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ح يم ِب ِ
الرَّ الرَّحْمنِ  ِسْم ِاهللِ 
َمةُ   اْلُمقَد ِّ

ََِّنْحَمُدُهََّوَنْسَتِعيُنُهََّوَنْسَتْغِفُرُه،ََّوَنُعوُذَِّباّلِل َِِّمْنَُّشُروِرََّأْنُفِسَنا،َِّإن َّ ََّوِمننََّّاْلَحْمَدَّّلِلِ 
َئاتَّ ،ََّمْنََّيْهِدِهََّّللا ََُّفََلَُّمِضل ََّلُه،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفََلََّهاِدَيََّلُه،َّوَأْشَهُدََّأْنَََّلََّأْعَماِلَناََّسيِ 

ََّّللا َُّ َُّمَحم ًداََّعْبُدُهََّوَرُسوُلُهَّ.ِإَلَهَِّإَل  َّ،ََّوَأْشَهُدََّأن 

آل  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ چ   

 . 102عمران: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 چٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

 .1النساء:
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ھ  ھ  ھ  ھ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ چ 

َّ.(1)(71،70)األحزاب: چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

ــا بَْعــــدُ   :أَمَّ

ََّخْيَرَّاْلَحِديِثَِّكَتاُبََّّللا ََِّوخََّ َّاأْلُُموِرَّنَََّوشَّْيَرَّاْلَهْدِيََّهْدُيَُّمَحم ٍدَّننفِإن  َّر 
َّ

                                                 

ذةا   ة   –كتةا  الكاةا   -( هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجةة خخججاةا ذاةذا ال: ةلد الة اي    ة  1)

، 432ص، 393ص – 392ص/1ج(، وخحمة   ةة  المسةةك  2202  ) 191ص/2جخطبةة الكاةةا  

 -كتةةةا  الكاةةةا  -، والحةةةاكي  ةةة   سةةةت يك  4116، 4115، 3721، 3720ذاأليقةةةا   88ص/4ج

؛ وقةة  جمةة  (، وسةةاع هكةة  الةةذهب ، ك:اةةي هةة  هبةة   اذةة   سةة    2744  ) 199ص/2ج

طةج  هةذا الحة اي  ة  يسةالة ذ كة ابد  خطبةة  –يحمة     - ضي:ة الشةي  اارةج الة ا  األلبةاا  

 ا :ماا خرحاذ . التى كاب يس ل    الحاجة
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  .(1)ْنََّيْهِدِهََّّللا ََُّفََلَُّمِضل ََّلُهََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفََلََّهاِديَُّمْحَدَثاُتَهاََّوُكلَُِّّبْدَعٍةََّضََلَلٌة،َّمََّ

مَنن يُرِنن اللُهُ بننَُِِاننِلُيَفينن ْهُرِِي اليننُِِ لنن ُهُنن  ر ا (2) َّاللهننفَّفنهننناَّفنننَّالنندينَّوعلمنننا
التأويننلَّينناَّربَّالعننالمين.َّسننبحان َّرمننناََّلَّعلننفَّلننناَّإَلَّمنناَّعلمتنننا،َّو ننناَّنسننأل َّأنَّ

َّ،َّونستودع َّماَّتعلمناَّفذكرناَّبهَّوقتَّالحاجةَّياَّربَّالعالمينَّ.َّتعلمناَّمنَّعلم 
 وبعـــد .

فسأتناولَّبمشيئةَّهللاَّتعنال َّمسنألتينَّمننَّالمسناللَّالمهمنةَّالتننَّتندورَّحنولَّ
َّتلنينَّالميت.
َّمحلَّاتفاقَّبينَّالعلماءَّوهنَّتلنينَّالميتَّساعةَّاَلحتضار.َّاألولى:
التلنينَّمماَّجرىَّالعملَّبنهََّّتلنينَّالميتَّبعدَّدفنه،َّوهذاَّالنوعَّمنَّوالثانية:

قديمًا،َّفندَّكانَّشالعًاَّمعروفًاَّعنندَّأهنلَّالشنايَّفننَّامننَّاأمنايَّأحمند،َّوفننَّقر بنةَّ
ونواحيهاَّفنَّالنرنَّالسناد َّالهرنري،َّولشنيوعهَّفننَّكمينرَّمننَّاألقسنارَّاأسنَلميةَّ
مملَّاليمنَّوالحرنااَّومرنرَّوالمغنربَّأردتَّأنَّأ تن َّفننَّهنذهَّالمسنألةَّعسناناَّمننَّ

َّالرواب.خَللهَّأنَّنرلَّإل َّ
َّ

                                                 

ا  مةةا كةةاب ا  لةة  1) ذةةا   -كتةةا  العم ةةة  - ةة  ا تتةةا  خطبتةة ، خخججةة   سةة:ي  ةة   ( وهةةذا خاضةةا

 (.   867)   592ص/2جتخ يف الصالة والخطبة 

  قةال سةم ع الكبةى  ( جزء    ح اي خخجج  البخايى ذإسكا ه إلى   اواةة ذة  خذةى سة ياب2)

 ذةة  خيةةجاا ا  اةة   ةة  الةة ا  وإامةةا خاةةا قاسةةي و  ا طةةى ... الحةة اي ؛ خخججةة  ا ةة لد   ةة  اةةج   

 -(، و ةةى 71)   1/39 -ذةا   ة  اةةج    ذة  خيةجاا ا  اةة   ة  الة ا   -كتةا  ال :ةةي  -البخةاي   ة  

ُس لّ ذا  ق ل  ت الىد  -كتا   جض الخمس  ّ ُخُمَس ُ َوّل:جَّ    1134ص/3ج( 41)األا الد  َأَبَّ لِّله

د ال تزال طائ ة    خ ت  ظاهجا  ه:ةى الحة  ذا  ق ل الكب   -كتا  االهتصا   -(، و ى 2948)

ذةةا  الكاةةى هةة  المسةةألة  -كتةةا  الزكةةاة  -(؛ و سةة:ي  ةة  6882)   2667ص/6جالحةة اي   …

ال تةزال طائ ةة  ة  خ تة  ظةاهجا   ذةا  ق لة   -كتةا  ام ةاية -و ى ، ( 1037)   718ص/2ج

 (.1037) 1524ص/3جي    خال اي ه:ى الح  ال اضجه
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وتلنينَّالميتَّبعدَّدفنهَّمنَّالمساللَّالتنَّكمرَّفيهاَّالكَليَّفنَّهذهَّاألينايَّنرنرًاَّ
لَلختَلفَّفنَّترحيحَّاألحاديثَّالواردةَّفنَّتلنينَّالمينت،َّفنالبعيَّينرىَّأنَّحنديثَّ
تلنننينَّالميننتَّبعنندَّالنندفنَّضننعي َّوَلَّيرتننننَّبحننالَّمنننَّاألحننوال،َّومعضننهفَّيننرىَّأنَّ

ويرتننننَّبمرمننوعَّ رقننهَّإلنن َّالحسننن،ََّّ،حننديثَّالتلنننينَّحننديثَّالننالحَّلَلحترننا َّبننه
فكنانَّنتيرننةَّلهننذاَّاَلخننتَلفَّفنننَّقبننولَّالحننديثَّوردهَّأنَّنننرىَّاَلخننتَلفَّفنننَّالعمننلَّ

َّبهذاَّأوَّتركَّالعملَّبالتلنين.
وكمننرةََّّ،وممنناَّدعنناننَّإلنن َّالكتابننةَّفنننَّهننذاَّالموضننوعَّهننوَّكمننرةَّالنيننلَّوالنننال
المسنألةََّّالسؤالَّعنَّهذاَّالموضنوعَّ،َّإضنافةَّإلن َّهنذاَّفنإننَّلنفَّأجندَّمننَّأفنردَّهنذه

ببحثَّمستنل،َّولوَّأفردتَّفنَّبحنثَّمسنتنلَّألتننتَّالننار َّعننَّالتننين َّعنهناَّفننَّ
َّبسونَّأمهاتَّالكت .

ومنَّخَللَّهذاَّالبحثَّسنسالعَّأقوالَّالعلماءَّفنَّالحديثَّملتزمينَّالحينادَّقندرَّ
اأمكان،َّثفَّنبينَّأقوالَّالعلماءَّقديمًاَّوحديمًاَّفنَّحكفَّتلنينَّالميتَّبعدَّالدفنَّنسألَّ

َّوالسدادَّوالهدىَّوالرشاد.هللاَّالتوفيقَّ
َّوخاتمة.َّ،ومابينَّ،هذاَّوقدَّاقتضتَّ بيعةَّهذاَّالبحثَّأنَّيأتنَّفنَّمندمة

ََّّوسب َّاختياريَّله.َّ،تحدثتَّفيهاَّعنَّأهميةَّالموضوعَّ:المقدمة
ََّّمعن َّالتلنين.عنَّتحدثتَّفيهََّّ:التمهيد
َّ َّويشتملَّعل َّمسلبين.َّ،تلنينَّالميتَّعندَّاَلحتضارَّ:الباب األول
َّ :َّينولهَّمنَّحضرهَّالموت.ماَّاألول
َّ:َّماَّينولهَّمنَّحضرَّالميت.َّالثاني
َّ: َّتلنينَّالميتَّبعدَّالدفن.َّالباب الثاني
َّ: َّتناولتَّفيهاَّأهفَّماَّنتالجَّالبحث.َّالخاتمة
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 :التمهيد 

 ن.يتعريف التلق

نه:َّ  التلقين لغة: الل ْنُن:َّمردرََّلِنَنَّالشنَءََّيْلَنُنهََّلْننًا،َّوكذل َّالكَلَي،َّوَتَلن 
َنننننَّفنَلٌنَّكَلمنًاََّتْلنننينًاََّّ،ِهمهفََّ نته:ََّأخذتهََّلناِنننَيًةَّ.َّوقندََّلن  مهَّ.َّوَتَلن  َنهَِّإياه:ََّفه  وَلن 

َمنننَّمنهَّماَّلفََّأْفَهفَّ.َّ ََّأيََّفه 
َّ.(1)وتَلٌيََّلِنٌن:َّسريُعَّالفهفَّ،والت ْلِننين:َّكالت ْفِهيفَّ

َّفكلمةَّالتلنينَّيدورَّمعناهاَّحولَّالتفهيف.
لََّّ،تلنينَّاللغويَّحنينةَّفنَّالمحتضرَّمرااَّفنَّالمينتالقالَّالناري:َّ وألنَّاألو 

ََّّ.(2)أقربَّإل َّالسماعَّوأوج َّإل َّاَلنتفاع
"تذكيرَّالميتَّبكلمةَّالتوحيدَّفننَّهنذاَّالوقنتََّّوالتلقين الذي نعنيه هو :

أوَّفنننَّالنبننرَّعننندَّسننؤالَّالملكننين(َّحتنن َّيتننذكرَّ،َّالمهينن َّ)فنننَّسنناعةَّاَلحتضننارَّ
ننناَّبهنناَّأمامننهَّفهننفَّأنننناَّنرينندَّمنننهَّأنَّينسننقَّبهنناَّفضننلهاَّفنننَّهننذاَّالوقننتَّفننإذاَّنسن

َّلفضلها".
َّالمحتضر َّعزَّ: َّقوله َّعليه َّنبه َّلما َّوذل  َّبذل  َّالموت َّحضره َّعمن كنن

ٺ  ٺ  چ َّوقولهَّتعال َّ:َّ(،16ََّّ:قََّّ)َّچڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  َّوجل:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ َّوقالَّتعال َّ:َّ(،158ََّّ:األنعايَّ)َّ چٿ  ٿ  ڃ  

ََّّ.(3)أيَّ:َّمشاهداَّمعايناَّفنَّحكفَّالحاضرچ  پ  پ  ڤ

                                                 

 .390ص  13( لساب ال ج  ج 1)

 .74ص/4(  جقاة الم اتيح ج2)

 . 333ص /1  ج ات ال جآب ل:جاغب ج (3)
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 :الباب األول : تلقين الميت عند االحتضار

هناكَّبعيَّاألمورَّالشرعيةَّالتنَّتنالَّوتفعلَّعندَّاَلحتضارَّسواءَّمنَّالميتَّ
َّنفسهَّأوَّممنَّحضرَّالميتَّوهذهَّأهمها:

 المطلب األول: ما يقول من حضره الموت :

سننه،َّويلننهنناَّكلمننةَّالتوحينند،َّوأنَّينبغنننَّعلنن َّمنننَّيحضننرهَّالمننوتَّأنَّيننذكرَّنف
،َّوأنَّيفعلنهَّيسألَّهللاَّالمغفرةَّوالرحمةَّعنندَّالتتناي،َّوأنَّيلتنزيَّبسننةَّرسنولَّهللاَّ

َّوماَّعلمهَّأالحابه. ماَّفعلهَّ
 وإليك بعض األحاديث التي تدور حول هذا المعنى:

َّعنَّعالشةَّرضنَّهللاَّعنهاَّ ُموَتََّوُهنَوََّوَأاْلَغْتَِّإَلْيِهََّقْبَلََّأْنَّيََََّّسِمَعْتَّالن ِبن 
ََّظْهَرُهََّيُنولَُّ ِفيقََّّ،َواْرَحْمِننَّ،الل ُهف َّاْتِفْرَِّلن)َّ:ُمْسِنٌدَِّإَلن  َّ.ََّّ(2()1)(.َوَأْلِحْنِننَِّبالر 

ََّرُسننوَلََّّللا َِّقالننت:ََّّوعنهننا ََّأن  َِّمننْنَِّنَعننِفََّّللا ََِّعَلننن  ُتننُوفِ َنَِّفنننََّبْيِتنننََّوِفنننََِّّإن 
ََّعْبُدََّيْوِمنََّوَمْيَنََّسْحِريََّوَنْحرَِّ ََّّللا َََّجَمَعََّبْيَنَِّريِننََّوِريِنِهَِّعْنَدََّمْوِتِهََّدَخَلََّعَلن  يََّوَأن 

َواُكََّوَأَناَُّمْسِنَدٌةََّرُسوَلََّّللا َِّ ْحَمِنََّوِمَيِدِهَّالسِ  ََّّالر  َفَرَأْيُتُهََّيْنُرُرَِّإَلْيِهََّوَعَرْفُتََّأن نُهَُّيِحن ُّ
َواَكََّفُنْلُتَّآُخُذُهََّلَ ََّفَأشَّ ُننُهََّلنَ َّالسِ  ََّعَلْينِهََّوُقْلنُتَُّأَليِ  اَرَِّبَرْأِسنِهََّأْنََّنَعنْفََّفَتَناَوْلُتنُهََّفاْشنَتد 

                                                 

( الج يةة  األه:ةةىد قيةةاد هةةي األابيةةاء والصةة ا  ب والشةةا اء والصةةالح ب المةةذك يوب  ةة  ق لةة  1)

ء  ةة  الحةة اي الصةةحيح  بيكةةا  ع ةةا ( ، واؤاةة ه  ةةا جةةا 69ت ةالىد )وحسةة  خولرةةق ي ي ةةا( ) الكسةةاء 

( 69ا ةة لد ) ةة  الةةذا  خا ةةي   ه:ةةياي  ةة  الكبيةةي  والصةة ا ي  والشةةا اء والصةةالحي ( )الكسةةاء 

والح اي ا سج ذ ض  ذ ضا، وقياد هي المالئاةة الم جذة ب قةال سةبحاا  وت ةالى د )ال اسةم  ب إلةى 

 )د الج يةة  خه:ةةى العكةةة و  خه:ةةي.( ا كةة د المالئاةةة، وقةةال العةة هج 8المةةا األه:ةةى ( )الصةةا ات 

 .(423ص/1سال  المؤ      ال هاء ج

وو اتة  وقة ل  ذةا   ةجض الكبة   -كتةا   ضةائا الصةحاذة  –( خخجج د البخاي     رحيح  (2

 1614ص/4  ت ةةالى د )إاةةق  يةةع وإااةةي  يتةة ب مةةي إااةةي اةة   ال يا ةةة هكةة  يذاةةي تختصةةم ب( ج

(، 5350)  2147ص/5  اا  تمكة  المةجاا المة ت جذا -كتا  المجضى  –(، و   4176) 

 -ذةةةةا   ضةةةةا هائشةةةةة يضةةةةى   هكاةةةةا  –كتةةةةا   ضةةةةائا الصةةةةحاذة  –و سةةةة:ي  ةةةة  رةةةةحيح  

 (، ك:اي ه  هائشة.2444) 1893ص/4ج
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ْنُتنُهََّفنَأَمر ُهََّوَمنْيَنََّيَدْينِهََّرْ نَوةٌَّ َُّعَمنرََّّ(1)َفَأَشاَرَِّبَرْأِسِهََّأْنََّنَعْفََّفَلي  ِفيَهناََّّ(2)َأْوَُّعْلَبنٌةََّيُشن ُّ
َِّلْلَمنْوِتََّماٌءََّفَرَعَلَُّيْدِخُلََّيَدْيِهَِّفنَّالَّْ ََّّللا َُِّإن  َماِءََّفَيْمَسُحَِّبِهَماََّوْجَهُهََّيُننوُلَََّلَِّإَلنَهَِّإَل 

ِفيِقَّاأْلَْعَل ََّحت  َُّقِبَيََّوَماَلْتََّيُدهَُّ َّ.َّ(3)(َسَكَراٍتَُّثف ََّنَرَ ََّيَدُهََّفَرَعَلََّيُنوُلَِّفنَّالر 
نننندَّسنننألَّهللاَّالمغفنننرةَّعَّمننننَّخنننَللَّهنننذينََّّالحنننديمينَّننننرىَّأنَّرسنننولَّهللاَّ

َّاَلحتضار،َّوكانَّينولَّفنَّمرضهَّاألخير:َّ)َلَّإلهَّإَلَّهللا(َّ.
َّ:َقناَلََّرُسنوُلََّّللا َِّ:ََّقنالََّ ُمَعناِذَّْبنِنََّجَبنٍلَّوهوَّالناللَّكماَّفننَّحنديثََّّكي ََّلَََّّّ
ََّّللا ََُّدَخَلَّاْلَرن ةََّ) َّ.(4)(َمْنََّكاَنَّآِخُرََّكََلِمِهَََّلَِّإَلَهَِّإَل 

تنناولَّبلفرنهَّمننَّقالهناَّفبغتنهَّالمنوت،َّأوَّقالَّالزينَّبنَّالمنينر:َّ"هنذاَّالتبنرَّي
 التَّحياتهَّلكنَّلفَّيتكلفَّبشنءَّتيرها،َّويتر َّبمفهومهَّمنَّتكلفَّلكننَّاسترنح َّ
نَّ حكمهاَّمنَّتيرَّترديدَّنسنقَّبهنا،َّفنإنَّعمنلَّأعمناًَلَّسنيئةَّكنانَّفننَّالمشنيئة،َّوَّ

عمننلَّأعمنناًَلَّالننالحة،َّفنضننيةَّسننعةَّرحمننةَّهللاَّأنََّلَّفننرقَّبننينَّاأسننَليَّالنسننننَّ
َّرح ،َّوهللاَّأعلفَّانته ".والحكمنَّالمست

والمنرادَّبنولننه:ََّلَّإلننهَّإَلَّهللاَّفنننَّهننذاَّالحننديثَّوتيننرهَّكلمتنناَّالشننهادة،َّفننَلَّيننردَّ
َّ.(5)إشكالَّتركَّذكرَّالرسالة

 :مسألة

                                                 

( والجك ةد ه  شب  ت ي    خ  ، وت تح ياؤها وتضي وتاسج، وال :بة قياد ه  ال س، وه  1)

ي ، وقياد خس :  ج:  وخهاله خشب   وي  ثا إطاي الغجذال ال    الضخي    ج:   امذا اح:ب  

 وه  ال ائج ذ ، وقياد ه     خشب ك: ، وقياد ج كة اح:ب  ياا.

 خح  يجال امسكا .ُهَمَج ْذّ  َسّ يٍ  ( 2)

وو ات  وق ل   ت الى (  ذا   جض الكب   -كتا   ضائا الصحاذة  –( خخجج د البخاي    3)

(، و   4184  ) 1616ص/4ب مي إااي ا   ال يا ة هك  يذاي تختصم ب جإاق  يع وإااي  يت 

 (.6145 ) 2387ص/5ج-ذا  ساجات الم ت  -كتا  الجقا   –

(، والحاكي    3116 ) 190ص/3ج  -ذا     الت: ي  -زكتا  العكائ–( خخجج د خذ   او     4)

 ( وقالد رحيح امسكا . 1299  ) 503ص/1ج -كتا  العكائز–المست يك

 ذاختصاي. 110د ص  109ص/3(  تح الباي  ج(5
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هلَّمرردَّالنسقَّبَلَّإلهَّإَلَّهللاَّيندخلَّالرننة،َّأيََّلَّ" ميرًاَّماَّيردَّهذاَّالسؤالَّ:َّ
َّ."بدَّمنَّقولَّوعمل؟

َّنبلنَّفنال:َّأجابَّعنَّهذاَّاأمايَّابنَّرج َّالح
"وقنننالَّ الفنننةَّمننننَّالعلمننناء:َّإنَّكلمنننةَّالتوحيننندَّسنننب َّمننننتيَّلننندخولَّالرننننةَّ
والنراةَّمنَّالننار،َّلكننَّلنهَّشنرويَّوهنن:َّاأتينانَّبنالفراليَّومواننعَّوهنن:َّاجتننابَّ
َّالكبالر،َّقالَّالحسنَّللفرادق:َّ"إنَّلَلَّإلهَّإَلَّهللاَّشرو ًا،َّفإياكَّوقذفَّالمحرنة".َّ

َّ

يعننننَّأنَّكلمننةَّالتوحينندََّّ(1)ينَّالسننن "ورويَّعنننهَّأنننهَّقننال:َّ"هننذاَّالعمننودَّفننأ
عمودَّالفسساي،َّولكنََّلَّيمبتَّالفسسايَّبدونَّأ نابنه،َّوهننَّفعنلَّالواجبنات،َّوتنركَّ

َّالمحرمات.َّ
قيلَّللحسن:َّإنَّناساَّينولون:َّمنَّقال:ََّلَّإلهَّإَلَّهللاَّدخنلَّالرننة،َّفننال:َّمننَّ

َّقال:ََّلَّإلهَّإَلَّهللاَّفأدىَّحنهاَّوفرضهاَّدخلَّالرنة.َّ
أليسََّلَّإلنهَّإَلَّهللاَّمفتنااَّالرننة؟َّقنال:َّبلن ،َّولكننَّمناَّوقيلَّلوه َّبنَّمنبه:َّ

منننَّمفتننااَّإَلَّولننهَّأسنننان،َّفننإنَّجئننتَّبمفتننااَّلننهَّأسنننانَّفننتحَّلنن ،َّو َلَّلننفَّيفننتحَّ
،َّويشبهَّماَّرويَّعنَّابنَّعمرَّأنهَّسنئلَّعننََّلَّإلنهَّإَلَّهللاَّهنلَّيضنرَّمعهناَّ(2)ل 

َّعملَّكماََّلَّينفعَّمعَّتركهاَّعمل؟،َّفنالَّابنَّعمر:َّاعملَّوَلَّتغتر.

                                                 

( الطكبد ذضي الطاء المام:ة، وسا ب الكة ب الكاحيةة، وخيا  اةاحيت  الم اكةة، وقةال اذة  التةي د 1)

ضبط  ة  يوااةة الشةي  خذة  الحسة  ذ تحتةي ، و ة  يوااةة خذة  ،ي ذضةمتي ، واألرةا ضةي الكة ب، 

طكةا ، قةال الاج ةاا د شةب  الم اكةة ذ سةطاط وتسا  تخ ي ا، وخرا الطكب حبا الخباء، والعمة  األ

  ضجو  وحجتاها ذالطكبي  خيا د  ا ذي  الذتياا خح ج  ك .

 .(194ص/22جهم ة ال اي   )                                                        

  ال إلة  ذا     العكائز و   كاب آخةج كال ة -كتا  العكائز  -( ،كجه ام ا  البخاي     رحيح  2)

( 261تججمةة ) 95ص/1، وخمج وهب هذا ور:  البخاي     التايا  الابيج ج417ص/1إال   ج

،    طجاة   حمة  ذة  سة ي  ذة  66ص/4 حم  ذ  س ي  ذ  ي ااة، وخذ  ا يي    ح:ية األولياء ج

 كجه. ي ااة ذضي الجاء وتش ا  الميي وذ   األلف ا ب قالد خخبجا  خذ  قالد قيا ل هب ذ   كب   ذ
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 الفةَّمنهفَّالضحاك،َّوالزهري:َّكنانَّهنذاَّقبنلَّالفنراليَّوالحندود،َّفمننََّّوقالت
َّهؤَلءَّمنَّأشارَّإل َّأنهاَّنستت.

ومنهفَّمنَّقال:َّبلَّضفَّإليهناَّشنرويَّايندتَّعليهنا،َّواينادةَّالشنرويَّهنلَّهننَّ
نسخَّأيََّل؟َّفيهَّخَلفَّمشهورَّبينَّاألالوليين،َّوفنَّهذاَّكلهَّنرر،َّفنإنَّكمينرًاَّمننَّ

َّوالحدود.َّهذهَّاألحاديثَّمتأخرَّبعدَّالفرالي
وقننالَّالمننوري:َّنسننتتهاَّالفننراليَّوالحنندود،َّفيحتمننلَّأنَّيكننونَّمننرادهَّمنناَّأرادهَّ
هؤَلء،َّويحتملَّأنَّيكونَّمرادهَّأنَّوجوبَّالفنراليَّوالحندودَّتبنينَّبهناَّأنَّعنومناتَّ
الدنياََّلَّتسنطَّبمرردَّالشهادتين،َّفكذل َّعنوماتَّاآلخرة،َّوممنلَّهنذاَّالبينانإَّو االنةَّ

َّوليسَّهوَّنستًاَّفنَّاَلالسَلاَّالمشهور.َّاأيهايَّكانَّالسل َّيسمونهَّنستًا،
وقالنننتَّ الفنننة:َّهنننذهَّالنرنننوءَّالمسلننننةَّجننناءتَّمنيننندةَّبنننأنَّينولهننناَّبرننندقَّ

َّو خَلء،َّو خَلالهاَّوالدقهاَّيمنعَّاأالرارَّعل َّمعريته.َّ
منَّقال:َّ)َلَّإلهَّإَلَّهللاَّمتلرنًاَّدخنلََّّوجاءَّمنَّمراسيلَّالحسنَّعنَّالنبنَّ

َّعماَّحريَّهللا(.َّالرنة(،َّقيل:َّوماَّإخَلالهاَّ؟َّقال:َّ)َّأنَّتحرزكَّ
َّالذيَّ َّولعلَّالحسنَّأشارَّبكَلمه َّأخرَّضعيفة، َّمنَّوجوه ورويَّذل َّمسندًا
حكيناهَّعنهَّمنَّقبلَّإل َّهنا،َّفإنَّتحنقَّالنل َّبمعن ََّلَّإلهَّإَلَّهللا،َّوالدقهَّفيها،َّ
َّومتافة،َّ َّوهيبة، َّإجَلًَل، َّوحده َّهللا َّتأله َّفيه َّيرسخ َّأن َّينتضن َّبها و خَلاله

َّوتوكَلًَّ َّوتعريمًا، َّسواهَّمنَّومحبة،َّورجاء، َّتألهَّما َّوينتفنَّعنه َّويمتلئَّبذل ، ،
المتلوقين،َّومت َّكانَّكذل َّلفَّيبقَّفيهَّمحبةَّوَلَّإرادةَّوَلَّ ل َّلغيرَّماَّيريدَّهللاَّ
َّوسوا َّ َّالنفو َّو راداتها َّأهواء َّجميع َّالنل  َّمن َّبذل  َّوينتفن َّويسلبه، ويحبه
َّفمنَّ َّأوَّأ اعهَّوأح َّعليهَّوأبغيَّعليهَّفهوَّإلهه، َّفمنَّأح َّشيئًا الشيسان،

انََّلَّيح َّوَلَّيبغيَّإَلَّهلل،َّوَلَّيوالنَّوَلَّيعاديَّإَلَّهلل،َّفاهللَّإلههَّحنا،َّومنَّ 
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ٱ  ٹ ٹ چ أح َّلهواهَّوأبغيَّلهَّووال َّعليهَّوعادىَّعليهَّفإلههَّهواهَّكماَّ

ََّّ.(23)َّسورةَّالراثية:َّمنَّاآلية:َّ چٻ  ٻ   ٻ      ٻ  ڤ  
الذيَّكلمناََّّ،َّوقالَّقتادة:َّهو(1)قالَّالحسن:َّهوَّالذيََّلَّيهوىَّشيئًاَّإَلَّركبه

َّ.(2)هوىَّشيئًاَّركبه،َّوكلماَّاشته َّشيئًاَّأتاه،ََّلَّيحرزهَّعنَّذل َّورعَّوَلَّتنوي"
فتبينَّبهذاَّأنهََّلَّيرحَّتحنيقَّمعن َّقول:ََّلَّإلهَّإَلَّهللاَّإَلَّلمنَّلنفَّيكننَّفننَّ
قلبهَّإالرارَّعل َّمحبةَّماَّيكرههَّهللا،َّوَلَّعل َّإرادةَّماََّلَّيريدهَّهللا،َّومت َّكانَّفنَّ

َّ.(3)ذل َّننرًاَّفنَّالتوحيد،َّوهوَّنوعَّمنَّالشركَّالتفنَّالنل َّشنءَّمنَّذل َّكان
:َّ)مننَّقنالََّّوقالَّالترمذي:َّ"وقدَّرويَّعنَّالزهريَّأنهَّسئلَّعنَّقولَّالنبنَّ

َلَّإلهَّإَلَّهللاَّدخلَّالرنة(،َّفنال:َّإنماَّكانَّهذاَّفنَّأولَّاأسَليَّقبلَّنزولَّالفراليَّ
َّواألمرَّوالنهن".َّ

لعلنفَّأنَّأهنلَّالتوحيندَّقالَّأبنوَّعيسن :َّ"ووجنهَّهنذاَّالحنديثَّعنندَّبعنيَّأهنلَّا
سيدخلونَّالرنة،َّو نَّعذبواَّبالنارَّبنذنومهفَّفنإنهفََّلَّيتلندونَّفننَّالننار،َّوقندَّرويَّ

ََََََّّّّّّ........،(4)عنَّعبدهللاَّبنَّمسعود
،َّ(8)،َّوابننَّعبنا (7)،َّوجنابرَّبننَّعبندهللا(6)،َّوعمرانَّبنَّحرنين(5)وأبنَّذر

تر َّقنويَّأننهَّقنال:َّسنيَّعننَّالنبننََّّ(2)،َّوأنسَّبننَّمالن (1)وأبنَّسعيدَّالتدريَّ
                                                 

 . 31ص/13ج،كجه ال جطب     ت سيجه  (1)

 ( .24134)ج( ، والطبج     ت سيجه 2831)  خخجج  د هب  الجزا     الت سيج  2)

 .210 – 209ص/1ج( جا   ال :   والحاي 3)

 (، وقالد حس  رحيح.2595 ) 712ص/4ج10( خخجج د التج ذ     كتا  ر ة جاكي ذا 4)

 –(، و س:ي    5489  ) 2193ص/5ج -ذا  الثيا  البيا  –ال:باس  كتا  –( خخجج د البخاي     5)

ا  خةا العكةة  –كتا  اماماب  (، والتج ةذ   ة  كتةا  رة ة 94  ) 1/95 -ذا      ات ال اشجك ذةا  شةيرا

 (، وقالد حس  رحيح.2596  ) 713ص/4ج 10جاكي ذا  

 (.6198  ) 5/2401 -ذا  ر ة العكة والكاي  -كتا  الجقا   –( خخجج د البخاي  6)

 –(، والتج ةذ   ة  191  ) 1/177 -ذةا  خ اةى خهةا العكةة  كةزال  –( خخجج د  س:ي    كتا  اماماب 7)

 (، وقالد حس  رحيح.2597  ) 4/713 - 10ذا   -كتا  ر ة جاكي 

   5/2396 -ذةةا  اةة خا العكةةة سةةب  ب خل ةةا ذغيةةج حسةةا   -كتةةا  الجقةةا   –( خخججةة د البخةةاي   ةة  8)

(6175.) 
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************************************************ 

)3174( 

منَّالنارَّمنَّأهلَّالتوحيدَّويدخلونَّالرنةَّهكذاَّرويَّعنَّسعيدَّبنَّجبير،َّو بنراهيفَّ
النتعننن،َّوتيننرَّواحنندَّمنننَّالتننابعين،َّوقنندَّرويَّمنننَّتيننرَّوجننهَّعنننَّأبنننَّهريننرةَّعنننَّ

 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ فننننَّتفسنننيرَّهنننذهَّاآلينننةََّّالنبننننَّ

واَّالرننةَّودَّالنذينَّكفنرواَّ،َّقالوا:َّإذاَّأخر َّأهلَّالتوحيدَّمننَّالننارَّوأدخلن2الحررَّ:َّ
َّ.َّ(4).(3)لوَّكانواَّمسلمين

وننلَّالمننذريَّعننَّ الفنةَّمننَّأهنلَّالعلنفَّقالنت:َّ"النتلفاَّبكلمنةَّالتوحيندَّسنب َّ
ينتضنَّدخولَّالرنة،َّوالنراةَّمنَّالنار،َّبشريَّأنَّيأتنَّبالفراليَّويرتن َّالكبالر،َّ

دَّمنَّدخولَّفإنَّلفَّيأتَّبالفراليَّولفَّيرتن َّالكبالرَّلفَّيمنعهَّالتلفاَّبكلمةَّالتوحي
َّ.ََّّ(5)النار"

والتنَّيمكنَّأنَّيفعلهاَّحتنَّيتنتفََّّالتنَّينولهاَّمنَّحضرهَّالموتهذهَّبعيَّاألمورَّ
َّلهاَّبالتير،َّوهللاَّأسألَّأنَّيمبتناَّعل َّكلمةَّالتوحيدَّوانَّيتتفَّلناَّبهاَّآمين.
 المطلب الثاني: تلقين الميت ساعة االحتضار:

إَلَّهللا،َّوأالنحَّمناَّجناءََّّأمرناَّالشنارعَّأنَّننذكرَّالمينتَّعنندَّاَلحتضنارَّبنَلَّإلنه
ُنوافنَّتلنينَّالميتَّساعةَّاَلحتضارَّهوَّحديث:َّ) َّ.ََّّ(6)(َّللا ََُِّّإَل ََِّّإَلهََََّّلََََّّمْوَتاُ فَََّّْلنِ 

                                                                                                                            
 (، وقالد حس  رحيح .2598  ) 4/714 10( خخجج د التج ذ     كتا  ر ة جاكي ذا 1)

ذا  زاا ة اماماب وا صاا  وق ل   ت ةالىد )وز اةاهي هة ى(،  -كتا  اماماب  –( خخجج د البخاي     2)

 – اةة  اةةاق  )واةةز ا  الةةذا  آ كةة ا إامااةةا(، وقةةالد )اليةة   خكم:ةةع لاةةي  اةةكاي(،  ةةإ،ا تةةجك شةةيرا  ةة  الامةةال 

(، 193  )182ص/1ج ذةةا  خ اةةى خهةةا العكةةة  كةةزالا  –كتةةا  امامةةاب  –(،  سةة:ي  ةة  44  ) 24ص/ج1

والتج ذ     كتا  ر ة جاكي ذا   ا جاء خب ل:كاي ا سي  و ا ،كج  ة  اخةجج  ة  الكةاي  ة  خهةا الت حية  

 (، وقالد حس  رحيح.2593  ) 711ص/4ج

 . 23ص/5ج( سك  التج ذ  3)

 .240ص/1جكامج ( اظي المت4)

 .266ص/2ج( التجغيب والتجهيب 5)

 631ص/2ج -ذةا  ت: ةي  المة تى ال إلة  إال     -كتا  العكائز  -( خخجج  د  س:ي    رحيح  6)

، وهةذا الحة اي هة ه الةب ا  ة  األحا اةي المتة اتجة ااظةج د ( ه  خذ  س ي  الخة ي  916  )

( وهبة   ذة  3( وخذ  هجاجة )2خذ  س ي  ) (1، وق  جاء    يوااة )115صد 1اظي المتكامج جد

( وهةةجوة ذةة  8( وجةةاذج ذةة  هبةة   )7( واذةة   سةة    )6( واذةة  هبةةاس )5( وهائشةةة )4ج  ةةج )

امكة  هشةج ا سةا   ووي  خاضةا  ة   -(وخاس 12( وهثماب )11( وهمج )10( وحذا ة )9 س    )
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************************************************ 

)3175( 

ُننواقالَّالحافاَّابننَّحرنر:َّحنديثَّ) (َّ..َّفإننهَّمننَّكنانََّّللا ََُِّّإَل ََِّّإَلنهََََّّلََََّّمْوَتناُ فَََّّْلنِ 
رَّو نَّأالننابهَّمنناَّأالننابهَّقبننلَّآخننرَّكَلمننهََّلَّإلننهَّإَلَّهللاَّدخننلَّالرنننةَّيومننًاَّمنننَّالننده

َّ.(1ذل 
ُننواوقالَّاأمايَّالنووي:َّ) (َّمعنناه:َّمننَّحضنرهَّالمنوت،ََّّللا ََُِّّإَل ََِّّإَلنهََََّّلََََّّمْوَتناُ فَََّّْلنِ 

والمنراد:َّذكنروهََّلَّإلنهَّإَلَّهللا،َّلتكنونَّآخنرَّكَلمنهَّكمناَّفننَّالحنديثَّ)مننَّكنانَّآخننرَّ
أمننرَّننندب،َّوأجمننعَّ،َّواألمننرَّبهننذاَّالتلنننينََّّ(2) َلمننهََّلَّإلننهَّإَلَّهللاَّدخننلَّالرنننة(

العلماءَّعل َّهذاَّالتلنين،َّوكرهواَّاأ مارَّعليه،َّوالمواَلةَّلنئَلَّيضنررَّبضنيقَّحالنهَّ
وشدةَّكرمنه،َّفيكنرهَّذلن َّبنلبنه،َّوينتكلفَّبمناََّلَّيلينق،َّقنالواَّ:َّو ذاَّقالنهَّمنرةََّلَّيكنررَّ
عليهَّإَلَّأنَّيتكلفَّبعدهَّبكَليَّآخرَّفيعادَّالتعرييَّبهَّليكونَّآخرَّكَلمنه،َّويتضنمنَّ

عنننندَّالمحتضنننرَّلتنننذكيره،َّوتأنيسنننه،َّو تمنننامَّعينينننه،َّوالنينننايََّّالحنننديثَّالحضنننور
َّ.ََّّ(3)بحنوقه،َّوهذاَّمرمعَّعليه

وقالَّالنار :"الرمهورَّعلن َّأننهَّينندبَّهنذاَّالتلننين،َّوظناهرَّالحنديثَّينتضننَّ
َّوجومه،َّوذه َّإليهَّجمع،َّبلَّننلَّبعيَّالمالكيةَّاَلتفاقَّعليه"َّانته .َّ

ضنا فَّفنَلَّتملُّنوهفَّبننوِلََّلَّإلنهَّإذاََّأثنلنْتَّمرَّوقدَّوردَّعنَّأبنَّهرينرةَّمرفوعنًاَّ)
نوهفَّفإنهَّلفَُّيْتَتْفَّبهَّلمنافٍقَّقط َّ.(4)(إَلَّهللاَّولكنَّلنِ 

                                                                                                                            

تخةةةجاح خحا اةةةي الا ااةةةة  ( واذةةة  همةةةج. ااظجد)ال يااةةةة  ةةة 14( وام:ةةةة ذةةة  األسةةة   )13حةةة اي )

 (.102ص/2، والت:خي  الحبيج ج229ص/1ج

 .102ص/2( الت:خي  الحبيج ج1)

 ( سب  تخجاع . 2)

 .219ص/6( شج  الك و  ه:ى رحيح  س:ي ج3)

، (  ختصةةجاا، هةة  خذةة  هجاةةجة1241  ) 98ص/2( خخججةة د تمةةا  الةةجاز   ةة    ائةة ه ج4)

د وقةالد يوى خذة  ال اسةي ال شةيج   ة  103د 102ص/2وخوي ه اذ  حعج    الت:خي  الحبيةج ج

ا، وقالد غجاب، ق:عد  ي   حمة  ذة  ال ضةا  خ الي     طجا  ذ  سيجا  ه  خذ  هجاجة   ج  ها

ذ  هطية، وه   تجوك، و   البا  ه  هائشة يواه الكسائ  ذ: ل المصكف لا  قالد )ه:ااكي( ذة ل 

 إل  إال   الح:يي الاجاي( ااظجد ايا األوطاي )  تاكي( وه  هب   ذ  ج  ج ذ: ل د )ل ك ا   تاكي ال

 .49ص/4ج
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************************************************ 

)3176( 

قننالَّعلمااننناَّ:َّتلنننينَّالمننوت َّهننذهَّالكلمننةَّسنننةَّمننأثورةَّقننالَّاأمننايَّالنر بننن:َّ
فيتنتفَّلنهَّبالسنعادةََّّ،وذل َّليكونَّآخنرَّكَلمهنفََّلَّإلنهَّإَلَّهللاَّ،عملَّبهاَّالمسلمونَّ

منننَّكننانَّآخننرَّكَلمننهََّلَّإلننهَّإَلَّهللاَّدخننلَّ)َّ:يننهَّالسننَليولينندخلَّفنننَّعمننويَّقولننهَّعل
َّ(.الرنة

ولينبنهَّالمحتضننرَّعلنن َّمنناَّينندفعَّبنهَّالشننيسانَّفإنننهَّيتعننرمَّللمحتضننرَّليفسنندَّ
َّ...َّعليهَّعنيدتهَّ

 :التلقينكراهة اإلكثار على الميت ب

وقدَّكرهَّأهلََّّ،رريضَلَّئإذاَّتلنهناَّالمحتضرَّوقالهاَّمرةَّواحدةَّفَلَّتعادَّعليهَّل
َّ.واألحااَّعليهَّإذاَّهوَّتلننهاَّأوَّفهفَّذل َّعنهََّّ،رَّمنَّالتلنينالعلفَّاأ ما

قالَّالترمذي:َّ"وقدَّكانَّيستح َّأنَّيلننَّالمرييَّعنندَّالمنوتَّقنولََّلَّإلنهَّإَلَّ
هللا،َّوقالَّبعيَّأهلَّالعلف:َّإذاَّقالَّذل َّمرة،َّفماَّلفَّيتكلفَّبعندَّذلن ،َّفنَلَّينبغننَّأنَّ

َّيلنن،َّوَلَّيكمرَّعليهَّفنَّهذاَّ.
هَّلمنناَّحضننرتهَّالوفنناةَّجعننلَّرجننلَّيلننننهَّ)َلَّالننهَّإَلَّورويَّعنننَّابنننَّالمبنناركَّأننن

هللا(،َّوأ مرَّعليهَّفنالَّلنهَّعبدهللا:َّ"إذاَّقلتَّمنرةَّفأنناَّعلن َّذلن َّمناَّلنفَّأتكلنفَّبكنَلي"َّ
منَّكانَّآخنرَّقولنهَّ)َلَّالنهََّّو نماَّمعن َّقولَّعبدهللاَّإنماَّأرادَّماَّرويَّعنَّالنبنَّ

َّ.َّ(1)إَلَّهللاَّدخلَّالرنة("
علينهَّبهناَّأنََّّحذلن َّألننهَّيتنافَّعلينهَّإذاَّلنقالَّأبوَّمحمندَّعبندالحقَّ:َّو نمناَّ
َّ.لسوءَّالتاتمةََّّفيكونَّسبباًََّّ،يتبريَّويضررَّويمنلهاَّالشيسانَّعليه

                                                 

 .307ص/3( سك  التج ذ  ج1)
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************************************************ 

)3177( 

َّ،وتكنونَّالنرناةَّبنهَّ،ألنَّالمدارَّعل َّالنل َّوعملَّالنلن َّهنوَّالنذيَّينرنرَّفينه
وأمناَّحركنةَّاللسننانَّدونَّأنَّتكنونَّترجمننةَّعمناَّفننَّالنلنن َّفنَلَّفالنندةَّفيهناَّوَلَّعبننرَّ

َّ.(1)عندها
قنالَّ:َّ)افتحنواَّعلن َّالنبيانكفََّّيهننَّعنَّابنَّعبنا ،َّعننَّالنبننَّوأخر َّالب

أولَّكلمننةَّبننَلَّإلننهَّإَلَّهللا،َّولننننوهفَّعننندَّالمننوتََّلَّإلننهَّإَلَّهللا،َّفإنننهَّمنننَّكننانَّأولَّ
 َلمهََّلَّإلنهَّإَلَّهللاَّوآخنرَّكَلمنهََّلَّإلنهَّإَلَّهللا،َّثنفَّعناسَّألن َّسننةَّمناَّسنئلَّعننَّ

َّ.َّ(2)ذن َّواحد(
قال:َّ)منَّلننَّعندَّالموتَّشنهادةَّأنََّلَّإلنهََّّولكنَّلماذاََّلَّإلهَّإَلَّهللاَّألنهَّ

َّ.َّ(3)إَلَّهللاَّدخلَّالرنة(

                                                 

 .34ص  - 1( التذكجة ل: جطب  ج1)

( خخججةة  البيا ةة   ةة  شةة ب امامةةاب السةةت ب  ةة  شةة ب امامةةاب وهةة  ذةةا   ةة  ح ةة   األوال  2)

 امسكا .(، وقالد  ت  غجاب لي ااتب  إال ذاذا  8397  ) 166ص /18ج  -واأله:ي 

( خخجج د ام ا  خحم  ذ  حكبا     سك ه    طجاة  هطةاء ذة  السةائب، هة  زا،اب خذة  همةجو 3)

(، قالد الشي  ش يب األياةؤوط د 15935 ) 474ص/3ا  لد.. ج قالد ح مك     سم  الكب  

رحيح لغيةجه، وهةذا إسةكا  حسة  يجالة  م ةات يجةال الصةحيح غيةج هطةاء ذة  السةائب  مة  يجةال 

(، وقال الايثم     2935  ) 353ص/5سك  ، واذ  خذ  هاري    اآلحا  والمثاا  جخرحا  ال

 د يواه خحم  و ي  هطاء ذ  السائب و ي  كال  الختالط . 322ص/2المعم  ج

د... يواه الطبجااةة   ةة  األوسةةط والابيةةج،  و ةة  طجاةة  زا اب خذةة  همةةج قةةالد قةةال يسةة ل   

(، وقةةةةال الايثمةةة   ةةةة   عمةةة  الزوائةةةة  675 ) 303ص/19والطبجااةةة   ةةة  الم عةةةةي الابيةةةج ج

 د يواه الطبجاا     الابيج وهطاء  ي  كال . 323ص/2ج



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3178( 

 :قول الخير عند زيارة المريض

َّأمرناَّالشارعَّالحكيفَّإذاَّحضرناَّالمرييَّالمحتضرَّأنَّننولَّخيرًا:َّ
ننتَّ:َّ)فعنننَّأيَّسننلمةَّقالننت:َّقننالَّرسننولَّهللاَّ َّ،ِإَذاََّحَضننْرُتْفَّاْلَمننِريَيََّأْوَّاْلَميِ 

ُنننوَنََّعَلنن ََّمنناََّتُنوُلننوَنََّقاَلننْتََّفننَّ،َفُنوُلننواََّخْيننًرا َّاْلَمََلِلَكننَةَُّيَؤمِ  نناََّمنناَتََّأُبننوََّسننَلَمَةََّّ:ِإن  َفَلم 
َّ ََّأَباََّسنَلَمَةََّقنْدََّمناَتََّقناَلَُّقنوِلنَّ:َفُنْلتََََّّّأَتْيُتَّالن ِبن  الل ُهنف َّاْتِفنْرََّّ:َياََّرُسوَلََّّللا َِِّإن 

َفَأْعَنَبِننََّّللا ََُّمْنَُّهَوََّخْيٌرَِّلنَِّمْنُهََّّ،َفُنْلتََّّ:َسَنًةََّقاَلْتََّوَلُهََّوَأْعِنْبِننَِّمْنُهَُّعْنَب َّحَََّّ،ِلن
َّ.)(1)ُمَحم ًداَّ

قننالَّالنننووي:َّفيننهَّالننندبَّإلنن َّقننولَّالتيننرَّحينئننذَّمنننَّالنندعاءَّواَلسننتغفارَّلننهَّ
َّ.َّ(2)و ل َّاللس َّبهَّوالتتفي َّعنهَّونحوهَّوفيهَّحضورَّالمَللكةَّحينئذَّوتأمينهف

عننندَّأيَّسننلمةَّانرننرَّفنننَّرأسننها،َّفرنناءَّإنسننانَّوعنننَّأيَّالحسنننَّقالننت:َّ" نننتَّ
فنننال:َّفننَلنَّفنننَّالمننوت،َّفنالننتَّلهننا:َّانسلنننن،َّفننإذاَّاحتضننر،َّفنننولن:َّالسننَليَّعلنن َّ

َّ.َّ(3)المرسلينَّوالحمدَّهللَّربَّالعالمين"
إذاَّحضننرتفَّالمننرييَّأوَّ)قننالَّعلمااننناَّ:َّقولننهَّعليننهَّالسننَليَّ:َّقننالَّالنر بننن:َّ
و خبننارََّّ،عننندَّالمننرييَّأوَّالميننتَّأمننرَّننندبَّوتعلننيفَّبمنناَّينننالَّ(الميننتَّفنولننواَّخيننراًَّ

َّ.بتأمينَّالمَللكةَّعل َّدعاءَّمنَّهناكَّ
ولهننذاَّاسننتح َّالعلمنناءَّ:َّأنَّيحضننرواَّالميننتَّالرننالحونَّوأهننلَّالتيننرَّحالننةَّ

فيرتمننعَّدعننااهفَّوتننأمينََّّ،موتننهَّليننذكروهَّوينندعواَّلننهَّولمنننَّيتلفننهَّوينولننواَّخيننراًَّ
َّ.(4)ومنَّيتلفهَّ،ومنَّيرابَّبهَّ،فينتفعَّبذل َّالميتَّ،المَللكة

 :ير الميت بمحاسن أعمالهتذك
                                                 

 (.919  ) 633ص /2ج - ( خخجج د  س:ي    كتا  العكائز ذا   ا ا ال هك  المجاا والميع1)

 .222ص/6( شج  الك و  ه:ى رحيح  س:ي ج2)

 445ص/2ج  ا ا ال هك  المجاا إ،ا حضةج ذا  –كتا  العكائز  -اذ  خذ  شيبة     ( خخجج د3)

(  10849.) 

 .  37ص -1( التذكجة ل: جطب  ج4)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3179( 

َّمنَّجملةَّالتيرَّأنَّنذكرهَّبمحاسنَّعملهَّونأمرهَّبتحسينَّالرنَّباهلل.
قبنلَّوفاتنهَّبنمَلقَّيننول:ََّلَّيمنوتنَّأحندكفَّإَلََّّفعنَّجابرَّقالَّسمعتَّالنبنَّ

َّ.َّ(1)وهوَّيحسنَّباهللَّالرن(
وقالَّالنر بنَّفنَّالمفهف:َّولذل َّينبغنَّللمرءَّأنَّيرتهندَّفننَّالنينايَّبمناَّعلينهَّ

أنَّهللاَّينبله،َّويغفرَّلهَّألنهَّوعدَّبذل ،َّوهنوََّلَّيتلن َّالميعناد،َّفنإنَّاعتنندَّموقنًاَّب
أوَّظنَّأنَّهللاََّلَّينبلهاَّوأنهاََّلَّتنفعنه،َّفهنذاَّهنوَّالينأ َّمننَّرحمنةَّهللا،َّوهنوَّمننَّ

َّالكبالر،َّومنَّماتَّعل َّذل َّوكلَّإل َّماَّظن.
قال:َّوأماَّظنَّالمغفرةَّمعَّاأالرار،َّفذل َّمحيَّالرهنلَّوالغنرةَّوهنوَّيرنرَّإلن َّ

َّ....(2)المرجئةَّمذه 
أبنَّالدنياَّفنَّكتابَّالمحتضرينَّعنَّإبراهيفَّقنال:َّكنانواَّيسنتحبونََّّوروىَّابن

،َّوعننَّسنوارَّبننَّ(3)أنَّيلننواَّالعبدَّمحاسنَّعملهَّعندَّموته،َّلكنَّيحسنَّظنهَّبرمه
َّ.َّ(5(َّ)4)معتمرَّقالَّلنَّأبن:َّحدثننَّبالرخصَّلعلنَّألن َّهللاَّوأناَّحسنَّالرنَّبه

ظننننهَّبننناهللَّسنننبحانهََّّإحسنننانحتضنننرَّعلننن َّاسنننتحبابَّتنبينننهَّالمقنننالَّالننننووي:َّ
وتبشننيرهَّبمنناَّأعنندهَّهللاَّتعننال ََّّ،وأحاديننثَّالعفننوَّعننندهَّ،وذكننرَّآينناتَّالرجنناءَّ،وتعننال 

ويمنوتَّعلينهَّوهنذاََّّ،وذكرَّحسنَّأعمالهَّعندهَّليحسنَّظننهَّبناهللَّتعنال َّ،للمسلمين
َّ.(6)األدبَّمستح َّباَلتفاق

                                                 

ذةا  األ ةج ذحسة  الظة  ذةا   -كتا  العكة ور ة ا يماا وخه:اا  –( خخجج د  س:ي    رحيح  1)

 (.2877  )  2205ص/4ت الى هك  الم ت  ج

 .54ص/7( تح ة األح ،  ج2)

(، و ةة  كتةةا  حسةة  الظةة  ذةةا  27)   39  المحتضةةجا  ص(خخججةة د اذةة  خذةة  الةة ايا  ةة  كتةةا3)

 (.1007)   6ص/2(، والبيا      ش ب اماماب ج30)   40ص

(، واذة  خذة  الة ايا  ة  كتةا  المحتضةجا  1311)   199( خخجج د اذ  الع ة   ة   سةك ه ص4)

(، والبيا ةةة   ةةة  شةةة ب امامةةةاب 29)   40(، و ةةة  كتةةةا  حسةةة  الظةةة  ذةةةا  ص26)   39ص

 .31ص/3ج( ، وخذ  ا يي    ح:ية األولياء 1008)   7ص/2ج

 .104ص/2( ت:خي  الحبيج ج5)

   .138ص/2( شج  الك و  ج6)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3180( 

 :قراءة شيء من القرآن عند المحتضر

َّعندَّالميتَّ)المحتضرَّالذيَّحضرتهَّالوفاة(؟.هلَّينرأَّشنءَّمنَّالنرآنَّ
وردتَّبعيَّاألحاديثَّفنَّهنذاَّالشنأن،َّفعننَّمعننلَّبننَّيسنارَّقنالَّقنالَّرسنولَّ

َّ.َّ(1)اْقَرُءوَهاََّعَل ََّمْوَتاُ ْفََّيْعِننَّيس(َّهللاَّ
قننالَّأبننوَّحنناتفَّ)ابنننَّحبننان(:َّقولننه:َّ)اقننراواَّعلنن َّموتننا فَّيننس(َّأرادَّبننهَّمنننَّ

:َّ)لنننواَّموتنا فََّلَّإلنهَّإَلََّّوكنذل َّقولنهََّّحضرتهَّالمنيةََّلَّأنَّالميتَّيننرأَّعلينه،
َّ.َّ(2)هللا(

وقالَّاأمايَّأحمد:َّثناَّأبوَّالمغيرة،َّثناَّالفوان،َّحدثننَّالمشيتةَّأنهفَّحضنرواَّ
تضي َّبنَّالحرقَّالممالنَّحينَّاشتدَّسوقه،َّفنال:َّهلَّمنكفَّأحندَّيننرأَّينس؟َّقنال:َّ
َّفنراهننناَّالنننالحَّبننننَّشنننريحَّالسنننكونن،َّفلمننناَّبلننن َّأرمعنننينَّمنهننناَّقنننبيَّقنننالَّ:َّفكنننان
المشننيتةَّينولننون:َّإذاَّقرلننتَّعننندَّالميننتَّخ،نن َّعنننهَّبهننا،َّقننالَّالننفوان:َّوقراهنناَّ

َّ.َّ(3)عيس َّبنَّالمعتمرَّعندَّابنَّمعبد(

                                                 

(، 3121  ) 191ص/3ج -ذةا  ال ةجاءة هكة  الميةع  -كتا  العكةائز  –( خخجج د خذ   او     1)

ا جةاء ذةا   ة -كتةا  العكةائز  –(، واذ   اجة    20316  ) 26ص/5وام ا  خحم      سك ه ج

كتةا   –(، والكسائ     السك  الابةجى 1448 ) 466ص/1ج - يما ا ال هك  المجاا إ،ا حضج 

 ا ا جخ ه:ى الميع و،كج االختالف ه:ى سة:يماب التيمة   ة  حة اي    ةا ذة  اسةاي  262 -العكائز 

ذا  قةجاءة  -كتا  العكائز  -(، واذ  حباب كما    )  اي  الظمآب( 10913  ) 265ص/6ج - ي 

د 104ص/2(، وقةةال اذةة  حعةةج  ةة  الت:خةةي  الحبيةةج ج720  ) 184ص/1ج -هكةة  الميةةع  اةةس

خه:  اذ  ال طاب ذاالضطجا  وذال قف وذعاالة حةال خذة  هثمةاب وخذية ، وا ةا خذة  ذاةج ذة  ال جذة  

 ه  ال ايقطك  خا  قالد هذا ح اي ض يف امسكا   عا ل المت  وال اصح    البا  ح اي.

 (.3002ه ب   ) 269ص/7( رحيح اذ  حباب ج2)

(، قةةال الايثمةة   ةة   عمةة  الزوائةة  17010يقةةي ) 105ص/4(  سةةك  ام ةةا  خحمةة  ذةة  حكبةةا ج3)

د يواه خحمةة  و يةة   ةة  لةةي اسةةي، وقةةال اذةة  حعةةج  ةة  امرةةاذة  ةة  تمييةةز الصةةحاذة  322ص/2ج

 د وه  ح اي حس  امسكا . 324ص/5ج



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3181( 

بنَّعمرو،َّاوأسندهَّالاح َّالفردو َّمنَّ ريقَّمروانَّبنَّسالف،َّعنَّالفوانَّ
:َّ)ماَّمنَّميتَّيمنوتَّعنَّشريح،َّعنَّأبنَّالدرداءَّوأبنَّذرَّقاَل:َّقالَّرسولَّهللاَّ

َّ.َّ(1)هللاَّعليه(َّفينرأَّعندهَّيسَّإَلَّهونَّ
اقرأواَّعل َّموتا ف(َّأيَّمنَّشارفهَّالموتَّمنكفَّإذَّالميتََّلَّينرأَّقالَّالمناوي:َّ)

َّ،ألنَّاأنسننانَّحينئننذَّضننعي َّالنننوىََّّ،عليننهَّ)َّيننسَّ(َّليسننمعهاَّفيرريهنناَّعلنن َّقلبننه
َّ،فيننرأَّعلينهَّمناَّيزيندهَّقنوةَّ،والنلن َّأقبنلَّعلن َّهللاَّبكليتنهَّ،واألعضاءَّساقطَّالمنعة

َّ.نهوينوىَّينيَّ،ويشدَّتردينه
َّ،وميننانَّخنناتمتهفَّ،وأحننوالَّاألمنفَّ،مشننتملةَّعلن َّأحننوالَّالبعننثَّوالنيامنةَّ(ينس)

ونفننَّالضندََّّ،و ثبناتَّالتوحيندَّ،نَّأفعنالَّالعبنادَّمسنتندةَّإلينهَّتعنال اوََّّ،و ثباتَّالندر
َّ،والحضنننورَّفننننَّالعرالننناتَّ،والحشنننرَّ،ومينننانَّاأعنننادةَّ،و مننناراتَّالسننناعةَّ،والنننند

فبنراءتهناَّيترنددَّلنهََّّ،وتينرَّذلن َّ،والمرجعَّوالمآلَّبعدَّالحسابَّ،والرزاءَّ،والحساب
ويتنذكرَّمنناَّأشنرفَّعلينهَّمنننََّّ،ذكنرَّتلن َّاألحنوالَّويتنبننهَّعلن َّأمهناتَّأالننولَّالندين

َّ.......َّأحوالَّالبراخَّوالنيامة.
َّ(ينس)قالَّابنَّالعرمنَّ:َّتتأ دَّقراءةَّيسَّ.َّو ذاَّحضرتَّموتَّأحدَّفنأقرأَّعنندهَّ

سنرَّيريندونَّكرسَّالمَّفرأيتَّقوماًََّّ،وعددتَّمنَّالموت َّ،وتشنَّعل َّ،فندَّمرضتَّ،
َّ:فنلنتَّ،دفعهنفَّعنننَّحتن َّقهنرهفَّ ي َّالرالحةَّشديداًََّّجميَلًََّّورأيتَّشتراًََّّ،أذيتن

َّ،ويننرأَّينسَّ،وهنوَّيبكننَّ،فأفننتَّ:َّفنإذاَّبنأبنَّعنندَّرأسننَّ،سورةَّينسَّ:منَّأنتَّقال
َّ.(2)وقدَّختمها

يحتمنلَّأنَّينرادَّبنهَّقراءتهناَّعلن َّالمحتضنرَّعنندَّموتنهَّوَّهنذاَّوقالَّابننَّالننيف:َّ
ََّّ(.َلَّإلهَّإَلَّهللالننواَّموتا فَّ)َّ:مملَّقوله

                                                 

   215ص/5لمطالةةب ال اليةةة ج(، وااظةةجد ا6099 ) 32ص/4( ال ةةج وس ذمةةأم ي الخطةةا  ج1)

 ، وهزاه الذ   ج واة وال ا:م .38ص/7(، وخو ه السي ط     ال ي المكث ي ج782)

 .329ص/1وااظجد  غك  المحتاج ج ،67ص/2(  يا ال  اج ج2)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3182( 

َّ.ويحتملَّأنَّيرادَّبهَّالنراءةَّعندَّالنبر
 :واألول أظهر لوجوه

 (.لننواَّموتا فََّلَّإلهَّإَلَّهللا)َّ:أنهَّنريرَّقوله :األول

انتفاعَّالمحتضرَّبهذهَّالسورةَّلماَّفيهاَّمنَّالتوحيدَّوالمعادَّوالبشنرىَّ :الثاني
ِبَمناَّ*ََََّّّقنْوِمنََّيْعَلُمنونََّياََّلْينتَّ)َّ:وتبسةَّمنَّماتَّعليهَّبنولهَّ،بالرنةَّألهلَّالتوحيد

َّ،فتستبشنرَّالنرواَّبنذل َّ،َّ(26ََّّ:27َََّّتَفَرَِّلنََّرمِ نََّوَجَعَلِننَِّمنَنَّاْلُمْكنَرِميَن(َّ)ينس
ولهنناَّخاالننيةََّّ،فننإنَّهننذهَّالسننورةَّقلنن َّالنننرآنَّ،فيحنن َّهللاَّلناءهنناَّ،فتحنن َّلننناءَّهللا

 .عريبةَّفنَّقراءتهاَّعندَّالمحتضر
َّ

َّ،عنندَّشنيتناَّأبننَّالوقنتَّعبنداألولَّكنناَّ:وقدَّذكرَّأبنوَّالفنر َّبننَّالرنوايَّقنال
ياَّليتََّّ:وقالَّ،وكانَّآخرَّعهدناَّبهَّأنهَّنررَّإل َّالسماءَّوضح َّ،وهوَّفنَّالسياق

 .قومنَّيعلمونَّبماَّتفرَّلنَّرمنَّوجعلننَّمنَّالمكرمينَّوقض 

عننندََّّ(يننس)ينننرأونََّّوحننديماًََّّإنَّهننذاَّعمننلَّالنننا َّوعننادتهفَّقننديماًَّ :الثالثثث
 .المحتضر

قراءتهناََّّ(اقنرأواَّينسَّعنندَّموتنا ف)َّ:نَّقولنهإنَّالرحابةَّلوَّفهمواَّمن :الرابع
َّ.بينهفَّمشهوراًََّّمعتاداًََّّوكانَّذل َّأمراًََّّ،عندَّالنبرَّلماَّأخلواَّبه
أنَّانتفاعننهَّباسننتماعها،َّوحضننورَّقلبننهَّوذهنننهَّعننندَّقراءتهنناَّفنننََّّالخثثامس:

آخرَّعهدهَّبالندنياَّهنوَّالمنرنود،َّوأمناَّقراءتهناَّعنندَّقبنره،َّفإننهََّلَّيمنابَّعلن َّذلن َّ
َّ.(1)اءة،َّأوَّباَلستماع،َّوهوَّعمل،َّوقدَّاننسعَّمنَّالميتَّألنَّالموابَّإماَّبالنرَّ

وقنالَّالحنافاَّابنننَّحرنر:َّاسننتح َّبعنيَّالتننابعينَّقنراءةَّسننورةَّالرعندَّ...َّفننإنَّ
َّ.َّ(1)ذل َّتتفي َّعنَّالميت
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َّ.َّ(2)وعنَّجابرَّبنَّايدَّأنهَّكانَّينرأَّعندَّالميتَّسورةَّالرعد
 .(3)وعنَّالشعبنَّقال:َّكانتَّاألنرارَّينراونَّعندَّالميتَّبسورةَّالبنرة

وقالَّالبدرَّالعينننَّعنندَّتعليننهَّعلن َّبنابَّموعرنةَّالمحندقَّعنندَّالنبنرَّوقعنودَّ
كأنهَّأشارَّبهذهَّالترجمةَّإل َّأنَّالرلو َّمعَّالرماعةَّعنندَّالنبنرَّ:ََّّأالحابهَّحوله

َّ.إنَّكانَّلمرلحةَّتتعلقَّبالحنَّأوَّالميتََّلَّيكرهَّذل َّ
فأماَّمرلحةَّالحنَّفمملَّأنَّيرتمعَّقويَّعندَّقبنرَّوفنيهفَّمننَّيعرهنفَّوينذكرهفَّ

َّ.لموتَّوأحوالَّاآلخرةَّا
فننإنََّّ،وأمنناَّمرننلحةَّالميننتَّفممننلَّمنناَّإذاَّاجتمعننواَّعننندهَّلنننراءةَّالنننرآنَّوالننذكر

َّ:قنالَّرسنولَّهللاَّ:وروىَّأبوَّداودَّمنَّحنديثَّمعننلَّبننَّيسنارَّقنالَّ،الميتَّينتفعَّبه
َّ،فالحديثَّيدلَّعل َّأنَّالميتَّينتفعَّبنراءةَّالنرآنَّعندهَّ(..اقرأواَّيسَّعل َّموتا ف)

َّ.(4)إنَّالميتََّلَّينتفعَّبنراءةَّالنرآنَّ:وهوَّحرةَّعل َّمنَّقال
وهذاَّعنَّقضيةَّقنراءةَّالننرآنَّبروارهَّبنراءةَّالنرآنََّّعفالميتَّأوَّالمحتضرَّينتف

عندَّالميتَّأوَّالمحتضر،َّأماَّوالولَّالموابَّإل َّالميتَّففيهَّخنَلفَّمشنهور،َّوهللاَّ
َّأعلف.

                                                                                                                            

 .91ص/2، وسبا السال  ج104ص/2ج( ااظجد الت:خي  الحبيج 1)

   445ص/2ج - ا ا ال هك  المجاا إ،ا حضةج  -العكائز  كتا  –( خخجج د اذ  خذ  شيبة    2)

(10852.) 

   445ص/2ج - ا ا ال هك  المجاا إ،ا حضةج  -كتا  العكائز  –( خخجج د اذ  خذ  شيبة    3)

 (.2176  )1154ص/6(، والاللاائ     اهت ا  خها السكة ج10848)

 . 186ص/8( هم ة ال اي  ج4)
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 تلقين الميت بعد دفنه:  الباب الثاني:

تنَّوردتَّفنَّتلنينَّالميتَّبعندَّدفننه،َّوهوَّبيتَّالنريد،َّوهوَّعنَّاألحاديثَّال
فنَّالبدايةَّاذكرَّروايةَّأبنَّأمامنة،َّثنفَّ،َّوَّوماَّترت َّعل َّهذهَّاألحاديثَّمنَّأحكاي،َّ

بعننيَّبعنندَّذلنن َّاذكننرَّبعننيَّالرواينناتَّالتنننَّقنندَّتشننهدَّلروايننةَّأبنننَّأمامننة،َّوهنناكَّ
َّالروايات:

 :الرواية األولى عن أبي أمامة

َثَناََّأُبوََّعِنيقالَّاأمايَّالسبرانن:َّ َثَناَُّمَحم ُدَّبنََّحد  ،ََّحد  ٍلََّأَنُسَّبنََّسْلٍفَّاْلَتْوَلِننُّ
نٍدَّ َثَناَّعبندَّللا َِّبننَُّمَحم  َثَناَِّإْسنَماِعيُلَّبننََّعي ناٍس،ََّحند  ،ََّحد  ِإْبَراِهيَفَّبنَّاْلَعَلِءَّاْلِحْمِرنُّ

،ََّعْنََّيْحَي َّبنََّأِبننََّكِمينٍر،ََّعنْنََّسنِعيِدَّبننَّعبندَّللا َِّاأَلْوِدي َّ َقناَل:ََّشنِهْدُتََّأَبناََّّاْلُنَرِشنُّ
،ََّفااْلنَنُعواَِّبننََّكَمناََّأَمَرَنناََّرُسنوُلََّّللا َِّ َأْنََُّّأَماَمَةََّوُهَوَِّفنَّالن ْزِع،ََّفَناَل:َِّإَذاََّأَناَُّمنتُّ

ْيُتِفَّنْرننَنَعَِّبَمْوَتاَنننا،ََّأَمَرَننناََّرُسننوُلََّّللا َِّ ،ََّفَننناَل:"ِإَذاََّمنناَتََّأَحننٌدَِّمننْنَِّإْخننَواِنُكْف،ََّفَسننو 
بننَُّفَلَننَة،ََّفِإن نُهَّااَبََّعَل ََّقْبرِِه،ََّفْلَيُنْفََّأَحُدُ ْفََّعَل ََّرْأِ ََّقْبنرِِه،َُّثنف َِّلَيُننْل:ََّيناَُّفنَلَنَّالتُّرََّ

بنَُّفَلَنَة،ََّفِإن نُهََّيْسنَتِويََّقاِعنًدا،َُّثنف ََّيُننوُل:ََّيناَّاَيْسَمُعُهََّوَلَُّيِريُ ،َُّثف ََّيُنوُل:ََّياَُّفَلَنَّ
َّ.ن ُهََّيُنوُل:ََّأْرِشْدَناََّرِحَمَ ََّّللا ُ،ََّوَلِكْنََّلََّتْشُعُرونَّبنَُّفَلَنَة،ََّفإَِّاُفَلَنَّ

نًداَّ َُّمَحم  ْنَياََّشنَهاَدَةََّأْنََّلَِّإَلنَهَِّإَلََّّللا ُ،ََّوَأن  َفْلَيُنْل:َّاْذُ ْرََّماََّخَرْجنَتََّعَلْينِهَِّمنَنَّالندُّ
ِيَِّديًنا،ََّوِمُمَحم ٍدََّنِبيًّا،ََّوِماْلُنْرآِنَِّإَماًما،ََّعْبُدُهََّوَرُسوُلُه،ََّوَأن َ ََّرِضيَتَِّباّلِل ََِّرمًّا،ََّوِماِأْسَل

َُّمْنَكًراََّوَنِكيًراََّيْأُخُذََّواِحٌدَِّمْنُهْماَِّبَيِدَّاَلاِحِبِه،ََّوَيُنوُل:َّاْنَسِلْقَّبناََّماََّنْنُعُدَِّعْنَدََّمْنَّ َفِإن 
َتُه،ََّفَيُكوُنََّّللا ََُّحِريَرُهَُّدوَنُهَما"،ََّفَنالََّ َنَُّحر  َرُجٌل:ََّياََّرُسوَلََّّللا ِ،ََّفِإْنََّلْفََّيْعِرْفَََّّقْدَُّلنِ 

َّبنََّحو اَء".اُأم ُه؟ََّقاَل:"َفَيْنُسُبُهَِّإَل ََّحو اَء،ََّياَُّفَلَنَّ
 التخريج:

َّالسبرانن،َّوالرمعن،َّوابنَّعسا ر.َّ:هذهَّالروايةَّأخرجهاَّ
 :فأخرجها
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والرمعننننَّفننننَّوالننناياَّ،َّ(2)،َّوفننننَّالننندعاء(1)*َّالسبرانننننَّفننننَّالمعرنننفَّالكبينننر
َّ.(4)وابنَّعسا رَّفنَّتاريخَّمدينةَّدمشق،َّ(3)العلماء
سنننيرَّأعنننَليَّوالنننذهبنَّفننننَّ،َّ(5)الننندرَّالمنمنننورالسنننيو نَّفننننَّ :اوأوردهثثثَّ*
َّ.(7)تاريخَّاأسَلي،َّوفنَّ(6)النبَلء

 دراسة إسناد الطبراني:

 .لم أبو عقيل الخوالنيأنس بن السلم بن الحسن بن الس (1)

َّ،لنندَّبنننَّمالنن َّالحراننننومت،َّعنننَّعيسنن َّبنننَّسننليمانَّالشننيزريَّروىَّعننن:َّ
َّوتيرهف.وأيوبَّبنَّسليمانَّالرماننَّ

وأبننوَّالننالحَّسننهلَّبنننَّإسننماعيلَّبنننَّسننهلَّوعنننه:َّالسبراننننَّ،َّوابنننَّعنندي،َّ
َّ،َّوتيرهف.السرسوسن
أنَّعنددَّالحافاَّابنَّعسنا رَّذكرَّمنَّالشيوخَّالمكمرينَّمنَّالروايةَّ،َّفندَّوهوَّ
العشرةَّ،ََّّروىَّعنهَّجمعَّمنَّالشيوخَّجاواَّعددهفوَّ،َّقاربَّالعشرينَّشيتاشيوخهَّ

رواينةَّهنؤَلءََّّلكنن،َّوََّلَّتعنديَلًَّوََّّفَّينذكرَّفينهَّجرحناًَّمنهفَّالسبرانننَّوابننَّعنديَّ.َّوَّلن
َّ.(8)عنهَّتعديلَّلهَّ

يَم بن اْلعَالءِّ ( 2) ُد بن إِّْبَراهِّ الشامي الدمشقي أبو عبثد   الزاهثد ُمَحمَّ
 .السائح

                                                 

 .(7979 ) 249ص/8الم عي الابيج ج (1)

 .(1214 ) 365ذا   ا ا ال هك  قبج الميع ذ   ا ا    ص (2)

 .47صورااا ال :ماء  (3)

 .73ص/24تايا    اكة   ش  ج (4)

 .39ص/5ال ي المكث يج(5)

 .362ص/3سيج خهال  الكبالء ج (6)

 .30ص/6ج تايا  امسال  (7)

، 129 ص/ 21جتةةةايا  امسةةةال  لل ةةةا  الةةةذهب  ، (825ت) 312ص/  9جتةةةايا    شةةة  ( 8)

 .( 4250ت) 403ص/  1جالم تكى    سج  الاكى 
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َّ،وأحمنندَّبنننَّمحمنندَّبنننَّعبنندَّهللاَّالعنبننريََّّ،إبننراهيفَّبنننَّسننليمان:َّروىَّعنننَّ
وأبوََّّ،وأبوَّبكرَّالمروايَّالناضنَّ،بنَّماجةاَّ:عنهوَّإَّ،َّوتيرهفاعيلَّبنَّعياسو سم

َّ.،َّوتيرهفيعل َّالمواللن
وقنالََّّ،منكنرَّالحنديثَّوعامنةَّأحاديمنهَّتينرَّمحفوظنةَّ:قالَّأبوَّأحمدَّبننَّعندي

منكنننرَّالحنننديثَّمننننَّوقنننالَّالحنننافاَّابننننَّحرنننر:ََّّ،كنننذابَّ:أبنننوَّالحسننننَّالننندارقسنن
َّ.(1).التاسعة
 .م العنسي بالنون أبو عتبة الحمصيإسماعيل بن عياش بن سلي( 3)

َّوسفيانَّالموري.َّ،وايدَّبنَّأسلفَّ،الحرا َّبنَّأر أةَّ:روىَّعن
الحسنَّبنَّعرفةَّوأبوَّاليمانَّالحكفَّبنَّننافعَّوسنعيدَّبننَّمنرنورَّوأبنوََّّ:وعنه

َّعبيدَّالناسفَّبنَّسَلي.
قالَّابنَّمعين:َّإسماعيلَّثنةَّفنَّالشاميينَّوأماَّروايتهَّعنَّأهنلَّالحرنااَّفنإنَّ

الدوقَّفنَّروايتهَّعنَّ،َّوقالَّالحافاَّابنَّحرر:َّفنَّحفرهَّعنهفَّ تابهَّضاعَّفتلط
ومالنةَّأهلَّبلدهَّمتلطَّفنَّتيرهفَّمنَّالمامنةَّمناتَّسننةَّإحندىَّأوَّاثنتنينَّوثمنانينَّ

َّ.(2)ولهَّبضعَّوسبعونَّسنة
ي  ( 4) ٍد اْلقَُرشِّ ِّ بن ُمَحمَّ ََّّ.عبدَّللاَّ

َّ.(3)عبدَّهللاََّلَّيدريَّمنَّهوقالَّالحافاَّابنَّحرر:َّ
 .ير الطائي موالهم أبو نصر اليمامييحيى بن أبي كث( 5)

                                                 

، 35ص /6ج يةةزاب االهتةة ال  ةة  ا ةة  الججةةال و، (5030)ت 325ص/24جتاةةذاب الامةةال ( 1)

ت جاةب التاةذاب (، و4701ت ) 154ص/  2جالااشف      ج ة    ل  يوااة  ة  الاتةب السةتة و

 (.5698) ت  466ص

 .61ت 51ص/9جتاذاب ،وال20ص/1جظ طب ات الح ا(،و473ت) 109صت جاب ال (2)

، وهك  تججمت  ( همجاب ذ  هايوب1028ت) 350ص/4جلساب الميزاب ( ،كج الحا ل ،لق    3)

  (.1414)ت 348ج/3جلساب الميزاب قال سيأت     همجاب )



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3187( 

َّ،كانَّيذكرَّبالتندليسَّ:وقالَّالعنيلن،َّإمايََّلَّيحدقَّإَلَّعنَّثنةَّ:قالَّأبوَّحاتف
كانَّيدلسَّفكلماَّروىَّعنَّأنسَّفندَّدلسَّعنهَّلفَّيسمعَّمنَّأنسََّّ:بنَّحبانوقالَّا

ثنننةَّثبننتَّلكنننهَّوقننالَّابنننَّحرننر:َّقنندَّسننمعَّمنننهََّّ:قننالَّأبننوَّحنناتف،َّوَّوَلَّمنننَّالننحابن
َّ.(1)لتامسةَّماتَّسنةَّاثنتينَّوثَلثينَّوقيلَّقبلَّذل يدلسَّويرسلَّمنَّا

(6 ) ِّ ي  ِّ األَْودِّ يدِّ بن عبدَّللاَّ  .َسعِّ

َّعنه:َّيحي َّبنَّأبنَّكمير.روىَّ،َّوَّب َّامامةَّالباهل أَّ:روىَّعن
َّ.(2)ذكرهَّابنَّأبنَّحاتفَّولفَّيذكرَّفيهَّجرحًاَّوَلَّتعديَل .
 الحكم على اإلسناد:

منكنرَّالحنديث،َّوعبندهللاَّبننََّّإسنادَّضعي َّجدًاَّفيهَّمحمدَّبنَّإبنراهيفَّالشنامن
،َّوسنعيدَّاألاديَّلنفَّينروَّعننهَّسنوىَّيحين َّبننَّأبننَّمرهولََّلَّيدرىَّمنَّهنوَّمحمد

َّ.َّ مير،َّولفَّيذكرَّفيهَّجراَّوَلَّتعديل
 :الحكم على رواية أبي أمامةأقوال علماء الحديث في 

هذاَّاأسنادَّبهنذهَّالكيفينةَّضنعي َّ ماَّهوَّواضحَّمنَّخَللَّدراسةَّاأسنادَّأنَّ
األجنَلءَّاختلفنواَّفننَّهنذهََّّوألمتهَّعلماءَّالحديثَّ مرَّمنَّمرهول،َّلكنإذَّفيهَّأجدًاَّ

منننََّّابعننيَّالعلمنناءَّبمنناَّلهننَّالروايننةَّبننينَّالنبننولَّوالننرد،َّفننندَّحسنننَّهننذهَّالروايننة
ََّّ.،َّوضعفهاَّالبعيَّبناءَّعل َّالضع َّالواضحَّفنَّاأسنادشواهد

إلين َّفَّوحت َّتتضحَّالمسألةَّأوردَّكَلمهفَّواخنتَلفهفَّحتن َّيتبنينَّالرنواب،َََّّّ
َّلَّالعلماء.أقوا

 أوالً: من قواه:

                                                 

 (.7632ت ) 596 صت جاب التاذاب ، 236ص/11جتاذاب التاذاب ( 1)

   (.323ت) 76ص/  4جالعج  والت  اا  (2)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3188( 

وليسَّفننَّإسننادهَّإَلََّّ،رواهَّالسبراننَّفنَّأ برَّمعاجمهَّهكذا"قالَّابنَّالملنن:َّ
َّ.(1)سعيدَّبنَّعبدهللاَّفَلَّأعرفهَّولهَّشواهدَّكميرةَّيعتضدَّبها

بننَّالرنَلاَّرحمنهَّهللاَّعننهَّاسنئلَّالشنيخَّأبنوَّعمنروَّوقالَّاأمايَّالننووي:َّ...
ورويناَّفيهَّحنديماَّمننَّحنديثَّأبن ََّّ:قالَّ،"بهَّالتلنينَّهوَّالذىَّنتتارهَّونعمل"َّ:فنال

هننذاََّّ"ومعمننلَّأهننلَّالشننايَّقننديماًََّّ،لكنننَّاعتضنندَّبشننواهدَّ،مامننةَّلننيسَّإسنننادهَّبالنننالفأ
َّ. َليَّأب َّعمرو

بننوَّالناسننفَّالسبراننننَّفنننَّمعرمننهَّأمامننةَّرواهَّأبنن َّأحننديثَّ"َّ:]النننووي َّقلننت
رضن ََّّمامنةأبناَّأ"شهدتََّّ:اديَّقالولفرهَّعنَّسعيدَّبنَّعبدهللاَّاألََّّ،سنادَّضعي إب

َّ."َّ....إذاَّمتَّفاالنعواَّب ََّّ:هللاَّعنهَّوهوَّفنَّالنزعَّفنال
وقننندَّاتفنننقَّعلمننناءََّّ،فيسنننتأنسَّبنننهَّفهنننذاَّالحنننديثَّوانَّكنننانَّضنننعيفاًَّ"َّ:َّقلنننت

وقندََّّ،المحدثينَّوتينرهفَّعلننَّالمسنامحةَّفننَّأحادينثَّالفضناللَّوالترتين َّوالترهين 
بننََّّووالنيةَّعمنروَّ،(2)مبينت"تكحنديثَّ"واسنألواَّلنهَّالَّاألحاديثعتضدَّبشواهدَّمنَّا

َّ.َّوهماَّالحيحانََّّ،العاء
وهنذاََّّ،لننَّاآلن هلَّالشايَّعلنَّالعملَّبهذاَّفنَّامنَّمنَّينتدىَّبنهَّوَّأولفَّيزلَّ

َّ.(3)"علفأماَّالرب َّفَلَّيلننَّوهللاَّأَّ،نماَّ"هوَّفنَّحقَّالمكل َّالميتإالتلنينَّ
وقننالَّالحننافاَّابنننَّحرننرَّعنننَّحننديثَّأبنننَّأمامننة:َّ"..إسنننادهَّالننالح،َّوقنندَّقننواهَّ

بدالعزيزَّفنَّالشافن،َّوالراويَّعنَّأبننَّأمامنةَّسنعيدَّالضياءَّفنَّأحكامه،َّوأخرجهَّع
اآلاديَّبييَّلهَّابنَّأبنَّحاتفإَّولكننَّلنهَّشنواهدَّمنهناَّمناَّرواهَّسنعيدَّبننَّمنرنورَّ

                                                 

 .275ص/1( خالرة الب ي المكيج ج1)

 -ذا  االستغ اي هك  ال بج ل:ميةع  ة  وقةع االاصةجاف   -كتا  العكائز  –( خخجج د خذ   او     2)

(، وقةةالد هةةذا حةة اي 1372)   526ص/1(، والحةةاكي  ةة  المسةةت يك ج3221)   215ص/3ج

ذا   ا ا ال ذ ة  -العكائزكتا  –رحيح ه:ى شجط امسكا  ولي اخججاه، والبيا      السك  الابجى 

 (.6856)   56ص/4ج –ال   

 .304ص  د 303ص/5( المعم ع ج3)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3189( 

منَّ ريقَّراشدَّبنَّسعد،َّوضمرةَّبنَّحبي ،َّوتيرهماَّقالوا:َّ"إذاَّسويَّعلن َّالمينتَّ
لَّقبره،َّوانررفَّالنا َّعنه،َّكانواَّيستحبونَّأنَّينالَّللميتَّعنندَّقبنره:َّيناَّفنَلنَّقن

َلَّإلهَّإَلَّهللا،َّقلَّأشهدَّأنََّلَّإلهَّإَلَّهللاَّثَلقَّمرات،َّقلَّرمنَّهللا،َّودينننَّاأسنَلي،َّ
َّونبينَّمحمد،َّثفَّيررف".

وروىَّالسبرانننننَّمننننَّحنننديثَّالحكنننفَّبننننَّالحنننارقَّالسنننلمنَّأننننهَّقنننالَّلهنننف:َّ"إذاَّ
دفنتموننَّورششتفَّعل َّقبريَّالماء،َّفنومواَّعلن َّقبنري،َّواسنتنبلواَّالنبلنة،َّوادعنواَّ

بننَُّعَمنَرَّفننَّاَحَضنْرُتََّّ:َسنِعيِدَّبننَّاْلُمَسني ِ َّقنالابنَّماجةَّمنَّ رينقَّ،َّروىَّ(1)لن"
َّ،ََّوَعَل َِّمل ِةَّرسولََّّللا ََّّ،وفنََّسِبيِلََّّللا ََِّّ،ِبْسِفََّّللا ََِّّ:فلماََّوَضَعَهاَّفنَّالل ْحِدَّقالَّ،ِجَناَاةٍَّ

نْيَسانَّاللهفََّأِجْرَهناَّمننَّالَّ:فلماَُّأِخَذَّفنََّتْسِوَيِةَّالل ِبِنَّعل َّالل ْحِدَّقال َوِمنْنََّعنَذاِبََّّ،ش 
َهناَِّمْننَ َِّرْضنَواًناَّقلنتَّ،اللهفََّجاِفَّاأْلَْرَمَّعنََّجْنَبْيَهاَّ،اْلَنْبرَّ يناََّّ:َواَلعِ ْدَُّروَحَهناََّوَلنِ 

إنننَِّإًذاََّلَنناِدٌرَّعلن ََّّ:قالَّ؟َأْيَُّقْلَتُهَِّبَرْأِي َََّّبنَُّعَمَرََّأَشْنٌءََّسِمْعَتُهَّمنَّرسولََّّللا َِّا
إَّوفننَّالنحيحَّمسنلفَّعننَّعمنروَّبننَّ"(2)ََّسِمْعُتُهَّمننَّرسنولََّّللا َِّاْلَنْوِلََّبْلََّشْنءَّ

العاءَّأنهَّقالَّلهفَّفنَّحديثَّعندَّموته:َّ"إذاَّدفنتموننَّأقيمواَّحولَّقبريَّقندرَّمناَّ
َّ.َّ(3)ينحرَّجزورَّوينسفَّلحمهاَّحت َّأستأنسَّبكفَّوأعلفَّماذاَّأراجعَّرسلَّرمن"

                                                 

(، وقال الايثم د يواه الطبجااة  3171)   215ص/3الم عي الابيج جالطبجاا     ( خخجج د 1)

 (.44ص/3   الابيج، و ي  هطية ال هاء، ولي خهج   ) عم  الزوائ  ج

   495ص/1ج -ذا   ا جاء  ة  إ خةال الميةع ال بةج  –ائزكتا  العك –( خخجج د اذ   اج     2)

   363(، و ةة  الةة هاء ص13094)   274ص/12(، والطبجااةة   ةة  الم عةةي الابيةةج ج1553)

 -ذةةا   ةةا ا ةةال إ،ا خ خةةا الميةةع قبةةجه  -كتةةا  العكةةائز  –(، والبيا ةة   ةة  السةةك  الابةةجى 1210)

وقةالد حمةا  ذة   241ص/2ل ج(، واذ  ه      الاا ةا  ة  ضة  اء الججةا6853)   55ص/4ج

هب الجحم  هذا ق:يا الجوااةة، وقةال الب رةيج د هةذا إسةكا   ية  حمةا  ذة  هبة الجحم  وهة   ت ة  

ه:ى تض ي   يوى التج ةذ  واذة   اجةة خاضةا واذة  حبةاب  ة  رةحيح  طج ةا  كة   ة  حة اي اذة  

ا، وقةةال الايث(38ص/2 صةةبا  الزجاجةةة ج )همةةج. مةة د يواه ، وحمةةا   ةة  إسةةكا  الطبجااةة  خاضةةا

، وقال الذهب  ه  حما  دض    خذة  (44ص/3 عم  الزوائ  ج)الطبجاا     الابيج ويجال  م ات. 

 )، وقال اذ  حعةجد ضة يف  ة  الثا كةة .(367ص/2 يزاب االهت ال    ا   الججال ج)حاتي وغيجه

 .(178ت جاب صال

ااةة    ةةا قب:ةة  وكةةذا ذةةا  كةة ب امسةةال   -كتةةا  امامةةاب  –( جةةزء  ةة  حةة اي خخججةة د  سةة:ي  ةة  3)

 (.121)   112ص/1الاعجة والحح  ج



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3190( 

َّوحديثَّواسألواَّلهَّالتمبتَّفإنهَّاآلنَّيسأل.
لننتَّألحمنند:َّهننذاَّالننذيَّيرنننعونهَّإذاَّدفنننَّالميننتَّي نن َّالرجننلَّوقننالَّاألثننري:َّق

وينولَّياَّفَلنَّابنَّفَلنة؟َّقال:َّماَّرأيتَّأحندًاَّيفعلنهَّإَلَّأهنلَّالشنايَّحنينَّمناتَّأبنوَّ
المغيرةَّيورىَّفينهَّعننَّأبننَّبكنرَّبننَّأبننَّمنريفَّعننَّأشنياخهفَّأنهنفَّكنانواَّيفعلوننه،َّ

َّ.(1)وكانَّإسماعيلَّبنَّعياسَّيرويهَّيشيرَّإل َّحديثَّأبنَّأمامة
 ياً من ضعفه:ثان

وفننَّكنَليَّالحنافاَّهنذاَّقالَّالعَلمةَّاأللباننَّمعنبنًاَّعلن َّالحنافاَّابننَّحرنرَّ:َّ"
َّ:مَلحرات
ولنفَّيوثننهََّّ،أوَّاألوديَّ،وفينهَّذلن َّاألاديَّ،كي َّيكنونَّإسننادهَّالنالحَّ: أوالً 

ومعنن َّذلن َّأننهَّمرهنولََّّ،بلَّبييَّلهَّابنَّأبنَّحاتفَّكمناَّذكنرَّالحنافاَّنفسنهَّ،أحد
َّ.لديهَّلفَّي  َّعل َّحاله؟!

ً ثان وكَليَّشيتهَّالهيممنَّالنريحََّّ،إنهَّيوهفَّأنَّليسَّفيهَّتيرَّذل َّاألادي : يا
َّ.بأنَّفيهَّجماعةََّلَّيعرفونَّ

وقدَّوقفتَّعل َّإسنادهَّعنندَّالضنياءَّالمندسننَّفننَّ"َّالمنتنن َّمننَّمسنموعاتهَّ
لهَّبمروَّ"َّرواهَّمنَّ ريقَّعلنَّبنَّحررَّثناَّحمادَّبنَّعمروَّعنَّعبدهللاَّبنَّمحمدَّ

عيدَّاألوديَّقننالَّ:َّ"َّشننهدتَّأبنناَّأمامننةَّالنرشنننَّعنننَّيحينن َّبنننَّأبنننَّكميننرَّعنننَّسنن
َّسماعيلَّبنَّعياسَّناَّعبدهللاَّبنَّمحمدَّبه.َّإورواهَّابنَّعسا رمنَّ ريقََّّالباهلن

والرناهرَّأننهَّأحندَّالرماعنةَّالنذينَّلنفََّّ،:َّوعبدهللاَّهذاَّلنفَّأعرفنه]األلبانن قلتَّ
َّيعرفهفَّالهيممن.َّ

 ً نَّذلن ََّلَّنَّكنلَّمناَّذكنرهَّمنإأنَّقولهَّ"َّلهَّشواهدَّ"َّفيهَّتسامحَّكمينر!َّفنَّ: ثالثا
إذَّكلهناَّتندورََّّإ َلقناًََّّنءكلهاَّليسَّفيهناَّمننَّمعنن َّالتلننينَّشنَّألنهاَّيرلحَّشاهداًَّ

                                                 

 .136ص/2( الت:خي  الحبيج ج1)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3191( 

اللهننفَّإَلَّمنناَّرواهَّسننعيدَّبنننَّمنرننورَّفإنننهَّالننريحَّفنننََّّ..حننولَّالنندعاءَّللميننتَّ!
إذَّالحديثَّاشملَّمنهَّوأ مرَّمادةَّإذَّمماََّّ،ولكنهَّمعَّذل َّفهوَّشاهدَّقاالرَّ،التلنين

هذاَّفنَّالشاهدَّ؟ََّّفأينننعدَّعندَّمنَّلننَّحرته؟َّ"َّينوَلن:َّماََّّونكيراًََّّفيهَّ"أنَّمنكراًَّ
وَلَّأدريَّكين َّيتفن ََّّ،بنلَّمنسنوعَّ،ألننهَّموقنوفَّ!َّومعَّهذاَّفاننهََّلَّيرنلحَّشناهداًَّ

َّعفاَّهللاَّعناَّوعنه.ََّّ؟مملَّهذاَّعل َّالحافا
ثفَّقالَّ:َّ"َّوقالَّاألثريَّ:َّقلنتَّ:َّألحمندَّ:َّهنذاَّالنذيَّيرننعونهَّإذاَّدفننَّالمينتَّ

نةَّ؟َّقالَّ:َّماَّرأيتَّأحنداَّيفعلنهَّإَلَّأهنلَّالشنايَّي  َّالرجلَّوينولَّ:َّياَّفَلنَّبنَّفَلَّ
حينَّماتَّأبوَّالمغينرةَّينروىَّفينهَّعننَّأبننَّبكنرَّبننَّأبننَّمنريفَّعننَّأشنياخهفَّأنهنفَّ

َّوكانَّإسماعيلَّبنَّعياسَّيرويهَّيشيرَّإل َّحديثَّأبنَّأمامةَّ"َّ.ََّّ، انواَّيفعلونه
وَلَّأحندَّمننََّّثابتناًََّّوليتَّشعريَّكي َّيمكنَّأنَّيكونَّمملَّهنذاَّالحنديثَّالنالحاًَّ

ََّّ.(1)األولَّيعملَّبهَّ؟!َّالسل 
:َّ"ََّّ(4)وقنالَّابننَّالنننيف،َّ:َّ"َّإسننادهَّضنعي َّ"(3)والعراقننَّ(2)وقندَّقنالَّالننوويَّ

َّ.(5)حديثََّلَّيرحَّ"
منكنننرَّعننننديَّإنَّلنننفَّيكننننََّّوجملنننةَّالننننولَّأنَّالحنننديثَّ:وقنننالَّاأللبننناننَّأيضننناًَّ

َّ.ََّّ(6)موضوعاًَّ

                                                 

، والكاس تب  هي    ،لةق، وخ ل شة ء ه:ةى ،لةق هة  ( ق:عد يخاكا خب خها الشا  كاا ا ا م: ب ذ 1)

 هما الكاس ذ  إلى اآلب    كثيج    األقطاي واأل صاي.

 . 20ص/4ج، تخجاح امحياء  304ص/5ج( المعم ع 2)

 . 420ص/4ج( تخجاح امحياء 3)

 . 206ص/ ج( زا  الم ا  4)

 .206د 204ص/3( إيواء الغ:يا ج5)

ا ال اصا إلى  يجة الم ض ع،  أا  ال ضاع خو الاةذا   ة  سةك  الحة اي، ال  (6) ق:عد الح اي قط ا

ا ال اصةا إلةى  يجةة الم ضة ع، مةي خاة  خ ةةاي ات ا جة  وضةاع وال كةذا ، ذةا وال  ةتاي  السةك  قط ةةا

ال ض     المت ، ذا المةت   كة يج تحةع خرةا   مة ل ذة ،  الشة اه  ت  اة  وت ضة ه، تسةاا ه وال 

 ت اا ه. 



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3192( 

"َّويتحرلَّمنَّكَليَّألمةَّالتحنيقَّأنهَّحديثَّضنعي ََّّ:َّ(1)وقدَّقالَّالرنعانن
َّبكمرةَّمنَّيفعله".َّوالعملَّبهَّبدعةَّوَلَّيغتر،َّ

فضننناللََّّوَلَّينننردَّهنننناَّمننناَّاشنننتهرَّمننننَّالننننولَّبالعمنننلَّبالحنننديثَّالضنننعي َّفنننن
أماَّماََّّاألعمالَّ،َّفإنَّهذاَّمحلهَّفيماَّثبتَّمشروعيتهَّبالكتابَّأوَّالسنةَّالرحيحة،

َّليسَّكنذل َّفنَلَّيرنواَّالعمنلَّفينهَّبالحنديثَّالضنعي َّ،َّألننهَّتشنريعَّوَلَّيرنواَّذلن 
َّعي َّ،َّألنهََّلَّيفيدَّإَلَّالرنَّالمرجواَّاتفاقاَّفكي َّيرواَّالعملَّبمملنهبالحديثَّالض

َّ.(2)؟!َّفليتنبهَّلهذاَّمنَّأرادَّالسَلمةَّفنَّدينهَّ،َّفإنَّالكميرينَّعنهَّتافلون.
وضنعفهَّابننَّالرنَلا،َّثنفََّّ....قالَّاأمايَّالستاويَّبعدَّأنَّعنزاهَّللسبراننن:َّ"وَّ
ََّّ.عيَّترانيفهَّوآخرونَّفنَّب]ابنَّحرر َّوشيتناََّّ،والعراقنَّ،وابنَّالنيفَّ،النوويَّ

َّ.(3) وأفردتَّللكَليَّعليهَّجزءا:....َّوقالَّفنَّالمناالد
وعنزىَّاأمنايَّأحمندََّّ،وقواهَّالضياءَّفنَّأحكامه،َّثفَّشيتناَّبماَّلهَّمنَّالشواهد

َّ.(4)وابنَّالعرمنَّألهلَّالمدينةَّوتيرهماَّكنر بةَّوتيرهاَّ،العملَّبهَّألهلَّالشاي
،َّوفنننَّإسنننادهَّجماعننةَّلننفَّوقننالَّالحننافاَّالهيممننن:َّ"رواهَّالسبراننننَّفنننَّالكبيننر

َّ.(5) أعرفهف
فننَلَّتنننويَّبننهَّحرننةََّّ،ولكنننَّهننذاَّالحننديثَّمتفننقَّعلنن َّضننعفهوقننالَّابنننَّالنننيف:َّ

َّ.(6)عنَّأنَّيعارمَّبهَّماَّهوَّأالحَّمنهَّفضَلًَّ

                                                 

 .161ص/2ج( سبا السال  1)

 (. 599يقي )  64/ ص  2ج  -( الس:س:ة الض ي ة 2)

وااظةجد  265ص/  جالم ارة  الحسةكة ل:سةخاو  . ( لةي خقةف ه:ةى هةذا العةزء الةذ  خشةاي إلية  (3

 (.316 - 315/ص 1جء )كشف الخ ا

 .90/ص 1ج( الم ار  الحسكة 4)

 (.45ص/3(  عم  الزوائ  ج5)

 .199ص/13( حاشية اذ  ال يي ه:ى سك  خذ   او  ج6)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3193( 

ُنَّاْلَمي نَتََّكَمناََّيْفَعُلنُهَّالن ناُ َّاْلَينْوَيَّوقال:َّ َوَلْفََّيُكْنََّيْرِلُسََّيْنَرُأَِّعْنَدَّاْلَنْبِرََّوََلَُّيَلن 
َِّفنَّ"َُّمْعَرِمِه"َوَأم َّ ََّرْفُعهَُّ....َّاَّاْلَحِديثَّال ِذيََّرَواُهَّالس َبَراِنن  َّ.(1)َفَهَذاََّحِديٌثَََّلََّيِرح 

منَّضع َّضع َّبدليل،َّومنَّحسننَّحسننَّبنناءَّعلن َّشنواهدَّلهنذهَّ ماَّرأيناَّ
َّالرواية،َّولكنَّبننَّأنَّنرىَّهلَّهناكَّأدلةَّأخرىَّتشهدَّلهذهَّالرواية؟.

َّقالَّبتلنينَّالميتَّبعدَّالدفن.ََّّهذاَّالحديثَّهوَّالعمدةَّعندَّمنف"
َّشهدَّلهذهَّالرواية:أوردَّاآلنَّبعيَّالرواياتَّالتنَّتوَّ

 :(2)الرواية عن راشد بن سعد

َّقنالَّ:َّكنانَّالنبننََّّوأخر َّابننَّشناهينَّفننَّالسننة،َّعننَّراشندَّبننَّسنعدَّ
،َّحت َّإننهَّكنانَّأهنلَّالبينتَّمننَّاألنرنارَّ(فإنكفَّمسؤولونََّّ،تعلمواَّحرتكف)ينولَّ:َّ

وتَّفيوالونهَّ،َّوالغَليَّإذاَّعنلَّفينولونَّلنهَّ:َّإذاَّسنألوكَّ:َّيحضرَّالرجلَّمنهفَّالم
منَّرم ؟َّفنلَّ:َّهللاَّرمنَّ.َّوماَّدين ؟َّفنلَّ:َّاِأسَليَّديننَّ.َّومنَّنبي ؟َّفنلَّمحمدَّ

َّ.َّ»(3)رسولَّهللاَّ
وحكيفَّبننََّّ،(4)وضمرةَّبنَّحبي َّ،وأخر َّسعيدَّبنَّمنرورَّعنَّراشدَّبنَّسعد

فَّالننا َّعننهَّكنانَّيسنتح َّأنَّوانرنرََّّ،إذاَّسويَّعل َّالميتَّقبره"َّ:قالواَّ(5)عمير

                                                 

 .502/ص 1ج -( زا  الم ا  1)

ياشةة  ذةة  سةة   الم جئةة  ذ ةةتح المةةيي وسةةا ب ال ةةاف و ةةتح الةةجاء ذ ةة ها همةةزة مةةي اةةاء الكسةةب ( 2)

 204صت جاةب التاةذاب  .)الثالثة  ات سكة مماب وقيا مالث هشجةالحمص  م ة كثيج اميسال    

 (.1854 ت)

 .38ص/5( ال ي المكث ي ج3)

ضمجة ذ  حبيب ذ  رايب الزذي   ذضي الزا  خذ  هتبة الحمص  م ة  ة  الجاذ ةة  ةات سةكة  (4)

   (.2986ت) 280صت جاب التاذاب  .)مالمي 

ت جاةب التاةذاب  .)  رة و  ااةي  ة  الثالثةةحايي ذ  هميج ذ  األح ص خذ  األح ص الحمصة (5)

  (.1476ت) 177ص



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3194( 

ياَّفنَلنَّقنلََّلَّإلنهَّإَلَّهللاَّثنَلقَّمنراتَّيناَّفنَلنَّقنلَّرمننَّهللاَّ"ينالَّللميتَّعندَّقبره:َّ
َّ.َّ(1)"ثفَّينررفَّوديننَّاأسَليَّونبينَّمحمدَّ

ََّّ.(2)ابنَّشاهينَّ:أخرجه
َّ،ثنناَّبنينةَّ:قنال، ثنناَّعمنروَّبننَّعممنانَّ:عبندَّهللاَّبننَّسنليمانَّقنالمنَّ ريق:َّ

تعلمنواَّحرنتكفَّ"َّ:يننولَّقنالَّكنانَّالنبننََّّحندثننَّراشندَّ:قنالَّ،حدثننَّالفوانَّ:قال
َّ........فإنكفَّمسؤولونَّ

 دراسة إسناد ابن شاهين:

  .عبد   بن سليمان بن األشعث السجستاني أبو بكر الحافظ( 1)

وذكنرهَّ،ََّلَّأنهَّكميرَّالتسأَّفنَّالكَليَّعننَّالحنديثإثنةََّّ:وثنهَّالدارقسننَّفنالَّ
وهنوَّمعنروفَّبالسلن ََّّ:لن َّأنَّقنالإَلَّلمناَّذكرتنهَّ شنر ناَّوََّّلوَلَّمناَّ:ابنَّعديَّوقال

وأماَّكنَليَّأبينهَّفينهَّفمناََّّ،وعامةَّماَّكت َّمعَّأبيهَّوهوَّمنبولَّعندَّأالحابَّالحديث
ََّّ.أدريَّايشَّتبينَّلةَّمنه

َّ.كفاناَّماَّقالَّأبوهَّفيهَّ:قالَّابنَّالاعد،َّوَّابننَّعبدَّهللاَّكذاب:َّداودوقالَّأبوَّ
ةَّسنننتَّعشنننرةَّمننناتَّأبنننوَّبكنننرَّفننننَّآخنننرَّسنننن،َّوَّولننندَّسننننةَّثَلثنننينَّومنننالتين

َّ.(3).وثَلثمالة
عمرو بن عثمان بن سثعيد بثن كثيثر بثن دينثار القرشثي مثوالهم ( 2) 

ََّّ.(4)الدوقَّمنَّالعاشرةَّماتَّسنةَّخمسينَّومالتين، أبو حفص الحمصي 

                                                 

 . 39ص/5ال ي المكث ي ج (1)

الحةةاو  (، وكمةةا  ةة  56  ) 141صشةةج  الصةة وي ذشةةج  حةةال المةة تى وال بةة ي كمةةا  ةة  (2)

 .264ص/ 3جل: تاو  

َّ .113ص/4ج يزاب االهت ال    ا   الججال ( 3)
 (.5073 ت) 424صت جاب التاذاب  (4)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3195( 

أبوَّيحمدَّبضفَّالتحتانيةََّّبقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي( 3)
ضعفاءَّمنَّالمامنةَّمناتَّوسكونَّالمهملةَّوكسرَّالميفَّالدوقَّكميرَّالتدليسَّعنَّال

ََّّ.(1)سنةَّسبعَّوتسعينَّولهَّسبعَّوثمانونَّ
ثننةََّّصفوان بن عمرو بن هرم السكسثكي أبثو عمثرو الحمصثي( 4) 

ََّّ.(2)منَّالتامسةَّماتَّسنةَّخمسَّوخمسينَّأوَّبعدها
َّ.ثنةَّكميرَّاأرسالسبنتَّترجمتهَّهوََّّ( راشد بن سعد5)

 الحكم على اإلسناد:

َّ.َّلفَّيسمعَّمنَّالنبنَّمرسلَّفراشدَّبنَّسعدَّألنهَّضعي إسنادَّ
أمنناََّّ،ومنيننةَّالنندوقانَّ،حسنننَّألنَّفيننهَّعمننروَّبنننَّعممنناندهَّإلنن َّراشنندَّ سننناوَّ

،َّإَلَّأنَّهننذهَّالروايننةَّمرسننلةَّأرسننلهاَّراشنندَّتنندليسَّبنيننةَّفننندَّالننراَّهننناَّبالسننماع
َّ.فالروايةَّضعيفةَّبسب َّاأرسال

سوقَّاآلنَّبعيَّالرواياتَّالتنَّيمكنَّأنَّيسنتأنسَّبهناَّفننَّتلننينَّأوَّ
َّالميتَّبعدَّالدفن.

هنَّتفيندَّأنَّالرنحابةَّكنانواَّينفنونَّعنندَّالنبنرَّويندعونَّللمينت،َّوهنذاَّأشنبهَّوَّ
َّبالتلنينَّو لي َّبعيَّهذهَّالروايات.

 :الرواية األولى عن عبد  بن مسعود

ينننوُيَََّّ نناَنَّرسننولَّهللاَّ:قالَّأخننر َّسننعيدَّبنننَّمنرننورَّعنننَّابنننَّمسننعودَّ
ْنَياََّوَراَءََّعَل َّاْلَنْبِرََّبْعَدَماَُّيَسوِ يََّعَلْيِهَّ،ََّفَيُنوُلَّ:َّال ل ُهف ََّنَزَلَِّبنَ َّاَلناِحُبَناََّوَخل نَ َّالندُّ

نْتَِّعْننَدَّاْلَمْسنَأَلِةََّمْنِسَننُهَّ،ََّوََلََّتْبَتِلنِهَِّفننََّقْبنرِهَِّ ََّظْهرِِهََّوِنْعَفَّالنُُّزوُلَِّبِهََّأْننَتَّ،َّالل ُهنف ََّثبِ 
ْرََّلُهَِّفنََّقْبرِِهَّوََّ َّ.ِ  َأْلِحْنُهَِّبَنِبيِ هَِِّبَماَََّلََّ اَقَةََّلُهَِّبِهَّ،َّالل ُهف ََّنوِ 

                                                 

 (.734ت) 126صالتاذاب ت جاب  (1)

 (.2938) 277صت جاب التاذاب  (2)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3196( 

 :تخريج الرواية

َّ،أنننسَّبنننَّعيننام.َّمنننَّ ريننق:َّالكبننرىََّّ(1)المدونننةأوردهنا:َّاأمننايَّمالنن َّفنننَّ
كنانََّّ:سمعتَّإبراهيفَّالنتعنَّيننولَّ:عنَّرجلَّينولَّ،عنَّإسماعيلَّبنَّرافعَّالمدنن

َّ....بنَّمسعودا
َّ.(2)الدرَّالمنمورالسيو نَّفنََّّ:وأورده

 الحكم على الرواية:

ضعي َّنَّفيهَّإسماعيلَّبنَّرافع،َّقالَّعنهَّالحافاَّابنَّحرر:َّإسنادَّضعي َّألَّ
والرجننلَّ.َّومنندارَّالروايننةَّعليننه،َّ(3)الحفنناَّمنننَّالسننابعةَّمنناتَّفنننَّحنندودَّالتمسننين

َّ.الراويَّعنَّإبراهيفَّالنتعنَّمرهولََّلَّيدرىَّمنَّهو

                                                 

 .176ص/1ج الم واة الابجى (1)

 .وهزاه إلى س ي  اذ   كص ي 39ص/5ال ي المكث ي ج (2)

 .107( ت جاب التاذاب ص3)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3197( 

 :الرواية الثانية عن أنس

وقن َّعلن َّقبنرَّرجنلَّمننَّأالنحابهَّحنينَّفنر ََّّأنَّرسولَّهللاََّّعنَّأنسَّ
وأنتَّخيرَّمنزولَّبنهَّجنافََّّ،اللهفَّنزلَّب َّ،إناَّهللَّو ناَّإليهَّراجعونََّّ:الَّلهفنَّ،منه

وثبنتََّّ،واقبلنهَّمنن َّبنبنولَّحسننَّ،وافتحَّأبوابَّالسنماءَّلروحنهَّ،األرمَّعنَّجنبيه
َّ.(1)عندَّالمساللَّمنسنه

 :تخريج الرواية

َّ.(2)مسندَّالشاميينالسبراننَّفنَّأخرجها: 
ثناََّّ،ناَّسعيدَّبنَّأبنَّمريفثقال:ََّّ،يحي َّبنَّأيوبَّالعَلفَّالمرريَّمنَّ ريق:َّ

عنَّأنسَّبنَّمال َّأنََّّ،عنَّعساءَّالتراساننَّ،حدثننَّابنَّأبنَّأسيدَّ،نافعَّبنَّيزيد
َّ....َّوق َّعل َّقبرَّرجلَّمنَّأالحابهَّحينَّفر َّمنهَّفنالَّرسولَّهللاَّ

ثنناَّيحين َّقنال:َّحمدَّأنَّبنَّاسليممنَّ ريق:َّ.َّ(3)حليةَّاألولياءوأبوَّنعيفَّفنَّ
َّ..َّعنهَّبهَّبلفرهَّ...بنَّمريفَّأيوبَّثناَّسعيدَّبنَّأبنَّ

َّ.تري َّمنَّحديثَّعساءَّلفَّنكتبهَّإَلَّمنَّحديثَّنافعوقالَّأبوَّنعيفَّ:َّ
 :الحكم على الرواية

َّإسنادَّضعي َّألنَّفيهَّعساءَّلفَّيسمعَّمنَّأنس.
َّ،السنعديَّبنناوعبندهللاََّّ،وابنَّعمرَّ،فأماَّرواياتهَّعنَّابنَّعبا قالَّالذهبن:َّ

َّ(.4)فإنَّالرجلَّكميرَّاأرسالَّ،فمرسلةَّ،وهذاَّالضرب

                                                 

 .38ص/5( ال ي المكث ي ج1)

 (.2311 ) 296ص/3 سك  الشا يي  ج (2)

 .201ص/5ح:ية األولياء ج (3)

 .93 -92ص/5 ال    ا   الججال ج(  يزاب االهت4)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3198( 

َّ:فنننال،ََّدَفننَنَّاْبًننناَّلننهَّأنَّأنسنناًَّدَّوردتَّهننذهَّالروايننةَّموقوفننةَّبسننندَّالننحيحَّوقنن
ََّجاِفَّاأْلَْرَمَّعننََّجْنَبْينهَِّ) وابدلنهَِّبنَدارِِهََّّ،ِلُروِحنهَََِّّواْفنَتْحََّأْبنَواَبَّالسنماءَّالمناءَّ،الل ُهف 

َّ(.َداًراََّخْيًراَّمنََّدارِهَِّ
َّ،عننََّقَتناَدةَََّّ،َوِكيعَّمنَّ ريق:َّ.(1)فنَّمرنفهابنَّأبنَّشيبةَّأخرجهاَّموقفة:َّ

َّ....عنََّأَنٍسََّأن ُهََّدَفَنَّاْبًناَّلهَّفنالَّ
نَُّمْسِلٍفَّقالَّثنناَُّمْسنِلُفَّبننَّإبنراهيفَّأبمنَّ ريق:ََّّ.(2)المعرفَّالكبيروالسبراننَّ

َّقالَّثناَِّهَشاٌيَّثناََّقَتاَدُةَّعنهَّبهَّبلفره.
َّ.(3)ورجالهَّثناتَّإرواهَّالسبراننَّفنَّالكبيرقالَّالهيممن:َّ

ََّّ.(5)فنَّمسندهالحارقَّ،َّوََّّ(4)همرنففنََّّابنَّأبنَّشيبةَّ:وأخر 
عننَّأبننَّالرنديقََّّ،عننَّقتنادةَّ،حندثناَّهمنايَّ،العبنا َّبننَّالفضنلمنَّ رينق:َّ

َّ.....إذاَّوضعَّالميتَّفنَّالنبرَّقالَّكانَّأنسََّّ:قال
ََّّ.(6)شع َّاأيمانوالبيهننَّفنَّ
نناَّالعنوديَّمحمندََّّ،أنناَّأحمندَّبننَّعبيندَّ،علنَّبنَّأحمدَّبننَّعبندانمنَّ ريق:َّ

عننََّّ،عننَّثمامنةَّبننَّأننسَّ،عننَّقتنادةَّ،ناَّأبوَّعوانةَّ،بنَّيحي ناَّكميرََّّ،بنَّأحمد
َّ...َّأنسَّبنَّمال َّأنهَّكانَّينولَّإذاَّوضعَّالميتَّفنَّقبره

                                                 

 (.11702  ) 19ص/3ج -قال ا إ،َا ُوّضَ  اْلَميهُّع    قَْبّجهّ   ا -كتا  العكائز  –(1)

 (.687)  244ص/1الم عي الابيج ج (2)

 .44ص/3(  عم  الزوائ  ج3)

ى ه:ي   -كتا  العكائز –(4) َهاّء ّلْ:َميهّّع ذ    ا اُْ  َُ  َواَُس َّ (، و ة  11706)  20ص/3ج -   ال ُّ

 . (.29851)  107ص/6ج - ا ا هى ذ  ل:ميع ذ    ا ا    -كتا  ال هاء –

 .(.829يقي  ) 320ص/5ج -المطالب ال الية كما     -(5)

 .(9262 ) 8ص/7ش ب اماماب ج (6)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3199( 

 :ة عن أبي سعيد الخدريثالثالرواية ال

عنننَّ،َّننناَّعلنننَّبنننَّيزينندَّالرنندالنَّ:قننالَّ،حنندثناَّعبنندهللاَّبنننَّأيننوبَّ:البننزارقننالَّ
سنألتَّعلننََّّ:قنالََّّعنَّأبننَّسنعيدَّالتندريََّّ،عنَّعسيةَّالعوفنَّ،سعدانَّالرهنن

َّ؟،أباَّالحسنَّأيهماَّأفضنلَّالمشننَّخلن َّالرننااةَّأوَّأمامهناَّباَّ:بنَّأبنَّ ال َّفنلت
يناَّأبناَّسنعيدَّومملن َّيسنألَّعننَّهنذاَّإلن َّمملننَّإنننَّرأينتَّأبناَّبكنرَّوعمنرََّّ:فنالَّلنن

ولكنهمناََّّ،رحمهماَّهللاَّتفرَّلهماَّوهللاَّلندَّسمعاَّكمناَّسنمعناَّ:فنالَّ،يمشيانَّأمامها
َّ،نرنتأفَّ،ياَّأباَّسعيدَّإذاَّمشيتَّخل َّأخين َّالمسنلفَّ،ولة اناَّسهلينَّيحبانَّالسه

أخنوكَّكنانَّيشناح َّعلن َّالندنياَّخنر َّمنهناََّّ،وفكرَّفنَّنفسن َّكأنن َّقندَّالنرتَّمملنه
َّ،فرلسَّالننا َّ،فإذاَّبلغتَّالنبرَّ،ليسَّلهَّإَلَّماَّتزودَّمنَّعملَّالالحَّسليباًََّّحزيناًَّ

علن َّملنةَّوََّّ،وفننَّسنبيلَّهللاَّ،بسنفَّهللا)َّ:فنلَّ،ولكنَّقفَّعل َّشفيرَّقبرهَّ،فَلَّترلس
َّ،اللهفَّعبدكَّنزلَّب َّوأنتَّخيرَّمننزولَّبنهَّخلن َّالندنياَّخلن َّظهنرهَّرسولَّهللاَّ

ممناَّخلن َّفإننهَّقلنتَّومناَّعنندَّهللاَّخينرَّلمبنرارَّثنفَّاحنثََّّفاجعلَّماَّقنديَّعلينهَّخينراًَّ
َّ(.عليهَّثَلقَّحميات

َّ.(1)فنَّمسندهالبزارَّأخرجه:ََّّ :تخريج الرواية
 :الحكم على الرواية

عسينةَّالعنوفنَّالندوقَّ،َّوَّ(2)َّبننَّأينوبَّمتنروكعبدَّهللاجدًاَّفيهَّإسنادَّضعي َّ
َّ.(3)يتس ءَّكميراَّوكانَّشيعياَّمدلسا

ورمنزَّلنهَّ ،(4)وهنوَّضنعي َّ،وفيهَّعبدهللاَّبنَّأيوبَّ،رواهَّالبزارَّ:قالَّالهيممنوَّ
َّ.(5)السيو نَّبالضع 

                                                 

 .(.480 ) 123ص/2ج سك  البزاي  (1)

 (.1124ت) 262ص /3جلساب الميزاب ( 2)

   .(4616 )ت 393 صت جاب التاذاب ( 3)

 .44ص/3(  عم  الزوائ  ج4)

 .305ص/15( ككز ال مال ج5)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3200( 

 :عن علي بن أبي طالب الرابعةالرواية 

َّ:قنالَّ(3)بننَّسنعيداعننَّعمينرََّّ(2)األعمنشعنََّّ(1)عنَّالموريََّّ:عبدالرااققالَّ
الل ُهنف ََّّ:وجلنسَّعلن َّالنبنرَّوهنوَّيندفنَّقنالَّ،َ ب َرَّعل َّعل ََّيِزيَدَّبنَّالمك،ن ََّأْرَمًعنا)

ْعَّلهَُّمْدَخَلُهََّواْتِفْرَََّّوَأْنَتََّخْيُرَّمنزولَّ،َعْبُدكَّوولدََّعْبِدكََّنَزَلَِّب َّاْلَيْويََّ ِبِهَّالل ُهف ََّوسِ 
َّ(.ومهَّنأخذ:َّعبدالرااقََّّ.َّقالْنَتََّأْعَلُفَِّبهََِّذْنَبُهََّفِإن اَََّلََّنْعَلُفَِّإَل ََّخْيًراََّوأََّ

 تخريج الرواية:

َّ.(4)فنَّمرنفهعبدالرااقََّّأخرجه:
َّ،عننَّحرنا َّ،عبنادَّبننَّالعنوايمننَّ رينق:َّ،ََّّ(5)همرننفوابنَّأبننَّشنيبةَّفننَّ

َّ...َّكبرَّعل َّيزيدَّبنَّالمك، َّعنَّعميرَّبنَّسعيدَّأنَّعلياًَّ
ثننناََّّ:قننالَّ،نعننيفَّنأبنن.َّمنننَّ ريننقَّ:َّ(6)المعرفننةَّوالتنناريخويعنننوبَّالفسننويَّفنننَّ

َّ....عنَّعميرَّبنَّسعيدَّأبنَّيحي َّالنتعنَّقالَّ،مسعر

                                                 

(  س ياب ذ  سة ي  ام ةا ، خذة  هبة   الثة ي ، خحة  األهةال  ه:مةاا وزهة اا، هة د حبيةب ذة  خذة  1)

ماذع، وس:مة ذ  كايا، واذ  المكا ي. وهك د هب الجحم ، وال طاب، وال جاةاذ ، وه:ة  ذة  الع ة ، 

كتبع ه  خ ضا  كة ، وقةال ويقةاءد لةي اةج سة ياب  ثةا ا سة ، قةال اذة  حعةجد  قال اذ  المبايكد  ا

م ة، حا ل،   ي ، هاذ ، إ ا ، حعة،    يؤوس الطب ة الساذ ة، وكاب يذما  لس،  ات سكة إحة ى 

 .(244ت جاب التاذاب ص -449ص/1الااشف ج)وستي ، ول  خيذ  وست ب. 

  األهمة،، خحة  األهةال ، هة د اذة  خذة  خو ةى، ( س:يماب ذة   اةجاب الحةا ل، خذة   حمة  الاةاه:2)

وزي، وخذ  وائا، وهك د ش بة، ووكي ، قةال اذة  المة اك د لة  خلةف ومالممائةة حة اي، هةاً مماايةاا 

وممةةااي  سةةكة، وقةةال الحةةا ل اذةة  حعةةجد م ةةة، حةةا ل، هةةايف ذةةال جاءات، ويع، لاكةة  اةة لس،  ةة  

الااشةةف )ه خول سةةكة إحةة ى وسةةتي . الخا سةةة،  ةةات سةةكة سةةب  وخيذ ةةي ، خو ممةةاب، وكةةاب   لةة 

 .(254الت جاب -464ص/1ج

( هميةةج ذةة  سةة ي  الكخ ةة  الصةةاباا  ذضةةي المام:ةةة، وسةةا ب الاةةاء، ذ ةة ها   حةة ة، ااكةةىد خذةةا 3)

احيى، ه د ه: ، واذ   س   ، وهك د الش ب ، واألهمة،، وحعةاج ذة  خيطةاة، وم ة  اذة    ةي ، 

،  ةةات سةةكة سةةب ، وا ةةالد خمةةس هشةةجة و ائةةة. وقةةال الحةةا ل اذةة  حعةةجد كةة    م ةةة،  ةة  الثالثةةة

 .(431ت جاب التاذاب ص -97ص/2الااشف ج)

 .(6506 ) 510ص/3ج -ذا  ال هاء ل:ميع حي  ا جغ  ك   –كتا  العكائز  -(4)

ى ه:ية   -كتا  العكائز (5) َهاّء ّلْ:َميهّّع ذ    ةا اُةْ  َُ  َواَُسة َّ و ة  ، (11707 ) 20ص/3ج -   ال ُّ

  .(29852 )107ص/6ج اا هى ذ  ل:ميع ذ    ا ا     كتا  ال هاء

  .27ص/3الم ج ة والتايا  ج (6)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    
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)3201( 

الحسنينَّبننَّالفضنلَّالنسنانََّّنأبن.َّمننَّ رينق:َّ(1)الكبنرىَّفنَّالسننَّالبيهننَّوَّ
ثناََّّ،ثناَّأبوَّنعيفَّ،ثناَّيعنوبَّبنَّسفيانَّ،أنبأَّعبدهللاَّبنَّجعفرَّبنَّدرستويهَّ،ببغداد
لن َّعلننَّبننَّأبننَّالنليتَّخَّ:عنَّعمينرَّبننَّسنعيدَّأبننَّيحين َّالنتعننَّقنالَّ،مسعر
َّ:...عل َّبنَّالمك، َّفكبرَّعليهَّأرمعاَّثفَّأت َّقبرهَّفنالَّ ال َّ
أبناََّّ:أنبنأَّمحمندَّبننَّعبندهللاَّالزاهندَّيعنننَّ،عبندهللاَّالحنافاَّنأبن:َّ(2)منَّ ريقوَّ

بننَّاَّ:ثناَّمسلفَّيعننَّ،أحمدَّبنَّمحمدَّبنَّعيس َّ:ثناَّالبرتنَّيعننَّ،عبدهللاَّالرفار
َّ...سعيدَّالنتعنَّعنَّعميرَّبنَّ،عنَّالحكفَّ،ثناَّشعبةَّ،إبراهيف

 :الحكم على الرواية

َّإسنادَّالحيحَّألنَّرجالهَّثنات.
 :ما يؤخذ من هذه الروايات

نَلحاَّأنَّهذاَّالفعلَّأعننَّتلنينَّالميتَّكماَّرأيناَّقدَّجاءَّمنَّعدةَّ نرق،َّو نَّ
 انَّبعضهاَّضعيفًا،َّإَلَّأنَّعملَّالرحابةَّينويَّهذهَّالروايات،َّفندَّرأيناَّأنهفَّكانواَّ

َّللميتَّومعضهفَّكانَّيلننَّالميتَّ.ينفونَّعندَّالنبرَّويدعونَّ
وهذهَّالرواياتَّإذاَّضفَّبعضهاَّإل َّبعيَّترلحَّلَلحترا َّبها،َّوتدلَّعل َّأنَّ

 للحديثَّأالًَلَّوهللاَّأعلف.

                                                 

ذا   ا است ل ذ  ه:ةى خب خكثةج الصةحاذة اجتم ة ا ه:ةى خيذة   -كتا  العكائز  – الابجىالسك   ( 1)

 (.6741 ) 37ص/4ويخى ذ ضاي الزاا ة  كس خة ج

َّ (. 6855ذجقي ) 56ص/4جقبجه ذا   ا ا ال إ،ا خ خا الميع  -كتا  العكائز  –    (2)
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)3202( 

 :أقوال العلماء في تلقين الميت بعد الدفن

نرنرًاََّلخننتَلفَّالعلمناءَّفنننَّقبننولَّأحادينثَّالتلنننينَّأوَّردهنناَّفنإنهفَّاختلفننواَّفنننَّ
هفَّمننَّأجناا،َّومننهفَّمننَّمننع،َّومننهفَّمننَّتوسنطَّفلنفَّالعملَّبهنذهَّاألحادينث،َّفمنن

َّيأمرَّبهَّولفَّينهَّعنه.
 أوالً: أقوال من أجاز تلقين الميت بعد دفنه :

ابنَّحرر:َّيستح َّتلنينَّبنال َّعاقنلَّأوَّمرننونَّسنبقَّلنهَّتكلين َّالحافاَّقالَّ
ولننوَّشننهيداَّبعنندَّتمننايَّالنندفنَّلتبننرَّفيننهَّ،َّوضننعفهَّاعتضنندَّبشننواهدَّعلنن َّأنننهَّمنننَّ

َّ....أنهَّبدعةالنولَّبالفضاللَّ،َّفاندفعَّ
َّ.(1) .وي  َّالملننَّعندَّرأ َّالنبرَّانته َّ:قال

وقالَّابنَّالنيف:َّويدلَّعل َّهذاَّأيضاَّمناَّجنرىَّعلينهَّعمنلَّالننا َّقنديمًاَّو لن َّ
اآلنَّمنَّتلنينَّالميتَّفنَّقبره،َّولوَلَّأنهَّيسمعَّذل َّوينتفعَّبهَّلفَّيكننَّفينهَّفالندة،َّ

َّوكانَّعبمًا.
َّ...تحسنه،َّواحتجَّعليهَّبالعملَّفاسوقدَّسئلَّعنهَّاأمايَّأحمدَّرحمهَّهللا

وقنننال:َّفهنننذاَّالحنننديثَّو نَّلنننفَّيمبنننتَّفاترنننالَّالعمنننلَّبنننهَّفننننَّسنننالرَّاألمرنننارَّ
واألعرارَّمنَّتيرَّإنكارَّكافَّفنَّالعملَّبه،َّوماَّأجرىَّهللاَّسبحانهَّالعادةَّقطَّبنأنَّ
أمننهَّ بنننتَّمشننارقَّاألرمَّومغارمهننا،َّوهنننَّأ مننلَّاألمننفَّعنننوًَل،َّوأوفرهنناَّمعننارفَّ

مع،َّوَلَّيعنل،َّوتستحسننَّذلن ََّلَّينكنرهَّمنهناَّمنكنر،َّتسبقَّعل َّمتا بةَّمنََّلَّيس
بلَّسنهَّاألولَّلآلخر،َّوينتنديَّفينهَّاآلخنرَّبناألول،َّفلنوَلَّأنَّالمتا ن َّيسنمعَّلكنانَّ
ذل َّبمنزلةَّالتسابَّللترابَّوالتش َّوالحررَّوالمعندوي،َّوهنذاَّو نَّاستحسننهَّواحند،َّ

َّفالعلماءَّقا بةَّعل َّاستنباحهَّواستهرانه.َّ

                                                 

 .316 د 315ص/1ج( كشف الخ اء (1



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3203( 

حضنرَّجننااةََّّبإسننادََّلَّبنأ َّبنهَّأنَّالنبننََّّ(1)وقدَّروىَّأبوَّداودَّفنَّسننه
سنلواََّّاْسنَتْغِفُرواَّأِلَِخنيُكْفََّوَسنُلواََّلنُهَِّبالت ْمِبينِتََّفِإن نُهَّاآْلَنَُّيْسنَألَُّرجل،َّفلماَّدفننَّقنال:َّ)

ألخننيكفَّالتمينن ،َّفإنننهَّاآلنَّيسننأل(َّفننأخبرَّأنننهَّيسننألَّحينئننذ،َّو ذاَّكننانَّيسننأل،َّفإنننهَّ
َعناِلَِّإَذاََّول ننْواَّإَِّ) :َّيسنمعَّالتلننين،َّوقنندَّالنحَّعننَّالنبنننَّ َّالنِ  نَتََّيْسنَمُعَِّحننس  َّالَميِ  ن 

َّ.(2)َّ(َعْنُهَّالن اُ َُّمْدِبِرينَّ
ثنننفَّقنننالَّابننننَّالننننيفَّفننننَّخاتمنننهَّكَلمنننهَّالسوينننل:َّالمينننتَّإذاَّعنننرفَّممنننلَّهنننذهَّ
الرزلينناتَّوتفاالننيلها،َّفمعرفتننهَّبزيننارةَّالحنننَّلننهَّوسننَلمهَّعليننهَّودعالننهَّلننهَّأولنن َّ

َّ.(3) وأحرىَّاهن
علن َّمناَّذكنرهَّابننَّالننيف:َّمعلنويَّأنَّمناَّذكرنناَّفننَّكنَليََّّوقالَّالشننيسنَّمعنباًَّ

ابنَّالنيفَّمنَّتلنينَّالميتَّبعدَّالدفنَّأنكرهَّبعيَّأهلَّالعلف،َّوقال:َّإننهَّبدعنةَّو ننهَّ
َلَّدليلَّعليه،َّوننلَّذل َّعنَّاأمايَّأحمدَّوأنهَّلفَّيعملَّبهَّإَلَّأهلَّالشاي،َّوقدَّرأيتَّ

َّ:ابنَّالنيفَّاستدلَّلهَّبأدلةَّ
َّهَّهللاَّسئلَّعنهَّفاستحسنه،َّواحتجَّعليهَّبالعمل.َّأنَّاأمايَّأحمدَّرحمَّمنها:-
أنَّعمننلَّالمسننلمينَّاترننلَّبننهَّفنننَّسننالرَّاألمرننارَّواألعرننارَّمنننَّ :ومنهثثا -

َّتيرَّإنكار.َّ
َّأنَّالميتَّيسمعَّقرعَّنعالَّالدافنينَّإذاَّولواَّمدبرين.َّ :ومنها -

واسنتدَللهَّبهننذاَّالحننديثَّالرنحيحَّاسننتدَللَّقننويَّجنندًا،َّألننهَّإذاَّكننانَّفنننَّذلنن َّ
رعَّالنعال،َّفمنَّيسمعَّالكنَليَّالواضنحَّبنالتلنينَّمننَّأالنحابَّالنعنالَّالوقتَّيسمعَّق
َّأول َّوأحرى.َّ

                                                 

 (.3221)  215ص/3ج -ذَا  ااّلْستّْغ َاّي ّهْكَ  اْل َْبّج ّلْ:َميهّّع  ّ  َوْقّع ااّلْاّصَجافّ  -كتا  العكائز (1)

ذةةا  الميةةع اسةةم  خ ةة  الك ةةال  -كتةةا  العكةةائز  –( جةةزء  ةة  حةة اي خخججةة د البخةةاي   ةة  2)

ذا  هجض      الميع    العكة خو الكةاي  -كتا  العكائز  –(، و س:ي    1273)   448ص/1ج

 .(ه  خاس 2870)   2200ص/4ج -ه:ي  وإمبات هذا  ال بج والت  ،  ك  

 .14د صد 13ص /1( الجو  الذ  ال يي ج3)
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)3204( 

واستدَللهَّلذل َّبحديثَّأبنَّداودَّ)سلواَّألخيكفَّالتمبيتَّفإنهَّاآلنَّيسأل(َّلهََّّ-
وجهَّمنَّالنرنرَّألننهَّإذاَّكنانَّيسنمعَّسنؤالَّالسناللَّفإننهَّيسنمعَّتلننينَّالملنننَّوهللاَّ

َّأعلف.َّ
عهَّالتلننننينَّمننننَّالننندافنينَّمحتمنننلَّوالفنننرقَّبنننينَّسنننماعهَّسنننؤالَّالملننن َّوسنننما

َّاحتماًَلَّقويًا.
وماَّذكرهَّبعضهفَّمنَّأنَّالتلنينَّبعدَّالموتَّلفَّيفعلهَّإَلَّأهلَّالشايَّينالَّفينه:َّ
إنهفَّهفَّأولَّمنَّفعلهَّولكنَّالننا َّتبعنوهفَّفننَّذلن َّكمناَّهنوَّمعلنويَّعنندَّالمالكينةَّ

َّ.َّ(1)والشافعية
كنَّفنننَّقننالَّالشننيخَّالحسننابَّفنننَّكَلمننهَّعلنن َّقننولَّخليننلَّبنننَّإسننحاقَّالمننال
َّمتترره:َّوتلنينهَّالشهادة،َّوجزيَّالنوويَّباستحبابَّالتلنينَّبعدَّالدفن.َّ

وقالَّالشنيخَّاروقَّفننَّشنراَّالرسنالةَّواأرشناد:َّوقندَّسنئلَّعننهَّأبنوَّبكنرَّبننَّ
السَلعَّمنَّالمالكيةَّفنال:َّهوَّالنذيَّنتتنارهَّونعمنلَّبنه،َّوقندَّروينناَّفينهَّحنديمًاَّعننَّ

َّلَّأهلَّالشايَّقديمًا.أبنَّأمامةَّليسَّبالنوي،َّولكنهَّاعتضدَّبالشواهدَّوعم
إل َّأنَّقال:َّوقالَّفنَّالمدخل:َّينبغنَّأنَّيتفندهَّبعدَّانررافَّالنا َّعننهَّمننَّ
 ننانَّمنننَّأهننلَّالفضننلَّوالنندينَّوي نن َّعننندَّقبننرهَّتلننناءَّوجهننهَّويلننننهَّألنَّالملكننينَّ

َّوهوَّيسمعَّقرعَّنعالَّالمنررفين.ََّّ،عليهماَّالسَليَّإذَّذاكَّيسأَلنه
نَّمننَّكبنارَّالعلمناءَّوالرنلحاءَّقال:َّوقدَّكانَّسيديَّأبوَّحامندَّبننَّالبننالَّوكنا

إذاَّحضرَّجنااةَّعزىَّوليهاَّبعدَّالندفنَّوانرنرفَّمنعَّمننَّينرنرف،َّفيتنوارىَّهنيهنةَّ
حتنن َّينرننرفَّالنننا ،َّثننفَّيننأتنَّإلنن َّالنبننر،َّفيننذكرَّالميننتَّبمنناَّيرنناوبَّبننهَّالملكننينَّ

َّعليهماَّالسَليَّانته َّمحلَّالغرمَّمنَّكَليَّالحساب.َّ
َّ..َّهَّوجهَّقويَّمنَّالنررَلعَّالمالكنَّلوماَّذكرهَّمنَّكَليَّأبنَّبكرَّابنَّالس

                                                 

 ذ  ،كجه.ا( اص:ح  ا ،كجه ام ا  الشك يط  ي اا ه:ى كال  ال ال ة األلباا  الس1)
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)3205( 

ثنننفَّقنننالَّالحسننناب:َّواسنننتح َّالتلننننينَّبعننندَّالننندفنَّأيضننناَّالنر بنننن،َّوالمعنننالبنَّ
وتيرهما،َّويرهرَّمنَّكنَليَّاألبننَّفننَّأولَّكتنابَّالرننالزَّيعنننَّمننَّالنحيحَّمسنلف،َّ

َّ.َّ(1) وفنَّحديثَّعمروَّبنَّالعاءَّفنَّكتابَّاأيمانَّميلَّإليهَّانته .
مندخلَّمننَّالمالكينة،َّوالننوويَّومماَّذكنرَّابننَّالننيف،َّوابننَّالسنَلع،َّوالناح َّال

منَّالشافعيةَّتعلفَّأنَّالتلننينَّبعندَّالندفنَّلنهَّوجنهَّقنويَّمننَّالنرنر،َّألننهَّجناءَّفينهَّ
حديثَّضعي ،َّواعتضدَّبشواهدَّالحيحة،َّومعملَّأهلَّالشايَّقديمًا،َّومتابعةَّتيرهفَّ
لهننف،َّوممنناَّعلننفَّفنننَّعلننفَّالحننديثَّمنننَّالتسنناهلَّفنننَّالعمننلَّبالضننعي َّفنننَّأحاديننثَّ

ضندَّمنهناَّبرنحيحَّو يضنااَّشنهادةَّالشنواهدَّلنهَّأنَّحنيننةَّالفضاللَّوَلَّسيماَّالمعت
َّالتلنينَّبعدَّالدفنَّمركبةَّمنَّشيئين:َّ

َّسماعَّالميتَّكَليَّملننهَّبعدَّدفنه.ََّّأحدهما:
َّانتفاعهَّبذل َّالتلنينإَّوكَلهماَّثابتَّفنَّالرملة.َّوالثاني:

أمنناَّسننماعهَّلكننَليَّالملننننَّفيشننهدَّلننهَّسننماعهَّلنننرعَّنعننلَّالملننننَّالمابننتَّفنننَّ
َّسماعَّكَلمهَّبأبعدَّمنَّسماعَّقرعَّنعلهَّكماَّترى.الرحيحينَّوليسَّ

وأماَّانتفاعهَّبكَليَّالملنننَّفيشنهدَّلنهَّانتفاعنهَّبندعاءَّالحننَّوقنتَّالسنؤالَّفننَّ
حديثَّ)سلواَّألخيكفَّالتمبيتَّفإنهَّيسألَّاآلن(،َّواحتمالَّالفرقَّبينَّالدعاءَّوالتلنينَّ

لنه،ََّّقوىَّجدًاَّكماَّترى،َّفإذاَّكانَّوقنتَّالسنؤالَّينتفنعَّبكنَليَّالحننَّالنذيَّهنوَّدعنااه
فننإنَّذلنن َّيشننهدََّلنتفاعننهَّبكننَليَّالحنننَّالننذيَّهننوَّتلنينننهَّإينناهَّو رشننادهَّإلنن َّجننوابَّ
الملكين،َّفالرميعَّفنَّاألولَّسماعَّمنَّالميتَّلكَليَّالحن،َّوفننَّالمناننَّانتفناعَّمننَّ
الميننتَّبكننَليَّالحننننَّوقننتَّالسنننؤال،َّوقنندَّعلمننتَّقنننوةَّاحتمننالَّالفنننرقَّبننينَّالننندعاءَّ

َّوالتلنين.َّ
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َّالميت َّسماع َّعل  َّدليل َّكله َّذل  َّالشواهدََّّوفن َّأوضح َّومن َّالحن، كَلي
َّعليهَّوخسابهَّخسابَّمنَّيسمعَّويعلفَّعندَّايارتهَّ...َّ َّالدفنَّالسَلي للتلنينَّبعد
ألنَّكَلَّمنهماَّخسابَّلهَّفنَّقبرهإَّوقدَّانتررَّابنَّكميرَّرحمهَّهللاَّفنَّتفسيرَّسورةَّ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  چ الرويَّفنَّكَلمهَّعل َّقولهَّتعال :َّ

چ      چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ     ڃ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

َّ چڌ   52َّ)الروي :53ََّّ )َّ....َّ َّمنَّاألدلة َّفنَّذل َّكميرًا لسماعَّالموت َّوأورد
َّوقدَّ ..َّ َّتواترتَّأفادتَّالحرة، َّمنَّالمرالنَّالدالةَّعل َّذل َّ..والمرالنَّإذا وكميرا

لموت (َّاستدلتَّأيَّالمؤمنينَّعالشةَّرضنَّهللاَّعنهاَّبهذهَّاآليةَََّّّ)فإن ََّلَّتسمعَّا
النتل ََّّعل َّتوهيفَّعبدهللاَّبنَّعمرَّرضنَّهللاَّعنهماَّفنَّروايتهَّمتا بةَّالنبنَّ

َّالذينَّألنواَّفنَّقلي َّبدرَّبعدَّثَلثةَّأيايَّ...َّ
إل َّأنَّقال:َّوالرحيحَّعندَّالعلماءَّروايةَّعبدهللاَّابننَّعمنرَّرضننَّهللاَّعنهمناَّ

ححًاَّلهَّلماَّلهاَّمنَّالشواهدَّعل َّالحتها،َّمنَّأشهرَّذل َّماَّرواهَّابنَّعبدالبرَّمر
عننننَّابننننَّعبنننا َّمرفوعنننًا:َّ)مننناَّمننننَّأحننندَّيمنننرَّبنبنننرَّأخينننهَّالمسنننلفَّكنننانَّيعرفنننهَّ

َّ.َّ(1)..الحديث(
ليلَّأنَّالمننوت َّيسننمعونَّسننَليَّومنننَّهننذهَّاألدلننةَّتعلننفَّأنَّالننذيَّيرجحننهَّالنند

األحينناءَّوخسننابهفَّسننواءَّقلنننا:َّإنَّهللاَّيننردَّعلننيهفَّأرواحهننفَّحتنن َّيسننمعواَّالتسنناب،َّ
ويننردواَّالرننواب،َّأوَّقلنننا:َّإنَّاألروااَّأيضننًاَّتسننمعَّوتننردَّبعنندَّفننناءَّاألجسنناي،َّوهننذاَّ
ينبنننننَّعلننن َّمنننندمتينَّثبنننوتَّسنننماعَّالمنننوت َّبالسننننةَّالرنننحيحة،َّوأنَّالننننرآنََّلَّ

الرحيحَّالنذيَّتشنهدَّلنهَّالننرالنَّالنرآنينةَّواسنتنراءَّالننرآن،ََّّيعارضهاَّعل َّالتفسير
و ذاَّثبتَّذل َّبالسنةَّالرحيحةَّمننَّتينرَّمعنارمَّمننَّكتنابَّوَلَّسننة،َّظهنرَّبنذل َّ

                                                 

 ( سب  تخجاع .1)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
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رجحانهَّعلن َّتنأولَّعالشنةَّرضننَّهللاَّعنهناَّومننَّتبعهناَّبعنيَّآيناتَّالننرآن،َّوفننَّ
َّ.(1)األدلةَّالتنَّذكرهاَّابنَّالنيفَّفنَّكتابَّالرواَّعل َّذل َّمننعَّللمنر 

:َّيستح َّتلنينَّالميتَّبعدَّدفنهَّ...َّواستحبهَّاأل مرَّقالَّفنَّ(2)قالَّالمرداويَّوَّ
مرمنننعَّالبحنننرين:َّاختنننارهَّالناضننننَّوأالنننحابهَّوأ مرنننناَّوجنننزيَّبنننهَّفننننَّالمسنننتوع ،َّ
والرعننايتين،َّوالحنناويين،َّومتترننرَّابنننَّتمننيفَّوتيننرهفإَّفننيرلسَّالملننننَّعننندَّرأسننه،َّ

ومعنيَّأالنحابنا،َّوقنال:ََّّوقالَّالشيخَّتننَّالدين:َّتلنينهَّبعدَّدفنهَّمبااَّعنندَّأحمند
َّ.َََّّّ(3) اأباحةَّأعدلَّاألقوالَّوَلَّيكره
:َّيسنَّأنَّي  َّجماعنةَّبعندَّدفننهَّعنندَّقبنرهَّسناعةَّ(4)وقالَّالتسي َّالشرمينن
كننانَّإذاَّفننر َّمنننَّدفنننَّميننتَّوقنن َّعليننه،َّوقننال:ََّّيسننألونَّلننهَّالتمبيننت،َّألنننهَّ

ينننتََّّ)اسنننتغفرواَّألخنننيكفَّواسنننألواَّلنننهَّالتمبينننتَّفإننننهَّاآلنَّيسنننأل(،َّويسننننَّتلننننينَّالم
المكلن َّبعنندَّالندفنَّلحننديثَّوردَّفينه،َّقننالَّفننَّالروضننةَّ:والحنديثَّو نَّكننانَّضننعيفًاَّ
لكنهَّاعتضدَّبشواهدَّمنَّاألحاديثَّالرحيحة،َّولفَّتزلَّالننا َّعلن َّالعمنلَّبنهَّمننَّ
العررَّاألولَّفنَّامنَّمنَّينتدىَّبه،َّوينعدَّالملننَّعندَّرأ َّالنبرَّالمكل َّ..ومننَّ

َّ.َّ(5)تنَّفنَّقبرهلفَّيتندمهَّتكلي َّفَلَّيسنَّتلنينهَّألنهََّلَّيف

                                                 

 .142د صد138ص/6( خض اء البياب ج1)

( ه:  ذ  س:يماب ذ  خحم  المةج او  مةي  ال  شة  د   ية  حكب:ة ،  ة   ال :مةاء. ولة   ة    ةج ا 2)

 د ياةةا.  ةة  كتبةة  واات ةةا  ةة  كبةةجه إلةةى   شةة   تةة     ، (1414هةة   817)قةةج  اةةاذ:س( سةةكة )

وتحجاةةج ، والتك ةةيح المشةةب   ةة  تحجاةةج خحاةةا  الم كةة  ،اماصةةاف  ةة    ج ةةة الةةجاجح  ةة  الخةةالف

وال ي المكت ى المعمة ع  ة  تصةحيح ، المك  ل     خر ل ال   ، وشجح  التحبيج    شج  التحجاج

 .(292ص/ 4جاألهال  ) (. 1480ه     885ت    ) ،الخالف

، وإهااة 272ص  /1، وااظجد الاا          اذ  حكبا ج548ص  /2( اماصاف ل:مج او  ج 3)

 .141ص  /2الطالبي  ج

(  حمةة  ذةة  خحمةة   الشةةجذيك ،  شةةمس الةة ا د    يةة   شةةا   ،    سةةج.  ةة  خهةةا ال ةةاهجة. لةة  4)

السجاج المكيج    ت سيج ال جآب، وامقكاع    حا خل اظ خذ  شعاع، وشج  ش اه   دتصاايف،  كاا

ت جاةجات ه:ةى المطة ل  ة  البالغةة، و  المحتةاج  ة  شةج   كاةاج الطةالبي  ل:كة و ، و غك، ال طج

 .( 338ص/ 5األهال  ج) . (1570ه  = 977و كاسق الحح. ت    )

 .367ص /1، و غك  المحتاج ج210ص /1( امقكاع ل:شجذيك  ج5)
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.....َّقالَّأبوَّحامد:َّويستح َّتلنينَّالميتَّبعدَّالندفن،َّوقنالَّابننَّالعرمننَّفننَّ
مسالكه:َّإذاَّأدخلَّالميتَّقبرهَّفإنهَّيستح َّتلنينهَّفنَّتل َّالساعة،َّوهنوَّفعنلَّأهنلَّ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ چ المدينةَّالرالحينَّمنَّاألخيارَّألنهَّمسابقَّلنولهَّ

َّ.(1)ذكيرَّباهللَّعندَّسؤالَّالمَللكة،َّوأحو َّماَّيكونَّالعبدَّإل َّالت چڄ  
َّ.َّ(2)وقالَّالشوكانن:َّذه َّإل َّاستحبابَّذل َّأالحابَّالشافعن

 األربعة: المذاهب التلقين عيةوشرم وعلى

ََّّ:يلنَّما فعل  المذاه  قول فأما
َّ :الحنفنن الدمشننن الغنيمنن عبندالغنن الشنيخقنالَََّّّ: الحنفثي المثذهب

 فنن يحيينه تعنال  هللا ألن السننة أهنل دعنن فمشنروع النبنر فنن المينت أي تلنيننه وأمنا

َّ .(3)انته  ."قبره
 اأنسنان تلننين فنن جناء ما باب :النر بن اأمايقالََّّ: المالكي المذهب

 تلننين علن  قر بنة فنن جنرىَّ العمنل أن ذكنرثنفَّ لحنده، فنن اأخنَلء شهادة موته بعد

َّ .(4)التلنين جواا فن النر بن العبا  أبن شيته بنريحة واستشهد الميت
 .المرموع فن النوويَّ اأماي قالسبقَّكَليَّ -َّ: الشافعي المذهب

 بشنرا العزينز فنتح  تابنه فنن الشنافعن الرافعنن الناسنف أبنو اأمناي قنالوَّ

 إلن   "...هللا أمنة بنن عبدهللا يا :فينال الدفن بعد الميت ُيلنن أن ويستح َّ :(5)الوجيز

َّ . خرهآ
 تلننين يسنتح  فالندةَّ:نالحنبلن المنرداويَّ اأمنايقالَّ  :الحنبلي المذهب

َّ .(1)انته  ."األالحاب أ مر عند دفنه بعد الميت

                                                 

 .238ص /2( التاج وامك:يا ج1)

 .139، ص138ص/4( ايا األوطاي ج(2

 .125ص/1ج الاتا  شج     ال:با  كتاذ  (   3)

 .139-138ص)واآلخجة الم تى    خح ال ( التذكجة4)

  .242ص/5ج المعم ع كتا  خس ا    المطب ع( 5)
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هذهَّآراءَّبعيَّأالحابَّالمذاه َّالمعروفةَّالمشهورة،َّونذكرَّبعيَّالفتناوىَّ
َّالمعاالرةَّحولَّهذهَّالنضية.

 :وإليك جملة من الفتاوى المعاصرة 

َّجاءَّهذاَّالسؤالَّلمرلةَّالمنارَّ) (َّماَّقنولَّألمتنناَّالشنافعيةَّفيمناَّينأتن:َّهنل
يسنَّللملننَّأنَّيرلسَّقدايَّوجهَّالمينت،َّأوَّفنوقَّرأسنه،َّأوَّوراءه،َّأوَّيفنرقَّبنينَّ

َّ ونَّالميتَّرجًَلَّأوَّامرأة.
)َّ َّ(َّهننذهَّالمسننألةَّممنناَّيؤخننذَّفيننهَّباأتبنناعَّويبعنندَّفيهنناَّالنيننا ،َّواألخبننارَّ
واآلثارَّالواردةَّفيهاَّضعيفة،َّولكنَّقدَّاستح َّأالحابَّالشافعنَّاألخنذَّبهنا،َّوالنواردَّ

َّ.(2)دَّالرأ أنَّي  َّالملننَّعن
رأىَّبعننيَّالعلمنناءَّأنَّومنننَّفتنناوىَّاألاهننرَّأيضننًاَّ:َّقننالَّالشننيخَّعسيننةَّالنننر:َّ

يلننَّالميتَّالمكل َّبعدَّدفنهَّ،َّفندَّروىَّعنَّبعيَّالتابعينَّ،َّمنهفَّراشدَّبنَّسعدَّ
 ...وضمرةَّبنَّحبي َّوحكيفَّبنَّعميرةَّأنهفَّقالواَّ:َّ

تَّ"َّرواهَّابنننَّشنناهينَّفنن َّكتننابَّالمننوََّّ...وعننندهفَّفنن َّهننذاَّحننديثَّأبنن َّأمامننةَّ
َّبإسنادهَّ.َّ

 ...وهذاَّاأسنادَّالالحَّوقواهَّبعضهفَّ.

قننالَّالناضنن َّوأبننوَّالتسننابَّ:َّيسننتح َّذلنن َّ،َّوروينناَّفيننهَّحننديثَّأبنن َّأمامننةَّ
 المذكورَّ.

أنَّالتلنينَّمشروعَّعنندَّالشنافعية،َّوارتضناهَّالناح َّ:جاءَّف َّ"مشارقَّاألنوار
اَّوتينرَّواحندَّمننَّالمالكينةَّكمنَّ،وكذل َّعندَّأبن َّحنيفنةَّ،وجزيَّبهَّالنر ب َّ،المدخل

َّ.(1)قالَّالاح َّالمدخل

                                                                                                                            

 .549-548ص/2ج الخالف    الجاجح   ج ة    ( اماصاف1)

 . 1905 اا  21 -1323يذي  األول  16- 219ص /6ج 8 ع:ة المكايالمع:   (2)
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وأنَّشريَّالعمنلَّبنهََّّ،قالَّالعدوىَّ:َّومشهورَّمذه َّمال َّيرىَّضع َّالحديث
ََّّ.وأنَّيندر َّتحتَّأاللَّكل َّ،أَلَّيشتدَّضعفه

ولفَّيوجدَّف َّهذاَّالحديثَّاندرا َّتحتَّأاللَّكل ،َّفنَلََّّقالَّالشيخَّعبدالباق َّ:
َّيعملَّبهَّو نَّكانَّف َّالمناالدَّتنويتهَّ.اهنَّ.َّ

حاشيتهَّعليهَّ:َّوأوردَّأنَّهذاَّمنندر َّفن َّنفنعَّالمنؤمنََّّقالَّالعَلمةَّاألميرَّف 
اهننَّ.َّفيكنونَّهنذاََّّ(55َّ)الذارياتَّ:َّ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ أخاهَّ
فيكنونَّاَلعتمنادَّعلينه.ََّلََّّ،وجزيَّبهَّالنر ب َّ،لماَّدر َّعليهَّالاح َّالمدخلَّمنوياًَّ

َّعنننَّ سننيماَّوالحننديثَّقننواهَّالحننافاَّالسننتاوىَّفنن َّ"المناالنند"َّولكننلَّوجهننةَّرضنن ََّّللا 
 عَّ.َّانته َّكَليَّالعدوىَّ.الرمي

َّبنَّمحمدَّالرديقَّالحسن َّ:َّتلنينَّ الميتَّبعدَّدفنهَّممناَّوينولَّالسيدَّعبدَّللا 
بننَّحنبنلَّوقبلنهَّاالشنايَّامننَّأحمندَّأهنلَّفن َّفندَّكنانَّشنالعًاََّّ،قديماًَّبهَّجرىَّالعملَّ

أنَّأالننيبتَّبكميننر،َّوفنن َّقر بننةَّونواحيهنناَّحننوال َّالمالننةَّالتامسننةَّفمنناَّبعنندهاَّإلنن َّ
َّالتنَّلفَّيسبقَّلهاَّمميلَّفنَّالتاريخ.َّاألندلسَّبتل َّالنكبة

ثننفَّقننال:َّالننراَّباسننتحبابهَّجماعننةَّمنننَّالعلمنناءَّفننيهفَّالمالكيننة،َّوالشننافعية،َّ
َّوالحنابلة.

فمننننَّالمنننذه َّاألول:َّعبننندالحقَّاأشنننبيلن،َّوأبنننوَّالعبنننا َّأحمننندَّبننننَّعمنننرَّ
النر بن،َّوتلمينذهَّأبنوَّعبندهللاَّمحمندَّبننَّالنر بننَّالناح َّالتفسنير،َّوأبنوَّبكنرَّبننَّ

لحا َّالاح َّالمدخل،َّوالمتيوي،َّوأبوَّحامدَّبننَّالبننالَّ،َّوالمعنالبن،َّالسَلع،َّوابنَّا
َّوالحساب.
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)3211( 

ومننننَّأهنننلَّالمنننذه َّالمنننانن:َّالناضننننَّحسنننين،َّوالمتنننولن،َّونرنننرَّالمندسنننن،َّ
ومنَّأهنلَّالمنذه َّالمالنث:َّالناضننَّأبنوَّ،َّوالرافعن،َّوابنَّالرَلا،َّوالنوويَّوتيرهف

َّيعل ،َّوأبوَّالتساب.
َّأبنَّأمامةَّثفَّساقَّالحديث.واستدلَّأتل َّهؤَلءَّلماَّقالوهَّبحديثَّ

َّ.(1)ورأىَّالرديقَّالحسن َّالَلاَّإسنادهَّألنَّلهَّ رقاَّوشواهد
أنَّالشنيخَّقراعنةَّأفتن 1391ََّّوف َّالمرلدَّالرابعَّمنَّالفتناوىَّاأسنَلميةَّءَّ

ممنناَّروىَّعنننََّّيَّبننأنَّالتلنننينَّفيننهَّخننَلفَّواختننارَّعننديَّالمنننعَّ،َّأخننذا1922ًََّّسنننةَّ
ََّّالمسنلمونَّحسنناًََّّالناضن َّالكرمنان َّحينمناَّسنئلَّعننهَّفننالَّ:َّمناَّرآه فهنوَّعننندََّّللا 

حسنَّ،َّو نماََّلَّينهن َّعننَّالتلننينَّبعندَّالندفنَّألننهََّلَّضنررَّفينهَّ،َّبنلَّفينهَّنفنعَّ،َّ
 فإنَّالميتَّيستأنسَّبالذكرَّعل َّماَّوردَّف َّاآلثار.

يَّبأنننه1936ََّّأنَّالشننيخَّعبدالمرينندَّسننليفَّأفتنن َّسنننةََّّ(2)وفنن َّالمرلنندَّنفسننه
مايَّمال َّووافقَّعل َّماَّجنحَّإليهَّمستح َّعندَّالشافعيةَّوالحنابلةَّومكروهَّعندَّاأ

والكنَليَّالنذىََّّ،وننلَّكَليَّالنووىَّمننَّكتابنهَّالمرمنوعَّمننَّاسنتحبابه،َّالشيخَّقراعة
ونننننلَّرأىَّاأمنننايَّمالننن ََّّ،ولنننيسَّللرنننب َّ،وأنَّالتلننننينَّيكنننونَّللمكلننن َّ،يننننالَّفينننه

بالكراهة،َّمنَّشراَّالرسنالةَّألبن َّالحسننَّ.َّوأننهَّلنفَّيرندَّفن َّكتن َّالحنفينةَّوَلَّفن َّ
شنءَّفيمنَّيلننَّالميتَّبعدَّالدفنَّ،َّورأىَّأنهَّينبغ َّأنَّيكنونَّممننََّّتيرهاَّاشتراي

َّ.(3) يحسنَّالتلنين.
هذهَّبعيَّأقوالَّالمرواينَّللتلنينَّمنَّالعلمناءَّالنندماءَّوالمعاالنرين،َّوالنذينَّ
قننالواَّبتلنينننه،َّأذكننرَّاآلنَّأقننوالَّمنننَّتوسننطَّفنننَّالمسننألةَّفضننع َّالحننديثَّوجننواَّ

 التلنين.
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 قال بإباحته:فثانياً من توسط 

َّطَّبعيَّالعلماءَّفنَّهذهَّالمسألة.توس
سننئلَّ)ابنننَّتيميننة(َّرحمننهَّهللاَّ...َّعنننَّتلنننينَّالميننتَّفنن َّقبننرهَّبعنندَّالفننرا َّمنننَّ

وهنلَّإذاَّلنفَّيكننَّفينهََّّ،أوَّعننَّالنحابتهَّدفنهإَّهنلَّالنحَّفينهَّحنديثَّعننَّالنبن َّ
َّش ءَّيرواَّفعلهَّأيََّل؟.

فأجاب:َّهذاَّالتلنينَّالمذكورَّقدَّننلَّعنَّ الفنةَّمننَّالرنحابةَّأنهنفَّأمنرواَّبنهَّ
لكنننهَّممنناََّلَّيحكننفََّّأمامننةَّالبنناهل َّوتيننره،َّوروىَّفيننهَّحننديثَّعنننَّالنبنن ََّّ ننأب 

برحته،َّولفَّيكنَّكميرَّمنَّالرحابةَّيفعلَّذل ،َّفلهذاَّقنالَّاأمنايَّأحمندَّوتينرهَّمننَّ
العلماء:َّإنَّهذاَّالتلنينََّلَّبأ َّبه،َّفرخرواَّفيه،َّولفَّيأمرواَّبه،َّواسنتحبهَّ الفنةَّ

مننناءَّمننننَّأالنننحابَّمالننن َّوأحمننند،َّوكرهنننهَّ الفنننةَّمننننَّالعلَّ،مننننَّأالنننحابَّالشنننافع 
َّوتيرهف.ََّّ

أنهَّكانَّينويَّعل َّقبرَّالرجلَّمنَّأالحابهَّإذاََّّوالذىَّف َّالسننَّعنَّالنب َّ
،َّوقدَّثبتَّف َّالرحيحينَّأنَّالنبن َّ(سلواَّلهَّالتمبيتَّفإنهَّاآلنَّيسأل)َّ:دفنَّوينول

 )َّفتلننينَّالمحتضنرَّسننةَّمنأمورَّبهنا،َّوقندَّ(1)قال:َّ)لننواَّأمنواتكفََّلَّإلنهَّإَلَّهللا،
نبننورَّيسننألَّويمننتحن،َّوأنننهَّيننؤمرَّبالنندعاءَّلننه،َّفلهننذاَّقيننل:َّإنَّالتلنننينَّثبننتَّأنَّالم

أنهَّقنال:َّ)إننهََّّينفعه،َّفإنَّالميتَّيسمعَّالنداءَّكماَّثبتَّف َّالرحيحَّعنَّالنب َّ
،َّوأننهَّأمرنناََّّ(2)ليسمعَّقنرعَّنعنالهف(،َّوأننهَّقنال:َّ)مناَّأننتفَّبأسنمعَّلمناَّأقنولَّمننهف(

                                                 

( 916)   631ص/2ج  -ذا  ت: ةي  المة تى ال إلة  إال   -كتا  العكائز  -( خخجج د  س:ي    1)

 .( ه  خذ  هجاجة 917)   ، و ه  خذ  س ي  الخ ي  

ذةةا   -(، و ةة 3760) 4/1462-ذةةا  قتةةا خذةةى جاةةا -كتةةا  المغةةاز  -د البخةةاي   ةة ( خخججة 2)

كتةا  العكةة ورة ة  -، و سة:ي  ة  (، ه  اذ  همج 3802)   4/1476 -شا   المالئاة ذ يا 

ذا  هجض      الميع    العكةة خو الكةاي ه:ية  وإمبةات هةذا  ال بةج والت ة ،  كة   -ا يماا وخه:اا 

 .مج (، ه  ه2873)   4/2202
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رجنلَّكنانَّيعرفنهَّفننَّالندنيا،َّبالسَليَّعل َّالموت ،َّفننال:َّمناَّمننَّرجنلَّيمنرَّبنبنرَّال
َّوهللاَّأعلف.َّ(1)فيسلفَّعليهَّإَلَّردَّهللاَّروحهَّحت َّيردَّعليهَّالسَلي

وسئلَّرحمهَّهللاَّ:َّهلَّير َّتلننينَّالمينتَّبعندَّدفننهَّأيََّل،َّوهنلَّالننراءةَّترنلَّ
َّإل َّالميت؟.َََّّّ

تلنينهَّبعدَّموتهَّلنيسَّواجبنًاَّباأجمناع،َّوَلَّكنانَّمننَّعمنلَّالمسنلمينََّّ:فأجاب
وخلفالننه،َّبننلَّذلنن َّمننأثورَّعنننَّ الفننةَّمنننَّ عهنندَّالنبنن ََّّالمشننهورَّبينننهفَّعلنن 

الرننحابةَّكننأب َّأمامننة،َّوواثلننةَّبنننَّاألسنننع،َّفمنننَّاأللمننةَّمنننَّرخننصَّفيننهَّكاأمننايَّ
أحمنند،َّوقنندَّاسننتحبهَّ الفننةَّمنننَّأالننحابه،َّوأالننحابَّالشننافع ،َّومنننَّالعلمنناءَّمنننَّ

َّيكرههََّلعتنادهَّأنهَّبدعة.َّ
َّ،َّوهذاَّأعدلَّاألقوال.:َّاَلستحباب،َّوالكراهة،َّواأباحةَّفاألقوال فيه ثالثة

فهنوَّالندعاءَّللمينتإَّوأمناََّّ،فامأَّالمستح َّالنذىَّأمنرَّبنهَّوحنيَّعلينهَّالنبن َّ
الننراءةَّعلنن َّالنبنر،َّفكرههنناَّأبنوَّحنيفننة،َّومالنن ،َّوأحمندَّفنن َّإحندىَّالننروايتين،َّولننفَّ
يكنَّيكرههاَّف َّاألخرى،َّو نماَّرخصَّفيهناَّألننهَّبلغنهَّأنَّابننَّعمنرَّأوالن َّأنَّيننرأَّ

اتيمها،َّوروىَّعننَّبعنيَّالرنحابةَّقنراءةَّسنورةَّالبننرة،َّعندَّقبرهَّبفواتحَّالبنرةَّوخوَّ
فننالنراءةَّعننندَّالنندفنَّمننأثورةَّفنن َّالرملننة،َّوأمنناَّبعنندَّذلنن َّفلننفَّيننننلَّفيننهَّأثننرَّوهللاَّ

َّ.(2)أعلف

                                                 

، 63ص/1، وتمةا  الةجاز   ة  ال  ائة  ج351ص/1( خخجج د امسماهي:       عي الشي خ ج1)

، واذ  هساكج    تايا  تضة يف هبة الجحم  اذة  زاة  قةال 137ص/6والخطيب    تايا  ذغ ا  ج

هة   380ص/10اذ  حباب كاب ا :ب االخباي وه  ال ا :ي حتى كثج ،لق    يواات    اكة   شة  ج

، قال اذ  الع ز د هذا ح اي ال اصح وق  اجم ة ا ه:ةى  ة  ي ة  المجاسةيا واسةكا   خذ  هجاجة

، وخخججةة  اذةة  هبةة البج  ةة  االسةةتذكاي (911ص/2ال :ةةا المتكاهيةةة ج)الم قةة ف  اسةةتح  التةةجك 

، وقةةال رةةاحب هةة ب (69ص/8همةة ة ال ةةاي  ج)، وقةةال البةة ي ال يكةة د سةةك  رةةحيح 185ص/1ج

 ج  ها  ا    خح  امةج ه:ةى قبةج خخية  المةؤ   و ة  يوااةة  الم ب  د وق  رح ه  اذ  هباس 

 .(261ص/3ج)ذ بج الججا كاب ا ج      ال ايا  يس:ي ه:ي  إال هج  

 .289ص /1، ال تاوى الابجى ج296ص /24(  عم ع ال تاوى ج2)
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وقالَّابنَّتيمية:َّرويَّفنََّّتلنينَّالميتَّبعدَّالدفنَّحديثَّفيهَّنرر،َّلكنَّعملَّ
مننرَّأالننحابناَّبننهَّرجننالَّمنننَّأهننلَّالشننايَّاألولننينَّمننعَّروايننتهفَّلننه،َّفلننذل َّاسننتحبهَّأ 

يفعلهَّويأمرَّبهَّأمتهَّعنندَّقبنورَّالمسنلمينََّّوتيرهف،َّفهذاَّونحوهَّمماَّكانَّالنبنَّ
عن َّالدفن،َّوعندَّايارتهف،َّأوَّالمرورَّبهفَّإنماَّهوَّتحيةَّللميتَّكماَّيحين َّالحنن،َّ
ويدعنَّلهَّكمناَّيندعنَّلنهَّإذاَّالنل َّعلينهَّقبنلَّالندفنَّأوَّبعنده،َّوفننَّضنمنَّالندعاءَّ

مسننلمينَّكمنناَّأنَّالرننَلةَّعلنن َّالرنننااةَّفيهنناَّللميننتَّدعنناءَّالحنننَّلنفسننهَّولسننالرَّال
الدعاءَّللمرلنَّولسالرَّالمسلمين،َّوتترنيصَّالمينتَّبالندعاءَّلنه،َّفهنذاَّكلنهَّومناَّ

ومناَّكنانَّعلينهَّالسنابنونَّاألولنونَّهنوَّالمشنروعََّّ انَّمملهَّمنَّسنةَّرسنولَّهللاَّ
َّ.(1)وتيرهَّللمسلمينَّفنَّذل َّوهوَّالذيَّكانواَّيفعلونهَّعندَّقبرَّالنبنَّ

رمَّالسوينلَّلكنَليَّاأمنايَّالرلينلَّننرىَّأننهَّرحمنهَّهللاَّتوسنطَّمنَّخَللَّهذاَّالعن
َّفنالَّبإباحتهَّفلفَّينلَّإنهَّبدعةَّولفَّينلَّبوجومهَّبلَّتوسط.

 ُ  :من التلقين  من منع :ثالثا

ننلَّالرنعاننَّعنَّابننَّالننيفَّأننهَّقنال:َّ...َّإننهَّحنديثَّضنعي َّويتحرنلَّمننَّ
بكمننرةَّمنننَّوَلَّيغتننرََّّ،والعمننلَّبننهَّبدعننةَّ، ننَليَّألمننةَّالتحنيننقَّأنننهَّحننديثَّضننعي 

َّوكذل َّقالَّببدعيتهَّاأمايَّاأللباننَّكماَّرأيناَّمنَّخَللَّكَلمهَّالسابق.ََّّ.(2)يفعله
َّبسننةَّوَلَّهللاَّبكتنابَّيمبتَّلفَّالتلنينَّأنَّالنولَّوجملةوجاءَّأيضًاَّفنَّالمنار:َّ

َّإَّباسنتحبابهَّالفنهناءَّبعنيَّقالَّبلَّإَّسنةَّإنهَّالمحننينَّمنَّأحدَّقالَّوَلَّ،َّرسوله
َّينبغننَّفنَلَّ...ََّّيناسنبهَّبمناَّلنهَّواَلسنتئنا َّالضنعي َّبالحديثَّالعملَّفنَّللتساهل

َّالسنل َّوجمهنورََّّالنبننَّعننَّننلهَّبمبوتَّالمحننونََّّيرر اَّبماَّإَلَّيمقَّأنَّألحد
َّ.(3)تفَلًََّّيذكرَّماَّدونََّّ،
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)3215( 

 :القول الراجح في المسألة

 :من خالل هذه األقوال نستطيع أن نقول

أمرَّبهَّوَلَّنهننَّالمتتارَّجوااَّالتلنينَّعن َّالدفن،َّوليسَّسنةَّحيثَّلفَّيمبتَّ
عنه،َّوذل َّدرءًاَّللفتنةَّفنَّموقن َّالندفنَّالمهين ،َّكمناَّأننهََّلَّتوجندَّمفسندةَّدينينةَّ

مرنلحةَّوعناَّدونَّدليلَّثابتإَّبلَّلعلَّفيهََّّفنَّذل ،َّلعديَّالزعفَّبأنهَّسنةَّعنهَّ
واسترااقَّبعيَّالمتنسعينَّمنَّهذاَّالعملََّلَّيعيبنهَّإنمناَّالحاضرينَّمنَّالمشيعين،َّ

أولنننَّالرننَلا،َّو ذاَّأخننذناَّبننه،َّفينبغنننَّأنَّيكننونََّّالعينن َّفنننَّالتمكننينَّلهننفَّوقينناي
َّ.(1)بروتَّخاشعَّفوقَّالسرَّودونَّالرهر

ومنَّخَللَّهذاَّالعرمَّيتبينَّلناَّكالشمسَّفننَّرابعنةَّالنهنارَّأنَّالتلننينَّلنيسَّ
بلَّجاءتَّالشواهدَّالتنَّتؤيدَّاَلسنتغفارَّوالتلننين،َّوكنذل َّجناءتَّاألحادينثََّّ،ببدعة

ينثَّبمناَّذهن َّإلينهَّاأمنايَّالننووىَّوابننَّالتنَّتؤيدَّسماعَّالمنوت ،َّوقندَّثبتنتَّاألحاد
تيميةَّوابنَّالنيفَّوتيرهف،َّكنولهَّ:َّ)إنهَّليسمعَّخفقَّنعالهف(،َّوكذل َّماَّدايَّالمينتَّ
يسألَّفنَّقبرهَّعنَّهذهَّاألسئلةَّفماَّالمانعَّأنَّيلننَّالروابَّكمناَّيلنننَّالمحتضنرََّلَّ

َّإلهَّإَلَّهللا.
قنالَّابننَّتيمينة:َّوالذيَّأراهَّأنَّهذاَّالتلنينََّلَّبأ َّبهَّولكنََّلَّينأمرَّبنه،َّكمناَّ

هنذاَّالعمنلَّفَّاَلستحباب،َّوالكراهة،َّواأباحةَّوهذاَّأعدلَّاألقوال.َّ:فاألقوالَّفيهَّثَلثة
،َّحيناءَّتنذكرةَّوعبنرة،َّفنَلَّمنانعَّمننهَلَّيضرَّاألحيناءَّوَلَّاألمنواتَّ،َّبنلَّينتفنعَّبنهَّاأل

وكننذل َّأرىَّأنََّلَّنغفننلَّعنننَّالنندعاءَّبالتمبيننتَّللميننتَّفننَلَّننسنن َّاللهننفَّثبتننهَّاللهننفَّ
َّوتلنين.َّ-ودعاءََّّ–استغفارََّّ–انعَّمنَّالرمعَّبينَّجملةَّالتيرَّاتفرَّلهَّفَلَّم

 كيفية التلقين: 
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)3216( 

ُنَِّعْنَدََّرْأِسنِهََّبْعنَدََّتْسنِوَيِةَّالتُّنَراِبََّعَلْينِهََّفَيُننوُلَّ:ََّيناَُّفنََلُنَّاْبنَنَُّفََلَننَةَّ َيُنوُيَّاْلُمَلنِ 
ِهََّنَسَبُهَّإَل ََّحو اَءَّثَُّ ف ََّيُنوُلَّ:َُّاْذُ نْرََّمناََّخَرَجنْتََّعَلْينِهَِّمنْنََّثََلًثاََّفِإْنََّلْفََّيْعِرْفَّاْسَفَُّأمِ 

ْنَياَّ َّ.(1) ...الدُّ
وقننالَّالنننوويَّفنننَّروضننةَّالسننالبينَّمنناَّنرننه:َّويسننتح َّأنَّيلننننَّالميننتَّبعنندَّ
الدفنَّفينال:َّياَّعبدهللاَّابنَّأمةَّهللاَّاذكرَّماَّخرجتَّعليهَّمنَّالندنياَّشنهادةَّأَلَّإلنهَّ

وأنَّالنننارَّحننق،َّوأنَّالبعننثَّحننق،َّإَلَّهللا،َّوأنَّمحمننداَّرسننولَّهللا،َّوأنَّالرنننةَّحننق،َّ
وأنَّالساعةَّآتيةََّلَّرين َّفيهنا،َّوأنَّهللاَّيبعنثَّمننَّفننَّالنبنور،َّوأننتَّرضنيتَّبناهللَّ

نبينًا،َّومنالنرآنَّإمامنًا،َّومالكعبنةَّقبلنًة،َّومنالمؤمنينََّّرمًا،َّوماأسَليَّدينًا،َّوممحمدَّ
ْوَّاْنَرنَرُفواََّقْبَلنُهََّقاَلََّأُبوَّاْلَمَعناِلنَّ:ََّلنوََّّ.َّ.... (2)إخوانًا،َّوردَّبهَّالتبرَّعنَّالنبنَّ

َتُه. ُنوَنُهََّقْبَلَّاْنِرَراِفِهْفَِّلَيَتَذ  َرَُّحر  َّاْلَتَبَرَّ"َُّيَلنِ  ََّلْفََّيُعوُدواَّأِلَن 
ثبتنهَّهللاَّبنالنولَّ:َّبندعاءَّالتمبينتَّيعنننَّقولنواَّ"الدعاءََّّ:وقالَّمَلَّعلنَّالناريَّ

نكيننرَّوهننذاَّالمابننتَّأوَّاللهننفَّثبتننهَّبننالنولَّالمابننتَّوهننوَّكلمننةَّالشننهادةَّعننندَّمنكننرَّوَّ
َّ.(3)أفضلَّمنَّالتلنينَّفيهَّولكنَّأ مرَّالنا َّعنهَّتافلونَّ

َِّلَمْنََّحَضَرََّدْفَنَّاْلَميِ ِتََّأْوََّعِنَبنُهَّقالَّاكرياَّاألنراري:َّوعل َّهذاَّفإنهَّ ُيْسَتَح ُّ
ْفِنََّوَيْسَتْغِفَرََّّللا َََّوَيْدُعَوََّلُهَّإَّأِلَن نُهَّ إَذاََّفنَرَ َِّمنْنَََّّكنانَََّّأْنََّيِ َ ََّعَل َّاْلَنْبِرََّبْعَدَّالد 

َََّلنُهَّالت ْمِبينَتََّفِإن نُهَّاآْلَنَّ ُجنِلََّيِ نُ ََّعَلْينِهََّوَيُننوُلَّاْسنَتْغِفُرواَّأِلَِخنيُكْفََّواْسنَأُلواََّّللا  َدْفِنَّالر 
ََّأْنَُّيْنَرَأَِّعْنَدُهََّشْنٌءَِّمْنَّاْلُنْرآِنَّ،ََّوِ ْنََّخَتُمنواَّاْلُننْرآَنََّكناَنََّأْفَضنَّ...ُيْسَأُلَّ َلََّوُيْسَتَح ُّ

ننَنَّاْلَمْيننُتَِّلَنْوِلننِهَّ )الننذارياتَّ:َّ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ چ َوَأْنَُّيَلن 
ْفِن55ََّّ َّ...(ََّوَأْحَوُ ََّماََّيُكوُنَّاْلعبدال َّالت ْذِ يِرَِّفنََّهِذِهَّاْلَحاَلِةََّبْعَدَّالد 
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)3217( 

َّإَعننناَدُةَّالت ْلِننننيِنََّثََلًثننناَُّقْلنننتَّ،ََّوُهننن َوَِّقَيننناُ ََّقننناَلَّاَلننناِحُ َّاَِلْسِتْنَرننناِءَّ:ََّوُيَسننننُّ
ناِبِقإََّّالت ْلِنيِنَِّعْنَدَّاْلَمْوِتَّ.َّ ُنَِّعْنَدََّرْأِ َّاْلَنْبِرَِّلُوُروِدِهَِّفنَّاْلَتَبِرَّالس  َوَأْنََّيِ َ َّاْلُمَلنِ 

نََلَّ يِنََّوالر  ِاََّوأِلَن ُهََّأْقَرُبَّإَل ََّسَماِعَّاْلَميِ ِتَّالت ْلِنيَنََّيْنَبِغنََّأْنََّيَتَول  َّالت ْلِننيَنََّأْهنُلَّالندِ 
َّ.(1)ِمْنََّأْقِرَماِلِهََّفِإْنََّلْفََّيُكوُنواََّفِمْنََّتْيِرِهفَّْ

َفَرناِهُرَّاْسنِتْدََلِلَّاأْلَاْلنَحاِبَِّبَهنَذاَّاْلَتَبنِرََّيْنَتِضننَّاْلَننْوَلَِّبنِهَّ،َّوقالَّابننَّمفلنح:َّ
اِفِعي ُةَّ،ََّوَيْنَتِضننََّأْنَََّلَّ ُنَِّعْنَدََّرْأِسِهَّ،ََّوَكَذاََّقاَلُهَّالش  َُّيْنَسنَ َّإَلن ََّحنو ىََّفَيْرِلُسَّاْلُمَلنِ 

ِهَّ،ََّوُهَوَِّخََلُفَّاْلُمْعَتادَِّ َّإَذاََّلْفَُّيْعَرْفَّاْسُفَُّأمِ  َّ.(2)إَل 
هذهَّالرفةَّذكرهاَّمنَّذكرهاَّبنناءَّعلن َّأننهَّأجنااَّالتلننين،َّفمننَّأخنذَّبنالتلنينَّ

َّفليلننَّبهذهَّالكيفية،َّأماَّمنَّمنعَّفَلَّيأمرَّبشنءَّمنَّهذا،َّوهللاَّأعل َّوأعلف.
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)3218( 

 حسنها: الخاتمة نسأل  

الحمدَّهللاَّربَّالعالمينَّموجدَّاألشياءَّبَلَّمعينَّخلقَّاأنسانَّمنَّ ينَّوجعنلَّ
نسلهَّمنَّسَللةَّمننَّمناءَّمهنينَّوأبنراهَّللوجنودَّبعندَّأنَّكنانَّنسفنةَّفننَّقنرارَّمكنينَّ

َّفتباركَّهللاَّأحسنَّالتالنين.
وأشهدَّهللاَّإَلَّإلهَّإَلَّهللاَّوحدهََّلَّشري َّلهَّلهَّالمل َّولهَّالحمدَّيحيننَّويمينتَّ

لَّشننءَّقنديرَّإَّوأشنهدَّأنَّسنيدناَّمحمنداَّعبندهَّورسنولهَّشنهادةَّمبنرأةَّوهوَّعل َّكن
َّمنَّالش َّوالتهف.َّ

 أما بعد :

فندَّبينتَّمنَّخَللَّهذاَّالبحثَّالموجزَّالمتتررَّمسألتينَّفنَّتايةَّاألهمية،َّ
إحداهماَّفنَّاللحرةَّاألخيرةَّمنَّعمرَّاأنسانَّلحرةَّالتتايَّالتنَّنرجنواَّمننَّهللاَّأنَّ

ضار،َّفالمؤمنَّفنَّهذهَّاللحرةَّيحتنا َّإلن َّتنذكيرَّيحسنهاَّلناَّأَلَّوهنَّلحرةَّاَلحت
بَلَّإلهَّإَلَّهللاَّ،َّكفَّيحتا َّإل َّتحسينَّالرنَّباهللَّلذل َّبيننتَّمناَّينولنهَّالمحتضنر،َّ

َّوماَّينالَّللمحتضرَّفنَّهذهَّاللحرة.
والمسألةَّالمانيةَّهننَّاللحرنةَّاألولن َّمننَّاسنتنبالَّاأنسنانَّللحيناةَّالبراخينة،َّ

فننَّهنذهَّاللحرنةَّيحتنا َّإلن َّالندعاءَّبالمبينتَّوالتنَُّيسنتنبلَّفيهناَّبسنؤالَّالملكنينَّوَّ
واَلسننتغفار،َّوالتلنننين،َّومسننألةَّالنندعاءَّواَلسننتغفارَّمحننلَّاتفنناقَّبننينَّالعلمنناء،َّلكنننَّ
التَلفَّفنَّمسألةَّالتلنينَّألنناَّكماَّرأيناَّأنَّهذاَّالتَلفَّناشئَّبسب َّالتَلفَّفننَّ
درجةَّحديثَّأبنَّأمامة،َّلذل َّبيننتَّدرجنةَّحنديثَّأبننَّأمامنة،َّثنفَّذكنرتَّعندةَّآثنارَّ
عنننَّالرننحابةَّتشننهدَّلحننديثَّأبنننَّأمامننة،َّوكننذل َّذكننرتَّأقننوالَّالعلمنناءَّفنننَّمسننألةَّ

َّتلنينَّالميتَّبعدَّالدفنَّمحاوًَلَّاَلستنراءَّقدرَّالمستساعَّوهللاَّالمستعان.َّ
وهذاَّماَّيسرهَّهللاَّتعال ،َّفإنَّظفنرتَّبفالندةَّفنادعَّبالترناواَّوالمغفنرة،َّأوَّبزلنةَّ

َلَّبنندَّمنننَّعينن ،َّفننإنَّتردنننهَّقلننفَّأوَّلسننان،َّفننافتحَّلهنناَّبننابَّالترنناواَّوالمعننذرة،َّفنن
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فسامحَّوكننَّبالسنترَّأعرنفَّمتفضنل،َّفمننَّذاَّالنذيَّمناَّسناءَّقنطَّومننَّلنهَّالحسنن َّ
َّفنطَّسوىَّالذيَّعليهَّجبريلَّهبط.

فنناللهفَّبفضننل َّحنننقَّرجاءننناَّوَلَّتتينن َّدعاءننناَّبرحمتنن َّينناَّأرحننفَّالننراحمينَّ
َّوالل َّهللاَّعل َّسيدناَّمحمدَّوآلهَّوالحبهَّأجمعينَّ.

َّ"مرلسَّالتحديث:َََّّّوأختُفَّبماَّكانَّيتتُفَّبهَّالنبن
الل ُهنف َّاْقِسننْفََّلَننناَِّمننْنََّخْشنَيِتَ ََّمنناََّيُحننوُلََّبْيَنَننناََّوَمنْيَنََّمَعااِلننيَ ََّوِمننْنََّ اَعِتننَ ََّمنناَّ
ْنَياََّوَمتِ ْعَنناَِّبَأْسنَماِعَناَّ ُنَِّبنِهََّعَلْيَنناَُّمِرنيَباِتَّالندُّ ُتَبلِ ُغَناَِّبِهََّجن َتَ ََّوِمنَنَّاْلَيِننيِنََّمناَُّتَهنوِ 

ِتَناََّماََّأْحَيْيَتَناََّواْجَعْلُهَّاْلَواِرَقَِّمن اََّواْجَعْلََّثْأَرَناََّعَل ََّمْنََّظَلَمَنناََّواْنُرنْرَناََّوَأْبَرَّ اِرَناََّوُقو 
َنناََّوََلََّمْبَلنَ َّ ْنَياََّأْ َبنَرََّهمِ  َعَل ََّمْنََّعاَداَنناََّوََلََّتْرَعنْلَُّمِرنيَبَتَناَِّفننَِّديِنَنناََّوََلََّتْرَعنِلَّالندُّ

َّ....َّ(1)َُّتَسلِ ْطََّعَلْيَناََّمْنَََّلََّيْرَحُمَناِعْلِمَناََّوََلَّ
َّواللَّاللهفَّعل َّسيدناَّمحمدَّوعل َّآلهَّوالحبهَّوسلف.َََّّّ

َّوأخرَّدعواناَّأنَّالحمدَّهللَّربَّالعالمينَّ

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ 

َّ. 180َّ:182َّالرافات چحب  خب  مب  ىب   
  

                                                 

قَةاَلد  (، ه  اْذّ  ُهَمجَ 3502)   5/528 - 80ذا   –( خخجج د التج ذ     كتا  ال ه ات 1)

 ّ َهَ اّت أّلَْرةَحاذّّ .. قَ:ََّما َكاَب َيُس ُل َّللاَّ .. الحة اي، قَةاَل خَذة  اَ ُ ُ  ّ ْ  َ ْعّ:ٍس َحتَّى اَْ ُهَ  ذَّاُؤاَلّء الة َّ

ذةا   ةا  –كتةا  همةا الية   وال:ي:ةة –ّهيَسىد َهذَا َحّ اٌي َحَسٌ  َغّجاٌب، والكسائ     السك  الابجى 

ذا   ا  -(، و   هما الي   وال:ي:ة 10234)   6/106 -س     ع:س كثج  ي  لغط  ا  ل إ،ا ج:

كتةا   –ت يك ه:ةى الصةحيحي  (، والحةاكي  ة  المسة446)   394ص -ا ه ا ذ  الججةا لع:سةائ  

(، وقةةالد رةةحيح ه:ةةى شةةجط 1934)   1/709 -الةة هاء والتابيةةج والتا:يةةا والتسةةبيح والةةذكج 

 البخاي  ولي اخججاه، ووا    الذهب .
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 :أهم المصادر والمراجع

 أنزله.َّالنرآنَّالكريفَّجلَّمن (1)

أحكننايَّدفنننَّالمننوت َّوأحكننايَّقبننورهفَّللنندكتورَّسننعيدَّالنندينَّسننعدَّهَللنننَّي َّمكتبننةَّ (2)
َّاأيمانَّالمنرورة.

ن،َّللشنيخَّمحمندَّاألمنينَّالشنننيسن،َّ بعنةَّآنَّبنالنرَّآيضنااَّالننرَّإَّنضواءَّالبينانَّفنأ (3)
َّالمدننَّبالناهرة.

 هن..1393َّ–المانيةََّّ-لإلمايَّالشافعنَّي َّدارَّالمعرفةَّبيروتََّّ–األيَّ (4)

َّ–لينننلَّفننننَّتتنننريجَّأحادينننثَّمننننارَّالسنننبيلَّشنننراَّالننندليلَّ)دلينننلَّالسالننن (َّارواءَّالغ (5)
 ي المكت َّاأسَلمن.َّ–لملباننَّ

َلبننََّّ–المو نأَّمننَّالمعناننَّواآلثنارَّتضمنهألمةَّاألمرارَّوفيماََّّلمذاه َّاَلستذكار (6)
تحنينننق َّسنننالفََّّ–ي2000ََّّ–األولننن ََّّ–بينننروتََّّ–ي َّدارَّالكتننن َّالعلمينننةََّّ–عبننندالبرَّ
 م.ومحمدَّعل َّمعوََّّ-محمدَّعسا

 ي دارَّالعلفَّللمَليين.َّ-لتيرَّالدينَّالزركل َََّّّ–اَلعَليَّ (7)

ي َّالسنننةََّّ–َلبنننَّتيميننةََّّ–اقتضنناءَّالرننرايَّالمسننتنيفَّفنننَّمتالفننةَّأهننلَّالرحننيفَّ (8)
 المحمدية.َّ

اَلقنناعَّفنننَّحنلَّألفنناشَّأبن َّشننراعَّتنألي َّشننمسَّالندينَّمحمنندَّبننَّأحمنندَّالشننرمين َّ (9)
َّ.التسي َّالناهرىَّالشافعنَّ

 للمرداوي.َّ–َّلتَلفا من الراجح معرفة فن نرافاَلَّ (10)

َّ-العرمنننَّالكتننابَّدارَّي –للننذهبنََّّ–َّواألعننَليَّالمشنناهيرَّووفينناتَّاأسننَليَّريخاتنن (11)
َّالسنننَليَّعبننندَّعمنننر.َّد:َّتحنينننق-َّي1987َّ-َّهنننن1407َّ-األولننن ََّّ-َّبينننروتَّ لبننننان
َّ.تدمريَّ

 بيروت.َّ–ي َّدارَّالكت َّالعلميةََّّ–للتسي َّالبغداديََّّ–تاريخَّبغدادَّ (12)

المتنوف ََّّ–بنَّالحسنَّبننَّهبنةَّهللاَّالشنافعنَّتاريخَّمدينةَّدمشقَّألبنَّالناسفَّعلنَّ (13)
تحنيننقَّ َّمحنن َّالنندينَّأبننوَّسننعيدََّّ–ي1995َََّّّ–بيننروتََّّ–ي َّدارَّالفكننرََّّ-هننن571َّ

 عمرَّبنَّترامةَّالعمري.
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الرابعنةََّّ–ي َّدارَّالحنديثََّّ–للنر بننََّّ–اآلخنرةََّّ-واآلخنرة المنوت  أحوالفنَّ التذكرة (14)
 تحنيق َّعرايَّالدينَّالربابسنَّ–ي1997ََّّ-هن1418ََّّ–

:َّجننامعَّأحكننايَّالنننرآنَّوالمبننينَّلمنناَّتضننمنَّمنننَّالسنننةَّالمسننم َّ-لنر بنننَّتفسننيرَّا (15)
َّمسبعةَّدارَّالكت َّالمررية.َّ-للنر بنََّّ-وآيَّالنرآنَّ

َّ–األولنن ََّّ–سننورياََّّ–ي َّدارَّالرشننيدََّّ–َلبنننَّحرننرََّّ–تنرينن َّالتهننذي َّالتهننذي َّ (16)
 تحنيقَّمحمدَّعوامة.َّ-ي1986َّ-هن1406َّ

ي ََّّ–َلبنننَّحرننرَّالعسنننَلننََّّ–َّالتلتننيصَّالحبيننرَّتتننريجَّأحاديننثَّالرافعنننَّالكبيننر (17)
تحنينننقَّ َّالسنننيدَّعبننندهللاَّهاشنننفَّاليمننناننََّّ–ي1964ََّّ-هنننن1384ََّّ–المديننننةَّالمننننورةَّ

 المدنن.َّ

وسننننهَّوأيامننهَّوهننوََّّالرننامعَّالرننحيحَّالمسننندَّالمتترننرَّمنننَّأمننورَّرسننولَّهللاَّ (18)
َّ–ي َّدارَّابننَّكمينرََّّ–لمحمندَّابننَّإسنماعيلَّإبن َّعبندهللاَّالبتناريََّّ–)الحيحَّالبتاري(َّ

 تحنيقَّ َّمرسف َّدي َّالبغا.َّ–ي1987ََّّ-هن1407ََّّ–المالمةََّّ–روتَّبيَّ–اليمامةَّ

حاشيةَّإعانةَّالسالبينَّللعَلمةَّأبنَّبكرَّالمشهورَّبالسنيدَّالبكنريَّابننَّالسنيدَّمحمندَّ (19)
شساَّالدميا نَّعل َّحلَّألفاشَّفتحَّالمعينَّلشنراَّقنرةَّالعنينَّبمهمناتَّالندينَّلنزينَّالندينَّ

 َّبنَّعبدالعزيزَّالمليبارىَّالفنانن.

َّ–ي دارَّالكتنن َّالعلميننةََّّ–َلبنننَّالنننيفََّّ–علنن َّسننننَّأبنننَّداودََّّحاشننيةَّابنننَّالنننيف (20)
 ي.1995َّ-هن1415ََّّ–المانيةََّّ–بيروتَّ

األولننن َّ،ََّّ-َّالرينننامَّ–دارَّ يبنننةَّي ََّّ–َلبننننَّأبننننَّالننندنياََّّ–َّحسننننَّالرننننَّبننناهلل (21)
 .تحنيقَّ:َّمتلصَّمحمدَّ-1988ََّّ–1408َّ

يَّ.َّمكتبنننةََّّ-يعلمهننناَّأالنننحابهَّلملبننناننَّخسبنننةَّالحاجنننةَّالتننن َّكنننانَّرسنننولَّهللاَّ (22)
 المعارفَّبالريامَّ.

َّ–األولنن ََّّ–الريننامََّّ–ي َّمكتبننةَّالرشننيدََّّ–َلبنننَّالملننننََّّخَلالننةَّالبنندرَّالمنيننر (23)
 تحنيق َّحمدىَّعبدالمريدَّالسلف .َّ-هن1410ََّّ

 ي.1993ي دارَّالفكرَّبيروتََّّلرَللَّالدينَّالسيو نََّّالدرَّالمنمور (24)



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3222( 

َّ تحنينقَّ-هنن1413ََّّ–األول ََّّ–بيروتََّّ–الدعاءَّللسبراننَّي َّدارَّالكت َّالعلميةَّ (25)
 مرسف َّعبدالنادرَّعسا.

َلبنننَّلننرواَّفنننَّالكننَليَّعلنن َّأروااَّاألمننواتَّواألحينناءَّبالنندَلللَّمنننَّالكتننابَّوالسنننةَّا (26)
َّ.1975َّ-1395َّبيروتَّ،ََّّ-دارَّالكت َّالعلميةَّالنيفَّي َّ

َّ.-للنوويََّّ–روضةَّالسالبينَّوعمدةَّالمفتينَّ (27)
 ي مؤسسةَّالرسالة.َّ–نيفالَلبنََّّ–فنَّهدىَّخيرَّالعبادََّّاادَّالمعادَّ (28)

لمحمندَّبننَّإسنماعيلَّاألمينرََّّ–يَّشراَّبلنو َّالمنرايَّمننَّأحادينثَّاألحكنايَّسبلَّالسَل (29)
هنن1379ََّّ–الرابعنةََّّ–بينروتََّّ–ي َّدارَّإحيناءَّالتنراقََّّ-هن852َّالمتوف ََّّ–الرنعاننَّ

 تحنيق َّمحمدَّعبدالعزيزَّالتول .َّ-

 ي َّدارَّالمعارفَّالريام.ََّّ-سلسلةَّاألحاديثَّالرحيرحةَّلملبان َّ (30)

لملبنان .َّيََّّ-ضنوعةَّوأثرهناَّالسننءَّعلن َّاألمنةَّسلسلةَّاألحاديثَّالضعيفةَّوالموََّّ (31)
 .-الريامََّّ–مكتبةَّالمعارفَّللنشرَّوالتوايعَّ

تحنينننقَّ ََّّ–ي َّدارَّالفكنننرََّّ–ألبننننَّداودَّسنننليمانَّبننننَّاألشنننعثََّّ–سنننننَّأبننن َّداودَّ (32)
 محمدَّمحي َّالدينَّعبدالحميد.

سننننَّابنننَّماجننه،َّالحننافاَّأبننوَّعبنندهللاَّمحمنندَّبنننَّيزينندَّالنزوينننن،َّحنننقَّنروالننهََّّ (33)
 دالباقن.َّمسبعةَّدارَّإحياءَّالكت َّالعرمية.محمدَّفؤادَّعب

َّ-هنن255َّالمتنوف ََّّ–ألبنَّمحمدَّعبدهللاَّبنَّعبندالرحمنَّالندارمنََّّ–سننَّالدارمنَّ (34)
َّ–تحنيننقَّ َّفننوااَّأحمنندَّامرلنن ََّّ-هننن1407َّاألولنن ََّّ–بيننروتََّّ–ي َّدارَّالكتنابَّالعرمنننَّ
 وخالدَّالسبعَّالعلمن.

ي ََّّ-هننن458َّتننوف َّالمَّ–ألبنننَّبكننرَّأحمنندَّبنننَّالحسننينَّالبيهننننََّّ–السننننَّالكبننرىَّ (35)
تحنينقَّ َّمحمندَّعبندالنادرََّّ–ي1994ََّّ-هنن1414ََّّ–مكةَّالمكرمنةََّّ–مكتبةَّدارَّالبااَّ

 عسا.

ي ََّّ-هنن227ََّّ–المتنوف ََّّ–لسنعيدَّبننَّمنرنورَّالترسناننََّّ–منرورََّّسعيدسننَّ (36)
تحنيننقَّ َّحبينن َّالننرحمنََّّ–ي1982ََّّ-هننن1403ََّّ–األولنن ََّّ–الهننندََّّ–النندارَّالسننلفيةَّ

 األعرم .



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3223( 

السبعننةَّالتاسننعةََّّ–يَّمؤسسننةَّالرسننالةَّبيننروتََّّ-للننذهبنََّّ–ءَّسننيرَّأعننَليَّالنننبَل (37)
 تحنيق َّشعي َّاألرنؤوي،َّومحمدَّنعيفَّالعرقسوسن.َّ-1413َّ

َّ-َّهننن1417َّالمعرفننةَّداري َّلسننيو نلَّوالنبننورَّالمننوت َّحننالَّبشننراَّالرنندورَّشننرا (38)
 .حلبنَّ عمةَّالمريدَّعبدَّتحنيقَّ-لبنانَّ-ي1996

َّ-1410األولنن َّ،ََّّ-َّتبيننروََّّ–دارَّالكتنن َّالعلميننةَّي َّ–َّبيهننننللَّشننع َّاأيمننانَّ (39)
 ل.تحنيقَّ:َّمحمدَّالسعيدَّبسيوننَّاتلو

ي َّدارَّإحيناءَّالتنراقََّّ–لمسلفَّبنَّالحرا َّأبننَّالحسنينَّالنشنيرىََّّ–الحيحَّمسلفَّ (40)
 تحنيقَّ َّمحمدَّفؤادَّعبدالباقن.َّ–بيروتَّ

ي َّدارَّالكتنن َّالعلميننةََّّ–َلبنننَّالرننوايََّّ–العلننلَّالمتناهيننةَّفنننَّاألحاديننثَّالواهيننةَّ (41)
َّتحنيقَّ َّخليلَّالميس.َّ-هن1403ََّّ–األول ََّّ–بيروتَّ

ي دارَّإحينناءَّالتننراقََّّ–لبنندرَّالنندينَّالعيننن َّ–عمنندةَّالننناريَّشننراَّالننحيحَّالبتننارىَّ (42)
 بيروتَّ)د.ت(.

هننن،1406َّعمنلَّالينويَّوالليلنةَّللنسنالن،َّي َّمؤسسننةَّالرسنالةَّبينروت،َّي َّالمانينةََّّ (43)
 تحنيق َّد.َّفاروقَّحمادة.

األولنننن َّ،ََّّالسبعنننةَّ-بيننننروتَّ–رَّالمعرفنننةَّي داَّ–َلبننننَّتيميننننةََّّ-الفتننناوىَّالكبننننرىَّ (44)
َّ.تحنيقَّ:َّحسنينَّمحمدَّمتلوفَّ-1386

َّ–بينروتََّّ–يَّ َّدارَّالمعرفنةََّّ–ََّلبننَّحرنرَّ-َّفتحَّالبناريَّبشنراَّالنحيحَّالبتناريَّ (45)
 تحنيقَّ مح َّالدينَّالتسي .

َّ–الرينننامََّّ–ي َّمكتبنننةَّالرشننندََّّ–(414َّتَّ)َّ–الفوالننندَّلتمنننايَّبننننَّمحمننندَّالنننراايَّ (46)
َّتحنيقَّ َّحمديَّعبدالمريدَّالسلفن.َّ–1412َّاألول َّ

ي َّدارَّالنبلننةََّّ–للننذهبنََّّ–معرفننةَّمنننَّلننهَّروايننةَّفنننَّالكتنن َّالسننتةَّفنننَّالكاشنن َّ (47)
 تحنيق َّمحمدَّعوامة.1992َّهن1413َّللمنافةَّجدةَّاألول َّ

ي َّالمكتنن ََّّ–الكننافنَّفنننَّفنننهَّابنننَّحنبننلَّألبنننَّمحمنندَّعبنندهللاَّبنننَّقدامننةَّالمندسنننَّ (48)
َّتحنيقَّ َّاهيرَّالشاويش.َّ–ي1988ََّّ-هن1408ََّّ-التامسةََّّ–بيروتََّّ–اأسَلمنَّ



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3224( 

ي دارَّالفكنرَّبينروتََّّ–ألب َّأحمدَّبنَّعدىَّالررجان ََّّ–ضعفاءَّالرجالَّالكاملَّفنَّ (49)
 تحنيقَّ َّيحي َّمتتارَّتزاوى.َّ–ي1988ََّّ-هن1409َّالمالمةَّ

لمنرننورَّبننننَّينننونسَّالبهنننوتنَّي دارَّالفكنننرََّّ– شننافَّالننننناعَّعننننَّمنننتنَّاأقنننناعََّّ (50)
 هنَّتحنيقَّ َّهَللَّمريلحنَّمرسف َّهَلل.1402بيروتَّ

َّ–منننَّاألحاديننثَّعلنن َّألسنننةَّالنننا ََّّ شنن َّالتفنناَّومزيننلَّاألبننا َّفيمنناَّاشننتهر (51)
َّ-هنن1405ََّّ-الرابعةَّ–بيروتََّّ–ي مؤسسةَّالرسالةََّّ-أسماعيلَّبنَّمحمدَّالعرلوننَّ

 تحنيق أحمدَّالنَلس.

 بيروتَّلبنان.َّ–ي دارَّالكت َّالعلميةََّّ-للمتننَّالهنديَّ–َّ نزَّالعمال (52)

اللبنننابَّفننننَّشنننراَّالكتنننابَّتنننألي  َّالشنننيخَّعبننندالغننَّالغنيمننننَّالدمشنننننَّالمينننداننَّ (53)
 نفن.الح

َّاألول .َّ–بيروتََّّ–ي َّدارَّالادرََّّ-َلبنَّمنرورََّّ–لسانَّالعربَّ (54)
َّمرلةَّالمنارَّلراحبهاَّرشيدَّرضا.َّ (55)
 .دارَّالمعرفةَّبيروتي ََّّ–ََّلبنَّتيميةَّ-ىَّالفتاوَّمرموعََّّ (56)

َّ–األولنننن ََّّ–بيننننروتََّّ–ي َّدارَّالفكننننرََّّ–للنننننووىََّّ–المرمننننوعَّشننننراَّالمهننننذبََّّ (57)
 تحنيق َّمحمودَّمسرح .َّ–ي1996ََّّ-هن1417َّ

المتننوف ََّّ–ألبنننَّبكننرَّعبنندَّهللاَّبنننَّمحمنندَّبنننَّعبينندَّبنننَّأبنننَّالنندنياََّّ–المحتضننرونَّ (58)
تحنيقَّ َّمحمدَّخينرََّّ-هن1417َّاألول ََّّ–بيروتَّلبنانََّّ–ي َّدارَّابنَّحزيََّّ-هن281َّ

 رمضانَّيوس .

 بيروت.َّ–ي َّدارَّالادرََّّ-المدونةَّالكبرى.َّأمايَّمال  (59)

َّ–ابورىَّألبنَّعبدهللاَّمحمدَّبننَّعبندهللاَّالحنا فَّالنيسنَّ–ركَّعل َّالرحيحينَّالمستد (60)
ي1990ََّّ-هنن1411ََّّ–األولن ََّّ–بينروتََّّ–ي دارَّالكتن َّالعلمينةََّّ-هنن405َّالمتوفنَّ

 تحنيق َّمرسف َّعبدالنادرَّعسا.َّ–

ي ََّّ–ألبننننَّعبننندهللاَّأحمننندَّبننننَّحنبنننلَّالشنننيباننََّّ–مسنننندَّاأمنننايَّأحمننندَّبننننَّحنبنننلَّ (61)
 مرر.َّ–مؤسسةَّقر بةَّ



 

                                                                       إتحاف الغيور بحكم تلقين الميت 
 محمد سيد أحمدشحاتهد. 
  حتضار  وعلى القبورعند اال    

************************************************ 

)3225( 

هنن292َّوف َّالمتنَّ–ألبنَّبكرَّأحمدَّبنَّعمروَّبننَّعبندالتالقَّالبنزارََّّ-مسندَّالبزارَّ (62)
تحنينقَّ َّد ََّّ-هنن1409ََّّ–األولن ََّّ–المديننةََّّ–بينروتََّّ–ي َّمؤسسةَّعلويَّالنرآنََّّ-

 محفوشَّالرحمنَّاينَّهللا.

َّ–بيننروتََّّ–ي َّدارَّالعرميننةَََّّّ–مرننبااَّالزجاجننةَّفنننَّاوالنندَّابنننَّماجننةَّللبوالننيريَّ (63)
 تحنيقَّ َّمحمدَّالمنتن َّالكشناوى.َّ-هن1403ََّّ–المانيةَّ

يَّ َّدارَّالرينننانَّللتنننراق،َّودارَّالكتنننابََّّ-ممننننمرمنننعَّالزوالننندَّومنبنننعَّالفوالننند،َّللهي (64)
 هن.1407َّبيروتََّّ–العرم َّالناهرةَّ

 معرفَّالشيوخَّألبنَّبكرَّاأسماعيلنَّي َّمكتبةَّالعلويَّوالحكفَّاألول . (65)

َّ–المانيننةََّّ–الموالننلََّّ–ي َّمكتبننةَّالعلننويَّوالحكننفََّّ–للسبراننننََّّ–المعرننفَّالكبيننرََّّ (66)
 يََّّتحنيق َّحمدىَّبنَّعبدالمريدَّالسلفن.1983َّ-هن1404َّ

 َّي دارَّالكت َّالعلميةَّبيروتَّلبنان.َّ–للبيهنن–معرفةَّالسننَّواآلثارَّ (67)

َّ–األولنن ََّّ–بينروتََّّ–ي َّدارَّالفكنرََّّ-هنن620َّالمتننوف ََّّ–َلبننَّقدامنةََّّ–المغنننَّ (68)
 هن.1405

َََّّّ.مغننَّالمحتا َّإل َّمعرفةَّمعاننَّألفاشَّالمنها  (69)
َّفننن َّاألحادينننثَّالمشنننتهرةَّ:َّلإلمنننايَّالسنننتاوىَّ،َّيَّ.َّدارَّالكتننن َّالمناالننندَّالحسننننة (70)

 العلميةَّبيروتَّ.

َّ-َّهننن1408َّ-الرامعننةَّاأسننَلميةَّبالمدينننةللننذهبنَّي:ََّّالمنتننن َّفنننَّسننردَّالكننن  (71)
َّتحنيقَّمحمدَّالالحَّعبدَّالعزيزَّالمرادَّ-السعوديةَّ–المدينةَّالمنورةَّ

َّ–بيننروتََّّ–يَّ َّدارَّالكتنن َّالعلميننةََّّ-للننذهبنََّّ–ميننزانَّاَلعتنندالَّفنننَّنننندَّالرجننالَّ (72)
 يَّ.1995َّالسبعةَّاألول َّ

ي َّدارََّّ–للشنوكاننَّ–أحادينثَّسنيدَّاألخينارَّبشنراَّمنتنن َّاألخبنارَّنيلَّاألو ارَّمنن (73)
 ي.1973َّ–بيروتََّّ–الريلَّ

َّي َّدارَّابنَّكمير.ََّّ-للرمعنََّّ–والاياَّالعلماءَّ (74)


