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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َهَذا ِمَن : َأْدَخَل اْلَميَِّت ِمْن ِقَبِل ِرْجَلِي اْلَقْبَر, َوَقاَل) َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َيِزيَد , َوَعْن َأِبي ِإْسَحاَق

   .َأْخَرَجُه َأُبو َداُوَد .(السُّنَِّة

 .حديث عبد اهلل بن يزيد إسناده صحيح، يعني ال أعرف له علة تمنع من تصحيحه

 : فوائد احلديث

، فيدخل السنة يف كيفية إدخال امليت للقرب أن ُيسل من جهة الرجل، قدم القربدل الحديث على أن  

الميت، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة وابن الرأس أول ما يدخل من الموضع الذي ستستقر فيه قدما 

 . المنذر، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، أن هذه هي السنة يف إدخال الميت يف قربه

 : أدلتهم

 . هذا الحديث الذي معنا: الدليل األول

 . أن هذا مروي عن جماعة من الصحابة: الدليل الثاين

 . ُأدخل من قِبل الرأس. ُصنع به حين ُقربهكذا  أنه صح أن النبي : الدليل الثالث

 . وهذا القول األول

يعني يؤتى به كامالً من جهة القبلة ويوضع يف القرب، . أن الميت يوضع عرضًا من جهة القبلة: القول الثاين

 . وهذا مذهب الحنفية وإسحاق بن راهويه وأيضًا جماعة من السلف/

 : أدلتهم

 . أن هذا أيسر: الدليل األول

 . أنه كان يرى هذا الرأي. أن هذا مروي عن علي بن أبي طالب: لدليل الثاينا

إن شاء من قبل الرجل، وإن شاء عرضًا، وهذا مذهب الظاهرية . أن األمر يف هذا واسع: القول الثالث

 . ومالك ورواية عن اإلمام أحمد وغيرهم

القول الثاين والثالث لماذا خالفوا حديث عبد اهلل بن يزيد وهو صريح؟ وخالفوا  أصحاب: وهنا يربز سؤال

؟ الظاهر من كالمهم أهنم يرون أن وضع الميت يف هذه األحاديث من قِبل رجل القرب لم كيفية قرب النبي 
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ظاهرية يكن مقصودًا، وإنما كان المقصود صنع األسهل، وكان هذا هو األسهل يف تلك الوقائع، فمثل ال

 . إنما ُينزل الميت يف القرب بالطريقة التي هي أسهل: والمالكية يقولون

أن السنة ما يف هذا الحديث، أنه ُينزل من عند القدم إذا لم يكن هناك مشقة وال حرج، من عند : الراجح

 : رجل القرب، ألمور

 . الظاهر أهنا كانت مقصودة اختيار هذه الصفة للنبي : أوالً 

 . حديث عبد اهلل بن يزيد وأنه فهم أن إدخال الميت من عند رجل القرب أنه هو السنة المقصودة :ثانيًا

أنه ُيصنع به هكذا، والظاهر أنه بالنسبة للناس اليوم أهنم ال يراعون هذا  -واهلل أعلم–ولهذا الراجح 

عرضًا من جهة القبلة،  الشيء، ينزلونه كيفما تيسر، يبدو لي أهنم على مذهب األحناف، ألهنم يأتون به

لوجود التنوع بين الصحابة، تارة . المالكية: إما أن نقول. مذهب األحناف أضعف األقوال: لكن أنا أقول

ألن هذا األمر ليس فيه سنة، . أيهما أسهل ُيعمل به: أنزلوه من هنا، وتارة من هنا، ونقول مثل المالكية

ية والحنابلة واختيار ابن المنذر أن اإلنسان يتقصد أن يصنع وإنما ُينظر لألسهل، أو نقول كما قال الشافع

 . هذا األمر، والراجح هو تقصد إدخال الميت من قِبل رجل القرب

: َفُقوُلوا, ِإَذا َوَضْعُتْم َمْوَتاُكْم ِفي اْلُقُبوِر): َقاَل َعِن النَِّبيِّ , َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما

َوَصحََّحُه اْبُن , َوالنََّساِئيُّ, َوَأُبو َداُوَد, َأْخَرَجُه َأْحَمُد .(  َوَعَلى ِملَِّة َرُسوِل َاللَِّه, اللَِّهِبْسِم 

   .َوَأَعلَُّه الدَّاَرُقْطِنيُّ ِباْلَوْقِف, ِحبَّاَن

 . هذا الحديث يشير الحافظ ابن حجر إلى أنه اختلف فيه رفعًا ووقفًا

قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر، وأصحاب قتادة الذين رووا هذا الحديث هذا الحديث يرويه 

عنه اختلفوا فيه، فمنهم من رواه موقوفًا، ومنهم من رواه مرفوعًا، فممن رواه موقوفًا اثنان من أحفظ 

 . شعبة، وهشام، وهؤالء من أضبط وأحفظ أصحاب قتادة: الناس

 . ال ُيقارن مطلقًا بشعبة وهشامورواه مرفوعًا همام بن يحيى، وهو 

لهذا نجد أن األئمة الدارقطني والبيهقي والنسائي يرون أن هذا الحديث موقوف، وأنه من كالم ابن عمر، 

 . بينما يرى ابن حبان أنه مرفوع، وأحيانًا هذه طريقة ابن حبان أنه يقبل الزيادة يف المتون واألسانيد
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أنه موقوف، وأنه من كالم ابن عمر، وأن همام بن يحيى وهم يف من حيث األسانيد  -بال شك–والراجح 

 . هذا الحديث، ووهمه إنما هو برفعه للحديث

مما ال ُيقال من ( بسم اهلل، وعلى ملة رسول اهلل: إذا وضعتم موتاكم يف القبور فقولوا: )لكن هذا الحديث

 : فيه ُبعد، ألمرين قِبل الرأي، يعني هل ُيتصور أن ابن عمر يقول هذا من قِبل رأيه؟

 . أن ما يتعلق بالقبور وآداهبا يغلب على هذا الباب أنه توقيفي: األول

 . أن باب األذكار أيضًا يغلب عليه أنه توقيفي: الثاين

فاألذكار وصفة القرب وآليته توقيفية، فمع هذا يبعد جدًا أن يكون ابن عمر يقول هذا من رأيه، فالراجح أنه 

ع، فإذا كان موقوفًا وله حكم الرفع فيمكن أن نستنبط منه الفائدة التي ذكر الحديث موقوف له حكم الرف

من أجلها الحافظ ابن حجر، وهي أنه ُيستحب عن وضع الميت يف قربه أن ُيقال هذا الذكر، فهذا الذكر 

 . مستحب يف هذا الموضع

 . هذه هي مسألة هذا الحديث

 : فوائد احلديث

فإذا جاء النص بلفظ بسم اهلل قلناه، وإال فال، فمثالً عند إرادة  .أن يكون فيه نص ال بد. بسم اهلل: أن قول

وإذا أراد أن . بسم اهلل: وعند إرادة اإلنسان وضع الميت يف القرب يقول. بسم اهلل: اإلنسان األكل يقول

صححنا  إذا–وإذا أراد أن يدخل بيت الخالء . بسم اهلل: يقول -إذا صححنا الحديث–يدخل المسجد 

وإذا أراد . بسم اهلل: فإنه ال يقول -إذا ضعفنا الحديث–لكن إذا أراد أن يتوضأ . بسم اهلل: يقول -الحديث

وإذا أراد . بسم اهلل: قل: والعوام اآلن يقولون. بسم اهلل: أن يسكب ماء حارًا على األرض فإنه ال يقول

عندهم بسم اهلل كثيرة جدًا، يف غالب تصرفاهتم  العوام. بسم اهلل: اإلنسان أن ُيطفئ النار فإنه ال يقول

لكن واضح أن الشارع جعل بسم اهلل ذكرًا من األذكار، فيجب أن ال نقوله إال فيما ورد، . بسم اهلل: يقولون

 . وأن نتوقف يف األحوال التي لم يرد، وهذا الحديث حديث ابن عمر من دالئل هذه القاعدة

َرَواُه  .(َكْسُر َعْظِم اْلَميِِّت َكَكْسِرِه َحيًّا): َقاَل َأنَّ َرُسوَل َاللَِّه ; َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاللَُّه َعْنَها

 . َأُبو َداُوَد ِبِإْسَناٍد َعَلى َشْرِط ُمْسِلم

    .(ِفي اْلِإْثِم): َوَزاَد اْبُن َماَجْه ِمْن َحِديِث ُأمِّ َسَلَمَة
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رجح اإلمام البخاري أن : حديث عائشة، وحديث أم سلمة، بالنسبة لحديث عائشة: لف حديثينذكر المؤ

 . أكثر الرواة على وقف هذا الحديث، وهو الصواب، فهذا من كالم عائشة

 . يف إسناده رجل مجهول، فهو حديث ضعيف ال يصح: وبالنسبة لحديث أم سلمة

ث أم سلمة تشهد له أصول الشرع بال شك، كما أن ولكن هذا المعنى الموجود يف حديث عائشة وحدي

كثيرًا من أهل العلم يرى أن مثل هذا الحديث إذا جاء موقوفًا أو مختلف يف رفعه ووقفه وجاء يف طريق 

آخر يف إسناده مجهول أنه يكون حسنًا، فبكل حال هذا المعنى يصلح لالحتجاج، لكون ضعفه ليس 

 . شديدًا، وألن أصول الشرع تشهد له

 : فوائد احلديث

  .حتريم كسر عظم امليت، وأنه ككسر عظم احلي يف اإلثم (1

يعني وليس يف األحكام األخرى، . يف اإلثم: وجهه أنه قال .أن كسر عظم امليت ال يوجب القصاص  (2

لوال اإلجماع لكان القول  :وعدم القصاص يف كسر عظم الميت محل إجماع، ولهذا قال ابن حزم

يف الميت والحي، لكن حال بينه وبين الجزم هبذا . 1(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ: )الصواب أن ُيقتص منه لعموم

األمر وجود اإلجماع، ومن هذا الموضع نعلم أن ابن حزم يحرتم اإلجماع، وإن كان ال يحرتم بعض 

 . األشياء األخرى، لكنه يحرتم اإلجماع

وليس األمر على –ن نأخذ من هذا الموضع من الُمحلى أن ابن حزم إذا رجح شيئًا وأيضًا ممك

ليس فيها إجماع، هذا صحيح إلى حد كبير، الحافظ ابن : يف مسألة من المسائل فكأنه يقول -إطالقه

حزم مطلع ودقيق، فهذا الموضع يفيدنا هذه الفائدة، ألن ابن حزم كان متحمسًا جدًا لقضية القصاص 

 . كسر عظم الميت، ولم يمنعه من هذا إال هذه القضية وهي قضية اإلجماع يف

 . ألنه إذا حرم كسرها فبيعها من باب أولى حتريم بيع أعضاء امليت،  (3

من أمثلة هذا، وهو غالب أغراض  .حيرم تشريح جثة امليت املسلم، إال للضرورة أو احلاجة املاسةأنه  (4

ت جنائية تتطلب هذا األمر، ال يكون الوقوف على الجاين إال أن يكون هناك تحقيقا: تشريح المسلم

 . من خالل التشريح

                                                           
 
 .54: المائدة 
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وأيضًا من أمثلة ذلك الفوائد الطبية، لكن ينبغي أن تخصص قضية الفوائد الطبية بشيء له ضرورة، يعني 

 ليس مجرد تجارب، تجارب ال يجوز، لكنه ألغراض أخرى، مثل أن ينتشر وباء، وُيخشى من انتشار هذا

 . الوباء على الناس فتُشرح جثة مسلم ُأصيب هبذا الوباء لتحليلها

المهم الضرورة والحاجة الملحة، والذي يقدر الضرورة والحاجة الملحة يجب أن يكون فريق مكون من 

العلماء واألطباء، فال يستقل األطباء، وال يستقل العلماء، ألن كل واحد من الفريقين يغطي جانبًا : صنفين

 . انب القضية، فإذا صدر عنهم مجتمعين جازمن جو

الكافر أمر آخر، وفيه قرارات من هيئة كبار العلماء، وأمره فيه سعة، لكن تشريح جثة المسلم هذا ينبغي أن 

 . يكون يف أضيق ما يكون من الحدود، عند الضرورة الواضحة جداً 

َكَما ُصِنَع , َواْنِصُبوا َعَلى اللَِّبِن ُنْصًبا, َأْلَحُدوا ِلي َلْحًدا): َقاَل َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص 

 . َرَواُه ُمْسِلم. ( ِبَرُسوِل اللَِّه 

   .َوَصحََّحُه اْبُن ِحبَّاَن .(َوُرِفَع َقْبُرُه َعِن اْلَأْرِض َقْدَر ِشْبٍر): َوَزاَد, َوِلْلَبْيَهِقيِّ َعْن َجاِبٍر َنْحُوُه

أبي وقاص يف مسلم، وإسناده صحيح، وحديث جابر الصحيح أنه معلول باإلرسال، فهو  حديث سعد بن

كان مسنمًا، وال ُيسنم إال وقد  ضعيف، لكن تشهد له األحاديث األخرى التي ستأيت، منها أن قرب النبي 

 ُرفع عن األرض، المهم حديث جابر تشهد له النصوص األخرى، لكن هو من حيث الصنعة اإلسنادية

 . مرسل

 . اللحد هو الحفر يف القرب من جهة القبلة، أما الشق فهو الحفر يف وسط القرب :ألحدوا: قال

الفرق بين اللحد والشق هو موضع الحفر، من هنا تعلم أن الشارع اهتم هبذه القضايا، يعني نتحدث عن 

ة، ولكان بعض الناس قضية أين نحفر؟ هل نحفر من جهة القبلة؟ أو نحفر يف الوسط؟ هذه عناية عظيم

 . لكن الشارع له عناية هبذه القضايا. األمر بسيط، تحفر هنا أو هنا ال يضر: يقول

 . جمع لبنة، وهي ما ُيصنع من الطين، بشرط أن هذا الطين يكون غير مطبوخ :اللبن: قال

 : فوائد احلديث
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ن الشق، إال أهنم اختلفوا وهذا محل إجماع، أجمعوا على أن اللحد أفضل م .اللحد أفضل من الشقأن  (1

هنا يف هذه المسألة بعض العلماء رجح الشق على اللحد، حتى . إذا ما كانت األرض رخوة: يف مسألة

 . ال ينهال الرتاب

أن اللحد إذا أمكن أفضل من الشق يف جميع األراضي، إذا لم يمكن سنصير بالطبع إلى : والراجح

 .الشق، ألنه لم يمكن اللحد

وهذا محل إجماع، لكن بعض أهل العلم يرون أن الشق من غير . اللحد والشق كالهما جائز أن   (2

جواز الشق بال كراهة، ولو بال حاجة، وهذا هو  حاجة مكروه، والمنقول عن أصحاب النبي 

 . الصواب أنه يجوز بال كراهة

 : والقرب يف التابوت ينقسم إلى قسمين. أن القرب يف التابوت غري مشروع (3

 . إن كان بغير حاجة فهو مكروه باإلجماع: األول

 . إن كان بحاجة فهو جائز: الثاين

 . ففي الواقع ال ينبغي مطلقًا استخدام التابوت بغير حاجة، أما عند الحاجة فاألمر واسع

 وذلك ليُعلم أنه قرب فال ُيمتهن وال يوطأ، ولكن على .السنة رفع القرب عن مستوى األرض مبقدار شربأن   (4

الجماهير من العلماء : هل ُيرفع مسنمًا؟ أو مسطحًا؟ فيه خالف: القول بمشروعية الرفع، اختلفوا

–وهذا هو الراجح . كان مسنمًا يرون أن األفضل التسنيم، لما جاء يف صحيح البخاري أن قرب النبي 

 . أن التسنيم أولى وأفضل من التسطيح -بال شك

وعلى هذا فإنه ال ُيشرع أن ُيزاد يف القرب عن الرتاب الذي ُأخرج  .شربال ُيشرع رفع القرب عن مقدار أنه  (5

 : منه، ال نزيد عن الرتاب الذي ُأخرج منه، ال نأيت برتاب جديد، فإن جاءوا برتاب جديد ففيه خالف

 .ألنه يقتضي زيادة الرفع عن شرب. أن هذا محرم: القول األول

 . أنه مكروه: القول الثاين
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( إال سويته)، وبال إشكال أن معنى (وال تدع قبرًا مشرفًا إال سويته: )محرم، لحديث عليوالصواب أنه 

كان مسنمًا، وإنما المقصود بتسويته إال يرتفع عن هذا  ليس المقصود تسويته باألرض، ألن قرب النبي 

 . الصواب أنه محرم: المقدار، ولهذا نقول

ُيجلب له تراب أكثر من الذي خرج منه، تراب القرب هو الذي ولهذا ينبغي أن ُيحذر عند دفن الميت من أن 

 . ُيدفن به فقط

    .(َوَأْن ُيْبَنى َعَلْيِه, َوَأْن ُيْقَعَد َعَلْيِه, َأْن ُيَجصََّص اْلَقْبُر َنَهى َرُسوُل َاللَِّه ): َوِلُمْسِلٍم َعْنُه

 . هذا الحديث صحيح وهو مهم

هو مادة بيضاء تستخدم كثيرًا يف تزيين زخرفة المباين، وهذه اللفظة ليست عربية، أصلها ليس  الجص

 . عربيًا

 : فوائد احلديث

 : جتصيص القبور يكون بأحد أمرين (1

 . أن ينبى القرب بالجص: األمر األول

 . أن ُيطلى بالجص: األمر الثاين

 . ففي الصورتين ُيعترب القرب ُجصص

فذهب األئمة األربعة إلى أن : وهذا باإلجماع، لكن اختلفوا يف حكمه .دم مشروعية التجصيصع (2

 . وهذا القول األول. التجصيص مكروه

 .وهو قول لبعض الفقهاء، وهو كثير يف المتأخرين. أن التجصيص محرم: القول الثاين

ق تمامًا مع أصول الشرع، والقول بأن التجصيص محرم هو المتوافق تمامًا مع الحديث، والمتواف

–والمتوافق تمامًا مع نظرة الشارع للقبور وما يحتف هبا من أحكام، وما ذهب إليه الفقهاء األربعة 

 .فيه ضعف -رحمهم اهلل

 : وهذا ينقسم إلى أقسام .النهي عن البناء على املقابر  (3
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يعني عامة وليست خاصة، فهذا البناء . جميع الناس أن يبني على القبور بمقربة يقرب هبا: القسم األول

 . محرم باإلجماع، وُيهدم

 .فهذا أيضًا ال إشكال يف تحريمه. أن يبني على القرب بقصد المباهاة والمغاالة: القسم الثاين

 : وهذا فيه خالف. يف ملكه: ومعنى خاصة. أن يبني على قرب أو يف مقربة خاصة: القسم الثالث

كما –وبه قال المالكية والظاهرية، ومال إليه ابن مفلح، قيدوه بما إذا كان البناء . جواز البناء :القول األول

 .لغرض صحيح، مثل تمييز القرب عن باقي المباين، فهذا الذي يجوز -ُيفهم من كالمهم

 . وهو قول الحنفية والشافعية. أن البناء يف الملك الخاص مكروه: القول الثاين

 . أنه محرم :القول الثالث

 . الجواز، الكراهة، التحريم: فصارت األقوال يف البناء يف المقربة المملوكة ملكًا خاصًا ثالثة

أن الحديث واضح وعام، والفتنة التي تحدث يف : التحريم مهما كان الغرض، وسبب الرتجيح: الراجح

يف القبور الخاصة أعظم، إذ قد ُيظن القرب العام كالفتنة التي تحصل يف القرب الخاص، بل الفتنة التي تحصل 

 . أن هذا القرب ُخصص لهذا الشخص وبُني عليه لمزيد فضله وخصوصيته، فال شك يف التحريم

وعلى هذا القول الراجح يكون البناء على القبور محرمًا مطلقًا، واآلن عرفتم أن البناء على القبور يف 

ة، ألنه إذا كنا نحن هنا جميع القبور عامة ففي بلدان المقابر العامة محرم باإلجماع، لكن المسألة مهم

واإلنسان يشرتي . مقربة عائلة فالن. مقربة آل فالن: أخرى جميع أو كثير من القبور خاصة، ألهنا تسمى

خاصة، فلذلك أنا ذكرت حكم المقابر الخاصة حتى ُيعلم  -يف الغالب–قربه بثمن قبل أن يموت، فالمقابر 

 . ر الخاصة ال يجوز البناء، البناء على القرب ال يجوز مطلقًاأنه حتى يف المقاب

 : وهذه المسـألة فيها خالف .حتريم القعود على القرب (4

 . وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة. أنه يحرم: القول األول

 . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. أنه ُيكره: القول الثاين
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ألن يجلس : )ث النهي مثل حديث جابر هذا الذي معنا، ومثل قول النبي واستدلوا على الكراهة بأحادي

، وهذا يف مسلم، وهو (أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه وتصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر

 . صحيح، ويف باب الجلوس على القرب أحاديث وآثار كثيرة، بعضها ضعيف، وبعضها صحيح

 . هذه األحاديث تدل على الكراهة :فقالوا

 . وهو مذهب المالكية. أن الجلوس على القرب جائز ال حرج فيه: القول الثالث

 ماذا يصنع المالكية هبذه األحاديث الصريحة؟ : بطبيعة الحال أنه ال بد أن يقع يف ذهنك سؤال

ء الحاجة، والذي جعلهم أجاب المالكية عن هذا بأن المقصود من النهي هو الجلوس عليها بغرض قضا

يؤولون الحديث هبذا التأويل وجود أحاديث وآثار تدل على ذلك، أحاديث عن زيد بن ثابت وغيره أن 

 . النهي عن القعود على القبور إنما كان إذا أراد أن يقضي الحاجة

لوعيد أنه محرم، بل الراجح أن الجلوس على القرب من كبائر الذنوب، ألن هذا ا: -بال شك–الراجح 

الخاص يف قضية الجلوس على الجمرة دليل على أنه من كبائر الذنوب، وهذه المسألة من أوضح 

المسائل يف أهمية طريقة التفقه والنظر يف النصوص، ففي هذه المسألة يرتاوح األمر بين أن يكون من 

بين الكبائر والمباح  الكبائر أو مباحًا، فرق كبير، يعني الفرق بين المحرم والمكروه صغير، لكن الفرق

كبير جدًا، وهذا يستدعي أن يعرف طالب العلم أنه ينبني على اختالف المنهج يف النظر للنصوص اختالف 

 . كبير يف أثر وثمرة هذا من حيث ترجيح القول

أنه من كبائر الذنوب، وسبب ذلك أن حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيره، واآلثار المروية : الراجح

أي إشارة إلى هذه القضية، وإنما هذا شيء رآه زيد رضي اهلل عنه، وتخصيص كل هذه ليس فيها 

 . األحاديث بأحاديث ضعيفة أو برأي زيد رضي اهلل عنه بعيد كل البعد

ثم هناك أمر آخر، وهو أن الشارع واضح جدًا من تصرفاته أنه يعظم المسلم، والجلوس على قربه نوع من 

واللحد له واختيار نوع اللحد وتغسيله وتكفينه وتطييبه، كل هذه األصول اإلهانة، فحديث كسر عظمه 

تدل على أن الشارع يريد من المسلمين أن يحرتموا الميت، وهذه األصول تدل على رجحان التحريم 

 . وضعف التأويل الذي قاله اإلمام مالك

  .واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين


