
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   رياض الصالحينشرح

 رضي اهللا-وحديث ابن عمر  " ِمن دعاِئكخَيالَ تَنْسنَا يا ُأ "- عنهرضي اهللا-شرح حديث عمر بِن الخطاب 
  "م يزور قُباء راِكباً وماِشياًى اُهللا علَيِه وسلّ صلَِّبيكَان النَّ" : قَاَل-عنهما

  لد بن عثمان السبتخا/ الشيخ

  
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 وزيارة المواضـع    ،زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم         "ففي باب   
صلى -استأذنت النبي   :  قال -رضي اهللا عنه  - حديث عمر بن الخطاب      -رحمه اهللا -د المصنف   ر أو "الفاضلة

 ما يسرني أن لي      فقال كلمةً  ،)١(...))دعائك من ُأخي يا تنسنا ال((:  وقال ، في العمرة فأذن لي    -هللا عليه وسلم  ا
  .بها الدنيا

   .)٢())دعائك في ُأخي يا أشركنا((:  وقال،وفي رواية
ليـه  صـلى اهللا ع  - ال يصح عن النبي      ، والحديث ال يخلو من ضعف     ،هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي     

 ولكن األكمـل أن     ، ليس بحرام  هو و ، فإنه ال يستدل به على مشروعية طلب الدعاء من الغير          م ومن ثَ  ،-وسلم
 والسيما أن ذلك ال يخلو من نـوع تزكيـة           ،ونه يفتقر إلى اآلخرين في شيء من شئ        وال ،يدعو اإلنسان لنفسه  

  .لب منه الدعاءممن طُ
ور قباء راكبـاً     يز -صلى اهللا عليه وسلم   -كان النبي   :  قال -ارضي اهللا تعالى عنهم   -ثم ذكر حديث ابن عمر      

 وتارة يـذهب إليـه      ، يعني تارة يأتيه وهو راكب     ، راكباً وماشياً  ، مسجد قباء  ، يزور المسجد  : يعني ،)٣(وماشياً
صلى اهللا عليه   - والمسافة التي بين مسجد قباء ومسجد النبي         ،-عليه الصالة والسالم  - وهو يمشي على قدميه   

  . متفق عليه، فيصلي فيه ركعتين، هي مسافة فرسخ-موسل
 وكـان ابـن عمـر    ، يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً وماشياً      -صلى اهللا عليه وسلم   -كان النبي   ": وفي رواية 

  .)٤(يفعله
 وهذا الشاهد فيه    ، يأتي إلى قباء في كل سبت راكباً وماشياً        : يعني ،-صلى اهللا عليه وسلم   - اقتداء بالنبي    :يعني

 والمقصود باألماكن الفاضلة األمـاكن التـي دل الـشرع علـى             ، هو زيارة األماكن الفاضلة    :في هذا الباب  
 السفر من أجـل     :يعني- أما شد الرحل     ، وليس كل مكان يعتقد أنه فاضل يشرع أن يزار         ،مشروعية زيارتها 

                                                
، )٢/٩٢(وضعفه األلباني في ضعيف أبـي داود        ،  )١٤٩٨: (، رقم )٢/٨٠(أخرجه أبو داود، كتاب الصالة، باب الدعاء         )١(

 .)٢٦٤: (رقم
ابن ماجه، كتـاب    و) ٣٥٦٢: (، رقم )٥/٥٥٩ (-صلى اهللا عليه وسلم   -أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات عن رسول اهللا        ) ٢(

  .)٢٦: (، رقم)٢/٦٩٥(مشكاة المصابيح :  انظر،وضعفه األلباني، )٢٨٩٤: (، رقم)٢/٩٦٦(المناسك، باب فضل دعاء الحاج 
 ).١١٩٤: (، رقم)٢/٦١(أخرجه البخاري، باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا  )٣(
 .  )١١٩٣: (، رقم)٢/٦١(أخرجه البخاري، باب من أتى مسجد قباء كل سبت  )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 إال الرحـال  تشد ال((: -يه وسلم صلى اهللا عل  - كما قال النبي     ، فإن ذلك ال يشرع إال للمساجد الثالثة       -الزيارة
المسجد - ومسجد بيت المقدس     ،-صلى اهللا عليه وسلم   - ومسجد النبي    ، المسجد الحرام  )٥())..مساجد ثالثة إلى

 أو ، مـثالً أو زار المدينـة   يعني كان في المدينة، وأما إذا كان اإلنسان في البلد ، هذا بالنسبة للسفر   ،-األقصى
 دون مـا  ، مسجد قباء فقـط ، هذا من المواضع والمساجد   ،ه أن يزور مسجد قباء    زار المسجد النبوي فيشرع ل    

 يشرع له زيارة القبور من غيـر شـد         : واألماكن التي يشرع له زيارتها     ، باإلضافة إلى المسجد النبوي    ،سواه
ابه وما ش  ، وكذلك يمكن أن يذهب إلى شهداء أحد ويسلم عليهم         ، فيذهب إلى البقيع ويسلم على من هناك       ،رحل
مـن هـذا    أو ،ناقتهم مثالً أن هذا المكان بركت فيه زع مما ي-صلى اهللا عليه وسلم- أما تتبع آثار النبي      ،ذلك

 وتعرفـون  ، وهو طريق إلى الغلو والمبالغة في تتبع آثار األنبياء،شرع أو نحو ذلك فكل هذا ال ي      ،البئر شرب 
 ، حينما قفل إلى المدينة من مكـة ، لما كان في طريقه إلى مكة قافالً  -رضي اهللا تعالى عنه   -ما ورد عن عمر     

 ، تحتهـا أصـحابه  -صلى اهللا عليه وسلم-هذه التي بايع النبي :  فقيل، فسأل عنها،وجد الناس يبتدرون شجرة 
علل ذلك بأن هذا هو السبب في هالك مـن كـان    و، بقطعها-رضي اهللا تعالى عنه - فأمر   ،يعني في الحديبية  

 بمـا   -عز وجل - والتعبد هللا    ، فأدى ذلك إلى الغلو بهذه اآلثار      ، أنهم كانوا يتتبعون آثار األنبياء     ،نا من األمم  قبل
 ومغـارات   ، وصـخور  ،م أماكن وقبـور   عظَّ األرض ومغاربها تُ    كما نشاهد في مشارق    لم يأذن به من الدين    

 ، وقبـور موهومـة    ،-ه الصالة والسالم  علي- أو مغارة إبراهيم     ،وأشياء يزعمون أن هذه المغارة مغارة فالن      
 أو صحابة ال حقيقـة      ، أو صحابة ما دخلوا تلك البالد      ،وقبور غير صحيحة ألنبياء ما دخلوا تلك البالد أصالً        

 وهكـذا  ، وهذا ال وجود لـه ، مثالً أو نحو هذا"زارع النوى" يعني صحابي يخترعون له اسماً من عندهم   ،لهم
 رجـل  ،عم أحد من الناس أنه رأى رؤيا أن هذا المكان فيه صالح قـد دفـن   يز،هناك أشياء مبنية على رؤى   

 فهـذا رأى رؤيـا فـي        ، في المدينة مثالً   ا ولو كان الميت من الصحابة مدفونً      ، أو أنه يبني فيه مسجداً     ،صالح
 ، وأحياناً يكون قبـر نـصراني      ، وليس فيه أحد   ، فيبنون قبة وضريحاً ونحو ذلك     ، أو نحو هذا   مصر أو الشام  

  .رحمه اهللا- كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم كشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ونحو هذا
 وإنما نعظم ونقـصد  ،-تبارك وتعالى - ويؤدي إلى اإلشراك باهللا      ،فتعظيم مثل هذه اآلثار أمر يؤدي إلى الغلو       

 ،ى الصالة عنـدها    يتحر ،-صلى اهللا عليه وسلم   - يعني األماكن التي كان يذهب إليها النبي         ،ما قصده الشارع  
 ، ونحو ذلك  ، فمثل هذه األشياء يشرع قصدها والصالة عندها       ، ونحو ذلك  ، ومثل مسجد قباء   ،مثل مقام إبراهيم  

 يعني لو أن أحداً من الناس في المدينة ذهب إلى مسجد قباء بعد العصر وهـو           ،لو كان ذلك في أوقات النهي     و
  . واهللا تعالى أعلم،نه وال يمنع م، له ذلك،وقت نهي فله أن يصلي ركعتين

 . وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد

                                                
، ومسلم، كتاب الحج، باب ال تـشد  )١١٨٩: (، رقم)٢/٦٠(أخرجه البخاري، باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة         )٥(

 ).١٣٩٧: (، رقم)٢/١٠١٤(الرحال إال إلى ثالثة مساجد 
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