
 

 

 

 

 الوجازة
 اَزةنَ ـَج ـالْ  مِ َأْحَكا ِيفْ 

 

 

 :هبَ ـتَ كَ 

  انيدرج بنِ ودبع بنِ ورِاشع بن يماهبرإِ اقَسحبو إِأَ

 ْ ا َ  

  

م َله  : َقدَّ

ورِي حفَظَه اللّـهلي احلَجى بن عحيي يخالش  
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 مقدمة الشيخ حييى حفظه اهللا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

فهذا جـزء : حلمد هللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعدا

فيه تلخيٌص من كتٍب مصنَّفٍة يف املوضوع، مجعه األخ أبو إسحاق إبراهيم بن عاشور، عسـى اهللا أن 

مجاد /٢٨جوري يف حييى بن عيل احل: كتبه. ينفعه بذلك وينفع بأصوله التي أفاد منها، وباهللا التوفيق

 هـ١٤٣٢/األوىل
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 املقــــدمة

مد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال عىل الظاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه ويل احل

آ لـه صـىل اهللا عليـه وعـىل  ،ورسـوله إمـام األنبيـاء واملرسـلني عبـده الصاحلني وأشهد أن حممـداً 

 فهذه رسالة يف أحكام اجلنائز ـ جهد املقل ـ قصدت هبـا نفـع إخـواين: أ ما بعد  ،وأصحابه أمجعني

ومـا أراه حقـًا ، حيـاءهماملسلمني ، وهي عبارة عن نقوالت من كتب العلامء رمحهـم اهللا وحفـظ أ

 كتابتهـا زقني اإلخالص يففأسأل اهللا سبحانه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرأرجحه بالدليل، 

ناَزة( :وسميتها، نفع هبا إخواين املسلمني ، آمنينرشها ، وأن يوطبعها و                           . )الِوَجاَزة يف َأحَكاِم اَجلَ

 متهيد

مجـع جنـازة  ،اجلنـائز بفـتح اجلـيم ال غـري ):كتاب اجلنائز(قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح

بالكرسـ للـنعش وبـالفتح  :وقيـل ،الكرسـ أفصـح :بن قتيبة ومجاعـة قال ،لغتان ،بالفتح والكرس

 اهـ. ال إذا كان عليه امليتإال يقال نعش  :وقالوا ،للميت

اجلنازة مشتقة من جنز إذا سرت، ذكـره ): كتاب اجلنائز(وقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم

رس اجليم وفتحها والكرس أفصح، ويقال ابن فارس وغريه، واملضارع جينز بكرس النون، واجلنازة بك

واجلمـع جنـائز  ،بالفتح للميت، وبالكرس للنعش عليه ميت، ويقال عكسه حكاه صاحب املطـالع

 اهـ.بالفتح ال غري

 :)١/٤٩٨(قال ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد 

حسـان للميـت يف اجلنائز أكمل اهلدي ، خمالفًا هلدي سائر األمم ، مشـتمٌل عـىل اإل ملسو هيلع هللا ىلصكان هديه  

ومعاملته بام ينفعه يف قربه ويوم معاده ، وعىل اإلحسان إىل أهله وأقاربه ، وعىل إقامة عبودية احلـيِّ 

هللاِ وحده  فيام يعاِمل به امليت ، وكان من هديه يف اجلنائز إقامة العبودية للـربِّ تبـارك وتعـاىل عـىل 
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عـىل أحسـن أحوالـه وأفضـلها ، ووقوفـه  أكمل األحوال واإلحسان إىل امليـت ، وجتهيـزه إىل اهللا

ووقوف أصحابه صفوفًا حيمدون اهللا ويستغفرون له ، ويسألون له املغفرة والرمحة والتجاوز عنه ثم 

امليش بني يديه إىل أن ُيـوِدُعوُه حفرته ، ثم يقوم هو وأصحابه بني يديه عىل قربه سائلني لـه التثبيـت 

ارة له يف قربه ، والسالم عليه ، والدعاء لـه كـام يتعاهـد احلـي أحوج ما كان إليه ، ثم يتعاهده بالزي

  هـ ا. صاحبه يف دار الدنيا 

ملصـالح اإلنسـان يف   ً شـاملة  ً رشيعتنا وهللا احلمد كاملـة إنّ : وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اهللا

ار إىل دفـن حياته وبعد مماته ، ومن ذلك ما رشعه اهللا من أحكام اجلنائز من حني املرض واالحتضـ

قينه ، وتغسيله ، وتكفينه ، والصـالة عليـه ، ودفنـه ، ومـا ــامليت يف قربه ، من عيادة املريض ، وتل

هـ من  ا......والية عىل أوالده الصغار وتنفيذ وصيته ، وتوزيع تركته واليتبع ذلك من قضاء ديونه 

  )١٨٦( امللخص الفقهي

 رشعية تذكر املوت

وغريه مـن حـديث أيب هريـرة  )٢٩٩٥(ابن حبان روى ، كثار من ذلكواإل ويرشع تذكر املوت *

اين صححه العالمة األلب .) املوت: أكثروا ذكر هادم اللذات  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

 ).٦٨٢(يف اإلرواء رقمرمحه اهللا 

 :)٤٩٨ -٢/٤٩٧ (ه اهللا يف رشح البلوغقال العالمة الشيخ ابن عثيمني رمح

باإلكثار من ذكره ؛ ألن ذلك يلني القلوب ويزهـدها يف الـدنيا ويـذكرها احلـال  ملسو هيلع هللا ىلص لنبيا أمر وإنام

 : التي ال بد من عبورها ، فكام قال كعب بن زهري 

 ة حدباء حممولــــــيومًا عىل آل *          *     *     كل ابن أنثى وإن طالت سالمته

ال ألجل أن يبكي أو ألجـل أن يقـول سـأفارق  يتذكرهااإلنسان أن  هذه احلقيقة الواقعة جيب عىل

 ملسو هيلع هللا ىلصأهيل وبلدي وإخواين وأصحايب ، لكن يكثر من ذكرها ألجل االعتبار  واالتعاظ كام قال النبي 
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، وإذا أكثر اإلنسان من ذكر اليشء فإنـه البـد أن يسـتعد لـه ،  ) زوروا القبور فإهنا تذكر اآلخرة (:

ل الصالح ،وهلذا ال ينفع اإلنسان أن يقوم فيـذكر النـاس واالستعداد للموت يكون باإليامن والعم

العمـل  باملوت وأهنم سينتقلون من دارهم إىل القبور وما أشبه ذلك حتى يقـرن هـذا باحلـث عـىل

 هـ  ا. الصالح واغتنام الوقت 

فإهنا  ؛فزوروا القبور...: (يف صحيحه بلفظ)٩٧٦(أخرجه مسلم ..) زوروا القبور: (حديث: قلت

، انظـر وغـريه) ١٥٦٩(ذكـره الشـيخ رمحـه اهللا أخرجـه ابـن ماجـه واللفظ الـذي، )وتتذكر امل

 ).٧٧٢رقم(اإلرواء

 النهي عن متني املوت

ال يتمنني أحدكم  (: ملسو هيلع هللا ىلص، فعن أنس ريض اهللا عنه قال قال رسول اهللا  ومتني املوت منهي عنه* 

ت احلياة خريًا يل وتوفني إذا كان البد فاعًال فليقل اللهم أحيني ما كاناملوت لرض أصابه ، فإن 

 . )٢٦٨٠( ومسلم )٥٩٩٠(رواه البخاري ) كانت الوفاة خريًا يل

ال يتمن أحدكم املوت  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ) ٥٣٤٩(يف البخاريو

  )فلعله يستعتب  فلعله يزداد وإما مسيئاً إما حمسنًا 

ال يتمن أحدكم املوت وال  (:قال ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا هللا عنه أن رعن أيب هريرة ريض ا)٢٦٨٢(مسلم  ويف

  .  ) يدع  به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات انقطع عمله ، وإنه ال يزيد املؤمن عمُره إال خرياً 

  :)٢/٢٥٧ (قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف رشح الرياض

املوت فـإن هـذا خطـأ وسـفه يف العقـل فاإلنسان إذا نزل به الرض فال يتمن  والنهي هنا للتحريم ،

عليه الصرب وضالل يف الدين ؛ وألن متني املوت فيه يشء من عدم الرضا بقضاء اهللا ، واملؤمن جيب 

تكفري اخلطايا ، فإن اإلنسـان ال :األول: فإذا صرب عىل الرضاء نال شيئني مهمنيإذا أصابته الرضاء ، 

إذا وفـق : الثـاين  .اهللا به عنـه حتـى الشـوكة يشـاكها يصيبه هم وال غم وال أذى وال يشء إال كفر 
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ـَام  ّ َ{: ِالحتساب األجر من اهللا وصرب يبتغي بذلك وجه اهللا فإنـه يثـاب وقـد قـال اهللا تعـاىل ُيـَوىفَّ  إِنَّ

ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْريِ ِحَساٍب   : إىل أن قال رمحه اهللا .... )١٠: الزمر( }الصَّ

، إذا افتتن الناس يف دينهم وأصابتهم فتنة إما يف زخارف الدنيا أو غريها  أما ما يتعلق بفتنة الدين

من الفتن أو أفكار فاسدة أو ديانات منحرفة أو غري ذلك ، فهذا أيضًا ال يتمن بسببه اإلنساُن املوت 

، ، فيسأل اهللا أن يثبته وأن يقبضه إليه غري مفتون  )اللهم اقبضني إليك غري مفتون ( :، ولكن يقول 

وإال فليصرب ؛ ألنه ربام بقاؤه مع هذه الفتن خريًا للمسلمني ، يدافع عنهم ويناضل ، ويساعد 

اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غري مفتون ، : قوي ظهورهم ، لكن يقول ياملسلمني و

فني إذا كانت فإن كان البد فاعًال فليقل اللهم أحيني ما كانت احلياة خريًا يل وتو (: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

هــ .ا.فإذا دعوت اهللا هبذا الدعاء فإن اهللا سبحانه وتعاىل يستجيب دعاء ك ... ) الوفاة خريًا يل

، والسلسلة )١٠١سورة يوسف آية (ري رمحه اهللاوانظر تفسري ابن كث .بترصف وتقديم وتأخري 

 ).٥٧٨ح(الصحيحة

 أحـــكام املـــــريض 

يتسخط لقضاء اهللا ال ب األجر عند اهللا سبحانه ، وال جيزع وأن يصرب وحيتس الواجب عىل املريض*

 . وقدره ، فإن اجلزاء عند اهللا عظيم 

ُكـْم ُتْفلُِحـوَن {: قال اهللا تعاىل ُقـوْا اهللاَّ َلَعلَّ وْا َوَصـابُِروْا َوَرابُِطـوْا َواتَّ َا الَِّذيَن آَمنُـوْا اْصـِربُ آل ( }َيا َأهيُّ

ابِِريَن  {: وقال اهللا سبحانه )٢٠٠: ران عم ِ الصَّ َوملََـن { :وقـال سـبحانه  )١٥٥:        ةالبقر(}َوَبرشِّ

 )٤٣:الشورى(}َصَربَ َوَغَفَر إِنَّ َذلَِك ملَِْن َعْزِم اْألُُموِر 

ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْريِ ِحَساٍب إِ {:وقال سبحانه  َام ُيَوىفَّ الصَّ  )١٠:الزمر(}نَّ

ابِِرينَ  نَّ اهللاَّ َمعَ إِ  {:وقال سبحانه    .)١٥٣:البقرة( } الصَّ

ابِِريَن {: وقال سبحانه   )١٤٦:آل عمران( }َواهللاُّ ُحيِبُّ الصَّ
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عجبًا ألمر املـؤمن إن أمـره  (:ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب حييى صهيب بن سنان ريض اهللا عنه قال قال رسول اهللا 

أصـابته رضاء كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته رساء شكر فكـان خـريًا لـه وإن 

  ).٢٩٩٩(رواه مسلم ) صرب فكان خريًا له

عن أيب سعيد اخلـدري وأيب هريـرة ريض اهللا عـنهام عـن  )٢٥٧٣(ومسلم) ٥٣١٨(البخاري ويف 

ما يصيب املسلم من نصب وال وصب والهـم وال حـزن وال أذى وال غـم حتـى  (:قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

  .)الشوكة يشاكها إال كفر اهللا هبا من خطاياه 

، وللمسلم أن يذهب إىل دكتور أمراض باطنيـة أو جراحيـة أو عصـبية أو  وز التداوي اتفاقاً وجي* 

ص له املرض ويعاجله بام يناسبه من األدوية املباحة رشعًا حسب ما يعرفه يف علم  نحو ذلك ؛ ليشخِّ

سـالة هـــ مـن ر ا.الطب ؛ ألن ذلك من باب األخذ باألسباب العادية وال ينايف التوكـل عـىل اهللا 

 . حتريم السحر والكهانة للشيخ ابن باز رمحه اهللا 

 وهل يؤمر املرىض بالتداوي، أو يؤمرون بعدم التداوي، أم يف ذلك تفصيل؟* 

: بل يسن التداوي، وقال بعضهم: ترك التداوي أفضل، وقال بعضهم: قال بعض العلامء/ اجلواب

 . إنه جيب التداوي إذا ظن نفعه

. أن ما ُعـلم أ وغلب عىل الظن نفعه مع احتامل اهلالك بعدمه، فهو واجـب )١(: واألقرب أن يقال

وأن مـا ) ٣. (وأن ما غلب عىل الظن نفعه، ولكن ليس هناك هالك حمقـق برتكـه فهـو أفضـل )٢(

اهــ  . تساوى فيه األمران فرتكه أفضل؛ لئال يلقي اإلنسان بنفسه إىل التهلكـة مـن حيـث ال يشـعر

 )٢/٤٣٧(ح املمتعبترصف واختصار من الرش

إن اهللا مل جيعـل ( :؛ ملا يف الصحيح عن ابن مسعود ريض اهللا عنه أنه قال وال جيوز التداوي بمحرم*

، قال الشـيخ األلبـاين معلقاً  )١٤باب رقم: كتاب األرشبة: البخاري([ )شفاءكم فيام حرم عليكم 

ــم ــديث رق ــحيحة ح ــلة الص ــه اهللا يف السلس ــد): ١٦٣٣(رمح ــه أمح و )  ٢ - ١/  ١٦ق ( أخرج
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و علقه ، عليه، و إسناده صحيح ًا عن ابن مسعود موقوف)  ٩٧١ - ٩٧١٤(  "الكبري  "يف  الطرباين

ويف صــحيح ]. اهـــ . وصــححه احلــافظ ابــن حجــر ) فــتح١٠/٦٥( البخــاري بصــيغة اجلــزم 

 ،عن اخلمر؟ فنهاه، أو كـره أن يصـنعهاملسو هيلع هللا ىلص أن طارق بن سويد اجلعفي سأل النبي ) ١٩٨٤(مسلم

فاهللا سبحانه مل جيعل شفاء عباده فـيام  .)ولكنه داء. إنه ليس بدواء(فقال  ،إنام أصنعها للدواء: لفقا

 .حرم عليهم 

: قال الشيخ ابن عثيمني رمحـه اهللا إذا اضطر اإلنسان للتداوي باملحرم فهل جيوز؟: وإذا قال قائل* 

علومة، كام لو كان التداوي بقطع ال متكن الرضورة للتداوي إال بأشياء م: ال، ولو اضطر، بل نقول

عضو من األعضاء، هذا ربام ُيعلم بالرضورة، لكن عىل سبيل العالج والتداوي ال متكن الرضورة؛ 

ارتفـاع : واألمـر الثـايناإلجلـاء إىل هـذا العمـل، : األمر األول: ألن الرضورة ال بد فيها من أمرين

هذا الدواء بعينـه؟ ال، قـد يتـداوى بغـريه، وقـد  الرضورة به، والدواء هل اإلنسان ُملجٌأ إليه؟ إىل

هل إذا تداوى اإلنسـان بـام يعتقـد أنـه : الثاين .ُيشفى بال تداٍو، وكم من أناس شفاهم اهللا بال تداوٍ 

شفاء هل يرتفع املرض؟ ال، إذن ارتكاب املحرم مفسدة حمققة، وحصول الشفاء غري حمقـق، فهـل 

، وانظـر )٥/٤٢٢(اهـ من رشح البلـوغ. أمر غري حمقق؟ اليليق أن نرتكب اليشء املحرم املحقق ب

 .رشح رياض الصاحلني له رمحه اهللا، احلديث األول من باب يف األمر باحلافظة عىل السنة وآداهبا

بام يمس العقيدة من تعليق التامئم املشـتملة عـىل ألفـاظ رشكيـة أو أسـامء  وكذلك حيرم التداوي*

أو قالئد أو حلق تلبس عىل العضد أو الذراع أو غـريه يعتقـد  جمهولة أو طالسم أو خرز أو خيوط

فيها الشفاء ودفع العني والبالء ؛ ملا فيها من تعلق القلب بغري اهللا يف جلب نفع أو دفع رض ، وذلك 

 . كله من الرشك أو من وسائله املوصلة إليه 
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انظـر . وز للمسـلم تعليقهـافإنه ال جي) احلُُجب(وهكذا احلروز من القرآن واألدعية، التي تسمى [ 

، ورشح كتـاب التوحيـد للشـيخ )٣٣١(السلسلة الصحيحة للعالمة األلباين رمحه اهللا حديث رقم

 ]صالح آل الشيخ حفظه اهللا

،  التداوي عند املشعوذين من الكهان واملنجمني والسحرة املسـتخدمني للجـن:  ومن ذلك أيضاً * 

عـل اهللا الشـفاء يف املباحـات النافعـة للبـدن والعقـل فعقيدة املسلم أهم عنده من صحته ، وقد ج

ومن أعظم : قال ابن القيم والدين ، وعىل رأس ذلك القرآن الكريم والرقية به وباألدعية املرشوعة  

فعُل اخلري واإلحسان والذكر والدعاء والترضع إىل اهللا والتوبة والتداوي بالقرآن الكريم ، :  العالج

مـن امللخـص مع الذي قبلـه  هــ ا.ية لكن بحسب استعداد النفس وقبوهلا وتأثريه أعظم من األدو

 ) .١٨٨ -١٨٧ص  (الفقهي

من ) ٢١٨٦(، ففي صحيح مسلممرشوعةملسو هيلع هللا ىلص فالرقية بكتاب اهللا وباألدعية الثابتة عن رسول اهللا * 

: اشتكيت؟ فقـال! يا حممد: فقالملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، أن جربيل أتى النبي 

باسم اهللا أرقيك، من كل يشء يؤذيك، من رش كل نفس أو عني حاسـد اهللا يشـفيك، : ، قال)نعم(

من حديث أيب سعيد اخلدري أيضـًا، أن ) ٢٢٠١(ومسلم) ٢١٥٦(ويف البخاري. باسم اهللا أرقيك

واألدلـة كثـرية عـىل ). وما يدريك أهنا رقية(ملسو هيلع هللا ىلصرجًال رقى رجًال بفاحتة الكتاب، فربأ، فقال النبي 

وذكـر الشـيخ . ك، راجع كتاب الطب من صحيح البخاري، وكتاب السالم من صحيح مسـلمذل

حــديثًا عــن عائشــة ريض اهللا عنهــا أن ) ١٩٣١(األلبــاين رمحــه اهللا يف السلســلة الصــحيحة رقــم

: قـال الشـيخ). عاجليهـا بكتـاب اهللا: (فقال، دخل عليها و امرأًة تعاجلها أو ترقيها ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  رسول

مما  و يف احلديث مرشوعية الرتقية بكتاب اهللا تعاىل و نحوه: ثم قال الشيخ رمحه اهللا .إسناده صحيح

ملسو هيلع هللا ىلص دخل علينا النبي : الشفاء قالت  عن)  ١٧٨( من الرقى كام تقدم يف احلديث ملسو هيلع هللا ىلص ثبت عن النبي 
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ذلك من و أما غري ) .  ؟أال تعلمني هذه رقية النملة كام علمتيها الكتابة : ( و أنا عند حفصة فقال يل

ليس هلا معنـى  السيام ما كان منها مكتوباً ً باحلروف املقطعة و الرموز املغلقة التي، فال ترشع  الرقى

اهـ .املعارف الكربى،  و نحوه  كام ترى أنواعًا كثرية منها يف الكتاب املسمى بـ شمس، سليم ظاهر 

وقد أمجـع العلـامء عـىل جـواز ): كتاب الطب، باب الرقى(قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح

أن يكون بكالم اهللا تعاىل أو بأسامئه وصفاته، وباللسـان العـريب أو : ثالثة رشوط الرقى عند اجتامع

اهــ  وقـال الشـيخ . بام يعرف معناه من غريه، وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بذات اهللا تعاىل

: األول: رشوط جـواز الرقيـة ):ب ما جاء يف الرقىبا(ابن عثيمني رمحه اهللا يف رشح كتاب التوحيد

أن ال يعتقد أهنا تنفع بذاهتا دون اهللا، فإن اعتقد أهنا تنفع بذاهتا من دون اهللا، فهو حمـرم، بـل رشك، 

أن ال تكون مما خيالف الرشع، كام إذا كانت متضمنة : الثاين. بل يعتقد أهنا سبب ال تنفع إال بإذن اهللا

أن تكـون مفهومـة : الثالث. استغاثة باجلن، وما أشبه ذلك، فإهنا حمرمة، بل رشك دعاء غري اهللا، أو

اهـ وقال الشيخ صالح آل الشيخ .معلومة، فإن كانت من جنس الطالسم والشعوذة، فإهنا ال جتوز

بثالثـة رشوط ُأمجـع الرقيـة جتـوز : قـال العلـامء ): باب ما جاء يف الرقى(يف رشحه كتاب التوحيد

أن تكون بالكالم العريب أي بلسان : الثاين. أن تكون بالقرآن أو بأسامء اهللا أو بصفاته: ولاأل: عليها

أن ال يعتقد أهنا تنفع بنفسها، بل اهللا جل وعال هـو الـذي ينفـع : والثالث.عريب مفهوم ُيعلم معناه

ُة أيضـًا بـام ثبـت يف السـنة، يعنـي يكـ .بالرقى ون الرشـط قال بعض العلامء يدخل يف األول السنـَّ

هذه رشوط ثالثة لكون الرقى جـائزة . أن تكون من القرآن أو بالسنة أوبأسامء اهللا وبصفاته: األول

 اهـ  .باإلمجاع

، ورقيـة اإلنسـان نفسـه وإنام هو تـرٌك لألفضـل واألكمـلوطلب الرقية من الغري، ليس بحرام، * 

أخـرج و بواسـطة غـريه، فـإن أراد األكمـل فـال يطلـب الرقيـة، سـواء بنفسـه أ، أفضل، وأكمل

كـان ملسو هيلع هللا ىلص أن النبـي : من طريق الُزهري، عن عروة، عـن عائشـة ريض اهللا عنهـا) ٥٤٠٣(البخاري
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ذات، فلام ثقل كنت أنفث عليـه هبـن، وأمسـح بيـد  ينفث عىل نفسه يف املرض الذي مات فيه باملعوِّ

ويف  .هبام وجهـه كان ينفث عىل يديه، ثم يمسح: كيف ينفث؟ قال: فسألت الُزهري .نفسه لربكتها

: ملسو هيلع هللا ىلصقــال رســول اهللا : ريض اهللا عــنهام قــال ابــن عبـاسعــن ) ٢٢٠(ومســلم) ٥٣٧٨(البخـاري

ُعرضت عيلَّ األمم، فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى ُرفَِع يل (

، فـإذا سـواد انظر إىل األفـق: هذا موسى وقومه، قيل: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: سواد عظيم، قلت

هـذه : انظر ها هنا وها هنا يف آفاق السامء، فإذا سـواد قـد مـأل األفـق، قيـل: يمأل األفق، ثم قيل يل

ثم دخل ومل يبنيِّ هلـم، فأفـاض القـوم، ). أمتك، ويدخل اجلنة من هؤالء سبعون ألفًا بغري حساب

لذين ولـدوا يف اإلسـالم، فإنـا نحن الذين آمنا باهللا واتبعنا رسوله، فنحن هم، أو أوالدنا ا: وقالوا

هـم الـذين ال يسـرتقون، وال يتطـريون، وال : (فخـرج، فقـالملسو هيلع هللا ىلص ولدنا يف اجلاهلية، فبلـغ النبـي 

اشة بن ِحمَْصن). يكتوون، وعىل رهبم يتوكلون فقام ). نعم: (أمنهم أنا يا رسول اهللا؟ قال: فقال ُعكَّ

اشة: (أمنهم أنا؟ قال: آخر فقال قـال العالمـة ابـن عثيمـني ): ال يسرتقون: (هقول ).سبقك هبا ُعكَّ

ملا  ؛أي ال يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم): ١/١٠٣(رمحه اهللا يف القول املفيد برشح كتاب التوحيد

وملـا يف ذلـك مـن ): ٣(.لعزة نفوسهم عن التذلل لغري اهللا): ٢( .لقوة اعتامدهم عىل اهللا): ١( :ييل

الرقية من  طلب):١٧٨ح(أللباين رمحه اهللا يف السلسلة الصحيحةوقال الشيخ ا اهـ .التعلق بغري اهللا

  اهـ. و هو معروف مشهور )سبقك هبا عكاشة : (حلديث؛ غريه مكروه

  أن يرقيك؛ فهل يفوتك كامل إذا مل متنعه؟ وإذا طلب منك إنسانٌ * 

ــواب ــي : اجل ــك؛ ألن النب ــه ال يفوت ــة أن ترقي ــع عائش ــد [مل يمن ــديثثها عن ــن ح ــدم م ــام تق ك

ذات، فلـام ثقـل : أهنا قالت) ٥٤٠٣(البخاري كان ينفث عىل نفسه يف املرض الذي مات فيه بـاملعوِّ

، وهو أكمل اخللق توكًال عىل اهللا وثقـًة بـه، وألن .]كنت أنفث عليه هبن، وأمسح بيد نفسه لربكتها
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أن حتصـل  إلخ إنام كان يف طلب هذه األشياء، وال خيفى الفرق بـني)...ال يسرتقون(: هذا احلديث

اهـ قاله العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف رشح كتاب .هذه األشياء بطلب وبني أن حتصل بغري طلب

من حـديث ) ٢١٨٦(ففي صحيح مسلم، ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا جربيل رقى النبي : قلت) ١/١٠٣(التوحيد

، )نعـم: (اشتكيت؟ فقال! يا حممد: فقالملسو هيلع هللا ىلص أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، أن جربيل أتى النبي 

باسم اهللا أرقيك، من كل يشء يؤذيك، من رش كل نفس أو عني حاسد اهللا يشفيك، باسـم اهللا : قال

  .أرقيك

ــفاء*  ــه ش ــالقرآن كل ــل ف ــز وج ــال اهللا ع ــام ق ــر{: ك ــن الُق ُل ِم ــزِّ ــَفاٌء آَوُننَ ــَو ِش ــا ُه ــٌة ِن َم َوَرْمحَ

شفاء للقلوب من داء اجلهل  فهو لبيان اجلنس ال للتبعيض، هنا) ِمنْ (، و )٨٢:اإلرساء(}لِلُمؤِمنني

سبحانه من السامء شفاء قط أعم وال أنفـع وال أعظـم وال أنجـع يف  والشك والريب، فلم ُينزل اهللا

حـديث من )] ٢٢٠١(واللفظ له، و م )٥٤١٧(خ[إزالة الداء من القرآن، وقد ثبت يف الصحيحني

طلقوا يف سـفرة سـافروها، انملسو هيلع هللا ىلص أن رهطًا من أصحاب رسول اهللا أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه 

حتى نزلوا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، فُلدغ سيد ذلك احلي، فسعوا 

لو أتيتم هؤالء الرهط الـذين قـد نزلـوا بكـم، لعلـه أن : له بكل يشء ال ينفعه يشء، فقال بعضهم

دغ، فسعينا له بكل يشء ال ينفعه يا أهيا الرهط، إن سيدنا لُ : يكون عند بعضهم يشء، فأتوهم فقالوا

نعم، واهللا إين لراق، ولكن واهللا لقـد استضـفناكم : يشء، فهل عند أحد منكم يشء؟ فقال بعضهم

فلم تضيِّفونا، فام أنا براق لكم حتى جتعلوا لنا ُجْعًال، فصاحلوهم عـىل قطيـع مـن الغـنم، فـانطلق 

أنام نشط من ِعَقال، فانطلق يميش ما به َقَلَبٌة، حتى لك. }احلمد هللا رب العاملني{: فجعل يتفل ويقرأ

ال تفعلـوا : اقسموا، فقال الذي رقـى: فأوفوهم جعلهم الذي صاحلوهم عليه، فقال بعضهم: قال

فـذكروا ملسو هيلع هللا ىلص فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا عىل رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى نأيت رسول اهللا 

فقد أّثر هذا الدواء يف  ).اقسموا وارضبوا يل معكم بسهم وما يدريك أهنا رقية؟ أصبتم،: (له، فقال
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ولو أحسـن العبـُد التـداوي بالفاحتـة هذا الداء وأزاله حتى كأن مل يكن، وهو أسهل دواء وأيرسه، 

يف الشفاء، ومكثت بمكة مدة تعرتيني أدواء  وال أجد طبيبًا وال دواء، فكنـت  لرأى هلا تأثريًا عجيباً 

، فأرى هلا تأثريًا عجيبًا، فكنت أصف ذلك ملن يشتكي أملًا، وكـان كثـري مـنهم أعالج نفيس بالفاحتة

ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن األذكار واآليات واألدعيـة التـي ُيسَتشَفــى . يربأ رسيعاً 

هبا، هي يف نفسها وإن كانت نافعة شافية، ولكن َتستدعي قبول املحل وقوة مهـة الفاعـل وتـأثريه، 

ختلَّف الشفاء كان لضعف تأثري الفاعل أو لعدم قبول املنفعل أو ملانع قوي فيه يمنع أن ينجـع  فمتى

فيه الدواء، كام يكون ذلك يف األدوية واألدواء احلسية، فإّن عدم تأثريها يكون لعدم قبول الطبيعـة 

الدواء بقبول تام لذلك الدواء، وقد يكون ملانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت 

َقى والتعاويذ بقبول تام وكـان  كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، فكذلك القلب إذا أخذ الرُّ

اهـ من كال م ابن القيم رمحه اهللا يف اجلواب الكايف ملن . للراقي نفٌس فّعالة ومهة مؤثرة يف إزالة الداء

 ) ٨ص(سأل عن الدواء الشايف

عن ابن ) ٥٣٥٧(ففي صحيح البخاريعىل الصحيح ، واألفضل تركه،  وجيوز التداوي بالكي  *

يف رشطة حمجم، أو رشبة عسل، أو كيَّة : الشفاء يف ثالثة: (قالملسو هيلع هللا ىلص عباس ريض اهللا عنهام، عن النبي 

 .)بنار، وأنا أهنى أمتي عن الكي

 ُكويت مـن ذات اجلنـب، ورسـول اهللا: عن أنس ريض اهللا عنه قال) ٥٣٨٩(ويف صحيح البخاري

 .حي، وشهدين أبو طلحة وأنس بن النرض وزيد بن ثابت، وأبو طلحة كواينملسو هيلع هللا ىلص 

إين سـمعت رسـول : اهللا عنهام قـال من حديث جابر بن عبد اهللا ريض) ٢٢٠٥(ويف صحيح مسلم

إن كان يف يشء من أدويتكم خري، ففي رشطه حمجم، أو رشبة من عسـل، أو لدغـة (: يقولملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

 .قال فجاء بحجام فرشطه، فذهب عنه ما جيد ،)وما أحب أن أكتوي(: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  ،)بنار
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فقطـع  ،إىل أيب بن كعب طبيباً ملسو هيلع هللا ىلص بعث رسول اهللا : عن جابر أيضًا قال )٢٢٠٧(ويف صحيح مسلم

 .ثم كواه عليه منه عرقاً 

فحسمه النبـي  :قال ،مي سعد بن معاذ يف أكحلهرُ : عن جابر أيضًا قال) ٢٢٠٨(ويف صحيح مسلم

 .هو الكي: واحلسم .ثم ورمت فحسمه الثانية ،بمشقصبيده ملسو هيلع هللا ىلص 

عن عمران بن حصني ريض اهللا عنه أنه كان يسلم عليه بعض املالئكة، ) ١٢٢٦(ويف صحيح مسلم

 . فلام اكتوى تركت املالئكة التسليم عليه، فلام ترك الكي عادت املالئكة فسلمت عليه

ثم . التداوي بالكي مع الكراهة) باب: (قال) ٤/٤٩٨(ويف اجلامع الصحيح لشيخنا مقبل رمحه اهللا

صـاحب لنـا يشـتكي، : فقـالواملسو هيلع هللا ىلص حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أن قومًا أتو النبي  ذكر

قـال شـيخنا . )اكووه وارضفوه رضفاً (: أنكويه؟ فسكت، ثم قال: فسكت، ثم قالوا: أنكويه؟ قال

 . هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح: رمحه اهللا

هنى النبي صىل اهللا عليه وعىل آلـه وسـلم : كر أيضًا حديث عمران بن حصني ريض اهللا عنه قالوذ

هذا حديث صحيح عىل رشط : قال شيخنا رمحه اهللا. فاكتوينا فام أفلحنا وال نجحنا: عن الكي، قال

 . مسلم

من ذكر ملسو هيلع هللا ىلص من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام، أن النبي  )٢١٨(ومسلم) ٥٣٧٨(البخاريويف 

 . صفات الذين يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب أهنم ال يكتوون
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فهذه مجلة من األحاديث يف الكي، وكلها تدل عىل جواز التداوي بالكي مع الكراهة، وأن األفضل 

تضـمنت أحاديـث الكـي أربعـة ): ٤/٦٥(اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعـادقال . ترك الكي

وال النهي عنـه، : الثناء عىل من تركه، والرابع: عدم حمبته له، والثالث: ، والثاينفعُله: أحُدها: أنواع

، فإنَّ فعَله يدل عىل جوازه، وعدَم حمبته له ال يدل عىل املنع منه، وأمـا تعارض بينها بحمد اهللا تعاىل

والكراهـة أو الثناء عىل تاركه فيدل عىل أن تركه أوىل وأفضل، وأما النهي عنه فعىل سبيل االختيـار 

 اهـ. واهللا أعلم. عن النوع الذي ال حيتاج إليه بل ُيفعل خوفًا من حدوث الداء 

و فيـه كراهـة ): ٢٤٤(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف السلسـلة الصـحيحة عنـد حـديث رقـمو 

مـن االحتيـاج و أما اآلخر  فلام فيه ، بالنار  فلام فيه من التعذيبأما األول . و االسرتقاء ، االكتواء 

و لذلك كان من صفات الذين يـدخلون اجلنـة بغـري ، مظنونة غري راجحة إىل الغري فيام الفائدة فيه

ابـن  كام يف حديث ،و عىل رهبم يتوكلون، و ال يتطريون ، و ال يكتوون ، حساب أهنم ال يسرتقون 

) ال يرقـون : (و زاد مسلم يف روايته فقال)] ٢١٨(ومسلم) ٥٣٧٨(البخاري[عباس عند الشيخني

 اهـ) . ٢٥٤رقم ( لم ـــــو هي زيادة شاذة كام بينته فيام علقته عىل كتايب  خمترص صحيح مس

واللفظ له،  عـن أنـس بـن ) ١٥٧٧(ومسلم ) ٥٣٧١(ففي البخاريوجيوز التداوي باحلجامة، *  

 ) .مثل دوائكمأو هو من أ. إن أفضل ما تداويتم به احلجامة: (قالملسو هيلع هللا ىلص مالك ريض اهللا عنه أن النبي 

صـححه العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف  )خري ما تداويتم به احلجامـة: (وقال عليه الصالة والسالم

من ) ٤/٤٩٢(، ويف اجلامع الصحيح لشيخنا مقبل رمحه اهللا تعاىل)١٠٥٣رقم(السلسلة الصحيحة

) بـه خـري فاحلجامـةإن كان يف يشء مما تداويتم (: قالملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي 

عن ابـن عبـاس ريض اهللا عـنهام، ) ٥٣٥٧(، ويف صحيح البخاري.هذا حديث حسن: قال شيخنا

يف رشطة حمجم، أو رشبة عسل، أو كيَّة بنار، وأنـا أهنـى أمتـي : الشفاء يف ثالثة: (قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 
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احـتجم  :عن ابن عباس ريض اهللا عـنهام قـال) ١٢٠٢(ومسلم) ٥٣٦٧(ويف البخاري .)عن الكي

 . واستعط أجره وأعطى احلجامملسو هيلع هللا ىلص النبي 

منـافع احلجامـة وأوقـات ) ومـا بعـدها ٤/٣٥(وقد ذكر اإلمام ابن القـيم رمحـه اهللا يف زاد املعـاد

 .احلجامة النافعة، فمن أراد االستزادة فلريجع إليه

 .  تعاىل مع الرضــى  بقضاء اهللا والشكوى إىل اهللا بعلته ونوع مرضه وال بأس أن خيرب املريض* 

فإذا كان جمرد خرب فال بأس به ، ال سيام يذكر هذا عند من يريد أن يعاجلـه ؛ ألنـه خـرب جمـرد لـيس 

هــ من رشح الرياض للشـيخ ابـن عثيمـني  ا. املراد به االعرتاض والتسخط عىل قضاء اهللا وقدره  

 . رمحه اهللا 

ص للمريض : باب ):١٦(الباب رقم) كتاب املرىض(اإلمام البخاري يف صحيحهوقد بوب  ما ُرخِّ

ـ  {: وقول أيوب عليه السالم .ع، أو وارأساه، أو اشتد يب الوجعإين وجِ : أن يقول ُّ ـنَِي الرضُّ َأينِّ َمسَّ

اِمحِنيَ  حديث عائشة ريض : منهاثم ذكر أحاديث تدل عىل ذلك ،  ). ٨٣:األنبياء( } َوَأنَت َأْرَحُم الرَّ

 .)بل أنا وارأساه  (: ملسو هيلع هللا ىلص قال النبي وارأساه ف: اهللا عنها أهنا قالت 

: وأنـا أوقـد حتـت القـدر، فقـالملسو هيلع هللا ىلص مـر يب النبـي  :حديث كعب بن ُعْجـَرة ريض اهللا عنـه: ومنها

احلديث أخرجـه مسـلم .نعم، فدعا احلالق فحلقه، ثم أمرين بالفداء: قلت) أيؤذيك هوامُّ رأسك(

 )١٢٠١(أيضاً 

وهـو يوعـك، فمسسـته بيـدي ملسو هيلع هللا ىلص عىل النبي  دخلت:حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه قال: ومنها

: لك أجران؟ قـال: قال ،)أجل، كام يوعك رجالن منكم: (إنك لتوعك وعكًا شديدًا، قال: فقلت

 ).نعم، ما من مسلم يصيبه أذى، مرض فام سواه، إال حط اهللا سـيئآته، كـام حتـط الشـجرة ورقهـا(

 .أيضاً  )٢٥٧١(احلديث أخرجه مسلم
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 -: ال جيوز إال برشطنيواستطباب غري املسلمني* 

 . احلاجة إليهم :  األول 

األمن من مكرهم ؛ألن غري املسلمني ال نأمن مكرهم إال نادرًا ، وال سيام يف قضـية الـوالدة :الثاين 

أي ــ التوليد ــ ؛ ألن هؤالء النصارى يف التوليـد حيرصـون عـىل أن يقتلـوا أوالد املسـلمني أو أن 

لطفل يف التوليد كام نقل يل بعض الناس ، لـذلك جيـب التحـرز مـنهم يمزعوا أيدهيم عند إخراج ا

فإذا احتـاج النـاس إليـه . وسؤال اهللا عز وجل أن يرزقنا االستغناء عنهم ؛ ألهنم أعداء للمسلمني 

استعمل دليالً  مرشكًا يدله عىل الطريق من مكة إىل املدينـة وقـت ملسو هيلع هللا ىلص وأمن منه فال بأس فإن النبي 

وأبا بكر ، ولكن ملّا أمنـه ملسو هيلع هللا ىلص من أخطر ما يكون ، فإن قريشًا كانوا يطلبون النبي  اهلجرة مع أن هذا

 ) .٢/٤٣٨ (هــ من الرشح املمتع ا.النبي عليه الصالة والسالم جعــله دليًال له 

وين: (وهو مريضملسو هيلع هللا ىلص وقد قال النبي  وال ُيـكره املريض عىل أكل الطعام،*   فعن عائشـة، )ال تـلِـدُّ

كراهيـة املـريض : فقلنـا ،فأشار أن ال تلدوين ،يف مرضهملسو هيلع هللا ىلص لددنا رسول اهللا : قالت ريض اهللا عنها

رواه ) فإنــه مل يشــهدكم ؛غــري العبــاس ،دَّ ـال يبقــى أحــد مــنكم إال ُلــ: (فلــام أفــاق قــال ،للــدواء

فال جيرب املريض عىل طعام وال جيرب عىل رشاب، وخيتار له من  ).٢٢١٣(ومسلم) ٥٣٨٢(البخاري

) ٤١احلث والتحريض ص(اهـ من رسالة شيحنا حييى. يناسبه، وما يكون صائغًا عندهاألطعمة ما 

من حديث عقبة بن عـامر ريض ) ٧٤٣٩(ويف صحيح اجلامع للعالمة األلباين رمحه اهللا برقم: قلت

فـإن اهللا يطعمهـم و  ؛ال تكرهـوا مرضـاكم عـىل الطعـام و الرشـاب: (قـالملسو هيلع هللا ىلص اهللا عنه، أن النبـي 

 اهـ . حسن: مة األلباين رمحه اهللاقال العال) يسقيهم

، واللجوء إليه، والثقة بـه، قـال اهللا وينبغي أن يكثر اإلنسان يف حال مرضه من الدعاء هللا سبحانه* 

َأْنـُتْم * َقـاَل َأَفـَرَأْيُتْم َمـا ُكنْـُتْم َتْعُبـُدوَن {: سبحانه وتعاىل عن نبيه إبراهيم عليه الصالة والسـالم

ُْم َعُدوٌّ ِيل إِالَّ َربَّ اْلَعـاملََِني * َدُموَن َوَآَباُؤُكُم اْألَقْ  َوالَّـِذي ُهـَو * الَّـِذي َخَلَقنِـي َفُهـَو َهيْـِديِن * َفإِهنَّ
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فالذي يشفي هـو اهللا سـبحانه ، )٨٠-٧٥:الشعراء(}َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنيِ * ُيْطِعُمنِي َوَيْسِقِني 

اِمحَِني َوأَ {: وتعاىل، قال عز وجل عن نبيه أيوب ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ نَِي الرضُّ ُه َأينِّ َمسَّ * يُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ

َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهـَب ُمَغاِضـًبا {: ، وقال تعاىل)٨٤-٨٣: األنبياء(}َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُرضٍّ 

*  الظُُّلـَامِت َأْن َال إَِلـَه إِالَّ َأْنـَت ُسـْبَحاَنَك إِينِّ ُكنْـُت ِمـَن الظَّـاملَِِني َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَـاَدى ِيف 

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمنِنيَ  ، ليس مثل الثقة بـاهللا سـبحانه )٨٨:األنبياء(}َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجَّ

قال اإلمـام ابـن ) ١١ص(حفظه اهللا، احلث والتحريض اهـ من رسالة شيخنا حييى. دواء وال شفاء

وكذلك الدعاء فإنـه مـن أقـوى األسـباب يف دفـع ): ١٤-٨ص(القيم رمحه اهللا يف اجلواب الكايف

اإلحلـاح يف : ومـن أنفـع األدويـة.... والدعاء من أنفع األدويـة،.... املكروه وحصول املطلوب، 

ب ومجعيته بكليته عىل املطلوب، وصادف وقتًا مـن وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القل.... الدعاء،

الثلث األخري من الليل، وعند األذان، وبني األذان واإلقامـة، وأدبـار : أوقات اإلجابة الستة، وهي

الصلوات املكتوبات، وعند صعود اإلمام يوم اجلمعة عىل املنرب حتى تقىض الصالة، وآخـر سـاعة 

عًا ، وصادف خشوع.بعد العرص من ذلك اليوم ًا يف القبل، وانكسارًا بني يدي الرب، وذال� له وترضُّ

ورقَّة، واستقبل الداعي القبلة، وكان عىل طهارة، ورفع يديه إىل اهللا وبدأ بحمد اهللا والثناء عليه، ثم 

، ثم قّدم بني يدي حاجته التوبة واالستغفار، ثم دخل عىل ملسو هيلع هللا ىلصثنى بالصالة عىل حممد عبده ورسوله 

عليه يف املسألة، ومتلََّقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسامئه وصفاته وتوحيده، وقدم اهللا، وألحَّ 

بني يدي دعائه صدقًة، فإن هذا الدعاء ال يكاد ُيرد أبدًا، وال سيام إن صـادف األدعيـَة التـي أخـرب 

ًة دعا هبـا قـوم ، وكثريًا ما نجد أدعي. ..أهنا مظنة اإلجابة، أو أهنا متضمنة لإلسم األعظمملسو هيلع هللا ىلص النبي 

فاسُتجيب هلم، فيكون قد اقرتن بالدعاء رضورُة صاحبه وإقباُلـه عـىل اهللا، أو حسـنٌة تقـدمت منـه 

جعل اهللا سبحانه إجابَة دعوته شكرًا حلسنته، أو صادف الدعاُء وقت إجابة، ونحو ذلك، فُأجيبـت 

األمـور التـي قارنتـه مـن  دعوته، فيظن الظان أن الّرس يف لفظ ذلك الدعاء فيأخذه جمردًا عن تلك
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وهذا كام إذا استعمل رجل دواًء نافعًا يف الوقت الذي ينبغي، فانتفع به، فظـن غـُريه . ذلك الداعي

أن استعامل هذا الدواء جمردًا كاٍف يف حصول املطلوب، فإنه يكـون بـذلك غالطـًا، وهـذا موضـع 

عند صعود اإلمام عـىل : بة وأن منهاقوله يف بيان أوقات اإلجا: اهـ  قلت. يغلط فيه كثري من الناس

هذا قـول لـبعض أهـل العلـم وأهنـا هـي سـاعة : اهـ أقول. املنرب يوم اجلمعة إىل أن تقىض الصالة

إهنـا آخـر سـاعة بعـد : اإلجابة يوم اجلمعة، وهذا قول مرجوح، وأصح األقوال هو قول من قـال

   .العرص؛ ألدلة صحيحة رصحية ليس هذا موضع ذكرها، واهللا أعلم

عن الـرباء بـن عـازب ريض اهللا )٢٠٦٦(ومسلم) ٥٣٤٢(البخاري، ففي  وترشع عيادة املريض* 

 ...) . بعيادة املريضملسو هيلع هللا ىلص أمرنا النبي : عنه قال 

 (:قال ملسو هيلع هللا ىلص أيضًا عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ) ٢١٦٢(ومسلم) ١١٨٣(البخاريويف 

 ) .  املريض عيادة : (وذكر منها) حق املسلم عىل املسلم مخس 

 .) عودوا املريض  (:ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :عن أيب موسى ريض اهللا عنه قال )٥٣٢٥(ويف البخاري

إذ جـاءه رجـل مـن ملسو هيلع هللا ىلص مـع رسـول اهللا  كنا جلوسـاً : أنه قال اموعن عبداهللا بن عمر ريض اهللا عنه

خي سعد بن أخا األنصار كيف أيا : (ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ،ثم أدبر األنصاري ،األنصار فسلم عليه

ونحـن بضـعة  ،فقام وقمنـا معـه )؟ من يعوده منكم(: ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  ،صالح: فقال )عبادة ؟

فاستأخر  ،نميش يف تلك السباخ حتى جئناه ،ما علينا نعال وال خفاف وال قالنس وال قمص ،عرش

 )٩٢٥(رواه مسلم. وأصحابه الذين معهملسو هيلع هللا ىلص حتى دنا رسول اهللا  ،قومه من حوله

 ): ٣/٣٤ (ابن عثيمني رمحه اهللا يف رشح الرياضقال الشيخ 

، فإذا مل يقم هبا أحد فإنه جيب عىل مـن علـم  عيادة املريض ذهب بعض العلامء إىل أهنا فرض كفاية

أخيه ،وال يليق باملسلمني  جعل ذلك من حقوق املسلم عىلملسو هيلع هللا ىلص بحال املريض أن يعوده ؛ ألن النبي 
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وهـذا القـول هـو حد منهم ؛ ألن هذا قطيعة وأي قطيعة ، أن يعلموا أن أخاهم مريض وال يعوده أ

 .  الراجح

إذا قام هبا البعض سقط عن الباقني ، وإذا مل يقم هبا أحد وجب عىل من علـم : ومعنى فرض كفاية 

 . هــ بترصف يسري  ا.أن يعوده 

أجـل ، ال من أجل املرض ولكـن مـن وإذا تعينت عيادة املريض برًا أو صلة رحم صارت واجبة* 

واجبـة؛ ألهنـا : إن عيادتك ألبيك سنة، بل نقول: القرابة، فال يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه

يتوقف عليها الرب، وكذا عيادة األخ؛ ألن الوجوب ليس ألجل املرض، ولكن من أجـل الصـلة يف 

 )٢/٤٤٠(اهـ  بترصف من الرشح املمتع. القرابة

يف بيته وال خيرج ، وأما املريض مرضًا خفيفًا ال يعوقه  هو الذي انقطعباملريض الذي ُيعاد  واملراد* 

هـ من رشح  ا.عن اخلروج ومصاحبة الناس فإنه ال ُيعاد ، لكن يسأل عن حاله إذا علم به اإلنسان  

 ). ٣/٣٥ (الرياض

يف إطالة البقاء عند املريض أو عدمها ، وهذا هو القول الصحيح ، فإذا  وينظر اإلنسان للمصلحة* 

املريض يرغب أن يقوم الناس حتى يأيت أهله ويصلحوا حاله فإنـه يقـوم وال يتـأخر ، وإذا  رأى أن

رأى أن املريض مستأنس منبسط منرشح الصدر وأنه حيب بقاءه فليتـأّن ؛ ملـا يف ذلـك مـن إدخـال 

بكبـرية مـن  وأما املريض الفاجر من املسلمني،* ).  ٣/٣٦ (هـ من رشح الرياض ا.الرسور عليه 

فـإذا كنـا نعـوده مـن أجـل أن : ففي عيادتـه تفصـيلر أو بصغرية من الصغائر وأرص عليها، الكبائ

: نعرض عليه التوبة ونرجو منه التوبة فعيادته مرشوعة، وإال فإن األفضل أن ال نعوده، وقـد يقـال

حـق املسـلم : (ملسو هيلع هللا ىلصإن عيادته مرشوعة ما دام أنه مل خيرج من وصف اإليامن واإلسالم؛ لقول النبي 

: ، وحديث)٢/٤٣٩(اهـ من الرشح املمتع. وذكر منها عيادة املريض) ست(أو ) املسلم مخس عىل

 .تقد خترجيه) حق املسلم(
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كـام ويدعوه إليـه، مستحبة إذا كان اإلنسان يريد أن يعرض عليه اإلسالم  وعيادة املريض الكافر* 

كان غالم : هللا عنه قال عن أنس ريض ا )١٢٩٠(مع الغالم اليهودي كام يف البخاريملسو هيلع هللا ىلص فعل النبي 

، فنظر إىل  )أسلم  (:يعوده ، فقعد عند رأسه فقال له ملسو هيلع هللا ىلص فمرض فأتاه النبي ملسو هيلع هللا ىلص هيودي خيدم النبي 

احلمد هللا الذي  (:وهو يقول ملسو هيلع هللا ىلص أطع أبالقاسم ، فأسلم ، فخرج النبي : أبيه وهو عنده فقال له أبوه 

 ) . أنقذه من النار 

مـن حـديث  )٢٤(ومسـلم) ١٢٩٤(بخـاري طالب كام يف الأيضًا مع عمه أيبملسو هيلع هللا ىلص وكام فعل النبي 

 ) ٣/٣٩ (، ورشح الرياض) ٢/٤٣٩ (عــمتــرح املـــــانظر الش. املسيب بن حزن ريض اهللا عنه

 . للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا

لوجـود  وربام كان ذلك يف العادة سبباً  تعهده وتفقد أحواله والتلطف به :ويلتحق بعيادة املريض* 

ب ووجـ: كتاب املـرىض، بـاب(اهـ قاله احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح. وانتعاش قوتهنشاطه 

 )عيادة املريض

من حديث عبـد اهللا ابـن عبـاس  )٥٣٣٢(، ففي صحيح البخاري ومن السنة الدعاء للمريض*  

ال  (:ال ـــدخل عىل أعرايب يعوده ، وكان إذا دخل عـىل مـن يعـوده قملسو هيلع هللا ىلص ريض اهللا عنهام أن النبي 

 . )بأس طهور إن شاء اهللا 

عادين رسـول : عن سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه قال  )١٦٢٨(ومسلم) ٥٣٣٥(بخاريويف ال

  )اللهم اشف سعدًا اللهم اشف سعدًا اللهم اشف سعدًا  (:فقال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

مل  من عاد مريضاً  (:قالملسو هيلع هللا ىلص وغريه عن ابن عباس ريض اهللا عنهام عن النبي  )٣١٠٦(أيب داوودويف 

أسأل اهللا العظيم رب العرش العظـيم أن يشـفيك ، إال عافـاه : حيرضه أجله فقال عند ه سبع مرات 

و يف )٣١٠٦(صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صـحيح أيب داوود بـرقمو )اهللا من ذلك املرض 

 ). ٦٣٨٨ (مــرقبصحيح اجلامع 
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كـان يعـود بعـض ملسو هيلع هللا ىلص ا أن النبي عن عائشة ريض اهللا عنه )٢١٩١(ومسلم) ٥٣٥١(لبخاريويف ا

اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشـايف ال شـفاء إال  (:أهله يمسح بيده اليمنى ويقول 

 ) . شفاؤك شفاًء ال يغادر سقًام 

اهــ مـن رسـالة احلـث . هـذا مـا عليـه دليـلسـالمتك، : وأما قـول بعـض النـاس للمـريض* 

 .لشيخنا حييى حفظه اهللا) ٣٧ص(والتحريض

صـاحب تقصـري  أن يرشده إىل احلق ويرغبه فيه ، فإذا كان يعلم أنه وينبغي عىل من عاد املريض*  

يا فالن استغفر اهللا ، تب إليه ، فأحسـن مـا هتـدي للمـريض هـو أن تنفعـه يف دينـه ، أمـا : قال له 

 ....) احلكاوي والقصص فلها وقت آخر 

ه بالتوبـة واالسـتغفار واخلـروج مـن حقـوق فيستغل الفرصة يف توجيه املريض إىل ما ينفعه فيـأمر

 ).  ٣٩و  ٣/٣٥(هــ من رشح الرياض ا. الناس 

إن هذا من باب التدخل فيام ال يعنـي؟ : كيف يصيل وكيف يتطهر، أو نقول: وهل ُيسأل املريض* 

الذي نرى أنه إن كان املريض من ذوي العلم الذين يعرفون فال حاجـة أن تـذكره؛ ألنـه / اجلواب

اهــ . ذكريك إياه عىل إساءة الظن به، وأما إذا كان من العامة اجلهال فهنا حيسن أن يبني لهسيحمل ت

 )٢/٤٣٦(من الرشحاملمتع

،وأهم يشء أن يويص بام جيب عليه من حقـوق اهللا وحقـوق  ويستحب تذكري املريض بالوصية*  

قد يكون عليه كفارة ، وقـد العباد ، فقد يكون عليه زكاة مل يؤدها ، وقد يكون عليه حج مل يؤده ، و

 ).  ٢/٤٤١ (هــ من الرشح املمتع ا. كر بالوصية هبذا ذَ يكون عليه ديون للناس فيُ 

عن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه فعن إىل أصحاهبا إن تيرس له ذلك،  إذا كان عليه حقوق فليؤدهافــ* 

لله منه اليوم، قبل أن من كانت له مظلمة ألحد من عرضه أو يشء فليتح: (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا  :قال
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خذ منه بقدر مظلمتـه، وإن مل تكـن لـه حسـنات ال يكون دينار وال درهم، إن كان له عمل صالح أُ 

  ) ٢٣١٧(أخرجه البخاري). خذ من سيئات صاحبه فحمل عليهأُ 

املفلس فينا من ال : قالوا )أتدرون ما املفلس؟:(قالملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

إن املفلس من أمتي، يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة، ويأيت قد شتم : (فقال ،له وال متاعدرهم 

فيعطى هذا من حسناته وهذا مـن  ،هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، ورضب هذا

رح يف ثـم ُطـ ،خذ من خطاياهم فطرحت عليهفإن فنيت حسناته، قبل أن يقىض ما عليه، أُ  ،حسناته

 ) ٢٥٨١(رواه مسلم. )ارالن

عن عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام أنه سـمع ، ففإن مل يتيرس له أداء احلقوق إىل أهلها فليوص هبا* 

يبيت ثـالث ليـال إال ووصـيته عنـده  ،حق امرئ مسلم له يشء يويص فيهما ( :قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

قال ذلك، إال وعنـدي ملسو هيلع هللا ىلص اهللا  ما مرت عيل ليلة منذ سمعت رسول: قال عبداهللا بن عمر ).مكتوبة

قال احلافظ ابن حجر رمحـه اهللا يف الفـتح عنـد  ،)١٦٢٧(ومسلم) ٢٥٨٧(رواه البخاري. وصيتي

ألن اإلنسـان ال يـدري متـى  ؛وفيه الندب إىل التأهب للموت واالحرتاز قبل الفوت: هذا احلديث

د بعينه جائز أن يمـوت وكل واح ،وقد مات فيه مجع جم إالألنه ما من سن يفرض  ؛يفجؤه املوت

وحيـبط  ،لذلك فيكتب وصيته وجيمع فيها ما حيصل له بـه األجـر فنبغي أن يكون متأهباً  ،يف احلال

  اهـ. عنه الوزر من حقوق اهللا وحقوق عباده واهللا املستعان

 . وسيأيت معنا إن شاء اهللا ذكر أحكام الوصية يف خامتة هذه الرسالة: قلت

فـيام يتعلـق   ثري من الناس يف هـذا الزمـان االبتـداع يف ديـنهم ، وال سـياموملا كان الغالب عىل ك* 

َـا { :بقوله تعاىل  عمالً  دفن عىل السنةز ويُ هَّ بأن ُجي  باجلنائز ، كان من الواجب أن يويص املسلمُ  َيا َأهيُّ

َجـ اَرُة َعَلْيَهـا َمَالئَِكـٌة ِغـَالٌظ ِشـَداٌد َال الَِّذيَن آَمنُوا ُقوا َأنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارًا َوُقوُدَهـا النَّـاُس َواْحلِ
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اهــ مـن أحكـام اجلنـائز للشـيخ . )٦:التحـريم( }َيْعُصوَن اهللاََّ َما َأَمـَرُهْم َوَيْفَعُلـوَن َمـا ُيـْؤَمُروَن 

 .)فصل ما جيب عىل املريض(األلباين

أو غـريهم لتطمـئن  فإنك تسأل عنه من يراه مـن أقاربـه وإذا مل تتمكن من الوصول إىل املريض*  

عن ابن عباس ريض اهللا عنهام أن عيل ابن أيب طالـب ريض اهللا عنـه ) ٤١٨٢(عليه ، ففي البخاري

يا أباحلسن كيف أصبح رسول : يف وجعه الذي تويف فيه ، فقال الناس ملسو هيلع هللا ىلص خرج من عند رسول اهللا 

 . أصبح بحمد اهللا بارئًا : ؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص اهللا 

مد االتصال باهلاتف ، فـإن اإلنسـان إذا مل يـتمكن مـن الـذهاب إىل ويف وقتنا احلايل حصل وهللا احل

إذا مل تتمكن مـن عيـادة : املريض بنفسه فهذا اهلاتف يدخل عىل البيوت بدون استئذان ، هلذا نقول

املريض بنفسك فإنك تتصل باهلاتف وتسأل عن حاله ويكتب لك بذلك األجـر إن شـاء اهللا تعـاىل 

 رياضـــــــح الهـ من رش ا. واهللا املوفق 

) ٣/٤٦ ( . 

أن حيسن إليه ويتحمله ويصرب عىل ما جيد منه من كالم قاس ؛ ألن  وينبغي عىل من يتوىل املريض*  

ر مـن ــــاملريض نفسه ضيقة ، والدنيا قد ضاقت عليه ، فليصرب اإلنسان عىل هذا وليحتسب األج

 . ) ٣/٤٨ (هـ من رشح الرياض  ا. اهللا 

فكثري من املرىض إذا ابتيل باملرض ضيع  ،دينه املفروضة عليه تعلـُّم أحكامَ  مسلوجيب عىل امل* 

  :ومن تلك األحكام التي جيب عىل املريض أن حيرص عىل تعلمها . واجبات عليه 
يغتسل من اجلنابة فإنـه يتـيمم، قـال يتوضأ باملاء، أو مل يستطع أن ، إن مل يستطع املريض أن  الطهارة

، وجاء عن عمرو بن العاص )٢٩: النساء(}الَ َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم إِنَّ اهللاَّ َكاَن بُِكْم َرِحيًام وَ  {: اهللا تعاىل

ريض اهللا عنه أنه كان يف غزوة وفيها برد ، ثم أجنب فصىل بالناس وهو متيمم بغـري غسـل ، تـيمم 

، قال )  ت عىل جنابة ؟أصلي (:ة ــــــنابـبعدما أخربه أنه صىل عىل جملسو هيلع هللا ىلص وصىل ، ثم قال له النبي 
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، فلم ينكر  )٢٩: النساء(}َوالَ َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم إِنَّ اهللاَّ َكاَن بُِكْم َرِحيًام  {:ذكرت قول اهللا عز وجل : 

معلقـًا بصـيغة التمـريض، ووصـله أبـو ) ٦بـاب:كتاب التـيمم(ذكره البخاري يف صحيحه. عليه

 ). ٣٣٤(رمحه اهللا يف صحيح أيب داوود وصححه العالمة األلباين وغريه، )٣٣٤(داوود

، والصعيد هنـا رضبة واحدةيرضب املريض بكفيه عىل األرض أو عىل أي صعيد  :كيفية التيمم* 

، قال عـامر بـن يـارس مرة واحدةثم يمسح هبام وجهه وكفيه ، ثم ينفضهام أو ينفخهام، هو الرتاب ،

فتمرغت يف الصعيد كام مترغ  ،لم أجد املاءف ،يف حاجة فأجنبتملسو هيلع هللا ىلص بعثني رسول اهللا : ريض اهللا عنه

ثـم  ،)إنام كان يكفيك أن تقـول بيـديك هكـذا(: فقال ،فذكرت ذلك لهملسو هيلع هللا ىلص ثم أتيت النبي  ،الدابة

) ٣٣١(رواه البخـاري .ثـم نفضـهام فمسـح وجهـه وكفيـه، رضب بيديه األرض رضبـة واحـدة

 .، أي تتيمم )٣٦٨(ومسلم

َوَتَعاَوُنوْا َعَىل {: ، قال تعاىل أن يوضئه توضأ استطاع أحٌد و مل يستطع املريض أن يتوضأ بنفسهفإن * 

 . ، يوضئوه بعض أهله أو مرافقيه )٢: املائدة( }اْلربِّ َوالتَّْقَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَىل اِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

التيمم ترضـر بأن كان اجلرح يف وجهه أو كفيه ، أو إذا استعمل  وإذا كان املريض يترضر بالتيمم* 

ُقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعُتمْ {: من الغبار فإنه يسقط التيمم ؛ لقوله تعاىل  قالـه الشـيخ ) ١٦ :التغـابن( }َفاتَّ

 ). ٢/٨٤(حممد بن إبراهيم آل الشيخ رمحه اهللا يف جمموع  فتاويه

ا جلـراح فيهـ ؛وإذا كان املريض يستطيع غسل بعض أعضاء الوضوء وال يستطيع غسل بعضـها* 

هو أن املريض يغسل ما اسـتطاع غسـله مـن أعضـاء الوضـوء، ومـا مل  فالصحيح، تترضر بالغسل

يستطع غسله يرتكه، و إن كان عىل جرحه لصقة أو عىل كرسه جبـرية فـال يمسـح عـىل اجلبـرية أو 

، وال يتيمم )١٣٥-١٣٣ص(اللصقة؛ ألن األدلة يف املسح عليها ضعيفة ال تصح، و راجع متام املنة

 يستطع غسله؛ ألن التيمم يف هذه احلالة مل يرد به دليل، مع كثرة حصول مثلهـا يف زمـن النبـي ملا مل

ما أمرتكم بـه فـأتوا  (:قال ملسو هيلع هللا ىلص حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن النبي : واحلجة يف ذلك كله، ملسو هيلع هللا ىلص
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 من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه،  مع) ١٣٣٧(ومسلم)٦٨٥٨(رواه البخاري )منه ما استطعتم 

ُقوا اهللاََّ َمـا { :، وقولـه تعـاىل)٢٨٦: البقـرة( }الَ ُيَكلِّـُف اهللاُّ َنْفسـًا إِالَّ ُوْسـَعَها{: قول اهللا تعاىل َفـاتَّ

قـال ) ١٣٥ص(، وهذا ما ذهب إليه العالمة األلباين رمحه اهللا يف متام املنة)١٦: التغابن( }اْسَتَطْعُتمْ 

برهـان ): ٧٥-٢/٧٤(قـال  ،رشع املسح عـىل اجلبـريةولذلك ذهب ابن حزم إىل أنه ال ي: رمحه اهللا

إذا (:  ملسو هيلع هللا ىلصوقـول رسـول اهللا  ، )٢٨٦: البقرة( }الَ ُيَكلُِّف اهللاُّ َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَها{ :ذلك قول اهللا تعاىل

 ،مـا عجـز عنـه املـرءُ  فسقط بالقرآن والسنة كـلُّ  ]تقدم خترجيه)[أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

ومل يـأت قـرآن وال سـنة بتعـويض  ،والرشع ال يلزم إال بقرآن أو سـنة ،منه رشعاً وكان التعويض 

ثـم ذكـر عـن . فسـقط القـول بـذلك ،املسح عىل اجلبائر والدواء من غسل ما ال يقدر عـىل غسـله

 اهـ . وهو احلق إن شاء اهللالشعبي ما يوافق قوله ومثله عن داود وأصحابه 

أو الدم خيرج منه ، أو الرباز خيرج منه فإنه يصيل عـىل ذلـك  ، ولو كان البول يترسب من املريض* 

ُقوا اهللاََّ َمـا {، )٢٨٦: البقرة( }الَ ُيَكلُِّف اهللاُّ َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَها{احلال ، لألدلة التي تقدم ذكرها ،  َفـاتَّ

يمم حـني يف غزوة بنـي املصـطلق قبـل نـزول آيـة التـملسو هيلع هللا ىلص ، وألن النبي )١٦ :التغابن( }اْسَتَطْعُتمْ 

حرضت الصالة وصىل بأصحابه ريض اهللا عنهم معه بغري وضوء وبغري تيمم قبل نزول آية التيمم ، 

) ٣٢٧(رواه البخـاري[.ثم نزلـت آيـة التـيمم فلـم يـأمرهم باإلعـادة ، واحلـديث يف الصـحيح 

لشيخنا حييى حفظه  ريضــهــ من رسالة احلث والتحريض عىل تعلم أحكام امل ا )]٥٥٠(ومسلم

 ).  ٢٢ص  (هللا ا

فام دام باقيًا عىل طهارته مل تنتقض بيشء من  ،وإذا تيمم املريض فإن تيممه هذا يقوم مقام الوضوء* 

قاله الشيخ ابن عثيمني . النواقض فإنه ال يلزمه إعادة التيمم حتى ولو بقي من الصباح إىل العشاء

 )٧/٢(رمحه اهللا كام يف فتاوى نور عىل الدرب
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( البخـاري لعمـران بـن حصـني ريض اهللا عنـه كـام يفملسو هيلع هللا ىلص قال النبي  :الصالة  :مومن تلك األحكا

، فـإذا مل يسـتطع املـريض أن )صلِّ قائًام فإن مل تستطع فقاعدًا فإن مل تستطع فعىل جنب  (: ) ١٠٦٦

يصيل قائًام فليصل وهو قاعد ، عىل أي حالة يستطيع أن يصيل قاعدًا ، سواًء كان مفرتشًا أو مرتبعـًا 

ُقوا اهللاََّ َمـا اْسـَتَطْعُتمْ {: عىل أي حال يستطيع ، قال اهللا تعاىل  أو الَ {: ، وقـال )١٦ :التغـابن( }َفـاتَّ

إن  :قلـت).  ٢٣ص (احلـث والتحـريض رسالة من . )٢٨٦: البقرة( }ُيَكلُِّف اهللاُّ َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَها

رأيت  :قالت ريض اهللا عنها عائشةيث كان املريض يستطيع أن يصيل جالسًا مرتبعًا فهو أفضل؛ حلد

أخرجـه ): األصـل(ملسو هيلع هللا ىلصقال العالمة االلباين رمحه اهللا يف صفة صالة النبـي . يصيل مرتبعاً ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

) ٢/٣٠٥(، والبيهقـي ) ١/٢٧٥(، واحلاكم) ١٥٢(، ومن طريقه الدارقطني ) ١/٢٤٥(النسائي 

غياث عن محيد عن عبد اهللا بن شـقيق حفص بن  ، وابن حبان أيضًا من طريق أيب داود احلََفري عن

فومها، وإنـام هـو عـىل  ووافقه الذهبي؛. "صحيح عىل رشط الشيخني  " :وقال احلاكم .عن عائشة

واحلـديث أعلـه  .مل خيرج لـه البخـاري -بفتح املهملة والفاء  -فإن أبا داود احلفري  رشط مسلم؛

  داود، وهو ثقة، وال أحسب هذا احلديثال أعلم أحدًا روى هذا احلديث غري أيب " :النسائي بقوله

 {وقـد رواه ابـن خزيمـة " ) :٣/٢٨٧(التلخـيص قـال احلـافظ يف. "واهللا تعاىل أعلـم . إال خطأ

ابن سعيد بـن األصـبهاين بمتابعـة  ، والبيهقي من طريق حممد}] ٢/٨٩/٩٧٨) = [١/١٠٧/٢(

ت أنس بن مالك يصيل مرتبعًا عىل رأي :وروى البيهقي عن محيد قال . "أيب داود؛ فظهر أنه ال خطأ 

 " ) :٣/٧١(قال الشوكاين . "وعلقه البخاري  " :قال احلافظ. وسنده صحيح عىل رشطهام .فراشه

حنيفـة، ومالـك،  واحلديث يدل عىل أن املستحب ملن صىل قاعدًا أن يرتبع، وإىل ذلـك ذهـب أبـو

أنه جيلس مفرتشًا، كاجللوس  إىل وأمحد، وهو أحد القولني للشافعي، وذهب الشافعي يف أحد قوليه

وهـذا  :احلنفيـني أنـه جيلـس متوركـًا؛ قـال عن بعض "النهاية  "بني السجدتني، وحكى صاحب 

أي صفة شاء من القعـود  وقد وقع االتفاق عىل أنه جيوز له أن يقعد عىل، اخلالف إنام هو يف األفضل
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ٌة، فلو َصىلَّ مفرتشًا، فال بأَس، ولو َصىلَّ حمتبيـًا الرتبُّع ُسنَّ : وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا اهـ ."

اهــ مـن الرشـح . .ومل يبْني كيفيَّـة قعـوِده» فإْن مل تستطْع فقاعداً «: ملسو هيلع هللا ىلصفال بأس؛ لعموم قول النَّبيِّ 

 )٤/٣٢٧(املمتع

، ثبت هذا عن أهبان بن أوس ريض اهللا عنه يف  صالة املريض عىل الفراش: ومما يتعلق بذلك

أنه كان به أمل يف ركبتيه ، فكان يتخذ وسادة يضع ركبتيه عليها  ، من )] ٣٩٤٠[(ريصحيح البخا

، حتى السجود عليها هذا جائز ، فمن مل يستطع . أمل يف ركبتيه ال يستطيع أن يمكنهام من األرض 

ُقوا اهللاََّ مَ  {: أن يصيل عىل األرض صىل عىل الفراش ؛ هلذا األثر ، ولقول اهللا تعاىل   }ا اْسَتَطْعُتمْ َفاتَّ

فإن مل يستطع فعىل جنب ، إن استطاع عىل جنبه األيمن فعل ،  وإن مل يستطع فعىل ،  )١٦ :التغابن(

لشيخنا حييى  ) ٢٣ص (احلث والتحريض رسالة هـ من ا. ا ـجنبه األيرس ، لألدلة التي سبق ذكره

ٌ عىل اجلَنْ  :قال الشيخ العثيمني رمحه اهللا. حفظه اهللا واألفضُل أن  .ِب األيمن أو عىل األيرسهو خمريَّ

يفعَل ما هو أيُرس له، فإن كان األيُرس أن يكون عىل َجنْبِِه األيرس فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو 

أفضُل؛ ألن كثريًا من املرىض، وال سيَّام املرىض بذات اجلَنِْب، يكون اضطجاُعهم عىل أحِد اجلنبني 

فإذًا؛ يفعل ما هو أيرس وأسهل له، ألن املقاَم مقاُم . جلَنِْب اآلخرأخفَّ عليهم ِمن االضطجاِع عليا

. ُرخصٍة وتسهيل، فإن تساوى اجلنبان فاجلنب األيمن أفضل؛ حلديث َوَرَد يف ذلك، وهو ضعيف

لِِه وُطهوره ويف شأنِه كله ملسو هيلع هللا ىلصلكن؛ كان النَّبيُّ  لِه وترجُّ اهـ من الرشح . يعجُبه التيامن يف تنعُّ

 )٤/٣٢٨(املمتع

ويكون وجهه إىل القبلة ، وإن مل يكن عنده من يوجهه إىل القبلة ومل يسـتطع التوجـه إليهـا بنفسـه ، 

 . صىل عىل حسب حاله إىل أي جهة تسهل عليه 

؛ ألن بل هو الواجببذلك  وإن استطاع املريض أن يصيل قائًام معتمدًا عىل عصا ونحوه فال بأس* 

قدمت :  عن هالل بن يساف قال):  ٩٤٨( داود يبأ ويف سنن  ،ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
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فدفعنا ، غنيمة: تقل: قال ؟ملسو هيلع هللا ىلصهل لك يف رجل من أصحاب النبي : فقال يل بعض أصحايب، الرقة

و بـرنس خـز ، ذات أذنـني، فإذا عليه قلنسوة الطئة، إىل دله نبدأ فننظر: قلت لصاحبي، إىل وابصة

حـدثتني أم قـيس بنـت  :قال  ؟ابعد أن سلمن) له(فقلنا، صالتهمعتمد عىل عصا يف  و إذا هو، أغرب

. يف مصاله يعتمـد عليـه ملا أسن و محل اللحم اختذ عموداً ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهللا ريض اهللا عنها، حمصن 

) ٣/٢٩٣(انظـر الرشـح املمتـع ).٣١٩(احلديث صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصـحيحة

 )٧/٢(وجمموع فتاوى ابن عثيمني

ظهره ، وتكون رجاله إىل القبلـة  تعنيَّ عليه أن يصيل عىل إذا مل يقدر املريض أن يصيل عىل جنبهو* 

 )٢/٢٣٢(من امللخص الفقهي للفوزان. مع اإلمكان 

، أو صىل عىل جنبه أو عىل ظهره كام  وإذا صىل املريض قاعدًا وال يستطيع السجود عىل األرض* 

. ود ، وجيعل اإليامء للسجود أخفض من اإليامء للركوع سبق ، فإنه يومئ برأسه للركوع والسج

وأومأ ، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع: قال الشيخ العثيمني رمحه اهللا

 .وأومأ بالركوع، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود، بالسجود

فـيغمض قلـيًال ، يف السـجود بعينـهفإن كان ال يستطيع اإليامء برأسه يف الركـوع والسـجود أشـار 

وأما اإلشارة باإلصبع كام يفعله بعض املرىض فليس بصحيح . ويغمض تغميضًا للسجود، للركوع

فـإن كـان ال يسـتطيع اإليـامء . وال من أقوال أهـل العلـم، والسنة، وال أعلم له أصًال من الكتاب

والقعود ، والقيام، والسجود، الركوع وينوي، فيكرب ويقرأ، وال اإلشارة بالعني صىل بقلبه، بالرأس

كوِع، ثـم اْنـِو : فنقول ).ولكل امرئ ما نوى(بقلبه  ْ وسبِّْح تسبيَح الرُّ كوَع فكربِّ ، واقرْأ، واْنِو الرُّ ْ َكربِّ

نا ولك احلمدُ «: القياَم وُقْل  ْ وسـبِّْح تسـبيَح » َسِمَع اهللا ملن محَِده، ربَّ ـجوَد فكـربِّ  إىل آخِره، ثم اْنِو السُّ

جوِد؛ ألن هذا مقتىض القواعد الرشعيَِّة  ُقوا اهللاََّ َمـا اْسـَتَطْعُتمْ {السُّ مـن  اهــ  ]١٦: التغـابن[ }َفـاتَّ
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ــني ــالح العثيم ــن ص ــد ب ــيخ حمم ــيلة الش ــائل فض ــاوى ورس ــوع فت ــح )١٥/٢٣٠(جمم ، والرش

  )٤/٣٣٢(املمتع

ُئ يف حال االضطجاِع إىل َصْدِره أنه إيامٌء بالرأِس إىل الصدِر، فيوم: اجلواب؟ ولكن كيف اِإليامءُ  * 

جودِ    )٤/٣٣١(اهـ من الرشح املمتع.قليًال يف الركوع، ويومُئ أكثَر يف السُّ

ُجُل مشلوالً وال يتكلَّم، فامذا يصنع؟املريض فإن َعَجَز *   عن القوِل والفعِل بحيث يكون الرَّ

ه يف صالٍة، وينوي القراءَة، وينوي تسقط عنه األقواُل واألفعاُل، وتبقى النِّيُة، فينوي أنَّ : اجلواب

الَة أقواٌل وأفعاٌل بنيٍَّة، فإذا سقطت . الركوَع والسجوَد والقياَم والقعودَ  اجُح؛ ألن الصَّ هذا هو الرَّ

الُة ما دام العقُل ثابتًا، فام دام العقُل ثابتًا . أقواُهلا وأفعاُهلا بالعجِز عنها بقيت النِّيةُ  فال تسقُط الصَّ

الِة ما يقِدُر عليه منهافيجُب عل قاله الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح  .يه ِمن الصَّ

  )٤/٣٣٢(املمتع
، وأما رفع خمدة أو غريها للسجود عليها ملن مل يستطع السجود عىل األرض فغري مرشوع* 

، )٥٩٠(؛ فقد روى البيهقي يف السنن الصغرىواملرشوع يف حقه اإليامء كام تقدم

َعاَد َمِريًضا َفَرآُه ُيَصيلِّ َعَىل ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ   ريض اهللا عنهام َعْن َجابِرٍ  ، وغُريه،)٣٦٦٩(والكربى

َ َعَلْيِه َفَأَخَذُه َفَرَمى بِِه َفَقاَل  َصلِّ َعَىل اْألَْرِض إِِن «:  ِوَساَدٍة َفَأَخَذَها َفَرَمى ِهبَا، َفَأَخَذ ُعوًدا لُِيَصيلِّ

صححه العالمة األلباين رمحه اهللا . »الَّ َفَأْوِم إِيَامًء َواْجَعْل ُسُجوَدَك َأْخَفَض ِمْن ُرُكوِعَك اْسَتَطْعَت َوإِ 

قال العلامء يف . )٣٢٣(ة، وانظر الصحيح)صالة املريض(، ويف صفة الصالة)٣١٤(يف متام املنة

دة أو نحوها لتسجد وال داعي لوضع خم): ٦/٤٣٩(اللجنة الدائمة ومنهم العالمة ابن باز رمحه اهللا

عليها؛ ألن ذلك ال جيوز، وعىل املسلم أن يصيل عىل حسب حاله، فقد روى جابر ريض اهللا عنه أن 

صل عىل األرض إن استطعت وإال فأوم «: قال ملريض صىل عىل وسادة فرمى هبا وقالملسو هيلع هللا ىلص  النبي  

د أخفض وجيعل السجو: قالوا) ٦/٣٠٦(اهـ ويف. »إيامء واجعل سجودك أخفض من ركوعك
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من الركوع إذا كان ال يستطيع السجود عىل األرض، وال يرشع له اختاذ ماصة ووسادة يسجد 

مريضا فرآه ملسو هيلع هللا ىلص  عاد النبي  : عليها؛ ملا روى البيهقي وصححه احلاكم عن جابر ريض اهللا عنه، قال

ك صل عىل األرض إن استطعت وإال فأوم إيامء واجعل سجود«: يصيل عىل وسادة فرمى هبا وقال

 اهـ . »أخفض من ركوعك

امرأة تعاين من أمل يف املفاصل، وتصيل وهي جالسة، هل وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا عن 

قال ، احلمد هللا: فأجاب. جيب عليها عند السجود أن تضع شيئًا تسجد عليه مثل وسادة أو غريها؟

فإذا  ) .فإن مل تستطع فعىل جنبصل قائًام، فإن مل تستطع فقاعدًا، : (لعمران بن حصنيملسو هيلع هللا ىلص  النبي  

صيل جالسة، وتكون يف حال القيام مرتبعة، كام صح : كانت هذه املرأة ال تستطيع القيام، قلنا هلا

، ثم تومئ بالركوع وهي مرتبعة، ثم إن استطاعت السجود سجدت وإال ملسو هيلع هللا ىلص ذلك عن النبي  

دة أو شيئًا تسجد عليه، بل هذا وليس يف السنة أن تضع وسا .أومأت برأسها أكثر من إيامء الركوع

هلك : (أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  إىل الكراهة أقرب؛ ألنه من التنطع والتشدد يف دين اهللا، وقد ثبت عن النبي  

 )١٣/١٨٥(من جمموع فتاوى ابن عثيمني .انتهى .)املتنطعون، هلك املتنطعون، هلك املتنطعون

 .جب عليه ذلك وال يكفيه اإليامء و وإذا صىل املريض جالسًا وهو يستطيع السجود عىل األرض *

وأمـا مـن  .  وما سبق بيانه هو يف حق من ابتدأ الصالة معذورًا واستمر به العذر إىل الفـراغ منهـا* 

، أو ابتدأها وهو ال يستطيع القيام ثم قدر عليه  وهو يقدر عىل القيام ثم طرأ عليه العجز عنه ابتدأها

ز عن القعود يف أثنائها ، أو ابتدأها عىل جنب ثم قدر عىل القعود يف أثنائها ، أو ابتدأها قاعدًا ثم عج

 {:، فإنه يف تلك األحوال ينتقل إىل احلالة املناسبة له رشعًا ، ويتمهـا عليهـا وجوبـًا ؛ لقولـه تعـاىل 

ُقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعُتمْ  لـوس مـن فينتقل إىل القيام من قدر عليه ، وينتقـل إىل اجل، )١٦ :التغابن( }َفاتَّ

ومل يقدر عـىل الركـوع  وإن قدر عىل القيام والقعود ، . وهكذا .... عجز عن القيام يف أثناء الصالة 

والسجود ، فإنه يومئ برأسه بالركوع والسجود ،  يومئ برأسه بالركوع قـائًام ، ويـومئ بالسـجود 

 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

32 

ستلقيًا مع قدرته عىل وللمريض أن يصيل م . قاعدًا ، ليحصل الفرق بني اإليامء ين حسب اإلمكان 

صـىل ملسو هيلع هللا ىلص ال يمكن مداواتك إال إذا صليت مستلقيًا ؛ ألن النبي : إذا قال له طبيب مسلم ثقة  القيام

ومقام الصالة  ]. عن أنس ريض اهللا عنه) ٤١١(ومسلم) ٦٥٧(البخاري[جالسًا حني جحش شقه 

الصحة وحال املرض؛ فال يف اإلسالم عظيم؛ فيطلب من املسلم، بل يتحتم عليه أن يقيمها يف حال 

 .تسقط عن املريض، لكنه يصليها عىل حسب حاله؛ فيجب عىل املسلم أن حيافظ عليها كام أمره اهللا

ـــ  ١٥٠ص(هــ من امللخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه اهللا ا .وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه

١٥١ .( 

نعم ، إذا كـان مرضـه يتعبـه بـأن  : ج ؟ هل املريض له أن جيمع بني الصلوات: أيضاً  من األحكامو

 ٧٠٥(رواه مسـلم[من غري خوف وال مطـر ملسو هيلع هللا ىلص يصيل كل صالة يف وقتها فيجمع ، فقد مجع النبي 

 (هــ من احلث والتحريض عىل تعلم أحكام املريض ا. هذا اجلمع كان ملرض : ، قال أهل العلم )]

 .  لشيخنا حييى حفظه اهللا ) ٢٣ص

شق عليه أن يصيل كل صالة يف وقتها فيجَمُع بني الظهـر والعرصـ، وبـني فاملريض إذا كان ي: قلت

املغرب والعشاء، مجع تقديم أو مجع تأخري، أما الفجر فال ُتـجَمع، وأمـا صـالة اجلمعـة فـال جيـوز 

مل يثبت عنه ذلك، أما القرص فال جيـوز إال يف حـال السـفر ،  ملسو هيلع هللا ىلصمجعها مع صالة العرص؛ ألن النبي 

 . اصة به، عىل خالٍف يف وجوبه ليس هذا موطن حتريرهفهو من الرخص اخل

، فلو كان األرفق به أن يقدم صالة العشاء مع املغرب فإن هذا أفضل، ولو كان ويفعل األرفَق به * 

 )٤/٣٩٦(من الرشح املمتع. بالعكس أن يؤخر املغرب إىل العشاء كان هذا أفضل

هو قادر عـىل أدائهـا يف أوقاهتـا أو عـىل مجـع وال جيوز للمريض أن يؤخر الصلوات عن أوقاهتا و*

، كـام روى اإلمـام مسـلم يف ملسو هيلع هللا ىلص ، قـال النبـي  الظهر مع العرص واملغرب مع العشـاء عنـد املشـقة

بادروا باألعامل فتنًا كقطع الليل املظلـم ، (:من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه )] ١١٨[(صحيحه 
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 ا) . رض من الـدنيا ـمنًا ويصبح كافرًا يبيع دينه بعيصبح الرجل مؤمنًا ويميس كافرًا ، أو يميس مؤ

 ).  ٢٦ــ ٢٥ص (هـ من احلث والتحريض

أن ما يفعله بعض املرىض ومن تـُجرى هلم عمليـات جراحيـة ، فيرتكـون   وهنا جيب التنبيه عىل* 

 الصالة بحجة أهنم ال يقدرون عىل أداء الصالة بصفة كاملة ، أو ال يقـدرون عـىل الوضـوء أو ألن

؛ ألن املسلم ال جيوز له ترك الصالة إذا وهذا خطأ كبري مالبسهم نجسة ، أو غري ذلك من األعذار 

: اىل ــــــعجز عن بعض رشوطها أو أركاهنا وواجباهتا ، بل يصليها عىل حسب حاله ، قال اهللا تع

ُقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعُتمْ  { شـُـفيت قضـيت الصـلوات  إذا:  وبعض املرىض يقول. )١٦ :التغابن( }َفاتَّ

التي تركتها ، وهذا جهل منهم أو تساهل ، فالصالة تـُصىل يف وقتها حسـب اإلمكـان ، وال جيـوز 

تأخريها عن وقتها ، فينبغي االنتباه هلذا والتنبيه عليه ، وجيب أن يكون يف املستشفيات توعية دينية ، 

. بات الرشعية التي هم بحاجة إىل بياهنا وتفقد ألحوال املرىض من ناحية الصالة وغريها من الواج

 ).  ١٥١ــ  ١٥٠ص (يــــــهــ من امللخص الفقه  ا

هذا نص حـديث عـن النبـي صـىل اهللا  )ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا عز وجل(و* 

قال اإلمام  .من حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام) ٢٨٧٧(عليه وعىل آله وسلم، رواه مسلم

عـىل  من القنوط وحـثٌّ  هذا حتذيرٌ : قال العلامء: لنووي رمحه اهللا عند هذا احلديث من رشح مسلما

)[ أنـا عنـد ظـن عبـدي يب(: الرجاء عند اخلامتة، وقد سبق يف احلديث االَخر قوله سبحانه وتعـاىل

 ،]من حـديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه) ٢٦٧٥(ومسلم) ٦٩٧٠(قطعة من حديث رواه البخاري

اهـ ، وقال العالمـة األلبـاين . معنى حسن الظن باهللا تعاىل أن يظن أنه يرمحه ويعفو عنه: العلامءقال 

وينبغي عليه أن يكون بني اخلوف والرجاء، ): فصل ما جيب عىل املريض(رمحه اهللا يف أحكام اجلنائز

دخـل عـىل ملسو هيلع هللا ىلص أن النبـي ريض اهللا عنه حلديث أنس ؛ خياف عقاب اهللا عىل ذنوبه ، ويرجو رمحة ربه

رسـول اهللا إين أرجـو اهللا ، وإين أخـاف  واهللا يـا: قـال ) ؟كيف جتدك  ( :شاب وهو باملوت، فقال 
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عان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن ، إال أعطاه اهللا ما يرجو ، مال جيت(: ملسو هيلع هللا ىلصذنويب ، فقال رسول اهللا 

زوائد الزهد  هللا بن أمحد يفأخرجه ، الرتمذي وسنده حسن ، وابن ماجه ، وعبد ا.  )وأمنه مما خياف

 اهـ. ) ١٤١/  ٤( وابن أيب الدنيا كام يف الرتغيب )  ٢٥/  ٢٤ص ( 

فلقيـت واثلـة بـن  ،ليزيد بن األسود خرجت عائداً  :عن حيان أيب النرض قال ،وعن يزيد بن عبيدة

 ل واثلـةُ فأقبـ ،بسط يده وجعـل يشـري إليـه فلام رأى واثلةَ  ،فدخلنا عليه ،األسقع وهو يريد عيادته

 :قـال ؟كيف ظنـك بـاهللا : فقال له واثلةُ  ،بكفي واثلة فجعلهام عىل وجهه فأخذ يزيدٌ  ،حتى جلس

أنـا عنـد  :قال اهللا جل وعـال( :يقولملسو هيلع هللا ىلص فأبرش فإين سمعت رسول اهللا  :قال ،ظني باهللا واهللا حسن

املفضـال  لشـيخنا) ٢/٢٥٧(يف الصحيح املسند احلديث). وإن ظن رشاً  ظن عبدي يب إن ظن خرياً 

 .العالمة أيب عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا

إذا رأى من املريض خوفًا فال بأسً  بالثَّناِء عليه بذكر َحماِسن أعاملِـه ونحوهـا؛ ليـذهَب خوُفـه و* 

ن ظنَّه بربِه سبحاَنه وتَعاىل حرضـنا : عن ابن شامسة املهري، قـال) ١٢١(ففي صحيح مسلم، وُحيَسِّ

يا : ه يقولـفجعل ابنُ  ،وحوله وجهه إىل اجلدار فبكى طويالً  ،العاص وهو يف سياقة املوت عمرو بن

إن : بكذا ؟ قال فأقبل بوجهـه فقـالملسو هيلع هللا ىلص بكذا ؟ أما برشك رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أبتاه أما برشك رسول اهللا 

لقـد  ،إين قد كنـت عـىل أطبـاق ثـالث ،رسول اهللا أفضل ما نعد شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً 

 ،وال أحب إيل أن أكون قد اسـتمكنت منـه فقتلتـه ،منيملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللا  رأيتني وما أحد أشد بغضاً 

: فقلتملسو هيلع هللا ىلص فلام جعل اهللا اإلسالم يف قلبي أتيت النبي  ،عىل تلك احلال لكنت من أهل النار فلو متُّ 

أردت : تقال قل) مالك يا عمرو؟: (قال ،قال فقبضت يدي ،فبسط يمينه ،ابسط يمينك فألبايعك

أما علمت أن اإلسالم هيدم ما كان قبله؟ : (قال ،أن يغفر يل: قلت )تشرتط بامذا؟: (قال، أن أشرتط

وما كان أحد أحب إيل من رسول اهللا  ،)وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها؟ وأن احلج هيدم ما كان قبله؟

ولـو سـئلت أن أصـفه مـا  ،له وما كنت أطيق أن أمأل عيني منه إجالالً  ،وال أجل يف عيني منهملسو هيلع هللا ىلص 
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ثـم  ،ولو مت عىل تلك احلال لرجوت أن أكون من أهـل اجلنـة ،ألين مل أكن أمأل عيني منه ،أطقت

فصـل أذكـار (اهـ   انظر كتاب األذكار لإلمام النووي رمحـه اهللا..ولينا أشياء ما أدري ما حايل فيها

 ...)املرض

، وهو من أوصاف املنافقني واملرشكني، كـام وسوء الظن باهللا عز وجل حرام، بل من أكرب الكبائر* 

نُكْم {: أخرب اهللا عنهم يف كتابه، قال اهللا تعاىل َعاسًا َيْغَشى َطآئَِفًة مِّ ن َبْعِد اْلَغمِّ َأَمنًَة نُّ ُثمَّ َأنَزَل َعَلْيُكم مِّ

قِّ َظنَّ  ْتُهْم َأنُفُسُهْم َيُظنُّوَن بِاهللاِّ َغْريَ اْحلَ ٍء ُقـْل  َوَطآئَِفٌة َقْد َأَمهَّ اِهلِيَِّة َيُقوُلوَن َهل لَّنَا ِمَن األَْمِر ِمن َيشْ اْجلَ

ا الَ ُيْبُدوَن َلَك َيُقوُلوَن َلْو َكاَن َلنَا ِمَن األَْمِر َيشْ  ُه هللاَِِّ ُخيُْفوَن ِيف َأنُفِسِهم مَّ ا ُقتِْلنَـا َهاُهنَـا إِنَّ األَْمَر ُكلَّ ٌء مَّ

َز الَِّذيَن ُكتَِب َعَلْيِهُم اْلَقْتـُل إَِىل َمَضـاِجِعِهْم َولَِيْبـَتِيلَ اهللاُّ َمـا ِيف ُصـُدوِرُكْم  ُقل لَّْو ُكنُتْم ِيف ُبُيوتُِكمْ  َلَربَ

ُدورِ  َص َما ِيف ُقُلوبُِكْم َواهللاُّ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ َمن َكـاَن {: ، وقال اهللا تعاىل)١٥٤:آل عمران(} َولُِيَمحَّ

ُه اهللاَُّ َامء ُثمَّ لَِيْقَطْع َفْلَينُظْر َهْل ُيْذِهَبنَّ َكْيـُدُه َيُظنُّ َأن لَّن َينُرصَ ْنَيا َواْآلِخَرِة َفْلَيْمُدْد بَِسَبٍب إَِىل السَّ  ِيف الدُّ

: ، وقال اهللا تعاىل)٨٧:الصافات(} َفَام َظنُُّكم بَِربِّ اْلَعاملَِنيَ {: ، وقال اهللا تعاىل)١٥:احلج(}َما َيِغيُظ 

ـِذيَن َكَفـُروا ِمـَن النَّـارِ َوَما َخَلْقنَا السَّ {  َامء َواْألَْرَض َوَما َبْينَُهَام َباطًِال َذلَِك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَوْيٌل لِّلَّ

وَن َأْن َيْشـَهَد َعَلـْيُكْم َسـْمُعُكْم َوَال َأْبَصـاُرُكْم َوَال {: ، وقال اهللا تعاىل)٢٧:ص(} َوَما ُكنُتْم َتْسـَتِرتُ

َّا َتْعَمُلونَ ُجُلوُدُكْم َوَلكِ  ُكْم َأْرَداُكـْم * ن َظنَنُتْم َأنَّ اهللاََّ َال َيْعَلُم َكثِريًا ممِّ َوَذلُِكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنُتم بِـَربِّ

يَن   اِرسِ ْن اْخلَ َب املُْنَـافِِقَني َواملُْنَافَِقـاِت {: ، وقـال اهللا تعـاىل)٢٣،٢٢:فصـلت(}َفَأْصَبْحُتم مِّ َوُيَعـذِّ

ْوِء َوَغِضَب اهللاَُّ َعَلْيِهْم َولَ َواملُْْرشِ  ْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ َكاِت الظَّانَِّني بِاهللاَِّ َظنَّ السَّ َعنَُهْم َوَأَعدَّ كَِني َواملُْْرشِ

ْم َجَهنََّم َوَساءْت َمِصرياً   ).٦:الفتح(} َهلُ

 ترضــــكام املحـــأح

  .الذي حرضت املالئكة لقبض روحه  :املحترض هو 
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َلـُك {: وامللك الذي يقبض الروح هو ملك واحد يسمى ملك املوت ، قـال تعـاىل  ـاُكم مَّ ُقـْل َيَتَوفَّ

ُكْم ُتْرَجُعوَن  َل بُِكْم ُثمَّ إَِىل َربِّ  )١١:السجدة( }املَْْوِت الَِّذي ُوكِّ

: فصـل(ئزقال الشيخ األلباين رمحـه اهللا يف أحكـام اجلنـا.  أن اسمه عزرائيل ملسو هيلع هللا ىلصومل يثبت عن النبي 

ـ ، وأمـا تسـميته  بـ) ملـك املـوت  (هذا هـو اسـمه يف الكتـاب والسـنة : حاشية )الدفن وتوابعه

 اهـ.ملا هو املشهور عند الناس ، ولعله من االرسائيليات  فمام ال أصل له ، خالفاً ) عزرائيل (

ثبت عن النبـي وتسميته عزرائيل مل ت: )٢/٤٤٣(يف الرشح املمتع قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللاو

 اهـ . ، إنام هي من أخبار بني إرسائيلملسو هيلع هللا ىلص

َوُهـَو اْلَقـاِهُر َفـْوَق {: وملك املوت له أعوان يعينونه عىل إخراج الروح من اجلسد ، قال اهللا تعـاىل 

ْتُه ُرُسُلنَا َوُهمْ  ُطـوَن  ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكم َحَفَظًة َحتََّى إَِذا َجاء َأَحَدُكُم املَْْوُت َتَوفَّ : ماألنعـا( }الَ ُيَفرِّ

ـا َوالَّتِـي َملْ َمتُـْت ِيف {: وكل ذلك بأمر اهللا سبحانه ، قال اهللا تعاىل ) ٦١ اهللاَُّ َيَتَوىفَّ اْألَنُفـَس ِحـَني َمْوِهتَ

ى إِنَّ  ِيف َذلِـَك َآلَيـاٍت لَِّقـْوٍم  َمنَاِمَها َفُيْمِسُك الَّتِي َقَىض َعَلْيَها املَْْوَت َوُيْرِسُل اْألُْخَرى إَِىل َأَجٍل ُمَسـم�

ُروَن   )٤٢: الزمر( }َيَتَفكَّ

 )٩١٦(، ففي صحيح مسـلم )ال إله إال اهللا  (فإذا احترض اإلنسان وعلمنا أنه يف النزع فإننا نلقنه  *

لقنوا موتـاكم ال إلـه إال  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا 

 وأمجع، هذا التلقني أمر ندٍب : ال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم، عند هذا احلديثق[، )اهللا 

 ]. اهـ . العلامء عىل هذا التلقني

وغريه  )٣١١٦(وذلك ألجل أن يموت عىل كلمة اإلخالص فتكون ختام كالمه ، ففي أيب داود *

دخـل ه من الـدنيا ال إلـه إال اهللا من كان آخر كالم (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 

 . ) ٦٤٧٩ (صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع ) اجلنة
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ملا يظن  خالفاً  ،ه بأن يقوهلارُ ــ، بل هو أموليس التلقني ذكر الشهادة بحرضة امليت وتسميعها إياه* 

يـا (: من االنصار، فقال عاد رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا : حديث أنس ريض اهللا عنه :البعض، والدليل

ال إلـه إال : فخـري يل أن أقـول: بل خال، فقـال: أم عم؟ فقال أخاٌل : ، فقال)ال إله إال اهللا: خال قل

بإسـناد صـحيح عـىل ) ٢٦٨، ١٥٤، ١٥٣/  ٣( أخرجه االمام أمحد .  )نعم(: ملسو هيلع هللا ىلصاهللا؟ فقال النبي 

وانظـر ) تلقـني املحترضـ: فصـل(اهـ من أحكام اجلنائز للعالمـة األلبـاين رمحـه اهللا .رشط مسلم 

 .)٨٣٨ص٢ق١م(السلسلة الصحيحة

من حديث املسّيب بن حزن ريض اهللا عنه أنه ملا حرضـت أبـا )٢٤(ومسلم) ١٢٩٤(بخاريالويف 

، فوجد عنده أبا جهل بن هشـام وعبـد اهللا بـن أيب أميـة ، فقـال  ملسو هيلع هللا ىلصطالب الوفاة جاءه رسول اهللا 

، فقال أبو جهـل ) إله إال اهللا كلمةً  أشهد لك هبا عند اهللا  يا عم قل ال(: أليب طالب  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ملسو هيلع هللا ىلصيا أبا طالب أترغب عـن ملـّــة عبـد املطلـب ؟ ، فلـم يـزل رسـول اهللا : وعبد اهللا بن أيب أمية 

هـو عـىل ملـة عبـد : يعرضها عليه ، ويعودان بتلك املقالة ، حتى قال أبو طالب آخـر مـا كلمهـم 

 . له إال اهللا املطلب ، وأبى أن يقول ال إ

 ، فـإن عـاد املحترضـفليسكت امللقن وال يقل شيئاً  ،ال إله إال اهللا :فإذا قال املحترض :قال العلامء * 

 . وتكلم بيشء آ خر فليعد التلقني

ًا وإحسـان ملسو هيلع هللا ىلصامتثاالً ألمر النبي وهو حيترض فاحرص عىل تلقينه ال إله إال اهللا  فإذا حرضت أحداً * 

  ) ٥٣ -٣/٥١ (رياضــرشح الهــ من  ا.هلذا الشخص 

قالـه العالمـة . عند املحترض وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح فيـه حـديث  وأما قراءة سورة يس *

  .)١(فقرة رقم )٢٠   ( األلباين رمحه اهللا يف أحكام اجلنائز ص

والواجب .  )٢بدعة رقم(من أحكام اجلنائزاهـ . بدعة  وضع املصحف عند رأس املحترضوهكذا 

 .) ١٨٩ص(الفقهي امللخصقاله الشيخ الفوزان يف هــ  ا.ترك البدعة نة وــاملسلم العمل بالسعىل 
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 وفاةـــكام الـــأح

لنووي قال ا[، إذا خرجت روحه وانفتح برصه أن يغمضه ما دام حارًا  ويستحب ملن حرض امليت *

برد وعينـاه شاخصـتان  ؛ ألنه إذا ]اهـ. وأمجع املسلمون عىل ذلك :)٩٢٠(رشح مسلم رمحه اهللا يف

دخـل : من حـديث أم سـلمة ريض اهللا عنهـا قالـت  )٩٢٠(ففي صحيح مسلم. بقيتا شاخصتني 

،  )ن الروح إذا قبض تبعه البرص إ (:عىل أيب سلمة وقد شق برصه ، فأغمضه ثم قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ) نون عىل ما تقولـونال تدعوا عىل أنفسكم إال بخري ؛ فإن املالئكة يؤم (:فقال من أهله  ناسفضّج 

اللهم اغفر أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف عقبه يف الغابرين واغفر لنا وله  ( :ثم قال

ر له فيه  .دعوات عظيمة خري من الدنيا وما فيها . ) يارب العاملني ، وأفسح له يف قربه ونوِّ

د وتشـكل ، وذلـك بـأن يـرد ذراعـه إىل وينبغي أيضًا أن يلني مفاصله قبـل أن تـرب :قال العلامء * 

ويرد الساق إىل الفخذ والفخذ إىل البطن ثم يمد ها عـدة  عضده ، وعضده إىل صدره ثم يمد يده ،

 . )٣/٥٤ (رشح الرياض. ، ويكون ذلك برفق  تغسيله وتكفينهمرات حتى تلني ليسهل 

الدعوات العظيمة التي دعا هبـا وأغمضه أن يدعوا له ، وإذا دعا له هبذه  وينبغي ملن حرض امليت* 

 . )٣/٥٤(من رشح الرياض هـ ا.أليب سلمة كان خريًا ، وإن مل يعرفها دعا بام شاء  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

؛ ألن امليت إذا كان مفتوح العينني والفم  بعصابة يربطها من فوق رأسه  هيـحلي يستحب شدُّ و* 

 غسلهفيه ، واملاء يف وقت  خول اهلوامفلم يغمض حتى يربد بقي مفتوحًا فيقبح منظره ، وال يؤمن د

قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا يف السيل . )١/٤٤٤(ـ من املغني البن قدامة رمحه اهللاها.

وأما ما ذكره املصنف من التليني برفق والربط من ذقن امليت إىل قمته فلم يرد فيه ): اجلنائز(اجلرار

ب غسله وتكفينه ولئال ينفتح فوه فيكون يشء لكنه عمل حسن لئال تيبس أعضاء امليت فيصع

 اهـ. اً منظره قبيح
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عـن عائشـة ريض اهللا ) ٩٤٢(ومسـلم) ١١٨٤(بخـاري، ففي ال تغطية امليت بثوبويستحب *   

ـي بربد حربة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا عنها   . )حني تويف ُسجِّ

فيـه اسـتحباب ، و.... غطـي مجيـع بدنـه : معنـاه :  ) ٩٤٢ (قال النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم 

تسجية امليت ، وهو جممع عليه ، وحكمته صيانة امليت من االنكشاف ، وسرت عورتـه املتغـرية عـن 

ى به حتت رأسه ، وطرفه اآلخـر حتـت رجلـه : ، قال أصحابنا . األعني  ويلف طرف الثوب املسجَّ

  هــ  ا.بعد نزع ثيابه التي تويف فيها تكون التسجية : لئال ينكشف عنه ، قالوا 

وال [: ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقـول النبـي ورأسـه م فإنـه ال يغطـى وجهـهحرِ امليت كله إال الـمُ  ى جسمُ يغطَّ : قلت

انظـر فتـاوى اللجنـة الدائمـة  . وسـيأيت هـذا احلـديث ].وجهه ورأسه[ويف رواية  ]ختمروا رأسه

)٨/٤٢٠( 

جعلـت  تل أيبـا ُقـملـ ( : جـابر قـال   وذلك ملا روي عن ؛   منعواـأن يروه مل يُ  امليت وإن أحب أهل  * 

ـــوَب  ـــي ـ   ، عـــن وجهـــه وأبكـــي أكشـــف الث  )١١٨٧(البخـــاري[ ) ـ ال ينهـــاين ملسو هيلع هللا ىلصوالنب

يقبل عثامن بن مظعـون وهـو ميـت حتـى  ملسو هيلع هللا ىلصرأيت رسول اهللا  (   : وقالت عائشة])٢٤٧١(ومسلم

)] ٩٨٩(بلفظ آخر، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي) ٩٩٤(الرتمذي[  ) رأيت الدموع تسيل

فكشف عن وجهه ثم أكـب  ،ى بربد حربةـجَّ ـَس ـ وهو مُ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  النبيَّ  ممَّ ـيَ ـتَ ـأقبل أبو بكر ف  : وقالت

 ])١١٨٤(البخـاري[.اهللا ال جيمـع اهللا عليـك مـوتتني أنت يا نبـيَّ  بأيب  : ثم بكى فقال  ، فقبله عليه

 )١/٤٥١(اهـ من املغني .  أحاديث صحاح وهذه

 (صـقالـه الشـيخ صـالح الفـوزان حفظـه اهللا يف امللخـ . بعـد موتـه بدعـة والقراءة عىل امليـت* 

 . باب اجلنائز منه  )١٣(، وانظر جمموع فتاوى الشيخ ابن باز رمحه اهللا املجلد)١٨٩ص

قالـه العالمـة ابـن بـاز رمحـه اهللا يف . ، بل هو بدعـةووضع املصحف عىل بطن امليت ال أصل له* 

 . املصدر السابق
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هـ  ا.رسير أو لوح ؛ ليكون أحفظ له  ألنه أرسع لفساده ولكن عىل؛  وال يرتك امليت عىل األرض* 

   )١/٤٤٥ (من املغني البن قدامة رمحه اهللا

عن عائشة ريض اهللا عنها )١١٨٤(روى البخاري رمحه اهللا يف صحيحه ، وجيوز تقبيل وجه امليت* 

 . بعد موته  ملسو هيلع هللا ىلصأن أبا بكر ريض اهللا عنه قبل النبي 

يـل دقائه تقبـجيـوز ألهـل امليـت وأصـ: ) ٥/١٢٧ (اهللا يف رشح املهـذب قال اإلمام النووي رمحه

 هـ  ا. وجهه ، ثبتت فيه األحاديث 

يكون ممن حيل له تقبيله  برشط أن: ) ٢/٥١١ (قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف رشح بلوغ املرام

 هـ  ا.ع زوجها ـــوجة محال حياته كالرجل مع الرجل، واملرأة مع املرأة، والزوج مع زوجته ، والز

ك كثـري مـن النـاس، فلـيس كام يفعل ذل وأما الدخول عىل امليت والتمسح به وطلب السامح منه* 

وانظـر جممـوع فتـاوى اإلمـام ابـن بـاز رمحـه  .ثـم هـو ال فائـدة منـه. عليه دليل، فال جيوز فعلـه

 )١٢٣ص ٢٨(وجملة البحوث اإلسالمية العدد ، )٤/٣٣٠(اهللا

 . للمبادرة لتهيئته وحضور جنازته والصالة عليه والدعاء له م بموت املسلمويباح اإلعال* 

امللخـص . فـذلك مـن فعـل اجلاهليـة  وأما اإلعالم بموت امليت عىل صفة اجلزع وتعداد مفـاخره

 . ) ١٩٠ص(الفقهي 

 ليس ممنوعًا كلـه ، وإنـام النعيإن : ) ١٢٤٥ (قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري عند حديث رقم

يـت عـىل أبـواب الـدور هني عام كان أهل اجلاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون مـن يعلـن بخـرب امل

 هـ  ا.واألسواق 

حـديث أيب هريـرة يف  يدل عىل جواز اإلخبار بموت امليت إذا خـال مـن أمـور اجلاهليـةمما و: قلت

، وخرج هبـم  نعى النجايش يف اليوم الذي مات فيه ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  )٩٥١(ومسلم) ١١٨٨(البخاري

 . إىل املصىل فصف هبم وكرب عليه أربعًا 
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أفـال كنـتم  (:، فقال هلم  ملسو هيلع هللا ىلصوقصة املرأة التي كانت تقم املسجد وقد ماتت بليل ، ومل خيربوا النبي 

  . ريض اهللا عنه أيب هريرة عن  )٩٥٦(ومسلم) ٤٤٦(البخاري رواه. )آذنتموين 

مـا مـنعكم أن  (: ملسو هيلع هللا ىلصرجـل آخـر قـال النبـي ويف حديث ابن عباس ريض اهللا عنه يف قصـة مـوت 

 )١١٩٠(رواه البخاري.  ) تعلموين

وحيتسبوا األجر عند اهللا وأن يسرتجعوا ، وهذا شأن عباد اهللا األخيار  وعىل أهل امليت أن يصربوا* 

ابِِريَن  {: ، قال اهللا تعاىل  ِ الصَّ ـا إَِلْيـِه َراِجُعـونَ الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقـاُلوا إِ  *َوَبرشِّ ـا هللاَِِّ َوإِنَّ  *نَّ

ٌة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ  ِْم َوَرْمحَ وروى مسـلم )١٥٧-١٥٥: البقـرة( }ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

مـا مـن عبـد  (:يقـول  ملسو هيلع هللا ىلصعن أم سلمة ريض اهللا عنها أهنا سمعت رسـول اهللا  )٩١٨(يف صحيحه

إنا هللا وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرين يف مصيبتي واخلف يل خريًا منهـا ، إال :  تصيبه مصيبة فيقول

فلام تـويف أبـو سـلمة قلـت كـام : ، قالت أم سلمة  )اهللا تعاىل يف مصيبته وأخلف له خريًا منها آجره 

  . ملسو هيلع هللا ىلص، فأخلف اهللا يل خريًا منه رسوَل اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصأمرين رسول اهللا 

ندب وال نياحـة فهـذا صوت وال وحزنًا عىل فراقه من غري  يت رمحةً  بهوإذا بكى اإلنسان عىل امل *

 . جائز وال حرج فيه وال إثم 

عـاد  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام أن رسول اهللا  )٩٢٤(مسلمو )١٢٤٢(بخاريففي ال

سعد بن عبادة ومعه عبد الرمحن بن عوف وسعد بـن أيب وقـاص وعبـد اهللا بـن مسـعود ريض اهللا 

أال تسـمعون ؟ إن  (:بكوا ، فقال  ملسو هيلع هللا ىلص، فلام رأى القوم بكاء رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلص، فبكى رسول اهللا  عنهم

 . وأشار إىل لسانه  )اهللا ال يعذب بدمع العني وال بحزن القلب ولكن يعذب هبذا أو يرحم 

 أيضًا من حديث أسامة بن زيد ريض اهللا عنه أن رسـول اهللا )٩٢٣(ومسلم )١٢٢٤(بخاريويف ال

ما هذا يا رسول : ، فقال له سعد  ملسو هيلع هللا ىلصإليه ابن ابنته وهو يف املوت ، ففاضت عينا رسول اهللا  ُرفع ملسو هيلع هللا ىلص

 .  )هذه رمحة جعلها اهللا يف قلوب عباده وإنام يرحم اهللا من عباده الرمحاء  (:اهللا ؟ قال 
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عىل أيب سيف  ملسو هيلع هللا ىلصدخلنا مع رسول اهللا : من حديث أنس ريض اهللا عنه قال  )١٢٤١(ويف البخاري

ـه ، ثم دخلنـا عليـه  ملسو هيلع هللا ىلصوكان ظئرًا إلبراهيم عليه السالم ، فأخذ النبي نيِّ ، الق إبراهيَم فقبَّـله وشمَّ

تذرفان ، فقـال لـه عبـد الـرمحن بـن  ملسو هيلع هللا ىلصبعد ذلك وإبراهيُم جيود بنفسه ، فجعلت عينا رسول اهللا 

بعها بأخرى ، فقال ثم أت )يا ابن عوف إهنا رمحة  (:وأنت يا رسول اهللا ؟ فقال : عوف ريض اهللا عنه 

 .  )إن العني تدمع والقلب حيزن وال نقول إال ما يريض ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم ملحزونون  (: ملسو هيلع هللا ىلص

ولـد  (: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسـول اهللا : قال أنس ريض اهللا عنه : عن أنس أيضًا ولفظه  )٢٣١٥(ورواه مسلم

ف امـرأة قـنيِّ يقـال لـه أبـو سـيف ، ، ثم دفعه إىل أم سي ) يل الليلة غالم فسميته باسم أيب إبراهيم

دخانًا ، فأرسعت امليش فانطلق يأتيه واتبعته ، فانتهينا إىل أيب سيف وهو ينفخ بكريه قد امتأل البيت 

، فـدعا النبـي ، فأمسك  ملسو هيلع هللا ىلصيا أبا سيفٍ  أمسك ، جاء رسول اهللا : ، فقلت  ملسو هيلع هللا ىلصبني يدي رسول اهللا 

لقد رأيته وهو يكيـد بنفسـه بـني : يقول ، فقال أنس  بالصبي ، فضمه إليه ، وقال ما شاء اهللا أن ملسو هيلع هللا ىلص

تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما  (:فقال  ملسو هيلع هللا ىلص، فدمعت عينا رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصيدي رسول اهللا 

 )يا إبراهيم إنا بك ملحزونون  يريض ربنا ، واهللا

 ملسو هيلع هللا ىلصسوُل اهللا تدفن،  ور ملسو هيلع هللا ىلصشهدت بنتًا للنبي  (:عن أنس ريض اهللا عنه قال  )١٢٢٥(ويف البخاري

 . )جالس عند القرب،  فرأيت عينيه تدمعان 

فهـذا حـرام  والندب والنياحة والدعاء بالويل والثبور ورضب اخلدود وأما البكاء برفع الصوت* 

مـن حـديث أم عطيـة ريض اهللا  )٩٣٦(ومسـلم )١٢٤٤(روى البخاريوهو من أمور اجلاهلية ، 

  .أن ال ننوح  ملسو هيلع هللا ىلصأخذ علينا النبي : عنها قالت 

من حديث عبد اهللا ابن مسعود ريض اهللا عنه عن النبي صىل  )١٠٣(ومسلم )١٢٣٦(ويف البخاري

 .  )ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية  ( :الــاهللا عليه ق
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قـال : أيضًا من حديث عمر ابن اخلطاب ريض اهللا عنه قال   )٩٢٧(ومسلم) ١٢٣٠(بخاريويف ال

 .  )امليت يعذب يف قربه بام نيح عليه  (: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

أربـع  (:قـال  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أيب مالك األشعري ريض اهللا عنه أن النبي  )٩٣٤(ويف صحيح مسلم

يف أمتي من أمور اجلاهلية ال يرتكوهنن ، الفخر يف األحساب ، والطعن يف األنسـاب ، واالستسـقاء 

قبل موهتا تقام يوم القيامة وعليها رسبال من قطران  النائحة إذا مل تتب (:وقال  ) بالنجوم ، والنياحة

فيـه دليـل عـىل : قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم، عند هذا احلـديث. )ودرع من جرب 

 اهـ . حتريم النياحة وهو جممع عليه

عن أنـس ريض  )٩٢٦(ومسلم) ١٢٢٣(بخاريحديث يف ال )وإنام الصرب عند الصدمة األوىل ( *

 .  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  اهللا عنه

مد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة املصـيبة، املعنى أن الصرب الذي ُحي : قال اإلمام اخلطايب رمحه اهللا

، وقـال )١٢٨٣ح (ا هـ من الفتح البن حجر رمحـه اهللا . بخالف ما بعد ذلك فإنه عىل األيام يسلو 

لصرب الكامـل الـذي يرتتـب عليـه معناه ا: اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم عند هذ احلديث

: من اجلنائز) ٤١باب(وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتحاهـ . األجر اجلزيل لكثرة املشقة فيه

  اهـ. ر عليه بالصالة والرمحةـأي هو املطلوب املبشَّ  ):الصرب عند الصدمة األوىل(

صرب الذي ُيثاب عليه اإلنسان هو ال : )١/١١٠(وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف رشح الرياض

أما الصرب بعد ذلك فإن هذا ربام يكـون تسـليًا كـام  ما تصيبه املصيبة، هذا هو الصرب ،أن يصرب أول 

إذا ُصـِدَم أول مـا ًيصـدم يصـرب وحيتسـب ، وحيُسـن أن  تتسىل البهائم، فالصرب حقيقًة أن اإلنسان

و قـال : قلـت ا هـ .  مصيبتي واخلف يل خريًا منها إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف: يقول

ابِِريَن {: اهللا تعاىل ِ الصَّ ـا إَِلْيـِه َراِجُعـوَن * َوَبرشِّ ـا هللاَِِّ َوإِنَّ ُأوَلئِـَك * الَِّذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّ

ٌة َوُأوَلئَِك ُهُم ا ِْم َوَرْمحَ قال اإلمام ابـن كثـري  )١٥٧-١٥٥: البقرة(}ملُْْهَتُدونَ َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ
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الذين إذا أصـابتهم مصـيبة {: ن الصابرون الذين شكرهم فقالثم بني تعاىل مَ : رمحه اهللا يف تفسريه

هللا يترصـف يف  أي تسلوا بقوهلم هذا عام أصاهبم وعلموا أهنم ملـٌك  }قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون

ا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هلم ذلك اعـرتافهم بـأهنم وعلمو، عبيده بام يشاء

أولئك {: فقال، وهلذا أخرب تعاىل عام أعطاهم عىل ذلك ،عبيده وأهنم إليه راجعون يف الدار االَخرة

نة من العذاب ـأي أمَ : قال سعيد بن جبري ،أي ثناء من اهللا عليهم }عليهم صلوات من رهبم ورمحة

أولئك {نعم العدالن ونعمت العالوة : قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب }ك هم املهتدونوأولئ{

وهي مـا ، فهذه العالوة }وأولئك هم املهتدون{فهذان العدالن  }عليهم صلوات من رهبم ورمحة

 اهـ .فكذلك هؤالء أعطوا ثواهبم وزيدوا أيضاً  ،توضع بني العدلني وهي زيادة يف احلمل

مـن  )٩٤٤(ومسـلم) ١٢٥٢(بخـاريففـي ال،  رساع يف جتهيز امليت إذا حتقـق موتـهوينبغي اإل* 

أرسعـوا باجلنـازة ، فـإن تـك صـاحلة فخـٌري  (:قـال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي ريض اهللا عنه حديث أيب هريرة 

 .  )تقدموهنا إليه ، وإن تك سوى ذلك فٌرش تضعونه عن رقابكم 

 : ) ٣/٦٧ (قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف رشح الرياض 

يفعله بعـض النـاس اليـوم إذا سن اإلرساع باجلنازة  وأال تؤخر ، وما أنه ييستفاد من هذا احلديث 

انتظروا حتى يقدم أهله من كل فج وبعضهم ربـام كـان يف أوربـا أو يف أمريكـا ، : مات امليت قالوا 

 أرسعوا باجلنازة ( ملسو هيلع هللا ىلصذلك يوم أو يومني ، فهذا جناية عىل امليت وعصيان ألمر الرسول وربام طال 

أهله إذا جاؤا وقد دفن يصلون عىل قربه ، األمر واسع واحلمد هللا ، وهو إذا تأخر دفنه ماذا ينفعه ،  )

، وال وجـه من ذلك ؟ إنه ال ينفعه إال الدعاء والصالة عليه ، وهذا حاصل إذا صلوا عليه يف قـربه 

 هـ  ا.هلذا احلبس إطالقًا 

أما إذا أخر مثًال لساعة أو ساعتني أو نحومها من أجل : ) ٢/٤٥٢ (املمتعوقال رمحه اهللا يف الرشح 

بأول النهـار وأخرنـاه إىل الظهـر ليحرضـ النـاس ، أو إىل كثرة اجلمع فال بأس بذلك ، كام لو مات 
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ألنـه تـأخري يسـري صالة اجلمعة إذا كان يف صباح اجلمعة ليكثر املصلون عليه فهـذا ال بـأس بـه ؛ 

 هـ ا.ملصلحة امليت 

إال ليلـة  ملسو هيلع هللا ىلصيدفنوا النبـي  صحابة ريض اهللا عنهم، حيث ملكيف نجيب عن فعل ال: فإن قال قائل* 

  األربعاء مع أنه تويف يوم االثنني؟

مـن  ملسو هيلع هللا ىلصوإنام أخروا دفنه : )٩٦٨(يف رشح مسلم حديث رقم قال اإلمام النووي رمحه اهللا: اجلواب

يرجعون إىل  ليكون هلم إمامٌ  ؛لالشتغال بأمر البيعة ؛الثاءيوم االثنني إىل ليلة األربعاء أواخر هنار الث

لـئال يـؤدي إىل النـزاع واخـتالف  ؛قوله إن اختلفوا يف يشء من أمور جتهيزه ودفنه ينقادون ألمـره

وقـال العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف خمترصـ الشـامئل  ـاه.الكلمة وكان هذا أهم األمور واهللا أعلم

تأخر الدفن؛ الختالفهم يف تعيني مكان الـدفن، ولدهشـتهم هبـذا األمـر  وإنام): ٣٣١ح(املحمدية

: اهـ وقـال الشـيخ ابـن عثيمـني رمحـه اهللا. اهلائل، والشتغاهلم بنصب إمام يتوىل مصالح املسلمني

، فاإلمـام األول أنه من أجل إقامة اخلليفة بعده، حتى ال يبقى الناس بـال خليفـة: اجلواب عن هذا

ة اخلليفـة، ه، وهو مما حيثهم عىل إنجاز إقام نواريه بالرتاب حتى نقيم خليفة بعدتويف، فال ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

اهــ مـن الرشـح . ودفنـه ملسو هيلع هللا ىلصومن حني ما بويع أبـو بكـر ريض اهللا عنـه رشعـوا يف جتهيـز النبـي 

 )٢/٤٥٣(املمتع

 ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أيب هريرة عـن النبـي  )١٠٨٤(، ففي الرتمذي وجيب اإلرساع بقضاء دين امليت *

صـححه العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف صـحيح  ) نفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقىض عنه (:قال 

 . ) ٦٧٧٩ (اجلامع رقم

وذلك يدل عىل أن اإلنسان إذا مات فإنه جيب عىل أهله أن يبادروا بقضاء دينه إذا كان عليـه ديـن ، 

 . وال جيوز هلم أن يؤخروا ذلك 
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ِمـن َبْعـِد { :، وهلذا قـال اهللا تعـاىلميِّـتهمة حتى يقىض دين كرتوالورثة ليس هلم حق يف يشء من ال

ا َأْو َدْيٍن َغْريَ ُمَضآرّ   الطربي رمحه اهللا يف تفسريه أبو جعفراإلمام قال  )١٢: النساء( }َوِصيٍَّة ُيوَىص ِهبَ

وتعاىل  تبارك أن الذي قسم اهللاُ )من بعد وصية يويص هبا أو دين(: يعني جل ثناؤه بقوله: هلذه اآلية

منهم واإلناث وألبويه من تركته من بعد وفاته، إنام يقسمه هلم عىل ما قسمه هلم  لولد امليت الذكورَ 

يف هذه اآلية من بعد قضاء دين امليت الذي مات وهو عليه من تركته، ومـن بعـد تنفيـذ وصـيته يف 

 اهـ .باهبا بعد قضاء دينه كله

: يت ، سواء كـان الـدين هـذا هللا أو آلدمـي ، الـدين هللا املبادرة يف قضاء دين امل  الورثةفيجب عىل

كـثمن : ، وديـن اآلدمـي كالزكاة أو احلج أو نذر طاعة أو كفارة عتق رقبة أو إطعام ستني مسـكينًا 

 . ع ، أو أجرة أو قرض أو صداق أو خلع أو غري ذلك ـيـمب

معلقة بدينه ، كأهنـا واهللا أعلـم يعني أن نفسه يف قربه  ) فنفس املؤمن معلقة بدينه حتى يقىض عنه (

تتأمل من تأخري الدين وال تفرح بنعيم وال تنبسط ؛ ألن عليه دينًا ، ومن ثـَمَّ قلنا إنه جيب عىل الورثة 

 . ) ٣/٦٩ (لعالمة ابن عثيمنيلانظر رشح الرياض . أن يبادروا بقضاء الدين 

موت وعليـه الـدين فيلعـب الورثـة ، فتجد امليت يوقد هتاون الناس يف قضاء الدين عن األموات 

 . بالرتكة ويؤخرون قضاء الدين 

دينه ة والعياذ باهللا ، جتده يرث األموال الكثرية من هذا امليت ويتباطأ يف قضاء مَ لَ فكثري من الورثة ظَ 

 . ) ٢/٥١٤ (هـ من رشح البلوغ ا.  نسأل اهللا السالمة

الدين خطري جدًا عىل صاحبه، فقد روى اإلمـام  ؛ فإن أمرينوجيب عىل املسلم أن ال يستهني بالدَّ * 

أن اجلهاد يف (أنه قام فيهم فذكر هلم  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا ريض اهللا عنه، عن أيب قتادة ) ١٨٨٥(مسلم

أرأيت إن قتلت يف سـبيل اهللا ! يا رسول اهللا: فقام رجل فقال) سبيل اهللا واإليامن باهللا أفضل األعامل

نعم إن قتلت يف سبيل اهللا، وأنت صابر حمتسب، مقبل ( ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا عني خطاياي؟ فقال له  رُ تكفَّ 
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إن قتلـت يف سـبيل اهللا أتكفـر عنـي  أرأيـَت : قال) ؟كيف قلت( ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهللا ) غري مدبر

فـإن جربيـل  ؛إال الدين ،وأنت صابر حمتسب، مقبل غري مدبر نعم( ملسو هيلع هللا ىلصخطاياي؟ فقال رسول اهللا 

اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا  عن عبد) ١٨٨٦(اإلمام مسلم ىوور ).قال يل ذلك عليه السالم

قال اإلمام النووي رمحـه اهللا  ).ينالقتل يف سبيل اهللا يكفر كل يشء، إال الدَّ ( :قال ملسو هيلع هللا ىلصعنه، أن النبي 

 اآلدميني،عىل مجيع حقوق  ففيه تنبيهٌ  )إال الدين( ملسو هيلع هللا ىلصوأما قوله : يف رشح مسلم عند هذين احلديثني

 .وإنام يكفر حقوق اهللا تعـاىل اآلدميني،الشهادة وغريمها من أعامل الرب ال يكفر حقوق وأن اجلهاد و

 اهـ 

 قـدمها اهللا يف الـذكر عـىل ملا فيه من تعجيل األجر ، وقـد؛ ويستحب اإلرساع بتنفيذ وصية امليت*

 . )١٩٠ص  (هـ من امللخص الفقهي ا. بشأهنا وحثًا عىل إخراجها  اهتامما ؛الدين

، لكن إرساع اإلنفاذ إما واجب أو مستحب؛ ألن الوصـية إن كانـت وصيته فهو واجب فاذأما إن* 

اهــ مـن الرشـح .يف واجب فلـإلرساع يف إبـراء ذمتـه،وإن كانـت يف تطـوع فـإلرساع األجـر لـه

 )٢/٤٥٣(املمتع

أنـه يـدل  واعتقـادُ  ، يشءمع انكساف الشمس أو القمر ، فال يدل ذلك عىل  وإذا اتفق وفاة أحدٍ * 

ه ابـراهيم ـنُــيوم مـات اب ملسو هيلع هللا ىلصرافات اجلاهلية التي أبطلها رسول اهللا ـن ُخ ـمِ  ،ـَىتوفّ ـعىل عظمة امل

 .عليه السالم

ــــاري ــــه ) ٩٩٦(روى البخ ــــعبة ريض اهللا عن ــــن ش ــــرية ب ــــديث املغ ــــن ح ــــالم   :ق

كسـفت الشـمس ملـوت : يوم مات إبراهيم، فقال النـاس ملسو هيلع هللا ىلصكسفت الشمس عىل عهد رسول اهللا 

إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت إحـد وال حلياتـه، فـإذا رأيـتم : (ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا إبراهيم، فقال ر

 .كسفت ملوت إبراهيم: فقال الناس: وليس فيه) ٩١٥(ورواه مسلم). فصلوا وادعوا اهللا

 

 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

48 

 يتــكام تغسيل املــأح

يف  ملسو هيلع هللا ىلصعىل من علم به وأمكنـه تغسـيله ، قـال النبـي  وجوب تغسيل امليت :ومن أحكام اجلنازة  *

ــو حمــرم  ــه وه ــامء وســدر  (:الرجــل الــذي وقصــته راحلت ) ١٢٠٨(رواه البخــاري )اغســلوه ب

للنسـاء الـاليت  ملسو هيلع هللا ىلصوأيضـًا قـول النبـي  .، من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام )١٢٠٦(ومسلم

واألصل من حديث أم عطية، ) ٩٣٩(ومسلم) ١١٩٥(رواه البخاري ...)اغسلنها  (:يغسلن ابنته 

وقـد نقـل النـووي ): كتاب اجلنـائز، بـاب غسـل امليـت(ل احلافظ يف الفتحقا. يف األمر الوجوب 

حتى  ،فإن اخلالف مشهور عند املالكية ؛وهو ذهول شديد ،اإلمجاع عىل أن غسل امليت فرض كفاية

وقد رد بن العريب عىل من مل  ،ولكن اجلمهور عىل وجوبه، أن القرطبي رجح يف رشح مسلم أنه سنة

 اهـ. ل الطاهر املطهر فكيف بمن سواهسِّ به القول والعمل وغُ وقد توارد  ،يقل بذلك

إذا قـام بـه بعـض : واجب كفائي ، ومعنىواجب كفائيأن تغسيل امليت قول اجلمهور  الصحيحو

 . املسلمني كفى وسقط اإلثم عن بقيتهم ، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم 

وعـىل اجلملـة فـال : سـورة آل عمـرانمـن ) ١٨٥آية رقم(القرطبي رمحه اهللا يف تفسريهقال اإلمام 

قال اإلمام ابن حزم رمحه اهللا  اهـ.. خالف يف أن غسل امليت مرشوع معمول به يف الرشيعة ال يرتك

 اهـ. وال خالف يف أن حكم الرجل واملرأة يف ذلك سواء): ٥٥٨مسألة(يف املحىل

 : صفة تغسيل امليت*

ثم ُيرفع قليًال ويعرص  ، ]وسيأيت[ ما يسرت العورةوجيرد من ثيابه إال وعند تغسيل امليت تسرت عورته

قاله الشوكاين يف . وهذا وإن مل يرد به دليل لكنه من املبالغة يف تطهري بدن امليت[بطنه عرصًا رفيقًا 

يه هبا ، ثم يوضئه وضوء )]جنائز(السيل اجلرار ، ثم يلف الغاسل عىل يده خرقة أو نحوها فينجِّ

وهو مذهبنا : النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم، عند حديث أم عطيةوهو مستحب، قال [الصالة 

والسدر متفق عىل [ه، ثم يغسل رأسه وحليته بامء وسدر أو نحو]ومذهب مالك واجلمهور
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، ثم يغسل شقه األيمن ثم  ]قاله النووي يف رشح مسلم، عند حديث أم عطية املتقدم. استحبابه

، ثم يغسله كذلك مرة ً ثانية وثالثة ، ُيِمرُّ يف كل )]بميامنهاوابدأن : (حلديث أم عطية وفيه[األيرس 

رة يده عىل بطنه ، فإن خرج منه يشء غسله وَسـدَّ املحل بقطن أو نحوه ، فإن مل يستمسك فبطٍني م

ق بثالث ِزيد إىل مخس أو َحرٍّ أو بوسائل الطب احلديثة كاللصق ونحوه ، ويعيد وضوءه ، وإن مل ين

ـف بثوب وجيعل ]ر من ذلك إذا احتيج إىل ذلك ويقطعه عىل وتر كام سيأيتأو أكث[إىل سبع ، ثم ُينشَّ

عن تطييب  النهُي  :ويدل عليه[الطيب يف مغابنه ومواضع سجوده ، وإن طيبه كله كان حسنًا 

حديث ابن  وغريمها من] )١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(البخاري[املحرم وحتنيطه كام يف الصحيحني 

ر أكفانه بالبخور ]إال املْحِرم وسيأيت، بمفهومه عىل تطييب غري املحرمفإن ذلك يدل  ،عباس ، وجيمِّ

إذا مجرتم امليت ، (: ملسو هيلع هللا ىلص  لقوله ): فصل الكفن(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف أحكام اجلنائز[؛ 

 -٧٥٢( وابن حبان يف صحيحه) ٤/٩٢( وابن أيب شيبة) ٣/٣٣١( أخرجه أمحد. )فأمجروه ثالثاً 

ووافقه ، صحيح عىل رشط مسلم: قال احلاكم) ٣/٤٠٥( والبيهقي) ١/٣٥٥( واحلاكم )موارد

وهذا احلكم ال يشمل ) ٥/١٩٦( يف املجموع ووي أيضاً نالذهبي، وهو كام قاال، وصححه ال

، وال يرسح شعره ]وسيأيت[، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها ]املحرم كام تقدم وسيأيت

ـر شعرها ثالثة قرون ويسدل من ]شعره مستحب كام سيأيت والصحيح أن ترسيح[ ، واملرأة يطفــَّ

رواه  .خلفها وألقيناهافضفرنا شعرها ثالثة قرون، : حلديث أم عطية ريض اهللا عنها وفيه[؛ ورائها

وعند عبد الرزاق من طريق  ):١٢٠٤(قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح )١٢٠٤(البخاري

 :ثم قال احلافظ. فرنا رأسها ثالثة قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناه إىل خلفهاض: أيوب عن حفصة

قوله ثالثة قرون مع قوله ناصيتها وقرنيها ال تضاد بينهام ألن املراد بالثالثة قرون الضفائر : تنبيه

، إال ما اهـ من رسالة الدروس املهمة لعامة األمة لإلمام ابن باز رمحه اهللا].واملراد بالقرنني اجلانبان

 . بني املعكوفني
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لينحـدر   ؛ نحو رجليـه منحدراً  إىل القبلة متوجهاً  يستحب أن يغسل امليت عىل رسير يرتك عليهو* 

أمـا توجيهـه إىل القبلـة : قلت )١/٤٤٦(غنياهـ من امل. املاء بام خيرج منه وال يرجع إىل جهة رأسه

 . حال تغسيله فيحتاج إىل دليل، وال أعلم دليًال عليه

ل املاَء يف فمه وأنفه يف حال املضمضة واالستنشـاق ، وإنـام ال ُيدِخ  امليَت  الغاسُل  وعندما يوضئ* 

 .يكفي عنهام أن يمسح أسنان امليت ومنخريه بأصبعيه مبلولتني أو عليهام خرقة مبلولة باملاء 

اه هبا  ويستحب أن يلف*   .عىل يده خرقة حال التغسيل غري اخلرقة التي نجَّ

 : يهــــطية ريض اهللا عنها وفـــيف الغسلة األخرية كافورًا كام يف حديث أم ع تحب أن جيعلويس *

قال اإلمام النووي رمحـه  .) ٩٣٩(ومسلم) ١١٩٥(رواه البخاري. ) واجعلن يف األخرية كافوراً  (

. ءمتفق عليه عندنا وبه قال مالك وأمحـد ومجهـور العلـام: اهللا يف رشح مسلم، عند حديث أم عطية

وقـال  ،وبـه قـال اجلمهـور ،الكـافور يف املـاء وظاهره جعـُل ): ١١٩٥(قال احلافظ يف الفتح ،]اهـ

يف  ةاحلكمـ :يلـــق .أي بعد انتهاء الغسـل والتجفيـف ،إنام جيعل يف احلنوط :النخعي والكوفيون

 أن فيـه جتفيفـاً و ،ألجل من حيرضـ مـن املالئكـة وغـريهم ؛الكافور مع كونه يطيب رائحة املوضع

وردع مـا يتحلـل مـن ، اهلـوام عنـه  وطـردُ  ،يف تصليب بدن امليـت وخاصيةٌ  ،نفوذ وقوةُ  ،وتربيداً 

وهذا هو الرس يف جعله يف  ،راييح الطيبة يف ذلكوهو أقوى األ ،الفساد إليه إرساع ومنعُ  ،الفضالت

 اهـ. املاء ألذهبهاألخرية إذ لو كان يف األوىل مثال 

، ويدل عىل ذلك حـديث عائشـة ريض اهللا عنـه ستحب عىل الصحيحوجتريد امليت من الثياب م* 

فقـال  ،اختلف القـوم فيـه ملسو هيلع هللا ىلصملا أرادوا غسل رسول اهللا  :وغريه، أهنا قالت) ٦٤١٣(البيهقيعند 

فـألقى اهللا علـيهم  ،من ثيابه كام نجرد موتانا أو نغسله وعليـه ثيابـه ملسو هيلع هللا ىلصأنجرد رسول اهللا  :بعضهم

 :فقال قائل من ناحية البيت ما يـدرون مـا هـو ،ذقنه عىل صدره ،ئمالسنة حتى ما منهم رجل إال نا

 .يصبون املاء عليه ويدلكونه مـن فوقـه ،فغسلوه وعليه قميصه ،وعليه ثيابه ملسو هيلع هللا ىلصاغسلوا رسول اهللا 
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هـو يف الصـحيح املسـند ممـا لـيس يف ، و)٣/١٦٣(ين رمحـه اهللا يف اإلرواءاأللبا الشيخ  حسنه ـاه

 ). ٢/٤٥٥(الصحيحني

اهـ .  به وسرت العورة مأمور ،فإن ذلك عورة ؛رة والركبة فال نعلم فيه خالفاً ـا سرت ما بني السوأم* 

  )١/٤٤٥(من املغني البن قدامة 

إن أمكن خلعها منه من غري رضر عليه ُخــلِــعت منـه ؛حمافظـة ً  أسنان الذهب التي يف امليت، و* 

يت يترضر بخلعها منه بحيـث تكـون هنـاك مشـقة يف عىل املال، وإيثارًا ملنفعة األحياء، وإن كان امل

، )٨/٣٥٦(انظـر فتـاوى اللجنـة الدائمـة. خلعها فترتك وال ختلع منه، وال حـرج يف تركهـا فيـه 

، والكنـز )٢/٤٦٩(باب اجلنائز منـه، والرشـح املمتـع )١٣(وجمموع فتاوى الشيخ ابن باز املجلد

 )٣/١٨٠(الثمني لشيخنا حييى

قول من نحفظ عنه مـن علـامء  هذا  : قال ابن املنذر ،ماتا كغريمها يف الغسل واحلائض واجلنب إذا* 

  )١/٤٤٨(اهـ من املغني البن قدامة.األمصار

  ، وعرص بطنـه وتليـني مفاصـله وسـائر أمـوره  ، تقليبه وعرك أعضائه ويستحب الرفق بامليت يف* 

  ، به ةً ـلَ ـثـن ينفصل منه عضو فيكون مُ وال يأمن إن عنف به أ ،مشبه باحلى يف حرمته له فإنه احرتاماً 

) ٣٢٠٧(رواه أبـو داوود[  ) كرس عظم امليت ككرسـ عظـم احلـي (   : عليه الصالة والسالم وقد قال

مــن حــديث عائشــة ريض اهللا عنهــا، وصــححه األلبــاين رمحــه اهللا يف صــحيح أيب وغــريه 

ـــال  ،])٣٢٠٧(داوود ـــب:( وق ـــه إن اهللا حي ـــر كل ـــق يف األم ـــاري[.  ) الرف ) ٥٦٧٨(رواه البخ

اهـــ مــن املغنــي البــن قدامــة رمحــه اهللا ].عائشــة ريض اهللا عنهــا مــن حــديث )٢١٦٥ (ومســلم

)١/٤٤٧(. 
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وسيأيت إن  )١/٤٤٦(اهـ من املغني. لئال يؤذي الولد ؛مل يعرص بطنها وإن كان امليت امرأًة حامالً * 

 ) ١٤٤ص(شاء اهللا حكم شق بطن املرأة امليتة إذا كان يف بطنها جنني حي

) ١١٩٦(حلديث أم عطية ريض اهللا عنها، البخاري  وترسيح شعر امليت مستحب؛ *

اهـ  قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم عند . ومشطناها ثالثة قرون: قالت) ٩٣٩(ومسلم

فيه استحباب مشط رأس امليت وضفره، وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق، وقال : هذا احلديث

ليلنا دو ،ال يستحب املشط وال الضفر بل يرسل الشعر عىل جانبيها مفرقاً : لكوفيوناألوزاعي وا

اهـ قال . عىل ذلك واستئذانه فيه كام يف باقي صفة غسلها ملسو هيلع هللا ىلص  عليه احلديث، والظاهر إطالع النبي 

قلت وقد رواه سعيد بن منصور بلفظ األمر : عقب قول النووي السابق )١٢٠٣(احلافظ يف الفتح

واجعلن  اغسلنها وتراً : (ملسو هيلع هللا ىلص  قال لنا رسول اهللا  :ة هشام عن حفصة عن أم عطية قالتمن رواي

 ملسو هيلع هللا ىلص  ذكر البيان بأن أم عطية إنام مشطت ابنة النبي  :وقال بن حبان يف صحيحه )شعرها ضفائر

: قالت حفصة عن أم عطية :ثم أخرج من طريق محاد عن أيوب قال، بأمره ال من تلقاء نفسها

 اهـ . واجعلن هلا ثالثة قرون أو سبعاً  أو مخساً  اغسلنها ثالثاً 

امليت يف مكان مستور عن األنظار ومسقوف ، من بيت أو خيمة إن كان  وينبغي أن يكون تغسيل*

 . وما أشبه ذلك يف بر 

): اجلنـائز(قال ابن قدامة رمحه اهللا يف املغنـي .تغسيله مرة واحدة إن حصل اإلنقاء  والواجب هو *

والظـاهر ): ٥٠٩ح(اهــ  وقـال الصـنعاين يف سـبل السـالم. ل امليت مرة واحـدةالواجب يف غس

 اهـ . اإلمجاع عىل إجزاء الواحدة

قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح عند رشح حديث أم عطيـة ، وأما الزيادة عىل سبع غسالت 

يف رواية أيوب عن  ألنه خطاب للمؤنث ؛بكرس الكاف )أو أكثر من ذلِك ( :قوله: من كتاب اجلنائز

 :ومل أر يف يشء مـن الروايـات بعـد قولـه ،)أو سبعاً  أو مخساً  ثالثاً ( :حفصة كام يف الباب الذي يليه
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 :مـاإو ،)أو سـبعاً ( :مـاإوأما ما سواها ف ،يف رواية أليب داود إال ،)أكثر من ذلك(ـ التعبري ب )سبعاً (

فكـره الزيـادة  ،وبه قال أمحد ،بالسبع )ذلك أو أكثر من( :فيحتمل تفسري قوله ،)أو أكثر من ذلِك (

وساق مـن طريـق قتـادة أن بـن  ،قال بمجاوزة السبع ال أعلم أحداً  :وقال بن عبد الرب ،عىل السبع

 :قال فرأينا أن أكثـر مـن ذلـك، وإال فأكثر وإال فخمساً  ثالثاً  عطيةسريين كان يأخذ الغسل عن أم 

بلغنـي أن جسـد امليـت يسـرتخي  :وقال بن املنذر، رسفالزيادة عىل السبع  :وقال املاوردي ،سبع

 اهـ. باملاء فال أحب الزيادة عىل ذلك

 )٩٣٩(ومسلم) ١٢٠٠(هي يف البخاري) إن رأيتن ذلك سبعًا أو أكثر من ذلك: (رواية: قلت 

فعىل هذه الرواية جيوز عنها، فسبحان اهللا جل جالله،  ذهل فالعجب من احلافظ رمحه اهللا كيف

إذا احتيج إىل ذلك، عىل أن يقطع عىل وتر، كام يف رواية حلديث أم  عىل الغسالت السبعالزيادة 

قال ابن قدامة رمحه اهللا يف  ،)٩٣٩(ومسلم) ١٢٠٤(البخارييف  )اغسلنها وتراً : (عطية نفسه

وإن مل ينق بسبع فاألوىل غسله حتى ينقى، وال يقطع إال عىل وتر ؛ لقوله ): كتاب اجلنائز(املغني

وهبذا قال ). اغسلنها ثالثًا أو مخسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك: (ه الصالة والسالمعلي

، والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح )اجلنائز(الشوكاين رمحه اهللا يف السيل اجلرار

 ، واإلمام ابن باز رمحه اهللا كام يف جمموع)٥١٨(ويف رشح البلوغ حديث رقم) ٢/٤٦٧(املمتع

 )١٣/١١٦(الفتاوى له

تــُْه يف حق تغسيل امليت املحـرم ؛ حلـديث ابـن عبـاس يف قصـة الـذي وقـَـَصـ وُجيتنب الطيب* 

. وهذا واجب  ،)١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(رواه البخاري )وال حتنطوه  (:راحلته حتى مات ، وفيه 

 اهـ . ال جيوز تطييبه املحرم): فصل تغسيل امليت(قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف أحكام اجلنائز

سريين وال نعلـم فيـه  قاله ابن .عل معه يف أكفانهوُج   ، لسِّ إذا بان من امليت يشء وهو موجود غُ و* 

  )١/٤٧٨(اهـ من املغني. خالفاً 
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د ثـم األقـرب فـاألقرب مـن ـبغسل امليـت وصيُّــه يف ذلـك ، ثـم األب ثـم اجلـ وأحق الناس *

 .العصبات

 .قرب فاألقرب من نسائهاصيَّـتـُها ثم األم ثم اجلدة ثم األو واألوىل بغسل املرأة* 

إنام نحتاج إليه عند املشاحة ، فأما عند عدم املشاحة كام هو الواقع يف عرصنا اليوم  وهذا الرتتيب *

ملـا انظـر . فإنه يتوىل غسل امليت من يتوىل غسل عامة الناس ، وهذا هو املعمول به اآلن واهللا أعلم 

، ورسالة الدروس املهمة لعامة األمة للشيخ ابن بـاز رمحـه ) ٤٥٩ــ  ٢/٤٥٨ (املمتعالرشح تقدم 

 . اهللا تعاىل 

 ؛ ألن، السيام إذا كان من أهلـه وأقاربـهوينبغي أن يتوىل غسل امليت من كان أعرف بسنة الغسل* 

صـىل عليـه غسلت رسول اهللا (: كانوا كام ذكرنا، فقد قال عيل ريض اهللا عنه ملسو هيلع هللا ىلصالذين تولوا غسله 

أخرجه ابن ماجه .)ملسو هيلع هللا ىلص، وميتاً  حياً  ، وكان طيباً وسلم ، فجعلت أنظر ما يكون من امليت فلم أر شيئاً 

اهـــ مــن أحكــام . وإســناده صــحيح)  ٣٨٨/  ٣( والبيهقــي )  ٣٦٢/  ١( واحلــاكم) ٤٤٧/  ١(

 )فصل يف غسل املست(اجلنائز

سـبحان اهللا، إن  (   :  ملسو هيلع هللا ىلصول النبـي لقـ؛ وجيوز للجنب واحلائض تغسيل امليت، ويصح ذلك منهام* 

مـن ) ٣٧١،٣٧٢(ومسـلم) ٢٧٩،٢٨١(رواه البخـاري.)إن املـؤمن: (ويف لفظ، )املسلم ال ينجس

وال نعلم بينهم ): ١/٤٤٤(قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني .حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

 )١/٦٨٦(وانظر السيل اجلرار  اهـ . اختالفًا يف صحة تغسيلهام

ـل ، وعىل هذا  يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العلياوأما شهيد املعركة الذي قاتل *  ، فإنه ال يغسَّ

من حديث جـابر  )١٢٧٨(ففي صحيح البخاري .عامة أهل العلم ، سواًء كان جنبًا أو غري جنب 

 :ابر ـــــريض اهللا عنهام يف شأن قتىل أحد قال ج

 .  )ومل يغسلوا ومل يصل عليهم  وأمر بدفنهم يف دمائهم (
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فأفاء  ،كان يف مغزى له ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أيب برزة أن النبي  )٢٤٧٢(وقصة جليبيب يف صحيح مسلم

هـل (: ثم قـال ،وفالناً  وفالناً  فالناً  ،نعم: قالوا )هل تفقدون من أحد؟( :فقال ألصحابه ،اهللا عليه

 ،ال: قـالوا) هل تفقـدون مـن أحـد؟( :ثم قال ،وفالناً  وفالناً  فالناً  ،نعم: قالوا )تفقدون من أحد؟

 ،ثم قتلـوه ،فوجدوه إىل جنب سبعة قد قتلهم ،ب يف القتىلـلِ فطُ ، )فاطلبوه لكني أفقد جلبيباً (: قال

 ،)هـذا منـي وأنـا منـه ،هذا مني وأنا منـه ،ثم قتلوه ،قتل سبعة(: فقال ،عليه فوقف ملسو هيلع هللا ىلص فأتى النبيُّ 

ومل يـذكر  ،فحفر له ووضـع يف قـربه :قال ،ملسو هيلع هللا ىلصساعدا النبي  ليس له إال ،فوضعه عىل ساعديه :قال

  .غسالً 

عـن عبـد اهللا بـن  )٧٠٢٥(ريض اهللا عنه، عند ابن حبـان يف صـحيحهوقصة حنضلة بن أيب عامر 

 ملسو هيلع هللا ىلصيقول وقد كان الناس اهنزموا عـىل رسـول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا  :قالالزبري ريض اهللا عنه 

وقـد  ،ملسو هيلع هللا ىلصثم رجعوا إىل رسـول اهللا  ، جبل بناحية املدينةإىل عراضحتى انتهى بعضهم إىل دون اإل

بن األسود  فلام استعاله حنظلة رآه شدادُ  ،قى هو وأبو سفيان بن حربـكان حنظلة بن أيب عامر الت

إن صـاحبكم  (: ملسو هيلع هللا ىلصفقـال رسـول اهللا  ،وقد كاد يقتـل أبـا سـفيان ،بالسيف حتى قتله فعاله شدادُ 

فقال رسـول اهللا  ،ملا سمع اهلائعة خرج وهو جنٌب  :فقالت )صاحبتهفسلوا  ،حنظلة تغسله املالئكة

 )٤٠٩-١/٤٠٨(مما ليس يف الصحيحنيوهي يف الصحيح املسند .)فذاك قد غسلته املالئكة (: ملسو هيلع هللا ىلص

 . وهذا من باب الكرامة له ريض اهللا عنه  ،لشيخنا العالمة مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا

املطعون، : بأهنم شهداء وهم ملسو هيلع هللا ىلصنص عليهم رسول اهللا  نهداء الذيأما غري شهيد املعركة من الش* 

أو  أو أهلـه واملقتول يف سبيل الـدفاع عـن عرضـهوالغريق، واملبطون، واحلريق، وصاحب اهلدم، 

، فكـل هـؤالء يغسـلون وصاحب ذات اجلَـنَــب، واملرأة التي متوت يف نفاسها بسبب ولدها، ماله

  .اهــ.. ال نعلم فيه خالفـاً ): ١/٤٧٧(ن قدامة رمحه اهللا يف املغنيقال اب .ويكفنون وُيـصىل عليهم 

 ). ٦٨٢-١/٦٨١(والسيل اجلرار للشوكاين )٢/٤٧٢(انظر الرشح املمتع
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رمحه  )١٣٠٧(فقد روى احلاكم. أن يكف عام يراه يف امليت من مكروه  وينبغي عىل غاسل امليت* 

ــل ميتـًا فكـتم  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  أن ملسو هيلع هللا ىلصاهللا من حديث أيب رافع أسلم موىل رسول اهللا  من غسَّ

رجـه خأ : )٦٩ص(العالمة األلباين رمحـه اهللا يف أحكـام اجلنـائز قال. ) عليه غفر اهللا له أربعني مرة

ريض اهللا عنـه ، وقـال مـن حـديث أيب رافـع )  ٣٩٥/  ٣( والبيهقي )  ٣٦٢،  ٣٥٤/  ١( احلاكم 

 اهـ. بي ، وهو كام قاال ووافقه الذه. صحيح عىل رشط مسلم : احلاكم 

والـذي ُيــرى مـن امليـت مــن : ) ٣/٥٩ (قـال العالمـة ابـن عثيمـني رمحـه اهللا يف رشح الريــاض

 ــ : املكروهات نوعان 

 . ما يتعلق بحاله ــ :النوع األول 

 .ما يتعلق بجسده   ــ:النوع الثاين 

عياذ باهللا ، دليل عىل سوء خامتته نسأل لو رأى أن امليت تغّري وجهه واسوّد وقـَـُبـح وال: األول مثًال 

إين رأيت هذا الرجل عىل هذه الصـفة ؛ ألن هـذا كشـف : اهللا العافية ، فال حيل له أن يقول للناس 

فاهللا إن كان عمل خريًا  ، لعيوبه ، والرجل قدم عىل ربه وسوف جيازيه بام يستحق من عدل أو فضل

 . ذلك فجزاء سيئة سيئٌة مثلها جيزيه احلسنة بعرش أمثاهلا ، وإن كان غري 

، كأن يرى برصًا أو سوادًا خلقّيـًا أو غـري ذلـك ممـا ما يتعلق بجسده كأن يرى بجسده عيبًا : الثاين 

رأيت فيه كـذا وكـذا : ، فهذا ال جيوز له أن يكشفه للناس ويقول يكره اإلنسان أن يطلع عليه غريه 

 . برصًا يف بطنه يف ظهره وما أشبه ذلك 

 . جيب عىل الغاسل أن يسرت ما رآه إن مل يكن حسنة :  قال العلامء رمحهم اهللا وهلذا

، وليخـرب بـه النـاس ؛ ألنـه جيعـل  أما إذا رأى خريًا بامليت واستنارة بوجهه أو رآه يبتسم فهذا خري

مـن  ، وال ُيـعدُّ هذا من الرياء أو ما أشبه ذلك ، فـإن هـذا يعـدالناس يثنون عليه خريًا وال بأس به 
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ُيرى بعد موته عىل حالة  ، ومن هذا مثًال أنعاجل برشى املؤمن ؛ ألن املؤمن قد يكون له مبرشات 

 هـ  ا.حسنة 

، وداٍع إىل بدعته ورأى عىل وجهه مكروهـًا فإنـه ينبغـي أن  صاحب بدعةإال إذا كان  : قال العلامء

س إذا علموا أن خامتته عىل هـذه حتى حيذر الناس من دعوته إىل البدعة ؛ ألن النايبني ذلك للناس 

فيه مـن درء  احلال فإهنم ينفرون من منهجه وطريقه ، وهذا القول الشك أنه قول جيد وحسن ؛ ملا

 . )٢/٤٧٩ (هـ من الرشح املمتع ا.تباع هذا املبتدع الداعي املفسدة التي حتصل با

ن امليـت مغموصـًا عليـه يف وإن كـا: قال ابن عقيـل): ٢/٤٥٦(وقال ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني

حذر طريقته، وعـىل هـذا ينبغـي أن الدين والسنة، مشهورًا  ببدعته، فال بأس بإظهار الرش عليه؛ لتُ 

  اهـ . يكتم ما يرى عليه من أمارات اخلري؛ لئال يغرت املغرت بذلك، فيقتدي به يف بدعته

صـالة والـزاين وشـارب اخلمـر وكذا إذا كان امليت من أصحاب الكبائر واجلرائم كتارك ال: قلت 

 . والعياذ باهللا 

ـل ويكفن ويصلـَّـى عليه ويدفن مع املسلمني  رله أربعة أشه والسقط إذا تمَّ * ، وإن كـان فإنه يغسَّ

هــ   ا. ويدفن يف أي مكان مـن األرض  ،مل تتم له أربعة أشهر فال يغسل وال يكفن وال يصىل عليه

 . جلنائز للعالمة ابن عثيمني رمحه اهللا سؤاالً يف أحكام ا ) ٧٠ (من رسالة 

 يغسـلهل فإنـه واسـتَ  فأما إن خـرج حيـاً   ، . أو لغري متام الولد تضعه املرأة ميتاً  هو  : السقطو: تنبيه

حياتـه واسـتهل  رفتأمجع أهل العلم عىل أن الطفل إذا عُ   : قال ابن املنذر ،ويصىل عليه بغري خالف

  )١/٤٧١(دامةاهـ من املغني البن ق.عليه صيل

؛ ألنه قبل ذلك ليس بإنسان ، إذ ال يكون إنسانًا حتى يميض عليه  وإنام قـُـيِّـد ببلوغ أربعة أشهر* 

أن اجلنـني  ملسو هيلع هللا ىلصبنيَّ النبـي ريض اهللا عنه حيث أربعة أشهر ، ودليل ذلك حديث عبد اهللا ابن مسعود 

أخرجـه [، كون مضغة مثـل ذلـكيكون يف بطن أمه أربعني يومًا نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم ي
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فهذه أربعة أشهر ، ثم يرسل له امللك فينفخ فيه الروح ويؤمر  ])٢٦٤٣(ومسلم )٣٠٣٦(البخاري

إىل آخره ، وعىل هذا فهو قبل هذه املدة يكون مجادًا قطعة حلم يـدفن يف أي مكـان ... بأربع كلامت 

َأنَشـْأَناُه  ُثـمَّ ّ َ {:كام قال اهللا تعـاىل  وتكفني وصالة ، لكن بعد أربعة أشهر يكون إنساناً بدون تغسيل 

الِِقَني  هــ  ا.فُيعامل معاملة من مات بعد خروجه، )١٤:املؤمنون( }َخْلقًا آَخَر َفَتَباَرَك اهللاَُّ َأْحَسُن اْخلَ

 ) ٢/٤٧٧ (من الرشح املمتع

يدفن وال نعلم فيـه و ويلف يف خرقة وال يصىل عليه  ، فأما من مل يأت له أربعة أشهر فإنه ال يغسل* 

وحـديث الصـادق  ،نفـخ فيـه الـروح لم أنـهيصىل عليه إذا عُ   : إال عن ابن سريين فإنه قال  ،اً خالف

فـال   ، وقبل ذلـك فـال يكـون نسـمة ،أشهر املصدوق يدل عىل أنه ال ينفخ فيه الروح إال بعد أربعة

 )١/٤٧٢(اهـ من املغني  . ىل عليه كاجلامدات والدمَص يُ 

ـى: لامء قال الع*  ؛ ألن هذا السقط يبعـث يـوم القيامـة فـال بـد أن يسـمى ؛ ألن النـاس  وُيـَسـمَّ

هــ مــن الرشــح  ا. حتــى ُيـدعى باســمه يـوم القيامــة ُيـدعون يــوم القيامـة بأســامئهم ،  فيسـمى 

 . ) ٢/٤٨٧ (تعــــــاملم

قل اهللا ـيثـ وا السـقطسـمُّ (: يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت النبي : جاء حديث عن أنس ريض اهللا عنه قال :قلت

قال العالمـة األلبـاين . )أضاعوين فلم يسموين ! أي رب : به ميزانكم ؛ فإنه يأيت يوم القيامة ويقول 

 . موضوع): ٣٣٢٢(رقم يف الضعيفة

إنكم تدعون يوم القيامـة بأسـامئكم : (قال ملسو هيلع هللا ىلصحديث عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه أن النبي  جاءو

انظـر السلسـلة . ضـعيف: قال العالمة األلباين رمحـه اهللا.)كم سنوا أسامءــــفأح ،وأسامء آبائكم 

 ).٥٤٦٠(الضعيفة رقم
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 دَعون يوم القيامة بأسامئهم، هذا حق، فيدعون بأسامئهم وأسامء آبائهم،لكن كون أن الناس يُ : قلت

أن رسول اهللا  من حديث عبد اهللا ابن عمر ريض اهللا عنهام )١٧٣٥(ومسلم) ٥٨٢٣(ففي البخاري

وجاء من حديث  ).هذه غدرة فالن بن فالن: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال(: قال ملسو هيلع هللا ىلص

، ومـن حـديث ابـن )١٧٣٧(ومسـلم:) ٢١كتاب اجلزية واملوادعة، بـاب رقـم(يف البخاريأنس 

أيب سـعيد جاء من حـديث  و، )١٧٣٦(ومسلم) ٢١:كتاب اجلزية، باب رقم(مسعود يف البخاري

 .بنحوه  )١٧٣٨(مح مسليف صحي ريض اهللا عنهام

هذا : أحكامهاويف آخر باب تسمية املولود ) ١٣٤ص(قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا يف حتفة املودود

 اهـ..هو الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة الرصحية، ونص عليه األئمة، كالبخاري وغريه

، وإذا مل ُيعلم ا عىل سبيل االستحبابهذ: فعىل هذا ُيسمى السقط، قال ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني

َي اسًام يصلح هلام مجيعًا، كـسلمة وقتادة  )١/٤٧٢(اهـ املغني..هل السقط ذكر أو أنثى، ُسـمِّ

هــ  ا.مع الرجال أو امرأة مع النسـاء  إال من احتيج إليه سواًء كان رجالً  وال حيرض تغسيل امليت* 

 . )٢/٥٢٢ (البن عثيمني من رشح البلوغ

ـل املرأة َ وا*  ـل الرجلَ  الرجُل هي املرأ لذي يغسِّ  (البن عثيمني لوغـــهـ من رشح الب ا.ةُ ، ويغسِّ

٢/٥٢٣( . 

ـل زوجها*  اإلمـام أمحـد رمحـه ، وقال ، نقل ابن املنذر اإلمجاع عليهإذا مات  وجيوز للمرأة أن تغسِّ

وقـال النـووي يف رشح ،  )١/٤٧٢(كام يف املغنـي البـن قدامـة ، اختالف بني الناس ليس فيه: اهللا

عنـد أيب حديث عائشـة ويدل عليه  اهـ. وأمجعوا أن هلا غسل زوجها: مسلم، عند حديث أم عطية

ـل رسوَل اهللا إال نساؤه : وغريه قالت  )٣١٤١(داوود . لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّ

 .)١٦٣-٣/١٦٢(يخ األلباين رمحه اهللا يف اإلرواءحسنه الش
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ـل امرأتهوجيو*  فعن عائشـة ريض اهللا عنهـا أن النبـي ،  عىل الصحيح ،إذا ماتت ز للرجل أن يغسِّ

ـلتِك  (:قال هلا  ملسو هيلع هللا ىلص صححه العالمـة األلبـاين و ،وغريه) ١٤٦٥(رواه ابن ماجه )لو متِّ قبيل لغسَّ

: طيةقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم، عند حديث أم ع. ) ٣/١٦٠ (رمحه اهللا يف اإلرواء

 اهـ . ومذهبنا ومذهب اجلمهور أن له غسل زوجته

فحكمهـام حكـم الـزوجني قبـل وكان الطالق رجعّيًا  ثم مات أحدمها يف العدة وإن طلق امرأته* 

 . الطالق ؛ ألهنا زوجة تعتد للوفاة وترثه ويرثها ويباح له وطؤها 

هــ مـن املغنـي البـن  ا. د املوت أوىلحمرم حال احلياة فبعمل جيز ؛ ألن اللمس والنظر وإن كان بائنًا 

 )١/٤٧٣ (قدامة

، وال أحد من النساء َغسُل غري من ذكرنـا من النساء وليس لغري من ذكرنا من الرجال َغسُل أحدٍ * 

: قلـت) ١/٤٧٣(ن املغنـياهــ مـ. من الرجال، وإن ُكـنَّ ذوات حمرٍم، وهذا قول أكثر أهل العلم

، وال ...وال...وال عمتـه وال خالتـه والوال أمـه وال أختـه  وهو الصحيح، فال يغسل الرجُل ابنته

  ...وال ...نها وال أباها وال أخاها وال عمها والبا تغسل املرأةُ 

تكفينه أو الصالة عليه أو محل جنازته واتباعهـا ، هـذا ال أو  تغسيل امليت الكافروليس للمسلم * 

ُْم َكَفُروْا بِاهللاِّ َوَرُسـولِِه َوالَ ُتَصلِّ َعَىل َأَحٍد { :لقوله تعاىل  ؛جيوز ِه إِهنَّ اَت َأَبدًا َوالَ َتُقْم َعَىلَ َقْربِ نُْهم مَّ مِّ

َما َكـاَن لِلنَّبِـيِّ َوالَّـِذيَن آَمنُـوْا َأن َيْسـَتْغِفُروْا {: ولقوله تعاىل ، ) ٨٤: التوبة( }َوَماُتوْا َوُهْم َفاِسُقوَن 

كَِني َوَلْو َكاُنوْا ُأْوِيل  ِحـيمِ لِْلُمْرشِ ُْم َأْصَحاُب اْجلَ ْم َأهنَّ َ َهلُ وملـا  ،) ١١٣:التوبـة( }  ُقْرَبى ِمن َبْعِد َما َتَبنيَّ

 :يل ريض اهللا عنه ــــمل يغسله ومل يدفنه ولكن قال لع ملسو هيلع هللا ىلصمات أبو طالب عم رسول اهللا 

وغــريه عــن عــيل ريض اهللا عنــه، وهــو يف السلســلة )  ٣١٢٤(رواه أبــو داوود ) اذهــب فــواره (

هبم فسـحبوا إىل ، وملا مات قتىل بدر من املرشكني أمر )١٦١رقـم(لصحيحة للشيخ األلباين رمحه اهللا
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من حديث  )٢٨٧٤(و )١٧٩٤(مسلمو) ٣٦٤١(و) ٣٠١٤(رواه البخاري .طوي من أطوى بدر

 .عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه

أنـه ) ١( :مـن فوائـد احلـديث :تقدمقال العالمة األلباين رمحه اهللا معلقًا عىل حديث عيل امل :ائدةـف

 أنه ال يرشع له) ٢(.لرشكه   أن يتوىل دفن قريبه املرشك و أن ذلك ال ينايف بغضه إياه يرشع للمسلم

و لـو ،  مل يأمر بذلك علياً  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛غسل الكافر و ال تكفينه و ال الصالة عليه و لو كان قريبه

مذهب احلنابلة  و هذا ، البيان عن وقت احلاجة ال جيوزخريملا تقرر أن تأ ؛ملسو هيلع هللا ىلص لبينه كان ذلك جائزاً 

مل يفعل ذلك مع عمه و  ملسو هيلع هللا ىلصألقارب املرشك أن يتبعوا جنازته ألن النبي  أنه ال يرشع )٣. (و غريهم 

 ر باختصا) ١٦١(الصحيحة من اهـ .قد كان أبر الناس به و أشفقهم عليه

فال يغسل وال ... ا من قـُـتِل كافرًا مرتدًا أم: ) ٢/٣٢١ (قال الشيخ ابن عثيمني يف رشح الرياضو

يكفن وال يصىل عليه وال يدفن مع املسلمني وال يدعى له بالرمحة ، ومن دعا لـه بالرمحـة فإنـه آثـم 

كَِني { : متبع غري سبيل املؤمنني لقول اهللا تعاىل  َوَلـْو َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا َأن َيْسَتْغِفُروْا لِْلُمْرشِ

ِحيِم  ُْم َأْصَحاُب اْجلَ ْم َأهنَّ َ َهلُ  هـ  ا). ١١٣: ةالتوب( }َكاُنوْا ُأْوِيل ُقْرَبى ِمن َبْعِد َما َتَبنيَّ

ـل *  ؛ ألنـه ال يصح هذا وال ُجيزئ وال يسقط به الوجـوب عـن املسـلمني  الكافُر املسلمَ وإذا غسَّ

 . )١/٤٧٤(املغني. اهللا أعلملكافُر ليس من أهلها وكافر ، وغسُل امليت عبادة ،وا

ألن النية واجبة يف   ؛ املسلم ألن الكافر ال يغسل ؛ية فليس هلا غسل زوجهاـوإن كانت الزوجة ذمِّ * 

وال يتـوىل   ، املسـلم ال يغسـل الكـافر ألن ؛وليس لزوجها غسـلها ،الغسل والكافر ليس من أهلها

 )١/٤٧٣(اهـ من املغني. طعت الزوجية باملوتانق وقد  ، وألنه ال مرياث بينهام وال مواالة ؛دفنه

ـل الصبي الصغري*  اإلمجاع عىل ذلك كام يف املغني البن ، وقد نقل ابن املنذر  وجيوز للمرأة أن تغسِّ

 )١/٤٧٣ (قدامة
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 .)١/٤٧٣(، وقد قال بذلك اإلمام أمحد رمحه اهللا كام يف املغنيوهذا فيام إذا كان الصبي دون السبع 

 . واهللا أعلم 

 ؛والتفرقة بني عورة الغـالم واجلاريـة  ، يغسل اجلارية والصحيح ما عليه السلف من أن الرجل ال* 

  ، العادة معاناة املرأة للغالم الصغري ومبارشة عورته يف حـال تربيتـه ألن عورة اجلارية أفحش وألن

قاله اإلمام اهـ . أعلمذلك حالة املوت واهللابمبارشة الرجل عورة اجلارية يف احلياة فك ومل جتر العادة

 )١/٤٧٤(املغني ابن قدامة يف

واحـد مـنهام تصـح طهارتـه وغسـله  ألن كل ؛املحرمَ  واحلالُل   ،    احلالل ويصح أن يغسل املحرمُ   * 

 )١/٤٧٤(اهـ من املغني  . فكان له أن يغسل غريه

ألنه يصـح طهارتـه  ؛كبرياً  كان أو صح غسله صغرياً  فإن كان عاقالً   ، غسل امليَت  إذا وأما الصبيُّ * 

 )١/٤٧٤(اهـ من املغني.يطهر غريه كالكبري فصح أن

من فـوق ومل يوجد من يغسله من الرجال فإهنن يصببن عليه املاء صبًا  وإذا مات رجلٌ  بني نساء* 

ـْمـنـَه؛ للقـدرة عـىل اسـتعامل املـاء هنـا ،  ملسو هيلع هللا ىلصالقميص ، وقد فـُـِعل هذا برسول اهللا  ، وال يــُـَيـمِّ

يعني إذا ماتت امرأة بـني رجـال أجانـب  والعكس ،. ويصببن املاء عليه بدون مبارشة ، واهللا أعلم 

عىل استعامل  عليها املاء صّبًا من غري مبارشة ؛ للقدرةومل يوجد من يغسلها من النساء ، أيضًا يصبُّ 

السلســلة  انظــر، و)٦١٨مســألة(، وهــو مــذهب ابــن حــزم رمحــه اهللا يف املحــىلاملــاء واهللا أعلــم

 )٨٥٢ص٢ق١٣م(الضعيفة

لعـدم املـاء أو خيـف عليـه تقطعـه بالغسـل كـاملحرتق ونحـوه  وإذا تعذ َّر تغسيل امليـت باملـاء* 

أنه يدفن كام هو وال ُيـَيـمم؛ ألنه مل يرد بذلك دليل، ورجحه اإلمام الشـوكاين رمحـه اهللا  فالصحيح

بـالرتاب ، فيرضـب اإلنسـان يديـه عـىل  ُيـَيــمم :، وقال بعض العلامء)١/٦٨٩(يف السيل اجلرار

ذا تعذر وجود نساء ٍ ويمسح هبام وجه امليت وكفيه ، وإذا كان امليت امرأة فمن وراء حائل إاألرض 
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واهللا . رجـًال  أو زوجٍة للميت  إذا كـان وكذلك من وراء حائل إذا تعذر وجود رجال ،أو زوج هلا

  )٨/٣٧١(فتاوى اللجنة الدائمة انظر.أعلم 

فال جيوز ختنه ؛ ألن فيه قطع جلدة من امليت ال حاجة إىل قطعها ، وفيه  إن كان امليت غري خمتونو* 

ــة ، ــدون حاج ــه ب ــف لعورت ــام  كش ــودود بأحك ــة امل ــه اهللا يف حتف ــيم رمح ــن الق ــام اب ــال اإلم ق

ال جيب ختان امليت باتفاق األمة، وهل يستحب؟ فجمهور أهل العلم عىل أنـه ): ١٧٦ص(املولود

الشيخ ابن عثيمـني رمحـه  أيضاً  هورجحاهـ ثم رجح ذلك، . حب، وهو قول األئمة األربعةال يست

 .) ٢/٤٦٨ (اهللا يف الرشح املمتع

أو شعر رأسه أو أبطه أو شاربه طويل فال بـأس بقصـه ، ورجحـه  وإن كانت أظفار امليت طويلة *

 . ىل صفة تغسيل امليتوقد تقدم عند الكالم ع. الشيخ ابن عثيمني أيضًا يف املصدر السابق 

 . )١/٤٧٩(ة يف املغنيـــــفاألوىل تركه وعدم التعرض له ، ورجحه ابن قدام وأما شعر عانته* 

ال نعلم بني أهل العلـم  ،  لمِ ـالغسل وُح  وإن خرج منه يشء يسري بعد وضعه يف أكفانه مل يعد إىل  * 

وإعـادة   ، ألنه حيتاج إىل إخراجه ؛شديدةفيها مشقة  ، والوجه يف ذلك أن إعادة الغسليف هذا خالفاً 

 ،فسقط لـذلك  ، ثم ال يؤمن مثل هذا يف املرة الثانية والثالثة ،إبداهلا غسله وغسل أكفانه وجتفيفها أو

اهــ  .هلذه املشقة وحيمـل بحالـه دفعاً   ، إىل إعادة وضوئه وال غسل موضع النجاسة وال حيتاج أيضا

 )١/٤٥١(املغني

أن تكون عليـه أوسـاخ كثـرية مرتاكمـة، فإننـا :  املاء احلار يف تغسيل امليت، مثلوإذا احتجنا إىل* 

يؤثر عىل اجللد برخاوة بالغة، ولكنه حار؛ ليكون نستعمله، ولكن ليس احلار الشديد احلرارة الذي 

اء أو الغـاز أو احلطـب أو غـري ذلـك، يسـخن بـام حتصـل بـه أنقى، ويسخن بأي وقـود، بالكهربـ

 )٢/٤٦٧(من الرشح املمتع اهـ .السخونة
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: ، قال اإلمام النووي رمحـه اهللايتغري، عىل الصحيحوإذا دفن امليت من غري غسل وجب نبشه مامل * 

 )٥/٣٠٠(املجموع. هذا مذهبنا، وبه يقول مالك وأمحد وداود

ال ، سواء كان أقل مما ذهب أو أكثر، قوإذا كان امليت قد ذهب منه بعضه، فإننا نغسل ما بقي منه* 

الظاهر أن ثبوت املرشوعية للكل يستلزم ثبوت املرشوعية  :أقول: اإلمام الشوكاين رمحه اهللا

وأما إذا كان  ،قل من النصف فال حيتاج إىل االستدالل عىل هذا بدليل مستقلأللبعض ولو كان 

  )اجلنائز(اهـ من السيل اجلرار. ةالباقي هو األكثر فهو يف حكم الكل كام وقع يف أمثال هذه املسأل

ــأ (و*  ــه فليتوض ــن محل ــل وم ــًا فليغتس ــل ميت ــن غس ــديٌث )م ــول اهللا  ح ــن رس ــه  ،ملسو هيلع هللا ىلصع أخرج

صححه العالمة األلباين رمحـه اهللا يف وغريه من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه، و) ٩٩٨(الرتمذي

 . )١/١٧٣( اإلرواء

غسل امليـت  نم أستحب الغسل: وقال مالك بن أنس : ...قال اإلمام الرتمذي عقب هذا احلديث

أرجـو أن ال جيـب عليـه  مـن غسـل ميتـاً : وقال أمحـد ،وهكذا قال الشافعي، وال أرى ذلك واجباً 

وقال النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم، عنـد حـديث أم  اهـ...الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه

: خلطـايبومذهبنا ومذهب اجلمهور أنه ال جيب الغسل من غسل امليت لكن يستحب، قال ا :عطية

 اهـ . ال أعلم أحدًا قال بوجوبه،

نه قد صح عن الصحابة أهنم أل ؛األمر فيه لالستحباب ال للوجوب: قال الشيخ األلباين رمحه اهللا و

 )اجلنائز  امأحك (كام ذكرته يف كتايب ،  ومنهم من ال يغتسل يغتسلكانوا إذا غسلوا امليت فمنهم من 

ليس عليكم يف غسل ميتكم غسل (: قوله صىل هللا عليه وسلمول )١/١٧٣(اإلرواء اهـ . وغريه . 

)  ١/٣٨٦( أخرجه احلاكم . )إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم

ووافقه  ،صحيح عىل رشط البخاري :من حديث ابن عباس وقال احلاكم)  ٣/٣٩٨( والبيهقي 

ن فيه عمرو بن عمرو، وفيه كالم، أل التلخيص كام قال احلافظ يف اإلسنادالذهبي وإنام هو حسن 
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اهـ من أحكام  .حديثه صالح حسن: امليزان بعد أن ساق أقوال االئمة فيه وقد قال الذهبي نفسه يف

 .اجلنائز للعالمة األلباين رمحه اهللا

و العضو املقطوع من احلي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغريمها ال يغسل وال يصىل * 

لكن يلف يف خرقة ويدفن يف املقربة، أو يف أرض طيبة بعيدة عن االمتهان، إذا كان واجده ، وعليه

اللجنة الدائمة . وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .مقربة ليس بقربه

.. .نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي ...عبد اهللا بن غديان: عضو. للبحوث العلمية واإلفتاء

 )١١٢٦٦(الفتوى رقم ] من فتاوى اللجنة الدائمة.  [عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: الرئيس

 يتــكام تكفني املــأح

بذلك يف حديث املحرم الذي وقصته  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألمر النبي  وبعد الفراغ من غـَـسل امليت جيب تكفينه* 

من حديث ابـن عبـاس ، )١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(رواه البخاري[ . )وكفنوه  (:قال  الناقة حيث

 . ) ٧٦ص(ه اهللا ـهـ من أحكام  اجلنائز للعالمة األلباين رمح ا.]ريض اهللا عنهام

، )٥/١٢٨ (وعمـــــــــــــجكام يف املأنه فرض كفاية ونقل اإلمام النووي رمحه اهللا اإلمجاع عىل 

 اهـ. وهو إمجاع املسلمني: وقال يف رشح مسلم

اهــ مـن املغنـي البـن . والوصية واملـرياث ينمقدمًا عىل الدَّ يت ويكون الكفن من رأس مال امل* 

من رأس مالـه : من آل عمران) ١٨٥آية(قال اإلمام القرطبي رمحه اهللا يف تفسريه ،) ١/٤٧١(قدامة

والكفن أو ثمنه من مال امليت ، ولو مل خيلـف : وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا اهـ . عند عامة العلامء 

وسـيأيت لفظـه ، )٩٤٠(ومسلم )١٢١٧(رواه البخاري: اهـ قلت.ترخباب بن األحلديث  ؛غريه

 .بعد قليل يف هذا الباب 

يكـون مـن : ، يعنـي)١/٤٧١(اهـ من املغنـي. دفنه وجتهيزه وما ال بد للميت منه وكذلك مئونة* 

 .   رأس مال امليت قبل الدين والوصية واملرياث
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، )١٩٤ص (ن امللخص الفقهـيـــهـ م  ا .يتيع بدن املثوب ٌ يسرت مج :ومقدار الكفن الواجب * 

 . )٢/٥٢٥ (ورشح البلوغ

 . )٢/٥٢٦ (رشح البلوغ من. الكفن شامًال جلميع امليت  وال بد أن يكون* 

وأما الواحـد السـاتر جلميـع  ):١٢٠٣(قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح، رشح حديث رقم

 اهـ . البدن فال بد منه باالتفاق

ثالثة أثواب لفائف ليس فيها قميص وال عاممـة ، فعـن عائشـة ريض  واملستحب يف كفن الرجل *

فيهـا  لـيس، من كرسف، سحوليَّـةبيض يامنية يف ثالثة أثواب  ملسو هيلع هللا ىلصُكفن رسول اهللا : اهللا عنها قالت 

قـال النـووي  .هذا هـو الصـحيح  و، )٩٤١( مسلمو )١٢٠٥(البخاري رواه.قميص وال عاممة 

مل يكفـن يف  :ليس فيها قميص وال عاممـة معنـاه: وقوهلا: رشح مسلم عند هذا احلديثيف رمحه اهللا 

ومل يكن مـع الثالثـة يشء آخـر، هكـذا فرسـه  ،قميص وال عاممة وإنام كفن يف ثالثة أثواب غريمها

وهـذا احلـديث يتضـمن أن  .الشافعي ومجهور العلامء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر احلـديث

 ؛وهذا هو الصواب الـذي ال يتجـه غـريه ،زع عنه عند تكفينهنُ  ملسو هيلع هللا ىلصل فيه النبي ـسِّ غُ القميص الذي 

عـن ابـن  )٣١٥٣(وأما احلـديث الـذي يف سـنن أيب داود .ألنه لو بقي مع رطوبته ألفسد األكفان

 ،احللـة ثوبـان وقميصـه الـذي تـويف فيـه ،كفن يف ثالثة أثواب ملسو هيلع هللا ىلصعباس ريض اهللا عنهام أن النبي 

ألن يزيد بن أيب زياد أحد رواته جممع عىل ضـعفه ال سـيام  ؛يصح االحتجاج به فحديث ضعيف ال

): ٣١٥٣(وقـال العالمـة األلبـاين يف ضـعيف أيب داوود: قلـت اهــ  .وقد خالف بروايتـه الثقـاة

 . ضعيف

؛ ألن األصل تساوي الرجـال أيضاً  يف ثالثة أثواب عىل الصحيح واملرأة تكفن كام يكفن الرجل*  

 .  األحكام الرشعية إال ما دلَّ الدليل عليه والنساء يف
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 ه اهللا يفمحـمـة األلبـاين ر، وهـذا تـرجيح العالفهو ضـعيفوأما ما ورد أهنا تكفن يف مخسة أثواب 

  )٨٣٩و٧٥٥ص٢ق١٢م(الضعيفةوانظر السلسلة .)٨٥ص(اجلنائز أحكام

، وحديث ابن  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ حلديث عائشة املتقدم يف تكفني رسول اهللا ويستحب أن يكون الكفن أبيض* 

البسـوا مـن ثيـابكم  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  وغريه،) ٣٨٧٨(عند أيب داوود عباس ريض اهللا عنه

صححه العالمة األلباين رمحه اهللا كام يف أحكـام  )البياض فإهنا من خري ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم 

، قال اإلمام ابـن حـزم لشيخنا مقبل رمحه اهللا) ١/٤٥١(، وهو يف الصحيح املسند)٨٢ص(اجلنائز 

 اهــ . واألمر بالبياض ندٌب، وباختيارنا هذا يقول مجهور السـلف): ٥٦٥مسألة(رمحه اهللا يف املحىل

دليـل ) بـيض: (قوهلـا: وقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم، عند حـديث عائشـة املتقـدم

 اهـ . الستحباب التكفني يف األبيض، وهو جممع عليه

 :امليتتكفني صفة * 

واملستحب أن يأخذ أحسن اللفائف وأوسعها ، : )١/٤٤٩(قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني

والسعة عليها ، وجيعـل  نِ ـْس ـيبسط الثانية التي تليها يف احلُ ، ثم وجيعل عليها حنوطاً فيبسطها أوالً 

مـل امليـت ، ثـم ُحي وكـافوراً  وجيعل فوقهـا حنوطـاً فوقها حنوطًا وكافورًا ، ثم يبسط فوقهام الثالثة 

مستورًا بثوب ، فيوضع فيها مستلقيًا ؛ ألنه أمكن إلدراجه فيها ، وجيعل ما عند رأسه أكثر مما عنـد 

وُجيَعل بقية احلنوط والكافور  ،...  ومغابنه رجليه ، وجيعل من الطيب عىل وجهه ومواضع سجوده

ّد شيئًا إن خرج منه حني حتريكه، وَيشدُّ  ثر ذلك؛كويُ وُجيَعل منه بني إليتيه برفق،  يف قطن، فوقـه  لَريُ

ثـم يثنـي طـرف :  إىل أن قال رمحه اهللا  ....كامم،خرقة مشقوقة الطرف كالتّبان وهو الرساويل بال أ

وإنـام اسـتحب ذلـك لـئال ، اللفافة العليا عىل شقه األيمن ، ثم يرد طرفها اآلخر عىل شقه األيرس 

وضع عىل يمينه يف القرب ، ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ، ثم جيمـع  يسقط عنه الطرف األيمن إذا

ما فضل عند رأسه ورجليه ، فريد عىل وجهه ورجليه ، وإن خاف انتشارها عقدها ، وإذا وضـع يف 

 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

68 

، ورسالة الدروس املهمـة ) ١٩٤ص (ذف ، وانظر امللخص الفقهيهـ باختصار وح ا. القرب حلها 

 . باز رمحه اهللا  لعامة األمة للشيخ ابن

، إال يف حالة خشية أن يتنجس الكفـن بعـد وضـع وحشو أماكن من امليت بالقطن خالف السنة* 

قالـه . امليت فيه فممكن استعامل هذه الوسائل، لكن ال جيوز جعلها سنة مطردة دائًام يف كـل ميـت

ضـمن ) ٨(رقـماألول،  املجلـد) فتاوى أحكام اجلنـائز(يف رشيط بعنوان العالمة األلباين رمحه اهللا

 .اهللا يف العقيد واألحكام الفقهيةموسوعة األلباين رمحه 

؛ لكن الثالث تكفي يف أعاله وأسفله ووسطه،  ليس يف ذلك حد: جوكم عدد العقد يف الكفن؟ * 

يف العالمة ابن باز رمحه اهللا  .لكن املهم ضبط الكفن حتى ال ينترش ،وإن اكتفي باثنتني فال بأس

 )١٣/٩٥(ويهجمموع فتا

اغسلوه بامء وسدر  (   : حرم الذي وقصته دابتهمُ ـال ـ يف ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي ـ  ؛وجيوز التكفني يف ثوبني* 

مـن حـديث ابـن عبـاس ريض اهللا  )١٢٠٦(ومسلم)    ١٢٠٨([رواه البخاري  ) وكفنوه يف ثوبني

 ). ١/٤٥٠(اهـ من املغني  .]عنهام

ن محزة  وجيوز يف ثوب واحد،*  إن  –ريض اهللا عنه يف ثوب واحد، وسـتأيت قصـة تكفينـه وقد ُكـفِّ

 .  هذا الفصليف املسألة قبل األخرية يف -ء اهللاشا

؛ وهذا جائز ال كراهة فيه  ، األول التكفني يف القميص واملئزر واللفافة غري مكروه وإنام األفضل  و *

 )٢٧٧٣(ومسـلم) ٥٤٥٩([خاريرواه الب .ه ملا ماتى قميَص بَ بن أُ  ـ ألبس عبد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي ـ 

 لبس القميص ثم يلف باللفافة بعدـؤزر باملئزر ويُ ـفيُ  ، ]ريض اهللا عنهام من حديث جابر بن عبد اهللا

يعني بذلك التكفني يف ثالثـة ) وإنام األفضل األول: (قوله: قلت. )١/٤٥٠(اهـ من املغني . ذلك 

 .أثواب كام تقدم
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ألنـه ذكـر  ؛ة فال بأسفن يف ثالثـوإن كُ   ، جيزئه أن ثوباً  م يفال خالف بينه[فـ ، وأما كفن الصبي* 

 )١/٤٥٠(اهـ املغني.   ] فأشبه الرجل

من حـديث جـابر ريض اهللا عـنهام  )٩٤٣(رواه مسلم )إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه و ( *

 .  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

  :اإلحسان يف الكفن نوعان :  )فليحسن كفنه  (:وقوله 

 .  بقدر الواجب ، وهذا واجب أن يأيت: أحدمها 

 . أن حيسن أكثر من ذلك ، وهذا سنة  :الثاين 

ولكـن إحسـان ونكفنـه فيـه ، وإحسان الكفن ليس معناه أن ننظر إىل أغىل ما يكون مـن األكفـان 

ل يشء موافـق للرشـع  فهـو ؛ ألن اإلحسان حقيقة هو ما وافق الرشع ، فكـ الكفن ما وافق الرشع

 .) ٢/٥٣١ (هـ من رشح البلوغ ا.للرشع فهو يسء وليس بحسن  الفخم وكل يشءحسن 

،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  هوال الزيادة فيه عىل الثالثة ؛ ألنه خالف ما كفـِّـن في وال جتوز املغاالة يف الكفن *

إن اهللا كـره لكـم  (: ملسو هيلع هللا ىلصوفيه إضاعة للامل ، وهو منهي عنه ال سيام واحليُّ أوىل به ، قال رسـول اهللا 

مـن  )٥٩٣(ومسـلم) ١٤٠٧(أخرجه البخاري )يل وقال ، وإضاعة املال ، وكثرة السؤال ق: ثالثًا 

ريـرة ريض اهللا عنـه أخرجـه حديث املغرية بن شعبة ريض اهللا عنـه ولـه شـاهد مـن حـديث أيب ه

 . ) ٨٥ - ٨٤ (هـ من أحكام اجلنائز للعالمة األلباين رمحه اهللا ص ا. )١٧١٥(مسلم

موال يكفن امليت يف ثوب حم * الرجـُل أو كام لو كفـِّن الرجلُ  بحرير فإن ذلك حـرام ، أو كفــِّن  رَّ

ر ــ يعني ثياب فيها صور ذوات الروح ــ فإن ذلـك حـرام ، ولـو كفــِّنوا بمغصـوب  املرأة بمصوَّ

، ) ٢/٥٣٠ (هـ من رشح البلوغ البن عثيمني رمحـه اهللا ا. م ، سواء كان رجًال أو امرأة كذلك حرا

 ).٥٧٠مسألة(البن حزم رمحه اهللاوانظر املحىل 

 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

70 

وأما احلرير فقال أصـحابنا : ، عند حديث عائشة املتقدمقال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم

حيرم تكفني الرجل فيه، وجيوز تكفني املرأة مع الكراهـة، وكـره مالـك وعامـة العلـامء التكفـني يف 

 هـ ا .وال أحفظ خالفه: احلرير مطلقًا، قال ابن املنذر

وكفنـوه  (: يف املحرم الذي وقَصـتـْه ناقتـُه  ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقوله  رم يكفـَّن يف ثوبيه الذين مات فيهامْح واملُ  *

لكـن ال ، من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام )١٢٠٦(ومسلم) ١٢٠٨(رواه البخاري ) يف ثوبيه

ــه  ــه؛ لقول ــه ووجه ــى رأس ــابق ملسو هيلع هللا ىلصيغط ــديث الس ــه(:يف احل ــه ووجه ــروا رأس ــر.)وال ختم  وانظ

انظـر . املحرمة عن النقاب ملسو هيلع هللا ىلصواملحرمة يغطى و جهها بغري نقاب؛ لنهي النبي . )٤/٢٠٠(اإلرواء

 )٨/٤٢٠(فتاوى اللجنة الدائمة 

فإنه يكفـَّن أعىل البدن ، وأسفله يكفـَّن بإذخر أو أوراق  وإن مل يوجد كفٌن يشمل مجيع بدن امليت* 

ريض اهللا عنه فإنه استشهد يف أحد وليس  شجر أو ما أشبه ذلك ، والدليل حديث مصعب بن عمري

أن  ملسو هيلع هللا ىلصرأسه بدت رجاله ، وإن غطوا رجليه بدا رأسه ، فـأمرهم النبـي إ ن غطوا  هبا ’له إال بردة ،

م يربط يوضع اإلذخر عىل الرجلني ث: يغطوا رأسه وأن جيعلوا عىل رجليه شيئًا من اإلذخر ــ يعني 

 .  )٢/٥٢٦ (وغهـ من رشح البل ا.بحبل ألجل أن ال ينترش 

من حديث خباب بـن األرت ) ٩٤٠(ومسلم )١٢١٧(وحديث مصعب هذا رواه البخاري: قلت

 . ريض اهللا عنه

بدنـه وُيلـف  ، فإنه يكفـَّن بحشيش أو نحوه يوضع عـىل فإذا مل يوجد يشء من الثياب يكفـَّن هبا* 

 . عليه حزائم 

جرًا فالصحيح أنه ُيـدفن عـىل مـا هـو عليـه ؛ ال ثوبًا وال إذخرًا وال ش فإن مل يوجد يشء إطالقاً * 

ُقوا اهللاََّ َما اْسَتَطْعُتْم { :لعموم قوله تعاىل  (هـ مع الذي قبله من الرشح املمتـع ا. )١٦: التغابن( }َفاتَّ

 . بترصف  )٢/٥٢٦(، ورشح البلوغ) ٢/٤٨٩
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م أكثـرهم الواحد ، وُيــق، جاز تكفني اجلامعة منهم يف الكفن  وإذا قلـَّت األكفان وَكثـُر املوتى*  دَّ

..... ملـا كـان يـوم أحـد ،  ( :الـــ؛ حلديث أنس ريض اهللا عنه ق-يعني يف اللحد -قرآنًا إىل القبلة

يف قرب واحد ويسأل أهيم أكثـر  واالثننيوكان جيمع الثالثة (: وكثرت القتىل وقلــَّت الثياب ، وقال

) ٦٥٨٩(أخرجـه البيهقـي. ) والثالثة يف الثوب الواحد ، وكفـَّن الرجلنيقرآنًا ، فُيـقدَّ م يف اللحد 

معنى : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  )٧٩(يف أحكام اجلنائز اهللا وغريه، وحسنه األلباين رمحه

أنه كان يقسم الثوب الواحد بني اجلامعة فيكفـِّـن كلَّ واحد ببعضه للرضورة وإن مل يتيرس  احلديث

عليه متام احلديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه يف اللحد ، فلو أهنـم  إال بعض بدنه ، يدل

 . ادتهــــكي ال يؤدي إىل نقض التكفني وإعيف ثوب واحد مجلة ً لسأل عن أفضلهم قبل ذلك 

هــ مـن  ا.وهذا التفسري هـو الصـواب : قال الشيخ األلباين ،) ٣/١٦٥ (هـ ذكره يف عون املعبود ا

 . ) ٧٩(ئز صأحكام اجلنا

، بل يدفن وهي عليه ؛ لقوله  ال جيوز نزع ثيابه التي قتل فيها فإنه وأما الشهيد املقتول يف سبيل اهللا* 

ـلوهم يف ثياهبم (:أحد يف قتىل  ملسو هيلع هللا ىلص  (: هبذا اللفـظ ، ويف روايـة لـه )  ٤٣١/  ٥( أخرجه أمحد  ) زمِّ

 . ) ٨٠ص (هـ من أحكام اجلنائز ا.) ٢٨٢/  ١( وكذلك أخرجه النسائي .  )زملوهم بدمائهم 

 اهـ.أما دفنه بثيابه فال نعلم فيه خالفاً ): ١/٤٧٥(قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني

بمصـعب بـن عمـري  ملسو هيلع هللا ىلص، كام فعـل رسـول اهللا  ويستحب تكفينه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه* 

 )٨٠ص(انظر أحكام اجلنائز.يف هذا الباب وتقدمت قصته

أنه ملا كـان يـوم أحـد أقبلـت امـرأة  ،اهللا عنه أبى الزبري ريضعن وغريه ) ٦٤٧٦(يهقيأخرج البو

املرأة املرأة، قـال : أن تراهم، فقال ملسو هيلع هللا ىلصفكره النبي : تسعى حتى إذا كادت أن ترشف عىل القتىل، قال

 أسعى إليها فأدركتهـا قبـل أن تنهـي فخرجُت : مت أهنا أمي صفية، قالفتوسَّ : اهللا عنه الزبري ريض

: فقلـت : إليك ال أرض لك، قـال: جلدة، قالت فلومت يف صدري، وكانت امرأةً : إىل القتىل، قال
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هذان ثوبان جئت هبـام : فوقفت وأخرجت ثوبني معها، فقالت: عزم عليك، قال ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا 

 جنبـه فجئنا بالثوبني لنكفن فيهام محزة ، فـإذا إىل: ألخي محزة، فقد بلغني مقتله، فكفنوه فيهام، قال

فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفـن محـزة : عل به كام فعل بحمزة، قالـرجل من األنصار قتيل، قد فُ 

حلمزة ثوب، ولألنصاري ثوب، فقدرنامها فكـان أحـدمها  :ال كفن له، فقلنا يف ثوبني، واألنصاريُّ 

ححه العالمـة صـ. أكرب من اآلخر، فأقرعنا بينهام ، فكفنا كل واحد منهام يف الثوب الذي صار لـه 

 ).١٦٦-٣/١٦٥(األلباين يف اإلرواء

. حتى ال خيرج الدم عـىل األكفـان وال بأس أن جيعل عىل امليت يف احلادث كيس من البالستيك؛* 

 )٢/٢٧٨(العالمة ابن باز رمحه اهللا يف كتاب فتاوى الطهارة والصالة

مـن ) ١٢١٨(صـحيحه روى البخـاري يف ، فقدوال بأس عىل من استعد بالكفن يف حال حياته*  

بربدة منسوجة، فيهـا حاشـيتها، أتـدرون مـا  ملسو هيلع هللا ىلصجاءت النبي  أن امرأةً  سهل ريض اهللا عنهحديث 

 ملسو هيلع هللا ىلصنسـجتها بيـدي فجئـت ألكسـوكها، فأخـذها النبـي : قالت ،نعم: الشملة، قال: الربدة؟ قالوا

مـا : ها، قـال القـومها، مـا أحسـننياكسـ: فقال نها فالنٌ إليها، فخرج إلينا وإهنا إزاره، فحسَّ  حمتاجاً 

ه ـإين واهللا، مـا سألُتـ: رد، قـالأنه ال يَ  ه، وعلمَت ـتَ ـإليها، ثم سأل حمتاجاً  ملسو هيلع هللا ىلص ، لبسها النبيُّ أحسنَت 

ب البخـاري رمحـه اهللا عـىل هـذا . فكانـت كفنـه: أللبسها، إنام سألته لتكون كفني، قال سهل وبـوَّ

اهــ قـال احلـافظ رمحـه اهللا يف . يـهفلم ينكـر عل ملسو هيلع هللا ىلصباب من استعد الكفن يف زمن النبي : احلديث

. فيستفاد منه جواز حتصيل ما ال بد للميت منه من كفن ونحوه يف حال حياتـه: رشحه هلذا احلديث

 اهـ

  :عنهــــا قالــــتمــــن حــــديث عائشــــة ريض اهللا ) ١٣٢١(وروى البخــــاري أيضــــًا 

أثـواب بـيض  يف ثالثـة: ؟ قالـتملسو هيلع هللا ىلصيف كم كفنتم النبـي : عىل أيب بكر ريض اهللا عنه، فقال دخلُت 

يـوم : ؟ قالـتملسو هيلع هللا ىلصيف أي يـوم تـويف رسـول اهللا : وقـال هلـا ،سحولية، ليس فيها قميص وال عاممة



 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

73 

 فنظـر إىل ثـوٍب  ،أرجو فيام بيني وبـني الليـل: قال االثنني،يوم : فأي يوم هذا؟ قالت: قالاالثنني، 

ثـوبني، فكفنـوين اغسلوا ثويب هذا، وزيدوا عليـه : عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال

ــا ــت. فيه ــال: قل ــق؟ ق ــذا خل ــق ب: إن ه ــي أح ــةإن احل ــو للمهل ــام ه ــت، إن ــن املي ــد م   ،اجلدي

 . ودفن قبل أن يصبح ،الثالثاء فلم يتوف حتى أمسى من ليلة

 أحكام محل اجلنازة واتباعها

اديث ـواتباعها ، وذلك من حق امليت املسلم عـىل املسـلمني ، ويف ذلـك أحـ وجيب محل اجلنازة* 

رد السالم : حق املسلم عىل املسلم مخس  (: ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا : منها 

) ١١٨٣(رواه البخـاري ) ، وعيادة املريض ، واتباع اجلنائز ، وإجابة  الدعوة ، وتشميت العـاطس

 . ) ٨٦(انظر أحكام اجلنائز لأللباين ص.  )٢١٦٢(ومسلم

، ، قال اإلمـام النـووي يف رشح مسـلمالوجوب الكفائي ال العينيد به الوجوب هنا املقصو: قلت 

 اهـ. ومحل اجلنازة فرض كفاية: )٩٤٤(عند حديث

، سواءً  كان امليت ذكرًا أو أنثى ، وال خالف يف هـذا ؛ ألن النسـاء  وال حيمل اجلنازة إال الرجال*  

هـذب لإلمـام النـووي هــ مـن رشح امل ا.وربام انكشف منهن يشء لو محلن يضعفن عن احلمل ، 

 . ، نقًال عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا ) ٥/٢٧٠ (ه اهللاــــرمح

أن  ،مـن حـديث أيب سـعيد اخلـدري ريض اهللا عنـه ) ١٢٥١(أخرج البخاري يف صـحيحه: قلت

: إذا وضعت اجلنازة، واحتملها الرجال عىل أعناقهم، فإن كانت صاحلة قالت: (قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

يـا ويلهـا، أيـن تـذهبون هبـا، يسـمع صـوهتا كـل يشء إال : ت غري صاحلة قالتقدموين، وإن كان

 ).اإلنسان، ولو سمعه صعق
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: قيـل  )اجلنازة حتى يصىل عليها فله قرياط ، ومن شهدها حتى تدفن فلـه قرياطـان  ومن شهد ( *

يب عـن أ )٩٤٥(ومسـلم) ١٢٦١(رواه البخـاري ) مثل اجلبلني العظيمني (:وما القرياطان ؟ قال 

 . هريرة ريض اهللا عنه 

من اتبع جنازة مسلم إيامنًا واحتسابًا ، وكان معـه حتـى يصـيل  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصوعنه أيضًا أن رسول اهللا 

عليها وُيـفَرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقرياطني ، كل قرياط مثل أحد ، ومن صىل عليهـا ثـم 

 .  )٤٧(رواه البخاري )رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط 

وإذا خرج مع اجلنازة فينبغي أن يكون متخشعًا متفكرًا يف مآله ، وأنـه كـام أنـه اآلن  :قال العلامء * 

يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأيت اليوم الذي يتبع الناس فيه جنازته ، فكام محـل هـذا فهـو أيضـًا 

 . سيـُـحمل 

 يومًا عىل آلة حدباء حممول    *    *              *          كل ابن أنثى وإن طالت سالمته   

فيفكر يف أمره وأنه مهام طالت به الدنيا فسوف حيمل كام محل هذا ، ويشيع كـام شـيع هـذا ، وهلـذا 

ال ينبغي لتابع اجلنازة أن يتحدث يف يشء من أمور الدنيا ، بل يفكر يف نفسه ، وإذا كان معـه : قالوا 

حلـق  ون تشييع اجلنازة تشييعًا وعربة ــ أي ـــ قضـاءً ، حتى يكأحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي 

 . ) ٦١ــ  ٣/٦٠ (هـ من رشح الرياض ا.املسلم وعربة ً للمشيِّع 

إن أراد أن يميش خلفها فعل ، وإن أراد أمامها فعل أو عن يمينها  واملُـتـَّبـِـع للجنازة هو باخليار،* 

هـ من رشح   ا. اإلنسان إىل املصلحة يف ذلك  ظرفعل أو عن شامهلا فعل ، األمر يف هذا واسع ، ولين

 .  ) ٢/٥٨٥(البلوغ 

هــ مـن  ا. ، وما يف معنـاه  )واتبعوا اجلنائز  (: ملسو هيلع هللا ىلصألنه مقتىض قوله  لكن األفضل امليش خلفها ؛* 

 . )٩٦(لعالمة األلباين رمحه اهللا صأحكام اجلنائز ل
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): واتبعوا اجلنائز: (يف ختريج حديث) اعهاأحكام محل اجلنازة واتب(قال الشيخ األلباين يف أول فصل

وابن حبـان  ،) ٧٥ص (  املفرد األدبوالبخاري يف   ، ) ٧٣/  ٤( أخرجه ابن أيب شيبة يف  املصنف

والبغـوي )  ٤٨،  ٣٢،  ٢٧/  ٣( وأمحد  ،) ٢٢٤/  ١( والطياليس  ،)موارد  - ٧٠٩( يف صحيحه 

 اهـ.وإسناده حسن : قلت  ،اخلدريمن حديث أيب سعيد )  ١/ ١٦٦/  ١( يف رشح السنة

، ومل يرد  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  فهذا جائز ، لكن امليش أفضل ؛ ألنه املعهود وإن ركب وهو متبع للجنازة* 

ُأتِـي بدابة وهو مـع اجلنـازة  ملسو هيلع هللا ىلصإن رسول اهللا : ركب معها ، بل قد قال ثوبان ريض اهللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

إن املالئكة كانت متيش فلم أكن  (:ب ، فقيل له ؟ فقال فأبى أن يركبها ، فلام انرصف ُأتـِي بدابة فرك

/  ١( واحلـاكم  ،) ٦٥ - ٦٤/  ٢( أخرجـه أبـو داود  ) يمشون ، فلام ذهبوا ركبـتألركب وهم 

وهـو  ،ووافقه الذهبي. صحيح عىل رشط الشيخني: وقال احلاكم  ،) ٢٣/  ٤( والبيهقي  ،) ٣٥٥

 . بترصف  ) ٩٧(ائز صــهـ من أحكام اجلن ا.كام قاال

وأما السـيارات فـإن األوىل أن تكـون ): ٢/٥١٨(قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح املمتع

؛ ألن اأمام اجلنازة؛ ألهنا إذا كانت خلف الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها مل حيصل إزعـاج منهـ

 اهـ. ذلك أكثر طمأنينة للمشيعني، وأسهل ألهل السيارات يف اإلرساع وعدمه

هــ مـن املجمـوع رشح املهـذب لإلمـام  ا.  كوب يف الرجـوعرواتــفــقــوا عىل أنه ال بأس بال* 

 . ) ٥/٢٧٩ (النووي رمحه اهللا

حـني  هـفركبـ ،فـرس معـروريب ملسو هيلع هللا ىلص النبـيُّ  يتأُ  :قال عن جابر بن سمرة)٩٦٥(روى مسلم: قلت

 .ونحن نميش حوله ،انرصف من جنازة ابن الدحداح

إذا تبعتها فهي ال شك ضعيفة فربام تصيح وتولول ألهنا ؛  رأة للجنازة حراموالصحيح أن اتباع امل* 

وترضب اخلد وتنتف الشعر ومتزق الثوب ، ال تصرب املرأة ، وأيضًا ربام حيصل اختالط بني الرجال 

احلكمـة مـن اتبـاع اجلنـائز بحيـث يكـون والنساء يف تشييع اجلنازة فيحصل بذلك فتنة ، وتـزول 
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راذل من الرجال يكون ليس هلم همٌّ إال مالحقة هؤالء النساء أو التمتع بالنظر إليهن الرجال أو األ

ـــ  ٣/٦١ (هـ من رشح الريـاض ا. رام وال جيوز ــ، فالواجب منع النساء من اتباع اجلنائز فهو ح

 . البن عثيمني رمحه اهللا ) ٦٢

 . بالبكاء ، أو اتباعها بالبخور  الصوت ، كرفعوال جيوز أن تـُـتـَّـَبع اجلنائز بام خيالف الرشيعة * 

 . بالذكر أمام اجلنازة ؛ ألنه بدعة ويلحق بذلك رفع الصوت 

أمامها عزفًا حزينًا كام ُيـفعل يف بعض البالد  وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف عىل اآلالت املوسيقية

ه اهللا ـــــــالمـة األلبـاين رمحهـ من أحكـام اجلنـائز للع ا. يدًا للكفار واهللا املستعان اإلسالمية تقل

 . بترصف  ) ٩٢ــ  ٩١(ص

يرفعون أصواهتم ال بقراءة وال غريهـا مـن هتليـل ، وال  ويكون عىل حامليها ومشيعيها السكينة* 

هــ مـن امللخـص الفقهـي  ا.  اسـتغفروا لـه ، ومـا أشـبه ذلـك ؛ ألن هـذا بدعـة :وذكر أو قوهلم

هـذا مـذهب ): ٢٤/١٦٣(ه اهللا يف جممـوع الفتـاوى، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح)١٩٧(ص

 اهـ . األئمة األربعة، وهو املأثور عن السلف من الصحابة والتابعني، وال أعلم فيه خمالفاً 

) ١٢٥٢(رواه البخـــاري ).... أرسعــوا باجلنــازة (:  ملسو هيلع هللا ىلصلقولـــه  ؛وُيســنُّ اإلرساع باجلنــازة* 

هــ مـن  ا. اإلرساع شـديدًا ن ال يكـون ، لكـ من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنـه) ٩٤٤(ومسلم

 . ) ١٩٧(امللخص الفقهي ص

وبـه   ، اهللا يف استحباب اإلرساع باجلنـازة الخالف بني األئمة رمحهم: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

 )١/٤٥٢(اهـ من املغني. ورد النص

خرجُت يف جنازة  :حديث عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال: ومما جاء من النصوص يف ذلك أيضاً 

فجعـل رجـاٌل مـن أهلـه يسـتقبلون اجلنـازة فيمشـون عـىل أعقـاهبم : عبد الرمحن بن سمرة، قال

لئـك ومـا وأبو بكـرة مـن طريـق املِربـد، فلـام رأى أفلحقنا : ُرَويدًا بارك اهللا فيكم، قال: ويقولون
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 ملسو هيلع هللا ىلصم وجـَه أيب القاسـم خلُّوا، فوالذي كرَّ : ، وقاليصنعون َمحََل عليهم ببغلته، وأهوى هلم بالسوط

وهذا احلديث صححه شيخنا مقبـل رمحـه اهللا . وإنا لنكاد أن نرمل هبا ملسو هيلع هللا ىلصلقد رأيتنا مع رسول اهللا 

 ).٢/٢٨٣(يف اجلامع الصحيح

،  -كـام تقـدم  -عـام يشـمل اإلرساع يف جتهيزهـا  ) أرسعوا باجلنـازة (:فقوله يف احلديث السابق  

 . لام أرسعنا كان أوىل ويشمل اإلرساع يف محلها ودفنها ، ك

برشـط أن ال يشـق ذلـك عـىل :  يقولـونواإلرساع معروف ، وهو امليش برسعة إال أن أهل العلـم 

ــخه  ـخ امليت أو خروج يشء منه مع اخلضخضة ، فإن خيف تفسُّ املشيعني ، وأن ال ُخيشى منه تفسُّ

ع به ، أو خيـف أن خيـرج منـه به أن يتمزق فإنه ال يرسكام لو كان امليت حريقًا وخيف من اإلرساع 

الـذي يشء لكونه مصابًا بالبطن وأنه مع اخلضخضة ربام خيرج منه يشء فإنه ال يرسـع بـه اإلرساع 

ُخيشى منه ذلك ، وإال فاألفضل أن ُيرسع به ، كذلك لو كان يشق عىل الناس بأن محله شباب أقوياء 

يضًا ليس مقصود الشارع ، فال يكون صاروا يطريون به واآلخرون يشق عليهم متابعتهم فإن هذا أ

 . بترصف  ) ٢/٥٧٨ (هـ من رشح البلوغ ا. إلرساع شديدًا يشق عىل الناس ا

ة للتشـبه بأهـل خطوةً  خطوة ً فبدعة ٌ مكروهة ، خمالفة للسنة ، ومتضـمن وأما دبيب الناس اليوم* 

نقـًال مـن أحكـام اجلنـائز للعالمـة هـ من كالم ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعاد ،  ا. الكتاب اليهود 

 . من سورة آل عمران) ١٨٥آية(، وانظر تفسري القرطبي)٩٤(األلباين رمحه اهللا ص

؛ ملا يف ذلك من املبارشة بحمـل اجلنـازة ؛ وألن ذلـك أقـوى واألفضل محل اجلنازة عىل األكتاف* 

زة ودعوا هلا ؛ وألهنا أبعد عـن باملوعظة ؛ وألنه إذا مرت اجلنازة بالناس يف األسواق عرفوا أهنا جنا

الفخر واألهبة ، إال أن يكون هناك حاجة أو رضورة  فال بأس بحملها عىل السيارة ، مثل أن تكون 

 ) ٧٠ (هــ مـن كتـاب  ا. و قلة املشيعني فال بـأس هبـذا أوقات أمطار أو حر شديد أو برد شديد أ

 . ) ٢٧ (س رقمسؤاالً يف أحكام اجلنائز للعالمة العثيمني رمحه اهللا 
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للجنائز وتشييع املشيعني هلـا وهـم يف السـيارات ،  وأما محل اجلنازة عىل عربة أو سيارة خمصصة* 

 : فهذه الصورة ال ترشع البتة ، وذلك ألمور 

 . أهنا من عادات الكفار  :األول 

 . أهنا بدعة يف عبادة مع معارضتها للسنة العملية يف محل اجلنازة  :الثاين

ت الغاية من محلها وتشييعها وهي تذكر اآلخرة : الثالث  . أهنا تفوِّ

 . أهنا سبب قوي لتقليل املشيعني هلا والراغبني يف احلصول عىل األجر  :الرابع

أن هذه الصورة ال تتفق من قريب وال من بعيد مع ما ُعرف عن الرشيعة املطهرة السمحة  :اخلامس

إنه :  واحلقَّ أقولاملوت ، : سيام يف مثل هذا األمر اخلطري  من البعد عن الشكليَّـات والرسميَّـات ال

ها ، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانـه لو مل يكن  يف هذه البدعة إال هذه املخالفة لكفى ذلك يف ردِّ

ا هـ من أحكام اجلنائز للعالمـة األلبـاين رمحـه اهللا . من املخالفات واملفاسد وغري ذلك مما ال أذكره 

 . ) ١٠٠ـــ٩٩(ص

؛ ألنه ليس فيـه يشء ثابـت عـن رسـول اهللا والرتبيع يف محل اجلنازة ليس من السنة عىل الصحيح* 

من اتبع جنازة ؛ فليحمل بجوانب الرسـير (: وأما أثر عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه أنه قال. ملسو هيلع هللا ىلص

سـمع مـن أبيـه، فهـو فهو منقطع؛ ألن أبا عبيدة بن عبد اهللا بـن مسـعود مل ي )كلها ؛ فإنه من السنة

مـن : (قـال ملسو هيلع هللا ىلصوأما حديث أنس أن النبي ، )٤٥٣٠(انظر السلسلة الضعيفة حديث رقم. ضعيف

حـديث : قـال العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا )كفر اهللا عنه أربعني كبـرية، محل جوانب الرسير األربع 

فصل الصالة عىل (للعالمة األلباين) أحكام اجلنائز(انظر كتاب.  )١٨٩١(رقم انظر الضعيفة. منكر

 . رمحه اهللايف خامتة كتابه ) ٥٠(و)٤٩(قم، وانظر البدعة ر)٣٦(،احلاشيةرقم)اجلنازة

اليرسى عىل  أن يبدأ فيضع قائمة الرسير: وصفة ذلكاألربع،  رهو األخذ بجوانب الرسي :والرتبيع

ثـم   ، اليمنـىالكتـف  كتفه اليمنى من عند رأس امليت ثم يضع القائمة اليرسى من عند الرجل عىل
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اليرسى ثم ينتقل إىل اليمنى من  إىل القائمة اليمنى من عند رأس امليت فيضعها عىل كتفه يعود أيضاً 

 واهللا أعلم. للجنازة ما هو أسهل وأيرس واألمر يف هذا واسع، فيفعل احلامُل  .عند رجليه

عها فال جيلـس حتـى ، وكذلك من تب، وإن كانت جنازة كافروالقيام للجنازة عند رؤيتها مرشوع* 

إذا رأيتم اجلنـازة فقومـوا ،  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصفعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  . توضع 

ورواه  )٩٥٩(ومســـلم )١٢٤٨(رواه البخـــاري )فمـــن تبعهـــا فـــال جيلـــس حتـــى توضـــع 

ويف البـاب حـديث عـامر بـن ربيعـة ريض اهللا عنـه يف . من حديث أيب هريـرة) ١٢٤٧(البخاري

) ١٢٤٩(وحديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام يف البخـاري) ٩٥٨(ومسلم) ١٢٤٥(ريالبخا

ومــن حــديث قــيس بــن ســعد وســهل بــن حنيــف ريض اهللا عــنهام يف ، يضــاً أ) ٩٦٠(ومســلم

 .أيضاً  )٩٦٠(مسلمو) ١٢٥٠(البخاري

صـحيح  كـام يف ،أنه قام للجنازة ثم قعـد ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه ثبت عن رسول اهللا  واألمر يف هذا لالستحباب

واختـاره ابـن حـزم يف  ،يح واهللا أعلـموهـذا هـو الصـح، هعـن عـيل ريض اهللا عنـ )٩٦٢(مسلم

واختاره الشـيخ ابـن بـاز ، )١/٥٢١(دورجحه ابن القيم رمحه اهللا يف زاد املعا ،)٥٩١مسألة(املحىل

 . باب اجلنائز منه  )١٣(رمحه اهللا كام يف جمموع فتاويه املجلد رقم

 )٦٤بدعة رقم(أحكام اجلنائز للعالمة األلباين .بدعة  األرضحةل والطواف باجلنازة حو *

هــ مـن املغنـي البـن قدامـة  ا. إال لغـرض صـحيح  نقل امليت مـن بلـده إىل بلـد آخـرُيـــوال* 

  )١/٤٦٧(ه اهللاــــــــــــرمح

أحكام . لدفنه عند قبور الصاحلني كأهل البيت ونحوهم  نقل امليت إىل أماكن بعيدة: ومن البدع * 

 . ) ٣١٢(اجلنائز ص

جنة الدائمـة لإلفتـاء لإىل مقربة يف بالد املسلمني فقد أفتت ال وإذا كان نقل امليت من بالد الكفار* 

 .) ٤٥٢ــ  ٨/٤٥١ (جنةلبجوازه ، كام يف فتاوى ال
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 أحكام الصالة عىل اجلنازة

قني ، وتبقـى يف حـق ، إذا فعلها البعض  سـقط اإلثـم عـن البـا والصالة عىل امليت فرض كفاية* 

قال اإلمام النووي رمحه اهللا  )١٩٥(هـ  من امللخص الفقهي ا .سنة ، وإن تركها الكل أثموا  الباقني

 اهـ . وأمجعوا عىل أهنا فرض كفاية): ٩٦٣(عند حديث يف رشح مسلم

ىل إذا تم له أربعة أشهر فأكثر ، وقد تقـدمت هـذه املسـألة عنـد كالمنـا عـ والسقط يصلـَّى عليه* 

 . تغسيل امليت 

الصـالة  ، يعني ال جتب)١/٤٧٥(اهـ من املغني .فالصحيح أنه ال يصىل عليه وأما شهيد املعركة* 

مـن  )١٢٧٨(ففي صحيح البخاريمل يصل عىل شهداء أحد وغريهم ،  ملسو هيلع هللا ىلصن النبي ألوذلك عليه، 

دمائهم ومل يغسـلوا  وأمر بدفنهم يف (:ابر ـــــحديث جابر ريض اهللا عنهام يف شأن قتىل أحد قال ج

قــول مالــك والشــافعي أنــه  )٩٧٨(وذكــر اإلمــام النــووي يف رشح مســلم) . ومل يصــل علــيهم 

، والشيخ )١٥٠السؤال /٢(ورجحه الشيخ صالح الفوزان يف كتابه املنتقى من الفتاوى. واجلمهور

، والشـيخ )لقاء مع بعض طلبة العلم من الكويت(صالح آل الشيخ حفظه اهللا كام يف رشيط بعنوان

، وسمعت شيخنا حييى حفظه اهللا يف بعض دروسه )٣/٥١٣(ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح املمتع

 .املاتعة يقول بذلك أيضاً 

 قد صىل عىل بعض الشـهداء، ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛  بدون وجوب يهعل الصالة مرشوعيةوال ينايف هذا * 

مـن االعـراب جـاء إىل  أن رجالً  عنه، ريض اهللاعن شداد بن اهلاد : ويدل عىل ذلك أحاديث، منها

بعض أصـحابه، فلـام كانـت  ملسو هيلع هللا ىلصأهاجر معك ، فأوىص به النبي : فآمن به واتبعه، ثم قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

، فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى شيئاً ) فيها(ملسو هيلع هللا ىلصغنم النبي ) خيرب(غزوة 

، فأخذه فجاء به إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلصم لك النبي قس: ما هذا؟ قالوا: ظهرهم، فلام جاءهم دفعوه إليه، فقال

-ما عىل هذا تبعتك، ولكن اتبعتك عىل أن أرمي إىل ههنا : قسمته لك قال: قالما هذا؟ : فقال ملسو هيلع هللا ىلص
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، ثـم ، فلبثوا قلـيالً )إن تصدق اهللا يصدقك(: بسهم فأموت، فأدخل اجلنة، فقال -وأشار إىل حلقه

أهـو : (ملسو هيلع هللا ىلصد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبـي حيمل، ق ملسو هيلع هللا ىلصهنضوا يف قتال العدو، فأيت به النبي 

، ثم قدمـه فصـىل ملسو هيلع هللا ىلصيف جبة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم كفنه النبي )صدق اهللا فصدقه(: نعم ، قال: قالوا ) هو؟

، أنـا يف سبيلك، فقتل شـهيداً  اللهم هذا عبدك ، خرج مهارجراً (: عليه، فكان فيام ظهر من صالته 

العالمـة  ، و)٣٣٨(/ندرمحه اهللا يف الصحيح املساحلديث صححه شيخنا مقبل .  )شهيد عىل ذلك

قـال .  )٥٩(، وانظـر املسـالة)٣٩املسـألة(أحكام اجلنائز، فصل تكفـني امليـت يف األلباين رمحه اهللا

لقـد ثبـت يف هـذه األحاديـث مرشـوعية الصـالة عـىل : قد يقول قائـل : العالمة األلباين رمحه اهللا

) .  ٥٨( ملا سـبق ذكـره يف املسـألة : قلت  ؟يقال بالوجوب الشهداء ، واألصل أهنا واجبة فلامذا ال

لقد استشهد كثري من الصحابة يف غزوة بدر وغريها، ومل ينقل أن النبي :ونزيد عيل ذلك هنا فنقول 

ولذلك قـال ابـن . فدل ذلك أن الصالت عليهم غري واجبة. ، صىل عليهم ولو فعل لنقلوه عنهملسو هيلع هللا ىلص

والصواب يف املسألة أنه خمـري بـني الصـالة علـيهم وتركهـا ) :   ٢٩٥/  ٤( القيم يف هتذيب السنن

ملجئ االثار بكل واحد من األمرين وهذا إحدى الروايات عن االمام أمحد، وهي األليـق بأصـوله 

 .ألهنـا دعـاء وعبـادة  ؛والشك أن الصالة عليهم أفضل من الرتك إذا تيرست: قلت  اهـ. ومذهبه

 )٥٩املسألة(اهـ من أحكام اجلنائز

ــَل وُكفـن وُصــيل عليـه فإن ُحـِمـَل عن املعركة وهو*  اهــ مـن املحـىل البـن . حي فـامت ُغـسِّ

 .من كتاب اجلنائز) ٧١باب(، وانظر الفتح البن حجر)٥٦٢مسألة(حزم

عنـد رأس الرجـل  ، ويقـف اإلمـامأن يوضع امليت بني يدي املصلــِّــي :  وصفة صالة اجلنازة* 

؛ حلديث أنس ريض اهللا عنه أنه صىل عىل جنازة رجل، فقام عند  ]صحيحوهو ال[ وعند وسط املرأة

يا أبا محزة ، أهكذا كان رسـول اهللا : رأسه ، ثم صىل عىل جنازة امرأة، فقام عند وسطها ، ثم قيل له 

صـححه شـيخنا و وغريه، )٣١٩٤(رواه أبو داوود .نعم : يصيل عىل اجلنازة كصالتك ؟ قال  ملسو هيلع هللا ىلص
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، والشـــيخ األلبـــاين يف صـــحيح أيب داوود )٢/٢٥٦(جلـــامع الصـــحيح مقبـــل رمحـــه اهللا يف ا

 ).٣١٩٤(رقم

صليت وراء رسول : عن سمرة بن جندب ريض اهللا عنه قال )٩٦٤(ومسلم) ١٢٦٧(البخاري يفو

 . ، فقام وسطهاعىل امرأة ماتت يف نفاسها  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

) ١١٨٨(ريمــا روى البخــا:  ويــدل عــىل ذلــك أحاديــث، منهــا أربــع تكبــرياتيكــرب [ثــم * 

نعى النجايش يف اليوم الذي مـات  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ريض اهللا عنه أيب هريرة من حديث  )٩٥١(ومسلم

عـن  )٩٥٤(ومسلم)١٢٥٦(البخاري روىوما  .فيه ، وخرج هبم إىل املصىل فصف هبم وكرب أربعاً 

 أربعاً  أتى عىل قرب منبوذ، فصفهم، وكرب: ملسو هيلع هللا ىلصأخربين من شهد النبي  :قالابن عباس ريض اهللا عنهام 

 [. 

ثم يقرأ [، ، بسم اهللا الرمحن الرحيميطان الرجيمأعوذ باهللا من الش: ثم يقول يكرب التكبرية األوىل *

بن مسعود واحلسن بن عيل وابن الزبري واملسـور ابن املنذر عن اونقل ، وهو الصحيح كاملةالفاحتة 

الصحابة أبو أمامـة سـهل بـن ومن ، وبه قال الشافعي وأمحد وإسحاق ،بن خمرمة مرشوعية قراءهتا

، واختـاره )، مـن كتـاب اجلنـائز٦٤:بـاب(كام يف الفتح البن حجر رمحه اهللاحنيف ريض اهللا عنه، 

صـىل عـىل ، وذكر أثر ابن عباس ريض اهللا عنهام أنه )٦٤:اجلنائز، باب(اإلمام البخاري يف صحيحه

  ]ليعلموا أهنا سنة : جنازة، فقرأ بفاحتة الكتاب، فقال

 ( :وأحسن ما يصيل به عليـه مـا علــَّــمه أمتـه ،  ملسو هيلع هللا ىلص، فيصيل عىل النبي  كرب التكبرية الثانيةثم ي* 

اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد ، اللهم 

رواه  )بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبـراهيم وعـىل آل إبـراهيم إنـك محيـد جميـد 

 . من حديث أيب محيد الساعدي ريض اهللا عنه )٤٠٦(ومسلم) ٣١٩٠(البخاري
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اللهم اغفر حلينـا وميتنـا، وشـاهدنا وغائبنـا، ( :، فيدعوا لعامة املسلمني  ثم يكرب التكبرية الثالثة* 

توفـه ، ومن توفيتـه منـا فاإلسالممن أحييته منا فأحيه عىل ، اللهم ، وذكرنا وأنثاناوصغرينا وكبرينا

مسـألة (صـححه األلبـاين يف أحكـام اجلنـائز )، وال تضلنا بعـده، اللهم ال حترمنا أجره اإليامنعىل 

ثم يدعوا للميت الدعاء اخلاص ، ومنه حديث عوف بن مالـك ريض اهللا عنـه أن النبـي  ،)٨٢رقم

 ، رم نزلهوأك ، وعافه واعف عنه ، اللهم اغفر له وارمحه ([ :صىل عىل جنازة ، فحفظ من دعائه  ملسو هيلع هللا ىلص

واغسله باملاء والثلج والربد ، ونقه من اخلطايا كام نقيت الثوب األبيض من الـدنس ، ووسع مدخله 

، وأهًال خريًا من أهله ، وزوجًا خريًا من زوجه ، وأدخلـه اجلنـة وأعـذه ، وأبدله دارًا خريًا من داره 

ث ُيدَعــى بـه عـىل ظـاهره وهذا احلدي[، )٩٦٣(رواه مسلم. ]) من عذاب القرب ومن عذاب النار

للرجال والنساء، للمتزوجني وللعازبني، وتكـون اخلرييـة يف إبـداهلا زوجـًا خـريًا مـن زوجهـا يف 

 )]٣/٢٠٠(احلجوري حفظه اهللا اهـ من الكنز الثمني لشيخنا حييى. الوصف ال يف الذات

؛ ألنـه يف حاجـة إىل  وإن مل يتيرس له معرفة ذلك دعا بام يستحرضه ، املهم أن خيص بالـدعاء امليـت

إذا : (قال ملسو هيلع هللا ىلصوالواجب أدنى دعاء؛ ألن النبي ): ١/٤٥٨(يف املغني: قال ابن قدامة رمحه اهللا. ذلك 

وهذا حيصل بأدنى دعاء؛ وألن ] سيأيت خترجيه[ رواه أبوداود) صليتم عىل امليت فأخلصوا له الدعاء

 اهـ . فيجب أقلُّ ذلك ،املقصود الشفاعة للميت والدعاء

 . رابعة ، ويقف قليًال ، ثم يسلمال التكبرية يكرب ثم* 

كـان : الرمحن بن أيب ليىل قـال دحلديث عب[؛ فال بأس بل هو من السنةوإن كرب التكبرية اخلامسة * 

 ملسو هيلع هللا ىلصكـان رسـول اهللا : زيد بن أرقم يكرب عىل جنائزنا أربعًا، وإنه كرب عىل جنازة مخسًا، فسألته فقـال

فينبغي أن تفعـل أحيانـًا حتـى ال ختفـى السـنة ، ويف هـذه التكبـرية ، ])٩٥٧(رواه مسلم. يكربها

 ) ٧٠(، ومـن رسـالة ) ٣/٦٢ (هــ مـن رشح الريـاض  ا.  أعرف شيئًا ورد واهللا أعلم اخلامسة ال

 .  وزيادة ، بترصف واختصار) ٧(سؤاالً يف أحكام اجلنائز للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا ص
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، وقد ذكرت األحاديث الـواردة يف ذلـك يف أكثر من أربع إىل تسعوقد صح التكبري عىل اجلنائز ب* 

  ).وما بعدها٨٧ص٧م(الضعيفة اهـ قاله العالمة األلباين رمحه اهللا يف . كتايب أحكام اجلنائز

غني البن هـ من امل  ا. لم بني أهل العلم فيه خالفًا يف صالة اجلنازة ، ال نع ويرس القراءة والدعاء* 

 .)١/٤٥٨(قدامة رمحه اهللا

 اهـ. وأما الدعاء فيرس به بال خالف: )٩٦٣(، عند حديثوقال النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم

وبه قال اإلمام ابـن قدامـة رمحـه اهللا يف يف صالة اجلنازة عىل الصحيح ،  وال يقرأ دعاء االستفتاح* 

يخ الفـوزان حفظـه اهللا ورجحه العالمة األلباين رمحه اهللا يف أحكام اجلنائز ، والش)١/٤٥٧(املغني

، )٣/٦٢(يمـني يف رشح الريـاضث، وهو ظـاهر تـرجيح الشـيخ الع )٩٥ص(يف امللخص الفقهي

 . لمواهللا أع)١/٥٣٥(والرشح املمتع

وننصـح سوى تكبرية اإلحرام ، ، هذا هو الصحيح الـذي نختـاره  وال يرفع يديه مع كل تكبرية* 

وهو مذهب ابن حزم  ، ملسو هيلع هللا ىلصاهلدي هدي رسول اهللا ، وخري  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه مل يثبت ذلك عن رسول اهللا به

كذا شـيخنا ورجح ذلك الشيخ األلباين يف أحكام اجلنائز و ،)٦١٩و٥٧٣مسألة(رمحه اهللا يف املحىل

  .، وغريمها من العلامء مقبل يف كتابه إجابة السائل عن أهم املسائل 

عـىل  أمجع أهل العلم عىل أن املصيل: فقد قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا أما الرفع يف تكبرية اإلحرام

 )١/٤٥٩(اهـ من املغني. اجلنائز يرفع يديه يف أول تكبرية يكربها

. اللهم اغفر هلا ، يعنـي بتأنيـث الضـمري يف الـدعاء كلـه : قال يف دعائه هلا   وإن كان امليت امرأة* 

 .  )١٩٦ص( ، وامللخص الفقهي) ٣/٦٢ (رشح الرياض

اللهم اغفر له ، يعنـي هلـذا : فإنه خميـَّـر ، إن شاء قال   اجلنازة ذكر أم أنثىوإن كان ال يدري هل * 

، أي هلـذه اجلنـازة ، اللهـم اغفـر هلـا : الشخص ، واملرأة توصف بأهنا شـخص ، أو إن شـاء قـال 

 . ) ٣/٦٣ (ضرياــــهـ من رشح ال ا. وعىل املرأة  واجلنازة تطلق عىل الرجل
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 *.اللهم اغفر هلم وارمحهم ، يف مجيـع الـدعاء : فإنه يقول يف الدعاء هلم   وإن كانوا أمواتًا رجاالً * 

 أو ذكـر وأنثـى، أنثيـني، ذكرين أو وإن كانا اثنني* . اللهم اغفر هلن : ، قال  وإن كنَّ كلهن ميتات

 . اللهم اغفر هلام : قال 

عن ابـن  الوارد يف ذلك ؛ للحديث وإن قرأ مع فاحتة الكتاب سورة قصرية أو آية أو آيتني فحسن* 

الـدروس املهمـة لعامـة األمـة قاله الشيخ ابن باز رمحه اهللا يف رسالته  هـ   ا. عباس ريض اهللا عنهام 

وحديث ابن عباس هذا فيه أن عبد اهللا بن عبـاس صـىل : قلت ) ٣٧(للعالمة ابن باز رمحه اهللا ص

فرغ سأله طلحة بن عبد اهللا بن عـوف ،  ، فلام.... عىل جنازة ، فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة ، وجهر 

صححه العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف أحكـام اجلنـائز . إنام جهرت لتعلموا أهنا سنة وحق : فقال 

، ) ١٢ص (سـؤاالً  ) ٧٠ (، وهبذا أيضًا قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا كـام يف رسـالة ) ١٥١(ص

  )١/٧٠٧(السيل اجلرار اإلمام الشوكاين يفو

اللهم اجعله فرطًا وذخرًا لوالديه : فإنه يقال بعد الدعاء العام ،  إن كان امليت صغريًا أو صغريةو* 

 كفالـة وشفيعًا جمابًا ، اللهم ثقل به موازينهام وأعظم به أجورمها وأحلقه بصالح املؤمنني واجعله يف

 . ) ١٩٦(انظر امللخص الفقهي ص. ه برمحتك عذاب اجلحيم إبراهيم عليه السالم ، وق

فإن دعاء بذلك  وإال بأي دعاء يستحرضه ، األمر يف هذا واسع وليس فيـه سـنة صـحيحة يعتمـد 

  )١/٤٥٩(، وانظر املغني)١٣ص(سؤاالً    )٧٠ (. عليها يف ذلك واهللا أعلم 

 قـال: ةيف احلاشـي )الصـالة عـىل اجلنـازة: فصـل(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف أحكـام اجلنـائز

اللهـم : اسـتحب أن يقـول املصـيل  عليه طفالً  ـىإذا كان املصلَّ ): ٤٥٥(وطاريف نيل األ الشوكاين

ثلـه سـفيان يف ى ذلك البيهقي مـن حـديث أيب هريـرة، وروى م، رووأجراً  وفرطاً  اجعله لنا سلفاً 

س يف وال بـأ، يب هريرة عند البيهقي إسـناده حسـنحديث أ :-األلباين-قلت . اجلامعة عن احلسن

نـه أالظـن  إىل، بحيث يؤدي ذلك ةتخذ سنـ، إذا مل يُ ه يف مثل هذا املوضع، وإن كان موقوفاً العمل ب
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. . رينا وصغ( :لقوله فيه )الثاين(يدعو يف الصالة عىل الطفل بالنوعوالذي أختاره أن ، ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصم مـن أدعيتـه إيثار ما تقدلكن  :إىل أن قال رمحه اهللا)...، وال تضلنا بعدهاللهم ال حترمنا أجره. 

 اهـ. ملسو هيلع هللا ىلصعىل ما استحسنه بعض الناس، مما ال ينبغي أن يرتدد فيه مسلم، فان خري اهلدى هدى حممد 

ُم  تسليمتني*   مثل تسليمه يف الصالة املكتوبة ، إحدامها عن يمينه ، واألخرى عن يساره ؛  وُيسلِّ

يفعلهن تركهن  ملسو هيلع هللا ىلص  ل اهللا ثالث خالل كان رسو ": حلديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال

بإسناد ) ٤/٤٣(أخرجه البيقهي . "الناس، إحداهن التسليم عىل اجلنازة مثل التسليم يف الصالة 

رواه الطرباين يف الكبري ): ٣/٣٤( ويف جممع الزوائد. إسناد جيد): ٥/٢٣٩(حسن، وقال النووي

كان يسلم  ملسو هيلع هللا ىلص  ي وقد ثبت يف صحيح مسلم وغريه عن ابن مسعود أن النب. ورجاله ثقات

مثل التسليم يف الصالة أي : تسليمتني يف الصالة، فهذا يبني أن املراد بقوله يف احلديث االول

يسلم عن  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  "ثم : قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف صفة الصالة .التسليمتني املعهودتني

السالم  ": وعن يساره ،]بياض خده األيمن حتى ُيرى[، "السالم عليكم ورمحة اهللا  ": يمينه

 ": وكان أحيانًا يزيد يف التسليمة األوىل.  "] بياض خده األيرس حتى ُيرى[، "عليكم ورمحة اهللا 

عىل قوله عن  ؛ اقترص أحياناً "السالم عليكم ورمحة اهللا  ": كان إذا قال عن يمينه "و  ."وبركاته 

تلقاء  "، "السالم عليكم  ": "واحدة كان يسلم تسليمة  "وأحيانًا . "السالم عليكم  ": يساره

 اهـ ] .قليالً : أو[وجهه؛ يميل إىل الشق األيمن شيئًا، 

 أن رسـول اهللا : ؛ حلديث أيب هريرة ريض اهللا تعـاىل عنـهوجيوز االقتصار عىل التسليمة األوىل فقط 

 )١٩١( قطنيأخرجـه الـدار. وسـلم تسـليمة واحـدة صىل عىل جنازة، فكـرب عليهـا أربعـًا، ملسو هيلع هللا ىلص 

وإسـناده : قلـت. من طريق أيب العنبس عن أبيه عنه)  ٤/٤٣( وعنه البيهقي )  ١/٣٦٠( واحلاكم

قـد : ويقويه عمل مجاعة من الصحابة به، فقد قال احلاكم عقبـه، حسن كام بينته يف التعليقات اجلياد

بـن عبـد صحت الرواية فيه عن عيل بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا ابن عباس، وجابر 
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وإىل هـذه اآلثـار .  ، وأيب هريرة أهنم كانوا يسلمون عىل اجلنازة تسـليمه واحـدة ...اهللا، وعبد اهللا،

سمعت أمحـد سـئل عـن التسـليم عـىل ): ١٥٣( ذهب اإلمام أمحد يف املشهور عنه، وقال أبو داود 

 :-األلبـاين– تقلـ. السـالم علـيكم ورمحـة اهللا: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه وقال: اجلنازة؟ قال

يف هذه التسليمة مرشوعة خالفًا لبعضهم؛ لثبوهتا يف بعض طـرق حـديث ابـن  "وبركاته  "وزيادة 

مسعود املتقدم يف التسليمتني يف الفريضة، ومثلها يف هذه املسألة صالة اجلنازة كام سبق، وذكر ابـن 

( اجوري يف حاشـيتهقاسم الغـزي يف رشحـه اسـتحباهبا هنـا يف التسـليمتني، ورد ذلـك عليـه البـ

اهــ مـن أحكـام . والصواب مـا ذكرنـافذهب إىل عدم مرشوعيتها هنا وال يف الفريضة ) ١/٤٣١

 ).  ١٦٢،١٦٣ص(اجلنائز 

وحضـور قلـب وإحلـاح عـىل اهللا عـز وجـل ، ففـي سـنن أيب بـإخالص  عوا ألخيك امليتتدو *

إذا دعـوتم  (:قـال  ملسو هيلع هللا ىلصوغريه من حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا  )٣١٩٩(داوود

 . ) ٦٦٩ (حسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم ) للميت فأخلصوا له الدعاء

مـن ) ٩٤٨(لشفاعة ، ففي صحيح مسـلمكان أفضل وأرجى ل وكلام كثر مجع املصلني عىل امليت* 

ا يا كريـب ، انظـر مـ: حديث عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنها أنه مات ابن له ، فقال ملواله كريب 

تقـول هـم : فأخربته ، فقـال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له : اجتمع له من الناس ، قال كريب 

ما من رجل مسلم يموت  (:يقول  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجوه فإين سمعت رسول اهللا : نعم ، قال : أربعون ؟ قال 

 .  ) فيقوم عىل جنازته أربعون رجًال ال يرشكون باهللا شيئًا إال شفعهم اهللا فيه

 ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا  : قاالامريض اهللا عنه ة وأنسأيضًا من حديث عائش) ٩٤٧(مسلمويف صحيح 

 .  )كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه من املسلمني يبلغون مائة  تصيل عليه أمة ما من ميت (:

قد فاهتم يشء من صـالة الفريضـة أال إذا رأى الذين جاؤا ليشهدوا صالة اجلنازة  فينبغي لإلمام* 

الة عىل امليت حتى ينتهي الذين يقضون صالهتم ليشاركوا احلارضين يف الصالة عـىل يتعجل بالص
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هــ مـن رشح   ا. م هـي املسـتجابة امليت ، فيكون ذلك أكثر للجمع ، وربام تكون دعوة واحد منه

 .) ٣/٦١ (الرياض

يفـة أيب حن ألنه يفـوت القيـام الواجـب وهـذا قـول ؛وال جيوز أن يصىل عىل اجلنائز وهو راكب* 

 ).١/٤٦٠(قاله ابن قدامة يف املغني.اً وأيب ثور وال أعلم فيه خالف  ، والشافعي

عـن عائشـة ريض اهللا عنهـا  )٩٧٣(، ففي صحيح مسـلم وجتوز الصالة عىل اجلنازة يف املسجد*  

وا بجنازتـه يف  ملسو هيلع هللا ىلصملا تويف سعد بن أيب وقـاص ريض اهللا عنـه أرسـل أزواُج النبـي : قالت  أن يمـرُّ

يصلني عليه ، ُاخِرج به من بـاب اجلنـائز صلني عليه ففعلوا ، فُوِقـَف به عىل ُحـَجـرهن  املسجد في

هبـا املسـجد ، ما كانت اجلنائز ُيـدخل : الذي كان إىل املقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا 

نـا أن ُيَمــرَّ ما أرسع الناس إىل أن يعيبوا ما ال علـم هلـم بـه ، عـابوا علي: فقالت فبلغ ذلك عائشة 

 هـ   ا. بن بيضاء إال يف جوف املسجد  عىل سهيل ملسو هيلع هللا ىلصبجنازة يف املسجد ، واهللا ما صىل رسول اهللا 

خارج املسجد يف مكان معد هلذا كام كان الغالب من هديه  لكن األفضل أن ُيَصـلــَّى عىل اجلنائز *

  .ها املتقدميث عائشة ريض اهللا عنيف ذلك ، ويدل عىل ذلك أحاديث ، منها حد ملسو هيلع هللا ىلص

نعـى  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  )٩٥١(ومسلم) ١١٨٨(البخاري  هريرة ريض اهللا عنه يفومنها حديث أيب

 (أحكـام اجلنـائز. النجايش يف اليوم الذي مات فيه ، فخرج هبم إىل املصىل فصف هبم وكـرب أربعـًا 

  .وما بعدها )١٣٥ص 

هنى أن  ملسو هيلع هللا ىلص  أن النبي  ريض اهللا عنهحلديث أنس بن مالك  ؛وال جتوز الصالة عليها بني القبور* 

والطرباين يف املعجم ) ١/ ٢٣٥ق (أخرجه األعرايب يف معجمه .يصىل عىل اجلنائز بني القبور

) مسند أنس - ٢/ ٧٩(ومن طريقه الضياء املقديس يف األحاديث املختارة) ٢/  ٨٠/ ١(األوسط

خرى عن أنس، عند الضياء وله طريق أ: قلت .إسناده حسن): ٣٦/ ٣(وقال اهليثمي يف املجمع

وأبو بكر بن ) الكواكب - ١/ ٦٥ ٨١(وروى أبو بكر ابن أيب شيبة يف املصنف .يتقوى احلديث هبا
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كان أنه  عن أنس) الكواكب - ١/  ٨١/ ٦٥(للحافظ ابن رجب احلنبيل األثرم كام يف الفتح الباري

هد للحديث ما تواتر عن ويش ،ورجاله ثقات رجال الشيخني. يكره أن يبنى مسجدا بني القبور

من النهي عن اختاذ القبور مساجد، وقد ذكرت ما ورد يف ذلك يف أول كتايب حتذير  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 

 )٧٢املسألة رقم(اهـ من أحكام اجلنائز. الساجد من اختاذ القبور مساجد

نهي عن لألحاديث الكثرية يف ال؛ ة أو اجلنائز أمامهم خطأ ال جيوزوصالة الناس الفريضة واجلناز* 

من حديث أيب مرثد الغنوي ريض اهللا عنه قال قال )٩٧٢(ممسل هأخرجما  منهاالصالة إىل القبور، 

قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف كتابه  ،) ور وال جتلسوا عليهاــال تصلوا إىل القب(: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا 

ملا فيه من  :النهي معلال) ٣٧٢/  ٢(قال الشيخ عيل القاري يف املرقاة): ٢٥ص(حتذير الساجد

 ،ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقرب أو لصاحبه لكفر املعظم ،التعظيم البالغ كأنه من مرتبة املعبود

يعني (ويف معناه بل أوىل منه اجلنازة املوضوعة  ،ن تكون كراهة حتريمأفالتشبه به مكروه وينبغي 

 زة عند الكعبة ثم يستقبلون إليهاوهو مما ابتيل به أهل مكة حيث يضعون اجلنا) قبلة املصلني

وهذا بالء عام قد تعداه إىل بالد الشام واألناضول  ،يعني يف صالة الفريضة :-األلباين-قلت

من املصلني ساجدين جتاه  متثل صفاً  وقد وقفنا منذ شهر عىل صورة شمسية قبيحة جداً  ،وغريها

وهبذه املناسبة . يف باخرة وا غرقاً نعوش مصفوفة أمامهم فيها جثث مجاعة من األتراك كانوا مات

ولعل  ،هو الصالة عىل اجلنائز يف املصىل خارج املسجد ملسو هيلع هللا ىلص  نلفت النظر إىل أن الغالب من هديه 

من حكمة ذلك إبعاد املصلني عن الوقوع يف مثل هذه املخالفة التي نبه عليها العالمة القاري رمحه 

 اهـ. اهللا

، فيرشع هلا ما يرشـع للصـلوات األخـرى مـن  األخرىوصالة اجلنازة حكمها حكم الصلوات  *

وقال احلافظ . ) ٢/٥٥٤ (هـ من رشح البلوغ  ا. القبلة والتسوك وما أشبه ذلك الطهارة واستقبال 

ن مل يكن فيها ركوع وال سجود إيشرتط فيها ما يشرتط يف الصالة و: من اجلنائز )٥٥باب(يف الفتح
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 اهــ . م منها باإلتفاق وإن اختلـف يف عـدد التكبـري والتسـليمفإنه ال يتكلم فيها ويكرب فيها ويسل

لـئال يتـوهم بعـض  ؛وإنام مل يكن فيها ركـوع وال سـجود: )الباب نفسه(حتت وقال ناقًال عن غريه

بـن عبـد الـرب اونقـل : )الباب نفسـه أيضـاً (حتت وقال اهـ. اجلهلة أهنا عبادة للميت فيضل بذلك

رغب عن كثـري ووافقه إبراهيم بن علية وهو ممن يُ  ،عن الشعبي إال االتفاق عىل اشرتاط الطهارة هلا

 اهـ. وهو مذهب شاذ ،ونقل غريه أن بن جرير الطربي وافقهام عىل ذلك ،من قوله

وحكـاه  ،وقد ذهب مجع من السلف إىل أنه جيزي هلا التيمم ملن خاف فواهتا لو تشاغل بالوضـوء* 

 ،وهـي روايـة عـن أمحـد ،عي وربيعة والليث والكوفينين عطاء وسامل والزهري والنخعبن املنذر 

مـن ) ٥٥بـاب(مـن الفـتح اهـ. وفيه حديث مرفوع عن بن عباس رواه بن عدي وإسناده ضعيف

) باب التـيمم(وبذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا، كام يف جمموع الفتاوى :قلت .اجلنائز

م لكل ما خياف فوته، كاجلنازة وصالة العيـد، وغريمهـا وأصح أقوال العلامء أنه يتيم: قال رمحه اهللا

مما خياف فوته، فإن الصالة بالتيمم خري من تفويت الصالة، كام أن صالة التطوع بالتيمم خـري مـن 

ورد يف الليل يصليه، وقد أصابته جنابة، واملاء بـارد يرضـه، تفويته، وهلذا يتيمم للتطوع من كان له 

  اهـ . فإذا تيمم وصىل التطوع، وقرأ القرآن بالتيمم كان خًريا من تفويت ذلك

 والذي يتبني يل خـالف: قلت ): ١٣٣-١٣٢(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف متام املنةلكن : قلت

 ،يمم إنام يرشع عند عدم وجود املاء بـنص القـرآن الكـريمألنه من الثابت يف الرشيعة أن الت ؛ذلك

فـأين الـدليل عـىل  ،وتوسعت يف ذلك السنة املطهرة فأجازته ملرض أو برد شديد كام ذكره املؤلـف

هذا وحده ال يصلح : قلت ،هو خشية خروج الوقت : فإن قيل؟ وازه مع قدرته عىل استعامل املاءج

إما أن يكون ضاق عليـه الوقـت  :وقت له حالتان ال ثالث هلامالوج ألن هذا الذي خيش خر؛ دليالً 

مـن  يبتدُئ  ففي هذه احلالة الثانية فالوقُت  ،بكسبه وتكاسله أو بسبب ال يملكه مثل النوم والنسيان

من نيسـ (: يف ملسو هيلع هللا ىلصدليل قوله ر بمِ حني االستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصالة فيه كام أُ 
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ــا  ــام عنه ــالة أو ن ــافكص ــليها إذا ذكره ــا أن يص ــظ .  )فارهت ــا واللف ــيخان وغريمه ــه الش أخرج

فقـد  ])٦٨٠(، عن أنس ريض اهللا عنه، وبنحوه عن أيب هريرة يف مسلم)٦٨٤(وم) ٥٧٢(خ[ملسلم

مـر يسـتعمل املـاء لغسـله أو فهـو إذا صـىل كـام أُ  ،به خاصاً  جعل الشارع احلكيم هلذا املعذور وقتاً 

ر شيخ اإلسالم وهو اختيا ،فثبت أنه ال جيوز له أن يتيمم ،ج الوقتوضوئه فليس خيشى عليه خرو

. مهـورأنـه مـذهب اجل) ٦٥ص (وذكر يف املسائل املاردينية) ١٢ص (ابن تيمية كام يف االختيارات

م أنه يف األصل مأمور باستعامل املاء وأنه ال يتـيمم فكـذلك جيـب ـفمن املسلَّ  :ىلوأما يف احلالة األو

نه هو أل ؛إال نفسه وإن فاتته فال يلومنَّ  ،فإن أدرك الصالة فبها ،الة أن يستعمل املاءعليه يف هذه احل

وإن كـان شـيخ  ،هذا هو الذي اطمأنت إليه نفيس وانرشح له صدري. الذي سعى إىل هذه النتيجة

مـال إىل هـذا الـذي  ثم رأيـت الشـوكاين كأنـه. إنه يتيمم ويصيل واهللا أعلم: اإلسالم وغريه قالوا 

 األلبـاينإليه نفس العالمة  اطمأنتوما : قلتاهـ ) .١٢٧ -١٢٦/  ١(ذكرته فراجع السيل اجلرار 

واهللا أعلم، ففي مسألتنا هذه إذا خاف فوات صالة اجلنازة . اطمأنت إليه نفيس أنا؛ والعربة بالدليل

بيانه، وإن يأيت رك بعض الصالة قىض ما فاته كام سدلو تشاغل بالوضوء ال يتيمم، وإنام يتوضأ فإن أ

 .عىل القرب، وسيأيت بياهنا أيضاً  فاتته الصالة كلها رشعت له الصالة

والسنة أن تصل مجاعة لألحاديث املشهورة يف الصـحيح  ،جتوز صالة اجلنازة فرادى بال خالفو* 

 واجلامعة واجبة يف صالة: قلت. )  ٣١٤/ ٥(  نووي يف املجموعال هقال . نييف ذلك مع إمجاع املسلم

عىل ذلك، مع قوله  ملسو هيلع هللا ىلصمداومة النبي : ، ويدل عىل ذلكاجلنازة، كام هي واجبة يف الصلوات املكتوبة

مـن حـديث مالـك بـن ) ٦٠٥(رواه البخـاري) صلوا كام رأيتموين أصيل: (عليه الصالة والسالم

احلويرث ريض اهللا عنـه، وقـد قـال بوجـوب اجلامعـة فيهـا العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف أحكـام 

. فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض، وأثموا برتك اجلامعـة واهللا أعلـم: وقال) ٦١مسألة(جلنائزا

 اهـ
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، وإن صىل بالليل بالنهار أرس بالقراءة -يعني اجلنازة – وقد اتفق أصحابنا عىل أنه إن صىل عليها* 

يف رمحـه اهللا لنووي ااإلمام قاله اهـ . والثاين جيهر. الصحيح الذي عليه اجلمهور يرس: ففيه وجهان

 .الصحيح أنه يرس: قلت )٩٦٣(رشح مسلم

عن  )٣١٩٣(فيجوز أن يصىل عليهم صالة واحدة ، فقد أخرج أبو داود   وإذا كان املوتى مجاعة*  

، فـأنكرُت عامر موىل احلارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنها ، فجعل الغالم مما ييل اإلمام 

وهـو .  هذه السـنة: س وأبو سعيد اخلدري  وأبو قتادة وأبو هريرة ، فقالوا ذلك ويف القوم ابن عبا

 . )٢/٣٦٤(الصحيحني لشيخنا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسند مما ليس يف

ومن حديث ابن عمر ريض اهللا عنه أنه صىل عىل تسع جنائز ، فجعل الرجال يلون اإلمام ، والنساء 

وهــو يف الصــحيح  )٧١ص٤ج(أخرجــه النســائي.  يلــني القبلــة ، فصــفهن صــفًا واحــداً 

 .  )١/٤٩٣(املسند

  ، وال خالف بني أهل العلم يف جواز الصالة عىل اجلنائز دفعة واحدة: قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا

 )١/٤٨٧(اهـ من املغني. وإن أفرد كل جنازة بصالة جاز

  . املتقدم  أثر ابن عمر مما ييل القبلة كام يف ساء ، وجنائز الن وجنائز الرجال تـُجعل مما ييل اإلمام  *

، وهذا هو األقـرب واألظهـر ويسوي بني رؤوسهن  ، الواحدة خلف األخرى ويرصهن كلهن* 

، وإن رصهن وجعل وسط املـرأة حيـال  كام تقدم عن ابن عمر من صنيع الصحابة ريض اهللا عنهم

  .ال بأس ، وهو قول لبعض العلامءرأس الرجل ف

 هـو واضـحكانـت اجلنـائز كلهـا ذكـور فوكذلك إذا ،فهذا واضحكانت اجلنائز كلها إناث وإذا * 

 . أيضاً 

وال يف  ال يف تقديم اخلنثى عىل املرأة؛، والصالة عليهام دوال خالف يف تقديم الرجل عىل املرأة عن* 

 بترصف )٤٨٧-١/٤٨٦(اهـ من املغني. تقديم احلر عىل العبد، وال يف تقديم الكبري عىل الصغري
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؛ حلديث عقبة  وال جتوز الصالة عىل اجلنازة يف األوقات الثالثة التي حترم الصالة فيها إال لرضورة* 

ينهانـا أن نصـيل فـيهن أو أن نقـرب  ملسو هيلع هللا ىلصثالث ساعات كان رسـول اهللا : بن عامر ريض اهللا عنه قال 

ة حتى متيل الشمس حني تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحني يقوم قائم الظهري(: فيهن موتانا 

ومه يشمل احلديث بعمو ،)٨٣١(مأخرجه مسل.  )، وحني تضيَّـف الشمس للغروب حتى تغرب 

  بترصف يسري للشيخ األلباين رمحه اهللا،  ) ١٦٥ص(هـ من أحكام اجلنائز   ا. الصالة عىل اجلنازة 

ـَي عليه صالة الغائو*  عـىل  ملسو هيلع هللا ىلصكام صلَّـى النبـي  ب،الغائب إن مات ببلد مل ُيـَصـلَّ عليه فيه، ُصـلِّ

مـن ) ٩٥١(ومسـلم) ١١٨٨(روى البخـاريالنجايش؛ ألنه مات بـني الكفـار ومل ُيــصلَّ عليـه، 

نعى النجايش يف اليوم الذي مات فيه ، وخرج هبـم إىل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ريض اهللا عنه أيب هريرة حديث 

  .املصىل فصف هبم وكرب أربعًا 

لفرض قد سقط بصالة املسلمني ـَصـلَّ عليه صالة الغائب؛ ألن امل يُ  ،وإن ُصـلِّـَي عليه حيث مات

شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحة اهللا  ورجحه ،هذا هو الصحيح يف هذه املسألة، عليه

 ٧٠ (ة تانظر رسال مني رمحه اهللا العالمة ابن عثي ، واختاره)٥٢١-١/٥٢٠(عليهام كام يف زاد املعاد

، والعالمـة األلبـاين  ) ٢/٥٥٤ (لـه رمحـه اهللا رح البلـوغـ، وش) ٩ص(جلنائز كام اسؤاالً يف أح )

 . الفقرة السابعة )٥٩(مسألة رقم) أحكام اجلنائز(يف كتابه العظيمرمحه اهللا 

إن كـان  وُتـستقَبـل القبلة يف الصالة عىل الغائب، وال ُتـستقَبـل البلد التي مات فيها الغائـب :تنبيه

 . ، كام يفعله بعض اجلهاللقبلةإىل غري جهة ا

ومما يؤيد عدم مرشوعية الصالة عىل كل غائب أنه ملا مات اخللفاء الراشدون وغريهم مل يصل أحد 

ل هذا بام عليـه كثـري ـفقابِ  ،ولو فعلوا لتواتر النقل بذلك عنهم ،من املسلمني عليهم صالة الغائب

يت، ولـو مـن الناحيـة وَصـ رٌ ـإذا كان لـه ذكـمن املسلمني اليوم من الصالة عىل كل غائب السيام 

وصـىل عليـه  املكـيولو كان مات يف احلرم لإلسالم، عرف بصالح أو خدمة ـالسياسية فقط وال يُ 
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أهنـا مـن  ل ما ذكرنا بمثل هذه الصالة تعلم يقيناً ـاآلالف املؤلفة يف موسم احلج صالة احلارض، قابِ 

مـن أحكـام  اهـ.ومذهب السلف ريض يف اهللا عنهم  ملسو هيلع هللا ىلص ـنـهامل بسنـــالتي ال يمرتي فيها ع البدع

 )٥٩مسألة(اجلنائز للعالمة األلباين رمحه اهللا

ولو ُوجد . ى عليه ـَّفإنه ُيضم بعضه إىل بعض ويربط ، ويصلطع بحادث لو ُوجد شخص متقو *

 ، بأن يكون هذا اإلنسان أصابه حادث وتلف جسمه إال رجله مثًال ، فإنه يصىل عىل ميت بعُض 

قاله العالمة ابن عثيمني يف . ليه ـفإنه يصىل عقد بعض أعضائه وكذلك لو ُوجد مجلته وفـُـ .رجله 

َفإِْن َملْ ُيوَجْد إالَّ َبْعُض املَْيِِّت، َفاملَْْذَهُب : َفْصٌل : قال ابن قدامة يف املغني، ) ٢/٥٩٤ (رح البلوغــش

ُل، َوُيَصىلَّ َعَلْيهِ  ُه ُيَغسَّ افِِعيِّ َوُهَو قَ . َأنَّ ُه َال ُيَصىلَّ َعَىل اْجلََواِرِح . ْوُل الشَّ . َوَنَقَل اْبُن َمنُْصوٍر َعْن َأْمحََد، َأنَّ

ُل  ِذي اْسَتَقرَّ َعَلْيِه َقْوُل َأِيب َعْبِد اهللاَِّ َأنَُّه ُيَصىلَّ : َقاَل اْخلَالَّ ُه َقْوٌل َقِديٌم ِألَِيب َعْبِد اهللاَِّ، َوَالَّ  َعَىل َوَلَعلَّ

َ َعَلْيِه، َوإِالَّ َفَال؛ ِألَنَُّه َبْعٌض َال َيِزيُد َعَىل  إْن ُوِجَد اْألَْكثَرُ : َوَقاَل َأُبو َحنِيَفَة، َوَمالٌِك . ْعَضاءِ اْألَ  ُصيلِّ

ْعِر َوالظُّْفرِ  ِذي َباَن ِيف َحَياِة َصاِحبِِه، َكالشَّ َلنَا، إْمجَاُع وَ : قال ابن قدامة. النِّْصِف، َفَلْم ُيَصلَّ َعَلْيِه، َكَالَّ

َحاَبِة  اِم، : َقاَل َأْمحَدُ  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهْم  -الصَّ وَب َعَىل ِرْجٍل، َوَصىلَّ ُعَمُر َعَىل ِعَظاٍم بِالشَّ َصىلَّ َأُبو َأيُّ

امِ  ا َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َأْمحََد، بِإِْسنَادِ . َوَصىلَّ َأُبو ُعَبْيَدَة َعَىل ُرُءوٍس بِالشَّ قال الشيخ األلباين رمحه اهللا .[هِ َرَواُمهَ

افِِعيُّ . .]موقوفات ضعيفة): ٧١٥(يف اإلرواء َة ِمْن َوْقَعِة اْجلََمِل، : َوَقاَل الشَّ َأْلَقى َطائٌِر َيًدا بَِمكَّ

ْمحَِن ْبِن َعتَّاِب ْبِن َأِسيٍد، َفَصىلَّ َعَلْيَها َأهْ  ةَ َفُعِرَفْت بِاْخلَاَتِم، َوَكاَنْت َيَد َعْبِد الرَّ َوَكاَن َذلَِك . ُل َمكَّ

َلٍة َجتُِب  ُه َبْعٌض ِمْن ُمجْ َحاَبِة ُخمَالًِفا ِيف َذلَِك، َوِألَنَّ ْ َنْعِرْف ِمْن الصَّ َحاَبِة، َوَمل َالُة بَِمْحَرضٍ ِمْن الصَّ  الصَّ

ْفُر  َعَلْيَها، َفُيَصىلَّ َعَلْيِه َكاْألَْكَثِر، َوَفاَرَق َما َباَن ِيف اْحلََياِة؛ ِألَنَّهُ  ْعُر َوالظُّ َلٍة َال ُيَصىلَّ َعَلْيَها، َوالشَّ ِمْن ُمجْ

، َأْو : َفْصٌل  .َال َحَياَة فِيهِ  َ َعَليِْه، َوُدفَِن إَىل َجانِِب اْلَقْربِ َل، َوُصيلِّ َوإِْن ُوِجَد اْجلُْزُء َبْعَد َدْفِن املَْيِِّت، ُغسِّ

َر َنْبِش املَْيِِّت َوَكْشِفِه َأْعَظُم ِمْن ُنبَِش َبْعُض اْلَقْربِ َوُدفَِن فِيِه، َوَال َح  اَجَة إَىل َكْشِف املَْيِِّت، ِألَنَّ َرضَ
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ِر بَِتْفِرَقِة َأْجَزائِهِ  َ  ):٢/٢٦٢(قال ابن مفلح يف املبدع يف رشح املقنع )٢/٤٠١(اهـ من املغني.الرضَّ
، َقاَلُه ِيف َواملَُْراُد بِاْلَبْعِض َغْريُ َشْعٍر َوُظْفٍر، ِرَواَيًة َواِحَدةً  ُه َال َحَياَة فِيِه، َوَكَذا َسنَّ  اهـ . "اْلُفُروِع  "؛ ِألَنَّ

احلمـد هللا وحـده  )٥٩٩٧(الفتوى رقم : للجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رمحه اهللا وهذه فتوى

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة  :والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه، وبعد

فتاء عىل ما ورد إىل سامحة الرئيس العام من املستفتي قايض حمكمة األرطاوية إبراهيم بن عبـد واإل

تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها  :العزيز الواصل، وقد سأل املستفتي ما نصه

يف وفاة سائقها وركاهبا، ويتمزقون وختتلط أجزاؤهم مع بعض، ويصعب متييزهم، ويبقى هلم بقيـة 

السيارات، ويصعب إخراجها، وأحيانا يشب حريق بالسيارات وحترتق األجسام، لذا فإننا نستفتي 

سامحتكم يف مثل هذه احلاالت عـن كيفيـة دفـنهم والصـالة علـيهم، وعـن األجـزاء التـي تبقـى 

بالسيارات، هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت والسـيارة قـد تعـذر االنتفـاع هبـا ألسـباب 

أو االحرتاق، ويف حالة كون املتوفني أجانب واملتبقي منهم أجـزاء أو رمـاد بأكيـاس، وقـد الصدم 

 :وبعد دراسة اللجنـة لالسـتفتاء أجابـت .أثابكم اهللا أفتونا بذلك. جيوز أن بالدهم يطلبون جثثهم

مـوا، يصىل عليهم مجيعا بعد تغسيل ما يتيرس تغسيله منهم وتكفينه، فإن مل يتيرس التغسـيل يم :أوال

 :ثانيـا .وإذا مل يبق منهم إال أجزاء فيصىل عىل ما بقي من أجزائهم، وكذا املحرتق يصىل عليه أيضـا

جيب استخراج  :ثالثا .جيب دفن كل ميت يف قرب خيصه، وجيتهد يف متييز بعضهم عن بعض ما أمكن

مـع السـيارات مجيع أجزاء امليت املتبقية يف السـيارات، وتـدفن أجـزاؤه معـه يف قـربه، وال تـدفن 

إذا طلب أولياء امليت إرسال جثته أو املتبقي منها إىل بلده قبل الدفن، فيؤذن هلـم، : رابعا .املتحطمة

اللجنـة  .وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .وأما بعد الدفن فال يؤذن هلم

نائب رئيس  ،عبد اهللا بن غديان :عضو ،عبد اهللا بن قعود: عضو. الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
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مـن جممـوع فتـاوى . عبـد العزيـز بـن عبـد اهللا بـن بـاز :الـرئيس ،عبـد الـرزاق عفيفـي :اللجنة

  )٨/٤٣٤(اللجنة

 (رح البلـوغـشـ. فإنا نصيل عليه ، نصـيل عـىل روحـه ولو أن أحدًا احرتق هنائيًا أو أكلته السباع* 

٢/٥٤٦  .( 

خرج فصـىل عـىل القـرب  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي  يصلِّ عليه قبل الدفن مرشوعة والصالة عىل القرب ملن مل* 

ــدفن ،  ــل ال ــا  قب ــلِّ عليه ــث مل يص ــحي ــحيح ال ــديث الص ــام يف احل ــاري ذي رواهك ) ٤٤٦(البخ

عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد أو شابًا ، ففقـدها أو  )٩٥٦(ومسلم

، فكـأهنم  ) أفـال كنـتم آذنتمـوين (:مات ، قـال : أو عنه ، فقالوافسأل عنها ،  ملسو هيلع هللا ىلصفقده رسول اهللا 

 . ، فدلوه فصىل عليه  ) دلوين عىل قربه (:الــصغروا أمرها أو أمره ، فق

ولكن هذا مرشوع إذا كان هذا املقبور مات وأنت أهٌل للصالة عىل امليت ، فصلِّ عليـه ، وإن مـات 

؛ ألنـه حـني موتـه وأنـت مـن أهـل الصـالة فهـي عليه قبل أن تكون أهًال للصالة عليه فال تصل 

لو كان هذا امليت له عرشون سنة منـذ أن مـات ، وأنـت عمـرك تسـعة : مرشوعة يف حقك ، مثًال 

فهنا مل يرشع لك الصالة عليه ؛ ألنه مات وأنت مل ختلق ، وهلذا ال يرشع لنـا أن نصـيل عرشة سنة ، 

أو عمر أو عثامن أو غريهم من الصحابة أو غريهم مـن كر عىل قرب أيب ب أوعىل قربه ،  ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي 

هـ من رشح   ا .وال عندي ـالقول هو أحسن األق وهذاالعلامء واألئمة ؛ ألهنم ماتوا قبل أن نخلق ، 

  . ) ٢/٥٤٦ (ه اهللاــ، ورشح البلوغ له رمح) ٢/٣٢ (الرياض للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا

 القرب فأين أقف ؟ إذا صليت عىل : فإذا قال قائل  *

. أنك تقف وراءه ، جتعله بينك وبني القبلة كام هو الشأن فيام إذا صليت عليه قبل الدفن : فاجلواب 

، والسلسـلة لـه ) ٢/٥٤٧ (، رشح البلـوغللعالمة ابن عثيمـني رمحـه اهللا )٢/٣٣ (رشح الرياض

حـديث أيب يدل عـىل ذلـك ومما : قلت. ) ٦٩      ص١ق ٧م (الصحيحة للعالمة األلباين رمحه اهللا
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 ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـول اهللا  ،أخـربه ملسو هيلع هللا ىلصأمامة بن سهل بن حنيف األنصاري أن بعض أصحاب رسـول اهللا 

وأن  ،ويتبع جنائزهم وال يصيل عليهم أحـد غـريه ،كان يعود مرىض مساكني املسلمني وضعفائهم

ها مـن يسـأل عنهـا مـن حرضـ ملسو هيلع هللا ىلصفكان رسول اهللا  ،هاـمُ ـامرأة مسكينة من أهل العوايل طال سقَ 

 ،فتوفيـت تلـك املـرأة لـيالً  ،وأمرهم أن ال يدفنوها إن حدث هبـا حـدث فيصـيل عليهـا ،جرياهنا

ليصـيل عليهـا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصواحتملوها فأتوا هبا مع اجلنائز أو قال موضع اجلنائز عنـد مسـجد رسـول اهللا 

من  ملسو هيلع هللا ىلصفوجدوه قد نام بعد صالة العشاء فكرهوا أن هيجدوا رسول اهللا  ،كام أمرهم ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ،سأل عنها من حرضـه مـن جرياهنـا ملسو هيلع هللا ىلصفلام أصبح رسول اهللا  ،ثم انطلقوا هبا ،فصلوا عليها ،نومه

ومل فعلـتم ( :ملسو هيلع هللا ىلصفقال هلم رسـول اهللا  ،هلا ملسو هيلع هللا ىلصوأهنم كرهوا أن هيجدوا رسول اهللا  ،فأخربوه خربها

ام يصف ك ملسو هيلع هللا ىلصفصفوا وراء رسول اهللا  ،حتى قاموا عىل قربها ملسو هيلع هللا ىلصفانطلقوا مع رسول اهللا  ،)انطلقوا

احلـديث صـححه . كام يكرب عىل اجلنائز وكرب أربعاً  ملسو هيلع هللا ىلصفصىل عليها رسول اهللا  ،للصالة عىل اجلنائز

 )٢/٤١٣(نا مقبل رمحه اهللا يف الصحيح املسندخشي

يصيل : إنا كنا ندفن األموات الصغار بدون صالة ؟ نقول هلم :  ويسأل بعض أهل البادية يقولون* 

دفنوا ويكفي ، حتى لو صلت امرأة واحدة عىل أحد من الناس كفى واحد منكم عىل هؤالء الذين 

    . ) ٢/٤٩١ (من الرشح املمتع هـ  ا. ؛ ألن فرض الكفاية يسقط بواحد 

هـذا أمـر جممـع بأي سبب كان كفـره ، و وال جيوز  أن يصيل اإلنسان عىل شخص يعلم أنه كافر* 

 )٢/٥٥٧ ( رمحه اهللاللشيخ ابن عثيمني من رشح البلوغ هـا.عليه فيام أعلم

وإن كـان مظهـرًا ،  لم منه النفاق والزندقة، فإنه ال جيوز ملن علـم ذلـك منـه الصـالة عليـهومن عُ *

اَت َأَبـًدا َوالَ  {  : فقال  ، فإن اهللاّ هنى نبيه عن الصالة عىل املنافقني؛ لإلسالم نُْهم مَّ َوالَ ُتَصلِّ َعَىل َأَحٍد مِّ

ِه إِ  ُْم َكَفُروْا بِاهللاِّ َوَرُسولِِه َوَماُتوْا َوُهْم َفاِسُقونَ َتُقْم َعَىلَ َقْربِ َسـَواء علـيهْم  {   : ، وقال) ٨٤  : التوبة (   } هنَّ
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ـمْ  ْم َلن َيْغِفَر اهللاَُّ َهلُ ْم َأْم َملْ َتْسَتْغِفْر َهلُ  اهــ مـن جممـوع فتـاوى شـيخ. ) ٦  : املنـافقون(  } َأْسَتْغَفْرَت َهلُ

 .  )٢٤/١٥٩(اإلسالم رمحه اهللا

فإنه ال جيوز أن ُيصلــَّى عليه ، ؛ ألنه كافر مرتد عن اإلسالم ، ومن ُعـلم أنه مات وهو ال يصيل * 

 . ؛ ألنه ال كرامة له  هوالواجب أن ُحيفر له حفرة يف غري املقربة وُيرمى فيها وال ُيصىل علي

أنه مسلم حتى يتبني لنا أنـه لـيس صل فُيصلــَّى عليه ؛ ألن األ  أما جمهول احلال أو املشكوك فيه* 

اللهـم : بمسلم ، ولكن ال بأس إذا كان اإلنسان شاكًا يف هذا الرجل أن يستثني عند الدعاء فيقـول 

ثـم مل إن كان مؤمنًا فاغفر له وارمحه ؛ ألن االستثناء يف الدعاء قد ورد يف الـذين يرمـون أزواجهـم 

أن لعنـة اهللا عليـه إن كـان مـن : تـه قـال يف اخلامسـة يأتوا بأربعة شهداء أن الرجل إذا العن زوج

 ) ٧٠ (هــ مـن   ا. هللا علهـا إن كـان مـن الصـادقني الكاذبني ، وتقول هي يف اخلامسة أن غضب ا

 .) ٢٠ص(للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا سؤاالً يف أحكام اجلنائز 

هجر حتـى ـُيـ نْ أَ  :املرشـوعومـن اإلنكـار  ، عليـه اإلنكارُ  ظاهر البدعة، وجَب  ومن كان مبتدعاً * 

  ، إليـه لينزجر من يتشـبه بطريقتـه، ويـدعو ؛أهل الدين من الصالة عليه امتناعُ  :يتوب، ومن اهلجر

اهـ مـن جممـوع  . واهللاّ أعلم. مها من األئمةبن حنبل، وغريُ  بن أنس، وأمحدُ  وقد أمر بمثل هذا مالُك 

 )٢٤/١٦٣(اإلسالم رمحه اهللا فتاوى شيخ

قـال اإلمـام النـووي رمحـه اهللا يف رشح  ،نفسه فهو مسلم نصـيل عليـه صـالة اجلنـازة قاتلوأما * 

. وهو مذهب احلسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومجاهري العلامء): ٩٧٨(ممسل

تركـوا الفضل والصالح املصلحَة يف عدم الصالة عليه مـنهم،  وأهُل  والعلامءُ  إذا رأى اإلمامُ  و اهـ

ع ، كقـاطنفسه أو أشـد منـه وهكذا كلُّ من كان مثل قاتلِ تنكيًال هبم، و؛ زجرًا ألمثاله عليه الصالةَ 

حاب الكبائر، نعـوذ بـاهللا م من أصهوغري... و.. اخلمور،و وشارب والغاّل يف سبيل اهللا، ق،يالطر

يت أُ  :قـال ريض اهللا عنـهعن جابر بـن سـمرة ) ٩٧٨(فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحهمن ذلك، 
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زيـد وغريه، عـن ) ٢٧١٠(وروى أبو داوود .فلم يصل عليه ،قتل نفسه بمشاقص برجلٍ  ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ 

تـويفِّ يـوم خيـرب، فـذكروا ذلـك  ملسو هيلع هللا ىلصأن رجًال من أصحاب النبـيِّ بن خالد اجلهني ريض اهللا عنه، 

إنَّ صـاحبكم  ( :فتغريت وجوه الناس لـذلك، فقـال )صلوا عىل صاحبكم: (فقال ملسو هيلع هللا ىلصهللاّ لرسول ا

صـححه العالمـة  .، ففتشنا متاعه فوجدنا َخرزًا من خرز هيود اليساوي درمهـني) سبيل اهللاّ غلَّ يف

 .)٣/٥١٣(انظر الرشح املمتعو). ٧٥رقم(األلباين يف أحكام اجلنائز، املسألة

وقد صل  ،، واملقتول يف حد القتلكاملرجوم يف حد الزناُيـصلـَّى عليه ما دام مسلًام،  وامليت يف حدٍّ * 

من حديث بريـده ريض ) ١٦٩٥(رواه مسلم. عىل املرأة الغامدية التي ُرمجت يف حد الزنا ملسو هيلع هللا ىلص النبي

من حـديث ) ١٦٩٦(رواه مسلم.  املرأة التي من جهينة وقد ُرمجت يف حد الزنا، وصىل عىلاهللا عنه

 الصـالةَ  يف تـرك املصلحةَ  الفضل وأهُل  والعلامءُ  اإلمامُ  رأى وإن، عمران بن حصني ريض اهللا عنه

 . عليه تركوا الصالة، ؛ زجرًا ألمثاهلم ونكاية هبممنهم عليه

املدين حتى التـزم  الصالة عىل ملسو هيلع هللا ىلصوقد ترك النبي  الذي مات وعليه َدين،يف امليت  وهكذا احلكمُ * 

مـن ) ٢١٧٣(رواه البخاري .عليه بعد ذلك ملسو هيلع هللا ىلصأبو قتادة ريض اهللا عنه بقضاء دينه، ثم صىل النبي 

كـان  نبيه بالفتوح، وهذا كان قبل الفتوح، فلام فتح اهللا عىل، هريض اهللا عنحديث سلمة ابن األكوع 

كــام يف  لــه ُيقىضــ بــه دينُــه،امــن م مل يــرتك شــيئاً  االــدين عــن امليــت املــديون إذ قيضــي ملسو هيلع هللا ىلصالنبــي 

كـان  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـول اهللا  :من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنـه )١٦١٩(ومسلم )٥٠٥٦(البخاري

صـىل،  ث أنه تـرك وفـاءً دِّ فإن ُح ). ؟هل ترك لدينه فضالً : (ه دين، فيسأليؤتى بالرجل املتوىف علي

أنا أوىل باملؤمنني مـن : (فلام فتح اهللا عليه الفتوح، قال ،)صلوا عىل صاحبكم: (قال للمسلمني وإال

قال اإلمام النـووي ).أنفسهم، فمن تويف من املؤمنني فرتك دينا فعيل قضاؤه، ومن ترك ماال فلورثته

إنام كان يرتك الصالة عليه ليحرض الناس عىل قضاء الـدين ):١٦١٩(ح مسلم، عند حديثيف رش
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، فلام فتح اهللا عليه عاد يصيل عليهم ملسو هيلع هللا ىلصيف حياهتم والتوصل إىل الرباءة منها لئال تفوهتم صالة النبي 

 اهـ .ويقيض دين من مل خيلف وفاء

 الصالةَ  ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى  كُ رْ تَ ):٣٠٥٧(ثقال اإلمام ابن حبان رمحه اهللا يف صحيحه، عند حدي :فائدة

 ال أنَّ  ،ألمته كي ال يرتكبوا مثل ذلـك الفعـل ملسو هيلع هللا ىلصالتأديب منه  دَ ْص ـعىل من وصفنا نعته كان ذلك قَ 

وانظــر الســيل   اهـــ. ملسو هيلع هللا ىلصالصــالة غــري جــائزة عــىل مــن أتــى مثــل مــا أتــى مــن مل يصــل عليــه 

 )١/٧٠٠(اجلرار

بحادث أو بحد وغريمها ال يغسل وال يصىل  و العضو املقطوع من احلي بأي سبب سواء كان* * 

، ولكن يلف يف خرقة ويدفن يف املقربة، أو يف أرض طيبة بعيدة عن االمتهان، إذا كان واجده عليه

اللجنة الدائمة . وباهللا التوفيق وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم .مقربة ليس بقربه

... نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي ...بن غديانعبد اهللا : عضو. للبحوث العلمية واإلفتاء

 )١١٢٦٦(الفتوى رقم ] من فتاوى اللجنة الدائمة.  [عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: الرئيس

حـديث أيب هريـرة يف : ، ويدل عل ذلك أحاديـث منهـا  واملصافــَّــة يف صالة اجلنازة مرشوعة* 

فصف هبـم وكـرب : النجايش ، قال  عىل ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  صالةيف قصة ) ٩٥١(ومسلم) ١١٨٨(البخاري

 . أربعًا 

عىل النجايش أيضًا ، قـال جـابر ريض  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر يف صالة النبي  )١٢٥٤(ويف صحيح البخاري

 فكنت يف الصف الثاين أو الثالث : اهللا عنه 
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يف مرأة ماتـت عىل ا ملسو هيلع هللا ىلصصليت وراء النبي : ومنها أيضًا حديث سمرة بن جندب ريض اهللا عنه قال 

 )اءور (: والشاهد من احلديث قوله . )٩٦٤(ومسلم) ١٢٦٧(رواه البخاري. نفاسها فقام وسطها

. رجالن ، والحـد ألكثـره وأقل ما يسمى صفاً ) :  ٤/٤٧( رمحه اهللا يف نيل األوطار قال الشوكاين

 اهـ 

 جانـب اإلمـام ، وما يفعله العامة من كون أهل امليت يقفـون إىلواإلمام يتقدم إىل اجلنازة وحده * 

فإذا تقدم أهل امليت باجلنازة أو من حيملوهنا إىل اإلمام فإهنم ال يصلون إىل جانب  . فإنه ال أصل له 

 . ولكنهم يصلون مع الصفوف مع الناس .. اإلمام ، ال عن يمينه وال عن يساره 

 فامذا يصنعونالصف األول  إذا كان املكان ضيقًا ومل جيد الذين قدموا اجلنازة مكانًا يف: فإن قال قائل 

فإن مل يمكن بأن كان لو ؟ ج ــ يصلون خلف اإلمام بينه وبني الصف األول ولو كانوا قريبني منه ، 

تقدم ما يتمكن فهم يصلون عن يمينه وعن يساره ؛ ألن هذه حاجة ورضورة ، لكن بعـض العامـة 

حتى إهنم إذا قدموا اجلنـازة وتـأخر  يعتقدون يف صالة اجلنازة أنه ال بد أن يكون مع اإلمام واحد ،

واحد من الصف يقف مع اإلمام ، فينبغي لطلبة العلم أن ينبهوا العامة عىل الذين قدموها ربام تقدم 

هــ مـن رشح  ا. يتقدم اإلمام عىل املـأمومني  أن صالة اجلنازة يف املصافة كغريها ، املرشوع فيها أن

   .)١٦ص (سؤاالً  ) ٧٠(، و) ٢/٥٥٨ (وغــالبل

: نهاألحاديث ثبتت يف ذلك ، م ؛كغريها من الصلوات وتسوية الصفوف يف صالة اجلنازة واجب* 

ســووا  (:قــال  ملسو هيلع هللا ىلصعــن النبــي ) ٤٣٣(ومســلم) ٦٩٠(البخــاريريض اهللا عنــه يف حــديث أنــس 

 .  ) من إقامة الصالة ( :ويف لفظ )صفوفكم فإن تسوية الصفوف من متام الصالة 

لتسوّن صفوفكم أو ليخالفن  ( :ال ــــق ملسو هيلع هللا ىلصن بشري ريض اهللا عنه أن النبي حديث النعامن ب: ومنها 

 .  )بني قلوبكم  :(ظ ـ، ويف لف)٤٣٦(ومسلم )٦٨٥(رواه البخاري ) اهللا بني وجوهكم
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اسـتووا وال ختتلفـوا  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  )٤٣٢(يف مسلمريض اهللا عنه حديث أيب مسعود : ومنها 

 ملسو هيلع هللا ىلصن األحاديث التي فيها األمر الرصيح الواضـح مـن رسـول اهللا وغريها م.  )فتختلف قلوبكم 

 .بذلك 

،والدليل عـىل ذلـك حـديث عائشـة ريض اهللا عنهـا يف صـحيح صالة املرأة عىل اجلنازة جائزةو* 

أهنا أمرت بجنازة سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه أن يؤتى هبا إليها لتصـيل عليهـا،  )٩٧٣(مسلم

قـال . د تقدم هذا احلديث عند الكالم عىل صـالة اجلنـازة يف املسـجد وق. فجيئ هبا، فصلت عليه 

فإذا غسل النسوة جنازًة وجهزهنا فليصلني عليها، أو غسل الرجـال رجـًال : شيخنا حييى حفظه اهللا

وجهزوه، فليصل عليه النسوة يف البيت إن شئن، ويصلني عليه يف مكان ساتر عن الرجال وال مانع 

 )٣/١٨٨(اهـ من الكنز الثمني .من ذلك هلذا احلديث

عنهم،كام هو احلـال يف  ةوإذا صلت املرأة عىل اجلنازة مع الرجال فإهنا تكون خلف صفوفهم، بعيد

 .بالرجال األجانب فال جيوز االصلوات األخرى، أما اختالطه

نة الدائمة انظر فتاوى اللج. فال جيوز، وقد تقدم ذلك  واتباعها هلا اجلنازةتشييع خروج املرأة لوأما 

)٨/٤١٦.( 

وقـال : مـن اجلنـائز) ٥٥باب(قال اإلمام البخاري يف صحيحهمن األحق بالصالة عىل اجلنازة؟  * 

اهـ قال احلافظ رمحه اهللا يف .أدركت الناس، وأحقهم عىل جنائزهم من رضوهم لفرائضهم : احلسن

ر الصـحابة أهنـم كـانوا مجهـو موفائدة أثر احلسن هذا بيان أنه نقل عن الذين أدركهـم وهـ: الفتح

وقد جاء عن احلسن أن أحق الناس بالصالة عىل  ،يلحقون صالة اجلنازة بالصلوات التي جيمع فيها

فـروى بـن أيب  ،وهي مسألة اختالف بني أهـل العلـم ،أخرجه عبد الرزاق .اجلنازة األب ثم االبن

 :لقمة واألسود وآخـرونوقال ع ،سامل والقاسم وطاوس أن إمام احلي أحق: شيبة عن مجاعة منهم

وقـال أبـو يوسـف ، وهو قول مالك وأيب حنيفة واألوزاعي وأمحد وإسحاق ،الوايل أحق من الويل
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فصـل (العالمة األلبـاين رمحـه اهللا يف أحكـام اجلنـائز رجح واهـ .من الوايل أحق الويل :والشافعي

فيهـا  باإلمامـة أحقوايل أو نائبة وال: اإلمام مالك ومن معه فقال رمحه اهللا قوَل  )الصالة عىل اجلنازة

فرأيت احلسني بن عيل يقول . إين الشاهد يوم مات احلسن بن عيل : حلديث أيب حازم قال ؛من الويل

وسعيد أمري عـىل (. تقدم فلوال أهنا سنة ما قدمتك:  يطعن يف عنقه ويقول -ن العاص إين لسعيد ب

و ذهـب إىل مـا ذكرنـا مجهـور  ،]يث يف الكتابانظر ختريج احلد) [ءوكان بينهم يش) املدينة يومئذ

( العلامء كأيب حنيفة ومالك وأمحد وأسحاق وابن املنذر والشافعي يف قوله القديم كام يف  املجمـوع  

، ثـم هم لكتـاب اهللاأأقر باإلمامة، فاألحوط فإن مل حيرض الوايل أو نائبه: قال األلباين   ) . ٢١٧/  ٥

القـراءة  فـإن كـانوا يف ،يؤم القوم أقـرؤهم لكتـاب اهللا(: ملسو هيلع هللا ىلص قوله ذكره يفعىل الرتتيب الذي ورد 

فـإن كـانوا يف اهلجـرة سـواء  ،هجـرة فإن كانوا يف السنة سـواء فأقـدمهم ،سواء ، فأعلمهم بالسنة

أخرجـه مسـلم  )د يف بيته عىل تكرمتـه إال بإذنـه، وال يقعؤمن الرجل يف سلطانهال ي ،فأقدمهم سلامً 

نصـاري ، وقـد ب السنن واملسانيد مـن حـديث أيب مسـعود البـدري االمن أصحا وغريه) ٦٧٣(

                                                                              ) . ٥٩٨،  ٥٩٤رقـــــــــــــــــم ( داود  خرجتـــــــــــــــــه يف  صـــــــــــــــــحيح أيب

وا عـىل وفد) هيعني قوم(أهنم ،حلديث عمرو بن سلمة ؛مل يبلغ احللم ويؤمهم األقرأ ولو كان غالماً 

 للقرآن أو أخذاً  أكثركم مجعاً (: ليارسول اهللا من يؤمنا؟ قا: ، فلام أرادوا أن ينرصفوا قالواملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

فـام : قـال  ،شـملة يل ، فقدموين وأنـا غـالم، وعـيللم يكن أحد من القوم مجع ما مجعُت ، فللقرآن

أخرجـه أبـو  ) يومنـا هـذاأصيل عىل جنائزهم إىل وكنت ، من جرم إال كنت إمامهم شهدت جممعاً 

داود والبيهقي بإسناد صحيح، وأصله يف البخاري ولكن ليس فيه موضع الشاهد، وهو رواية أليب 

ـــــم ـــــحيح أيب داود رق ـــــه يف  ص ـــــد خرجت ــــــ. ) ٦٠٢و٥٩٩( داود، وق ـــــف  اه                                                   بترص

هل يصيل عىل امليت  :ؤالس :منه) كتاب اجلنائز(جمموع فتاويهكام يف  العالمة ابن باز رمحه اهللاسئل و

إذا كـان قـد وىص : ؤالسـ. يصيل عليه يف املسجد اإلمام الراتـب :وابجوليه أو اإلمام الراتب ؟ 
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إمـام : وابجـامليت بأن يصيل عليه شخص معني ، فهل هذا الشخص أوىل مـن اإلمـام الراتـب؟ 

 الرجَل  الرجُل  نَّ ال يؤمَ : (ملسو هيلع هللا ىلصالشخص املوىص له لقول النبي املسجد أوىل بالصالة عىل اجلنازة من 

                          اهــ. احب السلطان يف مسـجدهـــاملسجد هو صوإمام  ])٦٧٣(تقدم أنه رواه مسلم[)يف سلطانه

قـربه، وإنـام مـن ، فإذا كان مل يتغري فالصحيح أنه ال ينـبش وإذا دفن امليت من غري أن يصىل عليه* 

وهو : قال ابن قدامة رمحه اهللاىل القرب كام تقدم، صىل ع ملسو هيلع هللا ىلصيف قربه؛ ملا ثبت أن النبي  ويصىل عليه وه

مـن  .بحـالال ينـبش فـوإذا كـان قـد تغـري : قول أيب حنيفة والشافعي، وروايـة عـن أمحـد، قـال

 )كتاب اجلنائز(املغني

 نازةــن فاتته صالة اجلــم

نـه ومن فاتته بعض تكبريات صالة اجلنازة وجب عليه قضاؤها ؛ حلديث أيب هريـرة ريض اهللا ع* 

 )٦٠٢(ومسلم) ٨٦٦(رواه البخاري )ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا 

) ٦٠٩(، وجاء من حديث أيب قتادة ريض اهللا عنـه يف البخـاريمن حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه

 أيضاً ) ٦٠٣(ومسلم

انظـر . دم ، واهللا أعلـم صفته ويأيت بام ورد يف ذلك وخيفف ؛ للحـديث املتقـ ويقيض ما فاته عىل* 

 .   )١٩٦(امللخص الفقهي

من األدعية للميت مثًال فإنه يبدأ بقراءة الفاحتة ثم يأيت بام ورد  نيةأدرك اإلمام يف التكبرية الثا إذاو* 

اللهم صل عىل حممد، ويقـول بعـد : ، ويكفيه أقل الواجب، فيقول بعد التكبرية الثانيةويأيت بام بقي

 . ويسلم بعد التكبرية الرابعة، هاللهم اغفر ل: التكبرية الثالثة

وإن خيش رفع اجلنازة تابع التكبريات بدون فصل بينهام ثم يسلم ، وهو اجتهاد من أهـل العلـم * 

  .)٨/٣٩٩(، وفتاوى اللجنة الدائمة) ٢/٥٠٩ (، والرشح املمتع) ١٩٦ص (امللخص. رمحهم اهللا 
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وقد تقدم هـذا يف كالمنـا . دفن يصيل عليها بعد أن تدفننازة قبل أن تومن فاتته الصالة عىل اجل* 

 . عىل حكم الصالة عىل القرب، أول هذا الفصل

 أحــكام دفن املــــــيت

 ه اهللاـهـ من رشح املهذب لإلمام النووي رمح ا. فرض كفاية باإلمجاع  دفن امليت* 

ُ {: قال اهللا تعاىل .) ٥/٢٨٢ ( َيْوَن َوفِيَها َمت َرُجونَ َقاَل فِيَها َحتْ ، وقال )٢٥:األعراف(} وُتوَن َوِمنَْها ُختْ

َأَملْ {: قال اهللا تعـاىل ، و)٥٥:طه(}ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى{: تعاىل

أي ) كفاتـاً : (طبي يف تفسريهقال القر،  )٢٥،٢٦:املرسالت(}َأْحَياء َوَأْمَواتًا * َنْجَعِل اْألَْرَض كَِفاتاً 

. وهذا يدل عىل وجوب مواراة امليت ودفنه ،ة تضم األحياء عىل ظهورها واألموات يف بطنهاـضامّ 

ا َوَملْ ُيَتَقبَّـ{:وقال اهللا تعاىل  اهـ َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحـِدِمهَ قِّ إِْذ َقرَّ ْل ِمـَن َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي َآَدَم بِاْحلَ

َام َيَتَقبَُّل اهللاَُّ ِمَن املُْتَِّقَني  َلئِْن َبَسْطَت إَِيلَّ َيَدَك لَِتْقُتَلنِي َما َأَنـا بَِباِسـٍط َيـِدَي  *اْآلََخِر َقاَل َألَْقُتَلنََّك َقاَل إِنَّ

َتُبوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر  إِينِّ ُأِريُد َأنْ  *إَِلْيَك ِألَْقُتَلَك إِينِّ َأَخاُف اهللاََّ َربَّ اْلَعاملََِني 

يَن  *َوَذلَِك َجَزاُء الظَّاملَِِني  ـاِرسِ َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْخلَ َفَبَعـَث اهللاَُّ ُغَراًبـا  *َفَطوَّ

َيُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَأَة َأِخيِه َقاَل َيا َوْيَلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكـوَن ِمْثـَل َهـَذا اْلُغـَراِب  َيْبَحُث ِيف اْألَْرِض لُِريِ

: قـال القرطبـي رمحـه اهللا يف تفسـريه ،)٣١-٢٧:املائـدة(}َفُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمنيَ 

): يبحـث(وقولـه .واراةهلـت سـنة املـوظاهر اآلية أن هابيل هو أول ميت من بني آدم؛ ولذلك ُج 

البحـوث؛ ألهنـا فتشـت عـن  :ومن هذا سميت سـورة بـراءة. معناه يفتش الرتاب بمنقاره ويثريه

ثـم أماتـه {: بعث اهللا الغراب حكمة؛ لريى ابن آدم كيفية املواراة، وهو معنى قوله تعـاىل .املنافقني

عىل مجيع الناس عىل  لق، فرضاً ، فصار فعل الغراب يف املواراة سنة باقية يف اخل)٢١: عبس( }فأقربه

اختلـف العلـامء يف ابنـي آدم، هـل مهـا  :فائدة ـ اه.الكفاية، من فعله منهم سقط فرضه عن الباقني

: قال مجهور العلامء: قال اإلمام الشنقيطي رمحه اهللا يف أضواء البيانوالصحيح األول، لصلبه أم ال؟ 
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مهـا رجـالن مـن بنـي : ال احلسـن البرصـي رمحـه اهللاوق .إهنام ابنا آدم لصلبه، ومها هابيل، وقابيل

إرسائيل، ولكن القرآن يشهد لقول اجلامعة، ويدل عىل عدم صـحة قـول احلسـن، وذلـك يف قولـه 

َيُه َكْيَف ُيَواِرى َسْوَءَة َأِخيهِ ٱهللاَُّ ُغَرابًا َيْبَحُث ِىف ٱَفَبَعَث {: تعاىل ، وال خيفى عىل أحد أنـه  }الٌّْرِض لُِريِ

بني إرسائيل رجل جيهل الدفن حتى يدله عليه الغراب، فقصة االقتداء بالغراب يف الدفن،  ليس يف

ومعرفته منه تدل عىل أن الواقعة وقعت يف أول األمر قبل أن يتمرن الناس عىل دفن املوتى، كام هـو 

ُه ُثـمَّ { :وقال اهللا تعـاىل  اهـ.واضح، ونبه عليه غري واحد من العلامء، واهللا تعاىل أعلم َأَماَتـُه َفـَأْقَربَ

، ومل جيعلـه ممـا فيه إكراماً  ىيوار أي جعل له قرباً  : قال القرطبي رمحه اهللا يف تفسريه ) ٢١:عبس(}

 . واألحاديث يف دفن امليت مستفيضة  اهـ. عىل وجه األرض تأكله الطري والعوايف ىيلق

 السائب موىل هشام بن من طريق أيب )٢٢٣٦(يف صحيحهما رواه مسلم : ومن األحاديث يف ذلك 

أنتظـره حتـى يقيضـ زهرة أنه دخل عىل أيب سعيد اخلدري يف بيته ، قال فوجدته يصيل ، فجلسـت 

صالته ، فسمعُت حتريكًا يف عراجَني يف ناحية البيت ، فالتفتُّ فإذا حيَّة ، فوثبت ألقتلها ، فأشار إّيل 

أترى هذا البيت ؟ فقلت نعم ، قال : قال أن اجلس فجلسُت ، فلام انرصف أشار إىل بيت يف الدار ف

إىل اخلنـدق ، فكـان ذلـك  ملسو هيلع هللا ىلصفخرجنا مع رسول اهللا : كان فيه فتًى منا حديث عهد بعرس ، قال : 

يومًا ، فقـال لـه رسـول اهللا بأنصاف النهار فريجع إىل أهله ، فاستأذنه  ملسو هيلع هللا ىلصالفتى يستأذن رسول اهللا 

، فأخذ الرجل سالحه ثم رجع فـإذا امرأتـه  ) خذ عليك سالحك فإين أخشى عليك قريظة (: ملسو هيلع هللا ىلص

اكفف عليـك رحمـك : به ، وأصابته غرية ، فقالت له  ليطعنها بني البابني قائمة ، فأهوى إليه الرمَح 

وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بحيَّة عظيمة منطوية عىل الفراش ، فأهوى 

: الدار فاضطربت عليه ، فام ُيدرى أهيام كـان أرسع موتـًا  إهلا بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه يف

 (:ادع اهللا حيييـه لنـا ، فقـال : فذكرنا ذلك له وقلنا  ملسو هيلع هللا ىلصفجئنا إىل رسول اهللا : احليَّة أم الفتى ؟ ، قال 

جنًّا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثالثة أيـام ، إن باملدينة  (:ثم قال  ) استغفروا لصاحبكم
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عوامر فإذا رأيتم شـيئًا إن هلذه البيوت  (:، ويف لفظ  ) ن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنام هو شيطانفإ

 اذهبوا فادفنوا صـاحبكم (:وقال هلم  ) منها فحرجوا عليها ثالثًا ، فإن ذهب وإال فاقتلوه فإنه كافر

 .فادفنوا: الشاهد من احلديثهـ . ا.  )

وهـذه الروايـة يف  )وأمر بـدفنهم بـدمائهم  (:اء أحد وفيه ومن األحاديث أيضًا حديث قصة شهد

 .  )١٣٤٧(البخاري

إىل بئـر مـن  بسحب جثث املرشكني يوم بـدر ملسو هيلع هللا ىلص، فقد أمر النبي  ولو كان امليت كافرًا فإنه يدفن* 

مـن حـديث  )٢٨٧٤(و) ١٧٩٤(ومسـلم) ٣٦٤١(و) ٣٠١٤(رواه البخاري. آبارها يلقون فيها

 . عنهعبد اهللا بن مسعود ريض اهللا

رواه أبـو ) اذهـب فـواره  (:ها مات أبـوه أبـو طالـب ، فقـال لـعيل بن أيب طالب مل ملسو هيلع هللا ىلصوأمر النبي 

وغريه عن عيل ريض اهللا عنه، وهو يف السلسلة الصحيحة للشـيخ األلبـاين رمحـه )  ٣١٢٤(داوود

  )١٦١رقم(اهللا

املسـلمني ، والكـافر يف  بل يدفن املسلم يف مقـابر،  وال يدفن مسلم مع كافر وال كافر مع مسلم*  

هــ مـن أحكـام ا. واستمر إىل عرصـنا هـذا  ملسو هيلع هللا ىلصمقابر املرشكني ، كذلك كان األمر عىل عهد النبي 

 . ) ١٧٢ص(اجلنائز 

: قـال  وغريه،) ١٥٦٨(ابن ماجه دعن ومما يدل عىل ذلك حديث بشري بن اخلصاصية ريض اهللا عنه

ثالثًا ، ثم مـرَّ  )لقد سبق هؤالء خريًا كثريًا  ( :فقال مرَّ بقبور املرشكني ملسو هيلع هللا ىلصبينام أنا أمايش رسول اهللا 

فـإذا نظـرة ،  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم حانت مـن رسـول اهللا  ) رك هؤالء خريًا كثرياً دلقد أ (:بقبور املسلمني فقال 

فنظر الرجل  ) يا صاحب السبتيتني وحيك ألق سبتيتيك (:رجل يميش يف القبور عليه نعالن ، فقال 

 (الصـحيح املسـندصححه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف .  ) فرمى هبام لعهامخ ملسو هيلع هللا ىلصفلام عرف رسوَل اهللا 

١/١٣٧ (. 
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توفيـت ويف بطنهـا  ، ها مسـلمـعن امرأة نرصـانية، بعُلـ: وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا* 

   ؟ ىأو مع النصار  ؟ دفن مع املسلمنيفهل ت ، جنني له سبعة أشهر

ألنـه اجتمـع مسـلم وكـافر، فـال يـدفن  ى؛ني، وال مقابر النصارقابر املسلمال تدفن يف م  : فأجاب

 ل ظهرهـا إىل القبلـة؛ ألنجعَ ـالكافر مع املسلمني، وال املسلم مع الكافرين، بل تدفن منفردة، وُيـ

يكـون  الصبي املسلم مستقبل القبلة، والطفـُل  فنت كذلك كان وجهُ وجه الطفل إىل ظهرها، فإذا دُ 

، وانظر )٢٤/١٦٤(ـ من جمموع الفتاوىاه . كانت أمه كافرة باتفاق العلامء بإسالم أبيه، وإن مسلامً 

 )٥٨٢مسألة(املحىل البن حزم رمحه اهللا

كان يدفن املوتى يف مقـربة البقيـع كـام تـواترت األخبـار  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي  والسنة الدفن يف املقربة* 

   .) ١٧٤ص(ام اجلنائز ـأحك. ، ومنها حديث بشري ابن اخلصاصية السابق بذلك 

فإهنم يدفنون يف مواطن استشهادهم وال ينقلون إىل املقابر ؛ يف املعركة  ويستثنى مما سبق الشهداء* 

من املدينة إىل املرشكني ليقاتلهم ، وقـال أيب  ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول اهللا  (:حلديث جابر ريض اهللا عنه قال 

تعلم إىل ما يصري أمرنا ، فإين واهللا لوال  يا جابر ال عليك أن تكون يف نـظَّـاري املدينة حتى: عبُد اهللا 

فبينام أنا يف النظَّـارين إذ جاءت عمتـي : أين أترك بنات يل بعدي ألحببت أن تـُـقتل بني يدّي ، قال 

أال إن : حلق رجـٌل ينـادي  بأيب وخايل عادلتهام عىل ناضح فدخلْت هبام املدينة لتدفنهام يف مقابرنا إذ

ترجعوا بالقتىل فتدفنوها يف مصارعها حيث قتلت ، فرجعنا هبام فـدفنامها يأمركم أن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 . ) ١٥٧ص (ـائزــأحكام اجلنـ. حيح ــبسند ص ) ٣٩٨ - ٣/٣٩٧ (دأخرجه أمح.  )حيث قتال 

ِعل إنام فُ : قالت عائشة ريض اهللا عنها: قلنا ُقـبِـر يف بيته، وُقـرب صاحباه معه؟ ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي : فإن قيل* 

كان يدفن  ملسو هيلع هللا ىلص، وألن النبي ])٥٢٩(ومسلم )١٢٦٥[(رواه البخاري. ُيتخذ قُربه مسجداً لئال  ذلك

: أصحابه يف البقيع، وفعُله أوىل من فعل غريه، وإنـام أصـحابه رأوا ختصيصـه بـذلك، وألنـه روي

 )١/٤٦٦(اهـ من املغني. )ُيدفن األنبياء حيث يموتون(
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ر مـن حـديث أيب بكـ وغريه )١٦٢٨(ماجهرواه ابن  )يدفن األنبياء حيث يموتون(حديث : قلت

، وأشـار إىل ضـعفه يف )٣٥٩(الشيخ األلباين يف ضعيف ابن ماجـهوضعفه ريض اهللا عنه،  الصديق

 ). بداية الفصل األول(كتابه حتذير الساجد

الفصـل (السـاجد رقال الشيخ العالمة حممد نارص الـدين األلبـاين رمحـه اهللا يف كتابـه حتـذي: فائدة

قول عائشة هذا يدل داللة واضـحة : كر األحاديث يف النهي عن اختاذ القبور مساجدعند ذ) األول

الطريق عىل من عسى أن يبني عليه  أال وهو سدُّ  ، يف بيته ملسو هيلع هللا ىلصعىل السبب الذي من أجله دفنوا النبي 

يؤيـد ذلـك أنـه  ،يف البيـت ملسو هيلع هللا ىلصفال جيوز واحلالة هذه أن يتخذ ذلك حجـة يف دفـن غـريه  ًا،مسجد

 )٣١١٢(وانظر السلسلة الصحيحة اهـ . ألن السنة الدفن يف املقابر ؛لخالف األص

تشـبه بأهـل الـدنيا،  هوال أصحابه، وفيـ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنه مل ينقل عن النبي وال يستحب الدفن يف تابوت*

وهـذا الـذي : وقال اإلمام النـووي رمحـه اهللا) ١/٤٦٤(اهـ من املغني. أنشف لفضالته واألرُض 

ال : ت مذهبنا ومذهب العلامء كافة، وأظنه إمجاعًا، قال العبـدري رمحـه اهللاذكرناه من كراهية التابو

 )٥/٢٨٧(اهـ من املجموع. أعلم فيه خالفًا، يعني ال خالف فيه بني املسلمني كافة

وال  ملسو هيلع هللا ىلص مل ينقــل عنـه: وقال الشيخ ابن باز رمحه اهللا ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة رمحهم اهللا

وألن يف دفـن  ؛عنهم أهنم دفنوا ميتًا يف صندوق، واخلري إنام هو يف اتبـاعهم عن أصحـابه ريض اهللا

اجلنـائز، فصـل دفـن (الفتـاوى اهــ مـن. امليت يف صندوق تشبهًا بالكفار واملرتفني من أهل الدنيا

 ).امليت

. ال جيـوز: ، يقولمن سلسلة اهلدى والنور) ٥٠١(وسمعت الشيخ األلباين رمحه اهللا يف رشيط رقم

 . ن السؤال حول الدفن يف التابوتوكا

ـــدفن يف املســـاجد*  ـــوز ال ـــاري؛ وال جي ـــن عائشـــة)٥٢٨(ومســـلم) ٤١٧(روى البخ   ع

إن : (فقـال ملسو هيلع هللا ىلصرأينها باحلبشـة، فيهـا تصـاوير، فـذكرتا للنبـي  أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسةً 
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تلـك الصـور، ، وصـوروا فيـه أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فامت، بنوا عـىل قـربه مسـجداً 

 . )فأولئك رشار اخللق عند اهللا يوم القيامة

 :قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسـول اهللا  ريض اهللا عنـه  عن أيب هريرة ،أيضاً ) ٥٣٠(ومسلم) ٤٢٦(ويف البخاري

) ٥٣١(ومسـلم) ٤٢٥(ويف البخـاري.)اختذوا قبور أنبيائهم مسـاجد ،اليهود والنصارىقاتل اهللا (

، طفـق يطـرح ملسو هيلع هللا ىلصملـا نـزل رسـول اهللا : قـاال اهللا عنهام ريض عن عائشة وعبد اهللا بن عباس ،أيضاً 

لعنـة اهللا عـىل اليهـود : (مخيصة له عىل وجهه، فإذا اغتم هبا كشفها عن وجهه، فقـال وهـو كـذلك

 .حيذر ما صنعوا. )والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

ممــا لــيس يف قــال شــيخنا اإلمــام الــوادعي رمحــه اهللا، يف كتــاب اجلنــائز مــن اجلــامع الصــحيح 

ثم ذكـر حـديث أيب . ال ُيقَرب يف املسجد، وال ُيبنى مسجٌد عىل قبور) باب(): ٢/٣٠٠(الصحيحني

: أنْ  ملسو هيلع هللا ىلصكـان آخـر مـا تكلـم بـه النبـي : ، أنـه قـالعند اإلمام أمحد عبيدة بن اجلراح ريض اهللا عنه

اس الذين اختذوا أخرجوا هيود أهل  احلجاز وأهل نجران  من جزيرة العرب، واعلموا أن رشار الن(

وذكر حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا  .هذا حديث صحيح: قال شيخنا).قبور أنبيائهم مساجد

: قـال شـيخنا).األرض كلها مسجد إال احلامم واملقربة: (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا : قال عند أيب داود، عنه

اللهـم ال جتعـل : (قال ملسو هيلع هللا ىلصوذكر حديث أيب هريرة عند اإلمام أمحد، أن النبي . هذا حديث صحيح

 .هذا حديث حسن: قال شيخنا). قربي وثنًا، لعن اهللا قومًا اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

؛ حلديث عقبة بن عامر عن الدفن فيها  ملسو هيلع هللا ىلصالتي هنى الرسول  وال جيوز الدفن يف األوقات الثالثة* 

نقرب فيهن موتانا  ينهانا أن نصيل فيهن أو أن ملسو هيلع هللا ىلصثالث ساعات كان رسول اهللا  (:ريض اهللا عنه قال 

، وحـني ، حني تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحني يقوم قائم الظهـرية حتـى متيـل الشـمس 

 ) ٨٣١(رواه مسلم  )تضيَّـف الشمس للغروب حتى تغرب 
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واحلديث مطلق يشمل املتعمد وغريه ، فاحلق عدم جواز الدفن يف هذه األوقات ولو لغري متعمد ، 

 ) ١٧٦ـــ  ١٧٥ص(أحكام اجلنائز من  هـ .ا. ث حتى خيرج وقت الكراهة فليرتيفمن أدركته فيها 

وختصيصـه  ،احلـديث مطلـق ):١٤٣ص(، وقـال رمحـه اهللا يف متـام املنـةللعالمة األلباين رمحه اهللا

فالواجب تأخري دفن اجلنازة حتى خيرج وقـت الكراهـة إال إذا خيـف تغـري  ،عليه باملتعمد ال دليل

 اهـ .امليت

لو وصلنا بجنازة إىل املقربة : ينهى عن الصالة فيها وعن دفن املوتى ، فمثًال  ث ساعاتفهذه ثال* 

ووجدنا أن القرب مل حيفر ، وبقينا نحفر القرب حتى خرجت الشمس عند انتهـاء حفـر القـرب فإنـه ال 

 قيد رمح وذلك نحو ربع ساعة من طلوعها ، وكذلك لو أتينا به يفجيوز أن يدفن امليت حتى ترتفع 

الضحى عند الزوال فإنه إذا بقي عىل الزوال نحو مخس دقائق فإننا ال ندفنه ، وكذلك إذا ذهبنـا بـه 

حتى تغرب ؛ لنهي يف العرص وتضيَّـفت الشمس للغروب مل يبق عليها إال مقدار رمح فإننا ال ندفنه 

 (محـه اهللاهــ مـن رشح البلـوغ للشـيخ ابـن عثيمـني ر  ا. صىل اهللا  عليه وسـلم عـن ذلـك  النبي

٢/٦٢٣( . 

من حديث جابر ريض اهللا عـنهام  )٩٤٣( فقد أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه وأما الدفن بالليل* 

فذكر رجًال من أصحابه قبض فكفن يف كفن غري طائل وقرب ليًال ، فزجـر خطب يومًا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 (: ملسو هيلع هللا ىلص، وقـال النبـي  حتى يصىل عليه إال أن يضطر إنسان إىل ذلكأن يقرب الرجل بالليل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مـا إذا كـان هنـاك تقصـري يف  ولكن هذا النهي منصب عىل.  ) إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه

تكفينه أو الصالة عليه ، وكذلك لو كان هناك تقصري يف تغسيله بحيـث مل جيـدوا إال مـاًء قلـيًال ال 

 . انتظروا إىل الصباح : حيصل به اإلنقاء فإننا نقول 

 ملسو هيلع هللا ىلصلنبـي يف عهـد ا نوـدفِـاألمـوات بعـض فقد ثبـت أن يكن هناك سبب يقتيض التأجيل أما إذا مل 

مـن حـديث جـابر بـن عبـد اهللا ريض اهللا  )٣١٦٥(ما ثبت يف سنن أيب داوود: فمن ذلك  .بالليل 
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ناولوين  (:ول ـو يقـيف املقربة وإذا ه ملسو هيلع هللا ىلصرأى ناس نارًا يف املقربة فأتوها ، فإذا رسول اهللا : عنهام قال 

هذا احلديث حسنه شـيخنا مقبـل رمحـه . فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر  ) احبكمص

  . باب جواز الدفن ليًال : ) ٢/٢٦٣ (اهللا يف الصحيح املسند ، وبوب عليه يف اجلامع الصحيح

.  ملسو هيلع هللا ىلص، فدفنوها لـيًال ومل ينكـر علـيهم الرسـول ومن ذلك أيضًا قصة املرأة التي كانت تقمُّ املسجد 

 . وقد تقدمت هذه القصة 

لـيًال ، فإنـه تـويف عليـه الصـالة  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك أيضًا أن الصحابة ريض اهللا عنهم دفنوا رسول اهللا 

، وعـن عائشـة يف عـن أنـس )٤١٩(ومسـلم )٦٤٨،٦٤٩(البخـاريرواه [يـوم االثنـني والسالم

عنـد ورشح مسـلم ) ١٣٢١(انظـر الفـتح عنـد حـديث[ودفن ليلـة األربعـاء ])١٣٢١(البخاري

وهو الذي نص عليه غري واحـد مـن ): ٣/٢٤٢(وقال ابن كثري يف البداية والنهاية،)٩٦٨(حديث

وعـن عائشـة ريض اهللا عنهـا  .وهو الصـحيح واهللا أعلـم...، وهو املشهور،...األئمة سلفًا وخلفاً 

عليقـه عـىل قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف ت. يوم االثنني، ودفن ليلة األربعاء ملسو هيلع هللا ىلصتويف النبي : قالت

 ]. اهـ. ورجاله ثقات) ٦/١١٠(أخرجه أمحد): ٣٣١ح(الشامئل املحمدية

 . ]من حديث عائشة) ١٣٢١(رواه البخاري[ وكذلك أيضًا دفن أبوبكر ليًال 

رواه [دفنهــا زوُجهــا عــيلُّ بــن أيب طالــب لــيًال  ملسو هيلع هللا ىلصوكــذلك ملــا ماتــت فاطمــة بنــت رســول اهللا 

وهـذا دليـل عـىل أن ، ]شـة ريض اهللا عـنهاممـن حـديث عائ )١٧٥٩(ومسلم) ٣٩٩٨(البخاري

الصحابة فهموا من النهي عن الدفن يف الليل إذا كان هناك تقصري فيام جيب للميـت ، فـإن مل يكـن 

 . تقصري فال حرج 

 .وكذلك أيضًا لو كان هناك خوف عىل امليت من أن يتشقق لو بقي إىل الصباح فإنه يدفن برسعة 



 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

113 

يف النهار فإنه يدفن يف الليل كام ذكر عـن عـثامن ريض اهللا عنـه  وكذلك لو كان عليه خوف لو دفن

انظـر البدايـة والنهايـة [.ينبشوه ويمثلوا به أنن قتلوه أهنم دفنوه ليًال خفية خوفًا من اخلوارج الذي

 . ) ٢/٦٢٢ (للعالمة ابن عثيمني رمحه اهللا رشح البلوغ انظرهـ  ا)].٤/١٧٤(البن كثري

  صالة اجلنازة؟ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا هل ُصـلِّـَي عىل: فائدة

 :فقيل ،عليه ـَي لِّ لف هل ُص ـواختُ  ):٩٦٨(حديث رقم قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم

والصـحيح الـذي أصًال، وإنام كان الناس يدخلون أرساالً يدعون وينرصـفون،  عليه أحدٌ  مل يصلِّ 

ثـم يـدخل ، ون فرادى ثـم خيرجـونيصل فكان يدخل فوٌج  ،أهنم صلوا عليه فرادى عليه اجلمهور

 اهـ. ت النساء بعد الرجال ثم الصبيانآخر فيصلون كذلك، ثم دخل فوٌج 

وهـذا الصـنيع، وهـو صـالهتم عليـه ): ٣/٢٣٧(قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا يف البداية والنهايةو

 اهـ . الف فيهـعليه ال خ جممعٌ مل يؤمهم أحد يف الصالة عليه أمٌر فرادى 

 -صالة الناس عليـه: قال ابن عبد الرب): ١/٧٠٢(مام الشوكاين رمحه اهللا يف السيل اجلراروقال اإل

 اهـ. فرادى جمَمٌع عليه عند أهل السري ومجاعة أهل النقل ال خيتلفون فيه -صىل اهللا عليه وآله وسلم

لك ، بـذ ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أمر النبـي جيب: وقال بعض العلامء، ويستحب إعامق القرب وتوسيعه وحتسينه* 

 ملسو هيلع هللا ىلصن عامر أن النبـي وغريمها من حديث هشام ب)١٧٦٦(والرتمذي )١٥٦٠(ابن ماجهفقد روى 

حه العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف ــــــوصح ) وأعمقـوا وأحسـنوا روافـاح(:قال يف شهداء أحد

 . ) ٧٤٣ (مــــاإلرواء رق

جنـازة ، فجعـل  خرج يف ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث رجل من األنصار  أن النبي  )٣٣٣٢(سنن أيب داوود ويف

حسنه شيخنا مقبـل رمحـه اهللا .  ) أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه (:يويص احلافر ويقول 

 ) ٢/٢٥٣ (حيحـاجلامع الصيف 
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احرتامًا للميت ولئال يـؤذي األحيـاء  ؛أن خترج منهوالرائحة  والواجب ما يمنع السباع أن تأكله* 

هــ مـن الرشـح   ا. ر فهو أفضل وأكمل لكن بـال حـد فويلوث األجواء بالرائحة ، وإن زاد يف احل

 . ) ٢/٥١٩ (عــــاملمت

ن كانت األرض صلبة ال ينهـار  تراهبـا إ، لكن حد والشق جائزانلـاء أن الدفن يف الوأمجع العلم* 

هـ من املجموع للنووي  ا. انت رخوة تنهار فالشق أفضل كفاللحد أفضل ملا سبق من األدلة ، وإن 

ــ ــه اهللا)٥/٢٨٧ (ه اهللاـرمح ــاين رمح ــائز لأللب ــام اجلن ــن أحك ــًال م ــر رشح . ) ١٨٤ص (، نق وانظ

 ).٩٦٦(مسلم

عنـد ابـن  يعنـي مـن مثـل حـديث أنـس ريض اهللا عنـه:  )ملـا سـبق مـن األدلـة  (وقولـه : قلت 

ح ، فقـالوا  ملسو هيلع هللا ىلصملا تويف رسول اهللا : قال  وغريه،) ١٥٥٧(ماجه كان باملدينة رجل يلحد وآخر ُيضـرِّ

حـدوا  ربنا ونبعث إليهام فأهيام سبق تركناه ، فأرسل إلـيهام ، فسـبق صـاحب اللحـد ، فلنستخري: 

ن إسناده العالمة األلباين يف أحكام اجلنائز ص. ملسو هيلع هللا ىلصللنبي   . ) ١٨٣(حسَّ

أحلدوا يل حلدًا وانصبوا عيلَّ اللـبن نصـبًا : وأيضًا حديث سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه أنه قال 

 . )٩٦٦(أخرجه مسلم.  ملسو هيلع هللا ىلص كام ُصنع برسول اهللا

أن وغريمها،  )١٥٥٤(وابن ماجه )٣٢٠٨(عند أيب داوودوأيضًا حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام 

صححه العالمة األلباين رمحه اهللا يف أحكام اجلنائز .  ) اللحد لنا والشق لغرينا (:قال ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا ر

 . ) ٥٤٨٩ (مـــويف صحيح اجلامع رق، ) ١٨ص(

 . احلفر يف وسط القرب : والشق هو  ،نب القرب ويكون مما ييل القبلةاحلفر يف جا هو: واللحد *

كـام ، ، وُتَسـدُّ الفراغات بـالطنييغطَّـى اللحد والشق باللبنوبعد وضع امليت يف اللحد أو الشق * 

أحلدوا يل حلـدًا وانصـبوا عـيلَّ اللـبن : وقاص ريض اهللا عنه حيث قال أيبتقدم يف حديث سعد بن 

وال هيال الرتاب عـىل امليـت فوقـه مبـارشة . )٩٦٦(أخرجه مسلم.  ملسو هيلع هللا ىلصنصبًا كام ُصنع برسول اهللا 
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قاله شيخنا حييى احلجوري حفظه اهللا وأعز قدره، كام سمعت ذلك منه يف . فهذا فيه إساءة إىل امليت

 هـ١٤٣٤أجوبته عىل أسئلة املهرة هلذا العام

أدفن إليـه مـن مـات  : (ملا دفن عثامن بن مظعون   ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي ؛ومجع األقارب يف الدفن حسن* 

، )١/٤٦٧(اهـ من املغني البن قدامة. وأكثر للرتحم عليهم وألن ذلك أسهل لزيارهتم ؛ ) من أهله

وحديث عثامن بن مضعون هذا سيأيت خترجيه إن شاء اهللا عند الكالم عىل حكم الكتابة عـىل القـرب، 

 )أحكام زيارة القبور(يف باب

القرب ، ويكـون الـذي للقبلـة فــن يف موضع الرضورة من الضيق والعجلة امليتان والثالثة يف ويد* 

جيمـع بـني  ملسو هيلع هللا ىلص  كان النبـي  :فعن عن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهام قال[منهم أفضلهم وأسنهم 

حـدمها فإذا أشري له إىل أ). أهيم أكثر أخذا للقرآن: (الرجلني من قتىل أحد يف ثوب واحد، ثم يقول

وأمر بدفنهم يف دمائهم، ومل يغسلوا، ومل ). أنا شهيد عىل هؤالء يوم القيامة: (قدمه يف اللحد، وقال

ملا كـان يـوم أحـد، أصـيب مـن : عن هشام بن عامر قالو، )١٢٧٨(رواه البخاري .يصل عليهم

سـان يـا رسـول اهللا، احلفـر علينـا لكـل إن: فقلنا( أصيب من املسلمني، وأصاب الناس جراحات،

، وادفنوا االثنني والثالثـة ) وأحسنوا) (وأعمقوا(احفروا وأوسعوا : ، فقال)فكيف تأمرنا(، )شديد

أخرجه أبو ). ، فقدمفكان أيب ثالث ثالثة، وكان أكثرهم قرآناً : قال(، يف القرب، وقدموا أكثرهم قرآناً 

( وأمحد ) ٣٤/  ٤ (والبيهقي ) ٣٦/  ٣( والرتمذي ) ٢٨٤ -٢٨٣/ ١( والنسائي ) ٢/٧٠( داود 

قاله العالمـة . والسياق للنسائي، والزيادات كلها له يف رواية. ، وابن ماجه خمترصا) ٢٠،  ١٩/  ٤

وصـححه، وصـححه أيضـًا يف ) مـن بـاب الـدفن ٩٤فقـرة(األلباين رمحـه اهللا يف أحكـام اجلنـائز

وكثرت القتىل وقلـــَّت ..... ملا كان يوم أحد ،  ( :الـــأنس ريض اهللا عنه ق ، وعن)٧٤٣(اإلرواء

وكان جيمع الثالثة واالثنني يف قرب واحد ويسأل أهيم أكثر قرآنًا ، فُيـقدَّ م يف اللحد (: الثياب ، وقال
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وغريه، وحسـنه األلبـاين ) ٦٥٨٩(أخرجه البيهقي) .، وكفـَّن الرجلني والثالثة يف الثوب الواحد 

 . )]٧٩(يف أحكام اجلنائز اهللا رمحه

، وإن كانـت رضورة وال سـبيل إىل غريهـا كـان تدفن املرأة مع الرجـل عـىل حـال وال أحب أن* 

هـ من كتاب األم   ا. حاجز من ترابني الرجل واملرأة يف القرب الرجل أمامها وهي خلفه ، وُجيعل ب

 . )١٨٦ص(، نقًال من أحكام اجلنائز لأللباين رمحه اهللا ) ١/٢٤٥ (لإلمام الشافعي

ـواملرأة يُ   * املرأة عورة وال  ألن؛ أهل العلم خالفاً  ال نعلم يف استحباب هذا بني ، ها بثوبقربُ  رـَخمَّ

  )١/٤٦٣(بترصف من املغني البن قدامةاهـ . يؤمن أن يبدو منها يشء فرياه احلارضون

  :الرجال دون النساء ؛ ألمور : ويتوىل إنزال امليت ولو كان أنثى* 

 .ى عليه عمل املسلمني حتى اليوم، وجر ملسو هيلع هللا ىلصأنه املعهود يف عهد النبي  :األول 

 .أن الرجال أقوى عىل ذلك  :الثاين 

. لو تولـَّـته النساء أفىض إىل انكشاف يشء من أبداهنن أمـام األجانـب وهـو غـري جـائز  :الثالث  

 . ) ١٨٦ص (أحكام اجلنائز

 كن من الذي يتوىل إدخاله يف القرب ؟ ـــــول*

وإن مل يكن  ،هفإننا نأخذ بوصيت -يفالن يتوىل دفن: قال قبل موته :  أي -إن كان له ويصٌّ : اجلواب 

ال حيسـنون الـدفن أو ، وإن مل يكن له أقارب أو كانوا بأقاربه إذا كانوا حيسنون الدفنله ويص فنبدأ 

 . ال يريدون أن ينزلوا يف القرب فأي واحد من الناس 

أن ينزهلـا ، فيجـوز  هـا أن يكـون مـن حمارمهـارتط فيمن يتوىل إدخـال امليتـة يف قربــــــوال يش* 

 ملسو هيلع هللا ىلص، ودليل ذلـك أن النبـي ]برشط أن ال يكون قد جامع أهله تلك الليله[ شخص ولو كان أجنبياً 

أيكم  (:وحان وقت دفنها قال ملا ماتت ابنته زوجة عثامن بن عفان ريض اهللا عنه ، وخرج إىل املقربة 

، فـأمره أن ينـزل يف أنـا: فقال أبـو طلحـة أي مل جيامع ،  :امءقال العل: يقارف  ، مل )مل يقارف الليلة 
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عن  )١٢٧٧(رواه البخاري. [، وزوجها عثامن كانا حارضين -وهو أبوها -ملسو هيلع هللا ىلصع أن النبي قربها م

 إال ما بني القوسني ) ٢/٥٢٠ (هـ مع الذي قبله من الرشح املمتع  ا ].أنس ريض اهللا عنه

وهـو مـن كـان حيـل لـه  ،ها الناس بإدخال املرأة قربها حمرمُ ال خالف بني أهل العلم يف أن أوىلو* 

 )١/٤٦٤(اهـ من املغني. وهلا السفر معه  ، النظر إليها يف حياهتا

 فعىل هذا يكون عددهم عىل حسـب حـال ،نص عليه أمحد ،وال توقيف يف عدد من يدخل القرب* 

 )١/٤٦٤(اهـ من املغني. امليت وحاجته وما هو أسهل يف أمره

ُيـسن من عنـد رجليـه ، : ، لكن بعض العلامء قالوا  ُيـــنــَزل امليت إىل قربه من اجلهة املتيرسةو*  

سـؤاالً يف أحكـام ]  ٧٠[ هـ من   ا. عــاألمام ، واألمر يف هذا واسيسن من : وبعض العلامء يقول 

  )٦٢١مسألة(، وانظر املحىل) ٢٤ -٢٣ (اجلنائز ص

والـدليل عليـه  ،هللاسم اهللا وعىل سنة رسول اهللا ، أو ملـة رسـول اب:  ويقول الذي يضعه يف حلده* 

إذا وضـعتم (: قـال  ملسو هيلع هللا ىلصن النبـي أ ) ٦٨٥١(والبيهقـي) ٣١١٠(عند ابـن حبـان حديث ابن عمر

صـححه العالمـة .  )ملة ــ رسول اهللا : بسم اهللا وعىل سنة ــ ويف رواية : موتاكم يف القبور فقولوا 

 )٧٤٧رقم(اءاأللباين رمحه اهللا يف اإلرو

قــال الشـيخ اإللبــاين رمحــه اهللا يف السلســلة إذا وضـع امليــت يف القــرب،  وُتــَحلُّ ُعـَقـــُد الكفــن* 

: روى ابن أيب شيبة عن رجل عن أيب هريرة قال: )١٧٦٣(عند حديث رقم )٢٤٧ص٤م(الضعيفة

ا عنـه اللـبن، فرفعن: شهدت العالء احلرضمي فدفناه، فنسينا أن نحل العقد حتى أدخلناه قربه، قال

 . فلم نر يف القرب شيئاً 

ثم ساق يف الباب آثارًا أخرى عن بعض التابعني ال ختلو من ضعف، لكن جمموعها يلقي االطمئنان 

يف النفس أّن حّل ُعقد كفن امليت يف القرب كان معروفًا عند السلف، فلعله لذلك قال به احلنابلة تبعًا 

عن العقد حتل يف القرب ؟  )أو سئل (قلت ألمحد  :  )١٥٨(ائلهلإلمام أمحد، فقد قال أبو داود يف مس
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مات أٌخ يل صغري، فلـام وضـعته يف القـرب   : )١٤٤/٥٣٨(وقال ابنه عبد اهللا يف مسائله  . نعم : قال

  ا هـ . يا عبد اهللا حل العقد، فحللتها: شفري القرب، قال يل وأيب قائم عىل

  ،-يعني عقد الكفن-يف القرب حلها عَ ِض وإذا وُ ): ١/٤٥٠(ملغنيوقال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف ا

 ألنه إتالف مستغنى عنـه ومل يـرد ؛جائز أما شق الكفن فغري : )١/٤٦٤(وقال اهـ. ومل خيرق الكفن

مـن  )٩٤٣[(رواه مسـلم  ) إذا كفـن أحـدكم أخـاه فليحسـن كفنـه ( :ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال النبي  ، الرشع به

وأمـا حـل العقـد مـن عنـد رأسـه ه، وختريقه يتلفه ويذهب بحسـن ،]حديث جابر ريض اهللا عنهام

 اهـ. أمن ذلك بدفنه وقد  ، ها كان للخوف من انتشارهاورجليه فمستحب ألن عقدَ 

يعنـي ( ملا وضع نعيم بن مسعود يف القـرب نـزع األخلـة بفيـه  ملسو هيلع هللا ىلصوأما حديث أن رسول اهللا : قلت

 )١٧٦٣(ة للعالمة األلباين رمحه اهللا رقمفهو حديث ضعيف، وهو يف السلسلة الضعيف). العقد 

القبلـة ، ورأسه ورجاله إىل يمني  وُيـــجَعــل امليت يف قربه عىل جنبه األيمن ووجهه قبالة القبلة *

هكـذا كـل إىل يومنا هـذا ، و ملسو هيلع هللا ىلصويسارها ، عىل هذا جرى عمل أهل اإلسالم من عهد رسول اهللا 

، نقـًال مـن أحكـام ) ٥/١٧٣ (ه اهللاـمام ابن حزم رمحهـ من املحىل لأل  ا. مقربة عىل ظهر األرض 

 . ) ١٩٢(اجلنائز ص

، ما ثبت هذا  يعترب بدعةعــــــند الـــــدفــن أو عند وضعه يف اللحد  )وكذا اإلقامة(واألذان * 

إجابة السائل عن أهم املسائل لشـيخنا هـ من  ا. له وسلم ، وال نعلم شيئًا ثابتاً وعىل آ ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

 ،) ٣١(أحكـام اجلنـائز صانظـر ، ووما بني القوسني مـن عنـدي )٦٠٠ (ه اهللا صـــــل رمحمقب

، وجممـوع )٧٣-٩/٧٢(، وفتـاوى اللجنـة الدائمـة ) ٢/٢٥٣ (وغارة األرشطة لشيخنا رمحه اهللا

 )٣/٢١٢(، والكنز الثمني لشيخنا حييىباب اجلنائز منه )١٣(فتاوى الشيخ ابن باز املجلد
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، وال أعلم امليت يف القرب، واألصل عدم السنيةحتت رأس  ع وسادة أو نحوهاضـوال ُيــســن و* 

هــ  ا. ذلـك بعـض العلـامء مـن البـدع  يف ذلك سنة ، ومن ادعى السنية فعليه الدليل ، وهلذا عـدّ 

 . ) ٣١٧(، أحكام اجلنائز ص) ٢/٥٢١ (الرشح املمتع

التـي ثبـت النهـي  ك من كونه مـن إضـاعة املـالويف فرش القرب خماَلـفٌة للسنة الثابتة مع ما يف ذل* 

عنها، فالواقع يف زمن النبوة بَمرأى ومسَمع من رسول اهللا صىل اهللا عليه وآلـه وسـلم، هـو وضـُع 

 بترصف )١/٧٢٦(من السيل اجلرار لإلمام الشوكاين رمحه اهللا اهـ. امليت عىل األرض

ــت ــحيحه  :قل ــلم يف ص ــا رواه مس ــا م ــاس ريض) ٩٦٧(وأم ــن عب ــن اب ــالع ــنهام ق   :  اهللا ع

 .قطيفة محراء ملسو هيلع هللا ىلصُجعل يف قرب رسول اهللا 

هـذه القطيفـة ألقاهـا شـقران مـوىل : قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسلم عند هذا احلديث

، وقـد نـص الشـافعي ومجيـع ملسو هيلع هللا ىلصأن يلبسـها أحـد بعـد رسـول اهللا  كرهـُت : وقال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ع قطيفة أو مرضبة أو خمدة ونحو ذلك حتـت امليـت يف أصحابنا وغريهم من العلامء عىل كراهة وض

ال بـأس بـذلك هلـذا احلـديث،  :عنهم البغوي من أصحابنا فقـال يف كتابـه التهـذيب القرب، وشذَّ 

والصواب كراهته كام قاله اجلمهور، وأجابوا عن هذا احلديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك مل يوافقه 

ملا ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد  ؛ فعله شقرانغريه من الصحابة وال علموا ذلك، وإنام

شقران أن يستبدهلا أحد بعد النبي  ب نفُس طِ ـفلم تَ  ،كان يلبسها ويفرتشها ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

واهللا  .، وخالفه غريه فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن جيعل حتـت امليـت ثـوب يف قـربهملسو هيلع هللا ىلص

 اهـ .أعلم

، بل ظاهر األدلة الرشعية يدل عىل أنـه ال ًال يدل عىل كشف وجه امليت وهو يف قربهال نعلم دليو *

يكشف، ذكرًا كان أو أنثى، ألن األصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إال أن يكون امليت ُمـحِرمًا، فـال 

 )٢/٥٢١(، والرشح املمتع) ٨/٤٢٠(انظر فتاوى اللجنة الدائمة .  يغطى رأسه وال وجهه
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فال فائدة منه ؛ ألنه خرج من دار التكليف إىل مل ترد يف السنة  ـقـني امليت فمع أنه بدعةتـلوأمــا * 

هــ مـن السلسـلة   ا.  ) )٧٠: يـس( }لُِينـِذَر َمـن َكـاَن َحّيـًا {لتـذكر دار اجلزاء ؛ وألنه غري قابل ل

، غــارة ) ٣٠(ســؤاالً ص] ٧٠[ ،و)٩٣ص٢م(الضــعيفة ، وانظــر) ٨٣٨ص ٢ق ١م (الصــحيحة

، باب اجلنائز منـه )٣(، وجمموع فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا املجلد) ٢/٥٠ (رشطةاأل

، )١رقـم(تعليـق) ١٩١ص(واللمع عىل كتاب إصالح املجتمع لشيخنا حييى احلجوري حفظه اهللا

  )٣/١٩٤(والكنز الثمني له

بحيث يقول قريبه مثًال  ري عند بعض املسلمني من طلب الشهادة عىل امليت قبل دفنهومــا يـجـ* 

وال ينبغي  فيشهدون له بالصالح واالستقامة ، هذا ليس له أصل يف الرشع ،ماذا تشهدون عليه ؟ : 

، وقال الشيخ ) ٣٠ص (ؤاالً ســــــــ] ٧٠[ن ـــهـ م  ا. ألنه من البدع  ؛لإلنسان أن يقول هكذا

 اهـ. ةبدعة قبيح): ١٣١٢رقم(األلباين رمحه اهللا يف السلسة الصحيحة

 ؛بعد الفراغ من سد اللحـد  ًويستحب ملن عند القرب أن حيثو من الرتاب ثالث حثوات بيديه مجيعا* 

صىل عىل جنازة  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا ، وغريه) ١٥٦٥(ريض اهللا عنه، عند ابن ماجه حلديث أيب هريرة

ــم  ــىث ــىامليــت فح أت ــاً  ث ــل رأســه ثالث ــه مــن قب ــه اهللا. ) علي ــاين رمح ــححه العالمــة األلب  يف ص

هـذا احلـديث حمـتج بـه كـام ذكرنـا ذلـك يف : وسمعت شـيخنا حييـى يقـول. )٧٥١رقم(اإلرواء

 . )جامع األدلة والرتجيحات يف أحكام األموات(كتابنا

: طـه(} ِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنَْها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخـَرى{: وأما قراءة قول اهللا تعاىل :تنبيه

احلثو فإنه مل يثبت، فال ُيفَعل، وقد عّده الشيخ األلباين رمحـه اهللا مـن البـدع كـام يف كتابـه  عند) ٥٥

 ). ٩٠البدعة رقم (أحكام اجلنائز

القدرة هللا، : امللك هللا، ويف الثالثة: بسم اهللا، ويف الثانية:  األوىلالقول يف احلثوة   :ومن البدع أيضاً * 

الرمحـة هللا، ثـم يقـرأ يف : العفـو والغفـران هللا، ويف السادسـة: اخلامسـة ويف: العزة هللا: ويف الرابعة
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ْكَرامِ * ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفانٍ {:السابعة قوله تعاىل َالِل َواْإلِ  ٢٦،٢٧:الرمحن(ا } َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْجلَ

انظـر ).٥٥: طـه(} َها ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرىِمنَْها َخَلْقنَاُكْم َوفِيَها ُنِعيُدُكْم َوِمنْ {: ويقرأ قوله تعاىل، )

 .من أحكام اجلنائز) ٩١(البدعة رقم

بام ] أحياناً [ وجلس الناس حوله فهنا َيـحــُسـن أن يعظهم وجلس، وإذا جاء اإلنسان إىل املقربة* 

فأتانا  قد ،الغر كنا يف جنازة يف بقيع : أنه قال يناسب بمثل حديث عيل ابن أيب طالب ريض اهللا عنه 

ما  (:، فقعد وقعدنا حوله ، ومعه خمرصة ، فنكس وجعل ينكت بمخرصته ، ثم قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

يا رسول اهللا أفال نتكل عىل : فقالوا  )إال وقد كتب مقعده من النار ومقعده من اجلنة  من أحد منكم

) ١٢٩٦(البخـاري[متفـق عليـه  احلـديث..  ) اعملـوا فكـل ميرسـ ملـا خلـق لـه (:كتابنا ؟ فقال 

 . ])٢٦٤٧(ومسلم

، وانتهـى إىل جنـازة رجـل  ملسو هيلع هللا ىلصأو بمثل حديث الرباء بن عازب ريض اهللا عنه حني جاء رسول اهللا 

من األنصار ووجدهم حيفرون القرب ومل يتموا حفره ، فجلس وجلسوا حوله كـأنَّ عـىل رؤوسـهم 

جـاءه فجعل حيدثهم أن اإلنسان إذا وإجالالً هلذا املجلس وهيبةً  ،  ملسو هيلع هللا ىلصالطري ؛ احرتامًا لرسول اهللا 

رواه [وجعل حيدثهم بحديث طويل يعظهم به املوت نزلت إليه مالئكة الرمحة أو مالئكة العذاب ، 

وغريه، وحسنه شـيخنا الـوادعي رمحـه اهللا يف اجلـامع الصـحيح ممـا لـيس يف  )٤٧٥٣(أبو داوود

 .  هي املوعظة عند القرب هــــــذه . ])٢/٢٧١(الصحيحني

، هذا ليس من  ملسو هيلع هللا ىلصيتكلم كأنه خيطب فهذا مل يكن من هدي الرسول  ـــــــا أن يقوم القائمأمـ

فقط ، إذا كان الناس جلوسًا ومل  ملسو هيلع هللا ىلصالسنة ، هذا يعترب من البدع ، السنة ُ أن تفعل كام فعل الرسول 

ًام فليس ، أما أن يقوم قائوحتدث حديث املجالس حديثًا عاديًا يدفن امليت فاجلس يف انتظار دفنه 

، فاملواعظ هذا من السنة ، املوعظة عند القرب تقيَّـد بام جاء يف السنة فقط لئال تتخذ املقابر منابر 

هادئة يكون اإلنسان فيها جالسًا ، ويبدوا عليه أثر احلزن والتفكر وما أشبه ذلك ، ال أثر الشجاعة 
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، ) ٢٤(سؤاالً ص] ٧٠[و، ) ٣/٧١ (رشح الرياض. يقول صبحكم ومساكم وكأنه ينذر اجليش 

. ) ٢/٦٢١ (، ورشح البلوغ للشيخ ابن عثيمني)١٠٨(املسألة رقم) ١٩٨(أحكام اجلنائز ص

وقصة  ،ال نعلم شيئًا يدل عليه إال قصة الرباء بن عازب: وقال الشيخ عبد املحسن العباد حفظه اهللا

جنازة، ثم يتجمعون الرباء بن عازب كان اجللوس فيها حلاجة، وليس األمر أن جييء الناس لل

ويتحلقون ويوعظون ويذكرون، وإنام جلس النبي وأصحابه ألن القرب مل يكمل، فهم إذن بحاجة 

وذكرهم، فال يتخذ مثل هذا  ملسو هيلع هللا ىلص  إىل اجللوس حتى يكتمل الدفن، فلام جلسوا وعظهم الرسول 

  اهـ.سنة، نعم لو ُوجد يشء يقتيض التأخري وقام أحد يذكر الناس فال بأس بذلك
وقد رأيت شيخنا العالمة أبا عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي رمحـه اهللا عـدة مـرات إذا : تقل

شـيخنا  ه الناصح األمنيحرض لدفن جنازة جيلس وحيدث الناس وهو جالس، وهكذا رأيت خليفتَ 

 . حفظه اهللا تعاىل حييى

ال أصـحابه ريض اهللا يفعلـه، و ملسو هيلع هللا ىلص، فلم يكن النبـي صدقات عن امليت يف املقربة بدعةالتقسيم و* 

 ) .٩/٢٢(فتاوى اللجنة الدائمة .  عنهم، ال قبل دفن امليت وال بعده 

وهذا موجود عندنا يف كثري من املناطق،فبعضهم يوزع مترًا أو زبيبًا أو قهوةً ،أو غـري ذلـك، : قلت 

  . وبعضهم يفعل ذلك يف غري املقربة قبل الدفن أو بعده، وكل هذا من البدع 

، والواقع يقتيضـ ذلـك ؛ ألن ه يستحب أن يرفع القرب عن األرضالفـــراغ من دفــــن وبعـــد* 

حرثت ، فال بـد  أشد التئامًا مما إذاتراب القرب سوف يعاد إىل القرب ، ومعلوم أن األرض قبل حرثها 

 ... وأيضًا فإن مكان امليت كان باألول ترابًا واآلن صار فضاًء  ،أن يربوا الرتاب

ى القرب باألرض ، وذلك ليتميز فُيصان وال ُهيان وال ُيـس ، الرشـح )١٩٥(أحكـام اجلنـائز ص. ـوَّ

 . ) ٢٥٢١ (عــاملمت
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إذا مات املسلم يف دار حرب أي يف دار الكفار املحاربني ، فإنـه :  واستثنى العلامء من هذه املسألة* 

ينبشوه ويمثلوا بـه ومـا أشـبه ال ينبغي أن يرفع قربه بل يسوى باألرض خوفًا عليه من األعداء أن 

 . ) ٢/٥٢٢ (الرشح املمتع. ذلك 

فـتح البـاري . ، وإنام اخلالف يف األفضل  وجيـــوز أن ُجيعـــل القرب ُمـســنـَّـًام أو ُمـســطَّــحاً * 

 . ) ١٣٩٠ (البن حجر رمحه اهللا حديث رقم

العالمة  أن ُجيعل مسنًام، ورجحهأن األفضل ) ١/٤٦٥(اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني واختار

  .)١٠٧مسألة رقم(األلباين رمحه اهللا يف أحكام اجلنائز

كــام كنــت بينــت ذلــك يف أحاديــث كثــرية ولكنهــا معلولــة، ] باملــاء [ ويف رش القــرب * 

لقرب ابنه  ملسو هيلع هللا ىلصحديثًا بإسناد قوي يف رشه  )أوسط الطرباين(يف ، ثم وجدت )٢٠٦-٣/٢٠٥(اإلرواء

ــه ــراهيم، فخرجت ــحيحة إب ـــ . )٣٠٤٥(يف الص ــه اهللا اه ــاين رمح ــيخ األلب ــه الش ــلة قال السلس

 . )٩٩٤ص٢ق١٣م(الضعيفة

؛ ليلتـزق  ويسـتحب أن ُيـرش عـىل القـرب مـاءٌ ): ١/٤٦٥(قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني

 اهـ. لئال ينتثر بالريح ؛ويرش عليه باملاء): ٢١:الكهف(وقال القرطبي يف تفسريه اهـ. ترابه

ديث املطلـب ابـن أيب حلـ ؛ليدفن إليه من يموت من أهله وال بأس بتعليم القرب بحجر أو خشبة؛* 

أن  رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصملا مات عثامن بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي (: وادعة ريض اهللا عنه قال 

قال الذي  :وحرس عن ذراعية ، قال املطلب  ملسو هيلع هللا ىلصيأتيه بحجر فلم يستطع محله ، فقام إليها رسول اهللا 

حني حرس عنهام ، ثـم محلهـا  ملسو هيلع هللا ىلصكأين أنظر إىل بياض ذراعي رسول اهللا :  ملسو هيلع هللا ىلصخيربين عن رسول اهللا 

 (أخرجه أبو داود ) . أتعلم هبا قرب أخي ، وأدفن إليه من مات من أهيل : فوضعها عند رأسه ، وقال 

املطلـب صـحايب ، و)  ٥/٢٢٩ (بسند حسن كام قال احلافظ )  ٣/٤١٢ (ي ـوعنه البيهق)  ٢/٦٩
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اهــ مـن أحكـام اجلنـائز  ) .التعليقات اجليـاد  (وله شاهدان ذكرهتام يف  .معروف أسلم يوم الفتح

  )١/٤٦٥(وانظر املغني، )٣٠٦٠ح(وانظر السلسلة الصحيحة، )١٠٧رقم(املسألة 

مح بـه قدر مـا سـ مرفوعاً  ؤهعىل القرب وبقا ةـافظـاملح هود منـصـقـإن كان املوتـطـيـني الـقـرب * 

، نه حيقق غاية مرشـوعةأل ؛مطار ، فهو جائز بدون شكالرياح وال تبعثره األ هالرشع ، وأن ال تنسف

اهــ مـن أحكـام اجلنـائز .نـه حمـدث وإن كان املقصود الزينة ونحوها مما ال فائدة فيه فـال جيـوز أل

 . )فصل ما حيرم عند القبور(للعالمة األلباين رمحه اهللا

وسوء ظن بامليت عىل القرب ليس بسنة بل هو بدعة  أو غريها ب من أغصانــووضع اليشء الرط* 

مل يكن يضع عىل كل قرب ، وإنام وضع عىل هذين القربين حيث علم عليـه الصـالة  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألن النبي 

ناية عظيمـة عـىل امليـت أهنام يعذبان ، فــَوْضــــُع اجلريدة عىل القرب ج عن طريق الوحي والسالم

ــــ   ملسو هيلع هللا ىلصجيوز ألحد أن ييسء الظن بأخيه املسلم ، وإنام ذلك خاص برسـول اهللا  وال، وسوء ظن به

اجلامع الصحيح مما لـيس يف الصـحيحني لشـيخنا مقبـل  انظر.ريدة عىل القرب ــ ـــيعني وضع اجل

لشـيخنا حييـى  إصالح املجتمـعكتاب واللمع عىل ، ) ٣١(سؤاالً ص] ٧٠[، ) ٢/٢٧٨ (رمحه اهللا

 )١٢٧(، وأحكام اجلنائز للعالمة األلباين مسألة رقم)٣رقم(ليقتع) ١٩١ص(حفظه اهللا

ويدعوا له ؛ ألنه عليـه الصـالة والسـالم  عىل قربهمن دفنه أن يقف املسلم ب إذا فرغ ـــويستح* 

 اآلن يسأل استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه (:كان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال 

، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا من حديث عثامن بن عفان ريض اهللا عنه) ٣٢٢١[(رواه أبو داوود )

، لكن ال يكون ذلك مجاعيـًا بحيـث أن  ١٩٨(امللخص صانظر .  ])٢/٢٦٣(يف اجلامع الصحيح

نون عىل دعائه؛ فإن هذا ليس عليه دليـل بـل هـو  أحدًا يدعو ويرفع صوته بالدعاء، واآلخرين يؤمِّ

 . من البدع
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وال  ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألنـه مل يفعلـه رسـول اهللا  قـــراءة يشء من القرآن عند القـرب فـإن هـذه بدعـةوأمــا * 

   .) ١٩٨(ص الفقهي هـ من امللخص  ا. بته الكرام ، وكل بدعة ضاللة صحا

فعليك أهيا املسـلم بالسـنة وإيـاك  ...،قراءة القرآن عند القبور بدعة: وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا

، )١٢٨ص/١م(اهــ الضـعيفة. ملسو هيلع هللا ىلصالناس حسنة؛ فإن كل بدعة ضاللة كام قال  والبدعة وإن رآها

 ).٢رقم(تعليق) ١٩١ص(اب إصالح املجتمعوانظر  اللمع عىل كت

مل يفعل ذلك هـو وال أصـحابه،  ملسو هيلع هللا ىلصفإن النبي  ؛وال يستحب للرجل أن حيفر قربه قبل أن يموت *

، فهذا يكون مـن العمـل  د للموت، وإذا كان مقصود الرجل االستعداوالعبد ال يدري أين يموت

اهــ مـن . ابـن تيميـة رمحـه اهللا تعـاىل  اإلسالملشيخ  )االختيارات العلمية  (ذا يفـــــك ،الصالح

تبع، فال حيفر قربه قبـل أحق أن ُيـ ملسو هيلع هللا ىلصهدي رسول اهللا : قلت. )فصل الدفن وتوابعه(أحكام اجلنائز

مـن أحكـام ) ١٣٢(انظـر البدعـة رقـم. لبـدعرمحه اهللا مـن ا األلباين أن يموت، وقد عّده العالمة

 . اجلنائز

ُيـنَتــَظر بـه إن كـانوا يرجـون أن جيـدوا لـه  أنـه ، فالصحيحوإذا مات إنسان يف سفينة يف البحر* 

ـَل وُكفـن وُحـنِّط، ويصـىلَّ عليـه، موضعًا يدفنونه فيه، مامل خي افوا عليه الفساد، فإن مل جيدوا، ُغـسِّ

 )١/٤٦٣(ورجحه اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني. املاءوُيَثقل بشئ، وُيلقى يف 

 ـــزيةـــكام التعــــأحــ

، بمعنى تقوية املصاب عىل حتمل املصيبة ، وذلك بـأن تـورد لـه مـن األدعيـة التقوية  :التعزية هي 

ــ ــرب م ــيلة الص ــواردة يف فض ــوص ال ــيبة والنص ــى املص ــىل وينس ــه يتس ــ ا. ا جيعل ـــ الش رح ـه

 . )٢/٥٣٧(املمتع
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ريض اهللا عنـه عـن  رب والدعاء للميت ، فعن أنـسوحثه عىل الص فـُيـسن تعزية املصاب بامليت *

ى أخاه املؤمن يف مصيبته كساه اهللا حلة خرضاء حيرب هبا يوم القيامة (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قيل يا  ) من عزَّ

 . ) ٢٠٦ص  (م اجلنائزحسنه الشيخ األلباين يف أحكا.  ) ُيـغبط(: رسول اهللا ما حيرب هبا ؟ قال 

 اهـ. خالفاً  ال نعلم يف هذه املسألة): ١/٤٨٠(قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني

ويكف من حزهنم وحيملهم عىل الرضا والصرب ممـا يثبـت  ويعزي أهل امليت بام يظن أنه يسليهم* 

حيقـق الغـرض وال  ذي، وإال فبام تيرس له من الكالم احلسن الـإن كان يعلمه ويستحرضه  ملسو هيلع هللا ىلصعنه 

 . ) ٢٠٦(صللعالمة األلباين رمحه اهللا هـ أحكام اجلنائز  ا. خيالف الرشع 

إحـدى بناتـه حيـث أرسـلت إليـه رسـوالً  ملسو هيلع هللا ىلصما عزى به النبي  وأحسن ما يعزى به من الصيغ* 

رب مرها فلتص(: يدعوه ليحرض ، وكان صبيًا هلا يف املوت ، فقال عليه الصالة والسالم هلذا الرسول 

) ١٢٢٤(البخـاريرواه [) ولتحتسب فإن هللا ما أخذ وله ما أعطى وكل يشء عنده بأجـل مسـمى

 ( :وهلم ــ، وأما ما اشتهر عند الناس من ق]من حديث أسامة بن زيد ريض اهللا عنه) ٩٢٣(ومسلم

ما جاءت بـه كلمة اختارها بعض العلامء لكن فهي  )عظم اهللا أجرك وأحسن عزاءك وغفر  مليتـك 

  . )٢٦(صيف أحكام اجلنائز للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا سؤاالً ] ٧٠[هـ   ا. نة أوىل وأحسن الس

فيمن شارف املوت فالتعزية هبا فيمن قد مـات أوىل بداللـة  وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت *

كـام هــ مـن أح ا. وهذا احلديث أحسن ما يعزى به : وغريه النص ، وهلذا قال النووي يف األذكار 

 . ) ٢٠٧(اجلنائز ص

قيـت ال، وال التقبيل أيضًا ، وإنام املصافحة عند املالقـاة ، فـإذا  واملصافحة ليست سنة يف التعزية *

املصاب وسلمت عليه وصافحته فهذه سنة من أجل املالقاة ال مـن أجـل التعزيـة ، ولكـن النـاس 

، وأما إذا كانت عادة ا أهنا ليست بسنة فإن كانوا يعتقدون أهنا سنة فينبغي أن يعرفواختذوها عادة ، 



 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

127 

قالـه هــ   ا. ها بـال شـك أوىل ـــــها قلق ، وتركبدون أن يعتقدوا أهنا سنة فال بأس هبا وعندي في

  . ) ٢٧ص(ؤاالً ــــس] ٧٠[العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف

بغـري امليـت إىل أن  من حني ما يموت امليت ، أو حتل املصـيبة إذا كانـت التعزيـة :ووقت التعزية  *

 . ) ٢٨(سؤاالً ص] ٧٠. [تنسى املصيبة وتزول عن نفس املصاب 

: ديث ـــ، بل متى رأى الفائدة يف التعزية أتى هبا ، وح فال تـَُحـد التعزية بثالثة أيام ال يتجاوزها* 

 . ) ٢٠٩ص (هـ أحكام اجلنائز  ا. اوله العوام فال يعرف له أصل الذي يتد ) ال عزاء فوق ثالث (

ى*  ، وكل من مل ُيـَصـب ولو قريبًا فإنه ال يعـزى ، مـن ُأِصــيب  فكل مصاب ولو بعيدًا فإنه ُيـعزَّ

 . فعزه ومن مل يصب فال تعزه 

إذا قدرنا أن هناك ولدًا رشيرًا قد آذى أباه ثـم مـات ، وإذا وجـه أبيـه تـربق أسـاريره : مثال ذلك 

 .ا ال يعزى احلمد هللا الذي أراحنا منه ، فهذ: ويقول 

اإلنسان ونيس مصيبته لطول الزمن فإننا ال نعزيـه ؛ ألننـا إذا عزينـاه إذا أصيب : وهلذا قال العلامء 

  .) ٢/٥٣٨ (هـ الرشح املمتع ا. ا جددنا عليه املصيبة واحلزن بعد طول الزمن فهذا يعني أنن

وأما ما يفعله بعـض . وم عن ذلك كام يفعل بعض الناس الي اجللوس للعزاء واإلعالنوال ينبغي * 

من أهل امليت هييئون مكانًا الجتامع النـاس عنـدهم ويصـنعون الطعـام ويسـتأجرون  الناس اليوم

املحرمـة املبتدعـة ؛ ملـا املقرئني لتالوة القرآن ، ويتحملون يف ذلك تكاليف مالية ، فهذا مـن املـآتم 

صـنعة الطعـام بعـد ع إىل أهل امليـت وكنا نعد االجتام: روى اإلمام أمحد عن جرير بن عبد اهللا قال

 )١/٥٢٧(، وانظر زاد املعاد) ١٩٩(صالفقهي من امللخص اهـ . وإسناده ثقات. دفنه من النياحة

: )١١٤مسـألة(يف أحكـام اجلنـائز وغريه، وقال األلباين )١٦١٢(رواه ابن ماجه وأثر جرير هذا[، 

 . ]رشط الشيخني إسناده صحيح عىل
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، جيتمعـون يف بيـت امليـت ويـؤتى إلـيهم بالطعـام أو  له بعض الناس اليـومفمن النياحة ما يفع* 

لعـن النائحـة واملسـتمعة ،  ملسو هيلع هللا ىلصيصنعون هم الطعام وجيتمعون عليه ، فإن هـذا حمـرم ؛ ألن النبـي 

اح ؛ حلديث جرير بن  كنـا نعـد االجـتامع يف بيـت : عبد اهللا البجيل ريض اهللا عنه قـال وهؤالء نـُـوَّ

فالصحابة يرون أن هذا من النياحة . وهو صحايب جليل معروف . ام من النياحة امليت وصنع الطع

،  ألن ذلـك منكـر وبدعـةأن يفتحـوا أبـواهبم للعـزاء ؛ ـَهى أهُل امليت إذا مات امليت ، وهلذا يـُـنـْ

عىل قضاء اهللا وقـدره ، والواجـب فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ، ثم هو فيه نوع من االعرتاض 

، ومن أراد أن يعزيه جيده يف السوق أو يف املسجد إلنسان الرضا والتسليم وأن يبقى بابه مغلقًا عىل ا

قـال إن  ملسو هيلع هللا ىلصفاملهم أن النبي  ، وأما النساء فال حاجة إىل فتح الباب هلن واجتامعهن ،بالنسبة للرجال 

رواه [ )عـىل امليـت الطعـن يف النسـب والنياحـة : هبم كفـر اثنتان يف الناس مها  (النياحة من الكفر 

َوإِن ُتطِـْع {: فـإن اهللا يقـول  وال يغرنـَّـك الناس .]من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه )٦٧(مسلم

: األنعـام( }َأْكَثَر َمن ِيف األَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسبِيِل اهللاِّ إِن َيتَّبُِعـوَن إِالَّ الظَّـنَّ َوإِْن ُهـْم إِالَّ َخيُْرُصـوَن 

، فاملدار ما هو عـىل عمـل )١٠٣:يوسف( }َما َأْكَثُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنَِني وَ {: وقال ) ١١٦

وسنة اخللفـاء   الراشـدين وعمـل  ملسو هيلع هللا ىلصاملدار عىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا الناس وأن هذا عادة ، 

كل بـل كـانوا ، ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدًا ، وما اجتمعوا عىل األ الصحابة ريض اهللا عنهم

يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد ؛ ألن النياحة كام سمعتم كفر ، يعني مـن خصـال 

عند رشح حديث  )١٣٠ - ٤/١٢٩ (هـ من رشح الرياض للعالمة ابن عثيمني رمحه اهللا. ا. الكفر 

الكفر، ليس معنـى  يعني من خصال: وقول الشيخ رمحه اهللا: قلت .)اثنتان يف الناس مها هبم كفر  (

ذلك أن من فعل ذلك يكون كافرًا، ولذلك قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رشح مسـلم عنـد هـذا 

أنـه يـؤدي : والثاين. أن معناه مها من أعامل الكفار وأخالق اجلاهلية :أصحها ،فيه أقوال :احلديث

ويف هـذا احلـديث  ،املسـتحلأن ذلـك يف : والرابع. أنه كفر النعمة واإلحسان: والثالث. إىل الكفر
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رمحه اهللا يف رشح البلوغ عند الشيخ ابن عثيمني وقال  اهـ . تغليظ حتريم الطعن يف النسب والنياحة

أن فيه : ومن فوائد احلديث: قال رمحه اهللا)  اصنعوا آلل جعفر طعاماً : (وهو حديث) ٥٦٦(حديث

إن املـؤمن للمـؤمن كالبنيـان يشـد تطبيقًا لألصل األصيل، وهو تعاون املؤمنني بعضهم ببعض، ف

اهنم عـىل املصيبة كـان ينبغـي أن يعيـنهم إخـو بعضه بعضًا، فهؤالء الذين اشتغلوا بام حلَّ هبم من

إنـه يكـره : ال، وهلـذا قـال العلـامء وهل نأمرهم بأن جيتمع الناس إليه؟؟بصنع الطعام، مصاحلهم 

كثري من الناس اليوم جتدهم جيتمعون يف البيـوت  خالفًا ملا يفعله. االجتامع للتعزية وانتظار املعزين

أن بعض النـاس يصـنع مـا يشـبه وليمـة : وأقبح منهاستقباالً ملن يأتون للتعزية، وهذا ال أصل له، 

العرس من قهوة وشاي، وجيمع ناسًا كثريين، وأحيانًا جيلسون يف األسواق، وربام يـأتون بشـخص 

؛ ألهنا مل تكن يف وكل هذا من البدع التي ينهى عنهاتربعًا، يقرأ القرآن، لكن بأجرة ليس تطوعًا وال 

وهلذا أنا أنصح اإلخـوان الـذين يف . ... عرص الصحابة ريض اهللا عنهم، وال زمن أتباعهم بإحسان

بالدهم مثل هذه األمور أن حيرصوا عىل إزالتها، ولكن باحلكمـة؛ ألن اليشـء املعتـاد عنـد العامـة 

، هذا حمـرم، يمكـن لـو هذا خطأ، هذا منكر: أمامهم مواجهًا ويقول يصعب عىل اإلنسان أن يقوم

واحلق إذا ُبـيِّـن بلطف مع إخالص ...فعل هكذا لقاموا عليه أمثال الذر عىل العظم ثم أكلوه أكًال،

فتاوى علامء وانظر فتوى للشيخ ابن باز رمحه اهللا يف كتاب  اهـ. النية هللا عز وجل يف الغالب أنه ُيقبل

 )...-٩/١٤٥(و)١٥١-٩/١٥٠(، وانظر فتاوى اللجنة الدائمة)٩٤٠ص(احلرام البلد 

؛ إذا ُشـغلوا بمصـيبتهم ألهل امليـت طعامـًا يشـبعهموإنام السنة أن يصنع أقرباء امليت وجريانه  *

ا جـاء نـَـْعــُي ملـ(: قـال  وغريه،) ٣١٣٢(، عند أيب داوودحلديث عبد اهللا بن جعفر ريض اهللا عنه

اصنعوا آلل جعفر طعامًا فقد أتاهم أمـر يشـغلهم أو أتـاهم مـا (:  ملسو هيلع هللا ىلصتل قال النبي جعفر حني قـُـ

 . )]٣١٣٢(برقم حسنه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف صحيح أيب داوود[ ) يشغلهم
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إين : وقد كانت عائشة ريض اهللا عنها تـأمر بالتلبينـة للمـريض وللمحـزون عـىل اهلالـك وتقـول 

أخرجـه  )التلبينة تـَـُجـمُّ فؤاد املريض وتـذهب بـبعض احلـزن  إن(: يقول  ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا 

 . )٢١٢ــ  ٢١١(أحكام اجلنائز ص.  ])٢٢١٦([واللفظ له ، و مسلم])٥٣٦٥/٥٣٦٦([البخاري

ها هسميت بذلك لشب ،عل فيها عسلوربام ُج  ،تخذ من دقيق أو نخالةـيُ  طعامٌ  :والتــلبــيــنـة هي 

 . )٥١٠١(انظر الفتح . ئاً ـني ال غليظاً  نضيجاً  نافع منه ما كان رقيقاً وال ،باللبن يف البياض والرقة

ئني فكـل هـذه األمـور باالجتامعات الكبرية وعمل الوالئم واسـتئجار املقـر فالتوسع يف العزاء*  

اهـ مـن   . جيب عىل املسلمني تركها والتحذير منها ،ما أنزل اهللا هبا من سلطان ،و بدعآصار وأغالل 

 )١٣٥السؤال/٢(من فتاوى الشيخ الفوزاناملنتقى 

 وأما صنعة أهـل امليـت طعامـاً  :)٢٤/١٧٦( يف جمموع الفتاوىقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: فائدة

كنا نعد االجتامع   : يدعون الناس إليه، فهذا غري مرشوع وإنام هو بدعة، بل قد قال جرير بن عبد اهللا

) ٣/١٥٥/(وانظر كتـاب الكنـز الثمـني  اهـ  . النياحةإىل أهل امليت، وصنعتهم الطعام للناس من 

 . لشيخنا حييى حفظه اهللا

مة وإضاعة للامل، وفيه إقامة للمآتم التي وعمل وليمة بعد األربعني بقصد العزاء*  ، هذا بدعة ُحمرَّ

مات والسخط واجلزع من قضاء اهللا وقدره فهذا ال أصـل لـه يف ديـن اإلسـالم، ، تشتمل عىل املُحرَّ

  . من البدع، وإذا انضاف إىل هذا كثرة االجتامع وتضخيم الوالئم؛ فهذا كله من أمور اجلاهليَّـة وهو

 ).١١٨السؤال رقم /١(فتاوى الشيخ الفوزان اهـ من املنتقى من

، واإلنسان عند املصيبة ينبغي لـه أن يفعـل  ولــبس السواد عند املصائب شعاٌر باطٌل ال أصل له* 

، . إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبتي واخلف يل خريًا منها : يقول ما جاء به الرشع  ف

أمـا فإذا قال ذلك بإيامن  واحتساب  فإن اهللا سبحانه وتعاىل يأجره عىل ذلـك ويبدلـه بخـري منهـا ، 

هـ   ا. ارتداء لبس معني كالسواد وما شاهبه فإنه ال أصل له ، وهو باطل ومذموم ، واهللا تعاىل أعلم 
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كتاب اجلامع يف فتاوى املرأة املسلمة ، مجع أرشف بن كامل انظر  فتوى للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا ،

 [)٣/١٧١(وانظر الكنز الثمني لشيخنا حييى حفظه اهللا. ) ٢٨٨(ص

واجلدران  رايا ـمَ ـوال أن أهل امليت يقومون بتغطية األواين والدواليب: ومن البدع املنترشة عندنا* 

كل ما كان من باب الزينة يف بيوهتم، ويعتربون ذلك من مجلة احلزن والعزاء، وهذا مـن  فرش ووال

وقـد عـدَّ ذلـك مـن . مجلة التكلف احلاصل عند هؤالء بسبب خمالفتهم للسنة، نسأل اهللا السـالمة

 ). ٢١البدعة رقم (أحكام اجلنائز: البدع الشيخ األلباين رمحه اهللا يف كتابه

 لتي مات عنها زوجهاأحكام املرأة ا

 :قـال اهللا تعـاىل  . أن تعتد سواًء دخل هبا أو مل يدخل هبـا  جيب عىل املرأة التي مات عنها زوجها* 

بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعْرشًا َفإَِذا بَ { ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا َيَرتَ َفَال  َلْغَن َأَجَلُهنَّ َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّ

فهذا أمر من اهللا  )٢٣٤:البقرة( }ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيَام َفَعْلَن ِيف َأنُفِسِهنَّ بِاملَْْعُروِف َواهللاُّ بَِام َتْعَمُلوَن َخبٌِري 

 وهـذا احلكـم يشـمل .للنساء الاليت يتوىف عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعـة أشـهر وعرشـ ليـال 

،ومسـتنده يف غـري كام ذكر ابن كثـري رمحـه اهللاول هبن باإلمجاع الزوجات املدخول  هبن وغري املدخ

وهـو يف الصـحيح  وغـريه،) ١١٥٤(الرتمـذي و احلـديث الـذي رواه، املدخول هبا اآلية الكريمة

لشيخنا مقبل رمحه اهللا ، أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فامت عنها ومل  )٢/٢١١(املسند

أقول فيها برأيي فإن يك صوابًا فمـن : ا إليه مرارًا يف ذلك ، فقال يدخل هبا ومل يفرض هلا ، فرتددو

 -ويف لفظ -هلا الصداق كامالً  (: اهللا ، وإن يك خطًأ فمني ومن الشيطان ، واهللا ورسوله بريئان منه 

األشجعي  سنان ، فقام معقل بن). هلا صداق مثلها ال وكس وال شطط ، وعليها العدة وهلا املرياث 

 . قىض به يف بروع بنت واشق ، ففرح عبد اهللا بذلك فرحًا شديدًا  ملسو هيلع هللا ىلصعت رسول اهللا سم: فقال 

 . قىض به يف بروع بنت واشق  ملسو هيلع هللا ىلصنشهد أن رسول اهللا : فقام رجل من أشجع فقالوا : ويف رواية 
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فإن عدهتا بوضع احلمل ولومل متكث بعده  وال خيرج من ذلك إال املتوىف عنها زوجها وهي حامل* 

َلُهنَّ َوَمن َيتَِّق اهللاََّ َجيَْعـل لَّـُه {: ؛ لعموم قوله تعاىل سوى حلظة َوُأْوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َمحْ

من حديث سبيعة األسـلمية  )١٤٨٤(ومسلم) ٣٧٧٠(بخاريويف ال)٤:الطالق( }ِمْن َأْمِرِه ُيْرسًا 

تنشب أن وضعت محلها بعد وفاتـه ـــ ويف  ريض اهللا عنها أهنا تويف عنها زوجها وهي حامل ، فلم

رواية ــ فوضعت محلها بعده بليال ــ فلام تعلت من نفاسها جتملت   للخطاب ، فدخل عليها أبـو 

ما يل أراك متجملة ، لعلك ترجني النكاح ؟ واهللا ما أنت بنـاكح حتـى : السنابل بن بعكك فقال هلا 

ام قال يل ذلك مجعت عيل ثيايب حني أمسيت فأتيت فل: يمر عليك أربعة أشهر وعرش ، قالت سبيعة 

فأفتاين بأين    قد حللت حني وضعت محيل وأمرين بالتزويج إن بدا فسألته عن ذلك ،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 . من سورة البقرة )  ٢٣٤ (هـ انظــــــــــر تفسري ابن كثري عند آية  ا .يل 

أربعة أشهر وعرشًا إذا كانت غري حامـل ، أمـا  وجيـــب عىل املرأة التي مات عنها زوجها أن حتد* 

فالتي هي ليست حامًال فتحـد أربعـة أشـهر وعرشـًا  . احلامل فتحد إىل وضع احلمل زاد أو نقص 

حتى لو كان ما دخل عليه ، فلو عقد عليها وهي يف املدينة وهو يف مكة ، ومات عنها فإهنا حتد عليه  

والتي هي حامل فتحد إىل وضع احلمل ، حتى لو وضعت   .وإن مل يدخل هبا ما دام العقد صحيحًا 

امرأة تويف زوجها وهـي يف : محلها قبل أن يغسل زوجها انتهت عدهتا وانتهى اإلحداد ، يعني مثًال 

الطلق ، فلام خرجت روحه خرج احلمل ، يعني مـا بـني خـروج روح زوجهـا وخـروج محلهـا إال 

اإلحداد ، فلها أن تتزوج ، يمكن رشعًا أن تتـزوج قبـل  دقائق معلومة ، فاآلن انتهت العدة وانتهى

َلُهنَّ َوَمن َيتَِّق اهللاََّ  {أن يدفن هذا الزوج ؛ ألهنا وضعت احلمل َوُأْوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َمحْ

 . للعدة فهذه انتهت عدهتا  ، واإلحداد تبع    )٤:الطالق(}َجيَْعل لَُّه ِمْن َأْمِرِه ُيْرسًا 

 : أن تتجنب املرأة األشياء التالية  :واإلحـــــــــداد * 
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أما الثياب العادية فلها أن تلبسها بأي لون كان . لباس الزينة ، ال تلبس ثوبًا يعد ثوب زينة  -:أوالً ً 

إنه زينة بحيث يقال إن هذه املرأة تزينت وجتملت ف دُّ ـعَ ـأي يشء ، إنام الذي يُ ... أصفر أمحر أخرض 

 .ال حيل هلا أن تلبسه وهي حمادة عىل الزوج 

الطيب بجميع أنواعه دهنًا أو بخورًا أو شًام أو غري ذلك ، ال تتطيب إطالقًا إال إذا طهرت  -: الثاين

تطيب به حمل اخلبث حتـى ال يكـون : شيئًا يسريًا من الطيب تتطيب به ، أي  تأخذ من احليض فإهنا

 . هلا رائحة 

وال يف الرقبـة وال يف وال يف اليـدين يل بجميع أنواعه ، ال تلبس احلـيل ال يف القـدمني احل -:الثالث 

سواء كان مـن الـذهب أو الفضـة أو [ األذنني وال عىل الصدر ، أي نوع من أنواع احليل ما تلبسه ، 

يهـا ، حتى لو كانت تلبس سنًا من ذهب فإهنا ختلعه إذا مل يكن عليها مرضة ، فـإن كـان عل]  املاس 

مـا بـني . مرضة فلتحرص عىل أن ختفيه بأن تقلل الضحك حتـى ال تظهـر السـن ويتبـني للنـاس 

 .القوسني للشيخ ابن باز رمحه اهللا

حتى لو فرضنا أن عينيها فيها مـرض فـال التجميل والتــكحل بالكحل وما أشبه ذلك ،  -: رابعال

متسحه بالنهار ــ هذا إن احتاجت وإال فال تكتحل إال بصرب أو شبهه مما ال لون له ــ تفعله بالليل و

يا رسول اهللا إن ابنتي مات زوجها وقد اشتكت عينها ــ : وقالت  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا جاءت امرأة إىل النبي ، 

من حـديث أم ) ١٤٨٨(و مسلم) ٥٣٧٩(رواه البخاري[ ) ال(: يعني توجعها ــ أفنكحلها ؟ قال 

لو فقـدت : حتى قال ابن حزم رمحه اهللا ) ال (: قال ، مع أهنا توجعها عينها ف ]سلمة ريض اهللا عنها

سئل عن هذه املريضة يف عينهـا فـأبى  ملسو هيلع هللا ىلصعينها فإهنا ال تكحلها بأي حال من األحوال ؛ ألن النبي 

 . أن يرخص هلم يف الكحل 

 . وكذلك التحمري والتجميل وما أشبه ذلك * 
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لرضـورة يف الليـل أو حاجـة بالنهـار ، أال خترج من البيت أبدًا إال لرضورة أو حاجة ،  -: امساخل

وأما بدون حاجة وال رضورة فال جيوز أن خترج من بيتها الذي مات زوجها وهي فيه ، فهـي جيـب 

 . عليها أن تبقى يف البيت ، فال خترج 

: أريد أن أخرج إىل جرياين أستأنس عندهم يف النهار وأول الليل وأرجع إىل بيتي ، نقول : إذا قالت 

 .فيه ساكنة انك يأتون إليك ، أما أنت ال تذهبي ، تبقني يف البيت الذي مات زوجك وأنتال ، جري

فإذا قدرنا أهنا سافرت مع زوجها إىل بلد للعالج ، ومات زوجها بالبلـد الـذي هـو غـري بلـدها ،  

 . ارجعي إىل بلدك ؛ ألن هذا ليس مسكنك يف األصل : نقول 

اء فيـه أو ُحـــوِّ لـت  عنـه ـخافت عىل نفسها من البق بأنه فإن اضطرت إىل التحول إىل بيت غري[ 

قهرًا أو كان البيت مستأجرًا وَحـــوَّ هلا مالكه أو طالب أكثر من أجرته فإهنا يف هذه األحوال تنتقل 

، ما بني القوسني للشـيخ الفـوزان حفظـه اهللا مـن امللخـص الفقهـي] . حيث شاءت دفعًا للرضر 

 )٥/٧١١(، والرشح املمتع)٢٠٨ص١ق١٢م(للعالمة األلباين رمحه اهللاوانظر السلسلة الضعيفة 

 : األدلــــة علــى اإلحـــداد * 

وَن َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيَام َفَعْلَن ِيف َأنُفِسِهنَّ بِاملَْْعُروِف َواهللاُّ بَِام َتْعَملُ  {:قال اهللا تعاىل 

يستفاد من هذا وجوب اإلحـداد عـىل : قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا تعاىل . ) ٢٣٤:البقرة(}َخبٌِري 

عـن أم  )١٤٨٦(ومسـلم) ١٢٢١،١٢٢٢(بخـارياملتوىف عنها زوجها مدة عدهتا ؛ ملـا ثبـت يف ال

ال حيل المرأة تـؤمن بـاهللا واليـوم (: قال  ملسو هيلع هللا ىلصحبيبة وزينب بنت جحش أمي املؤمنني أن رسول اهللا 

ــد  ــر أن حت ــًا اآلخ ــهر وعرش ــة أش ــىل زوج أربع ــالث إال ع ــوق ث ــت ف ــىل مي ــت[ .)ع ورواه : قل

 ]. عن حفصة ريض اهللا عنهام) ١٤٩٢(عن عائشة، و) ١٤٩٠(مسلم
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يا رسول اهللا إن ابنتـي : أيضًا عن أم سلمة أن امرأة قالت ) ١٤٨٨(و مسلم) ٥٣٧٩(البخاري ويف

كل ذلك يقول ال مرتني أو ثالثًا ، ثم  ) ال(: تويف عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال 

 ) إنام هي أربعة أشهر وعرش ، وقد كانت إحداكن يف اجلاهلية متكث سنة (: قال 

كانت املرأة إذا تويف عنها زوجها دخلت حفشـًا ولبسـت رش ثياهبـا ومل : قالت زينب بنت أم سلمة 

رة فرتمي هبا ، ثم تؤتى بدابة محار أو شاة متس طيبًا وال شيئًا حتى متر سنة ، ثم خترج فتـُـعـَطــى بع

 .أو طري فتفتض به ، فقلام تفتض بيشء إال مات 

ال حتد امرأة عىل ميـت فـوق ثـالث إال عـىل (: قال  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أم عطية ريض اهللا عنها أن رسول اهللا 

وال زوج أربعة أشهر وعرشًا ، وال تلبس ثوبًا مصبوغًا إال ثوب عصب ، وال تكتحل وال متس طيبًا 

 اهـ). ٩٣٨(ومسلم ) ٥٠٢٨(رواه البخاري.  )شيئًا إال إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار ؟ 

 هل تعتد يف بيت زوجها، أم تعتد حيث شاءت؟ : مسألة* 

عمر وعثامن وابـن : وقد ذهب إىل ذلكف بني أهل العلم، والصحيح األول، هذه املسألة فيها خال

هم، وقال بـه مالـك والثـوري واألوزاعـي وأبـو حنيفـة عمر وابن مسعود وأم سلمة ريض اهللا عن

اد املعـاد ل اإلمام أمحد وأيب عبيد كام يف ز، وهو قو)كتاب العدد(والشافعي وإسحاق، كام يف املغني

مـن ) ٢٣٤آية(كام يف املغني وتفسري القرطبي ابن عبد الرب رمحه اهللا رجحهو ، )٥/٦٨٧(البن القيم

اهــ، ورجحـه .قهاء األمصـار باحلجـاز والشـام والعـراق ومرصـوهو قول مجاعة ف: البقرة، وقال

بـاب (، والشـوكاين يف الـدراري)بـاب العـدة(القرطبي، وابن قدامة، والصنعاين يف سبل السـالم

، والشيخ ابـن )١٨٢٤س/٨(له، والشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ كام يف جمموع الفتاوى )العدة

 ، واسـتدلوا بحـديث)٥/٤٠٩(يخ الفـوزان يف املنتقـى، والش)باب العدة(عثيمني يف رشح البلوغ

أهنا جاءت إىل رسول اهللا ريض اهللا عنه، الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أيب سعيد اخلدري 

حتـى إذا  ،قواـلـه أَبـ دٍ ـبُ ـعْ تسأله أن ترجع إىل أهلها يف بني خدرة فإن زوجها خرج يف طلب أَ  ملسو هيلع هللا ىلص
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أن أرجـع إىل أهـيل فـإين مل يرتكنـي يف  ملسو هيلع هللا ىلصألت رسـول اهللا فسـ ،كانوا بطرف القدوم حلقهم فقتلوه

حتـى إذا كنـت يف  فخرجـُت  :قالـت ،)عـمن( :ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا  :قالت ،مسكن يملكه وال نفقة

عليـه القصـة التـي  فـرددُت  )كيف قلِت ( :فقال ،له عيُت احلجرة أو يف املسجد دعاين أو أمر يب فدُ 

فاعتـددت  :قالـت )يف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله امكثي( :فقال :قالت ،من شأن زوجي ذكرُت 

فاتبعه  ،فلام كان عثامن بن عفان أرسل إيل فسألني عن ذلك فأخربته :قالت،  فيه أربعة أشهر وعرشاً 

ــه ــ ب ــو داوود. وقىض ــريه، ) ٢٣٠٠(رواه أب ــحيح أيب وغ ــه اهللا يف ص ــاين رمح ــة األلب ــال العالم ق

وصـححه ابـن : اهـ قلت.صحيح: )٢١٣١(اءواإلرو )٣٥٢٨(و صحيح النسائي )٢٣٠٠(داوود

كتـاب (من البقـرة، والشـوكاين يف النيـل) ٢٣٤(، والقرطبي يف تفسري آية)٥/٦٨٠(القيم يف الزاد

نحن ال ننكر النزاع بني السلف يف هذه املسـألة، ولكـن : وغريهم، قال أصحاب هذا القول) العدة

أمـا السـنة فثابتـة بحمـد اهللا، وأمـا : رمحه اهللابن عبد الرب  قال أبو عمرالسنة تفصل بني املتنازعني، 

يف قـول مـن وافقتـه  اإلمجاع فمستغنى عنه بالسنة؛ ألن االختالف إذا نزل يف مسألة كانـت احلجـةُ 

 اهـ.السنة، وباهللا التوفيق

 : مسائل وتنبيهات 

[ الذي ليس فيه طيب فال بأس ، وكذلك تنظيف الـرأس وكـذلك تنظيـف اجللـد  أما الصابون* 

ما بني القوسني للشيخ ابن باز رمحه اهللا ] جوز هلا أن تغتسل باملاء والصابون والسدر متى شاءت في

 ).  ٣٣٤(جواب للمرأة ص)  ١٠٠٠ (من كتاب أكثر من

 . أن املرأة تغتسل من اجلمعة إىل اجلمعة فهذا ال أصل له  وما اشتهر عند العوام* 

ال خترج إىل احلوش بل تكون حتـت السـقف فهـذا ال ما اشتهر عندهم أهنا يف الليل  كذلك أيضاً * 

 . ما بني القوسني من عندي ] . لكن ال خترج من البيت [ صحة له ، خترج إىل ما شاءت 
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إن القمر رجل له عيون وأنف وفم ، فال خترج املرأة : يقولون  كذلك ما اشتهر يف العامية املحضة* 

ما هو بصحيح ، خترج يف الليـايل املقمـرة ويف كـل  للقمر ؛ ألن القمر رجل يطلع عليها ، هذا غلط

 . يشء لكن ال خترج من البيت 

أهنا ال تكلم أحدًا إال من حمارمها ، وهذا غلط أيضًا ، تكلم من  كذلك أيضًا ما اشتهر عند العوام* 

لم وإىل من يتك تكلم من يستأذن عند الباب ،] إذا احتاجت إىل ذلك  وال بد من أمن الفتنة [ شاءت 

، تكلمهم ال بأس ، تكلم من يدخل إىل البيت من أقارب الزوج وأقارهبا الذين ليسوا من  يف اهلاتف

مـا بـني ] . لكن من غري اخـتالط هبـم وال بـد مـن أمـن الفتنـة [  رجـــحمارمها ، تكلمهم وال ح

 .القوسني من عندي

َفـَال {: نها كام قال اهللا عز وجـل يعني هي يف الكالم كغريها من النساء ، ال حيرم عليها الكالم ، لك

َضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِيف َقْلبِِه َمَرٌض   . واهللا املوفق )٣٢: األحزاب( }َختْ

غـري املحـارم  كذلك أيضًا ما يعتقده بعض العوام أهنا إذا رأت أحدًا أو رآهـا أحـٌد مـن الرجـال* 

َهتا، فهذا كله غلط وغري صحيح، لك ن ال جيوز هلا االختالط بالرجال الــغري حمـارم هلـا، ينقُض عدَّ

 .، وال أن تدخل عليهم وال أن يدخلوا عليهاوال جيوز هلا أن تصافحهم

، فكل هـذا غلـط كذلك ما يعتقدونه أنه ال جيوز هلا أن تنظر إىل نفسها يف املرآة وال أن تقرب منها* 

 . نفسها فيهافيجوز هلا أن تقرب من املرآة وأن تنظر إىل. وغري صحيح

فيجـوز . ا كله غلط وغري صـحيحذ، فه كذلك ما يعتقدونه أنه ال يدخل عليها أحد من األطفال* 

 . األطفال وأن تدخل عليهم وأن حتملهم وأن تقبلهم  اأن يدخل عليه

كالطبخ واخلياطة وكنس البيت وغسل املالبس ونحـو وجيوز هلا أن تعمل يف مجيع أعامل البيت * [ 

جـواب للمـرأة )  ١٠٠٠ (الشيخ ابن باز رمحه اهللا ، من كتاب أكثر من] فعله غري املحتدة ذلك مما ت

 ).  ٣٣٤(ص
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. ] لضبط الوقـت ال للتجميـل ، وتركهـا أوىل ؛ ألهنـا تشـبه احلـيل وجيوز هلا أن تلبس الساعة [  *

 . ) ٣٣٥ص (من املصدر السابق. اللجنة الدائمة 

ة ما جرت عادهتا بلبسه ما مل يكن فيه زينة  ، فتلبس وليس لإلحداد لباس خاص* [  من ] املُــِحــدَّ

 فمن اخلطأ أن املرأة املحتـدة عـىل زوجهـا. ) ٦٢٤ص(امللخص الفقهي للشيخ الفوزان حفظه اهللا 

بـل إن بعضـهن تبقـى . تبقى أيام حدهتا كلها وهي البسًة الثوب األسود، هذا ال أصل له يف السنّة

تهاء العدة ملدة شهر أو شهرين، ثم تغري فتلبس الكحيل، وهذا تبقى فرتة، البسة لألسود حتى بعد ان

 .ثم تلبس ما هو أخف منه سوادًا، وهكذا، وهذا كله خطأ وخرافات

، و ال متتشط، فكـل هـذا خطـأ، فإنـه ومن اخلطأ أيضًا أهنا ال تدهن شعرها وال جسدها بالدهن* 

 .  هلا االمتشاطجيوز هلا أن تدهن لكن بدهن ال طيب فيه، وجيوز 

، ال يأتيها أحد وال يقرهبـا، وال ترشـف ومن اخلطأ أيضا أهنا تبقى طيلة عدهتا يف زاوية من البيت* 

من النافذة، وهذا خطأ؛ فإنه جيوز هلا أن تتنقل يف البيت أّي مكان منه، وجيوز أن خترج حوش البيت 

 . وأن تطلع السطح

، وتقص خرقة من الكفـن زوجها وتعصب به قصعهاومن اخلطأ أيضا أهنا تقص خيطًا من كفن * 

 .فهذا خطأ وخرافة. وجتعلها منديًال متسح به دموعها

. ومن اخلطأ أهنا تأخذ مسبحة طيلة عدهتا تسبح هبا، وإذا انتهت من العـدة ختّلـت عـن التسـبيح* 

بح هبـا وال وهذا خطأ؛ فإن التسبيح باملسبحة غري مرشوع ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يكن يس

أصحابه ريض اهللا عنهم، وإنام إن أرادت أن تذكر اهللا سبحانه تذكره بلساهنا وتعقـد العـدد بأنامـل 

 .أصابعها أو بأصابعها، وجيب أن يكون ذكرها هللا عىل وفق ما رشع اهللا هلا

ويف خامتـة كـل جملـس  ومن اخلطأ والبدع أن النساء جيتمعن عندها كـل مخـيس لقـراءة القـرآن* 

 .وهذا بدعة ال جيوز فعلها. ون الفاحتةيقرؤ
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من .] أن تفعل شيئًا أو تقول شيئًا كام يظنه بعض العوام وإذا خرجت من العدة ال يلزمها * [ 

 .  )٦٢٤ص(يامللخص الفقه

هلا إذا انتهت العدة أن خترج معها بيشء تتصدق به عىل أول من تالقيه ،  فال يلزمها بل ال يرشع* [ 

كام اجلنـائز للشـيخ ابـن عثيمـني رمحـه اهللا ـــــسـؤاالً يف أح ٧٠من رسالة ] .  فإن هذا من البدع

 .... .رشح الرياض له رمحه اهللا ، عند رشح باب حتريم إحداد املرأة انظر ، و) ٣٧(ص

ـي وال أن تفعل شيئًا مما يفعله العوام هداهم اهللا  . و أيضًا ال يلزمها أن حتنـِّ

انتهت عدة املـرأة التـي مـات زوجهـا وأرادت أن  فعلها اجلهال أنه إذاو من األمور املنكرة التي ي* 

خترج من العدة يأتون برجل أجنبي عنها يدخل عليها من أجل أن ُينِهي عدّهتا وينقضها يف زعمهم، 

وكـل هـذه . أو يأتون بطفل قد بلغ السابعة فام فوق يدخل عليه ينقض عـدهتا. وهذا منكر ال جيوز

 .خرافات جيب تركها

فتطرق رأسها بالزيت عالمًة عىل انتهـاء عـدهتا وإحـدادها،  وكذلك يأتون بامرأة تأيت من خلفها* 

 وهذا من البدع واخلرافات. ويف هذا احلال ينفض البيت بالبكاء وكأن زوجها مات اآلن

، اإىل بيت بعض أقربائه وكذلك من اخلطأ أهنا بعد انتهاء عدهتا خترج من البيت الذي اعتدت فيه* 

ويفعلون هلا مثل العزومة، ويذبحون وجيتمع النساء عرصًا؛ اعتقـادًا مـنهم أنـه إن بقيـت يف ذلـك 

فإهنا تنتهي العدة بانتهاء مـا حـدده اهللا هلـا مـن . البيت األول ما زالت يف عدهتا، وهذا خطأ وبدعة

 . العدة، إن كانت حامًال فبوضع محلها، وإن كانت غري حامل فبانتهاء أربعة أشهر وعرش

، وربـام ملسو هيلع هللا ىلصوكل ما يفعله العوام من الغلط ناتج عن جهلهم بالسـنة الصـحيحة الثابتـة عـن النبـي 

أخذوا ذلك عن بعض الناس املتعاملني الذين يظهرون يف القنوات وهم جهال بالسـنة الصـحيحة، 

فيجب عىل املسلم واملسلمة أن يأخذوا دينهم عـن أهـل العلـم مـن أهـل السـنة واجلامعـة الـذين 

ون عىل التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله عىل الوجه الصحيح الـذي كـان عليـه رسـول اهللا حيرص
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فـإن وأن ال يقتنوه؛  إىل التلفاز يرتكوا النظروأنصح إخواين املسلمني أن . وأصحابه ريض اهللا عنهم

يـا  الرش الذي ُيعرض فيه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر وأكثر من اخلري الذي فيـه، وال تقـل

ــه الرشــح  ــن عثيمــني رمحــه اهللا يف كتاب ــه كــام قــال الشــيخ اب ــه إىل اخلــري، فإن ــا أنظــر في أخــي أن

ما ينبغـي للعاقـل أن : وأما التلفاز فإننا نحذر منه وعن اقتنائه مطلقًا ونقول: قال) ٥/٣٠٩(املمتع

ن اإلنسـان يقتنيه، وذلك لعدم الوقوع يف فتنته  وشدة التمسك به وعدم االلتفات عنـه، فمهـام كـا

 . صدق رمحه اهللا: اهـ قلت. نشيطًا يف هني أوالده عن مشاهدة ما ُينرش فيه من البالء فإنه ال يستطيع

ـل وضده راجعان إىل عرف كل زمان ومكان ، فهو ذوق ، فال يتقيد بنوع من الثيـاب  : تنبيه التجمُّ

، وانظر جمموع فتـاوى ) ٥/٧٠٨(، وانظر الرشح املمتع) ٢/١٨٣ (ا هـ من تيسري العالم. واهليئة 

  )باب العدة(شيخ اإلسالم ابن تيمية

 مـــا ينتفع به املـــــيت

إال ما خصه الدليل كاحلج والصالة عىل امليت والصـدقة عـن امليـت  والصحيح أنه ال يصل إليه* 

 . والصوم والدعاء واالستغفار 

ومحزة ومجاعة مـن الصـحابة ، وعثامن بن مضعون  ملسو هيلع هللا ىلصبنتا رسول اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد مات عىل عهد النبي 

هـ مـن غـارة األرشطـة لشـيخنا   ا. مرهم أن يقرؤا عىل ذلك الشخص أ ملسو هيلع هللا ىلصم ُيـنـقـل أن النبي لف

املقصود الصوم الواجب كصوم الكفارة وصوم ] : والصوم [ وله ــــوق. ) ٢/٤٩ (مقبل رمحه اهللا

 . واهللا أعلم  الصحيح ، عىلالقضاء إذا مات وهو متمكن من القضاء ومل يقض ، وصوم النذر 

  هل تصل األعامل للموتى ؟: وسئل الشيخ ابن باز رمحه اهللا * 

مـات ابـن آدم انقطـع إذا (: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبـي  ؛ميصل إليهم ما دّل الرشع عىل وصوله إليه: فأجاب 

) ١٦٣١(رواه مسـلم[ ) صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له: عمله إال من ثالث 
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؛ وألحاديـث أخـرى وردت يف ذلـك ، ومـن ذلـك الصـدقة ]ديث أيب هريرة ريض اهللا عنهمن ح

 . والدعاء واحلج والعمرة وما خلفه امليت من نرش العلم 

، واملرشوع  أما إهداء الصالة والقراءة إىل املوتى أو الطواف أو صيام التطوع فال أعلم لذلك أصالً 

، )١٧١٨[(يف صحيحه مرواه مسل )عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمًال ليس (:  ملسو هيلع هللا ىلصتركه لقول النبي 

 :(بلفظ) ١٧١٨(ومسلم) ٢٥٥٠(وهو يف البخاري،)٢٠٣٥(وعلقه البخاري عند حديث رقم

هـ من كتاب اجلامع   ا. ])ما ليس فيه(، ولفظ البخاري)من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

خ صالح الفوزان حفظه اهللا كام يف وسئل الشي. ) ٢٧٨ـــ  ٢٧٧(لفتاوى املرأة املسلمة ص

أسمُع من بعض الناس أنَّ هناك ): ١٥٥٩٥أربعون سؤاالً يف أحكام اجلنائز الفتوى رقم(رسالة

ُة تلك األقاويل؟ ة، تنفُع امليَِّت يف قربه؛ فام صحَّ ى صالة الفدية أو اهلديَّ  صالة تسمَّ

ى صالة الفدية: نص الفتوى  أو اهلدية تنفع امليَِّت، وهذه الصالة  احلمد هللا ليس هناك صالة تسمَّ

عاء واالستغفار له  دقة والدُّ ُمبتدَعٌة مكذوبة، والذي ينفُع امليِّت أن ُيعمَل له ما رشَعُه اهللا من الصَّ

َمن عمَل عمالً ": ملسو هيلع هللا ىلصفهو بدعة يرضُّ وال ينفع؛ قال  رة له، وما مل يثُبت بدليل صحيحواحلج والعم

من حديث ) ١٣٤٤-٣/١٣٤٣( "صحيحه"رواه اإلمام مسلم يف [ "ليس عليه أمُرنا؛ فهو َردٌّ 

، والسلسلة ) ٢١٣(ص وانظر أحكام اجلنائز للعالمة األلباين رمحه اهللاهـ .عائشة ريض اهللا عنها

، )٤١ــ٣٣النجم آية (ري ابن كثري ، وتفس  )٣٥٤ص٤م(، واإلرواء  )٣٠٩ص٢م(ة الضعيف

 .)١٧٤- ٢٤/١٧٠(اإلسالم رمحه اهللافتاوى شيخ  ، وجمموع)٦٨-٩/٦٢(وفتاوى اللجنة الدائمة

ـذ*  ـى عنه ال تنفَّ يف األضحية عن امليت، وُتعّدل إىل  ؛ لعدم ثبوت األدلةووصية امليت بأن ُيضحَّ

شيخنا حييى حفظه اهللا كام سمعت ذلك منه يف أجوبته عىل أسئلة  هقال.صدقة، ُينَوى هبا عنه صدقة

 هـ١٤٣٤املهرة هلذا العام

 :إليك هذه الفتوىما حكمه؟ ] املغفور له[أو ] املرحوم[قول بعض الناس عىل امليت :تنبيه 
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 :)اجلنائز منه بكتا(سئل الشيخ ابن باز رمحه كام يف جمموع فتاويه 

كثرت العبارات التي تطلق يف حق األموات فنحن نسمع عن فالن املغفور له أو املرحوم فهـل : س

 هذه العبارات صحيحة؟ 

، وال جيـوز أن يقـال  غفر اهللا له أو رمحه اهللا ونحو ذلك إذا كان مسـلامً :  هذا أن يقالاملرشوع يف: ج

املغفور له أو املرحوم ؛ ألنه ال جتوز الشهادة ملعني بجنة أو نار أو نحو ذلـك ، إال ملـن شـهد اهللا لـه 

 ا هـ .بذلك يف كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصالة والسالم

 ة القـــــبورأحــــكام زيار

 عن املرشوع يف زيارة القبور؟)٢٤/١٨٣(كام يف جمموع فتاويه سئل شيخ اإلسالم رمحه اهللا

مثل الصالة عىل اجلنازة،   : فالرشعية   . رشعية، وبدعية  : أما زيارة القبور فهي عىل وجهني:فأجاب 

يزور أهل  ملسو هيلع هللا ىلصان النبي كام ك  . واملقصود هبا الدعاء للميت كام يقصد بذلك الصالة عىل جنازته

السالم عليكم دار قوم  (   : البقيع، ويزور شهداء أحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا

مؤمنني، وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، يرحم اهللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين، نسأل اهللا لنا 

   .  ) دهم، واغفر لنا وهلمنا بعولكم العافية، اللهم ال حترمنا أجرهم، وال تفت

كـام يف   . ، والسـالمملسو هيلع هللا ىلصوهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنني من األنبياء وغريهم؛ كالصالة عىل النبـي 

، فإنه من صىل عىل مرة فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عيل إذا سمعتم املؤذن (   : الصحيح عنه أنه قال

يل الوسيلة فإهنا درجة يف اجلنة ال تنبغـي إال لعبـد مـن واحدة، صىل اهللا عليه هبا عرشًا، ثم سلوا اهللا 

  ، القيامـة فمن سأل اهللا يل الوسيلة، حلت له شفاعتي يـوم  . عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد

مـن ) ٣٨٤(رواه مسـلم[ .  ) روحي حتـى أرد عليـه السـالم إال رد اهللا عيل وما من مسلم يسلم عيل

سمعتم املـؤذن فقولـوا مثـل مـا إذا : (بن العاص ريض اهللا عنهام، ولفظهبن عمرو حديث عبد اهللا 

فإهنا  ،ثم سلوا اهللا يل الوسيلة. فإنه من صىل عيل صالة صىل اهللا عليه هبا عرشاً  ،ثم صلوا عيل ،يقول
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ن سأل يل الوسيلة حلت له فم ،وأرجو أن أكون أنا هو ،ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا منزلة يف اجلنة

فهـو  )إال رد اهللا عيل روحي حتى أرد عليه السالم، ما من أحد يسلم عيل : (، وأما حديث)لشفاعةا

وهـو يف السلسـلة مـن حـديث أيب هريـرة،  وغـريه) ٢٠٤١(ليس يف مسلم، وإنام رواه أبـو داوود

  . ])٢٢٦٦(الصحيحة للعالمة األلباين رمحه اهللا برقم

الرشك، من جنس زيارة النصـاري الـذين يقصـدون دعـاء ـ وهي زيارة أهل  :وأما الزيارة البدعية

امليت، واالستعانة به، وطلب احلوائج عنده، فيصلون عند قربه، ويدعون به ـ فهذا ونحوه مل يفعلـه 

، وال استحبه أحد من سلف األمة، وأئمتهـا، بـل قـد ملسو هيلع هللا ىلصأحد من الصحابة، وال أمر به رسول اهللا 

لعن اهللا إليهود والنصاري، اختذوا (   : قال يف مرض موته يف الصحيح أنه ،باب الرشك  ملسو هيلع هللا ىلصسد النبي 

  . ولـوال ذلـك ألبـرز قـربه  : قالت عائشة ـ ريض اهللا عنها ـ  . حيذر ما فعلوا  .  ) قبور أنبيائهم مساجد

مـن حـديث عائشـة ريض اهللا ) ٥٢٩(ومسلم) ١٢٦٥(رواه البخاري [. لكن كره أن يتخذ مسجداً 

إن من كان قبلكم كـانوا يتخـذون القبـور مسـاجد، أال فـال  (   : بخمس وقال قبل أن يموت ،]عنها

مـن حـديث جنـدب ريض اهللا  )٥٣٢(رواه مسـلم[  ) ساجد، فإين أهناكم عن ذلكتتخذوا القبور م

ك من جنس الزكـاة التـي وذل  فالزيارة األوىل من جنس عبادة اهللا، واإلحسان إىل خلق اهللا،   .]عنه

عـن    من جنس اإلرشاك باهللا، والظلم يف حق اهللا، وحق عباده، ويف الصحيح  : ةوالثاني .هبا أمر اهللا

، شـق ذلـك  ) ٨٢  : األنعام (   } ُسوْا إِيَامَهنُم بُِظْلمٍ الَِّذيَن آَمنُوْا َوَملْ َيْلبِ  { أنه ملا أنزل اهللا ـ تعاىل ـ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

إنـام هـو الرشـك، أمل تسـمعوا (   : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  فقال  ؟ أينا مل يظلم نفسه  : ، وقالواملسو هيلع هللا ىلصعىل أصحاب النبي 

َك َلُظْلٌم َعظِ  {   : قول العبد الصالح ْ من ) ١٢٤(ومسلم) ٣٢(رواه البخاري[   )١٣  : لقامن (  } يمٌ إِنَّ الرشِّ

قال الشـيخ [  ) اللهم ال جتعل قربي وثنًا يعبد (   : ملسو هيلع هللا ىلصوقال   .]حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه

( وأبــو نعــيم يف )  ٢/٣٦٢) ( الطبقــات ( وابــن ســعد يف )  ٢/٢٤٦( ـدرجــه أمحــأخ :األلبــاين

الفقرة ) فصل ما حيرم عند القبور(انظر أحكام اجلنائز. بإسناد صحيح)  ٧/٣١٧) ( ة ــــــــاحللي
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 )٢/٣٠١(، وحسنه شيخنا مقبل رمحه اهللا يف اجلـامع الصـحيح ممـا لـيس يف الصـحيحني)٩(رقم

ا َوَال ُسـَواًعا َوَال َيُغـوَث  {   : وقد قال اهللا تعاىل  ])ُيعَبد(وليس فيه َتُكْم َوَال َتَذُرنَّ َود� َوَقاُلوا َال َتَذُرنَّ آِهلَ

ا هؤالء كانوا قوما صاحلني يف قوم نوح، فلـام   : قال طائفة من السلف  .) ] ٢٣  : نوح (   } َوَيُعوَق َوَنْرسً

م فكان هذا أول عبادة األوثان، وهذا مـن جـنس ديـن ماتوا عكفوا عىل قبورهم، وصوروا متاثيله

، وال ملسو هيلع هللا ىلصومل يكن الصحابة ـ ريض اهللا عنهم ـ والتابعون يقصدون الدعاء عند قرب النبي   . النصاري

هـذه بدعـة مل يفعلهـا   : للـدعاء، وقـالوا ملسو هيلع هللا ىلصغريه، بل كره األئمة وقوف اإلنسان عنـد قـرب النبـي 

وكان عبد اهللا بن عمـر إذا   . عليه وعىل صاحبيه، ثم يذهبون الصحابة والتابعون، بل كانوا يسلمون

ثم   . السالم عليك يا أبتاه  . السالم عليك يا أبا بكر  . السالم عليك يا رسول اهللا  : دخل املسجد يقول

أفاد الشيخ ربيع املدخيل حفظه اهللا أنه رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيـوب عـن نـافع  [. ينرصف

، )٣٣ص(حكم اإلسالم يف شـد الرحـال إىل قبـور األنبيـاء والصـاحلني: انظر كتابهعن ابن عمر، 

وقد نص عليه مالك، وغريه من األئمة،   ]للعالمة األلباين رمحه اهللا) ١٣٩(انظر كتاب حجة النبيو

نبـي، وال ونص أبو يوسف وغريه من العلـامء عـىل أنـه لـيس ألحـد أن يسـأل اهللا بمخلـوق، ال ال

وقد أصاب املسلمني جدب وشدة، وكانوا يدعون اهللا، ويستسقون ويـدعون   . غريهماملالئكة وال 

وهـل تنرصـون  (   : ملسو هيلع هللا ىلصعىل األعداء ويستنرصـون، ويتوسـلون بـدعاء الصـاحلني، كـام قـال النبـي 

كتـاب (هننسـائي يف سـنأخرجـه ال[  ) بـدعائهم، وصـالهتم، وإخالصـهم  : وترزقون إال بضعفائكم

 مـن حـديث )وإخالصهم بدعوهتم و صالهتم: اهللا هذه األمة بضعيفها  ينرصإنام : (ولفظه) اجلهاد

وصححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الصـحيحة حتـت سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه، 

، وال صـالح، وال الصـالة ملسو هيلع هللا ىلصومل يكونوا يقصدون الدعاء عنـد قـرب النبـي  ،])٧٧٩(حديث رقم

أسـألك بحـق فـالن،   : ال اإلقسام عىل اهللا به، مثل أن يقول القائـلعنده، وال طلب احلوائج منه، و

خري القرون القرن الـذي بعثـت فـيهم، (   : ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال النبي   ، بل كل هذا من البدع املحدثة  . وفالن



 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

145 

: من حديث عبد اهللا بن مسعود بلفظ) ٢٥٣٣(ومسلم ) ٢٥٠٩(رواه البخاري[   ) ثم الذين يلوهنم

 )٢٥٣٦( عن عائشـةيف مسلم وبنحوه  )....ثم الذين يلوهنم،، ثم الذين يلوهنم ،خري الناس قرين(

وقد اتفـق ، ])٢٥٣٥(ومسلم )٣٤٥٠(البخاري يفعمران بن حصني عن  و ،)٢٥٣٤(وأيب هريرة

 ا هـ  . خري طباق األمة ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمون عىل أن أصحاب رسول اهللا 

الـدار . يف بطـن أمـه :  الدار األوىل :دور  والقبور هي دور األموات ، وذلك أن اإلنسان له أربعة* 

املقـر ، وهـي النهايـة والغايـة ، اآلخرة ، وهي :  الدار الرابعة. القبور :  الدار الثالثة. الدنيا :  الثانية

 . علنا اهللا من الفائزين فيهاج

األلبـاين قـال الشـيخ ، ، هذا غلـط انتقل إىل مثواه األخري: قول بعض الناس إذا مات أحد  : تنبيه [

و أنـا ، عـىل األقـل فكفـر لفظـي "مثواه األخري ..  ": و أما قوهلم يف اإلذاعات و غريها  :ه اهللارمح

فإهنم يعلمون أن القرب لـيس هـو  ،أتعجب كل العجب من استعامل املذيعني املسلمني هلذه الكلمة

كام ، ثم إىل املثوى األخري فهناك البعث و النشور ، بل هو برزخ بني الدنيا و اآلخرة، املثوى األخري 

ِعِري  َفرِ ِيٌق {: قال تعاىل نَِّة َوَفِريٌق ِيف السَّ مْ {: و قال يف األخري ، ) ٧:الشورى(}ِيف اْجلَ  } َفالنَّاُر َمْثًوى هلَُّ

ثم تقلدت من املسلمني يف غفلـة ،  ملحدٌ  هذه الكلمة بني الناس إال كافرٌ  و ما ألقى، )٢٤:فصلت(

وسـئل . ) ٤١٦ص١ق٦م (مـن السلسـلة الصــــحيحة  اهـ .  ؟.كر ل من مدفه!  غريبة  شديدة

: قوهلم  ما حكم: )٩٠السؤال رقم(رسالته املناهي اللفظية فضيلة الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا كام يف

حرام وال جيـوز ألنـك  )دفن يف مثواه األخري(: قول القائل : فأجاب قائالً ؟ )دفن يف مثواه األخري(

 مثواه األخري فمقتضاه أن القرب آخـر يشء لـه ، وهـذا يتضـمن إنكـار البعـث ، ومـن يف: إذا قلت 

املعلوم لعامة املسلمني أن القرب ليس آخر يش ، إال عند الذين ال يؤمنون باليوم اآلخر، فالقرب آخـر 

 {:يشء عندهم ، أما املسلم فليس آخر يشء عنده القرب وقد سمع أعرايب رجـًال يقـرأ قولـه تعـاىل 

اُكُم التََّكاُثُر أَ  ور ألن الـذي يـز )واهللا ما الزائر بمقيم(: فقال ،)١،٢:التكاثر(} َحتَّى ُزْرُتُم املََْقابِرَ *ْهلَ
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إنـه املثـوى : هلذا جيب جتنب هذه العبارة فال يقال عـن القـرب. يميش فالبد من بعث وهذا صحيح

 ]اهـ.قيامةاألخري، ألن املثوى األخري إما اجلنة، وإما النار يف يوم ال

هنى عن زيارهتا ؛ خوفًا من الرشك بأهـل القبـور ؛  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  هذه الدار ــ أعني دار القبور ــ* 

سدًا لذرائع الرشك ؛ ألن الرشك ملا  ملسو هيلع هللا ىلصكانوا حديثي عهد بجاهلية ، فنهى عنها الرسول ألن الناس 

نت املعصية عظيمة كانـت كل ذريعة وكل باب يوصل إليه ، وكلام كا ملسو هيلع هللا ىلصكان أمره عظيًام سد النبي 

 .وسائلها أشد منعًا 

فلام اسـتقر اإليـامن يف قلـوهبم أذن هلـم  .عن ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي فلام كان الناس يعظمون القبور هناهم 

هنيـتكم عـن زيـارة : (لفـظ[ )كنت هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإهنا تـذكر اآلخـرة (: فقال 

 )اآلخـرة فإهنـا تـذكر، فـزوروا القبـور: (لفظوأما  ،عن بريدة) ٩٧٧(مسلميف  )القبور، فزوروها

 عن أيب هريرة) ٩٧٦(رواه مسلم ، وقد)٧٧٢رقم(وغريه، انظر اإلرواء) ١٥٦٩(أخرجه ابن ماجه

فإهنـا تـذكر (: النهي وأباح الزيارة بل رغـب فيهـا لقولـه  ملسو هيلع هللا ىلصفرفع النبي ، ]  )تذكر املوت: (بلفظ

ان أن يعمـل بـه ؛ ألن القلـب إذا نيسـ اآلخـرة غفـل ، والذي يذكر اآلخرة ينبغي لإلنس )اآلخرة 

 . ؛ ألن من أضاع اآلخرة فقد أضاع الدنيا واآلخرة واشتغل بالدنيا فأضاع الدنيا واآلخرة 

املهـم أن .... ولكن نزورها لندعو لألموات ال لنـدعوهم مـن دون اهللا  ،فينبغي أن نزور القبور * 

يف النهار يف الصباح يف املساء يف يوم اجلمعة وقت ، يف الليل اإلنسان ينبغي له أن يزور القبور يف كل 

وكلام غفل قلبك واندجمت نفسك يف احلياة الدنيا فاخرج  .يف غري يوم اجلمعة ، ليس هلا وقت حمدد 

إىل القبور ، وتفكر يف هؤالء القوم الذين كـانوا بـاألمس مثــلك عـىل األرض يـأكلون ويرشـبون 

 ملسو هيلع هللا ىلصبوا ؟ صاروا مرهتنني بأعامهلم ، مل ينفعهم إال ما قدموا كام أخرب النبـي ويتمتعون ، واآلن أين ذه

ماله وأهله وعمله ، فريجع اثنان ويبقى واحـد ، يرجـع أهلـه ومالـه : يتبع امليت ثالثة (: حيث قال 
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، ]من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه) ٢٩٦٠(ومسلم) ٦١٤٩(رواه البخاري[)ويبقى عمله

 . وم الذين ماتوا ففكر يف هؤالء الق

السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا إن شـاء اهللا بكـم (:  وإذا زرت القبور فقل* 

 .  ]ملسو هيلع هللا ىلصعن بريدة ريض اهللا عنه عن النبي  )٩٧٥(رواه مسلم[ )الحقون أسأل اهللا لنا ولكم العافية 

ن مل تعرف شيئًا من ذلك دعوت بـام فسلم عليهم ، ثم تدعوا هلم بالدعاء الذي جاءت به السنة ، فإ

من البقاء هناك عند القبور والتمرغ عىل الرتاب والطواف بالقرب  وأما ما يفعله بعض اجلهال . تيرس 

فإن اعتقد أن هؤالء األمـوات ينفعـون أو يرضـون  .وما أشبه ذلك فكله أمر منكر وبدعة حمظورة 

ن هؤالء األموات ال ينفعون وال يرضـون ، حتـى ؛ ألكان مرشكًا والعياذ باهللا خارجًا عن اإلسالم 

الـذين يوجـد مثـل هـذا يف بالدهـم أن  فالواجـب عـىل إخواننـا  .ما ينفع وهو ميت ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

انظـر رشح الريـاض للشـيخ ابـن  .وا هلم أن األموات ال ينفعوهنم ينصحوا هؤالء اجلهال وأن يبين

 . ) ٢٥٦ــ  ٢/٢٥٥ (عثيمني رمحه اهللا

وأما التمسح بالقرب، أو الصالة عنـده، : )٢٤/١٧٨(يف جمموع الفتاوى م رمحه اهللاقال شيخ اإلسال

أو قصده ألجل الدعاء عنده، معتقدًا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء يف غريه، أو النذر له ونحـو 

بل هو مما أحدث مـن البـدع القبيحـة، التـي هـي مـن شـعب ذلك، فليس هذا من دين املسلمني، 

 اهـ.  أعلم وأحكمواهللا  . الرشك

انتفاع الزائر بذكر املوت واملوتى وأن مآهلم إما إىل جنة  )١(  -:ة القبور شيئان فاملقصود من زيار* 

، وهـذا خـاص عاء واالستغفار لـه دنفع امليت واإلحسان إليه بالسالم عليه وال )٢(. وأما إىل نار 

 . ) ٢٣٩(ه اهللا صهـ من أحكام اجلنائز للعالمة األلباين رمح  ا. باملسلم 
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لعـن  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبـي بل هـي مـن كبـائر الـذنوب ؛  ] عىل الصحيح[ وزيارة املرأة للمقابر حرام * 

 (للشـيخ ابـن عثيمـني رمحـه اهللا  هــ رشح الريـاض ا. زائرات القبور واملتخذين عليهـا املسـاجد 

 .وما بني القوسني من عندي . ) ٣/٦٢ (،) ١/١١٠

،  ضـعيف]  القبـور زائـرات ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسـول اهللا :[الشيخ رمحه اهللا لفظ احلديث الذي ذكره: قلت

ارات ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهللا  : [ظـوالثابت هو بلف جلنائز للشيخ األلباين رمحه انظر أحكام ا .]القبور زوَّ

أيضًا ضعفه الشيخ األلباين رمحه اهللا كـام  )املتخذين عليها الرسج: (، ولفظ)٢٢٥ح(اهللا، والضعيفة 

ال يكون إال عىل كبرية من كبائر الذنوب ؛ ألن معناه واللعن  .])٧٦١(واإلرواء) ٢٢٥(يف الضعيفة

تتحمل  قوية العاطفة ، رسيعة االنفعال ، فال ،واملرأة ضعيفة التحمل . الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا 

شق اجليـوب ولطـم اخلـدود ونتـف أن تزور القرب ، وإذا زارته حصل هلا من البكاء والعويل وربام 

وأيضًا إذا ذهبت وحدها إىل املقابر فالغالب أن املقابر تكون يف مكان خال  .الشعور وما أشبه ذلك 

 (، الرشـح املمتـع) ٢/٦١٢ (رشح البلـوغاهــ مـن . من الفتنـة والعـدوان عليهـا ، خيشى عليها 

حيح الذي جيب أن تسري عليه املرأة املسـلمة )٥٣٢-٢/٥٣١ شـيخ اهــ قالـه ال. هذا هو القول الصَّ

ــى  ــه املنتق ــوزان يف كتاب ــزء األول(الف ــم/اجل ــؤال رق ــيخ )١٢٨الس ــاوى ش ــوع فت ــر جمم ، وانظ

 ).١٩٨-٢٤/١٩٢(اإلسالم

، ال سـيام وأن يف زماننـا هـذا حتصـل  ال جيوز هلا أن تزوره كسائر القبـور ملسو هيلع هللا ىلصحتى قرب رسول اهللا *

، ورشح ) ٢/٥٣٢ (املمتـعهـ الرشح  ا.  ملسو هيلع هللا ىلصمزامحة وأعامل ال تليق باملرأة املسلمة يف مسجد النبي 

  . )٣-١-٩/١٠٢(، فتاوى اللجنة الدائمة) ٢/٦١٤ (البلوغ

 .م عىل أهـل القبـور وأن تـدعوا هلـمفال حرج أن تسل وإذا مرت املرأة باملقربة دون قصد الزيارة* 

أرأيـت إن خرجـت مـاذا  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهللا أهنا قالت لرمل حديث عائشة ريض اهللا عنها هذا ُحي  وعىل[

السالم عىل أهل الديار من املؤمنني واملسلمني ويـرحم اهللا املسـتقدمني منـا  قويل(: ل هلا أقول ؟ فقا
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انظـر . واهللا أعلـم  ]  )٩٧٤(مسـلمصحيح وهو يف  )وإنا، إن شاء اهللا بكم لالحقون ،واملستأخرين

 . ) ٢/٥٣٣ (رح املمتعــالش

زار : أيب هريرة ريض اهللا عنه قال حلديث  ؛من مات عىل غري اإلسالم للعربة فقطقرب وجيوز زيارة * 

استأذنت ريب يف أن اسـتغفر هلـا فلـم يـؤذن يل ، (: ال ــقرب أمه فبكى وأبكى من حوله فق ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مـن ) ٩٧٦(خرجه مسـلمأ[ )واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل ، فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت 

  .) ٢٣٨(نظر أحكام اجلنائز صا  .]حديث أيب هريرة

حيـثام ) : (١٨ح(قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف الصـحيحة ماذا يقول املسلم إذا مرَّ بقرب كافر؟* 

أال و ، و يف هذا احلديث فائدة هامة أغفلتها عامة كتب الفقـه: قال) . مررت بقرب كافر فبرشه بالنار

لترشـيع مـن إيقـاظ املـؤمن و و ال خيفى ما يف هذا ا. الكافر بالنار إذا مر بقربه هي مرشوعية تبشري

جتاهـه و لـو   هتـون ذنـوب الـدنيا كلهـا عظيامً  تذكريه بخطورة جرم هذا الكافر حيث ارتكب ذنباً 

تعاىل عن شـدة مقتـه إيـاه حـني  و هو الكفر باهللا عز و جل و اإلرشاك به الذي أبان اهللا، اجتمعت

ـــَك بِـــِه َوَيْغِفـــُر َمـــا ُدوَن َذلـِــَك ملَِـــن إِنَّ اهللاَّ الَ َيْغِفـــُر َأن يُ { :اســـتثناه مـــن املغفـــرة فقـــال ْرشَ

متفـق ) و قـد خلقـك أكرب الكبـائر أن جتعـل هللا نـداً ( :ملسو هيلع هللا ىلص  و هلذا قال ، )١١٦،٤٨:النساء(}َيَشاءُ 

و إن اجلهـل هبـذه الفائـدة ممـا أودى بـبعض املسـلمني إىل ]. )٨٦( ومسـلم) ٤٢٠٧(البخار[عليه

من املسلمني يـأتون بـالد الكفـر  فإننا نعلم أن كثرياً ، هاالشارع احلكيم من الوقوع يف خالف ما أراد

  فال يكتفون بذلك حتى يقصدوا زيارة بعـض قبـور مـن، بعض املصالح اخلاصة أو العامة لقضاء

و يقفـون أمامهـا  يسموهنم بعظامء الرجال من الكفار و يضعون عىل قبورهم األزهـار و األكاليـل

مـع أن األسـوة احلسـنة باألنبيـاء  ،م و عدم مقتهم إياهممما يشعر برضاهم عنه، خاشعني حمزونني

َقـْد {:و اسمع قول اهللا عز و جـل ،الصحيح عليهم السالم تقيض خالف ذلك كام يف هذا احلديث

ِذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّا ُبَراء ِمنُكْم َوِممَّ  ا َتْعُبُدوَن ِمـن ُدوِن َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ِيف إِْبَراِهيَم َوالَّ
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هذا موقفهم منهم و ، )  ٤:املمتحنة( اآلية }اهللاَِّ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبداً 

/  ٨( و مسـلم ) طبـع أوربـا  ١٢٠/  ١( و روى البخـاري .  !؟) فكيف و هم أمـوات هم أحياء

إال أن ،  تدخلوا عىل هؤالء القـوم املعـذبنيال(: قال هلم ملا مر باحلجر ملسو هيلع هللا ىلص   نهعن ابن عمر أ)  ٢٢١

و تقنع بردائه و هـو  ،)باكني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصاهبم فإن مل تكونوا، تكونوا باكني

. و الزيادة لـه)  ١٣٧،  ١١٣،  ٩٦،  ٩١،  ٧٤،  ٧٢،  ٦٦،  ٥٨،  ٩/  ٢( و رواه أمحد .عىل الرحل 

واخلوف عند املرور  بـ باب البكاء) ٢٩٣ص (قد ترجم هلذا احلديث صديق خان يف  نزل األبرار و

أسـأل . و التحذير من الغفلة عن ذلـك بقبور الظاملني و بمصارعهم و إظهار االفتقار إىل اهللا تعاىل

 اهـ .اهللا تعاىل أن يفقهنا يف ديننا و أن يلهمنا العمل به إنه سميع جميب

لفعلها رسـول ، ولو كانت مرشوعة  ءة القرآن عند زيارة القبور فمام ال أصل له يف السنةوأما قرا* 

الثابـت  علمهم شيئًا من ذلك لنقل إلينا ، فإذا مل ينقل بالسند ملسو هيلع هللا ىلصوعلمها أصحابه ، ولو أنه  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

مـني وانظـر الكنـز الث. بترصـف واختصـار  )٢٤١(من أحكام اجلنائز صهـ   ا. دلَّ عىل أنه مل يقع 

 )٣/١٧٨(لشيخنا حييى حفظه اهللا

، ال يزور املقربة وكـأنام زار  وينبغي لزائر القبور أن يكون عىل جانب من اخلشية والتذكر والتأمل* 

  )٢/٦١٤(وغـــــــ رح البلــشهـ  ا. يضحك ويتكلم يف أمور الدنيا  حفًال ،

خ العالمة اإلمام األلباين رمحه اهللا ، قال الشي ووضع اآلس والزهور عىل القبور عند زيارهتا بدعة* 

وبذلك يظهر بدعية ما يصنعه كثري مـن  :) ١/٣١٤ ())إرواء الغليل  ((يف كتابه املفيد املاتع املبارك 

عىل القبور عند زيارهتا ، األمـر الـذي مل الناس يف بالدنا الشامية وغريها من وضع اآلس والزهور 

عىل ما يف ذلك من اإلرساف وإضاعة املـال ، واهللا  ، عدهوال أصحابه من ب ملسو هيلع هللا ىلصيكن عليه رسول اهللا 

 ا هـ . املستعان 
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والـدليل عـىل ذلـك عـدة : اهللا ، قال الشيخ األلباين رمحـهر حراموعىل القب عند أو وإيقاد الرسج* 

أن فيه إضـاعة للـامل وهـو منهـي :  ثانياً .حمدثة ال يعرفها السلف الصالح  كونه بدعة:  أوالً : أمور

 .باملجوس عباد النار  أن فيه تشبهاً :  ثاً ثال.عنه

والذين يوقدون الرسج عىل القبور إنام يقصدون بذلك التقرب إىل اهللا تعاىل زعمـوا،وال يقصـدون 

النهـار فكـان مـن أجـل  رابعةاإلنارة عىل املقيم أو الزائر، بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة يف 

 )١٢(الفقرة) فصل ما حيرم عند القبور(جلنائزباختصار من أحكام ا اهـ.ذلك بدعة ضاللة

وهـل ): ١/٤٢٩(قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف كتابه القول املفيد رشح كتاب التوحيد: قلت

أمـا يف املـواطن : اجلواب  ؟ يدخل يف اختاذ الرسج عىل املقابر ما وضع فيها مصابيح كهرباء إلنارهتا

وضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ كانت املقربة واسعة و فيها م التي ال حيتاج الناس إليها ، كام لو

؛ فقد يقـال بجـوازه؛ وضع الذي يقرب فيه فُيرسج ما حوله، فال يرسج ، أما املفال حاجة إىل إرساجه

ولكن لقرب ، بل اختذ اإلرساَج للحاجة، ما يدل عىل تعظيم اال ترسج إال بالليل؛ فليس يف ذلك ألهنا 

أن النـاس إذا ) ٢(. أنه لـيس هنـاك رضورة) ١: (اآلتيةلألسباب  ؛املنع مطلقاً  ينبغي الذي نرى أنه

فعندهم سيارات يمكن أن يوقدوا األنـوار التـي فيهـا و يتبـني هلـم األمـر ،  لذلك وجدوا رضورةً 

ناس وال فإن الرش سيتسع يف قلوب ال أنه إذا فتح هذا الباب) ٣. (معهم ويمكنهم أن حيملوا رساجاً 

، فمـن يتـوىل ، فلو فرضنا أهنم جعلوا اإلضاءة بعد صالة الفجر ودفنوا امليتن ضبطه فيام بعديمك

ج، فالـذي نـرى أنـه ُيمنـع قد ترتك ، ثم يبقي كأنه متخذ عليها الرس: قفل هذه اإلضاءة ؟ اجلواب

بعيـدة عـن ألهنـا إضـاءهتا؛ فال بأس ب قربة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوهأما إذا كان يف امل. هنائيًا 

واملهم أن وسائل الرشك جيب القبور، واإلضاءة داخلة ال تشاَهد، فهذا نرجو أن ال يكون به بأس، 

، وال يقدر للزمن الذي هـو فيـه اآلن، بـل يقـدر لألزمـان عظيامً  عىل اإلنسان أن يبتعد عنها ابتعاداً 

   اهـ.فاملسألة ليست هينة البعيدة،
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، مل يفعلهـا ن يقصد قراءة القرآن هناك، وتالوته، فبدعة منكرةوأما جعل املصاحف عند القبور مل* 

 )٢٤/١٦٨(اإلسالم رمحه اهللا ـ من جمموع فتاوى شيخها . أحد من السلف

 )١١٣٢(حلـديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه يف البخـاري والسفر من أجل زيارة القبـور حـرام ؛* 

املسجد احلـرام : ال إال إىل ثالثة مساجد الرحال تـُـَشـدُّ  (:قال  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  )١٣٩٧(ومسلم

ال جيوز السـفر إليـه مـن أجـل  ملسو هيلع هللا ىلصحتى قرب رسول اهللا  . )جد األقىص ـومس ملسو هيلع هللا ىلصومسجد الرسول 

 . ) ٢٨٨(وانظر أحكام اجلنائز ص. ؛ للحديث السابق  زيارته

ها من واحلديث عام يشمل املساجد وغري): ٤/١٤٣(قال الشيخ األلباين رمحه اهللا يف اإلرواء :فائدة

 اهـ.املواطن التي تقصد لذاهتا أو لفضل يدعى فيها

وممـا : ما حيرم عنـد القبـور من فصل) ١١الفقرة رقم (ام اجلنائزوقال الشيخ رمحه اهللا يف أحك :تنبيه

فإن السـفر إنـام هـو لطلـب  ؛أنه ال يدخل يف النهي السفر للتجارة وطلب العلم  حيسن التنبيه عليه

 ،فإنه هو املقصـود ؛يف اهللا األخ خلصوص املكان، وكذلك السفر لزيارة تلك احلاجة حيث كانت ال

 اهـ.  )٢/١٨٦) (  الفتاوى(ابن تيمية يف اإلسالمكام قال شيخ 

، عنـد ابـن اخلصاصـية ريض اهللا عنـهحلـديث بشـري بـن  وامليش بني القبـور بالنعـال ال جيـوز ؛* 

يـا (:  نعلـني بـني القبـور فقـال لـه رأى رجًال يميشـ يف ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  وغريه،) ١٥٦٨(ماجه

، وبوب عليه شيخنا رمحـه اهللا ) ١/١٣٦ (ندـاحلديث يف الصحيح املس .) صاحب السبتيتني ألقهام

قال العالمة األلباين رمحه اهللا يف أحكام . حتريم امليش بني القبور بالنعال : يف اجلامع الصحيح بقوله 

كان يعمـل هبـذا احلـديث، رمحه اهللا ثبت أن االمام أمحد  وقد): فصل زيارة القبور، احلاشية(اجلنائز

) . رأيت أمحد إذا تبع اجلنازة فقرب من املقابر خلع نعليـه) : ( ١٥٨ص ( فقال أبو داود يف مسائله 

 اهـ .فرمحه اهللا ، ما كان أتبعه للسنة 
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هنى رسـول  ( :ال ــــفعن جابر ريض اهللا عنهام ق ،حرام عىل القرب س واالتكاء واالستنادواجللو* 

، وأخـرج مسـلم  )٩٧٠(أخرجه مسلم )ليه ــأن جيصص القرب وأن يقعد عليه وأن يبنى ع ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

ال تصـلوا إىل (:  ملسو هيلع هللا ىلصقـال قـال رسـول اهللا من حديث أيب مرثد الغنوي ريض اهللا عنه )٩٧٢(أيضًا 

قال رسـول : قال عن أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٩٧١(، ويف مسلم أيضاً ) ور وال جتلسوا عليهاــالقب

ألن جيلس أحدكم عىل مجرة فتحرق ثيابه، فتخلص إىل جلده، خري له مـن أن جيلـس عـىل ( ملسو هيلع هللا ىلصاهللا 

 ). قرب

، وكذا جتصيصها حرام ، فقـد تقـدم حـديث  قبور حراموبناء القباب واملساجد واملشاهد عىل ال* 

وأن يقعـد عليـه وأن أن جيصـص القـرب  ملسو هيلع هللا ىلصهنى رسول اهللا : جابر ريض اهللا عنه عند اإلمام مسلم 

وهذا احلديث الصحيح ومـا جـاء يف ):١٢٩٥(قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح. يبنى عليه 

وهو من وسائل الرشك  ،ألن ذلك من تعظيمها ؛معناه يدل عىل حتريم جتصيص القبور والبناء عليها

ملسلمني إنكاره والتحذير أهل العلم وعىل مجيع ا فالواجب عىل ،كام وقع ذلك يف كثري من األمصار

وهلـذا  ،رهـصارت املعصية أعظم والوسيلة به إىل الرشـك أظ وإذا كان البناء عىل القرب مسجداً  .منه

ــول اهللا  ــن رس ــح ع ــاجد ملسو هيلع هللا ىلصص ــور مس ــذ القب ــن اخت ــن م ــه لع ــاري[أن ) ٤٣٦،٤٣٥(رواه البخ

ــلم ــة ) ٥٣١(ومس ــديث عائش ــن ح ــاس م ــن عب ــنهواب ــرة يف امريض اهللا ع ــن أيب هري ــاء ع ، وج

وقال عليـه  ،]لعن: بلفظ) ٥٣٠(أيضاً  قاتل، وهو يف مسلم: بلفظ )٥٣٠(ومسلم) ٤٣٧(لبخاريا

أال فال  ،أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد : (الصالة والسالم

مـن حـديث جنـدب ريض اهللا ) ٥٣٢(رواه مسـلم )[تتخذوا القبور مساجد فإين أهناكم عن ذلك

   ـاه. ]عنه

 ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك أيضًا تسميتها باإلسمنت وتنويرها بالنورة ونحو ذلك فكله حرام يدخل يف هني النبي 

 . 
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: قال يل عيل بن أيب طالـب ريض اهللا عنـه : فعن أيب اهلياج األسدي قال  وجيب هدمها وإزالتها ، *

. ًا مرشفًا إال سـويته إال طمسته وال قربأن ال تدع متثاالً  ملسو هيلع هللا ىلصأال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهللا 

انظر رسالة اإلمام الشوكاين رمحه  . )وال صورة إال طمستها (: ، ويف لفظ له  )٩٦٩(أخرجه مسلم

 ).رشح الصدور يف حتريم رفع القبور(اهللا 

، ال آيات قرآنية وال غريهـا ، ال يف حديـدة وال يف لـوح وال يف  وال جيوز أن يكتب عىل قرب امليت* 

هنـى أن جيصـص القـرب وأن  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث جابر ريض اهللا عنـه أنـه  ملسو هيلع هللا ىلصبت عن النبي غريمها ؛ ملا ث

ـــه ـــى علي ـــه وأن يبن ـــد علي ـــحيحه . يقع ـــلم يف ص ـــذي)٩٧٠(رواه مس  )١٠٥٨(، زاد الرتم

وصححها أيضـًا العالمـة األلبـاين : قلت[)وأن يكتب عليه(: د صحيح بإسنا )١/٢٨٥(والنسائي

هــ مـن كتـاب فتـاوى  ا  )].١٢٨(نـائز الفقـرة رقـمأحكـام اجلو) ٧٥٧رقـم(رمحه اهللا يف اإلرواء

   . )٢٣٠ص(وتنبيهات ونصائح للعالمة ابن باز رمحه اهللا 

واستثنى بعض العلامء كتابـة ،  وأما الكتابة ، فظاهر احلديث حتريمها: وقال الشيخ األلباين رمحه اهللا

احلجر عىل قرب عـثامن بـن  ملسو هيلع هللا ىلصعىل وضع النبي  اسم امليت ال عىل وجه الزخرفة ، بل للتعرف قياساً 

، وإذا كان احلجر ال حيقق الغاية التي مـن أجلهـا وضـع مظعون كام تقدم يف املسألة املشار إليها آنفاً 

 األحجـاراحلجر ، أال وهي التعرف عليه ، وذلك بسبب كثـرة القبـور مـثال وكثـرة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

اهــ مـن أحكـام . واهللا أعلـم . املذكورة املعرفة فحينئذ جيوز كتابة االسم بقدر ما تتحقق به الغاية 

 بترصف )١٢٨رقم (املسألة اجلنائز

؛ للحديث السابق؛ وملـا يرتتـب عـىل ذلـك مـن األقرب هو املنع من الكتابة عىل القرب مطلقاً : قلت

عـن الكتابـة، ورجـح ذلـك العالمـة اإلمـام  ملسو هيلع هللا ىلصاملفاسد الكبرية التي من أجلهـا هنـى رسـول اهللا 

، واإلمام ابن بـاز رمحـه اهللا ومـن معـه مـن أعضـاء )١/٧٢٧(يف السيل اجلرارالشوكاين رمحه اهللا 
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) ٢٩٢٧(و الفتـوى رقـم  )٣(السؤال )٦٦٣٩(الفتوى رقم (وهياافتاللجنة الدائمة، كام يف جمموع 

 .)٢(السؤال

حديث املطلب ابن أيب وادعة ريض اهللا وحديث وضع احلجر عىل قرب عثامن بن مضعون هو : قلت 

أن يأتيه بحجر فلم  رجالً  ملسو هيلع هللا ىلصملا مات عثامن بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي (: عنه قال 

قـال الـذي خيـربين عـن : وحرس عن ذراعية ، قال املطلـب  ملسو هيلع هللا ىلصيستطع محله ، فقام إليها رسول اهللا 

حني حرس عنهام ، ثـم محلهـا فوضـعها  ملسو هيلع هللا ىلصكأين أنظر إىل بياض ذراعي رسول اهللا :  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

 ٢/٦٩ (أخرجه أبـو داود .  )أتعلم هبا قرب أخي ، وأدفن إليه من مات من أهيل : ، وقال  عند رأسه

، واملطلب صحايب معـروف  ) ٥/٢٢٩ (بسند حسن كام قال احلافظ  ) ٣/٤١٢ (ي ـوعنه البيهق )

اهــ مـن أحكـام اجلنـائز املسـألة  . )التعليقـات اجليـاد  (رهتام يف وله شاهدان ذك .أسلم يوم الفتح

 . )١٠٧قمر(

ال  (:  ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : ، وقد تقدم حديث جابر ريض اهللا عنه قال  والصالة إىل القبور حرام* 

 . مستقبلني إليها : ، أي )٩٧٢(جه مسلمأخر ) تصلوا إىل القبور

تعظيم القبـور ، وإال فهـو إنام هو إذا مل يقصد باالستقبال  وينبغي أن ُيـعلم أن التحريم املذكور آنفاً 

 . ) ٢٦٩(هـ من أحكام اجلنائز ص ا. ك رش

فعن ابن عمر ريض اهللا عنهام عن النبي ،  وكذلك الصالة عند القبور ولو بدون استقبال هلا حرام* 

 )٤٢٢(أخرجــه البخــاري )اجعلــوا يف بيــوتكم مــن صــالتكم وال تتخــذوها قبــورًا  (: قــال  ملسو هيلع هللا ىلص

ال جتعلوا بيوتكم مقـابر  (:  ملسو هيلع هللا ىلصل اهللا قال رسو: وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال  . )٧٧٧(ومسلم

وعـن أيب سـعيد  .  )٧٨٠(رواه مسـلم )الذي تقـرأ فيـه سـورة البقـرة إن الشيطان ينفر من البيت 

. )األرض كلهـا مسـجد إال املقـربة واحلـامم  (:  ملسو هيلع هللا ىلصقـال رسـول اهللا : اخلدري ريض اهللا عنه قـال 
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ممـا لـيس يف  يف اجلامع الصـحيح وغريه، وصححه شيخنا مقبل رمحه اهللا) ٧٤٥(أخرجه ابن ماجه

 ).٢/٢٨(الصحيحني

: ، قال عبد الـرزاق بـن مهـام)  العقر يف االسالم(:ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقوله وحيرم الذبح لوجه اهللا عند القبور* 

( وأمحـد ) ٦٨٦١(والبيهقـي ) ٣٢٢٢(أخرجـه أبـو داود . نو يعقرون عنـد القـرب بقـرة أو شـاةكا

وإسـناده صـحيح عـىل : ه، قال العالمـة األلبـاينمن حديث أنس بن مالك ريض اهللا عن) ٣/١٩٧

يعني  -وأما الذبح هناك): ( ١٨٢ص ( ءيف االقتضارمحه اهللا وقال شيخ االسالم  . رشط الشيخني

: يقال أمحد يف رواية املروز .هلذا احلديث ؛ذكره أصحابنا وغريهم ،عنه مطلقاً  فمنهٌي  -عند القبور

النبـي ، فنهى عىل قربه وراً وا جزرّ ــنوا إذا مات هلم امليت حتكا ،)ال عقر يف االسالم(: ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

ويف معنى هذا ما يفعلـه كثـري مـن أهـل : قال أصحابنا ،وكره أبو عبد اهللا أكل حلمه ،عن ذلك ملسو هيلع هللا ىلص

وأمـا   ):٣٢٠/  ٥(  وقـال النـووي يف املجمـوعاهــ . ) التصدق عند القرب بخبز أو نحوهزماننا يف

حسـن : داود والرتمـذي وقـال ، رواه أبـو حلـديث أنـس هـذا ؛ذمومالذبح والعقر عند القرب فمـ

 وهذا إذا كان الذبح هناك هللا تعاىل وأما إذ كان لصـاحب القـرب كـام:  -األلباين-قلتاهـ . صحيج

ا َملْ ُيـْذَكِر { :يفعله بعض اجلهال فهو رشك رصيح، وأكله حرام وفسق كام قال تعاىل ـَّ َوالَ َتـْأُكُلوْا ِمم

ُه َلِفْسٌق  اْسُم اهللاِّ و هـحلال أنه كـذلك بـأن ذبـح لغـري اهللا، إذ هـذا أي وا ،)١٢١:األنعام(}َعَلْيِه َوإِنَّ

 -لعن اهللا: ( ، وقال)١٤٥:األنعام( }َأْو فِْسقًا ُأِهلَّ لَِغْريِ اهللاِّ بِهِ { :كام ذكره اهللا تعاىل بقوله ،الفسق هنا

بسند حسـن ) ٢٩١٧،  ٢٩١٥،  ٢٨١٧رقم  (أخرجه أمحد .)من ذبح لغري اهللا -ملعون :ويف رواية

فصـل مـا حيـرم عنـد (مـن أحكـام اجلنـائز اهـ.عن عيل نحوه ) ٨٤/  ٦( عن ابن عباس، ومسلم 

 )القبور

 لتـربك هبـا،ا للتعبـد عنـدها، و ؛يف أوقات معينة، ومواسـم معروفـة قصدُتـ  عيداً  القبور اختاذو* 

قـال : حلديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال  رام؛هذا ح واالستغاثة بأصحاهبا ودعائهم من دون اهللا،
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فـإن  ؛، وحيثام كنتم فصـلوا عـيلوال جتعلوا بيوتكم قبوراً  ،اً ال تتخذوا قربي عيد: (  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

)  ٢/٣٦٧( وأمحـد ) ٢٠٤٢(أخرجه أبـو داود : قال العالمة األلباين رمحه اهللا) .  صالتكم تبلغني

: ثـم قـال رمحـه اهللا. ام له من طرق وشـواهدبهو صحيح و بإسناد حسن ، وهو عىل رشط مسلم ،

ابـن تيميـة يف  اإلسـالمقـال شـيخ . والصاحلني عيـداً  األنبياءواحلديث دليل عىل حتريم اختاذ قبور 

وقـد  األرضقرب عىل وجـه  أفضُل  ملسو هيلع هللا ىلصووجه الداللة أن قرب النبي ): ( ١٥٦ -١٥٥ص ( االقتضاء

وهذا موجود يف كثري من بـالد : قلت اهـ. من كان لنهي كائناً ، فقرب غريه أوىل باهنى عن اختاذه عيداً 

املسلمني، واهللا املستعان، فعندنا يف سيئون تقام أعياد ومواسم سنوية لقرب احلبيش، ويسموهنا زيارة 

احلول، ويف القطن كذلك زيارة سنوية يسموهنا زيارة القطن، ويف العينات كذلك، ويف ثمود زيارة 

أن : ومن تقليب احلقـائقوهنا زيارة هود، وهكذا أمور منكرة وأفعال فضيعة، سنوية يف شعبان يسم

هذه األعياد والزيارات معامل إسالمية، واحلقيقـة أهنـا معـامل رشكيـة،  بأنبعض الناس يطلق القول 

 . واإلسالم بريء منها،  وجيب حماربتها والتحذير منها، ومن أهلها وممن يشيد هبا، واهللا املستعان

) ٣٢٠٧(رواه أبـو داوود، ملسو هيلع هللا ىلصحـديث عـن رسـول اهللا   )  عظم امليت ككرس عظم احلـيكرس(و* 

، )٣٢٠٧(وغريه من حديث عائشة ريض اهللا عنها، وصححه األلباين رمحه اهللا يف صحيح أيب داوود

ما حيرم عنـد : فصل) أحكام اجلنائز(قال اإلمام األلباين رمحه اهللا يف كتابه العظيم. )٧٦٣(واإلرواء

وحيـرم (  :واحلديث دليل عىل حتريم كرس عظم امليت املؤمن ، وهلذا جاء يف كتـب احلنابلـة :القبور

) ( كشـاف القنـاع ( كذا يف .)من أطراف امليت ، وإتالف ذاته ، وإحراقه ، ولو أوىص به  يشءقطع 

 :ويستفاد من احلديث: ثم قال رمحه اهللا . ، ونحو ذلك يف سائر املذاهب)  ٢/١٢٧

)  ٥/٣٠٣( ملجموعا قال النووي يف ،ملا فيه من تعريض عظامه للكرس ؛ش قرب املسلمحرمة نب )١( 

 ،الرشعية باألسبابوجيوز ، األصحابوال جيوز نبش القرب لغري سبب رشعي باتفاق : (ما خمترصه

 عُ وجيـوز زر ،جيوز دفن غريه فيه ، وحينئذٍ وصار تراباً  امليُت  ـَي لِ ـأنه جيوز نبش القرب إذا بَ  :وخمترصه
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، وهذا كله إذا مل يبق األصحاب، وسائر وجوه االنتفاع والترصف فيها باتفاق وبناؤها األرضتلك 

د فيه قول أهل اخلربة عتمَ ـويُ  واألرض،، وخيتلف ذلك باختالف البالد وغريه للميت أثر من عظمٍ 

: اإلسالم ، وقال شيخفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلكلو دُ  وكذا أيضاً : -أبو إسحاق-قلت .)هبا 

نقل إىل غريه، كام نقل بعض الصـحابة ـن األول فيه ما يؤذي امليت، فيُ ـدفَ مَ ـمثل أن يكون ال وأيضاً 

 ).٢٤/١٦٨(قاله يف جمموع الفتاوى.  يف مثل ذلك

بعـض  رسِ من دَ  اإلسالميةما ترتكبه بعض احلكومات  ومنه تعلم حتريمَ : قلت  :قال اإلمام األلباين

عـن  بـالنهي ، أو اهتاممٍ بحرمتهامباالة  ، دون أّي نبشها من أجل التنظيم العمراينو اإلسالميةاملقابر 

هـذه  ربر مثـَل أن التنظـيم املشـار إليـه ُيـ ن أحـدٍ ِمـ وال يتومهنّ  ،وطئها وكرس عظامها ونحو ذلك

 االعتـداء، وإنام هي من الكامليات التي ال جيوز بمثلها نه ليس من الرضورياتفإ؛  ، كالّ املخالفات

ومن العجائب التي تلفت ، أمورهم ، دون أن يؤذوا موتاهموا مأن ينظ األحياء، فعىل األمواتىل ع

القائمة عىل بعض املوتى أكثر من احرتامهـا  واألبنية األحجارترى هذه احلكومات حترتم  ، أنْ النظر

الكنائس أو  من القباب األبنيةهذه  فإنه لو وقف يف طريق التنظيم املزعوم بعُض  ،أنفسهم لألموات

يعتربوهنـا مـن  ألهنـم، عليهـا أجلها خارطة التنظيم إبقـاءً لت من ، وعدَّ ونحوها تركتها عىل حاهلا

بـل إن بعـض تلـك  ،وأما قبور املوتى أنفسهم فال تستحق عنـدهم ذلـك التعـديل ،القديمة اآلثار

ن يف القبـور إىل جعـل القبـور خـارج البلـدة ، واملنـع مـن الـدف -فيام علمنا  -احلكومات لتسعى

لـيس مـن  ألنه ؛عىل املسلمني سنة زيارة القبور تفوت ألهنا ؛وهذه خمالفة أخرى يف نظري ،يمةالقد

ارهتـا ، ويقوم بزيطويلة حتى يتمكن من الوصول إليهاالسهل عىل عامة الناس أن يقطع املسافات ال

املاديـة  ألوروبـا األعمـىيـد إنام هـو التقل -فيام أعتقد  -واحلامل عىل هذه املخالفات ، والدعاء هلا

، وليس هو ر هبا، وكل ما يذكِّ باآلخرة اإليامن، التي تريد أن تقيض عىل كل مظهر من مظاهر الكافرة

التـي ال  األسـبابلبادروا إىل حماربـة  ، ولو كان ذلك صحيحاً راعاة القواعد الصحية كام يزعمونم
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، وأسـامئه أشكالهالفجور عىل اختالف ، والفسق وبيع اخلمور ورشهبا :يشك عاقل يف رضرها مثل

وإبعادها  باآلخرة، وسعيهم إىل إزالة كل ما يذكر بالقضاء عىل هذه املفاسد الظاهرةاهتاممهم  مُ فعدَ 

 . صدورهم أكرب دليل عىل أن القصد خالف ما يزعمون ويعلنون، وما تكنه عن أعينهم أكرب ُ

، فأفـاد أن  )عظم املؤمن : ( ظم إىل املؤمن يف قولهالع إلضافة ؛أنه ال حرمة لعظام غري املؤمنني )٢(

يستفاد منـه أن ( : بقوله) الفتح( افظ يف ـــــنى احل، وقد أشار إىل هذا املععظم الكافر ليس كذلك

 .)اتهحرمة املؤمن بعد موته باقية كام كانت يف حي

  :ثم قال اإلمام األلباين رمحه اهللا

، ويشـهد لـه كـام دل عليـه مفهـوم احلـديث السـابق ،حرمة هلاال  ألنه ؛وجيوز نبش قبور الكفار* 

: نزل أعىل املدينة يف حي يقال هلماملدينة ف ملسو هيلع هللا ىلصقدم النبي : ( يث أنس بن مالك ريض اهللا عنه قالحد

، ثم أرسل إىل بني النجار فجاؤوا متقلدي السيوف أربع عرشة ليلة فيهم فآنام، بنو عمرو بن عوف

من بني النجار حوله، حتى أتـى بفنـاء أيب  راحلته وأبو بكر ردفه، ومأل عىل ملسو هيلع هللا ىلصكأين أنظر إىل النبي 

سجد، ر ببناء املـ، وكان أمَ ن حيب أن يصيل حيث أدركته الصالة، ويصيل يف مرابض الغنم، كاأيوب

واهللا ال نطلب ال : بني النجار ثامنوين بحائطكم هذا، قالوا يا: ، فقال من بنى النجار فأرسل إىل مإل

بقبـور املرشـكني  ملسو هيلع هللا ىلص، فـأمر النبـي ب ونخـل، وخـرِ فكان فيه قبور املرشكني : إىل اهللا، قالثمنه إال

 هعضـا ديتـ، وجعـل سـجدفصفوا النخـل قبلـة امل ،وبالنخل فقطع ،ب فسويترِ ـفنبشت، ثم باخل

 ( :وهو ينقل اللـبنل وهو يقو ،معهم ملسو هيلع هللا ىلصوالنبي  ،وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرجتزون، احلجارة

 لألنصـارفـاغفر  اآلخـرةاللهـم ال خـري إال خـري ، محال خيرب هـذا أبـر ربنـا وأطهـر ال هذا احلامل

فـارحم  اآلخـرةأجـر  األجراللهم إن  ( :ويف رواية من حديث عائشة ريض اهللا عنها .  )واملهاجرة

غريمها من حديث أنـس و )]٥٢٤(مسلم )٤١٨(البخاري[أخرجه الشيخان. )االنصار واملهاجرة 

، ومـا بـني القوسـني مـن حـديثها ، وقـد  )٣٦٩٤(لبخاري مـن حـديث عائشـة، وا، والسياق له
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 ويف احلديث جـواز الترصـف يف: ( قال احلافظ يف  الفتح). الثمر املستطاب ( ديثني يف أخرجت احل

، وجـواز الصـالة يف لقبور الدارسـة إذا مل تكـن حمرتمـة، وجواز نبش ااملقربة اململوكة باهلبة والبيع

 اهـ).بعد نبشها وإخراج ما فيها وجواز بناء املساجد يف أماكنها مقابر املرشكني 

 ؟  يح جثة امليتترش وما حكم* 

ومن ذلك يعرف اجلواب عن السؤال الذي يرتدد عىل ألسنة كثري مـن : قال الشيخ األلباين رمحه اهللا

فيهـا ؟  هل جيوز كرس العظام لفحصها وإجراء التحريات الطبية: الطالب يف كليات الطب ، وهو 

مـن كتـاب أحكـام اجلنـائز  ا هــ. ال جيوز ذلـك يف عظـام املـؤمن ، وجيـوز يف غريهـا : واجلواب 

  .من فصل ما حيرم عند القبور) ١٣املسألة(

وما احلكم إذا كان الترشيح : )١٢٣السؤال/٥(املنتقى كتابهوسئل الشيخ الفوزان حفظه اهللا كام يف 

   ؟ ملجرد تعليم الذين يدرسون الطب

ال جيوز أن يعمل هذا بجثة املسلم ألن حرمته ميًتا كحرمته حي�ا، أما إذا كان هذا يف جثة كافر فال :ج

وانظـر  ا هــ  . واهللا أعلـم  . مانع من ذلك لدى بعض العلـامء املعـارصين ألن الكـافر ال حرمـة لـه

 )٤(من اجلزء) ١٠(السؤال

يف  إذا كان امليت معصـوماً  : باب اجلنائز منه )١٣(كام يف جمموع فتاويه وقال الشيخ ابن باز رمحه اهللا

؛ ملـا يف ذلـك مـن فإنه ال جيـوز ترشـحيه أو امرأةً  وسواء كان رجالً  أو كافراً  حياته سواء كان مسلامً 

عظـم امليـت ككرسـه  كرسـ(:أنـه قـال ملسو هيلع هللا ىلصاإلساءة إليه وانتهاك حرمته ، وقد ثبت عن رسـول اهللا 

يف ترشحيه للمصـلحة  ما إذا كان غري معصوم كاملرتد واحلريب فال أعلم حرجاً أ ،]تقدم خترجيه)[حيا

 ا هـ.الطبية، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

ــني ــز الثم ــام يف الكن ــه اهللا ك ــى حفظ ــيخنا حيي ــال ش ــة وق ــئلة طلب ــىل أس ــة ع ــم  يف األجوب العل

بترشـحيها ألجـل التعلـيم، أو إن كان امليت كافرًا فال حرمة جلثته، وال بأس ): ٣/١٨١(والزائرين
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كرس عظم امليت : (ن كان مسلًام فال جيوز ترشحيه؛ حلديثإوونحو ذلك، ... ملعرفة حقيقة جناية ما

 اهـ . وهو حديث حسن) ككرسه حياً 

ـح طبيٌب حياته بعد إخراجه وجب شــقُّ بطنهـا  وإذا ماتت املرأة ويف بطنها جنني يتحرك ،*  ورجَّ

ورجحـه اإلمـام الشـوكاين  ،)٦٠٧مسـألة(وهو مذهب ابن حزم رمحه اهللا كام يف املحىل ،إلخراجه

وهـو احلـق إن شـاء اهللا : قال اإلمام األلبـاين رمحـه اهللا تعـاىل ،)١/٦٧١(رمحه اهللا يف السيل اجلرار

 . من فصل ما حيرم عند القبور) ١٣املسألة(اهـ أحكام اجلنائز. تعاىل

 )١/٦٧٢(انظر السيل اجلرار. ثم ختاُط بعد ذلك: قلت

، وأما حتذيٌر مـن كفـٍر أو بدعـٍة أو مـن عمـٍل فاسـٍد، وال حيل سب األموات عىل القصد باألذى* 

 )٥٩٤مسألة(اهـ من املحىل البن حزم رمحه اهللا. فمباح

  :ائشــة ريض اهللا عنهــا قالــتمــن حــديث ع) ١٣٢٩(روى البخــاري يف صــحيحه: قلــت

 ). ال تسبوا األموات، فإهنم قد أفضوا إىل ما قدموا: (ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 

باب حتريم سب األموات بغـري حـق ): ٢٥٥باب (قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف رياض الصاحلني

ثـم ذكـر حـديث . ومصلحة رشعية، وهو التحذير من االقتداء به يف بدعته، وفسقه، ونحـو ذلـك

 . ة الذي ذكرناهعائش

ــهري ــنَّفه الش ــري وُمص ــه الكب ــه يف كتاب ــل رمح ــيخنا مقب ــال ش ــيس يف  وق ــا ل ــحيح مم ــامع الص اجل

ثم ذكر حديث . ال ُيذكر امليت إال بخري، إال حلاجة دينية كاجلرح والتعديل): ٢/٢٨١(الصحيحني

وا األمـوات ال تسـب: (قـال ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا  )٢٠٤٨(املغرية بن شعبة ريض اهللا عنه عند الرتمذي

 اهـ . هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني: ثم قال. )اءفتؤذوا األحي

مـروا  :قـالعن أنـس بـن مالـك ريض اهللا عنـه  )٩٤٩(واللفظ له، ومسلم)١٣٠١(ويف البخاري

: ، فقـالفـأثنوا عليهـا رشاً  ،ثم مروا بأخرى ،)وجبت: (ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي فأثنوا عليها خرياً  ،بجنازة
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، فوجبت له هذا أثنيتم عليه خرياً : (ما وجبت؟ قال: ن اخلطاب ريض اهللا عنهفقال عمر ب) وجبت(

 ). ، فوجبت له النار، أنتم شهداء اهللا يف األرضاجلنة، وهذا أثنيتم عليه رشاً 

، أما ما دام حيًا فال جيوز لعنـه بعينـه عـىل الصـحيح، وجيوز لعن الكافر وسبه إذا مات عىل كفره* 

السؤال (الثوابت املنهجية يف الدعوة السلفية كام يف رسالة ري حفظه اهللاورجحه شيخنا حييى احلجو

مـن سـورة  )١٦٢-١٥٩(آيـة : ، قال ابـن كثـري رمحـه اهللاوُيسبون لعنون، وأما باجلملة فيُ )الثالث

يف جواز لعن الكفار، وقد كان عمر بن اخلطـاب ريض اهللا عنـه ومـن بعـده مـن  ال خالف: البقرة

ــر ــون الكف ــة يلعن ــريهاألئم ــوت وغ ــة يف [ة يف القن ــن خزيم ــه اب ــوت أخرج ــر يف القن ــر عم أث

، فأما الكافر املعنيَّ فقد ذهب مجاعة من العلامء إىل أنه ال ُيلعن؛ ألنا ال ندري بام )]١١٠٠(صحيحه

اٌر ُأوَلئَِك َعَلـيْ { {: خيتم اهللا له، واستدل بعضهم باآلية  ِهْم َلْعنَـُة اهللاِّ إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّ

 اهـ. )١٦١:البقرة(}َواملَْآلئَِكِة َوالنَّاِس َأْمجَِعَني 

 وصيةــكام الـأح

 :خمترصًا شامًال إن شاء اهللا فأقول املسألة من أهم املسائل؛ فلذلك أحببت أن أبينها بياناً  هذه

 .التربع باملال بعد املوت، أو األمر بالترصف بعده: الوصية معناها* 

 .إذا ِمتُّ فأعطوا فالنًا ألف ريال: ع باملال بعد املوت بأن يقول مثالً الترب

الرشح املمتع . إذا أنا ِمتُّ فالويصُّ عىل أوالدي الصغار فالن: واألمر بالترصف بعده بأن يقول مثالً 

)٤/٦٣٩( 

ـ  ُكتَِب َعَلـْيُكمْ {: أما الكتاب فقوله تعاىل .الوصية مرشوعة بالكتاب والسنة واإلمجاعو*  إَِذا َحَرضَ

ا َعَىل املُْتَّقِ  ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواْألَْقَربَِني بِاملَْْعُروِف َحق�  ]١٨٠:البقرة[ }نيَ َأَحَدُكُم املَْْوُت إِْن َتَرَك َخْريً

 ]١١: النساء[ }ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِيص ِهبَا َأْو َدْينٍ {: وقوله تعاىل
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من حديث سعد بن أيب وقـاص ريض اهللا )١٦٢٨(ومسلم) ٣٧٢١(اريبخا من السنة، ففي الوأم

َيا َرُسوَل : ، ِيف َحّجِة اْلَوَداِع، ِمْن َوَجٍع َأْشَفْيُت ِمنُْه َعَىلَ املَْْوِت، َفُقْلُت ملسو هيلع هللا ىلصَعاَدِين َرُسوُل اهللاِّ : َقاَل عنه 

ِرُثنِي إِالّ بنت ِيل َواِحـَدٌة، َأَفَأَتَصـّدُق بُِثُلَثـْي َمـاِيل؟ اهللاِّ َبَلَغنِي َما َتَرَى ِمَن اْلَوَجِع، َوَأَنا ُذو َماٍل، َوالَ يَ 

الّثُلُث، َوالّثُلُث َكثٌِري، إّنَك إْن َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغنَِياَء،  ،الَ ( :َأفَأ َتَصّدُق بَِشْطِرِه؟ َقاَل : َقاَل ُقْلُت )الَ ( :َقاَل 

  .)نّاَس َخْريٌ ِمْن َأْن َتَذَرُهْم َعاَلًة َيَتَكّفُفوَن ال

أن رسول اهللا  :بد اهللا ابن عمر ريض اهللا عنهامن ععأيضًا ) ١٦٢٧(ومسلم) ٢٥٨٧(البخاريويف 

قال . )ما حق امرئ مسلم، له يشء يويص فيه، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده(: قال ملسو هيلع هللا ىلص

حقه من معناه ما  )ما حق امرىء مسلم(قوله ): ٤/٨٢(اإلمام اخلطايب رمحه اهللا يف معامل السنن

جهة احلزم واالحتياط إالّ أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له يشء يريد أن يويص فيه فإنه ال 

 اهـ .يدري متى توافيه منيته فتحول بينه وبني ما يريد من ذلك

إن اهللا تصدق عليكم عند وفـاتكم بثلـث (: ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، أنحديث أيب هريرة وأيب الدرداء وغريمهاو

: رقم (، وصحيح اجلامع)١٦٤١رقم(حسنه العالمة األلباين يف اإلرواء )يف أعاملكمأموالكم زيادة 

١٧٣٣(. 

 .وقد تكون حمرمة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة والوصية قد تكون واجبة* 

قال اإلمـام  .جتب يف كل واجب له أو عليه ليس فيه َبيِّنَة موجودة معلومة موثوقة :فالوصية الواجبة

إن كان عىل اإلنسان دين أو حق أو عنـده وديعـة : )كتاب الوصية(ه اهللا يف رشح مسلمالنووي رمح

وقـد ]: ١٨٠:البقـرة[ام الشوكاين رمحه اهللا يف تفسـريهقال اإلم و  اهـ.ونحوها لزمه اإليصاء بذلك

 اهـ. اتفق أهل العلم عىل وجوب الوصية عىل من علية دين أو عنده وديعة أو نحوها

، وأن ال يمـوت قبل حلول األجل احلياة والتخلص منها واملبادرة بذلكقوق يف ء احلادوننصح بأ* 

أن ريض اهللا عنـه  عـن أيب هريـرة )١١٨(مسـلم، ففي صحيح املسلم إال وقد ختلص مما له أو عليه
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َعْن َأِيب ُهَرْيـَرَة َأّن َرُسـوَل  أيضاً  )٢٥٨٢(ويف صحيح مسلم. )بادروا باألعامل(قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

ُقوُق إَِىلَ َأْهلَِها َيْوَم اْلِقَياَمةِ (: َقاَل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِّ ْلَحاِء ِمَن الّشاِة اْلَقْرَناءِ  ،َلُتَؤّدَن اْحلُ  . )َحّتَى ُيَقاَد لِلّشاِة اْجلَ

ن كان له وارٌث يـويص لغـري وارٍث أن يويص لوارث بيشء ولو كان قليًال ، أومَ  :والوصية املحرمة

إن اهللا قـد أعطـى  (:ملسو هيلع هللا ىلصفقولـه  -ين أو غريمهادَ والِ  – صية للوارثفأما حتريم الو .بأكثر من الثلث

حسـنه العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا كـام يف كتابـه أحكـام .  ) كل ذي حق حقه ، فال وصية لـوارث

وأمجـع ]: ١٢:النسـاء[قال اإلمام القرطبي رمحه اهللا يف تفسريه . )فصل ما جيب عىل املريض(اجلنائز

 اهـ.للوارث ال جتوزالعلامء عىل أن الوصية 

ومجلـة : )كتـاب الوصـايا(، قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني  إال إذا أجاز الورثة ذلك فجائز

 .مل تصح بغري خالف بـني العلـامء  ، الورثة ذلك أن اإلنسان إذا وىص لوارثه بوصية فلم جيزها سائر

 اهـ. ـ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا وجاءت األخبار عن رسول اهللا ـ العلم عىل  أمجع أهل  : قال ابن املنذر وابن عبد الرب

فحـديث سـعد بـن أيب وقـاص  لغري الوارث ملن كان له وارثبأكثر من الثلث وأما حتريم الوصية 

فالشـطر؟ : ، قـال)ال(: ملسو هيلع هللا ىلصبثلثي مايل؟ قال النبي  قأفأ تصد: ريض اهللا عنه املتقدم، وفيه قال سعد

 . )كثري ثالثلث والثل(: فالثلث؟ قال: ، قال)ال(: قال

أن يويص عىل جهة معصية، كالوصية للكنائس ومعابد الكفرة واملرشـكني،  :ومن الوصايا املحرمة

ومنهـا وكالوصية لعامرة األرضحة وبناء القباب عىل القبور ونحـو ذلـك ممـا حرمـه اهللا ورسـوله، 

والشيعة وأهل الوصية عىل طباعة كتب أهل الزيغ والضالل  كالزنادقة واملالحدة والصوفية  :أيضاً 

 . -نعوذ باهللا من ذلك-التحزب مما فيه نٌرش لباطلهم وزيغهم

يويص بيشء منه ُيرصف بعد موته يف أعامل الرب  ، وله ورثة، كثري َمن كان له مال: والوصية املستحبة

منه حلـديث  صفضل أن ينق، وال جيوز الزيادة عليه ، بل األوله أن يويص بالثلث من ماله  .واخلري 

  .بن أيب وقاص ريض اهللا املتقدمسعد 
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وددت أن الناس عضـوا مـن الثلـث إىل الربـع يف الوصـية ، ألن  (: وقال ابن عباس ريض اهللا عنه 

 . )١٦٢٩(ومسلم )٢٥٩٢(رواه البخاري. )الثلث كثري : قال  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 الثلـث حـق فال جتوز الوصية بأكثر من الثلث ملن كان له وارث إال بإجازة الورثة؛ ألن ما زاد عـىل

 . هلم، فإذا أجازوا ذلك صح

 ملسو هيلع هللا ىلصَمن كان ماله قليل وله ورثة حمتاجون، فهذا يكره له أن يـويص؛ ألن النبـي : والوصية املكروهة

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري مـن : [قال لسعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه كام يف احلديث املتقدم

ثة وإبقاُء املال هلم مع احتياجهم إليه خري من الوصـية فإغناُء الور، ]أن تذرهم عالة يتكففون الناس

 . به لغريهم

فأمـا مـن تـرك مـاالً قلـيًال : )١٨٠آيـة(قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف تفسـريه سـورة البقـرة

إنـك «: لسعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنـه ملسو هيلع هللا ىلصفاألفضل أن ال يويص إذا كان له ورثة؛ لقول النبي 

 اهـ. .»خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناسأن تذر ورثتك أغنياء 

 وهل جيوز للمسلم أن يويص بكل ماله؟ * 

ورثة فالصحيح جواز ذلك له؛ ألن املنع من الوصية بام زاد عىل الثلث ألجـل حـق  له إذا كان ليس

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خـري مـن أن تـذرهم [كام يف حديث سعد بن أيب وقاص املتقدم  ،الورثة

انظر امللخص الفقهي . فإذا مل يكن له ورثة زال املانُع؛ ألنه ال أحد يطالبه بامل ]يتكففون الناسعالة 

 )٤٦٥-٤٦٤ص(للشيخ الفوزان

 ؟ وهل جتب الوصية لألقارب غري الوارثني* 

، و رجحـه العالمـة األلبـاين رمحـه اهللا يف أحكـام أهنا جتـب الوصـية هلـم –واهللا أعلم  –الصحيح 

، والشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا كام يف تفسريه لسورة )٦جيب عىل املريض، فقرة رقم فصل ما(اجلنائز

ـ َأَحـَدُكُم {: تعاىل لقول اهللا؛ )٢/٤٤٢(، والرشح املمتع)١٨٠آية (البقرة  ُكتِـَب َعَلـْيُكْم إَِذا َحَرضَ
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ا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواْألَْقَربَِني بِا ا َعَىل املُْتَِّقنيَ املَْْوُت إِْن َتَرَك َخْريً وقد اختلف العلـامء يف  .}ملَْْعُروِف َحق�

قـال اإلمـام  هذه اآلية هل هي منسوخة بآية املواريث التي بني اهللا فيها نصيب كـل وارث، أم ال؟ 

دل عىل وجوب ذلك ألن احلق هـو  ) حقا عىل املتقني(]: ١٨٠:البقرة[السعدي رمحه اهللا يف تفسريه 

يرون أن هذه اآلية منسـوخة  واعلم أن مجهور املفرسين .هللا من موجبات التقوىالثابت وقد جعله ا

وبعضهم يرى أهنا يف الوالدين واألقربني غري الوارثني مع أنه مل يدل عىل التخصيص  ،بآية املواريث

هـا اهللا تعـاىل إن هذه الوصية للوالدين واألقربني جمملة ردَّ :  واألحسن يف هذا أن يقال ،بذلك دليل

ني وغريمهـا مـن األقـارب الـوارثني هـذا ر للوالدين الوارثَ ثم إن اهللا تعاىل قدَّ  ،إىل العرف اجلاري

فيمن مل يرثوا من الوالدين املمنوعني من  وبقي احلكمُ  املعروف يف آيات املواريث بعد أن كان جممالً 

وهـم أحـق فإن اإلنسان مـأمور بالوصـية هلـؤالء  ،ب بشخص أو وصفجِ اإلرث وغريمها ممن ُح 

مـن ألن كـال ً  ؛الناس بربه وهذا القول تتفق عليه األمة وحيصل به اجلمـع بـني القـولني املتقـدمني

بـني  حيصـل االتفـاق واجلمـعُ  فبهـذا اجلمـعِ ، واختلـف املـورد ظ ملحظاً منهم َحل  القائلني هبام كلٌّ 

   اهـ. دليل صحيح عاء النسخ الذي مل يدل عليهكان أحسن من ادّ  ألنه مهام أمكن اجلمعُ  ؛اآليات

، أو يفضـل  اإلرثكأن يويص بحرمان بعض الورثة من حقهـم مـن وحيُرُم اإلرضار يف الوصية، * 

ا َتـَرَك اْلَوالِـَداِن َواْألَْقَرُبـوَن َولِلنَِّسـاِء  {: ؛ لقول اهللا تعاىلبعضهم عىل بعض فيه ـَّ َجاِل َنِصيٌب ِمم لِلرِّ

َّا َتَرَك اْلَوالَِداِن وَ  َّا َقلَّ ِمنُْه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضاَنِصيٌب ِمم قال اإلمـام ابـن  )٧: النساء( }اْألَْقَرُبوَن ِمم

وإن ، يسـتوون يف أصـل الوراثـة، أي اجلميع فيه سواء يف حكم اهللا تعـاىل: كثري رمحه اهللا يف تفسريه

فإنـه ، أو والء، وجيـةأو ز، تفاوتوا بحسب ما فرض اهللا لكل منهم بام يديل به إىل امليـت مـن قرابـة

 اهـ.حلمة كلحمة النسب

ا َأْو َدْيٍن َغْريَ ُمَضارٍّ {: ولقوله تعاىل ال اإلمـام ابـن كثـري قـ )١٢: النسـاء( }ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَىص ِهبَ

أي لتكون وصيته عىل العدل ال عىل اإلرضار واجلور واحليف بأن حيرم بعـض : رمحه اهللا يف تفسريه
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كان كمـن ضـاد اهللا ، فمن سعى يف ذلك، أو يزيده عىل ما قّدر اهللا له من الفريضة، الورثة أو ينقصه

 اهـ.وقسمته، يف حكمته

ــي   ــن النب ــديث ع ــه اهللا يف] ال رضر و ال رضار: [ملسو هيلع هللا ىلصويف احل ــاين رمح ــيخ األلب ــال الش اإلرواء  ق

 .صحيح: )٨٩٦(رقم

ضبط وأحفظ واهللا أعلم، وقد تقدم ؛ ألن الكتابة أوكتابة الوصية أفضل من أن تكون كالمًا جمرداً * 

ما حق امرئ مسلم، لـه يشء يـويص : [قال ملسو هيلع هللا ىلصيف حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهام أن النبي 

قـال . ولكن لو كانت الوصية بكالم فإهنا تعـد وصـيةً  ].فيه، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده

وإال  ،ذكر الكتابة مبالغة يف زيادة التوثق :وقال القرطبي: احلافظ يف الفتح عند حديث ابن عمر هذا

ويستفاد منه أن : إىل أن قال رمحه اهللا. فالوصية املشهود هبا متفق عليها ولو مل تكن مكتوبة واهللا أعلم

 اهـ .ألنه خيون غالباً  ؛ألهنا أثبت من الضبط باحلفظ ؛األشياء املهمة ينبغي أن تضبط بالكتابة

وال بـد يف ر الورثة، ألنه إذا مل ُيشهد عليها ربام  ُينسى وربام ُينكِ  وصية؛وال بد من اإلشهاد عىل ال * 

ـ  {: شهادة الوصية من عدلني مسلمني؛ لقوله تعاىل َـا الَّـِذيَن َآَمنُـوا َشـَهاَدُة َبْيـنُِكْم إَِذا َحَرضَ َيـا َأهيُّ

، قـال اإلمـام السـعدي رمحـه يف )١٠٦: املائدة( }َأَحَدُكُم املَْْوُت ِحَني اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن َذَوا َعْدٍل ِمنُْكمْ 

أن : ، ومنهـا :....منهـا : ويستدل باآليات الكـريامت ، عـىل عـدة أحكـام ]: ١٠٦:املائدة[تفسريه

 اهـ. شهادة الوصية ، ال بد فيها من اثنني عدلني 

 الشك بشهادهتام؛ عندعَىل أن ُيسَتوَثق منهام  فإن مل جيد عدَلني مسلمني جاز أن ُيشهد اثنني كافَرين* 

ِذيَن َآَمنُوا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحَرضَ َأَحَدُكُم املَْْوُت ِحَني اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن َذَوا َعدْ  {: لقوله تعاىل َا الَّ ٍل َيا َأهيُّ

ْبُتْم ِيف اْألَْرِض َفَأَصاَبْتُكْم مُ  ُكْم إِْن َأْنُتْم َرضَ بُِسـوَهنَُام ِمـْن َبْعـِد ِمنُْكْم َأْو َآَخَراِن ِمْن َغْريِ ِصيَبُة املَْْوِت َحتْ

ي بِِه َثَمنًا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى َوَال َنْكـُتُم َشـَهادَ  َالِة َفُيْقِسَامِن بِاهللاَِّ إِِن اْرَتْبُتْم َال َنْشَرتِ َة اهللاَِّ إِنَّـا إًِذا ملَِـَن الصَّ

َُام اْستَ  *اْآلَثِِمَني  ِذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اْألَْوَلَيـاِن َفإِْن ُعثَِر َعَىل َأهنَّ ا إِْثًام َفَآَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَام ِمَن الَّ َحقَّ
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َذلِـَك َأْدَنـى َأْن َيـْأُتوا  *َفُيْقِسَامِن بِاهللاَِّ َلَشَهاَدُتنَا َأَحقُّ ِمْن َشَهاَدِهتَِام َوَما اْعَتـَدْينَا إِنَّـا إًِذا ملَِـَن الظَّـاملَِِني 

ُقـوا اهللاََّ َواْسـَمُعوا َواهللاَُّبِ  َهاَدِة َعَىل َوْجِهَها َأْو َخيَاُفوا َأْن ُتَردَّ َأْيَامٌن َبْعَد َأْيَامِهنِْم َواتَّ  َال َهيْـِدي اْلَقـْوَم الشَّ

 ]: ١٠٦:املائــدة[قــال اإلمــام الســعدي رمحــه اهللا يف تفســريه ،)١٠٨-١٠٦:املائــدة(.}اْلَفاِســِقَني 

يت ـ إذا حرضه املوت يف سفر ونحوه ، مما هو مظنة قلة الشهود املعتربين ـ أنـه وحاصل هذا ، أن امل

 ،ين كافرين ، جاز أن يـويص إلـيهامفإن مل جيد إال شاهدَ . ينبغي أن يويص شاهدين مسلمني عدلني 

نـا ، وال فوهنام بعد الصالة ، أهنام ما خاولكن ألجل كفرمها ، فإن األولياء ، إذا ارتابوا هبام فإهنم حيلِّ 

فـإن مل يصـدقومها ، ووجـدوا . آن بذلك من حق يتوجـه إلـيهام رَ ـبْ ـال ، فيَ كذبا ، وال غريا ، وال بدَّ 

لشـهادهتام : تدل عىل كذب الشاهدين فإن شاء أولياء امليت ، فليقم منهم اثنان ، فيقسامن باهللا  قرينةً 

وهذه اآليات . قون منهام ما يدعون أحق من شهادة الشاهدين األولني ، وأهنام خانا وكذبا ، فيستح

املشهورة حني أوىص هلام العدوي ، واهللا » عدي بن بداء «و» متيم الداري « نزلت يف قصة الكريمة ، 

  اهـ.أعلم 

وقال يل عـيل بـن عبـد ): ٣٦:كتاب الوصايا، باب(قال اإلمام البخاري رمحه اهللا يف صحيحه :قلت

أيب زائدة، عن حممد بن أيب القاسم، عن عبد امللك بن سعيد بن حدثنا ابن  ،حدثنا حييى بن آدم: اهللا

  :جبـــــــري، عـــــــن أبيـــــــه، عـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس ريض اهللا عـــــــنهام قـــــــال

خرج رجل من بني سهم مع متيم الداري وعدي بن بداء، فامت السهمي بأرض لـيس هبـا مسـلم، 

، ملسو هيلع هللا ىلصام رسـول اهللا من ذهـب، فـأحلفه من فضة خموصاً  -اإلناء: اجلام-فلام قدما برتكته فقدوا جاماً 

لشهادتنا أحق : ابتعناه من متيم وعدي، فقام رجالن من أوليائه، فحلفا: ثم وجد اجلام بمكة، فقالوا

يـا أهيـا الـذين آمنـوا شـهادة {: وفيهم نزلت هـذه اآليـة: قال. من شهادهتام، وإن اجلام لصاحبهم

  ، عدي اآلية نزلت يف قضية: )داتكتاب الشها(قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني اهـ.}بينكم

 اهـ. ومتيم بال خالف بني املفرسين
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؛ وهـذا ص بالوصية، يف حال السفر عند عدم الشـهود املسـلمنيإشهاد الكافرين خا :أخرى فائدة

رشوط قبـول الشـهادة؛ ألجل الرضورة، وإال فاألصل عدم إشهادهم؛ النتفاء رشط اإلسالم مـن 

َّْن َتْرَضـْوَن  وا َشِهيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكمْ َواْسَتْشِهُد  {: لقوله تعاىل َفإِْن َملْ َيُكوَنا َرُجَلْنيِ َفَرُجٌل َواْمَرَأَتاِن ِمم

َهَداءِ  ، )٢: الطـالق(}َوَأْشـِهُدوا َذَوْي َعـْدٍل ِمـنُْكمْ  {: وله تعاىلـــــــ، وق)٢٨٢:البقرة( }ِمَن الشُّ

ابـن كثـري  قـال اإلمـام. واهللا أعلم  ممن نرضاه،ليس بذي عدل وال منا وال من رجالنا وال والكافر

فأصـابتكم مصـيبة {أي سـافرتم  }إن أنتم رضبـتم يف األرض{: وقوله تعاىل: رمحه اهللا يف تفسريه

وأن ، وهذان رشطان جلواز استشهاد الذميني عند فقـد املـؤمنني أن يكـون ذلـك يف سـفر }املوت

 اهـ.كام رصح بذلك رشيح القايض، يكون يف وصية

َام إِْثُمـُه َعـَىل  {: لقوله تعاىل؛ وتغيريها وال جيوز تبديل الوصية الرشعية * َلُه َبْعَدَما َسِمَعُه َفإِنَّ َفَمْن َبدَّ

ُلوَنُه إِنَّ اهللاََّ َسِميٌع َعلِيٌم  قال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف تفسري رسرة )١٨١:االبقرة( }الَِّذيَن ُيَبدِّ

فـإنام إثمـه عـىل الـذين  {: اىلـــحتريم تغيري الوصية؛ لقوله تع: وائد اآليةف ومن: )١٨١آية)البقرة

 اهـ. عىل حسب ما أوىص إال أن يكون جنفًا أو إثامً ؛ فيجب العمل بوصية املوِيص }يبدلونه 

الكـتامن هلـا بطريـق  -يعني يف تبـديلها -ويدخل يف ذلك: وقال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه

 ـ اه.األوىل

وال خالف أنه إذا أوىص بـام : قال القرطبي]: ١٨١:البقرة[قال اإلمام الشوكاين رمحه اهللا يف تفسريه

ال جيوز، مثل أن يويص بخمر أو خنزير أو يشء من املعايص أنه جيوز تبديله، وال جيوز إمضاؤه كـام 

 اهـ. قاله أبو عمر انتهى. اء ما زاد عىل الثلثـــال جيوز إمض

 {: ؛ لقولـه تعـاىلوجاَر فيجب تعديل وصيته ملوِيص قد خالف احلق يف وصيته فظلمَ أما إذا كان ا* 

ــيمٌ  ــوٌر َرِح ــِه إِنَّ اهللاََّ َغُف ــَم َعَلْي ــَال إِْث ــنَُهْم َف ــَلَح َبْي ــًام َفَأْص ــا َأْو إِْث ــوٍص َجنًَف ــْن ُم ــاَف ِم ــْن َخ  }َفَم

: من فوائـد اآليـة: )١٨٢آية(قرةقال العالمة ابن عثيمني رمحه اهللا يف تفسري سورة الب)١٨٢:البقرة(

 َكام اجلنَاَزة الِوَجاَزة يف َأح

 

 

170 

أن من خاف جورًا أو معصية من موٍص فإنه يصلح؛ وهذا يشمل ما إذا كان قبل موت املـويص، أو 

  اهـ. بعده

قـال  }فمن خاف من موص جنفـًا أو إثـامً {: وقوله تعاىل: اإلمام ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريهوقال 

وهـذا يشـمل ، اجلنف اخلطـأ: بيع بن أنس والسديابن عباس وأبو العالية وجماهد والضحاك والر

أو  ،كام إذا أوىص ببيعـة اليشـء الفـالين حمابـاةً ، أنواع اخلطأ كلها بأن زادوا وارثًا بواسطة أو وسيلة

إما خمطئًا غري عامد بل بطبعه وقوة شفقته من ، أو نحو ذلك من الوسائل ،أوىص البن ابنته ليزيدها

أن يصلح القضية ويعدل يف الوصية عـىل ، فللويص واحلالة هذه، يف ذلكأو متعمدًا آثًام ، غري تبرص

 ؛ويعدل عن الذي أوىص به امليت إىل ما هو أقرب األشياء إليه وأشـبه األمـور بـه، الوجه الرشعي

، لـيس مـن التبـديل يف يشء وهذا اإلصالح والتوفيـق، ق الرشعي والطريمجعًا بني مقصود املوِيص 

 هـا. واهللا أعلم، ليس من ذلك بسبيلليعلم أن هذا ، ىل النهي عن ذلكوهلذا عطف هذا فبينه ع

 ،الواجب يف تركة امليت من الـديون والواجبـات الرشـعية إخراُج قبل تنفيذ الوصية  وجيب أوالً * 

ا َأْو َديْ {: لقوله تعاىل؛ به صِ يو اة واحلج والنذر والكفارات وإن ملكالزك  }نٍ ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِيص ِهبَ

من بعد وصية يـويص {وقوله : قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا يف تفسريه عند هذه اآلية)١٢:النساء(

وذلـك عنـد إمعـان  ،أمجع العلامء من السلف واخللف عىل أن الدين مقدم عىل الوصية }هبا أو دين

 اهـ..النظر يفهم من فحوى االَية الكريمة

 ؛ينعن الـد ـ مع أهنا مؤخرةٌ  وقدم الوصيةَ  ]: ١٢:النساء[هوقال اإلمام السعدي رمحه اهللا يف تفسري

 اهـ.فالديون مقدمة عليها عىل الورثة ، وإال شاقاً  لكون إخراجها ؛لالهتامم بشأهنا

، كام يف اآلية املتقدمة ، وال جيوز إمهاهلـا واللعـب هبـا كـام لرشعيةوجيب االهتامم بتنفيذ الوصية ا* 

يتهم، وأن ينَّفذوها بل الواجب عليهم أن يتقوا اهللا يف وصية م –اهللا هداهم  –يفعل كثري من الناس 

 . عىل حسب ما أوصاهم به فيها
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، فلو أوىص لـوارث فصـار بحالة املوت :له صحتها وعد مِ للموَىص له  الوصية بصحةِ  واالعتبارُ * 

ت الوصـية لـه،  دعن ُولِـد بـأن  ، ثـم ُحِجـَب األُخ شـقيق كـأن يـويص ألخاملوت غري وارث صحَّ

كان وارثًا؛ ألنه غري حمجوب، فلام ُولَِد االبـُن صـار األُخ  فهنا األُخ ثم مات املوِيص،  ،للموِيص ابنٌ 

 . غري وارٍث؛ألنه حمجوب به، فهنا الوصية صحيحة هلذا األخ؛ ألنه صار غري وارث

كـأن ، ، فإن الوصـية ال تصـح لـهوت وارثاً لو أوىص لغري وارٍث، فصار عند املف بالعكس،وهكذا 

غـري وارث؛ كان  األخ فهنا، ثم مات ابُن املوِيص ،  -يعني ابن املوِيص  – مع وجود ابنه يوِيص ألخ

األخ وارثًا، فال تصح الوصية له؛ ألنه  فصار ثم مات املوِيص، ثم مات االبن،ألنه حمجوب باالبن، 

بـني أهـل  ال نعلـم خالفـاً   :)كتاب الوصـايا(قال اإلمام ابن قدامة رمحه اهللا يف املغني . صار وارثاً 

 اهـ. يف أن اعتبار الوصية باملوت  ، العلم

قال اإلمام ابن قدامـة رمحـه ، أو يف بعضها، وجيوز له نقضهاوجيوز للموِيص أن يرجع يف وصيته، * 

للمويص أن يرجع يف مجيع ما أوىص به ويف  وأمجع أهل العلم عىل أنَّ : )كتاب الوصايا(اهللا يف املغني

للمويص الرجوع حتى  أيضاً  جيوز هثم رجح ابن قدامة رمحه اهللا أن اهـ . الوصية باإلعتاق إال بعضه

 . يف االعتاق

الرجوُع يكون بالقول ويكون بالفعل، : )٤/٦٤٥(قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف الرشح املمتع

ولو كتـب . قولفسخت الوصية، فهذا رجوع بال اشهدوا أين قد رجعت يف وصيتي أو أين: فإذا قال

إين قد أوصيت بالدار الفالنية لسكنى الفقـراء، ولكنـي رجعـت يف وصـيتي، فهـذا رجـوع : بيده

 . بالفعل

 كيف يصح الرجوع وقد أخرجه هللا؟: فإن قال قائل
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بىل، ولكنه مل خيرج عن ملكه، فهو كالرجـل يعـزل الـدراهم ليتصـدق هبـا أو يكيـل الطعـام : قلنا 

جع فالرجوع صحيح؛ ألنه مل خيـرج عـن ملكـه، فهـذا الـذي رجـع يف ليتصدق به، ثم يبدو له فري

 . الوصية ولو كانت صدقة هللا رجوُعه صحيح؛ ألهنا مل خترج عن ملكه

 كيف جاز الرجوع يف الوصية؟: إذا قال قائل

 اهـ كالم الشيخ رمحه اهللا بترصف وتقديم وتأخري. ألهنا ال تنفذ إال بعد املوت: قلنا

 عرب التصوير وغريها  تعلم أحكام الدينفتاوى أهل العلم يف

مـع صـحة ألمهية هذه املسألة يف زماننا؛ وذلك لكثرة املتساهلني يف أمر التصوير لـذوات الـروح، 

أحببت أن أذكر فتاوى بعض العلـامء يف حكـم تعلـم  يف حتريم ذلك، أدلتها ووضوحها ورصاحتها

بالتصوير الشميس لكمبيوتر أو الرسم باليد أو عرب التصوير، إما بالفيديو أو اوغريها أحكام الدين 

 :وغري ذلك من الوسائل، فأقول

مـا حكـم اسـتخدام الوسـائل : يقول السـائل : فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه اهللا* 

التعليمية من فيديو وسينام وغريمها يف تدريس املواد الرشعية كالفقه والتفسـري وغريهـا مـن املـواد 

الـذي أراه أن ذلـك ال جيـوز؛ : اجلـواب   . أفتونا مأجورين  ؟ وهل يف ذلك حمذور رشعي  ؟ الرشعية

واهللا   . ألنه البّد أن يكون مصحوًبا بالتصوير، والتصوير حـرام، ولـيس هنـاك رضورة تـدعو إليـه

 )٥١٣السؤال رقم/٣(اهـ املنتقى  . أعلم

ختطيطية يف عملية  عىل السبورة رسوماً  ما حكم اإلسالم يف الرسم :السؤال : فتوى اللجنة الدئمة* 

التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحرشات يف مادة التاريخ الطبيعي 

، وقد تكون هذه الرسومات مهمة يف عملية التعليم وهذه الرسـومات غـري جمسـمة مـع )األحياء(

لـذوات األرواح  ا كـان مـن ذلـك صـوراً مـ: اجلواب ؟ية هذا العلم يف الطب والزراعةمعرفة أمه

عىل السبورة واألوراق، ولـو كـان القصـد منـه  كاحلرشات وسائر األحياء فال جيوز ولو كان رسامً 
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املساعدة عىل التعليم لعدم الرضورة إليه؛ لعموم األدلة يف ذلك، ومـا مل يكـن مـن ذوات األرواح 

  .وآلـه وصـحبه وسـلم، عـىل نبينـا حممـد وبـاهللا التوفيـق، وصـىل اهللا. تعليم وغـريهجاز رسمه لل

نائب  ،عبد اهللا بن غديان: عضوعبد اهللا بن قعود،  :عضو الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة 

 )٦٥٣١(فتوى رقم. عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: ، الرئيسعبد الرزاق عفيفي  :رئيس اللجنة

املسلم من الصور التوضـيحية التـي يف الكتـب ما موقف :  )٢٦٧٧(السؤال الثاين من الفتوى رقم 

ذه الصـور الدراسية، والكتب العلمية واملجالت اإلسالمية النافعة، مع أنـه ال بـد مـن وجـود هـ

؛ لعموم األحاديث التـي تصوير ذوات األرواح حرام مطلقاً : اجلواب ؟. للتوضيح وتقريب الفهم

هـي مـن األمـور الكامليـة لزيـادة وردت يف ذلك وليسـت رضوريـة للتوضـيح يف الدراسـة، بـل 

اإليضاح، وهناك غريها من وسائل اإليضاح يمكن االستغناء هبا عـن الصـور يف تفهـيم الطـالب 

والقراء، وقد مىض عىل الناس قرون وهم يف غنى عنها يف التعلـيم واإليضـاح وصـاروا مـع ذلـك 

 نقص من فهمهم ملـا أرادوا ، وما رضهم ترك الصور يف دراستهم، والوأكثر حتصيالً  أقوى منا علامً 

وال من وقتهم وفلسفتهم يف إدراك العلوم وحتصيلها، وعىل هذا ال جيوز لنا أن نرتكب ما حـرم اهللا 

وبـاهللا . طويلـة قع باالستغناء عنه قرونـاً من التصوير لظننا أنه رضورة، وليس برضورة لشهادة الوا

،  الدائمة للبحوث العلمية واإلفتـاءاللجنة .وآله وصحبه وسلم، ىل نبينا حممدالتوفيق، وصىل اهللا ع

عبـد الـرزاق عفيفـي، : نائب رئـيس اللجنـةعبد اهللا بن غديان، : عضو عبد اهللا بن قعود، : عضو

 .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: الرئيس

نظرًا ملا خيطئ فيه املسلمون احلجاج وغريهم من اهلند والباكستان قـد : ؤالس): ٦٥٧٢(فتوى رقم 

ني تأليف كتاب يف مسائل احلج يف اللغة األردية، وألنني أحتاج ملزيد مـن اإليضـاح يف تصـوير أمه

بعض األماكن يف الكعبة املرشفة أو بيان طريقة استالم احلجر األسود أو غري ذلك مـن األمـور إىل 
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فهل جيوز رشعًا يف ضوء الكتاب والسـنة التمثيـل بمثـل هـذه : وضع خطوط وأشكال، االستفتاء

ال جيوز التمثيل برسوم وأشـكال ذوات األرواح مـن : اجلوابخلطوط واألشكال املذكورة أدناه؟ ا

إنسان ونحوه ولو كان ذلك إليضاح بعـض أمـاكن يف الكعبـة املرشـفة، لعـدم احلاجـة إىل ذلـك، 

ــع ــة املن ــوم أدل ــد. ولعم ــا حمم ــىل نبين ــىل اهللا ع ــق، وص ــاهللا التوفي ــلم، وب ــحبه وس ــه وص   .وآل

، عبـد اهللا بـن غـديان، : عضوعبد اهللا بن قعود، : ، عضوة للبحوث العلمية واإلفتاءاللجنة الدائم

 .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: الرئيسعبد الرزاق عفيفي، : نائب رئيس اللجنة

قيمة يف حكم تصـوير ذوات األرواح، مل ولشيخنا العالمة مقبل بن هادي الوادعي رمحه اهللا رسالة 

 . أر مثلها يف باهبا

، وأسـأل اهللا ريب سـبحانه )الوجازة يف أحكام اجلنازة(وهبذا نكون قد ختمنا رسالتنا هذه :اخلـــامتة

وتعاىل أن يرزقني التوفيق والسداد فيها وأن جيعل عميل هـذا خالصـًا لـه سـبحانه ، وأن ينفـع بـه 

وسـبحانك اللهـم  .إخواين املسلمني ،  اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنـك أنـت العلـيم احلكـيم 

وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك ، وصىل اهللا وسلم عىل نبينـا حممـد وعـىل 

 . آله وأصحابه أمجعني واحلمد هللا رب العاملني 

 أبو إسحاق إبراهيم بن عاشور بن عبود بن جريدان :كتبه
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