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 5 عمدة األحكام 

 عبساالدرس ال
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

ن وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين، وعلى م  احلمد هلل رب العاملني، 
 ربه ومتسك بسنته إىل يوم الدين.دسار على 

 -رمحه هللا تعاىل-عبد الغين املقدسي  ظال زال احلديث موصوالا يف مدارسة األحاديث اليت نقلها احلاف
، وال -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و على آله وس لَّم  -حكام من كالم ي ر األمام  ونفعنا هللا بعلومه يف كتابه املبارك ]عمدة األ

 زال احلديث يف كتاب اجلنائز.

 :-رمحه هللا تعاىل-نقل احلافظ 

َصلهى َعَلى  -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم -: )َأنه النهِبه -رضي هللا عنهما-َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعبهاٍس 
 بَ ْعَد َما ُدِفَن، َفَكْبهَ َعَلْيِه َأرْبَ ًعا( .َقْْبٍ 

للحديث عن الصالة على امليت بعد دفنه، والصالة على  -رمحه هللا تعاىل-املصنِ ف  ساقههذا احلديث 
 امليت فرض كفاية، إذا قام هبا البعض سقط اإلمث واملطالبة عن الباقني.

(، يعين على صاحب َصلهى َعَلى َقْْبٍ  -ى هللا عليه وسلمصل -َأنه النهِبه : )-رضي هللا عنه-يف قوله 
املسجد، أو أنه طلحة بن الرباء  مُ ن هو؟ هل هي املرأة السوداء اليت كانت تقالقرب، وقد اُيتِلف يف هذا املقبور م  

 املرأة أنه طلحة بن الرباء وليس قرب -رمحه هللا تعاىل-ح شيخنا ابن عثيمني ؟ وقد رجَّ -رضي هللا عنه-البدوي 
 املسجد. مُ السوداء اليت كانت تق
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 (، يف هذا دليل على مشروعية الصالة على امليت على قربه بعد أنْ َصلهى َعَلى َقْْبٍ بَ ْعَد َما ُدِفنَ يف قوله: ) 
 يُدفن.

 مسألة: ما هي املدة اليت يشرع فيها الصالة على القْب؟

املسألة على عدة أقوال، واألقرب أنه ال حتديد يف هذه  -رمحة هللا عليهم-: ايتلف الفقهاء اجلواب
صالة على هذا املدفون يف زمن موته، أما إذا مل يكن هذا املصلي أهالا لل يكون املصلي أهالا  للمدة، بشرط أنْ 

 للصالة يف وقت موت املدفون فإهنا ال تشرع الصالة.

وأصلي عليه؟ أو أذهب  -اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم   ص لَّى-إىل قرب النيب  أْن أذهب وهلذا لو قال لنا قائل: هل يشرع 
هذا املصلي مل يكن أهالا للصالة وقت موت هذا  يُقال: ال يشرع ذلك؛ ألن   ؟حدإىل قرب الصحابة يف البقيع ويف أُ 

ن املدفون، وهكذا لو مات هذا امليت واملصلي كان جمنوماا أو كان صبياا، فهؤالء ليسوا أهالا يف الصالة عليه، لك
 يصلي على قربه. له أنْ  رجالا مات له ميت، وبعد سنتني أو ثالث أو أكثر ذهب إىل قربه، فإن   لو أن  

ص لَّى -(، فيه دليل على عظم شفقة النيب  َصلهى َعَلى َقْْبٍ  -صلى هللا عليه وسلم -َأنه النهِبه يف قوله: )
َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُفِسُكْم ﴿بقوله:  -عز وجل-قد وصفه هللا أبمته، وحمبة اخل ر هلم، و  -اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  

 .-عليه الصالة والسالم-،  128]التوبة:﴾َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم ِِبْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف رَِحيمٌ 

الصالة على القرب كالصالة على امليت احلاضر قبل دفنه،  (، فيه دليل على أن  َفَكْبهَ َعَلْيِه َأرْبَ ًعاويف قوله: )
  عليه أربعاا.فيكرب 

ويف هذا احلديث دليل على جواز الصالة يف املقربة، وهو مستثىن من النهي الذي جاء عند مسلم عن 
 الصالة يف املقابر.
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل احلافظ 

َن ِف ثالثة َأثْ َواٍب بِيٍض ََيَانَِيٍة،   -صلى هللا عليه وعلى آله وسلم-النِّب : )َأنه -رضي هللا عنها-َعْن َعاِئَشَة  ُكفِّ
 َلْيَس ِفيَها َقِميٌص َوال ِعَماَمٌة(.

نَ : )-رضي هللا عنها-قول عائشة  رضي -نت عائشة (، بيَّ ثالثة أَثْ َوابٍ : هو ما يلف فيه امليت، وقوهلا: )الكفن(، ُكفِّ
نت العدد أبهنا ثالثة يث صفة الكفن، من حيث عدده، ومن حيث لونه، ومن حيث نوعه، فبيَّ يف هذا احلد -اهللا عنه

 أثواب، واللون أبنه أبيض، والنوع أبهنا أثواٌب من اليمن، وهذا يف كفن الرجل.

 ن املرأة ككفن الرجل؟فمسألة: هل ك

 املرأة كالرجل. ن يف مخسة أثواٍب، واألقرب أن  املرأة ُتكف   يف هذا يالف، فقيل إن  

َن ِف ثالثة َأثْ َوابٍ : )-رضي هللا عنها-يف قول عائشة  (، حكم الكفن فرض كفايٍة كما سبق يف الصالة عليه، ويف ُكفِّ
ة نَّ (، القدر الواجب يف التكفني الذي يسقط به الفرض ثوٌب واحد يسرت امليت، لكن األفضل والسُ ِف ثالثة َأثْ َوابٍ قوهلا: )

ُ ع ل ْيِه و س لَّم  -ثة أثواٍب، وهو الكفن الذي ايتاره هللا لنبيه يكون يف ثال أنْ   .-ص لَّى اَّللَّ

(، فال يشرع يف الكفن القميص وهو الثوب الذي له َلْيَس ِفيَها َقِميٌص َوال ِعَماَمةٌ : )-ارضي هللا عنه-يف قوهلا 
 رأس، وهذا مذهب مجهور العلماء.دار حول الرأس؛ مسيت بذلك ألهنا تعمم الأكمام، وال العمامة هي ما تُ 

هذا  يكون ابللون األبيض، ولو كان بغ ره جاز؛ ألن   املشروع يف الكفن أنْ  (، بيض فيه دليل على أن  بِيضٌ يف قوهلا: )
نوا هبا لبسوها، وكفِّ أمن أفضل ثيابكم البياض ف إنّ »: -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -الذي ايتاره هللا لنبيه، ولقول النيب  

 .«مواتكم
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َن ِف ثالثة َأثْ َوابٍ : )-ارضي هللا عنه-يف قوهلا   : واملراد ِبألثواب هنابسط هذه األثواب، تُ  (، صفة التكفني أنْ ُكفِّ
رد طرف اللفافة اليمىن إىل جهة اليسار، مث القماش، ثالث أثواب بعضها فوق بعض، مث يوضع امليت مستلقياا عليها، مث تُ 

كان يف هذا الكفن طول من جهة الرأس   يكون الفاضل إنْ و سار إىل اليمني، وهكذا يف الثانية والثالثة، جهة الي منتُلف 
 بط بعد ذلك.ل رُ 

 يكون يف هذه األثواب الثالثة بيض، ويُستثىن من ذلك: تكفني امليت، ويشرع أنْ   15:11]يف هذا احلديث 

 يُكفن يف ثوبيه ولو كانت متسخة.رم وسيأيت معنا حديٌث ياص بذلك، فإنه : املِ أواًل  -

 ن يف ثيابه، ولو كان فيها أثر الدماء.: الشهيد وهو املقتول يف أرض املعركة، فإنه كذلك يُكفَّ الثاين -



 بعساالالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 5 األحكامعمدة  

 

6 

  

 مث نقل احلافظ:

َنا َرُسوُل اَّللِه  ُتُه، فَ َقاَل: ِحنَي  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن أُمِّ َعِطيهَة اأَلْنَصارِيهِة قَاَلْت: )َدَخَل َعَلي ْ تُ ُوفَِّيْت ابْ ن َ
َها َثالًًث، َأْو ََخًْسا، َأْو َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك » ًئا ِمْن  -ِبَاٍء َوِسْدٍر، َواْجَعْلَن ِف اأَلِخريَِة َكاُفورًا  -إْن رََأْيُُته َذِلكِ -اْغِسْلن َ َأْو َشي ْ

ا فَ َرْغنَ «فَِإَذا فَ َرْغُُته َفآِذنهِن  -َكاُفورٍ  ُه، َفَأْعطَاََّن َحْقَوُه، َوَقاَل : ، فَ َلمه ًعا»، َوِف ِرَوايٍَة «َأْشِعْرََنَا ِبهِ »ا آَذَّنه ، َوَقاَل: «َأْو َسب ْ
َها»  .، َوِإنه أُمه َعِطيهَة َقاَلْت: َوَجَعْلَنا رَْأَسَها َثالثََة قُ ُروٍن(«اْبَدْأَن ِبََياِمِنَها َوَمَواِضِع اْلُوُضوِء ِمن ْ

رضي -بياماا يف صفة غسل امليت، يف قول أم عطية نسيبة األنصارية  -رمحه هللا تعاىل-ساقه املصنِ ف هذه احلديث 
َنا َرُسوُل اَّللِه : )-وأرضاها اهللا عنه ُتهُ  -صلى هللا عليه وسلم-َدَخَل َعَلي ْ رضي هللا عنها -(، وهي زينب ِحنَي تُ ُوفَِّيْت ابْ ن َ
 كما جاء يف بعض الرواايت.  -وأرضاها

َهايف قوهلا: ) غسل امليت واجب، وهو من فروض  على الوجوب، فدل ذلك على أن   وهو دالٌ (، هذا أمر اْغِسْلن َ
 الكفاايت.

ُ ع ل ْيِه و س لَّم  -قول النيب    يقف الغسل على وتر. فيه مشروعية أنْ  (،َثالًًث، َأْو ََخًْسا، َأْو َأْكثَ َر ِمْن َذِلكَ ): -ص لَّى اَّللَّ

لَّم  ص لَّ -يف قوله  رأى الغاسل أنه يلزم الزايدة على  يعين إنْ  (،-إْن رََأْيُُته َذِلك-َأْو َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك ): -ى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س 
يُزاد على اخلمس  نْ ألبعض املوتى قد يكون جسده متسخ، أو حيتاج إىل تكرار الغسل، فإنه ال أبس  اخلمس فإنه يزيد؛ ألن  
 لكن يقف على الوتر.

ُ ع ل ْيِه و س لَّم  -قوله  : ورق شجر السدر يدق ويُطحن ويوضع مع املاء، ويف هذا دليل واملراد (،ِبَاٍء َوِسْدرٍ ): -ص لَّى اَّللَّ
يقوموا به ي ر  الشريعة مل ترتك املسلم حىت بعد موته، فأوجبت على إيوانه املسلمني أنْ  على تكرمي الشريعة للمسلم، فإن  

 قيام، وكل هذا تكرمياا هلذه الشهادة العظيمة اليت محلها هذا املسلم يف حياته.
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لَّم  -يف قوله   َها): -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س   يتوىل غسل املرأة النساء، كما أن   الواجب أنْ  فيه دليل على أن   (،اْغِسْلن َ
 من ذلك:وُيستثىن يتوىل غسل الرجل الرجال،  الواجب أنْ 

له تغس   أنْ  -رضي هللا عنه وأرضاه-يغسل اآلير، وقد أوصى أبو بكر  : الزوجان، فيجوز لكل واحد منهما أنْ أواًل  -
 يغسلها علياا. أنْ  -رضي هللا عنها-لته، وأوصت فاطمة زوجته أمساء بنت عميس، فغس  

 ة دون سبع سنني والصيب كذلك جيوز أنْ ن كان دون سبع سنني، فإنه ال حكم لعورته، فالصبية الصغ ر : م  الثاين -
 .-رمحه هللا تعاىل-مرأة، وهذا من حيث اجلواز، وقد نقل اإلمجاع على ذلك ابن املنذر ايتوالمها رجل أو 

لَّم  -يف قوله  ًئا ِمْن َكاُفورٍ -َواْجَعْلَن ِف اأَلِخريَِة َكاُفورًا ): -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س  على مشروعية  ، فيه دليل(-َأْو َشي ْ
كم غسل امليت هبا أهنا تشد استخدام الكافور يف تغسيل املوتى، والكافور قطع بيضاء زجاجية هلا رائحة نفاذة، ومن حِ 

 البدن وتطرد اهلوام عن امليت.

ُ ع ل ْيِه و س لَّم  -يف قوله   يعين: أعلمنين بذلك. (،َفِإَذا فَ َرْغُُته َفآِذنهِن ): -ص لَّى اَّللَّ

واملراد به هنا  فوق الوركاملراد ابحلقو ما و فتحها، و (، ويُقال: ِحْقو ُه يعين بكسر احلاء َفَأْعطَاََّن َحْقَوهُ عطية: ) قول أم
 اإلزار.

ين مما أي: اجعلنه شعاراا هلا، يع (َأْشِعْرََنَا إايهو)يعين إزاره،  (،َأْشِعْرََنَا إايه): -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -يف قول النيب  
لبدن يُسمى شعاراا، وما بعده اب، فالثوب الذي يلتصق شعر ويلصق بشعر اجلسم يلياجلسم مباشرة؛ مسي بذلك ألنه  يلي

 .داثراايُسمى 

ًعا»َوِف ِرَوايٍَة قال: )  وتر.  27:33](، وهذا فيه ما سبق من أنه ال أبس للزايدة على «َأْو َسب ْ

َها): -س لَّم  ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و  -يف قوله  فيه دليل على شرف أعضاء الوضوء،  (،اْبَدْأَن ِبََياِمِنَها َوَمَواِضِع اْلُوُضوِء ِمن ْ
يل ل(، فيه دَوَجَعْلَنا رَْأَسَها َثالثََة قُ ُرونٍ : )-رضي هللا عنها-فهذه األعضاء كان هلا الفضل بسبب العبادة، ويف قول أم عطية 
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ضفر ثالث ضفائر، الضف رة األوىل من أسها ويغسل، مث يُ ر  ينقضمت الغسل أن  بعد أنْ على أنه يُستحب يف غسل املرأة  
ضفر صف رة، مث ُيضفر من اخللف ضف رة جهة اليمني واأليرى جهة اليسار، مث تُرد مجيع األمام من جهة الناصية جُيمع ويُ 

 الضفائر يلف رأس امليتة.

-النيب   يغتسل الغاسل بعد فراغه من غسل امليت؛ ألن   ب أنْ يف هذا احلديث استنبط بعض الفقهاء أنه ال يُستح
ُ ع ل ْيِه و س لَّم    ذلك، واملقام مقام تعليل، ويف هذا حديث أليب هريرة وهو ضعيٌف كذلك.ل يوجهمل  -ص لَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلهمَ -مسألة: ما حكمة إعطاء النِّب   ؟-اي هللا عنهرض-ن فيه زينب إزاره لُتكفه  -َصلهى اَّلله

دون غ ره، فال  -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -، وهذا مما ايتص به -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -: التربك أبثره اجلواب ِف ذلك
ُ ع ل ْيِه و س لَّم  -انفصل من بدنه  مبامن البدن إال  مبا انفصليُشرع التربك  تربك ، أما غ ره من األولياء والصاحلني فإنه يُ -ص لَّى اَّللَّ
 اس، أما أبداهنم فإنه ال يُتربك هبا.من العلم واملوعظة واهلداية وداللة النَّ  ممبا خيرج منه
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنِّف 

َنَما رَُجٌل َواِقٌف ِبَعَرَفَة، إْذ َوَقَع َعْن رَاِحَلِتِه، فَ َوَقَصْتُه  -رضي هللا عنهما-َعْن َعْبِد اَّللِه ْبِن َعبهاٍس  َأْو -َقاَل: )بَ ي ْ
ُروا: »-صلى هللا عليه وسلم-فَ َقاَل  -َقاَل: َفَأْوَقَصْتهُ  رَْأَسُه،  اْغِسُلوُه ِبَاٍء َوِسْدٍر، وََكفُِّنوُه ِف ثَ ْوبَ ْيِه، َوال ُُتَنِّطُوُه، َوال ُُتَمِّ

َعُث يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبًِّيا ُروا َوْجَهُه َوال رَْأَسهُ »، َوِف ِرَوايٍَة: «َفِإنهُه يُ ب ْ  «( .َوال ُُتَمِّ

 اإلحرام حبٍج أو عمرة. لن مات حايف كفن فئة خمصوصة، وهم م   -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث ساقه املصنِ ف 

َنَما رَُجٌل َواقِ يف قوله: ) ُ ع ل ْيِه و س لَّم  -(، وكان هذا يف حجة الوداع عن النيب  ٌف ِبَعَرَفةَ بَ ي ْ يف العام العاشر من  -ص لَّى اَّللَّ
 .اهلجرة

 (، إذ: فجائية.إْذ َوَقعَ قوله: )

عن  -رضي هللا عنه-املراد كسر العنق، فقد سقط و (، مها مبعىنا واحد، -َأْو َقاَل: َفَأْوَقَصْتهُ -فَ َوَقَصْتُه قوله: ) 
 ر عنقه ومات.سِ راحلته، فكُ 

وََكفُِّنوُه )هذا فيه دليل على وجوب غسل امليت وقد سبق أبنه أمر، وقوله:  (،اْغِسُلوهُ ): -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -قوله 
: على وجوب الكفن أن  لفيه د (،ِف ثَ ْوبَ ْيهِ  ثوبيه، وهذا فيه فضل  ن يفاملرم يُكف   هذا أمر، وفيه دليل كذلك على أن   يل أوالا

أثر العبادة، وهلذا يُبعث يوم القيامة ملبياا   35:50]عنه، كما أنه ال يُغسل أثر ما أصاب الشهيد  ينزعأثر العبادة، وهلذا مل 
 الدم والريح ريح املسك. لونمظهراا هذه العبادة، ويُبعث الشهيد اللون

: أيالٌط من الطيب توضع يف الكفن يطيب هبا بدن امليت، احلنوط (،نُِّطوهُ َوال ُتَُ ): -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -قوله 
 غ ر املرم حُينط ويطيب. ويف هذا دليل على أن  
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ُروا رَْأَسهُ قوله: )   -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -: التغطية، قال: مخرت اإلماء إذا غطاه، وقد بنيَّ النيب  التخمري(، َوال ُُتَمِّ
َعُث يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُمَلبًِّيامن ذلك ملاذا ال حُينط؟ وملاذا ال خُيمر رأسه؟ قال: )العلة  لحكم، ل(، وهذه اجلملة تعليل َفِإنهُه يُ ب ْ

 ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيهِ -لكن هذا من حسن تعليله  ، 37:37]هذا التعليل  -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -ولصحابة لو مل يذكر النيب  
 لحكم.لأنه يقرن أحياماا احلكم بعلته لتطمئن النفوس  -و س لَّم  

 يناديذلك ليبني هذه الفضيلة، أنه يُبعث يوم القيامة ملبياا  -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -ر النيب  : ذك  ومن جهٍة أخرى
 أبعظم نداء وهو نداء التوحيد.

ُروا َوْجهَ »وِف روايٍة: قوله: ) مما حصل فيها اخلالف، وقد حكم عليها طائفة  ه(، زايدة وجهه هذ«ُه َوال رَْأَسهَوال ُُتَمِّ
تغطية الوجه قد تكون ؛ ألن  كان األحوط للمحرم أال يغطي وجهه، وكذلك إذا مات فال يُغطى  من العلماء أهنا شاذة، وإنْ 

 مدعاة إىل تغطية الرأس.

َعُث يَ ْوَم ويف قوله: ) وليس بتمام األعمال، فهذا املرم  ابلنياتالعربة يف األعمال  : وهي أن  فائدة( اْلِقَياَمِة ُمَلبًِّياَفِإنهُه يُ ب ْ
مات قبل متام عمله، لكن األثر بقي حىت إنه ليظهر معه يوم القيامة على رءوس اخلالئق بسبب النية، وهذا ليس يف احلج 

َوَمْن ََيُْرْج ِمْن بَ ْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإىَل اَّللِه َوَرُسوِلِه مثُه يُْدرِْكُه اْلَمْوُت ﴿: -عز وجل-والعمرة، بل يف كل عمٍل صاحل كما قال هللا 
  .100]النساء:﴾فَ َقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اَّللهِ 

من هللا اخل ر  رجي لهفاإلنسان إذا يرج يف طلب العلم بنيٍة صاحلة، وحصل له عائق من مرٍض أو موٍت أو حنو ذلك 
 يم.العظ
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل احلافظ 

َنا( :َقاَلتْ  -وأرضاها رضي هللا عنها-َعْن أُمِّ َعِطيهَة اأَلْنَصارِيهِة   .)َُنِيَنا َعْن اتَِّباِع اجْلََناِئِز َوََلْ يُ ْعَزْم َعَلي ْ

نهى عنه، َنُِيَناقوهلا: )
ُ
: أْن نقول: أن  وبيان ذلك(، النهي هو طلب الكف على وجه االستعالء ممن هو أعلى من امل

النهي هو طلب الكف على جهة االستعالء، بينما قال الفقهاء على وجه االستعالء؛ ليخرجوا بذلك النهي الصادر ممن هو 
ن األعلى إىل األدىن، أو يكون من األدىن إىل األعلى، أو دونك، وممن هو مساٍو لك؛ ألن  النهي ال خيلو إما أْن يكون م

 يكون من مساوي للمساوي.

: أْن واحلالة الثانيةفقد يكون من األعلى إىل األدىن، كاألب مع ابنه، املعلم مع طالبه، وهكذا ما أهنت عنه الشريعة، 
، وهكذا من املساوي إىل املساوي، القرين مع قرينه يكون من األسفل إىل األعلى، كاالبن مع والده، هذا ال يُسمى هنياا أدابا 

ا.  يُسمى التماسا

، -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -(، مل تبني م ن الناهي، لكن ذلك معلوم وهو رسول هللا َُنِيَنا: )-رضي هللا عنها-يف قوهلا 
 وهذا له حكم الرفع.

: كل ما يتعلَّق ابجلنازة، كالذهاب إىل املغسلة، الذهاب إىل الصالة ِبالتّباع هنااملراد (، َعْن اتَِّباِع اجْلََناِئزِ قوهلا: )
 عليها، الذهاب إىل دفنها.

 (.َعْن اتَِّباِع اجْلََناِئزِ يف قوهلا: )

 مسألة: ما حكم اتباع النساء للجنائز؟
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َوَلَْ يُ ْعَزْم رمي، وأما قول أم عطية: )، واألقرب أن  النهي هنا للتح-رمحة هللا عليهم-هذه املسألة ايتلف فيها الفقهاء  
َنا  ، واحُلجَّة هو قول الشارع يف النهي.-رضي هللا عنها-(، فهذا فهٌم منها َعَلي ْ

( أي: معشر النساء، د ل  ذلك على أنه يُستحب للرجال اتباع اجلنائز، سواٌء اتباعها من البيت إىل مكان َُنِيَناوقوهلا: )
مكان الصالة عليها، وكذلك اتباعها حىت تُدفن، واألجر يف ذلك يضاعف على حسب هذا  الغسل، وهكذا اتباعها إىل

 السعي.

َنا: )-رضي هللا عنها وأرضاها-قوهلا   (، وهذا من أسباب اخلالف يف مسألة حكم اتباع املرأة للجنائز.َوََلْ يُ ْعَزْم َعَلي ْ

أن  األصل يف الشريعة أن  األحكام للرجال والنساء  ( أي: معشر النساء فخصصت، فيه دليل علىَُنِيَنايف قوهلا: )
 حىت أييت الدليل الدال على أن  هذا احلكم ياص للرجال أو أنه ياص للنساء.

 مسألة: ما حكم زايرة النساء للمقابر؟

-نيب  يف هذه املسألة على عدة أقوال، واألقرب أنه حمرم حلديث أيب هريرة أن  ال -رمحة هللا عليهم-ايتلف الفقهاء 
: قوله: وجه الداللة، -رمحه هللا تعاىل-رواه الرتمذي وقد صححه األلباين  «لعن زائرات القبور» -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  

، واللعن داٌل على أن  هذا حمرم بل من كبائر الذنوب، وقد التمس الفقهاء علل يف تعريفه، لكن األصل أن  املسلم «لعن»
 الشارع.ممتثٌل ألمر 

مث نقل عن أيب هريرة ونقف عليه على هذا احلديث ليكون إْن شاء هللا تعاىل إن  مد هللا يف أعمارما ابتداء الدرس 
التوفيق والسداد واإلعانة، وأْن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاحل، ونسأله  -عز وجل-، نسأل هللا -عز وجل-القادم إبذن هللا 

أْن يغفر  -سبحانه وتعاىل-اية هذا الجملس من جمالس العلم نسأله أْن يكون مقبوالا عنده، ونسأله سبحانه وحبمده وحنن يف هن
أْن يصلح لنا يف أزواجنا  -سبحانه وتعاىل-اليت هلم علينا، ونسأله   49:59]لوالدينا ويرمحهم كما ربوما صغاراا، وأْن جيازيهم 

أْن يعم لعفوه وعافيته ورمحته وغناه عموم املسلمني،  -سبحانه وتعاىل-كما نسأله ويف ذرايتنا إما توبنا إليه وإما من املسلمني،  
 إنه ويل لك والقادر عليه.
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 األسئلة

 س/ هذه األخت الكرَية تقول: ما الفائدة من غسل امليت إذا كان سيوضع ُتت الرتاب ويتحلل؟

 ، : امتثال أوامر الشارع هذا أوالا فامتثال أوامر الشارع مقصد عظيم ويرتتب عليه ج/ الفائدة يف ذلك أوالا
 األجر اجلزيل، فالغاسل حينما يغسل هذا امليت هو مستشعر هبذا الفضل وطالباا له. -عز وجل-عند هللا 

 : هتيئةا هلذا امليت فيما سيقابله يف قربه من لقاء امللكني، واملالئكة كرام، فهذا هتيئة له.وًثنًيا -

ذ املسلم وقد أشرت إىل هذا املعىن، هذه احلكمة الثالثة أو الفائدة الثالثة أنه تكرمة هلذا : تكرمياا هلوًثلثًا -
عليه ويتم له حياته ابلتوحيد، فإنه يُكرم ويطيب وخيرج من هذه الدنيا كأطيب  -عز وجل-امليت الذي منَّ هللا 
 أْن خيتم لنا للخ ر. -سبحانه وتعاىل-ما يكون، نسأل هللا 

 . 52:57]يت الكرمية أبنه ذاهٌب إىل ربه يلقاه كرمياا كما ذكرت األ

 س/ هذه األخت الكرَية يقول: هل يشعر امليت ِبألحياء؟

ج/ هذه مسألة الكالم فيها طويل، لكن نقول: األصل أن امليت ال يشعر ابألحياء، إال ما ثبت الدليل، 
مع قرع نعاهلم، وهكذا مما ُيستثىن من ذلك ، فإنه يس 53:40]مما ثبت فيه الدليل مسع قرع النعال إذا دفنوه 

، -ص لَّى اَّللَُّ ع ل ْيِه و س لَّم  -ألهل قرية يف بدر، فإنه نداهم  -عليه الصالة والسالم-وجاء فيه النص إمساع النيب  
أهنم  -عليه الصالة والسالم-وهلذا استغرب هذا عمر؛ ألنه متقرر عنده أن  املوتى ال يسمعون، فأيربه النيب  

 يسمعون.
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فاألصل أننا ال نثبت أن  امليت، اآلن بعض النَّاس رمبا ذهب إىل قرب امليت وجلس عنده، وصار يتحدث   
إليه، ويقول: حصل كذا وحصل كذا، هذا غ ر مشروع، وهذه أمور غيبية ال ميكن اإلنسان أْن يقول فيها قوالا إال 

 بدليٍل ومستند، وهللا أعلم.

 أشهد أن  ال إله إال أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وحبمدك،
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