينب املنو 

ب  ذلك إىل زيارل القرب املالظمع  و  ا قرب أئ نفر وعررع  وه ا ال ي يقول  شيي  ادسالد وعام 

ما   غري  يفاللو   م  م  أم  يقينًا  ْعلٍْم  اليود   وقب:  اليود  الن اش  حال   : قوم  وْم   املسلر ع 

 .(75)و فناعسوا، يف ذلك الالامل من م واجلاه: م  غري عرم

 

 : -دعو  القياش –رانالًا: األدلب الالقليب  

نودلب عقليبع أو يفر   اسنتدل ال نوعيب عىل جواز شند الرحال إىل القبور واأل حب  

 أ  اسري : "دعو  القياش"ع ومن ا:

 الدلي: األول:
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ارد املنف  75 بفي  قفرلب »ال   امَلبنٍدي لتروي  أئ احلس  السُّ ف  قوليف الييي: عرد ن  ( ااظر: الْفين ي« 

 (. 91حس  ن  سلي   ن  إنراهيم الفقي ع )ص:



قياش شننند الرحال إىل امليننناهد والقبور عىل السنننفر لطلب الاللمع و نننلب األرحاد  

 .(76)  وزيارل األربول يف اصع والتجارل

 وللرد عىل ذلك اقول:

رل وزيارل  أ  الفرم وا نننء ن  ال نننورق  عر  يسننناعر لطلب الاللم والتجا  أومً:

ادربوا  مل يسننناعر   نننو نننيب يف املفا  ال ي يسننناعر إلي  ن: لار  وحاجب حيث مل يد   

املسناعر أ  املفا  مفطن:ع ومل يد  ح نول نر ب مالينب أو غري ذلك ن: املسناعر للتجارل لو  ا   

 ل  رنء يف مفا  أربر ل هب إلي .

 ننوص املفا  معتقاد  أ  املسنناعر لق نند املينناهد والقبور يسنناعر لتاللق  نا  تاايًا:

الفطنيلب عي  أو الت ش الرب ب يف احللول ن  أو اعتقاد أعطنليب عي  عىل غريه واعتقاد أ  الدعا،  

عي  أجوب م  غريلع أو اي: األجر والثواب نوجوده يف ه ا املفا ع ع و يتالبد ص هب ا السنفرع  

 ع وه ا هو الفرم ن  م   واملسننناعر للتجارل وطلب الاللم وزيارل ادربوا  م قاللف ل  ناملفا

 .(77)  ساعر هنا وم  ساعر هنا

وا ننء ن  السننفري ع قال شننيي    (78)أ  ه ا القياش م، الفارم حيث أ  الفارم  تالثًا:

ْحاَل إَم إىْل ْتاْلْتٍب ْمْساٍجْد" ْيْتنْاْوَل   ادسالد ان  قيريب: " قول   ة اص علي  وسلم: " ْم َقْيدُّ الر،

اٍللنٍم ْواْ  ْفٍر لٍلت،ْجاْرٍل ْوْطْلٍب الن   نٍٍااْلٍ  السنَ
وْدل   ْمقن نَ

اْلب  ْفٍر إىْل َ :، َنقن ٍو ْذلٍْك: ْع ٍَ   املنْننْ، ٍم ن السنَ حن

ٍْ  يٍف اصٍَ ْع ٍَاَ  َهْو املنْ  ْفَر لٍٍزْياْرٍل األن ْاْجٍب ْحينَث ْ اْاتن ْوْ ْ لٍْك السنننَ لنْك احلن
ْفْر لٍْطْلٍب قٍ وَد السنننَ قن نننَ

 .(79)ْحينَث ْ اْ "

 الدلي: الثاين:

 
 ( 74( , والبيا  القويم ص )427( ااظر ادا ا  ص ) 76

( ااظر: السالي امليفور للتح ير م  ندعب شد الرحال للرقبورع السيد عبد املق ودع ط: أ وا، السلفع    77

 (. 97)ص: 

الفق  عند أه: السنبع عرد حس  اجليزاين ع ط: دار ن  اجلوزي    ( ااظر: "يف  وط القياش"ع مالامل أ ول   78

 (. 193ع )ص: 

 ( 27/21( جمرو  الفتاوي ) 79



  وسننلم أوىل«.  »وإذا تبت منننوعي ب اماتقال إىل قرب غريه  عقربه  ننىل اص علي  قالوا:

 .  (80)  قال  السبفي يف شفا، السقاد

 وللرد عىل ذلك اقول:  

ر   ا اقول: الن ي تبنت مننننوعيتن  إَا  هو زينارل القبور لتن    ني ننب  ألان  هن ه َمانالطنب 

الد عىل أهل ا وامسنتافارع م  غري سنفر وم شند  رح:  ع     م والسن  ح  عا، والرت  امربرلع والدُّ

وزيارل قربه  ننىل اص علي  وسننلم مقاسننب عىل ه ا األ نن:  عال َيننن  دا  جاللنا ه ا األ نن:  

فر وم شنند  رح:ع     أا   م يننن  ذلك لأل نن: والفر  قباًلا لأل نن:  عال يفو  الفر    السنن 

فرع   ح: والسنن  دل ع  شنند  الر  ا نوشننيا، عىل أ ننل   وإم مربت:  القياشع  والزيارل امَلجر  قت نن 

الن بي   نىل اص علي  وسنلم أو قرب غريه م ينفرها أحد م  أه: الاللم  ن: سنوا،  ا  زيارل قرب 

يسنتحب  ا ويندب إلي ا ننننن    ذ ر ذلك شنيي ادسنالد  يف غري  تاب م   تب ع  ولف  من، شند   

دل م  غري ق ند  ، آربر  اقباًعا لظاهر احلديث ال نحيء   فر إلي ا إذا  اات جمر  ح: والسن  الر 

دع ومواعقت  رلع عىل    املتقد  أل رب السننلفع عال ي ينباي مل  شنند  رحل  وسنناعر إىل املدينب املنو 

الل يف مسنجده  نىل اص   سنا ن ا أعطن:  نالل وأز ا حتي بع أ  يق ند نسنفره وشند  رحل  ال ن 

يف  ننىَل عي ع  تم ااثنا لزيارل قربه  ننىل اص علي    علي  وسننلمع  تم إذا أقا إىل املسننجد الننن 

 .(81)وقبور أه: البقي، وغريهم  وسلم وقرب  احبي 

 الدلي: الثالث:

قياش زيارل املي ت عىل احلي  استدل هب ا الدلي: السبفي يف شفا، السقاد  
(82) . 

 وللرد عىل ذلك اقول:  

 
 (.107( ااظر: شفا، السقادع )ص: 80

 (. 81املبدي لتروي  أئ احلس  السبفي ع )ص: ( الفيف 81

 (. 82- 81( شفا، السقادع )ص:   82



هن ا قيناش عناسنننند امعتبنارع والفرم نين    ناهر نبنادش الرأي  عينننتنا  ن  ْم  يزور 

يت ع وحيظا ن ننحبت  وسنن    الم  واجللوش ن  احلي  ألرب  الاللم وادي   من ع ويفوز نرَ

 يدي ع وغري ذلك م  املناع، وامل الء التي  اات حت : للواعدي  إلي   ىل اص علي  وسلم.

ون  ْم  يزور املين ت عال ير  شنننيئًنا م  هن ا  لن    عر  اد عا غري ذلنك  عاللين  نيناان   

عنا، ألهل نا  ننالن قن: والالقن:ع واح  االلم أ   زينارل القبور مل َقننننْ  ر امربرل والندُّ   إَم لتن   

الد علي مع  ليا إَمع وْم  اد عا مننننوعي ت نا لاري ذلنك  عاللين  أ  يثبنت منا   م والسننن  ح  والرت 

يارل م حتتاال إىل سننفر وشنند  رح:ع  وليسننت   بع وه ه الز  ن ب وإيفا  األَم  اد عاه نالفتاب والسننُّ

يارل منوعب ناق فام الالل ،  ن: م ن م ْم  استحب  ا نننن وهم األ ثرو  نننن إذا ربلت ع   ه ه الز 

د شد  رح: وسفرع  ومن م ْم   ره ا مطلًقاع  ومن م ْم  أناح ا إذا عريت ع   ققد 
(83)  

 

 واحلرد اص رب الالامل  

 و ىل الل م عىل ابينا عرد وعىل آل  و حب  وسلم 

 

 
 (. 115لتروي  أئ احلس  السبفيع )ص:  ( الفيف املبدي 83


