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الر!صيرالر!إلمحه

التعقيقمقدمة

آلهوعلىمحمدعلىوسلمصلاللهم،العالمينربللهالحمد

الدين.يوملىإبإحسانتبعهمومن،جمعينأوصحبه

الرحمنعبدالعلامةالشيخمؤلفاتمنمحررةرسالةفهذهبعد،أما

ولهاأصلها،حيثمنالفقهمسائلمنمسألةفيتعالىاللهرحمهالمعلمي

القبورعلىالبناءمسألةوهي،إليهتفضيومانتائجهاحيثمنبالعقيدةتعلق

ذكرمنالاجتهاد؛طريقةعلىفيهاالقولفحرر؛الاسلامفيوحكمها

إليهيسبقهلمنحوعلى،ودلالةثبوتافيهاالنظرثم،المسألةفيالنصوص

التحقيقفياللهرحمهالمصنفعادةعلى،المسألةفيتكلمممنأحد

والتحرير.

مقدمةفيالمؤلفوذكر،مصنفاتعدةالمسألةهذهفيكتبوقد

ينظرأنهوفأراد،المسألةهذهفيلفمابعضعلىاطلعأنههذهرسالته

لحمد.اوددهذلكفكان.والسنةالكتابمنبدليلهللحقمتحرنظرفيها

يلي:ماالسنةأهلنهجعلىالمسالةفيالمصنفاتفمن*

الروميلنوح،باطلالقبورعلىيوفسعماأنفي-رسالة1

)1(.المصريةالكتبدارفيمخطوطهـ(،0701)ت

559(.)2/:"المطروقةالموضوعات"معجمانظر(1)



هـ(.0521)تنيللشوكاالقبور،رفعتحريمفيالصدورشرح2-

المولفعليهااطلعوقد.صفحةعشرةستعلىتزيدلاصغيرةرسالةوهي

مكتبةفي()4717رقممجموعانظر،الكتابلهذامسوداتهفيمنهاونقل

)المبيضةالنسختينهاتينفيمنهينقللملكنه57.صالمكيالحرم

يديك.بيناللتين(لمسودةوا

.(1القبور)باعفيلمنشوراواللواءلمشهوراوالعلملمأتوراالعلم3-

الدينلتقيكلاهماالقبور،علىالبناءحكمفيالعدلالقاضي-كتاب4

سنةطبعالاخيروهذاهـ(.7041)تليالهلاالقادرعبدبنمحمد

ثم،المنار"مجلة"فينفسهاالسنةفيذلكقبلنشرقدوكانهـ.1346

القزوينيعلىردوهو.سليمبنصادقد.هـبتحقيق0431سنةطبعهأعيد

الرافضي.

:البدعاهلطريقةعلىلمصنفاتاومن*

الرافضياللكهنويالنقويلعليالقبور،عمارةفيالمعمور-البيت5

الوهابيةعلىردوهوهـ)2(،1345سنةالهندفيطبعوقدهـ(.8014)ت

)3(!مؤلفهذكركما

-35،7-الاعداد03مجلد"النبويلهديامجلة"فياولاالرسالةهذهونشرت(1)

الردفيالمنشورواللواءالمنصوروالعلمالماثور"العلمهـبعنوان1385عام01

بالمقبور".المستنجدينالغروراهلعلى

317-318(.)ص"الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعات"معجمانظر)2(

هـ.0431لعام32عددينابيعمجلةفيالمنشورةلنفسهترجمتهانظر)3(
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بنلاحمدالقبور،علىالقباببناءاستحبابادلةمنالمقبور6-احياء

هاتينعلىالمصنفاطلعهلأدريولاهـ(.1381)تالغماريالصديق

الرسالتين؟

الرافضيالكاظميالدينصدرلحسن،الوهابيةعلىالرد7-

بمسألةتختصلاوهيهـ.1345سنةطبعتالرسالةوهذههـ(.1354)ت

والتوسلالتوحيدفيالمسائلمنجملةمعهابلالقبور،علىالبناء

عدةفيبالنقدلهاالمصنفتعرضالتيهيالرسالةوهذه.والشفاعة

سببمبحثفيسياتيكما،صراحةمؤلفهاوسمى،الكتابمنمواضع

.الكتابتأليف

****

علىمنهاوقفت،نسخعدةفيمراتعدةالمؤلفكتبهاهذهورسالتنا

المجاميعفيمتفرقةأخرىتقييداتمع22-24(،صوصفها)سياتيثلاث

يكثرمسوداتفكلها،نهائيةمبيضةنسخةفيهاليستلكن،بالموضوعتتعلق

ترتيبامثلهاوكملهالكن...،والبياضاتوالالحاقوالشطبالضربفيها

(.)المسودةالاخرىالنسخةوسميت(،)المبيضةعليهاأطلقتالتيهي

نشرودواعيبينهماالفروق2-22(0ص)انظرمستقلمبحثفيوأوضحت

(.)المبيضةاعتبرناهبمانكتفلمولماذامعا،النسختين

لمزيدالمباحثمنعددانسختيهافيالرسالةهذهيديبينقدمتوقد

وهي:بها،التعريف

.الكتاباسمأولا:-

تأليفه.وتاريخللمؤلفنسبتهثبوت:ثانيا-
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تاليفه.سبب:ثالثا-

نسختيه.فيالكتابموضوعاتعرض-رابغا:

طبعهما.ودواعي،والمبيضةالمسودةبين:خامسا-

الخطية.النسخوصفسادسا:-

التحقيق.منهجسابغا:-

لعلمية.واللفظية،المتنوعةبالفهارسوختمته

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

وكتب

كللىسرران

هـ4321الأولربيع23في

طهـ11هيحول?3"س!ث"ه141.حث!ه



نسختيههأبالكتابالتعرلف

:الكتاباسماولا:*

ليسعليها(الكلامسيأتي)كماالرسالةهذهمننسخعدةالمصنفترك

لكن.الكتابمقدمةفيولاالعنوانصفحةعلىلااسممنهاشيءعلى

ضمنالكتابمسودةفيصريحاالكتاباسمذكرقدالمؤلفوجدت

عمارةبرسالةيلحق":نصهما4صفيقالإذ()4717رقمالمجموع

.للكتابوجدناهالذيالكاملالاسمهوفهذا."الاسلامفيالقبور

في"العبادة"الكبيركتابهفيذكرهقدالمؤلفأنيناقضهولاويؤيده

بسطناوقد":الاولالموضعفيقالالقبور(.)عمارةهناكوسماه،موضعين

عثرتوقد":نيالثاوقي(.1القبور(("))عمارةرسالتنافيذلكعلىالكلام

عبارةذكروعدم)2(.القبور(")عمارةرسالتيفيبينتهاقادحةعلةعلىله

بذلك.العادةجرتكماتخفيفاأواختصارايكونأنيعدولا"الاسلامفي"

استقرالتيأنهاولا،للكتابالعلميةالتسميةأنهانجزملاالتسميةوهذه

ناتعنويختارأنالمؤلفعادةمنلأنه؛كتابهعلىإطلاقهاعلىالمصنف

تسميةفييتسامحماعادةولانهاخر،موضعفيذكرتكمالكتبهمسجوعة

بموضوعفتذكر،المؤلفمقدمةأوالعنوانصفحةغيرفيجاءتإذاالكتب

ذكرفإنأمرمنيكنومهما.فيهيتصرفأوالعنوانيختصرأوالرسالة

الرسالة.هذهتسميةلناقربقدمواضعثلاثةفيالعنوانبهذالهالمؤلف

972(.)ص)1(

815(.)ص)2(



تاليفه:وتاريخللمؤلفنسبتهتبوت:ثانيا3!

نسخهكلفيالمعروفمصنفهبخطفهو،لمؤلفهالنسبةثابتالكتاب

والتعديل،الضربكثيرةمسودةوصقها(تيسيا)كمانسخوهي،وجدتالتي

.معروفهوكماالرسالةأوالكتابمؤلفصنيعمنإلاتكونلاوهذه

""العبادةالكبيركتابهفيذكرهقدأنهلهالكتابثبوتعلىيدلومما

الكلامبسطنا"وقد:الاولالموضعفيقال81(9725.)صموضعينفي

علىلهعثرت"وقد:الثانيفيوقالالقبور(("،)عمارةرسالتنافيذلكعلى

لمأنناهذاعلىيشكلولكن.القبور(")عمارةرسالتيفيبينتهاقادحةعفة

علبها.نعترلمأوراقفيولعلهما،الكتابفيالبحثينهذيننجد

والاستدلالالمسائلعرضفيالمعهودةالشيخطريقةعلىجارهوثم

الرسالة.فيظاهروالرجالوالعللالحديثعلىالكلامفيوالتمكنعلبها،

أنهلىإأميللكنيتأليفهاوفتبالتحديديطهرفلمتأليفها،وقتأما

المؤلفأنوذلكهـ،1371سنةبعدالمكرمةمكةلىإمقدمهبعدألفها

على"الردرسالتهفيالصدرحسنأوردهمالىإالشبهاتردفيتعرض

58(ص)المسودةفيأما(.126ص)المبيضةفيمؤلفهاوسمى"الوهابية

يستحبونالذينالجهالالمتطرفينبعضأنذكرلكنه،صراحةيذكرهفلم

نأوظني..."بي"وهاقالوا:أحدعليهمأنكرإذاوأنه...القبورعلىالبناء

مكة،لىإجاءلماولمسهاالشيخعندبرزتإنمابهاوالنبزالوهاببةقضية

اعلم.فالله
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تاليفه:سبب:ثالثاك!

اطلعت"فإنيمقدمتها:فيفقالهذهلرسالتهتأليفهسببالمؤلفبين

القبور،علىالبتاءشأنفيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلى

نظرفيهاأنظرأنفأردت،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعت

ألذينيايها>:وتعالىتباركاللهبقولعملا،للصوابمتحر،للحقطالب

أدئهإليفردوهشئءٍفيشزغمفإنمنكلالأئرواولىالرسولوأطيعوأأدلهأطيعوءامنوا

(")1(.تاولينوأحسنخيرذلكالأخرواليؤمباللهلومنوننكنخئموالرسول

ذكرلكنه،المسألةهذهفيالمؤلفةالكتبهذهالمصنفيسمولم

صدرلحسن("الوهابيةعلى"الردكتابوهو،كتابهأثناءفيمنهاواحدا

واحد،موضعفيصراحةفذكرههـ(،4135)تالرافضيالكاظميالدين

علىالاطلاعأراد"من:قالالرافضيهذاأوردهاموضوعةروايةذكرأنفبعد

وكان")2(.الكاظميالدينصدرحسنرسالةفيفلينظرها،الروايةتلك

عليه.ضربنهإلا"الرد..."باسمهاذكرهاقدالمؤلف

وردالكتابمناخرىمواضعفيالرافضيالصدركلامالمؤلفوذكر

الحديثأنالجهالبعض"وزعم62(:)صبقولهعنى5فايا،عليه

:قالثمقولهفذكر."..قائلقال"وقد:بقولهعنى5وايا."مضطرب

حين(421)ص5عناوكذلك،"أوجهثلاثةمنكذبهذاأن:لجواب"وا

علىفيهاردالمبيضةمنمواضعأربعةفهذه.عليهردثمآخر(""وقال:قال

.المسودةفيوبنحوه(3-المبيضة)ص(1)

(.المبيضة-126)ص)2(
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لبعضالشيختعرضمنهايظهرأخرمواضعالرسالةوفي.الرافضيذاك

58-ص)المسودةالاخرىالنسخةأما.كتابهفيالصدرأثارهاالتيالشبه

كليصمونالذينالجهالالغلاةشبهوأنهاالصدرشبهبعضذكرفقد95(

عليه.ردثم!""وهابيبأنهخالفهممن

مسائلفي(الرهابية)ويسميهمالسنةأهلفيهاناقشهذهالصدرورسالة

عندها،لدعاءوبهاوالتبركعليهاوالبناءالقبوروزيارة،العبادةتوحيدمن

ذلكجوازورأى.عندهاوالنذوروالذبائح،السرجوايقاد،الشفاعةوطلب

حاديثهموالسنةأهلبمراجعالمسائلمنكثيرفيمستدلا!استحبابهبلكله

يظهر-فيما-المتعمدالتلبيسهذاولاجل!والتضليلالتلبيسفيزيادة

والتعقب.بالذكرالشيخخصه

نسختيه:فيالكتابموضوعاتعرضرابعا:في

المبيضة:موضوعات-1

الرسائلبعضعلىاطلعنهو،للكتابتأليفهسببببيانالمؤلفبدأ

نأفأراد،نزاعمنالمسألةفيماوعلمالقبور،علىالبناءمسألةفيالمؤلفة

والسنة.الكتابمنالادلةبحسبللصوابمتحريا،للحقطالبافيهايجتهد

وخاتمة.فصولوثلاثةمقدمةمنمكونةرسالتهأنذكرثم

وتطرق،صفحةعشرةاثنتياستغرقتوقد(451-)صبالمقدمةبدأ

قضيتين!لىإفيها

علىواستدلء!ييم،محمدهديإلاهديلانهو،الدينكمال:الاولى

وجهعلىتكلمثم،الكلامصدرفيذكرهما،وحديثينبايتينذلك

واحدا.واحدامنهاالاستدلال
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هذاعنتنتقلولاالاباحةدلهخلقهاالتيالاشياءفيالاصلأن:الثانية

إذاإلابشيءيتدينأنلاحدليستوقيفيةالدينأموروأن،بدليلإلاالاصل

ثمذكرهما،وحديثينبايتينأيضاذلكعلىواستدل.السنةأوبالكتابثبت

المقاصد.فيكليةقاعدةوهذهمنهما،الاستدلالوجهذكر

نأيمكنلاوسيلة:نوعينعلىوأنهاالوسائلفيالقوللىإحلصثم

وبغيرها.بهايؤدىأنيمكنووسيلةبها،إلاالمقصديؤدى

:أقسامثلاثةوجعله،الثانيالنوعفيالمولفنظرثم

حكملهاكانغيرها=فيتوجدلادينيةمزيةللوسيلةكانإن-1

عليها.مثالأوضربالمقصد،

علىلهامزيةفلااتفاقا=اختيرتوإنما،دينيةمزيةلهايكنلمإن-2

غيرها.

نظر.فمحللجانبيناأحديترجحلمإن3-

الثلاثة.الاقسامعليهاانطبقتالوسائلتعددتفان

يأومن،مشروعيتهوتكييفالمصحفجمعوهومثالاذكرثم

بعضجوازيرىمنبهيستدلماباقيذكرثم،طابووأطالهو؟الوسائل

السابقة.الوسائلنظريةعلىوخرجهالبدع

الحسنبالحسنالمرادنو"حسنةسئةسن"من!ي!:قولهمعنىبينثم

الامورفيلحاكماأنلىإوخلص،والسنةبالكتابيعلمالديالشرعي

والسعة.الاباحةعلىالامرالدنيويةالاموروفي،الشرعالدينية
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الامورمنهيهلالقبورأحوالأمرفيالنظرلىإالمؤلفخلصوبه

عدة،بدلائلالدينيةالامورمنانهاورجحلا؟اوتوقيفيةفتكونالدينية

للقبور.الشارعقررهاالتيالكيفيةعنيبحثأنفينبغي

المشروعة.القبركيفيةفيثبتفيما(61)صالأولبالفصلفبدا

>فبعثايةذكرثم،الظاهرةالكيفيةعلىيتركزالبحثنأولافيهذكر

.(...الأرضفييتحثغ!إباالله

فساقالقبور،بتسويةيأمر!يواللهرسولأنعبيد:بنفضالةوحديث

لىإوخلص(،طرقه)بيانعنواناعقدثمبلفظه"مسلم"صحيحمنالحديث

ابنطريقيهإحدىفيوجدوانعليهغبارلانظيفصحيحالحديثان

ذكرثمألفاظها،اختلفتوإنلهتشهدأخرىأحاديثذكرثم...إسحاق

الاثار.بعض

فبدأ(،الادلةهذهمنالمستنبطة)الاحكامعنواناالمؤلفعقدبعده

فيالواردة"التسوية"معنىفيوبحث،فيهوأطالفضالةحديثثم،بالاية

ماعلىقويماسوياجعلهالقبربتسوية"فالمراد:القوللىإوخلص،الحديث

قررهاالتيالهيئةعلىوذلك،تفريطولاإفراطغيرمنالحكمةاقتضته

للقبور".الشارع

بشيءوبحثومعانيها،الاحاديثبقيةفيالواردةالالفاظعلىتكلمثم

ومعانيها،القاسمحديثفيوردتالتي""مبطوحةلفظعنالتفصيلمن

علىالبطحاءجعلوهوالرابعالمعنىهوالراجحأنلىإوخلص،المحتملة

القبر.تسطيحيقتضيوذلكالشيء،
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الهيئةمنالقبوربطاهريتعلقماأنلىإالمبحثاخرفيوخلص

أمور:لمشروعةا

نحوترتفعحتىالتسنيمبهيئةعليهاوجمعهإليهاالحفرةتراب"رد-1

الحصىمنشيءكوضعثبت،ماإلاذلكعلىيزادولا،الوسطباعتبارشبر

بشرطه.علامةالقبررأسعندحجرووضع،الارتفاعفييزيدلا

اهـ.القبر"إبراز-2

بالقبر،يتصلفيماالمشروعةالهيئةلبيانتتمةوهوالثانيالفصلعقدثم

الرفععنالنهيعلةفيوبحثللقبر،المشروعةالهيئةصفةوذكر

لىإالقبورتمييزيؤديانمنالخشيةأنهالىإومال،ونحوهوالتجصيص

تعظيمها.

أثر:الاول"البخاري"صحيحفيوهماالبابفيأثرينذ!رثم-

خارجةأثر:والثاني.سنةقبرهعلىقبةامرآلهضربتلماالحسنبنالحسن

منونكارتهماسنداالاثرينضعفوبين..إلخ..شببةونحنيتنيرزيد:ابن

المعنى.جهة

رسولعليهبعثنيماعلىأبعثك:عنهاللهرضيعليحديثذكرثم-

الاختلافعلىتكلامثم،وألفاظهرواياتهعلىفتكلم96(-05)ص...الله

يتعلقانتنبيهينذكرثم،متنهفيالاختلافعنتكلمثم،أسانيدهفي

الحديثية.بالصناعة

)يعنيالجهالبعضزعمهماأنفيهذكر)رجوع(جانبياعنواناعقدثم-

المؤلفوتعقبه،مدفوع-مضطربلحديثاأنمنالرافضي(الصدرحسنا

.عدةحديثيةقضاياقيايضا
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يقعدأننهى!يمالنبي"سمعت98(:07-)صجابرحديثذكرثم-

أخرىوروايات،والفاظهواسانيدهطرقهعلىفتكلم.("،..القبر.علىالرجل

نفسه.البابفيجابرعن

جابر(،حديثرواة)أحدالمكيالزبيرأبيحاللبيانعنواناعقدثم-

الزبير.أبيعنالراويموسىبنسليمانحاللبياناخروعنوانا

علىيبنىاننهى!كفم!مالنبي"أن:الخدريسععدابيحديثذكرثم-

رواتهأحدمخيمرةبنالقاسمحالوبحث،وأسانيدهرواياتهفذكر.القبر"

29(.-09)ص

39)ص()ملخصا()1الراويينبيناللقاءاشتراطبحثلىإخلصثم-

.)99-

وأالقبرعلىيبنىأنعفي!اللهرسولنهى":سلمةامحديثذكرثم-

-001)ص.البابفياثرينذكرثم،ورواتهإسنادهعلىوتكلميجصص"

401).

-401)ص(الادلةهذهمنالمستنبطة)الاحكامعنوانعقدثم-

المعلقينالاثرينمن-الثانيالفصلفيأوردهاالتيالادلةيعني-(801

قدفانهصحتهما،فرضعلىمنهمايستنبطمافذكر،"البخاري"صحيحفي

ضعفهما.رجح

(05)صالمتقدمعليحديثشرحوهو:الثالثالفصلعقدثم-

.البابفيالاثاربعضمعهوشرح(،281-901)ص

.المسودةالنسخةفيفيهتوسع(1)
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الزيادة،)الكتابةهيبالقبورتتعلقمسائلعدةعلىالمولفتكلمثم-

فيه-وأطال-القبرعلىالبناء-،فيهوأطال-القبرعلىلجلوساالقبر،على

الكاظميالدينصدرحسنالرافضيشبهبعضعلىفيهيردوأخذ

على"الردسماهالهرسالةمنالقبورعلىالبناءفيهـ(.4135)ت

(.الكتابتاليفسببمبحث)راجع."الوهابية

لى:تعاقولهوهي2(1:الكهف)ايةسماهعنوانا]لمولفعقدثم-

ثمتفسيرها،فيوالخلاففيهاالاقوالفذكر<،مسجداعلتهـم>فتخذت

ابنوا:أي<علخهم>آبنوا:قولهقيواختار،وتحليلاجتهادنظرفيهانظر

الادلةمنبانواعوأيلده،الكهفلبابساداجدارهيكونمسجداعليهم

.الكتابينتهيعليهاالكلاموبنهاية(.136-921)صوالترجيحات

(:لمسودة)اموضوعات-2

فيسبقكماالكتابتأليفهسببفيهابينبمقدمةالمولفبدأ-

المسألة،فيالحقلتبيينلىتعااللهكتابلىإالردمنلابدوأنه)المبيضة(

العلم.أهلسؤالاللهكتابلىإالردومن

!ؤاد:آيةفذكر(اللهكتابعلىالقضيةهذه)عرضبعنونثم-

استدلالوجهوذكر2[،1:]الكهف(عليهماثنوافقالواأمرهئمبينهتميقنزعون

منها.القبورعلىالبناءبجوازقالمن

ذلكيجيزمنبهاحتجمافيهفذكر(الاستدلال)تحليلعنواناذكرثم-

2(.4-6)صفقرةفقرةعليهوردناقشهثم
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دفنمنالمقصودأنفيهذكر(النزاعمحل)تحديدعنوانذكربعده-

فيالكاالمدرعلىالاقتصارفيهوالاصلمواراتها،هوالموتىجثث

المسبلة،المقبرةفيالدفنلىإوتتطرقذلك،تعديحكمذكرثمللمواراة،

ملكفيوالدفن،الملكفيبالدفنوالوصية،المواتفيالدفنوإلى

الدافن.

إحكامبدون،الملكغيرفيالقبررفع"بقي:بقولهالنزاعمحلفحرر

يرتفع.حتىعليهيركموترابورملحمىبزيادةهووإنمابناء،ولا

الفاعل،ملكفيكانإذافيماوالبناء،والاحكام،والتوسعة،الرفعوبقي

28(.-52)ص("للنزاعمحلأيكونأنيصلحالذيهووهذا

المجيزين،أدلةفذكر،الملكغيرفيالرفعمسألةعلىبالكلامبدأثم-

38(.-92)صواحداحداوعنهاأجابثم

سمعتعبيد:بنفضالةحديثفذكرالقبور،تسويةفيفصلاعقدثم-

وألفاظه.ورواياتهطرقهوذكربتسويتها،يامرع!اللهرسول

إذاالتسويةمعنىأنلىإوحلص(التسوية)معتىفيعنواناعقدثم-

التسويةعلىتحملولانفسهفيالشيءتسويةبهاالمرادكانأطلقت

التسويةعلىتدللحديثافيقرينةوجدتوقد.بقرينةإلابالارض

.(64-43)صلارضبا

معنىفيأي(البحثهذافيالحق)تحقيقبعنونهبحثاذكربعده-

أريدإذاوكذلك،حفرتهترابمنقليلاالقبررفعتعارضلاوأنها،التسوية

94(.-47)ص...عليهعلامةبوضعصحيحشرعيلمقصدتمييزه
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حديثذلكفيوذكرالقبر(لرفعالمشروع)القدربعنونبعده-

شبر.مننحواقبرهرفعلمج!ي!النبيأنجابر:

قيلوما""مبطوحةقولهمعنىوعنالقبر(رفع)كيفيةعلىتكلمثم-

58(.-15)صالتسنيمادلةمنجملةذكرثم،ذلكمنوالراحجفيها،

البناءمسالةببحثخاصوهوالقبر(على)البناءمسالةعلىتكلمثم-

الملكفيبالكراهةالقائلون:فريقانالناسأنوذكر،الملكفيالقبورعلى

بانهيقولونالذينالجهالغلاةمنالثانيالفريق.المسبلةفيوالحرمة

بقولهمعليهمينكرمنيتهمونجهلهملفرطوهم،واجبأومستحب

عليهاهوالردبادلةالقولهذاعلىويستدلون...ذلكوغير!(!بي)وها

لحرمةاعلىدلالتهاووجهونحوهالبناءعنالنهيادلةذكرثم-

65(.-95)ص

وذكرالقبور،علىالبناءعنالنهيفيجابرحديثالمؤلفذكرثم-

دقيقة.حديثيةمباحثوتضفن.لهيشهدوماعليهوالكلاملفاظه،ورو]ياته

87(.-81)صالزبير(أبيحال)تحقيقبعنونثم-

19(.-88)ص(موسىبنسليمانحال)تحقيقبعنونبعده-

حالعلىوتكلم،الخدريسعيدبيأحديثعلىتكلمبعده-

-39(.)29مخيمرةبنالقاسم

صورةعلىالبحثوعقداللقاء(شرط)بحثبعنونهبحثاعقدثم

وجرى)2(رقمومقابله(،1)رقممسلملمذهبجعل،فريقينبينمماظرة

.(801-49)صالبحثاخرلىإهذا
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واالقبرعلىيبنىأن!ي!والنبينهيفيسلمةامحديثذكرثم-

.(111-901)صثبوتهعلىوتكلميجصص

جابرلحديث)تتمة:فقالالاضافةأوالاستدراكيشبهماعقدثم-

.(131-211)ص(وناعمسعيدوأبي

طبعهما:ودواعي،لمبيضةوالمسودةابينخامسا:*

من،الرسالةهذهمنالنسختينهاتينبينلنوازنالمبحثهذانعقد

لنايظهروبهمنهما،كلبهتميزتوماوالزيادات،والترتيب،التقسيمحيث

:فنقول،الاخرىعنبإحداهماالاكتفاءوعدممعاطبعهماعيدو

وثلاثةمقدمةلىإبتقسيمهاالمؤلفصزحالمبيضةفي:التقسيم-1

يتمكنلمتمةالخاأنغير،لجملةافيهذابترتيبهوفىوقد،وخاتمةفصول

فقط.عنوانهاكتبأنبعدكتابتهامن

عنواناتيعنونوإنما،المعالمواضحتقسيمايقسمهافلمالمسودةأما

ولمذكرهاسيأتيأنهمباحثلىإويحيل،المسائلتحتهاويبحثجانبية

النسخة.هذهفينجدها

فياختلافاهناكأننسختيهافيالرسالةعرضمنظهر:الترتيب2-

عقدهاطويلةبمقدمةالمبيضةتبداالتصديرفياتفاقهمابعدإذترتيبهما،

ثم،الشارعمنإلاتؤخذلاتوقيفيةالشرعأمورانعلىللتدليلالمؤلف

ينظرأنيجبشرعيشأنالقبورشانأنلىإوخلصالوسائلعلىتكلم

البحث.هذامنتخلوالمسودةبينما.الشرعبنظرفيه
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ثم.المشروعةالقبركيفيةفيثبتفيما:الأولبالفصلالمبيضةفبدأت

وذكربالقبريتصلفيماالمشروعةالهيئةلبيانتتمةوهونيالثاالفصلعقد

)ايةسماهعنواناالمولفعقدثموشرجها.البابأحاديثمنجملةفيه

.المتقدمعليحديثشرح:الثالثبالفصلختمثم2(.1:الكهف

ايةفذكر(اللهكتابعلىالقضيةهذه)عرضبعنوانفبدأتلمسودةاأما

منأي(الاستدلالتحليل)مستقلعنوانفيذكرثم،الكهفسورةمن12

الامرأنرأىلانهالمبيضةالنسخةفيتردلمعقليةافتراضاتوضمنه،الاية

علىبالكلامبدأثم(،النزاعمحلتحديد)عنوانذكربعده.ذلكمنأوضح

)القدرفيخروالقبور(،)تسويةفيفصلاعقدثم،الملكغيرفيالرفعمسألة

)البناءعلىتكلمثمالقبر(،رفع)كيفيةعلىتكلامثمالقبر(،لرفعالمشروع

حديثيفذكر،الملكفيالقبورعلىالبناءمسألةببحثخاصوهوالقبر(على

)بحثبعنونهبحثاعقدثمعليهما.وتكلمالبناءعنالنهيفيسعيدوأبيجابر

فالبحثالمبيضةأما،فريقينبينمناظرةشكلعلىفيهوتوسعاللقاء(شرط

فيسلمةأمبحديثالنسخةختمثم.مناظرةصورةعلىوليسملخصفيها

و]لاضافة.الاستدراكثميجصص،أوالقبرعلىيبنى!مأنالنبينهي

فكرةووضوحالترتيببحسنالمبيضةتميزت:لميزاتواالزيادات3-

،النزاعموضعوتحديد،الاخيرةصورتهفيالبحثواكتمال،المؤلف

أيضاوفيها.ومتناسنداعليهاوالكلامالمسألةفيوالاثارالاحاديثواستيعاب

وتمتاز.المسائلمنجملةفيالكاظميالصدرحسنالرافضدعلىالرد

شرطوبحث،الكهفسورةمن12ايةبحثفيوالافاضةبالاضاقةلمسودةا

المبيضة.فيتذكرلمبالقبورالمتعلقةالمسائلبعضوذكراللقاء،
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واحدةكلفيلماالنسختيننشرلىإداعيةمجتمعةالأمورتلكفكانت

دونالمسودةترلنأمامنها.والإفادةعليهاالوقوفيحسنميزةمنمنهما

لانامرضيفغيرالنسختينبينالتلفيقماوالفوائد،تلكفسيفقدناطباعة

الحواشيفيالزوائدذكروأما،المؤلفيكتبهلمكتاباحينئذسنخرج

عليها.الوقوفعنالقارئتصدوربماقيمتها،فسيفقدها

لخطية.االنسخوصفسادسا:*

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظة:المبيضةنسحة-1

العلامةمؤلفهابخطورقة012فيتقع)2935(رقمفليم2[]4668/

مسطردفترفيكتبت،الصفحاتغالبفيمتفاوتالأسطرعدد،المعلمي

لاختلافذلكويعود،والوضوحوالدقةالثخانةفيمتفاوببخطمعتاد

اوقاتها.واختلاف،الكتابةاقلام

واصقختعلىيصب)فقدالضربكثيرة؛الشيخكتبكغالبوالرسالة

فياملأكاملةورقةيترك)فقدوالبياضاتلتحويلووالاضافةللحقوأكثر(

؛الاخيرةالكتابمبيضةهيهذهتكونانالمفترضمنوكانشيء(.لحاقإ

لكنها،ارجحفيماآخرهاهذهالرسالةهذهمننسخعدةكتبقدالشيخلان

كتبمااخرباعتبارها()المبيضةعليهاأطلقناوقد.بدأتكمامسودةعادت

.الحالحقيقةباعتبارلا،الرسالةهذهنسخمنالشيخ

متنوعةلفوائدمقيداتفيهاالتسعتبلغصفحاتبعدةالنسخةتبدأ

أشبه(1()باسمهيصرحان)ددللشاطبي""الاعتصامكتابمنالشيخانتقاها

باسمهالتصريحمع"الاعتصام"منفوائدايضاانتقى4717رقممجموعوفي(1)

.(-112137)ص
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لىإومشاراتارةكاملةالفائدةيذكرثمالصفحةرقميذكرللفوائد،بالفهرس

الكتابمقدمةبدايةلىإالفوائدهذهكتابةاستمرتوقد.خرىتارةرأسها

فارغةالدفترأولمنورقاتتركقدكانالشيخأنوالطاهرتليها،وصفحة

فيفوائدهقيد""الاعتصامكتابقرأفلما،صفحاتعدةبعدالمقدمةوكتب

الرسالة.مقدمةتجاوزتحتىوطالتالفارغةالصفحاتتلك

علىاستدركفقدو]حدموضعقيإلاتعليقدونتقييداتوكلها

معنى...":فقالالاحاديثفيالواردة"لجماعة"امعنىفيالشاطبي

نأأعلمواللهوالصواب.شافبتحقيقفيهايأتولم،الأحاديثفيالجماعة

فيدخلعلماء،كونهمالمسلمالأمةعلماءمنالأعطمالسوادهيالجماعة

منوالشاذجرا.وهلمالتابعينوأئمةعنهماللهرضدالصحابةعامةذلكفي

فالغاية،لمالعازلةمنالتحذيرجاءذلكوعلى،زللمعابهلمرادالجماعةا

ليساذأصلاالجماعةعنخارجونالباعاهلفعامةهذاوعلى،واحدة

ونهبةالنارفيالشاذفهوابتدعلماعاأناتفقفإنالعلماء،منعامتهم

أعلم.والله."الشيطان

منوفوائدمنتقياتالشيخكتبالرسالةتمامبعدالدفتراخروقي

يسمولم-للطبرانيالصغير"و"المعجم"وفضلهالعلمبيانجامعمختصر"

ورقة.72في-الاخير

برقمالشريفالمكيلحرمامكتبةفينسختها:لمسودةانسحة2-

قيلماوصفهافيويقال.ورقة141فيتقع1935()رقمفليم[]9466

بعضالمؤلففيهاقيدصفحاتخمسالدفتراولوقيسابقتها.وصففي

.وغيره"التهذيبتهذيب"منوالنقولالايات
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أرجحفيماالسالفةالنسخةقبلكتبتمسودةنسخة:الثانيةالمسودة3-

87فيالشريفالمكيالحرممكتبةفي)4717(رقممجموعضمنتقع

وكانهأحمدالإمامبمسندتتعلقبتعاليقالنسخةتبدأ،المؤلفبترقيمصفحة

فوقها:وكتبكثيرةصفحاتلارقامتقييدثم،أحاديثهلترتيبتخطيط

!الارقامبهذهمرادهلىإأهتدولم"الإسلامفيالقبورعمارةبرسالة"يلحق

تدلالذيالحكمدله،الحمد":بقوله9صمنالمسودةهذهتبداثم

دفترفيلعلهتقدممالىإفالإشارة.".المراد.أن.وقدمنا..الاحاديثعليه

هذهفيفلعلها،المباحثمنالكثيرينقصهاوالنسخة،عليهنقفولمآخر

إليها.المحالالنسخة

بعضهاأثبتالاخرىالنسخفيليستالفوائدبعضالنسخةهذهوقي

مختصرأيضاالمجموعوفي.الكتابآخرملحقفيوبعضها،الهوامشفي

المستقيم"الصراطاقتضاء"منوفوائدحجر،لابن"المدلسينل"طبقات

للشاطبي.""الاعتصاممنمنتقاةوفوائد،تيميةلابن

التحقيقمنهجسابعا:-

وتحويلاتهلحاقاتهإوتتبعنا،مؤلفهتركهكمانسختيهفيالكتابأثبتنا

وغير39(و55ق)انظرإليهحولهالذيمكانهلىإنصأومبحثتقديمفي

فيهقدمناحدوموضعقيإلاشيءكبيرفينتدخلولم،إشاراتهمنذلك

التقديم.حقهاكانالاثارمنجملة

يحسنمفيدينموضعينفيهافرأيتفاستعرضتهاالثانيةالمسودةأما

ابنكلامعلىللشيختعليقوهو411صهامشفيالاولفأثبتإثباتهما،

يثيرهاقدوشبهةالقبورعلىالبناءمسألةفيالثانيوالموضع،الهيتميحجر



أنهاإلا()المبيضةفيمذكورةأنهاومععليها،الجوابمعالبناءيجيزمن

فيفأثبتهامنها.جوانبفيلجواباوزيادةعرضهاطريقةفيتختلفهنا

عليها.للوقوفالرسالةاخر

موضع،غيرفيذكرناهكماالشيخكتبخدمةفينفسهالنهجنتهجنا1و

.المشروعمقدمةفيشرحناهوكما

العالمين.ربللهوالحمد

!لاصصردحه!
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ذجمقالنسخالخطيةا.الما"-----م،
!، ----ت





(لر!لرحمياللهلممم

-...----.-؟آ.-ص!خ!---0--.-.-002،

!مفالىفض!ص4ثفص:،!شب!ث!فأل!يخه3وعبئ"ددة!!فئ

!عرءللما،الماأفي/،ب!!ه!ىلممحىلمحور+/صنحول!-س*ع!ئ!

--سى-.سيحبم!ي!،--.
"ئررسول!-ا!ع-.-غمص3ةفى/،منمه!/ال!ك!6هم!صرصرلض+

لمبرفغص-ء3%أبرجمم!!سكلىنحشصلىعوعروعتز/لأ

ئح!يهصحس!او!معونحيررلمكغ

ا،لمجت!ءلمقى!رإ.لرطي-إ--للىلى7ث!!فا!فى---يرئ!-!ؤ-نج!ص-ظ!خا
ص!

يرععحئا!!يومميرالبما--ثلمجم!ع!نن"نيي!ييرليظ--ذلصهحح!ؤث-كت8

ظرث!عضهمض/اقفىىافالشأنم!ا!مدجماك!ةءحرى؟.-

فأقدنا!يعم،،.لا/لمحرإلألبمل!سع"د!؟ص!!م!صىا!الصول؟لمموظ.

-...-4---------!----"-..--ض"---ث-.--3--ث!ظسونسخنئنمسمى
.*،-

-طكىض!7صر!رءيئوررحسحمح!يسو-!و!عص!ر حاء

ضي!ءئمك!ك!س!صص!ره!يرصا-برجم!

---ي!يماهـييرير-----
-.لا-------ممب!ع!برصأ-----.--.ء------

لر2صمث!ءمما،صالصلصوصصادالبدصارلم!رصه

المبيضة"-القبورعمارة"منالاولىالورقة



أأ

..ص-.---*3---

أفىأهـا!رهايخ!لهؤاأ،بمي

ا!!!ء-!حاء؟3-يميمابرمى،.ا!ثت

كصز*!!بما+!-قيفئرأبوك!

.!ءعحدبر"كويصطىميم!هـص--محىطططى

ءص------ء.-ىنسساءقطىكاى

اممق!عللصجيرع!يراصر*!بر!ض

ص!،لمنجىلا"-لملرثرإبم!ىإ*،-*..*س-

ن!ئئء

صع!ض!لحاص+يص.-ءصىط

ث!ي-و.-ئطىلمبرىسىطسي-رر

!فأ.!رممطهم!!أضا-،-جولى
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-----؟-.--!
.كصألي-صكل+ة،!رع

لا.%-بم-ببم!---؟.-ت!جمم"3

ث!هنس!،---كا!!!ا*4،؟نأا

عصلمفترل!بر!نغثز/ى

تجتريش!برع!تملى

شزرسترء-ق!مكدك!؟ع!!-ص
مى

لهـجمو!.+ولخبر!صو!

ء!

ح!جمييريهيمكي

بد!م!ت!يرلم!إ(ل!ب-

لم-

ليمير!رعروجميملمو

!!لحثع!صممكدشكم!ط!

لمثشير-بر؟لم

كمي!ه!ا،برءصءلمج!ج!لمءلمسا

جمبئأ-ء!صثكلةثمغلمم

،-..-!اقر
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عص-ط!محب-!ع-ث!عص.أعقي
مم!!س!صالكلشبمكلصسفمملعم!ث!ء-!م!!ممتهع!صثم!س!-جمص!ي!مو!-!ص!سس!!(3

ثعممكل!صظ!م!!حيىىع!م!ءإء"!هء!لم-! --حد-جمد!مى

----!ء-سبب-!سستدخد--ح!-----

----!ثبلم!س!ى!ص!هـمموتجتسحدحطد-د-

--ت----=!---ت!هس!لم!سهطم!غسم!!يى

[ىدءمحيهـ--صص--!س!---.-د

------صص--أ-عكل-كسهصهـول-ص-

مح!كوع-؟س!!صجمبر!ك!كى!ش!!سصكافيمم!!تص!وىثا!مم!ممك!ممع؟ء--!وللمك!-لملمح!

حث!!!م!كا!ممر!!لم!جم!!لمجير!كضحط!-!!ص---كليب!ق!!-----تمدضمممصلآ!.!م!دمح!عس!يي
عصحد-.بء!ممم!ص

جم!يم-ممس!!-!مم!لم!حم!ثيم،مملىى---------تم!مم!مى

ب!

ث!ع!صع!!!جم!ع!لم!يم---"!ص.هـ.-4
----*-ب------------.محطهسص-

!!-!د!ءهـ-طت-طد

ك!في!محيم!قي[كعممصس!جم!ى[كلكل!مو!!يممحم!صبمممس!ءلمف!لى!ماالمح!ا--!--

--ء"---------ص!م!-ء!-------حب-عصمححد-ب-ع!ى س!ي!س

ثيا!2!!،كليف!مم!المجممم!و!ث!ثبر!م!لمحص!!كيجى!ط!!

------دء!--خص"حمر-!سسسهصبتح-:--شحيدط!

بمص،!كل!!وث!!عهيص!مم!!غ!-

!مك!!نيكم+!!كل----؟--؟ول-يم-.حد-ج!حطدبفد---

-ع-،ط".---س!---!!اتت!جير!ت:

-ب----ج!!صستسهممصعئ!ما.عم!كل!!!دلم:جم!!--ور+-----كل

--ط-،-ع!يمنن
!ثسأثط!يآث!د3كل!الي!بم!!اع!!ث!لمح!!؟مم!لم!!كمي!!ع!!لم!ص-!--

.---صسح--ب--ككل--ثش-طص:ش-.قيتسطتب-طدب-!قيع!خد

قيج-----

!كضجمما-سدمم!ث!!سصجم!ضكل--!ى:--:.ت-ت---جصس-----خد--

؟5:؟-ح!-!فء!-ببهع--

.:-تخ!تط؟ث-!ب-بحد
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لملأصا؟!أط!هلاأطلمغ،!يهعزر!لإ.!ثمائ!لأجم!3

بملالألأ؟لأ!عحلاح!!م*اللاث!1!-!الما**!بما!ا-.فىوللبما

!!م*!ءث!(*لر.فىكاا-؟8!ىثيمهاممماثمالابطلا!*-.ثأث!!أ

!صارطىلمحصي!حكلص!ن!لرفيفت--مىلمفو-أيئئ

ونالمحلألصك!لمث!ء(!!ولىبرالهـصح!ير(ب!لمجبم

!ءصقفحبم!مبى!ضلمه!يرحمم-فيمحبر--فيد

كمص!ر%صعامرلم*ل!ا/رهصراك.لخم!كإيخر

للد!صكييهلرلمالماهـمثفيرضصمالمفعالوافى

لمشوطهـئكلجمر،رطألمقو-1!سضضبممصا،--ءلح!

ولأممم!لماالجؤ-!ع،سملىفمن!لمبطثرغالطا،طا

لم؟

خمأجمملومحولمحاهم!!مالا-!القى!يهزجمظجع

ير،نما/ور!ي!ير!ي!ى!س!

-و/"لمج!*عوليبرةكل-بها-

ممثاللكعو/!ربم!/ل!ص!عمحا!كردهـئ!ل!في/؟

!.!ب.:،*..ش2+-+-يرص--

صى0*

ب!جممتتنا؟.لمممأ!رصح-+ص!ثى،-لمجهـيرع-

--لا3---سى!غلملا!ريز
ط3د-!-!!ى
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