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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

الشَّق   من َأْفَضل   واللَّْحد  :  تعالى اهلل هرحم المؤلف قال   . 

ما ، لحد له ي لحد أن فإما ، قبره في وأدخل مات إذا الميت  .  شق له يشق أن وا 

 . اإلمالة:  لغة اللحد

 وهي ، جهاته إحدى إلى القبر وسط عن به يمال ألنه ؛ لحدا وسمي ، القبر في الشق هو:  اصطالحا واللْحد
 .  القبلة تجاه ونتك التي الجهة

 .  القبر وسط في الحْفر:  هو والشق

 :  اللحد صفة

 .  الميت يسع مكانا القبر حائط في يحفر القبر قرار بلغ إذا:  العلماء قال

 :  الشق صفة

 ويسقف ، فيه الميت يوضع ثم ، كالحوض فيصير ، وسطه يشق أو ، جانباه ويبنى ، كالنهر القبر وسط يحفر أن
 .  الميت تمس ال حتى قليال وترفع ، ونحوها بأحجار عليه

 رحمه النووي منهم ، العلم أهل من طائفة عليه اإلجماع نقل وقد ، باإلجماع وهذا ، جائزان والشق اللحد أن وليعلم
 اتفق وقد ، بسنة ليس الشق وأن ، سنة اللحد أن هبيرة ابن الوزير حكى وقد ، الشق ويجوز ، اللحد يجوز أنه ، اهلل
 يصار فإنه ، فيها ُألحد إذا تنهار األرض كانت فإن ، للميت ُيلحد وأنه ، الشق من أفضل اللحد أن على جماهيرال

 هو وأنه ، أفضل اللحد أن إلى الحنابلة وذهب ، والشافعية والمالكية الحنفية ، منهم طائفة إليه وذهب ، الشق إلى
 يقول كان ولهذا ؛ مكروه عذر بال الحنابلة عند والشق ، حاولةوالم البحث بعد إال الشق إلى يصار ال وأنه ، السنة
 " . الشق أحب وال" اهلل رحمه اإلمام

 :  اللحد سنية على الجمهور وأدلة

 ، لحدا لي الحدوا"  فيه هلك الذي موته في قال سعدا أن"  وقاص أبي بن سعد بن عامر عن :األول الدليل
 أمر فهو ، مسلم اإلمام أخرجه "وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى اهلل برسول نعص كما ، نصبا اللِبن علي وانصبوا
 .  اهلل برسول صنع الذي هو هذا أن وبين ، باللحد

 األربعة أخرجه [لغيرنا والشَّق لنا اللحد] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عباس ابن عن :الثاني الدليل
 .األلباني وصححه ، وشواهده طرقه بكثرة العلم أهل من طائفة وحسنه

 ولهذا ؛ شق له يشق ولم ، لحد له ُألحد وسلم عليه اهلل صلى النبي أن على اتفقوا قد الصحابة أن :الثالث الدليل
 :فقالوا، كان رجل يلحد وآخر يضرح : لما توفي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال  :" أنس حديث من جاء
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 أخرجه الحديث وهذا" فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فألحدوا له ، ما سبق تركناه نستخير ربنا فبعث إليهما فأيه
 وقوله ، ثقات ورجاله ، صحيح إسناده:  اهلل رحمه البوصيري وقال ، الحافظ وحسنه ، ماجه وابن أحمد اإلمام

 وتعالى تبارك اهلل نأل ؛ أفضل اللحد أن على دليل وهذا ، القبر والضريح ، الشق وهو الضرح من مأخوذ" يضرح"
 .  األفضل وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى لرسوله اختار
 ، إليه يصار فإنه ، تنهار األرض لكون عذر ثمة كان إن وأما ، عذر ثمة يكن لم إن مكروه الحنابلة عند فالشق
 .  المحاولة بعد بل ، مباشرة إليه يصار ال لكن

 :  القبر إعماق

 .  بعد وسيأتي ، بناء عليه يبنى وأال ، األرض ظاهر على يترك وأال ، للميت ُيحفر أن السنة من

 .  الحفر يعمق أنه ، والحنابلة والشافعية الحنفية ، الجمهور عند اإلعماق ويستحب

 في عليهم واشتد عنهم اهلل رضي بالصحابة القتل وقع لما أنه ، عامر بن هشام حديث من جاء لما :األول الدليل
 أكثرهم وقدموا ، والثالثة االثنين ادفنوا] وسلم عليه اهلل صلى النبي لهم قال ، الحفر عليهم قوش ، أحد غزوة
 كثير إليه فذهب ، سنة فاإلعماق ، األلباني وصححه،  الخمسة أخرجه [وأحسنوا وأعمقوا وأوسعوا احفروا ، قرآنا
 .   العلم أهل من

 .  نتنة رائحة منه تخرج الموت بعد اإلنسان ألن ؛ لآلخرين رائحة الميت من يصدر لئال :الثاني الدليل

 قرنه ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، االستحباب إلى( وأحسنوا وأعمقوا احفروا) لألمر والصارف:  قالوا
 ، الحديث بظاهر الظاهرية أخذ وقد ، االستحباب سبيل على فإنه ، القبر إحسان مثل ، بواجبات وليس بمستحبات

 فإن ، أحد معركة في وذلك ، وضيق شدة حال في به أمر أنه خاصة ، األمر لهذا ؛ واجب اإلعماق نإ:  وقالوا
 .  به أمر ذلك ومع ، وضيق ومشقة ألواء في كانوا الناس

 عظم مقدار المقدار يكون وأن ، اإلعماق عدم األفضل وأن ، اإلعماق يجب ال أنه إلى ذهبوا اهلل رحمهم المالكية
 . اإلعماق من وسلم عليه اهلل صلى النبي به أمر ما خالف ألنه ؛ شك ال ضعيف قول القول وهذا ، الذراع

 التحديد إلى العلم أهل بعض وذهب ، يفعل فإنه المقصود به حصل ما ، القبر لعمق تحديد عندهم ليس والحنابلة
 في أسهل هذا ألن ؛ األعلى إلى مرفوعتين يديه مع الرجل قامة قدر:   أي ، وَبسَطة الرجل قامة قدر:  وقالوا ،

 وأكثر الشافعية إليه وذهب ، للميت المستقبل في رائحة وجود وعدم ، اإلعماق وفيه ، تناوله وفي الميت إنزال
 .  الشكل بهذا له ُيعمق أن أوصى عمر فإن ، عمر به أوصى الذي هو هذا ألن ؛ الحنابلة

 الصدر إلى بل:  قال من العلم أهل ومن ، الرجل قامة نصف شيء وأقل ، أقصى كحد قامة قدر:  قالوا والحنفية
 .  الشريعة في بنص تحديد ثمة ليس أنه على يدلك وهذا ، الحنابلة عند رواية وهذا ،

 :  الراجح
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 العلماء لوجدت تحديد ثمة كان لو ألنه ، يفعل فإنه المقصود به حصل ما أن ، األقرب هو الحنابلة قول أن
 .  وسلم عليه اهلل صلى المعصوم حدده الذي لتحديدا هذا إلى يتسابقون

 :  القبر الميت إدخال كيفية

 أو ، القبلة خلف من أو ، القبر قبلة من كان سواء ، الواجب حصل الميت أدخل طريقة بأي أنه على العلماء اتفق
 :  قولين على األفضل أيها في اختلفوا لكنهم ، جائز ذلك كل ، الشمال أو ، اليمين عن من

 وهو الشافعية إليه وذهب ، قبره في سال ُيسل ثم ، القبر رجلي عند من الميت إنزال المستحب أن:  األول القول
 .  الحنابلة عند المذهب

 :  األدلة

 فصلى ، عليه يصلي أن يزيد بن اهلل عبد أوصى األعور الحارث فإن "، السبيعي إسحق أبي أثر :األول الدليل
 ، داود وأبو ، والبيهقي شيبة أبي ابن أخرجه " السنة هو هذا:  وقال ، القبر رجلي قبل من أدخله ثم ، عليه

 .  وغيره إسحق أبو قال كما صحبة له يزيد بن اهلل وعبد ، حزم ابن وصححه البيهقي وصححه

 بن مروع ، والنخعي والشعبي عمر وابن أنس عن منقول فهو ، الصحابة من طائفة عن منقول أنه :الثاني الدليل
 .  والمدينة بمكة واألنصار المهاجرين فعل وأنه ، األمة سلف من وطائفة ، العزيز عبد

 .  والمالكية الحنفية إليه ذهب ، إنزاال وينزل ، القبلة جهة من يؤخذ ، القبلة من يدخل أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 ابن وصححه ، شيبة أبي ابن أخرجه األثر وهذا ، دفنه برجل هكذا فعل ، عنه اهلل رضي عليا أن :األول الدليل
 .  اهلل رحمه حزم

 أخرجه.  الطريقة بهذه أدخله فإنه ، عنهما اهلل رضي عباس بابن ، الحنفية بن محمد فعله الذي أنه :الثاني الدليل
 . أيضا اهلل رحمه حزم ابن وصححه ، شيبة أبي ابن

 بعض رأي وهو ، الظاهرية إليه وذهب ، معينة جهة على يقتصر وال ، جهة أي من يدخل أنه :الثالث القول
 .  الحنابلة

 .  جائزا كان فعل فكيفما ، الصحابة فيه اختلف ولهذا ، نص فيه يثبت لم ألنه :الدليل

 والنقل ، المدينةو  بمكة عنهم اهلل رضي الصحابة فعل ولوال ، السبيعي إسحق أبي أثر لوال إليه يصار القول وهذا
 الصحابة من محضر في وهو ، الحنفية بن ومحمد علي فعل عارضه قد الصحابة فعل إن:  قيل فإن ، عنهم

ن ، السنة هو هذا أن بين وقد ، صحابي هذا فإن ، السبيعي إسحق أبي أثر فعندنا ، والتابعين  يرى بعضهم كان وا 
 .  الرفع حكم له فيكون صح إن لكن" السنة هو هذا" قوله بال يصح األثر أن

 :  الراجح
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 أي من الميت أدخل يتيسر لم فإن ، تيسر إن هذا ، سال القبر في ويسل ، القبر رجلي عند من الميت يدخل أن
 .  مكان

اهللِ  رسولِ  ِملَّةِ  وعلى اهللِ  بسمِ "  م ْدِخل ه ويقول  :  قال ثم  . " 

 ، اهلل بسم] قال قبرال الميت أدخل إذا كان" وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنهما اهلل رضي ، عمر ابن عن -
 من طائفة صححهو  الخمسة أخرجه الحديث وهذا" لحده في الميت وضع إذا" رواية وفي[" اهلل رسول ملة وعلى
 .  اهلل رحمه األلباني الشيخ وصححه ، طرقه بكثرة العلم أهل

 .  فيه خالف عنهم ينقل ولم ، الجمهور ، والحنابلة والشافعية والمالكية لحنفيةا قول وهذا

 حين:  بروايتين جاء األثر ألن ، لحده في يوضع حين للميت يدعى أن والحنابلة والشافعية المالكية واستحب
 .  لحده في إدخاله عند له يدعو أن فيستحب ، اللحد في الوضع وحين ، القبر في اإلنزال

 عن بعضهم ينقلها بأدعية دعوا ، لحده في الميت أدخلوا كانوا إذا أنهم ، السلف نقلها الدعاء من صيغ ندهموع
 والموضع ، يقولونها كانوا لكنهم ، الصحابة عن وال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن تثبت لم وهذه ، بعض
 .  بأس به نيك لم هذا من يمنع دليل يأت لم فإن ، وشفاعة وسؤال ، دعاء موضع

األيمنِ  ِشق ه على َلْحِده في وَيضع ه:  قال  . 

 .  األربعة األئمة عليه اتفق وهذا ، األيمن الجنب على اللحد في الميت يوضع

 .  وسلم عليه اهلل صلى بالنبي عنهم اهلل رضي الصحابة فعل هو هذا ألن :األول الدليل

 على الميت يضعون الناس أن ، هذا يومنا إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي عهد من المنقول وهو :يالثان الدليل
 .  األيمن شقه

 على يصلي ، قاعدا وال قائما يصلي أن يستطيع ال كان إذا اإلنسان فإن ، الصالة في كذلك وهو :الثالث الدليل
 . مثله فهذا:  قالوا ، األيمن جنبه على ، جنب

 .  األيمن شقه على ينام أن للنائم السنة من فإن ، النائم على قياسا :رابعال الدليل

الِقبلةِ  م ستقبلَ :  قال  . 

 اختلفوا العلماء لكن ، األكمل هو وأنه ، األفضل هو وأنه ، القبلة إلى الميت توجيه في العلم أهل بين خالف ال
 :  قولين على ؟ االستحباب سبيل على أو لوجوبا سبيل على التوجيه هل

 .  والحنابلة الشافعية مذهب وهو الحنفية بعض إليه ذهب ، القبلة بالميت تستقبل يوجه أن يجب أنه:  األول القول

 :  األدلة

 بإسناد داود أبو أخرجه[ وأمواتا أحياء قبلتكم الحرام البيت] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن : األول الدليل
 .  اهلل رحمه األلباني حسنه

 .  اليوم إلى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عهد من المسلمين عمل عليه أن :الثاني الدليل
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 بالتوجيه مسلمون بأنهم يعرفون والمقبورين المسلمين مقابر فإن ، اإلسالم ألهل شعارا أصبح أنه :الثالث الدليل
 فلو ، ونحوها كاألندلس ، منهم سلبت التي المسلمين بالد في أنها ولنفرض ، قديمة مقبرة وجدت فإذا ، القبلة إلى

 ، للمسلمين شعارا أصبح فهذا ، مسلم أنه على دل ، القبلة إلى موجها األيمن جنبه على الميت ووجد حفرت
 .  طرق لهم ، ظهره على مستلقيا يكون ، أمواتهم في طرقا لهم فإن ، الكفار بخالف

 .  اهلل رحمهم المالكية مذهب وهو الحنفية أكثر إليه وذهب ، يجب وال القبلة إلى توجيهه يستحب أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 فكيف ، الوجوب على يدل ال مجردا وسلم عليه اهلل صلى النبي وعمل ، عمل مجرد هذا أن دليلهم يكون ربما -
 .  غيره بعمل

 :  الراجح

 .  غيرهم من المسلمين ميت به يعرف ، للمسلمين كالشعار أصبح أنه اصةخ ، أعلم واهلل األول القول هو

 :  مسألة

 ونحوه بتراب خلفه من يسند وأن ، وجهه على ينكب لئال ؛ القبر حائط من الميت ُيدنى أن ينبغي أنه العلماء ذكر
 .  والحنابلة والشافعية المالكية إليه وذهب ، ظهره على يقع ال حتى ،

 أرفق ألنه ؛ حجر أو لبن أو تراب الميت رأس تحت يوضع أنه إلى ، أيضا والحنابلة والشافعية المالكية وذهب
نما ، الشيء هذا يحتاج ال:  يقول العلم أهل وبعض ، بالميت  ميت والميت ، هو كما األيمن جنبه على يوضع وا 

 يساوي ال روح بدون الموجود نالجثما وهذا ، الروح على والمدار ، هامدة جثة اآلن هو ، به سيحصل رفق أي ،
نما ، شيئا :  البعض:  فقال ، بها والعناية بإكرامها الشريعة وجاءت ، الفعل هذا بها فعل الجثة هذه أكرم اهلل ألن وا 

ن ، بأس فال وضع فإن ، واسع واألمر  ، مرتفعا رأسه كان ولو ، التراب على جنبه على يوضع  .  بأس فال ترك وا 

 :  باللبن اللحد سد

 .  العلم أهل عامة وعليه ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية إليه ذهب ، باللبن اللحد يسد أن السنة من

 اهلل صلى اهلل برسول صنع كما ، نصبا اللبن علي وانصبوا ، لحدا لي الحدوا" عنه اهلل رضي سعد حديث : الدليل
 صلى النبي على وضعت التي واللبنات ، الميت على التراب يدخل ال حتى باللبن اللحد فتحات فتسد" وسلم عليه
 على يدخل ال التراب أهيل فإذا ، بالطين فراغاتها وتسد ، لبنات تسع أنها العلم أهل بعض ينقل ، وسلم عليه اهلل

 أن فاألفضل ، الخ ،، اإلذخر ووضع ، الجريد بوضع بأس ال:  يقول العلم أهل بعض ألن ؛ بهذا قيل ، الميت
 .  بالطين سدي

 :  القبر على الحثي

 والمالكية الحنفية إليه ذهب ، الميت رأس عند من حثيات ثالث القبر على الحاضر يحثي أن السنة من:  يقولون
 .  والحنابلة والشافعية
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 :  األدلة

 أتى ثم ، زةجنا على صلى" وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النبي أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :األول الدليل
 ، النووي إسناده وجود ، اهلل رحمه ماجه ابن أخرجه الحديث وهذا" ثالثا رأسه قبل من عليه فحثى ، الميت قبر
 . ثقات ورجاله ، الصحة ظاهر إسناده:  حجر ابن الحافظ وقال

 في خاصة ، غيره أو الميت رأس قبل من ، فيه يكون الذي المكان اإلنسان يختار أن جدا فيصعب اآلن وأما
 ، حثيات ثالث عليه يحثو فإنه له تيسر مكان أي من لكن ، القبر إلى يصل ال وربما ، المشهودة الجنائز

 .  الميت رأس جهة من يكون أن واألفضل

 فغفرت قبر في حثاها حثيات ثالث إال حسنة له صبتُ  فلم رجل توفي" قال ، أمامة أبي أثر وجاء :الثاني الدليل
ن ، حسن موقوف:  البيهقي وقال ، البيهقي أخرجه ألثرا وهذا" ذنوبه له  هذا ألن ؛ الرفع حكم فله موقوفا صح وا 
 .  معصوم طريق عن يكون أن بد ال بل ، صحابي قبل من يأتي ال

 حثيات ثالث القبر على يحثو الميت حصر إذا اإلنسان أن ، الفاضلة واألعمال السنة من أن على تدل أدلة هذه
 . كان مكان أي فمن له يتيسر لم فإن ، له تيسر إن يتالم رأس عند من

ِشْبر   َقْدرَ  األرضِ  عن القبر   وي رفع  :  اهلل رحمه قال  . 

 .  األربعة األئمة عليه اتفق وقد ، العلم أهل عامة إليه ذهب

 قبره ورفع ، نصبا اللبن عليه ونصب ، لحدا له دألح  وسلم عليه اهلل صلى النبي أن" جابر حديث :األول الدليل
 شاهدان وله ، السكن وابن حبان ابن وصححه ، والبيهقي حبان ابن أخرجه األثر هذا" شبر من انحو  األرض عن

 .  مرسالن

 .  مرفوعا كان قبره فإن ، وسلم عليه اهلل صلى النبي بقبر عنهم اهلل رضي الصحابة فعل وهذا :الثاني الدليل

 اهلل رسول قبر عن لي اكشفي أمه يا" لعائشة قال أنه محمد بن القاسم حديث من ، داود أبو روى ما :الثالث ليلالد
 عنه وقال" الحمراء الَعرصة ببطحاء مبطوحة الطئة وال مشرفة   ال قبور ثالثة عن فكشفت:  قال ، وصاحبيه
 العلم أهل من وطائفة األلباني وضعفه ، حفوظام يكون أن وأولى ، أصح الباب هذا في القاسم حديث:  الدارقطني

 .  اهلل شاء إن سيأتي ، منه أصح آخر حديثا خالف ألنه ؛ والمتأخرين المتقدمين من طائفة ضعفه ،

 علي لي قال:  قال ، األسدي الهياج أبي حديث من جاء فقد ، عنه منهي هذا ألن ؛ شبر من أكثر يرفع وال
 ، طمستها إال صورة تدع أال ؟ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عليه بعثني ما لىع أبعثك أال" :  عنه اهلل رضي

 .  ُيسّوى فالمرتفع ، مسلم اإلمام أخرجه" سويته إال مشرفا قبرا وال

 تسع الداخل من حفرة فيه سيكون القبر ألن ؛ القبر تراب على يزاد ال أنه على ، والحنابلة الشافعية نص وقد
 ، القبر ظهر على سيوضع الذي هو الميت مكان في يكون الذي التراب فهذا ، حيزا سيأخذ ، ناللب وفيه ، الميت
 .  القبر تراب على يزاد فال ، شبر قدر يكون الذي وهو
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م َسّنما  :  اهلل رحمه يقول  . 

 أو مسطحا يكون أن إما والقبر ، والقبر ، انبينالج من ونزول األعلى في ارتفاع ،له  البعير سنام شكل على:  أي
 في اختلفوا لكنهم ، وهذا هذا يجوز أنه العلم أهل بين خالف ال ، مستويا البناء كسطح يكون والمسطح ، مسنما

 :  قولين على ؟ التسطيح أو التسنيم ، منهما األفضل

 .  والحنابلة ةوالمالكي الحنفية إليه ذهب ، أفضل القبر تسنيم أن:  األول القول

 :  األدلة

 " . مسنما وسلم عليه اهلل صلى النبي قبر رأيت" قال ، البخاري في التمار سفيان حديث :األول الدليل

 .  مسنمة ال مسطحة تكون قبورهم فإن ، وغيرهم الروافض ، المبتدعة قبور صفة التسطيح أن :الثاني الدليل

ن ، األصل في هذا ، مسطحة تكون نهاأل ؛ بالبناء تشبيها فيه أن :الثالث الدليل  مسنمة أبنية اآلن وجد قد كان وا 
 .  عندنا

 .  اهلل رحمهم الشافعية إليه ذهب ، مسنما ال مسطحا القبر كون يستحب أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 فهذا ، بطوحام كان فإذا ،" الحمراء العرصة ببطحاء مبطوحا" أيضا وفيه ، السابق القاسم حديث :األول الدليل
 .  بمسنم وليس ، مستو أنه على يدل

 :  أجوبة بعدة األثر عن العلماء وأجاب

 ببطحاء مبطوحا يكون وأن التسنيم بين منافاة ال فإنه بصحته قيل فإن ، ضعيف األثر هذا أن:  األول الجواب
 .  األمرين بين منافاة ال ؟ قفو  من خرسانة أو بطحاء عليها وتوضع ؟ اآلن مسنمة عندنا القبور أليست ، العرصة

 القبر يكون أن منها يلزم والتسوية ،" سويته إال مشرفا قبرا وال" قال أنه ، األسدي الهياج أبي حديث :الثاني الجواب
 .  مسنما ال مسطحا

 ، ُيسنم ثم ، شبر مقدار يكون حتى ينزل فإنه مرتفعا القبر كان إذا المراد بل ، بالزم ليس هذا بأن:  قولهم ويناقش
 .  شرعا المطلوب الحد إلى ينزل بأن تسويته فتكون

 :  الراجح

 ، وسلم عليه اهلل صلى النبي قبر صفة ألنه ؛ مسنما يكون أن القبر في األفضل وأن ، شك ال األول القول هو
 .  مسنمة القبور أن البلد هذا في وعندنا ، التمار سفيان حديث في كما

ه وي كره  :  قال ثم  .  َتْجِصيص 

 .  األربعة األئمة ومنهم ، الكراهة على العلم أهل وعامة ، الِجص عليه يوضع أن أي

 :  األدلة
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 ُيقعد وأن ، عليه يبنى وأن القبر يجصص أن نهى" وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنه اهلل رضي جابر عن -
 .  مسلم اإلمام هأخرج" عليه

 .  عليهم اهلل رحمة العلم أهل بعض إليه ذهب ، القبر تجصيص يحرم أنه:  الثاني لالقو 

 :  األدلة

 فيه األصل والنهي ، القبر يجصص أن نهى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن ، الحديث ظاهر :األول الدليل
 .  التحريم

 .  الشرك إلى ذريعة القبر تجصيص أن :الثاني الدليل

 وهؤالء ، البلدي النوع من جصا يضعون هؤالء ، القبور في والمفاخرة المباهاة إلى وسيلة أنه :الثالث الدليل
 ال - باهلل والعياذ - انفتح إذا القبور وهذا ، القبور في يتفاخرون الناس ويبدأ ، الفرنسي النوع من جصا يستعملون

 يجد إن فما ، والمقبورين بالقبور اسالن لتعلق ، المقبورين مسائل على يكون ما أحرص والشيطان ، ينغلق
 ، النهي نسخ ثم ، اإلسالم بداية في عنها منهيا القبور زيارة كانت ولهذا ؛ الباب هذا وفتح إال فرصة الشيطان

 جاء ، الشرك في لإليقاع الشيطان طرق من فألنها ، للتذكر المقابر يزورون الناس وأن ، بالزيارة األمر وجاء
 له اشتروا ، الفاخر الرخام ثم ، الرخام يأتي ثم ، بالجص الناس بدأ الباب فتح إذا ، اإلسالم أول في عنها النهي
 الصالة إلى بهم الشيطان يصل أن إلى قليال وقليال ، المفاخرة تبدأ ثم ، يستاهل ميتكم ، الرخام أنواع أفخر من
 يقول وال ، وجل عز اهلل دون من القبور هذا يعبد ثم ، أحسن ؟ ركعتين قبره عند تصلون رأيكم ما:  قبره عند

 مشكلة عنده ما ، الشرك مسائل في وخاصة ، وحرص ، نَفس طول عنده والشيطان ، يمكن ، يمكن ال:  اإلنسان
 ، أمانيه أغلى هذا ، الشرك إلى األمر وصل إذا ألنه ؛ ينتظر ، إشكال ال ، سنة مائتي بعد يشركون لو حتى ،

 جاءت ولهذا ؛ األمر هذا إلى الوصول أجل من كثيرة أشياء عن يتنازل أن في مشكلة هعند فما ، األكبر مقصوده
 .  عليها يقعد وأن عليها يبنى وأن القبور تجصيص عن نهى ، مطلقا الباب بسد الشريعة

 .  ذلك في النهي لصراحة ؛ القبور تجصيص يجوز ال أنه على ، المعاصرة السلفية الدعوة علماء فعامة ولهذا

واْلِبَناء  :  قال  . 

 خاصة المقبرة كانت فإن ، عامة أو خاصة المقبرة كانت إذا ما بين يفرقون وهم ، عندهم أيضا مكروه البناء
 ، الحنفية قول مقتضى وهذا ، البناء يكره فإنه ، فقط لشخص أو لعائلة مقبرة:  مثل الخاصة ، مكروه فالبناء
 التي المقابر مثل ، مسبلة المقبرة كانت إذا وأما ، حراما وليس مكروها يكون ، والحنابلة والشافعية المالكية بومذه
 والشافعية والمالكية الحنفية ، الجمهور إليه وذهب ، البناء يجوز ال أنه يرون فإنهم ، المسلمين لعامة تكون

 عندهم يجوز ال فإنه ، الموجود االصطالح على لكن( مهورالج هي األربعة المذاهب بأن القول على) ، والحنابلة
 رأي وهو الشوكاني ذهب لكن ، له يجوز فال ، جميعا للناس عام هذا بأن ويعللون ، البناء هذا هدم ويجب ،

 كانت سواء ، مطلقا القبور على البناء  يجوز ال أنه على ، المعاصرين العلماء وعامة ، اللجنة به وأفتت ، شيخنا
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 ؛ يجوز ال أنه المهم ، أخرى مسألة هذه ؟ خاصة مقابر اتخاذ يجوز وهل ، عامة مقابر في أو خاصة مقابر في
 إذا فإنه ، الكبرى الشرك وذرائع وسائل من وهو" عليه يبنى وأن القبر يجصص أن نهى" جابر حديث نص لظاهر
 األبنية هذه هدم من لها قيض اهلل لكن ، البالد هذه في أول كان كما ، البلدان بعض في كما ، القبور على بني

 وهذا ، فخم بناء عليه ومبني مجصص قبر هذا ، بها والشرك لعبادتها وسيلة ألنه ، عليها كانت التي واألضرحة
 هذه كانت وما ، بيوت كأنها المقابر وصارت ، الزخرفة من وأنواع ، وفسيفساء ، أعمدة عليه وهذا ، قبة عليه
 ال والميت ، الشكل بهذا قبره كان وما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عهد في ، عنهم اهلل رضي الصحابة قبور
 أو ، بيتا تبني ، ينفعه فال ذلك سوى ما وأما ، إليه تصل صادقة دعوة ينفعه إنما ، قصرا قبره فوق تضع أن ينفعه
نما ، شيئا نهم يستفيد وال ، شيء في ينفعه ال فإنه ، الخ ،، مسجدا تضع أو ، قصرا تبني  الدعاء من يستفيد وا 

 .  الصالحة واألعمال ، الصادق

 :  الراجح

 وكم ، الشرك في الوقوع إلى قريبة بينة واضحة وسيلة وألنه ، جابر حديث لظاهر ؛ القبور على البناء يجوز ال انه
 .  عليه بني الذي البناء بسبب به اهلل أشرك قبر من

َوالكتابة  :  قال  . 

 أو رثاء ، أشعارا تكون التي الكتابة تحريم في بينهم خالف ال أنه ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل كالم من الظاهر
 على كانت سواء ، ممنوعة والكتابة ، تجوز ال أنها كالمهم من الظاهر ، قرآنية آيات أو ، أدعية أو ، مدحا

 فرق ال نأ العلم أهل كالم ظاهر ، القبر على يوضع لوح في الكتابة كانت أو ، القبر على تكون التي النصائب
 كانت وقد ، رخام أو ، خشبي لوح في توضع أو ، النصائب على إما ؟ الكتابة توضع أين:  لك قيل إذا ، بينها

 فإن ، نبوية أدعية أو ، نيةقرآ آيات من يكتب مما ويمنعون ، الرثاء أو المدح أشعار من ، الجاهلية عند الكتابة
 :  الكتابة من ذلك سوى فيما اختلفوا لكنهم ، له محال ليس هذا

 الحنفية مذهب فهو ، عليهم اهلل رحمة العلم أهل جماهير إليه ذهب وهذا ، مكروهة الكتابة أن:  األول القول
 .  والحنابلة والشافعية والمالكية

 :  األدلة

 ، عليه يبنى وأن ، القبر يجصص أن نهى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن "، ابقالس جابر حديث :األول الدليل
:  قالوا ، "عليه يكتب وأن ": األلباني وصححها األربعة عند وهي الترمذي زيادة في وجاء ،"  عليه يقعد وأن

ن ، للتحريم وليس الجمهور عند للكراهة والنهي  في كانت التي بةالكتا على يحمل فهو للتحريم النهي كان وا 
 .  المسلمين عند المعروفة الكتابة وليست ، الجاهلية

 .  التحريم على ال الكراهة إلى يصرفها وهذا ، والتفاخر للمباهاة وسيلة أنها :الثاني الدليل
 .صحيح بإسناد شيبة أبي ابن أخرجه"  القبر يعلم أن كره سيرين ابن أن: " الثالث الدليل
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 ، موته وتاريخ ، الميت اسم كتب لو فيما ؟ كيف ، إليها احتيج إن كراهة بال تجوز كتابةال أن:  الثاني القول
 .  اهلل رحمه حزم ابن رأي وهذا ، جائزة هذه:  فقالوا ، أهله يزوره لكي ذلك إلى الناس بعض يحتاج

 :  األدلة

 كالم وهذا ، الكتابة هذه ليهاع يكتب كان األئمة قبور وأن ، العصور سالف من ، المسلمين عمل عليه هذا أن -
 اهلل رضي الصحابة عن نقل ثمة وليس ، قلت لما طائل ال:  قلت" وقال ، الذهبي أنكره وقد ، اهلل  رحمه الحاكم
نما ، الكتابة في عنهم  .  هذا نحو كالما أو" فعلهم في دليل وال ، التابعين بعض فعله أمر هذا وا 

 المملكة في لإلفتاء الدائمة اللجنة واختارته ، الحاج ابن إليه ذهب ، القبور ىعل الكتابة تحرم أنه:  الثالث القول
 .  حرام وأنها ، مطلقا القبور على الكتابة يجوز ال أنه ، السعودية العربية

 :  األدلة

 " . عليها يكتب وأن" الزيادة في هريرة أبي حديث ظاهر :األول الدليل

 .  للشرك وسيلة أنه :الثاني الدليل

 .  والمفاخرة للمباهاة مدعاة أنه :الثالث الدليل

:  قالوا ، الميت قبر ومعرفة الزيارة في إليها يحتاجون أنهم ، بعضهم بها يتذرع التي الحاجة أن :الرابع الدليل
 أن ، الحافظ وحسنه ، أنس حديث من ماجه ابن عند كما ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فعل مثلما ُيفعل أن يمكن
 على به أعّلم]:  وقال ، قبره على ووضعه حجرا أخذ" مظعون بن عثمان توفي لما ، وسلم عليه اهلل صلى يالنب
 خشبة أو ، خرقة اإلنسان يضع أو ، حجارة بوضع المقصود فحصل[ أهلي من مات من إليه وأدفن ، أخي قبر
 .  للشرك توصل لتيا الذرائع من فهذا عليه يكتب أن وأما ، ميته قبر به يعرف شيئا يضع أو ،

 :  الراجح

:  قلت كما ألنه ؛ الدائمة اللجنة أفتت كما الترقيم وال ، عليه الكتابة تجوز ال أنه ، أعلم واهلل القول هذا هو
 إلى يصل أن أجل من ، سنة مائتي بل سنة مائة بل ، سنة وعشرين سنة يصبر أن مشكلة عنده ما الشيطان
 حتى ، أخرى ذريعة ثم ، مباحة ذريعة:  يفتحها التي والذرائع والوسائل ، شركال في الناس إيقاع وهو ، مقصوده

 ال الباب وسد ، يكون ما أحسن من أوله من الباب سد ولهذا ، الشرك إلى توصلهم كبرى ذرائع في الناس يقع
 اهلل صلى نبيال فإن ، القبور زيارة أحاديث في جاء ما أعظمها ومن ، الذرائع بسد السنة جاءت فقد ، به بأس
 واهلل ، القبور زيارة في لهم أذن ثم ، قلوبهم في اإليمان ثبت حتى ، اإلسالم أول في الزيارة عن نهاهم ، وسلم عليه
 .  أعلم

 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى
 


