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 : والً: تعريف الزيارةأ 
ل عددى يددد    واحد   أصل   والراء لواواو فالزاء  امليل،و  وه  مأخوذة من الزور  اللغة:والً: يف  أ  املَيدد 

 يف  أوهدد : ، (2)ن بقصددد االلاقدداءايإلت: اوتأيت بمعنى،  (1)بنفسهزار قومًا فقد ما  إليهم   فمن،   عدووال

 . (3)به  واسائناساً   له  إكراماً  املزور  قصد  العرف

هددو اإلتيددان اللغددة و  خترج عن معناها يفأما عند أهل السنة فه  ال    :العام  انيًا: يف االصطالحث

 .(4)االلاقاء  بمعنى  

إتيان بقصد احلج أو الارب كزيارة يف االصطالح الصويف:  لاأما  و
(5). 

 -الرحا :  ف  عري ت

بشددد الرحددا  عددن  وكندد ، للفرسو كور البعري وهو للبعري كالََسج  حل وهمجع ر  الرحا (:)

فال فرق بني ركوب الرواحل   وإال  ،املسافريف ركوب    ذكرها خمرج الغالب  وخرج،  الزمهالسفر؛ ألنه  

 .(6)  املذكوريف املعنى   وامليش،  واحلمري  واخليل والبغا 

ري املسددا د الثالثددة املواضددع  دد هو أن يقصد بسفره موضع مددن    :حاً طالاص  عن  شد الرحا م

ًا ن مددن أراد سددفرك ألبددذل  وعددرب،  هلددالشددأ ا وتفدديفًا    وتعظيمً   و ل،بنية العبادة والاقرب إيل اهلل عز  

 .  (7)كب ويسريشد رحله لري

 

 (. 3/27) العرب، ط: احتاد الكااب   اللغة،( معجم مقاييس 1

 ( 593:)ص يب األسايس ر( املعجم الع 2

 كااب الزاي.   نرياملصباح امل  (3
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 هل السنة والصوفية يف هذه املسألة: ارق بني أ حترير الف انيًا: ث

قدداط عاعددًة هلل تعددا  بال بقعددة مددنندده ال تشددد الرحددا  ملكددان أو إف :السددنة مددا عنددد أهددلأ

وملدددا  ددداء يف  ،وتقربدددًا إليددده إال إيل املسدددا د الثالثدددة ملدددا هلدددا مدددن مزيدددد فضدددل عدددى سدددا ر البقددداط

َرَة َرُهَ اهلل ي َعنددد   يحنيالصدددح َريددد  ن  َأيُب هي ى  اهللي َعَليددد  عدددَ ُن الن بدددُ   صدددَ ، عدددَ ل مَ هي اَ : ُه َوسدددَ د  " قدددَ الَ تيشدددَ

ا ي إاُل   حدددَ ى  اهللي عَ  الر  وُ  صدددَ سدددي ُجُد الر  َراُم، َوَمسددد  ُجُد احلدددَ اُ َد: املَسددد  ُة َمسدددَ ل َم،إَُ  َثاَلثدددَ ُه َوسدددَ  َليددد 

ُجُد  يادده إ  مقددابر قريادده أو مدينادده أو أمددا زيددارة القبددور بددأن يقددوم شدد   مددن ب، "(1) صددَ األَق  َوَمسدد 

مني فيدددعو ويسدداغفر هلددم قبددور املسددل فر فيقددوم عددىرحددل أو سدد  ياطلددب شددد مكددان قريددب ال  إ

 .، كم سنبني ذلك الحقاً ند أهل السنةهذا مفوط عف

بيدداء والصدداحلني وسددا ر العلددمء ن ددل زيددارة قبددور األفإن شددد الرحددل مددن أ  الصوفية:ما عند  أ

كددل  ،عندددهااحلددوا ج  الدعاء وقضاءإ ابة وتقربًا إيل اهلل عز و ل وتربكًا هبا والامس   واألولياء تعبداً 

ن أنكددر ذلددك أو تددردد يف الظددن بمدد   نويسيئبل    ،عليهبل مساحب وينقلون اإلمجاط    ،عندهمز  هذا  ا 

   .(2)  اجلزم بمفوعياه

معنويددًا زيددارة الرسددو  احلقيقية أن ) زيارة شيخ الطريقة ( تعن  "    ان: موسوعة الكسنزيف  اء 

خللفدداء الددروحيني بعددده اف مددن  لدد  خ    صى اهلل عليه وسددلمألن حرضة الرسو     ،  صى اهلل عليه وسلم

 و هددهكددرم اهلل ، فعندددما صددافم اإلمددام عدد   ) اللمسددة الروحيددة (  عددة أو مددا نسددميه بدددعن عريق املباي

عات النورانيددة اقلددا اإلشددعاألخددذ عهددد الطريقددة ان صددى اهلل عليدده وسددلماألعظددم حرضددة الرسددو  

، فصار عددى أثرهددا حرضددة   كرم اهلل و ههاإلمام  إ  يد      صى اهلل عليه وسلماملحمدية من يد الرسو   

، السددالمة وعى صدداحبه أفضددل الصددالاملحمدي بالنور  عاً مش  كرم اهلل و ههالب  اإلمام ع  بن أيب ع

اناقلددا  كددرم اهلل و هددهعدد  مددام ، ومددن يددد اإل(الددوارا الروحدد  املحمدددي: )ندداعنددى قولوهددو م

جيددوز ألي مسددلم ....إ  أن يقددو : "  إ  أيدي ورثة الطريقة مددن بعددده  ديةاإلشعاعات النورانية املحم

 

مافق   1 الصالة يف مسجد مكة واملد  الب اري، رواه    عليه،   (  فَ ،    ينة كااب فضل  يُف َبابي  اَلُة  الص  ُل  مَ ض  ةَ   َمك  ُجُد    س 

َحا ي اَل تي َبابي ،   جاب احلم ، كاسل، وم  (1189، )  َواملَُدينَةُ   .(1397)،    َساُ دَ  َثاَلَثُة مَ إَُ    إُال   َشد  الر 

 ( 257/ 1)  دخل البن احلاج( وامل2/270يل )( انظر اإلحياء للغزا 2
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كددن ، ولهمنددورانيام واالسافادة الروحيددة مددن  لاربك هبصاحلني لأن يزور مقامات األولياء ومشاهد ال

فإن روحه مددن الناحيددة أخذ املريد الطريقة ا ما ، فإذلك يصم قبل أخذ الطريقة واالرتباط بشيخ ح ذ

ح شي ه مرتبطة بددأرواح سلسددلة مشددايخ الطريقددة ارتبطا بروح شي ه دون سواه ، وروالروحية قد  

   .(1)...عظمأمجعهم إ  حرضة الرسو  األ

 م: مقالاه   عى ا األدلة الا  اسادلوا هب الثًا:  ث

"   :قددوهلم  اخلصددوم،سيم يف ردهددم عددى  ال  ة،السنن العبارات اجلميلة الا  يرددها علمء أهل  م

 عددى أدلددة وهددذا ينطبددق  امدداً  اهلددواء،فإذا كان العرش مفقودًا فأنا تددنقش يف   "،شثبا العرش ثم أنق

 .لاهم هذهمقا  الصوفية ومن وافقهم عى

 ليل صحيم رصيم واحددد  مل يسادلوا بد أ مصاف وإن كل ذي عقلوسيظهر ل  فيها،نحن سنناقشهم  و

كم سيظهر مددن  صحيم، ري  أو رصيم رصيم،فكل ما  اء عنهم من أدلة إما صحيم  ري   ألة،املسيف  

 م الاالية.خال  أدلاه

 -الكريم:  والً: األدلة من القرآن  أ 

 لدليل األو :ا

و  } :تعددا ولدده ق م  إُذ   َ  َولددَ ي وا أَ َأ دد  م  َلمددي هي سددَ و  ددَ ن في واَك فَ اءي َفري َاغ  ي  اسدد  َفَر هلددَ َاغ  سددي اهلل َ َواسدد  و ي مي الر 

ابًا   وا اهلل َ َتو   [64نساء:  لا]  َرُحيًم{َلَوَ دي

يرشد اهلل تعايل العصاة واملذنبني إذا وقع منهم اخلطددأ والعصدديان أن "  كامل:    عبد اهللا  عمر  ق

إن فعلددوا   فددإ م،  هلددمويسألوه أن يسدداغفر    ده،نعاغفروا اهلل  و  ص  اهلل عليه وسلم فيسيأتوا إيل الرس

فو دده   ،ك إنددم يكددون يف حياتددهلدد ذ: وال يقددا : إن  أن قددا   إ   هلددمم ورمحهم و فر  ب اهلل عليهذلك تا

و دددان اهلل   فدديف أ ددا علقدداية عى مفوعية املج ء واالساغفار عنددد القددرب الهبذه اآل  االسادال 

 واساغفار الرسو .،  واالساغفار،  ج ء: امله ة أمور  توابًا رحيًم عى ثالث

 

 . (340)ص:   حرف الزاي  احلسن ، الكسنزانمد حم  والعرفان.اصوف ليه أهل ال ق عملا اتف الكسنزانموسوعة (   1
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اب املجدد ء احباسدد   إ تشددري    فاآليددة  الفدديف،ربه  قدد   إ ا  الرسو  هو جم ء  اقاناملج ء بعد  و

 .(1)"  والدعاء وعلب االساغفار عندهعند القرب  

اهددا هناك ما يقيددد معن فليس عق ،مقيد نيص وال ا ة مطلقة ليس هل يآ"  مجعة:قا  الدكاور ع   و

 .(2)"ويةلدنيب  ابحياة الن

سددادال  احلدداف  وقددد أ دداب عددن هددذا اال عئ،اخدد اسدداداللكم  :هلددماجلددواب أن نقددو  و

بقولدده  (3) اسدداداللهأمددا  "فقددا :  تعددا  اهلل رمحدده–أمحددد بددن عبددد اهلددادي بددن  حممدددعبددد اهلل أبددو 

ي : تعددددا  و  َأ دددد  م   م  إُذ  }َولددددَ هي سددددَ وا َأن في وَك{ َ َلمددددي اءي  م فيهددددا يفلكال، فددددا[ اآليددددة64اء: النسدددد ] ددددَ

 لاها عى نقيضه.  ن دالبيا  الثانية:  ،مطلوبةعدم داللاها عى    أحدمها:  مقامني:

 مران بفهم اآلية، وما أريد هبا، وسيقا به، وما فهمدده منهددا أعلددم األمددة بددالقرآناأل  إنم يابنيو

 سلف األمة، ومن سلك سبيلهم.ومعانية، وهم  

م، وقددد ذم تعددا  ء إليه يف حياته ليسدداغفر هلدد ملج ال السلف واخللف إمل يفهم منها أحد من او

ا ني، فقا  تعددا : فقناء، إذ  لم نفسه، وأخرب أنه من اململج من ختلف عن هذا ا اَلو  م  َتعددَ ي َذا ُقيددَل هلددَ
}َوإُ

و م  َرسي ُفر  َلكي َاغ  م   ي اهلل ُ َلو  َيس  وَن َوهي د  م  َيصي َاهي م  َوَرَأي  وَسهي ؤي ا ري رُبي و  َاك  س   [.5]املنافقون:  {ونَ  مي

كعددب بددن األغف و ددريه مددن نددافق الددذي ره بحكددم كددذلك هددذه اآليددة إنددم هدد  يف املو

حكم رسو  اهلل صى اهلل عليه وسلم، فظلم نفسه هبددذا أعظددم  لددم، حيدد  مل جيدد ء   وند  الطوا يا،

ذنوب، ن الدد صددل مدد ر له توبددة وتن اهلل عليه وسلم يساغفر له، فإن املج ء إليه يساغف رسو  اهلل صىإ 

اى صدر منه ما يقايض الاوبددة،  دداء عليه وسلم أن أحدهم ملصحابة معه صى اهلل  وهذه كانا عادة ا

    املنافقني.فقا : يا رسو  اهلل إين فعلا كذا وكذا فاساغفر يل، وهذا كان فرقًا بينهم وبني  يهإل

إ  دار كرامادده، مل رهم أ هدد   ونقله مددن بددني  لم اساأثر اهلل عز و ل بنبيه صى اهلل عليه وسلم،ف

نقل هذا عددن   منو    اهلل فعلا كذا وكذا فاساغفر يل، : يا رسو قربه ويقويكن أحد منهم قط يأيت إ 

 

 ( 425)ص مل  كا  عبد اهلل د/ عمر  اخلالف. له وح  نصاف فيم أثرياإل(  1

 . (76)ص  م البيان القوي(  2

 د الرحا  إيل قربه. ب  بعد وفاته وشازته الاوسل بالنأي تق  الدين السبك  يف إ    ( 3
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رون عددى وهددم خددري القدد     عددى الصددحابة والاددابعني  أفدد  وأحد منهم فقد  دداهر بالكددذب والبهددا،  

ارات النفدداق، عنه مددن أمدد  لا لف عل اه، وختلف عن بحانه منهذا الوا ب الذي ذم اهلل س  اإلعالق

إلسددالم وهددداة ا مددةعددد يف أهددل العلددم. فكيددف أ فددل هددذا أ ه من الناس، وال يووفق له من ال يؤبه ل

إليدده، ومل وضددوا  مة، فلددم يدددعوااألنام من أهل احلدي  والفقه والافسري، ومن هلم لسان صدق يف األ

 ؟!!اهألبأحد منهم  عليه، ومل يرشدوا إليه، ومل يفعله  

هى عنه من الغلددو والفددك ة فيم يكرهه وينل املنقو  الثابا عنهم ما قد عرف مما يسوء الغالب

 به ويأمر به من الاوحيد والعبودية.اجلفاة عم و

م، وريبددة يف قلددوهبم، قددابلوه وقددذ  يف عيددو  يف حلددوق الغددالة، شددج ملا كان هددذا املنقددو  و

أهددل العلددم باآلثددار قابلدده بددالاحريف والابددديل.  م مددنا منهومن اساحيل،  بالاكذيب والطعن يف الناق

املس شد، وتقددوم احلجددة عددى املعانددد فدديع  اهلل  ن يع  منار احلق، ويظهر أدلاه ليهاديويأبى اهلل إال أ

   ن يشاء.ره و م  أهله مباحلق من يشاء، ويضع برده وبط

د دعيددا فيدده إ  د، وقدد مو ددو  ا بددني أ هرهددايا هلل العجددب أكددان  لددم األمددة ألنفسددها ونبيهدد و

فددع  لمهددا فلددم تددويف صددى اهلل عليدده وسددلم ارت املجدد ء،من ختلددف عددن  ملج ء إليه ليساغفر هلا، وذما

 ألنفسددددددددها بحيدددددددد  ال وادددددددداج أحددددددددد مددددددددنهم إ  املجدددددددد ء إليدددددددده يسدددددددداغفر لدددددددده.

 حقدداً  ، ولددو كددانعدداً قط اعددلويل الذي تأولدده عليدده املعدد ا هددذه اآليددة تأويددل بني أن هذا الاأوهذا يب

 ليه علًم وعماًل، وإرشادًا ونصيحة.ونا إلسبق

، وال عرفوه، وال بينوه لألمة، فيكن عى عهد السل  ل يف آية أو سنة، ملوز إحداا تأويجي  الو

هددذا املعدد ا املسدداأخر، فكيددف إذا  ه، واهاد  إليددهفإنه ياضمن أ م  هلوا احلق يف هذا، وضلوا عن

 ؟!!ضددددددددددددددددددددهأويلهم ويناقكددددددددددددددددددددان الاأويددددددددددددددددددددل  ددددددددددددددددددددالف تدددددددددددددددددددد 

 الانبيدددده  ننبدددده عليدددده بعدددد  وبطددددالن هددددذا الاأويددددل أ هددددر مددددن أن يطنددددب يف رده، وإنددددم

ه ال يشددك مسددلم أن مددن دعدد  إ  رسددو  اهلل صددى اهلل عليدده وسددلم يف أندد  ومما يد  عى بطالنه قطعددًا:

ومًا  ايددة ر له، فأعرا عددن املجدد ء وأبدداه، مددع قدرتدده عليدده، كددان مددذملم نفسه ليساغفحياته، وقد  
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األمددرين، وبددني  لدده، ومددن سددو  بددني   كذلك من دعدد  إ  قددربه ليسدداغفر بالنفاق. والغموصاً ذم، مال

 ، فقد  اهر بالباعل، وقا  عى اهلل وكالمه ورسوله وأمناء دينه  ري احلق.نياملدعوين، وبني الدعوت

افهو أنه سبحانه صدرها بقولدده:  عى خالف تأويله ا داللة اآليةمأو سددَ  }َومددَ ن   ل نَاَأر 
و   َرسددي  مددُ

و  إاُل   ُن اهلل ُ َولددَ إُذ  اَط بددُ م  إُذ   لُييطددَ ي وَك َفاسدد    َأ دد  اءي م   ددَ هي سددَ وا َأن في {اَ َ َلمددي و ي سددي مي الر  ي َفَر هلددَ َاغ  وا اهلل َ َواسدد  َفري  غ 

مددن ة لدده، وهلددذا ذم إليدده ليسدداغفر هلددم إذ  لمددوا أنفسددهم عاعدد عى أن جميئهم  [ وهذا يد   64]النساء:

ه، ويسددأله ه أن يذهب إ  قربإن عى من  لم نفسه بعد موتومل يقل مسلم قط    طاعة،ذه الختلف عن ه

اعة له لكان خري القرون قد عصوا هذه الطاعة، وعطلوها، ووفددق هلددذا ع  أن يساغفر له، ولو كان هذا

ُمنيوَن َحا ىا ب الف قوله: ة العصاة، وهذهؤالء الغال ؤ  وكَ  }َفال َوَرب َك ال يي مددي َك  يوي {َم شددَ  فددُ م  نَهي  َجَر َبيدد 

ًا، ففدد  حياتدده وميادد  مه، وحتكيمه هو حتكيم مددا  دداء بدده حيدداً ك  من عمن مل وي [ فإنه نفى اإلي65]النساء:

وا  : "ضددم ذلددك أندده قددا كان هو احلكم بينهم بالوح ، وبعد وفاته نوابدده وخلفدداءه، يو َعلددي ي اَل ََت  ُ رب  قددَ

نبني، لدده لكددان القددرب أعظددم أعيدداد املددذ قددربه ليسدداغفر  إ ن يددأيتأط لكل مددذنب ولو كان يف،  (1)"  ُعيًدا

ه، وحضهم عليه، ور ددبهم فيدده، وعًا ألمر به أماة رصوة لدينه، وما  اء به، ولو كان مفوهذا مضاد

ومل ينقل عددن أحددد مددنهم قددط وهددم   وأسبق إليه.  أر ب يشء فيه،  ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان

   سأله. أنه  اء إ  قربه ليساغفر له، وال شكا إليه، وال  دسانيمن أنواط األ  القدوة بنوط

عند قدومه مددن السددفر، ومل   عمر، وكان يفعل ذلك ء القرب للاسليم فقط، هو ابن  م عنه جمالذي صو

د قددا  عبيددد اهلل بددن عمددر العمددري الددذي هددو أ ددل اددة، ومددع هددذا فقدد يكن يزيد عددى الاسددليم شدديئًا ألب

فعددل ذلددك إال ما نعلم أحدًا من أصحاب النب  صى اهلل عليدده وسددلم " م: ، أو من أ لهأصحاب نافع

 ."عمر  ابن

 

هلل بن  عبد اعريق  من    534/ 2ناسك يف "سننه"  كااب امل   د يف وأبو داو  ، 2/367"  ندمحد يف "املسأ أخر ه اإلمام  (    1

ي  وا  اَل َتا ُ ذي   " عليه وسلم:  هلل صى اهلل  ا : قا  رسو  ارة قأيب هريسعيد املقربي عن     ابن ذ ب عنينربنافع أخ ُ َقرب 

عَ اُعيدً  بيوًرا، َوَحي ثيَم ، َواَل ََت  م  قي ييوَتكي ن ايم  فَ ليوا بي ، فَ َصل وا عَ  كي نُ   َصاَلتَ إُن  َ   م  َتب ليغي   "  : ولف  أيب داود  ،محد  أ   لف  " هذا    كي

َعلي  م  قي اَل ََت  ييوَتكي َعليوا، وَ بيوًراوا بي ي ُعيدً  اَل ََت  ُ م   ، َوَصل وا َعَ   َفإُ اَقرب  نُ  َحي  ن  َصاَلَتكي ن ايم  َتب ليغي  ".   ي كي

تياقا  شيخ اإلسالم أبو   سن،  ناد حوهذا إس"    :2/654قاضاء"  ي  يف "االاحلدساق سند    مية بعد أن لعباس ابن 

 ." ت مشاهريقا ث إن رواته كلهم ف
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سددو  اهلل فددوق تعظدديمهم، وال الصددحابة، وال تعظدديم لرمعلوم أنه ال هدي أكمل من هدددي و

أن يكددون أهددد  مددنهم، أو يكددون مرتكبددًا لنددوط مددن مددن خددالفهم إمددا  معرفة لقدرة فددوق معددرفاهم، ف

د  ولوندده: ألنددام أهدد عود ره اهلل عنه لقوم رآهم ا امعوا عى ذكددر يقمس  بن   قا  عبد اهللالبدط، كم

 .(1)  الضال . أو أنام عى شعبة  من أصحاب حممد صى اهلل عليه وسلم..

ًا أو مفددوعًا، لكددان كددم  شددفقاه بعد موته ممكندد   ابني أنه لو كان اساغفاره ملن  اءه مساغفراً ف

 .(2) اناهددددددددىضددددددددهم عليدددددددده. حولددددددددك، يف ذتددددددددر يبهم ورمحادددددددده باألمددددددددة تقايضدددددددد 

فَ }    :اهللوقا  الشيخ السعدي رمحه   َاغ  واَفاسدد  َفرَ   اهلل َ  ري َاغ  مي   َواسدد  ي و ي ر  ال هلددَ وا سددي دي ا اهلل َ َلَو ددَ ابددً يًم  َتو  {  َرحددُ

 ءاملجدد  وهددذا عليهددا، والثددواب هلا والاوفيق  الاوبة  بقبو   ورمحهم  هم،مَ  ل    بمغفرته  عليهم  لااب:  أي

 مددن راالسدداغفا لكددون كلدد ذ عددى يددد  السددياق ألن  ؛بحياتدده  خمددا   وسددلم  عليه  اهلل  صى  الرسو   إ 

 .(3)"  غك  ذلك بل  يشء  منه يطلب  ال  فإنه  موته  بعد  ماوأ  حياته، يف  إال  يكون ال  الرسو 

 :لدليل الثاينا

ليوا يُف َسبُيُل اهلل ُ َأم  َسبَ حَت    َواَل     تعا :دا   ق
اُ ُذيَن قي ل  َواًتا  ن  ال  ونَ اء  يددَ َأح    بددَ َزقددي ر  م  يي ُ َد َرهبدد  آ  ]     ُعندد 

 .  [196:  عمران

َزقدددونَ     :تعددداويف قولددده  الصدددويف: يف املعجدددم اينسدددنزا  الكقددد  ر  فهدددذا فضدددل ربددداين   يي

، والال   وتربكددداً  حبددداً  زارهدددم فمدددن …وبفددد   ،وأمدددان ،ةورمحددد ، ندددور: هوال انقطددداط لددد ، د  عددد  حدددد 

 .(4)  وروحاً   وقالبًا،  سداً ر قلبًا  ع به الزا فيناف  لرباينهذا الرزق اكرم من في   ي  وتعظيمً 

م يف هبدد زلددا لابددني نعدديم الشددهداء عنددد راآليات ومددا يف معناهددا إنددم ن  هذه  يقا :اجلواب أن  و

يل اهلل هددو ميددا بددل هددو حدد  وتنهانا أن نقو  ملددن يقاددل يف سددب  يرزقون،عند رهبم  وأ م أحياء    اجلنة،

 

 فم بعدها. 11ص  بن وضاحالبدط ال: انظر(  1

د  الص  انظر:  (    2 الر  يف  املين كُ   ب كُ اُرمي  الس  َعَى  ل     الدين،  احلنب     شمس  اهلادي  عبد  بن  أمحد  بن  املاوىف:  )حممد 

 (. 319-317)ص  بنان. ل  -بريوت  ان،  ؤسسة الريم ، ط:  هد(744

 للطباعة.   مكة  : مؤسسةنارص السعدي . ط  بد الرمحن بنع  خ( الشي2/44دي )بن سعفسري ( ت 3

 . ( 351)ص:  سن  حرف الزاياحل الكسنزانمد وف والعرفان . حمملا اتفق عليه أهل الاص الكسنزانموسوعة (   4
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كم قددا  تعددا :  ا،أحكامهتقاس باحلياة الدنيا وال تعط     سبحانه الإال اهللكنهها    ميعل  حياة برزخية ال

َالي  } ق  وليوا ملَُن  يي َوات   َواَل َتقي َياء  يُف َسبُيُل اهلل ُ َأم  ري ن  اَل تَ  َوَلكُ َبل  َأح  عي  .[154]البقرة:    {ونَ ش 

 لقدد َخ  مددن اامليدد  فددإن ا،ميدد  هددو: اهلل سددبيل يف يقاددل ملددن تقولددوا وال"  ريددر:ا  ابددن قدد 

ن   ه سددلباه مددَ ه حياتددَ درك وال لددذة ذ  يلادد  فددال ه،حواسدد   وأعدماددي اددل مددن فددإن   نعدديم، يددي  ومددن مددنكم قي

،هَ  وعدديش ونعدديم، حيدداة يف عندددي، أحيدداء   سددبي ، يف َخلقدد  سددا ر   
،نسدد  ورزق نددُ رحني بددم     فددَ

 ن الكددلا اإلشددكا  أ..... ثددم أورد بددن  ريددر هددذكرامادد  مددن بدده َوحبددو م فضدد ، مددن آتيدداهم

 هبددد  اهلل خدددَ    الدددذي إن   فقدددا : كر؟بالدددذشدددهداء   اهلل اللكدددافر حددد  يف قدددربه فلدددم خددد حادددى ا

 مددن مرزوقددون أ ددم إيدداهم إعالمدده ذكددره، تعددا  عددنهم ب ددربه املددؤمنني ادَ وأفدد  ذلددك، يف الشددهداء

َزُخهم يف ومطاعمهدددا اجلندددة مآكدددل ر  مدددون بعدددثهم، َقبدددل بدددَ  بعدددد هددداداخلو بددده يدددنعم بالدددذي ومنع 

 قبددل برزخدده يف  ددرَيهم أحددًدا اهلل طعمهددايي  مل الددذي مطاعمهددا لذيددذ مددن البفدد،  راسدد  مددن  البعدد 

لهم   الا  الفضيلة  هو  فذلك.  بعثه  .(1)   ريهم  من هبا  وخصهم هبا  فض 

 والددذي"  :احليدداة ويف حقيقاهددا  عد أن ذكر اخلالف يف هذهب-شيخ األزهر-وي  سيد عنطا  قا  الشيخو

 الندداس من ريكث من سواهم نمع مفضلني َتعلهم مزية للشهداء  أن   إ  ناهانب  قد  يمةكرال  اآلية  أن  نراه

 فدديهم ا قدد ي أن  عددن  هبم  تسمو  املماازة  احلياة  ذهوه  ،  رهبم  دعن  مقيم  مونعي  ،  سارة  حياة  يف  أ م  وه   ،

 احليدداة هبذه نؤمن  ونحن  ،  هلم  حاصالً   للموت  اللغوي  املعنى  كان  وإن  أموات  إ م  م ريه  يف  يقا   كم

  إليدده وكنههددا كيفياهددا نفددوا أننددا إال تعددا - هللا ذكرهددا كددم صددحاها ونعاقددد رهبددم عنددد هلددم رةالسددا

ن}:    تعددا  قددا  كددم ،الددوح  عريق من إال إدراكها كنيم ال  إذ    سبحانه ونَ عي َتشدد   ال   َوَلكددُ  ال:  أي {ري

 .(2)الغيوب عالم  إال  هايعلم  ال  معني نوط  من  حياة أل ا  ،  الدنيا  هلذه  مفارقاهم  بعد  بحيا م  تشعرون

ا   :ن اهلل يقددو  عددز و ددل ؛ ألفقد صادمام كادداب اهلل  أن حيا م كحياة احل عمام  إن زف }َومددَ

 َ َياءي َوال األ  َح  َاُوي األ  َواتي إُن  اهلل َ  َيس  بي م  قي ُمع  َمن  يُف ال  س  ُمعي َمن  َيَشاءي َوَما َأن َا بُمي  [22]فاعر:  وُر{ييس 

 

 ة رسالال  ةومؤسس  ط: ( 3/216ي )ري الطرب( انظر تفس 1

الا2 الوسيط  (  سيد  فسري  للادط:    ، عنطاويحممد  مرص  وا اعة  بطر  ضة  الفجالة  والنف    ، ةالقاهر  –لاوزيع، 

(1/314 .) 
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  :  الثاللدليل  ا

َعظ     تعا :قا     لوُب ا ُمن  َتق   اهلل ُ َفإُ   م  َشعا ُرَ َوَمن  يي قي  .[302  احلج: آية]   و  ال 

 اهلل املوفقددة مددن اهلل أيددنم ة اهلاديددة إ األنفددس الكاملدد   واألوليدداء، هدد فنفوس األنبياء  "  ان:  ا  الكسنزق

 اهلل.ا ر  شعرية من شع  كانا، وه حلا ويف أي حا  وهيئة  

 الاعلدديم، ونفدد ق ؤكددد ملددا هلددم مددن حقددوحلني تدددخل يف الندددب املاء والصددااألوليدد زيددارة ف

ألن ، زيددددارة املؤكدددددنطدددداق يف  واملسددددلمني، وتدددددخلم والاضددددحية يف سددددبيل اإلسددددالالدددددين 

  منددددورة بددددأنوار اهلل تعددددا  يف الدددددنيا ويف الددددربز  ويددددوم يقددددوم أرواحهددددم كانددددا وال تددددزا

 .(1)"األشهاد

   قو :ليهم ناب عاجلوو

مددن  ابددن عبدداس: "البدددن  ك، قا اسمنودة يف اآلية ه  ما ياعلق باحلج من  هلل املقصن شعا ر اإ

( ومزدلفددة واجلددمر والرمدد  واحللددق   بعرفددةيعندد الوقددوف )يس: "  حممددد بددن أيب مددواقدد و  "،شعا ر اهلل

 .(2)"والبدن من شعا ر اهلل

 اهلل، ألنالاقبيددل مددن شددعا ر واملسددم قيددل:  فددإن ونواهيدده، مر اهللالشعا ر تطلق أيًضا عى أواو

لقبددور والاقبيددل ل  سلف من اآلية أن املسددمالسبب. قلنا: هل فهم ال  العربة بعموم اللف  ال ب صوص

 ؟!م شعا ر اهللتعظي  واألرضحة من

ا اندداب يقو  تعا  ذكره: هذا الذي ذكرت لكم أهيا الناس وأمرتكم بدده مددن "    ا  بن  رير:ق

دن اساحسددان البددي  وهددواهلل، شددعا ر  هلل، وتعظدديم الددزور، حنفدداء  قددو ندداب  اوثددان وا ر س مددن األال

 تقو  قلوبكم.  ثناؤه، من  هلل  ل  مناسك احلج  عى ما أمر اوأداء    واساسم ا

 .(3)  الاأويلبنحو الذي قلنا يف ذلك قا  أهل  و

 

 . ( 351ص: الزاي ) سن  حرف  احل الكسنزاند حمم  عرفان.والالاصوف  ملا اتفق عليه أهل لكسنزانا( موسوعة  1

   : ( ت 5/420)هد[   774-  700]مر بن كثري القريش الدمشق   ع بن    ء إسمعيل رآن العظيم: أبو الفداقتفسري ال (    2

 (. 5/423) ،    وزيعوالا للنف  دار عيبة   :الناغ مةمد سالبن حم  سام

 (. 539/ 16)  واإلعالن،وزيع   والاجر للطباعة والنفدار ه  الطربي، تفسري ( انظر:   3
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ن  يقو  تعا : هددذا    قا  ابن كثري:و َعظدد    }َومددَ َعا ُرَ يي َو  إُ فَ }، هرمدد أي: أوا {اهلل ُ  م  شددَ ن  َتقدد 
ا مددُ َ  دد 

ليوُب  قي م، عددنعددن    ،حلكددمقا  ا  والبدن، كما  { ومن ذلك تعظيم اهلدايال  سددَ تعظيمهددا: س:  بدداع  ابددن  مق 

 اساسم ا واساحسا ا.

، حدثناحدثنا أبو سعيد   قا  ابن أيب حاتم:و  لدديى، عددنابددن أيب   ياا، عددنحف  بن  األشج 

يم، عددنابددن أيب  َعا َُر اهلل ُذَ بدداس: }ابددن ع ، عددنجماهددد َنجددُ م  شددَ َعظدد  ن  يي َك َومددَ
ن { قددا : االساسددملددُ

 الساحسان واالساعظام.وا

نوناملسلمون    وكان،  باملدينةسهل: كنا نسمن األضحية   أمامة بنقا  أبو  و ييسم 
  (1()2). 

المهددا وهو إع، إلشعارمن ا واهلدي، وأصلهابدن قا  ابن عباس "شعا ر اهلل" ال  قا  البغوي:و

 .(3)  واساحسا اوتعظيمها: اساسم ا    ،هديف أ ا ليعر

قددوم:  وقددا اسددك.  نياعلددق بامل  ال سيم مددا  فشعا ر اهلل: إعالن دينه  عنطاوي:د  قا  الشيخ سيو

 املراد هنا تسمني البدن. واالهامم بأمرها...

عظددم أن مددن ي  ا وعاعادده، واحلدد ه  عنه عليكم اماثالدد    يناكمو  أمرناكم به أ  الذيذلك    املعنى:و

تسددمينها، يددق ه إياها عددن عريكون تعظيم    ا تع  ياقرب هبا إليه    الا من بينها الذبا م    اهلل، الا ر   شعا

مندده، وخشددياها  سددبحانه  صددلاها بدداهلل  القلددوب، وحسددناخايارهددا يكددون دلدديال عددى تقددو   سددنوح

 (4)-عز و ل-  عى رضاه  وحرصها

 

 

 . ام" معلقاً ( "ف10/9صحيم الب اري )(  1

   : ت   ( 5/420)هد[   774-  700]لدمشق   مر بن كثري القريش اأبو الفداء إسمعيل بن ع   ظيم: رآن العلقتفسري ا(    2

 . (.5/423)،    دار عيبة للنف والاوزيع  :غالنا  سالمة سام  بن حممد

الانزيلمعا (    3 البغوي  حممد احل  سنة، أبوالحمي     :مل  : حققه وخرج  (384/ 5)  [هد  516  ]املاوىفسني بن مسعود 

  والاوزيع ة للنف دار عيب  : ناغلا احلرش، مسلم   سليمن -عثمن مجعة ضمريية   -عبد اهلل النمر   مدأحاديثه حم

سيد    : الوسيط  فسريالا(    4 للطبدار  ط:    عنطاوي،حممد  مرص  اضة  والاوزيع،  والنف    القاهرة،   –الة  لفجاعة 

(9/308 .) 
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 : الرحا اب شد  اساحبا عى  لوا هب د اسا   الا  حادي  : األانياً ث

 قسمني: إ قسموا هذه األحادي   و

 ألمر بزيارة القبور:دالة ع  مطلق ااألحادي  ال األو :لقسم ا

   حلدي  األو :ا

وُر  »  م:وسلوله ص  اهلل عليه  ق بددي قي اَرُة ال  ن  ُزيددَ م  عددَ واَ َي ايكي وري زي ا، فددَ وهددَ وري وَر    َفزي بددي قي َ ال  َذك  َفإُ دد  ري ا تددي

 . (1)  َت«امل َو  

 ذلك نقو :  عنب  جلوااو

 يعددة،للذر  أو  األمر سددًدا  ر يفلقبوقد  ى عن زيارة ا  انوسلم كأن النب  ص  اهلل عليه    والً:أ

 .قلوهبم أذن النب  هلم يف زيار ا عى الو ه الذي غعه اهلل عز و ل كن الاوحيد يف   فلم

ذا خالفددوا هددل نسددخ هدد أ ددم ار إال  زيارة القبوالنب  قد  ى عن  أن    عى  اتفقواعلمء  أن ال  انيًا:ث

، ل بأ ددا مسدداحبةا دد وق،  مكروهددةبددني قا ددل بأ ددا  بددور  الق  وا يف حكم زيارةاخالف  ال، وبالاايلاحلكم أم  

 مباحة.ل بأ ا وقا 

ونَ "    ا  شيخ اإلسددالم ابددن تيميددة:ق ا ُفقددي َمَء مي لددَ عي ودي َأن  ال  صددي ى عددَ   َوامل َق  َ اَن  ددَ هي كددَ َى َأندد  ارَ عددَ  ةُ ن  ُزيددَ

بيوال    قي
ُ
اء ب  َن َامُ   ُر. َوَ َى َعن  ااُلن اَُباُذ يُف الد  . وَ   َواحل  ُ وا َهل  نيُسَخ َذلَُك؟ فَ َوامل يَزف ُا َوامل يَقري  َاَلفي : اَلا  َعا ُفددَ قَ اخ  ة 

ُخ َلي َسا   ن َسخ  َذلَُك؛ أُلَن  َأَحاُديَ  الن س  وَرًة. َوهُلََذا مَل    مَل  يي هي ج   َمش  َر  دُ َأبيو  ي خ  اهلل ُ ال   َعبدد  ا فُيددُه َنسدد  اُري  مددَ بي ددَ

وَن:َوَقاَ  اآل  ،  .َعام    َبل  نيُسَخ َذلَُك.    َخري

َم نيُسَخ إَ  م  ثي  : إن  م  َاَحب     َقاَلا  َعا َُفة  ُمن هي سدد  ة  اَل مي َباحددَ وُر مي بددي قي اَرةي ال  ُة َفُزيددَ َباحددَ ُ و    يُف اإل  َذا قددَ . َوهددَ ة 

َد. َوأَ َهُب َمالُك  َمذ   َ َقاليوا:    مح  َد احل  َم  أُلَن  ُصيَغَة اف َعل  َبع  َباَحَة. َكَم َقاَ   ظ ُر إن  ُ ُفيدي اإل  َعَلي ُه َوَسل َم َصى  اهلل ي  تي

َُديُ  ال ُحيُم: }يُف احل  وص  بيوُر َفزي قي م  َعن  ُزَياَرُة ال  ن ا َ َي ايكي م  كي ن ا َ َي ايكي وَها َوكي ُة   يُف اَُباذُ َعن  ااُلن  ري ُعيددَ َو  األ 

بيوا   َ وا َواَل َتف  َابُذي كًُراَفان  س  وليوا}  ُوَي { َوري مي وَها َواَل َتقي وري ًرا{  َفزي ج  َ  كددَ   .(2)  هي اَن َوَهَذا َيدي   َعَى َأن  الن هدد 

 

رواه    1 اجل  مسلم، (  اُئ ذَ ،  نا ز كااب  اس  الن َبابي  عَ بُ   اُن  هي  َرب  َوَسل َم  َعَلي ُه  اهللي  َصى   َوَ ل    يُف ز   ُزيَ   قَ   أيم  اَرُة   ُ قم  بر ،هُ رب 

(977.) 

بيورُ ةي ُزَيارَ باب  اجلنا ز،كااب  سننه،     يفوالنسا  (،13487( رواه أمحد يف مسنده رقم )  2 قي  ( . 2033، رقم ) ال 
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َواُ  امل ي  َق  َقا ي ُعن َدَها ُمن  األ  ُريَعةُ ملَُا َكاَن يي ا لُلذ  الن ه  ن َكَرُة َسد  ن   كددَ ا ااُل ُ  عددَ اُبددَ اًل أُلَن  ن  ُة َأو  ُعيددَ َو  َة ُذ يُف األ  د  الشدد 

ُرَبَة َتُدب  فُيَها َواَل يي امل ي  َر  بَُذلَُك َفيَ ط  َو  د  َر َوهي َم  اُربي اخل  بي الش  َ ُري.ف   اَل َيد 

وَن:وَ  َثري َك  بيوُر املدد ي   َقاَ  األ  َاَحب ة  لُ ُزَياَرةي قي سدد  ُمننَُي مي  لُ ؤ 
ُ
َعاء و  لددد  اَلُم  ل مددَ َع السدد  َم َتى مددَ ، كددَ ي ُهم  اَن   َعلددَ كددَ

ى  اهلل يالن بددُ  جي    صددَ ري ل َم  ددَ  ُه َوسددَ و إَ    َعَليدد  عي د  َبُقيددُع َفيددَ . ال  م  ي َا َعندد   هلددَ َم َثبددَ ل َم يُف َوكددَ ُه َوسددَ ى  اهلل ي َعَليدد  هي صددَ

، ُ ُحيَحني      الص 
ُ
َهَداء د  َفَص َأن هي َخَرَج إَ  شي تَ َلي هُ ى  عَ أيحي َيا  ى َكامل يَود طُ م  َصاَلَتهي َعَى امل َو  َح    لأُل 

ُ
َواُت.ء َم     َواأل 

ُحيُم َصى  اهلل ي َثَبَا َعن هي وَ  بيوَر أَ َعَلي ُه َوَسل َم يُف الص  قي وا ال  َحاَبهي إَذا َزاري َعل مي َأص  وا:ن هي َكاَن يي ولددي  َأن  َيقي

اَلمي عَ "   م  أَ الس  ي كي َل الددَ يَ هدد  ن  املدد ي لددد 
اَء اهلل ياُر مددُ ا إن  شددَ ُمننَُي َوإُندد  م  ؤ  َحمي اهلل ي امل يسدد   بُكددي ر  وَن يددَ ا  اَلُحقددي ُدُمنَي ُمندد  َاق 

م  َوامل ي  َاأ ُخُرين َنس  َوُمن كي َعافَُيةَ س  م  ال  م  وَ   م  اَل الل هي ".  (1)"َأ ي اهلل َ َلنَا َوَلكي َرهي ا َأ دد  نددَ ُرم  اُ حَت  ا بَ اَل َتف  َدهي ندد  ر  عدد 
فددُ م  َوا  

"م  َلنَا َوهَلي 
ُمننُيَ ُزَياَرةُ  َوَهَذا يُف   .(2) بيوُر امل يؤ   .   قي

ا ُزيَ وَ  ُ َأم  َكافُرُ اَرةي َقرب  َكاُر   ال  ُل تُذ  َ  فُيَها أُلَ   خ  َفاري هَليم  َفري اُغ  ُخَرُة َواَل جَييوزي ااُلس  َا يُف اآل  . َوَقد  َثبددَ

 ُ ُحيَحني  َ أي َزاَر "ى  اهلل ي َعَلي ُه َوَسل َم َأن هي  َص بُ    َعن  الن الص  ُه َفَبَكى وَ َقرب  . م  َلهي اَ : َأب َكى َمن  َحو  َاأ َذن ا " َوقددَ اسدد 

َها َفَأذُ  َ وَر َقرب  ُفرَ َريب  يُف َأن  َأزي َاغ  َاأ َذن اه يُف َأن  َأس  وَن يُل َواس  زي أ َذن  يُل فددَ م  يددَ ا َفلددَ َ بددي  هلددَ قي وا ال  َ وَر فَ ري م  إُ دد  كي ري َذك  ا تددي

ُخَرةَ   .  (3)"اآل 

َلَم وَ  عي وَن كي ءي امل ي ال  م  َو َاج   َانَاُزعي ُع ٍّ َويَ ل  ُمن هي ابَُدلُيُل َغ  ُعل ُم مددَ ُضُهم  ُمن  ال  وني ُعن َد َبع  َد   كي ي َس ُعندد  لددَ

َخُر   لَ اآل  عي  َفإُن  ال 
ُ
َن بَُياء ُا }: اَ  عَ َقاَ  تَ وَ  َمَء َوَرَثةي األ  َر  َمُن يُف احل  َلي َمَن إذ  َو كي َد َوسي نَمي إذ   َوَداوي َنَفَشا  فُيددُه  ددَ

ن ا ُم َوكي َقو  ُمُهم  َشاهُ   ال  ال  آتَ { }ُدينَ حُليك  َلي َمَن َوكي نَاَها سي م  ًم َفَفه  ًم َوُعل  ك   {.ي نَا حي

َواوَ  َق  اُبَ  الث اَلَثةي  ي األ  نَا   َيارَ  الز  اُر؛ َفإُن   َصُحيَحة  بُاع  ن  َة إَذا َتَضم 
ا: مددُ مددً َر  ًرا حمي  ُغ  َأمدد 

ُذب  َأو   ،ك   ،كددَ

ب  َأو    ر    َأو  نَُياَحة    ،َند  ج  ُ  هي َاُط َكُزيَ َوَقو  مج  ُ َمة  بُاإل  َر  اُخطنَُي حُلي اَرُة امل ي : َفُهَ  حمي كنَُي بَُاهلل ُ َوالسدد  ُ إُن  ف  ُم اهلل ُ فددَ كدد 

 
ُ
اَلء ي   َهؤي َ م  ُزَياَر ي .  ر   حمي  َمة 

 

 َقا ابي َما يي بَ  اجلنا ز،كااب  مسلم، ه  ( روا1
ُ
َعاء بيوُر َوالد  قي وُ  ال  لَُها، ي ُعن َد ديخي  (. 975م )قر  أُلَه 

  اجلنا ز، ااب  ك ،سننه اه أبو داود يف و( ر2
ُ
َعاء  يف السنن. وصححه األلباين  (،3201رقم ) لُل َمي ُا، َبابي الد 

اُ ، اجلنا ز كااب  لم، مسواه  ( ر3 هي َعز  َوَ ل  يُف زُ َعلَ   اهلليئ َذاُن الن بُ   َصى  َبابي اس  ُ ي ُه َوَسل َم َرب  هُ  َياَرُة َقرب   (. 976) ، رقم أيم 
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طي الث ايُن:وَ  بيورُ   الن و  قي ُن َعَى امل َ  ملُيجَ ُزَياَرةي ال  يز  ُد احل  ُا لُقَ ر  ُه أَ يدد  َم َراَباددُ ة  كددَ َباحددَ ُذُه مي َداَقاُُه َفهددَ احي  و  صددَ بددَ يي

بيَكاءي َعَى امل َي ُا باَُل  ب  َواَل نُ ال  . َكَم  َند  ى مددَ ُه َوسددَ َعَليدد   هلل ي ا َصى  الن بُ   َزاَر " َياَحة  ى َوَأب كددَ ُه َفَبكددَ َ أيمدد  رب  ن  ل َم قددَ

بيوَر َفإُ َحو   قي وا ال  وري ُخَرةَ َلهي َوَقاَ : زي م  اآل  كي ري َا تيَذك  َيا  ".   انيوا يَ َفَهُذُه الز  ا كددَ ا ملدُدَ ى َعن هددَ َ اَن  ددَ ن  َرةي كددَ
وَن مددُ َعلددي ف 

ُ م  َعرَ امل ين َكُر َفلَ  اَلمَ فيوا اإل  اُذَن  أَ   س  ري املدد َ   أُلَن    فُيهددَ َذك  َو تددَ َلَحة  َوهددي ا َمصدد  ُت.فُيهددَ اُس إَذا َرَأ    و  ن  الندد 
ري  مددُ

َفَكثددُ

وَ َقرُ  َاَعد    يَبهي َوهي َت َواس  بيور  َذَكَر امل َو  لي ُمن هي َ  َمق  ُخَرُة َوَقد  َو صي َراُن.َزط  َفَيَاَعارَ  لُْل  َمدد  ز  َوَنفدد    اي األ  ي ُن سي احلدد 

َباح   ُصيَ ُه َعاعَ َصَد بُ إن  قَ   مي ُصَيًة.  ًة َكاًة َكاَن َعاَعًة َوإُن  َعُمَل َمع   َن َمع 

طي الث  وَ  ا الن و  :َأم  ا َكالصدد    الُ ي َ  هلددَ
ُ
َعاء َا لُلد  َو ُزَياَر ي َو  َفهي َذا هددي اَزُة. َفهددَ نددَ ُ َى اجل  َاَحب   اَلُة عددَ ُذي امل يسدد  الدد 

ن   َدل ا   بَ ةي َعَى  الس  ح 
اُ ل َم فَ الن بُ   ن  ُه؛ أُلَ ابُ اس  ُه َوسددَ هي    َصى  اهلل ي َعَليدد  ا َيقي  َعلددَ َحاَبهي مددَ مي َأصدد  َعلدد  اَن يي وَن إَذا َوكددَ ولددي

بيورَ  قي وا ال   .(1)"َزاري

ليددده ه عألن قولددده صددد  الددد  الرحدددا ؛وعة وشدددد زيدددارة املفددد ن نفدددرق بدددني الالبدددد أ الثدددًا:ث

ورَ : "وسددلم بددي قي وا ال  وري ا ي الَ ": لددهقيددده قو طلددق" مزي حددَ د  الر  ُة  تيشددَ اُ دَ  إاُل  إَُ  َثاَلثددَ َمسددَ
ولددو سددا  " (2) 

ورَ : "قولدده إلعالقددات يفبمثددل هددذه ا االسددادال  بددي قي وا ال  وري الصددالة يف كددل وقددا  : لسددا  إقامددة"زي

اَلَة  قُ َوأَ }  : قا واحلج يف كل وقا بدعو  أن اهلل ُري{ُم الص   .(3)  لُُذك 

   :يناالثي   حلدا

م  عَ اي ي  َوَ َ قا  رسو  اهلل ص  اهلل عليه وسلم:"   :قا ة  دين برع ن  َأَراَد َأن  كي وُر، َفمددَ بددي قي ن  ُزَياَرُة ال 

وليوا   ، َواَل َتقي ر  َيزي وَر َفل  ًرا«َيزي ج   .(4)هي

ألخددر، قا  من مكان يارة يلزم منه االناالز ولف " اهلل كامل بعد هذين احلديثني: ا  عمر عبدق

لزيارة باناقددا  ا  ا تعلقاإذف  القبور، وعليها  من مكان آلخر من أ ل زيارة  قاالنا  عى  و  ارطفالش

 

 (27/376ي )الفااو ( جمموط  1

مافق    2 الصالة يف مس  الب اري،   رواه  عليه،(  مكة  كااب فضل  َبابي جد  الَ فَ   واملدينة،  الص  ُل  ةَ ض  َمك  ُجُد  َمس  يُف    ُة 

َحا ي َبابي ، كااب احلج ،  مسلم( ، و 1189رقم ) َواملَُدينَُة،   (. 1397رقم )  ُ دَ اَلَثُة َمَسا ثَ إُال  إَُ   اَل تيَشد  الر 

 ( 76ص: )  لسهسواين ًلالن  دح  اإلنسان عن وسوسة الشيخ يانةص : ر( انظ  3

اَرةي  سدددننه،يف    النسدددا و (،11606)مسدددنده بدددرقم  أمحدددد يف هروا(  4 وُر،ُزيدددَ بدددي قي وصدددححه  ،(2033) بدددرقم ال 

 يف السنن. بايناألل
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رة وهددو ندد  ال وقددد سددمى الشددارط السددفر زيددا  السددفر،ع من هذا  من مكان ألخر فال يو د ن  يمن

 .(1)  الاأويلوامل  

 :كسابقهدي   عى هذا احل  اجلوابو

عليدده وسددلم أبدداح  اهللالنبدد  صدد   نأيدده ن  اية ما فأو ،يارة وشد الرحا ن هناك فرق بني الزأ

 .ممنوعة عليهم  يارة بعد أن كانازهلم ال

يليوس إَُلي َهاأ س بزاَل بَ "  َقاَ  اب ن حبيب:لذلك  و بيور َواجل  قي ا  يارة ال  ور هبددَ اَلم َعَلي َها ُعن د امل يري ، َوالس 

و  اهلل، صى اهلل َعلَ  اَ : قددد كددَ ن زُ لك عَ ئَُل َماَوسي ي ُه َوسلم،  َوقد فعل َذلُك َرسي ور؟ َفقددَ بددي قي اَن  ددى َياَرة ال 

   .(2)"ر بذلك َبأ ساإال  خريا مل أ ن َسان َومل يقلأذن فُيُه، َفَلو فعل َذلُك إُ   َعنهي ثم  

م"  ا  العين :ق ُضيم( َأي ضا: َواأل  ُه َوسددلة جممعة عى ُزَيارَ َويُف )الا و  ا، صددى اهلل َعَليدد  م، ة قرب َنبينددَ

َم.  ر، رَ َوعم  َوأيب بكر اَ : السدد  َوَكاَن اب ن عمر إُذُه اهلل َتَعاَ  َعن هي اَلم ا قدم من سفر أييُت َقربه املكددرم َفقددَ

و  اَلم َعَلي ك يَ   َعَلي ك َيا َرسي اَلم َعَلي ك َيا َأَبا بكر، الس  ور ا أبااه. َومعنددى الاهلل، الس  بددي قي اَرة ال  ن ُزيددَ ن هدد   عددَ

َم  ُ َكاَن يُف أ  إُن  َ س  و  اإل  ادة األ  د قددرهبم بُعبددَ قي اَلم ُعندد  ان واختدداذ ال  ثددَ اَلم و  سدد  ُ م  اسدداحكم اإل  اُ د، َفلددَ ور َمسددَ بددي

ليوب الن اسوَ  اَلة إَُلي َها نسخ الن ه    َقوي يُف قي بيور َوالص  قي َ   َوأمنا عَباَدة ال  َرة َعن زيار ا أُلَ   خددُ ا تددذكر اآل 

ن    .(3)"َياوتزهد يُف الد 

 ل :لثا  اديحلا

َرةَ   م يف صحيحهج األمام مسلرخأ َري  ل  َعن  َأيُب هي ُه َوسددَ ى  اهللي َعَليدد  ُن الن بددُ   صددَ اًل َم،  ، عددَ " َأن  َر ددي

  ، َصَد اهللي َلهي َر ، َفَأر   أيخ 
َية  اَزاَر َأًخا َلهي يُف َقر  ُه، قددَ ى َعَليدد  م  َأتددَ ا َفلددَ َرَ اُُه، َمَلكددً نَ َعَى َمد  اَ :  ؟يدددي رُ  تي َ : َأيدد  قددَ

 

 .( 428:ص)اإلنصاف  انظر: (  1

انظر:    2 صحيما عمدة  (  العرداط:    العين ، لدين  البدر    ري، الب ا   لقاري غح  ال اا  إحياء    بريوت،   –يب  ر 

(8/70 .) 

عمدة  3 غ  (  الب  (،8/70)   الب اري،صحيم  ح  القاري  صحيم  الغح  الرشد  بطا ،بن   اري  مكابة  ،  ط: 

(5/298 ) . 
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َيُة، قددَ ُذُه يُف هَ   أيُريدي َأًخا يُل  َقر  َ ال  هبدد   َتري
ة  مددَ ن  نُع 

ُه مددُ َك َعَليدد  ل  لددَ َ َأين  اَ : هددَ ري  اَ : اَل،  ددَ ز   ا؟ قددَ هي يُف اهللُ عددَ َبب اددي َأح 

، َقاَ : َفإُين   و ي اهللُ إَُلي َك، بَُأن  اهللَ َقد  َأَحب َك   َوَ ل  بَ َم كَ َرسي    َاهي ب   َأح 
 .(1)"  يهُ فُ

: وقددا   ،كامددل يف اإلنصدداف  عبددد اهللوعمر    ،مشفاء السقاك  يف  السب  ساد  بها،  ذا احلدي ه

ر يددارة وامددل السددففلفدد  الز  زيددارة، وعليدده  –هددو االناقددا  مددن قريددة ألخددر     ى السفررط سمفالشا"

 .(2)"وعدمه

 للجواب عن ذلك نقو :و

 اسدددد يدددل هدددو مدددن أفسدددد أندددواطس ف  قيددداارة األ  احلددد رب امليدددا عدددى زيددد قددد قيددداس  :والً أ

 كددم حيدداً  هكزيارتدد  القددرب زيددارة  عددل امدد أ": ك  رده عددى السددبي يفدبددن عبددد اهلدداا القيدداس، قددا 

 أحددداً  مدداعل وال ،قاسدده املسددلمني علددمء مددن أحددداً  اعلمدد  مددا قيدداس املعدد ا، فهددذا هددذا قاسدده

 ،اسالقيدد  أفسددد مددن ذاوهدد ، اهلل يف املحبددوب احلدد  زيددارة عددى بالقيدداس قددربه زيددارة يف احدداج مددنهم

 وسدددؤاله وخماعباددده كالمددده وسدددمط بمشددداهدته لددده حصدددل احلددد  راز مدددن أن املعلدددوم مدددن فإنددده

 .كالمه  يسمع ومل  يشاهده مل  ملن وصل ال  مما  ذلك  و ري  بهو وا

 وسددمط وجمالسدداه ومشدداهدته رؤياه بمنزلة بياه عى بنى الذي  ارداجل  ةؤير  أو  هربق  رؤية  ليسو

 مددن  هددذا  أن  ومعلددوم  أصددحابه  مددن  واحددد  مثددل  قددربه  زار  مددن  كددل  نلكا  هذا  مثل  اهذ  نكا  كالمه، ولو

مددن كددالم شدديخ اإلسددالم يف الددرد عددى وقددد اسددافاد ابددن عبددد اهلددادي هددذا املوضددع   .(3)"الباعددل  أباعل

 .(4)خنا  اإل

يارة) لف  إن  »:  السبك   وقو هلل كامل  اقو  عمر عبد  انيًا:ث  مددن و ريه الرحل شد    ياناو( الز 

ه  وسلم؛  عليه  هللا  صى  بفعله  فمردود  اين«؛عامل  وال  ضددعيف  وال  صددحيم   حدددي  يف  عندده  ثبددا  مددا  ألندد 

 

لُ  والصلة،كااب الرب  مسلم،   واهر( 1 يب  يُف  َباب  يُف َفض   (2567) اهللُ، برقم احل 

سبك   د عى الالصارم املنك  يف الر (، 428:ص)  كامل عبد اهللعمر  / د اخلالف. أثري حوله فيم صاف ناإل انظر: ( 2

 . ( 76:ص) بن عبد اهلادي ال

انظر3 الرد عى  الصار  :(  املنك  يف  احلنب  شمس  ل   السبك ،م  اهلادي  عبد  بن  أمحد  بن  مؤسسة  :  ، طالدين حممد 

 (. 76)ص:  بريوت، ،الريان

 . (362:ص )  دة ،   -ط: دار اخلراز ية ، شيخ اإلسالم بن تيمل ،    خنا اإلعى ( انظر الرد  4
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 قبددور أن ومعلددوم ،املددؤمنني قبددور من  ريهم الو اءنبياأل قبور من قرب   زيارة  إ   رحله  شد  أنه  مكذوب

 صددى  عندده  ابدد ث  فددم  أصحابه؛  انمز  ويف  وسلم  عليه  اهلل  صى  زمانه  يف  مو ودة  كانا  و ريهم  ءااألنبي

 يقددو  فهددل سددفر؛ وال رحددل شددد  ري من  ،  همو ري  قيعبَ لا  أهل  قبور  يزور  كان  أنه  الإ  وسلم  عليه  اهلل

ا مفددوًعا أمددًرا تركددوا وأصددحابه لمسدد و عليدده اهلل صددى الن بدد    إن  : مسددلم  د وتعددا  نهاسددبح د هلل حمبوبددً

 .عظيم  هباان  هذا  كفسبحان!  وأرضابه؟؟  السبك   إليه  واهاد 

تبددني  أن شددد الرحددل ملجددرد ندده؛ ومل يأمر أماه بدده بددل  دداهم ع فعله صى اهلل عليه وسلممل يلم  ف

احلنييعرف يف زمان سلفنا  ومل الزيارة أمر  ري مفوط؛ بل هو حمَدا يف الدين،    .(1)  الص 

 

 

بك   ي لاامليب دُ ف الَكش  (   1  (. 68، )ص:  مويه أيب احلسن الس 


