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 5 عمدة األحكام 

 امنثالدرس ال

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى أهل بيته الطيبني  احلمد هلل رب العاملني، وصلى
 الطاهرين، وعلى َمن سار على دربه ومتسك بُسنته إىل يوم الدين.

هذا هو اللقاء األخري يف هذا الفصل الدراسي، والذي به نتم مدارسة األحاديث اليت 
ونفعنا هللا بعلومه يف   -رمحه هللا تعاىل-الغين املقدسي  عبد -رمحه هللا تعاىل-نقلها املصن ِّف 

 كتاب ]اجلنائز[.

 :-رمحه هللا تعاىل-نقل احلافظ 

َأْسريُعوا »َقاَل :  -صلى هللا عليه وسلم-النَّبي ي  أن   -رضي هللا عنه-َعْن َأِبي ُهَريْ َرَة 
ًَة: َفَخْْيٌ تُ َقد ي  َا إْن َتُك َصاحلي ْلْيَنازَةي َفإيَّنَّ َوى َذليَك: َفَشرٌّ: َتَضُعونَهُ ، ُموََّنَا إلَْيهي ِبي َوإيْن َتُك سي

 .«َعْن ريَقابيُكم

 ليبني لنا مسألة اإلسراع ابجلنازة. -رمحه هللا تعاىل-هذا احلديث ساقه املصن ِّف 

ْلْيَنازَةي : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوعلى آله وَسلَّمَ -قول النيب   : نازة هنااملراد ِبْل(، َأْسريُعوا ِبي
نازة ابلكسر وَجنازة ابلفتح، وذكران اخلالف يف هذا هل مها  امليت؛ ألنه سبق معنا أنه يُقال جِّ

 مبعًنى واحد أو أن  بينهما فرقىا، وقد سبق ذلك.

(: فيه دليل على مشروعية اإلسراع ابجلنائز وهو مستحٌب، وقد نقل َأْسريُعوايف قوله: )
 .-رمحه هللا تعاىل-والنووي  -ه هللا تعاىلرمح-االتفاق على ذلك ابن قدامة 

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله  ْلْيَنازَةي : )-َصلَّى اَّللَّ  (.َأْسريُعوا ِبي
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 مسألة: ما مقدار هذا اإلسراع؟ 

 نقول: تشييع اْلنازة والسْي هبا السْي ِبْلنازة ينقسم إىل أقسام:

شديدىا، حىت قد تضرر اجلنازة بذلك : أْن ُيسرع هبا وُيسعى هبا سعيىا القسم األول -
 فهذا ال جيوز، هذا حمرم.

رمحه هللا -: أْن ُُيشى هبا خطوةى خطوة، وهذا غري مشروٍع، فقد ذك ر ابن القيم الثاين -
أنه من البدع، وهذا يُفعل يف تشييع بعض الرؤساء أو حنو ذلك، وهذا من األمور اليت  -تعاىل

 فيها تشبٌه أبهل الكتاب.

: أْن يكون املشي ابجلنازة وسط، ما بني اإلسراع وما بني البطء يف الثالث القسم -
 اتفاق املسلمني على ذلك. -رمحه هللا تعاىل-املشي هبا، وهذا هو السنَّة، وقد نقل ابن تيمية 

ُ َعَلْيهي َوَسلَّمَ -يف قوله   (، ما املراد ِبإلسراع؟ َأْسريُعوا: )-َصلَّى اَّللَّ

يف معًن اإلسراع أن  اإلسراع يدخل فيه جتهيز اجلنازة، كاإلسراع  اختلف ُشراح احلديث
يف استخراج األوراق الرمسية الثبوتية لوفاته، وتصريح الدفن، واإلسراع بغسله ودفنه، وهلذا 

 جاءت أحاديث فيها النهي عن حبس امليت.

ْلْيَنازَةي : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله  (، ينبغي أال يكون يف املشي َأْسريُعوا ِبي
ابجلنازة شيٌء خمالٌف للشرع، كما يفعله بعض النَّاس اليوم من التهليل والتكبري، وقول 
بعضهم: وحدوه، فيقول البقية: ال إله إال هللا، هذه من األمور احملدثة، وهكذا أْن ُتصحب 

 بناٍر أو بنائحة.

وال  ،فال َتْصَحْبِني انئيَحةٌ  ت  مُ  فإذا أانوقد جاء يف مسلم قول عمرو بن العاص: "
 ".انرٌ 



 ثامنالالدرس  –الشيخ عمر القثمي - 5 األحكامعمدة  

 

4 

: أْن يكون احلامل للجنازة واملشيع هلا يف حال وقاٍر وسكينٍة وتفكر والُسنَّة يف ذلك  
 يف حاله، وأنه سائٌر إىل ما سار إليه هذا احملمول يومىا من الدهر 

 َوإين طالَ      َ َس      الَمُ هُ  ام      ر   ُك      ُل 
 

 َعل      ى حلَ     ة  َح      دِبَ  َ م      ولُ  ايَوًم     
مسألة: األصل اإلسراع ل جهيز امليَ، فإْن كانَ هناك مصلحة من أتخْيه فإنه ال  

 أبس أْن يؤخر، ما مثال املصلحة؟

أْن يكون مثالى امليت مات يف حادٍث جنائي حيتاج إىل حتقيق وتشريح وحنو ذلك، هذا 
 ال أبس؛ أل ن يف هذا حتقيق مصلحة.

َا إْن َتكُ : )-َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -يف قوله  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ -(، هذا تعليٌل منه َفإيَّنَّ
، إذ أنه  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -لألمر ابإلسراع، ويف هذا دليٌل على حسن تعليله  -َوَسلَّمَ 

َصلَّى -، وإال فإنه -عليه الصالة والسالم-كثريىا ما يقرن احلكم ببيان العلة لتطمئن النفوس 
ُ -لو مل يذكر العلة، المتثل الصحابة وأهل اإلُيان من بعده أمره  -اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ

 .-َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ 

َةً : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -قوله  َا إْن َتُك َصاحلي (، والصاحلة هي القائمة حبقوق هللا َفإيَّنَّ
َوى َذليكَ ) وحقوق الناس، وقوله: (، جتنب التصريح يعين أهنا غري صاحلة إذا َوإيْن َتُك سي

إَذا »شاعت اللفظ، ويف هذا بياٌن أبن  امليت ال خيلو من حالتني، وقد جاء عند مسلم 
 ، : َقد يُمويني َْ ًَة قاَل َْ َصاحلي َي اْليَنازَُة، َفاْحَ َمَلَها الر يَجاُل عَلى أْعَناقيهيْم، فإْن َكاَن َع ُوضي

: اي ويْ َلَها، أْيَن  َْ َة  قاَل َْ غَْي َصاحلي ، وإْن َكاَن ْذَهُبوَن هبَا؟ َيْسَمُع َصْوََتَا ُكلُّ شي   تَقد يُمويني
َعَه اإلْنَساُن َلَصعيقَ   «.إالَّ اإلْنَساَن، ولو َسَي

دليٌل على  (، فيهَفَشرٌّ: َتَضُعونَُه َعْن ريقَابيُكم: )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله 
مشروعية محل امليت، ومحل اجلنازة ما حكمه؟ فرض كفايٍة، وقد نقل اإلمجاع على ذلك 

 وابن مفلح وغريمها. -رمحة هللا عليه-النووي 
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ْلْيَنازَةي : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله   -(، يقابله إشكال وهو أن  النيب  َأْسريُعوا ِبي
مات يوم االثنني، ومل يُدفن إال يوم األربعاء، فَأَخر الصحابة دفنه مع  -َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ 

 أن  األمر النبوي ابإلسراع، ما اجلواب؟

: ما أشران إليه سابقىا أن  أتخري جتهيز امليت إذا كانت هناك مصلحة فإنه ال اْلواب
املصلحة يف ذلك اختيار  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -أبس، وما املصلحة يف أتخري دفن النيب  

 اخلليفة من بعده، حىت ال يبقى النَّاس بال حاكم.

 األخت الكرُية تقول: هذا خاص ابلنيب؟

: ليس خاصىا، ال هذا ليس خاص مبا أشرت أن  كل ميت إذا كان هناك الشيخ
ر حىت ال يدفن  -عليه الصالة والسالم-مصلحة لتأخريه فإنه ال أبس أْن يؤخر، والنيب  ُأخِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -ويبقى النَّاس مدة ليس هلم حاكم وخليفة من بعد النيب    .-َصلَّى اَّللَّ

 أن  الناس بعد موته طائف ان:يف هذا احلديث دليل على 

 إما أهل سعادٍة. -

 وإما أهل شقاء والعياذ ابهلل. -

(، فيه بيان إىل أن  هذا اإلسراع يف اجلنازة إْن  َفَشرٌّ: َتَضُعونَُه َعْن ريَقابيُكمويف قوله: )
كانت صاحلة فإن  هذا اإلسراع من مصلحة هذا امليت؛ وهلذا يقول: قدموين قدموين، ومن 

املشيع ملا يرتتب على ذلك من األجر له، وأما إْن كان امليت من أهل الشقاء والعياذ مصلحة 
 عن رقبته. [15:14]ابهلل، فإن  اإلسراع به من مصلحة املشيع؛ ألنه شٌر 

ويف هذا إشارة إىل أنه ينبغي لإلنسان أْن يبتعد قدر استطاعته عن الشر وأهله وأال 
 جيالسهم.
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 :-هللا تعاىل رمحه-مث نقل املصن يف 

 عليه هللا صلى- النَّبي ي  َورَا َ  َصلَّْيَ): َقالَ  -عنه هللا رضي-ُجْنُدب   ْبني  ََسَُرةَ  َعنْ 
َْ  اْمَرَأة   َعَلى -وسلم َها يفي  َماَت  .(اَوَسطيهَ  يفي  فَ َقامَ  نيَفاسي

املرأة هي أم  (، اْمَرَأة   َعَلى -وسلم عليه هللا صلى- النَّبي ي  َورَا َ  َصلَّْيَقول مسرة: )
َْ ، وقوله: )-رضي هللا عنها وأرضاها-كعب األنصارية  َها يفي  َماَت (، يف سببية واملعًن نيَفاسي

 ماتت بسبب النفاس.

َْ  اْمَرَأة   َعَلىويف قوله: ) َها يفي  َماَت (، دليٌل على أن  النفساء وإْن حاذت الشهادة نيَفاسي
يف كوهنا ماتت يف نفاسها إال أنه ُيصلى عليها؛ لُيعلم من ذلك أن  ترك الصالة على الشهيد 
إمنا هو خاٌص بشهيد املعركة، أما غريه من الشهداء كالنفساء و كاملبطون واحلريق والغريق 

 هذا ابالتفاق.وصاحب اهلدم فهؤالء يغَسلون وُيصلِّ ى عليهم، و 

(، املعًن قام حماذًيى يف وسطها، ويف هذا بياٌن أن  السنَّة إذا اَوَسطيهَ  يفي  فَ َقامَ يف قوله: )
كان امليت امرأة أْن يقف اإلمام حماذًيى لوسطها، وأما الرجل فإن  السنَّة أْن يقف عند رأسه، 

 نجنازة امرأة فصلى حلديث أنس أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أيت
كان   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -عليها، فقام وسطها، فسئل عن ذلك فقال: إن  رسول هللا 

 يفعل ذلك.

مسألة: إذا اج معَ أكثر من جنازة، فإن  السنَّة أْن يكون مما يلي اإلمام جنائز 
، ويكونوا على هذا ، مث بعدهم النساء، مث بعدهم األطفال إذا كان األطفال إالرجال انًثى

الرتتيب فيكون الرجال حياذي إمام به الرأس، مث بعد ذلك النساء يكون وسط املرأة حماذًيى 
 لرأس امليت الرجل، فيقف اإلمام حياذي رأس الرجل ووسط املرأة.
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل احلافظ 

 عليه هللا صلى- اَّللَّي  َرُسولَ  َأنَّ : )-عنه هللا رضي-قَ ْيس   ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  ُموَسى َأِبي  َعنْ 
 .(َوالشَّاقَّةي  َواحْلَاليَقةي  الصَّاليَقةي  مينْ  برئ -سلمو 

( أي: ختلى، ويف هذا دليٌل على أن  التسخط من املصائب من كبائر برئقوله: )
 الذنوب.

عند املصيبة، وقوله:  (، هي اليت ترفع صوهتا يف البكاء والتسخطالصَّاليَقةي قوله: )
(، هي اليت تشق ثوهبا مالبسها الشَّاقَّةي (، هي اليت حتلق شعرها تسخطىا، وقوله: )احْلَاليَقةي )

(، فهل هذا احلكم خاٌص َوالشَّاقَّةي  َواحْلَاليَقةي  الصَّاليَقةي عند املصيبة، ونالحظ أن  اللفظ مؤنث )
 ابلنساء دون الرجال؟

لون يف هذا احلكم فالصالق واحلالق والشاق يدخل يف : ال، بل الرجال يدخاْلواب
اخلطاب؛ ألن  ذلك يف النساء أغلب  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -هذا احلكم، وإمنا أنث النيب  

 وأكثر من الرجال، فهذا قيٌد أغليٌب ال يُعترب مفهومه.

 ؤملة.يف هذا احلديث دليل على حترمي النياحة والتسخط عند األقدار امل

 مسألة: لإلنسان عند حصول املصيبة أربع حاالت:

: التسخط سواءى ابلقلب أو ابللسان أو ابجلوارح، وهذا حمرم بل من  احلالة األوىل -
 كبائر الذنوب كما سبق.

 : الصرب، وهو حبس القلب واجلوارح واللسان عن التسخط، وهذا واجب.الثاين -
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 بواجب.: الرضا، وهذا مستحٌب ليس الثالث - 

على هذه املصيبة، فريى أن  ما  -عز وجل-: الشكر، يعين أْن يشكر هللا الرابع -
ا إال أن  فيه فضل، فإن  هذه املصيبة هي رفعة لدرجة  -عز وجل-قدره هللا 

ى
عليه وإْن كان مؤمل

، «لَُّه َلُه َخْْيٌ ألْمري اْلُمْؤميني إينَّ َأْمَرُه كُ  اَعَجبً »املؤمن وتكفريىا لسيئاته، كما جاء يف احلديث 
ا، نسأل هللا   من فضله. -عز وجل-ومرتبة الشكر مرتبة عالية جدًّ

 مسألة: هل البكا  على امليَ يُع رب من النياحة احملرمة؟

: نقول: أن  جمرد البكاء الذي هو دمع العني مع الصرب، هذا ال أبس به، وقد اْلواب
ملا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -على ذلك، وقد بكى النيب   اإلمجاع -رمحة هللا عليه-نقل النووي 

 مات ابنه إبراهيم.

ََ لَيُ َعذَُّب بيُبَكا ي » :-َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيهي َوَسلَّمَ -مسألة: ما معىن قول النب   إينَّ اْلَميي 
 ؟«َأْهليهي َعَلْيهي 

أن  التعذيب املراد به هنا هذا احلديث أجيب عنه بعدة وجوه، من أقرب هذه الوجوه 
هو التعذيب املعنوي التأمل، وليس تعذيب العقوبة، فامليت يتأمل ويتأذى ملا يقع من أهله من 

َفُر قيطَعةٌ : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -البكاء عليه، قالوا: وهذا كقول النيب   ، «الَعذاب مينَ  الس 
لوا: أْن يكون املراد بذلك األمل النفسي يف فراق األحبة ورمبا سافر اإلنسان يف طائرة مرحية، قا

 ومفارقة األوطان وحنو ذلك.

ومن الوجوه كذلك يف اإلجابة على هذا احلديث: أن  املراد َمن أوصى بذلك قبل موته،  
 كأوصى وقال: إذا أان مت فافعلوا كذا وكذا من األمور غري املشروعة فإنه يُعَذب بذلك.
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل احلافظ 

ُّ  اْشَ َكى َلمَّا) :َقالَ  -عنها هللا رضي- َعائيَشةَ  َعنْ   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ - النَّبي
ْرضي  رأَتا َكنييَسةً   نيَسائيهي  بَ ْعضُ  ذََكرَ  َْ -، َمارييَةُ  :ََلَا يُ َقالُ ، احْلََبَشةي  أبَي  َوأُمُّ  َسَلَمةَ  أُمُّ  وََكاَن

َصلَّى اَّللَُّ َعلَْيهي - رَْأَسهُ  فَ َرَفعَ ، فييَها َوَتَصاوييرَ  ُحْسنيَها مينْ  َفذََكَرتَ  -احْلََبَشةي  َأْرضَ  أَتَ َ ا َحبييَبةَ 
دً  َقرْبيهي  َعَلى بَ نَ ْوا الصَّاليحُ  الرَُّجلُ  فييهيمْ  َماتَ  إَذا ُأولَئيكَ : َوَقالَ  -َوَسلَّمَ   َصوَُّروا مثَّ ا، َمْسجي

َرارُ  ُأولَئيكَ  الصَُّورَ  تيْلكَ  فييهي   .(اَّللَّي  عيْندَ  اْْلَْلقي  شي

هذا احلديث ليبني حترمي بناء املساجد على القبور،  -رمحه هللا تعاىل-ساق املصن ِّف 
 وأنه من فعل شرار اخللق.

ُّ  اْشَ َكى َلمَّايف قول عائشة: )  ( أي: مرضاْشَ َكى(، )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ - النَّبي
، -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -وكان هذا مرضه الذي مات فيه، ويف هذا دليٌل على بشرية النيب  

عز -، إال أن  هللا -عليه الصالة والسالم-وأنه يعرتيه ما يعرتي البشر من املرض واحلزن 
 شَرفه وكرمه وأعلى مقامه ابلرسالة. -وجل

، وقد جاء -رضي هللا عنهما-: أم سلمة وأم حبيبة املراد(، نيَسائيهي  بَ ْعضُ  ذََكرَ قوهلا: )
 التصريح هبما يف نفس هذا احلديث.

 (، الكنيسة هي معبد النصارى.َكنييَسةً قوهلا: )

َْ -قوهلا: ) (، أتتا أرض احلبشة -احْلََبَشةي  َأْرضَ  أَتَ َ ا َحبييَبةَ  َوأُمُّ  َسَلَمةَ  أُمُّ  وََكاَن
هذا بيان فضل الصحابة رجاالى ونساءى، وفيه أهنم صربوا مهاجرتني فارتني بدينهما، ويف 

 وصابروا ورابطوا يف سبيل هللا.
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(، فيه دليل على جواز احلديث عند املريض فييَها َوَتَصاوييرَ  ُحْسنيَها مينْ  َفذََكَرتَ قوهلا: ) 
ومع املريض، لكن بشرط عدم املشقة عليه يف ذلك، وفيه دليل على أنه ال حرج على 

على أْن يتحدث مبا شاهده من العجائب ولو كان حرامىا، إال إذا كان يف ذلك  اإلنسان
 تذميمىا للحرام عند الغري، فال جيوز حينئٍذ.

( ابلكسر خياطب هذه املتحدثة اليت ُأولَئيكَ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قول النيب  
دً  َقرْبيهي  َعَلى بَ نَ ْوا الصَّاليحُ  الرَُّجلُ  فييهيمْ  َماتَ  إَذا ُأولَئيكَ ذكرت هذه التصاوير، ) (، اَمْسجي

 اختاذ القبور مساجد يكون على صور:

: أْن يبين عليها مسجدىا حقيقيىا بناء يُقصد فيه ابلصالة، يكون هناك الصورة األوىل -
 قرب، مث يبين عليه بنيان مسجد تُقام فيه الصلوات، هذا ال جيوز.

ا، فكل مكاٍن : أْن الصورة الثانية - يُتخذ عند القرب مكان للصالة، ولو مل ينبِّ مسجدى
ا، لقوله  جعلَ يل األرض مسجًدا : »-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -اختذ للصالة ُيسمى مسجدى

 يعين: مكاانى يصلح للسجود والصالة.« مسجًدا»، «وطهورًا

عليها، يعين يذهب الداعي  : أْن تُتخذ هذه املقابر موضعىا للسجودالصورة الثالثة -
ويسجد على هذا القرب تعظيمىا لصاحبه، وقد رأينا َمن يفعل هذا يف بعض الدول، هللا 

 املستعان.

(، رفع رأسه مع ما هو فيه من املرض -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهي َوَسلَّمَ - رَْأَسهُ  فَ َرَفعَ يف قوهلا: )
ألصل األصول وهو التوحيد،  - َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ -واملشقة، وهذا يدل على عظيم محايته 

من اختاذ القبور مساجد يف سائر أحواله، فاملتتبع  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -وقد حذَّر النيب  
جيد أنه حَذر من ذلك يف حال الصحة، وحال املرض، ويف  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -لسنته 

آخر دعوته، حىت حذر من ذلك قبل موته خبمس، وحذر من ذلك وهو يف  أول دعوته، ويف
 سياق املوت.
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 َقرْبيهي  َعَلى بَ نَ ْوا الصَّاليحُ  الرَُّجلُ  فييهيمْ  َماتَ  إَذا: )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قول النيب   
دً  صالة على امليت، وقد (، فيه دليل على حترمي الصالة يف املقابر، وُيستثًن من ذلك الاَمْسجي

 سبق.

 فإْن قيل: ما احلكمة من حترمي الصالة يف املقربة؟  

 : ما يف هذا خالفىا، والصحيح أن  العلة سد ذريعة الشرك.فاْلواب

َرارُ  ُأولَئيكَ  الصَُّورَ  تيْلكَ  فييهي  َصوَُّروا مثَّ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قول النيب    شي
 .-عز وجل-(، فيه ما سبق من بيان عظم جناية الشرك ابهلل اَّللَّي  عيْندَ  اْْلَْلقي 
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 : -رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصن يف 

َْ  -عنها هللا رضي- َعائيَشةَ  َعنْ   يفي  -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَّي  َرُسولُ  َقالَ : َقاَل
هي  َُذوا َوالنََّصاَرى اْليَ ُهودَ  اَّللَُّ  َلَعنَ »: ميْنهُ  يَ ُقمْ  لَْ  الَّذيي َمَرضي دَ  أَنْبيَيائيهيمْ  قُ ُبورَ  اختَّ  «.َمَساجي

 َْ يَ  أَنَّهُ  َغْْيَ  َقرْبُهُ  أُْبريزَ  َذليكَ  َوَلْوال: عائشة َقاَل دً  يُ  ََّخذَ  َأنْ  ُخشي  ا.َمْسجي

حديٍث سابق حكم اختاذ القبور مساجد، بنيَّ يف  يف -رمحه هللا تعاىل-ملا بنيَّ املصن ِّف 
 هذا احلديث عقوبة َمن فعل ذلك، وأن  عقوبته الطرد واإلبعاد عن رمحة هللا تعاىل.

عز -(، اللعن هو الطرد من رمحة هللا اَّللَُّ  َلَعنَ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله 
(، هل هذه اَّللَُّ  َلَعنَ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -، وهي من أعظم العقوابت، ويف قوله -وجل

خيرب أن  هللا لعن هؤالء، أو أن  اجلملة  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -اجلملة خربية، مبعًن أن  النيب  
؟ حُيتمل هذا يدعو عليهم أْن يلعنهم هللا -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -إنشائية، واملراد أن  النيب  

 وحُيتمل هذا.

(، اليهود هم أتباع موسى عليه السالم؛ مسوا بذلك قيل: نسبةى إىل اْليَ ُهودَ يف قوله: )
إيانَّ ُهْداَن ﴿جده يهود وهو أكرب أوالد يعقوب عليه السالم، وقيل: مسوا بذلك لقوهلم: 

(، هم أتباع النََّصاَرى) ، أي: توبنا ورجعنا من عبادة العجل، وقوله:[156]األعراف:﴾إيلَْيكَ 
وقيل: ، [14]الصف:﴾ََنُْن أَنَصاُر اَّللَّي ﴿عيسى عليه السالم؛ مسوا بذلك قيل: ألهنم قالوا: 

 نسبةى إىل قرية الناصرة وهي من قرى فلسطني.

َُذواقوله: ) دَ  أَنْبيَيائيهيمْ  قُ ُبورَ  اختَّ (، هذه اجلملة لبيان سبب اللعن، وفيه دليٌل على َمَساجي
 حترمي اختاذ القبور مساجد، وهو كبرية من كبائر الذنوب.
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(، هذا فيه بياٌن للسبب الذي من أجله دفن النيب َقرْبُهُ  ْبريزَ ألُ  َذليكَ  َوَلْوالقول عائشة: ) 
 يف بيته، وهو سد ذريعة الشرك. -صلى هللا عليه وسلم-

، -هللا عليه وسلمصلى -فإْن قيل: إنه ثبت أن  الصحابة اختلفوا يف مكان دفن النيب 
"، يقول: ادفنوا النب حيث قدم -صلى هللا عليه وسلم-َسعَ النب فقال أبو بكٍر: "

دفن يف  -صلى هللا عليه وسلم-فنقول: ال حرج أْن يكون لشيء أكثر من سبب، فالنيب 
يع بيته؛ ألن  كل نيٍب يُدفن يف املكان الذي قبض فيه، وكذلك حىت ال ُيربز قربه فيكون يف البق

 مع سائر النَّاس، ويكون يف هذا ذريعة للشرك.

 (:اَّللَُّ  َلَعنَ : )-صلى هللا عليه وسلم-يف قوله 

هنا مسألة وهي مسألة مهمة وهي أن  اللعن ينقسم إىل أقسام، وهذه مسألة مهمة 
 احلقيقة:

هللا : أْن يكون اللعن لعنىا عامىا ابلوصف العام، كأْن يقول القائل: لعنة القسم األول -
على الكافرين، لعنة هللا على الظاملني، لعنة هللا على السارقني وحنو ذلك، وهذا جائز 

-، وقول هللا [18]هود:﴾َأال َلْعَنُة اَّللَّي َعَلى الظَّاليمييَ ﴿ابالتفاق، وقد جاء هذا يف القرآن: 
 .[61]آل عمران:﴾َلْعَنَة اَّللَّي َعَلى اْلَكاذيبييَ ﴿: -عز وجل

 وهذا على حال ي فيه تفصيل:لعن املسلم املعني، اين: القسم الث -

، فهذا حراٌم ابإلمجاع. -  إْن كان هذا املسلم عدالى

وأما إْن كان هذا املسلم املعني فاسقىا مرتكب لكبرية من الكبائر أو مصر على  -
 صغرية من الصغائر، فهل جيوز لعنه؟ فيه خالف، واألقرب أنه ال جيوز لعنه.
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، -عليه الصالة والسالم-وهلذا ملا لعن بعض الصحابة الرجل الذي جيء به إىل النيب  
عن  -صلى هللا عليه وسلم-فقام عليه حد شرب اخلمر أكثر من مرة، فلعنه رجل فنهاه النيب 

 ذلك.

: لعن الكافر، وهل هذا جيوز؟ نقول فيه تفصيل: هذا الكافر إما أْن القسم الثالث -
أْن يكون ميتىا، فإْن كان حيىا فقد اختلف العلماء يف حكم لعنه هل جيوز أو  يكون حيىا، وإما

ال، واألقرب جواز ذلك، ال سيما إذا كان مؤذًيى للمسلمني داعيىا إىل الكفر، وأما إْن كان 
ميتىا يعين مات على الكفر، فهذا جيوز بال خالف، كلعن فرعون وأمية بن اخللف وأبو هلب 

 وغريهم.
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 :-رمحه هللا تعاىل-ملصن يف مث نقل ا

 مينَّا لَْيسَ »: َقالَ  أَنَّهُ  -وسلم عليه هللا صلى- النَّبي ي  َعنْ   َمْسُعود   ْبني  اَّللَّي  َعْبدي  َعنْ 
 .«اْْلَاهيلييَّةي  بيَدْعَوى َوَدَعا، اْْلُُيوبَ  َوَشقَّ ، اْْلُُدودَ  َضَربَ  َمنْ 

يف كتاب ]اجلنائز[؛ ألن  املوت  -تعاىلرمحه هللا -هذا احلديث طبعىا ساقه املصن ِّف 
يَبُة اْلَمْوتي ﴿: -عز وجل-مصيبة عظيمة، كما قال هللا  ، [106]املائدة:﴾َفَأَصابَ ْ ُكْم ُمصي

-وملا كان بعض النَّاس قد يتسخط عند هذه املصيبة، ويصدر منه ما ال جيوز، بنيَّ املؤلف 
 حال هؤالء.فيما سبق من هذه األحاديث بيان  -رمحة هللا عليه

 لَْيسَ (، يف قوله: )اْْلُُدودَ  َضَربَ  َمنْ  مينَّا لَْيسَ : )-صلى هللا عليه وسلم-يف قول النيب 
(، اختلف يف معًن هذه العبارة، فذهب طائفٌة من أهل العلم إىل أن  مثل هذه العبارات مينَّا

نفوس النَّاس فتبقى   اليت جاءت يف الوعيد ال ينبغي تفسريها؛ ألن  تفسريها هتويٌن ألثرها يف
كما هي، وذهب طائفة من العلماء إىل أنه تُفسر وهذا األقرب، والذين فسروها اختلفوا يف 
معناها، واألقرب يف هذا أن  املراد ليس على هدينا وطريقتنا َمن فعل ذلك، فليس معًن قول 

 ( يعين: أنه ليس مبسلم.مينَّا لَْيسَ : )-صلى هللا عليه وسلم-النيب 

(، فعل ذلك تسخطىا، وليس احلكم خاٌص ابخلد، فلو ضرب اْْلُُدودَ  َضَربَ له: )يف قو 
أي مكاٍن يف جسده فدخل يف احلكم إذا فعل ذلك تسخطىا، وإمنا خصَّ اخلد؛ ألنه هو 

هو ما يفتح يف  املراد ِبْليب:( اْْلُُيوبَ  َوَشقَّ األغلب أْن ُيضرب عند املصيبة، وقوله: )
(، وهنا الشاقةالثوب ليدخل منه الرأس، ونالحظ هنا أن  اللفظ عام يف احلديث السابق )

 (، ليعم ذلك الرجل واملرأة.اْْلُُيوبَ  َوَشقَّ )

 (، يعين النياحة احملرمة.اْْلَاهيلييَّةي  بيَدْعَوى َوَدَعاوقوله: )
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 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصن يف 

: -وسلم عليه هللا صلى- اَّللَّي  َرُسولُ  َقالَ  :َقالَ  -عنه هللا رضي- ُهَريْ َرةَ  َأِبي  َعنْ 
َها ُيَصل ييَ  َحّتَّ  اْلْيَنازَةَ  َشهيدَ  َمنْ » ، قيْيَاطَاني  فَ َلهُ  ُتْدَفنَ  َحّتَّ  َشهيَدَها َوَمنْ ، قيْيَاطٌ  فَ َلهُ  َعَلي ْ

؟ َوَما:  قييلَ   .«اْلَعظييَمْيي  اْْلَبَ َلْيي  ميْثلُ : َقالَ  اْلقيْيَاطَاني

 .«ُأُحد   ميْثلُ  َأْصَغُرُُهَا»: َوليُمْسليم  

وجعل هذا آخر حديٍث يف ابب اجلنازة، وهذا من  -رمحه هللا تعاىل-ساق املصن ِّف 
 غيب.ختم هذا الباب ابلرت  أنْ  -رمحه هللا تعاىل-بديع أتليفه 

َمن »( أي: َمن حضرها، قد جاء يف روايٍة َشهيدَ  َمنْ : )-َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله 
 ، وهذه األلفاظ يفسر بعضها بعضىا.«َمن تبع»، ويف روايٍة «شيع

ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -يف قوله  َها ُيَصل ييَ  َحّتَّ  اْلْيَنازَةَ  َشهيدَ  َمنْ : )-َصلَّى اَّللَّ  (.َعَلي ْ

 نقول: اتباع وتشييع اْلنائز على أحوال: 

 : اتباعها من حال الوفاة إىل أْن ُيصلِّ ى عليها.األوىل احلالة -

: اتباعها يف حال الوفاة حىت يُفرغ من دفنها، وهذه احلال أعلى مرتبةى ةاحلالة الثاني -
َها ُيَصل ييَ  َحّتَّ  اْلْيَنازَةَ  َشهيدَ  َمنْ ) -عليه الصالة والسالم-من األوىل، وهلذا فصَّل النيب    َعَلي ْ

 (.قيْيَاطَاني  فَ َلهُ (، يعين مع الصالة عليها، )ُتْدَفنَ  َحّتَّ  َشهيَدَها َوَمنْ ، قيْيَاطٌ  فَ َلهُ 

يف احلديث بيان لفضل َمن تبع اجلنازة، وفيه دليل على رعاية الشرع للمسلم حيىا 
حق : »-عليه الصالة والسالم-وميتىا، ففي حال احلياة جعل له حقوق على غريه، كما قال 
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وذَكر هذه احلقوق، وهكذا إذا مات مل ترتكه الشريعة، بل كافأته على   ،«املسلم على املسلم 
كونه مات على اإلسالم، فجعلت له حقوقىا، فجعلت من الفروض أْن ُيكفن وأْن ُيصلى 

، وجعلت اجلوائز ملن قام بذلك، فاحلمد هلل أْن جعلنا مسلمني، واحلمد هلل يُدفن عليه وأنْ 
 .-عز وجل-على فضل هللا 

احلديث بيان فضل اتباع اجلنائز، وهذا خاٌص ابلرجال؛ ألنه سبق معنا أن  املرأة يف هذا 
 ع اجلنائز.منهيٌة عن اتبا 

من هذا الكتاب ]كتاب اجلنائز[، وبه انتهى من  -رمحه هللا تعاىل-هبذا انتهى املؤلف 
 كما أننا ختمنا هذا الدرس هبذا احلديث  -سبحانه وتعاىل-]كتاب الصالة[، نسأل هللا 

فضله ونواله  -سبحانه وتعاىل-أال حيرمنا  -عز وجل-الذي فيه الفضل العظيم من هللا 
سبحانه -وعطاءه، وأْن خيتم لنا حياتنا ابحلسًن واخلري، وأْن جيعل حياتنا طيبةى مطيبةى، ونسأله 

أْن يعم بفضله وكرمه وجوده وإحسانه والدينا وأزواجنا وذرًيتنا وعموم املسلمني  -وتعاىل
، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممٍد وعلى آله، أحي اءى وأمواًتى

 وهللا تعاىل أعلم.
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 أسئلة

 س/ هذه األخت الكرُية تقول: إذا حدث للمرأة أمٌر أدى؟

 رأة ولدت، مث ماتت بعد الوالدة،ج/ ما فهمت السؤال، لكن كأن  السؤال أن  هذه امل
لوالدة؟ فإذا حصل بسبب هو يٌقال هل هذا كانفجار الطحال، هل هذا حصل بسبب ا

ت يف الشهداء، فمن الشهداء املرأة متو نفاس فإهنا داخلة يف ذلك، فتكون من الوالدة 
 نفاسها، يعين بسبب نفاسها.

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

 يكم ورمحة هللا وبركاته.السالم عل
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