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ُْ الََُُعنُ ُالَقبْرَُُُوُيْرَفعُُ بْر َُُقْدرَُُْر  .ُمَسنَّمًاُش 

يُصُه،َُوُيْكَرهُُ تَابَُة،َُوالب نَاُء،َُتْجص 
ُإ لَيْه .َُكاءُُتُ ِلٱَواَُعَليْه ،َُوالَوْطءُُُُلوُس،َوالُجَُُوالك 

َُُفأَْكثَرَُُْثنَيْنُ ٱَُدْفنُُُف يهُ َُوَيْحُرمُُ ُُبَيْنََُُوُيْجَعُلُُل َضُروَرة ،ُإ ّلَّ زُ ُْثنَيْنُ ٱُُكل  نَُُْحاج  ُُم  ُ.ُتَراب 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
ُْ الََُُعنُ ُالَقبْرَُُُوُيْرَفعُُ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ  بْر َُُقْدرَُُْر  ذلك بعد ذكر امليت، فند صفة  بنيَّ  مَّاـل (ُمَسنَّمًاُش 
اب أنَّ  امليِ ت: دفن من ف رغ إذا أبنَّه  ؟ي رفع ما مقدار وبنيَّ  رآخ ترابا  أم القرب، نفس تراب كان  سواء القرب، إىل ي عاد الُّتر

ُْ الََُُعنُ ُالَقبْرَُُُوُيْرَفعُُ) فقال: بْر َُُقْدرَُُْر قة، ذلك يف يشُّتط وال (ش   ؛أبس فَل اا:يسري  نقص أو سرياا ي زاد فلو الدِ 

 ؛(ُمَسنَّمًا) إمناو  مسطَّحاا  رتفاعٱال هذا يكون وال ،ملسو هيلع هللا ىلص د فن مَّاـل شربٍ  قدر ر فع ملسو هيلع هللا ىلص النيب قرب أنَّ  ذلك: على والدليل
عل أنه على والدليل ؛تلك ومن اجلهة هذه من ينزل بل أعَله على املاء جيتمع ال حبيث ،إبلٍ  سنام كأنه  يعين  جي 

 . (2)مسنَّمة فوجدها وصاحبيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب قرب إىل نظر  التَّمَّار سفيان أنَّ  (ُمَسنَّمًا)

َُوُيْكَرهُُ) فقال: القرب، على ذلك بعد ت فعل ال أشياء على  نبَّه رتفاع،ٱال ذلك ورفع القرب هذا يف امليت وضع فإذا

يُصُه، تَابَُة،َُوالب نَاُء،َُتْجص 
 امنه ثَلثة   القرب، على فعلها ي كره أمورٍ  ستة  ذكر آخره، إىل (...ُلوُسَُوالُجَُُوالك 

 :غلو فيها اليت والثَلثة ،للقرب إهانة   فيها أ خرى ثَلثة  و  غلو، فيها
يُصهَُُُوُيْكَرهُُ) :األول األمر عن قال  ما هو:و  - اجلص من البناء مادة عليه وضعي   أن بلتجصيص: واملراد (َتْجص 

 مسلم صحيح يف ما كذل على والدليل ؛وجتميل له   تزييف   ذلك يف ألنَّ  مثَلا؛ اإلمسنت ومثله: ،- األبيض بللون يكون
 . (3)«اْلَقبـْر   جي َصَّصَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   نـََهى» :قال  للا عبد بن جابر عن

 من ب ين قد يءٍ بش ي ؤتى أو جهاته، أحد يف أو حواليه كان  سواء القرب، على البناء أي: (َوالب نَاءُُ) قال: :الثاين واألمر

،الْ  جي َصَّصَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   نـََهى» مسلم: صحيح يف ما ذلك على والدليل ؛عليه ويوضع قبل ر   َعَلْيِه، يـ ْقَعدَ  َوَأنْ  َقبـْ

َن  َوَأنْ   .للا دون من ي دَعى ويظنونه القادمة األجيال أتيت فقد الشرك، إىل وسيلة ألنه ؛(4)«َعَلْيهِ  يـ بـْ

                                                
 ه02/03/1439 ثننياإل يوم درس (1)
 (.1390) البخاري صحيح ٱنظر  (2)

 (.970) مسلم صحيح ٱنظر  (3)

 . للا عبد بن جابر حديث من (970) مسلم صحيح ٱنظر  (4)
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تَابَةُُ) قال: :الثالث واألمر
  وضعِ  وأ امليت، سمٱ ككتابة  ؛سمٍ ٱ كتابة  كانت  سواء القرب على والكتابة أي: (َوالك 

 الِلَِّ  َرس ول   َهىنَـ » :السنن يف كما  جابر قول ذلك على والدليل ؛ذلك وحنو له، سريةٍ  أو واملدح، بلثناء عليه كتابتٍ 

  في عبد. الشرك إىل وسيلة يكون وقد تعظيمه، إىل وسيلة ألنه ؛ (1)«َشْيء   اْلَقرْبِ  َعَلى ي ْكَتبَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص

ا الثَلثة: هذه يف والراجح  .التحرمي النهي يف واألصل ،«...ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   نـََهى» قال: احلديث يف هألنَّ  مرَّمة؛ أَّنَّ
 :للقرب إهانة فيها اليت الثَلثة وأمَّا

 جَيِْلسَ  نْ أَلَ » :ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول ذلك على والدليل القرب؛ على اجللوس يكره أي: (ُلوُسَُوالُجُ) :األول األمر عن فقال

ر   ِجْلِدِه، ِإىَل  فـََتْخل صَ  ثَِيابَه ، فـَت ْحرِقَ  ؛َْجْرَةٍ  َعَلى َأَحد ك مْ   وهو كحرمته  رمتهح   وامليت ، (2)«قـَرْبٍ  َلىعَ  جَيِْلسَ  َأنْ  ِمنْ  َله   َخيـْ
، َلس ال أنَّه كما  حي  َلس ال ككذل  حي   وهو عليه جي   مماته. بعد قربه على جي 

 على والدليل ؛القرب على بقدمه اإلنسان يطأ أن أي: (َعَليْهُ َُوالَوْطءُُ) قال: :- القرب مبثله يـ َهان مما - الثاين واألمر

، جت َصَّصَ  َأنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبر  نـََهى» ذلك: َها، ي ْكَتبَ  َوَأنْ  اْلق ب ور  َن  َوَأنْ  َعَليـْ َها، يـ بـْ  .(3)«ت وطَأَ  َأنْ وَ  َعَليـْ
 وهو القبور بني يسريف نعليه، خيلع أن له يسنر  املقربة إىل الداخل أنَّ  السرنة: حتقارهاٱ وعدم القبور شأن تعظيم من لذا

  وحنومها. شوكٍ  أو بردٍ  من ضرورة هناك كان  إذا إال ، (4)القدمني حايف
 وحنو تكاءٱبل عليه دهي يضع أن أو مثَلا، توسرده يعين: (إ لَيْهُ َُكاءُُتُ ِلٱَوا) قال: :- القرب مبثله يـ َهان مما - الثالث واألمر

 .(5)القرب على تكاءٱال عن َّنى ملسو هيلع هللا ىلص نيبال ألنَّ  ذلك؛
 التحرمي. عن هلا صارف وال ذلك، يف الواردة لألحاديث مرَّمة؛ أَّنا الراجح :للقرب إهانة فيها اليت الثَلثة وهذه

 الواحد القرب يف األموات تعدد عن ذلك بعد ذكر ،وحده ميت كل  دفن وهي الدفن على الغالبة الصفة  ذكر مَّاـول
 سنَّة وهي واحداا، ربٍ ق كل  يف يدفن كان  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ألنَّ  (؛َفأَْكثَرَُُْثنَيْنُ ٱَُدْفنُُ) الواحد القرب يف أي: (ف يهُ َُوَيْحُرمُُ) فقال:

                                                
 . للا عبد بن جابر حديث من (1563) ماجه وٱبن (2027) والنسائي (1052) الُّتمذي رواه  (1)

 . هريرة أيب حديث من (971) مسلم رواه  (2)

 َأوْ  َسْيٍف، َأوْ  َْجَْرٍة، َعَلى أَْمِشيَ  أَلَنْ » قال: مرفوعاا عامر بن عقبة حديث من (7156) ماجه ٱبن سنن ويف ، للا عبد بن جابر حديث من (1052) الُّتمذي رواه  (3)
 َأَوَسطَ  أ َبِل  َوَما» (:1/474) السندي حاشية يف قال ،«السروقِ  َوْسطَ  َأوْ  َحاَجيِت، َقَضْيت   اْلق ب ورِ  َأَوْسطَ  أ َبِل  َوَما م ْسِلٍم، قـَرْبِ  َعَلى أَْمِشيَ  أَنْ  ِمنْ  ِإَلَّ  َأَحبر  ِبرِْجِلي نـَْعِلي َأْخِصفَ 

 أََتى. أِبَيِ ِهَما يـ َباِل  اَل  فـَه وَ  أبََِحِدمِهَا أََتى َفَمنْ  ِسيَّاِن، اْلق ْبحِ  يف  أَنَـّه َما ي رِيد   «…اْلق ب ورِ 

 يف  ََيِْشي َرج َلا  رََأى ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ولَ  أَنَّ  اخلصاصية ابن بشري حديث من (1568) ماجه وابن (2048) والنسائي (3230) داود أيب سنن ويف (20784) املسند يف جاء  (4)
ْبِتيـَّتَـنْيِ، َصاِحبَ  يَ » فـََقاَل: اْلق ب وِر، بـَنْيَ  نـَْعَلنْيِ  ْبِتيـَّتَـنْيِ  َصاِحبَ  يَ » (:9/36) بوداملع عون يف قال ،«أَْلِقِهَما السِ  َا ِإَلَْ، «…السِ   قَالَ  خلَْطَّايبر ا قَالَ  َعَلْيِهَما. َشْعرَ  اَل  نـَْعََلنِ  َومه 

ْبِتيَّة   اأْلَْصَمِعير   ِبْلَقَرِظ. َمْدب وغاا َكانَ   َما النِ َعالِ  ِمنَ  السِ 
 «.تـ ْؤِذهِ  اَل » َأْو: «اْلَقرْبِ  َهَذا َصاِحبَ  تـ ْؤذِ  اَل » فـََقاَل: قـَرْبٍ، َعَلى م تَِّكئاا ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   َرآِن  قال: أنه  ياألنصار  حزم بن عمرو عن (24009) املسند يف جاء كما  (5)
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ُ) قال: املسلمون، عليها وسار ملسو هيلع هللا ىلص النيب  من قلَّة أو ات،األمو  ككثرة  والضرورة: فأكثر، ثننيٱ دفن فيجوز (ل َضُروَرة ُُإ ّلَّ

 ِمنْ  الرَّج َلنْيِ  بـَنْيَ  َمع  جيَْ  َكانَ   :أحد يف القتلى كث ر  ـمَّال ملسو هيلع هللا ىلص النيب أنَّ  ذلك على والدليل ؛ذلك وحنو خوفٍ  أو القبور، حيفر
َلى : ث َّ  َواِحٍد، ثـَْوبٍ  يف  أ ح دٍ  قـَتـْ َمه   َأَحِدمِهَا ىَل إِ  َله   أ ِشريَ  فَِإَذا «لِْلق ْرآِن؟ َأْخذاا َأْكثـَر   أَيـره مْ » يـَق ول   َأنَ » َوقَاَل: اللَّْحِد، يف  َقدَّ

 .(1)«َهؤ اَلءِ  َعَلى َشِهيد  

ُُبَيْنََُُوُيْجَعُلُ) قال: قرب يف لضرورة ثننيٱ د فن وإذا زُ ُْثنَيْنُ ٱُُكل  نَُُْحاج  ُُم   تحباب؛سٱال سبيل على وهذا (ُتَراب 
 بقرٍب. منفرد   كأنَّه  واحدٍ  كلر   ليكون

 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ممد، لىع للا وصلى أعلم، وللا
 

                                                
 . للا عبد بن جابر حديث من (1347) البخاري رواه   (1)
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