
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ن  ي حرمة شد الرحل إىل قبور األولياء والصالحي 
ن
ن ف  الرد عىل الشيعة والقبوريي 

 

عىل رسول هللا صىل هللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسليما   مد هلل والصالة والسال مالح

ا أما بعد   : كثير

ون أحاديث  ية ومن تبعهم من القبورية والصوفية ينشر فمازال أهل الرفض والشيعة االثنا عشر

ن أو فضل زيارة قبور آل البيت وكلها   باطلة ومكذوبة عن فضل زيارة قبور األولياء والصالحير

 باطلة موضوعة. 

ويزدادون جرأة بأنهم يعزون هذه األكاذيب والموضوعات إىل كتب أهل العلم وإىل كتب 

 السنة وإذا بحثت ونقبت ال تجد شيئا. 

لناس باتفاق العلماء ويتدينون وإن الرافضة هم من أكذب ا  ! فسبحان هللا ما أعظم كذبهم 

 . -والعياذ باهلل -بالكذب والتقية 

 . ن ي    ح الحسير  فقد انتشر أن بعضهم نشر فضل زيارة ضن

ي    ح  زيارة فضل  -فقال:  ن  امير  موالنا  ضن ن  عبدهللا أبو  المؤمنير ي - النعم _ وىل# الحسير
هكذا فن

 . -العنوان

 عائشة يا :  -والسالم الصالة يهعل- هللا رسول ىل قال:  -عنها هللا رضن - عائشة السيدة قالت

ن    سيقتل الحسير
 
ه يزور  ومن عطشانا  .  أديته انا  حج ثواب مثل فله ، إستشهاده بعد  قير

 ؟ هللا رسول يا  حجك ثواب مثل له:  بإستغراب عائشة السيدة فسألته

ن  ثواب بل:  هللا رسول قال ن  حجير  ! أديتهما  أنا  إثنير

ن  ثواب:  مستغربة عائشة السيدة فقالت ن  حجير  ؟ إثنير

 .  أربعة ثواب بل:  هللا رسول قال

  قير  لزائر  العظيم  والثواب األجر  هذا  من وتعجبا  إستغرابا  تزداد  عائشة السيدة أخذت فكلما 

ن  سيدنا  ي  كان  كلما   ، الشهيد  السبط الحسير  وصل حب   أكي   ثوابا  يذكر  وآله عليه هللا صىل النبر

ن  ثواب إىل  .. .  هللا رسول  بهما  يقوم وعمرة حجة تسعير



ي  بوك الفيس من ا نص   منقول الكالم هذا 
 زغلل ابو  احمد  الشيخ الرفاعية ساحة صفحة فن

  بالسويس

ي المبارك
ي  يوجد  وال  موضوع باطل الحديث وهذا  واعلم أخن

ء فن ي
اع ولكنه الكتب، من شر  اخي 

 . الصوفية وتبعهم  الشيعة وتأليف

ي األلفاظ وهذا أيضا 
ن من ألفاظ الحديث مدى الركاكة فن ي صىل  ويتبير  وضعه عىل النبر

ن مما يبير

ي هذا الحديث
 . هللا عليه وسلم وإنما هم الشيعة فن

ن  قبور  اىل الرحل شد  س عىليحثوا الناأن    عنه نهت مما  وهذا  آل البيت وإىل الصالحير

يعة ن حجة من  الشر ويضعون ما يتخيلون من الفضائل حب  يذكرون أن هذا يفضل تسعير

ي صىل هللا عليه وسلم   وعمره. حجات النبر

ي المبارك-واعلم 
يعة عنه نهت مما  وهو  ال يجوز وهو محرم القبور  اىل الرحل شد  أن -أخن    . الشر

ن  فإن السلف-1 ي   بما  يحتّجون فإنهم  األولير
ن  فن ي  عن الصحيحير م  عليه هللا صىل النبر

ّ
 أنه وسل

 والمسجد  هذا، ومسجدي الحرام، المسجد  مساجد؛ ثالثة إىل إال  الرحال تشد  ال : »قال

ي   أن الرجل نذر  فلو . به والعمل صّحته عىل األئمة اتفق الحديث وهذا  «ىصاألق
ّ

 بمسجد  يصىل

 . األئمة باتفاق ذلك عليه يجب لم  الثالثة؛ المساجد  غير  إليه ويسافر  فيه  يعتكف أو  مشهد  أو 

  . باتفاق العلماء  ذلك عليه وجب عمرة أو  بحج الحرام المسجد  إىل يسافر  أن نذر  ولو -2

ي   أن نذر  ولو -3
ي  مسجد  يأت  م  عليه هللا صىل النبر

ّ
 اعتكاف أو   لصالة األقىص المسجد  أو  وسل

ي  والشافعي  مالك عند  النذر  بهذا  الوفاء عليه وجب
 فيوجبون الجمهور  ...  وأحمد  قوليه أحد  فن

ي  ثبت  لما  طاعة بكل الوفاء
ي  أن عائشة عن البخاري صحيح فن م  عليه هللا صىل- النبر

ّ
 -وسل

 إىل والسفر . «يعصه  فال   هللا يعىصي  أن نذر  ومن فليطعه هللا يطيع أن  نذر  من: »قال

 . به الوفاء وجب فلهذا  طاعة المسجدين

 نذره، إذا  إليها  السفر  العلماء من أحد  يوجب فلم  الثالثة المساجد  غير  بقعة إىل السفر  وأما -4

 باءق مسجد  أن مع الثالثة، من ليس ألنه ؛قباء  مسجد  إىل يسافر  ال  أنه عىل العلماء نص حب  

ي  كما   رحل بشد  ليس ذلك ألن ؛بالمدينة كان  لمن زيارته تستحب
  من: »الصحيح الحديث فن

ي  تطهر 
 أهل رواه الحديث وهذا .  «كعمرة  كان  فيه الصالة إال  يريد  ال  قباء مسجد  أت   ثم  بيته فن

ن  ي   السين
مذي ماجه وابن كالنسات   وحسنه.   والي 

ن  األنبياء قبور  إىل السفر  ألن: قالوا  -5  وال  الصحابة من أحد  يفعلها  لم   بدعة والصالحير

ن  م  عليه هللا صىل هللا رسول بها   أمر  وال  التابعير
ّ
ن  أئمة من أحد  ذلك استحب وال  وسل  المسلمير



 عبد  أبو  ذكره  مما  وهذا  األئمة، وإلجماع للسنة مخالف فهو  وفعلها  عبادة ذلك اعتقد  فمن

ي  بطة بن هللا
 . نةللس المخالفة البدع من «الصغرى اإلبانة» فن

ي صىل هللا عليه وسلم لمسجد قباء  حجة ضعف  يظهر  وب  هذا -6  ألن ؛من احتج بزيارة النبر

ي  زيارة م  عليه هللا صىل النبر
ّ
  تكن لم  قباء لمسجد  وسل

ّ
 . بالنذر  يجب ال  إليه والسفر  رحل، بشد

ي   وأما من قال:قوله-7
ي  قول فن م  عليه هللا صىل النبر

ّ
ي  عىل محمول ،«الرحال تشد  ال : »وسل

 نفن

 عنه؟ تحباباالس 

 هو  وال  قربة  وال  صالح بعمل ليس السفر  هذا  أن منه تسليم  هذا  أن: أحدهما : فله جوابان 

ن  األنبياء قبور  لزيارة السفر  اعتقد  من فإذن. الحسنات من   وطاعة وعبادة قربة  أنه والصالحير

ن  محرما  ذلك كان  طاعة أنها  العتقاده سافر  وإذا  اإلجماع خالف فقد    فصار  ،بإجماع المسلمي 

 . لذلك إال  إليها  يسافر  ال   أحدا  أن ومعلوم. الجهة هذه من التحريم 

ر  إذا  وأما 
ّ
 . الباب هذا  من وليس جائز  فهذا  مباح  لغرض إليها  سافر  الرجل  أن قد

ي  الوجه
ي  الحديث هذا  أن: الثاتن

، يقتىصن ي  والنهي  النهي
 . التحريم  يقتىصن

ي  األحاديث -7
ي  قير  زيارة فن م  عليه هللا صىل النبر

ّ
 العلم أهل باتفاق ضعيفة لها فك وسل

ي زيارة قبور آل البيت أو -موضوعة هي  بل بالحديث،
فما بالك باألحاديث الموضوعة فن

ن  ن  أهل من أحد  يخرج  لم و  -الصالحير  األئمة من أحد  يحتج ولم  منها، شيئا  المعتمدة السين

ء ي
 كره  لمسألةا  هذه بحكم  الناس أعلم  هم  الذين النبوية المدينة أهل إمام مالك بل منها، بشر

  الرجل يقول أن
 
ي  قير   زرت م  عليه هللا صىل النبر

ّ
 أو  عندهم  معروفا  اللفظ هذا  كان  ولو . وسل

وعا  ي   عن مأثورا  أو  مشر م  عليه هللا صىل النبر
ّ
 . المدينة عالم  يكرهه لم  وسل

ي -8 هم من و  -صىل هللا عليه وسلم–ولهذا نه النبر السلف الصالح من آل البيت وغير

ي الصحابة عن إتيان 
ن » القير للدعاء ففن   عىلي  بن بن الحسن الحسن أن «منصور بن سعيد   سين

ي  بن   رأى طالب  أتر
ً
ي  قير  إىل يختلف رجل م  عليه هللا صىل- النبر

ّ
- هللا رسول إن: فقال -وسل

م عليه هللا صىل
ّ
ي تتخذوا  ال : »قال -وسل  صالتكم  فإن كنتم   حيثما  عىلي  وصلوا  عيدا  قير

ي 
 . سواء  إال  همن باألندلس  ومن أنتم  ما  «تبلغبن

ي 
ن  وفن ي  عن الصحيحير م  عليه هللا صىل- النبر

ّ
ي  قال أنه -وسل

 اليهود  هللا لعن: »موته مرض فن

ر  «مساجد أنبيائهم  قبور  اتخذوا  والنصارى
ّ
  ألبرز  ذلك ولوال : »عائشة  قالت فعلوا،  ما  يحذ

ه ي  دفنوه وهم . «مسجدا  يتخذ  أن  كره  ولكن قير
  الدفن من اعتادوه ما  خالف عائشة حجرة فن

ي 
ه عند  أحد  يصىلي  لئال  ؛الصحراء  فن ه فيتخذ  مسجدا  ويتخذه قير   قير

 
 . ا وثن



  الوليد  زمن إىل المسجد  عن منفصلة  النبوية الحجرة كانت  لما  والتابعون  الصحابة وكان -9

 ،هناك دعاء ول  بالقب   لتمّسح ول  هناك لصالة  ل  عنده إىل أحد  يدخل ل  الملك؛ عبد  بن

ي  يفعلونه إنما  جميعه هذا  بل
 . المسجد  فن

ن  الصحابة من السلف وكان  موا  إذا  والتابعي 
ّ
ي  عىل سل م  عليه هللا صىل النبر

ّ
 الدعاء وأرادوا  وسل

 . القير  يستقبلوا  لم  القبلة مستقبىلي  دعوا 

م  وقوف وأما -10
ّ
ي  عليه المسل إذا دخل  -صىل هللا عليه وسلم -إذا أراد ان يسلم عىل النبر

  األئمة من أحد  يقل ولم. خاصة عليه السالم عند  قير ال يستقبل بل: األئمة  أكي   ...قالالقير 

ي  إال  لنفسه، يقصده الذي الدعاء أي ،الدعاء عند  القب   يستقبل أنه
 تروى مكذوبة حكاية فن

 ذلك.  بخالف ومذهبه مالك، عن

ي  قب   يمس ل  أنه عىل األئمة واتفق-11 م عليه هللا صىل النب 
ّ
 كله  وهذا  يقّبله ول  وسل

 . التوحيد  عىل محافظة

ك أصول من ناعلم أ-12  ي قوله  السلف من طائفة قال كما   مساجد، القبور  اتخاذ  باهلل  الشر
 فن

وا : تعاىل
ُ
  ال  }َوقال

 
ن ر 

َ
ذ
َ
م   ت

ُ
ك
َ
  َوال  آِلَهت

 
ن ر 

َ
ذ
َ
ا  ت

 
  َوال  َود

 
واعا   َوال  س 

َ
وث

 
  َيغ

َ
وق { َوَيع 

 
ا ش 

َ
[ 23: نوح] َون

ن  قوما  كانوا   هؤالء : قالوا  ي  صالحير
 تماثيلهم  صوروا  ثم  قبورهم  عىل  عكفوا  وا مات فلما  نوح  قوم فن

ي  البخاري المعبن  هذا  بعض ذكر  وقد . فعبدوهم  األمد  عليهم  طال ثم 
  قول ذكر  لما  صحيحه فن

يّ  جرير  ابن وذكره العرب، إىل صارت األوثان هذه إن: عباس ابن ه الطير ي  وغير
  عن التفسير  فن

 . السلف من واحد  غير 

ي  األحاديث هذه وضع من وأول-13
ن
ي  المشاهد  لزيارة فر الس ف

  من البدع أهل القبور  عىل الب 

لون الذين ونحوهم الروافض
ّ
مون المساجد  يعط

ّ
ي  المشاهد  ويعظ

ك الب  ب فيها  يشر
ّ
 فيها  ويكذ

ي  فيها  ويبتدع
ل لم  ما  هللا دين فن ن  ذكر  فيهما  إنما  والسنة الكتاب فإن سلطانا، به  هللا يين

ل  : تعاىل قال كما   المشاهد  دون المساجد 
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ه م   [. 114: البقرة] اس 

م  عليه هللا صىل عنه ثبت وقد 
ّ
 القبور  يتخذون كانوا   قبلكم   كان   من إن: »يقول كان  أنه وسل

ي  مساجد  القبور  تتخذوا  فال  أال  مساجد،
 . أعلم  تعاىل وهللا. «ذلك عن أنهاكم  فإتن



ي قد تنتشر وتقرأ أو تسمعها وهو  ملخصا هذا الجواب انته 
 عىل هذا الحديث الباطل الب 

ي اإلخن-رحمه هللا–بترصف من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . ائية.فن

 

اء األثري  وكتبه أبو الير

 -عفا هللا عنه-

 ه 1441من شوال  4الرياض 

 


