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ABSTRACT  

Disputes in a problem nowadays has brought discord to the Muslim community and 

caused them to blame each other of being infidels, misleading and accused them of 

bidᶜah (innovation). Disputes itself does not lead to division, but taᶜsub (fanatic) 

against the issuing of a vision led to these disputes. 

Among the disputes that led to the conflict among the Singaporean Muslim 

community is the issue of travelling to pay a visit at the tomb of Habib Nuh Al-

Habshi, which are either opposed or supported by the community. 

The specialty of this study lies in its content, because as far as the author's knowledge, 

this is the first study (regarding Habib Nuh Al-Habshi) that gathers proof of both 

sides of the argument and compiled it in the paper. 

This study aims to bring closer the understanding of those who disagree in this issue 

and arouse the spirit of prioritizing unity and being respectful among the Muslim 

community. These can be done through disclosing the things that occur when visiting 

the tomb, far from the lies and slander that is thrown towards it. 

The author will compile the view of the scholars and their understanding in this 

dispute such as travelling to visit, before the author try to provide an opinion that 

hopefully might unite the Muslim community in Singapore. 

The author has used several methodologies in this thesis, such as descriptive 

approach that is being used to explain the condition of his tomb and what happens 

when people visit him. This approach is used together with inductive reasoning when 

gathering the opinions of other scholars as well as their views before using analytical 

and critical approach to discuss these opinions and will compile the data through 

visits to the public libraries with an intention to refer to several old books which had  
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explained regarding this matter before, until the author is able to derive a conclusion 

based on all the evidences that are provided. 

This research has produce some results, chief among these include the issue on 

visiting the tomb of righteous people and what follows is not required nor prohibited 

in absolute although there are some conditions that needs to be fulfilled by the 

visitors. Each of the group are backed by support that they can follow from Islam’s 

viewpoint. 
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 ملخص ال

 
وقع خالف واسع بني أهل العةلم فيما مضى يف قضي  شد الرحال إىل أضرح  الصاحلني، وقد أثري هذا اخلالف يف 
عصرنا، وقد أدى هذا اخلالف إىل تفرق  املسةلمني إىل شيع، كما دعا هذا اخلالف بعضهم إىل تكفري أخيه املسةلم ووصفه 

يق ، لدى بعضهم الفتوى  بإباح  إراق  دماء املسةلمني! واحلق والكفر والضالل  وغري ذلك، إىل أن بةلغبالشرك والبدع  
أن االختالف نفسه ال ينتج هذه العداوة والبغضاء، وإمنا التعصب األعمى لآلراء هو الذي يسبب يف تشتت وحدة 

ح بن حممد و األم . ومن القضايا اليت فرقت مجاع  املسةلمني السنغافوريني هي زيارة ضريح الرجل الصاحل العابد احلبيب ن
 احلبشي، حيث يقوم بعض املسةلمني بزيارة ضرحيه، والسالم عةليه.

ى زيارة جيمع فيه آراء كل معارض -عةلى حد عةلم الباحث –ويستهدف هذا البحث العةلمي والذي يعترب أول البحث  
ف هذا البحث ويهدالضريح املذكور ومؤيديها بأسةلوب عةلمي حمايد يعتمد الدليل، وحبرص عةلى اإلنصاف واالعتدال. 

إىل تقريب املفاهيم حول هذه الزيارة وإيثار روح الوحدة واالحرتام يف اجملتمع اإلسالمي ببيان ما حيدث عند هذه الزيارة 
جمتنبا وبعيدا عن االفرتاء املدسوس فيها. كما جتمع الباحث  آراء العةلماء حول قضي  شد الرحال قبل أن حتاول إخراج 

رضي به كل الفريقني الوقوف عةليه. ولتحقيق هذا اهلدف النبيل اعتمدت الباحث  عةلى عدة مناهج  قوٍل الذي يرجى أن ي
كاملنهج الوصفي، لبيان الواقع الذي حيدث عند زيارة احلبيب نوح واملنهج االستقرائي لتتبع أقوال العةلماء وأدلتهم 

العةلمي   وقد راجعت الباحث  الكتب واملراجع وحججهم، مث استعانت باملنهج التحةليةلي والنقدي ملناقش  تةلك اآلراء.
لتتابع أقوال العةلماء وآرائهم  فيما يتعةلق بقضي  زيارة الضريح. وقد خةلص البحث إىل مجةل  من النتائج من أمهها: إن 

فرق لقضي  الزيارة وما يتبعها مل يكن مباحا أو ممنوعا مطةلقا بل هلا شروط وضوابط ينبغي أن يةلتزمها الزائر، وأن لكل ا
 دليل ومصدر يصح اتباعه.

 مفتاح الكةلمات: شد الرحال، أولياء اهلل، السفر، زيارة القبور.
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 احلج إىل محمر  مع املرأة سفر بابكتاب احلج.   .العريب الرتاث إحياء دار. بريوت: الباقي عبد فؤاد حممد صحيح مسةلم.د.ت.  1

 #.415. 975. ص. 2ج.  .وغريه
 وطريق أنسون (Enggor Street)الذي يبدأ من عبور إجنور سرتيت  (Palmer Road)طريق بةلمار يف بسنغافورة الواقع  2
(Anson Road)  وينتهي قريبا من طريق كيبيل(Keppel Road .).كانت جبل بةلمار وقعت هنا قبل تسويتها 
وهي كةلم  ختتةلف معناها ومنطقها بـ "املولد" وذلك ألن السبب الباعث إلقام  احلول تبعا لذكر يوم وفاة شخص، بينما السبب  3

الداعي إلقام  املولد تبعا لذكر يوم ميالد شخص واخلالف يف املنطةلق يدل عةلى أن الكةلمتني غري مرتادفتني وألن احلول تقام كرة 
تو ى من األولياء والصاحلني، أما املولد يقام يف عام واحد أكثر من مرة. نعم، لقد اشتهر عند املسةلمني يف واحدة  يف كل سن  لذكر امل

ني ال ُتسمع منهم إال األقل القةليل. بينما املسةلمون يف آسيا، اشتهرت هات احلولالدول العربي  بـ "املولد" لفالن دون احلول وكأن كةلم  
ا  ن عن معىن خمتةلف.الكةلمتني عندهم الةلتني تعربر

 

 المقدمة

احلمد هلل عامل الغيب والشهادة، القادر عةلى تنفيذ ما قدره وأراده، احلكيم يف كل شيء قضاه حىت العجز والكيس 
 والزيادة. الةلهم صل عةلى نبيك حممد إمام املتقني السادة، وعةلىوالشقاوة والسعادة. أمحده محد عبد عظم رجاءه لةلمغفرة 

آله وصحبه جنوم اهلداي  واإلفادة، وسةلم تسةليما كثريا مع الزيادة. قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: ال تشدوا الرحال إال 
حته وقد مون عةلى صإىل ثالث  مساجد: "مسجدي هذا واملسجد احلرام  واملسجد األقصى"؛ فاحلديث اتفق عةليه املسةل

. واحلديث يستدل به كل من الفريقني، الفريق الذي يؤيد شد الرحال 1وَضعه اإلمام اجلةليل مسةلم النيسابوري يف صحيحه
 ألجل زيارة قبور األموات والفريق الذي مينعه.

 إشكالية البحث

ثىنى منها ون السنغافوريون ليسوا مستاجلدل بني املسةلمني هي مسأل  شد الرحال لزيارة األموات. واملسةلم قضايا من أشد
حيث إهنم كانوا مبتةلرني أيضا هبذه املسأل  عةلى مر األجيال. وهذه املسأل  تكون واضح  عندما تقام حفةل  سنوي  يف 

اليت تعرب عن جمةلس  3وهي حفةل  يقال هلا  "احلول" -الذي فيه ضريح احلبيب نوح احلبشي- 2مسجد احلاج حممد صاحل
يا عند ضريح احلبيب نوح احلبشي ويدعى فيه ألوف من املسةلمني داخل البةلد وخارجه من البالد اجملاورة الذي يعقد سنو 

والبعيدة عنها كاليمن وأمريكا وغريمها. تضمنت برامج احلفةل  عةلى تالوة اآليات القرآني  والصةلوات النبوي  وإلقاء بعض 
يوف ي  وقراءة مناقب حبيب نوح احلبشي قبل أن خيتم بإطعام الضاملواعظ احلسن  والوصايا الصاحل  مع األناشيد اإلسالم

 النيب يث مل يأمر حاألجالء. فهناك من ينكر عةلى هؤالء ما يفعةلونه، ويعدرونه من البدع املنكرة ويشدردون النكري عةليهم 
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 .29: 48القرآن الكرمي. سورة الفتح  4

 

توسط يف هذا األمر، ت صةلى اهلل عةليه وسةلم بفعةله ومل يفعةله الصحاب  رضوان اهلل عةليهم أمجعني. وهناك أيضا طائف 
فةليست مائةل  إىل جانب التفريط فتكون عابدة لةلضريح وال إىل جانب اإلفراط فتكون قاصرة يف زيارة قرب ما. ومن مث 
أرادت الباحث  أن حتلر هذه اإلشكالي  باستخراج األدل  من نصوص الكتاب والسن  وترجيح األحكام من هذه النصوص 

بطالهنا دون أن تتعصب برأي خمصوص أو مذهب معني، كما سعت إلعادة قوة وحدة عةلى صح  هذه الزيارة أو عةلى 
املسةلمني بوحدة املفاهيم واحرتام اآلخرين الذين هلم آراء أو وجهات األفكار املتنوع . فرتد بذلك قوهتم وعدم تشتتهم 

 .وافرتاقهم الذي ينتج يف ضعفهم، فةلعل هذه الدراس  تساهم يف تضييق اخلالف املوجود

 أهداف البحث

يهدف هذا البحث إىل مناقش  اخلالف احملتدم بني املسةلمني فيما يتعةلق بزيارة ضريح األولياء وقبورهم بني املؤيدين لتةلك 
ة القبور لةلوصول إىل فهم األحاديث املروي  يف شد الرحال وزيار  الزيارة ومعرضيها وبني من يتوسط بني هذين الفريقني

ألم  إىل آل بيت النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم وكذا لتأديبهم عةلى مراعاة اآلداب الالئق  عند ولعةله بيد أخرى يقررب ا
 زيارهتم القبور وأيضا لتعريف مسةلمي سنغافورة وإرشادهم عةلى اآلداب الالزم  عند زيارة قبور العةلماء. 

 أهمية البحث

كثرية نظرا   تشر بل تتقوى فيه الفنت يف مواضعإن هذا البحث من أكرب مهمات يف حياتنا، خاص  يف هذا الزمن الذي تن
حول هذا املوضوع بني من يؤيده ومن ينتقده ومن يتوسط بينهما. واملشكةل  فيمن واالختالفات احملتدم  لشدة اجلدل 

 يتعصب لرأيه وال خيضع لغريه قةلبا وآذانا لسماع ما لغريه من أوجه األفكار أو املناقش  وتبادل اآلراء أو أخذ الطريق
األوسط يف خالفهم بل حيارب من يعارض فكره وال يسري عةلى مذهبه ويعدهم من أهل البدع  والكفار املمارس لعمل 
الشرك. ومن جه  أخرى، تودر الباحث  أن ترفع اخلالف أو عةلى أقل القةليل أن تقةلل اجلدل واملخاصمات واملشاجرات 

ـُهم رُك عىا ٌد ر ُسوُل اهلِل َوا لِذيَن َمَعُه َأِشد آُء َعةَلى الُكف اِر ُرمَحَآُء بَينَـُهم تـََرىحُمَم   ﴿: 4بني أفراد املسةلمني. قال اهلل تبارك تعاىل
ا يَبتَـُغوَن َفضالى ِمَن اهلِل َوِرضَوانىا   .﴾ُسج دى
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 حدود البحث

ه ومبا استندوا يث نفسيتناول هذا البحث املناقش  يف حديث شد الرحال بتتبعه آراء العةلماء وما استنتجوا من احلد
واعتمدوا عةليه حىت أفتوا بتةلك اآلراء واألقوال. مث يقارن ويوازن تةلك األفكار وما أحاطتها من اعرتاضات قبل أن تصدر 

 وترجح ما لةلباحث  من وجه  نظٍر بأخذها النمط األوسط حيث ال متيل إىل هذا وال إىل ذاك.

 منهج البحث

 أربع  مناهج، وتتةلخص املنهجي  يف النقاط اآلتي :ها إىل حبثتستند الباحث  يف 
من خالل استقراء النصوص الشرعي  من الكتاب والسن  وبتتبع أقوال العةلماء اليت هلا وذلك  المنهج االستقرائي: -1

لدراسات البحث. وهذا املنهج ال ُيستغىن عنه يف أحباث اصةل  مبوضوع البحث مث تصنيفها فيما يتناسب بأبواب 
 مي ، بل يعترب أساسا يف كل حبث منها.اإلسال

ملعةلومات أي: بتحةليل ودراس  امن النصوص واألفكار.   ه الباحثتبتحةليل ما استقرأ وذلكالمنهج التحليلي:  -2
 احملصةل  خالل قراءة النصوص الشرعي  واهلدف من وراءه. 

ما يأىب الزيارة وما تيقنه املعارض عنداحلقيقي كما اعتقده الزائر عند شروع  هو وصف الواقعالمنهج الوصفي:  -3
إليه يف الدراسات  ، وهذا املنهج حيتاجقيق احلعني كما توجد يف   مشروعي  شد الرحال لزيارة القرب حوله وغريها من الظواهر

عه اختالل تب ،الوصف فإذا اختلر  .اإلسالمي  إلصدار األحكام الصحيح  هلا، ألن احلكم عةلى الشيء فرع عن تصوره
 احلكم.

عندما جتد الباحث  يف موضوع ما، أكثر من قول واحد لةلعةلماء، فإهنا تقارن وتناقش منهج المقارنة مع الترجيح:  -4
 بني هذه األقوال لتصل إىل الرأي األقرب لةلصواب مراعي  فيها آداب اخلالف. أما الرتجيح، فقد ألزمت الكاتب  نفسها

 فيها. ارجح ما انتهى إليه حبثهت أنالفي  ملسأل  خ تعرضا إذا تبأهن
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 مصطلحات البحث

تدور مصطةلحات البحث حول الكةلمات املوجودة ضمن البحث لزيادة البيان عةلى اجلمةل  الغامض  والتوضيح لةلكةلمات 
 اجملهول .

: الضريح وقيل .اشقر  يف اأَلرض ألنه ُيشقر  القرب كةله. قال اأَلزهري:ب . ويراد أيضاَفِعيل مبعىن مفعول ،البعيد ضريح:
لسماء مقابل الكعب  ويروى: الض ريح بيت يف ا ،قرب بال حلد ويطةلق عةلىيف اجلانب  سطه كالضرحي ، والةلرحد:و يف  الشقر 

 .5البيت املعمور يف األرض، قيل: هو
 .6: التنحي . وقد ضرحه، أي حناه ودفعه، فهو شئ مضَطرَح، أي مرِميٌّ يف ناحي حالضر 
 الذي قصدته الباحث  هو التعريف األول الذي بنير بأن املراد بالضريح هو القرب كةله.أما 

وتأيت الكاتب  أيضا ببيان كةلم  املقام مع أن الكةلم  ال توجد داخل عنوان البحث لتتبني من ذلك، هل كانت الكةلم  
 ترادف بالقرب والضريح أو تضادمها. 

 . ولةلتعريف الثالث:8اجملةلس واجلماع  من الناس و. والتعريف الثاين ه7موضع القدمنيالتعريف األول بأنه  المقام:
قام واملقام بفتح امليم وضمها، فقد يكون كل واحد منهما مبعىن موضع القيام ألنك إذا جعةلته من قام يقوم فمفتوح. 

َ
امل

ُتعمةلت أو القرب إال أن الكةلم ، اس املقام: املكان ليدفن فيه امليت. والتعريف الرابع: 9وإن جعةلته من أقام يقوم فمضموم
 .10حنو األناس احملرتمني كأمثال عائةل  املةلك واألبطال

                                                           
 .567 .: دار اهلداي . صد.ط. تاج العروس من جواهر القاموس  .م2012. احلسيين، حممرد بن حممرد بن عبد الرزراق 5
. ص. العةلم لةلماليني: دار بريوت .الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي م. 1987. أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهريالفارايب،  6

386. 
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واليت تعين هبا الباحث  هو التعريف األخري أي: املقام مبعىن القرب ومدفن اإلنسان واليت استخدمت كثريا وخاص  عةلى 

ه والصاحلني. وقرابته، وعند اهلل تعاىل كأنبياءه وأولياءاألشراف والسادات وذوي املراتب السامي  عند الناس كاملةلك وأسرته 
 فألفينا عندئذ أن كةلم  املقام ترادف بالضريح.

رحل الراء واحلاء والالم أصل واحد يدل عةلى مضي يف سفر. يقال: رحل يرحل رحةل . ومجل رحيل: ذو رحةل ، الرحال: 
 سرج. واملرحل. ضرب من برود اليمن وتكون عةليه صور الرحال.إذا كان قويا عةلى الرحةل ، والرحةل : االرحتال. والرحال : ال

، ذكرا  والراحةل : املركب من اإلبل ويقال أرحةلت اإلبل: مسنت بعد هزال فأطاقت الرحةل . والرحال: الطنافس احلريي .
احةل . ورجل ر  هكان أو أنثى. ويقال راحل فالن فالنا إذا عاونه عةلى رحةلته. ورحةله، إذا أظعنه من مكانه. وأرحةله: أعطا

 .11مرحل: كثري الرواحل
 اجلمعو . القتب من أصغر وهو البعري، رحل: أيضا والرحل ثاث.رحل الرحل: مسكن الرجل وما يستصحبه من األ

 ورحل. رحلال ظهره عةلى شددت إذا رحال، أرحةله البعري ورحةلت. عةلم فيه خز إزار: مرحل ومرط. أرحل وثالث  الرحال،
 دنت: يقال رحتال،اال: بالكسر والرحةل  .تريده الذى الوجه: بالضم والرحةل . الرحيل واإلسم مبعىن، وترحل وارحتل فالن

 أعطيته إذا رحةلته،وأ. رحةلته عةلى عاونته إذا فالنا، وراحةلت. الرحةل  فأطاقت هزال بعد مسنت إذا اإلبل، وأرحةلت. رحةلتنا
 شديدة أي  ،رحةلي كثرية. وناق   رواحل له أي مرحل، ورجل. وأرسةلته مكانه من أظعنته إذا بالتشديد، ورحةلته. راحةل 
 املركب: راحةل ال: ويقال. الرحول وكذلك. ترحل ألن تصةلح اليت الناق : والراحةل . رحيل مجل وكذلك السري، عةلى قوي 
 اجلمعو . الشديد لةلركض يتخذونه خشب، كانوا فيه ليس جةلود من سرج: والرحال . أنثى أو كان  ذكرا اإلبل، من

 .12حةلتان مر أو مرحةل  كذا  وبني بينه: يقال املراحل، واحدة: واملرحةل . الرحائل
وكال التعريفني قد شرحا وأوضحا الكةلم  ومشتقاهتا بالتفصيل وترجى أن يدرك القارئ ما لةلكةلم  من معىن وخالص  

 ألنه السفر عن الالرح بشد وكىن لةلفرس، كالسرج  لةلبعري وهو رحل الكالم من كال التعريفني من معىن الرحال هي مجع
 املذكور. املعىن يف واملشي واحلمري والبغال واخليل الرواحل ركوب بني فرق وال الزمه.

 

                                                           
. عبد السالم حممد هارون. د.ط: دار الفكر. ج. معجم مقاييس الةلغ  م. 1979أمحد بن فارس القزويين الرازي. أبو احلسني،  11
 . بالتصرف.497. ص. 2
أمحد عبد الغفور عطار. الطبع   الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي .هـ.  1407أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب.  12

 .1708-1706الرابع . بريوت: دار العةلم لةلماليني. ص. 
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كل من ويل أمرا أو قام به، ويطةلق أيضا عةلى النصري واحملب واحلةليف والصهر واجلار والعقيد والتابع واملعتق   الولي:

رأة: من ي واملطيع واملطر يسقط بعد املطر والصديق ذكرا، وقد يؤنث بالتاء. وويل
َ
ةلي عقد العهد: وارث املةلك. وويل امل

 االقتصاد يل اليتيم: الذي يةلي أمره ويقوم بكفايته. والويل يفو ونه. و النكاح عةليها واليدعها تستبد بعقد النكاح من د
الويل مبعىن املطر بعد املطر جيمع أما وجيمع عةلى أَْولَِياء.  .السياسي: من يتحمل خماطر اإلنتاج فةله الغنم وعةليه الغرم

 .13 عةلى أَْولِيَ 
 كما:  يةلي كما:  . أي14﴾ يَن َءاَمُنواْ قَاتةُِلواْ ال ِذيَن يـَةُلوَنُكم مَِّن الُكف ارِ يَأَيُـَّها ال ذِ  ﴿ :تعاىل . كقولهوىَل فالنىا: دنا منه وقُرب

"الر بيع  قولنا:ك  بعه مباشرة، أو من غري َفْصل. وت: ممرا يقاربك"؛ أيكل مما يةليكوكقوله عةليه الصالة والسالم: " .يـَْتبع
ويل البةلَد: . َمْويلر  عةلى يةَِلي، ِل/ لِْه، والي ى وَوالي ى، فهو واٍل، واملفعولويلَ ". سيأيت َشرْح الكالم فيما يةلي" أو "يةلي الشِّتاء

يل و ". "ويل سيَِّده/ زمالَءه كقولنا:  ويل فالنىا: أحب ه. ""ويل شئوَن البالِد رئيٌس شديد ، كقولنا:حكمه وتسةل ط عةليه
الويل: . و : َنَصرهويل فالنىا/ ويل عةلى فالن".  شئون عائةلته"ويل  ، كقولنا:الشريَء/ ويل عةلى الشريء: َمةَلك أمرَه وقام به

. وليُّون وأولياء عهويلر مج. ااسم من أمساء اهلل احلسىن، ومعناه: املالك لألشياء، املتصرِّف مبشيئته فيها، املنفرد بتدبريه هل
 ويأيت أيضا مبعان آتي :

 اليتيم: الذي ويلُّ . ويلُّ اهلل: املطيع له .حاب السُّةلطاتأولياء الش أن: أص .كلُّ من ُكةلِّف بأمٍر أو قام به -1
 .يةلي أمرَه ويقوم بكفايته

َا َولِيُُّكُم اهللُ َوَرُسولُُه َوال ِذيَن َءاَمُنواْ  ﴿، كقوله تعاىل: نصري وحةليف -2 حُمبٌّ تابع، مطيع، من توالت . 15﴾ِإمن 
 .16﴾نُونَ أَولَِيآَء اهلِل اَل َخوٌف َعةَليِهم َواَل ُهم حَيزَ َأآل ِإن  ﴿. قال تعاىل: طاعته من غري ختةلرل ِعْصيان

 .حمسن -3
 .قدِّيس -4
 .َمْن يتحم ل خماطر اإلنتاج، فةله الُغْنُم وعةليه الُغْرم -5

 

                                                           
 .1101. ص. 2الطبع  الثاني . د.ط: د.ن. ج.  .املعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون. د.ت.  13
 .123: 9القرآن الكرمي. سورة التوب   14

 .55: 5القرآن الكرمي. سورة املائدة  15
 .62: 10القرآن الكرمي. سورة يونس  16
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 َوالَ َنِصرٍي ِن اهلِل مِن َويلي َوَما َلُكم مِّن ُدو  ﴿. ويلِّ لألمر، القائُم به، الن اصُر لعبادهتالَويلر: من أمساء اهلل احلسىن، ومعناه: امل

ةْلك .اهللُ وليُّك: حافظك. 17﴾
ُ
ويلُّ املرأة: من يةلي عقدة النِّكاح، وال يدعها تستبدر بعقد النكاح  .ويلُّ الَعْهد: وارث امل

 .18ن دونهم
 الويل فعيل مبعىن الفاعل وهو من توالت طاعته من غري أن يتخةلةلها عصيان أو مبعىن املفعول فهو من يتواىل عةليه إحسان
اهلل وأفضاله والويل هو العارف باهلل وصفاته حبسب ما ميكن املواظب عةلى الطاعات اجملتنب عن املعاصي املعرض عن 

 .19والشهوات االهنماك يف الةلذات
. قال الةلره تعاىل:﴿ َا َولِيُُّكُم اهلُل َوَرُسولُُه َوال ِذيَن َءاَمُنوْا  الويل: نقيض الَعُدوِّ يدل عةليه سياق  ، أي: مواليكم، 20﴾ِإمن 

 .21﴾يَأَيُـَّها ال ِذيَن َءاَمُنواْ الَ تـَت ِخُذواْ اليَـُهوَد َوالن َصاَرى أَولَِيآَء  الكالم يف قوله تعاىل: ﴿
ها، وويلُّ املرأة: الذي ميةلك عقدة نكاح. 22﴾ِإن  َولِيَِّي اهللُ ال ِذي نـَز َل الِكَتاَب  والويل: الناصر واحلافظ. قال الةلره تعاىل: ﴿

 .23﴾فـَُهَو َولِيـُُّهُم الَيوَم  وكلُّ من ُويل  أمر آخر فهو وليُّه. قال الةلره تعاىل: ﴿
 .24هوالويلر: املطر بعد الومسير، ألنه يةلي

 توالت ومن مطيع ابع،ت حيث نص أن الويل هو حُمبٌّ  والتعريف املناسب لكةلم  الويل يف هذا البحث هو التعريف الثاين
 ِعْصيان وكذا التعريف الثالث بل إن التعريف الثالث أكثر وضوحا من الثاين حيث ورد أن الويل هو ختةلرل غري من طاعته

 اجملتنب الطاعات ىعةل املواظب ميكن ما حبسب وصفاته باهلل العارف وهو عصيان يتخةلةلها أن غري من طاعته توالت من
 والشهوات. الةلذات يف االهنماك عن املعرض املعاصي عن
 

                                                           
 .107: 2القرآن الكرمي. سورة البقرة  17
 .2495-2498. ص. 2د.ط: عامل الكتب. ج.  معجم الةلغ  العربي  املعاصرة.هـ.  1429 أمحد خمتار عبد احلميد عمر. 18
 .329. ص. 1. إبراهيم األبياري. بريوت: دار الكتاب العريب.ج. التعريفاتهـ.  1405اجلرحاين، عةلي بن حممد بن عةلي.  19
 .55: 5القرآن الكرمي. سورة املائدة  20
 .51: 5القرآن الكرمي. سورة املائدة  21

 .196: 7القرآن الكرمي. سورة األعراف  22
 .63: 16القرآن الكرمي. سورة النحل  23
. حسني بن عبد اهلل العمري وآخرون. مشس العةلوم ودواء كالم العرب من الكةلومهـ.  1420نشوان بن سعيد احلمريى اليمين.  24

 .7288-7286بريوت: دار الفكر املعاصر ودمشق: دار الفكر. ص. 
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الباحث  قبل أن ختتم مصطةلحات البحث أن تذكر شيئا يسريا من نبذة موجزة عن سنغافورة بذكر تارخيها وتطورها سر وي

 حىت يتصور لةلقارئ يف ذهنه عن هذه اجلزيرة الصغرية:
عند الطرف اجلنويب  جنوب شرقي آسيا وهي تقع عةلى جزيرة يف ،سنغافورةمجهوري   هوهلا اإلسم الرمسي  سنغافورة:

مضيق جوهور وعن جزر رياو بإندونيسيا مضيق سنغافورة.  ماليزيا ويفصةلها عن .شبه جزيرة ماليو من
م، ولكنها 1963 يف عام ماليزيا إىل تانضمر و م. 1819 كمستعمرة جتاري  بريطاني  يف عام سنغافورة ستتأسر 

صبح من لت الحقاى سنغافورة رت وأعةلنت استقالهلا جمددا. تطور  .يف التاسع من أغسطس وذلك انسحبت بعد عامني
ةلفرد كما أن ميناءها من أنشط املوانئ يف العامل، والناتج احملةلي اإلمجايل ل  .الدول املزدهرة لوجود روابط جتاري  عاملي  قوي 

ممتازا يف االقتصاد  اليت تنمو منوا . ومدين  عاملي يزيد معظم دول العامل. وتعترب سنغافورة رابع أهم مركز مايل يف العامل
. فسكاهنا الذي يصل باملهاجرينتاريخ حافل  هلاو  مرفأ سنغافورة خامس مرفأ يف العامل من ناحي  النشاط.العاملي. ويعد 

من سكان  42%يني من ثقافات خمتةلف . وآسيو  واهلنود واملاليويني الصينينيتعداده إىل مخس  ماليني، هو خةليط من 
ثاف  السكاني  بعد يف العامل من ناحي  الك الثالث  دول الاجلزيرة من األجانب الوافدين لةلعمل أو لةلدراس . وتعترب سنغافورة 

 .25موناكوو  ماكاو

 زيارة الضريح

 ينقسم املسةلمون يف حديث شد الرحال إىل القسمني:

شد الرحال إىل املسجد احلرام واملسجد النبوي واألقصى الشريف فقط. فيستنتج عن هذا، منع  : جوازاألول فريقال
 .26السفر لزيارة مكان ما غري هذه الثالث  ومن ضمنها؛ القبور

 

 

 

                                                           

eresources.nlb.gov.sg/history/timeline/http:// 25 
. ص. 9 ج..العةلمي  الكتب دار: بريوت. مسةلم صحيح عةلى النووي شرح. ت.د.شرف بن حيي الدين حمي زكريا أبو النووي، 26

106. 
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" فاألمر "فزوروا القبور :ألن املسجد غري القبور. أما قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم 27مطةلقاقبور الوبالتايل حيرم السفر لزيارة 
ويتمسكون باألدل   .28ال استحبابه وال إباحته ،ال يستةلزم السفر إىل ذلك وذلك مبطةلق الزيارة أو استحباهبا أو إباحتها

 اآلتي :

النص عام واملستثىن خاص أي: ال تشد الرحال إىل املوضع لقصد تفضيل ذلك املكان إال هذه املساجد   -1
دة املراد: ال يسافر إىل موضع من املواضع الفاضةل  اليت تقصد لذاهتا ابتغاء بركتها وفضل العبا ، فيكونالثالث 

لعدم املعرف  ما يف نفس النيب  30وبيد أخرى يقولون: جيب تقديره بأعم العام .29ىل ثالث  مساجدفيها إال إ
صةلى اهلل عةليه وسةلم فيجب أن حيتاط يف نسب  الكالم إليه. والتقدير هو املوضع، أي ال تشد الرحال إىل 

 موضع أو مكان إال إىل هذه املساجد فيدخل فيه القبور.

اب أوىل أن فمن بل البقاع عةلى األرض مينع السفر إليه إال إىل املساجد الثالث ، كان املسجد وهو أفضإذا    -2
ه الذي ال مزي  له من حيث أنه ال شبه ل -من ضمنهم قبور األنبياء واألولياء–ينهى عن السفر إىل قرب 

 .31دباملساج
جل برك  البقع . فيمنع السفر من أأن هذا القياس مع الفارق ألن املساجد متساوي  يف الفضل ويعترض الفريق الثاني: 

: إن ما عدا تةلك املساجد الثالث  متساوي  يف الفضل فال 32وإمنا الصاحلون ألجل الربك  َمن يف البقع ، وقد قال الغزايل
ساجد حلديث إمنا ورد يف املاف فائدة إىل رحةل  إليها. وأما األولياء، فإهنم متفاوتون يف القرب ونفع الزائرين بنسب  معارفهم.

شد فاملنع من  اىل.تعوأما املشاهد فال تتساوى بل برك  زيارهتا عةلى قدر درجاهتم عند اهلل  ،وليس يف معناها املشاهد 
 عد أن فقبور األولياء والعةلماء والصةلحاء يف معناها فال يب ،فإذا جوز هذا .يف غاي  اإلحال  الرحال لزيارة قبور األنبياء

                                                           
 بالتصرف. .107-106القاهرة: دار املقطم. ص.  املتشددون منهجهم ومناقش  أهم قضاياهم. م. 2012مجع ، عةلي.  27
القاهرة: املكتب  األزهري  لةلرتاث. ص.  كشف السنور عما أشكل من أحكام القبور.م .  2012حممود سعيد حممد ممدوح.  28

166. 
 .504ص. . 2ج. . النعمان مركز: صنعاء .العقيدة يف األلباين موسوع . م 2010. نوح احلاج بن الدين ناصر حممد األلباين، 29
 الكتب دار: بريوت حتف  األحوذي بشرح جامع الرتمذي.. م 1998 .الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد العال أبو، ملباركفوريا 30

 .294. ص. 3. ج .العةلمي 
 . بالتصرف.503ص. . 2. ج. موسوع  األلباين يف العقيدةم.  2010األلباين.  31
  .244. ص. 1املعرف . ج. . بريوت: دار إحياء عةلوم الديند.ت. الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد الطوسي.  32
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وقال ابن مسيط: "إن األموات أكثر . كما أن زيارة العةلماء يف احلياة من مقاصد الرحةل يكون ذلك من أغراض الرحةل   

نفعا من األحياء منهم ألن األحياء مشغولون عنهم حبمل الرزق واألموات قد جتردوا عنه وال هلم همر إال فيما قدموه من 
 .33األعمال الصاحل "

الشرك. فالعبادة بأسرها تؤدي ألجل اهلل وحده ال ألجل غريه إن منع السفر ألجل زيارة القبور سدا لذريع   -3
سواء أكان أحياء أو أمواتا. فالسفر ألجل القبور شرك حيث أن املسافر يعتقد أنه يتقرب إىل اهلل تعاىل به. 

 فيكون معىن احلديث ال تشد الرحال إىل البقع  تقربا إىل اهلل تعاىل إال إىل هذه املساجد الثالث .
الف اختاذ القبور مساجد بعبادهتا والعكوف عةليها وتصوير الصورة فيها مما يؤدي إىل الشرك خبالفريق الثاني: ويعترض 

. فهل جيوز أن ينكر أمرا مقررا يف الشرع خوفا من جهل بعض املسةلمني؟ 34زيارة القبور من أجل االتعاظ والسالم والدعاء
ليس في  الزيارة الصحيح . فاألجدر أن حيفظ عةلى سالم  املبدأ و بل إن الطريق األمثل هو تثقيف هؤالء وتعةليمهم كي

 بإلغائه.
قال الغفاري رضي اهلل تعاىل عنه أنه لقي أبا هريرة رضي اهلل تعاىل عنه وهو جاء، ف بصرة واستدلوا برواي  أيب -4

سول ر  من أين أقبةلت؟ قال: أقبةلت من الطور، صةليت فيه، قال: أما إين لو أدركتك مل تذهب، إين مسعت
اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: ال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد 

. وما روي عن قزع  قال: "أردت اخلروج عةلى الطور فسألت ابن عمر فقال: أما عةلمت أن النيب 35األقصى"
 املسجد احلرام ومسجد النيب واملسجدصةلى اهلل عةليه وسةلم قال: ال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد: 

 
 
 
 
 

                                                           
 .27 .ص .مصر: مكتب  األحبابمسائل كثر حوهلن النقاش واجلدال. . د.ت. بن إبراهيم بن زين بن مسيط باعةلوي زين 33
 دار: دمشق. احلالق نورس حممد قصي .املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. حجر بن حممد بن أمحد اهليثمي، 34 

 .56ص.  .احلاوي
. الرتكي احملسن عبد بن حممد .الطيالسي داود أيب مسند. هـ 1419. البصري اجلارود بن داود بن سةليمان الطيالسي، داود أبو 35

 .685. ص. 2ج.  .هجر دار: مصر
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أنه ال جيوز إنشاء سفر جديد من أجل  37حسن بن عبد الغفار حممد يقول. 36األقصى، ودع عنك الطور فال تأته"

 زيارة القرب، وحديث شد الرحال وفعل أيب هريرة رضي اهلل تعاىل عنه خمصصان لعموم قوله صةلى اهلل 
يزور القرب إذا كان يف نفس املكان، لكن كون املرء يشد الرحل لزيارة القرب فهذا الذي  عةليه وسةلم: "فزوروها". واملرء

 .عةليه فعةله حيرم
 الناس عن تتبع آثار الرسول عةليه الصالة والسالم خشي  أن يقعوا يف نوع من ىرضي اهلل عنه هنعمر أن  وجه الداللة:

 كم والغةلو يف الدين، فإمنا أهةلك من كان قبةلكم الغةلو يف: "إيا يف قوله الغةلو الذي هنى عنه صةلى اهلل عةليه وسةلم
. أما ابن عمر عبد اهلل رضي اهلل عنه فكان يتتبع آثار الرسول عةليه الصالة والسالم حبا له صةلى اهلل عةليه 38الدين"
ن موقف عمر رضي ، فكابأسا فيه كان يغايل يف التتبع غةلوىا ال يراه والده وال غريه من الصحاب  رضوان اهلل عةليهمو وسةلم 

اهلل عنه أقرب إىل باب سد الذريع  من موقف ابنه رضي اهلل عنهما. فالصواب، هو ما نصح به عمر رضي اهلل عنه 
 .39الناس يومٍئذ وليس ما كان عةليه ابنه رضي اهلل عنه

ه رضي اهلل ابنأن الصواب، ما نصح به عمر وليس ما كان عةليه بالفريق األول  قول :االعتراض من الفريق الثاني
 وا: "ما أحب أن أصحاب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم مل خيتةلفقال عمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنه فإن .عنهما

                                                           
ار د. رشدي الصاحل مةلحس. بريوت:. أخبار مك  وما جاء فيها من اآلثار. د.ت. أبو الوليد حممد بن عبد اهلل بن أمحد ،األزرقي 36
 إسناده صحيح. . درج  احلديث65. ص. 2ندلس. ج. األ
 .شرح خمتصر البعةلي لكتاب الصارم املسةلول عةلى شامت الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم البن تيمي  حممد حسن بن عبد الغفار. د.ت. 37

 . بالتصرف.11د.ط: د.ن. ص. 
. شعيب األرنؤوط وآخرون. د.ط: دار الرسال  العاملي . ماجه سنن ابنم.  2009ابن ماج ، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين.  38

أبو أسام  هو محاد بن أسام . وعوف هو ابن أيب مجيةل . إسناده صحيح. درج  احلديث . 3029. رقم احلديث 228. ص. 4ج. 
غدة. الطبع  الثاني .  وأبعبد الفتاح  السنن الصغرى.م.  1986.، العالي  هو رفيع بن مهران الرياحي. وكذا أخرجه النسائي وأبو

. وهو من 3057. رقم احلديث 268. ص. 5حةلب: مكتب املطبوعات اإلسالمي . كتاب مناسك احلج. باب التقاط احلصى. ج. 
مسند اإلمام . هـ 1416. الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد ،اهلل عبد أبووكذا أخرجه طريقني عن عوف بن أيب مجيةل  هبذا اإلسناد. 

 صحيح، إسنادهدرج  احلديث . 1851. رقم احلديث 427. ص. 2القاهرة: دار احلديث. ج.  .شاكر حممد أمحد .حنبلأمحد بن 
 جممع خمضرم، كبري  يتابع وهو الرياحي، مهران ابن بالتصغري، رفيع، هو: العالي  أبو ثق ، تابعي: الرياحي جهم  أبو حصني بن زياد
. شعيب األرنؤوط. الطبع  الثاني . بريوت: صحيح ابن حبانم.  1993. حبان بن حممد الدارمي، حامت أبووأيضا أخرجه  .ثقته عةلى

إسناده صحيح عةلى  درج  احلديث. 3871احلديث . رقم 183. ص. 9مؤسس  الرسال . كتاب احلج. باب رمي مجرة العقب . ج. 
 شرط مسةلم. 

 . بالتصرف.493ص. . 2. ج. موسوع  األلباين يف العقيدةم.  2010األلباين.  39
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فيفهم . 40ألنه لو كان قوال واحدا كان الناس يف ضيق وإهنم أئم  يقتدى هبم ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان يف سع "

ر: وقال القاسم بن حممد بن أيب بك .أسوة حسن   صحاباليف رجال  همفةلمن كالمه ما فعل  األم  أمرا أو ترك فعال 
 "لقد أوسع اهلل عةلى الناس باختالف أصحاب حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم، أي ذلك أخذت به مل يكن يف نفسك منه 

َ َلُه اهلَُدى َويـَت ِبع َغرَي سَ  َوَمن ُيَشاِققِ  ﴿قال اهلل تبارك وتعاىل: . 41شيء" ؤِمِننَي نـَُولِِّه َما الر ُسوَل ِمن بَعَد َما تـَبَـني 
ُ
ِبيِل امل

 .42﴾تـََوىل  َوُنصةِلِه َجَهن َم َوَسآَءت َمِصريىا 
 قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: "ال جتعةلوا بيوتكم قبورا وال جتعةلوا قربي عيدا وصةلوا عةلي فإن صالتكم تبةلغين -5

رضه قال رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم يف م قول أم املؤمنني عائش  رضي اهلل تعاىل عنها: .43حيثما كنتم"
الذي مل يقم منه: "لعن اهلل اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مسجدا"، قالت: "ولوال ذلك ألبرزوا قربه 

: قال معن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلاىل عنه رضي اهلل تععن أيب هريرة و  .44غري أين أخشى أن يتخذ مسجدا"
 .45"الةلهم ال جتعل قربي وثنا، لعن اهلل قوما اختذوا قبور أنبيائهم مساجد"

ورود النهي عن اختاذ قربه صةلى اهلل عةليه وسةلم عيدا ومسجدا ووثنا. إذ إن  وجه الداللة في ثالثة أحاديث السابقة:
 حتري الصالة فيها ذريع  إىل اختاذها مساجد، وذلك ذريع  إىل الشرك باهلل، والشارع قد حسم هذه املادة بالنهي عن 

 
                                                           

. أيب األشبال الزهريي. املمةلك  السعودي  جامع بيان العةلم وفضةلههـ.  1414أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري.  40
 .1689. رقم احلديث 901. ص. 2يةلزم الناظر يف اختالف العةلماء. ج.  العربي : دار ابن اجلوزي. باب جامع بيان ما

 .1687 رقم احلديث. 901املصدر السابق. ص.  41
 .115: 4القرآن الكرمي. سورة النساء  42
صيدا: املكتب  العصري . كتاب املناسك. باب زيارة القبور. ج.  سنن أيب داود.سةليمان بن األشعث بن إسحاق. د.ت.  ،أبو داود 43
 رواته صدوق إال سعيد املقربي فإنه لني احلديث.هذا احلديث جيد ألن كل درج  احلديث . 2042. رقم احلديث 218: 2
 دار: ط.د. الناصر ناصر بن زهري حممد. البخاري صحيح. هـ 1422. اجلعفي اهلل عبد أبو إمساعيل بن حممد البخاري،اإلمام  44

يف قرب النيب  . ويف باب ما جاء#1330. 88: 2. كتاب اجلنائز. باب ما يكره من اختاذ املساجد عةلى القبور. ج. النجاة طوق
. ت.د. احلجاج بن مسةلم النيسابوري، ه. وأخرج#1390. 102: 2صةلى اهلل عةليه وسةلم وأيب بكر وعمر رضي اهلل عنهما. ج. 

ن بناء . كتاب املساجد ومواضع الصالة. باب النهي عالعريب الرتاث إحياء دار: بريوت. الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق .مسةلم صحيح
 .529. رقم احلديث 376: 1القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد. ج. املساجد عةلى 

. درج  احلديث 7358. رقم احلديث 314 . ص.12. ج. مام أمحد بن حنبلاإلمسند م.  2001اإلمام أمحد بن حنبل.  45
. وباقي رجاله لثقاتايس به بأس. وذكره ابن حبان يف إسناده قوي. محزة بن املغرية: هو ابن نشيط املخزومي الكويف. قال ابن معني: ل

 .ثقات رجال الصحيح
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اى فيصري وثناى لك اختاذه مسجديرتتب عةلى ذ الصالة عند طةلوع الشمس وعند غروهبا، وبالنهي عن اختاذ القبور مساجد.

 .46يعبد من دون اهلل تعاىل
، ال يصةلح 47إن األحاديث الواردة يف احلث عةلى الزيارة النبوي  وفضيةلتها ليس فيها األمر بشد الرحل إليها -6

شيء منها لالستدالل، ومل يتفطرن أكثر الناس لةلفرق بني مسأل  الزيارة وبني مسأل  السفر إليها، فصرفوا 
 .48ذكور عن منطوقه الواضح بال دليل يدعو إليهحديث امل

 ملا خرج يودع معاذ بن جبل إىل: رأي هذا الفريق باحلديث حيث قال عةليه الصالة والسالم 49اعترض الفريق األول
كةلم  )لعل( تأيت ، ف50"ولعةلك أن مترر مبسجدي و قربي ،يا معاذ إنك عسى أن ال تةلقاين بعد عامي هذا" :لهو قباليمن 

و إذا دخةلت )أن( عةلى خربها متخضت لةلعرض والرجاء. فاجلمةل  تنطوي بصريح البيان عةلى  ،أعمر األحوال لةلرجاءيف 
 .توصي  معاذ بأن يعرج عند رجوعه إىل املدين  عةلى مسجده صةلى اهلل عةليه و سةلم وقربه ليسةلم عةليه

القريب أو البعيد عةلى منع السفر لغري املساجد . احلديث ال يدل من 51الصاحلني قبور جواز السفر لزيارة الفريق الثاني:
 أصحاب هذا القول إىل األمور اآلتي :يف باب واالستدالل يف باب آخر. ويستند  إمنا هو الثالث .

 إن تقدير االستثناء املفرغ هو املساجد. فتقدير املستثىن منه عندهم ثالث  وجوه فقط ال رابع له: -1
قرب فيكون الةلفظ املقدر: ال تشدر الرحال إىل قرب إال إىل ثالث  مساجد. ويظهر  أن يكون تقديره بةلفظالوجه األول: 

من هذا السياق ركاك  الكالم وعدم انتظامه وهو تقدير بارد ممجوج ال يةليق بالبالغ  النبوي  كما فقد منه الذوق العريب 
 .52عةليه الصالة والسالماملبني. فال جيوز أن ينسب هذا األسةلوب الساقط إىل أفصح من تكةلم بالعربي  

                                                           
 .499ص.  .2. ج. موسوع  األلباين يف العقيدةهـ.  1431األلباين.  46
 املصدر السابق. 47
 .292املصدر السابق. ص.  48
 .4سنغافورة: د.ن. ص. . حممد أديب بن أمحد. منرب احلبيب .م 2014أمحد بن حممد إمساعيل بن قاسم. احلسيين،  49
. ص. 36مؤسس  الرسال . ج. شعيب األرنؤوط وآخرون. د.ط:  مسند اإلمام أمحد بن حنبل.هـ.  1421أمحد بن حنبل.  50

 ابن وه: وصفوان اخلوالين، احلجاج بن القدوس عبد هو: املغرية أبو. صحيح إسنادهدرج  احلديث . 22052. رقم احلديث 376
. بريوت: مؤسس  الرسال . كتاب اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانهـ.  1408بن حبان. اوأخرجه . الس ْكَسكي هرم بن عمرو

 . درج  احلديث: إسناده صحيح.647. رقم احلديث 414. ص. 2الرقائق. باب اخلوف والتقوى. ج. 
 .106. ص. 9. ج. مسةلم صحيح عةلى النووي شرح. ت.د .النووي 51
 .12ص.  .العصري  املكتب : صيدا. العباد خري بزيارة الفؤاد شفاء. م 2003. عةلوي بن حممد احلسين، املالكي 52
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أن يكون تقدير املستثىن منه يف احلديث بةلفظ العام، وهو "مكان"، فيكون التقدير: ال تشد الرحال إىل  الوجه الثاني:

مكان إال إىل ثالث  مساجد. أي: أال يسافر املرء إىل جتارة وصةل  الرحم وزيارة الوالدين وغري ذلك من وجوه اخلري، وهذا 
 .53ظاهر البطالن

بأن جواز السفر لوجوه اخلري كزيارة األقارب أو لطةلب العةلم أو لةلتجارة، يستفاد بأدل  أخرى واعترض الفريق األول: 
 .54اليت ختصص هذا العموم حىت يكون مستثىن من حكم هذا احلديث

ن حكم حديث م بأن األمر إذا كان كما يقول، فزيارة القبور كذلك مستثىنأجاب الفريق الثاني على هذا االعتراض: 
شد الرحال، ألن أمر النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم بزيارة القبور يأيت عموما فيشمل القريب الذي ال حيتاج إىل سفر والبعيد 
الذي حيتاج إليه. فحينما تعارض العمومان، فإعمال الدليةلني أوىل من إمهال أحدمها بتجميع بينهما، ألن إلغاء أحدمها 

 نتب إلغاء بعض الشرع حيمل حديث شد الرحال عةلى ما يأيت يف الوجه الثالث اآليت.إلغاء لبعض الشرع. وليج
، أي: ال تشد الرحال إىل مسجٍد لطةلب الثواب املضاعف وتعظيمه 55أن يكون التقدير بةلفظ "مسجد" الوجه الثالث:

إال إىل ثالث  مساجد. فالكالم هبذا التقدير يكون منتظما وجرى عةلى األسةلوب الةلغوي الفصيح،  56والتقرب بالصالة فيه
فيجوز أن ينسبه إىل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم. وهذا ما قرره الةلغوييون حيث ألزم دخول املستثىن ضمن املستثىن منه 

 وأن يكون من جنسه.
اي  األخرى من تصريح املستثىن منه. فحمل التقدير عةلى ما جاء به رو  ويؤيد تقدير الوجه الثالث ما جاءت به الرواي 

أخرى أوىل من محةله عةلى ما رآه اإلنسان، فتفسري النص واألثر بالنص واألثر أجدر بالقبول من تفسري النص بالرأي. 
مصةلي أن غي لةلفمنها ما أخرجه اإلمام أمحد من طريق شهر بن حوشب أن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: "ال ينب

يشد رحاله إىل مسجد تبتغى فيه الصالة غري املسجد احلرام واملسجد األقصى ومسجدي". قال احلافظ ابن حجر: 
 .57وشهر حسن احلديث وإن كان فيه بعض ضعف

 

                                                           
 .13املصدر السابق. ص.   53
 بالتصرف. .64. ص. 3ج. بريوت: دار املعرف .. فتح الباري . د.ت.حجر بن عةلي بن أمحد، العسقالين الفضل أبو 54
 .بالتصرف. 36. ص. 3. ج .الباري فتح. ت.د. العسقالين حجر بنا 55
 .31. ص. العباد خري بزيارة الفؤاد شفاء. م 2003. عةلوي بن حممد احلسين، املالكي 56
 .56. ص. 3. ج. الباري فتح. ت.د. العسقالين حجر ابن 57
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فاحلديث يتحدث عن تعظيم البقع  بالعبادة أو طةلب بركتها، فةليس يف األرض بقع  هلا فضل لذاهتا حىت تشد إليها 
حال غري البالد ثالث ، ومل ميس من يف داخل البقع  من الصاحلني وغريهم. فإدخال القرب يف احلديث خطأ ألن السفر الر 

املنهي عنه يف احلديث معةلول بتعظيم البقع ، أما زيارة القبور خارج عن ذلك، ألن عةلته تعظيم ساكن البقع  وليس 
 .58تعظيم بقع  القرب لعينه

النص عام واملستثىن خاص فيكون التقدير: ال تشد الرحال إىل املوضع من املواضع رأى الفريق السابق بأن  -2
منا ستثناء مفرغ واملستثىن منه حمذوف. وإ: أن االأي. لقصد تفضيل ذلك املكان إال هذه املساجد الثالث 

إضمار اجملاز  زوإالر كان استثناء منقطعا و هو استثناء جمازي وال جيو  ،يقدر املستثىن من جنس املستثىن منه
إالر عند الضرورة اليت ال تصةلح معها احلقيق . فتقدير احلديث: ال تشدر الرحال إىل املساجد إالر لثالث  منها 
)إىل آخر احلديث املذكور(. فاملستثىن منه هو املساجد. واملعىن، أن مجيع املساجد يف الفضل سواء إالر هذه 

ويسأل هذا . 59فال وجه لتفضيل بعضها عةلى البعض يف زيارة أو اعتكاف أو حنو ذلك ،املساجد الثالث 
الفريق، أيفهم الفريق األول من كةلم  شدر الرحال معناها احلقيقي أم املعىن اجملازي الذي هو القصد والعز عةلى 

ث  من املساجد األخرى الثالالشيء؟ فإن كان يفهم منها املعىن احلقيقي فينبغي أالر حترم زيارة غري هذه املساجد 
إالر إذا شدر لذلك رحال مث مضى إليه بواسط  الرحل، قربت املساف  أو ال. فإن سعى إليه بوسيةل  أخرى غري 

 وهو االجتاه إىل الشيء ال يقصد -شدر الرحال مل يعد ذلك حراما؟ وإن كانوا يفهمون منها معناها اجملازي 
 
 
 
 

                                                           
 حممد إبراهيم حممد. 61-62. ص. احلالق نورس حممد قصي. املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. اهليثمي حجر بنا 58

 .54ص. . ن. د: القاهرة. الشامةل  الردود جمموع . م 1994. سامل
وعمال هبذا احلديث قال الفقهاء: إنره لو نذر االعتكاف ومسى مسجدا معينا غري هذه املساجد الثالث ، مل جيب عةليه قصد ذلك  59

. 1ج.  .الباري فتح .ت.د. العسقالين حجر ابناملسجد خبصوصه ومل يسنر بل يغنيه أن يعتكف يف أي مسجد من مساجد الدنيا. )
عن  أما زيارة قربه صةلى اهلل عةليه وسةلم وغريه فهو ليس داخال يف املستثىن وال يف املستثىن منه. فاحلديث مبعزل .(. بالتصرف571ص. 

 .الفكر دار: دمشق الطبع  اخلامس  والعشرون. فقه السرية النبوي .هـ.  1426أي إشارة إليه. )انظر البوطي، حممد سعيد رمضان. 
 .. بالتصرف(109-108. ص. املتشددونم.  2012مجع ، عةلي.  .348ص. 
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وقد   60وسةلم يعارضه ويرده. فإنه عةليه الصالة والسالم يزور مسجد قباء يف كل أسبوع فإنر عمةله صةلى اهلل عةليه –غريه

 .61كان قباء خارج املدين . فاملستثىن منه يف احلديث هو املساجد
يه فصل يف زيارة قرب النيب صةلى اهلل عةل" عند المذهب الحنفي:األقوال تدور حول املذاهب األربع :  -3

 وسةلم:
املدين  زائرين قرب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم إذ هي من أفضل املندوبات واملستحبات بل تقرب من أن احلجاج قصدوا 

أن يسافر ألجل العبادة ويدخل يف مجةلته زيارة قبور األنبياء وقبور الصحاب  : في مذهب المالكية .62درج  الواجبات
وز شد الرحال هلذا الغرض اته يتربك بزيارته بعد وفاته وجيوالتابعني وسائر العةلماء واألولياء وكل من يتربك مبشاهدته يف حي

وال مينع من هذا قوله صةلى اهلل عةليه وسةلم: "ال تشد الرحال إال لثالث مساجد املسجد احلرام ومسجدي واملسجد 
العةلماء يف و ألن ذلك يف املساجد ألهنا متماثةل  بعد هذه املساجد وإال فال فرق بني زيارة األنبياء واألولياء  ،األقصى"

كراه  اإلمام إمنا   .63أصل الفضل وإن كان يتفاوت يف الدرجات تفاوتا عظيما حبسب اختالف درجاهتم عند اهلل تعاىل
ت، ويكره ما يقول أن يقال الزيارة لزيارة البيته كراهيل زرنا قرب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، إمنا  اقبأن يمالك رمحه اهلل 

الصالة والسالم، وأعظم ذلك أن يكون النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم يزار. فهو ما كره إال من  النيب عةليه قرب الناس زرت
وجه أن كةلم  أعةلى من كةلم . فةلما كانت الزيارة تستعمل يف املوتى وقد وقع فيها من الكراه  ما وقع وكره أن يذكر مثل 

منا كره لفظ الزيارة يف الطواف يف البيت واملضي إىل واجلواب الثاين، إنه إ. 64هذه العبارة يف النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم
  قرب النيب عةليه الصالة والسالم ملا لةلزائر من الفضل عةلى املزور يف صةلته بزيارته إياه، وال ميضي أحد إىل قرب النيب عةليه

                                                           
 ويف رواي  كل يوم سبت. 60
ةلحديث: ال شأن لةلحديث هبا. ومن مث يكون املعىن لحيث  أما زيارة األرحام والقبور واألشخاص واملعامل غري داخةل  يف املستثىن منه 61

هـ.  1426البوطي، حممد سعيد رمضان.  . )انظرإليها من مسافات بعيدة هذه املساجد الثالث إن أوىل املساجد باالهتمام لةلتوجه 
 .(348. ص. . الطبع  اخلامس  والعشرونفقه السرية النبوي 

ةليب.  احل. حممود أبو دقيق . القاهرة: مطبع  االختيار لتعةليل املختارهـ.  1356احلنفي، جمد الدين أبو الفضل عبد اهلل بن حممود.  62
 بالتصرف. .175. ص. 1كتاب احلج. باب اهلدي. ج. 

 بالتصرف. .256. ص. 1. د.ط: دار الرتاث. ج. املدخلابن احلاج، أبو عبد اهلل حممد بن حممد. د.ت.  63
كما كره أن يقال أيام التشريق واستحب أن يقال األيام املعدودات، وكما يكره أن يقال العتم  ويقال العشاء اآلخرة وحنو هذا.   64

: 2رة ورة البق)القرآن الكرمي. س ﴾فَِإَذآ أََفضُتم مِّن َعرَفَاتٍ ﴿وكذلك طواف الزيارة، كما استحب أن يسمى باإلفاض  كقوله تعاىل:
. حممد حجي البيان والتحصيلهـ.  1408ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد. )انظر  يشتق له االسم من هذا. فاستحب أن( 198

 (119. . ص18وآخرون. الطبع  الثاني . بريوت:دار الغرب اإلسالمي. كتاب اجلامع السادس. ج. 
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ن فعةله ورغب  يف موكذلك الطواف بالبيت، وإمنا يفعل ذلك تأدي  ملا يةلزمه  الصالة والسالم ليصةله بذلك وال لينفعه

"واعةلم أن زيارة قرب رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم من أهم القربات  المذهب الشافعي: عند .65الثواب عةلى ذلك
ى اهلل استحب هلم استحبابا متأكدا أن يتوجهوا إىل املدين  لزيارته صةل ،وأجنح املساعي. فإذا انصرف احلجاج واملعتمرون

"فإذا فرغ من  عند المذهب الحنبلي: .66لزيارة التقرب وشد الرحل إليه والصالة فيه"عةليه وسةلم وينوي الزائر من ا
احلج استحب له زيارة قرب النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم وقرب صاحبيه هذا املذهب وعةليه األصحاب قاطب  متقدمهم 

 .67ومتأخرهم"
 بور.زيارة النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم والقلقد تكةلمت يف مسأل  نا أن املذاهب األربع  وجدومن مجيع هذه األقوال، 

اصطدم و  ةلتهاوقع يف استحباب الغاي  وحترمي وسيقد  هصف  عام  فإنيستحبها بالسفر لزيارة قرب و  أن من حيرم -4
فال . 68وبالقاعدة أن األمر بالشيء أمر مبا ال يتم هذا الشيء إال به الوسائل تأخذ أحكام املقاصد، بقاعدة أن

 إن كانعةلى جواز شد الرحال  الفريق األول أما تعةلقو . 69أن يكون املقصد مندوبا ووسيةلته حمرم  يتصور
ةلك ت يدل عةلى برهانعةلى  قومفتفريقهم بني األعمال واألماكن ال ي، وليست بأماكن 70لألعمال الصاحل 

 مبن شد رحاله إىل عرف  ألداء مناسك احلج؟ ماذا يرون. ف فرقتال
أن زيارة القبور قرب  إمنا يف حق من كان بقريب من املقربة. أما إذا احتاج إىل سفر فال يكون واعترض الفريق األول: 

 قرب .
 
 

                                                           
. كتاب اجلامع السادس. خرون. الطبع  الثاني حممد حجي وآ. البيان والتحصيلهـ.  1408ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد.  65

 . بالتصرف.119-118. ص. 18ج. 
 . بالتصرف.272. ص. 8. د.ط: دار الفكر. باب صف  احلج. ج. اجملموعالنووي، أبو زكريا حمي الدين حيي بن شرف. د.ت.  66
. د. ط: دار إحياء الرتاث من اخلالف اإلنصاف يف معرف  الراجحأبو احلسن املرداوي، عالء الدين عةلي بن سةليمان. د. ت.  67

 .53. ص. 4العريب.كتاب املناسك. باب صف  احلج. ج. 
 بالكت دار. بريوت: إبراهيم السالم عبد حممد. العاملني رب عن املوقعني إعالمهـ.  1411. بكر أيب بن حممد، اجلوزي  قيم ابن 68

 .108. ص. 3. ج. العةلمي 
 .املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. اهليثمي حجر بنا. بالتصرف. 106.  ص. . املتشددونم 2012مجع ، عةلي.  69

 . بالتصرف.54ص.  .احلالق نورس حممد قصي
 كربر الوالدين وطةلب العةلم واحلج والعمرة.  70
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 أن الكالم ينايف ما قررره األصوليون بأن األمر باملاهي  الكةلي  ليس أمرا جبزئيرد الفريق الثاني على هذا االعتراض: 

 .71 بعينه. فالشخص خمري يف تعيني ذلك اجلزئيمعني من جزئيتها، بل جبزئي ال
أن احلديث من األسةلوب اإلخباري وليس اإلنشائي الدال عةلى طةلب الفعل أو تركه بل هو جمرد إخبار ما يف  -5

. ويؤيد هذا مبا جاء يف 72املساجد الثالث  من فضيةل  حىت تستحق أن يشد الرحال إليها دون سائر املساجد
ة النفي أو النهي. فقد روي اإلمام مسةلم عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: "تشد الرحال الرواي  األخرى بدون أدا

، ويف الرواي  األخرى: "إمنا يسافر إىل ثالث  مساجد، مسجد الكعب  ومسجدي ومسجد 73إىل ثالث  مساجد"
ليس املراد به النهي و  . فهاتان الروايتان ختربان أن احلديث إخبار بنفي الفضيةل  عن غري املسجد الثالث 74إيةلياء"

 عن السفر والرحةل  إىل غريها.
كم : "ال جتعةلوا بيوتكم قبورا، وال جتعةلوا قربي عيدا، وصةلروا عةلير فإنر صالتما حديثه صةلى اهلل عةليه وسةلمأ -6

 :ه كما يةلي. فيكون جواب75تبةلغين حيثما كنتم"
 ال قربه عةليه الصالة والسالم، وأن ال يهمل حىت أن يكون املراد من "ال جتعةلوا قربي عيدا"؛ احلث عةلى كثرة زيارة -أ

 .76يزار إال يف بعض األوقات كالعيد الذي ال يأيت يف العام إال مرتني
سةلم ال تكون الزيارة إال فيه. وزيارة قربه صةلى اهلل عةليه و  من حيث وأن يكون مراده ال تتخذوا له وقتا خمصوصا -ب

 .77ن ليس هلا يوم بعينه بل وقته موسع طوال الس
جيعل كالعيد يف العكوف عةليه وإظهار الزين  واالجتماع وغري ذلك مما يعمل يف األعياد بل ال ال أن يراد به أن  -ج

 .78صةلى اهلل عةليه وسةلم والدعاء مث ينصرف عنه يؤتى إال لةلزيارة والسالم

                                                           
 .54 .ص. احلالق نورس حممد قصي. املكرم القرب زيارة يف املنظم اجلوهر. م 2007. اهليثمي حجر ابن 71

 .106. ص. 9. ج.مسةلم صحيح عةلى النووي شرح. ت.د .النووي 72
. رقم 1015: 2حممد فؤاد عبد الباقي. كتاب احلج. باب ال تشد الرحال إال إىل ثالث  مساجد. ج.  صحيح مسةلم.د. ت.  73

 .512احلديث 
 .513املصدر السابق. رقم احلديث  74
 .45يف اهلامش رقم  سبق خترجيه 75
. الطبع  عقد الدرر يف فضل الزيارة خري البشرم.  2005قسم األحباث والدراسات اإلسالمي  يف مجعي  املشاريع اخلريي  اإلسالمي .  76

 .64الثاني . د.ط: دار املشاريع. ص. 
 املصدر السابق. بالتصرف. 77
 املصدر السابق. 78
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 :هفيكون جوابمساجد". لعن اهلل اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم : "أما قوله عةليه الصالة والسالم

وها كالقبور معناه ال جتعةلأو أن كراه  الصالة يف املقربة أي ال جتعةلوا القبور حمل صالتكم كالبيوت  -أ
يف أن من صار إليها ال يصةلي وال يعمل ورجرحه مجع لةلرواي  األخرى: "اجعةلوا من صالتكم يف بيوتكم وال 

 .79تتخذوها قبورا"
من خصائصه عةليه الصالة  80املوتى يف البيوت وهو ظاهر الةلفظ. ودفنه يف بيتهيكون معناه: النهي عن دفن  -ب

 .81وسةلم

محه اهلل تعاىل: ته كالقرب. ويؤيرد هذا القول خرب اإلمام مسةلم ر بييعين به من مل يصل يف بيته جعل نفسه كامليت و   -ج
 .82وامليت""مثل البيت الذي يذكر اهلل فيه والبيت الذي ال يذكر اهلل فيه كمثل احلي 

 
 

                                                           
قي. كتاب صالة املسافرين وقصرها. باب استحباب صالة . حممد فؤاد عبد الباصحيح مسةلماإلمام مسةلم. د.ت. )احلديث(  79

الدر املنضود يف الصالة هـ.  1426. اهليثمي بن حجراذكره  .777. رقم احلديث 538: 1النافةل  يف بيته وجوازها يف املسجد. ج. 
 .158جدة: دار املنهاج. ص. والسالم عةلى صاحب املقام احملمود. 

 يف وكان  عنها اهلل رضي فاطم  بدار الشمال من احلجرة أجزاء بعض تتصل عةليها اهلل رضوان عائش  السيدة املؤمنني أم حجرة يف 80
 طريق فيوجد نوب،اجل ومن. خربها فعةلم فاطم  ابنته إىل الكورة من اطرةلع لةلمخرَج والسالم الصالة عةليه النيب قام إذا وكان كورة  بيتها

 احلجرة قصورةم داخل اآلن لةلنيب الزائر موقف يف حفص  دار وتقع احلجرة، وبني اخلطاب بن عمر بنت حفص  بيت بني يفصل
 أما. لةلصالة النيب نهم خيرج كان  باب بينهما يفصل النبوي املسجد فيقع الغرب، ومن. اجلنائز مبصةلى فيتصل الشرق، ومن. وخارجها

 جه  والثاين ملسجد،ا يف شارع الغرب جه  أحدمها بابني له أن وروي املسجد، جبانب النخل وجريد بالةلرنب بين فقد بنائه، وصف عن
 بنت عائش  ياةح مدة غةلق الباب عةلى يكن ومل واحد، مبصراع ساج أو عرعر من والباب باليد، يقرع بل حةلق، ألبوابه وليس. الشمال

 (.126-130 .ص. املنورة املدين  شرك : ط.د. الثالث  الطبع . املنورة املدين  تاريخ من فصول. حافظ عةلي السمهودي،. )بكر أيب
 .158ص. الدر املنضود يف الصالة والسالم عةلى صاحب املقام احملمود. هـ.  1426. اهليثمي بن حجرا 81
. حممد فؤاد عبد الباقي. كتاب صالة املسافرين وقصرها. باب استحباب صالة صحيح مسةلماإلمام مسةلم. د.ت. )احلديث(  82

هـ.  1416بكر حممد بن هارون.  . وأخرجه الروياين، أبو211. رقم احلديث 539: 1املسجد. ج. النافةل  يف بيته وجوازها يف 
عوان  يعقوب بن  وأخرجه أبو .473. رقم احلديث 317. ص. 1 . ج. . أمين عةلي أبو مياين. القاهرة: مؤسس  قرطبمسند الروياين

بريوت: دار املعرف . كتاب احلج. باب بيان نزول املالئك  لقراءة . أمين بن عارف الدمشقي. أيب عوان  ستخرجم هـ. 1419إسحاق. 
 احلديث درج  .3910. رقم احلديث 481. ص. 2سورة البقرة ودنوها من القارئ وفضل البيت تقرأ فيه سورة البقرة عةلى غريه. ج. 

 .158ص.  قام احملمود.الدر املنضود يف الصالة والسالم عةلى صاحب املهـ.  1426اهليتمي، ابن حجر. . ذكره صحيح
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هي أماكن الصالة و  نهى عن اختاذ قبور األنبياء وما حوهلا مصةلى. وقوله صةلى اهلل عةليه وسةلم "مساجد"احلديث ي    -د

ولو استقام أن يكون جمرد زيارة القرب اختاذا له مسجدا لكان من مقتضى ذلك أن يكون النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قد 
 .83لزيارته صةلى اهلل عةليه وسةلم إىل البقيعجعل من البقيع كةله مسجدا له 

اته من مجيع طرقه تعطيه رواي عةلى مااه . واجلواب: أن معنى"الةلهم ال جتعل قربي وثنا"حديثه صةلى اهلل عةليه وسةلم: أما 
عبادة القبور وأهةلها. ذريع  إىل الشرك و ه القرب بالصالة عةليه أو إليه تعظيما لصاحب القرب أو لةلقرب، فإن قصدالنهي عن 

لذلك  وسةلم، دعاءه صةلى اهلل عةليهو وقد اعترب الشارع هذه الذريع  هبذا النهي فسدها عةلى أمته وقد حقق اهلل رجاءه 
أما من اختذ مسجدا يف جوار صاحل أو صةلى يف مقربته وقصد به . 84ه وثنا يُعبد من دونه تعاىلقرب  ن اختاذنع مِ امتُ 

ار بروحه أو وصول أثر من آثار عبادته إليه ال التعظيم له والتوجه حنوه، فال حرج عةليه. والنهي عن الصالة يف االستظه
 .85خمتص باملقابر املنبوش  ملا فيها من النجاس  ،املقابر
، وليس يف رواة حديث الزيارة من رمي بالكذب أو 87غري واحد من أهل احلديث 86حديث الزيارة حسرنه -7

 .88اهتم به
إن "ال" الكائن  يف احلديث إمنا لةلنفي وليست لةلنهي وال ينصرف الكالم عن ظاهره. أي: أن الصيغ   -8

 اجملهول  نفي مبعىن النهي املقتضى لةلتحرمي إال عند الضرورة والتعارض بني النصوص. وأن العدد "الثالث "
 
 

                                                           
 . بالتصرف.349. ص. فقه السرية النبوي هـ.  1426البوطي، حممد سعيد رمضان.  83
سن  ما مسع وال سجل التاريخ ولو حادث  واحدة أن مسةلما سجد لقربه صةلى اهلل عةليه  1436والشاهد يؤيد ذلك، فقد مرر عةليه  84

حقيق  التوسل م.  1990موسى حممد عةلي. . )انظر وسةلم،  فةليس يف املسةلمني من يعظم قبور الصاحلني بالصالة إليها أو عةليها
وملا كانت اليهود والنصارى يسجدون  (.144ص. . العريب الرتاث دار: ط. د. الثاني  الطبع  .والوسيةل  عةلى ضوء الكتاب والسن 

 .كلقبور أنبياءهم تعظيما لشأهنم وجيعةلوهنا قبةل  يتوجهون يف الصالة حنوها فاختذوها أوثانا فةلعنهم اهلل تعاىل وهنى املسةلمني عن مثل ذل
. نور الدين طالب وآخرون. الكويت: وزارة الشؤون حتف  األبرارهـ.  1433البيضاوي، ناصر الدين أبو اخلري عبد اهلل بن عمر.  85

 .197رقم . 257. ص. 1واألوقاف اإلسالمي . ج. 
 موضوع . لأتى الفريق الثاين هبذه النقط  ليجيب عةلى قول الفريق األول بأن أحاديث الزيارة كةلها ضعيف  ب 86
 كأمثال سعيد بن السكن، الذهيب، جالل الدين السيوطي، تقي الدين السبكي، عبد احلق اإلشبيةلي.  87
. عقد الدرر يف فضل الزيارة خري البشرم.  2005إعداد قسم األحباث والدراسات اإلسالمي  يف مجعي  املشاريع اخلريي  اإلسالمي .  88

 .62الطبع  الثاني . ص. 
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)إىل آخر احلديث( فالكبائر مل تنحصر  89بقات"ال مفهوم هلا ونظريه قول صةلى اهلل عةليه وسةلم: "اجتنبوا السبع املو 
يف هذه السبع  بل أكثر من ذلك، فكأن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال: احفظ هذه السبع  قبل أن آتيك بغريه. 
فكذلك حديث شد الرحال، ألن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم مل يذكر مسجد قباء فيه. فإذا سافر واحد ليصةلي 

 .90هل هو آمث ألجل إنشاء هذا السفر؟ ركعتني يف مسجد قباء
إن هذه املساجد الثالث  من أبني  األنبياء ومعابد الصاحلني من أمتهم، فهذا شرف كبري استوجب شد  -9

 .91الرحال إليها، فهل يفقد هذا الشرف عةلى من بناها أو عبد اهلل فيها؟ فهم أوىل وأجدر باإلكرام واإلحرتام
عه  عةليه وسةلم. وقد اختةلف العةلماء يف هذه القص  منهم من ضعفه بل وضر  سفر بالل لزيارة النيب صةلى اهلل -10

  البحث . ومل ترد الباحث  يف إطالاجلوهر املنظمكابن عبد اهلادي ومنهم من جورده كابن حجر يف كتابه 
قبل ه اهلل ويؤيد هذه الفرق  مبا روي أن النووي رمحكثريا.   يف سندها ألن العةلماء قد ألرفوا الكتب وطالوا فيه

. 93أنه زار قرب عةلي الرضا الثقاتوأن ابن حبان ذكر يف كتابه  92شد رحاله لزيارة الشافعي واخلةليلوفاته 
ني. ، ليدل عةلى أن املسةلمني قد شد رحاهلم لزيارة الصاحلايف كتب الرتمج  وغريه ةكثري   هوأمثةل  مثل هذ
 لصحاب  لشغةلهم باحلروب والفتوحات وتثقيف املسةلمني أمر دينهم أو أن الصاحلني متوفرونوإمنا مل يفعةله ا

 .94ن فيهو يف كل مكان فأي قرب يزار يوجد الصاحل

                                                           
. حممد زهري بن ناصر الناصر. كتاب الوصايا. باب قول اهلل تعاىل إن الذين يأكةلون صحيح البخاريهـ.  1422اإلمام البخاري.  89

#. كتاب احلدود. باب رمي احملصنات. ج. 2766. 10: 4أموال اليتامى ظةلما إمنا يأكةلون يف بطوهنم نارا وسيصةلون سعريا. ج. 
سةلم يف صحيحه. د. ت. حممد فؤاد عبد الباقي. كتاب اإلميان. باب الكبائر وأكربها. ج. #. وأخرجه اإلمام م6857. 175: 8
1 :92 .89.# 
 . )مقابةل  شخصي (.شد الرحال يف منظور اإلسالم. مدرس  دار العةلم. 2015يوليو  28أمحد بن حممد إمساعيل. مدير املدرس .  90
 .55ص.  .الشامةل  الردود جمموع . م 1994. سامل حممد إبراهيم حممد 91
 لآ حسن بن مشهور عبيدة أبو .الدين حمي اإلمام ترمج  يف الطالني حتف . م 2007. إبراهيم بن عةلي الدين عالء العطار، ابن 92

 واحملدثني الفقهاء وعمدة واملسةلمني اإلسالم شيخ النووي اإلمام. م 1994. الدقور الغين عبد. 97ص.  .األثري  دار: عمان. سةليمان
 .155ص.  .القةلم دار: دمشق .والصاحلني األولياء وصفوة

نصه: "وقرب بسناباذ خارج النوقان مشهور يزار جبنب قرب الرشيد، قد زرته مرارا كثرية". وكذا مبا قاله ياقوت يف قرب ابن حبان:   93
 "وقربه ببست معروف يزار إىل اآلن".

ل لألقدم، وبعد هذه األربع  يكون الفض ألن الصحاب  كةلهم عدول وكذلك أكثر التابعني ألن النيب أخرب أن من خري قرون أقراهنم. 94
كرمي. سورة قرآن ال)ال ﴾ل َمسِجٌد ُأسَِّس َعةَلى الت قَوى ِمن أَو ِل يَوٍم َأَحقُّ أَن تـَُقوَم ِفيِه  ﴿ لكثرة ما وقع فيه من العبادة. قال اهلل تعاىل:
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 واستدل هذا الفريق باألدل  العقةلي  كما تةلي: -11

قال يقتضي االنتأن الزيارة تستدعي سفرا وتستةلزم رحيال إذ أهنا عبارة عن انتقال من الزائر لةلمزور. وذلك  -أ
سفرا وال يتصور انتقال بدون سفر. فكةلما يرتتب عةليها قرب  فجميع ما تستدعيه مستةلزماهتا قرب  كذلك. 

اهلل عةليه  صةلىوالسالم الذي ما شرف إال بإضافته إليه  وكذلك يشرع شد الرحال إىل مسجده عةليه الصالة
جةليا أن املسجد  ان يقل مسجد املدين  ليظهر لةلم ولكون قرب سيد املرسةلني فيه وهلذا يقول "مسجدي" وملوس

ه صةلى اهلل عةليه وسةلم واحلديث الشريف صرح يف فضل السفر إىل مسجد الرسول عةلي إليهإمنا شرف بنسبته 
الصالة والسالم والصالة فيه والتربك بروضته املطهرة بالصالة فيها والدعاء وقراءة القرآن والذكر وليس يف 

 .95ن شد الرحال لزيارة القرباحلديث صةل  بالنهي ع
شد الرحال إىل قبور األنبياء واألولياء لئن سةلمنا أنه غري مأذون فيه لعموم قوله صةلوات اهلل وسالمه عةليه يف  -ب

حديث شد الرحال، فشدها إىل نبينا صةلى اهلل عةليه وسةلم مستةلزم لشد الرحل إىل مسجده وذلك مشروع 
 .96الدخول إىل مسجده بال نزاع إذ ال وصول إىل حجرته إال بعد

الزيارة إما نفس االنتقال من مكان إىل مكان بقصدها وإما احلضور عند املزور من مكان إىل مكان آخر. أن  -ج
وعةلى الكل، فاالنتقال الشامل لةلسفر من قرب ومن بعد ال بد منه يف حتقيق معناها. وإذا كانت كل زيارة 

زيارة قرب ، أن السفر جملرد الزيارة قرب . فمن توقف يف كون . فيةلزم من كون ال97قرب  كان كل سفر إليها قرب 
 .98السفر جملرد الزيارة قرب ، وأنكر ذلك، لزمه يف كونه الزيارة قرب ، وإنكار ذلك

 
                                                           

 وهو املسجد اجلامع لتجمع املسةلمني فيها ألداءفاقتبس األئم  من هذه اآلي  تفضيل املسجد األقدم مث األعظم ) .(108: 9التوب  
( وقيل األفضل املسجد األقرب من الدار وقيل البعيد لكثرة اخلطا إليه، حلديث أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صةلى اهلل شرائع دينهم

البيهقي،  .6004. رقم احلديث 22. ص. 2ج. مصنف ابن أيب شيب  )انظر  .يه وسةلم: "األبعد فاألبعد من املسجد أعظم أجرا"عةل
. رقم 91ص.  .3ج. حممد عبد القادر عطا. الطبع  الثالث . دار الكتب العةلمي .  .السنن الكربى هـ.  1424. احلسني بن أمحد

. درج  782. رقم احلديث 257. ص. 1. ج. وآخرون األرنؤوط شعيب .ماجه ابن سنن. هـ 1430ماج .  ابن. 4982احلديث 
 ن يؤم الناس من رجال صةلحاء.مَ و وقيل األفضل الذي يضم عددا كبريا من املصةلني  .(احلديث صحيح

 بالتصرف. 25و 23. ص. شفاء الفؤاد بزيارة خري العبادم.  2003املالكي احلسين، حممد بن عةلوي بن عباس.  95
 مؤسس : ط. د. الثالث  الطبع . وآخرون األرنؤوط شعيب. سري أعالم النبالءم.  1985مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد.  96

 .489-484. ص. 4ج. . الرسال 

 .137. ص. حقيق  التوسل والوسيةل م.  1990موسى حممد عةلي.  97
 .138املصدر السابق. ص.  98
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أن زيارة القبور ليتذكر هبا اآلخرة وجيري هذا يف مجيع املقابر عةلى السواء، فةلماذا ُشد الرحال اعترض الفريق األول: و

 بعيدة لزيارة مقربة خمصوص  وويل خمصوص بعينه؟ إىل أماكن
أن واحدا الذي عرفه املرء ما له من سرية وسةلوك له أشد تأثريا يف نفس ذلك املرء لو يقارن بالذي  أجاب الفريق الثاني:

ةلتربك مبن ل . وأيضا أن الزيارة لةلدعاء ألهةلها كزيارته صةلى اهلل عةليه وسةلم لةلبقيع. وإما99ال يعرف حياته وما له من سري
فيها من األنبياء والصاحلني فينتفع بزيارهتم. وإما لربهم وإكرامهم كزيارة قرب الوالدين ومن له عةليه حقوق، فإن امليت 

 إذا قربه يف يتامل يكون ما يكرم كاحلي. وإما لتأنيس امليت وهو مستحب أيضا ملا روي أنه صةلى اهلل عةليه وسةلم أنس
إذا دفنتموين فشنوا عةلي الرتاب شنا مث أقيموا حول قربي قدر ما تنحر . وقال أيضا: 100دنيايف دار ال حيبه كان  من زاره

عن أيب هريرة عن النيب صةلى اهلل  روى قد. و 101"جزور ويقسم حلمها حىت أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ريب
أنكم أحياء  أشهدل: "فقا  رجع من أحد فوقف عةليه وعةلى أصحابهنيعةليه وسةلم أنه وقف عةلى مصعب بن عمري ح

 .102 "مالذي نفسي بيده ال يسةلم عةليهم أحد إال ردوا عةليه إىل يوم القيا عند اهلل فزوروهم وسةلموا عةليهم فو
سني  زيارة القرب اتفقت عةليها العةلماء إال أهنم مل يتفقوا يف حكم السفر من أجةلها. ويف نظر الباحث  أن سفر  الترجيح:

املرء من أجل زيارة القرب بسبب أحد األهداف املذكورة آنفا ال جيعةله كافرا وال مشركا لكن األعمال املعمول  هبا عند 
احبه تعاىل كالسجود إىل القرب واالحنناء له أو اعتقاده أن لةلقرب أو لصالقرب أحيانا هي اليت جتعل الزائر يشرك باهلل 

استطاع  وقدرة كقدرة اهلل تعاىل مثل يف سبب إجناب الزائر الولد وجةلبه عةلى الرزق وقضاء ما لةلزائر من حاجات وغريها 
 اهتا. إضاف ى إىل ذلك ة القبور ذفةلو حدث مثل هذا االعتقاد عةلينا أن نصحح كيفيات الزيارة وليس بتحرمي السفر إىل زيار 

                                                           
99 https://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_theory. .بالتصرف 

: . دمشقالدرويش حممد احلميد عبد .احلبيب بةلقاء الكئيب بشرىه.  1425. بكر أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي، 100
. د.ط: دار البشائر اإلسالمي . غدة أبو الستار عبد. األربعني الطائي هـ.  1420. الطائي، حممد بن حممد. 56دار يعرب. ص. 

 .138ص. 
. كتاب اإلميان. باب كون اإلسالم يهدم ما قبةله وكذا اهلجرة واحلج. الباقي عبد فؤاد حممد .صحيح مسةلماإلمام مسةلم. د.ت.  101
 #.121. 112: 1ج. 
: القاهرة. يناحلسي إبراهيم بن احملسن وعبد اهلل عوض بن طارق .األوسط املعجم. ت.د. أمحد بن سةليمان الطرباين، القاسم أبو 102
 :به تفرد اإلسناد، هبذا إال عمر ابن عن احلديث هذا يروى ال. درج  احلديث 3700. رقم احلديث 97. ص. 4ج.  .احلرمني دار
. القدسي الدين حسام .الفوائد ومنبع الزوائد جممع. هـ 1414. بكر أيب بن عةلي الدين نور احلسن أبو اهليثمي،. وأخرجه بالل أبو

 .الدارقطين ضعفه األشعري بالل أبو فيه. درج  احلديث 4316. رقم احلديث 60. ص. 3ج.  .القدسي مكتب : القاهرة

https://en.wikipedia.org/wiki/Attachment_theory
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أن حضور العةلماء والصاحلني إىل املقربة أو املسةلمني ذوي املفاهيم اجليدة عن هذه املسأل  يستطيع أن حيل هذه املشاكل. 

جةلس قريبا من الضريح ليس له عمل إال مراقب   103عند ضريح احلبيب نوح احلبشي، يوجد املراقب من رجال الدين
فإن وجدهم أفرطوا إىل عمل الشرك واخلرافات والسجود حنو املقام فسيمنعهم هذا املراقب وينبههم بأن أحوال الزوار 

عن وجود أو عدمه، الزوار الذين  104ذلك أمر حمرم يف اإلسالم وهكذا. وقد التقت الباحث  وسألت بعض أوالء املراقبني
كن حيدث وال مراقبتهم لةلمكان. فأجابوا بأن ذلك مل ييأتون إىل ضريح احلبيب نوح ويسجدون إليه تعبدا أو احرتاما ط

ألهنم ال يأتون إال من أجل االعتبار من هذا الرجل الصاحل ومن جهده العظيم يف طاع  خالقه  105من الزوار املسةلمني
 وخدمته لةلدين اإلسالمي. وإمنا ذلك صادر من الزوار الكافرين حيث أهنم ال يعرفون أحكام اإلسالم وآداب املسةلم
وقت الزيارة لكن األمر توقف تةلقائيا بنصيح  املراقب له واإلرشاد إليه فيما الذي يستطيع أن يفعةله وما الذي جيب أن 
يبتعده وقت زيارته لقرب احلبيب نوح احلبشي. إضاف  إىل هذه املقابةل  الشخصي  مع بعض مراقيب املقام، فقد قابةلت 

السؤال فأجابوا أيضا بأن عبادة احلبيب نوح مل توجد يف صفحات تاريخ  زوارا مداوما وسألتهم نفس 10الباحث  حوايل 
ضرحيه ومن ادعى زوار احلبيب نوح هبا فقد أوسخت ألسنتهم بتهم  الفنت. أما يف نظر الباحث ، عندما تكون اخلرافات 

الزيارة مؤقتا يف ذلك  مينع تسيطر يف قرب ما ومل يستطع املسةلمون ملنعها وإيقافها فعةلى احلكوم  أو وزير ذلك املكان أن
 القرب  امتثاال لفعل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم  الذي كان مينع الزيارة يف بداي  اإلسالم.

من أجل كل هذه األسباب اختارت الباحث  الرأي الثاين حيث جييز السفر لزيارة القبور لقوة حجتهم وجواهبم املربد 
وردنا ق الثاين وأن رأيهم هذا جيعةلنا نستطيع أن نعمل جبميع الرواي  وقد تعلةلصدور يف مواجهتهم االعرتاضات من الفري

بأن زيارة القرب املعروف أكثر تأثريا يف نفوسنا من الزيارة إىل القرب اجملهول. بينما جتابه الباحث  يف امرئ يشد الرحال 
آداء مناسك رتك السفر الواجب كويتعب نفسه يف السفر لزيارة القرب ويتحمل ما حوته من مشقات وأعسار لكنه ي

احلج و فريض  العمرة لةلمرة األوىل ويتغافل عن واجباته حنو أبويه من برمها واإلحسان إليهما والزيارة إىل قربمها واحلقوق 
ته يبتدرون إىل يف حجحنو أهةله وعياله من نفق  وحمب . نظرا إىل منع سيدنا عمر رضي اهلل تعاىل عنه ملا رأى الناس 

 كتاب، هكذا هةلك أصحاب ال"فقال: . مسجد صةلى فيه رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم :فقال ؟فقال: ما هذا مكان،
 

                                                           

 .اجملةلس اإلسالمي بسنغافورةمن تعيني الب 103 
 سنوات. 8 تقل عن فرتة الالضريح يف ن و ن يراقبيسامل البار وحبيب طه احلبشي الذاحلبيب طه بن احلبيب حسني اجلنيد،  104 
 أما غري املسةلمني فقد حدثوا جلهةلهم بالدين واملنهيات الاليت أثبتها اهلل لعباده. 105 
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)إىل آخر احلديث(. ألفينا بأن الصحايب اجلةليل عمر بن اخلطاب قدوة لألم  يف احرتامه  106"اختذوا آثار أنبيائهم بيعا

اه لنبيه صةلى اهلل عةليه وسةلم وهذا يظهر يف تربكه برتك  نبيه صةلى اهلل عةليه وسةلم من آثار كما أنه كان يطةلب خبامته وعص
يشددون يف أمرهم  ، لكنه ملا وجد املسةلمنيويوصى بدفنه جنبه صةلى اهلل عةليه وسةلم وخةليفته الصديق رضي اهلل عنه

)أي: يف صالهتم مبسجد صةلى فيه الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم( وكأن ذلك الفعل واجبا لكل أفراد املسةلمني أو كأن 
من مل يصل أو يذهب إىل مكان الذي صةلى فيه الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم مل يكن عاشقا وحمبا له صةلى اهلل عةليه 

 إميانه خةلل ويف قةلبه مرض، فمنع سيدنا عمر رضي اهلل تعاىل عنه عن ذلك. ملعرفتنا يف نفس الوقت أنه وسةلم وكأن يف
رضي اهلل عنه مل ينكر ما فعةله ابنه من تتبعه آلثار املصطفى صةلى اهلل عةليه وسةلم، فبهذا يدل أن الروايتني مل تكونا 

ه من حقوق نفسه هبذا الفعل ومل يرتك يف نفس الوقت ما عةلي مضادتني بل إهنما متحدتان يف القول أن ابن عمر ال جيرب
وواجبات أكثر مطةلوبا يف الدين وال يظن أحد حنو فعةله بأن ذلك فرض واملعيار الرئيسي يف تعبري حب األم  لنبيه عةليه 

لدين تأسس ا الصالة والسالم. تصو ْر لو كان مجيع الصحاب  قاموا مبا فعةله ابن عمر لكان ذلك تشق عةلى األم  ألن
يُرِيُد اهللُ َأن خُيَفَِّف  ﴿:أيضا عز وجل . وقال107﴾يُرِيُد اهللُ ِبُكُم الُيسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم الُعسَر  ﴿ :تعاىل قالعةلى التيسري 

أي ". عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: "قيل لرسول اهلل صةلى اهلل عةليه  وسةلم: 108﴾َعنُكم َوُخةِلَق ْاإِلنَساُن َضِعيفىا 
. وقد ترك النيب صةلى اهلل عةليه وقت حياته بعض املسنونات خوفا 109األديان أحب إىل اهلل؟ قال: "احلنيفي  السمح "

 أميت عةلى أشق نأ من أن يظن بوجوهبا كالسواك ومجاع  الرتاويح وصالة الضحى. قال النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم: "لوال
 .إجياب أمر واحلرج، ألمرهتم الشدة يف وقوعهم من خويف لوال . أي:110صالة" كل  مع بالسواك ألمرهتم الناس عةلى أو
 
 

                                                           
. 1. جزآن. املنصورة: دار الوفاء. ج. قةلعجي املعطي عبد. مسند الفاروقهـ.  1411. عمر بن إمساعيل الفداء أبوابن كثري،  106

 . درج  احلديث إسناده صحيح.142ص. 
 .185: 2 البقرة. الكرمي القرآن 107
 .28: 4 النساء. الكرمي القرآن 108
 .2107. رقم احلديث 522. ص. 2. ج. شاكر حممد أمحد. اإلمام أمحد بن حنبل مسند. م1995اإلمام أمحد.  109

. 4: 2. كتاب اجلمع . باب السواك يوم اجلمع . ج. الناصر ناصر بن زهري حممد. خاريبصحيح الهـ.  1422اإلمام البخاري.  110
: 9. كتاب التمين. باب ما جيوز من الةلو. ج. 13: 3. كتاب الصوم. باب سواك الرطب واليابس لةلصائم. ج. 887رقم احلديث 

85 .7240.# 
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 :الخاتمة

ر األنبياء لزيارة احلبيب نوح بن حممد احلبشي وسائر قبو  الرتحال ومئون  الرحال بشد والتعبوخالص  الكالم، أن السفر 
وي  واألولي   ال يهمل الزائر واجباته األولواألولياء والصاحلني من املسةلمني يف أي مناطق األرض جائز ببعض الشروط: أن 

كواجباته إىل اهلل تعاىل عةلى رأسها أداء الصةلوات املكتوب  أي ال جيعل شغةله يف السفر ليبحث عن قبور الصاحلني يرتك 
صةلواته اخلمس بأدائها يف وقتها ألن فريض  الصالة مقدم عةلى سني  زيارة القبور وكذا يف أداء مناسك احلج والعمرة 
املفروض  وكواجباته كالولد حنو والديه وأسرته من بر ونفق  واملعاشرة احلسن  فال جيعل مهَته يف شد الرحال يكن بعيدا من 

 مسؤول وكةلكم اعر  أبويه وزوجاته وأوالده أو مهمال حلقوقهم واحتياجاهتم املعيشي . قال عةليه الصالة والسالم: "كةلكم
 واملرأة نهم،ع مسؤول وهو بيته أهل راعي والرجل عنهم، مسؤول وهو عةليهم اعر  الناس عةلى الذي فاألمري رعيته، عن

 وكةلكم راع كمفكةل عنه، مسؤول وهو سيده مال عةلى راع الرجل وعبد عنهم، مسؤول  وهي وولده بعةلها بيت عةلى راعي 
. وأن ال يظن بأن السفر لزيارة قبور األنبياء واألولياء والصاحلني أمر مفروض؛ حبيث يتهم من ال 111رعيته" عن مسؤول

عةلى آله حمرومني من رمح  اهلل وعدم حمبتهم وتقديرهم آلل بيت نيب اهلل صةلى اهلل عةليه و يزورهم وال ينشأ السفر لزيارهتم 
عنه،  نب كل ما ينايف التوحيد، وكل ما هتى الشرع الشريفوصحبه وسةلم، وإن من آداب الزائر لقبور الصاحلني أن جيت

وهو من خالل حتقيق حمبته واحرتامه وتقديره لصاحب القرب حيرص عةلى تذكر اآلخرة، وحتي  صاحب القرب والدعاء له، 
 وكثرة الذكر هلل واالقبال عةليه كما كان هؤالء الصاحلني يف حياهتم فيتذكر ذلك ويستصحبه ليعمل به.
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