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هلل الذي جعل العلم رحما بين أهله، والصالة والسالم على  الحمد 
خاتم أنبيائه ورسله، سيدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما 

 بعد...
فإن العناية بالتراث العلمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والخليج 

إبراز الهوية الدينية في المنطقة، ويظهر وسطية  العربي من أهم ما يسهم في 
وأصالة ما كان عليه سلفنا في هذه البالد، هذا وتواجه العناية بهذا التراث 
صعوبات عديدة، نظرا لضياع كثير منه ولقلة التدوين، وانصراف الباحثين،  
وعلى سبيل المثال نجد هذه الفتوى الفريدة، محفوظة في خزانة إحدى  

جزيرة القسم، في جمهورية إيران، وال تخفى صعوبة البحث  المدارس في 
في مثل هذه الخزائن، وقد من اهلل علي بتصويرها إلى جانب غيرها من تراثنا 

 المتفرق في خزائن المخطوطات.
عليها حتى اآلن  من أقدم الوثائق التي وقف في هذه الفتوى التي ُتعد و 

عنه في اإلمارات )حررت   فيما يخص مذهب اإلمام مالك بن أنس رضي اهلل 
م(، داللة على اتصال المدارس العلمية من 1847هـ الموافق 1264في عام  

أتباع المذاهب األربعة في شرق الجزيرة العربية، وجنوب فارس، وإشارة  
إلى الوحدة العلمية بين هذه المدارس، ففي جواب العالمة الكندي المالكي  
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هذا  يخ راشد بن خنين الحنفي، وأبيات للش  ــ نصوص من كتب الشافعية  ــ 
إلى كون النسخة الوحيدة للفتوى وجدت في مجموع للفتاوى بخط أحد علماء 

 المدرسة الكمالية من الشافعية.
في القرن الثاني عشر والثالث     أثيرت مسألة زيارة قبر النبي  

عشر من بعض العلماء الذين تبنوا رأي اإلمام الشيخ أحمد بن تيمية في 
بذلك الرأي المجمع   عدم جواز شد الرحال لزيارة القبر الشريف مخالفا  

وكان في بعض الرسائل التي كتبت في   ، عليه من علماء المذاهب األربعة 
شديدة في الرد على جمهور أهل  القرن الثاني عشر والثالث عشر لهجة 

من العلماء ينبري للرد عليها، ومن هؤالء العلماء  العلم مما جعل عددا  
 .الشيخ محمد بن عبداهلل الكندي

مهي ر ي
ل
  ب بعالل ا

 
ياثن

 المقطع، أبوظبي
 هـ 1441السابع من ربيع الثاني  

 م2019/ 12/ 4الموافق  
 

وقد
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 ﷽ 

 دمحم ب بع الل ادنكليي
 
خ ي 
 
 اامللكي ي الش

هو العالمة الشيخ محمد بن عبد اهلل بن علي بن سباع بن مكتوم  
ابل في  ق من أهل منطقة ال، ابلي مسكنا قنسبا المالكي مذهبا ال الكندي 
جنوب مدينة العين بإمارة أبوظبي عاصمة دولة اإلمارات العربية ،  الظاهرة 
 .وهي في والية السنينة اليوم   ، المتحدة 

العتبي  الشيخ محمد بن خاتم بن عبدالرحمن    العالمة الفقيه   أخذ عن 
قرأ عليه مختصر ، ( 1) ثم العماني موطنا  المالكي مذهبا األحسائي مولدا 

 .م 1836/ هـ 1251عام    في حدود   العمروسي 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ ابن خاتم من علماء عمان، وقد ُولد باألحساء واستوطنها مدة، وأخذ عن السيد   ( 1) 
وبينه وبين قاضي األحساء  والشيخ محمد بن غردقة من المالكية،    عبدالرحمن الزواوي 

التميمي استفتاء، كتب له الشيخ بن حمد الشيخ عبداللطيف بن الشيخ مبارك 
الشيخ المكرم، والمحب المعظم، قدوتنا الشيخ محمد بن  ) عبداللطيف في جوابه: 

"انظر فتاوى ولعله من تالميذ الشيخ مبارك بن حمد  (المرحوم عبدالرحمن بن خاتم 
، وله عدد من  قاضي األحساء بتحقيق شيخنا الشيخ عبدالحميد آل الشيخ مبارك" 

،  تولى التدريس بالمدرسة الشافعية بمغب في مسقط ، و مختلف المذاهب فتاوى في ال 
إبراهيم، بهجة الناظرين  انظر المعيني، علي بن م. 1864/ هـ 1280كان حيا في سنة 

   (. 788/ 1، والحبشي، عيدروس، عقد اليواقيت الجوهرية ) 76ــ    75ص 
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 نسخة مختصر العمروسي بخط الشيخ الكندي 

 
f   نزوله بأبوظبي ودبي: 

، بدبي وأقام بها ثم انتقل إلى أبوظبي مدة   الشيخ محمد الكندي   نزل 
حتى التف حوله  ، به وبسعة علمه وصالحه وأخذ عنه علماؤها وتأثروا 

المتصدرين ثم صاروا من أبرز  ،  مجموعة من الطلبة النابهين ممن انتفع به 
 .للقضاء والتدريس في البالد كما سيأتي في تراجم بعضهم 

وكذلك أخذ عنه أهل عمان، حيث نسخ الشيخ علي بن جمعة 
عيسى بن القاسمي رسالة شيخ المالكية في المشرق العالمة الشيخ 

من  في إثبات جواز التوسل واالستغاثة بن مطلق المالكي عبدالرحمن 
 . ( 1)نسخة الشيخ محمد بن عبداهلل الكندي 

ومن يطالع هذه الرسالة أو الفتوى وما فيها من استدالالت بالقرآن 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ونسخة القاسمي محفوظة بأرشيف لجنة التراث بأبوظبي    ( 1) 
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وما يشد به فتواه من رأي وقياس يستدل بذلك على ، والحديث واآلثار 
 .فضله وعلمه 

أن الشيخ محمد ، ويذكر الشيخ مقرن بن محمد الكندي عن والده
 . ( 1)بن عبد اهلل الكندي كان متبحرا في علوم اآللة متمكنا من علوم اللغة 

 

f   من تالميذه في أبوظبي ودبي : 

كان  ، الشيخ القاضي أحمد بن الشيخ راشد بن شبيب المهيري * 
 (  م 1895هـ/ 1316)   حيا 

وعن الشيخ ،  وأخذ عن والده الشيخ راشد ،  اشتهر بالصالح والوالية 
وأسس بها ، وتولى قضاء دبي ، ورحل إلى األحساء والحرمين ، الكندي 
التي كانت نواة للمدرسة األحمدية بعد  ( 2) األولى > السعادة < مدرسة 

 . ( 3)ذلك 
توفي )   الشيخ القاضي أحمد ابن الشيخ سلطان بن مقرن بن راشد *  

أخذ عن والده الشيخ سلطان وأخيه الشيخ مقرن (  في أوائل القرن العشرين 
والزم دروس الشيخ محمد بن  ، غيره من علماء أبوظبي  ن بن سلطان وع

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م.  2019رواية السيد سلطان بن بطي بن مقرن، دبي   ( 1) 
 .  م 1928عام  هناك مدرسة أخرى تسمى بالسعادة أسست في   ( 2) 
ترجمة الشيخ أحمد بن راشد من موسوعة تراجم علماء اإلمارات، عدة مؤلفين، غير   ( 3) 

 منشور.  
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رشحه أخوه (، م تقريبا 1861ــ هـ 1277)  وفي سنة ، عبد اهلل الكندي 
الشيخ مقرن بن سلطان لتولي القضاء بأبوظبي استجابة لطلب الشيخ زايد 

وتولى الشيخ ، وكان الشيخ مقرن قد انتقل إلى دبي ، بن خليفة األول 
في أوائل القرن أحمد بن سلطان القضاء في إمارة أبوظبي وتوفي 

   ( 1). ودفن بمقبرة الُقَصيدة في العين،  العشرين 
 ( م 1900  هـ/ 1318)   ر الشيخ القاضي علي بن سالم بوملحا المر  *  

وأخذ عن الشيخ محمد بن  ، ولد في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي
رحل الشيخ علي بن كما  ،  عبداهلل الكندي في أبوظبي وتأثر به تأثرا  كبيرا 

وجاور بمكة  ، م 1860هـ الموافق 1287الحجاز في سنة سالم إلى 
ومكث فيها سبع سنين وتتلمذ على أكابر العلماء في حلقات   المكرمة 

وكان من رجال الشيخ ،  وبعد عودته تولى قضاء الظفرة ،  المسجد الحرام 
وقد برع في الشعر الشعبي وله > زايد األول <  زايد بن خليفة آل نهيان
 . ( 2)ح مشاركة في الشعر الفصي

 

f   التسمية بالكندي : 

والشيخ علي بن سالم ، يذكر أن الشيخ أحمد بن سلطان بن مقرن 
تيمنا باسم > محمد الكندي < بو ملحا تعاهدا أن يسميا أحد أوالدهما بـ 

ــ   م.  2019  رواية الّسّيد سلطان بن بطي بن مقرن، دبي المصدر نفسه، و  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  41الكندي المرر، علي بن أحمد، شرح قصيدة الوالء، ص  ( 2) 
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 : فولد للشيخ أحمد بن سلطان،  شيخهم 
وكان ، محمد الكندي بن أحمد الذي تولى القضاء فيما بعد  *

ويجيد علوم اآللة من نحو وصرف  ،  نصوص المذهب عالما محققا يحفظ  
 وله لقاءات بالشيخ محمد عابد المالكي مفتي مكة المكرمة، وبالغة 

 . ( 1)( م 1923هـ/ 1341 ت ) 
 :  وولد للشيخ علي بن سالم 

( م 1949هـ/ 1368ت )  وكان من طلبة العلم الكندي بن علي  *
 . ( 2)تقريبا 
f   وفاته: 

الكندي في حماسا إحدى قرى توفي الشيخ محمد بن عبد اهلل 
تاسع عشر ال وبها دفن في أواخر القرن  ،  بعمان قرب مدينة العين   البريمي 
 . ( 3)تقريبا  

 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.  2019رواية السيد سلطان بن بطي بن مقرن، دبي   ( 1) 
 .  29ــ    28الكندي المرر، علي بن أحمد، قاضي الظفرة مصبح بن الكندي، ص  ( 2) 
 عن والده.    رواية السيد سلطان بن بطي بن مقرن  ( 3) 
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f   أصل النسخة املخطوطة: 

وقفت على أصل النسخة المخطوطة في مكتبة المدرسة الكمالية 
  ( 1)وهي بخط أحد العلماء الكماليين ، بقرية بند حاج علي بجزيرة القسم 

تقع في أربعة أوراق ، ضمن مجموع فتاوىــ  لم أستطع تمييز اسمهــ 
 .وبها بعض التصحيفات القليلة ،  بخط واضح ،  سليمة 

، محرم الليلة مضت من    14بتاريخ  وقد كتبها الشيخ محمد الكندي  
 .م 1847ديسمبر    21الموافق ،  هـ   1264عام  

 
  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخط في هذه المخطوطة يشبه خطوط علماء المدرسة الكمالية، وهو في ضمن مجموع   ( 1) 

 .  لفتاواهم، وال يشبه خط الشيخ الكندي  
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f   عمل املحقق: 

وعّرفت ببعض ،  قمت بتخريج النصوص التي ذكرها الشيخ الكندي
وما استدركته في النص من سقط كلمة  ، األعالم المذكورين في الفتوى 

 [.هكذا ]  بداللة السياق وضعته بين معكوفتين أو زيادتها  
وإتماما للفائدة وبيانا لتأثر تالميذه به في هذه المسألة وغيرها أضفت 

الشيخ علي بن سالم بو ، في خاتمة الرسالة أبيات تلميذ الشيخ الكندي 
 . ملحا المرر في زيارة النبي  
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وى  ت  ص ال ف   :  ن  
 

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله 
 جمعينأوصحبه وسلم  
 :  دام اهلل فضلكم في قوله  أما قولكم  

لى ثالثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام إ ال  إ ال تشد الرحال  ) 
 (  والمسجد األقصى 

 ؟ م ال أ هل هو صحيح  
 قلتم بصحته  وإذا 

 ؟  م ال أ   فهل يؤخذ منه النهي عن شد الرحال بقصد زيارته  
 ؟  م الأ وهل يجوز ذلك  

بينوا بيانا شافيا جزيتم خيرا وافيا والسالم عليكم ورحمة اهلل  
 ...وبركاته

 الجواب ومنه تعالى استمد الهداية للتوفيق للصواب 
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  ، ( 1)وبعد فهذا الحديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه وغيره 
ولكنه ال يقتضي النهي عن شد الرحال بقصد زيارته  ، وليس بمنسوخ 
   وال يؤخذ منه ،  وال يدل عليه. 
النهي عن شد ؛ نما غاية ما دل عليه هذا الحديث بمجرد ظاهره إ و 

ذ ال  إ، المساجد الرحال الى غير هذه الثالثة المساجد المذكورة من بقية 
بخالف هذه ، ألن العبادة فيها فضلها متساو  ، مزية لبعضها على بعض
 .من غيرها   أكثر الثالثة ففضل العبادة فيها  

ذ ال فائدة إ ، ليها دون غيرها من المساجد إ الرحال  لب شد  فلذا طُ 
 وهو، ال التعب والعبث بال مصلحة إ ى فلن يبق  ( 2) ليها إ في شد الرحال 

بل ال يجب شد ، عنه لمنافاته الحكمة اإليهل  منهي ــ  العبث  أعنى  ــ 
 .نفيا للعبث  لى غير الثالثة ولو نذرهُ إ الرحال  
ليه إ  مندوب نه إ ليه صلوات اهلل وسالمه عليه ف إ ما شد الرحال أ و 

 .ن الوسيلة حكمها كحكم المقصد أعليه    ومرغب فيه لما تقرر فقها مجمعا  
سنة مجمع عليها وهي ، نه وسيلة لزيارته أ  وال شك  

 .جماعا إ جماع السلف والخلف وثابتة كتابا وسنة وإ وفضيلة مرغب فيها ب 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصالة في  ،  البخاري صحيح   ( 1) 
ال تشد  < كتاب الحج: باب ، مسلم صحيح و  (، 1189) مسجد مكة والمدينة، حديث 
 (.  1397/ 511) حديث    >، الرحال إال إلى ثالثة مساجد 

 أي إلى المساجد األخرى غير الثالثة.  ( 2) 
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فحكمه حكمها ، و غيرهأ فكلما كان وسيلة لها سواء شد الرحال 
 .كما تقدم
 عليها بل تقربُ   مجمع    سنة    ن زيارته  أ   ذا تقرر ذلك فاعلمإ 

 .من درجة ما لزم من الواجبات 
 .الكتاب والسنة واالجماع والدليل على ذلك 

f   [ األدلة من القرآن الكريم ] 

 جت  هب مب خب حب جب} : فقوله تعالى ما الكتاب أ 
 { مح  جح مج حج مث هت مت  خت  حت 

 . [ 64]النساء:  
ن يتوب عليه ويرحمه وهو  أ ب   ليه  إ فوعد اهلل تعالى من جاء 

،  ثقال الذنوب أ وزار و محل حط جبال األ   فهو  ،  ال يخلف الميعاد 
ومن ، وعظمها عند ربه ال يتعاظمها ذنب  ن بركة شفاعته أل 

ضل أ اعتقد خالف ذلك فهو المحروم الذي طمس اهلل عين بصيرته و 
 .سريرته 

كرمين كرم األ أ ن زائر الكريم يرجع بالكرامة وهو أ ومن المعلوم 
فزائره يرجع بالكرامة ، جودين بعد رب العالمين جود األ أ و 

 .العظيمة والجائزة الجسيمة 
كمل أتم و أ في قبره    اته ن حي أل ،  وال فرق بين حياته وموته  
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 مث  زث}  مته تعرض عليه أ عمال أ ن أ وقد ورد عنه ، من حياته الدنيوية 
 .[41النساء: ] {مك لك  اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث

حياء عند ربهم يرزقون أ ن الشهداء أ  وقد ثبت في الكتاب العزيز 
ال  إن الشهداء ما حصلت لهم هذه الحياة حرى أل أنبياء بذلك أولى و واأل 

 . بتزكيته واتباعه  
 .نبياء نه يثبت للشهداء أشياء لم تثبت لل أ ب   وال قائل 

لقول ابن  النبوة والشهادة ن اهلل تعالى جمع لنبيه بين وصف وأل 
  نأمن  لي  إ حب أ قتل قتال  نه أ حلف تسعا أ لئن ) : مسعود 

ن القتل الذي عناه ابن مسعود أ نت خبير ب أ و   ( 1) ( نه لم يقتلأحلف واحدة  أ 
   ة والنبوة مي  والشهادة وحدها ال تقاوم الشهادة السُ ،  نه بالسم ال غير أ. 

وصلى بهم   اء سر نبياء ليلة اإل نه اجتمع باأل أ  وقد ثبت في الصحيح 
  ( 2)( سري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره أمررت ليلة ) : وقال 

لى القيام بالركوع إ والصالة توصف بها األجساد دون االرواح الحتياجها  
 .والسجود 

ن رواحهم لم يحتج لذكر القبر أل أ وأيضا فلو كان المراد من ذلك 
نبياء فهو ذا ثبت هذا لل إ و ، أرواح األنبياء ليست محبوسة في القبور 

   فضل من غيره من الخلق أ نه  أولى بذلك أل. 
ــ     (. 4394)   (، والحاكم 132/ 9( واللفظ له، وأبو يعلى ) 4139أخرجه أحمد )  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (. 13593) (، وأحمد  1633(، والنسائي ) 2375أخرجه مسلم )  ( 2) 
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 . نبياء أشياء ال تثبت له ل نه يثبت لأ ب   وال قائل 
جل أ عظم الطاعات و أ من    بقبره فزيارته    نه حي  أ  ذا تقرر إ و 
لى ذلك إ [ سبب]  ليه بقصد زيارته إ وشد الرحال ، القربات 

 .فحكمه كذلك 
مة بعدم جواز زيارته في حياته من جميع فرق األ  وال قائل 

 .ق فعليه الدليلومن فر  ،  ذ ال فرق بينهما إ فبعد موته كذلك  ،  المحمدية 
، رةبممن يجّوز شد الرحال لزيارة الملوك الجبا   والعجب كل العجب 
 . وال يجّوز ذلك لزيارته 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح} 
 .[17ــ  16النور: ] {مض

f   [ األدلة من السنة الشريفة ]: 

من زارني بعد ) : قوله : فاحاديث كثيرة منها ما السنة أ و 
من زار قبري وجبت له ) : وقوله ( 1)( زارني في حياتي  فكأنما مماتي 
وغير ذلك   ( 3)( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) :  وقوله أيضا  ( 2) ( شفاعتي 

ــ  (:  328/ 1(، قال الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق ) 278/ 2نه ) الدارقطني في سن روى   ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  رواه الدارقطني والقاسم بن عساكر من طرق صحيحة 

 (.  3862في الشعب ) (، والبيهقي  2695)   في السنن   الدارقطني   اه رو  ( 2) 
(  73/ 3 ( وابن حبان في )المجروحين 2480/ 7الكامل أخرجه ابن عدى في )  ( 3) 

   (. 28والدارقطني في غرائب مالك )كما في شفاء السقام ص  
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 .مما ال نطيل بذكره 
ذ  إ ، ليه إ الرحال  ال بشد  إ  زيارته  رُ و  صَ تَ وال تُ 

ن اهلل تعالى خلق  أل ، البعيدة  ما من األمكنة  هي نفس المجيء سي   الزيارةُ 
لى ما يشق علينا إ على ظهورها  ب  و الرك  الدواب لنا لنتوصل بسبب  

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل } : قال تعالى ، وصوله 
 . [7النحل: ] {يم
للنهي عن فال موجب ، بما قدمناه  زيارته  ذا ثبت طلبُ إ و 
 .ذلك 

f   [ دليل اإلجماع ]: 

ئمة األربعة ومقلدوهم على  فقد أجمعت األ  جماع ما ال أ و 
لفوا في ذلك كتبا أ و ، هفعلُ  ا مما وجبَ هَ رب  ا وقُ هَ طلب   د  ك  أوت ، استحبابها

:  ــ  لها حسنة كُ  ــ  حسنها و أ ومن ، ة  شوق مُ  ولمحبيه ، ة  قَ منم  
  ، (1)( هـ 973) البن حجر > المكرم الجوهر المنظم في زيارة القبر < 

، مالكية وشافعية ونصوا على استحبابها ، في كتبهم  وذكرها الفقهاء 
 .نفعنا اهلل بهم   حنفية وحنابلة 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو الشيخ العالمة الفقيه اإلمام أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي   ( 1) 

هـ ودفن  974المكي الشافعي، من كبار فقهاء الشافعية، توفي بمكة المكرمة عام 
 (.  1/ 234ص( األعالم ) 390بالمعالة. انظر: النور السافر ) 
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رد اهلل فتنته طالة والملل ولكن من يُ لى اإل إ وجلب كالمهم يؤدي 
 .ولو تناطحت الجبال بين يديه،  فلن تملك له من اهلل شيئا 

وال  جماعهم حجة إو المحمدية معصومة من الضالل مة وهذه األ 
وال يجوز الضياع  ( 1) ( يد اهلل على الجماعة ) : قولهليجتمعون على ضاللة 
 .على شيء يد اهلل عليه 
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن ): وقال ابن مسعود 

 .( 2) ( وما رآه المسلمون سيئا فهو عند اهلل سيء 
واتباع لغير سبيل ، جماع مروق من الدين والقدوم على خرق اإل

  نئ   مئ   زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ}:  قال تعالى ،  المؤمنين 
 .[115النساء: ] {مت  زت يبرت  ىب  نب مب زب  رب  يئ ىئ

ن يشرك معه أ زائره لوال ينبغي ، المقصود األعظم  فهو 
 .ئمة كما نص عليه األ ،  نه متبوع ال تابع أل ، في زيارته   هُ غيرَ 

ولم يجّوزه إليه فقد  فمن جّوز شد الرحال إلى مسجده 
  وجعل المسجد هو المقصود بالزيارة وهو  ،  ل المسجد عليه فّض 

 االمتبوع تابع مر وجعل ومن فعل ذلك فقد عكس األ ، تابعا ال متبوعا 
وهكذا  ، سا  أس ذنبا والذنب ر أ والر ، والشريف مشروفا ، والتابع متبوعا 

،  عطي األشياء حقها وال ينزلها منازلها بجهله وال يُ   ر مو الجاهل يعكس األ 
ــ     (. 2167الترمذي )  ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  3602)  الطبراني في المعجم األوسط  ( 2) 
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  {زب رب يئ} : عراض عنه لقوله تعالىفمثل هذا ينبغي اإل 
 .[199األعراف: ]

لقدره   ص  نتقا ا  وفي اعتقاد عدم جواز شد الرحال إليه 
 ؟ كبر من ذلك أ ي خطيئة  أو ،  الشريف وازدراء لجنابه العلي المنيف 

 .بدع و يُ أ ق  فس  ن يُ أ   قل مراتبه  أ جماع و وهذا خرق لل 

f   [ بطالن االستدالل بالحديث على منع شد الرحال للزيارة ]: 

ليه إ ؤخذ منه عدم جواز شد الرحال ال يُ  والحديث المذكور 
 ، نما غايته ما دل عليه إ و ، وليس فيه ما يدل على ذلك أصال

لما ،  النهي عن شد الرحال لزيارة غير الثالثة المساجد :  الحديث بمنطوقه 
 .مله أ فت .  قدمناه من عدم الفائدة في ذلك

ال يقتضي النهي عن شد ، والنهي عن زيارة غير المساجد الثالثة 
ولو كان االمر كذلك لما جاز شد الرحال ، الرحال لزيارته 

سفار  للجهاد وال لطلب العلم وال لصلة الرحم وال لغير ذلك من األ 
 .مر ال يقبله العقل وال النقل أ وهذا  ،  المباحة 

،  مه أ مر بزيارتها في الجملة فزار قبر أ القبور و  وقد زار 
 .بور الشهداء بأحد وق ،  هل البقيع أ وقبور  

 :  ن يقالأ ب ،  وال يجوز عقال وال نقال
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وينهى عن زيارة قبر سيد ، تندب زيارة قبور سائر المسلمين 
 .المرسلين

f   [ عمل السلف الصالح ] : 

في   ق فامن اآل  وقد كانت الصحابة والتابعون يزورونه 
 .(1)  كما هو مذكور في سير العلماء   رجب في خالفة عمر بن الخطاب  

من هؤالء   لى قبره إ ين هذا الجاهل المنكر لشد الرحال أ ف 
،  رضه على المسلمينأ في    اهلل   ئمة المهتدين حجة أل الصحابة والتابعين وا

ل اهلل العافية في الدنيا  أ نس ،  ال من عمى البصيرة وانطماس السريرة إما هذا  
 . (2)لنا وللمسلمين ،  والدين 

ولو كان في  ،  وهو أيضا دليل على عدم الحب له والشوق  
وساقه ، وناداه مناديه ، لحدى به حاديه  قلبه حب وشوق للنبي 

وهلل در  ، عليه  ه صلوات اهلل وسالم، والمثول بين يديه ، ليه إ لى الوفود إ 
 :  ( 3)ليه إ من قال من محبيه والمشتاقين  
ــ  انظر شيئا من ذلك في الجوهر المنظم البن حجر الهيتمي، ولطائف المعارف البن   ( 1)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رجب، في فضل العمرة في رجب.  
 في عبارة الشيخ شيء من الشدة التي قد تكون كردة فعل تجاه شدة المخالف، حيث جعل  ( 2) 

يرى عدم الزيارة من علماء ذلك العهد هذه المسألة كأنها من مسائل أصول  بعض من 
  الدين، وكمثال على هذه الشدة انظر منظومة ابن سحمان في مسألة الزيارة. واهلل أعلم.

وهو شيخ مشايخ الشيخ الكندي: عالمة الخرج وقاضيها الشيخ راشد بن خنين العائذي   ( 3) 
 = في ضيافة   الزبارة النجدي، فقيه حنفي، له اليد الطولى في العلوم، توفي باألحساء أو  
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ــزُ  ــره  فــ ــارة ســــنة إ ر قبــ  ن الزيــ
 

 ليــه وشــائق  إ علــى كــل مشــتاق   
 

ــه  ــرك كلـ ــام عمـ ــا أيـ ــافس بهـ  ونـ
 

 هــل التوافــق  أ تجــدها وفاقــا عنــد   
 

ــابال إ توجــه   ــه مق ــى وجــه الوجي  ل
 

 نااوار اليبيااب البااوار   وشاااهد    
 

 :  ن قالأ لى  إ 
ــره    ا وهــو حــي  لقــد غــاب عنّــ   بقب

 

 الحقــائق    كنــزَ   ضــم    لقبــر    هنيئــا   
 

 حمااد المختااار يااا خياار مرساال أ وقاال  
 

 نــى كــل طــارق  تيتك ضــيفا يــا مُ أ  
 

 رى هن الق  ا رى و م الق  أ وجئتا  من 
 

 ( 2) ني بيال التضااق   إ   ( 1) رى بالق    د  فج   
 

 : خر آ وقال  
 نـــــي أ  ود  أ و   تيتـــــك زائـــــرا  أ 

 

 متطيــــه  أ عينــــي    ســــوادَ   جعلــــتُ  
 

 مـــاقي ســـير علـــى األ أ ومـــالي ال  
 

ــر  إ   ــى قبـــ ــه    لـــ ــول اهلل فيـــ  رســـ
 

شعارهم كثيرة شهيرة تكاد تخرج عن  أ في ذلك و  ء قوال العلما أ و 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : هامش(، وقال ابن بسام 429: 2هـ <فتاوى علماء األحساء> ) 1209خليفة عام آل  =  
هـ(، بعد خروجه من نجد  1220أنه توفي عام ) ( 183: 2<تاريخ علماء نجد> )  في 

بسبب تكفيره من قبل أتباع دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، انظر: عقد اليواقيت  
   (. 792:  1الجوهرية، للحبشي، تحقيق: محمد بن أبي بكر باذيب ) 

 بالضم: مكة، وبالفتح: الظهر، وبالكسر: ما يقدم للضيف.  ( 1) 
عالمة الخرج  للمزيد حول الشيخ راشد بن خنين، ونسبة القصيدة المذكورة له انظر:  ( 2) 

وقاضيها الشيخ راشد بن خنين العائذي وحقيقة موقفه من الدعوة السلفية والدولة  
م   2006 ديسمبر  17 هـ  1427ذو القعدة  26 صحيفة الجزيرة، األحد الناشئة، 

 .  12498 العدد 
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خير الكالم ما قل  و ، وفي ذلك كفاية لمن قصده اتباع الحق ، الحصر 
 .ياكم الى الصراط المستقيمإ واهلل يهدينا و ،  ودل 

 له وصحبه وسلم والسالمآ وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى 
 
 

 :  قاله بفمه ورقمه بقلمه 
 الذنب الكبير    و ذ 

يبعُه دمحم ب بعالل ادنكليي

 ليلة مضت من محرم الحرام    14بتاريخ  
   ( 1) رف من هجرة من له العز والش   6412عام  
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قصيدة الشيخ علي بن سالم بو ملحا املرر 

ي   ب  ازة  ال ن  ي   ي  ز  ف  

قال الشيخ علي بن سالم بو ملحا المرر المتوفى عام 1900م تقريبا: 
بحمممٍيعن أمممل  اروممما   ممم     يا سميري  نمل  مي كمي ام     
سمما ق  ممٍ ااعمم   أممل  مما ي 

 

 بقايمممما اممممولس  سمممم    مممم    
ضممماب يممموي  أدمممٍ ا   أممم لس

 

   مممم ب   مممممرل  ددمممم  كممممي   
زهقممر ا اممي كمم   امممي بلمما

 

   حشمم  كرمما ايمما  ا     مما   
 

يممممما اكا ممممما كممممماا     ممممميبملس
 

كممي ا  همما اممااب   ررمم    ي مما    
 

اممي      ممم ا كرمما رمم ب   لممس
 

ز ئممييل   يفممخي  ارممي   مومما    
 

يممي ق   مميايل  ممل امم    مم ا 
 

 امميرا   قعمم  كممي يمم ا   يممما   
 

كمعرممممممما  ا يمممممممع    ئيممممممما
 

مااا ااارا عرى علااى رعا ال ااوا   
 

  ئيممما ى مممي  د ممم   بمممٍ   بممما      يممممممحا ن  مممممما أعمممممم     
 

(

قصيدة الشيخ علي بن سالم بو ملحا املرر 

ي   ب  ازة  ال ن  ي   ي  ز  ف  

قال الشيخ علي بن سالم بو ملحا المرر المتوفى عام 1900م تقريبا: 
بحمممٍيعن أمممل  اروممما   ممم     يا سميري  نمل  مي كمي ام     
سمما ق  ممٍ ااعمم   أممل  مما ي 

 

 بقايمممما اممممولس  سمممم    مممم    
ضممماب يممموي  أدمممٍ ا   أممم لس

 

   مممم ب   مممممرل  ددمممم  كممممي   
زهقممر ا اممي كمم   امممي بلمما

 

   حشمم  كرمما ايمما  ا     مما   
 

يممممما اكا ممممما كممممماا     ممممميبملس
 

كممي ا  همما اممااب   ررمم    ي مما    
 

اممي      ممم ا كرمما رمم ب   لممس
 

ز ئممييل   يفممخي  ارممي   مومما    
 

يممي ق   مميايل  ممل امم    مم ا 
 

 امميرا   قعمم  كممي يمم ا   يممما   
 

كمعرممممممما  ا يمممممممع    ئيممممممما
 

مااا ااارا عرى علااى رعا ال ااوا   
 

  ئيممما ى مممي  د ممم   بمممٍ   بممما      يممممممحا ن  مممممما أعمممممم     
 

(


