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 كتاُب اجلنائز  
ُّ  قَاَل : ) ِب  ُهَريْ َرَة َعْن أَ  -156 يَّ ف   نَ َعى النَِّب  ِ  النََّجاش  َ ِ  ََ ََا    ِ ِ  الَّ ْْ ََ ََّّ ِب  مْ , َخَرَج ِب  ْم إَل  اْلََ  َِ ََََّّى,  ُُ ,  اْل

 وََكب ََّر َأْربَعاً (( .
َّ  : ) َعْن َجاب ر   - 157 َُِكْنُت ف  ال َأنَّ النَِّب  ي   ,   . (ََّ َّ   الثَّاِن  , َأْو الثَّال ث  َصََّّى َعََّى النََّجاش 

---------- 
( َّ  ( النعي هو اإلخبار مبوت امليت.نَ َعى َأنَّ اَلنَِّب 

 ( : والنعي عندهم أن ينادى يف الناس أن فالناً مات ليشهدوا جنازته  . 239قال الرتمذي يف جامعه ص)
 موته ، وأخرب به ، وإذا ندبه .  ( :  نعى امليت إذا أذاع5/85وقال ابن األثري يف النهاية )

يَّ )  ملك احلبشة كان عبداً صاحلاً. ة( هو أصحماَلنََّجاش 
ََََّّىَخَرَج ِب  ْم إَل ) ُُ  ( أي: املكان الذي كان يصلي فيه على اجلنازة. اْل
ي   )   (يوم رجٌل صاحل من احلبش قد تويف ال)  وللبخاري من رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء(  َصََّّى َعََّى النََّجاش 

مات اليوم عبٌد هلل صاحل  )ويف رواية مسلم من طريق حيىي بن سعيد عن ابن جريٍج  -بفتح املهملة واملوّحدة بعدها معجمة 
 ة .وزن أربع مبهملتني( فقوموا فصّلوا على أخيكم أْصَحمة  )وللبخاري من طريق ابن عيينة عن ابن جريٍج (  أصحمة

 على جواز النعي ، وهو اإلخبار مبوت امليت . احلديث دليل -1
 ينقسم إىل قسمني: والنعي 

.  األول: نعي حمِر
َّ  ْن ُحَذيْ َفَة عَ  َنُه. )َأنَّ اَلنَِّبي ذييُّ َوَحسَّ ْمي ( َرَواُه َأْْحَُد، َواَلرتّي ْعيي َهى َعني اَلن َّ  َكاَن يَ ن ْ

 فاخر والتباهي، مثل الصياح على أبواب البيوت واألسواق.هو النعي اجلاهلي من اإلعالم بوفاة امليت على وجه التو 
ْهي ََمُْمول َعلَ  َْيَئةي َكرييَهة، فَالن َّ ُروَن اْلَمْوت ِبي لييَّة ُيْشهي َكاَن أَْهل اجْلَاهي ْيهي، َوَخاَف ُحَذيْ َفة أَْن قال السندي يف )حاشية ابن ماجه( َ

َح بي  ْهي، َفَما مسي يََّما إيَذا َكاَن ليَمْصَلَحٍة َكَتْكثيريي اجلََْماَعة َجائيزَيُكون اْلُمرَاد إيْطالق الن َّ ْن بَاب اْلَورَع، َوإيال َفَخرَب اْلَمْوت سي  هي، فَ ُهَو مي
لييَّة َيْصنَ ُعونَُه فَ  ا َكاَن أَْهل اجْلَاهي َا ُنُيَي َعمَّ ْعي لَْيَس ََمُْنوًعا ُكّله ، َوإيَّنَّ َرَبي َمْوت َكانُوا يُ رْ وقال احلافظ يف الفتح: الن َّ ُلوَن َمْن يُ ْعلين ِبي سي

ور َواأَلْسَواق.  اْلَميّيت َعَلى أَبْ َواب الدُّ
ُر أَنَّ ُحَذيْ َفَة  رُ  ويف )حتفة األحوذي( الظَّاهي . َوقَاَل َغي ْ ْعيي ْعيي يفي َهَذا احلَْدييثي َمْعَناُه اللَُّغوييَّ َوَْحََل الن َّْهَي َعَلى ُمْطَلقي الن َّ ُه أَرَاَد بيالن َّ

لييَّةي. قَاَل األَ  ْعُي اْلَمْعُروُف يفي اجْلَاهي ْعيي يفي َهَذا احلَْدييثي الن َّ ْن أَْهلي اْلعيْلمي إينَّ اْلُمرَاَد بيالن َّ : َكاَنْت اْلَعَرُب إيَذا َماَت فييَها َميّيٌت لَُه مي ْصَمعييُّ
رُي يفي النَّاسي َويَ قُ  ُر َخبَ َر َوفَاتي َقْدٌر رَكيَب رَاكيٌب فَ َرًسا َوَجَعَل َيسي  ه .وُل: نَ َعاءي ُفالٍن َأْي أَْنعييهي َوأُْظهي

 الثاِن: نعي جائز.
 وهو اإلخبار مبوت امليت حلضور جنازته فهذا جائز، ويدل عليه:

َّ  الباب حديث  -أ يَّ يفي اَْليَ ْومي اَلَّذيي َماَت فييهي  )أَنَّ اَلنَِّبي  ... ( . نَ َعى اَلنََّجاشي
نعى األمراء الثالثة الذين استشهدوا وقال: أخذ الراية زيد فأصيب مث أخذها جعفر فأصيب  فإن النِب وحلديث أنس ) -ب

 مث أخذها عبد هللا بن رواحة فأصيب( متفق عليه.
لييَّة ، َبْل مَُ  ْعالم بياْلَميّيتي ال َعَلى ُصورَة نَ ْعي اجْلَاهي رَّد إيْعاَلم للصَّاَلة َعَلْيهي قال النووي: وفيه ]أي حديث النجاشي[ ايْستيْحَباب اإلي

َا ْهي َعْن الن َّْعي لَْيَس اْلُمرَاد بيهي َهَذا ، َوإيَّنَّ ْن الن َّ ل َعَلى  َوَتْشيييعه َوَقَضاء َحّقه يفي َذليَك ، َواَلَّذيي َجاَء مي لييَّة اْلُمْشَتمي اْلُمرَاد نَ ْعي اجْلَاهي
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ر َوَغرْيَها.  ذيْكر اْلَمَفاخي
: والصحيح الذي تقتضيه األحاديث الصحيحة اليت ذكرناها وغريها، أن اإلعالم مبوته ملن مل يعلم ليس مبكروه، وقال يف اجملموع

بل إن قصد به اإلخبار لكثرة املصلني فهو مستحب، وإَّنا يكره ذكر املآثر، واملفاخر، والتطواف بني الناس يذكره ِبذه األشياء، 
األحاديث باإلعالم فال جيوز الغاؤها، وِبذا اجلواب أجاب بعض أئمة الفقه واحلديث  وهذا نعي اجلاهلية املنهي عنه، فقد صحت

 احملققني وهللا أعلم.
 استدل حبديث الباب من قال مبشروعية الصالة على امليت الغائب ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال : -2

ْل األول  : أُنا مشروعة مطلقاً . الق
 فعي ، وأْحد .وهذا مذهب الشا

اجملموع ( مذهبنا جواز الصالة على الغائب عن البلد ، ومنعها أبو حنيفة . دليلنا حديث النجاشي وهو قال النووي رْحه هللا يف )
 صحيح ال مطعن فيه وليس هلم عنه جواب صحيح .  ) انتهى ( .

 حلديث الباب .
 على مشروعية الصالة على الغائب . على النجاشي وهو غائب دليالً  قالوا : إن يف صالة النِب 

 : ال تشرع مطلقاً . القْل الثاِن
 وهذا مذهب احلنفية ، واملالكية . 

ومن أعز الناس عليه وهم غائبون يف األسفار ، كما تويف يف احلبشة ، ومل  قالوا : إنه تويف خلق كثري من أصحاب النِب -أ
 أنه صلى على أحد منهم . يؤثر عنه 

صالة الغائب ، كما تويف اخللفاء الراشدون من بعده ، ومل  نقل عن الصحابة يف األمصار أُنم صلوا على النِب أنه مل ي -ب
 ينقل عن املسلمني يف األمصار أُنم صلوا عليهم صالة الغائب ، وهذا دليل على عدم مشروعية الصالة على الغائب .

 على النجاشي : وأجابوا عن صالة النِب 
 كان بأرض مل يصل عليه ِبا أحد .أنه   أواًل :
 حىت رآه ، فيكون حكمه حكم احلاضرين بني يدي اإلمام الذي ال يراه املؤمنون . قالوا : إنه كشف له  ثانَاً :

 قال ابن دقيق : هذا حيتاج إىل نقل ، وال يثبت باالحتمال .
 . أن ذلك خاص بالنِب  ثالثاً :

 ل عليه مثل النجاشي صلي عليه ، وإن كان صلي عليه فقد سقط فرض الكفاية .: إذا كان الغائب مل يص القْل الثالث
 مجعاً بني األدلة .

مل يكن من هدي النِب وسنته الصالة على كل ميت غائب وقال : وهذا القول اختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ورجحه ابن القيم 
 عنه أنه صلى على النجاشي صالته على امليت  .فقد مات خلق كثري من املسلمني وهم غّيب فلم يصل عليهم وصح 

 وقال اخلطايب : ال ُيصلى على الغائب إال إذا وقع موته بأرض ليس فيها من يصلي عليه .
 وترجم بذلك أبو داود يف السنن فقال : باب الصالة على املسلم يليه أهل الشرك يف بلد آخر .

 الَحَح .وهذا القول هو 
: تشرع الصالة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمني ، كعامل أو ماهد أو غين نفع الناس مباله وحنو  قال بعض العلماء ِائدة :

 ذلك ، وهذا القول رواية عن اإلمام أْحد ، واختارها الشيخ السعدي وبه أفتت اللجنة الدائمة . 
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  : كيفية الصالة على امليت الغائب كطريقة الصالة على امليت احلاضر .ِائدة 
قوله ) خرج ِبم إىل املصلى ( دليل على أن األفضل يف الصالة على اجلنازة أن تكون يف مصلى اجلنائز كما كان األمر على -3

 . عهد الرسول 
َن اْلُمَصلَّى ( .-أ  ففي حديث الباب )... َوَخرََج ِبييْم مي

فأمر ِبما فرمجا قريبًا من موضع اجلنائز عند  برجل منهم وامرأة زنيا ويف حديث ابن عمر ) أن اليهود جاءوا إىل النِب -ب
 املسجد ( متفق عليه .

 م لو صلى على اجلنازة يف املسجد ، اختلف العلماء يف ذلك على قولني :لكن ما حك 
ْل األول :  اجلواز . الق

 وبه قال الشافعي ، وأْحد .
، َوإيْسَحاُق، َوأَبُو ثَ ْوٍر َوَداُود .: اَل بَْأَس بيالصَّاَلةي َعَلى اْلَميّيتي يفي اْلَمسْ قال ابن قداَة افيعييُّ َ  َذا قَاَل الشَّ دي إَذا ملَْ ُُيَْف تَ ْلوييثُُه، َوِبي  جي
ْو  َّْن  وقال الن د ، َوَمي افيعييّي َواأْلَْكَثرييَن يفي َجَواز الصَّاَلة َعَلى اْلَميّيت يفي اْلَمْسجي  ْْحَد َوإيْسَحاققَاَل بيهي أَ : يفي َهَذا احلَْدييث َدلييل ليلشَّ

ْكاِن :   وبه قال الشافعي وأْحد وإسحاق واجلمهور .وقال الش
َها قَاَلْت ) َوَاَّللَّي َلَقْد َصلَّى َرُسوُل َاَّللَّي  -أ َي َاَّللَُّ َعن ْ دي ( َرَواُه ُمْسلي  َعَلى ايبْ يَنْ بَ ْيَضاَء يفي  حلديث  َعائيَشَة َرضي  م .اَْلَمْسجي

 يب بكر يف املسجد ( رواه سعيد بن منصور .ورد ) أنه صلي على أ -ب
 ) وصلي على عمر يف املسجد ( رواه مالك . -ج

 املنع من ذلك . القْل الثاِن :
 وهذا مذهب أيب حنيفة ، ومالك .

ْو  ّح الصَّاَلة عَ  قال الن د .:َ قَاَل ايْبن َأيبي ذيْئب َوأَبُو َحنييَفة َوَماليك َعَلى اْلَمْشُهور َعْنُه : اَل َتصي  َلْيهي يفي اْلَمْسجي
 ) من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له ( رواه أبو داود . حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

: بأن حديث الباب َممول على أن الصالة على ابين بيضاء ومها كانا خارج املسجد ، واملصلون  عائشةوأجابوا عن حديث 
 داخله وذلك جائز .

 جلواز .والراجح ا
ْاب   )من صلى على جنازة يف املسجد فال شيء له ( ؟عن حديث واجل
ْحتيَجاج بيهي أَنَُّه َضعي  :َأَحدَها ّح االي  . هي َصاليح َمْوىَل الت َّْوأََمة، َوُهَو َضعييف: َهَذا َحدييث َضعييف تَ َفرََّد بي ، قَاَل َأْْحَد ْبن َحْنَبليف اَل َيصي
دَأنَّ الَّذيي  :َوالثَّاِن   َنازَة يفي اْلَمْسجي ْن ُسَنن َأيبي َداُوَد " َوَمْن َصلَّى َعَلى جي َفاَل َشْيء َعَلْيهي  يفي النَُّسخ اْلَمْشُهورَة اْلُمَحقََّقة اْلَمْسُموَعة مي

يَنئيٍذ فييهي .  ة هَلُْم حي  " َواَل ُحجَّ
َفاَل َشْيء له" َلَوَجَب تَْأوييله َعَلى " َفاَل َشْيء َعَلْيهي " ليَيْجَمع بَ نْي الرّيَوايَ تَ نْيي َوبَ نْي : أَنَُّه َلْو ثَ َبَت احلَْدييث َوثَ َبَت أَنَُّه قَاَل : " الثَّال ث

َْعََن ) َعَلْيهي ( ، َكَقْوليهي تَ َعاىَل : َوإيْن أَ  ُُْ فَ َلَها . َهَذا احلَْدييث َوَحدييث ُسَهْيل ْبن بَ ْيَضاء ، َوَقْد َجاَء ) لَُه ( مبي  َسْأ
د َوَرَجَع وملَْ ُيَشيّيعَها إيىَل اْلَمْقبَ َرة ليمَ  :اب عالرَّ  ْن َتْشيييعه إيىَل اْلَمْقبَ رَة أَنَُّه ََمُْمول َعَلى نَ ْقص اأْلَْجر يفي َحّق َمْن َصلَّى يفي اْلَمْسجي ا فَاَتُه مي

 َوُحُضور َدْفنه . َواَّللَُّ أَْعَلم .                 ) شرح مسلم للنووي ( .
ل اخلطايب: صاحل موىل التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه يف آخر عمره، وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي هللا عنهما ُصلي وقا

 عليهما يف املسجد، ومعلوم أن عامة املهاجرين واألنصار شهدوا الصالة عليهما، ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه . )انتهى( 
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كما يف مسائل ابنه عبد هللا ، وابن املنذر يف ) األوسط ( ، واخلطايب يف ) معامل   –مام أْحد وكان َمن ضعفه من العلماء : اإل
 السنن ( ، والبيهقي كما يف ) سننه ( ، وابن حزم يف ) احمللى ( ، وابن اجلوزي يف ) العلل املتناهية ( .

  :ن يصلي على اجلنازة خارج املسجد، ورمبا كان ومل يكن من هديه الراتب الصالة عليه يف املسجد، وإَّنا كاقال ابن القَم
 يصلي أحياناً على امليت يف املسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه يف املسجد، ولكن مل يكن ذلك سنته وعادته.

 عدد تكبريات اجلنائز أربع تكبريات ، وإىل هذا ذهب مجهور العلماء .احلديث دليل على أن -4
 :  ِ وغريهم يرون التكبري على اجلنازة أربع تكبريات ، وهو  عند أكثر أهل العلم من أصحاب النِب  العمل عليهقال الرَت

 قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وابن املبارك ، والشافعي ، وأْحد ، وإسحاق .
 ذهب أكثر أهل العلم إىل أن التكبري أربع .وقال ابن املنِر : 

 اع بعد ذلك على أربع .وانعقد اإلمج قال ابن عبد الرب :و 
َفٌق َعَلْيهي  .-أ َر َعَلْيهي أَْربَ ًعا ( ُمت َّ  حلديث الباب ) ... وََكب َّ

 أربعاً ومخساً وستاً وسبعاً ، فجمع عمر أصحاب رسول هللا  وعن أيب وائل قال : ) كانوا يكربون على عهد رسول هللا -ب
 بريات ( رواه البيهقي وحسنه احلافظ .فأخذ كل رجل منهم مبا رأى ، فجمعهم عمر على أربع تك

ْا إلَِ مبرجحاَ : ْر َا ذهب  ورجح اجلُه
 أُنا ثبتت من طريق مجاعة من الصحابة أكثر عدداً َمن روى منهم اخلمس .أواًل : 
 أُنا يف الصحيحني .ثانَاً : 
 أنه أمجع على العمل ِبا الصحابة .ثالثاً : 
على اجلنائز أربع ( لكنه ضعيف  حديث ابن عباس بلفظ : ) آخر ما كرب رسول هللا كما يف   أُنا آخر ما وقع منه رابعًا : 

 ال يصح كما قال البيهقي ، واحلافظ ابن حجر .
 وذهب بعض العلماء إىل أنه ال بأس بالزيادة على ذلك .

 :أنه كرب مخساً  ألنه ثبت عن النِب 
ُ َعَلى َجَنائيزينَا أَْربَ ًعا، َوإينَُّه َكب ََّر َعَلى  فَعْن َعْبدي اَلرَّْْحَني  كما يف حديث زيد بن أرقم . َلى قَاَل: ) َكاَن زَْيُد ْبُن أَْرَقَم يَُكربّي ْبني َأيبي لَي ْ

َُها ( .  َرَواُه ُمْسليٌم . َجَنازٍَة مَخًْسا، َفَسأَْلُتُه فَ َقاَل: َكاَن َرُسوُل َاَّللَّي   ُيَكربّي
رَ  َوَعْن َعلييٍّ  تًّا، َوقَاَل: إينَُّه بَْدرييٌّ ( َرَواُه َسعييُد ْبُن َمْنُصوٍر َوَأْصُلُه يفي "اَْلُبَخارييّي  ) أَنَُّه َكب َّ " وهذا القول َعَلى َسْهلي ْبني ُحنَ ْيٍف سي

 هو الصحيح وخاصة إذا كان من أهل العلم والفضل ، أو من كان له أثر كبري يف األمة ، فال مانع أن يكرب عليه مخساً أو ستاً .
 .حب أن تكون صالة اجلنازة صفوفاً هل يستاحلديث دليل على أنه -5

 فكنت يف الصف الثاين أو الثالث ( .قال ) ...  –حديث الباب  –جابر  ففي حديث
 عليه وحنن صفوف ( . ويف رواية ) قد تويف اليوم رجل صاحل من احلبش ، فَهلَُّم فصلوا عليه ، قال : فصففنا ، فصلى النِب 

: ويف احلديث داللة على أن للصفوف على اجلنازة تأثريًا ولو كان اجلمع كثريًا ، ألن الظاهر أن الذين  اِ  ابن حجرقال احل
كانوا عددا كثرياً ، وكان املصلى فضاء وال يضيق ِبم لو صفوا فيه صفا واحداً ، ومع ذلك فقد صفهم ، وهذا هو   خرجوا معه 

 ملقدم ذكره فكان يصف من حيضر الص      الة على اجلنازة ثالثة صفوف سواء قّلوا أو كثروا .الذي فهمه مالك بن هبرية الصحايب ا
 ء .قول أكثر العلما ذا وه ، صح صالة اجلنازة بغري طهارة ال ت -6

 لقوله ) ... فصلوا عليه ( .
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ْو    الصالة املفروضة والنافلة وسجود : وأمجعت األمة على حترمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب ، وال فرق بنيقال الن
التالوة والشكر وصالة اجلنازة إال ما حكي عن الشعِب وَممد بن جرير الطربي من قوهلما جتوز صالة اجلنازة بغري طهارة وهذا 

 مذهب باطل وأمجع العلماء على خالفه .
 وجوب الصالة على امليت ، وحكمها فرض كفاية .-7

 .حلديث الباب 
 . صلوا على صاحبكم ( .خالد ) .. يد بنوحلديث ز 

فضيلة النجاشي وامسه أصحمة ، وكان عبدًا صاحلًا ، وقد مات على اإلسالم ، ويؤيد ذلك أن جاء النص الصريح عنه -8
 . بتصديق نبوته 

نه رسول هللا . وذكر القصة : ومنها : قال النجاشي : أشهد أأن ننطلق إىل أرض احلبشة .. قال أبو موسى ) أمرنا رسول هللا 
 وأنه الذي بشر به عيسى بن مرمي ، ولوال ما أنا فيه من امللك ألتيته حىت أْحل نعليه ( رواه أبو داود .

 حيث أنه كشف عن موت النجاشي يف نفس اليوم . ثبوت آية للنِب -9
158 -  َّ ِ َن , َِ َصََّّ  َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهُا : )) َأنَّ النَِّب  ََا ُد ِ  َأْربَعاً (ى َعََّى قَ رْبٍ , بَ ْعَد  َْ  . َكب ََّر َعََّ

---------- 
ِ نَ )  ََا ُد على رجٍل بعد ما  صلى رسول هللا ) زاد البخاري من رواية جرير عن الشيباين عن الشعِب عن ابن عباس (  بَ ْعَد 

 ( . ُدفن بليلٍة 
 قرباً فقالوا: هذا دفن أو دفنت البارحة .. ". رسول هللا وله أيضاً من طريق زائدة عن الشيباين " أتى 

أنّه صلَّى عليه بعد دفنه  )ووقع يف " األوسط " للّطربايّن من طريق َمّمد بن الّصّباح الّدواليّب عن إمساعيل بن زكريّا عن الّشيبايّن 
 وقال: إّن إمساعيل تفّرد بذلك.( بليلتني 

ومن طريق بشر بن آدم عن أيب عاصم عن ( بعد موته بثالٍث  )بن سفيان عن الّشيبايّن فقال ورواه الّدارقطيّن من طريق هرمي 
 ( .بعد شهر ) سفيان الّثورّي عن الّشيبايّن ، فقال 

 ) الفتح ( .   وهذه روايات شاّذة، وسياق الطّرق الّصحيحة يدّل على أنّه صلَّى عليه يف صبيحة دفنه.
 ة على القرب ملن فاتته الصالة على امليت .احلديث دليل على جواز الصال-1

 وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 َنها :لورود ذلك يف أحاديث ، 

دَ  - َعْن َأيبي ُهَريْ َرَة  -أ ُّ  -يفي قيصَّةي اَْلَمْرأَةي اَلَّيتي َكاَنْت تَ ُقمُّ اَْلَمْسجي َها اَلنَِّبي : )أََفاَل ُكْنُتْم ، فَ َقاُلوا: َماَتْت، فَ َقالَ  قَاَل: َفَسَأَل َعن ْ
َها ( ُمت َّ  "؟ َفَكأَن َُّهْم َصغَُّروا أَْمَرَها، فَ َقاَل: "ُدلُّويني َعَلى قَ رْبيَها"، َفَدلُّوُه، َفَصلَّى َعَلي ْ  َفٌق َعَلْيهي .آَذنْ ُتُمويني

 وحلديث الباب .-ب
َّ  -ج  َصلَّى َعَلى قَ رْبٍ ( رواه مسلم . وَعْن أََنٍس ) َأنَّ النَِّبي

َمرَّ بيَقرْبٍ َقْد ُدفيَن لَْيال ، فَ َقاَل : َمىَت ُدفيَن َهَذا ؟ قَاُلوا : اْلَباريَحَة . قَاَل :  َعْن اْبني َعبَّاٍس رضي هللا عنهما : ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي و  -د
ْم َفَصلَّى َعَلْيهي (  أََفال آَذنْ ُتُمويني !؟ قَاُلوا : َدفَ نَّاُه يفي ظُْلَمةي اللَّْيلي َفَكريْهَنا َأْن نُوقيَظكَ  . فَ َقاَم َفَصَفْفَنا َخْلَفُه ، قَاَل اْبُن َعبَّاٍس َوأَنَا فييهي

 رواه البخاري .
رًا َجدييًدا، فَ َقاَل: َما َهَذا؟ قَالُوا: َهذيهي َذاَت يَ ْوٍم فَ رَ  أَن َُّهْم َخَرُجوا َمَع َرُسولي اَّللَّي : )وعن يَزييَد ْبني ثَابيٍت  -ه ، ُفالنَةُ َأى قَ ب ْ
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َا ، فَ َقاَم َرُسوُل  َمْوالُة َبيني ُفاَلٍن ، فَ َعَرفَ َها َرُسوُل اَّللَّي  ، َماَتْت ُظْهرًا َوأَْنَت نَائيٌم قَائيٌل )أي : يف القيلولة( فَ َلْم حنُيبَّ أَْن نُوقيَظَك ِبي
َها أَْربَ ًعا ، مُثَّ  اَّللَّي  َر َعَلي ْ قَاَل : ال ََيُوُت فييُكْم َميّيٌت َما ُدْمُت بَ نْيَ َأْظُهريُكْم إيال آَذنْ ُتُمويني بيهي ؛ فَإينَّ  َوَصفَّ النَّاَس َخْلَفُه ، وََكب َّ

 َصالِتي َلُه َرْْحٌَة ( رواه النسائي  وحسنه ابن عبد الرب يف التمهيد ، وصححه األلباين يف صحيح النسائي . 
( رواه الرتمذي وهو قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر لماغائب ف أن أم سعد ماتت والنِب عن سعيد بن املسيب )-د

 مرسل .
( مموعة من اآلثار عن الصحابة والتابعني َمن صلوا على القبور بعد الدفن : 3/239وقد روى ابن أيب شيبة يف "املصنف" )

عاصم ، وسليمان بن ربيعة  منهم عائشة رضي هللا عنها حني صلت على قرب أخيها عبد الرْحن ، وابن عمر صلى على قرب أخيه
 مجيعا .  ( عن أنس وعلي وابن مسعود 3/366وابن سريين وغريهم . وكذلك ذكره ابن حزم يف "احمللى" )

 من ستة وجوه كلها حسان . قال اإلمام أْحد : ومن يشك يف الصالة على القرب ، يروى عن النِب 
 على أقوال : ملدة اليت إليها يصلى على القربالعلماء يف ااختلف -2

ْل األول :   شهر ، وال يصلى عليها بعد شهر .إىل يصلى عليها الق
 وهذا مذهب احلنابلة .

 صلى على قرب أم سعد بن عبادة بعد شهر  . أكثر ما مسعنا أن النِب قال أمحد : 
 واستدلوا مبرسل سعيد بن املسيب السابق .-أ

  أم سعد بن عبادة بعد شهر .صلى على قرب قال أْحد : أكثر ما مسعنا أن النِب 
 قالوا : وألن الشهر مدة يغلب على الظن بقاء امليت فيها ، فجاز الصالة عليه فيها .-ب

 أنه يصلى على امليت يف القرب ما مل يبل جسده ويتحقق متزقه وذهابه .القْل الثاِن : 
 ودليل هؤالء : القياس على ما لو كان امليت خارج القرب على وجه األرض .

 أن يصلى على امليت يف القرب إىل ثالثة أيام .القْل الثالث : 
 وهذا مذهب أيب حنيفة .

 إىل ثالثة أيام . واستدل هؤالء بأن الصحابة كانوا يصلون على النِب 
 : أن الصالة على القرب تكون لكل من كان من أهل فرض الصالة على امليت عند موته . القْل الرابع

 مجهور الشافعية . وهذا هو األرجح عند
ْل اخلاَس   : أن الصالة على القرب جائزة أبداً .الق

 وهذا وجه عند الشافعية ، وإليه ذهب ابن عقيل من احلنابلة والظاهرية .
على قتلى أُحد بعد مثاين سنني، كاملودع لألحياء واألموات ...(  واستدل هؤالء حبديث عقبة بن عامر قال )صلى رسول هللا 

 . متفق عليه
 وبوب أبو داود على هذا احلديث فقال : باب امليت يصلى على قربه بعد حني .

 قال ابن القيم : وتبويب أيب داود ، وذكره هذا احلديث يدل على أن ذلك ال يتقيد عنده بوقت ال شهر وال غريه .... .
ة بعده ، وذلك ألنه ال يصح يف الداللة وهذا هو الصحيح ، فالصالة على القرب ليس هلا مدة معينة أو حد معني ال تصح الصال

 على التحديد شيء من النصوص .
 قال ابن حزم : أما أمر حتديد الصالة بشهر أو ثالثة أيام فخطأ ال يشكل ، ألنه حتديد بال دليل . ) انتهى ( .
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ماء على ذلك ، بل إن ما قدم عهده لكن القبور القدَية اليت هلا سنني عديدة ال ُيصلى عليها ، وقد نقل ابن عبد الرب إمجاع العل
 وال عن أحد من أصحابه أُنم صلوا على القرب إال حبدثان ذلك . من القبور تكره الصالة عليه ، ألنه مل يأت عن النِب 

 والصحيح أنه نصلي على القرب ولو بعد شهر ، إال أن بعض العلماء قيده بقيد حسن ، قال :  قال الشَخ ابن عثَُني :
 كون هذا املدفون مات يف زمن يكون فيه هذا املصلي أهال للصالة . بشرط أن ي

مثال ذلك : رجل مات قبل عشرين سنة ، فخرج إنسان وصلى عليه وله ثالثون سنة ، فيصح ؛ ألنه عندما مات كان للمصلي 
 عشر سنوات ، فهو من أهل الصالة على امليت . 

ن وصلى عليه وله عشرون سنة ليصلي عليه ، فال يصح ؛ ألن املصلي كان مثال آخر : رجل مات قبل ثالثني سنة ، فخرج إنسا
 معدوما عندما مات الرجل ، فليس من أهل الصالة عليه . 

، وما علمنا أن أحداً من الناس قال : إنه يشرع أن يصلي اإلنسان على قرب  ومن مَثَّ ال يشرع لنا حنن أن نصلي على قرب النِب 
 لصحابة ، لكن يقف ويدعو .أو على قبور ا النِب 
  ْال األخرى ْاب عن أدلة األق  :اجل

 أما دليل من حدد ذلك بشهر :
 من صالته على أم سعد بعد شهر إَّنا وقع اتفاقاً من غري قصد التحديد . فاجلواب : بأن ما وقع من النِب 

ي الصَّاَل  ْن َشْهر قال ابن القيم : َوَصاَلته َعَلى أُّم َسْعد بَ ْعد َشْهر اَل يَ ْنفي َقى َأْكَثر مي ْنُه ، وََكْون اْلَميّيت يفي اْلَغاليب اَل يَ ب ْ ة بَ ْعد أَْزيَد مي
ة َطوييَلة ، َواَل تَْأثيري ليَتمَ  َقى ُمدَّ  زُّقي اللُُّحوم .اَل َمْعََن لَُه ، فَإينَّ َهَذا َُيَْتليف بياْختياَلفي اأْلَْرض ، َواْلعيظَام تَ ب ْ

 حدد ما مل يبلى جسده ويتحقق متزقه .وأما اجلواب عن دليل من 
 ال يبلى وال يصلى على قربه . فاجلواب : بأن التحديد ببلى امليت ال يصح ، بدليل أن النِب 

وألن بلى امليت ُيتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص ، وهو أمر ال يعلم وال ينضبط ، فال بد أن يكون التقدير على 
 أمر معلوم ال مهول .

 إىل ثالثة أيام . أما اجلواب على من حدد ذلك بثالثة أيام ، وأن الصحابة كانوا يصلون على النِب و 
 فيقال : إن هذا األثر ال يعلم صحته .

 قد صلى على القرب بعد شهر ، وهذا يرد دعواهم . وأيضاً قد جاء يف احلديث أن النِب 
 على شه  داء أحد بعد مثاين سنوات ، فاجلواب : وأما ما استدل به أصحاب القول األخري من صالته 

مثان سنني هذا ال يصح ،  أن هذه الصالة ليست هي الصالة على امليت ، ولو كانت هي الصالة على امليت مل يؤخرها النِب 
 بل هذه الصالة كالتوديع لألموات ، وقد رجح هذا ابن القيم .

 ة اجلنازة باإلمجاع .قال النووي : إن هذه الصالة ال يصح أن تكون صال
 مجهور العلماء ، وهذا قول جيوز  الصالة على اجلنازة يف املقربة -3

 فهو قول احلنفية ، واملالكية ، واحلنابلة ، والظاهرية .
 . فعل النِب  -أ

إنه صلى ، ف لألحاديث السابقة كحديث أيب هريرة ) حديث الباب ( وحديث ابن عباس وحديث أنس ، فإن فيها فعل النِب 
 ختصيص للنهي عن الصالة يف املقربة . على امليت يف قربه وهو يف املقربة ، وهذا الفعل من النِب 

قال : وكل هذه  –على قرب املسكينة السوداء  بعد أن ساق اآلثار يف النهي عن الصالة يف املقربة وصالته  –قال ابن حزم 
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 الة اجلنازة فإُنا تصلى يف املقربة .اآلثار حق ، فال حتل الصالة حيث ذكرنا ، إال ص
 فعل السلف الصاحل من الصحابة والتابعني . -ب

 فقد روى نافع قال )لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بني القبور ، ... وحضر ذلك ابن عمر( أخرجه عبد الرزاق .
 وقال ابن املنذر : وكان عمر بن عبد العزيز يفعل ذلك .

 إىل كراهة ذلك استدالاًل باألحاديث الواردة يف النهي عن الصالة يف املقربة . وذهب الشافعية
 والراجح األول .

 جيوز الدفن ليالً . -4
 قولني :علماء يف هذه املسألة على اختلف الوقد 

ْل األول :   أنه ال جيوز إال لضرورة .الق
 وهذا مذهب ابن حزم .

َّ  عن َجابيَر ْبَن َعْبدي اَّللَّي ) َأنَّ   ُّ  النَِّبي َ لَْياًل فَ َزَجَر النَِّبي َن يفي َكَفٍن َغرْيي طَائيٍل َوُقربي ْن َأْصَحابيهي قُبيَض َفُكفّي  َخَطَب يَ ْومًا َفذََكَر َرُجاًل مي
 َأْن يُ ْقبَ َر الرَُّجُل بياللَّْيلي َحىتَّ ُيَصلَّى َعَلْيهي إيالَّ أَْن ُيْضطَرَّ إيْنَساٌن إيىَل َذليَك َوقَا ُّ ْن َكَفَنه (  َل النَِّبي : إيَذا َكفََّن َأَحدُُكْم َأَخاُه فَ ْلُيَحسّي

 رواه مسلم .
 أنه جيوز من غري كراهة .القْل الثاِن : 

 وهذا مذهب اجلمهور .
ْو  :   وهذا هو قول مجاهري العلماء من السلف واخللف  . قال الن

قَاُلوا اْلَباريَحَة . قَاَل : أََفاَل آَذنْ ُتُمويني « . َمىَت ُدفيَن َهَذا » َمرَّ بيَقرْبٍ َقْد ُدفيَن لَْياًل فَ َقاَل   حلديثَ ني اْبني َعبَّاٍس ) َأنَّ َرُسوَل اَّللَّي  -أ
ْم َفَصلَّى َعَلْيه ( رواه البخاري .َوأَنَ ، قَالُوا َدفَ نَّاُه يفي ظُْلَمةي اللَّْيلي َفَكريْهَنا َأْن نُوقيَظَك . فَ َقاَم َفَصَفْفَنا َخْلَفُه . قَاَل اْبُن َعبَّاٍس   ا فييهي

 مل ينكر على الصحابة دفنهم إياه بالليل ، وإَّنا أنكر عليهم عدم إعالمهم بأمره . وجه الداللة : أن النِب 
 –ويف رواية : كانت تلتقط اخلرق والعيدان من املسجد  –قال ) أن امرأة سوداء كانت تقم املسجد  وحلديث أيب هريرة -ب

فسأل عنها فقالوا : ماتت ، قال : أفال كنتم آذنتموين ؟ قال : فكأُنم صغروا أمرها ، ويف رواية : قالوا :  ففقدها رسول هللا 
ماتت من الليل ودفنت فكرهنا أن نوقظك ، فقال : دلوين على قربها ، فدلوه فصلى عليها مث قال : إن هذه القبور َملوءة ظلمة 

 وجل ينورها هلم بصالِت عليهم ( متفق عليه ، والرواية اليت فيها وجد الشاهد عند البيهقي .على أهلها وإن هللا عز 
 يف احلديث دليل واضح على جواز الدفن بالليل . قال ابن عبد الرب : 

 وعدم إنكاره على الصحابة الدفن بالليل . ووجه الداللة كسابقه من حيث إقرار النِب 
 دفن لياًل . أن النِب -ج

 حىت مسعنا صوت املساحي من آخر الليل ليلة األربعاء ... ( رواه أْحد . ن عائشة قالت : ) ما علمنا بدفن النِب ع
 ال ينكره أحد منهم   . ... وهذا حبضرة أصحاب النِب  قال الطحاو  : 

 دفن لياًل . أن أبا بكر -د
َّ  َعَلى َأِبي َبْكٍر قَاَلْت ) َدَخْلُت  -رضي هللا عنها  -َعْن َعائيَشَة  -ه   ْنُتُم النَِّبي قَاَلْت يفي َثالَثَةي أَثْ َواٍب بييٍض  فَ َقاَل يفي َكْم َكفَّ

َ َرُسوُل اَّللَّي  يٌص َواَل عيَماَمٌة . َوقَاَل هَلَا يفي َأيّي يَ ْوٍم تُ ُوّفّي ثْ نَ نْيي . قَاَل فََأيُّ  َسُحولييٍَّة ، لَْيَس فييَها َقمي يَ ْوٍم َهَذا قَاَلْت  قَاَلْت يَ ْوَم االي
ثْ نَ نْيي . قَاَل أَْرُجو فييَما بَ ْييني َوبَ نْيَ اللَّْيلي . فَ َنَظَر إيىَل ثَ ْوٍب َعَلْيهي َكاَن َُيَرَُّض فييهي  ُلوا ثَ ْويبي َهَذا ، يَ ْوُم االي ْن َزْعَفرَاٍن فَ َقاَل اْغسي ، بيهي َردٌْع مي
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ُنويني  َا ُهَو ليْلُمْهَلةي َوزييُدوا َعَلْيهي ثَ ْوبَ نْيي َفَكفّي َن اْلَميّيتي ، إيَّنَّ . فَ َلْم يُ تَ َوفَّ َحىتَّ   فييَها . قُ ْلُت إينَّ َهَذا َخَلٌق . قَاَل إينَّ احلَْيَّ َأَحقُّ بياجلَْدييدي مي
َلةي الثُّالَثَاءي َوُدفيَن قَ ْبَل َأْن ُيْصبيح ( رواه البخاري . ْن لَي ْ  أَْمَسى مي

 يل .أن فاطمة ُدفنت بالل -و
ّي  َمَة بيْنَت النَِّبي ْن َرُسولي اَّللَّي  َعْن َعائيَشَة ) أَنَّ فَاطي ريَاثَ َها مي َّا أَفَاَء اَّللَُّ َعَلْيهي بياْلَمدييَنةي َوَفَدَك ، َوَما  أَْرَسَلْت إيىَل َأِبي َبْكٍر َتْسأَلُُه مي َمي

ْن مُخُسي َخْيبَ َر ، فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر إينَّ رَ  َى مي ٍد وَرُث ، َما تَ رَْكَنا َصَدَقةٌ اَل نُ »قَاَل  ُسوَل اَّللَّي بَقي َا يَْأُكُل آُل َُمَمَّ « يفي َهَذا اْلَمالي  ، إيَّنَّ
ْن َصَدَقةي َرُسولي اَّللَّي  ُ َشْيئًا مي َها يفي َعْهدي َرُسولي اَّللَّي  . َوإييّني َواَّللَّي اَل أَُغريّي َا الَّيتي َكاَن َعَلي ْ َل بيهي  َعْن َحاهلي َا َعمي َوأَلْعَمَلنَّ فييَها مبي

َمُة َعَلى َأِبي َبْكٍر يفي َذليَك فَ َهَجرَ  َرُسوُل اَّللَّي  َها َشْيئًا فَ َوَجَدْت فَاطي ن ْ َمَة مي ْتُه ، فَ َلْم ُتَكلّيْمُه َحىتَّ فََأَِب أَبُو َبْكٍر َأْن يَْدَفَع إيىَل فَاطي
ّي  ا تُ ُوفّيَيْت ، َدفَ نَ َها َزْوُجَها َعليىٌّ لَْيالً ( متفق عليه .  تُ ُوفّيَيْت ، َوَعاَشْت بَ ْعَد النَِّبي تََّة َأْشُهٍر ، فَ َلمَّ  سي

 دفن لياًل ( أخرجه ابن أيب شيبة . ) أن ابن مسعود  –و 
َّْن ُدفيَن لَْياًل : ُعْثَماُن ، َوَعائيَشُة ، َواْبُن َمْسُعوٍد .  قال ابن قدامة : َوَمي

 ْاب عن ح  ديث الباب ) الِ  َِِ الزجر عن الدِن لَاًل ( ؟َا اجل
 إن النهي الوارد يف احلديث إَّنا هو عن دفن امليت قبل الصالة عليه ويدل عليه ) .. فزجر النِب ... حىت يصلى عليه ( . قَل :
، فإن الدفن بالنهار حيضره   إن النهي يف احلديث عن الدفن لياًل ليس لذات الدفن ، وإَّنا ملا يرتتب عليه من قلة املصلني وقَل :

 كثري من الناس ويصلون عليه ، وال حيضره يف الليل إال أفراد .
 إن النهي عن الدفن يف الليل إَّنا كان ملا يرتتب عليه من إساءة الكفن ، ألن الدفن لياًل مظنة إساءة الكفن ورداءته . وقَل :

َنَُّه َأْسَهُل َعَلى ُمتَّبيعيَها ، َوَأْكثَ ُر قال ابن قدامة : َوَحدييُث الزَّْجري ََمُْموٌل َعَلى  ْفَن نَ َهارًا أَْوىَل ؛ ألي اْلَكرَاَهةي َوالتَّْأدييبي ؛ فَإينَّ الدَّ
نَّةي يفي َدْفنيهي َوإيحْلَاديهي . تْ َباعي السُّ َها ، َوأَْمَكُن إليي  ليْلُمَصلّينَي َعَلي ْ

ْ َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها  - 159 ِ   َل اَّللَّ  ) َأنَّ َرُس ٍض ََيَان ٍََة , َلََْس  َْاٍب بَ  ٌََة (ُكف  َن ف  أَثْ  ا َُ ٌَص َوال ع   ُ  . ََها َق
------------ 

ْل ٍَّة (   بفتح السني نسبة إىل قرية باليمن .) َسُح
 ( نسبة إىل اليمن . ) َيانَة

 األفضل يف الكفن أن يكون بثالثة أثواب .احلديث دليل على أن -1
 ب مجاهري العلماء .وهذا مذه

 حلديث الباب .-أ
 إال األفضل . وألن هللا مل يكن ليختار لنبيه -ب

 حديث عائشة  . قال اإلمام أْحد :  أصح األحاديث يف كفن الرسول 
 قال ابن حزم :  ما ختري هللا تعاىل لنبيه إال أفضل األحوال .

  يع البدن . اتفق العلماء على أنه ال جيب أكثر من ثوب واحد يسرت مج 
يٌص َوال عيَماَمٌة ( قوله )-2  دليل على أن األفضل أال يكون يف الكفن قميص وال عمامة . لَْيَس فييَها َقمي

 وهذا مذهب اجلمهور .
 حلديث الباب .

 القميص والعمامة . أن يكون فيه يستحب وقَل : 
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 وهذا مذهب مالك وأيب حنيفة .
 ال عمامة أي ليس القميص والعمامة من مجلة الثالثة .: إن قول عائشة ليس فيها قميص و قالوا 

 القول األول . والَحَح
 أن يكون الكفن لونه أبيض . احلديث دليل على أن األفضل-3

 حلديث الباب .-أ
 وحلديث ) إن من أفضل ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا ِبا موتاكم ( .-ب

ْو   : ممع عليه : أي على استحبابه  . قال الن
 هل املرأة كالرجل يف الكفن أم ختتلف على قولني :ختلف العلماء : ا-4

ْل األول  : أن املرأة تكفن يف مخسة أثواب . الق
 وهذا ما ذهب إليه احلنفية ، والشافعية ، واحلنابلة .

 قال ابن املنذر : أكثر من حنفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن املرأة يف مخسة أثواب .
َلى بينْ   َل أُمَّ ُكْلثُوٍم بيْنَت َرُسولي هللاي عن لَي ْ يََّة ، قَاَلْت ) ُكْنُت فييَمْن َغسَّ َا ، َفَكاَن أَوَُّل َما أَْعطَانَا َرُسوُل  َت قَانيٍف الث ََّقفي عيْنَد َوفَاِتي

ْلَحَفَة ، مُثَّ أُْدريَجْت  هللاي  رَْع ، مُثَّ اخلْيَماَر ، مُثَّ اْلمي َجاليٌس عيْنَد  بَ ْعُد يفي الث َّْوبي اآلَخري ، قَاَلْت : َوَرُسوُل هللاي احلْيَقاَء ، مُثَّ الدّي
 اْلَبابي َمَعُه َكَفنُ َها يُ َناويلَُناَها ثَ ْوبًا ثَ ْوبًا ( رواه أبو داود ، وهو حديث ضعيف ال يصح .

 . أُنا كالرجلالقْل الثاِن : 
 لعدم الدليل على التفريق .

 الَحَح . وهذا هو
 :اللفائف صفة وضع  -5

أن يوضع بعضها فوق بعض ، ويوضع عليها امليت مستلقيًا ، مث يرد طرف اللفافة العليا األَين مث األيسر ، مث الباقيان هكذا ، 
 ويكون أكثر الفاضل من جهة الرأس ، هذا إذا كان الكفن طائالً .

 : الذين ال يكفنون -6
 الشهيد ويدفن يف ثيابه .أواًل : 

 قتلى أحد ) زملوهم يف ثياِبم ( رواه أْحد .  يف لقول الرسول 
 احملرم : يكفن يف ثيابه اليت مات فيها .ثانَاً : 

 ) وكفنوه يف ثوبيه ( . لقول الرسول 
ََّة األَ  - 160 ِ   َعط  ََار يَّة  قَاَلْت َعْن ُأ ُْل اَّللَّ  ْن َنا َرُس ُِ , َِ َقاَل : ) َدَخَل َعَََّ ْ ِ  ََْت ابْ َنُت ُْ نَي تُ  َّْنَ َها َثالثاً , َأْو ََخْساً ,  ح  اْغس 

ْن  ْدرٍ مب َ  -إْن رَأَيْ ُُتَّ َذل ك  -َذل َك َأْو َأْكثَ َر َ  ْر اٍء َوس  ُِ ريَة  َكا ْرٍ -اً , َواْجَعََّْن ف  اأَلخ  ُِ ْن َكا  .َذا َِ َرْغُُتَّ َِآذ نَِّن  (َِإ   -َأْو َشَْئاً َ 
---------- 

َّةَ )  ِ   َعط   للميتات وكانت من فاضالت الصحابيات وأمسها نسيبة بضم النون . ( كانت غاسلة َعْن ُأ
(  ُِ ِ  ََْت ابْ َنُت ُْ نَي تُ   هي زينب كما عند مسلم يف صحيحه .(  ح 

 بكسر الكاف خطاب ألم عطية معناه إذ احتجنت وليس معناه التخيري .) إ ْن رَأَيْ ُُتَّ َذل ك ( 
ا َِ َرْغَنا آَذنَّاهُ  َُّ  اه .( أي : أعلمن ) َِ ََّ
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هُ  َْ ْق  ( بكسر احلاء يعين إزاره . ) ح 
 اجعلنه شعاراً هلا وهو الثوب الذي يلي اجلسد مسي شعاراً ألنه يلي شعر اجلسد . أي :) َأْشع ْرنَ َها إ يَّاُه ( 

 احلديث دليل على وجوب غسل امليت .-1
ْلنَ َها ( وهذا أمر واألمر للوجوب . لقوله   )اْغسي

 ه ناقته ) اغسلوه مباء سدر ( .ولقوله للمحرم الذي وقصت
 الواجب أن ال يغسل املرأة إال جنس النساء ، وال يغسل الرجل إال جنس الرجال .-2

 قال يف املغين : هذا قول أكثر أهل العلم .
  هل يستثىن َن ذلك أحد ؟لكن 

 نعم .
o  الزوجان جيوز لكل أحد منهما أن يغسل اآلخر 

 ا : لو متي قبلي لغسلتك ( رواه أْحد .قال هل حلديث عائشة ) أن النِب  -أ
 ولقوهلا ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول هللا إال نساؤه ( رواه أبو داود .-ب

 وعن أمساء بنت عميس ) أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي (  رواه الدار قطين .-ج
 رواه البيهقي . ) وأن أبا بكر أوصى امرأته أمساء بنت عميس أن تغسله فغسلته (-د
o . جيوز للرجل أن يغسل بنتاً دون سبع سنني ، وجيوز للمرأة أن تغسل صبياً دون سبع سنني 

: أمجع كل من حيفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تغسل الصِب الصغري مرداً من غري مئزر ومتس عورته وتنظر  قال ابن املنِر
 إليها .

 األفضل أن يكون مع املاء سدر .-3
 ) مباء وسدر ( . قوله ل

ْو   : وهو متفق على استحبابه  . قال الن
 يستحب أن يكون مع الغسلة األخرية كافوراً .-4

 لقوله ) واجعلن يف اآلخرة كافوراً ( .
 وباستحبابه قال مجاهري العلماء .

   احلكُة َن ذلك: 
 لنووي ( .ألنه يطيب امليت ويصلب بدنه ويربده وَينع إسراع فساده .   ) قاله ا 

قال احلافظ رْحه هللا : قيل : احلكمة يف الكافور مع كونه يطيب رائحة املوضع ألجل من حيضر من املالئكة وغريهم أن فيه 
جتفيفا وتربيدا وقوة نفوذ وخاصية يف تصليب بدن امليت وطرد اهلوام عنه وردع ما يتحلل من الفضالت ومنع إسراع الفساد إليه 

 لطيبة يف ذلك وهذا هو السر يف جعله يف األخرية إذ لو كان يف األوىل مثالً ألذهبه املاء .وهو أقوى األراييح ا
 األفضل أن يكون عدد الغسالت ثالثاً ، فإن مل يكف فخمس فإن مل يكف زيد على ذلك .-5
 األفضل أن تقطع غسالته على وتر .-6
 أن يستحب البداءة بغسل أعضاء الوضوء .-7
 أسها وجيعل ثالثة قرون ويلقى خلفها .أن املرأة ينقض ر -8
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ا رَُجٌل َواق  ٌَّ ب َعَرََِة , إْذ َوَقَع عَ  - 161 َُ َن ُِ َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن  َعبَّاٍس رضي هللا عنهُا قَاَل ) بَ َ ْ ْت ََ َق َْ  َِ ,  ِ ََّت  َأْو قَاَل: -ْن رَاح 
 ُِ ْت ََ ُْل اَّللَّ   -ََِأْوَق َاٍء وَ  َِ َقاَل َرُس ُْه مب  َُّ َِ اْغس  ْْ َعُث يَ  ُِ . َِإ نَُِّ يُ ب ْ ُ  ُروا رَْأَس ُْه , َوال ُُتَ ِ  . َوال ُُتَن  ُط َْ بَ  ْْ ُْه ف  ثَ  ْدٍر , وََكف  ُن س 

َََُّب  َاً ( . ََة   ََا  اْلق 
  ُِ ُِ َوال رَْأَس ُ  ُروا َوْجَه  . (َوف  ر َوايٍَة ) َوال ُُتَ

َْْقُص : َكْسُر الُعُنق  .  ال
---------- 

َُا رَُجلٌ   َن  ( قال يف الفتح: مل أقف على شيء من الطرق على تسمية هذا احملرم.)بَ َ ْ
)ُِ ََْت َق َْ  بفتح الواو: والوقص الكسر. )َِ 

ْهُ )  ( أي: ال جتعلوا فيه حنوطاً، واحلنوط: أخالط من طيب.َوال ُُتَن  ُط
( ُِ ُ  ُروا رَْأَس  ( أي: ال تغطوا.َوال ُُتَ

 سيل امليت .احلديث دليل على وجوب تغ-1
 وله )اغسلوه(.لق-أ

 )اغسلنها(. ولقوله  -ب
 لقوله )وكفنوه(.احلديث دليل على وجوب تكفني امليت ، -2
 لقوله )وال ختمروا رأسه(.احلديث دليل على حترمي تغطية احملرم رأسه ، -3

 وهذا مذهب الشافعي وأْحد.
 وخالف احلنفية واملالكية، وقالوا إن امليت يغطى رأسه.

 حيح األول حلديث الباب.والص
 على قولني. تغطية احملرم وجههاختلف العلماء يف حكم -4

ْل األول  : مباح للمحرم أن يغطي وجهه.الق
 روى ذلك عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبري وسعد بن أيب وقاص.

 وبه قال الشافعي وأْحد وابن حزم. األدلة:
 (. وال ختمروا رأسه )،  حلديث الباب  -أ

 ُنى عن تغطية رأس احملرم فقط، فدل على جواز سرت الوجه ألنه لو كان حراماً لنهى عنه الداللة: أن النِب  وجه
 وملا روي عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن الزبري ُيمرون وجوههم وهم َمرمون.

 : ال جيوز للمحرم أن يغطي وجهه.القْل الثاِن
 وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك.

 ( وهي عند مسلم. وال ختمروا رأسه وال وجهه ) مسلمة لرواي -أ
 وروي عن ابن عمر أنه كان يقول )ما فوق الذقن من الرأس فال ُيمره احملرم( رواه البيهقي.-ب

 أجاب أصحاب القول األول عن دليل القول الثاين قالوا: أن رواية )وال وجهه( شاذة ضعيفة.
 ن بعض رواته.قال البيهقي: ذكر الوجه غريب وهو وهم م

 وقال احلافظ: وتردد ابن املنذر يف صحته.



 13 

 واألحوط أن ال يغطي احملرم وجهه.
 وجوب اجتناب الطيب للمحرم حياً أو ميتاً.-5
 أن التكفني يف الثياب امللبوسة جائز، قال النووي: وهو ممع عليه.-6
 استحباب خلط املاء بالسدر يف تغسيل امليت.-7
يقضى عنه ما بقي من نسكه ولو كان احلج فريضة، ألن النِب مل يقل هلم: اقضوا عنه بقية نسكه، ولو   أن احملرم إذا مات ال-8

 . كان قضاء النسك واجباً لبينه النِب 
 وألننا لو قضينا عنه بقية نسكه لفوتنا عليه فائدة كبرية وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً.

 فضل من مات َمرماً.-9
ل صاحل من طلب علم أو جهاد أو غريمها ومن نيته أن يكمله فمات من قبل أن ذلك بلغت نيته الطيبة أن من شرع يف عم-10

 وجرى عليه مثرته إىل يوم القيامة.
َنا -162 َنا َعْن ات  َباع  اجْلََنائ ز  َوََلْ يُ ْعَزِْ َعَََّ ْ ََار يَّة  رضي هللا عنها قَاَلْت ) ُنَُ  ََّة األَْن ِ   َعط   . (َعْن ُأ

----------- 
َنا   ( النهي: هو طلب الكف على وجه االستعالء.)ُنَُ 
 ( أي: عن تشييعها واملشي معاها.َعن  ات  َباع  اجْلََنائ ز  )
َنا)  ( أي: مل يؤكد علينا النهي، وهذا من فقهها.َوََلْ يُ ْعَزِْ َعَََّ ْ

 على قولني: م اتباع النساء للجنائزحكاختلف العلماء يف -1
ْل األول  أنه مكروه وليس حبرام. :الق

 وهذا مذهب اجلمهور.
 (. ومل يعزم علينا لقول أم عطية )
 : أنه للتحرمي.القْل الثاِن

 وهذا مذهب أْحد، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم.
 ، واألصل يف النهي أنه للتحرمي.لنهي النِب -أ

 . ة بكالم النِب وأما قول أم عطية: )ومل يعزم علينا( فهذا اجتهاد منها وتفقه، والعرب 
 أو لعل املراد بقوهلا: )ومل يعزم علينا( لعلها تريد: ومل يؤكد النهي.

: قول أم عطية )ُنينا عن اتباع اجلنائز( فهو حجة للمنع، وقوهلا )ومل يعزم علينا( إَّنا نفت فيه وصف النهي وهو قال ابن القَم
 رمي، بل مرد النهي كافالنهي املؤكد بالعزَية، وليس ذلك شرطاً يف اقتضاء التح

 هْ الراجح.والقول الثاين 
 وألن يف اتباع النساء للجنائز عدة أضرار: -ب

 أواًل: خمالطة الرجال.
 ثانياً: جزع املرأة وعدم صربها.

 ثالثاً: أُنا فتنة.
 أن اتباع املرأة للجنازة منهي عنها، سواء اتباعها من البيت للمسجد، أو من املسجد إىل املقربة.-2
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 أن زيارة القبور للنساء حرام، ألنه إذا حرم االتباع، فمن باب أوىل الزيارة. -3
 حكمة الشرع يف التشريع، حيث ينزل كل إنسان ما يناسبه.-4
 أن ما ُنى عنه الشرع ينقسم إىل قسمني: ُني حترمي، وُني كراهة.-5
 أن النهي عند اإلطالق يدل على التحرمي.-6

ِ  . َوإ ْن َتُك  َعْن النَِّب     َة َعْن َأِب  ُهَريْ رَ  - 163 َْ ْنَ َها إَل َُ ٌر تُ َقد   ََِخَ ْ ًَة :  ْا ب اجلْ َنازَة  َِإ ن ََّها إْن َتُك َصاحل  قَاَل ) َأْسر ُع
ُِ َعْن ر قَاب ُكْم  َْن ََِشرٌّ : َتَضُع َْى َذل َك :   . (س 

---------- 
ال على أعناقهم فإن كانت صاحلة قالت قدموين قدموين ، وإن كانت جاء عند البخاري ) إذا وضعت اجلنازة ، واحتملها الرج

 غري صاحلة قالت يا ويلها أين تذهبون ِبا ، يسمع صوِتا كل شيء إال اإلنسان لو مسعه لصعق ( .
ًَة   ( قائمة حبقوق هللا وحقوق الناس .) َصاحل 

 على قولني : حكمه  يفاختلف العلماء ، وقد اإلسراع باجلنازة  احلديث دليل على مشروعية-1
ْل األول :   . أنه مستحبالق

 قال يف املغين :  ال نعلم فيه خالفاً بني األئمة .
 وقال النووي :  واتفق العلماء على استحباب اإلسراع باجلنازة إال أن ُياف من اإلسراع انفجار امليت أو تغريه وحنوه فيتأىن  .

 : أنه واجب .القْل الثاِن 
 . وهو قول ابن حزم

 بذلك ) أسرعوا ( . ألمر الرسول 
 ) أسرعوا .. ( هل املراد اإلسراع بتجهيزها أو حبملها إىل قربها على قولني : قوله اختلف العلماء يف -2

ْل األول :  املراد اإلسراع حبملها إىل قربها . الق
 ورجحه القرطِب ، والنووي . 

 لقوله ) ... فشر تضعونه عن رقابكم ( .
 القول الثاين اآلِت وقال : والثاين باطل مردود بقوله ) فشر تضعونه عن رقابكم ( . ورد النووي

 املراد اإلسراع بتجهيزها وغسلها والصالة عليها .القْل الثاِن : 
ر ، قال الفاكهي : ما رده النووي مجود على ظاهر لفظ احلديث ، وإال فيحتمل ْحله على املعَن ، فإنه قد يُعرّب باحلمل على الظه
  أو العنق عن املعاين دون الذوات ، فيقال : ْحل فالن على ظهره ، أو على عنقه ذنبًا ، أو حنو ذلك ليكون املعَن يف قوله 

) فشر تضعونه عن رقابكم ( إنكم تسرتحيون من نظر من ال خري فيه ، أو مالسته وحنو ذلك ، فال يكون يف احلديث دليل على 
ي هذا االحتمال أن كل حاضري امليت ال حيم لونه ، إَّنا حيمله القليل منهم ، ال سيما اليوم ، فإَّنا رد قول هذا القائل ، ويقو 

 حيمله يف الغالب من ال تعلق له به .
) إذا مات أحدكم فال حتبسوه وأسرعوا  حديث  عن ابن عمر قال : قال النِب  –يعين كالم الفاكهي  –قال احلافظ : ويؤيده 

خرجه الطرباين بإسناد حسن ، وأليب داود من حديث حصني َوْحَوح مرفوعًا ) ال ينبغي جليفة مسلم أن تبقى بني به إىل قربه ( أ
 ظهراين أهله ... ( .

 :ثَن من األمر باإلسراع باجلنازة يست-3
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 .[  هذا كان قدَياً قبل تقدم الطب ]اإلسراع باجلنازة مطلوب ما مل َيت فجأة الحتمال أن يكون غشياناً 
قال الشافعي يف األم : أحب املبادرة يف مجيع أمور اجلنازة ، فان مات فجأة مل يبادر بتجهيزه لئال تكون به سكتة ومل َيت بل 

 يرتك حىت يتحقق موته . 
رْحه هللا : وإن ُشّك يف موته انتظر به حىت يتيقن موته باخنساف ُصدغيه ، وميل أنفه ، وانفصال كفيه ،  وقال ابن قداَة

 خاء رجليه .واسرت 
 رْحه هللا : إن شك يف موته ؛ بأن مات حبادث أو بغتة ، فإنه ينتظر حىت يتيقن موته وله عالمات . وقال الشَخ ابن عثَُني 

 ) شرح الكايف ( .
ظر حىت وقال أيضًا رْحه هللا : "قوله : )أسرعوا باجلنازة( قال العلماء : يسرع يف جتهيزه إال أن َيوت فجأة ويشك يف موته فينت

 يتيقن ، وإال فيسرع يف جتهيزه .             ) لقاء الباب املفتوح ( .
 وأيضاً ال بأس بتأخريه إذا كان ملصلحة كأن َيوت يف حادث جنائي ليتحقق من قتله .

 لكن بشروط : بانتظارهمال بأس للميت أقارب ف إذا كان-4
 إذا قُرب الزمن . أواًل :
 ين .أال يشق على احلاضر  ثانَاً :
 أال ُيشى على امليت من التفسخ . ثالثاً :
تأخريه ساعة أو ]  : بعض الناس يؤخرون امليت حىت يأِت أقاربه ورمبا يؤخرونه يوم أو يومني ، وهذا جناية على امليتِائدة 

 . [ساعتني أو مات أول النهار وأخرناه إىل الظهر فال بأس 
 إال يوم األربعاء مع أنه تويف يوم االثنني ؟  يدفنوا النِب ما اجلواب عن فعل الصحابة حيث مل  ِإن قَل :
ْاب :   أنه أخر دفنه من أجل إقامة اخلليفة بعده حىت ال يبقى الناس بال خليفة .اجل

ْا ... ( قوله ) -5 املراد باإلسراع : أن يكون فوق املشي املعتاد ال الركض ِبا وخضها ؛ ألن هذا قد يضر امليت ويشق أسرع
 تبعني من الضعفاء .على امل

ْو  رْحه هللا : "واملراد باإلسراع فوق املشي املعتاد ، ودون اخلبب ؛ لئال ينقطع الضعفاء عن اتباع اجلنازة ، فإن خيف  قال الن
 عليه تغري أو انفجار أو انتفاخ زيد يف اإلسراع .  ) شرح املهذب ( .

 سراع ما فوق سجّية املشي املعتاد، ويكره اإلسراع الّشديد.عن الّشافعّي واجلمهور املراد باإل : ... وقال ابن حجر
 ومال عياض إىل نفي اخلالف ، فقال: من استحّبه أراد الزّيادة على املشي املعتاد، ومن كرهه أراد اإلفراط فيه كالّرمل.

  مشّقة على احلامل أوواحلاصل أنّه يستحّب اإلسراع لكن حبيث ال ينتهي إىل شّدة ُياف معها حدوث مفسدة باملّيت أو 
 املقصود من الّنظافة وإدخال املشّقة على املسلم. ، لئال ينايف املشّيع

 ) الفتح ( . قال القرطِّب: مقصود احلديث أن ال يتباطأ باملّيت عن الّدفن، وألّن الّتباطؤ رمّبا أّدى إىل الّتباهي واالختيال.
ألنه  . ويكون اإلسراع دون اخلبب ...: )أسرعوا باجلنازة..( متفق عليه حلديث: وسن اإلسراع باجلنازة؛ وقال البهوِت رْحه هللا

 َيخضها ويؤذي حاملها ومتبعها .
 رْحه هللا : "يسن اإلسراع باجلنازة من غري مشقة . وقال الشَخ ابن باز

ُيشى منه متزق امليت ، أو خروج رْحه هللا : "قالوا : ال ينبغي اإلسراع الذي يشق على املشيعني ، أو  وقال الشَخ ابن عثَُني
 شيء من بطنه مع احلركة .
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: "واحلاصل أنه يستحب اإلسراع ، لكن حبيث ال ينتهي إىل شدة ُياف معها حدوث مفسدة بامليت أو  وقال احلاِ  رمحِ هللا
 مشقة على احلامل أو املشيع لئال ينايف املقصود من النظافة وإدخال املشقة على املسلم .

ُيرج به الرجال حيملونه إىل املقربة ال يسرعون وال يبطئون بل عليهم السكينة وال   :  كان امليت يف عهد النِب  تََُةوقال ابن 
 .يرفعون أصواِتم ال بقراءة وال بغريها وهذه هي السنة باتفاق املسلمني 

 املشي باجلنازة ينقسم إىل أقسام : ِائدة :
 : أن َيشي به خطوة خطوة . أوالً 

 . [قاله ابن القيم  ]بدعة مكروهة خمالفة للسنة ومتضمنة التشبه بأهل الكتاب .  فهذا
 أن يسرع ِبا إسراعاً كثرياً ُيشى على اجلنازة أو يشق على احلاملني ، فهذا ال جيوز .ثانَاً : 
 : أن َيشي ِبا بني السرعة والبطء ، وهذا هو السنة . ثالثاً 

 كرفع الصوت بالبكاء أو بنار .  , الشريعة  أن تتبع اجلنازة مبا ُيالف حيرم -6
 ) ال تتبع اجلنازة بصوت وال بنار ( . قال النِب 

 وقال عمرو بن العاص ) فإذا أنا مت فال تصحبين نائحة وال نار ( رواه مسلم .
ْو  صوت بقراءة وال ذكر : واعلم أن الصواب املختار ما كان عليه السلف من السكون حال السري مع اجلنازة فال يرفع  قال الن

 وال غري ذلك واحلكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن خلاطره وأمجع لفكره .
َوى َذليَك َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعْن  قوله ، كمة من األمر باإلسراع باجلنازة احل-7 ٌر تُ َقدّيُمونَ َها إيلَْيهي، َوإيْن َتُك سي ًة َفَخي ْ ) فَإيْن َتُك َصاحلَي

 ريقَابيُكْم ( .
 ورد يف حديث آخر ذكر تعليل آخر ، وهي خمالفة أهل الكتاب . وقد

 إذا تبع جنازة قال : ابسطوا ِبا ، وال تديبُّوا َدبيب اليهود جبنائزها ( رواه أْحد . فعن أيب هريرة . قال ) كان رسول هللا 
 ّودوا ، كما ُِتّود اليهود والنصارى ( .ويف مصنف ابن أيب شيبة عن عمران بن حصني ) أنه أوصى ، إذا أنا مت فأسرعوا ، وال ِتُ 

 أن القرب للميت الصاحل خري من الدنيا .-8
 جب االبتعاد عن الشر وأهله .-9

 حيث يقرن احلكم ببيان حكمته . حسن تعليم النِب -10
 إثبات عذاب القرب ونعيمه .-11
صحيح ، كبعد املقربة ، أو برد شديد ، أو حر أن املشروع أن حتمل اجلنازة على األعناق ، لكن جيوز بالسيارة لغرض -12

 شديد ، فأما مع عدم ذلك فال يشرع ألمور :
 . أنه خالف سنة النِب  أواًل :
 أنه يفوت الغاية من ْحلها وتشييعها ، وهو االتعاظ واالعتبار . ثانَاً :
 أن ْحلها على األعناق أبعد عن الفخر .ثالثاً : 
 عناق ، يراها الناس فيدعون هلا .أن يف ْحلها على األرابعاً : 

 أن ْحلها على السيارة يفوت مباشرة احلمل .خاَساً : 
 ذكر بعضهم أن يف ْحلها على السيارة مشاِبة للكفار .سادساً : 
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َها ِ َ  قَاَل ) َصَََّّْت َورَاَء النَِّب      َعْن ََسَُرَة ْبن  ُجْنُدبٍ  - 164 ََاَتْت ف  ن َفاس  َرَأٍة  َْ َِ ف  َوَسط َها َعََّى ا  . (َقا
---------- 

َرَأٍة  َْ  .، وصلى على أُم كْعٍب (  ( جاء يف رواية مسلم ) صليت خلف النِب ) َعََّى ا
َها ََاَتْت ف  ن َفاس   ( أي بسبب النفاس . ) 

 أي : قام َماذياً لوسطها .) َوْسَطَها ( 
 اإلمام وسطها .أن السنة إذا كان امليت امرأة أن يقف احلديث دليل على -1

 حلديث الباب فهو نص .
 وأما الرجل فإنه يقف اإلمام عند رأسه .

َنازَةي َرُجٍل فَ قَ  ْدُت أََنَس ْبَن َماليٍك َصلَّى َعَلى جي هي ، ملا رواه اإلمام أْحد  وأبو داود  عن نافع أيب غالب اخلياط قال ) َشهي اَم عيْنَد رَْأسي
َنازَةي  َ جبيي ا رُفيَع ُأِتي َنازَُة ُفاَلنََة ابْ َنةي ُفاَلنٍ  فَ َلمَّ يَل َلُه : يَا أَبَا َْحَْزَة ، َهذيهي جي ْن اأْلَْنَصاري َفقي ْن قُ َرْيٍش أَْو مي َها ، َفَصلَّى  اْمَرأٍَة مي ، َفَصلّي َعَلي ْ

ا رََأى اْختي  َها فَ َقاَم َوَسَطَها ، َوفييَنا اْلَعاَلُء ْبُن زييَاٍد اْلَعَدوييُّ ، فَ َلمَّ هي َعَلى الرَُّجلي َواْلَمْرأَةي ، قَاَل : يَا أَبَا َْحَْزَة ، َهَكَذا َكاَن َعَلي ْ اَلَف قيَيامي
َنا اْلَعاَل  َرُسوُل اَّللَّي  ْن اْلَمْرأَةي َحْيُث قُْمَت؟ قَاَل: نَ َعْم . قَاَل: فَاْلتَ َفَت إيلَي ْ ْن الرَُّجلي َحْيُث ُقْمَت، َومي  ( .ُء فَ َقاَل: اْحَفُظوا يَ ُقوُم مي

 وهناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة :
 : يقف على وسط املرأة ووسط الرجل . ِقَل

 استدلوا حبديث مسرة وقالوا : إنه نص يف املرأة ، ويقاس عليها الرجل .
ْكاِن : ومل يصب من استدل حبديث مسرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل واملرأة وقال : إنه نص يف املرأة ويقاس عليها  قال الش

 الرجل ، ألن هذا قياس مصادم للنص ، وهو فاسد االعتبار .
 : حذاء الرأس منهما ، هذا قول املالكية . وقَل: يقف حذاء صدرمها .  وقَل

 .وكل هذه األقوال ضعيفة ال دليل عليها 
 واحلق ما سبق : أن يقوم عند وسط املرأة ، وعلى رأس الرجل .

ْو  ؛ وألنه أبلغ يف صيانتها عن الباقني ويف الرجل  مام عند عجيزة املرأة بال خالف للحديثرْحه هللا: السنة أن يقف اإل قال الن
عند رأسه، والثاين: قاله أبو   قفوجهان: الصحيح: باتفاق املصنفني، وقطع به كثريون وهو قول مجهور أصحابنا املتقدمني أنه ي

 عند رأس ه ونقله القاضي حسني عن األصحاب . )اجملموع(  علي الطربي عند صدره...، والص واب ما قدمته عن اجلمهور، وهو
ْكاِن : وإىل ما يقتضيه هذان احلديثان   حديث مسرة ، وأنس رضي هللا عنهما   من القيام عند رأس الرجل ووسط املرأة  وقال الش

 ذهب الشافعي وهو احلق . ) نيل األوطار ( .
 إن كانوا نوعاً ] كلهم رجال [ قدم إىل اإلمام أفضلهم .،  ساء جنائز عديدة من الرجال والن احلكم إذا اجتمعت-2

 وإن كانوا رجاالً ونساء قدم الرجال على النساء .
 وهذا قول أكثر العلماء .

 فيجعل الرجال َما يلي اإلمام ولو كانوا صغاراً .
 ) وجيوز أن يصلي على كل واحدة من اجلنائز صالة ألنه األصل ( .

   : ْنِائدة ْا رجاالً ونساًء ؟ كَ َّ يْضع  لََّالة عََّهم إذا كان
 يضعون رأس الرجل حبذاء وسط املرأة .
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 علل بعض العلماء حكمة وقوف اإلمام وسط املرأة بأنه أسرت هلا من الناس  ] وفيه نظر [ .-3
طلق عليهم اسم أن النفساء وإن حازت الشهادة كوُنا يف نفاسها فيصلى عليها فال تأخذ حكم شهيد املعركة ، فسائر من ي-4

 الشهيد كاملبطون ، والنفساء وغريهم فيغسلون إمجاعاً ويصلى عليهم .
َْسى َعْبد  اَّللَّ  ْبن  قَ َْسٍ  - 165 َُ َْل اَّللَّ   َعْن َأِب   ََّال َقة  َواحْلَال َقة  َوالشَّاقَّة  ( ) َأنَّ َرُس ْن ال  بَر  ٌء َ 
ٍْد  - 166 ََْسُع ََْن َضَرَب اخْلُُدوَد , َوَشقَّ اجْلََُُْب , َوَدَعا ب َدْعَْى  َعْن النَِّب     َعْن َعْبد  اَّللَّ  ْبن   نَّا  أَنَُِّ قَاَل ) َلََْس َ 

 . (اجْلَاه َّ َّة  
---------- 

ََّال َقة   ) ه قوله تعاىل الّصاد املهملة والقاف ، أي: اليت ترفع صوِتا بالبكاء، ويقال فيه بالّسني املهملة بدل الّصاد ، ومن( ب ال
 )سلقوكم بألسنٍة حداد(.

 وعن ابن األعرايّب: الّصلق ضرب الوجه حكاه صاحب احملكم. واألّول أشهر.
 اليت حتلق رأسها عند املصيبة. ( َواحْلَال َقة  ) 
 -أي رفعه  -اليت تشّق ثوِبا، ويف لفظ ملسلم " أنا بريء َمّن حلق وسلق وخرق " أي: حلق شعره وسلق صوته  ة (َوالشَّاقَّ ) 

 ه .وخرق ثوب
نَّا )  ، ولكن فائدة إيراده ِبذا اللفظ ، املبالغة يف تنا ، وليس املراد به إخراجه من الدين ليس من أهل سنتنا وطريق : أي( َلََْس َ 

 الّردع عن الوقوع يف مثل ذلك ، كما يقول الّرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست ميّن، أي: ما أنت على طريقيت.

 خص اخلد بذلك لكونه الغالب وإال فضرب بقية الوجه مثله .(  ضرب اخلدود) 
؛ ألنه الواقع منهنَّ عند املصيبة، وألن أشرف ما يف اإلنسان الوجه قال ابن امللقن :  وخصَّ اخلدود بالضربي دون سائري األعضاءي

ر الضارب باتقاء الوج ، وقدفال جيوز امتهانه وإهانته بضرب وال تشويه وال غري ذلك َما يشينه  ه .أُمي

مجع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس ، واملراد بشقه إكمال فتحه إىل آخره وهو من عالمات  ( وشق اجلَْب) 
 السخط .

ل ذلك اجلاهلية: ما قبل اإلسالم، واملراد بدعواها هنا: ما كانت تفعله عند املوت برفع الصوت ويدخ ( ودعا بدعْى اجلاهََّة) 
 فتبني بذلك أنه من دعاء اجلاهلية. ( ودعا بالويل والثبور)  ويف حديث آخر،  حتت الصالقة

 النياحة: رفع الصوت بتعداد مآثر امليت، وهو من خصال أهل اجلاهلية.و 
 والندب: رفع الصوت بتعداد َماسن امليت ويقرتن بواو )واكسياه، وامطعماه(.

 في وكذا الّدعاء بالويل والثّبور. ف
 حترمي النياحة والتسخط وأقدار هللا املؤملة وإظهار ذلك بالنياحة أو احللق أو الشق .-1

فاحللق عند املصيبة حرام، كالندب والنياحة، ولطم اخلدود، وشق اجليب، ومخش الوجه، ونشر الشعر،  قال ابن امللقن :
 ) التوضيح ( .  حرمي.والدعاء بالويل والثبور، ومن وقع يف لفظ الكراهة فاملراد ِبا الت

 وقد جاءت نصوص كثرية حترم النياحة وأُنا من الكبائر :
َّ -أ رُُكونَ ُهنَّ اْلَفْخُر يفي اأَلْحَسابي َوالطَّْعُن يفي األَنْ  عن َأيب َماليٍك اأَلْشَعريي. َأنَّ النَِّبي لييَّةي اَل يَ ت ْ ْن أَْمري اجْلَاهي َسابي قَاَل )أَْربٌَع يفي أُمَّيتي مي

ْستيْسَقاُء بيالنُُّجومي َوالنّيَياَحةُ وَ  نْ »َوقَاَل «. االي رٌْع مي رَاٍن َودي ْن َقطي ْربَاٌل مي َها سي َياَمةي َوَعَلي ْ َا تُ َقاُم يَ ْوَم اْلقي  َجَرٍب( النَّائيَحُة إيَذا ملَْ تَ ُتْب قَ ْبَل َمْوِتي
 رواه مسلم.
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  رواه مسلم( النََّسبي َوالنّيَياَحُة َعَلى اْلَميّيتي  النَّاسي مُهَا ِبييْم ُكْفٌر الطَّْعُن يفي  اثْ َنَتاني يفي )  قَاَل َرُسوُل اَّللَّي  :َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة قَالَ و  -ب

َنا َرُسوُل َاَّللَّي -ج َها قَاَلْت: )َأَخَذ َعَلي ْ ُ َعن ْ َي اَّللَّ يََّة َرضي . َوَعْن أُمّي َعطي َفٌق َعَلْيه ي  َأْن اَل نَ ُنوَح( ُمت َّ
َعَة( َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ  قَاَل )َلَعَن َرُسوُل اَّللَّي  َأيبي َسعييٍد اخْلُْدرييّي  َعنْ و  -د  اَلنَّائيَحَة ، َواْلُمْسَتمي

ّي  َوَعْن ُعَمَر  -ه  َا نييَح َعَلْيهي  َعني اَلنَِّبي ُب يفي قَ رْبيهي مبي . ( قَاَل )اَْلَميّيُت يُ َعذَّ َفٌق َعَلْيه ي  ُمت َّ
 ( رواه ابن حبان . لعن اخلامشة وجهها ، والّشاقّة جيبها ، والّداعية بالويل والثّبور)  رسول هللا . أن يب أُمامة أوعن  -و

 خص مبثل هذه األعمال النساء لضعفهن ، إال أن الرجال مثلهن إذا ناحوا على امليت .-2

 سان جتاه املصيبة له أحوال :اإلن-3

 : الصرب .األول 
 وهذا واجب .

 : والصرب واجب باتفاق العلماء . ل شَخ اإلسالِقا
           : والصرب واجب بإمجاع األمة، وهو نصف اإلَيان، فإن اإلَيان نصفان: نصف صرب، ونصف شكر . وقال ابن القَم

 : الرضا .الثاِن 
 وهو أعلى من الصرب ، وهو أن يكون األمران عنده سواء .

 يح .وهذا مستحب ال واجب على القول الصح
 الشكر . الثالث :

 وهو أعلى املراتب ، وهو أن يشكر هللا على ما أصابه من مصيبة .
 التسخط . الرابع :

 وهو إما أن يكون بالقلب ، كأن يسخط على ربه ويغضب على ما قدر هللا له ، وقد يكون باللسان ، كالدعاء بالويل والثبور .
ليس له حيلة يف دفعها، كموت من يعزُّ عليه، وسرقة ماله، ومرضه، وحنو ذلك، فإن قال ابن القيم : واملصائب اليت حتل بالعبد، و 

 للعبد فيها أربع مقامات : 
 مقام العجز، وهو مقام اجلزع والشكوى والسخط، وهذا ما ال يفعله إال أقل الناس عقالً وديناً ومروءة. أحدها :

 نسانية.مقام الصرب إما هلل ، وإما للمروءة اإل املقاِ الثاِن :
 مقام الرضى ، وهو أعلى من مقام الصرب، ويف وجوبه نزاع، والصرب متفق على وجوبه. املقاِ الثالث :
ْبَتلي عليها . املقاِ الرابع :

ُ
 مقام الشكر، وهو أعلى من مقام الرضى؛ فإنه يشهُد البليَة نعمة، فيشكر امل

َُّا اشْ  - 167 ُّ َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَل ) َل ذََكَر بَ ْعُض ن َسائ ِ  َكن ََسًة رَأَيْ نَ َها ب َأْرض  احْلََبَشة  , يُ َقاُل ََلَا :  َتَكى النَِّب 
ُِّ َحب ََبَة أَتَ َتا َأْرَض احْلََبَشة   -ََار يَُة  َة َوُأ َُ ُِّ َسََّ ُِ  -وََكاَنْت ُأ ِ ََها , َِ َرََِع رَْأَس ََاو يَر  ْن ُحْسن َها َوَت ََِكَرتَا َ  َِ  َوقَاَل : ُأولَئ َك

ََْر ُأولَئ َك ش   َُّ ِ  ت ََّْك ال َ ِ دًا , ُثَّ َصَُّْروا  ََْسج  ا َعََّى قَ رْب ه   ْْ ََّال ُح بَ نَ  ِ َه ْم الرَُّجُل ال  ََ ََا  . (َراُر اخْلََّْق  ع ْنَد اَّللَّ  إَذا 
ُْل اَّللَّ   - 168 ََاَرى ف  ََ  َعْن َعائ َشَة رضي هللا عنها قَاَلْت : قَاَل َرُس َْد َوالنَّ ُِ ) َلَعَن اَّللَُّ اْلََ ُه ْن ِ   َلَْ يَ ُقْم َ  ِ  الَّ َرض 

َد  َََساج  َْر أَْنب ََائ ه ْم  ُِوا قُ ُب  . (اُتََّ
داً . ََْسج   َِ َي َأْن يُ تََّخ َر أَنَُِّ ُخش  ُرُه َغَ ْ ْْال َذل َك أُْبر َز قَ ب ْ  قَاَلْت : َوَل

---------- 
 ( ُّ ا اْشَتَكى النَِّب  َُّ وملسلٍم من حديث  ( قال يف مرضه الذي مات فيه ) وللبخاري من طريق هالل عن عروة عنها قالت:(   َل
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 ( .فال تّتخذوا القبور مساجد ، فإيّن أُناكم عن ذلك  )قال حنو ذلك قبل أن يتوّّف ِبمٍس ، وزاد فيه  جندب ، أنّه 
 عهما .مها ومن كان مأي: (  رَأَيْ نَ َها) 
 بكسر الراء وختفيف الياء التحتانّية. (ََار يَُة  )
َة )  َُ ُِّ َسََّ  ة .رملة بنت أيب سفيان األمويّ أي: ( وََكاَنْت ُأ
ُِّ َحب ََبةَ )   وكانتا َمّن هاجر إىل احلبشة. أي: هند بنت أيب أُميَّة املخزومّية ، ومها من أزواج الّنِّب   ( َوُأ
 ة قد هاجرت يف اهلجرة األوىل إىل احلبشة مع زوجها أيب سلمة بن عبد األسد.كانت أّم سلم(  أَتَ َتا َأْرَض احْلََبَشة  ) 

وهاجرت أّم حبيبة وهي بنت أيب سفيان يف اهلجرة الثّانية مع زوجها عبيد هللا بن جحش فمات هناك، ويقال: إنّه قد تنّصر، 
 بعده. وتزّوجها الّنِّب 

سنة مخس من املبعث، وأّن أّول من هاجر منهم أحد عشر رجاًل وأربع  وذكر أهل الّسري. أّن اأُلوىل كانت يف شهر رجب من
 نسوة، وقيل: وامرأتان، وقيل: كانوا اثين عشر رجاًل وقيل: عشرة، وأُّنم خرجوا مشاة إىل البحر فاستأجروا سفينة بنصف دينار.

 .بكسر الكاف (  ُأولَئ ك   )
داً )  ََْسج  ا َعََّى قَ رْب ه   ْْ   ُني املسلم عن أن ُيصلّيي يف الكنيسة فيّتخذها بصالته مسجداً. وهللا أعلم.فيه إشارة إىل( بَ نَ 
َْرَ )  َُّ ِ  ت ََّْك ال َ ِ الصور بضم املهملة وفتح الواو مجع صورة، وحكي: سكون الواو يف اجلمع أيضا. وللبخاري "  ( ُثَّ َصَُّْروا 

 ا ويف أولئك ، ما يف أولئك املاضية.تيك الّصور " بالياء الّتحتانّية بدل الالم، ويف الكاف. فيه
أحواهلم الّصاحلة فيجتهدوا كاجتهادهم، مّث خلف من بعدهم خلوف  وإَّّنا فعل ذلك أوائلهم ليتأّنسوا برؤية تلك الّصور ، ويتذّكروا

عن مثل ذلك  ِّب جهلوا مرادهم ، ووسوس هلم الّشيطان أّن أسالفكم كانوا يعبدون هذه الّصور ويعّظموُنا فعبدوها، فحّذر النّ 
 سّداً للّذريعة املؤّدية إىل ذلك.

َراُر َاخْلََّْق   )  ( أي أعظم اخللق شراً عند هللا . ُأولَئ َك ش 
  ( ُِ ْن ِ   َلَْ يَ ُقْم َ  ِ  الَّ َََرض  وهلما من رواية عبيد هللا بن عبد هللا عن عائشة وابن  (يف مرضه الذي مات فيه  )وللبخاري (  ف  

ا ) عباس  طفق يطرح مخيصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة هللا .. " نُزل برسول هللا  َلمَّ
وحيتمل أن أن هللا لعنهم ،  حيتمل أن يكون هذا خرب من الرسول ( اللعن الطرد واإلبعاد من رْحة هللا ، وهذا  َلَعَن اَّللَُّ ) 

 رْحته .يدعو عليهم بأن يطردهم من  الرسول 
ْدَ  )  تبنا : أي  جدهم ) يهوذا ( .وقيل : لقوهلم ) إنا هدنا إليك (( هم من آيل موسى ، مسوا بذلك : قيل : نسبة إىل  اَْلََ ُه

 ورجعنا من عبادة العجل .
ألُنم ( هم من ينتسبون إىل عيسى ، مسوا بذلك : قيل : نسبة إىل قرية يف فلسطني تسمى ) الناصرة ( ، وقيل :  ) النَارى

 .) حَنُْن أَْنَصاُر اَّللَّي (  قالوا :
ُِوا)    مجلة مستأنفة على سبيل البيان ملوجب اللعن، كأنّه قيل ما سبب لعنهم؟. فأجيب بقوله " اخّتذوا "(  اُتََّ
دَ  ) َََساج  َْر أَنْب ََائ ه ْم  ُِوا قُ ُب  ، ولو مل تبَن عليها املساجد .( أي بنوا املساجد عليها ، أو اختذوا القبور أمكنة للصالة  ا ُتََّ
ُرُه )    ومَل يُ ّتخذ عليه احلائل، واملراد الّدفن خارج بيته. لكشف قرب الّنِّب : أي ( أُْبر َز قَ ب ْ

احلديث دليل على حترمي بناء املساجد على القبور ، وأن ذلك من كبائر الذنوب ، وقد جاءت أحاديث كثرية يف حترمي ذلك -1
 وأنه كبرية :

 حاديث الباب ، وقد قالت عائشة : ) ولوال ذلك أبرز قربه ( .أ -أ
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 يف بيته أال وهو سد الطريق على من عسى أن ينتهي عليه مسجده . فهذا يدل على أن السبب الذي من أجله دفنوا النِب 
اجد ، فال تتخذوا ) لعن هللا اليهود اختذوا قبور أنبيائهم مسقبل أن َيوت ِبمس  وعن جندب قال : قال رسول هللا -ب

 القبور مساجد فإين أُناكم عن ذلك (  رواه مسلم .
 اإلشارة إىل أنه من األمر احملكم الذي مل ينسخ لكونه صدر يف آخر  : وفائدة التنصيص على زمن النِب  قال احلاِ 

 . حياته 
 ( رواه ابن خزَية . ) إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد وقال -ج

 حذر من اختاذ القبور مساجد ثالث مرات:  فالنِب 
 . يف سائر حياته: األول

 . قبل موته ِبمس الثانَة: 
 : وهو يف السياق.الثالثة 

  معَن اختاذ القبور مساجد-2
 أن يبين عليها مساجد ليقصد الصالة ِبا .-أ

 . أن يتخذ مكاناً للصالة عندها وإن مل يبين مسجد-ب
 الصالة على القبور مبعَن السجود عليها .-ج
 عل ذلك واجلواب عنها :بعض الشبه اليت يستدل ِبا بعض من يف-3

 يف مسجده كما هو موجود اليوم . أن قرب النِب  الشبهة األول :
ْاب يف حجرته اليت  وه دفن ، فإنه ملا مات فإنه مل يكن كذلك يف عهد الصحابة، أن هذا وإن كان هو املشاهد اليوم:  اجل

( أمر الوليد بن ه 88: )ُيرج منه إىل املسجد، لكن يف عام ، وكان يفصل بينهما جدار فيه باب كان كانت جبانب املسجد
 ، فأدخل فيه احلجرة النبوية ، فصار القرب بذلك يف املسجد .إليه عبد امللك ِبدم املسجد النبوي وإضافة حجر أزواج النِب 

 صلى يف مسجد اخليف ، وقد دفن فيه سبعني نبياً . : أن النِب  الشبهة الثانَة
ْاب  :  اجل

 أواًل : احلديث أنه دفن فيه سبعني نبياً ال يصح ، رواه الطرباين .

 ثانياً : أن احلديث ليس فيه أن القبور ظاهرة يف مسجد اخليف ، ومن املعلوم أن الشريعة إَّنا تبين أحكامها على الظاهر .

 : أن قرب إمساعيل يف احلجر من املسجد احلرام . الثةالشبهة الث
ْاب  : أنه مل يثبت يف حديث مرفوع أن إمساعيل أو غريه من األنبياء دفنوا يف املسجد احلرام ، ومل يرد شيء من ذلك .  واجل

 ال جيوز الصالة يف املقابر .-4
 األرض كلها مسجد إال املقربة واحلمام ( رواه الرتمذي . ) قال 

 ) ال تصلوا إىل القبور وال عليها ( رواه مسلم . قال و 
o : اختَّ َّ ف احلكُة 

 : النجاسة . وهذه علة عليلة ضعيفة ألمور: ِقَل
 صلى على املرأة اليت كانت تقم املسجد يف املقربة ولو كانت العلة النجاسة ملا صلى عليها . أن النِب أواًل : 
 إىل القبور ( .قال ) ال تصلوا   أن النِب ثانَاً : 
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ْاب  أن العلة سد ذريعة الشرك . والَ
 النهي األكيد والتحرمي الشديد من اختاذ القبور مساجد ، وأن ذلك من أسباب اللعن .-5
 أن هذا من فعل اليهود والنصارى فمن فعله فقد اقتفى أثرهم .-6
 على ْحاية جانب التوحيد . حرص النِب -7
 بور مساجد ثالث مرات :حذر من اختاذ الق أن النِب -8
 : يف سائر حياته . أوالً 
 : قبل موته ِبمس . ثانَاً 
 : وهو يف سياق املوت . ثالثاً 
o  ورد يف احلديث قبل قليل ) أن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . . . ( ، مع أن الرسول  قال ) ال تزال

 :طائفة من أميت على احلق ظاهرين حىت تقوم الساعة ( 
 اجلُع بني احلديثني :

 فاجلواب من وجهني :
ْجِ األول  : أن املراد إىل قيام الساعة ، أي : إىل قرب قيام الساعة . ال
ْجِ الثاِن : أن املراد ساعة موِتم ، وذلك مبجيء الريح اليت تقبض روح كل مؤمن ، وهذا الصحيح .ففي حديث أيب هريرة  ال

ألني من احلرير ، فال تدع أحدًا يف قلبه ذرة من إَيان إال قبضته ( رواه مسلم ، ويف حديث  رفعه ) إن هللا يبعث رحيًا من اليمن
النواس بن مسعان الطويل يف قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج ) إذ بعث هللا رحيًا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم ، 

 ويبقى شرار الناس يتهارجون ِتارج احلمر فعليهم تقوم الساعة ( .
ْو ق  : معَن هذا : أُنم ال يزالون على احلق حىت تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها . ال الن
o : جواز اللعن بالوصف ، واللعن من حيث حكمه ينقسم إىل أقسام 

 : لعن املسلم املصون . القسم األول
 وهذا حرام باإلمجاع .

 لألحاديث الكثرية يف النهي عن اللعن .
 : اللعن بالوصف العام أو اخلاص . القسم الثاِن

 لعن هللا آكل الربا . –لعنة هللا على الفاسقني  –كقول : لعنة هللا على الظاملني 
 وهذا جائز بال خالف .

 قال تعاىل ) فلعنة هللا على الكافرين ( وقال ) لعنة هللا على الكاذبني ( .
 ات على الكفر . مثل فرعون وأيب جهل .: لعن الكافر املعني الذي م القسم الثالث

 فهذا جائز وال خالف فيه .
 قال تعاىل ) إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ( .

 : لعن الكافر املعني احلي ، فها اختلف العلماء على قولني : القسم الرابع
ْل األول  : املنع . الق

 ا يسلم هذا الكافر فيموت مقرباً عند هللا .قالوا : رمب
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 : جواز لعنه . القْل الثاِن
: ال ، فقال رسول هللا ه هللا ما أكثر ما يؤتى به: لعنلذي كان يؤتى به سكران فيح ده، فقال رجلة ايف قص واستدلوا بقوله 

 ، فإنه حيب هللا ورسوله .تلعنه
ْاز لعنِ خاصة إذا كان يؤذ    املسَُّني .والِ  يظهر يل ج

 : لعن املسلم ، املعني ، الفاسق . القسم اخلاَس
 عن لعن ذلك الرجل الذي كان يؤتى به من السكر وقال : إنه حيب هللا ورسوله . هذا ال جيوز لعنه ، ولذلك ُنى النِب 

ُْل اَّللَّ   َعْن َأِب  ُهَريْ َرَة  - 169 ََْن َشه َد اجلْ َنازَةَ  قَاَل : قَاَل َرُس ُِ ق ريَاٌط . َوََْن َشه َدَها َحَّتَّ  )  َها َِ ََّ َََّ  َي َعَََّ ْ َحَّتَّ ُي
نْي   َُ ْثُل اجْلَبَ ََّنْي  اْلَعظ َ ُِ ق ريَاطَان  . ق ََل : َوََا اْلق ريَاطَان  ؟ قَاَل : َ  ََِن َِ ََّ  . (ُتْد

ُُْسَّ ٍم  ْثُل ُأُحٍد  َول   . () َأْصَغُرُُهَا َ 
--------- 
ََْن َشه َد (   : من حضر ، وجاء يف رواية ) من شيع ( وأخرى ) من تبع ( .أي ) 

 فضل شهود اجلنازة واتباعها . احلديث دليل على -1
، فأرسل خبابًا إىل عائشة يسأهلا يها مث ينصرف، فلما بلغه حديث أبو هريرة قال: أكثر علينا أبو هريرةوكان ابن عمر يصلي عل 

لبها يف يده حىت رجع إليه الرسول، ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى املسجد يقما قالتيرة مث يرجع إليه فيخربه عن قول أبو هر 
 ، فضرب ابن عمر باحلصى الذي كان يف يده األرض مث قال فرطنا يف قراريط كثرية .وقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة

 :فوائد شهود اجلنازة  -2
 احلصول على هذا األجر العظيم . أواًل :
 يام حبق هذا امليت من الصالة عليه والدعاء له .القثانَاً : 
 أداء حق أهل امليت وجرب خاطرهم .ثالثاً : 
 إعانة أهل امليت على جتهيزه ودفنه .رابعاً : 
 حصول العربة والعظة واالعتبار . خاَساً :

 :اع اجلنازة على مرتبتني اتب-3
 : اتباعها من عند أهلها حىت الصالة عليها . األول
 : إتباعها من عند أهلها حىت يفرغ من دفنها . ةالثانَ

 وهذه املرتبة الثانية أفضل حلديث الباب حيث حيصل على قرياطني .
  : إذا تعددَ اجلنائز , وصََّي عََّها صالة واحدة , ِهل يتعدد األجر ؟ِائدة 

 خرب عنه الرسول عليه الصالة والسالم؟وسئل الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا : يف احلرم تتعدد اجلنائز فهل يتعدد األجر الذي أ
فأجاب : "إذا تعددت اجلنائز يف صالة واحدة هل يأخذ اإلنسان أجر عدد هذه اجلنائز؟ الظاهر: نعم. ألنه يصدق عليه أنه 
صلى على جنازتني أو ثالث أو أربع فيأخذ األجر، لكن كيف ينوي؟ ينوي الصالة على واحدة أو على اجلميع ؟ ينوي الصالة 

 لى اجلميع .  ) الباب املفتوح ( .ع
 قوله ) من شهدها حىت تدفن ( ظاهره أن حصول القرياط متوقف على فراغ الدفن .-4

 : حيصل مبجرد الوضع يف اللحد ، لرواية عند مسلم ) حىت توضع يف اللحد ( . وقَل
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  أعلم .: عند انتهاء الدفن قبل إهالة الرتاب ، لرواية ) حىت توضع يف القرب ( وهللا وقَل
ْو   .، قلت : والصحيح أنه ال حيصل إال بالفراغ من الدفن لرواية يما حيصل به قرياط الدفن وجهان..رْحه هللا : وف  قال الن

 البخاري ومسلم : )ومن تبعها حىت يفرغ من دفنها فله قرياطان( ، ويف رواية مسلم )حىت يفرغ منها( ...
 راف عن اجلنازة مراتب :مث قال رْحه هللا : واحلاصل أن االنص

 ينصرف عقب الصالة . -أ
 ينصرف عقب وضعها يف القرب ، وسرتها باللنب قبل إهالة الرتاب . -ب

 ينصرف بعد إهالة الرتاب وفراغ القرب . -ج
 َيكث عقب الفراغ ، ويستغفر للميت ويدعو له ، ويسأل له التثبيت . -د

اطني ، وال حتصله الثانية على األصح وحيصل باألوىل قرياط بال خالف . ) شرح فالرابعة أكمل املراتب ، والثالثة حتصل القري 
 املهذب ( .

ْن ( :47شرحه حلديث ) وقال احلافظ يف "فتح الباري" عند َها َويُ ْفرََغ مي ، وقد أثبتت هذه الرواية : ) وََكاَن َمَعُه َحىتَّ ُيَصلَّى َعَلي ْ
ريَاطَ  ُع بيقي نْيي ( أن القرياطني إَّنا حيصالن مبجموع الصالة والدفن وأن الصالة دون الدفن حيصل ِبا قرياط واحد وهذا َدْفنيَها فَإينَُّه يَ ْرجي

 هو املعتمد.." انتهى . 
 قال ابن قدامة رْحه هللا : واتباع اجلنائز على ثالثة أضرب :  ِائدة :
 : أن يصلي عليها ، مث ينصرف ...أحدها 
 مث يقف حىت تدفن .. أن يتبعها إىل القرب ، الثاِن :
 أن يقف بعد الدفن ، فيستغفر له .     ) املغين ( . الثالث :

َها فَ َلُه قيريَاٌط ( أن القرياط حيصل ملن صلى فقط ولو مل يقع -5 َد َاجلْيَنازََة َحىتَّ ُيَصلَّى َعَلي ْ  اتباع . نستفيد من قوله ) َمْن َشهي
تص مبن حضر من أول األمر إىل انقضاء الصالة وبذلك صرح احملب الطربي ومقتضاه أن القرياط ُي قال احلاِ  ف الفتح:

وغريه، والذي يظهر يل : أن القرياط حيصل أيضًا ملن صلى فقط ؛ ألن كل ما قبل الصالة وسيلة إليها ، لكن يكون قرياط من 
ة بلفظ )أصغرمها مثل أحد( يدل على صلى فقط دون قرياط من شيع مثاًل وصلى ، ورواية مسلم من طريق أيب صاحل عن أيب هرير 

أن القراريط تتفاوت ، ووقع أيضا يف رواية أيب صاحل املذكورة عند مسلم  )من صلى على جنازة ومل يتبعها فله قرياط( ويف رواية 
يقع اتباع ،  نافع بن جبري عن أيب هريرة عند أْحد : )ومن صلى ومل يتبع فله قرياط( فدل على أن الصالة حتصل القرياط ، وإن مل

 وَيكن أن حيمل االتباع هنا على ما بعد الصالة .     ) فتح الباري ( .
 أن هذا الفضل يف اتباع اجلنائز إَّنا هو للرجال دون النساء ، لقول أم عطية ) ُنينا عن أتباع اجلنائز ( .-6
 أنه حيصل للمصلي واملشيع حىت تدفن ثواب ال يعلم قدره إال هللا .-7
 صالة على امليت وتشييع جنازته إحسان إىل امليت وإىل املصلي واملشيع .أن يف ال-8
 


