
 
 
 



 )مسائل تتعلق ابجلنائز( 
 

س : ما حكم تلقني امليت عند االحتضار؟1   
ج : تلقني امليت عند االحتضار قد وردت به السنة الصحيحة فقد أخرج مسلم عن أيب سعيد 1

ال إله إال هللا . اخلدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لق ِّنوا مواتكم  
واملراد: ذك ِّروا من حضره املوت )ال إله إال هللا( فتكون آخر كالمه، كما يف حديث أنس أن النيب صلى 

على رجل من بين النجار يعوده، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي خال، هللا عليه وسلم دخل 
النيب صلى هللا عليه وسلم: ال، بل خال فقال له: قل  قل ال إله إال هللا فقال: َأَوخال أان أو عم؟ فقال
 ال إله إال هللا، قال: هو خري يل؟ قال: )نعم(.  

 س : ما هي مذاهب العلماء يف التلقني بعد الدفن ؟
ج : األصل يف التلقني أن يكون عند االحتضار؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: من كان آخر كالمه 

جلنة. رواه أبو داود. وملا رواه مسلم يف صحيحه أنه صلى هللا عليه وسلم قال: ال إله إال هللا دخل ا
   لقنوا مواتكم ال إله إال هللا. قال اإلمام النووي: معناه: من حضره املوت.

ْْجَاعِّ   إْلِّ ًبا ابِّ ، َواَل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى الكربى: وتَ ْلقِّيُنُه امليت بَ ْعَد َمْوتِّهِّ لَْيَس َواجِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َوُخَلَفائِّ  نَ ُهْم َعَلى َعْهدِّ النَّيبِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ نَي اْلَمْشُهورِّ بَ ي ْ هِّ، َبْل َذلَِّك َمْأثُوٌر َكاَن مِّْن َعَملِّ اْلُمْسلِّمِّ

ْن اأْلَ  ؛ َفمِّ َمامِّ َأْْحََد، َوَقْد َعْن طَائَِّفٍة مِّْن الصََّحابَةِّ؛ َكَأيبِّ أَُماَمَة، َوَواثَِّلَة ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ ئِّمَّةِّ َمْن َرخََّص فِّيهِّ َكاإْلِّ
ْعتَِّقادِّهِّ َأنَّهُ  ْن اْلُعَلَماءِّ َمْن َيْكَرُهُه الِّ ، َومِّ ْن َأْصَحابِّهِّ، َوَأْصَحابِّ الشَّافِّعِّي ِّ  بِّْدَعٌة، فَاأْلَقْ َواُل اْسَتَحبَُّه طَائَِّفٌة مِّ

ْستِّْحَباُب، َواْلَكَراَهةُ  .فِّيهِّ َثاَلثٌَة: االِّ اَبَحُة، َوَهَذا َأْعَدُل اأْلَقْ َوالِّ ، َواإْلِّ    
س : ما الغاية من التلقني عند االحتضار ؟2  
ج : هو أن يكون آخر كالم اإلنسان قبل اخلروج من الدنيا هو: ال إله إال هللا، فإن يف احلديث: أن 2

  من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة. رواه احلاكم بسند صحيح.
: هل يوج ه املي ت إىل القبلة عند موته ؟ س3  
ج : قال ابن حزم رْحه هللا:3     

وتوجيه امليت إىل القبلة حسن فإن مل يوج ه فال حرج قال هللا تعاىل : } فأينما تولوا فثم وجه هللا { ومل 
 أيت نص بتوجيهه إىل القبلة .احمللى.  

ْجر عائشة رضي هللا عنها ، ووصفت حلظات موته بدق ة ومل تذكر  النيب صلى هللا عليه وسلم مات يف حِّ



 أهنا وج هته إىل القبلة ، وحديثها رواه : البخاري  ومسلم.  
وكذا مل يثبت ذلك عن صحايب ، وما روي يف ذلك عن أيب قتادة وأنه أوصى عند موته أن يستقبل به 

عيف ال يصح . انظر يف تضعيفه القبلة ، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم أقره بقوله أصاب الفطرة : فض
 : إرواء الغليل.  

س : كيف يوضع امليت يف قربه ؟4      
ج : قال ابن حزم يف احمللى : جيعل امليت يف قربه على جنبه اليمني ، ووجهه قبالة القبلة ، ورأسه 4

 عليه ورجاله إىل ميني القبلة ويسارها على هذا جرى عمل أهل اإلسالم من عهد رسول هللا صلى هللا
 وسلم إىل يومنا هذا وهكذا كل مقربة ) للمسلمني ( على ظهر األرض .     

وأما دعوى أن خروج الناس من قبورهم يكون إىل الكعبة فهو خرب غييب حيتاج إىل دليل فأين الدليل 
أعلم. عليه ؟! والذي ثبت أن  الناس إذا قاموا إىل قبورهم يتجهون إىل أرض احملشر مباشرة ، وهللا تعاىل     

س : ما حكم تغميض عيين امليت ؟  5  
ج : يستحب إذا مات أن يغمض عينيه  ملا رواه مسلم عن أم سلمة قالت: دخل رسول هللا صلى 5 

   هللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شقَّ بصُره فأغمضُه، مث قال: إن الروح إذا قُبض تبعه البصر....(
؟س: هل جيوز كشف وجه امليت لتقبيله6  
ج : ورد يف السنة أن النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته قد كشفوا عن وجوه بعض املوتى من 6

املسلمني ، ومل يكن ذلك على وجه اإلجياب ، بل وال االستحباب ؛ وإمنا غاية ذلك أنه أمر جائز ، مل 
    يطرد مع كل أحد تويف ، وال مع كل قريب مع قريبه.

أهله أن يروه مل مينعوا ( وذلك ملا روي عن جابر قال : ملا قتل أيب جعلت قال ابن قدامة : ) وإن أحب 
أكشف الثوب عن وجهه وأبكي ، والنيب صلى هللا عليه وسلم ال ينهاين ، وقالت عائشة :  رأيت 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت ، حىت رأيت الدموع تسيل، وقالت : 
فتيمم )أي : قصد( النيب صلى هللا عليه وسلم وهو مسجى بربد حربة فكشف عن  )أقبل أبو بكر

وجهه ، مث أكب عليه فقبله ، مث بكى ، فقال : أبيب أنت اي نيب هللا ، ال جيمع هللا عليك موتتني ، وهذه 
    أحاديث صحاح " انتهى من "املغين"  

س : ما حكم البكاء على امليت ؟7   
مصحواًب ابلصياح والعويل والتسخط واللطم وحنوهاملا يل   ي : ج : جيوز ما مل يكن7  
ما أخرجه البخاري : من حديث أنس يف قصة موت إبراهيم ابن النيب صلى هللا عليه وسلم:  -1  



)... فأخذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إبراهيم فقبَّله ومشَّه، مث دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم جيود 
ينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرْحن بن عوف: وأنت اي بنفسه، فجعلت ع

رسول هللا؟ فقال:  ابن عوف إهنا رْحة. مث أتبعها أبخرى فقال: إن العني تدمع والقلب حيزن، وال نقول 
 إال ما يرضي ربنا، وإان بفراقك اي إبراهيم حملزونون.  

مرض سعد بن عبادة: بكى النيب صلى هللا عليه وسلم، فلما رأى ما أخرجه البخاري ومسلم : ملا  -2
القوم بكاءه بكوا، فقال: أال تسمعون؟ إن هللا ال يعذب بدمع العني، وال حبزن القلب، ولكن يعذب 

 هبذا وأشار إىل لسانه َأْو يرحم، وإن امليت ليعذب ببكاء أهله عليه.)أخرجه البخاري ومسلم(،
سلم : أن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه كشف الثوب عن َوجه أبيه وبكى ما أخرجه البخاري وم -3

 عليه حبضرة النيب صلى هللا عليه وسلم. 
س : هل يُعذَّب امليت ببكاء أهله ونياحتهم عليه؟8  
ج : يف هذا خالف بني أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، فكان عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا 8

امليت يعذب ببكاء أهله عليه.وغريمها يرون أن    
َا َمرَّ َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم َعَلى يَ ُهودِّيٍَّة يَ بْ  كِّي وخالفتهم عائشة رضي هللا عنها : قَاَلْت: إِّمنَّ

َها َأْهُلَها، فَ َقاَل: َا لَتُ َعذَُّب يفِّ َقرْبِّهَ  َعَلي ْ َها َوإِّهنَّ ُْم لَيَ ْبُكوَن َعَلي ْ ا(.)إِّهنَّ   
وذهب اجلمهور إىل أن الذي يُعذب ببكاء أهله عليه هو من أوصى أن يُبكى ويناح عليه بعد موته، 
فنفذت وصيته، فأما من انح عليه أهله من غري وصية منه فال يعذب، وقيل: بل يعذب لتقصريه يف 

 تعليم أهله مما أدى هبم إىل إحداث ذلك فهو مسئول عن رعيته.  
احة على امليت ؟س : ما حكم الني9   

ج : النياحة على امليت، ومخش أو َلْطم حنو اخلد، وشق حنو اجليب، والنياحة ومساعها، وَحْلق أو نتف 9
  الشعر، والدعاء ابلويل والثبور عند املصيبة حمرم ملا يلي :

أخرج الشيخان: ليس منا َمن ضَرب اخلدود، وشقَّ اجليوب، ودعا بَدْعوى اجلاهلية. -1  
َجا أيًضا عن أيب موسى األشعري أنه قال: "أان بريٌء ممن برِّئ منه رسوُل هللا صلى هللا عليه وأخرَ  -2 

وسلم، إن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم برِّئ من الصالقة )أي: الرَّافعة صوهتا ابلندب والنياحة، 
ها عند املصيبة(، والشاقَّة )أي: لثَ ْوهبا("، ويف رواية ل لنسائي: "أبَرأُ إليكم كما برئ واحلالقة )أي: لرأسِّ
  رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم، ليس منا َمن حَلق وال خَرق وال صَلق.

وأخرج مسلم: اثنتانِّ من الناس مها هبم كفٌر: الطعُن يف النسب، والن ِّياحة على امليت -3   



بَّان واحلاكم وصحَّحه: ثالثة من الكفر ابهلل: شقُّ اجلَْيب أي: َطوْ  ق القميص والن ِّياحة، والطعن وابن حِّ
  يف النسب.

  ويف رواية البن حبان: )ثالث هي الكفر(، ويف أخرى: )ثالث مِّن عَملِّ اجلاهلية(. 
س : ما عقوبة ضرب اخلدود، وشق اجليوب ؟10  
ج : قال النيب صلى هللا عليه وسلم: ليس منا من لطم اخلدود، وشقَّ اجليوب، ودعا بدعوى 10

 اجلاهلية.  
اجليب هو شق املرأة ثوهبا من فتحة الصدر، ودعوى اجلاهلية هي النياحة ونُدبة امليت  والدعاء  وشق 

  ابلويل.
س : ما جيب على أقارب امليت وخصوًصا النساء إذا جاءهم خرب وفاته ؟11    
ج : الصرب واالسرتجاع والرضا بقضاء هللا.11   

ُلَونَُّكْم بَِّشْيٍء م َِّن  رِّ قال تعاىل: }َولَنَ ب ْ َن اأَلَمَوالِّ َواألنُفسِّ َوالثََّمَراتِّ َوَبش ِّ اخْلَوْف َواجْلُوعِّ َونَ ْقٍص م ِّ
عوَن  ُأْولَئَِّك َعَلْيهِّمْ  يَبٌة قَاُلوا إِّانَّ َّللِّ ِّ َوإِّانَّ إِّلَْيهِّ رَاجِّ ُهم مُّصِّ  َصَلَواٌت م ِّن رَّهب ِِّّْم َوَرْْحٌَة الصَّابِّرِّيَن الَّذِّيَن إَِّذا َأَصابَ ت ْ

َك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{.  َوُأْولَئِّ   
س : ما حكم حلق الشعر، ونشره وتفريقه على امليت ؟12   

ع أبو موسى وجًعا فُغشى 12 ج : روى البخاري معلقا ومسلم : عن أيب بردة بن أيب موسى قال: َوجِّ
فاق عليه ورأسه يف حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيًئا فلما أ

قال: أان برئ مما بريء منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برئ من 
 الصالقة واحلالقة والشاقة.  

والصالقة: هي اليت ترفع صوهتا عند املصيبة، واحلالقة: هي اليت حتلق رأسها عند املصيبة، والشاقة: هي 
  اليت تشق ثوهبا عند املصيبة.

رواه أبو داود بسند قريب من احلسن : وعن امرأة من املبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول  وما
هللا صلى هللا عليه وسلم يف املعروف الذي أخذ علينا أن ال نعصيه فيه: وأن ال خنمش وجًها، وال ندعو 

 بويل، وال نشق جيًبا، وأن ال ننشر شعًرا.  
يقه عند املصيبة، وهذا وما سبق كله حرام، فلينتبه لذلك.ونشر الشعر: هو نفشه ونشره وتفر    

س : ما حكم تغسيل امليت ؟ 13  
ج : ذهب ْجهور العلماء إىل أن غسل امليت فرض كفاية، بل نقل النووي اإلْجاع على ذلك.13  



 قال احلافظ: وهو ذهول شديد، فإن اخلالف فيه مشهور جًدا عند املالكية ... اه ، 
مبا يلي: واستدل اجلمهور   

ما رواه مسلم : أن النيب صلى هللا عليه وسلم ألم عطية والنسوة اللوايت غسلن ابنته: اغسلنها  -1  
 ثالًًث أو مخًسا  

ما رواه مسلم : قوله صلى هللا عليه وسلم يف احملرِّم الذي وقصته دابته فمات : )اغسلوه مباء  -2 
  وسدر(.

   صارف له إىل الندب، فال يلتفت إىل من قال ابالستحبابومقتضى األمر يف احلديثني الوجوب، وال
عمل املسلمني من عهد النيب صلى هللا عليه وسلم إىل اآلن. -3     

س : هل يغسل السقط ويصلى عليه ؟14       
ج : السقط ال يصلى عليه وال يغسل عند املالكية ومن وافقهم.14    

ال حينط وال يسمى وال يرث وال يورث حىت يستهل قال مالك يف املدونة: ال يصلى على املولود و 
  صارخا ابلصوت. يعين ينزل حيا.

واستدلوا لذلك مبا رواه الرتمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم والبيهقي من حديث جابر رضي هللا عنه 
  عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: الطفل ال يصلى عليه وال يرث وال يورث حىت يستهل.

الرتمذي: وقد ذهب بعض أهل العلم إىل هذا قالوا: ال يصلى على الطفل حىت يستهل وهو قول قال 
  سفيان الثوري والشافعي.

س : هل يُ َغسَّل شهيد املعركة ؟15  
ج : إذا مات الشهيد يف املعركة فال يُ غ سل وال يُكفن وهذا قول ْجهور العلماء ملا يل   ي :15  

ضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم " أمر بدفن شهداء أحد حلديث جابر بن عبد هللا ر  -1 
 يف دمائهم ومل يُغسلهم . رواه البخاري.  

وروى عبد هللا بن ثعلبة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : ز ِّملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يُكلم  -2 
يح املسك )رواه النسائي ، وصححه األلباين يف يف هللا إال أييت يوم القيامة يُدمى لونه لون الدم ورحيه ر 

 صحيح اجلامع(.  
س : ما العلَّة يف ترك غسل الشهيد ؟ 16  

ج : ما يف حديث جابر عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف قتلى ُأحد: ال تغسلوهم، فإن كل 16
ومل يصل عليهم« جرح أو كل دم يفوح مسًكا يوم القيامة .    



الشهيد الذي يُغسَّل ؟س : من هو 17   
ج : هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر، أو أصابه سالح مسلم 17

خطأ، أو عاد إليه سالح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو وطئته دابته أو دواب املسلمني أو غريهم، أو 
أثر دم أم ال، وسواء مات يف  وجد قتياًل عند انكشاف احلرب ومل يعلم سبب موته، سواء كان عليه

 احلال أو بقي زمًنا مث مات قبل انقضاء احلرب.
س : ما حكم الشهيد إذا قُتل  وهو ُجُنب ؟  18  
ج : ال يُ َغسَّل كذلك يف أصح أقوال العلماء ألمرين:18   

  . عموم األدلة السابقة على ترك تغسيل الشهيد -1   
حنظلة بن أيب عامر ملا قتل وقوله: )إن صاحبكم تغسله  ترك النيب صلى هللا عليه وسلم تغسيل -2  

 املالئكة(. 
 فسأله صاحبته عنه، فقالت: إنه خرج ملا مسع اهلائعة وهو جنب  

وقد استدل به على مشروعية تغسيله لفعل املالئكة، وال خيفى أن احلجة يف ترك النيب صلى هللا عليه 
صود منه تعبُّد اآلدمي به ولو كان غسله واجًبا ملا سقط وسلم تغسيله ال يف تغسيل املالئكة، ألن املق

 بغسل املالئكة.
س : هل يُغسَّل شهيد غري املعركة؟19  
ج : من قتل من املسلمني ظلًما يف الدنيا أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، شأنه شأن موتى 19

من قتل مظلوًما، أو املسلمني، ففي مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل: ومن املدونة قال مالك: وأما 
قتله اللصوص يف املعرتك، أو مات بغرق، أو هدم: فإنه يغسل ويصلى عليه، وكذلك إن قتله اللصوص 

  يف دفعه إايهم عن حرميه. انتهى.
ويف إعانة الطالبني: وأما شهيد اآلخرة فقط فهو كغري الشهيد، فيغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن، 

تة طلًقا، واملقتول ظلًما. انتهىوأقسامه كثرية، فمنها: املي  
س : ما حكم تغسيل الكافر ؟20   

ج : اختلف أهل العلم يف إابحة تغسيل املسلم للكافر.20   
منع ذلك املالكية واحلنابلة. القول األول :     

قال الشيخ خليل بن إسحاق رْحه هللا تعاىل : وال يغسل مسلم أاب كافرا وال يدخله قربه إال أن يضيع 
اره...(فليو    



وقال ابن قدامة يف املغين: وإن مات كافر مع مسلمني مل يغسلوه سواء كان قريبا هلم أو مل يكن وال 
  يتولوا دفنه إال أن ال جيدوا من يواريه.

ذهب الشافعية واحلنفية إىل اجلواز. قال النووي يف اجملموع: )فرع( يف َغسل الكافر ذكران  القول الثاين :
سلم غسله ودفنه واتباع جنازته، ونَ َقله ابن املنذر عن أصحاب الرأي وأيب ثور. وقال أن مذهبنا أن للم

  مالك وأْحد: ليس للمسلم غسله وال دفنه، لكن قال مالك له مواراته.
ويف البحر الرائق البن جنيم: قال اإلمام الَتمراتشي إذا كان للميت الكافر من يقوم به من أقاربه فاألوىل 

كه هلم كذا يف السراج وهبذا القدر ال ينتفي اجلواز...للمسلم أن يرت    
س : من أوىل الناس بغسل امليت؟21  
ج : يستحب أن يقوم أوىل الناس من أهل امليت بتغسيله إذا توفَّر فيه الصالة واخلربة ابلغسل ألن 21

 الذي غسَّل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هم عليٌّ وأهل قرابته.  
يد األشجعي أنه ملا مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالوا أليب بكر: اي صاحب وعن سامل بن عب

له؟ قال: رجال أهل بيته األدىن فاألدىن قالوا: فأين ندفنه؟ قال: ادفنوه يف البقعة  رسول هللا، من يُغس ِّ
 اليت قبضه هللا فيها، مل يقبضه إال يف أحب البقاع إليه.  

قرابته ال سيما إن كانوا أعلم بشئونه فرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل أيمر  وجيوز أن يتوىل الُغسل غري
 أقارب ابنته زينب بتغسيلها، بل غسَّلتها أم عطية وغريها كما سيأيت احلديث.

س : هل جيوز للزوج تغسيل زوجته ؟22     
ج : جيوز للرجل أن يغسل زوجته ، وكذا املرأة هلا أن تغسل زوجها ملا يلي: 22  

َنازٍَة  -1   حديث عائشة رضي هللا عنها قالت : ) رََجَع إيَلَّ َرُسوُل اَّللَِّّ صلى هللا عليه وسلم مِّْن جِّ
ي َوَأُقوُل : َوارَْأَساُه ، فَ َقاَل : َبْل َأاَن َوارَْأَساُه ، َما َضرَّكِّ لَ  ُد ُصَداًعا يفِّ رَْأسِّ ْلَبقِّيعِّ َوَأاَن َأجِّ ْو مِّت ِّ قَ ْبلِّي ابِّ

ُتكِّ ( رواه أْحد ، وابن ماجة ، وصححه الشيخ األلباين يف فَ َغسَّلْ  ُتكِّ ، مثَّ َصلَّْيُت َعَلْيكِّ َوَدفَ ن ْ ُتكِّ وََكفَّن ْ
 صحيح ابن ماجة.  

َلَها َعلِّيٌّ رضي  -2 عن أمساء بنت عميس رضي هللا عنها : ) َأنَّ فَاطَِّمَة رضي هللا عنها َأْوَصْت َأْن يُ َغس ِّ
ي، والدار قطين ، والبيهقي وحسن إسناده الشوكاين يف )نيل األوطار(.  هللا عنه ( رواه الشافع  

قال الشوكاين : يف قوله عليه الصالة والسالم : )فغسلتك( فيه دليل على أن املرأة يغسلها زوجها إذا 
 ماتت...انتهى من )نيل األوطار(.  

أنه كان أمراً معروفاً يف حياته صلى  وقال الصنعاين رْحه هللا يف حديث أمساء رضي هللا عنها : "يدل على



 هللا عليه... انتهى من )سبل السالم(.  
    وإىل هذا ذهب ْجهور أهل العلم رْحهم هللا.

س : إذا اختلف الناس يف تغسيل امليت ، فمن نقدم ؟23   
ج : إذا كان امليت قد أوصى ؛ أبن فالانً يغسله ، فهو أوىل الناس بتغسيله ، ولو مع وجود 23

ألقارب.ا  
   قال املرداوي يف اإلنصاف : وأوىل الناس به وصيه" انتهى. 

وقال ابن قدامة يف الكايف : وأوىل الناس بغسله من أوصي إليه بذلك ؛ ألن أاب بكر الصديق أوصى أن 
تغسله امرأته أمساء بنت عميس فقدمت بذلك ، وأوصى أنس أن يغسله حممد بن سريين ففعل ، وألنه 

م وصيه فيه على غريه كتفريق ثلثه،   يعين : لو أوصى أبن فالانً هو الذي يفرق ثلث حق للميت فقد
   ماله  " انتهى.

س : هل يُ َغسل الرجل ابنته؟24  
ج : األصل يف غسل امليت أنه ال يغسل الرجال إال الرجال، وال النساء إال النساء، ألن نظر النوع إىل 

املوت ثبوهتا حال احلياة، قال ابن قدامة يف املغين: فصل: النوع أهون، وألن حرمة املس ًثبتة بعد 
وليس لغري من ذكران من الرجال غسل أحد من النساء، وال أحد من النساء غسل غري من ذكران من 

  الرجال، وإن كن ذوات رحم حمرم، وهذا قول أكثر أهل العلم.
ُغسل، فلم يرد مانع من أن يغسل ولكن إذا مل توجد نساء يقمن بذلك، أو كنَّ قليالت اخلربة ابل 

الرجل ابنته، وألهنا كالرجل ابلنسبة إليه يف العورة واخللوة، وقد ورد هذا عن بعض السلف: فعن أيب 
 هاشم أن : أاب قالبة غسَّل ابنته.

    وبه قال األوزاعي ومالك والشافعي.
س : هل جيوز للنساء تغسيل الصيب ؟25  

لعلماء على أن للمرأة أن تغسل الصيب الصغري .. اه ج : قال ابن املنذر: أْجع ا25    
 وثبت عن احلسن أنه كان ال يرى أبًسا أن تغسل املرأة الغالم إذا كان فطيًما وفوقه شيء وكذلك

 عن ابن سريين.)إسنادمها صحيح: أخرجهما ابن أيب شيبة(. 
س : ما احلكم إذا مات رجل بني نساء، أو امرأة بني رجال؟26  
علماء يف تغسيله قوالن: ج : فلل26  

يُغسل من فوق الثياب. األول:   



يُ َيمَُّم وال يغسل ألنه مبنزلة من مل جيد املاء. الثاين:   
وقد ورد مرساًل عن مكحول عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إذا مات الرجل مع النساء، واملرأة مع 

د املاء.  الرجال فإهنما يُ َيمَّمان ويُدفنان ومها مبنزلة من مل جي  
ويشهد له حديث سنان بن غرفة )وكانت له صحبة( عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف املرأة متوت مع 

 الرجال ليسوا مبحارم قال: تُ َيمَّم، وال تغسَّل، وكذلك الرجل.  
ل ؟27 س : ما هي صفة املَُغس ِّ    
ج : ينبغي أن يتوفر فيمن يقوم بغسل امليت أمران:27   

ألن أهل الصالح أعرف حبدود هللا وشرائع دينه فيسرتون على امليت، لقوله صلى  الصالح: -1  
 هللا عليه وسلم: )ومن سرت مسلًما سرته هللا يوم القيامة(.

وال يتعرضون له بسبٍ  وحنوه فقد قال صلى هللا عليه وسلم: )ال تسبوا األموات، فإهنم قد أفضوا إىل  
  ما قدَّموا(.) البخاري ومسلم (.   

وحيفظون سرَّه وال يغتابونه فقد روى البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف الغيبة: )ذكرك أخاك 
 مبا يكره(

ورى مسلم ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه فقد  
 هبتَّه(.  

 صلى هللا عليه وسلم: من غسَّل ميًتا فكتم عليه، ُغفر وعن أيب رافع رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا
 له أربعني مرة، ومن كفَّن ميًتا كساه هللا من السندس وإستربق اجلنة، ومن حفر مليت قربًا فأجنَّه فيه

حسن: أخرجه احلاكم  والبيهقي« أرجى له من األجر كأجر مسكن أسكنه إىل يوم القيامة   
اخلربة ابلغسل: -2     

العامل أبمر الغسل يقيم فيه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيحسن إىل امليت وحيسن تغسيله، فإن 
وجزم به ابن عبد الرب -ولذا أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم إىل أم عطية لتغسل ابنته وقد ذكر النووي 

  أن أم عطية كانت غاسلة امليتات.
نيب صلى هللا عليه وسلم: )ذهب يلتمس منه ما يلتمس(.ويؤيد هذا أن عليًّا ملا أراد تغسيل ال  

س : ما الدليل على صفة ُغسل امليت ؟28  
ج : حديث أم عطية رضي هللا عنها ألهنا شهدت غسل ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 28

وحكت ذلك فأتقنت، وكان ْجاعة من الصحابة وعلماء التابعني ابلبصرة أيخذون عنها غسل امليت، 



كذلك عوَّل عليه األئمة يف غسل امليت.و    
عن أم عطية رضي هللا عنها قالت: دخل علنيا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وحنن نغسل ابنته )هي: 

 زينب(. 
فقال: )اغسلنها ثالًًث أو مخًسا أو أكثر من ذلك مباء وسدر، واجعلن يف اآلخرة كافورًا، فإذا فرغنت 

فألقى إلينا حقوه فقال: )أشعرهنا إايه(. فآذنين( فلما فرغنا آذانه،   
ويف لفظ: )اغسلنها وتًرا( وفيه: )ثالًًث أو مخًسا أو سبًعا( وفيه: )ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها( 

 وفيه أن أم عطية قالت: )ومشطناها ثالثة قرون( )أخرجه البخاري(.
عطية وغريه ؟س : كيف نلخيص أفعال غسل امليت على ما ورد يف حديث أم 29  
ج : مما ذكره أهل العلم فيما يلي :29  

أن جيرد امليت من ثيابه، ويضع على عورته سرتة : -1    
فعن عائشة يف قصة وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم قالت: ملا أرادوا غسل النيب صلى هللا عليه وسلم : 

ابه كما جنر ِّد مواتان أم نغسله وعليه قالوا: وهللا ما ندري أجنرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ثي
  ثيابه؟ ... احلديث. حسن أخرجه أبو داود . وفيه أهنم كانوا جيردون املوتى.

لكن ينبغي أن يسرت عورته بسرتة لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم: ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل، وال 
 املرأة إىل عورة املرأة ...( )أخرجه مسلم(.  

قدامة يف املغين : ولذا ذهب ابن سريين وأبو حنيفة ومالك وأْحد إىل أنه يسرت العورة )بني قال ابن 
 السرة والركبة(.  

أن تنقض ضفائر املرأة امليتة )إن كان هلا(: لقول أم عطية يف رواية البخاري وغريه : جعلن رأس  -2  
مث جعلنه ثالثة قرون.بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة قرون نقضنه مث غسلنه    

أن يلتزم الرفق يف أعمال الُغسل كلها: لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم: إن الرفق ال يكون يف  -3  
 شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه.  

وألن حرمة امليت كحرمة احلي، فقد قال صلى هللا عليه وسلم: كسر عظم امليت، ككسر عظم احلي. 
أبو داود(.)صحيح: أخرجه   

أن يضع مع املاء يف الغسالت اأُلَول السدر )أو الصابون وحنوه(: لقوله صلى هللا عليه وسلم:  -4  
  )اغسلنها مباء وسدر(.

  وإذا كان يف تسخني املاء مصلحة كإزالة وسخ وحنوه فُعِّل األنفع له.



أن يبدأ بغسل امليامن ومواضع الوضوء منه بعد النية والتسمية. -5     
قوله صلى هللا عليه وسلم: ابدأن مبيامنها، ومواضع الوضوء فيها.ل   

 ويدخل يف هذا مضمضة امليت، فإن خيف وصول املاء إىل جوفه فيفضي إىل املثلة به أو خروجه  
  مِّْن أكفانه، فاألوىل أن ميسح أسنانه وأنفه خبرقة مبللة حىت ينظفهما.

بون( حىت يصل إىل منابت الشعر، وتسرحيه برفق  يغسل الرأس جيًدا ابملاء والسدر )الصا -6    
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يف غسل اجلنابة حيتفن ثالث حفنات وخيلل رأسه حىت يصل إىل 

  منابت الشعر كما تقدم يف )الطهارة(.
 يغسل اجلانب األمين من اجلسد: من صفحة عنقة اليمىن صبًّا إىل قدمه اليمىن، ويغسل يف -7    

ذلك شق صدره وجنبه وفخذه وساقه األمين كله، حيركه له غريه ليتغلغل املاء ما بني فخذيه ومير يده 
 فيما بينهما، مث أيخذ املاء ايمنة ظهره.  

يصنع ابجلانب األيسر مثل ما صنع ابألمين. -8     
غسله من األمام.حيرفه على جنبه فيغسل القفا والظهر واإلليتني، وما يتبع ذلك مما مل يتيسر  -9     

ميشط الرأس، وُيضفَّر رأس امليتة ثالث ضفائر: كل جانب من جانيب الرأس ضفرية والناصية  -10  
  ضفرية ويلقى شعر امليتة خلفها، ويكون التضفري يف الغسلة األخرية.

  ففي حديث أم عطية عند البخاري : ).. فضفرانها ثالثة قرون وألقيناها خلفها.
غسل عدة مرات حىت حيصل اإلنقاء والتنظيف لقوله صلى هللا عليه وسلم: أو أكثر يُكرر ال -11  

 إن رأينت(. 
  ويستحب أن يكون وتًرا لقوله صلى هللا عليه وسلم: )واغسلنها وتًرا(.

يضاف الكافور )أو املسك وحنوه( يف الغسلة األخرية -12     
ا( إال أن يكون امليت حُمْرًِّما فإنه ال مُيس طيًبا كما لقوله صلى هللا عليه وسلم: )واجعلن يف اآلخرة كافورً 

  سيأيت.
ويرى بعض العلماء : بعد الفراغ من الغسل أن تُرد اليدان والرجالن فيلصقا ابجلنبني، وحُيف  -13  

القدمان، ويلصق أحد الكعبني ابآلخر، وُيضم الفخذان، مث خيفف بثوب، ورأوا كذلك أن ميسح على 
سل ليخرج ما به، وأن يُقعد عند آخر كل غسلة.البطن أثناء الغ   

وال ميسَّ الغاسل عورة امليت بيده مباشرة إال لضرورة: فيلف على يده خرقة ميسحه هبا لئال  -14  
 ميس عورته ألن النظر إليها حرام، فاللمس أوىل.  



س : هل تُ َقلُّم أظفار امليت أو يؤخذ من شعر عانته؟30   
قوالن:ج : للعلماء يف هذا 30   

يُفعل ما كان فطرة يف احلياة، وألنه تنظف فشرع يف حقه إلزالة الوسخ، وبه قال الشافعي يف  أحدمها:
  اجلديد.

وقد ُيستدل له حبديث أيب هريرة يف قصة مقتل خبيب رضي هللا عنه وفيه: ).. فلبث خبيب عندهم 
د هبا فأعارته ...( فكأنه استحدَّ أسريًا حىت أْجعوا قتله، فاستعار من بعض بنات احلارث موسى يستح

  استعداًدا للموت إذ هو بني قوم من املشركني لن يفعلوا معه ذلك بعد موته.
 وعن أيب قالبة: )أن سعًدا غسَّل ميًتا فدعا مبوسى فحلقه(. 

  وصحَّ حنوه عن بكر بن عبد هللا املزين.
املزين من الشافعية وعن ابن سريين: أنه كان أنه يكره، ألنه قطع جزء منه فهو كاخلتان، وبه قال الثاين: 

 يعجبه إذا ثقل املريض أن يؤخذ من شاربه وأظفاره وعانته، فإن هلك مل يؤخذ منه شيء(. 
س : ما يؤخذ من شعر امليت أو ظفره، أو ما يسقط من ذلك ماذا ُيصنع به؟31  
ة آًثر عن السلف عند ابن ج : قال عدد من أهل العلم: إهنا جتعل معه وتدفن معه، ويف هذا ْجل31

  أيب شيبة.
س : ما حكم من ماتت املرأة ويف بطنها جنني حي ؟32  
ج : إذا ماتت املرأة ويف بطنها جنني، فإن كانت ترجى حياته فإنه ُيَشقُّ بطنها إلخراجه فإن مل تُرَج 32

ية.  حياته مل يشق، وهو مذهبا احلنفية والشافعية واملتجه عند احلنابلة، وبعض املالك  
س : إذا ماتت املرأة وهي حائض أو جنب هل تغسل ُغساًل واحداً أم غسالن ؟33  
ج : تُغسَّل غساًل واحًدا: ألهنا إذا ماتت خرجت من أحكام التكليف ومل يبق عليها عبادة واجبة، 33

ة، وإمنا الغسل للميت تعبُّد، وليكون يف حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضار 
وهذا حيصل بغسل واحد، وألن الغسل الواحد جيزئ من وجب يف حقه موجبان له كما لو اجتمع 

 احليض واجلنابة.  
س : من غسَّل ميًتا، هل يغتسل؟34  
ج : الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل من تغسيل امليت مستحب وليس بواجب.34    

وإبراهيم النخعي والشافعي وأْحد وإسحاق  وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة واحلسن البصري
   وأيب ثور وابن املنذر وأصحاب الرأي ، ورجحه ابن قدامة.



س : هل يُ َيمَّم امليت إذا ُعدم املاء أو تعذَّر استعماله ؟35  
ج : من مات ابحلرق وأمكن تغسيله غسل . وإن خيف هتريه أو تقطعه ابلغسل صب عليه املاء 35 

ابلصب ، ميم إن أمكن ذلك.صبا فإن خيف تقطعه     
قال ابن قدامة رْحه هللا : ) واجملدور ، واحملرتق ، والغريق ، إذا أمكن غسله غسل ، وإن خيف تقطعه 

ومل ميس ، فإن خيف تقطعه ابملاء مل يغسل ، وييمم إن أمكن كاحلي ابلغسل صب عليه املاء صبا ، 
ء ييمم ، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض ، غسل الذي يؤذيه املاء ، وإن تعذر غسل امليت لعدم املا

 ما أمكن غسله ، وييمم الباقي ، كاحلي سواء ( انتهى من املغين. 
س : إذا دفن امليت دون أن يُ َغسَّل؟36  
36. ج : ذهب اجلمهور: مالك والشافعي وأْحد وداود وابن حزم إىل أنه جيب نبشه ليغسَّل ما مل يتغريَّ   

ذلك بعد إهالة الرتاب عليه!!  وقال أبو حنيفة: ال جيب  
س : ما حكم تكفني امليت ؟37   

ج : أْجع العلماء على أن تكفني امليت مبا يسرته فرض كفاية، وقد دلَّت النصوص على ذلك37   
فعن ابن عباس أن رجالً وقصه بعريه وحنن مع النيب صلى هللا عليه وسلم وهو حمرم فقال النيب  -1  

سلوه مباء وسدر، وكف ِّنوه يف ثوبني، وال مُتسَّوه طِّيًبا، وال ختمروا رأسه، فإن هللا صلى هللا عليه وسلم: اغ
 يبعثه يوم القيامة ملبًيا. 

ويف حديث خباب بن األرت قال: هاجران مع النيب صلى هللا عليه وسلم نلتمس وجه هللا،  -2  
ب بن عمري ومنا من أينعت له فوقع أجران على هللا، فمنا من مات مل أيكل من أجره شيًئا منهم مصع

ا قُتل يوم ُأحد فلم جند ما نكف ِّنه إال بردة إذا غطينا هبا رأسه خرجت رجاله، وإذا غطينا  مثرته فهو يُ ْهدهبِّ
 رجليه خرج رأسه، فأمران النيب صلى هللا عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن جنعل على رجليه من اإلذخر.  

يب صلى هللا عليه وسلم خطب يوًما فذكر رجاًل من أصحابه قُبَِّض وعن جابر بن عبد هللا أن الن -3  
فُكف ِّن يف كفن غري طائل، وُقرب لياًل، فزجر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يُ ْقرَب الرجل ابلليل حىت ُيصلى 

عليه إال أن يضطر إنسان إىل ذلك، وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: إذا كفَّن أحدكم أخاه فليحسن  
ه.  كفن  
س : على من تكون تكاليف الكفن ؟38  
ج : ذهب أكثر أهل العلم إىل أن قيمة الكفن وتكاليف الغسل والدفن من رأس مال امليت، 38

واستدلَّ بعضهم حبديث عبد الرْحن بن عوف أنه أيُت يوًما بطعامه فقال: قُتل مصعب بن عمري وكان 



....( احلديث.    بردةخريًا مين فلم يوجد له ما يُكفَّن فيه إال  
وقال أكثرهم: يُبدأ ابلكفن مث ابلدَّين مث ابلوصية ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف الرجل الذي 

وقصه بعريه: )وكفنوه يف ثوبني( ومل يستفصل هل عليه دين أم ال؟ فدلَّ على تقدمي الكفن على الدين، 
فعلى من تلزمهم نفقته فإن مل يكن ففي بيت  فليس لغرمائه وال لورثته منع ذلك، فإن مل يكن له مال

   املال فإن مل يكن وجب على املسلمني يوزعه اإلمام على أهل اليسار وعلى من يراه..
وقيل: بل يقدَّم الدين، ألن هللا تعاىل مل جيعل مرياًًث وال وصية إال فيما خيلفه املرء بعد دينه فصحَّ أن 

ب على املسلمني تكفينه، وأما االستدالل حبديث من وقصه بعريه الدين مقدَّم، فإن مل يكن له مال وج
فريد عليه أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان تكفل بديون من مات من املسلمني لقوله: أان أوىل 

ابملؤمنني من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ومل يرتك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مااًل فلورثته وهو 
زم.قول أيب حممد بن ح  

س : على من تكون تكاليف كفن املرأة املزوَّجة ؟39  
ج : قال بعض أهل العلم: يُلزم زوجها بتكاليف كفنها وسائر مؤن جتهيزها ، وقيل: بل خُيصم من 39

رأس ماهلا إن تركت ماالً وال يلزم زوجها، ألن أموال املسلمني حمظورة إال بنص قرآن أو سنة، قال 
وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(. رسول هللا صلى هللا عليه   

وإمنا أوجب تعاىل على الزوج النفقة والكسوة واإلسكان، وال يسمى يف اللغة اليت خاطبنا هللا تعاىل هبا 
 الكفن كسوة، وال القرب إسكااًن. 

س : هل جيوز للشخص جتهيز كفنه قبل املوت ؟40  
إليه ْجهور الفقهاء إلقرار النيب صلى هللا عليه  ج : جيوز إعداد الكفن حال احلياة على ما ذهب40 

وسلم الرجل الذي سأله الربدة لتكون كفنه، فقد روى البخاري يف صحيحه عن ابن أيب حازم عن سهل 
بن سعد رضي هللا عنه:أن امرأة جاءت النيب صلى هللا عليه وسلم بربدة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون 

ل: نعم، قالت: نسجتها بيدي فجئت ألكسوكها، فأخذها النيب صلى هللا ما الربدة؟ قالوا: الشملة؟ قا
عليه وسلم حمتاجاً إليها، فخرج إلينا وإهنا إزاره، فحسنها فالن، فقال: اكسنيها ما أحسنها، قال القوم: 

 ما أحسنت! لبسها النيب صلى هللا عليه وسلم حمتاجاً إليها مث سألته وعلمت أنه ال يرد، قال: إين وهللا
   ما سألته أللبسها، إمنا سألته لتكون كفين، قال سهل: فكانت كفنه.

فهذا احلديث يدل على جواز إعداد الكفن قبل املوت، وعلى هذا ْجاهري العلماء، وذهب الشافعية 
رْحهم هللا إىل أنه ال ينبغي له أن يعد الكفن حال حياته حىت ال يسأل عنه، ألنه إنفاق قبل حتقق 



نسان يسأل عن ماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه؟ فال ينبغي له أن يعد الكفن ليعفي نفسه احلاجة، واإل
   من السؤال الثاين. هذا ما قالوه.

والراجح ما ذهب إليه اجلمهور للحديث السابق، وحيث قال الفقهاء جيوز ومل يقولوا يستحب، فمعىن 
من مال القنية لعدم ورود الدليل يف ذلك. ذلك أنه ليس فيه ثواب لذاته. وليس يف الكفن زكاة ألنه    

س : ما صفة كفن امليت ؟41  
ج : إذا كان امليت رجال فالسنة أن يكفن يف ثالثة أثواب بيض، كما كفن النيب صلى هللا عليه 41

وسلم يف ذلك، وإن كفن يف مخسة أثواب: قميص وإزار أو سراويل وعمامة ولفافتني جاز، وال يزاد على 
د من أهل العلم من ذكر الطاقية. وتكفن املرأة يف مخسة أثواب : إزار ومخار وقميص ذلك، ومل جن

  ولفافتني.
ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبري على خمتصر خليل يف الفقه املالكي : ندب أن جيعل القميص 

قمص ويعمم، والعمامة من ْجلة أكفانه اخلمسة، قال يف التوضيح: إن املشهور من املذهب أن امليت ي
أما استحباب التعميم فهو يف املدونة... إىل أن قال: وندب أزرة حتت القميص أي أو سراويل بدهلا 

   وهو أسرت منها، واملراد ابألزرة هنا ما يسرت من حقويه إىل نصف ساقيه ال ما يسرت العورة فقط. انتهى.
ثالثة أثواب: إزار ولفافتني بيض؛ ملا  قال يف املهذب يف الفقه الشافعي: واملستحب أن يكفن الرجل يف

روت عائشة رضي هللا عنها قالت : كفن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة . فإن كفن يف مخسة 
أثواب مل يكره، ألن ابن عمر رضي هللا عنهما كان يكفن أهله يف مخسة أثواب، فيها قميص وعمامة. 

 اه 
وتكفن املرأة يف مخسة أثواب إزار ومخار وقميص ولفافتني . اه  ويف الشرح الكبري يف الفقه احلنبلي :  

 قال ابن املنذر : أكثر من حنفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن املرأة يف مخسة أثواب. اه .
س : ما هي صفة تكفني احملرم ؟ 42  
أسه وال وجهه إن  ج : احملرم إذا مات يكفن يف ثوبيه الذي مات فيهما، وال مُيس طيبًا، وال يُغطى ر 42

  كان رجاًل، فإن كان امرأة كشف وجهها إال إن كانت حبضرة رجال أجانب فيغطيه.
ْن بَعِّريِّهِّ، فَ ُوقَِّص، َفمَ  َي هللاُ َعْنُه َعنِّ النَّيبِّ ِّ صلى هللا عليه وسلم، أنَّ َرُجالً َخرَّ مِّ اَت، َعنِّ اْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ

ْدٍر، َاٍء َوسِّ ُلوُه مبِّ َعثُُه يَ ْوَم القَِّياَمةِّ ُمَلب ِّياً.  فَ َقاَل: اْغسِّ وََكف ُِّنوُه يفِّ ثَ ْوبَ ْيهِّ، َوال خُتَم ُِّروا رَْأَسُه، فَإِّنَّ هللاَ يَ ب ْ  
  متفق عليه.

س : ما هي صفة تكفني الشهيد ؟43   



ج : السنة أن يكفن الشهيد يف ثيابه اليت قُتل فيها، ويُدفن وهي عليه، ويسن تكفينه بثوب واحد 43
فوق ثيابه إن تيسر. أو أكثر   

ُلوُهْم بدَِّمائِّهِّْم، فَإِّنَّ  َلى ُأُحٍد: َزم ِّ ُهما قَاَل: قَاَل َرُسوُل لَِّقت ْ َي هللاُ َعن ْ ُه لَْيَس َكْلٌم َعْن َعْبدِّهللا ْبنِّ ثْعَلَبَة َرضِّ
. أخرجه أْحد والنسائي. أيَْيتِّ يَ ْوَم القَِّياَمةِّ َيْدَمى َلْونُُه َلْوُن الدَّمِّ َورِّحُيهُ يُْكَلُم يفِّ هللا إِّالَّ     رِّيُح املِّْسكِّ

  44س : ما حكم تكفني امليت مبا يسرت بعضه ؟ 
ج : جيوز تكفني امليت بثوب واحد يسرت ْجيع بدنه، واألفضل بثالثة أثواب، فإن مل جيد إال ما 44

  يواري بعض جسده غطى الرأس مع ما استطاع من اجلسد، وغطى الباقي مبا استطاع من نبات األرض
  كاإلذخر وحنوه.

َي هللاُ َعنُه قَاَل: َهاَجْراَن َمَع النَّيبِّ ِّ صلى هللا عليه وسلم نَ ْلَتمُِّس َوْجَه هللا، فَ َوَقَع َأْجُرانَ   َعَلى َعْن َخَباب َرضِّ
ُهْم ُمْصَعُب ْبُن ُعَمرْيٍ، َومِّنَّا مَ  ن ْ ْن َأْجرِّهِّ َشْيئاً، مِّ نَّا َمْن َماَت مَلْ أيَُْكْل مِّ ْن َأيْ نَ َعْت َلُه مَثََرتُُه، فَ ُهَو هللا، َفمِّ

َا رَْأَسُه َخَرَجْت رِّ  َنا هبِّ َنا يَ ْهدِّهُبَا، قُتَِّل يَ ْوَم ُأُحٍد، فَ َلْم جنِّْد َما نَُكف ُِّنُه إِّالَّ بُ ْرَدًة، إَِّذا َغطَّي ْ ْجاَلُه، َوإَِّذا َغطَّي ْ
ُّ صلى هللا عليه رِّ.  رِّْجَلْيهِّ َخَرَج رَْأُسُه، فََأَمَراَن النَّيبِّ ْذخِّ وسلم َأْن نُ َغط َِّي رَْأَسُه، َوَأْن جَنَْعَل َعَلى رِّْجَلْيهِّ مَِّن اإلِّ

  متفق عليه.
س : ما حكم ْحل اجلنازة واتبَّاعها ؟45  
ج : ْحل اجلنازة وات ِّباعها من حقوق امليت على املسلمني، حلديث أيب هريرة، أن النيب صلى هللا 45

لم مخس: ردُّ السالم، وعيادة املريض، وات ِّباع اجلنائز، وإجابة عليه وسلم قال: حق املسلم على املس
 الدعوة، وتشميت العاطس.  

وعن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ُعودوا املريض، واتَّبِّعوا اجلنائز تذكركم 
 اآلخرة.  

البعض سقط عن الباقني، وقد أْجع أهل العلم على أن ْحل اجلنازة فرض على الكفاية، إذا قام به 
وذهب ْجهورهم إىل أن اتباعها وتشييعها سنة ، حلديث الرباء بن عازب قال: أمران رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم ابتباع اجلنائز. 
قالوا: واملر هنا للندب ال للوجوب؛ لإلْجاع!! قلت: إن ثبت اإلْجاع فذاك، وإال فال فرق بني حكم 

ر أن كليهما فرض كفاية، وهللا أعلم.احلمل والتشييع، والظاه   
س : ما هي كيفية ْحل اجلنازة ؟ 46  
ج : السنة أن حُتمل اجلنازة على أعناق الرجال، فعن أيب سعيد اخلدري أن النيب صلى هللا عليه 46



وسلم قال: إذا ُوضعت اجلنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صاحلة قالت: قدموين، وإن  
ري صاحلة قالت: اي ويلها، أين تذهبون هبا؟! يسمع صوهتا كلُّ شيء إال اإلنسان، ولو مسعه كانت غ
 صعق.  

س : ما حكم ْحل النساء للجنازة ؟47  
ج : ال يشرع للنساء ْحل اجلنازة سواء كان امليت ذكًرا أو أنثى، وال خالف يف هذا، ألن النساء 47

ْحلن، ويضاف إىل هذا ما يتوقع منهن من الصراخ يضعفن عن احلمل، ورمبا انكشف منهن شيء لو 
عند ْحله ووضعه، وألن اجلنازة البد أن يشيعها الرجال، فلو ْحلها النساء لكان ذلك ذريعة إىل 

 اختالطهن ابلرجال فيفضي إىل الفتنة.  
صاحلة  اإلسراع ابجلنازة: عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: أسرعوا ابجلنازة، فإن تك

 فخري تقدَّموهنا إليه، وإن يك سوى ذل فشرٌّ تضعونه عن رقابكم.  
واملراد ابإلسراع: الزايدة على املشي املعتاد، لكن حبيث ال ينتهي إىل شدة خياف معها حدوث مفسدة 

  للميت أو مشقة على احلامل أو املشي ِّع.
س : ما حكم اإلسراع ابجلنازة ؟48  
نازة ؛ ملا رواه أبو هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ج : السنة اإلسراع ابجل48

َوى َذلَِّك َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعنْ  ًَة َفَخرْيٌ تُ َقد ُِّموهَنَا ، َوإِّْن َيُك سِّ جلَِّنازَةِّ ، فَإِّْن َتُك َصاحلِّ  رِّقَابُِّكْم( َأْسرُِّعوا ابِّ
  البخاري ومسلم.  

ق العلماء على استحباب اإلسراع ابجلنازة ، إال أن خياف من اإلسراع قال النووي رْحه هللا : "اتف
 انفجار امليت .. وحنوه فيتأىن..." انتهى من "شرح املهذب".

 49س : ما حكم نقل امليت إىل املقربة بسيارة ؟
ج : األفضل أن يكون حمموالً على األكتاف لُيعلم أن هذه جنازة فيدعون هلا ، وليعترب الناس هبا.49    

 ولكن ... إذا وجد عذر كبعد املقربة أو حر شديد ... فال أبس حبملها يف سيارة.
   جاء يف التاج واإلكليل : وال أبس حبمل اجلنازة على الدابة إن مل جيد من حيملها انتهى.

   وجاء يف مطالب أويل النهى : وال أبس حبمله على دابة لغرض صحيح ، كبعد قربه ، ومسن جثته" انتهى.
س : ما هي مراتب اتباع اجلنازة ؟50  
ج : مرتبتان.50  

اتباعها من عند أهلها حىت الصالة عليها -1     



اتباعها من عند أهلها حىت يُفرغ من دفنها، وكالمها فعله النيب صلى هللا عليه وسلم.   -2    
ل: من شهد اجلنازة وال شك أن املرتبة الثانية أفضل، فعن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قا

)من بيتها( حىت ُيَصلَّى عليها فله قرياط، ومن شهدها حىت تدفن، فله قرياطان )من األجر(. قيل: اي 
 رسول هللا، وما القرياطان؟ قال: مثل اجلبلني العظيمني، ويف رواية: كل قرياط مثل ُأُحد.  

س : ما حكم اتباع اجلنائز للنساء ؟51  
اً اتباع اجلنائز إىل املقابر؛ ملا ثبت يف الصحيحني عن أم عطية رضي هللا عنها ج : يكره للنساء تنزيه51

  قالت: )هنِّيَنا َعنِّ ات َِّباعِّ اجلََنائِّزِّ، َومَلْ يُ ْعَزْم َعَلنْيَ(.ا
قال النووي رْحه هللا يف )شرحه على صحيح مسلم(: معناه: هناان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن 

يه، ال هني عزمية حترمي، ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس حبرام هلذا احلديث.ذلك هني كراهة تنز    
وقال يف )اجملموع(: هذا الذي ذكرانه من كراهة اتباع النساء اجلنازة هو مذهبنا، ومذهب ْجاهري 
العلماء، حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود، وابن عمر، وأيب أمامة، وعائشة، ومسروق، واحلسن، 

األوزاعي، وأْحد، وإسحق، وبه قال الثوري.والنخعي، و   
أما إذا كانت اجلنازة للزوج فال جيوز للمرأة أن خترج من بيتها حلضور اجلنازة ألهنا معتدة، واملعتدة تلزم 

  بيت الزوجية، وإذا أحضر الزوج إىل البيت فلها أن تصلي عليه يف بيتها.
س : ما حكم الركوب عند تشيع اجلنازة ؟52    

الركوب عند تشييع اجلنازة فمكروه عند األئمة األربعة، واملشي هو األفضل ملن ال يشق عليه ج : 52
   لضعفه أو لبعد املكان.

س : أيهما األفضل املشي أمام اجلنازة أم خلفها ؟53  
ج : املشي أمام اجلنازة فهو األفضل عند األئمة الثالثة خالفاً أليب حنيفة إذ قال: املشي خلفها 53

   أفضل.
والراجح األول، ملا رواه الرتمذي عن ابن عمر قال: رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر ميشون 

   أمام اجلنازة.
لكن إذا كان املشيع راكباً فاألوىل أن ميشي خلفها عند اجلميع، قال اخلطايب يف الراكب: ال أعلمهم 

   اختلفوا يف أنه يكون خلفها.
دمها إىل موضع الصالة فهو مل يشيعها، وال حرج عليه يف ذلك، لكن فاته فضل أما من مل يكن معها وتق

   اتباع اجلنازة.



قال النووي يف اجملموع: اتباع اجلنازة ولو تقدم عليها كثرياً فإن كان حبيث ينسب إليها... حصل له 
لة حتصل له فضيفضيلة اتباعها، وإن كان حبيث ال ينسب إليها لكثرة بعده وانقطاعه عن اتبعيها مل 

 املتابعة. انتهى
س : ما حكم اتباع اجلنائز ابلنار ؟54    

ج : روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ال تتبع اجلنازة بصوت وال انر. رواه أْحد وأبو 54
داود والبيهقي و غريهم، وأوصى أبو هريرة رضي هللا عنه حني وفاته أبن يسرعوا بدفنه، وأن ال يتبعوه 

جمرة، رواه أْحد والنسائي، وكذا أوصى أبو موسى رضي هللا عنه: ال تتبعوين بصارخة وال مبجمرة. مب
رواه البيهقي. وروى عبد الرزاق يف املصنف عن عبد األعلى قال: كنت مع سعيد بن جبري وهو يتبع 

هل الكتابجنازة معها جممرة يتبع هبا فرمى هبا فكسرها، وقال مسعت ابن عباس يقول: ال تشبهوا أب  
  فهذه اآلًثر وغريها تدل على املنع من اتباع اجلنازة بنار. 

وقد جاء يف شرح الزرقاين على املوطأ: ألنه من شعار اجلاهلية والنصارى، وملا فيه من التفاؤل ....  
وقال بعض العلماء: ال جتعلوا آخر زادي إىل قربي انرا. وهو أيضا من السرف واملباهاة وإضاعة املال 

   للعود الذي حيرق.
س : ما حكم رفع الصوت ابلذكر والتهليل خلف اجلنازة ؟55  

( ج : هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا تبع اجلنازة أنه ال يسمع له صوت ابلتهليل أوالقراءة 55
أوحنو ذلك، ومل أيمر ابلتهليل اجلماعي فيما نعلم.. وبذلك يتضح أن رفع الصوت ابلتهليل مع اجلنازة 

بدعة منكرة، وهكذا ما شابه ذلك من قوهلم "وحدوه"، أو"اذكروا هللا"، أوقراءة بعض القصائد  
  كالرُبَْدة(. 

روى أبوداود يف سننه : عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ال تتبع اجلنازة بصوت وال 
  انر.

فقال ابن عمر: ال غفر له بعد.مسع عبد هللا بن عمر رجاًل يقول يف جنازة استغفروا ألخيكم؛    
وعن قيس بن عباد وهو من أكابر التابعني ممن صحب علياً رضي هللا عنه قال: كانوا يستحبون خفض 

  الصوت عند اجلنائز، وعند الذكر، وعند القتال.
، قال اإلمام النووي يف ابب ما يقوله املاشي مع اجلنازة : يستحب له أن يكون مشتغاًل بذكر هللا تعاىل

والفكر فيما يلقاه امليت، وما يكون مصريه، وحاصل ما كان فيه، وأن هذا آخر الدنيا ومصري أهلها، 
وليحذر كل احلذر من احلديث مبا ال فائدة منه، فإن هذا وقت فكر وذكر، يقبح فيه الغفلة واللهو 



حوال، فكيف يف هذا واالشتغال ابحلديث الفارغ، فإن الكالم مبا ال فائدة فيه منهي عنه يف ْجيع األ
  احلال.

س : ما حكم اجللوس عند القرب قبل الدفن وأثناءه ؟56  
ج : اختلف فيه الفقهاء :56  

كرهه احلنابلة واألحناف، بل ذهب األحناف إىل كراهة اجللوس حىت تدفن .   القول األول :  
ا رواه البخاري ومسلم وقد استدل القائلون بكراهة اجللوس قبل أن توضع اجلنازة عن أعناق الرجال مب

وأبو داود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إذا اتبعتم جنازة فال جتلسوا حىت توضع. وهذا لفظ 
  مسلم.

وهو جائز عند املالكية،  القول الثاين :  
ويدل جلواز اجللوس عند القرب أثناء الدفن حديث الرباء الذي رواه أبو داود والنسائي وغريمها وهو 

ث صحيح كما ذكر األلباين رْحه هللا تعاىل، ورواية النسائي عن الرباء: خرجنا مع رسول هللا صلى حدي
  هللا عليه وسلم إىل جنازة فلما انتهينا إىل القرب ومل يلحد فجلس وجلسنا حوله كأمنا على رؤسنا الطري.

حمل ختيري عند الشافعية. القول الثالث :    
ازة؟س : هل يقوم عند مرور اجلن57  
ج : اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على قولني:57    

كراهة القيام للجنازة ملن مرت به ولو كان يف املقربة سابقا ، وهو املعتمد يف مذهب القول األول :  
 احلنفية واحلنابلة ، ونقله بعض الشافعية عن ْجهور األصحاب.

   قال ابن اهلمام احلنفي رْحه هللا:
ريق إذا مرت به ، أو على القرب إذا جيء به : فال يقوم هلا ، وقيل يقوم ، واختري القاعد على الط "

األول ؛ ملا روي عن علي : كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمران ابلقيام يف اجلنازة ، مث جلس بعد 
  ذلك  وأمران ابجللوس . هبذا اللفظ ألْحد " انتهى.

ت به اجلنازة ، وهو القول اآلخر عند الشافعية ، ومذهب ابن حزم يستحب قيام َمن َمرَّ  القول الثاين :
   الظاهري.

   قال اإلمام النووي رْحه هللا:
هذا الذي قاله صاحب التتمة : هو املختار )يعين االستحباب(، فقد صحت األحاديث ابألمر  "

رحيا يف النسخ ، بل ابلقيام ، ومل يثبت يف القعود شيء إال حديث علي رضي هللا عنه ، وهو ليس ص



  ليس فيه نسخ ؛ ألنه حمتمل القعود لبيان اجلواز ، وهللا أعلم " انتهى.
س : ما حكم صالة اجلنازة ؟ 58  
ج : صالة اجلنازة فرض على الكفاية عند ْجهور العلماء من احلنفية والشافعية واحلنابلة، واختلف 58

   فيها قول املالكية، واملشهور عندهم كمذهب اجلمهور.
وفرض الكفاية كما قال عنه صاحب املوافقات: متوجه على اجلميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عن 

  الباقني. ا.ه 
س : ما هو فضل صالة اجلنازة ؟59  
ج : عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من شهد الصالة حىت يصلى59  

قرياطان. قيل وما القرياطان؟ قال: مثل اجلبلني العظيمني.  عليها فله قرياط، ومن شهدها حىت يدفن فله  
فقال: اي كريب انظر ما اجتمع له من  -أو بعسفان-وعن عبد هللا بن عباس: أنه مات ابن له بقديد 

الناس. قال: فخرجت فإذا انس قد اجتمعوا له فأخربته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: 
 صلى هللا عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أخرجوه فإين مسعت رسول هللا

    أربعون رجاًل ال يشركون ابهلل شيًئا إال شفعهم هللا فيه.
وعن عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون مائة  

 كلهم يشفعون له إال شفعوا فيه.  
يقف اإلمام من امليت يف صالة اجلنازة ؟ س : أين60  
ج : السنة أن يقف اإلمام يف صالة اجلنازة على الرجل عند رأسه ، وإذا كان يصلي على امرأة 60

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  وقف وسطها ؛ ملا رواه مسرة بن جندب رضي هللا عنه قال : َصلَّْيُت َورَاَء النَّيبِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ
َها َوَسَطَها. رواه البخاري ومسلم.  َعَلى اْمَرَأةٍ  َها فَ َقاَم َعَلي ْ   َماَتْت يفِّ نَِّفاسِّ

قال النووي رْحه هللا : السنة أن يقف اإلمام عند عجيزة املرأة بال خالف للحديث ؛ وألنه أبلغ يف 
هور صيانتها عن الباقني ويف الرجل وجهان: الصحيح : ابتفاق املصنفني ، وقطع به كثريون وهو قول ْج

أصحابنا املتقدمني أنه يقف ، عند رأسه " والثاين " : قاله أبو علي الطربي عند صدره...، والصواب ما 
قدمته عن اجلمهور ، وهو عند رأسه ونقله القاضي حسني عن األصحاب.." انتهى من  شرح 

 املهذب".  
عموم الصالة ، أم  س : أي الصفوف أفضل يف الصالة على اجلنازة ، هل هو الصف األول كما يف61

 هي متساوية ؟



ج : اختلف أهل العلم يف ذلك : ذهب إىل هذا األخري ْجاعة من الشافعية.61    
قال ابن حجر اهليتمي: " وفيه أتييد ملا حبثه الزركشي أيضا أن صفوف اجلنازة الثالثة املستحبة متساوية 

ضيلة جعل املصلني عليه ثالثة يف الفضل ؛ لئال يرغب الناس عن غري األول فيفوت على امليت ف
صفوف ، وملا استدركته عليه من أن حمل ما ذكره فيمن جاء أوال، أما من جاء وقد صفت الثالثة ، 

  فينبغي أن يتحرى أوهلا النتفاء العلة السابقة. انتهى من " الفتاوى الفقهية الكربى " 
س : هل يستحب جعل صفوف اجلنازة ثالثة صفوف ؟62      
تحباب جعل املصلني على اجلنازة ثالثة صفوف، أخذه الفقهاء من حديث َمْرَثٍد اْليَ َزينِّ ِّ َعْن ج : اس62

ْن ُمْسلٍِّم مَيُوُت فَ ُيَصل ِّ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم : )َما مِّ ي َعَلْيهِّ َثاَلثَُة َمالِّكِّ ْبنِّ ُهَبرْيََة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ
ْن اْلُمسْ  لِّمِّنَي إِّالَّ َأْوَجَب(.ُصُفوٍف مِّ     

.    قَاَل َفَكاَن َمالٌِّك إَِّذا اْستَ َقلَّ َأْهَل اجْلََنازَةِّ ، َجزََّأُهْم َثاَلثََة ُصُفوٍف ؛ لِّْلَحدِّيثِّ
رواه أبو داود ، والرتمذي ، وابن ماجه ، وقال األلباين يف " صحيح أيب داود : ضعيف ، لكن املوقوف 

    حسن.
ة اجلنازة للنساء ؟س : هل تشرع صال63  
ج : جاء يف مركز الفتوى : جيوز للمرأة الصالة على اجلنازة، ألهنا خماطبة أبحكام الشريعة كالرجل، 63

إال ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدمها حبكم معني، وال يوجد دليل شرعي مينع املرأة من الصالة على 
   اجلنازة، وهذا ابتفاق األئمة.

يف املسجد أو البيت وحنو ذلك، أما أن ُتشي ِّع املرأة اجلنازة ولو للصالة عليها،  هذا إذا كانت الصالة
فإن ذلك منهي عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية األنصارية رضي هللا عنها قالت: هنينا عن 

 أن نتبع اجلنائز ومل يعزم علينا.
س : هل يصلى على بعض أجزاء امليت؟64  
يف املغين: فإن مل يوجد إال بعض امليت ، فاملذهب أنه يغسل ، ويصلى عليه ج : قال ابن قدامة 64

وهو قول الشافعي . ونقل ابن منصور عن أْحد ، أنه ال يصلى على اجلوارح . قال اخلالل : ولعله قول 
قدمي أليب عبد هللا ، والذي استقر عليه قول أيب عبد هللا أنه يصلى على األعضاء . وقال أبو حنيفة ، 
ومالك : إن وجد األكثر صلي عليه ، وإال فال ؛ ألنه بعض ال يزيد على النصف ، فلم يصل عليه ،  
كالذي ابن يف حياة صاحبه ، كالشعر والظفر . ولنا ، إْجاع الصحابة رضي هللا عنهم، قال أْحد : 

شام . صلى أبو أيوب على رِّْجل ، وصلى عمر على عظام ابلشام ، وصلى أبو عبيدة على رؤوس ابل



روامها عبد هللا بن أْحد ، إبسناده . وقال الشافعي : ألقى طائر يدا مبكة من وقعة اجلمل ، فعرفت 
ابخلامت ، وكانت يد عبد الرْحن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة . وكان ذلك مبحضر من 

الة عليها ، فيصلى الصحابة ، ومل نعرف من الصحابة خمالفا يف ذلك ، وألنه بعض من ْجلة جتب الص
عليه كاألكثر ، وفارق ما ابن يف احلياة ؛ ألنه من ْجلة ال يصلى عليها ، والشعر والظفر ال حياة فيه . 

 انتهى. 
س : هل يصلى على شيء من أجزاء احلي ؟ 65  
ج : ال وذلك ألنه مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم أو الصحابة أهنم صلوا على ما فصل عن 65
، مع تواتر األخبار أبنه أقيمت احلدود على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة من بعد احلي

  وقطعت أيٍد فلم يذكر أهنم غسلوا وصلوا على شيء منها، وهللا تعاىل أعلم.
س : ما حكم الصالة على أهل البدع والكبائر واملعاصي ؟66    

مسلم ولو كان من أهل الكبائر والُفساق، أو من  ج : حاصل كالم أهل العلم أنه ُيصلَّى على كل66
أهل البدع ما مل يكفَّ ببدعته لكن إن ترك أئمة الدين وأهل الفضل الذي يُقتدى هبم الصالة على 

أحدهم زجًرا ألمثاهلم فهو حسن، كما امتنع النيب صلى هللا عليه وسلم من الصالة على قاتل نفسه 
  وقال ألصحابه: )صلوا عليه(.

ال هبذا مالك وأْحد وغريمها من األئمة.  وقد ق  
 67س : ما حكم الصالة على من عليه دين ؟

ج : روى البخاري ومسلم يف صحيحهما عن أيب هريرة رضي هللا عنه: "أن النيب صلى هللا عليه 67
ًء وسلم كان يؤتى ابلرجل املتوىف عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضاًل؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفا

صلى، وإال قال للمسلمني: صلوا على صاحبكم، فلما فتح هللا الفتوح قال: "أان أوىل ابملؤمنني من 
أنفسهم، فمن تويف من املؤمنني فرتك ديناً فعلي قضاؤه، ومن ترك ماالً فلورثته" وهذا احلديث يدل على 

رك الصالة عليه وأمر وجوب الصالة على امليت وإن كان مدينًا، ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ت
املسلمني هبا، قال ابن حجر: )قال العلماء: كأن الذي فعله صلى هللا عليه وسلم من ترك الصالة على 

من عليه دين، ليحرض الناس على قضاء الديون يف حياهتم، والتوصل إىل الرباءة منها، لئال تفوهتم 
   صالة النيب صلى هللا عليه وسلم( انظر فتح الباري.

ذكر بعض العلماء أنه جيوز للعلماء وذوي اهليئات أن يفعلوا كما فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم وقد 
   زجراً ألصحاب الذنوب واملعاصي.



قال ابن تيمية يف االختيارات: )ومن امتنع من الصالة على أحدهم زجراً ألمثاله عن مثل فعله كان 
ن ليجمع بني املصلحتني، كان أوىل من تفويت إحدامها( حسناً، ولو امتنع يف الظاهر، ودعا له يف الباط

   ا.ه .
وقال يف الفتاوى الكربى: )ويستدل بذلك على أنه جيوز لذوي الفضل ترك الصالة على ذوي الكبائر 

 والدعاة إىل البدع، وإن كانت الصالة عليهم جائزة يف اجلملة(ا.ه 
دين منسوخ بقوله صلى هللا عليه وسلم: "من وقد ذهب ْجع من العلماء إىل أن ترك الصالة على امل

ترك ديناً فعلي قضاؤه" كما نقله ابن حجر يف الفتح عن ابن بطال، وذكره ابن قدامة يف املغين، وقال 
املنذري يف الرتغيب والرتهيب: )قد صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان ال يصلي على املدين، 

 مث نسخ ذلك(ا.ه 
علم أن احلكم منسوخ، وأن ترك الصالة عليهم كان يف ابدئ األمر زجراً هلم وأتديباً، والراجح وهللا أ

وبياانً خلطر الدين، فلما فتح هللا على عباده املسلمني تركه الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومع هذا فلو 
الة على بعض قال قائل: إن األمر يدور مع املصلحة وجوداً وعدمًا، إذ جيوز للعامل املشهور ترك الص

املدينني زجراً لغريهم وختويفاً هلم، لكان لقوله حظ ونصيب من صواب، ويشهد له كالم شيخ اإلسالم 
  ابن تيمية املتقدم.

وأما عن اللفظ الذي ذكرته فهو يف الواقع جزء من حديث رواه أبو يعلى، وقال عنه اهليثمي: وفيه من 
  مل أعرفهم.

ة ؟س : هل يصلى على شهيد املعرك68  
ج : ال يصلى عليه وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الرواايت عن أْحد . 68  

  وقد استدلوا جبملة أدلة منها:
حديث جابر يف قتلى ُأحد مرفوًعا وفيه قال: وأمر بدفنهم يف دمائهم ومل يغسلوا ومل يصل ِّ  -1  

 عليهم.  
ئهم ومل يصل عليهم )غري ْحزة(.  حديث أنس أن شهداء ُأحد مل يغسلوا ودفنوا بدما -2     

حديث أيب برزة يف مقتل جليبيب وفيه قال: فوضعه على ساعديه ليس له سرير إال ساعدي  -3  
 النيب صلى هللا عليه وسلم قال: فحر له ووضع يف قربه ومل يذكر غساًل. 

س : ما حكم الصالة على الغائب ؟69  
أرض مل ُيصل ِّ عليه فيها أحد، وإن صلى عليه حيث  ج : جتوز الصالة على الغائب الذي مات يف69



 مات مل ُيصلَّ عليه صالة الغائب ألن الفرض قد سقط بصالة املسلمني عليه. 
 وهو مسلك شيخ اإلسالم ابن تيمية رْحه هللا، واختاره العالمة ابن عثيمني رْحه هللا.  

ائب إال على النجاشي ألنه مات بني وحجتهم: أنه مل حيفظ أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى على غ
 أمة مشركة ليسوا أهل صالة، ولو كان منهم من آمن فال يعرف عن كيفية الصالة شيًئا.  

س : ما حكم الصالة على الكافر ؟70  
ُهم مَّاَت َأبَداً َواَل ت َ 70  ن ْ ُقْم ج : ال جيوز الصالة على الكافر لقول هللا تعاىل: }َوالَ ُتَصل ِّ َعَلى َأَحٍد م ِّ

َّللَِّّ َوَرُسولِّهِّ{.   ُْم َكَفُروا ابِّ  َعَلَى َقرْبِّهِّ إِّهنَّ
ُْم  وقال: }َما َكاَن لِّلنَّيبِّ ِّ َوالَّذِّيَن آَمُنوا َأن َيْستَ ْغفُِّروا لِّْلُمْشرِّكِّنَي َوَلْو َكانُوا ُأْويلِّ قُ ْرََب مِّن بَ ْعدِّ  َما تَ َبنيََّ هَلُْم َأهنَّ

يمِّ {َوَما َكانَ  ُه فَ َلمَّا تَ َبنيََّ َلُه َأنَُّه َعُدوٌّ َّللِّ ِّ  َأْصَحاُب اجلَْحِّ اْستِّْغَفاُر إِّبْ َراهِّيَم ألَبِّيهِّ إِّالَّ َعن مَّْوعَِّدٍة َوَعَدَها إِّايَّ
ْنُه{.     َترَبََّأ مِّ

س : ما حكم الصالة على أطفال املشركني ؟71  
ن هلم حكم آابئهم إال من ج : قال ابن قدامة يف املغين : ال جيوز الصالة على أطفال املشركني، أل71

 حكمنا إبسالمه، مثل: أن يسلم أحد أبويه، أو ميوت أو يسىب منفرًدا من أبويه فإنه يصلى عليه.
س : ما احلكم ما لو وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ؟72  
ضاب ج : الظاهر من أقوال أهل العلم يف املسألة أن ينظر إىل العالمات من اخلتان والثياب واخل72

وغريها من عالمات املسلمني، فإن وجدت غسل وصلى عليه، وإن مل توجد عالمات وكان يف دار 
 اإلسالم غسل وُصلى عليه، وإن كان يف دار الكفر مل يغسل، ومل يصل عليه. 

)املعين البن قدامة(.وقد نص عليه أْحد.   
س : لو اختلط موتى املسلمني مبوتى الكفار ؟73   

ماء يف ذلك على قولني:ج : اختلف العل73   
أنه إذا اختلط موتى املسلمني مبوتى املشركني فلم مييزوا صلى عليه ْجيعهم ينوي املسلمني وهو األول: 

  مذهب مالك والشافعي وأْحد.  
أنه إذا اختلط موتى املسلمني مبوتى الكفار، فإن كانت الغلبة للمسلمني غسلوا وصلى عليهم  الثاين:

رف أنه كافر، وإن كانت الغلبة ملوتى الكفار ال يصلى عليهم إال من عرف أنه مع الغالب إال من ع
مسلم ابلسيما، فإذا استواي مل يصل عليهم ألن الصالة على الكفار منهي عنها، وجيوز ترك الصالة على 

 بعض املسلمني. وهو مذهب أيب حنيفة.  



س : أين يصلى على اجلنازة؟74  
املصلى:ج : الصالة على اجلنازة يف 74   

ويستحب الصالة على اجلنازة يف املصلى ألن الغالب من صالة النيب صلى هللا عليه وسلم على اجلنائز  
  كان يف املصلى يف مكان ُمعد لذلك كما ورد:

عن ابن حبيب أن مصلى اجلنائز ابملدينة كان الصًقا مبسجد النيب صلى هللا عليه وسلم من انحية   
 جهة املشرق.  

ث أيب هريرة يف صالة النيب صلى هللا عليه وسلم على النجاشي قال أبو هريرة: إن النيب ويف حدي  
 صلى هللا عليه وسلم صف هبم ابملصلى فكرب عليه أربًعا.  

وعن عبد هللا بن عمر: أن اليهود جاءوا إىل النيب صلى هللا عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر   
اجلنائز عند املسجد.   هبما فرْجا قريًبا من موضع  

  قال ابن حجر: ودل حديث ابن عمر املذكور على أنه كان للجنائز مكان ُمعد للصالة عليها.
س : ما حكم الصالة على اجلنازة يف املسجد ؟75  
ج : جيوز وهو مذهب احلنابلة.75  

بن بيضاء إال  واستدلوا حبديث عائشة أهنا قالت: ما صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على سهيل
 يف املسجد.  

س : ما حكم صالة اجلنازة على القرب ؟76  
ج : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ومن بعدهم، وبه قال ابن 76 

  املبارك والشافعي وأْحد وإسحاق وابن حزم وغريهم، واستدلوا مبا يلي:
 عليه وسلم صلَّى على قرب بعد ما دفن فكرب عليه حديث ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا -1  

 أربًعا. 
حديث أيب هريرة: أن أسود رجالً أو امرأة كان يقم املسجد فمات، ومل يعلم النيب صلى هللا  -2  
عليه وسلم مبوته فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك اإلنسان؟ قالوا: مات اي رسول هللا، قال: أفال 

نه كان كذا وكذا قصته.آذنتموين؟ فقالوا: إ   
س : هل ُيشرع االستفتاح يف صالة اجلنازة؟77  
ج : دعاء االستفتاح ال يسن يف صالة اجلنازة ، وهو قول اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة.77    

   واستدلوا:



أنه مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه استفتح يف صالة اجلنازة -1      
ا : إن صالة اجلنازة شرع فيها التخفيف ، فناسب ترك االستفتاح فيهاقالو  -2          

ْستِّْفَتاحِّ َففِّيهِّ َوْجَهانِّ ، واتفق األصحاب على َأنَّ اْلُمْسَتَحبَّ  قال النووي رْحه هللا يف : َوَأمَّا ُدَعاُء االِّ
   تَ رُْكُه انتهى بتصرف.

زة ؟س : ما حكم قراءة الفاحتة يف صالة اجلنا78      
ج : قال الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا:78    

والفاحتة يف صالة اجلنازة ركن ؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم : ) ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة  "
ُهْم َماَت َأبَداً ( فسماها هللا  الكتاب ( ، وصالة اجلنازة صالة ؛ لقوله تعاىل : ) ن ْ َوال ُتَصل ِّ َعَلى َأَحٍد مِّ

؛ وألن ابن عباس رضي هللا عنهما قرأ الفاحتة على جنازة ، وقال : ) لتعلموا أهنا سنة(.صالة       
س : ما حكم الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد التكبرية الثانية ؟79  
ج : يستحب الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد التكبرية الثانية حلديث أيب أمامة أن رجاًل 79
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم أخربه : أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام مث يقرأ من 

بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل سرًّا يف نفسه مث يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم وخيلص 
نفسه. الدعاء للجنازة يف التكبريات الثالث ال يقرأ يف شيء منهن مُث يسلم سرًّا يف     

س : املقصود من الصالة على امليت ؟80  
ج : الدعاء له، وقد وردت أدعية عن النيب صلى هللا عليه وسلم تقال يف صالة اجلنازة منها : اللَُّهمَّ 80

ْلُه ابِّ  ْع ُمْدَخَلُه ، َواْغسِّ ْلَماءِّ َوالث َّْلجِّ َواْلرَبَدِّ ، َونَ ق ِّهِّ اْغفِّْر َلُه َواْرَْحُْه َوَعافِّهِّ َواْعُف َعْنُه ، َوَأْكرِّْم نُ ُزَلُه ، َوَوس ِّ
ْن َدارِّهِّ ، َوَأْهاًل  ْلُه َدارًا َخرْيًا مِّ ْن اخْلَطَااَي َكَما نَ قَّْيَت الث َّْوَب اأْلَبْ َيَض مِّْن الدََّنسِّ ، َوَأْبدِّ َخرْيًا مِّْن َأْهلِّهِّ ، مِّ

ْلُه اجْلَنََّة ، وَ  هِّ ، َوَأْدخِّ َنَة اْلَقرْبِّ َوَعَذاَب النَّارِّ( رواه مسلم. َوَزْوًجا َخرْيًا مِّْن َزْوجِّ قِّهِّ فِّت ْ     
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جنازة فقال: اللَُّهمَّ اْغفِّْر 

َي َِّنا َوَمي ِّتَِّنا َوَصغِّريِّاَن وََكبِّريِّاَن َوذََكرِّاَن َوأُنْ ثَااَن َوَشاهِّدِّاَن َوَغائِّبِّ  ميَانِّ ، حلِّ نَّا فََأْحيِّهِّ َعَلى اإْلِّ َتُه مِّ َنا ، اللَُّهمَّ َمْن َأْحيَ ي ْ
لََّنا بَ ْعَدُه( ْساَلمِّ ، اللَُّهمَّ اَل حَتْرِّْمَنا َأْجَرُه ، َواَل ُتضِّ نَّا فَ تَ َوفَُّه َعَلى اإْلِّ َتُه مِّ رواه أبو داود وصححه  َوَمْن تَ َوف َّي ْ

    األلباين يف "سنن أيب داود.
القراءة يف صالة اجلنازة.. سرية أم جهرية ؟س : 81  
ج : السنة أن يسر ابلقراءة والدعاء يف الصالة على اجلنازة، قال ابن قدامة يف املغين: فصل: ويسر 81

القراءة والدعاء يف صالة اجلنازة ال نعلم بني أهل العلم فيه خالفًا، وال يقرأ بعد أم القرآن شيئًا، وقد 



جهر بفاحتة الكتاب، قال أْحد: إمنا جهر ليعلمهم. انتهى.روي عن ابن عباس أنه    
س : ما صفة التسليم من صالة اجلنازة ؟82  
ج : التسليم على اجلنازة تسليمة واحدة، عن ستة من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وليس 82

ابر، وأيب فيه اختالف إال عن إبراهيم. وروي تسليمة واحدة عن علي، وابن عمر، وابن عباس، وج
هريرة، وأنس بن مالك، وابن أيب أوىف، وواثلة بن األسقع. وبه قال سعيد بن جبري، واحلسن، وابن 

سريين، وأبو أمامة بن سهل، والقاسم بن حممد، واحلارث، وإبراهيم النخعي، والثوري، وابن عيينة، وابن 
على اجلنازة تسليمتني فهو جاهل املبارك، وعبد الرْحن بن مهدي وإسحاق. وقال ابن املبارك: من سلم 

جاهل،  واختار القاضي أن املستحب تسليمتان، وتسليمة واحدة جتزئ. وبه قال الشافعي وأصحاب 
الرأي، قياسا على سائر الصلوات. ولنا، ما روى عطاء بن السائب: } أن النيب صلى هللا عليه وسلم 

اده، وأنه قول من مسينا من الصحابة، ومل يعرف سلم على اجلنازة تسليمة واحدة. { رواه اجلوزجاين إبسن
 هلم خمالف يف عصرهم، فكان إْجاعا، قال أْحد: ليس فيه اختالف إال عن إبراهيم. انتهى.

س : ماذا يفعل املسبوق ببعض التكبري ؟83   
ج : ذهب بعض أهل العلم إىل أن املأموم إذا ُسبق بشيء من التكبري فإنه يقضي ما فاته، روى 83

عن سعيد بن املسيب، وعطاء، والنخعي، والزهري، وابن سريين، وقتادة، ومالك، والثوري، ذلك 
 والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن حزم.  

واختلفوا: إذا قضى هل يدعو بني التكبري أم ال؟ فمذهب أيب حنيفة أن يدعو بني التكبري املقضي، 
جة القائلني ابلقضاء قول النيب صلى هللا عليه وسلم: وذهب مالك والشافعي إىل أنه يقضيه نسًقا . وح

 ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأمتوا.  
وذهب بعض أهل العلم إىل أنه ال يقضي ما فاته من تكبري، صح ذلك عن احلسن وعن ابن عمر أنه ال 

    يقضي وإن كرب متتابًعا فال أبس.  
  وعن أْحد قال: إذا مل يقض مل يبال.

م دفن امليت ؟س : ما حك84  
ج : دفن امليت فرض على الكفاية حىت لو كان امليت كافًرا.84   

حلديث أيب طلحة: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر يوم بدر أبربعة وعشرين رجاًل من  -1  
 صناديد قريش فقذفوا يف ُطوًى من أطواء بدر ....( احلديث.  

لعليٍ  ملا مات أبو طالب كافًرا: )... اذهب وتقدم قول النيب صلى هللا عليه وسلم -2    



 َفوارِّهِّ.  
س : ما حكم دفن الكافر يف بالد املسلمني ؟85  
ج : الكافر جيوز دفنه يف بالد املسلمني، ولكن ال يدفن يف مقابر املسلمني، وهبذا جرى عمل األمة 85

 يدفن يف مقابر املسلمني،  سلفا عن خلف، فلم مينعوا أهل كافر من دفنه يف بالد املسلمني، ولكن ال
  كما قال الشريازي يف املهذب: وال يدفن كافر يف مقربة املسلمني. اه .

ويستثىن من جواز دفنه ببالد املسلمني أن يكون ميتا ابحلرم، كما قال البهويت يف كشاف القناع: إن 
، وإمنا جاز دفنه مرض ابحلرم أو مات به أخرج منه ألنه إذا وجب إخراجه حيا فإخراجه جيفة أوىل

ابحلجاز سوى حرم مكة؛ ألن خروجه من حرم مكة سهل ممكن لقرب احلل منه، وخروجه من أرض 
  احلجاز وهو مريض أو ميت صعب لبعد املسافة. اه . 

   وهللا أعلم.
س : إذا ماتت امرأة كتابية وهي حامل من رجل مسلم، أين تُدفن؟86  
ة املسلمني ومقربة أهل الكتاب، فهي كافرة ال تدفن يف مقربة ج : قال اإلمام أْحد: تدفن بني مقرب 86

املسلمني فيتأذوا بعذاهبا، وال تُدفن يف مقربة الكفار ألن ولدها مسلم فيتأذى بعذاهبم، فتدفن منفردة، 
قالوا: وجيعل ظهرها إىل القبلة على جانبها ليكون وجه اجلنني إىل القبلة على جانبه األمين، ألن وجه 

إىل ظهرها.  اجلنني   
س : أين يدفن شهيد املعركة ؟ 87  
ج : شهداء املعركة: فإهنم يُدفنون يف مواطن استشهادهم، وال ينقلون إىل املقابر، حلديث جابر أنه 87

ملا جاءت عمته أببيه وخاله وقد استشهدا لتدفنهما يف املقابر ).. إذ حلق رجل ينادى: أال إن رسول هللا 
مركم أن ترجعوا ابلقتلى فتدفنوها يف مصارعها حيث قتلت، فرجعت هبما صلى هللا عليه وسلم أي
 فدفنامها حيث قُتال. 

س : ما األوقات اليت يكره دفن املوتى فيها ؟88  
ج : األوقات اليت ينهي فيها عن دفن املوتى فهي ثالثة كما جاء يف صحيح مسلم وغريه عن عقبة 88

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاان أن نصلي فيهنَّ، بن عامر رضي هللا عنه قال: ثالث ساعات ك
وأن نقرب فيها مواتان: حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل الشمس، 

   وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب.
س : هل جيوز دفن امليت ابلليل ؟89   



عباس رضي هللا عنهما قال : " مات إنسان كان النيب صلى ج : جيوز دفن امليت لياًل ملا روى ابن 89
هللا عليه وسلم يعوده ، فمات ابلليل فدفنوه لياًل ، فلما أصبح أخربوه ، فقال : ) ما منعكم أن 

تعلموين ؟ ( قالوا  كان الليل ، وكانت ظلمة ، فكرهنا أن نشق عليك ، فأتى قربه فصلى عليه ( رواه 
كر دفنه لياًل ، وإمنا أنكر على أصحابه أهنم مل يعلموه به إال صباحاً ، فلما البخاري ومسلم ، فلم ين

اعتذروا إليه قبل عذرهم ، وروى أبو داوود عن جابر قال : " رأى انس انراً يف املقربة فأتوها ، فإذا 
وته رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف املقربة يقول : انولوين صاحبكم ، وإذا هو الذي كان يرفع ص

 ابلذكر ( ، وكان ذلك لياًل كما يدل عليه قول جابر : ) رأى انراً يف املقربة .. ( إخل.
س : ما هي صفة القرب ؟90  
ج : جاء يف منهاج الطالبني للنووي مع شرحه للجالل احمللي :  )أقل القرب حفرة متنع ( إذا ردمت 90

ليأكل امليت فتنتهك حرمته، ويف ذكر  ) الرائحة ( أن تظهر منه فتؤذي احلي ) والسبع ( أن ينبش
الرائحة والسبع وإن لزم من منع أحدمها منع اآلخر بيان فائدة الدفن . ) ويندب أن يوسع ويعمق قامة 
وبسطة ( أبن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعة، } قال صلى هللا عليه وسلم يف قتلى أحد احفروا 

وقال : حسن صحيح. وأوصى عمر رضي هللا عنه أن يعمق  وأوسعوا وأعمقوا { رواه الرتمذي وغريه ،
 قربه قامة وبسطة . انتهى.

س : ما صفة اللحد والشق يف القرب ؟91     
ج : أن حيفر يف أسفل جدار القرب األقرب إىل القبلة مكاانً يوضع فيه امليت على جنبه األمين 91   

ظهر امليت ، مث يهال الرتاب.مستقبل القبلة ، مث تسد هذه احلفرة ابلطوب اللنب خلف     
س : ما صفة الشق ؟92  
ج : أن حيفر يف وسط القرب حفرة على قدر امليت ، ويُبىن جانباها ابلطوب اللنب حىت ال تنضم على 92

امليت ، ويوضع فيها امليت على جنبه األمين مستقباًل القبلة ، مث تسقف هذه احلفرة أبحجار أو غريها 
يث ال ميس امليت ، مث يهال الرتاب.ويرفع السقف قلياًل حب     

س: ما حكم اللحد والشق ؟93  
ج : اللحد والشق جائزان إبْجاع العلماء ، غري أن اللحد أفضل ، ألنه هو الذي فُعل بقرب الرسول 93

هِّ الَّ  ذِّي مات فيه صلى هللا عليه وسلم ، روى مسلم : َأنَّ َسْعَد ْبَن َأيبِّ َوقَّاٍص رضي هللا عنه قَاَل يفِّ َمَرضِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلَّ  َ َنْصًبا ، َكَما ُصنَِّع بَِّرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ ُبوا َعَليَّ اللَّنبِّ َم(.احْلَُدوا يلِّ حلًَْدا ، َواْنصِّ     
 صلى هللا عليه قال ابن قدامة رْحه هللا يف املغين : السُّنَُّة َأْن يُ ْلَحَد َقرْبُ اْلَمي ِّتِّ ، َكَما ُصنَِّع بَِّقرْبِّ النَّيبِّ ِّ 



  وسلم " انتهى.
 وقال النووي رْحه هللا يف "اجملموع : َأْْجََع اْلُعَلَماُء َأنَّ الدَّْفَن يفِّ اللَّْحدِّ َويفِّ الشَّق ِّ َجائَِّزانِّ ، َلكِّْن إنْ 

َهاُر فَالشَّقُّ َأْفَضُل " انتهى.َهاُر تُ َراهُبَا فَاللَّْحُد َأْفَضُل ، َوإِّْن َكاَنْت رِّْخوَ َكاَنْت اأْلَْرُض ُصْلَبًة اَل يَ ن ْ  ًة تَ ن ْ     
س : من األحق بدفن امليت؟94  
ج : أولياء امليت وذوو رْحه أحق إبنزاله إىل قربه، لعموم قوله تعاىل: }َوُأْوُلوا اأَلْرَحامِّ بَ ْعُضُهْم َأْوىَل 94

 بِّبَ ْعٍض يفِّ كَِّتابِّ اَّللَِّّ{. 
سول هللا صلى هللا عليه وسلم فذهبُت أنظر ما يكون من وحلديث عليٍ  رضي هللا عنه قال: غسَّلت ر 

  امليت فلم أر شيًئا، وكان طيًبا حيًّا وميًتا، وَوىَلَ دفنه وإجنانه دون الناس أربعة:
عليٌّ والعباس والفضل وصاحل موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحلد لرسول هللا حلًدا، ونصب عليه 

  اللنب نصًبا.   
يدخل املرأة قربها ؟س : من 95  
ج : م    ا يل      ي : 95  

حمارمها:  -أ   
  لعموم اآلية الكرمية السابقة، وحلديث عبد الرْحن بن أبزى

أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه كربَّ على زينب بنت جحش أربًعا، مث أرسل إىل أزواج النيب صلى »
دخل عليها يف حياهتا.  هللا عليه وسلم: من يُدخل هذه قربها؟ فقلن: من كان ي  

زوجها: -ب        
وهو أحق من الغريب، وقد تقدم أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لعائشة: وددت أن ذلك كان وأان 

 حي، فهيأتك ودفنتك ...(. 
س : ما حكم دفن الرجل امرأة وهو حديث عهد جبماع ؟96   

ن مل جيامع تلك الليلة   إن وجد   ملا جاء يف ج : جائز وال إمث فيه، ولكن األوىل أن يتواله غريه مم96
صحيح البخاري عن أنس قال: شهدان بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تدفن ورسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم جالس على القرب فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد مل يقارف الليلة؟ فقال أبو 

فنزل يف قربها. طلحة: أان، قال: فانزل يف قربها   
جاء يف احمللى البن حزم: قال أبو حممد: املقارفة الوطء، ال مقارفة الذنب، ومعاذ هللا أن يتزكى أبو  

طلحة حبضرة النيب   صلى هللا عليه وسلم   أبنه مل يقارف ذنبا، فصح أن من مل يطأ تلك الليلة أوىل من 



 األب والزوج وغريمها؟. اه .
خال امليت ؟س : من أين يكون اد97  
ج : السنة إدخال امليت من جهة رِّجلى القرب حلديث أيب إسحاق قال: أوصى احلارق أن ُيصل ِّي 97   

ن السنة.  عليه عبد هللا بن زيد فصلى عليه مث أدخله القرب من قَِّبل رجلى القرب، وقال: هذا م   
  ؟س : هل يشرع ملن حضر الدفن أن يقول " بسم هللا وعلى ملة رسول هللا98
ج : يسن عند إنزال امليت القرب أن يقول ابسم هللا وعلى ملة رسول هللا.  98  

   وهذه السنة خاصة مبن يباشر وضع امليت يف قربه ، أما من حضر دفنه فال يشرع هلم هذا الذكر
قال النووي رْحه هللا: يستحب أن يقول الذي يدخله القرب عند إدخاله القرب بسم هللا وعلي ملة رسول 

 هللا أو علي سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انتهى من شرح املهذب.  
 وقال املرداوي رْحه هللا : ويقول الذي يدخله بسم هللا وعلى ملة رسول هللا انتهى من اإلنصاف 

وقال الشيخ ابن ابز رْحه هللا : والسنة عند وضعه يف اللحد أن يقول الواضع : بسم هللا وعلى ملة 
     انتهى من جمموع الفتاوى".   رسول هللا

س : هل ُيسرت قرب املرأة بثوب عن أعني الناظرين حىت تدفن؟99  
ج : قد ورد يف هذا حديث ضعيف، لكن قال ابن قدامة يف املغىن : واملرأة خيمر قربها بثوب؟ ال 99

قال: ألن املرأة عورة  نعلم يف استحباب هذا بني أهل العلم خالفًا مث أورد آًثرًا هبذا عن عمر وأنس، مث
  وال يؤمن أن يبدو منها شيء فرياه احلاضرون ... اه .

س : هل يستحب ملن حضر الدفن أن حيثي على القرب ؟100   
ج : نص أهل العلم على استحباب احلثو يف القرب ثالًث، فينبغي لكل من استطاع ذلك أن 100 

أبو الدرداء : من متام أجر اجلنازة أن يشيعها من حيرص على فعله؛ ملا يف املصنف البن أيب شيبة : قال 
 أهلها، وأن حيمل أبركاهنا األربع، وأن حيثو يف القرب. اه 

س : ما حكم رفع القرب أكثر من شرب بقليل ؟101  
ج : السنة يف القرب أن يرفع قدر شرب فقط، ليعرف أنه قرب ويسنم، والتسنيم للقرب أفضل من 101

ار :  رأيت قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مسنما. رواه البخارى. وال تسطيحه لقول سفيان التم
يرفع القرب فوق هذا القدر ملا روى اجلماعة إال البخاري أن عليا رضي هللا عنه بعث أاب اهلياج األسدي 

ربا وقال :  أال أبعثك على ما بعثين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ال تدع متثاال إال طمسته وال ق
مشرفا إال سويته. وعن القاسم بن حممد قال : قلت لعائشة: اي أماه، اكشفي يل عن قرب النيب صلى هللا 



عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت يل عن ثالثة قبور ال مشرفة وال الطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة 
  احلمراء. رواه أبو داود.

ح   وقدره الشرعي اثنا عشر أصبعا يساوي   والشرب: هو ما بني رأسي اخلنصر واإلهبام من كف مفتو  
  سنتيمرتا، كذا يف معجم لغة الفقهاء.

   فإن زاد على ذلك إىل حدود ثالثني سنتيمرتا فال أبس بذلك، وال يعترب الدفن بذلك دفنا غري شرعي.
س : هل جيوز وضع عالمة على القرب ملعرفة صاحبه ؟102  
، وأمر هبدم ما بين عليها ، وأجاز وضع عالمة على قرب امليت ج : حرَّم الشرع البناء على القبور 102

يتعرف من خالهلا أهله وأصحابه عليه ، وال ينبغي أن تكون هذه العالمة بناًء أو شيئًا آخر منع منه 
   الشارع.

مًة قال ابن قدامة : وال أبس بتعليم القرب حبجر أو خشبة ، قال أْحد : ال أبس أن يعل ِّم الرجل القرَب عال
   يعرفه هبا ، وقد علَّم النيب صلى هللا عليه وسلم قرَب عثمان بن مظعون.

س : هل جيوز دفن اثنني أو أكثر يف القرب للضرورة ؟103     
ج : ال جيوز أن يدفن شخصان أو أكثر يف قرب واحد إال عند الضرورة، قال النووي رْحه هللا يف 103

رأاتن يف قرب واحد من غري ضرورة، وهكذا صرح السرخسي أبنه اجملموع: ال جيوز أن يدفن رجالن وال ام
ال جيوز. وعبارة األكثر ال يدفن اثنان يف قرب كعبارة املصنف الشريازي. وصرح ْجاعة أبنه يستحب أن 
ال يدفن اثنان يف قرب. أما إذا حصلت ضرورة أبن كثر القتلى أو املوتى يف وابء أو هدم وغرق أو غري 

واحد يف قرب فيجوز دفن االثنني والثالثة وأكثر يف قرب حبسب الضرورة. ذلك وعسر دفن كل    
س : ما حكم دفن املرأة مع الرجال ؟104  
ج : األصل هو أن يدفن كل ميت يف قرب مستقل إال إذا دعت الضرورة لدفن أكثر من ميت يف 104

ن مع النساء.قرب واحد فإذا وجدت الضرورة لدفن املرأة مع غريها، فإن األوىل أن تدف   
قال اإلمام الشافعي رْحه هللا: وال أحب أن تدفن املرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة وال 

سبيل إىل غريها كان الرجل أمامها وهي خلفه، وجيعل بني الرجل واملرأة يف القرب حاجز من تراب. 
  انتهى.

ٍر اأْلَْنَصارِّي ِّ قَاَل: َجاَءتِّ وقال احلافظ رْحه هللا يف الفتح: َوَرَوى َأْصَحاُب السُّ   َننِّ َعْن هَِّشامِّ ْبنِّ َعامِّ
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم يَ ْوَم ُأُحٍد فَ َقاُلوا َأَصابَ َنا قَ ْرٌح َوَجْهٌد قَالَ  ُعوا اأْلَْنَصاُر إِّىَل َرُسولِّ اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ : اْحفُِّروا َوَأْوسِّ

ْن َهَذا َجَواُز َدْفنِّ اْلَمْرَأَتنْيِّ يفِّ َقرْبٍ َوَأمَّا َواْجَعُلوا الرَُّجَلنْيِّ َوالثَّاَلثََة يفِّ  ْمِّذِّيُّ... َويُ ْؤَخُذ مِّ  اْلَقرْبِّ. َصحََّحُه الرت ِّ



َل يَْدفُِّن الرَّجُ  َدْفُن الرَُّجلِّ َمَع اْلَمْرَأةِّ فَ َرَوى َعْبُد الرَّزَّاقِّ إبِِّّْسَناٍد َحَسٍن َعْن َواثَِّلَة ْبنِّ اأْلَْسَقعِّ َأنَُّه َكانَ 
ُم الرَُّجَل َوجَيَْعُل اْلَمْرَأَة َورَاَءُه وََكأَنَُّه َكاَن جَيَْعُل بَ ي ْ  دِّ فَ يُ َقد ِّ ْن تُ َراٍب َواَل َواْلَمْرَأَة يفِّ اْلَقرْبِّ اْلَواحِّ نَ ُهَما َحائِّاًل مِّ

. انتهى. يََّما إِّْن َكااَن َأْجَنبِّيَّنْيِّ  سِّ
س : ما حكم تعزية املسلم ؟105  
م يف مصابه مستحبة، لقوله صلى هللا عليه وسلم: "من عزى مصاابً فله مثل ج : تعزية املسل105

أجره" رواه الرتمذي وابن ماجه وقال الرتمذي غريب. وقوله: "من عزى أخاه مبصيبة كساه هللا من حلل 
    الكرامة يوم القيامة" رواه ابن ماجه.

س : ما هو وقت التعزية ؟106  
التعزية، فذهب بعضهم إىل أهنا تكون قبل الدفن، وبه قال أبو ج : اختلف أهل العلم يف وقت 106

حنيفة والثوري لقوله صلى هللا عليه وسلم: "فإذا وجب فال تبكني ابكية" أخرجه مالك والشافعي وأْحد 
  وأبو داود.

وقيل يف املراد ابلوجوب: إنه هو دخول القرب   كما وقع يف رواية عند أْحد   ألن وقت املوت هو وقت 
لصدمة األوىل، والتعزية تليه فينبغي أن تكون التعزية يف وقت الصدمة اليت يطلب الصرب عندها، وقيل ا

يف معىن الوجوب: إنه هو املوت، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، لثبوت هذا املعىن يف عدة أحاديث 
؟ قال: "املوت"(. أخر. ففي سنن أيب داود والنسائي وابن حبان: قالوا: )وما الوجوب اي رسول هللا

واملقصود ابلبكاء املنهي عنه هو: البكاء مع رفع الصوت، وهو النواح. فقد روى أْحد يف مسنده عن 
ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إايكن ونعيق الشيطان" مث قال: "إنه مهما كان 

لشيطان" وعن أنس قال: )شهدان بنتا من العني والقلب فمن هللا عز وجل، ومن اليد واللسان فمن ا
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس على القرب فرأيت عينيه 

   تدمعان( رواه البخاري.
وذهب اجلمهور إىل أن التعزية تكون بعد الدفن النشغال أهل امليت بتجهيزه، وتكون قبله كذلك إن 

جزع قبل الدفن، فتعجل التعزية لذلك.ظهر من أهل امليت شدة     
س : ما املستحب فعله عقب الدفن ؟107   

ج : أن يقام على القرب، ويدعى للميت ابلتثبيت، كما روى أبو داود يف سننه عن النيب صلى هللا 107
 عليه وسلم: "أنه كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قربه" ويقول: "سلوا له التثبيت فإنه اآلن

ُيسأل"، ويكون دعاؤه له وهو واقف، ملا رواه سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه 



   وسلم:  كان يقف فيدعو.
وأما وقوف قرابة امليت صفًا، وجميء املشيعني لتعزيتهم بعد دفن ميتهم فال حرج يف ذلك لبلوغ املقصود 

كيفما حصلت التعزية صحت. قال الشافعي رْحه هللا: به   وهو التعزية   وهذا أيسر عليهم ْجيعًا، و 
)والتعزية من حني موت امليت يف املنزل، واملسجد، وطريق القبور، وبعد الدفن، ومىت عزى فحسن، 

فإذا شهد اجلنازة أحببت أن تؤخر التعزية إىل أن يدفن امليت... ويعزى الصغري والكبري واملرأة، إال أن 
تها على حمارمها.انتهى.تكون شابة فيقتصر يف تعزي  

س : هل الوقوف لتلقي العزاء بعد الدفن من التعزية ؟108  
ج : كرهه بعض أهل العلم. قال الشريازي يف املهذب: ويكره اجللوس للتعزية ألن ذلك حمدث، 108

 واحملدث بدعة. 
ل امليت وصنعة ويف اجللوس هلا جتديد لألحزان. وقد روى أْحد عن جرير قال: كنا نعد االجتماع إىل أه

   الطعام بعد دفنه من النياحة.
ويف حصوهلا بعد الدفن على املقابر أبلغ أثر، وهو أمنع لتجدد األحزان. وال يشرع ملن عزى بعد الدفن 
أو يف أي وقت تكرار التعزية، لقوله صلى هللا عليه وسلم: أعظم العيادة أجراً أخفها والتعزية مرة( رواه 

ان عن جابر بن عبد هللا ورواه البزار يف مسنده عن علي رضي هللا عنه وفيه البيهقي يف شعب اإلمي
  ضعف.
س : ما حكم األكل من الطعام الذي يصنعه أهل امليت يف العزاء أو األربعينية ؟109  
ج : كره ْجهور العلماء ألهل امليت أن يصنعوا طعاماً لتقدميه للناس ، سواء كان ذلك يوم املوت 109

الرابع أو العاشر أو األربعني أو على رأس السنة ، فكل ذلك مذموم. أو يف اليوم    
َنَُّه ُشرَِّع يفِّ السُّ  ْن َأْهلِّ اْلَمي ِّتِّ ؛ ألِّ َياَفةِّ مِّْن الطََّعامِّ مِّ َاُذ الض ِّ ُرورِّ اَل يفِّ قال ابن اهلمام احلنفي: " َويُْكَرُه اخت ِّ

ى من "فتح القدير".  الشُُّرورِّ، َوهَِّي بِّْدَعٌة ُمْستَ ْقَبَحٌة ". انته  
س : ما ينتفع به امليت بعد موته ؟110   

ج : ع      دة ام     ور :110  
دعاء املسلمني له. -1       

قضاء الدين عنه من أي شخص. -2   
قضاء وليه الصوم عنه. -3  
قضاء النذر عنه صوًما كان أو غريه. -4  



ما يفعله الولد الصاحل من األعمال الصاحلة. -5  
ل ِّفه من آًثر صاحلة وصدقات جارية.ما خيََ  -6  

س : ما املقصود بزايرة القبور ؟  111  
ج : تشرع زايرة القبور لالت ِّعاظ هبا وَتذَكُّر اآلخرة، لقوله صلى هللا عليه وسلم: كنت هنيتكم عن 111

 زايرة القبور فزوروها تذكركم اآلخر.
س : هل تشرع زايرة النساء للقبور؟112   

ء يف هذا ثالثة أقوال: أحدها: التحرمي، والثاين: يكره، والثالث: مباح من غري كراهة ج : للعلما112 
وهو رواية عن أْحد وبه قال مالك وبعض األحناف ، وهو الراجح بشرط أن تكون الزايرة ألجل تذكر 

  املوت واآلخرة مع جتنب احملرمات، وذلك ألمور:
 عليه وسلم ابمرأة تبكي عند قرب فقال هلا: اتقي حلديث أنس الذي تقدم : مرَّ النيب صلى هللا -1  

  هللا واصربي ...( فلم ينهها عن الزايرة.
ولزايرة عائشة قرب أخيها، فعن ابن أيب مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من املقابر، فقلت هلا:  -2  

هلا: أليس كان  اي أم املؤمنني، من أين أقبلت؟ قالت: من قرب أخي عبد الرْحن بن أيب بكر، فقلت
 رسول

 هللا صلى هللا عليه وسلم هنى عن زايرة القبور؟ قالت: نعم، كان هنى مث أمر بزايرهتا. 
لقول عائشة للنيب صلى هللا عليه وسلم: كيف أقول اي رسول هللا؟ تعين إذا أتت املقابر قال:  -3  

ستقدمني منا واملستأخرين، وإان إن قويل السالم على أهل الداير من املؤمنني واملسلمني، ويرحم هللا امل
 شاء هللا بكم لالحقون. 

ولعموم قوله صلى هللا عليه وسلم: )ُكنت هنيتكم عن زايرة القبور فزورورها (.   -2          
   

 تنبيهات.  
إذا ُعلم من حال النساء أهنن إذا ذهنب إىل القبور يصحن وينُدبن ويُنْحن ويعددن على  -1  

لن البدع واحملرمات، فتحرم حينئذ زايرهتن للقبور.األموات، ويفع   
إذا ُعلم من أحواهلن أهنن يذهنب إىل قبور من يطلقون عليهم الصاحلني أو األولياء، يلتمسن  -2  
  عندهم تفريج الكرابت وقضاء احلاجات وكشف الغمات، فهذا شرك وحترم حينئذ الزايرة بال شك.

القبور فيه، كما حيدث يف أايم اجلمع واألعياد وحنو ذلك فهذا  إذا خصص النساء يوًما لزايرة -3  



  من البدع.
  . ال جيوز خروج النساء إىل املقابر وغريها متربجات متزينات متعطرات كما ال خيفى -4   

س : ما هي األذكار الثابتة عند زايرة القبور ؟113  
ج : م     ا يل     ي : 113  

نني، وإان وإايكم وما توعدون غًدا مؤجَّلون، وإان إن شاء هللا بكم السالم عليكم دار قوم مؤم -1  
 الحقون، اللهم اغفر ألهل )ويسمي املقابر(. 

السالم عليكم أهل الد ِّاير من املؤمنني واملسلمني، وإان إن شاء هللا )بكم( لالحقون، أسأل  -2   
 هللا لنا ولكم العافية.  

ؤمنني واملسلمني، ويرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين، إن شاء السالم على أهل الد ِّاير من امل   
 هللا بكم لالحقون.  

س : هل األسنان الذهب هل تنزع من امليت؟114  
ج : إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان ميكن خلع السن بدون ُمثلٍة ) أي متثيل به وهو تقطيع 

إىل الورثة وإن كان ال ميكن خلعه إال مبِّثُ ْلة حبيث تسقط  بعض أجزاء امليت ( ُخلِّع ؛ ألن ملكه انتقل
   بقية األسنان فإنه يبقى ويدفن معه.

مث إن كان الوارث ابلغاً عاقاًل رشيداً ومسح بذلك تُرك ومل يتعرض له ، وإال فقد قال العلماء : إنه إذا 
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم ظن أن امليت بَلي ُحفر القرب وأخذ السن ألن بقاءه إضاعة مال . وقد هن ى النيب َصلَّى اَّللَّ

   عن ذلك.
س : هل يشعر امليت بزايرة أهله لقربه؟115  
ج : قال اإلمام ابن ابز : الشعور من امليت بزائره هللا أعلم به، وقد قال بعض السلف بذلك، 115

وأن نسلم عليهم،  ولكن ليس عليه دليل واضح فيما أعلم، ولكن السنة معلومة يف شرعية زايرة القبور
فنقول: السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإان إن شاء هللا بكم الحقون، نسأل هللا لنا ولكم العافية، يغفر 

  هللا لنا ولكم، يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين.
 كل هذا مشروع، وأما كونه يشعر أو ال يشرع هذا حيتاج إىل دليل واضح وهللا أعلم سبحانه وتعاىل

ولكن ال يضران شعر أم مل يشعر، علينا أن نفعل السنة، فيستحب لنا أن نزور القبور، وأن ندعو هلم ولو 
مل يشعروا بنا؛ ألن هذا أجر لنا وينفعهم، فدعاؤان هلم ينفعهم، وزايرتنا تنفعنا؛ ألن فيها أجراً، وألن فيها 

، بدعائنا له، واستغفاران له، فينتفع امليت ذكر املوت وذكر اآلخرة فننتفع هبا، وامليت ينتفع بذلك أيضاً 



 بذلك.
س : ما حكم قراءة القرآن وإهداؤها للميت ؟116   

ج : ذهب ْجاعة من أهل السنة ومنهم احلنفية واحلنابلة إىل أن كل قربة فعلها املسلم له أن يهب 116
صدقة أو قراءة للقرآن أو ثواهبا ملن شاء من أموات املسلمني؛ سواء كانت صالة أو صوًما أو حجًّا أو 

ذكًرا أو أي نوع من أنواع القرب. وهذا هو القول األرجح دلياًل، واستدلوا له بقوله تعاىل:  َوالَّذِّيَن 
ميَانِّ َواَل جَتَْعْل يفِّ  إْلِّ ْخَوانَِّنا الَّذِّيَن َسبَ ُقواَن ابِّ ْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا اْغفِّْر لََنا َوإلِِّّ ً ل ِّلَّذِّيَن  قُ ُلو َجاُؤوا مِّن بَ ْعدِّهِّ بَِّنا غِّال 

يٌم( احلشر/ ، ويف احلديث الشريف: )استغفروا ألخيكم؛ فإنه اآلن ُيسأل( 10آَمُنوا رَب ََّنا إِّنََّك َرُؤوٌف رَّحِّ
  رواه أبو داود.

وقال بعضهم: إذا ُقرِّئ القرآن عند امليت أو ُأهدي إليه ثوابه؛ كان الثواب لقارئه، ويكون امليت كأنه 
ى له الرْحة.حاضرها وتُرج   

فاالختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إىل فالن. واشرتطوا لذلك  أال أيخذ 
القارئ على قراءته أجًرا، فإن أخذ أجًرا على قراءته حرم على املعطي واآلخذ، وال ثواب له على قراءته 

 )انظر: "املغين" و"الشرح الكبري". 
قي املوتى وتساؤهلم وعرض أعمال األحياء عليهم ؟س : هل ميكن تال117  
ج : فإن تالقي أرواح املؤمنني يف الربزخ، واستقباهلم ملن أييت إليهم من بعدهم وسؤاهلم إايهم عن 117

أهل الدنيا ًثبت   كما يف حديث أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: إذا احتضر املؤمن أتته 
ة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إىل روح هللا ورحيان ورب غري غضبان، مالئكة الرْحة حبرير 

فتخرج كأطيب ريح املسك، حىت أنه ليناوله بعضهم بعضا، حىت أيتون به ابب السماء فيقولون: ما 
أطيب هذه الريح اليت جاءتكم من األرض، فيأتون به أرواح املؤمنني، فلهم أشد فرحا به من أحدكم 

يقدم عليه، فيسألونه ماذا فعل فالن؟ ماذا فعل فالن؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان يف غم الدنيا،  بغائبه
  فإذا قال: أما أاتكم؟ قالوا: ذهب به إىل أمه اهلاوية.

وإن الكافر إذا احتضر أتته مالئكة العذاب مبسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إىل 
يح جيفة، حىت أيتون به ابب األرض، فيقولون: ما أننت هذه عذاب هللا عز وجدل، فتخرج كأننت ر 

   الريح، حىت أيتون به أرواح الكفار. رواه النسائي، وصححه األلباين.
ْرَواحِّ اْلَمْوَتى، َوَيْسَأُل اْلَمْوَتى الْ  َقادَِّم قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: َوَأْرَواُح اأْلَْحَياءِّ إَذا قُبَِّضْت جَتَْتمُِّع أبَِّ

ْم َعْن َحالِّ اأْلَْحَياءِّ فَ يَ ُقوُلوَن: َما فَ َعَل ُفاَلٌن؟ فَ يَ ُقوُلوَن: ُفاَلٌن تَ َزوََّج. ُفاَلٌن َعَلى َحاٍل َحَسنَ عَ  ٍة َلْيهِّ



.َويَ ُقوُلوَن: َما فَ َعَل ُفاَلٌن؟ فَ يَ ُقوُل: َأمَلْ أيَْتُِّكْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: اَل، ُذهَِّب بِّهِّ إىَل ُأم ِّهِّ اهْلَاوِّيَةِّ    
الفتاوى. مَّا َأْرَواُح اْلَمْوَتى فَ َتْجَتمُِّع: اأْلَْعَلى يَ ْنزُِّل إىَل اأْلَْدىَن، َواأْلَْدىَن اَل َيْصَعُد إىَل اأْلَْعَلى. جمموعَوأَ    

س : هل الروح متوت كما ميوت البدن ؟118  
ج : على خالف بني أهل العلم؛ فمنهم َمن قال أبهنا متوت.118  

.﴾لُّ َشْيٍء َهالٌِّك إِّالَّ َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوإِّلَْيهِّ تُ ْرَجُعوَن كُ   ﴿واستدلوا بقوله تعاىل:   
  وقالوا: إذا كانت املالئكة متوت، فالنفوس البشرية متوت من ابب أوىل.

وذهب آخرون إىل أهنا ال متوت؛ فإهنا ُخلِّقت للبقاء وإمنا متوت األبدان، قالوا: وقد دل على ذلك 
لنعيم والعذاب لألرواح بعد مفارقتها للبدن.األحاديث الدالة على ا   

س : هل الروح هل تعاد إىل امليت يف قربه وقت السؤال ، أو ال تعاد؟119   
ج : امليت تعاد روحه إليه عند السؤال يف القرب كما ثبت يف حديث الرباء الذي رواه أْحد وغريه 119

سده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقوالن له: وفيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: فتعاد روحه يف ج
من ربك؟ فيقول: ريب هللا. فيقوالن له: ما دينك؟ فيقول: ديين اإلسالم، فيقوالن له: ما هذا الرجل 

الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول هللا، فيقوالن له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب هللا فآمنت به 
رانؤوط واأللباين.وصدقت. احلديث، وهذا احلديث صححه األ   

قال العالمة املناوي يف شرحه للحديث عند قوله )فيقعدانه( قال: حقيقة أبن يوسع اللحد حىت جيلس 
فيه، زاد يف رواية فتعاد روحه يف جسده، وظاهره يف كله، ونقله املصنف يف أرجوزته عن اجلمهور، لكن 

يف النصف األعلى وهلا اتصال بباقيه. قال ابن حجر ظاهر اخلرب يف النصف األعلى وْجع أبن مقرها 
  انتهى.
س : أين أرواح األنبياء والصاحلني ؟120  
ج : أرواح األنبياء )املتوفني( دون أجسادهم هي اليت يف اجلنة، ومعها أرواح الشهداء والصاحلني 120

اد األنبياء، املتوفني من أمتنا واألمم السابقة كذلك، أما األجساد فهي ْجيعا يف األرض مبا فيها أجس
  وأن أول من يدخل اجلنة ويتنعم فيها بروحه وجسده هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم.

س : هل يستمر عذاب القرب إىل قيام الساعة ؟121  
ج : قال الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا عن عذاب القرب: أما إن كان اإلنسان كافراً والعياذ ابهلل 121

نعيم إليه أبداً ، ويكون عذابه مستمراً وأما إن كان عاصياً وهو مؤمن فإنه إذا فإنه ال طريق إىل وصول ال
عذ ِّب يف قربه يعذَّب بقدر ذنوبه ، ورمبا يكون عذاب ذنوبه أقل من الربزخ الذي بني موته وقيام الساعة 



 ، وحينئذ يكون منقطعاً . أه  " الشرح املمتع.
س : قراءة القرآن يف بيت العزاء ؟122  
: قراءة القرآن يف بيت العزاء والتجمع لذلك من البدع احملدثة اليت مل يفعلها النيب صلى هللا  ج122

عليه وسلم وال صحابته الكرام رضي هللا تعاىل عنهم، وهلذا فينبغي للمسلمني أن يتجنبوا التجمع يف 
هللا عليه وسلم: من بيت العزاء وقراءة القرآن وما أشبه ذلك من البدع احملدثة، فقد قال النيب صلى 

أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد.  ويف رواية: من عمل عمالً ليس عليه أمران فهو رد. رواه 
  البخاري ومسلم.

س : هل تقرأ سورة يس على امليت ؟ 123  
ج : قراءة سورة يس على امليت فقد ورد فيها حديث رواه أبو داود وابن حبان وأْحد.123    

ل ابحلديث ضعفوه، وهلذا فإن الكثري من أهل العلم مل يعملوا به وخاصة اإلمام مالكولكن أهل العم   
وذهب بعضهم إىل العمل به فاستحب قراءة يس عند رأس احملتضر، قال ابن أيب زيد املالكي يف 

الرسالة: وأرخص بعضهم يف القراءة عند رأسه بسورة يس. للحديث املذكور، مث قال: ومل يكن ذلك 
لك أمراً معموال به لضعف احلديث أو عدم بلوغه إليه.عند ما   

س : هل تعرض األداين على احملتضر ؟124   
ج : قال شيخ اإلسالم رْحه هللا تعاىل: وعرض األداين عند املوت ليس عاًما لكل أحد وال منفًيا 124

ه من فتنة عن كل أحد، بل من الناس من تعرض عليه األداين، ومنهم من ال تعرض عليه؛ لذلك كل
  احمليا، والشيطان أحرص ما يكون على إغواء بين آدم وقت املوت. انتهى.

س : هل ُيْسَأُل املريض كيف يصلي وكيف يتطهر، أو نقول: إن هذا من ابب التدخل فيما ال 125  
 يعين؟
حاجة  ج : قال اإلمام العثيمني : الذي نرى أنه إن كان املريض من ذوي العلم الذين يعرفون، فال125

أن تذكره؛ ألنه سيحمل تذكريك إايه على إساءة الظن به، وأما إذا كان من العامة اجلُهال فهنا حيسن أن 
يبني له؛ ألنه قد خيفى عليهم ما حيتاجون من األحكام وقد عدت مريضاً فسألته عن حاله، فحمد هللا 

بيه وتعليم؛ ألنه يظن أن القصر وقال: يل شهر ونصف وأان أْجع وأقصر الصالة. فمثل هذا حيتاج إىل تن
 مع اجلمع، وأن من ْجع قصر.

س : هل يؤمر املرضى ابلتداوي؛ أو يؤمرون بعدم التداوي، أم يف ذلك تفصيل؟126   
ج : قال العالمة ابن عثيمني رْحه هللا تعاىل الصحيح: أنه جيب إذا كان يف تركه هالك، مثل: 126



ن هللا إذا قطع املوضع الذي فيه السرطان فإنه ينجو منه، السرطان املوضعي، فالسرطان املوضعي إبذ
لكن إذا ترك انتشر يف البدن، وكانت النتيجة هي اهلالك، فهذا يكون دواء معلوم النفع؛ ألنه موضعي 
جناء ْجيعها، فكذلك البدن إذا قطع بعضه من أجل  ُر السفينَة خبرقها إلِّ يقطع ويزول، وقد َخرََّب اخَلضِّ

ن ذلك واجباً.جناة ابقيه كا   
س : ما حكم التداوي ابحملرم ؟127  
ج : قال العالمة ابن عثيمني رْحه هللا تعاىل ال جيوز لنهي النيب صل ى هللا عليه وسل م عن ذلك 127

    حيث قال: )تداووا وال تداووا حبرام(.
مل مينع هللا العباد منه،  ولعموم األدلة يف حترمي احملرم، فهي عامة وليس فيها تفصيل، وألنه لو كان فيه خري

  بل أحله هلم.
س : ما حكم التداوي ببول الغنم ؟128  
ج : قال العالمة ابن عثيمني رْحه هللا تعاىل : املذهب أنه ال جيوز التداوي إال ببول اإلبل، وقيل: 128

ل؛ ألنه جنس جيوز التداوي ببول كل ما يؤكل حلمه، وقيل: ال جيوز التداوي ابلبول مطلقاً حىت ببول اإلب
عندهم، وذلك لقول النيب صل ى هللا عليه وسل م: أما أحدمها فكان ال يستربئ من البول ، لكن هذا 

 قول ضعيف؛ ألن يف بعض ألفاظ احلديث: فكان ال يستربئ من بول. 
ة والتداوي ببول اإلبل ثبتت به السنة يف قصة العرنيني ، وقياس ذلك أنه لو ثبت أن يف أبوال الغنم فائد

  فإنه ال فرق بينهما وبني أبوال اإلبل.
س : ما حكم عيادة املريض ؟129  
ج : قال العالمة ابن عثيمني رْحه هللا تعاىل : قال بعض العلماء: إنه واجب كفائي أي: جيب على 129

املسلمني أن يعودوا مرضاهم، وهذا هو الصحيح؛ ألن النيب صل ى هللا عليه وسل م جعلها من حق 
كأنَّه َمرَِّض يف ى املسلم ، وليس من حماسن اإلِّسالم أن ميرض الواحد منا وال يعوده أحد، و املسلم عل

َقدَِّر أن يعوده.برية، فلو علمنا أن هذا الرجل ال يعوده أحد فإنه جيب على من علم حباله وَ     
س : ما حكم السفر ألجل زايرة قرب النيب؟130  
الثالثة، النيب يقول: ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد؛ ج : ال جيوز، شد الرحال لغري املساجد 130

مسجدي هذا، واملسجد احلرام، واملسجد األقصى، وحنن إذا زران املدينة نريد املسجد، وإذا دخلنا 
املسجد سن  لنا زايرة القرب، وهلذا يقول : صلوا علي فإن صالتكم تبلغين أين كنتم، إن هلل مالئكة 

أميت السالم.سياحني يبلغونين عن    



س : ما حكم نبش قبور اليهود والكفار الستخراج الكنوز؟131  
ج : قال احلجاوي يف اإلقناع: جيوز نبش قبور املشركني ليتخذ مكاهنا مسجًدا، أو ملال فيها،  131

 كقرب أيب رغال. اه .
معه إىل  وهو عن عبد هللا بن عمرو، قال: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول حني خرجنا

الطائف فمرران بقرب، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هذا قرب أيب رغال، وكان هبذا احلرم يدفع 
عنه، فلما خرج أصابته النقمة اليت أصابت قومه هبذا املكان، فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن 

ا الغصن.من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجو     
قال ابن رجب يف شرح صحيح البخاري: اختلفوا يف نبش قبورهم   يعين املشركني   لطلب ما يدفن 

، فرخص فيه كثري من العلماء، حكاه ابن عبد الرب عن أيب حنيفة، والشافعي، قال: وكرهه معهم من مال
ر حديث أيب رغال.مالك، ومل حيرمه، وكان الناس يفعلون ذلك يف أول اإلسالم كثريًا، مث ذك   

س : هل جنزم أبن اسم ملك املوت عزرائيل ؟132  
ج : اشتهر أن اسم ملك املوت عزرائيل ، إال أنه مل ترد تسمية ملك املوت هبذا االسم يف القرآن 132

الكرمي وال يف السنة النبوية الصحيحة ، وإمنا ورد ذلك يف بعض اآلًثر واليت قد تكون من 
   اإلسرائيليات.

هذا ، ال ينبغي اجلزم ابلنفي وال ابإلثبات ، فال نثبت أن اسم ملك املوت عزرائيل ، وال ننفي  وعلى
 ذلك، بل نفوض األمر إىل هللا تعاىل ونسميه مبا مساه هللا تعاىل به "مللك املوت" قال هللا تعاىل : 

  رَب ُِّكْم تُ ْرَجُعوَن (. ُقْل يَ تَ َوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوتِّ الَّذِّي وُك َِّل بُِّكْم مثَّ إِّىَل   
س : حكم من نسي التكبري من صالة اجلنازة ؟133   

ج : تكبريات اجلنازة األربع أركان ، فال تصح الصالة إال هبا.133    
جاء يف املوسوعة الفقهية : ال خالف بني الفقهاء يف أن تكبريات اجلنازة أركان ال تصح صالة اجلنازة .

   إال هبا . انتهى.
كل تكبرية مبنزلة الركعة" ينظر "حاشية الدسوقي.   ألن      

وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبرية الثانية ومل يتذكر إال يف الثالثة ، فإنه جيعل الثالثة هي الثانية ، فيصلي 
على النيب صلى هللا عليه وسلم ، مث يتم صالته مع اإلمام ، مث إذا سلم اإلمام قضى تكبرية، ويكون  

صالة ، الذي فاتته تكبرية.كاملسبوق يف ال    
قال البهويت رْحه هللا : فإن ترك غري مسبوق تكبرية من األربع عمداً بطلت صالته ؛ ألنه ترك واجبا 



وإن تركها سهواً يكربها ، كما لو سلم يف املكتوبة قبل إمتامها سهواً ما مل عمداً فأبطلها كسائر الصلوات 
ضى مفرداً أشبه الركعات " انتهى من " دقائق أويل النهى.    يطل الفصل وتصح ؛ ألن هذا التكبري يق     

س : هل السنة أن يدعو للميت بعد الدفن قائماً ؟134     
ج : يستحب الدعاء للميت بعد الدفن واقفاً ؛ ملا رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان 134

ْن َدْفنِّ اْلَمي ِّتِّ َوَقَف َعَلْيهِّ فَ َقاَل : رضي هللا عنه قال : كان النيب صلى هللا عليه وسلم : إَِّذا ف َ  رََغ مِّ
لت َّْثبِّيتِّ ، فَإِّنَُّه اآْلَن ُيْسَأُل( ، وصححه الشيخ األلباين يف صحيح أيب  يُكْم َوَسُلوا َلُه ابِّ َخِّ اْستَ ْغفُِّروا ألِّ

   داود.
يعين : اإلمام   جاء يف "كشاف القناع : ويستحب الدعاء للميت عند القرب بعد دفنه واقفاً نص عليه

   أْحد رْحه هللا" انتهى
   ويف "حاشية البيجرمي : وكونه واقفاً أفضل انتهى.

س : كيف يقضي من فاتته بعض تكبريات اجلنازة ؟135  
ج : من دخل مع اإلمام   يف صالة اجلنازة   وقد أتى ابلتكبرية الثانية ، فإنه يدخل مع اإلمام ويبدأ 135

لي على النيب صلى هللا عليه وسلم بعد التكبرية الثانية ، فإذا سلم اإلمام قضى ما بقراءة الفاحتة ، مث يص
   فاته من صالة اجلنازة ، فيدعو للميت.

س : حكم الصياح خلف اجلنازة ب  " استغفروا ألخيكم ؟136    
نازة ج : الدعاء للميت واالستغفار له عبادة ، وال أبس أن يستغفر اإلنسان ألخيه عند ْحل اجل136

والسري هبا سراً ، أما كونه ينادي الناس استغفروا ألخيكم..، فقد كرهه ْجاعة من العلماء وعدوه من 
  البدع احملدثة.

   عن إبراهيم، قال: كان يكره أن يتبع الرجل اجلنازة يقول استغفروا له غفر هللا لكم.
ل رجل : استغفروا له غفر هللا لكم وعن بكري بن عتيق ، قال : كنت يف جنازة فيها سعيد بن جبري ، فقا

  ، قال سعيد بن جبري : ال غفر هللا لك.
  وعن عطاء أنه كره أن يقول : استغفروا له غفر هللا لكم.

س : هل تسن تعزية املصاب ولو كان من غري أهل امليت ؟137  
ج : ال خالف بني الفقهاء يف استحباب التعزية ملن أصابته مصيبة . 137  

شروعيتها : قول النيب صلى هللا عليه وسلم : )ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة إال كساه واألصل يف م
هللا من حلل الكرامة يوم القيامة( انتهى من املوسوعة الفقهية واحلديث صححه األلباين رْحه هللا يف 



 )السلسلة الصحيحة(. 
س : لو تبع جنازة دون أن يصلي عليها فهل له قرياط من األجر؟138  

ج : دلت السنة على أن من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط ، ومن شهدها حىت تدفن 381
   فله قرياطان.

روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) َمْن 
َها فَ َلُه قِّريَاٌط ، وَ  َمْن َشهَِّدَها َحىتَّ تُْدَفَن فَ َلُه قِّريَاطَانِّ . قِّيَل : َوَما اْلقِّريَاطَانِّ َشهَِّد اجْلََنازََة َحىتَّ ُيَصلَّى َعَلي ْ

ْثُل اجْلَبَ َلنْيِّ اْلَعظِّيَمنْيِّ ( رواه البخاري ومسلم.       ؟ قَاَل : مِّ
س : هل جيوز أن يصلي على اجلنازة وهو قاعد من غري عذر؟139   
يصلي على اجلنائز وهو راكب ؛ ألنه يفوت القيام  ج : قال ابن قدامة رْحه هللا : وال جيوز أن139

 الواجب ، وهذا قول أيب حنيفة ، والشافعي ، وأيب ثور وال أعلم فيه خالفًا" انتهى من "املغين"  
   لكن من كان مريضاً وتعذر عليه القيام فال حرج عليه أن يصلي قاعداً.

س : ما حكم ترك التعزية حبجة السفر ؟140  
ة سنة وليست واجبة ، فمن عزى قريبه أو صاحبه مبصيبته، فقد أصاب السنة ، وإن مل ج : التعزي140

  يعزه فقد حرم نفسه األجر والثواب وال شيء عليه.
جاء يف )املغين( البن قدامة رْحه هللا : يستحب تعزية أهل امليت ال نعلم يف هذه املسألة خالفاً 

حقوقهم، والتقرب إليهم" انتهى. واملقصود ابلتعزية تسلية أهل املصيبة، وقضاء    
س : مىت يبدأ وقت تعزية أهل امليت ومىت ينتهي ؟141  
ج : تشرع التعزية من حني املوت   قبل الدفن وبعده   وال حتد بوقت ، بل تبقى سنة التعزية إىل 141

    يذهب عن املصاب أثر املصيبة.
س : إذا اجتمعت جنائز فمن نقدم إىل جهة اإلمام؟142   

ج : السنة إذا تنوعت اجلنائز ، كما لو قدم له رجل وصيب وامرأة فإنه يقدم الرجل أوالً ، فيكون 421
 هو األقرب إىل اإلمام ، مث جيعل بعده الصيب ، مث املرأة.  

)َأنَُّه َشهَِّد َجَنازََة ُأم ِّ ملا رواه أبو داود َعْن حَيََْي ْبنِّ َصبِّيٍح قَاَل : َحدََّثينِّ َعمَّاٌر َمْوىَل احْلَارِّثِّ ْبنِّ نَ ْوَفٍل : 
َماَم فَأَْنَكْرُت َذلَِّك َويفِّ اْلَقْومِّ اْبُن َعبَّاٍس َوَأبُو سَ  عِّيٍد اخْلُْدرِّيُّ َوَأبُو ُكْلثُوٍم َوابْنَِّها َفُجعَِّل اْلُغاَلُم ممَِّّا يَلِّي اإْلِّ

رْحه هللا : وإسناده صحيح ، وصححه األلباين يف قَ َتاَدَة َوَأبُو ُهَريْ َرَة فَ َقاُلوا : َهذِّهِّ السُّنَُّة( قال النووي 
   صحيح أيب داود.



ويف رواية البيهقي : )وكان يف القوم احلسن واحلسني وأبو هريرة وابن عمر وحنٌو من مثانني من أصحاب 
  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

أفضلهم. أما إن كانت اجلنائز من جنس واحد كالرجال أو النساء، قدم إىل جهة اإلمام   
    وقال الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا:

وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعين تعدد الرجال مثاًل نقد ِّم إىل اإلمام أعلمهم؛ ألن النيب صلى هللا "
عليه وسلم يف شهداء أحد الذين يدفنون يف قرب واحد كان أيمر أيهم أكثر قرآانً فيقدمه يف اللحد، 

الذي يقدم مما يلي اإلمام" انتهى من "جمموع الفتاوى".   وهذا يدل على أن العامل هو  
س : هل يتضاعف الثواب ابلصالة على عدة جنائز دفعة واحدة؟143   
ج : سئل الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا : يف احلرم تتعدد اجلنائز فهل يتعدد األجر الذي أخرب عنه 143

 الرسول عليه الصالة والسالم؟
نائز يف صالة واحدة هل أيخذ اإلنسان أجر عدد هذه اجلنائز؟ الظاهر: نعم. فأجاب : إذا تعددت اجل

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 على اجلميع.." انتهى من " لقاء الباب املفتوح "  

ز أهل امليت بلباس معني ليسهل على الناس تعزيتهم؟س : هل يتمي 144  
ج : لبسهم الثياب اليت يتميزون هبا عن غريهم ، فينبغي عدم فعل ذلك ، ألنه قد يكون دااًل 144

   على عدم صربهم ، وعلى جزعهم من تلك املصيبة.
وع". قال ابن اجلوزي رْحه هللا : "يكره لبسه خالف زيه املعتاد " انتهى من "الفر   

  145س : ما حكم تعزية الرجل للمرأة ؟
ج : تعزية املسلم ألخيه سنة ، وذلك شامل للرجال والنساء.145    

ولكن .. جاء الشرع بسد ابب الفتنة ، ودفع املفاسد والشرور بقدر اإلمكان ، وتعزية الرجل للمرأة أو 
جل ال يعزي املرأة الشابة إال أن العكس قد يكون فيه مدخل للشيطان ، وهلذا نص العلماء على أن الر 

   تكون من حمارمه.
وأما املرأة كبرية السن ، فقد رخص يف تعزيتها بعض العلماء ، ألهنا ليست كالشابة يف خشية حصول 

   الفتنة هبا ، ومع ذلك : فاألفضل ترك تعزيتها أيضاً.
افة الفتنة "انتهى من " املغين "  قال ابن قدامة رْحه هللا : " ال يعزي الرجُل األجنيب شواب النساء خم  

س : ما حكم ما يفعله بعض الناس من حفر قبورهم يف حياهتم ؟146   



ج : ال جيوز ألحد أن حيفر قربه يف مقربة عامة ال ميلكها أحد ، ألن فيه حتجرياً على غريه ، 146
   وتضييقاً على غريه ، أما إن كانت املقربة ملكاً له فال أبس به.

اب رْحه هللا: " قال يف املدخل: وليس له أن حيفر قرباً ليدفن فيه إذا مات ؛ ألنه حتجري على قال احلط
غريه ومن سبق كان أوىل ابملوضع منه وجيوز له ذلك يف ملكه ؛ ألنه ال غصب يف ذلك وفيه تذكرة ملن 

 حفر له..." انتهى من "مواهب اجلليل.  
لبيت ؟س : ما حكم صالة املرأة على امليت يف ا147  
ج : ال أبس أن تصلي املرأة على امليت يف بيتها ، وإن اجتمعن وصلني ْجاعة فهو أفضل ، ومما 147

َ َسْعُد ْبُن  يدل على ا تُ ُويف ِّ مشروعية صالة املرأة على اجلنازة يف بيتها ، أن عائشة رضي هللا عنها : )َلمَّ
دِّ فَ ُيَصل ِّنَي َعَلْيهِّ فَ َفَعُلوا( َأيبِّ َوقَّاٍص َأْرَسَل َأْزَواُج النَّيبِّ ِّ َصلَّى اَّللَُّ  ََنازَتِّهِّ يفِّ اْلَمْسجِّ  َعَلْيهِّ َوَسلََّم َأْن مَيُرُّوا جبِّ

 رواه مسلم.  
    وسئل الشيخ ابن عثيمني رْحه هللا:

 هل جيوز للمرأة أن جتمع أهل البيت من النساء وتصلي هبن صالة اجلنازة على ميتهن يف ذلك املنزل؟
، ال حرج أن تصلي املرأة صالة اجلنازة، سواء صلتها يف املسجد مع الناس، أو صلت فأجاب : "نعم

عليهاي بيت اجلنازة؛ ألن النساء ال مينعن من الصالة على امليت، وإمنا مينعن من زايرة القبور..." انتهى 
  . "جمموع فتاوى".

س : ما حكم الدعاء عند القرب بعد الدفن ؟148    
ت بعد الدفن سنة ؛ ملا رواه أبو داود من حديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه ج : الدعاء للمي148

ْن َدْفنِّ اْلَمي ِّتِّ َوَقَف َعَلْيهِّ ، فَ َقاَل : اْستَ ْغفُِّروا  قال  كان النيب صلى هللا عليه وسلم : )إَِّذا فَ رََغ مِّ
لت َّْثبِّيتِّ ، فَإِّنَُّه اآْلَن ُيْسَألُ  يُكْم ، َوَسُلوا َلُه ابِّ َخِّ ( وصححه الشيخ األلباين يف صحيح أيب داود.ألِّ    

س : ما هو أفضل ما يقال يف التعزية ؟149  
ج : التعزية هي ْحل املصاب على الصرب ، وليس هلا ألفاظ خمصوصة ، واألفضل أن يعزي 149

   ابأللفاظ اليت عزى هبا النيب صلى هللا عليه وسلم .
زية شيء مؤقت ]يعين : حمدد[ انتهى من  األم .  قال اإلمام الشافعي رْحه هللا : ليس يف التع  

 وقال ابن قدامة رْحه هللا : ال نعلم يف التعزية شيئاً حمدوداً...انتهى من املغين .  
س : هل تشرع تعزية املسلم بفقد ماله ؟150  
ء ج : التعزية هي : األمر ابلصرب ، واحلمل عليه ، بوعد األجر ، والتحذير من الوزر ، والدعا150



 للميت ابملغفرة ، وللمصاب جبرب املصيبة انتهى من املوسوعة الفقهية.  
ومن تعريف العلماء للتعزية يتبني مشروعية تعزية كل مصاب ، سواء أصيب بفقد قريب أو املال أو 

وظيفة...أو غري ذلك من املصائب اليت قد حتل ابملسلم ، وال تقتصر التعزية املشروعة على حال املوت 
.   

ء يف حاشية البيجرمي على منهج الطالب : وتسن التعزية أيضاً لفقد املال .. ويدعو له مبا يناسب جا
  انتهى.
س : حكم وضوء امليت قبل التغسيل ؟151  
ج : يستحب توضئت امليت قبل غسله ، ابتفاق املذاهب األربعة من غري إجياب.151    

؛ وألن هذا سنة االغتسال يف حالة احلياة فكذا بعد قال الكاساين رْحه هللا: مث يوضأ وضوءه للصالة...
 املمات انتهى من بدائع الصنائع. 

وقال ابن املواق رْحه هللا : املشهور استحباب أن يوضأ امليت قبل أن يغسل انتهى من التاج واإلكليل. 
    

من  كشاف وقال البهويت رْحه هللا : ويسن للغاسل أن يوضئه يف أول غسالته، كوضوء حدث انتهى 
 القناع.  

ودل على استحباب هذا الوضوء من السنة حديث أم عطية رضي هللا تعاىل عنها قالت : قال النيب 
َها ( رواه البخاري  ومسلم. ن ْ عِّ اْلُوُضوءِّ مِّ ََيامِّنَِّها َوَمَواضِّ  صلى هللا عليه وسلم هلن يف غسل ابنته : اْبَدْأَن مبِّ

راسلة أو االتصال ؟س : ما حكم التعزية عن طريق امل152   
ج : تعزية املصاب حتصل أبي وسيلة من الوسائل املشروعة ، سواء كان عن طريق الكتابة أو عن 152

طريق االتصال أو املشافهة أو يوكل شخصاً يقوم ابلتعزية عنه ؛ ألن املقصود من التعزية هي تسلية 
حتصل مبا ذُكر، وال يشرتط أن يذهب املصاب وْحله على الصرب والرضا مبا قدره هللا ، وال شك أهنا 

   للمصاب ويعزيه مشافهة ، وإن كان هذا أكمل.
س : ما هو الدعاء يف صالة اجلنازة لألطفال ؟153  
ج : إذا مات الطفل ، فإنه ال يدعى له ابملغفرة ، وذلك ألنه مل يكتب عليه ذنب ، واملغفرة هي 153

   سرت الذنب وعدم املؤاخذة عليه.
، فال حرج من الدعاء له به ، إذ رْحة هللا تعاىل حيتاجها كل خملوق ، صغرياً كان أم كبرياً. وأما الرْحة    

   وقد جاءت السنة ابلدعاء لوالدي الطفل.



   وليس يف السنة شيء حمدد يُدعى به لوالدي الطفل.
س : هل يستحب أن يطيب ْجيع بدن امليت؟154  
هللا تطييب ْجيع بدن امليت.ج : استحب ْجاعة من أهل العلم رْحهم 154    

قال الشافعي رْحه هللا : وأستحب أن يطيب ْجيع بدنه ابلكافور ؛ ألنه يقويه ويشده انتهى من  أسىن 
 املطالب. 

وقال املرداوي احلنبلي رْحه هللا : وإن طيب ْجيع بدنه كان حسناً ، هذا املذهب ، وعليه 
    األصحاب... انتهى من اإلنصاف" 

م الصالة يف املسجد على املرأة إذا ماتت وهي حائض ؟س : حك155  
ج : املرأة احلائض وكذا النفساء ال حيل هلما املكث يف املسجد :  155  

وإذا ماتت املرأة وهي حائض أو نفساء فال حرج من الصالة عليها يف املسجد ؛ ألن زمن التكليف قد 
    انتهى ابملوت.

احلائض والنفساء إذا ماتت إحدامها هل جتوز الصالة عليها يف وقد سئل الشيخ حممد بن إبراهيم عن 
 املسجد؟

فأجاب : نعم ، جيوز إذا أمن تلويثه ؛ ألن األحكام انقطعت ابملوت انتهى من فتاوى الشيخ حممد بن 
    إبراهيم.  

س : هل تشرع املعانقة والتقبيل عند التعزية ؟156   
واملصافحة ابأليدي؛ ملا رواه أنس بن مالك رضي هللا عنه ج : السنة عند اللقاء، إلقاء السالم 156
 قال 

يَقُه َأيَ ْنَحينِّ َلُه ؟ قَاَل : ال . قَاَل : أَ    نَّا يَ ْلَقى َأَخاُه َأْو َصدِّ فَ يَ ْلَتزُِّمُه قَاَل رَُجٌل: اَي َرُسوَل اَّللَِّّ، الرَُّجُل مِّ
َوُيَصافُِّحُه ؟ قَاَل : نَ َعْم ( واحلديث حسنه األلباين يف صحيح  هِّ َويُ َقب ُِّلُه ؟ قَاَل : ال . قَاَل : َأفَ َيْأُخُذ بَِّيدِّ 

   سنن الرتمذي.
   إال أنه يستثىن من ذلك ما إذا قدم املسافر فإنه يشرع تقبيله.

عن أنس رضي هللا عنه قال : )كان أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم إذا تالقوا تصافحوا ، وإذا 
الطرباين يف األوسط ، ورجاله رجال الصحيح كما قال املنذري . ينظر   قدموا من سفر تعانقوا( رواه

    السلسلة الصحيحة.  
وأما التقبيل واملعانقة لغري القادم من سفر ، فال يشرعان ، إال ما يستثىن من تقبيل الوالد لولده على 



   سبيل الشفقة والرْحة.
س : هل يصلى على العاصي إذا مات ؟157  
على امليت املسلم فرض كفاية ، مىت قام هبا البعض سقطت عن اآلخرين ، وأهل  ج : الصالة157

   املعاصي من املسلمني ُيَصلَّى عليهم كسائر املسلمني.
قال ابن عبد الرب رْحه هللا : أْجع املسلمون على أنه ال جيوز ترك الصالة على املسلمني املذنبني من 

وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : )صلوا أجل ذنوهبم ، وإن كانوا أصحاب كبائر ، 
على كل من قال ال إله إال هللا حممد رسول هللا( وإن كان يف إسناده ضعف ، فما ذكران من اإلْجاع 

    يشهد له ويصححه.. انتهى من االستذكار.  
س : كيف تغسل املرأة إذا ماتت وهي حائض أو نفساء؟158  
م وهو على جنابة أو كانت املرأة حائضاً أو نفساء ، ُغسلت كما يُغسل غريها ج : إذا مات املسل158

   من األموات.
قال النووي رْحه هللا : مذهبنا أن اجلنب واحلائض إذا ماات غسال غساًل واحداً ، وبه قال العلماء كافة 

تهى من  شرح إال احلسن البصري، فقال : يغسالن غسلني . قال ابن املنذر: مل يقل به غريه  ان
 املهذب.  

س : ما حكم جتريد امليت من ثيابه عند غسله ؟159  
ج : يستحب عند تغسيل امليت جتريده من ثيابه، وهبذا قال ْجهور العلماء ، إال عورته فيجب 159

   سرتها بال خالف.
هريه وأشبه قال البهويت رْحه هللا : مث جرده من ثيابه ندابً؛ ألن ذلك أمكن يف تغسيله، وأبلغ يف تط

بغسل احلي وأصون له من التنجيس إذ حيتمل خروجها منه ولفعل الصحابة بدليل قوهلم " ال ندري 
  أجنرد النيب صلى هللا عليه وسلم كما جنرد مواتان " انتهى من "كشاف القناع". 

س : هل جيجب الصالة على الطفل ولو مات بعد الوالدة بساعة ؟160  
الطفل الذي ميوت دون سن البلوغ ، ولو كان موته عقب والدته مباشرة.نعم ، جتب الصالة على 160    
س : هل يتقيد غاسل امليت بعدد معني الغسالت؟161  
ج : ليس يف غسل امليت حد حمدود ، فإذا مل حيصل اإلنقاء بسبع غسالت ، فإنه يزيد حىت 161

   حيصل اإلنقاء.
نَي ويدل هلذا حديث أم عطية رضي هللا عنها قالت : دَ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم حِّ َنا َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ َخَل َعَلي ْ



ْن َذلَِّك إِّْن رََأْينُتَّ َذلَِّك ، مبَِّ  ْلنَ َها َثاَلًًث ، َأْو مَخًْسا ، َأْو َأْكثَ َر مِّ ْدٍر تُ ُوف َِّيْت ابْ نَ ُتُه فَ َقاَل : )اْغسِّ اٍء َوسِّ
َرةِّ َكاُفورًا َأْو شَ  ًئا مِّْن َكاُفوٍر( رواه البخاري ومسلم ، ويف رواية للبخاري ، ومسلمَواْجَعْلَن يفِّ اآْلخِّ ي ْ  

ْن َذلَِّك إِّْن رََأيْ تُ نَُّه(. ًعا َأْو َأْكثَ َر مِّ      )..َأْو مَخْساً َأْو َسْبعاً..( ، ويف رواية أليب داود : ) َأْو َسب ْ
ا ظاهر يف شرعية الزايدة على قال املباركفوري رْحه هللا : " وظاهرها شرعية الزايدة على السبع وهذ

   السبع إن احتيج إىل ذلك " انتهى من "مشكاة املصابيح.
س : هل يشرع رش القرب ابملاء عند كل زايرة ؟162  
ج : ذكر أهل العلم رْحهم هللا : استحباب رش القرب ابملاء بعد الدفن ، وذكروا علة ذلك : أبن 162

تنسفه الريح ، وذكروا أيضاً أنه عليه الصالة والسالم ، قد  املاء يساعد على تثبيت تراب القرب من أن
   فعل ذلك عند دفنه البنه إبراهيم.

س : هل جتوز املشاركة يف إنشاء دار للمناسبات للعزاء وغريه ؟163   
ج : ال يشرع اجتماع الناس إىل أهل امليت للعزاء ، وأقل أحوال هذا االجتماع أن يكون مكروهاً 163

ا يف بيت أهل امليت ، أو يف تلك السرادقات اليت يقيموهنا ، أو يف دار املناسبات اليت سواء اجتمعو 
خيصصوهنا هلذا الشأن وغريه ؛ ألن ذلك حمدث ، ال عهد للسلف به ، وقد روى ابن ماجة عن جرير 

نياحة( بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنه قال : )كنا نرى االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من ال
    وصححه األلباين يف "صحيح ابن ماجة.

   فإذا اجتمع إىل ذلك إحضار قارئ ليقرأ القرآن أتكد النهي.
س : هل للموت والدفن يف مكة أو املدينة فضيلة خاصة ؟164  
ج : ال شك أن البقاع املقدسة أفضل من غريها، أما املوت فيها فقد جاءت بعض النصوص اليت 164

غريها وخاصة املدينة النبوية، فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من استطاع أن  تفيد مزيتها على
  ميوت ابملدينة فليمت، فإنه من مات ابملدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطرباين وغريه.

دينة، فاطلع رجل يف ورى مالك يف املوطإ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كان جالسا وقرب حيفر ابمل
القرب، فقال بئس مضجع املؤمن، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بئس ما قلت، فقال الرجل إين 

مل أرد هذا اي رسول هللا، إمنا أردت القتل يف سبيل هللا. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال مثل 
أن يكون قربي هبا منها. ثالث مرات. يعين للقتل يف سبيل هللا، ما على األرض بقعة هي أحب إيل 

  املدينة.
وكان عمر رضي هللا عنه يقول: اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك، واجعل مويت يف بلد رسولك صلى هللا  



  عليه وسلم. رواه البخاري وغريه.
س : ما حكم االستئجار على ْحل جنازة الكافر إىل الكنيسة واملقربة ؟167  
قل موتى الكفار إىل الكنيسة ، كما ال جيوز نقل أحيائهم إليها أيضا ؛ ملا يف ذلك ج : ال جيوز ن167

من إعانتهم على املعصية ، فإن الكنيسة دار للباطل والشرك ابهلل تعاىل ، وامليت إذا ْحل إليها مورست 
َعاَونُوا َعَلى اْلربِّ ِّ فيها بعض شعائر الكفر املبنية على أتليه عيسى عليه السالم وعبادته . قال تعاىل : ) َوت َ 

َ إِّنَّ اَّللََّ َشدِّيُد اْلعَِّقابِّ (.    َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلمثِّْ َواْلُعْدَوانِّ َوات َُّقوا اَّللَّ
س : هل جيوز العناية ابملقابر وتزيينها وحتسني منظرها؟168  

هلها من األمور املشروعة ، ولكن ابلقدر ج : ال شك أن العناية ابملقابر واحملافظة عليها حلرمة أ168 
الذي يصوهنا ، وحتصل العناية به ، دون أن يتعدى ذلك إىل خمالفة شرعية من حنو تعظيمها وتزيينها 

   وإنفاق مال يف غري وجهه ، لبناء أو جتصيص أو دهان وحنو ذلك.
ا ، وتنتفي أسباب تعظيمها واملشروع إبقاء القبور على حاهلا ؛ ألنه بذلك حتصل التذكرة عند زايرهت

   واملغاالة فيها ويف أصحاهبا.
 169س : هل من مات حبادث سيارة يعترب شهيدا ؟

ج : خبصوص املوت حبوادث السري أو من صدمته سيارة مل يرد نص يف أن صاحبه يكون شهيدا، 169
حبادث  ولكن ورد يف احلديث أن صاحب اهلدم شهيد، وقد ذهب بعض أهل العلم إىل أن من مات
 يعترب شهيدا إحلاقا له بصاحب اهلدم، إذا توفرت فيه شروط الشهادة وانتفت عنه موانعها.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمني   رْحه هللا   عمن مات حبادث سيارة هل يعترب شهيدا؟ فأجاب: امليت  
ليعلم أننا ال  حبادث يكون من الشهداء   إن شاء هللا   ألنه كامليت هبدم أو غرق أو حنو ذلك، ولكن

حنكم على الشخص بعينه إنه شهيد حىت وإن عمل عمل الشهداء، ألن الشهادة للشخص بعينه ال 
جتوز كما ال جتوز الشهادة للشخص بعينه ابجلنة إن كان مؤمنا أو ابلنار إن كان كافرا، ولكن نقول إن 

اء ولكن ال خنصه بعينه، من مات حبادث أو مات هبدم أو بغرق أو حبرق أو بطاعون، فإنه من الشهد
ومن عقيدة أهل السنة واجلماعة أن ال نشهد ألحد بعينه جبنة وال انر إال من شهد له رسول هللا صلى 

  هللا عليه وسلم ولكن نرجو هلذا الرجل أن يكون من الشهداء. انتهى.
س : ما حكم النعي على سبورة املسجد ؟170  
النعي املنهي عنه ال جيوز ، وأما اإلخبار يف أوساط  ج : اإلعالن عن وفاة امليت بشكل يشبه170

أقاربه ومعارفه من أجل احلضور للصالة عليه ، وحضور دفنه فذلك جائز ، وليس من النعي املنهي عنه 



  ؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا مات النجاشي ابحلبشة أخرب املسلمني مبوته وصلى عليه.
يف املسجد لإلعالن فيها عن الوفيات وأشباهها ، ذلك ألن املساجد مل تنب ًثنياً: ال ينبغي اختاذ لوحة 

   هلذا" انتهى.
   الشيخ عبد العزيز بن ابز ، الشيخ عبد هللا بن غداين ، الشيخ عبد هللا بن قعود.

 فتاوى اللجنة الدائمة  .
س : ما حكم ْحل امليت على نعش من حديد ؟171    

"  ، ْحله على خشب أو على ألواح من غري اخلشب أو على حديد ال ج : ال نعلم يف هذا شيئاً 171
نعلم يف هذا شيئاً ، لكن األوىل أن يتخذ شيئاً خفيفاً حىت ال يشق على احلاملني ؛ ألن الناس إذا ْحلوا 

   على األكتاف قد يشق عليهم ذلك.
بكل حال ، األلواح اخلفيفة  أما إذا ْحَِّل يف السيارة فاألمر يف هذا واسع ، لكن الشيء اخلفيف أوىل

يوضع عليها امليت وحيمل عليها إىل املقربة هذا أوىل من الشيء الثقيل ، أما احلرج فال حرج إن شاء 
هللا يف كونه من حديد أو من خشب ، لكن إذا كان حديداً خفيفاً ال يشق على الناس فال حرج ، وإن  

" انتهى.كان ثقياًل فينبغي تركه حىت ال يشق على احلاملني    
 مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رْحه هللا

س : ما حكم تقدمي النقود ألهل امليت ؟172  
" ج : هذا فيه تفصيل ، إذا كان الذي أتى ابهلدية من طعام أو نقود قصده مواساة أهل امليت ، 172

نعوا طعاماً ألهل واإلحسان إليهم فهذا ال شيء فيه ، فقد أمر النيب صلى هللا عليه وسلم أهله أن يص
لِّ َجْعَفٍر َطَعاًما فَ َقْد  امليت ملا أاته نعي ابن عمه جعفر ابن أيب طالب رضي هللا عنه ، فقال : )اْصنَ ُعوا آلِّ

    َأاَتُهْم َما َيْشَغُلُهْم(.
فإذا كان أهل امليت فقراء صنع هلم إخواهنم أو قراابهتم أو جرياهنم طعاماً ، أو كانوا غري فقراء ولكن 

نعوا هلم الطعام من أجل أهنم مشغولون عن صنع الطعام بسبب املصيبة فهذا ال أبس به ، أو أعطوهم ص
   هدية ألهنم فقراء ، أو نقوداً ألجل أن يقيموا هبا حاجاهتم فال أبس بذلك.

عليه  أما إذا كان متفق عليها أهنا سلفة ، وأهنم يردوهنا إذا أصيب الدافع هلا مبثل هذه املصيبة ، فريدوا
مثل ما أخذوا ، فهذا ال ينبغي ، وهذا ليس بطيب ، وإن أخذوه على أنه قرض حلاجتهم مث يردونه عليه 
ابملقابل فال أبس ، لكن ما دام أصحابه قد أرادوا قرضاً ، أو أرادوا معاوضة هلم يف املستقبل فرتك هذا 

، قد ال حيصل عندهم عزاء يف  أوىل وأحوط ، ألن هذا قد يفوت على الناس ، قد ال ميوت عندهم أحد



وقت قريب يُنسى ، فينبغي رده إذا كان هبذا الطريق ، أما إذا كان من ابب املواساة أو من ابب 
   اإلحسان ال من ابب القرض واملعاوضة فال أبس" انتهى.

س : ما حكم العزاء بعد ثالثة أايم ؟173  
" قد ال يعلم املعزون إال بعد أربعة أايم أو مخسة ج : ليس للعزاء حد حمدود ، ال ثالثة وال أكثر ، 173
أايم ، فاملقصود أنه ليس له حد حمدود ، املعزي ليس له حد يعزيهم فيه ، فإن عزاهم بعد ثالثة أو أربعة 

أو بعد مخسة أايم أي حني بلغه اخلرب فال أبس ، إمنا الثالثة حد لإلحداد ؛ أي إحداد املرأة القريبة إىل 
صلى هللا عليه وسلم قال : )اَل حتِّدُّ اْمَرَأٌة َعَلى َمي ٍِّت فَ ْوَق َثاَلٍث إِّالَّ َعَلى َزْوٍج( فاإلحداد  امليت ، فالنيب

لقريبات امليت ال جيوز فوق ثالثة ، وأما الزايدة للتعزية فليس هلا حد ابلثالثة ، وال صنع الطعام هلم من 
اهنم الطعام بعد ثالث ألهنم ال يزالون مشغولني جرياهنم وأقارهبم ليس له حد ، فلو صنع هلم بعض جري 

   ابملصيبة فال أبس ، فليس له حد فيما نعلم من الشرع" انتهى.
 مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز رْحه هللا.

س : هل هناك ذكر مشروع عند السري ابجلنازة ؟174    
" ت وعواقب املوت وما بعد املوت ، ج : ال أعلم يف هذا شيئاً مشروعاً إال التفكري والنظر يف املو 174

   فيكون التابع للجنازة مفكراً يف هذه األمور وأنه صائر إىل ما صار إليه هذا امليت حىت يعد العدة.
أما ما يفعل بعض الناس من قوهلم : اذكروا هللا ، وحدوا هللا ، هذا ال أصل له ، وكانت عادة السلف 

ظر يف عواقب األمور وهناية اإلنسان وأن منتهاه هو منتهى هذا عند اتباع اجلنازة الصمت والتفكري والن
 الرجل الذي هو يتبعه ، فهذا يوجب التفكري والنظر والعربة ، وأما الكالم فال ينفع يف هذا الكالم

   على ما أعلم   والذي يفعله بعض الناس من قوهلم : وحدوه واذكروا هللا ، هذا كله ال أصل له" انتهى.
من مات حرقا يعترب شهيدا ؟س : هل 175  
175 ُ َي اَّللَّ ج : من مات حرقا فهو شهيد ؛ ملا روى أْحد وأبو داود والنسائي عن َجابَِّر ْبَن َعتِّيٍك َرضِّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل : )َما تَ ُعدُّوَن الشََّهاَدَة ؟ قَاُلوا : اْلَقْتُل يفِّ َسبِّ َعْنُه َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّّ  يلِّ اَّللَِّّ تَ َعاىَل .  َصلَّى اَّللَّ
َوى اْلَقْتلِّ يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ : اْلَمْطعُ  ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم : الشََّهاَدُة َسْبٌع سِّ وُن َشهِّيٌد ، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ َصلَّى اَّللَّ

ُب  ُب َذاتِّ اجْلَْنبِّ َشهِّيٌد ، َواْلَمْبطُوُن َشهِّيٌد ، َوَصاحِّ يٌد ، َوَصاحِّ احْلَرِّيقِّ َشهِّيٌد ، َوالَّذِّي َواْلَغرُِّق َشهِّ
يٌد( واحلديث صححه األلباين يف صحيح أيب داود. ُْمٍع َشهِّ يٌد ، َواْلَمْرَأُة مَتُوُت جبِّ    مَيُوُت حَتَْت اهْلَْدمِّ َشهِّ

س : ما حكم الصالة على امليت فرادى176  
واستمر عليه عمل  ج : السنة أن يصلى على امليت ْجاعة ؛ لفعله صلى هللا عليه وسلم وأصحابه176



   الناس ، فإن صلوا على اجلنازة فرادى جاز ذلك.
قال النووي رْحه هللا : جتوز صالة اجلنازة فرادى ، والسنة أن ُتصلى ْجاعة ، للحديث : )ما من مسلم 

شهورة يف الصحيح يف ذلك ميوت فيصلي عليه ثالثة صفوف من املسلمني إال وجب( مع األحاديث امل
سلمني ، وكلما كثر اجلمع كان أفضل..." انتهى من "شرح املهذب.  ، مع إْجاع امل  

وجاء يف املوسوعة الفقيهة : ....ونص احلنفية والشافعية واحلنابلة على أن اجلماعة ليست شرطاً لصحة 
الصالة على اجلنازة وإمنا هي سنة..." انتهى . وقال املالكية : من شرط صحتها اجلماعة ، كصالة 

ن صلي عليها بغري إمام أعيدت الصالة ما مل يفت ذلك " انتهى.اجلمعة ، فإ    
س : هل جيوز إجراء عملية قيصرية المرأة توفيت ويف بطنها جنني حي؟177  
ج : إذا توفيت املرأة وكان يف بطنها جنني ، فإن رجيت حياته إبخراجه بغري عملية قيصرية وجب 177

ية جاز إخراجه استبقاء حلياته ، أما إذا مل ترج حياته مل جيز إخراجه ، فإن تعذر إخراجه إال بعملية قيصر 
   إجراء عملية قيصرية ؛ ألنه ال فائدة من إخراجه ، بل يُدفن مع أمه من غري عملية.

قال النووي رْحه هللا : "ولو ماتت امرأة يف جوفها جنني حي قال أصحابنا : إن كان يرجى حياته شق 
ان ال ترجى حياته فثالثة أوجه : الصحيح : ال يشق جوفها ، بل يرتك جوفها وأخرج مث دفنت ، وإن ك

 حىت ميوت اجلنني مث تدفن" انتهى من "روضة الطالبني".  
س : حكم قراءة الفاحتة يف املناسبات ، على ما جرت به عادة بعض الناس ؟178      

ا يقرؤون الفاحتة عند عقد ج : مل يرد عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه أهنم كانو 178
  النكاح ، أو عند التعزية ، أو عند عقد صفقات البيع والشراء ، ولو كان هذا خرياً لسبقوان إليه.

قال احلافظ ابن كثري رْحه هللا : أهل السنة واجلماعة يقولون يف كل فعل وقول مل يثبت عن الصحابة "  
ألهنم مل يرتكوا خصلة من خصال اخلري إال وقد ابدروا : هو بدعة ؛ ألنه لو كان خريا لسبقوان إليه ، 

   إليها" انتهى
س : هل امليت ابلصعق الكهرابئي شهيد؟179     

 . ج : إن أدى الصعق الكهرابئي إىل احرتاق امليت، فيكون حينئذ يف حكم الشهيد بسبب 179
  احلرق

س : حكم أتخري دفن امليت حىت يصل أوالده لرؤيته ؟  180 
شروع يف حق امليت هو اإلسراع بتجهيزه والصالة عليه ودفنه ، وأال يؤخر أتخريا كثريا ملا ج : امل180

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم قَاَل : )َأسْ  ُ َعْنُه َعْن النَّيبِّ ِّ َصلَّى اَّللَّ َي اَّللَّ رُِّعوا روى البخاري ومسلم َعْن َأيبِّ ُهَريْ َرَة َرضِّ



ًَة  جْلََنازَةِّ ، فَإِّْن َتُك َصاحلِّ َفَخرْيٌ تُ َقد ُِّموهَنَا إِّلَْيهِّ ، َوإِّْن َتُك َغرْيَ َذلَِّك َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعْن رِّقَابُِّكْم.ابِّ     
س : ما صفات الصالة على اجلنازة ؟181  
ج : تقع على ثالثة صفات:181    

   األوىل : أن يكون امليت بني يدي اإلمام ، فيصلى عليه ، هو ومن معه.
با عن البلد ، فيصلى عليه صالة الغائب ، على خالف بني الفقهاء.الثانية : أن يكون غائ    

   الثالثة : أن يصلى على قربه ، إذا فاتت الصالة عليه قبل دفنه.
س : هل جيوز إخراج عظام امليت من القرب ليدفن فيه آخر؟182  
جيوز نبش القرب  ج : إذا دفن امليت يف القرب فالواجب تركه حىت يبلى ، وال يبقى له أثر ، وال182

   وإخراج عظام امليت منه ، ليدفن فيه آخر ، بل امليت أحق به إىل أن يبلى.
قال اإلمام الشافعي فيمن حفر فوجد عظام ميت : "وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن" 

   انتهى.
من املسلمني ؟س : ما معىن "األجماد السماوية" ىف النعي عند النصارى، وحكم من نعاهم بذلك 183  

ج : تقول طائفة كبرية من النصارى يف نعيهم مليتهم إنه انتقل إىل " األجماد السماوية " ويعنون به : 183
املسيح يف السماء ، وتعين العبارة : أن ميتهم مشلته الرْحة ، وهو يف اجلنة ! وهم  االنتقال عند يسوع

كما يف )    –( ، و " رجاء اجملد "  1:  2قوب كما يف ) رسالة يع  –يقولون : " املسيح رب اجملد " 
، ويعتقدون أن من يؤمن يتمجد ، أي : يصل إىل اجملد ، وهو العلياء أو العلو -(  27:  1كولوسى  .   

س : من فاتته صالة اجلنازة هل يصلي عليها قبل الدفن أم بعده؟184   
صلي عليها قبل دفنها ، فإن مل ج : من فاتته الصالة على امليت مع اجلماعة ، فاألفضل أن ي184

   ميكن صلَّى عليها بعد دفنها.
وسئل الشيخ حممد بن عثيمني رْحه هللا : من فاتته الصالة على امليت يف املسجد سواء كان فرداً أو 

 ْجاعة هل جيوز هلم الصالة على امليت يف املقربة قبل الدفن أو على القرب بعد الدفن؟
ا عليه قبل الدفن ؛ ألنه إذا أمكن أن يصلوا على اجلنازة حاضرة بني فأجاب : األوىل أن يصلو  " 

أيديهم كان هذا هو الواجب لكن لو جاءوا ، وقد دفن ، فإهنم يصلون على القرب ؛ ألنه ثبت عن النيب 
   صلى هللا عليه وسلم أنه صلى على القرب" انتهى.

ُ َأَحدٌ 185     " عند املرور ابلقبور ؟س : ما صحة حديث قراءة "ُقْل ُهَو اَّللَّ  
ج : هذا احلديث ال أصل له عند أهل العلم ، وهو من األحاديث املوضوعة املكذوبة اليت ليس 185



هلا سند صحيح ، وليس من السنة أن يقرأ عند القبور وال بني القبور ، إمنا السنة إذا زار القبور أن يقول 
م عليكم أهل الداير من املسلمني واملؤمنني ، وإان إن : ) السالم عليكم دار قوم مؤمنني ( أو : ) السال

شاء هللا بكم الحقون ، يرحم هللا املستقدمني منا واملستأخرين ، نسأل هللا لنا ولكم العافية ( ، ويدعو 
هلم ابملغفرة والرْحة ، هذا هو السنة ، أما أن يقرأ عليهم القرآن ، أو بينهم القرآن ، فهذا ال أصل له " 

  انتهى
س : هل جيوز للميت أن يوصي أبن يدفن يف مكان معني ؟186  
ج : ال أبس أن يوصي بدفنه يف املقربة الفالنية أو جبوار فالن ، فال أبس إن كان مع الصاحلني 186

واألخيار فإذا أوصى بذلك فال أبس ، وعلى الوصي أن ينفذ إذا استطاع تنفيذها ، أما إذا مل يستطع 
أو لبعد املسافة أو ما أشبه ذلك فال حاجة للتنفيذ ، ويدفن يف أي مقربة من تنفيذها لعجزه عن ذلك 

   مقابر املسلمني واحلمد هلل.
س : ما حكم زايرة املعابد واملقابر الفرعونية وحكم الصالة فيهما ؟187  
دعاء ج : زايرة املقابر قسمان : شرعية ، وبدعية ، فالشرعية : هي اليت يراد  منها نفع امليت ابل187

    ، واالستغفار له ، وهذه خاصة للمسلم.
ويدخل يف الزايرة الشرعية : الزايرة بقصد تذكر املوت ، واآلخرة ، وهذه تكون عامة لقرب املسلم ، 

   والكافر.
س : هل يلزم املوصى إليه أن يغسل ويصلي املوصي ؟188  
الناس بتغسيله ، إذا كان  ج : إذا كان امليت قد أوصى لشخص معني أبن يغسله : فهو أوىل188

   هناك شخص آخر يتصدى لتغسيل امليت . وغالبا ما يكون هلذه الرغبة سبب معترب.
وقد أوصى أبو بكر رضي هللا عنه زوجته أمساء بنت عميس بغسله بعد موته ، وأوصت فاطمة زوجها 

ابألمر نفسه ، وقد نفَّذ علي اً بغسلها ، وأوصى أنس بن مالك تلميَذه التابعي اجلليل حممد بن سريين 
   األوصياء ْجيعاً ما أوصوا به ، وهم مقدمون على أقرب الناس من امليت.

س : ماذا يفعل الشخص إذا فوجئ بوفاة شخص يف بيته ؟189   
ج : م     ا يل     ي :189  

أن يغمضوا عينيه . -أ      
ويدعوا له أيضا . -ب    
أن يغطوه بثوب يسرت ْجيع بدنه .  -ج    



وهذا يف غري من مات حمرما ، فإن احملرم ال يغطى رأسه ووجهه . -د    
أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا ابن موته . -ه     
أن يدفنوه يف البلد الذي مات فيه ، وال ينقلوه إىل غريه ، ألنه ينايف اإلسراع املأمور به . -و    
له ، فإن مل يكن له مال فعلى الدولة أن أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه ك -ز

   تؤدي عنه إن كان جهد يف قضائه ، فإن مل تفعل ، وتطوع بذلك بعضهم جاز .
س : ما حكم زايرة املسلم لقبور الكفار ؟190   
ج : جيوز زايرة قرب من مات على غري اإلسالم للعربة فقط.190    

ى هللا عليه وسلم قرب أمه ، فبكى وأبكى من حوله ، وذلك ملا رواه أبو هريرة ، قال : ) زار النيب صل
فقال : استأذنت ريب يف أن أستغفر هلا ، فلم يؤذن يل ، واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل ، فزوروا 

   القبور فإهنا تذكر املوت ( أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه واحلاكم والبيهقي وأْحد.
اجلنني من املرأة امليتة ؟ س : ما حكم إخراج191  
ج : املرأة إذا ماتت ويف بطنها جنني فالغالب أنه ميوت معها ولو بقي ال يبقى إال حلظات قليلة ، 191

وميكن إنقاذه حياً بشق بطنها ، فقد قرر احلنابلة أنه ال أبس إذا حتقق  ولكن لو فرضنا أن األمر صحيح
: يشق بطنها ويستخرج حياً ، وخييط بطنها وتدفن وهللا أنه ميكن إخراجه حياً من بطن أمه ، قالوا 

   أعلم.
  192س : ما حكم ختصيص يوم اجلمعة لزايرة املقابر ؟

ج : زايرة القبور مشروعة يف أي وقت، وحتديد وقت مل حيدده الشارع للزايرة يعد من احملدًثت، 192
هو املتيسر دون غريه، أو كانت املقابر إال إذا كان هلذا التحديد سبب مقبول، كأن يكون الوقت احملدد 

 ذات أبواب وكانت ال تفتح من قبل القائمني عليها إال يف ذلك اليوم أو حنو ذلك.   
س : هل خيرب مغس ل امليت اآلخرين بعالمات اخلري والشر ؟193  

: إن بعض  ج : عالمات اخلري ال أبس ابإلخبار عنها ، أما الشر فال ، ألهنا غيبة ، لكن لو قال193 
األموات يكون أسود أو غري ذلك فال أبس ، لكن املمنوع أن يقول غسلت فالانً ورأيت فيه كذا من 

   عالمات الشر ، ألن ذلك حيزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة.
س : ما حكم االجتماع يف بيت امليت والدعاء اجلماعي له ؟194   
سنة يدل على مشروعية قراءة أي سورة من سور ج : ال نعلم دليال ال من الكتاب وال من ال194

القرآن يف مكان ما أو يف سكن امليت وال نعلم أحدا من الصحابة أو التابعني أو اتبعي التابعني نُقل عنه 



ذلك واألصل منعه لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ) من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد ( رواه 
 مسلم  

له فإن الدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف ومل يثبت عن النيب صلى هللا أما االجتماع والدعاء 
عليه وسلم أنه دعا بصحابته على جنازة ما ، بعد الفراغ من الصالة ، والثابت عنه أنه كان يقف عند 

القرب بعد أن يسوى على صاحبه ويقول ) استغفروا ألخيكم فإنه اآلن يسأل ( ، ومبا تقدم يعلم أن 
 الصواب عدم الدعاء بصفة ْجاعية بعد صالة امليت وأن ذلك بدعة . انتهى فتاوى اللجنة الدائمة  

س : ما حكم التعزية يف أهل املعاصي ؟ 195  
ج : ال أبس ابلتعزية، بل تستحب وإن كان الفقيد عاصياً ابنتحار أو غريه، كما تستحب ألسرة 195 

وهكذا من شرب املسكر حىت مات بسبب ذلك ال مانع يف من قتل قصاصاً أو حداً كالزاين احملصن، 
تعزية أهله فيه، وال مانع من الدعاء له وألمثاله من العصاة ابملغفرة والرْحة، ويغسل ويصلى عليه، لكن 

ال يصلي عليه أعيان املسلمني مثل السلطان والقاضي وحنو ذلك، بل يصلي عليه بعض الناس من ابب 
  الزجر عن عمله السيئ.

ما من مات بعدوان غريه عليه فهذا مظلوم ُيصلى عليه ويُدعى له إذا كان مسلماً، وكذا من مات أ
قصاصا فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله يف ذلك إذا كان مسلماً ومل حيصل منه ما يوجب ردته. 

  وهللا ويل التوفيق.
س : ما حكم الوصية حبرق اجلثة بعد املوت ؟196  
أن يوصي املرء حبرق جثته بعد املوت، ألن حرق اجلثة حمرم، ومن املمنوع أن يوصي ج : ال جيوز 196

املرء مبحرم، وقد استدل أهل العلم على حترمي حرق جثة امليت مبا أخرجه أبو داود وابن ماجه وأْحد 
 من حديث عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: كسر عظم امليت ككسره حيا. 

ل الباجي يف املنتقى: ..يريد أن له من احلرمة يف حال موته مثل ماله منها حال حياته، وأن كسر قا
عظامه يف حال موته حيرم، كما حيرم كسرها حال حياته. وإذا امتنع كسر عظامه، فاإلحراق أوىل 

 ابلتحرمي.  
س : ما حكم وضع املصحف على بطن امليت وهل للعزاء مدة حمددة ؟197  
ليس لقراءة القرآن على امليت أو على القرب أصل صحيح بل ذلك غري مشروع ، بل من ج : 197

البدع ، وهكذا وضع املصحف على بطنه ليس له أصل ، وليس مبشروع ، وإمنا ذكر بعض أهل العلم 
   وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه بعد املوت حىت ال ينتفخ.



ع من حني خروج الروح قبل الصالة على امليت وبعدها ، وأما العزاء فليس له أايم حمددة ، بل يشر 
وليس لغايته حد يف الشرع املطهر سواء كان ذلك لياًل أو هناراً ، وسواء كان ذلك يف البيت أو يف 

   الطريق أو يف املسجد أو يف املقربة أو يف غري ذلك من األماكن.
س : دفن الكافر يف مقابر املسلمني ؟198  

ز دفن كافر يف مقابر املسلمني سواء كان متبين ملسلم أم ال وسواء بلغ أم مل يبلغ ، ج : ال جيو 198  
لكن إذا وجد منه ما يدل على إسالمه دفن يف مقابر املسلمني، علماً أبنه حيرم التبين يف اإلسالم لقوله 

 تعاىل : ) ادعوهم آلابئهم (.  
س : حكم قراءة القرآن على قرب امليت ؟199  

م قراءة القرآن الكرمي عند القرب، اختلف فيه العلماء؛ لعدم ورود حديث عن النيب ج : حك199 
 صلى هللا عليه وسلم فيه، والذي نرجحه أهنا بدعة، كما قال كثري من أهل العلم.

ُ يَ ُقوُل: إنَّ ا  َُه اَّللَّ ْلقَِّراَءَة َعَلى اْلُقُبورِّ قال ابن احلاج املالكي يف املدخل: َوَقْد مسِّْعت َسيِّ دِّي َأاَب حُمَمٍَّد َرْحِّ
  بِّْدَعٌة، َولَْيَسْت بُِّسنٍَّة، َوإِّنَّ َمْذَهَب َمالٍِّك اْلَكَراَهة. اه .

وقال الشيخ ابن عثيمني يف جمموع فتاواه: قراءة القرآن الكرمي على القبور بدعة، ومل ترد عن النيب   
ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم، وال عن أصحابه. اه .   َصلَّى اَّللَّ

وأما قراءة القرآن بدون مراسم، وجتمعات وإهداء ثواهبا للميت، فجائز، ويصل ثواهبا إليه إن شاء هللا 
 تعاىل على الراجح من أقوال أهل العلم.

س : حكم مشاهد القبور املكتوب عليها معلومات عن امليت200  
، قال النووى يف ج : ذهب اجلمهور إىل كراهتها، للحديث السابق وجوزها احلنفية وابن حزم200

اجملموع: قال الشافعي واألصحاب: يكره أن جيصص القرب، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غري 
ذلك، وأن يبىن عليه، وهذا ال خالف فيه عندان، وبه قال مالك وأْحد وداود وْجاهري العلماء، وقال 

  أبو حنيفة ال يكره  دليلنا احلديث السابق. اه .
 


