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 5 عمدة األحكام 

 سسادالدرس ال
الطيبني الطاهرين،  أهل بيتهاحلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى 

 .ىل يوم الدينإوعلى من سار على دربه ومتسك بُسنته 

 .مبن ِّه وكرمه وفضله وامتنانه أن ميُن علينا ابلعلم النافع والعمل الصاحل -سبحانه وتعاىل–نسأل هللا 

صلى هللا عليه –زال احلديث موصوالا يف مدارسة كتاب عمدة األحكام من كالم خري األانم  ال
 ونفعنا هللا بعلومه. -رمحه هللا تعاىل–عبد الغين املقدسي ملصن ِّفه احلافظ  -وعلى آله وسلم

 : -رمحه هللا تعاىل–يقول احلافظ 

 ابب اجلنائِز.

صلى هللا عليه –من أحاديث النيب  -رمحه هللا تعاىل–وقبل الشروع يف مدارسة ما نقله احلافظ 
 نشري إىل بعض املسائل كمقدمة للدخول يف هذه األحاديث. -وسلم

 .ملسألة األوىل: تعريف اجلنائزا

نازة بفتح اجليم وكسرها. :اجلنائز  مجع َجنازة أو جِّ

 .مها مبعًنا واحد قيل:

نازة ابلكسر اسٌم لِّما ُُيَمل  ازةتح َجنبينهما فرق، فالف وقيل: اسٌم للميت املوضوع على السرير، وجِّ
 .عليه امليت

وهذا فيه مناسبة الفتح مناسٌب لألعلى الذي هو امليت، والكسر الذي هو األسفل مناسٌب ملن 
 .هو حتت

نازةا إال إذا كان عليه امليت، أما إذا مل يكن عل ال ُيسمى نعشاا وال النعش والسرير يه ميت ُيسمى جِّ
نازة وال ُيسمى نعشاا، وإمنا ُيسمى سريراا.  فال ُيسمى جِّ

 املسألة الثانية: حكم التداوي.

 بباب اجلنائز؟ما عالقة هذه املسألة  فإن قيل:
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مسائل التداوي وعيادة املريض وحنو ذلك؛ ألن  يذكرون -رمحة هللا عليهم-أن الفقهاء  اجلواب: 
وهي -فهذه املسألة  ،هذه تكون مقدمات للموت يف الغالب، يف الغالب أن املوت يسبقه مرض

 حكم التداوي.يف يف خالف  -حكم التداوي

التداوي ينقسم إىل  أن -رمحه هللا تعاىل–وهو ما رجَّحه شيخنا الشيخ/ ابن عثيمني  الصحيح:و 
 ثالثة أقسام:

، واحتمال اهلالك برتكه، فهذا النوع من التداوي أن يغلب على الظن نفع التداوي القسم األول:
 واجب.

 السرطان املوضعي إذا مت استئصاله ُشفي املريض إبذن هللا تعاىل. :همثال

هذا النوع من فأن يغلب على الظن نفع التداوي، وليس هناك هالك حُمقق برتكه،  القسم الثاين:
 .التداوي ُمستحب

مل نفع التداوي وعدم نفعه، أبن يكون هناك احتمال أنه رمبا نفع ورمبا مل تَ أن ُيُ  القسم الثالث:
 ينفع، فهذا النوع من التداوي تركه أفضل.

 املسألة الثالثة: آداب زايرة املريض:

 ملة من ادآداب يف زرارة املريض ُنشري إىل بعضها.جبالسُّنَّة  تاءج

 الدعاء للمريض، ومما ورد يف السُّنَّة من ذلك. األدب األول:

، ًل» :أوًلا قول سأ  وهذا رواه البخاري عن ابن عباٍس رضي هللا عنهما. «اَللُّ  شاءأ  إنْ  طأُهور   َبْأ

 ًل ِشفاءا أأْنتأ  ِإًلّ  شايف ًل الّشايف أأْنتأ  اْشفِ  اْلبأأسأ  ْذِهبمُ  الّناِس، ربّ  الّلُهمّ » اثنياا قول:
ا يُ غأاِدرُ   وهذا رواه البخاري عن أنٍس رضي هللا عنه. «سقأما

، هللاِ  اِبْسمِ » اثلثاا قول: ، شأْيء   ُكل ِ   ِمنْ  أأْرِقيكأ  هللاُ  حأاِسد ، عأْيِ  أأوْ  ن أْفس   ُكل ِ   شأر ِ  ِمنْ  يُ ْؤِذيكأ
 وهذا رواه مسلم عن أيب سعيٍد اخلُدري. «أأْرِقيكأ  هللاِ  اِبْسمِ  يأْشِفيكأ 

 -صلى هللا عليه وسلم–تذكريه ابلتوبة والوصية؛ حلديث عبد هللا بن عمر أن النيب  :الثايناألدب 
لأتأْيِ  يأِبيتُ  ِفيِه، يُوِصي شأْيء   لأهُ  ُمْسِلم   اْمِرئ   حأق   مأا»قال:  هُ  مأْكُتوبأة   وأوأِصيّ ُتهُ  ِإًلّ  لأي ْ متفٌق  «ِعْندأ
 .عليه
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 حوج لذلك من غريه.أوألن املريض  

حلديث جابر بن عبد هللا، قال مسعت النيب  -عزَّ وجلَّ -تذكريه حبسن الظن ابهلل  األدب الثالث:
ُوتأنّ  ًل»يقول:  قبل موته بثالثة أرامٍ  -صلى هللا عليه وسلم–  ابَللِّ  الّظنّ  ُُيِْسنُ  وأهو إًّل  أأحأدُُكمْ  َيأ

 رواه مسلم. «وأجألّ  عأزّ 

، ورمبا منعه أضجرهو  أثقل عليه ختفيف املـُكث عند املريض، ملاذا؟ ألن ذلك رمبا األدب الرابع:
 ذلك من تعاطي بعض األمور اليت فيها مصلحة له.

يف هذا األدب أن يُفصَّل فيه، فيقال: األصل أن ُُيفف املـُكث عند املريض إال إذا  والذي ينبغي
ُعلِّم أن املريض يسعد بذلك، فإن بعض الناس تنشرح الصدور بلقائهم ويسعد اإلنسان وأينس 

، والوالدين وحنو ذلك.بوجودهم  ، فإذا كان كذلك فإنه ال أبس أن يبقى كالزوجني مثالا

 يعين ال تكون كل يوم، وإمنا يتعاهده بني الفينة واألخرى. أن تكون الزرارة غِّبًّا األدب اخلامس:

 ؟املسألة الرابعة: ما الس ّنة ملن حضر عند احملتضر

 السُّنَّة يف ذلك عدة أمور منها: اجلواب:

:  تلقينه الشهادة، وقد ُحكي اإلمجاع على استحباب ذلك. أوًلا

سقيه املاء شيٌء من املاء يسري، قالوا: ألنه ُيسه ِّل عليه النُّطق ابلشهادة؛ وألن العطش يغُلب  اثنياا:
 عند النزع.

 .طق ابلشهادةوألنه ُيسه ِّل النُّ  السواك يُعطيه ليستاك؛ حلديث عائشة يف الصحيحني، اثلثاا:

 أال يذكر عند احملتضر إال خرياا. رابعاا:

 وت.املسألة اخلامسة: عالمات امل

 .للموت عالماٌت كثرية منها: توقف القلب والدورة الدموية، وتوقف التنفس

ومن عالمات املوت: ارختاء العضالت؛ وينتج عن ذلك اسرتخاء القدمني وميل األنف، واخنفاف 
 الصدغني.

 .ومن عالمات املوت: ثبات حدقة العني، وعدم أتثرها ابلضوء الشديد
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 وانطفاء ملعاهنما عند الوفاة. ،ومنها: غيبوبة سواد العينني 

 وبرودة األعضاء. ،ومن العالمات: تغري لون اجلسد

 املسألة السادسة: ما ُيسن عمله ملن مات.

 جاءت السُّنَّة بعدة أموٍر منها مما ُيستَحب:

كذلك، فيكون يف ذلك ُمثلةا   إغماض عني امليت، وشد حلييه؛ حىت ال يبقى فمه مفتوحاا ويتيبس
 دخول حشرات أو حنوها.للميت ورمبا أدى إىل 

 ومما ُيَسن كذلك تليني مفاصله؛ ليكون ذلك عوانا على غسله.

 .ومما ُيسَتَحب: تغطية امليت فال يبقى مكشوفاا

 وضع امليت يف مكاٍن مرتفع كسريٍر وحنوه. :ومنها

 .تفخشيٍء ثقيٍل على بطنه؛ حىت ال ينوضع ومنها: 

 .ومنها: نزع ما على امليت من اخلوامت والساعة وُحلي املرأة

 يف هذا الباب. -رمحه هللا تعاىل–مث ننتقل إىل ما نقله املصن ِّف 

  :نقل

 -وسلم وعلى آله عليه هللا صلى- الّنِب   ن أعأى» :قأالأ  -وأرضاه عنه هللا رضي- ُهرأيْ رأةأ  أأِب  عأنْ 
 «.أأْرب أعاا وأكأّّبأ   ِِبِمْ  فأصأفّ  ،اْلُمصأّلى إىلأ  ِِبِمْ  خأرأجأ  ،ِفيهِ  مأاتأ  اّلِذي اْلي أْومِ  يف  الّنجأاِشيّ 

هذا احلديث؛ ليُبني لنا حكم الصالة على امليت الغائب  -رمحه هللا تعاىل–ساق املصن ِّف 
 وكيفيتها.

 .والصالة على امليت حكمها فرض كفايٍة إذا قام به البعض سقط اإلمث عن الباقي

 وأما الصالة على الغائب فهي واجبة إذا مل ُيصلَّ عليه، وسيأيت معنا إشارة إىل هذه املسألة.

شارة إىل اإلوأما كيفية الصالة على امليت الغائب فهي مثل الصالة على امليت احلاضر، وأييت 
 .ذلك كذلك أيضاا
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 .هو اإلخبار مبوت اإلنسان :النعي (وسلم عليه هللا صلى الّنِب   ن أعأى)قوله:  

 والنعي ينقسم إىل قسمي: 

 حثًّا للناس على الدعاء له وشهود الصالة ؛نعٌي جائٌز وهو اإلخبار مبوت اإلنسان القسم األول:
ل عرب وسائل عليه، والدفن وتعزية ذويه، هذا ال أبس به، ومنه ما يُفَعل اليوم من الرسائل اليت ُترسَ 

 لإلخبار ابلوفاة.التواصل االجتماعية؛ 

در كما كان يفعل أهل نعٌي حُمرَّم وهو الذي يتضمن التسخُّط والتضجُّر من القَ  القسم الثاين:
يف النعي، فقد جاء هنٌي عن النعي ُُيَمل على اجلاهلية، وهذا النوع ُُيَمل عليه النهي الذي جاء 

 هذا النوع.

هذا دليل يف  (ِفيهِ  مأاتأ  اّلِذي اْلي أْومِ  يف  الّنجأاِشيّ  -وسلم عليه هللا صلى- الّنِب   ن أعأى)قوله: 
 عن ُُيربِّ  -صلى هللا عليه وسلم–فهذه آية أن النيب  -صلى هللا عليه وسلم–على صدق النيب 

 موت النجاشي يف نفس اليوم وبينهم وبني النجاشي مسافٌة بعيدة.

لقب وهو َعلم جنس لكل من َملك احلبشة يف ذلك الوقت،  هذاالنجاشي  (الّنجأاِشيّ )قوله: 
وأصحمة تعين ابللغة العربية: عطية، وكان  -رمحه هللا تعاىل–بن أجبر  واملراد به هنا هو أصحمة
صلى هللا عليه –وقد كتب إليه النيب  -صلى هللا عليه وعلى آله سلم–ملكاا صاحلاا آمن ابلنيب 

وقد   -صلى هللا عليه وسلم–رو بن أمية، فاسلم وصدَّق ابلنيب يدعوه إىل اإلسالم مع عم -وسلم
 -رمحه هللا تعاىل–وقد ُتويف النجاشي ُُيربه إبسالمه  -صلى هللا عليه وسلم–كتب هو إىل النيب 

 يف شهر رجب سنة تسع من اهلجرة.

 فإن قيل: ،اجلنائز دليل على أن صالة اجلنائز تكون يف مصلىفيه  (اْلُمصأّلى إىلأ  ِِبِمْ  خأرأجأ )قوله: 

 ما حكم صالة اجلنائز يف املسجد؟

رضي هللا –أن فيه خالفاا والصحيح أنه جائز؛ لِّما ثبت عند مسلم من حديث عائشة  اجلواب:
 جوف يفِّ  إِّالَّ  اْلبـَْيَضاءِّ  ْبنِّ  ُسَهْيلِّ  َعَلى -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اَللَُّ  َصلَّى- اَللَِّّ  َرُسولُ  َصلَّى َما"قالت:  -عنها

دِّ   ."اْلَمْسجِّ

 صأّلى مأنْ »قال:  -صلى هللا عليه وسلم–وأما ما جاء عند أيب داود من حديث أيب هريرة أن النيب 
 فهو حديٌث ضعيف. «لأه شأْيءأ  فأالأ  اْلمأْسِجدِ  اْلمأيِ ت يف  عألأى
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فيه دليٌل على جواز الصالة على امليت الغائب، وهذه املسألة اختلف فيها  (ِِبِمْ  فأصأفّ )قوله:  
 العلماء على ثالثة أقوال.

، وأما إذا أن الغائب إذا مل يُ  والصحيح: صلَّ عليه يف بلده الذي مات فيه فإنه ُيصلى عليه وجوابا
 تعاىل.ابن تيمية رمحه هللا ُصلي عليه فإنه ال ُيشرَع الصالة عليه، وهذا اختيار 

فيه دليٌل على أن كيفية الصالة على امليت الغائب ككيفية الصالة على امليت ( أأْرب أعاا وأكأّّبأ ) قوله:
 احلاضر، فُيكرب ِّ عليه أربع تكبريات.

 مسألة: 

 كم عدد التكبريات يف صالة اجلنازة؟

مذهب مجهور العلماء أهنا أربع تكبريات؛ للحديث الذي معنا، لكن ثبت يف السُّنَّة  اجلواب:
التكبري مخساا كما يف صحيح مسلم من حديث زيد أرقم، لكن يُقال: التكبريات األربع هذه تُعترب 

 .فإنه ُمستحبٌ  من أركان صالة اجلنازة، وما زاد عليها بعد ذلك

 :-تعاىلرمحه هللا –مث نقل املصنِ ف 

اِبرِ  عأنْ   فأُكْنتُ  الّنجأاِشي ِ  عألأى صأّلى -وسلم عليه هللا صلى- الّنِبّ  أأنّ » : -عنه هللا رضي- جأ
 «.الثّاِلثِ  أأوْ  الثّاين  الّصف ِ  يف 

فيه ما يف احلديث السابق من اإلشارة إىل مشروعية الصالة على امليت الغائب، وقد  هذا احلديث
 سبق القيد يف ذلك.

شك، وقد زال هذا الشك برواية مسلٍم حيث لهذا  (الثّاِلثِ  أأوْ  الثّاين  الّصف ِ  يف  فأُكْنتُ )يف قوله: 
 قال جابر: "فُقمنا فصفنا صفني" فتبني أن الصفوف اثنان فقط.

إىل حديث ابن عباس فيما يتعلق ابلصالة على امليت وما  -رمحه هللا تعاىل–انتقل املصن ِّف  مث
إن مد هللا يف أعماران احلديث عليها يف اللقاء  -إن شاء هللا عزَّ وجلَّ -بعدها من األحاديث أييت 

 القادم.

      التوفيق والسداد وهللا تعاىل أعلم. -عزَّ وجلَّ –نسأل هللا 
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