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المركزمقدمة
!

لمركزنرا

السماواتوقيوم،والآخرينالأولينإله،العالمينربللهالحمد

مخلوقاته،جميعبالربوبيةلهشهدتالذي،الدينيومومالك،والأرضين

ولا،لعطمتهالتذللفيإلاعزفلا،معبوداتهجميعبالإلهيةلهوأقرت

.بنورهالاستهداءفيإلاهدىولا،رحمتهإلىالافتقارفيإلاغنى

الأرضبهاقامتكلمة،لهشريكلاوحده،اللهإلاإلهلاأنوأشهد

تعالىاللهأرسلوبها،المخلوقاتجميعلأجلهاوخلقت،والسماوات

شرائعه.وشرع،كتبهوأنزل،رسله

خلقه،منوخيرته،وحيهعلىوأمينه،ورسولهعبدهمحمداأنوأشهد

للعالمين،رحمةاللهأرسله،المستقيموالمنهجالقويمبالدينالمبعوث

بعد:أما،أجمعينالخلائقعلىوحجة،للمتقينوإماما

وذموتماسكهاالأمةوحدةعلىالحفاظالعظيمةالدينهذاغاياتمنفإن

.النفوسبهتأبهلاصغيراكانولويفرقهاأنشأنهمنما

اللهرسولنزلإذاالناسكان:!عنيماالخشنيثعلبةأبيحديثفيجاءكما

فيتفرقكم"إن:ء!وواللهرسولفقال،والأوديةالشعابفيتفرقوامنزلاء!وو

إلامنزلاذلكبعدينزلفلم،"الشيطانمنذلكمإنماوالأوديةالشعابهذه

)1(.لعمهمثوبعليهمبسطلو:يقالحتىبعضإلىبعضهمانضم

الكبرىالسننفيوالنسائي)17771(المسندفيوأحمد)2628(السننفيداودأبوأخرجه)1(

الألباني:قال254(،)5المستدركفيوالحاكم)5926(صحيحهفيحبانوابن)8856(

صحيح.



والقبورالدفنأحكام!

مناكبنايمسحء!وواللهرسولكان:قال!عنيماالأنصاريمسعودأبيوعن

منكمليلني،قلوبكمفتختلفتختلفوا،ولا"استووا،:ويقول،الصلاةفي

")1(.يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثموالنهىالأحلامأولو

التكبيرعنفامتنع،الصففيصدرهباديارجلاء!ووالنبيرأىوقد

بيناللهليخالفنأو،صفوفكملتسونالله"عباد:منبهاليقولللصلاة

.")2(وجوهكم

اجتماعهمبعدوالأوديةالشعابفيالمؤمنبنتفرقء!ووالنبيفجعل

.القلوبلاختلافسببا،الظاهريةبساطتهمارغم،الصففيواختلافهم

مرفوضقشرعا،مذموئم،أشكالهبشتىالمسلمبنجماعةعنفالتفرق

.فطرةمستنكزعقلا،

المفرقبنعدادفيبؤنأنمنء!وومحمدنببهوتعالىتباركاللهنزهوادا

لثئء!)3(.فىمتهتملشتشيثاوكانوأدينهتمفرقواالذين)إن:قائلمنعزفقالللدين

والأفئدةالكلمةباجتماععليهمالعظيمأثرهاقتفاءعلىالمؤمنينوحض

ذإعلتكئمأدلهلغمتوأ!كروأتفرقوأولاجميعاأدلهبحئل!ووآعتصموأ:بقوله

شنحفرؤشفاعكوكنتمإخونابنعيتهءفأضبختمقلولبهئمبئهنفألفأغدفيكنغ

!و)4(.!تدونلعلكؤءأيتهءلكئمالذيبينكدلكمنهافأنقذكمافار

)769(السننفيماجهوابن)857(السننفيوالنسائي)432(صحيحهفيمسلمأخرجه)1(

171(.)51المسندفيوأحمد

)18434(.المسندفيوأحمد)815(السننفيوالنسائي)436(صحيحهفيمسلمأخرجه)2(

.915ايةالأنعامسورة)3(

.153ايةعمرانالسورة)4(



المركزمقدمة

عنبكمفئفرقالسبلتمبعوأولافأتبعوهم!تقيماصرطىهذأ)وأن:وقوله

تئفون!)1(.لعل!ئمبهءوصئكمذلكتمسبيلأ

الفرقةطريقسلوكهمفيالكافرينمشابهةعنالمؤمنينونهى

تكونوأ)ولا:بقولهالشديدبالوعيدجماعتهمفارقمنوهدد،والاختصام

عظيص!)2(.عذابالغوأؤلنكألينفهمجامابغدمنواختلفواتفرقوأ؟لذين

أهلفيهوقعالذيوالتفرقالاختلافأنالمبينالكتابفيلهموبين

عنلا،الحقبغيرالبعضبعضهمبينبغيهمبسببكانإنماالكتاب

بالتنزيل.منهمبعلمبلحجةوخفاءجهل

بغماأدعتمهمضابمابغدمنإلانفرقؤاا)وما:وتعالىتباركاللهقال

)3(ء2!ص
جاءئهممابغدهنإلاائكئتأوتواالذينئفزق)وما:وقال!بينهم

!هو)4(.النه

اكلة،الطائفيةنارفيهاتستعر،زلتولابعيدأمدمنذالأمةكانتولما

لرأبجاهدةتسعىالتيالمخلصةالجهودوكانت،واليابسالأخضر

أهلعلىاللازممنكانالكثير،وينقصهاقليلةالأمةأبناءبينالصدع

المهمة،القضيةهذهتجاهشيئايقدمأنأنوارهممناقتبسومنالعلم

المسلمين.بينالقلوبولتأليف،لمرضاتهوطلبا،تعالىاللهلسخطرفعا

بمبرةوالدراساتالبحوثمركزفيارتأيناالجليلالمبدأهذامنوانطلاقا

.153ايةالأنعامسورة)1(

.155ايةعمرانالسورة)2(

(r)14ايةالشورىسورة.

.4ايةالبينةسورة)4(



والقبورالدفنأحكام!

أهلبينالمشتركةالأحاديث)سلسلةمشروعنانقدمأنوالأصحابالآل

بعد،الصحيحالطريقعلىخطوةليكون(الإماميةوالشيعةالسنة

باءتالمسلمينبينوالتقريبللوحدةكثيرةودعواتوندواتمؤتمرات

المشاريعافتقدتكماوالوضوحالصراحةافتقدتحين،بالفشلأكثرها

.الجادةالعملية

تباركاللهرضاشيءكلقبلالسلسلةهذهتلقىأنتعالىباللهأملوكلنا

صفها،وحدةنحوبحقالساعينالأمةأبناءمنالمخلصينرضاثموتعالى

شتاتها.وجمع

العالمينربللهالحمدأندعواناواخر

الخضرسالممحمد

والدراساتالبحوثمركزرئيس



الكتابيديبين

الكتابيديبين

!

الأولينسيدمحمدنبيهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

بعد،أما،الميامينالغروصحابته،الطاهرينالطيبينواله،والآخرين

مف)ألذى:تعالىقال،الموتعليهوكتب،الإنسانخلقتعالىاللهفإن

عزوقال2،،:الملكأاتغفور!أتعسيزوهوعلاأحسنأي!لئلوكتموالحيؤةاتضؤت

وقال57،،:العنكبوتأترتجعوت!إلتناثمأتمؤتذايقةنفممى)ص:وجل

35،.الزمر:أ!ميتونولمنهمميت)إنك:ء!ووالكريمنبيهمخاطبا

منأذشأكم)هرفيها،ويحيايستعمرها،للانسانقراراالأرمروجعل

إليهامصيرهوجعل61،،أهود:إلئة!تولبىآثوفاشتغفروهفيهاوأشتغمركوألأزض

أخرئ!تارتهنخرجكتمويئهانددكتموفيهاظقنبهم)منها:تعالىفقال،موتهبعد

25،:المرسلاتأوأموتا!أخياء!كفاتاالأزضتجعل)1،:وقال55،،:أطه

يكفتمجاهذ:وقال.كنا)كفاتا!:عباسابن"قال:كثيرابنقال26،،

وطهرها،لأمواتكمبطنها:الشعبيوقال.شيءمنهيرىفلاالميت

وقتادة")1(.مجاهذقالوكذا.لأحيائكم

فيوردكما،أولهممنذخلقهفيجرتالتيتعالىاللهسننمنوالدفن

منفأضبحفمنل!أخيهقنلنفسهولهو)فطوعت،ادمابنيقصةفيالقران

دورهـسؤءةكيفليريهرالأزضفىيتحثغ!اياأدلهفبعث!الحنمعرجمت

(t)8/992كثيرابنتفسير.



والقبورالدفنأحكام!

منفأضبحأخىسؤءةفأورىأئغ!ابطذامثلأكونأنأعجرتيوئيتى+قالأخية

.35،31،:المائدةأالتدمين!

فروضمنوهو،فواجمثالموتىدفن"أما:الماورديالقاضيقال

بهيصنعمايدرلمهاببلأخاهقتللماقاببلأنأصلهوكان،الكفاية

قالأخيةدورهـسؤءةكيفليريهرالأزضفىيتحثغ!اياأدله!يوفبعث

31،:المائدةأأخى!وسؤءةفأورىأئغ!ابطذامثلأكونأنأعجرتيوئيتى+

!وأ،:تعالىاللهوقال،فدفنهأخيهدفنعلىالغراببفعلقابيلفتنبه

أحياءتجمعهميعني25،:المرسلاتأوأموتا!وأخياء!كفاتاالأزضتجعل

تارتهنخرجكتمويئهانددكتموفيها)منها:تعالىوقالأمواتا،وتضمهم

55،")1(.:اطهأخرئ!هو

بهإذ،ادمبنيعلىبذلكوجلعزاللهمنوقد،بهوبزللميتإكراموهو

21،،:أعبسفافبر!!أمالالر)ثمتعالىفقال،المخلوقاتسائردونيختصون

يوارىقبراله"جعل:البغويوقال")2(،بدفنه"أكرمه:عباسرابنقال

والطبور")3(.كالسباعيلقىممنيجعلهولممقبوراجعله:الفراءقال.فبه

المصدر:والمقبر.الإنسان"مدفن:والقبر")4(،والمواراة"الستروالدفن

.(القبر")موضع:أيضاوالمقبر.الموضع:والمقبرة

عابدين:ابنقال،بالإجماعالمسلمبنعلىكفايةفرضفهو:حكمهأما

24الكبيرالحاوي)1( / r،175/الإراداتمم!هىشرحوانظرr.

.2131/القناعوكشاف1،375/الإراداتمم!هىشرح)2(

.5112/البغويتفسير)3(

8العينوراجع،13/155العربلسان)4( /،1C1499/اللغةوتهذيب.

.458المحيطوالقاموس،5/68العربلسانوانظر،9911/اللغةتهذيب5()



الكتابيديبين
!

إجماعا")1(.أمكنإنكفايةفرض"هو

الناسعلىواجبلازمالميتدفنأنعلى"وأجمعوا:المنذرابنوقال

سائرعلىذلكفرضسقطمنهمبهقامومن،الإمكانعندتركهيسعهملا

")2(.المسلمين

والصلاةوتكفينهالميتغسلأن"اعلم-:الإماميةمن-الطوسيوقال

")3(.خلافبلاالكفايةعلىفرضودفنهعليه

علىالمسلمالميتدفنوجوبعلىالإسلامعلماء"أجمع:الحليوقال

ميت")4(.كلمعوفعلهبهأمروالهعليهاللهصلىالنبي،لأنالكفاية

:الكتابفيالعملمنهج

أمكن-ما-اللفظفيالمشتركةالأحاديث-جهدي-استخرجتأ(

من،المشتركةالأحاديثعنفيهاالبحثجرىالتيالمسائلفي،أوالفحوى

والقبور.الدفنمسائل

الفريقين،عندالمشهورةالمعتمدةالكتبعلىاعتماديجلاقتصر2(

والمصاحبة،الاستئناسسبيلعلىإلاالمشهورةالكتبعنأخرجولم

مقدما.المشهورةالمصنفاتفيالموجودذكربعد

بحيث،لفظيمنتراجمهاوضعت،أبوابعلىالأحاديثصنفت3(

،2131/الطالبينوروضة،1/478الجليلمنحوانظر،2/233عابدينابنحاشية)1(

.2131/القناعوكشاف

.34حزملابنالإجماعمراتبوانظر،44الإجماع)2(

(r)1174/المبسوط.

.2/3الإحكامنهاية)4(



والقبورالدفنأحكام!

البابأحاديثعليهتدلالذيالمعنىخلاصةحاوية،مختصرةترجمةتكون

عموما.

،للقارئأسهلليكونالمتننفسفيبالتخريجالأحاديثأردفت4(

.الكتاببموضوعوأليق

الفريقين.لأحاديث،والرواةالحديثأطراففهارسوضعت(ه

الفريقين.كتبمنفيهالمستخدمةالمراجعبثبتالكتابألحقت6(

وحكمه،وحكمتهالدفنعنيسيرةكلمةفيها،لطيفةمقدمةكتبت7(

.الكتابفيالعملومنهج

فيسببايجعلهوأن،الكتاببهذاينفعأنوجلعزاللهأسأل:وأخيرا

وهو،مسؤولخيرإنه،قلوبهموتقاربكلمتهمواتفاقالمسلمينوحدة

الرحيم.البر

العالمينربدلهوالحمد

لمؤلفا



!!
فيالمشتركةالأحاديث
وافوالدفنأ!م

!ط





اللحداستحبابفيجاءما:باب

اللحداستحبابفيجاءما:باب

!

السنة:أهلطرقمن-أ

،مم!كلةصراللهرسولأنرا!ماينهاللهعبدبنوجريرعباسابنعنأ(

لغيرنا((.والشقلنا"اللحد:قال

".الكتابلأهل"والشق:جريرحديثمنلأحمدلفظوفي

لتخريج:ا

رصىنجولعباسابن

)1554(.ماجهابن02(،)90النسائي،(8032)داودأبو1(،.)45الترمذي

يفىكهها:البجلياللهعبدبنجرير

ا(.18،18727،59AVآ)75أحمدمسند)1555(،ماجهابن

فيقال،!جمنهوقاصأبيبنسعدأنسعدبنعامرعن2(

اللبنعليوانصبوالحدا،لي"الحدوا:فيههلكالذيمرضه

،مم!كلةصر((.اللهبرسولصنعكمانصبا،

التخريج:

4)9مسلم i9)1453أحمدها(،)آهماجهابن2(،02،800)70النسائي(،

2914،4016،5016).



والقبورالدفنأحكام!

رجلكان،مم!كلةصراللهرسولتوفي"لما:قال!جمنهأنسعن3(

فأيهما،إليهماونبعثربنانستخير:فقالوا،يضرحوآخريلحد،

وفي،فلحدوا((اللحدصاحبفسبقإليهمافأرسل،تركناهسبق

يضرحكانالذيأنوفيها،ذلكفيقصةوأحمدماجهلابنلفظ

طلحة.أبوهويلحدوالذيعبيدةأبوهو

التخريج:

012(.235370،،)04أحمد1628(،،)1557ماجهابن

اختلفوا،مم!كدةوواللهرسولمات"لما:قالت،ر!جميهاعائشةعن4(

((،أصواتهموارتفعتذلكفيتكلمواحتى،والشقاللحد،في

ولاحيا،مم!كلة!داللهرسولعندتصخبوا"لا:!جمنهعمرفقال

جميعا،واللاحد،الشقاقإلىفأرسلوانحوها،كلمةأو،ميتا((

،مم!كلة!د.دفنثم،مم!كلة!داللهلرسولفلحداللاحدفجاء

التخريج:

)1558(.ماجهابن

بكرولأبي،مم!كلة!داللهلرسول"لحد:قال،را!ماينهعمرابنعن(ه

وعمر((.

التخريج:

()11745شيبةأبيابنمصنف



اللحداستحبابفيجاءما:باب

!جمنه:شعبةبنالمغيرةعن6(

!

،مم!كلة!د((.للنبي"لحدنا

لتخريج:ا

.)01175(شيبةأبيابنمصنف

)Vلهيلحدأنأوصى،ممشكلةصرالنبي"أن:ع!عمروابنعائشةعن.))

التخريج:

)91174(.شيبةأبيابنمصنف

حم-حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمن-ب

لهلحد،مم!كلةصراللهرسول"أن)ع(:الصادقجعفرالإمامعنأ(

((.الأنصاريطلحةأبو

التخريج:

،(1آآ)3/الشيعةوسائل451(،)1/الأحكامتهذيب،(اآآ-اآ5)3/الكافي

.(538)22/الأنواربحار

أحضر:حينجعفرأبوقال:قال)ع(الرضاالحسنأبيعن2(

نإ:لكمقيلفإنشقا،ليوشقواليفاحفروامتأنا"إذا

صدقوا((.فقدلهلحد،ممشكلةصراللهرسول

التخريج:

وسائل451(،)1/الأحكامتهذيب)237(،الإسلامدعائما(،آآ)3/الكافي

.2(451/)آالأنواربحار،(اآآ)3/الشيعة



والقبورالدفنأحكام!

-...،وصيتهفيكتبأبي"إن:الصادقجعفرالإمامقال('

بادنا((.كانأنهأجلمنالأرضلهوشققنا-قالأنإلى

التخريج:

.)14الكافي /،)rوسائل،(003)1/الأحكامتهذيب)237(،الإسلامدعائم

166(.)3/الشيعة

نأهوواللحد،مم!كلةصر،اللهلرسولألحد"أنه:غووشعليعن4(

معالقبلةيليمما،فيهيضجعالذيمكانهالقبرفيللميتيشق

القبر((.وسطلهيشقأنوالضريح.القبرحائط

التخريج:

02(.)97/الأنواربحار3(،اآ)2/الوسائلمستدرك)237(،الإسلامدعائم

والضريحلأمتي"اللحد:قالغووشطالبأبيبنعليعنه(

((.الكتابلأهل

التخريج:

315(.)2/الوسائلمستدرك

ثلاثةفيأكفنهأنوصيتهفيأبي"كتب)ع(:الرضاقال6(

كانانهأجلمنشقاالقبرلهوشققنا:قالأنإلى...،أثواب

،مم!كلةصرالنبيغسلغووشعلياأن"روي)ع(:وقال.بدينا((رجلا

خرجثم،طلحةأبولهولحد-قالأنإلى-...،قميصفي



اللحداستحبابفيجاءما:باب
!

فأدخله،مم!كلةصرالنبيفوضعيدهفبسطالقبرغووشعليودخلطلحةأبو

اللحد((.

التخريج:

،)22/517الأنواربحار3(،اآ/v)الوسائلمستدرك)183(،الرضافقه

.)78/318

قطيفة،،مم!كلةصراللهرسوللحدفيفرلش"أنه:غووشعليعن7(

سبخا((.ندياكانالموضعلأن

لحد.منبدلاقبر،فيفرشالإسلامدعائمفيواللفظ

لتخريج:ا

2(.,)97/الأنواربحار331(،)2/الوسائلمستدرك)237(،الإسلامدعائم

فأمرهمجنازة،مم!كلة!داللهرسولشهد:قالأف-وو3ءعليءعن8(

فنزلواوأمرهم،القبلةيليمماالقبرشفيرعلىالميتفوضعوا

على"قولوا:لهموقاللحدهفيفأنزلوهاستقبالا،واستقبلوا

((.رسولهوملةاللهملة

التخريج:

21(.)97/الأنواربحار)2/323(،الوسائلمستدرك)238(،الإسلامدعائم

بنيمنرجلجنازةاللهرسولشهدأنه:غووشعليعن9(



والقبورالدفنأحكام!

جنبهعلىلحدهفي"أضجعوه:قال،قبرهفيأنزلوهفلماالمطلبعبد

قالثم،((لظهرهتلقوهولالوجههتكبوهولا،القبلةمستقبلالأيمن

ثم،((القبلةاستقباللكيتبينحتىأنفهعلىيدك"ضع:وليهللذي

رضوانا((.منكولقه،روحهوصعد،حجتهلقنهاللهم:"قولوا:قال

التخريج:

.2(1)97/الأنواربحار،323(،2032/)الوسائلمستدرك،)238(الإسلامدعائم

فضعهلحدهفيالميتوضعت"إذا:قال)ع(الصادقعن01(

علىخدهوضع،كفنهعقدوحل،القبلةمستقبليمينهعلى

((.التراب

التخريج:

)97/57(.الأنواربحار)117(،الهداية

لحدهفيالميتوضعت"إذا:قال)ع(الباقرالإمامعن11(

واقرأ،مم!كلةصر،اللهرسولملةوعلىاللهسبيلوفياللهبسم:فقل

فلانيا:قلثمالأيمنمنكبهعلىبيدكواضرب،الكرسيآية

رسولا،،مم!كلةوووبمحمددينا،وبالإسلامربا،باللهرضيت:قل

الحديث.((...زمانهإماموتسميإماما،وبعلي

التخريج:

الشيعةوسائل)457(،الأحكامتهذيب91(،آ)3/الكافيا(،آ)9الدعوات

/3(.)176



اللحداستحبابفيجاءما:باب
!

فاطمةإن:قالآبائهعن)ع(،الصادقجعفرالإمامعن12(

متأنا"إذا:فقالتغووشعلياأوصتاحتضرتلماغي!ش

وألحدني،قبريوأنزلنيعليوصلوجهزني،غسليأنتفتول

منفأكثر،وجهيقبالةرأسيعندواجلسعليالترابوسو

أنسإلىفيهاالميتيحتاجساعةفإنهاوالدعاء،القرآنتلاوة

ثمخيرا،ولديفيوأوصيكتعالىاللهأستودعكوأناالأحياء

المنزلفيمافلهابلغتإذا:لهفقالتكلثومأمإليهاضمت

لها((.اللهثم

التخريج:

)97/27(.الأنواربحار)2/933(،الوسائلمستدرك

القبرإلىبأخيكجئت"إذا)ع(:الصادقجعفرالإمامعن13(

يأخذحتىثلاثةأوبذراعينالقبرمنأسفلضعه،بهتفدحهفلا

خدهتلصقأناستطعتوإنلحدهفيضعهثم،أهبتهلذلك

يليممابهالناسأولىوليكن،فافعلخدهمنوتحسربالأرض

الكتابفاتحةوليقرأ،الشيطانمنباللهوليتعوذ،رأسه

حتىيعلمماليقلثمالكرسيوآيةأحداللههووقلوالمعوذتين

((.صاحبهإلىينتهي

التخريج:

الشيعةوسائل)312(،الأحكامتهذيب03(،)آالشرائععلل).17(،الرضافقه

)97/28(.الأنواربحار)2/931(،الوسائلمستدركا(،آ)3/8



والقبورالدفنأحكام!

الله"بسم:!لالميتتناولتوإذا)ع(:والرضاالصادقعن14(

يمينهعلىلحدهفيضعهثم((اللهرسولملةوعلىاللهسبيلوفي

وقل:الترابعلىخدهوضع،كفنهعقدوحل،القبلةمستقبل

منكولقهروحهإليكوصعد،جنبيهعنالأرضجاف"اللهم

الحديث.رضوانا((

التخريج:

الأنواربحار324(،)2/الوسائلمستدرك)118(،الهداية)171(،الرضافقه

/97(04،.)57

حم-حم-حم-حم-حم-



عليهاالبناءوحظرالقبوربتسويةالأمرفيجاءما:باب
!

عليه!البناءوحظرالقبوربتسويةالأمرفيجاءما:باب

السنة:أهلطرقمن-أ

عبيدبنفضالةمع"كنا:قال،!جمنهشفيئبنثمامةعنأ(

عبيدبنفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،برودلسالرومبأرض

بتسويتها((.يأمر،مم!كلةصراللهرسول"سمعت:قالثم،((فسويبقبره

التخريج:

،234)15أحمدمسند2(،)030النسائي32(،)91داودأبو79(،.)مسلم

17234،.)92332

أبيبنعليليقال:قال،!جمنهالأسديالهيا!أبيعن2(

لاأن،مم!كلةوو؟اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك"ألا:طال!

((.سويتهإلامشرفاقبراولا،طمستهإلا.تمثالاتدع

التخريج:

3104)النسائي،32()18داودأبو،(41.)94الترمذي719(،)مسلم )yمسند

.(743،883،6701،1741،9171،4312،)965أحمد

وأنالقبريجصصأن،!كلة!النبي"نهى:قال،اخمطينبمارجابرعن3(

((.عليهيبنىوأنعليهيقعد

وأعليهيزادأوالقبرعلىيبنىأن"نهى:للنسائيلفظوفي



والنمرالدفنأحكام!

((.عليهيكتبأويجصص

التخريج:

2802،)2702،النسائي)3225(،داودأبو14()52.الترمذي)729(،مسلم

14862)أحمد92.2(، 14237، 14155، 13736، ، \rvro).

حم-حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمن-ب

المؤمنين:أميرقال:قال)ع(،الصادقجعفرالإمامعنأ(

إلاصورةتدع"لا:فقالالمدينةإلى،مم!كلةصراللهرسولبعثني

((.قتلتهإلاكلباولا،سويتهإلاقبراولامحوتها،

التخريج:

،)3/902الشيعةوسائل)آ/528(،الكافيآ(،12)2/للبرقيالمحاسن

بحار)2/43(،المهمةالفصولآ(،آا)3/اللآلىءعوالي(،ه1134/ه/آ.3،

.286(76/،6262/،1/6267)الأنوار

البناءعن)ع(موسىالحسنأباسألت:قالجعفربنعليعن2(

عليهالبناءيصلح"لا:قال؟يصلحهلعليهوالجلوسالقبرعلى

تطيينه((.ولاتجصيصهولاالجلوسولا

التخريج:

وسائل،V(Y1)الاستبصار،f(آ)1الأحكامتهذيب2(،1)2جعفربنعليمسائل

2(.\0)3/الشيعة



عليهاالبناءوحظرالقبوربتسويةالأمرفيجاءما:باب
!

ولاالقبورعلىتبنوا"لا:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن3(

ذلك((.كره-مم!لهوواللهرسولفإنالبيوتسقوفتصوروا

التخريج:

،211)3/الشيعةوسائل4(،آ)1الأحكامتهذيبآ(،12)2/المحاسن

951،91)73/الأنواربحار،03(آ/ه / 9v)

:غووشالمؤمنينأميرقال:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن4(

الصور((.وكسرالقبورهدمفي،ممشكلةصراللهرسول"بعثني

التخريج:

/5)503الشيعةوسائل)آ/528(،الكافيآ(،ا4)2/المحاسن 211، /،)r

28(.آ7/)آالأنواربحار

"نهى:قالغووشطالبأبىبنعلىالمؤمنينأميرعنه(

يورثإنه:وقالالجنابةعلىالأكلعن،مم!كلةصراللهرسول

فيها((.ويصلىالمقابرتجصصأنونهى:وفيه،...الفقر،

التخريج:

)73/328،الأنواربحار4(،)4/الفقيهيحضرهلامن)905(،الصدوقأمالي

/08.)312

عليه،يبنىأوالقبر،يجصصأننهى"أنه،مم!كدةصر:النبيعن6(

حاجةفلاالدنيا،زينةمنلأنه،عليهيكتبأوعليهيقعدوأن



!
((.إليهبالميت

التخريج:
.v(r4/2)الوسائلمستدرك

والقبورالدفنأحكام

وهوقال)1(:القبور،تقصيصعننهىأنه،مم!كلةصرالنبيعن7(

التجصيص.

التخريج:

11)2الشيعةوسائل،)927(الأخبارمعاني /)r،37()97/الأنواربحار.

فقدمثالامثلأوقبراجدد"من:غووشالمؤمنينأميرعن8(

((.الإسلاممنخر!

التخريج:

)945(،الأحكامتهذيب)1/918(،الفقيهيحضرهلامنآ(،)2/12المحاسن

الأنواربحار4(،)2/3المهمةالفصول03(،5/آ)3/802،الشيعةوسائل

/76(،285.)97/16

نأ،مم!كلةصراللهرسول"نهى:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن9(

((.عليهيتكأأوعليهيبنىأو،عليهيقعدأوقبرعلىيصلى

التخريج:

)482(.الاستبصار

يزادأننهى،مم!كلة!دالنبي"أن)ع(:الصادقجعفرالإمامعن01(



عليهاالبناءوحظرالقبوربتسويةالأمرفيجاءما:باب
!

منه((.يخرجلمترابالقبرعلى

التخريج:

مستدرك202(،)3/الشيعةوسائل4(،آ)1الأحكامتهذيب202(،)3/الكافي

.(2rir/)الوسائل

القبرترابغيرمنالقبرعلىجعل"كلما)ع(:الصادققال11(

((.الميتعلىثقلفهو

التخريج:

.(42)2/المهمةالفصول،2(30)3/الشيعةوسائل،(1/918)الفقيهيحضرهلامن

أميرقبض"لما:قالأنه)ع(الصادقجعفرالإمامعن12(

إذاحتىآخرانورجلانوالحسينالحسنأخرجهغووشالمؤمنين

حتىالجبانةأخذواثمإيمانهمعنتركوهاالكوفةمنخرجوا

فانصرفوا((.قبرهوسووافدفنوهالغريإلىبهمروا

التخريج:

222(.)42/الأنواربحار1c()17الغريفرحة)1/458(،الكافي

حم-حم-حم-حم-حم-

الأخبار.معانيفيالصدوقأي)1(



والقبورالدفنأحكام!

صاةlأربعةأوشبرمقدارالقبررفعفيالرخصة:باب

السنة:أهلطرقمن-أ

مسنما((.،مم!كدةصرالنبيقبر"رأى:أنهالتمارسفيانعنأ(

مسنمة((.وعمربكرأبي"وقبر:زيادةشيبةأبيابنوعند

التخريج:

)69114(.شيبةأبيلابنالمصنف)0913(،البخاري

باللهأمهيا:فقلتعائشةعلى"دخلت:قالالقاسمعن2(

ثلاثةعنلهفكشفت،وصاحبيه،مم!كلةضالنبيقبرعنلياكشفي

الحمراء((.العرصةببطحاءمبطوحةلاطئةولا،مشرفةلاقبور

النبيكتفيبينرأشةبكروأبا،فقدما!ضاللهرشول"فرأيت:زيادةالمستدركوفي

!ض".النبيرجليعندرأشةوعمز!ض

لتخريج:ا

.(3آi/1)ركلمستدا،3(022)ودادبوأ

:قالالأخضرأبيبنصالحعن3(

شبر((.نحو

التخريج:

)421(.داودلأبيالمراسيل

وأشبرا-مم!دهضالنبيقبر"رأيت



أصابعأربعةأو!ثمبرمقدارالقبررفعفيالرخصة:باب
!

شبرا((.،مم!كلةصرالنبيقبرنبث)1("كان:قالالباقرمحمدعن4(

التخريج:

03(.)2/آسعدلابنالكبرىالطبقات

وجعلواشبرا،جدثهرفع،ممشكلةصرالنبيقبر"أنواحد:غيرعن(ه

((.حدبةلهليستمسنماظهره

التخريج:

A)4الرزاقعبدمصنف f)آ.

إمارةفي،مم!كلةصرقبره"رأيت:قالالمدينيبسطامبنعثيمعن6(

قبرورأيت،أصاجأربجمننحوامرتفعافرأيتهاثعزيزعبدبنعمر

منه((.أسفلبكرأبيقبروراءعمرقبرورأيتقبرهوراءبكرأبي

التخريج:

)9701(.للآجريالشريعة

حم-حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمن-ب

لعلي،مم!كلةصرالنبيقال:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعنأ(

الأرضمنقبريوارفعالمكانهذافيادفني،علي"يا:غووش

الماء((.عليهورلشأصابجأربج

.التراب:النبث)1(



والقبورالدفنأحكام!

لتخريج:ا

.o()22/93الأنواربحار291(،)3/الشيعةوسائل451(،/1)الكافي

منشبرارفع،مم!كلةصراللهرسولقبر"أن)ع(أبيهعنجعفرعن2(

القبور((.برلنزأمر،مم!كلةصرالنبيوأن،الأرصل

التخريج:

،(19f)3/الشيعةوسائل4(،آ)1/9الأحكامتهذيب)1/703(،الشرائععلل

.(9741/،154)22/الأنواربحار

،مم!كلةصراللهرسولقبرأن:غووشعليعنأبيهعنجعفرعن3(

:وقالالماء،عليهورلشأصابعوأربعشبرقدرالأرضمنرفع

ماء((.القبرعلىيردشأن"والسنة

التخريج:

.37(97/،05آ2/2)الأنواربحار،(491)3/الشيعةوسائل،(51)5الإسنادقرب

ذاتليقال)ع(أبي"إن:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن4(

حتى،المدينةأهلمنقرينزمنأناساأدخلبنييا:مرضهفييوم

متأناإذاجعفريا:فقال،منهمأناساعليهفأدخلت:قالأشهدهم

خرجوافلما،بالماءورشهأصابعأربعقبريوارفع،وكفنيفغسلني

قوماعليكأدخلأنتردولم،صنعتهبهذاأمرتنيلوأبتيا:قلت

((.تنازعلاأنأردتبنييا:فقال،تشهدهم



أصابعأربعةأو!ثمبرمقدارالقبررفعفيالرخصة:باب
!

لتخريج:ا

.(2\44/)آالأنواربحار321(،)1/الأحكامتهذيب02(،0)3/الكافي

غسلاتثلاثالميت"يغسل)ع(:الصادقجعفرالإمامقال(ه

القراحبالماءأخرىومرةالكافورفيهيطرحبالماءومرةبالسدرمرة

ثلاثةفيأكفنهأنوصيتهفيكتبأبي"إن:وقال،((يكفنثم

أصابعأربعالأرضمنالقبرأرفعأنوأمرني،...،أثواب

حسن((.بالماءالقبررلشأنوذكر،مفرجات

التخريج:

.(391)3/الشيعةوسائل،("1/00)الأحكامتهذيب،(041)3/الكافي

أجعلأنأبي"أمرني:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن6(

:وقال،حسنبالماءالرلشأنوذكر،أصابعأربعقبرهارتفاع

القبر((.الميتأدخلتإذاتوضأ

التخريج:

)3/391(.الشيعةوسائل371(،)1/الأحكامتهذيب

:فقالالميتعن)ع(أحدهماسألت:قالمسلمبنمحمدعن7(

((.أصابعأربعقدرإلابالأرضالقبروتلزقالرجلينقبلمن"تسلم

التخريج:

r(./)182الشيعةوسائل591(،)3/الكافي



والقبورالدفنأحكام!

"يدعى:قال)ع(الباقرجعفرأبيعنمسلمبنمحمدعن8(

((.أصابعأربعالأرصلفوقالقبرويرفعحفرتهيدخلحينللميت

التخريج:

102)الكافي /،)r(291)3/الشيعةوسائل.

فيمعهيدخلأن"يستحب)ع(:الصادقجعفرالإمامعن9(

أصابعأربعقدرإلاالأرضمنقبرهويرفع،رطبةجريدةقبره

عنه((.ويخلىالماءعليهوينضح،مضمومة

التخريج:

o)الشيعةوسائل،32(10/)الأحكامتهذيب،(991)3/الكافي 39 / r.)

فيهجاءطويلخبرفي)ع(جعفربنموسىوفاةذكروعن01(

بهافألحدونيقريشبمقابرالمعروفةالمقبرةإلىحملت"فإذا:قوله

((.أصابعأربعفوققبريترفعواولا

التخريج:

225(.)48/الأنواربحار(،591)3/الشيعةوسائل9(،آ)2/الرضاأخبارعيون

حم-حم-حم-حم-حم-



لحاجةالقبورثعليمفيالرخصةفيجاءما:باب
!

لحاجةالقبورتعليمفيالرخصةفيجاءما:باب

السنة:أهلطرقمن-أ

عثمانقبرأعلم،!كلة!اللهرسول"أن:!جمنهمالكبنأنسعنأ(

((.بصخرةمظعونبن

التخريج:

(.1561)ماجهابن

أخرج،مظعونبنعثمانماتلما:قال،المطلبعن2(

يستطعفلمبحجر،يأتيهأنرجلا،مم!كلةصرالنبيأمر،فدفنبجنازته

كثير:قال،ذراعيهعنوحسر،ممشكدةصراللهرسولإليهافقام،حمله

:قال،مم!كدةوواللهرسولعنذلكيخبرنيالذيقال:المطلبقال

عنهما،حسرحين،مم!كلةصراللهرسولذراعيبياضإلىأنظركأني

وأدفن،أخيقبربها"أتعلم:وقال،رأسهعندفوضعهاحملهاثم

((.أهليمنماتمنإليه

التخريج:

)6032(.داودأبو

حم-حم-حم-حم-حم-



والقبورالدفنأحكام!

الإمامية:طرقمن-ب

مظعونبنعثماندفنلما،مم!كلةصراللهرسولأنغووشعليئعن(1

إليهليدفنعلما"يكون:وقالالقبر،رأسعندفوضعهبحجردعا

((.قرابتي

التخريج:

22(.)97/الأنواربحار344(،/2)الوسائلمستدرك?(Y1"1/9)الإسلامدعائم

بنعثمانمات"لما:قالغووشطالبأبيبنعليعن2(

الماءالقبرترابعلىرلشدفنهفلما،ممشكلةصراللهرسولقبلهمظعون

يومئذثوباعليهبسطمنأولوكانثوباقبرهعلىوبسطرشا

يافقيل،بحجر(("علي،مم!كلةصر:قالثمالقبر((ترابعليهوسوى

أدفنحتىقبرهبه"أعلم:قالبه؟،تصنعوما،مم!كلةصراللهرسول

،ممشكلةصر((.القبررأسعندالحجرفوضع،((قرابتيإليه

التخريج:

2(.)30الجعفريات

حم-حم-حم-حم-حم-



القبرعلىالرشفيجاءما:باب

القبرعلىالرشفيجاءما:باب

!

السنة:أهلطرقمن-أ

علىرلش،مم!كلةصراللهرسول"أن:أبيهعنمحمدبنجعفرعنأ(

حصباء((.عليهووضعإبراهيمابنهقبر

التخريج:

411(.)3/للبيهقيالكبرىالسننا(،آ)37الشافعيمسند

،مم!كلةصرالنبيقبرعلى"رلش:قال،را!ماينهاللهعبدبنجابرعن2(

رباحبنبلالقبرهعلىالماءرلشالذيوكان:قالرشا،الماء

رجليه،إلىانتهىحتىالأيمنشقهمنرأسهقبلمنبدأ،بقربة

الجدار((.منيدورأنعلىيقدرلمالجدار،إلىبالماءضربثم

التخريج:

411(.)3/للبيهقيالكبرىالسنن

علىكانالقبرعلىالرلش"أن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن3(

،ممشكلة!د((.اللهرسولعهد

التخريج:

1A1(.2)والاثارالسننمعرفة411(،)3/للبيهقيالكبرىالسنن

حم-حم-حم-حم-حم-



والقبورالدفنأحكام!

الإمامية:طرقمن-ب

عهدعلىالقبررلش"كان:قال)ع(اللهعبدأبيعنأ(

،مم!كلة!د((.اللهرسول

التخريج:

.91(آ/r)الشيعةوسائل02(،0)3/الكافي

فييعني،حسنالقبرعلىبالماء"الرلش)ع(:الصادققال2(

وقت((.كل

التخريج:

)97/58(.الأنواربحار)012(،الهداية

نأالقبرعلىالماءرلشفي"السنة:قال)ع(اللهعبدأبيعن3(

القبرعلىيدورثمالرجلعندإلىالرأسعندمنويبدأالقبلةيستقبل

فيه((.السنةفكذلكالقبروسطعلىيرلشثمالاخرالجانبمن

التخريج:

15(.)97/الأنواربحار91(،آ/r)الشيعةوسائل032(،)1/الأحكامتهذيب

حم-حم-حم-حم-حم-



بهاوالطواففيهاوالصلاةمساجدالقبورانحاذعنالنهي:باب

فيهاوالصلاةمساجدالقبوراتخاذعنالنهي:باب

بهاوالطواف

السنة:أهلطرقمن-أ

:قال،!كلة!اللهرسولأن،!جمنههريرةأبيعنأ(

مساجد((.أنبيائهمقبوراتخذوااليهود

"لعن".:والنسائيمسلمعندألفاظهبعضوفي

!

الله"قاتل

لتخريج:ا
4)ريلبخاا rv)،233)مسلم ، 5 r2)3ودادبوأ،(ه 2 v)،(7402)ئيلنساا.

،مم!كلةصراللهبرسولنزللماقالا:،ع!عبالسوابنعائشةعن2(

:فقال،وجههعنكشفهااغتمفإذاوجههعلىخميصةيطرحطفق

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودعلىاللهلعنةكذلك"وهو

صنعوا((.مايحذرمساجد

لأبرزذلك"لولا:عائشةقالت:الصحيحينفيألفاطهبعضوفي

مسجدا((.يبخذأنخشيقبره

فقط.عائشةعنطرقهوبعض

التخريج:

مسلم581(،آ،34544441،4444،،43،0133،0913)آالبخاري

02(.46)307،النسائي532(،،)531



والقبورالدفنأحكام!

زائرات،مم!كلةصراللهرسول"لعن:قال،را!ماينهعبالسابنعن3(

((.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور

التخريج:

،2،8925)310أحمد2(،.)43النسائي1c(23)آداودأبو32(،.)الترمذي

7792،80.)31

رأينهاكنيسةذكرتارا!ماينهسلمةوأم،حبيبةأمأن:عائشةعن4(

كانإذاأولئك"إن:فقال،ممشكلةووللنبيفذكرتا،تصاويرفيهابالحبشة

تلكفيهوصوروامسجداقبرهعلىبنوا،فماتالصالحالرجلفيهم

((.القيامةيوماللهعندالخلقشرارفأولئكالصور،

التخريج:

أحمد،(07)4النسائي053(،)مسلم،(rAvr،12آ434،2،)427البخاري

(.)02373

يموتأنقبل،!كلة!النبيسمعت:قال،!جمنهجندبعنه(

منكملييكونأن،اللهإلىأبرأ"إني:يقولوهو،بخمس

إبراهيماتخذكماخليلا،اتخذنيقد،تعالىاللهفإن،خليل

بكرأبالاتخذتخليلا،أمتيمنمتخذاكنتولوخليلا،

أنبيائهمقبوريتخذونكانوا،قبلكمكانمنوإنألاخليلا،

أنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهم

ذلك((.عن



بهاوالطواففيهاوالصلاةمساجدالقبورانحاذعنالنهي:باب
!

لتخريج:ا

v)0شيبةأبيلابنالمصنف)71(،لأحمدالصحابةفضائل)534(،مسلم i)y.

،!كلة!:النبيبهتكلمماآخر:قال،!جمنهعبيدةأبيعن6(

جزيرةمننجرانوأهلالحجاز،أهليهود"أخرجوا

أنبيائهمقبوراتخذواالذينالنالسشرارأنواعلموا،العرب

مساجد((.

التخريج:

أبيمسند1355(،،1)122للضياءالمختارةالأحاديث(،اآ9آ،اآ)39أحمد

)827(.يعلى

،مم!كلة!د:النبيعن،را!ماينههريرةوأبيالخدريسعيدأبيعن7(

أنبيائهمقبوراتخذواقومااللهلعنوثنا،قبريتجعللا"اللهم

مساجد((.

يعبد((."وثنا:ألفاظهبعضوفي

التخريج:

!عنيما:هريرةي!بو

037(.)2/سعدلابنالكبرىالطبقات)5501(،الحميديمسند)7311(،أحمد

!عنيماالخدريسعيدي!بو

42(.)5/البرعبدلابنالتمهيد



والقبورالدفنأحكام!

يسار:بنعطاءعنومرسلا

لابنالمصنف69151(،،)1587الرزاقلعبدالمصنف057(،،)416الموطأ

16915(.)7374،شيبةأبي

اللهرسولسمعت:قال،را!ماينهوعليمسعودبناللهعبدعن8(

ومنأحياء،وهمالساعةتدركهمنالنالسشرارمن"إن:يقول،مم!كلة!د

مساجد((.القبوريتخذ

التخريج:

إعنه:مسعودبناللهعبد

)2325،حبانابنصحيح7(،آ)7خزيمةابنصحيح،(Y"411)3834،أحمد

()27911شيبةأبيلابنالمصنف6874(،

نح!ش:طالبأبيبنعلي

)842(.البزارمسند158(،)آالرزاقعبدمصنف

مسجدكلها"الأرض:قال،!كلة!النبيأن!جمنهسعيدأبيعن9(

((.والحمامالمقبرةإلا

التخريج:

،1،91371)1375أحمد،)745(ماجهابن،)294(داودأبو،)317(الترمذي

90511).

،!كلة!:اللهرسولقال:قال!جمنهالغنويمرثدأبيعن01(



بهاوالطواففيهاوالصلاةمساجدالقبورانحاذعنالنهي:باب

عليها((.تجلسواولاالقبورإلىتصلوا"لا

!

لتخريج:ا

حمدأ،(7آ1)ئيلنساا،(9223)ودادبوأ،(1.ه.)يلترمذا،(739)مسلم

(46761،56761).

من"اجعلوا،مم!كلة!د:اللهرسولقال:قالرا!ماينهعمرابنعن-11

قبورا((.تتخذوهاولابيوتكمفيصلاتكم

مختصر.ماجهابنولفظ

لتخريج:ا

،3401)ودادبوأ،(4ه1)يلترمذا،(977،087)مسلم،(234،8711)ريلبخاا

04 i tA434)آأحمد،()1377ماجهابن،(1)895النسائي،-.o 1 4 i tiv.

فييصلىأن"نهى،ممشكلةصد:اللهرسولأنرا!ماينهعمرابنعن-12

الطريق،وقارعة،والمقبرة،والمجزرة،المزبلةفيمواطنسبعة

((.اللهبيتظهروفوق،الإبلأعطانوفي،الحماموفي

التخريج:

)747(.ماجهابن)346(،الترمذي

حم-حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمن-ب

وبناءالقبورزيارةعن)ع(الصادقسألأنهسماعةعنأ(



والقبورالدفنأحكام!

عندهايبنىولابها،بأسلاالقبور"زيارة:فقالفيها،المساجد

مساجد((.

التخريج:

.2(0)97/الأنواربحار،887()2/الشيعةوسائل،(1/178)الفقيهيحضرهلامن

بينالصلاةلهقلت:قال)ع(الباقرجعفرأبيعنزرارةعن2(

فإنقبلةمنهاشيئاتتخذولاخلالهافي"صل:قالالقبور،

قبلةقبريتتخذوا"ولا:وقال،ذلك((عننهى،مم!كلةوواللهرسول

مساجد((.أنبيائهمقبوراتخذواالذينلعنتعالىاللهفإنمسجداولا

التخريج:

235،)3/الشيعةوسائل(،)1/178الفقيهيحضرهلامن)2/358(،الشرائععلل

.(79128/،08132/،02)97/الأنواربحار،(41آ-2اآ51/

"نهى:قالغووشطالبأبىبنعلىأميرالمؤمنينعن3(

يورثإنه:وقالالجنابةعلىالأكلعن،مم!كلةصراللهرسول

فيها((.ويصلىالمقابرتجصصأنونهى:وفيه،...الفقر،

التخريج:

4rrA)73/الأنواربحار4(،)4/الفقيهيحضرهلامن905(،>الصدوقأمالي

/08.)312

نأ،مم!كلةصراللهرسول"نهى:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن4(

((.عليهيتكأأوعليهيبنىأو،عليهيقعدأوقبرعلىيصلى



بهاوالطواففيهاوالصلاةمساجدالقبورانحاذعنالنهي:باب

لتخريج:ا

.(284)رستبصالاا

!

يصلىلامواضع"عشرة:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن(ه

وقرى،الطريقومسانوالقبور،،والحمام،والماء،الطين:فيها

((.والثلج،والسبخةالماء،ومجرى،الأبلومعاطن،النمل

أسقطأنهإلامثلهفإنهالخصالفيإلا،جميعاعندهماللفظبذلك

ضجنان.ووادي:آخرهفيوزادالقبورلفظ

التخريج:

241(،)1/الفقيهيحضرهلامن093(،)3/الكافي3(،آآ2/،13)1/المحاسن

الشيعةوسائل2(،91)2/الأحكامتهذيب493(،)1/الاستبصارc(m)الخصال

/5(41481،571،951،40VV3(0850/)الأنواربحار.

بينيصليالرجلعنسألته:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن6(

صلىإذاالقبوروبينبينهيجعلأنإلاذلكيجوز"لا:قال؟القبور

عنأذرعوعشرة،خلفهمنأذرعوعشرة،يديهبينمنأذرععشرة

شاء((.إنيصليثم،يسارهعنأذرعوعشرة،يمينه

التخريج:

4/,)الاستبصارr(،/)93.الكافي )r9 v(،22)2/الأحكامتهذيبAوسائل

.703(08/)الأنواربحار،(951)5/الشيعة



والقبورالدفنأحكام!

يصليأن"ونهى-:المناهيحديثفي-)ع(الصادقعن7(

وعلىالإبلومرابطوالأوديةوالأرحيةوالطرقالمقابرفيالرجل

((.الكعبةظهر

التخريج:

.313(331/08،)73/الأنواربحار،(951)5/الشيعةوسائل،5(21)الصدوقأمالي

:يقول،مم!كدةصراللهرسولسمعت:قالغووشالمؤمنينأميرعن8(

ماحيثعليوصلواقبورا،بيوتكمولامسجدا،قبريتتخذوا"لا

((.يبلغنيوسلامكمصلاتكمفإن،كنتم

مساجد((.قبوركمتتخذوا"ولا:زيادةألفاظهبعضوفي

.المطبوعفيوليس،الطوسيلأماليالبحارصاحبوعزاه

التخريج:

.(08،324/79091/)الأنواربحار

ولا،الصلاصلذاتولا،الجيشذاتفييصلى"لا:قال(9

علىولا،السبخةفيولا،الاوديةبطونفيولا،مجنةواديفي

بيتعلىولا،الإبلأعطانفيولا،الطريقجوادعلىولا،القبور

بينسراجأونارفيهبيتفيولاتصاوير،فيهبيتفيولا،النمل

فيولاخنزير،لحمفيهبيتفيولاخمر،فيهبيتفيولا،يديك

،دمفيهبيتفيولا،ميتةلحمفيهبيتفيولا،الصلبانفيهبيت



بهاوالطواففيهاوالصلاةمساجدالقبورانحاذعنالنهي:باب
!

المنخنقةفيهبيتفيولا،اللهلغيرذبحمافيهبيتفيولا

علىذبحمافيهبيتفيولا،والنطيحةوالمترديةوالموقوذة

علىولا،ذكيتمماإلا،السبعأكلمافيهبيتفيولا،النصب

((.الحمامفيولاالطينعلىولاالماء،علىولا،الثلج

التخريج:

)08/327(.الأنواربحار342(،)3/الوسائلمستدرك

قائم،وأنتتشرب"لا:قال)ع(الصادقجعفرالإمامعن9(

فأصابهذلكفعلمنفإنه،نقيعماءفيتبلولابقبر،تطفولا

يفارقهيكنلمذلاحمنشيئافعلومن،نفسهإلايلومنفلاشيء

((.اللهشاءماإلا

التخريج:

034574-2)1/الشيعةوسائل)283(،الشرائععلل(،ه34)6/الكافي 14/ ،1"f)،

.oyv-1Y-t/9V،-9454/77172173آ/2،3آ1آ/.الأنوار)بحار

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الشهداءدفنفي:باب

والقبورالدفنأحكام

السنة:أهلطرقمن-أ

بينيجمعكان،مم!كلةصراللهرسولأن:را!ماينهاللهعبدبنجابرعنأ(

أخذاأكثر"أيهم:يقولثم،واحدثوبفيأحدقتلىمنالرجلين

شهيد"أنا:وقال،اللحدفيقدمهأحدهماإلىلهأشيرفإذا،؟((للقرآن

يغسلهم.ولم،عليهميصلولم،بدمائهمبدفنهموأمر،هؤلاء((على

التخريج:

.231(4)آأحمد،(134،1348،1353آ،)1343البخاري

أحد،بقتلى،مم!كلة!داللهرسول"أمر:قال،را!ماينهعبالسابنعن2(

((.وثيابهمبدمائهميدفنواوأنوالجلود،الحديدعنهمينزعأن

التخريج:

)2218(.أحمد)1515(،ماجهابن)3134(،داودأبو

لقتلى،ممشكلةصراللهرسولقال:قال،را!ماينهثعلبةبناللهعبدعن3(

يوميأتيإلااللهفييكلمكلمليسفإنه،بدمائهم"زملوهمأحد:

((.المسكريحوريحهالدملونلونه،يدمىالقيامة

التخريج:

231(.)45أحمد31(،2،48..)2النسائي



الشهداءدفنفي:باب
من

الإمامية:طرقمن-ب

نأأحدبقتلى،مم!كلة!داللهرسول"أمر:قالر!ماعباسابنعنأ(

((.وثيابهمبدمائهميدفنواوأنوالجلود،الحديد،عنهمينزع

التخريج:

018(.)2/الوسائلمستدرك122(،/)1اللآليعوالى

بكلومهم"زملوهم:قالأنهأحدشهداءفي،مم!كلةصرعنهروي2(

الدملوناللوندماتشخبوأوداجهمالقيامةيوميحشرونفإنهم

((.المسكريحوالريح

التخريج:

018(.)2/الوسائلمستدرك5(،4/،018)2/اللآليعوالي

الصادقجعفرااللهعبدأباسألت:قالتغلببنأبانعن3(

:قال؟ويحنطويكفنأيغسلاللهسبيلفييقتلالذيعنر.الهجمنه

فإنه.ماتثمرمقبهيكونأنإلا،ثيابهفيهوكما"يدفن

علىصلى،مم!كدةصراللهرسولإنعليهويصلىويحنطويكفنيغسل

جرد((.قدكانلأنهوكفنهحمزة

التخريج:

4)الكافي )y 11 / r4)1/الاستبصار 11Y)الأنواربحار905(،)2/الشيعةوسائل

/97(01).

حم-حم-حم-حم-حم-



!
الدفنعندالدعاء:باب

والقبورالدفنأحكام

السنة:أهلطرقمن-أ

القبرالميتأدخلإذاكان،!كلة!النبيأن،اخمطينبمارعمرابنعنأ(

:مرةقال،لحدهفيالميتوضعإذا:مرةخالدأبووقال،قال

الله"بسم:مرةوقال،((اللهرسولملةوعلىوباللهالله"بسم

،مم!كلة!د((.اللهرسولسنةوعلىوبالله

التخريج:

4)213داودأبو1(،.4)آالترمذي )r1553(.،)0155ماجهابن

منفرغإذا،!كلة!النبيكان:قال،!جمنهعفانبنعثمانعن2(

لهوسلوا،لأخيكم"استغفروا:فقال،عليهوقف،الميتدفن

((.يسألالانفإنه،بالتثبيت

التخريج:

037(.)1/المستدرك،(322)1داودأبو

خلفصليت:قال،النخعييحيىأبيسعيدبنعميرعن3(

أربعا،عليهفكبر،المكففابنعلى!جمنهطالبأبيبنعلي

وأنت،بكنزلعبدكوولد،عبدك"اللهم:فقال،قبرهأتىثم

لافإنا،ذنبهلهواغفر،مدخلهلهوسعاللهم،بهمنزولخير



الدفنعندالدعاء:باب

به((.أعلموأنتخيرا،إلابهنعلم

التخريج:

)4/37(.للبيهقيالكبرىالسنن

!

حم-حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمن-ب

قبلمنفسلهالقبربهأتيت"إذا)ع(:الصادقجعفرالإمامقالأ(

سبيلوفياللهبسموقلالكرسيآيةفاقرأالقبرفيوضعتهوإذا،رأسه

بنبيهوألحقه،قبرهفيلهأفسحاللهم،،مم!كلةصراللهرسولملةوعلىالله

((.استطعتمالهواستغفرواحدةمرةالصلاةفيقلتكماوقل،ممشكلةصد،

علىقامالقبرالميتأدخلإذا)ع(الحسينبنعليوكان:قال

ولقه،عملهوصعد،جنبيهعنالأرضجاف"اللهم:قالثمقبره

رضوانا((.منك

التخريج:

،)491الكافي 91r/r،)1الشيعةوسائل315(،)1/الأحكامتهذيب(v7/r)،

9f)الأنواربحار324(،)2/الوسائلمستدرك 1 / v.)

إذا:أقولما)ع(:الصادقلجعفرقلت:قالسماعةعن2(

وابنفلانعبدكهذا"اللهم:قل:قال؟قبرهمناالميتأدخلت

إلىاحتاجقد،بهمنزولخيروأنتبكنزلقد،عبدك

بسريرتهأعلموأنتخيرا،إلامنهنعلمولااللهم،رحمتك



والقبورالدفنأحكام!

ولقنه،جنبيهعنالأرضفجافاللهم،بعلانيتهالشهداءونحن

القبرهذاواجعل،عليهأتىيومخيراليومهذاواجعل،حجته

فيلهووسع،فيهكانمماخيرإلىوصيره،فيهنزلبيتخير

تضلناولا،أجرهتحرمناولا،ذنبهواغفروحشتهوآنس،مدخله

((.بعده

التخريج:

r(.)178/الشيعةوسائل91(،آ)3/الكافي

حم-حم-حم-حم-حم-



إباحتهاثمالقبورزيارةعنالنهيفيجاءما:باب
!

إباحتهاثمالقبورزيارةعنالنهيفيجاءما:باب

السنة:أهلطرقمن-أ

زائرات،مم!كلةصراللهرسول"لعن:قال،را!ماينهعبالسابنعنأ(

((.والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور

التخريج:

،2،8925)310أحمد2(،.)43النسائي1c(23)آداودأبو32(،.)الترمذي

7792،80.)31

نهيتكمكنتقد،!كلة!اللهرسول"قال:قال!جمنهبريدةعن2(

فإنهافزوروهاأمهقبربزيارةلمحمدأذنفقدالقبورزيارةعن

.الترمذيلفظ((الاخرةتذكر

التخريج:

،)89داودأبو،(1.ه4)الترمذي،(7791،)979مسلم 32 roالنسائي،3(آ

(3202،3302،9424،0434،1565،5652،5653).

حم-حم-حم-حم-حم-

الإمامية:طرقمن-ب

القبور((.زائراتالله"لعن:قالأنه،ممشكدةصرعنهروىأ(

القبور((."زواراتالألفاظبعضوفي



والقبورالدفنأحكام!

لتخريج:ا

غنائمآ(،)2/3الشريعةأحكامفيالشيعةذكرى41(،)آ/للطوسيالمبسوط

0)32الشيعةمستند(،آه2)3/الأيام /.)r

:ثلاثعننهيتكم،مم!كلة!داللهرسولقال:قال-وو3عليءعن2(

الحديث.((...فزوروهاألاالقبور،زيارةعن"نهيتكم

التخريج:

/45،2)1/اللآليعوالى)131(،المختارةالفصول)2/943(،الشرائععلل

الأنواربحار3(،آ4)2/الوسائلمستدرك017(،)14/الشيعةوسائلآ(،ا

/01(441،286 69/ .)r1/Ai41

زيارةفيرخصأق،مم!كلة!داللهرسولعننحووشعليوعن3(

((.الاخرة"تذكركم:وقالالقبور

التخريج:

ا(.آ)97/9الأنواربحار3(،آ2)2/الوسائلمستدرك9r(،)2الدعائم

حم-حم-حم-حم-حم-



الزائريقولهفيما:باب

الزائريقولهفيما:باب

!

السنة:أهلطرقمن-أ

ربكإن:للنبيقالجبريلأنالطويلر!جميهاعائشةحديثفيأ(

أقولكيف:قلت:قالت،لهمفتستغفرالبقيعأهلتأتيأنيأمرك

منالديارأهلعلىالسلام"قولي:قال؟،اللهرسوليالهم

شاءإنوإنامنا،المستقدميناللهويرحم،والمسلمينالمؤمنين

للاحقون((.بكمالله

التخريج:

2(.)370النسائي9(،آ)7ممسل

هوفإذا،مم!كلةوو،النبيتعني،فقدته:قالت،ر!جميهاعائشةعن2(

وإنا،فرطلناأنتممؤمنينقومدارعليكم"السلام:فقال،بالبقيع

((.بعدهمتفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهم،لاحقونبكم

ماجهابنلفظ

لتخريج:ا

)1546(.ماجهابن)0402(،النسائي

حم-حم-حم-حم-حم-



والقبورالدفنأحكام!

الإمامية:طرقمن-ب

الصادقجعفرااللهعبدأباسألت:قال،المدائنىجراحعنأ(

أهلعلىالسلام:"تقول:قالالقبور؟أهلعلىالتسليمكيف)ع(،

منكمالمستقدميناللهرحم،والمسلمينالمؤمنينمنالديار،

((.لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،والمستأخرين

التخريج:

)1/391(،الفقيهيحضرهلامن،(2or)الزياراتكامل)3/922(،الكافي

c)3/الشيعةوسائل (YYi2/الوسائلمستدرك(rii).

كيف)ع(،الصادقلجعفرقلت:قالسنانبناللهعبدعن2(

الديار،أهلعلىالسلام:تقول،"نعم:قالالقبور؟أهلعلىأسلم

بكماللهشاءإنونحن،فرطلناأنتم،والمسلمينالمؤمنينمن

((.لاحقون

التخريج:

مستدرك225(،)3/الشيعةوسائل)532(،الزياراتكامل922(،)3/الكافي

.792()99/الأنواربحار،3(آآ)2/الوسائل

حم-حم-حم-حم-حم-



السنة()أهلوالرواهالحديثأطراففهرس

السنة()أهلوالرواةالحديثأطراففهرس

رب

-3

15

الحديثطرف

"..ماتمنإليهوأدفن،أخيقبربها"أتعلم

"..بيوتكمفيصلاتكممن"اجعلوا

"..الحجازأهليهود"أخرجوا

"..بالتثبيتلهوسلوا،لأخيكم"استغفروا

".!.اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك"ألا

"والحمامالمقبرةإلامسجذكفها"الأرض

"..فرطلناأنتممومنينقومدارعليكم"السلام

لغيرنا"والشقلنا"اللحد

"...لحدالي"الحدوا

"..اللهلعنوثنا،قبريتجعللا"اللهم-

يوالرا

لمطلبا

ي!ماعمرابن

ط!شعبيدةأبو

ط!شعفانبنعثمان

ط!شطالبأبيبنعليئ

ط!شسعيدأبو

رفماجميهاعائشة

بنوجريرعباسابن

مح!اللهعبد

ط!شوقاصأبيبنسعد

الخدريسعيدأبو

ي!ماهريرةوأبو

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

ي!ماعباسابن"00الحديدعنهمينزعأن،أحدبقتلى!اللهرسولأمر

الباقرمحمد!ز"الفهرسولعهدعلىكانالقبرعلىالزشقأن

مح!عمروابنعائشةله"يلحدأنأوصى!النبيأن

فماعنهاعائشة.".الرجلفيهمكانإذاأولئكإن

ط!شمالكبنآنس.".عثمانقبرأعلم!اللهرسولأن

الباقرمحمد"..إبراهيمابنهقبرعلىرثر!اللهرسولأن

واحدغيرعن."شبرا.جدثهرفعالنبي!قبرأن

مسعودبنعبدالله.".الساعةتدركهمنالناسشرارمنإن

ي!ماطالبأبيبنوعلي

الصفحة

35

43

41

25

42

17

17

41

48

rv

91

35

rv

31

42



-راب

"..خليلمنكملييكونأن،اللهإلىأبرأ"إني

؟"للقرانأخذاأكثر"أيهم

الله"رسولملةوعلىوباللهالله"بسم

"..أمهيافقلتعائشةعلى"دخلت

".!.النبيقبر"رأى

".!.النبيقبر"رأيت

"..!قبره"رأيت

"..رشا،الماء!النبيقبرعلى"رثر

"..يكلمكلئمليسفإنه،بدمائهم"زملوهم

بتسويتها"يأمر!اللهرسول"سمعت

"..طالبأبيبنعليخلف"صليت

"..قبوراتخذوااليهودالله"قاتل

أحكا

!نىجندب

ي!مااللهعبدبنجابر

ي!ماعمرابن

القاسم

التمارسفيان

الأخضرأبيبنصالح

المدينيبسطامبنعثيم

ي!ماعبداللهبنجابر

ط!شثعلبةبنعبدالله

ط!ششفيبنثمامة

النخعيسعيدبنعمير

!نىهريرةأبو

ط!شبريدة."القبور.زيارةعننهيتكمكنت"قد-

ضماعنهاعائشة"..والمسلمينالمؤمنينمنالديارأهلعلىالسلام"قويى-

الباقرمحمدشبرا"النبيقبرنبث"كان-

ط!شعمر.".اللهرسولعندتصخبوا"لا-

ط!شالغنويمرثدأبوعليها"تجلسواولاالقبورإلىتصلوا"لا-

ي!ماعمرابنوعمر"بكرولأبي!اللهلرسول-)الحد

ط!ششعبةبنالمغيرة!"للنبي"لحدنا-

ط!شهريرةأبو.".مساجد.أنبيائهمقبوراتخذوااليهودالله"لعن-

ي!ماعباسابن.".زائرات!اللهرسول"لعن-

ط!شآنس."يلحد.رجلكان!اللهرسولتوفي"لما-

ضماعنهاعائشة."مسجدا.يتخذأنخشيقبرهلأبرزذلك"لولا-

ي!مااللهعبدبنجابر.".يجصصأن!النبيئ"نهى-

لقبوراوالدفن

4،53



ذراففهرس

نأ"نهى-43

نأ«)نهى-44

كذ"وهو-45

السنة()أهلوالرواهالحديث

"..عليهيزادأوالقبرعلىيبنى

"..المزبلةفيمواطنسبعةفييصلى

".اليهود.علىاللهلعنةلك

حم-حم-حم-

ي!مااللهعبدبنجابر

ي!ماعمرابن

رفماجميهاعائشة

!

43

93



أحكا!
)الإمامية(والرواةالحديثأطراففهرس

الحديثطرف

"..رأسهقبلمنفسلهالقبربهأتيت"إذا

".شقا.ليوشقواليفاحفروامتأنا"إذا

"..غسليأنتفتولمتأنا"إذا

"..بهتفدحهفلاالقبرإلىبأخيكجئت"إذا

"..علىفضعهلحدهفيالميتوضعت"إذا

"..بسمفقللحدهفيالميتوضعت"إذا

حسن"القبرعلىبالماء"الرنر

"..القبرعلىالماءرنرفي"السنة

"...لحدهفي"أضجعوه

"الكتابلأهلوالضريحلأمتي"اللحد-

"..جنبيهعنالارضجاف"اللهم-

"..،عبدكوابنفلانعبدكهذا"اللهم-

"..أحدبقتلى!اللهرسول"أمر-

"..أصابعأربعقبرهارتفاعأجعلأنأبي"أمرني-

"..القبرعلىيزادأننهى!النبي"أن-

"الأنصاريطلحةأبولهلحد!اللهرسول"أن-

"..الأرضمنشبرارفع!اللهرسولقبر"أن-

"...الأرضمنرفع!اللهرسولقبر"أن-

".!.اللهلرسولألحد"أنه-

".!.اللهرسوللحدفيفرنر"أنه-

بدوالرا

قدلصااجعفر

قرلباامحمد

!شطمةفا

قدلصااجعفر

قدلصااجعفر

قرلباامحمد

قدلصااجعفر

قدلصااجعفر

!شعلي

!شعلي

قدلصااجعفر

قدلصااجعفر

ي!ماعباسابن

الصادقجعفر

الصادقجعفر

الصادقجعفر

الباقرمحمد

!شعلي

!شعلى

!شعلي

والقبورالدفن

الصفحة

91

23

23

rA

rA

94

33

92

91

32

32



)الإمامية(والرواةالحديثأطراففهرس

"..عليهيبنىأوالقبر،يجصصأننهىأنه))-

القبور"تقصيصعننهى"أنه-

"..القبورهدمفي!اللهرسول"بعثني-

"الاخرة"تذكركم-

"..القبروتلزقالرجلينقبلمن"تسلم-

"..الديارأهلعلىالسلام"تقول-

".!.النبيغسل!شعلياأن"روي-

"..يوميحشرونفإنهمبكلومهم"زملوهم-

"..عليهايبنىولابها،بأسلاالقبور"زيارة-

".!.اللهرسول"شهد-

"..قبلةمنهاشيئاتتخذولاخلالهافي"صل-

"..والماء،الطينفيهايصلىلامواضع"عشرة-

بحجر""علي-

"..بمقابرالمعروفةالمقبرةإلىحملت"فإذا-

"..روحهوصعد،حجتهلقنهاللهم"قولوا-

رسوله"وملةاللهملةعلىقولوا-

".!.اللهرسولعهدعلىالقبررثز"كان-

"..فيأكفنهأنوصيتهفيأبي"كتب-

"..ترابغيرمنالقبرعلىجعل"كلما-

".تصوروا.ولاالقبورعلىتبنوا"لا-

".مسجدا.قبريتتخذوا"لا-

"..قبراولامحوتها،إلاصورةتدع"لا-

"..بقبرولاتطف،قائموأنتتشرب"لا-

"..وبينبينهيجعلأنإلاذلكيجوز"لا-

!شعلي

!شعلي

الصادقأوالباقر

الصادقجعفر

الصادقجعفر

الصادقجعفر

!شعلي

الباقرمحمد

الباقرجعفر

!شعلي

الكاظمموسى

الصادقجعفر

!شعلي

الصادقجعفر

الرضاعلي

الصادقجعفر

الصادقجعفر

!شعلي

!شعلي

الصادقجعفر

الصادقجعفر

!



-دا
"..،الجيشذاتفييصلى"لا-

"..الجلوسولاعليهالبناءيصلح«الا-

القبور"زائراتالله"لعن-

"..!خ!المؤمنينأميرقبض"لما-

"..خرجفقدمثالاأومثلقبراجدد"من-

"..الديارأهلعلىالسلامتقول"نعم-

"..جنابةعلىالاكلعن!اللهرسول"نهى-

-Uقبرعلىيصلىأن!اللهرسول)نهى.."

"..القبورزيارةعننهيتكم،ثلاثعن"نهيتكم-

"..اللهبسمفقلالميتتناولت"وإذا-

ماء"القبرعلىيرشأن"والسنة-

بادنا"كانأنهأجلمنالأرضله-))وشققنا

".مسجدا.ولاقبلةقبريتتخذوا"ولا-

"..مساجدقبوركمتتخذوا"ولا-

"..المقابرفيالرجليصليأن"ونهى-

"..قريشمنأناساأدخلبني"يا-

"..وارفعالمكانهذافيادفني،علي"يا-

"..حفرتهيدخلحينللميت"يدعى-

"..يكونأنإلا،ثيابهفيهوكما"يدفن-

"..قبرهفيمعهيدخلأن"يستحب-

"..مرة،غسلاتثلاثالميت"يغسل-

قرابتي"إليهليدفنعلما"يكون-

حم-حم-حم-

أحكا

الكاظمموسى

الصادقجعفر

!شعلي

الصادقجعفر

!شعلي

الصادقجعفر

!شعلي

والرضاالصادقجعفر

!شعلي

الصادقجعفر

الباقرمحمد

!شعلي

الصادقجعفر

الباقرمحمد

!شعلي

الباقرمحمد

الصادقجعفر

الصادقجعفر

الصادقجعفر

!شعلي

لقبوراوالدفن

،2ff

،244



المراجعثبت

المراجعثبت

!

السنة:يهلمراجع

عطا-القادرعبدمحمد:تحقيق-الكبرىالسنن-البيهقيالحسينبنأحمد

.م4991-ص1414-المكرمةمكة-البازدارمكتبة

حسنكسرويسيد:تحقيق-والآثارالسننمعرفة-البيهقيالحسينبنأحمد

-بيروت-العلميةالكتبدار-

تحقيق:-(النسائي)سننالسننمنالمجتبى-النسائيشعيببنأحمد

-2ط-حلب-الإسلاميةالمطبوعاتمكتب-غدةأبيالفتاحعبد

.م8691-ص1456

يعلى-أبيمسند-(الموصلييعلى)أبوالتميميالمثنيبنعليبنأحمد

-2ط-بيروت-دمشق-العربيةالثقافةدار-أسدسليمحسين:تحقيق

.م2991-ص1412

تحقيق:-البزاربمسندالزخارالبحر-البزار(بكر)أبوالعتكيعمروبنأحمد

-اط-المنورةالمدينة-والحكمالعلوممكتبة-اللهزينالرحمنمحفوظ

.م7991-ص1418

اللهوصيد.:تحقيق-الصحابةفضائل-الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمد

453-بيروت-الرسالةمؤسسة-عباسمحمد - ( J(ص-qAr(.م

بيروت-التراثإحياءدار-أحمدمسند-الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمد

.م1991-ص1241-طا-

بنسامي:تحقيق-العظيمالقرانتفسير-الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل

.م9991-ص1425-2ط-والتوزيعللنشرطيبةدار-سلامةمحمد

تحقيق:-القرانتفسيرفيالتنزيلمعالم-البغويمسعودبنالحسين
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.ص5421-طا-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-المهديالرزاقعبد

المخزومي،مهدي.د:تحقيق-العينكتاب-الفراهيديأحمدبنالخليل

.الهلالومكتبةدار-السامرائيإبراهيمد.

شعيب:تحقيق-الأسانيدمعالمراسيل-السجستانيالأشعثبنسليمان

.ص1458-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-الأرناؤوط

محييمحمد:تحقيق-داودأبيسنن-السجستانيالأشعثبنسليمان

.بدونسوريا--الفكردار-الحميدعبدالدين

الرحمنحبيب:تحقيق-المصنف-الصنعانيهمامبنالرزاقعبد

.ص1453-2ط-بيروت-الإسلاميالمكتب-الأعظمي

أسد-سليمحسين:تحقيق-الحميديمسند-الحميديالزبيربناللهعبد

.م6991-2ط-دمشق-السقادار

فيالمصنف-(شيبةأبيبنبكر)أبوالعبسيإبراهيمبنمحمدبناللهعبد

إبراهيمبنمحمد،الجمعةاللهعبدبنحمد:تحقيق-والآثارالحديث

.م5425-ص1425-اط-الرياض-الرشدمكتبة-اللحيدان

الكتبدار-الإجماعمراتب-الأندلسيحزمبنسعيدبنأحمدبنعلي

.بدون-بيروت-العلمية

الكبير-الحاوي-)الماوردي(البغداديالبصريمحمدبنمحمدبنعلي

العلميةالكتبدار-الموجودعبدأحمدعادل،معوضمحمدعلي:تحقيق

.م9991-ص9141-اط-بيروت-

دار-الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق-الموطأ-الأصبحيأنسبنمالك

.بدون-مصر-الشعب

المختارالدرعلىالمحتاررد-(عابدين)ابنالدمشقيعمربنأمينمحمد

.م2991-ص1412-2ط-بيروت-الفكردار-(عابدينابن)حاشية

المنعمعبدفؤاد:تحقيق-الإجماع-النيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمد
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.م5425-ص1425-اط-والتوزيعللنشرالمسلمدار-أحمد

عوضمحمد:تحقيق-اللغةتهذيب-الهرويالأزهريبنأحمدبنمحمد

.م5125-اط-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-مرعب

دار-خليلمختصرشرحالجليلمنح-عليشمحمدبنأحمدبنمحمد

.م9891-ص9541-بيروت-الفكر

-بيروت-العلميةالكتبدار-الشافعيمسند-الشافعيإدريسبنمحمد

.ص5541

محمدد.:تحقيق-خزيمةابنصحيح-خزيمةبنإسحقبنمحمد

.بدون-بيروت-الإسلاميالمكتب-الأعظميمصطفى

ديبمصطفىد.:تحقيق-البخاريصحيح-البخاريإسماعيلبنمحمد

.م8791-ص5714-3ط-بيروت-اليمامة-كثيرابندار-البغا

بنعمربناللهعبدد.:تحقيق-الشريعة-الآجريالحسنبنمحمد

.م9991-ص5142-2ط-الرياض-الوطندار-الدميجيسليمان

-حبانابنصحيحتقريبفيالإحسان-البستيالدارميحبانبنمحمد

شعيب:تحقيق-الفارسيبلبانبنعليالدينعلاءالأمير:ترتيب

.م8891-ص1458-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-الأرناؤوط

عباسإحسان:تحقيق-الكبرىالطبقات-الهاشميمنيعبنسعدبنمحمد

.م6891-طا-بيروت-صادردار-

المستدرك-(الحاكماللهعبد)أبوالنيسابوريحمدويهبناللهعبدبنمحمد

مصطفى:تحقيق-(الذهبيللحافظالتلخيص)وبذيلهالصحيحينعلى

.م5991-ص1141-طا-بيروت-العلميةالكتبدار-عطاالقادرعبد

-المختارةالأحاديث-(الدين)ضياءالمقدسيالواحدعبدبنمحمد

للطباعةخضردار-دهيشبناللهعبدبنالملكعبدأ.د.:تحقيق

.م5552-ص541-3ط-بيروت-والتوزيعوالنشر
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شاكرمحمدأحمد:تحقيق-الترمذيجامع-الترمذيعيسىبنمحمد

.بدون-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-واخرون

بيروت-صادردار-العربلسان-منظور()ابنالإفريقيمكرمبنمحمد

.ص1414-3ط-

الباقي-عبدفؤادمحمد:تحقيق-ماجهابنسنن-القزوينييزيدبنمحمد

.بدون-بيروت-الفكردار

الرسالةمؤسسة-المحيطالقاموس-الفيروزابادييعقوببنمحمد

.م5525-ص1426-8ط-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعة

الباقيعبدفؤادمحمد:تحقيق-مسلمصحيح-القشيريالحجاجبنمسلم

.م5591-ص1374-اط-بيروت-العربيالتراثإحياءدار-

منتهى)شرحالمنتهىلشرحالنهىأولىدقائق-البهوتييونسبنمنصور

.م3991-ص1414-اط-مصر-الكتبعالم-(الإرادات

محمد:تحقيق-الإقناعمتنعنالقناعكشاف-البهوتييونسبنمنصور

.7991r-بيروت-العلميةالكتبدار-إسماعيلحسن

زهير:تحقيق-المفتينوعمدةالطالبينروضة-النوويشرفبنيحيى

-3ط-عمان،دمشق،بيروت-الإسلاميالمكتب-الشاويش

.م1991-ص1412

الموطأفيلماالتمهيد-البر(عبد)ابنالقرطبيالنمرياللهعبدبنيوسف

عبدبنمحمد،العلويأحمدبنمصطفى:تحقيق-والأسانيدالمعانيمن

.ص1387-المغرب-الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة-البكريالكبير



المراجعثبت
!

الإمامية:مراجع

الحلالمسائلفيالأيامغنائم-القميحسنمحمدالموليابنالقاسمأبو

1ط-إيران-الإسلاميالإعلاممكتب-تبريزيانعباس:تحقيق-والحرام

.ص1741-

الحسينيالدينجلال:وتعليقتصحيح-المحاسن-البرقيمحمدبنأحمد

.ص1375-إيران-الإسلاميةالكتبدار-

البيتالمؤسسة-الشريعةأحكامفيالشيعةمستند-النراقيمحمدبنأحمد

.ص1415-اط-إيران-التراثلإحياءالسلامعليهم

القيومي-جواد:تحقيق-الزياراتكامل-القميقولويهبنمحمدبنجعفر

14-اط-الفقاهةنشرمؤسسة 1Vص.

-الأحكاممعرفةفيالإحكامنهاية-الحليالمطهربنيوسفبنالحسن

والتوزيع-والنشرللطباعةإسماعيليانمؤسسة-الرجائيمهدي:تحقيق

ص.51f1-2ط-إيران

لامؤسسة-الوسائلومستنبطالوسائلمستدرك-الطبرسيالنوريحسين

91-ص14هA-اط-إيران-التراثلإحياءالسلامعليهمالبيت AVم.

-)الدعوات(الحزينسلوة-(الراونديالدين)قطباللههبةبنسعيد

.ص1457-اط-إيران-المهديالإماممدرسة

المؤمنينأميرقبرتعيينفيالغريفرحة-الحسنيطاووسبنالكريمعبد

للدراساتالغديرمركز-الموسويشبيبالتحسين:تحقيق-علي

.م8991-ص9141-طا-الإسلامية

السلامعليهمالبيتالمؤسسة-الإسنادقرب-الحميريجعفربناللهعبد

.ص1341-طا-إيران-التراثلإحياء

البيتالمؤسسة:وجمعتحقيق-جعفربنعليمسائل-جعفربنعلي(



والقبورالدفنأحكام!

-طا-إيران-الرضاللامامالعالميالمؤتمر-التراثلإحياءالسلامعليهم

.ص9541

-الأطهارالأئمةأخبارلدررالجامعةالأنواربحار-المجلسيباقرمحمد11(

.م8391-ص1453-2ط-بيروت-الوفاءمؤسسة

تحقيق-الأئمةمعرفةفيالمهمةالفصول-العامليالحرالحسنبنمحمد12(

إمامإسلاميمعارفمؤسسة-القائينيالحسينمحمدبنمحمد:وإشراف

.ص1841-طا-إيران-رضا

الشريعةمسائلتحصيلإلىالشيعةوسائل-العامليالحرالحسنبنمحمد13(

.اص414-2ط-إيران-التراثلإحياءالسلامعليهمالبيتالمؤسسة-

تحقيق-الأخبارمناختلففيماالاستبصار-الطوسيالحسنبنمحمد14(

-إيران-الإسلاميةالكتبدار-الخراسانيالموسويحسن:وتعليق

.ص5913-4ط

وتعليق:تصحيح-الإماميةفقهفيالمبسوط-الطوسيالحسنبنمحمد15(

-إيران-الجعفريةاثارلإحياءالمرتضويةالمكتبة-الكشفيتقيمحمد

.ص1387

حسن:وتعليقتحقيق-الأحكامتهذيب-الطوسيالحسنبنمحمد16(

.ص5913-3ط-إيران-الإسلاميةالكتبدار-الخراسانيالموسوي

الشريعة-أحكامفيالشيعةذكرى-العامليمكيالدينجمالبنمحمد17(

.ص9141-اط-إيران-التراثلإحياءالسلامعليهمالبيتالمؤسسة

اقا:تحقيق-اللاليعوالي-جمهور(أبي)ابنالإحسائيعليبنمحمد18(

.م8391-ص14هr'1-اط-إيران-الشهداءسيد-العراقيمجتبى

._v-141اط-إيران-البعثةمؤسسة-الأمالي-القميعليبنمحمد91(

الهاديالإماممؤسسة-والفروعالأصولفيالهداية-القميعليبنمحمد2(5

1-4?1-إيران- A'.-
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العراق-الحيدريةالمكتبةمنشورات-الشرائععلل-القميعليبنمحمد

.م6691-ص1385-

حسين:وتعليقتصحيح-الرضاأخبارعيون-القميعليبنمحمد

.م8491-ص4541-بيروت-للمطبوعاتالأعلميمؤسسة-الأعلمي

السلامعليهمالبيتالمؤسسة:تحقيق-الرضافقه-القميعليبنمحمد

.اص564-اط-إيران-الرضاللامامالعالميالمؤتمر-التراثلتحقيق

-الغفاريأكبرعلي:تصحيح-الأخبارمعاني-القميعليبنمحمد

.ص9137-إيران-المدرسينلجماعةالتابعةالإسلاميالنشرمؤسسة

أكبرعلي:وتعليقتصحيح-الفقيهيحضرهلامن-القميعليبنمحمد

.2ط-إيران-فيالعلميةالحوزةفيالمدرسينجماعةمنشورات-الغفاري

مكتبة-)الأشعثيات(الجعفريات-الكوفيأشعثبنمحمدبنمحمد

.بدون-إيران-الحديثةنينوى

تحقيق:-المختارةالفصول-)المفيد(العكبريالنعمانبنمحمدبنمحمد

.م3991-ص1414-2ط-بيروت-المفيددار-شريفيميرعلي

-الغفاريأكبرعلي:وتعليقتصحيح-الكافي-الكلينييعقوببنمحمد

.ص1363-هط-إيران-الإسلاميةالكتبدار

أصغرعليبناصف:تحقيق-الإسلامدعائم-المغربيمحمدبنالنعمان

.م6391-ص1383-القاهرة-المعارفدار-فيضي
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