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األحكام الفقهية المتعلقة بنقل الميت
د. عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي

امللخص: 
إن مما اهتمت به الشــريعة اإلســامية ما يتعلق حبال اإلنســان بعد موته، واألمور اليت جيب 

على األحياء أن يتعلموها؛ ليعرفوا كيف يتعاملون مع املوتى. 

واملســائل املتعلقــة بنقــل امليــت مــن املســائل الــيت تلــوح يف األفــق يف الوقــت احلــايل، لــذا جــاء 
يف البحــث بيــان لســنة الدفــن يف املقابــر العامــة، واحــكام نقــل امليــت قبــل الدفــن، ســواء ابلســيارة 
للصــاة عليــه ودفنــه، أو نقلــه إىل بلــد آخــر، أو إىل بلــد فاضــل، مث حتــدث الباحــث عــن العــوارض 
والطــوارئ لنقــل امليــت بعــد دفنــه، وتنــاول أمــوراً منهــا أن يكــون النقــل ملصلحــة األحيــاء، أو 
ملصلحــة األمــوات، أو ملصلحــة األحيــاء واألمــوات، مث عــرج علــى نقــل الكافــر إىل بلــده، وحتــدث 
عــن مســألة هلــا تعلــق ابلنقــل وهــي حتنيــط امليــت أو تربيــده للســفر بــه، وأجــرة نقــل امليــت ومــا 

حيتــاج إليــه. 

وكان مــن أهــم نتائــج البحــث: أن األصــل دفــن املوتــى يف أماكنهــم يف املقابــر العامــة، تكرميــاً 
هلــم، وأنــه يســتثىن مــن جــواز نقــل امليــت: األنبيــاء، وشــهداء املعركــة، وحــال الضــرورة، فإهنــم يدفنــون 
يف أماكنهــم، وأن األصــل عــدم نقــل امليــت بعــد دفنــه إال إذا وجــد مســوغ هلــذا النقــل، وبشــروط 
حمــددة، وأن الكافــر إذا تــويف يف بــاد املســلمني، فإنــه ينقــل إىل بــاده إن تيســر، وإال دفــن يف 

الصحــراء بعيــداً عــن مقابــر املســلمني.

وأهــم التوصيــات: إنشــاء جلنــة أو هيئــة مــن العلمــاء الرابنيــني اتبعــة إلحــدى املؤسســات 
الشــرعية، تقــوم ابالحتســاب علــى مســائل اجلنائــز ومــا يتعلــق هبــا وذلــك؛ ألن اخلطــأ يف هــذا 
البــاب ليــس كاخلطــأ يف غــره، ومــن التوصيــات: الرجــوع إىل اجملامــع الفقهيــة واللجــان الدائمــة يف 
املســائل املســتجدة، واالهتمــام بنــوازل العبــادات ومنهــا اجلنائــز وتدريســها يف املراحــل اجلامعيــة. 

الكلمــات املفتاحيــة: نقــل امليــت- دفــن املوتــى- أجــرة نقــل امليــت- الســفر ابمليــت –
مســوغات نقــل امليــت.
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Fiqh Provisions for Funeral Transfer

Abstract: 

The transfer of the deceased is one of the trending topics
in Fiqh today. This paper investigates the importance of burial
in public cemeteries as a Sunnah, the transfer of the deceased 
to the cemetery by car for the funeral prayer and the burial,
the transfer of the deceased from one country to another.
The research examines also the emerging incidents of 
transferring the body after burial for the sake of relatives, 
the sake of the deceased or for the sake of both. Moreover, 
the paper studies the transfer of non-Muslims to their home 
countries, the mummification or the freezing of the body in 
preparation for its transfer as well as the related fees. 

The most important results of the research: burying the 
deceased in their places in public cemeteries is the norm 
in Sunnah, to honor them. Prophets and martyrs should be 
buried in their places and there is no way to transfer them. 
Moreover, there should be no transfer of the body after its 
burial unless otherwise necessitated. Finally, non-Muslims 
must be transferred to their home countries whenever 
possible or be buried in the desert away from the Muslim 
cemeteries. 
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The following recommendations can be made: 

The establishment of a committee or a group of religious 
scholars affiliated to one of the legitimate institutions that 
handles the issues of funerals and related matters. 

Refering to the jurisprudential councils and standing 
committees in the emerging issues, interest in the downfall 
of worship, including funerals and teahing in the university 
stages

key words: Transfer of the deceased, burial of the de-
ceased, Fiqh
Provisions for Funeral Transfer
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املقدمة: 
ومــن  أنفســنا،  مــن شــرور  ونعــوذ ابهلل  احلمــد هلل، حنمــده، ونســتعينه، ونســتغفره،  إن 
ســيئات أعمالنــا، َمــن يهــده هللا فــا مضــل لــه، وَمــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه 

إال هللا وحــده ال شــريك لــه، وأشــهد أن حممــداً عبــده ورســوله، أمــا بعــد. 
فــإن هللا قــد أكرمنــا بشــريعة اإلســام الكاملــة الــيت ال يشــوهبا نقــص وال خلــل، فلــم تــرك 

شــأانً يهــم النــاس، وميــس حياهتــم إال بينتــه البيــان التــام، يف ســالف الزمــن والحقــه. 
وإن ممــا اهتمــت بــه هــذه الشــريعة العظيمــة مــا يتعلــق حبــال اإلنســان بعــد موتــه، واألمــور 

الــيت جيــب علــى األحيــاء أن يتعلموهــا؛ ليعرفــوا كيــف يتعاملــون مــع املوتــى. 
وهــذ البحــث الــذي جــاء بعنــوان )األحــكام الفقهيــة املتعلقــة بنقــل امليــت(، مــن املســائل 
املهمــة يف الوقــت احلاضــر، واجلديــر ابلذكــر أن نقــل امليــت قبــل دفنــه وبعــده ليــس طــارائً وانزاًل، 
وإمنا كان موجوداً يف الزمن الســابق، لكن مع تقدم وســائل النقل أصبح نقل األموات أســهل 

مــن ذي قبــل، ففــي فــرة وجيــزة ينقــل امليــت مــن مــكان إىل مــكان آخــر. 
وهنا يرد السؤال: هل جيوز نقل امليت من بلد إىل بلد آخر أو ال جيوز نقله؟

أمهية البحث:
تظهر أمهية البحث من خال ما أييت: 

أن البحــث لــه عاقــة ببــاب الوصــااي يف حكــم وصيــة امليــت ابلدفــن يف مقــربة معينــة أو 
بلــد معــني، وحكــم تنفيــذ هــذه الوصيــة. 

النــاس ملــا للموتــى مــن حقــوق جيــب القيــام هبــا، ومــن حرمــة ال جيــوز  ضــرورة معرفــة 
وال ضــراً.  نفعــاً  لنفســه  ميلــك  احلــق ال  انتهاكهــا، ال ســيما وأن صاحــب 

أن هــذا املوضــوع ال خيــص فئــة دون فئــة، بــل هــو للنــاس كافــة علــى اختــاف أصنافهــم 
وطبقاهتــم، ممــا يعطــي أمهيــة كــربى لبحثــه. 
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 يف هــذا املوضــوع بيــان وجــوب لــزوم األدب مــع الشــرع، وعــدم جتــاوز الســنن الشــرعية 
الــواردة يف دفــن موتــى املســلمني، ومــا بعــد دفنهــم. 

مشكلة البحث:
ما األحكام الشرعية املختصة بنقل موتى املسلمني قبل دفنهم، وبعده؟. 

كيف عاجلت الشريعة اإلسامية املستجدات الفقهية يف الوقت احلاضر؟. 

كيف نظرت الشريعة للميت، وهل هو يف احلرمة كاحلي؟. 

أهداف البحث: 
تبيــني األحــكام الشــرعية املختصــة بنقــل موتــى املســلمني قبــل دفنهــم، وبعــده، ومجعهــا يف 

مــكان واحــد؛ حــى يســهل الرجــوع إليهــا. 

اإلســهام يف معاجلــة قضيــة هتــم عمــوم املســلمني، وبيــان املســتجدات فيهــا علــى ضــوء 
الشــريعة اإلســامية، واألحــكام الفقهيــة. 

بيان مشولية الشريعة اإلسامية، ورعايتها حلق األحياء واألموات. 

أسباب اختيار البحث: 
1- أمهية هذا املوضوع -كما تقدم-. 

2- كثرة سؤال الناس عن املسائل املستجدة يف هذا املوضوع، وضرورة معرفة احلكم الشرعي. 
3- بيان األحكام الشرعية املتعلقة بنقل موتى املسلمني قبل دفنهم، وبعده. 

4- النصيحة لعموم املسلمني، فالدين كله قائم عليها. 
5- اخللط يف بعض املسائل املتعلقة بنقل امليت، فأحببت بياهنا وتوضيحها. 



د. عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي األحكام الفقهية المتعلقة بنقل الميت

388      مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٦ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

منهج البحث: 
اتبــع الباحــث يف دراســته املنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي يصــف املســألة املدروســة وصفــاً 
دقيقــاً مــن خــال مجــع املعلومــات وتصنيفهــا، ومــن مث حتليلهــا وترتيبهــا مبــا يتناســب مــع طبيعــة 

البحــث، مــن أجــل تفســرها تفســراً كافيــاً، والوصــول إىل الراجــح مــن خــال األدلــة. 

كما قام الباحث مبا يلي: 
1- بيان مواضع اآلايت القرآنية من السور. 

2- ختريــج األحاديــث النبويــة الــواردة يف الدراســة، فــإن كان احلديــث يف الصحيحــني أو يف 
أحدمهــا اكتفيــت بــه، وإال خرجتــه مــن مصــادر الســنة، وذكــرت احلكــم عليــه. 

3- ذكــر األقــوال يف املســألة مــع بيــان مــن قــال هبــا مــن أهــل العلــم، وتقــدمي القــول األرجــح يف 
الغالــب مــع العنايــة بتحريــر حمــل النــزاع يف املســألة. 

4- ذكــر أدلــة األقــوال مــع بيــان وجــه الداللــة، وذكــر مــا يــرد عليهــا مــن مناقشــات، ومــا جيــاب 
بــه عنهــا. 

5- التعريف ببعض املصطلحات والكلمات. 
6- التعريف ابألعام غر املشهورين. 

7- االلتزام بقواعد اللغة وعامات الرقيم. 
8- القيام بفهرسة املصادر واملراجع. 

الدراسات السابقة: 
1- أحــكام املقابــر يف الشــريعة اإلســامية، وهــي رســالة ماجســتر للباحــث عبــد هللا بــن 

عمــر الســحيباين، قدمهــا عــام 8141هـــ. 
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وكمــا هــو واضــح مــن عنــوان الرســالة فإهنــا ختتــص ابألحــكام املتعلقــة ابلقــرب، واألحــكام 
املتعلقــة ابمليــت، وأحــكام زايرة املقابــر، ومحايــة الشــريعة للمقابــر، ومل يتعــرض للمســائل املتعلقــة 

بنقــل امليــت ابلصــورة الــواردة يف البحــث. 

2-األحــكام املتعلقــة جبنائــز غــر املســلمني، وهــي رســالة ماجســتر للباحثــة نــوره بنــت 
انصــر العجمــي. 

وكمــا هــو واضــح مــن عنــوان الرســالة فإهنــا حصــرت الــكام علــى جنائــز غــر املســلمني، 
ومل تتعــرض للمســائل املتعلقــة بنقــل امليــت ابلصــورة الــواردة يف البحــث. 

خطة البحث: 
يتكون البحث من: مقدمة، وسبعة مباحث، وخامتة: 

املقدمة: وفيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، ومنهجه، وخطته. 
املبحث األول: حكم دفن امليت واحلكمة منه، وفيه مطلبان: 

املطلب األول: حكم دفن امليت. 
املطلب الثاين: احلكمة من دفن امليت. 

املبحث الثاين: نقل امليت قبل الدفن، وفيه ثاثة مطالب: 
املطلب األول: نقله ابلسيارة للصاة عليه ودفنه. 

املطلب الثاين: وصية امليت بنقله، وفيه فرعان: 
الفرع األول: حكم وصية امليت بدفنه يف مكان معني. 

الفرع الثاين: حكم تنفيذ وصية امليت بدفنه يف مكان معني. 
املطلب الثالث: نقل امليت من بلد إىل بلد آخر، وفية ثاثة فروع: 

الفرع األول: نقل امليت إىل بلد املتوىف. 
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الفرع الثاين: نقل امليت إىل بلد فاضل. 
الفرع الثالث: نقل امليت إىل بلد مسلم. 
املبحث الثالث: نقل امليت بعد الدفن. 

املبحث الرابع: العوارض والطوارئ لنقل امليت بعد دفنه، وفيه ثاثة مطالب: 
املطلب األول: النقل ملصلحة األحياء. 
املطلب الثاين: النقل ملصلحة األموات. 

املطلب الثالث: النقل ملصلحة األحياء واألموات. 
املبحث اخلامس: نقل امليت الكافر إىل بلده. 

املبحث السادس: حتنيط امليت أو تربيده للسفر به. 
املبحث السابع: أجرة نقل امليت وما حيتاج إليه. 

اخلامتة: أهم النتائج والتوصيات. 
أهم املراجع واملصادر. 
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املبحث األول: حكم دفن امليت واحلكمة منه
 وفيه مطلبان: 

املطلب األول: حكم دفن امليت. 
املطلب الثاين: احلكمة من دفن امليت. 

املطلب األول: حكم دفن امليت
جيب دفن امليت، وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع على ذلك: 

أواًل: من الكتاب 
ُ ُغــرَاابً يـَْبَحــُث يف اأْلَْرِض ِلُرِيَــُه َكْيــَف يـُــَوارِي َســْوَءَة   1- قــال هللا تعــاىل: ﴿فـَبـََعــَث اللَّ

 .)1(﴾ َأِخيــهِۚ

َوجُه الدَّاللِة: 

أنَّ هللَا تعــاىل أرَشــَد أَحــَد ابــَيْ آَدَم إىل َدفْــِن أخيــه، وأابن ذلــك بِبـَْعــِث غــراٍب يبَحــُث يف 
ْفــِن)2(.  األرض، فاآليــُة أصــٌل يف الدَّ

2- قال هللا تعاىل ﴿أملَْ َنَْعِل اأْلَْرَض ِكَفااتً 25 َأْحَياًء َوأَْمَوااتً 26﴾)3(. 

َوجُه الدَّاللِة: 

قولُــه: ِكَفــااتً أي: ضامَّــًة؛ َتُضــمُّ األحيــاَء علــى ظُهورِهــا، واألمــواَت يف َبْطِنهــا، وهــذا يــدلُّ 
يِّــِت وَدْفنِــه)4(. 

َ
علــى وجــوِب ُمــواراِة امل

قــال احلافــظ ابــن كثر-رمحــه هللا-)5(: قــال ابــن عبــاس)6(: كفــااًت)7( َكنّــاً، وقــال جماهــد: 
يكفــت امليــت فــا يــرى منــه شــيء وقــال الشــعيب)8(: »بطنهــا ألمواتكــم وظهرهــا ألحيائكــم، 

وكــذا قــال جماهــد، وقتــادة))(. 
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3- قال هللاُ تعاىل: ﴿مُثَّ أََماَتُه فَأَقـْبـََرُه﴾)11(. 

َوجُه الدَّاللِة: 

فــِن، ومل جَيَْعْلــه يُلَقــى للــِكاِب، ومل يـُتــْـَرك حــى يتــأذَّى النَّــاُس  »أنَّ هللَا أكــَرَم اإلنســاَن ابلدَّ
براِئَحتِــه«)11(. 

قــال البغــوي -رمحــه هللا-)12(: »جعــل لــه قــرباً يــوارى فيــه، قــال الفــراء: »جعلــه مقبــوراً، ومل 
جيعلــه ممــن يلقــى كالســباع والطيــور«)13(. 

اثنياً: من السُّنَّة
1- حديــث َزيْــد بــن َثبِــٍت)14( قــال بـَيـَْنَمــا النــيب صلــى هللا عليــه وســلم يف َحائِــٍط لِبَــِي 
َســٌة  ــُن معــه ِإْذ َحــاَدْت بِــِه فَــَكاَدْت تـُْلِقيــِه وإذا أَقـْبـُــٌر ِســتٌَّة أو خَْ ــاِر)15( علــى بـَْغلَــٍة لــه َوحنَْ النَّجَّ
أو أَْربـََعــٌة... فقــال: »مــن يـَْعــِرُف َأْصَحــاَب هــذه اأْلَقــْـرُبِ؟، فقــال َرُجــٌل: أان، قــال: َفَمــَى َمــاَت 
ْشــرَاِك، فقال: ِإنَّ هذه اأْلُمََّة تـُبـْتـََلى يف قُبــُـورَِها، فـََلْواَل َأْن اَل َتَدافَـــُنوا  َهُؤاَلِء؟، قال: َماتُوا يف اإْلِ

َلَدَعــْوُت اللََّ َأْن ُيْســِمَعُكْم مــن َعــَذاِب اْلَقــرْبِ الــذي َأْسَــُع منــه«)16(. 

فقوله: »فلوال أن ال تدافنوا« دليل على مشروعية الدفن)17(. 

2- حديــث أيب ســعيد اخلــدري)18( وفيــه: )...فقــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: 
اذهبــوا فادفنــوا صاحبكــم())1(. 

3- حديــث جابــٍر َرِضــَي هللاُ عنــه، أنَّ النــيبَّ صلَّــى هللا عليــه وســلَّم قــال: )ادِفنــوا الَقْتلــى 
يف مصارِِعهــم()21(. 

وفيــه داللــة علــى أن األمــوات ال تنقــل مــن موضــع إىل آخــر، بــل يدفنــون يف نفــس املوضــع 
الــذي ماتــوا فيه)21(. 
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اثلثاً: من اإلمجاع
قــال ابــن املنذر-رمحــه هللا-)22(: »مل خيتلــف مــن أحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أن دفــن 
املوتــى واجــب الزم علــى النــاس، ال يســعهم تــرك ذلــك عنــد اإلمــكان، ووجــود الســبيل إليــه، 

ومــن قــام بــه ســقط فــرض ذلــك عــن ســائر املســلمني«)23(. 

امليــت واجــب، الزم ال يســع تركــه مــع  القطــان: »وأمجعــوا علــى أن دفــن  ابــن  وقــال 
الغــر«)24(.  فــرض ذلــك عــن  بــه ســقط  قــام  اإلمــكان، ومــن 

واألصــل دفــن املوتــى يف املقابــر العامــة، وهــو حمــل اتفــاق بــني أهــل العلــم)25(، ألن النــيب 
صلــى هللا عليــه وســلم كان يدفــن املوتــى يف مقــربة البقيــع)26(. 

قــال النــووي -رمحــه هللا-)27(: )وتظاهــرت األحاديــث والنقــل املتواتــر أبن النــيب صلــى هللا 
عليــه وســلم كان يدفــن أصحابــه يف البقيــع()28(. 

ويستثىن من ذلك أصناف منهم: 

األنبياء، فإهنم يدفنون يف مكان موهتم. 

ــا قُبِــَض رســول اللَِّ صلــى هللا عليــه وســلم   ملــا ورد عــن َعاِئَشــَة-رضي هللا عنها-قالــت َلمَّ
مــا  اْختـََلُفــوا يف َدْفنِــِه فقــال أبــو َبْكــٍر: سعــت مــن رســول اللَِّ صلــى هللا عليــه وســلم شــيئاً 
َنِســيُتُه، قــال: »مــا قـَبَــَض هللا نَِبيّــاً إال يف اْلَمْوِضــِع الــذي حيُِــبُّ َأْن يُْدفَــَن فيــه، اْدِفنُــوُه يف َمْوِضــِع 

ِفَراِشــِه«))2(. 

قــال يف حتفــة األحــوذي: »مــا قبــض هللا نبيــاً إال يف املوضــع الــذي حيــب أن يدفــن فيــه 
لــه، حيــث مل يفعــل بــه إال مــا حيبــه، وال ينافيــه كراهــة الدفــن يف البيــوت؛ ألن مــن  إكرامــاً 

خصائــص األنبيــاء أهنــم يدفنــون حيــث ميوتــون«)31(. 

وقــال ابــن عبدالــرب -رمحــه هللا-)31(: »واحلديــث املأثــور مــا دفــن نــيب إال حيــث قبــض، 
دليــل ووجــه علــى ختصيــص األنبيــاء بذلــك«)32(. 



د. عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي األحكام الفقهية المتعلقة بنقل الميت

3٩4      مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٦ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

شهداء املعركة، فإهنم يدفنون يف مكان استشهادهم. 

اتفــق الفقهــاء علــى اســتحباب دفــن شــهيد املعركــة يف مكانــه)33(، بــل نــّص بعضهــم علــى 
أنــه لــو ُدفــن يف مــكان آخــر، فإنــه يــرد إىل مصرعــه)34(. 

حلديــث َجابِــِر بــن عبــد اللَِّ -رضــي هللا عنهمــا- قــال َخــرََج رســول اللَِّ صلــى هللا عليــه 
: اي َجاِبُر اَل َعَلْيَك َأْن َتُكوَن يف  وســلم ِمَن اْلَمِديَنِة إىل اْلُمْشــرِِكنَي لِيُـــَقاتَِلُهْم وقال أيب عبد اللَِّ
نظــاري َأْهــِل اْلَمِدينَــِة حــى تَـــْعَلَم إىل مــا َيِصــُر أَْمــُراَن، فــإين وهللا لَــْواَل أين أَتْـــُرُك بـَنَــاٍت يل بعــدي 
أَلْحبـَْبــُت َأْن تُـــْقَتَل بــني يــدي، قــال: فـَبـَيـَْنَمــا أان يف النَّظَّارِيــَن ِإْذ َجــاَءْت عمــيت أبيب وخــايل 
ــَق َرُجــٌل ينــادي  عاداهتمــا علــى اَنِضــٍح)35( َفَدَخَلــْت هِبــِـَما اْلَمِديَنــَة لَِتْدِفنـَُهَمــا يف َمَقابِــراَِن، ِإْذ حلَِ
ــَتْدِفُنوَها يف َمَصارِِعَهــا َحْيــُث  أال ِإنَّ النــيب صلــى هللا عليــه وســلم أَيُْمرُُكــْم َأْن تـَْرِجُعــوا اِبْلَقتـَْلــى فَـ

قُِتَلــْت، فَـــَرَجْعَنا هِبَِمــا َفَدفَـــنَّامُهَا َحْيــُث قُِتــَا«)36(. 

قــال ابــن القيم-رمحــه هللا-: »الســنة يف الشــهداء أن يدفنــوا يف مصارعهــم، وال ينقلــوا إىل 
مــكان آخــر«)37(. 

حــال الضــرورة كمــن ميــوت يف حبــر وال ميكــن الوصــول إىل الســاحل إال بعــد وقــت يتغــر 
فيــه امليــت، وحيصــل الضــرر بــه، فإنــه يرمــى يف البحــر بعــد تغســيله وتكفينــه والصــاة عليــه، 
وهــذا حمــل اتفــاق بــني الفقهــاء علــى خــاف يف تثقيلــه بشــيء يرســبه يف قعــر البحــر أم ال)38(. 

وكذلــك إذا كان نقــُل امليــِت ســيؤدي إىل هتــِك حرمتــه أو تغيــِر جثتــه، فنقــول: إن هــذا 
ال جيــوُز، كمــا لــو كان النقــُل لفــرٍة طويلــٍة. 
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املطلب الثاين: احلكمة من دفن امليت
إن احلكمة اإلهلية من دفن املسلم إذا مات هي: 

1- تكــرمي امليــت، قــال ســبحانه ﴿مُثَّ أََماتَــُه فَأَقْـبَـــَرُه﴾))3(، فلــم جيعلــه ممــا يلقــي علــى وجــه 
األرض أتكله الطر والسباع)41(. 

2- احلفاظ عليه. 

فالقــرب مــكان حلفظــه يف ابطــن األرض حــى يبعثــه خالقــه جــل جالــه، قــال هللا تعــاىل: 
﴿مُثَّ ِإَذا َشــاَء أَْنَشــَرُه﴾)41(. 

3- تغييبه من انظر أهله وأحبابه. 

لئا حيزنون عليه كلما تذكروا أهنم تركوه يف الفاة أتكله السباع والطر)42(. 

4- احلفــاظ لــأرض مــن رائحــة اإلنســان امليــت الــيت ال ميكــن حتملهــا وال ميكــن العيــش 
حوهلــا، علمــاً أن لــه حيــاة أخــرى يف قــربه وهــي حيــاة الــربزخ، وهــي حيــاة يبــدأ فيهــا فــور مغــادرة 

النــاس للمقربة)43(. 

5- سرت اجلثة. 

ذلــك أن دفــن امليــت فيــه ســر جلثتــه، وأمــن مــن امتهاهنــا، وعــدم أتذي النــاس بنتنهــا، 
وممــا يــدل علــى ذلــك قولــه عــز وجــل: ﴿أملَْ َنَْعــِل اأْلَْرَض ِكَفــااتً 25 َأْحَيــاًء َوأَْمــَوااتً 26﴾)44(. 
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املبحث الثاين: نقل امليت قبل دفنه
وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: نقله ابلسيارة للصاة عليه ودفنه. 
املطلب الثاين: وصية امليت بنقله. 

املطلب الثالث: نقل امليت من بلد إىل بلد آخر، وفية ثاث مسائل: 
املسألة األوىل: نقل امليت إىل بلد املتوىف. 
املسألة الثانية: نقل امليت إىل بلد فاضل. 
املسألة الثالثة: نقل امليت إىل بلد مسلم. 

املطلب األول: نقله ابلسيارة للصالة عليه ودفنه 
بعــد البحــث والنظــر يف كام أهــل العلــم، ميكــن أن يقــال أبهنــم اتفقــوا علــى: أن األفضــل 
محــل اجلنــازة علــى األكتــاف؛ ألنــه هــو املوافــق للســنة)45(، لقولــه ملسو هيلع هللا ىلص: »أســرعوا ابجلنــازة، فــإن 

تــك صاحلــة فخــر تقدموهنــا إليــه، وإن تكــن غــر ذلــك فشــر تضعونــه عــن رقابكــم«)46(. 
ولقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا وضعت اجلنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم...«)47(. 

واختلف العلماء املعاصرون يف حكم نقلها ابلسيارة على قولني: 

القول األول: جواز ذلك. 

يفهــم مــن فتــوى اللجنــة الدائمــة للفتــوى يف اململكــة العربيــة الســعودية)48(، وهــو قــول 
الشــيخ حممــد بــن صــاحل العثيمــني))4(، والشــيخ عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن اجلربيــن)51(. 

واستدلوا ابآليت: 
1-احلاجة إىل ذلك، حلصول املشقة أحياانً يف نقلها على األكتاف)51(. 

2-أن األصل يف العادات اإلابحة)52(، والنقل ابلسيارة وسيلة من الوسائل، وليست عبادة. 
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3-القياس على جواز الذهاب للمساجد، واجلمع، واألعياد ابلسيارة، فكذلك هنا. 

القول الثاين: أن ذلك بدعة ال جتوز إذا كانت اجلنازة حممولة على السيارة، واملشيعون 
هلا على ســياراهتم. 

وهو قول الشيخ حممد انصر الدين األلباين)53(()54(. 

واستدل ابآليت: 

1- أن نقــل اجلنــازة ابلســيارة مــن عــادات الكفــار، وقــد تقــرر يف الشــريعة أنــه ال جيــوز 
تقليدهم، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس منا من تشبه بغران، ال تشبهوا ابليهود وال ابلنصارى...«)55(.

ويناقــش: أبن ضابــط التشــبه املنهــي عنــه -كمــا ذكــر أهــل العلــم- هــو أن يفعــل املــرء مــا 
خيتــص بــه املتشــبه هبــم ومل يكــن يشــاركهم فيــه غرهــم. 

ومعلوم أن نقل املوتى إىل املقابر للدفن يف ســيارة خاصة بنقل املوتى، أو يف أي وســيلة 
نقــل أخــرى، هــو أمــر شــائع بــني املســلمني، وبعيــد عــن أن يكــون ممــا خيتــص بــه الكفــار، 

وابلتــايل فهــو ليــس تشــبهاً هبــم. 

2-أهنــا بدعــة يف عبــادة، مــع معارضتهــا للســنة العمليــة يف محــل اجلنــازة، وكل مــا كان 
كذلــك مــن احملــدثت، فهــو ضالــة اتفاقــاً. 

ويناقــش: أبن نقــل امليــت ابلســيارة مــن الوســائل احلديثــة، ومل تكــن يف عهــد النبــوة، وقــد 
تقــرر أن البدعــة مــا كان ســببه موجــوداً يف عهــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص مث تركــه، ففعــل ذلــك بدعــة، أمــا مــا 
مل يكــن كذلــك فليــس ببدعــة، وأيضــاً فالنــاس مل يتخــذوا ذلــك عبــادة وقربــة، وإمنــا هــي وســيلة 

أرفــق هبــم. 

3-أهنــا تفــوت الغايــة مــن محلهــا وتشــييعها، وهــي تذكــر اآلخــرة، كمــا نــص علــى ذلــك 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بقولــه: »عــودوا املريــض، واتبعــوا اجلنــازة، تذكركــم اآلخــرة«)56(. 
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وجــه الداللــة: أن محــل اجلنــازة علــى األكتــاف هــو املشــروع، ألنــه يذكــر اآلخــرة، ويــدل 
علــى ذلــك قولــه: »اتبعــوا«، ومل يقــل: »امحلــوا«)57(. 

اســتدالله  وأمــا  اآلخــرة،  تذكــر  ينــايف حكمــة  ال  الســيارة  علــى  أبن محلهــا  ويناقــش: 
متبــوع.  أنــه  الراكــب  علــى  فيطلــق  »اتبعــوا«  بقولــه:  ابحلديــث 

4- أن نقلها ابلســيارة ســبب لتقليل املشــيعني هلا؛ ألنه ال يســتطيع كل أحد أن حيصل 
على ســيارة)58(.

ويناقش: بعدم التسليم بذلك، بل إن عدم نقلها ابلسيارة سبب لتقليل املشيعني هلا. 

5- أن نقلهــا ابلســيارة فيــه تكلــف، والشــريعة املطهــرة سحــة، بعيــدة كل البعــد عــن 
الشــكليات والرسيــات))5(.

الرتجيح: 

يظهــر أن املــراد ببدعيــة نقلهــا ابلســيارة إذا كان ذلــك دائمــاً، حبيــث ختفــى الســنة، أو 
يظــن الظــان أن نقلهــا ابلســيارة هــو الواجــب؛ ملــا جــاء يف كتــاب أحــكام اجلنائــز وبدعهــا، عنــد 
ســياق بعــض البــدع قــال: »التــزام محــل اجلنــازة علــى الســيارة، وتشــييعها علــى الســيارات«)61(. 

فــإذا كان ذلــك كذلــك، فقــد تقــدم أن العمــل إذا اختــذ دائمــاً ابســتمرار، حبيــث يعتقــد أن 
ذلــك العمــل عبــادة، وهــو ليــس كذلــك، فهــذا بدعــة. 

أمــا مــا ليــس كذلــك -وهــو األقــرب يف مســألتنا- فــا يظهــر كونــه بدعــة؛ ألن النقــل 
ابلســيارة ليــس غالبــاً، والنــاس يعرفــون أن النقــل علــى األكتــاف أفضــل، وأن الســيارة وســيلة 
ليــس إال، ومل يتخــذ النقــل هبــا قربــة وعبــادة، وعليــه فالراجــح اجلــواز، مــا دام األمــر كذلــك 

أعلــم-.  -وهللا 
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املطلب الثاين: وصية امليت بنقله
وفيه فرعان: 

الفرع األول: حكم وصية امليت بدفنه يف مكان معني. 
الفرع الثاين: حكم تنفيذ وصية امليت بدفنه يف مكان معني. 

الفرع األول: حكم وصية امليت بدفنه يف مكان معني
حى نقف على حكم وصية امليت بدفنه يف مكان معني، ال بد من الوقوف على حكم 
نقــل امليــت، وهــذه املســألة حمــل خــاف ســيأيت بياهنــا وتفصيلهــا يف املطلــب الثالــث مــن املبحــث 
الثــاين بفروعــه الثاثــة، ولكــن ال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل اخلــاف خمتصــراً، فأقــول وابهلل التوفيــق. 

اختلف العلماء يف حكم نقل امليت قبل دفنه على قولني: 

القول األول: جواز نقل امليت قبل دفنه، وإليه ذهب احلنفية)61( واملالكية)62( واحلنابلة)63(.

القــول الثــاين: حيــرم نقــل امليــت قبــل دفنــه إال أن تكــون البلــد قريبــة، وقيــل يكــره إال أن 
يكــون بقــرب مكــة أو املدينــة أو بيــت املقــدس، وإليــه ذهــب الشــافعية)64(. 

وأمــا أدلتهــم واالعراضــات عليهــا والرجيــح، فقــد ذكرهتــا كمــا أســلفت يف املطلــب الثالــث 
مــن املبحــث الثــاين بفروعــه الثاثة)65(. 

الفرع الثاين: حكم تنفيذ وصية امليت بدفنه يف مكان معني
اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني: 

القول األول: جيوز تنفيذ هذه الوصية، وإليه ذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة. 

قــال الفقيــه احلنفــي ابــن نيــم: »َولَــْو أَْوَصــى أبَِْن يُْدفَــَن يف َمْقبــَـَرِة َكــَذا تُـــْعَرُف ِلُفــَاٍن الزَّاِهــِد 
تُـرَاَعى َشرَاِئطُُه«)66(. 
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وقــال الفقيــه املالكــي اخلرشــي: »لَــْو أَْوَصــى َأْن يُْدفَــَن مبـَـَكاٍن فَـــَيِجَب َأْن يـُْتـــَبَع فَـــَلْو ُدِفــَن 
يف َغــْرِِه يـُْنـــَقُل َمــا ملَْ تُـْنـــتـََهْك ُحْرَمتُــُه«)67(. 

وقــال الفقيــه احلنبلــي ابــن مفلــح: »قَــاَل َأمْحَــُد: اَل أَبَْس ِبِشــرَاِء َمْوِضــِع قَبــْـرِِه، َويُوِصــي ِبَدْفنِــِه 
ِفيِه، فَـَعَلُه ُعْثَماُن َوَعاِئَشُة«)68(. 

وقد استدلوا مبا يلي: 

1- عــن أيب هريــرة قــال: »أرســل ملــك املــوت إىل موســى فلمــا جــاءه صكــه، ففقــأ عينــه، 
فرجع إىل ربه، فقال: أرسلتي إىل عبد ال يريد املوت، قال: فرد إليه عينه، وقال: ارجع إليه، 
فقــل لــه: يضــع يــده علــى مــن ثــور، فلــه مبــا غطــت يــده بــكل شــعرة ســنة، قــال: أي رب، مث 
مــه؟ قــال: مث املــوت، فقــال: فــاآلن، فســأل أن يدنيــه مــن األرض املقدســة رميــة حبجــر، فقــال 

رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلــو كنــت مثّ، ألريتكــم قــربه إىل جانــب الطريــق حتــت الكثيــب األمحــر«))6(. 

لفضــل  أعلــم،  املقدســة، وهللا  مــن األرض  يدنيــه  أن  »ســؤال موســى  الداللــة:  وجــه 
مــن ُدفــن يف األرض املقدســة مــن األنبيــاء والصاحلــني، فاســتحب جماورهتــم يف املمــات، كمــا 
قبورهــا  ويــزورون  الفاضلــة،  املواضــع  يقصــدون  الفضــاء  وألن  احمليــا،  يســتحب جربهتــم يف 

ألهلهــا«)71(.  ويدعــون 
وما دام النقل جائزاً، فيجوز تنفيذ الوصية يف ذلك. 

ويناقــش: »أبن موســى عليــه الصــاة والســام ســأل هللا أن يدنيــه مــن األرض املقدســة 
رميــة حجــر، وهــذه ليســت مســافة كبــرة«)71(. 

2- مــا جــاء يف املوطــأ عــن مالــك أنــه قــال: حدثــي غــر واحــد ممــن أثــق بــه، أن ســعد بــن 
أيب وقــاص، وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل)72(، توفيــا ابلعقيــق)73(، و محــا إىل املدينــة، 

ودفنــا هبا)74(. 

وجــه الداللــة: قــال ابــن عبدالــرب: »وذلــك مبحضــر مجاعــة مــن الصحابــة وكبــار التابعــني 
مــن غــر نكــر«)75(. 
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مــن كان  لكثــرة  نقلهمــا  الباجــي: حيتمــل  هــذا احلديــث: »قــال  الزرقــاين حــول  وقــال 
ابملدينــة مــن الصحابــة؛ ليتولــوا الصــاة عليهمــا، أو لفضــل اعتقــدوه يف الدفــن ابلبقيــع، أو 

ليقــرب علــى أهلهمــا زايرة قبورمهــا والدعــاء هلــم«)76(. 

وقــال الشــوكاين رمحــه هللا: »فيــه جــواز نقــل امليــت مــن املوطــن الــذي مــات فيــه إىل موطــن 
آخــر يدفــن فيــه، واألصــل اجلــواز، فــا مينــع مــن ذلــك إالَّ الدليــل«)77(.

وما دام النقل جائزاً، فيجوز تنفيذ الوصية يف ذلك. 

القول الثاين: حيرم تنفيذ هذه الوصية، وإليه ذهب الشافعية. 

قــال النــووي: »وإذا أوصــى أبن ينقــل إىل بلــد آخــر ال تنفــذ وصيتــه، فــإن النقــل حــرام 
علــى هــذا املذهــب الصحيــح املختــار الــذي قالــه األكثــرون، وصــرح بــه احملققــون«)78(. 

وقــال القاضــي حســني واملتــويل: »ولــو أوصــى بنقلــه مل تُـنَـــّفذ َوصيتــه، وهــذا هــو األصــح؛ 
ألن الشــرع أمــر بتعجيــل دفنــه، وىف نَقلــه أتخــره، وفيــه أيضــاً انتهاكــه ِمــن وجــوه، وتعّرضــه 

للتغــر، وغــر ذلــك«))7(. 

وعلى هذا القول ال تصح الوصية وال تنفذ، وقد استدل الشافعية)81( على ذلك مبا يلي: 

1- عــن جابــر قــال: »كنــا محلنــا القتلــى يــوم أحــد لندفنهــم، فجــاء منــادي النــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
فقــال: إن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيمركــم أن تدفنــوا القتلــى يف مضاجعهــم، فرددانهــم«)81(. 

ويف رواية: »أََمَر ِبَقتـَْلى ُأُحٍد َأْن يُـَردُّوا ِإىَل َمَصارِِعِهْم وََكانُوا نُِقُلوا ِإىَل اْلَمِديَنِة«)82(. 

وجــه الداللــة: أن فيــه داللــة علــى أن األمــوات ال تنقــل مــن موضــع إىل آخــر، بــل يدفنــون 
يف نفــس املوضــع الــذي ماتــوا فيه)83(. 

وما دام النقل غر جائز، فيحرم تنفيذ الوصية يف ذلك. 

ويناقش: أبن النهي خمتص ابلشهداء فا يتناول غرهم)84(. 
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2- أن نقل امليت من بلد إىل بلد حرام، وال جيوز تنفيذ الوصية أبمر حمرم. 

ويناقش: أبن هذا االستدالل مل ينب على دليل، وهو اجتهاد يف مقابلة النص. 

3- أن الشــرع أمــر بتعجيــل الدفــن، ويف الوصيــة ابلنقــل أتخــر للدفــن ومضــادة ألمــر 
الشــرع، فــا تنفــذ. 

ويناقــش: أبن التأخــر املنهــي عنــه هــو الــذي يــؤدي إىل اإلضــرار ابمليــت، وهــو منتــف مــع 
الوســائل احلديثة يف الوقت احلاضر. 

4- أن نقل امليت من بلد إىل بلد يؤدي إىل مفاســد منها: انتهاك حرمة امليت، ومنها 
تعرضــه للتغــر وغــر ذلك. 

ويناقــش: أبن التأخــر املنهــي عنــه هــو الــذي يــؤدي إىل اإلضــرار ابمليــت، وهــو منتــف مــع 
الوســائل احلديثة يف الوقت احلاضر. 

5- عدم الدليل على مشروعية النقل. 

ويناقــش: أبنــه قــد وردت أدلــة علــى جــواز نقــل امليــت، ومــا دام النقــل جائــزاً، فيجــوز 
تنفيــذ الوصيــة. 

الرتجيح: 

يرجح يل وهللا أعلم أنه إذا كان امليت قد أوصى أبن يدفن يف مكان غر املكان الذي 
مــات فيــه، فيجــوز تنفيــذ وصيتــه، وابألخــص يف هــذا العصــر الــذي تيســر فيــه النقــل إىل أماكــن 
بعيــدة مــع وجــود الطائــرات والســيارات وغرهــا، فيجــوز نقلــه إذا كان هنــاك غــرض صحيــح، 
كتيســر زايرة أقاربــه لقــربه، أو لكــون هــذا البلــد بلــداً مقدســاً كمكــة واملدينــة وبيــت املقــدس، 
ومل خيــش مــن تفســخ جثتــه، ومل يكــن يف ذلــك إتــاف للمــال، وتيســر احلصــول علــى اإلذن 

الرســي يف ذلــك، وكان مل يدفــن بعــد. 
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أمــا إن كان قــد دفــن فــا جيــوز نقلــه بعــد ذلــك مــن أجــل الوصيــة، وإن تــرك أقاربــه تنفيــذ 
هــذه الوصيــة فدفنــوه يف املــكان الــذي مــات فيــه، فــا حــرج عليهــم يف ذلــك، ألن األرض كلهــا 

ســواء مــن جهــة الدفــن هبــا. 

وأمــا إن اختــار البلــد الفــاين، ليكــون إىل جنــب ضريــٍح مكــذوٍب، أو إىل جنــب ضريــح 
ُيْشــَرك بــه مــع هللا، أو لغــر ذلــك مــن األســباب احملرمــة، فهــذا ممــا ال جيــوز تنفيــذ وصيتــه ويدفــن 

مــع املســلمني إن كان مســلماً. 

وقد وجه سؤال للشيخ عبد العزيز بن ابز -رمحه هللا- حول الفرعني هذا نصه: 

هــل يصــح أن يوصــي امليــت يف حياتــه بدفنــه يف املــكان الفــاين أو إىل جانــب الشــخص 
الفــاين؟ وإن حصــل شــيء مــن ذلــك، فهــل علــى أهلــه تنفيــذ طلبــه يف دفنــه حيــث أوصــى؟. 

فأجاب -رمحه هللا-: 

»ال أبس أن يوصــي أن يدفــن يف املقــربة الفانيــة أو جبــوار فــان؛ ألنــه قــد يكــون لــه قصــد 
يف ذلــك ألهنــم مــن الصلحــاء واألخيــار، فــا أبس أن يدفــن مــع الصلحــاء واألخيــار، وإن 
أوصــى بذلــك فــا أبس، وعلــى الوصــي أن ينفــذ هــذه الوصيــة إذا اســتطاع تنفيذهــا إذا تيســر 
تنفيذهــا، أمــا إذا مل يتيســر تنفيذهــا لعجــزه عــن ذلــك أو لبعــد املســافة أو مــا أشــبه ذلــك فــا 

حاجــة إىل التنفيــذ، ويدفــن يف أي مقــربة مــن مقابــر املســلمني، واحلمــد هلل. 

وإذا كانت املقربة بعيدة من بلد إىل بلد فا وجه هلذه الوصية، وال حاجة إىل تنفيذها، بل 
يدفن يف مقربة بلده إذا كانت مسلمة أو يف مقربة أخرى من قبور املسلمني ويكفي، وال حاجة 
إىل أن يتكلفوا من الركة أموااًل لنقله ابلطائرات أو غرها، هذا ال حاجة إليه، ما دام يوجد مقربة 
 مسلم يدفن فيها فاحلمد هلل، وال حاجة إىل تنفيذ هذه الوصية؛ ألهنا وصية ال وجه هلا شرعاً. 
أما إذا كان الدفن يف املقربة اليت أراد متيسر يف جانب البلد، يف طرف البلد؛ ألن البلد فيها 

مقابر واختار واحدة منها، فاألمر يف هذا واسع، والتنفيذ أوىل«. 
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وقال الشيخ ابن ابز -رمحه هللا- يف موضع آخر: 

»املشــروع دفنــه يف بلــده الــيت مــات فيهــا، إذا كانــت بلــداً إســامية، وال يشــرع نقلــه إىل 
غرهــا، وال يلــزم الورثــة تنفيــذ وصيــة مــن أوصــى بنقلــه؛ لعــدم الدليــل علــى ذلــك؛ وألن ذلــك 

خيالــف مــا درج عليــه ســلف األمــة؛ وملــا يف ذلــك مــن الكلفــة«)85(. 

كما أجاب الشيخ حممد بن عثيمني عن حكم نقل امليت من بلد إىل آخر بقوله: 

»جيــوز نقــل امليــت مــن بلــد إىل آخــر إذا كان هنــاك غــرض صحيــح، ومل خيــف علــى امليــت 
مــن التفســخ، لكــن األفضــل دفنــه يف البلــد الــذي مــات فيــه؛ ألنــه أســرع يف جتهيــزه«)86(. 

وقالــت اللجنــة الدائمــة: »إذا أوصــى امليــت أن يدفــن يف بلــد أو يف موضــع معــني، فإنــه 
ال يلــزم العمــل بذلــك، ويدفــن مــع املســلمني يف أي مــكان يتيســر«)87(. 

املطلب الثالث: نقل امليت من بلد إىل بلد آخر
وفيه ثاثة فروع: 

الفرع األول: نقل امليت إىل بلد املتوىف 
الفرع الثاين: نقل امليت إىل بلد فاضل
الفرع الثالث: نقل امليت إىل بلد مسلم

فأقــول:  املســألة،  أصــل  عــن  الــكام  الثــاث، حيســن  املســائل  هــذه  البيــان يف  وقبــل 
»األصــل أن امليــت يدفــن يف بلــد موتــه ابتفــاق الفقهــاء، قــال ابــن املنــذر: »ُيْســَتَحبُّ َأْن يُْدفَــَن 
َ ِفيــِه، َعلَــى َهــَذا َكاَن اأَلْمــُر َعلَــى َعْهــِد َرُســوِل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلْيــِه َعــَواُم  اْلَميِّــُت يف اْلبـَلَــِد الَّــِذي تُـــُويّفِ

ــِة اْلبـُْلــَداِن«)88(.  ــُة يف َعامَّ ــْفَعُل اْلَعامَّ َأْهــِل اْلِعْلــِم، وََكَذلِــَك تَـ

وعليه فيقال: اختلف الفقهاء يف نقل امليت من بلد إىل بلد على قولني: 

القــول األول: عــدم جــواز نقــل امليــت مــن بلــد إىل آخــر إال ملصلحــة، وغــرض صحيــح 
وهــو مذهــب املالكيــة))8(، والشــافعية)1)(، واحلنابلــة)1)(. 
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 واشرطوا جلواز النقل شروطاً: 
1- أال يتغر أو ينفجر حال نقله. 

2- أال تنتهك حرمته. 
3- أن يكــون النقــل ملصلحــة وغــرض صحيــح كأن خيــاف عليــه أن أيكلــه البحــر)2)(، أو 
ترجــى بركــة املوضــع املنقــول إليــه، أو ليدفــن بــني أهلــه، أو ألجــل قــرب زايرة أهلــه، أو دفــن مــن 
أســلم مبقــربة الكفــار، فيتــدارك إبخراجــه منهــا، ودفنــه يف مقــربة املســلمني، فــإن ختلــف شــرط 

مــن هــذه الشــروط الثاثــة كان النقــل حرامــًا)3)(.

ــَة أَْو اْلَمِدينَــِة أَْو بَـــْيِت  ُ تـََعــاىَل: »اَل ُأِحبُّــُه إالَّ َأْن َيُكــوَن ِبُقــْرِب َمكَّ ــاِفِعيُّ َرمِحَــُه اللَّ قَــاَل الشَّ
فْــِن ِفيَهــا«)4)(.  اْلَمْقــِدِس فَـــُيْخَتاُر َأْن يـُْنـــَقَل إلَيـَْهــا ِلَفْضــِل الدَّ

وقــال القســطاين: »وقــد اختلــف يف جــواز نقــل امليــت، ومذهــب الشــافعية: حيــرم نقلــه 
مــن بلــد إىل بلــد آخــر ليدفــن فيــه، وإن مل يتغــر ملــا فيــه مــن أتخــر دفنــه املأمــور بتعجيلــه، 
وتعريضــه هلتــك حرمتــه، إال أن يكــون بقــرب مكــة، أو املدينــة، أو بيــت املقــدس، فيختــار أن 
ينقــل إليــه لفضــل الدفــن فيهــا. واملعتــرب يف القــرب مســافة ال يتغــر فيهــا امليــت قبــل وصولــه. 
قــال الزركشــي: وال ينبغــي التخصيــص ابلثاثــة، بــل لــو كان بقربــه مقابــر أهــل الصــاح واخلــر، 

فاحلكــم كذلــك؛ ألن الشــخص يقصــد اجلــار احلســن. اهـــ«)5)(. 

واستدلوا ابآليت: 

1- عــن جابــر قــال: »كنــا محلنــا القتلــى يــوم أحــد لندفنهــم، فجــاء منــادي النــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
فقــال: إن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أيمركــم أن تدفنــوا القتلــى يف مضاجعهــم، فرددانهــم«)6)(. 

ويف رواية: »أََمَر ِبَقتـَْلى ُأُحٍد َأْن يُـَردُّوا ِإىَل َمَصارِِعِهْم وََكانُوا نُِقُلوا ِإىَل اْلَمِديَنِة«)7)(. 

وجــه الداللــة: أن فيــه داللــة علــى أن األمــوات ال تنقــل مــن موضــع إىل آخــر، بــل يدفنــون 
يف نفــس املوضــع الــذي ماتــوا فيه)8)(. 
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ويناقش: أبن النهي خمتص ابلشهداء فا يتناول غرهم)))(. 

2- مــا روي َعــْن َرُجــٍل، يُـــَقاُل لَــُه: ُعبَـــْيُد اللَِّ بْــُن ُمَعيَّــَة، قَــاَل: »ُأِصيــَب َرُجــَاِن ِمــَن 
اْلُمْســِلِمنَي يــَـْوَم الطَّائِــِف َفُحِمــَا ِإىَل َرُســوِل اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم، »فََأَمــَر َأْن يُْدفَـــَنا َحْيــُث 

ُأِصيبَــا«، وََكاَن ابْــُن ُمَعيَّــَة ُولِــَد َعلَــى َعْهــِد َرُســوِل اللَِّ َصلَّــى هللاُ َعَلْيــِه َوَســلََّم«)111(. 

وجــه الداللــة: قولــه: »َحْيــُث أصيبــا« حْيَتمــل َأن املــرَاد منــع النَـّْقــل ِإىَل أَرض ُأْخــَرى، أَو 
الّدفــن يف ُخُصــوص اْلبْقَعــة الَّــيِت أصيبــا ِفيَهــا. َوهللا تـََعــاىَل أعلــم)111(. 

ويناقش: أبن احلديث ضعيف، فا تقوم به حجة. 

بكــر  أيب  بــن  عبدالرمحــن  تــويف  قــال:  مليكــة)112(  أيب  بــن  عبــدهللا  عــن  روي  مــا   -3
ابحلْبِشــّي)113(، قــال: فحمــل إىل مكــة فدفــن فيهــا، فلمــا قدمــت عائشــة، أتــت قــرب عبدالرمحــن 
مــا  شــهدتك  ولــو  مــت،  حيــث  إال  دفنــت  مــا  لــو حضرتــك  فقالــت: وهللا  بكــر  أيب  بــن 

زرتــك«)114(.

وجــه الداللــة: أن َعاِئَشــَة مل تــرض بنقــل أخيهــا مــن املــكان الــذي تــويف فيــه إىل مــكان 
آخــر رغــم قــرب املــكان)115(. 

ويناقش: من وجهني: 

الوجه األول: أن احلديث ضعيف، فا تقوم به حجة. 

الوجــه الثــاين: وعلــى فــرض صحتــه فــإن احلديــث حَمُْمــوٌل َعلَــى أَنَـّــَها ملَْ تَـــَر َغَرضــاً َصِحيحــاً 
يف نـَْقِلِه، َوأَنَُّه أَتَذَّى ِبِه)116(. 

ــا ُتْدفَــُن اأَلْجَســاُد َحْيــُث  ــَى بْــِن بـَْهَمــاَن)117(، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل اللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ِإمنَّ 4- َعــْن حيَْ
تُـْقَبُض اأَلْرَواُح«)118(. 
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ويناقش من ثالثة أوجه: 

الوجــه األول: أنــه حديــث ضعيــف، لوجــود حيــى بــن هبمــاه وهــو جمهــول، وإبراهيــم بــن 
يزيــد، مــروك))11(. 

الوجــه الثــاين: وعلــى فــرض صحتــه، فــإن هــذا احلديــث حممــول علــى الشــهداء؛ ألن 
الســنة يف غرهــم دفنهــم يف الصحــراء لفعلــه ملسو هيلع هللا ىلص بعثمــان بــن مظعــون وغــره)111(. 

الوجه الثالث: أن التمسك بظاهر احلديث خمالف لإلمجاع. 

قــال ابــن عبــد الــرب: »َأمْجَــَع اْلُمْســِلُموَن َكافَـّـًة بـَْعــَد َكافَـّـٍة َعلَــى َجــَواِز نَـــْقِل َمْواَتُهــْم ِمــْن 
ُدورِِهــْم ِإىَل قُـــُبورِِهْم، َفِمــْن َذلِــَك اْلَبِقيــُع َمْقبــَـَرُة اْلَمِدينَــِة َولِــُكلِّ َمِدينَــٍة َجبَّانَــٌة يـََتَدافَــُن ِفيَهــا َأْهُلَهــا، 
مْجَــاِع َعلَــى َفَســاٍد نـَْقــَل َمــْن نـََقــَل ُتْدفَــُن اأْلَْجَســاُد َحْيــُث تُـــْقَبُض اأْلَْرَواُح  فَــَدلَّ َمــا ذََكــْراَنُه ِمــَن اإْلِ

ِإالَّ َأْن َيُكــوَن أَرَاَد اْلبـََلــَد َواحلَْْضــَرَة َوَمــا اَل َيُكــوُن َســَفراً«)111(. 

5- أن السنة تعجيل دفن امليت، ويف نقله أتخر لذلك، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أسرعوا ابجلنازة، 
فإن تك صاحلة فخر تقدموهنا إليه، وإن تكن غر ذلك فشر تضعونه عن رقابكم«)112(. 

6- وعللــوا ذلــك أبنــه قــد يلحــق أوليــاء امليــت يف ذلــك املشــقة، أو يلحقهــم تكاليــف 
ماليــة، ويوقعهــم يف حــرج)113(. 

القول الثاين: جواز نقل امليت من بلد إىل بلد مطلقاً. 
وهو مذهب احلنفية)114(، ورواية عند احلنابلة)115(، واختيار ابن عبدالرب)116(.

قال ابن نيم)117(: »وإن نقل من بلد إىل بلد فا إمث فيه«)118(. 
وُت يف بـََلِدِه إىَل بـََلٍد ُأْخَرى  وقال ابن قدامة))11(: »َوقَاَل َأمْحــَـُد: َما َأْعَلُم بِنَـــْقِل الرَُّجِل ميَُ

أَبْسًا«)121(. 
وقال ابن عبد الرب: »َولَْيَس يف َهَذا اْلَباِب -َأْعِي نـَْقَل اْلَمْوَتى- ِبْدَعٌة َواَل ُسنٌَّة فـَْليـَْفَعِل 

اْلُمْؤِمُن َذِلَك َما َشــاَء«)121(. 
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واستدلوا ابآليت: 

1- عــن أيب هريــرة قــال: »أرســل ملــك املــوت إىل موســى فلمــا جــاءه صكــه، ففقــأ عينــه، 
فرجع إىل ربه، فقال: أرسلتي إىل عبد ال يريد املوت، قال: فرد إليه عينه، وقال: ارجع إليه، 
فقــل لــه: يضــع يــده علــى مــن ثــور، فلــه مبــا غطــت يــده بــكل شــعرة ســنة، قــال: أي رب، مث 
مــه؟ قــال: مث املــوت، فقــال: فــاآلن، فســأل أن يدنيــه مــن األرض املقدســة رميــة حبجــر، فقــال 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلــو كنــت مثّ، ألريتكــم قــربه إىل جانــب الطريــق حتــت الكثيــب األمحــر«)122(. 

لفضــل  أعلــم،  املقدســة، وهللا  مــن األرض  يدنيــه  أن  »ســؤال موســى  الداللــة:  وجــه 
مــن ُدفــن ىف األرض املقدســة مــن األنبيــاء والصاحلــني، فاســتحب جماورهتــم ىف املمــات، كمــا 
قبورهــا  ويــزورون  الفاضلــة،  املواضــع  يقصــدون  الفضــاء  وألن  احمليــا،  يســتحب جربهتــم ىف 

ألهلهــا«)123(. ويدعــون 

ويناقــش: »أبن موســى عليــه الصــاة والســام ســأل هللا أن يدنيــه مــن األرض املقدســة 
رميــة حجــر، وهــذه ليســت مســافة كبــرة«)124(. 

2- مــا جــاء يف املوطــأ عــن مالــك أنــه قــال: حدثــي غــر واحــد ممــن أثــق بــه، أن ســعد بــن 
أيب وقــاص، وســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل)125(، توفيــا ابلعقيــق)126(، ومحــا إىل املدينــة، 

ودفنــا هبا)127(. 

وجــه الداللــة: قــال ابــن عبدالــرب: »وذلــك مبحضــر مجاعــة مــن الصحابــة وكبــار التابعــني 
مــن غــر نكــر«)128(. 

مــن كان  لكثــرة  نقلهمــا  الباجــي: حيتمــل  هــذا احلديــث: »قــال  الزرقــاين حــول  وقــال 
ابملدينــة مــن الصحابــة؛ ليتولــوا الصــاة عليهمــا، أو لفضــل اعتقــدوه يف الدفــن ابلبقيــع، أو 

ليقــرب علــى أهلهمــا زايرة قبورمهــا والدعــاء هلــم«))12(. 

وقــال الشــوكاين رمحــه هللا: »فيــه جــواز نقــل امليــت مــن املوطــن الــذي مــات فيــه إىل موطــن 
آخــر يدفــن فيــه، واألصــل اجلــواز، فــا مينــع مــن ذلــك إالَّ الدليــل«)131(. 
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يدفــن يف حجرهتا  جبــوار  أن  عنهــا  تعــاىل  رضــي هللا  عائشــة  عمر اســتأذن  »أن   -3
عنــه«)131(. رضــي هللا  بكــر  وســلم وأيب  عليــه  النيب صلــى هللا 

وجــه الداللــة: القيــاس، فيقــاس عليــه مثــل ذلــك، لــو أن هــذا الرجــل الــذي مــات وصــى 
أبن ينقــل إىل بلــده، ليدفــن جبــوار أهلــه وأقاربــه. 

وبناًء على هذا فيمكن صياغة املسائل الثاث على النحو اآليت: 

الفرع األول: نقل امليت إىل بلد املتوىف 
تقدم أن احلنفية ورواية يف مذهب احلنابلة على جواز النقل مطلقاً. 

ولكن اختلف اآلخرون يف جواز نقله إىل بلده على قولني: 

القول األول: اجلواز 
وهو مذهب املالكية)132(، واحلنابلة)133(. 

واستدلوا مبا يلي: 

أواًل: ما تقدم ذكره من األدلة)134(. 

ثنيــاً: ميكــن أن يســتدل هلــم أيضــاً حبديــث عثمــان بــن مظعــون)135(، أنــه ملــا مــات، أخــرج 
جبنازتــه فدفــن، فأمــر النــيب ملسو هيلع هللا ىلص رجــًا أن أيتيــه حبجــر، فلــم يســتطع محلــه، فقــام إليهــا رســول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص وحصــر عــن ذراعيــه، قــال كثــر)136(: قــال املطلــب)137(: قــال الــذي أخــربين ذلــك عــن 
رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: كأين أنظــر إىل بيــاض ذراعــي رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حــني حســر عنهمــا، مث محلهــا 
فوضعهــا عنــد رأســه، وقــال: »أتعلــم هبــا قــرب أخــي، وأدفــن إليــه مــن مــات مــن أهلــي«)138(. 

ْفِن. )َمْن َماَت ِمْن َأْهِلي( يف اأْلَْزَهاِر:  وجه الداللة: قَاَل الطِّييبُّ: َأْي: ُأَضمُّ ِإلَْيِه يف الدَّ
ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم »أَُعلِّــُم هِبـَـا قَـْبـــَر  َمــٌة يـُْعــَرُف هِبـَـا، ِلَقْولِــِه َصلَّــى اللَّ ُيْســَتَحبُّ َأْن جُيَْعــَل َعلَــى اْلَقــرْبِ َعاَّ
ــِه  ُ َعَلْيــِه َوَســلََّم »َوأَْدِفــُن ِإلَْي َأِخــي«، َوُيْســَتَحبُّ َأْن جُيَْمــَع اأْلََقــاِرُب يف َمْوِضــٍع، ِلَقْولِــِه َصلَّــى اللَّ

َمــْن َمــاَت ِمــْن َأْهلِــي«))13(. 
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ويناقــش: أبن احلديــث ليــس فيــه داللــة علــى جــواز النقــل إىل بلــد املتــوىف؛ ألن عثمــان 
بــن مظعــون مل ينقــل، وغايــة مــا فيــه جــواز دفــن األقــارب قريبــاً مــن بعضهــم. 

اثلثــاً: أن النقــل إىل بلــد آخــر ملصلحــة جائــز؛ ونقــل امليــت لبلــده حيــث يقــرب مــن أهلــه 
فيزورونــه ويدعــون لــه مصلحــة صحيحــة، فيصــح نقــل امليــت مــن أجلــه. 

ويناقش: 

أمــا القــول أبن يف نقلــه انتفاعــاً لــه بدعــاء أهلــه وزايرهتــم لــه، فــا مينــع كونــه يف بلــد آخــر 
مــن الدعــاء لــه، والرحــم عليــه، وال يلــزم زايرتــه، وقــد مــات الصحابــة يف بلــدان كثــرة، وأماكــن 

عــدة، ومل ينقلــوا، وعليــه عامــة أهــل العلــم، وكذلــك تفعــل العامــة يف عامــة البلــدان)141(. 

مث إن العــربة ليســت يف البقعــة الــيت يدفــن فيهــا اإلنســان، إمنــا العــربة ابلعمــل الصــاحل 
اخلالــص لوجــه هللا، فهــو زاده يف قــربه، قــال القرطــيب: »قــال علمــاؤان رمحــة هللا عليهــم: البقــاع 
ال تقــدس أحــداً وال تطهــره، وإمنــا الــذي يقدســه مــن وضــر الذنــوب ودنســها: التوبــة النصــوح 
مــن األعمــال الصاحلــة، أمــا أنــه قــد يتعلــق ابلبقعــة تقديــس مــا، وهــو إذا عمــل العبــد فيهــا عمــًا 
صاحلــاً ضوعــف لــه بشــرف البقعــة مضاعفــة تكفــر ســيئاته، وترجــح ميزانــه، وتدخلــه اجلنــة، 
وكذلــك تقديســه إذا مــات علــى معــىن التتبــع الصــاحل، ال أهنــا توجــب التقديــس ابتــداًء«)141(.

القول الثاين: التحرمي
وهو مذهب الشافعية)142(.  

واستدلوا ابآليت: 

لألحاديــث  ابإلضافــة  للتغــر)143(،  وتعرضــه  وجــوه،  مــن  حلرمتــه  انتهــاكاً  نقلــه  يف  أن 
املتقدمــة يف املنــع مــن النقــل، كــرد القتلــى يــوم أحــد، واألحاديــث الدالــة علــى اإلســراع ابجلنــازة. 

الرتجيح: 
الذي يظهر -وهللا أعلم- أن احلكم خيتلف حبسب احلال. 
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فإن كان بلده فاضًا كمكة واملدينة، فســيأيت أن هذا النقل جائز -إن شــاء هللا-)144(، 
ويــزاد عليــه هنــا أبهنــا بلــده، وعنــد أقاربــه وأهلــه. 

وأمــا إن كان بلــده كافــراً، فيحــرم نقلــه إليهــا إن مل يوجــد مقــربة خاصــة ابملســلمني؛ ألنــه 
ال جيــوز أن يدفــن املســلم يف مقابــر املشــركني، وليــس يف نقلــه هنــاك مصلحــة، بــل عليــه مضــرة. 

وأمــا إن كان بلــده مســلماً وال فضــل فيــه، فاألظهــر كراهــة ذلــك؛ ألن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أمــر 
ابإلســراع ابجلنــازة، ويف نقلهــا أتخــر هلــا. 

ابإلضافة إىل التكاليف اليت تدفع جراء هذا النقل)145(. 

وأما إذا كان األمر يسراً، فإن هذا جائز، وال أبس به كأن تكون املسافة عشرة كيلومرات، 
أو عشرين كيلومرات، فإن سعد بن أيب وقاص نقل من العقيق إىل البقيع ودفن فيه. 

وكذلك أيضاً موســى عليه الصاة والســام ســأل هللا أن يدنيه من األرض املقدســة رمية 
حجر، ورمية احلجر هذه ليســت مســافة كبرة. 

ومما يؤيد ما ذكرته ما يلي: 

أواًل: يقــول الزرقــاين رمحــه هللا: »واختلــف يف جــواز نقــل امليــت مــن بلــد إىل بلــد فقيــل: 
ُيكــره؛ ملــا فيــه مــن أتخــر دفنــه وتعريضــه هلتــك حرمتــه، وقيــل: يســتحب، واألْوىَل تنزيــل ذلــك 
علــى حالــني: فاملنــع حيــث ال يكــون هنــاك غــرض راجــح كالدفــن يف البقــاع الفاضلــة، وختتلــف 

الكراهــة يف ذلــك فقــد تبلــغ التحــرمي واالســتحباب حيــث يكــون ذلــك«)146(. 

اثنياً: ما جاء يف فتاوى املعاصرين من جواز النقل يف مثل هذه احلالة. 

فقــد جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة علــى ســؤال فحــواه: املوتــى األجانــب الذيــن قــد 
تطالــب بادهــم جبثثهــم، هــل ينقلــون؟. 

اجلــواب: »إذا طلــب أوليــاء امليــت إرســال جثتــه أو املتبقــي منهــا إىل بلــده قبــل الدفــن، 
فيــؤذن هلــم«)147(.
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ومنــع منــه آخــرون، قــال األلبــاين: »أن يدفنــوه يف البلــد الــذي مــات فيــه، وال ينقلــوه إىل 
غــره؛ ألنــه ينــايف اإلســراع املأمــور بــه«)148(. 

الفرع الثاين: نقل امليت إىل بلد فاضل 
تقدم أن احلنفية ورواية يف مذهب احلنابلة على جواز النقل مطلقًا))14(. 

وذكــر الفقهــاء مــن املذاهــب األخــرى جــواز نقلــه إىل بلــد فاضــل كمكــة واملدينــة، وذكــروا 
أهنــا مــن املصــاحل للميــت أن يدفــن يف بلــد مقــدس. 

قــال الدســوقي)151(: »...وأن يكــون -يعــي النقــل للميــت- ملصلحــة، كأن خيــاف عليــه 
أن أيكلــه البحــر، أو ترجــى بركــة املوضــع املنقــول إليــه...«)151(. 

وقال النووي: »قال صاحب احلاوي: قال الشافعي: -رمحه هللا- ال أحبه إال أن يكون 
بقرب مكة أو املدينة أو بيت املقدس، فيختار أن ينقل إليها؛ لفضل الدفن فيها«)152(. 

وقال ابن مفلح)153(: »وال ينقل إال لغرض صحيح كبقعة شريفة«)154(. 

واستدلوا: 

ابألدلــة الســابقة كقصــة موســى ومــا جــاء يف املوطــأ مــن نقــل ســعد وســعيد -رضــي هللا 
عنهمــا-. 

ابإلضافة إىل: 
1- مــا جــاء عــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »َمــِن اْســَتطَاَع َأْن مَيـُـوَت اِبْلَمِدينَــِة 

فـَْلَيُمــْت هِبـَـا، فَــِإيّنِ َأْشــَفُع ِلَمــْن مَيـُـوُت هِبـَـا«)155(. 

ويناقش من وجهني: 

َأن يُِقيــَم اِبْلَمِدينَــِة َحــىَّ يُْدرَِكــُه اْلَمــْوُت فَـــْلُيِقْم  الوجــه األول: معــىن احلديــث أن َمــِن قَــِدر 
قَاَمــِة هِبـَـا)156(.  هِبـَـا َحــىَّ مَيـُـوَت فيهــا، فَـــُهَو َحــثٌّ َعلَــى لُــُزوِم اإْلِ
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ــَعاىَل،  ــَس ِمــَن اْســِتطَاَعة أحــد بَــْل ُهــَو ِإىَل اللَِّ تَـ الوجــه الثــاين: أن اأَلْمــر اِبْلَمــْوِت هِبَــا لَْي
قَاَمِة هِبَا حِبَْيُث اَل يـَُفارِقُـَها، فـَيـَُكوُن َذِلَك َسَبباً أِلَْن مَيُوَت ِفيَها، فََأْطَلَق  َلِكنَُّه أَْمٌر بُِلُزوِمَها، َواإْلِ

ــَبَب)157(، َكَقْولِــِه تعــاىل: )فَــَا مَتــُـوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْـــُتْم ُمْســِلُموَن()158(.  اْلُمَســبََّب َوأَرَاَد السَّ

2- وجــاء عــن الفــاروق عمــر بــن اخلطــاب قولــه: »اللَُّهــمَّ اْرزُقْــِي َشــَهاَدًة يف َســِبيِلَك، 
َواْجَعــْل َمــْويت يف بـَلَــِد َرُســوِلَك«))15(. 

وجــه الداللــة: فيــه متــي املــوت يف مدينــة َرُســوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص لفضلهــا، فــدل علــى اســتحباب 
نقــل امليــت؛ ليدفــن فيهــا)161(. 

ويناقــش: أبن ُعَمــَر إمنــا ســأل هللا أن يرزقــه الشــهادة يف املدينــة، ومل يوصــي أبن ينقــل 
إليهــا إن مــات. 

3- ومــا جــاء عــن جابــر قــال: قــال رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »مــن مــات يف أحــد احلرمــني بعــث 
آمنــاً يــوم القيامــة)161(. 

ويناقش: أبن احلديث ضعيف)162(. 

الرتجيح: 

الــذي يظهــر وهللا تعــاىل أعلــم جــواز نقــل امليــت إىل بلــد فاضــل؛ لقــوة أدلتهــم يف اجلملــة، 
وإن كان بعضهــا ال خيلــو مــن مناقشــات. 

الفرع الثالث: نقل امليت إىل بلد مسلم. 
إذا تــويف مســلم يف بــاد الكفــار، فإمــا أن ينقــل إىل بــاد املســلمني، ليدفــن هبــا، وإمــا أن 
جتعــل للمســلمني مقــربة خاصــة يف بــاد الكفــار، ويدفــن هبــا، فــإن مل ميكــن فعــل أحــد األمريــن 
الســابقني دفــن يف الصحــراء وحــده، فــإن تعــذر ذلــك كلــه، فــا حــرج أن يدفــن يف مقابــر 

الكفــار؛ لاضطــرار إىل ذلــك. 

فقد اتفق الفقهاء على أنه حيرم دفن مسلم يف مقربة الكفار وعكسه إال لضرورة)163(. 



د. عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي األحكام الفقهية المتعلقة بنقل الميت

4١4      مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٦ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

قــال اخلرشــي املالكــي يف شــرحه ملختصــر خليــل: »وأمــا دفــن مــن أســلم مبقــربة الكفــار، 
فإنــه خيــرج إال أن خيــاف عليــه التغــر«)164(. 

وقــال اخلطيــب الشــربيي يف مغــي احملتــاج: »ولــو مــات ســي يف بــاد املبتدعــة نقــل، إن مل 
ميكــن إخفــاء قــربه، وكــذا لــو مــات أمــر اجليــش وحنــوه بــدار احلــرب«)165(. 

وقــال ابــن مفلــح يف الفــروع: »وجيــب لضــرورة)166(، حنــو كونــه بــدار حــرب أو مــكان 
خيــاف نبشــه، وحتريقــه، أو املثلــة بــه«)167(. 

ومل أجد عند احلنفيِة نصاً يف هذا، وإن كانت أصوهلم املتقدمُة يف املســألتني الســابقتني، 
ال ختالف ما ذكره املالكية والشــافعية واحلنابلُة يف هذه املســألة. 

وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة ما يؤيد هذا. 

س: هــل جيــوز دفــن املســلمني يف مقابــر غــر املســلمني؟ حيــث أن املســلمني يســكنون يف 
بــاد بعيــدة عــن مقابرهــم، وحيتــاج دفنهــم فيهــا أن يســافروا ابمليــت أكثــر مــن أســبوع، علمــاً أبن 

مــن الســنة التعجيــل بدفــن امليــت؟

ج: ال جيــوز للمســلمني أن يدفنــوا مســلماً يف مقابــر الكافريــن؛ ألن عمــل أهــل اإلســام 
مــن عهــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص واخللفــاء الراشــدين ومــن بعدهــم مســتمر علــى إفــراد مقابــر املســلمني عــن 
مقابــر الكافريــن، وعــدم دفــن مســلم مــع مشــرك، فــكان هــذا إمجاعــاً عمليــاً علــى إفــراد مقابــر 
املســلمني عــن مقابــر الكافريــن، وملــا جــاء عــن بشــر بــن معبــد السدوســي)168(، قــال: »كنــت 
أمشــي مــع رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمــر علــى قبــور املســلمني قــال: »لقــد ســبق هــؤالء شــراً كثــراً«، مث 
مــر علــى قبــور املشــركني فقــال: »لقــد ســبق هــؤالء خــراً كثــراً«))16(، فــدل هــذا علــى التفريــق 
بــني قبــور املســلمني وقبــور املشــركني، وعلــى كل مســلم أال يســتوطن بلــداً غــر إســامي، وأال 
يقيــم بــني أظهــر الكافريــن، بــل عليــه أن ينتقــل إىل بلــد إســامي فــراراً بدينــه مــن الفــن، ليتمكــن 
مــن إقامــة شــعائر دينــه، ويتعــاون مــع إخوانــه املســلمني علــى الــرب والتقــوى، ويكثــر ســواد 
املســلمني إال مــن أقــام بينهــم؛ لنشــر اإلســام، وكان أهــًا لذلــك قــادراً عليــه، وكان ممــن يعهــد 

فيــه أن يؤثــر يف غــره، وال يغلــب علــى أمــره، فلــه ذلــك«)171(. 
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املبحث الثالث: نقل امليت بعد الدفن
اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني: 

القول األول: أنه ال جيوز نقل امليت من قربه إىل قرب آخر إال لضرورة وعذر. 
وهــو مذهــب احلنفيــة)171(، والشــافعية)172(، واحلنابلــة)173(، واختــاره شــيخ اإلســام ابــن 

تيميــة)174(. 

واستدلوا ابآليت: 

1- أن يف نقل امليت من قربه إىل قرب آخر هتكاً حلرمته وإيذاًء له)175(. 
2- أن يف نقلــه مــن قــربه إىل قــرب آخــر مــن غــر ضــرورة اشــتغااًل مبــا ال يفيــد، فــاألرض 
كلهــا كفــات للميــت، قــال تعــاىل: ﴿أملَْ َنَْعــِل اأْلَْرَض ِكَفــااتً 25 َأْحيَــاًء َوأَْمــَوااتً 26﴾)176(. 

إال أن احلي ينتقل من موضع إىل موضع لغرض له يف ذلك، خباف امليت)177(. 

القول الثاين: جييز نقل امليت من قربه إىل قرب آخر بشروط. 
1- أال ينفجر حال نقله. 

2- أال تنتهك حرمته. 
3- أن يكــون ملصلحــة: كأن ينقــل ليدفــن بــني أهلــه، أو خيــاف عليــه أن أيكلــه ســبع 

وحنــوه، فــإن ختلــف أحــد هــذه الشــروط كان النقــل حرامــاً. 

وهو مذهب املالكية)178(، وقول عند احلنابلة))17(. 

قــال ابــن قدامــة: »وُســِئَل أمحــد عــن امليــت خُيــرج مــن قــربه إىل غــره فقــال: إن كان شــيء 
يؤذيــه، قــد ُحــوِّل طلحــة وُحّوِلــت عائشــة، وُســِئَل عــن قــوم دفنــوا يف بســاتني ومواضــع رديئــة 
فقــال: قــد نبــش معــاذ امرأتــه، وقــد كانــت ُكفِّنــت يف خلقــات فكفنهــا ومل يــر أبــو عبــدهللا أبســاً 

أْن حُيوَّلــوا«)181(. 
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وقال البهويت: »وجيوز نقله لبقعة خر من بقعته كنبشه إلفراده عّمن ُدِفَن معه«)181(. 

واستدلوا ابآليت: 

ــا َحَضــَر ُأُحــٌد َدَعــاين َأيب ِمــَن اللَّْيــِل، فَـــَقاَل: َمــا أُرَاين ِإاّل َمْقتُــواًل  1- َعــْن َجابِــر قَــاَل: »َلمَّ
يف أَوَِّل َمــْن يـُْقَتــُل ِمــْن َأْصَحــاِب النَّــيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوِإيّنِ ال أَتْـــُرُك بـَْعــِدي َأَعــزَّ َعَلــيَّ ِمْنــَك َغيــْـَر نَـــْفِس 
َرُســوِل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، فَــِإنَّ َعلَــيَّ َديْنــاً فَاقْــِض، َواْســتـَْوِص أبََِخَواتِــَك َخــْراً، فََأْصَبْحنَــا فَــَكاَن أَوََّل قَِتيــٍل، 
َوُدِفَن َمَعُه آَخُر يف قَـــرْبٍ مُثَّ ملَْ َتِطْب نَـــْفِسي َأْن أَتْـــرَُكُه َمَع اآلَخِر، فَاْســَتْخَرْجُتُه بـَْعَد ِســتَِّة َأْشــُهٍر، 
فَِإَذا ُهَو َكيـَْوِم َوَضْعُتُه ُهنَـيًَّة َغْيـَر أُُذنِه، ويف رواية: »ُدِفَن َمَع َأيب َرُجٌل، فَـَلْم َتِطْب نَـْفِسي َحىَّ 

َأْخَرْجتُــُه َفَجَعْلتُــُه يف قَـــرْبٍ َعلَــى ِحــَدٍة«)182(()183(. 

وجه االستدالل: 

يف احلديــث داللــة علــى جــواز إخــراج امليــت مــن القــرب، ألمــر يتعلــق ابحلــي، ألنــه ال ضــرر 
علــى امليــت يف دفــن ميــت آخــر معــه، وقــد بــني ذلــك جابــر بقولــه: »فلــم تطــب نفســي«. 

ْخــرَاِج أِلَْمــٍر يـَتـََعلَّــُق اِبحْلَــيِّ أِلَنَـّـُه اَل  قــال احلافــظ ابــن حجــر: »فيــه َداَللَــٌة َعلَــى َجــَواِز اإْلِ
َضــَرَر َعلَــى اْلَميِّــِت يف َدفْــِن َميِّــٍت آَخــَر َمَعــُه«)184(. 

ويناقــش: أبن هــذا أثــر عــن جابــر مل يرفعــه للنــيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقــد يكــون اجتهــاداً منــه، وإمنــا 
احلجــة يف ذلــك إن ثبــت أن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أذن لــه بذلــك أو أقــره عليــه، وإال فــا حجــة يف فعــل 

الصحــايب)185(. 

وجيــاب: أبنــه حجــة علــى كل حــال، ســواًء ثبــت عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص إقــراره لــه أو ال؛ فــإن 
فعــل الصحــايب حجــة)186(. 

2- عــن جابــر قــال: »أتــى رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عبــدهللا بــن ُأيب)187( بعدمــا أدخــل حفرتــه، 
فأمــر بــه فأخــرج، فوضعــه علــى ركبتيــه، ونفــث عليــه مــن ريقــه، وألبســه قميصــه -فــاهلل أعلــم- 

وكان كســا عباســاً قميصــًا«)188(. 
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نبشــه  فيــه داللــة علــى اجلــواز إذا كان يف  ابــن حجــر: »حديــث جابــر  قــال احلافــظ 
لــه«))18(.  الربكــة  مــن زايدة  بــه  تتعلــق  مصلحــة 

ويناقش من ثالثة أوجه: 

األول: أن ظاهــر احلديــث يــدل علــى أن عبــدهللا بــن ُأيّب مل يدفــن بعــد، وإمنــا أخــرج مــن 
اللحــد، وملــا يدفــن عليــه الــراب)1)1(. 

الثــاين: أن هــذا احلديــث خــارج عــن حمــل النــزاع يف هــذه املســألة، فهــو مل ينقــل مــن قــربه 
إىل قــرب آخــر، وإمنــا غايــة مــا فيــه أنــه أخــرج مــن قــربه ملصلحــة تتعلــق بــه، مث أعيــد يف القــرب 

نفســه، فــا حجــة يف هــذا. 

الثالــث: وقــد حيمــل هــذا الفعــل مــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص علــى اخلصوصيــة، وتكــون حادثــة عــني 
ال عمــوم هلــا. 

قال ابن حجر: »وقصة عبد هللا بن أيب قابلة للتخصيص«)1)1(. 

3- مــا ورد أن عبــدهللا بــن عمــر مــات مبكــة، وكان قــد أوصــى أن ال يدفــن هبــا، وأن 
بســرف«)2)1(()3)1(.  يدفــن 

ووجــــه االســتدالل: أن َذلِــَك كان مبَْحَضــِر مَجَاَعــٍة ِمــَن الصََّحابَــِة وَِكبَــاِر التَّاِبعِــنَي ِمــْن َغــْرِ 
َنِكــٍر، َوَلَعلَُّهَمــا قَــْد أَْوَصيَــا ِبَذلِــَك، فــدل علــى اجلــواز مطلقــًا)4)1(. 

ويناقــش: أبن هــذا األثــر خــارج عــن حمــل النــزاع، فهــو يف نقــل امليــت قبــل الدفــن مــن 
مــكان إىل مــكان، واملســألة هنــا يف نقلــه مــن قــرب إىل قــرب آخــر؛ فــا حجــة فيــه. 

4- عن قيس بن أيب حازم)5)1( قَاَل: »َرَمى َمْرَواُن ْبُن احْلــَـَكِم يـَْوَم اجْلــَـَمِل طَْلَحَة ِبَسْهٍم 
يف رُْكَبتِــِه... قَــاَل: َفَمــاَت، قَــاَل: َفَدفَـــنَّاُه َعلَــى َشــاِطِئ الْــِكَاء)6)1(، فـَــَرَأى بـَْعــُض َأْهلِــِه، أَنَـّـُه 
قَــاَل: َأاَل تُرحُِيونَــِي ِمــْن اْلَمــاِء فَــِإيّنِ قَــْد َغرِقْــت ثَــَاَث ِمــرَاٍر يَـــُقوهُلَا، قَــاَل: فـَنـََبُشــوُه... فَاْشتَـــَرْوا لَــُه 

َداراً ِمــْن ُدوِر آِل َأيب َبْكــَرَة ِبَعَشــَرِة َآاَلٍف َفَدفَـــُنوُه ِفيَهــا«)7)1(. 
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وجــه الداللــة: هــذا حكــم نبــش القــرب ونقــل صاحبــه منــه، ومــن ابب أوىل إذا مل يدفــن 
بعــد، فإنــه ال جيــوز دفنــه يف مقابــر الكفــار، وإذا مل يوجــد مقــربة للمســلمني يف بــاد الكفــار 

دفــن بعيــداً عــن الكفــار)8)1(. 

الرتجيح: 
الــذي يظهــر -وهللا أعلــم- أن مرجــع القولــني واحــد؛ ألن اجلميــع متفــق علــى أن األصــل 
أال ينقــل مــن قــربه، ولكــن منهــم مــن جــّوز ذلــك للضــرورة، ومنهــم مــن جعلــه للمصلحــة، وهــذه 
أمــور ختتلــف يف تقديــرات أهــل العلــم، وعليــه فلعــل األمــر يف ذلــك يكــون متقــارابً، وأن األصــل 
عــدم النقــل، إال مبــا يســوغ هــذا النقــل، وهــذا اختيــار شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رمحــه هللا، فقــد 
ُســِئَل عــن امليــت؛ هــل جيــوز نقلــه أم ال؟ فقــال: »ال ينبــش امليــت مــن قــربه إالَّ حلاجــة مثــل أْن 
يكــون املدفــن األول فيــه مــا يــؤذي امليــت، فينقــل إىل غــره كمــا نقــل بعــض الصحابــة يف مثــل 

ذلك. 

وُســِئَل عــن قــوم هلــم تربــة وهــي يف مــكان منقطــع، وقتــل فيهــا قتيــل وقــد بنــوا هلــم تربــة 
أخــرى؛ هــل جيــوز نقــل مواتهــم إىل الربــة املســتجدة أم ال؟ فأجــاب: ال ينبــش امليــت ألجــل 

مــا ذكــر«)))1(. 

وقــال اإلمــام النــووي: قلــت: »قــال أقضــى القضــاة املــاوردي يف األحــكام الســلطانية: إذا 
حلــق األرض املدفــون فيهــا ســيل أو نــداوة فقــد جــّوز الزبــري)211( نقلــه منهــا، وأابه غــره، وقــول 

الزبــري أصح«)211(. 
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املبحث الرابع: العوارض والطوارئ لنقل امليت بعد دفنه
 وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: النقل ملصلحة األحياء
إذا كانــت القبــور دارســًة، وكان يف نقلهــا مصلحــة راجحــة لعاّمــة املســلمني، كتوســعة 
مســجٍد أو شــق طريــق ال بديــل عنــه، أو بنــاء ســٍد يف وجــه ســيل عــارٍم أو ريــٍح عاتيــة، أو حنــو 

ذلــك مــن الضــرورايت املتحتمــات جــاز نقــل القبــور للضــرورة. 

ويــدل علــى مشــروعية هــذا األمــر يف حــدود مــا تُلِجــُئ إليــه الضــرورة مــا رواه البخــاري 
يف صحيحــه مــن حديــث أنــس بــن مالــك رضــي هللا عنــه يف قصــة بنــاء مســجد النــيب صلــى 
هللا عليــه وســلَّم يف املدينــة، و فيــه أنــه صلــى هللا عليــه و ســّلم »أمــر ببنــاء املســجد؛ فأرســل 
إىل مــأل مــن بــي النجــار فقــال: اي بــي النجــار ثمنــوين حبائطكــم هــذا، قالــوا: و هللا ال نطلــب 
مثنــه إال إىل هللا تعــاىل، فقــال أنــس: فــكان فيــه مــا أقــول لكــم: قبــور املشــركني، و فيــه ِخــَرب، 
و فيــه خنــٌل؛ فأمــر النــيب صلــى هللا عليــه وســلم بقبــور املشــركني فنُِبَشــت، مُث ابخلِــَرب فُســوَِّيْت، 
ــِه)212( احلجــارة...«)213(.  و ابلنخــل فقطــع، فصفــوا النخــل قبلــة املســجد، و جعلــوا َعضاَدتـَْي

قــال احلافــظ ابــن حجــر: »يف احلديــث جــواز التصــرف يف املقــربة اململوكــة ابهلبــة و البيــع، 
وجــواز نبــش القبــور الدارســة إذا مل تكــن حمرمــة، و جــواز الصــاة يف مقابــر املشــركني بعــد 

نبشــها و إخــراج مــا فيهــا، و جــواز بنــاء املســاجد يف أماكنهــا«)214(. 

قــال الفقيــه احلنفــي ابــن نيــم: »وال خيــرج مــن القــرب إالَّ أْن تكــون األرض مغصوبــة، أي: 
أنــه جيــوز نبشــه حلــق آدمــي كمــا إذا ســقط فيهــا متاعــه، أو كفــن بثــوب مغصــوب، أو دفــن يف 

ملــك الغــر، أو دفــن معــه مــال، إحيــاًء حلــق احملتــاج)215(. 

حيــرم  أي  ينبــش،  ال  امليــت  علــى  حبــس  »والقــرب  الدرديــر:  املالكــي  الفقيــه  وقــال 
آَخــُر  ُدفِــَن  َأْو  اجْلَاِمــِع،  اْلَمْســِجِد  لضــرورة شــرعية َكِضيــِق  إالَّ  فيــه  امليــت  دام  مــا  نبشــه 
ــَن مبَــاِل اْلغَــْرِ  يــِق َأْو َكاَن اْلَقبـْــُر يف ِمْلــِك َغــْرِِه َوَأَراَد إْخَراَجــُه ِمْنــُه َأْو ُكفِّ َمَعــُه ِعْنــَد الضِّ
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بِــَا إْذنِــِه َوَأَراَد َربُـّـُه َأْخــَذُه قـَْبــَل تـَغَــرُِِّه، َأْو ُدفِــَن َمَعــُه َمــاٌل ِمــْن ُحلِــيٍّ َأْو َغــْرِِه«)216(. 

وقــال الفقيــه الشــافعي اإلمــام النــووي: »وال جيــوز نبــش القــرب إالَّ يف مواضــع منهــا: لَــْو 
َوقَــَع يف اْلَقــرْبِ َخــاَتٌ، أَْو َغيـْــرُُه، نُبِــَش َوُردَّ«)217(. 

وقــال اإلمــام النــووي يف موضــع آخــر: »َوَأمَّــا نـَْبــُش اْلَقــرْبِ فَــَا جَيُــوُز ِلَغــْرِ َســَبٍب َشــْرِعيٍّ 
ــْرِعيَِّة َكَنْحــِو َمــا َســَبَق َوخُمَْتَصــرُُه: أَنَـّـُه جَيُــوُز نـَْبــُش  اِبتَِّفــاِق اأْلَْصَحــاِب، َوجَيُــوُز اِبأْلَْســَباِب الشَّ
اْلَقــرْبِ إَذا بَِلــَي اْلَميِّــُت، َوَصــاَر تــُـَراابً، َوِحيَنِئــٍذ جَيُــوُز َدْفــُن َغــْرِِه ِفيــِه، َوجَيُــوُز َزرُْع تِْلــَك اأْلَْرِض 

ــاِق اأْلَْصَحــاِب«)218(.  وبنائهــا َوَســائُِر ُوُجــوِه ااِلنِْتَفــاِع َوالتََّصــرُِّف ِفيَهــا اِبتَِّف

وقــال الفقيــه املالكــي الباجــوري))21(: »وجيــب النبــش أيضــاً وإْن تغــرَّ امليــت إذا وقــع يف 
القــرب مــال وإْن قَــلَّ كخــات، ألن تركــه إضاعــة مــال، وقيــده يف املهــذب بطلــب مالكــه وهــو 
املعتمــد قياســاً علــى الكفــن، وكذلــك جيــب النبــش فيمــا إذا بلــع مــااًل لغــره وطلبــه صاحبــه بعــد 

دفنــه، فإنــه ينبــش ويشــق جوفــه وخيــرج منــه ويــرد لصاحبــه«)211(. 

وقــال الفقيــه الشــافعي اخلطيــب الشــربيي: »إذا دفــن يف أرض أو يف ثــوب مغصوبــني، 
وطالــب هبمــا مالكهمــا فيجــب النبــش، و لــو تغــر امليــت، و إن كان فيــه هتــك حرمــة امليــت؛ 

ليصــل املســتحق إىل حقــه«)211(. 

وقــال الفقيــه احلنبلــي ابــن قدامــة: »وإْن وقــع يف القــرب مالــه قيمــة نُبــش وأخــرج. قــال أمحــد: 
»إْن نســي احلَفَّــار مســحاته يف القــرب جــاز أْن ينبــش عنهــا، وقــال يف الشــيء يســقط يف القــرب 
مثــل: الفــأس والدرهــم: ينبــش؟ قــال: إذا كان لــه قيمــة يعــي: ينبــش، قيــل: فــإْن أعطــاه أوليــاء 
امليــت؟ قــال: إْن أعطــوه حقــه أي شــيء يريــد، وقــد روي أنَّ املغــرة بــن شــعبة طــرح خامتــه يف 
قــرب النــيب صلــى هللا عليــه وســلم مثّ قــال: خامتــي، ففتــح موضــع منــه فأخــذ املغــرة خامتــه، فــكان 

يقــول: أان أقربكــم عهــداً برســول هللا«)212(. 

وممــا ســبق مــن النقــول عــن أهــل املذاهــب األربعــة؛ يتبــنيَّ لنــا جــواز نبــش قــرب املســلم إْن 
وقــع فيــه مــال أو مالــه قيمــة، ألن اإلســام هنــى عــن إضاعــة املــال. 
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وذكر املالكية أنه جيوز نبش القبور إذا احتيج إىل املقربة؛ ملصاحل املسلمني)213(. 

واســتدلوا علــى ذلــك بفعــل معاويــة رضــي هللا عنــه بشــهداء أحــد، فقــد روى جابــر رضــي 
َأْجــَرى ُمَعاِويَــُة اْلَعــنْيَ فَأَتـَيـَْناُهــْم  هللا عنــه قــال: »اْســُتْصرِْخَنا ِإىَل قـَْتــَااَن يــَـْوَم ُأُحــٍد، َوَذلِــَك ِحــنَي 
فََأْخَرْجَناُهــْم تـَثــَـىنَّ َأْطرَافـُُهــْم، قَــاَل: َوقَــاَل مَحَّــاٌد: َوزَاَدين َصاِحــٌب يل يف احلَِْديــِث، فََأَصــاَب قَــَدَم 

مَحْــَزَة فَانـْثـََعــَب، فََأْخَرْجَناُهــْم رِطَــاابً يـَتـَثـَنَـّــْوَن َعلَــى رَْأِس أَْربَعِــنَي َســَنًة«)214(. 

واشرط احلنفية)215( والشافعية)216( باء جسد امليت. 
ويرى احلنابلة جواز نبش القرب للضرورة)217(. 

ومن الصور: 

إذا كثــر املــوت ومل يوجــد مــن يقــدر علــى حفــر قبــور جديــدة؛ فيجــوز فتــح القــرب لدفــن 
ميــت آخــر نظــراً ألن النبــش أهــون، لكــن بشــرط احملافظــة علــى حرمــة امليــت الســابق؛ فتجمــع 

العظــام وتضــم إىل بعضهــا وجيعــل بينهــا وبــني امليــت اجلديــد حاجــز مــن تــراب وغــره)218(. 

ومنهــا: إذا دفــن امليــت يف أرض مغصوبــة فلصاحــب األرض أن ينبــش القــرب، ويدفــع مــا 
بقــي مــن رفــات امليــت إىل أهلــه؛ ألن حرمــة أمــوال املســلمني معتــربة شــرعاً. 

قــال يف الــدر املختــار: »وال خيــرج منــه بعــد إهالــة الــراب إال حلــق آدمــي، كأن تكــون 
األرض مغصوبــة أو أخــذت بشــفعة، وخيــر املالــك بــني إخراجــه ومســاواته ابألرض كمــا جــاز 

زرعــه والبنــاء عليــه إذا بلــي وصــار تــراابً«))21(. 

ومنهــا: اســتخراج بعــض اجلثــث لفحصهــا أو إلعــادة تشــرحيها، للوقــوف علــى طبيعــة 
اآلفة املرضية اليت حصدت كل هذه النفوس، لعمل أو إعداد اللقاح املناسب، أو لتشخيص 
العــاج الناجــع، ألن الضــرورات تبيــح احملظــورات، وتقــدر بقدرهــا، لقــول النــيب صلــى هللا عليــه 

وســلم: »ال َضــَرَر وال ِضــرَاَر«)221(. 
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املطلب الثاين: النقل ملصلحة األموات
إذا كان نقــل الرفــاة مــن قــرٍب إىل قــرٍب آخــر ملصلحــة امليــت نفســه، كأن يكــون يف أرٍض 
سبخٍة أو ذات مفاِوَز و أغوار، أو جمرى لنجاسة و حنوها، أو عرضة لنبش السباع الضارية، 

أو للتوســعة علــى امليــت يف حلــده أو قــربه. 

ِديــِث  ــوُز نـَْبُشــُه َأْي: اْلَميِّــِت ِلَغــَرٍض َصِحيــٍح، َكَتْحِســنِي َكَفِنــِه حلَِ قــال البهــويت)221(: »َوجيَُ
ــْن ُدفِــَن َمَعــُه«)222(.  َجابِــٍر، َوجَيُــوُز نـَْقلُــُه لِبـُْقَعــٍة َخــْرٍ ِمــْن بـُْقَعتِــِه، َكنـَْبِشــِه إِلفــْـرَاِدِه َعمَّ

وقــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رمحــه هللا: »ال ينبــش امليــت مــن قــربه إال حلاجــة؛ مثــل أن 
يكــون املدفــن األول فيــه مــا يــؤذي امليــت فينقــل إىل غــره كمــا نقــل بعــض الصحابــة يف مثــل 

ذلــك«)223(. 

و لعــل شــيخ اإلســام رمحــه هللا حييــل يف كامــه هــذا إىل مــا رواه البخــاري يف ابب هــل 
خُيــرَج مــن القــرب و اللحــد لعلّــٍة، مــن جامعــه الصحيــح بســنده إىل جابــر بــن عبــد هللا رضــي هللا 
ــا َحَضــَر ُأُحــٌد َدَعــاين َأيب ِمــْن اللَّْيــِل فـََقــاَل: َمــا أُرَاين ِإالّ َمْقتُــواًل يف أَوَِّل  عنهمــا، أنــه قــال: »َلمَّ
ُ َعَلْيــِه َو َســلََّم َو ِإيّنِ ال أَتـْــُرُك بـَْعــِدي َأَعــزَّ َعَلــيَّ ِمْنــَك  َمــْن يـُْقَتــُل ِمــْن َأْصَحــاِب النَّــيبِّ َصلَّــى اللَّ
ُ َعَلْيــِه َو َســلََّم، فَــِإنَّ َعَلــيَّ َديْنــاً فَاْقــِض، َو اْســتـَْوِص أبََِخَواتِــَك  َغيـْــَر نـَْفــِس َرُســوِل اللَِّ َصلَّــى اللَّ
َخــْراً، فََأْصَبْحنَــا، فَــَكاَن أَوََّل قَِتيــٍل، َو ُدفِــَن َمَعــُه آَخــُر يف قــَـرْبٍ، مُثَّ ملَْ َتِطــْب نـَْفِســي َأْن أَتـْرَُكــُه َمــَع 

اآلَخــِر؛ فَاْســَتْخَرْجُتُه بـَْعــَد ِســتَِّة َأْشــُهٍر؛ فَــِإَذا ُهــَو َكيــَـْوِم َوَضْعتُــُه ُهنـَيَّــًة َغيــْـَر أُُذنِــِه«)224(. 

قــال احلافــظ ابــن حجــر رمحــه هللا: قولــه: )ابب هــل خيــرج امليــت مــن القــرب و اللحــد لعلــة( 
أي لســبب، و أشــار بذلــك إىل الــرد علــى مــن منــع إخــراج امليــت مــن قــربه مطلقــاً، أو لســبب 
دون ســبب، كمــن خــص اجلــواز مبــا لــو دفــن بغــر غســل أو بغــر صــاة، فــإن يف حديــث 
جابــر األّول داللــة علــى اجلــواز إذا كان يف نبشــه مصلحــة تتعلــق بــه مــن زايدة الربكــة لــه... ويف 
حديــث جابــر الثــاين داللــة علــى جــواز اإلخــراج ألمــر يتعلــق ابحلــي ألنــه ال ضــرر علــى امليــت 

يف دفــن ميــت آخــر معــه، وقــد بــني ذلــك جابــر بقولــه »فلــم تطــب نفســي« اه)225(. 
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ويدخــل حتــت مــا تقــدم نقــل امليــت املســلم مــن مقابــر الكفــار إىل مقابــر املســلمني، فلــو 
مــات يف بــاد الكفــار، وخشــي علــى هــذا امليــت مــن أن يعبــث الكفــار جبثثــه ابلتمثيــل أو 

ابلتحريــق أو ابلتقطيــع أو البيــع وحنــو ذلــك، فهــذا جــوز العلمــاء رمحهــم هللا نقلــه)226(. 

َوقَــْد ُســِئَل ابْــُن اْلَقاِســِم َعــْن َنْصرَانِيَّــٍة َأْســَلَمْت ِحــنَي َمْوهِتـَـا َفُدِفنَــْت يف قـُبُــوِر النََّصــاَرى فـََقــاَل 
اْبُن اْلَقاِسِم: »اْذَهُبوا فَانـُْبُشوَها مُثَّ اْغِسُلوَها َوَصلُّوا َعَليـَْها إالَّ َأْن َتُكوَن َقْد تـََغيَـَّرْت«)227(. 

قالــت اللجنــة الدائمــة للفتــوى: »ال جيــوز دفــن املســلم يف مقابــر الكفــار، وإذا حصــل 
أن دفــن يف مقابرهــم فإنــه جيــب نبشــه ونقلــه إىل مقابــر املســلمني إن وجــدت، أو نقلــه إىل أي 

مــكان خــال مــن قبــور الكفــار مهمــا أمكــن ذلــك«)228(. 

وذكــر الشــافعية أنــه إذا حلــق امليــت يف قــربه ســيل أو نــداوة، فإنــه ينبــش وينقــل إىل موضــع 
آخر))22(. 

دفــن رآه  ملــا  عنــه  عبيــد هللا رضــي هللا  بــن  أن طلحــة  مبــا روي  ذلــك  علــى  واســتدلوا 
بعــض أهلــه ثــاث ليــال يف املنــام يقــول: »حّوِلــوين عــن قــربي فقــد آذاين املــاء«، ويف بعــض 
الطــرق فأتــى ابــن عبــاس فأخــربه فنظــروا فــإذا شــقه الــذي يلــي األرض قــد اخضــر مــن نــز املــاء 

فحولــوه)231(. 

 وعلى ذلك فيحرم نبش قرب امليت املسلم لغر سبب شرعي؛ ألن قربه وقٌف عليه ما دام فيه. 
وخاصة ما سبق أنه جيب نبش القرب يف األحوال اآلتية: 

إذا مل يكفن، أو دفن لغر القبلة، وهذا إذا مل يتغر، أما إذا تغر فا ينبش. 
إذا ُدفن املسلم يف مقابر الكفار ما مل يتغر. 

إذا ُدفن الكافر يف مقابر املسلمني حى ولو بعد التغر؛ ألن الكافر ال حرمة له. 
إذا ُدفن امليت يف مسجد وحنوه كمدرسة ورابط، سواء كان قبل التغر أو بعده. 

إذا ســقط يف القــرب أثنــاء الدفــن مــال أو متــاع ومل يتمكــن مــن إخراجــه إال ابلنبــش، فلــه 
نبــش القــرب ألخــذ مالــه)231(. 
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أْن يدفن من جيب غسله با غسل، فاملذهب: أنه جيب النبش؛ ليغسل، وحكي قول: 
إنــه ال جيــب، بــل يكــره ِلَمــا فيــه مــن اهلتــك، فعلــى الصحيــح املقطــوع بــه يف »النهايــة«)232(: 

ينبــش مــا مل يتغــرَّ امليــت، والثــاين: ينبــش مــا دام فيــه جــزء مــن عظــم وغــره. 

النبــش لنقــل امليــت مــن بقعتــه إىل بقعــة خــر منهــا، أو إلفــراد امليــت يف قــرب لــو كان دفــن 
معــه آخــر. 

تلف أرضية املقربة إما بغرق أو هوام وحنومها. 

إذا خيف نبشه، أو حتريقه، أو املثلة به، كأن يكون بدار حرب، فإنه عندئذ جيوز نقله 
با كراهة حى لو كان شــهيداً بل قد جيب)233(. 

املطلب الثالث: النقل ملصلحة األحياء واألموات
- الفحوصات األمنية واجلنائية. 

- نبش القبور للبحث عن بعض رفاة األسرى واملفقودين. 

فيجــوز شــرعاً اســتخراج رفاهتــم؛ للكشــف عــن أســباب الوفــاة، والوقــوف علــى حقيقــة 
اجلــرم الــذي حلــق هبــم؛ للتمكــن مــن إيقــاع العقوبــة علــى مــن ارتكــب اجلرميــة)234(. 

- االضطــرار إىل تشــريح اجلثــة؛ ملعرفــة صاحبهــا إن مل يكــن معروفــاً عنــد الدفــن أو قبلــه، 
أو للتثبــت مــن وقــوع جنايــٍة مــا وحتديــد اجلنــاة الذيــن تســببوا يف قتــل النفــس املدفــون صاحبهــا 
بغــر وجــه حــق، علــى مــا جيــري عليــه العمــل يف العصــر احلاضــر، ويف هــذه احلــال ال بــد مــن 
الرجــوع إىل رأي طبيــب مســلٍم ثقــٍة يف عمليــه النبــش والتشــريح، كمــا ينبغــي الرجــوع إىل إذن 

والة املتــوىف )املقتــول غالبــاً( قبــل انتهــاك حرمتــه، وهللا أعلــم)235(. 

وهذه الصورة على وجه اخلصوص جديرة ابلدراسة والبحث للوصول إىل أدق الضوابط 
الشــرعية للتصريــح بنبــش القــرب بقصــد تشــريح اجلثــة، كــي ال تكــون حرمــات املســلمني حمــل 

عبــث العابثــني وتســاهل املتســاهلني، وابهلل التوفيــق. 
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املبحث اخلامس: نقل امليت الكافر إىل بلده
إذا تــويف كافــر يف بــاد املســلمني، فإمــا أن يرســل إىل بــاد الكفــار، وإمــا أن يدفــن يف 
بــاد املســلمني يف مقــربة خاصــة للكفــار، فــإن مل يتيســر ذلــك دفــن يف الصحــراء وحــده، ألنــه 

ال ينبغــي دفــن مســلم مــع مشــرك. 
وقــد اتفــق العلمــاء علــى حرمــة دفــن املســلم يف مقابــر الكفــار، وحرمــة دفــن الكافــر يف 

مقابــر املســلمني، إال للضــرورة)236(. 
ــاَل: »بـَيـَْنَمــا َأاَن أَُماِشــي َرُســوَل اللَِّ  ــْوىَل َرُســوِل اللَِّ صلــى هللا عليــه وســلم َق فعــن َبِشــٍر َم
صلــى هللا عليــه وســلم َمــرَّ ِبُقبُــوِر اْلُمْشــرِِكنَي فـََقــاَل: »َلَقــْد َســَبَق َهــُؤاَلِء َخــْراً َكثِــًر ثَــَاثً، مُثَّ َمــرَّ 

ِبُقُبــوِر اْلُمْســِلِمنَي فـََقــاَل: »َلَقــْد أَْدَرَك َهــُؤاَلِء َخــْراً َكِثــراً«)237(. 
قــال ابــن حــزم -رمحــه هللا-: »عمــل أهــل اإلســام مــن عهــد رســول هللا صلــى هللا عليــه 
وســلم أن ال يُدفــن مســلٌم مــع مشــرك، واســتدل حبديــث بشــر- مث قــال: فصــح هبــذا تفريــق 

قبــور املســلمني عــن قبــور املشــركني«)238(. 
وقال املناوي: »وحيرم دفن مسلم يف مقربة كفار وعكسه«))23(. 

وقــال اإلمــام النــووي –رمحــه هللا-: »اتفــق أصحابنــا رمحهــم هللا علــى أنــه ال يُدفــن مســلم 
يف مقــربة كفــار، وال كافــر يف مقــربة مســلمني«)241(. 

النجــا احلجــاوي)241(: »وال جيــوز أن يدفــن املســلم يف مقــربة الكفــار، وال  أبــو  وقــال 
ابلعكــس«)242(. 

وقــال أيضــاً: »يلــزم متييــز قبورهــم عــن قبــوران متييــزاً ظاهــراً كاحليــاة وأوىل، وينبغــي مباعــدة 
مقابرهــم عــن مقابــر املســلمني وظاهــره وجــوابً؛ لئــا تصــر املقــرباتن واحــدة؛ ألنــه ال جيــوز دفنهــم 

يف مقابــر املســلمني، وكلمــا بعــدت عنهــا كان أصلــح«)243(. 
وجــاء يف » املوســوعة الفقهيــة«)244(: »اتفــق الفقهــاء علــى أنــه حيــرم دفــن مســلم يف مقــربة 

الكفار وعكســه إال لضرورة«. 
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وقــال العمــراين: »وال يدفــن مســلم يف مقــربة الكفــار، وال كافــر يف مقــربة املســلمني، فــإن 
ماتــت ذميــة حامــل مبســلم... دفنــت بــني مقابــر املســلمني والكفــار، وجعــل ظهرهــا إىل القبلــة؛ 

ألنــه يقــال: إن وجــه اجلنــني إىل ظهرهــا«)245(، وهبــذا قــال مجهــور العلمــاء. 

ُ َعْنــُه-: )أنــه دفنهــا يف مقــربة املســلمني()246(،  وروي عــن عمــر بــن اخلطــاب -َرِضــَي اللَّ
وبــه قــال مكحــول، وإســحاق رمحهمــا هللا، وهــذا قــول آخــر للشــافعية)247(.

ورأي اجلمهــور هــو األوىل واألحــوط كمــا ذكــره ابــن عابديــن نقــًا عــن احلليــة، والظاهــر 
كمــا أفصــح بــه بعضهــم: »أن املســألة مصــورة فيمــا إذا نفــخ فيــه الــروح، وإال دفنــت يف مقابــر 

املشــركني«)248(. 

وبعــد هــذه النقــول أنقــل فتــوى لســماحة الشــيخ عبــد العزيــز بــن ابز رمحــه هللا حــول هــذه 
املسألة.

يقول السائل فيها: 

»اســتقدمت أحــد العمــال مــن اخلــارج للعمــل لــدي، وبعــد مــدة تُــويف، وحتملــت نفقــة 
جتهيــزه وترحيــل جثمانــه إىل بلــده مبــا يزيــد علــى خســة آالف رايل، هــل علــي شــيء بعــد ذلــك 

جتاهــه لتــربأ ذمــيت؟«. 

فأجاب: 

»عليــك أن تســلم ألهلــه األجــور الــيت عنــدك إذا كان لــه أجــور عنــدك، بقــااي أجــور، 
عليــك أن تســلمها، أو تركــة عنــدك، عليــك أن تســلم مجيــع أموالــه الــيت عنــدك مــن أجــور، أو 
تركــة لــه مــن نقــود، أو متــاع، عليــك أن تســلم ذلــك، أمــا مــا أنفقتــه يف جتهيــزه، فأنــت أعلــم 
بنيتــك، إن كنــت أنفقــت ذلــك تربعــاً منــك، فجــزاك هللا خــراً، وليــس لــك الرجــوع يف ذلــك، 
وإن كنــت أنفقــت مــا أنفقــت بنيــة الرجــوع، فلــك أن ترجــع مبــا أنفقــت يف كفنــه، وحفــر قــربه، 
وحنــو ذلــك، أمــا جتهيــزه إىل أهلــه فليــس لــك الرجــوع؛ ألنــه ليــس واجبــاً عليــك أن جتهــزه إىل 
أهلــه، ولــو دفنتــه مــع املســلمني يف البلــد كفــى، إال إذا كان أهلــه طلبــوا منــك ذلــك، ووافقــوا 
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علــى أن أتخــذ قيمــة الســفر مــن مالــه، فــا أبس، وإال فليــس عليــك أن جتهــزه إىل بلــده، بــل 
الواجــب أن يدفــن مــع املســلمني يف عمــان كمــا لــو مــات يف مكــة، أو املدينــة، أو غــر ذلــك 
يدفــن مــع املســلمني، وال يرســل إىل بــاده، لكــن لــو طلبــوا أهلــه إرســاله إىل بــاده والتزمــوا 
ابلنفقــة، أو سحــوا أبخــذ النفقــة مــن الركــة، فــا أبس، مــع أن تــرك ذلــك أفضــل، كونــه يدفــن 
مــع املســلمني وال ُيســفَّر أوىل مــن التكلــف، هــذا هــو األوىل، إمنــا يُّتكلــف يف ذلــك إذا كان 
يف بــاد الكفــار، يف بــاد، ال يدفــن فيهــا املســلم، هــذا ال أبس بنقلــه إىل بلــد مســلم، أو إىل 
أهلــه، أو ســح أهلــه بنقلــه إليهــم؛ ملصلحــة رأوهــا يكــون علــى حســاهبم، علــى حســاب مــن 
ســح بذلــك، مــن طلــب نقلــه، والتــزم بقيمــة التذاكــر، أمــا أنــت فــا يلزمــك ذلــك، لكــن إذا 

تربعــت بذلــك فليــس لــك الرجــوع. 

أمــا إذا كان ذلــك العامــل غــر مســلم؟ فــا يكفــن، وال يصلــى عليــه، وال جيهــز إىل بــاد 
قومــه فيدفــن مــع الكفــار، إذا كان يف بلــد فيهــا كفــار، أو حيفــر لــه يف حمــل بعيــد عــن املســلمني 
يف الصحراء، ويسوى قربه، وانتهى األمر، وال يصلى عليه، وال يغسل، وال يكفن، بل يدفن 

يف مــا تيســر مــن الثيــاب الســاترة«))24(. 

املبحث السادس: حتنيط امليت أو تربيده للسفر به
إذا جــاز الســفر ابمليــت ألجــل دفنــه يف غــر بلــده واحتــاج للتربيــد أو التحنيــط)251(، فــإنَّ 

لــه حالتــان: 

احلالــة األوىل: إن كان يف الســفر بــه إحلــاق ضــرر جبســده فيحــرم، قــال الدرديــر)251(: 
ْفــِن وََكــَذا بـَْعــَدُه ِمــْن َمــَكان إىَل آَخــَر ِبَشــْرِط َأْن اَل يـَنـَْفِجــَر َحــاَل  ــَل الدَّ »َجــاَز نـَْقــُل اْلَميِّــِت قـَْب
نـَْقلِــِه، َوَأْن اَل تـُنـْتـََهــَك ُحْرَمتُــُه، َوَأْن َيُكــوَن ِلَمْصَلَحــٍة، َكَأْن خُيَــاَف َعَلْيــِه َأْن أَيُْكلَــُه اْلَبْحــُر«)252(، 
وذلــك ملــا فيــه امتهــان ميــس كرامتــه، وقــد قــال هللا: )َوَلَقــْد َكرَّْمَنــا بَــِي آَدَم()253(، وملــا فيــه مــن 
مثلــة تقــع علــى جســمه، وقــد قــال رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم: »ِإنَّ َكْســَر َعظْــِم اْلُمْؤِمــِن 

َمْيتــاً ِمْثــُل َكْســرِِه َحّيــًا«)254(، ففــي عــدم نقلــه حمافظــة عليــه و إكــرام لــه. 

احلالة الثانية: أما إن مل يكن فيه ضرر على جسده فا أبس به. 
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املبحث السابع: أجرة نقل امليت و ما حيتاج له
ــه تركــة، فــإن تكلفــة نقلــه مــن مــؤن التجهيــز تتعلــق مبالــه، وتقــدم علــى  إن كان امليــت لـ

الديــون والوصــااي، مث إن بقــي شــيء، فيكــون للورثــة. 

قال ابن قدامة: »تـَْقِدمُي جَتِْهيِز اْلَميِِّت، َوُمْؤنَِة َدْفِنِه َعَلى َديِْنِه، ُمتَـَّفٌق َعَلْيِه«)255(. 

أما تكلفة السفر ابمليت فلها ثاث حاالت: 

احلالــة األوىل: أن ال يوصــي امليــت بذلــك، فــا يلــزم الورثــة الســفر بــه، إن أحبــوا فعلــوا، 
و إال فــا شــيء عليهــم، ألن الســفر بــه جائــز غــر واجــب. 

احلالــة الثانيــة: أن ال يوصــي امليــت بذلــك، وأرادوا الســفر بــه فإنــه ال حيــق هلــم أخــذ شــيء 
مــن الركــة حــى ال يتضــرر الورثــة إال إذا أذنــوا بذلــك. 

احلالــة الثالثــة: إن أوصــى امليــت بذلــك، فــا يلــزم الورثــة تنفيــذ الوصيــة حــى ال يتضــرر 
ــِر َمــَع  الورثــة، و قــد ُســِئَل َأمْحَــُد َعــْن الرَُّجــِل يُوِصــي َأْن يُْدَفــَن يف َدارِِه َقــاَل: »يُْدَفــُن يف اْلَمَقاِب

اْلُمْســِلِمنَي، إْن ُدفِــَن يف َدارِِه َأَضــرَّ اِبْلَوَرثَــِة«)256(. 

قــال ابــن ابز: »املشــروع دفنــه يف بلــده الــيت مــات فيهــا، إذا كانــت بلــداً إســامية، وال 
يشــرع نقلــه إىل غرهــا، وال يلــزم الورثــة تنفيــذ وصيــة مــن أوصــى بنقلــه، لعــدم الدليــل علــى ذلــك، 

وألن ذلــك خيالــف مــا درج عليــه ســلف األمــة، وملــا يف ذلــك مــن الكلفــة«)257(. 

وقالــت اللجنــة الدائمــة: »إذا أوصــى امليــت أن يدفــن يف بلــد أو يف موضــع معــني، فإنــه 
ال يلــزم العمــل بذلــك، ويدفــن مــع املســلمني يف أي مــكان يتيســر«)258(. 

وبنــاء علــى ذلــك فــا يلــزم الورثــة تنفيــذ الوصيــة، ملــا يف ذلــك مــن اإلضــرار هبــم إال إذا 
أذنــوا بذلــك، ألن احلــق هلــم ال يعدوهــم. 
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اخلامتة: 
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصاة والسام على حممد بن عبد هللا، وبعد. 

فإن النتائج املهمة من هذا البحث كثرة ولعل من أبرزها ما يلي: 

1- األصل دفن املوتى يف أماكنهم يف املقابر العامة، تكرمياً هلم. 
2- يســتثىن مــن جــواز نقــل امليــت: األنبيــاء، وشــهداء املعركــة، وحــال الضــرورة، فإهنــم يدفنــون 

يف أماكنهــم. 
3- األصل محل اجلنازة على األكتاف، وال مانع من نقلها ابلسيارة، إذ هي وسيلة ليس إال. 

4- األصل أن وصية امليت بنقله تنفذ ما مل يتأخر الدفن، أو يتعرض لانتهاك والتغر. 
5- أن نقل امليت من بلد إىل بلد آخر قبل الدفن خيتلف حبسب احلال. 

6- األصل عدم نقل امليت بعد دفنه إال إذا وجد مسوغ هلذا النقل، وبشروط حمددة. 
7- أن نقــل امليــت قــد يكــون ملصلحــة األحيــاء، وقــد يكــون ملصلحــة األمــوات، وقــد يكــون 

ملصلحتهمــا. 
8- اتفــق الفقهــاء علــى حرمــة دفــن املســلم يف مقابــر الكفــار، وحرمــة دفــن الكافــر يف مقابــر 

املســلمني إال لضــرورة. 
)- أن الكافــر إذا تــويف يف بــاد املســلمني، فإنــه ينقــل إىل بــاده إن تيســر، وإال دفــن يف 

الصحــراء بعيــداً عــن مقابــر املســلمني. 
11- إذا جــاز نقــل امليــت إىل غــر بلــده، واحتــاج للتربيــد والتحنيــط، فــإن لــه حالتــان: إن كان 

يلحقــه ضــرر جبســده حــرم، وإال فــا. 
11- أن تكلفــة نقــل امليــت تؤخــذ مــن مــؤن التجهيــز الــيت تتعلــق مبالــه، وتقــدم علــى الديــون 

والوصــااي. 
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أهم التوصيات: 

1- إنشــاء جلنــة أو هيئــة مــن العلمــاء الرابنيــني اتبعــة إلحــدى املؤسســات الشــرعية، تقــوم 
ابالحتســاب علــى مســائل اجلنائــز ومــا يتعلــق هبــا، وذلــك ألن اخلطــأ يف هــذا البــاب ليــس 

كاخلطــأ يف غــره. 
2- الرجوع إىل اجملامع الفقهية واللجان الدائمة يف املسائل املستجدة. 

3- االهتمام بتدريس نوازل اجلنائز يف اجلامعات. 
4- التثبــت عنــد تشــريح اجلثــث، ووضــع الضوابــط الدقيقــة هلــا؛ لئــا تكــون حرمــات املســلمني 

حمــل عبــث العابثــني وتســاهل املتســاهلني. 
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اهلوامش والتعليقات: 
)1( ]املائدة: 31[. 

)2( البهويت، شرح منتهى اإلرادات )371/1(. 
)3( سورة املرسات، )26-25(.

)4( القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ))161/1(. 
)5( إساعيــل بــن عمــر بــن كثــر اإلمــام الفقيــه احملــدث عمــاد الديــن البصــروي الشــافعي فقيــه متفنــن وحمــدث 
متقــن ومفســر نقــال ولــه تصانيــف مفيــدة مولــده ســنة نيــف وســبعمائة، مــات يف شــعبان ســنة 774 
وكان قــد أضــر يف أواخــر عمــره. )معجــم احملدثــني للذهــيب 74/1، الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة 

للعســقاين446/1(. 
)6( عبــد هللا بــن عبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف، احلــرب البحــر، أبــو العبــاس ابــن عــم رســول 
هللا صلــى هللا عليــه وســلم-رضي هللا عنــه- ولــد مبكــة يف شــعب بــي هاشــم قبــل اهلجــرة بثــاث ســنني، 
وتــويف ابلطائــف ســنة مثــان وســتني، وصلــى عليــه حممــد بــن احلنفيــة، وقــال: اليــوم مــات رابين األمــة، 
وقــد كــف بصــره يف أواخــر عمــره -رضــي هللا عنــه-. انظــر: معرفــة القــراء الكبــار، للذهــيب )46-45(، 

واملنتظــم، البــن اجلــوزي )72/6(. 
)7( الكفات: املوضع الذي يضم فيه الشيء ويقبض. لسان العرب البن منظور2/)7. 

)8( عامــر بــن شــراحيل الشــعيب بفتــح املعجمــة أبــو عمــرو ثقــة مشــهور فقيــه فاضــل مــن الثالثــة، قــال مكحــول: 
»مــا رأيــت أفقــه منــه، مــات بعــد املائــة، ولــه حنــو مــن مثانــني«. تقريــب التهذيــب البــن حجــر ص 287. 

))( تفسر القرآن العظيم 461/4. 
)11(  سورة عبس، )21(. 

)11(  البهويت، شرح منتهى اإلرادات )371/1(. 
)12(  احلســني بــن مســعود بــن حممــد العامــة، حميــي الســنة، أبــو حممــد البغــوي، ويعــرف اببــن الفــراء، اترة 
وابلفــراء أخــرى، أحــد األئمــة، وكان دينــاً عاملــاً عامــًا علــى طريقــة الســلف، قــال الذهــيب: كان إمامــاً يف 
التفســر، إمامــاً يف احلديــث، إمامــاً يف الفقــه، تُــويّفِ مبــرو الــروذ، يف شــوال ســنة ســت عشــرة وخســمائة، 
ودفــن عنــد شــيخه، قــال الذهــيب: ومل حيــج، قــال: وأظنــه جــاوز الثمانــني. طبقــات الشــافعية، أليب بكــر 

بــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر بــن قاضــي شــهبة )281/1(. 
)13(  تفسر البغوي 448/4. 

)14(  زيــد بــن ثبــت بــن الضحــاك بــن زيــد بــن لــوذان النجــاري كاتــب الوحــي وقــدوة الفرضيــني، عنــه: ابنــاه، 
وابــن املســيب، وعــروة تــويف 45هـــ وقيــل 48هـــ. الكاشــف للذهــيب 415/1. 
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)15(  بنو النجار: من قبائل اخلزرج األنصارية. انظر: نسب عدانن وقحطان البن املربد 7/1. 
)16(  أخرجــه مســلم يف صحيحــه كتــاب اجلنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، ابب عــرض مقعــد امليــت مــن اجلنــة أو 

النــار عليــه وإثبــات عــذاب القــرب والتعــوذ منــه4/))21. 
)17(  ينظر: )إكمال املعلم بفوائد مسلم )8/ 411(، التيسر بشرح اجلامع الصغر )2/ 315(. 

)18(  ســعد بــن مالــك، أبــو ســعيد اخلــدري رضــي هللا عنــه مــن أصحــاب الشــجرة، فقيــه نبيــل، تــويف ســنة 47 
هـ. الكاشف، للذهيب )431/1(. 

))1(  أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب السام، ابب قتل احليات وغرها 1756/4. 
)21( أخرجــه النســائي، كتــاب اجلهــاد، ابب أيــن يدفــن الشــهداء، )4/ 382( رقــم )2113(، وابــن ماجــه، 
كتــاب اجلنائــز، ابب مــا جــاء يف الصــاة علــى الشــهداء ودفنهــم، )1/ 486( رقــم )1516(، وأمحــد 
يف املســند، )22/ 218( رقــم )14315(، وقــال الشــيخ شــعيب: صحيــح، حتقيــق مســند أمحــد رقــم 

 .)14315(
)21(  حتفة احلبيب على شرح اخلطيب للفقيه البجرمي الشافعي 584/2. 

)22(  حممــد بــن إبراهيــم بــن املنــذر أبــو بكــر النيســابوري الفقيــه نزيــل مكــة أحــد األئمــة األعــام وممــن يقتــدى 
بنقلــه يف احلــال واحلــرام صنــف كتبــا معتــربة عنــد أئمــة اإلســام منهــا اإلشــراف يف معرفــة اخلــاف 
واألوســط وهــو أصــل اإلشــراف واإلمجــاع واإلقنــاع والتفســر وغــر ذلــك وكان جمتهــداً ال يقلــد أحــداً 

مــات ســنة تســع وعشــرين وثامثائــة. طبقــات الشــافعية لشــهبة 8/1). 
)23(  األوسط البن املنذر451/5. 

)24(  ابن القطان، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع )1/ 188(. 
)25(  انظــر: االســتذكار البــن عبدالــرب 4/8)2، فتــح القديــر البــن اهلمــام 2/)14، حاشــية الدســوقي 

424/1، اجملمــوع للنــووي 243/5، املغــي البــن قدامــة 441/3. 
)26(  البقيع: موضع فيه أروم شــجر من ضروب شــى، وبه سي بقيع الغرقد، وهي مقربة ابملدينة، والغرقد: 
شــجر لــه شــوك كان ينبــت هنــاك فذهــب وبقــي االســم الزمــاً للموضــع، و البقيــع مــن األرض: املــكان 
املتســع، وال يســمى بقيعاً إال وفيه شــجر. انظر: معجم البلدان للحموي473/1، لســان العرب البن 

منظور 18/8. 
)27(  حيــى بــن شــرف بــن مــري بــن حســن بــن حســني بــن حــزام ابــن حممــد بــن مجعــة النــووي ولــد يف احملــرم 
ســنة إحدى وثاثني وســتمائة بنوى صاحب اجملموع، وشــرح صحيح مســلم، وكتاب األذكار، ورايض 
الصاحلــني، وغرهــا، وتــويف رابــع عشــرين شــهر رجــب ســنة ســت وســبعني وســتمائة رمحــه هللا تعــاىل. 

طبقــات الشــافعية الكــربى للســبكي 5/8)3، فــوات الوفيــات للكتــيب3/2)5. 
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)28(  خاصة األحكام للنووي 2/)111. 
))2(  ســنن الرمــذي، كتــاب اجلنائــز، ابب أيــن تدفــن األنبيــاء 338/3، وصححــه األلبــاين يف صحيــح ســنن 

الرمــذي حديــث رقــم )1118(. 
)31(  حتفة األحوذي 84/4. 

)31(  أبــو عمــر يوســف بــن عبــدهللا بــن حممــد بــن عبدالــرب بــن عاصــم النمــري األندلســي القرطــيب املالكــي 
صاحــب التصانيــف الفائقــة مولــده يف ســنة مثــان وســتني وثــاث مئــة يف شــهر ربيــع اآلخــر وقيــل يف 
مجــادى األوىل، كان إمامــاً دينــاً ثقــًة متقنــاً عامــًة متبحــراً صاحــَب ســنة واتبــاع، صاحــب التمهيــد، 
واالســتذكار، مــات أبــو عمــر ليلــة اجلمعــة يف ربيــع اآلخــر ســنة ثــاث وســتني وأربــع مئــة، واســتكمل 

خســاً وتســعني ســنة وخســة أايم رمحــه هللا. ســر أعــام النبــاء للذهــيب 18/)15. 
)32(  ابن عبد الرب، االستذكار 58/3. 

الطالــب  املطالــب يف شــرح روض  أســىن  اهلنديــة167/1،  الفتــاوى  الرائــق211/2،  البحــر  ينظــر:    )33(
324/1، املغــي3/2)1، شــرح منتهــى اإلرادات 1/)37، مطالــب أويل النهــى 18/1)، الفــروع 

2/)21، »النــوازل الفقهيــة وأحكامهــا يف الطهــارة والصــاة« ابســم القــرايف ص 672. 
)34(  ينظــر: شــرح منتهــى اإلرادات1/)37، مطالــب أويل النهــى18/1)، »األحــكام الفقهيــة املتعلقــة 

ابملســافة يف العبــادات« عبدالرمحــن الشــهري ص3). 
)35(  الناضح: البعر أو الثور أو احلمار الذي يستقى عليه املاء. ينظر: لسان العرب البن منظور2/)61. 

)36(  مســند اإلمــام أمحــد 8/3)3، صحيــح ابــن حبــان كتــاب اجلنائــز، اَبُب اْلَمرِيــِض َوَمــا يـَتـََعلَّــُق بِــه، فصــل 
ـَـا أُِمــَر بـَْرِدِهــْم ِإىَل َمَصارِِعِهــْم لِئَــاَّ يُْدفـَنُــوا يف َغْرَِهــا،  ــَهَداِء ِإمنَّ يف الشــهيد، ِذْكــُر اْلبـَيَــاِن أبَِنَّ اْلَقتـْلَــى ِمــَن الشُّ
رقــم )3184(، وصححــه األلبــاين )التعليقــات احلســان علــى صحيــح ابــن حبــان )5/ 138( رقــم 

 .)3174(
)37(  زاد املعاد 214/3.

)38(  انظــر: فتــح القديــر151/2، خمتصــر خليــل مــع التــاج واإلكليــل254/2، اجملمــوع5/)24، املغــي 
 .431/3

))3(  سورة عبس: )21(. 
)41(  القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن ))1/ )21(. 

)41(  ابن كثر، تفسر ابن كثر )14/ 251(، ]عبس: 22[. 
)42(  ابن عاشور، التحرير والتنوير )31/ 125(. 

)43(  العيي، البناية )57/2(. 
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)44(  سورة املرسات، )26-25(. 
)45(  ينظــر: فتــاوى اللجنــة الدائمــة )361/8(، أحــكام اجلنائــز وبدعهــا )))(، )71(، ســؤااًل يف أحــكام 

اجلنائــز )22(، الشــرح املمتــع علــى زاد املســتقنع )358/5(، املقــرب ألحــكام اجلنائــز )54(. 
)46(  أخرجــه البخــاري، كتــاب اجلنائــز، ابب اإلســراع ابجلنــازة، رقــم احلديــث )1315(، ص )256(. 

ومســلم، كتــاب اجلنائــز، ابب اإلســراع ابجلنــازة، رقــم احلديــث )44)(، ص )366(. 
)47(  أخرجــه البخــاري، كتــاب اجلنائــز، ابب محــل الرجــال اجلنــازة دون النســاء، رقــم احلديــث )1314(، 

ص )256(. 
)48(  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة )361/8(. 

))4(  ينظر: )71( سؤااًل يف أحكام اجلنائز )22(، الشرح املمتع على زاد املستقنع )358/5(. 
)51(  ينظر: املقرب ألحكام اجلنائز )22(. 

)51(  ينظــر: )71( ســؤااًل يف أحــكام اجلنائــز )22(. واملشــقة إمــا لبعــد املقابــر، أو وجــود املطــر والــربد 
الشــديد، أو قلــة املشــيعني وحنــو ذلــك. 

)52(  ينظــر: دراســة وحتقيــق قاعــدة »األصــل يف العبــادات املنــع« )ص: 61(، جمموعــة الفوائــد البهيــة علــى 
منظومــة القواعــد الفقهيــة )ص: 76(. 

)53(  العامــة الشــيخ حممــد انصــر الديــن األلبــاين، رمحــه هللا تعــاىل، واملتــوىف يف رجــب »1421هـــ«، وهــو 
حمــدث الشــام، لــه مصنفــات وآتليــف مشــهورة كثــرة منهــا سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة، 
وسلســلة األحاديــث الصحيحــة، وكتــاب إرواء الغليــل يف ختريــج أحاديــث منــار الســبيل، وكتــب كثــرة. 

)ينظــر: مائــة مــن عظمــاء أمــة اإلســام غــروا جمــرى التاريــخ )ص: 331(. 
)54(  ينظــر: أحــكام اجلنائــز وبدعهــا )))(، قامــوس البــدع مســتخرج من كتب اإلمــام العامــة حممــد انصــر 
الديــن األلبــاين للشــيخني: مشــهور بــن حســن آل ســلمان- أمحــد بــن إساعيــل الشــكوكاين ط. دار 

اإلمــام البخــاري– قطــر. )4)4(، فمــا بعدهــا. 
)55(  أخرجــه الرمــذي، كتــاب االســتئذان واآلداب عــن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ابب مــا جــاء يف كراهــة إشــارة اليــد 
ابلســام، رقــم احلديــث )5)26(، ص )617(، وضّعــف إســناده الرمــذي، لكــن احلديــث بشــواهده 
حســن كمــا ذكــر األلبــاين )4)21(، وأمــا املعــىن وهــو النهــي عــن التشــبه ابلكفــار، فهــو حمــل اتفــاق عنــد 

أهــل اإلســام، واألحاديــث يف ذلــك كثــرة جــداً. 
)56(  أخرجــه أمحــد )27/3، 32، 48(، وابــن حبــان يف صحيحــه كتــب اجلنائــز، اَبُب اْلَمرِيــِض َوَمــا يـَتـََعلَّــُق 
ِبِه، ِذْكُر اأْلَْمِر ِبِعَياَدِة اْلَمْرَضى ِإِذ اْسِتْعَمالُُه يُذَكُِّر اآْلِخَرَة ))71(، والبخاري يف األدب املفرد )75(، 

وحســنه األلبــاين يف أحــكام اجلنائــز وبدعهــا )87(. 
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)57(  أحكام اجلنائز وبدعها )ص76(. 
)58(  أحكام اجلنائز وبدعها )ص77(. 

))5(  ينظر: أحكام اجلنائز وبدعها )111(. 
)61(  املرجع السابق )315(. 

)61(  حاشية ابن عابدين )428/6(. 
)62(  التوضيح )144/2(، وعقد اجلواهر الثمينة )6/1)1(. 

)63(  الفروع )1/3)3(. 
)64(  السراج الوهاج على من املنهاج )115/1(. 

)65(  ينظر )ص21- )2( من البحث. 
)66(  البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري )8/ 517(. 

)67(  شرح خمتصر خليل للخرشي )2/ 143(. 
)68(  املبدع يف شرح املقنع )2/ 277(. 

))6(  أخرجــه البخــاري، كتــاب اجلنائــز، ابب مــن أحــب الدفــن يف األرض املقدســة أو حنوهــا، رقــم احلديــث 
)1274(، ومســلم، كتــاب الفضائــل، ابب مــن فضائــل موســى، رقــم احلديــث )2372(. 

)71(  شرح صحيح البخارى البن بطال )3/ 325(. 
)71(  مسألة نقل امليت من بلد إىل بلد آخر-موقع الشيخ خالد بن علي املشيقح

www.almoshaiqeh.com.
)72(  هــو: ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل بــن عبــد العــزى العــدوي، يكــىّن أاب األعــور، أحــد العشــرة 
املشــهود هلــم ابجلنــة، أســلم قبــل دخــول رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقــم، وهاجــر وشــهد أحــداً واملشــاهد 
بعدهــا، ومل يكــن ابملدينــة زمــان بــدر، فلذلــك مل يشــهدها، فضــرب لــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بســهمه وأجــره، 
روى عنــه مــن الصحابــة ابــن عمــرو وعمــرو بــن حريــث، وأبــو الطفيــل، ومــن كبــار التابعــني أبــو عثمــان 
النهــدي وابــن املســيب وغرهــم، تــويف أبرضــه ابلعقيــق، ودفــن ابملدينــة يف أايم معاويــة ســنة خــس، أو 

إحــدى وخســني وهــو ابــن بضــع وســبعني ســنة. 
ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة )87/3(، االستيعاب يف معرفة األصحاب )178/2(، سر أعام 

النباء )78/3(. 
)73(  اْلَعِقيــق: بفتــح أولــه، وكســر ثنيــه، أحــد أوديــة املدينــة املشــهورة وهــو ميــر ابجلهــة الغربيــة منهــا، وبعضــه 
داخــل يف حــرم املدينــة، فمــا حــاذى جبــل عــر إىل جهــة املديــن فهــو داخــل احلــرم املــدين، معجــم البلــدان 

)138/4(، معجــم مــا اســتعجم )52/3)(. 



د. عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي األحكام الفقهية المتعلقة بنقل الميت

43٦      مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٦ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

)74(  رواه مالــك يف املوطــأ، كتــاب اجلنائــز، ابب مــا جــاء يف دفْــِن اْلميِّــِت برقــم ))54( 232/1، قــال ابــن 
عبــد الــرب: »اخْلَبـَــُر ِبَذلِــَك َعــْن َســْعٍد َوَســِعيٍد َكَمــا َحــَكاُه َمالِــٌك َصِحيــٌح« االســتذكار57/3، وروى 
ــُن  ــَل ُأَســاَمُة ْب ــِة، َومحُِ ــُن َأيب َوقَّاٍصاِمــَن اْلَعِقيــِق ِإىَل اْلَمِديَن ــَل َســْعُد ْب ــْد محُِ ــاَل: »َق البيهقــي َعــِن الزُّْهــرِيِّ َق
َزْيٍدمبِــَن اجْلـُـْرِف« ســنن البيهقــي الكــربى، كتــاب اجلنائــز، ابب مــن مل يــر بــه أبســا وإن كان االختيــار فيمــا 
مضــى برقــم )6866( 57/4، قلــت: إســناده ضعيــف، ألنــه منقطــع، فالزهــري مل يــدرك ســعداً وأســامة، 
ينظــر: )جممــع الزوائــد للهيثمــي 25/3(، قــال ايقــوت: »اجلــرف: موضــع علــى ثاثــة أميــال مــن املدينــة 
حنــو الشــام، بــه كانــت أمــوال لعمــر بــن اخلطــاب وألهــل املدينــة، وفيــه بئــر جشــم، وبئــر مجــل، قالــوا: ســي 

اجلــرف ألن تبعــاً مــر بــه، فقــال: هــذا جــرف األرض« معجــم البلــدان 128/2. 
)75(  موسوعة شروح املوطأ )578/7(. 

)76(  شرح الزرقاين على موطأ مالك، )68/3(. 
)77(  نيل األوطار، )43/3(. 

)78(  األذكار 131/1. 
))7(  ينظر: اجملموع شرح املهذب )5/ 313(. 

)81(  ينظر: مغي احملتاج )366/1(، اجملموع )313/5(. 
)81(  أخرجــه أبــوداود، كتــاب اجلنائــز، ابب يف امليــت حيمــل مــن أرض إىل أرض وكراهــة ذلــك، رقــم احلديــث 
)3165(، والنســائي، كتــاب اجلنائــز، ابب أيــن يدفــن الشــهيد؟ رقــم احلديــث )2114(، وابــن ماجــه، 
كتــاب اجلنائــز، ابب مــا جــاء يف الصــاة علــى الشــهداء ودفنهــم، رقــم احلديــث )1516(، وصححــه 

األلباين. 
ــَهَداِء َوَدْفِنِهــْم )1/ 486( رقــم  )82(  أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب اجلنائــز، اَبُب َمــا َجــاَء يف الصَّــَاِة َعلَــى الشُّ

 .)1516(
)83(  حتفة احلبيب على شرح اخلطيب للفقيه البجرمي الشافعي 584/2. 

)84(  عون املعبود 311/8، حتفة األحوذي 311/5، مرقاة املفاتيح 161/4. 
)85(  جممــوع فتــاوى ومقــاالت ابــن ابز221/13، وقــال أيضــاً: »فدفنــه يف البلــد الــذي تــويف فيــه أوىل وأوفــق 
للســنة، ومل يبلغنــا أن أحــداً مــن الصحابــة ينقــل مــن بلــد الغربــة الــذي مــات فيــه إىل املدينــة أو غرهــا، 
ويف هــذه القضيــة مصلحــة أخــرى وهــي توفــر النفقــة ألهلــه وأوالده« جممــوع فتــاوى ومقــاالت ابــن ابز 

 .218/13
)86(  جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )42/17(. 

)87(  اللجنة الدائمة فتوى برقم )5)8)1( 226/21. 
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)88(  األوســط464/5، و قــد ورد يف الســنة احلــث علــى اإلســراع ابجلنــازة، فعــن َأيب ُهَريـْــَرَةاأن النَّــيبِِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
قَــاَل: »َأْســرُِعوا اِبجْلِنَــاَزِة فَــِإْن تَــُك َصاحِلـَـًة َفَخيــْـٌر تـَُقدُِّمونـََهــا ِإلَْيــِه، َوِإْن يَــُك ِســَوى َذلِــَك َفَشــرٌّ َتَضُعونَــُه َعــْن 

َنــاَزِة برقــم )1252( 442/1.  رِقَاِبُكــْم« صحيــح البخــاري، كتــاب اجلنائــز، ابب الّســْرَعِة ابجلِْ
))8(  ينظــر: حاشــية الدســوقي )421/1(، التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل )3/ 76(، فقــه العبــادات علــى 

املذهــب املالكــي )ص: 258(. 
)1)(  ينظر: اجملموع 265/5، روضة الطالبني 143/2. 

)1)(  ينظر: الفروع 2/)21، اإلنصاف 555/2. 
)2)(  قلت: »أي أكله سك البحر، أو أن يذيبه البحر بسبب ملوحته«. 

)3)(  شرح الزرقاين 2/ 112 ط دار الفكر، وجواهر اإلكليل 1/ 111، وحاشية الدسوقي 1/ 421. 
)4)(  ينظــر: اجملمــوع شــرح املهــذب )5/ 313(، روضــة الطالبــني )143/2(، فتــح البــاري البــن حجــر 

 .)217/3(
)5)(  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )2/ 436(. 

)6)(  أخرجــه أبــوداود، كتــاب اجلنائــز، ابب يف امليــت حيمــل مــن أرض إىل أرض وكراهــة ذلــك، رقــم احلديــث 
)3165(، والنســائي، كتــاب اجلنائــز، ابب أيــن يدفــن الشــهيد؟ رقــم احلديــث )2114(، وابــن ماجــه، 
كتــاب اجلنائــز، ابب مــا جــاء يف الصــاة علــى الشــهداء ودفنهــم، رقــم احلديــث )1516(، وصححــه 

األلبــاين. 
ــَهَداِء َوَدْفِنِهــْم )1/ 486( رقــم  )7)(  أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب اجلنائــز، اَبُب َمــا َجــاَء يف الصَّــَاِة َعلَــى الشُّ

 .)1516(
)8)(  حتفة احلبيب على شرح اخلطيب للفقيه البجرمي الشافعي 584/2. 

)))(  عون املعبود 311/8، حتفة األحوذي 311/5، مرقاة املفاتيح 161/4. 
)111( أخرجــه: النســائي، كتــاب اجلنائــز، ابب أيــن يدفــن الشــهداء؟ )4/ )7( رقــم )2113(، وضعفــه 

األلبــاين يف ضعيــف ســنن النســائي رقــم )2113(. 
)111( حاشية السندي على سنن النسائي )4/ )7(. 

)112( هــو: عبــدهللا بــن عبيــد هللا بــن عبــدهللا بــن أيب مليكــة القرشــي، يكــىن أبيب بكــر، مــن التابعــني رأى 
مثانــني مــن أصحــاب رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كان مــن الصاحلــني والفقهــاء يف التابعــني، واحلفــاظ املتقنــني، 

تــويف ســنة ســبع عشــر ومائــة. 
التهذيــب  وتقريــب   ،88/5 النبــاء  أعــام  ســر   ،)116/1( األمصــار  علمــاء  مشــاهر  ينظــر: 

 .)312/1(
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ــَة، عَلــى ســتَِّة أميــاٍل منهــا، ومنــه َحديــُث َعبــِد الّرمحــِن بــن َأيب َبكــٍر أنَّــُه  ــٌل أَبســَفِل مكَّ : جَب ْبِشــيُّ )113( احلُْ
ــْم أي بَــي املْصطَِلــق، وبــي اهلــوِن بــن خَزمْيَــَة  ، يَقــال: منــه َأَحابيــُش قَرْيــٍش وذلــَك ألهنَّ مــاَت ابحلْبِشــيِّ
اْجَتَمعــوا عْنــَده، فَحاَلفــوا قَرْيشــاً وحَتَاَلفــوا ابهلِل إهّنــم ليَــٌد علَــى غرهــم مــا ســَجا لَيــٌل، وَوَضــَح هنــاٌر، ومــا 
رَســا ُحْبشــيٌّ مَكانَــُه، فســمُّوا َأَحابيــَش قُريْــٍش، ابســِم اجلَبــِل، ويف َحديــث احلَُديْبَيبــة: إنَّ قُرْيشــاً مَجُعــوا 

لــَك اأَلَحابيــَش معجــم البلــدان214/2، اتج العــروس 127/17. 
)114( أخرجــه الرمــذي، كتــاب اجلنائــز، ابب مــا جــاء يف زايرة القبــور للنســاء، رقــم احلديــث )1155(، 
وابــن أيب شــيبة يف مصنفــه كتــاب اجلنائــز ابب مــن رخَّــَص يف زايَرِة اْلقبُــوِر برقــم )11811( 3/)2، 
برقــم )6537(  ميــوت  مــن حيــث  الرجــل  ينقــل  اجلنائــز ابب ال  الــرزاق يف مصنفــه كتــاب  وعبــد 
517/3، والبيهقــي يف الكــربى كتــاب اجلنائــز ابب مــن كــره نقــل املوتــى مــن أرض إىل أرض برقــم 
)6864( 57/4، و معــىن: )َولَــْو َشــِهْدُتَك(: أي حضــرت وفاتــك )َمــا ُزْرتُــَك(، قــال الطيــيب ألن 
األلبــاين ضعيــف ســنن  انتهــى حتفــة األحــوذي 138/4. وضعفــه  القبــور  لعــن زوارات  النــيب ملسو هيلع هللا ىلص 

الرمــذي رقــم احلديــث )1155(. 
)115( املغي 3/2)1 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )3/ )122(، حتفة األحوذي )4/ 138(. 
ُ َعنـَْهــا َذَهبَــْت ِإىَل َمْنــِع  ( َأْي: َمنـَْعتُــَك َأْن تـُنـَْقــَل، وََكأَنَـَّهــا َرِضــَي اللَّ وقولــه يف احلديــث )ِإالَّ َحْيــُث ُمــتَّ

النَـّْقــِل ُمْطَلقــاً. 
)116( كشاف القناع 87/2. 

)117( حيــى بــن هبمــان مــوىل عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه، روى عنــه: إبراهيــم اخلــوزي، سعــت أىب يقــول 
ذلــك، وهــو جمهــول. )لســان امليــزان البــن حجــر422/8(، وقــد رواه ابــن ســعد يف طبقاتــه َعْن حَيْــَى 
َعَلْيــِه َوَســلََّم، قَــاَل...   ُ بْــِن بـَْهَماِه َمــْوىَل ُعْثَمــاَن بْــِن َعفَّــاَن، قَــاَل: »بـََلغَــِي َأنَّ َرُســوَل اللَِّ َصلَّــى اللَّ

احلديــث« الطبقــات الكــربى3/2)2. 
)118( مصنــف عبــد الــرزاق ابب يدفــن يف الربــة الــيت منهــا خلــق برقــم )6532( 516/3، قــال عبدالــرزاق: 
»يـَْعــِي ِإَذا َمــاَت، ال حُيَْمــُل ِمــْن قـَْريَــٍة ِإىَل َغْرَِهــا، يُْدفَــُن يف َمْقبــَـَرِة قـَْوِمــِه، فََأمَّــا يف َمْوِضعِــِه َحْيــُث مَيـُـوُت، 
فـَلَــْم يـُْفَعــْل َذلِــَك ِإال اِبلنَّــيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص«، وأخرجــه ابــن أيب شــيبة َعــْن َجابِــِر بْــِن َعْبــِد اللَِّ َعــِن ابْــِن بـَْهَمــاَن 

مصنــف ابــن أيب شــيبة ابٌب كان رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اَل يْبِكــي برقــم )12141( 65/3. 
))11( إســناد ضعيــف جــدا، فيــه حيــى بــن هبمــاه جمهــول، و إبراهيــم بــن يزيــد، و هــو اخلــوزي، مــروك، 
السلســلة الضعيفــة واملوضوعــة لأللبــاين برقــم: )84)1( 451/4، ويف اجلــرح والتعديــل أنــه »جمهــول« 

)/132، »أحــكام املقابــر يف الشــريعة اإلســامية« عبــدهللا الســحيباين )ص246(. 
)111( كشاف القناع )86/2(. 
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)111( االستذكار )58/3(. 
)112( سبق خترجيه ص )11(. 

)113( فقه النوازل يف العبادات، خالد املشيقح، )75/1(. 
)114( احمليــط الربهــاين )217/5(، حاشــية ابــن عابديــن )6/ 428(، الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار 

وجامــع البحــار )ص: )66(، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري )8/ 56(. 
)115( ينظر: الفروع )2/)21(، وكشاف القناع )117/2(. 

)116( ينظر: موسوعة شروح املوطأ )7/)57(. 
)117( هــو: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد بــن حممــد الشــهر اببــن نيــم احلنفــي، أخــذ عــن الربهــان 
الكركــي، واألمــني بــن عبدالعــال، وغرهــم وألــف رســائل وحــوادث ووقائــع يف فقــه احلنفيــة، وشــرح 
الكنــز وســاه ابلبحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ووصــل إىل آخــر كتــاب اإلجــارة، وكتــاب األشــباه 

والنظائــر، وغــر ذلــك، تــويف صبيحــة يــوم األربعــاء مــن رجــب. 
 ينظر: )شذرات الذهب )385/8(. 

)118( البحر الرائق )211/2(. 
))11( هــو: أبــو حممــد عبــدهللا بــن حممــد بــن قدامــة العــدوي القرشــي اجلماعيلــي، كان مــن أئمــة املذهــب، 
قــال عنــه شــيخ اإلســام: )مــا دخــل الشــام بعــد األوزاعــي أفقــه مــن املوفــق(، مــن مصنفاتــه: العمــدة، 

واملقنــع، والــكايف، واملغــي، تــويف يف دمشــق، ســنة 621هـــ(. 
 ينظر: )سر أعام النباء )165/22-172(، ذيل طبقات احلنابلة )133/2-)14(. 

)121( املغي )4/2)1(. 
)121( االستذكار )58/3(. 

)122( أخرجــه البخــاري، كتــاب اجلنائــز، ابب مــن أحــب الدفــن يف األرض املقدســة أو حنوهــا، رقــم احلديــث 
)1274(، ومســلم، كتاب الفضائل، ابب من فضائل موســى، رقم احلديث )2372(. 

)123( شرح صحيح البخارى البن بطال )3/ 325(. 
)124( مسألة نقل امليت من بلد إىل بلد آخر- موقع الشيخ خالد بن علي املشيقح

www.almoshaiqeh.com.
)125( هــو: ســعيد بــن زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل بــن عبــد العــزى العــدوي، يكــىّن أاب األعــور، أحــد العشــرة 
املشــهود هلــم ابجلنــة، أســلم قبــل دخــول رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقــم، وهاجــر وشــهد أحــداً واملشــاهد 
بعدهــا، ومل يكــن ابملدينــة زمــان بــدر، فلذلــك مل يشــهدها، فضــرب لــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بســهمه وأجــره، 
روى عنــه مــن الصحابــة ابــن عمــرو وعمــرو بــن حريــث، وأبــو الطفيــل، ومــن كبــار التابعــني أبــو عثمــان 
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النهــدي وابــن املســيب وغرهــم، تــويف أبرضــه ابلعقيــق، ودفــن ابملدينــة يف أايم معاويــة ســنة خــس، أو 
إحــدى وخســني وهــو ابــن بضــع وســبعني ســنة. 

 ينظــر: اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )87/3(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )178/2(، ســر 
أعــام النبــاء )78/3(. 

)126( اْلَعِقيــق: بفتــح أولــه، وكســر ثنيــه، أحــد أوديــة املدينــة املشــهورة وهــو ميــر ابجلهــة الغربيــة منهــا، وبعضــه 
داخــل يف حــرم املدينــة، فمــا حــاذى جبــل عــر إىل جهــة املديــن فهــو داخــل احلــرم املــدين، معجــم 

البلــدان )138/4(، معجــم مــا اســتعجم )52/3)(. 
)127( رواه مالك يف املوطأ، كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف دْفِن اْلميِِّت برقم ))54( 232/1، قال ابن 
ـَـُر ِبَذلِــَك َعــْن َســْعٍد َوَســِعيٍد َكَمــا َحــَكاُه َمالِــٌك َصِحيــٌح« االســتذكار57/3، وروى  عبــد الــرب: »اخْلَبـ
ــَل ُأَســاَمُة بْــُن  ــَل َســْعُد بْــُن َأيب َوقَّاٍصاِمــَن اْلَعِقيــِق ِإىَل اْلَمِدينَــِة، َومحُِ البيهقــي َعــِن الزُّْهــرِيِّ قَــاَل: »قَــْد محُِ
َزْيٍدمبِــَن اجْلُــْرِف« ســنن البيهقــي الكــربى، كتــاب اجلنائــز، ابب مــن مل يــر بــه أبســا وإن كان االختيــار 
فيمــا مضــى برقــم )6866( 57/4، قلــت: إســناده ضعيــف، ألنــه منقطــع، فالزهــري مل يــدرك ســعداً 
وأســامة، ينظــر: )جممــع الزوائــد للهيثمــي 25/3(، قــال ايقــوت: »اجلــرف: موضــع علــى ثاثــة أميــال 
مــن املدينــة حنــو الشــام، بــه كانــت أمــوال لعمــر بــن اخلطــاب وألهــل املدينــة، وفيــه بئــر جشــم، وبئــر 

مجــل، قالــوا: ســي اجلــرف ألن تبعــاً مــر بــه، فقــال: هــذا جــرف األرض« معجــم البلــدان 128/2. 
)128( موسوعة شروح املوطأ )578/7(. 

))12( شرح الزرقاين على موطأ مالك، )68/3(. 
)131( نيل األوطار، )43/3(. 

)131( أخرجــه البخــاري كتــاب اجلنائــز- ابب مــا جــاء يف قــرب النــيب ملسو هيلع هللا ىلص وأيب بكــر وعمــر. حديــث رقــم 
 .)1325(

)132( ينظر: حاشية الدسوقي )421/1(، الذخرة )481/2(. 
)133( ينظر: اإلنصاف )555/2(، املقرب يف أحكام اجلنائز )55(. 

)134( انظر ص )21- 22( من البحث. 
)135( هــو: عثمــان بــن مظعــون بــن حبيــب بــن حذافــة اجلمحــي t، يكــىن أاب الســائب، أســلم بعــد ثاثــة 
عشــر رجــًا، وهاجــر إىل احلبشــة هــو وابنــه الســائب، وشــهد بــدراً، كان مــن أشــد النــاس اجتهــاداً يف 
العبــادة يصــوم النهــار ويقــوم الليــل، واســتأذن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف التبتــل واالختصــاء فنهــاه عــن ذلــك، 
وكان أول رجــل مــات ابملدينــة مــن املهاجريــن وأول مــن دفــن ابلبقيــع، تــويف ســنة اثنتــني مــن اهلجــرة. 
ينظــر: )اإلصابــة يف متييــز الصحابــة )381/4(، االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب )165/3(، أســد 
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الغابــة يف معرفــة الصحابــة )225/3(. 
)136( هــو: كثــر بــن مــرة اخلضرمــي احلمصــي الفقيــه، عــامل أهــل محــص، كان عاملــاً إمامــاً، أدرك ســبعني 
بــدرايً، حــدث عــن معــاذ وأيب الــدرداء وغرمهــا، وحــدث عنــه أبوالزاهريــة وخالــد بــن معــدان ومكحــول 

وغرهــم، قــال النســائي: ال أبس بــه. 
 ينظر: تذكرة احلفاظ )42/1(. 

)137( هــو: املطلــب بــن عبــدهللا بــن حنطــب املخزومــي، ويقــال: املطلــب بــن عبــدهللا بــن املطلــب، وقيــل: مهــا 
اثنــان، روى عــن أنــس وجابــر وابــن عمــر، وعــدة، وروى عنــه طائفــة، وهــو يرســل عــن كبــار الصحابــة 
كأيب موســى وعائشــة بنــت أيب بكــر -رضــي هللا عنهــم-، قــال أبوحــات: عامــة أحاديثــه مراســيل، وثقــه 

مجاعــة مــن العلمــاء كأيب زرعــة، ويعقــوب بــن ســفيان، والدارقطــي، وابــن حبــان، وآخــرون. 
 ينظر: اجلرح والتعديل )8/)35(، وميزان االعتدال )448/6(، وهتذيب التهذيب )553/5(. 

)138( أخرجــه أبــوداود، كتــاب اجلنائــز، ابب يف مجــع املوتــى يف قــرب، والقــرب يعلــم، رقــم احلديــث )3216(، 
والبيهقــي، كتــاب اجلنائــز، ابب إعــام القــرب بصخــرة أو عامــة مــا كانــت )577/3(، رقــم احلديــث 
)6744(. قــال ابــن حجــر: وإســناده حســن ليــس فيــه إال كثــر بــن زيــد راويــه عــن املطلــب وهــو 

صــدوق، وقــد بــني املطلــب أن خمــرباً أخــربه بــه ومل يســمه، وال يضــر جهالــة الصحــايب. 
 ينظر: تلخيص احلبر )233/2(، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة 161/7 رقم )3161(. 

))13( مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )3/ 1225(. 
)141( ينظر: األوسط البن املنذر )464/5(. 

 وقــد كان الصحابــة ميتثلــون أمــر النــيب صلــى هللا عليــه وســلم يف املســارعة يف الدفــن وعــدم التأخــر، 
فَعــِن ابْــِن َعبَّــاٍس: »َأنَّ َرُســوَل اللَِّ صلــى هللا عليــه وســلم َمــرَّ ِبَقــرْبٍ قَــْد ُدفِــَن لَْيــًا فـََقــاَل: َمــَى ُدفِــَن َهــَذا؟، 
قَالُــوا: اْلَبارَِحــَة، قَــاَل: أَفَــَا آَذنـُْتُمــوين؟، قَالُــوا: َدفـَنَّــاُه يف ظُْلَمــِة اللَّْيــِل َفَكرِْهنَــا َأْن نُوِقظَــَك، فـََقــاَم َفَصَفْفنَــا 
َخْلَفــُه، قَــاَل: ابْــُن َعبَّــاٍس َوَأاَن ِفيِهــْم، َفَصلَّــى َعَلْيــِه« صحيــح البخــاري، كتــاب اجلنائــز، اَبب ُصُفــوِف 
بـْيَــاِن َمــَع الّرَِجــاِل يف اجْلََنائِــِز برقــم )1258( 444/1، فلــم ينتظــر الصحابــة لصــاة الفجــر وال  الصِّ

حــى يصلــي عليــه النــيب ملسو هيلع هللا ىلص بــل جهــزوه وغســلوه وصلــوا عليــه ودفنــوه يف الليــل. 
)141( التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة 311/1. 

)142( ينظر: اجملموع )265/5(، مغي احملتاج )365/1(. 
)143( نظر: املرجع السابق. 

)144( ينظر )ص )2( من البحث. 
)145( ينظر: حكم نقل امليت من بلد إىل بلد )ص 21(. 
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)146( شــرح الزرقــاين علــى موطــأ مالــك، 68/3. وانظــر: ابــن حجــر: فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، 
 .217/3

)147( فتاوى اللجنة الدائمة )434/8(. 
)148( أحكام اجلنائز وبدعها ص )24(. 

))14( انظر )ص 21(. 
)151( هــو: حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي املالكــي، ولــد بدســوق مبصــر، وتعلــم وأقــام وتــويف ابلقاهــرة، 
وكان مــن املدرســني يف األزهــر، لــه كتــب منهــا: احلــدود الفقهيــة يف فقــه اإلمــام مالــك، و حاشــية علــى 

مغــي اللبيــب، وحاشــية علــى الشــرح الكبــر علــى خمتصــر خليــل. ينظــر: األعــام )17/6(. 
)151( حاشية الدسوقي )421/1(. 

)152( اجملموع )265/5(، واحلاوي الكبر )26/3(. 
)153( هــو: حممــد بــن مفلــح بــن حممــد املقدســي الصاحلــي، شــيخ احلنابلــة يف وقتــه، حضــر عنــد شــيخ 
اإلســام ابــن تيميــة وكان يقــول لــه: مــا أنــت ابــن مفلــح أنــت مفلــح، تــويف ســنة 763هـــ، مــن مؤلفاتــه: 

الفــروع. ينظــر: املقصــد األرشــد البــن مفلــح )521/2(. 
)154( الفروع )2/)21(. 

)155( أخرجــه الرمــذي، كتــاب املناقــب، اَبب َمــا َجــاَء يف َفْضــِل اْلَمِدينَــِة برقــم )17)3( 5/)71، 
ــِة برقــم )3112( 2/)113، مســند أمحــد  ســنن ابــن ماجــه، كتــاب املناســك، اَبب َفْضــِل اْلَمِديَن
بــن حنبــل برقــم )5818( 114/2، صحيــح ابــن حبــان، كتــاب احلــج، ابب فضــل املدينــة برقــم 
 )32421( برقــم  َوَفْضِلَهــا  اْلَمِدينَــِة  يف  ذُِكــَر  َمــا  شــيبة،  أيب  ابــن  مصنــف   ،57/(  )3741(
الرمــذي  ســنن  الوجــه«  هــذا  مــن  َغريــٌب  حَســٌن  َحديــٌث  »هــذا  الرمــذي:  وقــال   ،)415/6(
العامــة زايدة يف  غــر  بشــفاعيت  هِبَــا« أي أخصــه  مَيُــوُت  ِلَمــْن  َأْشــَفُع  »ِإيّنِ  )5/)71(، ومعــىن: 

 .)286/11( األحــوذي  حتفــة  إكرامــه، 
)156( فيض القدير )53/6(. 

)157( حتفة األحوذي )286/11(. 
)158( سورة آل عمران اآلية 112. 

))15( أخرجــه البخــاري، كتــاب فضائــل املدينــة، ابب َكرَاهَيــِة النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أْن تْعــَرى اْلَمديَنــُة برقــم )1)17( 
 .668/2

النهــى )16/1)(، »أحــكام املقابــر يف الشــريعة اإلســامية« عبــد هللا الســحيباين  )161( مطالــب أويل 
)ص251(. 
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)161( أخرجــه الطــرباين يف املعجــم األوســط )6/)8(، وقــال: »مل يــروه عــن ابــن الزبــر إال عبــدهللا بــن 
املؤمــل وثقــه ابــن حبــان وغــره، وضعفــه أمحــد وغــره وإســناده حســن«، والبيهقــي يف الســنن الكــربى 

)245/5(، والطيالســي يف مســنده )12/1( عــن عمــر بــن اخلطــاب. 
)162( قــال ابــن اجلــوزي يف املوضوعــات )2/ 217 – 218(: »هــذا حديــث ال يصــح واملتهــم به إســحاق 
بــن بشــر، وقــد كذبه ابــن أيب شــيبة وغره«، وقال الدارقطــي : »هــو يف عــداد مــن يضــع احلديــث«، 
انتهــى، وقــال عنــه األلبــاين: )موضــوع(. سلســلة األحاديــث الضعيفــة واملوضوعــة )752/14( برقــم 

 .)6831(
احملتــاج  مغــي   ،)118  -117/1( اإلكليــل  جواهــر   ،)5((/1( عابديــن  ابــن  حاشــية  ينظــر:   )163(

 .)21(/2( الفــروع   ،)366/1(
)164( انظر شرح خمتصر خليل للخرشي )438/5(. 

)165( مغي احملتاج )366/1(. 
)166( أي النقل. 

)167( الفروع )2/)21(. 
)168( هــو: املعــروف اببــن اخلصاصيــة بفتــح املعجمــة وختفيــف املهملــة، وهــي منســوبة إىل خصاصــة، وقــد 
اختلفوا يف نســبه فقالوا: بشــر بن معبد، وقيل: بن نذير بن معبد بن شــراحيل بن ضبع بن ســدوس 
بــن شــيبان السدوســي، وكان اســه زمحــاً فســماه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشــراً، وهــو ممــن ســكن البصــرة روى 
عنــه بشــر بــن هنيــك، وجــري بــن كليــب، وليلــى امــرأة بشــر، وغرهــم. روى عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أحاديــث 
صاحلــة، وهــو مــن املهاجريــن مــن ربيعــة، وحديثــه يف األدب املفــرد للبخــاري والســنن، ومل يذكــروا ســنة 

وفاته. 
 ينظر: أسد الغابة )121/1-123(، اإلصابة يف متييز الصحابة )585-584/1(. 

احلديــث )3231(،  رقــم  القبــور،  بــني  النعــل  املشــي يف  اجلنائــز، ابب  أبــوداود، كتــاب  أخرجــه   )16((
والنســائي، كتــاب اجلنائــز، ابب كراهــة املشــي بــني القبــور يف النعــال الســبتية، رقــم احلديــث )2148(، 
وابــن ماجــه، كتــاب اجلنائــز، ابب مــا جــاء يف خلــع النعلــني ابملقابــر، رقــم احلديــث )1568(، وحســنه 

األلبــاين يف صحيــح األدب املفــرد 1/1)2 رقــم )775(. 
)171( فتاوى اللجنة الدائمة )452/8-453( برقم )1841(. 

)171( ينظر: حاشية رد احملتار على الدر املختار )2/)23(، البناية )1142/2(. 
)172( ينظر: هناية احملتاج )3/)3(، مغي احملتاج )366/1(. 
)173( ينظر: الفروع )2/)21(، كشاف القناع )143/2(. 
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)174( ينظر: فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية )313/24(. 
)175( ينظر: حاشية قليويب وعمرة )412/1(، هناية احملتاج )3/)3(. 

)176( سورة املرسات، آييت )25، 26(. 
)177( ينظر: شرح السر الكبر )237/1(. 

)178( ينظر: حاشية الدسوقي )421/1(، شرح الزرقاين )4/2)(. 
))17( ينظر: الفروع )1/2)2(، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )18/1)(. 

)181( املغي، )444-443/3(. 
)181( كشاف القناع، )142/2(. 

)182( أخرجــه البخــاري، كتــاب اجلنائــز، ابب هــل خيــرج امليــت مــن القــرب واللحــد لعلــة، رقــم احلديــث 
 .)1352-1351(

)183( هــذه املــرة األوىل الــيت يســتخرج فيهــا جابــر بــن عبــد هللا جثــة والــده؛ لينقلهــا إىل مــكان آخــر، وأمــا 
املــرة الثانيــة فقــد ذكــر ابــن تيميــة أن هــذا حــدث يف عهــد معاويــة بقولــه: »َوَهــِذِه اْلُعيُــوُن الَّــيِت ُتَســمَّى 
ــَهَداِء ِمــْن َمْوِضِعَهــا َفَصــاُروا ينبشــوهنم  ـَـا َأْحَدثـََهــا ُمَعاِويَــُة يف ِخَافَتِــِه َوأََمــَر النَّــاَس بِنـَْقــِل الشُّ ُعيُــوَن مَحْــَزَة إمنَّ
ــْت َدمــًا«، وكان ذلــك بعــد حنــو  ــوا َحــىَّ َأَصابَــْت اْلِمْســَحاُة رِْجــَل َأَحِدِهــْم فَانـْبـََعَث ــاٌب ملَْ يـُْنِتُن َوُهــْم رَِط

أربعــني ســنة مــن دفــن شــهداء أحــد. )جممــوع الفتــاوى 61/21(. 
)184( فتح الباري البن حجر )3/ 215(. 

)185( ينظر: فتح الباري )215/3(، نيل األوطار )88/3(. 
ــا: »تقليــد الصحــايب  )186( جــاء يف خاصــة األفــكار شــرح خمتصــر املنــار، لزيــن الديــن قاســم بــن ُقْطُلْوبـََغ
واجــب وهــو عبــارة عــن اتباعــه يف قولــه أو فعلــه..« ص ))15(، واملقصــود عنــد علمــاء األصــول مــن 
قــول الصحــايب هــو كل مــا أُثــر عــن أحــد مــن الصحابــة مــن قــول أو فعــل يف أمــر مــن أمــور الديــن، 

ومنهــم مــن يطلــق عليــه مذهــب الصحــايب، أو فتــوى الصحــايب، أو ســنة الصحــايب، وحنــو ذلــك. 
ينظــر: قــول الصحــايب وأثــره يف األحــكام الشــرعية، لكمــال بوزيــدي، ط. املعهــد الوطــي العــايل ألصــول 

الديــن ابجلزائــر ســنة )5)1م، رســالة ماجســتر )ص23(. 
وقد اختلف علماء األصول يف حجية قول الصحايب على أربعة أقوال: 

القول األول: قول الصحايب حجة. 
ذهــب اإلمــام مالــك، والشــافعي يف القــدمي، وأمحــد يف روايــة عنــه إىل أّن قــول الصحــايب حجــة، وهــو قــول 
لبعــض احلنفيــة خافــاً للكرخــي وغــره، حيــث قــال الكرخــي: »ال يقلَّــد الصحــايب فيمــا يــدرك ابلقيــاس 
الســتواء الرأيني يف االحتمال«. نقًا عن إفاضة األنوار )236(، وانظر: البحر احمليط )8/ 57، 64، 
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111(، احلــاوي )16/ 112(، شــرح اللمــع، للشــرازي )2/ 751(، شــرح الكوكــب املنــر )3/ 375، 
376(، شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب )2/ 287(، املســتصفى )1/ 261(، التوضيــح علــى التنقيــح )2/ 
17(، شــرح خمتصــر الروضــة )3/ 185(، الفكــر الســامي )1/ 2)3(، املغــي يف أصــول الفقــه: اخلبــازي 
)266/ 267(، مقاييــس نقــد متــون الســنة )6)3(، أثــر األدلــة املختلــف فيهــا )341(، الوســيط يف 

أصــول الفقــه )1/ 411(، حماضــرات يف اختــاف الفقهــاء )271/ 278(
القول الثاين: قول الصحايب ليس حجة. 

وإليه ذهب الشــافعي يف اجلديد على املشــهور، وأمحد، واملعتزلة واألشــاعرة، والكرخي، وبعض املتأخرين 
مــن املالكيــة واحلنابلــة، واحتجاجــاً بعــدم عصمتــه فيمــا جيتهــد فيــه. انظــر: البحــر احمليــط )8/ 64(، عمــدة 
احلواشــي )315(، شــرح خمتصــر ابــن احلاجــب )2/ 287(، أتســيس النظــر )113(، شــرح خمتصــر 
الروضــة )3/ 185(، التوضيــح علــى التنقيــح )2/ 17(، حصــول املأمــول مــن علــم األصــول لصديــق 
حســن خــان )118(، شــرح الكوكــب املنــر )3/ 375، 376(، مفتــاح الوصــول )166(، حماضــرات 
يف اختــاف الفقهــاء )272(، الوســيط يف أصــول الفقــه )1/ 411(، أثــر األدلــة املختلــف فيهــا )341(

 لقول الثالث: قول الصحايب حجة إذا تقوى ابلقياس. 
وهــو مــن األقــوال املنقولــة عــن الشــافعي يف اجلديــد كذلــك. قــال الزركشــي: »نــّص عليهــا لشــافعي -رمحــه 
هللا- يف الرســالة حيــث حكــى بعــض أصحابنــا عــن الشــافعي أنّــه يــرى يف اجلديــد أّن قــول الصحــايب 
حجــة إذا عضــده القيــاس« البحــر احمليــط )8/ 61( بتصــرف. وانظــر: الرســالة )1)5(، واحلــاوي )16/ 
112(، قــال ابــن القطــان: »نقــول بقــول الصحــايب إذا كان معــه القيــاس« نقلــه الزركشــي يف املرجــع 

نفســه. 
القول الرابع: قول الصحايب حجة إذا خالف القياس. 

وهــو مــا تــدل عليــه مســائل أيب حنيفــة والشــافعي. قــال ابــن رشــد احلفيــد يف بدايــة اجملتهــد )2/ 313(: 
»اختلــف يف تغليــظ الديــة يف الشــهر احلــرام ويف البلــد احلــرام، قــال الشــافعي: تغلــظ فيهمــا يف النفــس ويف 
اجلــراح... وعمــدة الشــافعي أن ذلــك مــروي عــن عمــر وعثمــان وابــن عبــاس، وإذا روى عــن الصحابــة 
شــيء خمالــف للقيــاس وجــب محلــه علــى التوقيــف؛ ووجــه خمالفــة القيــاس أّن التغليــظ فيمــا وقــع خطــأ بعيــد 

عــن أصــول الشــرع...«. انتهــى. 
يف حتريــر مذهــب اإلمــام الشــافعي؛ يقــول الدكتــور خلضــر خلضــاري يف كتابــه -رســالة دكتــوراه- ))تعــارض 
القيــاس مــع خــرب الواحــد وأثــره يف الفقــه اإلســامي(( ]دار ابــن حــزم[ ص )2)1(: »ياحــظ أّن النقــل 
عــن اإلمــام الشــافعي -رمحــه هللا- مضطــرب، لكثــرة الــرواايت عنــه. هلــذا جيــب للفصــل يف هــذه املســألة 
هــذه  اإلمــام -يف  اعتمــده  الــذي  لبيــان األصــل  الفقهيــة وحتكيمهــا  الفــروع  والتتبــع جلميــع  االســتقراء 
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املســألة- وهــذا موضــع ال يتســع ملثــل هــذه الدراســة -انظــر: يف حتقيــق هــذه املســألة كتــاب الشــافعي، 
أليب زهــرة: 276 ومــا بعدهــا، وأثــر األدلــة املختلــف فيهــا: 347 ومــا بعدهــا-«. 

الراّجح: مذهب عدم حجية قول الصحايب، إرشاد الفحول، للشوكاين )ص 321(. 
)187( هو أبو احلباب عبدهللا بن ُأيب بن مالك بن احلارث اخلزرجي، املشــهور اببن ســلول، وســلول جدته 
ألبيــه، رأس املنافقــني، مــن أهــل املدينــة، أظهــر اإلســام بعــد بــدر، كان شــديد العــداء للنــيب ملسو هيلع هللا ىلص وكان 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتألفه، تويف ســنة )هـ. 
 ينظر: سر أعام النباء )321/1-322(، األعام )65/4(. 

)188( أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، ابب هل خيرج امليت من القرب واللحد لعلة، رقم احلديث )1351(. 
))18( فتح الباري، )215/3(. 

)1)1( ينظــر: عــون املعبــود ))/ )3(، ونيــل األوطــار )88/3(، وقــال: »وملــا وصــل النــيب ملسو هيلع هللا ىلص وجدهــم قــد 
دلــوه يف حفرتــه فأمــر بــه فأخــرج«. 

)1)1( فتح الباري، )215/3(. 
)2)1( َســِرف: موضــع علــى ســتة أميــال مــن مكــة وقيــل ســبعة وتســعة واثــي عشــر تــزوج بــه رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ميمونــة بنــت احلــارث وهنــاك بــىن هبــا وهنــاك توفيــت معجــم البلــدان )212/3(. 
)3)1( أخرجــه ابــن املنــذر يف األوســط يف ذكــر نقــل امليــت مــن بلــد إىل بلــد غــره )464/5(، معلقــاً علــى 
ســفيان بــن عيينــة، بلفــظ: »وقــال ابــن عيينــة: مــات ابــن عمــر هاهنــا، يعــي مكــة« وهــذا األثــر ضعيــف 

لانقطــاع بــني ســفيان بــن عيينــة، وابــن عمــر. 
وقــال ابــن عبــد الــرب: »مــات عبــد هللا ابــن عمــر مبكــة وكان أوصــى أن يدفــن يف احلــل، فلــم يقــدر علــى 

ذلــك مــن أجــل احلجــاج، ودفــن بــذي طــوى يف مقــربة املهاجريــن«. االســتيعاب )52/3)(. 
)4)1( االستذكار )58/3(. 

، َأْســَلَم َوأَتَــى النَّــيبَِّ ملسو هيلع هللا ىلص لِيـَُباِيَعــُه،  ِســيُّ اْلُكــويفُِّ )5)1( هــو: أَبُــو َعْبــِد اللَّ قـَْيــُس بْــُن َأيب َحــازٍِم اْلَبَجلِــيُّ اأْلَمحَْ
ــاٍر، َوابْــِن  ، َوَعمَّ فـَُقِبــَض نَــيبُّ اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوقـَْيــٌس يف الطَّرِيــِق، َرَوى َعــْن َأيب َبْكــٍر، َوُعَمــَر، َوُعْثَمــاَن، َوَعِلــيٍّ
َمْســُعوٍد، َوالزُّبـَــْرِ، َوَعاِئَشــَة، وَحــدََّث َعــْن َخْلــق َكثِــر ِمــَن الصََّحابَــِة، َكبـَــَر قـَْيــٌس َحــىَّ َجــاَز اْلِمائَــَة 
ِبِســِننَي َكثِــرٍَة، َمــاَت يف آِخــِر ِخَافَــِة ُســَلْيَماَن بْــِن َعْبــِد اْلَملِــِك َســَنَة مَثـَـاٍن َوِتْســِعنَي، ســر أعــام النبــاء 

8/4)1، األعــام للرزكلــي )217/5(. 
)6)1( الكاء شاطئ النَّهر ومرفأ السفن َومن كاء اْلَبْصَرة. )غريب احلديث البن قتيبة )3/ 764(. 

)7)1( مصنــف ابــن أيب شــيبة يف َمِســِر َعاِئَشــَة َوَعلِــيٍّ َوطَْلَحــَة َوالزُّبــَـرِْ برقــم )37771( 536/7، ومصنــف 
عبــد الــرزاق 213/11. 
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)8)1( قالــت اللجنــة الدائمــة: »املســلم إذا مــات ال يدفــن يف مقابــر الكفــار، ولكــن يلتمــس لــه موضــع 
يف الصحــراء يدفــن فيــه، ويســوى ابألرض، حــى ال يتعــرض للنبــش، وإن تيســر نقلــه إىل بــاد هبــا 
مقــربة للمســلمني بــدون كلفــة شــديدة فهــو أوىل« فتــاوى اللجنــة الدائمــة برقــم )5377( 455/8، 
وقالــت أيضــا: »ال جيــوز للمســلمني أن يدفنــوا مســلماً يف مقابــر الكافريــن، ألن عمــل أهــل اإلســام 
مــن عهــد النــيب ملسو هيلع هللا ىلص واخللفــاء الراشــدين ومــن بعدهــم مســتمر علــى إفــراد مقابــر املســلمني عــن مقابــر 
الكافريــن، وعــدم دفــن مســلم مــع مشــرك، فــكان هــذا إمجاعــاً عمليــاً علــى إفــراد مقابــر املســلمني عــن 
مقابــر الكافريــن، وملــا رواه النســائي عــن بشــر بــن معبــد الســدويس قــال: »كنــت أمشــي مــع رســول 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمــر علــى قبــور املســلمني قــال: لقــد ســبق هــؤالء شــراً كثــراً، مث مــر علــى قبــور املشــركني فقــال: 
لقــد ســبق هــؤالء خــراً كثــراً ، فــدل هــذا التفريــق بــني قبــور املســلمني وقبــور املشــركني« فتــاوى اللجنــة 

الدائمــة فتــوى رقــم )1841( 452/8 – 453. 
)))1( جمموع فتاوى شيح اإلسام، 314-313/24. 

)211( الزبــر بــن َأمْحــد بــن ُســَلْيَمان بــن عبــد هللا بــن َعاِصــم بــن اْلُمْنــذر بــن الزبــر ابْــن اْلَعــوام األســدى اإِلَمــام 
اجْلَِليــل أَبـُـو عبــد هللا الزبــرى، َصاحــب الــكاىف واملســكت َوَغرمهَــا، َكاَن ِإَمامــاً َحاِفظــاً لْلَمْذَهــب َعارِفــاً 
ابألدب َخبِــرا ابألنســاب وََكاَن أعمــى وََكاَن يســكن اْلَبْصــَرة، وََكاَن الزبــر َعارِفــاً ابلقــراءات عــرض 
علــى روح بــن قــُـرَّة ورويــس َوحُمَّمــد ابْــن حيــى القطعــى َومل خْيتــم َعَلْيــِه، َومــن تصانيــف الزبــرى غــر الــكاىف 
واملســكت كتــاب النِّيَّــة وَكتــاب ســر اْلَعــْوَرة وَكتــاب اهلَِْدايَــة وَكتــاب االستشــارة واالســتخارة وَكتــاب 
َمــاَرة، َمــاَت ســنة ســبع عشــَرة وثامثائــة. )طبقــات الشــافعية الكــربى للســبكي  رايضــة املتعلــم وَكتــاب اإْلِ

)5/3)2( رقــم )185(. 
)211( األحــكام الســلطانية للمــاوردي )ص: 373(، وينظــر: روضــة الطالبــني، )41/2(، وانظــر: اجملمــوع، 

 .)311-2((/5(
َشَبُة الَّيِت َعَلى َكِتِف اْلَباِب  ِفيِف اْلُمْعَجَمِة تـَْثِنَيُة ِعَضاَدٍة َوِهَي اخلَْ )212( قـَْولُُه: ِعَضاَدتـَْيِه ِبَكْسِر اْلُمْهَمَلِة َوختَْ

َوِلُكلِّ اَبٍب ِعَضاَداَتِن َوَأْعَضاُد ُكلِّ َشْيٍء َما َيُشدُّ َجَوانَِبُه. )فتح الباري البن حجر )266/7(. 
)213( أخرجــه البخــاري، كتــاب مناقــب األنصــار، ابب مقــدم النــيب صلــى هللا عليــه وســلم وأصحابــه املدينــة 

رقــم )3717(. 
)214( فتح الباري، 526/1. 
)215( البحر الرائق 211/2. 

)216( الشرح الصغر، 578-577/1. 
)217( روضة الطالبني، 141/2. وانظر: اجملموع، 5/))311-2. 
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)218( اجملموع شرح املهذب )5/ 313(. 
))21( الَباُجــوري: إبراهيــم بــن حممــد بــن أمحــد الباجــوري: شــيخ اجلامــع األزهــر. مــن فقهــاء الشــافعية. ولــد 
ســنة )8)11هـــ- 1784م( كتــب حواشــي كثــرة منهــا )حاشــية علــى خمتصــر السنوســي- ط( يف 
املنطــق، و)التحفــة اخلريــة- ط( حاشــية علــى الشنشــورية يف الفرائــض، و)حتفــة املريــد علــى جوهــرة 
التوحيــد- ط( و)حتقيــق املقــام- ط( حاشــية علــى كفايــة العــوام للفضــايل، يف علــم الــكام، و)حاشــية 
علــى أم الرباهــني والعقائــد للسنوســي- ط( توحيــد، و)املواهــب اللدنيــة- ط( حاشــية علــى مشائــل 
الرمــذي. ولــه )فتــح اخليــرب اللطيــف- ط( يف الصــرف، و)الــدرر احلســان( فيمــا حيصــل بــه اإلســام 
واإلميــان، و)حتفــة البشــر علــى مولــد ابــن حجــر( وغــر ذلــك. تقلــد مشــيخة األزهــر ســنة 1263 هـــ 

واســتمر إىل أن تــويف ابلقاهــرة ســنة )1277 هـــ 1861م(. )األعــام للزركلــي )71/1(. 
)211( حاشية الباجوري، 1/)261-25. 

)211( مغي احملتاج 
)212( املغي، 3/))4. واحلديث أخرجه اإلمام أمحد، يف مسنده 111/1. 

)213( مواهب اجلليل 253/2 – 254. 
)214( أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة )3/ 1)2(. 

)215( تبيني احلقائق 246/1. 
)216( شرح الوجيز 78/1. 

)217( الفروع 5/)27. 
)218( ينظــر حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج البــن حجــر اهليتمــي )174/3(، هنايــة املطلــب يف درايــة املذهــب 

إلمام احلرمني )3/)2(، العزيز شــرح الوجيز للرافعي )454/2(. 
))21( الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار )ص: 123(.

)221( موطــأ مالــك ابب الَقَضــاِء يف املِْرفَــِق برقــم ))142( 745/2، مســند أمحــد بــن حنبــل برقــم )2867( 
ــِه مــا َيُضــرُّ جِبَــارِِه برقــم )2341( 784/2، ســنن  313/1، ســنن ابــن ماجــه اَبب مــن بـَــىَن يف َحقِّ
الدارقطي برقم )288( 77/3، واحلاكم مستدركه برقم )2345(، و قال عنه: »َهَذا َحِديٌث َصِحيُح 
اإِلْســَناِد، َعلَــى َشــْرِط ُمْســِلٍم، َومَلْ خُيَرَِّجــاُه« املســتدرك علــى الصحيحــني66/2، وقــال النــووي: »َحِديْــث 
َوطَِّأ ُمْرَساً َعْن َعْمرو بِن حَيَْى َعْن 

ُ
َحَسٌن َرَواُه اْبُن َماَجَة، َوالدَّارَقْطِيّ َوَغيـْرمُُهَا ُمْسَنَداً، َوَرَواَُه َماِلٌك يف امل

أَبِْيــِه َعــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص فََأْســَقَط أاََب َســِعْيٍد، َولَــُه طـُـُرٌق يـَُقــوِّْي بـَْعُضَهــا بـَْعَضــاً« شــرح األربعــني النوويــة 82/1. 
)221( َمْنُصــور بــن يُونُــس بــن َصــَاح الّديــن حســن بــن َأمْحــد بــن علــى بــن ادريــس البهوتــى احلنبلــى شــيخ 
ــْهَرة َكاَن َعاملــا َعامــا ورعــا متبحــرا ىف  احْلََنابَِلــة مبْصــر وخامتــة ُعَلَمائهــْم، هبـَـا الذائــع الصبــت اْلَبالِــغ الشُّ
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اْلُعلُــوم الدِّيِنيَّــة صارفــا أوقاتــه ىف حَتْرِيــر اْلمَســاِئل اْلِفْقِهيَّــة ورحــل النَّــاس اليــه مــن اآْلفَــاق، َومــن مؤلفاتــه 
شــرح االقنــاع َثَاثَــة َأجــزَاء، وحاشــية علــى االقــاع َوشــرح علــى ُمنـَْتهــى االرادات للتقــى الفتوحــى 
وحاشــية علــى اْلُمنـَْتهــى َوشــرح زَاد املســتنقع للجحــاوى وغرهــا وََكانَــت َوفَاتــه ضحــى يـَــْوم اجْلُُمَعــة 
َعاشــر شــهر ربيــع الثــاين ســنة احــدى َوخســني َوألــف مبْصــر َودفــن يف تربــة اجملاوريــن َرمحَــه هللا تـََعــاىَل. 

)خاصــة األثــر يف أعيــان القــرن احلــادي عشــر )4/ 426(. 
)222( كشاف القناع عن من اإلقناع )2/ 142(. 

)223( جمموع الفتاوى 24:/313. 
)224( احلديث سبق خترجيه )ص33(. 

)225( فتح الباري البن حجر )215/3(. 
)226( التــاج واإلكليــل233/2، البيــان والتحصيــل 256/2، املغــي3/2)1، »النــوازل الفقهيــة وأحكامهــا 

يف الطهــارة والصــاة« ابســم القــرايف ص 673. 
)227( التــاج واإلكليــل233/2، قــال ابــن رشــد: »ألن الكفــار يعذبــون يف   قبورهــم وهــي تتــأذى مــن أجــل  

 ذلــك جملاورهتــم، فواجــب أن تنبــش وحتــول إىل مقابــر املســلمني « البيــان والتحصيــل256/2. 
)228( فتــاوى اللجنــة الدائمــة فتــوى برقــم )16157( 2/7)3، وســئلت اللجنــة أيضــا عــن مســلم دفــن يف 
مقــربة النصــارى منــذ 26ســنة، فأجابــت: »جيــب نبشــه مــن مقــربة النصــارى ودفنــه يف املقــربة الــيت يدفــن 

فيهــا املســلمون مواتهــم« فتــوى رقــم )15267( 1/7)3. 
))22( اجملموع 273/5، روضة الطالبني 1/)65. 

)231( أخرجــه ابــن أيب شــيبة، ابب يف نبــش القبــور 263/3، وأخرجــه مــن عــدة طــرق ابــن عبــد الــرب يف 
االســتيعاب 2/)31- 321، والتمهيــد 13/ 142. 

)231( منــح اجلليــل شــرح خمتصــر خليــل )531/1(، املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي )256/1(، اجملمــوع 
)311/5(، أســىن املطالــب يف شــرح روضــة الطالــب )315/1(، اهلدايــة علــى مذهــب اإلمــام أمحــد 

للكلــوذاين )123/1(، الشــرح الكبــر )414/2(. 
)232( هناية احملتاج إىل شرح املنهاج )2/ 456(. 

ريُقــُه أو  )233( قــال أبــو اْلَمَعــايل: »جَيــُب نْقلُــُه لَضــُروَرٍة حنــو َكْونــِه بــَداِر حــْرٍب أو مــَكان خُيــاُف فيــه نْبُشــُه َوحتَْ
َر نْقلُــُه بــَداِر حــْرٍب فــاأْلَْوىَل َتْســويـَُتُه ابأْلَْرِض َوإْخَفــاُؤُه خَمافَــَة اْلعــُدوِّ« اإلنصــاف  املثلــة بــِه قــال فَــإْن تَعــذَّ

للمــرداوي 555/2. 
)234( أحــكام نبــش القبــور للبحــث عــن بعــض رفــات األســرى أو املفقوديــن، للدكتــور مصطفــى عرجــاوي، 

جملــة الوعــي اإلســامي العــدد )453(، مجــادى األوىل 1424هـــ- 2113م. 
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)235( الطــب الشــرعي والبحــث اجلنائــي، د. مدحيــة اخلضــري )ص13(، الطــب الشــرعي ودوره الفــي يف 
البحــث عــن اجلرميــة، عبداحلميــد املنشــاوي )ص11(، اخلــربة اجلنائيــة يف مســائل الطــب الشــرعي، 
د. عبداحلميــد الشــواريب )ص42(، مقــال علــى موقــع ملتقــى احلديــث بعنــوان: حكــم نبــش القبــور 

للدكتــور أمحــد عبــد الكــرمي نيــب. 
الطالبــني 142/2،  روضــة  اإلكليــل 118-117/1،  جواهــر  عابديــن 1/))5،  ابــن  حاشــية   )236(

 .124/2 القنــاع  كشــاف 
)237( سبق خترجيه )ص31( 

)238( احمللى )143/5(. 
))23( ينظر: فيض القدير )1/ )22(.. 

)241( اجملموع )285/5(. 
)241( شــرف الّدين أبو الّنجا موســى بن أمحد بن موســى بن ســامل بن عيســى بن ســامل احلّجاوي املقدســي 
مث الّصاحلــي احلنبلــي اإلمــام العّامــة، مفــيت احلنابلــة بدمشــق، وشــيخ اإلســام هبــا، كان إمامــاً، ابرعــاً، 
أصوليــاً، فقيهــاً، حمــّدثً، ورعــاً، مــن أتليفــه كتــاب »اإلقنــاع«، مل يؤلّــف أحــد مؤّلفــا مثلــه يف حتريــر النقــول 
وكثــرة املســائل، ومنهــا »شــرح املفــردات« و»شــرح منظومــة اآلداب« البــن مفلــح، وزاد »املســتقنع يف 
اختصــار املقنــع« و»حاشــية علــى الفــروع« وغــر ذلــك، تــويف يــوم اخلميــس الثــاين والعشــرين مــن ربيــع 

األول ســنة ســتني وتســعمائة. )شــذرات الذهب يف أخبار من ذهب )11/ 472(. 
)242( اإلقناع )1/ 228(. 

)243( املصدر السابق )2/ 46(. 
 .)1( /21( )244(

)245( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3/ 8)(. 
)246( أخرجــه عبــد الــرزاق يف املصنــف رقــم )6585(، وابــن أيب شــيبة يف املصنــف 235/3، وابــن املنــذر 
)اجملمــوع  النــووي: ضعيــف.  وقــال  الكــربى 58/4،  الســنن  والبيهقــي يف  األوســط 463/5،  يف 

 .)243/5
)247( ينظر روضة الطالبني 135/2. 
)248( حاشية ابن عابدين 577/1. 

))24( فتــاوى نــور علــى الــدرب البــن ابز بعنايــة الشــويعر )14/ )6( ســؤال رقــم )51(، -حكــم ترحيــل 
جثــة العامــل امليــت إىل بلــده، وينظــر موقــع الشــيخ عبــد العزيــز بــن ابز

https://binbaz.org.sa/old/32071
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)251( التحنيط له معنيان: 
األول: عنــد الفقهــاء: تطييــب امليــت، قــال اخلرشــي: »يطلــب حتنيــط امليــت بــكل نــوع مــن أنــواع 
الطيــب« شــرح خمتصــر ســيدي خليــل 127/2، و)احلنُــوط(: مــا خُيَلــُط مــن الطيــب للميــت خاّصــة، 

هتذيــب اللغــة 226/4. 
الثــاين: التَّحنيــط عنــد قدمــاء املصريــني: ِحفــظ جســم امليــت بتخليصــِه مــن األحشــاء واملــخ وســائر 
املــواّد الّرِخــوة، ومعاجلتُــُه بطيــوٍب وعقاقــَر و مــواَد تدفــع عنــه َأســباب الِبلــى. املعجــم الوســيط212/1، 
وهــذا املعــىن هــو املقصــود، فتحنيــط املوتــى هــو حفــظ جثــث املوتــى بوســاطة مــواد كيميائيــة فيحافــظ 
جســم اإلنســان علــى مظهــره فيبــدو كأنــه حــي قبــل إجــراء مراســم الدفــن، وقــد عــرف التحنيــط عــام 
1711م عندمــا قــام عــامل التشــريح اهلولنــدي فريدريــك رايســتش ابخــراع وصفــة حتقــن هبــا شــرايني 
املتــوىف فتحفظــه وكأنــه حــي، أمــا اليــوم فيقــوم احملنطــون بســحب ســوائل اجلســم منــه مث حيقنونــه بســائل 
حيتــوي علــى معقــم الفورمالدهيــد وكلوريــد الزئبــق وكلوريــد التوتيــاء والكحــول، ومــن أســباب التحنيــط: 

أنه يفي مبتطلبات بعض الدايانت اليت تؤخر الدفن لعدة أايم أو تضطر لنقل اجلثة إىل مكان آخر. 
يستعمل للجثث املراد ترحيلها إىل بادها. 

والتحنيــط ال يــكاد يكــون متــداوالً يف أورواب والــوالايت املتحــدة بســبب تزايــد اســتعمال طريقــة حــرق 
اجلثــث ممــا دعــا إىل اخنفــاض اســتعمال التحنيــط فيهــا، أمــا يف العــامل اإلســامي فــا حُتــرق بــل تدفــن 
يف القبــور بعــد التغســيل والتكفــني ومــن مث الصــاة عليهــا، أمــا يف اململكــة العربيــة الســعودية فيســتعمل 
التحنيط من أجل ترحيل جثث الوافدين من العمال وغرهم إىل بلداهنم واليت غالباً ما حترص عوائلهم 
علــى اســرداد جثــث املوتــى ليتــم دفنهــم مبقــربة العائلــة ألن التحنيــط مينــع مــن تعفنهــا ووصوهلــا إىل بلداهنــا 
ســليمة، مقال بقلم: انيف احلريب، بعنوان: )التحنيط...مهنة كيميائية جتعل امليت وكأنه حي( جريدة 

الــرايض بتاريــخ: اجلمعــه2ذي احلجــة 1427هـ-22ديســمرب 2116م-العــدد )14161(. 
)251( ُهــَو: أبــو الــربكات أمحــد بــن حممــد بــن امحــد العــدوي املالكــي األزهــري الشــهر ابلدرديــر، ولــد يف بــي عــدي 
)مبصــر( ســنة 1127هـــ، مــن علمــاء املالكيــة األزهريــني، تــوىل اإلفتــاء يف مصــر و مشــيخة الطريقــة اخللوتيــة 
فيهــا، مــن تصانيفــه: »أقــرب املاســلك ملذهــب االمــام مالــك«؛ و»منــح القديــر شــرح خمتصــر خليــل«، يف 

الفقــه، تــويف يف القاهــرة ســنة 1211هـــ، ينظــر يف ترمجتــه األعــام 244/1، ومعجــم املؤلفــني 67/2. 
)252( الشرح الكبر للدردير 421/1. 

)253( سورة اإلسراء آية 71. 
)254( مســند أمحــد بــن حنبــل برقــم )24353( 6/ 58، املنتقــى البــن اجلــارود برقــم )551( 143/1، 
مْجَاِعِهــْم َعَلــى َأنَّ َكْســَر َعْظــِم اْلَميِّــِت=  ُصــوُص؛ إِلِ ــِه اخلُْ ـُـرَاُد ِب ــاَل ابــن عبــد الــرب: »َهــَذا َكَاٌم َعــامٌّ يـ َق
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مثِْ اَل يف اْلَقــْوِد َواَل الدِّيَــِة« التمهيــد  =اَل ِديَــَة ِفيــِه َواَل قَـــْوَد، فـََعِلْمنَــا َأنَّ اْلَمْعــىَن َكَكْســرِِه َحيّــاً يف اإْلِ
144/13، يؤيــد ذلــك مــا روتــه أَمِّ َســَلَمَة رضــي هللا َعْنهــا عــن النــيب ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »َكْســُر َعظْــِم 
« ســنن ابــن ماجــه اَبب يف النَـّْهــِي عــن َكْســِر ِعظَــاِم اْلَميِّــِت برقــم  اْلَميِّــِت َكَكْســِر َعْظــِم احْلَــيِّ يف اإْلِمثِْ

 .516/1  )1617(
شــرح  احلــكام  درر  اهلنديــة 6/)13،  الفتــاوى  املختــار75/5،  تعليــل  االختيــار  املغــي285/4،   )255(
جملــة األحــكام7/3)، الذخــرة 113/7، حاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصغــر62/11، مغــي 
احملتــاج344/2، حليــة العلمــاء 287/2، املغــي 285/4، و األوىل عــدم أخــذ أجــره علــى ذلــك ألهنــا 
قربــة إىل هللا تعــاىل لقــول النَّــيبِّ ج: »َأْســرُِعوا اِبجْلِنَــاَزِة فَــِإْن تَــُك َصاحِلـَـًة َفَخيــْـٌر تـَُقدُِّمونـََهــا ِإلَْيــِه، َوِإْن يَــُك 
ِســَوى َذلِــَك َفَشــرٌّ َتَضُعونَــُه َعــْن رِقَاِبُكــْم«، و قــد ســبق خترجيــه ص285، قــال البهــويت: »ُيْكــَرُه َأْخــُذ 
فْــن، قَــاَل يف اْلُمْبــدِِع: َكــرَِه َأمْحَــُد لِْلَغاِســِل َواحْلَفَّــاِر َأْخــَذ  ُأْجــَرٍة َعلَــى تغســيل امليــت َوالتَّْكِفــني َواحلَْْمــل َوالدَّ
َر أُْعِطــَي ِبَقــْدِر َعَملِــِه«  ُأْجــَرٍة َعلَــى َعَملِــِه، إالَّ َأْن َيُكــوَن حُمَْتاجــاً، فـَيـُْعطَــى ِمــْن بـَْيــِت اْلَمــاِل، فَــِإْن تـََعــذَّ
كشــاف القنــاع 86/2، مطالــب أويل النهــى 844/1، وســئل الشــيخ ابــن عثيمــني عــن أخــذ أجــرة 
مقابــل تغســيل وتكفــني املوتــى؟ فأجــاب: »إذا كانــت هــذه األجــرة أو هــذا العطــاء بــدون شــرط فــا 
شــك يف جوازه وال حرج فيه؛ ألنه وقع مكافأة هلذا الغاســل املكفن على عمله، وقد قال النيب عليه 
الصــاة والســام: »َمــْن َصنَــَع إلَْيُكــْم َمْعُروفــاً َفَكاِفئُــوُه« أمــا إذا كانــت هــذه األجــرة مشــروطة فإهنــا بــا 
شــك تنقــص أجــر الغاســل املكفــن؛ ألن الغاســل املكفــن ينــال أجــراً كبــراً؛ ألن تغســيل امليــت وتكفينــه 
مــن فــروض الكفايــة؛ فيحصــل للغاســل واملكفــن أجــر فــرض الكفايــة. لكــن إذا أخــذ علــى ذلــك أجــرة 
فــإن أجــره ســوف ينقــص، وال حــرج عليــه إذا أخــذ أجــرة علــى هــذا؛ ألن هــذه األجــرة تكــون يف مقابــل 
العمــل املتعــدي للغــر، والعمــل املتعــدي للغــر جيــوز أخــذ األجــرة عليــه، كمــا جــاز أخــذ األجــرة علــى 
تعليــم القــرآن علــى القــول الصحيــح« فتــاوى نــور علــى الــدرب 36/7، وهبــذا أفتــت اللجنــة الدائمــة 

فتــاوى اللجنــة الدائمــة 112/15. 
)256( املغي 4/2)1. 

)257( جممــوع فتــاوى ومقــاالت ابــن ابز221/13، وقــال أيضــاً: »فدفنــه يف البلــد الــذي تــويف فيــه أوىل وأوفــق 
للسنة، ومل يبلغنا أن أحداً من الصحابة ينقل من بلد الغربة الذي مات فيه إىل املدينة أو غرها، ويف هذه 

القضيــة مصلحــة أخــرى وهــي توفــر النفقــة ألهلــه وأوالده« جممــوع فتــاوى ومقــاالت ابــن ابز 218/13. 
)258( اللجنة الدائمة فتوى برقم )5)8)1( 226/21.
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املصادر واملراجع
- القرآن الكرمي.

- اإلنصــاف يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف، املؤلــف: عــاء الديــن أبــو احلســن علــي بــن ســليمان بــن 
ــْرداوي )املتــوىف: 885هـــ(، حتقيــق: الدكتــور عبــد هللا بــن عبــد احملســن الركــي، الدكتــور 

َ
أمحــد امل

عبــد الفتــاح حممــد احللــو، الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واإلعــان، القاهــرة- مجهوريــة 
مصــر العربيــة، الطبعــة: األوىل، 1415هـــ - 5))1م .

- اإلحســان ىف تقريــب صحيــح ابــن حبــان، لألمــر عــاء الديــن بــن علــى بــن بلبــان الفارســى، ط/
مؤسســة الرســالة، بــروت، الثانية،1414هـــ- 3))1م، الثانيــة، حتقيــق/ شــعيب األرنــؤوط. 

- أحكام اجلنائز، لأللباين، الناشر: املكتب اإلسامي، الطبعة: الرابعة، 1416هـ- 86)1م. 
- أحــكام املقابــر يف الشــريعة اإلســامية »عبــدهللا الســحيباين، ط: دار ابــن اجلــوزي، ســنة النشــر: 

2115م.  1426ه- 
- االختيــار لتعليــل املختــار، املؤلــف: عبــد هللا بــن حممــود بــن مــودود املوصلــي البلدحــي، جمــد الديــن 
أبــو الفضــل احلنفــي )املتــوىف: 683هـــ(، عليهــا تعليقــات: الشــيخ حممــود أبــو دقيقــة )مــن علمــاء 
احلنفيــة ومــدرس بكليــة أصــول الديــن ســابقا(، الناشــر: مطبعــة احللــيب، القاهــرة )وصورهتــا دار 

الكتــب العلميــة- بــروت، وغرهــا(، اتريــخ النشــر: 1356هـــ- 37)1م.
- األدب املفــرد، أليب عبــد هللا البخــارى، ط/ دار البشــائر اإلســامية، بــروت، الثالثــة، )141هـــ- 

)8)1م، حتقيــق/ حممــد فــؤادد عبــد الباقــي. 
- إرشــاد الســاري لشــرح صحيــح البخــاري، املؤلــف: أمحــد بــن حممــد بــن أىب بكــر بــن عبــد امللــك 
القســطاين القتيــيب املصــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )املتــوىف: 23)هـــ(، الناشــر: املطبعــة 

الكــربى األمريــة، مصــر، الطبعــة: الســابعة، 1323هـــ. 
- االســتذكار. البــن عبــد الــرب، يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد، حتقيــق: ســامل حممــد عطــا، حممــد علــي 

معــوض، ط: دار الكتــب العلميــة، بــروت، األوىل، 1421هـــ- 2111م. 
- االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب، البــن عبــد الــرب، احملقــق: علــي حممــد البجــاوي ط: دار اجليــل، 

بــروت األوىل، 1412هـــ- 2))1م. 
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- أســد الغابــة يف معرفــة الصحابــة، املؤلــف: أبــو احلســن علــي بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد 
الكــرمي بــن عبــد الواحــد الشــيباين اجلــزري، عــز الديــن ابــن األثــر )املتــوىف: 631هـــ(، احملقــق: علــي 
حممــد معــوض، عــادل أمحــد عبــد املوجــود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل، ســنة 

النشــر: 1415هـ - 4))1م. 
- أســىن املطالــب شــرح روض الطالــب، األنصــاري، زكــراي بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكــراي، ط: دار 

اإلســامي، د.ت.  الكتــاب 
- اإلصابــة يف متييــز الصحابــة، العســقاين، حممــد بــن علــي بــن حممــد بــن عمــر بــن حجــر، حتقيــق: 

مركــز هجــر للبحــوث، ط: دار هجــر. د.ت. 
- األعــام، أتليــف: خــر الديــن الزركلــي، دار العلــم للمايــني، بــروت – لبنــان، الطبعــة اخلامســة 

عشــر، 2112م. 
- األم، املؤلــف: حممــد بــن إدريــس الشــافعي، احملقــق: رفعــت فــوزي عبــد املطلــب، دار النشــر: دار 

الوفــاء املنصــورة، الطبعــة: األوىل 2111م. 
- األوســط يف الســنن واإلمجاع واالختاف املؤلف: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيســابوري 
)املتوىف: )31هـ( حتقيق: أبو محاد صغر أمحد بن حممد حنيف الناشــر: دار طيبة- الرايض- 

السعودية الطبعة: األوىل- 1415هـ، 85)1م.
- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق، املؤلــف: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد، املعــروف اببــن نيــم 
املصــري )املتــوىف: 71)هـــ(، الناشــر: دار الكتــاب اإلســامي، الطبعــة: الثانيــة- بــدون اتريــخ.

- البدايــة والنهايــة، أتليــف: احلافــظ عمــاد الديــن إساعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي، حتقيــق: عبــد 
هللا الركــي، دار عــامل الكتــب، الــرايض- اململكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الثانيــة 1424هـــ- 

2113م. 
- بلغة الســالك ألقرب املســالك املعروف حباشــية الصاوي على الشــرح الصغر، املؤلف: أبو العباس 
أمحــد بــن حممــد اخللــويت، الشــهر ابلصــاوي املالكــي )املتــوىف: 1241هـــ(، الناشــر: دار املعــارف، 

الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ. 
- البنايــة شــرح اهلدايــة، املؤلــف: أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســني الغيتــاىب 
احلنفــى بــدر الديــن العيــىن )املتــوىف: 855هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة- بــروت، لبنــان، 

الطبعــة: األوىل، 1421هـــ- 2111م.
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- البيــان يف مذهــب اإلمــام الشــافعي، املؤلــف: أبــو احلســني حيــى بــن أيب اخلــر بــن ســامل العمــراين 
اليمــي الشــافعي )املتــوىف: 558هـــ(، احملقــق: قاســم حممــد النــوري، الناشــر: دار املنهــاج- جــدة، 

الطبعــة: األوىل، 1421هـــ- 2111م. 
- البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل ملســائل املســتخرجة، املؤلــف: أبــو الوليــد حممــد بــن 
أمحــد بــن رشــد القرطــيب )املتــوىف: 521هـــ(، حققــه: د حممــد حجــي وآخــرون، الناشــر: دار 

الغــرب اإلســامي، بــروت– لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1418هـــ- 88)1م. 
- التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل، املالكــي، حممــد بــن يوســف بــن أيب القاســم بــن يوســف، ط: دار 

الكتــب العلميــة، األوىل، 1416هـــ- 4))1م. 
- تبيــني احلقائــق شــرح كنــز الدقائــق، املؤلــف: عثمــان بــن علــي بــن حمجــن البارعــي، فخــر الديــن 
الزيلعــي احلنفــي )املتــوىف: 743هـــ(، الناشــر: املطبعــة الكــربى األمريــة- بــوالق، القاهــرة، الطبعــة: 

األوىل، 1313هـــ. 
- حتفــة األحــوذي بشــرح جامــع الرمــذي، للمباركفــوري )حتقيــق: عبــد الوهــاب بــن عبــد اللطيــف(، 

املكتبــة الســلفية، املدينــة املنــورة، 1383هـــ- 63)1م. 
- حتفــة احلبيــب علــى شــرح اخلطيــب. الُبَجيـَْرِمــّي، ســليمان ابــن حممــد بــن عمــر املصــري الشــافعي 

)املتــوىف: 1221هـــ(، ط: دار الفكــر، د.ط، د.ت. 
- تذكــرة احلفــاظ، أتليــف: اإلمــام الذهــيب، مشــس الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن 
قَامْيــاز، حتقيــق: حممــد الكوثــري، دار إحيــاء الــراث العــريب، الطبعــة األوىل 1424هـــ- 2113م. 
- التذكــرة أبحــوال املوتــى وأمــور اآلخــرة، حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر بــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي 

مشــس الديــن القرطــيب، احملقــق: الصــادق بــن حممــد بــن إبراهيــم، الناشــر: دار املنهــاج. 
البصــري مث  القرشــي  بــن كثــر  بــن عمــر  الفــداء إساعيــل  أبــو  املؤلــف:  العظيــم،  القــرآن  - تفســر 
الدمشــقي )املتــوىف: 774هـــ(، احملقــق: ســامي بــن حممــد ســامة، الناشــر: دار طيبــة للنشــر 

)))1م.  1421هـــ-  الثانيــة  الطبعــة:  والتوزيــع، 
- تقريــب التهذيــب البــن حجــر العســقاين احملقــق: حممــد عوامــة ط: دار الرشــيد- ســوراي: األوىل، 

1416- 86)1م. 
- التلخيص احلبر يف ختريج أحاديث الرافعي الكبر، البن حجر، ط: دار الكتب العلمية، األوىل، 

)141هـ. 
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- التمهيــد يف ختريــج الفــروع علــى األصــول لعبدالرحيــم بــن احلســن اإلســنوي الشــافعي ت )772( 
احملقــق: حممــد حســن هيتــو ط/ الرســالة بــروت األوىل 1411هـــ. 

اهلنــد األوىل،  النظاميــة،  املعــارف  دائــرة  العســقاين ط: مطبعــة  التهذيــب البــن حجــر  - هتذيــب 
1326هـــ. 

- هتذيــب اللغــة لألزهــري احملقــق: حممــد عــوض مرعــب ط: دار إحيــاء الــراث العــريب- بــروت الطبعــة: 
األوىل، 2111م. 

- اجلامــع الكبــر - ســنن الرمــذي، الرمــذي، حممــد بــن عيســى بــن َســْورة بــن موســى ابــن الضحــاك، 
أيب عيســى )املتــوىف: )27هـــ( احملقــق: بشــار عــواد معــروف ط: دار الغــرب اإلســامي- بــروت 

ســنة النشــر: 8))1م. د.ط. 
- اجلامــع املســند الصحيــح املختصــر مــن أمــور رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وســننه وأايمــه، 
البخــاري، حممــد بــن إساعيــل، احملقــق: حممــد زهــر بــن انصــر الناصــر ط: دار طــوق النجــاة 

)مصــورة عــن الســلطانية إبضافــة ترقيــم حممــد فــؤاد عبــد الباقــي(: األوىل، 1422هـــ.
- اجلــرح والتعديــل البــن أيب حــات ط: جملــس دائــرة املعــارف العثمانيــة- حبيــدر آابد الدكــن اهلنــد دار 

إحيــاء الــراث العــريب بــروت: األوىل، 1271هـــ 52)1م. 
- جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل لـ صاحل عبد السميع اآليب األزهري طبعة املكتبة الوقفية. 

بــن  بــن عمــر  أمــني  ابــن عابديــن، حممــد  املختــار،  الــدر  احملتــار علــى  ابــن عابديــن رد  - حاشــية 
عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي احلنفــي )املتــوىف: 1252هـــ(، ط: دار الفكر-بــروت، الثانيــة، 

1412هـــ-2))1م.
- حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر، الدســوقي، حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة املالكــي )املتــوىف: 

د.ط.د.ت.  الفكــر،  دار  1231هـــ(، ط: 
- حاشــيتا قليــويب وعمــرة، املؤلــف: أمحــد ســامة القليــويب وأمحــد الربلســي عمــرة، الناشــر: دار الفكــر 

– بــروت، بــدون طبعــة، 1415هـــ- 5))1م.
- احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي، املــاوردي، علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب 
البصــري البغــدادي، الشــهر )املتــوىف: 451هـــ(، احملقــق: الشــيخ علــي حممــد معــوض - الشــيخ 
)141هـــ  األوىل،  لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  ط:  املوجــود،  عبــد  أمحــد  عــادل 

-)))1م. 
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- حليــة العلمــاء يف معرفــة مذاهــب الفقهــاء، املؤلــف: حممــد بــن أمحــد بــن احلســني بــن عمــر، أبــو بكــر 
الشاشــي القفــال الفارقــّي، امللقــب فخــر اإلســام، املســتظهري الشــافعي )املتــوىف: 517هـــ(، 
احملقق: د. ايســني أمحد إبراهيم درادكة، الناشــر: مؤسســة الرســالة/ دار األرقم- بروت/ عمان، 

الطبعــة: األوىل، 81)1م. 
- خاصــة األحــكام يف مهمــات الســنن وقواعــد اإلســام، املؤلــف: أبــو زكــراي حميــي الديــن حيــى بــن 
شــرف النــووي )املتــوىف: 676هـــ(، احملقــق: حققــه وخــرج أحاديثــه: حســني إساعيــل اجلمــل، 

الناشــر: مؤسســة الرســالة، لبنــان – بــروت، الطبعــة: االوىل، 1418هـــ- 7))1م.
- الــدر املختــار شــرح تنويــر األبصــار وجامــع البحــار، املؤلــف: حممــد بــن علــي بــن حممــد احِلْصــي 
املنعــم خليــل  عبــد  احملقــق:  )املتــوىف: 1188هـــ(،  احلنفــي  الديــن احلصكفــي  بعــاء  املعــروف 

األوىل، 1423هـــ- 2112م. الطبعــة:  العلميــة،  الكتــب  دار  الناشــر:  إبراهيــم، 
- درر احلــكام شــرح غــرر األحــكام املؤلــف: حممــد بــن فرامــرز بــن علــي الشــهر مبــا- أو منــا أو املــوىل- 
خسرو )املتوىف: 885هـ(، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ. 
- الــدرر الكامنــة يف أعيــان املئــة الثامــن،. أتليــف: أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقاين. دار الكتــب 

احلديثــة، مصــر. 
- دالئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، املؤلــف: أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى 
اخُلْســَرْوِجردي اخلراســاين، أبــو بكــر البيهقــي )املتــوىف: 458هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة- 

بــروت، الطبعــة: األوىل- 1415هـــ.
- الذخــرة، املؤلــف: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن املالكــي الشــهر 
ابلقــرايف )املتــوىف: 684هـــ(، حممــد حجــي، ســعيد أعــراب، حممــد بــو خبــزة، الناشــر: دار الغــرب 

اإلســامي- بــروت، الطبعــة: األوىل، 4))1م.
- ذيــل طبقــات احلنابلــة. أتليــف: زيــن الديــن عبــد الرمحــن بــن أمحــد بــن رجــب بــن احلســن، الَســامي، 
البغــدادي، مث الدمشــقي، احلنبلــي، حتقيــق: عبدالرمحــن العثيمــني، مكتبــة العبيــكان، الــرايض، 

الطبعــة األوىل 1425هـــ. 
العزيــز  عبــد  بــن  بــن عمــر  أمــني  عابديــن، حممــد  ابــن  املؤلــف:  املختــار،  الــدر  علــى  احملتــار  - رد 
عابديــن الدمشــقي احلنفــي )املتــوىف: 1252هـــ(، الناشــر: دار الفكــر- بــروت، الطبعــة: الثانيــة، 

1412هـــ-2))1م. 



د. عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي األحكام الفقهية المتعلقة بنقل الميت

458      مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية | ٧٦ | رجب ١44٠هـ | ابريل ٢٠١٩م 

- روضــة الطالبــني وعمــدة املفتــني، النــووي، زكــراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف )املتــوىف: 676هـــ(، 
الثالثــة،  عمــان،  دمشــق-  بــروت-  اإلســامي،  املكتــب  ط:  الشــاويش،  زهــر  حتقيــق: 

1412هـــ/1))1م. 
- زاد املعــاد يف هــدي خــر العبــاد، املؤلــف: حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الديــن ابــن 
قيــم اجلوزيــة )املتــوىف: 751هـــ(، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــروت- مكتبــة املنــار اإلســامية، 

الكويــت، الطبعــة: الســابعة والعشــرون، 1415هـــ/4))1م.
- السلسلة الضعيفة للشيخ األلباين ط: مكتبة املعارف- الرايض. 

- ســنن ابــن ماجــه املؤلــف: حممــد بــن يزيــد أبــو عبــدهللا القزويــي الناشــر: دار الفكــر- بــروت حتقيــق: 
حممــد فــؤاد عبــد الباقــي. 

ِجْستاين، حتقيق: حممد حميي الدين  - سنن أيب داود. أتليف: أيب داود سليمان بن األشعث ب السِّ
عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، صيدا- بروت. 

- سنن الدارقطي حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبداملنعم شليب، عبداللطيف 
حرز هللا، أمحد برهوم ط: مؤسسة الرسالة، بروت– لبنان: األوىل، 1424هـ- 2114م. 

- الســنن الكــربى. البيهقــي، أمحــد بــن احلســني بــن علــي بــن موســى اخُلْســَرْوِجردي اخلراســاين، أيــو 
بكــر )املتــوىف: 458هـــ(، احملقــق: د.حممــد ضيــاء الرمحــن األعظمــي، ط: دار اخللفــاء للكتــاب 

اإلســامي- الكويــت، د.ط.د.ت. 
- ســنن النســائي. النســائي، أمحــد بــن شــعيب، احملقــق: مكتــب حتقيــق الــراث، الناشــر: دار املعرفــة 

ببــروت، اخلامســة 1421هـــ. د. ط. 
- ســر أعام النباء، أتليف: مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب، 
حتقيــق: جمموعــة مــن احملققــني إبشــراف الشــيخ شــعيب األرانؤوط، الناشــر: مؤسســة الرســالة، 

الطبعــة الثالثــة 1415هـــ. 
- شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب، أتليــف: أيب الفــاح عبد احلــي بــن العمــاد احلنبلــي، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت. 
- شــرح الزرقاين علــى موطــأ اإلمــام مالــك املؤلــف: حممــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاين املصــري 
األزهــري حتقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد الناشــر: مكتبــة الثقافــة الدينيــة- القاهــرة الطبعــة: 

األوىل، 1424هـــ- 2113م.
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- الشــرح الصغــر علــى أقــرب املســالك لشــرح الصغــر، اخللــويت، أمحــد بــن حممــد، الشــهر ابلصــاوي 
املالكــي )املتــوىف: 1241هـــ(، ط: دار املعــارف. د. ط. 

- الشــرح املمتــع علــى زاد املســتقنع، أتليــف: حممــد بــن صــاحل العثيمــني الناشــر: دار ابــن اجلــوزي 
للنشــر والتوزيــع.

- شــرح منتهــى اإلرادات، أتليــف: منصــور بــن يونــس البهــويت )ت 1151هـــ(. حتقيــق: د. عبــد هللا 
الركــي، مؤسســة الرســالة، بــروت- لبنــان. الطبعــة األوىل 1421هـــ. 

- صحيــح مســلم، القشــري، مســلم بــن احلجــاج، احملقــق: نظــر بــن حممــد الفــاراييب أبــو قتيبــة، ط: دار 
طيبة، سنة النشر: 1427ه– 2116م. د.ط. 

- طبقــات الشــافعية، أتليــف: أيب بكــر أمحــد بــن حممــد ابــن قاضــي شــهبة، عــامل الكتــب، بــروت، 
الطبعــة األوىل 1417هـــ. 

- الطبقات الكربى البن سعد احملقق: إحسان عباس ط: دار صادر- بروت: األوىل، 68)1م. 
- العزيــز شــرح الوجيــز املعــروف ابلشــرح الكبــر، املؤلــف: عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن عبــد الكــرمي، 
أبــو القاســم الرافعــي القزويــي )املتــوىف: 623هـــ(، احملقــق: علــي حممــد عــوض- عــادل أمحــد 
عبــد املوجــود، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، الطبعــة: األوىل، 1417هـــ - 

7))1م. 
- عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، العيــي، حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســني 
الغيتــاىب احلنفــى بــدر الديــن العيــىن )املتــوىف: 855هـــ(، ط: دار إحيــاء الــراث العــريب- بــروت. 

د.ط. د.ت. 
- عــون املعبــود، املؤلــف: حممــد أشــرف بــن أمــر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو عبــد الرمحــن، شــرف احلــق، 
الصديقــي، العظيــم آابدي )املتــوىف: )132هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة- بــروت، الطبعــة: 

الثانية، 1415هـ. 
- فتــاوى اللجنــة الدائمــة، املؤلــف: اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء، مجــع وترتيــب: أمحــد 
العامــة  اإلدارة  واإلفتــاء-  العلميــة  البحــوث  إدارة  الناشــر: رائســة  الدويــش،  الــرزاق  عبــد  بــن 

الــرايض.  للطبــع- 
- الفتــاوى اهلنديــة، املؤلــف: جلنــة علمــاء برائســة نظــام الديــن البلخــي، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: 

الثانيــة، 1311هـــ. 
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- فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري. العســقاين، أمحــد بــن علــي بــن حجــر، ط: دار املعرفــة- 
بــروت، )137، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام إبخراجــه وصححــه 
وأشــرف علــى طبعــه: حمــب الديــن اخلطيــب، عليــه تعليقــات العامــة: عبــد العزيــز بــن عبــد هللا 

بــن ابز. د. ط. 
- فتــح القديــر، السيواســي، كمــال الديــن حممــد بــن عبــد الواحــد املعــروف اببــن اهلمــام )املتــوىف: 

د.ط.د.ت.  الفكــر،  دار  ط:  861هـــ(، 
- الفــروع، املقدســي، مشــس الديــن حممــد بــن مفلــح )ت 763هـــ(. حتقيــق: عبــد هللا بــن عبــد احملســن 

الركــي، مؤسســة الرســالة، األوىل 1424هـــ- 2113م. 
- فقــه العبــادات علــى املذهــب املالكــي، املؤلــف: احلاّجــة كوكــب عبيــد، الناشــر: مطبعــة اإلنشــاء، 

دمشــق- ســوراي، الطبعــة: األوىل 1416هـــ- 86)1م. 
- فــوات الوفيــات، املؤلــف: حممــد بــن شــاكر بــن أمحــد بــن عبــد الرمحــن بــن شــاكر بــن هــارون بــن 
شــاكر امللقــب بصــاح الديــن )املتــوىف: 764هـــ( احملقــق: إحســان عبــاس، الناشــر: دار صــادر– 

بــروت، الطبعــة: األوىل، 73)1م.
- فيــض القديــر، املؤلــف: زيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن اتج العارفــني بــن علــي بــن 
زيــن العابديــن احلــدادي مث املنــاوي القاهــري )املتــوىف: 1131هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

بــروت- لبنــان، الطبعــة االوىل، 1415هـــ- 4))1م. 
- الكاشــف يف معرفــة مــن لــه روايــة يف الكتــب الســتة للذهــيب احملقــق: حممــد عوامــة أمحــد حممــد منــر 
اخلطيــب ط: دار القبلــة للثقافــة اإلســامية- مؤسســة علــوم القــرآن، جــدة: األوىل، 1413هـــ- 

2))1م.
- كشــاف القنــاع عــن مــن اإلقنــاع، البهــويت، منصــور بــن يونــس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت– 

د.ط.د.ت.  لبنــان، 
- لســان العــرب، ابــن منظــور، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املصــري ط: دار صــادر بــروت– 

لبنــان، الثالثــة، 1414هـ. 
- جممــع األهنــر شــرح ملتقــى األحبــر، املؤلــف: عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن ســليمان املدعــو بشــيخي 
زاده، يعــرف بدامــاد أفنــدي )املتــوىف: 1178هـــ(، الناشــر: دار إحيــاء الــراث العــريب، الطبعــة: 

بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ. 
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- جممــوع الفتــاوى، املؤلــف: تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــن تيميــة احلــراين )املتــوىف: 
728هـ(، احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاســم، الناشــر: جممع امللك فهد لطباعة املصحف 

الشــريف، املدينة النبوية، اململكة العربية الســعودية، عام النشــر: 1416هـ/5))1م. 
- اجملمــوع شــرح املهــذب، املؤلــف: أبــو زكــراي حميــي الديــن حيــى بــن شــرف النــووي )املتــوىف: 676هـــ(، 

الناشــر: دار الفكــر. 
- احمللــى ابآلثر املؤلــف: أبــو حممــد علــي بــن أمحــد بــن ســعيد بن حزم األندلســي القرطــيب الظاهــري 

)املتــوىف: 456هـــ( الناشــر: دار الفكــر- بــروت الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون اتريــخ.
- احمليــط الربهــاين، املؤلــف: حممــود بــن أمحــد بــن الصــدر الشــهيد النجــاري برهــان الديــن مــازه، الناشــر: 

دار إحيــاء الــراث العــريب. 
- خمتصــر خليــل، املؤلــف: خليــل بــن إســحاق بــن موســى، ضيــاء الديــن اجلنــدي املالكــي املصــري 
األوىل،  الطبعــة:  القاهــرة،  احلديــث/  دار  الناشــر:  جــاد،  أمحــد  احملقــق:  )املتــوىف: 776هـــ(، 

1426هـــ/2115م.
- مرقــاة املفاتيــح شــرح مشــكاة املصابيــح، املؤلــف: علــي بــن )ســلطان( حممــد، أبــو احلســن نــور الديــن 
املــا اهلــروي القــاري )املتــوىف: 1114هـــ(، الناشــر: دار الفكــر، بــروت– لبنــان، الطبعــة: األوىل، 

1422هـ - 2112م. 
- املســتدرك على الصحيحني، احلاكم، حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه النيســابوري املعروف 
اببــن البيــع )املتــوىف: 415هـــ(، حتقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط: دار الكتــب العلميــة– 

بروت، األوىل، 1411 هـ- 1))1م. 
- مســند أيب داود الطيالســي احملقــق: الدكتــور حممــد بــن عبداحملســن الركــي ط: دار هجــر- مصــر 

األوىل، )141هـــ- )))1م. 
- مســند أمحــد، الشــيباين، أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباين )املتــوىف: 241هـــ(، 
احملقــق: شــعيب األرنــؤوط- عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد هللا بــن عبــد احملســن 

الركــي، ط: مؤسســة الرســالة، األوىل، 1421هـــ- 2111م.
- مشــاهر علمــاء األمصــار. أتليــف: حممــد بــن حبــان، حتقيــق: مــرزوق علــي، دار الوفــاء، املنصــورة، 

الطبعــة األوىل 1411هـــ. 
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- مصنــف ابــن أيب شــيبة وهــو )املصنــف ىف احلديــث واآلثر(- أليب بكــر عبــد هللا بــن حممــد بــن أيب 
شــيبة الكــويف- املتــوىف 235هـــ- ط/ مكتبــة الرشــد الــرايض األوىل- )141هـــ- حتقيــق/ كمــال 

يوســف احلــوت. 
- مصنــف عبــد الــرزاق، الصنعــاين، عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن انفــع احلمــري اليمــاين الصنعــاين )املتــوىف: 
211هـــ(، احملقــق: حبيــب الرمحــن األعظمــي، ط: اجمللــس العلمــي- اهلنــد، واملكتــب اإلســامي- 

بروت، الثانية، 1413.
- مطالــب أويل النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى، املؤلــف: مصطفــى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي 
شــهرة، الرحيباىن مولداً مث الدمشــقي احلنبلي )املتوىف: 1243هـ(، الناشــر: املكتب اإلســامي، 

الطبعــة: الثانيــة، 1415هـــ- 4))1م. 
- معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن، املؤلــف: حميــي الســنة، أبــو حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد بــن 
الفــراء البغــوي الشــافعي )املتــوىف: 511هـــ(، احملقــق: عبــد الــرزاق املهــدي، الناشــر: دار إحيــاء 

الــراث العــريب- بــروت، الطبعــة: األوىل، 1421هـــ. 
- املعجــم األوســط، أليب القاســم الطــرباين ط: دار احلرمــني- القاهــرة- احملقــق: طــارق بــن عــوض هللا 

بــن حممــد، عبــد احملســن بــن إبراهيــم احلســيي. 
- معجم البلدان، املؤلف: ايقوت بن عبد هللا احلموي أبو عبد هللا، الناشر: دار الفكر- بروت. 

الــوالدة  ســنة  عبــد هللا،  أبــو  الذهــيب  قاميــاز  بــن  عثمــان  بــن  أمحــد  بــن  حممــد  احملدثــني،  معجــم   -
673/ ســنة الوفــاة 748، حتقيــق د.حممــد احلبيــب اهليلــة، الناشــر مكتبــة الصديــق، ســنة النشــر 

الطائــف. 1418ه، 
- معجــم مــا اســتعجم مــن أســاء البــاد واملواضــع، املؤلــف: أبــو عبيــد عبــد هللا بــن عبــد العزيــز بــن 
حممــد البكــري األندلســي )املتــوىف: 487هـــ(، الناشــر: عــامل الكتــب، بــروت، الطبعــة: الثالثــة، 

1413هـــ.
- معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار، املؤلــف: مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد 
بــن عثمــان بــن قَامْيــاز الذهــيب )املتــوىف: 748هـــ(، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: األوىل 

1417هـ- 7))1م. 
- مغــي احملتــاج إىل معرفــة معــاين ألفــاظ املنهــاج. الشــربيي، مشــس الديــن، حممــد بــن أمحــد اخلطيــب 

الشــافعي )املتــوىف: 77)هـــ(، ط: دار الكتــب العلميــة، األوىل، 1415هـــ- 4))1م.



د. عبد العزيز بن أحمد بن سليمان العليوي األحكام الفقهية المتعلقة بنقل الميت
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- املغي، املقدسي، عبد هللا بن أمحد بن قدامة )ت 621هـ(. حتقيق: د. عبد هللا الركي، و د.عبد 
الفتاح حممد احللو. دار عامل الكتب. الرايض- اململكة العربية السعودية. الثالثة 1417هـ. 

- املقــرب ألحــكام اجلنائــز، مجــع وإعــداد عبــد العزيــز بــن حممــد بــن عبــدهللا العريفــي، الطبعــة األوىل 
1418هـ. 

- املنتظــم يف اتريــخ امللــوك واألمــم، املؤلــف: عبــد الرمحــن بــن علــي بــن حممــد بــن اجلــوزي أبــو الفــرج، 
الناشــر: دار صــادر- بــروت، الطبعــة األوىل، 1358هـــ. 

- املهــذب يف فقــة اإلمــام الشــافعي، الشــرازي، إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــرازي )املتــوىف: 
العلميــة، د.ط.د.ت.  الكتــب  دار  476هـــ(، ط: 

- مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل، املؤلــف: مشــس الديــن أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن عبــد 
الرمحــن الطرابلســي املغــريب، املعــروف ابحلطــاب الرُّعيــي املالكــي )املتــوىف: 54)هـــ(، الناشــر: دار 

الفكــر، الطبعــة: الثالثــة، 1412هـ- 2))1م. 
- املوضوعــات، املؤلــف: مجــال الديــن عبــد الرمحــن بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي )املتــوىف: 7)5هـــ(، 
ضبــط وتقــدمي وحتقيــق: عبــد الرمحــن حممــد عثمــان، الناشــر: حممــد عبــد احملســن صاحــب املكتبــة 

الســلفية ابملدينــة املنــورة، الطبعــة: األوىل، 1386هـــ- 66)1م. 
- ميــزان االعتــدال يف نقــد الرجــال، للذهــيب حتقيــق الشــيخ علــي حممــد معــوض والشــيخ عــادل أمحــد 

عبداملوجــود ط دار الكتــب العلميــة ســنة النشــر 5))1م بــروت. 
- نســب عــدانن وقحطــان، املؤلــف: حممــد بــن يزيــد املــربد، أبــو العبــاس )املتــوىف: 285هـــ(، احملقــق: 
عبــد العزيــز امليمــىّن الراجكوتــّى، الناشــر: مطبعــة جلنــة التأليــف والرمجــة والنشــر- اهلنــد، عــام 

النشــر: 1354هـــ- 36)1م. 
- النــوازل الفقهيــة وأحكامهــا يف الطهــارة والصــاة، لباســم القــرايف، رســالة )ماجســتر(- جامعــة 
اإلمام حممد بن ســعود اإلســامية، 1425هـ. تُعد هذه الدراســة أطروحة لنيل درجة املاجســتر 

يف الفقــه. 
- نيل األوطار، الشــوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمي )املتوىف: 1251هـ(، حتقيق: 

عصام الدين الصبابطي، ط: دار احلديث، مصر، األوىل، 1413هـ- 3))1م.
- هدايــة احملتــاج إىل شــرح املنهــاج، الرملــي، حممــد بــن أيب العبــاس أمحــد بــن محــزة شــهاب الديــن 

بــروت، ط أخــرة- 1414هـــ/ 84)1م الفكــر،  )املتــوىف: 1114هـــ(، ط: دار 




