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الر!صيرالر!إلمحه

التعقيقمقدمة

آلهوعلىمحمدعلىوسلمصلاللهم،العالمينربللهالحمد

الدين.يوملىإبإحسانتبعهمومن،جمعينأوصحبه

الرحمنعبدالعلامةالشيخمؤلفاتمنمحررةرسالةفهذهبعد،أما

ولهاأصلها،حيثمنالفقهمسائلمنمسألةفيتعالىاللهرحمهالمعلمي

القبورعلىالبناءمسألةوهي،إليهتفضيومانتائجهاحيثمنبالعقيدةتعلق

ذكرمنالاجتهاد؛طريقةعلىفيهاالقولفحرر؛الاسلامفيوحكمها

إليهيسبقهلمنحوعلى،ودلالةثبوتافيهاالنظرثم،المسألةفيالنصوص

التحقيقفياللهرحمهالمصنفعادةعلى،المسألةفيتكلمممنأحد

والتحرير.

مقدمةفيالمؤلفوذكر،مصنفاتعدةالمسألةهذهفيكتبوقد

ينظرأنهوفأراد،المسألةهذهفيلفمابعضعلىاطلعأنههذهرسالته

لحمد.اوددهذلكفكان.والسنةالكتابمنبدليلهللحقمتحرنظرفيها

يلي:ماالسنةأهلنهجعلىالمسالةفيالمصنفاتفمن*

الروميلنوح،باطلالقبورعلىيوفسعماأنفي-رسالة1

)1(.المصريةالكتبدارفيمخطوطهـ(،0701)ت

559(.)2/:"المطروقةالموضوعات"معجمانظر(1)



هـ(.0521)تنيللشوكاالقبور،رفعتحريمفيالصدورشرح2-

المولفعليهااطلعوقد.صفحةعشرةستعلىتزيدلاصغيرةرسالةوهي

مكتبةفي()4717رقممجموعانظر،الكتابلهذامسوداتهفيمنهاونقل

)المبيضةالنسختينهاتينفيمنهينقللملكنه57.صالمكيالحرم

يديك.بيناللتين(لمسودةوا

.(1القبور)باعفيلمنشوراواللواءلمشهوراوالعلملمأتوراالعلم3-

الدينلتقيكلاهماالقبور،علىالبناءحكمفيالعدلالقاضي-كتاب4

سنةطبعالاخيروهذاهـ(.7041)تليالهلاالقادرعبدبنمحمد

ثم،المنار"مجلة"فينفسهاالسنةفيذلكقبلنشرقدوكانهـ.1346

القزوينيعلىردوهو.سليمبنصادقد.هـبتحقيق0431سنةطبعهأعيد

الرافضي.

:البدعاهلطريقةعلىلمصنفاتاومن*

الرافضياللكهنويالنقويلعليالقبور،عمارةفيالمعمور-البيت5

الوهابيةعلىردوهوهـ)2(،1345سنةالهندفيطبعوقدهـ(.8014)ت

)3(!مؤلفهذكركما

-35،7-الاعداد03مجلد"النبويلهديامجلة"فياولاالرسالةهذهونشرت(1)

الردفيالمنشورواللواءالمنصوروالعلمالماثور"العلمهـبعنوان1385عام01

بالمقبور".المستنجدينالغروراهلعلى

317-318(.)ص"الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعات"معجمانظر)2(

هـ.0431لعام32عددينابيعمجلةفيالمنشورةلنفسهترجمتهانظر)3(
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بنلاحمدالقبور،علىالقباببناءاستحبابادلةمنالمقبور6-احياء

هاتينعلىالمصنفاطلعهلأدريولاهـ(.1381)تالغماريالصديق

الرسالتين؟

الرافضيالكاظميالدينصدرلحسن،الوهابيةعلىالرد7-

بمسألةتختصلاوهيهـ.1345سنةطبعتالرسالةوهذههـ(.1354)ت

والتوسلالتوحيدفيالمسائلمنجملةمعهابلالقبور،علىالبناء

عدةفيبالنقدلهاالمصنفتعرضالتيهيالرسالةوهذه.والشفاعة

سببمبحثفيسياتيكما،صراحةمؤلفهاوسمى،الكتابمنمواضع

.الكتابتأليف

****

علىمنهاوقفت،نسخعدةفيمراتعدةالمؤلفكتبهاهذهورسالتنا

المجاميعفيمتفرقةأخرىتقييداتمع22-24(،صوصفها)سياتيثلاث

يكثرمسوداتفكلها،نهائيةمبيضةنسخةفيهاليستلكن،بالموضوعتتعلق

ترتيبامثلهاوكملهالكن...،والبياضاتوالالحاقوالشطبالضربفيها

(.)المسودةالاخرىالنسخةوسميت(،)المبيضةعليهاأطلقتالتيهي

نشرودواعيبينهماالفروق2-22(0ص)انظرمستقلمبحثفيوأوضحت

(.)المبيضةاعتبرناهبمانكتفلمولماذامعا،النسختين

لمزيدالمباحثمنعددانسختيهافيالرسالةهذهيديبينقدمتوقد

وهي:بها،التعريف

.الكتاباسمأولا:-

تأليفه.وتاريخللمؤلفنسبتهثبوت:ثانيا-
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تاليفه.سبب:ثالثا-

نسختيه.فيالكتابموضوعاتعرض-رابغا:

طبعهما.ودواعي،والمبيضةالمسودةبين:خامسا-

الخطية.النسخوصفسادسا:-

التحقيق.منهجسابغا:-

لعلمية.واللفظية،المتنوعةبالفهارسوختمته

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

وكتب

كللىسرران

هـ4321الأولربيع23في

طهـ11هيحول?3"س!ث"ه141.حث!ه



نسختيههأبالكتابالتعرلف

:الكتاباسماولا:*

ليسعليها(الكلامسيأتي)كماالرسالةهذهمننسخعدةالمصنفترك

لكن.الكتابمقدمةفيولاالعنوانصفحةعلىلااسممنهاشيءعلى

ضمنالكتابمسودةفيصريحاالكتاباسمذكرقدالمؤلفوجدت

عمارةبرسالةيلحق":نصهما4صفيقالإذ()4717رقمالمجموع

.للكتابوجدناهالذيالكاملالاسمهوفهذا."الاسلامفيالقبور

في"العبادة"الكبيركتابهفيذكرهقدالمؤلفأنيناقضهولاويؤيده

بسطناوقد":الاولالموضعفيقالالقبور(.)عمارةهناكوسماه،موضعين

عثرتوقد":نيالثاوقي(.1القبور(("))عمارةرسالتنافيذلكعلىالكلام

عبارةذكروعدم)2(.القبور(")عمارةرسالتيفيبينتهاقادحةعلةعلىله

بذلك.العادةجرتكماتخفيفاأواختصارايكونأنيعدولا"الاسلامفي"

استقرالتيأنهاولا،للكتابالعلميةالتسميةأنهانجزملاالتسميةوهذه

ناتعنويختارأنالمؤلفعادةمنلأنه؛كتابهعلىإطلاقهاعلىالمصنف

تسميةفييتسامحماعادةولانهاخر،موضعفيذكرتكمالكتبهمسجوعة

بموضوعفتذكر،المؤلفمقدمةأوالعنوانصفحةغيرفيجاءتإذاالكتب

ذكرفإنأمرمنيكنومهما.فيهيتصرفأوالعنوانيختصرأوالرسالة

الرسالة.هذهتسميةلناقربقدمواضعثلاثةفيالعنوانبهذالهالمؤلف

972(.)ص)1(

815(.)ص)2(



تاليفه:وتاريخللمؤلفنسبتهتبوت:ثانيا3!

نسخهكلفيالمعروفمصنفهبخطفهو،لمؤلفهالنسبةثابتالكتاب

والتعديل،الضربكثيرةمسودةوصقها(تيسيا)كمانسخوهي،وجدتالتي

.معروفهوكماالرسالةأوالكتابمؤلفصنيعمنإلاتكونلاوهذه

""العبادةالكبيركتابهفيذكرهقدأنهلهالكتابثبوتعلىيدلومما

الكلامبسطنا"وقد:الاولالموضعفيقال81(9725.)صموضعينفي

علىلهعثرت"وقد:الثانيفيوقالالقبور(("،)عمارةرسالتنافيذلكعلى

لمأنناهذاعلىيشكلولكن.القبور(")عمارةرسالتيفيبينتهاقادحةعفة

علبها.نعترلمأوراقفيولعلهما،الكتابفيالبحثينهذيننجد

والاستدلالالمسائلعرضفيالمعهودةالشيخطريقةعلىجارهوثم

الرسالة.فيظاهروالرجالوالعللالحديثعلىالكلامفيوالتمكنعلبها،

أنهلىإأميللكنيتأليفهاوفتبالتحديديطهرفلمتأليفها،وقتأما

المؤلفأنوذلكهـ،1371سنةبعدالمكرمةمكةلىإمقدمهبعدألفها

على"الردرسالتهفيالصدرحسنأوردهمالىإالشبهاتردفيتعرض

58(ص)المسودةفيأما(.126ص)المبيضةفيمؤلفهاوسمى"الوهابية

يستحبونالذينالجهالالمتطرفينبعضأنذكرلكنه،صراحةيذكرهفلم

نأوظني..."بي"وهاقالوا:أحدعليهمأنكرإذاوأنه...القبورعلىالبناء

مكة،لىإجاءلماولمسهاالشيخعندبرزتإنمابهاوالنبزالوهاببةقضية

اعلم.فالله
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تاليفه:سبب:ثالثاك!

اطلعت"فإنيمقدمتها:فيفقالهذهلرسالتهتأليفهسببالمؤلفبين

القبور،علىالبتاءشأنفيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلى

نظرفيهاأنظرأنفأردت،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعت

ألذينيايها>:وتعالىتباركاللهبقولعملا،للصوابمتحر،للحقطالب

أدئهإليفردوهشئءٍفيشزغمفإنمنكلالأئرواولىالرسولوأطيعوأأدلهأطيعوءامنوا

(")1(.تاولينوأحسنخيرذلكالأخرواليؤمباللهلومنوننكنخئموالرسول

ذكرلكنه،المسألةهذهفيالمؤلفةالكتبهذهالمصنفيسمولم

صدرلحسن("الوهابيةعلى"الردكتابوهو،كتابهأثناءفيمنهاواحدا

واحد،موضعفيصراحةفذكرههـ(،4135)تالرافضيالكاظميالدين

علىالاطلاعأراد"من:قالالرافضيهذاأوردهاموضوعةروايةذكرأنفبعد

وكان")2(.الكاظميالدينصدرحسنرسالةفيفلينظرها،الروايةتلك

عليه.ضربنهإلا"الرد..."باسمهاذكرهاقدالمؤلف

وردالكتابمناخرىمواضعفيالرافضيالصدركلامالمؤلفوذكر

الحديثأنالجهالبعض"وزعم62(:)صبقولهعنى5فايا،عليه

:قالثمقولهفذكر."..قائلقال"وقد:بقولهعنى5وايا."مضطرب

حين(421)ص5عناوكذلك،"أوجهثلاثةمنكذبهذاأن:لجواب"وا

علىفيهاردالمبيضةمنمواضعأربعةفهذه.عليهردثمآخر(""وقال:قال

.المسودةفيوبنحوه(3-المبيضة)ص(1)

(.المبيضة-126)ص)2(
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لبعضالشيختعرضمنهايظهرأخرمواضعالرسالةوفي.الرافضيذاك

58-ص)المسودةالاخرىالنسخةأما.كتابهفيالصدرأثارهاالتيالشبه

كليصمونالذينالجهالالغلاةشبهوأنهاالصدرشبهبعضذكرفقد95(

عليه.ردثم!""وهابيبأنهخالفهممن

مسائلفي(الرهابية)ويسميهمالسنةأهلفيهاناقشهذهالصدرورسالة

عندها،لدعاءوبهاوالتبركعليهاوالبناءالقبوروزيارة،العبادةتوحيدمن

ذلكجوازورأى.عندهاوالنذوروالذبائح،السرجوايقاد،الشفاعةوطلب

حاديثهموالسنةأهلبمراجعالمسائلمنكثيرفيمستدلا!استحبابهبلكله

يظهر-فيما-المتعمدالتلبيسهذاولاجل!والتضليلالتلبيسفيزيادة

والتعقب.بالذكرالشيخخصه

نسختيه:فيالكتابموضوعاتعرضرابعا:في

المبيضة:موضوعات-1

الرسائلبعضعلىاطلعنهو،للكتابتأليفهسببببيانالمؤلفبدأ

نأفأراد،نزاعمنالمسألةفيماوعلمالقبور،علىالبناءمسألةفيالمؤلفة

والسنة.الكتابمنالادلةبحسبللصوابمتحريا،للحقطالبافيهايجتهد

وخاتمة.فصولوثلاثةمقدمةمنمكونةرسالتهأنذكرثم

وتطرق،صفحةعشرةاثنتياستغرقتوقد(451-)صبالمقدمةبدأ

قضيتين!لىإفيها

علىواستدلء!ييم،محمدهديإلاهديلانهو،الدينكمال:الاولى

وجهعلىتكلمثم،الكلامصدرفيذكرهما،وحديثينبايتينذلك

واحدا.واحدامنهاالاستدلال
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هذاعنتنتقلولاالاباحةدلهخلقهاالتيالاشياءفيالاصلأن:الثانية

إذاإلابشيءيتدينأنلاحدليستوقيفيةالدينأموروأن،بدليلإلاالاصل

ثمذكرهما،وحديثينبايتينأيضاذلكعلىواستدل.السنةأوبالكتابثبت

المقاصد.فيكليةقاعدةوهذهمنهما،الاستدلالوجهذكر

نأيمكنلاوسيلة:نوعينعلىوأنهاالوسائلفيالقوللىإحلصثم

وبغيرها.بهايؤدىأنيمكنووسيلةبها،إلاالمقصديؤدى

:أقسامثلاثةوجعله،الثانيالنوعفيالمولفنظرثم

حكملهاكانغيرها=فيتوجدلادينيةمزيةللوسيلةكانإن-1

عليها.مثالأوضربالمقصد،

علىلهامزيةفلااتفاقا=اختيرتوإنما،دينيةمزيةلهايكنلمإن-2

غيرها.

نظر.فمحللجانبيناأحديترجحلمإن3-

الثلاثة.الاقسامعليهاانطبقتالوسائلتعددتفان

يأومن،مشروعيتهوتكييفالمصحفجمعوهومثالاذكرثم

بعضجوازيرىمنبهيستدلماباقيذكرثم،طابووأطالهو؟الوسائل

السابقة.الوسائلنظريةعلىوخرجهالبدع

الحسنبالحسنالمرادنو"حسنةسئةسن"من!ي!:قولهمعنىبينثم

الامورفيلحاكماأنلىإوخلص،والسنةبالكتابيعلمالديالشرعي

والسعة.الاباحةعلىالامرالدنيويةالاموروفي،الشرعالدينية
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الامورمنهيهلالقبورأحوالأمرفيالنظرلىإالمؤلفخلصوبه

عدة،بدلائلالدينيةالامورمنانهاورجحلا؟اوتوقيفيةفتكونالدينية

للقبور.الشارعقررهاالتيالكيفيةعنيبحثأنفينبغي

المشروعة.القبركيفيةفيثبتفيما(61)صالأولبالفصلفبدا

>فبعثايةذكرثم،الظاهرةالكيفيةعلىيتركزالبحثنأولافيهذكر

.(...الأرضفييتحثغ!إباالله

فساقالقبور،بتسويةيأمر!يواللهرسولأنعبيد:بنفضالةوحديث

لىإوخلص(،طرقه)بيانعنواناعقدثمبلفظه"مسلم"صحيحمنالحديث

ابنطريقيهإحدىفيوجدوانعليهغبارلانظيفصحيحالحديثان

ذكرثمألفاظها،اختلفتوإنلهتشهدأخرىأحاديثذكرثم...إسحاق

الاثار.بعض

فبدأ(،الادلةهذهمنالمستنبطة)الاحكامعنواناالمؤلفعقدبعده

فيالواردة"التسوية"معنىفيوبحث،فيهوأطالفضالةحديثثم،بالاية

ماعلىقويماسوياجعلهالقبربتسوية"فالمراد:القوللىإوخلص،الحديث

قررهاالتيالهيئةعلىوذلك،تفريطولاإفراطغيرمنالحكمةاقتضته

للقبور".الشارع

بشيءوبحثومعانيها،الاحاديثبقيةفيالواردةالالفاظعلىتكلمثم

ومعانيها،القاسمحديثفيوردتالتي""مبطوحةلفظعنالتفصيلمن

علىالبطحاءجعلوهوالرابعالمعنىهوالراجحأنلىإوخلص،المحتملة

القبر.تسطيحيقتضيوذلكالشيء،
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الهيئةمنالقبوربطاهريتعلقماأنلىإالمبحثاخرفيوخلص

أمور:لمشروعةا

نحوترتفعحتىالتسنيمبهيئةعليهاوجمعهإليهاالحفرةتراب"رد-1

الحصىمنشيءكوضعثبت،ماإلاذلكعلىيزادولا،الوسطباعتبارشبر

بشرطه.علامةالقبررأسعندحجرووضع،الارتفاعفييزيدلا

اهـ.القبر"إبراز-2

بالقبر،يتصلفيماالمشروعةالهيئةلبيانتتمةوهوالثانيالفصلعقدثم

الرفععنالنهيعلةفيوبحثللقبر،المشروعةالهيئةصفةوذكر

لىإالقبورتمييزيؤديانمنالخشيةأنهالىإومال،ونحوهوالتجصيص

تعظيمها.

أثر:الاول"البخاري"صحيحفيوهماالبابفيأثرينذ!رثم-

خارجةأثر:والثاني.سنةقبرهعلىقبةامرآلهضربتلماالحسنبنالحسن

منونكارتهماسنداالاثرينضعفوبين..إلخ..شببةونحنيتنيرزيد:ابن

المعنى.جهة

رسولعليهبعثنيماعلىأبعثك:عنهاللهرضيعليحديثذكرثم-

الاختلافعلىتكلامثم،وألفاظهرواياتهعلىفتكلم96(-05)ص...الله

يتعلقانتنبيهينذكرثم،متنهفيالاختلافعنتكلمثم،أسانيدهفي

الحديثية.بالصناعة

)يعنيالجهالبعضزعمهماأنفيهذكر)رجوع(جانبياعنواناعقدثم-

المؤلفوتعقبه،مدفوع-مضطربلحديثاأنمنالرافضي(الصدرحسنا

.عدةحديثيةقضاياقيايضا
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يقعدأننهى!يمالنبي"سمعت98(:07-)صجابرحديثذكرثم-

أخرىوروايات،والفاظهواسانيدهطرقهعلىفتكلم.("،..القبر.علىالرجل

نفسه.البابفيجابرعن

جابر(،حديثرواة)أحدالمكيالزبيرأبيحاللبيانعنواناعقدثم-

الزبير.أبيعنالراويموسىبنسليمانحاللبياناخروعنوانا

علىيبنىاننهى!كفم!مالنبي"أن:الخدريسععدابيحديثذكرثم-

رواتهأحدمخيمرةبنالقاسمحالوبحث،وأسانيدهرواياتهفذكر.القبر"

29(.-09)ص

39)ص()ملخصا()1الراويينبيناللقاءاشتراطبحثلىإخلصثم-

.)99-

وأالقبرعلىيبنىأنعفي!اللهرسولنهى":سلمةامحديثذكرثم-

-001)ص.البابفياثرينذكرثم،ورواتهإسنادهعلىوتكلميجصص"

401).

-401)ص(الادلةهذهمنالمستنبطة)الاحكامعنوانعقدثم-

المعلقينالاثرينمن-الثانيالفصلفيأوردهاالتيالادلةيعني-(801

قدفانهصحتهما،فرضعلىمنهمايستنبطمافذكر،"البخاري"صحيحفي

ضعفهما.رجح

(05)صالمتقدمعليحديثشرحوهو:الثالثالفصلعقدثم-

.البابفيالاثاربعضمعهوشرح(،281-901)ص

.المسودةالنسخةفيفيهتوسع(1)
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الزيادة،)الكتابةهيبالقبورتتعلقمسائلعدةعلىالمولفتكلمثم-

فيه-وأطال-القبرعلىالبناء-،فيهوأطال-القبرعلىلجلوساالقبر،على

الكاظميالدينصدرحسنالرافضيشبهبعضعلىفيهيردوأخذ

على"الردسماهالهرسالةمنالقبورعلىالبناءفيهـ(.4135)ت

(.الكتابتاليفسببمبحث)راجع."الوهابية

لى:تعاقولهوهي2(1:الكهف)ايةسماهعنوانا]لمولفعقدثم-

ثمتفسيرها،فيوالخلاففيهاالاقوالفذكر<،مسجداعلتهـم>فتخذت

ابنوا:أي<علخهم>آبنوا:قولهقيواختار،وتحليلاجتهادنظرفيهانظر

الادلةمنبانواعوأيلده،الكهفلبابساداجدارهيكونمسجداعليهم

.الكتابينتهيعليهاالكلاموبنهاية(.136-921)صوالترجيحات

(:لمسودة)اموضوعات-2

فيسبقكماالكتابتأليفهسببفيهابينبمقدمةالمولفبدأ-

المسألة،فيالحقلتبيينلىتعااللهكتابلىإالردمنلابدوأنه)المبيضة(

العلم.أهلسؤالاللهكتابلىإالردومن

!ؤاد:آيةفذكر(اللهكتابعلىالقضيةهذه)عرضبعنونثم-

استدلالوجهوذكر2[،1:]الكهف(عليهماثنوافقالواأمرهئمبينهتميقنزعون

منها.القبورعلىالبناءبجوازقالمن

ذلكيجيزمنبهاحتجمافيهفذكر(الاستدلال)تحليلعنواناذكرثم-

2(.4-6)صفقرةفقرةعليهوردناقشهثم
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دفنمنالمقصودأنفيهذكر(النزاعمحل)تحديدعنوانذكربعده-

فيالكاالمدرعلىالاقتصارفيهوالاصلمواراتها،هوالموتىجثث

المسبلة،المقبرةفيالدفنلىإوتتطرقذلك،تعديحكمذكرثمللمواراة،

ملكفيوالدفن،الملكفيبالدفنوالوصية،المواتفيالدفنوإلى

الدافن.

إحكامبدون،الملكغيرفيالقبررفع"بقي:بقولهالنزاعمحلفحرر

يرتفع.حتىعليهيركموترابورملحمىبزيادةهووإنمابناء،ولا

الفاعل،ملكفيكانإذافيماوالبناء،والاحكام،والتوسعة،الرفعوبقي

28(.-52)ص("للنزاعمحلأيكونأنيصلحالذيهووهذا

المجيزين،أدلةفذكر،الملكغيرفيالرفعمسألةعلىبالكلامبدأثم-

38(.-92)صواحداحداوعنهاأجابثم

سمعتعبيد:بنفضالةحديثفذكرالقبور،تسويةفيفصلاعقدثم-

وألفاظه.ورواياتهطرقهوذكربتسويتها،يامرع!اللهرسول

إذاالتسويةمعنىأنلىإوحلص(التسوية)معتىفيعنواناعقدثم-

التسويةعلىتحملولانفسهفيالشيءتسويةبهاالمرادكانأطلقت

التسويةعلىتدللحديثافيقرينةوجدتوقد.بقرينةإلابالارض

.(64-43)صلارضبا

معنىفيأي(البحثهذافيالحق)تحقيقبعنونهبحثاذكربعده-

أريدإذاوكذلك،حفرتهترابمنقليلاالقبررفعتعارضلاوأنها،التسوية

94(.-47)ص...عليهعلامةبوضعصحيحشرعيلمقصدتمييزه
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حديثذلكفيوذكرالقبر(لرفعالمشروع)القدربعنونبعده-

شبر.مننحواقبرهرفعلمج!ي!النبيأنجابر:

قيلوما""مبطوحةقولهمعنىوعنالقبر(رفع)كيفيةعلىتكلمثم-

58(.-15)صالتسنيمادلةمنجملةذكرثم،ذلكمنوالراحجفيها،

البناءمسالةببحثخاصوهوالقبر(على)البناءمسالةعلىتكلمثم-

الملكفيبالكراهةالقائلون:فريقانالناسأنوذكر،الملكفيالقبورعلى

بانهيقولونالذينالجهالغلاةمنالثانيالفريق.المسبلةفيوالحرمة

بقولهمعليهمينكرمنيتهمونجهلهملفرطوهم،واجبأومستحب

عليهاهوالردبادلةالقولهذاعلىويستدلون...ذلكوغير!(!بي)وها

لحرمةاعلىدلالتهاووجهونحوهالبناءعنالنهيادلةذكرثم-

65(.-95)ص

وذكرالقبور،علىالبناءعنالنهيفيجابرحديثالمؤلفذكرثم-

دقيقة.حديثيةمباحثوتضفن.لهيشهدوماعليهوالكلاملفاظه،ورو]ياته

87(.-81)صالزبير(أبيحال)تحقيقبعنونثم-

19(.-88)ص(موسىبنسليمانحال)تحقيقبعنونبعده-

حالعلىوتكلم،الخدريسعيدبيأحديثعلىتكلمبعده-

-39(.)29مخيمرةبنالقاسم

صورةعلىالبحثوعقداللقاء(شرط)بحثبعنونهبحثاعقدثم

وجرى)2(رقمومقابله(،1)رقممسلملمذهبجعل،فريقينبينمماظرة

.(801-49)صالبحثاخرلىإهذا
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واالقبرعلىيبنىأن!ي!والنبينهيفيسلمةامحديثذكرثم-

.(111-901)صثبوتهعلىوتكلميجصص

جابرلحديث)تتمة:فقالالاضافةأوالاستدراكيشبهماعقدثم-

.(131-211)ص(وناعمسعيدوأبي

طبعهما:ودواعي،لمبيضةوالمسودةابينخامسا:*

من،الرسالةهذهمنالنسختينهاتينبينلنوازنالمبحثهذانعقد

لنايظهروبهمنهما،كلبهتميزتوماوالزيادات،والترتيب،التقسيمحيث

:فنقول،الاخرىعنبإحداهماالاكتفاءوعدممعاطبعهماعيدو

وثلاثةمقدمةلىإبتقسيمهاالمؤلفصزحالمبيضةفي:التقسيم-1

يتمكنلمتمةالخاأنغير،لجملةافيهذابترتيبهوفىوقد،وخاتمةفصول

فقط.عنوانهاكتبأنبعدكتابتهامن

عنواناتيعنونوإنما،المعالمواضحتقسيمايقسمهافلمالمسودةأما

ولمذكرهاسيأتيأنهمباحثلىإويحيل،المسائلتحتهاويبحثجانبية

النسخة.هذهفينجدها

فياختلافاهناكأننسختيهافيالرسالةعرضمنظهر:الترتيب2-

عقدهاطويلةبمقدمةالمبيضةتبداالتصديرفياتفاقهمابعدإذترتيبهما،

ثم،الشارعمنإلاتؤخذلاتوقيفيةالشرعأمورانعلىللتدليلالمؤلف

ينظرأنيجبشرعيشأنالقبورشانأنلىإوخلصالوسائلعلىتكلم

البحث.هذامنتخلوالمسودةبينما.الشرعبنظرفيه
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ثم.المشروعةالقبركيفيةفيثبتفيما:الأولبالفصلالمبيضةفبدأت

وذكربالقبريتصلفيماالمشروعةالهيئةلبيانتتمةوهونيالثاالفصلعقد

)ايةسماهعنواناالمولفعقدثموشرجها.البابأحاديثمنجملةفيه

.المتقدمعليحديثشرح:الثالثبالفصلختمثم2(.1:الكهف

ايةفذكر(اللهكتابعلىالقضيةهذه)عرضبعنوانفبدأتلمسودةاأما

منأي(الاستدلالتحليل)مستقلعنوانفيذكرثم،الكهفسورةمن12

الامرأنرأىلانهالمبيضةالنسخةفيتردلمعقليةافتراضاتوضمنه،الاية

علىبالكلامبدأثم(،النزاعمحلتحديد)عنوانذكربعده.ذلكمنأوضح

)القدرفيخروالقبور(،)تسويةفيفصلاعقدثم،الملكغيرفيالرفعمسألة

)البناءعلىتكلمثمالقبر(،رفع)كيفيةعلىتكلامثمالقبر(،لرفعالمشروع

حديثيفذكر،الملكفيالقبورعلىالبناءمسألةببحثخاصوهوالقبر(على

)بحثبعنونهبحثاعقدثمعليهما.وتكلمالبناءعنالنهيفيسعيدوأبيجابر

فالبحثالمبيضةأما،فريقينبينمناظرةشكلعلىفيهوتوسعاللقاء(شرط

فيسلمةأمبحديثالنسخةختمثم.مناظرةصورةعلىوليسملخصفيها

و]لاضافة.الاستدراكثميجصص،أوالقبرعلىيبنى!مأنالنبينهي

فكرةووضوحالترتيببحسنالمبيضةتميزت:لميزاتواالزيادات3-

،النزاعموضعوتحديد،الاخيرةصورتهفيالبحثواكتمال،المؤلف

أيضاوفيها.ومتناسنداعليهاوالكلامالمسألةفيوالاثارالاحاديثواستيعاب

وتمتاز.المسائلمنجملةفيالكاظميالصدرحسنالرافضدعلىالرد

شرطوبحث،الكهفسورةمن12ايةبحثفيوالافاضةبالاضاقةلمسودةا

المبيضة.فيتذكرلمبالقبورالمتعلقةالمسائلبعضوذكراللقاء،
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واحدةكلفيلماالنسختيننشرلىإداعيةمجتمعةالأمورتلكفكانت

دونالمسودةترلنأمامنها.والإفادةعليهاالوقوفيحسنميزةمنمنهما

لانامرضيفغيرالنسختينبينالتلفيقماوالفوائد،تلكفسيفقدناطباعة

الحواشيفيالزوائدذكروأما،المؤلفيكتبهلمكتاباحينئذسنخرج

عليها.الوقوفعنالقارئتصدوربماقيمتها،فسيفقدها

لخطية.االنسخوصفسادسا:*

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظة:المبيضةنسحة-1

العلامةمؤلفهابخطورقة012فيتقع)2935(رقمفليم2[]4668/

مسطردفترفيكتبت،الصفحاتغالبفيمتفاوتالأسطرعدد،المعلمي

لاختلافذلكويعود،والوضوحوالدقةالثخانةفيمتفاوببخطمعتاد

اوقاتها.واختلاف،الكتابةاقلام

واصقختعلىيصب)فقدالضربكثيرة؛الشيخكتبكغالبوالرسالة

فياملأكاملةورقةيترك)فقدوالبياضاتلتحويلووالاضافةللحقوأكثر(

؛الاخيرةالكتابمبيضةهيهذهتكونانالمفترضمنوكانشيء(.لحاقإ

لكنها،ارجحفيماآخرهاهذهالرسالةهذهمننسخعدةكتبقدالشيخلان

كتبمااخرباعتبارها()المبيضةعليهاأطلقناوقد.بدأتكمامسودةعادت

.الحالحقيقةباعتبارلا،الرسالةهذهنسخمنالشيخ

متنوعةلفوائدمقيداتفيهاالتسعتبلغصفحاتبعدةالنسخةتبدأ

أشبه(1()باسمهيصرحان)ددللشاطبي""الاعتصامكتابمنالشيخانتقاها

باسمهالتصريحمع"الاعتصام"منفوائدايضاانتقى4717رقممجموعوفي(1)

.(-112137)ص
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لىإومشاراتارةكاملةالفائدةيذكرثمالصفحةرقميذكرللفوائد،بالفهرس

الكتابمقدمةبدايةلىإالفوائدهذهكتابةاستمرتوقد.خرىتارةرأسها

فارغةالدفترأولمنورقاتتركقدكانالشيخأنوالطاهرتليها،وصفحة

فيفوائدهقيد""الاعتصامكتابقرأفلما،صفحاتعدةبعدالمقدمةوكتب

الرسالة.مقدمةتجاوزتحتىوطالتالفارغةالصفحاتتلك

علىاستدركفقدو]حدموضعقيإلاتعليقدونتقييداتوكلها

معنى...":فقالالاحاديثفيالواردة"لجماعة"امعنىفيالشاطبي

نأأعلمواللهوالصواب.شافبتحقيقفيهايأتولم،الأحاديثفيالجماعة

فيدخلعلماء،كونهمالمسلمالأمةعلماءمنالأعطمالسوادهيالجماعة

منوالشاذجرا.وهلمالتابعينوأئمةعنهماللهرضدالصحابةعامةذلكفي

فالغاية،لمالعازلةمنالتحذيرجاءذلكوعلى،زللمعابهلمرادالجماعةا

ليساذأصلاالجماعةعنخارجونالباعاهلفعامةهذاوعلى،واحدة

ونهبةالنارفيالشاذفهوابتدعلماعاأناتفقفإنالعلماء،منعامتهم

أعلم.والله."الشيطان

منوفوائدمنتقياتالشيخكتبالرسالةتمامبعدالدفتراخروقي

يسمولم-للطبرانيالصغير"و"المعجم"وفضلهالعلمبيانجامعمختصر"

ورقة.72في-الاخير

برقمالشريفالمكيلحرمامكتبةفينسختها:لمسودةانسحة2-

قيلماوصفهافيويقال.ورقة141فيتقع1935()رقمفليم[]9466

بعضالمؤلففيهاقيدصفحاتخمسالدفتراولوقيسابقتها.وصففي

.وغيره"التهذيبتهذيب"منوالنقولالايات
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أرجحفيماالسالفةالنسخةقبلكتبتمسودةنسخة:الثانيةالمسودة3-

87فيالشريفالمكيالحرممكتبةفي)4717(رقممجموعضمنتقع

وكانهأحمدالإمامبمسندتتعلقبتعاليقالنسخةتبدأ،المؤلفبترقيمصفحة

فوقها:وكتبكثيرةصفحاتلارقامتقييدثم،أحاديثهلترتيبتخطيط

!الارقامبهذهمرادهلىإأهتدولم"الإسلامفيالقبورعمارةبرسالة"يلحق

تدلالذيالحكمدله،الحمد":بقوله9صمنالمسودةهذهتبداثم

دفترفيلعلهتقدممالىإفالإشارة.".المراد.أن.وقدمنا..الاحاديثعليه

هذهفيفلعلها،المباحثمنالكثيرينقصهاوالنسخة،عليهنقفولمآخر

إليها.المحالالنسخة

بعضهاأثبتالاخرىالنسخفيليستالفوائدبعضالنسخةهذهوقي

مختصرأيضاالمجموعوفي.الكتابآخرملحقفيوبعضها،الهوامشفي

المستقيم"الصراطاقتضاء"منوفوائدحجر،لابن"المدلسينل"طبقات

للشاطبي.""الاعتصاممنمنتقاةوفوائد،تيميةلابن

التحقيقمنهجسابعا:-

وتحويلاتهلحاقاتهإوتتبعنا،مؤلفهتركهكمانسختيهفيالكتابأثبتنا

وغير39(و55ق)انظرإليهحولهالذيمكانهلىإنصأومبحثتقديمفي

فيهقدمناحدوموضعقيإلاشيءكبيرفينتدخلولم،إشاراتهمنذلك

التقديم.حقهاكانالاثارمنجملة

يحسنمفيدينموضعينفيهافرأيتفاستعرضتهاالثانيةالمسودةأما

ابنكلامعلىللشيختعليقوهو411صهامشفيالاولفأثبتإثباتهما،

يثيرهاقدوشبهةالقبورعلىالبناءمسألةفيالثانيوالموضع،الهيتميحجر



أنهاإلا()المبيضةفيمذكورةأنهاومععليها،الجوابمعالبناءيجيزمن

فيفأثبتهامنها.جوانبفيلجواباوزيادةعرضهاطريقةفيتختلفهنا

عليها.للوقوفالرسالةاخر

موضع،غيرفيذكرناهكماالشيخكتبخدمةفينفسهالنهجنتهجنا1و

.المشروعمقدمةفيشرحناهوكما

العالمين.ربللهوالحمد

!لاصصردحه!
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ذجمقالنسخالخطيةا.الما"-----م،
!، ----ت





(لر!لرحمياللهلممم
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فأقدنا!يعم،،.لا/لمحرإلألبمل!سع"د!؟ص!!م!صىا!الصول؟لمموظ.
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أأ

..ص-.---*3---

أفىأهـا!رهايخ!لهؤاأ،بمي

ا!!!ء-!حاء؟3-يميمابرمى،.ا!ثت

كصز*!!بما+!-قيفئرأبوك!
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.كصألي-صكل+ة،!رع

لا.%-بم-ببم!---؟.-ت!جمم"3
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جمبئأ-ء!صثكلةثمغلمم

،-..-!اقر
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لملأصا؟!أط!هلاأطلمغ،!يهعزر!لإ.!ثمائ!لأجم!3

بملالألأ؟لأ!عحلاح!!م*اللاث!1!-!الما**!بما!ا-.فىوللبما

!!م*!ءث!(*لر.فىكاا-؟8!ىثيمهاممماثمالابطلا!*-.ثأث!!أ

!صارطىلمحصي!حكلص!ن!لرفيفت--مىلمفو-أيئئ

ونالمحلألصك!لمث!ء(!!ولىبرالهـصح!ير(ب!لمجبم

!ءصقفحبم!مبى!ضلمه!يرحمم-فيمحبر--فيد

كمص!ر%صعامرلم*ل!ا/رهصراك.لخم!كإيخر

للد!صكييهلرلمالماهـمثفيرضصمالمفعالوافى

لمشوطهـئكلجمر،رطألمقو-1!سضضبممصا،--ءلح!

ولأممم!لماالجؤ-!ع،سملىفمن!لمبطثرغالطا،طا

لم؟

خمأجمملومحولمحاهم!!مالا-!القى!يهزجمظجع

ير،نما/ور!ي!ير!ي!ى!س!

-و/"لمج!*عوليبرةكل-بها-

ممثاللكعو/!ربم!/ل!ص!عمحا!كردهـئ!ل!في/؟

!.!ب.:،*..ش2+-+-يرص--

صى0*

ب!جممتتنا؟.لمممأ!رصح-+ص!ثى،-لمجهـيرع-
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ط3د-!-!!ى
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لعلامةالشيخاثارا

لمحعليئايخيىتنلرح@عتدا

)5(

الإسلامفيالقبورعمارة

)المبيضة(

تأليف

ليمانيالمحعليئاجمطبقلرصح@عتدالعلامةالثصيخا

تحقيق12

لعقرانحمداتنب

لعلائةالث!ئيئالمت!ك!أالمنفبئوفق

تكأ"صصأأصىشعبم+6ك!،

ئعالى(ائةيحه)

تشضوئل

لمجنريهاجيئالختزيزالرابخدبنسيانمؤشسة

الخ!ي!ل!برا،جمأبئ

لبثروالزرسثي

!

كبما

ص!عاثابرغ





الرنحبيرتج!%ورآلر

رسوله،وسننكتابهعليناوحفظ،السبيلسواءلناأوضحالذيللهلحمدا

ورسوله.عبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو

وبارك،إبراهيمآلعلىصليتكما،وذريتهزواجهومحمدعلىصلاللهم

مجيد.حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكما،وذريتهوأزواجهمحمدعلى

فيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلىاطلعتفإنيبعد،أما

،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعتالقبور)1(،علىالبناءشان

تباركاللهبقولعملا،للصوابمتحر،للحقطالبنظرفيهاأنظرأنفأردت

فىتتزغمفإنمنكللأمراوأولىالرسولوأطيعوادلهادعوهامنراالذينناا>:لىوتعا

تأوللاوأحسنخيرلكذلاخراواليومباللهتومنونانكنغوالرسولالثهإلىفردوهشئءٍ

فيمايحكلوكحتييؤمنوتلاورئكفلا>:ذكرهجلقولهإلى!...(

ولمجواقمتليما(قضئتسماحرجاأنفسهغفيمجدولاثم!هضشجر

65[.-95:النساءسورة1

والهعليهاللهصلىالرسولوفاةبعدورسولهاللهلىإالردأنريبولا

بتحكيمهما.وتحكيمه،والسنةالكتابلىإبالرديحصلإنما،وسلم

لم.للعالجاهلاسوالورسولهاللهلىإالردومن

عزاللهومن.وخاتمة،فصولوثلاثة،مقدمةمنمؤلفةالرسالةوهذه

لتوفيق.1والاعانةنسالوجل

الرافضيالصدرحسنرسالةعليهاوردهناالمؤلفذكرهاالتيالرسائلهذهمن(1)

.(62،111،421)صانظر."الوهابيةعلى"الرد(4135)ت

3



المقدمة3[!ا]

:لمائدةسورة]الاية(ديمبهغلكماكأيليوم>:وتعالىتباركاللهقال

.)1(]3

بهيأذنلمماالدفيمنلهمشرعواشركوألهمأتم>:وجلعزوقال

2[.1:الشورى]سورة(لته

قال:قالتعنهااللهرصدعائشةالمومنينأمعن)2(""الصحيحينوفي

منهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

رد".فهو

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالجابرعن)3("مسلم"صحيحوفي

هديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرفإنبعد،"اما:وسلمواله

".ضلالةبدعةوكلتها،محدئاالأمورسرومحمد،

وفاةقبلدينهاالامةلهذهأكملوجلعزاللهأنصريحةالاولىالاية

مجموععنعبارةالدينأنريبولا.وسلموالهعليهاللهصلىرسوله

إكمالها.عنعبارةفاكماله،وعمليةاعتقاديةمن؛الشرعيةالاحكام

اغفلهوانرقمها،يذكروقد،الرسالةغالبفيالمؤلفوضعمنالسورةاسم(1)

.ذكرناه

.()1718رقمومسلم)7926(،رقمالبخاري2()

)867(.رقم)3(



عباسابنعنالمنذروابنجرير)2(ابنأخرج1(:المنثور")"الدروفي

لىإتحتاجونفلا،الإيمانلهمأكملقدأنهوالمؤمنيننبيهاللهأخبر:قال

أبدا.يسخطهفلارضيهوقدابدا،ينقصفلاأتمهوقدابدا،زيادة

.)3(.ء.،
لكماكمل!>ألؤم:قولهفيالسديعنجرير)4(ابنواحرج.ولمحيه

...حلالولاحرامبعدهاينزلفلم،عرفةيومنزلهذا:قال(دينكتم

وآلهعليهاللهصلىالنبيمكث:قالجريجابنعنجرير)5(ابنوأخرج

لكمأكملت>آتوم:قوله،2ليلةوثمانينإحدىالايةهذهنزلتمابعدوسلم

.(دينكتم

"كان:قالعباسابنعنالمنذروابنجرير)7(ابنوأخرج)6(:وفيه

المشركونفنفي(،)براءةنزلتفلماجميعا،يحجونوالمسلمونالمشركون

منأحدالحرامالبيتفييشاركهملاالمسلمونوحج،الحرامالبيتعن

ديمبهملكماكملت>آيؤم:قولهوهو،النعمةتماممنذلكفكان،المشركين

<.ا!.نعمتىعليكغوأتخت

)1(.)2/456(

طلحة.ابيبنعليروايةمن08(.)8/:تفسيره)2(

)3(/2(.)458

08(.)8/:تفسيره)4(

81(.)8/:تفسيره)5(

)6(/2(.)456

83(.)8/:تفسيره)7(



الامورهذهانيوهممماالسلفبعضكلامفيمايحملهذاوعلى

منأنهافمرادهم،الدينإكمالهيالنعمةتماممنعباسابنعدهاالتي

الاية.فيالمذكورةالنعمةتمام

خرجو:قال)1(المنثور""الدرفيذكرهماذلكعلىيدلومما

والنسائيوالترمذيومسلموالبخاريحميدبنوعبدوأحمدلحميديا

شهاببنطارقعن""سننهفيلبيهقيوحبانبنوالمنذروابنجريروابن

اليهودمعشرعلينالو،كتابكمفيآيةتقرأونإنكملعمر:اليهودقالت:قال

لكمكملتتيوم):قالآية؟يو:قالعيدا.اليومذلكتخذنالانزلت

فرلتالذياليوملاعلمنيإواللهعمر:قال(.نعمتىعليكغتختودينكتم

نزلتفيها،نزلتالتيوالساعةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلى

جمعة.يومفيعرفةعشئةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلى

هذا.معنىفيأحرىآثاراوذكر

فيالدينوإعزاز،لحجاإكمالمجرِدهوالدينإكمالمعنىكانولو

كلها.العنايةهذهستحقلما،ونحوهمكة،

ساعةأفضلفي،لجمعةاويوم،عرفةيومالايةوجلعزاللهإنزالإنثم

ذكرنا.بماعظمتهاتتموانماعظمتها،علىيدل،منه

)1(.)2/456(

-03)رقمحميدبنوعبد(،)188رقمواحمد34(،)رقملحميديااخرجه

3(،0)43رقموالترمذي3(،0)17رقمومسلم(،4)5رقموالبخاري(،لمنتخبا

لبيهقي:و(،)185رقمحبانوابن86(،)8/:جريروابن(،2105)رقموالنسائي

/3(181).



عنعبارةالدينأنقدمنالما،الايةصريحهوذكرناهماأنمعهذا

.الايضاجزيادةأردناولكن،الاحكاممجموع

عنخارجفهو،وسلموالهعليهاللهصلىوفاتهبعدأحدثشيءفأي

حدوثه.قبلوكملتمقدالدينأنضرورة،الدين

.كمالزيادةيكونقد:قيلفان

لافيهمتنازعكلأنمع؟الأكملغيرلرسولهلىتعااللهيختاروهلقلنا:

]لا[.أواللهشرعهممايكوننيخلو

مما1(هو):يقالنيخلوفلاالاولوعلى،واضحفالامرنيالثاوعلى

بهأعلامفقداللهشرعهماكللان؛باطلنيوالثالا؟أو،رسولهبهاللهأعلم

يكونانيخلوفلا؛الاولوعلى،قبلهمنإلاالشرعيعلملاأنهمع،رسوله

لا؟أوبتبليغهأمره

تبرعا؟بلغهفهلقلنا:لا.:قيلإن

؟علمتموهأينفمنقلنا:لا.:قيلإن

التابعين.أولنكنذلكأرونا:قلنا.بلغ:قيلوان

>هانواقلنا:.نعم:قيلإنبلغ؟فهل،بالتبليغالامروعلى4[]ص

.[111:]البقرة(صندقب!نضإنبز!م

الله،بهيأذنلمماالدينفييشرعأنلأحدليسأنهتدلالثافيةوالاية

لما.يكون":تحتهاومكتوب،الكلاممنعليهالمضروبمعتداخلتهو""يقال(1)

دا....ممايكونانيخلو"فلا:تكونأنالعبارةوتحتمل



ادعىفقدالنهبهيأذنلمماشرعمنوأن،والسنةبالكتابيعلمإنماوالإذن

بالله.لعياذوالالوهية،فيالشرك

واضح.الحديثينومعنى

****

الأرضمافىليظفلدد>هو:البقرةسورةفيوجلعراللهوقال

92[.:لبقرة1<جميعا

منوالطئبنئ-هلعباصأخرجالتىاللهزيخةحرئممنقل>:ذكرهجلوقال

.32[:لاعراف1<لررقا

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالسعدعن()1""الصحيحينوفي

يحرملمشيءعنسالمنجرماالمسلمينفيالمسلمينأعظم"ان:وسلم

".مسألتهأجلمنفحرم،الناسعلى

اللهصلىاللهرسولسئل:قالسلمانعنماجهوابنالترمذيخرجو

اللهأحلهماالحلال"5[:ص1قالوالفراء؟والخبزالسمنعنوسلموالهعليه

عفاممافهوعنهسكتوما،كتابهفياللهحرمهماوالحرام،كتابهفي

")2(.عنه

.()2358رقمومسلم)9728(،رقمالبخاري(1)

،(2137/):والدارقطني)3367(،رقمماجهوابن(،172)6رقمالترمذيأخرجه2()

هذامنإلامرفوعانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال32(.0)9/:والبيهقي

قوله،سلمانعنعئمانابيعنالتيميسليمانعنوغيرهسفيانوروى،الوجه

-أراهما:فقالالحديثهذاعنلبخاريوسالت.اصحالموقوفلحديثاوكان
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.آدملبني1([)]مخلوقالارضفيماجميبعأنفيصريحةالاولىفالاية

وتحريم،الأصلفهيالاباحة،عمومالايةففي.لهممباجفهولهم،كانواذا

بدليل.إلاإليهيصارفلا،العموملهذاتخصيصالارضفيمابعض

الثانية.الايةونحوها

:يقولأنالظاهرلكانالحظرالاصلكانلوفإنه،الاوللحديثاوكذا

واضح.كماهو"قدأبيحشيءٍ"عن

وما،القرآنأو،حكمهفيه("اللهب"كتابوالمرادظاهر،الثانيلحديثوا

[08]النساء:<ادلهأطاعفنرالزسوليظبع>من:لىتعالقولهتفصيلإلاالسنة

ونحوها.

بشيءيتدينأنلاحدليسأنهأي،توقيفيةالدينأمورأنفتقرر6[]ص

وهذه.وسلموالهعليهاللهصلىرسولهسنةأو،تعالىاللهبكتابثبتإذاإلا

المقاصد.لىإبالنسبةتنقضلاكلية

إلاالمقصديؤدىأنيمكنلاوسيلة:نوعينعلىفهيالوسائلفاما

نأويمكنبها،المقصديؤدىانيمكنووسيلةفيها.كلاملاوهذهبها،

بغيرها.يؤدى

حياتهفيالمقصدبهاأديالتيالوسيلةلىإفيهينظرالنوعفهذا

قال.موقوفاسلمانعنعثمانابيعنالتيميسليمانعنسفيانروىمحفوظا،

ذاهبعاصمبنمحمدبنوسيف،الحديثمقاربهارونبنوسيف:لبخاري

ا!ه"لحديثا

38(.00)رقمداودابواخرجهعنهمااللهرضيعباسابنحديثمنشاهدوله

أثبت.معيناسبوالسياق،كلمةبمقداربياض""الارضبعد(1)



مزيةلهاأنلناترجحفان،الوسائلبباقيونزنها،وسلموالهعليهاللهصلى

يوهنهاماعليهايطرانإلاالمقصد،حكملهاكانغيرها،فيتوجدلادينية

الأصلي.بالمقصدالاخلالعليهاالجمودمنيخشىحتى

،مزخرفغيرببناءيؤدىأنيمكن،دينيمقصلمالمساجد،:ذلكفمن

عليهاللهصلىاللهرسولاختارهاالتيالطريقلىإفنظرنا،مزخرفوببناء

دينية؟مزيةلهاهل،الزخرفةعدموهي،وسلمواله

بها،نتمسكأنفوجب؛الاحاديثعليهتدلكماإيجابا،النتيجةفكانت

بدعة.وخلافها،السنةفهي

مزخرفا،إلامسجدايبنوأنبلدأهلمنعتظالمةحكومةأنلولكن

أصله.منالمقصدفاتوالا،للضرورةذلكلهميجوزإنه:يقالفقد

لذاته،لحرامافأما،لذاتهحراماليسما:بالزخرفونعني7[]ص

.بحاليجوزفلاكالصور

عليهاللهصلىحياتهفيالمقصدبهأديالتيالوسيلةنلناترخحوان

لكونهاأواتفاقا،اختيرتوانماغيرها،علىدينيةمزيةلهاليسوسلمواله

مزيّةلهايرونلالجمهورفاغيرها،الوقتذلكيمكنلملكونهأو،أرفق

أفصل.الاتباعيرىعمروابنغيرها،على

.الاولحكملهأنوالظاهرنظر.فمحل،الجانبينأحديترجحلموإن

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعهدفيبهالمأتيئكانإذافيماهذا

.واحدةوسيلة

فيتوجدلادينيةمزاياجميعهالهانلناترجحفان،تعددتإذافأما
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مزيةمنهالشيءليسأنهترجحوان.الاولفكالقسم،الممكنةالوسائلسائر

فكالثالث.شيءيترجحلموان،فكالثاني

الممكنة،الوسائلوسائرفهي،مزيةلهايكنلمبعضهاأنترخحإذاأما

تعلمتفريعاتوبقيتفقط،بالأفضليةعنهاالاخرىوتمتاز،نيالثاكالقسم

بالتامل.

وهوفالمقصد،8[]صمصحففيالقرانجمعمسالةالاخيرهذاومن

نأويمكناستظهارا،لحفظبايؤذىأنيمكنالتغيير،منالقرانسلامةدوام

و]لهعليهاللهصلىعهدهفيمستعملاكانوالذي.بالكتابةبجمعهيؤذى

والهعليهاللهصلىأنهبدليل،بالكتابةلجمعاجوازمعلكن،الحفظوسلم

وأمتفرقايكتبأنمنأعمالامروهذا،القرانبكتابةيأمركانوسلم

العسب،فييكتبفكان،القراطيسقلةمنالتفريقجاءوانمامجتمعا،

قليلاهإلامنهالقطعةتسعلامماونحوهماواللخاف،

فييكتبلاأنأمروسلموالهعليهاللهصلىنهيبلغنافلمذلكومع

القرانمنيكتبأننهىأنهولاذلك،نحوأو،واحدةايةإلاالواحدةالقطعة

نأنهىأنهولا.إطلاقهعلىالامرفبقي،نزولهعقبيديهبينيكتبماإلا

معرضوذلكواحد،مكانفيالقرانفيهاالمكتوبالقطعمنطائفةتجمع

القطعمنطائفةبجمعوالاذن(.1فيه*إذنعنهالنهيفتركريب،بلاللوقوع

علىيدلمتفرقةقطعفيجمعهاوجواز.القطعجميعجمعبجوازمؤذن

متصلة.جمعهاجواز

بخطفوقهكتبثماو،،المؤلفعليهضربهنالىإ.".معرض"وذلك:قولهمن(1)

.الضربإلغاءلىامنهإشارة،العبارةطولعلى)صح(واضح
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الامرفكانفيحفظونها،نزلتإذاالايةيبتدرونكانواالصحابةأنومع

نهماو،الكتابةعنيغنيلاالحفظأنصريحايدلوهذامستمرا،بالكتابة

فيفرقيطهرلا،كتابةفكذاحفظا،القرانجمعجازفكماوإذامعا،لازمان

ذلك.منشيء

تنكر:لامزاياللحفظنعم،9[]ص

المومن.عينينصبالقرانيكونأنمنها:

.الصلاةفيالقرانبينالعدلومنها:

ذلك.غيرلىإ.وقتكلالتلاوةمنالانسانتمكن:ومنها

والالتباسالاشتباهعنأبعدكونهاوهيأيضا،مزثةللكتابةولكن

كللاتكال،لحفظباالتهاونعلىيحملشيوعهاأنإلا،والنسيانوالخطأ

بوجودالمصلحتينبينلجمعاويحصلمصحفا،بيتهفيأنعلىأحد

لحفظ.اعلىالنالسيقبلوأنمثلا،القريةفيواحدمصحف

خلافةوفي،وسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيالحالكانهذاوعلى

الشيخين.

بأيديمتفرقةقطعفيفكانوسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيأما

،وحدهواحديدفيالقطعجمعمنالانصافلىإأقربوذلك،الصحابة

واحد.مصحففينسختأم،هيكماأبقيتسواء

المحذورمنيخلولاتكلفاكونهفمع،مناوبةأخذهاثمجمعهاأما

نوبتهفيويبقىإليهسيصلالمصحفأنعلىأحدكللاتكالالمذكور،

يضرناولا،عليهقدرناالذيوهذا،والمدارسةلحفظافيفيتهاون،مدة

12



له1وعليهاللهصلىعهدهفيجائزاكانلجمعاأنقدمنالماشيئا،فيهالقدح

الاطالةلىإحاجةلاأخرموانعتصورتوربما،بالفعليقعلموان،وسلم

بها.

خشياليمامةفيبالقراءالقتلواستحربكربيعهدفيكانفلما

الوسيلةتأييدلىإففزعا،لحفظاوهيالعظمىالوسيلةتزلزلمنالشيخان

واحدمصحففيجمعهاعلىفاقتصرا،الكتابة[01]صوهي،الأخرى

منقطعةتضيعأنمنالاحتياطذلكعملهماثمرةفكان،الخليفةببيتيبقى

شيء.عليهايطرأأو،القطعتلك

وعمربكربيأخلافةبهمستغنينالحفظعلىمقبلينالناسوبقي

مسعود،كابن()1لنفسهمصحفابعضهموكتب،عثمانخلافةمنوصدرا

كعب.بنبيو

بنحذيفةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسرصاحبغزاثم

،الأحرفاختلافعننشأمامنه،القراءاتفياختلافبعضفسمع،اليمان

الذينالأعاجممنخطأعننشأماومنه،النزاعلىإأدىولكنهصحيحوكل

القضية،بتداركعثمانعلىفأشارفجاء،ذلكفأفزعه،ونحوهمأسلموا

تقريباوهومصر،لىإمصحفكلوارسال،مصاحفعدةبنسخفتداركها

مصحف،وصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدفيكانكما

.عثمانفعلهووهذا،مصحفلىإمحتاجةمدينةكلفصارت،بالمدينة

الهمم،وفترت،الحفظوهيالعظمىالوسيلةفهجرتذلكبعدماو

عليها.مضروباتكونأنيحتمل(1)
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تكثيرحينئذفتعينرأسا،القرانلهجروابكثرةالمصاحفتوجدلملوحتى

المصاحف.

عهدهفيجائزاكونهمعواحدمصحففيالقرآنجمعأنوالمقصود

إليه.الاضطرارعندإلاالصحابةعليهيقدمفلم،وسلموآلهعليهاللهصلى

معا،بهماإلايكتفوالمولكنهمالجواز،فيكافالامرينهذينوأحد

عنهم.اللهرضي

وسلم.وآلهعليهاللهصلىتوصيتهفهوخيبر،يهودإجلاءوأما

هذاوزال،تفرضأنخشيةتركهاوإنما،سنتهالتروايحوصلاة[11ص1

بوفاته.المانع

ذلك.وغيرعمرو،بناللهلعبدبإذنهسنتهالحديثكتبوجمع

العربيةلانمعا؛نيوالثاالاولالقسممنوالصرفالنحوواختراع

فلما،متوارثةمحفوظةأو،وكانت،ودنياهملدينهمالناسيحتاجها

اللهرحمهمالعلمماءففزع،والتوارثالحفظضعفبالعجمالعرباختلطت

اللغة.سلامةتضمنأخرىوسيلةلىإ

الحمد.ودده،حقيقتهوضحناقد،البدعأنصاربهيتمسكماجلفهذا

****

الحديث.."..حسنةسنةسنمن":وسلموالهعليهاللهصلىقولهوأما

وسلملهوعليهاللهصلىالنبيلان؛الشرعيالحسن،بالحسنفالمراد

مع.لسنةوالكتابمنيعلمإنماالشرعيوالحسن،الشرعبلسانيتكلمإنما
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وبلوغالشرعورودبعدأنيعترفونالعقليوالتقبيحبالتحسينالقائلينأن

.الشرعإلاحاكملاالدعوة

كونفيخلافلاأنهاعلم"7(:)ص")1(الفحول"إرشادفيقال

اهـ"الدعوةوبلوغالبعثةبعدالشرع:لحاكما

الدينية.بالاموريتعلقمافهذا

لاحدليس،موسعةأنهاالسابقةبالادلةثبتفقد؛الدنيويةوأما[12ص1

رسولهوسنةوجل،عزاللهبكتابالحظرثبتإذاإلامنهاشيئايحظرأن

وسلم.والهعليهاللهصلى

الدينية،الامورمنأهيالقبور،أحوالفينظرةفألقهذا،علمتإذا

فتكوندنيويةأم،بالشرعثبتماعلىفيهايقتصرأنيجب،توقيفيةفتكون

شرعي؟بدليلحظرهثبتماإلا،موسعة

مستقبلة،تكونبانالأمرلىإترىألا؛الدينيةالامورمنبانهاريبلا

مكفنا،مغسولاإلايوضعلانومستقبلا،يمينهعلىفيهاالميتيوضعنو

ذلك.غيرلىإ

ثمللقبور،الشارعقررهاالتيالكيفيةعننبحثنيلزمنامافأولإذن،

)2(.المعتدينيحبلااللهإننعتديولابالنواجذ،عليهانعض

.(الفضيلةدار-1/78)(1)

.[515(المعتدلىلامجمث!رإنموالاعرافسورةمناقتباس2()
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الأولالفصل[13]حما

المشروعةالقبركيفيةفيتبتفيما

ولا،النزاعموضعلانها؛الظاهرةالكيفيةالقبركيفيةمنيهمناالذي

تبغا.إلالغيرهانتعرض

بهيفليريهالازننفىيبحثغ!إكلبالله>فبعث:لىوتعاتباركاللهقال

31[.]الماندة:(أخيه5لورهـسو

فضالة.حديث*

وهب،ابنناسرح،بنعمروبنأحمدالطاهرأبو)1(:"مسلم"صحيح

ابنناالايلي،سعيدبنهارونوحدثني،حالحارثبنعمروأخبرني

عليأباأن-الطاهر:بيأروايةفي-الحارثبنعمروحدثني،وهب

مع-كنا:قال-حدثهشفيبنثمامةأن:هارونروايةوقي-،حدثهالهمداني

ثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،الرومبأرضعبيدبنفضالة

ا!.بتسويتها.يأمروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قال

طرقه:بيان*

عبيدبنفضالةمعكنا:قالالهمدانيشفيبنثمامةعليأبوحدث

سمعت:قالثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،الرومبأرض

بتسويتها.يأمروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

)689(.رقم)1(
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بنمحمدو،الانصارييعقوببنالحارثبنعمروثمامةعنرواه

.إسحاق

وهب.ابنفعنهعمرو؛أما

بنوهارون،السرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبووهبابنوعن

داود)1(.بنوسليمانالايلي،سعيد

ومن")3(،"سننهفيداودبوو")2(،"صحيحهفيمسلمالسرحابنفعن

)4(.""سننهفيالبيهقيرواهداودأبيطريق

بنومحمدأيضا،)5(""صحيحهفيمسلمهارونوعن[14]ص

)6(.البيهقيعندالاسماعيليإسماعيل

)7(."سننه"فيالنسائيسليمانوعن

جميعهاو،متقاربةوالالفاظ،التحديثبمعنىمسلسلةكلهاوالروايات

لخ...."فسويبقبرهفضالةفأمر":قولهفيمشتركة

)3267(،الاثار""مشكلفيالطحاويعندلاعلىعبدبنيونس:ويضاف(1)

81(.1رقم/)18:الكبير""فينيالطبراعندالمصريمقلاصبنوعبدالعزيز

.تقدم)2(

32(.1)9رقم)3(

(4)(4/.)2

السالف.الموضع)5(

أيضا.السالفالموضع)6(

2(.030)رقم)7(
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بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمفعنه؛إسحاقابنوأما

)1(.الوهبيخالدبنحمدوالطنافسي،أميةأبيبنعبيدبنمحمدو،عوف

فينإلا(؛18ص)جزء6/")2("مسندهفياحمدالامام:الأولينفعن

عنإسحاقبن()3(يحيى)بنمحمدثناعبيد:بنمحمدروايةفيالنسخة

ثمامة.

ابنعنبيأثنايعقوبثنا)4(:الامامفقالإبراهيمروايةفيماو

إلخ....ثمامةحدثني:قالإسحاق

بنعمروبنالرحمنعبدوهو،الدمشقيزرعةأبو:الثالثوعن

كما،وغيرهلحاكماالاصموعنالاصم،العباسأبووعنه،النصريصفوان

")5(.البيهقي"سننفي

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي

عليهفصلىلنا،عمابنفأصيب"...عبيد:بنمحمدروايةولفظ

أخفوا:قال،حفرتهعلىسوينافلما،واراهحتىحفرتهعلىوقام،فضالة

القبور".بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان،عنه

الآثار""مشكلفيوالطحاوي222(،)3/شيمةابيابنعندالاعلىعبد:ويضاف(1)

.)3268(

)34923(.رقم)2(

النسخةفيجزموهكذا،إسحاقبنمحمدهووانمامقحمة"يحمىإابنأنيعني)3(

لمسند.امحققوو(،4)2الاخرى

)36923(.رقم(4)

()5/3(114).
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صلىاللهرسولسمعتنيفاخففوا:فضالةفقال":إبراهيمروايةوفي

القبور".بتسويةيأمروسلموالهعليهالله

له:يقاللناعمابنفتوفي"...:البيهقيعندخالدبنأحمدروايةوفي

عليهخففو:قالدفناهفلما،حفرتهفيفضالةفقام:قالعبد،بننافع

بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان[91]ص،التراب

.القبور"

فيإسحاقابنووجود،عليهغبارلانظيف،صحيحالحديثهذا

صرحوقد،التدليسمنهيخشىإنماأنهمع،يقدحلاالطريقينإحدى

بالتحديث.

"ما:إسحاقابنترجمةاخرفي")1("الميزانفيالذهبيقالنعم،

شيئا".حفظهفيفاننكارة،ففيهبهانفرد

،أخرىفيكما"خففوا"أو،روايةفيكما"عنهأخفوا"بزيادةانفردوقد

وانما،بزيادةليستلحقيقةافيلكنها،ثالثةفيكما"الترابعليهخففوا"أو

لها،تفسيرفهي،"فسويبقبرهفضالة"فأمرعمرو:روايةفيمامقابلفيهي

منأتمإسحاقلابنالقصةأوضحثمامةأنعلىتدلقرينةههناأنمع

إسحاقابنوذكر،إسحاقابنروايةفيالمتوفىاسموجودوهيعمرو،

للقصة.حفظهجودةعلىيدلعبد(بن)نافعأبيهواسمالمتوفىلاسم

"،نكارة"ففيه:قالبلمنكر،فهوبهانفردماإن:يقللمالذهبيأنعلى

،اليسيرةوالنكارة،شيئا"حفظهفيفان":عقبهقولهبدليل،خفيفةنكارةأي

)1(.)4/593(
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هنا.كما،الحفطعلىقرينةتقملمإذفذلك،التوقفتقتضيكانتوإن

".دفنتماذاالأرضوجهعلىالقبورسووا"(:1)"العمال"كنزفي*

عبيد.بنفضالةعنطب

كاملأبوثنالسجستانيأخبرنا"صحيحه")2(:فيحبانابن02[]ص*

بنجابرعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنسليمانبنالفضلثناالجحدري

اللبنعليهونصب،لهأللحدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:اللهعبد

شبر".مننحواالارضمنقبرهورفعنصبا،

محمدبنالقاسمعنداود")3(:ابي"سننفيمحمدبنالقاسم!!

اللهصلىالنبيقبرعنلياكشفي!أماهيا:فقلتعائشةعلى"دخلت:قال

لاقبور،ثلاثةعنليفكشفتعنهما،اللهرضيوصاحبيهوسلموالهعليه

الحمراء".العرصةببطحاءمبطوحة،لاطئةولامشرفة

صلىاللهرسول"فرأيتوزاد:)4(:"المستدرك"فيلحاكماوأخرجه

عليهاللهصلىاللهرسولكتفيبينرأسهبكرباومقدما،وسلموالهعليهالله

(".وسلموالهعليهاللهصلىالنبيرجليعندرأسهوعمر،وسلمواله

الذهبي.قرهو.صحيح:الحاكمقال

جابرعنبسنده:لهالجنائز"كتاب"فيشاهينبنجعفرأبو21[]ص*

"السلسلةوانظر812(.رقم/)18"الكبير":فيالطمرانيعندوهو)42387(.رقم(1)

)7958(.!الضعيفة

)6635(.رقم)2(

322(.0)رقم)3(

)4((/1.)936
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:أبوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقبرفيلهكلهمثلاثةسالت":قال

وسألتبكر،أبيبنمحمدبنالقاسموسألتعلي،بنمحمدجعفرأبا

قالوا:فكلهم؟عائشةبيتفيآبائكمقبورعنأخبروني:اللهعبدبنسالم

مسنمة".إنها

صحته!مادريولا")1(،لمفاتيح"مرقاةمننقلته

ويبعد،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولدفنصفةجابرعنمروقد

كانواالصحابةأنمع،السؤاللىإيحتاجفكيف،الشيخيندفنيحضرلاأن

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىفيسلمون،عائشةبيتيدخلون

وصاحبيه.

النبيقبرصفة"كتابفيالآجريبكرأبوروى")2(:الباري"فتح*

أبيبنداودبنتابنعيسىبنإسحاقطريقمن"وسلموالهعليهاللهصلى

وآلهعليهاللهصلىالنبيقبر"رأيت:قالالمدينييسطامبنغنيمعنهند

إلخ.."..أصابعأربعنحومرتفعافرأيتهالعزيز،عبدبنعمرإمارةفيوسلم

صحته!ماأدريلا

أبوأخبرنا4()لحسناابن)3(:روى"لهدايةاشرح"فيالهمامابن*

النبيقبررأىمنأخبرني:قالإبراهيمعنسليمانأبيبنحمادعنحنيفة

)1(/2(.)371

)2(.)3/203(

مطولة)صح(فوقهاكتبثم،لجملةاهذهعلىضربقدالمؤلفوكان(.041)2/)3(

لجملة.اكاملعلى

.(2821/):"الاثار"كتابفي(4)
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وعليها،الارضمنناشزةوعمربكرابيوقبر،وسلموالهعليهاللهصلى

".ابيضمدرمنفلق

حماداان:وفيه)2(،المسانيد""جامعفيونحوه(،1)""المرقاةمننقلته

شيخه.يسملم

التمار:سفيانعنيونسبنعيسىحدثنا)3(:شيبةأبيابن22[]ص*

وقبرقبرهفرايتوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيهالذيالبيت"دخلت

".مسنمةوعمربكرابي

"رايت:الشعبيعنحصينابيعنسفيانعنسعيدبنيحمىثناايضا:

ا!.."مسنمةجثىاحدشهداءقبور

4(.")النقيلجوهر"امننقلتهما

النبيقبرىر"انه:ولفظه)5(،"البخاري"صحيحفي:الاولوالاثر

مسئماً".وسلموالهعليهاللهصلى

لانههنا؛سفيانعنعنةتضرولا،الصحيحرجالرجاله:لثانيو

"فتحانظر.سماعهثبتماإلاعنهيرويلاوهو،القطانعنهالراوي

)1(/2(.)371

)2(.)1/454(

من(505)3/:وعبدالرزاق(،4)23"سيل"المرفيداودابوخرجهو2(.51)3/)3(

بمثله.الشعبيعنأصحابنابعضأخبرنيالثوريطريق

(.البيهقيسعنبهامش-4)4/(4)

وعمربكربيووسلموالهعليهاللهصلىالنميقبرفيجاءمابابلجنائز،كتاب)5(

.(0913)رقمحديثعقبعنهما.اللهرضي
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77(.)ص(1المغيث")

أبيه:عنمحمدبنجعفرعنمحمدبنإبراهيمأخبرنا)2(:الشافعي*

عليهووضع،ابنهإبراهيمقبرعلىرشوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

حصباء.

مسطح.قبرعلىإلاتثبتلالحصباء1و

الاصبهانيابنإلا،تضعيفهعلىالائمةجمعأمحمدبنإبراهيم:قول

احب-بعدمن:قالأو-السماءمنيخرلانكان:الشافعيقال،والشافعي

.يكذبأنمنإليه

يضع.احمد:الاماموقال،يكذببانهالأئمةمنجماعةوصرح

حديثالهأجدفلم،حديثهمنالكثيرأنانظرتقد.عديابنوقال

جريجوابنالثوريعنهحدثوقد،يحتملون[91]صشيوخعنإلامنكرا،

.والكبار

وفي.مرسللحديثفاهذاومع،ضعيففالرجل،حالكلوعلى

.لذكرهحاجةلا،خلافبالمرسلالاحتجاج

:قالوداعةبيأبنالمطلبلىإبسندهروىداود)3(:أبو،المطلب*

(.السلفيةالجامعةط-1912/)1()

":المراسيل"فيداودابيععدشاهدوله(.يجهتخرمع-)995رقم"المسعد"في)2(

(424).

".اتعلم"ولفظهما:(،214)3/:البيهقيطريقهمنواخرجه32(.0)6رقم)3(

حسن-وإسناده"(:141)2/":"التلخيصفيالحافظقالصحابياهليسوالمطلب
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عليهاللهصلىالنبيفامر،فدفنبجنازتهاخرجمظعونبنعثمانمابلما

اللهرسولإليهافقامحملها،يستطعفلمبحجر،يأتيهأنرجلاوسلمواله

الذيقال:المطلبقال.ذراعيهعنوحسروسلملهوعليهاللهصلى

بياضلىإانظرنيكا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنيخبرني

حملهاثمعنهما،حسرحين22[]صوسلملهوعليهاللهصلىالنبيذراعي

منماتمنإليهوأدفن،اخيقبربها"أعلم:وقال،رأسهعندفوضعها

ا!.(".أهلي

اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعن)1(:""الصحيحينفي*

اليهودالله"لعن:منهيقملمالذيمرضهفيوسلموالهعليهاللهصلى

،قبرهلابرزذلكولولا:قالت.مساجد"انبيائهمقبوراتخذوا،والنصارى

ا!.مسجذا".يكونانخشيأنهغير

!!!

مخبزاانلمطلببينوقد.صدوقوهو،المطلبعنراويهزيدبنكثيرإلافيهليس-

."...الصحابيإبهاميضرولا،يسمهولماخبره

.(25)9رقمومسلم(،0133)رقمالبخاري(1)



ا،آثار

مجصصة.والانصارالمهاجرينقبورأرلم(:1)""الامفيالشافعي-

وترك،التسنيمقرروقد،المدينةأهلعملحجيةمذهبهمن:مالك-

وترك،التسنيمعلىكانالمدينةأهلعملأنوقضيتهوالبناء،التجصيص

والبناء)2(.التجصيص

يزلولم،متبعةسنةالقبورهيئة:الطبريعن)3(:"النقيلجوهر"ا-

خالدثناالرحمنعبدثنابشارابنثنا:قالثم.قبورهميسنمونالمسلمون

مسنما.عمرابنقبررأيت:قالعثمانأبيابن

عنحمادعنحنيفةأبيعن"الاثار")4(:فيالحسنبنمحمد-

.فلانقبرأنهيعرفحتىالقبرارفعوا:يقالكانإبراهيم

دفنشهدأنهطلحةبنموسىحديثوفي)جمهر(:")5("النهاية-

ولاتطينوه،ولاجمعا،الترابعليهاجمعواأي،قبرهجمهروا:فقالرجل،

تسووه.

!!!

)1(/2(.)631

.(-2478947/):"و"الذخيرة34(،1/6):"المدونةتهذيب"انظر2()

)3((4/4).

(4)/2(091).

()5(1/018).
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الأدلةهذهمنالمستنبطةالأحكام23[]ص

مواراةهوالميتدفنشرعمنالمقصودأنعلىبهافيستدل؛الايةأما

وماالمقرر،الثابتالأصلهوالمواراةتمامبهيحصلالذيفالقدر،جثته

القبورأحكامأن)1(:المقدمةفيمرلما؛دليللىإمفتقرفانهذلكعنزاد

توقيف.والشرع،شرعية

منالمتبادر:فنقول،""التسويةكلمةعلىفمداره؛فضالةحديثوأما

البقعةفيالارضلوجهمساوياالقبروجهيكونأنلحديثافيالتسوية

به.المحيطة

فيوالذي،بالارضالقبرتسويةمعنىهوإنماهذابأننوزعولكن

متساويجعلهعنعبارةالقبروتسوية.فحسبالقبرتسويةلحديثا

.[4:دقيامة]نجانه-<د!وىعلى+!قدرينبلى>:وجلعزقولهفيكما،لأطرافا

فيهيتركلابان،ذاتهفيالقبريسوىأنبل،بالارضالتسويةيقتضيلاوهذا

مسطحا.يجعلبل،اطرافهبعضفيزيادةاوتسنيم

الارضوجهعلىناشزشيءعلىأطلقتإذاالتسويةبأن:وأجيب

.لارضباتسويته:فمعناها،والربوةكالبناء

فسؤنها<بذبهرئهمعلئهز>فدمدم:لىوتعاتباركاللهقولومنه

.بالارضبلادهمسوىأي)2(:الراغبقال[41:لشمس]

15(.)ص)1(

.(044ص)"اتلمفردا"في(2)
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أمرابالتسويةالامرجعلالصحابيأننفسهلحديثاهذافيعليهويدل

عليه"خففوا،"خففوا"،"عنه"أخفوا:قالحيث،الترابمنبالتخفيف

القبور".بتسويةيأمركانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفانالتراب

التسويةبهاأريدإذابالتخفيفأمرابالتسويةالامريكونوإنما26[]ص

تمكنكما،الترابكثرةمعتمكنفانها،ذاتهفيالقبرتسويةفأما،بالأرض

قلته.مع

حتىبنصهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلفظينقللموالصحابي

نأكلامهمؤدىوانما،الصحابيفهمخالفوإن،بفهمهنستقلأنلنايسوغ

المقتضيةالتسويةالقبور،بتسويةيأمركانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

تقتضيالتيهيبهاالمأمورالتسويةكونبيانأنأي.الترابلتخفيف

لحجة.ابهتقوممرفوعالترابتخفيف

اذاالأرضوجهعلىالقبور"سووا:حديث(1)"العمال"كنزعنمروقد

:يقالأنيصحلاإذ،بالارضالتسويةفيصريحفهوصجفان."دفنتم

لاإذ؛حالى"الارضوجه"علىوتها،ذافيبتسويتهاأمرالقبور"سووا"

يكونأنإلابقيفما،حالكلعلىالارضوجهعلىفالمبور،للحالمعنى

.الارضبوجهسووها

نأجابر:وروى:حبيبابنقالالموطا")2(:"شرحفيالباجيوقال

وأمرعليها،يبنىأوالقبورترفعأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

.(02ص)نظراو.(78324)قمر(1)

(2)(2/494).
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إلخ....لارضبابتسويتهامرو،بهدمها

"،سويتهإلاقبرا.مشرفا"ولا:عنهاللهرضيعليحديثفي()1وسيأتي

يكونأنمنأعم،الارتفاعهووالاشراف،الاشرافإزالة:التسويةفجعل

إزالةهيالتيفالتسويةمتساو،غيريكوننو،نفسهفيمتساوياالقبر

واضح.هوكما،بالارضالتسويةهي،الاشراف

الشيءتسويةالمرادكان)2(أطلقتإذاالتسويةأنلحقا:أقول27[]ص

:معنيانلها،ذاتهفيالشيءوتسوية.ذاتهفي

أوجه:ثلاثةعلىوهذاالاجزاء،متساويالشيءجعل:الأول[لمعنى]ا

كقطعة،أجزاوهاختلفتواحداتسويتهالمرادالشدءيكونأن-)3(:1

وطم،الطتىتلابإزالة:أيبتسويتها،فيومروجثى،حفرفيهاالارضمن

سواء.القطعةتكونحتىالحفر،تلك

منكقطع،نفسهفيمنهاواحدةكلتسويةويراد،جماعةيكونأن2-

كلتسوية:أي،القطعبتسويةفيؤمروجثى،حفرمنهاواحدةكلفيالارض

لبقيةقطعةكلمساواةعنالنظرقطعمع،تقدممابمثلذاتها،فيمنهاواحدة

عدمه.أوالقطع

يؤمركأن.متساويةجعلها:أيتسويتها،ويراد،جماعةيكونأن3-

.(901شرحهو،05ص)(1)

سهو."طلقت":لاصلا(2)

لجميعفجعلعافقطبالأرقامجعلهاتليهالتيوفي"الأول(1"):المؤلفكتب)3(

كذلك.
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يبقىلابحيثواحد،قدرعلىكلهاجعلها:أي،الارغفةبتسويةالخباز

ورغيف.رغيفبينتفاوت

اقتضتهماعلىقويما:أيسويا،الشيءجعل:الثانيالمعنى28[]ص

فسؤنكخلقك>الذى:وجلعزاللهقولومنه،تفريطولاإفراطبلا،لحكمةا

7[.:]الانفطار<فعدلك

سؤنكثثمنظفةمنثمترابمنظقكبالذى>آكفرت:ذكرهجلوقوله

37[.:]الكهفرجلا(

الحكمة.اقتضتماعلىخلقتكجعل:أي)1(:الراغبقال

.[17:]مريم<سويابمثرالها>فتمثل:وجلعزقولهومنه

البشربينالمشتركةالهيئةلىإبالنظرالخلقةكامل-:أعلموالله-أي

عليها.جعلهمالحكمةاقتضتالتي

والتفريط.الافراطعنيصانما:السوي)2(:الراغبوقال

فيالمرادهوالاولالمعنىمنالأولفالوجههذا،تقررإذا92[]ص

والله-أي[،41:]الشمس<قسؤلهابذنيهمرئهمعليهر>فدمدم:الاية

البلادفإن،البالغالخرابعنكنايةوهذاالأجزاء،متساويةجعلها-:أعلم

الابنيةبعضوارتفاع،العرصاتعلىالأبنيةبارتفاعمتفاوتةتكونالعامرة

فيالوجههذايأتيولا.البالغالخرابخربتإذاتتساوىوإنمابعض،على

.(044ص)"اتلمفردا"في(1)

نفسه.(2)
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قبراولا":تيسياالذيعليحديثفييأتيأنويمكن،فضالةحديث

".سويتهلاإمشرفا

مسنماكانإذاالقيرفإنالتسنيم،تنافيلاالوجههذاعلىوالتسوية

للصقثوبعليهبسطلوبحيثأملس،سطحهيكونبأنمحكماتسنيما

.مسوى:لهيقال،أجزائهبجميع

سطحهافييوجدوالاخرى،السطحملساءهماإحداكرتينرأيناولو

أمرناوإذا،مستويةلىالاونسمىفاننا،منخفضةوحفيرات،ناشزةهنات

بتسويتها.أمر:قيل،الثانيةبإصلاح

علي؛حديثفيللتسويةالوجههذايصلحلاحالكلعلىولكنه

القبروتسوية،الارتفاع:اي،الاشرافإزالةهيالتسويةأنفيهلان03[]ص

.الاشرافتنافيلاالوجههذافيقررناماعلىذاتهفي

تنافيلاعليهوالتسوية،فضالةحديثفيممكنهوالثانيالوجه

.الاولالوجهفيمرلما؛التسنيم

فيالتسويةأنعلىالدال"خففوا":فضالةقولالوجههذايردولكن

تقتضيلاالثانيالوجهفيوالتسوية،للتخفيفالمقتضيةهيحديثه

قلته.معيمكنكما،الترابكثرةمعالقيرتسويةيمكنفانه،التخفيف

حديثفيالتسويةبهتفسرلانالمعنىهذاصلاحيةعدمايضاويرده

واحد.الحديثينفيالتسويةمعنىأنوالظاهر.علي

اجعلوا:المعنىفيكون،فضالةحديثفيممكنهوالثالثالوجه

عنه.ينقصولاقبرعلىقبريزيدلامتساويةالقبور
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منجماعةدفنحضرقدوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيكانولما

فيجعل،الامامهيالقبورتلكتكونأنلزم،قبورهمكيفيةوقرر،أصحابه

هيئتها.علىالقبورمنيطرأماكل

بأمرين:ويرد

علي،31[]صحديثفيياتيلاالمعنىهذاأنقدمناهبما:الاول

بحملهذاعنيعتذروقدواحد،الحديثينفيالتسويةمعنىأنوالظاهر

المعروفةالقبوربسائرالمشرفالقبرتسويةعلىعليحديثفيالتسوية

شرغا.هيئتهاالمقررة

بهاالمرادأنالاصلكانأطلقتإذاالتسويةأن:سبق(1ما)ويرده

.بغيرهتسويتهلا،ذاتهفيالشيءتسوية

القبرتمييزجوازعلىيدلوغيرهلحجراوضعحديثأن:نيالثا

الثالث،الوجهعلىالتسويةينافيوهذا.شرعيلقصدبهايتعرفبعلامة

يحتاجلاآخرلمعنىمحتملااللفظدامماإليهحاجةلاالتخصيصوالتزام

تخصيص.إلى

المختار.هوالذيالثانيالمعنىموافقةلىإيؤولالوجههذاأنعلى

قويماًسوياجعلهالقبربتسويةفالمراد،عنديالمختارهوالثانيالمعنى

التيالهيئةعلىوذلك،تفريطولاإقراطغيرمنالحكمةاقتضتهماعلى

للقبور.الشارعقررها

ينبغيالتيالهيئةلأصحابهبينقدكانوسلموآلهعليهاللهصلىفالنبي

.بما"9:الاصل(1)
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السويةالهيئةهيأنهاوعلمواعقلوهاأنوبعدعليها،القبورتكونأن

إليها.خالفهاماوردالقبور،منيطرأمافيبلزومهاأمرهم،القويمة

وجهعلىالقبور"سووا-:صحإن-"العمال"كنزفيمامعنىهووهذا

.(1)إلخ"...لأرضنا

الاهم؛هوماعلىتنبيها"الارضوجه"على:قولهزادوإنما32[ص1

و]لإشرافبالتجصيصالقبورظاهرفيتقعإنماالمخالفةأنالغالبلان

وجهعلىلمابالنسبةسوياالقبرلكونمنافيةالاشياءوهذه،وغيرهوالبناء

.الارضوجهعلىبتسويتهافأمرمنه،الارض

"؛بالأرضوتسويتهابهدمها"وأمر:وفيه)2(،حبيبابنرواهماوأما

ابنقال:ذكرهعقبقالالباجيأنعلىفيه،النظرفيلزمناعندنا،يصحفلم

تسنيم.تسويةيسوىأنوينبغي:حبيب

أعلام-والله-عنديذلكومعنى:عنهاللهرضيلوليدأبوالقاضيقال

ا!.(".أصلهيرفعأندونتسنيمرفعويرفع،بالارضالقبرنفسيسوىأن

كمامسنما،وسطهويرتفع،للأرضمساويةأطرافهتبقىأنيعني:أقول

عليها.جمعهوإليها،حفرتهترابإعادةعلىيقتصرالذيالمسنمهيئةهي

معنىليسولكنللقبور،الشارعقررهاالتيالهيئةتلاقيالهيئةوهذه

لمالزيادةهذهفانضير،ولا،الحديثينفيالمختارالمعنىهوهنا،التسوية

بعضزيادةمن""بالارض:قولهيكونأنويمكن،تقدمكماصحتهايعلم

02(.تقدم)ص)1(

31-32(.)صنقلهوسبق(،494)2/الموطا":"شرحفي،الماجيعنهنقلهفيما)2(
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.(1)فهمهالذيبالمعنىرواه،الرواة

نحوالقبررفعالمشروعةالهيئةمنأنفيه:حبانابنحديث33[]ص

وهم،فيهموخيارهم،عنهماللهرضيالصحابةفعلمنوهذاشبر،

يعلمونماإلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبقبريصنعونفلا،مجتمعون

يخالفدليلبأيديناولا،خلافمنهمأحدعنينقلولم،المشروعأنه

حجة.فهووعليه،فعلهم

وسلموالهعليهاللهصلىبقبرهصنعفالذي،الخصوصيةعدموالأصل

فيالدفنفأما.حبانابنذكرهمماأعنيمطلقا،القبورفيالمشروعهو

)2(.لىتعااللهشاءإنعليهالكلامفسيأتيالبناء،وفي،الملك

وأن،الملكفيالقبريكونأنبينالحديثتضمنهفيمافرقيظهرولا

ماويؤيدهمطلقا،المشروعهوالفعلذلكأنفالظاهر،الملكغيرفييكون

لى.تعااللهشاءإنيأتي

)3(.مشروعشبرنحوالقبررفع:الخلاصة34[]ص

".لاطئةولا،مشرفةلا":قولهفيهالقاسمحديث

عنناشزةأنها:فمعناه.بالأرضاللاصق:واللاطئ.المرتفع:لمشرفا

ناويحتملابتداء،الرفعقدرحبانابنحديثمنعلموقدقليلا.الارض

هذا.فيحبانابنلحديثمؤيدفهوحالكلوعلى،تناقصيكون

الكلمة.هذهعلىفيهلحديثاومدار.الخ.".."مبطوحة:قولهوفيه

27(.تقدم)ص)1(

.(82-72ص)(لمسودة1)في(2)

.العبارةهذهعلىاستقرثم،مراتعدةالخلاصةالمؤلفكتب)3(
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معافي:علىيأتيالبطح:فأقول

مستوئا.مسطحاوجعلهالشيءبسط-1

اللهرضيالزبير"]ابن)رفف(:مادة1()""الفائقفيالزمخشريقال

يهايا:فقال،جراثيمالمسجدفيوكانت...الكعبةهدمأرادلماعنه[)2(

فأهابوتعاد،وجراثيم،منكرةحفرالمسجدفيكان:ورويأبطحوا.الناس

....بطحهلىإبالناس

ويذهبيستويحتىمنخفضامنهارتفعمايجعلأن:البطح

ا!.."...التفاوت

"كانتالحديثمنيؤخذالمعنىوهذايسيرا،ارتفاعامرتفعاجعله2-

بطحا".وسلموالهعليهاللهصلى35[]صاللهرسولأصحابكمام

الكمام:الهواء.فيذاهبةغيربالرأسلازقةأي)3(:""النهايةفيقال

ا!.هالقلنسوةوهي،كمةجمع

لها"بطح:الزكاةحديثفيقولهومنه،وجههعلىالإنسانإلقاء3-

ذلك.فيبهتشبيهاالإنسازغيرفييستعملوقدقرقر")4(.بقاع

الشيء.على-الحصباءوهي-البطحاءجعل-4

)1(.)2/74(

المولف.منلاقواس2()

)3((1/.)83

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن)879(رقممسلمأخرجه(4)
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المسجد،بطحمنأولأنهعمرحديث"وفي(:1)""النهايةفيقال

اهـ.البطحاء"فيهألقى:أي،المباركالواديمنابطحه:وقال

ابنحاولوقد،التسطيحيقتضيالأولبالمعنىمبطوحةالقبورفكون

":"الفائقعبارةنقلأنهوذلكشيئا،يصنعفلمذلكيدفعأن)2(التركماني

"مبطوحة":قولههذا"فعلى:قالثممر،كماإلخ،..."يجعلأن:"البطح

اهـ"ذلكعلىيدل"لاطئةولامشرفةلا":وقوله،بمشرفةليستمعناه

يقتضيلاتفاوتهوذهابالشيءاستواءإن:يقولأنلهكانوقد

باعتباروذلك،فيهتفاوتلامستوياالمسنميكونأنيصحبل،التسطيح

سطحه،أجزاء36[]صبجميعللصقثوبعليهبسطلوبحيث،سطحهظاهر

نأالحقكانوانقوة،منيخلولاالتوجيههذافإن،التسويةفيقلناهمانظير

لافرق""التسويةلفظوبينوبينه،""التسنيمفييناالاولبالمعنى""البطح

المتأمل.علىيخفى

يطهر.فيماالتسنيميقتضيالثانن؛وبالمعنى

هيئةيشبهالمسنمالقبرلأنقطعا؛التسنيميقتضي؛الثالبوبالمعنى

له.ظهراالقبرظاهراعتبارمعسيماولاالمبطوح،الانسان

حديثفيالشافعيذكرهماعلىالتسطيحيقتضي؛الرابعوبالمعنى

قبرعلىإلاتثبتلا"والحصباءقال:مر)3(،كمابيه،عنمحمدبنجعفر

".مسطح

.الاخرىالمصادرمن""ابطحوهلىإفيهاوصحح(.1/134)(1)

(.البيهقيسننبهامش-3)4/":النقيلجوهر"افي)2(

23(.)ص)3(
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إذاالمسنمالشيءعلىالحصباءثباتيمتنعوانما،وجههمادريولا

لاكماعليهتثبتالحصباءفإنمنعقد،غيرتراباكانإذافأماصلبا،كان

تسنيما.ولاتسطيحايقتضيلاالرابعبالمعنىالبطحأننفهمهفالذي.يخفى

لقوله:37[]صالاخير،فالراجح،المعانيهذهبينالترجيحماو

الذيالمتسعالمسيلعلىالبطحاءأنوذلك،الحمراء"العرصة"ببطحاء

مر.كما،الحصىنفسعلىوتطلق،الحمىصغارفيه

لاضافته؛الحمىههنابه"والمراد)1(:"المشكاة"شرحفيالطيبيقال

ا!."العرصةلىإ

المسيلواضافة.فيهبناءلاواسعموضعكلهيالعرصةلان:أي

.ظاهرةالواسغعيرالموضعلىالواسعإ

الحصى،بالبطحاءالمرادأنعلىتدل"ببطحاء":قولهفيوالباء:أقول

المعتىهذاعلىالباءأنوذلك،الحمىعليهاموضوع""مبطوحةبو

مجيئهابخلاف،قليلللظرفيةالباءومجيء،للظرفيةغيرهوعلى،للتعدية

واضح.هوكما،للتعدية

الترجيحعناستغنيناالمعانيبقيةعلىالمعنىهذاولرجحان38[]ص

الباقية.المعانيبين

هيالقاسمراهاحينالقبورعليهاكانتالتيالحالأنالظاهرثم

الصحابةمنأحديجترئنيبعدإذ،مرةأولمنعليهاوضعتالتيالحال

عائشة،المؤمنينأمبيتفيأنهاويويدهفيها،عليهاتفقواعماتغييرهاعلى

)1(.)4/1412(
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والدين.العلمفيالراسخينمنوهي

ضعيفاكانوإنعلي،بنمحمدمرسلالحمىوضعمشروعيةويؤيد

حديثفيالرفعقدرلانالقبر؛رفعفييزيدلاأنبشرطلكنمر)1(،كما

عليه.يزادفلاوالحصباء،الترابمنالحاصلهوحبانابن

.مشروععليهالحمىوإلقاءقليلا،القبررفع:الخلاصة

النبيقبرأنفينص-:شاهينبنحفصابيبرواية-جابر93[ص1

صحته.نعلملمولكننامسنمة،كانتوصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلى

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبر"رأيت:المدينيبسطامبنغنيم

ا!."أصابعأربعنحومرتفعافرأيتهالعزيز،عبدبنعمرإمارة

نقصتوإنعليها،بالزيادةالقبورتعاهدتركالمشروعأنعلىدليلفيه

والمصنوعالرفعفيالمشروعالقدرأنوذللشمرة،أولالمشروعالقدرعن

ابنحديثفيكماشبر،نحوهووسلموالهعليهاللهصلىقبرهفيبالفعل

تناقصه،معبزيادةيتعاهدلمأنهأصابعأربعبقدرزمانبعدكونهفدل،حبان

الاثر.هذاصحةمانعلملانناإلا

ووضعالارتفاعالمشروعةلهيئةامنأنفيه:النخعيإبراهيم4[0]ص

علمت.كمايصحلمنهإلاونحوها،الحصباء

تلكأنوالظاهر،التسنيمالمشروعةلهيئةامنأنفيهالتمار:سفيان

كمامسطحةكانتأنهايثبتلملانهالقبور؛عليهاوضعتالتيهيالحال

نأأحديجسرلاوصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرولان،علمت

23(.)صفي1()
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،المدةتلكفيخصوصا،الصحابةعليهاتفقعماتغييرهاعلىيقدم

فصلاء.ائمةالتابعينوفيأحياء،عنهماللهرضيوالصحابة

لجدارابناءهوإنماالعزيزعبدبنعمرإمارةفيوقعالذيوالتغيير

احتيحولو،إليهتدعوضرورةولاالقبر،هيئةفيتغممريثبتولمللاضطرار،

بنبعمروحسبك.بنحوهاإلاأرجعلما،الاولىالهيئةبهزالتإصلاحلىإ

نأبدولاالامير،وهوحاضريومئذوهوودينا،وورعاعلماالعزيزعبد

.(1)بمشورتهموعملالعلماء،من41[]صهنالكمناستشاريكون

حجة.لهمعارضولاعليهاتفقواالذيالصحابةعملأنمروقد

.مشروعالتسنيم:لخلاصةا

!م،

".مسنمةجثىاحدشهداءقبور"رأيت:الشعبيحديث

يعني::جثىالشهداءقبوررأيتعامر:حديثفي":""اللسانفيقال

منجثوةجمعناحجرانجدلمفإذاالاخر:الحديثوفي،مجموعةاتربة

ا!."تراب

البعدكليبعدكثيرةوهي،كذلككلهاأحدشهداءقبورىرأنهظاهره

وأن،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبحضرةعليهجعلتعماكفهاتغيرأن

وأواحداقبراكانفلو،عليهالتقريرأوتغممرها،علىالصحابة42[]صيتفق

عمرأنالعلماءجماعةعند"ومعلوم(:101)9/"الاستذكار":فيالبرعبدابنقال(1)

اغاماءرايعنإلابقضيةيقضيولابأمر،يأمرولاكتابا،يعفذلاكانغريعبدابن

السنةمنويرونه،إليهويذهبونعليهيجمعونعماوالصدر،ومشاورتهملجلة

المقتدينبهديهالمهتدينأصحابهوعنوسلمعليهاللهصلىالنبيعنالماثورة

ا!."وفضلهدينهمعبهلهاللهيأذنلممااللهدينفيليحدثكانوما،بسنته
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هذافدلالةجدا،فبعيدقبراأربعيننحوفأماتغييرها،لجاز،ثلاثةأوائنين

جدا.قويةالاثر

.مشروعالتسنيمبهيئةالقبورعلىالترابجمع:الخلاصة

مروقد،مشروعالقبرعلىالحصىوضعأنفيه:عليبنمحمدمرسل

إلاتثبتلالحصباء"وا1(:)الامامقولعنلجواباومر،القاسمبأثرثبوته

".مسطحقبرمع

منهووليس،أخرىأدلةفيهرويتوقد،مشروعالقبررشن:وفيه

فيه.البحثنستوففلم،النزاعمحل

معرفتهلىإاحتيحإذاالقبرإعلامالمشروعمنأنفيه:لمطلباحديث

القبر،فوقتكونأنمحتمل"رأسهعند":وقوله،شرعيلقصد؛ذلكبعد

.والزيادةالرفععنللنهي،المتعينهووالثاني،بجانبهتكوننو

وأالاشتباهخشيإذاإليهايحتاجإنماالعلامةأنيخفىلاثم

عليهاللهصلىالنبيلاننظر؛عثمانقبرفيالاولالاحتمالوقيالانطماس،

مسنمقبرعليهيشتبهأنيخشىفكيفصحابه،وهوالدفنحضروسلمواله

مدفونأولمظعونبنعثمانأنوردأنهمع،أصحابهمعحضرهشبرنحو

والهعليهاللهصلىالنبيسنةوكانت،المسلمينلدفنوخصست،البقعةبتلك

جميعا.موتاهمدفنيحضرأنوسلم

لمشبر،نحومسنماكانإذاالقبرلانبعد؛منيخلوفلا؛الثانيوأما

سنين.بعدإلاينطمس

فعي.لشاا:يا(1)
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تكوينعننقصالحفرةترابيكونأنوهواخر،احتمالههنالكن

منالقبرعلىيزيدأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوكرهيسير،ارتفاع

منلحجراذلكيكونوقد،رأسهعنحجربوضعفاكتفى،حفرتهغير

.لحفرةاترابنقصفيالسببهيوكانت،الحفرةمنأخرجتأحجار

هذاومع،لحفرةانفسمنهيبل،زيادةالواقعفييكونفلاهذاوعلى

ولكن،الحفرةغيرمنتكونأنيضرلمللعلامةاحتيجإذأنهفالظاهر

بلالقبر،فوقتوضعلاوأن،شرعيلقصدإليها46[]صالاحتياجشرطها

الهيئة،فيولاالقدر،فيلا،الحاجةقدرعنتزيدلاوأن،الراسعندبجانبه

غيرهوفيالجواز،علىدلالةالحديثفييكنلمهذهمنشرطاختلفان

أعلم.والله.المنععلىيدلماالرسالةهذهفيبعضهاذكرناالتيالادلةمن

.المذكورةبالادلةثبتلمامقررةوهي،واضحعمعناهاالآثار

****

المشروعة:الهيئةمنالقبوربطاهريتعلقما)1(فذلكة

نحوترتفعحتىالتسنيمبهيئةعليهاوجمعهإليهاالحفرةترابرد-1

الحمىمنشيءكوضع،ثبتماإلاذلكعلىيزادولا،الوسطباعتبارشبر

بشرطه.علامةالقبررأسعندحجرووضع،الارتفاعفييزيدلا

القبر.إبراز-2

الخلاصة.بمعنىهناالفذلكة(1)
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الحمدلله

الثانيالفصل

تتمة[47]ص

عنهازادمافكل،ظاهرهباعتبارالقبرنفسفيالمشروعةالهيئةهيهذه

ينافيفإنه،كالتسطيح،البدعةعنالنهيعموميتناوله،ضلالةبدعةفهو

شبر،نحوالرفععلىالاقتصارينافيفإنهشبر،فوقوكالرفع،التسنيم

لعدممنافاتهمع،وغيرهمسنمةجثىالقبوركونفيينافانهوكالتجصيص،

بمعنىفانهقبرا،البناءيسمىبحيث،القريبةالقبرجوانبعلىوالبناءالزيادة

خشبأمآجر،أمبحجرأكانسواء،الزيادةلعدممنافاتهمعشبر،فوقالرفع

بعضهايخصصلمماعنهامنهيالاشياءفهذه،ذلكبغترأو،كالتوابيت

بدليل.

بالقبر.يتصلفيماالمشروعةالهيئةبيانعلينابقيوقد

وسلم،والهعليهاللهصلىعهدهفيكانماهيالمشروعةالهيئة:فأقول

لتجعلبناءيبنىولاواسعا)1(،بناءالقبورعلىيبنييكنلمأنهعلموقد

للسكنى.معدبناءفيالقبورتجعلولا،فيهالقبور

شاءإنبيانهيأتيخاص،سببفلهوسلموالهعليهاللهصلىقبرهفأما

)2(.تعالىالله

.للمجهولمبنيبعدهو]لذي،للمعلوممبعيالفعلنعلىالمؤلفضبطهكذا1()

المسالة.هذهبخصوصاخرشيءياتولم38(.-37)صسبقماانظر)2(
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وغير،الراياتعليهاتنصبولاالقبور،علىأستارتوضعكانتولا

ذلك.

ضلالة،بدعةونحوهاالاشياءفهذهالاشياء،هذهعدمالمشروعةفالهيئة

بالقياسعنهاالنهيمنهيرجذفإنهوالا،البدعةعنالنهيعموميتناولها

هيونحوهوالتجصيصالرفععنالنهيفيالعلةإنأقلنا:سواء،لجليا

مأ.والتزيينالاحكاممنينافيهبماالبلىبيتهوالذيالقبرمعاملةكراهية

تعظيمه.لىإيوديقدبماالقبرتمييزكراهيةإنهاقلنا:

الاربعة.المذاهبعنلىبالاوالتعليلوردوقد

أفضل"وتسنيموشرحا:متناالحنابلةكتبمن()1""المنتهىففي

ا!..الدنيا"أهلببناءأشبهالتسطيحولانالتمار،لحديث

فإن،يجصصولايبنىلاأنحتث"و:الشافعيللامام")2("الاموقي

ا!..منهما"واحدموضعالموتوليسوالخيلاء،الزينةيشبهذلك

)ويكره:"قوله:الحنفيةكتبمن)3("المضيةلجوهرة"اوفي48[]ص

القبرلان؛بالميتيليقلاوهوالبناء،لاحكاملانهما(والخشبالآجر

السرخسي.عنالتعليلهذاتقريرحكىثما!.."البلىموضع

علىورفعهبنيانه"فأما:المالكيةمنللباجي)4(الموطأ""شرحوفي

(.التركي:تالبهوتيشرحمع-441)2/(1)

)2(/2(.)631

وهو"لنيرةلجوهرة"اوصوابه،المؤلفعندالكتابسم1ووهكذا(.1/427))3(

الحدادي.بكرلابيالقدوريلمختصرشرح

(4)/2(494).
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ا!.."فممنوع،المباهاةوجه

الاحاديثبتواترمستدلاالعلمأهلبعضعنالثانيةبالعلةالتعليلوورد

تفسيربعضهاوفي،عليهاللهغضبواشتدادمساجد،القبوراتخذمنبلعن

فيالصلاةعنبالنهيالاحاديثوصحةالقبر،علىالمسجدببناءذلك

السلفأئمةمنوغيرهعباسابنقالهمامعالقبر،لىإالصلاةوعن،المقبرة

الاية(000سواعاولاودانذرنولاءالهتكمتذرنلا>وقالوا:لىتعاقولهتفسيرفي

علىعكفواماتوافلمانوح،قومفيكانوالحونصاقومهؤلاءأن23[::]نوح

.(1)"البخاري"صحيحفي.إلخ...قبورهم

سراجا)2(.القبرعلىاتخذمنلعنالاحاديثبعضوفي

خشيةالقبرلىإالصلاةعنالنهيانالمذاهبأهلفيالعلماءوصرح

فيالكلامعندهذامنشيءنقلوسيأتي،تعظيمهلىإذلكيؤديأن

القبور.علىالمساجد

يعتبرهأمرتعظيمها،لىإالقبورتمييزيؤديأنخشيةأنيدلهذافكل

...سواغا.ولاودتذرنولا:بابالتفسير،كتاب(0294)رقم(1)

اخرجه."و]لسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبورزواراتالله"لعن:ولفظه2()

رقمو]لنسائي32(،0)رقمو]لترمذي)3236(،رقمداودبوو2(،030)رقمحمدا

طرقمنوغيرهم)9317(.رقمحبانوابن(،1)575رقمماجهبنو2(،0)43

به.عباسابنعنصالحأبيعنجحادةبنمحمدعن

عليهالمتخذين"وبزيادةتفردوقدمدل!،ضعيفهانئاممولىصالحابووفيه

بها.يتقوىشواهدلهلحديثاوباقيمناكيره،منفهي."والسرجالمساجد
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القبرأنمشاهدهولما؛ونحوهالرفعمنعفيالعلةهيهذهفتكون،الشرع

دونالجهاليعظمهونحوهوستروبناءوتجصيصبرفعغيرهعلىالمميز

علىيصحالقياسأنمع،المستنبطةمنأرجحالمنصوصةوالعلة،غيره

العلتين.كلا)1(

النتيجة:

ترابمنعليهوالزيادةشبر،فوقورفعهالقبر،تسظيحعنالنهيثبت

وحجرا،حصىمنشيئاوالا،نقصإذابالارضلتسويتهإلا،حفرتهغير

الحاجة.عنلمللعلامة

أوسع،أمالقريبةجوانبهعلىااكانسواء،عليهوالبناءتجصيصهوعن

ونحوها.لسكنىقبلهأم،لاجلهقبلهأمالقبربعداصشيوسواء

صنعماوكل،عليهوالكتابة،عنلمهالراياتونصب،بالثيابسترهوعن

شرعي.دليللهيثبتلمممالاجله

عنها:النهيثبتالاشياءهذهفكل

الادلة.منوغيره،"ضلالةبدعةكل"عمومتحتبدخولهااولا:

وإلحاقلها،بعضهامنافاةأوبها،المأمورالقبورلتسويةلمنافاتهاثانيا:

أعلم.والله.لجليابالقتاسالباقي

.""كلتا:لوجهو،كذا(1)

!!!
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القبر[علىالبناءمسألةفيالواردةوالاثار]الأحاديث

بنالحسنمات"لماتعليقا:"صحيحه")1(فيالبخاري94[]ص

فسمعت،رفعتثمسنة،قبرهعلىالقبةتهامرضربتعلي،بنالحسن

فانقلبوا".يئسوابل:اخرفاجابهفقدوا،ماوجدواهلالا:يقولصائخا

فهوكذلككانماإنقالوا:وقد،لجزمابصيغةالبخاريعلقه:أقول

شرطعلىواما،شرطهعلىإما:أي،لجملةافيلديهصحانهعلىمحمول

أنهمعليهميصدقالذينالأئمةمنفإن،جمالإهذاوفي.الاقلعلىغيره

التصحيح.فييتساهلمن"غيره"

فيالنظرمنبدفلا،غيرهيكذبهلمنأحدهميصححفقدهذاومع

)جزء3/لفطهمافيهفذكر)2(،"الباري"فتعراجعناوقدالسند،رجال

كما(""الفسطاط:بلفطاخرموضعفيجاءفقد،الخيمة:"أي(:161ص

اللهعبدبنإسماعيلبنالحسينحديثمنعشرالسادسلجزءافيرويناه

فيالدنيا،بيابنكتابوفي-.عنهالاصبهانيينرواية-المحاملي

الحسنبنالحسنماتلما:قالمقسمبنالمغيرةطريقمن"القبور")3(،

ا!.(".نحوهفذكر،سنةعليهفاقامتفسطاطا،قبرهعلىتهامرضربت

اعمىكانمقسمبنالمغيرةنإلا،السندينحالماندريولا05[]ص

ومدلساه

ط-288/)القبورعلىالمساجداتخاذمنيكرهمابابلجنائز،اكتابفي(1)

(.الميرية

()2/3(238).

.(131)له"الجان"هواتففيوهو.نقصفيهوالمطبوع،منهالمطبوعفيأجدهلم)3(



علىالمساجداتخاذمنيكرهمابابفيالقصةهذهالبخاريذكروقد

فيالمقيمانالبابلحديثالأثرهذاومناسبة""الفتج")1(:فيقالالقبور،

وقدالقبر،عندالمسجداتخاذفيلزم،هناكالصلاةعنيخلولاالفسطاط

الكراهة.فتزداد،القبلةجهةفيالقبريكون

بالقرببالميتللاستمتاعهناكالخيمةضربتإنماالمنير:ابنوقال

علىالموعظةفجاءتهم....للحسومكابرةتخييلا...و،للنفستعليلامنه،

إلخ.صنعوا...مابتقبيحالهاتفينلسان

للاجتماعالخيمةضربتإنماأنهاالظاهربأنبعضهمتعقبه:أقول

.القرانلقراءة

ماوجدوهل:الهاتفينبقولمردوديضا،ممنوعاكونهمعوهذا

فانقلبوا.يئسوابلفقدوا،

فاطمة:""الفتحفيكماوهي،الحسنزوجةعلىزرايةفيهافالقصة

الموجودينالبيتأهلوعلىبل،عنهماللهرضيعليبنلحسينابنت

كلهم.حينئذ

وجلعزباللهأعلمالبيتأهلفانتصح،لاالقصةهذهأنعنديفالذي

وفي51[]ص،القصةهذهمثللهميقعأنمنقلوبا،ثبتوعقولا،وأكمل

لخيمةاوضربلزيارتها،المكثرات:أيالقبور(")2(زؤاراتلعن":لحديثا

منلىأوالبيتوأهل،الزيارةإكثارمنأبلغسنةفيهاوالإقامةالقبر،على

(1)/3(.)238

43(.)صتخريجهسبق)2(
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ذلك.عنينزه

ذكرفيبنفسهاالقصةبل،حجةبهتقوملاهذامثلأنعلمنامعهذا،

عنالذبعليناحقارأيناولكن،الصنعذلكقيحعلىتدلالهاتفينكلام

عنهم.اللهرضيالبيتأهل

****

علىلجريدابابفيأيضا،تعليفا")1(صحيحه"فيالبخاري52[]ص

اللهرضيعثمانزمنفيشبانونحنيتنيرزيد:بنخارجة"وقالالقبر:

".يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثبالذيوثبةأشدناوان،عنه

منالصغير""التاريخفيالمصنفوصلهوقدالفتج")2(:"فيقال

.إسحاقابنطريق

حدثنااباد:إلهطبعة23()3()صالصغير"التاريخ"فيقال:أقول

بنيحيىحدثنيإسحاقابنعنأبيثنايعقوبثنامحمدبنعمرو

بنخارجةسمعت:قالالانصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد

الذيوثبةأشدناوإن،عثمانزمنشبانغلمانونحنيتنير:ثابتبنزيد

اهـ.يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثب

لانهو،لجزمابصيغةالبخارييعلقهماعلىالكلامقريبا)4(مروقد

فأقول:،سندهههناعلموقد،سندهفيالنظرعنذلكيغني

.(الميريةط-259/)(1)

()2/3(562).

الرشد(.ط-1)26رقمداالاوسطالتاريخ")3(

.(54)ص(4)
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حديثفيتقدمكماإسحاقوابن)1(،جمةترلهأرلمإسحاقابنشيخ

)2(.شيئا"حفظهفيفاننكارة،ففيهبهانفرد"ما:الذهبيقالأنهفضالة

علىتدلقرينةثمةولاالاثر،هذافيتابعهأحدانعلمولا53[]ص-1

نكارة.الاثرففي،تفردهبهاينجبر،حفظه

ذإشذوذ،الشبرفوقالقبررفعمنهيفهمبأنهالقولعلىبل2-

العصر.ذلكفيترفعتكنلمالقبورانالمشهورالمعروف

والهعليهاللهصلىالنبيأنورد،مظعونبنعثمانقبرنفسبل3-

أنهيدلذلكنوأسلفنا")3(،اخيقبربهاعلم":وقالحجرا،[]وضعوسلم

.الأرضوجهعنيرفعلم

يتواثبونالصحابةأولادمنالشبابيخرجأنجدافيبعدذلكومع-4

شدهمإلاالقبريجاوزلاإنهبحيث،السابقينأفاضلمنرجلقبرعلى

اللهرسولأبناءقبورمنبجوارهأنمعالقبر،علىوثبتهتقعوغالبهم،وثبة

.وغيره،إبراهيمقبروسلموالهعليهاللهصلى

بأسايرونلا-خارجةومنهم-والتابعينالصحابةبعضكانقد،نعم

أبناءكانوقد،التوثبمنلجلوساأينولكنالقبور،علىلجلوسبا

مثلولاسيما،الشرعيةبالادابالتمسكبغايةعنهماللهرضيالصحابة

زيد.بنخارجة

"التقات"فيحبانوابن284(،)8/:الكبير""التاريخفيالبخاريلهترجم(1)

/7(30.)6

593(./4)":"الميزان)2(

23-24(.)صتخريجهسبق)3(

48



ابنقال:خارجةترجمةفي(1)"التهذيبتهذيب"وفي54[]ص-5

ماتحد:ووغيرالمدينيابنوقال)99(.سنةمات:عليبنوعمرونمير

اهـ.مائةسنة

مائة.سنةماتأنهترىكمافاكثر

الرواياتأكثرعليهالذي"الصحيح")2(:"تاريخهفيعساكرابنوقال

ا!.."مائةسنةتوفيأنه

يتر:وقال...مدنيخارجة:العجليوقال":لفظهماذلكقبلوذكر

السنةوهذه)3(،تهورتمنهافرغتفلما،درجةسبعينبنيتكانيالمنامفي

اهـفيها"فماتأكملتها.قدسنةسبعونلي

عنروايتهمن)4("الطبقات"فيسعدابنالقصةهذهذكروقد:أقول

سنةمولدهكانهذاصحفان)5(،خلكانابنعنهونقلها،بسندهالواقدي

سابعقتلعثمانلان؛سنينخمسنحوعثمانقتليومسنهفيكون03(.)

.عثمانزمنالشبانمنيكونفكيف)35(،سنةالحجةذي

!!!

)1(.)3/59(

)2(.)15/593-693(

"."تدهورتالمصادر:بعضوقيلتاريخ،1و31(ص)المسودةوقيهناكذا)3(

(.الخانجيط-582)7/(4)

2(.23)2/:"!الوفياتفي5()
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عنه)1(اللهرضيعليحديث55[]ص

وكيع(:921-281ص/1)جزء)2(""مسندهفيأحمدالامامقال

قال:قالالهياجأبيعنوائلأبيعنحبيبعنسفيانعنالرحمنوعبد

:-الهياجلابيقالعنهاللهرضيعلباإن:الرحمنعبدوقال-عليلي

تدعلاأن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلى"أبعثك

".طمستهإلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبرا

بنوخلادالرحمنعبدمنهم:جماعةسفيانعنرواهالحديث:أقول

كثير.بنمحمدويوسفبنومحمدووكيعوالقطانيحتى

ومتنا.سنداخلاففيهوو!ح

ئلوأبيروايةمنالحديثجعلاوخلاداالرحمنعبدفانالسند؛أما

علي.عنالهياجأبيروايةمنالباقونوجعلهعلي،عن

تفصيله.فيأتي؟المتنوأما

وخلاد:الرحمنعبدرواية*

والامام)3(،الترمذيعندبشاربنمحمدعنهفرواه؛الرحمنعبدأما

فيلحاكمارواهاحمدالامامطريقومن،تقدمكما""مسندهفيأحمد

.(4)"المستدرك"

لحديثلمصنفيعقدلملكن".عائشةحديثبعد"يؤخر:فوقهلمولفكتب)1(

مستقلا.مبحثاععهااللهرضيعائشة

.(01)64رقم)2(

.(01)94رقم)3(

)4(/1(.)936
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فيالحاكمعندالقرشينجدةبنمعاذعنهفرواهخلاد؛وأما

أيضا.""المستدرك

:الهياجلابيقالعلياأن:وائلأبيعنبشار...بنمحمدولفظ

تدعلاأن56[:ص1وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعليهبعثنيماعلى"أبعثلش

".طمستهإلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبرا

صلى(الله)رسولعليهبعثنيماعلى"قالوا:نهمإلا،الباقونوهكذا

".وسلموالهعليهالله

(.)هياجبيأعن"المستدرك"فيو

بيأعندالقواريري()أظنهاللهعبيدأيضاالرحمنعبدعنرواهوقد

لابيقالعلياأنثابتأبيبنحبيب"عن:فيهولكنمسنده")1(،"فييعلى

".الهياج

النسخةلان؛النساخإسقاطمنوأظنهئل"،وبيا"عنيذكرلمهكذا

حمد.أالامامكحديثلحديثاوباقي)2(،مصححةغيرخطية

الاخرين:رواية*

مسلمذكر)3(،مسلمعندالباهليخلادبنبكرأبوعنهرواه:القطان-

.)338(رقم(1)

فلعله،النسختينمنسقط"وائلبياعن9ذكرانيعلىأبيمسندمحققذكروهكذا)2(

المصنفكلاموسياتي.لحفظاضعيففإنه،المسعودياخطاءمناو.قديمسقط

ذلك.في

667(.)969()2/رقم)3(
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قال:قالالهياجأبيعنوائلأبيعن...حبيبعن...وفيها:،وكيعرواية

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك"ألا:عليلي

".سويتهإلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالاتدعلاأن56[:]ص

صورة"ولا:وقالالإسنادبهذاحبيبأخبرني...القطانروايةذكرثم

طمستها".إلا

سويته،إلامشرفاقبراتدعلاأن...أبعثك"ألا:القطانلفظأنهذافدل

طمستها".لاإصورةولا

أبيبنبكروابو،يحيىبنيحيىمنهم،جماعةعنهرواه:وكيع-

أحمد.والإمام،الاصبهانيسعيدبنمحمدو،حرببنوزهير،شيبة

لفظه.مروقد،""صحيحهفيمسلم:الاولينالثلاثةفعن

العزيز،عبدبنعلي:الرابعوعن،قتيبةبنإسماعيلأيضا:الثانيوعن

،بنحوه:قالبل،باللفظيصرحولم"،"المستدركفيالحاكمعندكلاهما

وخلاد.الرحمنعبدلفظبنحو:أي

عندالثلاثةكلفظولفظه،"مسنده"فييعلىأبوأيضا:الثالثعنوروى

منتحريفالنسخةوقي،"أدعلا"أن:وقالألا""أسقطأنهإلا،مسلم

.النساخ

وأفرده،مرةالرحمنبعبدوكيعاقرن""مسندهففيأحمدالاماموأما

الاولى.مرتوقدالقبر،ذكرالاولىفيوقدمفيهما،"لا"أسقط)1(أخرى

)741(.رقم)1(
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البيهقيعندالسلمييوسفبنأحمدعنهرواه:يوسفبنمحمد-

بنعليليقال:قالالأسديالهياجأبيعن"...:ولفظه")1(،"السننفي

عليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك:عنهاللهرضيطالبأبي

".طمستهإلابيتفيتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبراتتركلا:وسلمواله

بدل"تترك":وقالالقبر،ذكروقدم"،بيتفي"وزادلا""فاسقط

."تدع"

لهياجابيأعن...:ولفظهداود)2(أبوعنهرواهكثير:بنمحمد-

سويته،إلامشرفاقبراأدعلاأن...علىابعثك:قالعليبعثني:قالالاسدي

".طمستهإلاتمثالاولا

الفعلوجعلالقبر،ذكروقدم"الا("،سقطو،"علي"بعثنيفزاد

للمتكلم.

:الاختلاففيااكم57[ص1

عدمفيالاشتراكمعاختلافوقعإذاأنهالمقرر:الثابتالاصل

يمكنلموإن،صحيحفالكللجمعاأمكنفإن،الجمعلىإيفزعالضعف

ثبتوإلا،الصحيحهوفالارجح،أمكنفإن،الترجيحلىإالتجئ

.لاضطرابا

الاصل.بهذاالحديثهذافيالاختلاففلنعتبر

.)4/3()1(

)3218(.رقم)2(
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السند:فيالاختلاف*

وجهين:بأحدلجمعايمكن

الرحمنعبدروايةلاحتمالمعه،ومنالقطانيةلرولحكمبا:الاول

.الرواةبعضمنالتدليسوخلاد

الروايتين.(1كلا)بتصحيح:نيالثا

عدللماوإلا،الاولالوجهلىإمالاللهرحمهمسلميكونأنويشبه

وعلو،الرحمنعبدكجلالةالفوائد:منفيهامامعالرحمنعبدروايةعن

لحكمباأعني،الترجيجلىإماليكوننويبعد،بالائمةوتسلسلها،طريقه

إذاإلاالترجيحلىإيصارلاأنهعالمفانهبالخطا،الرحمنعبدطريقعلى

لجمع.ايمكنلم

أبي"عنفيهاالتييةالروالقطانباختيارللتدليسيستأنسوقد

شيوخبعضتدليسوعنبل،سفيانتدليسعنيتحرزلقطانو،"الهياج

77(.)ص)2("المغيث"فتجانظر،شيوخه

بل،بالتدليسيوصفلموائلأبالانهنا،للتدليسوجهلاأنهوعندي

البحثصورةهوكماشيخهشيخباسقاطهنادلسلووحبيبا،بعدمهوصف

فيحمل،التدليسبمطلقوصفوانمابه،يوصفولم،التسويةتدليسلكان

شيوخه.عنالتدليسأعني،أنواعهأخفعلى

"كلتا".:والوجه،الاصلفيكذا(1)

()2(1/91.)2
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التدليس،بمطلقوصفمنفيهالذيالسندلىإيعمدونتراهمولهذا

وأشيخهكانوان،بالصحةلهفيحكمون،شيخهعنبالتحديثصرحولكنه

التصريحمنفلابد،بالتسويةيوصفنإلا،بالسماعيصرحلمشيخهشيخ

السند.آخرلىإمنهبالسماع

يخلولاإذ،التدليسمطلقمنشنعواقيحالتسويةتدليسأنووجهه

التدليس.بمطلقوصفوان،منهالثقةسلامةفالظاهر،الكذبعن

التسوية.تدليسفيالفنكتبانظر

"فتحفيولكن،التسويةيدلسكانإنه:قيلفقد:سفيانأما

ابنحبيبعنالثوريلسفيانيعرفلا:البخاريقال77()ص1((")المغيث

منكثيرعنولامنصور،عنولا،كهيلبنسلمةعنولا،ثابتأبي

اهـ!تدليسهقلما،تدليسمشايخه

ولكنه:البخاريلقالوإلا،التسويةتدليسيتناولهذاوظاهر58[]ص

اللهشاءإنأثبتسفيانأنمع.ذلكنحوأو،حبيبعنرواهفيمايسويكان

اشدذلكفانعنه،التدليسعنتنزهقدشيخعنه1روفيمايسويانمن

التدليسعنبتنزههالعلملان؛التدليسعنالتنزهعدممعالتسويةمنغررا

عنه.هروفيمايسولمبأنهالظنعلىيحمل،شيخهعن

في"ألا"سقوطوهو،التدليسعلىلحملامناخرمانعاههناأنعلى

يدلوهذاغالبا،الاخرينروايةفيوثبوتهاأصلا،وخلادالرحمنعبدرواية

الاصل.منروايتانأنهما

نفسه.لمصدرا(1)
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شرطعلىوخلادالرحمنعبدروايةبصحةحكمالحاكمأنويؤيده

الذهبي.قرهو،يأتيكما،الشيخين

أولىالمحضلجمعوا،الترجيحمننوعالتدليسعلىفالحملوأيضا

منه.

معا،الروايتينتصحيحوهو،الثانيالوجهينتهضذكرناماوبمجموع

الله.شاءإن

روايةذكرفإنه،""المستدركفيالحاكممعابصحتهماحكمقد:فأقول

ولمالشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:قالثموخلاد،الرحمنعبد

أبيعنوائلأبيعن:مرةقالفإنه،الثوريعنفيهلخلافوأظنه،يخرجاه

ا!.."عنهاللهرضيعليعنوائلأبيسماعصحوقد،الهياج

علي،منمرةالحديثسمعوائلأباأن:وتوجيهه،وكيعروايةذكرثم

حبيب،وتبعه،أخرىوبهذا،تارةبهذايحدثفكان،الهثاجأبيمن:ومرة

.سفيانفتبعه

"ألا"،سقوطفيهااطردوخلادالرحمنعبدروايةأنعلمتوفد

رضيعلياانهذا:منفيظهرثبوتها،الآخرينروايةفيالاصلأنوسياتي

يعزمولمإلخ."..ابعمك"ألا:بقولهالبعثالهياجأبيعلىعرضعنهالله

اللهرضيعليعنداجتماعهمااتفقثم،فأخبرهوائلأبافلقيفخرج،عليه

إلخ....""أبعثك:الهياجلأبيفقال،البعثعلىفعزمعنه،

"عن:وفيه،الرحمنعبدعناللهعبيدعن"يعلىأبي"مسندفيماأما

فإنجزما،النساخخطأمنفهو،تقدمكما."عليا.أنثابتأبيبنحبيب
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بي"فرأىمنهنسخالذيالكتابفينظرثم"ثابت"أبيكتبإذاالكاتب

غيرالخطيةوالنسخة95[]صالكنيتينلاشتباهكتبهاقدأنهظن"وائل

)1(.مصححة

المتن:فيالاختلاف*

فلا،المعنىيغيرخلاففيهايقعفلموخلادالرحمنعبدروايةأما

فيالواقعالخلافيضرهافلا،مستقلةروايةأنهاترجحوقدعليها،كلام

.الاخرىالرواية

كالتقديم،المعنىيغيرلامافمنه؛الاخرىالروايةفيالخلافماو

الضمائروجعل)2(،"تتركب""و"تدع،"ب"صورة"تمثال"وإبدالوالتأخير،

شائعةوكانت،بالمعنىالروايةمنفهذا،وغيرهللمتكلمللمخاطبالتي

تضر.فلا،بينهم

مع"ألا"ثبوتفيالاختلافوهو،للمعنىتغييرعنيخلولاماومنه

".بيتفي")4(يوسفابنوزيادة،"علي"بعثنيكثير)3(ابنزيادة

زيادةولاسيما،جزمسقوطهاومععرض،الا""ثبوتمعالكلامفان

بقيةإطلاقينافيقيد،بيت"في"يوسفابنقولوكذلكعلي"،"بعثني

.الروايات

.(58)صوسياتي(15)صسبقماانظر(1)

"."بترك:الاصلفيرسمها2()

تقدمت.وقدداود،أبيروايةفي)3(

ايضا.وتقدمت،البيهقييةروفي(4)
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كأنولكن"ألا"ثبوتالروايةهذهفيالاصلبأن،لجمعبا:لجوابوا

مع،المرفوعمعنىيغيرلاإسقاطهاأنعلىبناءمرةأسقطهااللهرحمهسفيان

يةبالرولجزماصحةبعديضر،لاالجزمعلىإسقاطهابعدالكلامدلالةأن

لجمعافيفائدةلاثباتهاأنتنبهلانهاو،الاصلعلىمرةثبتهاو.الاخرى

هذا،بعضهمفروى،والاسقاطالاثباتأصحابهمنهفسمع،الروايتينبين

الامرين.وكيعوروىهذا،وبعضهم

:قال"يعلىابي"مسندقيمايرده،سفيانلىإ"ألا"إسقاطنسبةلكن

)1(ثابتأبيبنحبيبعنالمسعوديأناهارونبنيزيدنااللهعبد"حدثنا

اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثاب)كذا(علياقال:قالالهياجأبيعن

طمحتهإلاتمثالاولا،سويتهإلاقبراتدعلا:وسلموالهعليهاللهصلى

)كذا(".

منانهويظهر"وائلابي"عن:فيهليسالنسخةفيهكذا06[]ص

مر)2(.كما،النساخإسقاط

فيهوليسصحيحةنسخةفيوجدإذالكنبها،يوثقلاالنسخةوهذه

فسمع،أخرىوأثبت،مرةأسقط،حبيبمنجاءالاسقاطأنفالظاهر"ألا"،

أخرىوهذامرة،بهذافحدث،الامرينسفيانوسمع،الإسقاطالمسعودي

مر.كما

سمعأنهوذلك،عندهفمنعلي""بعثنيكثيربنمحمدزيادةفأما

.)7(رمزبعدها(1)

.(15،75)ص(2)
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للمعنىإيضاحنهاظاناالكلمةهذهفزاد،لجزماففهم"الا"بإسقاطالرواية

)1(.الضبطجهةمنظنهو،معينابنغمزهكثيربنمحمدأنمعله،تغييرلا

لماقيداالثقةزيادةفيالخلاففعلى"بيت"فييوسفابنزيادةماو

9(.0)ص")2(المغيث"فتحانظر،غيرهأطلقه

لههذا:يوسفبنمحمدفيعديابنقولطرجها،يقويومما

)3(.الثوريعنإفرادات

تنبيه:

ثبتإنصحيحالمسعوديعنيزيدعناللهعبيدعنيعلىأبيحديث

يثبتلموانبل،المظنونهوكما،وائلأبيعنوصلهصحيحةنسخةفي

أباأدركحبيبالعلدريولا،السافطهووائلأباأنسفيانبروايةعلمفقد

فلينظر.،الهياج

عنهيزيدسماعلانيضر؛فلاوخلطاختلطالمسعوديأنثبتمافاما

394(.)ص)4("المغيث"فتحانظرذلك،قبلكان

اخر:تنبيه

:فقال")5(المهرة"إتحافكتابهفيالحديثهذااللهرحمهالحافظذكر

34(.4)343،رقمالجنيدابنروايةفيكما(1)

)2((1/0-251.)25

232(.)6/إ:"الكامل)3(

282(.)ص:"النيرات"الكواكبوانظر388(./4)(4)

.(49141)رقم(5)
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ألا:عليليقال:حديثعلي،عنالهياجأبوالاسديحيانبنحصين

تدعلاأن:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك

أبي"عنفيهاالتيأعني،الثانيةالحاكمروايةذكرثم...طمستهإلاتمثالا

لى،الاولحاكماروايةذكرثم."بهعنهوائلبيأعن":قالأنلىإ"الهياج

شرطهما"،على"صحيحوقال:قالثم،الرحمنوعبدخلادروايةأعني

....أظنهما:وقال

يةروذكرثم.بسندهشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلمأخرجهقد:قلت

وسيأتي.محمد،بنيونسعنأحمد

أبيبنحبيبعنسفيانعنالرحمنوعبدوكيعوعن:قالثم61[]ص

اهـ.بهالهياجأبيعنوائلأبيعنثابت

الواقع:لخلافموهمةمواضعثلاثةعبارتهوفي

الثانية:الحاكمروايةوسوقه،لحديثالفظأكثرذكربعدقوله[:]الأول

".بهعنهوائلأبيعن"

تقدمالذيباللفظوأنه،الحديثبلفظصرحلحاكماأنيوهمهذا

يأ"بنحوهلحديثا"فذكر:لحاكماقالفإنما،كذلكالامروليس،أكثره

الاولى.الروايةفيالمذكوروخلادالرحمنعبدلفظبنحو

عندثبتالذياللفطيدرىفلا،وكيععنالرواةألفاظاختلفتوقد

بأنهوحكم،الحافطبهصدرالذيمسلمكلفظأهو،بهيصرحولمالحاكم

لا؟.أمهو،

الحاكم،عندوكيععنالراويينأحدشيبةأبيبنبكرأباإن:قيلفان
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.الاتفاقوالظاهر،مسلملفطرواةأحدهو

فلاحالكلوعلىالاصبهاني،وهوالاخربالراوينصنعفما:قلت

محة.مسامنيخلوالمقام

"..شرطهما.على"صحيح:الحاكمعبارةذكربعدأنه:الثانيالموضع

".بسندهشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلمأخرجهقد:"قلت:قال.إلخ

منلحديثايعني"يخرجاه"ولم:الحاكمقولأنفيصريحوهذا

لحافظ:اقالوإنما،بسندهأخرجهقدمسلمابأنتعقبهلىإفاحتيج،أصله

غيرهوعن،عنهأخرجهمسلماأنمع.إلخ.".بكر.أبيعنمسلمأخرجه"قد

أيضاهبكربيأطريقمنرواهلحاكمالان؛مقرونين

لحكمايتموبهذا،الحاكمذكرهالذيالسندبنفس:أي""بسنده:وقوله

بالوهم.الحاكمعلى

لى،الاوالروايةعقبالعبارةتلكوردإنمالحاكماأنعلمتوقد

وكذاإليها،متوخه"لحديثاداهذا:فقولهوخلاد،الرحمنعبدروايةأعني

فياصطلاحهفيالمطردوهوظاهر،هوكما"يخرجاه"ولم:قوله

آخرفيقولههذامنصرحو.عليهيتكلمثمالحديثيذكر"،المستدرك"

".عليمنوائلبيأسماعصح"وقد:العبارة

الرحمنعبدحديثفإن،صحيحالحاكمحكمأنيعلموبهذا

متنه.ولابل،بسندهالشيخينمنأحديخرجهلم(وخلاد)1

...الر!نوعبدوكيععنأحمدروايةذكرفيقوله:الثالثلموضعا

سهو."خالد":الاصل(1)
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أبي"عنبعدقالحيثأحمدالاماملفظعلمتوقد،بهالهياجأبيعن

هيالاولى62[]صالعبارةأنفدلإلخ،."..الرحمنعبد"وقال:"الهياج

خطية،بنسخةأحمدالامامحديثقابلناوقد،يخفىلاكما،فقطوكيععبارة

ذلك.فيصريحةطريقهمنالحاكمروايةأنمع،بالمطبوعةنكتفولم

:رجوع

ومتنا،سندامضطربالحديثأن)1(:الجهالبعضزعمهمااندفعقد

وقد،الترجيحولاالجمعيمكنلاأن:أي،التقاومالاضطرابشرطفان

لله.لحمدواتقرير،أحسنوقررناه،لحاكمالهأشاركماههنالجمعاأمكن

قيسبنتفاطمةحديثيبينبهجمعوامماقربوأولىلجمعاوهذا

مرفوعا:

")2(،الزكاةسوىلحقاالمالفي"إن-1

")3(.الزكاةسوىحقالمالفي"ليس2-

لحقوا،اللفظينسمعتبأنهايجمعقالوا:بأنالاضطرابفدفعو

الواجب.نيوالثا،المستحبالاول

فتاوىعلىالرد"رسالتهفيالرافضيالكاظميالدينصدرحسنلىإالمؤلفيشير(1)

والسند!المتنمضطربلحديثاأنزعمحيث73()ص"الوهابية

84(./4):لبيهقي1و(،521)2/:والدارقطعي66(0)965.رقمالترمذيأخرجه2()

يضعف،الأعورميمونحمزهوابو،بذاكليسإسنادهحديث"هذا:الترمذيقال

".اصحوهذا،قولهلحديثاهذاالشعبيعنسالمبنواسماعيلبيانوروى

.()9178رقمماجهابناخرجه)3(
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منه.يضحكبماالاضطرابتقريرفيخبطلجاهلاذلكأنوالغريب

روايةفيكما"،الهياجلابيقالعلياأنوائلبيأعن"يذكر"فتارة:قال

ورواية(،)كثيربنمحمدعنداودبيأورواية(،()1)وكيععنأحمد

ليقال:قالأنهالهياجأبي"عنيذكروتارةبشار،بنمحمدعنالترمذي

".وكيععنمسلمورواية(،)الرحمنعبدعنحمدأروايةفيكما،علي"

.قدمناهبماخبطهويعرف

الكنىبابنظرأنهوذلك،القاصوائلأباالحديثسندفيأنوزعم

اباأنيدرولم،القاصهوواحداإلاوائلبايجدفلم)2(،""الميزانفي

بنشقيقوهو،""الميزانبراذين)3(منليسالحديثسندفيالذيوائل

عنروى،مخضرم،التابعينسادةحد،الكوفيوائلأبو،الاسديسلمة

وطائفة.جبلبنومعاذوعليوعثمانوعمربكربيأ

عنهروىولا،عليعنيرولمالقاصأنلىإالجاهلذلكيتنبهولم

مسلم.لهخرجولا،حبيب

منشيءبأيديناوليس،مدلسوهو،حبيبعنعنةالحديثفينعم،

فيوليس،بالتحديثتصريحهمنهاشيءفينجدلعلناالمستخرجات

الحديث.هذافيعوانةأبيعنشيء"المهرةإتحاف"

يكتبانارادإنإلامنها،مقصودهماندريولا،الاقواسهذهالمؤلفكتبهكذا(1)

سبقت.وقد،الكتبمنمواضعها

()2/6(.)258

"."الميزانفيالمذكورينالضعفاءجملةمنليسيعني.البغلوهوبرذون،جمع)3(
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الوهن:هذابهاينجبرمورعدةههنالكن

فلا،الهدمفيأصلوهو،الصحيحفيالحديثن:والثانيالاول

مر.كما،القطانرواهوممن،فضالةلحديثمتابعةإنه:يقال

فيماعلىالكلامفي77()ص")1(المغيث"فتحفيوقال

النوويوتبعه-الصلاحابنقال":المدلسينعنعنةمن""الصحيحين

فيكانإذا،أخرىجهةمنفيهعندهمالسماعثبوتعلىمحمول-:وغيره

لمولو:يعنيبمصنفيهما.للظنتحسينا،المتابعاتلاالاصولأحاديث

فيالتوقفلىإالعيددقيقابنوأشار63[]ص...ذلكعلىنحننقف

...ذلك

أكثر":المعلى"القدحفيالحلبيالقطبقولكلههذامنحسنو

إما:يعني،السماعمنزلةمنزلة"الصحيحين"فيالتيالمعنعناتأنالعلماء

ثقة،عنإلايدلسلاالمعنعنلكونأو،بالتصريحاخروجهمنلمجيئها

سماعالمحققينالنقادبعضجهةمنلوقوعهاأو،شيوخهبعضعنأو

بالنسبةفقطإسحاقوأبو...الخلافهذامناستثنىولذالها،المعنعن

"ا!.عنهالقطانلحديثبالنسبةوالثوري..،.عنهزهيرعنالقطانلحديث

أنهعرفمنعنعنةيصححلاالصحيحصاحبأن:عنديوالذي-1

لانه؛فيهالمصرحالسنديثبتلموإنما،السماعبثبوتالوثوقبعدإلايدلس

ذلك.نحوأو،نازل

فيالمعلى"القدح735(:)تالحلبيالقطبكتاباسموتمام2(.1/182-91)(1)

:وقال192(/1):المنير""البدرفيالملقنابنذكره".المحلىأحاديثعلىالرد

".فوائدهكشروماجيد،جزءفي"
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توثيقه.علىيوافقلامنفيهاطريقمنالسماععندهيثبت:قدقيلفان

منلديهثبتقدأنهالظنعلىالغالببلالظاهر،خلافهذا:قلت

لابرزها.والاتصحيحها،علىمتفقطريق

الثقةمثلثقة،عنإلايدلسلاأنه:عيينةبنسفيانفيقالوهمانظير

يكونأنخشيةشيء،النفسفييزاللاكلههذامعولكن،بهصرحالذي

جرحعليهخفيأو،يدلسالمعنعنذلككونالصحيحصاحبعلىخفي

نحوأو،بالتحديثالتصريحفيهالديهثبتالتيالطريقرجالبعضفي

ذلك.

الظنيكونالصحيحفيالمدلسعنعنةكانتإذاحالكلعلىأنهإلا

الصحيح.غيرفيكانتلومماأقوىالسماعبثبوت

هذايتناوللافهو،القطانشأنفي"الفتح"عننقلناهماوأما2-]64[

فيسماعهلهيثبتولم،مدلسعنعنهماروايةعدمالتزمإنمالانه؛الحديث

عنرواهوقيما،إسحاقأبووالمدلس،إسحاقبيأعنزهيرعنروايته

حبيب،عنسفيانعنروايتهمنالبابوحديث،سفيانوالمدلس،سفيان

حبيب.والمدلس

تدليس،منرائحةفيهمامنهيقعأنعنالتحرزالقطانعنثبتقدلكن

سفيانسماعصحماإلاسفيانشيخهعنيرويلاأناحتياطههنابماوثبت

أبيسماعصحماإلاإسحاقبيأعنزهيرشيخهعنيرويلانوله،

ظنفيقوى،لجملةافيالرجلاحتياطعلىيدلماهذافيفكانله،إسحاق

حبيب.عنسفيانعنرواهفيماالسماع
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يةالروصحةقرووخلاد،الرحمنعبدرو]يةالحاكمصححقد3-

التدليس.احتماليدفعمالديهماثبتفلعله،الذهبيوتبعه،الاخرى

وا،توثيقهعلىمتفقثقةعنإلايدلسلاثقةفهوحبيبدلسإن-4

الاقل.علىعندهثقة

أنبأنايزيد(:541ص/1)جزء(1)""مسندهفيحمدأالامام-5

اللهرضيعلياأنالمعتمر،بن)2(حنشعنأشوعابنعنسواربنأشعث

عليهاللهصلىاللهرسولبعثنيلما"أبعثك:فقالشرطةصاحببعثعنه

".وضعتهإلاتمثالاولا،سويتهإلاقبراتدعلا:وسلمواله

بناللهعبيدحدثني15(:0ص)جزء1/المسند")3("زوائدفياللهعبد

ونحو،بسندهفذكره..الاشعبثناإبراهيمبنالسكنثناالقواريريعمر

متنه.

ومتنه.سندهبمثل)4(""مسندهفييعلىابو

اللهعبدبنالغفارعبدحدثناأيضا:)5(""مسندهفييعلىأبو6[]صه

متنه.ونحو،بسندهفذكره،أشعثعنمسهربنعليحدثنا

يخطئ.صدوقأنهحاصله،كلامأشعثفي:أقول

)9123(.رقم)1(

المعتمر.وابوالمعتمرابنلانه،صحيحوكلاهما""أبي!:"المسنلمفي2()

.(1284)رقم)3(

)955(.رقم4()

5(.)30رقم)5(
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الأحايينفييغلطإنمامنكرا،متنالاشعثأجدلم1(:عدي)ابنوقال

)2(.""ميزانا!..ويخالفالاسانيد،في

متابعة.""صحيحهفيمسلملهأخرجوقد

الجوزجانيغمزه،""الصحيحينرجالمن،فثقةاشوعابنماو

الكوفيين.علىمتشددنيلجوزجاوا،بالتشيع

تغلببنابانترجمةفي)3("التهذيب"تهذيبفيالحافظقال

".الكوفيينعلىبحطهعبرةلاني"الجوزجا:الربعي

به".يحتجوناراهملا،"صالح:حاتمأبووقالداود،أبووثقهوحنش

الاعتبار.عنيسقطهلابماغيرهماولينه

للاعتبار.صالحإنهالسند:هذافييقالمافاقل

ابيعنعتيبةبنالحكمعنطرقمن"المسند")4(فيأحمدالإمام6-

عليهاللهصلىاللهرسولبعثقصةذكر،عنهاللهرضيعليعناله!ليمحمد

و]لهعليهاللهصلىاللهرسول"ان:الرواياببعضفيولفظه،لهوسلمواكه

:فقال،صنمكليلطخنوقبر،كليسويانالانصار:منرجلابعثوسلم

."..فارسلني:قال،قوميبيوتأدخلأنأكرهنيإ،اللهرسوليا

.37(1/4):"الكامل"(1)

(2)(1/562).

)3((1/39).

.(711)6رقم(4)
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،جنازةفيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولكان:قال)1(أخرىوفي

الاقبراولا،كسرهالاوتنابهاياعفلا،لمدينةالىاينطلقايكم":فقال

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقالثم("..لطخها.إلاصورةولا،سواه

عليهاللهصلىمحمدعلىانزلبماكفرفقدهذامنشيءلصنعةعادمن"

".وسلمواله

ولم،عتيبةبنالحكمإلاعنهيرولم،مجهولالهذليمحمدأبو:أقول

عنهوروى،عنهاللهرضيعليعنروى،تابعيلكنه،يجرحولميوثق

ابنمذهبعلىثقةفهو،عتيبةبنالحكم:الجليلالثبتالعلمالتابعي

لجمهور.اعندللاعتباروصالح،حبان

إذا،لغيرهلحسنادرجةيبلغأنصالحالسندينهذينمنواحدفكل

2(.4)ص)2("المغيث"فتحانظراعتضد.

منالمسند")3(،"زوائدفيأحمدبناللهعبدالحديثهذاروىقد7-

أبيه.عن)4(،الهياجابيبنجريرعنخباببنيونسطريق

كفاية.مروفيما

اللهصلىالنبيبنتيقتل:مرةقال،عثمانفييطعنكان،شيعييونس

!يقولمايدرفلم؟الثانيةزوجهفلم،الأولىقتل:لهفقيل،وسلموالهعليه

)657(.رقم)1(

)2(/1(.)75

)683(.رقم"المسند"فيومضى)988(،رقم)3(

بن"جريرالمسند:فيكماوصوابهخطا،"!الهياجابيبن"جريرالاصلفيكذا)4(

".حيان
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لحديثاوينتهض،التدليساحتماليندفعالوجوههذهوبمجموع

أعلم.لىتعاوالله.يخفىلاكما،للحجية

نأجابر:وروى:حبيبابنقال(:الموطأ")1"شرحفيالباجي67[]ص

مروعليها،يبنىأوالقبور،ترفعأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بنعمر-والتسويةلهدمايعني-وفعله.بالارضوتسويتهابهدمها،

اهـ.لخطابا

)ابن.القبور"بتسويةيأمركانأنه:عثمانعن)2(:"العمال"كنزفي

جرير(.

استئناسا.هذينذكرت:أقول

)1(.)2/494(

)27942(.رقم)2(

!!!
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جابر[]حديث

ابنثناحجاجثنا933(:ص)جزء3/مسند")1("احمدالامام68[]ص

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريج

وايجصص،والقبر،علىالرجليقعداننهىوسلموالهعليهاللهصلى

".عليهيبنى

:الحجاجعنأحمدالامامتابع

"صحيحه"،فيعوانةبيوعند)2(،النسائيعندسعيدبنيوسف-1

")4(.المهرة"إتحاففيكما)3(،حبانابنوعند

)5(.البيهقيعندالصغانيإسحاقبنمحمدو2-

")6(."الصحيحفيمسلمعنداللهعبدبنوهارون3-

عوانة.أبيعندالعلاءبنوهلال-4

منهم:،جماعةجريجابنعنحجاجاوتابع

2(،59ص)جزء3/)7("مسند"أحمدالامامعنهرواه،الرزاقعبد-1

)14647(.رقم)1(

)2802(.رقم)2(

)3165(.رقم)3(

)0034(.رقم)4(

.)4/4()5(

)079(.رقم)6(

)14148(.رقم)7(
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.(1")سننه"فيداودأبورواهالاماموعن

(")2(."الصحيحفيمسلمعندرافعبنومحمد2-

عوانة.أبيعند.)3(3-..

4(،)"المستدرك"فيمنصوربنسعيدعنهروى،معاويةأبوومنهم

)5(.حبانابنعندإبراهيمبنواسحاق

معاني"شرحفيالطحاويعنداسدعنهروىخازمبنمحمدومنهم

)6(.الاثار"

عمروأبوالاسودبنالرحمنعبدعنهروى،ربيعةبنمحمدومنهم

ابيعند)كذا(إسكاببنومحمد)7(،""سننهفيالترمذيعند،البصري

عوانة.

عنه:روى،غياببنحفصومنهم

")8("الصحيحفيمسلمعند،شيبةأبيبنبكرأبو-1

)3225(.رقم)1(

)079(.رقم)2(

المؤلف.تركهكذا)3(

()4(1/0.)37

31(.64)رقم)5(

لحاكم.اروايةفيالمتقدممعاويةابوهوخازمبنمحمدو5(.1/51))6(

.(01)52رقم)7(

79(.0)رقم)8(
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)1(.حبانابنعند،شيبةأبيبنعثمان2-

")2(.المستدرك"في،القرشيمسلمبنجنادةبنوسلم3-

)3(.الاثار"نيمعا"شرحفيومسدد،-4

لمأحمد،حديثعناختلافبعضالحديثوألفاظيةالروصيغوفي

بحث.بهيتعلقلالانهذلك؛نبين

قالاشيبةأبيبنوعثمانمسددحدثنا(")4(:سننه"فيداودأبو96[ص1

الزبيرأبيوعن،موسىبنسليمانعنجريجابنعنغياثبنحفصثنا

(.المتقدم)أيالحديثبهذاجابر،عن

"أو:موسىبنسليمانوزاد،"عليهيزاد"أو:عثمانوقالداود:أبوقال

".عليهيزاد"أو:حديثهفيمسدديذكرولم"،عليهيكتب

".وإن"حرفمسددحديثمنعليوخفيداود:أبوقال

بسنده)5(""السننفيالبيهقيورواهداود،بيأعنعوانةأبورواه:أقول

.عثمانروايةفذكر،عثمانعنداودبيألىإ

إلا،ومتنهبسندهحفصعنإسحاقبنهارونعن)6(النسائيرواهوقد

)3163(.رقم)1(

)2(/1(.)037

)3(.)1/516(

)3226(.رقم)4(

.)4/4()5(

)2702(.رقم)6(
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وأخر.وقدمالقعود،يذكرلمأنه

القبر.علىالزيادةعنالنهيطرقهبعضفيجابرحديثفي]سيأتي

ساءوحفص،غياثبنحفصروايةفيإلاتردلمبانهاويعترض

كتابه،فيكانبماإلاحديثهمنيحتجلاأنهوصرحوااستقضي،مابعدحفظه

الزيادةهذهوليست،سيأتيكماجماعةجريجابنعنالحديثروىوقد

روايةفيالزيادةهذهعنهتثبتلمنفسهحفصبلحفص،غيرمنهمأحدعن

حفص.عنشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلم

حدثأنهثبتمالحفصيخرجانإنماالصحيحصاحبيإن:قيلوقد

كتابه.منبه

جريج،ابنعنعتهفيماإلاتردلمأنهامع،شاذةالزيادةعنالنهيفزيادة

مدلس.وهو

عقب")1("سننهفيالبيهقيذكرهضعيفاشاهدالهاإن:يقالقدلكن

نضرةبيوألحسناعنعياشبيأبنأبانورواه:قال،حفصروايةذكره

حفرتهعلىيزاد"ولا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجابرعن

."التراب

ا!.."ضعيفأبان،كفايةالاوللحديثاوفي":قالثم

عليهاللهصلىاللهرسولنهى":قالجابرعن")2(:العمال"كنزوفي

)1(.)3/041(

)91942(.رقم)2(
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ابن.حفرتها"غيرمنعليهايجعلوأنالقبور،تجصصأنوسلمواله

النجار.

فانها،الصحةفيقادحةكانتوإنفانها؛جريجابنعنعنةوأما24[]ص

؛الاولكانفان،وعدمهالوصلتحتمللانها؛الضعفشدةتقتضيلا

ابنعندحسنالاقلعلىلحديثفا؛الثانيكانوإن،صحيحلحديثفا

عنعنهماجعلواولذلك،الاقلعلىعندهثقةعنإلايدلسلالانه؛جريج

نعلىنصوابلاعتضد،إذالغيرهالحسندرجةيبلغأنيصلحمماالمدلس

بينانقطاعفيهكانمااعتضدإذالغيرهالحسندرجةيبلغالذيالضعيفمن

انظر.الوصللاحتماله؛لىأوبابمنالمدلسعنعنهفما،حافظينثقتين

24(.")1()صالمغيث"فتح

الحمى،منشيءكوضع،مخصوصةزيادةمشروعيةمنوردمافأما

علىيدلفلا،الزيادةعنالنهيلعمومتخصيصايكونفانهلحجر؛اوكوضع

مطلقا[)2(.النهيعدم

ثنابكربنمحمدثنا592(:ص3/)جزء"مسنده")3(قيأحمدالامام

اللهرسول"سمعتجابر:قال:قالموسىبنسليمانقال:قالجريجابن

يبنىنويجصص،نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلى

)1(.)1/75(

ثم،الاولالفصلفيالمؤلفذكرههعاإلى."جابر..حديثفي"سياتي:قولهمن)2(

هذافلعل،مكانهيحددولمجابر(حديثشرحالثانيالفصلإلى)ينقل:فوقهكتب

المناسب.مكانه

.(44141)رقم)3(

74



".عليه

عنسعيدبناللهعبدعن)1(ماجهابنفقطالكتابةعنالنهيمنهوروى

.بسندهحفص

بنإسماعيلأنايحيىبنيحتىوحدثنا")2(:مسلم"صحيح07[]ص

القبور".تقصيصعن"نهى:فالجابرعنالزبيرأبيعنأيوبعنعلية

الوارثعبدحدثناقالموسىبنعمرانأخبرنا")3(:سنته"فيالنسائي

والهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبحدثنا

القبور".تجصيصعنوسلم

ثناقالا:زيادبنمحمدومروانبنأزهرحدثنا)4(:ماجهابن

اللهرسولنهى":قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنالوارثعبد

القبور".تقصيصعنوسلموالهعليهاللهصلى

حدثنيالمباركثناعفانثنا993(:ص)جزء3/مسند)5(حمدأالامام

:قالالانصارياللهعبدبنجابرعنحدثهعمنمائةسنةراشدبننصر

تبنىوالقبور،تجصصأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهانا

اهـ.عليها"

)1563(.رقم)1(

)079(.رقم)2(

)9202(.رقم)3(

)1562(.رقم)4(

)15286(.رقم)5(
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وآلهعلبهاللهصلىالنبي"أنجابر:وروى:حبببابنقال:الباجي

وتسويتهابهدمهامروعلبها،يبنىأوالقبور،ترقعأننهىوسلم

.(1)تقدمكماإلخ"...بالارض

ليستزيادةفيهلان؛سليمانولاالزبيرأبيطريقمنليسانهيطهر

أعلم.واللهعندهما.

****

الباجي.كتابعلىالاحالةوسبقت96()ص(1)
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لربير)1(بىأحا71[]ص

نكارة.بهانفردفيماأنذلكومعنى."دعامةلىإيحتاج":الشافعيقال

التيالمرتبةمنالكلمةوهذه."بهيحتج"لا:حاتموأبوزرعةأبووقال

للمتابعة.صالحوصاحبها،لجرحامراتبأخفتلي

.الميزانفيويسترجحيزنرأيته:شعبةوقال

.التركيقتضيلاذلكبأنحبانابنهذهعنجابو

.بجرحذلكوليس،المروءةلكمالالمنافاةهذاوغاية:أقول

يصلي.يحسنلا:قالأنهالعزيزعبدبنسويدعنهوروى

ضعينس.وسويد

عليه،فرد،مسألةعنفسألهرجلجاءإذا،عندهجالسنابينا:وقال

إنه:قال؟مسلمرجلعلىأتفتريالزبير،أبايا:لهفقلت،عليهفافترى

أبدا.حديثاعنكرويتلا؟عليهتفترييغضبكومن:قلت.أغضبني

سبه،أنهالسياقظاهرولكن،الكذبمطلقحقيقتهالافتراء:أقول

والقذف،القذفبهأريدأنهفالظاهر،السبحكايةفيأطلقإذاوالافتراء

العدالة.تسقطكبيرة

به:اجوو

4(،04)9/(":التهذيبو"تهذيب5(،30)6/،:الكمال"تهذيبفيترجمته(1)

.(162)5/":الاعتدالو"ميزان336(،/01)":الكمالتهذيبو"إكمال
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ولاسيما،السبمطلقبهيرادفقد،القذففينصاليسالافتراءأن-1

.كالاعضاض،اللفظشنيعكانإذا

لحديث:اوفيالزبير.أبوفأعضه،الادبأساءالسائليكونفقد،وعليه

.(1تكنوا")ولا،ابيهبهنفأعضوه،الجاهليةبعزاءتعزى"من

الزبير.بيألفظيبينفلم،القذفبهاأرادشعبةأنتسليمعلى2-

الفقهاء:قالولهذا،يوافقهلاوغيرهقذفا،شعبةيراهاكلمةقالأنهفيحتمل

يفسر.حتىيقبللمفلانا،قذففلاناأنأشهد72[:]صالشاهدقالإذا

بيأوسكوت.إلخ...أتفتري:لهفقلت:شعبةقولهذاعلىيردولا

مسلم.لرجلهذاأتقول:لهقالإنمايكونقدشعبهلان؛ذلكنفيعنالزبير

كلعلىلأنه؛ذلكنفيتركالزبيرأبويكونأو.رأيهفيبالمعنىروىثم

لشدةلسانهعلىجرتكلمةبانهاالاعتذارالأولىفرأىأخطأ،قدحال

الله.شاءإنتيسيأكما،صحبحعذروهذا،الغضب

هوذلكانمطلعاالزبيرابويكونفقد،صريحقذفأنهتسليمعلى3-

جرىوانما،يليقلامماحالعلىلانه؛لشعبةذكرهعنوسكت،الواقع

الغضب.لشدةلسانهعلى

بريئا،والمقذوفصريحا،القذفكانلوبأنهالوجوهلهذهويستأنس

قائمة.يومئذلحدودوا،ليالوالىإفشكاهلذهب

فيوالبخاري)8813(،رقم""الكبرىفيلنسائيو2(،12)18رقمأحمداخرجه(1)

حديثمنوغيرهم31(،)53رقمحبانوابن(،0001)رقمالمفرد""الادب

)926(."الصحيحة"السلسلةانظر.عنهاللهرضيكعببنابي
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أغضبني""إنه:بقولهنفسهعنالزبيرأبوأجابفقد،حالكلعلى-4

الناساعتادمما-كلمةيشعرلاوهو-لسانهعلىجرتالغضبفلشدة:أي

به.النطق

الغضب.بشدةوفسر)1(،"إغلاقفيطلاقلا":لحديثافيجاءوفد

يؤاخذ-ولبهنأتمنكغفيللغوباادئهيؤاخذكملا>:وجلعزاللهوقال

98[.:]المائدة<الأئحنعفدتمبما

ماولبهنبه-أخطاتصفيماجناحعلتخ>ولتش:ذكرهجلوقال

.[ه:]الاحزاب<رحيماغفو!أللهو!انقلوبكمتعمدت

حينعبدهبتوبةفرخاأشد"لله:مرفوعاأنسعن)2(مسلمحديثوفي

ربك.وأناعبديأنتاللهم:الفرحشدةمنقالثم...أحدكممنإليهيتوب

".الفرحشدةمنأخطأ

منكلما"ثم:المدينيابنترجمةفي")3(الميزان"فيالذهبيقال5-

الثقةشرطمنولا،حديثهيوهنبمافيهيقدحذنوباوهفوةلهأو،بدعةفيه

ا!..والخطا"الخطايامنمعصومايكونأن

2(،40)6رقمماجهوابن2(،1)39رقمداودوابو2(،0636)رقمحمدااخرجه(1)

مسلم،شرطعلىالحاكموصححه357(.)7/:لبيهقي1و(،891)2/:والحاكم

وانظر.مسلمبهيحتجولمحاتمابوضعفهعبيدبنمحمدفيهبأنالذهبيوتعقبه

.2(40)7:لارواء""ا

.(4427)رقم2()

.6(4/1)رقم)3(
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ابنقال73[]ص(:94)صنيللشوكا(1)"الفحول"إرشادوفي

الطاعة،يمحضمنالناسفي:قالأنهالشافعيعنصحوالذي:القشيري

ولاالمعصيةيمحضمنالمسلمينو]لان[)2(في،بمعصيةيمزجهافلا

كانفإن،الكلقبوللىإولا،الكلردلىإسبيلفلا،بالطاعةيمزجها

وإن،وروايتهشهادتهقبلت،والمروءةالطاعةأمرهمنالرجلعلىالاغلب

ا!.)3(رددتهما"،المروءةوخلافالمعصيةالاغلبكان

يؤمنلاماكلأن:فيهوالضابط":الرازيعنكلامجملةمنوفيه

)4!-
ا!.فلا"لا،وما،الروايةترد،الكذبعدىجراءلهمن)

حصلتفمتىالخبر،فيعليهاالمعتمدهيالثقة":الجوينيقال:وفيه

ا!."قبلبالخبرالثقة

فيالحكمةفان،الفحولالائمةوعليه،المعقولهووهذا:أقول

الظنفيقوى،الكذبعنله[]مانعةكونهاهيالراويفيالعدالةاشتراط

قبولتخدشلم،بصدقهالظنقوةتخدشلاهفوةمنهجرتفإذا.بصدقه

روايته.

الزبيرأبيلسانعلىجرتالتيالكلمةتلكأن:والحاصل74[]ص

عنالاحاديثمئاتبهيهدرأنينبغيلا،غضبهلشدةشعورهبدون

وحفظه،،صدقهبكمالالتحققمعوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

.(لفضيلةادار-1/462)(1)

المحققة.طمنزيادة)2(

المحققة.منوالمثبت"رددتها":الاصل)3(

"."معه:المحققة(4)
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نه.تقاوا،يهتحرو،ضبطهو

تابأنه،عدالتهمنالائمةجمهورلدىثبتوما،حالهمنوالظاهر6-

شعور.بدونلسانهعلىجرتإنماكانتوان،الوقتقيعنها

السائلذلكإليهدسواالدينأعداءبل،أعدائهبعضأنليويلوح

بكلمةلسانهيسبقأنابتغاء،فأغضبهجاءعندهشعبةكانإذاحتى،ليرصده

كذلك.كانوقد،شعبةعليهينقمها

جمهورفاعتمدهالزبير،أبيصدرفياللهنورتطفئلمحيلتهمولكن

به.واحتجوا،الاعلامالائمة

الفن:كتبعننقلالهالأئمةتوثيق75[]ص

ثبت.ثقة:المدينيابن

.رباحبيأبنعطاءبدونالزبيرأبوليس:عونابن

حفظهم.وعقلاالناسأكملكانعطاء:بنيعلى

الزبيرأبوفكانتذاكرنا،خرجنافاذافيحدثنا،جابرعندنكونكناعطاء:

احفظنا.

ثقة.:وغيرهماوالنسائيمعينابن

فيكونالضعفاء،بعضعنهيرويأنإلا،ثقةنفسهفيهو:عديابن

جهتهم.منالضعف

ابنمحمد:قلت.ثقة:قالالزبير؟فأبو:ليحيىقلت:الدارميعثمان

.ثقتانكلاهما:فقالالزبير؟بوأو،إليكأحبالمنكدر
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ثقة.عنإلايرويولا،عنهروىفانه،مالكوثقهوممن

.حبانبنوسعدوابنوالساجيحمدو

البخاريلهوروى،مسلماعتمده،العلمأئمةمنهو:الذهبيوقال

متابعة.

مايدفعماعلىواطلعوا،شعبةقصةعلىاطلعواالموثقينأنوالظاهر

معتعسا!بهموحسبك،حبانوابنوالنسائيمعينابنوفيهمالايهام،منفيها

إماما.عشربضعةمعهمان

علىحرصناإلاالزبير،أبيعنالدفاعلىإحداناماأنهظانونوسيظن

سياتي.وما،مضىممابدونهقائمةالحجةأنفليعلمواهذا،حديثهصحة

قدفاعنا76[]صالحديثهذاعلىقاصرةليستالزبيربيأروايةوأن

أعلم.ددهو.نفسهالحقيلزمناهمماوهذاوعلينا،لنانقبلهأنيلزمناهناعنه

منبالسماعالزبيروأبوالزبير،بيأمنبالسماعجريجابنصرحوقد

لكنتدليسهما،منيخشىمافزال،ومسلماحمدالإمامروايةفيجابر

جريج.ابنعنعنهاكلهاوالكتابةالزيادةعنلنهيفيهاالتيالروايات

صحيح"وفيالزبير:ابيجمةترفي")1("الميزانفيالذهبيقولوأما

هيولاجابر،عنالسماعالزبيرابوفيهايوضحلمفيماأحاديثعدةمسلم

عنالنهيوحديث.:..ذلكفمنمنها،القلبففي،الليثطريقمن

ا!."ذلكوغيرالقبور،تجصيص

)1(.)5/164(
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فلم،فقطالقبورتقصيصعنالنهيفيهاالتيأيوبروايةأرادفإنما

أعلم.والله.متابعةساقهاإنماومسلمفيها،بالتحديثالتصريحيثبت

****
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القن)1(كتبعننقلاموسىبنسليمانحال

مناكير.عنده:البخاريقال

.بالقويليس:النسائي

.الاضطراببعضحديثهوفي،الصدقمحله:حاتمأبو

ابنقال(:162)ص)2("المغيثفتح"فيالبخاريعبارةأما:أ!ول

بمجردهيقتضيلامناكير"روى":قولهم":"الالمامشرح"فيالعيددقيق

"منكر:فيهيقالأنلىإوينتهي،روايتهفيالمناكيرتكثرحتىروايتهترك

لحديثه.التركبهيستحقالرجلفيوصف"الحديثمنكر"لان؛"الحديث

فيحنبلبنأحمدقالوقدكيف،الديمومةتقتضيلاالاخرىوالعبارة

اتفقممنوهو77[]ص."منكرةأحاديثيروي":التيميإبراهيمبنمحمد

اهـ."بالنياتالاعمال":حديثفيالمرجعواليه،الشيخانعليه

تكونفقدمنه،النكارةأنفينصاليسمناكير"عنده":وقولهم:أقول

مشايخه.بعضأوعنه،الرواةبعضمن

إذاالثقةعلىذلكيطلقوقد:قلت"(:)162"المغيثفتح"فيقال

بنتابنفسليمان:للدارقطنيقلت:الحاكمقالالضعفاء.عنالمناكيرروى

قومعنبهايحدث:قالمناكير؟عندهأليس:قلت.ثقة:قال؟شرحبيل

226(،)4/":التهذيبو"تهذيب03(،4)3/":الكمالتهذيب"فيترجمته(1)

.(2514/):"الاعتدالو"ميزان(،101)6/:"الكمالتهذيبإكمالو"

()2(/2261).
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اهـ("فثقةهوأماضعفاء،

"منكر:وقولهمناكير"عنده":البخاريقولبينالفرقعلمتوقد

وفي"،بهيحتجلا،منكرالحديث:فيهقلتمن"كل:قولهمع،"الحديث

".عنهالروايةتحللا":لفط

توبعأنهوبين،يسيرةوهي،الغرائبمنلهما"الميزان"فيسردوقد

وهذه،الأوزاعيقبلوقتهفيالشامفقيهسليمان"كان:قالثمبعضها،في

اهـحفظها"يكونأنيجوزلهتستنكرالتيالغرائب

يدلس،جريجوابن،بالعنعنةعنهجريجابنيةرومنوبعضها:أقول

.سليمانعنلهدلس،جريجلابنشيخمنالنكارةكانتفربما

بعض":قولهأنمع،حاتمأبيكلمةتحملذلكنحووعلى

".الصدقمحله":بقولهقرنهاوقدجدا،بقلتهيشعر"الاضطراب

منوالنسائيحاتمبوومفسر.غيرخفيففتوهين؛النسائيكلمةأما

.الرجالفيالمتعنتين

له:الموثقون78[ص1

بيدلاخذت؟الناسأفضلمن:ليقيللوالعزيز:عبدبنسعيد

موسى.بنسليمان

.صدوقثبتعنديوهو،بأحاديثتفرد:عديابن

ثقة.،الزهريعنموسىبنسليمان:معينبنيحمى

.مكحولأصحابعلىمقدماكان:دحيم
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الغرائب،لتلكفلعله،يخطئالزهريغيرفيأنهإيهاميحمىكلمةوفي

عنها.لجوابامروقد

حديثفليسكلههذاومعالمعتمد،فهو،راجحتوثيقهأن:لحاصلوا

شأنفيصنعناكماهو،حيثمنحالهتحقيقأردنالكن،أفرادهمنالباب

الزبير.بيأ

وقال..جابر.عن"أرسل:ترجمتهفي"التهذيبتهذيب"فيانبقي

ا!."مرسلجابروعنيخامربنمالكعنموسىبنسليمان:معينابن

الرزاقعبدثنا592(:ص3/)جزءأحمد")1(الإمام"مسندفيأنمع

جابر....أنا:موسىبنسليمانقالجريجابنأنا

أخبرنيموسىبنسليمانأخبرنيجريجابنأنابكربنمحمدثنا

جابر....

تدليسفيهلكن،السماعفيصريحجابر"أنا":الاولفيسليمانفقول

وابنبكربنمحمدو،التدليسمن97[]صلمفسا:نيالثاماو،جريجابن

النساخمنتحريفهنايكوننالبعدكلويبعد،الشيخينشرطعلىجريج

ابنمنبنفسهأعلموهو،ثقةسليمانأنثبتوقدمعا،المتتابعينالسندينفي

.مدةجابرحياةمنسليمانأدركوقد،معينابنمستندنعلملاأننامع،معين

الاشدق)3(موسىبنسليمان")2(:المهرةتحاف"فيالحافطوقال

"المسند"،فيالذيهذاحديثهلهوردو،يدركهولمجابر،عن()الاموي

.(141،44141)43رقم1()

027(.)5رقم)2(

أثبت.ماوالصواب"،"الاسدي:الاصلفيرسمهايشبه)3(
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"مسندمنخطيةنسخةعندناوليسجابر،عنروايتهلصيغةيتعرضولم

فليراجع.وجدفمننراجعها،حمد("أ

جريجابنحديثعلىالكلامفي-()1"الاطراف"فيالمزيوقال

:المزيقال-جابرعنالزبيربيوموسىبنسليمانعن:فيهقالالذي

النبيعنسليمانعنرواهجريجابنفلعلجابر،منيسمعلمسليمان

وسلم.وآلهعليهاللهصلى

وقدداود،بيأعندكما،وحدهسليمانعنجريجابنأنيرده:أقول

أعلم.والله.أيضاالمزيذكره

،البابحديثصحةيفيدلاجابرمنسماعهثبوتبأنعلمنامعهذا،

عننقلناهالذيحديثهفيأن)مع،الطريققاطعةجريجابنعنعنةدامتما

وهذاجابر.قال:قالموسىبنسليمانقال:قالجريجابنثنا:"المسند"

انظر.التأويلاحتملوان،واسطةجابروبينسليمانبينأنفيكالصريح

52(0()2()ص"المغيث"فتح

معتأد!باالزبير،لابيدعامةيكونأنروايتهذكرمنمقصودناجلوإنما

)3(.الشافعيالامامكلمة

)1(/2(.)186-187

لانه،المؤلفمنحاشيةيكونانيحتملهنالىا..."حديثهفيان"مع:قولهمن)2(

ورجحنا،الصفحةاسفلالعبارةهذهوكتب(1!رقم""الطريقكلمةعلىوضع

ولاناللحق،فيمواضععدةفيالصنيعهذالهسبقالمؤلفلان،المتنقيإثباتها

التحشية.يحتمللامسودةالكتاب

".دعامةلىإيحتاج"الزبير:بيافيقولهيعني)3(
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تنبيه:

ابنسماعفيهاثبتفقد؛لجلوسواوالبناءالتجصيصعنالنهيأما

صحيحة.فهيجابر،منالزبيرأبيوسماعالزبير،أبيمنجريج

فيأو،معنعنةرواياتفيإلاتردفلم،والزيادةالكتابةعنالنهيماو

بالسماعجريجابنتصريحبدون،موسىبنسليمانعنجريجابنروايات

.-أدركهكانإن-جابرمنبالسماعسليمانتصريحولا،سليمانمن

بواسطةلحديثاروىسليمانأنيدلماأحمدالامامحديثفيبل

مر.كماجابر،عن

:هذهغيرعلللهاالزيادةعنالنهيزيادةإنثم

بعدماحفظهساءوحفص،غياثبنحفصيةرومنأنهامنها:

وروايته،كتابهمنبهحدثبماإلاحديثهمنيحتجلاأنهوذكروااستقضي،

إنماالصحيحصاحبي:إنقيلوقد،الزيادةهذهفيهاليسمسلمعندالتي

كتابه.منبهحدثمالهيخرجان

جريج.ابنعنلحديثاروىمنسائردون،الزيادةبهذهانفراده:ومنها

اللهصلىاللهرسولنهى:لفظهماجابرعن")1(:العمال"كنزفيلكن

حفرتها".غيرمنعليها)2(يجعلنوالقبور،تجصصأنوسلموالهعليه

(.صحتهماأدريإلاالنجار(.إابن

)91942(.رقم)1(

."..تراب"عليها:"العمال"كنزفي2()
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لحسناعنعياشأبيبنأبانورواه:لفظهما((")1البيهقي"سننوفي

علىيزادولا":قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجابرعننضرةوأبي

ا!..ضعيفأبان"...التراب)2(حفرته

)11.)3/041(

."حفيرته":"لسننا"في(12

!!!
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لخدري[1سعيدبيا]حديث

بنمحمدثنايحيىبنمحمدحدثنا"سننه")1(:فيماجهابن08[]ص

وهو،وهيب:نسخةفي)ووهبثناالرقاشيالملكعبدبناللهعبد

أبيعنمخيمرةبنالقاسمعنجابربنيزيدبنالرحمنعبدثنا(الصحيح

القبر".علىيبنىأننهىوسلملهوعليهاللهصلىالنبي"أنسعيد:

ناالنرسيالوليدبنالعباسحدثنايد(:)خط")2(-يعلىأبي"مسند

أبيعنمخيمرةبنالقاسمعنجابربنيزيد)3(بنالرحمنعبدناوهيب

وأالقبور،علىيبنىنأوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبينهى:قالسعيد

إليها.يصلىأوعليها،يقعد

اللهنبينهى:قالسعيدأبيوعن-:يدخط-الزوائد")4("جامع

إليها".يصلىأوعليها،يقعدأوالقبور،علىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلى

.ثقاتورجاله،يعلىأبورواه

خطأ،بعضهمفيهتكلمجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدسندهفي:أقول

مناكيرباحاديثمكحولعنحدث،الحديث"ضعيف:قال،الفلاسوهو

ا!."الكوفةأهلعند

)1564(.رقم)1(

)1601(.رقم)2(

تصحيف."زيد"المطبوعةفي)3(

(4)/3(.)61
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بنالرحمنعبدأحاديثالكوفيون"روى:فقال1()الخطيبتعقبه

ابنيكنولم،عليهملحملفاذلك،فيوهمواجابر،ابنعنتميمبنيزيد

ا!.ثقة"تميم

اللهعبدأبيغيرالضعفاءفيذكرهأحداأرلم)2(:""الميزانوفي

علىيدلشيئاذكرفماالضعفاء،فيالكبيرالكتابفيذكرهفانه،البخاري

إلخ...أصلا.ضعفه

سعيد.أبيعنمخيمرةبنالقاسموفيه81[ص1

****

مخيمرةبنالقاسمحالى

بناللهعبدعنروى-:ترجمتهأول-)3(التهذيبما""تهذيبفي

إلخ....أمامةبيوأ،الخدريسعيدبيوأ،العاصبنعمرو

منأحدمنسمعانهنسمعلم:قالأنهمعينبنيحيىعنذكرثم

الصحابة.

.المحرميلبسعماعائشةسأل:حبانابنقال:ترجمتهآخرفيوقال

ا!.

منالقاسمسماعلتحقيقالحديثكتبلتفتيشفرصةأجدلم:أقول

.(01/212):بغدادلا"تارلخفي(1)

()2/3(231-13.)3

)3(/8(.)327
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أدركالقاسمأنحبانابنقالهبمائبتفقدقطعا،عاصرهلكنهسعيد،أبي

واضح؛بينسعيدلابيفادراكه)57(،سنةوفاتهاكانتوقدوسألها،عائشة

ووفاة)74(،سنةوااكثره)63(،سنةنهاسعيدأبيوفاةفيقيلماأقللان

بنعمرخلافةفي1()"الطبقات"فيسعدابنذكرماعلىالقاسم

تقريبا)2(.(001)سنةأيالعزيز،عبد

وقد،دمشقسكنأنهوذكروا،للحرمينزيارتهلعائشةبسؤالهوئبت

العلم-أهلولاسيما-التابعونكانوقد،دمشقلىإسعيدأبووصل

والاخذوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابلقاءعلىحريصين

ثقةوهوبالعنعنةعنهروىأنهوبما،مظنونسعيلملابيالقاسمفلقاء،عنهم

يعلاملموان،السماعفالظاهر،الخفيبالارسالمعروفولا،مدلسغير

.بالعدمعلماليسالعلمفعدمصريحا،

!!!!

)1(.)8/941(

":الزجاجة"مصباحفيالبوصيريوقال(.414)ص":التحصيلتحفة"انطر)2(

ابيمنيسمعلمالقاسملان؛"معقطع:الحديثهذاعلىالكلامفي277(/1)

سعيد".
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اللقاء[شرط]بحث

فأقول:هنا،ألخصهأنأحببتاللقاءاشتراطفيبحثولي]82[

هذا،فتأمل،دركهأوالراويشاهدهعماتكونأنالروايةفيالاصل

الطرفين:منالقرائنعنبريئةأمثلةوافرض

فيخبرك،تلقاهأياموبعدجاءها،غريببرجلفتسمع،ببلدةتكونكان

نأدونمنكذا،قالوقلاناكذا،قالفلاناأن:البلدةتلكأهلمنأناسعن

لقائهم.منلهمانعلاانهتعتقدولكنك،لهملقاءهعلمتولا،بسماعيصرح

برقلاحين،التابعينعصرفيواقعةأنهاولاحظالامثلةفيتوسعثم

والناس،الافواهمنالعلميتلقىكانوانما،تاليفولاصحافةولابريدولا

والهعليهاللهصلىنبيهمأصحابللقاءولاسيما،العلملطلبمشمرون

الحرمين،يزرلممننادراإلامنهميوجديكنلمأنهلاحطثم.وسلم

يندفعوبهذا.متعاصرينكاناإذا،عنهبالمرويالراوياجتماعيمكنوفيهما

اللقاء.عدممنالبلدينتباعديوهمهما

بلاالاخرعنروىالمتعاصرينأحدأنوثبتذكر،مالحالاكانفاذا

كثيراأنلاحظتإذافكيف،السماعالمتبادركان،عدمهولابسماعتصريح

أحدساكنأحدهماكانإذافكيف،عامكللحرمينايزوركانالسلفمن

الشخصينأحدكانإذاوكذازارهما؟الاخرأنثبتإذافكيف،لحرمينا

باللقاء.يقطعيكادفانهواحدا،بلداساكنينكاناإذافأماالاخر،زارهقدببلد

أحداتجدتكادلا،السلفعهدفيشائعاكانالاسنادأنهذاعلىوزد

كانواالسلفانمعمثلا،،فلانعنأخبرهفلاناانفلانعن:يقولوهوإلا
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.واحتياطتثبتأهل

الظاهرةالدلالةبهذهالأخذمنالمانعفماهذا،تقررإذا83[]ص

الحجية؟لنصابالمستوفية،للظنالمحصلة

شيوعبدليل،الاصليقتضيهماخلافالسلفاصطلاحكان:قيلإن

فيهم.الارسال

يعلامكماالاسناد،منأقلولكن،فمسلملجلياالارسالأما:قلت

عليه.لحقيقةاتقديمفيشيوعهيقدحلاكالمجاز،فهوبالاستقراء،

التدليس.منأقلإنهحتى،فقليلالخفيئ؛ماو

لىإلىتعااللهرحمهماوالبخاريينيالملمابنذهابفإن:قيلفإن

السلف.فيالخفيالارسالشيوععلىيدلاللقاء،اشتراط

نقلاللهرحمهمسلماأنمع،الاستدلالهذامنأقوىالاستقراء:قلت

أشاركماقبلهما،:أياللقاء،اشتراطعدمعلىالاجماعصحيحهمقدمةفي

معاصريه.بعضعلىبالتشنيعإليه

المديني،ابنوشيخهيريدهأنمنمانعولا،البخاريبهأرادإنه:فقيل

وأعاصرهمامنوخلافخلافهمايخدشفلاله،معاصراأيضاكانفقد

السابق.الاجماعفيتبعهما

تكونأنالسلفعهدفيالغالبأنمسلمبنقليثبتماأقلأنعلى

الروايةمنالظاهرأنينكرانلاوشيخهوالبخاري،السماععلىالرواية

علىوفاقهمافلولا،المدلسغيرالملاقيلعنعةتصحيحهمابدليل،السماع

نأفيلزمهمااللقاء،مجرديعتمدانإنمالكانا،السماعالروايةمنالظاهرأن
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.ترىكماوهذا،حديثهجميعمنهسمعأنهشخصالقيمنلكليثبتا

ظهر،وأقوىتكونمعهالدلالةلاناللقاء؛ثبوتاشترطاوانما84[]ص

ثبوتعدممعالحاصلةالدلالةإهداريقتضيلاولكنهغالبا،صحيحوهذا

مر.كماالنصابمستكملة،للظنمحصلةظاهرةدلالةدامتمااللقاء،

نكمالانهأصلا؛المعنعنتممحيحعدماللهرحمهممسلمألزمهماقد

لقاوه.ثبتمنفكذلك،السماععدمتحتمللقاوهيثبتلممنعنعنة

.أقوىالثانيفيالسماعاحتمالبأن:وأجيب

عبرةفلا،للظنمحصلظاهرقويالاولفيالسماعاحتمالبأنويرد:

:الزيادةهذهتجبرأمورالناأنمع،النصابعلىزيادةهيإذ،نيالثابزيادة

السلف.فيالخفيالارسالقلةمنها:

سيأتي.كما،التدليسمنشنعوأقبحأنهومنها:

يومئذكانواالذينالنقادنقدمنوخوفاتدينا،عنهتباعداأشدفالثقة

الناقد.علىخفاءأشدفانه،التدليسبخلافبالمرصاد،

اتهاماللقاء،ثبوتمعالسماعلعدمالعنعنةاحتمالبأنأيضا:وأجيب

ثبوتعدممعلهاحتمالهابخلاف،منهسلامتهوالفرض،بالتدليسللراوي

فقط.الخفيبالارسالاتهامهفيهفانمااللقاء،

تدليس!،الخفيالإرسالأنالفنأهلمنمحققوننقلقدبأنهويرد:

العلمأهلبينالمشهورإنه:وقال،والعراقيوالنوويالصلاحابنمنهم

لحديث.با
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رحمهالحافظ85[]صذكرهعماوالاجابة،ذلكتحقيقفيبحثولنا

الارسالفيأنعلىللاتفاق،لفظيالخلافلانهنا؛لاثباتهحاجةلا،الله

بأنهالراوياتهمتمفإذا،بالتدليستهامهكابهالراويتهامفاإيهاما،الخفي

وإنيدلسبانهالراويتتهمواأنفليزمكم-بهيوصفلموان-خفيايرسل

به.يوصفلم

التدليس؟عدمالثقةفيالاصلإن:قلتمفان

الخفي.الارسالوكذاقلنا:

فهو،التدليسفيمنهأضعفالخفيالإرسالفيالإيهام:قلتمفإن

به.الثقةاتصافلىإاقرب

الثقةفيالاصليكونلاأنيقتضيلاهذاولكنغالبا،مسلمقلنا:

فيالايهامانمع،الثقةلكمالمنافوغشوتغريرإيهامفيهدامما،عدمه

الحديث،لذلكالسماع:الواقعخلافكلاهما،لامرينالخفيالارسال

واللقاء.

للواقع،موافقفاللقاء،الامرينعلىدلوإنفانه،التدليسبخلاف

فيالبرعبدابنقالهكما،التدليسمنوأشنعأقيحالخفيالارسالأنفتبين

74-)ص")2(المغيث"فتحانظر.شيبةبنليعقوبونحوه"التمهيد")1(،

.)75

مر.كماالنقاد،نقدمنوخوفاتدينا؛عنهبعداأشدفالثقة،وعليه

)1(.)1/27-28(

)2(.)1/021-211(
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اتهامأولىبابمنلزمكم،بهيوصفأنغيرمنبهالثقةاتهمتمفإذا

به.يوصفلموإن،بالتدليسالثقة

إرسالفلا،يهامإفلااللقاء،بعدمعالفايكونالسامعلعل:قيلفإن

خفيا.

وأمطلقا،السماعبعدمعالفايكونالسامعلعلوكذلكقلنا:86[]ص

تدليس.فلا،إيهامفلا،الحديثلذلك

ثقةوهو،السماععدمأواللقاء،بعدميعلمالراويكانلوأنه:والتحقيق

بذلك،عالماكانالثانيأنفرضولو،عنهيأخذلمنلبينه،مدلسغير

وهكذا.،للثالثيبينهأننيالثافيلزم،التبيينعنفاستغنى

وأ،بالتدليسالموصوفينغيرالثقاتروايةمنلحديثاجاءنافإذا

له،لقاوهمكنو،عاصرهعمنبالعنعنةروىكذلكثقةلىإالخفيالارسال

جاءناكمافهواللقاء،عدمعلىغيرهمولاالسندرجالمنأحدينصولم

روىكذلكثقةلىإبالتدليسالموصوفينغترالثقاتروايةمنلحديثا

منأحاينصولم،منهالحديثلذلكسماعهمكنو،لقيهعمنبالعنعنة

اللقاءاحتمالالاولقبولففي،السماععدمعلىغيرهمأوالسندرجال

الثانيقبولوفيلسماع،واللقاءيهامبإالثقةاتهامردهوفي،والسماع

بتلك.فهذه،فقطالسماعيهامبإالثقةاتهامردهوفي،فقطالسماعاحتمال

87[]صواعتيادهم،السلففيالخفيالارسالقلةلاحظنافإذا

لقرائناعتبرناإذافكيف،أوضحالامركانالنقاد،نقدمنوخوفهمللاسناد،

البحث؟أولبيانهاسبقكمااللقاء،علىالداله

79



الصحة.بشرطليساللقاءثبوتأن:اللهرحمهمسلمقالهمافالمختار

الدلالةأنقدمنالمابل،والإلزامجماعالإمنذكرهلمانخترهولم

أعلم.والله.الحجيةلنصابمستكملة،للظنمحصلة،ظاهرةدلالةحيمئذ

السخاويتلميذهقالقلنا.مايوافقمااللهرحمهالحاقطعنرأيتوقد

صرحيكونبأنالصيرفيابنقيدهولكن"62(:)ص)1("المغيث"فتحفي

فلا،ذلكأشبهوما،الصحابةمنرجلعن:قالإذاأما.ونحوهبالتحديث

يقبل.

التابعييحدثقدإذلا؟أممنه،التابعذلكأسمعأعلملالاني:قال

الرجل،ذلكلقاءأمكنهلدريولا،الصحابيعنرجلينوعنرجلعن

العصر.كمدركلجعلتهفيهإمكانهعلمتفلولا؟أم

عليه.محمولىأطلقمنوكلام،متجهحسنوهو(:)العراقيالناظمقال

منسالماكانإذاالتابعيلانذلك؛في(لحاقظ)اشيخناوتوقف

ظاهر.وهو،السماععلىعنعنتهحملتالتدليس

جلالذينالتابعينكبارحقفي88[]صهذايتاتىإنما:يقالولا:قال

روايتهمجلالذينالتابعينصغارماو.واسطةبلا،الصحابةعنروايتهم

لمأنهوالفرض،الصحابيلذلكإدراكهتحفقمنبدفلا،التابعينعن

فيكافيةالتدليسمنسلامته:نقوللانالا؟أم،أدركههلنعلمحتىيسمعه

اهـ"المقامهذافيحاصلةوهي،الظنقوةعلىهذامدارإذذلك،

)1(.)1/178(
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فضلا،للصحابيالمعنعنإداركعدماحتمالمعهذاكانواذا:أقول

عدةقامتوربما،الادراكثبتقدلانهوأظهر؛لىومسألتناففي،لقائهعن

مر.كماللقاء،علىتدلقرائن

عنعنةردترجيحفيمعهممشىكيف،اللهرحمهالحافظمنوالعجب

عنوتوقفاللقاء.علىالقرائنقياممعولو،لقائهدونمعاصرتهعلمتمن

لهمنفسبحانأصلا،معاصرتهتعلملممنحقفيلقبولهااحتجبلردها،

المطلق!الكمال

مستكملةظاهرةالدلالةأنمن5:ذكرناماصحةليعلمهذا،ذكرناوانما

أعلم.والله.الحجيةنصاب

!!!
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سلمة[ام]حديث

ابنثناحسنثنا992(:ص)جزء6/مسند")1("أحمدالامام98[]ص

قالت:سلمةأمعنسلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدثنالهيعة

".يجصصأوالقبرعلىيبنىأنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى

أبيبنيزيدحدثنيلهيعةابنأخبرنااللهعبدثناإسحاقبنعليثنا

نأنهىوسلموآلهعليهاللهصلىالنبي"أن:سلمةأممولىناعمعنحبيب

سلمة.أمفيهليس:أبيقال."عليهيجلسأو،عليهيبنىأوقبر،يجصص

ا!.

أحمد.الامامبناللهعبدقولمنإلخ،..."أبيقال":الجملةوهذه

كثير.كلاملهيعةابنفي:اقول

والإمام،مهديابنمنهم،جماعةوقال،عليهالثناءبعضهمفأطلق

صحيح.عنهالمتقدمينسماع:صالحبنوأحمدأحمد،

فهولهيعةابنعنالعبادلةروىإذا:والساجيالغنيعبدالحافظوقال

صحيح.

للعلم.طلابا،الكتابصحيحلهيعةابنكان:صالحبنأحمدوقال

وابنركابىابنإلاسواء،منهلاواخر1والاوائلسماع:زرعةابووقال

به.يحتبئممنوليس،أصولهيتتبعانكانا،وهب

)26566،26567(.رقم)1(
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توهينه.جماعةوأطلق09[]ص

احتراقها.وبعد،كتبهتحترقأنقبل،ضعيفهو:معينابنوقال

"قال:قال)1(.""الميزانفيالذهبيذكرهماحقهفيالخطابوفصل

فرأيت،لمتأخرينوالمتقدمينيةرومنأخبارهسبرتقد:حبانابن

روايةفيلهأصللاوماموجودا،عنهالمتأخرينروايةفيالتخليط

ضعفاء،أقوامعنيدلسكانفرأيتهالاعتبار،لىإفرجعتكثيرا،المتقدمين

ا!.بهم".الموضوعاتتلكفألزق،ثقاتلهيعةابنراهمأقوامعلى

علمه.وسعة،وعدالتهصدقهلىإنظرعليهالثناءأطلقمنفكأن:أقول

حيمئذ،ضابطاكانالرجلأنلىإنظر،المتقدمينسماعبصحةقالومن

منفلأنهم،العبادلةخصومن.يدلسكانوإن،صحيحمنهفالسماع

المتحرين.المتقدمين

صالح،بنأحمدقالكما،صحيحكتابهأنعلمفكأنه؛زرعةبووأما

أصوله.يتبعكانمنسماعفصحح

يتبعلمممنأي،المتقدمينروايةفيكثيرلهصللاماأنرأىولما

"وليس:قولهفأطلقواخرا،أولاضابطايكنلمالرجلأنلهظهر،كتابه

له.ظهرمالهلظهرحبانابناعتبركمااعتبرولو،به"يحتجممن

يعتبر.ولمالظاهر،لىإفنظر؛التوهينأطلقمنوأما19[]ص

لجمهوراصرحوقد،كتابهصحةفيأحديتكلمفلمحال،كلوعلى

أنهالظاهرأنمع،كتابهصحةفييقدجلاالضعفاءعنوتدليسه،صحيحبأنه

)1(/3(918791-).
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الضعفاء،عنيدلسكانممنكثيراوثقواقدأنهممع،بضعفهميعلميكنلم

.(1)""الميزانفي""بقيةترجمةانظر،المدلسينتراجمبمراجعةيعلمكما

منهي،الموصولةوهي،البابلحديثالأولىفالروايةهذا،تقررإذا

ضعيفة.فهي،لهيعةابنعنالمتأخرينرواية

وهوالمباركابنوهواللهعبدروايةمن،المرسلةهيالثانيةوالرواية

صرحوقد،لهيعةابنأصوليتتبعكانوممن،العبادلةومن،المتقدمينمن

صحيحة.فهي،لهيعةابنمنبالسماع

المتأخرين،منتخليطومتنهالىالاوالروايةسندفيوالنقصفالزيادة

صحيح.مرسللحديثفا،الصحيحةهيالثانيةوالرواية

عنإلايحدثلم،لحديثاقليل،الصحابةمنكثيراإدراكهمعوناعم

الصحابة.منسمعمماإرسالهأنفالظاهر)2(،سلمةأممولاته

!!!

)1(/1(.)331

عمرو".بناللهعبد"وعن:الأخرىالنسخةفيزاد)2(
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(1ثار)ا[39ص1

قبرعلىفسطاطاعنهاللهرضيعمرابن"ورأىتعليقا)2(:البخاري

ا!."عملهيظلهفانما،غلامياانزعه:فقال،الرحمنعبد

ولا":وصيتهفيموسىابيعنوروينا")3(:"السنن"فيالبيهقي

عليتضربنلا":الخدريسعيدأبيوعن،بناء"قبريعلىتجعلن

ا!."كذلكهريرةبيأوعن،فسطاطا"

!!!

،الاولالفصللىإ"ينقل:أحاديثساقنبعد)39(الورقةاولفيالمؤلفقال(1)

فيالحديثهذايذكرلملكنهمقابرلما.بيوتكمتجعلوالا:حديثههناويجعل

(.)المسودةفيولاالعسخةهذهفيلاالرسالة

القبر.علىلجريدابابالجنائزكتابلميرية(.-59)2/)2(

)3(/4(.)4
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الأدلةهذهمنالمستنبطةالأحكام49[]ص

الحسن:بنالحسنزوجةعنالمرويةالقصةفيالبخاريمعلق-

ولوتصح،نظنهاولاعندنا،تصجلمالقصةأنتقدممماعلمتقد

الهاتفين.عنفيهاماوهو،الفعلذلكلمنعبهيستأنسمافيهالكانصحت

فلوأصلا،وزنلهايقامانينبغيلاالقصةفهذه،حالكلوعلى

ذإالجواز،علىدليلاكانتلماالمنععلىيدلمافيهايردولمصحت

شيء.فيالشرعيةالادلةمنليست

خارجة:عنالبخاريمعلق-

صحته،فرضوعلى)1(،اوجهخمسةمنصحتهفيالطعنسبققد

:بوجوهعنهفيجاب

خمسنحوكانعثمانقتلحينخارجةعمرأنثبتإذاأنه:الأول

عليها،"غلمان":قولهتقدمبقرينةالمجاز،على""شبان:قولهوحمل،سنين

ارتفاععلىالاثرفيدلالةفلا،المفرطالصغريقابلماعلىالشبابأطلق

عليهيشققوتهكانتمهماسنينخمسنحوعمرهالذيالغلاملانالقبر؛

فإذاالقبر،عرضهوتقريباوهذا،الارضوجهعلىأذرعئلاثةنحووثب

وضوحا.الأمرازدادشبرنحومسنماكانالقبرأنلاحظنا

بابفيساقهلذلكنهو،الرفعمنهفهمالبخاريإن:قالمنووهم

وذلكالقبر،علىحجرأوترابزيادةيستلزمالرفعلانالقبر؛علىلجريدا

48-94(.)ص)1(
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)1(.الجملةفيلجريداوضعجوازعلىيدل

البخاريذكرفيماينظرأنإلاصاحبهعلىكانماظاهر،وهموهذا

بنعثمانوقال":"يجاوزه"حتى:قولهبعدعبارتهوهذهالائر،هذابعد

بنيزيدعمهعنوأخبرنيقبر،علىفأجلسني،خارجةبيديأخذ:حكيم

عليه.أحدثلمنذلككرهإنما:قالثابت

اهـ.القبور"علىيجلسعنهمااللهرضدىعمرابنكان:نافعوقال

منوفهم59[]صلدلالتها،الاثارهذهذكرإنماالبخاريأنجدىافواضح

علىلجلوساجوازعلىمستدلا-بعدهكالذي-ذكرهخارجةأنالاثرهذا

منينههمولم:أي،مظعونبنعثمانقبرعلىيتواثبونكانواأنهمالقبر:

زجرهمينبغيبحيثمميزون:أي،شبانغلمانأنهممع،الصحابةمنراهم

الشرعية.الادابيخالفعما

منأنيحتملجدا،صغاراكانوالولأنهم:أي،للاستدلالتقريروهذا

بلوغبعدفأماالتمييز،حديبلغوالملانهم،عنهميعرصلالصحابةمنيراهم

عنهم.ويسكت،أحدىيراهمنيبعدفانهالتمييزحد

والله-فلأنهالقبر،علىلجريدابابفيالاثارهذهالبخاريإيرادفأما

نأفرأىالقبر،علىلجلوسافي)2(حديثشرطهعلىيصجلم-أعلم

عبارةهولجلوسالان؛لجلوساجوازعلىيدلالقبرعلىلجريداوضع

نأوجهمن"ومناسبته:قالإذ265()3/":الباري"فتحفيلحافظاقصدالمؤلفلعل(1)

اهـ"الارضعنالقبرظهربهيرتفعماوضعجوازلىإيرشدلقبرعلىلجريداوضع

أصح.والمثبت"حديثهالا،:الاصلفيتحتمل)2(



بها،استئناساالبابهذافيالاثارهذهوذكرالقبر،علىشيءوضععن

.لجلوساعلىلجريدابوضعالاستدلاللىإبهاوليشير

وابنسعدابنذكرهماصحةوعدمالاثر،صحةفرضإذا:الثاني

فيفليس،الشبابمقاربونأنهمعلى"شبان"غلمان:قولهوحملعساكر،

طولا،الوثبيكونلأنمحتملفهوعرضا،القبريثبونكانواأنهمالاثر

مرتفعايكنلمولوونحوها،سنينالثمانيابنعلىيشقطولاالقبرووثب

.الأرضوجهعن

.قوةالوجههذاازدادشبرنحومرفوعاكانأنهلاحظنافاذا

مرفوعا،كانالقبرأنعلىالاثردلالة-مرماعلىزيادة-فرضلو:الثالث

يدلمانفسهمظعونبنعثمانقبرفيوردقدأنهمع،رفعهمنيدرىفلا

مدةفيانطماسهخيفبحيثجعلهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعلى

اخي")1(.قبربها"اعلم:وقال،راسهعندحجروضعلىاحتاجحتى،قليلة

الفصلفيمركما،للأرضمساوياجعلهأنهذلكمنالظاهربل

2(.)لأولا

يفعلهنفيبعد،بالهدموالأمر،الرفععنالنهيالصحابةعنرويوقد

منهم.أحد

فليس،الصحابةمنرجلالرافعأنمرمامعفرضلو:الرابع69[]ص

يدعىحتىالناسلجميعظاهراالقبريكنولمحجة،الصحابيفعلفي

24(.23-)صتخريجهتقدم)1(

بعدها(.وما28)ص)2(
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.الاجماع

عنهماللهرضيفالصحابةظاهرا،كانأنهمرمامعفرضلو:الخامس

والمحنبالفتنمشغولينالبلاد،فيمتفرقينكانواوبعدهعثمانمدةفي

لاحن.وا

كثيرعنصحفقد،مجتمعينكانواأنهممرمامعفرضلو:السادس

كافوهذامر،كمابموجبهالعملعنهموصح،ذلكعنالنهيروايةمنهم

.جماعالانفيفي

حجيتهففي،الاجماعينفيمايردلمأنهمرمامعفرضلو:السابع

مشهور.خلاف

ولا،يعلمأنفبشرط،جماعالاحجيةتسليممرمامعفرضلو:الثامن

.الاصولفيمقررهوكماذلكلىإسبيل

ينقللمبأنهيكتفىبل،بهالعلميشترطلاأنهمرمامعفرضلو:التاسع

رسولهسنةأووجل،عزاللهكتابفييردلمإذاحجةيكونفانما،يخالفهما

يخالفه.ماوسلمله1وعليهاللهصلى

حمدوالشافعيوعنوغيرهما،اللهوعبدعمرعنالثابتهووهذا

."الام"في(1[)]بابانظر،وغيرهما

منأقوى،قولهينقللمقبلنامنلقولمخالفوجوداحتمالانوذلك

عنفضلا،النسخاحتمالعنفصلا،ظاهرهخلافعلىالنصكوناحتمال

كذبا.بالاسنادالثابتلحديثاكوناحتمال

.ـبياضاالمؤلفتركهكذا(1)
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يكتفلمفمنالأثر،بهذاالاحتجاجسقوطفيوجهاعشرأربعةفهذه

بقى.وأشدالاخرةفعذابيكنفالا،بالسوطإلايكتفيلافانهبها

معهروأنزلناباتجيتترسلناأرسلنا>لقد:وتعالىتباركاللهقال

ومئفعشديدفيهبآسىلحديدنزلناوبالقس!افاسليقوملميزانالبهبوا

25[.]الحديد:(عريزقوخآللهانلالغيمبورشلهينصرهمناللهوليغلمفاس

:(1)فضالةحديثحضة

علىالقبوريجعلواأنيأمرهمكانوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأن

.الترابلتكثيرمنافيةالهيئةهذهوأنلهم،قررهاالتيالمشروعةالهيئة

!!

لفصلإلىالخلاصة"تنقل:وقالالاولالفصلفيلمؤلفذكرهاالخلاصةهذه(1)

".الثاني
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الثالثالفميل

عنهاللهرضيعليحديثشرح

.الارتفاعهو:والاشراف1(،)فضالةحديثفيالتسويةمعنىمرقد

شرفمنأخذامسنم:"ب"مشرفيرادأنيحتملأنهبعضهمزعمهوما

"شرفمنفعلاشتقاقيسمعلملانه؛لهوجهفلا،سنامه:أيالبعير،

لحقيقة.اوالاصلمجازا،القبرعلىإطلاقهلكانسمعولو،البعير"

،الاولالفصلفيالمارالقاسمحديثفيالقبرعلىإطلاقهوردوقد

(")2(.لاطئةولا،مشرفةلاقبور،ثلاثةعنلي"فكشفت:وفيه

بازالته؟!يؤمرفكيفالتسنيم،هيالسنةبأنقاضيةأدلةمرتقدأنهمع

الصنم.ذكرعليهويدلكفار،قبورالقبورتلكأنالظاهرإن:قيلمابقي

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعثفياحتملوانهذاأن:لجوابوا

رضيعليالان؛شرطتهلصاحبعليبعثفييحتمللا،عنهاللهرضيلعلي

لاننفسها؛الكوفةفييكونإنماشرطتهلعاملوبعثه،بالكوفةكانعنهالله

فيبنيتإنماوالكوفةالامير،منيقربماعلىيؤمرإنماالشرطةعامل

عليفأمرفغالبها،مسلمينقبوركلهايكنلمإنفيهاالتيفالقبور،الاسلام

أمرين:أحدعلىدلالةأبلغيدلمطلقابتسويتها

.(05)صتقدمعليوحديثبعدها(.وما26)ص(1)

تخريجه.تقدم)2(
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وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبعثهالتيالقبورفييكونأن-1

فدفنوا،وسلموالهعليهاللهصلىمقدمهقبلماتوامسلمينقبوربتسويتها

"أن:ليالهذمحمدأبيروايةقيبمالهذايستانسوربما.قبورهمورفعت

نأفيشبهعليا")1(،بعبحينجنازةفيكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

هوالذيالقبريرفعوالاأنصحابهعلاموسلموالهعليهاللهصلىيكون

المسلمينمنماتواالذينقبوررفعوابأنهمفاخبر،فيهالدفنحاضرحنيئذ

غيرها.معلتسويتهاعليافبعثالقبور،رفعفيبعادتهمعملا،مقدمهقبل

فيفرقلاأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنعلميكونأن2-

بعثنيماعلىأبعثك":قولهمنالفرقعدمفيأصرحولا،التسويةوجوب

الذيهوعنهاللهرضيوعلي،"وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليه

بحقيقته.أعلمفهو،وسلموالهعليهادنهصلىالنبيمنالامرتلقى

لمقابلتهالشبر،فوقالارتفاعبهالمرادهناالاشرافأنيخفىولا

المشروعة:لهيئةاومن،المشروعةالهيئةعلىجعله:والتسوية،بالتسوية

حمى،أو،رملأو،بترابالاشرافأكانوسواء،فقطشبرنحوالرفع

ذلك.غيرأو،كالتوابيت،خشبأومدر،أوحجرو89[]ص

علىبطلقبحيث،القريبةالقبرجوانبعلىيكونالذيالبناءومنه

الهيئةعلىالزائدةالاشياءمنبعمومهالاشرافيتناولهلموماقبر،البناء

بطريقالدليليتناولهافانه،الثانيالفصلتمةخافيبيانهامرالتيالشرعية

.القياس

68(.-67)صسبقتوقد(.1)176رقمحمد"أ"مسعدفي(1)
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لىإبرده:ي،بتسويتهمأمورفهوالمشروعةالهيئةعنأخرجقبرفكل

المشروعة.الهيئة

عليأمرالتيالقبورمنالمقصودكانلو!شعريليت)1(:قائلقالوقد

السلامعليهكانفأين،الاطلاقعلىالقبورعامةهيبتسويتها،السلامعليه

علىمشيدةكانتالتيالانبياءقبورعن-يومئذالمطلقلحاكماوهو-

،لعراق1و،وسوريةفلسطينفياليوملىإمشيدةتزالولا،عهده

.اك..وايران

أوجه:ثلاثةمنكذثهذاأن:لجوابوا

غيرمنهماحدقبريعلملاأنهمروقدالانبياء،قبورمعرفةإثبات:الاول

وسلم.والهعليهاللهصلىنبينا

لاوهذا،عنهاللهرضيعليعهدفيقبورهمعلىالبناءإثبات:الثاني

عهدالقريبيالاعاجمفعلمنذلكمنشيءالكوفةفيكانوانما،يثبت

غيرفييومئذشيءوجودثبتولو،بإزالتهعنهاللهرضيفإمر،بالاسلام

ذلك.عنللبحثيفرعولمعنه،اللهرضيبهيعلمفلم،الكوفة

ولا،عنهاللهرضيعليحكمتحتوفلسطينسوريةإدخال:الثالث

منيجهلأنيستحيلشيعيرجلمنصادرهوإذ؛الكذبهذامنأصرح

يوجديكادلابل،التشيعبأساسيتعلقماعنهاللهرضيالمؤمنينأميرتاريخ

معاوية.بيدكانتالشامأنعالموهوإلا-مسلمعنفصلا-عاقل

منالمعاصرينبعضعن74()ص"الوهابيةفتاوىعلى"الردفيالصدرحسننقله(1)

الرافضة.
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خلافها.علىجعلتإذاالمشروعةالهيئةلىإالقبورتردبأنالامرثبت

بعضزيادةمن(""بالارض:قولهكانصح،إذاأنهتقدمقد:حبيبابن

أعلم.والله.الرواة

السنة.لهذهمحيياكانعنهاللهرضيعمرأنوفيه

الادلة.بهذهعاملاكانعثمانأنفيه:عثماناثر

والله.الراشدينالخلفاءعصرفيبهمعمولاقائماالحكمهذافكان

أعلم.

القبرعلىالبناءعنالنهيفيها:وناعمسعيدوأبيجابرحديث99[]ص

عليه.لجلوسوا،وتجصيصه

والكتابة.عليهالزيادةعنالنهيجابر:حديثوفي

****
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الكتابة

عليها،العمل"وليس:قالمسلمشرطعلىالحاكمصححهاأنبعد

عملوهو،قبورهمعلىمكتوبالغربلىإالشرقمنالمسلمينأئمةفان

اهـ")1(0السلفعنالخلفبهأخذ

وانماذلك،فعلصحابيانعلمولاطائلا،قلتما:فقالالذهبيتعقبه

اهـ.النهييبلغهمولم،بعدهمفمن،التابعينبعضأحدثهشدءهو

وبفرضها،الكليةهذهبمنع"ويرد:بقوله)2(الهيتميحجرابنوتعقبه

هوكما،المسبلةالمقابرفيعليهاالكتابةمنأكثرقبورهمعلىفالبناء

هي.فكذا،بالنهيعلمواوقدونحوها،ومصرلحرمينباسيمالامشاهد،

به.صرحواكماحجةفهو،فعليجماعإهو:قلتفان

العلماءعنحتىذلكيحفطلمإذفقط،كثربدهوبل،ممنوع:قلت

كما-حجيتهفمحلفعليا،جماعاإكونهوبفرض.منعهيرون]لا[)3(الذين

بالمعروفالامرفيهاينفذبحيث،الأزمنةصلاحعندهوإنما-ظاهرهو

ا!.)4(0"أزمنةمنذذلكتعطلوقدالمنكر،عنوالنهي

وكلام.قلمسبق"الخلفعن"السلف:الاصلفيووقع037(/1)":"المستدرك(1)

بهامشه."المستدركتلخيص"فيالذهبي

(.والعبادينيالشرواحواشيمع791)3/:"لمحتاجاتحفة"في2()

لسياق.1بهايستقيمزيادة)3(

نصه:ما56(-53)صالثانيةالمسودةفيحجرابنكلامعلىمعلقاالمؤلفوقال4()

بالمعروفقائملمبعافيهاتسمعتكادلاقرونعدةمضتوقد،صحيحوهذا:"اقول

لحديث:حافظوهوإلاالعلماهلمنرجلاتجدلابل،لائملومةاللهفييخافلا

بخويصة=فعليكبرايهرايذيكلوإعجابمطاغاوشحامتبغاهوىرايتإذا"حتى
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ابنفيهاعنعنالتيياتالروفيإلايردلمالكتابةعنالنهي:أقول

بطريقالاحاديثمنعنهاالنهييؤخذولكن،تقدمكمامدلسوهو،جريج

.القياس

****

لثيءلإنكاريتعرضرآهمنبهويعذلنفسهعنبهيعتذر"العامةأمرعنكودعنفسك

المنكر.من

الخدريسعيدأبوفكان،سنةالثلاثينبعدالصحابةعصراخرفيذلكوجدوقد

سذدحتى،لإمكانبقدرالمنكرإنكارعلىالتجاسرفيعصرهواحدعنهاللهرضي

اتقاحد:لىيقوللا"والله:وقالمنبرعلىخطبن،مروبنالملكعبدذلكفي

الله.شاءمنإلاوالامراءالملوكتوارثهاثم"...عنقهضربتإلا،الله

علىيتجاسركانممنوغيرهماعبيدبنوعمروطاووسابنالناسعندعظمولهذا

المنكر.عنالنهي

لجمهوروبالاصابعيعدونافرادبذلكالعلماءمنقالمعروفونحالكلوعلى

والعلماءءوالأمرالملوكبينالمنكراتفثاعتالمتاخرةالقرونفيوأما.ساكتون

وقالاحدهمتحمسفإذالتيء،علىيجسرونلاقليلونافرادإلايبقولموالعامة

الاباء.عليهعرفناولماللعلماءمخالفهذا:العامةقالت،كلمة

.بالابتداعمجاهرللاجماعخارقهذاالعلماء:وقال

نأالمحالومن،لاضطراباتوالفتنإحداثيريدرجلهذا:والامراءالملوكوقال

فالمصلحةكلوعلى،باطلعلىتقدمهمومنالعلماءوهؤلاء،معهلحقايكون

وتأديبه!زجرهتقتضي

وكان،للهلاكوعرضهابنفسهخاطرلقد:لحقباالمتمسكينمنالافرادبقيةوقال

!غيرهوسعمايسعه

!راجعونإليهوانادتهفإنا،الدينغربةتمتوهكذا
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القبرعلىالزيادة[001]ص

()1(.الأولالفصلفيعليهاالكلاممر)قد

القبرعلىالجلوس

به)2(.بأسلا:تبعهومنمالكفقالفيه؛اختلف

واستدلوا:،لحاجةالقضاءالقعودلمرادابأنالاحاديثوتأولوا

علىللمطلقحملا،الباقيعلمهفحملبه،التقييدبعضهافيبأنأولا:

المقيد.

القبر،علىشيءٍوضعهوإذالقبر،علىالجريدوضعبحديثوثانيا:

أثرفيعليهونبهنا،البخاريإليهأشاركما،الجلوسعليهفيقاس

)3(.خارجة

علىيجلسونكانواأنهم،الصحابةبعضعنرويتباثاروثالثا:

لحاجة.القضاءالقعودعننهيإنما:ويقولونالقبور،

زيد)4(.بنخارجةأئرفيالاثار،هذهبعضمروقد

44-45(.)ص)1(

75(.)2/":لجليلاو"مواهب272(،/1)لجواهر":ا"عقدانظر)2(

.(601-501)ص)3(

.(501)ص4()
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،الرواةتصرففمنتوطأ"وأن":بلفظالرواياتبعضفيماوأماقالوا:

منه.أشدلانهبالوطء؛فعبر،إطلاقهعلىلجلوساعنالنهيأنالراويظن

المطلقة،بالاحاديثواستدلوا(.)1ممنوعهوبللجمهور:اوقال

اللهرسول"راني:قالحزمبنعمروعنصحيحبإسناداحمدوبحديث

واالقبر،هذاصاحبتؤدلا:فقالقبر،علىمتكئاوسلموالهعليهاللهصلى

2(.")تؤذهلا

واضح.فاستدلالهالمقيد،علىالمطلقبحمليقوللامنفأما

حديثبأنطرفهممنفيجاب-كالشافعية-بالحمليقولمنماو

الحاجة.قضاءمعيكونلاالاتكاءلأنالتقييد؟يحتمللانصأحمد

فيالمقررهوكماإطلاقها،علىالمطلقةالاحاديثبقاءفيتعين،وعليه

.الاصولكتبانظر.متضادينقيدينبينالدائرالمطلق

حكمةالجريدلوضعبأن:البخاريإليهأشارالذيالقياسعنيجابو

يتمفلاالجريد،غيرفيوجودهايعلاملا،الحديثمنيعلمكما،خاصة

أحمد.بحديثللنصمصادمفهو،القياسصحةفرضولو،القياس

لابانها:عنهماللهرضيالصحابةبعضعنالمرويةالاثارعنيجابو

مع،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنالثابتالدليللمعارضةتصلح

نتركأنلناليسولكن،بدليلمتمسكينإلارأوهمايرونلاأنهمننكرلاأننا

.ظنوهأنهمنظنبدليلونأخذ،وتحققناهعلمناهقددليلا

.(2913/):"الطالمينو"روضة(،615)3/:""المغنيانظر(1)

إسعاده266(:)3/":"الفتحفيالحافظقال93(.004/2)9رقماحمدأخرجه)2(

692(.0)"الصحيحة"السلسلةوانظر.صحيح
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.حزمبنكعمرو،اخرينصحابةبقولمعارضقولهمأنمعهذا،

المرادلعل:يقالبانحزمبنعمروحديثالاولونيتاولوقد

الاجنبيجلوسمنيتأذىقدفانه،المدفونوليفيهالقبربصاحب[101ص1

القبر.لاجللا،لحياتاذيلاجلإذاالنهيفيكون،ميتهقبرعلى

ذلكفيكانتإنماالقبورأنمعالظاهر،خلافبأنههذا:عنويجاب

غيرالملك.فيالعهد

له،كالمستحق،ميتهقبرأنيرىأنهبمجردالوليتأذيكانفإن،وعليه

فأما،لحفرةالباطنبالنظر،للميتهوإنماالاستحقاقلان؛بذلكعبرةفلا

مذهبكم.قضيةعلىالاباحةعلىباقفانهظاهرها

بذلك،يتأذىأنهأو،الميتلحرمةانتهاكاالاتكاءفيأنلظنهكانوان

بانللأولياءالحاليبينأنالاولىوكان،بهعبرةفلاخطأ،ظنهيكونأنفإما

نقلولا،الحييتأذلمإذابماالاباحةتقيدوالمأنكممع،باطلالظنذلك

القيد.هذاعلىيدلماالسلفمنالاباحةيرىكانعمن

فرجعنا،لذاتهعنهمنهياالاتكاءيكونأنفيلزمصوابا،يكوننواما

علىلدلالته،النهيتأكيدإلاالتأويل،لهذافائدةيبقفلمالظاهر،المعنىلىإ

لميت.والحيإيذاءالاتكاءفيأن

فاتكأعمرو،أقاربلبعضقبراالقبركانلعلهبأنهأيضايتأولونهوقد

الميت"أنوردلما،عليهبالبكاءللميتإيذاوهفيكون،عليهيبكيعليه

.(1)"أهلهببكاءيعذب

خرجهوعمر.حديثمن()279رقمومسلم(،0921)رقمالبخارياخرجه(1)

عنهما0اللهرضيعمرابنحديثمن()289رقمومسلم(،1)286رقمالبخاري
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يدلقبر""على:حزمبنعمروفقولالظاهر،خلافهذاأن:لجوابوا

ذلكخلافودعوىالاتكاء،عنالنهيتناسبمزيةلهليسمطلققبرأنه

له.وجهلاتمخل

المطلق،لجلوساجوازلىإالصحابةبعضذهابعليهيدذ:قيلفان

الحاجة.لقضاءيكونبأنلجلوساعنالنهيوتقييد

بعيد.هذاكل:قلت

إذالاندعهلا،الشارععنبلغنامايطاهرمتعئدونفلأننا؛الاولأما

قدفانه،للشارعقولاليسالصحابةبعضوقول،يخالفهماالشارععنبلغنا

بقولمعارضقولهمأنمع،ويخطئونفيجتهدون،الدليلعليهميخفى

بعضذهابإنأحد:يقلولم[201]صمر.كماالصحابةمنغيرهم

عليهاللهصلىالنبيعنثبتممايخالفهماتأويليوجبحكملىإالصحابة

وسلم.واله

نأفغايته،خاصإثمعلىالتعليقفيوردإنماالتقييدفلأن؛نيالثاوأما

.الجلوسمطلقمعيكونلابخصوصهالاثمذلكأنيفهم

حزمبنعمروحديثدلالةأنمعفلا،أصلاالاثمعدميفهمنفاما

مطلقا.المفهومعلىمقدموهو،منطوق

للاستشفاعلجلوسبا،عنهالمنهيلجلوسا()1الاجلةبعضوتاول

الادلةظاهرأنمع،قبلهممايعلمعليهوالكلام.منهوالسؤالالقبر،بصاحب

أعلم.والله.الاطلاقحزمبنعمروحديثولاسيما

المعاصرينهأحدذلكقائلأنلىإالإشارةالمولفمسوداتبعضفيجاء(1)
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بل:اخرونوقال.للتحريمالنهي:بعضهمفقالالجمهور؛اختلفثم

للكراهية.هو

عنه.صارفولا،التحريمالنهيفيالاصلبان:الاولوناحتج

القائلونبهتمسكماذكروا(1ربما)نهمإلابشيء،الاخرونيأتولم

عليه.الكلاممروقد،بالاباحة

علىدليلفيه(عليهيقعد")وانالاوطار")2(:"نيلفيالشوكانيقال

إلخ..".لجمهور.اذهبواليهالقبر،علىالقعودتحريم

كراهيةلحديثاهذا"وفي")3(:مسلم"شرحفيالنوويوقال

لجلوسابالقعود:والمرادالقعود،وتحريم،عليهوالبناءالقبرتجصيص

تجصيصأصحابنا:قال...العلماءوجمهور،الشافعيمذهبهذا،عليه

إلخ."...عليهوالاتكاء،إليهالاستنادوكذا،حرامعليهوالقعود،مكروهالقبر

وقدتنزيها،ذلككراهةلجمهورواالشافعيعليهالذيبأنوتعقب

فيلمجازوالحقيقةبينالجمعيلزمهبأنهاللهرحمهالنوويذكرهمايناقش

التحريم-وهي-حقيقتهعلىالنهيكونأنوذلك[301]ص،النهيلفظ

بعضدونبعضهافيبهفالقولوالقعود،والتجصيصالبناءحرمةتقتضي

معا.والمجازالحقيقةعلىللكلمةحمل

يردهالمجاز.عموممنبل،منهليسهذابأنالقولأوجوازهواختيار

الحقيقة.عنفصلا،منهأولىالبسيطفالمجازوالا،دليللىإيحتاجانه

انهم"."المؤلفقولتكرراو،اثمتماولعلها""ربهم:الاصل(1)

عوض(.طارقت-961)5/)2(

)3(/7(.)37
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الاتكاءجعللانه؛التحريمفيصريححزمبنعمروفحديثهذا،ومع

.خلافبلاحرامحقبغيرالمسلموايذاء،لصاحبهإيذاءالقبرعلى

للميت؟الايذاءيكونوكيف:قيلفان

الاتكاءأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنصح،أعلمالله:قلت

يكونحالكلعلىأنهوعلمناوأطعنا،فسمعنا،صاحبهيؤذيالقبرعلى

به.فقلناالاتكاء،منأولىذلكونحوووطؤه،القبرعلىلجلوسا

فيماالواردةالادلةمجموعمنيفهماحتمالاههناأذكرفاننيذلك،ومع

تلكيراجعأنالبحثتحقيقأرادمنوعلى،الموتبعدبالارواحيتعلق

لادلة.ا

القبرلىإوإرجاعهاالسماء،لىإورفعهاالموتبعدالروحلعل

القبر.علىيجريمامعرفةويمكنهالجسدها،مجاورةتبقى،للسؤال

الميت.يحبهكانمنعلىالجلوسيحرملاهذافعلى:قيلفإن

إليه،يبغضهماالحيئحالمنللميتتبينأوطرأقدفلعلهكلا،:قلت

وجل.عزاللهعندينفعماإلاالميتيهملاالموتبعدأنهمع

فالمتعين،مطلقةوالاحاديث،يقينيةغيروعلة،غيبيةأموروهذه

أعلم.والله،المنعإطلاق

****

القبرتجصيص

الله.شاءإنحكمهتيوسيأظاهر،وهو،بمعنىوالتقصيصالتجصيص
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(1القبر)علىالبناء[401]ص

يكونكأنالقبر،لحرمةانتهاكفيهكانمابالبناءيرادأنيحتمل:يقالقد

.لجلوسباقرنهعليهويدل،للسكنى

قرنهيعارضهلجلوسباوقرنه،مطلقالحديثفيالبناءأن:لجوابوا

التجصيصإذ،دلالةأبينهذابل،إهانةلاللقبر،تشييدهوالذيبالتجصيص

يتركفقدالقبر،حرمةانتهاكيستلزملاللسكنىالبناءأنمعالبناء،جنسمن

ولذلكله،واحترامللقبرتعظيمذلكإنبل،حالهعلىالبيتمنبجانب

.وغيرهللسكنىالبناءيتناولمطلقا،النهيجاء

البناءالقبرعلىالبناءفيوالحقيقة،الحقيقةالكلامفيالأصل:قيلفإن

متنه.على

البناءفيتناول،عليهمستعلياكانماالقبرعلىالبناءفيالحقيقةبل:قلت

حقيقة.القبرعلىمستعلالسقفباعتبارهوإذمسقوفا،حواليه

لكان،فقطالتجصيصعنإلاالنهييردلمأو،قلتمماسلملوأنهمع

وغيرالمسقوف،والواسعالضيقالبناءعنالنهيعلىدليلذلكفي

بللاجله،ولكنه،عليهمشتملغيرالقبربقربالبناءوعنبل،المسقوف

كرفعهللقبر،تمييزفيهماكلوكذاكالمشاهد،لاجله،عنهبعيداالبناءوعن

.السرجوايقاد،عندهالراياتونصب،عليهالستورووضعالشبر،علىزيادة

يثبتلمممالهتشييدأوللقبرإكرامفيهيكونشيءكل:والحاصل

آخرفيللفائدةفاثبتناه،فائدةزيادةمعالبحثهذا(04-03)صالثانيةالمسودةفي(1)

الرسالة.
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العلةأكانتسواء،بالقياسعنهالنهيعلىالحديثيدلهذاكلفان،بالسنة

يؤديأنيخشىالذيالقبرتمييزكراهيةأموتزيينها،القبورتشييدكراهية

.()1الاولالفصلاخرهذاإيضاجمروقد،تعطيمهلىإ

أخر:باطلاقاتالنهيفيالقبرعلىالبناءإطلاقعورضوقد

يشاء.ماملكهفييصنعأنللانسانالإذنمنها:

لحين.الصاباحترامالأمرومنها:

البر.علىوإعانتهم،الخلقلىإبالإحسانالامرومنها:

الملك.فييكنلمإذابما[01]صهالبناءعنالنهييقيد؛الاولفعلى

الصالحين.قبورعلىيكنلمإذابما؛الثانيوعلى

الزوار.(التطليليكنلمإذابما؛الثالثوعلى

عنهينهلمبمامقيدةهيبل،مطلقةليستالامورهذهأن:لجوابوا

تقييدلساغوالا؛معارضةفلا،الشرععنهنهىممامطلقاوالبناء،الشرع

الرياء،عنالنهيوتقييد.الملكفييكنلمإذابماالاصناماتخاذعنالنهي

عنالنهيوتقييد،الصدقةلاجلأو،صالحلىإالاهداءلاجليكنلمإذابما

هذاوغير،الوالدينلخدمةيكنلمذابماوقتهاعنمثلاالصيحصلاةتاخير

تحصى.لاالتيالمصالحمن

البناءعنبالنهيالمطلقاتتلكتقييدالمتعينلكانالتعارضسلمولو

وذلكقبر،كلفيموجودةالقبرعلىالبناءعنالنهيعلةلانالقبر؛على

وأوضح؛أبينالملكفيوجودهابلالتقييد،يقبللامطلقالنهيأندليل

لمامنافاةفيه،الايةحقفيللسنةمنافاتهمعالملكفيالدفنمجردلأن

42-44(.)ص)1(
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معوالتساويالدنيا،منوالخروج،البلىبابهوالذيبالموتيليق

مجردفيموجودةالبناءعنالنهيفعلةله،وتعظيمللقبر،تمييزوفيهالفقراء،

لبناء.والتجصيصعنفصلا،الملكفيالدفن

الناسحمللىإأقربلانهأشد؛الصالحقبرفيالعلةوجودوكذلك

يبيحكمنإلا،الصالحقبرعلىالبناءيجيزمن)1(مثلوما،تعظيمهعلى

الصالحغيرقبرعلىالبناءفإن،للمجاهدينالخمرمنالمسكرالقدرشرب

الصالح،قبرعلىالبناءعنوالنهيالخمر،منلجرعتينوالجرعةاكشرب

الصالح-قبرعلىالبناءفاباحةالخمر،منالمسكرالقدرشربعنكالنهي

علىشدةفيهلان؛للمجاهدينالسكر-كإباحةللصالحيناحترامافيهلان

خوفالبناءتحريموعلةالسكر،خوفالخمرتحريمعلةأنمع،الكافرين

بينهما.وشتانالكفر،

التيالزيارةلان؛العلةلوجودتحقيقإلاهوإنالزوار،تظليلوهكذا

منليسالتظليلأنمع،مشروعةغالباتكونلاالتظليللىإتحتاج

له،للدعاءكانإنلأنه؛واضحهوكماالميتمصلحةلافيء،فيالمصلحة

فسيبلغه،الدعاءثوابيبلغهأنأرادفإن،عليمثيءبكلوجلعزاللهفإن

.قبرهعنالارضبأقمىالداعيكانولو

بينهاالتيالشرعيةالمصلحةأريدإنلانهالزوار؛لمصلحةولا[601]ص

فهذه)2(."الاخرةتذكركمفانها":بقولهوسلموالهعليهادلهصلىادلهرسول

الأصل.فيتكررت(1)

عنه.اللهرضيهريرةبياعن."لموتاتذكركمإنها"بلفظ)769(رقممسلمأخرجه2()

ضعيف.وهوجدعانبنزيدبنعليسندهوفي(1)236رقمحمدأواخرجه
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البناءإلىيحتاجحتىالقبوربعضلتخصيصمعنىفلاقبر،كللهايصلح

للتظليل.عليها

لاميتفهو،يرضيهمافعلواإذالهميشفعالقبرصاحبأنأريدوإن

بشرطه.لهالدعاءهواللهعندينفعهوالذي،اللهعندينفعهماإلايرضيه

كان،أينمابلغهدعائهمثوابيبلغهأنأرادإنوجلعزاللهأنمروقد

سؤالهميسمعبل،يبلغأنهيزعمونفإنهم،يسالأنلىإيحتاجأنهأريدوان

بعيدا.كانولو

نأالإسلامبينقدوالا،باطلهمعلىلهممجاراةفهذهحال،كلوعلى

اللهيطاعولا،بطاعتهإلااللهعندمايناللانهووجل،عزاللهبيدوالضرالنفع

وآلهعليهاللهصلىرسولهوسنةبكتابهإلاشرعمايعلمولاشرع،بماإلا

وسلم.

فإنه،المنهياتهذهمنبشيءنفعالناسمنلاحدحصلأنهفرضوإن

كفر؟وهو،صاحبهبهينتفعالسحرلىإترىألا،جوازهعلىيدللا

عنالاعراضعلىأصرإذاعبادهبعضوجلعزاللهيستدرجوقد

ذئحروأمانستو>فلضا:وتعالىسبحانهقال،الخذلانفاستوجب،الحق

همفماذابغتةيمذنهمأونو3بمافرصأإذاحتى!ؤكلأئوبعلتهرفتخنابهء

.[44:]الانعام(متلسون

والجنافينسىشنطينعدوانبئلكلجعلنطوكدلك>:ذكرهجلوقال

ومافذزهخفعلوماربكشاولوغرومم!القوليزخرفبعمىإكبعضهتميوحى

وليزضويالأخرةلؤمنوتلااللدينائدةإلنوهـلتصغع!يفزوت
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انزلالذى-وهوحكماأبتغىللهأقغير!قفترفوتهمماوليقترفوأ

باقئزئكمنمترلٌئه-يعلمون"اتئئهرالكشفوألذينمفصلألكئثإلئى

لكلمحة-لامبدلصذقاوعذلأرلك!توتمت!المضرينمففلالكولق

اللهسبيلعن!ضلوكلأزضتيمنأ!زتطع!ن!اتعليصلسميعوهو

عنيضلمنأغلمهورئكإن!ئحرصونلاهموإنألظن!الايتبعونإن

-117[.112]الانعام:(بالمهتدلىوهوأغلمسبيله

منفيهاختلفلماواهدنا،دينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيا

آمين..يرضيكلماوالمسلمينووفقنا،بإذنكالحق

فيوإيغال،للمفسدةتحقيقإلاهوإنالمذكورالتقييدأن:والحاصل

باللهفنعوذفأعماها.عينهيكحلأنأراد:العاميالمثلفييقالكماالغرور،

.الخذلانمن

جلبمنلىاوالمفاسددرءان:الاصولفيالمقررأنمعهذا،

دارإذامتعينالصغرىبارتكابالكبرىالمفسدةدرءوأنمطلقا،المصالح

المفاسد،أشد-القبرتمييزومنها-الكفرذرائحأنشكولابينهما،الامر

إذافكيف،الاخفركوبلتعينمنها؛أخفمفسدةوبينبينهاالأمردارفلو

أصلا.مفسدةيقابلهالم

بناءعنه(المنهي)اليناءيكونأنيحتمل:بعضهموقال[801]ص

المصيبة.وتعظيمالحداد،لاقامة؛والفسطاطالخيمة

الدينلاصبحمثلهصحلوالتشهي،بمجردتقييدهذاأن:لجوابوا

بالتجصيص؟قرنبالهفماوأيضا،ألعوبة
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فيهمبمااليوملىإلىالاوالعصورمنذالمسلمونهؤلاءاخر)1(:وقال

بتعظيمزلفىاللهلىإيتقربونزالواما،التابعينوتابعيوالتابعينالصحابةمن

عليها.الضخمةالابنيةوإقامةوتشييدها،وبتعميرهاوالاولتاء،الانبياءمقابر

النبيقبرحجرةبنىمنأولهو(:عنهالله)رضيالخطاببنعمروهذا

نص،النخلبجريدمقومةكانتنبعد،باللبنوسلموالهعليهاللهصلى

علىالخلفاءتناوبثم)2(،الوفاء"كتاب"فيالسمهوديذلكعلى

تعميرها.

اللهصلىالنبيقبرحجرةمندعناطحنا،رىولاجعجعةأسمع:اقول

عننقلتهفماذلكومع)3(.بيانهمركماخاصاسببالهافان،وسلموالهعليه

،الحجرةفيساكنةكانتعائشةالمومنينأمفان،يصحنراهلا"الوفا("كتاب

.الخطاببنعمرلىالعزيزعبدبنعمرمنالراويوهمذهبولعله

اللهرضوانالصحابةاللهنزهفقد؛وسلمعليهاللهصلىقبرهغيروأما

تي.سيأكما،هدمهلىإفيبادرونشيئا،التابعينجهلةبعضيصنعأنإلا،عليهم

رألم)4(:الشافعيالامامقالغالبا،بعدهمومن،التابعينأتباعوكذا

[يهدممنالولاة]منرأيت:وقال.مجصصةوالانصارالمهاجرينقبور

[)5(.ذلكيعيبونالفقهاءأرفلمفيهايبنى]مابمكة

71(.-07)ص"الوهابيةفتاوىعلى"الردفيلكاظميالصدرحسنهو(1)

)2(/2(.)481

38(.37-)ص)3(

631(.)2/":"الامفيالنصان)4(

"."الاممنواكملناها."..بمكة..ا.رايت:"وقال:الاصلفيالعبارة)5(
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.(مسنمة)1جثىالشهداءقبوررأيت:الشعبيوقال

ماذا؟!فكان،تزعممابعصلوقعفقدذلك؛بعدماو

إذا،الشرعصاحبعنبالشرعثبتلماناسخاذلكأيكون[901ص1

داملانهعنه؟اللهرضيطالبأبيبنعليالمومنينأميريسبأنالشرعفمن

ويختلىالخمريشربأنالشرعومن؟السنينمنعشراتالمنابرعلىسبه

وملكالامويين،ملكاخرفيشائعاذلكاستمرفقد؟بالأجنبيات

تعدادها.يطولأشياءفي،وبعدهم،العباسيين

اللهشاءإن)2(،الثالثالفصلفيدحضهافسيأتي؛الاجماعدعوىفأما

تعالى.

كذبايكنلمإنالحجاز،أهلضع()و)3(البنانيرواهشيئاذكرثم

نأصدقتلمابنفسيالرسالةطالعتننيولولاكذب،الدنيافيفليس

تخريجه.تقدم)1(

.(3795،)صلمسودةاوانظر(111،131)صانظر.ذلكبعضمروقدكذا،2()

ذلك،بغيروردوقد"،"البنائيالصدررسالةوفي،الموضعينفيالاصلفيكذا)3(

لحجاز".اأهلواعظالساجيعامرابو":روايتهذكرتالتيالرافضةمصادروفي

للطوسي:"الاحكامتهذيبو"المزار(،كتابمن26)باب"الشيعة"وسائلانظر

عنهويالرانإلايعرفلاالساجيهذاأنومع(.05،918رقم،22)6/

وهوعنهالراوياختلقهفقد،لهوجودلابلمنهجهالةاشدزيد"بن"عمارة

رجل:فقال؟عنهترويالذيهذاعمارةمن:سالوهإذ؟البلويمحمدبناللهعبد

للخوئي.8681()"لحديثارجال"معجمانظر!عرجثمفحدثنيالسماءمننزل

)واعطبهذكروهالذيباللقبتهكماهلالينبينضع(1)والمؤلفكتبوقد:اقول

لحجاز(!اأهل
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.الاستدلالبمعرضذلكمثليوردعاقلا

رواهماوتعميرهاالقبوربناءفي"والاصل:""المنهجفيقال:قالثم

ا!.الحجاز"أهلواعظالبناني

قيفلينظرها،الروايةتلكعلىالاطلاعأرادمن!أصلمنلهفيا:أقول

.(1)الكاظميالدينصدرحسنرسالة

كقبر،السابقينالانبياءقبورحولالقائمةالاثارفيإن..".:قالثم

ويوشعالكفلوذيويونسوصالحهودوقبرشوشتر)2(،فيالنبيدانيال

فيبل،المقدسالبيتعندالمدفونينالانبياءوكقبورلقرى)3(،وبابلفي

الامماهتمامأنعلىدليللاكبرهاجروأمهإسماعيلقبرعلىلحجرابناء

فيالمسلميناهتماممنبأقليكنلم،أنبيائهممراقدتعظيمفيالسالفة

ا!."أوليائهمومراقدنبيهممرقدتعظيم

العلميثبتلاأنهاللهرحمهمالعلماءذكرفقد،خبطكلههذا:أقول

وسلم.والهعليهاللهصلىنبيناغيرنبيقبربموضع

بنحسن:والكاظميعليها.ضربثم"الوهابيةعلى"الردقبلها:المؤلفكتب(1)

كثيرةتصانيفله،الرافضةعلماءمنالصدر،حسنبالسيدالمعروفلحسينياهادي

":الأعلام"نظر.(4135)ت.إليهاالمشارالرسالةهذهمنها،المئةتجاوزت:قيل

للزركلي.(2/422)

92(.2/)":البلدان"معجمانطر)تستر(.مدينةهي2()

قديماوكانت،كثيرةقرىوفيهوخيبر،تيماءبين،لمدينةواالثامبين،القرىواديهو)3(

338(./4):"البلدان"معجمانطر..وعاد.ثمودمنازل
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غيرنبيقبرتعيينيصحلا":الجزري]بن[محمدالشيخالعلامةقال

لا،القريةتلكفيالسلامعليهإبراهيمسيدنانعم،،السلامعليهنبينا

.قاريلعلي(1)""الموضوعات.انتهى"البقعةتلكبخصوص

فغيرمقابرهمأما،الكرامالصحابةمنكثيربمكةودفن":قاريعليقال

[011]صوقعماعلىبنيإنمايجةخدقبرحتى،الاعلامذكرهكمامعروفة

عنداشتهروان،السلامعليهمولدهمكانفياختلفواثم،المناممنلبعضهم

الانام.عندالمعروفبالموضعمكةأهل

ثبوتها،عدممع،عنهماللهرضدوعمربكرأبيمواليدمنأحدثواماأما

ا!."أمرهممالباعتبارإلابأرضهاالتبركوجهيطهرفلا

عنرويناوقد:الكهفسورةفي)2(تفسيرهفيكثيرابنوقال:أقول

فيدانيالقبروجدلماأنهعنهاللهرضدالخطاببنعمرالمؤمنينأمير

وجدوهاالتيالرقعةتلكتدفننو،الناسعنيخفىأنأمربالعراقزمانه

وغيرها".،الملاحممنشيءفيهاعنده

عشرثلاثةبحفرأمرأنهذكر"الناسعنيخفىأن"أمر:قوله:أقول

كلها.القبوروتطمسليلا،أحدهافييدفنوأنقبرا،

مر.كمامعروفةالانبياءقبورأنمنالكاتبزعمهماتكذيبويكفينا

كانواقبلناكانمنأنالمتواترةبالسنةثبتفقد؛السابقةالاممبناءفأما

فيوثبتمسجدا،قبرهعلىبنوا،فماتالصالحالرجلفيهمكانإذا

منه.المعكوفينبينوما385()ص(1)

()2/5(531.)2
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إلخ.1()."..قبلكمكانمنسننلتتبعن":الحديث

أصلا،شيءمنهيثبتلامردو؟قبرعلىلبناءالاولالصدرإقرارولكن

.غيرهولا،المقدسبيتولا،القرىفيولا،بابلفيلا

الحجر،فيوأمهإسماعيلقبرأنزعمهتكذيبمرمماعلمتوقد

يستجيزفكيف)2(،الصحيحفيثبتكماالبيتمنالحجرأنويكذبه

!!عظيمبهتانهذاسبحانك؟الكعبةجوففيأمهيدفنأنإسماعيل

".للكعبةلحلياباتخاذالقبورعلىالتسريجيقاس"إنه:قالثم

ذلكوغيرإليها،ويحجبها،ويطافالقبور،لىإيصلىوكذا:لهفيقال

بعدمالنصوصمجيءيضرولا!قياسا!بالقبورمثلهيصنع،الكعبةمزايامن

وعدمالقبور،بتسويةالنصوصمجيءيضرلاكما[111]صالقبوراستقبال

بعضها؟!!تمييز

ال!!!هـ

الخدريسعيدبياحديثمن2()966رقمومسلم34(،)56رقمالبخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضي

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن()1333ومسلم(،5841)رقمالبخارياخرجه2()
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(1)الكهفاية[121]ص

علملامنبعضبهافتشبثالجواز،علىتدلالايةهذهأنقومتوهم

المتأخرين.منبالسنةله

قوله:وحملوا،الكهفعنخارخااتخذإنماالمسجدبأن:قومجابو

هذا.مثلجوازواختارواالمجاز،على(>عليهم

الفتيةعلىالمسجداتخذوايكونواأنمنمانعلا:اخرونوقال

هذاعلىالكلاموتفصيللجواز،اعلىيدلماالايةفيليسولكن،أنفسهم

.يطول

ثمأولا،الامةهذهسلفتفسيرمنبهظفرناماننقلأنبنالىفالاو

علينا.بهاللهفتحبمانتكلم

علىغلبواالذينالقومقال:ثناؤهجليقول"جرير)2(:ابنقال:فأقول

مسجدا.عليهملنتخذنالكهفأصحابأمر

همأم،المسلمونالرهطأهم؛المقالةهذهقائليفياختلفوقد

الكفار".

:قال.(..غلبواألذلى>قال:لىتعاقولهفيقالعباسابنعنأسندثم

".عدوهم"يعني

رنبلاآل!اعةنوحقاللهوعدأسثليعلموعليهمأغثزنا>و!ذلك:لىتعاقوله(1)

غلبؤااتذلىقالبهماغلمزبهمبنيئاعئيمنجوفقالواأمرهمبينهملتئزعونذفيها

!<.مسجداعلنهملنتخذثأمرهمعلى

2(.51/17):تفسيره2()
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أعثرهمالذينعلىاللهعمى":قالعميربنعبيدبناللهعبدعنوأسند

عليهمنبني:المشركونفقاليهتدوا،فلم،مكانهمالكهفأصحابعلى

أحقنحن:المسلمونوقالفيها،اللهونعبدابائنا،[171]صأبناءفانهمبنيانا،

فيه".اللهونعبدفيه،نصليمسجداًعليهمنبنيمنا،همبهم،

قتادةعنحاتمبيأوابنالرزاقعبدواخرج(:1)المنثور""الدروفي

:قالأو،الامراء""هم:قال<أمرهمعكغلبوأألذدى>قال:قولهفي

".السلاطين"

بيعة،الملكعليهمبنى":قالجبيربنسعيدعنحاتمابيابنوأخرج

الدهافتن".ابناءالاراكنةأبناءأعلاها:فيفكتب

لخا.صامؤمناكانالملكأنفيهاالتيالقصةتصحولا:أقول

أحدهما::قولينذلكالقاللينفيجريرابنحكى"كثير)2(:ابنوقال

أعلم.فالله.الشركأهل:والثاني.منهمالمسلموننهم

هلولكنوالنفوذ،الكلمةأصحابهمذلكقالواالذينأنوالظاهر

:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلأننظر؛فيهلا؟أم،محمودونهم

")3(....والنصارىاليهودالله"لعن

وجدلماانهعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمومنينأميرعنرويناوقد

)1(/4(.)293

5:)15/2153(.تفسير)2(

تخريجه.سبق)3(
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الرقعةتلكتدفننو،الناسعنيخفىأنأمر،بالعراقزمانهفيدانيالقبر

".الملاحممنشيءفيهاعندهوجدوهاالتي

النقلمنيثبتولم،الايةتفسيرفيمختلفونالسلفأن:والحاصل

الحجة.بهتقومشيء

نإالحقليتبينفيها،النظروإنعامنفسها،الايةتحليلعلينافالمتعين

لى.تعااللهشاء

.<أترهتمبينهتملمجزعون!اذ:وجلعزقال

منالتنازعفيولابد،الفتيةأمرفيالقومبينكانتنازععلىفدل

.لانقساما

لماتفصيلبعدهاماأنبالفاءالاتيانفدل>فقالوا(:لىتعاقالثم

أنالظاهركان،الانقساممنفيهلابدالتنازعكانواذا،التنازعوهوقبلها،

"تنازع:يقولكما،حدةعلىالفريقينمنكلقولذكرالفاءبعديكون

".يجبلا:فريقوقال،يجب:فريقفقال،الحكمهذاالفقهاء

الفريقين،منأحدقولأنهعلى>فقالوا(:قولهيحملأنتعينفلذلك

مقاملاجلهاأقيموامزيةللقائلينلانمجازا؛لجمعاضميرلىإسنلمو

لكان،الجميعهمالقائلونكانفلو(.>آتنوا:قولهمذلكويؤيد،لجميعا

لبعض،بعضهمقالريد:ولو،لانفسهممرهوإذالظاهر،خلافالامر

المختار:الفريقفقال-أعلموالله-قالفكأنهبه،يصرحأنالظاهرلكان

<.بهمأغلمرئهمبنياناعلتهم>آتنوا
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<؟بهصاغلم>زئهم:قولهمعنىفما:قيلفان[131]ص

واستخبروهم،،القومراهمنبعدالفتيةأنالسياقيعطيهالذي:قلت

فيالذيالرعبوعاد،الكهففيمضجعهملىإرجعوا،الايةوتقررت

رعبا<!غولملئتفرارامئهضلوقثعلئهتماطلعت>لو:تعالىقوله

18[.:]الكهف

الدخوليمكنهمولاناموا،أمأماتوايدرونلامتحيرينالقومفبقي

>اتنوا:الاولالفريقفقال،يصنعونفيماتنازعواثم،الرعبلمكاناليهم

نومهم؟لىإعادواأمأماتوا:أي<بهصأغلمزبهمبنيعاعليتهم

لانهم؟وممنهم،من،بهمأعلمربهمالمراد:إن:يقالأنيصحولا

هيالتيالايةلتتقرر،قصتهمعليهموقصوا،بالقوماجتمعواأنهمالظاهر

حقافهوعدأن!لغدوأ:لىتعاقوله:أعني،عليهمالإعثارمنالمقصود

.<فيهآلاردبالئماعةنو

>اتوا:يقولونفكيفممنوعا،الكهفدخولكانفإذا:فلتفإن

؟<عليئهم

.تقدممابقرينة،الكهفبابلسدالبناءعليهمبالبناءالمراد:قلت

الكهف؟بابسدالاخرالفريقأبىفهل؟النزاعوجهفما:قلتفان

بحيث،الكهفبابعندالمسجديبنواأن-أعلموالله-أرادوا:قلت

الكهف.لبابساداجدارهيكون

الكهف.باببهنسدجداراابنوا:يقولونالاولفالفريق
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الكهف.لبابساداجدارهيكونمسجدانبنيبلقالوا:الاخرلفريقو

منالمحمودمنالمفسروناختلففقدهذا،تقررإذا[141]ص

الفريقين؟

عنصحيحدليلبيدناليسأنهتعلمأنينبغيذلكفينفيضأنوقبل

الفتيةعلىأعثرواالذيالقومأنعلىولابل،الحقأهلمنكانالملكأن

ثأ!ليغدوا:لىتعاقولهالايةفيوانماصريحا،كفراكفارابعضهمكان

.<فيهالارئبالتماعةوأنحقاللهوعد

علىالدلالةعنفضلاشك،منفيهمأنعلىالدلالةبصريحليسوهذا

...الدهيمتدوتكمءامنواالذيني!يها>:وجلعزاللهقالوقد،يكذبمنفيهمان

شىبكلأللهوانالأرضفىوماالمممؤتفىمايعلمالنهأنلمحلموآذلك

-79[.49:][لمائدة<عليز

القومأولئكفييكونأنالايةلتلكوجلعزاللهإظهارمنالظاهرنعم،

الاية.عليهتدلماأقمىهذا،البعثفيالشكيخالجهمن

عليك:يردلمافأصغهذا،علمتاذا

علىعزمهمبدليل،الثانيهوالصالجالفريق:المفسرينبعضفقال

لمسجد.ااتخاذ

أحدهماكانالفريقينأنلدينايثبتلملانهنظر؛الاستدلالهذاوفي

اتخاذعلىالعزمعنهمينتفيحتىبالكفرمصرحينكفاراوالاخر،مؤمنين

أهلأحدهماولكن،المسلمينمنكلاهماالفريقانيكونفقدالمسجد،

.وضلالجهلأهلوالاخر،وهدىعلم
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المسجد،باتخاذالاخرينمنباحقوالهدىالعلمأهلفليس،وعليه

يخفى.لاكمابالعكسالامربل

الصحيح،هووهذاالمحمود.هوالاولالفريقبل:قوموقال1[15]ص

أدلة:عليهولنا

>فقالوا(،:بقوله،لجميعامقامالاولالفريقأقاموجلعزاللهأن-1

لامرين:؛دينيةإلاههناالمزيةتكونولا.تقدمكما،لمزيةإلايكونلاوهذا

العزيزكلامهفيجاءحيث،المزيةهذهاعتبروجلعزالباريأن:الاول

عزلهمحبوبةبانهايشعروهذالاجلها،الجميعمقامالاولالفريقإقامة

وجل.

للفريقوجلعزاللهأثبتهاوقد،القوةهينماالدنيويةالمزيةأن:الثاني

الاولالفريقمزيةتكونأنفتعين<.أمرهتمعلىظبؤا>اتذجمت:بقولهفيالثا

.والهدىالعلمأهلفهم،دينية

>زنهم:قولهمالاولالفريقهذاقولمنحكىوجلعزاللهأن2-

.<بهمأغلم

لمحاتمنهاوتلوح،الايماننفحاتمنهايشم،عظيمةكلمةوهذه

.والإيقانالعلم

يشعروالتقديمالذكر،فيالاولالفريققدملىوتعاتباركاللهأن3-

دينية.كونهافتعين،بدنيويةليستالمزيةأنعلمتوقد،للمقدمبمزية

عكغلبراأتذجمت>قال:الثانيالفريقذكرفيقالذكرهجلأنه-4

.(...أئرهم
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قررهماعلى1[16]صالغلبةهوالعزمهذاعلىلهمالحاملأنفأشعر

وجهلىإللايماءموصولا؛مجيئهفيإليهالمسندبابفيالبيانعلماءبعض

عبافىقعنلمجتتكبرونلىا!ان:لىتعاقولهفيكما(،1الخبر)بناء

6[.0:]غافر<داخرجمتجهخسيذظون

نفسعلىلاذكربماالايماءلتفسيرههوإنماعليهالسعدواعتراض

المعنى.

لحكماربط"إن:بقولهم،العلةمسالكفيالاصولعلماءوقرره

أوضح.الموصولفيوهو")2(.الاشتقاقمنهمابعليةمؤذنبالمشتق

كانلوأنهويعينه،والعدوانوالبغيللبطرسبباتكونالغلبةأنوالغالب

للخبر.المناسبةظاهروصفعلىلرتبهمحمودافعلهم

علىبنفسهاتدلالايةأنعلمتالنظر،وأنعمت،الاوجههذهتاملتإذا

.المذمومهوالثانيوالفريقالمحمود،هوالاولالفريقأن

.حدهعندواقفون،نبيهمبعهدمتمسكونالاولفالفريق

اللهبهيأذنلممايشرعون،وعدوانوغلوجهلأهلنيالثاوالفريق

صنعا.يحسنونأنهمويحسمبون،لىتعا

دلالةذلكلىإضمثمحقيقتها،علمتقدبنفسها،الايةدلالةفهذه

7(.4)ص:"و"المطول6(،0)ص:"البرقوقيبشرح-"التلخيصانظر(1)

التحرير":شرحو"التحبير،للزركشي2(10)5/":المحيط"البحرانظر)2(

.للمرداوي33(94-3305)7/
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.(1)تقدمتوقد[.18:لجن]ا<للهالمشحدوأن>:وجلعزقوله

شتدادو،والنصارىاليهودبلعن:المتواترةالسنةبدلالةعززهاثم

مساجد)2(.لحيهموصاأنبيائهمقبورلاتخاذهم؛عليهماللهغضب

يهودا،أونصارىكانواإن،الفتيةعلىأعثرواالذيالقوميتناولوهذا

لمالفعلهذاأنالادلةظاهرلاناليهود؛منأقدمأمةمنكانواإنوكذلك

محظورا.يزل

نألىإليرشدناالقصةهذهعليناقمقلىوتعاتباركالباريأنوظاهر

مانفعلأنمنويحذرنا،بعهدهالمتمسكحده،عندالواقفبالفريقنقتدي

عليه.والافتراء،اللهبهيأذنلمماوشرع،الدينفيالغلومنالآخرالفريقفعل

مثلمنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولحذرناوقد[911]ص

علىقائمةمناطائفةتزاللاأنهوبشرنا،سننهمسنتبعبانناوأخبرنا،فعلهم

ناوأهم.منيضرهملا،الحق

دينه،علىقلوبناويثبت،الحقطائفةمنيجعلناأنوجلعزاللهفنسأل

مجيب.سميعإن،باذنهالحقمنفيهاختلفلماويهدينا

لجواباوبيان،الجدليةالتسليماتمنسلسلةكتبتكنتوقد

.بصيرةلهمنعلىيخفىلاكما،ذلكمنأوضجالامررأيتثمعنها)3(،

اعلم.والله

2(.1)ص""المسودةفيعليهاالمؤلفتكفموقد،المبيضةفيهناشيءيتقدملم(1)

الصحابة.منعددعنوغيرهماالصحيحينفيذلكفيوالاحاديث)2(

.(-1891)صانظرها()المسودةللكتابالاولىالنسخةفييعني)3(
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)1(الخاتمة

2(.0)صالمقدمةوانظرشيء.تحتهيكتبلمعنوانالاصلفيهكذا(1)

913





ملعق

القبر)1(علىالبناءعنالنهي

الذيهووهذاالقبر،لاجليبنىماالقبرعلىبالبناءالمرادأنالمتبادر

عليهنثيرنيمنعنالاهذاولكن،الواقعهوهذاأننعلمونحنالعلماء،فهمه

دورابهافيلعبالمحرفينبعضيلقنهاأنخشيةلها؟تعرضمننرلمشبهة

نثيرهاأنفرأيناعوارها،يكشفمناللهيقيضأنقبلالتضليلأدوارمن

2(:)عبادةبيأبقولعملالننيرها؛

الطبيبتفريطفيهتبينفسادعلىرملجرحاماإذا

المصيبالسهممنالراميلىإحباأشدالسديدوللسهم

فأقول:،والاصابةالسدادبينلييجمعأنوجلعزاللهأرجوأنيعلى

لحرمةانتهاكفيهيكونماهوعنهالمنهيبالبناءالمرادلعل:يقالقد

هوكماالقبرمتنعلىالجداريجعلوحائطأوللسكنىبيتيبنىكأنالقبر،

عليها.لجلوساعنبالنهيقرنهويؤيدهالقبر.علىالبناءفيالحقيقة

غيرالقبرمتنعلىالدارجداروجعل،مطلقلحديثاأن:لجوابوا

كونوفيأساسا.يصلجلاالقبرومتن،أساسمنللبناءلابدإذ؛عادةممكن

جميعالبناءاستغرقلوحقيقةيكونإنما:يقالقدإذنظر؛لحقيقةاهوذلك

.(04-03)ص[لثانيةالمسودةمن(1)

فيه:نيالثاوالبيت(.244-1/144)""ديوانالبحتريهو)2(

.ـ.00000005..00000550..00000غباأحمتالسديدفللسهم
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علىمشتملاالبناءيكونأنالحقيقةفيفيشاركهتسليمهوعلىالقبر.جزاء

القبر.أجزاءجميععلىيكونالسقفباعتبارفانهمسقوفا،القبر

بالنهيقرنهوهو،منهأقوىهومافيعارضهالجلوسعنبالنهيقرنهأما

القبرتشييدبهيقصدالذيالبناءمعنىلىإأقربوهو،التجصيصعن

التجصيصلان؛إهانتهبهيقصدالذيالبناءمعنىلىإلجلوسامنوتعظيمه

يخفى.لاكماالبناءجنسمن

.حفرهفيمكنالقبرمتنعلىالجداروضعيمكنلمفان:قيلفان

لاالمحظورهولانهالقبر؟حفرعنينهىأنإذنالظاهرفكان:قلت

فيالبناءيمنعلممواتأومملوكةبقعةفيقبراسيلجرفلوإذالبناءأصل

ذإ،موضعهعلىهوبلالقبر،علىليسالحفربعدالبناءأنعلى،موضعه

لاكمامتينقرارعلىالاساسليوضعالقبرقعرلىإيصلأنالحفرفيلابد

يخفى.

مجازا.القبرعلىفهو:قيلفان

ارتكابه.لىإداعيلابعيدمجازهو:قلت

القبرعلىيكونالمسقوفالقبرعلىالمشتملالبناءإنقلنا:إذاأما

مجاز،إنهقلناإنأماالمجاز.علىمقدمةالحقيقةلانواضحفالامر،حقيقة

قرنهأنسبقوقد،المتكلفالبعيدمنأولىالمتبادرالقريبفالمجاز

ادلوأنهوالاحترامللتشييدكانمابالبناءالمرادأنعلىيدلبالتجصيص

واضح.وهذاالاخر،المعنىعلىالجلوسمنذلكعلى

كماعليالمؤمنينأميروحديث،تقدمكمافضالةحديثقلناهماويؤيد
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إلايردلملوبل،المطلوبفيكافيالكانحدهماإلايردلملوبل.سياتي

لملوبل،بينهوكمالجلياالقياسبدلالةكافيالكانالتجصيصعنالنهي

صيرورتهمعللسنةخلافهونحوهالبناءحظرفيلكفىذلكمنشيءيرد

إليهاشرناقدأخرىأدلةمعمشاهد،هوكماالامةمنطوائفلصلالسببا

الرسالة.هذهمنأخرمواضعفي

والمنافيمنهالمتبادرهولحديثاهذافيبالبناءالمراديكونأنفيتعين

القبر،علىالمشتملالبناءأعني،والاشرافللتجصيصوالمناسبللتسوية

لا.أممسقوفاكانوسواءواسعا.أمالقريبةجوانبهعلىضيقاكانسواء

كانولوبناءلهيقاللاالقبرعلىالمشتملالبناءبأنالقولعلىأما

مجازا)1(.المسقوفوغيرمجازايكونالمسقوفلانفظاهر؛مسقوفا

للقبرإحكامفالكلفرق،لافلأنهحقيقةالمسقوفبانالقولعلىوأما

لاجلهكان1إذعليهمشتملغيرالقبرمنبالقربالبناءعليهويقاسبلله،وتمييز

هوالذيتعظيمهلىإتمييزهيؤديأنخشيةهيالعلةأنعلىبناءكالمشاهد،

وأنالقبور،لىإالصلاةعنالنهيفيالصحيحةالاحاديثتدلكماالشركباب

منوغيرهعباسابنقالهمامع،والحمامالمقبرةإلامسجدكلهاالأرض

لا>وقالوا:تعالىقولهتفسيرفيوغيره"البخاري"صحيحفيكماالسلف

وقذأضلوأكثيرآ(!ودنمراريعوقيغوثولاسواعاولاوذانذرنولاءاِلهت!تذرن

عكفواماتوافلمانوح،قومفيكانواصالحونقومهؤلاءإن23-24[:]نوح:

مساجد،القبوراتخاذعنالنهيفيالمتواترةالسنةومعإلخ.قبورهمعلى

الاصل.فيكذا(1)
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له،اللهوقتالذلكفعلمنولعنالقبر،علىالمسجدببناءبعضهافيوفسرت

القبرعلىاتخذمنلعنمنبعضهافيمامع،عليهاللهغضبواشتداد

يؤديأنخشيةهيالقبرعلىالبناءعنالنهيفيالعلةأنيدلهذاكلسراجا=

تعظيمه.لى!تمييزه

ذلكفكل،غيرهأوذكرنامماللقبرتمييزكلفيموجودةالعلةوهذه

اللهصلىالنبيقبروأما.العلةلوجودالبناءفيالقبرومنه.النهييتناولهمما

اللهشاءإنمستقلفصلفيبيانهسيأتيخاصسببفلهوسلموالهعليه

لى.تعا
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الأعلامفهرس-3
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القرآنيةالاياتفهرس

ياتلاا

[92:]البقرة!جميعاصلأرضافيمالكمظفهوالذى>

[111:]البقرة<صندقبكنتؤإنبز!م>هاتوا

[56-95:لنساءا](...الرسولوأطيعوأاللهأطيعوأءامنوأالذينيأئها>

[08]النساء:<اللهأطاعفقدالزسوليظع>من

[3:]المائدة...(نعمتىعلنكغواتممتينكنملكمِأكملتنيوم>

31[:]المائدة000(الأرضفييبحثغ!إبالله>فبعث

[98:لمائدة]ا(...ايمنكغفيللغوباالئهيؤاخذكملا>

79[-49:لمائدة]ا(.."الدهيمتلونكم.امنواالذينئأيها>

44[...(]الانعام:قنضناعلتهزماذئحروابهص>فلئانسو

[171-211:]الانعام(...عدوانبنلئىجعأتاوكدلك>

32[:لاعراف]1.ـ.ـ<ه-لعباٌأخرجالتىاللهزيخةحرئممنقل>

18[:لكهف]0051<فرازامنهملويختعلئهتم>لواطلعت

[12:]الكهف.(0فيهاريالاآالت!اعةوأنحقاللهوضكدأبر>ليغدوا

37[:]الكهف...(نطفةمنثمترالبمنخاقكىبا)أكفرت

[71:]مريم<بث!اشوئالها>فتمثل

[5:]الاحزاب(...به-أخطاتصفيماجناجعتخ>ولتش

[06:]غافر(..جهخمسيذخلونعبادنيعنيممتتكبرونالذين>إن
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ياتلاا

[52:لحديدا01(..الكحثمعهموأنزتابالثئترسلاناأرسلعا>لقد

[23:]نوج(...لمحاسوولاوصانذرنولاالهن!5نذرنلا>وقالوا

[42-23:]نوج(...سواعاولاوصولانذرن"الهت!نذرنلا>وقالو

[81:لجن]ا<للهاقش!وأن>

[4:القيامة]نجانه-<دن!وىأنعلى+قدرينبلى>

[7:الانفطار1<فعدلكفسوئكخلقكئذى>

[41:الشمسأ<فسولفابذنيهمربهم!ز>فدمدم
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)1(

)1(والاثارالأحاديثفهرس

الاثرأوالحديث

قبراتتركألاكق!ر:اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك

طمستهإلابيتفيتمثالاولا،سويتهإلامشرفا

قبزاتاعلاأن!كفرو:اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك

طمستهإلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفا

سويته،إلاقبراتاعلاع!:اللهرسولبعثنيلماابعثك

وضعتهإلاتمثالاولا

الايمانلهمأكملقدأنهوالمومنيننبيهاللهأخبر

وعمربكربيأوقبرمج!م!م،النبيقبررأىمناخبرني

قبرعلىفأجلسني،خارجةبيديأخذ

فلانقبرأنهيعرفحنىالقبرارفعوا

أخيقبربهاأعلم

تاعلاان:ع!ت!ماللهرسولعليهبعثنيماعلىابعثكألا

سويتهإلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالا

لهدياونتير،اللهكنابلحديثانتيرفتانبعد،أما

قبركليسويأنالانصار:منرجلابعثمجفحاللهرسولأن

القبوربتسويةيامرناكانيك!م!ماللهرسولإن

النتكاةسوىلحقاالمالفيإن

اهلهببتكاءيعذبالميتان

اثر.فهو"*"علامةقبلهما

914

الصفحة

53

05،51،011

،5866

21-22

25

24،48،601

،52،5606

67

18،91

62
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*

*

*

*

*

*

*

*

الأثرأوالحديث

نصتمااللبنعليهونصبله،أتلحدمج!مروالنبيان

حصباءعليهووضع،ابنهإبراهيمقبرعلىرش!!ك!يحالنبين

علمتابعثحينجعازةفيكانيك!م!رالنبيأن

عليهايبنىاوالقبورترفعأننهىجم!حالنبيأن

القبرعلىيبعىاننهىع!م!رالنبيأن

عليهيبنىاوقبر،يجضمصاننهىئالنبيأن

المباركالواديمنايطحه:وقالالمسجد،بطتممنأولأنه

مسعماًع!حتمالنبيقبررأىنه

تطينوهولاقبرهجمهروا:فقال،رجلدفنشهدانه

كسرهإلاوثنابهايامكفلا،المدينةلىإينطلقأيكم

قرقربقامكلهابطتم

قبرهفرايتثكعتمالنبيقبرفيهالذيالبيتدنتلت

جم!حالمميقبرعنلياكشفي!اماهيا:فقلتعائشةعلىدخلت

الرحمنعبدقبرعلىفسطاطاعنهاللهرمتدمعمرابنرأى

درجةسبعينبنيتكانيالمنامفيرأيت

مسنضاعمرابنقبررأيت

العزيزعبدبنعمرإمارةفييك!تمالمميقبررأيت

مسنمةجثىالشهداءقبوررايت

تمسنمةجثىأحدشهداءقبوررأيت

وثبةأشدناوان،عثمانزمنفيشثانونحنرايتني

أبجممتاللهرسولقبرفيلهكلهمثلاثةسألت

بتسويتهايأمرع!ت!اللهرسولسمعت
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الصفحة

02

23

27-28

09

35

22

25

68

34

22

02

301

94

25

21

127

22،38

47

21

16



*

*

*

*

*

*

الأثراوالحديث

القبرعلىيقعدأنينهى!ك!محاللهرسولسمعت

القبرعلىلرجل1يقعدأننهىجمب!مالنبيسمعت

دفنتم1إذالأرضوجهعلىالقبور1سوو

مكانهمالكهفأصحابعلىأعثرهمالذينعلىاللهعمى

القبوربتسويةيأمركانأنه:عثمانعن

ترابمنجثوةجمعناحجرانجدلم1فاذ

حفرتهعلىوقام،فضالةعليهفصلىلنا،عمابنفأصيب

الاخرةتذكركمفإنها

-القبوربتسويةيامرع!م!ماللهرسولسمعتنيفإ

عبدبننا:لهيقاللناعمابنفتوفي

اللهرسولكتفيبينراسهبكرباوع!مقدما،اللهرسولفرأيت

خففو1:فضالةفقال

لاطئةولا،مشرفةلاقبور،ثلاثةعنليفكشفت

بمعصيةيمزجهافلا،الطاعةيمحضمنالناسفي

القبورعلىيجلسعنهمااللهرضيعمرابنكان

يكذبأنمنإليهأحب-بعدمن:قالاو-السماءمنيخرلانكان

()براءةنزلتفلماجميعا،يحجونوالمسلمونالمشركونكان

بطحالمج!اللهرسولاصحابكمامكانت

لناصاحمبفتوفي،الرومبأرضعبيدبنفضالةمعكنا

تؤذهلااوالقبر،هذاصاحبتؤذلا

فسطاطاعليتضربنلا

إغلاقفيطلاقلا
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02،27،32

132
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38

18

123

91

91

91

901
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34

16

116

301

97



الاثرأوالحديث

لاطئةولا،مشرفةلا

قبلكمكانمنسننلتتبعن

مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللهلعن

أحدكممنإليهبتوبحينعبدهبتوبةفرخاأشذلله

مجصصةوالانصارالمهاجرينقبورأرلم

فسطاطاقبرهعلىامراتهضربت،الحسنبنالحسنماتلما

القمةامرأتهضربتعلي،بنالحسنبنالحسنماتلما

فدفنبجنازتهأحرجمظعونبنعثمانماتلما

الزكاةسوىحقالمالفيليس

ليلةوثمانينإحدىالايةهذهنزلتمابعدجك!روالنبيمكث

درفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدبمن

تكنواولا،أبيهبهنفاعضوه،لجاهليةابعزاءتعزىمن

حسنةسنةسنمن

عليهاتبنىأوالقبور،تجصصأن!ك!رواللهرسولنهانا

القبورتجصصأنجع!رواللهرسولنهى

يجصصأوالقبرعلىيبنىأنع!داللهرسولنهى

القبورتجصيصعنعفم!داللهرسولنهى

القبورتقصيصعنع!داللهرسولنهى

عليهايقعداوالقبورعلىيبنىأنعفداللهنبينهى

حلالولاحرامبعدهاينزلفلم،عرفةيومنزلهذا

الامراءهم

لخيلاءواالزيعةيشبهذلكفان،يجصصولايبنىلاأنوأحب
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،3335

013

،24132

97

25،126

62

78

75

،73،7488

75

75

09

132
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الأثراوالحديث

بناءقبريعلىتجعلنولا*

طمستهاإلاصورةولا-

سويتهإلامشرفاقبراولا-

الترابحفرتهعلىيزادولا-

مسجدايكونأنخشيأنهغير،قيرهلابرزذلكولولا-

ايطحواالناسأيهايا*

عدوهميعني*

!!!
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301

،2803

،7398

34
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الأعلااافسرس

السلامعليهادم

76الربعيتغلببنأبان

7398،عياشأبيبنأبان

912السلامعليهإبراهيم

2384،ع!ح(النبي)ابنإبراهيم

بنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم

81عوفبنالرحمنعبد

32محمدبنإبراهيم

1،25،273النخعيإبراهيم

54الدنياأبيابن

31كعببنابي

،552-230،،618،حنبلبنأحمد

0،61،6،63،66،67،07،72

،74،75،82،84-86،88001،

701،116

81الوهبيخالدبنحمدأ

91خالدبنأحمد

001،101صالحبنأحمد

35السلمييوسفبنأحمد

57مروانبنأزهر

17إبراهيمبنإسحاق

داودبنتابنعيسىبنإسحاق

12هندبيابن

6456،السبيعيإسحاقأبو

17(موسى)ابنأسد

128013،لسلامعليهإسماعيل

57عليةبنإسماعيل

25قتيبةبنإسماعيل

66،76سواربناشعث

66.76أشوعابن

32الاصبهانيابن

16الاصبهاني

19أمامةأبو

97مالكبنأنس

58الاوزاعي

7538،نيالسختياأيوب

329،667،،27الباجي

،62،243،54،64،الخاري

47،55،،82،84،8519،49،

401،501،511،611،143

12الاجريبكرأبو

15الباهليخلادبنبكرأبو

،22.520.616،شيبةأبيبنبكرأبو

،7137

13.0،2،22،63912الصديقبكرأبو

127،128لبناني

البيهقي

53التركمانيابن
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6،8،05،36،17يلترمذا

16،17،18،91شفيبنثمامة

4،0،21،2،27،34اللهعبدبنجابر

،37،960،7،72،73،74،75

،76،81.82،86.87،88،98

0،9،19112

724،7،82-5،23،0،7جريجابن

،85،86.87،88411

86الهياجبيأبنجرير

652،9.6113،132،.5جريرابن

02شاهينبنجعفرأبو

12عليبنمحمدجعفرابو

02،23،35محمدجعفربن

76الجوزجاني

08الجويني

77،84،85132،،67الرازيحاتمابو

،18،02،05.15،52.56لحاكما

0.61،662،،66113

،60،2،33.37،6807،حبانابن

1،7،72،77،8219،29،101

،0.515،4.555ئابتابيبنحبيب

56.58.06

27،32،96،76112،حبيبابن

07الحجاج

95.0،61،6،67العسقلانيحجرابن

،86،69،8999

113الهيتميحجرابن

31اليمانبنحذيفة

128الكاظميالدينصدرحسن

54عليبنالحسنبنالحسن

001(موسى)ابنحسن

7398،()البصريلحسنا

اللهعبدبنإسماعيلبنلحسينا

54المحاملي

06الهياجابوالاسديحيانبنحصين

22()الاسديحصينأبو

73شاهينبنحفصأبو

71،72،73.7588،غياثبنحفص

6786،عتيبةبنلحكما

1،2،2252سليمانأبيبنحماد

لحميديا

66،67لمعتمربنحنش

21،25ابوحنيفة

،94،401،501-47زيدبنخارجة

511

52عثمانبياابنخالد

912عنهااللهرضييجةخد

19()البغداديلخطيبا

0.51،5.52،55،56يحمىبنخلاد

.57،6166

94خلكانابن

48الدارقطني



821،921،133لنيادا

،71،02،32،35،63وددابوا

76،17،27،78

85دحيم

6448،العيددقيقابن

66،،91،0،248،56لذهبي

،97،82101،113

128السلامعليهالكفلذي

08الرازي

62،92(ني)الاصفهالراغبا

88-782،86-0،72،75لزبيراأبو

77001،101،،81زرعةابو

43لزمخشريا

5،868لزهريا

6456،،52حرببنزهير

82001،الساجي

12اللهعبدبنسالم

02(موسىبن)عمراننيالسختيا

89السخاوي

السدي

24السرخسي

9428،سعدابن

(وقاصأبي)ابنسعد

132جبيربنسعيد

09112-29،301،الخدريسعيدأبو

58العزيزعبدبنسعيد

56

17معصوربنسعيد

22،3724،التماًرسفيان

،2305،45.55،56،البنوريسفيان

58،95.0،6،6456

56عنةبنسفيان

66إبراهيمبنالسكن

27القرلتدمسلمبنجنادةبنسلم

)الفاردصي(سلمان

001،201سلمةأم

55كهيلبنسلمة

48شرحبيلبنتابنسليمان

71داودبنسليمان

72،74.84،85،موسىبنسليمان

،86،8788

126السمهودي

77العزيزعبدبنسويد

،7708،،235،2،3524،الشافعي

،87701،911،612

77،78،8128،شعبة

2،2،38127الشعبي

911نيالشوكا

128السلامعليهصالح

6459،الصلاحابن

89الصيرفيابن

شهاببنطارق

16،71سرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبو



17ويلطحاا

63لطيبيا

4،0،21،24،2،36عنهااللهرضيعائشة

،19،29126

141()البحتريعبادةأبو

643،113،143،،5عباسابن

81الأصمالعباسأبو

09النرسيالوليدبنالعباس

حميدعبدبن

69البرعبدابن

عمروأبوالأسودبنالرحمنعبد

17البصري

،250.50،661،مهديبنالرحمنعبد

001،301

0،919يزيدبنالرحمنعبد

0،7،86132الرزاقعبد

66ادلهعبدبنالغفارعبد

001(لحافظ)االغنيعبد

66،68001،أحمدالامامبناللهعبد

132عميربنعبيدبناللهعبد

41،19العاصبنعمروبناللهعبد

001،201المباركبناللهعبد

57سعيد()ابنالوارثعبد

56،58.،15القواريريعمربناللهعبيد

،9566

501حكيمبنعثمان

18الدارميعثمان

27شيبةابيبنعثمان

63،68،،13،47،94عفانبنعثمان

،96401،701،112

9347،48،601،،42مظعونبنعثمان

94العجلي

67،8158،،2395،عديابن

59،89العراقي

601عساكربن

18رباحأبيبنعطاء

18عطاء

57(مسلم)ابنعفان

001إسحاقبنعلي

61الهمدانيشفيبنثمامةعليأبو

-28،03،3105،،طالبأبيبنعليئ

،53-56.58،06،61،63

-66،68-901،111،127142

25العزيزعبدبنعلي

912قاريعلي

66مسهربنعلي

613،0،2،22،35،الخطاببنعمر

،63،96701،121،126،

912،132

1،2،37،38،29العزيزعبدبنعمر

126



0،1،2530،1501عمرابن

57موسىبنعمران

16،17،91لحارثبنعمرو

611.171،181،021حزمبنعمرو

94عليبنعمرو

74محمدبنعمرو

63،0717،عوانةابو

18عونابن

22يونسبنعيسى

12المدينيبسطامبنغنيم

علي=بنالحسينبنتفاطمة

46،401الحسنبنلحسنازوجة

26قيسبنتفاطمة

،0،2.2603-16عبيدبنفضالة

48،،64801،901،142

02سليمانبنالفضل

0،21،2،33،36،93محمدبنالقاسم

،29901

0،919مخيمرةبنالقاسم

132قتادة

08القشيريبن

،2205،15.سعيد(بن)يحىالقطان

52،45،4،656

46الحلبيالقطب

02الجحدريكاملبو

57912،132،كثيرابن

0،01،101201لهيعةابن

28سعدبنالليث

8.7509،ماجهابن

25.82511.أنسبنمالك

68يخامربنمالك

57(البصريفضالة)ابنالمبارك

48التيميهيمإبربنمحمد

1،47،07-179إسحاقبنمحمد

17(1)إسكاببنمحمد

71الإسماعيليإسماعيلبنمحمد

250،51،536،بشاربنمحمد

7486،بكرمحمدبن

912الجزريبنمحمد

1.252الحسنبنمحمد

17رابنمحمد

17ربيعةبنمحمد

57زيادبنمحمد

25لاصبهانيسعيدبنمحمد

الملكعبدبناللهعبدبنمحمد

09الرقاشي

81الطنافسيأميةأبيبنعبيدبنمحمد

3793،عليبنمحمد

فيوقعهكذالكن""إشكابصوابه(1)

ثبتهاوالمؤلفمنهانقلالنبيالنسنه

خطاها.ليبين



05،53.5863.دبيربنمحمد

18المنكدربنمحمد

67،68011.لياله!محمدأبو

09يحمىمحمدبن

0،553،57،95يوسفبنمحمد

94،97،8149،المدينيابن

78المزي

27مسدد

5895،المسعودي

،4.6،16.17،51،52.5406،مسلم

،61،63،67.07،71،73،75

،97،82،83،88،49،59،89

،113911

2393،وداعةأبيبنالمطلب

36جبلبنمعاذ

15القريتدنجدةبنمعاذ

111عنهاللهرضيمعاوية

17(خازمبنمحمد)معاويةأبو

54مقسمبنالمغيرة

8509،مكحول

المنذرابن

55المعتمر()ابنمعصور

64المعئرابن

52طلحةبنموسى

301الاشعريموسىأبو

001،201،112سلمةأممولىناعم

91عمدبننافع

7488.النجارابن

6،17.07.72،75،81.،النسائي

،82،8458

57راشدبننصر

7398،نضرةأبو

94نميرابن

43،143السلامعليهنوح

64،59911.النووي

128السلامعليهاهاجر

27إسحاقبنهارون

16،71لايليسعيدبنهارون

07اللهعبدبنهارون

301هريرةأبو

07العلاءبنهلال

12الهمامابن

128السلامعليههود

،05.15،53،65لاسدي1لهياجاأبو

95،36

36القاض!وائلأبو

سلمةبن)شقيقفيالكووائلأبو

،25-05(الاسدي

45.65-16،36

قديلواا

وكيع

وهبابن

15

94

،05،52،56،58،0661،63

16،17،001



69شيبةبنيعقوب09وهيب

18عطاءبنيعلىالرحمنعبدبنللهعبدبنيحمى

،15،52،56،58،95القاضييعلىأبو47الانصاريعمرةبياابن

95.81،85،86،6609.معينبنيحمى

07سعيدبنيوسف19101،

128السلامعليهنونبنيوشع5275.يحمىبنيحمى

128السلامعليهيونس001حبيبأبيبنيزيد

86خباببنيونى58،95،66هارونبنيزيلى

06محمدبنيونس18،47سعد(بنإبراهيم)ابنيعقوب

ال!الالهـ!

016



كوس
52لحسنابنلمحمدالاثار،

،6307..95للحافط،المهرةإتحاف

86

51،08نيللشوكا،الفحولإرشاد

78للمزي،لاطرافا

52،24،701للشافعي،لاما

74للبخاريالصغير،التاريخ

94عساكرابنتاريخ

912كشيرابنتفسير

69البرعبدلابنالتمهيد،

67،،94للحافط،التهذيبتهذيب

،8619

09الزوائدجامع

22كشيرلابنالمسانيد،جامع

02شاهينلابنلجنائز،ا

2252،التركمانيلابن،النقيلجوهرا

24(1المضية)لجوهرةا

5،6،132للسيوطيالمنثور،الدر

53،72،73،،6،1718،البيهقيسنن

،98301

17الترمذيسنن

،النيرةلجوهرة"اوصوابهوقعكذا(1)

.للحدادي

61

الكتب

17،0،2،7127داودأبيسنن

09ماجهابنسنن

17،57النسائيسنن

48العيددقيقلابن،الالمامشرح

911للنووي،مسلمشرح

63للطيبي،المشكاةشرح

7127.للطحاويالاثار،معانيشرح

2724،96،للباجيالموطا،شرح

12لهمامالابن،لهدايةاشرح

84،246،76،،4الصحيحان

2243،54،47،143،البخاريصحيح

02حبانابنصحيح

07عوانةابيصحيح

67،،4،61،17،52مسلمصحيح

0،7،7157

12(اللآجرييككب،النبيقبرصفة

94،29سعد(الابن،الطبقات

4،353للزمخشري،الفالق

،1،254،46حجرلابنالباريفتج

47،56

،2345،،22للسخاوي،المغيثفتج

55،95،،6468،،74،84،87

69،89

54الدنياأبيلابنالقبور،



5809.،56يعلىأبيمسند64الحلبيللقطب،المعلىالقدح

24للفتوحي،المنتهى0،2،27،32،96للهنديالعمالكنز

128المنهج7388،

912للقاري،الموضوعات38للحافظ،اللسان

63،67،97،82،،91للذهبي،لميزانا12،22للقاري،المفاتيحمرقاة

02،05.15،25،5،819،101،201للحاكم،المستدرك

3453،،52الاثيرلابن،النهاية56،1،6،7172

911نيللشوكاالاوطار،نيل،52،66-18،05حمدأالاماممسند

621للسمهوديالوفاء،1..67،0،74،7،86،87

!هـال!!
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004.لمولفامقدمة

000000000000000000000000000000000000004..فيهالاحداثعنو]لنهيالدينإكمال-

0000000000000000000000000000000000008مباجانهالارضفيماجميعفيالاصل-

0000000000000000000000000000050000000000000000050000000000009وأنواعهاالوسائل-

000000000000000000000000500011!شي!!وفاتهبعدالمصحففيالقرآنجمحمسألة-

0000000000000000000000000000000000000041."..حسنةسنةسنمن"حديثمعنى-

000005000000000050000000061لمشروعةاالقبركيفيةفيثبتفيما:الأولالقصل

.............طرقهوبيانالقبر،بتسويةالامرفيفضالةحديث

..............000000000000000000005..البابفياخرىاحاديث

......................................البابفيالواردةالاثار

...........................الادلةهذهمنالمستنبطةالاحكام

.........000000000000000000000005ذاتهفيالشيءتسويهمعنى-

بأنهاوصاحبيهمج!مأالنبيلقبرالقاسموصففيالبطحمعنى-

.....................................القبورسنيممشروعيه-

.................معرفتهلىإاحتيج1إذالقبرإعلاممشروعية-

........المشروعةالهيئةمنالقبوربطاهريتعلقماخلاصة-

بايتصلفيماالمشروعةالهيئةبيان)فيتتمة:الثافيالقصل

163

"مبطوحة"

لقبر(.....

0016

5002

0025

0026

0028

0034

0037

0093

0004

5041

0044



...................القبر[علىالبناءمسالةفيالواردةوالاثار]الأحاديث

....("قبرهعلىالقبةامراتهضربتعليبنالحسنبنالحسنمات"لما*

يثبالذيوثبةاشدناوإن...شبانونحن"رايتنيزيد:بنخارجةقول*

...................................."يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبر

..........................،سويتهالامشرفاقبراتدعلاان":عليحديث.

...............................................وخلادالرحمنعبدرواية-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005.الاخرينيةرو-

السند.................................................فيالاختلافدفع-

.................................................المتنفيالاختلافدفع-

......................ومتناسندامضطربلحديثاأنزعممنعلىالرد-

...........................ثابتأبيبنحبيبتدليساحتمالبهينجبرما-

واالقبر،علىالرجليقعدأننهىءلمجب!فأالنبي"سمعتجابر:حديث.

،ءير،

0،00000000000000000000000000000000000000000000005عليهيبنىاويجصص،

..........................................................الزبيربيأحال-

...............................الفنكتبعننقلاموسىبنسليمانحال-

حديثطرقبعضفيوالزيادةالكتابةعنالنهيمنوردما)إعلاللنبيه-

...............................................................جابر(

........القبور("علىيبنىأنجمي!النبي"نهى:الخدريسعيدأبيحديث*

.................................................مخيمرهبنالقاسمحال-

..................................................اللقاءاشتراطفيبحب-

...يجصص"أوالقبرعلىيبنىنجميطاللهرسول"نهى:سلمةأمحديث.

164

0045

0045

0047

0005

0005

0051

0054

0057

0095

0062

0064

0007

0077

0084

0088

0009

0019

0039

0001



..................القبرعلىالبناءعنالنهيفيالواردةالاثار.

..............................الأدلةهذهمنالمستنبطةالاحكام

...............عنهاللهرضيعليحديثشرح:الثالثالفصل

.............00000000000000000000000055.........القبرعلىالكتابة

................................................القبرعلىالزيادة

.............................................القبرعلىالجلوس

.................................................القبرلجصيص

.................................................القبرعلىالبناء

..القبورعلىالبناءجوازفيالكاظميشبهاتبعضعلىالرد-

.القبور(علىالبناءجوازفىبهاتشبثمنعلى)الردالكهفاية

...............................هالقبرعلىالبناءعنالنهي:ملحق

........................................القرانيةالاياتفهرس-

.........،............000000000000005والا"ئارالاحاديثفهرس-

...............................................الاعلامفهرس-

................................................الكتبفهرس-

............................................الموضوعاتفهرس

!!!

165

00301

00401

00901

1135.ـ

00115

00115

00012

00121

00126

00131

00141

00145

00147

00914

00154

00161

00163



لعلامةالشيخاثارا

لمحعلميايجىتنلر!ح!عتدا

)5(

محماثت(!ائمهف!!إث!ناتلث!مرلم

)افب!(

تأق!

لمانيالمحعليئاجم!تنلرح!عتدالعلامةالشتخا

تحقيق12

لعقرانحمداتنعلب

لعلائةالث!يخألمق!ك!المقبئوفق

ئكأ،شأصىشصبم3ك!6،

أل!ةتعالى(رحمه)

يلهمضر

نحيزق!اجيملراألمحؤنزاعبدبننشئامؤسسة

،أزوي!ئنبرآجمأبئ

لبثرؤلزرلع

!

خرحم!

لمحئتاصيرعا





آوفجصالرتج!إلمحه

وسننكتابهعليناوحفظ،سبيلهسواءخاصةلناأوضحالذيللهلحمدا

رسوله.

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسوله

علىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالوعلى

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالوعلىإبراهيم

فيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلىاطلعتفانيبعد،أما

،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعتالقبور)1(،علىالبناءشأن

عملا،للصوابمتحر،للحقطالبنظرالمسألةهذهفيأنظرأنفأردت

واليؤمبادلهتومنونانكنغوالرسولادلهإلىفردوهشئءٍفيتنزعب>فان:لىتعابقوله

ورفيفلا>:وجلعزوقوله95[،]النساء:<)2(داودلاوأحسنخئرذلكالأخر

أنفسهغفىمجدوألاثمطنهمشجرفيمايحكموكحتييؤمنوتلا

65[ه]النساء:<تسليماولمجسقموأقضئتمماحرجا

لىإبالرديحصلإنما،وفاتهبعدورسولهاللهلىإالردأنريبولا

والسنة.الكتاببتحكيمهوإنما،وفاتهبعدتحكيمهوأن،والسنةالكتاب

فقدهـ(،4135)تالرافضيالصدرلحسن"الوهابيةعلىالرد"الرسائلهذهمن(1)

3(.)صانظرمنها.مواضعفيوتعقبهالاخرىالنسخةفيصراحةالمؤلفذكرها

الاية.لتتمةسطربمقدارفراغا.(..تنازعتم)فإنقولهبعدلمؤلفاترك2()
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لىإالردمننكماالعلماء،سؤالالكتابلىإالردمنأنريبولا

>!ثلوأ:وجلعزقال،العلامأهلمنوورثتهخلفائهأقوالاعتبارالرسول

43[.:]النحل<لالغدونإربختمالذكرأقل

اخرجهالأنبياء"خلفاءالعلماء":مرفوعاالدرداءبياحديثفيو

الزوائد")2(.مجمع"فيكما،موثقونورجاله(،1البزار)

)3("...الأنبياءورثةالعلماء"وإن:فيهحديث""السننفيوله

لحديث.ا

ذلك.فييدخلمنلىأومنالمجتهدينالأئمةأنريبولا

!ردسه!

.()136رقمالاستار""كشف(1)

()2(1/261).

)223(،رقمماجهبنو2682(،)رقملترمذيو364(،1)رقمداودابواخرجه)3(

)88(.رقمحبانوابن2(،171)5رقمحمدوا

والحاكمحبانابن"صححه286(:)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويقال

لهلكن،سندهفيببالاضطرغيرهموضغفه،الكنانيحمزةوحسنهوغيرهما

وانظرا!.اصلا"للحديثانبهايعرفطرقلهشيخنا:قالولذابها،يتقوىشواهد

.(1/391):"الباري"فتح



وجلعزاللهكتابعلىالقضيةهذهعرض2[]ص

،-*-ِ
رتهمبنيتاعلتهمآتنوافقالواامرهمبينهم!زعوبئ!اد:وجلعزاللهقال

2[.1:]الكهف<م!جداعليهمفتخذتأقرهمعكغلبواألذجمتقالبهؤأغلم

غثزنالك>وتقبلها:وجلعزقولهأن)1(:بالايةالاستدلالوتقرير

فتنازعماتوا،أنهميدل،إلخ.(..بهمأغلمبنيتارتهمعلئهم.آثنوا..عليهم

>قالقبر.علىبناءوهذا<،بتيتاعلئهمآتنوا>فقالواشأنهمفيلحاضرونا

قوله:بدليلالمؤمنونوهم:المفسرونقال(امرهتمعكغلبواأئذيت

قبر.علىمسجداتخاذوهذا(سحداعدتهم>لنتخذت

،حظرهعلىيدلبمايصحبهولم،كتابهفيهذاوجلعزاللهقصفلما

.جوازهعلىدل

وقائعحكايةلمجرديردلمالقرانفيالواردالقصصانلاحظناإذابل

علىالايةدلالةلناتبين=لموعظةواوالارشادللاعتبارهووانما،تاريخية

إذانعملهأنينبغيمالىإالايةبهذهأرشدناوجلعزاللهوان،الاستحباب

نأوالاكملبنيانا،قبرهعلىنبنيالاقلعلىأننا:أي،صالجرجلفينامات

مسجدا.عليهنتخذ

****

تقريرهمعلىلمصنفوسيردلقبور،علىالبناءجوازيرىمنمذهبعلىيعني(1)

بالتفصيل.هذا



الاستدلالتحليل

ماتوا".أنهم"يدل:قولهأولا:

اليهمعادالمدينةلىإبعتوهالذيالفتيةأحدأنالظاهرفانشيء،فيه

وجلعزاللهولعل،وأخبرهمأصحابهلىإالكهف3[]صفدخل،القومومعه

>لو:بقولهوجلعزوذكره،عليهماظلعمنيعتريكانالذيالرعبرفع

18[.]الكهف:<رغبامتهمولملثتفرارامنهؤلولثعلئهخاطلعت

صور:إحدىتحتملوحالهم

تحققتريثمامعهموجلسوا،القوملىإخرجواالفتيةيكونأن:الأولى

فلمأياما،القومفانتظرهم،كانكماالرعبوعاد،كهفهملىإعادواثم،الاية

كمانامواأمأماتوا،يعلمونلاولكنهم،لحالتهمعادواأنهمفعلموايخرجوا،

كانوا؟

وتقررت،القومإليهمدخلحتىأولاالرعبرفعيكونأن:الئانية

القوموانتظر،الرعبوعادفخرجوا،عنهمبالخروجالقومأمروا=الاية

لىإعادواواماماتوا،إماأنهمعلموا،الفتيةمنأحديخرجلمفلماأياما،

.النوم

فخرج،الرعبفعاد،عندهموالقوممضجعهملىإعادواأنهم:الئالثة

يئسوا.حتىأياماالكهفببابانتظرواثم،مرعوبينفارينالقوم

إليهم،القومدخلاو،القوملىإخرجوايكونواأن:لخامسةواالرابعة

إيقاظهم،فحاولوا،كذلكالقومفراهممضجعهملىإعادواالايةتقرروبعد

يئسوا.حتىانتظارهمثم



لخامسةواالرابعةعلىلىالاوالثلاثالصورإحدىويرجح[4أص

2[.1:الكهفأ<يهضأغلم>رنهم-:القومعنحكاية-وجلعزقوله

كانواولوماتوا؟أم،لنومهمالفتيةعادهليعلموالمأنهميدلهذافان

الامرين.أحدلهميترجحلربمالمضجعهمعودهمبعدشاهدوهم

منأعلم:بهالمراديكونقد(بهضأغلم>ربهم:قولهإن:يقاللا

إظهاروهي،عليهمالاعثارمنلحكمةالان؟شأنهموما؟هموممن؟هم

عهدوقيهم،وممن،بحالهمالقوميخبروابأنإلاتتملاالبعب،علىاية

فتامل!كانوا،من

قبر".علىبناء"وهذا:قولهثانيا:

:وجوهمننظرفيه

ذإقبر،لهميكونأنيصححتىموتهمللقوميتقررلمالفتيةأن:الاول

نفسفيبمالاالقومبطنالحكمفيوالعبرة،للميتإلايكونلاالقبر

الامر.

الكهف.صحنفيكانواوانماقبر،لهميكنلم:الثاني

الثلاثالصورإحدىعودهمفيالواقعأنفرضعلىأنه:الثالث

لىإالبناؤونيدخلأنلامتناع؛الكهفبابعلىيكونإنمافالبناء،المتقدمة

الرعب.لمنعالفتيةمرقد

عرضمنانهدمجانبسدبمثابةهوإنماالكهفبابعلىوالبناء

الكهفيعتبروأنماتوا،الفتيةأنمرجحينالقومنعتبرنلناصحإذاالقبر،

القبر.بمثابة



نأفيحتمل،الاخريينالصورتينإحدىهوالواقعأنفرضوعلى

لحالباالانسبالاظهروهو،الكهفبابعلىالبناءبالبناءأرادوايكونوا

مأ،لنومهمأعادوا،الفتيةفيواشتباههملحادثةاهذهالقوملاستغراب[ه]ص

ماتوا؟

بعدومع،الكهفداخلفيجثثهمعلىالبناءأرادوايكونواأنويحتمل

هونفسهالبناءوانما،عليهوقعالبناءإن:يقالحتىقبرهناكيكنفلم،ذلك

لهمقبوروحفر،الكهفمنالفتيةإخراجلامتناعإليهواحتيحالقبر،بمثابة

موتهم.فيوالشك،بالكهفوعلاقتهم،قصتهملغرابة؛كالعادة

ينصبماالايةفيبالبنيانالمراديكونأنوهو:اخر،احتمالوهنا

بانإما،مكشوفعالبمكانيكونأنالمناسبوأن،الايةلتلكتذكارا

يجعلأنوإما،وغيرهمللمارةيطهربحيث،عنهبعيداالكهفخارجيكون

الكهف.فيهالذيالجبلرأسعلى

معنىفيوأظهربالمقصود،أنسبلانه؛الاولمنأرجحهذاوأن

إيضاحه.تيسيأكما""على

لان؛الكهفبابلسدالبناء:بهالمرادأنفيهريبلاالذيوالحق

هذاعلىالايةفيالبنيانوحملمنه،لابدضروريأمرالفتيةجثثمواراة

اخر.سدعلىحملهمنأولىالضروريالامر

فيالفتيةحولكونهمنأرججالكهفبابلسدالبنيانكونأنمروقد

الله.شاءإنبياناهذايزيدماالنزاعتقريرفيوسيأتي.جوفه

إلخ.."..المؤمنونوهم:المفسرونقال":قولهتالثا:



أهلهمذلكقائليأنالراجحنوفيه،الخلافبياناللهشاءإنسيأتي

.لشركا

قبر".علىمسجداتخاذوهذا":قولهرابعا:

لهميكونأنيصححتىالفتيةموتيتحققوالمالقومأنمر؛ماوفيه

الكهف.صحنفيكانواوانماقبر،لهميكنفلمموتهمصحولوقبر،

الصورإحدىهوالواقعأنالراجحالاحتمالعلىفانههذا،ومع

علىوكذا،الكهفداخليكونلاالمسجدبناءأنفواضح،الثلاث

نأيمتنعلانه؛الاخريينالصورتينإحدىهوالواقعأنالمرجوحالاحتمال

أكبركانتوانلكهوفو،بارزةالفتيةجثثعلىمحتومسجدببناءيهموا

علىيشتملكبناءكبيرا،بناءتسعلاصغيرةتكونأنفالغالب،الغيرانمن

)1(.للمصلينيتسعالبناءذلكفوقمسجدبناءمع،أشخاصتسعةجثث

لمعناهتصلحلاالموضعينفيالايةفي"على"أناعلمثم[1ه]ص

نأوكذا،عليهمحمولا،عليهالمستعلىفوقالمستعليكونوهو،الحقيقي

إلابقيفما،عليهسقطسقطلوبحيثالهواء،فيفوقمنلهمسامتايكون

الاتية:الاوجهبأحدالمجازيالاستعلاء

لجفنةكا،عليهالمستعلىعلىينطبقمجوفاالمستعلييكونبأنإما

البيضة.على

المدينة.علىكالسور،عليهمستديرايكونأنواما

إذاجدارا،الضبععلىبنيت:تقوللمنفذ.سدا:بمعنىيكونبأنواما

.92صفيالتكملةأنلىإأشارثم،المؤلفبترقيم01صنهايةهذه(1)



وجارها.باببهسددت

دجلة.علىكالدار،قربمنعليهمشرفايكونبأنوإما

علىكانتإذا،المدينةعلىكالقلعةعلو،منعليهمشرفايكونبأنوإما

المدينة.علىمطلجبل

نأهوالراجحالاحتمالأنمرلماهنا؛ممتنعانالاولانوالوجهان

وبيانبيانها،المارالخمسالصورمنالاولىالثلاثالصورإحدىالواقع

بدليله.الترجيح

يبنىأنفيمتنع،الاخيرتينالصورتينإحدىالواقعأنفرضوعلى

إذا،وحدهالمسجدبناءعنيضيقوالكهف،بارزةالفتيةجثثعلىمسجد

علىبنيانبناءعنفصلا،الكهفجوففيقبورنحتإمكانتصورنا

للمصلين.يتسعبهمحيطمسجدبناءثم،الجثث

المسجدلىإبالنسبةوأمامر،لماللبناءبالنسبةمتعينالثالثوالوجه

محتمل.الاخيرينالوجهينومنمنه)1(،فكل

نأإمكانمع،فيهالاستعلاءلظهور"على"بلفظألصقالاخيرأنوبما

فهو،مستقيمخطعلىالكهففوقفيهالبناءيكونالذيالجبلرأسيكون

الراجح.

أنهمالمسجدذكرمنالظاهربأنأيضا[16]صيرجحأنويمكن

نأذلكمعقصدواانهمالمقاممنوالظاهر،للصلاةمعديكونأنقصدوا

البالغة.الايةلتلكتذكارايكون

الورقة.طرففيلانهاواضحةغيروهيتها،قراكذا"منه"فكل(1)



المصلين،وجوديكثربحيثيكونإنماللصلاةإعداداالمسجدوبناء

إلايختبئونولا،لهممخبأاختاروهالفتيةلأن؛كذلكالكهفمحلوليس

.الناسعنبعيدبمكان

بعثوا:لماقولهميأباهنومهمبعدالمكانذلكعمريكونانواحتمال

لىإذهبأنهرويمامع[،91:]الكهفالاية<بورقكمأحد-!فاتعثوا

لى:تعاقولهأيضاويأباه.المفسرونيذكرهاالتيالقصة،المدينة

.2[1:]الكهف<عليهخأغثزنالك>وت

والكهفمترقبا،يكنلمالذيالخفيالشيءفييستعملإنماوالاعثار

منعهبسببمترقبايكونالعمارةبينكانإذا-بالرعبممنوعاكانوان-

مسكونة،قريةعليهتكونأنمانعلافانه،لجبلارأسبخلافهذا،بالرعب

مسجد.لىإمحتاجة

وباب،ويرونهالناسيشاهدهبحيثيكونأنيقتضيالتذكاروقصد

يكونأنامكنوانفانهخارجهوأما،لذلكيصلحلاكجوفهالكهف

ذلك.فيأظهرالجبلرأسنإلامشاهدا،

التيالقريةعندلجبلارأسعلىالمسجدبناءالمرادفيكون،وعليه

وما،وخبرهمالفتيةعلىالعثورتاريخفيهويكتبوجودها،احتمالقدمنا

بذلك.يتعلق

.لحالايقتضيكماوتذكارامسجدايكونوحينئذ

بناءأرادواإنماالغالبينأنباحتمالمعارضالترجيحهذاولكن[17]عى

فيوالصلاةبها،والتبرك،الفتيةقبورلزيارةيحضرونليكونواالمسجد؛
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إليها.المنسوبالمسجد

يكنلمإن،الكهفبقرببنائهعلىعزموايكونواأنفيجبهذا،وعلى

جوفه.في

فييكونأنيحتمللاحالكلعلىانهإلاهذا،يؤيدمابكوسيمر

قدمنا.لما؛الكهفجوف

يدلمايصحبهولم،كتابهفيهذاوجلعزاللهقص"فلما:قولهخامسا:

".جوازهعلىدل،حظرهعلى

لجوازاأريدسواءالجواز،علىدليلاهذامثليكونأنيمنع:لجوابفا

اننابواسطةشرعنافيأممطلقا،الامةتلكشرعفيأم،فقطالواقعةتلكفي

.مباشرةشرعنافيأمقبلنا،منبشرعمتعبدون

القصةنفسفيينصولم،يوسفإخوةمنجرىماوجلعزقصفقد

آخرموضعفيالحكمذكروإن،الافعالتلكمنحرامهوماكلحرمةعلى

تلكفيماعلىتنبيهاليكونلاهو،حيثمنلبيانهفذلك،القرآنمن

به.قائلولاومنسوخا،ناسخالكانوإلا،القصة

وأابناكانالحر،وإنبيعمنعالسنةبينتوقد،باعوهأنهمالقصةوفي

للبائع.اخا

الايةفيفالذيالجواز،علىدليلايكونهذامثلأنفرضوعلى

الفعل.جوازعلىيدلفلا،العزممجرد

يصحبهالملوفذلك،الفعلجوازعلىتدلبأنهاالتسليمفرضوعلى

صحبها.وقدبالحظر،التنبيه
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فيوواقعنفسها،بالايةمصحوب:أوجهعلىفهوالموعود؛التنبيهأما

السنة.فيوواقع،القرانمناخرمحل

،(بينهتميننزعون>إد:قالوجلعزاللهأن:فبيانه،الايةفيالذيفأما

الفتية.أمرفيالقومبينكانتنازععلىفدل

للتنازعوتفصيلبيانهذاأنالفاءلوجودفدل>فقالوا(:لىتعاقالثم

فلانوقالكذا،فلانفقالكذا،فيالائمةاختلف:تقولكماقبل،المجمل

إلخ....كذا

لاحذفالكلامففيالظاهر،علىبناءللجميعالواوجعلتإنثم

بيانالفاءبعدماأنعلىالدليلوقام،الايةفيبهصرحالذيالتنازعيتحقق

أعلامربهمبنياناعليهمابنواجميعا:فقالوا:قال(1كأنهم)،بتقديرهإلا،له

-وغيرهمسجدمنالبنيانغيرشيئاتزيدوالا:الفريقينأحدقالثم.بهم

إدخ.(...ضكلبواائذلى>قال

بناءفيوتنازعوا،الفتيةجثثلستربنيانبناءعلىأجمعونالقومفاتفق

المسجد.

مجيءوصحتأويل،بلاأطلقتالفريقينلأحدالواوجعلتواذا

علىالدالالتنازعوهو،عليهيدلمالتقدم؛لهمرجعتقدمعدممعالضمير

نأ:أي،إيهامالكلامففي."..قالوامنهمففريق":قالفكأنه،افتراقهم

لجميع.اهمالقائلين

.""كانه:ولعلهاكذا(1)
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القوملىإصناعةعائدةأنها:أي،بتاويلالفريقينلاحدجعلتهاواذا

القائليناقامةعلىبل،حقيقةكلهمذلكقالواأنهمعلىلاولكنجميعا،

ذلك.قالواكلهمالقومفكأن،لجميعامقام

ذلكلاقامة،للجميعأنهظاهرهالذيالضميرالاولالفريقعلىفأطلق

له.وجودلاالثانيالفريقكأن،لجميعامقامالفريق

،للتنازعتفصيلبعدهاماأنعلىتدلالفاءأنتقدملما؛أرجحلثانيو

الثاني.علىيتمإنماوهذا،التنازعفيهوممامدخولهايكونأنفلزم

.الحذفمنأبلغقدمناهالذيالمعنىعلىوالايهامالمجازيضاو

لجميع،اهمالقائلونكانولو،بالخطاب<تنوأ>:قولهيؤيدهيضاو

.نحوهأولما"نبني:يقالأنالظاهرلكان

ذلك،فياختلفواالمفسرينفان؟المؤمنونالفريقتنفأيهذاتقررإذا

)1(.اللهشاءإنكلامهمنقلسياتيكما

علىعزمهمعلىبناء،المومنونهمالغالبينأنلىإبعضهمفذهب

قبلنا.عمنمأثورةأخباروعلىالمسجد،اتخاذ

ربمابل،يكفيلاالمسجداتخاذعلىالعزممجرِدإن:فنقولنحنأما

المتدينونفعلهوربماالضرار،مسجدأهلفيوجلعزاللهذكرهكماكفراكان

ذلك.نحوأو،عامةطريقفيأو،الملكغيرفيكبنائهحراموهوجهلا،

فيمعهطرفاوذكر.بهوعدالذيالمفسريناختلافالنسخةهذهفيالمولفيذكرلم(1)

217(،)15/":الطبري"تفسيروانظربعدها(.وما131)صاخرهافيلاخرىالنسخة

.(5212)5/:كثير"ابنو"تفسير293(،/4):المنثور!و"الدر
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والهعليهاللهصلىالنبيعنمنهاشيءصعفان؛المأثورةالأخباروأما

وجل.عزأمرناكمابالاحسنخذناو،المخالفةالادلةوفي،فيهنظرناوسلم

ورجحنا.،دليلهمنظرنا،أمتهأئمةمنغيرةعنكانتوان

فينصدقهملانمرنافقدبها،نعبألم،الكتابأهلعنكانتوان

فيهم<>ولالتمئتفت:وجلعزاللهقالنفسها،القصةهذهفيوخاصةشيء،

.(>أحداالكتابأهل:أي<>منهمالفتية:أي22[:لكهف]

عنوأمايبلغنا،فلموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنشيءورودأما

علىالثانيالفريقعزمإلادليلالهمنعلملمولكن،فنعم،الائمةبعض

الاخر.القولأدلةفيننظرذلكومعفيه،ماوتقررالمسجد،اتخاذ

الأية.فياولافننظر

ذلك،إيهامأو،الاولالفريقعلىلجميعاضميرإطلاقأولا:فنجد

الغلبة؛ليستالمزيةوهذه،الجميعمقاميقامأنبهااستحقمزيةلهأنيدل

مزيةلكونهيصلحماهناكيبقفلم،الثانيللفريقأثبتهاوجلعزاللهلان

والدين.العلمإلاالمثابةبهذه

>رنهم:قولهمالاولالفريقعنحكىوجلعزاللهأنثانيا:ونجد

ودينه.قائلهاعلمعلىتدل،جليلةكلمةوهذه.<بهمأعلم

بمزيةيشعروالتقديم،الاولللفريقوجلعزاللهتقديم:ثالماونجد

والدين.العلم:المزايامنيتصورماقربو،للمقدم

عكغلبواائدر>قال:نيالثاالفريقفيوجلعزقوله:رابعاونجد
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علماءقررهماعلى،الغلبةهوالعزمهذاعلىلهمالحاملأنفأشعر<أمرهتم

بناءوجهلىإللايماءموصولا؛مجيئهفيإلمهالمسندبابفي،البيان

الخبر)1(.

منهمابعليةيؤذنالمشتقعلىالحكمإيقاعأن)2(:الاصولأهلوقرره

أوضح.الموصولفيوهو،الاشتقاق

نأ:السابقةالاممفيوالغالب،للمعصيةسبباتكونالغلبةأنوالغالب

التكذيب:أيضاالسابقةالأممفيوالغالب،للضالينتكونإنماالغلبة

بها.التكذيبمننوعفيهاوالصلالبالايات،

تباركوقال[.13:]سبا(السكوربمادى>وقليامر:وجلعزاللهقال

وور!ن<تحثرهصوجدناوإنعهدمن>وماو!نالأكثرهم:لىوتعا

.[201:لاعرافا]

،تقدمبمامقابليهموصفمح،بالغلبةهؤلاءفوصف،حالكلوعلى

كماوالغلو،لجهلافيينالاالمسجدواتخاذوغلو،جهلذووبأنهميشعر

يخفى.لا

وأن>:وجلعزفولهفنجد؛القرانمنالايةهذهغيرفيثانياوننظر

مسجدبناءينبغيلاأنهتدل[.18:لجن]اأحدصا(للهمعلدعوافلاللهالمشد

74(.)ص"التلخيصشرحو"المطؤل6(،0)ص"المرقوقيشرح-"التلخيصانظر(1)

التحرير":شرحو"التحبير،للزركشي2(10)5/:"المحيط"البحرانظر2()

.للمرداوي33(794-3305/)
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التنبيه.مننيالثاالقسمهووهذا(،1)لىتعااللهشاءإنسيأتيكماقبر،على

الأمممنكانواالذينبذممتواترةفنجدها؛النبويةالسنةفيثالثاوننظر

غضبواشتداد،ولعنهممساجدوصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونالسابقة

الله.شاءإنبيانهسيأتيكما،عليهمالله

شاءإنتيسيأكما،الأحاديثمنبشيءالنصارىعلىالنصجاءوقد

أهلعلىأعثرواالذينالقومأنعلىالمفسرينكثروولاسيما)2(،الله

عينين.لذيالصبحفتبين،نصارىكانواالكهف

بمامحمودونوأنهم،والدينالعلمأهلهمالاولالفريقأنونقطع

الفتية.أولئكجثثيستر،الكهفبابعلىجدارببناءالأمرمنإليهذهبوا

،الاولللفريقمخالفتهمفي،كلهذلكبخلافنيالثاالفريقنو

ساتراجدرانهأحديكون،الكهفبابعلىمسجدبناءعلىوعزمهم

التفصيل.منقدمناهماعلى،الايةمعنىعليهيدلكما،للكهف

التنبيه.منالثالثالقسمهووهذا

فرضوعلى،لهاعموملاعينواقعةفهي،التنبيهعدمفرضوعلى

متعبدينغيرأنناعلىبناء،فقطالامةتلكحقففي،العمومعلىدليلقيام

قبلنا.منبشرع

شرعنافييوجدلمإذافذلكقبلنا،منبشرعمتعبدونأنناتسليموعلى

مفصلا.مركماوجدوقد،يخالفهما

21(5)ص)1(

.(24132،)صالاخرىنظر1و،النسخةهذهفيشيءياتلم)2(
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والدليل،الكتابفيقبلنالمنشرعاكونهعلىهناالدليلإن:قيلفان

بالسنة.للكتابنسخافيكون،السنةفيلهالمخالف

بناحاجةلاولكنخلافا،بالسنةالكتابنسخجوازفيأن:أجيب

شئ،فيبالسنةالكتابنسخمنليسفيهنحنمافإن،الراجحوبيان،لذكره

خظابهوالحقيقةفيوالمنسوخبشرعنا،قبلنامنشرعنسخمنهووانما

الامة.تلكلنبيوجلعزاللهمن

بأنخبر،قوةفيأنهافيها:يدعىمافأقمىكتابنا،فيالتيالايةفأما

صحةفرضعلى-وهذا،الامةتلكشرعفيجائزاكانالفعلذلك

بزيادةنطيلفلابين،وهذاأصلا،نسخهيتصورلاصادقنجر-الدعوى

أمثلته.وذكر،إيضاحه

لجوازا،عليهالايةدلالةالمدعىلجوازباالمراديكونأنبقي[01]ص

مافأقمى،دلالةشبهلهأنفرضوعلى.لهوجهلاوهذا،مباشرةشرعنافي

.ظاهرةدلالةأنهافيهايدعى

الفروضلزيادةحاجةولااعتبارها،عدمبينتالسنةبأن:فيجاب

ذلك.منأوضحفالامر،والتسليمات

يردلمالقرانفيالواردالقصصأنلاحظناإذا"بل:قولهسادسا:

إلخ..".للاعتبار.هووانما،تاريخيةوقائعحكايةلمجرد

)1(-النزولأسبابفيكما-نزلتالكهفأصحابقصةإن:يقالقد

إليهم،اليهودبإيعازعنهموسلموالهعليهاللهصلىالنبيقريشسألتلما

.38(4/0):لمنثور"الدرا"انظر(1)
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وسلملهوعليهاللهصلىلهمعجزةتكونأنإنزالهافيالحكمةفكانت

بعضه،يعلمالكتابأهلبعضنإلاأحايعلمهولا،حالهمعنبالإخبار

كافية.لحكمةاوهذه

فيهادخلوجهها،علىالقصةبحكايةإلاتتملاالمعجزةكانتولما

حكمةلهمايكونأنيلزمفلاالمسجد،اتخاذعلىوالعزمبالبناء،التآمر

خاصة.

ماغيرخاصةحكمةلهاإن:نقولأنهوالحقيقالحقأنعلى

تتركلانوالقبور،سدلىإالامةتنبيهبالبناءالتآمرفي[]أنوهي،ذكرتموه

وينازعون،بذلكيكتفونكانواقبلناممنوالدينالعلمأهلنو،فرجةفيها

مسجد.كبناء،ذلكغيرأرادمن

وضلالهم،والدينالعلمليلاوالعامةمخالفةبيانالمسجداتخاذوفي

ذلك.مثلمنوتحذيرناصنعا،يحسنونأنهميحسبونإنهمحيثمن

يقولهكانفيماوسلموآلهعليهاللهصلىالرسولتصديقوصح

وصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلهمكانمنإن"7[]ص:لأصحابه

.المناسباتمنذلكغيرإلىمساجد")1(،

إذانعملهأنينبغيماإلىالايةبهذهوجلعزفأرشدنا":قولهسابغا:

نأوالاكملبنيانا،قبرهعلىنبنيالاقلعلىأننا:أي،صالحرجلفينامات

مسجدا".عليهنتخذ

الايةعليهدلت،قدمناهمماعلمتكماذلك،عكس!الحقأن:الجواب

عنه.اللهرضيالبجليجعدبحديثمن)532(مسلماخرجه(1)



.المتواترةوالسنةالقرانمنوغيرهانفسها،

اللهصلىاللهرسولفهمهلكانوجل،عزاللهمرادزعمتهماكانولو

حياته،فيتوفواالذينأصحابهحقفيحياتهفيبهوعمل،وسلموالهعليه

الشهداء،منمعهومن،حمزةوعمهمعاذ،بنوسعد،مظعونبنكعثمان

وسلم.والهعليهاللهصلىوأولاده

الزعم،هذاإبطالفيكافذلكوسلموالهعليهاللهصلىفعلهوعدم

بتسويتهاوالامرالقبور،علىالبناءعنالنهيعنهثبتأنهوالواقعفكيف

الرواياتبعضوفيمساجد،القبوراتخذمنلعنعنهوتواترمطلقا،

مشتملةالمساجدبناءمساجدباتخاذهاالمرادبأنالتصريحالصحيحة

عندالمساجدبناءذلكمملأنعلىتدلالتيالادلةبيانوسيأتيعليها،

عنها.بعيدةكانتوإنلاجلهابناؤهاوكذاعليها،مشتملةتكنلموإنالقبور

.(1)اللهشاءإنذلكإيضاحتيوسيأ

المؤمنينأميرعنوثبت،طريقتهفلزموا،أصحابهبعدهمنجاءثم

مطلقا)2(،مشرفقبركللتسويةشرطتهصاحببعثأنهطالبأبيبنعلي

جاءحتىبالخير،لهاالمشهودالاولىالقرونفيذلكعلىالحالواستمر

كله،ذلكخلافعلىتدلالايةانيزعم،الالفبعدالمتشيعينبعض

إ!عظيمبهتانهذاسبحانك

.[18:لجن]اعا(لهمعتدعوأفلاللهالمشمدوأن>:وجلعزاللهوقال

)1()ص(.

الشرطة""صاحبيةوروبعدها(،وما05)صالمبيضةفيموشعايجهتخرسبق2()

منها.66()صفي
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مسجد،كليتناولعام"المساجد"لفطأن:بالايةالاستدلالوتقرير

الامربل[،1:]الفاتحة<لله>آلحمدفيكما،للاختصاصمفيدةلجملةوا

:أيحدا(للهء>فلاتدعوأ:لقولهإفراد،حصرههناوالحصرأظهر،ههنا

.شرككلمنخالصة،لهشريكلاوحدهللهكلهاالمساجدأن

وزعمبناء،بنىفمن،للهخالضايكونأنالمسجدخواصمنأنفتبين

لاوحدهللهخالصةبنائهفينيتهكانتفانمسجدا،يكونأنبهقصدانه

علىيكونأنقصدكأن،كذلكيكنلموانمسجدا.البناءكانله،شريك

لاوحدهللهخالضايبنلمفهذا،منهبالقربو[11]ص،الصالحفلانقبر

المساجدهفيالمعتبرةالخاصةتلكمنهفقدتوبهذاله،شريك

قال:قالهريرةأبيعن)1(مسلمحديثالاستدلالهذابهيؤيدومما

عنالشركاءأغنىأنا:تعالىالله"قال:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

".وشركهتركته،غيريمعيفيهاشركعملاعملمن،الشرك

")2(.عملهللذيوهوبريء،منه"فأنا:يةرووفي

وجودإلابنائهاعلىيحملهملاالقبورعلىالمساجديبنونوالذين

بنوا.لماقبورهناكيكنلملوحتىالقبور،

علىحاملاسبباالقبروجوديكونأنفيهماغايةبأنهذا:عنيجابو

فيحملهمسجد،لهاليساهابة،قريةعلىإنسانيمركماوهذاالمسجد،بناء

فلانقبرعلىالمسجديكونأنقصدوبأنمسجدا،فيهايبنيأنعلىذلك

)8592(.رقم)1(

وغيرهما.)398(رقمالصحيحفيخزيمةوابن42(،0)2رقمماجهابنلفظهذا)2(
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صلىالنبيكانكمايضرلاهذاومثلأيضا،شرعيقصدبقربهأو،الصالح

.الناسوليعلم،للفريضةأداءبالناسيصليوسلموالهعليهالله

الاهلةالقريةعلىمرفالذي،الوجهينكلافيالفرقبوضوحهذاويرد

لسبباستجابإنمافيها،مسجدبناءعلىذلكفحملهمسجد،لهاوليس

فلوإليها،لحاجةاعندالمساجدبناءلىإيدعوإنماالشرعأنوهو،شرعي

بلفيها،آخرمسجدبناءيستحبلمأهلها،يكفيمسجد[12]صلقريةكان

البناءيستدعيهالذيللمالوضياعا،للتفريقسببايكونلكونه؛يحرمأويكره

غيرفيالمسلمونبهاينتفعأنعنالبقعةلتلكوتحجرا،محلهغيرفي

.فائدة

الشرعنداءسمعالمذكورةالقريةعلىمرلماالرجلهذاأن:لحاصلفا

لهيصلى،القريةهذهفيمسجدبناءلىإيدعوكوجلعزاللهإن:لهيقول

اسمه.فيهويذكر،فيه

لاالشرعلان؛شرعيلسببيستجبفلمالقبر،علىالمسجدبانيوأما

ولعنتهاللهغضبواشتذ،ذلكحرمبلالقبور،علىالمساجدبناءلىإيدعو

يدعوكالشيطانإن:لهيقول،شيطانيلداعاستجابإنمانعم،،فاعلهعلى

ويشتد،ورسولهللهمعصيةذلكليكونالقبر،هذاعلىمسجدباسمبناءلىإ

بقدرينههلمأو،بفعلهرضيأو،اعانهومن،بانيهعلىولعنتهاللهغضب

شعبلىإذلكويتشعبفيه،صلىمنلىإذلكشررويتطاير،طاقته

القبور.علىالمساجدبناءعنالنهيفيالشارعملحظهي،أخرى

فيهاليس،آهلةقرىعدةيعرفأحدهمأنهؤلاء:عواريكشفومما

بقفرة،قبرلىإيعمدثمفيها،مسجدلبناءالشرعداعييستيجبفلامساجد،
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عليه.فيبنيالمساجد،كثيرةبمدينةأو

تعليمقصدمعللفريضةأداءوسلموالهعليهاللهصلىالنبيصلاةوأما

فيالانغماسقصدمنهينو،شريفشرعيقصدالتعليمفقصد،الناس

؟!ولعنتهاللهغضب

!!!
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24[الحمدلله]ص

النزاعمحلتحديد

مواراتها،هوإنما،الموتىجثثدفنمنالمقصودأنفيهنزاعلامما

ليرده-الأرضفييبحثغ!إبالله>فبعث:ادمابنيقصةفيوجلعزاللهقال

31[.:]الماندةالاية.(..اخيهسؤءةيوركىكيف

للمواراة.فيالكاالقدرعلىيقتصرأنفالاصل،وعليه

ذلك؟يتعدىأنيجوزوهل

القدربهيتعدىأنيجزلممسثلةبمقبرةكانإذاالقبرأنخلافلا

فيبالافراطالتعديأكانسواءحق،غيرفيتصرفالتعديلان،فيالكا

.حفرهيشقحتىردمهبإحكامأم،عليهبالبناءأمالقبر،توسعة

فيإلاحقلالانه؛فواضحالقبر،علىوالبناءالتوسعةفيالافراطأما

في.الكاالقدر

البقعة،تلكفيللجثةحقلافلأنهالحفر؟يشقحتىالردمإحكامماو

لزوال25[]صالحقزالتراباصارتفإذا،للمواراةمحتاجةدامتماإلا

لتلكفيالكاالقدرقيإلالحقايكنلمعظاماصارتوإذا،المقتضي

.العظام

يأفيالقبورحفرفيالحقالموتىلاولياءأنشكفلاهذا،فهمتإذا

الحقفلهماخر،بحقمشغولغيردامماالمسبلةالمقبرةمنكانموضع

كانفإذا،أرمتقدفيهالتيلجثةاأنيطنالذيالقبرموضعفيلحفربا
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لذلك.البقعةتلكتركواربماحتىجدا،عليهيشقالحفرفانمحكما،

يضرتصرفاحقهغيرفيتصرفقدالبناءأحكمالذيالشخصأنفظهر

فيه.شكلاحراموهذا،استحقاقهموقتفيالمستحقينمنغيره

المسبلة:لمقبرةا

لابحيث،للدفنخصصت،مملوكةغيربقعةفهي؛المسبلةالمقبرةأما

ذلك.نحوأو،مصنعأو،حمامأو،للسكنىدارفيهاتبنىأنيجوز

أنهعلموما،للدفنسبلهالمالكوأنمملوكا،كانأنهعلممافدخل

تخصيصهقبلحالهيعلملمماوكذا،فيهالدفنفييشرعحتىمواتاكان

للدفن.خصصحتىمواتاكانأنهفالظاهر،الملكعدمالاصللان؛للدفن

وليسنظر.ففيه،سبلهآنهيعلمولمشخص،ملككانأنهعلمماأما

الدفن،فيمنع،الملكببقاءحكمبالتسبيليحكملمإنلانهموضوعنا؛من

غيرأو،للسكنىفيهاالبناءأووحرثها،البقعةعلىالاستيلاءللورثةويكون

يهمنا.لامماذلكغيرإلىسابقا،فيهادفنمنبلىبعدذلك،

:المواتفيالدفن27[]ص

القبرحفرمجردلان؛المسبلةفيالدفنحكمفيالمواتفيالدفن

باقية.لجثةادامتماالاحقيةيفيدوانمامملكا،إحياءليسفيهوالدفن

التيالايةأنمع،حججهذكرعنعليهالعلماءاتفاقيغنينامماهذاكل

.العارفعلىيخفىلاكما،عليهدالةالبحثبهاصدرنا

فيوالبناء،والاحكام،التوسعةفيالافراطعنالنهيقادركلوعلى
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لان؛البقعةتلدبلىإالاحتياجوقبل،البلىقبلولوذلاب،وازالة،المسئلة

.حالكلفيإزالتهيجبالحرامالفعل

تستعمل.نفسهاالقبربقعةفان،البلىبعدفأما

تنبيهب[28]ص

منه،إخراجهويتعذرغار،فيميتيموتأنالمحزمالبناءمنليس

الكهفأصحابقصةفيوجلعزاللهحكاهماهذاومنالغار،بابفيسد

بعدالكهفلىإرجعوالماالفتيةفان<،نجياناعليهم>اتنوأ:القومقولمن

وعاد،مضجعهملىإعادوا،الايةإظهاريقتضيهالذيالقوملىإبروزهم

فرارامنهملولتتعلئهتماطلعت>لو:بقولهوجلعزذكرهالذيالرعب

حتىالكهفخارجالقوموانتظرهم[،18:دم]<رغمامتهتمولطئت

لىإعادواأمأماتوا،:اي<،بهمأغلم>رئهم:قولهمعليهيدلكمايئسوا،

نومهم.

أعثرالتيالايةلان؟لهموكمهم؟ممن<بهم>أغلمالمرادوليس

كذا،عهدفيكانوابانهمالقوميخبروابانإلاتتملالاجلهاعليهمالله

"اتخاذفصلفيالايةهذاعلىالكلامبسطوسيأتيكذا،لهموجرى

.()1اللهشاءإنالقبور"علىالمساجد

علىبالايةالمخالفاستدلالعندبالتفصيلالكهفاصحابقصةعلىالكلامتقدم(1)

لىإالبحثهذاتاخيرأرادالمؤلفولعل(.22-ه)صانظرالقبورعلىزالبعاءجو

-131)صانظرالاخرىالعسخةفيوضعهماوهذاأعلاهذكرهالذيلموضع

138).
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الملك:فيبالدفنالوصية

وصيته،تنفذلم،ملكهفييدفنأنأوصىذاالشخصأنالعلماءقرر

دفناكانأوصىحيثيدفنوهأنالورثةأرادفان،المسلمينمقبرةفييدفنبل

حكمه.وسيأتيالدافن،ملكفي

عليه،والبناء،واحكامه،قبرهتوسعةفييفرطأنذلكمعأوصىواذا

ملكهم،فيفهوفعلوا،فان،غيرهيلزمهملم،فقطالمعتادالدفنالورثةوأراد

حكمه.وسيأتي

الدافن:ملكفيالدفن28[ص1

مقبرةفيالدفنوسلموالهعليهاللهصلىعصرهفيالمطردةالسنة

سببفلهزوجهبيتفيوسلموالهعليهاللهصلىدفنهأما،المسلمين

فصلفيمعهصاحبيهدفنسببوبيان،بيانهاللهشاءإنسيأتيخاص،

مفرد)1(.

فيهاالتيالبقعةبيعفلهالتخليد،يقتضيلاالدافنملكفيالدفنإنثم

وقفهاواذاعنه،ورثتماتإذاأنهكما،البيعفيالقبربقعةوتدخلالقبر،

بقعةاستعماليجوزلاولكن،الوقففيالقبربقعةدخلتغيرها،أومقبرهي

.وغيرهللسكنىوبناءبزرعاستعمالهاجاز،البلىكانفإذا،البلىبعدإلاالقبر

:النزاعمحل92[ص1

بزيادةهووانمابناء،ولاإحكامبدون،الملكغيرفيالقبررفعبقي

يرتفع.حتىعليهيركموترابورملحمى

النسخة.هذهفيالفصلهذاعقدمنالمولفيتمكنلم(1)
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الفاعل،ملكفيكانإذافيماوالبناء،والاحكام،والتوسعة،الرفعوبقي

.للنزاعمحلايكونأنيصلحالذيهووهذا

غيرالملكفيالرفع

المقتضيهيالتيللمواراةفيالكاالقدرعلىزائدالرفعأنشكلا

حفرأرادواإذاالمستحقينعلىضررأيضاوفيه،الايةعليهدلتكما،للدفن

يدعيمنعلىفالدليل،المنعيقتضيفهذاخفيفا،كانوإن،البلىبعدالقبر

.لجوازا

:متمسكاتالمجيزينبيد03[]ص

القبر،علىالجريد:بابفي")1("صحيحهفيالبخاريعلقهمامنها:

اللهرضيعثمانزمنفيشبانونحنرأيتنيزيد:بنخارجة"وقال:قال

".يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثبالذيوثبةأشدناوان،عنه

حكموذلك،لجزمابصيغةذكرهالبخارينإلامعلقاكانوإنوهذا

موضعه.فيمقررهوكما)2(،بصحته

بنجعفرعنمحمد[)3(بن]إبراهيمعنالشافعيرواهماومنها:

ثلاثالميتعلىحثىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:أبيهعنمحمد

جميعا)4(.بيديهحثيات

.(يةلاميرا-2/59)(1)

22(.-91)ص"الساري"هدىوانظر.عنهعلقهمنلىإيعني2()

بياضا.المؤلفتركهالمعكوفينبينما)3(

628-962(./1)":و"الام6(،10)رقم"المسند"فيالثافعيأخرجه4()
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.(1حصباء)عليهووضع،إبراهيمابنهقبرعلىرشوأنه

بالمرسل.يحتجونالائمةوأكثر،صحيحمرسلوهذا

فييؤثرالقبرعلىوضعهاأنشكولاالحصباء،وضعفيوالشاهد

رفعه.

ثنا:قال")2("المصنففيشيبةابيابنخرجهماومنها:31[]ص

شهداءقبوررأيت:الشعبيعنحصينأبيعنسفيانعنسعيدبنيحيى

مسنمة.جثىاحد

")3(.النقيلجوهر"افيذكره،صحيحالحديثوهذا

)1(

)2(

)3(

نفسها.الطريقمن)995(.رقمالمسند"9فيالشافعيأخرجه

بنإبراهيم":قال23()صالاخرىالنسخةفيالاثرإسنادعنالمصنفوتكلم

كان:الشافعيقال،والشافعيالاصبهانيابنإلا،تضعيفهعلىالائمةجمعأمحمد:

.يكذبأنمنإليهأحب-بعدمن:قالأو-السماءمنيخرلان

يضع.:حمدأالاماموقال،يكذببانهالائمةمنجماعةوصرح

عنإلامنكرا،حديثالهأجدفلم،حديثهمنالكثيرأنانظرتقد:عديابنوقال

والكبار.جريجبنوالثوريعنهحدثوقد،يحتملونشيوخ

الاحتجاجوفي،مرسللحديثفاهذاومع،ضعيففالرجل،حالكلوعلى

اهـ"لذكرهحاجةلا،خلافبالمرسل

وضعفه،هريرةبيأحديثمن(1)565ماجهابنعمدشاهدالاولوللحديث:قلت

رواهواخر(،424)"لمراسيل"فيداودبياعندشاهدنيوللثا.الرازيحاتمابو

القبر.علىالرشفيأبيهعنمحمدبنجعفرعن41(1)3/البيهقي

طريقمن(505)3/:لرزاقوعبد(،4)23"المراسيلفيداودوأبو2(.51)3/

بمثله.الشعبيعناصحابنابعضأخبرنيالثوري

(.البيهقيساننبهامش-4)4/
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المسبلة،المقابرفيالقبوررفععلىالمسلمينمنالإجماعومنها:

علىمجتمعيندامواما،الاجماعقييقدجلاوكيفيتهقدرهفيختلافهم1و

الرفع.أصل

إليها،والصلاةعليها،القعودعنالنهيمنأحكاما؛للقبورأنومنها:

.فتعرف،الارضعنلتتميزرفعها؛يقتضيوهذا،ذلكوغير

:لجوابوا32[]ص

فيوصلهالبخاري"إن)1(:"الباريفتح"فيفقال؛خارجةأثرأما.

الصغير"."تاريخه

آباد:إلهطبعة23()2()صقالفوجدناهالصغير("،"التاريخنظرناوقد

بنيحيىحدثنيإسحاقابنعنبيثنايعقوبثنامحمدبنعمرو"حدثنا

بنخارجةسمعت:قالالانصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد

الذيوثبةأشدناوان،عثمانزمنشبانغلمانونحنرأيتني:ثابتبنزيد

اهـ"يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثب

:وجوهمنعليهوالكلام

.إسنادهحيثمنأولا:

بالتحديث،وصرح،صدوقأنهلحقاكانوانوهو،إسحاقابنفيه

إسحاقابنجمةتر)4(فذلكةفي")3(الميزان"فيالذهبيقالهمافالتحقيق

)1(.)3/265(

الرشد(.ط-1)26رقم"الاوسط"التاريخ)2(

)3((4/.)593

نهايتها.فيأي)4(
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،لحالاصالح،الحديثحسنإسحاقابنأنلييظهر"فالذي:قال

فالله،أئمةبهاحتبئوقدشيئا،حفظهفيفإن،نكارةففيهبهانفردوما،صدوق

".أعلم

نكارة.ففيهابها،انفردقدالقصةوهذه

علىلهأطلعلم،عمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنويحمى

)1(.ترجمة

جمةترفي(")2(التهذيبتهذيب"فيفإن،إسنادهسلمإذاثانيا:33[]ص

المدينيابنوقال)99(،سنةمات:عليبنوعمرونميرابنقال:خارجة

مائة.سنةماتواحد:وغير

بأنه،أولىلجمعوا،مائةسنةكانموتهأنعلىالاكثرأنهذافظاهر

)99(.سنةأواخرمات

لذلكوذكر،سنةسبعونوعمرهتوفيأنهعساكر")3(ابن"تاريخوفي

منهافرغتفلما،درجةسبعينبنيتكانيرايت:قالخارجةان:قصة

فيها.فمات:قالأكملتها.فدسنةسبعونليالسنةوهذه)4(،تهورت

":"الثقاتفيحبانوابن284(،)8/الكبير":"التاريخفيالبخاريلهترجم(1)

/7(30.)6

)2(/3(.)59

)3(5(1/.)693

وهي(،94)ص"المبيضة"فيالرسمهذابنحووسبقت،الاصلفيمحررةغير)4(

"."تدهورتالاخر:بعضهاوفيالمصادر،وبعضالتاريخفيهكذا
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سنينقصنافإذاسعد")2(.ابن"طبقاتعن)1(خلكانابنمثلهونقل

سنةاخرمولدهفيكون،وعشرونتسعبقي،لموتهالهجرةسنيمنعمره

وعشرين.تسع

خارجةسنفيكونوئلاثين،خمسسنةلحجةاذيسابعقتلوعثمان

؟عثمانزمنفيشابايكونفكيفتقريبا،سنينستعثمانقتليوم

القصةهذهروىفرأيته-أورباطبع-سعد"ابن"طبقاتراجعتوقد

.الواقديعن

لجمعاينبغيفإنه،فيهقادحةعلةهذهنعتبرولم،إسنادهسلمإذاثالثا:

أقوياءغلمانأنناأراد:مجاز،""شبان:قولهبأنالاثر،34[]صيتاولبان

.شبانكأنناأصحاء،

التعليق.فيحذفتوان"،"التاريخفيالثابتة""غلمانكلمةهذاويؤيد

ذهبوالمانحوها،أوسنينتسعأبناءكانوالوأنهمأيضا:ويؤيده

رسولابنقبروبجوارهولاسيما،السابقينأفضلمنرجلقبرعلىيتواثبون

رويمنلاناتفافا؛الشرعفيممنو!اوهذا،وسلموالهعليهاللهصلىالله

عليه.التوثبيبيحلاالقبر،علىلجلوساإباحةعنه

علىفيقعيقصركاناأكثرهمأنيدل،إلخ."..وثبةأشدنا"وان:وقوله

اللهرضيالصحابةوأبناء،المجاورةالقبورعلىيقعيجاوزهوالذيالقبر،

لها،ملتزمون،الدينلادابعارفونوهمإلاالتمييزيبلغونيكونوالمعنهم

.(2/322):"تلوفياا"في(1)

.(نجيلخاارادط-7/852)(2)
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زيد.بنخارجةمثلولاسيما

وإن-سنينستعمرهالذيالغلاملانالاثر؛فيدلالةفلاهذا،وعلى

،الارضوجهعلىونصفذراعينمنأكثريثبأنعليهيشق-قوياكان

تقريبا.عادةالقبرعرضهووهذا

،المعتادةالقبورمنقليلاأعرضمظعونبنعثمانقبريكونأنويشبه

نأليخبرهمالقبر؛عرضعنالاخبار،القولبذلكأرادخارجةويكون

القبر.توسعةالسنة

ظاهرعلىوحمل،العلةفيوقدحالاثر،إسنادسلمإذارابعا:3[هص1

الصحابةأفاضلأبناءمنالشبانأنمنعليهيلزمبمانبالولم،"شبان":قوله

قبرعلىيتوثبونيذهبونبحيثالشرعيةالادابفيالتفريطمنكانوا

اللهصلىاللهرسولأبناءمنجاورهمنوقبور،السابقينأفاضلمنصحابي

القبريثبونكانواأنهمالاثرفيفليس،كلههذاكانإذا،وسلموالهعليه

محتمل.الامرينفكلاطولا،أوعرضا

القبورمنقليلاأطولكانمظعونبنعثمانقبرلعل:فيقال،وعليه

القبور.توسعةالسنةأنليبينبذلكالاخبارخارجةمرادويكون،المعتادة

يشقلانكافالقدرهذافإن،أذرعخمسةنحوالقبرطولأنفرضفإذا

.الارضوجهعلىيثبهأنالشابعلى

"بابفيأوردهولذلك،الرفعالاثرهذامنفهمالبخاريإن:قيلفإن

.()1القبر"علىلجريدا

.(الميرية-2/59)(1)
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وجهعنورفعهالقبر،تعليةجواز"وفيه(:)1""الفتحفيلحافظاوقال

.("ضرلاا

ليسوالحافظالبخاريففهم،محفوظموجودالاثرلفظأن:لجوابفا

أربعنحواليسير،الرفعيريدانقدأنهماعلى،يخفىلاكما،حجةبمجرده

لى.تعااللهشاءإنتيسيأ،بحثفيهوهذاشبر،لىإأصابع

كانمظعونبنعثمانقبرانتسليمفرضعلىخامسا:36[]ص

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنثبتقدإذ،رفعهمنيدرىفلامرفوعا،

حفرتها.غيرمنعليهاوالزيادةالقبور،رفععنينهىكان

؟!ذلكفعلوسلموالهعليهاللهصلىإنه:يقالأنيصحفكيف

وهوقليلا،ولو،الرفعينافيمامظعونبنعثمانقبرنفسفيوردبل

أخي،قبربها"أعفم:وقالحجرا،عليهوضعوسلموالهعليهاللهصلىكونه

")2(.أهليمنماتمنإليهدفنو

احتاجلماقليلاولومرتفعاكانلوإذ،للأرضمساوياكانأنهيدلوهذا

فدل،التعليمفيكافارتفاعهفمجرد،هناكوضعقبراوللانه؛العلامةلىإ

)1(.)3/265(

"."آلعلمولفظهما:(214)3/:البيهقيطريقهومن32(0)6رقمداودابواخرجه(2)

فيالحافظقالصحابيا.وليسحعطببناللهعبدبنالمطلبحديثمن

عنراويهزيدبنكشيرإلافيهليسحس!ن"وإسناده(:141)2/":"التلخيص

إبهاميضرولا،يسقهولمأخبرهمخبرانالمطلببيقوفد.صدوقوهو،المطلب

."...الصحابي
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موضعهيخفىأنوسلموالهعليهاللهصلىفخشي،للأرضمساوياكانأنه

لحجر.ابذلكفعلمهوالمطر،الرياجوهبوب،التراببجفاف

مظعونبنعثمانأقاربمنالاسلاممتأخريبعضأنفيحتمل،وعليه

عنهماللهرضيلصحابةو،عنهاللهرضيعثمانمدةأواخرفيالقبررفع

كانلوإذ،نفسهالاثرعليهيدلكماذلك،بعدسويثم،بالفتنةمشغولون

هوها:يقولكانبل،القولهذالىإخارجةاحتاجلماحالهعلىباقياالقبر

.عثمانزمنفيكانوهكذا،حالهعلىموجو؟القبر

فليس،الصحابةبعضرفعهنهورفع،القبرأنلنفرضسادسا:37[]ص

يدعىحتىالناسلجميعظاهراالقبريكنولم،حجةالصحابيفعل

.الاجماع

مدةفيعنهماللهرضيالصحابةفانظاهرا،كانأنهلنفرضسابعا:

بالفتن.مشغولينالبلادفيمتفرقينكانواوبعدهعثمان

النهيروايةمنهمكثيرعنصحفقد،مجتمعينكانواأنهملنفرضثامنا:

تعالى،اللهشاءإنبسطهسيأتيكما،بموجبهالعملعنهموصحذلك،عن

.الاجماعنفيفيكافوهذا

حجيةفيفان،الاجماعيكذبمايردلمأنههبتاسعا:38[]ص

مشهورا.خلافاجماعالا

به،العلملىإسبيلولا،يعلمأنفيشترطحجة،أنهتسليمعلىعاشرا:

.الأصولفيمقررهوكما
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لمبأنهيكتفىبل،بهالعلميشترطلاأنهتسليمفرضعلىعشر:حادي

سنةأووجل،عزاللهكتابفييردلمإذاحجةيكونفانما،يخالفهماينقل

عمرعنالثابتهووهذا،يخالفهماوسلموالهعليهاللهصلىرسوله

وغيرهما.،والشافعيحمدأالاماموعنوغيرهما،وعبدالله

منأقوى،قولهينقللمقبلنامنلقولمخالفوجوداحتمالأنوذلك

لحديثااحتمالكونعنفصلا،ظاهرهخلافعلىالنصكوناحتمال

النسخ.احتمالعنفصلاكذبا،بالاسنادالثابت

حجيةفيمايخفىفلا؛عليبنمحمدمرسلوأما93[]ص.

حجيته.عدمالتحقيقنو،النزاعمنالمرسل

الحصباء،منكفينأوكفوضععلىفيحمل؛صحتهفرضوعلى

النهيثبتالذيرفعهفييوثرلامماذلكغيرأوالقبر،علىعلامةلتكون

الادلة.بينجمعاعنه،

الحصباءمنوالكف،الزيادةعنالنهيثبوتذلكعلىيشكللكن

هذا،الحديثبهذاالزيادةعنالنهيعمومتخصيصيمكنأنهإلا،زيادة

حجيته.فرضعلى

يدلس.وهو،سفيانعنعنةسندهففي؛شيبةبيأابنرواهماوأما.

فيالمعنعناتعلىالكلامفي77()ص")1(المغيث"فتحفينعم،

سماعالمحققينالنقادبعضجهةمنلوقوعها"أو:قال""الصحيحين

"..الخ..عنهالقطانلحديثبالنسبةوالثوري..لها.المعنعن

(.السلفيةلجامعةا-1/182-912)(1)
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ذلك،علىاطلعوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنفيهليسلكن

علىيطلعوالمالذينالتابعينبعضأحدثهفلعله،يردهذلكاحتمالومجرد

النهي.

حجة.فعلهمفيفليسحال،كلوعلى

ماوفضالةعليعنثبتالصحابةزمانففي؛الإجماعوأما4[0]ص.

أيضا.ذلكتخالفوعثمانعمرعنآثاروهناك،يخالفه

مابيانبدونالاحاديثهذهالائمةيرويأنيبعدالتابعينزمنوفي

يخالفونها.ذلكومعيخالفها،

ابن.القبوربتسويةيأمركانأنه:عثمانعن(:1)"العمال"كنزوفي

جرير.

جابروروى:حبيبابن"قال:لفظهماللباجي)2(الموطأ""شرحوفي

مروعليها،يبنىأوالقبور،ترفعأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

بنعمر-والتسويةلهدمايعني-وفعله.بالارضوتسويتهابهدمها،

إلخ....تسنيمتسويةتسوىأنوينبغي:قال.الخطاب

وانما،بهالعلميمكنلاالحقيقيالاجماعأنالواضحفمنهذاومع

إذاحجةهذافيكونمخالفا،لهنعلملاقبلنالمنقولانجدأنيمكنماغاية

والسنةالكتابفيوجدإذافأما،يخالفهماالسنةفيأوالكتابفينجدلم

شيبةابيبنو5(،40)3/":"المصنففيالرزاقعمدخرجهو(.4)2792رقم(1)

222(.)3/":"المصنففي

()2/2(49.)4
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يبلغنالممخالفاهناكوان،الاجماععدمعلىدلملذلكفان،يخالفهما

قوله.

احتمالمنأقربقولهيبلغنالممخالفوجوداحتمالأنتقدموقد

كذبا،إسنادهالثابتلحديثاكونعنفصلا.ظاهرهخلافعلىالنصكون

والله،الهدىأئمةقولهوهذاقولناأنوتقدم.النسخاحتمالعنفصلا

اعلم.

إلخ.احكاما..."للقبور"إن:قولهماو

لونهمغايرحمىمنككف،علامةوضعالتمييزفييكفي:يقالفقد

وضعبحديثيالعملصحإنهذاحجر،وضعأو،البقعةتلكلحمى

المارين.الحجرووضعلح!ىا

الحفرةترابإعادةمنينشأالذياليسيربالارتفاعبأسلاإنه:يقالوقد

ذلك،وغير،بهسترتوما،الجثةوضعبسببمثلهاعنيزيدفانهإليها،

يسير.ارتفاعاليها(1كله)اعادتهمنفينشا

فيها.للبحثفصلافلنعقدهذا،تنافيأحاديثهناكو!ن

!رده!

اثبت.مالصوابو"كلها":الاصل(1)
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41[فصل]ص

القبورتسويةفي

فتوفي،الرومبأرضعبيدبنفضالةمعكتا:قالشفيبنثمامةحدث

اللهصلىاللهرسولسمعت:قالثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحب

بتسويتها.يأمروسلموالهعليه

.إسحاقوابن،الانصارييعقوببنلحارثابنعمروثمامةعنرواه

وهب.ابنعنهفرواه؛الحارثبنعمروفأما

بنوهارون،السرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبو:وهبابنوعن

داود)1(.بنوسليمانالايلي،سعيد

)3(،""سننهفيداودوابو")2(،"صحيحهفيمسلم:السرحابنفعن

)4(.""سننهفيالبيهقيرواهطريقهومن

إسماعيلبنمحمدوأيضا،")5("صحيحهفيمسلم:الأيليوعن

)6(.البيهقيعندالاسماعيلي

بنوعبدالعزيز)3267(،الاثار!"مشكلفيالطحاويعندالاعلىعبدبنويونس(1)

81(.1رقم/)18"الكبير":فيالطبرانيعندالمصريمقلاص

)689(.رقم)2(

32(.1)9رقم)3(

)4(/4(.)2

السالف.الموضع)5(

السالف.الموضع)6(
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)1(.""سننهفيالنسائي:سليمانوعن

متقاربة،والالفاظوالإخبار،بالتحديثمسلسلةكلهاوالروايات

.تقدمكما،إلخ."..فسويبقبرهفضالة"فامر:قولهفيمشتركةوجميعها

بنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمعنهفرواه؛اسحاقابنواما42[]ص

بنحمدوالطنافسي،أميةأبيبنعبيدبنومحمدعوف،بنالرحمنعبد

2(.)الوهبيخالد

أنهإلا(،18ص6/)جزء)3("مسنده"فيأحمدالإمام:الاولينفعن

هووانما"إسحاقبن(يحمى)بنمحمد"ثناعبيد:بنمحمدروايةفيقال

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي،إسحاقبنمحمد

ابنعنأبيثنايعقوبثنا)4(:الإمامفقال،إبراهيمروايةفيماو

بالتحديث.إسحاقابنفصزح،إلخ...ثمامةحدثني:قالإسحاق

بنعمروبنالرحمنعبدوهو،الدمشقيزرعةأبو:الثالثوعن

كما،وغيرهلحاكماالاصموعن،الاصمالعباسأبووعنه،النصريصفوان

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي)5(."البيهقي"سننفي

)0302(.رقم)1(

"مشكلفيوالطحاوي222(،)3/:شيبةأبيابنعندالأعلىعبدبنالأعلىوعبد)2(

.32()68لاثار!

.(43923)رقم)3(

)36923(.رقم(4)

(5)/3(114).
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عليهفصلىلنا،عمابنفأصيب"...عبيد:بنمحمدروايةولفظ

عنه،أخفوا:قالحفرتهعلىسوينافلما،واراهحتىحفرتهعلىوقام،فضالة

القبور".بتسويةيامرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان

اللهرسولسمعتنيفإخففوا،:فضالةفقال...":إبراهيمروايةوفي

القبور".بتسويةيأمروسلموالهعليهاللهصلى

له:يقاللناعمابنفتوفي"...:البيهقيعندخالدبنأحمدروايةوفي

عليهخففوا:قالدفناهفلما،حفرتهفيفضالةفقام:قالعبد،بننافع

القبور".بتسويةيامرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان،التراب

ابنووجود،عليهغبارلانظيف،صحيحلحديثاوهذا44[]ص

التدليسمنيخشىإنماأنهمع،يقدحلاالطريقينإحدىفيإسحاق

وتوبع.،بالتحديثصرحلحديثاهذاوفيمر،كماوالانفراد،

ثالثة:وفي،"خففوا":أخرىوفي،"عنه"أخفوا:روايةفيقولهماو

فيجاءمامقابلفيهيوانما،زيادةليستفهذه،"الترابعنه"خففوا

إسحاقلابنثمامةفذكرها،"فسوي،بقبرهفضالة"فأمرعمرو:رواية

"فأمر".:بقولهعمروروايةفيعنهعبرالذيفضالةبلفظفيهامصرخا

بالمعنى.الروايةفمن"خففوا"كلمةفيالرواياتاختلافماو

المتوفىاسموجود،إسحاقلابنالقصةأوضحثمامةأنعلىيدلمماو

المتوفىلاسمإسحاقابنفذكروأيضاعمرو.رواية[45]صدون،روايتهفي

لها.واتقانه،للقصةحفظهجودةعلىيدلعبد"بن"نافعأبيهواسم
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:()1الذهبيقولبدليلالنكارة،شديدليسإسحاقابنانفرادانعلى

مابدليل،يسيرةنكارةأراد،شيئا"حفظهفيفإن،نكارةففيهبهانفرد"وما

.بعده

بعضبقيامتنجبرفإنهاالتوقفتوجبكانتوإناليسيرةوالنكارة

أعلم.والله،الحديثهذافيذلكبيناوقدذلك،ونحو،الحفظعلىالقرائن

!!!

3(.4/59):لانلميز"افي(1)
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التسويةمعنى[46ص1

البقعةفيالارضلوجهمساوياالقبروجهيكونأنالتسويةمنالمتبادر

،بالارضالقبرتسويةمعنىهوالمعنىهذاأن،فيهنوزعولكن،بهالمحيطة

مطلقا.القبرتسويةمعنىلا

وجل:عزقولهفيكما،الاطرافمتساويجعلهعنعبارةالقبرفتسوية

.[4:مةلقيا]1<-بنانهثنسوىأنعلى+قدرينبلى>

لابان،ذاتهفيالقبريسوىأنبل،بالارضالتسويةيقتضيلاوهذا

منأعموهذامسطحا،يجعلبل،أطرافهبعضفيزيادةأو،تسنيمفيهيترك

مرتفعا.يكونأو،الارضلوجهمساويايكونأن

وجهعلىكائنشيءعلىأطلقتإذاالتسويةبأن:جيبو47[]ص

وجل:عزقولهومنه،بالأرضتسويتهبهايعنى،والربوةكالبناء،الارض

.[41:]الشمس<فسوئهابذنيهمربهصعلئهم>فدمدم

.بالارضبلادهمسوى:أي(:1)الراغبقال

بالتسويةالامرجعلالصحابيأن،نفسهالحديثهذافيعليهويدل

"خففواأو"خففوا"أو-عنه"أخفوا:قالحيث،الترابمنبالتخفيفأمرا

بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفإن-"الترابعليه

القبور".

.(044ص)"تالمفردا"في(1)
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التسويةبهاأريدإذا،بالتخفيفامرابالتسويةالامريكونوانما

تمكنكما،الترابكثرةمعتمكنفإنها،نفسهفيالقبرتسويةفأما،بالارض

قلته.مع

48[ص1بنصهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلفطينقللموالصحابي

مؤدىوانما،الصحابيفهمخالفوإن،بفهمهنستقلأنلنايسوغحتى

التسويةالقبوربتسويةيأمركانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنكلامه

التيهيبهاالمأمورالتسويةكونبيانأن:أي،الترابلتخفيفالمقتضية

الحجة.بهتقوممرفوعالترابتخفيفتقتضي

"وتسويتها:حبيبابنوقال)1(:الموطأ""شرحفيالباجيقالوقد

."لارضبا

مشرفاقبرا"ولا:عنهاللهرضيعليحديثفيسيأتي)2(ماهذاويؤيد

".سويتهلاإ

كونمنأعم،الارتفاعهووالإشراف،الإشرافإزالةالتسويةفجعل

هي،الإشرافإزالةهيالتيفالتسويةمتساو،غيرأو،نفسهفيمتساوياالقبر

واضح.هوكما،بالارضالتسوية

التسويةأعني،المعنىهذافيهايتعينفلا؛الايةأما:أقول94[]ص

جعلها:أينفسها،فيبلادهمتسويةالمراديكونأنيصجبل،بالارض

تكونالعامرةالبلادفإن،البالغالخرابعنكنايةوهذاالاجزاء،متساوية

قريبا.النصسبقوقد(494)2/(1)

المبيضة.في!مانمالثيء،ياتلم)2(
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بعض،علىالابنيةبعضوارتفاع،العرصاتعلىالأبنيةبارتفاعمتفاوتة

البالغ.الخرابخربتإذاتتساوىوإنما

نفسه،فيالشيءتسويةبهاالمرادكانأطلقتإذاالتسويةأنوالانصاف

بقرينة.إلابالارضالتسويةعلىتحملولا

بالارضالتسويةعلىلحديثافيالتسويةحملفالظاهر،وعليه

.تقدمكما"خففوا"،أو"،عنه"أخفوا:قولهوهي،للقرينة

التسويةجعلإن:عنهاللهرصدعليحديثفييقالوكذا5[0]ص

اللهشاءإنتيسيأكما،بالارضالتسويةالمرادأنتدلقرينةللاشرافمنافية

لى.تعا

اذاالأرضوجهعلىالقبور"سووا)2(:"العمال"كنزعن(1مر)وقد

نإ:يقالانيصحلاإذ،بالارضالتسويةفيصريحفهوصجفان")3(.دفنتم

ذإ،حال"الارضوجهو"علىتها،ذافيبتسويتهاأمرالقبور""سووا:قوله

.حالكلعلىالأرضوجهعلىفالقبور،للحالمعنىلا

تسويةأوجميعها،لىإبالنظرالقبورتسويةالمراد:يكونأنفيحتمل

ذاته.حدفيقبركل

علىكلهاتكونبأن:أي،متساويةتجعلبأنالمراديكونالأولفعلى

القبور".بتسويةيامركانأنه"عثمانأثر37()صمروالذي،المصنفقالكذا(1)

2(.0)ص""المبيضةو[نظر(.4)2387رقم2()

ضربثم"صحتهماريادولاعبيد،بنفضالهعن"طب:عقبهالمصنفكتب)3(

81(.2رقم/)18"الكبير":فينيالطبرااخرجهوالاثرعليها.
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بتسويةالختازأمرتإذاكماوهذاقبر.عنقبريختلفلا؛واحدةهيئة

.واحدةهيئةعلىحدوبقدركلهاتكوننيريد،الارغفة

أطرافه.تسويةالقبر،بتسويةالمراديكونأنيحتملنيالثاوعلى

نإبحيثمحكماً،تسنيماًالمسنمفإن،قيلكماالتسطيحيقتضيلاوهذا

أجزائه،جميعمنبهللصقثوبعليهيسطلوبحيث،أملسيبقىالقبرظاهر

.مسوى:لهيقال

والاخرىملساء،التكويرمحكمةحداهماحديد،منكرتينرأيناولو

لىالاوإن:لقلنا،منخفضةوأخرى،ناشزةمواضعسطحهافييوجد

مستوية.غيروالثانية،مستوية

بتسويتها.أمرنا:يقالأنصح،الثانيةباصلاحأمرنافإذا

.(سوئا)1جعلهالمراديكونأنويحتمل

!!!

نأوقدرت(ب53)قفيجاءهنالىا."..المراديكونأن"فيحتمل:قولهمن(1)

اعلمهفالته،المناسبمكانههوهذايكون
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البحثهذافيالحقتحقيق

وأن،عليهالتعويلينبغيالذيولكنالمتشدد،يقولهأنيمكنماهذا

به:لىتعااللهيدانء

مر.لماشيء،علىلهدلالةلا"خارجة"أثران

الترابكانإذامحلهولكن،صحتهمنمانعلا،الشافعيمرسلوأن

كفىأو،الارضوجهعنقليلالارتفاعهايكفلمالحفرةفيأعيدالذي

صحيحلقصديميزأنريدو،بغيرهالقبريلتبسأنخشيولكنللارتفاع

شرغا.جائز

بسواء.سواءالقبرعلىلحجراوضعحديثوكذا

الواقعالتسنيمولكن،صحتهمنمانعلا،شيبةأبيابنوحديث51[]ص

فقط.إليهالحفرةاترابإعادةعنالناشئهوالقبور،على

لمامعارضةغيرفهيفيها،مافيهاكانوانفانها؛الاجماعدعوىماو

الزيادةحظرعلىونصواقليلا،القبررفعجوازعلىنصواالفقهاءلان؛قلناه

ترابإليهيعادأنه:نقولهالذيهووهذا(،1)حفرتهترابغيرمنعليه

حفرته.

قبر،أنهليعرفعلامةعليهجعلتوالا،فذاكقليلارتفاعحصلفان

شرعيلمقصدالتمييزريدو،بغيرهالالتباسوخشي،الارتفاعحصلفإن

الذيالقبورتمييزيحصلوبهذا.عليهعلامةبوضعباسفلا،صحيح

قدامة.لابن(435)3/:"و"المغني،نيللكاسا32(1/0):"الصنائع"بدائعانظر(1)
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.الأحكاممنلهامايقتضيه

القبر؛تمييزوهو،صحيحمقتضلهالعلامةوضعأواليسير،والرفع

زائدإنه:قيلمافاندفع.ذلكوغيرليه،والصلاة،عليهالجلوسليجتنب

للمواراة.الكافيالقدرعلى

أمرلانه؛البلىبعدالحفرإرادةعندبالمستحقينيضرلاذلكإنثم

كبرىدفعبابمنيغتفرذلكفانضرر،عنيخلولاأنهسلموان،خفيف

أعلم.والله،مرلما؛المفسدتين

تصييرهيفيهالتسويةأنفالحقعبيد؛بنفضالةحديثوأما52[]ص

زيادةبدونالقبور،فيالمشروعةالهيئةعلى:أيمعتدلا،أيسويا،القبر

يأ7[لانفطار:1<فسونكظقك>الذى:لىتعاقولههذاومن،نقصانولا

المشتركةالهيئةلىإبالنظر،الخلقةكامل3لاسوبشراجعلك-:أعلموالله-

البشر.بين

]الدس:(ر!ىسونكثمنطققرمنثمترابرمنظقك>الذي:قولهوكذا

.]37

والتفريط.الإفراطعنيصانماالسوقي(:1)الراغبقال

الهيئةلاصحابهبينقدكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:فنقول

منيطرأمابتسويةأمرهمعقلوهاأنوبعلمعليها،القبورتكونأنتنبغيالتي

إياها.علمهمقدالتيالهيئةعلىسويةجعلها:أيالقبور،

.(044ص)"اتلمفردا"في(1)
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حولالذيالترابرأىأنهفالظاهر؛"عنه"أخفوا:فضالةقولوأما

،المشروعالقدرعلىزيادةارتفعالقبرفوقركمإذابحيثكثيرا،لحفرةا

ماعلىيقتصروابلكله،الترابيجمعوالابان53[]ص،بالتخفيففأمرهم

،الترابركمواأنبعدهذالهمقاليكونأوللقبور.المعروفالقدريبلغه

.المشروعالقدرعنزيادةمرتفعاالقبرصاربحيثكثيرا،وراه

تسوية:هيفالتسوية-صحإن-")1(العمال"كنزعننقلناهماماو

المرادأنبطنأنمناحتراز"الارضوجه"على:وقوله.ذاتهافيالقبور

أعلم.والله،الحفرةجوففيبتسويتها

والهعليهاللهصلىالنبيقبررفعفيثبتما:الرفعفيصريحهوومما

وغير،شيبةبيأابنحديثمنتقدموما.سيأتيكما،صاحبيهوقبري،وسلم

أعلم.والله.ذلك

.(4)صهسبقماانظر(1)

!!!
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القبرلرفعلمشروعاالقدر54[]ص

:يقالأنإلا،الملكغيرلىإبالنسبةهذافيبهيستدلماعلىأطلعلم

ترابإعادةوهو،لحالاطبيعةتقتضيهالذيالامرلذلكيعينأنالظاهرإن

.زيادةولانقصانبلاإليها،لحفرةا

ترابإعادةجوازمفهومهافان،الاتيةالزيادةعنالنهيبأحاديثويؤيد

كثر.أمأقلسواء،لحفرةا

قدمنا.ماعلىعنه""أخفوا:فضالةبقولهذايعترضنوربما

يختلطبحيث،ترابيةالقبرفيهاحفرالتيالبقعةلعلبأنه:يجابأنويمكن

!.ثيوفيهيتميز.فلاحواليها،الذيبالترابالحفرةمنالخارجالتراب

فيالعلماءوعممه،الملكفيالرفعمقدارعلىالدليلوردولكن

.الفرقلعدم55[]ص،وغيرهالملك

الجحدريكاملأبوثناالسختيانيأخبرنا")1(:حبانابن"صحيحففي

نأ:اللهعبدبنجابرعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنسليمانبنالفضيلثنا

قبرهورفعنصبا،اللبنعليهونصسب،لهألحدوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

شبر.مننحواالارضمن

مخالفا،لهمنعلمولا،عنهماللهرضيالصحابةأكابرعملفهذا

ماالسنةأوالكتابفييردولم،بالمدينةمتوافروناليومذلكوالصحابة

حجة.فكانذلك،يخالف

)6635(.رقم)1(
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القبررفعكيفية

منشيءذلكعنينشأأن:الحفرةلىإالترابلاعادةالطبيعيةالصفة

بدليل.إلايتعدىأنينبغيلاالذيالأصلهووهذامسنما،الارتفاع

المرادأنعلىبناء،المتقدمالتسويةبحديثبالتسطيحيقولمناستدل

متساويا.القبرجعل

)1(.الحقاللهشاءإنهوماوبيان،ردهسبقوقد

:قالمحمدبنالقاسمعنداود)2(أبيبحديثأيضاواستدلوا56[]ص

عليهاللهصلىالنبيقبرعنلياكشفياماه،يا:فقلت،عائشةعلىدخلت

لاطئة،ولامشرفةلاقبور،ثلاثةعنليفكشفت.وصاحبيهوسلموآله

الحمراء.العرصةببطحاءمبطوحة

الذهبي.وأقره.صحيج:وقال)3(،"مستدركه"فيلحاكماوأخرجه

بكروأبامقدما،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفرأيت":زيادةوفيه

رجليعندرأسهوعمر،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولكتفيبينرأسه

."وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

مستويا.الشيءجعلعنعبارةهووالبطحقالوا:

عنه[اللهرضيالزبير]ابن")رفف(:في)4("الفائق"فيالزمخشريقال

-94(.47انظر)ص)1(

3(.4/)":"الكبرىفيوالبيهقي322(.0)رقم)2(

)3((1/.)936

)4(/2(.)74
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الناسأيهايا:فقال،جراثيمالمسجدفيوكانت...الكعبةهدمارادلما

فأهابوتعاد،،وجراثيم،منكرةحفرالمسجدفيكان:ورويابطحوا.

إلخ....بطحهلىإبالناس

ويذهب،يستويحتىمنخفضامنهارتفعمايجعلأن:البطح

ا!..إلخ"...التفاوت

مسواة:أي،مبطوحةالقبورإن:يقالأنيمكنولا:قالوا57[]ص

مسطحة،تكوننإلابقيفما،"لاطئةولا":يثالحلمفيلقوله؛بالارض

نفسها.فيمسؤاة:اي

غير""مبطوحةبالمرادبأن(:1)"النقيلجوهر"اصاحبوتأوله

الزمخشريبكلامواستدل،مسطحةأو،مسنمةتكونأنمناعم،مشرفة

.ترىكماوهو،السابق

:أيالبطحاء،عليهاموضوعةأنهاعلى""مبطوحةلفظغيرهوحمل

ثابتوهوالمسجد،يبطحواأنأمرهمأنهعمرحديثبهفسركما،الحصى

)2(.اللغةمجاميعفي

الاشخاصبهيئةشبههايكونأنوهوثالثا:معنىويحتمل[ه8]ص

منقليلعليهالمركومالقبرفإن،وجوههمعلىالملقين:أي،المبطوحين

المبطوح.الشخصهيئةيشبهالتسنيم،هيئةعلىالتراب

(.البيهقيسننبهامش-4/3)(1)

اثرعليهايظهرلمعبارةوتركالمؤلفعليهاضربسطرعدةالكلامهذابعد)2(

أراد".انهالظاهرلان؛جداً"ويبعده:وهيالضرب
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فأقول:،المعانيهذهبينالترجيحفينبغي،وعليه

سفيانعن)1(""صحيحهفيالبخاريعلقهمافيرده؛الاولالمعنىما

مسنما.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرىرأنهالتمار:

التمارسفيانعنيونسبنعيسىثنا:فقال)2(شيبةأبيابنووصله

95[]ص،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيهالذيالبيتدخلت:قال

مسنمة.وعمربكربيأوقبرقبرهفرأيت

وصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبريغيرأنالبعدكلويبعد

والملوك،شاهدونالتابعينوعلماء،باقونوالصحابة،عليهوضعتعما

العلم.اهلمنوالامراء

بحضوروقع،الملكعبدبنالوليدزمنفيوقعالذيوالاصلاح

،غيرهوجودمع-وورعاوديناعلما،بهوحسبك-العزيزعبدبنعمر

قلناهمابخلافوهذا،الهيئةتغييرفيضرورةولا،للضرورةلجداراوتغيير

واحد.شخم!ويرفعهيغيرهأنفيمانعلافإنه،مظعونبنعثمانقبرفي

يجترئأنفيبعد،وصاحبيهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيقبرفأما

حد.تغييرهاعلى

جمعيوجدلمإذاتجويزهلىإيصارفإنماالتغيير،احتمالتسليموعلى

على""مبطوحة06[]صبحملالجمعأنشبهةولا.منهأيسرالدليلينبين

وعمربكروابيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيماجاءبابالجعائز،كتاب(1)

ععهما.اللهرضي

2(.51)3/"المصعف":)2(
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الذيالمعنىعلىحملهامنقربوأولىالتفارروايةيوافقالذيالمعنى

يخالفه.

علىلهمامحتملةالأولينالمعنيينلىإبالنظروالكلمةولاسيما

فسقطيخالفهلاالذيوهولاحدهما،مرجحاسفيانحديثفيكونالسواء،

والثالث.الثانيبينالنظروبقي،الأولالمعنى

المجاز،علىمقدمةلحقيقةومجاز،والثالث،حقيقةالثانيأنشكلا

المجاز:إرادةتقويأدلةهناكنإلا

القاسمينعتأنالبعيدفمن،مسنمةكانتالقبورأنئبتإذاأنهأولها:

بيانفإنحمى،عليهاأنذكرلىإويذهبهيئتها،نعتوياعارتفاعها،قدر

الحمى.ذكر61[]صمنأهمالهيئة

ناظهريضا"و:لفظهماقاريلعلي")1(المشكاة"شرحفيثانيها:

الجنائز""كتابفيشاهينبنحفصأبيبرواية،مسنمةأنهاأرادالقاسم

عليهاللهصلىاللهرسولقبرفيلهكلهمثلائةسالت:قالجابرعنبسنده

بنالقاسموسألتعلي،بنمحمدجعفرأباسألتأب،وسلمواله

فيابائكمقبورعنأخبروني:اللهعبدبنسالموسألتبكر،أبيبنمحمد

".مسنمةقالوا:فكلهم؟عائشةبيت

عليهاللهصلىالنبيأن:حديثراويهوجابراأنوهو:إشكالوههنا

أنهفالظاهرسيأتي،كماإلخ،.)2(..اللبنعليهونصب،لهأللحدوسلمواله

)1(/2(.)371

05(.تقدم)ص)2(
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لىإيحتاجفكيفأيضا،الشيخيندفنحضرأنهلظاهر1و،الدفنحضر

نأكمابعد،وفيهتغييرها،جوزيكونأنإلااللهمالقبور؟كيفيةعنالسؤال

أبعد.يحضرلمأنهتجويز

يكونلاولعله،يصححلمشاهينابنفحديثحال،كلوعلى

صحيحا.

هوفإنما،جوازهتسليمفرضعلىالقبر،علىالحمىوضعأنثالثها:

اللهصلىاللهرسولقبورفيللعلامةحاجةولاللقبر،علامة-أعلموالله-

وصاحبيه.وسلموالهعليه

الثالث.المعنىترجيح-أعلموالله-يطهرفالذي

كما،شيبةبيأابنرواهالذيالشعبيأثر:التسنيملةادومن62[]ص

.سفيانعنعنهوإن(،1)تقدم

ذلك.علىجارياكانالسلفعهدفيالعملأنومنها:

يدلدليليقملمدامما،للسنةموافقايكونأنهذامثلفيوالظاهر

مخالفته.على

السنةأنقومعنالطبري"وحكى")2(:النقيلجوهر"اصاحبوقال

المسلمونيزلولم،متبعةسنةالقبورهيئةبأنلهمواستدلالتسنيم،

أبيبنخالدثناالرحمنعبدثنابشارابنثنا:قالثم،قبورهميسنمون

مسنما.عمرابنقبررأيت:قالعثمان

92(5)ص)1(

لبيهقي(.سننبهامش4-)4/)2(
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تسويتهامنالمعنيينأحدفيهايتعدىأنأحبلا:الطبريقال

فيالمسلمينعملعليهماعلىشبر،قدرمسنمةرفعهاأو63[]ص،بالارض

ذلك.

ا!..بتسطيحليستالقبوروتسوية:قال

مالكمذهبان:التسنيمعلىكانينةالملمأهلعملأنعلىيدلومما

أهلعملكانفلو،حجةالمدينةأهلعمليرىوهو(،1التسنيم)اختيار

خالفهم.لماالتسطيحعلىينةالملم

بخلاف،الاحكاممننوعافيهلانالدنيا؛أهلبناءيشبهالتسطيحوأيضا

إليها.الحفرةترابردعندلحالابطبيعةيحصلفانهالتسنيم،

لانهالقبر؛وسطلىإبالنسبةشبرمننحواالارتفاعوهذاب[64]ص

نحوتسنيمعنهينشأالدفنبعدإليهالحفرةاترابإعادةأنوالواقع.مسنم

غالبا.الشبر

يجبأنهفعنديزادأنهفرضوانبين،فالامركذلكالواقعكانفاذا

القدرعلىواقتصارا،تقدمماعلىفضالةحديثيطاهرعملاالتخفيف

الثابت.

فلمامنها،أخرجكبيرحجرالحفرةفيكانكأننقص،أنهفرضوإن

لوجهالحفرةلمساواةكفىإنأنهفعندييكف،لمالدفنبعدالترابأعيد

ليسالرفعولان،يأتيكماالزيادةعنالنهيلاطلاق؛عليهيزدلمالارض

وضععنهويغنيالقبر،علىالتعليمفائدتهوانما،الدفنلاصلضروريا

.(-2478947/):"و"الذخيرة34(،1/6):"المدونةتهذيب"انظر(1)
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.مظعونبنعثمانبقبروسلموالهعليهاللهصلىفعلهمنرويكماحجر،

حتىعليهايزادأنهفالظاهر،بالأرضلحفرةامساواةعننقصإذاأما

الدفن.باصلواخلالنقص،ناقصةتركهالأن؛فقطالارضوجهيساوي

!!!
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القبرعلىالبناء6[ه]ص

لىإموجهالفصلوهذا،الملكغيرفيالقبورعلىالبناءحكممرقد

اللهشاءإنستراهكما،لجميعاتتناولالادلةانمع،الملكفيعليهاالبناء

لى.تعا

زائدأيضاوهو،المواراةعلىزائدأمرالقبرعلىالبناءأنعلمتقد

لجواز.امدعيعلىفالدليلقبر،أنهيعرفبحيثالقبر،علىالتعليمعلى

القبورفيبالحرمةيعترففانه،المجيزينمنالعلممنحظلهمنأما

عندهؤلاءمعالكلاموسيأتي،الملكفيالكراهةعلىويقتصر،المسبلة

لى.تعااللهشاءإنالنهيأدلةعلىالكلام

بعضعلىالبناءأنيدعونفإنهم،الجهالمنالمتطرفونالغلاةوأما

الحقيقةفيلهؤلاءوليس،وجوبهيعتقدمنومنهم،مستحبالقبور

فينو،وينفعونيضرونالموتىأنيعتقدوننهمإلا66[]ص،متمسك

ويحملهمالسرور،نفوسهمفييدخل،إليهمتقرباوغيرهقبورهمعلىالبناء

الفاعل.نفععلى

فهمهم.وغاية،علمهممبلغهذا

،بهجرهوتواصوا،"بيوها":قالواعليهمإنكاراأحدمنآنسوافاذا

،وتكفيرهبل،وتفسيقهبتضليلهوجاهرو،كلامهوسماع،مجالستهوتجنب

عنه.يتأخروالمالضرببهيلحقواأنأمكنهموانومدر،حجربكلورموه

فيانوراوا،والادلةلحججافيوالنظرالإنصافلىإدعواواذا

يرددونأخذوا67[]ص،خصومهمجانبيؤيدماالإجابةعنالإعراض
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علىلكنها،أدلةتسمىأنفضلاشبها،تسمىأنتستحقلاالتيالشبهبعض

يسمىأنيسوغمامنهاوسأذكر،الجهالبعضأذهانتجذبربماحالكل

الدليل.لمشابهتهلا،الشبهةلمشابهته؛شبهة

.()1جماعالادعوىفمنها:

لىإمختصر،أصغرمنالمذاهبفقهاءكتبوهذه؟!الاجماعينو

ونص،المسبلةالمقابرفيوتحريمهالبناء،عنالنهيعلىمتفقةمطولأكبر

أطلقالملكفيبالحرمةيقللمومن،الملكفيحتىحرمتهعلىبعضهم

شاءإنالفقهاء،كلاملنقل؛مستقلفصلعقدوسيأتي،التحريميةالكراهة

لى)2(.تعاالله

علم.علىشمسمنفأظهر،النبويالحديثكتبفأما

؟نزاعوأينزاعْا،جماعالافيأنعلى

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيقبرعلىالقياسومنها:68[ص1

خاصا،فصلافيهللبحثلىتعااللهشاءإنوسنعقد،ضعيفةشبهةوهي

)3(.أردتإنفانظره

.(4)فيهمامروقد،خارجةأثر:ومنها

وسبقت"الوهابيةعلى"الردكتابهفيالرافضيالصدرحسنساقهاالشبهةهذه(1)

المقدمة.فياليهالاشارة

العسخة.هذهفيالفصلهذالمؤلف1يعقدلم)2(

ذلك.منطرفا38(37-ص)المبيضةفيوذكرهنا.الفصلهذاايضاالمؤلفيعقدلم)3(

.بعدها(وما03)صانظر(4)
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بنالحسنبنالحسنمات"لما:قال)1(،البخاريعلقهماومنها:

ألا:يقولصائحافسمعوا:رفعتثم،سنةقبرهعلىالقبةامرأتهضربتعلي،

فانقلبوا".يئسوا،بلآخر:فأجابهفقدوا؟ماوجدواهل

اتخاذمنيكرهماباب:عنوانتحتعلقهالبخارفيأن:لجوابوا

القبور.علىالمساجد

يكونأنذلكفييلتزمفلم،الجزمبصيغةذكرهوانوالبخاري

عندصحيحفهو،عندهصحيحايكنلمإذاذلكإن:قالونعم،صحيحا.

يشترطلامنمنهمإنحتى،مختلفةغيرهشروطلانيفيد؛لاوهذا،غيره

.الإسلامغيرالراويفي

كمسلم.،يتحرىممنغيرهالمراد:قيلفان

أتعبنالماذلكولولاينتقد،مامسلميصححهمابعضفيفانقلنا:

البحث.بهذاأنفسنا

يعبرلاأنه،بالبخاريالظنحسنلناينبغي96[]صأنهننكرلاونحن

نحن،فأما،ظنهفيهذالكنقوي،سندعلىاطلعوقدإلالجزمابصيغة

لنا.ترجحبماونحكمالسند،فيننظرنيلزمنافالذي

السادسلجزءافيالاثرهذارويأنه)2(""الفتحفيلحافظاوذكر

ية-روالمحاملياللهعبدبنإسماعيلبنالحسينحديثمنعشر

طريقمن"القبور")3(فيالدنيابيأابنكتابوفي:قال-.عنهالاصبهانيين

(.الميرية-288/)القبورعلىالمساجداتخاذمنيكرهمابابلجعائز،اكتابفي(1)

()2/3(.)238

.(131)له"الجان"هواتففيوهو.ناقصوالمطبوعمنه،المطموعفيليس)3(
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علىامرأتهضربت،الحسنبنالحسنمات"لما:قالمقسمبنالمغيرة

اهـ.نحوهفذكر."..سنةعليهفأقامتفسطاطا،قبره

بمجردالقصةتثبتفلا،ويدلسأعمىكانمقسمبنالمغيرة:قلت

سندحالماندريلاأناكما،إليهالسندحالمايدرىولامنه،لحكايةاهذه

المحاملي.

اللهصلىاللهرسولبيتأهلفانأبدا،تصحلاالروايةهذهأنوعندي

بنتهيالحسنزوجةإذ؛منهمهذامثليقعأنجدايبعدوسلموالهعليه

أخيهابنوكانالحسنماتويوم،عنهماللهرضيالحسينبنتفاطمةعمه

لكاننهي،يبلغهالمأنهفرضنافلو،البيتأهلمنغيرهموكذلكأحياء،

القبور.زواراتلعنبلغهميكونماوأقل،بلغهميكونلاأنبعيدا

.الزيارةيكثرنتياللواعلىمنصباللعنأن:والتحقيق

منأشدسنةفيهاوالمكثلاجله،القبرعلىقبةضربأنشكولا

ذلك،تصنعأنلحسينابنتفاطمةالسيدةفحاشا،الزيارةكثرةمطلق

خبيثناصبييكونأنيبعدولاهذا،مثلمنهميكونأنالبيتهلوحاشا

الفعلذلكتفعلأنعليبنالحسينبنتفاطمةوحاشا،القصةهذهوضع

قولحكايةعليهتدلكما،حياتهفيطمعاأوزوجها،وفاةمنجزعا

فانقلبوا".يئسوابلطلبوا؟ماوجدوا"هل:الهاتفين

القرانلقراءةللاجتماعالفسطاطضربتلعلها:بعضهمقولوأما

.تردهالهاتفينقولفحكايةأيضا،محظوراذلككونفمع.ونحوه
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للاستمتاعهناكالخيمةضربتإنماالمنير:ابنوقال")1(:""الفتحوفي

منالمألوفباستصحابتخييلاو،للنفستعليلامنه،بالقرببالميت

ومخاطبة،الباليةالاطلالعلىبالوقوفيتعللكما،للحسومكابرة،الانس

صنعوا،مابتقبيحالهاتفينلسانعلىالموعظةفجاءتهم،الخاليةالمنازل

اهـ"الجنمومنيمنأو،الملائكةمنوكانهما

كملوعقلو،ودينهورسولهباللهأعلمالبيتأهل:فنقولنحنأما

نو،معصومينغيرأنهمنعلمأنناعلىهذا.منهميصدرأنمنوأثبت

نذبانالواجبمنرأيناوانما،جوازهعلىحجةيكونلاالشيءفعلهم

فعللان؛ونحوهالبناءمسألةعلىفيهادلالةلاكانتوإن،القصةهذهعنهم

)2(.الوكيلونعماللهوحسبنا،الحجةبهتقوملاالمعصومغير

الزوار]لتضليل[)4(لتظليلمصلحةالبناءفيأنومنها)3(:07[]ص

عاكفين.لهاويطفونالقبور،لىإلهمرحايشدونالذين

إذافالبناء،ذلكمنشيءلىإتحوجلاالشرعيةالزيارةأن:وجوابه

النصمعارضةفيفالاستحسانوغيرههذاومع،البدعيةالزيارةعلىإعانة

ماجور.لامازوروصاحبهمنثور،هباء

(1)/3(.)238

أ07)قمنالصفحاتأعلىفيلحقهنالىإالقبور"زوارات"لعن:16صقولهمن2()

ب(74قإلى

القبور.علىللبناءالمجوزينشبةمنأي)3(

البناءفيانزعمواإذالمعنيينلىإمعهإشارةالوجهينعلىالأصلفيكتبهاكذا(4)

الصراطعن)ضلوا(أنالنتيجةفكانت،الشمسمنالزوار()تظليلمصلحة

المستقيم.
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بحبكالامر،النزاعمحلعنخارجةبعموماتالتمسكومنها:

واحترامهم.لحينالصا

إنه:مسلميقولفلا،الشرعبهأذنبمامقيدالاطلاقهذاأن:وجوابه

فيهالمأذونوالقدر،لىتعااللهمعصيةفيواحترامهمحبهم71[]صيستحب

ماالعمومهذايكفيفلا،رسولهوسنةتعالىاللهبكتابغيرهعنيتميزإنما

لامماينفعهمايدرىلاغيبالميتحالةأنمع،الخصوصدليليثبتلم

الميتمحبيفعلأنالشرعدلوقد،الشرعبإخبارالتمييزيكونوانما،ينفعه

"أن:الصحيحةالاحاديثفيفثبت،ينفعهلاالميتيضرالشرعينكرهما

.(1)"أهلهببكاءيعذبالميت

إليهالجلوساعنبالنهيالقبور،احتراممنثبتماعلىالقياسومنها:

ذلك.وغير،بالنعالبينهاوالصشيووطئها،

القبورأكثرفإن:هذاوفوق،تصادمهوالنصوص،باطلقياسوهذا

حرمتها.فسقطتجثثها،أرمتقدالمشيدة

علققد،الدينبحقيقةجاهلهذهرسالتييطالعنولولا72[ص1هذا،

القراء.لىإفمعذرةذكرتها،لما،الشبههذهمنشيءبنفسه

والرفعالبناءبحرمةيسلمفإنه،الفقهمنشيءعندهكانمنوأما

الكراهيةعلىالملكفييقتصرولكنه،الملكغيرفيونحوهوالتجصيص

لماولكنيشاء،ماملكهفييصنعأنللانسانأنالمقررالاصلإنقائلا:

للبلى،محلهوماوتشييد،مالإضاعةوفيه،السنةخلافونحوهالبناءكان

117(.)صلمبيضة(افيتخريجهتقدم)1(
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)1(.البيانلحرمةامدعيوعلىمكروها،كان

علىدلالتهانبينثم،ونحوهالبناءعنالنهيأدلةذكرفيفلنشرع،وعليه

لحرمة.ا

:معناهأنوحققناالقبور)2(،بتسويةالأمرفيفضالةحديثتقدمقد

لهاقررهاالتيالهيئةنو،الشارعلهاقررهاالتيالهيئةعلىتكونبأنالامر

ظهرعلىوجمعهإليها،الحفرةترابر؟فيالفطرةتقتضيهماهيالشارع

شبرنحوالارضعنمرتفعامسنماالحالبطبيعةالقبرفيصير،الحفرة

إذا،لحفرةامنالخارجالترابكانأناتفقإذاولكنه،وسطهباعتبار73[]ص

تخفيفه.التسويةاقتضتالشبر،فوقارتفاععنهينشأظهرهاعلىكلهجمع

عنه،اللهرضيعليحديثالقبورعنالاشرافإزالةفصلفيوسيأتي

ويسلم،بمحرموليسمكروهالملكفيالقبورعلى[لبناءإن:يقولمنحججهذه(1)

علىالردلهسبقوقد،لسانهعلىالمؤلفحكاه.الملكغيرفيونحوهالبناءبحرمة

الاتي:فيونجملهامنها،مزيدوياتيحججه

فيالواردةالادلةلعمومالملكوفيالمسبلةفيالبعاءبينالتفريقعدمالاصلأن(1

باهلالتشبهمنأنه3(.لنصارى1واليهودمنالكتابباهلالتشئهمنأنه2(.لنهي

الزينةمنكونه5(.للمالإضاعةفيهأن(4القبور.تعظيمفيالإفراطفيلجاهليةا

فيالسلفلسنةمخالفأنه6(.الثافعيقالكماالاخرةمنازلأولفيوالخيلاء

لميتفيالاعتقادإلىتقودإذ،الشركإلىووسيلةذريعةصارانه7(القبور.بناء

فيالقبرعلىالبناءبحرمةالقولفياعتبارهايكفيقويةأدلةوهي.وينفعيضرنهو

الملك.

93(.)ص)2(
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إشرافها،إزالةالمرادأنواضحومعناه)1(،المشرفةالقبوربتسويةالامرفي

حديثفيحققناهاوقد،الشارعقررهاالتيالسويةالهيئةلىإوءاعادتها

فضالة.

.ونحوهالقبور،علىالبناءعنالنهيعلىيدلالحديثينوكلا

ستةنحوطولهيكونبحيث،القريبةالقبرحدودعلىالبناءكانإذاأما

ويطلق،مسوىغيرقبرعليهيطلقفلأنه74[ص1،أربعةنحووعرضه،أذرع

تناولاالامرفيتناوله،المشروعالقدرعنزيادةمرتفح:أي،مشرفقبر:عليه

فبزيادة،الترابمنقليلبزيادةالمشروعلحداجاوزماتناولإذالأنهاوليا؛

أولى.بابمن،وغيرهوحمىوطينأحجار

المجصصالقبرفلأنالتجصيص،عنالنهيعلىالحديثدلالةوأما

فالامر،مسوىغيرقبرفهوللقبور،الشارعقررهاالتيالهيئةعلىليس

بإزالته.أو،الجصبعدمأمرالقبربتسوية

فبطريق،الكبيرةكالقبب،بهمحيطاالقبر،عنبعيداالبناءكانإذاماو

تعظيمأمالبلىموضحإحكامكراهيةهيالعلةاأكانتسواء،لجلياالقياس

أعلم.والله،واضحوهذاالقبور.

اللهصلىالنبيعنرواه،ونحوهالبناءعنالنهيفيحديثولنا7[صه1

بناللهعبدبنجابر:عنهماللهرضيالصحابةمنثلاثةوسلموالهعليه

اللهرضيسلمةأمالمومنينوأم،االخدريسعيدوأبو،الأنصاريعمرو

..عنهم

بعدها(.وما05)صالاخرىوانظر،النسخةهذهفيالمبحثهذاالمولفيذكرلم(1)
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القبرعلىالبناءعنالنهيفيالواردةالأحاديث[18]ص

معناهفيوما

اللهرسول"نهى:قالعنهاللهرضيجابرعن)1("مسلم"صحيحفي-1

".عليهيقعدوأن،عليهيبنىوأنالقبر،يجصصأنوسلموالهعليهاللهصلى

القبور(".تقصيصعن"نهىله)2(:روايةوفي

والنسائي،،والترمذيداود،وأبوحمد،أالامام:مسلمغيروأخرجه

شرطعلىصحيح:وقال)4(،""المستدركفيوالحاكم)3(،حبانوابن

الالفاظبعضلى!الإشارةاللهشاءإنتيوسيا.الذهبيوأقره،مسلم

.الرواياتفيالمختلفة

سعيدبيأعنالصحيحرجالرجالهبسند)5(ماجهابنأخرج-2

علىيبنىأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن":عنهاللهرضيالخدري

القبر".

الزوائد".مجمع"فيكما،ثقاترجالهبسند)6(يعلىأبووأخرجه

)079(.رقم)1(

)2(.)079/59(

والنسائي،(2501)لترمذيو3(،522)داودبوو(،4641)7رقمحمدا)3(

31(.3165-62)رقمحبانوابن2(،0)28

(4)(1/0.)37

.(4561)رقم(5)

(.الاثريط-101)6رقم)6(
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عليهاللهصلىاللهنبي"نهى:قالسعيدأبيوعن")1(:"المجمعفيقال

عليها".يصلىأوعليها،يقعدأوالقبور،علىيبنىأنوسلمواله

فقط.عليهاالبناءعنالنهي:ماجهابنروى)2((:)الهيثميقلت

سلمةأمعنلهيعةابنفيهبسندأحمد)3(الامامأخرج[91]ص3-

وأالقبور،علىيبنىنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالت

تقصص".

)4(."عليهيجلسأو":مرسلةروايةفيزاد

الاحاديث:هذهمنالتفميفيطرقثلاثالبناءلمجيزيب[]91

أسانيدهاهفيالطعن:الاولى

المقصود.علىدلالتهاإنكار:الثانية

لمعارضة.ا:الثالثة

جابر)5(.عنالزبيرأبيروايةمنفهوالاوللحديثاأماقالوا:[أ02]

****

)1(.)3/61(

سهو."5روا":لاصلا(2)

.(65562)قمر3()

.(75562)قمر(4)

الرسالةاوائلفيالمؤلفكتبههعالىإ."..النهيفيالواردة"الاحاديث:قولهمن)5(

هنالىإالموضعهذانقلفناسب،الرسالةموضوعاتفياستطردثم(.1-189)ق

.الموضوعاتباقيمعمتصلاالكلامليكون
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جابرحدت

موسىبنوسليمان،تدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبوعنهرواه

.الرواياتمنعليهوففنامانذكرنحنوها،الاشدقالأموي

)جزء)1(مسند""حنبلبنأحمدالهمامالامام76[]ص.

بنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابنثناحجاجثنا933(:ص3/

يقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"سمعت:يقولاللهعبد

".عليهيبنىأويقصص،أوالقبر،علىالرجل

.ترىكما،بالسماعبالتصريجمسلسللحديثا

عنحجاجحدثناسعيدبنيوسفأخبرنا")2(:"سننهفيالنسائي.

صلىاللهرسول"نهى:يقولجابراسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيقالجريجابن

عليها".يجلسأوعليها،يبنىأوالقبور،تقصيصعنوسلموالهعليهالله

ثقة.صدوق:حاتمأبيابنوقال.حافظثقة:النسائيعنهقال:يوسف

وحواشيها(.)خلاصة

فمصرحالسند،باقيماوعنعنته،يضرفلا،مدلسغير:وحجاج

.ترىكمابالسماع

اللهعبدبنمحمداللهعبدبوأخبرنا"سننه")3(:فيالبيهقي77[]ص.

)14647(.رقم)1(

)2802(.رقم)2(

.)4/4()3(
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ثناالصغانيإسحاقبنمحمدثنايعقوببنمحمدالعباسبوثناالحافظ

سمعأنهالزبيرأبوأخبرني:جريجابنقال:قالمحمد،ابن:يعنيحجاج

نأينهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابر

".عليهيبنىأويقصص،أوالقبر،علىالرجليقعد

لحاكم.اهو:"اللهعبدأبو"

"مستدركه"،فيالحاكملهماصححالصغاني"ثنا......العباس"أبو

الذهبي.قرهو

محمول""قال:فقوله،مدلسغيرحجاج"جريجابنقال...حجاج"

.السماعفيلا"جريجابنداقال:يقوللاأنهعنهثبتأنهمع،السماععلى

لفظهماوالعشرينالرابعالنوعفي78[]ص(،)1"تقريبه"فيالنواويقال

وأليغيرمنذكر،أو،قال:العبارات")وأوضح:للسيوطيبشرحهممزوخا

منوسلماللقاء(عرفإذاالسماععلىمحمول)أيضاذلكمعوهو(لنا،

نالاسيماالعنعنةعلىالكلامفي(المعضلنوعفيتقدمما)على،التدليس

محمدبنكحجاجمنه(سمعهفيماإلاقال،:يقوللا)أنهحالهمنعرف(

الناسفحملها،"جريجابنقال":بلفظةعنهجريجابنكتبروىالاعور،

ا!."بهاواحتجوا،عنه

أحمد(".الإمام"مسندفيمركما،التصريحعنهصحأنهمع

ثنااللهعبدبنهارونوحدثني(")2(:صحيحه"فيمسلم97[]ص.

(.للسيوطيالراويتدريبمع1/22423-4)(1)

.(079)رقم2()
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عنجميعاالرزاقعبدثنارافعبنمحمدوحدثنيمحمد،ح،بنحجاج

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابن

بمثله.."..يقولوسلموالهعليهاللهصلى

اللهصلىاللهرسول"نهى:قال:ولفظه،وسيأتي،قبلهالحديثبمثلأي

".عليهيبنىنو،عليهيقعدنوالقبر،يجصصأنوسلموالهعليه

فيهما.مطعنلاثقتان،:رافعبنومحمداللهعبدبنهارون

بعدضبطهفيحللومن،فيهكانتشيعمنيشئفيه:قيل:الرزاقوعبد

.عماه

عليعلىالشيخينتفضيلعنهصححتىخفيفا،فكان؛التشيعفأما

هذافليسذلكومع.كافر""الرافضي:قالأنهعنهوصح،عنهماللهرضي

بالتشيع.يتعلقمماالحديث

لان؛الحديثهذافييضرفلا،عماهبعدضبطهعلىطرأماماو

.عماهبعدمنهسمعممنليسرافعبنمحمد

"عن:قولهيضرفلامدلسين،غيرالرزاقوعبدحجاجاإنثم08[]ص

سندفيمركما،بالتحديثالتصريححجاجعنصحقدأنهمع"،جريجابن

عقبالاتي"المسند"سندقيكماأيضا،الرزاقعبدعنوصح."المسند"

علىمحمولالمدلسينعنعنةمنالصحيحفيماأنطلقواوقدهذا.

الله.شاءإنفيهالمناقشةتيوتأ،سيأتيكما،السماع

.ترىكما،بالسماعفيهمصرحالسندوبقية

07



ثناالرزاقعبدثنا592(:ص3/)جزء")1("مسندهفيأحمدالامام.

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابن

يبنىنويقصص،نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلى

(".عليه

.ترىكما،بالسماعفيهمصرحالسندجميع

ثناحنبلبنأحمدحدثنا*2(:""سننهفيداودبو81[]ص.

قبله.الذيوالمتنبالسندإلخ...جريجابنأناالرزاقعبد

محمدبنأحمدالحسنأبوحدثنا")3(:"المستدركفيالحاكم.

معاويةأبوثنامنصوربنسعيدثناالشاميالرحمنعبدبنمحمدثناالعنزي

عليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعن

لجلوسواعليها،والبناءفيها،والكتابةالقبور،تجصيصعنوسلمواله

عليها".

وقدالزبير،بيأوجريجابنعنعنةوفيه،تصحيحهعلىالذهبيأقره

عن"النهيزيادةالروايةهذهفيولكن،بالسماعالتصريحمنهماكلعنصح

4(.)"الكتابة

)14148(.رقم)1(

)3225(.رقم)2(

)3(/1(.)037

حجرابنومناقشة،عليهالذهبيورد،لحديثاهذاعلىلحاكماتعليقوانظر4()

.(131)ص)المبيضة(فيسبقمالهوالمؤلفالهيتمي
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المؤذنربيعحدثنا)1(:الاثار"معاني"شرحفيالطحاوي82[]ص.

جابرعنالزبيربيأعنجريجابنعنخازمبنمحمدئناقالسدثنا:قال

القبور،تجصيصعنوسلملهوعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قال

عليها".والبناءعليها،لجلوسواعليها،والكتابة

أبوالاسودبنالرحمنعبدحدثنا")2(:"سننهفيالترمذي83[]ص.

جابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنربيعةبنمحمدحدئناالبصريعمرو

يكتبنوالقبور،تجصصأنوشلموالهعليهاللهصلىالنبي"نهى:قال

توطأ".وأنعليها،يبنىنوعليها،

عنوجهغيرمنرويقد،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

جابر.

.000)3(الأسودبنالرحمنعبد:أقول

فيذكره،والدارقطنيداودوأبومعينابنوثقهربيعةبنمحمدو

عنعنته.تضرفلا،بتدليسيوصفولم)4(""الخلاصة

)1(.)1/515(

)5201(.رقم)2(

371(،)4/:"الكمالتهذيب"فيترجمةولهاسطر.ثلاثةمقدارالمؤلفلهبيض)3(

وععه:قالوا،عنهمروىممنجماعةوذكرا(041)6/:"التهذيبتهذيبو"

فيهيذكرالمو2(.04بعد)ت.عدةوذكرا،الطبريجريروابنوالعسائيالترمذي

ابنوقال.الناسافاضلمنكان(:115)الكشفالبزاووقالتعديلا.ولاجرحا

.مقبول:""التقريبفيحجر

(4)(/2204).
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التصريحمنهماكلعنصحفقدالزبيربيوجريجابنعنعنةواما

و]لتعبيرالكتابعنالنهيزيادةالروايةهذهفيلكن،تقدمكمابالسماع

.لجلوسامكانبالوطء

ثناشيبةأبيابنبكربوحدثنا")1(:مسلم"صحيح84[]ص.

"نهى:قالجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنغياثبنحفص

وأن،عليهيقعدنوالقبر،يجصصأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

".عليهيبنى

حدثفإذا،استقضيبعدماحفظهساءأنهإلا،ئقةوحفص،إمامبكرابو

هذامثلعنيرويلاالصحيحصاحبإنقالوا:لكنهم،حجةفهوكتابهمن

)2(.اللهشاءإنهذافيالبحثوسيأتي،كتابهعنبهحدثأنهعلمماإلا

التصريحلصحة،السماععلىمحمولةالزبيربيوجريجابنوعنعنة

العنعنةمنالصحيحفيماكلأنمنذكروامامعمر،كمابالتحديثعنهما

اللهشاءإنفيهالبحثوسيأتي،السماععلىمحمولةالمدلسينعن

)3(.لىتعا

بنأحمدسعيدبوحدثنا")4(:"المستدركفيالحاكم8[]صه.

بنسلمثناالحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمدثناالثقفييعقوب

عنجريجابنثناالنخعيغياثبنحفصثناالقرشيسلمبنجنادة

079(.)رقم)1(

شيء.ياتلم)2(

37(.36)صذلكمنشيءتقدم)3(

(4)(1/0.)37
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يبنىنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرأبي

".عليهيكتبأنونهى،عليهيقعداويجصص،أوالقبر،على

الذهبي.وأقره،مسلمشرطعلىصححه

صحيحةلفظةفانها،"الكتابة"غيربإسنادهخرجتهوقد:لحاكماقال

غريبة.

النهيزيادةالروايةهذهفيلكن،والعنعنةحفص،حالتقدمقد:أقول

ذإ،حفظهمناستقضيمابعدحفصروايةمنلعلها:يقالولا،الكتابةعن

ربيعةبنومحمد،الحاكمعندمعاويةأبوجريجابنعنروايتهافيتابعهقد

.الطحاويعند()1خازمبنومحمد،الترمذيعند

بنأحمدحدثناالاثار")3(:معانيشرح"فيالطحاوي87[)2(]ص.

مثله.بإسنادهفذكره،جريجابنعنحفصثنا:قالمسددثنا:قالداود

رسولنهى":ولفظهتقدموقد،قبلهالذيالحديثمثل)4(يعني:اقول

عليها،والكتابةالقبور،تجصيصعنوسلموالهعليهاللهصلىالله

عليها".والبناءعليها،لجلوسوا

بنسماعيلأنايحتىبنيحيىوحدثنا")5(:مسلم"صحيح88[]ص.

علىاشتبهوانما،الحاكمععدمعاويةابونفسههوالطحاويعندخازمبنمحمد(1)

اعلم.والله،المهملةلحاءبامصحفة"حازم"ابنالطحاويسندفيجاءلانهالمولف

بياضا.86()قالمولفترك()2

)3((1/615).

سهو.""مثله:الاصل(4)

59(.0/79)رقم)5(
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القبور".تقصيصعن"نهي:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنعلية

"صحيح"وفي1(:)""الميزانفيالذهبيقالالزبير،أبيعنعنةفيه

هيولاجابر،عنالسماعالزبيربوفيهايوضحلمفيماأحاديثعدة"مسلم

عنالنهيوحديث...ذلكفمنمنها،القلبففي،الليثطريقمن

اهـ"ذلكوغيرالقبور،تجصيص

"تقصيص"هووإنما،لجيمباتجصيص""عنالنسخةفيكذا:أقول

سيأتي،كما،لجيمباغيرهرواهوان،"مسلم"صحيحفيهكذافانه،بالقاف

عنالنهيبحديثالذهبيمرادأنيتوهمربماولكنواحد،والمعنى

المطولالحديثوهو،اللفظبهذاالنهيفيهالذيالحديثالقبورتجصيص

كما،بالسماعفيهصرحقدالمطولالحديثلان؛كذلكوليسمر،الذي

.تقدم

الزبيرأبويدلسأنجدايبعدأنه:الذهبيقالهعمالجوابوا98[]ص

ضمنفيلهمسموعوهوالتجصيص،أوالتقصيص،عنالنهيحديث

التدليس؟لىإتدعوهحاجةيو،الطويللحديثا

فقطالقبورتقصيصيخصماالزبيرلابيعرضأنه:لييطهروالذي

تقصيصعنسئلكأن،والزيادةوالكتابةوالوطءلجلوسواالبناءدون

النهيعلىيستدلنفاحتاج،ذلكلهذكرأومقصصا،قبرارأىأوالقبور،

ذلك.نحوأوضيقا،المقامكانأوالاختصار،رادوالقبور،تقصيصعن

لحاجة.اموضععلىاقتصاراالحديثفاختصر

)1(.)5/164(
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هوالناهيبأنالتصريحماجهوابنالنسائيروايةفيوسياتي09[]ص

لان؛بهيصرحلموانواضحوهو،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

سماعهمع،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنبنهييخبريكنلمجابرا

عن"نهينا:الصحابيفقولذلك،وفوق.وسلموالهعليهاللهصلىمنهالنهي

الصحيح.علىمرفوع،الناهيذكربدونكذا"

نأعلىلجمهورايوافقلاأنهيدلمنها"القلبففي":الذهبيقولثم

وفيه،السماععلىمحمولالمدلسينعنالعنعنةمنالصحيحفيماكل

الاصولالاحاديثفيكانإذاالخلافمحللان؛موضعههذاليسبحث

.لمتابعاتالا

قال-كماهو"ولكنالهند:طبع77()ص")1(المغيث"فتحفيقال

منفيهعندهالسماعثبوتعلىمحمول-وغيرهالنوويوتبعهالصلاحابن

إلخ.."..المتابعاتلاالاصولأحاديثفيكانإذا،أخرىطرق

هوبل،الاصولأحاديثمنليسالمعنعنمسلموحديث19[)2(]ص

.تقدموقد،بالسماعفيهالمصرحلحديثهمتابعة

حدثنا:قالموسىبنعمرانأخبرنا"سننه")3(:فيالنسائي29[]ص.

صلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرابيعنايوبحدثناالوارثعبد

القبور".تجصيصعنوسلموالهعليهالله

(.السلفيةالجامعةط-182)1/(1)

فارغا.ب(19-ا19)قبقيةالمؤلفترك2()

2(.20)9رقم)3(
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ماالعنعنةوفي،لجماعةالهروى،إمام:الوارثوعبد.ثقة:عمران

تقدم.

ئناقالا:زيادبنومحمدمروانبنأزهرحدئنا(:1)ماجهابن.

صلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنالوارثعبد

القبور".تقصيصعنوسلموالهعليهالله

.البخاريرجالمنثقةزياد:بنومحمد.صدوقازهر:

أبيبنوعثمانمسددحدئنا")3(:سننه"فيداودأبو49[)2(ص01

وعن،موسىبنسليمانعنجريجابنعنغياببنحفصثناقالاشيبة

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيسمعت":الحديثبهذاجابرعنالزبيرأبي

".عليهيبنىنويقصص،وأنالقبر،علىيقعدأنينهى

وأ":موسىبنسليمانوزاد،"عليهيزاد"أو:عثمانوقالداود:أبوقال

".عليهيزاد"أو:حديثهفيمسدديذكرولم،"عليهيكتب

".ن"وحرفمسددحديثمنعليوخفيداود:أبوقال

سيأتي.كما،موسىبنسليمانبذكرحفصينفردلم

قدلانههنا؛ضارةغيرإنها:يقالوقد،جريجابنعنعنةلحديثاوفي

علىمحمولةهنافعنعنتهمر،كماالحديثلهذاالزبيرأبيمنسماعهصج

فيمثلهأنهعلىدلالزبير،أبيمعموسىبنسليمانقرنولما،السماع

)1562(.رقم)1(

فارغة.39()قالمؤلفترك2()

)3226(.رقم)3(
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منه.سمعهأنه:أيذلك،

:الزيادةهذهفيهليسبسماعهصزحالذيالحديثلأننظر؛هذاوفي

الزبيربيأمنسمعفلعله9[هص1،عثمانروايةفيالثابتة"عليهيزاد"أو

.بالزيادةالحديثمنهسمعممنوسمع،الزيادةبغيرالحديث

يلزملمالزبير،أبيمنبالزيادةالحديثسماعهتسليمفرضلوأنهعلى

أيضا.منهسمعهكونهبهسليمانقرنفي

كمابالسماعتصريحهينفعهولاجابر،عنالزبيرأبيعنعنةأيضا:وفيه

.الزيادةلموضعدلسهفلعله،زيادةهذافيلانمر؟

بنسليمان:معينابنقالوقدجابر،عنموسىبنسليمانأيضا:وفيه

مرسل.جابرعنموسى

سياتي،مقالسليمانفيوكذا)1(.اللهشاءإنسيأتيبحثهذافيلكن

)2(.اللهشاءإنتحقيقه

بكر)4(بنمحمدأبناالروذباريعليأبوأخبرنا)3(:البيهقي69[]ص.

عنجريجابنعنغياثبنحفصثناشيبةأبيبنعثمانثناداودبوثنا

رسول"سمعت:الحديثبهذاجابرعنالزبيرأبيوعن،موسىبنسليمان

09-19(.)ص)1(

88(.)ص)2(

.(4/4):"الكبرى")3(

راويداسةبنبكربنمحمدبكرابووهو"بكر"وصوابه"بكير":الاصلفيرسمها()4

538(./1)5"السير":انظرداود.أبيعنالسنن
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وأيقصص،أوالقبر،علىالرجليقعدأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالله

".عليهيبنى

".عليهيكتبن"أو:موسىبنسليمانوزاد("،عليهيزاد"أوزاد:

قبله.الذيهو:أقول

جريجابنعنحفصحدثناإسحاقبنهارونأخبرنا(:)1النسائي.

اللهصلىاللهرسولنهى":قالجابرعنالزبيروأبيموسىبنسليمانعن

يجصص".أو،عليهيزادأوالقبر،علىيبنىنوسلموالهعليه

".عليهيكتب"أو:موسىبنسليمانزاد

.تقدممماتعلمماوفيه،ثقاترواته

حدثنا2(:59ص3/)جزء)2(""مسندهفيحمدأالامام79[ص01

جابر:قال:قالموسىبنسليمانقال:قالجريجابنثنابكربنمحمد

نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت"

".عليهيبنىنويجصص،

التدليس.صيغمن"و"قال."سليمانقال":بقولهجريجابنتدليسفيه

مرسل.جابرعنموسىبنسليمانإن:معينابنقولمنتقدمماوفيه

منقطع.أي

مسندة"جريج"ابنلفظعقبالتيف"قال"،"قال"لفظتكريروفيه

)2702(.رقم)1(

)14144(.رقم)2(
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بنسليمانبعدذكرثم،موسىبنلسليمانتليهاوالتي،جريجابنلضمير

قبلها.التيويبقىمجاز،فالاخيرةجابر"قال:"قالموسى

قدكانولعله،الحديثفيمرجعهيذكرلملضميرمسندةأنهالظاهرو

عطاءسمعتهل:لهيقالكأن،بحضرتهغيرهأوسليمانكلامفيذكرهتقدم

قال-عطاءيعنى-قال:فيقولالقبر؟علىالبناءفيجابرعنيحدث-مثلا-

وصدق89[]ص.جابر"قال:قال:سليمان"قال:فقالجريجابنفجاء.جابر

جابر".قال:"قال:سليمانقالأنه

"د"قالالضميرمرجعمعلوماكانذلكسليمانقالعندماولكن

منسليمانسماعصحفلومجهولا،صارجريجابنحديثوفي،الاولى

لممنفيهأو،منقطعحالكلعلىفهو،الحديثهذافيينقعلمجابر،

مثله.تسميةفيالخلافعلىسم،

وهذا،للثانيةتأكيدالثالثة"قال"أنوالظاهربعيد،بأنههذا:عنيجابو

قاعدةوأما.النساخزيادةمنالرابعةكوناحتمالومنذكر،مماأولى

أبعد،التأسيسإرادةيكنلمإذابمافخاصةالتأكيد"منأولى"التأسيس

.اقربوالتاكيد

غياثبنحفصثناسعيدبناللهعبدحدثنا)1(:ماجهابن99[]ص.

صلىاللهرسولنهى":قالجابرعنموسىبنسليمانعنجريجابنعن

شيء".القبرعلىيكتبأنوسلموالهعليهالله

****

(.)1563رقم(1)
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الزبير)1(بيأحالتحقيق1[00]ص

زالوقد)2(،الرواياتعقبعليهالكلاممروقد،فثابتتدليسهأما

مر.كما،بالسماعالتصريحبصحةالمحذور

:المقالمنفيهماوأما

دعامة.لىإيحتاج:الشافعيفقال

به.يحتجلا:حاتمبووزرعةأبووقال

أبيحديثتركتلم:سئل،المتعنتينسيدشعبةعليهالناسشدو

.الميزانفيويسترجح،يزنرأيته:قالالزبير؟

يصلي.أنيحسنلا:قالأنهعنهوروي

عليه،فرد،مسألةعنفسألهرجل،جاءإذعندهجالس!نابينا:وقال

إنه:قال؟مسلمرجلعلىأتفتريالزبير،بايا:لهفقلت،عليهفافترى

أبدا.عنكحدثتلا؟عليهتفترييغضبكومن:قلت.أغضبني

بعضهم.ذكرتيسيأكمالجمهور،اووثقه

أخفمنفهي،التعديلمراتبأدنىمنتكنلمإنالشافعيوكلمة

.لجرحامراتب

.لجرحامراتبأخفتليالتيالمرتبةمن؛حاتمبيوأزرعةأبيوكلمة

4(،04)9/":التهذيبتهذيبو"5(،30)6/":الكمالتهذيب"فيترجمته[نظر(1)

.(621)5/:"ل1الاعتدو"ميزان336(،/01)":الكمالتهذيبو"اكمال

76(.75-)ص[نظر2()
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كانمثلهإليهانضمفإنللاعتبار،صالحفحديثهذلك،فيهقيلومن

2(.4)ص")1(المغيثفتح"انظر101[]صحسنا.الحديث

الواقع-وهو-وثقإذافأماأحد،الزبيرأبايوثقلمأنهفرضلوهذا

الترجيح.تعين

ينافيكانوإنفذلك"الميزانفيويسترجحيزنرأيته":شعبةقولأما

.بجرحفليس،المروءةكمال

.التركيستحقلم،لنفسهالوزنفياسترجحومن)2(:حبانابنقال

وهوالعزيز،عبدبنسويدروايةمنلأنهاتصح؛فلمالثانيةكلمتهوأما

ضعيف.

أنهالسياقوظاهر،الكذبمطلقحقيقتهفالافتراء؛الثالثةقصتهوأما

.القذفبهاريدأنهفالظاهر،السبحكايةفيأطلقإذاوالافتراءسبه،

وجوابه:

ولاسيما،السبمطلقبهيرادفقد،القذففينصاليسالافتراءأن-1

كالإعضاض.،اللفظشنيعكانإذا

وقدلزبير،أبوفأعضه،الأدبأساءالسائليكونفقد،فعليه[201]ص

ولا،أبيهبهنفاعضوه،الجاهليةبعزاءتعزىمن":لحديثافيجاء

تكنوا")3(.

(1)(1/)83.

352(.5/):""الثقاتفي2()

في-والبخاري)8813(،رقم""الكبرىفيلمسائيو2(،12)18رقماحمداخرجه)3(
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الزبير،أبيلفظيبينفلم،القذفبهاأرادشعبةأنتسليموعلى2-

الفقهاء:قالولهذا،يوافقهلاوغيرهقذفا،شعبةيراهاكلمةقالأنهفيحتمل

يفسر.حتىيقبللمفلانا؛قذففلانانشهدالشاهد:قالإذ

إلخ...أتفتري:لهفقلت:شعبةقولهذاعلىيردولا

له:قالإنمايكونقدشعبةلانذلك؛نفيعنالزبيرأبيوسكوت

يكونأو.رأيهعلىبالمعنىذلكعنشعبةأخبرثم؟مسلملرجلهذاأتقول

لائق،غيرشيءمنهجرىقدحالكلعلىلانهذلك؛نفيتركالزبيرأبو

لشدةلسانهعلىسبقتكلمةبأنهاالاعتذار،لىإالمبادرةالاولىىفر

الغضب.

علىمطلعاالزبيربويكونفقدصريحا،قذفاقذفهأنهتسليموعلى3-

لامماحالكلعلىلانه؛لشعبةذلكذكرعنوسكت،الواقعهوذلكأن

.كافالعذرهذانورأى،الغضبلشدةلسانهعلىأولاسبقوانما،يليق

لذهبسالماوالمقذوفصريحا،القذفكانلوأنهذكرلماويستأنس

قائمة.يومئذلحدودوا،ليالوالىإفشكاه

إنه":بقوله[301]صنفسهعنالزبيرأبوأجابفقد،حالكلوعلى-4

مما-كلمةيشعرلاوهو-لسانهعلىجرتالغضبفلشدة:أي."أغضبني

به.النطقالناساعتاد

حديثمنوغيرهم3(،1)53رقمحبانبن1و(،0001)رقمالمفرد""الادب

)926(."الصحيحة"السلسلةوانظر.عنهاللهرضيكعببنبيا
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:الاغلاقوفسر(.1)"اغلاقفيطلاقلا":لحديثافيجاءوقد

بالغضب.

225[.:]دم(أتمبهغفىباللعوالله>لايواضذبهم:وجلعزاللهوقال

كلما"ثم:المدينيابنترجمةفي")2(،"الميزانفيالذهبيقال5-

شرطمنولا،حديثهيوهنبمافيهتقدحذنوبأو،هفوةلهأو،بدعةفيهمن

والخطأ".الخطايامنمعصومايكونأنالثقة

:القشيريابن"قال(:94)صنيللشوكا)3("الفحولإرشاد"وفي

يمزجهافلاالطاعةيمحضمنالناسفي:قالأنهالشافعيعنصحوالذي

يمزجهاولاالمعصيةيمحضمنالمسلمينفيو]لان[)4(،بمعصية

علىالاغلبكانفإن،الكلقبوللىإولا،الكلردلىإسبيلفلا،بالطاعة

الاغلبكانوإن،وروايتهشهادتهقبلت،والمروءةالطاعةأمرهمنالرجل

ا!.رددتهما)5("المروءةوخلاف،المعصية

يؤمنلاماكلأن:فيه"والضابط:الرازيعنكلامجملةمنوفيه

2(،40)6رقمماجهوابن2(،1)39رقمداودبوو2636(،0)رقماحمداخرجه(1)

مسلم،شرطعلىالحاكموصححه357(.)7/:لبيهقيو(،891)2/:والحاكم

نظرو.مسلمبهيحتجولمحاتمابوضنفهعبيدبنمحمدفيهبانالذهبيوتعقبه

2(.0)47"الإرواء"

()2(4/1.)6

(.الفضيلةدارط-1/462))3(

المحققة.الطبعةمنزيادة(4)

المحققة.منوالمثبت"رددتها":الاصل()5
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لا،فلا".لة،وما1تردالرو،الكذبعلاءته.)1( كا.جرص

حصلتفمتىالخبر،فيعليهاالمعتمدهي"الثقة:الجوينيقال:وفيه

".قبلبالخبرالثقة

فإن،الفحولالائمةعملوعليه،المعقولهووهذا:أقول[401]ص

،الكذبعنلهمانعةكونهاهيالراويفيالعدالةاشتراطفيالحكمة

لم،بصدقهالظنقوةتخدشلاهفوةمنهجرتفاذا،بصدقهالظنفيقوى

روايته.قبولفيتخدثر

الخوارجلان؛الشيعةروايةعلىالخوارجروايةالائمةرجحهناومن

اللهصلىاللهرسولعلىالكذبعنفضلاكفر،الكذبمطلقأنيعتقدون

وسلم.والهعليه

اللهصلىالنبيمنجوزوهاحتى()التقيةبالكذبفيتدينونالشيعةأما

مدحفيالواردةالاياتلتأويلهموجل؛عزاللهعلىبل،وسلموالهعليه

ظاهرهالىتعااللهجعلإنما:قائلينظاهرها،خلافعلىالصحابةبعض

عنضررهمويكفوا،الدينبنصرليقوموا،القوملاولئكاستدراجاالثناء

000)2(.بيتههلووسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بدونالزبيرأبيلسانعلىسبقتالتيالكلمةتلكأنيهمناوالذي

اللهرسولعنالاحاديثمئاتبهانهدرأنينبغيلا،غضبهلشدة؛شعوره

وحفظه،صدقهبكمالالتحققمع[01]صه،وسلموالهعليهاللهصلى

وإتقانه.وتحريه،وضبطه

"معه".:المحققةفي)1(

مطين"."والسوطورسمهما:قراءتهمامنتمكنألمكلمتان2()
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تابأنه،عدالتهمنالائمةجمهورلدىثبتوما،حالهمنوالظاهر6-

الوفت.فيعنها

السائلذلكإليهدسوا-الدينأعداءبل-أعدائهبعضأنليويلوح

لسانهعلىتسبقأنابتغاءفاغضبه؛جاء،عندهشعبةكانإذاحتىليرصده،

.ظنوهماكانوقد،عليهشعبةفينقمها،كلمة

جمهورفاعتمدهالزبير،أبيبصدرالذياللهنورتطفئلمحيلتهمولكن

به.واحتجوا،الاعلامالائمة

لهالموثقونالأئمة

:(1)"لميزانا"

ثبت.ثقة:المدينيابن

.رباحبيأبنعطاءبدونالزبيرأبوليس:عونابن

وأحفظهم.عقلاالناسأكملكانعطاء:بنيعلى

الزبيرأبوفكانتذاكرنا،خرجنافاذافيحدثنا،جابر،عندنكونكتاعطاء:

أحفظنا.

ثقة.وغيرهما:والتسائيمعينابن

فيكونالضعفاء،بعضعنهيرويأنهإلا،ثقةنفسهفيهو:عديابن

جهتهم.منالضعف

)1(.)5/162(

86



ثقة.:قالالزبير؟فأبو(معين)بنليحيىقلت:الدارميعثمان[601]ص

ثقتان.كلاهما:فقالالزبير؟بوأو،إليكأحبالمنكدربنمحمد:قلت

ثقة.عنإلايرويلاوهو،عنهروىفانه،مالكالامامأيضاوثقهوممن

.حبانوابنسعد،بن1و،والساجيحمد،أو]لامام

البخاريلهوروى،مسلماعتمده،العلمأئمةمنهو:الذهبيوقال

متابعة.

مايدفعماعلىطلعواو،شعبةقصةعلىاطلعواالموئقينأنوالظاهر

ذلك.غيرأوقدمنا،مابعضعلىحملوهاأو،الايهاممنفيها

تعنتابهموحسبك،حبانوابن،والنسائي،معينابنومنهمولاسيما

إماما.عشربضعةومعهمكيف،الرجالفي

علىحرصناإلاالزبيرأبيعنالدفاعلىإحداناماأنهظانونوسيظن

سيأتي.ومامصد،ممابدونهقائمةالحجةأنفليعلمواهذا،حديثهصحة

لهفإن،لحديثاهذاعلىقاصرةروايتهتكنلمالزبيرأباوأن[701]ص

دافعناوما.نفوسناورغبةهوانا،يوافقلامامنهايكونربما،كثيرةأحاديث

نأففهمنا،لحالاحقيقةفينظرناولكن،لذلكمستشعرونونحنإلاعنه

ماتحققالانصافبعيننظرمنوكلعلينا،أملناأكانسواءحجة،الرجل

.غيرهربلا،الموفقوالله.قلناه

***في
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)1(موسىبنسليمانحالتحقيق801[]ص

مناكير.عنده:البخاريقال

.بالقويليس:النسائي

.الاضطراببعضحديثهوقي،الصدقمحله:حاتمأبو

لا،الحديثمنكر:فيهقلتمن"كل:قالوانفهو؟البخاريعبارةأما

(")2(المغيثا!"فتحعنه"الروايةتحللا":لفطوقي،"بهيحتج

مناكير".عنده"و"لحديثا"منكربينففرق(-631)ص

لامناكير""روى:"قولهم:"الالمامشرح"فيالعيددقيقابنقال

نألىإوينتهي،روايتهفيالمناكيرتكثرحتى،روايتهتركبمجردهيقتفي

يستحقالرجلفيوصف"الحديث"منكرلأن"؛الحديث"منكر:فيهيقال

قالوقدكيف،الديمومةتقتضيلاالأخرىوالعبارة.لحديثهالتركبه

وهو"،منكرةأحاديث"يروي:التيميبراهيمبنمحمدفيحنبلبنأحمد

ا!."بالنيات"الاعمالحديثفيالمرجعوإليه،الشيخانعليهاتفقممن

163(.")3()صالمغيث"فتح

أثبات)4(،ثقاتالرجلعنالرواةكانإذابالمناكيريجرحوانما:أقول

226(،)4/":التهذيبو"تهذيب03(،4)3/":الكمالتهذيب"فيترجمةله(1)

.(2514/):"و"الميزان99(،)6/:"الكمالتهذيبإكمالو"

)3((/2261).

"أثباتا".:والوجهكذا،(4)
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روايته،فيذلككثرثم،قبلهمومنمشايخهوكذا،إليهمالغلطنسبةيبعد

.تفردهيقويماوالامامةلجلالةامنلهيكنولم

وإن،عنهرويتمماالافرادتلككانتإذاالكلمةهذهيطلقونقدوهم

فأكثر.أحاديثثلاثةعندهكانإذاويطلقونها،قبلهمنالنكارةأنيتحققلم

المصطلح.كتبانظر

توبعانهوبين،يسيرةوهي،الغرائبمنلهما(1(")"الميزانفيسردوقد

الاوزاعي،قبلوقتهفيالشامأهلفقيهسليمان"كان:قالثمبعضها،في

اهـحفظها"يكونأن[901أصيجوزلهتستنكرالتيالغرائبوهذه

جريجوابن،بالعنعنةعنهجريجابنروايةمنالغرائبوبعض:قلت

.سليمانعنلهدلس،جريجلابنشيخقبلمنالنكارةكانتفربما،مدلس

"بعض:قولهأنمع،حاتمبيأكلمةتحملذلكنحووعلى

".الصدقمحله":بقولهلهقرنهمعلاسيماجدا،بقلتهيشعر"الاضطراب

مفسر.غيريسير،فتوهين؛النسائيكلمةأما

.الرجالفيالمتعنتينمنوالنسائيحاتمبوو

لموثقونا

سليمانبيدلأخذت؟الناسأفضلمن:قيللوالعزيز:عبدبنسعيد

موسى.ابن

.صدوقثبتعنديوهو،بأحاديثتفرد:عديابن

)1(.)2/415(
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ثقة.،الزهريعنموسىبنسليمان:معينبنيحيى

.مكحولأصحابعلىمقدماكان:دحيم

،أفرادهمنبصددهنحنالذيلحديثافليس،كلههذاومع[011]ص

الزبير.أبيشأنفيفعلناكماهو،حيثمنالرجلحالتحقيقأردناولكن

جابر:منسماعهفيالبحثبقي

معين:ابنوقال:وفيهجابر،عنأرسل(:1)"التهذيبتهذيب"في

ا!..مرسلجابروعنيخامر،بنمالكعنموسىبنسليمان

أحمد")2(الامام"مسندفيرأيتلكن،ذلكيخالفمايذكرولم

أنا:موسىبنسليمانقالجريجابنأناالرزاقعبدثنا592(:ص)جزء3/

يومأخاهأحدكميقيم"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنجابر

افسحوا(".:ليقلولكن،مقعدهلىإيخالفهثملجمعةا

أخبرنيقالموسىبنسليمانأخبرنيجريجابنأنابكربنمحمدثنا

يومأخاهأحدكميقيم"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنجابر

.اهـافسحوا":ليقلولكن،مقعدهلىإيخالفهثم،لجمعةا

سماعهفيصريحجابر"أنا":الاولالسندفيسليمانفقول111[]ص

جريج.ابنعنعنةفيهلكنجابر،من

وقد،الشيخينشرطعلىجريجوابنبكربنمحمد؛الثانيلسندوأما

)1(.)4/227(

)14143،14144(.رقم)2(
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سليمانوصرح،التدليساحتمالانتفىحث،بالسماعمنهماكلصرح

فيالنساخمنسهوههنايكونأنالبعدكلويبعد،جابر"أخبرني":بقوله

احتمالين:حدإلايبقفلممعا،المتتابعينالسندين

.كذبيكونأنواما،أخبرهجابراأنفيصدقيكوننإما

ولم.وغيرهمعينابنمنبنفسهعلموهو،صدوقالرجلأنثبتوقد

عنسليمانسماعمنصحبمافتمسكنا،حكمهمعينابنبنىعلامندر

طويلة.مدةجابرحياةمنأدركوقدجابر،

شأنفيحديثهصحةيفيدلاجابرمنسماعهثبوتبأنعلمنامعهذا،

روايةتوجدأنإلا،الطريققاطعةجريجابنعنعنةدامتما[121]صالقبور

الحديث.لهذامنهجريجابنبسماعمصرحة

منسماعهصحقدإذليه،ضرورةفلا،بالسماعسليمانتصريحفأما

بمدلس.وليسجابر،

،السماععلىعنعنتهحملفيكافلجابرلقيهإمكانمجردأنعلى

حالتحقيقفي،تعالىاللهشاءإنفيهالبحثوسيأتي،مسلماختارهماعلى

مخيمرة)1(.بنالقاسم

.(بعدهاوما49)ص(1)

!!!
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الخدريسعيدابيحديث

بنمحمدثنايحيىبنمحمدحدثنا"سننه")1(:فيماجهابن.

وهو-نسخةوفي)وهب،ثناالرقاشيالملكعبدبنمحمدبناللهعبد

عنجابربنيزيدبنالرحمنعبدثنا(الباهليخالد)بنوهيب-(الصحيح

نهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن"سعيد:أبيعنمخيمرةبنالقاسم

.القبر"علىيبنىأن

وسيأتي.سعيد،بيأمنالقاسمسماعفيالنظروإنما،صحيحالاسناد

ناالنرسيالوليدبنالعباسحدثنا")2(:يعلىأبيمسند"113[]ص.

أبيعنمخيمرةبنالقاسمعنجابربنيزيد)3(بنالرحمنعبدناوهيب

وأالقبور،علىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبينهى:قالسعيد

.إليها"يصلىأوعليهايقعد

".الصحيحين"رجالمنالوليد:بنالعباس

عليهاللهصلىاللهنبينهى":قالسعيدأبيوعنالزوائد")4(:جامع".

أبوورواه.إليها"يصلىأوعليهايقعدأوالقبورعلىيبنىأنوسلمواله

.ثقاتورجالهيعلى

)1564(.رقم)1(

)1601(.رقم)2(

تصحيف."زيد":المطبوعةفي)3(

(4)/3(1.)6
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عنهانقلتالتي"يعلىبيأ"مسندنسخةلأناستظهارا،ذكرته:قلت

الزوائد"."جامعنسخةوكذا،خطيةلحديثا

****

مخيمرةبنالقاسمحال11[]صه

بنعمروبناللهعبدعنروى:ترجمتهأول")1(التهذيبتهذيب"في

عنأسطربعدذكرثم.إلخ...أمامةبيو،الخدريسعيدبيوأ،العاص

اخروفي.الصحابةمنأحدمنسمعأنهنسمعلم:قالأنهمعينبنيحتي

."المحرميلبسعماعائشة"سأل:حبانابنقال:ترجمته

سماعلتحقيقلحديثاكتبلتفتيشفرصةأجدلم:أقول[161]ص

قطعا،لهمعاصراكانلكنهعنه،اللهرضيسعيدأبيمنمخيمرةبنالقاسم

كانتوقدبينا،إدراكاعائشةأدركالقاسمأنحبانابنقالهبماثبتفقد

وفاةفيقيلماأقللان؛واضحبينسعيدبيلأفادراكه)57(سنةوفاتها

ابنذكرماعلى-القاسمووفاة74(،سنة)وأكثره)63(سنةأنهاسعيدبيأ

تقريبا)3(.(001)سنة]لعزيزعبدبنعمرخلافةفي-سعد)2(

!!!

)1(.)8/327(

.(914)8/:"الطبقات"في2()

الزجاجة""مصباجفيالبوصيريوقال(.414)ص"التحصيلتحفة"انظر)3(

أبيمنيسمعلمالقاسملان؛منقطع:الحديثهذاعلىالكلامفي277(/1)

سعيد.
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الحمدلله

اللقاءشرطبحث

أئمةمنالسلفجماعإ:""صحيحهمةمقلمفياللهرحمهمسلمنقل

ما،المدلسغيرمنالمعنعنتصحيحفيبالمعاصرةالاكتفاءعلىالحديث

أهلمناللقاءثبوتاشترطمنعلىوشنعاللقاء،نفيعلىدليليقملم

.عصره

منهموذكروا،المحققينقولالاشتراطإنفقالوا:المتأخرونجاءثم

المديني.ابنوشيخهالبخاري

حسنومجردلهما،الاجماعسبقينافيلاهذاأنيخفىولا117[]ص

فييزللمأنهاطلعا*1(ولعلهما،الإجماعيخرقانلاأنهمابهماالظن

شيئا.يغنيلااللقاء-يشترطمنالسلفطبقات

لم،جماعبالامسبوقانوشيخكأنت:فقالالبخارفي،مسلمناظرفلو

موافقةفيالطبقاتجميعمنالسلفبعضعنبالنقليصرجأنإلايفده

لاالتيالامورمنالاجماعإذيفيد،فلاالاجماعإنكارمجردفأما؛قوله

بدليل.مدعيهايطالب

بماأتىقدلكانبنا،الظنحسنوغيركيلزمكإنه:البخاريقاللوأما

منه.يضحك

".مطلعاننهما"و:تحتمل(1*
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الحارثعن66(:)ص)1("المغيث"فتحفيالسخاويذكرنحم

."إلخ..العلمأهل"اختلف:قالحيثجماعللاخادشايظنماالمحاسبي

المديني،ابنخلافراعىيكونأنلاحتمال؛مسلمنقليصادملالكنه

دعوىيهولنالاكما،الإجماعبدعوىبالتمسكأنفسنانقنعلافانناهذاومع

علىالحقيقيةبأدلتهالبحثلتحقيقنسعىبلالاخر،الطرففيالتحقيق

2(،)برقمومقابله(،1)رقممسلملمذهبمشيرين،مناظرةصورة

وما،الفريقينأدلةمنعليهاطلعنامابحسبلجهد،ابقدرالبحثفيونستو

.المستعانوالله.بهيستدلقدنهلناظهر

الراويشاهدهعمايكونأنالروايةفيالثابتالاصل(1)[181]ص

الاصلهوفهذاوعليهلا،أمعنهللمرويلقاءالسامعأعلمسواء،وأدركه

خلافه.يتبينحتىبهالتمسكيجبالذيوالظاهر

ذلك؟علىدليلكمما)2(

بها:نوضحهأمثلةنذكر(1)

أنهصنعاءعلماءمنفلانعنيخبرفأخذعادثم،اليمنزارمصري-أ

لاوالسامعونتعز،علماءمنوثالثزبيد،علماءمنآخروعنكذا،:قال

أحياء.نهمولا،لقيهمأنهيخبرهمولمالعلماء،بأولئكيسمعون

مكة،علماءمنفلانعنيخبرفأخذعاد،ثمالحجاز،زارهندي-ب

.تقدمكماوالسامعون،الطائفعلماءمنوفلان،المدينةعلماءمنوفلان

يعلمونلاالسامعينأنمع،قبلهالذيبمثليخبرأخذل!!هنديعا-ج

لا؟أمالحجازأزار

(1)(/1191).
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أولمكروايةمنالاذهانلىإيتبادرالذيأنعلمالامثلةهذهتأملمن

لاالسامعنوعنعن،الراويانالفرضأنمع،سماععنأنهاالاشخاص

الأمرفانعلمهاإذاأمااللقاء،عنفصلا،خارجيبدليلالمعاصرةيعلم

.قوةيزداد

لىإشرقيذهبفإذابغيرها،تعارضالامثلةهذه(1()2)[911]ص

فلانوعنبفرنسا،فلانعنأوبانجلترا،فلانعنفاخبرعادثماوربا،

.المعاصرةعلمتوان،السماععدميتبادرالذيفإنبألمانيا،

البلدانكتباعد،الاصلعنالصارفةالقرائنلوجودالتبادرهذا(1)

البرقووجود،ذلكفيالمشقةوزيادةزيارتها،لىإالدواعيوضعف

إنساناتجدتكادلابحيثالإرسالوغلبة،بكثرةوالتأليفوالصحافةوالبريد

عنبريئةمثلةمثلناولهذاذلك،وغير،فلانعنفلاناخبرني:يقول

-الاقوالكانتحيثالتابعينزمنفيواقعةفتصورهاشئتوان،القرائن

صحافة،ولابريدولابرقفلا،الرجالألسنةمنتؤخذإنما-السنةولاسيما

تأليف.ولابل

للقاءولاسيما،العلملطلبالرحيلفيوتشميرجدأهليومئذوالناس

وأالراويكانإذافكيف،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

وكثير،لحرمينايزورونكلهميومئذوالناس،لحرمينابأحدعنهالمروي

سنة؟كليحجمنمنهم

فكانهب)2(لهسيرمزأنهالمؤلفاشارالذينيالثاالفريقرمزوهو)ب(:الاصل(1)

.مراتعدةسيحصلكما،عنهذهل
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الرجلينأحدكانأو،بالفعللحرمينازيارةشئتإذافكيف[012]ص

؟!واحدةببلدةأقاماإذافكيفالاخر،وصلهاقدببلدة

وقد،عنهتصرفقرائنتقومقدنهو،قررناهكماالاصلأنلحاصلوا

.تؤيدهقرائنتقوم

الاصل:ذلكيوضحاخرمثالاولنذكر

قبل،بومباييصللمالسند،منرجلفجاء-مثلا-بومبايفيكتا

المدرسفلانعنيخبرنافأخذلقينا،ثم،أيامبضعةبومبايفيفمكث

أنهفيهاكذابمسجدالامامفلانوعنكذا،قالأنهبومبايفيكذابمدرسة

بكذا.عليهفردسألهسائلانبهاالتاجرفلانوعنكذا،بسورةلجمعةاصلى

لوأنهمع،منهموسمعالافرادأولئكلقيأنهالاذهانلىإيتبادرفالذي

لا.أمألقيهملنايترجحلم،بذلكيخبرنالم

نأ،الروايةفيالاصلأنفثبت،الروايةمنجاءإنماالتبادرأنفتبين

وأدركه.الراويشاهدهعماتكون

يدلكماذلك،خلافعلىكانالمحدثيناصطلاحلعل)2([121]ص

إليه.ذهبوامالىإتبعهماومن،والبخاريالمدينيابنذهابعليه

لمانقضايصلحلاالقولذلكلىإذهابهمامجردأنأسلفناقد(1)

كاناصطلاجهمأندلالةأبلغيدلوهو،السلفجماعامنمسلمنقله

علىمحافظتهمشدةعلىيدلماالقرائنمنهناكبل،للأصلموافقا

وجريانوتثبتهماحتياطهممزيدوذلك،غيرهممحافظةمنأشدالاصل

ذلك.وغيرالنقاد،نقدمنوالتحفظبالاسناد،عادتهم
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فيكافيةوهي،الاغلبيةبقيتالاجماعدعوىعنتنازلنالوأنناعلى

ثبتمنعنعنةحملعلىوشيخهالبخاريموافقةأنمع،المطلوبإثبات

هيعندهمالحجةالكانتوالاذكرنا،ماعلىيدل،السماععلىلقاوه

اللقاء.مجرد

.ترىكماوهذا،حديثهلكلسماعهثبتشيخالقيمنكلأنفيلزمهما

ضعف،عنتخلولااللقاءثبوتبدونالروايةدلالةأنرأياوإنما[122]ص

اللقاء.بثبوتتقويتهافاشترطا

ولكنغالبا،بدونهمنهاأقوىاللقاءثبوتمعالروايةننسلمونحن

للظن،محصلةظاهرةدلالةنفسهافيكانتإذاحجيتها،عدميقتضيلاهذا

تكادحتىاللقاءإثباتعلىتتظافرقدالقرائنأنقدمناهممايعلمأنهعلى

صريحا.ينقللموانبه،تقطع

علىاصطلاجهمأنعلىدليلفانه،السلففيالارسالشيوعلنا:)2(

قدمتم.الذيالاصلخلاف

وضوحعلىيتكلالمرسللانفيه؛نزاعفلالجلياالارسالأما(1)

إلغاءيقتضيلاالمجاز،كشيوعهوإنماوهذا،الأصلعنالصارفةالقرينة

1(.)الحقيقة

عنه:جوابانفلنا،الخفيالارسالوأما

التابعينروايةأكثرفإن؛قلتهعلىيدلوالاستقراء.شيوعهنسلملاأ-

خشيةلاقلوافيهمشائعاالخفيالارسالكانولومعتعنة،المتصلةوتابعيهم

مستقيم.بدونهاوالكلام""بلكلمةالاصلفيبعده(1)
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.يهاملاا[231ص1

اللقاء.ثبوتعلىيتكلونكانوالعلهم)2(

لىإبالنسبةباقفالايهاماللقاء،علىبمطلعلحديثهمسامعكلما()1

يطلع.لممن

يسألاللقاءثبوتعلىيطلعلممنأنعلىيتكلونكانوالعلهم)2(

عنه.

اللقاءثبوتظنهعلىيغلبقدأنهمع،يسألفلايتساهلقد(1)

ولاوهلةأولمنبالتحديثالتصريحوالاحوطفالاسهل،المتقدمةللقرائن

تركه.علىحامل

علىذلكدلالةلاعتقادهم؛المتصلاتيعنعنونكانواإنماانهمفتبين

يعنعنونماكثيراوجدتهملمدلسيناروايةتتبعتإذابل،السماع

السماععلىتحمللاعنعنتهمبأنعلمهممعيعنعنونفلماذا،المتصلات

لتدليسهم؟

تلكيسمعوالمأنهميوهمواأنيريدونكانواإنهم:يقالهل

.المتعارفالتدليسعكسهذا!سمعوها؟أنهملحالوا،الاحاديث

ثبوته،معالسماععدمإيهاموهذا،عدمهمعالسماعإيهام:فالتدليس

ني.الثادونبالاول[124]صيتعلقإنماالمدلسوغرض

فيالمطردوالعرفالاصلعلىجريايعنعنونكانواإنماأنهمفتبين

.المسموعفيبالعنعنةالاكتفاء
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فإذا،المدلسغيرالراويفيوالكلام،تدليسالخفيالارسال(-)1ب

كمامطلقا،المعنعنتردواأنلزمكم؛وغيرهبالتدليسوصفمنبينسويتم

تعالى.اللهرحمهمسلمذكره

اللقاء.عدممعفيهإيهاملاإذتدليسا،الخفيالارسالليسكلا)2(

ويتأكداللقاء،يثبتلموان،واقعالايهامأنمنهيعلمماقدمناقد(1)

مر.كما،بالقرائن

كتببمراجعةيعلمكماتدليسا،ليسأنهالمختارحالكلعلى)2(

المصطلح.

يضرلا:نقولأنيغنيناإذ،ببيانهنطيللاولكن،تدليسأنهالتحقيق(1)

هوبلوالتغرير،الايهامفيكالتدليسالخفيفالارسال،الاسمفيالخلاف

ابن"فقال75(:74-)ص")2(المغيثفتح"فيقالشنع،ومنهأقيح

عندلسفإنئقة،عنإلاعندهمذلكيكونولا)3(:"التمهيد"فيالبرعبد

نإوكذلك.لحديثاأهلجماعةعند[125]صمذمومتدليسفهو؛ثقةغير

منفيهرخصالذيالتدليسحدجاوزفقدمنه،يسمعلمعمنحذث

يحمدونه.ولاويذمونهينكرونهمالىإالعلماءمنرخص

فيقولهمععنه،وهوالخطيبحكاهكماشيبةبنيعقوبلذلكوسبقه

نأيقتضي)أشنع()4(.واسمعأقبح...يلقهلمفيمنوقع"إذااخر:موضع

.(89)صفي)ا(وتقدم،الأولللفريقنيالثالجواباهذا(1)

(2102-قي2لأبر1أ)ش!(

"."اسمجوالتمهيد:المحققةفيوهو،للنصتصحيحاالمؤلفكتبكذا(4)
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)هنا(هذافكانه،أخفبانهمشعرفهو،الاولقولهبخلافأشد،الارسال

لعدملجلياعنىوهناكمعا،والسماعاللقيإيهاممنفيهلماالخفيعنى

ا!.."فيهالالتباس

،السماعتوهمالروايةلأنأيمعا("،والسماعاللقييهامإ":قوله:أقول

فإن،التدليسبخلاف،واقعغيروكلاهما،لقيمعإلاسماعيكونولا

واقع.اللقيوهوأحدهما

اللقاء.لثبوتأقوىالتدليسفيالايهاملكن)2(

الارسالفيالايهاموجودفيتنالافيهالايهامقوةلكنغالبا،نعم،(1)

التدليسوفي،واقعغيركلاهمالأمرينهذافيالايهامأنعلى،الخفي

اللقاء.إيهامتقويقرائنهناكيكونقدأنهمع،واقعغيرواحدلامر

أنكمفكما،الامرينبينتسوواأنالاقلعلىلزمكمفقد(1)[126أص

يوصفلموإن،الخفيالارسالخشيةلقاوهيثبتلممنعنعنةتقبلونلا

لموان،التدليسخشيةلقاوهثبتمنعنعنةتقبلوالافكذلك،يفعلهكانبأنه

يدلس.كانبأنهيوصف

منوالظاهر،الاصلهيالتدليسمنالسلامةأنوهو:،فرقهاهنا()2

ينقل.لمماوزنلاحتمالهيقاومفلا،الثقةحال

الارسالمنالسلامةبلسواء،الخفيالارسالفينقولوكذلك(1)

لأمور:،أقربالخفي

عنه.بعداأشدفالثقةمر،كماوأشنعأقبحأنهمنها:
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لان،التدليسعلىلحاملامنأضعفعليهالحاملالغرضأنومنها:

منه،وسمعلقيهقدشيخوبينبينهواسطةإدخالعنيستنكفقدالشخص

يلقه.لممنبخلافتقصيرهيوهمذلكلان

الارسالمنلدلستهأروجلانه،التدليسفييرغبالشخصأنومنها:

الخفي.

منهناكيكونقدفانه،الخفيالارسالفيالانكاريامنلاأنهومنها؟

ينكرلافانه،التدليسبخلاف[،127]صعليهبالانكارفيبادراللقاءعدميعلم

منه.وسمعلقيهقدشيخعنالروايةعليه

الخفي،الارسالبخلاف،ببيانهمالائمةتكفلفقدالمدلسونأما)2(

فيالخطريرونكانواأنهميدلوهذاالاستقصاء،جهةعلىأهلهيبينوافلم

خطرا.الخفيالارسالفييرونولا،التدليس

المعنعن،قبولفياللقاءيشترطونكانواأنهمعلىيتمشىإنماوهذا

يرسلممنالراويأكانسواء،لفقدهمقبولةغيرفالعنعنةاللقاء،فقدفمتى

لا.أمالخفيالارسال

اهتموافلهذا،مدلسمنكانتإنإلا،مقبولةفالعنعنةاللقاءثبتومتى

الخفي.الارسالبخلاف،المدلسينببيان

نقلوقدمنا،السماععلىالروايةدلالةبيانقدمنافقد،مغالطةهذه(1)

فقط،المعاصرةثبتتإذاالسماععلىحملهاعلىالسلفلاجماعمسلم

عنها:جوابانفلناالشبهةهذهماوبسط،أحسنذلكوبسطنا

.إنصافوجواب،مكافأةجواب
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إرسالايرسلكانانهاحدعنينقلوالمالائمةكانإنانه-أ[128]ص

جميعإنبحيث،وقبحهشناعتهوشدةغلظهعلىلنادليلفهذاخفيا،

وصفهمعنيغنيبالكذبوصفهمفان،الكذابينإلا،عنهتنزهواالمحدثين

منلىإبالنسبةقليلعنولكن،ذلكنقلواالائمةكانوان،الخفيبالارسال

بحيث،الخفيالارسالشناعةعلىلنادليلأيضافهذا،التدليسعنهنقلوا

المدلسين.لىإبالنسبةجداقليلالمحدثينمنبهالموصوفينإن

فالوصف،تدليسالخفيالارسالأنالمحدثينبينالمشهور-ب

هاهنا:نلخصهالمسألةهذهتحقيقفيبحثولنا،النوعينيتناولبالتدليس

73(:)ص)2("المغيث"فتحالتدليسحدفي)1(الصلاحابنعبارةفي

وعبارته،النوويوتبعه."وسمعهلقيهقدأنهموهمايلقهولمعاصره"وعمن

"،سماعهموهمامنهيسمعهلمماعاصرهعمنيروي"بأن)3(:""التقريبفي

بينالمشهورهوإنه"74(:)ص)4("المغيثفتح"فيوقال.العراقيوكذا

."لحديثاأهل

عبارةظاهروهو[912]ص)5(،"التقريبشرح"فيللسيوطيومثله

قالوان74()ص"المغيثفتح"انظر)6(."الكفاية"فيالخطيب

73(.)ص"لحديثا"علوم(1)

()2(1/80.)2

(.الراويتدريبمع-1/562))3(

(4)(1/90.)2

()5(1/56.)2

357(.)ص)6(
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تخالفه.إنها(:الحافط)1

النقل.عدموالاصل،يتناولهلغةالتدليسمعنىأن:القولهذاويؤيد

تعريفخصواوانفإنهمالبر،عبدوابنالقطانوابنالبزارماو

الإيهامبوجودالإرسالوبينبينهفرقوافقداللقاء؛منه)2(ئبتبماالتدليس

فلا،الخفيالإرسالأسقظواأنهميدللنبوهذا،نيالثابخلافالاولفي

الارسال"إن:لقولهم؛الإرسالفيولامر،لماالتدليستعريففيأدخلوه

."فيهإيهاملا

فيه،يهامالالوجود،بالتدليسلحاقهإعلىيدلفكلامهمذلكومع

.الارسالمنفليس

إيهامهذافيو.يهامالالوجودتدليساكانإنماالتدليسإن:ولقولهم

سابقا.المنقولةالبرعبدابنعبارةانظر.إيهاموأي

أنههوإنماالمدعىأنإلا،الانعليهأقففلم،الشافعيكلاموأما

فيه.صريحاوليسيقتضيه

كانإنه67(:)ص)3("فتح"الجرميقلابةأبيفيحاتمأبيقولماو

بنعمروزيدكأبي،عاصرهملكنهمنهميسمعلمجماعةعنيروي

ا!..تدليسلهيعرفلاإنه:ذلكمعوقال،أخطب

لمأنهالناسبينمشهورايكونبأن،لجلياالإرسالعلىفيحمل

61(.61-45)2/":الصلاحابنعلى"النكتفي(1)

"."فيه:تحتمل)2(

)3((1/291).

401



.الايهاموجدإذاتدليساتكونإنماالمعاصرعنوالرواية،إيهامفلا،يلقهم

العلمأهلبإطباق73(:)ص"فتح")1(الحافظاستدلالماو[013ص1

بيبنوقيسالنهديعثمانكأبيالمخضرمينروايةأنعلىبالحديث

قبيلمنلا،الارسالقبيلمنوسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنحازم

هؤلاءلكان؛التدليسفيبهيكتفىالمعاصرةمجردكانفلو،التدليس

لمولكنقطعا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعاصروالانهممدلسين؛

ا!.لا؟أملقوههليعرف

نأللتابعينمعلومافكان،يخفىلامجملغيرأمرالصحبةأن:وجوابه

.إيهامإرسالهمفييكنفلم،بصحابةليسواهؤلاء

"راجعنظر.فيهلا"أملقوههليعرف"ولم-:اللهرحمه-وقوله

."كتبهفيتراجمهم

والهعليهادلهصلىلهلقائهمعدمعلىدليليقملمأنهفرضلوأنهعلى

حكمها.لهاصحبةدعوىعنهروايتهمتكوننلالتزمنا،وسلم

هلبينالمشهورهوالقولهذاكونهوإنمافالمدعىكلههذاومع

يخالفه.منمنهميكونأنينافيهفلا،الحديث

لكانتدليسا،يسمىلاالخفيالارسالانفرضلوانهعلى[131ص1

لانهما؛الخفيالارسالعنيتنزهلاأنهعلىيدلبالتدليسالشخصوصف

.متشابهانمتقاربان

الثقةأنوهو:قلجتم،فقدعنهتفصيتمإنواحد،اعتراضلنابقي)2(

.(04-28049/):""العكتوانظر.(1/802)(1)
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بعدمالسامعمعرفةعلىاتكالابلإيهاما،قاصدغيرعاصرهعمنيرسلقد

هذافيكون،الجرميقلابةأبيفيحاتمأبيقولعليهحملتمكمااللقاء،

وان،نقلهالائمةيلزمولا،بهالثقةاتصافيمتنعلاالحقيقةفيخفياإرسالا

خفيا.بعدفيماصار

وجهين:من[132]صفجوابهذلكوعلى،تموهأوردماأشقهذا(1)

تحقيقي.و،لزاميإ

قدالثقةإن:يقالبأن،التدليسفيمثلهيلزمكمفلأنه:الالزاميأما

السامعمعرفةعلىاتكالابلإيهاما،قاصدغيرمنهوسمعلقيهعمنيرسل

وهذاسمعهمماليسالمعنعنهذاولكنمنهسمعأو،يسمعلملقيهوانبأف

الائمةيلزمولا،بهالثقةاتصافيمتنعفلا،فيهإيهاملاإذتدليسا،يسمىلا

تدليسا.بعدفيماصاروإن،نقله

كمامعنعنكلفتردونهنا،اعتبارهلزمكم،هناكالاحتمالاعتبرتمفإذا

الله.رحمهمسلمقاله

مدلسغيرثقةكانإذاالمعنعنمنالسامعإن:فنقول؛التحقيقيماو

نأفرضفإن،عنهروىالذييلقلمشيخهأنيبينفإنه،المفروضهوكما

إذاالمحدثفهذا،لشيخهالمعنعنلقاءبعدميعلاممنحدبالسامعهذا

وهكذا.يبينفإنه،المفروضهوكمامدلسغيرثقةكان

نأبيان[133]صالسندرجالأحدعنثبتإذاأنههذا:منفتلخص

أحدعنالبيانيجئلموانواضج،فالامرعنه،المعنعنيلقلمالمعنعن

نألزموإلا؛السماععلىالعنعنةتلكحملوجب،غيرهمعنولامنهم

هووهذا،التدليسمنسلامتهمالمفروض!،مدلسالرجالفييكون



إذاالمدلسغيرالمعاصرمنالعنعنةأنوثبتفصحألزمناكم،عماجوابكم

نإلا،السماععلىمحمولةفهيمدلسين،غيرثقاترجالهبسندرويت

خلافه.علىدليليقوم

،السماعفيصريحةليستالتيية1الروألفاظمنغيرهاالعنعنةومثل

عدمه.فيولا

هذا؟رأيكمعلىأحدوافقكمهل)2(

لنا،موافقاالدليلرأيتمفإن،تأملوها،أيديكمبينالادلةهيها(1)

احد.موافقةينفعنافلنعلينا،رأيتموهوان،الضلالإلالحقابعدفماذا

أنهونقل،الحجاجبنمسلمالامامقولهذاأنقدمناقدأنناعلى

يعدبماالاجماعدعوىتخدشولم،الحديثأهلمنالسلفجماعإ

نلخصه:الصيرفيابنعنكلاما62()1()صالسخاوينقلوقدخادشا،

لاإذ،يقبللا[134]ص"الصحابةمنرجل"عن:قالإذالتابعيأن"

."..العصر.كمدركجعلعاصرهأنهعلمامكنفلولا،أماعاصرهيعلم

كان1إذالتابعيلأن؛ذلكفيشيخنا)2("وتوقف:السخاويقالثم

ظاهر.وهو،السماععلىعنعنتهحملتالتدليسمنسالما

روايتهمجلالذينالتابعينكبارحقفيهذايتأتىإنما:يقالولا:قال

عنروايتهمجلالذينالتابعينصغاروأما،واسطةبلاالصحابةعن

يسمعهلمنهوالفرض،الصحابيلذلكإدراكهتحققمنبدفلا؛التابعين

)1(/1(.)178

35(.21/):لا"النكتفيلحافظاكلامانظر2()
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لا؟أمأدركههلنعلمحتى

قوةعلىهذامدارإذذلك،فيكافيةالتدليسمنسلامته:نقوللانا

ا!."المقامهذافيحاصلةوهي،الظن

فصلا،للصحابيالمعنعنإداركعدماحتمالمعهذاكانواذا:اقول

عدةقاستوربماالادراكثبتقدلانهواحرى؛أولىمسالتناففي،لقائهعن

مر.كمااللقاء،علىتدلقرائن

ترجيحفي[13ه]صمعهممشىكيفاللهرحمهالحافطمنوالعجب

اللقاء،علىالقرائنتقومقدانهامع،لقائهدونمعاصرتهعلمتمنعنعنةرد

أصلا،معاصرتهتعلملممنحقفيلقبولهااحتبئبلردهاعنوتوقف

اعلم.والله.واضحهوكمااقربالعكس!وكان

ال!!هـال!
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سلمةأمحديث[136]ص

]بنثناحسنثنا992(:ص)جزء6")1("مسندهفيأحمدالامامقال

قالت:سلمةأمعنسلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدثنالهيعة

يجصص".أوالقبرعلىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى

لهيعةابنأخبرنا(المباركابن)يعنياللهعبدثناإسحاقبنعليثنا

عليهاللهصلىالنبيأن:سلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدحدثني

هـ.ا0"عليهيجلسأو،عليهيبنىأوقبر،يجصصأن"نهىوسلمواكه

ذكرهمافيهالخطابفصلولكنكثير،كلاملهيعةابنفي[137]ص

روايةمنأخبارهسبرتقد:حبانابن"قال:قال)2(""الميزانفيالذهبي

عنهالمتأخرينروايةفيالتخليطفرأيت،عنهوالمتأخرينلمتقدمينا

الاعتبار،لىإفرجعتكثيرا،المتقدمينروايةفيلهأصللاوماموجودا

فألزق،ثقاتلهيعةابنراهمأقوامعلىضعفاءأقوامعنيدلسكانفرأيته

ا!.بهم"الموضوعاتتلك

لهيعةابنيكونانفيينافلاالناسعند:ايضعفاء""قوله:اقول

.ثقاتيظنهم

التدليس،الامنهيخشىلا،صحيحالمتقدمينفحديثهذا،تقررإذا

صحيح.فهوبالتحديثلهيعةابنفيهصرحماروايتهممنجاءفإذا

)26566،26567(.رقم)1(

)2(.)3/918-791(
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سواء،منهوالاواخرالاوائلسماع:زرعةأبو"وقال:"الميزان"فيلكن

يحتجممنوليس[138]ص،أصولهيتتبعانكاناوهبوابنالمباركابنإلا

ا!."به

نإ:وغيرهملفلاسوصالحبنوأحمدأحمدوالاماممهديابنوقال

صحيحة.عنهالمتقدمينرواية

لهيعةابنعنالعبادلةروىإذاوغيرهما:والساجيالغنيعبدلحافظوا

صحيح.فهو

وقد،للعلمطلاباالكتابصحيحلهيعةابنكان:صالحبنأحمدوقال

واخرا.أولاضعيفأنه:بعضهمونصمطلقا.قومضعفه

أجملوه.ماوفصلظنوهماحقققدفإنه،حبانابنحققهماوالحق

:البابفحديثهذا،تقررإذا

ضعيفة.:لهيعةابنثناحسن:الاولىالرواية

فهي:إلخ...حدثنيلهيعةابنأخبرناالمباركابنحديثمن:والثانية

يتتبعكانوممن،المتقدمينومن،العبادلةمنالمباركابنلان،صحيحة

بالتحديث.لهيعةابنصرحوقد،لهيعةابنكتب

ذكرونقص،الوصلزيادةمنالاولىالروايةفيماأنفالظاهر

مرسللحديثفا[،913]صللمرسللحكمفا،التخليطمنلجلوسا

صحيح.

مستقلة.حجةعندهفهو،وحدهبالمرسليحتجمنفاما
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العواضد.منتقدملماحجة5عندفهويعتضد؛أنيشترطمنماو

لم،لحديثاقليل،الصحابةمنكثيراإدراكهمعناعماأنويؤيده

إرسالهأنفالظاهرعمرو،بناللهعبدوعن،سلمةأممولاتهعنإلايحدث

أعلم.والله.الصحابةمنسمعهمما

!!!
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وناعمسعيدوابيجابرلحديثتتمة014[]ص

نأبدفلا،سليمانمنالحديثهذايسمعلمجريجابنأنفرضلو

ابنعندثقةيكونالذيوهذا،الاقلعلىعندهثقةهوممنسمعهقديكون

للمتابعة.صالحايكونأنفيهماأقلجريج

سمعهيكونأنلابدفكذلكجابر،منيسمعلمسليمانأنفرضإذاثم

الائمةتوثيقأنوذلك،وناعمالقاسمفييقالوكذلك،عندهثقةهوممن

لوإذ،عندهمالاقلعلىومطلقاثقةعنإلايرسلونلاأنهميتضمنلهؤلاء

.ثقاتكانوالماضعفهمعلىالمتفقالضعفاءعنيرسلونكانوا

كانماحسنا:فيصيريتقوىالذيالضعيفجملةمنأنصرحواوقد

2(.4)ص1(")فتح"انظر.حافظينثقتينبينانقطاعأو،بالعنعنةتدليسفيه

بعواضده.واما،بمفردهإما،حجةفهومرسلناعمحديثأنمع

درجةأعلىبلوغهعنالحديثيقصرلاكلها،المطاعنتسليمفعلى

إذافكيف[141]صالحمد،ودثهعنهااجيناوقدفكيف؛لغيرهالصحيح

عنهم،المرويةوالاثارالصحابةوعملعلي،وحديثفضالةحديثلوحظ

)2(.المواراةايةموافقةمع

.)1/75()1(

اخيه<يورهـسؤءةليريصكيفالأرضفييبحث!إبملله>فبعث:تعالىقولهوهي)2(

3[.1:]المالدة
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يناسبهلاالبلىبيتالقبربأن:عنهالمعبروالقياسالفطريوالأصل

والزخرفة.الاحكام

عليها.المساجداتخاذحرمةتغليظفيالمتواترةالسنةعلىوالقياس

المالتضييعمنونحوهالبناءفيمامع،أدونالقياسهذاكانوان

البناء.يستدعيهمابإنفاقأولا:

البلى.بعدولوكذلكبقاءهاالبناءلاقتضاءالبقعةتلكبتضييعوثانيا:

القبور.تعظيممنونحوهالبناءإليهدىماوملاحظة

عزوالله،الاحاديثهذهمعنىبصحةالقطعيالعلميفيدمماذلككل

أعلم.وجل
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القرانيةالاياتفهرس

ياتلاا

[1:تحة]الفا<لله>بلحند

[522:]البقرة<أيمنكمفىبألفغواللهخذكميو>لا

[95]النساء:<والرسولاللهالىقردوهشىءٍفيتئزعتم>فان

[65]النساء:(يحكموكحتئيومنوتلاوربكفلا>

31[:]المائدة<الأرضفييبحثغ!ايالله>قبعث

[201:لاعرافا]<عقدمنلا!رهموجدناوما>

43[(]النحل:لذكرإربهنترلالقدونأقل>!تئلو

18[:]الكهف(فرارامنهضلوئيتعلئهتماظلعت>لو

[91:]الكهف(بورقكتمأحد->فانجبوا

[12:]الكهف.(..عليهماعثزنالك>وت

[12:لكهف]1<بينهميتئزعون!اد

[12:]]لكهف<نجيعاعلتهم>اتنو

[12:]الكهف<بهحأغلم>رثهم

[22:]الكهف<أحدمنهؤفيهولتمتتفت>ولا

37[:]الكهف<رجلاسولكثمئظفق!منثمترابمنظقك>اندب

[31:سبأ](لشكورأعبادىمنوقيل>

[81:لجن]ا(!صاللهءتدعوفلاللهالمشبدنو>

[4:القيامة]<نجانه-ثنموىأنكل+فدرلنبلى>
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عملهللذيوهوبريء،منهفأنا
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0000000000000000000000000000000000000000000000000039مخيمرهبنالقاسمحال-

000000049.ـ0.00000000000.0000550..00000000000000000000000000اللقاءسرطبح!-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000901سلمةامحديث
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00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000511رسلفهاا

00000000000000000000000000000000000000000000000000117القرآنيةالاياتفهرس-

0000000000000000000000000000000000000911..........والاثارالاحاديثفهرس-

000000000000000000000000000000000000000000000005000000000122الاعلامفهرس-

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005127الكتبفهرس-

000000000000000000000000000000000000000000000000000000912لموضوعاتافهرس

ال!الال!الالهـ
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الكتابفهرس

..............................التحقيقمقدمة*

......................ونسختيهبالكتابالتعريف

.......................5005505....الكتاباسم-

............تاليفهوتاريخللمولفنسبتهثبوت-

..............................تاليفهسبب-

...نسختيهفيالكتابموضوعاتعرض-

طبعهما.ودواعي،والمبيضةالمسودةبين-

....................الخطيةالنسخوصف-

...........................التحقيقمنهج-

.................الخطيةالنسخمننماذج-

)المبيضة(الأسلامفيالقبورعمارة*

......()المبيضةالقبورعمارةفهارس-

()المسودة[لاسلامفيالقبورعمارة*

.....()المسودةالقبورعمارةفهارس-
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