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: ) لعن  -صلى هللا عليه وسلم  -"هو حمرم ، وقد ثبت يف موطأ مالك عن عمرة بنت عبد الرمحن أن النيب -1

مالك : يعين نباش القبور . وهذا احلديث ورد مسندا عن عمرة عن عائشة فيما رواه عبد هللا بن املختفي واملختفية ( قال 
 . -سلم صلى هللا عليه و  -عبد الوهاب وحيىي بن صاحل عن اإلمام مالك ، فرووه مسندا عن عمرة عن عائشة عن النيب 

ل فيجوز أن ينبش س بنبشه كأن يدفن من غري تغسيحمرم وال جيوز ذلك إال ملصلحة فإذا ثبتت املصلحة فال أب فنبش القرب
 ليكفن ويغسل .

 أما لو دفن من غري أن يصلى عليه ؟

 ففي هذه املسألة قوالن ألهل العلم :

 . هينبش قرب أصحها أنه ال ينبش بل يصلى على القرب لصحة الصالة عليه يف القرب فال حنتاج إىل أن 
 . ، فأحب أهل امليت بعد أن تفرعوا للميت أن ينبشوه فيضعوه يف قرب منفردومثل ذلك : إذا دفن االثنان يف قرب واحد 

أو كانت األرض فيها مشاحة واختالف فاحتيج إىل أن ينقل منها إىل موضع آخر فال أبس بذلك ، وقد ثبت يف البخاري 
سي بذلك فاستخرجته نف قال : وقد دفن معه غريه فلم تطب -يف قصة قتلى أحد ودفن أبيه مع غريه يف قرب  –عن جابر 

 بعد ستة أشهر ( .

 ضع آخر .إىل مو  بنبش القبورومثل ذلك : لو وضعت مقربة مث ثبتت املصلحة بنقلها إىل موضع آخر فال حرج 

قالوا : وال أبس بنبشها أو الزرع عليها أو البناء وحنو ذلك إذا أصبحت رميما ترااب قد ذهب عظمها فلم يبق منه شيء ، 
 فروع : اتفاق أهل العلم على ذلك .وحكى صاحب ال

فحرمة القرب للميت مرتبطة فيما إذا كان على هيئته أو قد بقي شيء من عظامه ، أما إذا أصبح رميما ترااب فإنه ال حرمة 
 لقربه ، فيجوز أن يزرع عليه أو ينبش .

قى ، لكن جيوز يب –جللوس وحنو ذلك عن ا -ومل منهم تصرحيا أن حرمته تنتهي مطلقا ، بل الظاهر أن ما تقدم من النهي 
 (1)أن ينبش فيدفن معه غريه فيه .". 

 

: ) لعن  -صلى هللا عليه وسلم  -"هو حمرم ، وقد ثبت يف موطأ مالك عن عمرة بنت عبد الرمحن أن النيب -2
واه عبد هللا بن فيما ر املختفي واملختفية ( قال مالك : يعين نباش القبور . وهذا احلديث ورد مسندا عن عمرة عن عائشة 

 . -سلم صلى هللا عليه و  -عبد الوهاب وحيىي بن صاحل عن اإلمام مالك ، فرووه مسندا عن عمرة عن عائشة عن النيب 
 حمرم وال جيوز ذلك إال ملصلحة فإذا ثبتت املصلحة فال أبس بنبشه كأن يدفن من غري تغسيل فيجوز أن ينبش فنبش القرب

 ليكفن ويغسل .

 دفن من غري أن يصلى عليه ؟أما لو 
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 ففي هذه املسألة قوالن ألهل العلم :

 . هينبش قرب أصحها أنه ال ينبش بل يصلى على القرب لصحة الصالة عليه يف القرب فال حنتاج إىل أن 
 . دومثل ذلك : إذا دفن االثنان يف قرب واحد ، فأحب أهل امليت بعد أن تفرعوا للميت أن ينبشوه فيضعوه يف قرب منفر 

أو كانت األرض فيها مشاحة واختالف فاحتيج إىل أن ينقل منها إىل موضع آخر فال أبس بذلك ، وقد ثبت يف البخاري 
استخرجته قال : وقد دفن معه غريه فلم تطب نفسي بذلك ف -يف قصة قتلى أحد ودفن أبيه مع غريه يف قرب  –عن جابر 

 بعد ستة أشهر ( .

 ضع آخر .إىل مو  بنبش القبورثبتت املصلحة بنقلها إىل موضع آخر فال حرج  ومثل ذلك : لو وضعت مقربة مث

قالوا : وال أبس بنبشها أو الزرع عليها أو البناء وحنو ذلك إذا أصبحت رميما ترااب قد ذهب عظمها فلم يبق منه شيء ، 
 وحكى صاحب الفروع : اتفاق أهل العلم على ذلك .

ا كان على هيئته أو قد بقي شيء من عظامه ، أما إذا أصبح رميما ترااب فإنه ال حرمة فحرمة القرب للميت مرتبطة فيما إذ
 لقربه ، فيجوز أن يزرع عليه أو ينبش .

قى ، لكن جيوز يب –عن اجللوس وحنو ذلك  -ومل منهم تصرحيا أن حرمته تنتهي مطلقا ، بل الظاهر أن ما تقدم من النهي 
 (1)أن ينبش فيدفن معه غريه فيه .". 

 

، بش القبورنامليت ويغسل إذا قرب قبل غسله؟ اجلواب: نعم، هذه من األحوال اليت تبيح  ينبش قرب"السؤال: هل -3
وتكفينه والقيام حبقه،  وتغسيله نبش القربإذا أمن التغري ودفن قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن، فإنه يف هذه احلالة يطلب 

كما يف الصحيحني من -وسلم أمر ابلقيام حبق امليت من تغسيل وتكفني، فقال  والسبب يف ذلك: أن النيب صلى هللا عليه
يه، وال حتنطوه، وكفنوه يف ثوب -هذا أمر، واألمر للوجوب-يف الذي وقصته دابته: )اغسلوه مباء وسدر  -حديث ابن عباس 

األوامر، وهنى عن   وسالمه عليه ذهذهوال متسوه بطيب، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ( فأمر صلوات هللا
هذه النواهي، وهذا يدل على اللزوم والوجوب. وكذلك قال يف ابنته : )اغسلنها مباء وسدر ( )اغسلنها(: أمر، فذلك يف 
الرجال وهذا يف النساء، فهذا يدل على وجوب القيام بتغسيل امليت وتكفينه ورعاية حقه، فإذا قرب امليت قبل أن يغسل، 

ل به القيام وتغسيله وتكفينه. وهكذا إذا غسله ومل يتم تغسيله على الوجه الذي حيص نبش القربقبل أن يكفن فإنه يشرع أو 
ابلواجب، كأن يكون ترك عضوا من أعضائه ، فحينئذ ينبش مث يغسل مرة اثنية ويكفن وهكذا إذا قرب عاراي بدون كفن، 

 لوجه املعترب.. وهللا تعاىل أعلم.فإنه يشرع أن ينبش مث يكفن ويقام حبقه على ا

 حكم كشف وجه امليت يف القرب

السؤال: هل يصح كشف وجه امليت يف القرب أاثبكم هللا؟ اجلواب: هذا ذكره العلماء يف الكشف عن وجه امليت، قالوا: 
ليه وسلم، ع ألن التكفني إمنا هو للجسد، ويكشف مبكان احلساب، وال أحفظ يف ذلك نصا صحيحا عن النيب صلى هللا
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وا إليه، وقالوا: أشار  -رمحة هللا عليهم-وجرى به عمل الناس، ولكن ال حيكم ببطالنه إال بدليل، خاصة وأن بعض العلماء 
إنه حتل عن امليت األربطة، ويكون حل األربطة يف القرب ملكان اإلقعاد، ويف الصحيح )أيتيان ملكان فيقعدانه ( قالوا: فتحل 

 (1)لوجه؛ وذلك ملكان السؤال واحلساب.. وهللا تعاىل أعلم.". األربطة ويكشف عن ا
 

 إذا قرب امليت دون غسل نبش القرب"-4

Q   امليت ويغسل إذا قرب قبل غسله؟ ينبش قربهل 

A   حلالة ، إذا أمن التغري ودفن قبل أن يغسل أو قبل أن يكفن، فإنه يف هذه انبش القبورنعم، هذه من األحوال اليت تبيح
مليت وتغسيله وتكفينه والقيام حبقه، والسبب يف ذلك: أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر ابلقيام حبق ا نبش القربيطلب 

-وسدر  يف الذي وقصته دابته: )اغسلوه مباء -كما يف الصحيحني من حديث ابن عباس -من تغسيل وتكفني، فقال 
قيامة ملبيا( وال متسوه بطيب، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم الوكفنوه يف ثوبيه، وال حتنطوه،  -هذا أمر، واألمر للوجوب

 فأمر صلوات هللا وسالمه عليه ذهذه األوامر، وهنى عن هذه النواهي، وهذا يدل على اللزوم والوجوب.

ب و وكذلك قال يف ابنته: )اغسلنها مباء وسدر( )اغسلنها(: أمر، فذلك يف الرجال وهذا يف النساء، فهذا يدل على وج
وتغسيله  بش القربنالقيام بتغسيل امليت وتكفينه ورعاية حقه، فإذا قرب امليت قبل أن يغسل، أو قبل أن يكفن فإنه يشرع 

 وتكفينه.

وهكذا إذا غسله ومل يتم تغسيله على الوجه الذي حيصل به القيام ابلواجب، كأن يكون ترك عضوا من أعضائه، فحينئذ 
املعترب  وهكذا إذا قرب عاراي بدون كفن، فإنه يشرع أن ينبش مث يكفن ويقام حبقه على الوجه ينبش مث يغسل مرة اثنية ويكفن

 (2)وهللا تعاىل أعلم.". 
 

"وذهب أصحابه، حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم، أاته ملكان فأقعداه، فيقوالن له: ما كنت تقول يف هذا الرجل -5
قعدا عبد هللا ورسوله، فيقال: انظر إىل مقعدك من النار، أبدلك هللا به م؟ فيقول: أشهد أنه -صلى هللا عليه وسلم  -حممد 

 فريامها مجيعا، وأما الكافر، أو املنافق: فيقول: ال أدري، كنت أقول ما: »-صلى هللا عليه وسلم  -قال النيب «. من اجلنة
سمعها من يليه إال ه، فيصيح صيحة ييقول الناس. فيقال: ال دريت وال تليت، مث يضرب مبطرقة من حديد ضربة بني أذني

 (.1متفق عليه )«. الثقلني

 نبش القبور:حكم  -

 امليت املسلم لغري سبب شرعي؛ ألن قربه وقف عليه ما دام فيه. نبش قربحيرم 

 يف األحوال اآلتية: نبش القربوجيب 
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 أما إذا تغري فال ينبش.إذا مل يغسل امليت، أو مل يكفن، أو دفن لغري القبلة، وهذا إذا مل يتغري،  - 1

 إذا دفن املسلم يف مقابر الكفار ما مل يتغري. - 2

 إذا دفن الكافر يف مقابر املسلمني حىت ولو بعد التغري؛ ألن الكافر ال حرمة له. - 3

 إذا دفن امليت يف مسجد وحنوه كمدرسة ورابط، سواء كان قبل التغري أو بعده. - 4

 فن مال أو متاع ومل يتمكن من إخراجه إال ابلنبش،إذا سقط يف القرب أثناء الد - 5

_________ 

 (1)(.". 2870( ، واللفظ له، ومسلم برقم )1338( متفق عليه، أخرجه البخاري برقم )1)
 

 "قال احلاكم: "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"، ووافقه الذهيب يف "تلخيصه".

نن إلسالم عروة عروة، حىت ال يقول عبد: مه، مه؟ ولرتكنب سورواه حممد بن وضاح بزايدة كثرية ولفظه: "لتنقضن عرى ا
األمم قبلكم حذو النعل ابلنعل؛ ال ختطئون طريقهم، وال ختطئكم، حىت لو أنه كان فيمن كان قبلكم من األمم أمة أيكلون 

، ومسنة القبور نبشالعذرة رطبة أو ايبسة؛ ألكلتموها، وستفضلوهنم بثالث خصال مل تكن فيمن كان قبلكم من األمم: 
النساء؛ تسمن اجلارية حىت متوت شحما، وحىت يكتفي الرجال ابلرجال دون النساء، والنساء ابلنساء دون الرجال، امي هللا 

 إهنا لكائنة، ولو قد كانت؛ خسف ذهم ورمجوا كما فعل بقوم لوط، وهللا ما هو ابلرأي، ولكنه احلق اليقني".

يكون يف بين إسرائيل شيء؛ إال كان فيكم مثله". فقال رجل: يكون فينا مثل قوم لوط؟ وعنه رضي هللا عنه: أنه قال: "ال 
 قال: "نعم".

 رواه ابن أيب شيبة.

وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: أنه قال: "أنتم أشبه الناس ببين إسرائيل، وهللا ال تدعون شيئا عملوه إال عملتموه، 
 مثله ". فقال رجل: أيكون فينا مثل قوم لوط؟ فقال: "نعم، ممن أسلم وعرف نسبه".وال كان فيهم شيء إال سيكون فيكم 

 رواه حممد بن نصر املروزي يف كتاب "السنة".

وعنه رضي هللا عنه: أنه قال: "أنتم أشبه األمم ببين إسرائيل مستا وهداي، تتبعون عملهم حذو القذة ابلقذة؛ غري أين ال أدري 
 .أتعبدون العجل أم ال؟ "

 (2)ذكره البغوي يف "تفسريه".." 
"رواه: البيهقي، وأبو نعيم يف "احللية"، والطرباين يف "األوسط". قال اهليثمي: "وفيه عباد بن كثري الرملي، وثقه ابن 

 معني وغريه، وضعفه مجاعة".

قبل املشرق،  محراء، خترج منإذا استغىن النساء ابلنساء والرجال ابلرجال؛ فبشرهم بريح »وعنه رضي هللا عنه مرفوعا: 
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 1/272التوجيري، محود بن عبد هللا  إحتاف اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة (2)
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 « .فيمسخ بعضهم، وخيسف ببعض؛ ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

 رواه الديلمي.

لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة حىت ال يقول عبد: مه مه، ولرتكنب سنن األمم »وعن حذيفة رضي هللا عنه: أنه قال: 
ذرة رطبة  لو أنه كان فيمن كان قبلكم من األمم أيكلون العقبلكم حذو النعل ابلنعل، ال ختطئون طريقهم وال ختطئكم، حىت

نة النساء؛ تسمن ، ومسنبش القبورأو ايبسة؛ ألكلتموها، وستفضلوهنم بثالث خصال مل تكن فيمن كان قبلكم من األمم: 
؛ إهنا لكائنة، اجلارية حىت متوت شحما، وحىت يكتفي الرجال ابلرجال دون النساء، والنساء ابلنساء دون الرجال، امي هللا

 « .ولو قد كانت؛ خسف ذهم، ورمجوا؛ كما فعل بقوم لوط، وهللا؛ ما هو ابلرأي، ولكنه احلق اليقني

 رواه ابن وضاح.

وعن أيب رضي هللا عنه؛ قال: قيل لنا أشياء تكون يف آخر هذه األمة عند اقرتاب الساعة؛ فمنها نكاح الرجل امرأته وأمته »
رم هللا ورسوله، وميقت هللا عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل ابلرجل، وذلك مما حرم هللا ورسوله، يف دبرها، وذلك مما ح

وميقت هللا عليه ورسوله، ومنها نكاح املرأة املرأة، وذلك مما حرم هللا ورسوله، وميقت هللا عليه ورسوله، وليس هلؤالء صالة 
لى ا. قيل أليب: وما التوبة النصوح؟ قال: سألت عن ذلك رسول هللا صما أقاموا على ذلك، حىت يتوبوا إىل هللا توبة نصوح

 (1)«." هللا عليه وسلم؟ قال: هو الندم على الذنب حني يفرط منك،
"وغريه على استحباب اإلكثار منه فيه بل قال الشافعي واستحب أن يطيب مجيع بدنه ابلكافور؛ ألنه يقويه ويشده 

ويدس ني حنوط ذكره يف اجملموع )ويوضع( امليت )عليها( برفق )مستلقيا( على قفاه )ولو كفن يف مخسة جعل بني كل ثوب
 بني أليتيه( .

األفصح ألييه قطن )حليج عليه حنوط وكافور( حىت يتصل ابحللقة )ليسد( أي لريد )اخلارج( بتحريكه قال يف األصل وال 
س بذلك أن خيرج منه شيء بسببها عند حتريكه فال أب يدخله ابطنه أي يكره ذلك قال املتويل إال أن تكون به علة خياف

ونصوا على الكافور بعد احلنوط ملا مر )مث يوثقه خبرقة مشقوقة الطرفني جيعل وسطها حتت أليتيه( وعانته )ويشد ما يلي 
س أظهره على سرته ويعطف( الشقني )اآلخرين عليه أو يربطهما( أي الطرفني )يف فخذيه( أي أبن يشد شقا من كل ر 

على فخذ ومثله على اآلخر )وجيعل على العينني واملنخرين واألذنني وكل منفذ وجروح وغريه( مبعىن غائرة أي انفذة ويف 
نسخة وجرح وغريه )قطنا( و )عليه حنوط( دفعا للهوام )وكذا( جيعله )على مساجده( تكرمة هلا )وهي اجلبهة واألنف 

 طن أصابعهما.وابطن الكفني والركبتان والقدمان( يعين اب

ويستحب جعل احلنوط يف حليته ورأسه كما نص عليه الشافعي واألصحاب )مث يلف عليه( أي امليت )الثوب األول( ، 
وهو الذي يليه )فيضم منه شقه األيسر( على شق امليت األمين )مث األمين( على األيسر )ال عكسه( كما يفعل احلي ابلقباء 

وجيمع الفاضل عند رأسه مجع العمامة مث يرده على وجهه وصدره( إىل حيث يبلغ )و(  )مث( يلف )الثاين مث الثالث كذلك
يرد )الفاضل من رجليه على قدميه وساقيه وليكن فاضل الرأس أكثر( كاحلي وخلرب مصعب السابق )مث يشد األكفان عليه 

                                         
 2/153التوجيري، محود بن عبد هللا  اجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعةإحتاف  (1)
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ن معه يف القرب القرب( ؛ ألنه يكره أن يكو  بشداد( لئال تنتشر عند احلمل إال أن يكون حمرما كما صرح به اجلرجاين )وحيل يف
شيء معقود )وال جيب احلنوط( بل يندب )ويستوي يف الكفن( بصفته من حيث العدد )الصغري والكبري( لعموم األدلة )وال 
يعد( أي ال يندب أن يعد )لنفسه كفنا لئال حياسب عليه( أي على اختاذه ال على اكتسابه؛ ألن ذاك ليس خمتصا ابلكفن 

ل سائر أمواله كذلك؛ وألن تكفينه من ماله واجب، وهو حياسب عليه بكل حال )إال( أن يكون )من( جهة )حل وأثر ب
ذي صالح فحسن( إعداده وقد صح عن بعض الصحابة فعله لكن ال جيب تكفينه فيه كما اقتضاه كالم القاضي أيب 

 على ما لو قال اقض ديين من هذا املال الوجوب الطيب وغريه بل للوارث إبداله لكن قضية بناء القاضي حسني ذلك
وكالم الرافعي يومئ إليه قال الزركشي: واملتجه األول؛ ألنه ينتقل للوارث فال جيب عليه ذلك وهلذا لو نزع الثياب امللطخة 

له قربا يدفن فيه  دابلدم عن الشهيد وكفنه يف غريها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهد له ابلشهادة فهذا أوىل قال ولو أع
فينبغي أن ال يكره؛ ألنه لالعتبار خبالف الكفن قال العبادي: وال يصري أحق به ما دام حيا ووافقه ابن يونس وأفىت ابن 

وأخذ كفنه  بش القربنالصالح أبنه ال جتوز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة عن صديد املوتى قال يف اجملموع ولو 
 كفينه اثنيا سواء أكان كفن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت املال؛ ألن العلة يف املرة األوىلففي التتمة جيب ت

احلاجة، وهي موجودة ويف احلاوي إذا كفن من ماله وقسمت الرتكة مث سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه اثنيا وال يلزمهم؛ 
 ألنه لو لزمهم اثنيا للزمهم إىل ما ال يتناهى

 

)ابب محل اجلنائز( )ليس يف محلها دانءة( وسقوط مروءة )بل( هو )بر وإكرام للميت( فقد فعله بعض الصحابة والتابعني 
)وال يتواله إال الرجال( ، وإن كان امليت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو محلن فيكره هلن محله 

شى محله( أي امليت )ذهيئة مزرية( كحمله يف غرارة أو قفة )أو( ذهيئة )خي لذلك فإن مل يوجد غريهن تعني عليهن )وحيرم
سقوطه منها( قال يف اجملموع وحيمل على سرير أو لوح أو حممل وأي شيء محل عليه أجزأ فإن خيف تغريه وانفجاره قبل 

دين أفضل( من حلمل بني العمو أن يهيأ له ما حيمل عليه فال أبس أن حيمل على األيدي والرقاب حىت يوصل إىل القرب )وا
روامها « ن معاذسعد ب -صلى هللا عليه وسلم  -ومحل النيب »الرتبيع حلمل سعد بن أيب وقاص عبد الرمحن بن عوف 

الشافعي يف األم األول بسند صحيح والثاين بسند ضعيف )وهو أن يدخل بينهما( أي بني العمودين املقدمني ومها اخلشبتان 
 الشاخصتان )واحد(

قوله بل سائر أمواله كذلك إخل( قال ابن العماد: وذلك أن اإلنسان يوم القيامة يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم Qـــــــــــــــــــــــــــــ
أنفقه فإن اكتسب املال ومل ينفقه سئل عن أمر واحد وإال سئل عن اجلهتني مجيعا وذلك أن جهة اإلنفاق قد تقع على 

قع على غريه وقد يكون فيها سرف وقد ال يكون وقد يكون حمتاجا إليها وقد ال يكون فإذا أنفق املال يف وجه األمر وقد ت
جهة الكفن سئل عن األمرين وقد يالم اإلنسان على ذلك لكونه اآلن غري حمتاج إىل لبسه وملا فيه من التضييق على أهل 

للوارث والفرق  الوجوب يف املبين كاملبين عليه، وإن انتقل امللك فيهالدنيا حببس ذلك عنهم )قوله واملتجه األول إخل( املتجه 
بينهما وبني ثياب الشهيد واضح إذا ليس فيها خمالفة أمر املورث خبالفه فيهما )قوله ويف احلاوي إذا كفن من ماله إخل( 

 أشار إىل تصحيحه وكتب عليه سيأيت هذا يف كالم املصنف يف كتاب السرقة
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 ائز[]ابب محل اجلن

)ابب محل اجلنائز( )قوله، وإن كان امليت امرأة( يتوىل النساء محل املرأة من املغتسل إىل اجلنازة وكذا تسليمها ملن يف القرب 
قال يف اجملموع وكذا حل ثياذها يف القرب كما قاله األصحاب وحكى البندنيجي وغريه استحباب ذلك عن النص وسيأيت 

 (1)أموات محلوهم."  يف -رضي هللا عنهم  -خل( وكذا فعله عثمان وأبو هريرة وابن الزبري )قوله حلمل سعد بن أيب وقاص إ
"كراهة الوطء لضرورة الدفن ونقله يف الشامل عن النص وتعبري املصنف مبن يزوره أعم من تعبري أصله بقرب ميته قال 

رمة له يف ويف قرب الذمي وحنوه نظر والظاهر أنه ال ح األذرعي وال خفاء أن املراد قرب املسلم ال قرب احلريب واملرتد وحنومها
 نفسه لكن ينبغي اجتنابه ألجل كف األذى عن أحيائهم إذا وجدوا وال شك يف كراهة املكث يف مقابرهم

 

إهنا تذكر كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها ف»)فرع تستحب زايرة القبور( أي قبور املسلمني )للرجل( خلرب مسلم 
ال لقول عائشة قلت كيف أقول اي رسول هللا تعين إذا زرت القبور ق»)وتكره للمرأة( جلزعها، وإمنا مل حترم عليها « اآلخرة

 «قويل السالم على أهل الداير من املؤمنني واملسلمني ويرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين، وإان إن شاء هللا بكم الحقون
فمحمول على ما إذا كانت زايرهتن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت « رات القبورلعن هللا زو »رواه مسلم، وأما خرب 

ن زايدته ( فال تكره هلا زايرته بل تندب كما يعلم من ابب احلج، وهذا م-صلى هللا عليه وسلم  -به عادهتن )إال قرب النيب 
عليكم دار  واألولياء كذلك )ويقول الزائر( نداب )سالم هنا وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمويل أن تكون قبور سائر األنبياء

قوم مؤمنني إىل آخره( ، وهو كما يف األصل، وإان إن شاء هللا بكم الحقون اللهم ال حترمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم ويف هذا 
ذا املكان وقيل غري ه االستثناء أقوال قيل هو على عادة املتكلم لتحسني الكالم وقيل هو على اببه راجع إىل اللحوق يف

 ذلك.

[ }إال 23قال يف اجملموع: والصحيح أنه للتربك وامتثال قوله تعاىل }وال تقولن لشيء إين فاعل ذلك غدا{ ]الكهف: 
[ وما ذكره املصنف كأصله من تنكري السالم رواه اإلمام أمحد واملشهور ما يف اجملموع وغريه 24أن يشاء هللا{ ]الكهف: 

رواه مسلم وغريه قال القاضي واملتويل يقول وعليكم السالم وال يقول السالم عليكم؛ ألهنم ليسوا أهال تعريفه لالتباع 
ملن قال له عليك السالم أن عليك السالم حتية املوتى إذا لقي الرجل أخاه  -صلى هللا عليه وسلم  -ولقوله »للخطاب 

يم هلم ما مر وأجيب عن اخلرب أبنه إخبار عن عادهتم ال تعلرواه الرتمذي وصححه والصحيح « املسلم فليقل السالم عليكم
مير بقرب  ما من أحد»وأبن أخباران أصح وأكثر وقوهلم ليسوا أهال للخطاب ممنوع فقد روى ابن عبد الرب إبسناد حسن 

حيا( عند زايرته  ه)و( يستحب )أن يدنو منه دنوه من« أخيه املؤمن يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم
نعم لو كانت عادته معه البعد وقد أوصى ابلقرب منه قرب منه؛ ألنه حقه كما لو أذن يف احلياة قاله الزركشي )وأن يقرأ( 
عنده ما تيسر من القرآن )مث يدعو( له بعد توجهه إىل القبلة قال النووي ويستحب اإلكثار من الزايرة وأن يكثر الوقوف 

                                         
 1/310األنصاري، زكراي  أسىن املطالب يف شرح روض الطالب (1)
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  والفضل )واألجر له( أي للقار  )وامليت كاحلاضر ترجى له الرمحة( والربكة وسيأيت يف اإلجارة ما يوضحهعند قبور أهل اخلري

 

ه قبل البلى عند أهل اخلربة( بتلك األرض هلتك حرمة امليت )فإن بلي امليت( أبن امنحق جسمه وعظم نبش القرب)فرع حيرم 
ديد )يف( حينئذ )جتديده( أبن يستوي ترابه عليه ويعمر عمارة قرب جودفن غريه فيه )وحرم(  نبش قربهوصار ترااب )جاز( 

مقربة )مسبلة( ؛ ألنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه واستثىن بعضهم ما لو كان املدفون صحابيا أو ممن 
لوصية بعمارة قبور ه جتوز ااشتهرت واليته فال جيوز نبشه عند االمنحاق قال الزركشي، وهو حسن ويؤيده ما يف الوصااي أن

األنبياء والصاحلني ملا فيه من إحياء الزايرة والتربك واملراد بعمارهتا حفظها من الدراسة ال جتديد بنائها ملا مر )وإن وقع يف 
 هالقرب خامت وحنوه( أي أو حنوه مما يتمول، وإن قل )نبش( ورد؛ ألن تركه فيه إضاعة مال وقيده يف املهذب بطلب مالكه ل

 قال يف اجملموع ومل يوافقه وعليه ورد مبوافقة صاحيب االنتصار واالستقصاء له.

وجياب أبن موافقتهما ال تنايف ما قاله وعلى اإلطالق يفارق ما أييت يف االبتالع ويف التكفني والدفن يف املغصوب أبن األول 
ه( وطلبه ب خبالف هذا )أو ابتلع مال غري فيه بشاعة بشق جوف امليت واألخريين ضروراين للميت فاحتيط هلا ابلطل

 صاحبه كما يف األصل )ومل يضمنه( أي مثله

قوله وال خفاء أن املراد إخل( أشار إىل تصحيحه )قوله والظاهر أنه ال حرمة له يف نفسه( أشار إىل تصحيحه )قوله Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 لكن ينبغي اجتنابه إخل( أشار إىل تصحيحه

 

 زايرة القبور[ ]فرع

ما من » -ه وسلم صلى هللا علي -)قوله أي قبور املسلمني( فإن كان كافرا مل تستحب بل تباح وقال املاوردي: حترم وقال 
: وإسناده صحيح )قوله قال عبد احلق« أحد مير بقرب أخيه املؤمن كان يعرفه يف الدنيا فيسلم عليه إال عرفه ورد عليه السالم

لها اخلنثى )قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمويل أن تكون قبور سائر األنبياء إخل( أشار إىل تصحيحه وتكره للمرأة( مث
)قوله ويقول الزائر السالم عليكم إخل( سبق أنه جيوز للمسلم زايرة قبور أقاربه الكفار والقياس يف هذه احلالة أن ال جيوز 

والقياس يف هذه احلالة إخل أشار إىل تصحيحه )قوله وقيل غري ذلك( قيل إن السالم كما يف حال احلياة بل أوىل ج وقوله 
مبعىن إذ وقيل معناه على اإلميان )قوله وأن يدنو منه دنوه منه حيا( قال يف اجملموع: وال يستلم القرب وال يقبله ويستقبل 

مه أو قبله قرب نيب أو ويل أو عامل واستل وجهه للسالم والقبلة للدعاء ذكره أبو موسى األصفهاين قال شيخنا: نعم إن كان
 بقصد التربك فال أبس بذلك )قوله قاله الزركشي( أشار إىل تصحيحه

 

 قبل البلى[ نبش القرب]فرع 

هل قبل البلى( بكسر الباء والقصر وبفتحها واملد س )قوله فإن بلي امليت جاز( يرجع يف ذلك إىل أ نبش القرب)قوله حيرم 
ية )قوله قال الزركشي( : وغريه )قوله، وهو حسن( ، وهو ظاهر )قوله ورد مبوافقة صاحيب االنتصار اخلربة بتلك الناح

واالستقصاء له إخل( قال األذرعي: ويف كالم الدارمي إشارة إىل موافقة ومل أر لألئمة ما خيالفه، وقد صرحوا به يف األرض 
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 على اجلواز ب النبش أو يف جوازه وحيتمل أن حيمل كالم املطلقنيوالثوب املغصوبني ومل يبني املصنف أن الكالم هنا يف وجو 
 (1)وكالم املهذب على الوجوب عند الطلب فال يكون خمالفا إلطالقهم اهـ." 

"أو قيمته )أحد من الورثة( أو غريهم )نبش وشق جوفه( ورد ملا مر وتعبريه أبحد أعم من تعبري أصله ابلورثة والتقييد 
ألصل عن صاحب العدة ونقل عن القاضي أيب الطيب أنه ال ينبش حبال وجيب الغرم يف تركته قال يف بعدم الضمان نقله ا

اجملموع والتقييد غريب واملشهور لألصحاب إطالق الشق من غري تقييد قال الزركشي: وفيما قاله نظر فقد حكى صاحب 
يف  فسه( فال ينبش وال يشق الستهالكه مالهالبحر االستثناء عن األصحاب وقال ال خالف فيه )ال( إن ابتلع مال )ن

حياته )ولو كفن يف مغصوب أو دفن فيه وشح مالكه( به على امليت مع أن املستحب له أن ال يشح به كما ذكره األصل 
بل يكره أن يشح به كما نقله املاوردي وغريه عن النص )أو( دفن )يف مسيل( أي مكان حلقه بعد الدفن فيه سيل )أو( يف 

 ذات )نداوة( .أرض 

 وهذا قد يغين عما قبله )نبش( ليؤخذ الكفن يف األوىل ولينقل يف البقية وقضية تقييده بشح املالك يف األوليني أنه ال جيوز
النبش قبل طلبه، وهو ما جزم به ابن األستاذ قال الزركشي وغريه إال أن يكون حمجورا عليه أو ممن حيتاط له وحمل النبش 

غصوب إذا وجد ما يكفن فيه امليت وإال فال جيوز النبش كما اقتضاه كالم الشيخ أيب حامد وغريه بناء أيضا يف الكفن امل
على أان إذا مل جند إال ثواب يؤخذ من مالكه قهرا وال يدفن عرايان، وهو ما يف البحر وغريه، وهو األصح قاله األذرعي وينبش 

أو  و أنثى فطلقتني فولدت ميتا ودفن ومل يعلم كما أييت يف الطالقأيضا فيما لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أ
شهدا على شخصه مث دفن واشتدت احلاجة ومل تتغري صورته على ما ذكره الغزايل يف الشهادات أو دفنت امرأة ويف جوفها 

كافر ابحلرم كما لجنني ترجى حياته أبن يكون له ستة أشهر فأكثر تداركا للواجب؛ ألنه جيب شق جوفها قبل الدفن ا
 سيأيت يف اجلزية أو تداعياه فينبش لتلحقه القافة أبحدمها على ما اقتضاه كالمهم.

 وجيب تقييده مبا إذا مل تتغري صورته كما قاله البغوي وتقدم أنه إذا دفن لغري القبلة ومل يتغري ينبش قال البغوي: ولو كفنه
ش الورثة فلو قال أخرجوا امليت وخذوه مل يلزمهم ذلك، وليس هلم نب أحد الورثة من الرتكة وأسرف فعليه غرم حصة بقية

امليت إذا كان الكفن مرتفع القيمة، وإن زاد يف العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال األذرعي والظاهر أن املراد الزائد على 
ك حرمته ابلنبش، اب فهو أوىل من هتالثالث )ال( إن دفن )بال كفن أو يف حرير( فال ينبش حلصول السرت يف األوىل ابلرت 

وأما يف الثانية؛ فألن احلرمة يف احلرير حق هللا تعاىل )وشرط( ويف نسخة ويشرتط )عدم التغري( للميت )يف النبش للغسل( 
 أو التيمم فإن تغري وخشي فساده حرم النبش لتعذر تظهريه فسقط كما يسقط وضوء احلي عند تعذره

 

وأمكن( من هناك دفنه لكوهنم قرب الرب وال مانع )لزمهم( التأخري ليدفنوه فيه )وإال جعل بعد )فرع( لو )مات يف سفينة 
الصالة( عليه )بني لوحني لئال ينتفخ وألقي لينبذه البحر إىل من( لعله )يدفنه، وإن( مل جيعل بني لوحني بل )ثقل بشيء 

 بشيء جب عليهم قبل إلقائه يف البحر بني لوحني أو مثقاللينزل( إىل القرار )مل أيمثوا( ، وإن كان أهل الرب مسلمني في
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غسله وتكفينه والصالة عليه وعبارة الروضة وإذا ألقوه بني لوحني أو يف البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه 
ائر قال يف ز والصالة عليه بال خالف )وتستحب اجملاورة بني األقارب( وحنوهم خلرب ابن مظعون السابق؛ وألنه أسهل على ال

 اجملموع: قال البندنيجي: ويستحب أن يقدم األب إىل القبلة مث األسن فاألسن. اهـ.

ولو قيل هنا مبا قيل به يف التقدمي إىل القبلة يف القرب كان أقرب )ومن سبق إىل( حمل من )مكان مسبل فهو أوىل ابحلفر 
 جيدة وحسنه الرتمذي فإن جاءوا معا أقرع بينهم كما يفرواه أبو داود وغريه أبسانيد « مىن مناخ من سبق»فيه( خلرب 

ت( أي شيئا امليت ودفن غريه فيه قبل البلى )فإن حفر فوجد عظام مي نبش قرباجملموع ونص عليه يف األم وتقدم أنه حيرم 
 منها قبل متام احلفر )وجب رد ترابه عليه. وإن وجدها بعد متام احلفر جعلها يف جانب(

 ملشقة استئناف قرب )دفنه( أي اآلخر )معه( ونقلوه عن النص كما يف الروضة وغريها قال بعضهم من القرب )وجاز(

قوله قال الزركشي( : أمي وغريه )قوله وقال ال خالف فيه( وجزم به ابن دقيق العيد قال األذرعي: وهو حسن Qـــــــــــــــــــــــــــــ
به حيث ال غرض إال املالية فقط )قوله إال أن يكون حمجورا عليه( أشار إىل  مراعاة للميت وحفظا حلق املالك ويقوى اجلزم

 تصحيحه.

)قوله إذا وجد ما يكفن به( أشار إىل تصحيحه )قوله ذكره الغزايل يف الشهادات( أي والراجح خالفه )قوله أو تداعيا 
ر مثرة ذلك يف كل من الورثة قدر حصته وتظه  لتلحقه القافة إخل( أو اختلف الورثة يف أن املدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم

املناسخات وغريها أو قال إن رزقين هللا ولدا غالما فلله علي كذا فدفن قبل أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو 
ليعتق من  شبشر مبولود فقال: إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأميت حرة فمات املولود ودفن ومل يعلم حاله فينبغي أن ينب

يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته وطلب اإلرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت اإلرث وأقام كل 
منهما بينة فينبش فلو وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم اجلاين شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم ذكره ابن كج ولو دفن 

قال األذرعي: فالقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما مل تسقط قيمته وقوله  يف ثوب مرهون وطلب املرهتن إخراجه
ذكره ابن كج أشار إىل تصحيحه )قوله وجيب تقييده مبا إذا مل تتغري صورته( أشار إىل تصحيحه )قوله والظاهر أن املراد 

ن دفن بال غسل ( قال الغزي: يستثىن مالزائد على الثالث( أشار إىل تصحيحه )قوله وشرط عدم التغري يف النبش للغسل
 وال تيمم لفقد الطهورين فإنه ال ينبش للغسل هذا هو الظاهر

 

 ]فرع لو مات يف سفينة وأمكن من هناك دفنه لكوهنم قرب الرب لزمهم التأخري ليدفنوه فيه[

و اهندم قرب ميت فوجد عظام ميت( ل)قوله ولو قيل هنا مبا قيل به يف التقدمي إخل( هذا حممول على ما هناك )قوله فإن حفر 
 (1)ختري وارثه بني تركه حباله ونبشه إلصالحه ونقله إىل غريه." 

)شاء صح( خبالف ما لو أجره دابة ليحملها ما شاء  -عبارة األصل مبا  -")ولو أجره األرض لينتفع( ذها )كيف( 
ت دة أبن األراضي إذا زرع فيها شيء يف سنة أرحيللضرر )وفعل ما شاء( لرضاه به لكن يشرتط عدم اإلضرار جلراين العا
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منه يف أخرى قاله الزركشي وغريه )أو ليزرع( فيها )وأطلق صح وزرع ما شاء وكذا لو أجره ليغرس أو ليبين وأطلق( صح و 
ياط ت)غرس وبىن ما شاء( لتقارب االختالف يف ذلك نعم إن أجر على غريه بوالية أو نيابة مل يكف اإلطالق لوجوب االح

ذكره الزركشي وغريه وقول املصنف كأصله يف البناء وأطلق أي عن ذكر ما يبين أما موضع البناء وطوله وعرضه فال بد من 
بيانه كما سيأيت والتصريح بغرس وبىن ما شاء من زايدته )ولو قال أجرتك إن شئت فاغرس أو ازرع صح( لرضاه أبشدمها 

 القدر فع كيف شئت )ال إن قال( أجرتكها )لتزرع أو تغرس أو فازرع واغرس( ومل يبنيضررا )وختري( بينهما كما يف قوله لتنت
)أو لتزرع نصفا وتغرس نصفا إن مل خيص كل نصف بنوع( فال يصح العقد يف الثالثة لإلذهام ألنه يف األوىل جعل له أحدمها 

م يزرع وكم يغرس تقريب ويف الثانية مل يبني كال بعينه حىت لو قال ذلك على معىن أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن ال
 ويف الثالثة مل يبني املزروع واملغروس فصار كقوله بعتك أحد هذين العبدين أبلف واآلخر خبمسمائة.

 

)فرع يشرتط( يف اإلجيار للبناء )بيان طول البناء وعرضه وموضعه ال( بيان قدر )ارتفاعه إال( يف البناء )على سقف( أو 
 ره له فيشرتط بيانه وذلك ألن األرض حتمل كل شيء خبالف السقف واجلدار.جدار استأج

 

)النوع الثالث الدواب( وهي تستأجر )للركوب( ولغريه )ويشرتط( يف إجارهتا للركوب إجارة عني أو ذمة لينتفي الغرر )معرفة 
وزن ومل يرجح وي الصغري وقيل ابلالراكب ولو ابلوصف التام للجثة( قيل أبن يصفه ابلضخامة أو ابلنحافة ورجحه احلا

املصنف منهما شيئا كاألصل وإمنا مل يكتفوا ابلوصف يف الرضيع ألنه ال أييت على املقاصد املتعلقة به ومل يشرتطوا مع رؤية 
 الراكب امتحانه ابليد فإن العادة مل جتر فيه بذلك )فإن كان( الراكب )جمردا( أي ليس معه ما يركب عليه )محله( املؤجر

)على ما يليق بدابته( من سرج أو إكاف أو زاملة أو غريها فال حاجة إىل ذكره )أو( كان )معه حممل أو سرج أو إكاف( 
أو حنوه )وجب( لصحة العقد )رؤيته( مع امتحانه الزاملة ابليد كما نقله األصل عن البغوي وأقره مث أحلق ذها احململ والعمارية 

ل الزوامل قد جيعل داخلها شيء ثقيل من الثياب فال حتيط الرؤية بوزنه ختمينا خبالف احململكن رد ابن الرفعة اإلحلاق أبن 
والعمارية وقد يتوقف فيما رد به )أو وصفه( بضيقه أو سعته )ووزنه( إلفادهتما التخمني كالرؤية هذا )إن مل يتماثل( كل من 

كالنقد واإلكاف بكسر اهلمزة وضمها يقال للربذعة وملا هذه األشياء )يف العادة( وإال كفى اإلطالق ومحل على املعتاد  
 فوقها وملا حتتها.

)ويشرتط رؤية وطاء( بكسر أوله وهو ما يفرش يف احململ وحنوه ليجلس عليه )أو وصفه( سواء أشرط يف العقد أم ال إذ ال 
ذلك )إن شرط(  ملطر ويشرتط فيهبد منه يف احململ )وكذا الغطاء( بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس وا

يف العقد )إال إن اطرد فيه عرف فيكفي اإلطالق( وحيمل على العرف وأييت مثله يف الوطاء كما صرح به العمراين وغريه 
قال صاحب العدة وإذا شرط احململ فيشرتط أن يبني كونه مكشوفا أو مغطى ألنه إذا كان مغطى يقع فيه الريح فيثقل )فإن  

ظرف( من لبد أو أدم )فكالغطاء( فيما ذكر )وإن شرط املعاليق( أي محلها وهي ما يرتفق به املسافر  كان للمحمل
)كالقدر واإلداوة( للماء والسفرة )اشرتط رؤية أو وصف ووزن( هلا فلو شرط محلها مطلقا من غري رؤية وال وصف ووزن مل 

  يستحق لذلك وقد ال يكون للراكب معاليق.يصح العقد الختالف الفلس يف مقاديرها وإن مل يشرط محلها مل
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)فرع( ويف نسخة فصل )وإن استأجر( للركوب )دابة معينة اشرتط( فيه )الرؤية( كالبيع )أو للركوب يف الذمة ذكر( وجواب 
 )اجلنس( للدابة كفرس أو.

لضرر واستثىن صاحب العدة والبيان واجلرجاين ما لو قال فال يسكن حدادا وال قصارا إذا مل يكن هو كذلك لزايدة اQـــــــــــــــــــــــــــــ
لتسكنها وتسكن من شئت لإلذن كما لو قال ازرع ما شئت قال األذرعي وفيه نظر ألن مثله يراد به التوسعة ال اإلذن يف 

 اإلضرار ال سيما إذا كانت الدار نفيسة ال تليق سكناها حبداد وحنوه.

 

تصحيحه )قوله: ليغرس، أو ليبين( قال شيخنا أعاد العامل إلفادة أنه استأجره لغراس  )قوله: لكن يشرتط إخل( أشار إىل
فقط، أو لبناء فقط فله فعل ما شاء ويغين عن تعيني أنواع الغراس )قوله: نعم إن أجر على غريه إخل( أشار إىل تصحيحه 

ت فاغرس وإن اله به نعم يتجه أنه لو قال إن شئ)قوله: وختري بينهما( قال شيخنا وله اجلمع بني الزرع والغراس جلواز إبد
شئت فابن أنه ال جيوز اجلمع بينهما )قوله: صح كما نقل عن التقريب( أشار إىل تصحيحه )قوله: ويف الثالثة مل يبني املزروع 

غرس اآلخر تواملغروس إخل( فإن بينه كأن قال تزرع النصف الشرقي وتغرس الغريب صح كما لو قال تزرع أي النصفني شئت و 
 ال جيوز قبل بالء امليت فال يعرف مىت يكون. نبش القربقال البغوي ال جيوز استئجار األرض لدفن ميت ألن 

 

 ]فرع اإلجيار للبناء[

)قوله: قيل أبن يصفه ابلضخامة( أشار إىل تصحيحه )قوله: ورجحه احلاوي الصغري( أي وغريه وقياس ما رجحاه من أن 
احململ وحنوه يوزن أن الراكب كذلك وهو األحوط وقد يفرق أبن وزنه خيل حبشمته وأبنه قد يتغري ابلسمن واهلزال فال 

وله: جح املصنف منهما شيئا( أفاد كالم املصنف االكتفاء بكل منهما )قينضبط ابلوزن خبالف احململ وحنوه )قوله: ومل ير 
من سرج إخل( سيأيت أن السرج واإلكاف ال جيب على رب الدابة فيحمل هذا على ما إذا كان العرف يقتضيه )قوله: 

ي )قوله: كما صرح به و والعمارية( بتشديد امليم وختفيفها مركب صغري على هيئة مهد الصيب، أو قريبة من صورته ذكره النو 
 (1)العمراين( أشار إىل تصحيحه.." 
( . اجمللسي: "لعل املراد إبحداث احلدث إحراق الشيخني امللعونني فلذا يسمونه عليه 1"قال شيخهم وفخرهم )

 ( .2السالم ابلطاغية" )

نه صدورهم من مناوأة نفوسهم وما تك وال خيفى أن هذه "الوعود" بصنائع املنتظر اليت تطفح ذها رواايهتم إمنا تنم عن دخائل
رين، وحينما حيسون الطاه ونبش القربينلدين اإلسالم وسعي يف الكيد له حىت يتمنوا أن تتاح هلم فرصة هلدم احلرمني، 

بعجزهم عن حتقيق ذلك لقوة الدولة اإلسالمية آنذاك يعزون أنفسهم ويعللوهنا، ويشفون غيظ قلوذهم على اإلسالم ورواده 
فتحوا دايرهم، وأزالوا ملكهم، ونشروا اإلسالم بينهم.. ذهذه األحالم واآلمال.. فهي تكشف يف احلقيقة ماذا يتمنون  الذين

 حتقيقه لو واتتهم فرصة احلكم والتسلط.
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ولذلك فإن املعاصرين منهم يتمنون فتح مكة واملدينة، كما جاء على ألسنة آايهتم، ليحققوا أحالمهم اليت أفصحت عنها 
 وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين. -( .3كما سيأيت )  -ارهم أخب

ومل يكتف منتظرهم ذهذا؛ بل إنه يقوم بقتل عام شامل للجنس العريب واستئصال وجوده، ولذلك فإن أخبارهم تعد العرب 
يعا فال تغادر أتخذهم مجال تبقي وال تذر على رجل أو امرأة وال صغري وال كبري بل  -إذا رجع  -مبلحمة على يد غائبهم 

منهم أحدا. فريوي النعماين: ".. عن احلارث بن املغرية وذريح احملاريب قاال: قال أبو عبد هللا عليه السالم: ما بقي بيننا 
 ( .4وبني العرب إال الذبح" )

قائم، وهلذا حتذر منهم لوكأن روايتهم هذه ال تفرق بني من يتشيع وغريه: لكن تؤكد أخبارهم أنه لن يتشيع أحد من العرب ل
 فتقول: "اتق العرب فإن

__________ 

 ( ألن من ألقابه عندهم "فخر األمة" كما جتد ذلك يف صدور كتبه1)

 52/346( حبار األنوار: 2)

 ( يف ابب الشيعة املعاصرين وصلتهم أبسالفهم3)

 (1)." 52/349، حبار األنوار: 155( الغيبة للنعماين: ص4)
 ( .1عودة اليت جيرى فيها االنتقام املوعود )"يشارك يف هذه ال

فلم يتغري شعور املعاصرين يف هذه القضية على الرغم من تغري الزمان، وكر القرون.. واستمع إىل أحد آايهتم جييب عما 
 هم املزعومة.رضي هللا عنهما يف رجعت -أيب بكر وعمر  -خلليفيت رسول هللا وحبيبيه وصهريه  -بزعمهم  -جيري 

صاحيب رسول هللا وإخراجهما حيني ومها طراين وصلبهما على خشبة وإحراقهما، ألن مجيع  نبش قربل: "وأما مسألة يقو 
ما ارتكبه البشر من املظامل واجلناايت واآلاثم من آدم إىل يوم القيامة منهما فأوزارمها عليهما، فمسألة عويصة جدا، وليس 

 ( .2متنا أن حديثنا صعب مستصعب" )عندي شيء يرفع هذا اإلشكال، وقد صح عن أئ

هل خيطر ابلبال أن هذه اخلرافة جتد طريقها إىل رجل علم عندهم بلغ يف مقاييسهم مرحلة "اآلية العظمى" وال يتجرأ على 
تكذيب هذه األسطورة، ويعتربها من األمور العويصة املشكلة، وال جيد ملجأ يلجأ إليه إال خرافة أخرى وهي أن دينهم 

 تصعب؟!صعب مس

ال شك أن هذا الدين الصعب املستصعب ليس هو اإلسالم.. ألنه خالف الفطرة، ال تقبله العقول لشذوذه وخمالفته 
 لألصول.

 فننتهي من هذا إىل أن خرافة الرجعة وما جيري فيها ال تزال تتغلغل يف عقول هذه الطائفة.

__________ 

يا : "اللهم إن حال بيين وبينه املوت الذي جعلته على عبادك حتما مقض( كما يف الدعاء الذي يسمونه دعاء العهد وفيه1)

                                         
 2/876انصر القفاري  -عرض ونقد  -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية  (1)
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فأخرجين من قربي مؤتزرا كفين شاهرا سيفي جمردا قنايت ملبيا دعوة الداعي يف احلاضر والبادي". انظر: الزجناين/ عقائد 
 ط: األوىل، وجعل هذا الدعاء من أدلة ثبوت الرجعة عندهم 236اإلمامية االثين عشرية: ص

 (1)." 131( الرشيت/ كشف االشتباه: ص2)
دينة، ونزل امل -صلى هللا عليه وسلم  -"يوم بنائه، وإن كان الظاهر فيها أولية زمانية خاصة، وهو أول يوم وصل 

 بقباء، وتظل هذه املقارنة يف اآلية موجودة إىل ما شاء هللا يف كل زمان ومكان كما قدمنا.

أبمور تربط بينها بروابط عديدة، أمهها: حتديد مكاهنا حيث كان بوحي أو شبه الوحي،  وقد اختصت تلك املساجد األربعة
 [ .26 \ 22ففي البيت احلرام قوله تعاىل: وإذ بوأان إلبراهيم مكان البيت ]

اي رب؟  كويف املسجد األقصى ما جاء يف األثر عنه: أن هللا أوحى إىل نبيه داود أن ابن يل بيتا، قال: وأين تريدين أبنيه ل
قال: حيث ترى الفارس املعلم شاهرا سيفه. فرآه يف مكانه اآلن، وكان حوشا لرجل من بين إسرائيل. إىل آخر القصة يف 

 البيهقي.

أن ركبها علي،  إىل« من يركب الناقة»قباء، قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف مسجد قباء بسند فيه ضعف. ملا نزل 
 « .خطوا املسجد حيث استنت»نت، فقال: فاست« أرخ زمامها»فقال له: 

وا له: هلم كان كلما مر حبي من أحياء املدينة، وقال  -صلى هللا عليه وسلم  -ويف املسجد النبوي: جاء يف السري كلها: أنه 
رضي هللا عنه  -، حىت وصلت إىل أمام بيت أيب أيوب األنصاري « خلوا سبيلها، فإهنا مأمورة»إىل العدد والعدة، فيقول: 

 وبىن املسجد. ونبش القبورليهود، فاشرتى املكان  . وكان أمامه مربد أليتام ومقربة-

ه القرآن وما قبله ، أي البناء الذي ذكر -عليه السالم  -وكذلك يف البناء فكلها بناء رسل هللا، فاملسجد احلرام بناه إبراهيم 
 [ .127 \ 2يل ]عفيه رواايت عديدة، ولكن الثابت يف القرآن قوله تعاىل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمسا

 وكذلك بيت املقدس، وبينه وبني البيت أربعون سنة، كما يف حديث عائشة يف البخاري، أي: جتديد بنائه.

صلى هللا  -يف بنائه، وجاء يف قصة بنائه أن رجال لقي النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -وكذلك مسجد قباء، فقد شارك 
لثواب انطلق وخذ غريها، فلست أبحوج من ا»عنك اي رسول هللا، فقال له:  حامال حجرا، فقال: دعين أمحله -عليه وسلم 

 « .مين

 (2)وكذلك مسجده الشريف ابملدينة املنورة، حني بناه أوال من جذوع النخل وجريده." 
وحيرم دفنه بال شئ مينع وقوع الرتاب عليه وحيرم دفن اثنني من جنسني بقرب، إن مل يكن  -"لنحو نداوة فيجب 

 كجمع متحدي جنس فيه بال حاجة.  -ما حمرمية، أو زوجية، ومع أحدمها كره بينه

 وحيرم أيضا: إدخال ميت على آخر، وإن احتدا جنسا، قبل بالء مجيعه، ويرجع فيه الهل اخلربة ابالرض.

 ولو وجد

                                         
 3/1119انصر القفاري  -عرض ونقد  -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثين عشرية  (1)
 8/324نقيطي، حممد األمني الش أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن (2)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الكفن عن خده.

 حنو احلجر واللنب.)وقوله: إىل حنو تراب( متعلق إبفضاء ودخل حتت 

 )وقوله: مبالغة إخل( تعليل لندب اإلفضاء املذكور.

وما أحسن قول بعضهم: فكيف يلهو بعيش أو يلذ به * * من الرتاب على خديه جمعول؟ )قوله: ورفع رأسه إخل( أي 
 ويندب رفع رأسه.

 )وقوله: بنحو لبنة( أي طاهرة.

 ما يعمل من الطني، ويبىن به. -ضا بكسرها أي -واحدة اللنب  -كسر الباء   -واللبنة 

 ودخل حتت حنو كوم تراب وحجر.

)قوله: وكره صندوق( أي جعل امليت فيه، ألنه ينايف االستكانة والذل املقصودين من وضعه يف الرتاب، وألن يف إضاعة 
 مال.

 وعبارة الروض وشرحه:

كرخاوة يف   -إىل الصندوق لنداوة وحنوها  وال تنفذ وصيته بذلك، فإن احتيج -أي جعل امليت فيه  -ويكره صندوق 
 كالكفن، وألنه من مصاحل دفنه الواجب.  -أي الصندوق احملتاج إليه من رأس املال  -فال كراهة، وهو  -األرض 

 اه.

 ملخصا.

 )قوله: فيجب( أي الصندوق.

 وهو مفرع على االستثناء.

 لنب. د القرب مبا مينع وقوع الرتاب عليه من حنو)قوله: وحيرم دفنه بال شئ مينع وقوع الرتاب عليه( أي فيجب س

 وما ذكر من وجوب السد وحرمة عدمه هو ما عليه مجع.

 وظاهر عبارة املنهاج: ندب السد، وجواز إهالة الرتاب عليه من غري سد.

رج بنحو كسر لنب فكما نبه عليه يف التحفة، وعبارهتا مع األصل: ويسد فتح اللحد بلنب، أبن يبىن به مث يسد ما بينه من ال
 ، وألنه أبلغ يف صيانة امليت عن النبش، ومنع الرتاب واهلوام.-صلى هللا عليه وسلم  -اتباعا ملا فعل به 

 وكاللنب يف ذلك غريه.

وآثره ألنه املأثور كما تقرر، وظاهر صنيع املنت: أن أصل سد اللحد مندوب، كسابقه والحقه، فتجوز إهالة الرتاب عليه 
 وبه صرح غري واحد. من غري سد،

اآلن، فتحرم  إىل -صلى هللا عليه وسلم  -لكن حبث غري واحد وجوب السد عليه، كما عليه اإلمجاع الفعلي من زمنه 
تلك اإلهالة، ملا فيها من اإلزراء وهتك احلرمة، وإذا حرموا ما دون ذلك، ككبه على وجهه، ومحله على هيئة مزرية، فهذا 

 أوىل.
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 اه.

 دفن اثنني من جنسني بقرب( املراد ابجلنس هنا وفيما بعده، اجلنس العريف، وهو ما يشمل النوع والصنف.)قوله: حيرم 

أن  -تبعا لشيخه ابن حجر، التابع لشيخه شيخ اإلسالم  -وحاصل ما يتعلق ذهذه املسألة أن الذي جرى عليه املؤلف 
 كان بينهما حمرمية أو زوجية أو سيدية، كره دفنهما معا.االثنني إذا احتدا نوعا كرجلني أو امرأتني، أو اختلفا فيه و 

 فإن اختلفا ومل يكن بينهما ما مر حرم ذلك.

 والذي جرى عليه م ر: احلرمة مطلقا، احتد اجلنس أو اختلف، كان بينهما حمرمية أو ال.

 وذلك ألن العلة يف منع اجلمع التأذى، ال الشهوة.

 فإهنا قد انقطعت ابملوت.

  يكن بينهما( أي االثنني.)قوله: إن مل

 )قوله: ومع أحدمها: كره( أي ومع وجود احملرمية أو الزوجية يكره دفنهما يف قرب واحد.

 )قوله: كجمع متحدي جنس فيه( أي كما أنه يكره دفن مجع متحدي جنس يف قرب واحد.

  حاجة، وإال فال حرمة وال كراهة، كأن )قوله: بال حاجة( متعلق بكل من حيرم وكره، أي حمل احلرمة أو الكراهة إن مل يكن
 الرجلني من كان جيمع بني  -صلى هللا عليه وسلم  -كثر املوتى وعسر إفراد كل بقرب، أو مل يوجد إال كفن واحد، النه 

 قتلى أحد يف ثوب، ويقدم أقرأمها للقبلة، وجيعل بينهما حاجز تراب.

 اء.)قوله: وحيرم أيضا( أي كما حيرم دفن اثنني معا ابتد

 ذهتك حرمته. -أي حرمة اإلدخال  -قال يف النهاية: عللوه 

 له حلدان مثال لدفن شخص يف اللحد الثاين، إن مل تظهر له رائحة، إذ ال هتك لألول فيه. نبش قربويؤخذ منه عدم حرمة 

 وهو ظاهر، وإن مل يتعرضوا له، فيما أعلم.

 اه.

 يت املدخل عليه.)قوله: وإن احتدا( أي امليت الذي يف القرب، وامل

 )قوله: قبل بالء

 مجيعه( متعلق بيحرم، أي حيرم اإلدخال املذكور قبل بالء مجيع امليت الذي يف القرب.

 قال سم: وأفهم جواز النبش، بعد بالء مجيعه.

 ويستثىن قرب عامل مشهور، أو ويل مشهور، فيمتنع نبشه.

 اه.

 )قوله: ويرجع فيه( أي يف البالء، أي مدته.
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 : ألهل اخلربة ابألرض( أي ألهل املعرفة بقدر املدة اليت يبلى فيها امليت يف أرضهم.)وقوله

 (1))قوله: ولو وجد." 
"الواعظ يكلم منه اجلمع مسي بذلك الرتفاعه وكسرت امليم على التشبيه ابآللة واجلمع منابر، والنبز اللقب ونبزه 

يقال: ما نبس  بس ابجمللس ونبس تكلم وأكثر استعماله بعد النفيبكذا لقبه ليعرف به وهو شائع يف األلقاب القبيحة، ون
بكلمة وتقول كلمته فعبس وما نبس، ونبش الشيء املستور أبرزه وأظهره ونبش الكنز من األرض كشفه واستخرجه وهو 

 ينبش األسرار، قال:

 مهال بين عمنا مهال موالينا ... ال تنبشوا بيننا ما كان مدفوان

 وحيرتش إذا استخرج رزقهم من هنا وهنا واحتال، وانتبش العروق من األرض استخرجها قال الكميت: وهو ينبش لعياله

 موهتن انتباشهن من األر ... ض وحييني ما سكن القبورا

، ونبص الغالم ينبش القبورأي ما دامت العروق حتت األرض كانت حية فإذا انتبشت ماتت، والنباش فعال للمبالغة الذي 
الكلب وهو أن يضم شفتيه ويدعوه، ونبض عرقه نبضا ونبضاان وتقول: رأيت ومضة برق كنبضة عرق، ونبط املاء ابلطائر و 

نبع، واستنبط البئر أخرج ماءها واستنبط العرب صاروا نبطا، قال خالد بن الوليد لعبد املسيح بن بقيلة: أعرب أنتم أم 
 العالء املعري: نبيط؟ فقال: عرب استنبطنا ونبيط استعربنا، وقال أبو

 أين امرؤ القيس والعذارى ... إذ مال من حتته الغبيط

 (2)استنبط العرب يف املوامي ... بعدك واستعرب النبيط." 
"واختار صاحباه الدفن معه تشرفا وتربكا ومل يزد عليهما ألن اخلرق يتسع واملكان ضيق وجاءت أخبار تدل على 

 م إسراجها واختاذ املسجد عليها وبينها وتتعني إزالتها ويف كتاب اهلدى: لو وضعدفنهم كما وقع وذكره اجملد وغريه وحير 
املسجد والقرب معامل جيز ومل يصح الوقف وال الصالة وتقدم يف اجتناب النجاسة ويكره املشي ابلنعل فيها حىت التمشك: ـ 

ه ومن دخلها إال خلوف جناسة أو شوك وحنو  بضم التاء وامليم وسكون الشني ـ ألنه نوع منها ال خبف ويسن خلع النعل إذا
سبق إىل مسبلة قدم ويقرع إن جامعا وال أبس بتحويل امليت ونقله إىل مكان آخر بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة وجماورة 
 صاحل مع أمن التغري إال الشهيد حىت ولو نقل رد إليه وجيوز نبشه لغرض صحيح كتحسني كفنه وبقعة خري من بقعته كإفراده

عمن دفن معه وتقدم ويستحب مجع األقارب يف البقاع الشريفة وما كثر فيه الصاحلون وحيرم قطع شيء من أطراف امليت 
ومن  1وإتالف ذاته وإحراقه ولو أوصى به وال ضمان فيه ولوليه أن حيامي عنه وإن آل ذلك إىل إتالف املطالب فال ضمان

بني  ودفن اثنني فأكثر يف قرب واحد إال لضرورة أو حاجة إن شاء سوى أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله وتقدم
رءوسهم وإن شاء حفر قربا طويال وجعل رأس كل واحد عند رجل اآلخر أو وسطه كالدرج وجيعل رأس املفضول عند رجلي 

م يف صالة اجلماعة وال دالفاضل ويسن حجزه بينهما برتاب والتقدمي إىل القبلة كالتقدمي إىل اإلمام يف الصالة: فيسن وتق

                                         
 2/134البكري الدمياطي  إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني (1)
 5/500حميي الدين درويش  إعراب القرآن وبيانه (2)
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 ميت ابق مليت آخر ومىت علم ومرادهم ظن أنه بلي وصار ينبش قرب

__________ 

 (1)يريد: إذا كان الدفاع عن امليت يدعو إىل إتالف القاطع جلزء منه فال ضمان على املدافع.."  1
عوده على حبافظ كق -ول إليه "وحرز ثياب يف محام أو يف إعدال وغزل يف سوق أو خان وما كان مشرتكا يف الدخ

املتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فال قطع ويضمن احلافظ ولو مل يستحفظه وإن استحفظ رجل آخر متاعه يف املسجد 
فسرق: فإن فرط يف حفظه فعليه الغرم إن كان التزم حفظه وأجابه إىل ما سأله وإن مل جيبه لكن سكت مل يلزمه غرم وال 

 املوضعني وإن حفظ املتاع بنظره إليه وقربه منه فال غرم عليه وعلى السارق القطع وحرز كفن مشروع قطع على السارق يف
يف قرب على ميت ولو بعد عن العمران إذا كان القرب مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ملك له فلو عدم امليت وفيت 

أجنيب  واخلصم فيه الورثة فإن عدموا فنائب اإلمام ولو كفنهوأخذ الكفن قطع  نبش القربمنه ديونه وإال فهو مرياث فمن 
فكذلك وإن أخرجه من اللحد ووضعه يف القرب من غري أن خيرجه منه فال قطع وإن كفن رجل يف أكثر من ثالثة لفائف 

ب أو هأو امرأة يف أكثر من مخس فسرق الزائد عن ذلك أو ترك يف اتبوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب جمموع أو ذ
مل يقطع أبخذ شيء من ذلك ألنه ليس مبشروع وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها إذا كانت يف العمران  -فضة أو جوهر 

أو يف الصحراء وفيها حافظ فإن أخذ من أجزاء اجلدار أو خشبة ما يبلغ نصااب وجب قطعه: ال إن هدم احلائط ومل أيخذه 
ا فال قطع على من أخذ من جدارها شيئا وحرز الباب تركيبه يف موضعه: مغلقا  وإن كانت الدار يف الصحراء ال حافظ هل

 (2)كان أو مفتوحا." 
"وقال يف الرتغيب: حرزها بقائد يكثر االلتفات إليها ويراها إذن، إال األول حمرز بقوده. واحلافظ الراكب فيما وراءه  

 كقائد.

 

سرق منه مع وجود احلافظ. وهذا املذهب جزم به يف اهلداية،  قوله )وحرز الثياب يف احلمام: ابحلافظ( . فيقطع من
واملذهب، واخلالصة، والوجيز، وغريهم، وقدمه يف الفروع، وغريه. وقال يف الرعايتني: حرز الثياب يف احلمام حبافظ على 

حلاوي الصغري. احملرر، وااألصح. وعنه: ال يقطع سارقها، اختاره املصنف، والناظم. ومال إليه والشارح وقدمه. وأطلقهما يف 
 وقيل: ليس احلمامي حافظا جبلوسه، وال الذي يدخل الطاسات.

فائدة: مثل ذلك خالفا ومذهبا الثياب يف األعدال، والغزل يف السوق واخلان، إذا كان مشرتكا يف الدخول إليه ابحلافظ. 
 على ما أييت يف كالم املصنف.

 

ذهب. وأخذ الكفن: قطع( . يعين: إذا كان كفنا مشروعا. وهذا امل نبش قربافلو قوله )وحرز الكفن يف القرب: على امليت. 
وعليه األصحاب. قال يف الرعايتني، واحلاوي، والفروع: قطع على األصح، وجزم به يف اخلرقي، وصاحب اهلداية، واملذهب، 
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قال: بعد رحه، والزركشي، والوجيز و ومسبوك الذهب، واملستوعب، واخلالصة، واهلادي، واملغين، والشرح، وابن منجا يف ش
 (1)تسوية القرب وغريهم. وعنه: ال يقطع.." 

"واجبة فاملراد االفرتاض وقد صرح يف القنية والفوائد التاجية بكفر من أنكر فرضيتها؛ ألنه أنكر اإلمجاع اهـ. وهل 
ن صالة اجلنازة قربة قربة املقصودة وال شك أيصح النذر ذها صرحوا أبنه ال يصح النذر ابلتكفني، وال بتشييع اجلنازة لعدم ال

 مقصودة.

 

[ ، 84)قوله وشرطها إسالم امليت وطهارته( فال تصح على الكافر لآلية }وال تصل على أحد منهم مات أبدا{ ]التوبة: 
ل، سوال تصح على من مل يغسل؛ ألنه له حكم اإلمام من وجه ال من كل وجه وهذا الشرط عند اإلمكان فلو دفن بال غ

ومل ميكن إخراجه إال ابلنبش صلي على قربه بال غسل للضرورة خبالف ما إذا مل يهل عليه الرتاب بعد فإنه خيرج ويغسل، 
ولو صلي عليه بال غسل جهال مثال، وال خيرج إال ابلنبش تعاد لفساد األوىل، وقيل: تنقلب األوىل صحيحة عند حتقق 

ليه، ولو كفنه، وقد بقي عضو منه مل يصبه املاء ينقض الكفن ويغسل مث يصلى عالعجز فال تعاد، ويف احمليط، ولو لف يف  
بقي أصبع واحدة وحنوها ينقض الكفن عند حممد ويغسل وعندمها ال ينقض الكفن؛ ألنه ال يتيقن بعدم وصول املاء إليه 

عضو؛ ألنه ال يسرع إليه خبالف ال فلعله أسرع إليه اجلفاف لقلته فال حيل نقض الكفن ابلشك؛ ألنه ال حيل نقضه إال بعذر
اجلفاف، ولو صلى اإلمام بال طهارة أعادوا؛ ألنه ال صحة هلا بدون الطهارة فإذا مل تصح صالة اإلمام مل تصح صالة القوم، 
ولو كان اإلمام على طهارة والقوم على غريها ال تعاد؛ ألن صالة اإلمام صحت فلو أعادوا تتكرر الصالة، وأنه ال جيوز 

 ذا تبني أنه ال جتب صالة اجلماعة فيها اهـ.وذه

وزاد يف فتح القدير وغريه شرطا اثلثا يف امليت، وهو وضعه أمام املصلى فال جتوز على غائب وال على حاضر حممول على 
دابة أو غريها، وال موضوع متقدم عليه املصلي؛ ألنه كاإلمام من وجه دون وجه لصحة الصالة على الصيب وأما صالته 

يت يراه سريره حىت رآه حبضرته فتكون صالة من خلفه على م -عليه الصالة والسالم  -على النجاشي فإما؛ ألنه رفع له 
اإلمام وحبضرته دون املأمومني وهذا غري مانع من االقتداء وإما أن يكون خمصوصا ابلنجاشي، وقد أثبت كال منهما ابلدليل 

 وهو أهنا الدعاء ال الصالة املخصوصة وهذه الشرائط يف امليت، وأما شرائطها يف فتح القدير وأجاب يف البدائع بثالث،
ابلنظر إىل املصلي فشرائط الصالة الكاملة من الطهارة احلقيقية واحلكمية واستقبال القبلة وسرت العورة والنية وقدمنا حكم 

جنازة ال  ه قال يف الفوائد التاجية إن كان علىما لو ظهر املصلي حمداث وقيد املصنف بطهارة امليت احرتازا عن طهارة مكان
شك أنه جيوز، وإن كان بغري جنازة ال رواية هلذا، وينبغي أن جيوز؛ ألن طهارة مكان امليت ليس بشرط؛ ألنه ليس مبؤد 

 ومنهم من علل أبن كفنه يصري حائال بينه وبني األرض؛ ألنه ليس بالبس بل هو ملبوس فيكون حائال اهـ.

ة الطهارة من النجاسة يف الثوب والبدن واملكان وسرت العورة شرط يف حق اإلمام وامليت مجيعا، وقد قدمنا يف ابب ويف القني
شروط الصالة أنه لو قام على النجاسة، ويف رجليه نعالن مل جيز، ولو افرتش نعليه وقام عليهما جازت، وذهذا يعلم ما يفعل 
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ير ة اجلنازة لكن ال بد من طهارة النعلني كما ال خيفى، وأما أركاهنا ففي فتح القديف زماننا من القيام على النعلني يف صال
إن الذي يفهم من كالمهم أهنا الدعاء والقيام والتكبري لقوهلم إن حقيقتها هو الدعاء واملقصود منها، ولو صلى عليها قاعدا 

؛ ألنه - عليه وسلم صلى هللا -ناء والصالة على رسول هللا من غري عذر ال جيوز وقالوا كل تكبرية مبنزلة ركعة وقالوا يقدم الث
 سنة الدعاء، وال خيفى أن التكبرية األوىل شرط؛ ألهنا تكبرية اإلحرام اهـ.

 وفيه نظر؛ ألن املصرح به خبالفه قال يف احمليط وأما ركنها فالتكبريات والقيام، وأما سننها فالتحميد والثناء والدعاء فيها اهـ.

أبن الدعاء سنة وقوهلم يف املسبوق يقضي التكبري نسقا بغري دعاء يدل عليه وال نسلم أن التكبرية األوىل شرط فقد صرح 
 بل األربع أركان قال يف احمليط كرب على جنازة فجيء

 وظاهر كالم التحرير السقوط حيث ذكر احلكم، ومل يعزه للشافعية أتمل.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 صالة اجلنازة[]شروط 

)قوله فلو دفن بال غسل، ومل ميكن إخراجه إخل( قال الرملي سيأيت يف شرح قوله، فإن دفن بال صالة إخل أن الصالة على 
قربه لو دفن بال غسل رواية ابن مساعة عن حممد لكن صحح يف غاية البيان معزاي إىل القدوري وصاحب التحفة أنه ال 

فسقطت  بش القربنون الغسل ليست مبشروعة، وال يؤمر ابلغسل لتضمنه أمرا حراما، وهو يصلى على قربه؛ ألن الصالة بد
 الصالة. اهـ.

)قوله، وأما سننها فالتحميد والثناء إخل( أقول: مقتضاه أنه جيمع بينهما مع أن املذكور يف عدة كتب أهنما روايتان ففي شرح 
حانك اللهم وحبمدك أبن حيمد هللا تعاىل، وهو ظاهر الرواية وقيل يقول سب الباقاين عند قوله ويكرب تكبرية مث يثين عقيبها قال

 إخل وال يقرأ الفاحتة إال بنية الثناء كذا يف الشمين. اهـ.

 (1)ويف النهر قال يف املبسوط اختلف املشايخ يف الثناء." 
السراج الوهاج  ما يف الفتاوى، ويف "والقاضي هلما اإلعادة ابلطريق األوىل، وهو مصرح به يف رواية النوادر ويشهد له

قوله: فإن صلى الويل عليه مل جيز أن يصلي أحد بعده يعين سلطاان كان أو غريه ففيه داللة على تقدمي حق الويل من حيث 
 إنه جوز له اإلعادة، ومل جيوز للسلطان إذا صلى الويل فافهم ذلك اهـ.

عيف أن األول حممول على ما إذا تقدم الويل مع وجود من هو مقدم وكذا ذكر املصنف يف املستصفى، وقد ظهر للعبد الض
عليه؛ ألنه حيث حضر فاحلق له فكانت صالة الويل تعداي، والثاين حممول على ما إذا مل حيضر غري الويل فصلى الويل مث 

مث رأيت بعد  -لم عاىل أعوهللا سبحانه وت -جاء املقدم عليه فليس له اإلعادة؛ ألن الفرض قد سقط بصالة من له واليتها 
ذلك يف اجملتىب ما يفيده قال: فإن صلى عليه الويل مل جيز أن يصلي عليه أحد بعده وهذا إذا كان حق الصالة له أبن مل 

 حيضر السلطان، وأما إذا حضر وصلى عليه الويل يعيد السلطان اهـ. .

 

                                         
 2/193ابن جنيم  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري (1)



23 

 

لى على قرب امرأة من ص -صلى هللا عليه وسلم  -لنيب ا»)قوله: فإن دفن بال صالة صلي على قربه ما مل يتفسخ( ؛ ألن 
أطلقه فشمل ما إذا كان مدفوان بعد الغسل أو قبله كما قدمناه، وهو رواية ابن مساعة عن حممد لكن صحح يف « األنصار

ال يؤمر و  غاية البيان معزاي إىل القدوري وصاحب التحفة أنه ال يصلى على قربه؛ ألن الصالة بدون الغسل ليست مبشروعة،
 فسقطت الصالة اهـ. نبش القربابلغسل لتضمنه أمرا حراما، وهو 

وقيد ابلدفن؛ ألنه لو وضع يف قربه، ومل يهل عليه الرتاب فإنه خيرج ويصلى عليه كما قدمناه وقيد بعدم التفسخ؛ ألنه ال 
يد املصنف مبدة؛ ألن ئما، ومل يقيصلى عليه بعد التفسخ؛ ألن الصالة شرعت على بدن امليت فإذا تفسخ مل يبق بدنه قا

الصحيح أن ذلك جائز إىل أن يغلب على الظن تفسخه واملعترب فيه أكرب الرأي على الصحيح من غري تقدير مبدة كذا يف 
شرح اجملمع وغريه وظاهره أنه لو شك يف تفسخه يصلى عليه واملذكور يف غاية البيان أنه لو شك ال يصلى عليه رواه ابن 

 مد اهـ.رستم عن حم

وإمنا كان هذا هو األصح؛ ألنه خيتلف ابختالف األوقات يف احلر والربد وابختالف حال امليت يف السمن واهلزال وابختالف 
 «أنه صلى على شهداء أحد بعد مثانني سنة» -عليه السالم  -األمكنة فيحكم فيه غالب الرأي، فإن قيل روي عنه 

 هلم قالفاجلواب أن معناه وهللا أعلم أنه دعا 

)قوله ويشهد له ما يف الفتاوى( أي ما مر يف القولة السابقة ويف هذه الشهادة نظر؛ ألن ما مر عن الفتاوى هو  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه لو صلى السلطان وحنوه ليس للويل حق اإلعادة؛ ألهنم أوىل منه، وال داللة يف ذلك على أن هلم اإلعادة إذا صلى الويل؛ 

ن أولوية السلطان وحنوه لوجوب تعظيمه وألن يف التقدم عليه ازدراء به ال لكون احلق هلم بل احلق إمنا هو للويل وتقدمهم أل
عليه لعارض فإذا صلى صاحب احلق، ومل يراع حرمتهم ال يلزم منه أن يكون هلم حق اإلعادة ومثل ذلك االبن مع األب 

ا له، وال يرد إمام احلي؛ ألن تقدميه على الويل مندوب ال واجب كتقدمي السلطان فإن احلق لالبن ولكنه يقدم أابه احرتام
)قوله وقد ظهر للعبد الضعيف إخل( قال يف النهر فيه نظر؛ ألن كلمتهم متفقة على أنه ال حق للسلطان عند عدم حضوره 

 وقد علمت ثبوت اخلالف مع حضوره اهـ.

والسراج على حالة حضوره أما عند عدمه فليس مما اخلالف فيه ملا مر أن  وحاصله أنه محل اخلالف بني كالمي النهاية
أولوية السلطان إن حضر، وعليه فما يف اجملتىب مثل ما يف النهاية والذي يظهر يل أن كالم النهاية ليس خاصا حبالة حضوره 

ة على حيث قال ال تعاد الصاليدل عليه ما ذكره بعده عن املبسوط يف اجلواب عن دليل الشافعي على جواز اإلعادة 
صلى  -امليت إال أن يكون الويل هو الذي حضر فإن احلق له، وليس لغريه والية إسقاط حقه، وهو أتويل فعل رسول هللا 

[ ، وهكذا أتويل 6فإن احلق كان له قال هللا تعاىل }النيب أوىل ابملؤمنني من أنفسهم{ ]األحزاب:  -هللا تعاىل عليه وسلم 
ر وتسكني الفتنة كان مشغوال بتسوية األمو   -رضي هللا تعاىل عنه  -فإن أاب بكر  -رضي هللا تعاىل عنهم  -ابة فعل الصح

 فكانوا يصلون عليه قبل حضوره وكان احلق له؛ ألنه هو اخلليفة فلما فرغ صلى عليه مث مل يصل أحد بعده عليه. اهـ.

صلى هللا تعاىل  -يخ إمساعيل إال أن يقال إنه مل يصل أحد قبل النيب وهذا يشكل أيضا على توفيق املؤلف كما نبه عليه الش
يندفع ما  ممن له والية الصالة بل مجيع من صلى كان أجنبيا وبه -رضي هللا تعاىل عنه  -، وال قبل أيب بكر -عليه وسلم 
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به قبل الصديق، حد من أقار أ -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -مر لكنه يتوقف على إثبات ذلك وأنه مل يصل على النيب 
وهو بعيد أتمل مث ظاهر اجلواب املذكور عن املبسوط يؤذن أن ملن مل يصل عليها الصالة قبل الويل، وليس مبراد ملا يف الفتح، 

دليل على أن إن مل يصل  «أتى على قرب منبوذ فصفهم فكرب أربعا -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -أنه »وما يف الصحيحني 
على القرب، وإن مل يكن الويل، وهو خالف مذهبنا فال خملص إال ابدعاء أنه مل يكن صلى عليها أصال، وهو يف  أن يصلي

 غاية البعد من الصحابة. اهـ.

 .-صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -قلت: بل ال يصح هذا االدعاء أصال يف صالهتم عليه 
 

 ]دفن امليت بال صالة[

 (1)د مثاين سنني مث راجعت البدائع فرأيته كذلك فما هنا حتريف." )قوله بعد مثانني سنة( لعله بع
")قوله وال خيرج من القرب إال أن تكون األرض مغصوبة( أي بعد ما أهيل الرتاب عليه ال جيوز إخراجه لغري ضرورة 

إذا سقط فيها متاعه  اللنهي الوارد عن نبشه وصرحوا حبرمته وأشار بكون األرض مغصوبة إىل أنه جيوز نبشه حلق اآلدمي كم
هللا عليه وسلم  صلى -أابح النيب »أو كفن بثوب مغصوب أو دفن يف ملك الغري أو دفن معه مال أحياء حلق احملتاج قد 

كذا يف اجملتىب قالوا، ولو كان املال درمها ودخل فيه ما إذا أخذها الشفيع فإنه « أيب رعال لعصا من ذهب معه نبش قرب -
ما يف فتح القدير وذكر يف التبيني أن صاحب األرض خمري إن شاء أخرجه منها وإن شاء ساواه مع ينبش أيضا حلقه ك

األرض وانتفع ذها زراعة أو غريها وأفاد كالم املصنف أنه لو وضع لغري القبلة أو على شقه األيسر أو جعل رأسه يف موضع 
 فتح القدير البدائع؛ ألن النبش حرام حقا هلل تعاىل، ويف رجليه أو دفن بال غسل وأهيل عليه الرتاب فإنه ال ينبش قال يف

واتفقت كلمة املشايخ يف امرأة دفن ابنها، وهي غائبة يف غري بلدها فلم تصرب وأرادت نقله أنه ال يسعها ذلك فتجويز شواذ 
 بعض املتأخرين ال يلتفت إليه اهـ.

اوى، ومل يتكلم املصنف على نقل امليت من مكان إىل وأطلق املصنف فشمل ما إذا بعدت املدة أو قصرت كما يف الفت
آخر قبل دفنه قال يف الواقعات والتجنيس: القتيل أو امليت يستحب هلما أن يدفنا يف املكان الذي قتل أو مات فيه يف 

هللا عنهما  رضي -أهنا زارت قرب أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر  -رضي هللا عنها  -مقابر أولئك القوم ملا روي عن عائشة 
وكان مات ابلشام ومحل من هناك فقالت: لو كان األمر فيك بيدي ما نقلتك ولدفنتك حيث مت لكن مع هذا إذا  -

نقل ميال أو ميلني أو حنو ذلك فال أبس، وإن نقل من بلد إىل بلد فال إمث فيه؛ ألنه روي أن يعقوب صلوات هللا عليه مات 
زمان إىل  بعد ما أتى عليه -عليه السالم  -محل اتبوت يوسف  -ليه السالم ع -مبصر فحمل إىل أرض الشام وموسى 

أرض الشام من مصر ليكون عظامه مع عظام آابئه وسعد بن أيب وقاص مات يف ضيعة على أربعة فراسخ من املدينة فحمل 
 على أعناق الرجال إىل املدينة اهـ.

 ه يف قربه وزرعه والبناء عليه. اهـ.ويف التبيني، ولو بلي امليت وصار ترااب جاز دفن غري 
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ويف الواقعات عظام اليهود هلا حرمة إذا وجدت يف قبورهم كحرمة عظام املسلمني حىت ال تكسر؛ ألن الذمي ملا حرم إيذاؤه 
 يف حياته لذمته فتجب صيانة نفسه عن الكسر بعد موته اهـ.

بزايرة القبور  ببيانه تكميال للفائدة قال يف البدائع، وال أبس على زايرة القبور، وال أبس -رمحه هللا  -ومل يتكلم املصنف 
ايرة القبور، إين كنت هنيتكم عن ز » -صلى هللا عليه وسلم  -والدعاء لألموات إن كانوا مؤمنني من غري وطء القبور لقوله 

 إىل يومنا هذا اهـ. -صلى هللا عليه وسلم  -ولعمل األمة من لدن رسول هللا « أال فزوروها

يعلم  - عليه وسلم صلى هللا -وكان »وصرح يف اجملتىب أبهنا مندوبة وقيل حترم على النساء واألصح أن الرخصة اثبتة هلما 
رط وحنن بكم الحقون أنتم لنا ف -إن شاء هللا  -السالم على املوتى السالم عليكم أيها الدار من املؤمنني واملسلمني وإان 

هل وال أبس بقراءة القرآن عند القبور ورمبا تكون أفضل من غريه وجيوز أن خيفف هللا عن أ ،« لكم تبع فنسأل هللا العافية
س خفف هللا من دخل املقابر فقرأ سورة ي»القبور شيئا من عذاب القرب أو يقطعه عند دعاء القار  وتالوته وفيه ورد آاثر 

 اهـ« . عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات

يكره عند القرب كلما مل يعهد من السنة واملعهود منها ليس إال زايرهتا والدعاء عندها قائما كما كان يفعل ويف فتح القدير و 
 يف اخلروج إىل البقيع اهـ. -صلى هللا عليه وسلم  -

 ويف اخلالصة

)قوله أو دفن معه مال إخل( قال الرملي استفيد منه جواب حادثة الفتوى امرأة دفنت مع بنتها من املصاغ واألسباب  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
واألمتعة املشرتكة إراث عنها بغيبة الزوج أنه ينبش حلقه وإذا تلفت به تضمن حصته )قوله؛ ألنه روي أن يعقوب صلوات هللا 

له يف قبلنا، ومل تتوفر فيه شروط كونه شرعا لنا كذا يف شرح العالمة املقدسي ومث تعاىل عليه إخل( ال خيفى أن هذا شرع من
صلى هللا تعاىل عليه  -شرح الشيخ إمساعيل عن الفتح وأوضحه أبن من شرط كونه شريعة لنا أن يقصه هللا تعاىل أو رسوله 

وإن مل يرد من أنكره لكن ورد ما عن ، -رضي هللا تعاىل عنه  -، ومل يوجد ذلك مع أن ما نقل من نقل سعد -وسلم 
حني نقل أخوها إال أن يقال ذلك من بلد إىل بلد ونقل سعد دونه لكن ما استدل له  -رضي هللا تعاىل عنها  -عائشة 

به هو من بلد إىل بلد فليتأمل. قال: وقد جزم يف التاجية ابلكراهة، ويف التجنيس وذكر أنه إذا مات يف بلدة يكره نقله إىل 
رى؛ ألنه اشتغال مبا ال يفيد، وفيه أتخري دفنه وكفى بذلك كراهة )قوله وقيل حترم على النساء إخل( قال الرملي أما النساء أخ

إذا أردن زايرة القبور إن كان ذلك لتجديد احلزن والبكاء والندب على ما جرت به عادهتن فال جتوز هلن الزايرة، وعليه محل 
ره ، وإن كان لالعتبار والرتحم والتربك بزايرة قبور الصاحلني فال أبس إذا كن عجائز ويك« بورلعن هللا زائرات الق»احلديث 

 (1)إذا كن شواب كحضور اجلماعة يف املساجد." 
"أن يدفن وإن رماه فال أبس به وإن رماه يف الكنيف أو املغتسل فهو مكروه ويف الفتاوى العتابية يدفن أربعة الظفر 

والدم وينبغي للرجل أن أيخذ من شاربه حىت يوازي الطرف العليا من الشفة ويصري مثل احلاجب  والشعر وخرقة احليض
وهذا كله إذا مل يكن يف دار احلرب فإن كان يف دار احلرب يندب تطويل األظفار ويندب تطويل الشعر ليكون أهيب يف 
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لى قبضة جزه وال يقبض على حليته فإن زاد ع عني العدو ويف التتمة حلق شعر صدره وظهره فيه ترك األدب ويف امللتقط
أبس إذا طالت حليته أن أيخذ من أطرافها ويف املضمرات: وال أبس أبن أيخذ احلاجبني وشعر وجهه ما مل يشبه املخنث 
 ويف الذخرية وال أبس للرجل أن حيلق وسط رأسه ويرسل شعره من غري أن يفتله فإن فتله فهو مكروه ألنه يشبه بعض الكفرة

وإذا حلقت املرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصاذها فال أبس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه وإذا وصلت شعرها 
بشعر غريها فهو مكروه واختلفوا يف جواز الصالة منها يف هذه، واملختار أنه جيوز وإن مل يكن للعبد شعر يف حليته فال أبس 

ب زايدة يف القيمة ويف جامع اجلوامع حلق العانة بيده وإن حلق احلجام جاز إذا للتجار أن يشعروا على جبهته؛ ألنه يوج
 غض بصره وجيوز للمرأة أن تلقي األذى عن وجهها اهـ.

ويف النوادر: امرأة حامل اعرتض الولد يف بطنها وال ميكن إال بقطعه أرابعا ولو مل يفعل ذلك خياف على أمه من املوت فإن  
 بطن فال أبس به وإن كان حيا ال جيوز؛ ألن إحياء نفس بقتل نفس أخرى مل يرد يف الشرع.كان الولد ميتا يف ال

امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد يف بطنها فإن كان أكرب رأيه أنه حي يشق بطنها؛ ألن ذلك تسبب يف إحياء نفس حمرتمة 
 املنام أهنا قالت: ق بطنها حىت دفنت ورئيت يفبرتك تعظيم امليت فاإلحياء أوىل ويشق بطنها من اجلانب األيسر ولو مل يش

 ؛ ألن الظاهر أهنا ولدت ولدا ميتا.ينبش القربولدت ال 

 امرأة عاجلت يف إسقاط ولدها ال أتمث ما مل يستنب شيء من خلقه.

وز إبطال حرمة جيوعن حممد رجل ابتلع درة أو داننري آلخر فمات املبتلع ومل يرتك ماال فعليه القيمة وال يشق بطنه؛ ألنه ال 
امليت ألجل األموال وال كذلك املسألة املتقدمة ونقل اجلرجاين شق بطنه للحال؛ ألن حق اآلدمي مقدم على حق هللا تعاىل 

 إن كان حرمة امليت حقا هلل تعاىل وإن كان حق امليت فحق اآلدمي احلي مقدم على حق امليت الحتياج احلي إىل حقه.

ا أو دخل قرن شاة يف قدر الباقالين وتعذر إخراجه ينظر إىل أيهما أكثر قيمة فيقدم على غريه ولذ نعامة ابتلعت لؤلؤة للغري
لو دخلت دابة يف دار وال ميكن إخراجها إال ذهدم الدار ينظر إىل أيهما أكثر قيمة فيقدم على غريه فيهدم اآلخر أو تذبح 

 أبس ابلتداوي ؛ ألن فيه منفعة الناس قال حممد يف السري الكبري الوال أبس إبلقاء النيلق يف الشمس لتموت الديدان اليت فيه
ابلعظم إذا كان عظم شاة أو بقر أو بعري أو فرس أو غريه من الدواب إال عظم اخلنزير واآلدمي فإنه ال ميكن التداوي ذهما 

 وال فرق فيما جيوز بني أن تكون ذكيا أو ميتا رطبا أو ايبسا.

 ه فأخذ سن الكلب فوضعه يف موضع سنه فثبتت ال جيوز وال يقطع ولو أعاد سنه اثنيا وثبتويف الذخرية رجل سقط سن
قال: ينظر إن كان ميكن قلع سن الكلب بغري ضرر يقلع وإن كان ال ميكن إال بضرر ال يقلع ويف التتمة يتخذ الدواء من 

الدم فلم  مرض الرجل فقال له الطبيب: أخرج الضفدع ولو أكلت املرأة شيئا لسمن نفسها لزوجها ال أبس به ويف النوازل
خيرجه حىت مات ال يكون مأجورا ولو ترك الدواء حىت مات ال أيمث ويف اخلالصة صام وهو غري قادر على الصيام حىت 

 مات أمث ويف اخلانية جامع ومل أيكل وهو قادر على األكل كان آمثا فرض عليه أن أيكل مقدار قوته.

مل » -لم صلى هللا عليه وس -خربه طبيب حاذق أن الشفاء فيه جاز فصار حالال وخرج عن قوله التداوي ابخلمر إذا أ
يفة ألنه صار كاملضطر ويف النوازل رجل أدخل املرارة يف أصابعه للتداوي قال أبو حن« جيعل هللا شفاء أميت فيما حرم عليهم
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ما يؤكل  سف، ويف اخلانية وعلى هذا اخلالف شرب بوليكره وقال أبو يوسف جيوز والفقيه أبو الليث اختار قول أيب يو 
حلمه للتداوي ويف النوازل العجني إذا وضع على اجلرح للتداوي وعرف أن التداوي به ال أبس به ويف السراجية وتعليق 

 احلجاب ال أبس به وينزعه عند اخلالء والقرابن وأفىت بعضهم أبن هذا فعل العوام واجلهال.

اشوراء ال أبس به، ضرب الدفاف على األبواب أايم النريوز ال حيل بل هو مكروه ويف الغياثية احلجامة االكتحال يف يوم ع
 (1)بعد نصف الشهر حسن انفع جدا ويكره قبل نصف الشهر ويف فتاوى أهل مسرقند إذا عزل الرجل عن امرأته." 

الذي هو  -وا يف طاعتكم، واإلسالم"وأسلموا له أي: اخضعوا له، وانقادوا ألمره. قال القشريي: أي: أخلص
ـ. من : هو أن يعلم جناته بفضله، ال إبانبته فبفضله يصل إىل إاثبته، ال إبانبته يصل إىل فضله. ه-اإلخالص بعد اإلانبة

 قبل أن أيتيكم العذاب يف الدنيا، أو يف اآلخرة، إن مل تتوبوا قبل نزول العقاب.

 ، وقيل: هو أن يفوته وقت الرجوع بسوء اإلايس. هـ. مث ال تنصرون:قال القشريي: العذاب هنا، قيل: الفراق

 ال متنعون منه أبدا.

اإلشارة: ال يعظم عندك الذنب عظمة تصدك عن حسن الظن ابهلل، فإن من استحضر عظمة ربه صغر يف عينه كل شيء. 
ة، مث سأل عارفا، : ال، فكمل به املائوتذكر قضية الرجل الذي قتل تسعا وتسعني نفسا، مث سأل راهبا: هل له توبة؟ فقال

فقال له: ومن حيول بينك وبينها؟ لكن اخرج من القرية اليت كنت تعصي فيها، واذهب إىل قوم يعبدون هللا يف مكان، 
فذهب، فأدركه املوت يف الطريق، فلما أحس ابملوت احناز بصدره إىل القرية اليت قصدها، مث مات، فاختصمت فيه مالئكة 

قيسوا من القرية اليت خرج منها، إىل القرية اليت قصدها، فإىل أيهما « : 1»ومالئكة الرمحة، فقال هلم احلق تعاىل العذاب 
إىل غري ذلك من احلكاايت « . 2»هو أقرب هو منها؟ فوجدوه أقرب إىل القرية اليت قصدها بشرب، فأخذته مالئكة الرمحة 

 اليت ال حتصى يف هذا املعىن.

شاب الذي أتى النيب صلى هللا عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: ذنويب. فقال له عليه السالم: إن وأتمل قضية ال
هللا يغفر ذنوبك، ولو كانت مثل السماوات السبع، واألرضني السبع، واجلبال الرواسي، فقال: اي رسول هللا، ذنب من ذنويب 

ذنوبك أعظم أو العرش؟ قال: ذنويب، فقال له: ذنوبك أعظم أو أعظم من السماوات السبع واألرضني السبع، فقال له: 
الكرسي؟ قال: ذنويب، فقال: ذنوبك أعظم أو إهلك؟ فقال: هللا أعظم، فقال: فأخربين عن ذنبك. قال: إين أستحيي، 

ها، تمنذ سبع سنني، حىت ماتت جارية من بنات األنصار، فنبش أنبش القبورفقال: فأخربين، فقال: إين كنت نباشا 
وأخرجتها من كفنها، فمضيت، مث غلبين الشيطان، فرجعت، فجامعتها، فقامت اجلارية، وقالت: الويل لك اي شاب من 
داين يوم الدين، يوم يضع كرسيه للقضاء، أيخذ من الظامل للمظلوم، تركتين عراينة يف عساكر املوتى، وأوقفتين جنبا ين 

 وهو يضرب يف قفاه، وهو يقول: اي فاسق، اخرج، ما أقربك من النار، فخرج يدي هللا، فقام النيب صلى هللا عليه وسلم
 الشاب اتئبا إىل هللا تعاىل، حىت أتى عليه ما شاء هللا، مث قال: اي إله حممد وآدم وحواء، إن كنت

__________ 
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« قال: قيسوا..ينهم، ففأاتهم ملك ىف صورة آدمي فجعلوه ب»( بوحي، كما تفيده رواية البخاري. وىف رواية مسلم: 1)
 احلديث.

( ومسلم ىف )التوبة، ابب قبول توبة القاتل 3470( أخرج القصة البخاري ىف )أحاديث األنبياء، ابب حديث الغار، ح 2)
 (1)( من حديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه.." 2766، ح 2118/ 4وإن كثر قتله، 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . 

بنتا وأختا ألب فعليهما نصفان، ولو كانت له خالة موسرة ومواله الذي أعتقه قال حممد: كفنه على خالته. ومن Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ال جيب عليه نفقته ال جيب عليه الكفن وإن كان واراث كابن العم، ذكره املرغيناين.

 " يف تركته، ون كفنه من أقاربه ال يرجع به يف الرتكة، سواء أشهد ابلرجوع أو ال، نص عليه يفولو كفنه من يرثه يرجع به 
اهلارونيات ". ويف " جوامع الفقه ". ليس لصاحب الدين أن مينع من كفن السنة، وهو ثالثة أثواب يف الرجل، ومخسة يف 

 املرأة مثل ثياذهما يف العيدين واجلمعة.

 الورثة قلة كفن املثل يعترب مبا يلبسه غالبا، ومثل ثيابه. ويف " املرغيناين ": لو كان يف املال كثرة ويف  وقال الفقيه أبو جعفر:
 فكفن السنة أوىل، وإن كان على العكس فكفن الكفاية أوىل، وجيوز كفن السنة مع وجود األيتام وال مينعه حتسني الكفن.

الورثة من ثالثة، وإن استغرقت الدين. وقال النووي يف " شرح املهذب " عند ويف " الذخرية " للمالكية: ليس للغرماء منع 
 الدين املستغرق يكفن يف ثوب واحد يف أصح الوجهني، ويف الوجه الثاين يف ثالثة كاملفلس يرتك له الثياب الالئقة.

1 - 
اب الوصااي، لورثة دون الغرماء وأصحيكفن اثنيا من رأس املال وبعد قسمة الرتكة ووفاء الديون جتب على ا نبش قربهوإن 

وإن نبش بعدما يفتح يلف يف خرقة، ولو كفنه أجنيب مث أكله سبع أو غريه فالكفن لألجنيب، ألنه مل خيرج عن ملكه بعدم 
 التمليك، إذ امليت ليس من أهله. ويف " الذخرية " جعله قول أيب يوسف وحممد.

علم ت دارهم تكفنه مث فضلت فضلة ردت على أصحاذها إن علموا وإن مل يولو وهبه لوارثه ليكفنه به فهو له، ولو مجع
 معطيها صرفت إىل كفن ميت آخر، فإن تعذر تصدق ذها، وهو قول احلنابلة، ذكره ابن تيمية.

 حي عراين وميت وبينهما ثوب أو ثوب ]....

ر خيشى منه إليه لربد أو ثلج أو سبب آخ ..[ ، فاحلي أوىل به، وإن كان احلي واراث. فإن كان امليت كفن وحبضرته مضطر
 التلف يقدم احلي على امليت، كما لو كان للميت ماء وهناك مضطر إليه لعطش، قدم به على غسله.

خبالف ما لو كان حاجة احلي إىل السرتة للصالة أو إىل املاء للطهارة، فإن امليت يسرت به ومبائه أحق، ألنه ابق على ملكه، 
صلي عرايان أو متيمما لوجود العذر، وقالت الشافعية واحلنابلة. وجيمع بني االثنني والثالثة يف كفن واحد واحلي ميكنه أن ي

 (2)عند الضرورة، وعندان ال جيمع بينهما يف كفن واحد فال ساتر عورة أحدمها عورة اآلخر.." 
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/" 

مع الفقه "، وقال مالك كذلك، إال أن يوجد من قواعد النساء، من تطيق القدوري يف " شرحه "، والعتايب يف " جواQـــــــــــــــــــــــــــــ
 ذلك من غري كلفة، واألصح من قول أمحد ال يباشرها فيها النساء.

ويف " شرح املهذب " للنووي األوىل أن يتوىل الدفن الرجال، سواء كان امليت رجال أو امرأة، وهذا ال خالف فيه، وقال " 
 صيدالين: ويتوىل النساء محل املرأة من املغتسل إىل اجلنازة وتسلمها إىل رجل يف القرب.صاحب البيان " قال ال

 قال صاحب " البيان " ومل أر هذا لغري الصيدالين، قالوا: وقد نص الشافعي على مثلما قاله الصيدالين يف " األم ".

نة أو حجر، قال السروجي: واحلنابلة جيعل حتت رأسه لبويف " الينابيع ": السنة أن يفرش يف القرب الرتاب، ويف كتب الشافعية 
ومل أقف عليه عن أصحابنا، ويف " املبسوط " و " البدائع " وغريمها: لو وضع يف قربه لغري القبلة أو على شقه األيسر أو 

رتاب عليه نزع لخلروجه من أيديهم، فإن وضع اللنب ومل يهل ا ينبش قربهجعل رأسه يف موضع رجليه وهيل عليه الرتاب ال 
 اللنب، وتراعى السنة يف وضعه ويغسل إن مل يكن غسل، وقول أشهب، ورواه ابن انفع عن مالك.

وقال الشافعي: جيوز نبشه إذا وضع لغري القبلة، وإن وقع متاع القوم يف القرب ال ينبش بل حيفر من جهة املتاع وخيرج، كذا 
 يف " املبسوط ".

، فما زال -يه السالم عل -بنبشه وإخراجه، وعن املغرية بن شعبة أنه سقط خامته يف قربه  ويف " جوامع الفقه ": ال أبس
عليه السالم  -ابلصحابة حىت رفع اللنب وأخذ خامته وقبله بني عينيه، وكان يفتخر بذلك ويقول: أان آخر عهدا برسول هللا 

ون حتت رأس امليت ء فيه وسائر االنتفاعات به، وكره أن يكولو بلي امليت وصار ترااب جيوز دفن غريه يف قربه وزرعه والبنا -
 يف القرب خمدة وحنوها، هكذا ذكره " املرغيناين "، وكره ابن عباس أن يلقى حتت امليت شيء يف قربه، رواه الرتمذي.

ل شقران: اقطيفة محراء، قال: ق -عليه السالم  -وعن ابن موسى: ال جيعل بينه وبني األرض شيء، وقد جعل يف قربه 
يف القرب، رواه الرتمذي ومل يكن ذلك عن اتفاق، وقيل إمنا جعلت  -عليه السالم  -طرحت القطيفة حتت رسول هللا 

 ألن املدينة سبخة. -عليه السالم  -القطيفة حتته 

قطع التنازع يف نوقال يف " املعارضة ": قد روي أن العباس وعليا تنازعوا يف القطيفة فبسطها شقران حتته لريفع اخلالف وي
ك أحد يلبسها ويفرشها، فقال شقران: وهللا ال يلبس -عليه السالم  -املرياث، قاله ابن أيب حنيفة، وقال عياض: كان 

 (1)بعده أبدا فألقاها يف القرب، ويسند." 
: -هللا هما رمح -وقال أبو يوسف والشافعي  -رمحهما هللا  -"وال قطع على النباش وهذا عند أيب حنيفة وحممد 

 ه.وألنه مال متقوم حمرز حبرز مثله فيقطع في« من نبش قطعناه؛: »-عليه الصالة والسالم  -عليه القطع؛ لقوله 

 ورواه الطرباين يف " األوسط " من حديث الزهري عن ابن أيب مالك حنوه مرفوعا.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ]قطع النباش ومن سرق درة من إصطبل[
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وأيخذ كفن امليت م: )وهذا( ش: أي عدم القطع على النباش م:  ينبش القبورقطع على النباش( ش: هو الذي م: )وال 
رضي  -( ش: وبه قال الثوري واألوزاعي والزهري ومكحول، وهو مذهب ابن عباس -رمحهما هللا -)عند أيب حنيفة وحممد 

 .-هللا تعاىل عنهما 
عليه القطع( ش: وبه قال مالك وأمحد وأبو ثور، وهو مذهب احلسن،  -هللا رمحهما  -م: )وقال أبو يوسف والشافعي 

 والشعيب، والنخعي، وداود، ومحاد، وعمر بن عبد العزيز.

. وقال مالك يف " املوطأ ": وإذا بلغ ما -رضي هللا عنهم  -ويف " املبسوط " وهو مذهب عمر، وعائشة، وابن مسعود 
 طع.أخرج من القرب ما جيب فيه القطع ق

 وقال أمحد: إذا أخرج من القرب كفنا قيمته ثالثة دراهم قطع.

وقال الكاكي: مث الكفن الذي يقطع به ما كان مشروعا، فإن كان أكثر من كفن السنة أو ترك يف اتبوت فسرق التابوت 
رتك فيه فالأو ترك معه طيب جمموع أو ذهب أو فضة أو جوهر مل يقطع أبخذ شيء من ذلك؛ ألنه ليس بكفن مشروع 

 تضييع وسفه، فال يكون حمرزا فال يقطع سارقه.

ويف " الوجيز ": ال قطع على نباش يف تربة ضابعة، ويقطع إذا سرق من قرب حمرز حمروس، ويف مقابل البالد وجهان. ويف 
 الزايدة على العدد الشرعي الكفن للوارث فهو اخلضري يف السرقة.

 قال أمحد يف وجه. وقال يف وجه ال يفتقر إىل الطلب. وإن كفنه أجنيب فالطلب لألجنيب، وبه

ش: هذا رواه  «من نبش قطعناه»م:  -صلى هللا عليه وسلم  -( ش: أي لقول النيب -عليه الصالة والسالم  -م: )لقوله 
 البيهقي يف كتاب املعرفة إبسناد فيه من جيهل حاله عن الرباء بن عازب مرفوعا.

م: )وألنه مال متقوم( ش: ألن « ن غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه، ومن نبش قطعناهم»وقال الكاكي: أول احلديث 
الكفن ثوب متقوم وإبلباس امليت ال حتصل صنعة املالية فيه م: )حمرز( ش: مثله، كما أن اإلصطبل للدواب، ألنه يعترب 

 (1)رزه.." يقطع فيه( ش: ألنه ححرز كل شيء م: )حبرز مثل( ش: وهو حيفظ فيه عادة، فيكون القرب حرز الكفن م: )ف
 "بعضها إىل بعض ويطرح عليها حلس أو أكسية وتشد(

 على عادة أهل مصر ألهنم هكذا حيرزون احلنطة يف -رمحه هللا تعاىل  -فمن أصحابنا من قال: هذا الذي قال الشافعي، 
 .موضع البيع، فأما يف العراق وخراسان: فال تكون حمرزة إال يف البيوت واألقفال

ومنهم من محله على ظاهرة يف مجيع البالد، ألن ما ثبتت له العرف أنه حرز لشيء يف بلد.. كان ذلك حرزا له يف مجيع 
البلدان. وأما احلطب.. فحرزه أن يعبأ بعضه على بعض، ويربط حببل حبيث ال ميكن أن يسل منه شيء إال حبل رابطه، 

 لليل فال بد من ابب يغلق عليه أو ما يقوم مقام الباب واألول أصح.ومن أصحابنا من قال: هذا حرزه هنارا، وأما اب

 وأما األجذاع: فإحرازها أن تطرح على أبواب املساكن ألن العادة جرت إبحرازها كذلك.
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 ]فرع: أخذ حب من أرض مبذورة[

اإلابنة  سعودي ]يف "وإن دخل رجل إىل أرض غريه وأخذ من حب مبذور فيها ما يساوي نصااب.. ففيه وجهان حكامها امل
: ]" 

 أحدمها: جيب عليه القطع، ألنه سرق البذر من حرز.

 والثاين: ال جيب عليه القطع، ألن حرز كل حبة غري حرز احلبة األوىل.

 

 وسرقة ما فيه[ نبش القرب]مسألة: 

لكفن وإمنا يدفن يف رز لألنه ليس حب -وسرق منه الكفن فإن كان يف برية مل يقطع  نبش قرباقال الشيخ أبو إسحاق: وإن 
 (1)الربية للضرورة، وإن كان يف مقربة تلي العمران.. قطع." 

، وسرق منه الكفن.. قطع من غري تفصيل. وبه قال ابن الزبري نبش قربا"وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: إذ 
 ، وأمحد، وإسحاق.وعمر بن عبد العزيز، واحلسن البصري، والنخعي، وربيعة، ومحاد، ومالك، وأبو يوسف

وقال املسعودي ]يف " اإلابنة "[ : إذا سرق كفنا من القرب، فإن كان القرب يف موضع حريز، حبيث لو كان هناك مال، فوضع 
على ظهر األرض فسرق وجب على سارقه القطع.. قطع سارق الكفن منه. وإن كان القرب يف موضع بعيد من العمران. 

ناس، السرقة إىل انتهاز الفرصة.. مل يقطع. وإن كان القرب يف مقربة قريبة من العمران مير ذها ال مثل مفازة ال حيتاج السارق يف
حبيث حيتاج السارق يف سرقة الكفن إىل انتهاز الفرصة يف السرقة منها.. فهل يقطع؟ فيه وجهان وكذلك ما هو مدفون 

، واألوزاعي: )ال جيب القطع على سارق الكفن من هناك غري الكفن. هذا مذهبنا، وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري
 القرب حبال( .

 (38[ )املائدة: 38دليلنا: قول تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ ]املائدة: 
و )السارق( : اسم جنس يتناول كل من أخذ الشيء على وجه االستخفاء، وإن كان كل نوع من السرقة خيتص ابسم، 

 (2)قاب، وملن أخذ شيئا من اجليب: طرار، وملن أخذ الكفن من القرب: نباش، ويسمى: املختفي.." فيقال ملن نقب: ن
 "أن جيمع منه ما يساوي نصااب.. ففيه وجهان:

 أحدمها: جيب عليه القطع؛ ألنه قد أخرج من احلرز ما يساوي نصااب، فوجب عليه القطع، كما لو أخرجه يف إانء.

 ع؛ ألنه قد أتلفه يف احلرز ابلتطيب.والثاين: ال جيب عليه القط

 

 ]مسألة: وجوب القطع بعد خروج مجيع العني املسروقة من احلرز[

 وال جيب القطع على السارق حىت تنفصل مجيع العني املسروقة عن مجيع احلرز بفعل السارق، أو بسبب فعله.
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وأخرج الكفن من اللحد، ومل خيرجه عن ابقي القرب، مث خرج وتركه، أو نقب حرزا ودخل وقبض املال يف  نبش قربافإن 
 احلرز، ومل خيرج به.. مل جيب عليه القطع؛ ألنه مل خيرجه عن حرزه، ولكن جيب عليه ضمانه؛ ألنه قد قبضه.

رز، فلحقه الصراخ قبل أن ينفصل وإن أخذ طرف جذع أو طرف عمامة أو ثوب من حرز وجره، فأخرج بعضه عن احل
مجيع اجلذع أو العمامة أو الثوب عن مجيع احلرز.. مل جيب عليه القطع وإن كان قد خرج من احلرز ما يساوي نصااب؛ ألن 
بعض العني ال ينفرد عن بعض؛ وهلذا: لو كان على رأسه عمامة وطرفها على جناسة، فصلى فيها.. مل تصح صالته، كذلك 

 هذا.

لقاضي أبو الطيب: وكذلك إذا أخذ طرفا من العني، والطرف اآلخر يف يد صاحبها.. فإنه ال يضمنها؛ ألنه مل تزل قال: ا
 يد املالك عن مجيع العني. وإن أخرج نصااب من احلرز مث رده إليه.. مل يسقط عنه القطع. وقال أبو حنيفة: )يسقط( .

 ابلرد. دليلنا: أن القطع قد وجب عليه ابإلخراج، فلم يسقط

 

 ]فرع: اشرتكا يف نقب حرز وأخرج أحدمها املال وانوله للثاين أو سرقه آخر[

وإن اشرتك اثنان يف نقب حرز، ودخل أحدمها احلرز وأخذ املال وأخرج يده من مجيع احلرز ابملال وانوله اآلخر، أو رمى 
 (1)املال من احلرز إىل خارج احلرز فأخذه." 

واملسجد احلرام لغري احلج والعمرة فجائز عند احلنفية كسائر املساجد أما الشافعية فيمنعوهنم "أما دخول الكفار احلرم 
 (.1من املسجد احلرام خاصة، وعند مالك مينعون من مجيع املساجد )

ال من إواملعىن: اي أيها الذين آمنوا ال متكنوا املشركني من أداء مناسك احلج والعمرة بعد عامهم هذا، حىت ال حيج البيت 
 يوحد هللا وميجده وحده دون سواه.

وملا كان هذا املنع سيرتتب عليه حرماهنم من األرزاق اليت أتتى مع هؤالء املشركني، طمأهنم هللا وبشرهم ابلغىن من فضله 
 فقال سبحانه وتعاىل:

 }وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم هللا من فضله إن شاء إن هللا عليم حكيم{:

بسبب انقطاع املشركني عن احلج والعمرة، وفقدان ما كانوا جيلبونه من األرزاق واملكاسب، فاطمئنوا أي وإن خفتم فقرا 
ر إن هللا حميط العلم، بليغ احلكمة، فلهذا شرع لكم ما شرع ودب -إن شاء  -فسوف يغنيكم هللا من فضله بوجوه أخرى 

 لكم من األرزاق، أوسع مما فاتكم.

فأرسل السماء عليهم مدرار، ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وجاءوهم ابألرزاق والنعم وكانت ولقد بر هللا تعاىل بوعده، 
 أرضهم خمصبة، مث فتح هللا عليهم البالد والغنائم، وتوجه إليهم الناس من أطراف األرض قاصيها ودانيها.

__________ 

د رمون دخول الكفار مجيع املساجد إال إبذن جملر ( ذكر ذلك العالمة أبو السعود: والصحيح أن الشافعية كاملالكية حي1)
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املرور، وذكر القرطىب أنه حيرم متكني املشرك من دخول احلرم كله، فإذا جاء رسول منهم خرج اإلمام إىل احلل ليسمع ما 
وأخرجت عظامه، وهذا هو املفهوم من مذهب عطاء ويف املسألة  نبش قربهيقول ولو دخل مشرك احلرم مستورا ومات، 

 (1)آراء نفيسة تراجع يف املوسوعات. ويالحظ أن املراد ابملشرك فيما تقدم كل كافر.." 
قوله )وصلوا علي فإن تسليمكم(: هذا يسمى الطي والنشر، أي: صلوا علي وسلموا؛ فإن صالتكم وتسليمكم  -"
 تبلغين.

 موا علي وتصلوا علي عنده.واملراد: صلوا علي يف أي مكان كنتم؛ وال حاجة إىل أن أتتوا إىل القرب وتسل

 إن الدفن يف البيوت منهي عنه، ومن مضاره: -

ن الغلو فيه واختاذه ، فيخشى م-على األقل  -( ذريعة إىل الشرك: ألن البيت تقام فيه صلوات النافلة )والفرائض للنساء( 1
 (1عه الفتنة. )مسجدا، عدا عن كون ختصيصه ذهذا الدفن يعطيه مزية عن غريه من القبور، فال تؤمن م

ألنه ليس معهم، وأيضا لكثرة من يزور  -وهو دعاء دخول املقربة على األقل  -( حرمان امليت من دعوات املسلمني 2
 املقابر مقارنة مع من يزور ذلك البيت.

نون من فال يتمك أو امتهانه، نبش قربه( يضيق على الورثة مسكنهم، ومينع مرياثهم من البيت حلرمة املدفون فيه من 3
 أغلب وجوه االنتفاع به.

 ( ال يذكر اآلخرة، ألن أهل البيت اعتادوا ذلك.4

الرتدد على القرب ممنوع نصا ومفهوما، فالنص هو يف قوله )ال جتعلوا بيوتكم قبورا(، واملفهوم هو يف قوله )فإن تسليمكم  -
 (2ربه صلوات هللا وسالمه عليه. )يبلغين حيث كنتم(، فدل على أنه ال داعي للذهاب إىل السالم عليه عند ق

 كتاب )املختارة(: هو كتاب مجع فيه مؤلفه األحاديث اجلياد الزائدة على الصحيحني.  -

 (3هـ(. ) 643ومؤلفه: هو احلافظ أبو عبد هللا؛ حممد بن عبد الواحد املقدسي؛ ضياء الدين احلنبلي، )ت 
__________ 

 القبور، فكيف مبن أقام عندها.( وإذا كان هللا تعاىل لعن زوارات 1)

(: ))وأما حديث )من صلى علي عند قربي 80( قال الشيخ األلباين رمحه هللا يف حتقيق كتاب )اآلايت البينات( )ص2)
وقد  -كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع الفتاوى   -مسعته، ومن صلى علي انئيا أبلغته( فهو موضوع 

يب داود وحديث أ -(، ومل أجد دليال على مساعه صلى هللا عليه وسلم سالم من سلم عند قربه 203ة )خرجته يف الضعيف
فال أدري من أين أخذ ابن تيمية قوله )أنه صلى هللا عليه وسلم يسمع السالم من القريب(!،  -ليس صرحيا يف ذلك 

 وحديث ابن مسعود املتقدم مطلق. وهللا أعلم(.

لى ، وهذا احلديث موضوع ع-وهو كذاب ابالتفاق  -ا يرويه حممد بن مروان السدي عن األعمش قلت: واحلديث هذا إمن
 (.204األعمش إبمجاعهم. وانظر التعليق على حديث الضعيفة )
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وأما حديث ابن مسعود الذي أشار إليه الشيخ رمحه هللا فهو )إن هلل مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم(. 
 (.1281(. صحيح النسائي )1281لنسائي )صحيح. ا

: وقد مجع الشيخ -الزايدات على الصحيحني  -(: )فصل 29( قال ابن كثري رمحه هللا يف اختصار علوم احلديث )ص3)
ضياء الدين؛ حممد بن عبد الواحد املقدسي يف ذلك كتااب مساه )املختارة( ومل يتم، كان بعض احلفاظ من مشاخينا يرجحه 

 ك احلاكم. وهللا أعلم(.على مستدر 

(: )تصحيح احلافظ أيب عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي 22/ 426وقال شيخ اإلسالم رمحه هللا يف جمموع الفتاوى )
 (1)يف خمتاره خري من تصحيح احلاكم(.." 

 -يكن هناك شهود مل إذا -"والشبهة تدرأ احلد فشبهة اجلوع واحلاجة والشركة يف املال، ورجوع املعرتف يف اعرتافه
 ونكول الشهود، كلها شبه تدرأ احلد.

واملبدأ العام يف اإلسالم هو درء احلدود ابلشبهات، وسيدان عمر رضي هللا عنه مل يقطع يف عام الرمادة حني عمت اجملاعة، 
ر بقطعهم، أمومل يقطع كذلك يف حادثة خاصة عند ما سرق غلمان ابن حاطب بن أيب بلتعة انقة رجل من مزينة، فقد 

 ولكن حني تبني له أن سيدهم جييعهم، درأ عنهم احلد، وغرم سيدهم ضعف مثن الناقة أتديبا له.

 تفصيل وبيان حول السرقة والقطع:

 اقتضت اآلية قطع يد السارق والسارقة مهما كان شأهنما وجنسهما. -1

كم وكذلك من كان حديث عهد ابإلسالم وجيهل حال يطبق احلكم إال على البالغ العاقل، أما الصيب فال حكم عليه،  -2
 السارق.

اختلف العلماء يف قدر النصاب الذي يقطع به، فذهب أكثر أهل العلم إىل أنه ربع دينار. وهذا قول أيب بكر وعمر  -3
 وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز واألوزاعي والشافعي،

 ال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا.وجاء يف الصحيحني عن عائشة قوله صلى هللا عليه وسلم 

 وذهب مالك وأمحد بن حنبل وإسحاق إىل أن القيمة ثالثة دراهم.

أن يكون املال املسروق يف حرز كبيت أو صندوق ولو مفتوحا، أو خيمة أو بستان حمروس أو ماشية هلا راع ففي كل  -4
ع إن بلغ املال ففيه قط نبش القبوراع وبستان بال حارس. وأما ذلك قطع أما إن كان يف غري حرز فال قطع كماشيه بال ر 

 املسروق ربع دينار. وهذا قول مالك والشافعي وأمحد.

إن سرق يف املرة األوىل قطعت يده اليمىن من الكوع )أي الرسغ( العظم الناتئ الذي يلي اإلذهام، ويف املرة الثانية تقطع  -5
 رجله اليسرى من مفصل القدم.

العلماء فقال الشافعي يف املرة الثالثة تقطع يده اليسرى، ويف الرابعة رجله اليمىن، فإن عاد عزر وحبس حىت تظهر  واختلف
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توبته. وهذا قول مالك وأيب بكر وقتادة أيضا. وقد ثبت من خالل الواقع العملي أن هذه العقوبة وهي قطع يد السارق 
 (1)من." 

 ه بثالثة اجلدران"فأجاب رب العاملني دعاءه ... وأحاط

 حىت غدت أرجاؤه بدعائه ... يف عزة ومحاية وصيان

وقال صاحب فتح اجمليد: ودل احلديث أن قرب النيب صلى هللا عليه وسلم لو عبد لكان وثنا. ولكن محاه هللا تعاىل مبا حال 
 بينه وبني الناس فال يوصل إليه.

 بور والتوابيت اليت عليها اهـ.ودل احلديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من الق

وهذا الذي قاله حقيقة دقيق مأخذها، ألنه لو مل يكن بعد إدخال احلجرة يف مأمن من الصالة إليه لكان وثنا وحاشاه 
 صلى هللا عليه وسلم يكون يف حياته داعيا إىل هللا وبعد انتقاله إىل الرفيق األعلى يكون قربه وثنا ينايف التوحيد، ويهدم ما

 اه يف حياته.بن

 وكيف يرضى هللا لرسوله ذلك حاشا وكال. هذا جممل ما قيل يف هذه املسألة.

 وجهة نظر

وهنا وجهة نظر، وإن كنت مل أقف على قول فيها، وهي أن كل نص متقدم صريح يف النهي عن اختاذ املساجد على القبور، 
ن اب الكهف: }قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذأبن يكون القرب أوال مث يتخذ عليه املسجد، كما جاء يف قصة أصح

 عليهم مسجدا{ أي أن القرب أوال واملسجد اثنيا.

أما قضية احلجرة واملسجد النبوي فهي عكس ذلك، إذ املسجد هو األول وإدخال احلجرة اثنيا، فال تنطبق عليه تلك 
 (1النصوص يف نظري. )

_________ 

أو  قريبا يف املسألة السابقة بيان أن علة النهي عن الصالة إىل القبور، -رمحه هللا  -قد سبق للشيخ الشنقيطي  -( 1)
إقامة املساجد على القبور، وأهنا من ابب سد ذريعة الشرك؛ ألهنم إذا عبدوا هللا عند القبور آل ذهم األمر إىل عبادة القبور، 

؛ ومن -عليه وسلم  صلى هللا -، ولوال ذلك ألبرز قربه -صلى هللا عليه وسلم  -منها النيب وهذه العلة هي اليت كان حيذر 
املعلوم أن العلة تعمم معلوهلا، وأن الشرع ال يفرق بني املتماثالت؛ وعليه فال فرق بني تعدي القرب على املسجد، أو املسجد 

سالم مسجد أنه ال جيتمع يف دين اإل -رمحهم هللا  -علماء على القرب من انحية حتقق العلة السابقة؛ وعليه فكما قرر ال
ه ، وأما املسجد النبوي فهو حالة خاصة، ال يقاس علينبش القربوقرب؛ فإن كان القرب أوال هدم املسجد، وإن كان العكس 

ضيلة الشيخ عبد فغريه من املساجد؛ ملضاعفة الصالة فيه أبلف صالة يف غريه من املساجد، غري املسجد احلرام، وقد سأل 
 عن هذه املسألة فقال: ]أما احتجاج بعض اجلهلة بوجود قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، وقرب -رمحه هللا  -العزيز بن ابز 

 صاحبيه يف مسجده فال حجة يف ذلك؛
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  عنهما،ـ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم دفن يف بيته وليس يف املسجد، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي هللا1

ـ ولكن ملا وسع الوليد بن عبد امللك بن مروان املسجد أدخل البيت يف املسجد؛ بسبب التوسعة، وغلط يف هذا، وكان 2
 الواجب أن ال يدخله يف املسجد؛ حىت ال حيتج اجلهلة وأشباههم بذلك،

 

ور أو ن هذا من جنس البناء على القبـ وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فال جيوز أن يقتدى به يف هذا، وال يظن ظان أ3
اختاذها مساجد؛ ألن هذا بيت مستقل أدخل يف املسجد؛ للحاجة للتوسعة، وهذا من جنس املقربة اليت أمام املسجد 

 مفصولة عن املسجد ال تضره،

 ـ وهكذا قرب النيب صلى هللا عليه وسلم مفصول جبدار وقضبان.4

 ىت ال يغلطوا يف هذه املسألة. وهللا ويل التوفيق[ .وينبغي للمسلم أن يبني إلخوانه هذا؛ ح

 (1)( .." 62برانمج نور على الدرب، الشريط رقم )
 نبش القرب"فصل: حكم 

قال الشافعي: إن دفن امليت ومل يغسل ومل يصل عليه، فال أبس أن مياط عنه الرتاب ويغسل ويكفن يصلى عليه، وذلك 
نبش، وترك، ومن أصحابنا من قال: ينبش وإن تغري، وليس بصحيح فإن كان قد واجب ما مل يتغري، فإن تغري وراح مل ي

 غسل وكفن ومل يصل عليه.

 قال الشافعي: مل ينبش وصلي على قربه قبل الثالث وبعدها.

 -وقال أبو حنيفة: يصلى على قربه قبل الثالث وال يصلى عليه بعدها، وهذا خطأ لرواية الشعيب عن ابن عباس أن النيب 
 " صلى على قرب من بعد شهر ". -هللا عليه وسلم   صلى

 فأما إذا غسل وصلي عليه ودفن قبل أن يكفن فهل ينبش ويكفن أم ال؟ على وجهني:

 أحدمها: ينبش كما ينبش للغسل.

 .ةوالوجه الثاين: يرتك وال ينبش، ألن املقصود ابلكفن املداراة، وقد حصلت، فإن دفن بعد غسله وتكفينه إىل غري القبل
قال الشافعي: ال أبس أن ينبش ويوجه إىل القبلة ما مل يتغري ويريح، وقد روي أن أول من وجه إىل القبلة يف قربه الرباء بن 

 معرور أوصى بذلك مث صار سنة.

 

 فصل: القول يف استخراج اجلنني من بطن أمه وهي ميتة

ة وأكثر أبو العباس بن سريج وهو قول أيب حنيف إذا ماتت امرأة ويف جوفها ولد حي فليس للشافعي فيه نص، لكن قال
 الفقهاء، خيرج جوفها وخيرج ولدها، ألن حرمة احلي أوكد من حرمة امليت.

وقال غريه من أصحابنا: إن كان الولد ملدة جيوز أن يعيش لستة أشهر فساعدا شق جوفها وأخرج، وإن كان ملدة ال جيوز 
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 أن يعيش فيها: ترك.

 

 فصل

 يت جوهرة يف حياته، فإن كانت لغريه أخرجت من جوفه، وإن كانت له فعلى وجهني:: إذا ابتلع امل

 أحدمها: ال خترج ويكون ذلك يف حكم ما قد أتلفه يف حاجاته وشهواته.

 والوجه الثاين: خترج ألن ذلك ملك لورثته لبقاء عينه والقدرة على أخذه.

 فصل

: فإن ماتت امرأة نصرانية ويف جوفها ولد مسلم، فقد حكى الشافعي أهنا تدفع إىل أهل دينها ليتولوا غسلها، ودفنها، 
 (1)وحكي عن أصحابنا أهنا تدفن بني مقابر املسلمني." 

 ")فصل(

 ]حكم السرقة يف اجملاعة والقحط[

 وإذا سرق السارق يف عام اجملاعة والقحط فعلى ضربني:

ن يكون لغالء السعر مع وجود األقوات، فالقطع واجب على السارق، وال تكون زايدة األسعار مبيحة للسرقة أحدمها: أ
 وال مسقطة للقطع.

والضرب الثاين: أن يكون لتعذر األقوات وعدمها، فإن سرق ما ليس بقوت قطع، وإن سرق قوات ال يقدر على مثله مل 
ما كانت شبهة يف استباحة األخذ، روي عن ابن عمر أنه قال: " ال قطع يقطع، وكانت الضرورة شبهة يف سقوط القطع ك

 يف عام اجملاعة وال قطع يف عام سنة( .

روي عن مروان بن احلكم أنه أتى سارق سرق يف عام اجملاعة فلم يقطعه، وقال: أراه مضطرا، فلم ينكر ذلك منه أحد من 
 الصحابة وعلماء العصر.

 ]حكم نباش القبور[

 

 )مسألة(

 قال الشافعي: " ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من مجيع القرب ألن هذا حرز مثله( .

 ويسرق أكفان مواتها، اختلف أهل العلم يف قطعه فذهب الشافعي إىل وجوب ينبش القبورقال املاوردي: النباش هو الذي 
 قطعه.

 وبه قال من الصحابة رضي هللا عنهم ابن الزبري وعائشة.

 عمر بن عبد العزيز، واحلسن البصري.ومن التابعني 
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ومن الفقهاء إبراهيم النخعي، ومحاد بن أيب سليمان، وربيعة بن أيب عبد الرمحن، ومالك بن أنس، وأبو يوسف، وأمحد بن 
 حنبل، وإسحاق بن راهويه.

 وقال أبو حنيفة وحممد: ال يقطع.

كم فعزره  برواية الزهري أن نباشا رفع إىل مروان بن احلوبه قال من الصحابة زيد بن اثبت، وعبد هللا بن عباس؛ استدالال
ومل يقطعه، ويف املدينة بقية الصحابة وعلماء التابعني فلم ينكره أحد منهم، وألن أطراف امليت أغلظ حرمة من كفنه، فلما 

ذلك إذا سرق كسقط ضمان أطرافه فأوىل أن يسقط القطع يف أكفانه، وألنه لو سرق من القرب غري الكفن مل يقطع، ف
الكفن؛ ألن ما كان حرزا لشيء كان حرزا ألمثاله، وليس القرب حرز ملثل الكفن، فكذلك ال يكون حرزا للكفن، وألن 

 (1)الكفن معرض للبلى والتلف فخرج عن حكم احملفوظ املستبقى فسقط عنه القطع املختص مبا حيفظ." 
 الكفار ومل يعرفوا "س _ ما هو احلكم إذا اختلطت أموات املسلمني أبموات

ج _ إذا اختلطت أموات املسلمني أبموات غريهم ومل مييزوا أمواهتم فإهنم يغسلون مجيعا ألجل الضرورة ويصلى عليهم ومييز 
 املسلم منهم يف حال الصالة عليه ابلنية أبن تنوي أن هاته الصالة هي للمسلم منهم

 س _ ما هو حكم الشهيد وما هي أنواعه وأبي شيء يدفن

 ج _ حيرم غسل الشهيد املعرتك كما حترم الصالة عليه حلياته

 ولو كان شهيدا يف بالد اإلسالم ومل يقاتل كأن يصيبه سهم وهو انئم

أو قتله مسلم خطأ بظنه كافرا أو قصد كافرا فأصابه أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى من شاهق فمات حال القتال 
 مغمورا إذا استمر يف غمرته مل أيكل ومل يشرب ومل يتكلم حىت مات ويدفن وجواب بثيابه أو رفع وهو منفوذ املقاتل أو كان

املباحة ال احملرمة كاحلرير إن سرتته مجيعه وإن مل تسرته زيد عليها قدر ما يسرته ويدفن أيضا خبفه وقلنسوته ما يلف عليها 
 حقلت قيمة فصه وال يدفن آبلة حرب من درع وسال العمامة ومنطقته اليت قل مثنها ال أن كثر وخبامته املباح الذي

 س _ ما الذي يكفي من القرب وهل خيرج منه صاحبه

 ج _ أقل القرب ما منع رائحة امليت وحرسه من السباع

 وال حد ألكثره وندب عدم عمقه

نه دفن معه آخر عند والقرب حبس على امليت فيحرم نبشه ما دام امليت فيه إال لضرورة شرعية كضيق املسجد اجلامع أو أل
الضيق أو كان القرب يف ملك غريه دفن فيه بغري إذنه وأراد إخراجه منه أو كفن مبال الغري بال إذنه وأراد رب املال أخذ الكفن 

إذا علم أن األرض أرض أكلت امليت ومل يبق من عظامه  ينبش القربقبل تغريه أو دفن معه مال من حلي أو غريه كما 
 بشرط أن يكون النبش ألجل الدفن أو الختاذ حمل القرب مسجدا

 (2)وال ينبش ألجل الزرع والبناء." 
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"وال ميشي عن ميينها ويسارها )ولو مشى أمامها جاز( وفيه فضيلة أيضا )و( لكن )إن تباعد عنها أو تقدم الكل( 
 أو ركب أمامها

 

 )كره( كما كره فيها رفع صوت بذكر أو قراءة فتح

 

 )وحفر قربه(

ها، للفارق، أبهنم لو تركوا املشي مع اجلنازة لزم عدم انتظام -حيث يرتك حضورها لبدعة فيها  -وال يرد الوليمة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
أن املراد ابتباعها املشي معها مطلقا ال خصوص  وال كذلك الوليمة لوجود من أيكل الطعام ط عن أيب السعود: والظاهر

املشي خلفها، بل يرتك املشي خلفها إذا كانت انئحة، ملا مر عن االختيار، وحيصل التوفيق )قوله: وال ميشي عن ميينها 
تباعها )قوله اويسارها( كذا يف الفتح والبحر. ويف القهستاين: ال أبس به، فأفاد أنه خالف األوىل ألن فيه ترك املندوب وهو 

جاز( أي بال كراهة حلية )قوله وفيه فضيلة أيضا( أخذا من قوهلم إن املشي خلفها أفضل عندان )قوله: إن تباعد عنها( أي 
حبيث يعد ماشيا وحده )قوله: أو تقدم الكل( أي وتركوها خلفهم ليس معها أحد )قوله أو ركب أمامها( ألنه يضر مبن 

 ركوب خلفها فال أبس به، واملشي أفضل كما يف البحرخلفه إباثرة الغبار، أما ال

 

)قوله كره( الظاهر أهنا تنزيهية رملي. أقول: لكن إن حتقق الضرر ابلركوب أمامها فهي حترميية أتمل )قوله: كما كره إخل( قيل 
. وفيه عن الظهريية: فإن تحترميا، وقيل تنزيها كما يف البحر عن الغاية. وفيه عنها: وينبغي ملن تبع اجلنازة أن يطيل الصم

[ أي اجلاهرين ابلدعاء. وعن إبراهيم 55يذكره يف نفسه }إنه ال حيب املعتدين{ ]األعراف:  -تعاىل  -أراد أن يذكر هللا 
أنه كان يكره أن يقول الرجل وهو ميشي معها استغفروا له غفر هللا لكم. اهـ. قلت: وإذا كان هذا يف الدعاء والذكر فما 

 اء احلادث يف هذا الزمان.ظنك ابلغن

 

 ]مطلب يف دفن امليت[

)قوله وحفر قربه إخل( شروع يف مسائل الدفن. وهو فرض كفاية إن أمكن إمجاعا حلية. واحرتز ابإلمكان عما إذا مل ميكن  
ره ألئمتنا أ كما لو مات يف سفينة كما أييت. ومفاده أنه ال جيز  دفنه على وجه األرض ببناء عليه كما ذكره الشافعية، ومل

صرحيا، وأشار إبفراد الضمري إىل ما تقدم من أنه ال يدفن اثنان يف قرب إال لضرورة، وهذا يف االبتداء، وكذا بعده. قال يف 
الفتح، وال حيفر قرب لدفن آخر إال إن بلي األول فلم يبق له عظم إال أن ال يوجد فتضم عظام األول وجيعل بينهما حاجز 

فن يف الفساقي اهـ وهي كبيت معقود ابلبناء يسع مجاعة قياما ملخالفتها السنة إمداد. والكراهة فيها من تراب. ويكره الد
من وجوه: عدم اللحد، ودفن اجلماعة يف قرب واحد بال ضرورة، واختالط الرجال ابلنساء بال حاجز، وجتصيصها، والبناء 

اليت مل تبل أرابذها،  بورنبش الق؛ وما يفعله جهلة احلفارين من عليها حبر. قال يف احللية: وخصوصا إن كان فيها ميت مل يبل
وإدخال أجانب عليهم فهو من املنكر الظاهر، وليس من الضرورة املبيحة جلمع ميتني فأكثر ابتداء يف قرب واحد قصد دفن 
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ال عن كون ذلك وحنوه ها فضالرجل مع قريبه أو ضيق احملل يف تلك املقربة مع وجود غريها، وإن كانت مما يتربك ابلدفن في
مبيحا للنبش، وإدخال البعض على البعض قبل البلى مع ما فيه من هتك حرمة امليت األول، وتفريق أجزائه، فاحلذر من 
ذلك اهـ: وقال الزيلعي: ولو بلي امليت وصار ترااب جاز دفن غريه يف قربه وزرعه والبناء عليه اهـ. قال يف اإلمداد: وخيالفه 

 تتارخانية إذا صار امليت ترااب يف القرب يكره دفن غريه يف قربه ألن احلرمة ابقية، وإن مجعوا عظامه يف انحية مث دفنما يف ال
 (1)غريه فيه تربكا ابجلريان الصاحلني، ويوجد موضع فارغ يكره ذلك. اهـ.." 

وكله من كل  ة بعد أخرى"ككفن السنة أو قدر ما كان يلبسه يف حياته ولو هلك كفنه فلو قبل تفسخه كفن مر 
ماله )مث( تقدم )ديونه اليت هلا مطالب من جهة العباد( ويقدم دين الصحة على دين املرض إن جهل سببه وإال فسيان كما 

 بسطه السيد، )وأما دين هللا تعاىل فإن أوصى به وجب تنفيذه من ثلث الباقي وإال ال مث( تقدم )وصيته(

صرفه فيما ال ينبغي صرح به الكرماين يف شرح البخاري يعقوب، وعليه فاملناسب التعبري ابإلسراف بدل التبذير Qـــــــــــــــــــــــــــــ
لكنه راعى املشهور )قوله ككفن السنة( أي  -[67}والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا{ ]الفرقان:  -موافقا لقوله تعاىل 

يف حياته أي من حيث القيمة، وأو مبعىن الواو قال يف سكب األهنر: مث من حيث العدد وقوله أو قدر ما كان يلبسه 
اإلسراف نوعان من حيث العدد أبن يزاد يف الرجل على ثالثة أثواب، ويف املرأة على مخسة ومن حيث القيمة أبن يكفن 

دا وقيمة اهـ وهذا إذا مل دفيما قيمته تسعون، وقيمة ما يلبسه يف حياته ستون مثال والتقتري أيضا نوعان عكس اإلسراف ع
يوص بذلك، فلو أوصى تعترب الزايدة على كفن املثل من الثلث، وكذا لو تربع الورثة به أو أجنيب، فال أبس ابلزايدة من 
حيث القيمة ال العدد، وهل للغرماء املنع من كفن املثل قوالن والصحيح نعم در منتقى: أي فيكفن بكفن الكفاية وهو 

 الثة للمرأة ابن كمال.ثوابن للرجل وث

)قوله أو قدر ما كان يلبسه يف حياته( أي من أوسط ثيابه، أو من الذي كان يتزين به يف األعياد واجلمع والزايرات على ما 
فن يف ثالثة أثواب امليت وأخذ كفنه يك نبش قرباختلفوا فيه زيلعي )قوله ولو هلك كفنه إخل( قال يف سكب األهنر: وإذا 

و رابعا ما دام طراي وال يعاد غسله وال الصالة عليه، وإن تفسخ يلف يف ثوب واحد كل ذلك من أصل ماله ولو اثلثا أ
عندان، وإن كان عليه دين إال أن يكون الغرماء قد قبضوا الرتكة، فال يسرتد منهم وإن كان قد قسم ماله، فعل كل وارث 

عار ذهم وال جترب الورثة على قبول كفن متربع، ألن فيه حلوق البقدر نصيبه دون الغرماء، وأصحاب الوصااي ألهنم أجانب، 
إال إذا كان الورثة صغارا، فحينئذ لو رأى اإلمام مصلحة يقبل إال أن خيتاروا القيام أبنفسهم فحينئذ هم أوىل به اهـ أي إال 

 حة ط.و ابإلقرار يف حال الصأن خيتار الكبار منهم أتمل )قوله ويقدم دين الصحة( هو ما كان اثبتا ابلبينة مطلقا أ

وقد يرجح بعضه كدين األجنيب على مكاتب مات عن وفاء يقدم على دين املوىل وكالدين الثابت على نصراين بشهادة 
املسلمني، فإنه مقدم على الثابت بشهادة أهل الذمة عليه والدين الثابت بدعوى املسلم عليه يقدم على الدين الثابت عليه 

كان شهودمها كافرين، أو شهود الكافر فقط أما إذا كان شهودمها مسلمني أو شهود الكافر فقط، فهما بدعوى كافر إذا  
سواء كما يف حاشية البحر للرملي من كتاب الشهادات فافهم )قوله على دين املرض( هو ما كان اثبتا إبقراره يف مرضه أو 
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 تل قصاصا أو لريجم ط عن عجم زاده )قوله إن جهل سببه(فيما هو يف حكم املرض كإقرار من خرج للمبارزة أو أخرج للق
أما إذا علم أبن أقر يف مرضه بدين علم ثبوته بطريق املعاينة، كما جيب بدال عن مال ملكه أو استهلكه كان ذلك ابحلقيقة 

إخل( حمرتز قوله من  اىلمن دين الصحة إذ قد علم وجوبه بغري إقراره، فلذلك ساواه يف احلكم اهـ سيد )قوله وأما دين هللا تع
جهة العباد وذلك كالزكاة والكفارات وحنوها قال الزيلعي فإهنا تسقط ابملوت فال يلزم الورثة أداؤها إال إذا أوصى ذها؛ أو 
تربعوا ذها هم من عندهم، ألن الركن يف العبادات نية املكلف وفعله، وقد فات مبوته فال يتصور بقاء الواجب اهـ ومتامه فيه، 

ول: وظاهر التعليل أن الورثة لو تربعوا ذها ال يسقط الواجب عنه لعدم النية منه وألن فعلهم ال يقوم مقام فعله بدون إذنه أق
أتمل )قوله من ثلث الباقي( أي الفاضل عن احلقوق املتقدمة، وعن دين العباد فإنه يقدم لو اجتمع مع دين هللا تعاىل، ألنه 

 كما يف الدر املنتقى.  تعاىل هو الغين وحنن الفقراء

 (1))قوله مث تقدمت وصيته( أي." 
 "فصل

 سئل الشيخ عبد هللا بن الشيخ حممد: عن الصالة يف مسجد فيه قرب؟

ل القرب، ، ويبعد عن املسجد؛ فإن كان املسجد مل ينب إال ألجفينبش القربفأجاب: إن كان مبنيا قبل أن جيعل فيه قرب، 
ور؛ ألنه ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه لعن الذين يتخذون املساجد على القبفاملسجد يهدم، وال يصلى فيه، 

وال تصح الصالة فيه، وال جتوز الصالة عند القبور، وال عليها، ألنه عليه السالم هنى عن الصالة يف املقربة. وأجاب أيضا: 
 املسجد الذي بين على القبور، جيب هدمه، وال جتوز الصالة فيه.

 أما القرب الذي وضع يف املسجد بعد بنائه، فينقل من املسجد.و 

وأجاب الشيخ حممد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن، والشيخ سليمان بن سحمان: مسجد الطائف، الذي يف 
رج القرب شقه الشمايل قرب ابن عباس، رضي هللا عنهما، الصالة يف املسجد، إذا جعل بني القرب وبني املسجد جدار يرفع، خي

عن مسمى املسجد، فال تكره الصالة فيه؛ وأما القرب، إذا هدمت القبة اليت عليه، فيرتك على حاله، وال ينبش، ولكن يزال 
 (2)ما عليه من بناء وغريه، ويسوى حىت يصري كأحد قبور املسلمني.." 

م على قرب عثمان ى هللا عليه وسلم " عل"عن الكتابة على القرب، وأما جعل العالمة على القرب فال أبس به، والنيب صل
 .1بن مظعون حبجر، جعله علما عند رأسه " 

 املسلم[ ]نبش قرب

 سئل ابنا الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ومحد بن انصر: عن قرب رجل صاحل اختذ وثنا، هل يوجب ذلك نبشه؟

املسلم لغرض غري صحيح ال جيوز، فإن كان لغرض صحيح جاز؛ والغرض مثل: أن يدفن ومل يوجه إىل  نبش قربفأجابوا: 
القبلة، أو مل يغسل، أو مل يكفن، فهذا جيوز نبشه لذلك، ملا روي عن معاذ: " أنه نبش امرأته فكفنها "، وطلحة بن عبيد 
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 من قربها، روي ذلك عن أمحد. ومن األغراض املبيحة هللا " نبشته ابنته ملا خافت عليه من النداوة "، وحولت عائشة
 للنبش: إذا وقع يف القرب مال، نبش وأخرج املال، هذا إذا كان صاحب القرب مسلما.

يه ، بل الدليل مع من مل مينع ذلك، فإن النيب صلى هللا علنبش قربهوأما الكافر فال حرمة له، وال دليل مع من منع من 
ركني، وجعل مسجده موضعها. وإن كان املنبوش قربه كأحد هؤالء الشياطني الطواغيت، الذين وسلم نبش قبور بعض املش

بش ننصبوا العدوان لرب العاملني، ودعوا إىل عبادة أنفسهم كأيب عائشة وأمثاله من جند إبليس، امتنع اإلنكار على من 
 وإن مل يؤمر بنبشه؛ فإن الذين نبشوه من عوام قربه

__________ 

 (1)( .." 1561ماجة: ما جاء يف اجلنائز )ابن  1
"القرب كان معه فاستعان برجل من أصحابه قال فنبشنا القرب ووجدت ذلك املتاع فقال للرجل تنح حىت انظر على 
أى حال أخىت فرفع بعض ما على اللحد فإذا القرب مشتعل انرا فرده وسوى القرب فرجع إىل أمه فقال ما كان حال أخىت 

أل عنها وقد هلكت فقال لتخربيىن قالت كانت تؤخر الصالة وال تصلى فيما أظن بوضوء وأتتى أبواب فقالت ما تس
 اجلريان فتلقم أذهنا أبواذهم وخترج حديثهم

وذكر عن حصني األسدى قال مسعت مرثد بن حوشب قال كنت جالسا عند يوسف ابن عمر وإىل جنبه رجل كأن شقة 
حدث مرثدا مبا رأيت فقال كنت شااب قد أتيت هذه الفواحش فلما وقع الطاعون وجهه صفحة من حديد فقال له يوسف 

قلت أخرج إىل ثغر من هذه الثغور مث رأيت ان احفر القبور فاذا ىب ليلة بني املغرب والعشاء قد حفرت وأان متكىء على 
بعريين حىت سقط من املغرب مثل التراب قرب آخر إذ جىء جبنازة رجل حىت دفن يف ذلك وسووا عليه فأقبل طائران أبيضان 

أحدمها عند رأسه واآلخر عند رجليه مث ااثراه مث تدىل أحدمها يف القرب واآلخر على شفريه فجئت حىت جلست على شفري 
القرب وكنت رجال ال ميأل جويف شيء قال فسمعته يقول ألست الزائر اصهارك يف ثوبني ممصرين تسحبهما كربا متشى اخليالء 

أضعف من ذلك قال فضربه ضربة امتأل القرب حىت فاض ماء ودهنا مث عاد فأعاد إليه القول حىت ضربه ثالث  فقال أان
ضرابت كل ذلك يقول ذلك ويذكر أن القرب يفيض ماء ودهنا قال مث رفع رأسه فنظر إىل فقال انظر أين هو جالس بلسه 

 لى حالهل مث أخذت انظر إىل القرب فإذا هو عهللا قال مث ضرب جانب وجهى فسقطت فمكثت لبلىت حىت أصبحت قا

فهذا املاء والدهن يف رأى العني هلذا الرائى هو انر أتجج للميت كما أخرب النيب عن الدجال أنه أيتى معه مباء وانر فالنار 
 ماء ابرد واملاء انر أتجج

منه  ال نعم إن صحت نيته وعلم هللاوذكر ابن أىب الدنيا ان رجال سأل أاب اسحاق الفزارى عن النباش هل له توبة فق
ب وكنت أجد قوما وجوههم لغري القبلة فلم يكن عند الفزارى يف ذلك شيء فكت أنبش القبورالصدق فقال له الرجل كنت 

إليه األوزاعى خيربه بذلك فكتب إليه األوزاعى تقبل توبته إذا صحت نيته وعلم هللا الصدق من قلبه وأما قوله انه كان جيد 
 وجوههم لغري القبلة فأولئك قوم ماتوا على غري السنة قوما
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وقال ابن أىب الدنيا حدثىن عبد املؤمن بن عبد هللا بن عيسى القيسى أنه قيل لنباش قد اتب ما أعجب ما رأيت قال نبشت 
 (1)رجال فإذا هو مسمر ابملسامري يف سائر جسده ومسمار كبري يف رأسه وآخر يف رجليه." 

 بعد دفن امليت لدفن اثن فال جيوز إال اذا بلي األول وصار ترااب نبش القربا حمرمية أما "وأن كان بينهم

 وال جيلس على القرب

 وال يستند ليه

 واليوطأ

 أي يكره ذلك واملراد من القرب ما حاذي امليت وال يكره املشي بني القبور

 ويقرب زائره

 منه

 كقربه منه

 يف زايرته

 حيا

 والعربة ابملهانة للتجرب

 والتعزية

 وهي األمر ابلصرب واحلمل عليه والتحذير من اجلزع والدعاء للميت

 سنة قبل دفنه وبعده ثالثة أايم

 حلاضر من املوت ومن القدوم لغائب فتكره التعزية بعدها

 ويعزى املسلم ابملسلم أعظم هللا أجرك وأحسن عزاءك وغفر مليتك

 ويعزى املسلم

 ابلكافر

 القريب

 وصربكأعظم هللا أجرك 

 وأخلف عليك

 ويعزوى

 الكافر ابملسلم غفر هللا مليتك وأحسن عزاءك

 وتعزية احلرىب واملرتد مكروهة إال ان رجى إسالمه فهي مستحبة

 وجيوز البكاء عليه
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 أى امليت

 قبل املوت وبعده

لبكاء واال فال غلبه اولو بعد الدفن ولكنه خالف األوىل وان كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيحرم ولكن هذا إذا مل ي
 يدخل حتت النهى

 وحيرم الندب بتعديد مشائله

 أى خصاله احلسنة وهو بصيغ خمصوصة فتعديد احملاسن مع التأسف ابلصيغ املخصوصة حرام ولو مع عدم البكاء

 وحيرم

 النوح

 وهنو رفع الصوت ابلندب

 وحيرم أيضا

 اجلزع بضرب صدره وحنوه

 اء ومن ذلك تغيري الزى ولبس غري ما جرت به العادةكشق جيب ورفع صوت ابفراط يف البك

 قلت هذه مسائل منثورة

 أى متفرقة ليست من ابب واحد زادها على احملرر

 يبادر

 نداب

 بقضاء دين امليت

 قبل االشتغال بتجهيزه

 وتنفيذ

 وصيته

 وجيب ذلك عند طلب املوصى له املعني

 ويكره متىن املوت لضر نزل به

 ياهيف بدنه أو ضيق يف دن

 ال لفتنة دين

 فال يكره بل يستحب

 ويسن التداوى

 للمريض فان ترك التداوي توكال وقوي يقينه فهو أفضل

 ويكره اكراهه

 أى املريض
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 عليه

 أى التداوى وكذا كراهه على الطعام

 وجيوز ألهل امليت وحنوهم

 كأصدقائه

 تقبيل وجهه

 إذا كان صاحلا

 وال أبس ابالعالم مبوته للصالة وغريها

 كالدعاء والرتحم

 خبالف نعى اجلاهلية

 وهو النداء بذكر مفاخر امليت ومآثره فانه مكروه

 وال ينظر الغاسل من بدنه

 أى امليت

 إال قدر احلاجة من غري العورة

 (1)فان نظر زائدا." 
 (2)ودفن غريه فيه، وإن شك يف."  نبش قربه")فصل( واذا تيقن أن امليت قد بلي وصار رميما جاز 

رق املتاع يف احلمام فإن احلفظ فيه غري ممكن ألن الناس يضع بعضهم ثيابه عند ثياب بعض ويشتبه على "ويفا
 احلمامي صاحب الثياب فال ميكنه منع أخذها لعدم علمه مبالكها

قال به وأخذ الكفن قطع( روي عن ابن الزبري أنه قطع نباشا، و  نبش قربا)مسألة( )وحرز الكفن يف القرب على امليت فلو 
احلسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والشعيب والنخعي ومحاد ومالك والشافعي واسحاق وأبو ثور وابن املنذر وقال أبو حنيفة 
والثوري ال قطع عليه ألن القرب ليس حبرز ألن احلرز ما يوضع فيه املتاع للحفظ والكفن ال يوضع يف القرب لذلك وألنه ليس 

ريه، وألن الكفن المالك له وألنه ال خيلو إما أن يكون ملكا للميت أو لوارثه وليس ملكا حبرز لغريه فال يكون حرزا لغ
لواحد منهما ألن امليت ال ميلك شيئا ومل يبق أهال للملك والوارث إمنا ميلك ما فضل عن حاجة امليت وألنه ال جيب القطع 

ائشة )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما( وهذا سارق وألن عاال مبطالبة املالك أو انئبه ومل يوجد ذلك ولنا قول هللا تعاىل 
رضي هللا عنها قالت: سارق امواتنا كسارق احيائنا وما ذكروه ال يصح فإن الكفن حيتاج اىل تركه يف القرب دون غريه ويكتفى 
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نصرف عنه؟ وقوهلم انه ال مالك يبه يف حرزه أال ترى أنه ال يرتك امليت يف غري القرب من غري أن حيفظ كفنه ويرتك يف القرب و 
 (1)له ممنوع بل هو مملوك للميت ألنه كان مالكا." 

")إال( أن يوليه حكما )مع اخلطبة( للجمعة )مث أقرب العصبة( فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه )و( 
يقدم )ولو( كان األفضل )ويل امرأة( ف إن تعدد العاصب جلنازة أو أكثر قدم )أفضل ويل( بزايدة فقه أو حديث أو غريمها

على ويل الرجل املفضول اعتبارا بفضل ويل املرأة امليتة )وصلى النساء( على اجلنازة عند عدم الرجال )دفعة( أفذاذا وال ينظر 
احدة و لسبق بعضهن بعضا ابلتكبري أو السالم فإذا فرغن كره ملن فاتته منهن أن تصلي )وصحح ترتبهن( أي القول برتتبهن 

 بعد أخرى وضعف أبنه تكرار للصالة وهو مكروه.

 

)والقرب( لغري السقط )حبس ال ميشى عليه( أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه وإال جاز ولو بنعل وكذا اجللوس 
عليه )وال ينبش( أي حيرم )مادام( امليت أي مدة ظن دوام شيء من عظامه غري عجب الذنب )به( أي فيه وإال جاز 

ملشي والنبش للدفن فيه ال بناؤه دارا وال حرثه للزراعة واستثىن من منع النبش مسائل فقال )إال أن يشح رب كفن غصبه( ا
ابلبناء للمجهول غصبه امليت أو غريه فينبش إن أىب من أخذ القيمة ومل يتغري امليت )أو يشح رب قرب( حفر )مبلكه( بغري 

أو له وشح الوارث وكان له ابل إن مل يتغري امليت وإال أجرب غري الوارث على أخذ إذنه )أو نسي معه مال( لغريه ولو قل 
القيمة أو املثل وال شيء للوارث )وإن كان( القرب احملفور )مبا( أي مبكان )ميلك فيه الدفن( كأرض حمبسة له أو مباحة فدفن 

 فيه ميت بغري إذن حافره )بقي( امليت فيه

خريه أيضا وإال قدم الوصي ألن من بعده إذا كان ال يرجى خريه والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر يف Qـــــــــــــــــــــــــــــ
الدعاء له، واإلمام عمود الصالة وصالة املأمومني مرتبطة به )قوله إال مع اخلطبة( أي مع مباشرهتا على الظاهر إال أن املراد 

ج وأما احلكم والتقرير يف اخلطبة والصالة )قوله مث أقرب العصبة( أي وال مدخل للزو مع توليتها للغري كالقاضي املوىل على 
السيد فله مدخل ابلعتق )قوله وإن تعدد العاصب جلنازة( أي واحلال أهنم تساووا يف القرب )قوله أو أكثر( أي أو تعدد 

 يقدم األفضل من هؤالء األولياء )قوله أوالعاصب ألكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان لكل جنازة ويل ف
غريمها( أي من املرجحات املتقدمة يف ابب اإلمامة )قوله ولو ويل امرأة( كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ويل 

بهن( توكان ويل املرأة أفضل من ويل الرجل فيقدم ويل املرأة األفضل إذا صلى عليهما معا صالة واحدة )قوله أي القول برت 
 أي جبواز ترتبهن

واحلاصل أن القول األول يقول إهنن يصلني دفعة ويكره ترتبهن والقول الثاين يقول جبواز كل من األمرين صالهتن دفعة 
 وترتبهن

 

وله )قوله والقرب حبس( أي على الدفن فإن نقل منه امليت أو بلي مل يتصرف فيه بغري الدفن كالزرع وبنائه بيتا لالنتفاع به )ق
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حيث كان مسنما والطريق دونه( أي وظن دوام شيء من عظامه فيه كما قال املصنف فكراهة املشي مقيدة بقيود ثالثة 
)قوله وإال جاز( أي وإال أبن كان مسطحا أو كان مسنما وكان يف الطريق أو ظن فناؤه وعدم بقاء شيء منه يف القرب جاز 

را ه ولو بنعل( ظاهره ولو كانت متنجسة ولو كثر املرور ولو كان املار كافاملشي عليه وأوىل لو كان مسطحا يف الطريق )قول
والظاهر جواز املشي ابلدواب قياسا على النعل املتنجسة قاله شيخنا )قوله وكذا اجللوس عليه( أي جيوز مطلقا كما هو 

ظن بقاء مسنما والطريق دونه و  ظاهر ح ألنه أخف من املشي خالفا ملا يف عبق من أن اجللوس كاملشي يكره إن كان القرب
شيء من امليت فيه فإن انتفى قيد من القيود الثالثة جاز فإن هذا مل يقله أحد كذا قرر شيخنا وأما ما ورد من حرمة اجللوس 
على القرب فهو حممول على اجللوس لقضاء احلاجة )قوله ما دام به( هذا قيد للنفيني فقط أي نفي املشي ونفي النبش ال 

أيضا حبس إذ هو حبس وإن مل يبق فيه شيء إال عجب الذنب وأشار لذلك الشارح بقوله ال بناؤه دارا إخل وال جيوز  لقوله
أخذ حجارة املقابر الفانية لبناء قنطرة أو مسجد أو دار ابألوىل و )قوله وال حرثه للزراعة( لكن لو حرثت جعل كراؤها يف 

ثالثة وتقدمت رابعة وهي نبشه ألجل نقله فيجوز ابلشروط املتقدمة وخامسة  مؤنة دفن الفقراء اهـ خش )قوله مسائل( أي
وهي نبشه لدفن غريه عند الضرورة )قوله إن أىب( أي ربه من أخذ القيمة )قوله أو يشح رب قرب حفر مبلكه( حاصله أنه 

ه ال، وقال اللخمي له إخراج إذا دفن يف ملك غريه بدون إذنه فقال ابن رشد للمالك إخراجه مطلقا سواء طال الزمن أم
إن كان ابلفور وأما مع الطول فليس له إخراجه وجرب على أخذ القيمة، وقال الشيخ ابن أيب زيد إن كان ابلقرب فله إخراجه 
وإن طال فله االنتفاع بظاهر األرض وال خيرجه انظر بن )قوله أو نسي معه مال( أي كثوب غطي به يف القرب أو خامت أو 

يف املواق إن لرب املال أن خيرجه مبجرد دعواه من غري توقف على بينة أو تصديق خبالف الكفن املغصوب وانظر داننري، و 
الفرق بينهما اهـ وقد يقال الفرق أن التكفني حوز لوضع اليد فال بد يف نقله عن احلائز من بينة أو تصديق خبالف مصاحبة 

فن( أي مكان ميلك فيه امليت الدفن خاصة و )قوله كأرض حمبسة له( أي املال له فال يعد حوزا )قوله مبا ميلك فيه الد
رج امليت على اخلالف السابق وخي فينبش القربللدفن وقرر شيخنا أن القبور اليت بقرافة مصر كاململوكة للكلفة فيها وحينئذ 

 (1)فيه )قوله فدفن فيه( أي يف ذلك القرب احملفور يف األرض." 
")وإن بشك( يف كونه دفن جاهلي أو مسلم أبن ال يكون عليه عالمة أو انطمست )أو( وإن )قل( كل من الندرة 
والركاز عن نصاب )أو عرضا( كنحاس ومسك ورخام وهو خاص ابلركاز )أو وجده( أي ما ذكر من الندرة والركاز )عبد 

صه( أي ه )أو( كبري )عمل( بنفسه أو عبيده )يف ختليأو كافر( أو صيب أو مدين )إال لكبري نفقة( حيث مل يعمل بنفس
إخراجه من األرض ويف نسخة حتصيله وهو أظهر )فقط( راجع للتخليص احرتازا عن نفقة السفر فإهنا ال خترجه عن الركاز 

ملعتمد )وكره افيخمس والراجح أهنا خترجه أيضا فيزكى )فالزكاة( ربع العشر دون اخلمس واالستثناء راجع للركاز والندرة على 
حفر قربه( أي اجلاهلي إلخالله ابملروءة وخوف مصادفة صاحل )والطلب( للدنيا )فيه( كالعلة ملا قبله وخيمس ما وجد فيه 

 )وابقيه( أي الركاز الذي فيه اخلمس أو الزكاة )ملالك األرض( إبحياء ال بشراء فللبائع على األصوب

ملدونة واملوطإ وأهل املذهب فلم يقتصر املصنف على الغالب بل غري املدفون ليس بركاز، وإن كان فيه فسره يف اQـــــــــــــــــــــــــــــ
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اخلمس قياسا عليه، نعم يعرتض على التعريف املذكور أبنه ال يشمل ما وجد يف األرض من ذهب أو فضة خملصا من غري 
ف ال لركاز عند ابن القاسم كما يف أيب احلسن والتعريدفن بل من أصل خلقته وهو املسمى ابلندرة فإنه من مجلة أفراد ا

يشمله )قوله وإن بشك( أي وإن كان ملتبسا بشك ألن الغالب يف الدفن أن يكون دفن جاهلي )قوله أبن ال يكون عليه 
وإن  وعالمة( أي أصال وقوله أو انطمست أي أو كان عليه عالمة وانطمست أو كان عليه العالمتان كما قاله سند )قوله أ

قل كل من الندرة والركاز( هذا مبالغة يف ختميسهما وما ذكره املصنف من ختميسهما وإن قال هو املشهور ومقابله ما قاله 
ابن سحنون من أن اليسري ال خيمس )قوله أو عرضا( أي أو كان الركاز عرضا كنحاس وحديد وجوهر ورخام وصخور وهي 

نية وإال فحكمها حكم جدرها فإن كانت األرض عنوة كانت تلك الصخور املبنية احلجارة الكبار كاجملاديل ما مل تكن مب
حبسا على املسلمني تبعا لألرض وإن كانت األرض مملوكة ألحد فتلك األحجار ملالك األرض وما ذكره من أن الركاز 

اجع خاص إخل( الضمري ر  خيمس إذا كان عرضا هو املشهور خالفا ملا روي عن مالك من أنه ال مخس يف العرض )قوله وهو
للعرض أي أن العرض خاص ابلركاز وال يتعداه للندرة إذ ال تكون عرضا كما تقدم يف تعريفها خالف الركاز فإنه يكون 
عينا ويكون عرضا )قوله أي إخراجه من األرض( أي ابحلفر عليه )قوله وهو أظهر( أي من قوله ختليصه ألن املتبادر ختليصه 

هلا يف الركاز لعدم احتياجه هلا )قوله فالزكاة( أي فالواجب القدر املخرج يف الزكاة وهو ربع العشر من  ابلتصفية وال معىن
غري اشرتاط بلوغ النصاب وال غريه من شروط الزكاة كما قاله ابن عاشر وما ذكره من وجوب الزكاة إذا توقف ختليصه على  

املدونة على وجوب اخلمس مطلقا ولو توقف إخراجه من األرض كبري نفقة أو عمل هو أتويل اللخمي وأتويل ابن يونس 
على كبري نفقة أو عمل انظر بن )قوله على املعتمد( أي كما قال طفى وأيد ذلك ابلنقول خالفا ملا قاله بعض الشراح من 

ركاز فيه اخلمس إال والأن االستثناء راجع للركاز فقط فعليه يكون يف الندرة اخلمس مطلقا كما أن املعدن فيه الزكاة مطلقا 
يف هاتني احلالتني ومها ما إذا توقف إخراجه من األرض على كبري نفقة أو عمل وأما فيهما فالواجب إخراج ربع العشر 

وفيه  اجلاهلي وأخذ ما فيه من مال وعرض نبش قرب)قوله وكره حفر قربه( هذا هو املشهور خالفا ألشهب القائل جبواز 
ي( أي ألجل أخذ ما فيه من الدنيا )قوله وخوف مصادفة صاحل( أي قرب شخص صاحل من نيب اخلمس )قوله أي اجلاهل

أو ويل، واعلم أن مثل قرب اجلاهلي يف كراهة احلفر ألجل أخذ ما فيه من املال قرب من ال يعرف هل هو من املسلمني أو 
عرف  حرام وحكم ما وجد فيها حكم اللقطة فإنالكفار وكذا قبور أهل الذمة أي الكفار حتقيقا وأما نبش قبور املسلمني ف

أن أراببه موجودون عرف وإال وضع يف بيت املال بدون تعريف ومثل ما وجد يف قبور املسلمني من كونه لقطة ما وجد يف 
 بقبور أهل الذمة أو يف قرب من شك يف كونه ذميا أو مسلما اهـ عدوي )قوله كالعلة إخل( فاملعىن كره حفر قربه ألجل طل

الدنيا فيه وحيتمل أن املعىن والطلب فيه بال حفر كفعل خبور أو عزمية أو حيمل األول على حفر لشيء يعلم وجوده والثاين 
على حفر لطلب ما مل يعلم وجوده وعلم من ذلك الكراهة يف كل ابنفراده )قوله وابقيه( أي وهو األربعة أمخاس إذا كان 

 لعشر إذا كان الواجب فيه الزكاة )قوله ال بشراء فللبائع على األصوب( قال ذهرامالواجب فيه اخلمس والباقي بعد ربع ا
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)فرع( لو اشرتى رجل أرضا من أهل العنوة أو الصلح فوجد فيها ركازا هل يكون له أوهلم فحكى اللخمي عن مالك أنه 
 (1)يكون للبائع دون املشرتي وحكى عن ابن قاسم أنه يكون." 

املدونة إذا أراه الذراع، مث شبه يف اجلواز قوله )كويبة وحفنة( أي مع حفنة معينة ليسارة  "أي عظم ذراعه قال يف
الغرر فيها إذا أراه إايها ويف شرط رؤيتها قوالن )ويف الويبات واحلفنات قوالن( حملهما إذا كانت احلفنات بعدد الويبات أو 

 أقل فإن زادت على عدد الويبات فاملنع

 

 ]درس[

 خلامس )أن تبني صفاته( أي السلم مبعىن املسلم فيه )اليت ختتلف ذها القيمة يف السلم عادة( ببلد السلم ومكانه)و( الشرط ا
فإن القيمة ختتلف ابختالف الصفات كما يف الرببري والرومي والبخت والعراب والكرب والصغر نعم لو قال اليت ختتلف ذها 

بربري )واجلودة والرداءة و( التوسط )بينهما( وقوله )واللون( األظهر أنه الرغبات كان أوضح )كالنوع( أي الصنف كرومي و 
ابجلر عطف على النوع وأدخلت الكاف الطول والعرض والغلظ والرقة والكرب والصغر وليس بالزم بيان اجلميع يف كل جمرور 

وان إمنا هو يف بعضه   بيان اللون يف احليبفي مما سيذكره املصنف وإمنا املراد فيما حيتاج لبيان اللون وما أدخلته الكاف مثال
إن كاآلدمي واخليل ال يف الطري وحنوه كما أشار له بقوله اليت ختتلف ذها القيمة وقوله يف احليوان إخل متعلق بتبيني صفاته ف

ان اللون ياختص نوع بشيء عطفه عليه ابلواو كقوله ومرعاه فإنه خاص ابلعسل )يف احليوان والثوب والعسل و( يزيد على ب
 وما قبله )مرعاه( أي مرعى العسل أي مرعى حنله على قرط أو غريه )و( كذا يبني ما ذكر )يف التمر واحلوت( ويزيد

فالقول قول املسلم إليه إن أشبه فإن انفرد املسلم ابلشبه كان القول قوله فإن مل يشبه واحد منهما محال على ذراع Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 إن دفن ليقاس ذراعه ولو دفن بقرب. ينبش قربهال وسط و 

}تنبيه{ قوله وجاز بذراع رجل حمل اجلواز ما مل ينصب السلطان ذراعا وإال فال فيجوز كما يف املواق عن ابن رشد )قوله 
يبة وحفنة و أي عظم ذراعه( أي وليس املراد ذراعه احلديد أو اخلشب الذي يقيس به )قوله كويبة وحفنة( كأسلمك دينارا يف 

حبفنة فالن لشهر كذا فالويبة معلومة واحلفنة غري معلوم قدرها إذ ال يعلم هل هي ثلث قدح أو نصفه واملراد ابحلفنة ملء 
الكفني معا ال ما تقدم يف احلج من أهنا ملء يد واحدة )قوله إذا أراه إايها( األوىل صاحبها واحلاصل أنه ال بد من رؤية 

فنة ففيه اخلالف )قوله ويف الويبات إخل( أراد ذها ما زاد على الواحدة وكذلك احلفنات فإذا أسلم يف صاحبها وأما رؤية احل
ويبات وحفنات معلومات كثالث ويبات وثالث حفنات حبفنة فالن فهل جيوز ذلك وهو قول أيب عمران وظاهر املوازية 

 العقد بتعدد املعقود عليه وعدمه أو مينع كما هو نقل عياض عن األكثر وسحنون قوالن بناء على تعدد

 

)قوله وأن تبني صفاته اليت ختتلف ذها( أي بسببها )قوله كان أوضح( أي ألن املنظور له اختالف األغراض ال القيمة وقد 
يقال إن القيمة تتبع الرغبات وختتلف ابختالف األغراض وحينئذ فالصفات اليت ختتلف ذها القيمة ختتلف ذها األغراض 
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فعبارة املصنف ظاهرة ال اعرتاض عليها )قوله كالنوع( خرب ملبتدأ حمذوف أي وذلك كالنوع وما عطف عليه واجلملة وحينئذ 
مستأنفة استئنافا بيانيا كأنه قيل وما تلك األوصاف اليت ختتلف ذها القيمة فقال وذلك كالنوع )قوله أي الصنف( فال يصح 

ان صنفه )قوله واللون( أي ككونه أمحر أو أبيض أو أسود )قوله األظهر أن يقول أسلمك يف آدمي مثال بل ال بد من بي
أنه ابجلر( أي وجيوز فيه الرفع والنصب أي واللون يزيده على ما تقدم يف احليوان والثوب والعسل أو ويزيد اللون على ما 

بيان الصنف  يس بالزم إخل( أي بلتقدم يف احليوان والثوب والعسل )قوله وأدخلت الكاف( أي الداخلة على اللون )قوله ول
واجلودة أو الرداءة أو التوسط بينهما الزم يف كل مبيع وأما اللون وما أدخلته الكاف من الطول والعرض إخل إمنا حيتاج لبيانه 
 إذا كانت األغراض ختتلف ابختالفه واللون ختتلف األغراض ابختالفه يف الثياب والعسل وبعض احليوان كاآلدمي واخليل،

والطول والعرض ختتلف األغراض ابختالفهما يف الثياب، والغلظ والرقة ختتلف األغراض ابختالفهما يف الثياب والعسل، 
 والصغر والكرب ختتلف األغراض ابختالفهما يف احليوان )قوله وإمنا املراد( أي بقوله وأن يبني كاللون فيما حيتاج لبيان اللون.

بيان ما أدخلته الكاف من الطول والعرض والغلظ والرقة والصغر والكرب )قوله وحنوه( أي  )قوله وما أدخلته الكاف( أي ول
يمة كالبقر واجلاموس والغنم )قوله متعلق بتبيني صفاته( أي وأن تبني يف احليوان والثوب والعسل صفاته اليت ختتلف ذها الق

قوله ذا قر  اللون ابجلر وأما على قراءته ابلنصب أو الرفع فعادة وذلك كالنوع واجلودة والرداءة والتوسط بينهما واللون هذا إ
يف احليوان متعلق مبحذوف أي ويزيد على ما تقدم من النوع وما بعده يف احليوان والثياب والعسل اللون أو واللون يزاد على 

صنف مطلع ورده  العسل واملما تقدم يف احليوان )قوله ومرعاه( اعرتضه ابن غازي أبنه مل ير من ذكر وجوب بيان املرعى يف
ح أبن املازري يف شرح التلقني نص عليه اهـ بن وإمنا وجب بيان املرعى يف العسل الختالفه بذلك طعما ورائحة وحالوة 

 (1))قوله يبني ما ذكر( أي من النوع واجلودة أو الرداءة أو التوسط." 
 يقول ملن قال ألحد: موالان وسيدان فهو كافر. "لقضاء احلاجة، ومنع الناس من الراوتب واألذكار، وأن الشيخ

فأما دعواه أن الشبخ نبش قبور األولياء، فهذا كذب، والذي جرى من الشيخ رمحه هللا وأتباعه هدم البناء الذي على القبور، 
فإن قرب زيد  ،واملسجد اجملعول يف املقربة على القرب الذي يزعمون أنه قرب زيد بن اخلطاب رضي هللا عنه، وذلك كذب ظاهر

رضي هللا عنه ومن معه من الشهداء ال يعرف أين موضعه، بل املعروف أن الشهداء من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم قتلوا يف أايم مسيلمة يف هذا الوادي، وال يعرف أين موضع قبورهم من قبور غريهم، وال يعرف قرب زيد من قرب غريه، 

مع ، وقال للناس: هذا قرب زيد فافتتنوا به، وصاروا أيتون إليه من مجيع البالد ابلزايرة، وجيتوإمنا كذب ذلك بعض الشياطني
عنده مجع كثري، ويسألونه قضاء احلاجاب، وتفريج الكرابت، فألجل ذلك هدم الشيخ ذلك البناء الذي على قربه، وذلك 

د عليها، كما ية القبور يف النهي والتغليظ يف بناء املساجاملسجد الذي على املقربة، اتباعا ملا أمر هللا به ورسوله من تسو 
 يعرف ذلك من له أدىن مسكة من املعرفة والعلم.

 (2). فكل هذا كذب وزور، وتشنيع على الشيخ عند الناس ابلباطل والفجور.." نبش القربوأما كونه 
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يت حقيقة يف امللك ألنه ال ملك للم وهو النباش بلغة أهل املدينة، وألن الشبهة متكنت« ال قطع على املختفي"»
وال للوارث لتقدم حاجة امليت، وقد متكن اخللل يف املقصود وهو االنزجار ألن اجلناية يف نفسها اندرة الوجود وما رواه غري 

 مرفوع أو هو حممول على السياسة، وإن كان القرب يف بيت مقفل فهو على اخلالف يف الصحيح ملا قلنا

 وحممد، وكالمه ظاهر ال حيتاج إىل شرح.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

وقوله )وإن كان القرب يف بيت مقفل( بسكون القاف من أقفل الباب. وقوله )فهو على اخلالف يف الصحيح( بيانه ما قال 
نبش كان   ءيف املبسوط: واختلف املشايخ فيما إذا كان القرب يف بيت مقفل مث قال: واألصح عندي أنه ال جيب القطع سوا

للكفن أو سرق ماال آخر من ذلك البيت ألن بوضع القرب فيه اختل صفة احلرز يف ذلك البيت، فإن لكل أحد من  القرب
الناس أتويال ابلدخول فيه لزايرة القرب. وكذلك اختلفوا فيما إذا سرق من اتبوت يف القافلة وفيه امليت، فمنهم من قال يقطع 

س األئمة: واألصح عندي أنه ال جيب القطع الختالل صفة املالكية واململوكية يف الكفن من ألنه حمرز ابلقافلة. قال مش
 (1)الوجه الذي قررانه.." 

( بن عقبة أبنه جمنون لقتله، وأكره الناس على أن يبايعوا يزيد بن معاوية، على 1"ومروان بن احلكم له عند مسلم )
( فضربت عنقه صربا 2كر له بعضهم البيعة على حكم القرآن فأمر بقتله )أهنم عبيد له، إن شاء ابع، وإن شاء أعتق، وذ 

 رمحه هللا.

-لم صلى هللا عليه وس -( هتكا، وأهنب املدينة ثالاث، واستخف أبصحاب رسول هللا 3وهتك يزيد بن معاوية اإلسالم )
(، وأخذ هللا يزيد، فمات 5نيق )( دورهم، وحوصرت مكة، ورمي البيت حبجارة املنج4، ومدت األيدي إليهم، وانتهبت )

بعد احلرة أبقل من ثالثة أشهر، وأزيد من شهرين، يف نصف ربيع األول سنة أربع وستني، وله نيف وثالثون سنة. انتهى  
 كالم ابن حزم.

( الزبري، وفيه قصة يف 7( يف ابب فيما كان من أمر ابن )6وخرج الطرباين حنوا من هذا، رواه اهليثمي يف " جممع الزوائد " )
(، 8مسلم بن عقبة، وأنه وجد معه ثعبان، وأنه قد التوى على عنقه، قابضا أبرنبة أنفه ميصها، الواي ذنبه برجليه ) نبش قرب

 لك بن عبد الرمحن الذماريرواه اهليثمي من طريق عبد امل

__________ 

( عند ابن حزم: " جمرم بن عقبة املري "، وهو مسلم بن عقبة بن رابح بن ربيعة املري، كان أمريا ليزيد بن معاوية يف 1)
 وقعة احلرة، فأسرف قتال وهنبا، فسماه أهل احلجاز مسرفا، ويف ذلك يقول علي بن عبد هللا بن عباس:

 وم جاءت ... كتائب مسرف وبنو اللكيعةهم منعوا ذماري ي

 .470/ 3، و" اإلصابة " 120/ 4انظر " الكامل يف التاريخ " البن األثري 
 ( يف )د( و )ش(: فقتله.2)

 ( عند ابن حزم: فهتك مسرف أو جمرم اإلسالم ...3)
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 ( يف األصول الثالثة: " وانتهب "، واملثبت من " جوامع السرية ".4)

 ملنجنيق ".( يف )ش(: " اب5)

(6 )7 /249 - 250. 
 ( " ابن " ساقطة من )ش(.7)

 (1)( يف )د( و )ش(: " برجله ".." 8)
"لبيان اجلواز وال يكره أن يتبع املسلم جنازة قريبه الكافر ويكره للنساء اتباع اجلنائز خلرب الصحيحني عن أم عطية 

 « .هنينا عن اتباع اجلنائز ومل يعزم علينا»

 

صلى( أي: مث بعد غسله وتكفينه صلى من حضر عليه إن كان مسلما لألخبار الصحيحة أما الكافر ولو  )مث على املسلم
[ وتقدمي الغسل شرط للصالة،  84ذميا فتحرم الصالة عليه لقوله تعاىل }وال تصل على أحد منهم مات أبدا{ ]التوبة: 

يه لكن ما هنا تعذر إخراجه من ردم، أو حنوه مل يصل علكما نبه عليه يف التيمم أبن وقتها يدخل ابلغسل وهنا بثم حىت لو 
يوهم شرطية تقدمي التكفني أيضا مع أنه سنة لكن يكره تركه كما يف الروضة، فيحمل ما هنا على ما يف التيمم مث قضية ما 

 -قول عنه نيف الروضة صحة الصالة عليه بدون سرت عورته واستشكل أبن ما وجهوا به اشرتاط تقدمي الغسل من أنه امل
وعن أصحابه ومن أن الصالة عليه كصالته نفسه موجود هنا وجياب أبن التكفني أوسع اباب من  -صلى هللا عليه وسلم 

؛ ليغسل خبالف من دفن بال تكفني وإن من صلى بال طهر لعجزه عما ينبش قربهالغسل بدليل أن من دفن بال غسل 
 العورة لعجزه عما يسرتها بهيتطهر به يلزمه اإلعادة خبالف من صلى مكشوف 

 

)إال( الشهيد وهو هنا )من مات( ولو امرأة، أو رقيقا أو صبيا، أو جمنوان )يف وقت قتال حللوا( أي: حلله العلماء )من  
كافر( أي: مات يف وقت قتاله لكافر ولو واحدا )به( أي: بسبب القتال كأن قتله كافر، أو أصابه سالح مسلم خطأ، أو 

حه، أو تردى يف محلته يف وهدة، أو سقط عن فرسه، أو رحمته دابة فمات، أو وجد قتيال عند انكشاف عاد إليه سال
 احلرب، ومل يعلم سبب موته وإن مل يكن عليه أثر دم فال يصلى عليه.

 

ه هللا علي صلى -أن النيب »)وال يغسل حىت الذي أجنب( ، أو حاض أو نفس أي: ال جيوز ذلك خلرب البخاري عن جابر 
بفتح الالزم وخلرب « ومل يصل عليهم»ويف لفظ له « أمر يف قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ومل يغسلوا ومل يصل عليهم -وسلم 
 قال ال تغسلوهم فإن كل -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »أمحد 

ملغفرة وقد ، بل الوجه منعه أي: فيجوز الدعاء له ابآابؤه فيهم إىل آدم اهـ وما ذكره يف الظن تبعا للجواهر فيه نظرSـــــــــــــــــــــــــــــ
رده الشهاب يف شرحه مث قال يف العباب:. )فرع( لو تعارضت بينتان إبسالم ميت وكفره غسل وصلي عليه ويدعى له كما 

 مر أي: إن كان مسلما كما يف شرحه أو شهد واحد وواحد فال خالف للمتويل. اهـ. ويف شرحه كالم يراجع.
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صلى على من حضر( لو كان من حضر فاقد الطهورين ففي صالته عليه خالف مذكور يف ابب التيمم من شرح )قوله: 
املنهاج. )قوله: على ما يف التيمم من توقفها على الغسل دون التكفني( كما دل عليه أن وقتها يدخل ابلغسل. )قوله: 

قوله: موجود ترااب قال الدارمي وابن األستاذ: يصلى عليه بر. ) وجياب أبن التكفني أوسع اباب إخل( . )فرع( لو مل جيد ماء وال
 هنا( أي: يف سرت عورته.

 

)قوله: أو صبيا( يتناول غري املميز ويوافقه أو جمنوان. )قوله: يف وقت قتاله لكافر( ميكن أيضا أن التقدير: قتال صادر من  
دا منا عان احلربيون علينا ببغاتنا فقتل واحد من البغاة واحكافر لنا قال الناشري: ويدخل يف كالمه أي: احلاوي ما لو است

عمدا ألنه مات يف قتال الكفار بسببه، وحيتمل أن ينظر إىل القاتل نفسه قاله األذرعي وأقول: هذا االحتمال يرده قوهلم: 
ه، وقد يفهم علي من أصابه سالح مسلم خطأ أو عاد إليه سالحه أو سقط عن فرسه أو رحمته دابته ال يغسل وال يصلى

من كالمه إخراج صورة مل أرها وهي أنه لو اجنلت احلرب ووىل املشركون منهزمني اهنزاما كليا فتبعناهم الستئصاهلم فكر 
بعضهم على مسلم فقتله فإنه ال يكون؛ ألنه مل ميت يف قتال الكفار وهو بعيد قاله األذرعي قال ابن األستاذ: لو كان 

عاصيا ابخلروج ففيه نظر عندي قال: والظاهر أنه شهيد، أما لو كان فارا حيث ال جيوز الفرار املقتول يف حرب الكفار 
فالظاهر أنه ليس بشهيد فإنه من الكبائر وال يليق أن يكون املعنون شهيدا وقال السبكي الفار ليس بشهيد يف أحكام 

شارح سائل احللبية فلينظر. اهـ. وسيأيت جزم الاآلخرة لكنه شهيد يف أحكام الدنيا وأطال الكالم على ذلك يف جواب امل
 مبوافقة ما قاله السبكي يف الفار وقال األذرعي: قتال الكفار يشمل احلربيني واملرتدين

هود تفعله. الي القيام للجنازة ملا أخرب أن -صلى هللا عليه وسلم  -الزركشي يف البحر: قال ابن أيب هريرة: إمنا ترك Qـــــــــــــــــــــــــــــ
اهـ. )قوله: قريبه( مثله اململوك واجلار والزوجة الكفار، وزايرة القرب كذلك لالتعاظ وخرج غريهم من األجانب فيحرم ملا فيه 

 من التعظيم. اهـ. مرصفي

 

سلم م)قوله: صلى( قال سم على أيب شجاع: تكره الصالة على امليت يف املقربة وال تكره يف املسجد بل هي أفضل ملا روى 
على  -هللا عنهم  رضي -وقد صلت الصحابة « صلى فيه على ابين بيضاء سهل وسهيل -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »

صول ضعيف والذي يف األ« من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له»عمري فيه ومل ينكر ذلك أحد منهم وخرب 
اج لدليل. فرق بني الغسل والتكفني لكن عدم اشرتاط الكفن حيتاملعتمدة فال شيء عليه. اهـ. )قوله: وجياب إخل( حاصله ال

 (1)اهـ. يعين أن جمرد الفرق غري كاف." 
)أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب هلم شيئا من القرآن فكتب هلم  -رضي هللا عنه  -"وأما ما نقل عن سلمان 

 ة ال حقيقتها اهـ.فاحتة الكتاب ابلفارسية، فأجاب عنه أصحابنا أبنه كتب تفسري الفاحت

فهو ظاهر أو صريح يف حترمي كتابتها ابلعجمية فإن قلت: كالم األصحاب إمنا هو جواب عن حرمة قراءهتا ابلعجمية املرتتبة 
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على الكتابة ذها فال دليل لكم فيه قلت: بل هو جواب عن األمرين، وزعم أن القراءة ابلعجمية مرتتبة على الكتابة ذها ممنوع 
قد يكتب ابلعجمية ويقرأ ابلعربية وعكسه، فال تالزم بينهما كما هو واضح وإذا مل يكن بينهما تالزم كان اجلواب إبطالقه، ف

 -هللا عنه  رضي -يف ذلك ظاهرا فيما قلناه على أن مما يصرح به أيضا أن مالكا  -رضي هللا عنه  -عما فعله سلمان 
 ء؟سئل هل يكتب املصحف على ما أحدثه الناس من اهلجا

فقال ال إال على الكتبة األوىل أي كتبة اإلمام، وهو املصحف العثماين قال بعض أئمة القراء ونسبته إىل مالك؛ ألنه املسئول 
وإال فهو مذهب األئمة األربعة. قال أبو عمرو: وال خمالف له يف ذلك من علماء األمة، وقال بعضهم: والذي ذهب إليه 

احلالة األوىل إىل أن يتعلمها اآلخرون، ويف خالفها جتهيل آخر األمة أوهلم، وإذا وقع اإلمجاع  مالك هو احلق إذ فيه بقاء 
كما ترى على منع ما أحدث الناس اليوم من مثل كتابة الراب ابأللف مع أنه موافق للفظ اهلجاء، فمنع ما ليس من جنس 

ا يوهم عدم الذي حصل التحدي به مبا مل يرد بل مباهلجاء أوىل، وأيضا ففي كتابته ابلعجمية تصرف يف اللفظ املعجز 
اإلعجاز، بل الركاكة؛ ألن األلفاظ العجمية فيها تقدمي املضاف إليه على املضاف وحنو ذلك مما خيل ابلنظم ويشوش الفهم. 

قد صرحوا ف وقد صرحوا أبن الرتتيب من مناط اإلعجاز وهو ظاهر يف حرمة تقدمي آية على آية كتابة كما حيرم ذلك قراءة،
أبن القراءة بعكس السور مكروهة وبعكس اآلايت حمرمة وفرقوا أبن ترتيب السور على النظم املصحفي مظنون، وترتيب 
اآلايت قطعي. وزعم أن كتابته ابلعجمية فيها سهولة للتعليم كذب خمالف للواقع واملشاهدة فال يلتفت لذلك على أنه لو 

 اظ القرآن عما كتبت عليه، وأمجع عليها السلف واخللف.سلم صدقه مل يكن مبيحا إلخراج ألف

 

هل  بش القربنعن مدخلي امليت قربه إذا أصاذهم شيء من تراب قربه مع رطوبة، ومل يتحقق  -رضي هللا عنه  -)وسئل( 
 ينجس؟

رك غسله وىل ت)فأجاب( بقوله: ال ينجس إذ ال جناسة مع الشك، مث إن قرب احتمال النجاسة فاألوىل غسل ذلك وإال األ
 يف شرح املهذب. -رمحه هللا تعاىل  -وعلى هذا حيمل قول النووي 

)من البدع املذمومة غسل الثوب اجلديد، أي الذي ال يقرب احتمال جناسته، وقول الشافعي واجب غسل حصى اجلمار، 
 يعارضه ما نقل فإنه مهم وال أي لقرب احتمال تنجسها ألن الغالب يف مثلها أن تصيبه جناسة املارين وحنوهم فافهم ذلك

أمجعني كانوا ميشون حفاة يف الطرقات والطني ويصلون من غري غسل أرجلهم؛ ألهنم  -رضي هللا عنهم  -عن الصحابة 
قصدوا بذلك، إما بيان العفو عن طني الشوارع وحنوه أو أن هذا الدين سهل مل جيعل هللا علينا فيه من حرج خالفا لقوم 

عقوهلم فزين هلم أن الوسوسة يف الطهارات من شعائر املتقني، وما دروا أهنا من األدلة القطعية على غلب الشيطان على 
فساد العقل وقلة الدين، نعم هي شعار، أي شعار عند الشيعة الذين خذهلم هللا وأركسهم ومن خري ما عنده حرمهم وعنه 

 زيل هباته.معهم وهللا تعاىل يوفقنا ملرضاته ومين علينا جبطردهم فيلحق ذهم املوسوسون، فإن من كان على طريقة قوم حشر 

 

عمن مل جيد ماء وعلى بدنه جناسة هل يتيمم للصالة مع وجود النجاسة أو يصلي بغري تيمم  -رضي هللا عنه  -)وسئل( 
 لعدم صحته مع النجاسة؟
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له فيمن كان تيمم ممن على بدنه جناسة حم)فأجاب( بقوله: نعم يتيمم مع وجود النجاسة يف هذه الصورة، وقوهلم ال يصح ال
معه ماء ال يكفيه إال إلزالتها دون الوضوء مثال فهذا إذا أراد أن يتيمم عن الوضوء مث بعد التيمم يغسل مبا معه جناسة بدنه 

ه واجد نمل يصح تيممه؛ ألنه؛ لإلابحة، وال إابحة مع وجود النجاسة فعليه أن يغسلها وال ميكنه الصالة بغري تيمم؛ أل
 للرتاب فعليه التيمم به مث الصالة حلرمة الوقت مث القضاء وهللا سبحانه أعلم.

 

 (1)عن كلب مس درجة بركة كبرية وفيها ماء كثري فهل ينجس ما القاه من."  -رضي هللا عنه  -)وسئل( 
الفرق بينهما ال جيدي  فلس و "قبل موته نعم إن كان عليه دين مستغرق اعترب تقتريه على األوجه أخذا مما قالوه يف امل

 كما ال يعرف بتأمله.

وأما دفن اثنني يف قرب واحد فإن احتد نوعهما كرجلني أو امرأتني واحتيج إليه أبن كثر املوتى وعسر اإلفراد فعل وإن مل حيتج 
أو نفي االستحباب  ةإليه ندب تركه كما يف الروضة وأصلها وقال املاوردي يكره والسرخسي حيرم قال السبكي واألصح الكراه

وأما احلرمة فال دليل عليها وأما مجع امرأة ورجل يف حلد واحد فال جيوز إال إن اشتدت احلاجة اشتدادا حثيثا كأن مل يوجد 
أو مل يتمكن إال من ذلك أو كان بينهما حمرمية أو زوجية أو أحدمها صغريا مل يبلغ حد الشهوة واخلنثى مع األنثى أو غريه  

الذكر وحيث مجع متحدي النوع أو خمتلفيه جعل بينهما حاجز تراب أو حنوه وهو مندوب على األوجه وفاقا  كاألنثى مع
 لألذرعي وحيتمل وجوبه إن تعدى جبمع متحدي النوع لغري ضرورة.

الغرض و  وأما الدفن يف الفساقي فالكالم عليه يستدعي الكالم على أقل القرب وهو حفرة متنع الرائحة والسبع قال الرافعي
من ذكرمها إن كاان متالزمني بيان فائدة الدفن وإال فبيان وجوب رعايتهما وال يكفي أحدمها اهـ قال غريه وظاهر أهنما غري 
متالزمني وهو كذلك وعليه فالفساقي اليت ال تكتم الرائحة ومتنع السبع ال يكفي الدفن فيها ومن مث قال السبكي يف 

ليست معدة لكتم الرائحة ألهنا ليست على هيئة الدفن املعهود شرعا قال وقد أطلقوا حترمي االكتفاء ابلفساقي نظر ألهنا 
 إدخال ميت على ميت ملا فيه من هتك حرمة األول وظهور رائحته فيجب إنكار ذلك اهـ.

د الرتاب عليه ر وبتأمل آخر كالمه تعلم أنه حيث حفر قرب إما تعداي وإما مع ظن أنه بلي ومل يبق فيه عظم فوجد فيه عظم 
الئه عند أهل اخلربة بتلك امليت ودفن غريه فيه قبل ب نبش قربوجواب وال جيوز الدفن فيه قبل البلى ويف الروضة وغريها حيرم 

األرض فإن حفر فوجد فيها شيء من عظم امليت قبل متام احلفر وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد متام احلفر جعلها يف 
 ز ملشقة استئناف قرب دفن اآلخر معه.جانب من القرب وجا

 

)وسئل( نفع هللا به قالوا يسقط فرض صالة اجلنازة بصيب مميز ولو مع وجود رجل فهل هو موافق لقضية قول الشيخني إمنا 
 تصح ممن كان من أهل فرضها وقت املوت أو ملا صوبه اإلسنوي من أن الشرط أن يكون من أهل صحة الصالة حينئذ؟

له املعتمد ما ذكره اإلسنوي وال ينافيه كالم الشيخني وغريمها ألن مرادهم أبهلية الفرض أهلية صحة فعله )فأجاب( بقو 
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فيوافق كالم اإلسنوي وقوله إن قضية كالمهم أهنا لو كانت حائضا عند املوت وطهرت بعد الغسل وحنو ذلك ال تصح 
ز مع صرحيهم مبا ذكره السائل من سقوط فرضها بفعل املميصالهتا ممنوع ألن كالمهم هنا خرج خمرج الغالب كما يدل له ت

 وجود الرجال.

 

)وسئل( نفع هللا به قالوا األوىل بغسل الرجل من الرجال أوالهم ابلصالة عليه فيقدم املعتق وعصبته على ذوي األرحام 
 ت الوالء فما الفرق؟وقدموا يف املرأة ذوات األرحام كبنت العم وبنت العمة وبنت اخلال وبنت اخلالة على ذوا

)فأجاب( بقوله قد يفرق أبن امللحظ يف التقدمي مع الذكورة األحق ابلتقدمي يف الصالة واملعتق أحق من ذوي األرحام 
وامللحظ يف التقدمي مع األنوثة القرب وذوات األرحام أقرب من ذوات الوالء وإمنا كان املعتق أحق ابلصالة من القريب من 

ه عصوبة اقتضت قوة إرثه واملدار يف التقدمي يف الصالة على قوة اإلرث ومبا تقرر يعلم أنه ينبغي أن ذوي األرحام ألن ل
يكون السلطان مقدما هنا يف الغسل على ذوي األرحام ومتأخرا عن املعتق أخذا مما قالوه يف نظريه يف الصالة وحيتمل الفرق 

ه خبالف الغسل إال أن جياب أبن هذا حق ثبت له فله مباشرت أبن يف الصالة من الشرف ما ال ينبو عن رتبة السلطان
 بنفسه وتفويضه إىل غريه.

 

ر  )وسئل( فسح هللا يف مدته مبا لفظه استثىن بعضهم الغريب العاصي بغربته كاآلبق والناشزة والغريق العاصي بركوبه البح
 (1)مينع الشهادة مث قال وأما امليت." كمن ركبه لشرب اخلمر أو ليسرق ورده الزركشي فقال والظاهر أن هذا ال 

"ألنه ال ميكن متلك بعضه ومال الغائب قد علمت أنه ميلك قهرا عليه للمضطر ببدله وإذا قدم الغائب ووجد للميت 
ح أن اللنب وإعطاؤه لبنه أو شراء غريه إن وجد وإال دفع له قيمته وواض نبش القربتركة فله مطالبة الوارث برد لبنه فيجب 

 ختلط بزبل حبيث ال ميكن تطهريه ال ميكن تقوميه إذ ال يصح بيعه فال جتب فيه قيمة وإن وجب رده كغري املتمول.امل

 

)وسئل( أعاد هللا علينا من بركاته وبركات علومه يف الدنيا واآلخرة عمن قرب والده أو أمه عند صاحل فهل األوىل البداءة 
 بزايرة األصل أو الصاحل؟

لذي يتجه يف ذلك أنه إن مر بقرب الصاحل قبل بدأ به وإال بدأ أببيه أو أمه وهذا أوىل من إطالق بعضهم )فأجاب( بقوله ا
أنه يبدأ بوالده ألن هللا تعاىل أمر برب الوالدين واإلحسان إليهما ومن ذلك الوقوف عند قربمها والدعاء هلما وتالوة القرآن 

 على قربمها.

 

رة قبور األولياء يف زمن معني مع الرحلة إليها هل جيوز مع أنه جيتمع عند تلك القبور عن زاي -رضي هللا عنه  -)وسئل( 
 مفاسد كثرية كاختالط النساء ابلرجال وإسراج السرج الكثرية وغري ذلك؟

 -ه ت)فأجاب( بقوله زايرة قبور األولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول الشيخ أيب حممد ال تستحب الرحلة إال لزاير 
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رده الغزايل أبنه قاس ذلك على منع الرحلة لغري املساجد الثالثة مع وضوح الفرق فإن ما عدا تلك  -صلى هللا عليه وسلم 
املساجد الثالثة مستوية يف الفضل فال فائدة يف الرحلة إليها وأما األولياء فإهنم متفاوتون يف القرب من هللا تعاىل ونفع 

رارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن مث سنت الرحلة إليهم للرجال فقط بقصد ذلك الزائرين حبسب معارفهم وأس
وانعقد نذرها كما بسطت الكالم على ذلك يف شرح العباب مبا ال مزيد على حسنه وحتريره وما أشار إليه السائل من تلك 

 وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه.البدع أو احملرمات فالقرابت ال ترتك ملثل ذلك بل على اإلنسان فعلها 

وقد ذكر الفقهاء يف الطواف املندوب فضال عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه ابلبعد عنهن 
وجود  عفكذا الزايرة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه حمرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن مل تتيسر له الزايرة إال م

تلك املفاسد فإن تيسرت مع عدم املفاسد فتارة يقدر على إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزايرة مع وجود تلك املفاسد 
ليزيل منها ما قدر عليه واترة ال يقدر على إزالة شيء منها فاألوىل له الزايرة يف غري زمن تلك املفاسد بل لو قيل مينع منها 

 حينئذ مل يبعد.

لق املنع من الزايرة خوف ذلك االختالط يلزمه إطالق منع حنو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي ومن أط
إذا خشي االختالط أو حنوه فلما مل مينع األئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختالطا أي اختالط وإمنا منعوا نفس االختالط 

 مل لزايرة خشية االختالط فإنه يتعني محل كالمه على ما فصلناه وقررانه وإالال غري فكذلك هنا وال تغرت خبالف من أنكر ا
يكن له وجه وزعم أن زايرة األولياء بدعة مل تكن يف زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل بدعة ينهى عنها بل قد 

 تكون البدعة واجبة فضال عن كوهنا مندوبة كما صرحوا به.

 

 ن مر مبقربة فقرأ الفاحتة وأهداها هلم فهل تقسم بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثواذها كامال؟)وسئل( نفع هللا به عم

 )فأجاب( بقوله أفىت مجع ابلثاين وهو الالئق بسعة الفضل.

 

 )وسئل( نفع هللا به مبا لفظه ما حكم األذان واإلقامة عند سد فتح اللحد؟

لم القرب قياسا على ندذهما يف املولود إحلاقا خلامتة األمر اببتدائه ف )فأجاب( بقوله هو بدعة ومن زعم أنه سنة عند نزول
 يصب وأي جامع بني األمرين وجمرد أن ذاك يف االبتداء وهذا يف االنتهاء ال يقتضي حلوقه به.

 

 )وسئل( أعاد هللا علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مدماكني فقط؟

ء كان املقربة املسبلة وهي اليت اعتاد أهل البلد الدفن فيها ومثلها املوقوفة لذلك سوا )فأجاب( بقوله حيرم بناء القرب يف
مدماكا أم مدماكني ألن الكل يسمى بناء ولوجود علة حترمي البناء يف ذلك وهي حتجري األرض على من يدفن بعد بالء 

 (1)امليت إذ الغالب أن البناء ميكث إىل ما بعد البلى." 
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 حمل آخر ولو وقف قدرا على أهل حملة فخربت جاز نقله إىل أخرى كما أفهمه كالمهم وهذا "ملدرس وطلبة يف
 أيضا يؤيد ما قدمته، وهللا أعلم

 

 )وسئل( عمن وقف على ذكور أوالده دون إانثهم قاصدا بذلك حرماهنن فهل يصح الوقف؟

وتلميذه  عظم مل يصح وبه أفىت مجع كعمر الفىت)فأجاب( بقوله إن شرطنا لصحة الوقف القربة وهو ما نقله اإلمام عن امل
الكمال الرداد وغريمها وإن اشرتطنا لصحته انتفاء املعصية صح إن قلنا إن قصد حرمان الوارث ابلتصرف يف الصحة غري 

 إن ذلك حرام.« من قطع مرياث فريضة قطع هللا مرياثه من اجلنة»حمرم لكن قضية عموم ما روي من خرب 

ث وقع ذلك يف صحته صح أخذا من قول الشيخني الذي دل عليه كالم األكثرين إن املغلب يف الوقف واحلاصل أنه حي
التمليك ال القربة ومن املعلوم أن متليك أوالده الذكور دون اإلانث أو عكسه صحيح لكنه مكروه وما ذكر عن اإلمام إمنا 

ما ذكر عن  يه قال بعضهم وأان أقول للقاضي أن يقلدهو ابلنسبة للجهة فال تعارض وحينئذ فال حجة ألولئك املفتني ف
 اإلمام وحيكم ببطالن الوقف ألنه الذي عليه اجلمهور اهـ.

 وقد علمت رده

 

)وسئل( عن شجر املقربة ما يفعل به إذا انقطع وما مصارفها اليت يصرف فيها وهل للقاضي قلعه إال رآه وأعطاه ما فضل 
 عن مصاحلها ملصاحل املسلمني؟

ع نسف الريح وإزالة املطر وزبري مين نبش القبوراب( بقوله للقاضي بيع شجرها ومثره وصرفه يف مصاحلها كرتاب مينع )فأج
لرتاذها أو مرور الدواب وحنوها إذا أضر القبور ووجوه املصاحل كثرية ومناطها نظر القاضي العدل األمني ولو مل يوجد هلا 

وال تصرف لغريها كما لو وجب للمسجد مال على من شغل بقعة منه فإنه مصاحل حفظ مثن ذلك إىل ظهور مصاحل هلا 
 يل.كالغزايل خالفا البن رزين كاملتو   -رمحه هللا تعاىل  -يصرف ملصاحله ال ملصاحل املسلمني كما قاله النووي 

 قال بعضهم وأما قطعها مع قوهتا وسالمتها فيظهر إبقاؤها للرفق ابلزائر واملشيع اهـ.

أنه يرجع فيها لنظر القاضي املذكور فإن اضطر لقطعها الحتياج مصاحل املقربة إىل مصرف وتعني فيها قطعها  والذي يظهر
 وإال فال، وهللا أعلم.

 

عن مستأجر دار موقوفة أذن له انظرها يف عمارهتا من ماله ففعل مث مات الناظر فهل  -رضي هللا تعاىل عنه  -)وسئل( 
 أو على الواقف؟ يرجع املعمر على تركة الناظر

)فأجاب( بقوله إن ترتب يف ذمة املستأجر أجرة فأذن له الناظر يف صرفها يف العمارة مل يكن له الرجوع على تركته بشيء 
وإن مل يرتتب يف ذمته شيء فاقرتض منه الناظر ولو ابإلذن له يف التصرف يف العمارة رجع على تركته مبا صرفه ال على 

ركة الناظر ليس لورثته الرجوع به على الواقف إال إذا كان الواقف شرط له االقرتاض للعمارة أو أذن الواقف مث ما أخذه من ت
 له القاضي فيه.
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)وسئل( عن رابط به طهارات ودرجة يصعد منها إىل دور علوي أشار بعض املهندسني من البناة بتأخري بعض الطهارات 
م يف ما الذي كاان عليه وأنشأ ثالثة دكاكني يف حمل ذلك لينتفع أبجرهتوالدرجة عن موضعهما األصلي قليال مع بقاء نفعه

 وهل ما اختاره السبكي معتمد معمول به أم ال؟ -رمحه هللا  -مصاحل الرابط املذكور كما اختاره السبكي 

فإن ما  ا)فأجاب( بقوله كالم األصحاب صريح يف منع ذلك وكذا كالم ابن الصالح على ما فيه بل وكالم السبكي أيض
اقتضاه كالمه أن ما اختاره خارج عن املذهب بشرط أن يكون التغيري يسريا ال يغري مسمى الوقف وأن ال يزيل شيئا من 

 عينه أبن ينتقل بعضه من جانب إىل جانب.

وال شك أن جعل املطهرة دكاكني فيه تغيري ملسمى الوقف فقد صرح األصحاب أبن جعل الدار محاما وعكسه تغيري عن 
هيئته نعم يف املطلب عن مجع كشيخه عماد الدين وقاضي القضاة اتج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين وشيخ 
اإلسالم اجملتهد ابن دقيق العيد وسبقهم إليه املقدسي قال ابن دقيق العيد وانهيك ابملقدسي ما يقتضي جواز ما يف السؤال 

 ك إال إن قال به أحد من األئمة الثالثة فيقلد حينئذ ويعمل مبذهبهومع ذلك فهذا كله خارج والذي أراه الكف عن ذل

 

 (1))وسئل( عن وقف على مصاحل." 
"كرجل بسط املصلى يف املسجد أو نزل يف الرابط فجاء آخر فإن كانت يف سعة ال يوحش األول، ولو أن الثاين 

 .دفن ميته يف هذا القرب؛ قال أبو نصر: ال يكره ذلك، كذا يف الظهريية
 

ميت دفن يف أرض إنسان بغري إذن مالكها كان املالك ابخليار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر إبخراج امليت وإن شاء 
ولكن يضمن  نبش القربيسوى األرض وزرع فوقها، وإذا حفر الرجل قربا يف املقربة اليت يباح له احلفر فدفن فيه غريه ميتا؛ ال 

 كذا يف خزانة املفتني وهكذا يف احمليط.  قيمة حفره ليكون مجعا بني احلقني،

 

قوم عمروا أرض موات على شط جيحون وكان السلطان أيخذ العشر منهم وبقرب ذلك رابط فقام متويل الرابط إىل 
السلطان وأطلق السلطان له ذلك العشر هل يكون للمتويل أن يصرف ذلك العشر إىل مؤذن يؤذن يف هذا الرابط يستعني 

رمحه هللا  -وكسوته، وهل يكون للمؤذن أن أيخذ ذلك العشر الذي أابح السلطان؟ قال الفقيه أبو جعفر ذهذا يف طعامه 
: لو كان املؤذن حمتاجا يطيب له وال ينبغي له أن يصرف ذلك العشر إىل عمارة الرابط وإمنا يصرف إىل الفقراء ال -تعاىل 

 (2)ط جاز ويكون ذلك حسنا، كذا يف." غري ولو صرف إىل احملتاجني مث اتفقوا على عمارة الراب
"النوم الثاين ال يربأ؛ ألن يف األول جيب الرد إىل النائم وقد وجد، ويف الثاين جيب على اليقظان ومل يوجد واحلاصل 

مان كما ضأن يف إعادة اخلامت إىل أصبع النائم واخلف إىل رجله والقلنسوة إىل رأسه اإلمام الثاين يعترب احتاد النوم يف إزالة ال
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 يعترب احتاد اجمللس حىت إذا أعاده يف اجمللس يربأ عن الضمان ولو يف نومة أخرى فإذا مل -رمحه هللا تعاىل  -ذكر هنا وحممد 
حيوله عن مكانه وأعاده إىل أصبعه أي أصبع كان أو رجله زال الضمان عنه وإن حوله، مث أعاده يف تلك النومة أو غريها 

 يه حال اليقظة كذا يف الوجيز للكردري.ال يربأ ما مل يرده إل

 

إذا لبس ثوب غريه بغري أمره حال غيبته، مث نزعه وأعاده إىل مكانه ال يربأ عن الضمان قال مشاخينا: وهذا إذا لبس كما 
ن بيلبس الثوب عادة فأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه، مث أعاده إىل مكانه ال يضمن يف قوهلم مجيعا ويف املنتقى ا

فهلك  يف رجل أخذ ثوب رجل من بيته بغري أمره فلبسه، مث رده إىل بيته فوضعه فيه -رمحه هللا تعاىل  -مساعة عن حممد 
ال ضمان عليه استحساان وكذلك لو أخذ دابة غريه من معلفها بغري أمره، مث ردها إىل موضعها فذهبت فال ضمان عليه 

با، مث ردها فلم جيد صاحبها وال خادمه فربطها يف دار صاحبها على معلفها استحساان وإن أخذ الدابة من يد املالك غص
 فهو ضامن نص عليه مشس األئمة السرخسي يف شرح كتاب العارية كذا يف الذخرية.

 

ولو يف كيسه ألف أخذ رجل نصفها، مث رد النصف إىل الكيس بعد أايم يضمن النصف املأخوذ املردود ال غري وال يربأ 
 الكيس كذا يف الوجيز للكردري يف ابب وجوب الضمان. بردها إىل

 

ولو جاء الغاصب ابملغصوب ووضعه يف حجر املالك وهو ال يعلم أبنه ملكه فجاء إنسان فحمله فالصحيح أنه يربأ كذا 
ملالك أو يف ايف حميط السرخسي وإن أتلفه وأعطاه القيمة بال قضاء فلم يقبل ووضعه بني يديه ال يربأ إال أن يضعه يف يد 

 حجره كذا يف الوجيز للكردري

 

 ولو رد املغصوب إىل أحد من ورثة املغصوب منه مل يربأ عن نصيب اآلخرين إذا كان الرد بغري قضاء كذا يف السراجية.

 

الغاصب إذا رد املغصوب إىل املالك فلم يقبله فحمله الغاصب إىل منزله فضاع عنده ال يضمن وال يتجدد الغصب ابحلمل 
إىل منزله إذا مل يضعه عند املالك فإن وضعه حبيث تناله يده، مث محله اثنيا إىل منزله وضاع ضمنه أما إذا كان يف يده ومل 
يضعه عند املالك فقال للمالك خذه ومل يقبله صار أمانة يف يده كذا يف الوجيز للكردري ويف اليتيمة سئل أبو عصمة عن 

، مث أعادها يف كيسه مثل ما كان أخذ من غري أن يعلم صاحبه وخلطها بدرامهه رجل غصب من كيس رجل دراهم فأنفقها
فقال األمر موقوف حىت يعلم أن صاحب الكيس أنفق مجيع ما يف كيسه أو محل الكيس من موضعه فحينئذ يسقط عنه 

 يضمن  بعد ذلك ملالضمان وعن نصري إذا رأى دابة واقفة يف الطريق فنحاها ضمن وعن ابن سلمة إذا وقفت مث سارت 
 كذا يف التتارخانية.

 

رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدمها، مث أودع املالك الغاصب الكر اآلخر فخلطه الغاصب ابلكر املغصوب مث 
 ضاع ذلك كله ضمن الكر املغصوب وال يضمن كر الوديعة كذا يف حميط السرخسي.
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ن صاحبها ليس له أن يسرتدها من الغاصب ولكن يؤاجرها مغصب من آخر سفينة فلما ركبها وبلغ وسط البحر فلحقه 
ذلك املوضع إىل الشط مراعاة للجانبني وكذلك لو غصب دابة وحلقها صاحبها يف املفازة يف موضع املهلكة ال يسرتدها 

 منه ولكن يؤاجرها إايه كذا يف احمليط.

 

ركة أو مل  جاء صاحب الكفن فإن كان للميت تكفن يف ثوب غصب وأهيل عليه الرتاب ومضت ثالثة أايم أو مل متض، مث
يار إن شاء استحساان وإن مل تصل إليه القيمة فهو ابخل ينبش القربتكن لكن أعطى رجل قيمته فعلى املالك أن أيخذ وال 

له تقص الكفن فوأخذ الكفن وان نبش القربوأخذ الكفن واألول أفضل لدينه ودنياه فإن  نبش القربتركه آلخرته وإن شاء 
 (1)أن يضمن الذين كفنوه ودفنوه." 

"أحسن ومن أراد غاية الكمال فليزد عليها ابلتضرع واالبتهال سورا أخر ومن قرأ على قرب بسم هللا وعلى ملة رسول 
 هللا رفع هللا العذاب والضيق والظلمة عن صاحب القرب أربعني سنة كذا يف الغرائب.

 

ا على املقابر سنة وال مستحسنا وال نرى به أبسا وقال عني األئمة الكرابيسي هكذقال برهان الرتمجاين ال نعرف وضع اليد 
 وجدانه من غري نكري من السلف وقال مشس األئمة املكي بدعة كذا يف القنية.

 

 وال ميسح القرب وال يقبله فإن ذلك من عادة النصارى وال أبس بتقبيل قرب والديه كذا يف الغرائب.

 

رمها جندي عن رجل قرب والديه بني القبور هل جيوز له أن مير بني قبور املسلمني ابلدعاء والتسبيح ويزو يف اليتيمة سئل اخل
فقال له ذلك إن أمكنه ذلك من غري وطء القبور وسئل أيضا عمن له بقعة مملوكة بني املقابر يريد أن يتصرف يف تلك 

رضي هللا  -بر فقال إن كان األموات يف التوابيت فال أبس قال البقعة وال طريق له إال على املقابر هل له أن يتخطى املقا
 وكذلك إن كانوا يف غري التوابيت كذا يف التتارخانية. -عنه 

 

رجل وجد طريقا يف املقربة يتحرى فإن وقع يف قلبه أن هذا طريق أحدثوه على القبور ال ميشي فيه، وإن مل يقع يف قلبه ذلك 
 ميشي كذا يف حميط السرخسي.

 

قال عني األئمة الكرابيسي األوىل أن ال يصعد يف املقابر والوبري كان يوسع يف ذلك ويقول سقوفها مبنزلة سقوف الدار 
إيل من  ألن أطأ على مجر أحب -رضي هللا عنه  -فال أبس ابلصعود وقال مشس األئمة احللواين ويكره وقال ابن مسعود 

 وطء القبور ألن سقف القرب حق امليت كذا يف القنية.أن أطأ على قرب. قال عالء الرتمجاين أيمث ب
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ا رخص بعض العلماء املشي على القبور وقالوا ميشي على سقف القرب كذ -رمحه هللا تعاىل  -وعن مشس األئمة احللواين 
 يف خزانة الفتاوى.

 

 وال أبس أبن يرفع سرت امليت لريى وجهه وإمنا يكره ذلك بعد الدفن كذا يف القنية.

 

ن يف أرض الغري فاملالك إن شاء نبش أو ترك أو سوى القرب وزرع فوقه أو ضمن الوارث قيمة احلفرة كذا يف الوجيز دف
 للكردري.

 

نبش يحامل أتى على محلها سبعة أشهر وكان الولد يتحرك يف بطنها ماتت فدفنت مث رئيت يف املنام أهنا قالت ولدت ال 
 كذا يف السراجية.  القرب

 

 املقربة يف السكك واألسواق ولو اختذ كاشانة ليدفن فيها موتى كثرية يكره أيضا ألن البناء على املقابر يكره.يكره اختاذ 

 

 ويكره أن يتخذ لنفسه اتبوات قبل املوت وتكره الصالة يف التابوت كذا يف القنية.

 

 غرائب.وضع الورود والرايحني على القبور حسن وإن تصدق بقيمة الورد كان أحسن كذا يف ال

 

 وإخراج الشموع إىل رأس القبور يف الليايل األول بدعة كذا يف السراجية.

 

ثوب اجلنازة خترق حبيث ال يستعمل فيما كان يستعمل فيه ال جيوز للمتوىل أن يتصدق به ولكن يبيعه بثمن ويشرتي به 
 وبزايدة مال ثواب آخر كذا يف جواهر الفتاوى وهللا أعلم.

 

 يف الغناء واللهو وسائر املعاصي واألمر ابملعروف[]الباب السابع عشر 

)الباب السابع عشر يف الغناء واللهو وسائر املعاصي واألمر ابملعروف( اختلفوا يف التغين اجملرد قال بعضهم إنه حرام مطلقا 
يتغىن ليستفيد به  نواالستماع إليه معصية وهو اختيار شيخ اإلسالم ولو مسع بغتة فال إمث عليه ومنهم من قال ال أبس أب

نظم القوايف والفصاحة ومنهم من قال جيوز التغين لدفع الوحشة إذا كان وحده وال يكون على سبيل اللهو وإليه مال مشس 
 األئمة السرخسي ولو كان يف الشعر حكم أو عرب أو فقه ال يكره كذا يف التبيني.

 

شعر صفة املرأة إن كانت امرأة بعينها وهي حية يكره وإن كانت وإنشاد ما هو مباح من األشعار ال أبس به وإذا كان يف ال
 ميتة ال يكره وإن كانت امرأة مرسلة ال يكره ويف النوازل.
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 (1)قراءة شعر األديب إذا كان فيه ذكر الفسق واخلمر والغالم يكره واالعتماد يف الغالم على ما ذكران." 
وقال عمر: اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك، واجعل مويت يف بلد "سأل موسى ربه أن يدنيه من األرض املقدسة، 

 .1رسولك ومها يف الصحيح
 ومن سبق إىل مقربة مسبلة قدم، مث يقرع، وذكره صاحب احملرر، إن استواي قدم مبزية، حنو كونه عند أهله.

ال مل جيز دفن غريه يف األصح، وإ ومىت علم أنه صار ترااب ومرادهم ظن، وهلذا ذكر غري واحد: يعمل بقول أهل اخلربة جاز
نص عليه، ونقل أبو طالب تبقى عظامه مكانه ويدفن، اختاره اخلالل، وذكر أبو املعايل يف مقربة مسبلة: إذا صار ترااب 
جاز الدفن والزراعة وغري ذلك "و" كذا أطلق، واملراد ما مل خيالف شرط واقفه، كتعيينه اجلهة. وقال بعضهم: وإن غلب 

ن على أرض احلرب مل تنبش قبورهم، نص عليه، وال تنبش مقربة عتيقة إال لضرورة، واملراد مع بقاء رمته، وقد كان املسلمو 
. ونقل املروذي فيمن أوصى ببناء داره مسجدا 2موضع مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم قبور املشركني، فأمر بنبشها

يه، وال تصريح احلريب ملال ف نبش قربجت عظامهم، ويتوجه: وجيوز فخرجت مقربة، فإن كانوا مسلمني مل خيرجوا وإال أخر 
خبالفه بل هو ظاهر كالم من جوزه ملصلحة، وفاقا للشافعية واملالكية، واحتجت أبن الصحابة رضي هللا عنهم نبشت قرب 

 ، وكرهه مالك.3أيب رغال

 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

"، من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه. والثاين: أخرجه 157" "2372"، ومسلم "1339األول أخرجه البخاري " 1
 ".1890البخاري "

 "، من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.9" "524"، ومسلم "2932أخرجه البخاري " 2

ن عبد هللا بن عمرو قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "هذا قرب أيب رغال، "، ع3088أخرج أبو داود " 3
وكان ذهذا احلرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة اليت أصابت قومه ذهذا املكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن 

 (2)جوا الغصن.." من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه"، فابتدره الناس، فاستخر 
 (، ومظاهر االحرتام ما أييت:1"احرتام القبور: أما احرتام القبور فهو أمر مقرر يف السنة ولدى مجيع الفقهاء )

ال جتلسوا »يكره اجللوس على القرب، واملشي عليه، والنوم وقضاء احلاجة من بول أوغائط، لقوله صلى هللا عليه وسلم:  - 1
ألن جيلس أحدكم على مجرة، فتخلص إىل جلده، خري له من أن جيلس على »(، وقوله: 2« )يهاعلى القبور وال تصلوا إل

(، والكراهة عند احلنفية حترميية إذا كان اجللوس لقضاء احلاجة، تنزيهية لغري ذلك، إال أهنم قالوا على املختار: ال 3« )قرب
س إال لضرورة، تدبر واالتعاظ، ومل جيز الشافعية واحلنابلة اجللو يكره اجللوس على القرب للقراءة، لتأدية القراءة ابلسكينة وال

                                         
 5/351فني جمموعة من املؤل الفتاوى اهلندية (1)
 3/388ابن مفلح، مشس الدين  الفروع وتصحيح الفروع (2)



64 

 

 وجعلوا االتكاء أو االستناد إىل القرب مكروها كاجللوس.

وأما املالكية فقالوا: يكره املشي على القرب بشرطني: إن كان مسنما أو مسطبا، واحلال أن الطريق جبانبه، فإن زال تسنيمه 
شي عليه. أما اجللوس على القرب لغري بول أو غائط فيجوز، ومحلوا حديث النهي عن اجللوس أو مل تكن هناك طريق، جاز امل

 على املقابر على التخلي )قضاء احلاجة(. وعن علي كرم هللا وجهه أنه كان جيلس على املقابر ويتوسدها.

 

ر، وال تزال عن عند حفر القبو ما دام يظن فيه شيء من عظام امليت فيه: فال تنبش عظام املوتى  نبش القربحيرم  - 2
كسر »أو  «كسر عظم امليت ككسر عظم احلي يف اإلمث»موضعها، ويتقى كسر عظامها، لقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 عظم امليت ككسره

_________ 

ومابعدها،  1/ 428، الشرح الكبري:1،573/ 559، الشرح الصغري:1/ 846، رد احملتار:103( مراقي الفالح: ص1)
/ 162،كشاف القناع:1/ 139، املهذب:1/ 354، مغين احملتاج:5/ 264، اجملموع:97نني الفقهية: صالقوا

 .3،551،565/ 507، املغين:2،164،165،166
 ( رواه مسلم عن أيب مرثد الغنوي.2)

 (1)( رواه اجلماعة، وفسر فيه اجللوس ابحلدث، وهو حرام ابإلمجاع.." 3)
 (:2تقتضيها الضرورة أو احلاجة والغرض الصحيح وأمهها ما أييت )( ويستثىن من ذلك حاالت 1« )"حيا

أـ إذا دفن من غري كفن أو غري غسل أو إىل غري القبلة، ومل يتغري حاله أو مل خيش عليه الفساد يف نبش وكفن وغسل ووجه 
م، مل يغسلوه ومل جيدوا با هلإىل القبلة؛ ألنه واجب مقدور على فعله، فوجب عليه، وروى سعيد يف سننه أن رجاال قربوا صاح

 (.3له كفنا، مث لقوا معاذ بن جبل، فأمرهم أن خيرجوه فأخرجوه من قربه، مث غسل وكفن، وحنط، مث صلي عليه )

 لتكفني امليت؛ ألن املقصود حصل وهو سرته ابلرتاب. نبش القربومل جيز الشافعية يف األصح 

الصالة إذا  تعذر فعله، فسقط كما يسقط وضوء احلي واستقبال القبلة يف فإن خشي عليه الفساد أو التغري، مل ينبش؛ ألنه
 تعذر.

أما الصالة على امليت إذا دفن قبلها، فتصلى على القرب؛ ألهنا تصل إليه يف القرب. وينبش عند املالكية، وعند احلنابلة، 
 ذلك مما سيأيت. ى يساره، وينبش لغريويصلى عليه يف رواية عن أمحد، والينبش عند احلنفية لوضعه لغري القبلة أوعل

_________ 

( األول رواه ابن ماجه عن أم سلمة، وهو حديث حسن، والثاين رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة، وهو 1)
 حسن أيضا.

، 93،97، القوانني الفقهية: ص1/ 577، الشرح الصغري:102، مراقي الفالح: ص1،840/ 839( الدر املختار:2)
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 .2،98/ 97، كشاف القناع:554 - 2،551/ 511، املغين:268 - 5/ 266، اجملموع:1/ 138املهذب:
ومابعدها، وفيه أيضا أن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرج عبد هللا بن أيب من قربه فنفث فيه  211/ 4( نيل األوطار: 3)

 (1)من ريقه وألبسه قميصه، رواه البخاري.." 
 غصواب وأىب صاحبه أن أيخذ القيمة، أو كانت األرض مغصوبة، ومل يرض مالكها ببقائه."ب ـ إذا كان الكفن م

جـ ـ لضيق املسجد اجلامع، أو دفن معه آخر عند الضيق. وإذا نبش للدفن أو اختاذ مسجد حمل القرب جاز، وال جيوز عند 
 وصار ترااب. املالكية للزرع والبناء، وأجاز احلنفية الزرع والبناء يف حمل قرب إذا بلي

د ـ إذا دفن معه مال من حلي أوغريه، أو وقع يف القرب مال آلدمي قليل أو كثري، وطالب به صاحبه، ملا روي أن املغرية بن 
 (.1شعبة طرح خامته يف قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: خامتي، ففتح موضعا فيه، فأخذه )

 املثلي، لميت، أو إذا تغري امليت، ويعطى صاحبه مثله أو قيمته من الرتكة )املثل يفملال قليل ل نبش القربومل جيز املالكية 
 والقيمة يف القيمي(.

هـ ـ إذا بلع الشخص جوهرة لغريه، ومات وطالب صاحبها، شق جوفه، وردت اجلوهرة. فإن كانت اجلوهرة للميت شق 
خر عند مل يشق عند أمحد وابن حبيب املالكي ويف وجه آأيضا عند احلنفية وسحنون املالكي ويف األصح عند الشافعية، و 

 الشافعية.

 شق بطن احلامل:

وـ إذا ماتت احلبلى، ويف بطنها جنني حي يضطرب، شق جوفها عند أكثر الفقهاء؛ ألنه استبقاء حي، إبتالف جزء من 
 امليت، فأشبه إذا اضطر إىل أكل امليت.

_________ 

/ 266احلاكم أبو أمحد شيخ احلاكم أيب عبد هللا: ال يصح هذا احلديث )اجملموع: ( حديث املغرية ضعيف غريب، قال1)
5 "..)(2) 

ميت  نبش قربي"ولو بلي امليت وصار ترااب، جاز دفن غريه يف قربه، ويرجع فيه إىل أهل اخلربة بتلك األرض. وال 
 ابق.

 

 (.1زال امليت القرب )كيفيته: للفقهاء آراء ثالثة يف كيفية إن  - 1سابعا ـ أحكام الدفن: 

فقال احلنفية: يدخل امليت مما يلي القبلة إن أمكن كما أدخل النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو أن توضع اجلنازة يف جانب 
القبلة من القرب، وحيمل امليت، فيوضع يف اللحد، فيكون اآلخذ له مستقبل القبلة لشرف القبلة، وهذا إذا مل خيش على 

 وإال فيسل من قبل رأسه أو رجليه.القرب أن ينهار، 
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 وقال املالكية: ال أبس أن يدخل امليت يف قربه من أي انحية كان، والقبلة أوىل.

وقال الشافعية واحلنابلة: يستحب أن يدخل القرب من عند رجليه، إن كان أسهل عليهم، مث يسل سال إىل القرب، ملا روى 
 (، وألن ذلك أسهل.2ليه وسلم سل من قبل رأسه سال )ابن عباس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا ع

 وحتل عقد األكفان من عند رأسه ورجليه؛ ألن عقدها كان خلوف االنتشار،

_________ 

، القوانني الفقهية: 1/ 422، الشرح الكبري:838، 1/ 836، الدر املختار:101، مراقي الفالح: ص1/ 134( اللباب:1)
 - 5/ 254، اجملموع:505 - 2،499،501/ 496، املغين:1/ 137هذب:، امل1/ 559، الشرح الصغري:96ص

 .1/ 363، مغين احملتاج:260
 (1)( رواه الشافعي يف األم والبيهقي إبسناد صحيح.." 2)

 دفن امليت: - 4"

 .أقل ما جيب يف دفن امليت أن يدفن يف حفرة متنع انتشار رائحته ومتنع تسلط السباع عليه، مستقبال فيها القبلة
 وأكمل ذلك أن يتبع فيه ما يلي:

 أن يدفعن يف قرب بعمق قدر قامة الرجل املعتدل وبسطة يديه إىل األعلى، وأن يوسع قدر زراع وشرب. - 1

، عن رسول -رضي هللا عنه  -( وقال: حسن صحيح، عن هشام بن عامر 1713( والرتمذي )3215روى أبو داود )
 قتلى أحد: " احفروا وأوسعوا وأحسنوا ".قال يف  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 بش القربنجيب أن يضجع على ميينه وأن يوجه إىل القبلة، حبيث لو مل يوجه إىل القبلة وردم عليه الرتاب، وجب  - 2
 وتوجيهه إىل القبلة، إن مل يقدر أنه قد تغري. ويندب أن يلصق خده ابألرض.

أنه  -رضي هللا عنه  -( عن سعد بن أيب وقاص 966لبة خلرب مسلم )يسن أن يكون القرب حلدا إن كانت األرض ص - 3
 .-لم صلى هللا عليه وس -قال: يف مرض موته: أحلدوا يل حلدا وانصبوا علي اللنب نصبا، كما صنع برسول هللا 

جويف حبجارة تواللحد جتويف يفتح يف اجلدار القبلي للقرب، مبقدار ما يسع امليت، فيوضع امليت فيه، مث يسد فم هذا ال
 رقاق كي ال ينهال عليه الرتاب.

فإن كانت األرض رخوة ندب أن يكون القرب شقا. واملقصود به شق يف أسفل أرض القرب مبقدار ما يسع امليت، ويبين 
 (2)طرفاه بلنب." 

 "حكم دفن امليت، وما يتعلق به

كان عيدة عن الشاطئ ويتعسر أن ترسو على مدفن امليت فرض كفاية إن أمكن، فإن مل ميكن، كما إذا مات يف سفينة ب
ميكن دفنه به قبل تغري رائحته، فإنه يرتبط مبثقل، ويلقى يف املاء، وعند إمكان دفنه جيب أن حيفر له حفرة يف األرض، 
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ا ( ، أم1وأقلها عمقا ما مينع ظهور الرائحة ونبش السباع، وما زاد على ذلك، ففيه تفصيل املذاهب، فانظره حتت اخلط )
أقلها طوال وعرضا، فهو ما يسع امليت ومن يتوىل دفنه، وال جيوز وضع امليت على وجه األرض والبناء عليه من غري حفرة، 
إال إذا مل ميكن احلفر، مث إن كانت األرض صلبة فيسن فيها اللحد، وهو أن حيفر أسفل القرب من جهة القبلة حفرة تسع 

األرض الصلبة مستحب ال سنة، وإن كانت رخوة فيباح فيها الشق، وهو أن حيفر  امليت، واملالكية يقولون: إن اللحد يف
( ، ويسقف بعد وضع امليت، وهذا حيث 2يف احلنفية، واحلنابلة؛ أما املالكية، والشافعية، فانظر مذهبيهما حتت اخلط )

إهنم قالوا: إن هذا ند املالكية، فتعذر اللحد، وجيب وضع امليت يف قربه مستقبل القبلة، وهذا الوجوب متفق عليه إال ع
مندوب ال واجب. ويسن أن يوضع امليت يف قربه على جنبه األمين، وأن يقول واضعه: بسم هللا، وعلى ملة رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، ابتفاق ثالثة؛ وزاد املالكية أمرين: أحدمها: أنه يندب وضع يده اليمىن على جسده بعد وضعه يف القرب، 

يقول القائم بوضعه: اللهم تقبله أبحسن قبول، وإذا ترك شيء من هذه األشياء أبن وضع امليت غري موجه للقبلة أو وأن 
قصد تدارك ذلك، ب ينبش القربجعل رأسه موضع رجليه أو وضع على ظهره أو على شقه األيسر، فإن أهيل عليه الرتاب مل 

 أما قبل إهالة الرتاب عليه،

__________ 

 لكية قالوا: يكره الزايدة يف العمق على ذلك لغري حاجة.( املا1)

 احلنفية قالوا: يسن أن يكون أقل العمق مقدار نصف قامة رجل متوسط، وما زاد على ذلك فهو أفضل.

 الشافعية قالوا: يسن الزايدة يف العمق إىل قدر قامة رجل متوسط اخللقة ابسط ذراعيه إىل السماء.

 يق القرب من غري حد معنياحلنابلة قالوا: يسن تعم

( املالكية، والشافعية قالوا: يستحب الشق يف األرض الرخوة، وهو أفضل من اللحد فليس هو مباح فقط، كما يقول 2)
 اآلخرون.

الشافعية قالوا: يسن أن يقول واضعه. بسم هللا الرمحن الرحيم، وعلى ملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، اللهم افتح أبواب 
 (1)اء لروحه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، ووسع له يف قربه." السم

"فينبغي تدارك ما فات من ذلك، ولو برفع اللنب بعد وضعه، وهذا احلكم متفق عليه بني احلنفية، واملالكية، وقال 
ند رأس امليت سليحوله إىل القبلة، ويستحب أن ي نبش القربالشافعية، واحلنابلة: إذا دفن غري موجه للقبلة. فإنه جيب 

ورجاله بشيء من الرتاب أو اللنب يف قربه؛ ويكره أن يوضع امليت يف صندوق إال حلاجة، كنداوة األرض ورخاوهتا، كما 
بيهما ابتفاق احلنفية؛ والشافعية؛ أما املالكية؛ واحلنابلة، فانظر مذه -يكره وضع وسادة أو فراش أو حنو ذلك معه يف قرب 

دفن امليت يف اللحد أو الشق وسد قربه ابللنب وحنوه يستحب أن حيثو كل واحد ممن شهد دفنه ( ، مث بعد 1حتت اخلط )
ثالث حثيات من الرتاب بيديه مجيعا، ويكون من قبل رأس امليت، ويقول يف األوىل: }منها خلقناكم{ ، ويف الثانية: 

املالكية، واحلنابلة:  ابلرتاب حىت يسد قربه؛ وقال }وفيها نعيدكم{ ، ويف الثالثة: }ومنها خنرجكم اترة أخرى{ مث يهال عليه

                                         
 1/485عبد الرمحن اجلزيري  الفقه على املذاهب األربعة (1)



68 

 

ال يقرأ شيئا من القرآن عند حثو الرتاب؛ ويندب ارتفاع الرتاب فوق القرب بقدر شرب، وجيعل كسنام البعري، ابتفاق ثالثة، 
جلري، أما طالؤه اوقال الشافعية: جعل الرتاب مستواي منظما أفضل من كونه كسنام البعري، ويكره تبييض القرب ابجلبس أو 

ابلطني فال أبس به، ألنه ال يقصد به الزينة، عند ثالثة، وقال املالكية: طالء القرب أحجاء أو خشب أو حنو ذلك، إال إذا 
خيف ذهاب معامل القرب، فيجوز وضع ذلك للتمييز، أما إذا قصد به التفاخر واملباهاة فهو حرام؛ وهذا متفق عليه، إال عند 

م قالوا: يسن وضع حجر أو حنوه عند رأس القرب لتمييزه، أما الكتابة على القرب ففيها تفصيل يف املذاهب، الشافعية، فإهن
 ( .2فانظره حتت اخلط )

__________ 

 ( احلنابلة قالوا: إن وضع امليت يف صندوق وحنوه مكروه مطلقا.1)

 وىلالصندوق وحنوه خالف األ -املالكية قالوا: إن دفن امليت يف التابوت 

 ( املالكية قالوا: الكتابة على القرب إن كانت قرآان حرمت، وإن كانت لبيان امسه، أو اتريخ موته، فهي مكروهة.2)

 احلنفية قالوا: الكتابة على القرب مكروهة حترميا مطلقا، إال إذا خيف ذهاب أثره فال يكره.

مسه، غريه، إال إذا كان قرب عامل أو صاحل، فيندب كتابة ا الشافعية قالوا: الكتابة على القرب مكروهة، سواء كانت قرآان أو
 وما مييزه ليعرف.

 احلنابلة قالوا: تكره الكتابة على القبور من غري تفصيل بني عامل وغريه.

فهذه نصوص املذاهب الربعة. فلعل الناس يرجعون إىل دينهم ويرتكون التفاخر بكتابة النقوش املذهبة وحنوها على القبور، 
 (1)املقام مقام عظة واعتبار، ال مقام مباها، وافتخار." فإن 

 نبش القرب"

ما دام يظن بقاء شيء من عظام امليت فيه، ويستثىن من ذلك أمور: منها أن يكون امليت قد كفن  نبش القربحيرم 
مبغصوب، وأىب صاحبه أن أيخذ القيمة، ومنها أن يكون قد دفن يف أرض مغصوبة، ومل يرص مالكها ببقائه، ومنها أن 

ري امليت اء كان كثريا أو قليال، ولو درمها، سواء تغيدفن معه مال بقصد أو بغري قصد، سواء كان هذا املال له أو لغريه، وسو 
 ( .1أو ال، وهذا متفق عليه، إال عند املالكية، فانظر مذهبهم حتت اخلط )

__________ 

يكون نقله ملصلحة، كأن خيشى من طغيان البحر على قربه، أو يراد نقله إىل مكان له قيمة، أو إىل مكان قريب من أهله، 
 ه إايه فإن فقد شرط من هذه الشروط الثالثة حرم النقل.أو ألجل زايرة أهل

احلنفية قالوا: يستحب أن يدفن امليت يف اجلهة اليت مات فيها، وال أبس بنقله من بلدة إىل أخرى قبل الدفن عند أمن تغري 
 فنه بشفعة.بعد درائحته، أما بعد الدفن فيحرم إخراجه ونقله، إال إذا كانت األرض اليت دفن فيها مغصوبة، أو أخذت 

الشافعية قالوا: حيرم نقل امليت قبل دفنه من حمل موته إىل آخر ليدفن فيه ولو أمن من تغريه، إال إن جرت عادهتم بدفن 
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مواتهم يف غري بلدهتم، ويستثىن من ذلك من مات يف جهة قريبة من مكة، أو املدينة املنورة، أو بيت املقدس، أو قريبا من 
فإنه يسن نقله إليها إذا مل خيش تغري رائحته، وإال حرم، وهذا كله إذا كان قد مت غسله وتكفينه والصالة مقربة قوم صاحلني 

عليه يف حمل موته، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقا، وكذلك حيرم نقله بعد دفنه إال لضورة، كمن دفن يف أرض مغصوبة فيجوز 
 نقله إن طالب ذها مالكها.

ل امليت من اجلهة اليت مات فيها إىل جهة بعيدة عنها، بشرط أن يكون النفل لغرض صحيح، كأن احلنابلة قالوا: الأبس بنق
ينفل إىل بقعة شريفة ليدفن فيها أو ليدفن جبوار رجل صاحل، وبشرط أن يؤمن تغري رائحته، وال فرق يف ذلك بني أن يكون 

 قبل الدفن أو بعده

 

سياان، كأن سقطت ساعة أو خامت أو داننري أو دراهم حال الدفن، وأهيل عليها ( املالكية قالوا: إذا دقن مع امليت مال ن1)
وخيرج  نبش القربيالرتاب، فال خيلو، إما أن تكون مملوكة له قبل موته، أو هي ملك لغريه، فإن كانت مملوكة لغريه فإن له أن 

 ا، كالثياب.كالدراهم والداننري، وقيمته إن كان مقومماله إن مل يتغري امليت، وإال جيرب على أخذ قيمة ماله من الرتكة مثليا،  

هذا إذا كان ملكا لغري امليت، أما إذا كان ملكا له فترتكه الورثة جربا عند تغري امليت، ولو كانت له قيمة، أما إذا مل يتغري 
يظن تلف املال،  الزمن حبيثإلخراج املال إذا مل يطل  ينبش القرب؛ وأيضا إمنا نبش القربامليت، وكانت له قيمة، فإن هلم 

 (1)وإال فال ينبش، ألنه ال فائدة يف نبشه يف هذه احلالة." 
 "دفن أكثر من واحد يف قرب واحد

( ، وإذا وقع ذلك جعل األفضل 1دفن أكثر من ميت واحد يف قرب واحد فيه تفصيل يف املذاهب، فانظره حتت اخلط )
ني كل بري على الصغري، والذكر على األنثى وحنو ذلك؛ ويندب أن يفصل بجهة القبلة ويليه املفضول، ويالحظ تقدمي الك

عه والبناء عليه وغري ذلك، وزر  نبش القرباثنني برتاب، وال يكفي الفصل ابلكفن، وإذا بلي امليت وصار ترااب يف قربه جاز 
 ( .2ابتفاق إال عند املالكية، فانظر مذهبهم حتت اخلط )

 

 التعزيه

صيبة مندوبة، ووقتها من حني املوت إىل ثالثة أايم، وتكره بعد ذلك، إال إذا كان املعزي أو املعزى غائبا، التعزيه لصاحب امل
فإهنا ال تكره حينئذ بعد ثالثة أايم؛ وليس للتعزيه صيغة خاصة؛ بل يعزي كل واحد مبا يناسب حاله، وهذا متفق عليه إال 

وىل أن تكون التعزيه بعد الدفن، وإذا اشتد ذهم اجلزع فتكون قبل الدفن ( ، واأل3عند احلنفية، فانظر مذهبهم حتت اخلط )
( . ويستحب أن تعم التعزيه مجيع أقارب امليت نساء 4أوىل، ابتفاق، وللمالكية تفصيل يف ذلك، فانظره حتت اخلط )

إنه ال يعزى، الصغري الذي ال مييز، ف ورجاال، كبارا وصغارا؛ إال املرأة الشابة، فإنه ال يعزيها إال حمارمها دفعا للفتنة وكذا
 ويكره ألهل املصيبة أن جيلسوا
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__________ 

 ( احلنفية قالوا: يكره ذلك إال عند احلاجة، فيجوز عند احلاجة دفن أكثر من واحد.1)

ة بعد الدفن املالكية قالوا: جيوز مجع أموات بقرب واحد لضرورة، كضيق املقربة، ولو كان اجلمع يف أوقات، كأن تفتح املقرب 
 فيها لدفن ميت آخر، وأما عند عدم الضرورة فيحرم مجع أموات يف أوقات، ويكره يف وقت واحد.

 الشافعية، واحلنابلة قالوا: حيرم ذلك إال لضرورة، ككثرة املوتى، وخوف تغريهم أو حلاجة، كمشقة على األحياء

عه والبناء عليه، للدفن فيه، واملشي عليه، وأما زر  نبش القربجاز ( املالكية قالوا: إذا بلي امليت ومل يبق منه جزء حمسوس 2)
 فال جيوز، ألنه مبجرد الدفن صار حبسا ال يتصرف فيه بغري الدفن، سواء بقي امليت أو فين

 

( احلنفية قالوا: يستحب أن يقال للمصاب: "غفر هللا تعاىل مليتك. وجتاوز عنه وتعمده برمحتك، ورزقتك الصرب على 3)
مصيبته، وآجرك على موته، وأحسن صيغة يف هذا الباب صيغة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "إن هلل ما أخذ؛ وله ما 

 أعطى، وكل شيء عنده أبجل مسمى" فيحسن أن يضيفها إىل ما ذكر

 (1)( املالكية قالوا: األوىل أن يكون العزاء بعد الدفن مطلقا، وإن وجد منهم جزع شديد." 4)
 ، وأخذ الكفن قطع، وحرز الباب تركيبه يف موضعه، فلو سرق راتجانبش قرب "

مر وأخذ، الكفن قطع( روي عن ابن الزبري، وقاله احلسن، وع نبش قربا)وحرز الكفن يف القرب على امليت، فلو  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
، وألنه اال حمرتما من حرز، فوجب القطع به كغريهبن عبد العزيز لقول عائشة: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا، وألنه سرق م

يوضع فيه عادة وال يعد واضعه مفرطا، وعنه: ال قطع، وعنه: إال أن خيرج امليت من القرب، وأيخذه منه، ذكرها يف " النهاية 
ة بقرب البلد، ن"، وظاهره: ال فرق يف القرب أن يكون يف حرز، أو ال، كالصحراء، قاله مجاعة، ويف الواضح: من مقربة مصو 

ومل يقل يف " التبصرة " مصونة، وال بد أن يكون الكفن مشروعا، وأن خيرجه من القرب، ألنه حرز، فإن أخرجه من اللحد، 
ووضعه يف القرب فال قطع، وما زاد على الكفن املشروع كاللفافة، والرابعة، أو ترك معه طيبا، فال قطع يف شيء من ذلك، 

الطيب، ألنه من السنة، ويف كونه ملكا له أو لوارثه، فيه وجهان، وعليهما هو خصمه، فإن عدم  ويف اخلالف: يقطع بسرقة
فنائب اإلمام، ولو كفنه أجنيب، وقيل: هو، ويستثىن على املذهب ما إذا أكله ضبع، فإن كفنه إرث، وال يقطع سارقه، وهل 

 يفتقر يف قطع النباش إىل مطالبة؟ فيه وجهان.

به يف موضعه( مفتوحا كان أو مغلقا، ألنه هكذا حيفظ، ويف " الرتغيب ": حرز ابب، أو خزانة بغلقه، )وحرز الباب تركي
أو غلق ابب الدار عليه، وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيه إذا كان يف العمران، أو يف الصحراء إذا كان مث حافظ، فإن أخذ 

 ائط، ومل أيخذه، فال قطع، وأبواب اخلزائن يف الدار إن كان اببشيئا من اجلدار، أو خشبة تبلغ نصااب قطع، وإن هدم احل
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 الدار مغلقا، فهي حمرزة، وإن كان مفتوحا فال، إال أن يكون فيها حافظ.

 (1)فرع: حلقة الباب إن كانت مسمرة فهي حمرزة، وإال فال.." 
 ")فرع(

بطل حجه بل ل صالته به أم ال تبطل كما ال يقال القاضي أبو الطيب يف تعليقه هل يبطل صوم اإلنسان ابملوت كما تبط
 يبقى حكمه ويبعث يوم القيامة ملبيا فيه وجهان ال صحابنا واألصح بطالنه وهو ظاهر كالم األصحاب

 * )فرع(

 يف مذاهب العلماء يف غسل احملرم وتكفينه

الب وابن عباس ن وعلي بن أيب ط* قد ذكران أن مذهبنا حترمي تطييبه وإلباسه خميطا وسرت رأسه وبه قال عثمان بن عفا
وعطاء والثوري وامحد واسحق وداود وابن املنذر وقالت عائشة وابن عمر وطاوس واألوزاعي وأبو حنيفة ومالك يطيب 

 ويلبس املخيط كسائر املوتى

 * دليلنا احلديث املذكور

 * )فرع(

فن من ماله لتتمة جيب تكفينه اثنيا سواء كوأخذ الكفن قال صاحب ا نبش القربيف مسائل تتعلق ابلباب )إحداها( إذا 
 أو من مال من عليه نفقته أو من بيت املال ألن العلة يف املرة

األوىل احلاجة وهي موجودة وقال صاحب احلاوي إذا كفن من ماله مث اقتسم الورثة الرتكة مث نبش وسرق الكفن وترك عرايان 
استغىن نه لو لزمهم اثنيا للزمهم ايل ماال يتناهى ولو كفن مث أكله سبع و استحب للورثة أن يكفنوه اثنيا وال يلزمهم ذلك ال

 (2)عن كفنه فلمن يكون الكفن فيه تفصيل وخالف." 
 "األرض وذهذا قطع القاضي أبو الطيب يف تعليقه وابن الصباغ والعبد رى وهو قول الداركي وأيب

ك حلرمته اب مطلقا )والثالث( إن تغري امليت وكان يف نبشه هتحامد ونقله الشيخ أبو حامد واحملاملي يف كتابيه عن األصح
مل ينبش وإال نبش وصححه صاحب العدة والشيخ تصر املقدسي واختاره الشيخ أبو حامد واحملاملي ألنفسهما بعد 

ألوجه احكايتهما عن األصحاب ما قدمته واختاره أيضا الدارمي ولو كفن الرجل يف ثوب حرير قال الرافعي يف نبشه هذه 
 ومل أر هذا لغريه وفيه نظر وينبغي أن يقطع أبنه ال ينبش خبالف املغصوب فإن نبشه حلق مالكه وهللا أعلم

 * )فرع(

ذكران أن مذهبنا أنه إذا دفن من غري غسل اوايل غري القبلة جيب نبشه ليغسل ويوجه للقبلة ما مل يتغري وبه قال مالك وأمحد 
 ذلك بعد اهالة الرتاب عليهوداود وقال أبو حنيفة ال جيب 

* 
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 * قال املصنف رمحه هللا

امته يف ملا روى ان املغرية بن شعبة رضى هللا عنه طرح خ نبش القرب* }وان وقع يف القرب مال آلدمي فطالب به صاحبه 
 صلي هللا هللاقرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال خامتي ففتح موضع فيه فاخذه وكان يقول اان اقربكم عهدا برسول 

عليه وسلم والنه ميكن رد املال ايل صاحبه من غري ضرر فوجب رده عليه وان بلع امليت جوهرة لغريه وطالب ذها صاحبها 
 شق جوفه وردت اجلوهرة وان كانت اجلوهرة له ففيه وجهان )احدمها( يشق الهنا صارت للورثة فهي كجوهرة األجنيب

 )والثاىن(

  حياته فلم يتعلق ذها حق الورثة{ .ال جيب النه استهلكها يف

}الشرح{ حديث املغرية ضعيف غريب قال احلاكم أبو أمحد وهو شيخ احلاكم أيب عبد هللا ال يصح هذا احلديث ويقال 
 وخااتم وختام وقوله بلع بكسر الالم يقال بلع يبلع كشرب يشرب قال أصحابنا إذا وقع يف -بفتح التاء وكسرها  -خامت 

نبش وأخرج سواء كان خامتا أو غريه قليال أو كثريا هكذا اطلقه اصحابنا وقيدها املصنف مبا إذا طلبه صاحبه ومل القرب مال 
يوافقوه على التقييد وهذا الذي ذكرانه من النبش هو املذهب وبه قطع األصحاب يف كل طرقهم وانفرد صاحب العدة 

 ا الوجه غلط أما إذا بلع جوهرة لغريه.حبكاية وجه أنه ال ينبش قال وهو مذهب أيب حنيفة وذهذ

أو غريها فطريقان )الصحيح( منها وبه قطع املصنف واألصحاب يف معظم الطرق أنه إذا طلبها صاحبها شق جوفه وردت 
 إىل صاحبها )والطريق الثاين( فيه وجهان ممن حكاه املتويل والبغوي

 والشاشي )أصحهما( هذا

 )والثاين(

ت   تركته حلديث عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " كسر عظم امليال يشق بل جيب قيمتها يف
ككسره حيا( رواه أبو داود إبسناد صحيح إال رجال واحدا وهو سعد بن سعيد األنصاري أخو حيىي بن سعيد االنصاري 

ه أبو داود مع االحتجاج به ومل يضعف فضعفه امحد بن حنبل ووثقه اال كثرون وروى له مسلم يف صحيحه وهو كاف يف
 (1)قاعدته اليت قدمنا بياهنا قالوا ووجه الداللة من هذا احلديث أن كسر العظم وشق اجلوف يف احلياة ال جيوز." 

"وغروذها " وأجاب الشيخ أبو حامد واملاوردي ونصر املقدسي وغريهم أبن اإلمجاع دل على ترك ظاهره يف الدفن 
الطيب واملتويل وغريمها أبن النهي عن حتري هذه االوقات للدفن وقصد ذلك قالوا وهذا مكروه فأما  وأجاب القاضي أبو

إذا مل يتحره فال كراهة وال هو مراد احلديث وهذا اجلواب أحسن من األول )الثالثة( يف نقل امليت من بلد إىل بلد قبل دفنه 
 قال صاحب احلاوي قال

يها ه إال أن يكون بقرب مكة أو املدينة أو بيت املقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فالشافعي رمحه هللا تعاىل ال أحب
وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي من العراقيني يكره نقله وقال القاضي حسني والدارمي واملتويل حيرم نقله قال 

نقله أتخريه وفيه  ح ألن الشرع أمر بتعجيل دفنه ويفالقاضي حسني واملتويل ولو أوصى بنقله مل تنفذ وصيته وهذا هو األص
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أيضا انتها كه من وجوه وتعرضه للتغري وغري ذلك وقد صح عن جابر رضي هللا عنه قال " كنا محلنا القتلى يوم أحد لندفنهم 
يف مضاجعهم  ىفجاء منادي النيب صلى هللا عليه وسلم فقال أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أيمركم أن تدفنوا القتل

فال  القرب نبشفرددانهم " رواه أبو داود والرتمذي والنسأين أبسانيد صحيحة قال الرتمذي حديث حسن صحيح )وأما( 
إذا بلي  بش القربنجيوز لغري سبب شرعي ابتفاق األصحاب وجيوز ابألسباب الشرعية كنحو ما سبق وخمتصره أنه جيوز 

تفاق ه فيه وجيوز زرع تلك األرض وبنائها وسائر وجوه االنتفاع والتصرف فيها ابامليت وصار ترااب وحينئذ جيوز دفن غري 
األصحاب وإن كانت عارية رجع فيها املعري وهذا كله إذا مل يبق للميت أثر من عظم وغريه قال أصحابنا رمحهم هللا وخيتلف 

 غسل على يت إذا دفن لغري القبلة أو بالذلك ابختالف البالد واألرض ويعتمد فيه قول أهل اخلربة ذها وجيوز نبش امل
الصحيح فيهما أو بال كفن أو يف كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع يف القرب مال على ما 
سبق يف كل ذلك من التفصيل واخلالف قال املاوردي يف األحكام السلطانية إذا حلق القرب سيل أو نداوة قال أبو عبد هللا 

بريي جيوز نقله ومنعه غريه قلت قول الزبريي أصح فقد ثبت يف صحيح البخاري عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما الز 
" أنه دفن أابه يوم أحد مع رجل آخر يف قرب قال مث مل تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو  

املعارف وغريه  أيضا " أخرجته فجعلته يف قرب على حدة وذكر ابن قتيبة يف كيوم وضعته هيئة غري أذنه " ويف رواية للبخاري
ان طلحة بن عبد هللا أحد العشرة رضي هللا عنهم دفن فرأنه بنته عائشة بعد دفنه بثالثني سنة يف املنام فشكا إليها النز 

مل يتغري إال عقيصته  ىل الكافور يف عينيهفأمرت به فاستخرج طراي فدفن يف داره ابلبصرة قال غريه قال الراوي كأين أنظر إ
 فمالت عن موضعها واخضر شقه الذي يلي النز )الرابعة( قال مجاعات من أصحابنا يستحب تلقني

 (1)امليت عقب دفنه فيجلس عند رأسه إنسان ويقول اي فالن ابن فالن واي عبد هللا ابن أمة هللا اذكر العهد." 
 مطروحة على أبواب املساكن قطع الن العادة فيها تركها على االبواب."متفرقا، وان سرق أجزاعا ثقاال 

 

 )فصل(

 وسرق منه الكفن فإن كان يف برية مل يقطع النه ليس حبرز للكفن وامنا يدفه يف الربية للضرورة، وان كان يف نبش قرباوان 
رقناه ومن  عليه وسلم قال: من حرق حمقربة تلى العمران قطع ملا روى الرباء بن عازب رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا

غرق غرقناه ومن نبش قطعناه، والن القرب حرز الكفن وان كان الكفن أكثر من مخسة أثواب فسرق ما زاد على اخلمسة مل 
يقطع، الن ما زاد على اخلمسة ليس مبشروع يف الكفن فلم جيعل القرب حرزا له كالكيس املدفون معه، وان أكل السبع امليت 

 بقى الكفن ففيه وجهان.و 

 

 )أحدمها(

أنه ملك للورثة يقسم عليهم، وهو قول أيب علي بن أيب هريرة، وأىب على الطربي، الن ذلك املال ينتقل إليهم ابالرث، وامنا 
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 اختص امليت ابلكفن للحاجة وقد زالت احلاجة فرجع إليهم.

 

 )والثاىن(

 رثوه بعده.أنه لبيت املال الهنم مل يورثوه عند املوت فلم ي

 

 )فصل(

وان انم رجل على ثوب فسرقه سارق قطع ملا روى صفوان بن أمية أنه قدم املدينة فنام يف املسجد متوسدا رداءه فجاءه 
سارق فأخذ رداءه من حتت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فأمر رسول هللا صلى هللا 

ال صفوان اىن مل أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فهال قبل أن عليه وسلم بقطع يده، فق
 أتتيين به، والنه حمرز به.

وان زحف عنه يف النوم فسرق مل يقطع النه زال احلرز فيه، وان ضرب فسطاطا وترك فيه ماال فسرق وهو فيه، أو على اببه 
راز املتاع يف اخليم على هذه الصفة، وان مل يكن صاحبه معه مل يقطع السارق النه انئم أو مستيقظ قطع الن عادة الناس اح

 ال يرتك الفسطاط بال حافظ.

 

 )فصل(

وان كان ماله بني يديه وهو ينظر إليه فتغفله رجل وسرق ماله قطع النه سرق من حرزه، وان انم أو اشتغل عنه أو جعله 
 خلفه حبيث تناله

 (1)سرقه من غري حرز، وان علق الثياب يف احلمام ومل." اليد فسرق مل يقطع النه 
"السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز األمثان واجلواهر والقماش يف الدور والدكاكني يف العمران وراء األبواب واألغالق 
الوثيقة وحرز البقل وقدور الباقالء وحنومها وراء الشرائج إذا كان ابلسوق حارس وحرز احلطب واخلشب احلظائر وقال أبو 

 ملال آخر. بكر ما كان من امللك حرزا ملال فهو حرز

وحرز املواشي يف املرعى ابلراعي ونظره إليها وحرز محولة اإلبل بتقطريها وقائدها أو سائقها إذا كان يراها وهل حرز الثياب 
 يف احلمام واألعدال يف السوق ابحلافاظ أم ال على روايتني.

  موضعه.وأخذ الكفن قطع وحرز الباب تركيبه يف نبش قرباوحرز الكفن يف القرب امليت فلو 

 ولو سرق راتج الكعبة أو ابب املسجد أو أتزيره قطع وال يقطع بستار الكعبة وقال القاضي يقطع ابملخيطة عليها.

إن انم على ردائه يف مسجد فسرقه سارق قطع وإن زال بدنه عنه مل يقطع ويقطع األخ وكل قريب بسرقة مال قريبه إال 
 الوالدين وإن علوا والولد وإن سفل.

 طع أحد الزوجني مبال اآلخر احملرز عنه روايتان.ويف ق
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وإذا سرق عبد من سيده أو سيد من مكاتبه أو حر مسلم من بيت املال أو من غنيمة مل ختمس أو فقري من غلة وقف 
 على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو ألحد ممن ال يقطع السرقة منه كالغنيمة املخمسة وغريها مل يقطع.

 ذمي أو عبد مسلم من بيت املال قطع نص عليه ومثله سرقة عبد الوالد أو الولد وحنومها. وإن سرق

 ومن سرق قناديل املسجد أو حصره قطع وقيل ال يقطع إن كان مسلما.

 ويقطع سارق كتب العلم ويف سرقة املصحف وجهان.

 (1)ويقطع الذمي واملستأمن بسرقة مال املسلم ويقطع املسلم بسرقة ماهلما.." 
م حامل أتى على محلها تسعة أشهر فماتت وقد كان الولد يتحرك يف بطنها، فل« : فتاوى أهل مسرقند»"ويف كراهية 

يتا. وهللا ؛ ألن الظاهر أهنا لو ولدت كان الولد مينبش القربيشق بطنها، ودفنت، مث رؤيت يف املنام أهنا تقول: ولدت ال 
 أعلم.

 نوع آخرمن هذا الفصل يف املتفرقات

خري »بيان صفوف النساء يف صالة اجلنازة: ويصف النساء يف خلف الرجال يف الصالة على اجلنازة لقوله عليه السالم: 
ء ؛ وألهنا صالة تؤدى جبماعة، فتعترب ابلصالة املعهودة، ويف الصالة املعهودة تقوم النسا« صفوف النساء آخرها وشرها أوهلا

 خلف الرجال، فكذا يف صالة اجلنازة.

 فإن وقعت امرأة جبنب رجل فيها مل تفسد عليه صالته.

وفرق بني هذا وبني الصالة املعهودة فإهنا إذا قامت حبذاء الرجل يف الصالة املعهودة، وقد نوى اإلمام إمامتها، فإنه تفسد 
 صالة الرجل، ويف صالة اجلنازة مل تفسد صالة الرجل.

ال تفسد صالة الرجل مبحاذاة املرأة كما قال الشافعي رمحه هللا إال أان تركنا  والفرق: وهو أن يف الصالة املعهودة القياس أن
القياس ابلنص، والنص ورد يف صالة مطلقة، وهذه ليست بصالة مطلقة، وهلذا ال قراءة فيها، وال ركوع وال سجود خبالف 

 الصالة املعهودة.

 

دة لعلماء اختلفوا يف حماذاهتا يف املكتوابت هل هي مفسوهو أن ا« : شرحه»والذي يعتمد عليه ما أشار مشس األئمة يف 
أم ال؟ منهم من رأى ومنهم من أىب، فاختالفهم يف الصالة اتفاق منهم يف جواز الصالة املقيدة، وهذا أصل حممد، ويف 

 الشرع عليه مسائل كثرية من ذلك.

؟ منهم من اختلفوا يف املس القليل أنه هل ينقضقال أبو حنيفة رمحه هللا: يف املس الفاحش انقض للوضوء، وألن العلماء 
رأى ومنهم من أىب فكان اختالفهم يف املس القليل اتفاق منهم يف املس الفاحش أنه انقض للوضوء. ومن ذلك قال أبو 

م ال؟ أحنيفة رمحه هللا: املكاتب إذا ملك أخاه ال يصري مكاتبا، ألن العلماء اختلفوا يف احلر إذا ملك أخاه هل يصري حرا 
 منهم من رأى ومنهم من أىب، فاختالفهم يف احلر اتفاق منهم يف املكاتب أنه ال يصري مكاتبا.
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اقتداء املرأة  ، وهو أنه يصح« املبسوط»قال مشس األئمة رمحه هللا، وهذه املسألة تصري رواية ملسألة أخرى ال ذكر هلا يف 
 (1)ابإلمام يف صالة اجلنازة من غري أن ينوي اإلمام." 

"قبل أن يفيق من تلك النومه يربأ، وإن أعاد إىل إصبعه بعدما تنبه مث انم ال يربأ، وذكر احلسن بن زايد يف كتاب 
االختالف أخذ من انئم نعله أو خامتا كان يف إصبعه، مث أعاد إىل مكانه وهو انئم؛ قال أبو يوسف: إن مل يستيقظ حىت 

ضاع ضمن إذا مل ينتبه بعد ذلك، وقال حممد رمحه هللا: إن أعاد يف جملسه ذلك رده برىء، وإن استيقظ مث انم مث رده، مث 
 استحسن أن يربأ عن الضمان؛ سواء رده يف تلك النومة أو نومة أخرى وإال ضمنته، وكذلك إذا رده إىل إصبع أخرى.

ما يلبس ذلك نا: وهذا إذا لبس كإذا لبس ثوب غريه بغري أمره حال غيبته، مث نزعه، وأعاده إىل مكانه؛ ال يربأ قال مشاخي
 الثوب عادة، فأما إذا كان قميصا، فوضعه على عاتقه، مث أعاده إىل مكانه، فال ضمان؛ ألن هذا حفظ، وليس ابستعمال.

 

إىل  ابن مساعة عن حممد: يف رجل أخذ ثوب رجل من بيته بغري أمر، فلبسه مث رده« املنتقى»ويف « اللقطة»يف آخر كتاب 
عه فيه، فهلك؛ مل يضمن استحساان، وكذلك لو أخذ دابة غريه من آرية بغري أمره، مث ردها إىل موضعها، فذهبت بيته، فوض

فال ضمان استحساان، وإن أخذ الدابة من غري املالك غصبا مث ردها، فلم جيد صاحبها، وال خادمه، فربطها يف دار صاحبها 
 ح كتاب العارية.على معلفها، فهو ضامن؛ نص عليه مشس األئمة يف شر 

احلسن بن زايد عن أيب يوسف: رجل أخذ شيئا من دار رجل بغري علمه، مث رده بعد أايم إىل ذلك املوضع؛ « املنتقى»ويف 
 ال يربأ عن الضمان ما مل يرده على صاحبه.

 ردها مث وفيه ابن مساعة عن حممد: يف رجل أخذ من كيس رجل مخسمائة درهم، وقد كان يف الكيس ألف درهم، فذهب،
 بعد أايم، ووضعها يف الكيس الذي أخذها منه، فإنه يضمن اخلمسمائة اليت كان أخذها، وال يربأ منها بردها إىل الكيس.

غصب من رجل ثواب، وجاء به إىل املغصوب منه، ووضعه يف حجره، واملغصوب منه يعلم « : فتاوى أيب الليث»ويف 
نسان، ومحله من حجر املغصوب منه؛ قال: أخاف أن ال يربأ عن الضمان؛ ألنه ابلوضع؛ إال أنه ال يعلم أنه ثوبه فجاء إ

 يقع عند املغصوب أنه وديعة، وال يعلم أنه ثوبه ليتابع يف احلفظ.

 

يف هذا املوضع أيضا: غصب من آخر سفينة، فلما ركبها وبلغ وسط البحر حلقه صاحبها، فليس له أن يسرتدها من 
 ك املوضع إىل الشط مراعاة للجانبني.الغاصب، لكن يؤاجرها من ذل

 وكذلك لو غصب دابة، وحلقها صاحبها يف املفازة يف موضع املهلكة، فليس له أن يسرتدها، ولكن يؤاجرها منه ملا قلنا.

وإذا كفن امليت يف ثوب غصب، ودفن وأهيل الرتاب عليه، فإن كان للميت تركة أخذ القيمة من تركته، وال ينبش امليت، 
، وإن مل يكن ينبش القربذا مل يكن للميت تركة، ولكن تربع إنسان أبداء القيمة أخذ املالك القيمة من املتربع، وال وكذا إ
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ن، قيل: ، وأخذ الكفنبش القربشيء من ذلك فصاحب الكفن ابخليار؛ إن شاء تركه آلخرته، وهو له فضل، وإن شاء 
 (1)، وأخذ." نبش القربهذا إذا كفن من غري خياطة، فإن 

"لعمارهتا وقفا فاألفضل أن يبيعها ويتصدق بثمنها؛ ألنه إذا مل يكن للرابط وقف خيرب ويصري مأمنا للسراق ويف 
 ذلك ضرر ابملسلمني، فيبيعها ويتصدق بثمنها، ودون ذلك يف الفضل أن يشرتي بثمنها عبدا فيعتقه.

ر )يف( حابة دفنوا يف أرض احلرب ومل حيولوا؛ ألنه ال عذامليت بعد ما دفن ال خيرج من غري عذر، أال ترى أن كثريا من الص
إخراجه بعذر، والعذر يظهر أن األرض مغصوبة أو أخذها الشفيع ابلشفعة. رابط كربت دوابه وغلت مؤنتها هل للقيم أن 

ملا ربطت  حيبيع شيئا منها وينفق مثنها يف علفها أو مرمة الرابط؟ فهذا على وجهني: إن بلغ سن البعض إىل حد ال يصل
له فله ذلك وما ال فال، ولكن متسك يف هذا الرابط مقدار ما حيتاج إليها، وربط مازاد على ذلك يف أدىن رابط إىل هذا 

 الرابط.

 

سئل القاضي اإلمام مشس اإلسالم حممود األوزجندي عن مسجد مل يبق له قوم وخرب ما حوله واستغىن الناس عنه هل 
وسئل هو أيضا عن املقربة يف القرى إذا اندرست ومل يبق منها أثر املوتى ال العظم وال غريه هل  جيوز جعله مقربة؟ قال: ال،

جيوز زراعتها واستغالهلا؟ قال: ال وهلما حكم املقربة، وسئل هو أيضا عن رجل وقف أرضا على املقربة أو على صويف خانة 
 بشرائطه هل يصح؟ قال: ال.

 

: امرأة جعلت قطعة أرض هلا مقربة وأخرجتها من يدها ودفن فيها ابنها وتلك القطعة ال رمحه هللا« فتاوي أيب الليث»يف 
تصلح للمقربة لغلبة املاء عندها فيصيبها فساد فأرادات بيعها، فإن كانت األرض حبال ال يرغب الناس يف دفن املوتى فيها 

لبيع؛ ألهنا مل عن دفن املوتى فيها لكثرة الفساد فلها القلة الفساد ليس هلا البيع؛ ألهنا صارت مقربة، وإن كان يرغب الناس 
 ( فإذا ابعتها للمشرتي أن أيمرها برفع ابنها عنها؛ ألهنا صارت ملكا للمشرتي.3ب26تصر مقربة )

فيه أيضا: حفر قربا يف مقربة وقفا، فأراد آخر أن يدفن فيها ميتة فإن كان يف املكان سعة ال يدفن؛ ألنه يوحش صاحبه 
حفر، وإن مل يكن فيه سعة يدفن، ونظري هذا من بسطة املصلي يف املسجد أو نزل يف الرابط فجاء آخر، فإن كان الذي 

يف املكان سعة ال يزاحم األول، وإن مل يكن فيه سعة يزامحه، مث إذا كان يف املكان سعة ومع هذا دفن فيه غري احلافر ال 
« ل مسرقندفتاوي أه»ي حفر ال يدري أبي أرض ميوت، يف آخر غصب يكره، هكذا قال الفقيه أبو الليث قال: ألن الذ

به؛ ألن احلفر كان  لكن جيب قيمة حفره حىت حيفر آخر فيدفن فيه ومل يزد ينبش القرب: حفر قربا فدفن فيه غريه ميته؛ ال 
لكه أبن كان يف ن يف غري ميصوغ ملك املالك، وإمنا أراد به أن احلفر كا ينبش القربيف ملك احلافر؛ ألن يف هذه الصورة 

يه ميتا له، فقال: إذا حفر قربا يف غري ملكه ليدفن ف« واقعات الناطفي»أرض مباح أو يف مقربة جييء ذكره يف آخر كراهية 
 ولكن ضمن قيمة حفره وكان فيه رعاية احلفر. ينبش القربفدفن غريه ميته ال 
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ك ابخليار إن شاء أمر ابإلخراج وإن شاء سوى األرض وزرع فوقها؛ وإن دفن امليت يف أرض غريه بغري إذن املالك فاملال
 (1)ألن األرض ملكه ظاهرها وابطنها، فكان." 

"القضاة كان إذا جلس لألحكام جلس إىل جانبه رجل أسود الوجه أبيض البدن، فكان إذا أراد أن يفصل احلكم 
نه كان موجب ذلك فقال: اسألوه فسألوه فأخربهم أبني اخلصمني نظر إىل وجهه، مث يفصل احلكم بعد ذلك، فسئل عن 

فمات قاضي البلد قال: فذهبت إليه ليال فنبشت عليه حىت وصلت إليه، وجئت آخذ الكفن، وإذا بشخصني  ينبش القبور
قد دخال فرعبت منهما فرجعت يف انحية من القرب فقال أحدمها لآلخر: تقدم فجاء إىل قدميه فشمهما فقال: هااتن 

ما عصتا هللا قط، فقال له: تقدم فجاء إىل فرجه فشمه فقال: هذا فرج ما عصى هللا قط، فقال له: تقدم فجاء إىل قدمان 
بطنه فشمها فقال هذه بطن ما أكلت احلرام قط، فقال له: تقدم فجاء إىل يديه فشمهما فقال: هااتن يدان ما عصتا هللا 

ا فقال: لسان ما عصى هللا قط، فقال له: تقدم فجاء إىل عينيه فشمهم قط، فقال له: تقدم فجاء إىل فيه فشمه فقال: هذا
هااتن عينان ما عصتا هللا قط، فقال له: تقدم فجاء إىل أذنيه فشمهما فسكت، فقال له: ما ابلك؟ فقال له: هااتن أذانن 

قمعة فأصبح من هوي املجاءه يوما خصمان فأصغى إىل أحدمها أكثر من اآلخر فارتفعا يضرابنه، فهربت فحصل يل هذا 
 وجهي كما ترى انتهى.

فانظر رمحنا هللا، وإايك إىل هذه احلكاية ما أعجبها، فأين احلاكم الذي يكون على مثل ما كان عليه هذا السيد هو، وهللا 
 أعز شيء يكون، ومن له عقل ينظر إىل كل موضع يضطر فيه إىل الصرب فيهرب منه؛ ألن البشرية يف الغالب عاجزة عن
 الصرب، فإن وقع فيه من غري أن خيتاره، ويضطر إليه فاالستغاثة إذ ذاك بربه لعل أن يصربه على ما ابتاله به، فبعده من ابب

عليه  -االبتالء، فإذا فعل ذلك يرجى له أن يعان، وأن يسلم من اآلفات املنوطة به يشهد لذلك ما ورد يف احلديث عنه 
أل اإلمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غري مسألة ال تس»من قوله:  -الصالة والسالم 

 انتهى.« إان ال نويل أمران هذا من طلبه: »-عليه الصالة والسالم  -، وقد قال « أعنت عليها

 (2)فانظر رمحنا هللا تعاىل وإايك إىل الغالب." 
 هم يرجعون ملقتضى العقل؛ ألن العقل أيىب ذلك أسأل هللا"عنه وذمته، فال هم ممتثلون ألمر الشرع يف ذلك، وال 

 السالمة مبنه.

الوجه السابع: ما حرمهم الشيطان من بركة الدفن وما فيه من السرت. أال ترى أن املدفون إذا خرجت منه الفضالت شربتها 
 ل من جسده.تتحلاألرض فيبقى نظيفا يف قربه، ومن وضع يف الفسقية ينماع يف النجاسات اليت خترج منه و 

الوجه الثامن: أن إدخاله يف الفسقية فيه ما فيه من الفخر والكرب؛ ألن الغالب أنه ما يفعله إال املتكربون، واملوضع موضع 
 ذل وافتقار واضطرار وإظهار مسكنة واحتياج ال إظهار العز والكرب.

أن النيب »مات إذ ة ال ينبغي فما ابلك به بعد املالوجه التاسع: ما يفعله بعضهم من تبليط الفسقية، وذلك يف حال احليا
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 ك بعد موته.، فأقل ما ميكن يف حق املكلف أن ميتثل ذل« خرج من الدنيا ومل ينب لبنة على لبنة -صلى هللا عليه وسلم  -

هم على بعض ضالوجه العاشر: ما زاده بعضهم من تبييض داخل الفسقية حىت تبقى كالبيوت اليت يتفاخر ذها أبناء الدنيا بع
 يف حال احلياة. وكذلك مينع كما تقدم يف التبليط سواء بسواء بل هذا أشد.

الوجه احلادي عشر: أن ما يفعلونه سبب النبعاث احلشرات والنجاسات عليه، وذلك أنه ينماع يف قربه فتكثر الروائح لعدم 
نه يشرب ائب، وذلك خبالف القرب ملا تقدم من أالرتاب، واحلشرات تتبع الروائح حيث كانت، وكذلك الكالب والسباع والذ

 الفضالت من امليت.

الوجه الثاين عشر: ما يف ذلك من تيسري السرقة على من أرادها، والسرقة معصية كربى إذا كانت يف حق األحياء فما ابلك 
 حيتاج يف ذلك إىل كبري كلفة إذ أنه ال بنبش القبورذها يف حق املوتى، فوضع امليت يف الفسقية فيه تيسري على من ابتلي 

يف الدخول إليه إال أنه يفتح الباب ليس إال ويتيسر عليه حينئذ ما يريده، وفاعل املعصية ومن ييسرها عليه شريكان يف 
 اإلمث.

حلراس ومن االوجه الثالث عشر: أن من يتحفظ منهم من التيسري على النباش حيتاجون إىل البناء احلصني واألبواب املانعة و 
 (1)يسكن فيها أو إىل جانبها ويبول ويتغوط، والسراب سريع سراينه." 

"وألن كل ما جاز بيعه )وأخذ العوض عليه جاز أن يقطع يف سرقته كسائر األموال، ويقطع يف سرقة مجيع املتموالت 
ياب احلشيش، أو حمظورا غري مباح كالث( وأخذ العوض عليها: كان أصلها مباحا كاملاء والصيد والرتاب و 1اليت جيوز بيعها( )

(، للظاهر واخلرب، وألنه نوع 3(، خالفا أليب حنيفة يف قوله إن كل ما أصله مباحا فال قطع يف سرقته )2والعقار وحنوه )
 ن( ال مينع القطع يف سرقته كالعبيد أصلهم اإلابحة ألهنم مباح مل4من مال يتمول يف العادة كالثياب، وألن أصله مباحا )

 (.5شاء أن يسرقهم من دار احلرب ويسرتقهم )

 يف قطع النباش[: - 18فصل ]

( للظاهر واخلرب، وألنه سارق للنصاب 8( خالفا أليب حنيفة )7( إذا سرق من القرب كفنا يساوي نصااب )6يقطع النباش )
ع ال خيلو أن يكون لعدم امللك ( القطع كسائر السراق، وألن سقوط القط9من مال ال شبهة له فيه من حرز مثله فيلزمه )

أو احلرز أو لعدم اخلصومة، وال جيوز أن يكون لعدم امللك ألن امللك اثبت على الكفن إما للميت أو لورثته، وال لعدم 
 احلرز ألن القرب حرز للميت ولكفنه، وألن حرز كل شيء ما جرت العادة به ومن دفن ميتا بكفنه

__________ 

 من ق. ( ما بني قوسني سقطت1)

 .418/ 4( انظر املدونة: 2)
 .203/ 3، خمتصر القدوري مع شرح امليداين: 272( انظر خمتصر الطحاوي: 3)
 ( يف ق: كون األبوحة.4)
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 ( يف م: ويسرقهم.5)

 ليسرق كفن امليت. ينبش القرب( النباش: مسي كذلك ألنه 6)

 .580، الكايف: 228/ 2، التفريع: 838/ 2( انظر املوطأ: 7)
 .205/ 3، خمتصر القدوري مع شرح امليداين: 273انظر خمتصر الطحاوي: ( 8)
 (1)( يف م: فلزمه.." 9)

"دفن يف املسبلة؛ ألنه ال منة فيه، وهو أقل ضررا على الوارث. فإن تشاحا يف الكفن، قدم قول من قال: نكفنه من 
 .ملكه؛ ألن ضرره على الوارث بلحوق املنة، وتكفينه من ماله قليل الضرر

وسئل أمحد عن الرجل يوصي أن يدفن يف داره قال: يدفن يف املقابر مع املسلمني، إن دفن يف داره أضر ابلورثة. وقال: ال 
 -أبس أن يشرتي الرجل موضع قربه، ويوصي أن يدفن فيه، فعل ذلك عثمان بن عفان، وعائشة، وعمر بن عبد العزيز. 

 -رضي هللا عنهم 
 

 لدفن يف املقربة املسبلة[]فصل إذا تشاح اثنان يف ا

( فصل: وإذا تشاح اثنان يف الدفن يف املقربة املسبلة، قدم أسبقهما، كما لو تنازعا يف مقاعد األسواق، ورحاب 1600)
 املساجد، فإن تساواي أقرع بينهما.

 

 ودفن غريه فيه[ نبش قربه]فصل إن تيقن أن امليت قد بلي وصار رميما جاز 

 أهل ، ودفن غريه فيه وإن شك يف ذلك رجع إىلنبش قربهأن امليت قد بلي وصار رميما، جاز ( فصل: وإن تيقن 1601)
اخلربة. فإن حفر، فوجد فيها عظاما دفنها، وحفر يف مكان آخر. نص عليه أمحد، واستدل أبن كسر عظم امليت ككسر 

ة وسئل يه، قد حول طلحة وحولت عائشعظم احلي. وسئل أمحد عن امليت خيرج من قربه إىل غريه فقال: إذا كان شيء يؤذ
 عن قوم دفنوا يف بساتني ومواضع رديئة.

 فقال: قد نبش معاذ امرأته، وقد كانت كفنت يف خلقني فكفنها ومل ير أبو عبد هللا أبسا أن حيولوا.

 

 ]مسألة من فاتته الصالة على امليت صلى على القرب[

( مسألة: قال: )ومن فاتته الصالة عليه صلى على القرب( . ومجلة ذلك أن من فاتته الصالة على اجلنازة، فله أن 1602)
 -يصلي عليها، ما مل تدفن، فإن دفنت، فله أن يصلي على القرب إىل شهر. هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النيب 

ب األوزاعي، وإليه ذه -رضي هللا عنهم  -موسى، وابن عمر، وعائشة  وغريهم، روي ذلك عن أيب -صلى هللا عليه وسلم 
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والشافعي. وقال النخعي، والثوري، ومالك وأبو حنيفة: ال تعاد الصالة على امليت، إال للويل إذا كان غائبا، وال يصلى 
 (1)عصار.." يع األيصلى عليه يف مج -صلى هللا عليه وسلم  -على القرب إال كذلك، ولو جاز ذلك لكان قرب النيب 

"ولذلك هنى عن الدخول يف أرض احلجر إال أن يكونوا ابكني، ويوافق ذلك قوله تعاىل عن مسجد الضرار: ال تقم 
 فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب.

ائف طفأما أماكن الكفر واملعاصي اليت مل يكن فيها عذاب إذا جعلت مكاان لإلميان والطاعة، فهو حسن كما أمر أهل ال
أن جيعلوا املسجد مكان طواغيتهم، وكان موضع مسجده صلى هللا عليه وسلم مقربة للمشركني فجعله صلى هللا عليه وسلم 

، فإذا كانت الشريعة قد جاءت ابلنهي عن مشاركة الكفار يف املكان الذي حل ذهم فيه العذاب، نبش القبورمسجدا بعد 
ن ا واستحقوا ذها العذاب؟! بل املشاركة يف العمل أقرب إىل اقتضاء العذاب مفكيف مبشاركتهم يف األعمال اليت يعملوهن

الدخول إىل الداير، فإن مجيع ما يعملونه مما ليس هو من أعمال السابقني إما كفر، وإما معصية، وإما شعار كفر أو 
ن خالف ينازع يف مجيع هذا، ولئ معصية، وإما مظنة للكفر واملعصية، وإما أن خياف أن جير إىل املعصية، وما أحسب أحدا

 (2)فيه فال ميكنه أن ينازع يف أن املخالفة فيه أقرب إىل املخالفة يف الكفر واملعصية،." 
"فصل: وال يزاد يف الرتاب الذي أخرج من القرب فإن زادوا فال أبس ويشخص القرب من األرض قدر شرب ملا روى 

 عنها فقلت: اكشفي يل عن قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم القاسم بن حممد قال: دخلت على عائشة رضي هللا
وصاحبيه فكشفت يل عن ثالثة قبور ال مشرفة وال واطئة ويسطح القرب ويوضع عليه احلصى ألن النيب صلى هللا عليه وسلم 

زماننا أن يسنم  سطح قرب ابنه إبراهيم عليه السالم ووضع عليه حصى من حصى العرصة وقال أبو علي الطربي: األوىل يف
ألن التسطيح من شعار الرافضة وهذا ال يصح ألن السنة قد صحت فيه فال يعترب مبوافقة الرافضة ويرش عليه املاء ملا روى 
جابر أن النيب صلى هللا عليه وسلم رش على قرب ابنه إبراهيم عليه السالم وألنه إذا مل يرش عليه املاء زال أثره فال يعرف 

ل عند رأسه عالمة من حجر أو غريه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم دفن عثمان بن مظعون ووضع عند ويستحب أن جيع
رأسه حجرا وألنه يعرف به فيزار ويكره أن جيصص القرب وأن يبىن عليه أو يعقد أو يكتب عليه ملا روى جابر قال: هنى 

 ة.يعقد وأن يكتب عليه وألن ذلك من الزينرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيصص القرب وأن يبىن عليه أو 

فصل: إذا دفن امليت قبل الصالة صلي على القرب ألن الصالة تصل إليه يف القرب وإن دفن من غري غسل أو إىل غري القبلة 
ومل خيش عليه الفساد يف نبشه نبش وغسل ووجه إىل القبلة ألنه واجب مقدور على فعله فوجب فعله وإن خشى عليه 

مل ينبش ألنه تعذر فعله فسقط كما يسقط وضوء احلي وإستقبال القبلة يف الصالة إذا تعذر فإن وقع يف القرب مال  الفساد
قال ملا روي أن املغرية بن شعبة طرح خامته يف قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف نبش القربآلدمي وطالب به صاحبه 
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رة ربكم عهدا برسول هللا وألنه ميكن رد املال إىل صاحبه من غري ضرو خامتي ففتح موضعا فيه فأخذه وكان يقول أان أق
 (1)فوجب." 

"مل يكن حافظ أو كان فيه حافظ انئم مل جيب القطع ألنه غري حمرز فإن سرق من بيوت يف غري العمران كالرابطات 
فتوحا ألن املال ال حيرز فيه الباب أو م اليت يف الربية واجلواسق اليت يف البساتني فإن مل يكن فيها حافظ مل تقطع مغلقا كان

من غري حافظ وإن كان فيها حافظ فإن كان مستيقظا قطع السارق مغلقا كان الباب أو مفتوحا ألنه حمرز به وإن كان 
 انئما فإن كان مغلقا قطع ألنه حمرز وإن كان مفتوحا مل يقطع ألنه غري حمرز وإن سرق متاع الصيادلة والبقالني من الدكاكني

يف األسواق ودوهنا أغالق أو دراابت وعليها قفل أو سرق أواين اخلزف ودوهنا شرايح القصب فإن كان األمن ظاهرا قطع 
السارق ألن ذلك حرز مثله وإن قل األمن فإن كان يف السوق حارس قطع ألنه حمرز به وإن مل يكن حارس مل يقطع ألنه 

رزه ابلنصب وإن سرق حلقة الباب وهي مسمرة فيه قطع ألهنا حرزة غري حمرز وإن سرق ابب دار أو دكان قطع ألن ح
ابلتسمري يف الباب وإن سرق آجر احلائط قطع ألنه حمرز ابلتشريج يف البناء وإن سرق الطعام أو الدقيق يف غرائر شد بعضها 

ألمن فيه ظاهر ت اإىل بعض يف موضع البيع قطع على املنصوص فمن أصحابنا من قال: إن كان يف موضع مأمون يف وق
ومل ميكن أخذ شيء منه إال حبل رابطه أو فتق طرفه قطع ألن العادة تركها يف موضع البيع ومن أصحابنا من قال: ال يقطع 
إال أن يكون يف بيت دونه ابب مغلق والذي نص عليه الشافعي رمحه هللا يف غري املغلق وإن سرق حطبا شد بعضه إىل 

نه شيء إال حبل رابطه قطع ألنه حمرز ابلشد وإن كان متفرقا مل يقطع ألنه غري حمرز ومن بعض حبيث ال ميكن أن يسل م
أصحابنا من قال: ال يقطع إال أن يكون يف بيت دنه ابب مغلق جمتمعا كان أو متفرقا وإن سرق أجزاعا ثقاال مطروحة 

 على أبواب املساكن قطع ألن العادة فيها تركها على األبواب.

  وسرق منه الكفن فإن كان يف برية مل يقطع ألنه ليس حبرز للكفن وإمنا يدفن يف الربية للضرورة وإن قربا نبشفصل: وإن 
كان يف مقربة تلي العمران قطع ملا روى الرباء بن عازب رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "من حرق حرقناه 

ز للكفن وإن كان الكفن أكثر من مخسة أثواب فسرق ما زاد على." ومن غرق غرقناه ومن نبش قطعناه". وألن القرب حر 
(2) 

( ، فإن " أىن " دائرة بني معىن " أين " ومعىن " كيف "، وابلتأمل 1"بقول هللا تعاىل: }فأتوا حرثكم أىن شئتم{ )
 ( .2يظهر أن املراد الثاين، بقرينة احلرث، وحترمي األذى )

 

 املتشابه: -ب 

ال يرجى معرفة معناه يف الدنيا فهو عندهم " متشابه "، وهو ما استأثر هللا تعاىل بعلمه، كاحلروف املقطعة وأما إن كان  - 3
 يف أوائل السور.
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 اخلفي: -ج 

وهو ما كان خفاؤه يف انطباقه على بعض أفراده لعارض هو تسمية ذلك الفرد ابسم آخر، كلفظ " السارق "، فهو  - 4
 ( .3كنه خفي يف الطرار والنباش )ظاهر يف مفهومه الشرعي، ول

 

 حكم اجململ:

 ذهب أصوليو احلنفية إىل أن حكم اجململ التوقف فيه إىل أن يتبني املراد به، ابالستفسار من صدر منه اجململ. - 5

 ( .4)وذهب غريهم إىل أن حكم اجململ التوقف فيه إىل أن يتبني من جهة اجململ، أو ابلقرائن، أو ابلعرف، أو ابالجتهاد 

 ويف ذلك تفصيل موطنه امللحق األصويل.

__________ 

 223( سورة البقرة / 1)

 230 - 228/  1( تيسري التحرير2)

 وأيخذ الكفن خفية. ينبش القرب( الطرار هو من أيخذ املال من اليقظان يف غفلة منه. والنباش هو من 3)

 (1)ط مصطفى احلليب.."  168( إرشاد الفحول للشوكاين ص 4)
"ابحلجاز إن مات به وقد دخل إبذن. ويف وجه عندهم: ال يدفن به. ويف وجه آخر: إن شق نقله جاز دفنه. ومل 

 ( .1ينصوا على دفن احلريب واملرتد )

 وأخرجت عظامه، فليس هلم االستيطان وال االجتياز. نبش قربهوقال املالكية: لو دخل مشرك احلرم مستورا ومات، 

مكة واملدينة واليمامة واليمن وخماليفها، فقد قال مالك: خيرج من هذه املواضع كل من كان على  وأما جزيرة العرب، وهي
 ( .2غري اإلسالم، وال مينعون من الرتدد ذها مسافرين، وال يدفنون فيها ويلجئون إىل احلل )

 ومل جند للحنفية كالما يف هذه املسألة.

 

 دور العبادة للكفار يف أرض العرب:

 

ال جيوز إحداث كنيسة فيها، وال بيعة، وال صومعة، وال بيت  -احلجاز وما سواه  -احلنفية أبن أرض العرب  صرح - 21
انر، وال صنم، تفضيال ألرض العرب على غريها، وتطهريا هلا عن الدين الباطل كما عرب صاحب البدائع. وسواء يف ذلك 

 مدهنا وقراها وسائر مياهها.

 ( .3نها حمدث أو قدمي، أي سابق على الفتح اإلسالمي )وكذلك ال جيوز إبقاء شيء م

 ( .4ويفهم مثل ذلك من كالم املالكية )

__________ 
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 241/  4( اإلنصاف 1)

 142/  3، والزرقاين 104/  8( القرطيب 2)

 214/  7، والبدائع 271/  3، ورد احملتار 122، 121/  5( البحر الرائق 3)

 (1)." 201/  2( الدسوقي 4)
 (1د رجح ابن قدامة الرواية األوىل. )"وق

 

 اندراس قبور املوتى: -ج 

شيء من  ودفن غريه فيه، أما إذا بقي نبش قربهذهب مجاهري العلماء إىل أن امليت املسلم إذا بلي وصار ترااب جاز  - 5
 فال جيوز نبشه وال الدفن فيه حلرمة امليت، ويعرف ذلك أهل اخلربة. -غري عجب الذنب  -عظامه 

 إال أن صاحب التتارخانية من احلنفية يرى أن امليت إذا صار ترااب يف القرب يكره دفن غريه يف قربه؛ ألن احلرمة ابقية.

قال ابن عابدين معقبا على هذا: لكن يف ذلك مشقة عظيمة، فاألوىل إانطة اجلواز ابلبلى، إذ ال ميكن أن يعد لكل ميت 
 ترااب ال سيما يف األمصار الكبرية اجلامعة، وإال لزم أن تعم القبور السهل والوعر.قرب ال يدفن فيه غريه وإن صار األول 

على أن املنع من احلفر إىل أال يبقى عظم عسر جدا، وإن أمكن ذلك لبعض الناس، لكن الكالم يف جعله حكما عاما 
ملالكية، ومل نعثر ه احلنفية واحلنابلة، ومنعه الكل أحد. واختلفوا يف جواز احلرث والزراعة والبناء يف املقربة املندرسة، فأجاز 

 على نص للشافعية يف ذلك.

وأما قبور املشركني فذهب الفقهاء إىل جواز نبشها، ليتخذ مكاهنا مسجدا؛ ألن موضع مسجد النيب كان قبورا للمشركني. 
(2) 

__________ 

 - 94/  7، اخلرشي 110 - 109ئل ص ، وأنفع الوسا240، 239/  5، والبحر الرائق 535/  3( ابن عابدين 1)
 ، وما بعدها.225/  6، واملغين مع الشرح 590/  3، واجلمل 292/  2، ومغين احملتاج 92/  4، والدسوقي 95

/  1، وأسىن املطالب 201/  2، واجلمل 362/  1، ومغين احملتاج 428/  1، والدسوقي 199/  1( ابن عابدين 2)
 (2) .."144/  2، وكشاف القناع 331

وأخرجت  ،نبش قربهأنه مينع املشركون وأهل الكتاب من دخول احلرم، ولو دخل املشرك احلرم متسرتا ومات،  -"أ 
 عظامه، فليس هلم االستيطان وال االجتياز.

 فإذا جاء رسول منهم خرج اإلمام إىل احلل ليسمع ما يقول.

املواضع من كان على غري دين اإلسالم، وال مينعون من الرتدد وأما جزيرة العرب، فقال مالك والشافعي: خيرج من هذه 
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 مسافرين، ويضرب هلم أجل للخروج خالل ثالثة أايم، كما ضرب عمر رضي هللا عنه حني أجالهم.

 وفيما يعترب من جزيرة العرب وما ال يعترب، وأحكام دخول الكفار إليها ينظر )أرض العرب( .

املشركون من دخول املساجد كلها، وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إىل عماله مستدال ومنها أن مينع أهل الكتاب و  -ب 
( إخل، ودخول الكفار فيها 2( ويؤيد ذلك قوله تعاىل: }يف بيوت أذن هللا أن ترفع{ )1ابآلية }إمنا املشركون جنس{ )

 يناقض رفعهما.

 ملسجد احلرام، فال مينعون من غري املسجد احلرام.وعند اإلمام الشافعي أن اآلية عامة يف مجيع املشركني، خاصة اب

وعند احلنفية يف دخول املشركني وأهل الكتاب املسجد احلرام روايتان: إحدامها يف السري الكبري ابملنع. والثانية يف اجلامع 
 الصغري بعدم املنع.

 وعند احلنابلة أهنم مينعون من احلرم بكل حال.

__________ 

 .28( سورة التوبة / 1)
 (1).." 36( سورة النور / 2)

"ولكن الصحيح عند الشافعية أن تسطيح القرب وتسويته ابألرض أوىل من تسنيمه، ملا صح عن القاسم بن حممد 
من أن عمته عائشة رضي هللا عنها كشفت له عن قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقرب صاحبيه فإذا هي مسطحة 

 (1. )مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء
و كافر؛ املؤمن من حن نبش قربويكره عند اجلمهور ما زاد عن مقدار الشرب زايدة كبرية، إن مل يكن حلاجة كخوف  - 16

 (2لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لعلي رضي هللا عنه ال تدع متثاال إال طمسته، وال قربا مشرفا إال سويته. )
 (3) صفة قرب النيب صلى هللا عليه وسلم وصاحبيه: ال مشرفة وال الطئة. واملشرف ما رفع كثريا بدليل قول القاسم يف

__________ 

 .173/  3( حتفة احملتاج 1)
 ط عيسى احلليب( . 666/  2( حديث علي رضي هللا عنه: " ال تدع متثاال. . . " أخرجه مسلم )2)

 (2).." 271/  2، والفروع 504/  2( املغين البن قدامة 3)
 ( .1ونقل إىل احلل، إال أن يكون قد بلي فيرتك كما ترك أموات اجلاهلية ) ش قربهنب"فإن دفن 

 

 القتال يف احلرم:

ال خالف بني الفقهاء يف أن من دخل احلرم مقاتال وبدأ القتال فيه، يقاتل، لقوله تعاىل: }وال تقاتلوهم عند املسجد  - 9
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 . ( {2احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم )
وكذلك من ارتكب يف احلرم جرمية من جرائم احلدود أو القصاص مما يوجب القتل فإنه يقتل فيه اتفاقا الستخفافه ابحلرم،  

 كما سيأيت يف الفقرة التالية.

واختلفوا يف قتال الكفار والبغاة على أهل العدل يف احلرم إذا مل يبدءوا ابلقتال. فذهب طاوس واحلنفية، وهو قول ابن شاس 
وابن احلاجب من املالكية، وصححه القرطيب، وقول القفال واملاوردي من الشافعية، وبعض احلنابلة إىل أنه حيرم قتاهلم يف 
احلرم مع بغيهم. ولكنهم ال يطعمون وال يسقون وال يؤوون وال يبايعون حىت خيرجوا من احلرم، لقوله تعاىل: }وال تقاتلوهم 

 عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم

__________ 

 .531/  8، واملغين 195، وأليب يعلى ص 167، واألحكام السلطانية للماوردي ص 104/  7( تفسري القرطيب 1)
 (1).." 191( سورة البقرة / 2)

اليت مل  بش القبورن"وجتصيصها والبناء عليها، وخصوصا إذا كان فيها ميت مل يبل، وما يفعله جهلة احلفارين من 
 تبل أرابذها، وإدخال أجانب عليهم، فهو من املنكر الظاهر، وليس من الضرورة املبيحة لدفن ميتني فأكثر يف قرب واحد.

 ( .1ويرى بعض الفقهاء أنه يكره ذلك حىت إذا صار امليت ترااب؛ ألن احلرمة ابقية )

 

 دفن أجزاء امليت بعد دفنه:

 ( .2دنه مل يغسل، ومل يصل عليه عند احلنفية، بل يدفن )إذا وجدت أطراف ميت، أو بعض ب - 15

ويرى الشافعية أنه لو وجد عضو مسلم علم موته جيب مواراته خبرقة ودفنه، ولو مل يعلم موت صاحب العضو مل يصل عليه، 
 لكن يندب دفنه، وجيب يف دفن اجلزء ما جيب يف دفن اجلملة.

 د دفنه غسل، وصلي عليه، ودفن إىل جانبأما احلنابلة فقالوا: إن وجد جزء امليت بع

__________ 

، وجواهر 422/  1، وحاشية الدسوقي 599، 598/  1، وابن عابدين 319/  1، والبدائع 97، 96/  1( االختيار 1)
، 142، 138/  2، وروضة الطالبني 236، 235/  2، ومواهب اجلليل 103/  2، وشرح الزرقاين 114/  1اإلكليل 

 .563/  2، واملغين 143/  2ع وكشاف القنا 
 (2)ط دار إحياء الرتاث العريب.."  76/  2، وفتح القدير 576/  1( ابن عابدين 2)

 22( . وسيأيت بيان مصرف اخلمس الواجب إخراجه ف 1"وأما أربعة أمخاسه فلواجده )

 

 ما يلحق مبا خيمس:

                                         
 17/189جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
 21/19جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (2)
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 األرض خلالصة اليت ال حتتاج إىل تصفية، واليت توجد يفأحلق املالكية ابلركاز الندرة: وهي قطعة الذهب والفضة ا - 11
من أصل خلقتها ال بوضع واضع هلا يف األرض. وفيها اخلمس على املشهور. وروى ابن انفع عن مالك أنه ليس فيها إال 

 ( .2الزكاة وإمنا اخلمس يف الركاز )

 

 الستخراج املال: نبش القرب

 ( .3اجلاهلي ركاز. وأما ما يوجد يف قرب املسلم ففي حكم اللقطة )صرح املالكية أبن ما يوجد يف قرب  - 12

 وتفصيل ذلك يف مصطلح )قرب، ولقطة( .

 

 النصاب يف الركاز:

ذهب مجهور الفقهاء )احلنفية واملالكية واحلنابلة والشافعي يف القدمي( إىل أنه ال يشرتط النصاب يف الركاز، بل جيب  - 13
 اخلمس يف قليله وكثريه.

 اه ابن املنذر عن إسحاق وأيب عبيد وأصحاب الرأي، وقال: وبه قال أكثر أهلوحك

__________ 

 .22 - 21/  3، واملغين 45/  6، واجملموع 395/  1، والفواكه الدواين 46/  2( ابن عابدين 1)
 .209/  2، واخلرشي مع حاشية العدوي 489/  1( الدسوقي 2)
 (1).." 487 - 486/  1( حاشية الصاوي على الشرح الصغري 3)

 ( .1"الشيء نشال أي أسرع نزعه، والنشال كثري النشل واخلفيف اليد من اللصوص السارق على غرة )

 

 األلفاظ ذات الصلة.

 

 السارق. -أ 

 ( .2السارق فاعل من السرقة، وهي: أخذ مال الغري خفية من حرز مثله بال شبهة ) - 2

 يسرق من جيب اإلنسان أو كمه أو حنو ذلك بصفة خمصوصة.والسارق أعم من الطرار، ألن الطرار 

 

 النباش: -ب 

 ( .3أي كشفه ) نبش القربالنباش مبالغة من النبش أي الكشف، يقال:  - 3

 ( .4ويف االصطالح. هو الذي يسرق أكفان املوتى بعد الدفن )

 

                                         
 23/103جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
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 احلكم اإلمجايل:

( 5يعترب سارقا تقطع يده إذا توافرت فيه سائر شروط القطع )ذهب األصوليون واجلمهور من الفقهاء إىل أن الطرار  - 4
 . لكنهم

__________ 

 ( املعجم الوسيط مادة: )نشل( .1)

 .129/  6، وكشاف القناع 277/  2، واملهذب 91/  8، واخلرشي 121/  5( فتح القدير 2)
 ( املصباح املنري )نبش( .3)

 .138/  6، وكشاف القناع 279/  2ملهذب ، وا240/  4، الدسوقي 200/  3( ابن عابدين 4)
/  2، والفواكه الدواين 445/  2، وبداية اجملتهد 204/  3، وابن عابدين 76/  7، والبدائع 245/  4( فتح القدير 5)

 (1).." 20/  2، ومسلم الثبوت 130/  1، وكشاف القناع 256/  8، واملغين البن قدامة 296
ملة، حىت يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له وحنو ذلك "كانت احلاجة داعية إليه يف اجل

(1. ) 

 

 زايرة القبور: -ي 

اتفق الفقهاء على أنه يندب زايرة القبور للرجال، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: إين كنت هنيتكم عن زايرة القبور  - 20
 ( .2فزوروها فإهنا تذكر اآلخرة )

( ، كما سبق تفصيل أحكام زايرة النيب صلى هللا عليه وسلم 1ل أحكام الزايرة يف مصطلح )زايرة القبور ف وقد سبق تفصي
 ( .2يف مصطلح )زايرة النيب صلى هللا عليه وسلم ف 

 

 نبش القرب: -ك 

كون   القرب بشنإال لعذر وغرض صحيح، واتفقوا على أن من األعذار اليت جتيز  نبش القرباتفق الفقهاء على منع  - 21
 األرض مغصوبة أو الكفن مغصواب أو سقط مال يف القرب، وعندهم تفصيل يف هذه األعذار.

 واختلفوا فيما يعد عذرا وغرضا صحيحا سوى هذه األعذار، وتفصيل ذلك فيما يلي:

__________ 

ة القليويب وعمرية ، وحاشي425/  1، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري 602 - 601/  1( حاشية ابن عابدين 1)
 .140/  2، وكشاف القناع 136/  2، وروضة الطالبني 350/  1على احمللي 

                                         
 28/338جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
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( من حديث 354/  5( ، وأمحد )672/  2( حديث: " إين كنت هنيتكم عن زايرة القبور. . . ". أخرجه مسلم )2)
 (1)بريدة إال أن مسلما ليس يف روايته: فزوروها. . . اخل.." 

جيوز وال جيب، قال القليويب: وهو املعتمد، ولو بلع مال نفسه حرم نبشه وشق جوفه إلخراجه "فعند عدم الطلب 
 ولو أكثر من الثلث ولو يف مرض موته، أو مال غريه فكذلك إن مل يطلبه صاحبه أو ضمنوه لصاحبه وإال وجب.

 ولو دفن لغري القبلة فيجب نبشه وتوجيهه للقبلة ما مل يتغري.

 حامل رجي حياة جنينها فتنبش ويشق جوفها.ولو دفنت امرأة 

 ( .1ولو دفن يف مسجد فينبش مطلقا وخيرج منه )

 لتدارك الواجب وللغرض الصحيح. نبش القربوأجاز احلنابلة 

 فمن النبش لتدارك الواجب ما لو دفن قبل الغسل فيلزم نبشه ويغسل تداركا لواجب الغسل، ما مل خيف تفسخه أو تغريه.

 القبلة أيضا ينبش ويوجه إليها تداركا لذلك الواجب. ولو دفن لغري

ولو دفن قبل الصالة عليه ينبش ويصلى عليه، ليوجد شرط الصالة وهو عدم احلائل، وقال ابن شهاب والقاضي: ال ينبش 
 ويصلى على القرب إلمكاهنا عليه.

 ولو دفن قبل تكفينه خيرج ويكفن، ملا

__________ 

 (2).." 352/  1( القليويب وعمرية 1)
 "فينبش وخيرج تداركا للعمل بشرط الواقف لتعيني الواقف اجلهة لغري ذلك.

وإن دفن يف ملك غريه بال إذن ربه، فللمالك إلزام دافنه بنقله ليفرغ له ملكه عما شغله به بغري حق، قالوا: واألوىل للمالك 
 تركه حىت يبلى ملا فيه من هتك حرمته.

يب مة عرفا أو رماه ربه فيه نبش وأخذ ذلك منه، ملا روي أن املغرية بن شعبة وضع خامته يف قرب النوإن وقع يف القرب ما له قي
( ، 1صلى هللا عليه وسلم مث قال خامتي، فدخل وأخذه، وكان يقول: أان أقربكم عهدا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم )

 قال أمحد: إذا نسي احلفار مسحاته يف القرب جاز أن ينبش.

ن كفن بثوب غصب وطلبه ربه مل ينبش وغرم ذلك من تركته، إلمكان دفع الضرر مع عدم هتك حرمته، فإن تعذر الغرم وإ
 وأخذ الكفن إن مل يتربع وارث أو غريه ببذل قيمة الكفن وإن بلع مال غريه بغري إذنه وكان مما تبقى نبش القربلعدم تركة 

وشق جوفه  بش القربنن تركته صوان حلرمته مع عدم الضرر، فإن تعذر الغرم ماليته كخامت وطلبه ربه مل ينبش وغرم ذلك م
 إن مل يتربع وارث أو غريه ببذل قيمة املال

__________ 

                                         
 32/252جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
 32/254موعة من املؤلفني جم املوسوعة الفقهية الكويتية (2)
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 2( حديث: " أن املغرية بن شعبة وضع خامته يف قرب النيب صلى هللا عليه وسلم. . . ". أخرجه ابن سعد يف الطبقات )1)
 (1)( هذا حديث منقطع.." 582ص -يخ اإلسالم )قسم السرية ( ، وقال الذهيب يف اتر 302/ 

 "مسائل فقهية خاصة ابلكنز.

 

 حكم التنقيب عن الكنوز: -أ 

حبث الفقهاء املسلمون حكم التنقيب عن الكنوز ومل يروا حرمته فيما نصوا عليه، إلجياب الشريعة اخلمس فيما خرج  - 14
اجه وجواز البحث عنه، وما روي عنهم من الكراهة أو احلرمة فإمنا هو ملعىن منها، مما يدل بوجه االقتضاء على حل استخر 

آخر، من ذلك أن مالكا قد كره احلفر يف القبور ولو كانت ملوتى اجلاهلية تعظيما حلرمة املوت، يف املدونة: قال مالك: 
كما   -( ، وذلك 1اهلية ففيه اخلمس )أكره حفر قبور اجلاهلية والطلب فيها ولست أراه حراما، فما نيل فيها من أموال اجل

إلخالله ابملروءة، وخوف مصادفة قرب صاحل من نيب أو ويل، واعلم أن مثل قرب اجلاهلي يف   -جاء يف حاشية الدسوقي 
كراهة احلفر ألجل أخذ ما فيه من املال قرب من ال يعرف هل هو من املسلمني أو الكفار، وكذا قبور أهل الذمة، أي 

( ، وقد خالف أشهب يف هذا، ورأى 2قا، وأما نبش قبور املسلمني فحرام، وحكم ما وجد فيها حكم اللقطة )الكفار حتقي
 اجلاهلي وأخذ ما فيه من مال وعرض، وفيه نبش قربجواز 

__________ 

 .290/  1( املدونة 1)
 (2).." 211/  2، واخلرشي 490/  1( حاشية الدسوقي 2)

 تغسيل امليت -"ي 

 مجهور الفقهاء إىل أن تغسيل املسلم واجب كفاية.ذهب  - 13

 وانظر حقيقته وحكمه، ومن يغسله، وكيفية تغسيله، وما يتصل بذلك من أحكام يف مصطلح )تغسيل امليت( .

 

 تكفني امليت -ك 

 اتفق الفقهاء على أن تكفني امليت مبا يسرته فرض على الكفاية. - 14

 )تكفني( . وانظر حقيقته وحكمه وكيفيته يف مصطلح

 

 محل امليت -ل 

اتفق الفقهاء على أن محل اجلنازة فرض على الكفاية، واختلفوا يف كيفية محلها وعدد حامليها. وتفصيل ذلك يف  - 15
 ( .13 - 11مصطلح )جنائز ف 

                                         
 32/255جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
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 دفن امليت -م 

يفيته ووقته، ق بدفنه، وكدفن امليت فرض كفاية إمجاعا إن أمكن. انظر حقيقته وحكمه، وأفضل مكان لدفنه، واألح - 16
 وما يتصل به من أحكام يف مصطلح )دفن( .

 

 امليت نبش قرب -ن 

 (1)إال لعذر وغرض صحيح، ومن األعذار اليت جتيز."  نبش القرباتفق الفقهاء على منع  - 17
ينظر  ركون األرض مغصوبة أو الكفن مغصواب أو سقط مال يف القرب. وعندهم تفصيل يف هذه األعذا  نبش القرب"

 ، ونبش( .21إليها يف مصطلح )قرب ف 

 

 نقل امليت -س 

 ذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أنه ال جيوز نقل امليت من مكان إىل آخر بعد الدفن مطلقا. - 18

وأما املالكية فيجوز عندهم نقل امليت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إىل آخر بشروط. ينظر تفصيل ذلك يف مصطلح 
 ، ونبش( .4دفن ف )

 

 قذف امليت -ع 

 ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية إىل أنه من قذف ميتا أقيم عليه احلد. - 19

 واختلفوا فيمن له حق طلب إقامة احلد.

علوا  نفذهب احلنفية إىل أن طلب إقامة احلد يرجع ملن يقع القدح يف نسبه بسبب قذف امليت وهم األصول والفروع وإ
أو سفلوا، ولو كان الطالب حمجواب أو حمروما عن املرياث بقتل أو رق أو كفر أو كونه ولد بنت. ولو مع وجود األقرب." 

(2) 
 "نباش

 التعريف:

 النباش يف اللغة من النبش، وهو: استخراج الشيء املدفون، ونبش املستور وعنه: أبرزه. - 1

الوسيط. والنباش يف  املعجم نبش القبوريسرق أكفاهنم وحليهم. والنباشة حرفة والنباش هو من يفتش القبور عن املوتى ل
 ( .1اصطالح الفقهاء هو الذي يسرق أكفان املوتى بعد الدفن )

 

 األلفاظ ذات الصلة:

                                         
 39/417جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
 39/417جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (2)
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 السارق:

 السارق يف اللغة من أخذ مال غريه خفية من السرقة، وهي أخذ الشخص ما ليس له أخذه يف خفاء. - 2

 ( .2االصطالح: من أخذ مال غريه من حرز مثله خفية ظلما )ويف 

__________ 

 .184/  17، واحلاوي الكبري 137/  5، وفتح القدير 60/  5( البحر الرائق 1)
 (1).." 158/  4( املفردات يف غريب القرآن، واملصباح املنري، واملعجم الوسيط، ومغين احملتاج 2)

أو من الورثة، فالورثة هم اخلصم يف سرقته، ولذلك لو سرقه بعض الورثة أو ولد  "فإذا كان الكفن من تركة امليت
امليت وأخذ منه الكفن وهو من تركة امليت طالب به الورثة من أخذه؛ ألنه ملكهم، ولو أكل  نبش قرببعضهم مل يقطع فلو 

 ( .1امليت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه على فرائض هللا )

ان الكفن من أجنيب أو سيد من ماله فاخلصم املستحق للمطالبة هو مالك الكفن األول األجنيب أو السيد؛ ألن أما إذا ك
 نقل امللك إىل امليت غري ممكن؛ ألنه ال ميلك ابتداء فكان املكفن معريا عارية ال رجوع فيها كإعارة األرض للدفن.

 ( .2وإن كان الكفن من بيت املال فاإلمام هو اخلصم )

وقال احلنابلة: اخلصم يف سرقة الكفن الورثة؛ ألهنم يقومون مقام امليت يف املطالبة فإن مل يكن ورثة فاخلصم انئب اإلمام  
 كسائر حقوقه. ولو كان الكفن من أجنيب فاخلصم يف سرقته الورثة أيضا، لقيامهم مقام مورثهم.

__________ 

 .170، 169/  4( مغين احملتاج 1)
 (2)وما بعدها.."  188/  17، وانظر احلاوي الكبري 169/  4اج ( مغين احملت2)

 "نبش

 التعريف:

النبش يف اللغة من نبشت األرض نبشا: كشفتها، ونبشت السر: أفشيته، يقال: نبشت األرض والقرب والبئر، ونبشت  - 1
وتى ليسرق أكفاهنم عن امل القبورينبش املستور، ونبشت عنه: أبرزته، والنبش: هو استخراج املدفون، ومنه النباش: الذي 

 وحليهم.

 ( .1) نبش القبوروالنباشة: حرفة 

 ( .2وال خيرج املعىن االصطالحي عن املعىن اللغوي )

 

 األحكام املتعلقة ابلنبش:
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 تتعلق ابلنبش أحكام منها:

 

 قبل البلى لغري ضرورة: نبش القربأوال: 

 قبل البلى عند أهل نبش القرباألصل أن  - 2

__________ 

 ( املصباح املنري، واملغرب يف ترتيب املعرب، واملعجم الوسيط.1)

 (1).." 367/  1( مغين احملتاج 2)
 ( .1"اخلربة بتلك األرض حرام ابتفاق الفقهاء إذا كان ذلك لغري ضرورة؛ ملا فيه من هتك حلرمة امليت )

 

 قبل البلى لضرورة: نبش القرباثنيا: 

 قبل البلى إذا كان ذلك لضرورة أو غرض شرعي، ومن هذه األغراض ما يتعلق نبش القربأنه جيوز  اتفق الفقهاء على - 3
 ( .2حبقوق مالية، ومنها ما يتعلق حبقوق امليت نفسه، ومنها ما يتعلق مبكان القرب )

 وتفصيل ذلك فيما يلي:

 

 من أجل مال وقع فيه: نبش القرب -أ 

ال، وال يشرتط يف وأخرج امل نبش القربإذا وقع مال له قيمة يف القرب ودفن مع امليت ذهب الفقهاء يف اجلملة إىل أنه  - 4
من أجل استخراجه حد معني، بل جيوز ذلك وإن كان قليال، ولو درمها كما قال احلنفية  ينبش القربهذا املال الذي 

 واملالكية، أو خامتا كما نص عليه

__________ 

، ودليل 367 - 366/  1، ومغين احملتاج 117 - 108/  1وجواهر اإلكليل ، 602/  1( حاشية ابن عابدين 1)
 .303/  5، واجملموع للنووي 554، 553، 552، 511/  2، واملغين البن قدامة 564/  4الفاحلني 

، 552/  2، واملغين البن قدامة 366/  1، ومغين احملتاج 117/  1، وجواهر اإلكليل 602/  1( حاشية ابن عابدين 2)
 (2).." 303/  5، واجملموع للنووي 553

 ( .1"الشافعية واحلنابلة )

 واختلفت عبارات الفقهاء يف حكم هذا النبش، هل هو واجب أم ال؟ وهل هو مشروط بعدم تغري امليت أم ال؟

ال من الرتكة، كان امل  وإن تغري امليت، وإن -يف حالة وقوع املال فيه  - نبش القربفنص الشافعية يف املذهب على أنه جيب 
أو من بيت املال، ما مل يسامح مالكه، فإن مل يطلب املالك ذلك حرم النبش كما جزم به بعض فقهاء الشافعية، قال 

                                         
 40/24جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
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الشربيين اخلطيب: وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن، وقال الزركشي: ما مل يكن حمجورا عليه أو ممن حيتاط له، 
اهر، وذهب بعضهم إىل أنه جيب النبش سواء طلب مالكه أم ال، وإن تغري امليت؛ ألن قال ابن القاسم العبادي: وهو ظ

 ( .2تركه فيه إضاعة مال )

وقال احلنفية: وال خيرج من القرب بعد إهالة الرتاب إال حلق آدمي، كما إذا سقط يف القرب متاع، أو كفن بثوب مغصوب، 
 أو دفن معه مال

__________ 

 300/  5، واجملموع للنووي 366/  1، ومغين احملتاج 117/  1، وجواهر اإلكليل 602/  1 ( حاشية ابن عابدين1)
 .145/  2، وكشاف القناع 553/  2، واملغين البن قدامة 303 -
 (1).." 366/  1، ومغين احملتاج 204/  3، وحتفة احملتاج مع احلاشيتني 303 - 300/  5( اجملموع للنووي 2)

 ( .1درمها )"ولو كان املال 

من أجلها إذا نسي معه مال حنو ثوب أو خامت أو داننري، لكن إن كان املال  ينبش القربوقال املالكية: من األشياء اليت 
 ( .2لغري امليت أخرج مطلقا، وإن كان له أخرج إن كان نفيسا ومل يسامح فيه الورثة )

وارثه، كما ري امليت أجرب غري الوارث على أخذ عوضه وال شيء لعدم تغري امليت، فإن تغ نبش القربواشرتط املالكية جلواز 
 ( .3أنه ال شيء للوارث إذا كان املال غري نفيس، أي غري ذي ابل )

م الضرر يف أخذه، وأخذ ذلك منه بعينه مع عد نبش القربوقال احلنابلة: إن وقع يف القرب مال له قيمة عرفا أو رماه ربه فيه 
بن شعبة رضي هللا عنه وضع خامته يف قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث قال: خامتي، فدخل  وملا روي " أن املغرية

 ( ، وقال أمحد: إذا نسي احلفار4وأخذه وكان يقول: أان أقربكم عهدا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم " )

__________ 

 .101/  2، وفتح القدير 602/  1( حاشية ابن عابدين 1)
 .145 - 144/  2، واخلرشي وذهامشه حاشية العدوي 117/  1اإلكليل  ( جواهر2)
 .145 - 144/  2، واخلرشي مع حاشية العدوي 117/  1( جواهر اإلكليل 3)
ط دار الفكر(  29/  60( حديث: " أن املغرية بن شعبة وضع خامته. . . ". أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق )4)

ط املنريية( : حديث املغرية ضعيف غريب. مث نقل عن أيب أمحد احلاكم أنه قال: ال  300 / 5وقال النووي يف اجملموع )
 (2)يصح هذا احلديث.." 

 ( .1"مسحاته يف القرب جاز أن ينبش )

 

                                         
 40/25ة من املؤلفني جمموع املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
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 من أجل مال بلعه امليت: نبش القرب -ب 

 قال احلنفية: ولو بلع مال غريه وال مال له ومات هل يشق قوالن: - 5

 

يمة وال يشق بطنه؛ ألن يف ذلك إبطال حرمة األعلى وهو اآلدمي لصيانة حرمة األدىن وهو املال؛ وألن األول: عليه الق
 حرمة املسلم ميتا كحرمته حيا وال يشق بطنه حيا لو ابتلع املال إذا مل خيرج مع الفضالت اتفاقا فكذا ميتا.

 

انت اىل ومقدم على حق الظامل املتعدي؛ وألنه وإن كالقول الثاين: أنه يشق بطنه؛ ألن حق اآلدمي مقدم على حق هللا تع
حرمة اآلدمي أعلى من حرمة صيانة املال لكنه أزال احرتامه بتعديه، قالوا: وهذا القول أوىل، ولو ترك ماال فإنه يضمن ما 

شق احلي مطلقا ي بلعه، وال يشق بطنه اتفاقا، وكذا لو سقط يف جوفه مال لغريه بال تعد منه ال يشق بطنه اتفاقا، كما ال
 ( .2إلفضائه إىل اهلالك ال جملرد االحرتام )

 إال أن احلنفية مل ينصوا على أن حكم شق

__________ 

 .145/  2( كشاف القناع 1)
 (1)ط دار إحياء الرتاث العريب.."  102/  2، وفتح القدير 602/  1( حاشية ابن عابدين 2)

ي يشق ستوي فيه األمران، واألقرب إىل مفهوم كالمهم أهنما يستواين أ"بطن املبتلع خيتلف قبل الدفن وبعده، أم ي
 هلذا الغرض كما لو دفن معه املال. نبش قربهبطنه الستخراج املال املبلوع حىت بعد دفنه، وذلك بعد 

ذا كثر فبلغ إوذهب املالكية إىل أنه يشق بطن امليت عن مال ابتلعه يف حياته ومات وهو يف بطنه، سواء كان له أو لغريه، 
 ( .1نصاب زكاة، وهذا مقيد مبا إذا قامت عليه بينة )

وقال الشافعية: إن بلع امليت جوهرة أو غريها من املال نظر، فإن كان ما ابتلعه مال نفسه فرجح اخلطيب وغريه أنه ال 
 وال يشق بطنه إلخراج املال ألنه استهلك ماله يف حال حياته. ينبش قربه

ه فهو كمال ويشق بطنه الستخراجه؛ ألنه صار للورثة بعد موت ينبش قربهويف وجه عند الشافعية: أنه إذا بلع مال نفسه 
 ( .2األجنيب )

، ويشق ينبش قربهفأما إن كان املال الذي ابتلعه لغريه فمات ودفن، وطلبه مالكه ومل يضمن بدله أحد من ورثته أو غريهم 
 جوفه

__________ 

 .117/  1هر اإلكليل ( جوا1)
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.." 366/  1، ومغين احملتاج 303، 300/  5، واجملموع للنووي 352/  1، وقليويب وعمرية 204/  3( حتفة احملتاج 2)
(1) 

"وجواب الستخراج املال مث يدفع ملالكه، أما إذا ضمنه أحد من الورثة أو غريهم، أو دفع لصاحب املال بدله فيحرم 
 قيام بدله مقامه، وصوان للميت عن انتهاك حرمته، وكذا إن مل يطلب صاحب املال ماله.حينئذ نبشه وشق جوفه؛ ل

رضي هللا  وال يشق بطنه، بل جيب قيمة املال املبلوع يف تركته؛ حلديث عائشة ينبش قربهويف وجه عند الشافعية: أنه ال 
( ، قالوا: ووجه الداللة من هذا احلديث: 1" ) عنها " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: كسر عظم امليت ككسره حيا

 ( .2أن كسر العظم وشق اجلوف يف احلياة ال جيوز الستخراج جوهرة وغريها فكذا بعد املوت )

وقال احلنابلة: إذا بلع مال غريه بغري إذنه وبقيت ماليته كخامت مثال وطلبه ربه مل ينبش وغرم ذلك من تركته؛ صوان حلرمته 
 وشق جوفه وأخذ نبش القربفإن تعذر غرم املال الذي بلعه امليت؛ لعدم تركة وحنوه  مع عدم الضرر،

__________ 

ط محص( وابن حبان يف صحيحه  - 544/  3( حديث: " كسر عظم امليت ككسره حيا ". أخرجه أبو داود )1)
القطان أنه قال: " إسناده  ( عن ابن380/  2ط مؤسسة الرسالة( ونقل علي القاري يف املرقاة ) 437/  7)اإلحسان 

 حسن ".

.." 366/  1، ومغين احملتاج 303 - 300/  5، واجملموع للنووي 352/  1، وقليويب وعمرية 204/  3( حتفة احملتاج 2)
(2) 

لفه، قبل أن يبلى جسده؛ ألن ذلك استهالك ملال نفسه يف حياته، وأشبه ما لو أت ينبش قربه"وإن بلع مال نفسه مل 
ه من ويشق جوفه فيخرج املال ويوىف منه دينه، ملا يف ذلك من املبادرة إىل تربئة ذمت فينبش قربهون عليه دين إال أن يك

 ( .1الدين )

أنه إن كان يسريا ترك، وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج؛ ألن فيه حفظ  -إن بلع مال نفسه  -قال ابن قدامة: وحيتمل 
 ( .2لق حقهم مباله مبرضه )املال من الضياع ونفع الورثة الذين تع

 

 من أجل كفن مغصوب: نبش القرب -ج 

 امليت من أجل كفن مغصوب كفن به. نبش قرباختلف الفقهاء يف حكم  - 6

 إذا كفن امليت بثوب مغصوب. ينبش القربفذهب احلنفية إىل أنه 

 امليت بكفن مغصوب بشروط: نبش قربوذهب املالكية إىل ما ذهب إليه احلنفية وهو 

 

 أوهلا: أن ميتنع رب الكفن من أخذ قيمته.

                                         
 40/27جمموعة من املؤلفني  املوسوعة الفقهية الكويتية (1)
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 الثاين: عدم تغري امليت، فإن تغري امليت أجرب رب الكفن على أخذ قيمته من الوارث.

 

 الثالث: أن ال تطول املدة حبيث يعلم منها

__________ 

 .146/  2( كشاف القناع 1)
 (1).." 552/  2( املغين البن قدامة 2)

 ( .1ينبش، ويعطى رب الكفن قيمته )"فساد الكفن وإال فال 

 من أجل كفن مغصوب أقوال: نبش القربوللشافعية يف ترجيح 

 قال النووي: لو دفن يف ثوب مغصوب أو مسروق فثالثة أوجه:

 أصحها: أنه ينبش كما لو دفن يف أرض مغصوبة، وذهذا قطع البغوي وآخرون، وصححه الغزايل واملتويل والرافعي.

نبشه بل يعطى صاحب الثوب قيمته؛ ألن الثوب صار كاهلالك؛ وألن خلعه أفحش يف هتك احلرمة، وذهذا  والثاين: ال جيوز
قطع القاضي أبو الطيب يف تعليقه وابن الصباغ والعبدري، وهو قول الدارمي وأيب حامد ونقله الشيخ أبو حامد واحملاملي 

 عن األصحاب.

ي مته مل ينبش وإال نبش، وصححه صاحب العدة والشيخ نصر املقدسوالثالث: إن تغري امليت وكان يف نبشه هتك حلر 
 واختاره الشيخ أبو حامد واحملاملي ألنفسهما بعد حكايتهما عن األصحاب واختاره أيضا الدارمي.

 قال اإلمام النووي: ولو كفن الرجل يف

__________ 

، واخلرشي مع العدوي 117/  1اإلكليل  ، وجواهر102 - 101/  2، وفتح القدير 602/  1( حاشية ابن عابدين 1)
2  /144 - 145 "..(2) 

ا لغريه، وفيه ومل أر هذ -الثالثة  -"ثوب حرير، قال الرافعي: هو كالثوب املغصوب جتري يف نبشه هذه األوجه 
ق هللا تعاىل، حنظر، وينبغي أن يقطع فيه بعدم النبش خبالف املغصوب فإن نبشه حلق مالكه، قالوا: وهذا هو املعتمد؛ ألنه 

 ( .1وحق هللا مبين على املساحمة )

وقال الشربيين اخلطيب: لو دفن يف أرض أو ثوب مغصوبني وطالب ذهما مالكهما فيجب النبش ولو تغري امليت وإن كان 
 فيه هتك حرمة امليت، ليصل املستحق إىل حقه.

 ويسن لصاحبهما الرتك.

ء على مليت، وإال فال جيوز النبش كما اقتضاه كالم الشيخ أيب حامد وغريه بناوحمل النبش يف الثوب إذا وجد ما يكفن فيه ا
                                         

 40/28جمموعة من املؤلفني  الفقهية الكويتية املوسوعة (1)
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 ( .2أان إذا مل جند إال ثواب يؤخذ من مالكه قهرا وال يدفن عرايان، وهو ما يف البحر وغريه، وهو األصح، قاله األذرعي )

ع الضرر مع ذلك من تركته؛ إلمكان دف، وغرم ينبش القربوقال احلنابلة: إن كفن امليت بثوب مغصوب وطلبه مالكه مل 
 عدم هتك حرمة امليت، فإن تعذر الغرم لعدم تركة

__________ 

 .366/  1، ومغين احملتاج 299/  5( اجملموع للنووي 1)
 (1).." 366/  1( مغين احملتاج 2)

كان واراث أو غريه،   ءوأخذ الكفن املغصوب فدفع ملالكه إن مل يبذل له قيمة الكفن متربع، سوا نبش القرب"وحنوه 
 ( .1فال ينبش حينئذ؛ إلمكان دفع الضرر مع عدم هتك حرمة امليت )

 ( .2ويف احتمال عندهم أنه ينبش إذا كان الكفن ابقيا حباله، لريد إىل مالكه عن ماله، وإن كان ابليا فقيمته من تركته )

 

 إذا دفن امليت أبرض مغصوبة: نبش القرب -د 

ن امليت إذا دفن يف أرض مغصوبة وطلب مالكها نبشه ومل يرض بقيمتها؛ أل نبش قرباتفق الفقهاء على أنه جيوز  - 7
 القرب يف األرض يدوم ضرره ويكثر، وليفرغ له ملكه عما شغل به بغري حق.

 وقال الفقهاء: يسن للمالك ترك النبش حىت يبلى امليت؛ ملا فيه من هتك حرمة امليت.

نفية: خيري املالك بني إخراجه ومساواة القرب ابألرض، ليزرع فوقه مثال؛ ألن حقه يف ابطن األرض وظاهرها، فإن وقال احل
 شاء ترك حقه يف ابطنها وإن شاء استوفاه.

 واشرتط املالكية جلواز النبش عدم تغري امليت، فإن تغري امليت أجرب املالك على أخذ العوض.

 نبش ولو تغريأما الشافعية فقالوا: جيب ال

__________ 

 .145/  2( كشاف القناع 1)
 (2).." 554/  2( املغين البن قدامة 2)

 ( .1"امليت وإن كان فيه هتك حرمة امليت ليصل املستحق إىل حقه )

 

 احلامل من أجل احلمل: نبش قرب -هـ 

 احلامل من أجل محلها على قولني: نبش قرباختلف الفقهاء يف  - 8

 نبش قربها - أبن يكون له ستة أشهر فأكثر -ية حيث قالوا: لو دفنت امرأة يف بطنها جنني ترجى حياته أوهلما: للشافع
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، نبش قربهايوشق جوفها وأخرج اجلنني تداركا للواجب؛ ألنه كان جيب شق جوفها قبل الدفن، أما إن مل ترج حياته فال 
 ( .2فإن مل تكن دفنت تركت حىت ميوت مث تدفن )

فق املالكية واحلنابلة على عدم شق بطن احلامل، فقال البهويت: إن ماتت حامل مبن يرجى حياته حرم شق بطنها اثنيهما: ات
من أجل احلمل مسلمة كانت أو ذمية، ملا فيه من هتك حرمة متيقنة إلبقاء حياة موهومة؛ ألن الغالب والظاهر أن الولد 

 ( ، واحتج أمحد3ال يعيش )

__________ 

، 204/  3، وحتفة احملتاج 366/  1، ومغين احملتاج 117/  1، وجواهر اإلكليل 602/  1ن عابدين ( حاشية اب1)
 .145/  2، وكشاف القناع 554/  2واملغين البن قدامة 

 .205/  3، وحتفة احملتاج 367/  1( مغين احملتاج 2)
 - 551/  2واملغين البن قدامة  ،146/  2، وكشاف القناع 602/  1، وابن عابدين 117/  1( جواهر اإلكليل 3)

552 "..(1) 
 ( .1"بقوله صلى هللا عليه وسلم: " كسر عظم امليت ككسر عظم احلي " )

 

 ملا يتعلق حبقوق امليت نفسه: نبش القرباثلثا: 

القبلة  حبقوق امليت كدفنه قبل الغسل أو التكفني أو الصالة عليه أو دفنه لغري نبش القرباختلف الفقهاء يف جواز  - 9
 وحنو ذلك على التفصيل التايل:

 

 دفنه قبل الغسل: -أ 

 إذا دفن امليت من غري غسل وال تيمم. نبش القرباختلفت أقوال الفقهاء يف جواز  - 10

يتغري؛ ملا يف  للغسل بعد إهالة الرتاب عليه، سواء تغري أو مل قربينبش الفذهب احلنفية وهو قول عند الشافعية إىل أنه ال 
 ( ، كما قال احلنفية.2ذلك من هتك حرمة امليت؛ وألن النبش مثلة، وقد هني عنها )

 إن دفن امليت من نبش القربوذهب احلنابلة والشافعية على املشهور عندهم إىل أنه جيب 

__________ 

 .5. " سبق خترجيه ف  ( حديث: " كسر عظم امليت.1)
 119/  5( ورد فيها حديث: " هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن النهىب واملثلة " أخرجه البخاري )فتح الباري 2)

 (2)ط السلفية( من حديث عبد هللا بن زيد األنصاري رضي هللا عنه.." 
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 بننت أو تقطع، وإال ترك."غري غسل أو تيمم لغسله، ألنه واجب فيستدرك عند قربه إن مل يتغري 

 ( .1ويف قول اثلث عند الشافعية: أنه ينبش ما بقي منه جزء )

 

 من أجل تكفني امليت: نبش القرب -ب 

، وعلل نبش قربهيذهب احلنفية والشافعية يف األصح واحلنابلة يف أحد الوجهني إىل أنه إن دفن امليت بغري كفن ال  - 11
 رض من تكفني امليت السرت، وقد حصل الرتاب مع ما يف النبش من اهلتك حلرمة امليت.الشافعية واحلنابلة ذلك أبن الغ

 ( .2ومقابل األصح عند الشافعية والوجه الثاين عند احلنابلة: أنه ينبش ويكفن؛ ألن التكفني واجب فأشبه الغسل )

 

 امليت من أجل الصالة عليه: نبش قرب -ج 

ة عليه؛ ملا امليت من أجل الصال ينبش قربة عن أمحد اختارها القاضي إىل أنه ال ذهب احلنفية والشافعية وهو رواي - 12
 يف ذلك من هتك حرمة امليت مع إمكانية الصالة على القرب؛ ملا

__________ 

 .553/  2، واملغين البن قدامة 366/  1، ومغين احملتاج 602/  1( حاشية ابن عابدين 1)
/  2، واملغين البن قدامة 205/  3، وحتفة احملتاج 367 - 366/  1مغين احملتاج ، و 602/  1( حاشية ابن عابدين 2)

554 "..(1) 
ه كان يقم املسجد فمات، ومل يعلم النيب صلى هللا علي  -رجال أو امرأة  -"روى أبو هريرة رضي هللا عنه " أن أسود 

ان  رسول هللا، قال: أفال آذنتموين؟ فقالوا: إنه كوسلم مبوته، فذكره ذات يوم قال: ما فعل ذلك اإلنسان؟ قالوا: مات اي 
 ( .1قال: فحقروا شأنه، قال: فدلوين على قربه. فأتى قربه فصلى عليه " ) -قصته  -كذا وكذا 

ويف الرواية األخرى عن أمحد أنه ينبش ويصلى عليه؛ ألنه دفن قبل فعل واجب فينبش لفعله، كما لو دفن من غري غسل، 
 قرب عند الضرورة.وإمنا يصلى على ال

 ( .2وهذا اخلالف فيما إذا مل يتغري امليت، فأما إن تغري امليت فال نبش حبال )

 ( . .3وقال املالكية: إن مل يصل على امليت أخرج هلا ما مل يفت، أبن خيف التغري، فإن خيف تغريه صلي على قربه )

 ( .37وللتفصيل ينظر )جنائز ف 

 

 إذا دفن امليت لغري القبلة: نبش القرب -د 

 إذا دفن امليت لغري القبلة على قولني: نبش القرباختلف الفقهاء يف حكم  - 13

__________ 
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 ط السلفية( . 205/  3رجال أو امرأة. . . " أخرجه البخاري )فتح الباري  -( حديث: " أن أسود 1)

، واملغين البن 367 - 366/  1، ومغين احملتاج 205 - 204/  3، وحتفة احملتاج 602/  1( حاشية ابن عابدين 2)
 .553/  2قدامة 

 (1).." 142/  2( حاشية العدوي على اخلرشي 3)
ن تغري، أو وتوجيه امليت للقبلة استدراكا للواجب، إال إ نبش القرب"األول: للشافعية واحلنابلة وأيب ثور أنه جيب 

 ( .1خياف عليه التفسخ فيرتك وال ينبش )

 ( .2: للحنفية ال ينبش إذا دفن امليت إىل غري القبلة صوان حلرمة امليت من اهلتك )الثاين

 

 من أجل نقل امليت إىل مكان آخر: نبش القربرابعا: 

من أجل نقل امليت إىل مكان آخر، قال ابن اهلمام: اتفقت كلمة  نبش القربذهب مجهور الفقهاء إىل أنه ال جيوز  - 14
يف امرأة دفن ابنها وهي غائبة يف غري بلدها فلم تصرب وأرادت نقله: أنه ال يسعها ذلك.  -ية مشايخ احلنف -املشايخ 

فتجويز شواذ بعض املتأخرين ال يلتفت إليه، ومل يعلم خالف بني املشايخ يف أنه ال ينبش، وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما 
( 3عا لنا )م فهو شرع من قبلنا، ومل يتوفر فيه شروط كونه شر وعلى نبينا السالم من مصر إىل الشام ليكوان مع آابئهما الكرا

. 
__________ 

 .553/  2، واملغين البن قدامة 367 - 366/  1، ومغين احملتاج 205 - 204/  3( حتفة احملتاج 1)
 .102 - 101/  2، وفتح القدير 602/  1( حاشية ابن عابدين 2)
 (2).." 366/  1، ومغين احملتاج 602/  1عابدين  ، وحاشية ابن102 - 101/  2( فتح القدير 3)

رة صاحل لنقل امليت ودفنه يف بقعة خري من بقعته اليت دفن فيها، كمجاو  نبش القرب"وذهب احلنابلة إىل أنه جيوز 
مع ( ، لقول جابر رضي هللا عنه: " دفن 1لتعود عليه بركته، أو إلفراده يف قرب واحد عمن دفن معه، فيجوز نبشه لذلك )

ودفن معه  -عين يوم أحد ي -أيب رجل، فلم تطب نفسي حىت أخرجته فجعلته يف قرب على حدة. ويف رواية: كان أول قتيل 
( 2آخر يف قرب، مث مل تطب نفسي أن أتركه مع اآلخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غري أذنه " )

. 
لنقله إىل غري  نبش قربهيمليت إىل بقعة خري من بقعته الشهيد إذا دفن مبصرعه، فال لنقل ا نبش القربواستثىن احلنابلة من 

( ، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم 3مصرعه، حىت لو نقل منه رد إليه؛ ألن دفن الشهيد يف املكان الذي قتل فيه سنة )
 ( .4يف شأن شهداء أحد: " ادفنوا القتلى يف مصارعهم " )
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__________ 

 .142، 86/  2كشاف القناع (  1)
ط  215 - 214/  3( حديث جابر رضي هللا عنه: " دفن مع أيب رجل. . . . " أخرجه البخاري )فتح الباري 2)

 السلفية( .

 .142، 86/  2( كشاف القناع 3)
 5املصنف )ط التجارية الكربى( وعبد الرزاق يف  79/  4( حديث: " ادفنوا القتلى يف مصارعهم " أخرجه النسائي )4)

 (1)ط اجمللس العلمي( من حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهم.."  278/ 
 ( .1"وأما غريهم فقد قال ابن قدامة يف املغين: ومل يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقربون يف الصحاري )

 

 امليت لدفن آخر معه: نبش قربخامسا: 

 ميت ابق مليت آخر، ملا يف ذلك من هتك حرمة امليت األول، ومىت نبش قرب ذهب املالكية واحلنابلة إىل أنه حيرم - 15
علم أو ظن أن امليت بلي وصار رميما جاز نبشه ودفن غريه فيه، وخيتلف ذلك ابختالف البالد واهلواء، وهو يف البالد 

 احلارة أسرع منه يف البالد الباردة.

 ل أهل اخلربة ملعرفة ذلك.وإن شك يف ذلك أي أنه بلي وصار رميما رجع إىل قو 

 فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها يف مكاهنا، وأعاد الرتاب كما كان ومل جيز دفن ميت آخر عليه.

كما أنه جيوز إذا صار امليت رميما الزراعة واحلراثة وغريمها يف موضع الدفن إذا مل خيالف شروط واقف، أو مل تكن املقربة 
 ( .2مسبلة )

 ( .3بلي امليت وصار ترااب جاز دفن غريه يف قربه وزرعه والبناء عليه )وقال احلنفية: لو 

__________ 

 ط هجر( . - 441/  3( املغين البن قدامة )1)

 .144/  2، وحاشية العدوي على اخلرشي 144 - 143/  2( كشاف القناع 2)
 (2).." 167/  1( الفتاوى اهلندية 3)

 "سادسا: نبش قبور الكفار لغرض صحيح:

( فقالوا جبواز نبش قبور املشركني 1قال احلنفية: ال أبس بنبش قبور الكفار طلبا للمال، وإىل هذا ذهب احلنابلة ) - 16
( ، ملا روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " هذا قرب أيب رغال. . . وآية ذلك أن معه 2ملال فيها كقرب أيب رغال )

 ( .3وه معه فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن " )غصنا من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتم
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 ( .4وخيرج إىل خارج احلرم ) ينبش قربهوقال الشافعية: لو دفن كافر يف احلرم 

( ؛ ألن موضع مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم كان 5وقال احلنابلة: جيوز نبش قبور املشركني ليتخذ مكاهنا مسجد )
 ( .6ا مسجدا )قبورا للمشركني فأمر بنبشها وجعله

__________ 

 .144/  2، وكشاف القناع 225/  1( حاشية ابن عابدين 1)
 2( أبو رغال كان دليال للحبشة الذين توجهوا إىل مكة هلدم الكعبة فمات يف الطريق ويرجم قربه، )انظر كشاف القناع 2)

 /144. ) 

 .5( حديث أيب رغال، سبق خترجيه ف 3)
 .367/  1( مغين احملتاج 4)
 .144/  2( كشاف القناع 5)
ط السلفية(  524/  1( حديث: " موضع مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم. . . ". أخرجه البخاري )فتح الباري 6)

 (1)ط عيسى احلليب( من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه.."  373/  1ومسلم )
م وأحرز عليها انتصارا 1881هـ/أغسطس 1298رمضان 16"ـ قابل قوة احلكومة اليت أرسلت إلمخاد حركته يف 

 دعم موقفه ودعواه.

 ـ هاجر إىل جبل ماسة ورفع رايته هناك، وعني له أربعة من اخللفاء هم:

 ـ عبد هللا التعايشي. صاحب الراية الزرقاء ولقبه أبيب بكر. 1

 ـ علي ود حلو: صاحب الراية اخلضراء ولقبه بعمر بن اخلطاب. 2

السنوسي، رئيس الطريقة السنوسية ذات النفوذ الكبري يف ليبيا، فقد عرض عليه املهدي منصب اخلليفة ـ حممد املهدي  3
 عثمان بن عفان، لكن السنوسي جتاهله ومل يرد عليه.

 ـ حممد شريف: وهو ابن عم املهدي الذي جعل له الراية احلمراء ولقبه بعلي بن أيب طالب. 4

أراد أن ينفذ إرادة جيجلر انئب احلكمدار عبد القادر حلمي، وقد القى الشاليل  م قابل الشاليل الذي1882ـ يف عام 
 حتفه يف هذه املعركة.

 م التقى مع هكس الذي القى حتفه أيضا بعد يومني من بداية املعركة.1883ـ يف نوفمرب 

وردون الذي جز رأسه م اشتدت املعركة وقتل غ1885يناير  26ـ التقى جيش املهدي جبيش غوردون يف اخلرطوم، ويف 
وبعث به إىل املهدي الذي كان أيمل إلقاء القبض عليه حيا ليبادل به أمحد عرايب الذي أجرب على مغادرة مصر إىل املنفى. 

 وكان سقوط اخلرطوم بني يدي املهدي آنذاك إيذاان ابنتهاء العهد العثماين على السودان.

مجادى 17يس دولته مبتدائ ببناء مسجده اخلاص الذي مت إهناء بنائه يف ـ من يومها مل يبق للمهدي منافس حيث قام بتأس
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 هـ.1305األوىل 

 ـ قلد القضاء للشيخ حممد أمحد جبارة ولقبه بقاضي اإلسالم.

م تويف املهدي بعد أن أسس أركان دولته الوليدة، ودفن يف املكان الذي 1885يونيو  22هـ/1302رمضان  9ـ ويف يوم 
م قضى اللورد كتشنر الذي كان سردارا ملصر على 1896لذكر أن هذه الدولة مل تدم طويال ففي عام قبض فيه. وجدير اب

 ون.وبعث هيكله وبعث جبمجمته إىل املتحف الربيطاين انتقاما ملقتل غورد ونبش قربههذه الدولة ونسف قبة املهدي 

 شخصيات أخرى:

يخه القرشي وجاء املهدي يف احلالويني ابجلزيرة وهو يشيد قبة على شعبد هللا التعايشي: ولد يف دار التعايشة يف دارفور، 
 (1)وابيعه، وهو الذي قوى يف نفس املهدي ادعاءه." 

 "وجيب تقدميها على الدفن، وتصح بعده، واألصح: ختصيص الصحة مبن كان من أهل فرضها وقت املوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 (؛ ألنه املأثور عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين بعده.قال: )وجيب تقدميها على الدفن

نبش يفلو دفن من غري صالة .. أمث الدافنون وكل من توجه عليه فرض الصالة من أهل تلك الناحية بال خالف، لكن ال 
 بل يصلى عليه كما سيأيت. ويسقط الفرض ابلصالة على القرب. القرب

ق املروزي: ال يسقط وهو غلط. قال: )وتصح بعده(؛ ألن مسكينة يقال هلا: أم حمجن ماتت ليال وعن الشيخ أيب إسحا
فدفنوها وكرهوا أن يوقظوا النيب صلى هللا عليه وسلم، فصلى النيب صلى هللا عليه وسلم على قربها من الغد، رواه النسائي 

)أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على قرب  [:956م  – 458[ وغريه إبسناد صحيح، ويف )الصحيحني( ]خ 40/ 4]
 [.954م  – 857امرأة أو رجل كان يقم املسجد(، و )أنه صلى على قرب منبوذ( ]خ 

قال: )واألصح: ختصيص الصحة مبن كان من أهل فرضها وقت املوت(؛ ألنه يؤدي فرضا خوطب به، وأما غريه .. فمتطوع 
 وهذه الصالة ال يتطوع ذها.

 خيتص مبن كان من أهل الصالة عليه يوم موته، وصححه يف )الشرح الصغري(. والثاين: أنه

فعلى الوجهني: من مل يولد عند املوت أو مل يكن مميزا .. مل يصل، ومن كان مميزا صلى على الثاين دون األول، ومن كان 
 حينئذ كافرا أو حائضا .. يصلي إذا أسلم أو طهر قاله اإلمام والغزايل.

 (2)املهذب(: وهو خمالف لظاهر كالم األصحاب، قال: وقد صرح املتويل أبن الكافر ال يصلي.."  قال يف )شرح
 "ويلح عليهم يف األكل، وحيرم هتيئته للنائحات، وهللا أعلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 قال: )ويلح عليهم يف األكل(؛ ألن احلزن مينعهم من ذلك فيضعفون.
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 للنائحات وهللا أعلم(؛ ألنه عون على معصية هللا تعاىل.قال: )وحيرم هتيئته 

 تتمة:

أهل اخلربة بتلك  ودفن غريه فيه، ويرجع يف ذلك إىل نبش قربهأطلق املصنف وغريه: أنه إذا بلي امليت وصار ترااب .. جيوز 
 الناحية.

 بش قربهناشتهرت واليته .. ال جيوز  وقال املوفق ابن محزة احلموي يف )مشكل الوسيط(: إذا كان املدفون صحابيا أو ممن
 عند االمنحاق، وما قاله ظاهر.

 وإذا بلي امليت .. مل جيز عمارة قربه وتسوية الرتاب عليه يف املقابر املسبلة.

 ونقل عن املتويل: أنه لو وقف على املقربة وعمارة القبور .. ال يصح.

تربك ذها. عليهم الصالة والسالم والصاحلني ملا فيه من إحياء الزايرة والوقال يف )الوصااي(: جتوز الزصية لعمارة قبور األنبياء 
 اهـ

 وقضيته تصحيح الوقف عليها لذلك خاصة، قيحمل كالم املتويل على غري هذه الصورة.

 

 خامتة

 خنت هللا لكاتبه خبري

 صح أن: )موت الفجاة أخذه أسف(

 (1).." وروي: )أنه صلى هللا عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة(
 كلك.  -أيضا -"بدين غريه كان احلكم

يف ثالثة أثواب  -صلى هللا عليه وسلم  -قالت: كفن رسول هللا  -رضي هللا عنها -قوله: ففي ))الصحيحني(( عن عائشة
ناحية اليمن : مدينة ب-بفتح السني -بيض سحولية من كرسف، ليس فيها قميص وال عمامة. قال ابن الصباغ: وسحول

ي : الثياب البيض من القطن وهو الكرسف، قال القاض-بضم السني -ثياب يقال هلا: السحولية، والسحول يعمل فيها
 -احلسني: واخلرب ابلضم على الصحيح. قلت: ويف مسلم ما يرد عليه، ألنه روى عن عائشة أهنا قالت أدرج رسول هللا 

يض سحولية ميانية، ر، مث نزعت عنه، وكفن يف ثالثة أثواب بيف حلة ميانية كانت لعبد هللا بن أيب بك -صلى هللا عليه وسلم 
 ليس فيها عمامة وال قميص. انتهى كالم ابن الرفعة.

ر كالم القاضي، وليس فيه ما يدفع كالمه، غايته أن فيه قيدا آخ  -وهذا الرد ال أدري ما وجهه، فإن أقرب شيء يعود عليه
 وهو كوهنا من اليمن، فتأمله.

 ظا منها:تنبيه: ذكر ألفا

 هو املكتسب احملرتف. -املعمل، هو مبيم مضمومة، وعني مهملة ساكنة، وميم مكسورة، بعدها الم
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 ومنها: الساج: اسم للطيلسان، هو بسني مهملة وجيم.

ال جيب  -قوله: وكأن الفرق بني القريب وبيت املال: أن التكفني من بيت املال أوسع، وهلذا لو نبش امليت، وأخذ كفنه
لقريب تكفينه اثنيا، ولو كان قد كفن من بيت املال كفن اثنيا واثلثا ما قاله املتويل، ألن العلة يف الكرة األوىل: احلاجة، على ا

 واحلاجة موجودة. انتهى كالمه.

وما نقله عن املتويل صحيح يف التكفني من بيت املال، وأما يف التكفني من مال القريب فال، بل جزم أبنه جيب تكفينه 
، وأخذ الكفن: فإن كان قد كفن من ماله يكفن اثنيا، وإن كان قد كفنه نبش القربنيا فقط، فقال: اخلامسة عشرة: إذا اث

من يلزمه نفقته فكذلك، وإن كفن من بيت املال يكفن اثنيا واثلثا، ألن العلة يف الكرة األوىل: احلاجة، واحلاجة موجودة. 
 يف ))شرح املهذب(( على الصواب. -أيضا -لنوويهذا كالم املتويل حبروفه، ونقله عنه ا

 قوله: وصنيفة الثوب: طرته.

هو بصاد مهملة مفتوحة، مث نون مكسورة، مث ايء، بعدها فاء مفتوحة، مث اتء التأنيث، كذا قاله اجلوهري، وقد ضبطه 
 (1)املصنف ضبطا فاسدا انقصا.." 

 "فرعان

 

أمكن وإن اجتمع موتى يف قحط ومواتن جعلنا الرجلني والثالثة يف قرب واحد األول أنه ال يدفن يف قرب واحد ميتان ما 
وقدمنا األفضل إىل جدار اللحد فيقدم األب على االبن واالبن على األم ملكان الذكورة وألنه األحسن يف هيئة الوضع وال 

 جيمع بني الرجال والنساء فإن ظهرت الضرورة جعلنا بينهما حاجزا من الرتاب

بش نالقرب حمرتم فيكره اجللوس واملشي واالتكاء عليه وليخرج الزائر منه إال حد كان يقرب منه لو كان حيا وال حيل  الثاين
 أرض مغصوبة ويغسل أو دفن يف ينبش القربإال إذا امنحق أثر امليت بطول الزمان أو دفن من غري غسل فالظاهر أنه  القبور

 ملراعاةوترك املالك إخراجه فإن حق احلي أوىل اب

 ولو دفن قبل الصالة صلي عليه يف القرب

 ولو دفن قبل التكفني فوجهان

 أظهرمها أنه ال ينبش ألن القرب سرته خبالف الغسل فإن مقصوده ال حيصل ابلدفن

 (2)ولو دفن يف كفن مغصوب فثالثة أوجه." 
لغراس فله أن األمر فيه قريب ولو عني ا"فوض اىل مشيئته ولو عني الزراعة فالظاهر اجلواز وإن مل يعني املزروع ألن 

 يبين

وكذلك ابلعكس لتساويهما وقيل ال ألن ضرر الغراس يف ابطن األرض وضرر البناء يف ظاهر األرض فهما خمتلفان يف 
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 اجلنس

 احلكم الثالث اجلواز

 

يندرس أثر  و عتيقا إىل أنسواء كان امليت جديدا أ نبش القربوللمعري الرجوع مهما شاء إال إذا أعار لدفن ميت فيمتنع 
 املدفون فعند ذلك يفعل ما يريد

وقبل االندراس لو كان له فيه أشجار فله السقي بشرط أن ال يظهر امليت وكذلك لو أعار جدارا ليضع اجلار عليه جذعه 
 فال يستفيد ابلرجوع قبل االهندام شيئا إذ ال أجرة له حىت يطالب به

ص ملك اجلار يف اجلانب الثاين من اجلذع فأما إذا أعار أرضا للبناء والغراس مطلقا ويف هدمه أبرش النقض تصرف يف خا
فله الرجوع وليس له لنقض ملك املستعري جماان ألنه حمرتم وضعه من غري عدوان ولكن يتخري املالك بني الثالث خصال 

ا جلانبه فإنه معري وال لتعيني للمالك ترجيحبني أن يبقى أبجرة أو يتملك البناء بقيمته أو ينقض ويبذل أرشه واخلرية يف ا
 حق للمستعري إال أن ال يضيع ماليته

 (1)مث إذا رجع والبناء بعد مل يرفع جاز للمالك الدخول وال يتصرف يف البناء وال." 
قربوا ي "فإنه مينع وال ميكن الكافر من دخوهلا جمتازا وال برسالة بل خيرج إليه من يستمع الرسالة لقوله تعاىل }فال

 املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ وال جيري هذا التغليظ يف املدينة

 

 فرع

إن مات وأخرج عظامه تطهريا للحرم و  نبش قربهلو دخل مكة ومرض وخيف من نقله املوت فال يبايل وينقل ولو دفن 
 وجهان نبش قربهعلى طرف احلجاز وأمكن نقله نقل قبل الدفن وإن دفن ففي 

جاز مل ينقل إن خيف موته فإن كان يشق النقل وال خياف املوت ففي وجوب نقله وجهان فإن مات يف ولو مرض يف احل
 (2)غري مكة ودفن وعظمت املشقة يف نقله تركناه ومل نرفع نعش قربه." 

"جيوز وكان الصحابة يسمعون من عائشة رضي هللا تعاىل عنها من وراء السرت فهم يف حقها كالعميان أما ما مسعه 
 بل العمى فريوي بل ما حتمل من الشهادة قبل العمى على معروف النسب تقبل فيه شهادتهق

 والقاضي إذا مسع بينة ومل يبق إال احلكم فانعزل ابلعمى ففي ذلك احلكم وجهان من حيث إن العزل يبعد أن يتجزأ

 الثالثة يف املرتجم األعمى وجهان

 كالمهأحدمها أنه جيوز ألن القاضي يشاهد املرتجم  

 والثاين ال حسما للباب

 الرابعة يف انعقاد النكاح حبضور األعميني وجهان ألنه ليس فيه إثبات لكن املقصود اإلثبات
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اخلامسة إذا حتمل البصري شهادة على شخص فمات ومل يكن معروفا ابلنسب فال بد وأن حيضر ميتا حىت يشهد على عينه 
 صورةإال إذا عظمت الواقعة واشتدت احلاجة ومل يطل العهد حبيث تتغري ال هينبش قرب مبشاهدة صورته فإن كان قد دفن مل 

فإن كان يعرفه ابمسه واسم أبيه دون جده فليقتصر عليه يف الشهادة وإن عرف القاضي بذلك جاز وإن افتقر إىل اسم اجلد 
د بن عبد النة من خاطبها أمحفليس له أن يسأل عن اسم جده ويذكره وحكي أن القفال ورد عليه كتاب من قاض ليزوج ف

 (1)هللا وكان جار القفال فقال أان إمنا أعرفك أبمحد ال أبمحد بن عبد هللا فلم يزوج ويف مثل هذه الصورة لو أقام." 
"ال يسارق عني من قصد حفظه وإمنا يسارق عني من لعله يهجم عليه فال يكون يف معناه وهلذا اختص ابسم آخر 

الء ناوله آية السرقة وأما الثاين فألنه ال ميلكه امليت حقيقة لعجزه ألن امللك عبارة عن االقتدار واالستيوال يسمى سارقا فال تت
 والتمكن من التصرف واملوت ينافيه

وأما الثالث فألن املال عبارة عما متيل إليه النفوس وتضن به وهو خملوق ملصاحل اآلدمي والطباع السليمة تنفر عنه فضال 
ال وأما الرابع فألنه ليس مبحرز ابمليت ألنه ال حيرز نفسه فكيف حيرز غريه وال ابلقرب ألنه حفرة يف الصحراء فعما تضن به 

يكون حرزا وهلذا لو دفن فيه مال آخر غري الكفن ال يقطع سارقه وأما اخلامس فألن املقصود من شرع احلدود تقليل الفساد 
من »تاج إىل الزاجر وما رواه غري مرفوع بل هو من كالم زايد وذكر يف آخره فيما يكثر وجوده وهذه اجلناية اندرة فال حت

ك وال يكاد يثبت هذا أبدا ولئن ثبت فهو حممول على السياسة فيمن اعتاد ذل« قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه
 وحنن نقول بذلك إذا رأى اإلمام فيه

 مصلحة

 فسأل الصحابة عن ذلك فلم يبينوا له فيه شيئا فعزره أسواطا ومل يقطعهوالذي يدل على ذلك أن نباشا أتى به مروان 

ولو كانت اآلية تتناوله أو كان فيه حديث مرفوع لبينوا له وال احتاج هو إىل مشاورهتم وال كانوا يتفقون على خالف ذلك 
ال خيتلف يف  ه قلنا حرز املثلوما روي فيه من اختالف الصحابة ارتفع إبمجاع من كان يف عصره منهم وقوله من حرز مثل

جنس واحد وإمنا خيتلف ابختالف األجناس كما إذا سرق دابة من إصطبل يقطع ولو سرق منه لؤلؤا ال يقطع وكذا لو 
سرق شاة من حظرية يقطع ولو سرق منها ثواب ال يقطع ألن كال منهما حرز يف حق الدابة والشاة دون اللؤلؤ والثوب 

ن فيه لو سرق منه ثواب آخر غري الكفن ال يقطع فيه ولو كان حرزا للكفن لقطع فيه الحتاد الختالف اجلنس وفيما حن
اجلنس ألن معىن الصيانة ابحلرز ال ختتلف يف جنس واحد وال يقال لو مل يكن حرزا لكان تضييعا وبه جيب الضمان على 

قول الصغري من ماله فكان حرزا ضرورة ألان ن األب والوصي يف مال الصغري ومل يقل أحد بوجوب الضمان عليهما إذا كفنا
لو كان حرزا ملا ضمنا ثواب آخر له غري الكفن بدفنه فيه وإمنا ال يضمنان ابلتكفني ألنه صرف إىل حاجة امليت وبه ال يكون 

 تضييعا كإلقاء البذر يف األرض وذبح الشاة لألكل وتناول الطعام حلاجته

يف األصح ملا بينا من اخللل وكذا لو سرق من ذلك البيت ماال آخر غري الكفن ألنه  وإن كان القرب يف بيت مغلق ال يقطع
يتأول ابلدخول فيه زايرة القرب وكذا إذا سرق الكفن من اتبوت يف القافلة وعلى هذا ينبغي أن ال يقطع السارق من بيت 

                                         
 7/371أبو حامد الغزايل  الوسيط يف املذهب (1)



109 

 

 لدخول فيه عادة.فيه امليت ألنه يتأول ابلدخول فيه جتهيزه وهو أظهر من الكل لوجود اإلذن اب

 

)ومال عامة أو مشرتك( أي ال يقطع يف مال بيت املال أو يف مال للسارق فيه شركة ألن له فيه شركة  -رمحه هللا  -قال 
حقيقة أو شبهة شركة فإن مال بيت املال مال للمسلمني وهو منهم وإذا احتاج ثبت له احلق فيه بقدر حاجته فأورث ذلك 

 شبهة واحلدود تدرأ ذها.

 

)ومثل دينه( أي ال جيب عليه القطع إذا سرق من مدينه قدر دينه من جنسه والدين حال ألنه استيفاء  -رمحه هللا  -قال 
لدينه وله ذلك من غري رضا من عليه إذا ظفر به وإن كان الدين مؤجال يقطع قياسا ألنه ال يباح له أخذه فصار كأخذه 

دار ت يف ذمته والتأجيل لتأخري املطالبة وكذا إذا سرق زايدة على حقه ألنه مبقمن غريه وال يقطع استحساان ألن دينه اثب
حقه يصري شريكا فيه فيصري شبهة وإن سرق من خالف جنس حقه فإن كان نقدا ال يقطع يف الصحيح ألن النقدين 

اة وإن كان خر يف الزكجنس واحد حكما وهلذا كان للقاضي أن يقضي به دينه من غري رضا املطلوب ويضم أحدمها إىل اآل
 عرضا يقطع ألنه ليس ابستيفاء وإمنا هو استبدال فال يتم إال ابلرتاضي

وعن أيب يوسف أنه ال يقطع الختالف العلماء فيه فإن عند ابن أيب ليلى له أن أيخذه بدينه لوجود اجملانسة من حيث 
 املالية

الشافعي فلو   وأخذ الكفن يقطع عند نبش القربحقيقة لعجزه( أي وال الوارث ألنه لو  قوله فألنه ال ميلكه امليتQـــــــــــــــــــــــــــــ
كان مالكا له مل يقطع ألن اإلنسان ال يقطع يف ملك نفسه. اهـ. أتقاين )قوله ومن جدع أنفه( ابلدال املهملة. اهـ. )قوله 

 اول الطعام حلاجته( أي حلاجة الصغري اهـ.إبمجاع من كان يف عصره( أي يف عصر مروان من الصحابة. اهـ. )قوله وتن

 

)قوله فإن كان نقدا ال يقطع( قال يف اهلداية ولو كان حقه دراهم فسرق داننري قيل يقطع ألنه ليس له حق األخذ وقيل ال 
العروض له  نيقطع ألن النقود جنس واحد. اهـ. )قوله وإمنا هو استبدال فال يتم إال ابلرتاضي( أي وهلذا إذا سلم إليه املديو 

أن ميتنع من ذلك خبالف تسليم الدراهم حيث جيرب فظهر الفرق بني جنس احلق وغريه وقال يف كتاب السرقة فإن قال إمنا 
أردت أن آخذ العروض رهنا حبقي أو قضاء حبقي در  عنه القطع وذلك ألن فيه اختالفا فعند ابن أيب ليلى له أن أيخذ 

حيث املالية وبه أخذ الشافعي واختالف العلماء أورث شبهة يف درء احلد وهذا  خالف جنس حقه لوجود اجملانسة من
ظاهر الرواية عن أصحابنا وروي عن أيب يوسف أنه ال يقطع يف العروض وإن مل يدع األخذ حلقه لكون اختالف العلماء 

ل يصري بيعا  يصري قصاصا حلقه بوكذا يقطع إذا سرق حليا من فضة وحقه دراهم ألنه ال -رمحه هللا  -شبهة. اهـ. أتقاين 
 مبتدأ

ولو سرق املكاتب أو العبد من غرمي املوىل قطع إال أن يكون املوىل وكلهما ابلقبض فحينئذ ال جيب القطع ألن حق األخذ 
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ه ري هلما ولو سرق من غرمي أبيه أو غرمي ولده الكبري أو غرمي مكاتبه أو غرمي عبده املأذون املديون قطع ألن حق األخذ لغ
 (1)ولو سرق من غرمي ابنه الصغري ال يقطع واملسائل مذكورة يف شرح القدوري والفتاوى الولواجلية وغريمها اهـ أتقاين." 

 "وذهذا تبني أنه ال جتب صالة اجلماعة فإن اإلمام منفرد هنا

الرجال  رتط أن يقوموإذا صلت نساء وحدهن على جنازة قامت اليت تؤم وسط الصف وهذه املسألة تدل على أنه ال يش
 لصالة اجلنازة دون النساء وحدهن

ولو صلوا على امليت مث علموا أهنم مل يغسلوه فهذا على وجوه إن ذكروا قبل أن يدفن يغسل وتعاد الصالة ألن غسل امليت 
 شرط جواز الصالة

 ينبش القربوإن ذكروا بعدما دفنوه وأهالوا الرتاب عليه وسووا القرب فإنه ال 

 إذا مل يهيلوا عليه الرتاب فإنه خيرج من القرب ويغسل سواء نصبوا اللنب عليه أم الفأما 

وروى ابن مساعة عن حممد أهنم إذا أهالوا عليه الرتاب مل خيرجوه ولكن يصلون على قربه اثنيا ألن الطهارة إمنا شرطت عند 
 القدرة ال عند العجز وقد ثبت العجز بسبب الدفن

رواايت أنه ال يعاد الصالة ألن الصالة بدون الغسل غري مشروعة وال وجه إىل الغسل ألنه يتضمن والصحيح قول ظاهر ال
 فتسقط الصالة نبش القربأمرا حراما وهو 

وأما إذا نسوا الصالة على امليت بعد الغسل فتذكروا بعد الدفن فإن كان قبل مضي ثالثة أايم يصلى على القرب وإن كان 
 (2)ما روي عن النيب عليه السالم أنه صلى على قرب املسكينة."  بعد ذلك ال يصلى وأصله

 ألن التوجيه إىل القبلة سنة والنبش حرام ينبش القرب"الرتاب مل 

وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قرب أو جيلس عليه أو ينام عليه أو يقضي عليه حاجة من غائط أو بول على ما روي عن 
 لوس على قرب وألن يف هذه األشياء ترك تعظيم امليتالنيب عليه السالم أنه هنى عن اجل

وكذا يكره أن يصلى عند القرب على ما روي عن النيب عليه السالم أنه قال ال تتخذوا قربي مسجدا كما اختذت بنو إسرائيل 
 قبور أنبيائهم مساجد

عن علي وابن  أجزت ألنه روي وروى احلسن عن أيب حنيفة أنه قال ال ينبغي أن يصلى على ميت بني القبور وإن فعلت
 عباس أهنما كاان يكرهان ذلك

 وروى انفع أهنم صلوا على عائشة وأم سلمة بني مقابر البقيع واإلمام أبو هريرة وكان ابن عمر هناك

 مث إذا نبش امليت وأخذ كفنه فال خيلو إما إن كان طراي مل يتفسخ ومل يتفتت أو مل يكن طراي

لكفن ألن األول حيتاج إىل السرت تعظيما له واحلاجة قائمة لكن ينظر إن كان قبل القسمة يكون فإن كان طراي جيب إعادة ا
ذلك من مجيع الرتكة ويقدم على الدين والوصية وإن كان بعد القسمة فيكون على الورثة ألن الرتكة قبل القسمة على ملك 
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 ورثته ا ميت احتاج إىل الكفن وال مال له فيكون علىامليت وابلقسمة انتقل امللك إىل الورثة وإذا نبش فأخذ كفنه فهذ

وأما إذا مل يكن طراي فإن مل يكن متفسخا فكذلك اجلواب وإن كان متفسخا فإنه يلف يف ثوب واحد وال يكفن على وجه 
 (1)السنة ألن حرمته دون حرمة اآلدمي الكامل املركب فال يساويه يف حق السرتة." 

أن »بشه من حنو كافر أو مبتدع أو سارق )شربا فقط( تقريبا ليعرف فيزار وحيرتم وصح ")ويرفع( القرب إن مل خيش ن
ح أن فإن احتيج يف رفعه شربا لرتاب آخر زيد عليه كما حبث )والصحي« رفع حنو شرب -صلى هللا عليه وسلم  -قربه 

 -ن قربه كشفت له ع  -نهم رضي هللا ع -عن القاسم بن حممد أن عمته عائشة »تسطيحه أوىل من تسنيمه( ملا صح 
نه مسنم محلها ورواية البخاري أ« وقرب صاحبيه فإذا هي مسطحة مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء -صلى هللا عليه وسلم 

وكون  -عنه  رضي هللا -البيهقي على أن تسنيمه حادث ملا سقط جداره وأصلح زمن الوليد وقيل عمر بن عبد العزيز 
 فض ال يؤثر ألن السنة ال ترتك لفعل أهل البدعة هلاالتسطيح صار شعار الروا

 

)وال يدفن اثنان يف قرب( أي حلد أو شق واحد من غري حاجز بناء بينهما أي يندب أن ال جيمع بينهما فيه فيكره إن احتدا 
مه للكراهة اترة النوعا أو اختلفا ولو احتماال كخنثيني إذا كان بينهما حمرمية أو زوجية أو سيدية وإال حرم فالنفي يف ك

واحلرمة أخرى وما يف اجملموع من حرمته بني األم وولدها ضعيف وحيرم أيضا إدخال ميت على آخر وإن احتدا قبل بلى 
مجيعه أي إال عجب الذنب فإنه ال يبلى كما مر على أنه ال حيس فلذا مل يستثنوه ويرجع فيه ألهل اخلربة ابألرض ولو وجد 

ه وجواب ما مل حيتج إليه أو بعده حناه ودفن اآلخر فإن ضاق أبن مل ميكن دفنه إال عليه فظاهر عظمة قبل كمال احلفر طم
 قوهلم حناه حرمة الدفن هنا حيث ال حاجة

 أن يزاد هلذا مغين وأييت يف الشرح مثلهQـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ه ورواية  قوله من غري حاجز يف النهاية واملغين إال قولقول املنت )ويرفع إخل( أي نداب هناية ومغين )قوله إن مل خيش( إىل
البخاري إىل وكون التسطيح إخل )قوله إن مل خيش نبشه إخل( أي وإن خشي من ذلك فال يرفع هناية ومغين قال ع ش هل 

 ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك اهـ.

خل( أي كعد وهناية ومغين قول املنت )شربا إخل( أي فلو زاد عليه كان مكروها ع ش )قوله زيد عليه( )قوله من حنو كافر إ
أي ولو من املقربة املنبوشة ع ش )قوله كما حبث( عبارة النهاية كما حبثه الشيخ وهو ظاهر بل قد حيتاج للزايدة كأن سفته 

 اهـ قول املنت )أن تسطيحه( أي جعله مسطحا مستواي له سطح الريح قبل إمتام حفره أو قل تراب األرض لكثرة احلجارة
)أوىل من تسنيمه( أي جعله مسنما كاجلملون على هيئة سنام البعري شيخنا )قوله وكون التسطيح إخل( رد لدليل املقابل 

 )قوله ألن السنة ال ترتك إخل( إذ لو روعي ذلك ألدى إىل ترك سنن كثرية مغين

 

 اثنان إخل( وينبغي أن يلحق ذهما واحد وبعض بدن آخرقول املنت )فال يدفن 
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)فرع( لو وضعت األموات بعضهم فوق بعض يف حلد أو فسقية كما توضع األمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش 
 حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع املكان وإال نقلوا حملل آخر الوجه اجلواز بل الوجوب وفاقا ل م ر سم على املنهج

اهـ ع ش )قوله أي يندب إخل( وفاقا لشيخ اإلسالم وخالفا للنهاية واملغين ومن تبعهما عبارة األول وال يدفن اثنان يف قرب 
ابتداء بل يفرد كل ميت بقرب حالة االختيار لالتباع ذكره يف اجملموع وقال إنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غري ضرورة 

 وإن احتد النوع كرجلني أو امرأتني أو اختلف وكان بينهما حمرمية ولو أما مع -ه هللا تعاىل رمح -حرم كما أفىت به الوالد 
 ولدها ولو كان صغريا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه املصنف تبعا للسرخسي اهـ.

ألن العلة يف  حمرمية واحتد اجلنس)قوله فيكره إخل( واملعتمد التحرمي حيث ال ضرورة مطلقا ال ابتداء ودواما وإن كان هناك 
منع اجلمع التأذي ال الشهوة شيخنا وجبريمي )قوله أو سيدية( قيده يف شرح اإلرشاد الصغري مبوت الرقيق أوال خبالف عكسه 

رجلني لالنتقاله للوارث سم )قوله وما يف اجملموع إخل( أفىت مبا فيه شيخنا الشهاب الرملي و )قوله بني األم وولدها( أي وبني ا
 بش قربنواملرأتني سم )قوله وحيرم أيضا إخل( اعتمده النهاية واملغين مث قاال وعلم من تعليلهم ذلك ذهتك حرمته عدم حرمة 

له حلدان مثال لدفن شخص يف اللحد الثاين إن مل يظهر له رائحة إذ ال هتك لألول فيه وهو ظاهر وإن مل يتعرضوا له فيما 
كان هناك   للدفن حيرم فتح الفسقية للدفن فيها إن نبش القربش قال سم على املنهج وكما حيرم أعلم اهـ وأقره سم قال ع 

هتك حلرمة من ذها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد ابلدفن وكذا إن مل يكن هناك هتك إال حلاجة كأن مل يتيسر له 
احد و  مكان م ر انتهى مث ذكر كالما يعطي قوته أن ما ذكر جيري يف حق الكفار أيضا حىت حيرم علينا دفن ذميني يف حلد

 بال ضرورة

 )فرع( لو شك يف ظهور الرائحة وعدمها هل حيرم أم ال فيه نظر واألقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإال فال اهـ.

)قوله إدخال ميت على آخر إخل( ويف الزايدي وحمل حترميه عند عدم الضرورة وأما عندها فيجوز كما يف االبتداء رملي انتهى 
 لى مجيعه( أفهم جواز النبش بعد بلى مجيعه ويستثىن قرب عامل مشهور أو ويل مشهور فيمتنع نبشهاهـ ع ش )قوله قبل ب

 مطلقا م ر اهـ سم )قوله على أنه إخل( أي عجب الذنب )قوله ويرجع فيه( أي يف البلى )قوله حناه( أي حنى العظم من

رشاد الصغري مبوت الرقيق أوال خبالف عكسه النتقاله للوارث )قوله وما يف )قوله أو سيدية( قيده يف شرح اإل Sـــــــــــــــــــــــــــــ
اجملموع ضعيف( أفىت مبا فيه شيخنا الشهاب الرملي )قوله من حرمته بني األم وولدها( وبني الرجلني واملرأتني )قوله وحيرم 

 اللحد دان مثال لدفن شخص يفله حل نبش قربأيضا إدخال ميت على آخر( عللوه ذهتك حرمته ويؤخذ منه عدم حرمة 
الثاين إن مل تظهر له رائحة إذ ال هتك لألول فيه وهو ظاهر وإن مل يتعرضوا له فيما أعلم شرح م ر )قوله قبل بلى مجيعه( 
أفهم جواز النبش بعد بلى مجيعه ويستثىن قرب عامل مشهور أو ويل مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر )قوله أبن كثر املوتى( 

 (1)االكتفاء ابلعسر وإن مل يكثر املوتى وأن." ينبغي 
"على األوجه ألنه واجب مل خيلفه شيء فاستدرك )أو يف أرض أو ثوب مغصوبني( وإن تغري وإن غرم الورثة مثله أو 
قيمته ما مل يسامح املالك نعم إن مل يكن مث غري ذلك الثوب أو األرض فال ألنه يؤخذ من مالكه قهرا وليس احلرير  
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 غصوب لبناء حق هللا تعاىل على املساحمة ودفنه يف مسجد كهو يف املغصوب فينبش وخيرج مطلقا على األوجه.كامل

)أو وقع فيه( أي القرب )مال( ولو من الرتكة وإن قل وتغري امليت ما مل يسامح مالكه أيضا وتقييد املهذب بطلبه رده يف 
ب وإن غرم الورثة ق جوفه إلخراج ما ابتلعه لغريه ابلطلب فحينئذ جيشرحه أبهنم مل يوافقوه عليه وفارق تقييدهم نبشه وش

مثله أو قيمته من الرتكة أو من ماهلم على املعتمد أبن اهلتك واإليذاء والعار يف هذا أشد وأفحش وأيضا فكثري من ذوي 
 بعد بالئه كما هو أي إال إلخراجه ينبش قربهاملروآت يستبشعه فيسامح به أكثر من غريه أما إذا ابتلع مال نفسه فال 

ظاهر )أو دفن لغري القبلة( وإن كان رجاله إليها على األوجه خالفا للمتويل كما مر فيجب ليوجه إليها ما مل يتغري استدراكا 
 للواجب

تيممه يف األصل  وز نبشه وإن كانكما عرب به النهاية واملغين )قوله أو تيمم إخل( وفهم أنه إذا تيمم قبل الدفن ال جيQـــــــــــــــــــــــــــــ
لفقد الغاسل أو لفقد املاء مبحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش )قوله وإن غرم إخل( فيه ما أييت يف نظريه اآليت )قوله 

 ما مل يسامح املالك( هذا صادق بصوريت الطالب والسكوت عنه وعن املساحمة وكذا األمر فيما أييت بصري.

عاب واملغين وجوب النبش هنا بطلب مالكهما مث قال األوالن فإن مل يطلب املالك ذلك حرم النبش كما وقيد النهاية واإلي
جزم به األستاذ قال الزركشي ما مل يكن حمجورا عليه أو ممن حيتاط له وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن يف حقه الرتك 

مشل ما لو سكت عن الطلب ومل يصرح ابملساحمة فيحرم إخراجه اهـ وأقره سم قال ع ش قوله م ر فإن مل يطلب املالك إخل 
ومقتضى كالم ابن حج وجوب نبشه عند سكوت املالك وقد مينع أبن يف إخراج امليت إزراء واملساحمة جارية مبثله فاألقرب 

 عدم جواز نبشه ما مل يصرح املال ابلطلب اهـ.

ت إن  نه يؤخذ من مالكه إخل( أي ويعطي قيمته أي الثوب من تركة املي)قوله فال( أي فال جيوز النبش مغين وهناية )قوله أل
كانت وإال فمن منفقه إن كان وإال فمن بيت املال فمياسري املسلمني إن مل يكن هو منهم ع ش وأييت ما ذكر يف أجرة 

 األرض أيضا.

لدفن نفسه فيه  سجدا وعني جانبا منه)قوله يف مسجد( ينبغي وحنوه كاملدرسة والرابط وينبغي أيضا استثناء ما لو بىن م
مثال واستثناه عند قوله جعلته مسجدا مثال فلرياجع )قوله وخيرج مطلقا( أي ضيق على املصلني أو ال سم وقال ع ش أي 

 تغري أم ال اهـ.

امليت ألن  ي)قوله ولو من الرتكة( أي ولو من بيت املال إيعاب )قوله وإن قل( أي كخامت مغين وهناية )قوله وإن تغري( أ
تركه فيه إضاعة مال مغين وهناية )قوله ما مل يسامح( أي سواء طلبه مالكه أم ال هناية قال ع ش املتبادر من عدم الطلب 

 السكوت وهو يقتضي أنه لو هنى عنه مل ينبش وهو ظاهر اهـ.

ه قياسا على الكفن ذي يظهر اعتماد)قوله وتقييد املهذب إخل( اعتمده املغين عبارته وقيده يف املهذب بطلب مالكه وهو ال
وأما قوله يف اجملموع ومل يوافقوه عليه فقد رد مبوافقة صاحيب االنتصار واالستقصاء له اهـ عبارة شيخنا وقيده يف املهذب 

 بطلب مالكه وهو املعتمد اهـ.

حيمل كالم  جوازه وحيتمل أن)قوله أبهنم مل يوافقوه( قال األذرعي مل يبني املصنف أن الكالم هنا يف وجوب النبش أو 
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املطلقني على اجلواز وكالم املهذب على الوجوب عند الطلب فال يكون خمالفا إلطالقهم انتهى اهـ مغين وهناية )قوله على 
املعتمد( خالفا للنهاية واملغين واإليعاب عبارهتم واللفظ لألول ولو بلع مال غريه وطلبه مالكه ومل يضمن بدله أحد من ورثته 

غريهم كما نقله يف الروضة عن صاحب العدة وهو املعتمد نبش وشق جوفه ودفع ملالكه اهـ قال ع ش قوله ومل يضمن  أو
بدله إخل أي أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غريهم أو دفع لصاحب املال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه 

 وصوان للميت عن انتهاك حرمته اهـ.

ابتلع( إىل قوله وأخذ يف املغين إال قوله أي إال إىل املنت وقوله وإن كان إىل فيجب وقوله أو حنو شلل إىل أو )قوله أما إذا 
 يلحقه وقوله أي يف غري املسبلة إىل ملا فيه )قوله فال ينبش إخل( أي الستهالكه ماله يف حال حياته مغين وهناية.

 عليه دين إلهالكه قبل تعلق الغرماء به اهـ. قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه ال يشق وإن كان

)قوله وإن كان( إىل وأخذ يف النهاية إال قوله أي يف غري املسبلة إىل ملا فيه )قوله وإن كان رجاله إليها( ظاهره وإن رفع رأسه 
 وهو كذلك حيث كان القرب حمفورا على ما جرت به العادة

لى األوجه( كذا م ر )قوله وإن تغري إخل( كذا شرح م ر )قوله ما مل يسامح املالك( فإن مل يطلب املالك آنفا )قوله عSـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك حرم النبش كما جزم به ابن األستاذ قال الزركشي ما مل يكن حمجورا عليه أو ممن حيتاط له وهو ظاهر شرح م ر )قوله 

إن قل نت أو وقع فيه مال( أي وإن مل يطلبه مالكه شرح م ر )قوله و وخيرج مطلقا( أي ضيق على املصلني أو ال )قوله يف امل
وتغري امليت( كذا م ر )قوله ما مل يسامح مالكه أيضا( قد تشمل عبارته اعتبار هذا القيد وعدم اعتبار الطلب أيضا فيما 

 إذا كان من الرتكة أيضا.

لى صحاب من الوجوب حينئذ وإن ضمنه الورثة رادا به ع)قوله على املعتمد( أي وفاقا ملا نقله يف اجملموع عن إطالق األ
ما يف العدة من أن الورثة إذا ضمنوه مل يشق لكن جزم يف الروض مبا يف العدة فقال ومل يضمنه أي مثله أو قيمته أحد أي 

قبل بوجهه." تمن الورثة أو غريهم كما يف شرحه )قوله وإن كان رجاله إليها( ظاهره وإن رفع رأسه ومقدم بدنه حبيث اس
(1) 

"أو يلحقه سيل أو نداوة فينبش جوازا لينقل ويظهر يف الكل التقييد مبا مل يتغري تغريا مينع الغرض احلامل على نبشه 
وأنه يكتفى يف التغري ابلظن نظرا للعادة املطردة مبحله أو ملا كان فيه من حنو قروح تسرع إىل التغري ولو امنحق امليت وصار 

هور ه ولدفن فيه بل حترم عمارته وتسوية ترابه يف مسبلة لتحجريه على الناس قال بعضهم إال يف صحايب ومشترااب جاز نبش
الوالية فال جيوز وإن امنحق ويؤيده تصرحيهما جبواز الوصية بعمارة قبور الصلحاء أي يف غري املسبلة على ما أييت يف الوصية 

ليه آخر قبل بالئه ميت مبسبلة ودفن ع نبش قربرميهم النبش إال ملا ذكر أنه لو ملا فيه من إحياء الزايرة والتربك وأخذ من حت
 مث طمه مل جيز النبش إلخراج الثاين ألن فيه حينئذ هتكا حلرمة امليتني معا

 

)ويسن أن يقف ساعة مجاعة بعد دفنه عند قربه يسألون له التثبت( ويستغفرون له لألثر الصحيح بذلك وأمر به عمرو بن 
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 اصالع

قوله أو يلحقه إخل( ال يظهر وجه عطفه على ما قبله )قوله أو نداوة( هذا قد يغين عما قبله أسىن قال ع ش قوله Qـــــــــــــــــــــــــــــ
أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصوهلا ظنا قواي ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو مبحل 

 بعيد اهـ.

فينبش إخل( متفرع على قوله أو يلحقه إخل )قوله يف الكل( أي يف كل من قوله أو ليشهد إخل وما بعده بل من قوله )قوله 
أو علق وما بعده )قوله مبا مل يتغري إخل( أفإن تغري كذلك مل ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث مل ينبش وقف األمر 

 على التقييد. إىل الصلح ع ش )قوله وأنه يكتفي إخل( عطف

)قوله وملا كان فيه إخل( عطف على للعادة إخل )قوله ولو امنحق امليت إخل( أي عند أهل اخلربة مغين وهناية )قوله قال بعضهم 
إخل( عبارة النهاية واملغين وحمل ذلك كما قاله املؤلف ابن محزة يف مشكل الوسيط ما مل يكن املدفون صحابيا أو ممن اشتهرت 

امتنع نبشه عند االمنحاق وأيده ابن شهبة جبواز الوصية لعمارة قبور األولياء والصاحلني ملا فيه من إحياء الزايرة  واليته وإال
 والتربك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع اجلزم هنا مبا مر من حرمة تسوية القرب وعمارته يف املسبلة اهـ.

الغري وحيجر  بناء عليه ولو يف مسبلة ألنه إمنا حرم البناء ألنه يضيق على)قوله فال جيوز إخل( أي النبش قضية ذلك أن جيوز ال
املكان بعد امنحاق امليت وهذا إمنا يتأتى فيما جيوز التصرف فيه واالنتفاع به بعد امنحاق امليت وما حنن فيه ال جيوز فيه 

 ع النبش فيه سم.لبناء أبن يكون فيما ميتنذلك م ر فقول الشارح أي يف غري املسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز ا

)قوله بعمارة قبور الصلحاء( أي والعلماء واملراد بعمارة ذلك بناء حمل امليت فقط ال بناء القباب وحنوها ع ش وتقدم عن 
اء الزايرة يسم مثله )قوله ويؤيده إخل( قد يقال إذا قيد بغري املسبلة فأي أتييد فيه فليتأمل على أن جتويز عمارته لغرض إح

ال ينايف جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل السلف يرده فقد دفن على احلسن عدة من أهل البيت ودفن يف البقيع من 
الصحابة كثري مث نبش من غري نكري بصري وما ذكره اثنيا فقد يقال إن الدفن على الصاحل يزيل دوام احرتام قربه النتسابه 

يقال إنه من الوقائع الفعلية احملتملة لوجوه وأما ما ذكره أوال فظاهر ولذا نظر فيه سم كما مر بذلك للغري وما ذكره اثلثه ف
وأسقط ذلك القيد النهاية واملغين كما نبهنا وكذا اإليعاب عبارته فالذي يتجه أنه جيوز فيها أي يف قبور الصاحلني يف املسبلة 

 .امها اهـ وقوله وحنوها شامل للبناء يف حرمي القرب كما مر عن سم وع شتسوية الرتاب وحنوها مما مينع اندراسها ويدمي احرت 
)قوله وأخذ من حترميهم إخل( ومن سبق إىل مكان مسبل فهو أوىل ابحلفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه 

ما جرت به  ن يعلم أنعليه وإن وجدها بعد متام احلفر جعلها يف جانب وجاز دفنه معه روض اهـ سم قال ع ش وينبغي أ
العادة اآلن من حفر الفساقي يف املسبلة وبنائها قبل املوت حرام ألن الغري وإن جاز له الدفن فيه لكنه ميتنع منه احرتاما 
للبناء وإن كان حمرما وخوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه ال جيوز نبشه وال يغرم ما صرفه األول يف البناء 

 هدر اهـألن فعله 

 

روا كان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال استغف  -صلى هللا عليه وسلم  -ألنه »)قوله لألثر الصحيح إخل( أي 
له هناية زاد املغين رواه البزار وقال احلاكم إنه صحيح اإلسناد اهـ قال ع ش قو « ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل
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ونوا آتني يقولوا اللهم ثبته على احلق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغري ذلك كالذكر على القرب مل يكواسألوا له التثبيت أي كأن 
ابلسنة وإن حصل هلم ثواب على ذكر وبقي إتياهنم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أو ال فيه نظر واألقرب الثاين 

 املطلوب منهم ع ش.ومثل الذكر ابألوىل األذان فلو أتوا به كانوا آتني بغري 

وقوله فلو أتوا بغري ذلك كالذكر إخل ينبغي استثناء االستغفار للميت ملا مر من األمر به )قوله وأمر به إخل( عبارة املغين وروى 
 مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموين فأقيموا بعد ذلك حول قربي ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق حلمها

مبا إذا مل تتغري صورته وهو ظاهر شرح م ر )قوله قال بعضهم إال يف صحايب ومشهور الوالية فال جيوز أي النبش Sـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن امنحق إخل( قضية ذلك أنه جيوز البناء عليه ولو يف مسبلة ألنه إمنا حرم البناء ألنه يضيق على الغري وحيجر املكان بعد 

اء ه ال جيوز فيه ذلك م ر فقول الشرح أي يف غري املسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البنامنحاق امليت وما حنن في
 (1)أبن يكون فيما ميتنع النبش فيه )قوله ألن فيه حينئذ هتكا حلرمة امليتني معا(." 

ا جرس كانت "يصرفه للميت، فإن حفت ابلعمارة وندر ختلف الطارقني عنها يف زمن يتأتى فيه النبش أو كان ذه
حرزا ولو لغري مشروع جزما ولو سرقه حافظ البيت أو املقربة أو بعض الورثة أو حنو فرع أحدهم مل يقطع، وحبث أنه لو بلي 
امليت كان امللك فيه هلل تعاىل فيكون سرقته كسرقة مال بيت املال وإمنا يتجه إن كفن من بيت املال وإال فهو ملك ملالكه 

يب، ولو غويل فيه حبيث مل خيل مثله بال حارس مل يكن حمرزا إال حبارس وحبث األذرعي أن ما ابلفساقي أوال من وارث أو أجن
أي اليت ابملقابر غري حمرز وعلله أبن اللص ال يلقى عناء يف نبشها خبالف القرب احملكم على العادة وإمنا حيتاج هلذا إن قلنا 

بكي أنه ال جيز  فال فرق بني أن يلقى ذلك وأن ال، على أن منها ما حيكم إبجزاء الدفن فيها أما إذا قلنا مبا مر عن الس
 أكثر من القرب.

 

)فصل( يف فروع تتعلق ابلسرقة من حيث بيان حقيقتها بذكر ضدها وابلسارق من جهة منعها لقطعه وعدمه واحلرز من 
املستأجر  ستحق ملنفعته بسرقته منه مالجهة اختالفه ابختالف األشخاص واألحوال )يقطع مؤجر احلرز( املالك له أو امل

إذ ال شبهة النتقال املنافع اليت منها اإلحراز للمستأجر إذ الغرض صحة اإلجارة وبه فارق عدم حده بوطء أمته املزوجة 
ضر ألدوام قيام الشبهة يف احملل وأفهم التعليل أن حمل ذلك إن استحق اإلحراز به وإال كأن استعمله فيما هني عنه أو يف 

مما استأجر له كأن استأجر أرضا للزراعة فآوى فيها مواشيه أي خبالف إدخال مواشي حنو احلرث على األوجه لتوقف 
الزراعة عليها فكانت كاملأذون فيها مل يقطع، ويقطع بسرقته منه يف مدة اإلجارة وإن ثبت له الفسخ وبعد مدهتا كما يصرح 

ل أييت ومنه أنه شيخنا وفيه كما قال األذرعي وغريه نظر اهـ. واحلق أن املعري فيه تفصيبه تشبيه ابن الرفعة بقطع املعري قاله 
 يقطع بعد الرجوع فقط قول احملشي قوله حيمل إخل ليس يف نسخ الشرح وكذا قوله أو رجع يفيده اآليت اهـ من هامش

 بصرفه إخل( متعلق ابنقطاع الشركة )قوله فإن حفت( أي املقربةأي: بني صاحب الكفن والسارق اهـ ع ش )قوله Qـــــــــــــــــــــــــــــ
)قوله عنها( أي عن املقربة واجلار متعلق بتخلف اهـ رشيدي )قوله ولو سرقه حافظ البيت إخل( ومثله حافظ احلمام إذا كان 
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 هو السارق لعدم حفظ األمتعة عنه اهـ ع ش )قوله أو حنو فرع أحدهم( أي: الورثة.

وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ولو أكل امليت سبع أو ذهب به سيل  فنبش قربهفن امليت من الرتكة )فروع( لو ك
وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنيب أو سيد من ماله أو كفن من بيت املال كان كالعارية للميت فيقطع به غري املكفنني 

إن كان سرق الكفن وضاع ومل يقسم الرتكة وجب إبداله من الرتكة و واخلصم فيه املالك يف األوليني واإلمام يف الثالثة ولو 
الكفن من غري ماله فإن مل تكن تركة فكمن مات وال تركة له وإن قسمت مث سرق استحب هلم إبداله هذا إذا كفن أوال يف 

غي كما قال األذرعي أن بالثالثة اليت هي حق له فإنه ال يتوقف التكفني ذها على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فين
يلزمهم تكفينه من تركته بثان واثلث والبحر ليس حرزا لكفن امليت املطروح فيه فال يقطع آخذه؛ ألنه ظاهر فهو كما لو 
وضع امليت على شفري القرب فأخذ كفنه فإن غاص يف املاء فال قطع على آخذه أيضا؛ ألن طرحه يف املاء ال يعد إحرازا  

جه األرض وغيبه الريح ابلرتاب اهـ مغين وزاد األسىن واخلمسة للمرأة كالثالثة للرجل اهـ وكذا يف النهاية كما لو تركه على و 
إال مسائل البحر )قوله ولو غويل( إىل قوله وحبث األذرعي يف النهاية وإىل قوله وإمنا حيتاج يف املغين )قوله مل يكن حمرزا إخل( 

يدي )قوله وحبث األذرعي إخل( عبارة النهاية ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية أي: يف غري البيت كما هو ظاهر اهـ رش
وجوزان الدفن ذها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقرب قطع وإال فال حيث ال حارس اهـ قال ع ش قوله وجوزان الدفن 

ر لكل على ند ضيق األرض عن احلفإخل هذا هو املعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن ذها على انفراده أو مع غريه ع
 حدته اهـ. .

 

 ]فصل يف فروع تتعلق ابلسرقة[

مل  )فصل( يف فروع تتعلق ابلسرقة )قوله يف فروع( إىل قوله قال شيخنا يف النهاية إال قوله أو املستحق ملنفعته وقوله وإال إىل
قوله واحلرز( مبنعها وقوله وعدمه أي عدم املنع ) يقطع )قوله بذكر ضدها( أي السرقة وكذا ضمري منعها )قوله لقطعه( متعلق

عطف على السارق )قوله واألحوال( كما لو أخرج من بيت دار إىل صحنها حيث يفرق فيه بني كون البابني مفتوحني أو 
مغلقني أو غري ذلك على ما أييت اهـ ع ش )قول املنت يقطع مؤجر احلرز( أي: إجارة صحيحة خبالف ما لو كانت فاسدة 
فال قطع مغين وع ش )قوله بسرقته( إىل قوله أي خبالف يف املغين إال قوله فيما هني عنه )قوله للمستأجر( متعلق ابنتقال 

 إخل.

)قوله وبه فارق إخل( أي: بقوله إذ ال شبهة إخل )قوله إن حمل ذلك( أي: قطع املؤجر )قوله إن استحق( أي: املستأجر )قوله 
: املؤجر يف عدم القطع األجنيب فلرياجع اهـ رشيدي )قوله وإن ثبت له الفسخ( أي: خيار مل يقطع( الظاهر أن مثله أي

فسخ اإلجارة إبفالس املستأجر هناية ومغين )قوله وبعد مدهتا إخل( عبارة املغين ويؤخذ من هذا أي: من قوهلم أن حمل ذلك 
 يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كالم ابن الرفعة أنهإن استحق اإلحراز به إخل أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة اإلجارة مل 

 يقطع اهـ.

)قوله به( أي ابلقطع ابلسرقة بعد مدة اإلجارة )قوله قال شيخنا وفيه إخل( عبارة النهاية وتنظري األذرعي فيه حيمل على ما 
تنع من التخلية مع اإلجارة أو املو علم املستأجر ابنقضائها واستعمله تعداي اهـ أي أبن وضع فيه متاعا بعد العلم ابنقضاء 
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إمكاهنا بعد أن طلبها املالك خبالف ما لو استدام وضع األمتعة ومل يوجد من املالك طلب التخلية املمكنة سم على حج 
 اهـ ع ش )قوله فقط( أي: بدون

 الزائد مبحرز اهـ.Sـــــــــــــــــــــــــــــ

 رز م ر.)قوله أبن اللص ال يلقى عناء( فإن لقيه فمح

 

 (1))فصل( يقطع مؤجر احلرز إخل )قوله حيمل على ما لو علم املستأجر إخل( أي أواخر التخلية مع إمكاهنا." 
"على صدره، ف جامثني: معناه: ابركني قد صعق ذهم، وهو تشبيه جبثوم الطري، وجثوم الرماد، وقال بعض املفسرين: 

ب هذا القول إىل أن الصيحة اقرتن ذها صواعق حمرقة، وروي أن الصيحة معناه: محيما حمرتقني كالرماد اجلامث، وذهب صاح
أصابت كل من كان منهم يف شرق األرض وغرذها إال رجال كان يف احلرم، فمنعه احلرم مث هلك بعد خروجه من احلرم ففي 

ا عن النيب صلى هللا ، وذكره الطربي أيض« 1»، قيل: اي رسول هللا من ذلك الرجل؟ قال: أبو رغال « مصنف أيب داود»
عليه وسلم، وهذا اخلرب يرد ما يف السري من أن أاب رغال هو دليل الفيل، وقوله: فتوىل عنهم، أي: توىل عنهم وقت عقر 
الناقة، وذلك قبل نزول العذاب وكذلك روي أنه عليه السالم خرج من بني أظهرهم قبل نزول العذاب، وهو الذي تقتضيه 

ن يكون خطابه هلم وهم موتى على جهة التفجع عليهم، وذكر حاهلم أو غري ذلك كما خاطب النيب خماطبته هلم، وحيتمل أ
معها، وروي أنه ارحتل مبن معه حىت « 2»صلى هللا عليه وسلم أهل قليب بدر. قال الطربي وقيل: إنه مل هتلك أمة، ونبيها 

 ، واليقني يف إهالكهم، وقوله:جاء مكة، فأقام ذها حىت مات، ولفظ التويل يقتضي اليأس من خريهم

ولكن ال حتبون الناصحني: عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي السديد إذ كالم الناصح صعب مضاد لشهوة الذي 
 ينصح، ولذلك تقول العرب: أمر مبكياتك ال أمر مضحكاتك.

 

 [84اىل  80( : اآلايت 7]سورة األعراف )
( إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء 80ا سبقكم ذها من أحد من العاملني )ولوطا إذ قال لقومه أأتتون الفاحشة م

( فأجنيناه وأهله 82( وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إهنم أانس يتطهرون )81بل أنتم قوم مسرفون )
 (84اجملرمني ) ( وأمطران عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة83إال امرأته كانت من الغابرين )

وقوله سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه أأتتون الفاحشة ما سبقكم ذها من أحد من العاملني إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إهنم أانس يتطهرون فأجنيناه وأهله إال 

 الغابرين وأمطران عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني.امرأته كانت من 

 وروي أنه ابن أخي« سدوم»لوط عليه عليه السالم بعثه هللا سبحانه إىل أمة تسمى 

__________ 

                                         
 9/142ابن حجر اهليتمي  حتفة احملتاج يف شرح املنهاج وحواشي الشرواين والعبادي (1)
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( ، 3088العادية يكون فيها املال، حديث ) نبش القبورابب: « اإلمارة»( كتاب 198/ 2( أخرجه أبو داود )1)
 ( من حديث عبد هللا بن عمرو.297/ 7« )الدالئل»( ، ويف 156/ 4والبيهقي )

 (1)( .." 185/ 3( ، والسيوطي بنحوه )230/ 2( ، وابن كثري )424/ 2( ، وابن عطية )539/ 5( ذكره الطربي )2)
 « .إن ربنا لعظيم وال يغفر الذنب العظيم إال اإلله العظيم»"فقال: 

 « .أخربين عن ذنبك»قال: 

 حيي من وجهك اي رسول هللا.قال: إين مست

 « .أخربين ما ذنبك؟»قال: 

  منذ سبع سنني، حىت ماتت جارية من بنات األنصار فنبشت قربها فأخرجتها من أنبش القبورقال: إين كنت رجال نباشا 
 :كفنها، ومضيت غري بعيد إذ غلبين الشيطان على نفسي، فرجعت فجامعتها ومضيت غري بعيد إذ قامت اجلارية فقالت

الويل لك اي شاب من داين يوم الدين يوم يضع كرسيه للقضاء، أيخذ للمظلوم من الظامل تركتين عراينة يف عسكر املوتى 
 ووقفتين جنبا بني يدي هللا تعاىل.

 . «اي فاسق أخرج ما أقربك من النار»فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يضرب يف قفاه ويقول: 
ا إىل هللا تعاىل حىت أتى عليه ما شاء هللا مث قال: اي إله حممد وآدم وحواء إن كنت غفرت يل فاعلم قال: فخرج الشاب اتئب

 حممدا وأصحابه وإال فأرسل انرا من السماء فأحرقين ذها وجنين من عذاب اآلخرة.

إليه يعود و السالم و ه»قال: فجاء جربئيل وله جناحان جناح ابملشرق وجناح ابملغرب قال: السالم يقرؤك السالم. قال: 
 « .السالم

 قال: يقول: أنت خلقت خلقي؟.

 « .ال، بل هو الذي خلقين»قال: 

 قال: يقول: أنت ترزقهم؟

 « .ال، بل هو يرزقين»قال: 

 قال: أنت تتوب عليهم؟

 « .ال، بل هو الذي يتوب علي»قال: 

 قال: فتب على عبدي.

 « .1« »أن هللا هو التواب الرحيم»ليه وقال: قال: فدعا النيب صلى هللا عليه وسلم الشاب فتاب ع

 وأنيبوا إىل ربكم أي واقبلوا وارجعوا إليه ابلطاعة. وأسلموا له واخضعوا له من قبل أن أيتيكم العذاب مث ال تنصرون.

                                         
 3/52الثعاليب، أبو زيد  تفسري الثعاليب = اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن (1)
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__________ 

 (1).." 98( مل جندها فيما بني أيدينا من مصادر العامة، فانظر: أمايل الشيخ الصدوق: 1)
اآلحاد يعرض عليهم ذلك، فال حيتج ذهم يف القطعيات. وإن عزوا ذلك إىل التواتر قلنا هلم: شرط التواتر  "وإذا كان

استواء الطرفني فيه والوسط. وهو أن ينقل اجلم الغفري عن اجلم الغفري الذين شاهدوا املشهود به، وهو املصلوب. وعلموا أنه 
 هو ضرورة.

زعم النصارى أن خربهم يف قتل املسيح وصلبه ذهذه الصفة، أكذبتم نصوص  فإن اختل شيء من ذلك فال تواتر. فإن
أانجيلهم اليت أبيديهم. إذ قال هلم نقلتها الذين دونوها هلم وعليها معوهلم: إنه ملا أخذ فقتل كان يف شرذمة يسرية من 

 تالميذه.

إىل بطرس  الدار حيث اجتمعوا نظرت جارية منهمفلما أقبل عليه هربوا أبسرهم. ومل يتبعه إال بطرس من بعيد. وملا دخل 
فعرفته. فقالت: هذا كان مع يسوع. فحلف أنه ال يعرف يسوع بقوله. وخادعهم حىت تركوه. وذهب ومل يكد يذهب. وأن 

ل جشااب آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به. فرتك إزاره أبيديهم وذهب عرايان. فهؤالء أصحابه وأتباعه، مل حيضر منهم وال ر 
واحد بشهادة أانجيلهم. وأما أعداؤه اليهود، الذين تزعم النصارى أهنم حضروا األمر، فلم يبلغوا عدد التواتر. بل كانوا آحادا 
وأفرادا. ألن عموم الناس الذين حضروا ال يرون إال شخصا على خشبة ومعه لصان مصلوابن. وال شك أن هيئتهم وصفتهم 

ا( م. وأما املشايخ وحنوهم فلم يعرفوه أيضا. ففي األصحاح الثاين والعشرين من )إجنيل لوقمتغرية عن احلالة اليت قبل أخذه
 ما لفظه: فلما كان النهار اجتمع مشايخ الشعب ورؤساء الكهنة وأدخلوه إىل جممعهم. وقالوا له:

 انتهى. مل ختلوين.إن كنت أنت املسيح فقل لنا. قال هلم: إن قلت لكم مل تؤمنوا يل. وإن سألتكم مل جتيبوين و 

وهذا حيتمل أهنم يسألونه عن ذاته أو عن رسالته. على أان لو سلمنا كثرة عددهم وصدق معرفتهم فيمكن تواطؤهم على 
الكذب. ألهنم ملا مل جيدوه هو، ومل يعلموا حمل املسيح، وكان ذلك من تالميذه، واستحلوا قتله أيضا، أشاعوا أنه هو املسيح 

ه، ولئال يتخذوا املسيح نبيا. وصمموا، أهنم إذا وجدوا املسيح بعد هذا أيضا، يعملون به كما عملوا ليرتك الناس متابعت
حا قول )إجنيل ويرى أنه غري املسيح. ومما يزيد األمر وضو  ينبش القرببصاحبه. ويؤيد هذا أهنم جعلوا على القرب حراسا لئال 

جاءت لزايرة القرب رأت ملكا قد نزل من السماء برجة عظيمة. فدحرج مىت( يف )األصحاح الثامن والعشرين( : أن مرمي ملا 
 احلجر عن فم القرب.

وجلس عنده. فكاد احلراس أن ميوتوا من هيبته. وابدروا من فورهم إىل املشايخ فأعلموهم ابلقصة. فأرشاهم املشايخ برشوة 
 (2)." كم أن تكون هذه العصابة من اليهود. كما أهنمأن يسرتوا القصة وأن يشيعوا أن التالميذ سرقوه وحنن نيام. فما يؤمن

ت، فقد ال تسألوا اآلاي»عن جابر قال: ملا مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلجر قال: « 1»"روى اإلمام أمحد 
نت اترد من هذا الفج، وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر رذهم، فعقروها، وك -يعين الناقة -سأهلا قوم صاحل، فكانت

                                         
 8/245الثعليب  تفسري الثعليب = الكشف والبيان عن تفسري القرآن (1)
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تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذهتم صيحة أمحد هللا من حتت أدمي السماء منهم، إال رجال واحدا كان 
 يف حرم هللا فقالوا: من هو اي رسول هللا؟ قال أبو رغال.

هو على لستة، و قال ابن كثري: وهذا احلديث ليس يف شيء من الكتب ا« . فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه
 شرط مسلم.

وروى عبد الرزاق عن معمر: أخربين إمساعيل بن أمية أن النيب صلى هللا عليه وسلم مر بقرب أيب رغال فقال: أتدرون من 
هذا؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: هذا قرب أيب رغال، رجل من مثود، كان يف حرم هللا، فمنعه حرم هللا عذاب هللا فلما خرج 

ما أصاب قومه، فدفن هاهنا، ودفن معه غصن من ذهب، فنزل القوم، فابتدروه أبسيافهم، فبحثوا عنه، فاستخرجوا أصابه 
 الغصن.

أخرجه أبو داود  -وأبو رغال هو أبو ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف، كما روي مرفوعا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
 « .2»وغريه 

 صلى هللا عليه وسلم مر على داير مثود املعروفة اآلن مبدائن صاحل، وهو ذاهب إىل غزوة ذكران قبل أن رسول هللا -الرابع
 تبوك، سنة تسع، وأمر أصحابه أن يدخلوا خاشعني وجلني أن يصيبهم ما أصاب أهلها، وهناهم أن يشربوا من مائها.

يوت ابلناس عام تبوك، نزل ذهم احلجر عند بعن ابن عمر قال: نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « 3»فروى اإلمام أمحد 
مثود، فاستسقى الناس من اآلابر اليت كانت تشرب منها مثود، فعجنوا منها، ونصبوا القدور ابللحم. فأمرهم النيب صلى هللا 

لناقة، ا عليه وسلم، فأهراقوا القدور، وعلفوا العجني اإلبل، مث ارحتل ذهم حىت نزل ذهم على البئر اليت كانت تشرب منها
 وهناهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إين أخشى أن يصيبكم مثل ما أصاذهم، فال تدخلوا عليهم.

 عن ابن عمر قال: ملا مر رسول هللا« 6»ومسلم « 5»والبخاري « 4»وروى أمحد 

__________ 

 .296/ 3( أخرجه يف املسند 1)
 .3088، حديث رقم نبش القبورابب  -41الفيء، ( أخرجه أبو داود يف: اخلراج واإلمارة و 2)
 .5984. واحلديث رقم 117/ 2( أخرجه يف املسند 3)
 .6211. واحلديث رقم 137/ 2( أخرجه يف املسند 4)
 .284ابب نزول النيب صلى هللا عليه وسلم احلجر، حديث رقم  -80( أخرجه البخاري يف: املغازي، 5)
 (1).." 39و  38ق، حديث ( أخرجه مسلم يف: الزهد والرقائ6)

"فيه إضاعة مال. وقيده يف املهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر ولو بلع ماال لغريه وطلبه صاحبه كما يف الروضة 
ومل يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غريهم كما يف الروض نبش وشق جوفه وأخرج منه ورد لصاحبه، أما إذا ابتلع 

لقبلة ال يشق الستهالكه ماله يف حال حياته، أو دفن لغري القبلة فيجب نبشه ما مل يتغري ويوجه لمال نفسه فإنه ال ينبش و 
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خبالف ما إذا دفن بال تكفني فإنه ال ينبش ألن غرض التكفني السرت وقد حصل ابلرتاب. تتمة: يسن أن يقف مجاعة بعد 
فروا ألخيكم واسألوا استغ»دفن ميت وقف عليه وقال:  دفنه عند قربه ساعة يسألون له التثبيت ألنه )ص( كان إذا فرغ من

 «له التثبيت فإنه اآلن يسأل
 

 ويسن تلقني امليت املكلف بعد الدفن حلديث ورد

 قوله: )ويوجه للقبلة( أظهر موضع اإلضمار.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

 قوله: )بعد دفنه( أي متام الدفن.

رقة حلمه، وهذا غري التلقني واحلاصل أن السؤال عام لكل مكلف، ومل يسلم منه إال قوله: )ساعة( أي قدر ذبح اجلمل وتف
األنبياء وشهداء املعركة وعمر بن اخلطاب وإمام احلرمني وهارون الرشيد وأما ضمة القرب فهي عامة لكل ميت وإن مل يكن 

ع كلمات: ين كما قاله اجلالل السيوطي وهو أربمكلفا، ومل يسلم منها إال األنبياء وفاطمة بنت أسد وسؤال امللكني ابلسراي
األوىل أتره، الثانية أترح، الثالثة كاره، الرابعة ساحلني؛ فمعىن األوىل: قم اي عبد هللا إىل سؤال امللكني، ومعىن الثانية: فيم  

لق أمجعني وقد ورد خلكنت ومعىن الثالثة: من ربك ما دينك، ومعىن الرابعة: ما تقول يف هذا الرجل الذي بعث فيكم ويف ا
أن حفظ هذه الكلمات دليل على حسن اخلامتة، ميداين وقوله: يف هذا الرجل إخل قد يقال: هذه اإلشارة ال تكون إال 

صلى هللا عليه  -أو أنه ميثل له النيب  -عليه الصالة والسالم  -حلاضر وجياب أبنه إما أن يكشف امليت حىت يشاهد النيب 
رب فائدة: ذكر الناشري بسند متصل: أن من أخذ من تراب القرب حال الدفن يف كفه شيئا منه وقرأ: يف زوااي الق -وسلم 

 [ سبع مرات مث وضعه يف كفنه مل يعذب ذلك امليت؛ وهي فائدة جليلة. اهـ. علقمي.1}إان أنزلناه يف ليلة القدر{ ]القدر: 

ن ابن فإن كان جنسا وضع يف جانب قرب امليت وروي ع لقربينبش اوقوله: " يف كفنه " أي إن كان الرتاب طاهرا أبن مل 
: من مات وكتب هذا الدعاء وجعل يف كفنه -صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا : »-رضي هللا عنهما  -عباس 

 كخصوصا إذا كان على صدره ودفن معه ال يعذب ذلك امليت يف قربه، وهو هذا: اللهم إين أسألك بعزتك اي عزيز وبقدرت
اي قدير وحبلمك اي حليم وبعظمتك اي عظيم وبرمحتك اي رحيم ومبنك اي منان أن حتفظين إبمياين قائما وقاعدا وراكعا وساجدا 
وحيا وميتا وعلى كل حال، إهلي هذا أول قدومي إليك فأكرمين فإن الضيف إذا نزل بقوم يكرم وأنت أوىل ابإلكرام، إهلي 

نقطع حيايت وال متنع إحسانك عين بوفايت اآلن برمحتك اي أرحم الرامحني اي دليل ما دمت حيا أنت أحسنت إيل اآلن ا
املتحريين ال إله إال هللا هو اخلالق العليم رب اخللق واخلالئق أمجعني، اللهم استودعتك ديين وإمياين فاحفظهما علي يف 

 اهـ من املصابيح« حيايت وعند وفايت وبعد ممايت

 

قوله: )ويسن تلقني امليت املكلف( أي خوف الفتنة قال يف اإليعاب: والظاهر أن املراد ذها هنا غري حقيقتها الستحالتها 
ممن مات على اإلسالم، بل حنو التلجلج يف اجلواب أو عدم املبادرة إليه اهـ شوبري وعبارة املرحومي: ويسن تلقني امليت 

[ وأحوج ما يكون العبد إىل التذكر يف هذه احلالة، وهو: 55املؤمنني{ ]الذارايت:  لقوله تعاىل: }وذكر فإن الذكرى تنفع
اي عبد هللا ابن أمة هللا اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وأن اجلنة 
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 وابإلسالم  يبعث من يف القبور، وأنك رضيت ابهلل رابحق وأن النار حق وأن القرب حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن هللا
 نبيا ورسوال وابلقرآن إماما وابلكعبة قبلة وابملؤمنني إخواان ويسن إعادة التلقني -صلى هللا عليه وسلم  -دينا ومبحمد 

 (1)ثالاث." 
لك أصله أنه ملكه، أو م "مشرتكا بينه وبني غريه كما مر، أو شبهة الفاعل: كمن أخذ ماال على صورة السرقة يظن

أو فرعه، أو شبهة احملل: كسرقة االبن مال أحد أصوله، أو أحد األصول مال فرعه، وإن سفل ملا بينهما من االحتاد، وإن 
اختلف دينهما. كما حبثه بعض املتأخرين، وألن مال كل منهما مرصد حلاجة اآلخر، ومنها أن ال تقطع يده بسرقة ذلك 

ألقارب، وسواء أكان السارق منهما حرا أم رقيقا كما صرح به الزركشي تفقها مؤيدا له مبا ذكروه من املال خبالف سائر ا
أنه لو وطئ الرقيق أمة فرعه مل حيد للشبهة وال قطع أيضا بسرقة رقيق مال سيده ابإلمجاع كما حكاه ابن املنذر ولشبهة 

 تب ألنه قد يعجز فيصري كما كان.استحقاق النفقة، ويده كيد سيده واملبعض كالقن وكذا املكا

قاعدة: من ال يقطع مبال ال يقطع به رقيقه فكما ال يقطع األصل بسرقة مال الفرع. وابلعكس ال يقطع رقيق أحدمها بسرقة 
مال اآلخر، وال يقطع السيد بسرقة مال مكاتبه ملا مر وال مبال ملكه املبعض ببعضه احلر كما جزم به املاوردي، ألن ما 

 ابحلرية يف احلقيقة جلميع بدنه فصار شبهةملكه 

صورة السرقة( أي من حيث إنه آخذ للشيء خفية من حرز مثله قوله: )أو ملك أصله، أو فرعه( ويف احلديث Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 اهـ. دمريي.« . أنت ومالك ألبيك»احلسن 

ة خل قوله: )ومنها( أي من حاجة اآلخر إخل يف كون هذا من احلاجقوله: )ملا بينهما( علة حملذوف أي فال يقطع ملا بينهما إ
نظر إال أن جتعل " من " تعليلية أي ومن أجلها عدم قطع يده بسرقة إخل. وعبارة م د ومنها أي ومن حاجة اآلخر أن ال 

طع، وإن كذبه فال يق تقطع يده بسرقة ذلك املال أي مال كل منهما حىت لو سرق األخ مال أخيه مثال فادعى أنه مال أبيه
 األب كأن قال له: ليس هذا مايل بل مال أخيك اهـ.

 قوله: )منهما( أي األصل، أو الفرع.

قوله: )فروع( هي أربعة: أوهلا يتفرع على الشرط السادس وهو أن ال يكون للسارق شبهة يف املسروق كمال أبيه، أو ابنه 
 يقدر على مثنه فال يقطع لشبهة وجوب حفظ نفسه عليه. واثنيهافذكر من الشبهة ما لو سرق طعاما زمن قحط وهو ال 

يتفرع على الشرط الرابع وهو األخذ من حرز مثله فذكر أن حمله إن مل يؤذن له يف دخول احلرز فإن أذن له فال قطع لكونه 
س من حطب سيصار غري حمرز عنه. واثلثها يتفرع على عموم أخذ ما يساوي نصااب من حرز مثله فذكر أنه يشمل اخل

وحشيش، وإن تيسر أخذ مثلهما بسهولة من أرض مباحة كصحراء. ورابعها مفرع على ما تقدم أيضا من قوله: أن يسرق 
ما قيمته نصاب وقت اإلخراج فذكر أن عموم األدلة تدل على مشول ذلك ملا هو معرض للتلف كاألطعمة، والفواكه، 

 وحنومها م د.

لى رب يف بيت حمرز قطع بسرقة الكفن منه، وكذا يقطع إذا كان القرب مبقربة بطرف العمارة عفإن كان الق نبش قربفرع: إذا 
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األصح ومنه تربة األزبكية، وتربة الرميلة، فيقطع السارق منهما، وإن اتسعت أطرافها وينبغي أن حمل ذلك ما مل تقع السرقة 
ى األصح، ع ش على م ر. وإن كانت مبضيعة فال قطع عل يف وقت يبعد شعور الناس فيه ابلسارق، وإال فال قطع حينئذ اهـ

قال يف الروضة وعزاه اإلمام إىل مجاهري األصحاب ولو وضع يف القرب شيء سوى الكفن قال يف الروضة قال اإلمام: إن  
الف خبكان القرب يف بيت تعلق القطع بسرقته وإن كان يف املقابر فوجهان أصحهما وبه قطع اجلمهور ال قطع به للعادة 

الكفن ألن الشرع قطع فيه النباش وجعله حمرزا لضرورة التكفني والدفن اهـ. قال الزايدي: وال أثر إلخراج الكفن الشرعي 
من اللحد إىل فضاء القرب، ألنه مل خيرجه من متام احلرز وحبث بعضهم اشرتاط كون كل من القرب وامليت حمرتما ليخرج قرب 

 و سرق ثواب من محام وهناك حارس قطع بشروط:يف أرض مغصوبة، وميت حريب، ول

 األول استحفاظه احلارس.

الثاين دخول السارق بقصد السرقة فإن دخل على العادة وسرق مل يقطع، الثالث أن خيرج السارق الثياب من احلمام كما 
لك ملن كفنه  ممكن فهو ميف الروضة عن فتاوى الغزايل اهـ سم. وهو أي الكفن كالعارية للميت، ألن نقل امللك إليه غري

من وارث، أو أجنيب. فيخاصم مكفنه سارقه فإن كفن من الرتكة خاصمه الورثة واقتسموه أو من مال أجنيب، أو سيد أو 
 (1)بيت املال خاصمه املالك يف األوليني واإلمام يف الثالثة ومىت ضاع قبل قسمة الرتكة وجب إبداله منها فإن." 

 اإلمام"تنزيال للميت منزلة 

 

)وتكره( الصالة )قبل تكفينه( ملا فيها من اإلزراء ابمليت فتكفينه ليس بشرط يف صحتها، والقول به مع اشرتاط تقدم غسله 
قال السبكي حيتاج إىل دليل مع أن املعنيني السابقني موجودان فيه ويفرق أبن اعتناء الشارع ابلطهر أقوى منه ابلسرت بدليل 

 ال للتكفني وصحة صالة العاري العاجز عن السرت بال إعادة خبالف صالة احملدث.للطهر  نبش القربجواز 

 

)ويكفي( يف إسقاط فرضها )ذكر( ولو صبيا مميزا حلصول املقصود به وألن الصيب يصلح أن يكون إماما للرجل. )ال غريه( 
كر إلجابة ويف عدم سقوطها بغري ذ من خنثى وأنثى )مع وجوده( أي الذكر ألن الذكر أكمل من غريه فدعاؤه أقرب إىل ا

 مع وجود الصيب كالم ذكرته يف شرح الروض وقويل ال غريه مع وجوده أعم من قوله وال تسقط ابلنساء وهناك رجال

 

 )وجيب تقدميها على دفن( فإن دفن قبلها أمث الدافنون وصلى على القرب

 

 الصالة عليه أم بعدها )وتصح على قرب غري نيب( لالتباع رواه الشيخان سواء أدفن قبل

تفسري ويزاد عليه وأن ال يكون بينهما حائل كما تقدم يف االقتداء وحمل ذلك يف االبتداء وأما يف الدوام أبن رفعت Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ال يغتفر يف  ااجلنازة يف أثناء الصالة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال حائل بينهما فال يضر ذلك ألنه يغتفر فيه م

االبتداء وال يضر وضع اخلشبة املعروفة على اجلنازة خارج املسجد يف حال الصالة خالفا ملا يفهم من ظاهر عبارة م ر وغريه 
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خبالف االقتداء خارج املسجد فيضر الباب املغلق بني اإلمام واملأموم، ويفرق أبن من شأن اإلمام الظهور ومن شأن امليت 
ملعتمد يف غطاء النعش أنه ال يضر يف املسجد مطلقا وإن مسر ويف غريه ال يضر إال إن مسر فال يضر السرت ح ف وحاصل ا

 الربط ابحلزام كما قرره شيخنا. )قوله: تنزيال للميت منزلة اإلمام( يؤخذ منه كراهة مساواة املصلي له شرح م ر.

 

ة إن خيف من األوىل املبادرة ابلصالة عليه على هذه احلال)قوله: وتكره قبل تكفينه( أي: فال حترم ولو بدون سرت العورة و 
أتخريها إىل متام التكفني خروج جنس كدم أو حنوه ع ش على م ر. )قوله: والقول به( أي: بعدم اشرتاط تقدم التكفني 

كفني مع تعلى الصالة مع اشرتاط تقدم الغسل وحاصله أن يقال: مل اشرتط تقدم الغسل على الصالة ومل يشرتط تقدم ال
أن العلتني املذكورتني يف الغسل موجوداتن يف التكفني كما قرره شيخنا وقوله: مع أن املعنيني السابقني ومها قياسه على 

 .-صلى هللا عليه وسلم  -سائر الصلوات وكونه املنقول عن النيب 
 

ود من ها ووقف بقدرها ولو مع وج)قوله: ويكفي يف إسقاط فرضها ذكر( أي: ولو واحدا وإن مل حيفظ الفاحتة وال غري 
حيفظها فيما يظهر ألن املقصود وجود صالة صحيحة من جنس املخاطبني وقد وجدت حج، وبقي ما لو كان ال حيسن 
إال الفاحتة فقط هل األوىل أن يكررها أو ال فيه نظر واألقرب بل املتعني األول لقيامها مقام األدعية ع ش على م ر. )قوله: 

زا( ولو مع وجود الرجال وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به يف رد السالم أبن السالم شرع يف األصل لإلعالم ولو صبيا ممي
أبن كال منهما سامل من اآلخر وآمن منه، وأمان الصيب ال يصح خبالف صالته شرح م ر. )قوله: وألن الصيب( لعل وجه 

نها جال أي: واملرأة ال تصلح لذلك كان الصيب أرفع رتبة متطبيق هذا على املدعي أن الصيب ملا صلح أن يكون إماما للر 
 فلهذا سقط به الفرض دوهنا.

)قوله: مع وجوده( أي: مبحل الصالة وما نسب إليه كخارج السور القريب منه أخذا مما أييت عن الوايف حج كذا يف ع ش 
شرح الروض(  بسماع النداء )قوله: ذكرته يف ويف ق ل على اجلالل أن املراد بوجوده وجوده يف حمل جيب السعي منه للجمعة

حاصله أنه كيف يقال بعدم االكتفاء ابملرأة مع وجود الصيب مع أهنا املخاطبة ابلصالة دونه. وأجيب أبنه قد خياطب 
الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر وهو هنا فقد الذكر ومل يوجد فالواجب عليها حينئذ أمر الصيب ابلصالة فإن 

بعد األمر والضرب صلت النساء وسقط الفرض شرح م ر وس ل، فإن حضر بعد صالهتن أو بعد صالة واحدة  امتنع
منهن رجل مل جتب عليه لسقوط الفرض ذهن ولو حضر بعد الشروع وقبل فراغها فهل تلزمه اإلعادة ألن الفرض مل يسقط 

االكتفاء  للنساء وحدهن على املعتمد، وتقع صالهتن معبعد أو ال حمل تردد وال يبعد القول ابللزوم شوبري وتسن اجلماعة 
بغريهن انفلة كما يف ق ل ولو اجتمع خنثى وامرأة مل تسقط ذها عنه الحتمال ذكورته وإذا اجتمع خناثى ال بد من صالة 

 اجلميع وال يكفي واحد الحتمال أن يكون أنثى ومن مل يصل ذكرا كما ذكره الشيخ س ل

 

 أي: والراضون بذلك إن مل يكن عذر ح ل. )قوله: أمث الدافنون(
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)قوله: وتصح على قرب غري نيب إخل( أي: ولو بعد بلى امليت شوبري وسقط ذها الفرض على املعتمد شرح م ر وظاهر 
شة و إطالقهم أنه ال فرق بني املقربة املنبوشة وغريها وهو يف املنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما حتت امليت فلعل املراد غري املنب

فلرياجع ع ش على م ر وتقدم عن ق ل خالفه حيث قال: نعم ال يضر اتصال جناسة به يف القرب ألنه كانفجاره وهو ال 
 (1)مينع صحة الصالة عليه ويفرق بني صحتها على القرب وعدم صحتها." 

يل وغري وقت غري الل )والسنة( للدفن )غريمها( أي« "وأن نقرب فيهن مواتان، وذكر وقت االستواء والطلوع والغروب
 الكراهة وتعبريي ذهذا املوافق لعبارة الروضة أوىل من قوله وغريمها أفضل وإن أول أفضل مبعىن فاضل

 

 )ودفن مبقربة أفضل( منه بغريها لينال امليت دعاء املارين والزائرين )وكره مبيت ذها( ملا فيه من الوحشة

 

 )بقرب( مبحل واحد )إال لضرورة( ككثرة املوتى لوابء أو غريه )فيقدم( يف )ودفن اثنني من جنس( ذكرين أو أنثيني ابتداء
وب واحد كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ث» -صلى هللا عليه وسلم  -دفنهما إىل جدار القرب )أفضلهما( ؛ ألنه 

ه فيقدم يقدم )على أصل( من جنس )ال فرع( فال« مث يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشري إىل أحدمها قدمه يف اللحد
األب على االبن وإن كان أفضل منه حلرمة األبوة واألم على البنت وإن كانت أفضل منها حلرمة األمومة مع التساوي يف 
األنوثة خبالف ما إذا كان من غري جنسه فيقدم االبن على أمه لفضيلة الذكورة )وال صيب على رجل( بل يقدم الرجل عليه 

فضل منه والتصريح بكراهة الدفن مع قويل من جنس وقويل ال فرع إىل آخره من زايديت وخرج ابجلنس ما لو كاان وإن كان أ
من جنسني حقيقة كذكر وأنثى أو احتماال كخنثيني فإن كان بينهما حمرمية أو زوجية أو سيدية كره دفنهما بقرب وإال حرم 

 بال أتكد ضرورة

وله: وأن نقرب( اببه ضرب ونصر أي ندفن وأما ضبطه بضم النون وكسر الباء من أقرب لقوله تعاىل }مث أماته فأقربه{ قQـــــــــــــــــــــــــــــ
[ فغلط ألن معىن أقربه يف اآلية صري له قربا وأما الذي يف احلديث فماضيه قرب مبعىن دفن )قوله وذكر وقت 21]عبس: 

 ولفظ ذكر إما من الراوي أو من الشارح شيخنا. )قوله: وقت االستواء( - صلى هللا عليه وسلم -إخل( الضمري راجع للنيب 
هي األوقات املتعلقة ابلزمن وظاهره أن الوقت املتعلق ابلفعل كوقيت الصبح والعصر ليس كذلك وبه قال اإلسنوي قال وكالم 

فضل( ه: أوىل من قوله وغريمها أاألصحاب واحلديث يدل له، وقال الزركشي: الصواب التعميم وهو كما قال شرح م ر )قول
 أي ألن عبارة األصل تقتضي أن غريمها فيه فضل إن جعل على اببه وإن أول فما ال أتويل فيه أوىل

 

)قوله: ودفن مبقربة أفضل( ويف أفضل مقربة ابلبلد أوىل ويكره الدفن ابلبيت إال أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن 
وفهم من يف بيته الختالف الصحابة يف مدفنه خل -عليه الصالة والسالم  -مكروه وإمنا دفن املشهور أنه خالف األوىل ال 

دفنه ابملقابر من التنازع وألن من خواص األنبياء دفنهم مبحل موهتم أي حيث أمكن الدفن فيه فإن مل ميكن نقلوا كأن ماتوا 
)قوله: وكره  توا فيه حبيث حياذيه كما يف حج وع شعلى سقف ال يتأتى الدفن فيه فالظاهر دفنهم حتت املوضع الذي ما
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مبيت ذها( يف كالمه إشعار بعدم الكراهة عند القرب املنفرد قال اإلسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بني أن يكون بصحراء أو 
تعليل أن ليف بيت مسكون اهـ والتفرقة أوجه بل كثري من الرتب مسكونة كالبيوت فاألوجه عدم الكراهة فيها ويؤخذ من ا

حمل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا مجاعة كما يقع كثريا يف زمننا يف املبيت ليلة اجلمعة لقراءة القرآن أو زايرة مل يكره 
 شرح م ر

 

)قوله: ودفن اثنني من جنس( أي أو من غري جنس وهناك حمرمية فمدار اجلواز عنده مع الكراهة على احتاد اجلنس أو 
رمية وحنوها كما سيأيت وقوله: ابتداء، أما دواما أبن يفتح على امليت ويوضع عنده ميت آخر فيحرم ولو مع اختالفه مع احمل

احتاد اجلنس أو مع حمرمية واملعتمد التحرمي حيث ال ضرورة مطلقا ابتداء ودواما وإن كان هناك حمرمية واحتد اجلنس ألن 
ى( واحد وبعض بدن آخر وظاهره ولو كاان صغريين )قوله: ككثرة املوتالعلة التأذي م ر وع ش وينبغي أن يلحق ابالثنني 

أي وعسر إفراد كل واحد بقرب. اهـ. م ر فمىت سهل إفراد كل واحد بقرب ال جيوز اجلمع بني اثنني وال خيتص احلكم مبا اعتيد 
ش )قوله: فيقدم  زايرته ع الدفن فيه بل حيث أمكن ولو يف غريه ولو كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقربة للبلد وسهل

أفضلهما( وهو األحق ابإلمامة شرح م ر )قوله: يف ثوب واحد( قيل املراد يف قرب واحد إذ ال جيوز جتريدمها حبيث تتالقى 
بشرهتما بل املراد أن يكون على كل ثيابه ولكنه يضجع جبنب اآلخر يف قرب واحد وهذا أتويل بعيد وإمنا املراد أن ذلك 

قت عجز وحينئذ فبعض الثياب اليت وجدت كان فيه سعة حبيث يسع اثنني يدرجان فيه ففعل فيهما ذلك، الوقت كان و 
وال يلزم من ذلك متاس عورتيهما إلمكان أن حيجز بينهما إبذخر وحنوه شرح املشكاة شوبري ولو حفر قربا فوجد فيه عظم 

ب آخر فإن  مه جعله يف جانب بعد حفره ودفن امليت جبانميت قبل فراغ احلفر أعاده ومل يتم احلفر وإن ظهر ذلك بعد متا
ظهر رائحة من حينئذ حيث مل ت نبش القربكان للقرب حلدان ودفن أبحدمها ميت مث أريد دفن آخر ابللحد اآلخر مل حيرم 

ا من صورة هنامليت األول ح ل وز ي )قوله: خبالف ما إذا كان من غري جنسه( كان األوىل أتخري هذه إىل املفهوم اآليت أل
 ال من صور املنطوق شيخنا.

)قوله وخرج ابجلنس إخل( هل يقدم اخلنثى على أمه احتياطا أو هي؟ قال الشيخ فيه نظر. أقول وينبغي تقدميها ألن جهة 
 (1)تقدميها حمققة خبالف اخلنثى شوبري )قوله: كره( املعتمد حترمي اجلمع مطلقا إال لضرورة." 

مسكه حىت يشهد( عليه عند قاض )أو يكون عماه بعد حتمله واملشهود له و( املشهود "معروف االسم والنسب )في
)عليه معرويف االسم والنسب( فيقبل حلصول العلم أبنه املشهود عليه )ومن مسع قول شخص أو رأى فعله وعرفه ابمسه 

مل يغب،  ائب )أو مات وإال( أبنونسبه( ، ولو بعد حتمله )شهد ذهما إن غاب( ابملعىن السابق يف آخر القضاء على الغ
ومل ميت )فبإشارة( يشهد على عينه فال يشهد ذهما )كما مل يعرفه ذهما ومات، ومل يدفن( فإنه إمنا يشهد ابإلشارة وهذا من 

 .ينبش قربهزايديت فعلم أنه ال يشهد يف غيبته وال بعد موته ودفنه إن مل يعرفه ذهما فال 
إليه، ومل يتغري نبش )وال يصح حتمل شهادة على منتقبة( بنون مث اتء من انتقب كما قاله وقال الغزايل إن اشتدت احلاجة 
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اجلوهري )اعتمادا على صوهتا( فإن األصوات تتشابه )فإن عرفها بعينها أو ابسم ونسب( أو أمسكها حىت شهد عليها 
والنسب عند  ند حضورها ويف العلم ابالسم)جاز( التحمل عليها منتقبة )وأدى مبا علم( من ذلك فيشهد يف العلم بعينها ع

غيبتها )ال بتعريف عدل أو عدلني( أهنا فالنة بنت فالن أي: ال جيوز التحمل عليها بذلك وهذا ما عليه األكثر )والعمل 
خبالفه( وهو التحمل عليها بذلك )ولو ثبت على عينه حق( فطلب املدعي التسجيل )سجل( له )القاضي( جوازا )حبلية 

سم ونسب مل يثبتا( ببينة وال بعلمه وال يكفي فيهما قول املدعي وال إقرار من ثبت عليه احلق؛ ألن نسب الشخص ال ال اب
 يثبت إبقراره وال إبقرار املدعي فإن ثبتا ببينة أو بعلمه سجل ذهما وتعبريي بثبت أعم من تعبريه بقامت ببينة

اك ويتخذ القاضي مرتمجني وأصم مسمعني أهل شهادة وال يضرمها العمى اهـ )قوله معرويف القضاء وعبارته: هنQـــــــــــــــــــــــــــــ
االسم( خرب يكون املقدر. )قوله: والنسب( أي: أبيه وجده م ر. )قوله: حلصول العلم( تعليل للمسائل اخلمس )قوله ومن 

كه لفعل يدل على هذا ما تقدم فكأنه تر مسع قول شخص( أي: ورآه حال القول وقوله أو رأى فعله أي: مع رؤيته حال ا
 اعتمادا عليه، وعبارة أصله ومن مسع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه وامسه ونسبه إخل.

)قوله: أو رأى فعله( كأن رآه أتلف دابة شخص مثال )قوله ابملعىن السابق( أي: أبن كان فوق مسافة العدوى ع ش فإن  
وره، وعبارة س ل قوله ابملعىن السابق اعرتضه الشيخ عمرية أبنه ال سلف له يف ذلك كان فيها أو دوهنا فال بد من حض

وارتضى أن الغيبة عن اجمللس أي: وتوارى أو تعزز كما تقدم كافية واعتمده شيخنا ز ي ومثله ع ن. )قوله وإال فبإشارة( 
( فإن مات ش قربهينبة إليه سم. )قوله: فال قال شيخنا الربلسي اقتضى هذا أنه ال بد يف الشهادة على احلاضر من اإلشار 

ومل يدفن أحضر ليشهد على عينه إن مل يرتتب على ذلك نقل حمرم وال تغري شرح م ر. )قوله: وقال الغزايل إخل( ضعيف. 
س  ل)قوله وال يصح حتمل شهادة على منتقبة( أي: لألداء عليها، أما ال لألداء عليها كأن حتمال على منتقبة بوقت كذا مبج

كذا وشهد آخران أن هذه املوصوفة فالنة بنت فالن جاز وثبت احلق ابلبينتني فعلم أن جواز التحمل عليها ال يتوقف على  
كشف الوجه وال على املعرفة إذ قد يالزمها إىل أن يشهد على عينها أو خيرب ابمسها ونسبها من يكتفى أبخبارهم يف 

ذا  ونسبها فسأهلم احلاكم أتعرفون عينها أم اعتمدمت صوهتا؟ مل تلزمهم إجابته إ التسامع، ولو شهد مجاعة على امرأة ابمسها
كانوا مشهوري الداينة والضبط شرح م ر ملخصا وع ن. )قوله اعتمادا على صوهتا( أفهم قوله اعتمادا أنه لو مسعها فتعلق 

نكاح منتقبة  رهتا قال مجع وال ينعقدذها إىل قاض وشهد عليها جاز كاألعمى بشرط أن ينكشف نقاذها ليعرف القاضي صو 
إال إن عرفها الشاهدان امسا ونسبا أو صورة شرح م ر وقال حج جيوز العقد عليها مع عدم رؤيتها ومعرفتها ابمسها ونسبها 

 هأبن يشهدا على وقوع العقد بني الزوجني. )قوله: بعينها( أبن كان رآها قبل االنتقاب أو كانت أمته أو زوجته ع ن. )قول
ونسب( كان صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أهنا فالنة بنت فالن، مث يتحمل عليها وهي كذلك اهـ برلسي سم 

 على حج. )قوله: جاز التحمل( وال جيوز له كشف نقاذها إذ ال حاجة إليه ع ن.

فه حليتها، وكذا يكش )قوله: مبا علم من ذلك( أي: االسم والنسب وإال أشار فإن مل يعرف ذلك كشف وجهها وضبط
عند األداء شرح م ر وله استيعاب وجهها ابلنظر للشهادة عند اجلمهور، لكن الصحيح عند املاوردي ينظر إىل ما يعرفها 
به فلو حصل ببعض وجهها مل جياوزه ومل يزد على مرة إال إن احتاج للتكرار ز ي )قوله أي: ال جيوز التحمل عليها بذلك( 
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التسامع ال بد فيه من مجع يؤمن تواطؤهم على الكذب نعم إن قاال نشهد أن هذه فالنة بنت فالن   بناء على املذهب أن
كاان شاهدي أصل فتجوز الشهادة على شهادهتما بشرطه شرح م ر. )قوله: والعمل( أي: عمل بعض الشهود أي: وال 

فه( وهو أهنم ا فالنة بنت فالن )قوله خبالاعتبار به ح ل بل ال بد من معرفة امسها ونسبها ابالستفاضة بني الناس أهن
يشهدون بتعريف عدل أهنا فالنة بنت فالن وإمنا نبه عليه ليجتنب شيخنا. )قوله: حبلية( أي: الصفات من طول وقصر 

 (1)وبياض وسواد وغري ذلك شيخنا قال العالمة سم ما نصه قال ابن أيب الدم." 
 "تنزيال للميت منزلة اإلمام.

 

ه الة )قبل تكفينه( ملا فيها من اإلزراء ابمليت فتكفينه ليس بشرط يف صحتها والقول به مع اشرتاط تقدم غسل)وتكره( الص
قال السبكي حيتاج إىل دليل مع أن املعنيني السابقني موجودان فيه ويفرق أبن اعتناء الشارع ابلطهر أقوى منه ابلسرت بدليل 

 العاري العاجز عن السرت بال إعادة خبالف صالة احملدث. للطهر ال للتكفني وصحة صالة نبش القربجواز 

 

)ويكفي( يف إسقاط فرضها )ذكر( ، ولو صبيا مميزا حلصول املقصود به وألن الصيب يصلح أن يكون إماما للرجل )ال غريه( 
غري ذكر طها بمن خنثى وأنثى )مع وجوده( أي الذكر؛ ألن الذكر أكمل من غريه فدعاؤه أقرب إىل اإلجابة ويف عدم سقو 

 مع وجود الصيب كالم ذكرته يف شرح الروض وقويل ال غريه مع وجوده أعم من قوله.

ال يوجد بينهما حائل كما تقدم يف االقتداء وحمل ذلك يف االبتداء وأما يف الدوام أبن رفعت اجلنازة يف أثناء الصالة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ة ل حائل بينهما فال يضر ذلك؛ ألنه يغتفر فيه ما ال يغتفر يف االبتداء وال يضر وضع اخلشبوزاد ما بينهما على ما ذكر وحا

املعروفة على اجلنازة خارج املسجد يف حال الصالة خالفا ملا يفهم من ظاهر م ر وغريه خبالف االقتداء خارج املسجد 
م ر  م الظهور ومن شأن امليت السرت ويف ع ش علىفيضر فيه الباب املغلق بني اإلمام واملأموم ويفرق أبن من شأن اإلما

 ما نصه )فرع(

قال م ر إذا كان امليت يف سحلية مسمرة عليه ال تصح الصالة عليه كما لو كان اإلمام يف حمل بينه وبني املأموم ابب 
أهنا إذا مل  يهمسمر، فإن مل تكن مسمرة، ولو بعض ألواحها اليت تسع خروج امليت منه صحت الصالة. اهـ. فأوردت عل

تكن مسمرة كانت كالباب املردود بني اإلمام واملأموم فيجب أن ال تصح الصالة مع ذلك كما ال يصح االقتداء مع ذلك 
بل قضية ذلك امتناع الصالة على امرأة على اتبوهتا قبة فتكلف الفرق أبن من شأن اإلمام الظهور ومن شأن امليت السرت 

نهج وقول سم ما مل تكن مسمرة مشل ما لو كان ذها شداد ومل حيل، وهو ظاهر إن مل تكن فليتأمل جدا اهـ. سم على امل
السحلية على جناسة أو يكن أسفلها جنسا وإال وجب احلل وقضيته أنه لو كان امليت يف بيت مغلق عليه يف غري املسجد 

ضر يف ملعتمد يف غطاء النعش أنه ال يوصلى عليه، وهو خارج البيت الضرر، وهو ظاهر للحيلولة بينهما اهـ. وحاصل ا
املسجد مطلقا وإن مسر ويف غريه ال يضر إال إن مسر فال يضر الربط ابحلزام اهـ. شيخنا ح ف )قوله تنزيال للميت منزلة 
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 اإلمام( يؤخذ منه كراهة مساواة املصلي له اهـ. شرح م ر.

 

إذا خيف من  واألوىل املبادرة ابلصالة عليه على هذه احلالة )قوله وتكره قبل تكفينه( أي فال حترم، ولو بدون سرت العورة
أتخريها إىل متام التكفني خروج جنس كدم أو حنوه. اهـ. ع ش على م ر )قوله والقول به( أي بعدم اشرتاط تقدم التكفني 

م التكفني مع أن دعلى الصالة مع اشرتاط تقدم الغسل وحاصله أن يقال مل اشرتط تقدم الغسل على الصالة ومل يشرتط تق
 العلتني املذكورتني يف الغسل موجوداتن يف التكفني اهـ. شيخنا وقوله مع أن املعنيني السابقني ومها قياسه على سائر الصلوات

 رأيت وقيل املعنيان مها تنزيله منزلة اإلمام واإلزراء ابمليت اهـ. ح ل، مث -صلى هللا عليه وسلم  -وكونه املنقول عن النيب 
را لبعض الفضالء نصه قوله حيتاج إىل دليل أي على الفرق وقوله مع أن املعنيني السابقني ومها قياس الصالة عليه على تقري

صالته واملنقول من فعل النيب وقوله موجودان فيه أي يف عدم اشرتاط تقدم التكفني أي فكان مقتضى وجودمها أن يشرتط 
 واب؛ ألن هذا هو الذي يف كالم السبكي اهـ. شيخنا.تقدم التكفني وتفسري املعنيني ذهذا هو الص

 

)قوله ويكفي يف إسقاط فرضها ذكر( أي، ولو واحدا وإن مل حيفظ الفاحتة وال غريها ووقف بقدرها، ولو مع وجود من 
حيفظها فيما يظهر؛ ألن املقصود وجود صالة صحيحة من جنس املخاطبني وقد وجدت اهـ. حج وبقي ما لو كان ال 

إال الفاحتة فقط هل األوىل أن يكررها أو ال فيه نظر واألقرب بل املتعني األول لقيامها مقام األدعية اهـ. ع ش على حيسن 
م ر )قوله: ولو صبيا مميزا( أي، ولو مع وجود الرجال وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به يف رد السالم أبن السالم شرع 

خر وآمن منه وأمان الصيب ال يصح خبالف صالته اهـ. شرح م ر )قوله؛ و؛ يف األصل لإلعالم أبن كال منهما سامل من اآل
ألن الصيب إخل( لعل وجه تطبيق هذا على املدعى أن الصيب ملا صلح أن يكون إماما للرجال أي واملرأة ال تصلح لذلك  

هذه الدرجة  ناسب أن تكونكان الصيب أرفع مرتبة منها وهي ال تكفي هنا وليس أعلى من عدم الكفاية إال الكفاية فامل
للصيب لكونه أرقى منها كما علمت أتمل )قوله مع وجوده( أي يف حمل الصالة على امليت ال وجوده مطلقا وال يف دون 
مسافة القصر اهـ. شرح م ر وقوله يف حمل الصالة أي وما ينسب إليه كخارج السور القريب منه اهـ. ع ش عليه ويف ق ل 

جوده أي يف حمل جيب السعي منه للجمعة بسماع النداء وبعضهم ضبطه مبا أييت يف القضاء على على اجلالل قوله مع و 
 الغائب وهذا هو الذي مشى عليه شيخنا انتهى قوله ذكرته يف شرح الروض.

وحاصله أنه كيف يقال بعدم االكتفاء ابملرأة مع وجود الصيب مع أهنا املخاطبة ابلصالة دونه وأجيب أبنه قد خياطب 
 (1)الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر أي، وهو هنا فقد." 

 "من جنس( ذكرين أو أنثيني ابتداء )بقرب( مبحل واحد

بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع املكان وإال نقلوا حملل آخر الوجه اجلواز بل الوجوب Qـــــــــــــــــــــــــــــ
سم على املنهج اهـ. ع ش على م ر )قوله من جنس( أي أو من غري جنس وهناك حمرمية فمدار اجلواز وفاقا ل م ر اهـ. 
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عنده مع الكراهة على احتاد اجلنس أو اختالفه مع احملرمية وحنوها كما سيأيت وقوله ابتداء أما دواما أبن يفتح على امليت 
ابتداء  مية وحنوها هذا واملعتمد أن مجع اثنني بقرب حرام مطلقاويوضع عنده ميت آخر فيحرم، ولو مع احتاد اجلنس أو مع حمر 

 ودواما احتد اجلنس أو ال كان هنا حنو حمرمية أو ال اهـ. شيخنا.

 وعبارة شرح م ر.

وجرى الشارح على كراهة دفن اثنني من جنس بقرب واملعتمد احلرمة مطلقا ولذلك قال م ر فلو دفنهما من غري ضرورة حرم 
نوع كرجلني أو امرأتني أو اختلفا وكان بينهما حمرمية، ولو أما مع ولدها وإن كان صغريا أو بينهما زوجية أو وإن احتد ال

مملوكية؛ ألنه بدعة وخالف ما ورد عن السلف و؛ ألنه يؤدي إىل اجلمع بني الرب والفاجر وفيه إضرار ابلصاحل ابجلار السوء 
 انتهت.

غي ل سم على املنهج بعد مثل ما ذكر نعم يستثىن من هذا ما لو أوصى امليت بذلك فينبوقوله وإن احتد النوع كرجلني إخل قا
اجلواز؛ ألن احلق له كما لو أوصى برتك الثوبني يف الكفن اهـ. وينبغي أن حمل ذلك إذا أوصى كل من امليتني بذلك كأن 

أبن يدفن  لى أبيه مثال أما لو أوصى الثاينأوصى امليت األول أبن يدفن عنده من مات من أهله وأوصى الثاين أبن يدفن ع
على أبيه مثال ومل تسبق وصية من األول فال جيوز دفنه على األول؛ ألن فيه هتك حرمة األول ومل يرض ذها وكذا لو أوصى 

 هاألول دون الثاين؛ ألن دفنه وحده حقه ومل يسقطه اهـ. ع ش عليه، ولو حفر إنسان قربا فوجد فيه عظم ميت قبل فراغ
 أعاده ومل يتم احلفر فإن ظهر ذلك بعد متامه جعله يف جانب ودفن امليت جبانب آخر اهـ. ح ل.

 )تنبيه(

لو كان أبرض اللحد أو الشق جناسة فهل جيوز وضع امليت عليها مطلقا أو يفصل بني أن تكون النجاسة بواسطة صديد 
و األول غائط فيمنع لالزدراء به حينئذ كل حمتمل والوجه هميت كما يف املقربة املنبوشة فيجوز أو من غريه كنحو بول أو 

 فليتأمل.

 وحيث قيل ابجلواز يظهر صحة الصالة عليه يف هذه احلالة فليتأمل اهـ. شوبري.

 )فائدة(

إذا منعنا كان جيمعهما يف ثوب واحد و   -صلى هللا عليه وسلم  -سكتوا عن مجع اثنني يف كفن واحد ويف املهذب أنه 
الدفن يف حال االختيار فهو يف التكفني من ابب أوىل وبه صرح صاحب الوايف قاله يف اخلادم وإمنا يظهر أثر هذا اجلمع يف 

إذا جاز اجلمع يف حلد واحد أبن وجدت الضرورة فحينئذ يقال هل جيوز اجلمع يف كفن واحد ويتجه اختصاص اجلواز أيضا 
 نعا فإنه يغين عن امتناع اجلمع يف كفن وقد يقال ال يغين؛ ألن كالابلضرورة خبالف ما إذا كان اجلمع يف حلد واحد ممت

 منهما حرام فارتكاذهما بال ضرورة ارتكاب حرامني.

 الضرورة وإنزال ميت على من فيه للضرورة أيضا فلو نبش لغري نبش القرب)فرع( كما جيوز مجعهما يف حلد للضرورة جيوز 
يظهر ومع ذلك فاألوىل الدفن مع من فيه؛ ألن املخالفة واالنتهاك حصال وال  عصى الفاعل لذلك وكذا من أقره عليه فيما

بد واملبادرة إىل دفن هذا امليت أوىل من أتخريه إىل حتصيل قرب آخر لكن إمنا جيوز دفنه معه حيث وجد له مكان عنده ومل 
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ه حق له ته حرام؛ ألن بقاءه يف مكانيزحزح األول عن مكانه، فإن زحزحته عن مكانه، ولو برفق وإن اتسع املكان بزحزح
فيحرم منعه منه كاجلالس يف مكان مباح ال جتوز زحزحته وال فرق فيما ذكر بني أن يكون امليت األول ابقيا حباله أو يكون 
الباقي عظامه أو بعضه قاله م ر، مث رجع عن ذلك إىل ما يف العباب كالروض، وهو ما نصه وحيرم الدفن مبوضع ميت، فإن 

ر فوجد يف أثنائه بعض عظامه وجب رد الرتاب عليه إن مل يضطر إىل الدفن معه أو بعد متامه جاز جعلها يف جانب حف
القرب ودفن اآلخر معه اهـ. سم نعم من اشتهر بعلم أو والية ال جيوز نبشه، ولو امنحق بل ينبغي عمارته، ولو بنحو قبة ملا 

ن امليت ليدفن فيه بعد دف ينبش القربعلى الغزي )قوله ابتداء( أي إما دواما أبن  فيه من إحياء الزايدة والتربك اهـ. رمحاين
ذهتك حرمته عدم  لدفن اثن وتعليلهم ذلك نبش القربآخر أي يف حلده فممتنع ما مل يبل األول ويصر ترااب، وعلم من قوهلم 

اهر وإن ائحة إذ ال هتك لألول فيه، وهو ظله حلدان مثال لدفن شخص يف اللحد الثاين إذا مل تظهر له ر  نبش قربحرمة 
 مل يتعرضوا له فيما أعلم.

 (1)اهـ. شرح م ر )قوله مبحل واحد( كأنه احرتز به عما لو كان ابلقرب." 
"فإهنا مع القائد غري حمرزة ألهنا ال تسري معه غري مقطورة غالبا وإن زاد على ما ذكر فالزائد حمرز يف الصحراء ال 

عادة هذا وقد قال البلقيين: التقييد ابلتسع أو ابلسبع ليس مبعتمد وذكر األذرعي والزركشي حنوه قاال، العمران عمال ابل
واألشبه الرجوع يف كل مكان إىل عرفه وبه صرح صاحب الوايف ويقوم مقام االلتفات مرور الناس يف األسواق وغريها كما 

ائرة رازها سائرة قطرها وذكر حكم غري اإلبل يف الصحراء ويف السصرح به اإلمام أما غري اإلبل، والبغال فال يشرتط يف إح
 مع قويل بسائق يراها ويف عمران من زايديت.

 

)وكفن مشروع يف قرب ببيت حصني أو مبقربة بعمران( ولو بطرفه )حمرز( ابلقرب للعادة ولعموم األمر بقطع السارق ويف خرب 
ة مال امليت أم من غريه ولو من بيت املال خبالف ما إذا كان القرب مبضيعسواء أكان الكفن من « من نبش قطعناه»البيهقي 

فالكفن غري حمرز إذ ال خطر وال انتهاز فرصة يف أخذه وخبالف الكفن غري املشروع كالزائد على مخسة فالزائد أو حنوه غري 
ة كان كالقرب رض ونصب عليه حجار حمرز يف الثانية حمرز يف األوىل وقويل مشروع من زايديت ولو وضع ميت على وجه األ

فيقطع سارق كفنه نقله الرافعي عن البغوي قال النووي ينبغي أن ال يقطع إال إذا تعذر احلفر ألنه ليس بدفن ومبا حبثه صرح 
 املاوردي ولو سرق الكفن حافظ البيت الذي فيه القرب فمقتضى كالم الروضة وأصلها ترجيح عدم قطعه.

الصواب سبعة بتقدمي السني وأن األول حتريف مردود كما قاله األذرعي أبن ذلك هو املنقول لكن املعتمد ما Qـــــــــــــــــــــــــــــ
عدد، ويف يف الروضة من قول السرخسي أنه ال يتقيد يف الصحراء ب -رمحه هللا تعاىل  -استحسنه الرافعي وصححه املصنف 

اهـ والغاية داخلة اهـ ع ش عليه )قوله: ويقوم مقام االلتفات. . . إخل(  العمران يتقيد ابلعرف وهو من سبعة إىل عشرة
ظاهره وإن جرت العادة أبن الناس ال ينهون السارق لنحو خوف منه وميكن توجيهه أبن وجود الناس مع كثرهتم يوجب 

 عادة هيبتهم، واخلوف منهم فاكتفى بذلك اهـ ع ش على م ر
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 تربة األزبكية وتربة الرميلة فيقطع السارق منهما وإن اتسعت أطرافهما وينبغي أن حمل ذلك)قوله: أو مبقربة بعمران( ومنه 
ما مل تقع السرقة يف وقت يبعد بشعور الناس فيه ابلسارق وإال فال قطع حينئذ اهـ ع ش على م ر )قوله: حمرز ابملقرب( ظاهره 

شرح  امليت عن الكفن يف القرب مث أخذ الكفن ال قطع ويفأنه ال فرق بني الليل، والنهار وزمن األمن، واخلوف فلو حنى 
شيخنا ما خيالف ذلك وكتب أيضا أبن أخرجه من مجيع القرب وأما إذا أخرجه من اللحد إىل فضاء القرب مل يقطع ومىت ضاع 

 .- رمحه هللا -قبل قسمة الرتكة وجب إبداله منها فإن قسمت أو مل يكن تركة فعلى أغنياء املسلمني اهـ ح ل 
 )قوله: مبضيعة( بوزن معيشة اهـ خمتار.

وعبارة م ر بكسر الضاد وسكوهنا وبفتح الياء اهـ ع ش )قوله: وال انتهاز( أي انتظار فرصة أي زمن اهـ شيخنا. ويف املختار 
جد فالن فرصة و  النهزة: كالفرصة وزان ومعىن وانتهزها اغتنمها وانهز الصيب البلوغ أي وافاه مث قال: الفرصة النهزة ويقال:

وانتهز فالن الفرصة أي اغتنمها وفاز ذها وافرتصها أيضا اغتنمها، والفرص: القطع، واملفراص الذي يقطع به الفضة، 
والفرصة: قطعة قطن أو خرقة متسح ذها املرأة من احليض، والفريصة: حلمة بني اجلنب، والكتف ال تزال ترعد من الدابة 

 املصباح: الفرصة مثل سدرة قطعة أو خرقة تستعملها املرأة يف دم احليض، والفرصة اسم من ومجعها فريص وفرائص اهـ. ويف
تفارص القوم املاء القليل لكل منهم نوبة فيقال اي فالن جاءت فرصتك أي نوبتك ووقتك الذي تستقي فيه فسارع إليه، 

 وانتهز الفرصة أي مشر هلا مبادرا، واجلمع فرص مثل غرفة وغرف اهـ.

ه: كالزائد على مخسة( ولو غاىل يف الكفن حبيث جرت العادة أن ال خيلى مثله بال حارس مل يقطع سارقه كما قاله أبو )قول
الفرج الزاز، والطيب املسنون كالكفن، واملضرية، والوسادة وغريمها، والطيب الزائد على املستحب كالكفن الزائد، والتابوت 

وإال قطع به ويقطع إبخراج ذلك من مجيع القرب إىل خارجه ال من اللحد إىل  الذي يدفن فيه كالكفن الزائد حيث كره
و ذهب به سيل وأخذ منه طالب به الورثة فإن أكله سبع أ فنبش القربفضاء القرب وتركه خلوف أو غريه ولو كفن من الرتكة 

غري املعري، واخلصم  ية للميت فيقطع بهوبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنيب أو سيده من ماله أو من بيت املال فهو كالعار 
فيه املالك وإن سرق أو ضاع ومل تقسم الرتكة لزم إبداله منها وإن كان من غري ماله فإن مل تكن له تركة فكمن مات وال تركة 

ب وإال اله أما إذا قسمت مث سرق فال يلزمهم إبداله بل يندب وحمله كما قاله األذرعي إذا كان قد كفن أوال يف ثالثة أثو 
لزمهم تكفينه من تركته مبا بقي منها ولو سرق الكفن من مدفون بفسقية وجوزان الدفن ذها وكان يلحق السارق بنبشها عناء  

 كالقرب قطع وإال فال حيث ال حارس اهـ شرح م ر.

كان ينبغي أتخريه للثانية ف )قوله: فالزائد وحنوه غري حمرز يف الثانية( فعلم أن قول املصنف مشروع قيد يف الثانية دون األوىل
وإطالق األوىل اهـ س ل وجياب أبن املفهوم إذا كان فيه تفصيل ال يعرتض به اهـ )قوله: ينبغي أن ال يقطع إال إذا تعذر 
احلفر( الظاهر أن من تعذر احلفر صالبة األرض ككون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت األرض خوارة 

ار أو حيصل ذها ماء لقرذها من البحر ولو مل يكن املاء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد ألن سريعة االهني
 يف وصول املاء إليه هتكا حلرمة امليت، وقد يكون املاء سببا هلدم القرب اهـ ع ش على م ر.

ش  لسارق لعدم حفظ األمتعة عنه اهـ ع)قوله: ولو سرق الكفن حافظ البيت. . . إخل( ومثله حافظ احلمام إذا كان هو ا
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 على م ر.

 (1)وعبارة شرح م ر ولو كان السارق له حافظ املقربة أو البيت أو بعض الورثة أو حنو فرع أحدهم." 
 "املشهود عليه.

 

)ومن مسع قول شخص أو رأى فعله وعرفه ابمسه ونسبه( ولو بعد حتمله )شهد ذهما إن غاب( ابملعىن السابق يف آخر 
القضاء على الغائب )أو مات وإال( أبن مل يغب ومل ميت )فبإشارة( يشهد على عينيه فال يشهد ذهما )كما مل يعرفه ذهما 

فه ذهما ن زايديت فعلم أنه ال يشهد يف غيبته وال بعد موته ودفنه إن مل يعر ومات ومل يدفن( فإنه إمنا يشهد ابإلشارة وهذا م
 ، وقال الغزايل: إن اشتدت احلاجة إليه ومل يتغري نبش.ينبش قربهفال 

 

)وال يصح حتمل شهادة على منتقبة( بنون مث اتء من انتقب كما قاله اجلوهري )اعتمادا على صوهتا( فإن األصوات تتشابه 
 بعينها. )فإن عرفها

 والنسب معطوف على خربها وهو الظرف ففي الكالم العطف على معمويل عامل واحد، وهو جائز.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

 

)قوله: ومن مسع قول شخص( أي ورآه حال القول، وقوله: أو رأى فعله أي مع رؤية له حالة الفعل يدل هلذا ما تقدم 
 فكأنه تركه اتكاال على ما تقدم.

وعبارة أصله: " ومن مسع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه وامسه ونسبه. . . إخل انتهت " ففيها زايدة لفظة فإن 
عرف عينه وهي تفيد ما قلناه أتمل )قوله: ابملعىن السابق يف آخر القضاء على الغائب( عبارته هناك فصل الغائب الذي 

 ى أو تعزز انتهت وقوله أو مات ظاهر إطالقه وإن مل يدفن.تسمع احلجة وحيكم عليه من فوق عدوى أو توار 

وعبارة سم قوله: ابملعىن السابق هو الغائب فوق مسافة العدوى وهذا كما ترى يقتضي أن من ادعى عليه عند القاضي حبق 
ضوره كما حب مث غاب عن جملس القاضي ابلبلد أو مبسافة العدوى وكان معروف االسم، والنسب ال تصح الشهادة عليه إال

 أن الدعوى عليه ال تصح إال كذلك فإن كان املنقول كذلك اتبع وإال فهو موضع نظر فليحرر انتهت.

وعبارة ح ل واملعتمد االكتفاء ابلغيبة عن اجمللس وإن مل يكن متعززا وال متواراي ويف شرح شيخنا أنه ال بد أن يكون يف حمل 
لى له: وإال فبإشارة( قال شيخنا الربلسي: اقتضى هذا أنه ال بد يف الشهادة عيسوغ القضاء عليه فيه وإال فال انتهت )قو 

احلاضر من اإلشارة إليه اهـ وقوله كما مل يعرفه ذهما قال يف احمللي فإن جهلهما مل يشهد عند موته وغيبته وكذا إن جهل 
من االستفاضة  إخباره ابمسه ونسبه بل ال بد أحدمها فيما يظهر اهـ سم )قوله: إن مل يعرفه ذهما( أي وليس من طريق املعرفة

وإذا كتب يف الوثيقة فينبغي أن يقول أقر من ذكر أنه فالن بن فالن فإن الشهادة إبقرار فالن بن فالن شهادة ابإلقرار 
فيجب على الشاهد اجتناب ذلك وإذا علمت أن  -رمحه هللا تعاىل  -صرحيا، والنسب ضمنا هذا مذهبنا خالفا ملالك 

نسب ال يكفي فيه إخبار الشخص عن نفسه علمت أن غالب أحكام قضاة العصر ابطلة، وذلك ألن الشهود يتحملون ال
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الشهادة يف الغالب على من ال يعرفون نسبه إال إبخباره مث يؤدون يف غيبته وحيكم القاضي وهو حكم ابطل سواء ذكروا 
له، وقال ( هذا يقتضي أنه ال بد أن يهال عليه الرتاب وقو قربه ينبشمع ذلك صفة املشهود عليه أم ال اهـ سم )قوله: فال 

 الغزايل. إخل ضعيف اهـ ح ل.

وعبارة شرح م ر فإن مات ومل يدفن أحضر ليشهد على عينه إن مل يرتتب على ذلك فعل حمرم وال تغري له أما بعد دفنه فال 
 يف اجلنائز انتهت. حيضر وإن أمن تغريه واشتدت احلاجة حلضوره خالفا للغزايل كما مر

 

)قوله: وال يصح حتمل شهادة على منتقبة( أي لألداء عليها أما ال لألداء عليها كأن حتمال أن منتقبة بوقت كذا مبجلس  
كذا قالت كذا وشهد آخران أن هذه املوصوفة فالنه بنت فالن جاز وثبت احلق ابلبينتني، ولو شهدا على امرأة ابمسها 

 أتعرفون عينها أم اعتمدمت صوهتا مل تلزمهم إجابته قاله الرافعي وحمله كما علم مما مر يف مشهوريونسبها فسأهلم القاضي 
الداينة، والضبط وإال لزمه سؤاهلم ولزمهم اإلجابة كما قاله األذرعي والزركشي وآخرون اهـ حج ومثله شرح م ر )قوله: 

 يخنا.منتقبة( أي البسة للنقاب وهو ما يغطي وجهها كالربقع اهـ ش

ويف املصباح: ونقاب املرأة مجعه نقب مثل كتاب وكتب، وانتقبت وتنقبت غطت وجهها ابلنقاب وهو ما وصل إىل حمجر 
 عينها اهـ.

)قوله: فإن عرفها بعينها( أي ولو بدون رفع النقاب كما يقع لكثري من الناس أهنم يعرفون املرأة بعينها يف نقاذها اهـ شيخنا 
اء نقاب خفيف صح وكذا لو حتقق صوهتا من وراء النقاب والزمها حىت أدى على عينها قال يف ولو شهد عليها من ور 

املطلب شرطه أن يشهد عليها بعد ذلك عند القاضي وهي كاشفة عن وجهها ليعرف القاضي صورهتا وإن مل يرها الشاهد  
بة ومل يعرفها قبل العقد فلو عقد عليها، وهي منتقكما قلنا يشرتط يف انعقاد النكاح على املرأة املنتقبة أن يراها الشاهدان 
 العاقدان مل يصح؛ ألن استماع الشاهد العقد كاستماع احلاكم الشهادة.

قال الزركشي مسألة النكاح شرطها أن تكون جمهولة النسب وإال فيصح ونبه على أن ما ذكره ابن الرفعة فيها منقول عن 
فاء اة اآلن ال يعلمون ذها فإهنم يزوجون املنتقبة احلاضرة من غري رؤية الشهود هلا اكتاملتويل واعلم أهنا مسألة نفسية، والقض

 حبضورها وإخبارها وقد تعرض للمسألة يف اخلادم يف ابب النكاح أببسط من هذا فراجعه اهـ سم.

 (1)وعبارة." 
وتى، وقلة من يدفنهم، ( )إال لضرورة( ككثرة امل2( وحفر يف مكان آخر )1"وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها )

 ( .3وخوف الفساد عليهم )

__________ 

 ( أي يف حملها، ومل جيز دفن ميت آخر عليه.1)

ميت ابق، لدفن ميت آخر، ومىت ظن أنه بلي األول جاز عند األكثر، ومىت   نبش قرب( لكي يدفن ميته فيه، وحيرم 2)
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رط واقف إمجاعا، وإال فال، ويف املدخل: اتفق العلماء على كان رميما جازت الزراعة واحلرث وغري ذلك، ما مل خيالف ش
أن املوضع الذي دفن فيه امليت وقف عليه، ما دام منه شيء موجود فيه، حىت يفىن، فإذا فين حينئذ يدفن غريه فيه، فإن 

نه اتفاقا، قال ع بقي شيء ما من عظامه فاحلرمة ابقية كجميعه، وال جيوز أن حيفر عليه، وال يدفن معه غريه، وال يكشف
تعاىل }أمل جنعل األرض كفاات * أحياء وأمواات{ فالسرت يف احلياة سرت العورات، ويف املمات سرت جيف األجساد، وتغري 
أحواهلا، فالبنيان يف القبور وحنو ذلك سبب خلرق هذا اإلمجاع، وانتهاك حرمة موتى املسلمني، يف حفر قبورهم، والكشف 

اليت مل تبل  نبش القبورنه ال جيوز تغيريها، وال حرثها، وال غري ذلك. اهـ. وقال غري واحد: ومن عنهم، وصرح غري واحد أ
أرابذها، وأدخل أجانب عليهم، فهو من املنكر الظاهر، وليس من الضرورة املبيحة جلمع ميتني فأكثر يف قرب، أما إن صار 

 مصار الكبرية، جاز، وإال لزم أن تعم القبور السهل والوعر.األول ترااب، ومل ميكن أن يعد لكل ميت قرب، ال سيما يف األ

( فإذا كان ذلك جاز، ألن الضرورات تبيح احملظورات، وقال تعاىل }فاتقوا هللا ما استطعتم{ وإن انتفت الضرورة، كان 3)
 (1)مكروها، وهذا مذهب أيب حنيفة والشافعي واجلمهور.." 

 استمر يف غمرته مل أيكل ومل يشرب ومل يتكلم حىت مات.")كاملغمور( فإنه ال يغسل اتفاقا إذا 

)ودفن( وجواب )بثيابه املباحة( ال احملرمة كاحلرير )إن سرتته( مجيعه، )وإال( تسرته )زيد( عليها قدر ما يسرت ما مل يكن مستورا 
لعمامة يلف عليها ا من وجه أو رجل أو غريمها، فإن وجد عرايان سرت مجيع جسده )خبف( أي مع خف )وقلنسوة( هي ما

)ومنطقة( قل مثنها ال إن كثر )وخامت( مباح )قل فصه( أي قيمة فصه )ال( يدفن آبلة حرب من )درع وسالح( ألنه من 
 إضاعة املال بغري وجه شرعي.

 

 )والقرب حبس على امليت ال ينبش( : أي حيرم نبشه )ما دام( امليت )به( : أي فيه )إال لضرورة( شرعية كضيق املسجد
 اجلامع، أو دفن آخر معه عند الضيق أو كان القرب يف ملك غريه وأراد إخراجه منه أو كفن مبال الغري بال إذنه وأراد ربه

وحاصل كالمه: أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل ولو منفوذ املقاتل ما مل يكن مغمورا وهو املشهور من قول ابن القاسم  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
يف التوضيح عن ابن بشري، ولكن شارحنا اعتمد طريقة سحنون من أنه مىت رفع منفوذ املقاتل أو مغمورا فال كما نقله 

يغسل وال يصلى عليه، وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد الرب، فهما طريقتان واعتمد )بن( ما قاله خليل حمتجا بتغسيل عمر 
 قاتل، ويف هذا االحتجاج نظر ألهل النظر.مبحضر الصحابة مع أنه رفع منفوذ امل -رضي هللا عنه  -

 . «زملوهم بثياذهم اللون لون الدم والريح ريح املسك: »-صلى هللا عليه وسلم  -قوله. ]ودفن وجواب[ : أي لقوله 
 قوله: ]ال احملرمة كاحلرير[ : أي فالظاهر كراهة دفنه ذها.

 قوله: ]من وجه أو رجل[ : بيان ل ]ما[ .

 

 ما دام امليت به[ نبش القرب]حيرم 
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قوله: ]وأراد إخراجه منه[ إخل: حاصله أنه إذا دفن يف ملك غريه بغري إذنه فقال ابن رشد للمالك إخراجه مطلقا سواء طال 
الزمان أم ال، وقال اللخمي: له إخراجه إن كان ابلفور، وأما مع الطول فال، وجرب على أخذ القيمة، وقال ابن زيد: إن كان 

اجه، وإن طال فله االنتفاع بظاهر األرض وال خيرجه، انظر )بن( كذا يف حاشية األصل، وأما لو كان القرب ابلقرب فله إخر 
 (1)يف حبس على." 

")وكره حفر قربه( : أي اجلاهلي ألنه مما خيل ابملروءة )والطلب فيه( علة ملا قبله، فإهنم كانوا يدفنون األموال مع 
 أمواهتم.

از )وابقيه( : أي الركاز )للمالك األرض( إبحياء أو إبرث منه ال لواجده وال ملالكها بشراء أو )و( إن وقع )مخس( ألنه رك
هبة، بل للبائع األصلي أو الواهب. فإن علم، وإال فلقطة، وقيل: ملالكها يف احلال مطلقا، وأما ابقي الندرة فكاملعدن 

 ملخرجه إبذن اإلمام.

مسلم أو ذمي لقطة( كاملوجود من ماهلما على ظهر األرض يعرف سنة إذا مل  )وإال( تكن األرض مملوكة )فلواجده ودفن
يعلم ربه أو وارثه. فإن قامت القرائن على توايل األعصار عليه حبيث يعلم أن ربه ال ميكن معرفته وال معرفة وارثه يف هذا 

ل؟ وهو الظاهر أراببه فمحله بيت املا األوان. فهل ينوي متلكه؟ أو يكون حمله بيت مال املسلمني؟ لقوهلم: كل مال جهلت
 بل املتعني.

 

)وما لفظه( ابلفاء والظاء املعجمة: أي طرحه )البحر( مما مل يتقدم ملك أحد عليه )كعنرب( ولؤلؤ ومرجان ومسك )فلواجده( 
يده عليه فهو  عالذي وضع يده عليه أوال )بال ختميس( ، ألن أصله اإلابحة. فلو رآه مجاعة فتدافعوا عليه فجاء آخر فوض

 له دون املتدافعني.

)فإن تقدم عليه( أي على ما لفظه البحر )ملك( ألحد )فإن كان( من تقدم له ملك )حربيا فكذلك( : أي فهو لواجده 
 لكنه خيمس ألنه من الركاز،

 أو الذمي فلقطة كما سيأيت.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

 

غري ضرورة مما تقدم املسلم ل نبش قربتراذهم جنس وخيف أن يصادف قرب صاحل، وأما  قوله: ]وكره حفر قربه[ : إمنا كره ألن
 فحرام. وحكم ما يوجد حكم اللقطة.

 قوله: ]لقطة[ : أي على حكمها ويف )بن( عن املدونة أن مال الذمي ينظر فيه اإلمام وليس لقطة.

 

 ]ما لفظه البحر[
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 ]تتمة من ترك شيئا فأخذه غريه[

 (1)[ : أي املفتوحة.." قوله: ]ابلفاء
"وذو الرحم احملرم أوىل إبدخال املرأة مث ذو الرحم غري احملرم مث الصاحل من مشايخ جرياهنا مث الشبان الصلحاء وال 
يدخل أحد من النساء القرب وال خيرجهن إال الرجال ولو كانوا أجانب ألن مس األجنيب هلا حبائل عند الضرورة جائز يف 

موهتا "ويوجه إىل القبلة على جنبه األمين" بذلك أمر النيب صلى هللا عليه وسلم ويف حديث أيب داود حياهتا فكذا بعد 
"البيت احلرام قبلتكم أحياء وأمواات " "وحتل العقدة" ألمر النيب صلى هللا عليه وسلم لسمرة وقد مات له ابن "أطلق عقد 

" بكسر الباء املوحدة واحدة لبنة بوزن كلمة الطوب الينء "عليه رأسه وعقد رجليه" ألنه أمن من االنتشار "ويسوى اللنب"
أي على اللحد اتقاء لوجهه عن الرتاب ملا روي أنه عليه الصالة والسالم جعل على قربه اللنب وروي طن من قصب بضم 

لصغري "و" اجلامع االطاء املهملة احلزمة وال منافاة إلمكان اجلمع بوضع اللنب منصواب مث أكمل ابلقصب وقال حممد يف 
 يستحب "القصب" واللنب وقال يف األصل اللنب والقصب فدل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: "مث ذو الرحم غري احملرم" احملرم غري ذي الرحم مبصاهرة أو رضاع مقدم عليه قوله: "من مشايخ جرياهنا" قيل الشيخ من 
افر " هم من مل يبلغ السن املذكور قوله: "وال يدخل أحد من النساء القرب" والكبلغ الثالثني إىل اخلمسني قوله: "مث الشبان

ولو كاان قريبني للميت ذكره ابن أمري حاج ويف نسخة بنصب أحد وال وجه له إال أن جيعل الفاعل ضمريا يعود على الويل 
ر ويف  القرب وكذا من املغتسل إىل السريمثال قوله: "وال خيرجهن إال الرجال" كذا يف نسخة أي ال خيرجهن من اجلنازة إىل

نسخة وال خيرجن واملعىن ال خيرجن إىل التشييع وتقدم ما فيه قوله: "عند الضرورة" كاملداواة قوله: "ويوجه إىل القبلة" وجواب  
إلمام إن كان ا كما يف الدر أوا ستناان كما يف ابن أمري حاج عن اإلمام فلو وضع لغري القبلة أو على يساره مث تذكروا قال

ألن ذلك  نبش القربيبعد تسريج اللنب قبل أن ينهال الرتاب عليه أزالوا ذلك ووجه إليها على ميينه وإن أهالوا الرتاب ال 
سنة والنبش حرام اهـ قوله: "بذلك أمر النيب صلى هللا عليه وسلم" عليا ملا مات رجل من بين عبد املطلب فقال اي علي 

لى ظهره  تقباال وقولوا مجيعا ابسم هللا وعلى ملة رسول هللا وضعوه جلنبه وال تكبوه على وجهه وال تلقوه عاستقبل به القبلة اس
كذا يف اجلوهرة ويف احلليب ويسند امليت من ورائه بنحو تراب لئال ينقلب اهـ قوله: "وحتل العقدة" ويقول احلال اللهم ال 

على  أسه" ذهمزة قطع مفتوحة وعقد الظاهر أنه بفتح العني وسكون القافحترمنا أجره وال تفتنا بعده قوله: "أطلق عقد ر 
صيغة املصدر ال صيغة اجلمع قوله: "ويسوى اللنب" بفتح الالم فيه ويف مفرده وبكسر الباء فيهما ومن العرب من يكسر 

"جعل على قربه  ىن به قوله:الالم فيهما مع سكون الباء مثل لبدة ولبد وهو كما يف الصحاح ما يعمل من الطني مربعا ويب
اللنب" وكان عدد لبنات حلده صلى هللا عليه وسلم تسعا قوله: "مث أكمل ابلقصب" خوف نزول الرتاب من الشقوق قال 
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الوبري يستحب اللنب والقصب واحلشيش يف اللحد فيقيم اللنب عليه من جهة القرب ويسد شقوقه لئال ينزل الرتاب منها 
 (1)"وقال يف." على امليت اهـ قوله: 

"ألن احلق صار له وحرمته مقدمة "وينبش" القرب "ملتاع" كثوب ودرهم "سقط فيه" وقيل ال ينبش بل حيفر من جهة 
املتاع وخيرج "و" ينبش "لكفن مغصوب" مل يرض صاحبه إال أبخذه "ومال مع امليت" ألن النيب صلى هللا عليه وسلم أابح 

 امليت "بوضعه لغري القبلة أو" وضعه "على يساره" أو جعل رأسه موضع رجليه ولو أيب رغال لذلك "وال ينبش" نبش قرب
 سوي اللنب عليه ومل يهل الرتاب نزع اللنب وراعى السنة.

"تتمة" قال كثري من متأخرة أئمتنا رمحهم هللا يكره االجتماع عند صاحب حىت أييت إليه من يعزي بل إذا رجع الناس من 
 ويشتغلوا أبمورهم وصاحبالدفن فليفرقوا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن حيفر لنفسه قربا فقال ال تعدد لنفسك قربا وأعدد نفسك للقرب قال الربهان احلليب والذي ينبغي أنه ال يكره هتيئة حنو 
[ الظاهر 34ان: مالكفن ألن احلاجة إليه تتحقق غالبا خبالف القرب لقوله تعاىل: }وما تدري نفس أبي أرض متوت{ ]لق

أن اإلنبغاء وعدمه هنا مبعىن األوىل وعدمه ال الوجوب وعدمه قوله: "لذلك" أي ملال وهو قضيب ذهب وضع معه قوله: 
"تتمة اخل" مما يلحق بذلك أهنم إذا فرغوا من دفنه يستحب اجللوس عند قربه بقدر ما ينحر جزور ويقسم حلمه يتلون القرآن 

ا ه يستأنس ذهم وينتفع به وعن عثمان رضي هللا عنه قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذويدعون للميت فقد ورد أن
فرغ من دفن امليت وقف عليه فقال: "استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل" رواه أبو داود وتلقينه بعد الدفن 

سويتم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا مات أحدكم فحسن واستحبه الشافعية ملا عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال 
عليه الرتاب فليقم أحدكم على رأس القرب مث ليقل اي فالن ابن فالنة فإنه يسمع وال جييب مث ليقل اي فالن اي ابن فالنة فإنه 

يقول اذكر ما خرجت  تسمعون فيستوي قاعدا مث ليقل اي فالن اي ابن فالنة فإنه يقول أرشدان يرمحك هللا تعاىل ولكنكم ال
عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وأنك رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا وابلقرآن 
إماما فإن منكرا ونكريا يتأخر كل واحد منهما ويقول انطلق بنا ما يقعدان عند هذا وقد لقن حجته ويكون هللا حجيجهما 

" فقال رجل اي رسول هللا فإن مل يعرف أمه قال: "ينسبه إىل أمه حواء" رواه الطرباين يف الكبري وهو وإن كان ضعيف عنه
اإلسناد كما ذكره احلافظ لكن قال ابن الصالح وغريه اعتضد بعمل أهل الشام قدميا كما يف السراج وابن أمري حاج وقد 

ملاء فنقل رج منه أبدا إال لضرورة وعليه فلو وضع يف قرب للدوام مث حتول إليه اتقدم ما فيه والسؤال بعد الدفن يف حمل ال خي
للضرورة يكون السؤال يف األول فلو جعل يف اتبوت أو موضع آخر لينقل مل يسأل فيه كذا يف اخلالصة والبزازية واألشهر 

احلق أنه يسأل كل أحد سبع أو قعر حبر و  أنه حني يدفن وقيل يف بيته تنطبق عليه األرض كالقرب وال بد منه ولو يف بطن
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بلسانه كما قاله اللقاين واختلف يف سؤال األنبياء عليهم السالم واألطفال ورجح عدمه يف األول دون الثاين لكن يلقنه 
 (1)امللك فيقول له من ربك مث يقول له قل هللا ريب." 

 مثل ة سراقة وهللا تعاىل قادر على خلق انسان ىف"قيل إذا صحت هذه الرواية فاجلواب ان هللا خلق إبليس ىف صور 
صورة سراقة ابتداء فكان قادرا على ان يصور إبليس ىف مثل صورة سراقة كما ىف التفسري احلدادي وقال القاضي ابو يعلى 

وب االفعال ر وال قدرة للشياطني على تغيري خلقهم واالنتقال ىف الصور وامنا جيوز ان يعلمهم هللا تعاىل كلمات وضراب من ض
 إذا فعله او تكلم ذها نقله هللا تعاىل من صورة اىل صورة فيقال انه قادر على التصوير والتخييل على معىن انه

قادر على قول إذا قاله او فعل إذا فعله نقله هللا تعاىل من صورته اىل صورة اخرى جبرى العادة واما ان يصور نفسه فذاك 
صورة امنا يكون بنقض البنية وتفريق االجزاء وإذا انتقضت بطلت احلياة واستحال وقوع  حمال الن انتقاهلا من صورة اىل

الفعل ابجلملة فكيف بنقل نفسها قال والقول ىف تشكيل املالئكة مثل ذلك والذي روى ان إبليس تصور ىف صورة سراقة 
 ثل هلا بشرا سوايبن مالك وان جربيل متثل ىف صورة دحية وقوله تعاىل فأرسلنا إليها روحنا فتم

حممول على ما ذكران وهو انه قدره هللا تعاىل على قول قاله فنقله هللا تعاىل من صورته اىل صورة اخرى كذا ىف آكام املرجان 
ونظر فيه واهلى االسكوىب ابن من قال متثل جربيل عليه السالم وتصور إبليس عليه ما يستحق ليس مراده اهنما أحداث تلك 

ل من قدرهتما نفسهما بل ابقدار هللا هلما على التصور والتمثل كيف شاءا فال منافاة بني القولني غاية ما ىف الصورة واملثا
الباب ان العمل من طريق ما اقدره هللا به من األسباب املخصوصة انتهى يقول الفقري ان املالئكة والشياطني من قبيل 

قيقة ما ان لالجسام التلون أبلوان االلبسة وكل ذلك ابقدار هللا تعاىل ىف احلاألرواح اللطيفة ولالرواح التصور ابنواع الصور ك
لكن هذا املعىن صعب املسلك فال يهتدى اىل دركه اال األنبياء واألولياء املكاشفون عن حقيقة األمر وهللا اعلم مث ان من 

ولدت عبد هللا ىف صومعته دهرا طويال فان عابدا  -حكى -عادة الشيطان ان يقحم من أطاعه ورطة اهلالك مث يتربأ منه
مللكهم ابنة فانف امللك ان ميسها الرجال فاخرجها اىل صومعته وأسكنها معه كيال يعرف أحد مكاهنا ويستخطبها منه 
فكربت االبنة فحضر إبليس على صورة شيخ وخدعه ذها حىت واقعها الزاهد وأحبلها فلما ظهر ذها احلبل رجع اليه فقال له 

هدان واهنا لو ولدت يظهر زانك فتصري فضيحة فاقتلها قبل الوالدة واعلم والدها اهنا قد ماتت فيصدقك فتنجو من انك زا
العذاب والشني فقتلها الزاهد فجاء الشيطان اىل امللك ىف زى العلماء فاخربه بصنع الزاهد اببنته من االحبال والقتل وقال 

تلىن وشق بطنها فان خرج منها ولد فهو مصداق مقالىت وان مل خيرج فاق ربهافانبش قان أردت ان تعرف حقيقة ما أخربتك 
ففعل امللك ذلك فاذا األمر كما قال فاخذ الزاهد واركبه اإلبل ومحله اىل بلده فصلبه فجاءه الشيطان وهو مصلوب فقال 

شيطان منه فآمن به فهرب الله انك زنيت ابمرى وقتلت نفسا ابمرى فآمن يب اجنك من عذاب امللك فادركته الشقاوة 
 ووقف من بعيد فقال الزاهد جنىن فقال الشيطان اىن أخاف هللا رب العاملني فعلى العاقل احلذر من كيده وىف املثنوى
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 آدمي را دمشن پنهان بسيست ... آدمىء اب حذر عاقل كسيست

 (1)الرجال وانه." واعلم ان الشيطان إذا ظفر ابلسالك يغره ابلقوة والكمال والبلوغ اىل مرتبة 
 "فرع

 إال يف مواضع. نبش القربال جيوز 

منها: أن يبلى امليت ويصري ترااب، فيجوز نبشه ودفن غريه، ويرجع يف ذلك إىل أهل اخلربة، وختتلف ابختالف البالد 
ة القرب اجلديد فيمتنع ر واألرض، وإذا بلي امليت، مل جيز عمارة قربه وتسوية الرتاب عليه يف املقابر املسبلة، لئال يتصور بصو 

 الناس من الدفن فيه.

 ومنها: أن يدفن إىل غري القبلة، وقد سبق.

ومنها: أن يدفن من جيب غسله بال غسل. فاملذهب: أنه جيب النبش ليغسل، وحكي قول: أنه ال جيب، بل يكره ملا فيه 
. والثاين: ينبش ب( : ينبش ما مل يتغري امليتمن اهلتك، فعلى املذهب وجهان، الصحيح املقطوع به يف )النهاية( و )التهذي

 ما دام فيه جزء من عظم وغريه.

 ومنها: إذا دفن يف أرض مغصوبة، يستحب لصاحبها تركه، فإن أىب، فله إخراجه وإن تغري وكان فيه هتك.

ثاين: ال جيوز لومنها: لو كفن بثوب مغصوب أو مسروق، ففيه أوجه، أصحها: ينبش لرد الثوب، كما ينبش لرد األرض. وا
نبشه، وينتقل صاحب الثوب إىل القيمة، ألنه كالتالف. والثالث: إن تغري امليت وكان يف النبش هتك، مل ينبش، وإال نبش. 

 ولو دفن يف ثوب حرير، ففي نبشه هذا اخلالف.

 .-وهللا أعلم  -قلت: ويف هذا نظر، وينبغي أن يقطع أبنه ال ينبش. 
 ينبش ليكفن، أم يرتك حفظا حلرمته، واكتفاء بسرت القرب؟ وجهان. أصحهما: يرتك. ومنها: لو دفن بال كفن، هل

 (2)ومنها: لو وقع يف القرب خامت، أو غريه، نبش ورد. ولو ابتلع يف." 
 "تصح اإلعارة مطلقا، أم يشرتط بيان جهة االنتفاع؟ وجهان.

 ألول.أصحهما عند اإلمام، والغزايل: الثاين، وقطع الروايين والبغوي اب

 الثاين. وهللا أعلم.« احملرر»قلت: صحح الرافعي يف 

فعلى األول: له أن ينتفع كيف شاء. وقال الروايين: ينتفع مبا هو العادة فيه، وهذا أحسن. وعلى الثاين: لو قال: أعرتك 
 لتنتفع به كيف شئت، أو لتفعل به ما بدا لك، فوجهان.

 ني. شاء، وللمستعري الرد مىت شاء، سواء العارية املطلقة واملؤقتة، إال يف صورتاحلكم الثالث: اجلواز. فللمعري الرجوع مىت

جار إىل أن يندرس أثر املدفون، وله سقي األش ونبش القرباألوىل: إذا أعار أرضا لدفن ميت، فدفن، مل يكن له الرجوع 
اليت فيها إن مل يفض إىل ظهور شيء من بدن امليت، وله الرجوع ما مل يوضع فيه امليت، قال املتويل: وكذا بعد الوضع ما مل 
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 يواره الرتاب. قال: ومؤنة احلفر إذا رجع بعد احلفر وقبل الدفن، على ويل امليت، وال يلزمه طمها.

ا هو يف نسخ كتاب اإلمام الرافعي رمحه هللا، وهو غلط يف النقل عن املتويل، فإن املتويل قال: إذا رجع يف العارية قلت: كذ
 بعد احلفر وقبل الدفن، غرم لويل امليت مؤنة احلفر؛ ألنه إبذنه يف احلفر أوقعه يف التزام ما التزم، وفوت عليه مقصوده ملصلحة

 ، وهو الصواب. وهللا أعلم.نفسه، فهذا لفظ املتويل حبروفه

وإطالق اإلعارة، ال يسلط على الدفن قطعا وإن كان يسلط على ما شاء من املنافع على الوجهني كما سبق، والفرق 
 (1)ظاهر.." 

"جيعل قطارا، وهو ما بني سبعة إىل عشرة، فإن زاد، مل تكن الزايدة حمرزة، واخليل والبغال واحلمري والغنم السائرة،  
السائرة إذا مل تكن مقطورة، ومل يشرتطوا القطر فيها، لكنه معتاد يف البغال، وخيتلف عدد الغنم احملرزة ابلواحد ابلبلد كاإلبل 

 والصحراء.

الثالث: أن تكون اإلبل مناخة، فإن مل يكن معها أحد، فليست حمرزة، وإن كان معها صاحبها، فإن كانت معقولة، مل يضر 
 ن يف حل املعقولة ما يوقظ النائم واملشتغل، وإن مل تكن معقولة اشرتط أن ينظر إليها ويالحظها.نومه وال اشتغاله عنها؛ أل

 فرع

الطعام على دابة حمرزة حمرز، فيقطع سارقه سواء من الوعاء، أو مع الوعاء، أو مع الدابة، ولو ساق بقرة وتبعها عجلها، 
ودي تفت، وأن يلتفت كل ساعة كما سبق يف قائد القطار، وعن املسعفإمنا يكون العجل حمرزا إذا قرب منه حبيث يراه إذا ال

أن الغنم املرسلة يف سكة تشرع إليها أبواب الدور ال تكون حمرزة حىت أتوي إىل موضع، وليكن هذا فيما إذا كثرت، وتعذرت 
 املالحظة، ومن دخل مراحا، وحلب الغنم، أو جز صوفها وأخرج منه نصااب، قطع.

 

وسرق منه الكفن، فاملذهب وجوب القطع يف اجلملة، وبه قطع اجلمهور وحكى ابن خريان وابن  نبش قربا السادسة: إذا
 الوكيل قوال آخر أنه ال قطع فيه حبال؛ ألنه موضوع للبلى ال لإلحراز، ويتفرع على املذهب صور.

لف الطارقني حمفوفة ابلعمارة يندر خت إحداها: إن كان القرب يف بيت حمرز، قطع بسرقة الكفن منه، وكذا لو كانت املقربة
 (2)عنها يف زمن يتأتى فيه النبش، أو كان عليها حراس مرتبون، ولو كان القرب." 

 "الصالة عند القرب

 

Q ما حكم الصالة يف املقابر، أو يف حجرة ذها مقربة؟ 

A بور نبشت، فإذا خنيل قد سوي وق القرب إذا نبش جازت الصالة عليه، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم بين مسجده على
وا قبور فالنيب صلى هللا عليه وسلم قال: )لعن هللا اليهود والنصارى اختذ ينبش القربجازت الصالة، أما إذا مل  نبش القرب

أنبيائهم وصاحليهم مساجد( ، وقال: )اللهم ال جتعل قربي وثنا يعبد( ، وقال: )األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام( ، 
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وقال: )ال جتلسوا إىل القبور وال تصلوا إليها( ، إىل غري ذلك من النصوص، وأقوال العلماء رمحهم هللا تعاىل يف الصالة على 
 (1)القبور دائرة بني التحرمي والكراهة.." 

ق ه"وليدي فيقول إمنا أنت تنهقني كما ينهق احلمار فمات بعد العصر فهو ينشق عنه القرب كل يوم بعد العصر فين
 ثالث هنقات مث ينطبق عليه القرب

وأخرج إبن أيب الدنيا عن مرثد بن حوشب قال كنت جالسا عند يوسف بن عمر وإىل جنبه رجل كأن شق وجهه  - 42
صفحة من حديدة فقال له يوسف حدث مرثدا مبا رأيت فقال حفرت قرب إنسان ليال فلما دفن وسووا عليه الرتاب أقبل 

عريين حىت سقط أحدمها عند رأسه واآلخر عند رجليه مث أاثراه مث تدىل أحدمها ابلقرب واآلخر على طائران أبيضان مثل الب
شفريه فجئت حىت جلست على شفري القرب فسمعته يقول ألست الزائر أصهارك يف ثوبني ممصرين تسحبهما كربا متشي 

ربه ثالث هنا مث عاد وأعاد عليه القول حىت ضاخليالء فقال أان أضعف من ذلك فضربه ضربة إمتأل القرب حىت فاض ماء ود
ضرابت مث رفع رأسه فنظر إيل فقال أنظر أين هو جالس نكسه هللا مث ضرب جانب وجهي فسقطت ليليت مث أصبحت كما 

 ترى

 قال إبن األثري املمصر من الثياب ما فيه صفرة خفيفة

 ديهلكوفة حول الناس مواتهم فرئي شاب عاضا على يوأخرج أيضا عن أيب اجلريش عن أمه قال ملا حفر أبو جعفر خندق ا

وأخرج عن أيب إسحاق قال دعيت إىل ميت ألغسله فلما كشفت الثوب عن وجهه فإذا أان حبية قد تطوقت على  - 43
 حلقه فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي هللا عنهم

لة وكنت أجد قوما وجوههم لغري القب بورأنبش القوأخرج عن أيب إسحاق الفزاري أنه أاته رجل فقال له كنت  - 44
 فكتب إىل األوزاعي يسأله فقال أولئك قوم ماتوا على غري السنة

وأخرج عن عبد املؤمن بن عبد هللا بن عيسى الضيب قال قيل لنباش قد اتب ما أعجب ما رأيت قال نبشت رجال  - 45
ا آخر يف رجليه قال وقيل لنباش آخر ما كان أعجب مفإذا هو مسمر ابملسامري على سائر جسده ومسمار كبري يف رأسه و 

 رأيت قال رأيت مججمة إنسان مصبواب فيها رصاص

وأخرج عن املفضل بن يوسف قال بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قال ملسلمة بن عبد امللك اي مسلمة من دفن أابك  - 46
 (2)قال موالي فالن قال فمن دفن." 

ورجالها  ليأخذ املال والفقيه على شفري القرب فإذا املرأة جالسة مكتوفة بشعرها القرب ونبش"دراهم فأخذ فقيه القرية 
أيضا قد ربطتا بشعرها فحاول حل كتافيها فلم يقدر فأخذ جبهد نفسه يف ذلك فخسف به وابملرأة إىل حيث مل يعلم هلما 

لشيخ تقي الدين ة وما كتب به من الشام إىل اخرب فغشي على فقيه القرية مدة يوم وليلة فبعث السلطان خبرب هذه احلادث
 بن دقيق العيد فوقف عليه وأراه الناس ليعتربوا بذلك
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قال العلماء عذاب القرب هو عذاب الربزخ أضيف إىل القرب ألنه الغالب وإال فكل ميت وإذا أراد هللا تعاىل تعذيبه  - 73
له ر أو أكلته الدواب أو حرق حىت صار رمادا أو ذري يف الريح وحمانله ما أراد به قرب أو مل يقرب ولو صلب أو غرق يف البح

 الروح والبدن مجيعا ابتفاق أهل السنة وكذا القول يف النعيم

قال إبن القيم مث عذاب القرب قسمان دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة ومنقطع وهو عذاب من خفت  - 74
 يرفع عنه وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو حنو ذلكجرائمهم من العصاة فإنه يعذب حبسب جرميته مث 

قال اليافعي يف روض الرايحني بلغنا أن املوتى ال يعذبون ليلة اجلمعة تشريفا هلذا الوقت قال وحيتمل إختصاص ذلك  - 75
 بعصاه املسلمني دون الكفار

قال وأما  وليلتها ومجيع شهر رمضان وعمم النسفي يف حبر الكالم فقال إن الكافر يرفع عنه العذاب يوم اجلمعة - 76
املسلم العاصي فإنه يعذب يف قربه ولكن يرفع عنه يوم اجلمعة وليلتها مث ال يعود إليه إىل يوم القيامة وإن مات يوم اجلمعة 

 إنتهى ةأو ليلة اجلمعة يكون له العذاب ساعة واحدة وضغطة القرب كذلك مث ينقطع عنه العذاب وال يعود إليه إىل يوم القيام

وهذا يدل على أن عصاة املسلمني ال يعذبون سوى مجعة واحدة أو دوهنا وأهنم إذا وصلوا إىل يوم اجلمعة إنقطع مث ال يعود 
 وهو حيتاج إىل دليل

قال إبن القيم يف البدائع نقلت من خط القاضي أيب يعلى يف تعاليقه ال بد من إنقطاع عذاب القرب ألنه من عذاب  - 77
 لدنيا وما فيها منقطع فال بد أن يلحقهم الفناء والبالء وال يعرف مقدار مده ذلك إنتهىالدنيا وا

 (1)قلت ويؤيد هذا ما أخرجه هناد بن السري يف الزهد عن جماهد."  - 78
وفيها عن بعضهم أنه كان نباش فتوفيت إمرأة فصلى الناس عليها وصلى عليها هذا النباش أيضا ليعرف  - 29"

ر فقالت سبحان هللا رجل مغفور أيخذ كفن مغفور هلا قال فقلت إنه غفر لك فأان مغفو  نبش قربهاجن الليل القرب فلما 
 فقالت إن هللا غفر يل وجلميع من صلى علي وأنت قد صليت علي فرتكها ورد الرتاب مث اتب وحسنت توبته

غسله فبدأت  فاشتغل قليب به وتوليت وفيها بسنده عن إبراهيم بن شيبان قال صحبين شاب حسن اإلرادة فمات - 30
 بشماله من الدهشة فأخذها مين مث انولين ميينه فقلت صدقت اي بين أان غلطت

وفيها بسنده عن أيب يعقوب السوسي قال غسلت مريدا فأمسك إذهامي وهو على املغتسل فقلت اي بين خل يدي  - 31
 فإين أدري أنك لست مبيت وإمنا هي نقلة فخلى عن يدي

وفيها عنه أيضا قال جاءين مريد مبكة فقال اي أستاذ غدا أموت وقت الظهر فخذ هذا الدينار فاحفر يل بنصفه  - 32
وكفين ابلنصف اآلخر فلما كان الغد وجاء وقت الظهر جاء وطاف مث تباعد ومات فلما وضعته يف اللحد فتح عينيه فقلت 

 أحياة بعد املوت فقال أان حمب وكل حمب هلل حي

وقال القشريي مسعت األستاذ أاب علي الدقاق يقول مر أبو عمرو البيكندي يوما مبكة فرأى قوما أرادوا إخراج شاب  - 33
لفساده وإمه تبكي فتشفع إليهم فقال هبوه مين هذه املرة فلما كان بعد أايم رأى أمه فسأهلا عن حاله فقالت إنه قد مات 
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رفت عن رأس قربه متوا يب فإذا دفنتين فتشفعي يل إىل ريب قالت ففعلت فلما انصوأوصاين أن ال ختربي اجلريان مبويت لئال يش
 مسعت صوته يقول إنصريف اي أماه فقد قدمت على رب كرمي

وقال اليافعي يف كفاية املعتقد أخربان بعض األخيار عن بعض الصاحلني أنه كان أييت قرب والده يف بعض األوقات  - 34
 ويتحدث معه

املشهور أن الفقيه الكبري الويل الشهري أمحد بن موسى بن عجيل مسعه بعض الفقهاء الصاحلني من قرائه  وقال ومن - 35
 يقرأ سورة النور يف قربه

وأخرج إبن أيب الدنيا يف كتاب القبور بسند فيه مبهم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أنه مر ابلبقيع فقال السالم  - 36
 (1)ما."  عليكم اي أهل القبور أخبار

وقال البيهقي يف شعب اإلميان أنبأان أبو عبد هللا احلافظ حدثين إبو إسحاق إبراهيم بن جنيب بن إبراهيم  - 78"
حدثنا إمساعيل بن حيىي بن حازم السلمي حدثنا هشام املقساابدي عن أبيه عن جده أيب إبراهيم وكان قاضي نيسابور 

 نبش القبورأعجبا فقال له اي هذا وما هو قال إعلم أين كنت رجال نباشا  فدخل عليه رجل فقيل له إن عند هذا حديثا
فماتت إمرأة فذهبت ألعرف قربها فصليت عليها فلما جن الليل ذهبت ألنبش عنها وضربت يدي إىل كفنها ألسلبها 

 عز وجل لي وأن هللافقالت سبحان هللا رجل من أهل اجلنة يسلب إمرأة من أهل اجلنة مث قالت أمل تعلم أنك ممن صلى ع
 قد غفر ملن صلى علي

وأخرج احملاملي يف أماليه عن عبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة قال بينما رجل يف أندر له ابلشام ومعه زوجته  - 79
ه إخز ل وقد كان أستشهد له إبن قبل ذلك مبا شاء هللا إذ رأى الرجل فارسا قد أقبل فقال إلمرأته إبين وإبنك اي فالنة قالت

عنك الشيطان إبنك قد أستشهد منذ حني وأنت مفتون فأقبل على عمله واستغفر هللا مث دان الفارس فقال إبنك وهللا اي 
فالنة ونظرت فقالت هو وهللا فوقف عليهما فقال له أبوه أليس قد أستشهدت اي بين قال بلى ولكن عمر بن عبد العزيز 

رذهم يف شهوده فكنت منهم واستأذنته يف السالم عليكما مث دعا هلما وانصرف تويف يف هذه الساعة فاستأذن الشهداء 
 ووجد عمر قد تويف تلك الساعة

 فهذه آاثر مسندة خرجها أئمة احلديث أبسانيدهم يف كتبهم وأوردهتا تقوية ملا حكاه اليافعي وتصديقا له

ن إيصال هللا تبشريا أو موعظة أو ملصلحة للميت موقال اليافعي رؤية املوتى يف خري أو شر نوع من الكشف يظهره  - 80
خري له أو قضاء دين أو غري ذلك مث هذه الرؤية قد تكون يف النوم وهو الغالب وقد تكون يف اليقظة وذلك من كرامات 

 األولياء أصحاب األحوال

هم يف سجني إىل أجساد وقال يف موضع آخر مذهب أهل السنة أن أرواح املوتى ترد يف بعض األوقات من عليني أو من
 (2)قبورهم عند إرادة هللا تعاىل وخصوصا ليلة اجلمعة وجيلسون ويتحدثون وينعم أهل النعيم ويعذب أهل العذاب." 
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"أمحد ريب وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخليله حممد بن عبد هللا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ذهداه، أما 
 بعد:

 األسئلة:

النيب صلى هللا عليه وسلم بىن مسجده فوق مقربة؟ إن كان نعم فكيف جيمع مع لعنه صلى هللا عليه / هل صحيح أن 1س
 وسلم الذين اختذوا القبور مساجد؟

ج/ النيب صلى هللا عليه وسلم ملا بركت الناقة يف موضع مسجده اآلن كان فيها مواضع قبور للمشركني، فأمر النيب صلى 
 أمر ابلقبور فنبشت واختذ هذا املكان مسجدا. -منه يعين يف جزء-هللا عليه وسلم 

 واملقربة إذا كانت موجودة وبين على القرب مسجدا فهذا هو الذي جاء فيه النهي.

 للمصلحة الشرعية جائز، وهلذا النيب صلى هللا عليه وسلم امتثل األمر فبىن يف ذلك املكان مسجدا. نبش القبور

قرب النيب صلى هللا عليه وسلم ألإن آخر السؤال يدل عليه، وإن كان ال فما حكم وإن كان يعين أنه بين املسجد على 
 املدرس، ايش القائل بذلك....إخل.

إذا كان املقصود أن مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم بين على قربه فهذا غلط كبري، فالنيب صلى هللا عليه وسلم بين مسجده 
 وسلم دفن يف حجرة عائشة وكانت مالصقة للمسجد وليست من املسجد.يف حياته، وهو ملا تويف صلى هللا عليه 

وملا احتاج املسلمون إىل توسعة املسجد لضيقه ابلناس وسع من اجلهة اجلنوبية ومن اجلهة الشمالية ومن اجلهة الغربية، وأما 
فما كان يؤخذ منها  حلجر،اجلهة الشرقية اليت فيها حجرات أزواجه صلى هللا عليه وسلم وبيت عائشة ابخلصوص وبعض ا

إال ملا احتيج، وبقيت حجرة عائشة اليت فيها القبور على ما هي عليه، فكانت حجرة عائشة ليست من املسجد وإمنا 
 املسجد من جهاهتا الثالث وليست حجرة عائشة يف الوسط.

أدخل املمر  -انية أو قبلهاأظن يف الدولة العثم-وبقي املسلمون على ذلك زماان طويال حىت أدخل يف عصور متأخرة 
الشرقي وذلك بعد شيوع الطواف ابلقبور، أدخل املمر الشرقي يعين وسع املسجد أو جعل احلائط يدور على جهة الغرفة 

 الشرقية.

 صار فيه هذا املمر الذي ميشي معه من يريد الطواف.

 املسجد وال يقال القرب يف املسجد إىل وهذا املمر وإن كان السور سور املسجد من تلك اجلهة خلفه لكن ليس له حكم
اآلن، وال يقال احلجرة اآلن يف املسجد وإن كان ظاهرها من حيث العني أهنا يف املسجد؛ لكنها حكما شرعا ليست يف 
املسجد؛ ألن اجلهة الشرقية هذه املمر ال يصح أن يكون مسجدا شرعا، فلذلك إدخاله يف املسجد ابطل، ولذلك الصالة 

ذاك ال تصح، وهلذا يعمل يف كثري من األحيان أنه تسد وقت الصالة، تسد اجلهات من ذلك املمر حىت ما يصلي يف اجلزء 
 املصلون من مجيع اجلهات.

ولذلك ملا جاءت التوسعة األخرية توسعة امللك فهد مل يبتدأ ابلتوسعة من أول املسجد األصلي وإمنا ابتد  بعد هناية القرب؛ 
 رة بكثري وبعد الباب وصار االمتداد هناك، فيكون:صار يعين هناية احلج
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 أوال: الواقع اآلن، يعين من حيث التاريخ ليس املسجد مبنيا على القرب. -1

 اثنيا: أن القرب مل يدخل يف املسجد وإمنا اكتنفه املسجد من اجلهات الثالثة مجيعا. -2

ر متأخرة ملا شاع الطواف ابلقبور، وملا قامت الدعوة اثلثا: اجلهة الرابعة الشرقية من احلجر هذه أدخلت يف عصو  -3
ووصلت الدولة السعودية إىل ذاك املكان، واستفيت أئمة الدعوة يف ذلك فلم يروا تغيري السور وتقطيع املسجد حىت ما تثار 

 رقي للقرب.مر الشأشياء وإمنا قالوا الوقف أو اجلزء هذا الصالة فيه ابطلة فيمنع الناس من أن يصلوا فيه، الذي هو امل

فإذا من كل جهة ال ينطبق عليه أن القرب هذا يف املسجد، وال أن املسجد بين على القرب، وإمنا النيب صلى هللا عليه وسلم 
 دفن يف حجرة عائشة ال يف املسجد، وحجرة عائشة رضي هللا عنها منفصلة عن املسجد وليست يف داخل املسجد.

 ن اجلهة الشمالية واشرتيت بعض حجرات أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم؛ يعين اليت هيبقي أيضا أنه ملا وسع املسجد م
 من جهة اآلن دكة اآلغوات وما هو مشال منها، كانت حجرة عائشة، جعل عليها جداران:

ئط ااجلدار األول الذي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية احلجر، وهذا اجلدار له صفته، ممكن انكم تشوفوهنا يف اخلر 
 موجودة.

وجعل جدار آخر أيضا مثلث من اجلهة الشمالية، أصبح زاوية، يعين اجتاه السهم كأنه يتجه إىل اجلهة الشمالية، وقد فعل 
ذلك من فعله من العلماء من التابعني وغريهم بفتاويهم يف ذاك الزمان حىت ال يظن أحد أنه ميكن أن يستقبل القرب، أي ال 

 أنه اآلن هو سيستقبله، بيصري فيه اآلن جدران حمرفة ليبعد النظر عن أنه يستقبل القرب.يتصور أن القرب أمامه و 

مث بعد ذلك عمل جدار اثلث، وهو طويل يعين طوله يف السماء يعين ارتفاعه حنو ستة أمتار وحنو ذلك، فهو غري مسقوف 
 (1)أيضا.." 
حد، صلحة يف معرفة سبب وفاته مثال إذا اهتم به أحرام ال جيوز إال ملصلحة راجحة، إذا ترجحت امل نبش القبور"

أو شك ابلسبب هل هو طبيعي، أو بفعل فاعل، مثل هذا املصلحة راجحة يف نبشه، وإجراء االختبارات عليه، فمثل هذه 
 ينبش، وكذلك إذا كان يف طريق الناس، وصار الناس يطئونه أبقدامهم؛ ألنه يف طريقهم، فنبشه ال شك أنه مصلحة راجحة

 مراعاة للمصلحة العامة، ومراعاة حلرمته هو، وما عدا ذلك ال جيوز نبشه؛ ألن له حرمة.

 أو زايرهتا؟

رة نعم تزار القبور، قبور املسلمني تزار، لنفع امليت، والنتفاع الزائر، فالزائر يتذكر ذها اآلخرة، ويعاجل ذها قلبه، وجاء األمر بزاي
لبدعية ر فزوروها(( ولنفع امليت ابلدعاء له، وهذا يتحقق ابلزايرة الشرعية، ال ابلزايرة االقبور، ))كنت هنيتكم عن زايرة القبو 

 اليت يطلب فيها من امليت املدد، أو يتربك به، أو يستعان به، أو .. كل هذا ال جيوز، هذا من الشرك.

ارك معه يف أريد أن توضح يل: هل أان مش إذا ماله حرام، وهللا يعلم أان -نسأل هللا العافية-يقول: أيب يتاجر يف املخدرات 
ماله احلرام، على فكرة أان أدرس أحاول أن أقنعه، ولكن ال يستجيب؟ ما دوري لتجنب نفسي من احملرمات اليت يرتكبها 

 أيب؟
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ال  هعلى كل حال هذا أبوه يذكر عنه الولد أنه يتاجر يف املخدرات وماله حرام، وإذا كان ال كسب له سوى هذا املال، فإن
خذون ، على هذا يتكفف الناس، وأي-نسأل هللا السالمة والعافية-جيوز لولده أن أيكل من هذا املال؛ ألنه حرام بعينه، 

من الزكوات، وال أيكل من هذا املال، وعليه أن يناصح أابه، وال يفرت عن بذل النصيحة له، وإن اقتضى األمر أن خيرب عنه 
 يستطيع ردعه، كف شره عن الناس فهذا متعني أيضا.إذا أصر وعاند، أن خيرب عنه من 

 طالب:. . . . . . . . .

يبلغ عنه اجلهات الرمسية مينعونه، يكف شره عن الناس؛ ألن هذه املخدرات ال يقتصر ضررها على صاحبها، نسأل هللا 
 السالمة والعافية.

 هذا يقول: أين أجدي منظومة الشرباوي يف النحو؟

منت هي موجودة  66، لكن منها ما طبع ضمن جمموع املتون، جمموع املتون اجملموعة اليت يشتمل عليها رأيتها مطبوعة مرارا
 (1)فيه.." 

 "قال: )وحيرم فيه دفن اثنني فأكثر(

واستدلوا: مبا ثبت يف الصحيحني عن هشام بن عامر رضي هللا عنه قال: )ملا كان يوم أحد شكوان إىل النيب صلى هللا عليه 
فقلنا: إن احلفر لكل إنسان شديد، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأوسعوا واجعلوا الرجلني والثالثة وسلم 

 يف القرب الواحد( .

 قالوا: فهذا يدل على أن األصل أن يقرب امليت يف قربه وحده، وهذا كما فعل بعثمان بن مظعون وغريه من الصحابة.

 ظر.وما ذكره احلنابلة من ن

فقد وجد مجهور أهل العلم وهو اختيار اجملد بن تيمية واختار ابن عقيل وشيخ اإلسالم: إىل أن ذلك للكراهية، فيكره أن 
 يدفن يف القرب الواحد اثنان فأكثر من غري حترمي، وهو الراجح.

يدل على  –واحد  م يف قربمن دفنه –ألن ما ذكره احلنابلة ال يقوى على حترمي ذلك، وفعل النيب صلى هللا عليه وسلم 
 مشروعية ذلك واستحبابه من غري أن يدل على أن خالفه حمرم وأنه جيب أن يدفن امليت يف قرب واحد.

كما ذهب مجهور العلماء واختاره طائفة من أصحاب أمحد كاجملد بن تيمية وابن عقيل وصاحب الفروع   –فعلى ذلك 
 أنه ال أبس بذلك لكنه مكروه. -وشيخ اإلسالم 

أما عند احلاجة إليه فال أبس، كأن يكثر القتلى إما لوابء أو لقتال أو حنو ذلك فيشق على الناس أن خيصوا كل ميت بقرب، 
 فيدفنوا االثنني والثالثة بقرب واحد فال حرج.

 قال: )وجيعل بني كل اثنني حاجز من تراب(

الطريقة  فعل ذلك أو أمر به ملا دفن قتلى أحد على مل أر دليال يدل على ذلك ومل يثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم
 املتقدمة.
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تحبابه وال أبس بذلك لكن من غري أن يقال ابس –وعللوا ذلك: أبن هذا جيعل كل واحد منهما مبنزلة من له قرب خمتص به 
 فلم يثبت ذلك عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

 (1)." نبش القرب؟مسألة حكم 
لعن املختفي : )-صلى هللا عليه وسلم  -موطأ مالك عن عمرة بنت عبد الرمحن أن النيب "هو حمرم، وقد ثبت يف 

واملختفية( قال مالك: يعين نباش القبور. وهذا احلديث ورد مسندا عن عمرة عن عائشة فيما رواه عبد هللا بن عبد الوهاب 
 .-صلى هللا عليه وسلم  - وحيىي بن صاحل عن اإلمام مالك، فرووه مسندا عن عمرة عن عائشة عن النيب

 حمرم وال جيوز ذلك إال ملصلحة فإذا ثبتت املصلحة فال أبس بنبشه كأن يدفن من غري تغسيل فيجوز أن ينبش فنبش القرب
 ليكفن ويغسل.

 أما لو دفن من غري أن يصلى عليه؟

 ففي هذه املسألة قوالن ألهل العلم:

 .هينبش قرب صالة عليه يف القرب فال حنتاج إىل أن أصحها أنه ال ينبش بل يصلى على القرب لصحة ال
 ومثل ذلك: إذا دفن االثنان يف قرب واحد، فأحب أهل امليت بعد أن تفرعوا للميت أن ينبشوه فيضعوه يف قرب منفرد.

أو كانت األرض فيها مشاحة واختالف فاحتيج إىل أن ينقل منها إىل موضع آخر فال أبس بذلك، وقد ثبت يف البخاري 
استخرجته قال: وقد دفن معه غريه فلم تطب نفسي بذلك ف -يف قصة قتلى أحد ودفن أبيه مع غريه يف قرب  –ن جابر ع

 بعد ستة أشهر( .

 ع آخر.إىل موض بنبش القبورومثل ذلك: لو وضعت مقربة مث ثبتت املصلحة بنقلها إىل موضع آخر فال حرج 

اء وحنو ذلك إذا أصبحت رميما ترااب قد ذهب عظمها فلم يبق منه شيء، قالوا: وال أبس بنبشها أو الزرع عليها أو البن
 وحكى صاحب الفروع: اتفاق أهل العلم على ذلك.

فحرمة القرب للميت مرتبطة فيما إذا كان على هيئته أو قد بقي شيء من عظامه، أما إذا أصبح رميما ترااب فإنه ال حرمة 
 لقربه، فيجوز أن يزرع عليه أو ينبش.

قى، لكن جيوز يب –عن اجللوس وحنو ذلك  -منهم تصرحيا أن حرمته تنتهي مطلقا، بل الظاهر أن ما تقدم من النهي ومل 
 (2)أن ينبش فيدفن معه غريه فيه.." 

"واملدة اليت يصبح ذها امليت رميما ترااب يعرفها أهل اخلربة فإذا مضت السنوات اليت يعلم ابلظن الغالب أن امليت قد 
 مث يوضع ميت آخر. ينبش قربهأصبح رميما فيجوز أن 

يها خالفا وهي فومل أر يف هذه املسألة خالفا بني أهل العلم، وقد نص عليها احلنابلة والشافعية واملالكية وغريهم ومل أر 
 مسألة قدمية.

                                         
 8/220محد بن عبد هللا احلمد  شرح زاد املستقنع للحمد (1)
 8/221محد بن عبد هللا احلمد  شرح زاد املستقنع للحمد (2)



150 

 

فقد ثبت يف موطأ مالك إبسناد صحيح عن عروة بن الزبري قال: )ال أحب أن أدفن يف البقيع، ألن أدفن يف غريه أحب 
 إىل من أدفن فيه فإمنا هو أحد رجلني إما ظامل فال أحب أن أدفن معه وإما صاحل فال أحب تنبش عظامه( .

 فإن نبش وقد بقيت عظامه؟

 احلنابلة يعاد القرب كما كان وال يقم عليه غريه ما بقيت عظامه. فقال

 قال الشافعية وهو رواية عن اإلمام أمحد واختيار اخلالل من أصحابه: أنه ال أبس بذلك.

وهذا هو القول الراجح، فإن النبش قد حصل فحينئذ ال مانع أن يدفن، فقد حصل هذا النبش واحتيج إىل هذا القرب يف 
كما تقدم   –ينئذ يدفن معه مع بقاء عظامه، أما إذا بقي على حالته فإنه ال يدفن معه، فإن دفن معه فال أبس الدفن فح

 يف مذهب اجلمهور خالفا للحنابلة.

، وكذلك القبور املعظمة عند أهل اإلسالم لعظمة أهلها يف دينهم وصالحهم فإن نبش قربهفمن ظن بقاء عظامه فال جيوز 
 ى أبداهنم فال ينبغي أن يتعرض إليها.هؤالء مظنة أن تبق

اعلم أن املستحب أن يتوىل دفن امليت أولياؤه من الرجال، وأن النساء ال يستحب هلن مطلقا أن يتولني الدفن؛ وذلك ألنه 
مظنة خلروج شيء من سرتها واملرأة مأمورة أبمت ما يكون من السرت، وال شك أن الدفن مظنة خلروج شيء من بدهنا فكان 

 ك خمتصا ابلرجال.ذل

صلى هللا  -وأحق الناس أولياء امليت، فقد ثبت يف احلاكم إبسناد صحيح أن عليا والعباس والفضل وصاحل موىل رسول هللا 
 (1).."–عليه الصالة والسالم  –هم الذين تولوا دفنه  -عليه وسلم 

ذا، أو أو قد يرى يف النوم شيء من ه "فهذا يدل على أن املعذبني ال يسمع عذاذهم، وقد يسمع من ابب االعتبار،
ألمر من األمور فريى العذاب فيه، كما ذكر ذلك احلافظ ابن رجب يف قصص كثرية يف كتاب له  ينبش قربقد حيصل أن 

أمساه: )أهوال القبور( ويكون هذا حلكمة ليعترب ويدكر من حاله، وقد تظهر بعض العالمات أثناء التغسيل عالمات حسن 
ضدها، كل هذا ليعترب املكلف ويدكر ويزدجر، فإن رأى العالمات احلسنة سأل عما كان يعمله من األعمال اخلامتة أو 

الصاحلة وعمل مثله، وإن كان خبالف ذلك سأل أيضا ليحذر من هذه األعمال اليت يرتكبها من ختم له بسوء، نسأل هللا 
شري نكري، ومها ملكان، وقال بعضهم: إهنما ثالثة أو أربعة بالعافية، يسأل يسأله امللكان، وجاء يف تسميتهما املنكر وال

ومبشر، ومنكر ونكري، وجاءت بذلك رواايت ال تثبت، وإمنا الثابت أهنما ملكان، وتسميتهما مبنكر ونكري جاءت يف 
 بعض األحاديث من طرق متعددة، مما يدل على أن له أصال.

 .هذا اعتقاد الشافعي ومالك ... . . . . . . . . 
 هذا اعتقاد األئمة األربعة، الشافعي ومالك ...

 . . . . . . . . . ... وأيب حنيفة مث أمحد ينقل

ذكر األربعة غري مرتبني، والنظم له ظروفه، فقد ال يستطيع الناظم أن أييت ذهم على الرتتيب الزمين، وقد ال يستطيع أن أييت 
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 يطاوعه النظم، فيأيت ذهم كيفما اتفق، وهنا قال:ذهم على احلروف، ترتيبهم على احلروف؛ ألنه قد ال 

 هذا اعتقاد الشافعي ومالك ... وأيب حنيفة مث أمحد ينقل

الشافعي هو الثالث منهم، ومالك الثاين، وأبو حنيفة األول، مث أمحد هو الرابع، ولو قال: أمحد مث الشافعي مث مالك مث أيب 
منيا على سبيل : أبو حنيفة مث مالك مث الشافعي مث أمحد نقول: رتبهم ترتيبا ز حنيفة نقول: رتبهم على سبيل الرتقي، ولو قال

 (1)التديل.." 
"واملسألة كربى يعين من كبائر املسائل ومن عظائمها، النهي صحيح واثبت ))ال تصلوا على القبور، وال جتلسوا 

 احلديث ه من أن جيلس على قرب(( يفعليها(( و ))ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري ل
الصحيح، وإن ذكر عن اإلمام مالك أن املراد ابجللوس هنا اجللوس لقضاء احلاجة، وكان ابن عمر يتوسد القرب، ويضطجع 

 عليه معلق يف البخاري.

لسوا عليها(( ويثار : ))ال تصلوا على القبور، وال جت-عليه الصالة والسالم-على كل حال هذه األقوال ال عربة ذها مع قوله 
 يف ...

 طالب:. . . . . . . . .

 ما دام أقيم املسجد على القرب ...

 طالب:. . . . . . . . .

 ورد القرب ال بد من نبشه.

 طالب:. . . . . . . . .

 ال، ما يصلى فيه؛ ألنه أيخذ حكم املقربة.

 طالب:. . . . . . . . .

النهي يقتضي التحرمي فقط، أو يلزم من هذا التحرمي البطالن؟ التحرمي ال إشكال . . . . . . . . . العلة موجودة، لكن هل 
فيه، لكن يبقى هل يلزم منه البطالن، أو نقول: اجلهة منفكة؟ الذي عليه أئمة الدعوة أن الصالة ابطلة يف املسجد الذي 

 فيه قرب.

 طالب:. . . . . . . . .

النبوية، وإدخاهلا يف املسجد، ويستدلون بذلك على أن القبور وجودها يف إيه، هو يثار حول اإلشكال يف وجود احلجرة 
املساجد ال تؤثر، وبعضهم يرى شرعية ذلك من خالل االستدالل ذهذه القضية، لكن ال شك أن إدخال احلجرة يف املسجد 

ا نظري ابعتبار ا أظن يكون هلخطأ من الوليد بن عبد امللك، وأنكر عليه يف وقته، لكنه مع ذلك هو مسألة املسجد النبوي م
أنه ال يوجد سابق ومسبوق، يعين القرب ما دفن يف املسجد، واملسجد أقيم قبل، ومل يطرؤ القرب على املسجد، فال يقال: إذا  

، أو إذا كان املتقدم القرب يهدم املسجد، لكن إخراج احلجرة من املسجد متعني، نسأل ينبش القربكان املتقدم املسجد 
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أن يوفق والة األمور إىل إخراجها؛ لئال يكون ألحد مستمسك، وأما صحة الصالة يف املسجد النبوي  -ل وعالج-هللا 
فهذه تتابعت عليها األمة، وفعلوها كابر عن كابر، وهم علماء اإلسالم، ومل يذكر عن أحد منهم أنه أمر إبعادة، ابعتبار 

 (1)أن احلجرة متميزة.." 
 "طالب:. . . . . . . . .

جد ، جيب أن ينبش، وخيرج عن املسجد، والعكس إذا أقيم مسينبش القرباملسجد السابق على القرب أهل العلم يقولون: 
 على قرب ال بد أن يهدم، هذه مسألة، احلكم للسابق منهما.

ث عن مكان ليس حاملسألة الثانية: لو مل يكن يف املقدور فعل هذا األمر، تعطل هذه املساجد كما يفىت به، أبن اإلنسان يب
 فيه قرب، ولو اقتضى األمر أن يصلي يف بيته إذا مل جيد، نعم؟

 طالب:. . . . . . . . .

إيه، له درس، لكن هذا مبين على صحة ما يذكر أنه فيه القرب، فكأن الشيخ ما ثبت عنده، أو ممن .. ، ما دام يف السور 
 ملسجد.فهو املسجد، يف املكان الذي يصح االعتكاف فيه هو يف ا

 طالب:. . . . . . . . .

نفس الشيء ما يصلي فيه، ما دام داخل السور، إال أن بعضهم يفرق بني ما إذا كان ابب هذا املسكن أو هذا املنزل يفتح 
إىل املقربة أو يفتح إىل املسجد أو يفتح إىل السوق إىل الشارع، إذا كان يفتح إىل اخلارج على هذا القول أنه تبع اخلارج، 

ذلك قالوا عن املنارة ابلنسبة لالعتكاف، قالوا: إذا كانت تفتح إىل املسجد يصح االعتكاف، وإذا كانت تفتح إىل ول
 السوق إىل الشارع فإنه ال يصح االعتكاف فيها.

 طالب:. . . . . . . . .

عليه، نظري من وطئ  إمث كل على نيته، من صلى يظن أن فيه قربا أيمث، ومن صلى من غري علم ابلقرب مع وجوده حقيقة ال
 أجنبية يظنها امرأته، أو وطئ امرأته يظنها أجنبية.

 طالب:. . . . . . . . .

على كل حال كل ونيته، األمور مبقاصدها، من قصد هذا املسجد؛ ألن فيه قرب فالن وهو يف احلقيقة ليس فيه شيء هذا 
 أيمث هلذا القصد، نعم؟

 طالب:. . . . . . . . .

 كيف؟

 . . . . . . . . طالب:.

 عموم ))ال تصلوا إىل القبور(( النهي عن الصالة يف املقربة، هاه؟

 طالب:. . . . . . . . .
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ولو استدبرها، اي إخوان لو نظران إىل العلة، ووقوع كثري فئام من املسلمني ابلشرك بسبب هذا، وهل يقتصرون على الصالة؟ 
 يطوفون.

 طالب: اختذوا قبور أنبيائهم مساجد.

نعم ))لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد(( كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا عليه 
 مسجدا.

 طالب:. . . . . . . . .

 ولو مل يعظم، املسألة وسيلة إىل الشرك، هاه؟

 طالب:. . . . . . . . .

 (1)ويش لون؟." 
 "طالب:. . . . . . . . .

، وهللا املستعان، يعين فيه مؤلف ألمحد بن الصديق الغماري يف مسألة بناية ينبش القرباملسجد هو السابق ال بد أن 
املساجد واملشاهد على القبور، وأورد تساؤل أو سؤال يف مقدمة الكتاب، وهو معروف أنه قبوري صويف مييل إىل الرفض، 

 ، لكن كالم شنيع يف هذا الكتاب، كالم يف غاية السوء، وروائح الشرك تفوحوعدو ألئمة السنة وعلمائها، فال عربة بكالمه
نسأل هللا العافية، ومظاهر عبادة القبور يعين متمثلة يف هذا الكتاب، واملسألة مسألة استدراج، تبدأ من شيء يسري إىل أن 

وسنة نبيه  ، كذلك الكتاب كتاب هللا جاءت عنه .. -عليه الصالة والسالم-يقع يف الشرك األكرب وهو ال يشعر، والنيب 
 جاءت ابلنصوص القطعية اليت فيها محاية جلناب التوحيد، وسد وإيصاد مجيع الذرائع املوصلة إىل الشرك، وهذا من أعظمها.

ها ط"وكذا إن صلى يف املقربة أو احلش" احلش األصل فيه البستان، لكن هذه البساتني مبا فيها من أشجار غري مثمرة؛ ملا حيي
من أشجار غري مثمرة صارت مقصد لقضاء احلاجة، مث صار هذا اللفظ يطلق على حمل قضاء احلاجة، نقلت حقيقته 
األصلية إىل حمل قضاء احلاجة، كما هو الشأن يف الغائط، األصل يف الغائط أنه املكان املطمئن من األرض، مث أطلق على 

 وإرادة احلال. ما يوضع فيه على ما يقولون من ابب إطالق احملل

الصالة يف املقربة أو احلش، احلش ال شك أنه جنس، ومكان مأوى للشياطني، وإذا منع من الكالم فيه والذكر فألن متنع 
 (2)الصالة من ابب أوىل.." 

")ش( حيتمل أنه بيان لصفة الكفن أي: إذا تشاح الورثة يف الكفن قضي بتكفينه مبلبوسه يف اجلمعة، وحيتمل أنه 
ملا يستحب له أن حيرص على التكفني فيه. وعلى األول يقدر مضاف أي: مبثل ملبوسه جلمعة، وعلى الثاين كان بيان 

ينبغي له أن يقول: لكجمعة ليدخل ثياب مجعته وصالته وإحرام حجه وأعياده وما شهد به مشاهد اخلري، واالحتماالن 
 صحيحان.
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عته  ال بقيد كونه ملبوس مج -يعين أن الكفن يقدم من رأس املال )ص( وقدم كمؤنة الدفن على دين غري املرهتن )ش( 
ز على كل ما يتعلق ابلذمة من الديون غري دين املرهتن احلائ -كمؤن املواراة من غسل ومحل وحفر وحراسة إن احتيج إليها 

كدين   -نحصر فيها أو مل ي -اشية كالعبد اجلاين وأم الولد وزكاة احلرث وامل  -لرهنه، أما ما يتعلق ابألعيان سواء احنصر فيها 
فمقدمة على الكفن ومؤن التجهيز. ولو كان الكفن مرهوان فاملرهتن أحق به؛ ألنه حازه عن عوض وإال مل يكن  -الرهن 

ولو بعد  ربنبش القللحوز فائدة. وأشار بقوله )ولو سرق( إىل أن الكفن مقدم على غريه ولو سرق ما كفن به أو ال، أو 
 ابن القاسم. وال يعاد غسله وال الصالة عليه. -قسم املال 

 

)ص( مث إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين )ش( يعين أن الكفن إذا وجد بعد أن سرق أو ضاع وقد كان الورثة أو غريهم 
عوضوه، فإنه يورث إن مل يكن على امليت دين وإال فالدين أحق )ص( كأكل السبع امليت )ش( تشبيه يف احلكم مع قلب 

 صورة، وهي ما إذا فقد امليت وبقي الكفن فيورث مع فقد الدين.ال

)ص( وهو على املنفق بقرابة أو رق )ش( يعين أن ما ذكر من الكفن ومؤن التجهيز جيب على املنفق على امليت بسبب 
ن نفقته على أل -ولو مكاتبا  -أو من فيه شائبة  -من قن  -أو بسبب رق  -من أب على ابنه أو ابن على أبيه  -قرابة 

سيده ترك له فيها جزءا من الكتابة. ولو مات شخص وعبده ومل خيلف السيد إال كفنا واحدا كفن به العبد؛ ألنه ال حق 
له يف بيت املال خبالف السيد له حق فيه. واملراد ابإلنفاق: القدرة عليه ال اجلارية ابلفعل بدليل قوله: والفقري من بيت 

من الكفن بقدر ملكه منه )ص( ال زوجية )ش( يعين أن الكفن وما معه من املؤن ال يكون اتبعا  املال، ويلزم مالك البعض
للنفقة إال من جهة القرابة والرق، وأما من جهة الزوجية فال، وهلذا ال جيب على الزوج أن يكفن زوجته ولو كانت فقرية، 

 وهو قول ابن القاسم ونسبه يف اجلواهر لسحنون

أو بعضها. الثاين أن معىن كفن أي: ندب أن يكفن، واملعىن أن من كان يشهد مشاهد اخلري ومات وعنده الثياب Qـــــــــــــــــــــــــــــ
اليت كان يشهد فيها مشاهد اخلري فإنه يستحب للورثة أن يكفنوه يف تلك الثياب، وظاهر ذلك: ولو كانت قدمية، وحينئذ 

ان ضاء بذلك؛ ألهنم ولو اختلفوا يف تلك احلالة وكانت قدمية فال يقضى ذها إذا كفال قضاء يف تلك الصورة وال معىن للق
يشهد مشاهد اخلري يف الثياب اجلديدة كما قرره شيخنا. )قوله وحيتمل أنه بيان ملا يستحب. . . إخل( أي: والندب يف 

 املصنف متعلق ابلورثة

 

 . )قوله أما ما يتعلق ابألعيان( حمرتز الذمة

بارته شيء وذلك أن أول حله يقتضي أن دين املرهتن إمنا تعلق ابلذمة، وآخره يقتضي أنه تعلق ابألعيان، إال أنه ، مث يف ع
مل ينحصر فيها وميكن أن يقال: إن فيه شائبتني تعلق الذمة وتعلق العني، فتعلق العني من حيث إن املرهتن مقدم على غريه، 

ه ن دينه يرجع ذها على املدين خبالف العبد اجلاين فهو منحصر، وذلك ألنوتعلق الذمة من حيث إنه لو فضل له فضلة م
لو فضل للمجين عليه فضلة لكون العبد اجلاين املسلم للمجين عليه مل يوف أبرش اجلناية فإن اجملين عليه ال يرجع ابلفاضل. 



155 

 

 )قوله أو نبش( املناسب أن يقول أبن ينبش

 

 البساطي. إن أمكن تداركه وإال ورث، ولو مجع له مثن كفن -عوض يكفن فيه . )قوله عوض( مفهومه لو وجد قبل أن ي
فكفنه رجل رد ما مجع ألراببه وال أيخذه الورثة وال الغرماء إال أن يدعيه أراببه هلم، فإن مل يعرف أراببه تصدق به عنهم؛ 

لى ذلك ن( قال يف ك: إمنا نبه علقول مالك: ومن عليه دين ال يعرف صاحبه تصدق به عنه. )قوله ورث، إن فقد الدي
مع العلم أنه ال إرث مع الدين خشية أن يتوهم أنه ملا مل يكن للغرماء املنع منه فيقدم على ديوهنم ال يتعلق هلم به حق. 

 وانظر هل تدخل الوصااي فيه ك.

لزمانته. قال  عنه نفقته)قوله من أب على ابنه أو ابن على أبيه( فلو اجتمعا كما لو هلك زمن وله ابن وأب مل تسقط 
اجلزويل: فكفنه على ابنه وهو يفيد أن النفقة لو كانت أوال على األب لزمانة الولد مث حدث للزمن ولد موسر فإن نفقته 

 تنتقل على ابنه، ولو مات والد شخص وولده فقال الشارح ذهرام وغريه يف النفقات قيل يتحاصان وقيل يقدم االبن اهـ.

مث التحاصص يف الكفن إذا كان حيصل لكل ما يسرت به عورته أي: حيصل لكل مما يكفن به ما يسرت وهو الصواب اهـ. 
عورته. )قوله كفن به العبد( أي: إذا ماات معا أو تقدم موت أحدمها على اآلخر ومل يعلم عني املتقدم، أو علم عني املتقدم 

لى موت سيده بناء على انتقاهلا مبجرد املوت، وكذا يظهر عوكان العبد، وأما لو كان السيد فيكفن العبد من ميلكه بعد 
اآلخر وسيأيت القوالن يف اليمني. )قوله بدليل قوله والفقري( أي: ألن قوله: والفقري من بيت املال معناه: والشخص الذي 

فإن كفنه ومؤن  مث مات ال مال له وال نفقته الزمة ألحد، فإن كان ال مال له ونفقته تلزم إنساان ومل جيرها عليه ابلفعل
 جتهيزه تلزم ذلك اإلنسان اعتبارا بوجوب اإلنفاق ال ابإلجراء ابلفعل فهو ليس فقريا ابالعتبار املذكور.

)قوله وهو قول ابن القاسم( ومقابله ما ملالك من أنه تلزمه؛ ألنه من لوازم العصمة وله أيضا، إن كانت موسرة فعليها وإال 
ة لسحنون، وحمل اخلالف إذا دخل أو ادعى الدخول وهي مطيقة وإال فهو عليها ابتفاق. وذكر يف فعليه، ونسبه يف الرسال

 (1)ك عن." 
"وتشاحوا أقرع بينهم وظاهر كالم املؤلف أن أقرب العصبة أحق ولو كان عبدا وهو خمتار ابن حمرز مث إن كالم ابن 

يقتضي  سواء ابشر أو أراد تقدمي غريه وكالم ابن يونس رشد يقتضي ترجيح القول أبن أقرب العصبة يقدم على من بعده،
 ترجيح القول بتقدمي األقرب على من بعده حيث ابشر.

)ص( وأفضل ويل )ش( يعين إذا اجتمع أولياء جلنائز أو جنازة فاألوىل ابلصالة من أولئك األولياء، األفضل بزايدة فقه أو 
مامة. ويندب تقدمي أب وعم على ابن وأخ ولو كاان مفضولني كما مر حديث أو غريمها من املرجحات السابقة يف ابب اإل

وهذا ال خالف فيه، حيث من كان فيه وصف األفضلية ويل امليت الذكر حيث اجتمع ميتان ذكر وأنثى، أما لو كان ويل 
عتبارا ابلفضل وإليه ا امليت األنثى أفضل من ويل امليت الذكر فاملنقول عن مالك أنه يقدم األفضل على ويل الرجل املفضول

 أشار بقوله: )ولو ويل املرأة( ألن الناس يتحرون جبنائزهم أهل الفضل، وقدم ابن املاجشون ويل الرجل اعتبارا بفضل امليت.
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)ص( وصلى النساء دفعة وصحح ترتبهن )ش( يعين إذا مل يوجد من يصلي على امليت إال النساء فإهنن يصلني عليه أفذاذا 
لتفاوت تكبريهن وال لسبق بعضهن بعضا ابلتسليم وقيل تؤمهم واحدة منهن كما نقله اللخمي عن أشهب؛  دفعة وال نظر

ألنه حمل ضرورة أو مراعاة ملن يرى جواز إمامة املرأة النساء، وصحح ابن احلاجب القول بصحة ترتب صالة النساء واحدة 
عجيل ملذهب، وأيضا فإنه يؤدي إىل أتخري امليت، والسنة التبعد أخرى، ورد أبن ذلك يف معىن التكرار للصالة وهو خالف ا

 وقال ق وقوله: وصحح ترتبهن أي: جيوز ذلك وهو ضعيف.

 

)ص( ، والقرب حبس ال ميشى عليه وال ينبش )ش( أي: قرب غري السقط أي: من مل يستهل صارخا ولو نزل بعد متام أشهره 
بغري الدفن، وال جيوز  وال يتصرف فيه -بقي أو فين  -ع امليت فيه ابن عرفة قرب غري السقط حبس على الدفن مبجرد وض

 أخذ أحجار املقابر العافية لبناء قنطرة أو مسجد. وعليه فال جيوز حرثها ولكن لو حرثت جعل كراؤها يف مؤنة دفن الفقراء.

القرب على  وهو املشي على وقال ابن عبد الغفور حترث املقربة إذا ضاقت عن الدفن بعد عشر سنني مث إن النهي األول
سبيل الكراهة والثاين على التحرمي أي: إال لنقل وإال يف األمور اآلتية. وقوله )ما دام به( جزء حمسوس مشاهد وعجب 

 الذنب ال حيس وال يشاهد قيد يف األخرية، وكراهة املشي عليه إن كان مسنما والطريق دونه وإال جاز.

 

منها  بش القربنقرب مبلكه أو نسي معه مال )ش( استثىن املؤلف مواضع جيوز فيها  )ص( إال أن يشح رب كفن غصبه أو
إذا كفن امليت بكفن غصبه امليت أو غريه وثبت ذلك ببينة أو تصديق أهل امليت له وشح املغصوب منه يف شيئه، فإنه 

غصبه للكفن، وأما  لضمري يف قوله:خيرج إال أن يطول حبيث يعلم منه فساد الكفن وإال فال، ويعطى رب الكفن قيمته. فا
 غصب مثنه أو مطله بثمنه، فال

قوله وهو خمتار ابن حمرز. . . إخل( قال: كما يؤم رب املنزل العبد ملن غشيه فيه. ويف السليمانية: ال يتقدم إال إذا  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
واء إخل( وانظر هل جيراين أيضا يف اخلليفة أو ال. اهـ. )قوله س كان الذين كانوا معه عبيدا. )قوله مث إن كالم ابن رشد. . .

 ابشر أو أراد. . . إخل( وانظر على هذا القول هل تقدميه إذا مل يباشر حيث كان يصلح للمباشرة أو مطلقا؟ اهـ.

ي إجراؤه على قوله: غ)تنبيه( : قول املصنف: األقرب أي: وقت الصالة. )قوله األفضل بزايدة فقه. . إخل( فإن تساووا فينب
وإن تشاح متساوون. . . إخل قاله يف ك. )قوله ويندب تقدم أب وعم. . . إخل( أي: إذا كان جنائز متعددة واألب ويل 
جنازة واالبن ويل اآلخر فيقدم األب على االبن ولو كان األب مفضوال، وكذا يقال يف العم فابنه. وقوله: وهذا. . . إخل 

 أفضل ويل. . . إخل.راجع لقول املصنف: و 

 )قوله وقدم ابن املاجشون( ضعيف

 

. )قوله وصلى النساء دفعة. . . إخل( مث إن قدمت واحدة فيكره هلا أن تصلي بعدهن قال يف ك: ويفهم من تعليل تت يف  
 -ة ويستحب هكبريه بقوله: وإذا فرغن مل جيز ملن فات منهن صالة ألنه قد صلي عليه، أن الرجل املنفرد كاملرأة يف الكرا
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 إعادهتا مجاعة. -إذا وجد الرجال 

 

)قوله ال يتصرف فيه بغري الدفن( قال صاحب املدخل اتفق العلماء على أن املوضع الذي يدفن فيه املسلم وقف عليه ما 
ميعه جل دام شيء منه موجودا فيه حىت يفىن فإن فين فيجوز حينئذ دفن غريه فيه، فإن بقي فيه شيء من عظامه فاحلرمة ابقية

وال جيوز أن حيفر عنه وال يدفن معه غريه وال يكشف عنه اتفاقا. اهـ. فإن علمت ذلك فقول الشارح ال يتصرف فيه بغري 
 الدفن راجع لقوله: أو فين، وأما إذا كان ابقيا فال جيوز التصرف فيه ابلدفن وال بغريه.

نها بر الفانية وال أن تزال عنها؛ ألهنا حق ألهلها وال تنشأ م)قوله لبناء قنطرة( قال بعضهم ال جيوز ألحد أخذ حجارة املقا
قنطرة وال مسجد. )قوله فال جيوز حرثها( املراد حرثها للزراعة. )قوله حترث املقربة( أي: للزرع كما قال عج ال للدفن وإن  

رية. . . ه قيد يف األخكنت قد مسعته من بعض الشيوخ فإنه خطأ. )قوله ما دام به( أي: ظن دوام شيء من عظامه )قول
إخل( أي: اليت هي قوله: وال ينبش، واألحسن أن يكون قيدا يف الشيئني ال يف قوله: حبس ألنه حبس ولو مل يبق فيه إال 
عجب الذنب فال جيوز بناؤه جدارا وال حرثه للزراعة وإمنا جيوز نبشه للدفن حينئذ لعدم منافاته لكونه حبسا ومن ذلك 

بد الغفور ضعيف. )قوله وإال جاز( ولو ابلنعال النجسة كما يف ك وشب وزاد ابن انجي وجيوز عندان يعلم أن ما قاله ع
اجللوس على القرب وما ورد من النهي عن اجللوس عليه فمحمول على اجللوس لقضاء احلاجة كذا فسره مالك وكان يتوسدها 

 رري املشي أم ال؟ وانظر مشي الدواب على القبو علي وجيلس عليها. قاله احلطاب، وانظر هل يقيد اجللوس عليها بغ
 

 . )قوله غصبه( انئب الفاعل ضمري عائد على الكفن والتقدير: غصب الكفن منه وهو من ابب احلذف واإليصال.

 (1))قوله فالضمري يف قوله غصبه( أي: املسترت والتقدير:." 
 ينتهك حرمته. "دافنه بنقله لتفريغ ملكه )واألوىل( له )تركه( أي امليت لئال

 

ألن موضع مسجده عليه الصالة والسالم كان قبورا للمشركني فأمر بنبشها وجعلها »حريب ملصلحة(  نبش قرب)ويباح 
هذا قرب أيب رغال وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب إن رأيتم نبشتم عنه »)أو ملال فيه( أي قرب احلريب حلديث « مسجدا

 « .الغصن أصبتموه معه فابتدره الناس فأخرجوا

 

)مسلم مع بقاء رمته إال لضرورة( كأن دفن يف ملك غريه بال إذنه )أبن كفن بغصب( نبش وأخذ مع  نبش قربو )ال( يباح 
بقائه لريد إىل مالكه إن تعذر غرمه من تركته، وإال مل ينبش هلتك حرمته مع إمكان دفع الضرر بدوهنا )أو( كان امليت )بلع 

كالذهب وحنوه )وطلبه ربه وتعذر غرمه( من تركته أو غريها للحيلولة: نبش وشق جوفه، ودفع   مال غريه بال إذنه ويبقى(
املال لربه ختليصا للميت من إمثه، فإن كان بلعه إبذن مالكه أو ال يبقى أو مل يطلبه ربه أو مل يتعذر غرمه مل ينبش )أو وقع 

ة رفا( وإن قلت )نبش وأخذ( ملا روي " أن املغرية بن شعبولو( كان وقوعه )بفعل ربه يف القرب ما( أي شيء )له قيمة ع
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وضع خامته يف قرب النيب صلى هللا عليه وسلم مث قال: خامتي، فدخل وأخذه، وكان يقول: أان أقربكم عهدا برسول هللا صلى 
 هللا عليه وسلم " قال أمحد: إذا نسي احلفار مسحاته يف القرب جاز أن ينبش.

ي امليت )مال نفسه ومل يبل( امليت ألنه استهالك ملاله يف حياته أشبه إتالفه، فإن بلي امليت وبقو )ال( ينبش )إن بلع( 
املال أخذه الورثة )إال مع دين( على ابلع مال نفسه فينبش ويشق جوفه ويوىف مبادرة إىل تربئة ذمته )وجيب نبش من دفن 

يه، مث )أو( دفن بال )صالة( عليه، فيخرج ويصلى عل بال غسل أمكن( تداركا للواجب فيخرج ويغسل ما مل خيش تفسخه
يرد إىل مضجعه نصا ما مل خيش تفسخه ألن مشاهدته يف الصالة عليه مقصودة ولذلك لو صلي عليه قبل الدفن من وراء 
 حائل مل تصح )أو( دفن بال )كفن( فيخرج ويكفن نصا استدراكا للواجب كما لو دفن بال غسل وتعاد الصالة عليه وجواب

 لعدم سقوط الفرض ابلصالة عليه رواه سعيد عن معاذ بن جبل، وإن كان كفن حبرير فوجهان.

 (1)ويف اإلنصاف: األوىل عدم نبشه )أو( دفن )إىل غري القبلة( فينبش ويوجه إىل القبلة تداركا للواجب )وجيوز( نبش." 
ه عليه قطع د صاحبه وإن مل تكن يد صاحب"حفظها ومن سرق مجال مبا عليه وصاحبه عليه انئم مل يقطع ألنه يف ي

)و( حرز )بيوت يف صحراء و( حرز بيوت )يف بساتني مبالحظ( يراها إن كانت مفتوحة )فإن كانت مغلقة فبنائم( فيها 
وإن مل يكن فيها أحد وال مالحظ مث يراها فليست حرزا مغلقة كانت أو مفتوحة )وكذا( أي كالبيوت يف صحراء وبساتني 

كاة وحنومها( كبيت شعر فإن كان مث مالحظ وكانت مغلقة وفيها انئم فمحرزة وإال فال قطع على سارقها وال )خيمة وخر 
على سارق منها، ألهنا غري حمرزة عادة )وحرز ثياب يف محام و( حرز )أعدال( بسوق )و( حرز )غزل بسوق أو( يف )خان 

ى متاع( وتوسده ملا تقدم يف قطع سارق رداء صفوان من وما كان مشرتكا يف دخول( كرابط )حبافظ( يراها )كقعوده عل
 املسجد وهو متوسده

 

)وإن فرط حافظ( يف محام أو سوق أو مكان مشرتك الدخول كاملصبغة والتكية واخلانكاه )فنام أو اشتغل فال قطع( على 
س معدا ، وأما من ليالسارق ألنه مل يسرق من حرز )وضمن املسروق حافظ( معد للحفظ )وإن مل يستحفظه( لتفريطه

 للحفظ كجالس مبسجد وضع عنده متاع فال ضمان عليه ما مل يستحفظه ويقبل صرحيا ويفرط

 

شة: وأخذ منه كفنا أو بعضه يساوي نصااب قطع لعموم اآلية وقول عائ نبش قربا)وحرز كفن مشروع يقرب على ميت( فمن 
 سارق أمواتنا كسارق أحيائنا،.

طع نباشا، فإن كان الكفن غري مشروع كأن كفن الرجل يف أكثر من ثالث لفائف أو امرأة أكثر وروي عن ابن الزبري أنه ق
من مخس فسرق الزائد عن املشروع أو ترك امليت يف اتبوت فأخذ التابوت أو ترك معه طيب جمموع أو حنو ذهب أو فضة 

عه يف القرب  رج الكفن من القرب بل من اللحد ووضفأخذ فال قطع ألنه سفه وإضاعة مال فال يكون حمرزا ابلقرب وكذا إن مل خي
كنقل املتاع يف البيت من جانب إىل جانب وكذا إن أكل امليت وحنوه وبقي الكفن فال قطع على سارقه كما لو زال انئم 
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بنحو مسجد عن ردائه مث سرق )وهو( أي: الكفن )ملك له( أي: امليت استصحااب للحياة وال يزول ملكه إال عما ال 
جة به إليه )واخلصم فيه الورثة( لقيامهم مقامه كويل غري مكلف )فإن عدموا( أي: الورثة )ف( اخلصم فيه )انئب اإلمام( حا

 (1)ألنه ويل من ال ويل له كالقود وإن كفنه أجنيب متربعا فكذلك وهو اخلصم فيه لبقاء ملكه عليه النتفاء صحة متليك." 
 "امليت بل هو إابحة.

 

به مبوضعه( مفتوحا أو مغلقا ألنه العادة )و( حرز )حلقته( أي الباب )برتكيبها فيه( ألهنا تصري بذلك  )وحرز ابب تركي
كبعضه فمن أخذ اباب منصواب أو منه ما يبلغ نصااب قطع )وأتزير( أي ما جيعل يف أسفل احلائط من لباد أو زفوف وحنوها 

ك شيئا قطع إن كان يف موضعه وإال فال وكذا ال قطع )وجدار وسقف كباب( أي: فحرزه وضعه مبحله فمن أخذ من ذل
إن فك التأزير وهدم اجلدار أو فك خشبا من السقف ومل أيخذه )ونوم( مبتدأ )على رداء( مبسجد أو غريه )أو( على )جمر 

لقصة و  فرسه مل يزل عنه( أي: الرداء أو جمر الفرس )ونعل برجل( ومثله خف وحنوه )حرز( خرب ؛ ألنه هكذا حيرز عادة،
 رداء صفوان فإن زال عن الرداء أو جمر الفرس أو كان النعل بغري رجله فال قطع إن مل يكن بنحو دار

 

 أو أخذ الكفن( املشروع وبلغ نصااب قطع، ال من وجد قربا منبوشا فأخذ منه كفنا نبش قربا)فمن 

 

 مسجد( أو رابط )أو سقفه أو أتزيره( قطع)أو سرق راتج الكعبة( بكسر الراء أي: ابذها العظيم قطع )أو( سرق )ابب 
)أو سحب رداءه( أي النائم من حتته )أو( سحب )جمر فرسه من حتته أو( سحب )نعال من رجل( البسه )وبلغ( ما أخذ 
من تلك األشياء )نصااب قطع( سارقه لسرقته نصااب حرز مثله ال شبهة له فيه، واملطالبة مبا يتعلق ابملسجد لإلمام أو من 

 مقامه يقوم

 

و )ال( يقطع بسرقة )ستارة الكعبة اخلارجة( نصا )ولو( كانت )خميطة عليها( كغري املخيطة ألهنا غري حمرزة )وال ب( سرقة 
)قناديل املسجد وحصره وحنومها( مما هو لنفع املصلني كقفص يضعون نعاهلم فيه وخابية يشربون منها )إن كان( السارق 

 من بيت املال فإن كان ذميا قطع )مسلما( ألن له فيه حقا كسرقته

 

)ومن سرق مترا أو طلعا أو مجارا أو ماشية( يف املرعى )من غري حرز كمن شجرة ولو( كانت الشجرة )ببستان حموط( عليه 
مذي فإن كانت رواه أمحد وأبو داود والرت « ال قطع يف مثر وال كثر»و )فيه حافظ فال قطع( حلديث رافع بن خديج مرفوعا 

 بدار حمرزة قطعالشجرة 

 

)وضعفت( على سارقه )قيمته( أي: املسروق من مثر أو طلع أو مجار أو ماشية من غري حرز فيضمن عوض ما سرقه مرتني 
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علق فقال سئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن الثمر امل»حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن عمر " قال 
ري متخذ خبنة فال شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غ

 (1)«." سرق منه شيئا بعد أن أيويه اجلرين فبلغ مثن اجملن فعليه القطع
 (2)يف الدنيا."  ينبش القبورذكر البيان أبن هذا الرجل كان "§

ى امليت رب أيب داود والبيهقي وابن حبان إذا صليتم عل"مبا يقع عليه اسم الدعاء حنو اللهم ارمحه اللهم اغفر له خل
فأخلصوا له الدعاء فال يكفي الدعاء للمؤمنني واملؤمنات وال جيب عقب الرابعة ذكر ويندب إكثار الدعاء للميت بعد 

ه منا فأحيه على اإلسالم تالثالثة فيقول اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائبنا وصغريان وكبريان وذكران وأنثاان اللهم من أحيي
ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها وحمبوبه وأحباؤه فيها إىل ظلمة 
القرب وما هو ال قيه كان يشهد أن ال إله اال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه 

نت خري منزول به وأصبح فقريا إىل رمحتك وانت غين عن عذابه وقد جئناك راغبني إليك شفعاء له اللهم إن  نزل بك وأ
كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برمحتك رضاك وقه فتنة القرب وعذابه وافسح له يف قربه وجاف 

ملرأة هذه ه آمنا إىل جنتك برمحتك اي أرحم الرامحني ويقول يف ااألرض عن جنبيه ولقه برمحتك األمن من عذابك حىت تبعث
أمتك وبنت عبديك ويؤنث الضمائر ولو ذكرها على إرادة الشخص جاز ويثنيها إن كان مثىن وجيمعها إن كان مجعا إال 

للهم اجعله فرطا ايف قوله وأنت خري منزول به فيذكره ويوحده مطلقا لرجوعه للباري عز وجل ويقول يف الطفل بعد األول 
ألبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصرب على قلوذهما وال تفتنهما بعده وال حترمهما أجره 
)وبعده التكبري( أي بعده التكبرية الرابعة )والسالم( كغريها من الصلوات يف كيفيته وتعدده ونية اخلروج معه وغري ذلك 

 عد الرابعة اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده ويصلي ويسلم على النيب صلى هللا عليه وسلم ويدعو للمؤمننيويقول نداب ب
واملؤمنات )وقادر يلزمه القيام( كغريها من الفرائض ويشرتط شروط الصلوات ويسقط فرضها بواحد وال يسقط ابلنساء 

ب وضعه فيه أوجبوا( ويكون بقرب وأقله حفرة متنع الرائحة والسبع وجيوهناك ذكر مميز )ودفنه( جيوز رفعه ونصبه )لقبلة قد 
ري للقبلة بوجهه كما فعل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فلو دفن مستديرا أو مستلقيا على قفاه نبش ووجه للقبلة ما مل يتغ

ندب أن يوسع القرب ستقبال كره ويفإن تغري مل ينبش وجواب أما إضجاعه على جنبه األمين فمندوب فلو وضع على األيسر م
ويعمق قامة وبسطة أبن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعتني وهي أربعة أذرع ونصف بذراع اآلدمي )وسن يف حلد 
أبرض تصلب( أي يسن دفنه يف حلد أبرض صلبة أبن حيفر يف أسفل حائط القرب الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع 

 ة فالشق أفضل أبن حيفر يف وسط القرب كالنهر ويبىن اجلانبان ابللنب أو غريه ويوضع امليتامليت فإن كانت األرض رخو 
بل بالء املدفون ويعرف ق نبش القرببينهما ويسقف عليه ابللنب أو غريه ويرفع السقف قليال حبيث ال ميس امليت وحيرم 

احبها  يتغري أو دفن يف أرض مغصوبة وشح صبقول أهل اخلربة أو دفن لغري قبلة كما مر أو بال غسل أو تيمم حيث مل
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ويندب له تركه أو كفن مبغصوب أو مسروق أو وقع يف القرب خامت أو حنوه أو بلع مال غريه وطولب به فإنه يشق جوفه ويرد 
ق لما مل يضمن الورثة بدله فال ينبش فإن بلع مال نفسه فال أو حلق األرض سيل أو نداوة أو قال إن ولدت ذكرا فأنت طا

طلقة أو أنثى فطلقتني فولدت ميتا ودفن ومل يعرف أو ماتت ودفنت ويف جوفها جنني ترجى حياته فإنه يشق جوفها وخيرج 
فإن مل ترج ومل تكن دفنت تركت حىت ميوت أو دفن الكافر يف أرض حرم مكة ال إن دفن بال كفن أو كفن يف حرير وحيرم 

 (1)كة أو املدينة أو بيت املقدس وحيث منع مل تنفذ وصيته ويندب." نقل امليت إىل بلد آخر إال أن يكون بقرب م
"ينقض الوضوء سواء كان قليال أم كثريا، ألن ذلك مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم، واألصل بقاء الطهارة، 

قتضى دليل شرعي، مب فإن هذه الطهارة ثبتت مبقتضى دليل شرعي، وما ثبت مبقتضى دليل شرعي فإنه ال ميكن أن يرتفع إال
وليس هنالك دليل على أن اخلارج من غري السبيلني من البدن ينقض الوضوء، وعلى هذا فال ينتقض الوضوء ابلرعاف أو 
القيء سواء كان قليال أو كثريا، ولكن إذا كان يزعجك يف صالتك ومل تتمكن من إمتامها خبشوع فال حرج عليك أن خترج 

خشيت أن تلوث املسجد إذا كنت تصلي يف املسجد فإنه جيب عليك اإلنصراف لئال تلوث  من الصالة حينئذ، وكذلك لو
 املسجد ذهذا الدم الذي خيرج منك،، أما ما يقع على الثياب من هذا الدم وهو يسري فإنه ال ينجس الثوب.

*** 

 

 : حكم الصالة يف مسجد فيه قرب؟217س

 اجلواب: الصالة يف مسجد فيه قرب على نوعني:

ول: أن يكون القرب سابقا على املسجد، حبيث يبىن املسجد على القرب، فالواجب هجر هذا املسجد وعدم الصالة، األ
 وعلى من بناه أن يهدمه، فإن مل يفعل وجب على ويل أمر املسلمني أن يهدمه.

، وإخراج نبش القربب الواجوالنوع الثاين: أن يكون املسجد سابقا على القرب، حبيث يدفن امليت فيه بعد بناء املسجد، ف
 امليت منه، ودفنه مع الناس.

 (2)وأما املسجد فتجوز الصالة فيه بشرط أن ال يكون القرب أمام." 
"القولني ولذلك أرسلت هذه الرسالة ألستفهم منك عن احلقيقة والدليل؛ ألين أسكن يف الريف يف السنغال وليس 

لي بعة قبور ثالثة قبور يف خارج املسجد ولكنها ملصقة ببناء املسجد القبيف بلدان إال مسجد واحد، وهذا املسجد فيه أر 
متاما، أما األخري فهو يف داخل املسجد متاما. إذا عليك أن تعلمين احلقيقة والدليل، وأان ال أعرف شيئا من هذا األمر 

 رمحة هللا وبركاتهن{ . والسالم عليكم و ولذلك سألتك ؛ لقوله تعاىل يف كتابه العزيز }فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمو 

 وأجابت مبا يلي

ج أوال ال جيوز بناء املساجد على القبور، وال جتوز الصالة يف مسجد بين على قرب أو قبور ؛ ملا ثبت عن عائشة رضي هللا 
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ا كشفها، فقال وهو  عنها أهنا قالت ملا نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذا اغتم ذه
كذلك لعنة هللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد حيذر ما صنعوا، ولوال ذلك أبرز قربه، غري أنه خشي أن 
يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم وعن جندب بن عبد هللا رضي هللا عنه قال مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن 

" إين أبرأ إىل هللا أن يكون يل منكم خليل، فإن هللا قد اختذين خليال، كما اختذ إبراهيم خليال، ولو   ميوت خبمس وهو يقول
كنت متخذا من أميت خليال الختذت أاب بكر خليال، أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم 

 رواه مسلم. مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإين أهناكم عن ذلك "

فقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن بناء املساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك فدل على أنه من الكبائر، وأيضا 
بناء املساجد على القبور والصالة فيها غلو يف الدين، وذريعة إىل الشرك والعياذ ابهلل ؛ ولذلك قالت عائشة رضي هللا عنها 

 ذلك أبرز قربه، غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا( .)حيذر ما صنعوا، ولوال 

اثنيا إذا بين املسجد على قرب أو قبور وجب هدمه؛ ألنه أسس على خالف ما شرع هللا، واإلبقاء عليه مع الصالة فيه 
هلل، اب إصرار على اإلمث يف بنائه وزايدة غلو يف الدين، ويف تعظيم من بين عليه املسجد وذلك مما يفضي إىل الشرك والعياذ

وقد قال تعاىل ]ال تغلوا يف دينكم[ . وقد قال صلى هللا عليه وسلم " إايكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان قبلكم 
فن يف خارجه يف من دفن فيه ويد ينبش قربالغلو " أما إذا بين املسجد على غري قرب مث دفن فيه ميت فال يهدم، ولكن 

 (1)جد منكر فيزال إبخراجه منه.." مقربة املسلمني؛ ألن دفنه ابملس
 "حكم الصالة يف املساجد اليت فيها قبور

 س هل تصح الصالة يف املساجد اليت يوجد فيها قبور؟

فات كل قرب يف وينقل رفاهتا إىل املقابر العامة، جيعل ر  تنبش القبورج املساجد اليت فيها قبور ال يصلى فيها، وجيب أن 
حفرة خاصة كسائر القبور، وال جيوز أن يبقى فيها قبور، ال قرب ويل وال غريه؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى وحذر 

والنصارى اختذوا قبور  دوذم اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال " لعن هللا اليهو 
 أنبيائهم مساجد " قالت عائشة رضي هللا عنها )حيذر ما صنعوا( . متفق عليه.

وقال عليه الصالة والسالم ملا أخربته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فيها صور وأهنا كذا وكذا، فقال "إن أولئك إذا كان فيهم 
ليه تلك الصور، أولئك شرار اخللق عند هللا يوم القيامة " وقال ع الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه

الصالة والسالم " أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد 
 .-عليه الصالة والسالم  -فإين أهناكم عن ذلك " فنهى عن اختاذ القبور مساجد 

صلى عند قرب فقد اختذه مسجدا، ومن بىن عليه ليصلي فيه فقد اختذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور ومعلوم أن من 
عن املساجد، وأال جيعل فيها قبور؛ امتثاال ألمر الرسول صلى هللا عليه وسلم، وحذرا من اللعنة اليت صدرت من ربنا عز 

اثة به، يه قبور قد يزين له الشيطان دعوة امليت، أو االستغوجل ملن بىن املساجد على القبور؛ ألنه إذا صلى يف مسجد ف
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أو الصالة له، أو السجود له، فيقع يف الشرك األكرب، وألن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن خنالفهم، وأن نبتعد 
 عن طريقهم، وعن عملهم السيء وهللا ويل التوفيق.

 الشيخ ابن ابز

* * * 

 

 هللا ال يغفر[ وقوله ]وإين لغفار[كيف اجلمع بني قوله ]إن 

س كيف جنمع بني هاتني اآليتني }إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء{ وقوله تعاىل }وإين لغفار 
 (1)ملن اتب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى{ وهل بينهما تعارض؟." 

بيعها  النقاض إىل تعمري املساجد احملتاجة إليها أو "من قاض أو أمري أو شيخ قبيلة وحنوهم العناية بذلك ونقل هذه
وصرفها يف مصاحل املسلمني وليس ألحد من أهل البلد أن أيخذ شيئا منها إال إبذن ويل األمر وإذا كان يف املسجد قرب 

ز شرعا وضع و وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام ـ إن وجدت ـ إىل مقربة البلد فيحفر هلا وتدفن يف املقربة ألنه ال جي
قبور يف املساجد وال بناء املساجد عليها ألن ذلك من وسائل الشرك والفتنة ابلقبور كما قد وقع ذلك يف أكثر بالد 

 نبش القبورباملسلمني من أزمان طويلة أبسباب الغلو يف أصحاب القبور وقد ثبت أن النيب، صلى هللا عليه وسلم ن أمر 
يهود صالة والسالم وثبت يف الصحيحني عنه، صلى هللا عليه وسلم، أنه قال ))لعن هللا الاليت كانت يف حمل مسجده عليه ال

والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد(( ويف صحيح مسلم عن أيب مرثد الغنوي عن جندب بن عبد هللا البجلي عن النيب، 
خذوا ر أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتصلى هللا عليه وسلم، أنه قال ))أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبو 

القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك(( ويف الصحيحني عن أم سلمة وأم حبيبة ـ رضي هللا عنهما ـ أهنما ذكرات للنيب، صلى 
ه مسجدا رب هللا عليه وسلم، كنيسة رأهتا يف احلبشة وما فيها من الصور فقال ))أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على ق

وصورا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند هللا(( وي صحيح مسلم عن جابر بن عبد هللا األنصاري ـ رضي هللا عنهما 
ـ قال هنى رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، أن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبىن عليه زاد الرتمذي ـ رمحه هللا ـ يف روايته 

عليه فهذه األحاديث وما جاء يف معناها كلها تدل على حترمي البناء على القبور واختاذ املساجد  إبسناد صحيح وأن يكتب
 عليها

والصالة عليها وجتصيصها وحنو ذلك مما هو من أسباب الشرك أبرابذها ويلحق بذلك وضع الستور عليها والكتابة عليها 
ر من لو فيها والشرك أبهلها فالواجب على مجيع املسلمني احلذوإراقة األطياب عليها وتبخريها ألن هذا كله من وسائل الغ

ذلك والتحذير منه وال سيما والة األمر فإن الواجب عليهم أكرب ومسؤوليتهم أعظم ألهنم أقدر من غريهم على إزالة هذه 
يف أغلب البالد  تاملنكرات وغريها وبسبب تساهلهم وسكوت الكثريين من املنسوبني إىل العلم كثرت هذه الشرور وانتشر 

اإلسالمية ووقع بسبها الشرك والوقوع فيما وقع فيه أهل اجلاهلية الذين عبدوا الالت والعزى ومناة وغريها وقالوا كما ذكر 
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هللا عنهم يف كتابه العظيم )هؤالء شفعاؤان عند هللا( )وما نعبدهم إال ليقربوان إىل هللا زلفى( وذكر أهل العلم أن القرب إذا 
مسجد وجب نبشه وإبعاده عن املسجد وإن كان املسجد هو الذي حدث أخريا بعد وجود القرب وجب هدم  وضع يف

املسجد وإزالته ألنه هو الذي حصل ببنائه املنكر ألن الرسول، صلى هللا عليه وسلم، حذر أمته من بناء املساجد على 
مستها ال لعلي ـ رضي هللا عنه ))ال تدع صورة إال طالقبور ولعن اليهود والنصارى على ذلك وهنى أمته عن مشاذهتهم وق

 (1)وال قربا مشرفا إال سويته(( وهللا املسئول أن يصلح." 
"@ حرز املال منه ال قطع وال يضم البعض إىل البعض مثل إن دخل دارا فأخرج من اخلرافة شيئا من الفضة ومن 

طع كل يبلغه ال قطع قال هذا إذا كان ابب الدار مفتوحا فال قاالصطبل دابة ومن التبني منا وكل واحد ال يبلغ نصااب وال
وإن مل يبلغ واحد نصااب وإن كان ابب الدار مغلقا فيكن بناؤه على إن من أخرج نصااب من بيت داره وابب البيت والدار 

ن كل حرز ألنه أخرج ممغلقان ومل خيرج من الدار هل يقطع وجهان إن قلنا مل يقطع إال إبخراجه عن احلرز ها هنا ال قطع 
أقل من نصاب وكذلك لو أخرج من الدار وإن قلنا ال يقطع ألنه مل خيرج عن كمال احلرز فها هنا ال يقطع ويف احلال وإذا 

 أخرجها من الدار حينئذ يقطع

ي لمسألة إذا افرتس السبع امليت وبقي الكفن فسرقه سارق قال ال يقطع ألنه حمرز ابمليت وقد ذهب فإن ب - 1101
حىت يسرتجع الكفن  فينظر هل بقي ينبش القربامليت وبقي الكفن وسرق وجب أن يقطع ألن حرمته ابقية حىت ال جيوز أن 

ولو وضع امليت على وجه األرض فجمعت احلجارة حوهلا مبا يكفي الدفن خصوصا حيث ال ميكن ولو كان يف البحر 
 ما لو وضع على شقني القرب فإن عينه املاء فغاص رجل فأخذهفطرح يف ماء وأخذ رجل كفنه قال ال يقطع ألنه ظاهر ك

 قال ال جيب القطع أيضا ألن إلقاءه يف املاء ال يعد إحرازا كما لو تركه على وجه األرض وفتته الريح ابلرتاب

مسألة إذا وجب قطع السرقة وقصاص يقدم القصاص فإن عفي عن القصاص تقطع يده بسرقة ولو قال جاء  - 1102
 فقطع يده القود عليه ال دية وحق من القصاص بقطع يده يف حال اجلاين السارق ألن يده حبكم السرقة هدر يف أجنيب

حق الكافة مما لو مل يكن عليه إال القصاص فقطع يده أجنيب جيب عليه القصاص ألن يد املقطوع يد هدر يف حق الكافة 
 (2)إمنا يثبت لرب." 

لم سله وتكفينه والصالة عليه ودفنه وهو داخل يف قوهلم جيب غسل امليت املس"أبن حكمه حكم الكبري يف وجوب غ
وتكفينه والصالة عليه ودفنه واستثنوا منه ما استثنوه واالستثناء معيار العموم وال يشمل هذا قول ابن الوردي كغريه يف 

من  اللغة السقط الولد الذي يسقطالسقط فصاعدا ألن هذا ال يسمى سقطا ألنه النازل قبل متام أشهره فقد قال أئمة 
 بطن أمه قبل متامه.

 

ميت مبقربة مسبلة قبل أن يبلى ودفن فيه آخر وأعاد الرتاب عليهما كما كان هل جيب عليه نبشه  نبش قرب)سئل( عمن 
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 وإخراج الثاين ألن األول استحقه أم جيوز أم حيرم ألن هتك احلرمة قد زال ابلطم؟ ؟

 قبل بالء ميته. القرب نبشالنبش اثنيا ملا فيه من هتك حرمة امليتني وهذا داخل يف قوهلم حيرم  )فأجاب( أبنه حيرم عليه

 

)سئل( عن قول اجلالل احمللي يقدم يف غسل الذكور العصبة مث ذوو الوالء مث ذوو األرحام ويف غسل اإلانث العصبة مث 
 ر وأخروه يف اإلانث؟ذوات األرحام مث الوالء فألي شيء جعلوا الوالء وسطا يف الذكو 

 (1))فأجاب( أبنه إمنا يقدم يف غسل الرجال ذوو الوالء على ذوي األرحام ألنه من حق امليت كالتكفني والدفن والصالة." 
 ( :6425"السؤال الثاين من الفتوى رقم )

ه مل أصل  أصل في: هل جتوز الصالة يف مسجد دفن فيه ميت أو أموات لضرورة عدم وجود غريه مع العلم أين إذا مل2س
 اجلماعة وال اجلمعة؟

أو قبور من دفن فيه ونقلها إىل املقربة العامة أو حنوها ودفنهم فيها، وال جتوز الصالة به والقرب أو  نبش قرب: جيب 2ج
 (2)القبور." 

ضي هللا ر  "املساجد على القبور والصالة فيها غلو يف الدين وذريعة إىل الشرك والعياذ ابهلل؛ ولذلك قالت عائشة
 ( « .1حيذر ما صنعوا، ولوال ذلك أبرز قربه، غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا )»عنها: 

اثنيا: إذا بين املسجد على قرب أو قبور وجب هدمه؛ ألنه أسس على خالف ما شرع هللا، واإلبقاء عليه مع الصالة فيه 
والعياذ ابهلل،  عليه املسجد وذلك مما يفضي إىل الشركإصرار على اإلمث يف بنائه وزايدة غلو يف الدين ويف تعظيم من بين 

إايكم والغلو يف الدين فإمنا أهلك من كان »( وقد قال صلى هللا عليه وسلم: 2وقد قال تعاىل: }ال تغلوا يف دينكم{ )
من دفن فيه  ينبش قرب، أما إذا بين املسجد على غري قرب مث دفن فيه ميت فال يهدم، ولكن ( « 3قبلكم الغلو يف الدين )

 ويدفن خارجه يف مقربة املسلمني؛ ألن دفنه ابملسجد منكر فيزال إبخراجه منه.

اثلثا: املسجد النبوي أسسه النيب صلى هللا عليه وسلم على تقوى من هللا تعاىل ورضوان منه سبحانه، ومل يقرب فيه النيب 
 صلى هللا عليه وسلم بعد موته، بل

__________ 

( 703( ، سنن النسائي املساجد )531( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )436الصالة ) ( صحيح البخاري1)
 ( .1403( ، سنن الدارمي الصالة )6/80، مسند أمحد بن حنبل )

 171( سورة النساء اآلية 2)
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 1ملستدرك[ )( ، واحلاكم يف ]ا3029( ، وابن ماجه برقم )268/  5( ، والنسائي )347، 215/  1( اإلمام أمحد )3)
 (1)( .." 2868، 2867( ، وابن خزمية يف ]الصحيح[ )466/ 

"األمر إبقامة حاجز أو حائط فاصل داخل اجلانب الغريب هلذا املسجد حيث مت نقل عظام رفات املوتى كما هو 
نفي فهل من املمكن وإذا كانت اإلجابة على السؤال األخري ابل -3احلال يف املسجد النبوي ابملدينة املنورة ابلسعودية؟ 

معاجلة هذا األمر إبقامة طابق اثن ألداء الصلوات املفروضة مع ترك الطابق األرضي مفتوحا لألغراض األخرى غري الصلوات؟ 
هل ابإلمكان االستمرار يف أداء الصلوات اليومية املفروضة داخل هذا املسجد بينما يستمر البحث للحصول على  -4

 سجد جديد؟موقع آخر مناسب إلقامة م

ة ونقل رفاهتا اليت وضعت يف جهته الغربي نبش القبورج: إذا كان املسجد احلايل مل يعمر على أرض فيها قبور فالواجب 
إىل أرض املقابر، وإن كانت من املسلمني فتنتقل إىل قبور املسلمني، وإن كانت قبور كفار نقلت إىل مقابر الكفار على أن 

فرة واحدة يسوى ظاهرها كبقية القبور حىت ال ميتهن، فإن تعذر نقل الرفات من غريب يوضع رفات كل ميت مسلم يف ح
املسجد فال مانع من فصلها جبدار يفصلها عن بقية املسجد، أما إن كانت أصل أرض املسجد فيها قبور، فالواجب التماس 

لى قبور، ما املسجد النبوي فلم ينب عأرض أخرى سليمة يقع عليها املسجد وتبقى أرض املسجد األوىل مقربة كأصلها، وأ
 (2)بل كانت القبور الثالثة خارج املسجد." 

 "نقل امليت من بلد إىل بلد

 (4332الفتوى رقم )
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

ارجية، املقيد الرئيس العام من وزارة اخلفقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء على االستفتاء املقدم لسماحة 
 هـ، اآليت نصه:1401 \ 12 \ 27يف  2144إبدارة البحوث برقم 

عاجلة جدا، سعادة وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية فقط الرايض، ومع التحية ملقام رائسة جملس  1 \ 1613 \ 31
ون اإلدارية لإلحاطة فقط، ومع التحية إلمارة منطقة مكة الوزراء برجاء اإلحاطة بذلك، ومع التحية لوزارة الداخلية للشئ

املكرمة، ومع التحية للرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، برجاء إفادتنا مبا ترونه حيال ذلك 
ى نقل جثة املتوىف ملوافقة علفقط، الرايض. كتبت إلينا السفارة األندونيسية جبدة، أبن حكومتها ترجو من حكومة اململكة ا

احلاج بونج تومو السيد سومتومو من قربه بعرفة إىل أندونيسيا بعد أن تويف هناك ودفن ذها يف اليوم التاسع من ذي احلجة 
هـ وذلك نظرا ألنه من الزعماء الوطنيني يف أندونيسيا، وترغب عائلته إبحلاح يف دفنه بوطنه قف، وحيث أن هذا 1401
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أنه يعد خمالفة  بعد وفاته ابإلضافة إىل نبش قربهرض مع تعاليم الشرع احلنيف ومع كرامة امليت إذ ال جيوز الطلب يتعا
 (1)صرحية للتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة." 

"وكان آخر من دفنت منهم مل ميض على دفنه أكثر من مخس سنوات، وهم أطفال من أبوين مسلمني، فهل حيق 
من الناس بعثه من مكانه يف هذه األايم أو الشهور أو السنوات، وقبل وعد هللا املوعود به يف كتابه؟ مع العلم  يل أو لغريي

 أن أبوي هؤالء األطفال ال يزالون على قيد احلياة بعضهم وبعضهم قد تويف.

ق إليه فهو حبس منزال وسب امليت وإخراجه منه، ألن امليت إذا وضع يف قربه فقد تبوأ نبش قرب: األصل أنه ال جيوز 4ج
عليه ليس ألحد التعرض له، وال التصرف فيه، وألن النبش قد يؤدي إىل كسر عظم امليت وامتهانه، وقد سبق النهي عن 

امليت وإخراجه منه إذا دعت الضرورة إىل ذلك، أو مصلحة إسالمية  نبش قربذلك يف جواب السؤال األول، وإمنا جيوز 
 م.راجحة يقررها أهل العل

 وابهلل التوفيق وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 عضو ... عضو ... انئب رئيس اللجنة ... الرئيس

 (2)عبد هللا بن قعود ... عبد هللا بن غداين ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز." 
ونقله إىل املقربة العامة، أما إذا كان القرب هو السابق مث بين عليه املسجد اجلامع وجب هدم  القربنبش "وجب 

 املسجد؛ ألن هذه البقعة اختص ذها صاحب القرب.

 وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 .. انئب الرئيس ... الرئيسعضو ... عضو ... عضو .

 (3)بكر أبو زيد ... صاحل الفوزان ... عبد هللا بن غداين ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز." 
 (21100"الفتوى رقم )

يد: )نيسجنت س: إننا من دولة بنجالديش عاصمتنا: )دكا( ، وحمافظتنا: )نوغا( ، وشبه حمافظتنا: )سفاهر( ، مكتب الرب 
فور( ، قريتنا: )غوال غرام( ، يوجد لدينا مسجد صغري ال يسع املصلني ألجل ازدايدهم، فأردان توسعته مبشيئة هللا، ولكن 
املشكلة هي أن مشال املسجد قبور خلمسة أشخاص من املسلمني مسلسلة، وإذا وسعناه دخلت القبور فيه، وقد مر على 

وسبعون سنة، فهل جيوز لنا أن نوسع املسجد على هذه القبور املذكورة، أم ماذا نفعل؟ فنريد هذه القبور املذكورة: اثنتان 
 إيضاح ذلك، واإلفادة ابألدلة من الكتاب والسنة الصحيحة. شاكرين ومقدرين.
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املكان، يف  ؛ ألهنا سابقةنبش القبورج: الواجب عليكم أن تلتمسوا مكاان للمسجد خاليا من القبور؛ ألنه ال جيوز لكم 
وهلا حق البقاء فيه، وال جيوز أن تصلوا عند القبور؛ لنهي النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك، ألن هذا وسيلة إىل الشرك، 

 والواجب تسوير القبور ومحايتها من االمتهان.

 وابهلل التوفيق، وصلى هللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.

 فتاءاللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل

 عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

 (1)بكر أبو زيد ... صاحل الفوزان ... عبد هللا بن غداين ... عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ." 
"السؤال: ما رأي مساحتكم مبثل هذه القبور، حيث إهنا ليست ذها حلد، كما نفيد مساحتكم عند السؤال عن املقربة 

يف تتسع لعدد األموات خالل هذه السنني الطويلة، خاصة وأن القبور كبرية احلجم، فأفادان وعن قدمها وأهنا صغرية، ك
ثالثة من العاملني ابملقربة وكان أحدهم له ما يقارب العشرين سنة، وهو يعمل ذها قائال: إنه بعد مضي سنة ونصف إىل 

دفن فيه شخص ن ويسوى القرب من جديد ويسنتني من دفن امليت يتم مجع عظامه وحيفر له حفر يف نفس القرب مث تدف
 آخر وهكذا، خاصة وأن هذه الطريقة مرحية للعمال من عملية احلفر مرة أخرى وبنائها ابلطوب

ج: الواجب أن يدفن كل ميت يف قرب على حدة، يلحد له يف قبلته ويسد اللحد بلنب وحنوه، وال يدفن اجلماعة يف قرب إال 
دفن كل واحد على حدة؛ لكثرة األموات بسبب وابء أو قتل وحنو ذلك، فال أبس واحلالة إذا كان هناك مشقة كبرية يف 

يف قتلى  – عليه وسلم صلى هللا -هذه أن يدفن االثنان والثالثة يف قرب واحد، ويقدم أفضلهم دينا إىل القبلة كما فعله النيب 
دفن يف يت جيمع رفاته يف انحية من قربه ومن مث يبعد مضي زمن على دفن امل نبش القربأحد، أما ما ذكر يف السؤال من 

 (2)مكانه ميت آخر فهو عمل ال جيوز شرعا.." 
"احلاجة، أبن كثر األموات بسبب مرض أو قتال أو حنو ذلك، فيجوز حينئذ أن يدفن االثنان أو الثالثة أو أكثر 

 يف قتلى أحد. –صلى هللا عليه وسلم  -من ذلك يف حفرة كما فعل النيب 

الزوجة لدفن زوجها جبوارها إذا وصى بذلك، وما هي احلاالت اليت جيوز فيها شرعا  نبش قرب: ما حكم الشرع يف 4 س
 نبش القرب؟

 الزوجة من أجل دفنها جبوار زوجها ولو أوصى بذلك. نبش قرب: ال جيوز 4ج 

أبن  هو الدليل من الكتاب والسنة : ما هو الدليل من الكتاب والسنة أبن املوتى يسمعون قرع نعال املشيعني وما5س 
املوتى يرون من يزورهم، فإذا كان األمر كذلك فما هي األوقات املفضلة لزايرة القبور على وجه اخلصوص األوقات اليت يرى 

 األموات من يزوروهنم؟

: ثبت يف )الصحيحني( أن امليت يسمع قرع نعال املشيعني له بعد الدفن عندما يرجعون من املقربة، فعن أنس رضي 5ج 
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ع قرع إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه وإنه ليسم»قال:  –صلى هللا عليه وسلم  -هللا عنه، أن رسول هللا 
فأما املؤمن فيقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -حملمد  -تقول يف هذا الرجل  نعاهلم أاته ملكان فيقعدانه، فيقوالن ما كنت

 (1)أشهد أنه عبد هللا ورسوله، فيقال: انظر إىل مقعدك من النار قد." 
 "غسلها ودفنها يف مقابرهم. وحيث دفنت يكون ظهرها للقبلة؛ ألن وجه اجلنني إىل ظهر أمه.

 

 نبش القرب؟هل جيوز 

 مع امليت شيء سوى الكفن: كمتاع وحلي وحنوه هل ينبش ألخذه؟ وهل يقطع سارقه؟. مسألة: إذا دفن - 8

 (.1اجلواب: نعم، ينبش، وال يقطع سارقه إال أن يكون القرب يف بيت حمرز )

__________ 

 ( السرقة:1)

 هي لغة: أخذ الشيء من الغري خفية.

 وشرعا: ابعتبار احلرمة، أخذه كذلك بغري حق نصااب كان أم ال.

وابعتبار القطع: أخذ مكلف، ولو أنثى، أو عبدا، أو كافرا، أو جمنوان؛ حال إفاقته: انطق، بصري، فال يقطع أخرس؛ 
 الحتمال نطقه بشبهة، وال أعمى جلهله حبال غريه.

 عشرة دراهم أو مقدارها وتعترب القيمة وقت السرقة، ووقت القطع.

منزل رجل، وايخذوا متاعه، وحيملوه على ظهر واحد منهم، وخيرجوه مشل األخذ حكما: وهو أن يدخل مجاعة من اللصوص 
 .265، 215/ 3من املنزل، فإن الكل يقطعون استحساان .. اهـ. ابن عابدين 

ن قبل بلي امليت عند أهل اخلربة بتلك األرض إال لضرورة: كدفن بال طهر، أو لغري القبلة إ -أي فتحه- نبش القربوحيرم 
 ض أو ثوب مغصوب، أو وقع فيه مال وإن قل، ولو من تركته أو لغريه وإن مل يطلبه، وإن تغري امليت.مل يتغري، أو يف أر 

رجه فنفث فيه من عبد هللا بن أيب بعد ما دفن فأخ -صلى هللا عليه وسلم  -عن جابر رضي هللا تعاىل عنه قال: أتى النيب 
 ريقه، وألبسه قميصه.

على ركبتيه  عبد هللا بن أيب بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه - عليه وسلم صلى هللا -ويف رواية: أتى رسول هللا 
 (2)فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه،. فاهلل أعلم، وكان كسا عباسا قميصا. =." 

 ن"املساجد على القبور، وحرم هللا الدفن يف املساجد سدا لذريعة الشرك، وحسما ملادة الشرك، وال ينبغي للعاقل أ
يغرت مبا يوجد يف بعض األمصار وبعض الدول اإلسالمية؛ من وجود القبور يف املساجد، ال ينبغي للعاقل أن يغرت بذلك، 
هذا غلط، والغلط ال يقتدى به، والواجب على حكام املسلمني يف كل مكان أن يزيلوا هذا األمر؛ ال يف الشام وال يف مصر 
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ى حكام املسلمني أن ينزهوا املساجد من القبور، وأن تكون املساجد خالية من وال يف العراق وال يف غريه، الواجب عل
القبور، وإذا كان فيها قرب ينقل إىل املقربة العامة، وإذا كان املسجد بين عليه والقرب هو السابق يهدم املسجد، وتبقى القبور 

 خالية ليس فيها مساجد.

 نبش القربيجد وتبقى األرض للقبور، وإن كان املسجد هو األول ودفن فيه فاحلاصل أنه إذا كان القرب هو األول يهدم املس
وينقل إىل املقربة، وال يصلى يف املساجد اليت فيها القبور، هذا بدعة وال جيوز، والصالة ابطلة، أما إن كانت الصالة للميت؛ 

املدد؛ كأن  يبة أعظم، وهكذا لو طلبهأنه يصلي للميت، ويتقرب إليه ابلصالة، أو ابلسجود كان شركا أكرب، كانت املص
يقول: اي سيدي املدد املدد. أو: اي ويل هللا املدد املدد. أو: اي سيدي البدوي املدد املدد. أو: اي حسني املدد املدد. أو: اي 

 (1)شيخ عبد القادر املدد املدد. أو: أغثين. أو: انصرين. كل هذا من الشرك." 
لكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، أال وإن من كان قب»"والسالم: 

فهو صلى هللا عليه وسلم هنى عن اختاذ املساجد على القبور، وهنى أن يصلى عندها، فالصالة (« 1فإين أهناكم عن ذلك )
ملسجد، هدم احملراب، ويكون القربان خارج اعندها اختاذ هلا مساجد، فهذا املسجد مثال إذا ثبت أن احملراب على القربين ي

 وتنقل رفاهتما إىل املقربة، فإذا نبشا صار احملراب يف حملهما فال حرج يف ذلك. وقد ثبت عن النيب صلى ينبش القربانأو 
نبش، ت هللا عليه وسلم أنه بىن مسجده يف حمل قبور وخراب وخنل، فأمر صلى هللا عليه وسلم ابلقبور من قبور املشركني أن

اخلرب أن تسوى، وابلنخل أن يقطع، مث بىن مسجده عليه الصالة والسالم. فإذا دعت احلاجة إىل حمل فيه قبور نبشت 
 سيما إذا كانت قبورا ، والنبش القبورالقبور، ونقل رفاهتا إىل املقربة العامة، أو إىل حمل آخر، وبين املسجد عند احلاجة إىل 

ش، أما قبور املسلمني فال تنبش، يلتمس مكان مناسب ليس فيه قبور ويبىن فيه مسجد، غري مسلمة، قبور مشركني تنب
لكن لو دعت احلاجة إىل نبش بعض القبور لتوسعة املسجد؛ ألن مكانه مناسب، وليس هناك مكان أنسب منه، ويف 

 وسعة املسجد.قربة العامة لتحاجة إىل نبش بعض القبور فال مانع أن تنبش، وتنقل رفاهتا إىل احملل املناسب، إىل امل

__________ 

( أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي 1)
 (2)(.." 532عن اختاذ القبور مساجد، برقم )

"التساهل يف هذا األمر؛ ألن الرسول لعن من فعل ذلك، وهو من سنة اليهود والنصارى، فال جيوز التشبه ذهم يف 
هذا األمر، والصالة ابطلة يف املسجد الذي فيه قبور، تكون صالته ابطلة سواء كان يف عدن، أو غري عدن، وإذا كان 

يبقى؛ ألنه أسس على الباطل، فاألول منهما يبقى؛ إن كان  املسجد هو األخري، أو بين على القبور وجب هدمه، وأال
لمسلم أن يصلي ويزال، وال جيوز ل ينبش القرباألول القرب يبقى القرب ويهدم املسجد، وإذا كان أوله مسجدا وقربه احلايل 

لى هللا عليه ص يف املساجد اليت فيها قبور، والصالة فيها غري صحيحة؛ ألن األحاديث الصحيحة جاءت بذلك عن النيب
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أولئك »وسلم، وملا ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي هللا عنهما كنيسة رأاتها أبرض احلبشة، وما فيها من الصور قال: 
أولئك »مث قال صلى هللا عليه وسلم: («. 1إذا مات منهم رجل صاحل بنوا على قربه مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور )

م شرار اخللق؛ بسبب عملهم السيئ؛ وهو البناء على القبور، واختاذ املساجد عليها، وتصوير مساه(« 2شرار اخللق عند هللا )
الصور عليها. فالواجب احلذر، والواجب على املسلمني يف أي مكان احلذر من هذا العمل السيئ، جيب على املسؤولني 

 اجدت املساجد هي األخرية، أما إن كانت املسيف مصر والشام واليمن وغريها، جيب عليهم أن يزيلوا القبور إذا كانت وجد

__________ 

(، 704(، سنن النسائي املساجد )528(، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )434( صحيح البخاري الصالة )1)
 (.51/ 6مسند أمحد )

(، 1341) رقم( أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، ابب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاهنا مساجد، ب2)
ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ 

 (1)(.." 528القبور مساجد، برقم )
"س: يقول هذا السائل؛ مصري مقيم يف اململكة: ما حكم الصالة يف املسجد الذي ليس فيه قرب، لكنه بين على 

 هل تصح الصالة، أم أن ذلك ابطل؟قرب؟ 

ج: كل املساجد اليت تبىن على القبور ال يصلى فيها، الصالة فيها ابطلة، إذا كان القرب موجودا يف املسجد سواء املسجد  
وينقل إىل القبور، أما إذا كان املسجد هو  ينبش القربكان هو األول، أو القرب هو األول، لكن إذا كان املسجد هو األول 

لى اليهود والنصارى لعنة هللا ع»خري؛ بين على القرب يهدم املسجد وال يبىن على القبور. يقول صلى هللا عليه وسلم: األ
أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم »ويقول صلى هللا عليه وسلم: (« 1اختذوا قبور أنبيائهم مساجد )

وهنى صلى هللا عليه وسلم عن جتصيص القبور، (« 2إين أهناكم عن ذلك )وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوها مساجد، ف
 أو أن يقعد عليها، وأن يبىن عليها.

__________ 

( ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، 436( أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، ابب الصالة يف البيعة، برقم )1)
 (.530)ابب النهي عن بناء املساجد على القبور، برقم 

( أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي 2)
 (2)(.." 532عن اختاذ القبور مساجد، برقم )
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لقبور ، إذا كانت موضوعة فيه، وهو املسجد السابق فإن انبش القبور"وكل مسجد فيه قبور ال يصلى فيه، وجيب 
نبش وتنقل ملكان املقربة، أما إذا كان بين عليها وهي السابقة، ولكن بين عليها املسجد فإنه يهدم وال جيوز بقاؤها؛ ألن ت

 (1)الرسول لعن من فعل ذلك عليه الصالة والسالم.." 
(« 1"قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوها مساجد، فإين أهناكم عن ذلك )

فنهاهم عن اختاذها مساجد، ورأى عمر أنسا أراد أن يصلي حول قرب، فقال له عمر رضي هللا عنه: القرب القرب نبهه على 
أن هنا قربا حىت ال يصلي حوله. املقصود أن الصالة يف املساجد اليت فيها القبور، والصالة بني القبور أو يف املقربة كلها 

حيذروا ذلك، وأن تكون املساجد سليمة من القبور، الواجب على العلماء أن ينبهوا ابطلة، الواجب على املسلمني أن 
الناس، الواجب على العلماء يف كل مكان ويف كل دولة أن ينبهوا الناس على ذلك حىت تسلم املساجد من وجود القبور، 

نه يهدم وتبقى ه والقبور سابقة، فإوإبعاده عن املسجد إال إذا كان املسجد بين علي نبش القربوكل مسجد فيه قرب جيب 
القبور على حاهلا، هذا هو الواجب على األمراء والعلماء أن يعنوا ذهذا األمر، وأال يتساهلوا فيه؛ ألن هذا من الشعائر 

 الظاهرة اليت جيب العناية ذها. نسأل هللا للجميع اهلداية.

__________ 

، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها، برقم ( أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة1)
(532 "..)(2) 

"بنيت عليها، والقباب اليت على القبور هتدم وتزال، هذا هو الواجب على الدول اإلسالمية، أن يزيلوها وتكون 
وخيرج  نبش القربيله قدمي فإنه القبور مكشوفة، ليس عليها شيء، أما إن كان القرب جديدا ودفن يف املسجد، واملسجد قب

ويدفن مع املقابر، وال يكون يف املسجد بل جيب أن ينبش وأن ينقل رفاته إىل املقابر العامة، ويبقى املسجد سليما يصلى 
فيه، أما إن كان القرب هو القدمي، وبين املسجد عليه فإنه يهدم املسجد، وال جيوز بقاؤه، جيب على رؤساء الدول اإلسالمية 

ملسؤولني أن يقوموا ذهذا الواجب، وأن مينعوا الناس من الشرك، من دعاء األموات واالستغاثة ابألموات، هذا شرك أكرب، ا
وبناء املساجد على القبور بدعة، ومن أسباب الشرك؛ وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الصحيح عن جندب بن 

فال  أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال»عبد هللا البجلي قال صلى هللا عليه وسلم: 
لعن هللا اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور »ويقول صلى هللا عليه وسلم: (« 1تتخذوا القبور مساجد؛ فإين أهناكم عن ذلك )

ى هللا شة صورا يف بعض الكنائس، قال صلوملا قالت له أم سلمة وأم حبيبة: إهنما رأات يف أرض احلب(« 2أنبيائهم مساجد )
 عليه وسلم يف حق

__________ 

 (.532( أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة ابب النهي عن بناء املساجد على القبور برقم )1)
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كتاب (، ومسلم يف  1330( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، ابب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور، برقم )2)
املساجد ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها، والنهي عن اختاذ القبور مساجد، 

 (1)(.." 529برقم )
 قدمي إلدخال ميت جديد عليه من أقاربه نبش قربحكم  - 76"

س: تقول السائلة: إذا تويف شخص، وأرادوا دفنه مع إنسان قريب له قد تويف قبله، فعندما يفتح ذلك القرب يقومون بتوزيع 
 (2)صدقة لذلك." 

بعد مضي عام، ودفنها يف مكان آخر، لالستفادة من تلك القبور، طاملا أهنا داخل  نبش القبور"س: هل جيوز 
 (1البلد مثال؟ )

حاجة ضيق ما هناك أرض فال أبس، وإال تبق القبور على حاهلا، ويقرب اجلديدون يف أرض أخرى، كل ج: إذا كان هناك 
ميت يبقى على حاله وأن حيدث مقابر أخرى جديدة للباقني، وهكذا، إال عند الضرورة القصوى، فال أبس أن جيمع االثنان 

ال عند اصة، لكن بقاءهم على حاهلم هو الواجب إوالثالثة يف قرب واحد، أو ينبشون وجيعلون يف حمل خاص يف حفرة خ
 الضرورة.

__________ 

 (3)(.." 354( السؤال اخلامس والثالثون من الشريط رقم )1)
"أهل احلي أرضا أخرى، ليس فيها قبور فيعمرون فيها مسجدا، ويصلون فيه، أما املسجد الذي بين على القبور، 

جتصيص القبور،  هنى عن»وقد ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه: فالواجب هدمه ألنه أسس على معصية هللا، 
، رواه مسلم يف الصحيح من حديث جابر رضي هللا عنه، واخلالصة أن القرب إن كان («1والقعود عليها والبناء عليها )

ظاهرها كالقرب،  رة ينصب، ونقل الرفات إىل املقابر األخرى، جتعل يف حفنبش القربجديدا، واملسجد هو األسبق، وجب 
وهكذا لو كان أكثر من قرب، قربين أو ثالثة، كلها تنقل كل رفات قرب جتعل يف حفرة وحدها يف املقابر العامة، جيعل ظاهرها  

 كظاهر القبور، حىت ال متتهن ويبقى املسجد خاليا.

ية فيهدم على غري التقوى، على املعص أما إن كانت القبور هي األصل، واملسجد هو احلادث بين عليها فيهدم؛ ألنه أسس
ويبىن ألهل احلي مسجد يف حمل آخر ليس فيه قبور، طاعة هلل ورسوله عليه الصالة والسالم، وعمال مبا دلت عليه النصوص، 
وحتذيرا للمسلمني من الشرك وقطعا لوسائله؛ ألن وجود القبور يف املساجد من وسائل الشرك، من وسائل الغلو فيها، 

 دعائها واالستغاثة ذها، والطواف ذها وال حول وال قوة إال ابهلل، فيجب احلذر من ذلك، أما ووسائل
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__________ 

 (1).." 970( أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه برقم 1)
 سالم يف مسجدهالرد على شبهة من أجاز دفن امليت يف املسجد حبجة دفنه عليه الصالة وال - 91"

س: ما هي العالقة بني كل من مسجد الرسول صلى هللا عليه وسلم مبا فيه قربه وقرب صاحبيه، ومسجد من املساجد اليت 
توجد ذها قبور، حيث إنه بعد مساعي للشيخ: عبد العزيز يف هذه املسألة، فقد أوضح أبن ذلك كان خطأ عند توسعة 

ولكن كثريا من املسلمني يتساءلون، إذا كان هذا خطأ فإنه من املمكن تدارك اخلطأ  املسجد، يف عهد عبد امللك بن مروان،
وعالجه، وذلك أبن يفصل القرب عن املسجد متاما، حيث إنه ال يكفي السور؛ ألن ابقي املقابر يف املساجد األخرى حوهلا 

سوف  املسألة إذا تفضلتم حبسمها، أيضا سور، وبذلك من الصعب إقناعهم الختالف املسجد النبوي عن غريه، إن هذه
ندعو هللا لكم اليت استجدت على املساجد، و  نبش القبورتقضي قطعا على افتتان املسلمني، وسوف متنع وتساعد على 

 (1ابلتوفيق يف حبث هذا املوضوع، وجزاكم هللا خريا؟ )
ساجد والبناء اس، من وضع القبور يف املج: ال شك أن إدخال القرب الشريف يف املسجد الشريف كان سببا لفتنة بعض الن

 على القبور، وسبق يف حلقات مضت بيان الواقع وهو أن الوليد بن عبد امللك وليس

__________ 

 (2).." 75( السؤال األول من الشريط، رقم 1)
ع امتثال أمره ر "هذا جيعلها مساجد تعبد من دون هللا، أي جيعلها آهلة، وجيعلها أواثان تعبد من دون هللا؛ فلهذا ش

ابلزايرة فهي مستحبة، فشرع لنا أن نزورها للذكرى والدعاء ألهلها ابملغفرة والرمحة، لكن ال نبين عليها ال مساجد وال قبااب 
 وال أبنية أخرى؛ ألن البناء عليها من وسائل الشرك والفتنة ذها.

دفن يف املسجد، فهذا ال جيوز، وليس ألحد أن يوكذلك وضع القبور يف املسجد ال جيوز، فبعض الناس إذا مات يدفن يف 
بقاؤه  ، وينقل إىل املقربة، فإذا دفن امليت ابملسجد فإنه ينبش وينقل إىل املقربة، وال جيوزينبش القرباملسجد بل جيب أن 

 (3)يف املساجد أبدا والواجب على أهل اإلسالم أن ال يدفنوا يف املساجد.." 
ا بين يل بيتا ألن بيت والدي أصبح ال يسعنا، وبعد أن حفرت يف نفس األرض وطرحن"جبوار مقربة فعزمت على أن أ

حجر األساس للبيت، وجدان قبورا، فقمنا إبخراج العظم ونقلها إىل حمل آخر حيث يوجد عندان يف القرية خندق حتت 
 ندري هل عملنا هذا مشروع جبل يوجد فيه رؤوس وأايدي وأرجل وأجزاء من أجسام بين آدم وضعت من قدمي الزمان، وال

 أم ال؟ أفيدوان أفادكم هللا؟

اجلواب: هذا العمل ال جيوز، فما دامت األرض فيها قبور، فالواجب تركها، فهي تبع املقربة ما دامت املقربة جبوار األرض 
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وز للناس أن ينبشوا وال جي، وإذا حفر ووجد القبور يواسيها ويرتكها، ينبش القبوراملذكورة، فالواجب أن ال يتعرض هلا، وال 
 القبور، ويضعوا بيوهتم يف حمل القبور، فهذا تعد على حمل املوتى وظلم للموتى ال جيوز.

قد جيوز بعض األشياء إذا دعت الضرورة إليها مثل إذا دعت احلاجة إىل شارع ينفع املسلمني، واعرتضه شيء من القبور، 
ا ملقربة ونقل الرفات إىل حمل آخر، إذا كانت الضرورة دعت إىل توسعة هذوال حيلة يف صرف الشارع فقد جيوز أخذ بعض ا

 (1)الشارع للمسلمني، وال حيلة يف صرفه عن املقربة، أما أن أيخذ الناس من املقربة لتوسعة بيوهتم فهذا ال جيوز.." 
الرمحة، واملساجد تبىن يف رة و "مصفوفة وغري مبين عليها حىت يدفن فيها املسلمون وحىت يزوروها ويدعوا ألهلها ابملغف

 حمالت ليس فيها قبور.

 أما إن كان القرب هو األخري، واملسجد سابق فإن القرب ينبش منها وخيرج من املسجد رفاته ويوضع الرفات يف املقربة العامة.

حملدثة فيه، وإذا ا حيفر للرفات حفرة ويوضع الرفات يف احلفرة ويسوى ظاهرها ابلقرب، وحىت يسلم املسجد من هذه القبور
نبشت القبور اليت يف املساجد ونقل رفاهتا إىل املقابر العامة صلي يف هذه املساجد واحلمد هلل، إذا كانت املساجد هي 

 ويؤخذ الرفات ويوضع يف املقربة العامة واحلمد هلل. ينبش القرباألوىل أي هي القدمية والقرب حادث، فإنه 

املسجد بين عليه فهذا صرح العلماء أبنه يهدم؛ ألنه بنيان أسس على غري التقوى، فوجب أما إذا كان القرب هو األصل و 
أن يزال وأن تكون القبور خالية من املصليات، ال يصلى عندها وال فيها؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم، هنى عن هذا، 

غاث دون هللا، وإىل أن يسجد هلا وإىل أن يستوألن الصالة عندها وسيلة للشرك، فالصالة عندها وسيلة إىل أن تدعى من 
ذها، فلهذا هنى النيب عن هذا عليه الصالة والسالم، وسد الذرائع اليت توصل إىل الشرك عليه من ربه أفضل الصالة 

 (2)والتسليم.." 
 "قدرة على إزالة الضريح، أو هدم املسجد. فماذا نفعل ابرك هللا فيكم؟

مثل ما فعلتم، فعليكم أن توضحوا هلم أن هذا منكر، وأن دعاء امليت واالستغاثة ابمليت اجلواب: عليكم إنكار املنكر 
والنذر له كل هذا من الشرك ابهلل وذلك أعظم من بناء املسجد على القرب، فكوهنم يدعونه ويستغيثون به وينذرون له فهذا 

ال هللا، وهو اقض قول ال إله إال هللا فإنه ال معبود حق إمن املنكرات الشركية، وهذه عبادة لغري هللا سبحانه وتعاىل، وهذا ين
الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعاىل، أما النذر للميت ودعاؤه واالستغاثة به أو ابألشجار، أو ابألحجار، أو ابألصنام، أو 

أ، وأنه منكر وشرك خطابألنبياء، فكل هذا شرك أكرب، فيجب احلذر من هذا، وجيب أن تعادوهم يف هللا وتبينوا هلم أن هذا 
 أكرب حىت يهتدوا إن شاء هللا على أيديكم؛ ألن احلق واضح.

فعليكم أن تنذروهم ابألسلوب احلسن، والعبارات احلسنة، والرفق، وتوضحوا هلم أن هذا العمل منكر وشرك ابهلل عز وجل، 
رى مل يهدم، فإنه ينتقل عنه إىل أرض أخوأن الواجب االنتقال عنه إىل مسجد آخر سليم من القبور، وما دام هذا املسجد 
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يبىن فيها مسجد يصلى فيه، أما هذا فإن هداهم هللا وهدموه فهذا الواجب عليهم، يهدمونه ويبقى القرب كسائر القبور، وإن  
 (1) "وتنقل الرفات إىل املقربة العامة يف حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور.. ينبش القربكان القرب هو األخري فإنه 

 "أمحد اختارها املوفق والشارح ومجلة من األصحاب. والسالم.

 هـ( 1382-8-23يف  1589-ف-)ص

 احملدثة يف قبلة املسجد..( تنبش القبور -511)

 من حممد بن إبراهيم إىل حضرة صاحب السمو رئيس جملس الوزراء ... األفخم

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وبعد:

ارت عدة خمابرات بني هذه الرائسة وبني هيئة األمر ابملعروف يف احلجاز حول ما رفعه رئيس هيئة األمر حنيط مسوكم أنه د
ابملعروف )بقنا والبحر( من وجود مسجد جامع بقرااي )التني( حميطة به القبور من جوانبه األربع، وملا أشار إليه يف كتابه 

 قدمي واملقربة حادثة. إىل رئيس هيئة األمر ابملعروف أبذها من أن املسجد

وحيث أن وجود املقابر بقبلة املسجد وبقربه ال جيوز شرعا كما يف حديث أيب مرثد الغنوي قال مسعت رسول هللا صلى هللا 
بلة مسافة مرتين على من ق نبش القبورعليه وسلم يقول: ))ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها(( رواه مسلم. فال بد من 

ما بني املسجد واملقربة جدارا فاصال مالصقا للقبور الباقية بقدر مرت. أحببنا إفادة مسوكم إلزالة احملظور، وتوفري األقل وجعل 
 املال اخلاص لذلك ألي جهة تقوم به، علما أبن كامل أوراق املكاتبة مشفوعة ذهذا. والسالم.

 رئيس القضاة

 (2)هـ(."  1380-3-23يف  3-1460-ق-)ص
باسط وحنوها. ففي هذه احلالة حق املوتى مقدم على غريه، وال جيوز استعماهلا يف غري ما سبلت "ابإلستطراق وامل

 له.

" الثانية" مثل األوىل، تكون األرض مقربة مسبلة قدمية استوعبت ابلقبور، ولكن قد بلي املوتى منها وصاروا رميما. فحينئذ 
 ا تقوم بقيمة مثلها، ويشرتى بقيمتها مقربة بدهلا.ال مانع من استعماهلا سوقا ملصاحل املسلمني، إال أهن

" الثالثة " أن يثبت أقدمية السوق، وأن األموات مل يدفنوا فيها إال بعد أن كانت سوقا، ومل تبل املوتى منها. ففي هذه احلالة 
إن أمكن اجلمع بني املصلحتني أبن تتسع األرض ملرور الناس مع حفظ كرامة املوتى وصيانتهم إبحاطة حائط على مجيع 

حدة أو إحاطة كل بقعة فيها أموات حبائط ويرتك الباقي سعة للسوق واالستطراق فال القبور إن كانت جمتمعة يف بقعة وا
ة امليت احرتاما هلم، ألن نبش امليت ال جيوز إال لغرض صحيح يتعلق مبصلح نبش القبورمانع. وإن مل ميكن اجلمع فيتعني 

 ارت رميما.خاصة. فحينئذ ينقلون إىل املقربة العامة. غال أن تكون أجسامهم قد بليت وص

ويعرف ذلك بواسطة أهل اخلربة واملعرفة من قبوريني وغريهم ـ ففي هذه احلالة ال حيتاج إىل نبشهم بل جيوز استعمال األرض 
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 على حالتها الراهنة. والسالم. رئيس القضاة.

 هـ(4/7/1382يف  1ـ  939)ص ـ ق ـ 

 ـ نقل من دفن يف أرض مملوكة( 923)

 رة صاحب السمو امللكي ... وزير الداخلية ... وفقه هللامن حممد بن إبراهيم إىل حض

 (1)السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وبعد:::::::." 
"اجللوس على اجلمر حىت حترق الثياب خري من اجللوس على القرب، ومعلوم أن هذا أخف من املشي بني القبور 

صار داره، وقد تقدم  يف داره اليت كان يسكنها يف الدنيا، فإن القرب قدابلنعال، وابجلملة فاحرتام امليت يف قربه مبنزلة احرتامه 
قوله صلى هللا عليه وسلم: " كسر عظم امليت ككسره حيا " فدل على أن احرتامه يف قربه كاحرتامه يف داره. والقبور هي 

، ومهبط الرمحة، فهي منازل املرحومنيدار املوتى ومنازهلم وحمل تزاورهم، عليها تنزل الرمحة من رذهم، والفضل على حمسنهم، 
 ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تظافرت به اآلاثر.

ومن أتمل " كتاب القبور" البن أيب الدنيا رأى فيه آاثرا كثرية من ذلك، فكيف يستبعد أن يكون من حماسن الشريعة إكرام 
 مها، بل هذا من إمتام حماسنها. انتهى كالمه رمحه هللا.هذه املنازل عن وطئها ابلنعال واحرتا

وأما كالم الفقهاء من اتباع األئمة األربعة رضوان هللا عليهم فكثري معروف قال يف " املغين ": )فصل( : وإن تيقن أن امليت 
جد عظاما دفنها فو  ودفن غريه فيه، وإن شك يف ذلك رجع إىل أهل اخلربة، وإن حفر نبش قربهقد بلى وصار رميما جاز 

 وحفر يف مكان آخر نص عليه اإلمام أمحد، واستدل أبن كسر عظم امليت ككسر عظم احلي. اهـ.::::::

ميت ابق مليت آخر. أي حيرم ذلك ملا فيه من هتك حرمته. ومىت علم ومرادهم  ينبش قربقال يف: اإلقناع وشرحه،: وال 
 (2)يه. إىل أن قال: وإذا صار." ظن أنه بلى وصار رميما جماز نبشه ودفن غريه ف

"رميما جازت الزراعة واحلراثة وغري ذلك كالبناء وإال فال. واملراد إذا مل خيالف شرط الواقف لتعيينه اجلهة، فإن عني 
األرض للدفن فال جيوز حرثها وال غرسها. وذكر يف موضع آخر عن ابن عقيل رمحه هللا: أن مجيع بدن امليت عورة، وهلذا 

رت مجيعه ابلكفن. قال: فيحرم نظره، وال جيوز نظره إال ملن يتوىل أمره، وهلذا يشرع سرته عن العيون، وال ميس الغاسل يشرع س
 عورته وال سائر جسده إال حبائل كخرقة وحنوها.

كفن   ومسلم مع بقاء رمته إال لضرورة كأن دفن يف ملك غريه بال إذنه، أ نبش قربوقال يف " املنتهى وشرحه" وال يباح 
 بغصب، أو بلع مال غريه بال إذنه وبقي كالذهب وحنوه، وطلبه ربه، وتعذر غرمه اهـ فهذا كالم فقهاء احلنابلة رمحهم هللا.

ي ابتفاق فال جيوز لغري سبب شرع نبش القربوأما كالم الشافعية فقال اإلمام النووي يف " اجملموع شرح املهذب " وأما 
، وحينئذ جيوز إذا بلى امليت وصار ترااب نبش القربية كنحو ما سبق، وخمتصره أنه جيوز األصحاب، وجيوز لألسباب الشرع

 دفن غريه فيه.
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وجيوز زرع تلك األرض وبناؤها وسائر وجوه االنتفاع والتصرف فيها ابتفاق األصحاب، وهذا كما إذا مل يبق للميت أثر من 
 عظم أو غريه. اهـ.

سرخسي يف كتابه " املبسوط": وإن دفن قبل الصالة عليه صلى على القرب، ألنه قد سلم وأما كالم احلنيفية فقال اإلمام ال
 (1)إىل هللا تعاىل وخرج من أيديهم. وجاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " القرب أول منازل اآلخرة " اهـ.." 

 ( .1( )1373/ 3/11")ص/م يف 

 فيقوم مبا فيه الغبطة( _ إذا احتيج إىل جزء من املقربة البالية 2447)

 من حممد بن ابراهيم إىل حضرة املكرم حامد أزهر رئيس اجمللس البلدي مبكة احملرتم

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.. وبعد:

هـ الذي تستفيت به عن 1378/ 9/6واتريخ  157وملحقه رقم  1378/ 9/4واتريخ  116فقد وصلنا خطابكم رقم 
ذي يريدون توسيعه من مقربة السليمانية من الناحية اليت مر على الدفن ذها أكثر من تسعني عاما، طريق أهل السليمانية ال

وذكرمت أنه قد غلب على الظن بل وحتقق بالء أموات هذا اجلانب الذي يراد توسيع الطريق منه، وانكم حبثتم عن هذا 
 هذا ملخص استفتائكم. اجلانب هل هو ملك أو وقف فلم تقفوا على حقيقة الوقفية من عدمها.

واجلواب: أنه مىت ثبت ماذكرمت من بالء األموات وحاجة املسلمني إىل توسعة الطريق فإنه جيوز ملصلحة املسلمني وحاجتهم 
بل وضرورهتم يف مثل هذه األايم أن يوسع الطريق من جانب املقربة اليت قد بلى من دفن فيها، بشرط أن يقوم هذا اجلزء 

ة للمقربة، وغبطة ظاهرة أبن يزاد مثنها زايدة ظاهرة، ألنه إذا مل يثبت هلا مالك فاألصل أهنا مقربة مسبلة، تقوميا فيه مصلح
فإذا كان تشقيص املقربة بعد بالئها أنفع للوقف وللواقف وللمسلمني فال مانع واحلالة هذه من الفتيا مبا ذكر، وإذا قوم 

ستمر أجره ه بنظره ليشرتي به مقربة أخرى أو يدفع زايدة يف مثن مقربة ليفيكون تقوميه بنظر احلاكم الشرعي، ويكون مثن
 لواقف املقربة إن شاء هللا.

وذهذا يظهر أن اجلواب الصادر منا سابقا ابملنع من ذلك مبىن على استعمال املقربة جماان، الن هذا تصرف يف الوقف بغري 
واملصلحة الراجحة ومتت الشروط املذكورة بعالية جاز ذلك، ألن مسوغ شرعي. فأما إذا كان على وجه املعارضة للمقربة 

 الشرع مبين على جلب املصاحل وردء املفاسد. والسالم عليكم.

 (1387/ 23/6يف  573)ص / ف 
_________ 

يف  569،  1374/ 10/9يف  26للحاجة برقم ) نبش القبور( وتقدم يف )اجلنائز( مايتعلق ابحرتام املقابر، وأحكام 1)
 (2)هـ.." 1374/ 8/ 12يف  1/ 2068و  1381/ 6/5
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"ويقدم االب علي االبن وان كان االبن افضل حلرمة االبوة وكذلك تقدم االم على البنت وال جيمع بني الرجال 
ان ف والنساء إال عند شدة احلاجة وانتهائها ايل الضرورة وجيعل بينهما حاجز من الرتاب ويقدم الرجل وان كان ابنا واملرأة امه

اجتمع رجل وأمراة وخنثى وصىب قدم الرجل مث الصىب مث اخلنثي مث املرأة والسابق ايل الفهم من لفظ الكتاب واشارة مجع 
من االصحاب أنه ال حاجة ايل احلاجز بني الرجلني وبني املرأتني وامنا احلاجز عند اختالف النوع وذكر العراقيون أنه جيعل 

ه بل بني املرأتني وهللا أعلم * قال )الثاين( القرب حيرتم فيصان عن اجللوس واملشى واالتكاء عليبني الرجلني حاجز أيضا وكذا 
ن غري اال إذا امنحق اثر امليت بطول الزمان أو دفن م ينبش القربيقرب االنسان منه كما يقرب يف زايرته لو كان حيا وال 

رتاب ساترا( فني مل ينبش علي أظهر الوجهني والكتفى ابلغسل أو يف ارض مغصوبة أو يف كفن مغصوب ولو دفن قبل التك
* أصل الفرع أن القرب حمرتم توقريا للميت ويبىن عليه مسائل )احداها( انه يكره( اجللوس عليه واالتكاء وكذلك وطؤه اال 

هللا عليه وسلم  صلي حلاجة ابن ال يصل إىل قرب ميته اال بوطئه وعن مالك أنه ال يكره شئ من ذلك * لنا ما روي ان النيب
قال )الن جيلس أحد كم علي مجرة فتحرق ثيابه فتخلص ايل جلده خري له من أن جيلس علي قرب( )الثانية( يستحب زايرة 

 (1)القبور للرجال ملا روى." 
 "نفسه ابالبتالع قال أبو العباس اجلرجاين يف الشايف: واالصح االخراج ايضا إذا عرفت ذلك فحيث قلنا يشق جوفه

ا امنحق إىل آخره اال إذ ينبش القربوخيرج فلو دفن قبل الشق ينبش لذلك ايضا وإذا أتملت ما ذكرانه عرفت ان قوله ال 
وان كان ظاهره يقتضى حصر االستثناء يف الصورة املذكورة لكنه ليس كذلك * )فرع( لو مات انسان يف السفينة فان كان 

حر ليلقيه البحر به ليدفنوه يف الرب واال شدوه بني لوحني لئال ينتفخ والقوه يف الب أهلها بقرب الساحل أو بقرب جزيرة انتظروا
ليلقيه البحر ابلساحل فلعله يقع ايل قوم يدفنونه فان كان أهل الساحل كفارا ثقل بشئ لريسب * * )القول يف التعزية 

 ويعزى لصرب بوعد االجر والدعاء للميت واملصابوالبكاء علي امليت( * قال )التعزية سنة ايل ثالثة أايم وهو احلمل على ا

املسلم بقريبه الكافر والدعاء للحي ويعزى الكافر بقريبه املسلم والدعاء للميت ويستحب هتيئة طعام الهل امليت والبكاء 
 اجائز من غري ندب وال نياحة ومن غري جزع وضرب خد وشق ثوب وكل ذلك حرام وال يعذب امليت بنياحة أهله اال إذ

اوصي به فال تزر وازرة وزر اخرى( * يف الفصل ثالث مسائل )احداها( التعزية سنة روى أنه صلي هللا عليه وسلم قال 
 (2)))من عزى مصااب فله مثل اجره( وينبغي ان يعزى مجيع اهل امليت الكبري والصغري والرجل واملراة نعم." 

ختالف جنس الضرر فان ضرر الغراس يف ابطن االرض "لتقارب ضررمها فان كال منهما لالبد )وأصحهما( ال ال
أكثر النتشار عروقه وضرر البناء يف ظاهرها أكثر )الثالثة( ان كان املستعار ال ينتفع به إال جبهة واحدة كالبساط الذى ال 

لح للزراعة صيصلح اال أن يفرش فال حاجة يف اعارته إىل التعرض لالنتفاع وان كان ينتفع به جبهتني فصاعدا كاالرض ت
والبناء والغراس والدابة تصلح للحمل والركوب فهل تصلح اعارته مطلقا أم البد من التعرض جلهة االنتفاع فيه وجهان 
)أحدمها( وهو الذى أورده الروايين وصاحب التهذيب اهنا تصح وال يضر ما فيها من اجلهالة خبالف االجارة يشرتط فيها 
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وع ما ال حيتمل يف االجارة )وأظهرمها( عند االمام وهو املذكور يف الكتاب انه البد من تعيني ن التعيني النه حيتمل يف العارية
املنفعة الن االعارة معونة شرعية جوزت للحاجة فلتكن على حسب احلاجة وال حاجة إىل االعارة املرسلة وعلى هذا فلو 

ع به كيف شاء ن على الوجه االول للمستعري أن ينتفقال اعرتك كذا لتفعل به ما بدا لك أو لتنتفع به كيف شئت فوجها
 الطالق االذن وقال القاضي الرواينىي ينتفع به على العادة فيه وهذا أحسن.

 قال )احلكم الثالث جواز الرجوع عن العارية.

 إىل أن يندرس أثر املدفون. نبش القرباال إذا أعار لدفن ميت فيمتنع 

فال يستفيد ابلرجوع قبل االهندام شيئا إذ ال أجرة له حىت يطالب به وال ميكن هدمه  وإذا أعار جدارا لوضع اجلذوع عليه
 (1)والطرف اآلخر يف خاص ملك اجلار.." 

"تعذر مل يصل عليه وأن ال يتقدم عليه حاضرا ولو يف قرب وتكره قبل تكفينه ويكفي ذكر ال غريه مع وجوده وجيب 
ب طهره على غائب عن البلد من أهل فرضها وقت موته وحترم على كافر وال جيتقدميها على دفن وتصح على قرب غري نيب و 

وجيب تكفني ذمي ودفنه ولو اختلط من يصلي عليه بغريه وجب جتهيز كل ويصلي على اجلميع وهو أفضل أو على واحد 
جد وبثالثة مبس فواحد بقصد من يصلي عليه فيهما ويقول اللهم اغفر للمسلم منهم أو اغفر له إن كان مسلما وتسن

 صفوف فأكثر وتكريرها ال إعادهتا وال تؤخر لغري ويل ولو نوى إمام ميتا ومأموم آخر.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الصلوات وألنه املنقول عن النيب صلى هللا عليه وسلم " فلو تعذر " كأن وقع حبفرة وتعذر إخراجه وطهره " مل يصل عليه " 
ه " لطهر هنا وفيما أييت أعم من تعبريه ابلغسل وإن وافقته يف بعض املواضع " وأن ال يتقدم عليلفقد الشرط وتعبريب اب

حالة كونه " حاضرا ولو يف قرب " وأن جيمعهما مكان واحد وأن ال يزيد ما بينهما يف غري مسجد على ثالمثائة ذراع تقريبا 
 تنزيال للميت منزلة اإلمام.

قدم نه " ملا فيها من اإلزراء ابمليت فتكفينه ليس بشرط يف صحتها والقول به مع اشرتاط ت" وتكره " الصالة " قبل تكفي
غسله قال السبكي حيتاج إىل دليل مع أن املعنيني السابقني موجودان فيه ويفرق أبن اعتناء الشارع ابلطهر أقوى منه ابلسرت 

ويكفي  جز عن السرت بال إعادة خبالف صالة احملدث "للطهر ال للتكفني وصحة صالة العاري العا نبش القرببدليل جواز 
" يف إسقاط فرضها " ذكر " ولو صبيا مميزا حلصول املقصود به وألن الصيب يصلح أن يكون إماما للرجل " ال غريه " من 

كر مع ذ خنثى وأنثى " مع وجوده " أي الذكر ألن الذكر أكمل من غريه فدعاؤه أقرب إىل اإلجابة ويف عدم سقوطها بغري 
وجود الصيب كالم ذكرته يف شرح الروض وقويل ال غريه مع وجوده أعم من قوله وال تسقط ابلنساء وهناك رجال " وجيب 
تقدميها على دفن " فإن دفن قبلها أمث الدافنون وصلى على القرب " وتصح على قرب غري نيب " لالتباع رواه الشيخان سواء 

ائهم مساجد" فها على قرب نيب خلرب الشيخني: "لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيأدفن قبل الصالة عليه أم بعدها خبال
 وألان مل نكن أهال للفرض وقت موهتم وتعبريي بين أعم من تعبريه برسول هللا.
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عليه  " و " تصح " على غائب عن البلد " ولو دون مسافة لقصر ويف غري جهة القبلة واملصلي مستقبلها ألنه صلى هللا
وسلم أخربهم مبوت النجاشي يف اليوم الذي مات فيه مث خرج ذهم إىل املصلى فصلى عليه وكرب أربعا رواه الشيخان وذلك 
يف رجب سنة تسع لكنها ال تسقط الفرض أما احلاضر ابلبلد فال يصلي عليه إال من حضره وإمنا تصح الصالة على القرب 

ار رضها وقت موته " قالوا ألن غريه متنفل وهذه ال يتنفل ذها وانزع اإلسنوي يف اعتبوالغائب عنا لبلد ممن كان " من أهل ف
وقت املوت قال ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل مل يؤثر والصواب خالفه بل لو زال بعد الغسل أو الصالة 

هم مات ميا قال تعاىل: }وال تصل على أحد منوأدرك زمنا ميكنه فعلها فيه فكذلك " وحترم " الصالة " على كافر " ولو ذ
" وال جيب طهره " ألنه كرامة وتطهريا وليس هو من أهلهما لكنه جيوز فقد غسل علي رضي هللا عنه أابه أبمر  1أبدا{ 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رواه البيهقي لكنه ضعفه.

و اختلط من من تلزمه نفقته وفاء بذمته خبالف احلريب " ول " وجيب " علينا " تكفني ذمي ودفنه " حيث مليكن له مال وال
يصلى عليه بغريه " ومل يتميز كمسلم بكافر وغري شهيد بشهيد " وجب جتهيز كل " بطهره وتكفينه وصالة عليه ودفنه إذ 

ب وجياب أبن اجال يتم الواجب إال بذلك وعورض أبن الصالة على الفريق اآلخر حمرمة وال يتم ترك احملرم إال برتك الو 
الصالة يف احلقيقة ليست على الفريق اآلخر كما يفيده قويل كاألصل " ويصلي على اجلميع وهو أفضل أو على واحد 
فواحد بقصد من يصلي عليه فيهما " أي يف الكيفيتني ويغتفر الرتدد يف النية للضرورة " ويقول " يف املثال األول " اللهم 

ية األوىل " أو " يقول فيه اللهم " اغفر له إن كان مسلما " يف الثانية والدعاء املذكور يف اغفر للمسلم منهم " يف الكيف
 األوىل من زايديت وقويل ولو اختلط إىل آخره أعم مما ذكره.

" وتسن " أي الصالة عليه " مبسجد " ألنه صلى هللا عليه وسلم صلى فيه على سهيل بن بيضاء وأخيه سهل رواه مسلم 
 ة.بدون تسمي

__________ 

 (1).." 84التوبة:  1
"ابمسه ونسبه شهد ذهما إن غاب أو مات وإال فبإشارة كما لو مل يعرفه ذهما ومات ومل يدفن وال يصح حتمل شهادة 
على منتقبة اعتمادا على صوهتا فإن عرفها بعينها أو ابسم ونسب جاز وأدى مبا علم ال بتعريف عدل أو عدلني والعمل 

ثبت على عينه حق سجل القاضي حبلية ال ابسم ونسب مل يثبتا وله بال معارض شهادة بنسب وموت  على خالفه ولو
وعتق ووالء ووقف ونكاح بتسامع من مجع يؤمن كذذهم ومبلك به أو بيد وتصرف تصرف مالك مدة طويلة عرفا أو 

 ابستصحاب.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

فه ابمسه ونسبه " ولو بعد حتمله " شهد ذهما إن غاب " ابملعىن السابق يف آخر " ومن مسع قول شخص أو رأى فعله وعر 
القضاء على الغائب " أو مات وإال " أبن مل يغب ومل ميت " فبإشارة " شهد على عينه فال يشهد ذهما " كما لو مل يعرفه 
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دفنه إن مل يعرفه شهد يف غيبته وال بعد موته و ذهما ومات ومل يدفن " فإنه إمنا يشهد ابإلشارة وهذا من زايديت فعلم أنه ال ي
ء وقال الغزايل إن اشتدت احلاجة إليه ومل يتغري نبش " وال يصح حتمل شهادة على منتقبة " بنون مث ات ينبش قربهذهما فال 

أو  "من انتقب كما قاله اجلوهري " اعتمادا على صوهتا " فإن األصوات تتشابه " فإن عرفها بعينها أو ابسم ونسب 
أمسكها حىت شهد عليها " جاز " التحمل عليها منتقبة " وأدى مبا علم " من ذلك فيشهد يف العلم بعينها عند حضورها 
ويف العلم ابالسم والنسب عند غيبتها " ال بتعريف عدل أو عدلني " أهنا فالنة بنت فالن أي ال جيوز التحمل عليها بذلك 

 الفه " وهو التحمل عليها بذلك.وهذا ما عليه األكثر " والعمل على خ

" ولو ثبت على عينه حق " فطلب املدعي التسجيل " سجل " له " القاضي " جوازا " حبلية ال ابسم ونسب مل يثبتا " 
ببينة وال بعلمه وال يكفي فيهما قول املدعي وال إقرار من يثبت عليه احلق ألن نسب الشخص ال يثبت إبقراره وال إبقرار 

 ثبتا ببينته أو بعلمه سجل ذهما وتعبريي يثبت أعم من تعبريه بقامت بينة " وله بال معارض شهادة بنسب "املدعي فإن 
ولو من أم أو قبيلة " وموت وعتق ووالء ووقف ونكاح بتسامع " أي استفاضة " من مجع يؤمن كذذهم " أي تواطؤهم عليه 

وال يكفي أن  لتهم وحريتهم وذكورهتم كما ال يشرتط يف التواترلكثرهتم فيقع العلم أو الظن القوي خبربهم وال يشرتط عدا
يقول مسعت الناس يقولون كذا بل يقول أشهد أنه ابنه مثال ألنه قد يعلم خالف ما مسع من الناس وإمنا اكتفي ابلتسامع 

تمس احلاجة إىل فيف املذكورات وإن تيسرت مشاهدة أسباب بعضها ألن مدهتا تطول فيعسر إقامة البينة على ابتدائها 
 إثباهتا ابلتسامع وما ذكر يف املوقف هو ابلنظر إىل أصله أما شروطه وتفاصيله فبينت حكمها يف شرح الروض.

" و " له بال معارض شهادة " مبلك به " أي ابلتسامع ممن ذكر " أو بيد وتصرف تصرف مالك " كسكىن وهدم وبناء 
جرد اليد ألنه قد يكون عن إجارة أو إعارة وال مبجرد التصرف ألنه قد يكون وبيع مدة طويلة عرفا" فال تكفي الشهادة مب

من وكيل أو غاصب وال ذهما معا بدون التصرف املذكور كأن تصرف مرة أو تصرف مدة قصرية ألن ذلك ال حيصل الظن 
 صرح يف شهادته" أو ابستصحاب " ملا سبق من حنو إرث وشراء وإن احتمل زواله للحاجة الداعية إىل ذلك وال ي

ابالستصحاب فإن صرح به وظهر يف ذكره تردد مل يقبل ومسألة االستصحاب ذكرها األصل يف الدعوى والبينات وخرج 
بزايديت بال معارض ما لو عورض كأن أنكر املنسوب إليه النسب أو طعن بعض الناس به فتمتنع الشهادة به الختالل الظن 

 حينئذ وقويل عرفا من زايديت.

: صورة الشهادة ابلتسامع أشهد أن هذا ولد فالن أو أنه عتيقه أو مواله أو وقفه أو أهنا زوجته أو أنه ملكه ال أشهد تنبيه
أن فالنة ولدت فالان أو أن فالان أعتق فالان أو أنه وقف كذا أو أنه تزوج هذه أو أنه اشرتى هذا ملا مر من أنه يشرتط يف 

ع بصار والسمع ولو تسامع سبب امللك كبيع وهبة مل جتز الشهادة به ابلتسامع ولو مالشهادة ابلفعل اإلبصار وابلقول اإل
امللك إال أن يكون السبب إراث فتجوز ألن اإلرث يستحق ابلنسب واملوت وكل منهما يثبت ابلتسامع ومما يثبت به أيضا 

 (1)بعض ذلك.."  والية القضاء واجلرح والتعديل والرشد واإلرث واستحقاق الزكاة والرضاع وتقدم
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"رضي هللا عنه: ما وجبت؟ قال: " هذا أثنيتم عليه خريا فوجبت له اجلنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. 
 أنتم شهداء هللا يف االرض ".

 وجيوز سب أموات الكفار ولعنهم.

اله، وسبه مشهور وتب( ولعن فرعون وأمث قال هللا تعاىل: )لعن الذين كفروا من بين إسرائيل ... " وقال: " تبت يدا أيب هلب
 يف كتاب هللا. وفيه: )أال لعنة هللا على الظاملني( .

 

 قراءة القرآن عند القرب:

اختلف الفقهاء يف حكم قراءة القرآن عند القرب، فذهب إىل استحباذها الشافعي وحممد بن احلسن لتحصيل للميت بركة 
  من املالكية، ويرى أمحد: أنه ال أبس ذها.اجملاورة، ووافقهما القاضي عياض والقرايف

 وكرهها مالك وأبو حنيفة الهنا مل ترد ذها السنة.

 

 نبش القرب:

اتفق العلماء على أن املوضع الذي يدفن املسلم فيه وقف عليه ما بقي شئ منه من حلم أو عظم، فإن بقي شئ منه فاحلرمة 
وه االنتفاع موضعه وجاز االنتفاع أبرضه يف الغرس والزرع والبناء وسائر وجابقية جلميعه، فإن بلي وصار ترااب جار الدفن يف 

 به، ولو حفر القرب فوجد فيه عظام امليت ابقية اليتم احلافر حفره.

 ولو فرغ من احلفر، وظهر شئ من العظم جعل يف جنب القرب وجاز دفن غريه معه.

 وصلي عليه، مث أعيد دفنه. - يهل عليه الرتاب إن كان مل -ومن دفن من غري أن يصلى عليه أخرج من القرب 

وإخراجه منه عند االحناف والشافعية ورواية عن أمحد، وصلي عليه وهو يف  نبش قربهوإن كان أهيل عليه الرتاب حرم 
 القرب، ويف رواية عن أمحد أنه ينبش، ويصلى عليه.

يها، وتغسيل  القرب، وتوجيه من دفن إىل غري القبلة إللغرض صحيح مثل إخراج مال ترك يف نبش القربوجوز االئمة الثالثة 
 من دفن بغري غسل، وحتسني الكفن، إال أن خيشى عليه أن يتفسخ فيرتك.

 (1)وخالف االحناف يف النبش من أجل هذه االمور واعتربوه مثلة، واملثلة." 
 نبش القرب:"حكم 

 يه.إن كان يظن بقاء شيء من عظام امليت ف نبش القربحيرم  -1-

ودفن آخر فيه إن تيقن بالء العظام، ويرجع يف ذلك إىل أهل اخلربة. بتلك األرض. أما إن وجد  نبش القربجيوز  -2-
 دفنها وحفر للميت مكان آخر. نبش القربعظاما بعد 

اد إن دفن امليت فيه بغري غسل، أو دفن إىل غري القبلة، لتغسيله وتوجيهه إال إن خيف عليه الفس نبش القربجيب  -3-
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فال ينبش. أما إن دفن قبال الصالة عليه ففيه وجهان: إما أن خيرج ويصلى عليه وهو األرجح، أو يرتك يف القرب ويصلى 
 عليه.

 يء يؤذيه.ونقل امليت من مكانه إن كان هناك ش نبش القربجيوز  -4-

 ( .1ألخذ مال ذي قيمة وقع فيه أثناء الدفن ) نبش القربجيوز  -

إلخراج امليت منه إن دفن يف أرض خمصوبة ومل يرض مالكها ببقائه، أو إن كفن مبغصوب وتعذر  نبش القربجيب  -6-
 -[336]-غرمه من تركته. 

__________ 

( 5. 3تقطع اليد به، أي ثالثة دراهم فضة فأقل والدرهم يساوي )ألجله هو ماال  ينبش القرب( املال اليسري الذي ال 1)
 (1)غرام.." 

 "ما يكره يف الدفن:

 يكره للنساء النزول إىل القرب. - 1-

يكره بناء القرب ابجلص واآلجر واخلشب، وأن يكتب عليه، ملا روي عن جابر رضي هللا عنه قال: )هنى رسول هللا  - 2-
 ( .1 على القرب وجيصص أو يقعد عليه، وهنى أن يكتب عليه( )صلى هللا عليه وسلم أن يبىن

أن يدفن اثنان يف قرب واحد، إال لضرورة وجيعل بينهما تراب، ملا روي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما )أن  - 3-
 ( .2النيب صلى هللا عليه وسلم كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد( )

ي صاصه ابألنبياء، ومن مات يف سفينة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلقى يف البحر، ملا رو الدفن يف البيوت الخت - 4-
 ( .3يف البحر، ملا عن احلسن البصري أنه قال فيه: "يغسل ويكفن ويصلى عليه ويطرح يف البحر" )

 نقل امليت من بلد إىل بلد ملسافة أكثر من ميلني، أما بعد الدفن فال جيوز نقله. - 5-

إال أن يكون دفن يف أرض مغصوبة فيخرج حلق صاحبها إن طلبه، وإن شاء سواه ابألرض وانتفع  نبش القربرم وحي - 6-
 ( والشفيع خيري.4ذها زراعة. أو أخذت األرض ابلشفعة )

 ( من األحياء أبرض ليست ملكا ألحد ضمنت قيمة القرب من تركته أو من بيت مال املسلمني.5وإن دفن بقرب ميلكه غريه )

__________ 

 .370/ ص  1( املستدرك: ج 1)
 .72/1280/ كتاب اجلنائز ابب  1( البخاري: ج 2)
 .7/ ص  4( البيهقي: ج 3)
 ( الشفعة: هي ضم بقعة مشرتاة إىل عقار الشفيع بسبب الشركة أو اجلوار.4)
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إن كان ضيقا صاحبه، و  ( من بسط مصلى يف املسجد أو اجمللس، فإن كان واسعا ال يصلي عليه وال جيلس عليه غري5)
 (1)جاز لغريه أن يرفع البساط ويصلي يف ذلك املكان أو جيلس.." 

 ما حيرم يف الدفن: -"

ال جيوز أن يدفن ميت يف موضع ميت، إال أن يعلم أنه قد بلى، ومل يبق منه شيء، ويرجع فيه إىل أهل اخلربة بتلك  -
ضرورة النيب صلى هللا عليه وسلم مل يدفن يف كل قرب إال واحدا، فإن دعت الاألرض، كما ال جيوز أن يدفن اثنان يف قرب، ألن 

 إىل ذلك جاز، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان جيمع االثنني

من قتلى أحد يف ثوب واحد، روى جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما "أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان جيمع بني الرجلني 
 . (1من قتلى أحد" )

وإن دعت الضرورة أن يدفن مع امرأة رجل جعل بينهما حائل من الرتاب، وجعل الرجل أمامها اعتبارا حبال احلياة، وإن  
 كان هلا ابنا.

 كذلك ال جيوز أن يدفن كافر يف مقربة املسلمني، وال مسلم يف مقربة الكفار.  -

 قبل البلى. نبش القربكما ال جيوز   -

__________ 

 (2).." 72/1280ا/كتاب اجلنائز ابب  ( البخاري ج1)
ما دام يظن بقاء شيء من عظام امليت، أما نبشه بعد الدفن قبل أن يطول الفصل إلخراج  نبش القربحيرم  -4"

مال ذي قيمة دفن معه فال مانع بشرط أن يكون امليت غري متغري واملال مل يتلف بعد، أما إذا ظن تلف املال املدفون أو 
 (3)." نبش القرب.حرم تغري امليت في

 (4)للدفن فيه إذا بلي امليت كما جيوز املشي عليه، أما زرعه أو البناء عليه فال جيوز.."  نبش القربجيوز  -2"
"قال يعقوب ابشا: أما إذا كان املبيع يف يد املشرتي ومات عاجزا عن أداء الثمن فإنه يبدأ برجوعه ال مطلقا، بل 

 احلقوق الالزمة كما إذا كاتبه املشرتى أو رهنه أو استولده أو جىن ذلك املبيع على غريه، فإنه حينئذإذا مل يتعلق به شئ من 
مل يثبت له حق الرجوع ملانع قوي، حىت لو عجز املكاتب وعاد إىل الرق أو فك الرهن أو فدي من اجلناية، فله الرجوع 

 لزوال ذلك املانع اهـ.

 ى شرح السيد.ونقل مثله ط عن حاشية عجم زاده عل

مث قال: وانظر هذا مع قوهلم إن البائع أسوة الغرماء فيه عندان: اهـ: أي فيما إذا قبض املشرتي املبيع ومل يذكروا فيه إال 
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 خالف الشافعي كما تقدم قبيل خيار الشرط، والظاهر أن ما ذكر هنا مأخوذ من كتب الشافعية فلينتبه له.

 

 ذا أعطى األجرة أوال مث مات اآلجر صارت الدار هنا ابالجرة سيد.قوله: )والدار املستأجرة( فإنه إ

قال ط: وزاد يف روح الشروح على ما ذكر العبد الذي جعل مهرا: يعين إذا مات الزوج وهو يف يده وال مال له سواه أي 
شرتى مقدم على جتهيز امل فإن الزوجة تقدم على جتهيز الزوج، واملقبوض ابلبيع الفاسد إذا مات البائع قبل الفسخ: أي فإن

 البائع.

 

 قوله: )وإمنا قدمت إخل( أي هذه احلقوق املتعلقة ذهذه االعيان، وأصل أن كا حق يقدم يف احلياة يقدم يف الوفاة.

 در منتقى.

وتقدميها على التجهيز هو الذي جزم به يف املعراج وكذا شراح الكنز والسراجية، بل حكى بعض شراح السراجية االتفاق 
ليه، فما ذكره مسكني من أن ذلك رواية وأن الصحيح تقدمي التجهيز قال يف الدر املنتقى: منظور فيه، بل تعليلهم يفيد ع

 أنه ليس برتكة أصال إ هـ: أي فال يرد على إطالق املتون من أنه يبدأ من الرتكة ابلتجهيز.

 

 قوله: )بتجهيزه( وكذا جتهيز من

 بلحظة وكزوجته ولو غنية على املعتمد.تلزمه نفقته، كولد مات قبله ولو 

 در منتقى.

 

 قوله: )يعم التكفني( كأنه يشري إىل أن قول السراجية: يبدأ بتكفينه وجتهيزه من عطف العام على اخلاص.

 

رقا، فقوله: )من غري تقتري وال تبذير( التقتري هو التقصري، والتبذير يستعمل يف املشهور مبعىن اإلسراف، والتحقيق أن بينهما 
 وهو أن اإلسراف صرف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والتبذير صرفه فيما ال ينبغي.

 صرح به الكرماين يف شرح البخاري يعقوب.

وعليه فاملناسب التعبري ابالسراف بدل التبذير وموافقا لقوله تعاىل: * )والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا( * )الفرقان: 
 راعى املشهور. ( لكنه67

 

قوله: )ككفن السنة( أي من حيث العدد، وقوله: أو قدر ما كان يلبسه يف حياته أي من حيث القيمة، وأو مبعىن الواو، 
قال يف سكب األهنر: مث اإلسراف نوعان من حيث العدد أبن يزاد يف الرجل على ثالثة أبواب، ويف املرأة على مخسة ومن 

 قيمته تسعون وقيمة ما يلبسه يف حياته ستون مثال، والتقتري أيضا نوعان عكس االسراف حيث القيمة، أبن يكفن فيما
 عددا وقيمة إ هـ.

وهذا إذا مل يوص بذلك، فلو أوصى تعترب الزايدة على كفن املثل من الثلث، وكذا لو تربع الورثة به أو أجنيب، فال أبس 
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 ع من كفن املثل؟ قوالن: والصحيح نعم.ابلزايدة من حيث القيمة ال العدد، وهل للغرماء املن

 در منتقى: أي فيكفن بكفن الكفاية وهو ثوابن للرجل وثالثة للمرأة.

 ابن كمال.

 

قوله: )أو قدر ما كان يلبسه يف حياته( أي من أوسط ثيابه، أو من الذي يتزين به يف األعياد واجلمع والزايرات على ما 
 اختلفوا فيه.

 زيلعي.

 

ثا أو رابعا امليت وأخذ كفنه يكفن يف ثالثة أثواب ولو اثل نبش قربكفنه اخل( قال يف سكب االهنر: وإذ قوله: )ولو هلك  
ما دام طراي، وال يعاد غسله وال الصالة عليه وإن تفسخ يلف يف ثوب واحد كل ذلك من أصل ماله عندان، وإن كان عليه 

 (1)دين إال أن يكون الغرماء قد." 
 ه.ولبقاء حرمت« كسر عظم امليت ككسر عظم احلي»وإتالف ذاته، وإحراقه( حلديث "شيء من أطراف امليت 

)ولو أوصى به( أي: مبا ذكر من القطع واإلتالف واإلحراق فال نتبع وصيته حلق هللا تعاىل )وال ضمان فيه( أي: امليت إذا 
هل من أراد قطع طرفه وحنوه ابألسقطع طرفه أو أتلف أو أحرق )ولوليه( أي: امليت )أن حيامي عنه( أي: يدفع عنه 

 فاألسهل، كدفع الصائل.

)وإن آل ذلك إىل إتالف املطالب، فال ضمان( على الدافع، كما يف دفع الصائل )ومن أمكن غسله فدفن قبله، لزم نبشه( 
 تداركا للواجب )و( لزم )تغسيله( وتكفينه والصالة عليه )وتقدم( ذلك يف الغسل.

 

ذا استمر فعل " كان يدفن كل ميت يف قرب وعلى ه -صلى هللا عليه وسلم  -ر يف قرب واحد( ألنه )وحيرم دفن اثنني فأكث
صلى هللا عليه  -الصحابة ومن بعدهم )إال لضرورة أو حاجة( ككثرة املوتى وقلة من يدفنهم، وخوف الفساد عليهم، لقوله 

شاء  لنسائي وإذا دفن اثنني فأكثر يف قرب واحد ف )إنرواه ا« ادفنوا االثنني والثالثة يف قرب واحد»يوم أحد:  -وسلم 
سوى بني رءوسهم، وإن شاء حفر قربا طويال، وجعل رأس كل واحد( من املوتى )عند رجل اآلخر أو( عند )وسطه، كالدرج 

ىل إوجيعل رأس املفضول عند رجلي الفاضل ويسن حجزه بينهما برتاب( ليصري كل واحد، كأنه يف قرب منفرد )والتقدمي 
 القبلة كالتقدمي إىل اإلمام يف الصالة فيسن( .

  - عليه وسلم صلى هللا -شكي إىل النيب »أن يقدم األفضل فاألفضل إىل القبلة يف القرب، حلديث هشام بن عامر قال: 
رواه « هم قرآانر كثرة اجلراحات يوم أحد، فقال: احفروا ووسعوا، وأحسنوا، وادفنوا االثنني والثالثة يف قرب واحد، وقدموا أكث

يت ابق، م ينبش قربالرتمذي وقال حسن صحيح )وتقدم( ذلك )يف صالة اجلماعة( عند بيان موقف اإلمام واملأموم )وال 
 مليت آخر( أي: حيرم ذلك، ملا فيه من هتك حرمته.
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ه فيه( ه، ودفن غري )ومىت علم( أن امليت بلي وصار رميما )ومرادهم( أي: األصحاب )ظن أنه بلي، وصار رميما؛ جاز نبش
 أي: القرب مكانه، وخيتلف ذلك ابختالف البالد واهلواء، وهو يف البالد احلارة أسرع منه يف الباردة.

)وإن شك يف ذلك( أي: يف أنه بلي وصار رميما )رجع إىل قول أهل اخلربة( أي: املعرفة بذلك )فإن حفر فوجد فيها( 
 (1)أبقاها مكاهنا، وأعاد الرتاب كما كان ومل جيز دفن ميت." أي: األرض )عظاما دفنها( أي: العظام، أي: 

 "املواشي كاإلبل( فيما سبق )وحرز ثياب يف محام( حبافظ.

ويف الرتغيب: ال تبطل املالحظة بفرتات وأعراض يسرية بل برتكه وراءه )أو( ثياب )يف أعدال و( حرز )غزل يف سوق أو 
 ظ كقعوده على املتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فال قطع( على السارق ألنهخان وما كان مشرتكا يف الدخول إليه حباف

مل يسرق من حرز )ويضمن احلافظ( ما ضاع بتفريطه )ولو مل يستحفظه( رب املتاع صرحيا عمال ابلعرف )وإن استحفظ 
 رجل آخر متاعه يف املسجد فسرق فإن فرط يف حفظه فعليه الغرم( لتفريطه.

فظه وأجابه إىل ما سأله( صرحيا )وإن مل جيبه لكن سكت مل يلزمه غرم( ألنه ما قبل االستيداع وال قبض )إن كان التزم ح
املتاع )وال قطع على السارق يف املوضعني( ألنه مل يسرق من حرز )وإن حفظ املتاع بنظره إليه وقربه منه فال غرم عليه( لعدم 

 حرزه.تفريطه )وعلى السارق القطع( ألنه سرق نصااب من 

 

)وحرز كفن مشروع يف قرب على ميت ولو بعد( القرب )عن العمران إذا كان القرب مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو( 
أي الكفن )ملك له( أي للميت ألنه مالك له يف حياته وال يزول ملكه إال عما ال حاجة له إليه )فلو عدم امليت( وبقي 

 لثلث يف الوصية كسائر ماله )وإال( أي وإن مل يكن على امليت دين وبقي كفنه.الكفن )وفيت منه ديونه( ويزيد به ا

وأخذ الكفن قطع( روي عن ابن الزبري وعن عائشة " سارق أمواتنا كسارق  نبش القرب)فهو مرياث( كباقي أمواله )فمن 
م فيه( أي الكفن إن سرق وحنوه [ )واخلص38أحياءان " ولقوله تعاىل: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{ ]املائدة: 

)الورثة( ألهنم يقومون مقام امليت يف املطالبة )فإن عدموا( أي الورثة )فنائب اإلمام( كسائر حقوقه )ولو كفنه أجنيب فكذلك( 
ما ك  أي فاخلصم فيه إذا سرق الورثة لقيامهم مقام مورثهم وأما لو أكل امليت وحنوه وبقي الكفن كان ملن تربع به دون الورثة

 قطع به غري واحد وجزم به املصنف يف اجلنائز.

ألن متليك امليت غري ممكن فهو إابحة بقدر احلاجة فإذا زالت تعني لربه )وإن أخرجه( أي الكفن )من اللحد ووضعه يف 
)امرأة  تالقرب من غري أن خيرجه منه فال قطع( ألنه مل خيرجه من احلرز )وإن كفن رجل يف أكثر من ثالثة لفائف أو( كفن

يف أكثر من مخس( ثياب )فسرق الزائد عن ذلك( فال قطع )أو ترك( امليت )يف اتبوت فسرق التابوت( فال قطع )أو ترك 
 (2)معه( أي امليت )طيب جمموع أو ذهب أو فضة أو جوهر." 

 "حكم نبش املقربة لشق طريق
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Q  من أجل الطريق العام، كأن يكون الطريق ال يصلح إال من املقربة، فهل جيوز نبشها ووضعها يف  نبش القبورهل جيوز
 مقربة اثنية من أجل املصلحة العامة؟

A عند الضرورة من أجل الطريق أفىت بعض علماء اللجنة الدائمة يف اململكة العربية السعودية جبواز ذلك  نبش القبور
 (1)وتؤخذ العظام وتوضع يف مقربة.."  فتنبش القبورن االجتاه إىل املقربة، بشرط: أال ميكن صرف الطريق ع

 "حكم الصالة يف املسجد الذي جبواره مقربة

 

Q  جند يف بعض البالد اإلسالمية أصحاب الطرق الصوفية يؤدون الصالة يف املسجد، بينما يوجد ابلقرب منه مقربة أو كما
يهم يدعون أن هذه املقربة بعيدة عن املسجد، وجتد كثريا منهم ال يستدل بدليل يسموهنا ضريح الشيخ، وعند اإلنكار عل

على هذا الفعل، ويدعون ذلك فيقولون: إن هذا املسجد منفصل عن الضريح، يعين: بينهما مسافة، ما صحة الصالة يف 
 ذلك املسجد؟

A .إذا كان املسجد ليس يف املقربة وليس فيه قرب فالصالة فيه صحيحة 

 ئل: لكن جبواره قرب وليس ببعيد.السا

الشيخ: ولو كان يف جوار املقربة، ما دامت املقربة ليست أمام املسجد بل على اليمني أو على اليسار فليس فيها شيء 
لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: )جعلت يل األرض مسجدا وطهورا( ، أما إذا كان املسجد قد بين على القرب فالصالة فيه 

 (2)ويدفن مع قبور الناس.."  ينبش القربوإن دفن امليت يف املسجد فإنه جيب أن ال تصح، 
 "حكم تنفيذ الوصية ابلدفن يف مكان معني

 

Q   فضيلة الشيخ! هناك امرأة أوصت أن تدفن ببقعة معينة وما متت الوصية، ويسأل ولدها ويقول: إهنا تعرض له يف املنام
وإرجاعها إىل املكان  نبش القربن دفنها، فيسأل: هل يعترب هذا عصياان، مث هل جيوز كثريا وتعرض لوالده واآلن هلم سنة م

 الذي أوصت أن تدفن فيه؟

A  ،ال يلزم تنفيذ الوصية إذا أوصى امليت أال يدفن إال يف مكان معني، بل يدفن مع املسلمني؛ إذ أن األرض كلها سواء
 أي مكان دفنوه، فهذه الوصية ال يلزم تنفيذها، وكوهنا تعرض له يف وكان الصحابة رضي هللا عنهم إذا مات منهم ميت يف

 املنام ألنه كان يفكر فيها، ومعلوم أن اإلنسان إذا فكر يف الشيء قد يراه يف املنام.

 وهلذا عند الناس يقولون: حلوم أهل جند حديث قلوذهم.

 (3)ه أبدا؛ ألنه ليس فيه مقصود شرعي.." السائل: أال يدخل هذا حتت إنفاذ الوصية؟ الشيخ: هذا ال جيب تنفيذ
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 "حكم الصالة يف املسجد املبين على قرب

 

Q مسجد بين على قرب واملصلي ال يعلم أن فيه قربا، أو يعلم وجيهل احلكم، فما حكم صالته، سواء كانت كثرية أو قليلة؟ 

A 286خذان إن نسينا أو أخطأان{ ]البقرة:إذا كان ال يعلم أن فيه قربا فال شيء عليه، لقوله تعاىل: }ربنا ال تؤا. ] 

السائل: وإن كان يعلم أن فيه قربا لكنه جيهل احلكم؟ اجلواب: كذلك لو كان يعلم أن فيه قربا وجيهل احلكم ال شيء عليه؛ 
 ألن هذا فعل حمرما جاهال، وفعل احملرم إذا كان عن جهل ال يؤثر.

قرب أدخل املسجد على حد سواء؟ اجلواب: ال، إذا بين املسجد على قرب  السائل: هل إذا كان املسجد مبنيا على قرب، أو
دفنه مع الناس، و  نبش القربوجب هدمه، وال تصح الصالة فيه، وإذا دفن أحد يف املسجد مل جيب هدم املسجد وإمنا جيب 

 (1)مث الصالة يف هذا املسجد صحيحة، لكن ال جيعل القرب بينه وبني القبلة.." 
فإنه يقدم على االبن( إذا اجتمعا عند الكل على األصح وإن كان االبن يقدم على األب يف والية ")إال األب 

 اإلنكاح عند الشيخني ألن لألب فضيلة على االبن والفضيلة تعترب ترجيحا يف االستحقاق كما يف سائر الصلوات.

نه حقه فيملك يف اجملتىب )وللويل أن أيذن لغريه( ألولو مات العبد فالويل أوىل ذها على األصح واجلريان أوىل من غريهم كما 
إبطاله إال إذا كان هناك من يساويه فله املنع )فإن صلى غري من ذكر( من السلطان والقاضي وغريمها )بال إذن( أي مل أيذن 

خلليفة كما يف النهاية اله الويل األحق ومل يتابعه )أعاد الويل( أي األحق ابلصالة فالسلطان إذا صلى بال إذن اخلليفة يعيد 
 )إن شاء( لتصرف الغري يف حقه لكن إذا أعاد ليس ملن صلى عليها أن يصلي مع الويل مرة أخرى.

 

)وال يصلي( أي ال جيوز أن يصلي )غري الويل( األحق )بعد صالته( أي الويل األحق ألن الفرض تؤدى ابألوىل والتنفل ذها 
من اصطف » -عليه الصالة والسالم  -فضل أن تكون الصفوف ثالثة لقوله غري مشروع خالفا للشافعي واعلم أن األ

 وأفضلها يف اجلنازة الصف األخري.« عليه ثالثة صفوف من املسلمني غفر له

 

)ما « صارصلى على قرب امرأة من األن -عليه الصالة والسالم  -»)وإن دفن( بعد غسله )بال صالة صلي على قربه( ألنه 
تفرق أجزائه واملعترب يف ذلك أكرب الرأي على الصحيح الختالف احلال والزمان واملكان وإمنا قيدان بعد  مل يظن تفسخه( أي

قطت الصالة كذا فس نبش القربغسله ألن الصالة بدون الغسل ليست مبشروعة وال يؤمر ابلغسل لتضمنه أمرا حراما وهو 
الغسل أو قبله وعن حممد أنه أخرج من القرب فغسل إن مل يف الغاية لكن إطالق املصنف يشمل ما إذا كان مدفوان بعد 

 يغسل مث صلى عليه ما مل يهيلوا الرتاب عليه ألنه ليس بنبش.

 

)ويقوم( اإلمام )حذاء الصدر للرجل واملرأة( ألنه حمل العلم وموضع النور واإلميان وهذا ظاهر الرواية وعن اإلمام يقوم حبذاء 
 ط املرأة ورأس الرجل ألنه معدن العقل لكن األول هو املختار.وسطهما وعن أيب يوسف حبذاء وس
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)ويكرب تكبرية( االفتتاح مث )يثين عقيبها( أي يقول اإلمام واملنفرد: سبحانك اللهم إىل آخره وظاهر الرواية أنه حيمد هللا كما 
( -هللا تعاىل عليه وسلم  صلى -النيب  يف احمليط وغريه واألول رواية احلسن عن اإلمام )مث( يكرب تكبرية )اثنية ويصلي على

بعدها كما يصلي يف قعدة الفريضة وقد مر وهو األوىل ألن الثناء والصالة سنة الدعاء ألنه أرجى للقبول )مث( يكرب تكبرية 
ا ن)اثلثة يدعو لنفسه وللميت وللمسلمني( واملسلمات )بعدها( وصفته أن يقول: اللهم اغفر حلينا وميتنا وشاهدان وغائب

وصغريان وكبريان وذكران وأنثاان اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على اإلميان وخص هذا امليت 
ابلروح والراحة والرمحة واملغفرة والرضوان اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه األمن والبشرى 

 (1)لهم اجعل." والكرامة والزلفى ال
 "إن شاء أخذها، وأدى مجيع القيمة.

وإن شاء ترك كما يف الوكيل ابلشراء ولو كان الغاصب أجرها أو رهنها فهو الوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها فإن ضمن 
غاصب فكان لالغاصب كان امللك له، وإن ضمن املستعري أو املوهوب له كان امللك هلما ألهنما ال يستوجبان الرجوع على ا

قرار الضمان عليهما فكان امللك هلما، ولو كان مكاهنما مشرت فضمن سلمت اجلارية له، وكذلك غاصب الغاصب إذا 
ضمن ملكها ألنه ال يرجع على األول فتعتق عليه لو كانت حمرمة منه وإن ضمن األول ملكها فتعتق عليه لو كانت حمرمة، 

ن على الثاين ألنه ملكها فيصري الثاين غاصبا ملك األول، وكذا لو أبرأه املالك ولو كانت أجنبية فلألول الرجوع مبا ضم
بعد التضمني أو وهبها له كان له الرجوع على الثاين، وإذا ضمن املالك األول، ومل يضمن األول الثاين حىت ظهرت اجلارية  

ز ألن الثاين قدر على رد العني فال جيو  كانت ملكا لألول فإن قال: أان أسلمها للثاين، وأرجع عليه مل يكن له ذلك؛
تضمينه، وإن رجع األول على الثاين مث ظهرت كانت للثاين كذا يف األشباه من القول يف امللك نقال عن شرح الزايدات 

 لقاضي خان.

تولدها مث سويف الوجيز من كتاب االستحقاق نقال عن املنتقى قال أبو يوسف: إذا أدى الغاصب قيمة اجلارية املغصوبة مث ا
 استحقت فله أن يرجع بقيمة الولد على املوىل انتهى.

 

يأخذ ثوبه ف نبش القربولو كفن الغاصب بثوب الغصب ميتا قالوا: إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب، وإن شاء 
ة الثوب ال يكون مقال الفقيه أبو الليث: إن كان امليت ترك ماال يعطى قيمة الثوب من ذلك املال، وكذا لو ضمن متربع قي

 لصاحب الثوب أن ينبش من قاضي خان.

، وفيه أيضا رجل غصب عبدا أو دابة، وغاب املغصوب منه فطلب الغاصب من القاضي أن يقبل منه املغصوب أو أيذن 
 له ابإلنفاق لريجع بذلك على املالك ال جييبه القاضي لذلك، ويرتكه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب، ولو قضى

القاضي ابإلنفاق على املغصوب ال جيب على املغصوب منه شيء، وإن رأى القاضي املصلحة يف أن يبيع العبد أو الدابة 
 أبن كان الغاصب خموفا وميسك الثمن لصاحب الدابة فعل ذلك.
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ته، وإن مل يدع كرجل ابتلع درة رجل يضمن قيمتها وال ينتظر إىل أن خترج منه، ولو مات، وترك ماال يعطى الضمان من تر 
 ماال ال يشق بطنه انتهى.

 

ولو قتل العبد املغصوب عبدا لرجل يف يد الغاصب فدفع القاتل مكانه ختري املغصوب منه بني أن أيخذ املدفوع مكانه، 
 وبني أن يطالب الغاصب بقيمة املقتول هذه يف الرهن من اهلداية.

 

 ]الفصل الثاين إذا ظفر ابلغاصب يف غري بلد الغصب[

رجل غصب من رجل دراهم أو داننري يف بلدة فطالبه املالك يف بلدة أخرى كان عليه أن يسلمها وليس للمالك أن يطالبه  
 ابلقيمة، وإن اختلف السعر.

ولو غصب عينا فلقيه املغصوب منه يف بلدة أخرى، واملغصوب يف يد الغاصب فإن كانت القيمة يف هذا املكان مثل القيمة 
 (1)أو أكثر فللمالك أن أيخذ الغصب وليس له أن يطالبه ابلقيمة، وإن كان السعر يف."  يف مكان الغصب

"املال فيبقى عتقه معلقا مع بقاء الكتابة وال يبقى مع انفساخها فلو مات األب يسعى الولد وإن كانوا صغارا 
ع املكاتبة لموىل أخذ كل واحد جبميعاجزين يردون يف الرق ولو مل يعجزوا وأدى بعضهم مل يرجعوا على إخوهتم بشيء ول

 وإن أعتق بعضهم رفعت حصته عن الباقني.

ولو كاتب عبدا له وامرأته مبكاتبة واحدة على أنفسهما وأوالدمها الصغار، مث إن إنساان قتل الولد فقيمته لألبوين ويستعينا 
 ذها يف الكتابة من الوجيز.

 

لى قيمة نفسه فالكتابة فاسدة كما إذا كاتب على ثوب أو دابة فإن أدى وإذا كاتب املسلم عبده على مخر أو خنزير أو ع
 اخلمر عتق أبدائه ولزمه أن يسعى يف قيمته وال ينقص عن املسمى وال يزاد عليه.

 وقال زفر ال يعتق إال أبداء قيمته وكذلك يعتق أبداء القيمة فيما إذا كاتبه على قيمته وال يعتق أبداء الثوب فيما إذا كاتبه
على ثوب؛ ألنه ال يوقف فيه على مراد العاقد الختالف أجناسه فال يثبت العتق بدون إرادته وكذلك إن كاتبه على شيء 

 معني لغريه ومل جيز.

يف رواية احلسن أنه جيوز حىت لو ملكه وسلمه يعتق وإن أجاز صاحب العني ذلك  -رمحه هللا تعاىل  -وعن أيب حنيفة 
 فعن حممد أنه جيوز.

 أيب يوسف أنه جيوز أجاز ذلك أو مل جيز غري أنه عند اإلجازة جيب تسليم عينه.وعن 

وعند عدمها جيب تسليم قيمته ولو كاتب النصراين عبده الكافر على مخر فهو جائز إذا كان مقدارا معلوما وأيهما أسلم 
 فللموىل قيمة اخلمر من اهلداية.
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 ]ابب يف املتفرقات[

 يف املتفرقات()الباب الثامن والثالثون 

رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثين عشر ذكر يف النوادر على قول أيب حنيفة وأيب يوسف الزايدة 
أمانة إذا هلكت ال يلزمه ضماهنا، وعلى قول حممد وزفر تكون مضمونة وهو القياس فلو أن القابض رفع منها درمهني 

ريق قالوا إن املديون يشارك القابض فيما بقي فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم لريدمها على صاحبهما فهلكا يف الط
 وثلثا درهم؛ ألن كل درهم من املقرتض سدسه للدافع ومخسة أسداسه للقابض.

 

رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من املتعلق به شيء أو ضاع قالوا يضمن املتعلق وينبغي أن يكون اجلواب على التفصيل 
 بقرب من صاحبه وصاحب املال يراه وميكنه أن أيخذه ال يكون ضامنا وإال كان ضامنا.إن سقط 

 

رجل أخذ غرميه مبال فجاء إنسان وانتزعه من يده حىت هرب الغرمي فإنه يعزر حبكم اجلناية وال يضمن املال الذي على 
 املديون.

 

فقيه أبو الليث فيأخذ ثوبه قال ال نبش القربشاء  ميت كفن بثوب الغري قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن
إن كان امليت ترك ماال يعطى قيمة ذلك الثوب من املال وكذا لو تربع إنسان بقيمة الثوب ال يكون لصاحب  -رمحه هللا  -

الثوب أن ينبش وإن مل يكن شيء من ذلك فإن ترك صاحب الثوب آلخرته فهو أفضل، وإن نبش كان له ذلك وإن كان 
الثوب قد انتقص ابلتكفني يضمن الذي كفن امليت، ودفنه وعندي هذا إذا كفن من غري خياطة وإن خيط فليس لصاحب 

 الثوب أن ينبش وأيخذ ثوبه.

 

 (1)لو هبت الريح بثوب إنسان فألقته يف صبغ آخر حىت انصبغ وكانت قيمة." 
أبمر  قاضي؛ ألنه تطوع بقضاء الدين ولو قضى"بغري أمره جاز فلو انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعود إىل ملك ال

 يعود إىل ملك من عليه الدين وعليه للقاضي مثلها.

 

إذا تربع بقضاء املهر، مث خرج من أن يكون مهرا بردة املرأة أو خرج نصفه عن أن يكون مهرا ابلطالق قبل الدخول رجع 
 الثمن من كفالة الصغرى. إىل ملك املتربع وكذا املتربع ابلثمن إذا انفسخ البيع يرجع يف

ويف القنية من قضى دين غريه بسبب فعند ارتفاع السبب يعود املقضي به إىل ملك القاضي إن قضاه بغري أمره وإن قضاه 
أبمره يعود إىل ملك املقضي عنه خبالف ما إذا تربع ابملهر عن الزوج، مث طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها 

                                         
 445غامن بن حممد البغدادي ص/ جممع الضماانت (1)



194 

 

  الفصل األول وكله يف الثاين إىل ملك الزوج انتهى.يعود نصف املهر يف

 

إذا مات جمهال مال ابنه ال ضمان عليه يف ماله وكذا لو مات اإلنسان جمهال ملا ألقته الريح يف بيته ال ضمان عليه من 
 أماانت األشباه.

 

 ولني.من دعوى الوقف من الفص األب لو أجر منزل الصغري بدون أجر مثله يلزمه متام أجر مثله إذ ليس له والية احلط

 

إذا ذهب الضيف وترك شيئا عند املضيف فتبعه املضيف به فغصبه غاصب إن غصبه يف املدينة ال يضمن وإن أخرجه من 
 املصر فغصب منه ضمن هذا يف الغصب من اخلالصة.

 

يمة حفره ليكون مجعا ن يضمن قولك ينبش القربإذا حفر الرجل قربا يف موضع يباح له احلفر يف غري ملكه فدفن غريه ال 
بني احلقني ومراعاة هلما من وقف فتاوى قاضي خان ويف الغصب من اخلالصة رجل حفر قربا فجاء آخر ودفن يف القرب 

 جيب قيمة حفره وهذا إذا كان يف أرض مباحة أما إذا كان يف امللك فينبش انتهى.

 

 دعوى الوقف من الفصولني.شرى بيتا وسكنه، مث ظهر أنه للصغري جيب أجر مثله من 

 

املديون إذا أنفق على ولد رب الدين أو امرأته بغري أمره ال يربأ عن الدين وال يرجع مبا أنفق على من أنفق عليه كذا يف 
 الصغرى من النفقات.

 

مد حم رجل قبض دينه من مديونه فقال قبضته وهو صحيح، وقال غرمي امليت قبضته وهو كان مريضا وأان شريكك فيه قال
 إن كان املال قائما بعينه شركه اآلخر فيه وإن كان مستهلكا فال شيء عليه من إقرار الوجيز.

ويف الوصااي من قاضي خان أطلق املسألة ومل يقيدها بقول أحد بل قال قالوا إن كان األلف املقبوضة قائمة شاركوه فيها؛ 
فإن كانت املقبوضة هالكة ال شيء لغرماء امليت قبل ألن األخذ حادث فيحال إىل أقرب األوقات وهو حالة املرض 

القابض؛ ألنه إمنا يصرف إىل أقرب األوقات بنوع ظاهر، والظاهر يصلح للدفع ال إلجياب الضمان فحال قيام األلف هو 
هدا ايدعي لنفسه سالمة املقبوض، والغرماء ينكرون ذلك، وقد أمجعوا على أن املقبوض كان ملكا للميت فيصلح الظاهر ش

 هلم وبعد هالك املقبوض حاجة الغرماء إىل إجياب الضمان فال يصلح الظاهر شاهدا هلم وفيه أيضا

رجل مات وعليه ألف لرجل وللميت على رجل ألف درهم فقضى مديون امليت دين امليت ذكر يف األصل أنه يربأ عما 
ه مليت كيف يصنع قال حممد يقول عند القضاء هذعليه وإن قضى بغري أمر الوصي، والوارث وإذا أراد مديون قضاء دين ا
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األلف اليت لفالن امليت علي عن األلف اليت لك على امليت فيجوز ذلك ولو مل يقل ذلك ولكن قضاه األلف عن امليت  
 (1)كان تربعا." 

 "حكم الصالة يف مسجد فيه قرب

ها قبور؟ الصالة يف املساجد اليت يوجد في مبصر يقول يف سؤاله: هل تصح -دقهلية  -س: األخ م. أ. ن من ميت طريف 
. 

 (2)وينقل."  تنبش القبورجـ: املساجد اليت فيها قبور ال يصلى فيها، وجيب أن 
"واجلواب: إذا خرب املسجد وحنوه أبسباب سيل أو غريه شرع ألهل احمللة اليت فيها املسجد أن يعمروه ويقيموا 

ولقول عائشة رضي هللا ( « 1من بىن هلل مسجدا بىن هللا له بيتا يف اجلنة )»م: الصالة فيه؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسل
أخرجه أمحد وأبو داود وابن ( « 2أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببناء املساجد يف الدور وأن تنظف وتطيب )»عنها: 

 ماجه إبسناد حسن.

عنه  ل تعمري املساجد كثرية، فإن كان يف احمللة مسجد يغينواملراد ابلدور القبائل واحلارات وحنوها، واألحاديث يف فض
صرفت حجارته وأنقاضه يف مسجد آخر يف حملة أخرى أو بلدة أخرى حمتاجة إىل ذلك، وعلى ويل األمر يف البلد اليت فيها 

جد احملتاجة إليها سااملسجد املذكور من قاض أو أمري أو شيخ قبيلة وحنوهم العناية بذلك، ونقل هذه األنقاض إىل تعمري امل
أو بيعها وصرفها يف مصاحل املسلمني، وليس ألحد من أهل البلد أن أيخذ شيئا منها إال إبذن ويل األمر، وإذا كان يف 

ألنه ال  إىل مقربة البلد فيحفر هلا وتدفن يف املقربة؛ -إن وجدت  -املسجد قرب وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام 
يف املساجد وال بناء املساجد عليها؛ ألن ذلك من وسائل الشرك والفتنة ابملقبور، كما قد وقع ذلك جيوز شرعا وضع قبور 

يف أكثر بالد املسلمني من أزمان طويلة، أبسباب الغلو يف أصحاب القبور، وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر 
سلم أنه قال: ثبت يف الصحيحني عنه صلى هللا عليه و اليت كانت يف حمل مسجده عليه الصالة والسالم، و  بنبش القبور

ويف صحيح مسلم عن أيب مرثد الغنوي رضي هللا عنه عن ( « 3لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد )»
جندب بن ويف صحيح مسلم أيضا عن ( « 4ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها )»النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

ون قبور أنبيائهم أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ»عبد هللا البجلي رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
ويف الصحيحني عن أم سلمة وأم حبيبة ( « 5وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك )

أولئك إذا مات »يب صلى هللا عليه وسلم كنيسة رأاتها يف احلبشة وما فيها من الصور فقال: رضي هللا عنهما أهنما ذكرات للن
ويف صحيح مسلم ( « 6فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند هللا )

 عن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا

__________ 

                                         
 449غامن بن حممد البغدادي ص/ جممع الضماانت (1)
 5/388ابن ابز  ع فتاوى ابن ابزجممو  (2)
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 ( .1/241حنبل )( مسند أمحد بن 1)

 ( .759( ، سنن ابن ماجه املساجد واجلماعات )455( ، سنن أبو داود الصالة )594( سنن الرتمذي اجلمعة )2)

( 703( ، سنن النسائي املساجد )529( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )436( صحيح البخاري الصالة )3)
 ( .1403الة )( ، سنن الدارمي الص6/146، مسند أمحد بن حنبل )

( ، سنن أبو داود اجلنائز 760( ، سنن النسائي القبلة )1050( ، سنن الرتمذي اجلنائز )972( صحيح مسلم اجلنائز )4)
 ( .4/135( ، مسند أمحد بن حنبل )3229)

 ( .532( صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )5)

( 704( ، سنن النسائي املساجد )528ع الصالة )( ، صحيح مسلم املساجد ومواض434( صحيح البخاري الصالة )6)
 (1)( .." 6/51، مسند أمحد بن حنبل )

"واجلواب: إذا خرب املسجد وحنوه أبسباب سيل أو غريه شرع ألهل احمللة اليت فيها املسجد أن يعمروه ويقيموا 
ولقول عائشة رضي هللا ( « 1يف اجلنة ) من بىن هلل مسجدا بىن هللا له بيتا»الصالة فيه؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

أخرجه أمحد وأبو داود وابن ( « 2أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ببناء املساجد يف الدور وأن تنظف وتطيب )»عنها: 
 ماجه إبسناد حسن.

ة مسجد يغين عنه لواملراد ابلدور القبائل واحلارات وحنوها، واألحاديث يف فضل تعمري املساجد كثرية، فإن كان يف احمل
صرفت حجارته وأنقاضه يف مسجد آخر يف حملة أخرى أو بلدة أخرى حمتاجة إىل ذلك، وعلى ويل األمر يف البلد اليت فيها 
املسجد املذكور من قاض أو أمري أو شيخ قبيلة وحنوهم العناية بذلك، ونقل هذه األنقاض إىل تعمري املساجد احملتاجة إليها 

يف مصاحل املسلمني، وليس ألحد من أهل البلد أن أيخذ شيئا منها إال إبذن ويل األمر، وإذا كان يف أو بيعها وصرفها 
ألنه ال  إىل مقربة البلد فيحفر هلا وتدفن يف املقربة؛ -إن وجدت  -املسجد قرب وجب أن ينبش وينقل ما فيه من عظام 

ذلك  ن ذلك من وسائل الشرك والفتنة ابملقبور، كما قد وقعجيوز شرعا وضع قبور يف املساجد وال بناء املساجد عليها؛ أل
يف أكثر بالد املسلمني من أزمان طويلة، أبسباب الغلو يف أصحاب القبور، وقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر 

أنه قال:  ماليت كانت يف حمل مسجده عليه الصالة والسالم، وثبت يف الصحيحني عنه صلى هللا عليه وسل بنبش القبور
ويف صحيح مسلم عن أيب مرثد الغنوي رضي هللا عنه عن ( « 3لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد )»

ويف صحيح مسلم أيضا عن جندب بن ( « 4ال تصلوا إىل القبور وال جتلسوا عليها )»النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
ون قبور أنبيائهم أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ»عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  عبد هللا البجلي رضي هللا عنه،

ويف الصحيحني عن أم سلمة وأم حبيبة ( « 5وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك )
أولئك إذا مات : »احلبشة وما فيها من الصور فقال رضي هللا عنهما أهنما ذكرات للنيب صلى هللا عليه وسلم كنيسة رأاتها يف

ويف صحيح مسلم ( « 6فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند هللا )

                                         
 6/337ابن ابز  جمموع فتاوى ابن ابز (1)
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 عن جابر بن عبد هللا األنصاري رضي هللا

__________ 

 ( .1/241( مسند أمحد بن حنبل )1)

 ( .759( ، سنن ابن ماجه املساجد واجلماعات )455( ، سنن أبو داود الصالة )594)( سنن الرتمذي اجلمعة 2)

( 703( ، سنن النسائي املساجد )529( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )436( صحيح البخاري الصالة )3)
 ( .1403( ، سنن الدارمي الصالة )6/146، مسند أمحد بن حنبل )

( ، سنن أبو داود اجلنائز 760( ، سنن النسائي القبلة )1050( ، سنن الرتمذي اجلنائز )972( صحيح مسلم اجلنائز )4)
 ( .4/135( ، مسند أمحد بن حنبل )3229)

 ( .532( صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )5)

( 704( ، سنن النسائي املساجد )528( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )434( صحيح البخاري الصالة )6)
 (1)( .." 6/51، مسند أمحد بن حنبل )

 "حكم الصالة يف مسجد فيه قرب.

مبصر يقول يف سؤاله: هل تصح الصالة يف املساجد اليت يوجد فيها  -دقهلية  -من ميت طريف  -س: األخ: م. أ. ن 
 قبور؟

جيعل رفات كل قرب يف  قابر العامة،وينقل رفاهتا إىل امل تنبش القبورج: املساجد اليت فيها قبور ال يصلى فيها، وجيب أن 
حفرة خاصة كسائر القبور، وال جيوز أن يبقى يف املساجد قبور، ال قرب ويل وال غريه؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم هنى 

عن هللا اليهود ل»وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
 متفق عليه.( « 1نصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي هللا عنها حيذر ما صنعوا )وال

أولئك إذا مات فيهم الرجل »وقال عليه الصالة والسالم ملا أخربته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة يف احلبشة فيها تصاوير فقال 
متفق على صحته، وقال عليه ( « 2شرار اخللق عند هللا ) الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك

أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد »الصالة والسالم: 
 خرجه مسلم يف صحيحه، عن جندب بن عبد هللا البجلي.( « 3فإين أهناكم عن ذلك )

__________ 

( 703( ، سنن النسائي املساجد )529( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )436خاري الصالة )( صحيح الب1)
 ( .1403( ، سنن الدارمي الصالة )6/146، مسند أمحد بن حنبل )

( 704( ، سنن النسائي املساجد )528( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )434( صحيح البخاري الصالة )2)

                                         
 6/337ابن ابز  جمموع فتاوى ابن ابز (1)
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 ( .6/51حنبل ) ، مسند أمحد بن

 (1)( .." 532( صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )3)
"فدل ذلك على أن املسجد املقام على قرب أو أكثر ال يصلى فيه، وال فرق بني القرب الواحد أو أكثر، فإن كان 

قبور يف عهده نت الاملسجد هو الذي بين أخريا على القبور وجب هدمه، وأن ترتك القبور ابرزة ليس عليها بناء، كما كا
 صلى هللا عليه وسلم، يف البقيع وغريه، وهكذا إىل اليوم يف اململكة العربية السعودية، فالقبور فيها ابرزة ليس عليها بناء وال

 قباب وال مساجد، وهلل احلمد واملنة.

ليس عليها  وينقل صاحبه إىل املقابر العامة اليت ينبش القربأما إن كان املسجد قدميا ولكن أحدث فيه قرب أو أكثر فإنه 
 قباب وال مساجد وال بناء، ويبقى املسجد خاليا منها حىت يصلى فيه.

أما احتجاج بعض اجلهلة بوجود قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، وقرب صاحبيه يف مسجده فال حجة يف ذلك؛ ألن الرسول 
ا وسع ملسجد، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما، ولكن ملصلى هللا عليه وسلم دفن يف بيته وليس يف ا

الوليد بن عبد امللك بن مروان املسجد أدخل البيت يف املسجد؛ بسبب التوسعة، وغلط يف هذا، وكان الواجب أن ال 
يقتدى به يف هذا،  أن يدخله يف املسجد؛ حىت ال حيتج اجلهلة وأشباههم بذلك، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فال جيوز

وال يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اختاذها مساجد؛ ألن هذا بيت مستقل أدخل يف املسجد؛ للحاجة 
للتوسعة، وهذا من جنس املقربة اليت أمام املسجد مفصولة عن املسجد ال تضره، وهكذا قرب النيب صلى هللا عليه وسلم 

 مفصول جبدار وقضبان.

 (2)ي للمسلم أن يبني إلخوانه هذا؛ حىت ال يغلطوا يف هذه املسألة. وهللا ويل التوفيق.." وينبغ
 "ال يصلى يف املساجد اليت فيها قبور

مبصر يقول يف سؤاله: هل تصح الصالة يف املساجد اليت يوجد فيها قبور؟  -دقهلية  -س: األخ م. أ. ن. من ميت طريف 
(1) 

رفات كل قرب يف  وينقل رفاهتا إىل املقابر العامة، جيعل تنبش القبورال يصلى فيها، وجيب أن ج: املساجد اليت فيها قبور 
 حفرة خاصة كسائر القبور، وال جيوز أن يبقى يف

__________ 

 (3).." 296. و )اجلزء العاشر( منه ص388( سبق نشرها يف )اجلزء اخلامس( من هذا اجملموع ص1)
رواه مسلم يف الصحيح. ( « . 1فال تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك ) "أنبيائهم وصاحليهم مساجد أال

أن أم حبيبة وأم سلمة رضي هللا عنهما ذكرات للنيب صلى هللا عليه وسلم  »وروى الشيخان، عن عائشة رضي هللا عنها، 
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جدا وصوروا صاحل بنوا على قربه مسكنيسة رأاتها أبرض احلبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل ال
فبني صلى هللا عليه وسلم أن الذين يبنون املساجد على القبور هم شرار ( « 2فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند هللا )

اخللق عند هللا، وحذر من فعلهم. فدل ذلك على أن املسجد املقام على قرب أو أكثر، فإن كان املسجد هو الذي بين أخريا 
ى القبور وجب هدمه، وأن ترتك القبور ابرزة ليس عليها بناء، كما كانت القبور يف عهده صلى هللا عليه وسلم، يف البقيع عل

وغريه، وهكذا إىل اليوم يف اململكة العربية السعودية، فالقبور فيها ابرزة ليس عليها بناء وال قباب وال مساجد وال بناء، وهلل 
قابر العامة اليت وينقل صاحبه إىل امل ينبش القرباملسجد قدميا ولكن أحدث فيه قرب أو أكثر فإنه احلمد واملنة. أما إن كان 

 ليس عليها

__________ 

 (532( رواه مسلم يف )املساجد ومواضع الصالة( ابب النهي عن بناء املساجد على القبور برقم )1)
( واللفظ له، ومسلم يف )املساجد ومواضع 1341برقم ) ( رواه البخاري يف )اجلنائز( ابب بناء املسجد على القرب2)

( ، والنسائي يف )املساجد( ابب النهي عن اختاذ املساجد 528الصالة( ابب النهي عن بناء املساجد على القبور برقم )
 (1)( .." 704على القبور برقم )

 "ال يصلى يف املسجد الذي فيه قرب ولو كان الوحيد يف البلد

 (1سجد الذي فيه قرب هو الوحيد يف البلد فهل يصلى املسلم فيه؟ )س: إذا كان امل
ج: ال يصلي املسلم فيه أبدا، وعليه أن يصلي يف غريه أو يف بيته إن مل جيد مسجدا سليما من القبور، وجيب على والة 

سوى ظاهرها  رة خاصة يالذي يف املسجد إذا كان حاداث ونقل رفاته إىل املقربة العامة ويوضع يف حف نبش القرباألمور 
كسائر القبور، وإذا كان القرب هو األول فإنه يهدم املسجد؛ ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين 

وملا أخربته أم سلمة وأم حبيبة رضي هللا عنهما أهنما رأات كنيسة يف احلبشة وما فيها من »اختذوا قبور أنبيائهم مساجد، 
هلما عليه الصالة والسالم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور الصور، قال 

متفق على صحته. ومن صلى يف املساجد اليت فيها القبور فصالته ابطلة وعليه اإلعادة ( « 2أولئك شرار اخللق عند هللا )
 للحديثني املذكورين وما جاء يف معنامها.

__________ 

 ( من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء.1)

( واللفظ له، ومسلم يف )املساجد ومواضع 1341( رواه البخاري يف )اجلنائز( ابب بناء املسجد على القرب برقم )2)
ن اختاذ املساجد ( ، والنسائي يف )املساجد( ابب النهي ع528الصالة( ابب النهي عن بناء املساجد على القبور برقم )

 (2)(." 704على القبور برقم )
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 إذا دعت احلاجة ينبش القرب"

 ( .1، هل جيوز؟ )نبش القربس: 

 ج: إذا دعت احلاجة فال أبس، مثل نسيان املسحاة أو العتلة أو شيء مهم فال أبس بذلك.

__________ 

 (1)( من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء.." 1)
 ( .1ملصلحة ) نبش القرب"

 من عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز إىل فضيلة قاضي حمكمة أدمة عليان سلمه هللا تعاىل آمني.

 سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. وبعد:

وصلنا كتابك وبرفقه استفتاء ح. م. ع. وقد ذكرمت عنه وجود قرب أمام بيته وهذا القرب قدمي جدا ويذكر أنه تعرض ألذى 
 السيارات والدواب لقربه من خمرج البيت. فهل جيوز نقله إىل داخل املقربة اجملاورة؟ انتهى. وقد طلبتم اإلفادة عن ذلك.

 وخيرج ما فيه ويوضع يف قرب يف أرض املقربة العامة. فينبش القربواجلواب: إذا كان األمر كذلك؛ 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد. الرئيس العام إلدارات

__________ 

 (2)هـ.."  1399 \ 8 \ 21( صدرت من مكتب مساحته بتاريخ 1)
 الذي يف املسجد إذا كان هو األخري ينبش القرب"

 ( .1الذي يف املسجد إذا كان يف نبشه فتنة هل ينبش أم يرتك؟ ) نبش القربس: 

 املسجد، وكان املسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة والة األمور؛ إما احملكمة إذا كان يف ينبش القربج: جيب أن 
لعن هللا »أو اإلمارة حىت ال تكون فتنة. أما إن كان املسجد هو األخري فالواجب هدمه؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

سلمة  ملا ذكرت له أم»صلى هللا عليه وسلم  متفق على صحته، وقوله( « 2اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد )
وأم حبيبة كنيسة رأاتها أبرض احلبشة وما فيها من الصور: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا 

 متفق عليه.( « 3وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار اخللق عند هللا )

 ومن هذين احلديثني وما جاء يف معنامها

__________ 

 ( من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من اجلمعية اخلريية بشقراء.1)

( ، والبخاري يف )اجلنائز( ابب ما جاء 1887( رواه اإلمام أمحد يف )مسند بين هاشم( مسند عبد هللا بن عباس برقم )2)
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هي عن بناء املساجد على ( ، ومسلم يف )املساجد ومواضع الصالة( ابب الن1390يف قرب النيب صلى هللا عليه وسلم برقم )
 ( .529القبور برقم )

( ، ومسلم يف 1341( ، والبخاري يف )اجلنائز( برقم )23731( رواه اإلمام أمحد يف )ابقي مسند األنصار( برقم )3)
 (1)( .." 528)املساجد ومواضع الصالة( برقم )

 (1"هذا العمل جائز؟ أفتوان جزاكم هللا خريا )
وإبعاده إىل املقابر، وإخراج الرفات، ودفن صاحبه يف املقربة العامة، هذا إذا كان امليت دفن يف  نبش القربج: الواجب 

لعامة كسائر ويؤخذ الرفات ويوضع يف املقابر العامة، حيفر له ويوضع يف املقابر ا ينبش القرباملسجد بعد بناء املسجد، فإنه 
ارى اختذوا قبور لعن هللا اليهود والنص»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -القبور، وال جيوز دفن املوتى يف املساجد، والرسول 

أن اليهود والنصارى إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا على قربه » -صلى هللا عليه وسلم  -وأخرب ( « 2أنبيائهم مساجد )
 كان  فالواجب إذا( « 3مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال: " أولئك شرار اخللق عند هللا " )

__________ 

 هـ. 1418 \ 12 \ 25( سؤال موجه إىل مساحته بعد الدرس الذي ألقاه يف املسجد احلرام بتاريخ 1)

، ومسلم يف كتاب املساجد 3454( أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بين إسرائيل برقم 2)
 .529ور، برقم ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على القب

، ومسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة، 1341( أخرجه البخاري كتاب اجلنائز، ابب بناء املسجد على القرب، برقم 3)
 (2).." 528ابب النهي عن بناء املساجد على القبور، برقم 
كيف حال العلماء   نسأل هللا السالمة، ما أدري ماذا نقول، ما تدري( « 1"وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد )

هناك، كيف يسكتون كيف يتساهلون يف األمر، ألن هذا أمر عظيم وخطري، ومن العجائب أهنم حيتجون بدخول قرب النيب 
يف مسجده صلى هللا عليه وسلم، فالين صلى هللا عليه وسلم مدفون يف بيته، وليس يف املسجد، إمنا كان أدخله الوليد 

شة رضي عليه وسلم كما مر مل يدفن يف املسجد وال قرب يف املسجد بل قرب يف بيته بيت عائللتوسعة؛ ألن النيب صلى هللا 
هللا عنها لكن ال حول وال قوة إال ابهلل. وعليه أن يصلي يف بيته إذا ما تيسر له مسجد، عليه أن يصلي يف بيته وال يصلي 

تمس مكاان إنه يصلي يف بيته مع إخوانه أو جريانه، أو يليف املساجد اليت فيها قبور، إذا ما وجد مسجدا خاليا من القبور ف
ليت يف املساجد، ا تنبش القبورليس فيه مسجد به قبور، أو يتصلون ابلدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسرا حىت 

من غريه وألني  موتنقل للمقابر وتبقى املساجد سليمة، وعلى العلماء أن يسعوا لدى الدولة لعلهم جيدون من هو أقرب للفه
 من غريه يف هذا رمبا تيسر على يده ما يعني على إزالة هذا املنكر، وال تيأسوا حىت تسلم بعض املساجد من القبور؛
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__________ 

 (1).." 3834( أخرجه اإلمام أمحد يف مسند املكثرين من الصحابة مسند عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه برقم 1)
 املساجد اليت فيها قبور؟ "س: هل يصلى يف

ج: املسجد الذي فيه قرب ال يصلى فيه، ألن الرسول صلى هللا عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اختذوا قبور أنبيائهم 
 مساجد.

 س: إذا كان املسجد الذي فيه قرب هو الوحيد يف البلد فهل يصلي املسلم فيه؟

الة ي يف غريه أو يف بيته إن مل جيد مسجدا سليما من القبور، وجيب على و ج: ال يصلى املسلم فيه أبدا، وعليه أن يصل
الذي يف املسجد إذا كان حاداث ونقل رفاته إىل املقربة العامة وتوضع يف حفرة خاصة يسوى ظاهرها   نبش القرباألمور 

النصارى الذين لعن اليهود و »وسلم كسائر القبور، وإذا كان القرب هو األول فإنه يهدم املسجد؛ ألن الرسول صلى هللا عليه 
، وملا أخربته أم سلمة وأم حبيبة رضي هللا عنهما أهنما رأات كنيسة يف احلبشة وما فيها ( « 1اختذوا قبور أنبيائهم مساجد )

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك »من الصور، قال هلما عليه الصالة والسالم: 
 الصور أولئك

__________ 

( 2047( ، سنن النسائي اجلنائز )531( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )5816( صحيح البخاري اللباس )1)
 (2)( .." 1403( ، سنن الدارمي الصالة )6/275( ، مسند أمحد )3227، سنن أيب داود اجلنائز )

 بين على القرب أم املسجد بين أوال؟ وقد قمنا لعدم توفر "س: يوجد عندان مسجد به ضريح، وال نعلم هل املسجد
النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القرب عن املسجد؛ علما أن بناء اجلدار الفاصل داخل حدود املسجد، فهل 

 (1هذا العمل جائز، أفتوان جزاكم هللا خريا؟ )
، فإنه امة، هذا إذا كان امليت دفن يف املسجد بعد بناء املسجدوإخراج الرفات ودفنه يف املقربة الع نبش القربج: الواجب 
ويؤخذ الرفات ويوضع يف املقابر العامة، كسائر القبور، وال جيوز دفن املوتى يف املساجد؛ ألن الرسول صلى هللا  ينبش القرب

اليهود والنصارى إذا مات فيهم  وأخرب أن( « 2لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد )»عليه وسلم قال: 
 الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور.

__________ 

 هـ 1418 \12 \25( سؤال بعد الدرس الذي ألقاه مساحته يف املسجد احلرام يف 1)
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( 703ملساجد )( ، سنن النسائي ا531( ، صحيح مسلم املساجد ومواضع الصالة )1390( صحيح البخاري اجلنائز )2)
 (1)( .." 1403( ، سنن الدارمي الصالة )6/274، مسند أمحد )

"املقربة؛ ألنه ال جيوز شرعا وضع قبور يف املساجد، وال بناء املساجد عليها؛ ألن ذلك من وسائل الشرك والفتنة 
 القبور. ابلقبور، كما قد وقع ذلك يف أكثر بالد املسلمني من أزمان طويلة، أبسباب الغلو يف أصحاب

بت يف اليت كانت يف حمل مسجده عليه الصالة والسالم، وث بنبش القبوروقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم أمر 
، ويف ( « 1لعن هللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد" )»"الصحيحني عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

( 2سوا عليها " )ال تصلوا إىل القبور وال جتل»" يب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: صحيح مسلم عن أيب مرثد الغنوي عن الن
" أال وإن من كان »، ويف صحيح مسلم أيضا عن جندب بن عبد هللا البجلي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: « 

 قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم

__________ 

، ومسلم يف كتاب املساجد 1330كتاب اجلنائز، ابب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور برقم ( أخرجه البخاري يف  1)
 .529ومواضع الصالة، ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد برقم 

 (2).." 972 والصالة عليه برقم ( أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، ابب النهي عن اجللوس على القرب2)
، وغري ذلك من األحاديث الواردة يف منع هذا العمل القبيح الذي يؤول ابلقبور إىل أن « فإين أهناكم عن ذلك"»

تكون أواثان تعبد من دون هللا، وتذبح هلا القرابني، وتقرب هلا النذور كما ذكر السائل، فإن هذا من أفعال اجلاهلية، ومن 
د والنصارى مع أنبيائهم وصاحليهم، وهذا هو الذي أوقع الشرك يف قوم نوح عليه السالم ملا غلوا يف الصاحلني فعل اليهو 

 واألموات، وعبدوهم من دون هللا، نسأل هللا العافية والسالمة.

نيت عليها ب وقد وقع ما حذر منه النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذه األمة فاختذت القبور مساجد يف كثري من األمصار،
ة إال ابهلل فال حول وال قو  -عز وجل  -القباب وصرفت هلا كثري من أنواع العبادات، وطلبت منها احلوائج من دون هللا 

 العلي العظيم.

 أما ما سأل عنه: هل خيرج القرب من املسجد أم ال؟

لك، فالواجب د، وبين املسجد عليه بعد ذفالواجب على املسلمني أن ينظروا يف هذا األمر، فإن كان القرب سابقا على املسج
هدم املسجد، وإبقاء القرب على ما هو عليه؛ ألن األحقية للقرب، واملسجد هذا مسجد أسس على الشرك، وعلى معصية 

 هللا ورسوله، فيجب هدمه.

الواجب ، فأما إذا كان العكس وهو أن املسجد بين من األول على أساس شرعي، وعقيدة سليمة، مث دفن فيه بعد ذلك
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 وإخراجه من املسجد وعود املسجد إىل شرعيته، والتخلص من هذا اجلرم العظيم. نبش القرب

 (1)هذا هو ما جيب على املسلمني، فإذا كان لكم سلطة ومقدرة فنفذوا." 
لى ص "فيه هذا، وفق هللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه، ووفق هذه األمة إىل أن تطبق أحكام دينها وما وصى به رسوهلا

 هللا عليه وسلم.

 ؟ينبش القربسؤال: لو فرض أن املسجد كما تفضلتم هو السابق قبل القرب، فما حكم الصالة فيه قبل أن 
اجلواب: ما دام أن املسجد فيه قرب، ويقصد للعبادة والصالة، وذبح النذور، فال جتوز الصالة فيه؛ ألنه أصبح أثرا شركيا، 

 فيه. ومعبدا جاهليا، ال جتوز الصالة

*** 

 الصالة يف مسجد تقام فيه بدعة

سؤال: مسجد تقام فيه بدعة يف كل أسبوع، هل جتوز الصالة فيه، وإذا أوقفت هذه البدعة هل جتوز الصالة فيه؟ أفيدوان 
 ابرك هللا فيكم.

هي بيوت  اليتاجلواب: أنت مل تذكر نوع هذه البدعة، ولكن على كل حال، البدعة حمرمة، وال سيما عملها يف املساجد 
هللا سبحانه وتعاىل، ومواطن العبادة ال جيوز أن تقام فيها البدع؛ ألن البدع ضد الشريعة وضد العبادة، وهي من عمل 
الشياطني، وأتباع الشياطني، فال جيوز أن تعمل البدعة من املسلمني يف أي مكان، وال سيما يف املساجد، وهذا املسجد 

مكانك أن تزيلها إذا حضرت، وأن متنعها، فإنه جيب عليك ذلك، وهو أن تذهب إىل هذا الذي تقام فيه بدع إذا كان إب
 (2)املسجد ومتنع هذه البدع، وتقيم الصالة فيه، وتعمره بطاعة هللا سبحانه وتعاىل، وإبحياء السنة وإماتة البدعة.." 

ذلك، ألنه  ا أو أخواهتا، فإنه ال أبس يف"اجلواب: ما مل يكن هناك رضاعة بينه وبينها، أو بينه وبني أحد من بناهت
 أجنيب منها، حىت لو تزوج منها هي ال مانع، ألنه أجنيب منها.

*** 

 ختصيص مقربة لكل أسرة

سؤال: يف جمتمعنا عادة ابلنسبة للمقابر فكل أسرة من األسر ختصص هلا مكاان من أرضها مقربة، ال يقرب فيها إال من هو 
كون األرض املخصصة للمقربة صغرية، فيدفنون يف القرب الواحد أكثر من ميت إىل أن يصري من تلك األسرة، وأحياان ت

أحياان أربع طبقات أو مخس، إضافة إىل نوع آخر من القبور نسميه الفاسقية، وهذه يكون فيها من املوتى عدد كبري، هل 
 جيوز هذا العمل أم ال؟

اجلواب: من حيث املبدأ ال مانع أن ختصص كل أسرة أرضا تكون مقربة ألفرادها ما دام أن هذه البقعة صاحلة للدفن 
وواسعة، تسع أمواات كثريين، فإذا انتهت، وضاقت، ومل يبق فيها حمل للقبور املستقبلية، فإن املوتى يدفنون يف مكان آخر، 
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األول،  ألنه ال جيوز أن يدفن يف القرب املتقدم قرب جديد، إال بعدما يتحلل جسموال يدفنون يف القبور اليت سبقوا إليها، 
ويفىن، وال يبقى له بقية، أما ما دام اجلسم األول له بقية وله رفات، فإنه ال جيوز أن يدفن معه ميت آخر ألن األول سبق 

د، هذا ال  من جديد، وفتح القرب من جدي، وحفر القربنبش القربإىل هذا وصار خمتصا به، ولو كان بينهما فاصل، ألن 
 (1)جيوز، ألنه ال مربر له، فعليهم أن يدفنوا مواتهم يف مكان آخر مهما أمكن ذلك، وال يضايقوا األموات األولني.." 

 "ال إله إال هللا.

د، وأما حي واملساني فهذا هو الثابت الذي أمر رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بالال أن يؤذن به كما ذكر أهل السنن
 .1على خري العمل، فليس بثبات، وال عمل عليه عند أهل السنة

)املسألة الثالثة( : أما املاء الذي جتوز الطهارة به، ويرفع احلدث، فهو: كل ماء طاهر ابق على ما خلقه هللا عليه، ومل يتغري، 
اجلنابة،  والربك اليت فيها ماء ساكن ال يغتسل فيها من فإن تغري ابلنحاسة طعمه، أو لونه، أو رحيه، مل جتز الطهارة به.

 واألحسن أن أيخذ من املاء ويغتسل به خارجه أو يتوضأ به، وأما غسل األعضاء فيها فال أبس به.

 لوأما الرتبة املنذورة للمساجد لعمارهتا، أو للضوء ذها، أو للمصلني فيها، فهي على وقفها وال يغريها الوارث يؤديها إىل أه
 املساجد الذين حيفظوهنا ويصرفوهنا يف مصارفها.

سجد، فإن كان املسجد ويبعد عن امل فينبش القربوأما القبور اليت يف املساجد فإن كان املسجد بين قبل أن حيط فيه قرب 
ن الذين يتخذون عما بين إال ألجل القرب فاملسجد يهدم وال يصلى فيه؛ ألنه ثبت عن رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أنه ل

املساجد على القبور، وال تصح الصالة فيه، وال جتوز الصالة عند القبور وال عليها؛ ألنه ـ عليه السالم ـ هنى عن الصالة يف 
 املقربة.

دة، ، واملائ43وأما التيمم فال جيوز إال عند عدم املاء، كما قال تعاىل: }فلم جتدوا ماء فتيمموا{ اآلية، ]النساء، من اآلية: 
 [ .6من اآلية: 

 وأما الصالة يف النعل فجائزة إذا مل يكن فيها جناسة.

 وأما حد الزان والسارق والقاذف فحد الزاين إن كان حمصنا ـ وهو

__________ 

 (2)وما ورد يف إثباته من الرواايت قد صرحوا أبنه كان يف أول اإلسالم ونسخ.."  1
 تدره الناس فاستخرجوا معه الغصن"ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فاب

 املشرك ألجل املال نبش قربويف احلديث إابحة 

وقد روى عن أنس قال كان موضع مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبور املشركني وكان فيه حرث وخنل فأمر رسول 
 هللا صلى هللا عليه وسلم بقبور املشرتكني فنبشت وابحلرث فسويت وابلنخل فقطع
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 يف األسري هل ميد عنقه للقتل - 1608

 

 قال األوزاعي ال أبس

 وقال الثوري أكرهه ال ينبغي أن ميكن من نفسه إال جمبورا

 

 يف املستأمن املسلم يقاتل مع املشرتكني - 1609

 

 قال أصحابنا ال ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك ألن حكم الشرك هو الظاهر وهو قول مالك

 عهموقال الثوري يقاتلون م

 وقال األوزاعي ال يقاتلون إال أن يشرتطوا عليهم إن غلبوا أن يردوهم إىل دار اإلسالم

 وللشافعي قوالن

 (1)قال أبو حعفر القتال الذي دعاه والؤه إىل املسلمني هو قتال حتت." 
و على يساره أ"وال خيرج منه، وينبش ملتاع سقط فيه ولكفن مغصوب ومال مع امليت وال ينبش بوضعه لغري القبلة 

 وهللا أعلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بساطا أو مصلى أي سجادة يف املسجد أو اجمللس فإن كان واسعا ال يصلي وال جيلس عليه غريه وإن كان املكان ضيقا 
كذا عمل هجاز لغريه أن يرفع البساط ويصلي يف ذلك املكان أو جيلس ومن حفر قربا قبل موته فال أبس به ويؤجر عليه 

عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغريهم "وال خيرج منه" ألن احلق صار له وحرمته مقدمة "وينبش" القرب "ملتاع" كثوب 
ودرهم "سقط فيه" وقيل ال ينبش بل حيفر من جهة املتاع وخيرج "و" ينبش "لكفن مغصوب" مل يرض صاحبه إال أبخذه 

 القبلة أو" أيب رغال لذلك "وال ينبش" امليت "بوضعه لغري نبش قرب عليه وسلم أابح "ومال مع امليت" ألن النيب صلى هللا
 وضعه "على يساره" أو جعل رأسه موضع رجليه ولو سوي اللنب عليه ومل يهل الرتاب نزع اللنب وراعى السنة.

 تتمة

ل أهل دار للمصيبة فإن ذلك عمقال كثري من متأخرة أئمتنا رمحهم هللا يكره االجتماع عند صاحب جلوس على ابب ال
اجلاهلية وهنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك ويكره يف املسجد ويكره الضيافة من أهل امليت ألهنا شرعت يف السرور 
ال يف الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال عليه السالم: "ال عقر يف اإلسالم" وهو الذي كان يعقر عند القرب بقرة أو شاة 

ان امليت واألابعد من أقاربه هتيئة طعام ألهل امليت يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى هللا عليه وسلم: ويستحب جلري 
"اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم" ويلح عليهم يف األكل ألن احلزن مينعهم فيضعفهم وهللا ملهم الصرب 
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بة كساه يفنت لقوله صلى هللا عليه وسلم: "من عزى أخاه مبصيومعوض األجر وتستحب التعزية للرجال والنساء الاليت ال 
هللا من حلل الكرامة يوم القيامة" وقوله صلى هللا عليه وسلم: "من عزى مصااب فله مثل أجره" وقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 (1)"من عزى ثكلى كسي بردين يف اجلنة" وال ينبغي ملن عزى مرة أن يعزي أخرى.." 
ذا التناقض؟، وقد استحل القوم بعقيدة التقية كل شيء. وإذا أخذان كل شيء على ظاهره نقول "فكيف نفسر ه

 أبن كتب الشيعة املعتمدة تكفر منكر الرجعة من الشيعة، ألهنا تقول ليس منا من مل يؤمن بكرتنا.

عة أخرى كما يف طب  -ظفر وآل كاشف الغطا الذي يقول أبن الرجعة ليس هلا عنده اهتمام أو ليس هلا عنده قدر قالمة 
ملاذا ال يطبق عدم االهتمام هذا يف سائر عقائدهم اليت شذوا ذها عن مجهور املسلمني، ألهنا كلها مثل الرجعة  -للكتاب 

 يزعمون تواتر أخبارهم فيها وأهنا من ضرورات مذهبهم؟ فلم التفريق بني املتماثالت؟!

املزعومة « لرجعةا»نشري إىل إجابة أحد آايت الشيعة حول ما جيري يف هذه وقبل أن نرفع القلم عن هذا املوضوع ال بد أن 
صاحيب  ش قربنب)وأما مسألة « : عبد احلسني الرشيت»أليب بكر وعمر وذلك لطرافة هذه اإلجابة، يقول آيتهم العظمى 

ناايت ر من املظامل واجلرسول )وإخراجهما حيني ومها طراين وصلبهما على خشبة وإحراقهما، ألن مجيع ما ارتكبه البش
واآلاثم من آدم إىل يوم القيامة منهما فأوزارها عليهما، فمسألة عويصة جدا وليس عندي شيء يرفع هذا اإلشكال، وقد 

( . وهذا اجلواب من هذا الرافضي يثبت فيه أن دينهم صعب مستصعب، 1صح عن أئمتنا أن أحاديثنا صعب مستصعب( )
رة، ومما ال تقبله العقول لشذوذه وخمالفته لألصول. ولكن ال يزال فئام منهم بل من شيوخهم وهذا يدل على أنه خالف الفط

من يعيش أسري هذا الشذوذ، وحليف هذه اخلرافات اليت عفى عليها الدهر، وال يعلن نبذها، بل ينشرها ويدعو هلا ألن 
 دينهم صعب مستصعب!!

__________ 

 (2).." 131ص « : كشف االشتباه( »1)
 قلت اليب ما يقول فيه"

 قال هو عندي مبنزلة الكنز ال أبس به

لرمحن ابلشام وذلك ان معاذ ابن جبل حدثه أهنا قبور األنبياء فإمنا كره عبد ا نبش القبوروقد كان عبد الرمحن بن غنم يكره 
 ذلك من اجل هذا واما اجملوس فال أبس إمنا هو مبنزلة الكنز

 الشهيد يكون عليه الدين

943 

حدثنا قال سألت ايب عن الشهيد يغفر له كل ذنب إال الدين او االمانة فإذا كان يوم القيامة قيل له اد عن أمانتك او  -
اد االمانة فيقول اي رب ذهبت الدنيا فمن اين اؤديها فينطلق به اىل اهلاوية فإذا امانته يف قعرها فهوى فيها ليأخذها فإذا 
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 فها فال يزال يزل من هذه ويهوي خلفها يف اهلاوية ابدااخذها ليخرجها زلت من يده وهو خل

 فقال ايب هذا احلديث رواه الثوري وأبو سنان الصغري وهو الشيباين اسناده اسناد جيد

 سئل عن التفريق بني السيب

 

 سألت ايب عن رجل اشرتى أمة يهودية وهلا ولد يفرق بينهما - 944

 (1)بني ولد ووالد."  قال ال وقال اذهب اىل حديث عثمان ال يفرق
 .1فإن فعلوا فال أبس، فأما للتعظيم فال نبش القرب"قال إسحاق: إذا ختوف على 

 [ قلت: يف كم يكفن امليت؟-800]

 .4ليس فيها قميص وال عمامة 3أثواب يدرج فيه إدراجا 2قال: أما الرجل يف ثالثة
__________ 

 مل أقف عليه. 1

يف كفن النيب صلى هللا عليه وسلم من كتاب اجلنائز. مسائل أمحد برواية ابنه صاحل ابب ما جاء  3/322سنن الرتمذي  2
3/151. 
، ومسائل 921برقم  185، ومسائل أمحد برواية ابن هانئ صـ508برقم  137انظر مسائل أمحد برواية ابنه عبد هللا صـ 3

 .3/151مسائل أمحد برواية ابنه صاحل  142 – 141أمحد برواية أيب داود صـ 
 انظر التنصيص على أنه ليس فيها قميص وال عمامة يف: 4

 2/507، اإلنصاف 3/383، واملغين 1/273، مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه صاحل 142مسائل أمحد برواية أيب داود ص 
 (2).." 1/278ويف هذين املصدرين األخريين مزيد تفصيل وكذا املقنع 

عبدا قطع، ألن احلر وإن كان ال مثن له فديته أكثر  3رز حرا كان ]أم[ من ح 2: كلما سرق صغريا 1"قال إسحاق 
 4من الثمن، واحلرز أن يكون قد آواه بيته. 

 5[ قلت: النباش؟ -2514]
__________ 

 يف العمرية سقط لفظ "إسحاق". 1

 يف العمرية بلفظ "صغري"، والصواب ما يف الظاهرية. 2

ة التسوية ، ويف الظاهرية بلفظ "أو"، واألوىل أن يعطف هنا بـ"أم" اليت يؤتى ذها بعد مهز ما بني املعقوفني أثبته من العمرية 3
 االستفهامية، وهي هنا حمذوفة تقديره: أحرا كان أم عبدا.
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، وابن حزم يف احمللى 111، 1/108قول اإلمام إسحاق رمحه هللا حكاه عنه ابن املنذر يف األوسط، كتاب احلدود  4
، وانظر: حاشية املقنع 245، 8/244، وابن قدامة يف املغين 6/9بن عبد الرب يف االستذكار ، وا337، 11/336

3/485. 
 يسرقها.، ويستخرج األكفان، و ينبش القبورنبش الشيء ينبشه نبشا: استخرجه بعد الدفن، والنباش: هو الذي  5

 (1).." 6/350، اللسان 3/1021انظر: الصحاح 
 1"قال: هو أهل أن يقطع. 

 حال، إذا بلغ ما 2ل إسحاق: يقطع على ]كل[ قا

__________ 

نقل ابن املنذر قول اإلمام أمحد فقال: وقال أمحد بن حنبل: هو أهل أن يقطع. وقال ابن هانئ: مسعت أاب عبد هللا  1
 يقول: يف النباش أكثر احلديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.

 .1/159. األوسط، كتاب احلدود 1559، رقم 2/89مسائل اإلمام أمحد برواية ابن هانئ 
، 9/129، املبدع 2/105، اهلداية للكلوذاين 2/158، احملرر 4/185، الكايف 3/494، املقنع 8/273وكذا انظر: املغين 

 .6/138، كشاف القناع 6/131الفروع 
حاب. وعليه األص، وأخذ الكفن قطع، يعين إذا كان كفنا مشروعا، وهذا املذهب. نبش قرباوقال يف اإلنصاف: فلو 

10/272. 
ملا روى عبد الرزاق من طريق: عبد هللا بن عامر بن ربيعة: أنه وجد قوما خيتفون القبور ابليمن على عهد عمر بن اخلطاب، 

 فكتب إىل عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم.

 ، من طريق عبد الرزاق.11/330، احمللى البن حزم 18887، رقم 10/215مصنف عبد الرزاق

 خيتفون: أي يستخرجون الكفن من القرب، واملختفي النباش.

 .183خمتار الصحاح 
 (2)ما بني املعقوفني أثبته من العمرية.."  2

 1"قال إسحاق: كما قال. 
 3والضبع؟  2[ قلت: أكل الضب -2827]

 والضب قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال 4قال: أما الضبع، فال أبس به، 

__________ 

 .4/122، ومعامل السنن 9/78، واجملموع 8/565انظر قول اإلمام إسحاق يف: املغين  1
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عيش طويال وي… قال عبد القاهر: هي على حد فرخ التمساح الصغري، وذنبه كذنبه… الضب: دوبية من احلشرات 2
فارق جحره مل  عوجة، وإذاوال يشرب املاء، بل يكتفي ابلنسيم، ويبول يف كل أربعني يوما قطرة، وأسنانه قطعة واحدة م

 يعرفه، ويبيض كالطري.

 .2/78، وحياة احليوان 1/343اتج العروس 
لكثرة شهوهتا  ،بنبش القبورسبع كالذئب إال إذا جرى كأنه أعرج، فلذا مسي الضبع العرجاء. وهي مولعة … الضبع 3

ا وقعت يف عرب ذها املثل يف الفساد، فإهنا إذللحوم بين آدم، وهي فاسقة ال مير ذها حيوان من نوعها إال عالها، وتضرب ال
الغنم عاثت، ومل تكتف مبا يكتفي به الذئب، فإذا اجتمع الذئب والضبع يف الغنم سلمت، ألن كل واحد منهما مينع 

 صاحبه.

 يف النسخة العمرية: بتقدمي الضبع على الضب. 2/82، وحياة احليوان 5/436اتج العروس 

 .211كل الضب، والضبع". خمتصر اخلرقي قال اخلرقي: "ال أبس أب 4
 لإلمام أمحد رمحه هللا روايتان يف حكم أكل الضبع:

 إحدامها: أنه مباح. وهذا املذهب مطلقا، وعليه مجاهري األصحاب.

 والثانية: أنه غري مباح. ذكرها ابن البنا.

 وقال يف الروضة: إن عرف أبكل امليتة.

 قال املرداوي: وهو أقرب إىل الصواب.

 .6/192، وكشاف القناع 6/299، وراجع: الفروع 10/364اإلنصاف 
والدليل على حل أكل الضبع، ما رواه جابر بن عبد هللا قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الضبع فقال: "هو 

 صيد، وجيعل فيه كبش إذا صاده احملرم".

 .3801أكل الضبع برقم:  ، كتاب األطعمة، ابب3/355احلديث رواه أبو داود يف سننه 
 ، كتاب احلج، ابب فدية الضبع.5/183، كتاب املناسك. والبيهقي يف سننه 453-1/452][ واحلاكم يف مستدركه 

 .1/452قال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاه. مستدرك احلاكم 
له  وحده، ألن عبد الرمحن بن أيب عمار مل خيرج واتبعه األلباين يف تصحيح احلديث، وقال: إمنا هو على شرط مسلم

 .4/242البخاري. إرواء الغليل 
وخرج الرتمذي متابعة هلذا احلديث من طريق آخر، ولفظ مغاير للفظه، يؤدي إىل نفس املعىن. عن جابر رضي هللا عنه، 

د وإسحاق. أبسا، وهو قول أمح وقال فيه: إنه حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم إليه، ومل يروا أبكل الضبع
 (1).." 4/252وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديث يف كراهية أكل الضبع، وليس إسناده ابلقوي. سنن الرتمذي 
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 ")واألوىل( له )تركه( لئال يهتك حرمته.

 

عا، ألنه أخف بئر )أخرج( متقط)و( امليت )املتعذر إخراجه من بئر إال متقطعا وحنوه( كممثل به )ومث حاجة إليها( . أي: ال
ضررا من طمها، )وإال( يكن مث حاجة إىل البئر؛ )طمت( عليه، فتصري قربه دفعا للتمثيل به، فإن أمكن إخراجه بال تقطع 
مبعاجلة أبكسية وحنوها تدار فيها جتتذب البخار أو بكالليب وحنوها بال مثلة؛ وجب لتأدية فرض غسله، ويعرف زوال 

 لسراج وحنوه ذها، فإن النار ال تبقى عادة إال فيما يعيش فيه احليوان.خبارها ببقاء ا

)ويتجه: ويصلى عليه ذها( كغريق، وهو متجه. )وحرم فيما عدا ذلك( املتقدم )نبش( ميت )مسلم مع بقاء رمته إال لضرورة( 
 ، كظهور موضع القرب مستحقا للغري. )ويتجه(

 

منفكة عن االختصاصات )غري( أرض )احلرم( ، فال ينبش مع بقاء رمته،  )وكذا( حيرم نبش ميت )ذمي( دفن )ب( أرض
 )ألنه حمرتم( ، وأما إذا دفن ابحلرم فينبش، وهو متجه.

 

كان   -ه وسلم صلى هللا علي -حريب ملصلحة كجعله( ، أي: قرب احلريب )مسجدا( ، ألن موضع مسجده  نبش قرب)ويباح 
 (1)جدا، )وملال فيه( ، أي: قرب احلريب، حلديث." قبورا للمشركني فأمر بنبشها وجعلها مس

نصااب؛  ، وأخذ منه كفنا أو بعضه يساوينبش قربا"بقرب طم كونه على ميت( ولو بعد القرب على العمران، فمن 
 قطع لعموم اآلية. وقول عائشة: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.

املتاع يف  ن القرب بل من اللحد، ووضعه يف القرب؛ فال قطع كنقلوروي عن ابن الزبري أنه قطع نباشا، فإن مل خيرج الكفن م
البيت من جانب إىل جانب، وكذا إن أكل امليت وحنوه وبقي الكفن؛ فال قطع على سارقه كما لو زال انئم بنحو مسجد 

ال يزول ملكه ( و عن ردائه مث سرق )وهو( ؛ أي: الكفن )ملك له( ؛ أي: امليت استصحااب للحياة )يوىف منه دينه لو عدم
إال عما ال حاجة به إليه )واخلصم فيه الورثة( لقيامهم مقامه كويل غري مكلف )فإن عدموا( ؛ أي: الورثة )ف( اخلصم فيه 
)انئب اإلمام( ألنه ويل من ال ويل له كالقود، وإن كفنه أجنيب متربع فكذلك، وهو اخلصم فيه لبقاء ملكه عليه؛ النتفاء 

 ل هو إابحة.صحة متليك امليت، ب

)ومن سرق ما زاد على ثالث لفائف رجل ومخس لفائف امرأة( مل يقطع؛ ألن الزايدة على ذلك غري مشروعة )أو( ترك 
امليت يف اتبوت فأخذ السارق )اتبوته أو أخذ ما معه من ذهب أو فضة أو جوهر مل يقطع( السارق )ألنه( ؛ أي: املذكور 

 فال يكون حمرزا ابلقرب. سفه )غري مشروع( وترك غريه معه يضيع

 )ويتجه أو( ؛ أي: وال يقطع سارق إن )سرق امليت بكفنه( التصال الكفن مبا ال قطع فيه، وهو متجه

 

)وحرز ابب تركيبه مبوضعه( مفتوحا كان أو مغلقا؛ ألنه العادة )و( حرز )حلقته( ؛ أي: الباب )برتكيبها فيه( ؛ ألهنا تصري 
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صواب أو منه ما يبلغ نصااب؛ قطع؛ )واتزير( ؛ أي: ما جيعل يف أسفل احلائط من لباد أو بذلك كبعضه، فمن أخذ اباب من
 (1)رفوف وحنوها )و( حرز." 

 ")جدار دار( كونه مبنيا فيها إذا كانت يف العمران.

ااب؛ ص)وحرز( سقف )كباب، وكذا لو كانت( الدار )ابلصحراء وفيها حافظ( فإن أخذ من أجزاء الدار أو خشبه ما يبلغ ن
وجب قطعه؛؛ ألن احلائط حرز لغريه، فيكون حرزا لنفسه، وال يقطع إن هدم احلائط ومل أيخذه كما لو أتلف املتاع حبرز، 

 بل يغرم أرش اهلدم إن تعدى به.

 نوأما أبواب اخلزائن يف الدار فإن كانت أبواب الداير مغلقة فهي حمرزة )مغلقة( كانت )أبواب اخلزائن( أو مفتوحة وإن كا
ابب الدار مفتوحا مل تكن أبواب اخلزائن حمرزة إال أن تكون مغلقة أو يكون يف الدار حافظ حيفظها )ونوم( مبتدأ )على 
رداء( مبسجد أو غريه )أو على جمر فرس ومل يزل عنه( ؛ أي: الرداء أو جمر الفرس )ونعل برجل( ومثله خف )وعمامة على 

قطع سارق رداء صفوان من املسجد، وهو » -عليه الصالة والسالم  -ألنه  الرأس حرز( خرب؛ ألنه هكذا حيرز عادة؛؛
 ، فإن زال النائم عن الرداء أو جمر الفرس، أو كانت النعل بغري رجله؛ فال قطع إن مل يكن بنحو دار.« متوسده

 ا.أو أخذ الكفن( املشروع وبلغ نصااب؛ قطع، ال من وجد قربا منبوشا، فأخذ منه كفن نبش قربا)فمن 

)أو سرق راتج الكعبة( بكسر الراء ابذها العظيم؛ قطع؛ )أو( إن سرق )ابب مسجد( قطع )أو سقفه أو اتزيره( قطع )أو 
سحب رداءه( ؛ أي: النائم من حتته، )أو( سحب )جمر فرس من حتته، أو سحب نعال من رجل، وبلغ( ما أخذه من تلك 

من يقوم  ز مثله ال شبهة له فيه، واملطالبة مبا يتعلق ابملسجد لإلمام أواألشياء )نصااب؛ قطع( سارقه؛ لسرقته نصااب من حر 
مقامه و )ال( يقطع بسرقة )ستارة الكعبة اخلارجية( نصا )ولو( كانت )خميطة عليها( كغري املخيطة؛ ألهنا غري حمرزة )وال 

 (2)طع." طائل حتته؛ فإنه إذا مل يقب( سرقة )قناديل مسجد، ويتجه ولو( كانت القناديل )لزينة( وهذا االجتاه حشو ال 
"وكافور، ويوضع امليت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكافور، ويشد ألياه، وجيعل على منافذ بدنه قطن، ويلف عليه 

 اللفائف وتشد، فإذا وضع يف قربه نزع الشداد، وال يلبس احملرم الذكر خميطا وال يسرت رأسه وال وجه احملرمة.

الطيب جيعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب، قاله األزهري. وقال غريه: هو كل طيب Qـــــــــــــــــــــــــــــ
خلط للميت )وكافور( هو من عطف اجلزء على الكل؛ ألنه حينئذ اجلزء األعظم من الطيب لتأكد أمره؛ وألن املراد زايدته 

ب وغريه على استحباب اإلكثار منه فيه، بل قال الشافعي: ويستحب أن يطي على ما جيعل يف أصول احلنوط، ونص اإلمام
مجيع بدنه ابلكافور؛ ألنه يقويه ويشده، ولو كفن يف مخسة جعل بني كل ثوبني حنوط كما يف اجملموع )ويوضع امليت فوقها( 

جنبه؟ ال نقل يف  يرسالن يف أي اللفائف برفق )مستلقيا( على قفاه وهل جتعل يداه على صدره اليمىن على اليسرى أو
ذلك، فكل من ذلك حسن حمصل للغرض )وعليه حنوط وكافور( ؛ ألن ذلك يدفع اهلوام ويشد البدن ويقويه كما مر، 
ويسن تبخري الكفن بنحو عود أوال )ويشد ألياه( خبرقة بعد دس قطن حليج عليه حنوط وكافور بني ألييه حىت يصل حللقة 
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جيعل اله داخل احللقة، وتكون اخلرقة مشقوقة الطرفني، وجتعل على اهليئة املتقدمة يف املستحاضة )و الدبر فيسدها، ويكره إيص
على منافذ بدنه( من أذنيه ومنخريه وعينيه، وعلى أعضاء سجوده كجبهته وقدميه )قطن( عليه حنوط وكافور ليخفي ما 

فعل احلي ائف( أبن يثين الطرف األيسر مث األمين كما يعساه أن خيرج منها ويدفع عنه اهلوام )ويلف عليه( بعد ذلك )اللف
ابلقباء، وجيمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر )وتشد( عليه اللفائف بشداد لئال تنتشر عند 

 احلمل إال إن كان حمرما كما يف حترير اجلرجاين؛ ألنه شبيه بعقد اإلزار.

لقرآن، وال أن يكرى للميت من الثياب ما فيه زينة كما يف فتاوى ابن الصالح )فإذا وال جيوز أن يكتب عليها شيء من ا
وضع( امليت )يف قربه نزع الشداد( لزوال املقتضي؛ ألنه يكره أن يكون عليه يف القرب شيء معقود كما نص عليه )وال يلبس 

اء ألثر رت رأسه وال وجه احملرمة( أي حيرم ذلك إبقاحملرم الذكر خميطا( وال ما يف معناه مما حيرم على احملرم لبسه )وال يس
نه ففي التتمة وأخذ كف نبش القرباإلحرام، وتقدم أن الكالم فيما قبل التحلل األول، أما بعده فال. قال يف اجملموع: ولو 

رة األوىل احلاجة جيب تكفينه اثنيا سواء أكان كفن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت املال؛ ألن العلة يف امل
وهي موجودة، ويف احلاوي إذا كفن من ماله وقسمت الرتكة مث سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه اثنيا وال يلزمهم؛ ألنه 

 لو لزمهم اثنيا للزمهم إىل ما ال يتناهى اهـ.

سن، ثر ذي صالح فحوهذا أوجه وال يسن أن يعد لنفسه كفنا لئال حياسب على اختاذه إال أن يكون من جهة حل أو أ
وقد صح عن بعض الصحابة فعله، لكن ال جيب تكفينه فيه كما اقتضاه كالم القاضي أيب الطيب وغريه. وقال الزركشي: 

 (1)إنه املتجه، بل للوارث إبداله وإن اقتضى كالم الرافعي املنع، وال يكره أن يعد." 
لى القرب، رب إال لضرورة فيقدم أفضلهما، وال جيلس ع"والصحيح أن تسطيحه أوىل من تسنيمه، وال يدفن اثنان يف ق

 وال يوطأ،

مات ببلد بدعة وخشي عليه من نبشه وهتكه والتمثيل به كما صنعوا ببعض الصلحاء وأحرقوه )والصحيح( املنصوص Qـــــــــــــــــــــــــــــ
. رواه - تعاىل عنهما رضي هللا -ي صاحبيه وقرب  -صلى هللا عليه وسلم  -)أن تسطيحه أوىل من تسنيمه( كما فعل بقربه 

أبو داود إبسناد صحيح، والثاين تسنيمه أوىل؛ ألن التسطيح شعار الروافض فيرتك خمالفة هلم وصيانة للميت وأهله عن 
دفن ياالهتام ببدعة، ورد هذا أبن السنة ال ترتك ملوافقة أهل البدع فيها، إذ لو روعي ذلك، ألدى إىل ترك سنن كثرية )وال 

اثنان يف قرب( ابتداء بل يفرد كل ميت بقرب حالة االختيار لالتباع، ذكره يف اجملموع وقال: إنه صحيح، وعبارة الروضة: 
 املستحب يف حالة االختيار أن يدفن كل ميت يف قرب اهـ.

صنف عنه يف جمموعه ونقله املفلو مجع اثنان يف قرب واحتد اجلنس كرجلني وامرأتني كره عند املاوردي، وحرم عند السرخسي، 
 مقتصرا عليه وعقبه بقوله: وعبارة األكثرين وال يدفن اثنان يف قرب.

 قال السبكي: لكن األصح الكراهة أو نفي االستحباب. أما التحرمي فال دليل عليه اهـ.

الثة واألكثر يف قرب والث وسيأيت ما يقوي التحرمي )إال لضرورة( كأن كثروا وعسر إفراد كل ميت بقرب فيجمع بني االثنني
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حبسب الضرورة، وكذا يف ثوب، وذلك لالتباع يف قتلى أحد، رواه البخاري )فيقدم( حينئذ )أفضلهما( وهو األحق ابإلمامة 
د، لكن كان يسأل يف قتلى أحد عن أكثرهم قرآان فيقدمه إىل اللح  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل جدار القرب القبلي؛ ألنه 

على أصله من جنسه وإن عال حىت يقدم اجلد ولو من قبل األم وكذا اجلدة، قاله اإلسنوي، فيقدم األب على ال يقدم فرع 
 االبن وإن كان أفضل منه حلرمة األبوة، وتقدم األم على البنت وإن كانت أفضل.

ى املرأة، وال جيمع رجل ثى علأما االبن مع األم فيقدم لفضيلة الذكورة، ويقدم الرجل على الصيب، والصيب على اخلنثى، واخلن
وامرأة يف قرب إال لضرورة فيحرم عند عدمها كما يف احلياة. قال ابن الصالح: وحمله إذا مل يكن بينهما حمرمية أو زوجية وإال 
فيجوز اجلمع. قال اإلسنوي: وهو متجه، والذي يف اجملموع أنه ال فرق فقال: إنه حرام حىت يف األم مع ولدها، وهذا كما 

ال شيخي هو الظاهر، إذ العلة يف منع اجلمع اإليذاء؛ ألن الشهوة قد انقطعت فال فرق بني احملرم وغريه وال بني أن يكوان ق
من جنس واحد أو ال، واخلنثى مع اخلنثى أو غريه كاألنثى مع الذكر، والصغري الذي مل يبلغ حد الشهوة كاحملرم، وحيجز 

بعد دفن  بش القربنداب كما جزم به ابن املقري يف شرح إرشاده، ولو احتد اجلنس. أما بني امليتني برتاب حيث مجع بينهما ن
 امليت لدفن اثن فيه: أي يف حلده فال جيوز ما مل يبل األول ويصر ترااب.

وأما إذا جعل يف القرب يف حلد آخر من جانب القرب اآلخر من غري أن يظهر من امليت األول شيء كما يفعل اآلن كثريا 
لظاهر عدم احلرمة ومل أر من ذكر ذلك )وال جيلس على القرب( احملرتم وال يتكأ عليه وال يستند إليه )وال يوطأ( عليه إال فا

لضرورة كأن ال يصل إىل ميته أو من يزوره وإن كان أجنبيا كما حبثه األذرعي أو ال يتمكن من احلفر إال بوطئه لصحة النهي 
 (1)ة." عن ذلك، واملشهور يف ذلك الكراه

 "ال مبضيعة يف األصح.

 

 ]فصل[ يقطع مؤجر

القرب ببيت حمرز فإنه حمرز به، ولو تغاىل يف الكفن حبيث جرت العادة أن ال خيلى مثله بال حارس مل يقطع سارقه  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 كما قاله أبو الفرج الزاز.

 

ري معجمة مكسورة بوزن معيشة، أو ساكنة بوزن مسبعة، فإنه غ )ال( كفن يف قرب )مبضيعة( أي: بقعة ضائعة، وهي بضاد
حمرز )يف األصح( كالدار البعيدة عن العمران، ألن السارق أيخذ من غري خطر. والثاين أن القرب حرز للكفن حيث كان؛ 

؛ ألنه ملكهم وإن هوأخذ منه طالب به الورثة من أخذ فنبش قربهألن النفوس هتاب املوتى. فروع: لو كفن امليت من الرتكة 
قدم به امليت، وكذا لو سرقه بعض الورثة أو ولده مل يقطع كما مر، ولو أكل امليت سبع، أو ذهب به سيل وبقي الكفن 
اقتسموه كذلك، ولو كفنه أجنيب أو سيد من ماله، أو كفن من بيت املال كان كالعارية للميت. قال الرافعي: ألن نقل 

 ميلك ابتداء فكان املكفن معريا عارية ال رجوع له فيها كإعارة األرض للدفن فيقطع به غري امللك إليه غري ممكن ألنه ال
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املكفنني، واخلصم فيه املالك يف األولني، واإلمام يف الثالثة، ولو سرق الكفن وضاع ومل تقسم الرتكة وجب إبداله من الرتكة، 
ال تركة له، وإن قسمت مث سرق استحب هلم إبداله. هذا إذا  وإن كان الكفن من غري ماله، فإن مل يكن تركة فكمن مات و 

كفن أوال يف الثالثة اليت هي حق له فإنه ال يتوقف التكفني ذها على رضا الورثة. أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال 
 حرز وال هلا حافظ مل يف األذرعي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان واثلث، والفساقي املعروفة كبيت معقود حىت إذا مل تكن

يقطع بسرقة الكفن منها كما حبثه األذرعي، فإن اللص ال يلقى عناء يف النبش خبالف القرب احملكم يف العادة، ومجع احلجارة 
على امليت وهو على وجه األرض عند تعذر احلفر كالدفن للضرورة، خبالف ما إذا مل يتعذر احلفر، والبحر ليس حرزا لكفن 

طروح فيه فال يقطع آخذه؛ ألنه ظاهر فهو كما لو وضع امليت على شفري القرب فأخذ كفنه فإن غاص يف املاء فال امليت امل
قطع على آخذه أيضا؛ ألن طرحه يف املاء ال يعد إحرازا، كما لو تركه على وجه األرض وغيبه الريح ابلرتاب، ولو أخرج 

أن  ضية ما سيأيت من عدم القطع بسرقة احلر العاقل وعليه ثيابهامليت مع الكفن ففي القطع وجهان. قال الزركشي: وق
يكون هنا كذلك، وإذا أخذ الكفن حينئذ ال قطع ألنه مل أيخذه من حرز. قال الزركشي: وال بد من كون امليت حمرتما 

 ليخرج احلريب ومل يذكره اهـ.

 قرب يف أرض مغصوبة.وهو ظاهر، وال بد أيضا كما حبثه بعضهم أن يكون القرب حمرتما ليخرج 

 

 ]فصل فيما ال مينع القطع وما مينعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر[

]فصل[ فيما ال مينع القطع وما مينعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر. ولو أخر هذا الفصل إىل قوله: وال يقطع خمتلس  
 (1)كان أوىل؛ ألنه أول الركن الثاين للقطع )يقطع( جزما )مؤجر." 

 عند موته وبعده: بال رفع صوت، وقول قبيح"وبكى 

 

 ومجع أموات بقرب لضرورة.

 

 وويل القبلة األفضل.

 

 أو بصالة

 

 يلي اإلمام: رجل، فطفل، فعبد، فخصي، فخنثى كذلك.

 وأجيب أبن من مبعىن إىل.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ع مع )عند موته وبعده( أي املوت حال كونه )بال رف)و( جاز مبعىن خالف األوىل )بكى( بضم ففتح مقصورا أي إسالة د
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صوت( فإن كان برفع صوت حرم ويسمى حينئذ بكاء ابملد )و( بال )قول قبيح( فإن كان بقول قبيح كمخطوف ومنهوب 
 وغري مستحق املوت حرم.

 

لو يف أوقات. عذر احلافر و )و( جاز )مجع أموات( ، وأوىل مجع ميتني )بقرب( واحد )لضرورة( ككثرة املوتى وضيق املكان وت
لدفن آخر فيه إال لضرورة ذكورا كانوا أو إاناث، أو بعضهم ذكورا أو بعضهم إاناث كانوا أقارب أو أابعد.  نبش قربفال جيوز 

 وال جيوز مل عظام امليت القدمي وال تكسريها، وكره مجعهم بقرب واحد يف وقت واحد لغري ضرورة

 

مشددة أي جعل واليا ومباشرا )القبلة( من القرب امليت )األفضل( من ابقي األموات اجملموعني  )وويل( بضم الواو، وكسر الالم
معه يف الدفن يف قرب واحد يف وقت واحد نداب فيقدم الذكر على األنثى، والكبري على الصغري، واحلر على الرق، والعدل 

 على غريه، والعامل على اجلاهل، وعلى هذا القياس.

 

طف على بقرب فيجوز مجعهم بال ضرر بدليل أتخريه عنه، وهو أفضل من إفراد كل واحد بصالة لرجاء عود )أو بصالة( ع
 بركة بعضهم على بعض.

 

)يلي اإلمام رجل( أي غري خصي وال جمبوب، كذلك حر )فطفل( حر )فعبد( غري خصي وال جمبوب كذلك أي رجل 
الذكر  حر كبري فصغري فعبد كبري فصغري فمجبوب أي مقطوعفطفل )فخصي( أي مقطوع الذكر أو األنثيني )كذلك( أي 

 (1)واألنثيني معا كذلك أي حر كبري فصغري فعبد كبري فصغري )فخنثى( مشكل )كذلك( أي حر كبري فصغري فعبد كبري." 
 "فقط، فالزكاة.

 

ال أن جيده رب املصاحلني؛ فلهم: إوكره حفر قربه، والطلب فيه وابقيه ملالك األرض، ولو جيشا، وإال فلواجده، وإال دفن 
 دار ذها فله.

نسخة حتصيله وهو أظهر )فقط( راجع للتخليص احرتز به عن نفقة سفره فيخمس معها والراجح زكاته معها أيضا Qـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن ال يشرتط  صي، وأيده ابلنقول)فالزكاة( ربع العشر دون اخلمس، واالستثناء راجع للندرة والركاز على املعتمد قاله الرما

بلوغ نصاب وال غريه من شروط الزكاة، هذا أتويل اللخمي وأتويل ابن يونس املدونة على وجوب اخلمس مطلقا. ولو 
 توقف إخراجه من األرض على كبري نفقة أو عمل.

 

فيه( أي: قرب والطلب( للمال ))وكره( بضم فكسر )حفر قربه( أي: اجلاهلي إلخالله ابملروءة وخوفه مصادفة قرب صاحل )
يه من مال وفيه وأخذ ما ف نبش قربهاجلاهلي يف قوة علة ملا قبله وخيمس ما وجد فيه هذا هو املشهور. وقال أشهب جيوز 
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اخلمس، وحيتمل أن املراد الطلب بال حفر ببخور وعزمية )وابقيه( أي: الركاز املخمس أو املزكى )ملالك األرض( اليت وجد 
اء ال بشراء فهو للبائع على األصوب وجده هو أو غريه إن كان معينا بل )ولو( كان املالك هلا )جيشا( افتتحها ذها إبحي

عنوة؛ ألهنا صارت وقفا مبجرد االستيالء عليها، فهي كاململوكة. فإن مل يوجد اجليش فلوارثه إن وجد وإال فللمسلمني، أو 
وأشار بولو إىل قول مطرف وابن املاجشون وابن انفع ما وجد أبرض هذا مبين على أن أرض العنوة تقسم على اجليش 

 العنوة فباقيه لواجده، وأما ابقي الندرة وما يف حكمها فحكمه كاملعدن.

)وإال( يكن الركاز يف أرض مملوكة ألحد كموات أرض اإلسالم وأرض احلرب )ف( ابقيه )لواجده وإال دفن( أرض )املصاحلني 
غريهم بال ختميس ولو دفنه غريهم )إال أن جيده رب دار ذها( منهم أو غريه ذها )ف( هو )له(  ف( هو )هلم( ولو وجده

 (1)أي: رب الدار دون ابقيهم إن كان منهم، فإن كان دخيال فيهم فهو هلم فإن أسلم رب." 
 "ما روي عن أيب حنيفة انتهى.

ه وكذلك وكذلك تبييضه وكذلك البناء عليه نفس فتحصل من هذا أن تطيني القرب أي جعل الطني عليه واحلجارة مكروه
 التحويز حواليه ببيت وحنوه إذا مل يقصد بذلك املباهاة وال التمييز، فإن قصد املباهاة ابلبناء عليه، أو حواليه، أو تبييضه، أو

ن يعود الضمري يف أ تطيينه حرم فيكون الضمري يف قوله بوهي به راجع إىل املذكور مجيعه قال ابن الفرات يف شرحه: وحيسن
قوله: وإن بوهي به على املذكور فيه أي وإن قصد املباهاة ابلبناء، أو التحويز، أو التبييض حرم؛ ألن زينة الدنيا ارتفعت 

 ابملوت انتهى.

ي أ ويؤيده أيضا كالم ابن عبد السالم املتقدم أعين قوله ورمبا كان ذلك حكم احلي فيما حيتاج إليه، وقوله: وجاز للتمييز
وجاز التحويز للتمييز، وحيتمل أي وجاز البناء على القرب والتحويز عليه للتمييز أما التحويز للتمييز فقد اتفق عليه كالم 
اللخمي وابن بشري وابن عبد السالم وأما البناء على القرب نفسه للتمييز فهو الذي اختاره ابن بشري وظاهر كالم املصنف 

لقا سواء كانت األرض مملوكة، أو مباحة، أو مسبلة للدفن وهو الذي يفهم مما تقدم عن اللخمي أن التحويز للتمييز جيوز مط
وابن بشري وابن عبد السالم ومما يف نوازل ابن رشد عنه وعن القاضي عياض ونصه: وكتب إليه القاضي عياض يسأله فيما 

 هدمها وتغيريها يه السنة فقام بعض من بيده أمر يفابتدع من بناء السقائف والقبب والروضات على مقابر املوتى وخولفت ف
 وحط سقفها وما أعلي من حيطاهنا إىل حدها هل يلزم أن يرتك من جدراهنا ما مينع دخول الدواب أم ال قطعا للذريعة؟ .

قال بعضهم:  نوال يرتك منها إال ما أابحه أهل العلم من اجلدار اليسري لتميز به قبور األهلني والعشائر للتدافن، وكيف إ
لبقاء جداري منفعة لصيانة ميت لئال يتطرف إليه للحدث عليه ال سيما ما كان منها بقرب العمارة وليس هذا عند من 
يوجب أن يرتك عليها من اجلدران أقل ما مينع هذا أم ال؛ ألن الضرر العام بظهور البدعة يف بنائها، أو تعليتها أعظم وأشد 

ل الشر والفساد فيها بعض األحيان وذلك أضر ابحلي وامليت من احلدث عليه، ومراعاة أشد مع أنه ال يؤمن استتار أه
الضررين وأخفهما مشروع، بينه وجاوب عليه مشكورا مأجورا والسالم فأجاب: تصفحت سؤالك الواقع فوق هذا ووقفت 

ا إال قدر ما جيب أن يرتك من حيطاهنعليه وما يبىن من السقائف والقبب والروضات يف مقابر املسلمني هدمها واجب وال 
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امرأته واحلد يف ذلك  ينبش قربفمييز به الرجل قبور قرابته وعشريته من قبور سواهم لئال أييت من يريد الدفن يف ذلك املوضع 
ما ميكن دخوله من كل انحية وال يفتقر إىل ابب، مث سأله القاضي عياض عن نقض هذه األبنية هل هي لعامة املسلمني 

ذا بناها ابنيها يف احلبس وقد علمت ما وقع يف هذا األصل من اخلالف أم ترجع إىل ملك صاحبها وهو األشبه والصحيح إ
أنه وإن قلنا بذلك األصل فهذا حبس غري مأذون فيه وال مشروع بل هو حمظور منهي عنه فهو رد فأردت جوابك فأجاب: 

 احلبس اليت جعل فيها وال يدخل يف ذلك االختالف يف نقض ما يبىن يفالنقض ألراببه الذي بنوه ال يكون حبسا كاملقربة 
للمعىن الذي ذكرت من الفرق بني الوجهني قال يف موضع آخر من أجوبته ونقض ما يبىن يف الروضات ال يلحق ابحلبس 

 للمعىن الذي ذكرت من الفرق بني املوضعني فإنه صحيح انتهى.

 شرة أشبار وأزيد هل جيب هدمه وتغري بدعته، وكيف إن شكا بعض جريانه أنه يسرتوسئل أيضا عن قرب عال بناؤه حنو الع
ابب فندقه عن بعض الوراد ومينعه النظر للجالس يف أسطوانته هل لصاحب الفندق فيه حجة؛ إذ يقول منعتين منفعيت لغري 

إن كان البناء  ه قبل بناء الفندق فأجابمنفعة بل ملا ال جيوز وهل ألولياء القرب حجة فيجوز هلم بناؤه وكيف إن كان بناؤ 
 (1)على نفس القرب فال جيوز ويهدم وإن مل يكن إال حواليه كالبيت يبىن عليه فإن كان يف ملك الرجل وحقه." 

"اتفق على كراهته فال يصرف يف تلك اجلهة ويتوقف يف بطالنه أو صرفه إىل جهة قربه وكذا قال الشيخ أبو عبد هللا 
ملدخل يف فصل األذان مجاعة بعد أن قرر أن األذان مجاعة على صوت واحد مكروه. قال وفعلهم ذلك ال بن احلاج يف ا

خيلو إما أن يكون ألجل الثواب فالثواب ال يكون إال ابالتباع أو ألهل اجلامكية واجلامكية ال تصرف يف بدعة كما أنه 
 يكره الوقف عليها ابتداء انتهى.

 

قال  - صلى هللا عليه وسلم -يف اإلكمال يف كتاب الصالة ملا تكلم على بناء مسجده ص )وكافر لكمسجد( ش. قال 
وإزالة املوتى فيمكن أن يقال لعله أن أصحاب احلائط مل ميلكوهم تلك البقعة على التأبيد أو لعله  نبش القبوراملازري أما 

الرق قبل  أعتق عبدا ومها كافران أن له أن يرده يف حتبيس وقع منهم يف حال الكفر والكافر ال تلزمه القربة كما قالوا إذا
إسالمهما ما مل خيرج من بلده ومل يقر أن أيدي أصحاب احلوائط زالت عن القبور ألجل من دفن فيها. قال عياض ال 

خنا بال ايشرتط يف حتبيس أهل الكفر بقاء أيديهم أو زواهلا إذ القربة ال تصح منهم وعقودهم فيها غري الزمة فلهم عند أشي
خالف الرجوع يف أحباسهم ومنعها والتصرف فيها كيف شاءوا ويفرتق من العتق الذي شرط يف إمضائه شيوخنا خروجه 

 من يده إذ صار ذلك حقا للمعتق برفع يده عنه وتسرحيه إايه ومتليكه نفسه فأشبه عقود هباهتم وأعطيتهم الالزمة انتهى.

 

 ص )وعلى بنيه دون بناته(

مل جيعل هلم نصيبا فظاهر وإذا شرط إخراجهن إذا تزوجن فصرح يف أول رسم من مساع ابن القاسم من كتاب ش: أما إذا 
احلبس أبن ذلك من إخراج البنات من احلبس وأنه يبطل وانظر لو حبس على البنات دون البنني وظاهر كالم املتيطي أنه 
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صحة ذلك مث  احلبس لبنيه دون بناته عقبه ابخلالف يفصحيح فإنه ملا ذكر صفة ما يكتب يف اشرتاط احملبس أن يكون 
ذكر بعده صفة ما يكتب يف اشرتاط احملبس أن يكون احلبس لبناته دون بنيه ومل يذكر فيه خالفا فدل كالمه على أنه جائز 

 وهللا أعلم.

القاسم  ول من مساع ابنوهو أيضا ظاهر كالم مالك يف العتبية وكالم ابن رشد عليها ونص كالم مالك يف آخر الرسم األ
من كتاب احلبس وهي آخر مسألة منه سئل مالك عن رجل تصدق على بناته حبسا فإذا انقرض بناته فهي لذكور ولده 
وهو صحيح مبتل ذلك هلذا فيكون لإلانث حىت يهلكن مجيعهن وللرجل يوم هلكن كلهن ولد وولد ولد ذكور فقال ولد 

ان وقال ولده لصلبه حنن آثر وأوىل فقال مالك أرى أن يدخل معهم ولد الولد. الولد حنن من ولده ندخل يف صدقة جد
قال ابن رشد قوله إنه يدخل ولد الولد بقوله فهي لذكور ولده صحيح على املشهور يف املذهب ألن ولد الولد الذكر مبنزلة 

ناته خل يف احلبس وكذلك يدخل مع بالولد إذا مل يكن ولد يف املرياث فلما كان له حكم الولد يف املرياث وجب أن يد
لصلبه إذا تصدق على بناته بصدقة حبس بنات بنيه الذكور ألن بنت االبن مبنزلة االبن يف املرياث إذا مل يكن ابن وال ابنة 

 فال شيء لذكور ولد احملبس يف هذه املسألة حىت تنقرض بناته وبنات بنيه الذكور انتهى.

د احملبس إىل آخره مع جواب مالك عما سئل عنه من دخول ولد الولد مع األوالد وعدم فقول ابن رشد فال شيء لذكور ول
 تعرضه للحكم يف ختصيص البنات دون البنني يدل على جواز ذلك ولو مل يكن ذلك جائزا ملا سكت عنه فتأمله وهللا أعلم.

 

 (1)ص )أو عاد لسكىن منزله قبل عام(." 
علماء والصاحلني فإهنا ال تعرف إال بذلك عند تطاول السنني ويكره أن جيعل على "احلاجة ال سيما قبور األولياء وال

القرب مظلة كقبة ألن عمر رضي هللا عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وإن كانت األرض مسبلة للدفن وهي اليت 
 جرت عادة أهل البلد ابلدفن فيها حرم البناء وهدم

 وقال أمر والشهداء والصاحلني وحنوهم ولو كان بقبة إلحياء الزايرة والتربك ذهم وأفىت به احلليب واستثىن بعضهم قبور األنبياء
به الشيخ الزايدي مع واليته وكل ذلك مل يرتضه العالمة الشوبري وقال احلق خالفه وقبة اإلمام الشافعي رضي هللا عنه 

و حبق جد بناء يف أرض مسبلة ومل يعلم أصل وضعه هل هليست يف األرض املسبلة بل هي يف دار ابن عبد احلكيم ولو و 
 أو ال ترك الحتمال أنه وضع حبق نعم لو كان البناء يف املسبلة خلوف نبش سارق أو سبع أو خترق سيل جاز وال يهدم

من يزوره ع)و( كره جلوس على القرب احملرتم واتكاء عليه واستناد إليه و )وطء عليه إال لضرورة( أي حاجة أبن حال القرب 
 ولو أجنبيا أبن ال يصل إليه إال بوطئه فال يكره وفهم ابألوىل عدم الكراهة لضرورة الدفن

 واحلكمة يف عدم اجللوس وحنوه توقري امليت واحرتامه

وأما خرب مسلم أنه صلى هللا عليه وسلم قال ألن جيلس أحدكم على مجرة فتخلص إىل جلده خري له من أن جيلس على 
 اجللوس عليه ابجللوس للبول والغائط وهو حرام ابإلمجاعقرب ففسر 
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 أما غري احملرتم كقرب مرتد وحريب فال كراهة يف اجللوس وحنوه وال حيرم البول والتغوط على قبورمها

بعد دفن امليت وقبل البلى عند أهل اخلربة بتلك األرض للنقل ولو لنحو مكة أو غريه كالصالة  نبش القرب)و( ال جيوز 
ه وتكفينه إال لواحد من مخسة األول ما إذا دفن بال غسل وال تيمم بشرطه وهو ممن جيب غسله فحينئذ )نبش( وجواب علي

 )لغسل( تداركا للطهر الواجب ما مل يتغري مث يصلى عليه

لثوب االثاين ما إذا دفن أبرض أو ثوب مغصوبني وطالب ذهما مالكهما فيجب نبشه وإن تغري إذا وجد ما يكفن فيه غري 
 املغصوب وإال فال جيوز

 الثالث ما إذا وقع يف القرب مال وإن قل كخامت وطلبه مالكه فيجب النبش وإن تغري

الرابع ما لو بلع ماال لغريه وطلبه مالكه ومل يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غريهم ينبش ويشق جوفه وخيرج منه ويرد 
 لصاحبه

لك ب نبشه ويوجه للقبلة ما مل يتغري أما بعد البلى فإن مضت مدة قال فيها أهل اخلربة بتاخلامس إذا دفن لغري القبلة جي
هني البناء ودفن غريه فيه ومن ذلك يعلم حرمة اختاذ الفساقي املعروفة لوج نبش القرباألرض إن امليت مل يبق له أثر فيجوز 

 يف األرض املسبلة والتحجري على البقعة

 ما لو دفنت امرأة حامل جبنني ترجى حياته أبن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها والشق يفأيضا في ينبش القرب)و( 
 القرب أوىل ألنه أسرت

نعم ال جيوز أتخريه إليه إال إن غلب على الظن بقول اخلرباء بسالمة اجلنني لو أخر إليه فإن مل ترج حياته حرم الشق لكن 
حىت ميوت  قق موته( ولو تغريت لئال يدفن احلمل حيا وقول التنبيه ترك عليه شيء)ال تدفن امرأة يف بطنها جنني حىت يتح

 (1)ضعيف بل غلط فاحش فليحذر ومع ذلك ال ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر." 
 "إال لضرورة متأكدة اهـ.

فأكثر حبسب الضرورة،  ثننيودليله ظاهر كما يف احلياة )إال لضرورة( ككثرة املوتى وعسر إفراد كل واحد بقرب فيجمع بني اال
وكذا يف ثوب لالتباع يف قتلى أحد رواه البخاري )فيقدم( حينئذ )أفضلهما( وهو األحق ابإلمامة إىل جدار القرب من جهة 

لكن ال يقدم  «كان يسأل يف قتلى أحد عن أكثرهم قرآان فيقدمه إىل اللحد  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »القبلة ملا صح 
من جنسه وإن عال حىت يقدم اجلد ولو من قبل األم وكذا اجلدة، قاله اإلسنوي، فيقدم أب على ابنه وإن  فرع على أصله

سفل، وكان أفضل منه حلرمة األبوة وأم على بنت كذلك، أما االبن فيقدم على أمه لفضيلة الذكورة، ويقدم البالغ على 
بن املقري حاجز من تراب نداب حيث مجع بينهما كما جزم به ا الصيب وهو على اخلنثى وهو على املرأة، وجيعل بني امليتني

 نبش القربيف متشيته ولو كان اجلنس متحدا، أما 

واحد فإنه جائز مع كون الثالثة واجبة؛ ألن وجوذها حق له وقد أسقطه فكذا يقال هنا )قوله: إال لضرورة( وليس Sـــــــــــــــــــــــــــــ
عادة يف مصران من االحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على الرتبة يف مقابلة التمكني من الدفن؛ من الضرورة ما جرت به ال
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ألنه صار من مؤن التجهيز، على أنه قد ميكن االستغناء عنه ابلدفن يف غري ذلك املوضع )قوله: وعسر إفراد كل واحد 
يث أمكن ولو يف احلكم مبا اعتيد الدفن فيه بل حبقرب( أي فمىت سهل إفراد كل واحد ال جيوز اجلمع بني اثنني وال خيتص 

غريه، ولو كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقربة للبلد، وتسهل زايرته وغايته تتعدد للرتاب وأي مانع منه )قوله: وكذا يف 
الظاهر و  ثوب( أي وجيعل بينهما حاجز نداب أخذا مما أييت )قوله: وهو األحق ابإلمامة( قال يف شرح البهجة كشرح الروض،

أن ما مر يف الصالة على امليت من أهنم إذا تساووا يف الفضيلة يقرع بينهم، وأهنم إذا ترتبوا ال ينحى األسبق، وإن كان 
مفضوال إال ما استثىن ما أييت هنا، وأن ما ذكر هنا من استثناء األب واألم أييت هناك أيضا، وقد يفرق أبن املدة هنا مؤبدة 

 لقصد من الصالة الدعاء واألفضل أوىل به وفيهما نظر اهـ.خبالفها مثة، وأبن ا

وقد سئل م ر عن هذا الكالم وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدمها يف اللحد ال ينحى إال فيما استثىن فينحى ويؤخر 
كان ولدا وذلك   ، أوفأىب أن املراد ذلك، وقال: ال جيوز أتخري من وضع أوال يف اللحد لغريه وإن كان أنثى وذلك الغري ذكرا

الغري أابه؛ ألنه بسبقه استحق ذلك املكان فال يؤخر عنه، قال: وإمنا املراد السبق ابلوضع عند القرب فال يؤخر عنه السابق، 
ويقدم غريه ابلوضع على شفري القرب مث أخذه ووضعه يف اللحد أوال إال فيما استثىن فليتأمل وليحرر، وانظر لو دفن ذميان 

 يقدم إىل جدار القرب أخفهما كفرا وعصياان اهـ سم على منهج. يف حلد هل

أقول: القياس نعم )قوله: وأم على بنت( بقي اخلنثى هل يقدم على أمه احتياطا الحتمال الذكورة أو تقدم األم؛ ألن األصل 
 عدم الذكورة فيه نظر اهـ سم ابملعىن

شكوك فيه )قوله: حيث مجع بينهما( أي وإن كان اجلمع حمرما أبن واألقرب الثاين؛ ألن األصالة حمققة واحتمال الذكورة م
ر: وكما إخل( قال سم على منهج بعد ما ذك نبش القربمل تدع ضرورة إليه )قوله: كما جزم به( أي بقوله نداب )قوله: أما 

ائحته كأن كان قريب ر للدفن حيرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك حلرمة من ذها كأن تظهر  نبش القربحيرم 
عهد ابلدفن، وكذا إن مل يكن هنا هتك إال حلاجة كأن مل يتيسر له مكان بشرط أن ال يكون هناك هتك بنحو ظهور رائحة  

 كما هو الفرض اهـ ما قرره م ر

رورة ضوانظر هل حرمة الدفن الثنني بال ضرورة على ما مر حىت يف حق الكفار حىت حيرم علينا دفن ذميني يف حلد بال 
 فلرياجع.

ال يقال: العلة يف حرمة اجلمع أنه قد يتأذى أحدمها بعذاب اآلخر، والكفار كلهم معذبون: ألان نقول: لو سلمنا أن العلة 
 ذلك فعذاب الكفار يتفاوت فليتأمل اهـ.

 وقوة كالمه تعطي أن األقرب عنده احلرمة وقوله كأن

 (1)إخل( حمرتز قوله فيما مر ابتداء."  القربنبش قوله: أما Qـــــــــــــــــــــــــــــ
لدفن  بش القربن"بعد دفن امليت لدفن آخر فيه: أي يف حلده فممتنع ما مل يبل األول ويصر ترااب، وعلم من قوهلم 

حة إذ له حلدان مثال لدفن شخص يف اللحد الثاين إن مل تظهر له رائ نبش قرباثن وتعليلهم ذلك ذهتك حرمته عدم حرمة 
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 هتك لألول فيه، وهو ظاهر وإن مل يتعرضوا له فيما أعلم ال

 

)وال جيلس على القرب( احملرتم وال يتكأ عليه وال يستند إليه )وال يوطأ( عليه فيكون مكروها إال حلاجة أبن حال القرب دون 
حلكمة يف عدم اجللوس الدفن وا من يزوره ولو أجنبيا أبن ال يصل إليه إال بوطئه فال يكره، وفهم ابألوىل عدم الكراهة لضرورة

تخلص إىل ألن جيلس أحدكم على مجرة ف»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -وحنوه توقري امليت واحرتامه، وأما خرب مسلم أنه 
 ففسر اجللوس عليه ابجللوس للبول والغائط.« جلده خري له من أن جيلس على قرب

 « .رب يبول عليه أو يتغوطمن جلس على ق»ورواه ابن وهب أيضا يف مسنده بلفظ: 

وهو حرام ابإلمجاع، أما غري احملرتم كقرب مرتد وحريب فال كراهة فيه، والظاهر أنه ال حرمة لقرب الذمي يف نفسه لكن ينبغي 
اجتنابه ألجل كف األذى عن أحيائهم إذا وجدوا، وال شك يف كراهة املكث يف مقابرهم وحمل ما مر عند عدم مضي مدة 

على  نه مل يبق من امليت شيء يف القرب، فإن مضت فال أبس ابالنتفاع به وال كراهة يف مشيه بني املقابر بنعليتيقن فيها أ
 وما ورد من األمر إبلقاء السبتيتني فيحتمل أن يكون لكوهنما من لباس املرتفهني« إنه ليسمع قرع نعالكم»املشهور خلرب 

له )حيا(  ر السني املدبوغة ابلقرظ )ويقرب زائره( منه )كقربه منه( يف زايرتهأو؛ ألنه كان ذهما جناسة، والنعال السبتية بكس
 أي ينبغي ذلك كما يف الروضة كأصلها احرتاما له.

 نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى ابلقرب منه قرب منه؛ ألنه حقه كما لو أذن له

رائحة وعدمها هل حيرم أم ال؟ فيه نظر، واألقرب أن يقال: إن قرب زمن الدفن تظهر رائحته لو شك يف ظهور الSـــــــــــــــــــــــــــــ
حرم وإال فال )قوله: فممتنع( أي ولو احتجنا لذلك على ما هو ظاهر إطالقه، ويف الزايدي: وحمله عند عدم الضرورة أما 

 عندها فيجوز كما يف االبتداء رملي اهـ.

ه وجواب ما مل حيتج إليه أو بعده حناه ودفن اآلخر، فإن ضاق أبن مل ميكن قال حج: ولو وجد عظمه قبل كمال احلفر طم
دفنه إال عليه فظاهر قوهلم حناه حرمة الدفن هنا حيث ال حاجة وليس ببعيد؛ ألن اإليذاء هنا أشد اهـ، وظاهره احلرمة وإن 

 وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل، مث وضع عليه امليت فلرياجع

 

ه: فيكون مكروها إال حلاجة إخل( قال حج: وظاهر أن املراد به حماذي امليت ال ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون )قول
 -رمحه هللا  -غري حماذ له ال سيما يف اللحد، وحيتمل إحلاق ما قرب منه جدا به؛ ألنه يطلق عليه عرفا أنه حماذ له اهـ 

أذي الوطء، وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبورمها لعدم حرمتهما وال عربة بت)قوله: فال كراهة فيه( أي يف اجللوس و 
 األحياء.

)قوله: لكن ينبغي اجتنابه( أي وجواب يف البول والغائط ونداب يف حنو اجللوس عليه )قوله: أنه مل يبق من امليت شيء إخل( 
طبة ني املقابر بنعل( أي ما مل يكن متنجسا بنجاسة ر أي سوى عجب الذنب؛ ألنه ال يبلى )قوله: وال كراهة يف مشيه ب

فيحرم إن مشى به على القرب، أما غري الرطبة فال )قوله: نعم لو كان عادته إخل( منه يؤخذ كراهة ما عليه عامة زوار األولياء 
 من دقهم التوابيت وتعلقهم ذها وحنو ذلك.
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حلياة هم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة يف زايرهتم يف اوالسنة يف حقهم التأدب يف زايرهتم وعدم رفع الصوت عند
 تعظيما هلم وإكراما.

بدعة مكروهة قبيحة  بنحو يده وتقبيله -صلى هللا عليه وسلم  -قال حج: والتزام القرب أو ما عليه من حنو اتبوت ولو قربه 
 كتابة، وسيأيت يف الشارح كالم يف ذلك بعد قول املصنف وال-رمحه هللا  -اهـ 

 ]اجللوس على القرب[ Qـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فيحتمل أن يكون لكوهنا من لباس املرتفهون إخل( يفيد كراهة املشي يف النعال السبتية واملتنجسة بني القبور وظاهره 
 (1)وإن كانت جافة فلرياجع." 

 "مسلما.

نه وال حرمان ه قبل موته مل حيكم بشهادته يف توريث قريبه املسلم مويف اجملموع عن املتويل: لو مات ذمي فشهد عدل إبسالم
قريبه الكافر بال خالف، وهل تقبل شهادته يف الصالة عليه وتوابعها فيه وجهان بناء على القولني يف ثبوت هالل رمضان 

إنه األصح وإن  وغريه بقول عدل واحد، وقضيته ترجيح قبوهلا يف الصالة عليه وتوابعها، وهو كذلك كما قال األذرعي
 اقتضى كالم اجلمهور خالفه

 

عليه وسلم  صلى هللا -)ويشرتط لصحة الصالة( زايدة على ما مر )تقدم غسله( أي أو تيممه بشرطه إذ هو املنقول عنه 
 ؛ وألن الصالة عليه مبنزلة صالته لنفسه حيا-

 

سل بدليل أن نزلة املصلي؛ ألن ابب التكفني أوسع من الغ)وتكره( الصالة عليه )قبل تكفينه( وال ينافيه ما مر من كونه مب
 ليغسل خبالف من دفن بال تكفني، وأن من صلي عليه بال طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه نبش قربهمن دفن بال غسل 

 قاإلعادة، خبالف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسرتها به )فإن مات ذهدم وحنوه( كوقوعه يف بئر أو حبر عمي
)وتعذر إخراجه وغسله أو تيممه مل يصل عليه( النتفاء شرطها، وهذا هو املعتمد خالفا جلمع من املتأخرين حيث زعموا 
أن الشرط إمنا يعترب عند القدرة لصحة صالة فاقد الطهورين بل وجوذها، إذ ميكن رده أبن ذاك إمنا هو حلرمة الوقت الذي 

 أن ال يتقدم على اجلنازة احلاضرة( إذا صلى عليها، حد الشارع طرفيه وال كذلك هنا )ويشرتط

)و( أن ال يتقدم على )القرب( إذا صلى عليه، )على املذهب فيهما( اقتداء مبا جرى عليه السلف الصاحل، وألن امليت  
ة يستغفرون عكإمام، والثاين جيوز التقدم عليهما؛ ألن امليت ليس إبمام متبوع حىت يتعني تقدميه، بل هو كعبد جاء معه مجا

له عنده سيده، واحرتز ابحلاضرة عن الغائب عن البلد فإنه يصلى عليها كما مر، ولو كانت خلف ظهره، ويشرتط أيضا 
أن جيمعهما مكان واحد كما قاله األذرعي، وأن ال يزيد ما بينهما يف غري املسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا تنزيال للميت 

 ة مساواته، وقد مر بعض ذلكمنزلة اإلمام، ويؤخذ منه كراه
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صلى هللا عليه  - ألنه»)وجتوز( )الصالة عليه( أي امليت )يف املسجد( من غري كراهة، بل تستحب فيه كما يف اجملموع؛ 
 صلى فيه على ابين بيضاء -وسلم 

الصالة عليه(  كفار )قوله: وقضية ترجيح قبوهلا يف  ابلغا أو صبيا؛ ألن الدفن من أحكام الدنيا وأطفال املشركني فيهاSـــــــــــــــــــــــــــــ
 أي وعليه فيجزم ابلنية يف الصالة عليه وال يعلقها

 

)قوله وتكره قبل تكفينه( أي فال حترم ولو بدون سرت العورة، واألول املبادرة للصالة عليه على هذه احلالة إذا خيف من 
وب ه )قوله وال كذلك هنا( أي فإن الشارع مل حيدد لصالته وقتا، ووجأتخريها إىل متام التكفني خروج جنس منه كدم أو حنو 

تقدمي الصالة عليه على الدفن ال يستدعي إحلاق ذلك ابلوقت احملدود الطرفني )قوله: وأن ال يتقدم على القرب( أي احملل 
ملذهب فيهما( مام )قوله: على االذي تيقن كون امليت فيه إن علم ذلك وإال فال يتقدم على شيء من القرب؛ ألن امليت كاإل

أي فإن تقدم بطلت صالته، وانظر مباذا يعترب التقدم به هنا، وينبغي أن يقال إن العربة هنا ابلتقدم ابلعقب على رأس امليت 
 فلرياجع

 

ملعىن ا)قوله: على ابين بيضاء( وصف أمهما وامسها دعد، ويف تكملة الصغاين: إذا قالت العرب فالن أبيض وفالنة بيضاء ف
 نقاء العرض من الدنس والعيوب اهـ حملي.

وما ذكر خيالفه ما قاله صاحب النور فيما كتبه علي بن سيد الناس يف الوفود يف وفد بين سعد هذمي حيث قال قوله: مث 
عرفه، أخرجنا نؤم املسجد حىت انتهينا إىل اببه فنجد رسول هللا يصلي على جنازة يف املسجد إخل، صاحب هذه اجلنازة ال 

عليه الصالة  -وحيتمل أنه سهيل بن البيضاء، فإن قدوم هذا الوفد سنة تسع كما تقدم أوله وسهيل تويف سنة تسع مقدمه 
صلى على جنازة يف املسجد ويف كون األخ سهال فيه نظر أو  -عليه الصالة والسالم  -من تبوك وال أعلمه  -والسالم 

فوان فيه نظر؛ ، قاله الواقدي، وكونه ص-عليه الصالة والسالم  -تويف بعده  صفوان فيه نظر، وتلخيصه أن سهال مكربا
 ألن صفوان تويف قتيال ببدر.

عليه الصالة  -والصواب حديث عباد بن مسلم الذي فيه إفراد سهيل ال احلديث الذي بعده وهللا أعلم هذا يف مسجده 
 ، ولكنه صلى-والسالم 

 Q. .  ".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1)ـــــــــــــــــــــــــــــ
"أوىل خبالف اجلعالة عليه أي على الدعاء عند زايرة قربه املعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل، ال على جمرد الوقوف 

اجلعالة، واختار فتدخله اإلجارة و  -صلى هللا عليه وسلم  -عنده ومشاهدته ألنه ال تدخله النيابة، وخبالف السالم عليه 
األصبحي جواز االستئجار للزايرة، ونقل عن ابن سراقة )إال حج( وعمرة فيجوز االستئجار هلما وألحدمها عن معضوب 
أو ميت كما مر، وتقع صالة ركعيت الطواف تبعا هلما لوقوعهما عن املستأجر )وتفرقة زكاة( وكفارة وأضحية وهدي وذبح 

                                         
 3/25الرملي، مشس الدين  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج (1)



225 

 

 وسائر ما يقبل النيابة وإن توقف على النية ملا فيها من شائبة املال.وصوم عن ميت 

 

)وتصح( اإلجارة لكل ما ال جتب له نية كما أفهمه كالمه، وهلذا فصله عما قبله املستثىن من املنطوق فتصح لتحصيل مباح  
 ماله وب مؤن ذلك يفكصيد )ولتجهيز ميت ودفنه( هو من عطف اخلاص على العام اهتماما به وإن تعني عليه لوج

ني ابألصالة مث يف مال ممونه مث املياسري، فلم يقصد األجري لنفسه حىت يقع عنه وال يضر عروض تعينه عليه كاملضطر فإنه يتع
« عليه أجرا كتاب هللا إن أحق ما أخذمت»إطعامه مع تغرميه البدل )وتعليم القرآن( كله أو بعضه وإن تعني عليه تعليمه خلرب 

مع علمه مما مر نظرا أو تقديرا الستثنائه من العبادة واهتماما به لشهرة اخلالف فيه وكثرة األحاديث الدالة بظاهرها  وصرح به
على امتناعه، ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تالوته كذلك صح فيما يظهر، ولو قال سيد رقيق صغري 

 وكيل ملعلمه ال متكنه من اخلروج لقضاء حاجة إال مع

وترتب الثواب عليها يتوقف على قصد فكأنه نية، وإال فكالم املصنف ال يشمله بل يقتضي صحة اإلجارة عليها  Sـــــــــــــــــــــــــــــ
)قوله خبالف اجلعالة  -صلى هللا عليه وسلم  -كاألذان، ويؤيد ما قلناه توجيها للشمول قول حج ودخل يف جتب زايرة قربه 

ا اإلجارة حج. وقضية قول الشارح وإن جهل عدم اشرتاط تعيني ما يدعو به )قوله: واختار األصبحي إخل( عليه( ومثله
 ضعيف )قوله: إال حج( ابجلر بدل من عبادة.

 

)قوله: وهلذا فصله( أي بقوله ويصح )قوله فيصح لتحصيل مباح كصيد( ظاهره سواء قدر ابلزمان كاستئجاره يوما للصيد 
صيد هذا الغزال مثال )قوله: ولتجهيز ميت ودفنه( قال البغوي: ال جيوز استئجار األرض لدفن ميت ألن أو مبحل العمل ك

ال جيوز قبل بالء امليت وال يعرف مىت يكون اهـ حواشي الروض لوالد الشارح. أقول: وقياس ما تقدم يف العارية  نبش القرب
ع أنه مقدم ملدة للضرورة )قوله: مث املياسري( مل يذكر بيت املال ممن صحتها له وتتأبد للحاجة الصحة هنا ويغتفر اجلهل اب

على مياسري املسلمني )قوله: كاملضطر فإنه يتعني إطعامه مع تغرميه البدل( ال يقال: قد يشكل عليه تعليل عدم صحة 
عني ابلشروع بدليل أنه  يتإجارة املسلم للجهاد بتعيينه عليه حبضور الصف أبنه عارض كما هنا. ألان نقول: جتهيز امليت ال

لو أراد أحد أن يقوم مقام من جيهز امليت مل ميتنع على مباشرة جتهيزه الرتك، خبالف من حضر الصف فإنه ال جيوز انصرافه 
 وإن مل حيتج إليه بوجه وقام غريه مقامه

م عدم على وجه القرآنية، وأفه)قوله: عليه أجرا( أي أجرة )قوله: صح فيما يظهر( وكان املراد االستئجار على ما ذكر 
صحة االستئجار على منسوخ األمرين: أي على وجه القرآنية ال مطلقا إذ ال ينقص عن حنو الشعر م ر اهـ سم على حج 

، وكذلك يصح االستئجار لتعليم منسوخ التالوة واحلكم معا إذا عني اآلية، ومفهوم ما هنا حممول على عدم -رمحه هللا  -
 وله: ولو قال سيد رقيق(التعيني منه )ق

 -ال بذلك القصد. وعبارة التحفة: ودخل يف جتب زايرة قربه  -صلى هللا عليه وسلم  -عن احلضور عند قربه Qـــــــــــــــــــــــــــــ
وىل، أللوقوف عنده ومشاهدته، فال يصح االستئجار هلا كما قاله املاوردي وغريه، فزايرة قرب غريه  -صلى هللا عليه وسلم 

فتدخلها  -لم صلى هللا عليه وس -خبالف الدعاء عند زايرة قربه املكرم؛ ألنه مما تدخله النيابة، وخبالف السالم عليه 
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اإلجارة واجلعالة )قوله: ملا فيها من شائبة املال( تعليل للمنت كما هو عادته، ومثله ما يف معناه وإال فالصوم عن امليت ليس 
 فيه ذلك

 

 (1)ممونه( لعل صوابه مال مائنه."  )قوله: يف مال
 "إذا كانت الدواب لواحد أو مشرتكة: أي فإن مل تكن كذلك قطع ابألول.

والثاين حمرزة بسائقها املنتهي نظره إليها كاملقطورة املسوقة وهو أوىل الوجهني يف الشرح الصغري، وعرب يف احملرر عن األول  
 كاألشبه.

 

ر و بيت املال ولو غري مشروع )يف قرب ببيت( حمرز ذلك البيت مبا مر فيه وال يتعني كس)وكفن( من مال امليت أو غريه ول
)وكذا( « ش قطعناهمن نب»الراء خالفا للزركشي )حمرز( ذلك الكفن فيقطع سارقه سواء أجرد امليت يف قربه أو خارجه خلرب 

رز ال مطلقا )مبقربة بطرف العمارة( أي حم إن كان وهو مشروع يف قرب أو بوجه األرض، وجعل عليه أحجار لتعذر احلفر
)يف األصح( للعادة، والثاين إن مل يكن هناك حارس فهو غري حمرز كمتاع وضع فيه )ال( إن كان )مبضيعة( بكسر الضاد 
وسكوهنا وبفتح الياء: أي بقعة ضائعة كما يف احملرر وغريه وال مالحظ فال يكون حمرزا )يف األصح( للعرف مع انقطاع 

ركة فيه إذا كان من بيت املال يصرفه للميت والثاين قال: القرب حرز للكفن حيث كان؛ ألن النفوس هتاب املوتى، فإن  الش
كانت حمفوفة ابلعمارة وندر ختلف الطارقني منها يف زمن يتأتى فيه النبش أو كان به حرس فحرز جزما ولو لغري مشروع، 

 و بعض الورثة أو حنو فرع أحدهم فال قطع، ولو غاىل يف الكفن حبيث جرتولو كان السارق له حافظ املقربة أو البيت أ
العادة أن ال خيلى مثله بال حارس مل يقطع سارقه كما قاله أبو الفرج الزاز والطيب املسنون كالكفن واملضربة والوسادة وغريمها 

قطع إبخراج ذلك حيث كره وإال قطع به، وي والطيب الزائد على املستحب كالكفن الزائد، والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد
وأخذ منه  القرب فنبشمن مجيع القرب إىل خارجه ال من اللحد إىل فضاء القرب وتركه خلوف أو غريه، ولو كفن من الرتكة 
 طالب به الورثة فإن أكله سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه، ولو كفنه أجنيب أو سيد من

)قوله: فإن مل تكن كذلك قطع( أي قطع ابلوجه األول من الوجهني املذكورين يف قوله السابق وجهان إخل، وهو  Sـــــــــــــــــــــــــــــ
 عدم القطع ما مل خيص كل واحد من املالكني نصاب.

 

انت ك)قوله: لتعذر احلفر( الظاهر من تعذر احلفر صالبة األرض ككون البناء على جبل، وينبغي أن يلحق بذلك ما لو  
األرض خوارة سريعة االهنيار أو حيصل ذها ماء لقرذها من البحر ولو مل يكن املاء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة 

 بوجوده بعد؛ ألن يف وصول املاء إليه هتكا حلرمة امليت، وقد يكون املاء سببا هلدم القرب

 )قوله: مع انقطاع الشركة فيه( أي بني صاحب الكفن والسارق

ه: فإن كانت حمفوفة ابلعمارة( ومنه تربة األزبكية وتربة الرميلة فيقطع السارق منها وإن اتسعت أطرافها وينبغي أن حمل )قول
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 ذلك ما مل تقع السرقة يف وقت يبعد شعور الناس فيه ابلسارق وإال فال قطع حينئذ

 دم حفظه األمتعة عنه)قوله: ولو كان السارق له حافظ( ومثله حافظ احلمام إذا كان هو السارق لع

 )قوله: أحدهم( أي أحد الورثة )قوله: وإال قطع( أي أبن كان أبرض غري ندية وغري خوارة

 )قوله: طالب به الورثة( أي استحقوا الطلب

إخل. هذا   ومن مث اشرتطإذ قضيته أهنا مع املالحظ حمرزة، وليس كذلك كما علم مما مر، مث انظر ما معىن قوله بعد Qـــــــــــــــــــــــــــــ
كله إن كان الضمري يف منها بغري تثنية كما يف نسخ، فإن كان مثىن كما يف نسخ أخرى ومرجعه اإلبل والبغال، فيجب 

 حذف هذا القيد كما ال خيفى )قوله: قطع ابألول( يعين: جزم ابلوجه األول مقابل الوجه املار وهو عدم القطع

 

إخل.( ال حمل له هنا، وإمنا حمله عقب األصح املار قبل هذا كما هو كذلك يف التحفة )قوله: )قوله: مع انقطاع الشركة فيه 
منها( لعله متعلق ابلطارقني، وعبارة التحفة: عنها، فهو متعلق بتحلق )قوله: أو بعض الورثة( هو إمنا يظهر فيما إذا كان 

ري البيت  ري للورثة خاصة )قوله: مل يقطع سارقه( أي يف غمن مال امليت فقط فلرياجع )قوله: أو حنو فرع أحدهم( لعل الضم
 (1)كما هو ظاهر." 

 "وليس خيفى بعد هذا التمهيد والتنبيه تفريغ، ولسنا نكثر بعد الوضوح.

 (.1مث قال الشافعي: " ويقطع العبد آبقا وغري آبق ... إىل آخره " )

( وإايه قصد الشافعي ابلرد، ومسلك املعىن 2ا ملالك )إذا سرق العبد يف إابقه، وجب القطع ابلسرقة، خالف - 11120
( أمري املدينة، فقال: إنه آبق، وال 3واضح، وقد روي " أن ابن عمر أبق له عبد، فسرق، فرفعه إىل ]سعيد بن العاص[ )

 (.4قطع على آبق، فقال: " يف أي كتاب هللا وجدت، وفطع يده " )

 فصل

 (.5... إىل آخره " )قال: " ويقطع النباش إذا أخرج الكفن 

يف بيت وثيق يعد حرزا، وأخرج الكفن من القرب، مث من البيت، وجب القطع عليه؛ إذا بلغ  نبش قرباإذا  - 11121
ليها يف مقربة حمفوفة ابلعمارة خيلف الطارقني عنها يف زمان يتأتى يف مثله النبش، أو كان ع نبش قربااملأخوذ نصااب. وإن 

 ابة البيت.حراس مرتبون، فهي مبث

الثاين أهنا ليست حمرزة. و  -وإن كانت املقربة على طرف العمارة، فإن كان هلا حارس، فهي حمرزة، وإال فوجهان: أحدمها 
 أهنا حمرزة ألن الطروق ليس اندرا -

__________ 

 .171/ 5( ر. املختصر: 1)
 .1551مسألة  2137/ 5، عيون اجملالس: 1909مسألة  949/ 2( ر. اإلشراف: 2)
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 ( يف األصل: " سعيد بن جبري "، والتصويب من كتب احلديث واآلاثر.3)

وسعيد بن العاص هو سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية، صحايب، تويف الرسول صلى هللا عليه وسلم ولسعيد تسع سنني، 
، وقيل سنة 59 ويف سنةوهو أحد الذين كتبوا املصحف لعثمان. ويل الكوفة يف عهد عثمان، واملدينة يف عهد معاوية. ت

 (.47/ 2، اإلصابة: 218/ 1سبع أو مثان ومخسني، رضي هللا عنه )ر. هتذيب األمساء واللغات: 

(. وانظر 18979، وعبد الرزاق يف مصنفه )269رقم  83/ 2( أثر عبد هللا بن عمر رواه الشافعي )ترتيب املسند 4)
 (.2061، ح 114/ 4التلخيص 

 (1)." .171/ 5( ر. املختصر: 5)
 "املنازل املعهودة، فلو قطعوها فرسخا فرسخا، وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ ثالثة، فال منع وال حجر.

ويليق بذلك القول يف املرض واملوت، فمن مرض من الكفار يف احلجاز وأراد اإلقامة حىت يفيق، ويستبل،  - 11489
ه ولو كان خياف عليه املوت لو برح، ترك إىل أن يربأ، ولو كان ينالنظر: فإن أمكنه أن ينتقل مع مرضه، كلف االنتقال، 

 تكليف االنتقال. -مشقة عظيمة، وقد ال يغلب على الظن املوت، فوجهان: أصحهما 

ولو مات كافر يف احلجاز، فإن كان يف نقل جيفته مشقة عظيمة، واريناه مواراة اجليف، وإن كان على طرف احلجاز، نقل، 
بلى مصريه، أنه يرتك ألنه كاملعدوم املمحق وإىل ال -وحلده مع التمكن وجهني: أحدمها  نبش قربهأهله، ففي  وإن كان دفنه

. ولو دخل كافر احلرم من غري إذن، ولكن كان معه تعلق أبمان، فمرض، نبش قربه( 1وليس يبعد عندان ]أال مننع[ )
( شعران به ننقله، وإن تفتت، مجعناه 2اختفاء يف احلرم، فكما ) أخرجناه من احلرم وإن أدى إىل هالكه. ولو دفنه أهله على

 ونقينا احلرم منه. وهذا جناز القول يف هذا الفن، وأنخذ بعده يف غريه، فنقول:

ما أطلقناه من جواز الدخول مشروط ابألمان، وال خيفى هذا على احملصل، ولكن ال يضر بيانه، فاحلريب لو  - 11495
من البالد، نظر: فإن كان مستجريا، أو رسوال، فحالته تؤمنه شرعا، وال حاجة إىل عقد األمان، وإن  دخل احلجاز أو غريه

 مل تكن رسالة وال استجارة، فدخل احلريب للتجارة، فالتجارة ال تؤمنه، فإن كان يف أمان مسلم، مل نتعرض له اغتياال.

 الم، فليفعل، فالوإن أراد صاحب األمر أن يؤمن التجار حىت يدخلوا بالد اإلس

__________ 

ن "، واملثبت م نبش قربه(:، وليس يبعد عندان أن ال يرفع 4"، و )هـ  نبش قربه( عبارة األصل: " وليس يبعد عندان 1)
 تصرف احملقق تغريا، وزايدة.

 (2)( فكما: مبعىن عندما.." 2)
مث إذا قرب املسلم يف موضع، فال ينبش موضعه ومضجعه ما بقي منه أثر، وإذا علم أن األرض أكلته  - 1678"

( يف 1وحمقت أثره ابلكلية، فيقرب يف ذلك املوضع غريه، وال جيوز واحلالة هذه أن مينع منه مع مسيس احلاجة، واألوىل )
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 ه من النازلني حيلون حيث حل.حكم نزيل يف منزل من موضع مسبل على السابلة، فإن غري 

 جوازا ومنعا، فاملشهور أنه إذا كان ترك غسل امليت، نبش القبورمث ذكر األئمة صورا فيها خالف ووفاق يف  - 1679
( يف مثله تغري 2ودفن حيث كان جيب غسله، ينبش ويغسل ويعاد، وذلك واجب إذا مل يتخلل من الزمان، ما ]يتخيل[ )

 تقريب ذلك، وحكى قوال آخر أنه يكره نبشه ألجل تدارك الغسل.امليت، وحكى صاحب ال

يف احلالة اليت ذكرانها، إلقامة الغسل، مث اللفظ الذي نقله يف القول الغريب  3وهذا غري مرضي، واملذهب وجوب النبش )
يه وجوب تدارك ف مقتضاه جواز النبش، مع الكراهية، وليس معناه حترمي النبش، فهذا حكم النبش ألجل الغسل، واألصل

 الغسل.

 ولو دفن، ومل يصل عليه، فال جيوز النبش ألجل الصالة، بل يصلى على القرب؛ فإن ذلك سائغ كما سيأيت ذكره. - 1680

املنع من ذلك؛ فإن القرب قد  -( ليكفن وجهان مشهوران: أحدمها 3ولو مل يكفن وووري ففي وجوب النبش  - 1681
( يف نقل يراه ]الناس[ 4به إذا وقع؛ فإن النبش هتكه، وال شك أن النبش حرام ]لغرض[ ) واراه وسرته، فليقع االكتفاء

(5.) 

 ومما جيب التنبيه له أان وإن كنا جنوز الصالة على القرب، ونقول إذا قرب من غري

__________ 

 ( "األوىل": التأنيث على معىن اجلنازة أو اجلثة.1)

 املثبت تقدير منا، واحلمد هلل صدقته )ل(.(: يتخلل. و 1( يف األصل، )ط(، )ت 2)

 (.1( ما بني القوسني ساقط من )ت 3)

 ( يف النسخ الثالث: يعرض. واملثبت اختيار من احملقق،  وفضال من هللا ونعمة جاءت به )ل(.4)

 (1)(: النابش. واملثبت من )ل(.." 1( يف األصل، )ط(، )ت 5)
 واخلشب. ويسوى اللنب عليه والقصب وكره اآلجر - 6"

 و ]يستحب[ أن يسجى قربها ال قربه. - 7

 ويهال الرتاب ويسنم القرب وال يربع - 8

 وحيرم البناء عليه للزينة ويكره لألحكام بعد الدفن. - 9

 وال أبس ابلكتابة عليه لئال يذهب األثر وال ميتهن. - 10

 ]من أحكام الدفن[- 2

 عليهم الصالة والسالم. ويكره الدفن يف البيوت الختصاصه ابألنبياء - 1

 ويكره الدفن يف الفساقي. - 2

 وال أبس بدفن أكثر من واحد ]يف قرب[ للضرورة وحيجز بني كل اثنني ابلرتاب. - 3
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 ]من مات يف البحر[- 3

 ومن مات يف سفينة وكان الرب بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن ]وصلي عليه[ وألقي يف البحر.

 ]نقل امليت[- 4

 الدفن يف ]مقربة[ حمل مات به أو قتل.ويستحب  - 1

 فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلني ال أبس به. - 2

 وكره نقله ألكثر منه. - 3

 وال جيوز نقله بعد دفنه ابإلمجاع إال أن تكون األرض مغصوبة أو أخذت ابلشفعة. - 4

 وإن دفن يف قرب حفر لغريه ضمن قيمة احلفر وال خيرج منه. - 5

 لقرب[]نبش ا- 5

 وينبش: - 1

 ملتاع سقط فيه. - 1

 ولكفن مغصوب. - 2

 (1)ومال مع امليت.."  - 3
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 "حممد بن حممد غريط

بن حممد غريط األندلسي. تقدمت وفاة والده عام ستة وتسعني ومائتني -ضما-بن حممد-فتحا-ويف رجب تويف حممد
سنة قبل ضة أوالد املوفق ابلقباب، مث وجدت أنه تويف يف الوألف، الفقيه الكاتب األديب املشارك حلو اجمللس. دفن برو 

 هذه.

 

 حممد بن حممد كنون

نون، من أوالد  بن عبد السالم ك-ضما-بن حممد -فتحا-ويف يوم اجلمعة اثمن وعشري شعبان بعد صالة العصر تويف حممد
فظه وحتقيقه، اخنا يذكرونه ويلهجون حبكنون املعروفني بفاس. الشيخ احلجة املشارك املطلع املدرس النفاعة شيخ جل أشي

 له آتليف، منها: أتليف يف البسلمة مساه تزيني النحر؛ وأتليف يف جناة أيب طالب؛ وأتليف يف الطريقة التجانية.

دفن بضريح الشيخ أيب غالب داخل قبته حبومة صاريوة بعد صالة املغرب عليه بزاوية الشيخ أمحد التجاين، وراثه عدد من 
 .تالمذته

 

 عبد الكرمي بن حممد ابن سليمان

ويف يوم اخلميس عشري قعدة ورد على فاس عبد الكرمي بن حممد ابن سليمان األندلسي الذي كان وزيرا، املشارك املطلع 
ايم، أاخلري وبقى ذها حنو من عشرة أايم وتويف بداره اليت بناها أبول عقبة الفريان العجيبة البناء اليت مل يتمتع ذها سوى عشرة 

 ودفن ابلقباب بروضتهم هناك قرب املصلى.

لع الناس وأخرج منه وقطع رأسه وعلق يف حمراب املصلى هناك، وملا ط نبش قربهويف ليلة عند النحر املوايل لتاريخ وفاته 
بن الصالة العيد وجدوا الرأس على احلالة املذكورة. ويذكر إمنا فعل ذلك به من أهل فاس حيث حصل هلم اليقني أبن 

 سليمان املذكور له اليد القوية يف نشر احلماية على املغرب وأنه من الذين سعوا يف ذلك. انظر األصل.

 

 خليل بن صاحل اخلالدي

ويف صبيحة يوم االثنني اتسع عشر قعدة تويف خليل بن صاحل اخلالدي. كان عالمة مشاركا حنواي مدرسا، وتوىل النيابة عن 
رحلة السلطان املوىل احلسن؛ وله مقامة الفيل الذي أهدى إليه. وقد ابلغ يف ذمه الشيخ  قاضي مكناس مدة. له نظم يف

( وما كان ينبغي له ذلك ألن علم الرجل ال ينكره أحد. وقد توىل النيابة يف 24ابن زيدان يف اإلحتاف )جزء اثلث ص 
نبغي التغاضي كري ورمبا تصدر منه هفوات يالقضاء على كرب سنه، والرجل إذا أسن رمبا حيصل له بعض االضطراب يف التف

 عنها. دفن خارج ابب احملروق بروضة هناك.

 

 احلسني السوسي
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 ويف ذي القعدة تويف احلسني السوسي الفقيه العالمة احملدث الرواية املسند الثقة املرشد.

 (1)تويف بتيزنيت.." 
ة يال خلون من شهر رمضان. ومات البخاري خليف"األهواز. ورجع جبكم وابن شريزاد إىل بغداد يوم السبت لثمان ل

الربذهاري يف شهر رمضان. وكبست منازل ولد أيب العباس بن الفرات، لسعاية غالم هلم أبن عندهم خزانة البن رايق، 
وكذب، كانت خزائن هلم، فأخذ مجيع ما ملكوه. وكبس ابن الصاحلي وأخوه، لنهما اهتما ابلسعاية يف كتبة جبكم، فصودرا 

لى مائة ألف درهم. وضرب جبكم داننري وحشة، ومحل عليها محال كثريا. وطلب ابن إمساعيل بن أمحد، صاحب شرطة ع
بغداد الربذهاري فاسترت. وقطع األكراد على قافلة جاءت من خراسان يف النصف من شوال، فأخذوا منها ماال عظيما وورد 

وفا عليهم من القرامطة وكثر التخليط يف أمر النقد ودار الضرب. ابن حامت واحلاج من خراسان، فمنعهم جبكم من احلج خ
وكان الدالء صاحب الربذهاري قد فر من احلبس يف دار جبكم، فوجد وآل أمره إىل أن قتل. ومات أبو الوليد بن محدان يف 

سة داننري، املتاع مخ ذي القعدة. مث احتال احلاج يف أن خرجوا فجاءهم ابن سنني، فوافقهم على أن خيفره وأخذ من مجل
ومن كل حممل ثالثة داننري، ومن كل زاملة دينار. وقبض جبكم على سالمة أخي جناح يف غرة ذي احلجة وقطع أمره على 

اليت كان  -حتويلها و  بنبش القبورمخسني ألف دينار، أخذ منها بستانه ابلربدان. وبىن مسجد برااث. وأفىت بعض الفقهاء 
يفة وأنفق عليه مال وصلى الناس فيه. وروى يف جعفر الدقاق عن أيب خل -ذوا الناس ابلدفن فيه الربذهاري وأصحابه أخ

 (2)حديثا ما خلق." 
، وقلب اهلامدين البور، من أجل هذا الشلو املتبور؛ حىت التقطه بيد احلظ الوهوب، نبش القبور"إسأل العصر: فيم 

أليس كل من شهد النفري العام فهو ذائد الوطن وحاميه! وكل من وجد  أو يد السيارة املباركة على ابن يعقوب؟ )جيبك( :
يف احلفري اجلامع فهو مشرتيه مبهجته وفاديه، جمهول بذل اجملهود، وجاد ابلنفس وذلك أقصى اجلود، يف موطن سوى بني 

فكان قوام  مليت، كاألساس دفنالقائد واملقود، والسائد واملسود، توحدت النار وتشابه الوقود؛ وما محل أعباء اجلهاد مثل ا
 البيت.

كل حي ميوت، وكل ذخرية تفوت، وكل راحل عن قومه وإن وجدهم ابألمس شىت فألف، أو نكرات فعرف وخلف فيهم 
من فضل ما خلف، ال يسلم على املوت من حاسد يزور يف الصحيفة، أو حاقد يتشفى ابجليفة؛ فيا لك مضغة تقرض 

 (3)الكفن اجلديد، وتسبق." 
أما منهج كتابه: فقد صاغه صياغة بني الفقه واحلديث والسرية، إذ استوعب قسطا غري قليل من أحداث السرية "

لى املسلم، والركاز، ونفل السرااي، وسهمان اخليل، ورد املسلم ع نبش القبورالنبوية، ولكنها مبوبة على مباحث فقهية مثل: 
دق جلريح واملختل وأمان الرجل. واملرأة والعبد ونصب املنجنيق وحفر اخلنوالغلول وعدم قتل الوفد وقتل املسن واملريض وا
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والسلب، والنهي عن اهلبة. ويذكر ابألسانيد النصوص وجلها مرفوع، وبعضها موقوف، وبعضها مقطوع، وفيها الصحيح 
سائل عن األوزاعي موفيها احلسن وفيها الضعيف وليس فيها شيء مما حيكم عليه ابلوضع. مث يتبع ذلك بنصوص فقهية و 

وأكثر من ذلك، والثوري فهو مفيد جدا يف السرية، ولكنه ليس خاصا ذها، بل جند السرية النبوية منثورة يف ثناايه، ولو 
 استطعنا الوصول إىل نسخة كاملة من هذا الكتاب لكان من أجل املصنفات يف السرية النبوية، والفقه واحلديث.

 ( .1هـ )194وي، أبو أيوب الكويف املتوىف حيىي بن سعيد بن أابن األم -5

روى عن حيىي بن سعيد األنصاري، وهشام بن عروة، ويزيد بن عبد هللا ابن أيب بردة، واألعمش، وإمساعيل بن أيب خالد، 
 والثوري، وخلق سواهم.

 .خلقروى عنه: أمحد بن حنبل، وإسحق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وابنه سعيد بن حيىي، و 
__________ 

، 9/625واجلرح والتعديل  2984رقم  8، واتريخ البخاري الكبري 7/339و 6/398( ترمجته يف: طبقات ابن سعد 1)
، 9/139، وسري أعالم النبالء 1/325، وتذكرة احلفاظ 31/318، وهتذيب الكمال 7/599و 5/526وثقات ابن حبان 

 (1)وغريها.."  11/213وهتذيب التهذيب 
 وصارت له شوكة، وخيف على الشام ومصر منه إىل أن كفى هللا أمره وقتل. "مجاعة،

وكان ظهوره بعد موت دمراتش بتسع سنني أو ما حوهلا، والتبس احلال يف أمره حىت على السلطان امللك الناصر حىت إنه 
 وأخرجت عظامه من مكاهنا برا ابب القرافة بقلعة اجلبل. نبش قربه

قطع رأسه وجهز إىل القان بوسعيد، وكان يدعي أنه حصل االتفاق يف أمره وهرب من االعتقال وكان املذكور قد خنق و 
من سجن القلعة، ووصل إىل البحر وركب فيه مركبا وتغيب إىل أن ظهر، وأن الذي قتل كان غريه. وليس لذلك صحة 

اذهم لذين ال يتجاسرون مع مهابة أستأصال، بل الذي قتل وقطع رأسه حبضور أمناء السلطان ومماليكه األمناء اخلواص ا
على وقوع شيء من ذلك، وهذا أمر اتفق وقوعه إىل حني تعليق هذه األوراق، وهو شهر ربيع اآلخر سنة ست ومخسني 
وسبع مئة مرتني، األوىل هذه والثانية واقعة أيب بكر بن الرماح املذكور آنفا، فال ينكر على عاقل وقوع مثل هذه األمور. 

اإلمام أبو حممد بن حزم رمحه هللا تعاىل يف كتابه نقط العروس: أخلوقة مل يسمع مبثلها، أتى رجل يقال له خلف وقد قال 
اخلضري بعد اثنني وعشرين سنة من موت املؤيد ابهلل هشام بن احلكم، ادعى أنه هشام، فبويع وخطب له على املنابر 

 (2)ابألندلس، وسفكت الدماء، وتصادمت اجليوش." 
 "ومات املغرية ابلكوفة فقدم مصقلة الكوفة وقد واله معاوية طربستان، فوجد املغرية متوىف، فقال متمثال قول مهلهل:

 إن حتت األحجار حزما وجودا ... وخضما ألد ذا مغالق

 حية يف الوجار أربد ال ين ... فع منه السليم رقي الراقي
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ديد العداوة املغرية فقال: ال وهللا لقد كنت اي أاب عبد هللا ش انبش قربوكانت بكر بن وائل قالت ملصقلة: اي أاب الفضيل 
 ملن عاديت، كرمي اإلخاء ملن آخيت، وهللا ما مينعين فعلك يب أن أقول فيك احلق، ولقد صدقت ابديتك.

ملغرية بسبب ا وقال أبو اليقظان: هرب مصقلة من علي إىل معاوية، مث قدم الكوفة بعد ذلك، واملغرية عليها فغضب عليه
جارية طلبها منه فلم يبعه إايها، ومل يهبها له، وقال: هي جارييت، وهرب إىل الشام فأخذها املغرية مبال ادعاه عليه ووطئها 
فولدت مطرف بن املغرية فكان احلجاج يقول: هو ابن مصقلة، ولو كان من ثقيف مل خيرج على السلطان، ولكنه من بكر 

 بن وائل.

ة: ملا هلك مصقلة بطربستان، وقدم بثقله أخذ املغرية جارية أعجبته بثمن، فقالت: إين حامل فكذذها وقال وقال أبو عبيد
 [ منك، ووطئها قبل االسترباء، واخلرب األول أثبت.1هذا احلنجار ]

وم شديد ي حدثين عباس بن هشام الكليب عن أبيه، ثنا أبو سعد موىل كندة قال: شهدت جنازة املغرية بن شعبة، ومات يف
 احلر فدفن يف

__________ 

 (1)[ احملنجر: داء يف البطن. القاموس.." 1]
[ فحصره عبد 1"ومضى من دمشق اىل مصر وخلف بدمشق الوليد بن معاوية بن مروان بن عبد امللك ابن مروان ]

ه ابحلرية. ومكث الناس يقتتلون بهللا بن علي وافتتحها وقتل الوليد بن معاوية، ويقال بل بعث به اىل أيب العباس فقتله وصل
[ وهدم عبد هللا سور مدينة دمشق. مث توجه عبد هللا إىل فلسطني وصار إىل هنر أيب فطرس، ووجه أخاه 2ابملدينة ساعات ]

صاحل بن علي إىل مصر يف طلب مروان وعلى مقدمته عامر بن إمساعيل بن عامر بن انفع أحد بين مسلية، وهو عمرو ابن 
 [ فقتل مروان ببوصري من مصر.3رو بن علة بن خالد ]عامر بن عم

 ويقال إن أاب العباس كتب إىل عبد هللا بن علي أيمره بتوجيه صاحل إىل مصر.

وبعث صاحل برأس مروان إىل عبد هللا فأنفذه إىل أيب العباس وهو ابلكوفة فنصب ذها، ويقال: بل بعث به صاحل إىل أيب 
 العباس.

مد علي إىل هنر أيب فطرس أمر فنودي يف بين أمية ابألمان فاجتمعوا إليه فعجلت اخلراسانية إليهم ابلعوملا صار عبد هللا بن 
يزيد  نبش قربو معاوية فما وجد من معاوية إال خط،  بنبش قربفقتلوهم، وقتل عبد هللا مجاعة منهم ومن أشياعهم، وأمر 

ابن مروان بعض شؤون رأسه، ومل يوجد من الوليد وسليمان  بن معاوية فوجد من يزيد سالميات رجلة ووجد من عبد امللك
إال رفات، ووجد هشام صحيحا إال شيئا من أنفه وشيئا من صدغه، وذلك أنه كان طلي ابلزئبق والكافور وماء الفوة، 

 ووجدت مججمة مسلمة فاختذت غرضا حىت تناثرت، ومل يعرض لعمر بن عبد العزيز، ومجع ما وجد يف القبور فأحرق.

[ أاب جعفر عبد هللا بن 4وملا تويف أبو العباس كتب إليه عيسى بن علي وعيسى بن موسى بن حممد بوفاته وتوليته عهده ]
حممد وعيسى بن موسى بن حممد إن كان بعده. وكان أبو جعفر حاجا فشخص إليه ابلكتاب بذلك أبو غسان حاجب 
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 بن زايد اخلزاعي،أيب العباس ومواله وامسه زايد، ويقال يزيد، واهليثم 

__________ 

 .88[ انظر مجهرة األنساب ص 1]
 [ م: عدة ساعات.2]

بدل « جلد»وآخر اسم يف السلسلة  62ولوحة  58لوحة  1، ومجهرة النسب ج 414[ انظر مجهرة األنساب ص 3]
 .36سبائك الذهب ص  -، وانظر السويدي« خالد»
 (1)[ ط: بعده.." 4]

 وأيت زايد بنباشني فأمر ذهم فدفنوا أحياء، وأيت برجل غرق زرعا فغرقه يف املاء، وأمرقال هشام بن الكليب:  -486"
 برجل أحرق دارا فأحرق ابلنار.

فقال زايد لنافع بن احلارث: اخرج فانظر قربا دفن صاحبه اليوم فكن قريبا منه، فإنك ستجد  ونبش قربقالوا:  -487
 اش على ما ظن زايد، فأخذه بعد أن رماه رمية أثخنته، فأمر زايد بدفنه يفالقرب ينبشه، ففعل، وجاء النب« 1»الذي نبش 

 القرب.

وقال ابن الكليب: قدم زايد وهو يريد البصرة، فلما صار ببعض الطريق أاته موت املغرية بن شعبة ابلكوفة، فخاف  -488
ره ويلجأ أهل خراجنا إليه، فكتب إىل جوا« 3»على الكوفة وقال: إن وليها مل آمن أن يضران « 2»أن يستعمل ابن عامر 

معاوية: كتبت إليك وقد مات املغرية وترك حبمد هللا ونعمته من عروة بن املغرية خلفا صاحلا عفيفا أمينا مسلما طيبا، وأرى 
، أمري املؤمنني عمل والده فيصطنعه ويرعى حق والده فيه، فإين أرجو أن يعرف يف ذلك اخلرية إن شاء هللا« 4»أن يوليه 

فلما قرأ معاوية الكتاب ضحك وعرف ما أراد، فكتب اليه: ليفرخ روعك اي أاب املغرية، لست مبول عبد هللا بن عامر، 
 وبعث إليه بعهده على الكوفة، فجمع له املصرين وأعماهلما، فكان أول من ضما إليه.

ن هذا األمر أاتين فحمد هللا وأثىن عليه مث قال: إوقال ابن الكليب: قدم زايد الكوفة حني أتته واليتها وهو ابلبصرة،  -489
مث نظرت فوجدتكم أهل حق، ووجدت حقكم طال ما دمغ « 5»وأان ابلبصرة، فأردت أن آتيكم يف ألف من الشرط 

 الباطل،

__________ 

يف   -488 618، 524وما يلي رقم:  52واحملاسن واألضداد:  507واحملاسن واملساو :  74: 2قارن ابلطربي  -486
وما تقدم  241: 2وعيون األخبار  88: 2الطربي  -489 495: 9، 12: 4كتاب زايد إىل معاوية انظر لسان العرب 

 491وما يلي رقم:  481ف: 

__________ 

 ( س: تبس.1)
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 يف تصوير سوء العالقة بني زايد وابن عامر. 190وابن الفقيه:  190: 1وأبو الفداء  70 -69: 2( انظر الطربي 2)

 ( س: يضر بنا.3)

 ( م س: وأان أن توليه.4)

 (1)( الطربي: يف ألفني من شرطة البصرة.." 5)
"األليم ألهل معصيته، يف الدار اليت ال تزول شدهتا ورخاؤها، أترضون أن تكونوا كمن طرفت عينه الدنيا وسدت 

صر والليل املظلم، الضعيف يف النهار املبمسامعه الشهوات، فاختار الفانية على الباقية؟ قد أحدثتم هذه املواخري وسلبتم 
أما منكم هناة متنع الغواة من الغارة يف النهار والسرق يف الليل؟! تعتذرون بغري عذر، وتسحبون ذيولكم على الغدر، كل 
امر  منكم يذب عن سفيهه، صنيع من ال خياف عاقبة وال يرجو معادا، فلم يزل بسفهائكم ما ترون من قيام حلمائكم 

الطعام « 1»م، وذذهم عنهم، وسرتهم عليهم، حىت انتهكوا حرمة اإلسالم، وكنسوا يف مكانس الريب، حرم علي دوهن
ابهلل آلخذن الويل « 3»هدما وإحراقا، وتقطيعا ببطون السياط ظهور الغاوين، وإين أقسم « 2»والشراب حىت أسويها 

يقول: أنج فسه ابلسقيم النطف، حىت يلقى الرجل منكم أخاه فابلويل، واملقيم ابلظاعن، واملقبل ابملدبر، والصحيح يف ن
، فإذا تعلقتم علي بكذبة يف وعد أو وعيد حلت « 4»سعد فقد هلك سعيد، أو لتستقيمن قناتكم إن كذبة املنرب مشهورة 

قد أجلتكم و لكم معصييت، من ذهب له منكم شيء فأان ضامن له، وإايي ودجل الليل فإين ال أوتى مبدجل إال سفكت دمه، 
دعا دعوهتا « 5»( أحدا 784يف ذلك قدر ما أييت اخلرب الكوفة مث يرجع إليكم، وإايي ودعوى اجلاهلية فإين ال أجد )

واعتزي عزوهتا إال قطعت لسانه، وقد أحدثتم أحدااث مل تكن، وأحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن حرق 
دفنته فيه حيا، فكفوا أيديكم أكف يدي  نبش قربانقبت عن قلبه، ومن « 6» على قوم حرقناه، ومن نقب على بيت

عنكم، وال يظهر أحد منكم خالف ما عليه عامتكم إال ضربت عنقه، وقد كانت بيين وبني قوم منكم إحن جعلتها دبر 
 أذين وحتت قدمي، فمن كان« 7»

__________ 

 ( البيان: حرام علي.1)

 ها ابألرض.( يف اكثر املصادر: أسوي2)

 « .قناتكم»حىت قوله  75: 4( ورد يف شرح النهج 3)

 ( س: مشهودة.4)

 ( اكثر املصادر: ال أوتى أبحد.5)

 ( اكثر املصادر: نقب بيتا.6)

 (2)( س: وتر، شرح النهج: خلف.." 7)
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ابنة خماض فجعلها اثين عشر ألفا، قوم اجلذعة و « 1»"فجعلها عشرة آالف درهم، وكان الورق ابلكوفة وزن ستة 
 وما بينهما عشرين ومائة وزن ستة.

أبو نعيم حدثنا سفيان بن مغرية عن إبراهيم قال: إمنا كان يقضي يف الدية ابإلبل « 2»حدثين بكر بن اهليثم أنبأان  -614
 حىت قومها زايد اثين عشر ألفا، البعري عشرين ومائة.

ارا أيب خالد وجمالد بن سعيد عن الشعيب قال: ابتاع رجل دحدثنا خلف بن هشام حدثنا هشيم أنبأان إمساعيل بن  -615
فوجد فيها كنزا، فقال البيع: ما دفنت فيها شيئا، وقال املشرتي: ما الكنز يل، فأتيا شرحيا فقصا عليه قصتهما، فقال: ما 

، وأن أبيا قبوله بله فهو لهأدري أجادان أنتما أم العبان، ودخل على زايد فأخربه خربمها فقال: اعرض عليهما املال فأيهما ق
 فانطلق به إىل بيت املال، فلم يقباله، فحمله إىل بيت املال، وكان أربعة آالف واف.

حدثين عمر بن شبة حدثنا عمرو بن عاصم عن محاد بن سلمة عن احلجاج عن احلكم بن عتيبة أن زايدا قطع متيم  -616
 شهادته.« 4»مث اتب وأصلح فأجاز شريح « 3»بن مصاد يف سرق 

حدثين عمر بن شبة عن يزيد بن هشام عن حممد بن سريين أن ابن أخ لزايد خرج إىل السواد فقتل دهقاان، فدفعه  -617
 زايد إىل ويل الدهقان فعفا عنه.

 عفان عن عبد الواحد بن زايد عن جمالد عن الشعيب قال:« 5»حدثين عمر عن  -618

__________ 

دفنته فيه حيا يف خطبته رقم:  نبش قرباوقوله ومن  486قارن مبا سبق:  -618 395، 288: 2قارن بوكيع  -616
524 

__________ 

 ( يعين ان الدرهم يف البصرة كان يزن سبعة قراريط ويف الكوفة ستة.1)

 ( م: أخربان.2)

 ( م: سرقة.3)

 ( م: فكان شريح جييز.4)

 (1)( م: عمرو بن.." 5)
تااب يزيد بن الوليد بن عبد امللك واستخرجه وصلبه، فيزعمون أهنم وجدوا ك نبش قرب"قالوا: وملا ويل مروان بن حممد 

 فيه: اي مبذر الكنوز، اي سجاد األسحار كانت واليتك هلم رمحة وعليهم حجة، أخذوك فصلبوك.

ااب، وختمه توقد ذكر بعضهم أن الناقص سئل أن يويل أخاه إبراهيم عهده، فلم يفعل فلما أغمي عليه أو مات كتب قطن ك
 (2)خبامت الناقص عهدا إلبراهيم ابخلالفة.." 

                                         
 5/236البالذري  أنساب األشراف للبالذري (1)
 9/205بالذري ال أنساب األشراف للبالذري (2)



238 

 

"ينفض يف زوااي الفحص عن مثل مضطبنه، فظنه رئيسا من رؤساء اجلند، فقصده ورغب منه إجازة خبيئته بباب 
سريا، ي املدينة، وقرر لتخوفه من ظلم احلافز الكذا مسلم، فأخذها منه وخبأها حتت ثيابه، ووكل به. ومل يذهب املسكني إال

حىت سأل عن الرجل، فأخرب أنه الذي فر عنه، فسقط يف يده. مث حتامل، فألفاه ينظره يف داخل السور، فدفع إليه أمانته، 
وقال: سر يف حفظ هللا، فقد عصمها هللا من ذلك الرجل الظامل. فخجل الرجل، وانصرف متعجبا. وأخباره يف السراوة 

 وجنح الوسيلة كثرية.

عام مثانية وتسعني وستمائة، وشهد أمريه دفنه، وكان قد أسف ويل العهد أبمور صانعه فيها من ابب خدمة  وفاته: تويف يف
، بش قربهنوالده، فكان يتلمظ لنكبته، ونصب لثاته ألكله، فعاجله احلمام قبل إيقاع نقمته به. وملا تصري إليه األمر، 

 محه هللا عليه.وأخرج شلوه، فأحرق ابلنار، إغراقا يف شهوة التشفي، ر 

 ومن العمال األثراء

 مؤمل، موىل ابديس بن حبوس

حاله وحمنته: قال ابن الصرييف: وقد ذكر عبد هللا بن بلقني، حفيد ابديس، واستشارته عن أمره، ملا بلغه حركة يوسف بن 
ة، ورأي ونظر. ء وفطناتشفني إىل خلعه. وكان يف اجلملة من أحبابه، رجل من عبيد جده امسه مؤمل، وله سن، وعنده دها

من  « 1»وقال يف موضع آخر: ومل يكن يف وزراء مملكته وأحبار دولته، أصيل الرأي، جزل الكلمة، إال ابن أيب خيثمة 
كتبته، ومؤمل من عبيد جده، وجعفر من فتيانه. رجع، قال: فألطف له مؤمل يف القول، وأعلمه برفق، وحسن أدب، أن 

روج إىل أمري املسلمني إذا قرب، والتطارح عليه، فإنه ال متكنه مدافعته، وال تطاق حربه، ذلك غري صواب، وأشار إليه ابخل
واالستجداء له أمحد عاقبة وأمين مغبة. واتبعه على ذلك نظراؤه من أهل السن واحلنكة، ودافع يف صد رأيه الغلمة واألغمار، 

 (1)فاستشاظ غيظا على مؤمل ومن حنا حنوه، وهم ذهم، فخرجوا،." 
يعتمد على نوعني من التأثري: املعنوي واللفظي؛ فالكلمات  1"وزايد بن أيب سفيان احلكام احلازم، والقوي الصارم

جزلة قوية، والسجع واملبالغة وقوة التصوير شائعة يف خطبته البرتاء "أما بعد؛ فإن اجلهالة اجلهالء، والضاللة العمياء، والغي 
املوىف أبهله على النار.... أتكونون كمن طرفت عينيه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات؟ "، مجلة قصرية عنيفة متنوعة "لني 
يف غري ضعف، وشدة يف غري عنف، فإايي ودجل الليل فإين ال أويت مبدجل إال سفكت دمه ... فمن أغرق قوما أغرقناه، 

حسنة التقسيم،  دفناه فيه حيا" وعبارته، على العموم نبش قرباعن قلبه، ومن  ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا تقينا
 أوامر صارمة أو مراسيم ملكية. -كشعر املتنيب-والتنويع، قوية التأثري، سريعة احلركة، وهي 

ء؛ ومتىن املصارع اوأما احلجاج بن يوسف الثقفي فقد أرىب على زايد، وجتاوز العنف إىل التهديد والوعيد وإىل الرغبة يف الدم
واملهالك، كان احلجاج جاهليا، جبارا، ال يراعي حرمة دينية وال يؤمن إال ابلقوة والتخويف، يقوم احلكم عنده على السيف، 
ويفرتق عن زايد بطغيانه الشديد على الرعية، مع ضعفه أمام اخلليفة عبد امللك، ولكن زايدا مع عنفه يف احلكم استطاع أن 

تعد معرضا لصفاته املذكورة. فاأللفاظ  2امتها مع معاوية، وعلى أية حال فإن خطبة احلجاج حني ويل العراقيعرف لنفسه كر 

                                         
 3/252لسان الدين بن اخلطيب  اإلحاطة يف أخبار غرانطة (1)



239 

 

ضخمة كالصخور. واجلمل مقتضبة صاخبة. والتصوير ميثل اهلالك والبالء. والعبارة أقوى من إعالن احلرب. والتأثري يعتمد 
 ية:فوق ذلك على اقتباس األشعار وآايت اإلنذار اإلرهاب

__________ 

 اقرأ ما كتب عنه يف الفصل املاضي. 1

 (1).." 171، ص2اقرأها يف املنتخب، ج 2
"أنه روى إبسناد غري متصل عن حممد بن زايد، عن أيب هريرة، قال: دخل معاذ بن جبل على النيب صلى هللا عليه 

ت ذنواب إن قال: إين ركب« ا يبكيك؟م»وسلم فقال: إن ابلباب شااب يبكي على شبابه، وهو يستأذن، فدخل، فقال: 
 -أخذت ببعضها خلدت يف جهنم
ال مسلسال وفيه: فجعل ينادي اي سيدي وموالي: هذا ذهلول بن ذؤيب مغلو  ينبش القبورفذكر احلديث يف اعرتافه أبنه كان 

 معرتفا بذنوبه، قال: فذكره بطوله يف حنو ورقتني.

أبو موسى أن أاب الشيخ أخرج عن إسحاق بن إبراهيم، عن سلمة بن قلت: حكم عليه بعض احلفاظ ابلوضع، لكن ذكر 
شبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري حنوا منه مرسال ومل يسم الرجل، وذكره أبو سعد النيسابورى يف كتاب 

 األسباب الداعية إىل التوبة.

 

 -ذهري -751
. ذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة، وكذا ذكره أبو األسود،  ( [1ابلتصغري آخره راء. أبو اهليثم األنصاري احلارثي ] )

 ( [ : إن أوله نون.2عن عروة، وزاد أنه شهد أحدا، وكذا ذكره الطربي، وقال ] )

 

 ( [4( [ التميمي ] )3ذهيس بن سلمى ] ) -752

 . «طيب نفس منه ال حيل ملسلم من مال أخيه إال ما أعطاه عن»قال: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 كذا أخرجه أبو عمر خمتصرا.

 

 الباء بعدها الواو

 ( [ ،5بوال ] ) -753

 غري منسوب. ذكره عبدان يف الصحابة.

إايكم والطعام »وروي من طريق خطاب بن حممد بن بوال، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 ( [6« ] )احلار ... 

 احلديث.
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 جمهول.إسناده 

هكذا أورده أبو موسى يف املوحدة. وقد ذكره عبد الغين بن سعيد يف املؤتلف، فقال: إنه ابملثناة الفوقانية، كذا قرأته خبط 
 مغلطاي، ومل أره يف املشتبه، وإمنا فيه عبد هللا بن توال، عن عثمان، وعنه أبو حازم، وهو ابملثناة الفوقانية.

 لصحابة بوال والد عبد هللا، مث روي من طريقوقد صحفه ابن قانع، فقال: يف ا

__________ 

 ( .223( ، االستيعاب ت )503وأسد الغابة ت ) 186/ 3، معرفة الصحابة 57/ 1( [ جتريد أمساء الصحابة 1] )

 ( [ يف أوقيل.2] )

 ( [ يف أوسليمان.3] )

( ، االستيعاب 504، أسد الغابة ت )312/ 10، الوايف ابلوفيات 203، الطبقات 57/ 1( [ جتريد أمساء الصحابة 4] )
 ( .233ت )

 ( .505، أسد الغابة ت )57/ 1( [ جتريد أمساء الصحابة 5] )

 (1)( .." 40713( [ أورده املتقي اهلندي يف كنز العمال )6] )
قرب منها و  "ويف ذيل جبل بين عليم قرية يقال هلا حنلة فيها مقابر يشاهد عليها نور يف الليل فإذا قصدها القاصد

ال يشاهد شيئا من النور أصال وقد شاهدت ذلك دفعات وعلى هذه املقابر كتابة ابلرومية وحكى القاضي ذهاء الدين أبو 
احلسن بن إبراهيم بن اخلشاب رمحه هللا أن األمري سيف الدين علي بن قليج النوري أمر أبن تنقل تلك الكتابة ودفعها إىل 

ها وان فيها: هذا النور موهبة من هللا العظيم لنا أو ذكر كالما حنو هذا وفيه زايدة عليه. بعض علماء الروم حبلب فرتمج
وقرأت يف أتريخ كمال الدين أيب القاسم عمر املعروف اببن العدمي قال: حضرت بقلعة الراوندان عند امللك الصاحل أمحد 

و أن عنده بعمل الراوندان قرية وأشار بيده حنبن امللك الظاهر غازي بن امللك الناصر صالح الدين يوسف فحكى يل 
العرب وقال: هي يف ذلك املكان وأنه يشاهد فيها نور ساطع إما يف ليلة اجلمعة أو يف ليلة سواها ينظر إليه من كان خارجا 

 عن القرية حىت إذا قصدها وقرب منها مل ير شيئا.

 

 ذكر احلمات اليت ينتفع مبائها يف أعمال حلب

 لسخنة من أعمال قنسرين ماؤها يف غاية احلرارة ينتفعون ذها من البلغم والريح واجلرب.منها محه اب

 وبناحية العمق محة أخرى قال ابن أيب يعقوب يف كتاب البلدان.

 وبكورة اجلومة من أعمال قنسرين عيون كربيتية جتري إىل احلمة.

علل اليت ة أيتيها الناس من كل اآلفاق فيسبحون فيها للواحلمة بقرية يقال هلا جندراس وهلا بنيان عجيب معقود ابحلجار 
 تصيبهم وال يدرى من أين جييء ماؤها وال أين يذهب.
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طرف مما وجد مكتوب على أحجار وغريها أبعمال حلب ونواحيها رأيت إحلاقها ذهذا الباب ليكون فيه تذكرة ملن وقف 
 عليه وتبصرة ملن شاقته املطالعة إليه.

 مزبور مكتوب فيه ابلعربانية:وجد بقنسرين حجر 

 إذا كان األمري وصاحباه ... وقاضي األرض يدهن يف القضاء

 فويل لألمري وصاحبيه ... وقاضي األرض من قاضي السماء

ود إبنطاكية فأصيب فيه صفيحة حناس فيها مكتوب ابلعربانية فأتوا ذها إىل إمام إنطاكية فبعث إىل رجل من اليه ونبش قرب
ود فقرأه فإذا فيه: أان عون بن أرميا النيب بعثين ريب إىل إنطاكية أدعوهم إىل اإلميان ابهلل تع فأدركين فيها أجلي وسينبشين أس

أسود. كذا حكاه كمال الدين بسنده وروى عن ابن عباس رضه أن الكنز الذي جاء  يف زمان أمة أمحد. وكان الذي نبشه
 -ذكره يف القرآن كان إبنطاكية وهو لوح من ذهب مكتوب يف أحد جانبيه: ال إله إال هللا الواحد الصمد( مل يلد ومل يولد 

ف يضحك رح وعجبا ملن أيقن ابلنار كيومل يكن له كفوا أحد ). وكان يف اجلانب اآلخر: عجبا ملن أيقن ابملوت كيف يف
 وعجبا ملن رأى الدنيا وتقلبها أبهلها مث هو يطمئن إليها وعجبا ملن أيقن ابحلساب غدا مث ال يعمل.

 وقد ورد فيما كان مكتواب على اللوح خالف بني املفسرين هذا الذي ذكرانه أمته.

 

 الباب الرابع عشر يف

 اتذكر ما بباطن حلب وظاهرها من احلمام

 فمما بباطنها: احلمام اجلديد.

 احلمام السلطانية بباب أربعني.

 محامان ابملعقلية.

 محامان حمليي الدين بن العدمي.

 محامان للناصح.

 محماما الفرقاين.

 محام أنشأه القاضي مجال الدين.

 محام حسام الدين بباب أربعني.

 محام الواساين.

 محاما علي ابملدبغة.

 محاما الست.

 دادين.محاما احل

 محاما القبة.

 محام الزجاجني إنشاء ابن العجمي.
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 محاما السباعي.

 محام بدرب أاتبك.

 محام العفيف برأس الدلبة.

 محام الشريف.

 محام الوزير.

 محام الشماس.

 محام الوايل ابجللوم.

 محام الصفي ابلعقبة.

 محاما احلاجب.

 محام القاضي ذهاء الدين بباب العراق.

 العراق. محام الوايل بباب

 محام مشس الدين لؤلؤ.

 محاما ابن أيب عصرون.

 محام العوايف بباب اجلنان.

 محام أيب حصني.

 محام محدان.

 محام البدر بن مهمان دار.

 محاما موغان.

 محام الشحينة برأس التل.

 محام ابن خرتش.

 محاما السرور.

 محام الكاملية.

 محاما ابن اخلشاب.

 محام ابن العجمي بباحسيتا.

 محام ابن امللك املعظم.

 (1)محام الشريف عز الدين بدرب اخلراف.." 
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"ابن أرسالن، فكانت املعركة بقرب مهذان، وتفرق عسكره وأسر. مث أطلق وعاد إىل بغداد، وقد توىل الوزارة غريه، 
ونكبه الوزير " ابن  590ة وصار كالنائب يف الوزارة إىل سن 589فواله اخلليفة أمر املخزن والديوان، مث جعله أستاذ الدار 

القصاب " يف خرب طويل، فاعتقل. ومات يف سجنه، ودفن يف السرداب بدار اخلليفة. واملؤرخون خمتلفون فيه محدا وذما. 
ى بعظامه يف اللجة ورم نبش قربهوأخذ عليه بعضهم أنه أخرب بيت الشيخ عبد القادر اجليالين وشتت أوالده وبعث من 

(1. ) 

 

 .18ن اجلراح = عامر بن عبد هللا أبو عبيدة اب
 124ابن أيب عبيدة = حبيب بن مرة 

 أبو عبيدة )النحوي( = معمر بن املثىن

 

 عبيدة بن احلارث

 م( 624 - 562هـ =  2 -ق هـ  62)

عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف، أبو احلارث: من أبطال قريش يف اجلاهلية واإلسالم. ولد مبكة، وأسلم قبل 
خول النيب صلى هللا عليه وسلم دار األرقم وعقد له النيب اثين لواء عقده بعد أن قدم املدينة، وبعثه يف ستني راكبا من د

املهاجرين، فالتقى ابملشركني وعليهم أبو سفيان بن حرب، يف موضع يقال له " ثنية املرة " وكان هذا أول قتال جرى يف 
 اإلسالم.

 .( 2مث شهد بدرا وقتل فيها )
__________ 

وذيل طبقات احلنابلة البن رجب  142: 6والنجوم الزاهرة  593خ. يف وفيات سنة  -( اإلعالم، البن قاضي شهبة 1)
 وهو فيه " عبد هللا " مكربا، تصحيف. 395 - 392: 1

 .10: 12والكامل البن األثري 
 (1).." 116واحملرب  152و  94ونسب قريش  99و  52: 1وإمتاع األمساع  5377( اإلصابة، ت 2)

 ( .1"اإلشراف يف صدر اإلسالم. شهد وقعة اجلمل مع عائشة وقتل فيها )

 

 مسلم بن عقبة

 م( 683 - 000هـ =  63 - 000)

مسلم بن عقبة بن رابح املري، أبو عقبة: قائد من الدهاة القساة يف العصر األموي. أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم وشهد 
 ان فيها على الرجالة. وقلعت ذها عينه.صفني مع معاوية، وك
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وواله يزيد بن معاوية قيادة اجليش الذي أرسله لالنتقام من أهل املدينة بعد أن أخرجوا عامله، فغزاها وآذاها وأسرف فيها 
يحارب ل قتال وهنبا )يف وقعة احلرة( فسماه أهل احلجاز )مسرفا( وأخذ ممن بقي فيها البيعة ليزيد، وتوجه ابلعسكر إىل مكة

 ( .2ب يف مكان دفنه )وصل نبش قربهابن الزبري، لتخلفه عن البيعة ليزيد، فمات يف الطريق مبكان يسمى املشلل. مث 

 

 مسلم بن عقيل

 م( 680 - 000هـ =  60 - 000)

 مسلم بن عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم: اتبعي، من ذوي الرأي والعلم والشجاعة.

وانتدبه احلسني )السبط( بن علي ليتعرف له حال أهل الكوفة حني وردت عليه كتبهم يدعونه ويبايعون  كان مقيما مبكة،
من أهلها وكتب للحسني بذلك، فشعر به عبيد هللا بن زايد )أمري الكوفة(  18000له. فرحل مسلم إىل الكوفة فأخذ بيعة 

ه ابن زايد كندة فأخفته. ومل يلبث أن عرف مكانه فقبض علي  فطلبه، فمنعه الناس، مث تفرقوا عنه، فأوى إىل دار امرأة من
 ( .3وقتله. ويف الكوفة إىل اآلن، ضريح يقال إنه قربه الذي دفن فيه، وهو معروف ابمسه )

__________ 

 .97: 3( الكامل البن األثري 1)
 وانظر فهرسته. 127ونسب قريش  14: 7والطربي  8416( اإلصابة: ت 2)

 .482و  303واحملرب  270: 5مث  99: 3كتاب الكامل ورغبة اآلمل من  
 (1)واألخبار الطوال."  15 - 8: 4( الكامل البن األثري 3)

"سعيد بن عبد امللك، وقتل أهل محص عاملهم عبد هللا بن شجرة الكندي، وأخرج أهل املدينة عاملهم عبد العزيز 
مر الح. قال نشوان احلمريي: " مل يكن يف بين أمية مثله ومثل عابن عمر بن عبد العزيز ". وكان يزيد، من أهل الورع والص

بن عبد العزيز " وقال الداير بكري: " كان لقبه الشاكر ألنعم هللا " ويقال له: " الناقص " ألن سلفه " الوليد بن يزيد "  
صيحا، شديد يف العارضني، فكان قد زاد يف أعطيات اجلند، فلما ويل يزيد نقص الزايدة. وكان أمسر، حنيفا، مربوعا، خف

 ( .1، وصلبه! )نبش قربهالعجب. ويقال: إن مروان اجلعدي، ملا ويل، 

 

 202اليزيدي )مؤدب املأمون( = حيىي بن املبارك 

 (225اليزيدي )ندمي املأمون( = إبراهيم بن حيىي )
 310اليزيدي )حفيد األول( = حممد بن العباس 

 

 يس
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 107ن يسار ابن يسار )الفقيه( = سليمان ب

 (170ابن يسار )الوزير( = معاوية بن عبيد هللا )
 يسار الكواعب = منشم

 

 أبو الغادية

 م( 700حنو  - 000هـ =  80حنو  - 000)

 يسار بن سبع اجلهين، أبو الغادية:

__________ 

 126حوادث سنة والطربي:  115: 5وابن األثري  11: 10والبداية والنهاية  106: 3وابن خلدون  74: 3اليعقويب 
 300 - 126: 1والنجوم الزاهرة  19وعنوان املعارف، للصاحب  194واحلور العني، لنشوان  322، 321: 2واخلميس 

وخمتصر اتريخ العرب، لسيد  70 - 69وانظر الوزراء والكتاب  188: 5واتريخ اإلسالم، للذهيب  28، 27وبلغة الظرفاء 
 (1).." 143أمري علي 

عزم شاور على دعوة شريكوه والقبض عليه " وملا مل يبق له  312الدين شريكوه إىل القاهرة وصول أسد  - 311"
إرسال صالح الدين يطلب من نور الدين أابه أيوب وأهله " يف سنة  313منازع أاته أجله )حىت إذا فرحوا مب أوتوا( اآلية 

أقيمت اخلطبة  314من مصر فغزا بالد اإلفرنج سار صالح الدين  566ساراإلفرنج إىل دمياط وحاصروها " يف سنة  565
العباسية مبصر وانقراض الدولة الفاطمية " سبب اخلطبة العباسية مبصر ومتكن امللك الناصر صالح الدين " قطع اخلطبة 

" استيالء صالح الدين عل  567يف خالفة املطيع هلل العباسي " وفاة العاضد يوم عاشوراء سنة  359لبين العباسسنة 
وصول خرب اخلطبة العباسية مبصر  315 296صر اخلالفة وعلى مجيع ما فيه " ظهور املهدي ابهلل عبيد هللا جبلماسة سنة ق

إىل بغداد وضربت هلا البشائر عدة أايم " وفاة والد امللك صالح الدين وهو جنم الدين أبو الشكر أيوب " وفاة امللك 
ر امللك بدمشق وولده امللك الصاحل إمساعيل " تثبيت قدم امللك صالح الدين " استقرا 569العادل نور الدين الشهيد سنة 

استقرار عماد الدين زنكي بن مودود حبلب واستقر مسعود بسنجار " سفر صالح الدين عن مصر  316وقرار أمر دمشق 
هم ليدفنوه  إىل بالدالشريف ونقل جسده الكرمي لنبش قربه" قصد اإلفرنج املسري ملدينة الرسول  570إىل الشام سنة 

 (2)عندهم وال ميكنوا املسلمني من زايرته إال جبعل." 
[[ فصرب وامتنع، فلما رأى ذلك خلى سبيله، 1]-"فأىب فضربه مائة سوط وعشرة أسواط ]كل يوم عشرة أسواط

سى بن موسى يواشتغل بطلب العلم وابلغ فيه حىت حصل له ما مل حيصل لغريه، ودخل يوما على املنصور وكان عنده ع
وسلم فقيل حملمد بن  رسول هللا صلى هللا عليه ينبش قربفقال للمنصور: هذا عامل الدنيا اليوم، ورأى أبو حنيفة يف املنام أنه 
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سريين فقال: صاحب هذا الرؤاي رجل يثور علما مل يسبقه إليه أحد قبله، وكان مسعر بن كدام يقول: ما أحسد أحدا 
 حنيفة يف فقهه واحلسن بن صاحل يف زهده، وقال مسعر: من جعل أاب حنيفة بينه وبني هللا رجوتابلكوفة إال رجلني: أبو 

أن ال خياف وال يكون فرط يف االحتياط لنفسه، وقال الفضيل بن عياض: كان أبو حنيفة رجال فقيها معروفا ابلفقه مشهورا 
[ كثري 2ل ]لى تعليم العلم ابلليل والنهار حسن الليابلورع، واسع املال معروفا ابإلفضال على كل من يطيف به صبورا ع

[ وكان حيسن يدل على احلق هاراب من مال السلطان، 4[ مسألة يف حرام أو حالل ]3الصمت قليل الكالم حىت ترد ]
وإذا أوردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعني، وإال قاس فأحسن القياس. وكانت 

دته سنة مثانني، ومات يف رجب سنة مخسني ومائة، ودفن مبقربة اخليزران بباب الطاق وصلى عليه ست مرات من كثرة وال
 الزحام آخرهم صلى عليه ابنه محاد وغسله

__________ 

 [ ليس يف س وم.1]

 « .الدين»[ يف س وم 2]

 « .متر»[ يف س وم 3]

 (1)« .." يف حالل أو حرام»[ يف س وم 4]
"األهواز. ورجع جبكم وابن شريزاد إىل بغداد يوم السبت لثمان ليال خلون من شهر رمضان. ومات البخارى خليفة 
الربذهارى ىف شهر رمضان. وكبست منازل ولد أىب العباس بن الفرات، لسعاية غالم هلم أبن عندهم خزانة البن رايق، 

ودرا الصاحلى وأخوه، ألهنما اهتما ابلسعاية ىف كتبة جبكم، فص وكذب، كانت خزائن هلم، فأخذ مجيع ما ملكوه. وكبس ابن
على مائة ألف درهم وضرب جبكم داننري وحشة، ومحل عليها محال كثريا. وطلب ابن إمساعيل بن أمحد، صاحب شرطة 

ظيما وورد عبغداد الربذهارى فاسترت. وقطع االكراد على قافلة جاءت من خراسان ىف النصف من شوال، فأخذوا منها ماال 
ابن حامت واحلاج من خراسان، فمنعهم جبكم من احلج خوفا عليهم من القرامطة وكثر التخليط ىف أمر النقد ودار الضرب. 
وكان الدالء صاحب الربذهارى قد فر من احلبس ىف دار جبكم، فوجد وآل أمره إىل أن قتل. ومات أبو الوليد بن محدان ىف 

أن خرجوا فجاءهم ابن سنني، فوافقهم على أن خيفرهم وأخذ من مجل املتاع مخسة داننري،  ذى القعدة. مث احتال احلاج ىف
ومن كل حممل ثالثة داننري، ومن كل زاملة دينارا. وقبض جبكم على سالمة أخى جناح ىف غرة ذى احلجة وقطع أمره على 

الىت كان  -حتويلهاو  بنبش القبورالفقهاء  مخسني ألف دينار، أخذ منها بستانه ابلربدان. وبىن مسجد برااث. وأفىت بعض
ليفة وأنفق عليه مال وصلى ابلناس فيه. وروى فيه جعفر الدقاق عن أىب خ -الربذهارى وأصحابه أخذوا الناس ابلدفن فيه

 (2)حديثا ما خلق." 

                                         
 6/65السمعاين، عبد الكرمي  األنساب للسمعاين (1)
 2/136الصويل  األوراق قسم أخبار الشعراء (2)



247 

 

 "فإن أكثر دوابكم اإلبل، تكون إبلكم على ابذها ىف مراعيها آمنة من الرببر.

غيضة من الوحوش واهلوام، وقال اخرجوا إبذن هللا فخرج كل ما كان فيها حىت مل يبق من احليواانت شئ؛ فدعا ما كان ىف ال
 وهم ينظرون إليها.

 سنة مل ير فيها خشاش وال هوام. 40ىف اترخيه: فبقيت القريوان « 1« »ا»وقال ابن الرقيق 

تكبري فامش،  يقول له: خذ اللواء بيدك فحيث ما مسعت الوتنازعوا ىف قبلة اجلامع فبات عقبة مهموما، فرأى ىف املنام قائال
فإذا انقطع التكبري فأركز اللواء فإنه موضع قبلتكم؛ ففعل عقبة ذلك فهو موضع القبلة، وهو حمراب جامع القريوان إىل اليوم؛ 

مرات، كل وال يلى  3وقد هدم حسان بن النعمان جامع القريوان وبناه حاشى احملراب فإنه تركه. ويقال إنه هدم وبىن 
القريوان يريد أن يكون اجلامع من بنيانه؛ وكانوا يرتكون منه احملراب تربكا ببناء عقبة رمحه هللا. ويقال إنه ملا أراد معد بن 

[ بلغه أهل القريوان يقولون إن 956 -] 345حتريف قبلة مسجد القريوان وذلك سنة « 2»إمساعيل بن عبيد هللا الشيعى 
 مينعه منه بدعاء عقبة بن انفع الفاضل ىف وقت أتسيسه اجلامع. هللا عز وجل

 عقبة بن انفع وإحراق رمته ابلنار، وكان قربه بظاهر مدينة هتودا، حيث بنبش قربفلما وصل ذلك إىل معد غضب، وأمر 
هم هم به، هبت عليما بني فارس وراجل؛ قيل فلما دنوا من قربه وحاولوا ما أمر  500استشهد رمحه هللا. وبعث معد لذلك 

ريح عاصفة والحت بروق خاطفة وقعقعت رعود قاصفة كادت هتلكهم، فأضربوا ومل يعرضوا له؛ فخافوا عقوبة معد فتاهوا 
زاء جامع القريوان الساريتان وإب« . ب»ىف صحارى إفريقية حىت مسعوا أنه هلك، فحينئذ أتوا إىل أوطاهنم معتربين مستبصرين 

ا إىل وال مثلها؛ كانت ىف كنيسة من كنائس الروم، فنقله« ج»لصفرة، اللتان مل ير الراءون أحسن منها احلمراوان املوشاة اب
 (1)جامع القريوان حسان بن النعمان؛ ومها مقابلتان احملراب، عليهما القبة املتصلة ابحملراب.." 

 غزاه علي ق الوادي فامتنعوا عليه مث"مث اثر على احلسن ابنه أمحد املدعو محيدة وملك احلضرة مدة وقاتل نصارى حل
ابشا صاحب اجلزائر واستوىل على تونس سنة سبع وسبعني وتسعمائة وطرد أمحد عنها فذهب أمحد إىل طاغية قشتالة 
مستغيثا به شأن أبيه من قبله هذا كله ونصارى احللق ال زالوا متمكنني منه أي متكني فأمد الطاغية أمحد املذكور أبسطول 

 رتط عليه أداء مال فالتزمهعظيم واش

وملا وصل األسطول إىل ظاهر تونس اطلع قائده السلطان أمحد على كتاب من الطاغية مضمنه املشاركة يف احلكم فأنكر 
أمحد ذلك وأنف منه وذهب إىل صقلية فبقي ذها إىل أن مات ومحل إىل تونس وكان هنالك أخوه حممد بن احلسن فرضي 

الدين  إىل تونس فاستوىل عليها وملك قصبتها وجالسه شريكه النصراين ذها وانتهبت املدينة وأهني ابملقامسة ودخل ابلنصارى
وعم اخلراب وتكدر املشرب وتفرق اجلمع وارتبطت خيل العدا ابجلامع األعظم وألقيت ما فيه من نفائس الكتب ابلطرق 

ى جسد اية من هللا له وحاشا أن تعدو األرض علالشيخ أيب حمفوظ حمرز بن خلف فلم يوجد فيه إال الرمل مح ونبش قرب
 مثله وأرسل حممد بن احلسن إىل الناس ابألمان واستماهلم النصراين بعد بكاذب الرفق فأقاموا بدار مذلة وهوان

واتصل ذلك كله ابلسلطان سليم بن سليمان العثماين فأعظمه وجهز العمارة للحني مع الوزير سنان ابشا يقال كانت 
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ة ومخسني قطعة فخرج ذها الوزير املذكور من القسطنطينية وهي إصطنبول غرة ربيع األول سنة إحدى ومثانني وتسعمائة أربعمائ
ووصلوا إىل حلق الوادي يف الرابع والعشرين منه وكان حيدر ابشا صاحب القريوان ومصطفى ابشا صاحب طرابلس حماصرين 

الذي  نان ابشا قويت نفوسهم واعصوصبوا عليه وتقدموا إىل احلصنلتونس قبل ذلك حىت فرت عزمهم فلما قدم عليهم س
حبلق الوادي فحاصروه حىت اقتحموه عنوة سادس مجادى األوىل من السنة املذكورة أعين سنة إحدى ومثانني وتسعمائة 

صن آخر كانوا ح واستلحموا من به وغنموا ما فيه والتجأ حممد بن احلسن احلفصي وأنصاره من النصارى إىل البستيون وهو
 (1)قد بنوه خارج ابب تونس فحاصرهم سنان ابشا به حىت اقتحمه." 

"حممد صلى هللا عليه وسلم قال وان أمحد بن احلسن قال ان القاسم بن عباد قال ذكر يل عن حممد بن شجاع حنو 
 شعيب بن محد بن احلسن قال انهذا اخلرب يف الرؤاي إال أنه قال فيه فجعل يؤلف عظامه ويقيمها مث ذكر مثله قال وان أ

نبش يايوب قال ان عبد احلميد بن حيىي احلماين قال ان يوسف بن عثمان الصباغ قال قال يل رجل رأيت كأن أاب حنيفة 
النيب صلى هللا عليه وسلم فسألت عن ذلك ابن سريين ومل أخربه من الرجل قال هذا رجل حييي سنة رسول هللا صلى  قرب

ال أبو يعقوب وان أمحد بن احلسن احلافظ قال ان علي بن احلسن بن بشر قال ان علي بن سلمة قال مسعت هللا عليه وسلم ق
عبد احلميد بن عبد الرمحن احلاماىن يقول رأيت يف املنام كأن جنما سقط من السماء فقيل أبو حنيفة مث سقط آخر فقيل 

أمحد بن  سعر مث سفيان قال وان ابو اسحق إبراهيم بنمسعر مث سقط آخر فقيل سفيان فمات أبو حنيفة قبل مسعر مث م
فراس قال ان موسى ابن هرون قال ان حيىي بن عبد احلميد احلماين عن علي بن مسهر قال كنت عند سفيان الثوري فسأله 

قال  رجل عن رجل توضأ مباء قد توضأ به غريه فقال نعم هو طاهر فقلت له إن أاب حنيفة يقول ال يتوضأ به فقال يل مل
ذلك قلت يقول إنه ماء مستعمل مث كنت عنده بعد ذلك أبايم فجاءه رجل فسأله عن الوضوء مباء قد استعمله غريه فقال 
ال يتوضأ به ألنه ماء مستعمل فرجع فيه إىل قول أيب حنيفة ان أمحد بن حممد قال ان أمحد بن الفضل قال ان حممد بن جرير 

عت الشافعي يقول سئل مالك يوما عن عثمان البيت قال كان رجال مقاراب وسئل عن قال ان امحد بن خلد اخلالل قال مس
 (2)ابن شربمة فقال كان رجال مقاراب قيل فأبو حنيفة قال لو جاء إىل أساطينكم هذه." 

"وذكر ابن عساكر يف ترمجة عبيد بن احلسن األعرج من ولد جعفر بن أيب طالب، وكان أمريا على مخسة آالف، 
هللا بن علي يف حصار دمشق، أهنم أقاموا حماصريها مخسة أشهر، وقيل مائة يوم، وقيل شهرا ونصفا، وأن البلد   مع عبد

كان قد حصنه انئب مروان حتصينا عظيما، ولكن اختلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية واملضرية، وكان ذلك سبب 
وم اجلمعة على يف املسجد اجلامع منربين، وإمامني خيطبان ي الفتح، حىت إهنم جعلوا يف كل مسجد حمرابني للقبلتني حىت

املنربين، وهذا من عجيب ما وقع، وغريب ما اتفق، وفظيع ما أحدث بسبب الفتنة واهلوى والعصبية، نسأل هللا السالمة 
 والعافية.

لي قال: كنت مع هللا النوفوقد بسط ذلك ابن عساكر يف هذه الرتمجة املذكورة، وذكر يف ترمجة حممد بن سليمان بن عبد 
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عبد هللا بن علي أول ما دخل دمشق، دخلها ابلسيف، وأابح القتل فيها ثالث ساعات، وجعل جامعها سبعني يوما 
 إسطبال لدوابه ومجاله، مث نبش قبور بين أمية فلم جيد يف

ضو بعد العضو، كان جيد يف القرب الععبد امللك بن مروان فوجد مججمة، و  ونبش قربقرب معاوية إال خيطا أسود مثل اهلباء، 
إال هشام بن عبد امللك فإنه وجده صحيحا مل يبل منه غري أرنبة أنفه، فضربه ابلسياط وهو ميت وصلبه أايما مث أحرقه 
ودق رماده مث ذره يف الريح، وذلك أن هشاما كان قد ضرب أخاه حممد بن علي، حني كان قد اهتم بقتل ولد له صغري، 

 ط، مث نفاه إىل احلميمة ابلبلقاء.سبعمائة سو 

، قال: مث تتبع عبد هللا بن علي بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم، فقتل منهم يف يوم واحد اثنني وتسعني ألفا عند هنر ابلرملة
قد و  وبسط عليهم األنطاع ومد عليهم مساطا فأكل وهم خيتلجون حتته، وهذا من اجلربوت والظلم الذي جيازيه هللا عليه،

 مضى ومل يدم له ما أراده ورجاه، كما سيأيت يف ترمجته.

وأرسل امرأة هشام بن عبد امللك وهي عبدة بنت عبد هللا بن يزيد بن معاوية صاحبة اخلال، مع نفر من اخلراسانية إىل 
 الربية ماشية حافية حاشرة عن وجهها وجسدها عن ثياذها مث قتلوها.

 هم.مث أحرق ما وجده من عظم ميت من

 وأقام ذها عبد هللا مخسة عشر يوما.

وقد استدعى ابألوزاعي فأوقف بني يديه فقال له: اي أاب عمرو ما تقول يف هذا الذي صنعناه؟ قال فقلت له: ال أدري، 
غري أنه قد حدثين حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن اخلطاب قال: قال رسول هللا 

  عليه وسلم: " إمنا األعمال ابلنيات " فذكر احلديث.صلى هللا

 قال األوزاعي: وانتظرت رأسي أن يسقط بني رجلي مث أخرجت، وبعث إيل مبائة دينار.

مث سار وراء مروان فنزل على هنر الكسوة ووجه حيىي بن جعفر اهلامشي انئبا على دمشق، مث سار فنزل مرج الروم، مث أتى 
هنر أيب فطرس فوجد مروان قد هرب فدخل مصر، وجاءه كتاب السفاح: ابعث صاحل بن علي يف طلب مروان وأقم أنت 

القعدة من هذه السنة، معه أبو عمر وعامر بن إمساعيل، فنزل على ابلشام انئبا عليها، فسار صاحل يطلب مروان يف ذي 
ساحل البحر ومجع ما هناك من السفن وبلغه أن مروان قد نزل الفرما، وقيل الفيوم، فجعل يسري على الساحل والسفن 

 (1)ل وقطع اجلسر." يتقاد معه يف البحر حىت أتى العريش، مث سار حىت نزل على النيل مث سار إىل الصعيد، فعرب مروان الن
"انحية الباب الصغري بسام بن إبراهيم، مث أبيحت دمشق ثالث ساعات حىت قيل إنه قتل ذها يف هذه املدة حنوا من 

 مخسني ألفا.

]وذكر ابن عساكر يف ترمجة عبيد بن احلسن األعرج من ولد جعفر بن أيب طالب، وكان أمريا على مخسة آالف مع عبد 
ر دمشق، أهنم أقاموا حماصريها مخسة أشهر، وقيل مائة يوم، وقيل شهرا ونصفا، وأن البلد كان قد هللا بن علي يف حصا

حصنه انئب مروان حتصينا عظيما، ولكن اختلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية واملضرية، وكان ذلك سبب الفتح، حىت 
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املنربين، وهذا  نربين، وإمامني خيطبان يوم اجلمعة علىإهنم جعلوا يف كل مسجد حمرابني للقبلتني حىت يف املسجد اجلامع م
من عجيب ما وقع، وغريب ما اتفق، وفظيع ما أحدث بسبب الفتنة واهلوى والعصبية، نسأل هللا السالمة والعافية. وقد 

ت مع عبد نبسط ذلك ابن عساكر يف هذه الرتمجة املذكورة، وذكر يف ترمجة حممد بن سليمان بن عبد هللا النوفلي قال: ك
هللا بن علي أول ما دخل دمشق، دخلها ابلسيف، وأابح القتل فيها ثالث ساعات، وجعل جامعها سبعني يوما اسطبال 

عبد امللك بن مروان  ونبش قربلدوابه ومجاله، مث نبش قبور بين أمية فلم جيد يف قرب معاوية إال خيطا أسود مثل اهلباء، 
عضو بعد العضو، إال هشام بن عبد امللك فإنه وجده صحيحا مل يبل منه غري أرنبة فوجد مججمة، وكان جيد يف القرب ال

أنفقه، فضربه ابلسياط وهو ميت وصلبه أايما مث أحرقه ودق رماده مث ذره يف الريح، وذلك أن هشاما كان قد ضرب أخاه 
 تتبع عبد هللا ميمة ابلبلقاء. قال: مثحممد بن علي، حني كان قد اهتم بقتل ولد له صغري، سبعمائة سوط، مث نفاه إىل احل

بن علي بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم، فقتل منهم يف يوم واحد اثنني وتسعني ألفا عند هنر ابلرملة، وبسط عليهم 
 هاألنطاع ومد عليهم مساطا فأكل وهم خيتلجون حتته، وهذا من اجلربوت والظلم الذي جيازيه هللا عليه، وقد مضى ومل يدم ل

ما أراده ورجاه، كما سيأيت يف ترمجته. وأرسل امرأة هشام بن عبد امللك وهي عبدة بنت عبد هللا بن يزيد بن معاوية صاحبة 
اخلال، مع نفر من اخلراسانية إىل الربية ماشية حافية حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثياذها مث قتلوها. مث أحرق ما وجده 

[ وقد استدعى ابألوزاعي فأوقف بني يديه فقال له: اي أاب 1هللا مخسة عشر يوما[ ]من عظم ميت منهم. وأقام ذها عبد 
 عمر وما تقول يف هذا الذي صنعناه؟

قال فقلت له: ال أدري، غري أنه قد حدثين حيىي بن سعيد األنصاري عن حممد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن اخلطاب 
 فذكر احلديث.« منا األعمال ابلنياتإ»قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 قال األوزاعي: وانتظرت رأسي أن يسقط بني رجلي مث أخرجت، وبعث إيل مبائة دينار. مث سار

__________ 

 (1)[ سقط من املصرية.." 1]
"عظيما، ولكن اختلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية واملضرية، وكان ذلك سبب الفتح، حىت إهنم جعلوا يف كل 

سجد حمرابني للقبلتني، حىت يف املسجد اجلامع منربين وإمامني خيطبان يوم اجلمعة على املنربين، وهذا من عجيب ما وقع، م
وغريب ما اتفق، وفظيع ما أحدث بسبب الفتنة واهلوى والعصبية، نسأل هللا السالمة والعافية. وقد بسط ذلك احلافظ يف 

 الرتمجة املذكورة.

بن سليمان بن عبد هللا النوفلي قال: كنت مع عبد هللا بن علي أول ما دخل دمشق، دخلها ابلسيف وذكر يف ترمجة حممد 
ثالث ساعات من النهار، وجعل مسجد جامعها سبعني يوما إصطبال لدوابه ومجاله، مث نبش قبور بين أمية فلم جيد يف قرب 

عضو، فوجد مججمة، وكان يوجد يف القرب العضو بعد ال عبد امللك بن مروان ونبش قربمعاوية إال خيطا أسود مثل اهلباء، 
غري هشام بن عبد امللك، فإنه وجده صحيحا مل يبل منه غري أرنبة أنفه، فضربه ابلسياط وهو ميت، وصلبه أايما، مث أحرقه 
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قتل ولد ه بحني كان قد اهتم -ابلنار، ودق رماده، مث ذراه يف الريح، وذلك أن هشاما كان قد ضرب أخاه حممد بن علي 
 سبعمائة سوط، مث نفاه إىل احلميمة ابلبلقاء. قال: مث تتبع عبد هللا بن علي بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم، -له صغري 

 (1)فقتل منهم يف يوم واحد اثنني وتسعني نفسا عند هنر ابلرملة وبسط عليهم األنطاع، ومد عليهم مساطا،." 
 لسلطان املرحوم هو السلطان ابيزيد ابن مراد املتقدم ذكره"يطبق األرض عن قبول ذلك وهذا ا

مث إنه جرى بني صاحب الرتمجة وبني السلطان املذكور بعض املخالفة فارحتل إىل بالد قرمان وترك مناصبه قال صاحب 
املذكور  نالشقايق النعمانية وعني له صاحب قرمان يف كل يوم ألف درهم ولطلبته كل يوم مخسمائة درهم مث إن السلطا

ندم على ما فعل يف حق صاحب الرتمجة فأرسل إىل صاحب قرمان يستدعيه منه فأجابه إىل ذلك وعاد إىل ما كان عليه 
 وقد كان ضعف بصره مث شفي فحج شكرا هلل احلجة اآلخرة املتقدم ذكرها

سمعه يعىن صاحب الرتمجة فويروي أن وزير السلطان قال يف بعض األايم أرجو هللا أن أصلي على هذا الشيخ األعمى 
فقال إنه جاهل ال حيسن الصالة على امليت وأرجو هللا أن يشفيين ويعميه واصلي عليه فشفاه هللا وكحل السلطان الوزير 

 حبديدة حمماة فعمى مث مات وصلى عليه صاحب الرتمجة

الء الدين األسود أستاذه ع نبش قربلني ويروي يف سبب عمى املرتجم له انه ملا مسع أن األرض ال أتكل حلوم العلماء العام
ليتحقق ذلك فوجده كما وضع مع أنه قد مر عليه زمان طويل فسمع عند ذلك صوات يقول هل صدقت أعمى هللا بصرك 
وقد ترمجه السخاوي يف الضوء الالمع ترمجة خمتصرة فقال حممد بن محزة بن حممد العثماين الشهري اببن الفناري كتب على 

ولقد لقيت بعض أصحابه  751حني حج مبكة ومولده يف منتصف سنة  822اثين عشر ذي احلجة سنة  استدعاء يف
 (2)فكتبت عنه من نظم صاحب الرتمجة انتهى وكان يستحق التطويل فإن." 

 "ويف أصناف احليوان عرج وأشباه العرج

ختالف شديد على قدر احلاالت [ . ولإلنسان نفسه ا1وأشكال من املشي واختالف يف العدو، وتفاوت يف الوطء ]
 املختلفة عليه، وبكل ذلك نطقت األشعار، واستفاضت األخبار، وشهد عليه العيان، وميزته العقول.

[ ، ويقال 3[ ، وهي أشد السباع حرصا على حلوم الناس، وأشد اخللق مغارز أسنان ]2فمن العرج الضبع، عرجاء البتة ]
 وحتفرها حىت تنتهي إىل أبدان املويت. ش القبورتنب[ . وهي 4إهنا ممطولة يف فكيها ]

 [ . وقال عمرو بن العاص:5والفرس شنج النسا كأن به عقاال ] -والقزل: أقبح العرج -مث الذئب، وهو أقزل

 [6شنج الفرسن حمبوك القرا ... شنج األنساء يف غري فحج ]
__________ 

 « .الوطى»[ يف األصل: 1]

 .213: 43/5: 1[ احليوان 2]
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 ومغرز الضلع والضرس والريشة وحنوها:»[ مغارز األسنان: أصوهلا. ويف اللسان: 3]

 ، حتريف.« معار واسنان»ويف النسخة: « . أصلها

 « .ممطولة يف نفس العظم: »53: 4[ املطل، أصله السك والطبع. ويف احليوان 4]

ج مل تسرتخ وهو مدح له، ألنه إذا تقبض نساه وشن[ الشنج: املتقبض. والنسا؛ ابلفتح: عرق ميتد من الورك إىل الكعب. 5]
رجاله. والعقال، كرمان، وقد ختفف القاف: داء أيخذ يف رجل الدابة، إذا مشى ظلع ساعة مث انبسط. ويف أمساء خيوهلم 

 ، مسوه بذلك دفعا لعني السوء عنه.« ذو العقال»

و كمجلس ، وه« املرسن»ف مث الساق. ويف األصل: احلافر من الدابة. وبعده الرسغ، مث الوظي»[ الفرسن، كزبرج: 6]
 (1)." -ومقعد ومنرب: موضع الرسن على أنف الدابة، وال وجه

 [ :1"وقال أبو أسامة، حليف بين خمزوم ]

 [2فدونكم بين وهب أخاكم ... ودونك مالكا اي أم عمرو ]
 [3فلوال مشهدي قامت عليه ... موقفة القوائم أم أجر ]

 [4بيها ... كأن بوجهها حتميم قدر ]دفوع للقبور مبنك
__________ 

[ هو أبو أسامة معاوية بن زهري بن قيس بن احلارث بن سعد بن ضبيعة بن مازن بن عدي بن جشم بن معاوية، حليف 1]
وكان مشركا، وكان مر ذهبرية بن أيب وهب وهم منهزمون يوم بدر، وقد أعيا : »533بين خمزوم. قال ابن هشام يف السرية 

بيتا منها هذه األبيات.  27وأنشد مقطوعة « . هبرية، فألقى عنه درعه ومحله ومضى به. قال وهذه أصح أشعار أهل بدر
 .117 -115: 2وانظر الروض األنف 

[ أخاكم، يعين به هبرية بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم. وكان أبو أسامة قد قاتل عنه حىت أفلت 2]
،  «هبرية بن أيب رهم». وقد وقع يف بعض نسخ السرية: 141، 37، ومجهرة ابن حزم 261ظر االختيارين من املوت. ان

. وهذا البيت ملفق من بيتني أوهلما 262، صوابه من االختيارين « فدونكم وهبا أخاكم»وهو حتريف. ويف األصل هنا: 
 يف االختيارين، وهو:

 وشكرودونكم بين وهب أخاكم ... ليبشرين مبحمدة 

 واثنيهما يف االختيارين أيضا:

 فدونكما هبرية، ضرتيه ... ودونك مالكا اي أم عمرو

 ويف شرح االختيارين: يريد: اي ضرتيه أنه كان أنقذه، فقال: دونكما فقد دفعته إليكما سليما.

 ومالك: آخر كان قاتل عنه حىت أجناه.

ع تيارين. واملوقفة سبق تفسريها يف املذرعة. واألجرى: مج، صوابه من السرية واالخ« فال يف مشهدي»[ يف األصل: 3]
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 جرو، وهو ولد الضبع.

وقال « . حتميم قار: »534، وكذا مع التحريف يف مسط الآليلء 218[ ورد هذا البيت بدون نسبة يف املعاين الكبري 4]
 يريد أن يف وجهها سوادا. والتحميم:»ابن قتيبة: 

 (1)لوعها أبكل املوتى.." لو  تنبش القبوروإمنا « . السواد
 "العلماء من أهل القريوان. مث حدث عليه ابلشام ما أشغله، فخرج إليها فلما وصل السرب مات يف مرحاض احلمام.

مث ويل بعده احلاكم، فأظهر أكثر مذهبهم، فكان مما أحدث أنه بىن دارا وجعل هلا أبوااب وأطباقا، وجعل فيها قيودا وأغالال 
من جىن جناية عنده قال )ادخلوه جهنم( وأمر أن يكتب يف الشوارع واجلوامع بسب الصحابة، أمجعني. مث ومساها جهنم، ف

أرسل داعيا إىل مكة، فلما طلع املنرب وذكر ما ذكر، اقتحم عليه بنو هذيل فقطع قطعة قطعة وكسر املنرب وفتت حىت مل 
طعة حلجر األسود بدبوس، فقتل يف حينه وأخذه الناس قجيمع منه شيئا. مث أرسل رجال خراسانيا من بين عمه، فضرب ا

ملعظم فسمع الناس ا ينبش القربمن  -صلى هللا عليه وسلم  -إىل مدينة الرسول  -لعنه هللا  -قطعة وأحرق ابلنار وأرسل 
اعيا يدعوا د صائحا يقول: القرب ينبش! ففتشه الناس فوجدوه وأصحابه فقتلوهم مث أنه ادعى الربوبية من دون هللا، وجعل

لعنه  -وقر  حبضرة احلاكم  410الناس إىل عبادته، ومساه املهدي. فكتب داعيه الكتاب، وكان امسه محزة، وذلك يف سنة 
ه ابمسك اللهم احلمد ملوالي احلاكم وحد -تعاىل هللا عن إبطال املبطلني علوا كبريا!  -على أهل مملكته، ذكر فيه  -هللا 

فقال: توكلت على إهلي أمري املؤمنني، جل ذكره وبه نستعني يف مجيع األمور! مث طول ابلكتاب  احلاكم ابحلق! مث متادى
ابلتخليط مرة جيعله أمري املؤمنني ومرة جيعله إله، وقال فيه: )وأمرين إبسقاط ما يلزمكم اعتقاده من األداين املاضية والشرائع 

اء حتت قصره فاجتمع إليه خلق حنو مخسة عشر ألف رجل فيما الدارسة( وذكر أشياء يطول ذكرها. وكانت له راية محر 
قيل، مث إن رجال من الرتك كاتبه محزة فأظهر احلاكم أنه أمر يقتله. وكان احلاكم كثري التصرف ابلليل إىل جبل املقطم على 

 (2)محار، فخرج ليال فقتل هو ومحاره.." 
معه  م أنه قضيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان"لنفسه وتقلد سيفا زعم أنه ذو الفقار وأمسك قضيبا زع

مجاعة من بين عمه وبني يديه ألف عبد أسود فنزل إىل الرملة واندى إبقامة العدل واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فانزعج 
حبيث خذله  لذلك صاحب مصر وتلطف مبن معه وبذل هلم األموال اجلزيلة بل كتب البن عم أليب الفتوح فواله احلرمني

من كان وافقه عليه وقبضوا عليه وأسلموه إىل احلاكم فراجع الطاعة وعفا عنه وذلك قريبا من سنة أربعمائة ويقال إن أاب 
الفتوح قبل ذلك سار إىل املدينة النبوية يف سنة تسعني أبمر احلاكم وأزال عنها إمرة بين مهنا وذلك يف سنة تسعني وثالمثائة 

قد عظم شأنه وترمجته طويلة مات يف سنة ثالثني وأربعمائة ومن أغرب ما اتفق له مما أورده ابن النجار مث رجع إىل مكة و 
 عنهما إىل مصر الشريف ومحله وصاحبيه رضي هللا بنبش القرببسنده أن بعض الزاندقة أشار على احلاكم أبمر هللا العبيدي 

لتكون حمط الرحال فأنفذ أليب الفتوح أيمره بذلك فسار حىت قدم املدينة فحضر إليه مجاعة من أهلها ممن علم سبب قدومه 
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هم يعذذهم إىل قوله: }قاتلو  12ومعهم قارىء يعرف ابلركباين فقرأ بني يديه: }وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم{ التوبة 
فماج الناس وكادوا أن يقتلوا أاب الفتوح ومن معه من اجلند فلما رأى ذلك قال هلم هللا أحق أن خيشى ووهللا  14هللا{ التوبة 

ال أتعرض لشيء من هذا ودع احلاكم يفعل يف ما أراد مث استوىل عليه ضيق الصدر وتقسيم الفكر كيف أجاب فما غابت 
سل هللا من الريح ما كادت األرض تزلزل منه وتدحرجت اإلبل أبقتاذها واخليل بسروجها كما الشمس من بقية يومه حىت أر 

تدحرج الكرة على وجه األرض وهلك خلق كثريون من الناس وانفرج هم أيب الفتوح مبا أرسله من تلك الرايح اليت شاع 
 من الغرائب طوله الفاسي.ذكرها يف اآلفاق ليكون حجة له عند احلاكم ويف ترمجته غريه هذه الغريبة 

احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب اهلامشي أخو إبراهيم وعبد هللا أمهم فاطمة ابنة احلسني روى  - 914
عن أبويه وعنه فضيل بن مرزوق وقال إنه مسعه يقول لرجل ممن يغلو فيهم وحيكم أحبوان يف هللا فإن أطعنا هللا فأحبوان وإن 

اس ابغضوان لو كان هللا انفعا بقرابة من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بغري عمل بطاعته لنفع بذلك أقرب النعصينا هللا ف
إليه أابه وأمه وروى عنه عمر بن شبيب السلمي وغريمها قال اخلطيب مات يف حبس املنصور سنة مخس وأربعني ومائة عن 

ن ن حبان يف الثقات وقالت أمه هلشام ملا سأهلا عن ولدها أما احلسمثان وستني وقال ابن سعد كان قليل احلديث وذكره اب
 فلساننا.

 (1)احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم أبو حممد."  - 915
 "خسرمت دينكم، فهذا كتاب أمري املؤمنني ابخلرب السار عنه والعهد القريب منه.

لم فأذم أهل متيم الطريق بني مكة والبصرة، فبعثين املنصور أقوم يف املناهل، وأتك قال شبيب بن شيبة: كثر قطع بين -574
البادية وأوخبهم مبا يردعهم، فلم أرد ماء إال تكلمت مبا حضرين فما أحد ينطق، حىت قمت على ماء لبين متيم، فلما انقضى  

امدون قبلك وبعدك، وصلى هللا على حممد [ محدته ومحده احل1كالمي قام رجل منهم دميم فقال: احلمد هلل أفضل ما ]
نبيه وجنيه أفضل صالة وأمتها، وأخصها وأعمها. مث إين قد مسعت ما تقول يف مدح احلضارة وأهلها، وذم البداوة وأهلها، 

ال: ، وال نيك الذكور. قنبش القبورومهما كان منا أهل البادية من شر فليس فينا نقب الدور، وال شهادة الزور، وال 
 أفحمين، فتمنيت أين مل أخرج لذلك الوجه.ف

عتب عبد هللا بن طاهر على كاتب له فنحاه فرفع إليه رقعة يعتذر فيها، فوقع عبد هللا بني سطورها: قلة نظرك  -« 575»
لنفسك حرمك سين املنزلة، وغفلتك عن حظك حطتك عن أعلى الدرجة، وجهلك موضع النعمة، أحل بك الغري والنقمة، 

سبيل الدعة، أسلكك طريق املشقة، حىت صرت من قوة األمل معتاضا شدة الوجل، ومن رخاء العيش معتقبا  وعماك عن
أيس األبد، وحىت ركبت مطية املخافة بعد جملس األمن والكرامة، وصرت موضعا للرمحة بعد أن كنت موضع الغبطة. على 

ك لديك أضعفهما متنفسا عليك، كقول القائل: ]من أين أرى أملك أمريك بك أدعامها إىل املكروه إليك، وأوسع حالي
 املتقارب[

 إذا ما بدأت امرءا جاهال ... برب فقصر عن محله
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 ومل تلقه قابال للجميل ... وال عرف العز من ذله

__________ 

 (1)[ ر: مما.." 1]
 "والعدد غري قليل؟ أمل يكن فيكم هناة متنع الغواة عن دجل الليل وغارة النهار؟

القرابة وابعدمت الدين، تعتذرون بغري العذر، وتغضون عن املختلس. كل امرىء منكم يذب عن سفيهه، صنع من ال قربتم 
، ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل ذهم ما ترون من قيامكم دوهنم حىت « 1»خياف عاقبة وال يرجو معادا. ما أنتم ابحللماء 

 مكانس الريب. حرام علي الطعام والشراب حىت أسويها ابألرض هدما انتهكوا حرم اإلسالم، مث أطرقوا وراءكم كنوسا يف
 وإحراقا. إين رأيت آخر هذا األمر ال يصلح إال مبا صلح به أوله: لني يف غري ضعف، وشدة يف غري عنف.

ىت يلقى الرجل ح وإين أقسم ابهلل ألخذن الويل ابملوىل، واملقيم ابلظاعن، واملقبل ابملدبر، والصحيح منكم يف نفسه ابلسقيم،
، فإذا تعلقتم علي « 2»منكم أخاه فيقول: أنج سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم يل قناتكم. إن كذبة املنرب تلقى منشورة 

؛ فإايي ودجل الليل، فإين ال أوتى مبدجل « 3»بكذبة فقد حلت لكم معصييت: من نقب عليه فأان ضامن له ما ذهب منه 
 ذلك بقدر ما أييت اخلرب من الكوفة ويرجع إليكم؛ وإايي ودعوى اجلاهلية فإين ال أجد إال سفكت دمه، وقد أجلتكم يف

إال قطعت لسانه. وقد أحدثتم أحدااث مل تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة: من غرق قوما غرقناه، « 4»أحدا دعا ذها 
دفناه فيه حيا. كفوا عين  نبش قربا، ومن  «6»أحرقناه، ومن نقب على قوم بيتا نقبنا عليه قلبه « 5»ومن أحرق على قوم 

ما عليه عامتكم إال ضربت عنقه. وقد  « 7»أيديكم وألسنتكم أكف عنكم يدي ولساين. وال يظهر من أحدكم خالف 
 (2)كانت بيين وبني أقوام." 

لة ىف احلي ز "والتخلق أبخالقهم وال يستقيم أداء التكاليف إال به وحصول جنح الدارين متعلق بكسبه ولو نزلت ان
احتاجوا إليك بسببه فإن جيدوا عندك جوااب قالوا سلوا مشائخك فإن أردت الدنيا نلت به وإن ختليت للعبادة فلم يقدر 

 أحد أن يقول تعبد بال علم

وبه إىل حيىي بن شيبان قال قال اإلمام كنت أعطيت جدال ىف الكالم وأصحاب األهواء ىف البصرة كثرية فدخلتها نيف 
مرة ورمبا قمت ذها سنة أو أكثر ظنا إن علم الكالم أجل العلوم فلما مضى مدة عمري تفكرت وقلت السلف   وعشرين

كانوا أعلم ابحلقائق ومل ينتصبوا جمادلني بل أمسكوا عنه وخاضوا ىف علم الشرائع ورغبوا فيه وتعلموا وعلموا وتناظروا عليه 
فئدهتم ال لكالم ليس سيماهم سيماء الصاحلني قاسية قلوذهم غليظة أفرتكت الكالم واشتغلت ابلفقه ورأيت املشتغلني اب

 يبالون مبخالفة الكتاب والسنة ولو كان خريا الشتغل به السلف الصاحلون هذا

النيب صلى هللا عليه وسلم ويولف العظام الكرام يوضع بعضها ىف موضع مناسب  ينبش قربوحكاية روايه مشهورة أنه 
 ريين هلا أن صاحبها رجل حييي هللا به سنة أميتت فيما بني األانمللمقام وتعبري ابن س
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 فصل ىف اعتقاده

ذكر الغزنوي عن حيىي بن نصر والديلمي عن نوح بن أيب مرمي اجلامع قاال سألناه عن السنة واجلماعة قال تفضيل الشيخني 
 السكر وعدم التكفري يذ للتقوي على طاعة هللا الوحمبة اخلتنني واإلميان ابلقدر خريه وشره واملسح على اخلفني وحتليل النب

 (1)ألحد بذنب عدم التكلم ىف هللا بشيئ قال سعد بن معاذ مجع اإلمام ىف هذه األحرف." 
 "وثبت له به البيعة يوم األضحى، ووافق ذلك يوم اجلمعة من سنة مثان وثالثني ومئة، وهو ابن ست وعشرين سنة.

 لربيع األول سنة اثنتني وسبعني مئة.وتويف يوم الثالاثء لست بقني 

 وكان ملكه اثنتني وثالثني سنة ومخسة أشهر. وكان مولده بدير حنينا من عمل دمشق، سنة ثالث وعشرة مئة.

ومن ولد يزيد " بن " عبد امللك بعد عمر بن عبد العزيز الوليد بن يزيد. وويل اخلالفة بعد عمه هشام. وكان مناجا زنديقا 
يف املصحف مشهورة حني رشقه ابلسهام ملا استفتح فيه، فخرج له( واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد  سفيها. وقصته

 )فغضب، ونصبه هدفا للسهام. وقال، وهو يرشقه:

 أتوعد كل جبار عنيد ... فهأنذاك جبار عنيد

 إذا ما جئت ربك يوم حشر ... فقل: اي رب مزقين الوليد

ن املصحف موضوعا بعد ما حز، انتقم هللا منه لكتابه الكرمي. وقتله ابن عمه يزيد بفرؤي رأسه بعد ثالثة أايم يف موضع 
الوليد امللقب ابلناقص، وكان فاضال. وكانت واليته من مقتل الوليد مخسة أشهر. ويقال: أنه مذكور يف الكتب املتقدمة 

خذوك نت واليتك رمحة ووفاتك فتنة، أحبسن السرية والعدل، ويف بعضها: اي مبذر الكنوز، اي سجادا يف األسحار، كا
 فصلبوك.

وكان مروان بن حممد بن مروان بن احلكم آخر ملوك بين أمية، الذي قامت عليه " املسودة " بنو العباس ملا ويل اخلالفة 
 (2)يزيد الناقص، واستخرجه وصلبه. ولقب يزيد ابلناقص ألنه نقص اجلند أعطياهتم.."  نبش قرب

 لديك من ذم الكالب"ابب ما ذكر صاحب ا

وتعداد أصناف معايبها ومثالبها، من لؤمها وجبنها وضعفها وشرهها، وغدرها وبذائها، وجهلها وتسرعها، ونتنها وقذرها، 
وما جاء يف اآلاثر من النهي عن اختاذها وإمساكها، ومن األمر بقتلها وطردها، ومن كثرة جناايهتا وقلة ردها ومن ضرب 

ا، وقبحها وقبح معاظلتها ومن مساجة نباحها وكثرة أذاها، وتقذر املسلمني من دنوها، وأهنا أتكل حلوم املثل بلؤمها ونذالته
الناس، وأهنا كاخللق املركب واحليوان امللفق: كالبغل يف الدواب وكالراعيب يف احلمام، وأهنا ال سبع وال ذهيمة، وال إنسية وال 

يها الكلب وأتكل املوتى، وأهنا يعرت  تنبش القبوراجلن ونوع من املسخ، وأهنا  جنية، وأهنا من احلن دون اجلن، وأهنا مطااي
 من أكل حلوم الناس.

فإذا حكينا ذلك حكينا قول من عدد حماسنها، وصنف مناقبها، وأخذان من ذكر أمسائها وأنساذها وأعراقها، وتفدية الرجال 
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عرفة فها ومجيع منافعها، واملرافق اليت فيها، وما أودعت من املإايها واستهتارهم ذها، وذكر كسبها وحراستها، ووفائها وإل
الصحيحة والفطن العجيبة واحلس اللطيف واألدب احملمود. وذلك سوى صدق االسرتواح وجودة الشم، وذكر حفظها 

ذكر صربها على اجلفا، و  ونفاذها واهتدائها، وإثباهتا لصور أرابذها وجرياهنا، وصربها، ومعرفتها حبقوق الكرام، وإهانتها اللئام،
منها، وذكر يقظتها وقلة غفلتها وبعد أصواهتا، وكثرة « 1»واحتماهلا للجوع، وذكر ذمامها وشدة منعها معاقد الذمار 

نسلها وسرعة قبوهلا وإلقاحها وتصرف أرحامها يف ذلك، مع اختالف طبائع ذكورها والذكور من غري جنسها، وكثرة 
يف أصناف السباع، وسالمتها من أعراق البهائم، وذكر لقنها وحكايتها، وجودة ثقافتها ومهنها  أعمامها وأخواهلا، وترددها

وخدمتها، وجدها ولعبها ومجيع أمورها؛ ابألشعار املشهورة واألحاديث املأثورة، وابلكتب املنزلة واألمثال السائرة، وعن جتربة 
 (1)أصحاب الفأل فيها، وإبخبار املتطريين." الناس هلا وفراستهم فيها، وما عاينوا منها؛ وكيف قال 

 [ قد بله املطر. وأنشد: ]من الرجز[1"يقول: وبر حلييها كثري كأنه شعر ]ذيخ[ ]

 [2ملا رأين ماحتا ابلغرب ... ختلجت أشداقها للشرب ]
 [3ختليج أشداق الضباع الغلب ]

 [ : ]من الطويل[4يعين من احلرص والشره. ومتثل ابن الزبري ]

 [5 فجريين جعار وأبشري ... بلحم امر  مل يشهد اليوم انصره ]خذيين
[ : ]من 6، وذلك من فرط طلبها للحوم الناس إذا مل جتدها ظاهرة. وقال أتبط شرا ]تنبش القبوروإمنا خص الضباع، ألهنا 

 الطويل[

 فال تقربوين إن قربي حمرم ... عليكم ولكن خامري أم عامر

 أكثري ... وغودر عند امللتقى مث سائريإذا ضربوا رأسي ويف الرأس 

 هنالك ال أبغي حياة تسرين ... مسري الليايل مبسال ابجلرائر

 ]إعجاب الضباع ابلقتلى[-1944

[ : وإذا بقي القتيل ابلعراء انتفخ أيره، ألنه إذا ضربت عنقه يكون منبطحا على وجهه، فإذا انتفخ انقلب، 7قال اليقطري ]
 رتكبه فتقضي حاجتها مث أتكله.فعند ذلك جتيء الضبع ف

وكانت مع عبد امللك جارية شهدت معه حرب مصعب، فنظرت إىل مصعب وقد انقلب وانتفخ أيره وورم وغلظ، فقالت: 
 اي أمري املؤمنني، ما أغلظ أيور املنافقني!

__________ 

 [ إضافة يقتضيها السياق.1]

 العظيمة. التخلج: التحرك واالضطراب. [ املاتح الذي يستقي من أعلى البئر. الغرب: الدلو2]

 [ الغلب: مجع أغلب وغلباء؛ وهو الغليظ الرقبة.3]
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 .3/375، وبال نسبة يف اللسان )جرر، جعر( ، واملقتضب 3/273، والكتاب 220[ البيت للنابغة اجلعدي يف ديوانه 4]
 [ جعار: اسم للضبع.5]

، 21/182، واألغاين 1/94، وللشنفرى يف احلماسة البصرية 36األدبية [ األبيات للشنفرى أو لتأبط شرا يف الطرائف 6]
، وعيون األخبار 166، وانظر الربصان 490، وللمرزوقي 2/65، وشرح ديوان احلماسة للتربيزي 232وأمساء املغتالني 

 .1/293، واألزمنة واألمكنة 1/101، والعقد الفريد 3/200
 (1)/.." 5[ تقدم اخلرب يف 7]

من احليواانت شيء، وهم ينظرون إليها، وبقيت القريوان أربعني سنة مل ير فيها خشاش وال هوام، فكان عقبة "مل يبق 
( ، وأقطع مساكنها ودورها للناس وبىن مسجدها، وتنازعوا يف قبلة اجلامع، فبات عقبة 1بن انفع أول من اختط القريوان )

لواء فإنه بيدك فحيث ما مسعت التكبري فامش، فإذا انقطع التكبري فاركز المغموما، فرأى يف املنام قائال يقول له: خذ اللواء 
موضع قبلتكم، ففعل عقبة ذلك، فهو موضع القبلة، وهو حمراب جامع القريوان إىل اليوم. وقد هدم حسان بن النعمان 

ريد أن يكون ل يلي القريوان يجامع القريوان وبناه حاشا احملراب فإنه تركه، ويقال إنه هدم وبين حنو ثالث مرات، كل وا
اجلامع من بنيانه، وكانوا يرتكون احملراب تربكا ببناء عقبة، وكان مستجاب الدعوة ويقال له: عقبة املستجاب، وهو املقتول 
 بتهودة على يدي الرببر، ويقال إنه ملا أراد معد بن إمساعيل الشيعي حتريف قبلة مسجد القريوان سنة مخس وأربعني وثلثمائة،

عقبة  نبش قربببلغه أن أهل القريوان يقولون: إن هللا عز وجل مينعه بدعاء عقبة، فلما وصل ذلك إىل معد غضب، وأمر 
بن انفع وإحراق رمته ابلنار، وكان قربه بظاهر هتودة حيث استشهد، وبعث معد لذلك مخسمائة فارس وراجل، فلما دنوا 

وا عاصفة والحت بروق خاطفة وقعقعت رعود قاصفة كادت هتلكهم، فانصرفمن قربه وحاولوا ما أمرهم به هبت عليهم ريح 
ومل يعرضوا له، فخافوا عقوبة معد فتاهوا يف صحارى إفريقية حىت مسعوا أنه هلك، فحينئذ رجعوا إىل أوطاهنم مستبصرين. 

نهما وال مثلهما،  مل ير الراءون أحسن موابزاء حمراب جامع القريوان الساريتان املشهوراتن احلمراوان املشوبتان ابلصفرة اللتان 
كانتا يف كنيسة من كنائس الروم فنقلهما إىل جامع القريوان حسان بن النعمان، ومها يقابالن احملراب، عليهما القبة املتصلة 

 ابحملراب.

 وروي أن صاحب القسطنطينية بذل له فيهما قبل نقلهما إىل اجلامع زنتهما ذهبا فآثروا اجلامع ذهما.

( مدينة القريوان مخسة عشر ماجال للماء هي سقاايت ألهل القريوان، منها ما بين يف أايم هشام بن عبد امللك 2خارج )و 
بن مروان ويف أايم غريه من اخللفاء، وأعظمها شأان وأفخمها منصبا املاجل الذي بناه أمحد بن األغلب بباب تونس من 

رامي طه صومعة مثمنة، ويف أعالها قبة مفتحة على أربعة أبواب، فإذا وقف الالقريوان، وهو مستدير متناهي الكرب، ويف وس
على ضفته ورمى أبشد ما يكون من القسي ال يدرك الصومعة اليت يف وسطه، وكان على ذلك املاجل قصر عظيم فيه من 

ه يقع فيه ماء متصل ب البناء العجيب والغرف املشرفة على ذلك املاجل كل شيء غريب، وجبويف هذا املاجل ماجل لطيف
الوادي إذا جرى، فتنكسر فيه حدة جراينه، مث يدخل املاء املاجل الكبري، وهذا الوادي الذي يدخل املاجل إمنا هو واد 
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شتوي جيري يف أايم الشتاء، فإذا امتأل هذا املاجل وغريه من املواجل شرب منه أهل القريوان ومواشيهم، ويرفع ماء هذا 
ني  أايم الصيف فيكون ماؤه ابردا عذاب صافيا كثري املاء، وكان عبيد هللا الشيعي يقول: رأيت إبفريقية شيئاملاجل الكبري إىل

ما رأيت مثلهما يف املشرق، احلفري الذي بباب تونس من القريوان، يعين هذا املاجل الكبري، والقصر الذي برقادة املعروف 
 بقصر البحر.

بد املؤمن ملك املغرب ملا طلع إىل إفريقية دخل القريوان ووصل جلامعها وطاف على وكان يعقوب املنصور بن يوسف بن ع
مشاهدها ومزاراهتا، ووقف على هذا املاجل معجبا به، ومجع القبائل واألجناد إلخراج ترابه، فرغب أهل القريوان إليه يف 

 ( :4ل يقول الشاعر )( اهلواء فرتكه، ويف هذا املاج3تركه خيفة من ورود العرب عليه عند جفوف )

وابجلملة فمدينة القريوان دار ملك املغرب، ورأت من املمالك وامللوك والدول والفقهاء والعلماء والصاحلني ما مل يكن مثله 
يف قطر من األرض مث حمنت ابلعرب والفنت، وخلت من الناس وذهبت نضرهتا وحماسنها، وبسط أخبارها يطول فلنقتصر 

 على هذا القدر.

__________ 

 ( سقط من ع.1)

 .115( عاد إىل متابعة النقل عن االستبصار: 2)
 ( يف مادة )عمرة( : عند يبس اهلواء.3)

 (1)أسطر.."  3( بياض مبقدار 4)
"وتوفيت بقرية الرتيبة سادس عشر شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة وال أعرف لعلي بن حيىي عقبا عمل ما 

حلال فإهنا كانت من حظاايه وابتنت مدرسة برأس وادي خنالن مبوضع يعرف ابلظهرة  يستحق الذكر غري ابنة له تسمى
وعملت مكرمة أبن وقفت دارها اليت كانت تسكنها مدرسة ووقفت طينها على مدرسة ودرسة وخرجت عن بيتها إىل بيت 

يتام وأييت هلا ذهم فتش هلا عن األابتنته بقرب املدرسة وكانت من املتصدقات احملسنات أخربين الثقة أهنا كانت أتمر من ي
فتكسوهم وحتسن إليهم وأتمر بتطهري من مل يكن مطهرا منهم وهذا دأذها إىل أن توفيت وكانت من أهل اهلمم العالية 
والنفوس األبية حكى يل الثقة أن األمري أسد الدين ملا مر عندها هو ووالدها يريدان نزول ابب السلطان وكانت قد كتبت 

ا أنه ال يتأخر عن النزول معها يف دارها قبل أن جتعله مدرسة فعرف بذلك األمري أسد الدين فقال ال أبس جنرب إىل سيده
ابطنها مث مروا ذها فلم يدخلوا إال على مساط عظيم ال يعمل أحد من نظرائها مثله وحجت بعد لزوم سيدها وأقبلت على 

سة وقف جيد ولكن ضعف الوقت وسوء نظر النظار وعدم احلكام العبادة وفعل املعروف حىت توفيت ووقفها على املدر 
 أقلوا بركته

نرجع إىل تتمة ذكر الفقهاء بين مضمون فآخر من عرف منهم ولد ألمحد امسه حممد كان متفقها ويذكر مبعرفة النحو ويل 
هب ة احلق وإقامة مذقضاء صنعاء من قبل بين حممد بن عمر وكان خطيبا مصقعا وكان شديد األحكام مبالغا يف إقام
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السنة وإماتة البدعة وكان حيلف اإلمساعيلية أبميان تشق عليهم مث بلغه أن بعضهم ملا مات ودفن دفن معه مصحف فأمر 
عنه وأخرج املصحف فشق ذلك على اإلمساعيلية وكادوا وبذلوا األموال يف عزله فعزل بغري وجه يوجب  ينبش القربمن 

ين دة مث رتبه أوالد أسد الدين مدرسا مبدرسة جده إبب فلم يربح ذها حىت تويف وهو الذي عرفالعزل فعاد إىل بلده فلبث م
ببعض نعوت أهله إذ وجدته إبب وأان عازم على تقدم بلده فقلت له يكتب يل إىل بعض من يراه صاحلا يف البلد يزورين 

 (1)الرتب." 
"قطعة حىت بقي العظم بينا فبقي الفقيه ساعة معجبا مث ايقظه من نومه فلما استيقظ دهش من نظر الفقيه ملا هو 
يكتمه عن كل أحد مث ابدر يلف رأسه فذكروا ان الفقيه قال ال أبس عليك وهون عليه احلال مث سئله عن سبب ذلك قال  

ا فنبشت وأخذ منها األكفان ابيعه انبش القبوراطري أن أكون كنت رجال من أوالد زبيد املسرفني على أنفسهم عرض خي
عدة قبور وطابت يل معاملة ذلك حىت توفيت ابنة احد التجار وبلغين اهنا كفنت بثوب له قيمة فاتيت قربها ليال ونبشته 

اي قليل  لفما هو اال ان فتحت حلدها اذ بيد خرجت منه فاختطفت من رأس اجللدة اليت رأيت فقلت يس وتعوذت فقا
التوفيق اما آن لك أن ختشى هللا وترعوى عن فعلك فقلت جميبا وال اعرف الكالم ممن يصدر أان التائب اىل هللا تعاىل 
ولست ارى شخصا يكلمين فقال إن صدقت توبتك مل يضرك شيء مما مت بك فاذهب وتب اىل هللا فذهبت بييت وسرتت 

ية فخرجت عن زبيد حىت ساقين القدر اليك هذا ما نقل قدماء القرية وذكر حايل من اهلي واصحايب ومن هللا علي ابلعاف
غريهم انه حني قال يس قال له قائل أان تبارك لو كنت يس ألخذت مجيع رأسك وقد بلغين رواية تشابه هذه وذلك أن 

نه تبارك لو كنت افحني بدا بنبش اللحد خرجت منه يد قلعت إحدى عينيه فقال يس فسمع قائال يقول  نبش قربارجال 
يس لقلعت عينيك الثنتني وكانت وفاته يف صدر املائة السابعة وقربه ميىن القرية مشهورا يزار ويتربك به وصلت القرية مرارا 
لغرض الزايرة والبحث عن احواله ولعلى أجد اشياء من كتبه فاستدل به على الغرض فقيل يل ان الفقيه ملا تويف خلف ابنه 

ليه الكتب فسلك طريق الصحبة الهل االمراء واهدى كثر الكتب اليهم على طريق التقرب وتويف وخلف السجاد وصارت ا
 ابنة واحدة تزوجها بعض مشايخ الفرسانيني وامسه على بن امحد فاولدت له عدة اوالد غالبهم رعيه يذكرون ابخلري واملرؤة

 انه احيا بكر وهو ابن عمه وسلك طريقه ورعا وزهدا حىتومنهم سليمان بن حممد يعرف ابلقاضي يقال انه تفقه ابلفقيه 
 (2)عدة ارض يف أماكن من راس." 

"يقتل بركة. فأخذ بذلك خطه وخطوط األمراء األكابر وعاد إىل الثغر وقتله. فلما دخل يونس الدوادار إىل الثغر 
فغسله وكفنه وصلى   غسل وال كفنبركة فوجد يف رأسه ضربة ويف جسده ضرابت عديدة وقد دفن بثيابه من غري نبش قرب

عليه ودفنه يف تربة بناها على قربه. وقبض على ابن عرام. وخاف من بدر بن سالم أن يعرتضه يف الطريق وخيلصه فطلب 
جندة فسار إليه عدة مماليك ساروا به يف حبر امللح إىل دمياط وأتوا يف النيل إىل القاهر وسجن يف يوم الثالاثء اثين عشره 

نة مشايل مقيدا وعذب على مال اهتم أنه أخذه من بركة فلم يقر بشيء. مث أخرج يف يوم اخلميس رابع عشرينه ومحل خبزا
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على محار إىل القلعة وقد اجتمع األمراء بباب القلعة منها فجرد من ثيابه وضرب ابملقارع حنو التسعني شيبا. ونودي عليه 
ذن. فقال: ما قتلته إال إبذن األمراء وأخرج خطوطهم فأخذت منه وهو وهو يضرب: هذا جزاء من يقتل األمراء بغري إ

بستغيث: بيين وبينكم هللا ايسيدي الشيخ هنار هذا اليوم الذي وعدتين فإان هلل وإن إليه راجعون. وذلك أن الشيخ هنار كان 
سامري  أركب اجلمل ودقت املحدثه أبمور ومنها أنه ال ميوت إال مقتوال ابلسيف موسطا أو مسمرا فكان يتوقع ذلك. مث

احلديد يف كفيه وذراعيه وقدميه على اخلشب. وهو يقول: اي سيدي الشيخ هنار قد صح الذي وعدتين به هذا اليوم الذي 
وعدتين به. وساروا به من ابب القلعة على اجلمل ليشهر فصار ينشد يف تلك احلال اليت يذهل فيها املرء عن نفسه. لك 

دره مل حتله قال إن كنت مالكا فلي األمر كله فلما صار ابلرميلة حتت القلعة. أوقف جتاه ابب السلسلة فبقلتىب تعله فدمى 
مماليك بركة بسيوفهم يضربوه ذها حىت صار قطعا وفرقوا شلوة تفريقا. مث محلت رأسه وعلقت بباب زويلة فأخذت أمه ما 

ج سته جوار قنطرة أمري حسني. من حكر جوهر النويب خار قدرت عليه من بدنه وأخذت رأسه وغسلت ذلك. ودفنته. مبدر 
القاهرة. وكان ابن عرام فطنا ذكيا فأحسن املشاركة يف القلم. كتب اترخيا مفيدا. وكانت له نوادر وعنده حكاايت يذاكر 

ويف رابع  .ذها. وكان مهااب رئيسا سيوسا وكان يداخل كل ذي فن ويتنقل يف أحوال خمتلفة وخيوض يف كل ما يفيد وينفع
عشره: استقر األمري بلوط الصرغتمشى يف نيابة اإلسكندرية. ويف حادي عشرينه: استدعى األمري الكبري برقوق الشيخ 
جالل الدين رسوال التباين فطلع إليه بعد مراجعات كثرية وعرض عليه أن يستقر يف قضاء احلنفية. فلم يوافق على ذلك 

 (1)ية شعبان بن حسني. وقال: هذه." وامتنع كما امتنع يف األايم األشرف
"ويف يوم اخلميس سابع عشره: خلع على األمري تنبك بن تنبك أحد األمراء األلوف وإستقر حاجب احلجاب عوضا 
عن األمري تغرى بردى املؤذى املنتقل إىل الدوادارية الكربى. ويف هذه األايم: كبست عدة أماكن يف طلب العزيز وقبض 

شرفية لكثرة اإلرجاف خبروج من يف بالد الصعيد من املماليك عن الطاعة وأهنم عادوا يريدون القاهرة على مجاعة من األ
فمنعت املراكب من التعدية يف النيل بكثري من الناس وكثر الفحص والتفتيش حىت كبست البساتني والرتب وغلقت بعض 

يف االستعداد للحرب هذا مع ما يف الوجه البحري من الوابء أبواب القاهرة هنارا وأخذ أهل الدولة من األمراء ومن ابلقلعة 
الشنيع يف سرعة املواتن الوحي السريع وكثرة عدة األموات ال سيما يف األطفال والعبيد واإلماء حبيث مات من قرية واحدة 

سلطاين عليهم. لمائتا صغري من أوالد أهلها وحل ابلتجار يف اإلسكندرية ضيق شديد وبالء عظيم بسبب رمى الفلفل ا
ونزل أبهل القاهرة ومصر خوف شديد بسبب إختفاء األشرفية وتطلبهم فإذا طرقت جهة من اجلهات حل أبهلها من أنواع 
البالء ما ال يوصف من النهب واهلدم والعقوبة والغرامة سواء وجد املطلوب أو مل يوجد فما بقى أحد إال وخامر قلبه اخلوف 

ة حاسد لنعمته أنه أخفى أحدا من األشرفية فال ترتوى املؤيدية يف أمره وال تتمهل بل تطرقه بغتخشية أن يرميه عدو له أو 
وتنزل به فجأة وقد تبعها من غوغاء العامة عدد كاجلراد املنتشر وهتجم داره ودور من حوله فيكون شيئا مهوال وكثريا ما 

كان   نبش قربو جم بعض املدارس وهنبت وكسر أبواب بيوهتا فعلوا ذلك فلم جيدوا أحدا وكان من البالء ما كان حىت أنه ه
ذها فلم يوجد ذها أحد ومع ذلك كله فالغالل ترمى على الناس من الديوان فال يقدر على ذي اجلاه ويهلك الضعيف من  
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كثرة الغرامة. ويف يوم السبت اتسع عشره: برز احململ إىل الريدانية خارج القاهرة صحبة األمري تنبك املستقر حاجب 
 تبعه احلجاج شيئا بعد شيء. وفيه ورد اخلرب ابلقبض على طوغان الزردكاشاحلجاب يف عدة من املماليك السلطانية مث 

ومحله يف احلديد فقدم يف آخر النهار وكان من خربه أن األشرفية من حني كانت وقعة قرقماس مل يزالوا يف إدابر وتقدمت 
ز من موضعه وأضاعوه فأخرجوا العزي املؤيدية عليهم كما تقدم ذكره فأخذوا يف التدبري ألنفسهم بغري معرفة وال حظ يسعدهم

 (1)مث قاموا مع األمري أينال ليثوروا." 
، ويقول اجلاحظ يف حديثه عن النعام "ومن أعاجبيها أهنا من عظم عظامها وشدة عدوها ال 1"العظام ال مخ فيها"

مصدرا  ر الصعاليك، والطريف أن اجلاحظ يستشهد على هذا ببيت األعلم الذي حنن بصدده. وهكذا نرى شع2مخ هلا"
من مصادر دراسة حيوان الصحراء يعتمد عليه الدارسون يف أتييد آرائهم. وقد رأينا أتبط شرا حني يصف احلية يذكر أن 
خروجها يكون "بعيد غروب الشمس"، وهو حتديد دقيق لوقت خروج األفاعي من جحورها، تؤيده اخلربة العلمية، وليس 

؛ ألنه حبكم طبيعة حياته مضطرا إىل مالحظة هذه الظواهر، وقد قيل له: "هذه الرجال غريبا على أتبط شرا أن يذكر ذلك
غلبتها، فكيف ال تنهشك احليات يف سراك؟ فقال: إين ال أسري الربدين، يعين أول الليل ألهنا متور خارجة من جحرهتا، 

 اليت تصورها هذه العبارة. وهكذا يكون هذا البيت صدى لتجربته العملية 3وآخر الليل متور مقبلة إليها"

ومن أدل األمثلة على هذه اخلربة العملية اليت تظهر يف شعر الصعاليك أهنم ال يكادون يذكرون الضباع إال يف جمال احلديث 
عن املوت، وقد رأينا ذلك الفزع الذي كان يسيطر على نفوس بعض الشعراء الصعاليك من أن تلقى أجسادهم بعد مقاتلهم 

والذي ظهرت آاثره يف شعر األعلم وأتبط شرا، كما رأينا حديث تلك الوليمة اليت يعدها الشنفرى للضبع من  إىل الضباع،
 جسده بعد مقتله.

"، وهذه احلقيقة العلمية املقررة 4لكثرة شهوهتا للحوم بين آدم بنبش القبورومن املقرر عند علماء احليوان أن الضبع "مولعة 
. ومن 5اهلي، وظهرت آاثرها يف شعره، حني وصف الضبع يف دقة رائعة أبهنا "تفري الدفائنا"هي اليت عرفها أتبط شرا اجل

 و"فرط طلبها للحوم الناس" يستشهد أببيات بنبش القبورالطريف أن اجلاحظ عند حديثه عن الضباع وولعها 

__________ 

 .12، 11ص 62/ 1شرح أشعار اهلذليني  1
 .326/ 4احليوان  2
 .210 /18األغاين  3
 .67/ 2الدمريي: حياة احليوان  4
 (2).." 213/ 18األغاين  5
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"وارسل اليه الشيخ عبد اللطيف القدسي نظما جوااب لنظمه وهو هذا ... اال اي امام العصر اي خري قائم ... بشرع 
 رسول هللا اي خري حاكم

 النت فريد العصر يف العلم والنهى ... وانت وحيد الدهر اكرم حازم

 ياء الدين بل انت مشسه ... بعلمك ساد الناس اي خري عاملوانت ض

 ركبت حميط العلم يف سفن التقى ... ففقت على االقران حادث وقادم

 فأنت اذا ما كنت يف بلدة صبت ... وايقظ يقظان ذها كل انئم

 فان غبت ال خيفى ضياك واميا ... حضرت فانت الشمس يف أفق عامل

 .. تقيض على الطالب جن وآدميسألت اهلي ان يدمي بقاءكم .

 لعمرك شعري يف جوابك عاجز ... كنظم حلسان وكف حلامت

 قريضي اذا ما فاز منك بنظرة ... فال بد ان ختفوه عن كل انظم

 فاين الستحيي اذا قيل انه ... اجاب مديح ابن الفناري ابن غامن ...

سبب يف وم الثالاثء فأضاف املوىل املذكور اليهما يوم االثنني والومن مجلة اخباره ان الطلبة اىل زمانه يعطلون يوم اجلمعة وي
ذلك انه اشتهر يف زمانه تصانيف العالمة التفتازاين ورغب الطلبة يف قراءهتا ومل توجد تلك الكتب ابلشراء لعدم انتشار 

عطلة ومن مجلة اخباره  اىل يوم النسخها فاحتاجوا اىل كتابتها وملا ضاق وقتهم عن كتابتها اضاف املوىل املذكور يوم االثنني
ايضا انه كان للسلطان املذكور وزير مسمى بعوض ابشا وكان يبغض املوىل الفناري وملا عمي املوىل املذكور يف أواخر عمره 
قال الوزير املذكور يوما ارجو من هللا تعاىل ان اصلي على هذا الشيخ االعمى فسمعه املوىل الفناري وقال انه جاهل ال 

 سن الصالة على امليت وأرجو من هللا تعاىل ان يشفيين ويعميه وأصلي عليه فشفى هللا تعاىل املوىل الفناري وكحل السلطانحي
عني الوزير حبديدة حمماة فعمي مث مات وصلى عليه املوىل الفناري روي انه كان سبب عماه انه ملا مسع ان االرض ال أتكل 

 (1)تاذه املوىل عالء الدين االسود ليتحقق عنده الرواية." اس نبش قربحلوم العلماء العاملني 
"قلت: فإن نظرت يف الشعر، فلم يكن أشعر مين، ما يكون آخر أمري؟ قالوا: متدح هذا فيهب لك، أو حيملك 

 على دابة، أو خيلع عليك خلعة، وإن حرمك هجوته، فصرت تقذف احملصنات.

 فقلت: ال حاجة يل يف هذا.

يف الكالم، ما يكون آخره؟ قالوا: ال يسلم من نظر يف الكالم من مشنعات الكالم، فريمى ابلزندقة فإما قلت: فإن نظرت 
 أن يؤخذ فيقتل، وإما أن يسلم فيكون مذموما ملوما.

 قلت: فإن تعلمت الفقه؟ قالوا: تسأل، وتفيت الناس، وتطلب للقضاء، وإن كنت شااب.

 لزمت الفقه، وتعلمته.قلت: ليس يف العلوم شيء انفع من هذا. ف

وعن زفر بن اهلذيل، قال: مسعت أاب حنيفة، يقول: كنت أنظر يف الكالم، حىت بلغت فيه مبلغا يشار إىل فيه ابألصابع، 
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وكنا جنلس ابلقرب من حلقة محاد بن أيب سليمان، فجاءتين امرأة يوما، فقالت: رجل له امرأة أمة، أراد أن يطلقها للسنة،  
 كيف يطلقها؟

 أدر ما أقول، فأمرهتا تسأل محادا، مث ترجع فتخربين. فلم

فسألت محادا، فقال: يطلقها وهي طاهرة من احليض واجلماع تطليقة، مث يرتكها حىت حتيض حيضني، فإذا اغتسلت فقد 
 حلت لألزواج.

فأحفظ قوله،  ،فرجعت، فأخربتين، فقلت: ال حاجة يل يف الكالم، وأخذت نعلي، وجلست إىل محاد، فكنت أمسع مسائله
 مث يعيدها من الغد، فأحفظ وخيطئ أصحابه، فقال: ال جيلس يف صدر احللقة حبذائي غري أيب حنيفة، فصحبته عشر سنني.

مث إين انزعتين نفسي لطلب الرايسة، فأحببت أن أعتزله، وأجلس يف حلقة لنفسي، فخرجت يوما ابلعشي وعزمي أن أفعل، 
ات طب نفسي أن أعتزله، فجئت فجلست معه، فجاءه يف تلك الليلة نعي قرابة له، قد مفلما دخلت املسجد، فرأيته، مل ت

ابلبصرة، وترك ماال وليس له وارث غريه، فأمرين أن أجلس مكانه، فما هو إال أن خرج حىت وردت علي مسائل مل أمسعها 
ألة، فوافقين حنوا من ستني مس منه، فكنت أجيب وأكتب جوايب، فغاب شهرين، مث قدم، فعرضت عليه املسائل، وكانت

 يف أربعني، وخالفين يف عشرين. فآليت على نفسي أن ال أفارقه حىت ميوت، فلم أفارقه حىت مات.

وروي عن أيب حنيفة أنه قال: قدمت البصرة، فظننت أين ال أسأل عن شيء إال أجبت فيه، فسألوين عن أشياء مل يكن 
 افارق محادا حىت ميوت، فصحبته مثاين عشرة سنة.عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي أن ال 

وعن أبن مساعة، أنه قال: مسعت أاب حنيفة يقول: ما صليت صالة مذ مات محاد إال استغفرت له مع والدي، وإين ألستغفر 
 ملن تعلمت منه علما، أو علمته علما.

 قدم، فقلت غاب أيب غيبة يف سفر له، مث وعن يونس بن بكري، أنه قال: مسعت إمساعيل بن محاد بن أيب سليمان، يقول:
 له: اي أبة، إىل أي شيء كنت أشوق؟ قال: وأان أرى أنه يقول: إىل ابين.

 فقال: إىل أيب حنيفة، ولو أمكنين أن ال أرفع طريف عنه فعلت.

ة عن من أخذت فوعن أيب مطيع البلخي أنه قال: قال أبو حنيفة: دخلت على أيب جعفر أمري املؤمنني، فقال: اي أاب حني
العلم؟ قال: قلت عن محاد، عن إبراهيم، عن عمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا بن 

 عباس.

 قال: فقال أبو جعفر: بخ بخ، استوثقت ما شئت اي أاب حنيفة عن الطيبني املباركني، صلوات هللا عليهم.

بن يونس، يقول: دخل أبو حنيفة يوما على املنصور، وعنده عيسى بن موسى، وعن ابن أيب أويس، قال: مسعت الربيع 
 فقال للمنصور: هذا عامل الدنيا اليوم.

فقال له: اي نعمان، عن من أخذت العلم؟ قال: عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب 
 رض أعلم منه. قال: لقد استوثقت لنفسك.عبد هللا عن عبد هللا، وما كان يف وقت ابن عباس على وجه األ

أتيت البصرة، فأمرت النيب صلى هللا عليه وسلم، ف أنبش قربوروي عن أيب حنيفة، أنه قال: رأيت رؤاي فأفزعتين، رأيت كأين 



265 

 

 رجال أن يسأل حممد بن سريين، فسأله، فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 ل: صاحب هذه الرؤاي يثور علما مل يسبقه إليه أحد قبله.ويف رواية أنه قا

 قال هشام: فنظر أبو حنيفة، وتكلم حينئذ. وهللا تعاىل أعلم.

 فصل

 يف مناقب ايب حنيفة رضي هللا تعاىل عنه،

 (1)وثناء األئمة عليه." 
ن أنكم اقية، وال تذكرو عينيه الدنيا، وسدت مسامعه الشهوات، واختار الفانية على الب« 1»"أتكونون كمن طرفت 

املنصوبة، والضعيفة املسلوبة يف النهار « 2»أحدثتم يف اإلسالم احلدث الذي مل تسبقوا إليه، من تركتكم هذه املواخري 
الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة، وابعدمت الدين؛ « 3»املبصر، والعدد غري قليل. أمل يكن منكم هناة متنع الغواة عن دجل 

بغري العذر؛ وتغضون على املختلس؛ كل امريء منكم يذب عن سفيهه، صنيع من ال خياف عاقبة وال يرجو تعتذرون 
معادا؛ ما أنتم ابحللماء، ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دوهنم، حىت انتهكوا حرم اإلسالم، مث 

 الطعام والشراب حىت أسويها ابألرض هدما وإحراقا.الريب؛ حرام علي « 5»وراءكم، كنوسا يف مكانس « 4»أطرقوا 

إين رأيت آخر هذا األمر ال يصلح إال مبا صلح به أوله،: لني يف غري ضعف، وشدة يف غري عنف، وإين أقسم ابهلل آلخذن 
عد فقد هلك سالويل ابملوىل، واملقيم ابلظاعن، واملقبل ابملدبر، والصحيح ابلسقيم؛ حىت يلقى الرجل منكم أخاه فيقول انج 

سعيد! أو تستقيم يل قناتكم. إن كذبة األمري بلقاء مشهورة فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصييت. من نقب 
منكم عليه فأان ضامن ملا ذهب له؛ فإايي ودجل الليل، فإين ال أويت مبدجل إال سفكت دمه، وقد أجلتكم يف ذلك بقدر ما 

وإايي ودعوى اجلاهلية، فإين ال أجد أحدا دعا ذها إال قطعت لسانه. وقد أحدثتم أحدااث أييت اخلرب الكوفة ويرجع إليكم؛ 
مل تكم وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه، ومن 

الف ما عليه وال يظهرن من أحد منكم ريبة خب دفناه فيه حيا. فكفوا عين ألسنتكم وأيديكم، أكف يدي ولساين؛ نبش قربا
 «عامتكم إال ضربت عنقه. وقد كانت بيين وبني قوم إحن

 (2)فجعلت ذلك دبر أذين وحتت قدمي؛ فمن كان حمسنا فليزدد يف." 
"وبعث زايد إىل رجال من بين متيم ورجال من بين بكر، وقال: دلوين على صلحاء كل انحية ومن يطاع فيها، فدلوه 

 فضمنهم الطريق وحد لكل رجل منهم حدا؛ فكان يقول: لو ضاع حبل بيين وبني خراسان عرفت من آخذ به.

 دفناه فيه حيا. نبش قربابيتا نقبنا عن قلبه، ومن « 1»وكان زايد يقول: من سقى صبيا مخرا حددانه، ومن نقب 

 وكان يقول: اثنان ال تقاتلوا فيهما العدو: الشتاء، وبطون األودية.

 وأول من مجعت له العراق زايد، مث ابنه عبيد هللا بن زايد؛ مل جتتمع لقرشي قط غريمها.
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وعبيد هللا بن زايد أول من مجع له العراق وسجستان وخراسان والبحران وعمان، وإمنا كان البحران وعمان إىل عمال أهل 
 احلجاز.

 «كب، وحصل الدواوين، ومشي بني يديه ابلعمداملنا « 3»، ودعا النقباء، ونكب « 2»وهو أول من عرف العرفاء 
، ووضع الكراسي، وعمل املقصورة، ولبس الزايدي، وربع األرابع ابلكوفة، ومخس األمخاس ابلبصرة، وأعطى يف يوم واحد 

الذرية مائة و للمقاتلة والذرية من أهل البصرة والكوفة، وبلغ ابملقاتلة من أهل الكوفة ستني ألفا، ومقاتلة البصرة مثانني ألفا، 
 ألف وعشرين ألفا. وضبط زايد وابنه عبيد هللا العراق أبهل العراق.

 قال عبد هللا بن مروان لعباد بن زايد: أين كانت سرية زايد من سرية احلجاج؟

قال: اي أمري املؤمنني، إن زايدا قدم العراق وهي مجرة تشتعل فسل أحقادهم، وداوى أدواءهم، وضبط أهل العراق أبهل 
 (1)لعراق، وقدمها احلجاج؛ فكسر اخلراج، وأفسد." ا

"إن وقف يف بيته أطعم الواردين والزائرين والطلبة املنقطعني. وكان كثريا ما حيج فيصرف يف الطريق ويف مكة وما 
 جياوز احلد. وأحصوا حجاته فكانت نيفا وثالثني حجة. وكان من أكثر الناس تعقال للفقه وأحسنهم تغيبا للمهذب خرج

من بني يديه حنو من مائة مدرس ومل يكن يف مدرسي هتامة وال اجلبال املتأخرين أكثر أصحااب منه. وكانت وفاته يوم الثاين 
 عشر من احملرم من السنة املذكورة رمحه هللا تعاىل.

عا ويل قضاء صنعاء ر وفيها تويف الفقيه الفاضل أبو عبد هللا حممد بن امحد بن حيىي بن مضمون وكان فقيها عارفا حنواي اب
من قبل بين حممد بن عمر وكان شديد األحكام مبالغا يف إقامة احلق وإقامة مذهب السنة وإماتة البدعة. وكان حيلف 

عنه وأخرج  ينبش القرباإلمساعيلية إبميان تشق عليهم. مث بلغه أن بعضهم ملا مات ودفن دفن معه مصحف فأمر من 
 ذلوا يف عزله األموال اجلزيلة فعزل بغري وجه يوجب العزل فعاد إىل بالده وأقام مدة مثاملصحف فشق ذلك عليهم وكادوه وب

رتبه بعض أوالد أسد الدين مدرسا يف مدرسة جده أبب فلم يزل ذها حىت تويف وكانت وفاته يف السنة املذكورة رمحه هللا 
 تعاىل.

ى. وكان إماما فاضال ابجلنيد بن حممد بن اسعد بن أىب النهوفيها تويف الفقيه أبو حفص عمر بن أىب الربيع سليمان امللقب 
 صاحلا له كرامات كثرية تفقه بسعد الغويل. وتويف يوم الثامن من احملرم أول شهور السنة املذكورة رمحه هللا تعاىل.

صاحل بن عمر  هوفيها تويف الفقيه األجل الفاضل أبو العباس امحد بن أىب بكر بن اسعد بن زريع بن أسعد تفقه ابلفقي
الربيهي تفقها جيدا. وكان عارفا جمتهدا ذا صيانة وعفة وعبادة ودرس بسهفنة على حياة شيخه وتويف لسبع بقني من ربيع 

 اآلخر من السنة املذكورة رمحه هللا تعاىل.

وته. ويف سنة ست عشرة حصل على السلطان مرض شديد حىت خيف عليه منه التلف واشرف منه على اهلالك وارجف مب
 (2)فريوى إن القاضي مجال الدين حممد بن أىب بكر بن حممد اليحيوي راسل امللك الناصر جالل الدين حممد ابن امللك." 
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 "فقالت: اغلي زيتا، وأكوي به يدي.

 ففعلت ذلك، وكويتها، وشددهتا، وقلت هلا: اآلن خربيين ما دهاك، فامتنعت.

 ألبيك. فقلت: وهللا، إن مل حتدثيين؛ ألكشفن أمرك

، ، فتقدمت إىل هذه اجلارية، فاشرتت يل جلد ماعز بشعرهأنبش القبورفقالت: إنه وقع يف نفسي، منذ سنني، أن 
 واستعملت يل كفا من حديد.

فكنت إذا أعتم الليل، أفتح الباب، وآمرها أن تنام يف الدهليز، وال تغلق الباب، وألبس اجللد، والكف احلديد، وأمشي 
 يشك الذي يراين من فوق سطح أو غريه، أنين كلب.على أربع، فال 

مث أخرج إىل املقربة، وقد عرفت من النهار، خرب من ميوت من رؤساء البلد، وأين دفن، فأقصد قربه، فأنبشه، وآخذ األكفان، 
ىل اجلارية، إ وأدخلها معي يف اجللد، وأمشي مشييت، وأعود والباب غري منغلق، فأدخل، وأغلقه، وأنزع تلك اآللة، فأدفعها

 مع ما قد أخذت من األكفان، فتخبئه يف بيت ال تعلمون به.

وقد اجتمع عندي حنو ثالث مائة كفن، أو ما يقارب هذا املقدار، ال أدري ما أصنع ذها، إال أين كنت أجد هلذا اخلروج 
 والفعل لذة ال سبب هلا أكثر من إصابيت ذهذه احملنة.

أحس يب، كأنه كان حارسا لذلك القرب، فقمت ألضرب وجهه ابلكف احلديد؛ ليشتغل فلما كانت الليلة؛ سلط علي رجل 
 (1)عين، وأعدو، فداخلين." 

"هلك سعيد، أو تستقيم يل قناتكم، إن كذبة املنرب بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصييت، 
در ال أوتى مبدجل إال سفكت دمه، وقد أجلتكم يف ذلك بق من بيت منكم فأان ضامن ملا ذهب له، إايي ودجل الليل، فإين

 ما أييت اخلرب الكوفة ويرجع إليكم، وإايي ودعوى اجلاهلية فإين ال أجد أحدا دعا ذها إال قطعت لسانه.

وقد أحدثتم أحدااث مل تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب 
ال  دفنته فيه حيا، فكفوا عين أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساين ويدي، وإايي نبش قربابيتا نقبت عن قلبه، ومن 

نقه، وقد كانت بيين وبني أقوام إحن فجعلت ذلك دبر أذين يظهر من أحد منكم خالف ما عليه عامتكم إال ضربت ع
 وحتت قدمي، فمن كان منكم حمسنا فليزدد إحساان، ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته.

إين لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي مل أكشف له قناعا، ومل أهتك له سرتا حىت يبدي يل صفحته، فإذا فعل 
 (2)أموركم، وأعينوا على أنفسكم، فرب مبتئس بقدومنا سيسر، ومسرور بقدومنا سيبتئس.." مل أانظره، فاستأنفوا 

 "ذهلا أظهر التودد منها

 وذها منكم كحر املواسي ... ولقد غاظين وغاظ سوائي

 قرذهم من منارق وكراسي ... أنزلوها حبيث أنزهلا الل
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 ه بدار اهلوان واإلتعاس ... واذكروا مصرع احلسني وزيدا

 قتيال جبانب املهراس ... والقتيل الذي حبران أضحىو 

 اثواي بني غربة وتناس.

فأمر ذهم عبد هللا فضربوا ابلعمد حىت قتلوا، وبسط عليهم األنطاع، فأكل الطعام عليها وهو يسمع أنني بعضهم حىت ماتوا 
 مجيعا.

 (1) سفيان،." معاوية بن أيب فنبش قربوأمر عبد هللا بن علي بنبش قبور بين أمية بدمشق، 
ونبش ماد، يزيد بن معاوية بن أيب سفيان فوجدوا فيه حطاما كأنه الر  ونبش قرب"فلم جيدوا فيه إال خيطا مثل اهلباء، 

عبد امللك بن مروان فوجدوا مججمته، وكان ال يوجد يف القرب ]إال[ العضو بعد العضو، غري هشام بن عبد امللك فإنه  قرب
  أرنبة أنفه، فضربه ابلسياط وصلبه وحرقه وذراه يف الريح.وجد صحيحا مل يبل منه إال

وتتبع بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم فأخذهم، ومل يفلت منهم إال رضيع أو من هرب إىل األندلس، فقتلهم بنهر أيب 
سليمان بن عبد  نفطرس، وكان فيمن قتل: حممد بن عبد امللك بن مروان، والغمر بن يزيد بن عبد امللك، وعبد الواحد ب

 امللك، وسعيد بن عبد امللك.

 وقيل: إنه مات قبل ذلك، وأبو عبيدة بن الوليد بن عبد امللك.

 وقيل: إن إبراهيم بن يزيد املخلوع قتل معهم، واستصفى كل شيء هلم من مال، وغري ذلك، فلما فرغ منهم قال:

 بين أمية قد أفنيت مجعكم ... فكيف يل منكم ابألول املاضي

 طيب النفس أن النار جتمعكم ... عوضتم ]من[ لظاها شر معتاضي

 منيتم، ال أقال هللا عثرتكم ... بليث غاب إىل األعداء هناض

 إن كان غيظي لفوت منكم ... فلقد منيت منكم مبا ريب به راض.

 وقيل: إن سديفا أنشد هذا الشعر للسفاح، ومعه كانت احلادثة، وهو الذي قتلهم.

ن علي بن عبد هللا بن عباس ابلبصرة أيضا مجاعة من بين أمية، عليهم الثياب املوشية املرتفعة، وأمر ذهم وقتل سليمان ب
 فجروا أبرجلهم، فألقوا على الطريق، فأكلتهم الكالب.

فلما رأى بنو أمية ذلك اشتد خوفهم، وتشتت مشلهم، واختفى من قدر على االختفاء، وكان ممن اختفى منهم عمرو بن 
 ة بن عمرو بن سفيان بن عتبة بن أيب سفيان.معاوي

 (2)قال: وكنت ال آيت مكاان إال عرفت فيه، فضاقت علي األرض، فقدمت على سليمان بن." 
 "]مث دخلت سنة عشرين وستمائة[

620 - 
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 مث دخلت سنة عشرين وستمائة

 ذكر ملك صاحب اليمن مكة، حرسها هللا تعاىل

أتسز ابن امللك الكامل حممد، صاحب مصر، إىل مكة، وصاحبها حينئذ حسن بن قتادة يف هذه السنة سار امللك املسعود 
 بن إدريس، العلوي احلسين، قد ملكها بعد أبيه، كما ذكرانه.

وكان حسن قد أساء إىل األشراف واملماليك الذين كانوا ألبيه وقد تفرقوا عنه، ومل يبق عنده غري أخواله من غريه، فوصل 
 مكة، وهنبها عسكره إىل العصر.صاحب اليمن إىل 

 نبش قربيفحدثين بعض اجملاورين املتأهلني أهنم هنبوها حىت أخذوا الثياب عن الناس، وأفقروهم، وأمر صاحب اليمن أن 
 قتادة وحيرق، فنبشوه، فظهر التابوت الذي دفنه ابنه احلسن والناس ينظرون إليه، فلم يروا فيه شيئا، فعلموا حينئذ أن احلسن

 أابه سرا، وأنه مل جيعل يف التابوت شيئا. دفن

وذاق احلسن عاقبة قطيعة الرحم، وعجل هللا مقابلته، وأزال عنه ما قتل أابه وأخاه وعمه ألجله ؛ خسر الدنيا واآلخرة، 
 ذلك هو اخلسران املبني

 

 ذكر حرب بني املسلمني والكرج أبرمينية

 (1)وهي من أعمال."  يف هذه السنة، يف شعبان، سار صاحب قلعة سرماري،
"ينام، وانر الفداء: كانت ملوكهم إذا سبوا قبيلة وطلبوا منهم الفداء كرهوا أن يعرضوا النساء هنارا لئال يفتضحن، 
وانر الوسم اليت يسمون ذها اإلبل، وانر القرى وهي أعظم النريان، وانر احلرتني وهي اليت أطفأها هللا تعاىل خلالد بن سنان 

 خل فيها وخرج منها ساملا وهي خامدة.العنسي حيث د

قال الصفدي: البخل واجلنب صفتان مذمومتان يف الرجال، وحمموداتن يف النساء ألن املرأة إذا كانت فيها شجاعة رمبا  
كرهت بعلها، فأوقعت فيه فعال أدى إىل إهالكه ومتكنت من اخلروج من مكاهنا على ما تراه، ألهنا ال عقل هلا مينعها مما 

 وله، وإمنا يصدها عما يقتضيه اجلنب الذي عندها.حتا

، نبش القبورتويف كتاب الفرج بعد الشدة حكاية غريبة لبعض الغرابء مع ابنة القاضي مبدينة الرملة، ملا أمسكها ابلليل وهي 
رأة، فتتبع الدم موكانت بكراذ فضرذها فقطع يدها، فهربت منه، فلما أصبح ورأى كفها ملقى فيه النقش واخلوامت علم أهنا ا

 إىل أن رآه دخل بيت القاضي، فما زال حىت تزوجها.

فلما كان بعض الليايل مل يشعر ذها إال وهي على صدره وبيدها موسى عظيمة، فما زال ذها حىت حلف هلا بطالقها، وحلف 
 هلا على خورجه من البلد يف وقته.

ال ل زوجها، وألن املرأة رمبا جادت ابلشيء يف غري موضعه، قوإذا كانت املرأة سخية جادت مبا يف بيتها، فأضر ذلك حبا
هللا تعاىل: " وال تؤتوا السفهاء أموالكم " قيل يعين النساء والصبيان. كان الشيخ عز الدين، إذا قرأ القارىء عليه من كتاب 
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ا أشتهي أن طرا، ويقول: موانتهى إىل آخر ابب من أبوابه ال يقف عليه، بل أيمره أن يقرأ من الباب الذي بعده ولو س
 تكون ممن يقف على األبواب.

ويف الغلمان شادن يضحك عن األقحوان ويتنفس عن الرحيان، كأن قده خوط ابن، سكران من مخر طرفه، وبغداد مشرقة 
، همن حسنه وظرفه، الشكل كله يف حركاته، ومجيع احلسن بعض صفاته، كأمنا ومسه اجلمال بنهايته، وحلظه الفلك بعنايت

 فصاغه من ليله، وحاله بنجومه، وأقماره.

حكى املسعودي يف شرح املقامات: أن املهدي ملا دخل البصرة رأى أايس بن معاوية وهو صيب وخلفه أربعمأة من العلماء 
وأصحاب الطيالسة وأايس يقدمهم، فقال املهدي لعامله: أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غري هذا احلدث؟ ! مث إن املهدي 

فت إليه وقال: كم سنك اي فىت؟ فقال: سين أطال هللا بقاء األمري، سن أسامة بن زيد بن حارثة ملا واله رسول هللا صلى الت
 هللا عليه وسلم جيشا فيهم أبو بكر وعمر، فقال له: تقدم ابرك هللا فيك.

كان ة، وهذه بكر فسئلن فيقال: إن أايس بن معاوية نظر إىل ثالث نسوة، فزعن من شيء فقال هذه حامل وهذه مرضع
األمر كذلك فقيل له: من أين لك هذا، فقال ملا فزعن وضعت إحديهن يدها على بطنها واألخرى على ثديها واألخرى 

 (1)على فرجها.." 
"ابلكوفة، سجد شكرا هلل تعاىل، وملا قتل مروان، هرب ابناه عبد هللا وعبيد هللا إىل أرض احلبشة، فقاتلتهم احلبشة، 

عبيد هللا، وجنا عبد هللا يف عدة ممن معه، وبقي إىل خالفة املهدي، فأخذه نصر بن حممد بن األشعث عامل فلسطني، فقتل 
فبعث به إىل املهدي، وملا قتل مروان محلت نساؤه وبناته إىل بني يدي صاحل بن علي بن عبد هللا بن عباس، فأمر حبملهن 

رفعن أصواهتن ابلبكاء، وكان عمر مروان ملا قتل، اثنتني وستني سنة، وكانت إىل حران، فلما دخلنها ورأين منازل مروان، 
مدة خالفته مخس سنني وعشرة أشهر ونصفا، وكان يكىن أاب عبد امللك وكانت أمه أم ولد كردية، وكان يلقب ابحلمار، 

ملذكور، وان بن حممد، احلكم اوابجلعدي، ألنه تعلم من اجلعد بن درهم مذهبه، يف القول خبلق القرآن، والقدر، وكان مر 
أبيض أشهل، ضخم اهلامة، كث اللحية أبيضها، ربعة، وكان شجاعا، حازما، إال أن مدته انقضت، فلم ينفعه حزمه وهو 

 آخر اخللفاء من بين أمية.

 من قتل من بين أمية

 شده:كان سليمان بن هشام بن عبد امللك، قد أمنه السفاح وأكرمه، فدخل سديف على السفاح وأن

 ال يغرنك ما ترى من رجال ... إن حتت الضلوع داء دواي

 فضع السيف وارفع السوط حىت ... ال ترى فوق ظهرها أمواي

فأمر السفاح بقتل سليمان، فقتل، وكان قد اجتمع عند عبد هللا بن علي بن عبد هللا بن عباس، عدة من بين أمية، حنو 
اح ، دخل شبل بن عبد هللا، موىل بين هاشم، على عبد هللا بن علي عم السفتسعني رجال، فلما اجتمعوا عند حضور الطعام

 املذكور وأنشده:
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 أصبح امللك اثبت األساس ... ابلبهاليل من بين العباس

 طلبوا وتر هاشم فشفوها ... بعد ميل من الزمان وايس

 ال تقيلن عبد مشس عثارا ... واقطعن كل رقلة وغراس

 ذهلا أظهر التودد منها ... وذها منكم كحد املواسي

 ولقد ساءين وساء سوائي ... قرذهم من منارق وكراسي

 أنزلوها حبيث أنزهلا الل ... هـ بدار اهلوان واإلتعاس

 واذكروا مصرع احلسني وزيد ... وشهيد جبانب املهراس

 والقتل الذي حبران أضحى ... اثواي بني غربة وتتاس

 ذهم، فضربوا ابلعمد حىت وقعوا، وبسط عليهم األنطاع، ومد عليهم الطعام، وأكل الناس وهم يسمعون أنينهم فأمر عبد هللا
ونبش يزيد ابنه،  نبش قربو معاوية بن أيب سفيان،  فنبش قربحىت ماتوا مجيعا، وأمر عبد هللا بنبش قبور بين أمية بدمشق، 

اه، امللك، فوجد صحيحا، فأمر بصلبه فصلب مث أحرقه ابلنار، وذر  هشام بن عبد ونبش قربعبد امللك بن مروان،  قرب
 (1)وتتبع." 

. -صلى هللا عليه وسلم  -بدعاء صاحب نبيه « 1»"وأتسيسه جامعها وأهنم يقولون إن هللا عز وجل مينعه منه 
ارس وراجل. فلما دنوا بني ف عقبة وإحراق رمته ابلنار، وبعث إىل مدينة هتوذا لذلك مخسمائة بنبش قربفأمر معد لعنه هللا 

من قربه وحاولوا ما أمرهم به هبت ريح عاصفة والحت بروق خاطفة وقعقعت رعود قاصفة كادت هتلكهم، فانصرفوا ومل 
 يعرضوا له.

ومنها إىل مدينة ابديس مرحلة. ومبدينة ابديس حصنان فهما جامع وأسواق وبسائط ومزارع جليلة يزدرعون ذها  1245
يف العام على مياه سائحة كثرية عندهم. ومن ابديس إىل قيطون بياضة وهو أول بلد مساطة، ومنه يفرتق  الشعري مرتني

مبنية ابلصخر عامرة آهلة « 2»الطريق إىل بالد السودان وإىل أطرابلس وإىل القريوان. إىل مدينة نفطة مرحلتان، وهي مدينة 
بالد قسطيلية بوزن إال نفطة فإن شرذها « 3»السائحة، وشرب مجيع ذها جامع ومساجد ومحامات كثرية، وهي كثرية املياه 

جزاف. ومجيع أهلها شيعة وتسمى الكوفة الصغرى. إىل مدينة توزر وهي آخر أقاليم بلد قسطيلية وقد تقدم ذكرها، وبينها 
احلمار وبه فندق إىل فج « 4»وبني بسكرة مخسة أايم. مث تسري منها إىل قفصة مرحلتان، ومن مدينة قفصة مرحلتان 

وماجل للماء. إىل اهلروية وهي آخر قرى كورة قمونية. إىل مدينة مذكود وهي أم أقاليم بلد قمونية ذها جامع ومحامات 
وأسواق ومساجد كثرية وفنادق عدة وآابر عذبة املاء بعيدة الرشاء، وحوهلا مثار كثرية من مجيع األصناف أكثرها شجر التني 

ي يف ريقية طيبا. ومنها حيمل التني زبيبا إىل القريوان فيكون أغلى من سائر التني مثنا وأكثر طلبا. وهوهو يفوق تني إف« 5»
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الصابون قرية." « 7»ال تظهر ملن قصدها حىت يبلغها. ومن مدينة مذكود إىل مجونس « 6»غابة من شجر التني األخضر 
(1) 

 "اجلنة رمحته، ويف النار عذابه، فقال: من أان اي ضب؟

قال: رسول رب العاملني قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك، قال، فقال األعرايب عند ذلك: اي وياله ضب اصطدته 
بيدي من الربية يشهد لك ابلرسالة. أان أوىل منه بذلك، هات يدك أشهد أن ال إله إال هللا، وأنك رسول هللا حقا، ولقد 

يك، ولقد صرت اآلن أذهب من عندك وما على وجه األرض أحدا أتيتك وما على وجه األرض أحد أكثر بغضا مين إل
أكثر حمبة مين إليك، وألنت الساعة أحب إيل من أهلي وولدي وما متلك يدي، فقد آمن بك شعري وبشري وداخلي 

يه، لوخارجي وسري وعالنييت، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: احلمد هلل الذي هداك هلذا الدين الذي يعلو وال يعلى ع
ولكن ال يقبله هللا إال بصالة، وال يقبل الصالة إال بقراءة. قال: فعلمين اي حبييب. قال: فعلمه سورة الفاحتة، وسورة 
اإلخالص، وقال: من قرأها ثالث مرات، فكأمنا قرأ القرآن. قال: هلذا يقبل اليسري ويعفو عن الكثري، مث سأله: ألك مال؟ 

وف اي م أفقر مين، فقال ألصحابه: أعطوه، فأعطوه حىت أثقلوه، فقال عبد الرمحن بن عفقال: اي حبييب ليس يف بين سلي
رسول هللا: عندي انقة عشارية أعطيها له، فقال: إن هللا يعطيك انقة يف اجلنة من درة قوائمها من الزبرجد األخضر وعيناها 

لف قال: فخرج األعرايب من عنده، فتلقاه أ من الياقوت األمحر، وعليها هودج من السندس ختطفك من الصراط كالربق.
فارس من املشركني كلهم يريدون قتل النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخربهم بقصته، فأسلموا عن آخرهم، وأمر النيب صلى هللا 

 عليه وسلم خالد بن الوليد عليهم، وهذه القصة ذكرها الدراقطين بتمامها، والبيهقي واحلاكم، وابن عدي.

قلبه يذهب احلزن واخلفقان، وشحمه يطلى به الذكر يزيد يف الباه، وكعبه يشد على وجع الضرس يربأ، وإذا جعل اخلواص: 
 على وجه فرس ال يسبقه شيء، وبعره يذهب الربص والكلف طالء، ومن أكل حلمه ال يعطش زماان طويال.

 )ضبع(

ر حتت وإذا مر إبنسان انئم حف ينبش القبورإنه  حيوان معروف ومن كناه أم عامر ومن طبعه حب حلم اآلدمي حىت قيل:
 رأسه ووثب عليه وبقر بطنه وشرب دمه.

اخلواص: من شرب دمه ذهب وسواسه، ومن علق عليه عينه أحبه الناس، وإذا جعلها يف خل سبعة أايم مث جعلها حتت 
 فص خامت فكل من كان به سحر، وجعل اخلامت يف قليل ماء وشربه زال سحره.

 )ضفدع(

يوان يتولد من املياه الضعيفة اجلري، ومن العفوانت وعقيب األمطار وأول ما يظهر مثل احلب األسود، مث ينمو، مث ح
 تتشكل له األعضاء، وإذا نق جعل فكه األسفل يف املاء واألعلى من خارج ويف صوته حدة.

 داود عليه الصالة والسالم قال:قال سفيان: ليس من احليوان أكثر ذكرا هلل تعاىل من الضفدع، ويف اآلاثر أن 

ألسبحن هللا تعاىل بتسبيح ما سبحه أحد قبلي، فنادته ضفدعة اي داود متن على هللا تعاىل بتسبيحك، وأان يل تسعون سنة 
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ما جف لساين عن ذكر هللا تعاىل قال: فما تقولني يف تسبيحك قالت أقول: سبحان من هو مسبح بكل لسان، سبحان 
 مكان، فقال داود:من هو مذكور بكل 

 ما عسى أن أقول. وقال بعضهم: إهنا كانت أتخذ املاء بفيها وجتعله على انر إبراهيم اخلليل، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.

 )حرف الطاء( :

 )طاووس(

األنثى و طري مليح ذو ألوان عجيبة وعنده الزهو يف نفسه والعجب، ومن طبعه العفة وهو من الطري كالفرس من احليوان، 
تبيض حني ميضي هلا من العمر ثالث سنني ويف ذلك األوان يكمل ريش الذكر ويتم لونه، وتبيض األنثى مرة واحدة يف  
كل شهر، ففي السنة اثنتا عشرة بيضة أو أقل أو أكثر، ويسفد الذكر يف أايم الربيع، ويرمي ريشه يف أايم اخلريف، كالشجر 

 دة حضنه ثالثون يوما.فإذا بدأ طلوع الورق طلع ريشه، وم

فائدة: قيل: إن آدم ملا غرس الكرمة جاء إبليس لعنه هللا، فذبح عليها طاووسا، فشربت دمه، فلما طلعت أوراقها ذبح 
عليها قردا، فشربت دمه، فلما طلعت مثرهتا ذبح عليها أسدا، فشربت دمه، فلما انتهت مثرهتا ذبح عليها خنزيرا، فشربت 

د شارب اخلمر أول ما يشرذها وتدب فيه يزهو بنفسه، ومييس عجبا كالطاووس، فإذا جاء مبادىء دمه، فمن أجل ذلك جت
السكر لعب وصفق بيديه كالقرد، فإذا قوي سكره قام وعربد، كهيئة األسد، فإذا انتهى سكره انقبض كما ينقبض اخلنزير، 

لى كل لدخول إبليس اجلنة وخروج آدم منها، وهللا عمث يطلب النوم والناس تتشاءم إبقامته ابلدور، قيل: ألنه كان سببا 
 (1)« .." 1»شيء قدير 

 االخذ سلجان والقضاء ليان سلج سلجاان إذا بلع والليان املطل يضرابن يف مدافعة احلقوق ومطلها - 1281"

 األدب خري مرياث - 1282

 اإلفراط يف األنس يكسب قرانء السوء قاله أكثم - 1283

 ن قرصع هو رجل مبىن كان متعاملا ابللؤماألم من اب - 1284

أالم من اسلم هو أسلم بن زرعة جبا أهل خراسان جباية مل جيبها أحد مث بلغه أن الفرس كانت تضع يف فم  - 1285
 واستخرج الدراهم قال صهبان اجلرمي فنبش القبورامليت درمها 

 )الطويل(

 بش عظامك أسلم()تعوذ بنجم واجعل القرب يف الصفا ... من الطود ال ين

 (2)من الربم القرون تفسريه يف الفصل الثاىن."  00 - 1286
 "يزيد بن الوليد بن عبد امللك

سنة ست وعشرين ومائة، وبويع له. وكان حممود السرية، مرضيا، ويكىن: « دمشق« »يزيد بن الوليد بن عبد امللك»ودخل 
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 زاقهم.، ألنه نقص اجلند من أر « الناقص»أاب خالد، وكان لقبه 

 « .الشام»هرب إىل « يوسف ابن عمر»فلما بلغ ذلك « العراق»على « منصور بن مجهور الكليب»واستعمل 

يف ذي احلجة سنة ست ومائة، وقد بلغ من السن اثنتني وأربعني سنة. وكانت واليته من مقتل « يزيد بن الوليد»وتوىف 
تب . واستخرجه وصلبه. ويقال إنه مذكور يف الكبش قربهن« مروان»مخسة أشهر. وله عقب كثري. وملا وىل « الوليد»

[ الكنوز، اي سجادا ابألسحار، كانت واليتك رمحة، ووفاتك فتنة، 1املتقدمة حبسن السرية والعدل. ويف بعضها: اي مبدد ]
 أخذوك فصلبوك.

 إبراهيم بن الوليد

مروان بن حممد »عه بعده، فلم يباي« بن عبد امللك عبد العزيز بن احلجاج»، و « إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك»وبويع 
 -عهد أبيه وكان وىل -« احلكم بن الوليد بن يزيد»، وطلب اخلالفة لنفسه. وكان سبب ذلك، أن « بن مروان بن احلكم

 قبل أن يقتل:« يزيد بن الوليد»قال وهو حمبوس يف حبس 

__________ 

 (1)« .." اي مبذر»[ هـ، و: 1]
إىل اليوم ألين ال أمحل له ضغنا أو أنطوي له على  1919كري وأان مل أضع يدي يف يده منذ سنة "قلت هذا عن ش

حفيظة فما أمحل له أو لغريه شيئا من هذا القبيل بل ألنه هو شاء أن ينأى ويبتعد ولست أستطيع أن أطارد أحدا بصداقة 
 أن أكون غالبا أو مغلواب.ال يريدها، وأان امرؤ ينسى املعركة بعد انتهائها يستوي يف ذلك 

 فإذا كنت غالبا مل أره أو كنت مغلواب مل أحتسر ومل أحقد، وحبسيب أن أكون قد بذلت جهده كله ومل أدخر منه شيئا.

ولو كان شكري يذهب مذهيب يف احلياة ملا منعه شيء من أن يصافحين بعد أن وضع السالح وانقطع الكفاح، وملاذا يظل 
 لعمر.الناس متنافرين طول ا

وإمنا كتبت هذا الكالم الكثري ألين أحب شكري وأجله وألين اندم على ما صنعت به اتئب من ذنيب إىل هللا ومعه وله أن 
يصدق أو يراتب فما يل فيه مطمع ولقد حاولت أن أكفر عما أسأت به إليه وأن أجره إىل الدنيا مرة فأىب وقال: اتركين 

 أقصرت ونفضت يدي ايئسا.وحسيب ما لقيت منك ف تنبش قربيوال 

وإنه لسخيف من الدكتور رمزي مفتاح أن خيوض فيما ال يعلم وأن يكتب عن العقاد وعين وما كتب ولست أظن العقاد 
 مباليه.

وحيسن أن أنبه إىل أن األستاذ العقاد ال ذنب له فيما وقع بيين وبني شكري ومل يكتب حرفا واحدا يسوء شكري ولقد كان 
 (2)أصلح ما أفسدانه.." فضله علينا أن 
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"ومل يذكر علماء السري واألخبار أمساء املراحل اليت قطعتها قريش عند زحفها على "أحد" بتفصيل، وكل ما ذكروه 
، وذكر أنه اجلبل الذي أقام 1أن قريشا جاءوا فنزلوا "عينني" جببل ببطن السبخة من قناة على شفري الوادي مما يلي املدينة

. وكانوا قد قدموا من "ذي طوى" على طريق "األبواء" حيث مهت 2: يوم عيننيعليه الرماة يوم أحد؛ ولذلك قيل ليوم أحد
 ، مث التقوا ابملسلمني عند أحد.3"آمنة" أم النيب. وسلكوا "العقيق" حىت نزلوا ظاهر املدينة تنبش قربوهي هناك أن 

: موضع ر ابألبواء. و"ذو طوى"ويظهر من هذه األمساء، أن قريشا سلكت يف سريها على املدينة الطريق املألوف الذي مي
 .4قرب مكة عرف ابلزاهر، به بئر حفرها "عبد مشس بن عبد مناف"

وملا سار الرسول للعمرة، سلك طريق "الفرع" "الفروع" حنو "مر الظهران"، مث "بطن أيجج"، وحبس اهلدي بـ"ذي طوى" 
 .6ن مكة، وبه "جمنة"، ويعرف اآلن بوادي فاطمة. و"مر الظهران"، واد به عيوان ومياه غري بعيد ع5ودخل مكة من الثنية

وخرج الرسول من املدينة، فسلك حرة بين حارثة، مث "الشوط" بني املدينة وأحد، مث "الشيخني" حىت نزل الشعب من "أحد" 
ىل املسلمني، إ . وملا عاد الرسول إىل املدينة، بلغه أن "أاب سفيان" كان مبوضع "ملل" يقرر الرجوع7يف عدوة الوادي إىل اجلبل

وأن رجال أخربه أنه رأى "أاب سفيان" ابلروحاء، وهو جممع مع قريش على السري إىل املدينة. وسأل الرسول عن موضع قريش 
فقيل له: إنه ابلسيالة، فخرج من املدينة حىت وصل "محراء األسد"، فبلغه رجوع قريش إىل مكة وذهاب شرها، فرجع إىل 

 .8يثرب
__________ 

 "، "غزوة أحد".502/ 2ي "الطرب  1

 "، "عني".291/ 9اتج العروس " 2

 وما بعدها". 115/ 1إمتاع األمساع " 3

 "، "طوى".229/ 10اتج العروس " 4

 وما بعدها". 23/ 3وما بعدها"، الطربي " 337/ 1إمتاع األمساع " 5

 ".32، 24بالد العرب " 6

 وما بعدها". 504/ 2الطربي " 7

 (1)وما بعدها".."  167/ 1متاع األمساع ""، إ534/ 2الطربي " 8
"بكتمر الساقي، وبكتمر الساقي جهزين خفية إىل بالدي، وقتل غريي وأحد يشبهين، وجهز رأسه إىل بو سعيد، 
وصدق على ذلك، وأقبل عليه أوالده ونساؤه والتفت عليه مجاعة كبرية، وحشد عظيم، وعزم على الدخول إىل الشام إىل 

، ومل يزل أمره يقوى حىت أن امللك الناصر كابر نفسه وحسه وقال: رمبا يكون األمر صحيحا، وقد تكون أن كفى هللا شره
، وأخرجت عظامه، وأحضر املنجمني وغريهم ممن يضرب املندل، وأحضر رمة متراتش، ونبش قربهمماليكى خانوا يف أمري، 

الناصر يف الشك إىل أن مات هذا املدعى، انتهى كالم وقال صاحب هذا يعيش أو مات؟، فقالوا له: مات، ومل يزل امللك 
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 الصفدي، رمحه هللا تعاىل.

 ؟
 

 متراز الناصري - 789

 م1412؟ -هـ 814
 متراز بن عبد هللا الناصري الظاهري األمري سيف الدين، انئب السلطنة بداير مصر.

الظاهر  انصر الدين، كان خصيصا عند امللك هو من مجلة مماليك الظاهر برقوق وأمرائه، ونسبته ابلناصري حلالبه خواجا
 (1)برقوق، رقاه إىل أن." 

"دار الصاحل: هذه الدار حبارة الديلم قريبا من السجن، وكانت دار الصاحل طالئع بن رزبك يسكنها وهو أمري قبل 
 أن يلي الوزارة، بناها يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة، وبناها على ما هي عليه اآلن.

: هذه الدار ابلقاهرة جوار املشهد احلسيين، يف درب جرجي املقابل لالابرين، املسلوك منه إىل دار الضرب وغريه، دار ذهادر
أنشأها األمري ذهادر رأس نوبة أحد مماليك امللك املنصور قالوون، واتفق أنه كان ممن ماأل األمري بدر الدين بيدرا على قتل 

در هللا ابنتقاض أمر بيدر أو قتله، وإقامة امللك الناصر حممد بن قالوون بعد أخيه امللك األشرف خليل بن قالوون، فلما ق
األشرف خليل، قبض على مجاعة ممن وافق على قتل امللك األشرف خليل، وقد جتمعت املماليك األشرفية مع األمري علم 

بغا انئب اجلبل عند األمري زين الدين كتالدين سنجر الشجاعي، وهو يومئذ وزير الداير املصرية يف دار النيابة من قلعة 
السلطنة، وإذا ابألمري ذهادر املذكور قد حضر هو واألمري مجال الدين أقوش املوصلي احلاجب املعروف بنميلة، وكاان قد 

لوا س اختفيا فرقا من سطوة األشرفية حىت دبر أمرمها النائب، وأذن هلما يف طلوع القلعة، فما هو إال أن أبصرمها األشرفية
سيوفهم وضربوا رقبتيهما يف أسرع وقت، فدهش احلاضرون وما استطاعوا أن يتكلموا خوفا من األشرفية، واتفق يف بناء هذه 
الدار ما فيه عربة ملن اعترب، وذلك أن ذهادر هذا ملا حفر أساسها وجد هناك قبورا كثرية، فأخرج تلك العظام ورماها، فبلغ 

اقبة ذلك، فقال: ورمي العظام وخيوفه ع نبش القبورابن دقيق العيد، فبعث إليه ينهاه عن ذلك قاضي القضاة تقي الدين 
 إذا مت جيروا رجلي ويرموين، فقال القاضي: ملا أعيد عليه هذا اجلواب: وقد يكون ذلك.

اير ابلكيمان، نعوذ ابهلل فقدر هللا أنه ملا ضربت رقبته ورقبة أقوش ربط يف رجليهما حبل وجرا من دار النيابة ابلقلعة إىل اجمل
من سوء عاقبة القضاء، مث عرفت هذه الدار ببيت األمري جركتمر بن ذهادر املذكور، وكان خصيصا ابألمري قوصون، فبعثه 
لقتل السلطان امللك املنصور أيب بكر بن امللك الناصر حممد بن قالوون، ملا نفاه إىل مدينة قوص بعد خلعه، فتوىل قتله، 

لى قوصون قبض على جركتمر يف اثين شعبان سنة اثنني وأربعني وسبعمائة، وقتل ابإلسكندرية هو وقوصون فلما قبض ع
يف ليلة الثالاثء اثمن عشر شوال، توىل قتلهما األمري ابن طشتمر طلبة، وأمحد بن صبيح، وكان جركتمر هذا فيه أدب 

، دمه وأعطاه أمرة عشرة، مث اتصل ابألمري أرغون النائبوحشمة، وأول أمره كان من أصحاب األمري بيربس اجلاشنكريي، فق
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 فأعطاه أمرة طبلخاانه، وكان يلعب ابألكرة وجييد يف لعبها إىل الغاية.

مث عرفت هذه الدار ابألمري سيف الدين ذهادر املنجكي أستادار امللك الظاهر برقوق لسكنه ذها، وجتديد عمارهتا، وأنشأ 
 (1)وم االثنني الثاين من." جبوارها محاما وكانت وفاته ي

 "لقد كان كفؤا للعداة ومعقال ... وركنا هلذا الدين بل أميا ركن

هكذا وقفت عليه، مث رأيت بعد ذلك أن املزين، رمحه هللا، ملا دفن مر رجل على قربه وإذا ذهاتف يقول: فذكر البيتني. وقال 
 آخر:

 واألثر هلل در الثرى كم ضم من كرم ... ابلشافعي حليف العلم

 اي جوهر اجلوهر املكنون من مضر ... ومن قريش ومن ساداهتا األخر

 ملا توليت وىل العلم مكتئبا ... وضر موتك أهل البدو واحلضر

 وآلخر:

 أكرم به رجال ما مثله رجل ... مشارك لرسول هللا يف نسبه

 أضحى مبصر دفينا يف مقطمها ... نعم املقطم واملدفون يف تربة

فعي رمحه هللا كثرية، قد صنف األئمة فيها عدة مصنفات، وله يف اترخيي الكبري املقفى ترمجة كبرية، ومن أبدع ومناقب الشا
ما حكي من مناقبه: أن الوزير نظام امللك أاب علي احلسن بن علي بن إسحاق، ملا بىن املدرسة النظامية ببغداد يف سنة أربع 

ر افعي من مقربته مبصر إىل مدرسته، وكتب إىل أمري اجليوش بدر اجلمايل وزيوسبعني وأربعمائة، أحب أن ينقل اإلمام الش
اإلمام املستنصر ابهلل معد يسأله يف ذلك، وجهز له هدية جليلة، فركب أمري اجليوش يف موكبه ومعه أعيان الدولة ووجوه 

للغط وارتفعت ى الناس، وماجوا وكثر اشق ذلك عل نبش القرباملصريني من العلماء وغريهم، وقد اجتمع الناس لرؤيته، فلما 
األصوات ومهوا برجم أمري اجليوش والثورة به، فسكتهم وبعث يعلم اخلليفة أمري املؤمنني املستنصر بصورة احلال، فأعاد جوابه 

ىت ح إبمضاء ما أراد نظام امللك، فقريء كتابه بذلك على الناس عند القرب وطردت العامة والغوغاء من حوله، ووقع احلفر
انتهوا إىل اللحد، فعندما أرادوا قلع ما عليه من اللنب خرج من اللحد رائحة عطرة أسكرت من حضر فوق القرب حىت وقعوا 
صرعى، فما أفاقوا إال بعد ساعة، فاستغفروا مما كان منهم وأعادوا ردم القرب كما كان وانصرفوا، وكان يوما من األايم املذكورة، 

الشافعي يزورونه مدة أربعني يوما بلياليها، حىت كان من شدة االزدحام ال يتوصل إليه إال بعناء وتزاحم الناس على قرب 
ومشقة زائدة، وكتب أمري اجليوش حمضرا مبا وقع وبعث به وذهدية عظيمة مع كتابه إىل نظام امللك، فقرىء هذا احملضر 

ب نظام م لسماع ذلك، فكان يوما مشهودا ببغداد، وكتوالكتاب ابلنظامية ببغداد، وقد اجتمع العامل على اختالف طبقاهت
امللك إىل عامة بلدان املشرق من حدود الفرات إىل ما وراء النهر بذلك، وبعث مع كتبه ابحملضر وكتاب أمري اجليوش، 

 (2)ك.." لفقرئت يف تلك املمالك أبسرها، فزاد قدر اإلمام الشافعي عند كافة أهل األقطار، وعامة مجيع أهل األمصار بذ
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"ويوجد أمساء أخرى لنصارى من العرب يشري ظاهرها إىل الوثنية وإمنا سقطت عن معناها األول كما حدث عند 
اليوانن والرومان بعدد تنصرهم. فمن ذلك )عبد قيس( و )امرؤ القيس( تسمى ذها النصارى كما مر وأن كان اسم قيس 

أواثن محري كما قالوا وكان بنو عبد املدان يف اليمن من أشراف نصارى  يدل على بعض أواثهنم القدمية. وكذلك )املدان( من
جنران. ومثله )كالل( وإليه نسب عبد كالل أحد ملوك عحمري املتنصرين كما سبق. ومثله أيضا )العزيز( كان من أصنام 

( مخسة من 412 :2بعض قبائل العرب. وبه عرف عبد العزيز بن سيف بن ذي يزن احلمريي. وذكر يف اتج العروس )
 نصارى احلرية يف مجلتهم عبد عمرو وعبد ايليل. وقالوا أن ايليل اسم صنم.

( هذا ما حضر لنا من أمساء أهل اجلاهلية 153: 12ومثله )يغوث( تسمى به يغوث احلارثي سيد بين مذحج )األغاين 
 تأثري النصرانية.الدالة على دين التوحيد واحملتوية لصفاته تعاىل. وال شك أهنا دخلت بينهم ب

 

 األعالم النصرانية احملضة 3

هو الصنف الثالث من األعالم النصرانية اليت شاعت بني عرب اجلاهلية وهذه األعالم يستدل من جمرد منطوقها أهنا لنصارى 
م  سليست لسواهم وها حنن نروي ما لقينا منها على ترتيب حروف املعجم: )أجبر( قد دعي بعض نصارى العرب ذهذا اال

( والعرب يشتقونه من )جبر( أي عظم بطنه. ولعل األصح 27: 10كأجبر بن جابر سيد بين عجل النصارى )األغاين 
 اشتقاقه من السراينية ومعناه فيه األعرج وبه عرف ملوك الرها األابجرة.

رية الذي ذكرته أسقف احل )أفرمي( وهو اسم نصراين يشار به إىل ملفان السراين القديس أفرام الكبري. وقد عرف به أفرمي
( )إيشوع( و )يشوع( ورد يف االسم اإلضايف عبد يشوع كما 91هند الكربى يف كتابتها اليت أوردانها يف اجلزء األول )ص

( )إيليا( هو اسم 75سرتى. وجاء مفردا أيضا لبعض أساقفة العراق كأيشوع برنون )كتاب اجملدل ملاري بن سليمان ص
عله على هذه الصورة شاع بني النصارى خصوصا. وممن تسمى به إيليا أسقف جنران الذي ذكره إلياس الذي مر ذكره ول

( )بولس( جاء يف أعمال شهداء جنران أن ذا نؤاس ملا 38( وإيليا الكشكراين )اجملدل 38: 2ايقوت يف معجم البلدان )
 ني فأحرق رممه.أسقفها "بولس" املتوىف قبل ذلك بسنت نبش قربدخل جنران غيلة وقتل أهلها 

)جرجس( شهيد النصرانية املعروف. وذهذا االسم عرف جرجس أسقف العرب الكاتب السرايين الشهري. وكان أسقفا على 
( )جريج( وقيل )جريج( عرف به Duval: Litterature Syriaque, p.377بين طي يف أواسط القرن السابع )

: 2بد امللك بن جريج وشبث بن قيس بن جريج )اتج العروس ( وع407وسرية الرسول  383: 1جريج الراهب )الطربي 
( . واالسم على رأينا شبيه جبرجس أو مشتق منه )اطلب 329( وورد جريج بني أعالم اليمنيني )االشتقاق البن دريد 15

"بنو ( : 15: 2( وقد ورد عند العرب على صورة جرجه. قال يف التاج )Add. DLXXXIIIامللحقات بتاريخ الطربي( . )
جرجه املكيون" ولعل بعض هذه األمساء العربية مشتقة عن اسم القديس جرجنسيوس رسول عرب اليمن وأسقف احلمرييني 

( )رومان( عرف ذهذا االسم عند العرب بنو رومان بطن من بين طي )ابن دريد يف االشتقاق 64)راجع القسم األول ص
( . وذكر معه صاحبيا يدعى رومان بن 320: 8ذكره يف التاج ) ( وكان لنيب املسلمني موىل يدعى رومان الرومي228

( 19نعجة من الصحابة. وأم رومان بنت عومير الكنانية هي والدة عائشة زوجة نيب اإلسالم. وكذلك ذكر ابن سعد )ص
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عرب. ليف كتاب الوفود يزيد بن رومان. وال نشك يف أن هذا االسم تعريب رومانوس أحد مشاهري القديسني يف حدود ا
( حيث ذكر حروب املسلمني لنصارى األنبار فقال إن قضاعة  2202: 1وقد جاء على لفظه األعجمي يف اتريخ الطربي )

 (1)كان عليها رئيسا "رومانوس بن وبرة" وقال هناك أنه "كان أخا النعمان".." 
فن وقد شاهد ا وفيه شخص مك"أنذران اجلفلى حلضور دفن املؤيد هشام ابن احلكم املستنصر فرأيت أان وغريي نعش

غسله رجالن شيخان جليالن حكمان من حكام املسلمني من عدول القضاة يف بيت وخارج البيت أيب رمحه هللا ومجاعة 
عظماء البلد مث صلينا عليه يف الوف من الناس مث مل يلبث إال شهورا حنو التسعة حىت ظهر حيا وبويع ابخلالفة ودخلت إليه 

بني يديه وبقى كذلك ثلثة أعوام غري شهرين وأايم حىت لقد أدى ذلك إىل توسوس مجاعة هلم عقول أان وغريي وجلست 
يف ظاهر األمر إىل أن ادعوا حياته حىت اآلن وزاد األمر حىت اظهروا بعد ثلث وعشرين سنة من موته على احلقيقة إنساان 

 قالوا هو هذا وسفكت بذلك الدماء(

ماية  واثريت الفنت انتهى قلت وقد جرى مثل ذلك يف سنة مثان وثلثني وتسع وثلثني وسبع وهتكت األستار واخليت الداير
وما قبلها وبعدها وهو ظهور الذي ادعى أنه دمراتش ابن جوابن وجاء إىل أوالد دمتاش ونسايه وأهله ووافقوه على ذلك 

ت دمراتش  أمره وقتل وكان ظهوره بعد مو والتف عليه مجاعة وصارت له شوكة وحيف على الشام ومصر منه إىل أن كفى هللا
امه من مكاهنا برا وأخرجت عظ نبش قربهبتسع سنني أو ما حوهلا والتبس احلال يف أمره على السلطان امللك الناصر حىت 

 بابب القرافة بقلعة اجلبل وكان املذكور قد قطع رأسه وجهز إىل امللك بو سعيد وكان يدعى أنه حصل االتفاق يف أمره وهر 
من االعتقال يف سجن القلعة ووصل إىل البحر وركب فيه مركبا وتغيب إىل أن ظهر وأن الذي قتل كان غريه وليس لذلك 
صحة أصال بل الذي قتل وقطع رأسه حبضور امناء السلطان ومماليكه اخلواص الذين ال يتجاسرون على وقوع شىء من 

ثلثني يزل ملكا مستقال إىل أن توىف يف آخر مجادى األوىل سنة ثلث و  ذلك مث أن ابن عباد بقي كالوزير واستبد ابألمر ومل
وأربع ماية ودفن بقصر اشبيلية وقام ابألمر بعده ولده املعتضد ابهلل أبو عمرو عباد وقيل إمنا كان إقامة الذي زعم أنه هشام 

 يف أايم املعتضد ومن شعره

 ()واي مسني حسن املنظر ... يفوق يف املرأى ويف املخرب
 

 )كأنه من فوق اغصانه ... دراهم يف مطرف اخضر(

 ومنه

 )اي حبذا اليامسني إذ يزهر ... فوق غصون رطيبة نضر(

 

 )قد امتطى للجالل ذروهتا ... فوق بساط من سندس اخضر(

 

 )كأنه والعيون ترمقه ... زبرجد يف خالله جوهر(
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 أبو احلسني الكاتب()أبو احلسني الكاتب املغريب حممد بن امسعيل بن اسحق  - 3

قال ابن رشيق يف األمنوذج من بيت شعر وكتابة وكان أبوه من جلة أهل زمانه يف الرايسة والكتابة وعلم الدواوين وأسرار 
الشعر وكذلك ولده حممد املذكور كان شاعرا حديد اخلاطر ذلق اللسان مربزا حسن البصر بصناعة الشعر واورد له قطعة 

 (1)منها يف فرس أشقر." 
"لآلخر فقال له يوما أان ضامن عندكم انكسر علي مال إن كان شيء فالسيف وإال فما فائدة احلبس وهللا ما 
جزائي إال أن أمسر على مجل ويطاف يب يف بالدكم ويقال هذا جزاء وأقل جزاء من أيمن إىل امللوك أو يسمع من أمياهنم مث 

 إىل بو سعيد فقال ما أسريه ولكن خذوا رأسه فقالوا ما معنا أمر أن إن الرسل حضروا يطلبون من السلطان جتهيز متراتش
أنخذه إال حيا وأما غري ذلك فال فأمروا أن يقفوا على قتله وأخرج من سجنه ومعه أيتمش وقجليس وغريمها وخنق جوا 

ندكم سيف تضربونين عابب القرافة فكان يستغيث ويقول أين أيتمش يعين الذي حلف يل وأيتمش خيتبئ حياء منه وقال ما 
به مث حز رأسه وجهز إىل بو سعيد من جهة السلطان ومل يتسلمه الرسل وكتب السلطان إىل بو سعيد يقول فقد جهزت 
إليك غرميك فجهز إيل غرميي قراسنقر فما وصل الرأس حىت مات قراسنقر حتف أنفه فقيل لبو سعيد أال جتهز رأس قراسنقر 

 أبجله ومل أقتله أانإليه فقال ال إن هللا أماته 

وكانت قتلته يف رمضان سنة مثان وعشرين وسبع مائة ودفنت جثته برا ابب القرافة وملا وصل إىل مصر أقاموا األمري شرف 
الدين حسني بن جندر من امليمنة إىل امليسرة وأجلسوه يف دار العدل وشاور السلطان األمري سيف الدين تنكز يف إمساكه 

ه شاوره يف قتله فقال املصلحة استبقاؤه فلم يرجع إىل رأيه مث إن الدهر ضرب ضرابته وحالت األايم فلم يشر بذلك مث إن
والليايل فظهر يف بالد التتار إنسان بعد موت بو سعيد وادعى أنه متراتش وقال أان كنت عند بكتمر الساقي وبكتمر الساقي 

 جهزين خفية إىل بالد البحر وقتل غريي(

ز رأسه إىل بو سعيد وصدق على ذلك وأقبل عليه أوالده ونساءه والتف عليه مجاعة كثرية وحشد عظيم واحد يشبهين وجه
وعزم على الدخول إىل الشام إىل أن كفى هللا شره ومل يزل أمره يقوى حىت إن السلطان كابر نفسه وحسه وقال رمبا إن األمر 

ضر عظامه وأحضر املنجمني وغريهم ممن يضرب املندل وأحوأخرجت  ونبش قربهصحيح وقد يكون مماليكي خانوا يف أمره 
 سيف متراتش وقال صاحب هذا يعيش أو مات فقالوا له مات

ومل يزل شكه إىل أن مات هذا الدعي وخلف متراتش من األوالد الشيخ حسن ومصر ملك ومجدغان وبري حسن وتودان 
 وشيدون

 )صاحب ميافارقني( - 3

ا مري حسام الدين الرتكماين األرتقي صاحب ميافارقني ويل امللك بعد والده وكانت مدته نيفمتراتش بن أيلغازي بن أرتق األ
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وثالثني سنة وويل بعده جنم الدين أليب وامللك يف عقبه إىل اآلن وتويف سنة سبع وأربعني ومخس مائة وكان حسام الدين 
 (1)ب العلماء." متراتش املذكور صاحب ماردين وداير بكر وكان شجاعا عادال جوادا حي

"وقلد النقابة على اهلامشيني ببغداد وبقي فيها تسعا وعشرين سنة مث صرف منها وأعيدت إىل عبد الواحد بن الفضل 
 بن عبد امللك مث أعيد إليها

 وقرأ الفقه على مذهب أيب حنيفة على احلسن الكرخي وروى عن املفجع البصري شيئا من(

 وثالمثائةشعره وتويف سنة اثنتني وسبعني 

 )البديعي األزرق( - 3

احلسن بن حممد بن علي بن هارون بن إسحاق أبو علي البديعي األزرق الشاعر حدث عن أيب عبيد احملاملي وروى عنه 
 أبو بكر الشريازي يف كتاب األلقاب من مجعه

 ومن شعره من البسيط

 )اي ذا الذي ليس يل يف غريه غرض ... ومن هواه علي الدهر مفرتض(

 

 )مل ال أكون لكم من غريكم عوضا ... إذ ليس يل يف الربااي منكم عوض(

 

 )ابن الدهان النحوي( - 3

 احلسن بن حممد بن علي بن رجاء أبو حممد اللغوي املعروف اببن الدهان أحد أئمة النحو املشهورين

لي بن االعتزال والعربية على ع قرأ القرآن ابلرواايت الكثرية ودرس الفقه على مذهب أهل العراق والكالم على مذهب
 عيسى الرماين والسريايف وعلي بن عيسى الربعي

 وكان متبحرا يف اللغة ومسع من علي وعبد امللك ابين حممد بن عبد هللا ابن بشران وحدث ابليسري

ورته فقال له بعض عقال أبو زكراي اخلطيب التربيزي كنا نقرأ اللغة على احلسن بن الدهان يوما وليس عليه سراويل فانكشف 
من كان يقرأ عليه معنا أيها الشيخ قمدك فتجمع مث انكشف اثنية فقال له ذلك الرجل أيها الشيخ عردك فتجمع اثنيا مث 
انكشف اثلثا فقال له ذلك الرجل أيها الشيخ عجارمك فخجل الشيخ وقال له أيها املدبر ما تعلمت من اللغة إال أمساء 

 سبع وأربعني وأربعمائة وكان يلقب كل من يقرأ عليه فلقب أاب إسحاق الشريازي الفقيه ابلزبزبهذا املردريك وتويف سنة 
 ولقب أاب البيان النهرواين درابة لطوله تنبش القبوروهو دابة 

 )مفيت الفريقني الوركاين الشافعي( - 3

 (2)احلسن بن حممد بن احلسن فخر الدين مفيت." 
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كتااب على خطك إىل فالن فوهب يل أربعة آالف درهم فقال إن كنتم تنتفعون ذهذا "ركعة وقال له رجل إين وضعت  
فافعلوه وقيل إنه ختم القرآن يف املوضع الذي مات فيه سبعة آالف مرة وردد ليلة كاملة قوله تعاىل بل الساعة موعدهم 

والعني  ى هللا عليه وسلم فعلى الرأسوالساعة أدهى وأمر وروى نوح اجلامع أنه مسع أاب حنيفة يقول ما جاء عن رسول صل
وما جاء عن الصحابة اخرتان وما كان غري ذلك فهم رجال وحنن رجال وقال وكيع مسعت أاب حنيفة يقول البول يف النمسجد 
أحسن من بعض القياس وقال ابن حزم مجيع احلنفية جممعون على أن مذهب أيب حنيفة ضعيف احلديث عنده أوىل من 

وقال حيىي القطان ال نكذب هللا ما مسعنا أحسن من رأي أيب حنيفة وقد أخذان أكثر أقواله ونقل املنصور أاب القياس والرأي 
حنيفة من الكوفة إىل بغداد وأراده على القضاء فأىب فحلف عليه ليفعلن فحلف أبو حنيفة أن ال يفعل فقال الربيع أال ترى 

وقيل إنه  نني أقدر مين على كفارة اليمني وأىب الوالية فأمر حببسه يف الوقتأمري املؤمنني حيلف فقال أبو حنيفة أمري املؤم
قال له اتق هللا وال ترعى يف أمانتك إال من خياف هللا وهللا ما أان مأمون الرضى فكيف أكون مأمون الغضب ولو اجته احلكم 

 من يكرمهم فرات ولك حاشية حيتاجون إىلعليك مث هتددتين أن تغرقين يف الفرات أو أىل احلكم ال خرتت أن أغرق يف ال
لك وال أصلح لذلك فقال له كذبت أنت تصلح لذلك فقال له قد حكمت يل على نفسك كيف حيل لك أن تويل على 

 أمانتك من هو كذاب وقيل توىل(

درمهان وأربعة د القضاء يومني فلم أيته أحد فلما كان يف اليوم الثالث أاته رجل صفار ومعه آخر فقال الصفار يل مع هذا
دوانيق مثن تور صفر فقال أبو حنيفة اتق هللا وانظر فيما يقول الصفار قال ليس له علي شيء فقال أبو حنيفة للصفار ما 
تقول فقال استحلفه يل فقال أبو حنيفة للرجل قل وهللا الذي ال إله إال هو فجعل يقول فلما رآه أبو حنيفة معزما على أن 

ج من كمه صرة وأخرج منها درمهني ثقيلني وقال للصفار هذان الدرمهان عوض ابقي تورك فنظر حيلف قطع عليه وأخر 
الصفار إليهما وقال نعم وأخذ الدرمهني فلما بعد يومني اشتكى أبو حنيفة مث مرض ستة أايم ومات رمحه هللا تعاىل وكان 

ان أمحد بن الية ذلك فلما رآه مصرا خلى سبيله وكيزيد بن هبرية قد ضربه مائة سوط كل يوم عشرة أسياط وهو ميتنع من و 
حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أيب حنيفة وكان أبو حنيفة ربع من الرجال وقيل كان طواال تعلوه مسرة أحسن الناس 

بن مد رسوله هللا صلى هللا عليه وسلم فبعث من سأل حم نبش قربمنطقا وأحالهم نغمة ورأى أبو حنيفة يف منامه كأنه 
سريين فقال ابن سريين صاحب هذه الرؤاي يثور علما مل يسبقه إليه أحد قبله وقال الشافعي قيل ملالك هل رأيت أاب حنيفة 
قال نعم رأيت رجال لو كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته وقال حيىي بن معني القراءة عندي قراءة محزة 

 (1)والفقه." 
 و( أن املكتوب عليه: -181طغان السندي البيطار فذكر )"سطور قرأها أمحد بن 

احلمد هلل الوارث للخلق بعد فناء الدنيا كما غرقين، فاين ابن عم ذي القرنني عشت أربعمائة سنة وكسرا، ودرت الشرق 
لعمد وآلتها، اوالغرب أطلب دواء للموت من أراد أن يدخل اجلنة فليصل يف هذا الدير عند العمود ركعتني، ومن أراد صنعة 

 فعليه ابلقنطرة السابعة من جسر أذنه.
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أخربان أبو عبد هللا حممد بن ابراهيم بن مسلم بن سلمان االربلي قال: أخربتنا الكاتبة شهدة بنت أمحد بن الفرج قالت: 
مد بن يوسف قال: أخربان أبو عبد هللا احلسني بن أمحد ابن حممد النعايل قال: أخربان أبو احلسن حممد بن عبد هللا بن حم

أخربان أبو عمرو عثمان بن سعيد بن السماك قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم اخلتلي قال حدثين أبو عمرو عثمان بن سعيد 
بن يزيد االنطاكي قال: حدثنا علي ابن اهليثم املصيصي قال: حدثنا متام بن كثري أبو قدامة الساحلي قال: حدثنا حممد بن 

حة حناس فيها فأصاب فيه صفي نبش قرباحدثنا الوليد القاص قال: أتيت أنطاكية فاذا أسود قد شعيب بن شابور قال: 
مكتوب ابلعربانية، فأتوا ذها اىل امام أنطاكية، فبعث اىل رجل من اليهود فقرأه، فاذا فيه أان عون بن أرميا النيب، بعثين ريب 

 -181) جلي، وسينبشين أسود يف زمان أمه أمحد صلى هللا عليه وسلم.اىل أنطاكية أدعوهم اىل االميان ابهلل، فأدركين فيها أ
 ظ( .

ووقع إيل ببغداد كتاب من أتليف أمحد بن حممد بن إسحاق الزايت اهلمذاين الفقيه، فنقلت منه: حدثنا أبو عمرو عبد 
موسى بن طريف  دثينالعزيز بن حممد بن الفضل قال: حدثين الفضل بن شحرف قال: حدثنا عبد هللا بن جبري قال: ح

 نبش القبوربعن أيب حيىي عن إمساعيل بن عياش قال: كنت جالسا إىل عامل أنطاكية إذ ورد عليه كتاب من أيب جعفر 
 (1)فنبشوا يف هذا اجلبل قربا فإذا فيه رجل أضالعه تتثىن، وعند رأسه لوح مكتوب فيه ال إله إال هللا حممد رسول هللا، أان." 

 مبدعا ... عروسه البكر وايما جال "جال الرعيين لنا

 لو رامها مبتكر غريه ... قالت قوافيها له الكل: ال

 فأنشدين أيضا لنفسه:

 أما وهللا لو شقت قلوب ... ليعلم ما ذها من فرط حب

 ألرضاك الذي لك يف ضمريي ... وأرضاين رضاك بشق قليب

 امساعيل بن عياش بن سليم:

سافر اىل بغداد مث بعثه املنصور اىل الشام، ودخل أنطاكية، وحكى أنه كان جالسا اىل  أبو عتبة األزرق العنسي احلمصي،
ام ابن نوح وعند ، فنبشوا يف جبل أنطاكية قرب عوذ بن سبنبش القبورعاملها وقد ورد عليه كتاب أيب جعفر املنصور أيمره 

قد ذكران بعثت اىل أهل أنطاكية فكذبوين وقتلوين، و رأسه مكتوب ال إله إال هللا حممد رسول هللا، أان عوذ بن سام بن نوح 
 احلكاية يف ابب ما ورد من الكتابة القدمية على األحجار حبلب وعملها، رواها عنه أبو حيىي.

وروى عن حممد بن زايد األهلاين، وشرحبيل بن مسلم اخلوالين، وسليمان األعمش، وأيب عمرو األوزاعي، وسفيان الثوري، 
و( بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي، وضمضم بن زرعة، وحيىي بن سعيد  -128وجبري بن سعد، وأيب ) وحممد بن عمرو،

األنصاري، وعمرو بن قيس السكوين، وثور بن يزيد، وعمرو وحممد ابين مهاجر، واحلجاج بن أرطاة، واسحاق بن عبد هللا 
يد هللا بد هللا بن عثمان بن خثيم، وابن جريج، وعببن أيب فروة، وهشام بن الغاز، وهشام بن عروة، وعطاء بن عجالن، وع

بن عمر، وعمر بن حممد بن زيد العمري، وابن مسعان، وموسى بن عقبة، وسهيل بن أيب صاحل، وحممد بن اسحاق، وحيىي 
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 بن عبيد هللا، وجعفر بن احلارث، وعبد الرمحن بن زايد بن أنعم.

 بن وهب، وضمرة ابن ربيعة، ومعمر بن سليمان، وهشام بن عمار، ، وعبد هللا-وهو من شيوخه -روى عنه سفيان الثوري
، وعبد الرمحن بن عبيد هللا احلليب، وأبو عبيدة عتبة بن رزين األهلاين، وحيىي بن معني وعبد هللا بن املبارك، وهرون بن معروف

 (1)وبقية بن الوليد، وسليمان بن عبد الرمحن، وأبو داود الطيالسي، واألبيض." 
وكلمان واليونيين يف املرآة. واجلدير ابلذكر ان الذين ترمجوا له اثنوا عليه وذكروا قول الشيخ عبد القادر اجليلي فيه "بر 

وان النبوة لو كانت تنال ابجملاهدة لناهلا الشيخ عدي )انظر النجوم والشذرات خاصة( . وذكر « سلطان االولياء»ابنه 
 نبشاال انه مل يذكر املصدر. واملعروف ان بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل قد هـ،  817الزركلي ان قربه قد احرق سنة 

 هـ( . 652يف حوادث سنة  272و  271واحرق عظامه وحارب اصحابه )احلوادث اجلامعة ص  قربه

دبلن( وقال انه شيخ شيوخ الشام  126ورقة  -)انظر ايضا خمطوطتها 1/117« الطبقات الكربى»ذكره الشعراين يف  -2
 وقته. خترج بصحبته كثريون منهم الشيخ عدي. وتنسب اليه اقوال يف احلث على الزهد والطاعة. تويف مبنبج اال انه مل يف

ة ويف املكتبة الظاهري« . املنيحي»وتصحفت نسبته اىل  2/94« الكواكب الدرية»يذكر اتريخ وفاته. وترجم له مؤلف 
جمهولة املؤلف وقال واضع الفهرس « ذهجة الشيخ عقيل النهجي»( خمطوطة بعنوان 293)فهرس خمطوطات التاريخ ص 

 ابن عقيال هذا هو ابن عبد الرمحن بن ايب بكر وان نسبه ينتهي اىل عمر بن اخلطاب. اال انه مل يذكر املصدر.

شنبكي دبلن( فقال ان الشيخ ااب حممد ال 124ورقة  -)انظر خمطوطتها 1/114« الطبقات الكربى»ذكره الشعراين يف  -3
انتهت اليه رائسة الصوفية يف وقته وخترج به السالكون مثل الشيخ ايب الوفاء. كان شريف االخالق كامل االدب وكان يف 
بدايته يقطع الطريق مث اتب. وتنسب اليه اقوال كثرية يف احلث على الزهد والطاعة. اال انه مل يذكر اتريخ وفاته. وذكره 

، وهو 2/134« الكواكب الدرية»ب عدي بن مسافر، كذلك له ذكر يف بني اصحا 4/180« الشذرات»صاحب 
 (2)«." الشنابكة»منسوب اىل 

 "ومنها ما مل يزل سوره قائما حىت اليوم. ويبلغ ارتفاع بعض االسوار عشرين ذراعا وعرضه ست أذرع.

وقد أخذ الروم مواد االسوار واحلصون مما وجدوه من رخام وحجارة منحوتة وغريها من بقااي مدن الرومان اليت ضرذها الوندال 
أو الرببر. وإذا كان الوندال والرببر قد خربوا مدن االحياء فان الروم مل يقفوا يف حتصني مركزهم عند أخذ مواد املدن اخلربة 

 وختريب مدن املوتى الخذ ما فيها من مواد صاحلة للبناء. نبش القبوربل تعدوها اىل 

وللروم من البناءات سوى االسوار واحلصون تشييد الكنائس. وليس هلم من البناءات العمومية غريها. قال اغسال: "وهي 
 مبنية مبواد خمتلفة ومزينة بال ذوق وال فن".

اثر الرومان مل ينله اخلراب. ورمموا منه ما وجدوه منثلما. وكل على ما بقي من آ -عالوة على ما أنشأوه -وقد حافظ الروم
ذلك إمنا قاموا به حلفط راحتهم. ولكن مل ينالوا بغيتهم، ومل تصد استحكاماهتم الرببر عن غاراهتم. قال اغسال: "وآاثر 
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 تدل على بؤس شديد". -ما عدا التحاصني -البيزنطيني الباقية بنوميداي

 

 يف العهد الرومياحلالة الدينية  - 8

 -وهم أمة حربية -علمت سابقا ان االسرائليني كانت هلم هجرات اىل الشمال األفريقي قبل امليالد وبعده. وقد جاء الوندال
رائليون فقربوهم، واستعانوا ذهم على استدرار خريات الوطن. فاستحوذ االس -وهم أمة جتارية -فالفوا ذهذا الوطن االسرائليني

 (1)وراشوا، وكثر عددهم. واتفقوا مع الوندال على كراهية االرثذوكس وإذايتهم.." على التجارة، 
"اجلاهلية، فاىن ال أجد أحدا دعا ذها إال قطعت لسانه وقد أحدثتم أحدااث مل تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، 

ه فيه حيا، فكفوا دفنت ش قربانبفمن غرق قوما غرقته، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه، ومن 
 عين أيديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي، ال يظهر من أحد منكم خالف ما عليه عامتكم إال ضربت عنقه.

وقد كانت بيين وبني أقوام إحن، فجعلت ذلك دبر أذين وحتت قدمي، فمن كان منكم حمسنا فليزدد إحساان، ومن كان 
أن أحدكم قد قتله السل من بغضي مل أكشف له قناعا، ومل أهتك له سرتا، حىت مسيئا فلينزع عن إساءته إين لو علمت 

يبدي يل صفحته، فإذا فعل مل أانظره، فاستأنفوا أموركم، وأعينوا على أنفسكم، فرب مبتئس بقدومنا سيسر، ومسرور 
 بقدومنا سيبتئس.

ا، ذي أعطاان، ونذود عنكم بفيء هللا الذي خولنأيها الناس، إان أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان هللا ال
فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا مبناصحتكم واعلموا أين مهما 

 قصرت عنه فإين ال أقصر عن ثالث:

ادعوا ا وال عطاء عن إابنه، وال جممرا لكم بعثا فلست حمتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أاتين طارقا بليل، وال حابسا رزق
هللا ابلصالح ألئمتكم، فإهنم ساستكم املؤدبون لكم، وكهفكم الذي إليه أتوون، ومىت تصلحوا يصلحوا وال تشربوا قلوبكم 

 (2)بغضهم، فيشتد لذلك غيظكم، ويطول." 
باس بن باس حممد بن يعقوب األصم أخربان الع"أخربان القاضي أبو بكر أمحد بن احلسن احلريي قاال حدثنا أبو الع

( األوزاعي عن اإلميان يزيد وقال 2( اجلبيلي قال مسعت عقبة بن علقمة يقول سألت )1الوليد البريويت حدثنا أبو قدامة )
س ياحلريي أيزيد قال نعم حىت يكون مثل اجلبال قال قلت فينقص قال نعم حىت ال يبقى منه شئ وسئل العباس وقيل له أل

تقول ما يقول األوزاعي فقال نعم أخربان أبو بكر املزريف حدثنا أبو احلسني بن املهتدي أخربان أبو أمحد بن أيب مسلم القرضي 
( بن السماك حدثنا إسحاق بن إبراهيم اخلتلي حدثين أبو عمرو عثمان بن سعيد بن يزيد األنطاكي 3أخربان أبو عمرو )

 ثنا متام بن كثري أبو قدامة الساحلي حدثنا حممد بن شعيب بن شابور حدثنا الوليدحدثنا علي بن اهليثم املصيصي حد
ربانية فأصاب فيه صفيحة ويف األصل صحيفة حناس فيها مكتوب ابلع نبش قرباالقاص قال أتيت أنطاكية فإذا أسود قد 

                                         
 1/371مبارك امليلي  اتريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث (1)
 5/220الطربي، أبو جعفر  اتريخ الطربي = اتريخ الرسل وامللوك، وصلة اتريخ الطربي (2)
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 أنطاكية أدعوهم إىل إرميا النيب بعثين ريب يففأتوا ذها إىل إمام أنطاكية فبعث إىل رجل من اليهود فقرأه فإذا فيه أان عون بن 
اإلميان ابهلل فأدركين فيها أجلي وسينبشين أسود يف زمان أمة أمحد )صلى هللا عليه وسلم( قرأت على أيب حممد السلمي عن 

 نسبة إىل ني( اجلبيلي بضم اجليم وفتح الباء املعجمة بواحدة وسكون الياء املعجمة ابثنت4أيب نصر بن ماكوال قال وأما )
 جبيل أبو قدامة اجلبيلي حدث عن عقبة بن علقمة البريويت عن األوزاعي روى عنه العباس بن الوليد

_________ 

 ( ابالصل " أبو عبد هللا " خطأ وهو صاحب الرتمجة1)

 304/  5( يف االصل: " مسعت " والصواب ما أثبت عن املختصر 2)

 444/  15مسه عثمان بن أمحد بن عبد هللا بن يزيد ترمجته يف سري االعالم ( ابالصل " عمر " والصواب ما أثبت وا3)

 (1)." 259 - 258/  2( االكمال البن ماكوال 4)
"سليمان النوفلي قال مسعت أيب يقول كنت مع عبد هللا بن علي أول ما دخل دمشق فدخلها ابلسيف ثالث 

معاوية فلم  قرب فنبشلدوابه ومجاله مث نبش قبور بين أمية ساعات من النهار وجعل مسجد جامعها سبعني يوما اصطبال 
د عبد امللك بن مروان فوجد منه مججمته وكان يوجد يف القرب العضو بع ونبش قربجيد فيه إال خيطا أسود مثل اهلباء 

أايما مث أمر  هالعضو غري هشام بن عبد امللك فإنه وجد صحيحا مل يبل منه إال أرنبة أنفه فضربه ابلسياط وهو ميت وصلب
به فأحرق ابلنار ودق رماده وخنل وذري يف الريح مث تتبع بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم فطلبهم فأخذ منهم اثنني وتسعني 
نفسا ومل يفلت منهم إال صيب صغري يرضع أو من هرب إىل األندلس فلم يقدر عليه فقتلهم على هنر ابلرملة ومجعهم وبسط 

ل فوق األنطاع موائد عليها الطعام وجلس أيكل وأيكلون فوقهم وهم يتحركون من حتت األنطاع عليهم األنطاع وجع
واستصفى كل شئ كان هلم من الضياع والدور والعقار وكان السبب فيما عمل جبثة هشام بن عبد امللك أنه مل حتدث الناس 

باس إىل يشخص حممد بن علي بن عبد هللا بن ع أن اخلالفة تصري إىل ولد العباس كتب هشام إىل عامله على املدينة أن
حضرته إىل دمشق فأشخصه وأمره بلزوم الباب فاشرتى حممد بن علي ذها جارية فجاءت اببن فأنكر حممد االبن فاختصما 
 إىل هشام بن عبد امللك فأمر قاضيه أن حيكم بينهما فاستحلفه فحلف أنه ليس اببنه وفرق بينهما مث إن حممد بن علي ملا

أن بلغ الصيب سبع سنني دس إليه من سرقه فأاته به فقتله فاستعدت أمه عليه إىل هشام فحلف أنه ما قتله وال دس إليه 
من قتله وال يعلم له قاتال مث إن هشاما أمر أصحاب األبواب أن يتجسسوا يف الغوطة هل عندهم من ذلك خرب فجاءه 

لليل وأنه رأى رجال راكبا على فرس وقد أردف خلفه آخر ومعه آخر رجل من أهل املزة فذكر أنه كان يسقي أرضا له اب
ميشي فقتلوا واحدا منهم ودفنوه ومل يعلموا يب وقد علمت على املوضع الذي فيه القتيل وتتبعت أثرهم حىت دخلوا املدينة 

د بن علي ذكر فإذا دار حمموعرفت الدار اليت دخلوها فقال هشام هلل درك فرجت عنا مث وجه معه أبقوام إىل الدار اليت 
 فأحضره وسأله فأنكر فوجه فنبش الصيب ووضع بني يديه مقتوال فقال هشام لوال أن األب ال يقاد

_________ 
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 ( يف " ز ": وتبعت1)

 (1)( آخر الكلمة غري واضح ابالصل ويف د: واملثبت عن " ز ": مقتوال." 2)
 امسه امساعيل["]ذكر من امسه إمساعيل[ ]حرف العني يف آابء من 

 

 [ إمساعيل بن عياش بن سليم9726]

]أبو عتبة األزرق العنسي احلمصي، سافر إىل بغداد مث بعثه املنصور إىل الشام، ودخل أنطاكية، وحكى أنه كان جالسا إىل 
ن نوح وعند ام ب، فنبشوا يف جبل أنطاكية قرب عوذ بن سبنبش القبورعاملها وقد ورد عليه كتاب أيب جعفر املنصور أيمره 

 « .1»رأسه مكتوب ال إله إال هللا حممد رسول هللا، أان عوذ بن سام بن نوح بعثت إىل أهل أنطاكية فكذبوين وقتلوين[ 

 « :2»]قال ابن العدمي[ 

 قال: -بقراءيت عليه حبلب -]أخربان أبو حفص عمر بن حممد بن طربزد، البغدادي

قال: أخربان أبو طالب  -بقراءة أخي عليه وأان أمسع -الواحد بن حممد بن احلصنيأخربان الرئيس أبو القاسم هبة هللا بن عبد 
حممد بن حممد بن إبراهيم بن عيالن البزاز قال: حدثنا أبو بكر حممد بن عبد هللا بن إبراهيم الشافعي قال: حدثين إسحق 

 بن احلسن احلريب قال:

ياش عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدثنا حيىي بن عثمان البصري قال: حدثنا إمساعيل بن ع
إذا فزع أحدكم فليقل: أعوذ بكلمات هللا التامة من غضبه وعذابه، ومن »جده عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

ه ومن قال: فكان عبد هللا يعلمها من بلغ من ولد« . 3« »شر عباده، ومن مهزات الشياطني، وأن حيضرون فإهنا لن تضره
 «4»مل يبلغ منهم، كتبها يف صك وعلقها يف عنقه[ 

 

[14037. ] 

__________ 

 (2)ومل تنته بعد، نستدرك هنا ما فاتنا من ترمجته هناك.."  756رقم  9/35[ تقدمت ترمجته ج 9726]
وا وخرجوا خل"من الداخل اخلارج دراهم وال مينعوهنم فلما علم الناس بذلك كثر ازدحامهم فلما أصبحوا منعوهم فد

من ابب القرافة فلم مينعهم الواقفون به من الفرنسيس بل كانوا يفتشون البعض ومينعون البعض وكل ذلك حذرا من أفعال 
الطموش وسوء أخالقهم وتوالد الشر بسببهم وقد دخل بعضهم أكابر االنكليز وصحبتهم فرنساوية يفرجوهنم على البلدة 

عثمانية فزاروا قرب اإلمام الشافعي واملشهد احلسيين والشيخ عبد الوهاب الشعراوي واألسواق وكذلك دخل بعض أكابر ال
 والفرنساوية ينتظروهنم ابلباب.

ويف ليلة اإلثنني رابع عشرينه اندوا يف األسواق برمي مدافع يف صبحه وذلك لنقل رمة كلهرب فال يراتع الناس من ذلك فلما  
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ملوضوع ابلقرب من قصر العيين واخرجوا الصندوق الرصاص ا نبش القربرية ساعة كان يف صبح ذلك اليوم اطلقوا مدافع كث
 فيه رمته ليأخذوه معهم إىل بالدهم.

وفيه ارسلوا اوراقا ورسال لالجتماع ابلديوان وهو آخر الدواوين فاجتمع املشايخ والتجار وبعض الوجاقلية واستوف اخلازندار 
لوس أخرج الوكيل كتااب خمتوما وأخرب أن ذلك الكتاب من سارى عسكر منو بعث به والوكيل والرتمجان فلما استقر ذهم اجل

إىل مشايخ الديوان مث انوله لرئيس الديوان ففضه وانوله للرتمجان فقرأه واحلاضرون ويسمعون وصورته بعد البسملة واجلاللة 
ن فيه وأن مل صاف يف املوضع الذي أنتم مستمرو والصدر خنربكم أان علمنا بكثرة االنبساط انكم هتتدون بكثرة احلكمة واالن

تقدروا لتنظيم أهايل البلد ابهلدى والطاعة املوجبة منه حلكومة الفرنساوي فاهلل تعاىل بسعادة رسوله الكرمي عليه السالم الدائم 
ما وانفعا بوصااي كينعم عليكم يف الدارين عوض خرياتكم وأخربان املقدام اجلسور بوانابرته املشهور عن كل ما فعلتم حا 

 (1)ألجلكم سارة رضي واسرتاح لتلك الفعال اجليدة وعرفين أيضا أنه عن قريب." 
[ فمن غرق قوما غرقناه، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن 1لقد أحدثتم أحدااث، وقد أحدثنا هلا عقوابت ]» -"

هر من أحد م، أكفف يدي وأذاى. ال يظدفنته حيا. فكفوا أيديكم وألسنتك نبش قربانقب على قوم نقبت قلبه، ومن 
 منكم خالف ما عليه عامتكم إال ضربت عنقه.

وقد كانت بيين وبني قوم أحن، فجعلت ذلك دبر أذىن، وحتت قدمي. فمن كان منكم حمسنا، فليزد إحساان، ومن  » -
هتك له سرتا، قناعا، ومل أ كان مسيئا، فلينزع عن إساءته. إىن لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي، مل أكشف له

حىت يبدى ىل صحيفته. فإذا فعل، مل أانظره، فاستأنفوا أموركم، وأعينوا على أنفسكم، فرب مبتئس بقدومنا سيسر، ومسرور 
 بقدومنا سيبتئس.

 [ نسوسكم بسلطان هللا الذي أعطاان، ونذود عنكم بفيء هللا53أيها الناس، إان أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، ]» -
 الذي خولنا. فلنا عليكم السمع والطاعة ىف ما أحببنا، ولكم علينا العدل ىف ما ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا مبناصحتكم.

 واعلموا أىن مهما قصرت عنه، فإىن ال أقصر عن ثالث:» -

 ابلصالح ثا، فادعوا هللالست حمتجبا عن طالب حاجة منكم، ولو أاتىن طارقا، وال حابسا عطاء عن إابنه وال جممرا لكم بع
[ ، وال تشربوا قلوبكم بغضهم، 2ألئمتكم، فإهنم ساستكم املؤدبون، وكهفكم الذي إليه أتوون، ومىت تصلحوا، يصلحوا ]

 فيشتد لذلك غيظكم، ويطول له حزنكم. وال تدركوا حاجتكم، مع أنه لو استجيب لكم،

__________ 

 وابن األثري: لكل ذنب عقوبة. [ . كذا ىف مط: هلا عقوابت. وىف الطربي1]

 (2)[ . ىف األصل: ومىت يصلحوا، تصلحوا. وما أثبتناه يؤيده مط والطربي وابن األثري.." 2]

                                         
 2/474اجلربيت  اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار (1)
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"عن محاد، يعىن ابن أىب سليمان، عن إبراهيم، يعىن عن النخعى، عن عمر بن اخلطاب، وعلى بن أىب طالب، وعبد 
 جعفر: بخ بخ، استوفيت اي أاب حنيفة. هللا بن مسعود، وعبد هللا بن عباس، فقال أبو

ودخل أبو حنيفة يوما على املنصور، فقال املنصور: هذا عامل أهل الدنيا. وعن هشام ابن مهران، قال: رأى أبو حنيفة ىف 
احب ، فبعث من سأل حممد بن سرين، فقال حممد بن سريين: من ص-صلى هللا عليه وسلم  -النىب  ينبش قربالنوم كأنه 

هذه الرؤاي؟ ومل جيبه عنها، مث سأله الثانية، فقال مثل ذلك، مث سأله الثالثة، فقال: صاحب هذه الرؤاي يثور علما مل يسبقه 
 إليه أحد قبله.

و سراج إن ىف أمىت رجال يقال له: أبو حنيفة، ه“قال:  - عليه وسلم صلى هللا -وىف حديث عن أىب هريرة، عن النىب 
 قال اخلطيب: هذا حديث موضوع، وكذا ذكره مجاعة من األئمة أنه موضوع.”. األمة

وعن ابن عيينة، قال: ما مقلت عيىن مثل أىب حنيفة. وعن ابن املبارك، قال: كان أبو حنيفة آية، قيل له: ىف اخلري أم ىف 
فقال: اسكت اي هذا، فإنه يقال: آية ىف اخلري، وغاية ىف الشر، مث تلى: }وجعلنا ابن مرمي وأمه آية{ ]املؤمنون: الشر؟ 

50. ] 

وعن ابن املبارك قال: ما كان أوقر جملس أىب حنيفة، كنا يوما ىف املسجد اجلامع، فوقعت حية فسقطت ىف حجر أىب 
 اجلبة وجلس مكانه. حنيفة، فهرب الناس غريه، فما زاد على أن نفض

وعن سهل بن مزاحم، قال: بذلت الدنيا ألىب حنيفة فلم يردها، وضرب عليها ابلسياط فلم يقبلها. وعن روح بن عبادة، 
 قال: كنت عند ابن جريج سنة مخسني ومائة، فأاته موته أىب حنيفة فاسرتجع وتوجع، وقال: أى علم ذهب.

لكوفة إال رجلني: أاب حنيفة ىف فقهه، واحلسن بن صاحل ىف زهده. وعن وعن مسعر بن كدام، قال: ما أحسد أحدا اب
الفضيل بن عياض، قال: كان أبو حنيفة فقيها، معروفا ابلفقه، مشهورا ابلورع، وسيع املال، معروفا ابألفضال على من 

أو حرام، وكان حيسن  حالليطيق، صبورا على تعليم العلم ابلليل والنهار، كثري الصمت، قليل الكالم حىت ترد مسألة ىف 
 يدل على احلق، هاراب من السلطان.

وعن أىب يوسف، قال: إىن ألدعو ألىب حنيفة قبل أبوى، ولقد مسعت أاب حنيفة يقول: إىن ألدعو حلماد مع والدى. وعن 
 (1)أىب بكر بن عياش، قال: مات أخو سفيان." 

ور : أخربان أبو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن النق"ابن حيىي بن حممد بن الطراح، قالت: أخربين جدي، قالوا
سوى ابن البدن، فإنه قال: أخربان الشريف أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن املأمون، قاال: أخربان أبو احلسن علي بن 

ا أبو زكراي حيىي نعمر بن حممد احلريب السكري، قال: حدثنا أبو عبد هللا أمحد بن احلسن بن عبد اجلبار الصويف، قال: حدث
بن معني يف شعبان سنة سبع وعشرين ومئتني، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: أخربين أيب قال: مسعت حممد 
بن إسحاق حيدث عن إمساعيل بن أمية، عن جبري بن أيب جبري، قال: مسعت عبد هللا بن عمرو، يقول: مسعت رسول هللا 

وسلم: هذا قرب  فقال رسول هللا صلى هللا عليه -خرجنا معه إىل الطائف، فمرران بقرب حني  -صلى هللا عليه وسلم يقول: 
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أيب رغال، وهو أبو ثقيف، وكان من مثود. وكان ذهذا احلرم، يدفع عنه، فلما خرج منه، أصابته النقمة، اليت أصابت قومه، 
ناس، شتم عنه، أصبتموه معه، فابتدره الذهذا املكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نب

 فاستخرجوا منه الغصن.

 ( عن حيىي بن معني حنوه، فوافقناه فيه بعلو، وهو حديث حسن عزيز.1رواه أبو داود )

__________ 

يكون فيها املال.  -أي: القدمية  -العادية  نبش القبور( يف االمارة: ابب 3088( قال شعيب: هو يف "سننه"رقم )1)
 (1)البن االثري.."  433و 93/  1حديث حسن كما قال املؤلف رمحه هللا. وانظر خرب أيب رغال يف "الكامل"وهو 

"فغاب شهرين، مث قدم فعرضت عليه املسائل، وكانت حنوا من ستني مسألة، فوافقين يف أربعني، وخالفين يف عشرين، 
 ( .1)فآليت على نفسي أن ال أفارقه حىت ميوت، فلم أفارقه حىت مات 

( ، قال: حدثنا الوليد بن بكر األندلسي، قال: حدثنا علي بن أمحد 2وبه، قال: أخربان أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد )
بن زكراي اهلامشي، قال: حدثنا أبو مسلم صاحل بن أمحد بن عبد هللا العجلي، قال: حدثين أيب، قال: قال أبو حنيفة: قدمت 

عن شيء إال أجبت فيه، فسألوين عن أشياء مل يكن عندي فيها جواب، فجعلت على نفسي البصرة فظننت أين ال أسأل 
 أن ال أفارق محادا حىت ميوت، فصحبته مثاين عشرة سنة.

( ، قال: أخربان عبيد هللا بن أمحد بن يعقوب املقر ، قال: 3وبه، قال: أخربان القاضي أبو بكر حممد بن عمر الداوودي )
بن سليمان الباغندي، قال: حدثين شعيب بن أيوب، قال: حدثنا أبو حيىي احلماين، قال: مسعت أاب  حدثنا حممد بن حممد

النيب صلى هللا عليه وسلم، فأتيت البصرة، فأمرت رجال  أنبش قرب( ، رأيت كأين 4حنيفة يقول: رأيت رؤاي فأفزعتين )
  صلى هللا عليه وسلم.يسأل حممد بن سريين، فسأله، فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول هللا

 ( ، قال: حدثنا حممد5وبه، قال: أخربان احلسن بن أيب بكر )

__________ 

 ( .398/  6( قال اإلمام الذهيب متعقبا هذه احلكاية: هللا أعلم بصحتها )السري: 1)

 .333/  13( اتريخ اخلطيب: 2)
 .335 - 334/  13( اتريخ اخلطيب: 3)
 طيب زاد يف هذا املوضع كلمة: حىت.( يف املطبوع من اتريخ اخل4)

 (2).." 337 - 336/  13( اتريخ اخلطيب: 5)
 أنبش من جيأل - 1757"

 وتستخرج جيف املوتى فتأكلها تنبش القبوروهي الضبع 
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 أنعس من كلب - 1758

 من قول رؤبة

 )القيت مطال كنعاس الكلب ... (

 وقد مر فيما تقدم

 أنوم من فهد - 1759

 ويقال فهد الرجل إذا أكثر النوم وهو أنوم احليوان

 أنوم من الظرابن - 1760

 (1)ألنه طويل النوم وقال بعضهم ينام نوم الظرابن وينتبه انتباه الذئب." 
وال  دفناه حيا فيه، فكفوا عين أيدكم وألسنتكم، أكفف عنكم يدي ولساين، نبش قربا"بيتا نقبنا عن قلبه، ومن 
؛ فجعلت ذلك 2ا عليه عامتكم إال ضربت عنقه، وقد كانت بيين وبني أقوام إحنم 1تظهر من أحد منكم ريبة خبالف

وحتت قدمي، فمن كان منكم حمسنا فليزدد إحساان، ومن كان منكم مسيئا فلينزع عن إساءته، إين لو علمت  3دبر أذين
، فإذا فعل ذلك مل 4هأن أحدكم قد قتله السل من بغضي مل أكشف له قناعا، ومل أهتك له سرتا، حىت يبدي يل صفحت

 أانظره، فاستأنفوا أموركم، وأعينوا على أنفسكم، فرب مبتئس بقدومنا سيسر، ومسرور بقدومنا سيبتئس.

أيها الناس: إان أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان هللا الذي أعطاان، ونذود عنكم بفيء هللا الذي 
نا، ببنا، ولكم علينا العدل فيما ولينا، فاستوجبوا عدلنا وفيئنا مبناصحتكم ل؛ فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أح5خولنا

واعلموا أين مهما قصرت عنه، فلن أقصر عن ثالث: لست حمتجبا عن طالب حاجة منكم ولو أاتين طارقا بليل، وال 
هنم ساستكم املؤدبون لكم، لكم بعثا، فادعوا هللا ابلصالح ألئمتكم؛ فإ 7، وال جممرا6حابسا عطاء وال رزقا عن إابنة

وكهفكم الذي إليه أتوون، ومىت يصلحوا تصلحوا، وال تشربوا قلوبكم بغضهم، فيشتد لذلك غيظكم، ويطول له حزنكم، 
وال تدركوا له حاجتكم، مع أنه لو استجيب لكم فيهم لكان شرا لكم. أسأل هللا أن يعني كال على كل، وإذا رأيتموين أنفذ 

 وه علىفيكم األمر، فأنفذ

__________ 

 أي ختالف ما اجتمع عليه عامة القوم. 1

 مجع إحنة: وهي احلقد والضغينة. 2

 أي خلف أذين، وقد اقتبسها من كالم معاوية كما مر بك. 3

 أي جياهرين ابلعدواة. 4

ندفع عنكم مبا  وملكنا، والفيء: ما كان مشسا فينسخه الظل، واخلراج، أي ندفع عنكم بظل هللا ونعمته اليت وهبنا، أ 5
 صار يف أيدينا من أموال اخلراج.
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 وقته وموعده. 6

 (1)مجر اجلند: حبسهم يف أرض العدو ومل يقفلهم.."  7
 ( والنزهة، وسلطت املراحيض على أموت املسلمني من األشراف واألولياء وغريهم.1"املباهاة )

ون،  عنه إىل ابب القرافة؛ إمنا حدثت أايم الناصر بن قالوذكر أرابب التاريخ، أن العمارة من قبة اإلمام الشافعي رضي هللا
 وكانت فضاء، فأحدث األمري يلبغا الرتكماين تربة، فتبعه الناس.

( به قربا وال غريه، بل ال جيوز يف املقربة احملبسة غري 2قال الفاكهي يف شرح الرسالة: وال جيوز التضييق فيها ببناء حيرز )
ين بقرافة مصر، ذهدم ما ب -على ما بلغين ممن أثق به-ىت من تقدم من أجلة العلماء رمحهم هللا الدفن فيها خاصة؛ وقد أف

 وإلزام البنائني فيها محل النقض، وإخراجه عنها إىل موضع غريها.

ة مسجد ر وأخربين الشيخ الفقيه اجلليل جنم الدين بن الرفعة، عن شيخه الفقيه العالمة ظهري الدين التزمنيت، أنه دخل إىل صو 
بين بقرافة مصر الصغرى، فجلس فيه من غري أن يصلي حتية، فقال له الباين: أال تصلى حتية املسجد! قال: ال؛ ألنه غري 

 أو كما قال.-مسجد، فإن املسجد هو األرض واألرض، مسبلة لدفن املسلمني 

دم ما ال: جهدت مع امللك الصاحل يف هوأخربين أيضا املذكور، عن شيخه املذكور، أن الشيخ ذهاء الدين بن اجلميزي، ق
 أحدث بقرافة مصر من البناء، فقال: أمر فعله والدي ال أزيله.

ذلك، وتصويب ل ونبش القبوروإذا كان هذا قول ذلك اإلمام وغريه يف ذلك الزمان قبل أن يبالغوا يف البناء، والتفنن فيه 
والصاحلني وغريهم؛ فكيف يف هذا الزمان، وقد تضاعف ذلك ( املراحيض على أموات املسلمني من األشراف والعلماء 3)

 جدا حىت كأهنم مل

_________ 

 ( ط: "للمباهاة".1)

 ( ط: "جيوز".2)

 (2)( ح، ط: "ونصب"، وما أثبته من األصل.." 3)
 "وله وأحسن:

 أما ترى الغيث كلما ضحكت ... كمائم الزهر يف الرايض بكى

 فاض دمعه ضحكاكاحلب يبكي لديه عاشقه ... وكلما 

 وله أيضا:

 حلى هللا أمرءا أوال لسرا ... فبحت به وفض هللا فاه

 ألنك ابلذي استودعت منه ... أمن من الزجاج مبا وعاه
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 وقد قيل يف املعىن وأجاد قائله:

 ينم بسر مستوعبه سرا ... كما من الظالم بسر انر

 أمت من النصول على مشيب ... ومن صايف الزجاج على عقار

  الزاهي سنة ستني وثالمثائة وهو شاعر ماهر رمحه هللا تعاىل.تويف

 اجلوزل:

 بفتح اجليم، فرخ احلمام والقطا وأنواعهما. وسيأيت ذكره يف لفظ القطا واجلمع جوازل قال الشاعر:

 اي ابنة عمي ال أحب اجلوزال ... وال أحب قرصك املفلفال

 وإمنا أحب ظبيا أعبال ... ورمبا مسي الشاب جوزال

 جيال:

 كجبال، اسم للضبع على فعال، وهي معرفة بال ألف والم.

 وحكمها أييت يف ابب الضاد املعجمة.

 األمثال:

 ، وخترج جيف املوتى من ابطن األرض إىل ظاهرها.تنبش القبورألهنا « 1« »أنبش من جيال»قالوا: 

ه من  لشأم البصري، يؤخذ حلمه فيذوب ويتمسح بأبو جرادة: هو الطائر الذي يسميه أهل العراق الباذجنان، ويسميه أهل ا
 كانت البواسري به ظاهرة ينفعه نفعا بينا وهللا أعلم.

 ابب احلاء املهملة

 حائم:

 « :2»هو الغراب األسود ألنه حيوم عندهم ابلفراق قال املرقش 

 «3»ولقد غدوت وكنت ال ... أغدو على واق وحائم 
 كاألشائمفإذا األشائم كاالاي ... من واألايمن  

 (1)وكذاك ال خري وال ... شر على أحد بدائم." 
 وشذ اخلطايب، فقال:« . كال ال يعطيه ألضيبع من قريش ويدع أسدا من أسد هللا»"تعاىل عنه: 

 األضيبع نوع من الطيور.

امر وأبو  أبو ع ومن أمساء الضبع جيل وجعار وحفصة، ومن كناها أم خنور وأم طريق وأم عامر وأم القبور وأم نوفل والذكر
كلدة وأبو اهلنرب. وقد تقدم يف ابب اهلمزة أن الضبع حتيض كاألرنب، تقول: ضحكت األرنب ضحكا، أي حاضت قال 

 الشاعر:

 وضحك األرانب فوق الصفا ... كمثل دم احلرب يوم اللقا
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 « :1»يعين احليض، فيما زعم بعضهم. وقال ابن األعرايب يف قول ابن أخت أتبط شرا 

 لضبع لقتلى هذيل ... وترى الذئب هلا يستهلتضحك ا

 أي إن الضبع، إذا أكلت حلوم الناس، أو شربت دماءهم، طمثت وقد أضحكها الدم. قال الشاعر:

 وأضحكت الضباع سيوف سعد ... لقتلى ما دفن وال ودينا

شر ألكل أراد الشاعر أهنا تكوكان ابن دريد يرد هذا، ويقول: من شاهد الضباع عند حيضها، حىت علم أهنا حتيض؟ وإمنا 
اللحوم، وهذا سهو منه فجعل كشرها ضحكا. وقيل: معناه أهنا تستبشر ابلقتلى إذا أكلتهم فيهر بعضها على بعض فجعل 
هريرها ضحكا. وقيل: أراد أهنا تسر ذهم، فجعل السرور ضحكا، ألن الضحك إمنا يكون منه كتسمية العنب مخرا، وتستهل 

 قاله ابن سيده. الذائب تصيح وتعوي،

ومن عجيب أمرها، أهنا كاألرنب، تكون سنة ذكرا وسنة أنثى فتلقح يف حال الذكورة، وتلد يف حال األنوثة، نقله اجلاحظ 
والزخمشري يف ربيع األبرار، والقزويين يف عجائب املخلوقات، ويف كتابه مفيد العلوم ومبيد اهلموم، وابن الصالح يف رحلته 

ريهم، قال القزويين: ويف العرب قوم يقال هلم الضبعيون، لو كان أحدهم يف قفل فيه ألف نفس، وجاء عن ارسطالطاليس وغ
الضبع ال يقصد أحدا سواه. والضبع توصف ابلعرج وليست بعرجاء وإمنا يتخيل ذلك للناظر، وسبب هذا التخيل لدونة 

ا للحوم بين آدم، لكثرة شهوهت بنبش القبورمولعة  يف مفاصلها، وزايدة رطوبة يف اجلانب األمين على األيسر منها. وهي
ومىت رأت إنساان انئما حفرت حتت رأسه، وأخذت حبلقه فتقتله وتشرب دمه. وهي فاسقة ال مير ذها حيوان من نوعها إال 

 عالها.

اجتمع الذئب  اوتضرب العرب ذها املثل يف الفساد، فإهنا إذا وقعت يف الغنم عاثت، ومل تكتف مبا يكتفي به الذئب، فإذ
والضبع يف الغنم سلمت ألن كل واحد منها مينع صاحبه. والعرب تقول يف دعائها: اللهم ضبعا وذئبا أي امجعهما يف الغنم 

 لتسلم. ومنه قول الشاعر:

 (1)تفرقت غنمي يوما فقلت هلا: ... اي رب سلط عليها الذئب والضبعا." 
ابتىن ونزل على مدينة ببشرت ذاهتا، وذها حفص، وشدد عليها احلصار، و "وكان يومئذ صبيا يف الثانية عشرة من عمره، 

إزاءها حصنا للتضييق عليها، وفرق قواته ملنازلة بقية احلصون الثائرة، مث ترك قوة ملتابعة احلصار. واستمر احلصار بضعة 
ك يف أواخر عيد بن املنذر، وذلأشهر، حىت اضطر حفص أن يذعن أخريا إىل التسليم؛ فسلم املدينة ابألمان إىل القائد س

م( وأخذ حفص بن عمر وأهله وأصحابه، أسرى إىل قرطبة، فعفا عبد  928هـ )يناير سنة  315شهر ذي القعدة سنة 
 الرمحن عنهم، وأحسن مثواهم، وضم حفصا إىل جيشه.

حملرم منها يف منتصف شهر ا هـ، سار عبد الرمحن إىل ببشرت لتنظيم شئوهنا، فخرج من قرطبة 316ويف العام التايل سنة 
م( ورافقه ولده احلكم، ووزيره أمحد بن حممد بن حدير، واستخلف على املدينة أمحد ابن عيسى بن أيب  928)مارس سنة 

عبدة. وقصد إىل ببشرت بطريق أشونة، فوصلها يف العشرين من احملرم، ودخلها وجال يف أرجائها، وألفاها منقطعة النظري من 
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واملنعة. فعني هلا واليا من قبله، وعمد إىل تطهريها من آاثر ابن حفصون، فصلى يف مسجدها اجلامع، وأمر حيث احلصانة 
أن تقام به الصالة. وكان ابن حفصون يف أواخر أايمه، قد أاثر حول موقفه من تذبذبه حول إظهار اإلسالم، وجنوحه إىل 

تبني من هيئتها، ، وإخراج جثته وفحصها. فبنبش قربهمر الناصر النصرانية، ريبا حول حقيقة الدين الذي كان يعتنقه. فأ
وكونه ملقى على الظهر، مشبوك الذراعني على الصدر، ومستقبال املشرق، أنه دفن على دين النصرانية، وعاين ذلك الناس 

أمر عبد الرمحن ف من العسكر وغريهم، وشهد بذلك الفقهاء املرافقون، واتفق اجلميع على أنه هلك على دين النصرانية.
حبمل اجلثة، إىل قرطبة، حيث علقت يف أعلى اجلذوع على ابب السدة يكتنفها أشالء ولديه املصلوبني قبله، ومها حكم 

هـ، حيث محلها مد النهر الطامي يف  331وسليمان. واستمرت أشالؤهم معلقة على جذوعها عربة للناظرين حىت سنة 
 يف صلب أوصال ابن حفصون قصيدة يقول فيها:تلك السنة وألمحد بن حممد الرازي 

 تبدي ملرأي العني جمسما ... وقام من األجداث خلقا متمما

 (1)فما كان إال مثل من انم نومة ... فأنبه عنها حني أغفي وهوما." 
 والدفن فيه، خالف ما قاله ابن اجلوزي. نبش قربه"جواز 

" أظنه ذكر فيه: أن أحاديث السند كلها صحيحة. وقد صنف يف وصنف عبد املغيث: " االنتصار ملسند اإلمام أمحد 
 ذلك قبله أبو موسى. وبذلك أفىت أبو العالء اهلمداين، وخالفهم الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي.

وللشيخ عبد املغيث مصنف يف حياة اخلضر يف مخسة أجزاء. وله كتاب " الدليل الواضح يف النهي عن ارتكاب اهلوى 
 ل على حترمي الغناء وآالت اللهو وذكر فيه: حترمي الدف بكل حال، يف العرس وغريه.الفاضح " يشتم

وأجاب عن حديث " أعلنوا النكاح واضربوا عليه ابلدف " أبن معناه: أعلنوه إعالان يبلغ ما يبلغ صوت الدف لو ضرب 
 به لتمحوا سنة اجلاهلية من نكاح البغااي املسترت به.

 اللتني كانتا تغنيان يف بيت عائشة، أبهنما مل يكوان مكلفتني لصغرمها. وأجاب عن حديث اجلاريتني

قال: وقد أقر النيب صلى هللا عليه وسلم أاب بكر على تسميته " مزمار الشيطان " ورمبا أشار إىل أنه منسوخ. وهذا مذهب 
 ضعيف.

 (2)وللشيخ عبد املغيث قصيدة يف السنة رواها عنه." 
له انصحا، فقال أبو مسلم: أبيت إال  « 1»"فقال، سله عن حاله عندى ومل أكرمه، فسأله فقال: كنت قهرماان 

أردت أن أقول: إنك كنت ىل خادما فتقتلىن، فباهلل أسلكك لو مل أقلب املعىن ما كنت « 2»كرما، فقال: اي ابن اخلنا 
هذا جزائى، قال: ومن جازيناه جبزائه وضعت سيفى فلم فاعال، قال: قد وهللا كنت قدرت موضع خشيتك، قال: أكان 

يبق بر وال فاجر إال قتلته. ومثل هذا كثري وما زال يسعى جهده حىت أزال بىن أمية، وأقيم عبد هللا بن حممد بن على بن 
يف أهل  لقتال مروان بن حممد، فقتله وبطش« 4»فبعث عمه عبد هللا بن على « 3»عبد هللا بن عباس امللقب ابلسفاح 
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الشام بطش اجلبارين، وصارت من اجلور سرية مل يسرها أحد قبله؛ وذلك أنه ملا عزم مروان ابلزاب وغلب على بالد الشام، 
وقتل أهل دمشق وهدم سورها وسار إىل فلسطني اندى وهو على هنر فطرس يف بىن أمية ابألمان واجتمعوا إليه فعجلت 

أىب سفيان فما وجد  معاوية بن بنبش قربتل عبد هللا مجاعة منهم ومن أتباعهم، وأمر اخلراسانية إليهم ابلعمد فقتلوهم، وق
رجله، ووجد من عبد امللك بعض شؤون رأسه، ومل « 5»يزيد بن معاوية فوجد منه سالميات  ونبش قربمنه إال خطا، 

، « 6»نفه وشيئا من صدغه يوجد من الوليد وسليمان بىن عبد امللك إال رفات، ووجد هشاما صحيحا إال شيئا من أ
 (1)وصلب،." « 7»فضرب عدة سياط 

"بوادي الفرع وهو مريض وبعث أخاه على اجليش ومعه ابنه حسن هذا فلما بعد وأبلغ حسن أن عمه قال لبعض 
 لاجلند إن أخي قتادة مريض وهو ميت ال حمالة وطلب منهم أن حيلفوا له ليكون هو األمري بعده فلما بلغ احلسن ذلك أرس

إىل عمه من خنقه وخرج للناس يف احلرم وطلب األشراف ووجوه الناس وقال هلم إن أيب اشتد به املرض وأان أحب أن 
تبايعوين فبايعوه وحلفوا له فأحضر اتبوات مغطى وقال هذا أيب مات وكان قد دفنه ليال فلما استقرت اإلمارة حلسن وثبتت 

هما مباينة خيربه حبال أبيه فلما وصل إليه قتله وكان له أخ امسه راجح كانت بينقدمه أرسل إىل أخيه وكان بينبع وطلبه ومل 
أقام يف األعراب هاراب بظاهر مكة حىت كان من أمره مع آق ابش أمري الركب العراقي ما كان كما سيأيت قريبا وملا بلغ قتادة 

بالغ قتادة يف بيه بعد عوده من املدينة فقتل حسن لعمه قامت قيامته وحلف ليقتلن حسنا فبلغ ذلك حسنا فدخل على أ
ذمه وهتديده فوثب إليه حسن واستعان بغالم وجارية كاان خيدمان أابه فأمسكا يديه فقتله خنقا مث قتلهما ليخفي سبب 

سبع عشرة  617قتله وقيل بل قتله مسا فهذا سبب قتل حسن أابه قتادة وكانت وفاته كما تقدم يف مجادى اآلخرة عام 
ة أو مثان عشرة واألول هو الذي رأيته أكثر وكان قتادة يقول أان أحق من الناصر العباسي ابخلالفة وكان يف زمنه يف وستمائ

تسع وتسعني ومخسمائة إىل  599املسجد يؤذن حبي على خري العمل ومدة عمره حنو سبعني سنة ومدة واليته من سنة 
ب قتادة وإحراقه ملا فعل من هن بنبش قربصاحب اليمن أمر  سبع عشرة وستمائة وملا وصل امللك املنصور 617سنة 

ه اليمنيني فوجدوا يف القرب اتبوات ليس فيه شيء فعرف الناس بذلك أن حسن قتل أابه ودفن التابوت يف قرب آخر ليخفي قرب 
رب جد وعلى األكعلى الناس وكان لقتادة من الولد راجح وهو األكرب الذي فر إىل األعراب بظاهر مكة كما تقدم وحسن 

 (2)األشراف املعروفني بذوي علي وعلى األصغر جد." 
"أيب مني جد األشراف الذين كانوا والة خليص وهم اآلن واله مكة أال ترى أن عجالن بن رميثة بن أيب مني حممد 

ن أدار على أ بن أيب سعد احلسن بن علي هذا األصغر بن قتادة ولكل من هؤالء ذرية وأعقاب ومما صنع الشريف قتادة
مكة سورا من أعالها ليحفظها عمن يريدها بسوء مث وليها الشريف حسن بن قتادة عام سبع عشرة وستمائة ووقع فيها 
قتال بينه وبني آق ابش أمري الركب العراقي وهو مملوك تركي للناصر العباسي عقد له الوالية على مكة وعلى كل بلد يدخلها 

ب القتال أنه ملا ورد آق ابش املذكور أمريا تعرض راجح لقطع الطريق بني مكة وعرفة ومعىن آق ابش أبيض الرأس وسب
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فأمسكه األمري املذكور فأرسل أخوه حسن إىل األمري موعدا له مبال جزيل أن يسلم إليه أخاه راجحا فبلغ ذلك راجحا 
 ا مجيعا دخول مكة فمنعهما حسنفقال لألمري أان أعطيك أضعاف ما وعدك فأعين على والية مكة فوعده بذلك فأراد

ووقع احلرب فصعد آق ابش على جبل عرفة مبا عنده من املنعة فأحدقت به أعراب الشريف حسن فقتل وعلق رأسه يف 
ميزاب الكعبة وقيل رفع على رأس رمح ابملسعى وأرسل يعتذر إىل دار اخلالفة كذا يف عمدة الطالب ويف موسم تسعة عشرة 

املسعود يوسف من بين أيوب وصل إليها وكان قد تفرق عن حسن واألشراف لشحه ومل يبق عنده أال  وستمائة وليها امللك
مجاعة من عشريته وجاء مع صاحب اليمن املذكور أخو الشريف حسن الشريف راجح بن قتادة فتقاتال ابملسعى فانكسر 

بن  لى أجسادهم ووىل امللك املسعود راجححسن وفارق مكة فنهبها امللك املسعود وراجح حىت سلبوا الناس أشياء من ع
 قتادة فلم جيدوا أال التابوت كما تقدم ذكر ذلك وعمل املسعود يف بنبش قربقتادة حليا ونصف املخالف وأمر املسعود 

 مكة من املنكرات ما مل ير منها أنه يطلع على قبة زمزم ويرمي احلمام ابلبندق وجيلس عبيده ابملسعى فيضربون أرجل الناس
ابلسيوف يقولون إن السلطان سكران انئم امشوا قليال قليال لئال توقظوه كانت داره على املسعى تسمى دار السلطنة وكانت 

 (1)تسمى دار القوارير." 
( ، تويف يف سنة أربع وأربعني ومخس مائة، يف 2( : شيوخ القاضي يقاربون املائة )1"قال القاضي ابن خلكان )

 مبراكش، ومات ابنه يف سنة مخس وسبعني ومخس مائة. -ادى اآلخرة منها وقيل: يف مج -رمضاهنا 

 ( : تويف القاضي مغراب عن وطنه، يف وسط سنة أربع.3قال ابن بشكوال )

 ( .4وقال ولده القاضي حممد: تويف يف ليلة اجلمعة، نصف الليلة التاسعة من مجادى اآلخرة، ودفن مبراكش، سنة أربع )

 ل ابلرماح، لكونه أنكر عصمة ابن تومرت.قلت: بلغين أنه قت

( قاضي تسرت، والعالمة املصنف أبو 5وفيها مات: شاعر زمانه القاضي أبو بكر أمحد بن حممد بن حسني األرجاين )
 جعفرك أمحد بن علي بن

__________ 

 .485/  3( يف " وفيات األعيان " 1)
 ( انظر ترامجهم يف كتابه " الغنية ".2)

 .454/  2لة " ( يف " الص3)
 بتحقيق د. 13( أي: ومخس مئة " التعريف ابلقاضي عياض " ص 4)

م وجاء يف حاشية األصل خبط مغاير ما نصه: أخربين الشيخ االمام أبو عمرو  1982حممد بن شريفة طبع املغرب سنة 
استيالء  يعرف لدروسه و بن محاج أن قرب القاضي عياض بناحية ابب أغمات من مراكش إبزاء كنيسة كانت هناك، وكان ال

النصارى على مدفنه وما حوله حني أابحه هلم بعض امللوك، وأن يف سنة اثنيت عشرة وسبع مئة أو قبلها أو بعدها بقليل 
أراد هللا تعاىل إظهار قربه، فغضب أبو يعقوب املريين على نصارى مراكش، وأابح أمواهلم للمسلمني، فنهبت دايرهم، وختيلوا 
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م كذلك إذ اليت حول الكنيسة، فبيناه نبش القبوريدفنون احللي اليت هلم مع مواتهم، فحملهم ذلك على أن النصارى 
ظهرت عالمة قرب القاضي واترخيه، ففرح الفقهاء بذلك، وأمر القاضي أبو إسحاق بن الصباغ بتسوية ما حول القرب وإشهاره 

 فقهاء ابلرتدد إىل هناك لتالوة القرآن ليشتهر القرب.وإظهاره، وبىن عليه قبة عظيمة ذات أربعة أوجه، وألزم ال

 قال يل أبو عمرو: أان جئت إىل القبة املذكورة، ودعوت هللا تعاىل، فاستجاب يل.

 وهللا أعلم.

 (1)( .." 134( تقدمت ترمجته برقم )5)
 "ابلعشي وعزمي أن أفعل، فلما رأيته، مل تطب نفسي أن أعتزله.

 قرابة له قد مات ابلبصرة، وترك ماال، وليس له وارث غريه، فأمرين أن أجلس مكانه.فجاءه تلك الليلة نعي 

 فما هو إال أن خرج حىت وردت علي مسائل مل أمسعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوايب، فغاب شهرين، مث قدم.

ليت على نفسي أال أفارقه آفعرضت عليه املسائل، وكانت حنوا من ستني مسألة، فوافقين يف أربعني، وخالفين يف عشرين، ف
 حىت ميوت.

 .-وهللا أعلم  -وهذه أيضا هللا أعلم بصحتها، وما علمنا أن الكالم يف ذلك الوقت كان له وجود 
 قال أمحد بن عبد هللا العجلي: حدثين أيب، قال:

عندي فيها  يكنقال أبو حنيفة: قدمت البصرة، فظننت أين ال أسأل عن شيء إال أجبت فيه، فسألوين عن أشياء مل 
 جواب، فجعلت على نفسي أال أفارق محادا حىت ميوت، فصحبته مثاين عشرة سنة.

 شعيب بن أيوب الصريفيين: حدثنا أبو حيىي احلماين، مسعت أاب حنيفة يقول:

 سريين.أل حممد بن فأتيت البصرة، فأمرت رجال يس -صلى هللا عليه وسلم-النيب  أنبش قربرأيت رؤاي أفزعتين، رأيت كأين 

 .-صلى هللا عليه وسلم-فسأله، فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول هللا 
 احملدث حممود بن حممد املروزي: حدثنا حامد بن آدم، حدثنا أبو وهب حممد بن مزاحم، مسعت عبد هللا بن املبارك يقول:

 لوال أن هللا أعانين أبيب حنيفة وسفيان، كنت كسائر الناس.

 سليمان بن أيب شيخ، حدثين حجر بن عبد اجلبار، قال:أمحد بن زهري: حدثنا 

 قيل للقاسم بن معن: ترضى أن تكون من غلمان أيب حنيفة؟

 قال: ما جلس الناس إىل أحد أنفع من جمالسة أيب حنيفة.

 (2)وقال له القاسم: تعال معي." 
دفن فيه، وآية بت قومه ذهذا املكان، ف"من مثود، وكان ذهذا احلرم يدفع عنه، فلما خرج منه، أصابته النقمة اليت أصا

 ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه، أصبتموه معه( .
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 فابتدره الناس، فاستخرجوا منه الغصن.

 ( ، عن حيىي.1أخرجه: أبو داود )

 

 أبو عبيدة معمر بن املثىن التيمي موالهم * - 168

 ملثىن التيمي موالهم، البصري، النحوي، صاحب التصانيف.اإلمام، العالمة، البحر، أبو عبيدة معمر بن ا

 ولد: يف سنة عشر ومائة، يف الليلة اليت تويف فيها احلسن البصري.

 حدث عن: هشام بن عروة، ورؤبة بن العجاج، وأيب عمرو بن العالء، وطائفة.

 ومل يكن صاحب حديث، وإمنا أوردته لتوسعه يف علم اللسان، وأايم الناس.

 : علي بن املديين، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وأبوحدث عنه

__________ 

العادية يكون فيها املال، وإسناده ضعيف، لعنعنة ابن  نبش القبور( يف اخلراج واالمارة والفئ: ابب 3088( رقم )1)
 إسحاق، وجهالة جبري بن أيب جبري.

، معجم األدابء 252/  13، اتريخ بغداد 54 - 53، فهرست ابن الندمي: 543، املعارف: 20 - 19)*( اتريخ خليفة: 
، هتذيب الكمال: لوحة 235/  5، وفيات األعيان 276/  3، إنباه الرواة 390/  6، الكامل البن األثري 154/  9

، هتذيب 46 - 44/  2، مرآة اجلنان 371/  1، تذكرة احلفاظ 359/  1، العرب 155/  4، ميزان االعتدال 1355
، شذرات الذهب 326/  2، طبقات املفسرين 294/  2، بغية الوعاة 184/  2، النجوم الزاهرة 246/  10التهذيب 

2  /24 "..(1) 
"شان فضيلته برأيه الفاسد وأفعاله السيئة، فإنه خرب بيت الشيخ عبد القادر الكيالين وشتت أوالده، ويقال: إنه 

[ وقال: هذا وقف ما حيل أن يدفن فيه 1الشيخ عبد القادر الكيالين ورمى عظامه يف اللجة ] نبش قرببعث يف الليل من 
 [ .2أحد ]

وملا اعتقله اخلليفة كتبوا فيه فتاوى أنه كان سبب هزمية العسكر، فذكروا أشياء فأفتوا إبابحة دمه، فسلم إىل الوزير ابن 
 تهى.القصاب واعتقله يف بيت للسالح، فأخرج منه ميتا. ان

[ مقر  العراق، عبد هللا بن منصور بن عمران الربعي الواسطي، تلميذ أيب العز القالنسي، 3وفيها أبو بكر بن الباقالين ]
[ ، وأيب عبد هللا البارع، وطائفة، وتويف يف سلخ ربيع األول وله ثالث 4وآخر أصحابه، روى احلديث عن مخيس احلوزي ]

 وتسعون سنة وثالثة أشهر.

 [ الفقيه احلنبلي الواعظ.5بو حممد عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر بن أيب صاحل اجليلي مث البغدادي األزجي ]وفيها أ

 ولد يف اثين شعبان سنة اثنتني وعشرين ومخسمائة.
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 ذكر أبو شامة: أنه مسع من ابن احلصني، وابن السمرقندي.

__________ 

 « .النجوم الزاهرة»و « ذيل الروضتني»من  والتصحيح« دجلة»إىل « ط»و « آ»[ حترفت يف 1]

يخ أقبح من بقوله: قلت: وما فعله هو بعظام الش« النجوم الزاهرة»[ قلت: وعقب ابن تغري بردي على فعلته هذه يف 2]
أن يدفن بعض املسلمني يف بعض أوقاف املسلمني، وما ذاك إال احلسد من الشيخ عبد القادر وعظم شهرته، حىت وقع منه 

قع، وهلذا كان موته على أقبح وجه، بعد أن قاسى خطواب وحمنا، وحبس سنني، حىت أخرج من احلبس ميتا، وهذا ما ما و 
 وقع له يف الدنيا، وأما اآلخرة فأمره إىل هللا تعاىل، وابجلملة فإنه كان من مساو  الدهر.

/ 4« )العرب»( و 248 -246/ 21)« سري أعالم النبالء»( و 278 -277/ 1« )التكملة لوفيات النقلة»[ انظر 3]
281. ) 

 « .سري أعالم النبالء»والتصحيح من « اجلوزي»إىل « ط»و « آ»[ تصحفت يف 4]

 (1)( .." 390 -388/ 1« )ذيل طبقات احلنابلة»( و 289 -288/ 1« )التكملة لوفيات النقلة»[ انظر 5]
أمحد بن  شيد كلها كما كان أبوه، واستوزر"خروج جعفر بن الفضل إليه كتب له يستخلفه على كشف اعمال اإلخ

حممد الربيدي. فحدثين أبو الفضل جعفر بن الفضل الوزير قال: محلت كتاب الراضي ووضعته بني يدي اإلخشيد وانصرفت 
 إىل حممد ابن علي املاذرائي.

يد " وهذا أول من خشويف شهر رمضان من ستة سبع وعشرين ورد كتاب الراضي مع رسول يعرف اببن الشيعي يلقبه " اإل
لقب به، فدعي بذلك على منرب الفسطاط وسائر املنابر، وكتب بذلك على كتبه، وكوتب به، وعبأ اإلخشيد ماال كثريا 

 وهدية وكراعا وبغاال ومحريا وثياأب وأنفذ ذلك إىل الراضي.

شامات حصل ابلرقة يريد ال ويف ذي القعدة سنة سبع وعشرين أرجف الناس مبسري حممد بن رائق من العراق، وأنه قد
ومصر، وكان عبيد هللا بن طغج بدمشق، فأنفذ اإلخشيد عمران بن فارس يف جيش كثري بسبب حممد بن رائق. مث وصلت 
األخبار بوصول حممد بن رائق إىل دمشق وملكها مع ما خلفها من محص وحلب والثغور وسائر األعمال، فقلق لذلك 

 ج عن دمشق منهزما.اإلخشيد، وخرج عبيد هللا بن طغ

مث ورد اخلرب يف آخر ذي احلجة سنة سبع وعشرين بدخول حممد بن رائق الرملة، وكان كالطائر يف مسريه، وانصرف أصحاب 
ال الفضل بن جعفر الوزير فوجد فيه ماال فأخذه. مث أخذ اإلخشيد يف أهبة املسري لقت ونبش قرباإلخشيد عن غري قتال، 

 لسوداء على عادته فعوجل أايما.حممد بن رائق فهاجت به ا

ويف احملرم سنة مثان وعشرين سار اإلخشيد لقتال ابن رائق، واستخلف أخاه أاب املظفر، وسار حىت نزل الفرما، وتقدمت 
( بني اإلخشيد وبني حممد بن رائق يف 1طالئع حممد بن رائق فكانت بينهم مناوشة. وسفر احلسن بن طاهر العلوي )

خشيد كاتبه حممد بن كال للرملة للموافقة على شرائط بينهما. ومت الصلح على أن الرملة لإلخشيد، ومن الصلح. وأنفذ اإل
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 طربية وما خلفها حملمد

__________ 

 (1).." 242: 4( انظر ذلك يف بغية الطلب 1)
ان يصغي ك"الناس بعلم العروض، وأحفظهم له، وكان شاعرا جمودا، وكان له حظ من علم املوسيقى، وبسبب ذلك  

 إىل املالهي.

 وتويف سنة ست وثالثني وثالمثئة.

 

 أبو أيوب بن حجاج - 271

هو سليمان بن سليمان بن حجاج بن عمري، وكان شاعرا جمودا، وخطيبا بليغا، حافظا لألخبار القدمية، جيد االقتصاص 
- قائل يف ابن عمه أمحد بن يوسفهلا، وكان له حظ من العربية واللغة، وقال الشعر بعدما أسن فأحسن وجود، وهو ال

 :-وكان بينهما تباعد
 قريب رحم، بعيد مرمحة ... ما انلين من أذى فمنه وبه

 وله قصائد حسان جيدة املعاين حلوة األلفاظ، منها قصيدته الكافية اليت يقول يف أوهلا:

 كنت حرا فصرت عبدا وملكا ... لظلوم ال أرجتي منه فكا

 وقصيدته اليت أوهلا:

 أقلي من اللوم أو أكثري ... سواء على قلب مستهرت

 وفيها:

 يروح ويغدو على وصله ... جبهر مريب وسر بري

 (2)عمه إبراهيم بعد ثالثني عاما من دفنه، اهتم بعض من."  نبش قربوملا 
الغالء،  ن"واشتد حصار الروم لطرسوس، ومل يتحرك أحد من املسلمني إلنقاذها، وكانت تعاين من قلة األقوات، وم

وانتشار الوابء، فأسقط يف أيدي أهلها، وطلبوا من نقفور األمان، وعرضوا رفع احلصار، مقابل ثالمثائة ألف دينار، وإطالق 
ما عندهم من األسرى. وأىب نقفور، وخريهم بني اخلروج من املدينة ابألمان، أو البقاء فيها مع الدخول يف طاعة الروم، 

واستمرت املفاوضات إىل أن مت االتفاق على تسليم املدينة للروم ابألمان ألهلها، على أن من أراد . 1وختريب أسوار املدينة
أن خيرج من املدينة فله أن حيمل من ماله، ورحله، ما يطيق محله. وأن من أراد البقاء على الذمة، أو اجلزية، أو النصرانية، 

 فله ذلك أيضا. واشرتط نقفور ختريب اجلامع واملساجد.

هـ، فأخذ كل واحد من الروم دار رجل من  354ودخل نقفور وعامة عسكره طرسوس يف منتصف شهر شعبان عام 
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املسلمني مبا فيها، مث يتوكل بباذها، وال يطلق لصاحبها إال محل اخلف، فإن رآه قد جتاوز منعه، حىت إذا خرج منها صاحبها 
لب لمني، علم يشري إىل اإلسالم، وعلم يشري إىل النصرانية، وطدخلها النصراين، فاحتوى على ما فيها. ونصب نقفور ع

من أهل املدينة أن من أراد اخلروج إىل بالد اإلسالم، فليقف حتت العلم األول، ومن اختار البقاء حتت حكم الروم فليقف 
احملزنة الكثري.  من املواقف حتت الثاين. وقد قدر عدد الذين خرجوا مبائة ألف ما بني رجل وامرأة وصيب. وحدث أثناء اخلروج

فقد تقاعد ابملسلمني أمهات أوالدهم ملا رأين أهاليهن، وقالت: أان اآلن حرة، ال حاجة يل يف صحبتك، فمنهن من رمت 
بولدها على أبيه، ومنهن من منعت األب من ولده، فنشأ نصرانيا. فكان اإلنسان جييء إىل عسكر الروم، فيودع ولده، 

 .2نصرف على أقبح صورةويبكي، ويصرخ، وي
وقام نقفور إبحراق املصاحف، وختريب املساجد، وأخذ من خزائن السالح ما مل يسمع مبثله، مما كان مجع من أايم بين أمية 
إىل هذه الغاية. وصعد نقفور منرب املدينة وخاطب من حوله: "أين أان؟ " فقالوا: "على منرب طرسوس". فقال: "ال، ولكنين 

نبش ب. وأمر بنقل أبواب مدينة طرسوس إىل القسطنطينية، كما أمر 3املقدس، وهذه كانت متنعكم من تلك"على منرب بيت 
 املأمون، فأخذ سالحه، وأعاد القرب كما كان. وجعل املسجد اجلامع اصطبال لدوابه، مث أحرق البلد. قرب

__________ 

 .213/ 2جتارب األمم  1
 .1 4 -13/ 7 ، الكامل28/ 4معجم البلدان  -ايقوت 2
 (1).." 133زبدة احللب ص  3

"ودجل الليل، فإين ال أوتى مبدجل إال سفكت دمه، وإايي ودعوى اجلاهلية، فإين ال أجد أحدا دعا ذها إال قطعت 
لسانه. وقد أحدثتم أحدااث، وأحدثنا لكل ذنب عقوبة؛ فمن غرق قوما غرقته، ومن أحرق قوما أحرقته، ومن نقب بيتا 

 دفنته فيه حيا؛ فكفوا أيديكم وألسنتكم أكف عنكم. نبش قرباه، ومن نقبت عن قلب

وقد كانت بيين وبني أقوام منكم أشياء قد جعلتها دبر أذين وحتت قدمي، فمن كان حمسنا فليزدد، ومن كان مسيئا فلينزع. 
فحته، فإذا فعل دي يل صإين لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي مل أكشف له قناعا ومل أهتك له سرتا، حىت يب

 ذلك مل أانظره؛ فأعينوا على أنفسكم واتنفوا أمركم.

 للحجاج حني دخل البصرة« 1»خطبة 

 دخل وهو متقلد سيفا متنكب قوسا عربية، فعال املنرب فقال: ]وافر[

 «2»أان ابن جال وطالع الثنااي ... مىت أضع العمامة تعرفوين 
 (2) يديه، فوجدين أمرها عودا وأصلبها." عيدانه بني« 3»إن أمري املؤمنني نكب 
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 "جتود مبا حتوي فتحيي ببذهلا ... وتنقل ما متال وحتفظ ما تعي

 تقبلها األفواه من كل جانب ... فما خص منها موضع دون موضع وقال يف منكورس:

 ظيب من األتراك ال يرتكين ... أقطف ابملقلة ورد خده

 ابقيه شبيه قده وقال أيضا:نصف امسه األول منك مل يزد ... وعكس 

 اربح وخذ بنسيئة ... واشرب وكل وامطل ودافع

 فأحق ما أكل احملا ... يل مال أرابب املطامع وقال يف محام:

 جئت أريد احلمام يوما ... فغرين النقش واحلصري

 تنبش القبورحىت إذا جزت نلت رحيا ... كأمنا 

 دوروالناس عند الصدور فيها ... قد يبست منهم الص

 يغرف هذا من جرن هذا ... وقد عال منهم اهلرير

 أنقل خوف الوقوع رجلي ... فيها كما ينقل الضرير

 جنهم ال يصاب فيها ... وهج بل الكل زمهرير

 قد عرفت فاحلديث عنها ... بنحس أوصافها يسري

 وكلما جاءها زبون ... قلنا أمل أيتكم نذير وقال أيضا:

 ( يفي التواصل ابلصدود1... ولن ) محاان الرتك وانتهكوا محاان

 محوان ابلصوارم والعوايل ... وجاروا ابللواحظ والقدود وقال أيضا:

__________ 

 (1)( ص: وال.." 1)
 « « .1»"فأدركين فيها أجلي وسينبشين أسود يف زمان أمة حممد صلى هللا عليه وسلم 

ح مكتوب بشوا قربا فإذا فيه رجل أضالعه تنثين وعند رأسه لو اليت ابنطاكية فن بنبش القبور« 2»وورد كتاب من أيب جعفر 
 فيه:

ال إله إال هللا حممد رسول هللا؛ أان عون بن سام بن نوح بعثين هللا إىل أهل أنطاكية؛ فكذبوين، وقتلوين. وينبشين رجل »
 « .أصلع« 3»أسود أفدع 

 ونزعوا خفه فاذا هو أفدع فرتكوه كما كان.فإذا الذي نبشه أسود. وكانت عليه عمامة فكشفوها فإذا هو أصلع. 

 وقال هللا تعاىل: وكان حتته كنز هلما

 (2)وورد عن ابن عباس: هو." « . 4»
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"وقال ابن أيب األشعث: يوصف الضبع ابلعرج، وليست عرجاء، وإمنا خييل ذلك للناظر وسبب ذا التخيل لدونة يف 
لشهوهتا يف حلوم  ، وإمنا ذلكبنبش القبورانب األيسر منها، وهي مولعة مفاصلها، وزايدة الرطوبة يف اجلانب األمين على اجل

الناس إذا مل جتدها ظاهرة، ومن عاداهتا إذا صار القتيل ابلعراء، وانتفخ ذكره وقلبه، جتيء فرتكبه وتقضي حاجتها منه، مث 
أتكله، ومىت رأت إنساان انئما حفرت حتت رأسه، وأخذت حبلقه قتلته وشربت دمه، وهي فاسقة ال مير ذها حيوان من 

الها وتضرب العرب ذها املثل يف الفساد، فإهنا إذا وقعت يف الغنم عاثت ومل تكتف مبا يكتفي الذئب فإذا نوعها إال ع
اجتمع الضبع والذئب يف الغنم سلمت فإن كل واحد منهما مينع صاحبه والعرب تقول يف دعائها للغنم اللهم ضبعا وذئبا، 

لقمر وهو على سطح وقع فأكلته، وإذا دخل الرجل عليها أي امجعهما فيها لتسلم والضبع إذا وطئت ظل الكلب يف ا
وجارها ومل يسد خروق املوضع بنفسه أو بثوبه، مث صار إليها من الضياء بقدر سم اخلياط، وصبت إليه وقطعته وإن أخذ 

م أمعه حنضال أمن سطوهتا وتوصف ابملوق واحلمق، وذلك إن الصيادين هلا يقفون على ابب وجارها، ويقولون أطرقي 
طريق خامري أم عامر فإذا مسعت كالمهم انقبضت، فيقولون أبشري بكمر الرجال أبشري بشاة هزيل، وجواد عظلي، وهم 
مع ذلك يشدون يديها ورجليها وهي ال تتحرك، ولو شاءت ألجهزت عليهم فقتلهم وهذا عند من له أدىن فهم يف اخلرافات 

لم ار يكون منفردا ال أيلف السباع ويثب على الناس والدواب وهللا أعاليت للعرب، وهي تلد من الذئب جروا يسمى العسب
 ابلصواب.

 الوصف والتشبيه

 قال متمم بن نويرة يصفها:

 اي هلف من عرفاء ذات فليلة ... جاءت إيل على ثالث تضلع

 ظلت تراصدين وتنظر حوهلا ... ويريبها رمق وإين مطمع

 ليس شيء مينعوتظل تنشطين وتلحم أجراي ... وسط العرين و 

 لو كان سيفي ابليمني ضربتها ... عين ومل أوكل وجنيب األضيع

 (1)القول يف طبائع اخلنزير." 
 أنبش من جيأل -4310"

 ، وتستخرج جيف املوتى فتأكلها.تنبش القبورهذا االسم للضبع، وهي 

ن ول "مشعب" وما أثبتناه عقال األصمعي: أنشد أبو عمرو بن العالء لرجل من بىن عامر يقال له مشهث )يف األص
 (43اللسان )ج أل( وقد أنشد اثلث هذه األبيات، وعنده "ذها مخاع" وروى أوهلا يف )م ت ع( وأربعتها يف األصمعيات 

 متتع اي مشعث إن شيئا ... سبقت به الوفاة هو املتاع

 أبصر يرتكين احلي يوما ... رهينة دارهم وهم سراع
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 م املأقيني ذهم مخاعوجاءت جيأل وبنو أبيها ... أح

 (1)والسباع."  -ويب غريك  -فظال ينبشان الرتب عىن ... وما أان 
 هو حياء مارخة -4504"

 .تنبش قربامارخة: امرأة كانت تتخفر فعثر عليها 
 (2)يضرب يف فرط الوقاحة." 

 «1»"فمن للبوادر قبل الطبيخ ... ومن للمبزر قبل القالاي 
 نبش القبور

الطائي: بعثنا أبو غامن املروزي على نبش قبور بين أمية، فانتهيت إىل قرب هشام فاستخرجته صحيحا  قال عمرو بن هانئ
فما فقدت منه شيئا إال أطراف أنفه. إال أنه كان كريشة فأحرقناه، مث استخرجنا سليمان من أرض دابق فلم جند إال صلبه 

أنه رماد، ومل يوجد يف قرب يزيد بن معاوية إال عظم واحد، ومججمته، وكذلك كان عبد امللك، ووجدان معاوية كخط أسود ك
 وما وجد من عظامهم أحرقناه.

 ومن أنواع هذا الباب

 قال اجلاحظ: ما مسع يف صفة النوائح املستأجرات مثل قول الراجز:

 كأهنا انئحة تفجع ... تبكي مليت وسواها املفجع

 وحنوه:

 يك شجو ما وراء احلناجربكى الشجو ما دون اللهى من حلوقه ... ومل 

 وقال زايد احلارثي: رمسنا رجال يف زمن أيب بكر فبكى رجل، وقال:

 فبينما املرء يف األحياء مغتبط ... إذ صار يف الرمس تعفوه األعاصري

 يبكي عليه غريب ليس يعرفه ... وذو قرابته يف احلي مسرور

يب ذا امليت وهللا قائله وذاك وارثه مسرور مباله، فأنت الغر فقال له بعضهم: أتعرف قائل هذا الشعر؟ قال: ال، فقال: ه
 الباكي عليه هناية الصرب أن ال حتدث مبصيبتك أحدا وال تذل نفسك عنده. الصرب على املصيبة يفل حد الشامت ذها.

قرب عجيف،   اوقال حممد بن هرمية: أقبلت من مصر فلما انتهينا إىل ابعيناان قعد صاحيب ليبول، فقال له رجل شيخ: هذ
كان املعتصم قتله ههنا وألقى عليه هذا احلائط، فقال الرجل: سبحان هللا رأيتين ذهذا املكان وقد دعا يل عجيف ابلسوط 

 (3)فبلت من خوفه، وها أان أبول على قربه. الناس بني فرح مبولود وترح مبفقود.." 
 سنة.سنة مثانني ومئة، قبل إمساعيل بن عياش ب "قال عبد الوهاب بن جندة احلوطي: مات حممد بن سليمان الضمري
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 حممد بن سليمان بن عبد هللا النوفلي

 كان مع عبد هللا بن علي حني دخل دمشق.

قال حممد بن سليمان النوفلي: كنت مع عبد هللا بن علي أول ما دخل دمشق، فدخلها ابلسيف ثالث ساعات من النهار، 
لم جيد فيه إال خيطا معاوية، ف فنبش قربلدوابه ومجاله، مث نبش قبور بين أمية، وجعل مسجد جامعها سبعني يوما اصطبال 

عبد امللك بن مروان، فوجد فيه مججمته، وكان يوجد يف القرب العضو بعد العضو، غري هشام  ونبش قربأسود مثل اهلباء، 
أمر به، فأحرق  ميت، وصلبه أايما، مث بن عبد امللك، فإنه وجد صحيحا مل يبل منه إال أرنبة أنفه، فضربه ابلسياط وهو

ابلنار، ودق رماده، وخنل، وذري يف الريح. مث تتبع بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم، فطلبهم، فأخذ منهم اثنني وتسعني 
 نفسا، مل يفلت منهم إال صيب صغري يرضع، أو من هرب إىل األندلس، فلم يقدر عليه، فقتلهم على هنر ابلرملة، ومجعهم،

وبسط عليهم األنطاع، وجعل فوق األنطاع موائد عليها الطعام، وجلس أيكل وأيكلون فوقهم، وهم يتحركون من حتت 
 األنطاع، واستصفى كل شيء كان هلم من الضياع والدور والعقار.

هشام إىل  بوكان السبب فيما عمل جبثة هشام بن عبد امللك أنه ملا حتدث الناس أن اخلالفة تصري إىل ولد العباس، كت
عامله على املدينة أن يشخص حممد بن علي بن عبد هللا بن عباس إىل حضرته إىل دمشق، فأشخصه، وأمره بلزوم الباب، 
فاشرتى حممد بن علي ذها جارية، فجاءت اببن، فأنكر حممد االبن، فاختصما إىل هشام بن عبد امللك، فأمر قاضيه أن 

 (1)اببنه، وفرق بينهما.."  حيكم بينهما، فاستحلفه، فحلف أنه ليس
 "وسئل العباس بن الوليد البريويت وقيل له: أليس تقول: بقول األوزاعي؟ فقال: نعم.

اب فيه صحيفة فأص نبش قرباوحدث عن حممد بن شعيب بن شابور، عن الوليد القاص قال: أتيت أنطاكية فإذا أسود قد 
إرميا بعثين  أنطاكية، فبعث إىل رجل من اليهود فقرأه فإذا فيه: أان عون بنحناس، فيها مكتوب ابلعربانية، فأتوا ذها إىل إمام 

 ريب إىل أنطاكية أدعوهم إىل اإلميان ابهلل فأدركين فيها أجلي، وسينبشين أسود يف زمان أمة أمحد صلى هللا عليه وسلم.

 

 متام بن حممد بن عبد هللا

 احلسن البجلي الرازي احلافظ، ولد بدمشق ومسع ذها. ابن جعفر بن عبد هللا بن اجلنيد أبو القاسم بن أيب

حدث عن أيب احلسن خيثمة بن سليمان بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ليس على 
 م ".أهل ال إله إال هللا وحشة يف قبورهم، كأين أنظر إليهم إذا انفلقت األرض عنهم يقولون: ال إله إال هللا. والناس ذه

وحدث عن أيب امليمون عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر بن راشد البجلي بسندهإىل سفيان الثوري قال: ما أعرف شيئا 
 أفضل من طلب احلديث إذا أريد به هللا عز وجل.
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 تويف متام بن حممد يف احملرم سنة أربع عشرة وأربع مائة، وكان مولده سنة ثالثني وثالث مائة.

 (1)ان؛ قال أبو بكر بن احلداد: ما لقينا مثله يف احلفظ واخلربة.." وكان ثقة مأمو 
"قال بعض أصحاب التواريخ: ومل يلق أحدا منهم وال اخذ عنه، واصحابه يقولون لقي مجاعة من الصحابة وروى 
عنهم، قال: ومل يثبت ذلك عند النقاد. وذكر اخلطيب يف اتريخ بغداد: انه رأى أنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنه كما 

بن  أيب رابح وأاب إسحاق السبيعي وحمارب بن داثر واهليثم تقدم، وأخذ الفقه عن محاد بن أيب سليمان، ومسع عطاء بن
حبيب الصواف وحممد بن املنكدر وانفعا موىل عبد هللا بن عمرو وهشام بن عروة ومساك بن حرب، روى عنه عبد هللا بن 

رعا تقيا كثري و  املبارك ووكيع بن اجلراح والقاضي أبو يوسف وحممد بن احلسن الشيباين وغريهم، وكان عاملا عامال زاهدا
 اخلشوع دائم التضرع إىل هللا تعاىل. ونقله أبو جعفر املنصور من الكوفة إىل بغداد على أن يوليه القضاء فأىب، فحلف لتفعلن

وحلف أبو حنيفة أنه ال يفعل، فقال الربيع بن يونس احلاجب: اال ترى أمري املؤمنني حيلف؟ فقال أبو حنيفة أمري املؤمنني 
ميانه قد رمين على كفارة أمياين، وأىب أن يبلى فأمر به إىل احلبس يف الوقت، والعوام يدعون أنه توىل أايما ومل على كفارة أ

يصح هذا من جهة النقل. وقال الربيع رأيت املنصور يكلم أاب حنيفة يف أمر القضاء وهو يقول اتق هللا وال تدع يف أمانتك 
لرضى، فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اجته احلكم علي مث هتددتين أن تغرقين يف إال من خياف هللا، وهللا ما أان مأمون ا

الفرات أو إىل احلكم الخرتت أن أغرق، ولك حاشية حيتاجون إىل من يكرمهم، وال أصلح لذلك، فقال له: كذبت أنت 
طيب أيضا ل اخلتصلح، فقال قد حكمت يل على نفسك، فكيف حيل لك أن تويل قاضيا على أمانتك وهو كذاب؟. قا

يف بعضى الرواايت: ان املنصور ملا بىن مدينة ونزهلا، ونزل املهدي يف اجلانب الشرقي وبىن مسجد الرصافة، ارسل إىل أيب 
حنيفة فجيء به، فعرض عليه قضاء الرصافة فأىب، فقال له: ان مل تفعل ضربتك ابلسياط. قال: او تفعل؟ نعم، فقعد يف 

 د، فلما كانالقضاء يومني فلم أيته أح

يف اليوم الثالث أاته رجل صفار ومعه آخر، فقال الصفار: يل على هذا درمهان وأربعة دوانق مثن تور صفر. فقال أبو حنيفة: 
اتق هللا وانظر فيما يقول الصفار، فقال ليس علي شيء، فقال أبو حنيفة للصفار: ما تقول؟ فقال: استحلفه يل فقال أبو 

 إله إال هو، فجعل يقول، فلما رآه أبو حنيفة مقداما على اليمني قطع عليه وأخرج من صرة يف  حنيفة: قل وهللا الذي ال
كمه درمهني ثقيلتني، وقال للصفار خذ هذا عوض ما لك عليه، فلما كان بعد يومني اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أايم 

ين أمية، اء ابلكوفة أايم مروان بن حممد آخر ملوك بمث مات. وكان يزيد بن عمر بن هبرية الفزاري أمري العراقني أرده للقض
فأىب عليه، وضربه مائة سوط وعشرة سواط، كل يوم عشرة أسواط. وهو على االمتناع، فلما رأى ذلك خلى سبيله، وكان 
 اإلمام أمحد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أيب حنيفة، وذلك بعد إن ضرب اإلمام أمحد على ترك القول خبلق

رسول  نبش قربيالقرآن، يعين البكاء والرتحم. وذكر اخلطيب يف اترخيه أيضا أن أاب حنيفة رضي هللا عنه رأى يف املنام أنه 
هللا صلى هللا عليه وآله وسلم. فبعث من سأل حممد بن سريين، فقال ابن سريين: صاحب هذه الرؤاي يثور علما مل يسبقه 

هللا عنه قيل ملالك هل رأيت أاب حنيفة؟ قال نعم رأيت رجال لو كلمك يف هذه  إليه أحد. وقال اإلمام الشافعي رضي
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السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته وروى حرملة ين حيىي عن الشافعي، قال: الناس عيال على هؤالء اخلمسة من أراد أن 
ين سليمان، ومن أراد أن  ل على مقاتليتبحر يف الفقه فهو عيال على أيب حنيفة، ومن أراد أن يتبحر يف التفسري فهو عيا

يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي ومن أراد أن يتبحر يف الشعر فهو عيال على زهري بن أيب سلمى، ومن أراد أن 
يتبحر يف املغازي فهو عيال على بن حممد بن إسحاق. وفيها تويف وقيل يف اليت قبلها وقل يف اليت بعدها أبو الوليد عبد 

ك بن عبد العزيز بن جريح القرشي موالهم املكي، كان أحد العلماء املشهورين، ويقال إنه أول من صنف الكتب يف املل
اإلسالم، قال رمحه هللا: كنت مع معن بن زائدة ابليمن فحضر وقت احلج، فلم خيطر يل نية، فخطر ببايل قول عمرو بن 

بو الصفار: يل على هذا درمهان وأربعة دوانق مثن تور صفر. فقال أ ربيعة: اليوم الثالث أاته رجل صفار ومعه آخر، فقال
حنيفة: اتق هللا وانظر فيما يقول الصفار، فقال ليس علي شيء، فقال أبو حنيفة للصفار: ما تقول؟ فقال: استحلفه يل 

ليه وأخرج من ليمني قطع عفقال أبو حنيفة: قل وهللا الذي ال إله إال هو، فجعل يقول، فلما رآه أبو حنيفة مقداما على ا
 (1)صرة يف كمه درمهني ثقيلتني، وقال." 

"للصفار خذ هذا عوض ما لك عليه، فلما كان بعد يومني اشتكى أبو حنيفة فمرض ستة أايم مث مات. وكان يزيد 
أىب عليه، وضربه فبن عمر بن هبرية الفزاري أمري العراقني أرده للقضاء ابلكوفة أايم مروان بن حممد آخر ملوك بين أمية، 

مائة سوط وعشرة سواط، كل يوم عشرة أسواط. وهو على االمتناع، فلما رأى ذلك خلى سبيله، وكان اإلمام أمحد بن 
حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أيب حنيفة، وذلك بعد إن ضرب اإلمام أمحد على ترك القول خبلق القرآن، يعين 

رسول هللا صلى هللا  ربينبش قه أيضا أن أاب حنيفة رضي هللا عنه رأى يف املنام أنه البكاء والرتحم. وذكر اخلطيب يف اترخي
عليه وآله وسلم. فبعث من سأل حممد بن سريين، فقال ابن سريين: صاحب هذه الرؤاي يثور علما مل يسبقه إليه أحد. 

ة أن يت رجال لو كلمك يف هذه الساريوقال اإلمام الشافعي رضي هللا عنه قيل ملالك هل رأيت أاب حنيفة؟ قال نعم رأ
جيعلها ذهبا لقام حبجته وروى حرملة ين حيىي عن الشافعي، قال: الناس عيال على هؤالء اخلمسة من أراد أن يتبحر يف 
الفقه فهو عيال على أيب حنيفة، ومن أراد أن يتبحر يف التفسري فهو عيال على مقاتل ين سليمان، ومن أراد أن يتبحر يف 

فهو عيال على الكسائي ومن أراد أن يتبحر يف الشعر فهو عيال على زهري بن أيب سلمى، ومن أراد أن يتبحر يف  النحو
املغازي فهو عيال على بن حممد بن إسحاق. وفيها تويف وقيل يف اليت قبلها وقل يف اليت بعدها أبو الوليد عبد امللك بن 

أحد العلماء املشهورين، ويقال إنه أول من صنف الكتب يف اإلسالم، عبد العزيز بن جريح القرشي موالهم املكي، كان 
 قال رمحه هللا: كنت مع معن بن زائدة ابليمن فحضر وقت احلج، فلم خيطر يل نية، فخطر ببايل قول عمرو بن ربيعة:

 ابهلل قويل له من غريمعتبة ... ماذا أردت بطول املكث يف اليمن

 .. فما أخذت برتك احلج من مثنإن كنت حاولت ذنبا أونعمت ذها .

قال فدخلت على معن فأخربته أيت قد عزمت على احلج، فقال يل: ما يدعوك إليه؟ ومل تكن تذكره، فقلت: وذكرت بيتني 
 لعمرو بن أيب ربيعة، وأنشدته إايمها فجهزين وانطلقت.
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 سنة إحدى ومخسني ومائة

ب عون، واإلمام حممد بن إسحاق بن يسار املطليب موالهم املدين صاحفيها تويف شيخ البصرة وعاملها اإلمام عبد هللا بن 
السرية، وكان حبرا من حبور احللم ذكيا حافظا طالبة للعلم اخباراي نسابة ثبتا يف احلديث عند أكثر العلماء، وأما يف املغازي 

 (1)والسري فال جيهل إمامته.." 
 /أوقوله: )متقارب(128 -295 -"

  مدحه ... كالان يؤجج يف القلب انراوبتنا سراجني يف -1

 وقوله: )وافر( -296 -

 «3»والظيب الغرير « 2»وفخر ... ووصف اخلود « 1»مبادي الشعر يف حكم  -1
 وآخره سؤال وابتذال ... ومدح للجليل وللحقري -2

 نبش القبوركماش يف املطالب منتهاه ... وغايته إىل   -3

 وقوله: )خفيف( -297 -

 ه نغمة السا ... ئل هز النسيم أعطاف انضروجواد هتز  -1

 قلت عذري ابد فقال جميبا ... هو ابد فابشر وجودي حاضر -2

 وقوله: )طويل( -298 -

 أرى القوم قد ملوا السماحة والندى ... وكم بني معذور إىل غري معذور -1

 ورب سراج ضاع بني بيوهتم ... فبات بال زيت وابتوا بال نور -2

- 296- ".(2) 
 «1»"ومل تقنعوا حىت استثارت قبورهم ... كالبكم منها ذهيم وديزج 

 احلسني يف أايم املتوكل، ونبق فيه املاء، ومنع الناس الزايرة إىل أن قتل املتوكل. نبش قربالديزج: الذي كان 

 «2»وعريمتوهم ابلسواد ومل يزل ... من العرب األحماض أخضر أدعج 
 «3» الروم، ألوان من الروم نعج ولكنكم زرق يزين وجوهكم ... بىن

 «4»لئن مل تكن ابهلامشيني عاهة ... ملا شكلكم اتهلل إال املعلهج 
 «5»آبية أال يربح املرء منكم ... يكب على حر اجلبني فيعفج 

 «6»يبيت إذا الصهباء روت مشاشه ... يساوره علج من الروم أعلج 
 «7»ه وهو أفحج فيطعنه يف سبة السوء طعنة ... يقوم هلا من حتت
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 «8»لذاك بين العباس يصرب مثلكم ... ويصرب للموت الكمي املدجج 
 «9»فهل عاهة إال كهذي وإنكم ... ألكذب مسئول عن احلق يلهج 

 «10»فال جتلسوا وسط اجملالس حسرا ... وال تركبوا إال ركائب حتدج 
 «11»وا أىب هللا إال أن يطيبوا وختبثوا ... وأن يسبقوا ابلصاحلات ويفلج

 (1)«." 12»وإن كنتم منهم وكان أبوكم ... أابهم فإن الصفو ابلرنق ميزج 
"من أين قلت هذا؟ قال: حلديث حدثناه أنت! مث ذكر له احلديث، فقال له األعمش: أنتم األطباء وحنن الصيادلة 

" 
ذا أصحابه حوله قد ة يف املسجد، وإأمحد بن أيب خيثمة: ان إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، قال: كررت أبيب حنيف

 «دعهم فإهنم ال يتفقهون إال ذهذا»ارتفعت أصواهتم، فقلت: أال تنهاهم عن رفع الصوت يف املسجد؟ قال: 
 فصل

قال عمر بن شبة: حدثين أبو نعيم، مسعت زفر بن اهلذيل، يقول: " كان أبو حنيفة جيهر يف أمر إبراهيم بن عبد هللا بن 
فقلت: وهللا ما أنت مبنته حىت نؤتى فتوضع يف أعناقنا احلبال، قال أبو نعيم: فغدوت أريد أاب حنيفة،  حسن جهرا شديدا،

 فلقيته راكبا يريد وداع عيسى بن موسى قد كاد وجهه يسود، فقدم بغداد فأدخل على املنصور "

ينا من هذا يقول: " يقدم عل حممد بن شجاع الثلجي، مسعت احلسن بن أيب مالك، مسعت أاب يوسف، مسعت أاب حنيفة،
 الوجه صنفان يعين من خراسان: اجلهمية، واملشبهة "

 «جهم ومقاتل كاان فاسقني، أفرط هذا يف التشبيه وهذا يف النفي»النضر بن حممد، عن أيب حنيفة، أنه قال: 
 «ما مسعهال ينبغي للرجل أن حيدث من احلديث، إال ما حيفظه من وقت »قال أبو يوسف، قال أبو حنيفة 

 نبش قربأشعيب بن أيوب الصريفيين، ثنا أبو حيىي احلماين، مسعت أاب حنيفة، يقول: " رأيت رؤاي أفزعتين، رأيت كأين 
 (2)النيب صلى هللا عليه وسلم، فأتيت البصرة، فأمرت رجال يسأل حممد بن سريين،." 

 ية: هذا رجل ينشر علم النبوة."فقال: هذا رجل ينشر أخبار الرسول صلى هللا عليه وسلم "، ويف روا

النيب  قرب ينبشوروى حممد بن شجاع الثلجي، عن احلسن بن أيب مالك، عن أيب يوسف، قال: " رأى أبو حنيفة كأنه 
صلى هللا عليه وسلم، مث أيخذ عظامه جيمعها، ويؤلفها، فهاله ذلك، فأوصى صديقا له إذا قدم البصرة أن يسأل ابن سريين، 

ذا رجل جيمع سنة النيب وحيييها "، وقال علي بن عاصم: مسعت أاب حنيفة يقول: " رأيت كأين نبشت قرب فسأله، فقال: ه
النيب صلى هللا عليه وسلم، فجزعت وخفت أن يكون ردة عن اإلسالم، فجهزت رجال إىل البصرة، فقص على ابن سريين 

 الرؤاي، فقال: إن صدقت رؤاي هذا الرجل فإنه يرث علم نيب "

إذا مسعتهم يذكرون أاب حنيفة بسوء ساءين ذلك، وأخاف عليهم »أيب رزمة، عن عبدان، أنه مسع ابن املبارك، يقول: ابن 

                                         
 518أبو الفرج األصبهاين ص/ مقاتل الطالبيني (1)
 35الذهيب، مشس الدين ص/ مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه (2)



311 

 

 «املقت من هللا تعاىل علي بن معبد
ثنا الشافعي، قال: قال الليث بن سعد: " كنت أمسع بذكر أيب حنيفة، فأمتىن أن أراه، فإين لبمكة إذ رأيت الناس متقصفني 

، فسمعت رجال، يقول: اي أاب حنيفة، فقلت: إنه هو، فقال: إين ذو مال وأان من خراسان ويل ابن أزوجه املرأة على رجل
وأنفق عليه املال الكثري، فيطلقها فيذهب مايل، وأشرتي له اجلارية ابملال الكثري فيعتقها، فيذهب مايل فهل من حيلة؟ قال 

ة ينه على جارية فاشرتها لنفسك، مث زوجها إايه، فإن طلقها رجعت مملوكأدخله سوق الرقيق، فإذا وقعت ع»أبو حنيفة: 
 (1)لك، وإن." 

"أمل يكن منكم هناة متنع الغواة عن دجل الليل، وغارة النهار؟ قربتم القرابة، وابعدمت الدين. تعتذرون بغري العذر 
لماء، وال يرجو معادا. ما أنتم ابحل وتغضون على املختلس، كل امر  منكم يذب عن شفيهه ضنيع من ال خياف عاقبة،

ولقد اتبعتم السفهاء، فلم يزل ذهم ما ترون من قيامكم دوهنم، حىت انتهكوا حرم اإلسالم، مث أطرقوا وراءكم كنوسا يف مكانس 
 الريب حرم على الطعام والشراب حىت أسويها ابألرض هدما وإحراقا، إين رأيت آخر هذا األمر ال يصلح إال مبا صلح به

أوله: لني يف غري ضعف، وشدة يف غري عنف. إين أقسم ابهلل آلخذن الويل ابملوىل، واملقيم ابلظاعن، واملقبل ابملدبر، 
والصحيح منكم يف نفسه ابلسقيم حىت يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم يل قناتكم. 

 لى بكذبة فقد حل لكم معصييت. من نقب عليه منكم فأان ضامن ملا ذهبإن كذبة املنرب. بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم ع
منه، فإايي ودجل الليل، فإين ال أوتى مبدجل إال سفكت دمه وقد أجلتكم يف ذلك بقدر ما أييت اخلرب إىل الكوفة، ويرجع 

نا لكل دااث مل تكن، وقد أحدثإليكم. وإايي ودعوى اجلاهلية، فإين ال أجد أحدا دعا ذها إال قطعت لسانه. وقد أحدثتم أح
 بش قربنذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن أحرق على قوم أحرقناه ومن نقب على قوم بيتا نقبنا عن قلبه، ومن 

دفناه فيه حيا كفوا عين أيديكم، وألسنتكم أكف عنكم يدي ولساين. وال يظهر من أحدكم خالف ما عليه عامكم إال 
يين وبني أقوام إحن فجعلت ذلك دبر أذين، وحتت قدمي، فمن كان منكم حمسنا فليزدد إحساان، ضربت عنقه. وقد كانت ب

ومن كان مسيئا فلريتدع عن إساءته. إين لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي مل أكشف عنه قناعا، ومل أهتك له 
قدومنا سيسر، وا على أنفسكم، فرب مبتئس بسرتا حىت يبدي يل صفحته، فإذا فعل مل أانظره فاستأنفوا أموركم، وأعين

 (2)ومسرور لقدومنا سيبتئس. أيها الناس: إان أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان هللا." 
 "فقال: كلي معنا.

فرأيت صبية كالدينار املنقوش، ما مقلت مقلتاي مثلها، وال أحسن منها، إال أن لوهنا أصفر جدا، وهي مريضة، فعلمت 
 ن الذي حلق يدها، قد فعل ذها ذلك.أ

 فأقبلت أتكل بيمينها، ومشاهلا خمبوءة.

 فقال: اخرجي اليسرى.
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 فقالت: قد خرج فيها خراج عظيم، وهي مشدودة.

 فحلف لتخرجنها.

الصبية على سوء  ما اطلعت هلذه -وحلفت أبميان كثرية -فقالت امرأته: اي رجل، اسرت على نفسك، وعلى ابنتك، فو هللا
 [ ، وقالت: اي أمي، احلقيين، وإال تلفت.204، إال البارحة، فإهنا جاءتين، بعد نصف الليل، فأيقظتين ]قط

 فقلت هلا: ما لك؟

 فقالت: قد قطعت يدي، وهوذا أنزف الدم، والساعة أموت، فعاجليين، وأخرجت يدها مقطوعة.

 يين.فلطمت، فقالت: ال تفضحيين ونفسك ابلصياح، عند أيب واجلريان، وعاجل

 فقلت: ال أدري مبا أعاجلك.

 فقالت: خذي زيتا، فاغليه، واكوي به يدي.

 ففعلت ذلك، وكويتها، وشددهتا، وقلت: اآلن حدثيين ما دهاك.

 فامتنعت.

 فقلت: وهللا، لئن مل حتدثيين، ألكشفن أمرك إىل أبيك.

 (1)، فتقدمت." أنبش القبورقالت: إنه وقع يف نفسي منذ سنتني، أن 
[ منكم فأان ضامن ملا ذهب له، 2[ ، فإذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم معصيىت! من بيت ]1] "مشهودة

إايى ودجل الليل، فإىن ال أوتى مبدجل إال سفكت دمه، وقد أجلتكم ىف ذلك بقدر ما أيتى اخلرب الكوفة ويرجع إليكم. 
سانه، وقد أحدثتم أحدااث مل تكن، وقد أحدثنا لكل [ ، فإىن ال أجد أحدا دعا ذها إال قطعت ل3وإايى ودعوى اجلاهلية ]

دفنته فيه حيا!  انبش قرب ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقناه، ومن حرق قوما حرقناه، ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه، ومن 
فكفوا عىن أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم يدى ولساىن، وال يظهر من أحد منكم خالف ما عليه عامتكم إال ضربت 

[ ، فمن كان منكم حمسنا فليزدد 5[ فجعلت ذلك دبر أذىن وحتت قدمى ]4ه! وقد كانت بيىن وبني أقوام إحن ]عنق
[ السل من بغضى مل أكشف له قناعا 6إحساان، ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته، إىن لو علمت أن أحدكم قد قتله ]

 فاستأنفوا أموركم، وأعينوا علىومل أهتك له سرتا حىت يبدى ىل صفحته، فإذا فعل مل أانظره. 

__________ 

أال وإهنا ليست كذبة أكثر عليها شاهدا من هللا ومن »قول زايد ىف خطبته:  185[ روى أبو على القاىل ىف النوادر ص 1]
 « .املسلمني من كذبة إمام على منرب

 [ بيت: أصيب من شخص أوقع به ليال.2]

 ،«  لفالناي»ب القبلى األعمى يدعو بعضهم بعضا عند احلادث فيقول: [ ما كان عليه أهل اجلاهلية من التعص3]
 ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى»وىف الصحيحني وغريمها حديث النىب صلى هللا عليه وسلم: 
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 «اجلاهلية
 [ إحن: مجع إحنة، مبعىن حقد.4. ]

 «احلفيظة، وكانت من قوم إىل هنات جعلتها حتت قدمى ودبر أذىناإلمرة تذهب »[ روى املربد ىف الكامل قول زايد: 5]
 :116ص  4، وقال املرصفى ىف شرحه ج 

 « .دبر: معناه خلف، يريد تصاممت فلم أصغ إليه»

 (1)« .." أخذه»[ رواية املربد ىف الكامل: 6]
 "فقال سليمان قتلتىن اي شيخ ودخل السفاح، وأخذ سليمان فقتل، قال:

بد هللا موىل بىن هاشم على عبد هللا بن على وعنده من بىن أمية حنو تسعني رجال على الطعام، فأقبل ودخل شبل بن ع
 عليه شبل فقال:

 أصبح امللك اثبت األساس ... ابلبهاليل من بىن العباس

 طلبوا وتر هاشم فشفوها ... بعد ميل من الزمان وابس

 ال تقيلن عبد مشس عثارا ... واقطعن كل رقلة وغراس

 ذهلا أظهر التودد منها ... وذها منكم كحر املواسى

 فلقد غاظىن وغاظ سوائى ... قرذهم من منارق وكراسى

 اهلوان واإلتعاس« 1»أنزلوها حبيث أنزهلا الل ... هـ بذات 

 واذكروا مصرع احلسني وزيدا ... وقتيال جبانب املهراس

 والقتيل الذى حبران أضحى ... اثواي بني غربة وتناسى

ر ذهم عبد هللا فضربوا ابلعمد حىت قتلوا، وبسط عليهم االنطاع فأكل الطعام عليها، وهو يسمع أنني بعضهم حىت ماتوا فأم
يه إال خيطا مثل معاوية بن أىب سفيان فلم جيدوا ف فنبش قربمجيعا، وأمر عبد هللا بن على بنبش قبور بىن أمية بدمشق، 

جمة، وكان عبد امللك بن مروان فوجدوا فيه مج ونبش قربفيه حطاما كالرماد،  يزيد بن معاوية فوجدوا ونبش قرباهلباء، 
يوجد ىف القرب العضو بعد العضو، غري هشام بن عبد امللك فإنه وجد صحيحا، مل يبل منه إال أرنبة أنفه، فضربه ابلسياط 

ال رضيع أو من هرب هم، فلم يفلت منهم إمث صلبه مث حرقه وذراه ىف الريح، وتتبع بىن أمية من أوالد اخللفاء وغريهم فأخذ
 إىل األندلس، واستصفى ما هلم من أموال وغريها، فلما فرغ منهم قال:

 (2)بىن أمية قد أفنيت مجعكم ... فكيف ىل منكم ابألول املاضى." 
لب، ح "ابن قرمان، واألمري عالء الدين ايدغدى شقري احلسامى. فوصلوا إىل دمشق، ىف ذى القعدة، وتوجهوا إىل

واستمر « . 1»وأقاموا ذها مع العسكر. وجهز صاحب سيس رسال إىل األبواب السلطانية يسأل عواطف السلطان ومرامحه 
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العسكر حبلب ينتظرون ما يرد عليهم، من أبواب السلطان. فأقاموا عليها شهورا، إال األمري حسام الدين أستاذ الدار، فإنه 
 يل الربيد. وكان عود هذا العسكر إىل الداير املصرية، ووصوله إىل القاهرة، ىف منتصفتوجه إىل األبواب السلطانية، على خ

 شهر ربيع اآلخر، سنة مثان وتسعني وستمائة، بعد مقتل السلطان بثالثة أايم على ما نذكره إن شاء هللا تعاىل.

 ذكر حادثة غريبة ظهر فيها آية من آايت هللا عز وجل

، ورد على السلطان امللك املنصور حسام الدين « 2»ة، ىف العشر األول، من مجادى األوىل وىف سنة سبع وتسعني وستمائ
، من الساحل الشامى، كانت له زوجة، فتوفيت إىل رمحة هللا « 3»الجني، مطالعة مضموهنا: أن شخصا بقرية جينني 

رب، وفيه مجلة من أن منديله وقع ىف الق تعاىل. فحملت بعد تغسيلها وتكفينها ودفنت. فلما عاد زوجها من املقربة، تذكر
 تداخل الفقيه . فقال له ىف ذلك جيوز نبشه وأخذ املال منه. مثنبش القربالدراهم. فأتى إىل فقيه ىف القرية، فاستفناء ف 

وجد ف املفىت ىف ذلك شىء ىف نفسه. فقام وحضر معه إىل القرب، فنبش الزوج القرب ليأخذ املال، والفقيه على جانب القرب.
 (1)«." 4»الزوج زوجته مقعدة 

"أخربىن بذلك األمري عالء الدين أيد غدى الشهرزورى املتقدم ذكره عن كتاب شهاب الدين أمحد ولده إليه، قال: 
وملا وصل إىل كتابه بذلك أعدت جوابه أسأله عن حتقيق هذا األمر، فكتب إىل: هذا أمر حمقق وإن انئب السلطنة جهز 

[ ذلك، وقد بلغتىن هذه الواقعة من غري األمري عالء 1هذه احلادثة، وكان هو ممن ندب لكشف ][ 1مجاعة لكشف ]
 الدين املذكور، واشتهرت، وآايت هللا تعاىل ومعجزاته كثرية، نعوذ ابهلل تعاىل من سخطه، ونسأله رضاه وعفوه ومغفرته.

من: أن ن رميثه أمري مكة إىل األبواب السلطانية يتضوىف هذه السنة ىف شهر ربيع األول أيضا ورد كتاب األمري أسد الدي
أخاه عز الدين محيضة قدم من بالد العراق، وكان قد تسحب إليها والتحق خبربندا كما تقدم، وأنه وصل اآلن على فرس 

وأنه   وملك شاه ومعهم ثالث وعشرون راحلة، -[2وقيل فيه دلقندى ] -واحد ومعه اثنان من أعيان التتار، ومها: درقندى
كتب إىل أخيه رميثة يستأذنه ىف دخول مكة؛ فمنعه إال بعد إذن السلطان. فكتب السلطان إىل محيضة أنه إن حضر إىل 
الداير املصرية على عزم اإلقامة ذها فله األمان ويساحمه بذنوبه السالفه، وأما احلجاز فال يقيم فيه، وكتب إىل درقندى 

من وصل أهنم لقوا ىف طريقهم شدة من العراق إىل احلجاز، وأن العرابن هنبوهم، فنهب  وملكشاه ابألمان، وأن حيضرا، وأخرب
لدرقندى أموال مجة وأنه وصل على فرس واحد مسافة عشرين ليلة، وقد حكى عن األمري حممد بن عيسى أخى مهنا أن 

شيخني أىب بكر ته إىل احلجاز لنقل الامللك خربندا كان قد جهز دلقندى املذكور ىف مجع كثري مع عز الدين محيضة قبل وفا
 وأن األمري حممد املذكور مجع من العرابن حنو أربعة -صلى هللا عليه وسلم -وعمر رضى هللا عنهما من جوار رسول هللا

آالف فارس وقصد املقدم املذكور وقاتله وهنبه، وكسب العرب منه مجلة عظيمة من الذهب والدارهم، حىت إن فيهم مجاعة 
نبش لواحد منهم حنو ألف دينار غري الدواب والسالح وغري ذلك، وأخذوا الفئوس واجملارف الىت كانوا قد هيئوها حصل لل

 [ ]الشيخني[ أىب بكر وعمر رضى هللا عنهما، وكان ذلك ىف احلجة سنة ست عشرة وسبعمائة،3] قرب

__________ 
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 [ ما بني الرقمني إضافة من ص.1 -1]

 «درقندى وقيل دقلندى» 155: 3واملثبت من ص، وف. وىف إحتاف الورى « وقفدى»[ ىف ك 2]
 (1)[ ما بني احلاصرتني يقتضيه السياق.." 3]

، وضرب املثل « 2»، ومن كثرة جناايهتا وقلة ودها « 1»"عن اختاذها وإمساكها، ومن األمر بقتلها وإطرادها 
، وأهنا أتكل حلوم الناس، وأهنا « 4»املسلمني من دنوها « 3»ر بلؤمها ونذالتها وقبحها ومساجة نباحها وكثرة أذاها وتقذ

، وأتكل املوتى، وأهنا يعرتيها الكلب من أكل حلوم الناس، إىل غري ذلك تنبش القبورمطااي اجلن، ونوع من املسخ، وأهنا 
ال هلا، ها وتفدية الرجمن مساويها، مث ذكر قول من عدد حماسنها وصنف مناقبها وأخذ ىف ذكر أمسائها وأنساذها وأعراق

وذكر كسبها وحراستها ووفائها وإلفها ومجيع منافعها، واملرافق الىت فيها، وما أودعت من املعرفة الصحيحة والفطنة العجيبة، 
واحلس اللطيف، واألدب احملمود، وصدق االسرتواح، وجودة الشم، وذكر حفظها وإتقاهنا واهتدائها، وإثباهتا لصور أرابذها 

وكثرة يقظتها، « 5»ا، ومعرفتها حبقوق الكرام، وإهانتها اللئام، وصربها على اجلفاء، واحتماهلا للجوع، وشدة منتها وجرياهن
والذكورة « 8»اختالف طبائع ذكورهتا « 7»غفلتها، وبعد أصواهتا، وكثرة نسلها، وسرعة قبوهلا ولقاحها مع « 6»وعدم 

 (2) من غري جنسها، وكثرة أعمامها وأخواهلا."« 9»
 "ذكر ما قيل ىف الضبع

« 4»والذيخ « 3»أنثى، وهم يسمون الذكر واألنثى: الضبع « 2»ذكرا ومرة « 1»يقال: إن الضبع كاألرنب، تكون مرة 
شعرها، والعرجاء، « 5»، ومن أمسائها: حضاجر، وجيأل، وجعار، وقثام، ونقاث، والعرفاء، لطول عرفها، والعثواء لنفول 

، وإمنا بنبش القبورمولعة « 7»، وأم خنور؛ وولدها الفرعل؛ وحجرها الوجار. والضبعة « 6»وأم هنرب واخلامعة، وأم عامر 
ذلك لشهوهتا ىف حلوم الناس؛ ومن عاداهتا إذا كان القتيل ابلعراء وورم وانتفخ ذكره أتتيه فرتكبه وتقضى حاجتها منه، مث 

مال رأسه وظهر حلقه ذحبته أبسناهنا، وشربت دمه؛ وهى  أتكله؛ وهى مىت رأت إنساان انئما حفرت حتت رأسه، فاذا
 (3)فاسقة، ال مير ذها حيوان من نوعها إال تعرضت له حىت يعلوها؛." 

واين ما البن سعدون القري « أتسي أهل اإلميان، فيما جرى على مدينة القريوان»"قلت: ونقل ابن عذرة يف كتاب 
ي أراد نبشه دارا النيب، فدخل الذ ينبش قربالرسول صلى هللا عليه وسلم من لفظه: مث أرسل احلاكم أبمر هللا إىل مدينة 

بقرب املسجد وحفر حتت األرض ليصل إىل قرب النيب صلى هللا عليه وسلم، فرأوا أثوارا، ومسع صائح: إن بنيكم ينبش، 
 ففتش الناس فوجدوهم وقتلوهم، انتهى.

 النضرة يف فضائل العشرة، قال: ومما يناسب ذلك ما ذكره احملب الطربي يف الرايض

ن الرجال عن أبيه، وكان م -وهو ثقة صدوق مشهور ابخلري والصالة والعبادة -أخربين هارون بن الشيخ عمر بن الزعب
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قال: كنت جماورا ابملدينة وشيخ خدام النيب صلى هللا عليه وسلم إذ ذاك مشس الدين صواب اللمطي، وكان رجال  -الكبار
 ابلفقراء والشفقة عليهم، وكان بيين وبينه أنس فقال يل يوما: أخربك بعجيبة، كان يل صاحب جيلس عند صاحلا كثري الرب

األمري وأيتيين من خربه مبا متس حاجيت إليه، فبينما أان ذات يوم إذ جاءين فقال: أمر عظيم حدث اليوم، قلت: وما هو؟ 
 سألوه أن ميكنهم من فتح احلجرة وإخراج أيب بكر وعمر رضي هللاقال: جاء قوم من أهل حلب وبذلوا لألمري بذال كثريا، و 

عنهما منها، فأجاذهم إىل ذلك، قال صواب: فاهتمت لذلك مها عظيما، فلم أنشب أن جاء رسول األمري يدعوين إليه، 
، وال تعرتض عليهم، مفأجبته، فقال يل: اي صواب يدق عليك الليلة أقوام املسجد، فافتح هلم، ومكنهم مما أرادوا وال تعارضه

قال: فقلت له: مسعا وطاعة، قال: وخرجت ومل أزل يومي أمجع خلف احلجرة أبكي ال ترقأ يل دمعة وال يشعر أحد ما يب، 
حىت إذا كان الليل وصلينا العشاء اآلخرة وخرج الناس من املسجد وغلقنا األبواب فلم ننشب أن دق الباب الذي حذاء 

 م، فإن األمري كان سكنه حينئذ ابحلصن العتيق.ابب األمري، أي ابب السال

قال: ففتحت الباب، فدخل أربعون رجال أعدهم واحدا بعد واحد، ومعهم املساحي واملكاتل والشموع وآالت اهلدم 
ت، واحلفر. قال: وقصدوا احلجرة الشريفة، فو هللا ما وصلوا املنرب حىت ابتلعتهم األرض مجيعهم جبميع ما كان معهم من اآلال

 ومل يبق هلم أثر.

قال: فاستبطأ األمري خربهم، فدعاين، وقال: اي صواب أمل أيتك القوم؟ قلت: بلى، ولكن اتفق هلم ما هو كيت وكيت، 
قال: انظر ما تقول، قلت: هو ذلك، وقم فانظر هل ترى منهم ابقية أو هلم أثرا، فقال: هذا موضع هذا احلديث، وإن ظهر 

خرجت عنه، قال احملب الطربي: فلما وعيت هذه احلكاية عن هارون حكيتها جلماعة من منك كان يقطع رأسك، مث 
األصحاب فيهم من أثق حبديثه فقال: وأان كنت حاضرا يف بعض األايم عند الشيخ أيب عبد هللا القرطيب ابملدينة والشيخ 

 (1)لطربي.." مشس الدين صواب حيكي له هذه احلكاية مسعتها أبذين من فيه، انتهى ما ذكره ا
 "الناس منطقا وأحالمهم نغمة.

ل ابن الرسول صلى هللا عليه وسلم، فبعث من سأ ينبش قرب( أن أاب حنيفة رأى يف املنام كأنه 1وذكر اخلطيب يف اترخيه )
 ( علما، مل يسبقه أحد قبله.2سريين، فقال ابن سريين: صاحب هذه الرؤاي يثور )

قيل ملالك: هل رأيت أاب حنيفة فقال: نعم، رأيت رجال لو كلمك يف هذه السارية أن ( ، رضي هللا عنه، 3قال الشافعي )
 جيعلها ذهبا لقام حبجته.

( : الناس عيال على هؤالء اخلمسة، من أراد أن يتبحر يف 4وروى حرملة بن حيىي عن الشافعي رضي هللا عنه أنه قال )
لى زهري بن فق له الفقه، ومن أراد أن يتبحر يف الشعر فهو عيال عالفقه فهو عيال على أيب حنيفة، وكان أبو حنيفة ممن و 

أيب سلمى، ومن أراد أن يتبحر يف املغازي فهو عيال على حممد بن إسحاق، ومن أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على 
 رخيه.اتالكسائي، ومن أراد أن يتبحر يف التفسري فهو عيال على مقاتل بن سليمان، هكذا نقله اخلطيب يف 

وقال حيىي بن معني: القراءة عندي قراءة محزة، والفقه فقه أيب حنيفة على هذا أدركت الناس. وقال جعفر بن الربيع: أقمت 
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على أيب حنيفة مخس سنني، فما رأيت أطول صمتا منه، فإذا سئل عن الفقه تفتح وساهل كالوادي، ومسعت له دواي 
 وجهارة يف الكالم.

( : دخلت على أيب حنيفة وعنده حجام أيخذه من شعره، فقال للحجام: 5اس؛ قال علي بن عاصم )وكان إماما يف القي
تتبع مواضع البياض، فقال احلجام: ال تزد، فقال: ومل قال ألنه يكثر، قال فتتبع مواضع السواد لعله يكثر، وحكيت لشريك 

 .هذه احلكاية فضحك وقال: لو ترك أبو حنيفة قياسه لرتكه مع احلجام
__________ 

 .335: 13( اتريخ بغداد 1)
 ( ق: يثري.2)

 .338 - 337: 13( اتريخ بغداد 3)
 .346: 13( اتريخ بغداد 4)
 (1).." 747: 13( اتريخ بغداد 5)
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