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 المقدمة
 وسيئات أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينو نحمده هلل الحمد إف

 اهلل إال إلو أال وأشهد لو، ىادي فبل يضلل ومن لو، مضل فبل اهلل يهده من أعمالنا،
 .ورسولو عبده محمًدا أف وأشهد لو، شريك ال وحده

 {مُّْسِلُموفَ  َوَأنُتم ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َوالَ  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا}
 (.ٕٓٔ: عمراف آؿ)
َها َوَخَلقَ  َواِحَدةٍ  نػَّْفسٍ  مِّن َخَلَقُكم الَِّذي رَبَُّكمُ  اتػَُّقوا النَّاسُ  َأيػَُّها يَا}  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنػْ

ُهَما ـَ  بِوِ  َتَساَءُلوفَ  الَِّذي اللَّوَ  َواتػَُّقوا َوِنَساءً  َكِثيراً  رَِجاالً  ِمنػْ  َعَلْيُكمْ  َكافَ  اللَّوَ  ِإفَّ  َواأَلْرَحا
 (.ٔ: النساء{ )رَِقيباً 

 َلُكمْ  َويَػْغِفرْ  َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ * َسِديداً  قَػْوالً  َوُقوُلوا اللَّوَ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيػَُّها يَا}
 (.ٔٚ ،ٓٚ: األحزاب{ )َعِظيماً  فَػْوزاً  فَازَ  فَػَقدْ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يُِطعِ  َوَمن ُذنُوَبُكمْ 

 واألحكاـ حده، عن فيو تكلمت ،"تغسيل الموتى أحكاـ جامع" كتاب فهذا: بعد أما
 ِمنْ  ِبَشْيءٍ  ُيِحيطُوفَ  َواَل } وحده اهلل فمن وصواب حقّ  من فيو كاف فما بو، المتعلقة

( ، ٖٔٔ: النساء{ )تَػْعَلمُ  َتُكنْ  َلمْ  َما َوَعلََّمكَ ( ، }ٕ٘٘: البقرة{ )َشاءَ  ِبَما ِإالَّ  ِعْلِموِ 
 .اهلل وأستغفر والشَّيطاف، نفسي فمن وخطأ تقصير من فيو كاف وما
 وتوفيقو وإعانتو، وتيسيره، فضلو، على الحسن، والثَّناء والمنَّة، والشكر الحمد فللو

 .وآخًرا أوال هلل والحمد
 وعبل فيو عيبَ  ال من جلَّ ...  الخلبل فسدَّ  عيًبا تجد إف
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 تجعلو وأف سبيلك، في الجهاد من الكتاب ىذا في عملي تجعل أف اللهم فأسألك
 السنة أىل وجوه تبيض يـو وجهي بو وبيض عليك، العرض يـو وصحائفي موازيني من

 .واالختبلؼ الفرقة أىل وجوه وتسود واالئتبلؼ
 .وصحبو آلو وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 جبل أبي نصر بن محمد: كتبو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

 )باب حكم غسل الميت(
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علينا دخل) قالت عنها اهلل رضي األنصارية عطية أـ عن

 رأيتن إف ذلك من أكثر أو خمسا أو ثبلثا اغسلنها فقاؿ ابنتو توفيت حين وسلم
 .ٔ... الحديث(ذلك

 راحلتو عن وقع إذ بعرفة واقف رجل بينما) قاؿ عنهم اهلل رضي عباس ابن عنو 
 وكفنوه وسدر بماء اغسلوه وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ فأوقصتو قاؿ أو فوقصتو

 .ٕ(ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو رأسو تخمروا وال تحنطوه وال ثوبين في

                                                           

 (.ٜٖٜ(، ومسلم )ٖٕ٘ٔالبخاري )أخرجو  ٔ
 (.ٕٙٓٔ(، ومسلم )ٕٙ٘ٔأخرجو البخاري ) ٕ

 .حكما عشر اثنا القصة ىذه وفي (:ٕٕٓ/ٕقاؿ اإلماـ ابن القيم في زاد المعاد ))فائدة(: 
 .بو - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ ألمر الميت غسل وجوب: األوؿ

 للحيواف الموت نجاسة ألف نجاسة؛ إال غسلو يزده لم بالموت نجس لو ألنو بالموت؛ ينجس ال أنو: الثاني الحكم
 يزد لم يطهر، ال: قالوا وإف بالموت، نجسا يكوف أف بطل بالغسل، يطهر أنو على المنجسوف ساعد فإف عينية،
 .نجاسة إال وغاسلو وثيابو أكفانو الغسل
 النبي أمر وقد وحده، الماء على بو يقتصر ال وسدر، بماء يغسل أف الميت، حق في المشروع أف: الثالث الحكم

: والثالث والسدر، بالماء ابنتو غسل في: والثاني أحدىا، ىذا مواضع ثبلثة في بالسدر - وسلم عليو اهلل صلى -
 .الحائض غسل في

 .أحمد مذىب في قوالف الحائض حق في السدر وجوب وفي
 عن الروايتين أنص وىو الجمهور، مذىب ىو كما طهوريتو، يسلبو ال بالطاىرات الماء تغير أف: الرابع الحكم
 ابنتو غسل في أمر بل قراح، بماء ذلك بعد بغسلو يأمر ولم خبلفها، على أصحابو من المتأخروف كاف وإف أحمد،

 الماء اكتساب مجرد القصد وليس عنو، لنهى الطهورية، سلبو ولو الكافور، من شيئا األخيرة الغسلة في يجعلن أف
 ال مخالط بكافور يحصل إنما وىذا وتقويتو، وتصليبو، البدف، تطييب ىو بل مجاورة، تغير يكوف حتى رائحتو من

 .مجاور
، الغسل إباحة: الخامس الحكم  بينهما ففصل مخرمة، بن والمسور عباس، بن اهلل عبد ىذا في تناظر وقد للمحـر

، وىو اغتسل - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بأف األنصاري، أيوب أبو  من يغتسل أنو على واتفقوا محـر
 فقد بو بأس ال أنو والصحيح لو، ستر نوع ألنو الماء؛ في رأسو يغيب أف - اهلل رحمو - مالك كره ولكن الجنابة

 .عباس وابن الخطاب بن عمر فعلو
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 في وأحمد الشافعي، فأباحو ذلك، في اختلف وقد والسدر، الماء من ممنوع غير المحـر أف: السادس الحكم
 وقاؿ أىدى، فعل فإف: قاؿ. عنو صالح ابنو رواية في وأحمد حنيفة، وأبو مالك، منو ومنع عنو الروايتين أظهر

 .صدقة فعليو فعل إف: حنيفة أبي صاحبا
 .علل ثبلث وللمانعين

 .التفلي من ممنوع وىو رأسو، من الهواـ يقتل أنو: إحداىا
 .اإلحراـ ينافي شعث وإزالة ترفو، أنو: الثانية
 للنص، جوازه والصواب جدا، واىية الثبلث والعلل. الخطمي سيما وال الطيب فأشبو رائحتو، يستلذ أنو: الثالثة

 .شيء في الطيب من السدر وليس القمل، قتل وال باالغتساؿ، الشعث إزالة المحـر على ورسولو اهلل يحـر ولم
 أف أمر - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ ألف الدين؛ وعلى الميراث، على مقدـ الكفن أف: السابع الحكم
 .لسأؿ الحاؿ، اختلف ولو. عليو دين عن وال وارثو، عن يسأؿ ولم ثوبيو، في يكفن
 ال شاذ خبلؼ وفيو الجمهور، كبلـ ىذا الممات، بعد فكذلك دينو، قضاء على مقدمة الحياة في كسوتو أف وكما
 .عليو يعوؿ

 أبو القاضي وقاؿ. الجمهور قوؿ وىذا ورداء، إزار وىما ثوبين، على الكفن في االقتصار جواز: الثامن الحكم
 لو لمن بالثبلثة التكفين يجز لم ثوبين على االقتصار جاز لو ألنو القدرة؛ عند أثواب ثبلثة من أقل يجوز ال: يعلى
 .الرفيع مع بالخشن ينقض ذكره وما قولو، خبلؼ: والصحيح أيتاـ

 شهادتو مع طيبا، يمس أف نهى - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ألف الطيب؛ من ممنوع المحـر أف: التاسع الحكم
 .الطيب من المحـر منع في األصل ىو وىذا ملبيا، يبعث أنو لو

 ". «زعفراف أو ورس مسو شيئا الثياب من تلبسوا ال»"  عمر ابن حديث من":  الصحيحين"  وفي
 ىذه فعلى. الخلوؽ أثر عنو ويغسل الجبة، عنو تنزع أف بالخلوؽ، تضمخ ما بعد جبة في أحـر الذي وأمر

 ىو إنما األخيرين الحديثين في النهي فإف القصة، ىذه: وأصرحها. الطيب من المحـر منع مدار الثبلثة األحاديث
 .وغيره اإلحراـ في عاـ عنو النهي فإف الخلوؽ، سيما ال الطيب من خاص نوع عن
 والثياب والبدف الرأس ذلك تناوؿ بو يمس أو طيبا، يقرب أف نهى قد - وسلم عليو اهلل صلى - النبي كاف وإذا
 فيو، معلـو إجماع وال بصريحو يتناولو ال النهي فلفظ وإال بالقياس، حرمو من حرمو فإنما مس غير من شمو وأما

 كما والثياب، البدف في مبلمستو إلى يدعو شمو فإف الوسائل، تحريم باب من تحريمو ولكن إليو، المصير يجب
 الراجحة، المصلحة أو للحاجة، يباح فإنو الوسائل تحريم حـر وما غيره، إلى وسيلة ألنو األجنبية؛ إلى النظر يحـر
 .يطبها أو يعاملها، أو عليها، شهد ومن والمخطوبة، المستامة، األمة إلى النظر يباح كما

 قصد غير من أنفو إلى الرائحة وصلت إذا فأما واللذة، للترفو، الطيب شم قصد من المحـر يمنع فإنما ىذا، وعلى
 الفجأة، نظر بمنزلة فاألوؿ أنفو، سد عليو يجب ولم منو، يمنع لم شرائو، عند الستعبلمو قصدا شمو أو منو،

 اإلحراـ قبل الطيب استدامة للمحـر أباحوا الذين أف ىذا، يوضح ومما والخاطب، المستاـ نظر بمنزلة: والثاني
 ألبي" الفقو جوامع"في: فقالوا حنيفة أبي أصحاب بذلك صرح اإلحراـ، بعد شمو تعمد بإباحة صرح من منهم

 لو؛ تبعا فيصير بو يتصل الطيب إف":  المفيد"  صاحب :قاؿ إحرامو، قبل بو تطيب طيبا يشم بأف بأس ال: يوسف
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، في والعطش الجوع أذى بو يدفع الصائم، حق في كالسحور فيصير إحرامو، بعد التعب أذى بو ليدفع  الصـو
 .عنو بائن فإنو الثوب بخبلؼ

 .قولين على استدامتو؟ لو يجوز أو ابتدائو من ممنوع ىو كما استدامتو من ممنوع ىو ىل الفقهاء، اختلف وقد
 كاف أنو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن الصحيحة بالسنة ثبت لما اتباعا استدامتو جواز: الجمهور فمذىب
".  ثبلث بعد"  لفظ وفي" يلبي وىو" لفظ وفي إحرامو، بعد مفارقو في الطيب وبيص يرى ثم إحرامو، قبل يتطيب

: لفظ وفي. أثره ذىب اغتسل فلما اإلحراـ قبل كاف ذلك إف: قاؿ من تأولو الذي الباطل التأويل يدفع ىذا وكل
 في الطيب وبيص يرى، ثم يجد، ما بأطيب تطيب يحـر أف أراد إذا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ كاف»

 .بأصحابو اآلراء ونصرة التقليد، يصنع ما وهلل ، «ذلك بعد ولحيتو رأسو،
 .بدليل إال تسمع ال االختصاص دعوى أف: أحدىما أمراف، ىذا ويرد بو، مختصا كاف ذلك إف: منهم آخروف وقاؿ

 فنضمد مكة، إلى - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ مع نخرج كنا»)  عائشة، عن داود، أبو رواه ما: والثاني
 - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فيراه وجهها، على ساؿ إحدانا، عرقت فإذا اإلحراـ، عند المطيب بالسك جباىنا

 ( . «ينهانا فبل
 باالتفاؽ، وجائز باالتفاؽ، منو ممنوع: ثبلث فيو والمراتب رأسو، تغطية من ممنوع المحـر أف: العاشر الحكم

 .وغيرىا والخوذة والطاقية، والقبعة، كالعمامة، الرأس، لستر يراد مبلمس متصل كل: فاألوؿ فيو، ومختلف
 قبة لو ضربت أنو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن صح وقد ونحوىا، والشجرة، والبيت كالخيمة،: والثاني
، وىو بنمرة  أصحابو ومنع األكثروف، وخالفو بو، ليستظل شجرة؛ على ثوبو يضع أف المحـر منع مالكا أف إال محـر

 .المحمل ظل في يمشي أف المحـر
 اهلل رحمهما - حنيفة وأبي الشافعي، قوؿ وىو الجواز،: أقواؿ ثبلثة فيو والهودج، والمحارة، كالمحمل،: والثالث

 عليو، فدية فبل فعل فإف المنع: والثالث. - اهلل رحمو - مالك مذىب وىو افتدى، فعل فإف. المنع: والثاني ،-
 .- اهلل رحمو - أحمد عن روايات والثبلثة
 في وأحمد الشافعي، فمذىب المسألة، ىذه في اختلف وقد وجهو، تغطية من المحـر منع: عشر الحادي الحكم

 وعبد عثماف، الصحابة من ستة قاؿ وبإباحتو منو المنع، رواية في وأحمد حنيفة، وأبي مالك، ومذىب إباحتو رواية
: شاذ ثالث قوؿ وفيو. - عنهم اهلل رضي - وجابر وقاص، أبي بن وسعد والزبير، ثابت، بن وزيد عوؼ، بن الرحمن

، ابن قالو وجهو، تغطية يجز لم ميتا، كاف وإف وجهو، تغطية فلو حيا، كاف إف  .بظاىريتو البلئق وىو حـز
: قولو عن وأجابوا"  «رأسو تخمروا وال»: " قولو وبمفهـو اإلباحة، وبأصل الصحابة، ىؤالء بأقواؿ المبيحوف واحتج

 عشر بعد عنو سألتو ثم بشر، أبو حدثنيو: شعبة قاؿ. فيو محفوظة غير اللفظة ىذه بأف"  «وجهو تخمروا وال»" 
. ضعفها على يدؿ وىذا :قالوا"  «وجهو وال رأسو، تخمروا ال»: " قاؿ أنو إال كاف، كما بالحديث فجاء سنين،
 ". «رأسو تخمروا وال وجهو، خمروا»"  الحديث ىذا في روي وقد: قالوا

 وغيرىم عباس، وابن وعلي، عثماف، مذىب وىذا بو، ينقطع ال وأنو الموت، بعد اإلحراـ بقاء: عشر الثاني الحكم
 اإلحراـ ينقطع: واألوزاعي ومالك، حنيفة، أبو وقاؿ وإسحاؽ، والشافعي، أحمد، قاؿ وبو ،- عنهم اهلل رضي -

 من إال عملو انقطع أحدكم مات إذا»: " - وسلم عليو اهلل صلى - لقولو بالحبلؿ، يصنع كما بو ويصنع بالموت،
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 كعب، بن أبي ىذا: فقالوا عنو، فسألت يتكلم، بالمدينة شيخا رأيت :قاؿ عتي، عنو 
 ثمار من أشتهي إني بني أي: لبنيو قاؿ الموت حضره لما السبلـ عليو آدـ إف): فقاؿ

 ومعهم وحنوطو، أكفانو ومعهم المبلئكة فاستقبلتهم لو، يطلبوف فذىبوا الجنة،
 ما أو تطلبوف، وما تريدوف ما آدـ، بني يا: لهم فقالوا والمكاتل، والمساحي الفؤوس
 ارجعوا: لهم قالوا الجنة، ثمار من فاشتهى مريض أبونا: قالوا تذىبوف؟، وأين تريدوف

 إليك: فقاؿ بآدـ، فبلذت عرفتهم، حواء رأتهم فلما فجاءوا،. أبيكم قضاء قضي فقد
 فقبضوه،. وتعالى تبارؾ ربي مبلئكة وبين بيني خلي قبلك، من أوتيت إنما فإني عني

 فوضعوه قبره دخلوا ثم عليو، وصلوا لو، وألحدوا لو وحفروا وحنطوه، وكفنوه وغسلوه
 يا: قالوا ثم التراب، عليو حثوا ثم القبر، من خرجوا ثم اللبن، عليو ووضعوا قبره في
 .ٔ(سنتكم ىذه آدـ بني

                                                                                                                                                  

 إنها: النجاشي على صبلتو في قالوا كما بو، خاص ألنو راحلتو؛ وقصتو الذي حديث في دليل وال: قالوا " «ثبلث
 يبعث فإنو»: " الحديث في وقولو تقبل، فبل األصل، خبلؼ على التخصيص دعوى: الجمهور قاؿ .بو مختصة

 التعليل يصح ال: قيل إف سيما وال العلة، إلى يشر لم بو مختصا كاف فلو. العلة إلى إشارة ،" «ملبيا القيامة يـو
 يـو يبعثوف فإنهم بكلومهم، ثيابهم، في زملوىم»: " فقاؿ أحد، شهداء في ىذا نظير قاؿ وقد. القاصرة بالعلة

 فإنو ثوبيو، في كفنوه»: " قولو نظير وىو بهم مختص غير وىذا".  «المسك ريح والريح الدـ، لوف اللوف القيامة
 مع الشهداء سائر إلى الحكم عديتم بل فقط، أحد بشهداء خاص ىذا إف: تقولوا ولم"  «ملبيا القيامة يـو يبعث
 واحدة، الموضعين في - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وشهادة الفرؽ؟ وما. فيو التخصيص من ذكرتم ما إمكاف
 مات ما على يبعث العبد فإف المعاد، عليها رتب التي والحكمة الشرع ألصوؿ موافق الحديث ىذا فإف: وأيضا
 .أعلم واهلل. بو شاىدة الشرع أصوؿ لكانت الحديث، ىذا يرد لم فلو عليها بعث حالة على مات ومن عليو،

 ،(ٕٕٛٚٔ رقم ، ٖٙٔ/٘) المسند زوائد فى أحمد بن اهلل وعبد ،(ٜٗ٘ رقم ، ٗٚ ص) الطيالسى أخرجو ٔ
 وابن ،(ٕ٘ٚٔ رقم ، ٜ٘ٗ/ٔ) والحاكم(، ٔٚ/ٕ) والدارقطني ،(ٖٖ/ٔ) سعد وابن ،(ٖٕٗ/ٖ) شيبة أبي وابن

،  ٕٔ٘ٔ،  ٕٓ٘ٔ) المختارة في المقدسي والضياء ،(ٜٔٗٙ رقم ، ٗٓٗ/ٖ) والبيهقى ،(ٙ٘ٗ/ٚ) عساكر
(: ال ٜٓٗ/ٔ(، وقاؿ ابن القيم في زاد المعاد )ٖٖٜ/ٕوغيرىم والحديث ضعفو النووي في الخبلصة )( ٕٕ٘ٔ

 الهيثمى وقاؿ، -أي إلى أبي بن كعب– إليو صحيح إسناد (:ٕٕٔ/ٔيصح، وقاؿ ابن كثير في البداية والنهاية )
، وقاؿ العبلمة األلباني ثقة وىو ضمرة بن عتى غير الصحيح رجاؿ ورجالو ، مدأح بن اهلل عبد رواه( : ٜٜٔ/ٛ)

 ليس ولكن وموقوفا، مرفوعا صحيح أبي عن الحديث أف ؛ القوؿ وجملة(: ٖٓٔٓفي الضعيفة تحت الحديث )
 (:ٖٙٔ/ٖ٘)، وقاؿ األبرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند أربعا عليو التكبير ذكر الثابتة الروايات من شيء في
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 بإجراء الشيء، عن الوسخ إزالة: بمعنى بالتشديد، غسل مصدر: اللغة في التغسيل
 ال بالتشديد فهو - الحي وأما الحي، ضد: والتشديد بالتخفيف والميت عليو، الماء
 (ٖ:الزمر){ ميتوف وإنهم ميت إنك: }تعالى قولو ومنو. سيموت من بمعنى - غير

 ولم (ٜٗ:الفرقاف){ ميتا بلدة بو لنحيي: }تعالى قاؿ والمؤنث، المذكر فيو ويستوي
: االصطبلح وفي، المفعوؿ إلى المصدر إضافة قبيل من الميت فتغسيل. ميتة يقل

 .مسنونة بطريقة بالماء الميت بدف تعميم
 الميت تغسيل أف إلى الفقهاء جمهور ذىب (:ٜٗ/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )

 المقصود لحصوؿ الباقين؛ عن سقط البعض بو قاـ إذا بحيث كفاية، واجب المسلم
 للمسلم) والسبلـ الصبلة عليو لقولو ،ٔالكفاية سبيل على الواجبات كسائر بالبعض،

 المبلئكة تغسيل: فيو واألصل ٕ(موتو بعد يغسلو أف: منها وعد ست المسلم على
 (.سنتكم ىذه آدـ بني يا): قالوا ثم. السبلـ عليو آلدـ والسبلـ الصبلة عليهم

 الحاجب ابن تصحيحو على اقتصر فقد المالكية، بعض عند الغسل بسنية القوؿ وأما
 .ٖوغيره

                                                                                                                                                  

 لو نقع لم اهلل عبد وابنو البصري، والحسن اهلل عبد ابنو: اثناف عنو روى السعدي ضمرة بن عتي ضعيف إسناده
 ابن علي وجهلو ،"التقريب" في حجر ابن لهم تبعا ووثقو والعجلي، حباف وابن سعد ابن عتيا وثق وقد ترجمة، على

 تفرد وفد عليو، الحديث ىذا ومدار: قلنا .يعرؼ ال كاف وإف الصدؽ، أىل حديث يشبو وحديثو: وقاؿ المديني
 .سنبينو كما ووقفو رفعو في اختلف وقد موقوؼ، ىنا والحديث بو، يتفرد فيما يضعف ومثلو بو،

 ، ٜٔ/  ٔ المختار لتعليل واالختيار ، ٖٓٓ ، ٜٜٕ/  ٔ الصنائع وبدائع ، ٖٔٔ ، ٕٔٔ/  ٔ عابدين ابن ٔ
 ، ٜٛ/  ٕ الطالبين وروضة ، بمصر المعارؼ دار ط ٖٕ٘/  ٔ الصغير والشرح ، ٕٚٓ/  ٕ ، الجليل ومواىب
 .ٕٕٓ/  ٔ المآرب ونيل ، ٖٗٔ/  ٕ الجمل وحاشية

( ٕٚ٘/ٕ) الراية نصب في الزيلعي وأورده(  ٜٔ/  ٔ)  المختار شرح االختيار كتاب فيىذا الحديث  ورد ٕ
 . وجدتو وال عرفتو ما الحديث ىذا: وقاؿ. ("الميت غسل" منها وذكر" حقوؽ ثمانية المسلم على للمسلم) بلفظ

 .ٜٚ/  الفقهية والقوانين ، بمصر المعارؼ دار طبع ٖٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ، ٜٕٓ/  ٕ الجليل مواىب ٖ
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 البر، عبد وابن محرز وابن الوىاب عبد قوؿ ىو الميت غسل وجوب: الدسوقي قاؿ
 وابن يونس وابن زيد أبي ابن فحكاىا سنيتو وأما فرحوف، وابن راشد ابن وشهره

 . ٔبزيزة ابن وشهره الجبلب
 على حق -عنو اهلل رضي- الشافعي قاؿ (:ٖٗٛ/ٕ)وقاؿ ابن األثير في الشافي 

 منهم بذلك قاـ وإذا تركو، عامتهم يسع ال ودفنو عليو والصبلة الميت غسل الناس
 .عنهم أجزأ كفاية فيو من

 وأمره -أي ابنتو– بغسلها السبلـ عليو فأمر (:ٖٖٖ/ٖوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 في والمرأة الرجل حكم أف في خبلؼ وال، آخر نص الفرض عن يخرجو لم ما فرض،
 غسل يرى ال ممن والعجب وداود الشافعي، قوؿ ىو: الغسل وإيجاب سواء، ذلك

 مذ اإلسبلـ أىل وعمل وأمره، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عمل وىو فرضا الميت
 ا.ىػ اآلف إلى أولو

 لهذه الميت غسل في اختلف وقد (:ٖٙٛ/ٕ)أيضا وقاؿ ابن األثير في الشافي 
 ىل: قالوا". رأيتن إف: "قولو الخبلؼ وسبب سنة؟ أو واجب ىو ىل: فقيل الكلمة،

 مما وأمثالو وىذا والخمس الثبلث على الزيادة رأيتن إف أو الغسل، رأيتن إف: معناه
 إذا والشروط واالستثناء التقييد في مختلفوف أنهم وذلك األصوؿ، أىل فيو اختلف
 .إليو أقربها ما إلى أو -الدليل أخرجو ما إال- جميعها إلى يرجع ىل الجمل، تعقبت

 أدري وال األمر، لفظ ىو" اغسلنها: "قولو(: ٗٓ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )
 المطهر الطاىر غسل حتى والعمل، القوؿ فيو ورد وقد واجب، غير إنو: يقاؿ كيف

 .سواه يغسل ال فكيف ،صلى اهلل عليو وسلم
 صلى النبي أفعاؿ فيو وإنما أمر فيو وليس واجب، أنو فاألكثر فيو؟ العلماء واختلف

 بلفظ يرد ولم فرضو، على يدؿ وىذا طهارتو، مع أيضا ىو وغسل وسلم، عليو اهلل

                                                           

/  ٔ المحتاج ومغني ،٘ٗٔ/  ٔ القناع وكشاؼ ،ٚٓٗ/  ٔ الدسوقي وحاشية ،ٕٔٔ/  ٔ عابدين ابن حاشية ٔ
ٙٛ. 
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 واجب؟ أو سنة ىو ىل فيو اختلفوا قد كاف وإف ىذا، عطية أـ حديث في إال األمر
 في الزيادة رأيتن وإف الغسل، رأيتن إف: معناه" رأيتن إف: "قولو فيو الخبلؼ وسبب
 التقييد في مختلفوف أنهم وذلك األصوؿ، أىل فيو اختلف مما وأشباىو وىذا العدد،

 الدليل؟ أخرجو ما إال جميعها، إلى يرجع ىل الجمل، تعقبت إذا والشرط واالستثناء
 .ٔلهم طويل لهم كبلـ في أقربها؟ إلى أو

أي غسل – وجوبو على فالدليل (:ٜٜٕ/ٔوقاؿ الكاساني في بدائع الصنائع )
 . والمعقوؿ واإلجماع، النص، -الميت

 ."باإلجماع فرض الميت غسل" (:٘ٓٔ/ ٕ) القدير فتح شرحفي  الهماـ ابن قاؿو 
 بإجماع كفاية فرض الميت وغسل" (:ٕٔٔ/ ٘) المجموع في النووي وقاؿ

، فتعقبو الحافظ في الفتح (ٜٛ/ ٕ) الروضة في النووي حكاه وكذا"، المسلمين
 ذىوؿ وىو كفاية فرض الميت غسل أف على اإلجماع النووي نقل( بقولو: ٕ٘ٔ/ٖ)

 أنو مسلم شرح في رجح القرطبي إف حتى المالكية عند مشهور الخبلؼ فإف شديد
 توارد وقد بذلك يقل لم من على العربي بن رد وقد وجوبو على الجمهور ولكن ٕسنة

 . سواه بمن فكيف المطهر الطاىر وغسل والعمل القوؿ بو
 الشريعة ىذه في ثابت األموات غسل (:ٖٓٗ/ٔوقاؿ الشوكاني في السيل الجرار )

 ىذه بل غسلو فترؾ شهيد غير ميت مات أنو النبوة أياـ في يسمع ولم قطعيا ثبوتا
 .اآلف إلى السبلـ عليو آدـ أبينا لدف من ثابتة األموات غسل في الشريعة

                                                           

 .ب/ ٖٖ: األصوؿ علم في المحصوؿ انظر ٔ

 ذىوؿ من أشد -أي الحافظ ابن حجر– ذىولو بقولو: (ٖٙ/ ٛ) القارئ عمدة تعقب العيني الحافظ في  ٕ
مبتكرات ا.ىػ فتعقبو البوصيري في   الوجوب قوة في وىي مؤكدة سنة أنّها سنة القرطبي قوؿ معنى فإف النووي،

بقولو: والعيني في رده جعل السنة من قبيل  (ٕٕٚ ص) لعيني وابن حجرالبللئ والدرر في المحاكمة بين ا
الوجوب فكأف الخبلؼ في الفرض والوجوب فقط، على أف مذىب مالك فيو الخبلؼ الذي ذكرة ابن حجر رادا 

على من نقل اإلجماع على الوجوب فالمراد من نقلو ومن نقل ما للقرطبي منع دعوى إجماع الوجوب، وإال 
من الجماء الغفير من األمة على الوجوب، ومنهم المالكية كابن حجر الذي قواه بما نقلو عن ابن العربي  فالجمهور

 فبل ذىوؿ البن حجر أصبل.    



 - 01 - 

 المسلم الميت غسل ويجب) (:ٜٕٗ)ص الندية الروضة في خاف حسن صديقوقاؿ 
 ومستند البحر في والمهدي النووي، ذلك حكى كما عليو، مجمع وىو( األحياء على
 وسلم عليو اهلل صلى منو كاألمر فيو، والترغيب بالغسل األمر أحاديث اإلجماع ىذا

 .الصحيح في وىما زينب؛ ابنتو وبغسل ناقتو، وقصتو الذي بغسل
 صلى فبلمره الغسل وجوب وأما (:ٚٗوقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص

 :حديث ما غير في بو وسلم عليو اهلل
 (ٖٔ - ٕٔ ص)..وتخريجو بتمامو لفظو مضى وقد... "  وسدر بماء اغسلوه - ٔ
 أو ثبلثا، اغسلنها: " عنها اهلل رضي زينب ابنتو في وسلم عليو اهلل صلى قولو - ٕ

 المسألة في وتخريجو بتمامو ويأتي الحديث...  ذلك من أكثر أو سبعا، أو خمسا،
 .التالية

 .الميت غسل-وجوب– قولو(: ٖٕٙ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
: عرفة يـو ناقتو وقصتو الذي في وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ :ذلك ودليل

 كل من يريد ال أنو المعلـو ومن للوجوب، األصل في واألمر ،«وسدر بماء اغسلوه»
 فإذا المسلمين، لعمـو الخطاب يوجو إنما الميت، ىذا يغسل أف المسلمين من واحد

 :ابنتو يغسلن البلتي للنساء والسبلـ الصبلة عليو النبي قوؿ، و كفى بعضهم بو قاـ
 في واألصل ،«ذلك رأيتن إف ذلك من أكثر أو سبعا أو خمسا أو ثبلثا اغسلنها»

 .أثرياف دليبلف وىذاف، الوجوب األمر
 الحقوؽ أعظم من ىو بل أخيو، على المسلم حقوؽ من ىذا فؤلف النظري الدليل أما
  .ٔالطهارة من يكوف ما أكمل على ربو إلى أخاه اإلنساف يقدـ أف

                                                           

 هلل الحمدمفتي المملكة العربية السعودية في مجموع رسائلو وفتاواه:  الشيخ آؿ العزيز عبدقاؿ الشيخ  )فائدة( ٔ
 .وبعد. . المرسلين وأشرؼ األنبياء أشرؼ على والسبلـ والصبلة العالمين، رب
 االثنين يـو الصادر( ٕٛٚٗٔ) رقم بعددىا المدينة صحيفة في السمح أبو اهلل عبد كتبو ما على اطلعنا قد فإنا
 الشرعية؛ المخالفات من جملة احتوى قد الموضوع كاف ولما"  يغسلونو لماذا"  بعنواف ىػٖٕٗٔ األوؿ ربيع ٘ٔ
 :أمور المذكورة المقالة على يبلحظ ما وجملة لؤلمة، نصحا البياف علينا وجب لذا
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 :منها ألمور فيو وتطرؽ التأصيلي الجانب - ٔ
 في الشريعة مقاصد عن نقرأ ونحن ذلك، من الشرعي المقصد ىو ما الميت غسل لماذا القائم والسؤاؿ) قولو - أ

 في االعتبار أساس لتكوف الحكم علة إلى دائما ينظروف وحديثا قديما األجبلء والعلماء أحكامها، من كثير
 ( .الفتوى

 ىي والفتوى الحادثة ىذه: )الغسل عن بالتيمم اكتفاء ييمم المحترؽ أف على نصت التي الفتوى حوؿ قولو - ب
 ( .سعة الحنيف الشرع من فيو لنا واسعا نضيق ألننا معا؛ وأحزف أغضب جعلتني التي

 ىذه: " يقوؿ ثم الميت غسل بسنية القوؿ ينقل ممن مالك اإلماـ مذىب في الفقهاء بعض ألقواؿ نقلو - ج
 غسل معنى فما أعمالنا، إلى بل صورنا إلى ينظر ال اهلل بأف اإلسبلمي المفهـو مع تتفق أجبلء لفقهاء وىي األقواؿ
 ". معروؼ ىو كما ليتحلل القبر عليو ويقفل التراب، عليو سيهاؿ ميت جسد

 ال والميت بالنية، إال تتم وال والعبادات الفروض أداء شروط من وغسل وضوء من بأنواعها الطهارة إف: " قولو - د
 ". فيو لو إرادة ال القبر ودخوؿ عنده، لو نية
 في الميت غسل إلى حاجة ال أنو وىي نتيجة، تأصيل من سبق ما على الكاتب بنى وقد :التطبيقي الجانب - ٕ

 كذلك: " يقوؿ ثم للغسل، مكاف إيجاد في مشقة الميت أىل ويجد وتضيق، البيوت فيو تزدحم الذي العصر ىذا
 أف األحوط ومن: " قاؿ أف إلى"  واألوبئة األمراض انتشار ومخاطر الصحية، الناحية أيضا االعتبار في أخذنا إذا

 ". ومطلوب واجب المشقة ورفع الميت، من أبدى فالحي ىذا، نتفادى
 يموتوف الذين المرضى جثث تعقيم المستشفيات جميع تكلف أف أقترح ىنا إنني: " فيو قاؿ باقتراح خرج ثم

 وىيئات الصحة، وزارة وواجب الغسل، عن بذلك واالكتفاء مغلقة، معقمة خاصة أكياس في ووضعها فيها،
 ". واجبا يراه ال والذي الرأي وتبني المختصة، للجهات الغسل مخاطر توضيح على العمل البيئة، على المحافظة

 منشورا المقاؿ كاف لما لكن كثيرة، شرعية مخالفات من فيو ما أدرؾ البصيرة بعين المبلحظات ىذه إلى نظر ومن
 األمور إف: باهلل مستعينين فنقوؿ الباطل، ورد الحق إيضاح رأينا فيو، بما يغتر قد الناس بعض وأف ومتداوال،
 حصل ممن لها أىل ىو من إال فيها يتكلم ال الشرعية فاألحكاـ العابثين، عبث عن تصاف أف يجب الشرعية
 السؤاؿ فخص {تَػْعَلُموفَ  اَل  ُكْنُتمْ  ِإفْ  الذِّْكرِ  َأْىلَ  فَاْسأَُلوا: }يقوؿ تعالى واهلل الموثوقين، العلماء على ودرس العلم،

: سبحانو ويقوؿ - وسلم عليو اهلل صلى - ورسولو اهلل بمراد الناس أعلم ألنهم الذكر؛ بأىل العبد يعلم ال فيما
 يساووا أف يمكن ال العلماء أف فبين ،{اأْلَْلَبابِ  ُأوُلو يَػَتذَكَّرُ  ِإنََّما يَػْعَلُموفَ  اَل  َوالَِّذينَ  يَػْعَلُموفَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َىلْ  ُقلْ }

 عليو القوؿ من وحذرنا بو، اهلل أخبرنا بما يقينا نعلم ونحن منزلتو، في يكوف أف يمكن ال العالم غير وأف بغيرىم،
ـَ  ِإنََّما ُقلْ : }سبحانو بقولو علم، ببل َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  رَبِّيَ  َحرَّ ْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمنػْ  ُتْشرُِكوا َوَأفْ  اْلَحقِّ  ِبَغْيرِ  َواْلبَػْغيَ  َواإْلِ

 ِإفَّ  ِعْلمٌ  ِبوِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَػْقفُ  َواَل : }سبحانو ويقوؿ{ تَػْعَلُموفَ  اَل  َما اللَّوِ  َعَلى تَػُقولُوا َوَأفْ  ُسْلطَانًا ِبوِ  يُػنَػزِّؿْ  َلمْ  َما بِاللَّوِ 
 أتى فنو غير في تكلم من أف الواقع في نرى فإنا وأيضا ،{َمْسُئواًل  َعْنوُ  َكافَ  ُأولَِئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ 

 ودعواه الميت، لغسل الشرعي المقصد عن فتساؤلو المذكور، مقالو في الكاتب لو تعرض ما ذلك ومن بالعجائب،
 ألبتة، محلو في ليس الكبلـ ىذا فإف الفتوى، في االعتبار أساس لتكوف الحكم؛ علة إلى دائما ينظروف العلماء أف

 أساسا جعلوه وال العلماء، من أحد يدعو لم ما ىذا حكم كل علة معرفة لكن معللة، األحكاـ أف المعلـو من فإنو
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 العلة"  بقولهم البعض عنو يعبر ما وىو علتها، تعلم ال األحكاـ بعض أف على اتفاقا بينهم إف بل بحاؿ، للفتوى
 َوَما: }يقوؿ تعالى اهلل ألف بمقتضاه؛ عمل الدليل عنده ثبت فمتى الدليل، ىو عالم لكل الفتوى وأساس"  تعبدية
َنةٌ  ُتِصيبَػُهمْ  َأفْ  َأْمرِهِ  َعنْ  ُيَخالُِفوفَ  الَِّذينَ  فَػْلَيْحَذرِ : }ويقوؿ{ فَانْػتَػُهوا َعْنوُ  نَػَهاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسوؿُ  آتَاُكمُ   َأوْ  ِفتػْ

 يَػُقولُوا َأفْ  بَػيْػنَػُهمْ  لَِيْحُكمَ  َرُسوِلوِ وَ  اللَّوِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنينَ  قَػْوؿَ  َكافَ  ِإنََّما: }سبحانو ويقوؿ{ أَلِيمٌ  َعَذابٌ  ُيِصيبَػُهمْ 
 إما العلماء، عند المعروفة الطرؽ بأحد الحكم علة ذلك مع علم فإف الدليل، ىو الفتوى فأساس{ َوَأطَْعَنا َسِمْعَنا

، أو بالنص،  غسل إف ثم، العلم أىل يدركها االعتبار في درجة طريق لكل فإف ذلك، ونحو اإليماء أو المفهـو
 ثم وتكفينو، وتحنيطو وتطييبو بتغسيلو العناية من بحقو والقياـ المسلم، تكريم منها عظيمة، حكم فيو الميت
 فلما الدين، بهذا وأعزه شرفو اهلل وألف حيا، كحرمتو ميتا حرمتو ألف لتكريمو؛ إظهار ىذا كل ودفنو، عليو الصبلة
 أو عصر دوف بعصر تعلق لها ليس الحكم ىذه مثل أف ومعلـو الحكم، من ذلك ونحو التكريم ىذا استحق اعتنقو
 .مكاف أو عصر كل في مسلم لكل عامة ىي بل مكاف، دوف مكاف

 نضيق ألننا معا؛ وأحزف أغضب جعلتني التي ىي والفتوى الحادثة ىذه"  الكاتب قوؿ من( ب) بالفقرة يتعلق ما أما
 يعود أمر ىذا الشريعة، لمقتضى صدرؾ ينشرح وال الحق، قبوؿ عن عطنك يضيق كونك فنقوؿ"  إلخ. . واسعا

 اهلل بحكم الرضا على نفسك توطين عليك والواجب التنقص، أو بالبطبلف ربنا شرع على يرجع وال عليك،
 َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموؾَ  َحتَّى يُػْؤِمُنوفَ  اَل  َورَبِّكَ  َفبَل } تعالى لقولو - وسلم عليو اهلل صلى - ورسولو اهلل وشرع ورسولو،

نَػُهمْ   من فيو لنا واسعا نضيق ألننا: " قولو أما{ َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا َأنْػُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوا اَل  ثُمَّ  بَػيػْ
 صلى النبي عن ذلك ثبت كما السمحة الحنيفية دين وديننا شرعنا أف شك ال: فنقوؿ. . . " سعة الحنيف الشرع

 امتن فيما وكاف علينا، بو وامتن فينا، وسلم عليو اهلل صلى النبي بعث بأنو وجل عز اهلل أخبرنا بل وسلم عليو اهلل
 الَِّذي اأْلُمِّيَّ  النَِّبيَّ  الرَُّسوؿَ  يَػتَِّبُعوفَ  الَِّذينَ : }تعالى فقاؿ قبلنا من على كانت التي واآلصار األغبلؿ بو وضع أنو بو

ْنِجيلِ  التػَّْورَاةِ  ِفي مْ ِعْنَدىُ  َمْكُتوبًا َيِجُدونَوُ  َهاُىمْ  بِاْلَمْعُروؼِ  يَْأُمُرُىمْ  َواإْلِ ـُ  الطَّيَِّباتِ  َلُهمُ  َوُيِحلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَػنػْ  َوُيَحرِّ
ُهمْ  َوَيَضعُ  اْلَخَباِئثَ  َعَلْيِهمُ   والتيسير السعة من شرعنا في أف ومعلـو، اآلية{ َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الَِّتي َواأْلَْغبَلؿَ  ِإْصَرُىمْ  َعنػْ

 اإلنس للثقلين بعث وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف والجاف ولئلنس بل ومكاف، زماف لكل صالحا جعلو ما
 يقوؿ تعديها، يجوز ال بحدود، محدود اهلل شرع بل متعلق، كل بها يتعلق مطلقة ليست السعة ىذه لكن، والجن

 النبي ويقوؿ{ ُمِهينٌ  َعَذابٌ  َوَلوُ  ِفيَها َخاِلًدا نَارًا يُْدِخْلوُ  ُحُدوَدهُ  َويَػتَػَعدَّ  َوَرُسوَلوُ  اللَّوَ  يَػْعصِ  َوَمنْ : }وتعالى سبحانو اهلل
 تخبر عنها اهلل رضي وعائشة (تضيعوىا فبل فرائض وفرض تعتدوىا، فبل حدودا حد اهلل إف) وسلم عليو اهلل صلى
 أبعد كاف إثما كاف فإف إثما، يكن لم ما أيسرىما اختار إال أمرين بين خير ما بأنو)  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 والفعليو القولية بالسنة مشروع - اهلل شاء إف - سيأتي كما الميت غسل أف ومعلـو، عليو متفق (منو الناس
 غسل شرع ولما أيسر، وىو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي تركو لما خيرا الكاتب ذكره ما كاف فلو واإلجماع،

 الحديث بنص إثم التغسيل ترؾ أف على دؿ ذلك - وسلم عليو اهلل صلى - النبي فعل فلما أشق، وىو الميت
 من األخيرة اآلونة في كثر وقد، الميت غسل ترؾ الشريعة سعة من وال المشروع التيسير من ليس وأنو السابق،

 باطلهم إلى التوصل بهذا يريدوف باطل، بها أريد حق كلمة وىي ويسرىا، الشريعة سعة حوؿ الدندنة الكتاب بعض
 .الباطل أبطل من وىذا الدين، لباس وإلباسو المسلمين مجتمعات في وترويجو
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 حديث من جزء ىذا أعمالنا إلى بل صورنا إلى ينظر ال اهلل أف من ذكره الذي ىذا فإف( ج) بالفقرة يتعلق ما أما
 إلى ينظر ال اهلل إف) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي  ىريرة أبي عن وغيره مسلم أخرجو صحيح
 على فرض فغسلو بوجو، الميت غسل يعارض ما فيو ليس وىذا (وأعمالكم قلوبكم إلى ينظر ولكن صوركم

 فمن، ودفن وصبلة وتكفين غسل من الميت بحق القياـ عليها ويجازي إليها اهلل ينظر التي األعماؿ ومن الكفاية،
 التغسيل ىي عملو صورة كانت ومن ىذا، عملو أجر فلو هلل بذلك متقربا اهلل، عند األجر محتسبا ذلك فعل

 في يكفي وال نيتو، بحسب يجازى فهذا اهلل، إلى التقرب ليست نيتو ولكن الميت، حقوؽ من ذلك وغير والتكفين
 .النية من القلب في قاـ وما الظاىر العمل على تكوف المحاسبة بل عملو، صورة ذلك

 فهذا"  معروؼ ىو كما ليتحلل القبر عليو ويقفل التراب عليو سيهاؿ ميت جسد غسل معنى فما"  :قولو أما
 وأطعنا، سمعنا قالوا ورسولو اهلل من أمر جاءىم إذا أنهم قدمنا كما سبيلهم وإنما المؤمنين، سبيل من ليس الكبلـ

 .اهلل أمر بامتثاؿ مطمئنة فقلوبهم وإال خير، إلى خير فهذا األمر ىذا من الحكمة علموا فإف
 الميت غسل في فالتعبد الكاتب، جهل عن ينبئ ىذا فكل. فيها قولو من جاء وما( د) بالفقرة يتعلق ما أما

 تطلب، وال نيتو تعتبر ال وأنو الجزاء، دار إلى التكليف دار من انتقل قد الميت أف فمعلـو للمغسل، ال للمغسل
 .التأصيلي بالجانب يتعلق ما ىذا المكلف، ىو ألنو المغسل، نية المعتبر وإنما

 العصر ىذا في حاجة ال فإنو قائما الخبلؼ داـ ما أنو وىي بنتيجة، خروجو من التطبيقي الجانب في جاء ما أما
 .ذلك ونحو انتشارىا يخشى الميت في أمراض ووجود البيوت، ضيق من مشقة من فيو لما الميت؛ لغسل
 اإلماـ عن ينقل لم المالكية، مذىب في قوؿ وىو شاذ، خبلؼ الميت غسل وجوب في الخبلؼ: أوال: لو فيقاؿ
 فوجوبو وإال الوجوب، دليل يبلغو لم لعلو المالكية علماء من بو قاؿ ومن بو، القوؿ وحاشاه - اهلل رحمو - مالك
 .واإلجماع السنة بأدلة ظاىر
 ثوبيو في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه): ناقتو وقصتو الذي المحـر في وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ السنة فمن
 وال تحنطوه وال): البخاري وفي. وغيره مسلم أخرجو (ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو وجهو وال رأسو تخمروا وال

 صريح، أمر (وسدر بماء اغسلوه)  وسلم عليو اهلل صلى فقولو( يلبي القيامة يـو يبعثو اهلل فإف رأسو تخمروا
 .واجب الميت غسل أف على فدؿ الوجوب، يقتضي أنو األمر في واألصل
 وأما بالغسل، األمر فيو (خمسا أو ثبلثا اغسلنها) وسلم عليو اهلل صلى بناتو إحدى غسل قصة في قولو وكذلك
 نعلم ال ىذا، يومنا إلى وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ لدف من الماضية السنة من الميت غسل فإف الفعلية، السنة
 .ذلك ونحو الجثة احتراؽ من عذر ببل تركها المسلمين من أحدا
 والكاساني المهذب، شرح المجموع في النووي كاإلماـ المحققين، األئمة من واحد غير نقلو فقد اإلجماع وأما
 عن ذكر ما أما، وجوبو بياف في عناء كثير إلى يحتاج ال ظاىر أمر وىذا. العلماء من وغيرىما الصانع، بدائع في
 الفعليو بالسنة ثبت إنما الميت غسل أف ىو - المالكية مذىب في المذكور الخبلؼ سبب إف: قولو من رشد ابن

 وسلم عليو اهلل صلى - النبي إال ويرد، قولو من يؤخذ أحد كل أف ومعلـو تقدـ، بما مردود أمر فهذا. القولية دوف
 بل عنهم اهلل رضي وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى النبي عليو تتابع الذي والفعل الصريحة، القولية بالسنة ثبت وقد
 واإلجماع موتاىم، يغسلوف وىم ىذا، يومنا إلى السبلـ عليو آدـ لدف من معلـو ىذا أف يذكر العلماء بعض إف
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 كنا وإف خالف، من بخبلؼ عبرة فبل ظاىر، السنة من ومستنده محققوف، أئمة نقلو قد كفاية فرض كونو على
 إذا زالتهم في يتبعهم أف ألحد يجوز وال معصومين، غير العلماء لكن خطئو، عن يتجاوز وأف العفو، لو اهلل نسأؿ
 عبرة ال ىذا المكاف بضيق الكاتب وتعلل، ظاىرة – اهلل بحمد ىذه مسألتنا في وىي الحجة، وقامت الدليل ظهر
 ىذه ترؾ في عذرا ذلك يكن ولم دورنا، من وأضيق أصغر دورىم كانت الصالح السلف من سبقنا من ألف بو؛

 ما آخر إلى. . . األوبئة انتشار ومخاطر الصحية الناحية االعتبار في أخذنا إذا كذلك: الكاتب وقوؿ. الفريضة
 ". ذكر
 يومنا وإلى - وسلم عليو اهلل صلى - الرسوؿ زمن منذ المسلمين فإف الشرع، في ثبت ما تقاـو ال مزاعم ىذه كل
 مشقة كل فليس بالمشقة، تعلقو أما، ونحوىا األوبئة من الكاتب زعمو ما يصبهم ولم موتاىم، يغسلوف وىم ىذا

 في فإف مشقة، نوع فيو كاف وإف امتثالو، وجب باألمر أمر الشارع كاف إذا معتبرة، غير مشقة ىناؾ بل معتبرة،
 من بالعبادات تكلف أف عليها فيشق والسكوف، الدعة إلى تميل النفس فإف أيضا، مشقة الشرعية التكاليف جنس
 فإف شيء، كل في بالمشقة تعلقنا فإذا ذلك، ونحو منكر عن ونهي بمعروؼ وأمر وجهاد وصـو وحج وزكاة صبلة
 .اسمو إال منو لنا يبقى وال ينهدـ الدين
 والنبي{ فَاْرَغبْ  رَبِّكَ  َوِإَلى{  }فَاْنَصبْ  فَػَرْغتَ  فَِإَذا} ألمتو قدوة وىو وسلم عليو اهلل صلى لنبيو يقوؿ تعالى واهلل

 ( أخرجو البخاري ومسلم.نصبك قدر على أجرؾ) عنها اهلل رضي لعائشة يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى
 فقهو، قلة ىذا إلى الكاتب جر وإنما موردىا، ىذا ليس للتخفيف سببا ويجعلونها العلماء يذكرىا التي والمشقة
 العمل وال بو األخذ يجوز ال للشرع مصادـ وأنو اقترحو، ما بطبلف يظهر بيانو سبق وبما، يحسنو ال فيما ودخولو

 الحيوانات من منها يخشى التي الميتات كسائر وجعلو باإلسبلـ، وأعزه اهلل كرمو الذي للمسلم إىانة فيو ألف بو؛
 .واإلجماع بالنص باطل محـر وىذا ونحوىم، والكفرة والجيف

 بالكاتب، الظن أحسن لكني جدا، خطيرة حقيقتها في ىي الكاتب ذكرىا كلمة على أنبو أف أحب أختم أف وقبل
 الميت جثة أف طبيا ومعلـو"  قولو وىي مسلم، بظاىرىا ينخدع لئبل عليها نبهت وإنما حقيقتها، يقصد لم وأنو

 ". حياتو أنهت التي البكتيريا من أنواع على تحتوي
ُلوَُكمْ  َواْلَحَياةَ  اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَِّذي} سبحانو يقوؿ عباده، البتبلء اهلل خلقو مخلوؽ الموت فنقوؿ  َأْحَسنُ  َأيُُّكمْ  لَِيبػْ
 بأنواع الجسد لهذا إعداـ ىو وليس أخرى، حياة إلى الحياة من انتقاؿ ىو إنما العبد موت أيضا ثم ،{َعَمبًل 

 فمتى الدنيا، في لو اهلل قدرىا التي لحياتو أجل ىو إنما ونحوىم، الفبلسفة بو يتعلق مما ذلك غير أو البكتيريا
 اآلخرة وحياة الدنيا حياة بين برزخية حياة إلى وينتقل روحو، الملك فيقبض بالموت لو اهلل أذف األجل ذلك انتهى

 َوُىوَ } سبحانو اهلل يقوؿ نعلمو، ال منها وكثير بالنصوص، بلغنا ما منها علمنا بها، الخاصة أحوالها لها البعث بعد
 ِإَلى رُدُّوا ثُمَّ { }يُػَفرُِّطوفَ  اَل  َوُىمْ  ُرُسُلَنا تَػَوفػَّْتوُ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َجاءَ  ِإَذا َحتَّى َحَفَظةً  َعَلْيُكمْ  َويُػْرِسلُ  ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ  اْلَقاِىرُ 

 َلمْ  َوالَِّتي َمْوتَِها ِحينَ  اأْلَنْػُفسَ  يَػتَػَوفَّى اللَّوُ : }سبحانو ويقوؿ{ اْلَحاِسِبينَ  َأْسَرعُ  َوُىوَ  اْلُحْكمُ  َلوُ  َأاَل  اْلَحقِّ  َمْواَلُىمُ  اللَّوِ 
َها َقَضى الَِّتي فَػُيْمِسكُ  َمَناِمَها ِفي َتُمتْ   ِلَقْوـٍ  آَليَاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإفَّ  ُمَسمِّى َأَجلٍ  ِإَلى اأْلُْخَرى َويُػْرِسلُ  اْلَمْوتَ  َعَليػْ

 علة، غير من ماتوا أصحاء أف بدليل العباد؛ حياة تنهي التي ىي ليست ونحوىا البكتيريا من ذكر وما{ تَػَفكَُّروفَ يػَ 
 المرض يقدر قد اهلل أف ننكر ال ونحن يموتوا، ولم وشفوا صحوا وربما المرض، يعانوف أزمانا عاشوا مرضى وىناؾ
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 .الميت حاؿ عن المغسل سؤاؿ حكم )فرع(:
 أىل يسأؿ أف للمغسل ىل (:ٙٓٔ/ٖٔمجموع فتاواه )سئل العبلمة ابن باز كما في 

  ال؟ أـ يصلي المتوفى ىل الميت
 وقد سؤالهم، إلى حاجة فبل مسلموف أحضروه والذين اإلسبلـ، ظاىره داـ ما فأجاب:
 فبل عليو، الصبلة عند وكذلك فضائح، ذلك على فيترتب ذلك في البعض يتساىل

   .اإلسبلـ ظاىره كاف إذا عنو يسأؿ
 

 )باب ىل الميت يتنجس بالموت(

                                                                                                                                                  

 األسباب، من كثير وغيرىا السيارات، وحوادث القتل، منها كثيرة الموت أسباب لكن ذاؾ، أو ىذا لموت سببا
 وجل عز اهلل بتقوى وإخواني نفسي أوصي إني ثم، العبد حياة أنهت التي ىي وليست أسباب، إنها نقوؿ ىذا ومع
 اإلسبلمي العالم في الصحف وفي بل المحلية، الصحف في المسئولين إخواني وأحذر ونذر، نأتي ما كل في

 فإنهم علم، بغير فيها والخوض والشرع، الدين أمور عن بالكتابة ودب ىب من لكل السماح من أحذرىم بأجمعو،
 كاتب أخي أدعو أيضا كذلك تقواه، حق وليتقوه وعقابو، اهلل سخط فليحذروا وجل عز اهلل أماـ ىذا عن مسؤولوف

 عباداتهم، المسلمين على تفسد التي المقاالت ىذه مثل نشر عن يكف وأف ربو، إلى يتوب أف إلى المقالة ىذه
 من يحسنو ال فيما يخوض أف بنفسو يربأ العاقل فإف مزجاة، فيها بضاعتو شرعية أمور في الكتابة عن بعيدا وليكن

 قوؿ! علم؟ بغير اهلل، بشرع متعلق واألمر كيف منو، والتنقص فيو للطعن سبب ذلك ألف وعلومها؛ الدنيا أمور
، أعظم من وىو علم ببل اهلل على  العلماء بعض كبلـ ينقل أف مثلو، ىو ممن غيره وال الكاتب ىذا يعفي وال الجـر
 نقل ألنو التبعة؛ من يعفيو ال ىذا فإنو الرخص، ويتتبع األقواؿ، من الشاذ يلتقط قضية كل ففي وىناؾ، ىنا من

 مما ذلك ونحو الحجاج ونقل األقواؿ وعرض االستدالؿ في طرائقهم يعرؼ وال كبلمهم، فهم يحسن ال من كبلـ
 أثر لذا المؤمنوف، وال رسولو وال اهلل يرضاه ال ملفق بدين خرج والشواذ الرخص تتبع من أف ومعلـو. العلماء يدركو

 أمره، من عافية في المرء داـ وما جسيم، والخطب عظيم، فاألمر"  تزندؽ الرخص تتبع من"  السلف بعض عن
 .وقلمو لسانو عليو وليمسك اهلل، فليحمد

 يرينا وأف المرسلين، سيد سنة والتزاـ الدين، في بالفقو علينا يمن وأف ويرضاه، يحبو لما يوفقنا أف العظيم اهلل أسأؿ
 لنا ويصلح وذرياتنا، وأعمالنا نياتنا، يصلح وأف اجتنابو، ويرزقنا باطبل الباطل يرينا وأف اتباعو، ويرزقنا حقا الحق

 .عافية ببلء كل ومن مخرجا، ضيق كل ومن فرجا، ىم كل من لهم ويجعل مكاف، كل في المسلمين أحواؿ
 .أجمعين وصحبو آلو وعلى محمد، نبينا على وسلم اهلل وصلى
 .واإلفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء كبار ىيئة ورئيس السعودية العربية للمملكة العاـ المفتي
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 الحنفية مشايخ عامة فيرى الميت اآلدمي وأما (:ٛٚ/ٓٗجاء في الموسوعة الفقهية )
 لها التي الحيوانات سائر يتنجس كما المسفوح، الدـ من فيو لما بالموت يتنجس أنو
 يحكم غسل إذا أنو إال تنجسو، يوجب البئر في وقع لو ولهذا بالموت، سائل دـ

 تصح ال وأنو بالغسل، يطهر ال فإنو الكافر وأما لو، كرامة مسلما كاف إذا بطهارتو
 .ٔحاملو صبلة
 وابن القاسم ابن ومذىب المعتمد، على طاىرة كافرا ولو اآلدمي ميتة: المالكية ويقوؿ
 . نجاستو الحكم عبد وابن شعباف

 بمنزلة ىي التي الميتة لغسل معنى ال إذ تنجيسو، يأبى وإكرامو غسلو ألف: عياض قاؿ
 في عنو اهلل رضي بيضاء بن سهيل على) والسبلـ الصبلة عليو ولصبلتو العذرة

 بعد مظعوف بن عثماف قبل) وسلم عليو اهلل صلى أنو روي ولما ،ٕ(المسجد
 .ٔذلك والسبلـ الصبلة عليو فعل لما نجسا كاف ولو ،ٖ(الموت

                                                           

 . ٔٗٔ/  ٔ عابدين ابن وحاشية ، ٜٜٕ/  ٔ الصنائع وبدائع ، حجازي ط ٘ٔ/  ٔ المختار شرح االختيار ٔ

 .عنها اهلل رضي عائشة حديث من( ٖٜٚ) مسلم أخرجو ٕ

 ،(٘ٚٚٙ) مصنفو في الرزاؽ وعبد ،(ٜٜٛ) والترمذي ،(ٕٙٓ/ ٙ) و( ٘٘و ٖٗ/ ٙ) أحمد أخرجو ٖ
 وعبد ،(ٕٜٔ) راىوية ابن وإسحاؽ ،(ٜٖٙ/ ٖ) سعد وابن ،(ٖ٘ٛ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(٘ٔٗٔ) والطيالسي

/ ٘) الكامل في عدي وابن(، ٙ٘ٗٔوابن ماجة ) ،(ٖٖٙٔ) داود وأبو ،(ٕٙ٘ٔ) المنتخب في حميد بن
/ ٕٔ) التمهيد في المصنف وقاؿ الترمذي، صححو والحديث( ٜٓٔ/ ٖو ٖٔٙ/ ٔ) والحاكم ،(ٚٙٛٔ

 حديث ىذا: الحاكم وقاؿ حسن، صحيح وجو من مسند متصل(: ٘ٗٙ/ ٕ) اإلستذكار في وقاؿ حسن،(: ٕٕٗ
 عدة في القيم ابن وصححو ،!الذىبي ووافقو. اهلل عبيد بن بعاصم يحتجا لم الشيخين أف إال األئمة، بين متداوؿ

 بعد( ٜٓ٘/ ٔ) المشكاة تخريج في وقاؿ ،(ٖٜٙ) اإلرواء في األلباني العبلمة وضعفو ،(ٗٙٔص) الصابرين
 في الحافظ قاؿ كما ضعيف وىو اهلل عبيد بن عاصم وفيو: قلت صحيح حسن: وقاؿ الترمذي رواه: قولو

 المحمدية الشمائل مختصر في وقاؿ ماجة، ابن وصحيح الترمذي، صحيح في وصححو الشيخ عاد ثم التقريب،
 أحكاـ في بعضها خرجت تقويو شواىد لو فإنو قاؿ كما وىو: الترمذي تصحيح ساؽ لما( ٕٓٛ رقم ٕٚٔص)

 وىو عاصم فيو( ٗٚٗ/ ٚٔ) المهرة إتحاؼ في فقاؿ حجر ابن الحافظ أما أعلم، واهلل(. ٕٔ - ٕٓص) الجنائز
 األرنؤوط وقاؿ ،(ٓٓٚ/ ٕ) الغفار فتح في الرباعي قاؿ وكذا ،(٘٘/ ٗ) النيل في الشوكاني قاؿ وكذا ضعيف،

 عمر بن عاصم ابن وىو اهلل، عبيد بن عاصم لضعف ضعيف إسناده(: ٜٗٔ/ ٓٗ) المسند تحقيق في معو ومن
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 ولقد) تعالى لقولو مسلم، غير أو مسلما الميت اآلدمي بطهارة كذلك الشافعية ويقوؿ
 يحكم ال أف التكريم وقضية وأمواتا، أحياء طهارتهم يقتضي وتكريمهم( آدـ بني كرمنا

 المشركوف إنما) تعالى قولو وأما  وغيره المسلم ذلك في وسواء الموت، بعد بنجاستو
 .ٕاألبداف نجاسة ال كالنجس اجتنابهم أو االعتقاد نجاسة بو فالمراد (نجس
 اهلل صلى لقولو وميتا، حيا طاىر اآلدمي أف المذىب في الصحيح إف: الحنابلة ويقوؿ
 بالغسل يطهر لم بالموت نجس فلو آدمي وألنو (ينجس ال المؤمن إف) وسلم عليو

 . تنجس التي الحيوانات كسائر
 أف ويحتمل الحياة، حاؿ وفي اآلدمية في الستوائهما والكافر المسلم بين يفرقوا ولم

 عليو، الكافر قياس يصح وال المسلم في ورد إنما الخبر ألف بموتو، الكافر ينجس
 .ٖالمسلم كحرمة حرمة لو وليس عليو يصلى ال ألنو

 انفصلت سواء جملتو حكم وأبعاضو اآلدمي أجزاء حكم أف: الفقهاء جمهور ويرى
 طاىرة فكانت عليها يصلى وألنها جملتو من أجزاء ألنها موتو، بعد أو حياتو في

 لها حرمة ال ألنها واحدة رواية نجسة أنها الحنابلة من القاضي وذكر، ٗكجملتو
 ا.ىػ ٘عليها يصلى ال أنو بدليل

 والسدر بالماء ووضوئو الميت غسل باب (:ٕٚٔ/ٖوقاؿ البخاري في صحيحو )

                                                                                                                                                  

 بن عاصم إسناده في: ضعيف إسناده: المنتخب على تعليقو في العدوي وقاؿ فيو، اضطرب وقد الخطاب، بن
 .ضعيف وىو اهلل عبيد

 . ٗ٘ ، ٖ٘/  ٔ الكبير والشرح ، الفكر دار ط ٘ٙ - ٗٙ/  ٔ السالك إرشاد شرح المدارؾ أسهل ٔ

 . ٖٓ/  ٔ الخطيب للشربيني اإلقناع ٕ

 . ٙٗ/  ٔ قدامة البن المغني ٖ

 ، ٗ٘/  ٔ الدسوقي حاشية مع الكبير والشرح ، ٜٗ ص الفبلح ومراقي ، ٘ٔ/  ٔ المختار شرح االختيار ٗ
 . ٙٗ/  ٔ قدامة البن المغني ، ٖٓ/  ٔ للشربيني واإلقناع

 . ٙٗ - ٘ٗ/  ٔ قدامة البن المغني ٘
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 ابن وقاؿ يتوضأ ولم وصلى وحملو زيد بن لسعيد ابنا عنهما اهلل رضي عمر ابن وحنط
 نجسا كاف لو سعيد وقاؿ ٔ(ميتا وال حيا ينجس ال المسلم) عنهما اهلل رضي عباس

 ا.ىػ ينجس ال المؤمن وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ مسستو ما
 أف.. ثم أورد حيث الميت تقبيل إباحة ذكر (:ٖٕٖ/٘وقاؿ ابن المنذر في األوسط )

 وقد، ثم قاؿ: ٔ(ميت وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي قبل) عنو اهلل رضي بكر أبا
                                                           

 ومنصور معلى طريق من( ٖٙٓ/ٙ) البيهقي أخرجو (:ٖٗٓٙقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة تحت الحديث ) ٔ
 عباس، ابن على موقوفا بو...  ببلؿ بن سليماف عن ثبلثتهم ؛ وىب ابن طريق من( ٜٖٛ/ٖ) و ، سلمة بن

 عمرو عن عيينة بن سفياف حدثنا (ٕٚٙ/ٖ) صنفمال في شيبة أبي ابن فقاؿ ؛ - ثقات وكلهم - رابع وتابعهم
 " .ميتا وال حيا بنجس ليس المؤمن فإف ؛ موتاكم تنجسوا ال" : بلفظ مختصرا موقوفا بو عباس ابن عن عطاء عن

 عبدالرزاؽ أخرجو .نحوه بو...  عطاء عن جريج ابن وتابعو .الشيخين شرط على صحيح إسناد وىذا: قلت
 . بو...  عطاء عن عبدالملك وتابعو( ٔٓٔٙ/٘ٓٗ/ٖ)

 بن عمرو عن ببلؿ بن سليماف عن الثبلثة الثقات رواية تؤيد ىذه عطاء فرواية: قلت. أيضا شيبة أبي ابن أخرجو
 عن إياه مخلد بن خالد رفع وأف موقوؼ، عباس ابن عن الحديث أف وتؤكد.  عباس ابن عن عكرمة عن عمرو أبي

 أخرجو رفعو لكن ؛ المتقدـ بإسناده عيينة ابن طريق من بعضهم رواه فقد:  قيل فإف، بين خطأ ببلؿ بن سليماف
 أبو ثنا:  العدؿ إبراىيم بن عصمة ابن إبراىيم أخبرنا:  الحاكم فقاؿ ، البيهقي طريقو ومن ،( ٖ٘ٛ/ٔ) الحاكم
 وقاؿ.  بو...  عيينة ابن سفياف ثنا:  قاال شيبة أبي ابنا وعثماف بكر أبو ثنا:  البغدادي زىير بن المسيب مسلم

 وقف أنهما وسببو ، منهما فاحش خطأ وىذا:  قلت !الذىبي ووافقو"!  الشيخين شرط على صحيح" : الحاكم
 أف عليهما وكاف ، - تقدـ كما فوقهما من وكذلك ، الشيخين شيوخ من فإنهما - شيبة أبي ابني عند نظرىما

 ىنا الشأف ىو كما - فبل ؛ وإال اإلسناد، بصحة القوؿ أمكن ؛ الثقات من كانوا فإذا ، أيضا دونهما من إلى ينظرا
 جاء كما ، أحاديث كتبو في أدخلوا فقد ، نفسو في وقا صد كاف وإف عصمة بن إبراىيم الحاكم شيخ فإف ، -
 كاف أنو وذكر ،( ٖٚٔ/ٖٔ) الخطيب ترجمو البغدادي زىير بن المسيب وشيخو " . اللساف"و " الميزاف" في

 عن رواه واحدا حديثا إال ورواة شيوخا لو يذكر ولم ، والرشيد والمهدي المنصور أياـ في بغداد شرطة على
 إذف فهو ؛ -( ٚٛٚ) برقم تخريجو مضى وقد - بالوضع رمي من إليو الطريق ففي ذلك ومع ، بإسناده المهدي
 أف المعهود من ليس إذ ؛ غرابة اإلسناد ىذا ففي ، - الخطيب ذكر كما -( ٙٚٔ) سنة مات وقد ، مجهوؿ

 ،( ٖٕ٘) سنة توفي شيبة أبي بن بكر أبا فإف ، سنة ستين بنحو بعده المتوفى عن السنة ىذه في المتوفى يروي
 ؛ الحفاظ عن إياه وتلقيو الحديث برواية معروفا كاف الراوي ىذا أف لو ؛ نعم( ٜٖٕ) سنة توفي عثماف وأخاه
 :الحديث عقب البيهقي قاؿ لذلك فلعلو ؛ معروؼ غير ولكنو ،( األصاغر عن األكابر رواية) باب من إنو:  لقلنا

 عباس، ابن على موقوؼ أنو الحديث في الصواب أف:  القوؿ وخبلصة" موقوؼ المعروؼ عيينة ابن عن غريب"
 .أعلم وتعالى سبحانو واهلل.  وىم األولى الطريق من تحسينو وأف ، عنو الطريقين من
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 حيا طاىر المؤمن أف على الحديث بهذا واستدؿ أصحابنا، بعض الباب ىذا في تكلم
 لو: وقاؿ وفاتهم وبعد حياتهم في أنجاسا يكونوا أف المؤمنين اهلل أكـر قد: وقاؿ وميتا
 مات إذا المؤمن كاف لو: وقاؿ الدنيا، بماء غسل ولو طهر ما نجسا المؤمن كاف

 ا.ىػ النجس يقبل أف جاز ما نجسا
 أنو الميت غسل فى عندى والقوؿ: (ٕٜٔ/ٛ) االستذكار فى البر عبد ابن قاؿو 

 .نجاسة إلزالة ال عبادة تطهير
 ىو وإنما نجاسة، إلزالة ال عبادة تطهير الميت تطهير (:ٖٙٚ/ٔ) التمهيدوقاؿ في 
  ا.ىػ  سواء الجنب كغسل وغسلو كالجنب،
 أو مسلم، ميت من نتنجس نكوف أف اهلل ومعاذ (:ٕٗ/ٕحـز في المحلى )وقاؿ ابن 

 غسل من الواجب الغسل وليس وميتا حيا طاىر ىو بل نجسا، المسلم يكوف أف
 رسوؿ غسل كما وعندىم، عندنا الواجب الميت كغسل لكن أصبل، لنجاسة الميت

 اهلل رضي أصحابو وغسل وميتا، حيا آدـ ولد أطهر وىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل
 نجاسة وال الجمعة وكغسل وأمواتا، أحياء الطيبوف الطاىروف وىم ماتوا إذ عنهم

 ا.ىػ الخبر بهذا تمويههم فبطل ىنالك،
 ليس عبادة الميت غسل: علماؤنا قاؿ (:ٖٚٗوقاؿ ابن العربي في القبس )ص

 ٕ(ينجس ال المؤمن إف): وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ عليو والدليل لنجاستو،
 .إليمانو ينجس ال قاؿ كأنو تعليل الحكم في الصفة وذكر الحكم، في الصفة فذكر
 من عنو يبين ما كاف لما بالموت ينجس لم لو: -أي ابن العربي– القاضي قاؿ

 شريعة وال حقيقة في الجملة حكم لؤلبعاض ليس: قلنا نجسا، الحياة حاؿ في أعضائو

                                                                                                                                                  

 (.ٕٕٗٔ ،ٕٔٗٔأخرجو البخاري )  ٔ
 وىو المدينة طرؽ من طريق في سلم و عليو اهلل صلى النبي لقيو أنو) رضي اهلل عنو ىريرة أبي عنلفظالحديث  ٕ

 يا قاؿ ىريرة أبا يا ؟ كنت أين: قاؿ جاءه فلما سلم و عليو اهلل صلى النبي فتفقده فاغتسل فذىب فانسل جنب
 اهلل سبحاف سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ أغتسل حتى أجالسك أف فكرىت جنب وأنا لقيتني اهلل رسوؿ

 (.ٖٔٚ(، ومسلم )ٕ٘ٛ( أخرجو البخاري )ينجس ال المؤمن إف



 - 11 - 

 أنو عندي والذي للعبادة، أو للنظافة غسلو ىل علماؤنا واختلف، فاسد اعتبار فهذا
 يسرح ولذلك ونظافة، عبادة النجس وإزالة للرحم، وبراءة عبادة كالعدة ونظافة، تعبد
 في زيادة عليو الماء وصب تسريحو في ألف، حنيفة ألبى خبلفا خفيفا، تسريحا رأسو

 ال قاؿ حين حنيفة ألبي خبلفا ويمضمض مشروع، فهو المقصود حقق وكلما النظافة،
 عنو وخروجو المحل على الماء مرور: قلنا الماء، يقذؼ ال ألنو مضمضتو في فائدة

 ا.ىػ  الجنابة كغسل المضمضة فيو فشرعت البدف جميع يعم غسل فإنو لو تنظيف
 لنجاسة ليس عندنا الميت وغسل (:ٖ٘ٛ/ٖوقاؿ القاضي عياض في إكماؿ المعلم )

 زاده لما لنجاسة كاف ولو نظافة،: وقيل عبادة، ىو وإنما فتزاؿ، ظاىرة بو تكوف أف إال
 إذا األدمى بنجاسة القوؿ على الماء، يطهرىا ال النجسة الذات إذ نجاسة إال الغسل
: " - السبلـ عليو - قاؿ وقد وميتا؟ حيا المؤمن طهارة والصحيح فكيف مات،

 ا.ىػ " ينجس ال المؤمن
 . تعبدى غسل أنو الجمهور عند والمشهور: (ٔ٘ٔ/ ٖ) الفتحلحافظ في ا وقاؿ

: فقيل غسلو، وجوب في علماؤنا اختلف(: ٛٚ/ٔوقاؿ العيني في نخب األفكار )
 ينجس ال اآلدمي فإف لنجاستو؛ ال المفاصل باسترخاء يحلو لحدثٍ  وجب إنما

 الواجب وكاف الحيوانات كسائر بالغسل طهر لما تنجس لو إذ كرامة، بالموت
 نفيا كاف إنما ذلك لكن الحياة، حاؿ في كما الوضوء أعضاء على الغسل اقتصار
 ال كالجنابة فكاف يتكرر، ال الموت بسبب والحدث يـو كل يتكرر فيما للحرج
 البدف غسل وجوب وىو األصل على يبقى بل األربعة األعضاء بغسل فيها يكتفي
 بسبب ال بالموت لنجاستو غسلو يجب: العراقيوف وقاؿ، ىذا فكذا الحرج لعدـ

 لو أنو ترى أال غيره، على قياسا بالموت فيتنجس سائبل دًما لآلدمي ألف الحدث؛
 لجازت نجسا يكن لم ولو صبلتو، تجز لم المصلي حملو ولو نّجسها البئر في مات
 الطهارة في فحكمو الكافر حكم وأما المسلم، حكم ىذا. محدثا حمل لو كما

 ا.ىػ لقـو خبلفا الجمهور عند المسلم كحكم والنجاسة



 - 12 - 

 الحي أما وميتا، حيا المسلم طهارة (:٘ٗٙ/ٗوقاؿ ابن الملقن في التوضيح )
أيضا،  عياض القاضي وصححو الشافعي، قوؿ من األصح فهو الميت وأما فإجماع،
 والحاكم ميتا وال حيا ينجس ال المسلم: عباس ابن عن البخاري تعليق وسيأتي
 وخص والكافر، المسلم الخبلؼ جرياف في وسواء الشيخين شرط على صححو
 بقولو أخذا حياتو في نجاستو إلى الظاىر أىل بعض وذىب لشرفو، بالذكر؛ المؤمن
 إلى" الجنائز" في القرطبي وعزاه ،[ٕٛ: التوبة{ ]نجس المشركوف إنما: }تعالى

 واألنبياء الموت، بعد الشهيد طهارة على االتفاؽ العربي ابن ونقل .فأغرب الشافعي
 .فاعلمو قبورىم، في أحياء عليهم وسبلمو اهلل صلوات
 الغالب أف أو األعضاء، ال واالعتقاد األفعاؿ نجسوا بأنهم السالفة اآلية عن وأجيب
 ا.ىػ غالبا منها يتحفظوف ال فإنهم النجاسة، عليهم

 العلماء مذاىب في: الخامسة المسألة(: ٜ٘٘/ٗوقاؿ اإلثيوبي في ذخيرة العقبى )
 ىذا: اهلل رحمو النووي قاؿ. ال؟ أـ، نجس الكافر وىل وميتا، حيا المسلم طهارة في

 بإجماع فطاىر الحي فأما وميتا، حيا المسلم طهارة في عظيم أصل الحديث
 ىو: أصحابنا بعض قاؿ فرجها، رطوبة وعليو أمو ألقتو إذا الجنين حتى المسلمين

 رطوبة نجاسة في المعروؼ الخبلؼ فيو يجيء وال: قاؿ المسلمين، بإجماع طاىر
 الدجاج بيض ظاىر نجاسة في أصحابنا كتب في المذكور الخبلؼ وال الفرج،
 الميت وأما الحي، المسلم حكم ىذا. الفرج رطوبة على بناء وجهين فيو فإف ونحوه،

 غسل، ولهذا طاىر، أنو منهما الصحيح قوالف، فيو وللشافعي للعلماء، خبلؼ ففيو
 في البخاري وذكر ،"ينجس ال المسلم إف: "- وسلم عليو اهلل صلى - ولقولو

 المسلم، حكم ىذا ،"ميتا وال حيا ينجس ال المسلم: "تعليقا عباس ابن عن صحيحو
 ومذىب مذىبنا ىذا المسلم، حكم والنجاسة الطهارة في فحكمو الكافر وأما

{ َنَجسٌ  اْلُمْشرُِكوفَ  ِإنََّما}: وجل عز اهلل قوؿ وأما. والخلف السلف من الجماىير
 كنجاسة نجسة، أعضاءىم أف المراد وليس واالستقذار، االعتقاد، نجاسة فالمراد
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 ولعابو فعرقو كافرا أو كاف مسلما اآلدمي طهارة ثبت فإذا ونحوىما، والغائط البوؿ،
 بإجماع كلو وىذا نفساء، أو حائًضا، أو جنًبا، أو محدثًا، كاف سواء طاىرات، ودمعو

 .المسلمين
 فإف نظر، للكافر بالنسبة اإلجماع دعواه في: عنو اهلل عفا -أي اإلثيوبي– الجامع قاؿ

    .سنذكره كما العين نجس أنو الظاىرية مذىب
 

 )باب مكاف تغسيل الميت(
 خاؿ مكاف إلى الميت يحمل أف يستحب (:ٖ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )

 وغيره الروياني وذكر الغسل، عند معونتو من بد ال ومن الغاسل، إال يدخلو ال مستور
 ا.ىػ يعن ولم يغسل لم وإف شاء، إف يدخلو أف للولي أف

 تحت يغسل ال أف واالستحباب): قاؿ(: ٜٖٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 المستحب أف ذلك وجملة( يغسل داـ ما أمره، في يعين من إال يحضره وال السماء،

. مظلما فيو يغسل الذي البيت يكوف أف يستحب سيرين ابن وكاف. بيت في يغسل أف
 النخعي كاف المنذر ابن قاؿ، سترا السماء وبين بينو جعل يكن لم فإف أحمد وذكره
 أوصى: قاؿ بإسناده؛ داود أبو وروى ،سترة السماء وبين وبينو يغسل أف يحب

 السماء وبين بيني واجعل سترا، حولي فاجعل غسلتني إذا: قاؿ سالما، أخاه الضحاؾ
 ونحن وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتانا): قالت عائشة أف القاضي، وذكر. سترا

 أف خشية ذلك استحب وإنما: قاؿ، ٔ(سترا السقف وبين بينها فجعلنا ابنتو، نغسل
 النظر يكره ألنو أمره، في يعين ال من يحضره أف كره وإنما بعورتو، السماء يستقبل

 حاجة، من إال عنو، أبصارىم غض للحاضرين ويستحب. لحاجة إال الميت إلى
 وربما موتو، بعد عليو يطلع أف ويكره يكتمو، عيب بالميت كاف ربما أنو ذلك وسبب
 الظاىر في ىو شيء فيو ظهر وربما مثلو، على منو يطلع أف الحي يكره أمر منو حدث

                                                           

 ولم أجده مسندا.  (٘٘ٗ/ٕ) قدامة البن المغني في وردىذا الحديث  ٔ
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 أف أحببنا ولهذا فشاىدىا، عورتو بدت وربما لو، فضيحة فيكوف بو، فيحدث منكر
 اهلل صلى النبي عن الحديث وفي عليو، يطلع ما ليستر صالحا؛ أمينا ثقة الغاسل يكوف
 عليو عنو وروي. ماجو ابن رواه ٔ(المأمونوف موتاكم ليغسل): قاؿ أنو وسلم عليو

 ٕ(أمو ولدتو كيـو ذنوبو من خرج عليو، يفش لم ثم ميتا، غسل من): قاؿ أنو السبلـ
 اهلل رسوؿ قاؿ: قالت رضي اهلل عنها عائشة عن المسند وفي، أيضا ماجو ابن رواه

 منو يكوف ما عليو يفش ولم األمانة، فيو فأدى ميتا، غسل من) وسلم عليو اهلل صلى

                                                           

 الكنى في الحاكم أحمد وأبو (ٕٔٔٗ/ٙ) الكامل في عدي وابن، (ٔٙٗٔ رقم ، ٜٙٗ/ٔ) ماجو ابن أخرجو ٔ
 ىذا :الحاكم عنو أبو أحمد قاؿرضي اهلل عنهما، والحديث  عمر بن اهلل عبدمن حديث  (ٕٕٙ - ٕٕ٘/ ٖ)

 القيسراني ابن وقاؿ، محفوظ غير: الكامل في عدي ابن قاؿو  ،فيو متابعا عبيد بن لمبشر أعلم ال منكر حديث
 وضعفو ،الحديث في بشيء ليس عبيد بن مبشر فيو و محفوظ غير أسلم بن زيد عن: (ٖٕٗٓ/ٗ) الذخيرة في

 ليس أحمد قاؿ القرشي عبيد بن مبشر فيو: الكماؿ تهذيب في المزي وقاؿ (،ٚ٘ٔ/٘) المجموع في النووي
 إسناد ىذا(: ٕٗ/ٕ) البوصيرى (، وقاؿ٘ٔ/ٕ) المحتاج تحفة في الملقن ابن وضعفو ،الحديث يضع بشيء

 أحاديثو: حنبل بن أحمد فيو قاؿ -عبيد بن مبشر - وشيخو بالعنعنة، رواه وقد مدلس الوليد بن بقية ضعيف
، وقاؿ ويكذب األحاديث يضع الحديث متروؾ: الدارقطنى وقاؿ ،الحديث منكر: البخارى وقاؿ، موضوعة كذب

 (:ٚٗٗ/ٕ(: موضوع، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )ٜٖ٘ٗالعبلمة األلباني في الضعيفة )
 و ٜ٘ٔ/ ٕٚ" الكماؿ تهذيب" وانظر لوضع،با أحمد ورماه متروؾ، -الحمصي وىو- عبيد بن مبشر موضوع،

 .بالعنعنة رواه وقد ويسوي، يدلس وبقية ،ٜٙٔ
 ،(ٜٙٔ/ٕ) كثير بن عباد ترجمة في المجروحين في حباف ابنو  ،(ٕٙٗٔ رقم ، ٜٙٗ/ٔ)ابن ماجة  أخرجو ٕ

 المتناىية العلل في الجوزي وابن ،(ٙ٘ٗ/ ٛ) بغداد تاريخ في والخطيب ،(ٚٚٚٔ/٘) الكامل في عدي وابن
 عباد: حنبل بن أحمد قاؿ. يصح ال حديث ىذا: المتناىية العلل في الجوزي ابن عنو قاؿ( والحديث ٜٚٛ/ٕ)

، "متروؾ: والنسائي البخاري وقاؿ. الحديث في بشيء ليس: يحيى قاؿ. يسمعها لم كذب أحاديث روى كثير بن
 ىذا خالد بن عمرو: -فيو-(: ٕٚ٘/ٕاية )(، وقاؿ الزيلعي في نصب الر ٜٗٗ/ٕوضعفو النووي في الخبلصة )

(: ٗٔٚ٘، وقاؿ العبلمة األلباني في ضعيف الجامع )ضعيف إسناد ىذا(: ٕٗ/ٕ) البوصيرى قاؿ، و بالوضع متهم
 وىو- خالد بن عمرو واه، إسناده (:ٚٗٗ/ٕضعيف جدا، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )

  .أيضا متروؾ -البصري وىو- كثير بن وعباد متروؾ، -القرشي خالد أبو
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 فإف يعلم، كاف إف منو أقربكم ليلو: وقاؿ  أمو ولدتو كيـو ذنوبو من خرج ذلك، عند
 .ٔ(وأمانة ورع من حظا عنده أف تروف فمن يعلم ال كاف
 يقتضي ولعلو المنع، في عاـ الخرقي وكبلـ. شاء كيف يدخل أف لوليو: القاضي وقاؿ

   .أعلم واهلل التعميم،
 عن وستره خاؿ موضع إلى نقلو ويستحب(: ٜ٘ٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 فيو سقف تحت أـ السماء تحت غسلو يستحب وىل فيو خبلؼ ال وىذا العيوف
 للغسل وليس سقف تحت منهما الصحيح وغيره الحاوي صاحب حكاىما وجهاف
 حامد أبو الشيخ وقطع فيو حجة ال بما لو احتج قد كاف وإف معنى السماء تحت

 بأف وغيرىم العدة وصاحب التحرير في والجرجاني الطيب أبو والقاضي والبندنيجي
 يحضره ال أف ويستحب أصحابنا قاؿ األـ في المنصوص وىو سقف تحت االفضل

 لم وإف يدخل أف وللولي أصحابنا قاؿ الغسل عند معونتو من لو بد ال ومن الغاسل إال
 في يشرع حين من تتوقد بخور فيها مجمرة عنده يكوف أف ويستحب يعن ولم يغسل

                                                           

 الكامل في عدي وابن ،(ٜٜٖ٘) األوسط في الطبرانيو  ،(ٜٕٗ٘ٗ رقم ، ٕٕٔ/ٙ)أحمد  أخرجو ٔ
 وفي ،(ٜٖٙ/ٖ) كبرىال في والبيهقي ،(ٕٜٔ/ٙ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٜٕٓٙ/ ٚ)و (٘٘ٔٔ – ٗ٘ٔٔ/ٖ)

 بن سبلـ بو تفرد اإلسناد، بهذا إال عائشة عن الحديث ىذا يروى ال: الطبراني قاؿوالحديث  (ٕٜٙٙ) الشعب
 فيو: وقاؿ (ٕٔ/ٖ) المجمع في الهيثمي وأورده،  نعيم وأبو (،٘٘ٔٔ/ٖ) عدي ابن مثلو قاؿ وكذا ،مطيع أبي

 ىذا عائشة حديث إسناد مدار(: ٖٚٔ/ٕ، وقاؿ البوصيري في إتحاؼ الخيرة )كثير كبلـ وفيو الجعفي، جابر
 وىو جابر، لضعف ضعيف إسناده (:ٖٗٚ/ٔٗوقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ) ،الجعفي جابر على
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وبقية عائشة، من سماعا لو يذكروا الجزار لم ويحيى الجعفي، يزيد ابن

 من): قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن - وسلم عليو اهلل صلى - النبي مولى رافع أبي الباب عن فيقلت 
 ،(ٖٗ٘/ٔ) والحاكم ،(ٜٕٜ) الكبير في الطبراني أخرجو (مرة أربعين لو اهلل غفر عليو، فكتم مسلما غسل

 إسناده قوىالحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي، و و " كبيرة أربعين" الطبراني عند وفيو ،(ٜٖ٘/ٖ) والبيهقي
العبلمة  حكم(، و ٕٜٖٗاأللباني في صحيح الترغيب )وصححو العبلمة  ،(ٖٕٓ/ٔ) الدراية في حجر ابن الحافظ
( والترىيب الترغيب ضعيف) في اللفظ بهذا أودعو لذا بالشذوذ( كبيرة أربعين) لفظة على تعالى اهلل رحمو األلباني

 (. ٚٗٗ/ٕقوى إسناده األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة ) و ،(ٖٜٖ/ ٕ)
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 عند يبخر أف ويستحب أصحابنا بعض قاؿ البياف صاحب قاؿ آخره إلى الغسل
 .البخور رائحة فيغلبو شئ منو ظهر ربما النو يموت حين من الميت

 األقارب طلب األموات أحد غسل أثناء (:ٖٓٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 بأال أشار بالوقوؼ لهم السماح عن شخص سئل وحينما أثناءه، الوقوؼ واألصدقاء

 اهلل صلى الرسوؿ حديث على مستندا وكاف الغسل، بعملية سيقـو من سوى أحد يقف
 ىذا فهل ،(المرأة عورة المرأة ترى وأال الرجل، عورة الرجل يرى بأال: )وسلم عليو

 بذلك؟ لو السماح الوقوؼ أراد لمن يجوز أـ صحيح؟ االستناد
 في يعين كمن إليو، الحاجة تدعو من إال الميت تغسيل يحضر أف ينبغي ال فأجابوا:

 وال المغسل ال أحد يلمسها أو يراىا أف يجوز فبل عورتو أما ذلك، ونحو ماء صب
 .يده على خرقة المغسل يضع تنجيتو ولدى الضرورة، عند إال غيره،

 ،«العيوف عن وستره»: قولو(: ٖٕٚ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 وىذا واجب، العورة ستر ألف العورة؛ ستر غير وىذا العيوف، عن يستره أف ينبغي: أي

 إف خيمة في أو حجرة، في إما الناس، يراه ال مكاف في يغسلو أف ينبغي: أي مستحب
 الميت فإف كشفو، من أولى العيوف عن الميت ستر ألف ذلك؛ أشبو وما بر في كاف
 ربما وأيضا بو، الشماتة من نوعا للناس ظهوره فيكوف مكروىة، حاؿ على يكوف قد

 يرتاع الناس بعض ألف الناس؛ بعض عند سيما ال لو، مروعا يشاىده لمن مفزعا يكوف
 .وأحفظ أولى العيوف عن فستره الميت، شاىد إذا جدا
 أف يكره: أي الفاعل نائب «حضوره» .«حضوره غسلو في معين لغير ويكره»: قولو

 ال شيء الميت في يكوف ربما ألنو وذلك لمعونتو؛ إليو احتيج من إال شخص يحضره
 أف يحب ال نحوه أو برص من عيبا فيو أف أو كالجروح، الناس، عليو يطلع أف يحب
 أف مثل أقاربو، من كاف ولو يحضر ال أنو المؤلف كبلـ وظاىر .الناس عليو يطلع
 .إليو حاجة ال ألنو ذلك، أشبو ما أو ابنو، أو أباه يكوف

 ؟الحماـ فيىل يجوز غسل الميت  )فرع(:
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 فقهاء ونص وخيمة، كبيت مستور مكاف أي في الميت غسل العلم أىل أجاز قد
 بأس وال: المنتهى شرح في البهوتي قاؿ الحماـ، في جوازه على وغيرىم الحنابلة
 .نصا حماـ في الميت أي بغسلو

: فقاؿ الحنابلة، فقهاء من وغيره البهوتي نص كما عليو الماء إلقاء كذلك وأجازوا
 وىو لغسلو يصلح من وحضر الماء منو ينصب مما ونحوه ميزاب تحت ميت ترؾ فلو

 على يغلب بحيث فيو غسلو يمكن زمن ومضى وسمى غسلو ونوى المميز، المسلم
 بشرط بالدش يسمى ما تحت تركو فيجوز المنتهى، شرح.  كفى عمو الماء أف الظن
 .التعميم بحصوؿ الظن وغلبة والتسمية النية

 
 )باب ىل تغسل المرأة زوجها والعكس(

 البقيع، من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رجع) قالترضي اهلل عنها  عائشة عن
 -عائشة يا- أنا بل: فقاؿ وارأساه: أقوؿ وأنا رأسي، في صداعا أجد وأنا فوجدني
 وصليت وكفنتك، فغسلتك عليك فقمت قبلي مت لو ضرؾ ما: قاؿ ثم وارأساه
 .ٔ(ودفنتك عليك

                                                           

 الكبرى في النسائيو  ،( ٘ٙٗٔ) ماجو ابنو ، ( ٓٛ، رقم  ٔ٘/ٔ) الدارمي(، و ٕٕٛ/ٙ) أحمدأخرجو   ٔ
 السنن في والدارقطني ،(ٙٛ٘ٙ) حباف ابنو  ،(ٜٚ٘ٗ) يعلى أبوو  ،(ٜٚٓٚ،  ٗٗٓٚ،  ٖٗٓٚ،  ٕٗٓٚ)
( والحديث صححو ابن حباف، وقاؿ النووي في المجموع ٜٙٔ-ٛٙٔ/ٚ) الدالئل في البيهقيو  (،ٗٚ/ٕ)
 مدلس اسحق بن ومحمد عتبة بن يعقوب عن المغازي صاحب اسحق بن محمد فيو(: إسناده ضعيف ٖٖٔ/٘)

(، وقاؿ العبلمة األلباني في اإلرواء ٕٔ٘/ٕ، وأقره الزيلعي في نصب الراية )بو يحتج ال عن المدلس قاؿ وإذا
 وأعلو: " قاؿ( ٗ٘ٔ) التلخيص في كما صحيحو في أيضا حباف ابن ورواه... صحيح (:ٓٓٚ، رقم  ٓٙٔ/ٖ)

: الحافظ قاؿ ثم حسن فالحديث تدليسو بذلك فأمنا السيرة في بالتحديث صرح قد: قلت "اسحاؽ بابن البيهقي
 إال" غسلتك" يقل لم: فقاؿ الجوزي ابن وأما والنسائي أحمد عند كيساف بن صالح عليو تابعو بل بو يتفرد ولم"

 في صالح رواية: قلت" لك وأدعو لك فأستغفر حي وأنا كاف لو ذلك:  بلفظ البخاري في وأصلو.  اسحاؽ ابن
 في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ علي دخل: )  قالت عائشة عن عروة عن الزىري عن عنو( ٗٗٔ/ٙ) المسند

 - فقلت:  قالت ودفنتك فهيأتك حي وأنا كاف ذلك أف وددت:  فقاؿ وارأساه:  فقلت فيو بدئ الذي اليـو
 اكتب حتى وأخاؾ أباؾ لي ادعوا وارأساه وأنا:  قاؿ!  نسائك ببعض عروسا اليـو ذلك في بك كأني:  - غيرى
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 عليو اهلل صلى النبي غسل أرادوا لما ) تقوؿرضي اهلل عنها أنها كانت  عائشةوعن 
 نجرد كما ثيابو من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أنجرد ندري ما واهلل: قالوا وسلم
 منهم ما حتى النـو عليهم وجل عز اهلل ألقى اختلفوا فلما ثيابو؟ وعليو نغسلو أـ موتانا
 أف: ىو من يدروف ال البيت ناحية من مكلم كلمهم ثم صدره، في وذقنو إال رجل

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فقاموا ثيابو، وعليو وسلم عليو اهلل صلى النبي اغسلوا
 دوف بالقميص ويدلكونو القميص، فوؽ الماء يصبوف قميصو وعليو فغسلوه وسلم

 إال غسلو ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو: تقوؿ عائشة وكانت أيديهم،
 . ٔ(نساؤه

  .يجوز ما على إال يتلهف وال ذلك، على فتلهفت(: ٜٖٛ/ ٖ) البيهقي قاؿ
                                                                                                                                                  

" .  بكر أبا إال والمؤمنوف وجل عز اهلل ويأبى أولى أنا:  متن يتمنى أو قائل يقوؿ أف أخاؼ فإني كتابا بكر ألبي
 قالت: "  قاؿ محمد بن القاسم طريق من(  ٙٗ/  ٗ)  البخاري في وىو.  الشيخين شرط على صحيح سند وىذا

 فقالت لك وأدعو لك فأستغفر حي وأنا كاف لو ذلك:  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ وارأساه:  عائشة
 فقاؿ!  أزواجك ببعض معرسا يومك آخر لظللت ذلك كاف ولو!  موتي تحب ألظنك إني واهلل واثكلياه:  عائشة
 أف وأعهد وابنو بكر أبي إلى أرسل أف أردت أو ىممت لقد!  وارأساه وارأساه أنا بل وسلم عليو اهلل صلى النبي
 فقوؿ:  قلت" المؤمنوف ويأبى اهلل يدفع أو المؤمنوف ويدفع اهلل يأبى قلت ثم المتمنوف يتمنى أو القائلوف يقوؿ

 والصبلة والكفن الغسل من الدفن قبل الميت يلـز ما كل يشمل عاـ نص "فهيأتك: " رواية في كيساف بن صالح
 واهلل صحيح المتابعة بهذه فالحديث(  عليك صليت ثم وكفنتك فغسلتك: روايتو في اسحاؽ ابن قوؿ بمعنى فهو
 بالتحديث صرح إسحاؽ بن محمد حسن، حديث (:ٕٛ/ٖٗ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )أعلم
 .تدليسو شبهة فانتفت الحديث، طرؽ بعض في
 وابن ،(ٖٓ٘ٔ) والطيالسي ،(ٖٔٗٔ) داود وأبو ،(ٜٗٔ) راىويو بن إسحاؽو  ،(ٕٚٙ/ٙ) أحمدأخرجو  ٔ

 ،(ٜ٘/ٖ) والحاكم ،(ٕٚ٘) المنتقى في الجارود وابن، (ٕٛٙٙ،  ٕٚٙٙ) حباف ابن، و (ٗٙٗٔ) ماجو
ابن  صححو والحديث (ٕٕٗ/ٚ) الدالئل وفي ،(ٕ٘ٓٔ) الصغير السنن وفي، (ٜٖٛ/ٖ)في الكبرى  والبيهقي

 وىو إسحاؽ ابن ومنهم ثقات ورواتو( ٓٔ٘) المحرر في الهادي عبد ابن وقاؿ ،الذىبي وأقره الحاكمو  حباف،
، وقاؿ ابن كثير في حسن صحيح على شرط مسلم(: ٖٕٔ/ٛوقاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ،الصدوؽ اإلماـ

(: إسناده ٕٙٛٔ/ٗ، وقاؿ الحافظ في التلخيص )روي بإسنادين يشد كل منهما اآلخر(: ٕٕٓ/ٔإرشاد الفقيو )
 مما الصحيح الجامع في العبلمة الوادعي وحسنو ،(ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٖ) اإلرواء في األلباني العبلمة وحسنوحيح، ص

 إسناده: (ٕٖٖ/ٖٗ) المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٕ) الصحيحين فس ليس
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وبقية تدليسو، شبهة فانتفت بالتحديث صرح قد إسحاؽ بن محمد حسن،
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 اهلل صلى اهلل رسوؿ بنت فاطمة أف) قالت رضي اهلل عنها عميس بنت اسماءوعن 
 ىي فغسلتها عنو اهلل رضي وعلي ىي ماتت إذا تغسلها أف أوصت وسلم عليو

 .ٔ(وعلي
 بقين لثماف الثبلثاء ليلة عنو اهلل رضي بكر أبو توفي) قالت رضي اهلل عنها عائشة عنو 

 وأنها امرأتو عميس بنت أسماء تغسلو أف وأوصى عشرة ثبلث سنة اآلخرة جمادى من
 .ٕ(الرحمن بعبد فاستعانت ضعفت

                                                           

 بن عوؼ عن موسى بن محمد طريق من( ٜٖٚ-ٜٖٙ/ٖ) البيهقي وعنو ،(ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٖ) الحاكم أخرجو ٔ
، واألثر عميس بنت اسماء حدثتني:  قالت علي بن محمد زوجة جعفر أـ عن المهاجر بن وعمارة علي بن محمد

 الوقت ذلك في كانت أسماء فإف عجيب األثر ىذا: البيهقي(: قاؿ ٖ٘ٚ/٘قاؿ عنو ابن الملقن في البد المنير )
 فكيف بكر أبا يعلم ولم ليبل، دفنها عليا أف الصحيح في لما فاطمة، بوفاة يعلم لم أنو ثبت وقد بكر، أبي عند

 إنو:  يقاؿ أف إال زوجها، تستأذف وال ذلك تفعل أف يمنعها أسماء وورع!  يعلم؟ وال زوجتو تغسلها أف يمكن
 ستعلمو، أسماء أف على يحمل أنو األشبو لكن ، منو كتمانو في علي غرض يرد ال أف واحب علم يكوف أف يحتمل

 وأف علم، بكر أبا أف - أعلم واهلل - يحتمل: يقاؿ أف ىذا يثبت لمن واألولى حضوره، ونوى علم أنو علم وأنو
 حضوره يؤثر ال أنو أو سيدعوه، أنو بكر أبو وظن لو، منو استدعاء غير من يحضر أنو وظن بذلك، بعلمو علم عليا

 .كبلمو آخر ىذا. 
 أف للرجل يجوز ال:  قولو في حنيفة أبي على بو محتجا الدارقطني طريق من «تحقيقو» في الجوزي ابن وذكره
 «عليها أنا وأعنتو:  أسماء قالت ، فاطمة غسل عليا أف» أسماء عن الطبري اهلل ىبة ورواه:  قاؿ ثم.  زوجتو يغسل

 في ثم ، أحمد أنكره الحديث ىذا:  قيل فإف:  قاؿ ثم ، كاإلجماع فصار ، الصحابة من أحد عليو ينكر ولم. 
:  رواية في قاؿ يحيى بأف أجاب ثم. متروؾ: النسائي وقاؿ. بشيء ليس: يحيى قاؿ ، نافع بن اهلل عبد إسناده
 عنو انقطعت فما اآلخرة، في زوجتو ألنها ؛ غسلها فإنما ىذا صح لو أنو المتفقهة بعض عن نقل ثم. حديثو يكتب

. حرائر أربع عن مات وقد ، موتها بعد زينب بنت أمامة أختها بنت تزوج لما بقيت لو بأنها أجاب ثم ، الزوجية
 تخريجي في واضحا بينتو مقاؿ، ففيو «ذلك بغسلها فاكتفوا ، وماتت اغتسلت أنها»:  حديث وأما: قلت

 .منو فليراجع ، المهذب ألحاديث
 ىذه جعفر أـ غير معروفوف ثقات رجالو ( وقاؿ: إسناده ٔٓٚ، رقم  ٕٙٔ/ٖوحسنو العبلمة األلباني في اإلرواء )

 وفي أحد يوثقها ولم ،الخزاعية لها ويقاؿ الجزار عيسى وأـ عوؼ ابنها غير عنها يرو لم عوؼ أـ لها ويقاؿ
 أحمد بو احتج وقد حسن وإسناده: "البيهقي عزاه بعدما( ٓٚٔ) التلخيص في الحافظ وقاؿ" مقبولة: "التقريب

   .عندىما صحتو على دليل بذلك جزمهما وفي المنذر وابن
، رقم  ٛ٘ٔ/ٖواألثر قاؿ عنو العبلمة األلباني في اإلرواء ) (ٜٖٚ/ٖ) الكبرى السننأخرجو البيهقي في  ٕ

 الحديث وىذا: " عقبو البيهقي قاؿ وقد متروؾ وىو الواقدي ىو عمر بن محمد"  جدا واه سنده وىذا (:ٜٙٙ
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 المرأة وغسل زوجتو الرجل غسل ذكر(: ٖٖٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط: )
 أبي عن روينا وقد ،ٔمات إذا زوجها تغسل أف للمرأة أف على العلم أىل أجمع زوجها

 بحضرة وذلك: -ابن المنذر– بكر أبو قاؿ. أسماء تغسلو أف أوصى أنو الصديق بكر
 واختلفوا، امرأتو غسلتو موسى أبا وإف منكر، منهم ذلك ينكر لم واألنصار المهاجرين

 وعبد زيد، بن وجابر علقمة، قاؿ ىكذا يغسلها: طائفة فقالت زوجتو يغسل الرجل في
 وحماد وقتادة، الرحمن، عبد بن سلمة وأبو يسار، بن وسليماف األسود، بن الرحمن

 وكرىت وإسحاؽ، حنبل، بن وأحمد والشافعي، واألوزاعي، ومالك، سليماف، أبي بن
: بكر أبو قاؿ يغسلها ال: الرأي وأصحاب الثوري وقاؿ الشعبي، ذلك كره ذلك طائفة

 فيما وليس إياه، غسلها وبين زوجتو، الرجل غسل بين فرؽ وال: أقوؿ األوؿ وبالقوؿ
: قائل قاؿ فإف فرؽ، مماتو وبعد حياتو في صاحبو من ويحـر بينهما، واحد لكل يحل

 بها اعتل التي العلة وليست فاطمة، علي وغسل: لو قيل أسماء؟ غسلتو بكر أبا إف
 فبل وتموت منو، عدة في فتكوف ثبلثا يطلقها ألنو بسبيل، الموتى غسل باب من ناس

 في ىي: لقولو يكوف أف خالفنا من مذىب ىذا كاف لما فبطل خالفنا، من عند تغسلو
 .أعلم واهلل معنى، منها عدة في ىو وليس منو عدة

 الولد وأـ زوجها، المرأة تغسل أف وجائز(: ٘ٓٗ/ٖوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 إال غسلو لهما يحل لم نكحتا فإف تنكحا، لم ما بالوالدة، العدة انقضت وإف سيدىا،

 حريمتها، يتزوج لم ما وأمتو، ولده، وأـ امرأتو، يغسل أف للرجل وجائز، كاألجنبيات
 تغسل أف لؤلمة وليس غسلها؟ لو يحل لم فعل فإف بالملك، حريمتها يستحل أو

: تعالى اهلل قوؿ: - ذلك برىاف. غيره إلى انتقل بموتو ملكها ألف أصبل، سيدىا

                                                                                                                                                  

 عن رباح ابي بن عطاء وعن مليكة أبي ابن عن مراسيل شواىد ولو بالقوي فليس الواقدي راويو كاف وإف الموصوؿ
 ابن في المراسيل ىذه وبعض: قلت. عنو اهلل رضى بكر أبا زوجها غسلت عميس بنت أسماء أف إبراىيم بن سعد
 (.ٕٛ/ٗ) شيبة أبي
 نقل حتى الميت زوجها غسل للزوجة أف على العلماء جماىير(: ٕ٘ٗ/ٔ) الجمهور مسائل موسوعةفي  ٔ

 .  ذلك لها ليس: رواية في أحمد وقاؿ، وغيرىما والعبدري المنذر ابن فيها اإلجماع
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 إف - وىي موتها بعد زوجة فسماىا[ : ٕٔ: النساء{ ]أزواجكم ترؾ ما نصف ولكم}
 أبدانهن رؤية لو حبلال وكاف وأمتو، ولده، أـ وكذلك الجنة، في امرأتو - مسلمين كانا
 ذلك تحريم ادعى فمن التحليل على باؽ ذلك فكل ومسهن، وتقبيلهن الحياة في

 أو تملكها، أو حريمتها، تزوج إذا وأما، إليو لو سبيل وال بنص، إال باطل فقوؿ بالموت
 وكذلك، بينهما جمع ألنو معا، بدنيهما على االطبلع عليو فحراـ: - ىي تزوجت

 وأبي والشافعي، مالك، قوؿ ىو وقولنا معا؟ رجلين بدف برؤية التلذذ المرأة على حراـ
، ىو يغسلها وال منو، عدة في ألنها زوجها؛ المرأة تغسل: حنيفة أبو وقاؿ ، سليماف

 بن داود عن حجاج عن الرقي سليماف بن معمر عن شيبة أبي ابن طريق من روينا
 بن حماد طريق ومن امرأتو بغسل أحق الرجل: قاؿ عباس ابن عن عكرمة عن الحصين

 نسائي، ألغسل إني: قاؿ األسود بن الرحمن عبد عن أرطاة بن الحجاج عن سلمة
 سفياف عن الرزاؽ عبد طريق ومن، وأخواتهن وبناتهن أمهاتهن وبين بينهن وأحوؿ
 تغسل فالمرأة القـو مع المرأة ماتت إذا: يقوؿ سليماف أبي بن حماد سمعت الثوري
 دينار بن عمرو عن عيينة بن سفياف عن الرزاؽ عبد طريق ومن امرأتو؟ والرجل زوجها،

 ومن أخيها؟ من امرأتو يغسل أف أحق الرجل: قاؿ زيد بن جابر ىو الشعثاء أبي عن
 يغسلها: قاؿ رباح أبي بن عطاء عن الكريم عبد عن الثوري سفياف عن وكيع طريق
 عبيد بن عمرو عن الثوري سفياف عن وكيع طريق ومن، يغسلها من يجد لم إذا زوجها

، الموت بعد - والزوجة الزوج، يعني - صاحبو كل يغسل: قاؿ البصري الحسن عن
 ومن ولده؟ أـ الرجل يغسل أف بأس ال: قاؿ الحسن عن الربيع عن وكيع طريق ومن

 بن قسامة شهد أنو: - جميلة أبي ابن ىو عوؼ عن أسامة أبو نا: شيبة أبي ابن طريق
 فأمرتو ماتت امرأتو أف فأخبرىم رجل أتاىم وقد الخطاب بن عمر أدركوا وأشياخا زىير

 سليماف طريق من أيضا وروينا، ذلك أنكر أحد منهم فما فغسلها، غيره؟ يغسلها ال أف
 إذا: عوؼ بن الرحمن عبد بن سلمة أبي وعن امرأتو الرجل يغسل: قاؿ أنو موسى بن

 خبلؼ يعظموف والحنفيوف يغسلها؟ زوجها فإف امرأة فيهم ليس رجاؿ مع المرأة ماتت



 - 22 - 

 من لو يعرؼ ال عباس ابن عن رواية وىذه مخالف، منهم لو يعرؼ ال الذي الصاحب
 أسماء مع فاطمة غسل أنو: علي عن أيضا روي وقد خالفوه وقد مخالف، الصحابة

 قبل اغتسلت عنها اهلل رضي أنها): تصح ال برواية ذلك على فاعترضوا عميس؟ بنت
 قد ألنهم لهم؛ ال عليهم وىذا ٔ(الغسل بذلك فدفنت تحرؾ، أال وأوصت موتها

 طريق من روينا ما ذكروا فإف الصحابة؟ بحضرة وفاطمة، عليا، أيضا ىذا في خالفوا
: قاؿ مسروؽ عن سليماف أبي بن يزيد عن ليث عن غياث بن حفص عن شيبة أبي ابن

 بها؟ أولى فأنتم اآلف فأما حية، كانت إذ بها أولى كنت أنا: فقاؿ لعمر، امرأة ماتت
 عليها، والصبلة القبر إدخالها في أولياءىا بذلك، خاطب إنما ألنو فيو، لهم حجة فبل
 المذكر، خطاب بلفظ أنو ذلك ودليل غسلها، لهم يجوز ال األولياء أف في خبلؼ وال
 .يلحن؟ ال وعمر بها، أولى أنتن: لقاؿ النساء خاطب ولو

 زوجها، المرأة تغسل: والشافعي مالك قاؿ(: ٕٔ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )
 على ودليلنا: -أي ابن العربي– اإلماـ قاؿ ،اليغسلها: حنيفة أبو وقاؿ. زوجتو والزوج

                                                           

 التي شكواىا فاطمة اشتكت): قالت سلمى أمو عن أبيو عن رافع أبي بن اهلل عبيديشير ابن حـز إلى حديث  ٔ
 حاجتو، لبعض علي وخرج: قالت تلك، شكواىا في رأيتها ما كأمثل يوما فأصبحت أمرضها فكنت فيو قبضت
 أعطيني أمو يا: قالت ثم تغتسل، رأيتها ما كأحسن فاغتسلت غسبل لها فسكبت. غسبل لي اسكبي أمو يا: فقالت
 واستقبلت واضطجعت ففعلت. البيت وسط فراشي لي قدمي أمو يا: قالت ثم فلبستها فأعطيتها. الجدد ثيابي
 يكشفني فبل تطهرت وقد اآلف مقبوضة إني اآلف مقبوضة إني أمو يا: قالت ثم خدىا تحت يدىا وجعلت القبلة
 في شبة وابن ،(ٕٚ/ ٛ) سعد وابن ،(ٔٙٗ/ ٙ) أحمد أخرجو( فأخبرتو علي فجاء: قالت مكانها، فقبضت. أحد

 أسد في األثير وابن ،(ٙٗٙ) ومنسوخو الحديث ناسخ في شاىين وابن ،(ٜٓٔ - ٛٓٔ/ ٔ) المدينة تاريخ
 يكوف إنما الغسل إف ثم: وقاؿ( ٕٚٚ/ ٖ) الموضوعات في الجوزي ابن أورده والحديث( ٖٗٗ/ ٚ) الغابة

 يتنزىوف بل عنهما، اهلل رضي وفاطمة على إلى إضافتو يصح ال ىذا الحدث، قبل يغتسل فكيف الموت لحدث
 األباطيل في الجورقاني وقاؿ موضوعا، الحديث كوف في المسدد القوؿ في المصنف وتعقبو ىػ. ا ىذا مثل عن

 منكر(: ٕ٘ٔ/ ٕ) التنقيح في الهادي عبد ابن وقاؿ أصل، لو وليس صحة إلى منو يرجع ال(: ٜٚ/ ٕ) والمناكير
 فإف وعلي فاطمة إلى ينسب أف يليق ال باطل ىذا(: ٜٗٛ) الموضوعات كتاب تلخيص في الذىبي وقاؿ جدا،

 إسناده(: ٛٛ٘/ ٘ٗ) األرنؤوط وقاؿ والنهاية، البداية في كثير ابن وضعفو منو، بد ال الموت لوجود الغسل
 في الحسيني إليها أشار نكارة متنو وفي. رافع أبي بن علي بن اهلل عبيد ولضعف إسحاؽ ابن لعنعنة ضعيف

 .منكر وىو: فقاؿ ،"اإلكماؿ"
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: لعائشة عليو اهلل صلى النبي وقاؿ فاطمة، غسل عنو اهلل رضي عليا أف حنيفة؛ أبي
 أف على الصحابة إجماع لنا فحصل" عليك وصليت وكفنتك غسلتك قبلي مت إف"

 ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو: "عائشة قالت وقد زوجتو، يغسل أف للرجل
 ".نساؤه إال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ غسل

 ينقطع ال وسلم عليو اهلل صلى النبي، نكاح قيل فإف (:ٓٗٗوقاؿ في القبس )ص
 {.أبدا بعده من أزواجو} {تنكحوا أف وال} وجل عز اهلل لقوؿ بالموت

 وىي والعدة والوالء الميراث من أحكامو بقيت بالموت النكاح انقطع إف: قلنا
 أحكاـ من حكم ألنو ماتت إذا غسلها لو يكوف فلذلك مات، إذا لحقو محبوسة
  .ٔالنكاح

 يتزوج أف الموت بنفس لو يجوز ألنو، أختها يطأ وىو ويلمسها يغسلها كيف قيل فإف
 من وليس عبادة ليس ىذا: قلنا. األختين بين جمعا كاف ذلك لو جوزتم فإف أختها،
 .بينهما الجمع يتصور حتى األخت لمس جنس

 أجمع: المنذر ابن قاؿ زوجها المرأة وتغسل (:ٜٖٓ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 أمرنا من استقبلنا لو: عائشة قالت. مات إذا زوجها تغسل المرأة أف على العلم أىل

 .داود أبو رواه نساؤه إال - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ غسل ما استدبرنا ما
 وكانت عميس، بنت أسماء امرأتو تغسلو أف - عنو اهلل رضي - بكر أبو وأوصى
 أتبعو ال: فقالت يمينو، ذكرت غسلو من فرغت فلما تفطر، أف عليها فعـز صائمة،

 بن جابر وأوصى اهلل، عبد أـ امرأتو موسى أبا وغسل. فشربت بماء فدعت. حنثا اليـو
 .الناس بين اختبلؼ فيو ليس أحمد قاؿ. امرأتو تغسلو أف زيد

 المشهور. (بأس فبل زوجتو، الرجل يغسل أف إلى الضرورة دعت وإف): قاؿ :مسألة
 األسود، بن يزيد بن الرحمن وعبد علقمة، قوؿ وىو. امرأتو غسل للزوج أف أحمد عن

                                                           

 مانع يكن لم فلما{ َأْزَواُجُكمْ  تَػَرؾَ  َما ِنْصفُ  َوَلُكمْ : }سبحانو فقاؿ زوجة موتها بعد المرأة تعالى اهلل سمىلذا و  ٔ
  .إليو سبيل وال بنص، إال فرؽ غير من موتها بعد التحليل على باقًيا ذلك كاف حياتها، في تغسيلها من
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 وحماد، وقتادة، الرحمن، عبد بن سلمة وأبي يسار، بن وسليماف زيد، بن وجابر
 ،غسلها للزوج ليس ثانية، رواية أحمد وعن. وإسحاؽ والشافعي، واألوزاعي، ومالك،

 فحرمت سواىا، وأربعا أختها، تبيح فرقة الموت ألف والثوري؛ حنيفة، أبي قوؿ وىو
 غسل عنو اهلل رضي - عليا أف المنذر ابن روى ما ولنا،، كالطبلؽ واللمس، النظر
 وألف إجماعا فكاف ينكروه، فلم الصحابة في ذلك واشتهر  عنها اهلل رضي فاطمة
 لغسلتك قبلي مت لو» عنها اهلل رضي لعائشة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي

 للمباشرة، يكوف أف الشخص إلى الفعل إضافة في واألصل. ماجو ابن رواه «وكفنتك
 صاحبو غسل لو فأبيح الزوجين، أحد وألنو ،التخصيص فائدة يبطل األمر على وحملو

 عورتو على اآلخر إطبلع عليو يسهل الزوجين من واحد كل أف فيو والمعنى كاآلخر،
 بينهما لما يمكنو، ما أكمل على بالغسل ويأتي الحياة، في بينهما كاف لما غيره، دوف
 وىذا النظر، من الزوجة يمنع ألنو يصح، ال عليو قاسوا وما، والرحمة المودة من

 مات لو ما بدليل، لها، أثر وال العدة، بقاء إال الزوجين بين فرؽ ال وألنو بخبلفو،
 عقب حملها وضعت لو المرأة وألف العدة مع غسلو لها يجوز ال فإنو ثبلثا، المطلق

 يغسل أف إلى الضرورة دعت وإف الخرقي وقوؿ. عليها عدة وال غسلو، لها كاف موتو
 لما سواه، يغسلها من وجود مع غسلها لو يكره أنو بو، يعني"  بأس فبل زوجتو الرجل

؛ أنو يرد ولم والشبهة، الخبلؼ من فيو  تبحو لم محرما كاف لو غسلها فإف محـر
 .واألجنبيات محارمو ذوات كغسل الضرورة،

 واالشراؼ اإلجماع كتابيو في المنذر ابن نقل (:ٓ٘ٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 أحمد عن رواية قدمنا وقد زوجها غسل للمرأة أف المسلمين إجماع وآخروف والعبدرى

 عن المنذر ابن حكاه العلماء جمهور وعند عندنا فجائز زوجتو غسلو وأما ،بمنعو
 عبد بن سلمة وأبي يسار بن وسليماف األسود بن الرحمن وعبد زيد بن وجابر علقمة

 مذىب وىو واسحق واحمد واالوزاعي ومالك سليماف أبي بن وحماد وقتادة الرحمن
 عن رواية وىو غسلها لو ليس والثوري حنيفة أبو وقاؿ، المنذر وابن وداود عطاء
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 أصحابنا واحتج، البائن المطلقة فأشبو زالت الزوجية بأف لهم واحتج، األوزاعي
 قيل فإف لو غسلها على القياس على والمعتمد سبق كما ضعيف وىو عائشة بحديث

 فإنا بالعدة اعتبار ال قلنا الزوج بخبلؼ العدة وىي باقية فيها النكاح عبلئق أف الفرؽ
 مع غسلو لها يجوز ال العدة في وىي مات ثم بائنا طبلقا طلقها لو أنو على أجمعنا

 األساليب في الحرمين إماـ قاؿ واألصحاب األـ في الشافعي فرؽ ىكذا العبلئق بقاء
 النكاح بعد واقعة العدة ىذه ألف شئ منو يتحصل ال للعدة تبعا تغسلو ال بأنها تعلقهم

 ا.ىػ  صريح خطأ فاعتبارىا قطعا
 تغسيل للمرأة أف في الفقهاء بين خبلؼ ال(: ٚ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 بائنا، طلقها بأف البينونة ثبتت فإف. البينونة يوجب ما موتو قبل يحدث لم إذا زوجها،
 إف أنو الشافعية وأضاؼ، باإلبانة البضع ملك الرتفاع تغسلو؛ ال مات، ثم ثبلثا أو

 لتحريم عندىم غسلو لآلخر يكن لم - العدة في أحدىما ومات - رجعيا طلقها
 بعد البينونة يوجب ما حدث إذا الفقهاء جمهور عند تغسلو ال وكذا، الحياة في النظر

 بعد قائما كاف النكاح ألف النكاح؛ لزواؿ أسلمت، ثم بعده ارتدت لو كما الموت،
 زفر ويرى. الموت حالة ال الغسل حالة الزوجية بقاء والمعتبر بالردة، فارتفع الموت

 عنده، تغسيلو لها فيجوز ىذا وعلى الموت، حالة الزوجية بقاء المعتبر أف الحنفية من
 . ٔموتو بعد البينونة يوجب ما حدث وإف

 عنها تعالى اهلل رضي عائشة أف روي ما لزوجها الزوجة تغسيل جواز في واألصل
 ."نساؤه إال غسلو ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو": قالت
 إلى أحمد عن رواية وىو األصح، في الحنفية ذىبفقد   لزوجتو الزوج تغسيلوأما 

 سواىا، وأربعا أختها تبيح فرقة الموت ألف الثوري؛ ذىب وإليو غسلها، للزوج ليس أنو
 .ٕكالطبلؽ واللمس النظر الفرقة فحرمت

                                                           

 وشرح ، العربي الكتاب دار ط ٖ٘ٓ/  ٔ والبدائع ، ٓٙٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ، ٙٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٕٗ٘/  ٕ والمغني ، ٓ٘ٔ/  ٕ الجمل وحاشية ، ٗٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ، الفكر دار ط ٚٛ/  ٕ الزرقاني

 .ٕٗ٘/  ٕ والمغني ، ٓٙٔ/  ٔ والفتاوى ، ٖ٘ٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ، ٘ٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
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 وىو امرأتو، غسل للزوج أف الحنابلة عند المشهور وىو والشافعية، المالكية ويرى
 غسل عنو تعالى اهلل رضي عليا ألف ،وإسحاؽ وحماد وقتادة الرحمن وعبد علقمة قوؿ

 .إجماعا فكاف ينكروه، فلم الصحابة في ذلك واشتهر عنها اهلل رضي فاطمة
 مت لو ضرؾ ما: عنها تعالى اهلل رضي لعائشة قاؿ والسبلـ الصبلة عليو النبي وألف
 مع يكره أنو إال ودفنتك عليك، وصليت وكفنتك، فغسلتك عليك، فقمت قبلي
 .ٔوالشبهة الخبلؼ من فيو لما يغسلها، من وجود
 فبل زوجتو الرجل يغسل أف إلى الضرورة دعت وإف: الخرقي وقوؿ: قدامة ابن قاؿ
 الخبلؼ من فيو لما سواه، يغسلها من وجود مع غسلها لو يكره أنو بو يعني، بأس

 . والشبهة
 ليس ألنو الحنفية؛ عند ذلك يتأتى وال. ٕالجواز أطلقوا فقد والشافعية المالكية وأما

 . ٖعندىم غسلها للزوج
 بعض من سمعت (:ٖ٘ٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 أجنبية بأنها وذلك يغسلها، أف لزوجها يجوز ال المرأة توفيت إذا أنو المساجد أئمة
 صحيح؟ ىذا ىل بوفاتها، عنو

 إذا تغسلو أف ىي ولها ماتت، إذا غسلها لو أف الصواب بصحيح، ليسفأجاب: 
 زوجها عميس بنت أسماء غسلت وقد ذلك، على يدؿ بما ثبتت السنة ألف مات،

 اهلل رضي فاطمة زوجتو عنو اهلل رضي علي وغسل مات، لما عنو اهلل رضي الصديق
 أعلم ألنو بو، بأس ال أمر لزوجها والزوجة لزوجتو، الزوج تغسيل أف المقصود عنها،

 لها تغسيلو في حرج وال بأس فبل فترة، بينهما العشرة بقيت وقد بحالو، أعلم وىي بها
 .لو وتغسيلها

                                                           

 وروضة ، ٜ٘ٔ/  ٕ الجمل وحاشية ، ٜٚ/  الفقهية والقوانين ، ٘ٛٔ/  ٔ والمدونة ، ٕٓٔ/  ٕ الحطاب ٔ
 .ٕٗ٘ ، ٖٕ٘/  ٕ والمغني ، ٗٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ، ٗٓٔ ، ٖٓٔ/  ٕ الطالبين

 .٘ٛٔ/  ٔ الكبرى والمدونة ، ٕٓٔ/  ٕ واإلكليل التاج ٕ

 . ٓٙٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ، ٖ٘ٓ/  ٔ والبدائع ، ٘ٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٖ
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 أف زوجتو ماتت إذا للرجل يجوز ىل(: ٖٗٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 وابنها؟ زوجها تغسل أف للزوجة يجوز وىل ابنتو، يغسل أف يجوز وىل يغسلها،

 النساء فإف المرأة مات وإذا الرجاؿ، يغسلو أف مات إذا الرجل في األصلفأجابوا: 
 واألصل زوجها، تغسل أف للزوجة يجوز كما زوجتو، يغسل أف للرجل ويجوز يغسلنها،

 قبلي مت لو ضرؾ ما»: عنها اهلل رضي لعائشة وسلم عليو اهلل صلى قولو ذلك في
 عنو اهلل رضي الصديق بكر أبو وأوصى «ودفنتك عليك صليت ثم وكفنتك فغسلتك

 أف عنها اهلل رضي فاطمة وأوصت عنها، اهلل رضي عميس بنت أسماء زوجتو تغسلو أف
 كاف سواء الذكور من سبعا بلغ من تغسل أف للمرأة وليس. عنو اهلل رضي علي يغسلها

 أو ابنتو كانت سواء اإلناث من سبعا بلغت من يغسل أف للرجل وليس غيره، أو ابنها
 .غيرىا

 ورد مما أيضا ويستثنى: عشر ثاني (:ٜٗ)صوقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز 
 يجوز فإنو الزوجاف -النساء واالنثى الرجاؿ، الذكر غسل يتولى أفوىو – تاسعا في

 سيما وال الجواز، واالصل منو، يمنع دليل ال إذ االخر، غسل يتولى أف منهما لكل
 :بحديثين مؤيد وىو

 ما استدبرت ما أمري من استقبلت كنت لو) :قالت عنها اهلل رضي عائشة عن - ٔ
 (. نسائو غير وسلم عليو اهلل صلى النبي غسل

 بالبقيع، جنازة من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلي رجع): قالت أيضا عنها - ٕ
 قبلي لومت ضرؾ ما وارأساه انا بل: فقاؿ وارأساه: وأقوؿ رأسي، في صداعا أجد وأنا

 .(ودفنتك عليك صليت ثم وكفنتك، فغسلتك،
 يغسل أف للزوج يجوز ىل (:٘ٛ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 زوجتو؟
 ألنو مات؛ إذا زوجها تغسل أف وللزوجة ماتت، إذا زوجتو يغسل أف للزوج فأجاب:

 قبلي مت لو»: عنها اهلل رضي لعائشة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ أف يروى
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 عميس بنت أسماء زوجتو تغسلو أف أوصى عنو اهلل رضي بكر أبا وألف «فغسلتك
   .عنها اهلل رضي

 والعكس. زوجها تغسل متى إلى )فرع(:
 ىل واحدة، طلقها إذا العلماء اختلف (:ٔٔ٘/ٖقاؿ ابن العربي في المسالك )

 ابن قوؿ ووجو، يغسلها أنو القاسم ابن وروى يغسلها، ال": المدونة" ففي يغسلها؟
 أنو: يغسلها ال قاؿ من ووجو، والنسب الميراث في باقية النكاح أسباب أف: القاسم

 ىل أختها تزوج إذا العلماء واختلف، يراجع لم وىو برجعة، إال إليها لو سبيل ال
 أختها، تزويج عدب يغسلها أف جاز الموارثة، لمكاف الغسل إف: قلنا فإذا ال؟ أـ يغسلها

 أف ولها: حبيب ابن وقاؿ، يفعل ال أف إلي أحب: أشهب وقاؿ. القاسم ابن وقالو
 منو، ولدت وإف سيدىا غسل ولؤلمة عدتها، وانقضت بطنها في ما وضعت وإف تغسلو
 .تغسلو أف ولها األمة، غسل وللعبد

 في أحدىما مات ثم امرأتو، طلق فإف: فصل (:ٜٖٔ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 تعتد زوجة ألنها الطبلؽ؛ قبل الزوجين حكم فحكمهما رجعيا، الطبلؽ وكاف العدة،
 محـر والنظر اللمس ألف يجز لم بائنا كاف وإف ،وطؤىا لو ويباح ويرثها، وترثو للوفاة،

 غسل ألحدىما يبح لم محرمة الرجعية إف: قلنا وإف ،أولى الموت فبعد الحياة، حاؿ
 .ذكرناه لما صاحبو؛

 حكاىا أوجو ثبلثة فيو زوجها تغسل متى وإلى(: ٖٓٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 عدتها انقضت فإو  أبدا تغسلو أصحها وآخروف والمتولي والبغوي الطيب أبو القاضي
 ذلك من بشئ يسقط فبل لها ثبت حق النو وتزوجت الحاؿ في الحمل بوضع

 مقتضى وىو االصحاب من وغيره العدة كتاب في الغزالي قطع وبهذا كالميرات
 وإف تتزوج لم ما غسلو لها والثاني وغيره الرافعي وصححو كثرين واال المصنف اطبلؽ

 تكوف أف يجوز وال مات لو الثاني لغسل صالحة صارت بالزواج ألنها عدتها انقضت
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 بانقضاء ألف العدة تنقض لم ما غسلو لها والثالث واحد وقت في لزوجين غاسلة
 .النكاح عبلئق تنقطع العدة

 فسخ أو رجعيا أو بائنا زوجتو طلق إذا(: ٖٙٔ/٘قاؿ النووي في المجموع أيضا )
 وإنما المصنف ذكره لما غسلو لآلخر يجز لم العدة في أحدىما مات ثم نكاحها

 وعن أحمد ووافقو البائن في ووافق الرجعية في خالف حنيفة أبا ألف البائن على قاسو
 ...البائن يغسل ال أنو على واتفقوا كالمذىبين روايتاف مالك

 وىو المذىب على غسلها لو جاز سواىا أربعا أو أختها فتزوج امرأتو ماتت لوو 
: والثاني. جوازه أصحهما وجهين فيو الرافعي وذكر والجمهور المصنف إطبلؽ مقتضى

 جواز منو لـز ىذه غسل جوزنا فلو لغسلهن الحاؿ في لومتن االربع أو أختها ألف منعو
 ا.ىػ بالزوجية واحد وقت في وأختها امرأة غسل

وإف وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل ( : ٜ/ٖ) التاج واإلكليلجاء في و 
غسلو ، فجائز أف تغسلو وإف كانت عدتها قد انقضت وال يلتفت إلى العدة ، أال ترى 

 انتهى يغسل امرأتو وليس في عدة منهاأف الرجل 
الزوجين ، إف لم : ولكل واحد من (ٜٛ/ٕفي كشاؼ القناع )وقاؿ البهوتي رحمو اهلل 

تكن الزوجة ذمية : غسل صاحبو ولو كاف الموت قبل الدخوؿ ولو وضعت الزوجة 
عقب موت زوجها ما لم تتزوج... ؛ ألنها بالتزوج صارت صالحة ألف تغسل الثاني لو 

 .مات ، وال يجوز أف تكوف غاسلة لزوجين في وقت واحد
 عن زوج مات لو: مسألة(: ٕٛٙ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في السرح الممتع )

 تغسيلو؟ لها فهل يغسل أف قبل الحمل وضعت ثم الحامل، زوجتو
 يغسل أف قبل عدتها انقضت إنها حيث منو بانت ألنها ذلك؛ لها ليس: الجواب
 .منو أجنبية فصارت
 ىل للزوج أف يغسل زوجتو إذا ماتت قبل الدخوؿ؟ )فرع(:
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يجوز للرجل أف يغسل زوجتو بعد وفاتها ولو لم يدخل بها ؛ لبقاء الزوجية بدليل  نعم
.التوارث  

والزوجة تغسل زوجها دخل بها (: ٛٛٔ/ٕجاء في البحر الرائق شرح  كنز الدقائق  )
.أو ال  

يغسل أحد الزوجين صاحبو ، سواء  (: ٖ/ٛ) ختصر خليلواإلكليل شرح مالتاج في و 
.ألنو نكاح حبلؿ يتوارثاف عليو قبل البناء... أـ الكاف قد دخل بامرأتو   

ولكل واحد من الزوجين ، غسل  (:ٜٛ/ٕفي كشاؼ القناع ) قاؿ البهوتي رحمو اهللو 
  .صاحبو ولو كاف الموت قبل الدخوؿ

 أمتو غسل للسيد أصحابنا قاؿ(: ٖٚٔ/٘قاؿ النووي في المجموع أيضا ) )فرع(:
 بل الزوجة فأشبهت لو مملوكة ألنها ىذا في خبلؼ وال ومكاتبتو ولده وأـ ومدبرتو

 قلنا بضعها يملك ال فالمكاتبة قيل فإف جميعا والبضع الرقبة يملك فإنو أولى ىذه
 ىؤالء من كانت من وأما الكتابة قبل كاف كما البضع فيعود الكتابة تنفسخ بالموت

 يستبيح ال ألنو تفاؽ باال غسلها لو يجوز فبل مستبرأة أو معتدة أو مزوجة المذكورات
 وقد مشهوراف وجهاف فيو السيد غسل والمستولدة والمدبرة لؤلمة يجوز وىل بضعها

 حرة أو لغيره صارت بالموت ألنها يجوز ال أصحهما ىذا بعد المصنف ذكرىما
 لهن يجوز فبل والمستبرأة والمعتدة والمزوجة المكاتبة وأما كعكسو جوازه والثاني
 ا.ىػ وغيره البغوي بو صرح كعكسو خبلؼ ببل غسلو

 مذىبنا تعليقو في حامد أبو الشيخ قاؿ(: ٜٖٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:
 نظره حكم وزاؿ باقيا شهوة بغير إليها الزوج نظر حكم كاف ماتت إذا المرأة أف

 بفرقة ينقطع وال النظر حكم بها ينقطع الطبلؽ فرقة قلتم قيل فإف بعده قاؿ ثم بشهوة
 وفرقة برضاه أو برضاىما الطبلؽ فرقة أف أحدىما وجهين من قلنا الفرؽ فما الموت
 إذا يبقى ال ما آثاره من يبقى بالموت الملك زواؿ أف والثاني اختيارىما بغير الموت

 تصح لم فباعو لفبلف بو أوصيت فقد عبدي بعت إذا قاؿ لو ولهذا الحياة في زاؿ
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 فرقة أف ويؤيده الوصية صحت لفبلف بو موصى فعبدي مت إذا قاؿ ولو الوصية
 الفرؽ حقيقة وكاف حامد أبي كبلـ آخر ىذا الموت فرقة بخبلؼ اإلرث تمنع الطبلؽ
 منهما واحد يعد وال ونحوه للغسل الموت بعد النظر إلى تدعو الحاجة أف األوؿ
 .  الحياة في الفرقة بخبلؼ الفرقة ىذه في مقصرا
 ابن قاؿ(: ٔٔ٘/ٖقاؿ ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك ) )فرع(:
 .ضرورة غير من عرياف منهما والميت صاحبو الزوجين أحد ويغسل: حبيب

 عورة إلى النظر لو يباح منهما واحد كل أف: ذلك ووجو -ابن العربي – اإلماـ قاؿ
 خشية موضع ألنو صاحبو؛ عورة منهما واحد كل يستر أنو والصحيح منهما، الميت

 .المدونة نص وىو العورة، لرؤية معنى فبل
 فينبغي اآلخر الزوجين أحد غسل إذا(: ٖٛٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:

 ومتابعوه حسين القاضي قاؿ يلف لم فإف بشرتو يمس ليبل خرقة يده على يلف أف
 الشرع ألف الملموس طهر انتقاض في الخبلؼ على يبنى وال خبلؼ ببل الغسل يصح
 ضعيف وجو وفيو بانتقاضو القاضي فقطع البلمس وأما إليو الحاجة مسيس مع لو أذف
 . الوضوء ينقض ما باب في سبق

 في وتنازعن فأكثر زوجتاف لو كاف ولو(: ٖٓٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:
 غيره أو غرؽ أو بهدـ وقت في زوجات لو مات لو وكذا خبلؼ ببل بينهن أقرع غسلو
 .وغيرىما والعدة التتمة صاحبا ذكره أوال غسلها قرعتها خرجت فمن بينهن أقرع

 
 رجل لمحارمو والعكس(ال تغسيل)باب ىل يجوز 

 أمو أو ابنتو، الرجل غسل في واختلفوا(: ٖٖٙ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط: )
 يغسل أف الضرورة عند بأس ال: مالك وقاؿ ابنتو، غسل أنو قبلبة، أبي عن فروينا
 كاف أو زوج، معها يكن لم إذا: يقوؿ األوزاعي وكاف أختو، أو ابنتو، أو أمو، الرجل
 أمو الرجل يغسل أف أحمد وأنكر صبا، عليها فليصبوا رحم ذو أو أخوىا أو أبوىا،
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 في واختلفوا األب وال األخ يغسلها ال: وقالوا ذلك الرأي أصحاب وكره واستعظمو،
 ويغسلها، تغسلو الحرة بمنزلة أنها يرى القاسم ابن فكاف ويغسلها تغسلو الرجل ولد أـ

 .نكاح عدة غير في ألنها تغسلو ال: وقاؿ الحسن بن محمد ذلك وأبى
 محارمو، ذو إال معو وليس الرجل مات إذا (:ٕٔ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )

 أنو القاسم ابن عن وروي، يجردنو أنهن ىذا وظاىر ويسترنو، يغسلنو: المدونة ففي
 ذو إال معها وليس المرأة ماتت إذا، و ثوب فوؽ من محارمو ذوات يغسلنو: قاؿ

 يصب: حبيب ابن وقاؿ، ثوب فوؽ من يغسلونها المدونة ففي الرجاؿ، من محارمها
 ما يجافيو ولكن لصق، إذا عورتها فيصف بجسدىا يلصقو وال الثوب، تحت من الماء
 .المرافق إلى يمموىا الماء يجدوا لم وإذا قدر،

 غسل الرجاؿ من ذكرنا من لغير وليس: فصل(: ٜٖٔ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 ذوات كن وإف الرجاؿ من ذكرنا من غير غسل النساء من أحد وال النساء، من أحد
. ابنتو غسل أنو قبلبة أبي عن وحكي العلم، أىل أكثر قوؿ وىذا ،محـر رحم

 ألنها وذلك. أمك على استأذف: قيل قد أليس: وقاؿ يعجبو ولم ىذا، أحمد واستعظم
 دعت فإف، الرضاع من وأختو كاألجنبية، غسلها يجز فلم الحياة، حاؿ محرمة

 أحمد سألت: مهنا فقاؿ النساء، من المرأة يغسل من يوجد ال بأف ذلك إلى الضرورة
 يغسلها: قاؿ يصنع؟ فكيف: قلت. ال: قاؿ نساء يجد لم إذا أختو يغسل الرجل عن

 تغسل محـر ذات كل وكذلك: ألحمد قلت. صبا الماء عليها يصب ثيابها، وعليها
 عند محـر ذات بغسل بأس ال: ومالك ومحمد الحسن وقاؿ. نعم: قاؿ ثيابها؟ وعليها

 مات أو أجانب، رجاؿ بين امرأة أو أجانب، نسوة بين رجل مات إف فأما الضرورة
 .ييمم فإنو مشكل، خنثى
 وابن الرأي وأصحاب ومالك وحماد، والنخعي، المسيب، بن سعيد قوؿ وىذا

 عليو يصب القميص، فوؽ من يغسل أنو ثانية، رواية الخطاب أبو وحكى، المنذر
 روى ما ولنا،. وإسحاؽ الحسن، قوؿ وىو. يمس وال صبا، القميص فوؽ من الماء
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 اهلل صلى  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ واثلة عن مكحوؿ عن بإسناده فوائده في الرازي تماـ
، وبينهم بينها ليس الرجاؿ، مع المرأة ماتت إذا) وسلم عليو  ييمم كما تيمم محـر

 بل النجاسة، إزالة وال التنظيف، بو يحصل ال مس غير من الغسل وألف ٔ(الرجاؿ
 .الماء عدـ لو كما أولى، التيمم إلى العدوؿ فكاف النظر، من يسلم وال كثرت ربما

 ذكرىن وقد المحاـر النساء المصنف يذكر لم (:ٖٔٔ/٘في المجموع )وقاؿ النووي 
 وىن غسلو المحاـر للنساء يجوز فقالو األصحاب وسائر التنبيو في المصنف
 ا.ىػ كالرجاؿ حقو في ألنهن والزوج واألجانب األقارب الرجاؿ عن مؤخرات

 زوج لها يكن ولم امرأة ماتت فاف (:ٕٖٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع أيضا )
 لم فاف االجنبية ثم محـر غير رحم ذات ثم محـر رحم ذات وأوالىن النساء غسلها

 لو جاز زوج لها كاف فاف ذكرنا ما علي الرجاؿ من فاالقرب االقرب غسلها نساء يكن
 ... ا.ىػ غسلها

 أمو الرجل غسل في مذاىبهم في (فرع) (:ٔ٘ٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع أيضا )
 قبلبة أبو قاؿ وبو السابق بشرطو جوازه مذىبنا أف ذكرنا، محارمو من وغيرىما وبنتو

 العورة في إليو بالنسبة كالرجل أنها دليلنا، وأحمد حنيفة أبو ومنعو ومالك واألوزاعي
 .والخلوة

 عاما ٓٛ الكبر سن والدتو بلغت رجل(: ٖٙٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 وغسلها، توفيت، ثم مريضة، وىي عامين بلغت حتى باطني مرض وأصابها تقريبا،

 يجب فماذا بذلك، يقـو من إلى حاجة من وليس لنفسو، مبرة تغسيلها من وقصده
 خيرا؟ اهلل جزاؾ ذلك في علي

 والخلفاء وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد في العمل عليو جرى الذيفأجابوا: 
 الزوجة، إال الرجاؿ، دوف النساء غسلها ماتت إذا المرأة أف: عنهم اهلل رضي الراشدين
 دامت ما لسيدىا بالنسبة األمة وكذا للنساء، تغسيلها يترؾ أف ولو يغسلها أف فلزوجها

                                                           

 ( وسيأتي تخريجو بتوسع. ٕٖٛٙحديث ضعيف كما في الضعيفة ) ٔ
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 تغسلو، أف فلزوجتو الزوج، إال النساء دوف الرجاؿ غسلو الرجل مات وإذا لو، مباحة
 لما شرعا؛ مخالف والدتك فتغسيلك ذلك وعلى الرجاؿ، إلى ذلك تترؾ أف ولها

 كبيرة كانت وإف عنهم، اهلل رضي وصحابتو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عرؼ
 واحدة أي مع ذلك بعد ىذا مثل تفعل وال إليو، وتتوب اهلل تستغفر أف فعليك السن،

 .المبرة وقصد النية حسن مع ولو محارمك، من
 للرجل يحق ىل (:ٗ٘ٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 يقتصر أـ وخالتو، عمتو أو ابنتو أو والدتو، مثل وذلك محارمو، من مات من يغسل أف
 فقط؟ الزوجة غسل على

 الزوجة إال بنتو أو أختو أو أمو كانت سواء المرأة، يغسل أف للرجل ليسفأجاب: 
 النساء من عداىما وما مملوكة، وىي جماعها لو ويباح يملكها التي السرية أو فقط
 الزوجة إال الرجاؿ الرجاؿ ويغسل النساء، النساء يغسل ولكن تغسيلها، للرجل ليس

 بنت أسماء الصديق زوجة غسلت وقد عنها، اهلل رضي فاطمة علي غسل فقد فقط،
 السرية الزوجة، مثل السرية وىكذا عنو، اهلل رضي الصديق زوجها غسلت عميس

 ويغسلها تغسلو فإنها شرعيا، ملكا لو مملوكة ألنها جماعها، لو يحل التي المملوكة
 يمسح تيمم، امرأة عندىم ما كاف إذا ولكن فبل، بنتو أو أمو يغسل كونو أما كالزوجة،

 فإنها لها زوج وال نساء، عندىم ما كاف إذا ويكفي، ييممها بالتراب، ويديها وجهها
 .عليها يصلي ثم وكفيها وجهها ييمم بالتراب وجهها يمسح وليها يعني تيمم،

 امرأة توفيت(: ٙ٘ٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب أيضا )
 كثيرات ونساء موجودة، ابنها وزوجة موجود، وابنها أجنبي رجل وغسلها القرية، في

 لغسل األجنبي، الرجل ىذا من بدال النساء ىؤالء أحد يعلم أف منو كاف أما أيضا،
 ىذا؟ فعلو في الحكم فما الميتة، ىذه

 لو، زوجة ليست التي المرأة يغسل أف للرجل وليس منكر، العمل ىذافأجاب: 
 وعليو خطأ، وىذا الواجب، ىو ىذا النساء، يغسلها أف والواجب لو، أمة وليست
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 األمر، ىذا في تساىل حيث اهلل إلى التوبة ابنها وعلى وتعالى، سبحانو اهلل إلى التوبة
 المملوكة واألمة بأس، ال زوجها يغسلها الزوجة إال النساء، النساء يغسل أف والواجب

 ولو النساء يغسلوف ال الرجاؿ فبل، غيرىن أما أيضا، يغسلها فإنو لسيدىا تحل التي
 تغسيلها، لهم ليس عمها، كاف ولو أخاىا، كاف ولو أباىا، كاف ولو لها، محرما كاف

   .النساء يغسلها
 ماتت، امرأة (:٘٘ٗ/ٖٔعلى الدرب ) وسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور

 يجوز ىل: والسؤاؿ قبلها، من أيضا مات قد وزوجها تغسلها، مغسلة القرية في وليس
 بتغسيلها؟ يقوموا أف ألبنائها

 أوالدىا تيمم، فإنها النساء من يغسلها من يوجد ولم المرأة ماتت إذافأجاب: 
 إلى النظر لهم وليس الميت، غسل بنية ويكفي وكفيها، لوجهها بالتراب ييممونها

 تيمم، فإنها أحد يوجد لم وإف هلل، فالحمد تغسلها امرأة وجد إف تغسيلها، وال عورتها
 لم أنهم قدر إف ولكن وجدوا، التمسوا إذا القرية في دامت ما أنو الغالب في ولكن
 غسل بنية والكفين الوجو في طهور، فهو بالتراب أوالدىا ييممها تيمم، فإنها يجدوا
  .ويكفي الميت

 امرأة توفيت(: ٙ٘ٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب أيضا )
 بتغسيلها ابنها يقـو فهل ابنها، فيو يوجد بل لها، زوج وال مغسلة، فيو ليس مكاف في
؟ ال أـ  يقـو

 بيديو التراب يضرب وليها، ييممها تيمم، بل بتغسيلها، يقـو ال أنو األرجحفأجاب: 
 أحد إال يغسلها ال المرأة ألف ويكفي، الموت غسل بنية وكفيها وجهها بها ويمسح

 ال الذي الحاؿ ىذه في أما لو، تباح الذي والسيد الزوج وإما امرأة، إما شخصين،
 يضرب يعني الراجح، على تيمم فإنها أجنبي أو عمها أو أخيها أو ابنها سوى يحضرىا
 التيمم وصفة الموت، عن تغسيلها بنية وكفيها وجهها بهما ويمسح بيديو التراب
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 مثل وكفيها وجهها سواء، سواء والصبلة ىو الميت عن فالتيمم الصبلة، تيمم كصفة
 .المائدة سورة في ذلك اهلل بين كما ماء، عنده وال جنابة عليو الذي مثل الصبلة،

 القرية في وليس ماتت امرأة وسئل العبلمة الغثيمين كما في فتاوى نور على الدرب:
 يغسلوىا؟ أف ألوالدىا يجوز ىل السؤاؿ قبلها من مات قد وزوجها تغسلها مغسلة

 زوج وال نساء معها وليس ماتت إذا الحاؿ ىذه في إنها يقوؿ من العلماء من فأجاب:
 اللي في عليها ويصب عورتها تستر أف بأس ال إنو قاؿ من ومنهم تغسل وال تيمم فإنها

 .أعلم فاهلل تردد ىذا في وعندي المحاـر لغير مس بدوف اإلبريق في أو
 
 
 
 
 

 ليس فيهم زوجها أو العكس( رجاؿ أمرأة بين ماتت )باب إذا
 الرجاؿ مع المرأة ماتت إذا) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ مكحوؿ عن

 ييمماف فإنهما ، غيره رجل معهن ليس النساء مع والرجل غيرىا، امرأة معهم ليس
 .ٔ(الماء يجد ال من بمنزلة وىما ويدفناف،

                                                           

 (ٔٙٗٙ رقم ، ٜٖٛ/ٖ)في الكبرى  والبيهقى ،(ٗٔٗ رقم ، ٜٕٛ/ٔ) المراسيل فى داود أبو أخرجو ٔ
 يزد لم، مرسل ىذا: -الحق عبدأي -  قاؿ ثم (:ٜٔ/ٖوالحديث قاؿ عنو ابن القطاف في بياف الوىم واإليهاـ )

 داود أبا أف وذلك .فيها يعذر خافية أمره من عليو خفيت وقد أصبل، مرسبل يصح ال الحديث وىذا ذلك، على
 عن سهل، أبي بن محمد عن - عياش ابن يعني - بكر أبو حدثنا: قاؿ عباد بن ىاروف حدثنا: ىكذا يرويو

 محمد ذكر قد حاتم أبي بن محمد أبا فوجد سهل أبي بن محمد عن بحث محمد، أبا أف فأظن، فذكره مكحوؿ،
 آخر موضع في ذكر/  قد أنو يعلم ولم غيره، الموضع ىذا في يذكر ولم ىو أنو فظن الساج، صاحب سهل أبي بن
 اآلحاد، باب في ذلك ذكر عنو، عياش بن بكر أبي ورواية مكحوؿ، عن بروايتو سهل أبي بن محمد: البخاري عن

 سعيد بن ومحمد، المصلوب سعيد بن محمد عندي ىو: ىذا سهل أبي بن محمد في قاؿ حاتم أبا أباه إف: وقاؿ
فيو (: ٖٖٓٔ/ٖا.ىػ وقاؿ الذىبي في المهذب ) األسانيد في اسمو بتغيير المدلسين من قـو تولع كذاب، رجل
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 أو النساء مع يموت الرجل في واختلفوا(: ٖٖٚ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط: )
 ىكذا غمسا، الماء في تغمس ثيابها في تغسل: طائفة فقالت الرجاؿ مع تموت المرأة

 البصري، الحسن وقاؿ الثياب، وعليها تغسل: وقتادة الزىري، وقاؿ النخعي، قاؿ
 ونافع عمر ابن عن وروينا الثياب، فوؽ من الماء عليها يصب: راىويو بن وإسحاؽ

 وقالت.. بعض من بعضو تقريب عنهم ذكرنا ما وكل ثيابها، في ترمس: قاال أنهما
 أبي بن وحماد والنخعي، المسيب، بن سعيد عن روي ىكذا بالصعيد تتيمم: طائفة

 كما تدفن: يقوؿ األوزاعي وكاف الرأي، وأصحاب وأحمد، مالك، قاؿ وبو سليماف،
 عطاء، عن فيو اختلف وقد عطاء، قاؿ وكذلك يتيمم، وال الرجل وكذلك ىي،

 الماء إلى السبيل يجد من حكم أف وذلك أقوؿ مالك وبقوؿ: بكر أبو قاؿ والحسن
 يوجد لم إذا الميت وكذلك يتيمم، يجد لم فإف الماء، استعمل الحياة حالة في

 والنساء الرجاؿ مع يكوف المشكل الخنثى وسبيل تيمم، بالماء غسلو إلى السبيل
 .التيمم كذلك

 أو أجنبية امرأة إال ىناؾ وليس رجل مات إذا(: ٔٗٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 وال ييمم الجمهور عند أصحها أوجو ثبلثة ففيو أجنبي رجل إال ىناؾ وليس امرأة

 السنة شرح في والبغوي المقنع في والمحاملي التنبيو في المصلح قطع وبهذا يغسل
 والمحاملي حامد أبو الشيخ ونقلو وآخروف والرفعي الرواياتي وصححو وغيرىم

 الدارمي ونقلو الوجوه أصحاب أصحابنا أكثر عن وآخروف العدة وصاحب والبندنيجي
 والنظر اللمس بسبب شرعا غسلو تعذر ألنو المنذر ابن واختاره الشافعي نص عن

 يده على الغاسل ويلف ثوب فوؽ من غسلو يجب والثاني تعذرحسا لو كما فييمم

                                                                                                                                                  

، وقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة محمد مجهوؿ قاؿ البخاري ال يتابع عليو قلت ومراسيل مكحوؿ ال شيء
 آفتو موضوعا، مرسبل كونو عن ذىوؿ وىو ، يزد ولم قاؿ كذا،  مرسل ىذا: البيهقي قاؿ(: موضوع، ٕٖٛٙ)

 الشامي سعيد بن محمد ىو ىذا سهل أبي بن محمد بأف وغيره حاتم أبو جـز فقد ىذا، سهل أبي بن محمد
 في صنعو وبخبلؼ (ٛٓٗ/ٚ) الثقات في فذكره حباف، ابن على ذلك وخفي الزندقة، في المصلوب الكذاب

 ."االنتفاع تيسير: " الجديد كتابي في ترجمتو على تعليقي انظر الضعفاء، في فذكره سعيد، بن محمد
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 البغوي بو صرح الضرورة قدر نظر النظر الي اضطر فاف امكنو ما طرفو ويغض خرقة
 ونقلو القفاؿ قاؿ وبهذا للمداواة عورتها إلى النظر يجوز كما وغيرىما والرافعي

 نص عن الحاوي صاحب ونقلو أصحابنا من الزيادي طاىر أبي عن السرخسي
 الغسل ألف والغزالي الحرمين وإماـ والدارمي الحاوي صاحب وصححو الشافعي

 بحالو يدفن بل ييمم وال يغسل ال والثالث يترؾ فبل ذكرناه بما ممكن وىو واجب
 . باطل بل جدا ضعيف وىو وغيره البياف صاحب حكاه

 
 يحضره ال األجنبي في مذاىبهم في فرع(: ٔ٘ٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع أيضا )

 وحكاه ييمم أنو عندنا األصح أف ذكرنا قد ،أجنبي إال يحضرىا ال واألجنبية أجنبية إال
 ومالك سليماف أبي ابن وجماد والنخعي المسيب وابن مسعود ابن عن المنذر ابن

 من مرفوعا مرسبل حديثا البيهقي فيو وروى وأحمد الرأي أصحاب وسائر حنيفة وأبي
 يغسل النخعي عن ورواية واسحق وقتادة والزىرى البصري الحسن وعن مكحوؿ رواية
 ورواه غسل وال تيمم ببل ىي كما تدفن األوزاعي وعن خرقة الغاسل ويلف ثوب في
 .ونافع عمر ابن عن المنذر ابن

 غير محارمو من يغسل أف للرجل يجوز ىل (:ٖٖٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 زوجتو؟

 أـ محاـر كن سواء اإلناث، من زوجتو غير يغسل أف للرجل يجوز الفأجابوا: 
 ىذا وعلى يغسلها، أف فلو سنوات، سبع دوف ماتت التي الصغيرة الطفلة إال أجنبيات،

 الوضوء عن بالنية يممت امرأة وال لها زوج فيهم ليس فقط، رجاؿ بين امرأة ماتت إف
 يباشر من على الغالب فإف عورتها، على المحافظة لجانب تغليبا جميعا، والغسل
 يمسها وأف عورتو، من شيء على بصره يقع أف عليو الماء بصب ولو الميت تغسيل
 إال معها وليس ماتت لمن التيمم فكاف جسده، على الماء تعميم من ليتمكن ويقلبو،
 التي جاريتو تغسيلها جواز في بزوجتو ويلحق. لصيانتها وأحوط لعورتها، أحفظ رجاؿ؛
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 وفاتها حين زوج عصمة في تكن ال بأف لو؛ مباحة وىي توفيت إذا شرعيا ملكا ملكها
 ا.ىػ منو عدتها في أو

 ىذا في اآلثار أف واعلم (:ٕٖٛٙوقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة تحت الحديث )
 عليها يصب المرأة أف بعضها وفي ،الحديث ىذا بمعنى فبعضها ، مختلفة الباب
 عن نافع عن مطر طريق من والبيهقي شيبة أبي ابن وروى ،صبا الثياب فوؽ صبا الماء
 :البيهقي ولفظ. الماء في تغمس:  قاؿ ؟ الرجاؿ مع تموت المرأة في :عمر ابن

 . ثيابها في ترمس
 بين رجل مات وإف»: قولو(: ٕٛٙ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 يغسلنو ال فإنهن فأكثر سنين سبع لو من وكذا نسوة، بين رجل مات إف أي ،«نسوة
 كما تغسلو فإنها أمة أو زوجة معهن كاف فإف أمة، أو لو زوجة معهن يكوف أف إال

 أمو أو بنتو معهن كاف وإذا يغسل، ال فإنو أمة وال زوجة معهن يكن لم إذا أما سبق،
 .تغسبلنو ال فإنهما

 ال فإنهم رجاؿ، بين امرأة ماتت بأف عكسو؛ حصل أو: أي «عكسو أو»: قولو
 .زوجا أو سيدا الرجاؿ أحد يكوف أف إال يغسلونها

 غسل تعذر متى أنو «يممت»: بقولو المؤلف أفادنا ،«مشكل كخنثى يممت»: قولو
 :منها صور لو وتعذره ييمم، فإنو الميت

 أو يغسلها أف يصح من معهم ليس رجاؿ بين امرأة تموت أف: الصورتاف ىاتاف: أوال
 .تغسلو أف يصح من فيهن ليس نساء، بين رجل
 .المؤلف ذكر كما مشكبل خنثى الميت كاف إذا: ثانيا
 .ييمم فإنو ماء عندنا وليس البر، في ميت مات بأف الماء عدـ لو: ثالثا
 رحمو المؤلف كبلـ في سيأتي كما ييمم فإنو محترقا؛ لكونو تغسيلو تعذر لو: رابعا
 تعذر من إف: العلماء بعض وقاؿ، الماء طهارة مقاـ تقـو التيمم طهارة أف على بناء اهلل

 واليدين الوجو بتعفير تعالى هلل التعبد بالتيمم المقصود ألف وذلك ييمم؛ ال غسلو
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 التنظيف؛ ىو الميت تغسيل من المقصود إف إذ الميت، يحتاجو ال وىذا بالتراب،
 بماء اغسلوه»: ناقتو وقصتو الذي الرجل في وسلم عليو اهلل صلى قولو بدليل
 أو ثبلثا اغسلنها»: ابنتو يغسلن البلتي للنساء وسلم عليو اهلل صلى وقولو ،«وسدر

 جسد نظافة من يكوف ما بحسب ،«ذلك رأيتن إف ذلك من أكثر أو سبعا، أو خمسا،
 نظيف غير كاف وإذا ثبلثا، إال يكرر ال فإنو نظيفا كاف فإذا نظافتو، عدـ أو الميت

 .إليو يحتاج ما بحسب يكرر فإنو
 وجو بهما ويمسح بيديو، التراب امرأة أو رجل يضرب فإنو ييمم بأنو القوؿ على أما

   .وكفيو الميت
 

 (الصغار لؤلطفاؿ والنساء الرجاؿ تغسيل)باب 
 العلم أىل من عنو نحفظ من كل أجمع (:ٖٖٛ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط: )

 البصري، الحسن عنو ذلك حفظنا وممن الصغير، الصبي تغسل المرأة أف على
 وإسحاؽ، وأحمد، واألوزاعي، ومالك، سيرين، بنت وحفصة سيرين، بن ومحمد

 البصري الحسن فكاف المرأة تغسلو الذي الصبي سن في واختلفوا الرأي وأصحاب
 وقاؿ سنين، سبع ابن: وأحمد مالك، وقاؿ شيئا، فوقو أو فطيما، كاف إذا: يقوؿ

 كانت إذا: وقاؿ خمس، إلى ثبلث ابن: إسحاؽ وقاؿ خمس، أو أربع ابن: األوزاعي
 الصغير الصبي المرأة تغسل: الرأي أصحاب وقاؿ الرجاؿ، غسلها ذلك مثل الجارية

 . تتكلم لم التي الصغيرة الرجل يغسل وكذلك يتكلم، لم الذي
 عنو نحفظ من كل أجمع: المنذر ابن قاؿ(: ٜ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 بالذي والشافعية الحنفية وقيده، ٔالصغير الصبي تغسل المرأة أف على العلم أىل من

                                                           

 وحاشية ،ٙٛٔ/  ٔ والمدونة ،ٖٕٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٓٙٔ/  ٔ والفتاوى ،ٖٙٓ/  ٔ الصنائع بدائع ٔ
 .ٕٙ٘/  ٔ والمغني ،ٔ٘ٔ/  ٕ الجمل
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 ثم. سنين سبع دوف بما والحنابلة دونها، فما سنين بثماني والمالكية يشتهى، ال
 .ٔكثيرة أقواؿ على السن تحديد في اختلفوا

 يغسل أف للرجل بأس ال أنو إلى والشافعية الحنفية فذىب للصغيرة الرجاؿ تغسيل أما
 ذىب وإليو حقها، في ثابت غير العورة حكم ألف ماتت؛ إذا تشتهى ال التي الصبية
 .ٕالخطاب وأبو الثوري
 مدة على شهر كزيادة قاربها وما رضيعة صبية غسل يجوز أنو المالكية جمهور ويرى

 وإف الصبية الرجل يغسل ال أنو منهم القاسم ابن ويرى. سنين ثبلث بنت ال الرضاع،
 ال الرجل أف أحمد وصرح ،ٖبأس فبل جدا صغرت إذا: عيسى وقاؿ، جدا صغرت
 وىو صغيرة، لو بنتا غسل أنو قبلبة ابن عن يروى فإنو الصغيرة، ابنتو إال الصبية يغسل
 يغسل ال الرجل أف من السلف عليو ما الصحيح: قدامة ابن قاؿ، أيضا الحسن قوؿ

 العادة وألف أفحش، الجارية عورة ألف والجارية؛ الغبلـ عورة بين والتفرقة الجارية،
 بمباشرة العادة تجر ولم تربيتو، حاؿ في عورتو ومباشرة الصغير، للغبلـ المرأة معاناة
 .ٗالموت حاؿ فكذلك الحياة، في الجارية عورة الرجل

 ابن قاؿ ،خبلؼ بغير الطفل غسل وللنساء(: ٕٜٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 الصبي تغسل المرأة أف على العلم، أىل من عنو يحفظ من كل أجمع: المنذر
 كاف إذا: الحسن وقاؿ. سنين سبع دوف لو من غسل لهن: أحمد قاؿ. الصغير
 لم الذي: الرأي أصحاب وقاؿ. خمس أو أربع ابن: األوزاعي وقاؿ. فوقو أو فطيما،
 ما فأشبو لو، عورة وال بالصبلة، بأمره نؤمر لم السبع دوف لو من أف ولنا، -. يتكلم

، روايتين فيو الخطاب أبو فحكى عشرا، يبلغ ولم السبع بلغ من فأما سلموه،
: قاؿ  وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف غسلو؛ للنساء ليس عشرا بلغ من أف والصحيح

                                                           

 . ٕٙ٘/  ٔ والمغني ،ٖٕٗ/  ٕ الجليل مواىب ٔ
 .ٕٚ٘/  ٕ والمغني ،ٓٙٔ/  ٔ الجمل وحاشية ،ٓٙٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٖٙٓ/  ٔ الصنائع بدائع ٕ

 .ٖٕٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،٘ٙ٘/  ٔ الصغير الشرح ٖ
 .ٖٕٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٕٚ٘/  ٕ المغني ٗ
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 يحتمل العشر دوف ومن ٔ(لعشر للصبلة بضربهم وأمر المضاجع في بينهم وفرقوا)
 في يفارقو ألنو بو، يلحق ال أف ويحتمل معناه، في ألنو السبع، دوف بمن يلحق أف

 أف اهلل عبد أبو ير فلم الصغيرة، الجارية فأما. المراىقة من وقربو بالصبلة، أمره
 المرأة تغسل: يقوؿ الثوري أف لو وذكر. إلي أعجب النساء: وقاؿ الرجل، يغسلها
  .الصبية والرجل الصبي،

 إال عليو، أجترئ فبل الصبية يغسل الرجل وأما الصبي، المرأة تغسل أف بأس ال: قاؿ
، صغيرة لو بنتا غسل أنو قبلبة أبي عن يروى فإنو الصغيرة، ابنتو الرجل يغسل أف

 الرجل غسل وكره. صغيرة كانت إذا ابنتو، الرجل يغسل أف بأس ال: قاؿ والحسن
 أف لوال والجارية، الغبلـ بين التسوية القياس: الخبلؿ قاؿ. والزىري سعيد الصغيرة
 فيهما فجعل بينهما، الخطاب أبو وسوى. لذلك أحمد فكرىو بينهما، فرقوا التابعين
 يغسل ال الرجل أف من السلف، عليو ما والصحيح، القياس موجب على جريا روايتين،
 العادة وألف أفحش، الجارية عورة ألف والجارية؛ الغبلـ عورة بين والتفرقة الجارية،

 بمباشرة العادة تجر ولم تربيتو، حاؿ في عورتو ومباشرة الصغير، للغبلـ المرأة معاناة
 .أعلم واهلل الموت، حالة فكذلك الحياة، في الجارية عورة الرجل

                                                           

 أخرجو عمرو بن اهلل عبد حديث عنهما اهلل رضي الجهني معبد بن وسبرة العاص، بن عمرو بن اهلل عبد عن روي ٔ
 ،(ٜ٘ٗ رقم ،ٖٖٔ/ ٔ) داود وأبو ،(ٕٖٛٗ رقم ،ٖٗٓ/ ٔ) شيبة أبى وابن ،(ٜٛٙٙ رقم ،ٓٛٔ/ ٕ) أحمد
 تاريخ في والخطيب ،(ٔٔٗ ص" ) الضعفاء"  في والعقيلي ،(٘ٛ) والدارقطني ،(ٕٙ/ ٓٔ) الحلية فى نعيم وأبو

 بن سبرة وحديث(. ٕٖ٘ٓ رقم ،ٜٕٕ/ ٕ) والبيهقى ،(ٛٓٚ رقم ،ٖٔٔ/ ٔ) والحاكم ،(ٕٛٚ/ ٕ) بغداد
/ ٕ) والترمذي ،(ٜٗٗ) داود وأبو ،(ٕٔٓ/ ٖ) وأحمد ،(ٔ/ ٖٚٔ/ ٔ) شيبة أبي ابن أخرجو أخرجو معبد

 والدارقطني( ٚٚ ص) الجارود وابن( ٖٕٔ/ ٖ" ) االثار مشكل"  في والطحاوي( ٖٖٖ/ ٔ) والدارمي( ٜٕ٘
 صحيح، حسن الترمذي عنو قاؿ والحديث( ٗٛ - ٖٛ/ ٖ ،ٗٔ/ ٕ) والبيهقي ،(ٕٔٓ/ ٔ) والحاكم ،(٘ٛ)

 المنير البدر في الملقن ابن وصححو ،(ٕٓٔص) الرياض في النووي وحسنو الذىبى، ووافقو الحاكم، وصححو
 المسند، تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وصححو ،(ٕٚٗ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو ،(ٖٕٛ/ ٖ)

/ ٔٔ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وحسنو ،(ٙٛٔ/ ٜٕ) الفتاوى مجموع في باز ابن العبلمة وصححو
ٕٛٙ.) 
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 من وخبلئق البياف وصاحب المتولي قاؿ(: ٜٗٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 للرجاؿ جاز يشتهياف حدا يبلغا لم صبية أو صبي مات إذا كلهم بل األصحاب

 وكذا النساء إال يغسلها لم فيو يشتهى حدا الصبيو بلغت فإف غسلو جميعا والنساء
 . بالرجاؿ ألحق يجامع حدا بلغ إذا الغبلـ

 امرأة في رأيكم ما (:ٚ٘ٗ/ٖٔالدرب )وسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على 
 توفوا؟ إذا الصغار واألوالد الصبية تغسل عاما عشرين حوالي عمرىا

 فإنو السبع دوف الصبي كاف إذا تغسلهم، أف بأس فبل السبع دوف كانوا إذافأجاب: 
 والمرأة الرجل يغسلها السبع دوف الصغيرة البنت وىكذا الرجل، ويغسلو المرأة تغسلو

 النساء، غسلها سبعا الجارية بلغت وإذا الرجاؿ، غسلو سبعا الذكر بلغ فإذا جميعا،
 .والنساء الرجاؿ من واسع أمره السبع دوف وما

 من تغسيل واألـ لؤلب ىل (:٘ٛ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 السابعة؟ دوف أوالدىم من مات

 أف ولؤلـ سنوات، سبع من أقل لها وكاف ماتت إذا ابنتو يغسل أف لؤلب فأجاب:
 اهلل صلى النبي ابن إبراىيم ألف سنوات، سبع من أقل لو وكاف مات إذا ابنها تغسل
  .لها حكم ال السبع دوف من عورة وألف امرأة، غسلتو مات لما وسلم عليو

 من غسل وامرأة ولرجل»: قولو (:ٕٛٙ/٘قاؿ العبلمة العثيمين في السرح الممتع )
 .أنثى أو ذكر من: أي ،«فقط سنين سبع لو

 في مات ألنو النساء غسلتو وسلم عليو اهلل صلى النبي ابن إبراىيم أف: ىذا ودليل
 طفلة ماتت فإذا لها، حكم ال السبع دوف من عورة وألف يفطم؛ أف قبل أي الرضاعة

 سنوات سبع من أقل لو طفل مات وإذا يغسلها، أف فؤلبيها سنوات سبع من أقل لها
 ألنو يغسلها؛ أف ألبيها فليس فأكثر سنوات سبع لها طفلة ماتت فإف تغسلو، أف فؤلمو

  .وأمتو والمالك الزوجين، في إال الرجل المرأة وال المرأة، الرجل يغسل ال
 )باب صفة المغسل(
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 موتاكم ليغسل ) أنو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عنرضي اهلل عنهما  عمر ابن عن
 .ٔ( المأمونوف

 ميتا، غسل من) وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿوعن علي رضي اهلل عنو 
 ٕ(أمو ولدتو كيـو ذنوبو من خرج عليو، يفش لم ثم
 غسل من) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قالت رضي اهلل عنها عائشة عنو 

 كيـو ذنوبو من خرج ذلك، عند منو يكوف ما عليو يفش ولم األمانة، فيو فأدى ميتا،

                                                           

 الكنى في الحاكم أحمد وأبو (ٕٔٔٗ/ٙ) الكامل في عدي وابن، (ٔٙٗٔ رقم ، ٜٙٗ/ٔ) ماجو ابن أخرجو ٔ
 ىذا :الحاكم عنو أبو أحمد قاؿرضي اهلل عنهما، والحديث  عمر بن اهلل عبدمن حديث  (ٕٕٙ - ٕٕ٘/ ٖ)

 القيسراني ابن وقاؿ، محفوظ غير: الكامل في عدي ابن قاؿو  ،فيو متابعا عبيد بن لمبشر أعلم ال منكر حديث
 وضعفو ،الحديث في بشيء ليس عبيد بن مبشر فيو و محفوظ غير أسلم بن زيد عن: (ٖٕٗٓ/ٗ) الذخيرة في

 ليس أحمد قاؿ القرشي عبيد بن مبشر فيو: الكماؿ تهذيب في المزي وقاؿ (،ٚ٘ٔ/٘) المجموع في النووي
 إسناد ىذا(: ٕٗ/ٕ) البوصيرى (، وقاؿ٘ٔ/ٕ) المحتاج تحفة في الملقن ابن وضعفو ،الحديث يضع بشيء

 أحاديثو: حنبل بن أحمد فيو قاؿ -عبيد بن مبشر - وشيخو بالعنعنة، رواه وقد مدلس الوليد بن بقية ضعيف
، وقاؿ ويكذب األحاديث يضع الحديث متروؾ: الدارقطنى وقاؿ ،الحديث منكر: البخارى وقاؿ، موضوعة كذب

 (:ٚٗٗ/ٕ(: موضوع، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )ٜٖ٘ٗالعبلمة األلباني في الضعيفة )
 و ٜ٘ٔ/ ٕٚ" الكماؿ تهذيب" وانظر بالوضع، أحمد ورماه متروؾ، -الحمصي وىو- عبيد بن مبشر موضوع،

 .بالعنعنة رواه وقد ويسوي، يدلس وبقية ،ٜٙٔ

 ،(ٜٙٔ/ٕ) كثير بن عباد ترجمة في المجروحين في حباف ابنو  ،(ٕٙٗٔ رقم ، ٜٙٗ/ٔ)ابن ماجة  أخرجو ٕ
 المتناىية العلل في الجوزي وابن ،(ٙ٘ٗ/ ٛ) بغداد تاريخ في والخطيب ،(ٚٚٚٔ/٘) الكامل في عدي وابن

 عباد: حنبل بن أحمد قاؿ. يصح ال حديث ىذا: المتناىية العلل في الجوزي ابن عنو قاؿ( والحديث ٜٚٛ/ٕ)
، "متروؾ: والنسائي البخاري وقاؿ. الحديث في بشيء ليس: يحيى قاؿ. يسمعها لم كذب أحاديث روى كثير بن

 ىذا خالد بن عمرو: -فيو-(: ٕٚ٘/ٕ(، وقاؿ الزيلعي في نصب الراية )ٜٗٗ/ٕوضعفو النووي في الخبلصة )
(: ٗٔٚ٘، وقاؿ العبلمة األلباني في ضعيف الجامع )ضعيف إسناد ىذا(: ٕٗ/ٕ) البوصيرى قاؿ، و بالوضع متهم

 وىو- خالد بن عمرو واه، إسناده (:ٚٗٗ/ٕضعيف جدا، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة )
  .أيضا متروؾ -البصري وىو- كثير بن وعباد متروؾ، -القرشي خالد أبو
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 عنده أف تروف فمن يعلم ال كاف فإف يعلم، كاف إف منو أقربكم ليلو: وقاؿ  أمو ولدتو
 .ٔ(وأمانة ورع من حظا

 وعارفا أمينا، ثقة الغاسل يكوف أف ينبغي(: ٓ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 موتاكم ليغسل: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي عن الحديث وفي. الغسل بأحكاـ

 .ٕالمأمونوف
 غسل فإف أمينا الغاسل يكوف أف ينبغي(: ٜ٘ٗ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 .إعادتو يجب وال الموقع وقع الفاسق
 فيو( وأمانة ورع من حظا عنده تروف فمن: )قولو(: ٖٖ/ٗوقاؿ الشوكاني في النيل )

 فإف الجمهور، وخالفهم الغاسل في العدالة اشتراط من الهادوية إليو ذىبت لما دليل
 فاسقا؛ ليس بمن القربة ىذه اختصاص عدـ فالظاىر وإال فذلك، الحديث ىذا صح
 كل صحة عدـ لـز وإال جملتها، من الميت وغسل الشرعية، بالتكاليف مكلف ألنو

 دليل بغير بعض دوف بعضها صحة ودعوى اإلجماع، خبلؼ وىو منو، شرعي تكليف
                                                           

 الكامل في عدي وابن ،(ٜٜٖ٘) األوسط في الطبرانيو  ،(ٜٕٗ٘ٗ رقم ، ٕٕٔ/ٙ)أحمد  أخرجو ٔ
 وفي ،(ٜٖٙ/ٖ) كبرىال في والبيهقي ،(ٕٜٔ/ٙ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٜٕٓٙ/ ٚ)و (٘٘ٔٔ – ٗ٘ٔٔ/ٖ)

 بن سبلـ بو تفرد اإلسناد، بهذا إال عائشة عن الحديث ىذا يروى ال: الطبراني قاؿوالحديث  (ٕٜٙٙ) الشعب
 فيو: وقاؿ (ٕٔ/ٖ) المجمع في الهيثمي وأورده،  نعيم وأبو (،٘٘ٔٔ/ٖ) عدي ابن مثلو قاؿ وكذا ،مطيع أبي

 ىذا عائشة حديث إسناد مدار(: ٖٚٔ/ٕ، وقاؿ البوصيري في إتحاؼ الخيرة )كثير كبلـ وفيو الجعفي، جابر
 وىو جابر، لضعف ضعيف إسناده (:ٖٗٚ/ٔٗ)، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند الجعفي جابر على
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وبقية عائشة، من سماعا لو يذكروا الجزار لم ويحيى الجعفي، يزيد ابن

 من): قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن - وسلم عليو اهلل صلى - النبي مولى رافع أبي الباب عن فيقلت 
 ،(ٖٗ٘/ٔ) والحاكم ،(ٜٕٜ) الكبير في الطبراني أخرجو (مرة أربعين لو اهلل غفر عليو، فكتم مسلما غسل

 إسناده قوىالحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي، و و " كبيرة أربعين" الطبراني عند وفيو ،(ٜٖ٘/ٖ) والبيهقي
العبلمة  حكم(، و ٕٜٖٗوصححو العبلمة األلباني في صحيح الترغيب ) ،(ٖٕٓ/ٔ) الدراية في حجر ابن الحافظ
( والترىيب الترغيب ضعيف) في اللفظ بهذا أودعو لذا بالشذوذ( كبيرة أربعين) لفظة على تعالى اهلل رحمو األلباني

 (. ٚٗٗ/ٕقوى إسناده األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة ) و ،(ٖٜٖ/ ٕ)

 ط ٕٗٚ/  ٔ والمقنع ،ٜٖٕ/  ٔ المنتهى وغاية ،ٜ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٕٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٕ
 .السلفية المطبعة
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 على واجب الميت غسل أف على اإلجماع البحر في المهدي حكى وقد تحكم
 النهار ضوء صاحب اإلجماع دعوى وناقش النووي اإلجماع حكى وكذلك الكفاية،
  .الوجوب تفيد ال وىي الفعل أحاديث إال لو مستند ال أنو حاصلها. واىية مناقشة

 :أمراف الميت بغسل يقـو فيمن يتوفر أف ينبغي( : ٕٕٙ/ٔوفي صحيح فقو السنة )
 على فيستروف دينو وشرائع اهلل بحدود أعرؼ الصبلح أىل ألف: الصبلح - ٔ

 وال، ٔ(القيامة يـو اهلل ستره مسلما ستر ومن): وسلم عليو اهلل صلى لقولو الميت،
 فإنهم األموات، تسبوا ال): وسلم عليو اهلل صلى قاؿ فقد ونحوه بسب لو يتعرضوف

 عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد يغتابونو وال سره ويحفظوف، ٕ(قدموا ما إلى أفضوا قد
 وإف اغتبتو، فقد تقوؿ ما فيو كاف إف: وقاؿ يكره بما أخاؾ ذكرؾ): الغيبة في وسلم

 .ٖ(بهتو فقد فيو يكن لم
 غسل من): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو اهلل رضي رافع أبي وعن
 وإستبرؽ السندس من اهلل كساه ميتا كفن ومن مرة، أربعين لو غفر عليو، فكتم ميتا

 إلى أسكنو مسكن كأجر األجر من لو أرجى فيو فأجنو قبرا لميت حفر ومن الجنة،
 .ٗ(القيامة يـو
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة فيو يقيم الغسل بأمر العالم فإف :بالغسل الخبرة - ٕ

 وسلم عليو اهلل صلى النبي أرسل ولذا تغسيلو، ويحسن الميت إلى فيحسن وسلم،
 عطية أـ أف -البر عبد ابن بو وجـز- النووي ذكر وقد ابنتو لتغسل عطية أـ إلى

                                                           

 (.ٕٓٛ٘) ومسلم ،(ٕٕٗٗ) البخاري أخرجو ٔ
 (.ٖٜٖٔ) البخاري أخرجو ٕ

 (.ٜٕٛ٘) مسلم أخرجو ٖ

 أربعين" الطبراني عند وفيو ،(ٜٖ٘/ٖ) والبيهقي ،(ٖٗ٘/ٔ) والحاكم ،(ٜٕٜ) الكبير في الطبراني أخرجو ٗ
وصححو  ،(ٖٕٓ/ٔ) الدراية في حجر ابن الحافظ إسناده قوىالحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي، و و " كبيرة

( كبيرة أربعين) لفظة على تعالى اهلل رحمو األلبانيالعبلمة  حكم(، و ٕٜٖٗالعبلمة األلباني في صحيح الترغيب )
قوى إسناده األرنؤوط ومن معو  و ،(ٖٜٖ/ ٕ( )والترىيب الترغيب ضعيف) في اللفظ بهذا أودعو لذا بالشذوذ

 (.ٚٗٗ/ٕسنن ابن ماجة )في تحقيق 
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: وسلم عليو اهلل صلى النبي تغسيل أراد لما عليا أف ىذا ويؤيد، الميتات غاسلة كانت
 حيا طبت الطيب، بأبي: فقاؿ يجده، فلم الميت من يلتمس ما منو يلتمس ذىب)

 واهلل الميت، من يكوف وما بالغسل علم على كاف أنو على دليل وفيو ٔ(ميتا وطبت
 .أعلم

 . للميت غيرالص تغسيلحكم  مسألة:
 إذا للصبي يجوز بأنو والحنابلة الحنفية صرح (:ٓٙ/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )و 

 من المتبادر وىو غيره، يطهر أف فصح طهارتو تصح ألنو الميت؛ يغسل أف عاقبل كاف
 . ٕوالشافعية المالكية أقواؿ

 عاقبل كاف فإف الميت، غسل إذا الصبي فأما(: ٕٜٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 .غيره يطهر أف فصح طهارتو، يصح ألنو كبيرا؛ أو كاف صغيرا غسلو صح

 الميت؟ غسل لو يجوز من سن كم  (:ٕٕ٘/ٚوسئل علماء اللجنة الدائمة )
  .العاقل النية، منو تصح الذي المسلم ىو الميت يغسل الذي فأجوا:
: " يشترط في الغاسل أف في تعليقاتو على الكافيعثيمين رحمو اهلل ال عبلمةوقاؿ ال

    .يكوف مسلماً وأف يكوف مميزاً وأف يكوف عاقبلً 
 .لتبلد اإلحساستغسيل الموتى خشية  حكم ترؾ )فرع(:

النساء كانت تغسل  إحدى (:ٚٔٔ/ٖٔسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
األموات متطوعة وأخيراً رفضت القياـ بهذا العمل رغم الحاجة إليها بحجة تبلد 

 اإلحساس والغلظة تجاه األموات ، فهل توافق على ىذا الرأي أـ ال ؟
                                                           

 الدالئل في والبيهقي ،(ٕٖٙ/ٔ) والحاكم ،(ٚٙٗٔ) ماجة وابن( ٜٕٓص) المراسيل في داود أبوأخرجو  ٔ
 في البوصيري (: إسناده صحيح، وقاؿٖٕٕ/ٔابن كثير في إرشاد الفقيو ) عنو قاؿ والحديث( ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٚ)

، ماجة ابن صحيح في األلباني العبلمة وصححو ،ثقات ورجالو صحيح إسناده ىذا: (ٕٙ/ٕ) الزجاجة مصباح
 عنو روى ماجو ابن شيخ خذاـ بن يحيى صحيح، (:ٓ٘ٗ/ٕوقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق ينن ابم ماجة )

 .ثقات رجالو وباقي توبع، وقد ،"الثقات" في حباف ابن وذكره جمع،

 ، ٕٚ٘/  ٕ والمغني ، ٛٗٔ/  ٕ الجمل وحاشية ، ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب ، ٚٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
 . ٖٕٓ/  ٔ المنتهى وغاية
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المشروع لها أف تحتسب وتصبر في تغسيل األموات إذا كانت الحاجة داعية  فأجاب:
اإلتقاف لهذا العمل ، لقوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلمإليها ، وكانت معروفة بالخير و    

من كاف في حاجة أخيو كاف اهلل في حاجتو ( متفق على صحتو ، وقولو صلى اهلل ) 
عليو وسلم : ) واهلل في عوف العبد ما داـ العبد في عوف أخيو ( أخرجو مسلم في 

.صحيحو . واألحاديث في ىذا المعنى كثيرة  
 

 (وعكسو الحبلؿ المحـر تغسيل) باب 
 تغسيل جواز في الفقهاء بين خبلؼ ال(: ٓٙ/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )

 أف لو فكاف وغسلو، طهارتو تصح منهما واحد كل ألف وعكسو؛ الحبلؿ المحـر
 .غيره يغسل

 والحبلؿ الحبلؿ، المحـر يغسل أف ويصح(: ٕٜٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
؛  .غيره يغسل أف لو فكاف وغسلو، طهارتو تصح منهما واحد كل ألف المحـر

 الميت ويطيب(: ٘ٙٗ/ٖٔوقاؿ العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 النبي إليو أرشد كما جيد ىذا كل مغابنو، وفي لحيتو وفي رأسو في الطيب بأنواع
 وال رأسو يغطى وال يطيب فبل محـر وىو مات كاف إذا إال وسلم عليو اهلل صلى

 المرأة أما محرما، كاف إذا مكشوفا ووجهو رأسو يكوف وردائو، إزاره في يكفن وجهو،
 عورة، ألنها الرجل بخبلؼ كلها، ويسترىا يعمها كفن في تكفن محرمة كانت ولو

 في الممنوع ألف وجهها، حتى كلها يسترىا كفنا - محرمة كانت ولو - فتكفن
 .هلل والحمد بالكفن النقاب بغير تستر ولكن النقاب، وجهها

 
 

 (الميت بتغسيل األحق)باب من 
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 وىم زيد، بن وأسامة والفضل علي وسلم عليو اهلل صلى النبي غسل) قاؿ عامر، عن
 عبد معهم أدخلوا أنهم مرحب، أبي ابن أو مرحب، وحدثني: قاؿ قبره، أدخلوه
 .ٔ(أىلو الرجل يلي إنما: قاؿ علي فرغ فلما عوؼ، بن الرحمن

 غسل من) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قالت رضي اهلل عنها عائشة عنو 
 كيـو ذنوبو من خرج ذلك، عند منو يكوف ما عليو يفش ولم األمانة، فيو فأدى ميتا،
 عنده أف تروف فمن يعلم ال كاف فإف يعلم، كاف إف منو أقربكم ليلو: وقاؿ  أمو ولدتو
 .ٕ(وأمانة ورع من حظا

                                                           

/ ٗٔ) و (ٕٖٗ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(ٖٓٓو ٕٚٚ/ٕ) الطبقات في سعد ابنو  ،(ٜٕٖٓ) داود أبو أخرجو ٔ
 غريب حديث ىذا(: ٖٕٔ/ ٖ) والنهاية البداية في كثير ابن عن قاؿ والحديث  (ٖ٘/ ٗ) والبيهقي ،(ٚ٘٘
د، وقاؿ داو  أبي صحيح في األلباني العبلمة وصححو الوجو، ىذا من إال نعرفو وال قوي، جيد وإسناده جدًا،

 أبو أو- مرحب. ثقات رجالو إسناد وىذا صحيح، (:ٛٛٔ/٘األرؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود )
 أنو البر عبد ابن عن" التهذيب تهذيب" في ونقل صحبتو، في مختلف": التقريب" في الحافظ عنو قاؿ -مرحب

 من إال -وسلم عليو اهلل صلى- النبي قبر دخلوا الذين مع كاف عوؼ ابن أف يوجد وال الكوفيين، في ثقة: فيو قاؿ
 ابن مولى عكرمة عن الباب وفي ...صحيحا موصوال اإلسناد يكوف ىذا مرحب صحبة ثبتت إذا: قلنا. الوجو ىذا

 الحديث، يصح الطريقين ىذين وباجتماع. أيضا ثقات ورجالو (ٖٓٓ/ ٕ) الطبقات في سعد ابن عند مرسبل عباس
 علي قاؿ: قاؿ المسيب بن سعيد طريق من (ٖ٘/ ٗ) البيهقي وعنو ،(ٕٖٙ/ ٔ) الحاكم أخرج لكن .أعلم واهلل
 وكاف شيئا، أر فلم الميت من يكوف ما أنظر فذىبت -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ غسلت: طالب أبي بن

 مولى وصالح والفضل والعباس علي: أربعة الناس دوف وإجنانو دفنو ولي وميتا، حيا -وسلم عليو اهلل صلى- طيبا
. نصبا اللبن عليو ونصب لحدا -وسلم عليو اهلل صلى- اهلل رسوؿ ولحد ،- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 بن سعيد عن ٕٖٗ/ ٖ شيبة أبي ابن عند وىو. ٕ٘ٓ/ ٘" المنير البدر" في الملقن وابن الحاكم إسناده وصحح
 رسوؿ مولى وصالح العباس زيادة الرواية ىذه ففي. حجة العلم أىل أكثر عند سعيد ومراسيل مرسبل، المسيب

 أراد نقص من أو رأى، ما روى واحد كل بأف الروايات ىذه بين يجمع: الملقن ابن قاؿ. زيد بن أسامة بدؿ اهلل،
 .أعلم واهلل آخره، بو أراد زاد ومن األمر، أوؿ بو
 الكامل في عدي وابن ،(ٜٜٖ٘) األوسط في الطبرانيو  ،(ٜٕٗ٘ٗ رقم ، ٕٕٔ/ٙ)أحمد  أخرجو ٕ
 وفي ،(ٜٖٙ/ٖ) كبرىال في والبيهقي ،(ٕٜٔ/ٙ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٜٕٓٙ/ ٚ)و (٘٘ٔٔ – ٗ٘ٔٔ/ٖ)

 بن سبلـ بو تفرد اإلسناد، بهذا إال عائشة عن الحديث ىذا يروى ال: الطبراني قاؿوالحديث  (ٕٜٙٙ) الشعب
 فيو: وقاؿ (ٕٔ/ٖ) المجمع في الهيثمي وأورده،  نعيم وأبو (،٘٘ٔٔ/ٖ) عدي ابن مثلو قاؿ وكذا ،مطيع أبي

 ىذا عائشة حديث إسناد مدار(: ٖٚٔ/ٕ، وقاؿ البوصيري في إتحاؼ الخيرة )كثير كبلـ وفيو الجعفي، جابر
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 وقرابتو الميت عصبة أف على الدليل ذكر(: ٕٖٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
 عبد بن علي حدثنا. األباعد من الغسل يحسن من فيهم كاف إذا وغسلو بواليتو، أحق

 بن سلمة عن داود، بن اهلل عبد ثنا: قاؿ بسببلف زياد، بن إبراىيم ثنا: قاؿ العزيز،
 مرض: " قاؿ عبيد، بن سالم عن شريط، بن نبيط عن ىند، أبي بن نعيم عن نبيط،
 يأمرىم صاحبكم عندكم.... وفيو قوألبي بكر الصديق: " وسلم عليو اهلل صلى النبي

 " ا.ىػأبيو بنو يغسلوه أف
 وال الرجاؿ، إال الرجاؿ يغسل ال أنو األصل(: ٙ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 حالة ثابتة المس وحرمة أىوف، نفسو النوع إلى النوع نظر ألف النساء؛ إال النساء
 يستحب أنو إلى الحنفية فذىب. الترتيب في واختلفوا. الموت بعد فكذا الحياة،
 . ٔوالورع األمانة فأىل الغسل يعلم لم فإف الميت، إلى الناس أقرب يكوف أف للغاسل

 لو ويقضى العصبة، على صاحبو غسل في الزوجين من الحي تقديم المالكية ويرى
 وإف. وبنت كأـ محرمة امرأة ثم عصبتو، من فاألقرب األقرب ثم التنازع، عند بذلك
 إليها امرأة أقرب يغسلها حقو، وأسقط كاف أو زوج، لها يكن ولم امرأة، الميت كاف

 جميع وجوبا ويستر. السابق الترتيب على محـر رجل ثم أجنبية، ثم فاألقرب،
 .ٕيده على يلفها كثيفة بخرقة إال جسدىا يباشر وال جسدىا،

 ثبلثة فيو عليهم، الزوجة تقدـ وىل، أقاربو غسلو رجبل الميت كاف إف الشافعية وعند
 :أوجو
 الزوجة، ثم األجانب، ثم العصبات، الرجاؿ من يقدـ أنو: األصح وىو األوؿ، الوجو

 .المحاـر النساء ثم

                                                                                                                                                  

 وىو جابر، لضعف ضعيف إسناده (:ٖٗٚ/ٔٗتحقيق المسند ) ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو فيالجعفي جابر على
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وبقية عائشة، من سماعا لو يذكروا الجزار لم ويحيى الجعفي، يزيد ابن

 .ٓٙٔ/  ٔ الهندية الفتاوى ٔ
 .المعارؼ دار ط ٙٗ٘ ،٘ٗ٘ ،ٗٗ٘/  ٔ الصغير الشرح ٕ
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 النساء ثم األجانب، الرجاؿ ثم الزوجة، ثم األقارب، الرجاؿ يقدـ: الثاني والوجو
 .المحاـر
  .الجميع على الزوجة تقدـ: الثالث والوجو

 الرجاؿ ثم الزوج، ثم األجانب، النساء ثم القرابة، نساء قدـ امرأة الميت كاف وإف
 على الزوج يقدـ وىل غيرىم، من أحق األقارب النساء من المحاـر وذوو. األقارب

. أليق ألنهن عليو يقدمن المنصوص األصح وىو: األوؿ الوجو: وجهاف القرابة؟ نساء
 تجويز الغزالي كبلـ وظاىر ينظرف، ال ما إلى ينظر كاف ألنو الزوج يقدـ: والثاني
 بعد المحاـر: يقولوف الشافعية عامة ولكن النساء، وجود مع المحاـر للرجاؿ الغسل
 . ٔأولى النساء
 عمومو ويتناوؿ عدال، كاف إذا الميت وصي بالتغسيل األولى أف إلى الحنابلة وذىب

 المرأتو وصى عنو اهلل رضي بكر أبا بأف استداللهم مقتضى وىو المرأتو، وصى لو ما
 وإف ابنو ثم عبل، وإف أبوه وصيو وبعد، زوجها يغسلها بأف أوصت لو وكذا. فغسلتو

 وصيها وبعد الميت، صديق فيقدـ األجانب، ثم كالميراث، فاألقرب األقرب ثم نزؿ،
 .ٕفالقربى القربى ثم نزؿ، وإف ابنها فبنت نزلت، وإف فبنتها علت، وإف أمها

 الحنفية الفقهاء جمهور ذىب(: ٛٔٔ/٘ٔوجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )
 عليو، والصبلة الميت غسل في الرجاؿ من األقارب أولى أف إلى والحنابلة والشافعية

 يقدـ أف لؤلب يستحب أنو يروف الحنفية أف إال عبل، وإف األب أبو الجد ثم األب
 األخ وابن األخ بعد يأتي الجد أف إلى المالكية وذىب، ٖلو تعظيما الميت جد أباه
 .ٗنزؿ وإف

                                                           

 .ٙٓٔ ،ٗٓٔ ،ٖٓٔ/  ٕ الطالبين روضة ٔ
 .بدمشق السبلـ دار مطبعة ط ٖٕٔ ،ٖٕٓ/  ٔ المنتهى غاية، ٕٕٓ/  ٔ المآرب نيل ٕ
/  ٕ قدامة البن والمغني ،ٕٚٗ/  ٕ واإلنصاؼ ،ٕٔٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٖٛٔ/  ٔ ،ٖٕٛ/  ٕ البدائع ٖ

ٕٗٛ. 
 .ٕٗٓ ص الفقهية القوانين ٗ
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 الناس فاولي لو زوجة ال رجبل الميت كاف فاف (:ٜٕٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 العم ابن ثم العم ثم األخ ابن ثم األخ ثم االبن ابن ثم االبن ثم الجد ثم األب بغسلو
 .غسلو لها جاز زوجة لو كاف فاف بغسلو حقأ فكانوا عليو بالصبلة احق النهم

(: "ثم أقرب أوليائو على ترتيب ٕٔٔ/ٕوقاؿ الحطاب رحمو اهلل في مواىب الجليل )
 والية النكاح".

 الميت بغسل األحق أف فيو( أقربكم ليلو: )قولو(: ٖٖ/ٗوقاؿ الشوكاني في النيل )
 وقد العلم، من إليو يحتاج بما عالما يكوف أف بشرط الميت إلى األقرب الناس على
 . يحيى اإلماـ غيره على القريب بتقديم قاؿ

 من غسلو يتولى أف: عشر ثالث(: ٓ٘وقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص
 غسلو تولوا الذين الف وأقاربو، أىلو من كاف إذا السيما الغسل، بسنة أعرؼ كاف
 رسوؿ غسلت): عنو اهلل رضي علي قاؿ فقد ذكرنا، كما كانوا وسلم عليو اهلل صلى

 حيا طيبا وكاف شيئا، أر فلم الميت من يكوف ما أنظر فجعلت وسلم، عليو صلى اهلل
 .-وقد تقدـ تخريجو-( وسلم عليو اهلل صلى وميتا،

 بغسلو الناس وأولى»: قولو(: ٕ٘ٙ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 جده، ثم أبوه، ثم»: قولو.... الميت؟ ىذا يغسل فيمن الناس تنازع لو: أي ،«وصيو

 وفي الفروع، والية على األصوؿ والية قدموا ىنا ،«عصباتو من فاألقرب األقرب ثم
 على األصوؿ قدموا النكاح والية وفي األصوؿ، على الفروع قدموا الميراث باب

 األب فاألولى أحد، يغسلو أف يوص ولم وابن أب الميت للشخص كاف فلو الفروع؛
 :يلي لما
 .أبيو على االبن من ابنو على وحنوا شفقة أشد األب أف: أوال
 يكوف قد أنو مع لصغره، االبن من األمور بهذه أعلم يكوف الغالب في األب أف: ثانيا

 .جاىبل وأبوه علم طالب الميت ابن يكوف فقد بالعكس،
 .األب قبل من: أي ،«جده ثم»: وقولو
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 نزلوا، وإف األبناء، والجد األب بعد: أي ،«عصباتو من فاألقرب األقرب ثم»: وقولو
 المعلـو ومن الترتيب، ىذا على الوالء ثم نزلوا، وإف األعماـ ثم نزلوا، وإف اإلخوة ثم
 ىو كما المشاحة عدـ عند فأما المشاحة، عند إليو نحتاج إنما الترتيب ىذا مثل أف

، عصرنا في الواقع  ىو وىذا الناس، عامة غسل يتولى من غسلو يتولى فإنو اليـو
 إليهم فيذىب لتغسيلو، مستعدوف أناس وىناؾ يموت الميت فتجد اآلف، بو المعموؿ
 .فيغسلونو

 وال فرض بذي ليس قريب كل: وىم .الرحم أصحاب: أي ،«أرحامو ذوو ثم»: قولو
 ال لكن األرحاـ، ذوي من ليست األب وأـ األرحاـ، ذوي من مثبل األـ فأب عصبة،
 .الفروض ذوي من كانت وإف علينا ترد ال فإذا الرجل، تغسل
 .للرجل بالنسبة سبق فيما قلنا كما ،«وصيتها وأنثى»: قولو
 العصبات؛ من فاألقرب األقرب ثم: يقل ولم ،«نسائها من فالقربى القربى ثم»: قولو
 من فالقربى القربى»: قاؿ ولهذا الغير، مع أو بالغير إال عصبة فيهن ليس النساء ألف

 وإف أمها ثم وصيتها،: ماتت إذا المرأة بتغسيل األولى: نقوؿ ىذا وعلى «نسائها
 فخاالتها، عماتها، ثم الشقيقة، أو أـ أو أب من أختها ثم نزلت، وإف ابنتها ثم علت،

 ا.ىػ آخره إلى
: "ومن المعلـو أف مثل ىذا (ٕٗٔ/٘)أيضا الشرح الممتع  في عثيمينال عبلمةقاؿ ال

، كما ىو شاحةالترتيب إنما نحتاج إليو عند المشاحة )التنازع( ، فأما عند عدـ الم
، وىذا ىو لى غسلو من يتولى غسل عامة الناسالواقع في عصرنا اليـو ، فإنو يتو 
، فيذىب إليهم تغسيلويموت وىناؾ أناس مستعدوف لالمعموؿ بو اآلف ، فتجد الميت 

 ا.ىػفيغسلونو" 
وقاؿ أيضاً رحمو اهلل: فلو كاف للشخص الميت أب وابن ولم يوص أف يغسلو أحد، 

 : فاألولى األب لما يلي

 . أواًل: أف األب أشد شفقة وحنواً على ابنو من االبن على أبيو
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أنو قد يكوف  ثانياً: أف األب في الغالب يكوف أعلم بهذه األمور من االبن لصغره، مع
 . بالعكس، فقد يكوف ابن الميت طالب علم وأبوه جاىبًل" انتهى من الشرح الممتع
وقاؿ أيضاً رحمو اهلل: "لكن كل ىذه الترتيبات مسبوقة بأمر مهم وىو أعلم الناس 

بكيفية التغسيل ىذا مقدـ على كل ىذه األولويات يعني بعد الوصي يقدـ أعلم الناس 
أقرؤىم لكتاب  : )يـؤ القـوقوؿ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـكبأحكاـ التغسيل ،  

، فإذا قدر أف في ىؤالء الذين رتبهم المؤلف من ال يحسن التغسيل ، فإنو ال اهلل(
يقدـ ؛ ألف المحافظة على التغسيل أولى من التقديم وال يستثنى من ىذا إال شيء 

 . واحد وىو الوصي" انتهى من الشرح الكافي
 يتولى أف األولى ىل (:ٚٓٔ/ٖٔالعبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )وسئل 

 الميت؟ أىل التغسيل
 .الخبير الجيد، األمين، ذلك يتولى وإنما يلـز ال فأجاب:
 استووا فإف أقاربو، الميت غسل في األحق أف إلى والحنابلة الشافعية ذىب )فرع(:

 خرجت فمن بقرعة، فالتقديم بينهم مرجح وال والزوجات المستوين واألعماـ كاإلخوة
 .ٔسواىا المرجح لعدـ قدـ القرعة لو

 موتاىم يغسلوف الناس نرى(: ٘ٛ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 بالتغسيل األولى: قالوا اهلل رحمهم الفقهاء أف مع الغرض لهذا بنيت التي المغاسل في

 فاألقرب؟ األقرب ثم الجد، ثم األب، ثم الوصي،
 عدـ عند أما المشاحة، عند ىو إنما تعالى اهلل رحمهم الفقهاء ذكره ما فأجاب:
  .لذلك تفرغ من التغسيل يتولى أف بأس فبل المشاحة

 
 (يغسلو من بتحديد الميت أوصى إذا)باب 

                                                           

  .ٖ٘ٗ/  ٔ وعميرة والقليوبي ،ٜٓ/  ٕ القناع كشاؼ  ٔ
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 بقين لثماف الثبلثاء ليلة عنو اهلل رضي بكر أبو توفي) قالت رضي اهلل عنها عائشة عن
 وأنها امرأتو عميس بنت أسماء تغسلو أف وأوصى عشرة ثبلث سنة اآلخرة جمادى من

 .ٔ(الرحمن بعبد فاستعانت ضعفت
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بنت فاطمة أف) قالت رضي اهلل عنها عميس بنت اسماءوعن 
 ىي فغسلتها عنو اهلل رضي وعلي ىي ماتت إذا تغسلها أف أوصت وسلم عليو

 .  ٕ(وعلي
                                                           

، رقم  ٛ٘ٔ/ٖواألثر قاؿ عنو العبلمة األلباني في اإلرواء ) (ٜٖٚ/ٖ) الكبرى السننأخرجو البيهقي في  ٔ
 الحديث وىذا: " عقبو البيهقي قاؿ وقد متروؾ وىو الواقدي ىو عمر بن محمد"  جدا واه سنده وىذا (:ٜٙٙ

 عن رباح ابي بن عطاء وعن مليكة أبي ابن عن مراسيل شواىد ولو بالقوي فليس الواقدي راويو كاف وإف الموصوؿ
 ابن في المراسيل ىذه وبعض: قلت. عنو اهلل رضى بكر أبا زوجها غسلت عميس بنت أسماء أف إبراىيم بن سعد
 (.ٕٛ/ٗ) شيبة أبي
 بن عوؼ عن موسى بن محمد طريق من( ٜٖٚ-ٜٖٙ/ٖ) البيهقي وعنو ،(ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٖ) الحاكم أخرجو ٕ

، واألثر عميس بنت اسماء حدثتني:  قالت علي بن محمد زوجة جعفر أـ عن المهاجر بن وعمارة علي بن محمد
 الوقت ذلك في كانت أسماء فإف عجيب األثر ىذا: البيهقي(: قاؿ ٖ٘ٚ/٘قاؿ عنو ابن الملقن في البد المنير )

 فكيف بكر أبا يعلم ولم ليبل، دفنها عليا أف الصحيح في لما فاطمة، بوفاة يعلم لم أنو ثبت وقد بكر، أبي عند
 إنو:  يقاؿ أف إال زوجها، تستأذف وال ذلك تفعل أف يمنعها أسماء وورع!  يعلم؟ وال زوجتو تغسلها أف يمكن

 ستعلمو، أسماء أف على يحمل أنو األشبو لكن ، منو كتمانو في علي غرض يرد ال أف واحب علم يكوف أف يحتمل
 وأف علم، بكر أبا أف - أعلم واهلل - يحتمل: يقاؿ أف ىذا يثبت لمن واألولى حضوره، ونوى علم أنو علم وأنو
 حضوره يؤثر ال أنو أو سيدعوه، أنو بكر أبو وظن لو، منو استدعاء غير من يحضر أنو وظن بذلك، بعلمو علم عليا

 .كبلمو آخر ىذا. 
 أف للرجل يجوز ال:  قولو في حنيفة أبي على بو محتجا الدارقطني طريق من «تحقيقو» في الجوزي ابن وذكره
 «عليها أنا وأعنتو:  أسماء قالت ، فاطمة غسل عليا أف» أسماء عن الطبري اهلل ىبة ورواه:  قاؿ ثم.  زوجتو يغسل

 في ثم ، أحمد أنكره الحديث ىذا:  قيل فإف:  قاؿ ثم ، كاإلجماع فصار ، الصحابة من أحد عليو ينكر ولم. 
:  رواية في قاؿ يحيى بأف أجاب ثم. متروؾ: النسائي وقاؿ. بشيء ليس: يحيى قاؿ ، نافع بن اهلل عبد إسناده
 عنو انقطعت فما اآلخرة، في زوجتو ألنها ؛ غسلها فإنما ىذا صح لو أنو المتفقهة بعض عن نقل ثم. حديثو يكتب

. حرائر أربع عن مات وقد ، موتها بعد زينب بنت أمامة أختها بنت تزوج لما بقيت لو بأنها أجاب ثم ، الزوجية
 تخريجي في واضحا بينتو مقاؿ، ففيو «ذلك بغسلها فاكتفوا ، وماتت اغتسلت أنها»:  حديث وأما: قلت

 ( وقاؿ: إسنادهٔٓٚ، رقم  ٕٙٔ/ٖا.ىػ وحسنو العبلمة األلباني في اإلرواء ) .منو فليراجع ، المهذب ألحاديث
 ويقاؿ الجزار عيسى وأـ عوؼ ابنها غير عنها يرو لم عوؼ أـ لها ويقاؿ ىذه جعفر أـ غير معروفوف ثقات رجالو
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 سيرين بن ومحمد تُوفيرضي اهلل عنو  مالك بن أنس) أف بن سيرين محمد عن
 يزيد بن عمر لو فكلم قاؿ محمد يغسلو أف أنس وأوصى قاؿ عليو دين في محبوس

 عاد حتى السجن إلى محمد رجع ثم فغسلو قاؿ السجن من أخرج حيث فيو فكلم
 .ٔ(مات حتى يزيد بن عمر آلؿ يشكرىا محمد يزؿ فلم قاؿ فيو

قاؿ ابن قدامة في الكافي: "وأولى الناس بغسلو من أوصي إليو بذلك ؛ ألف أبا بكر 
الصديق أوصى أف تغسلو امرأتو أسماء بنت عميس فقدمت بذلك ، وأوصى أنس أف 
يغسلو محمد بن سيرين ففعل ، وألنو حق للميت فقدـ وصيو فيو على غيره كتفريق 

 . " انتهى-ذي يفرؽ ثلث مالويعني : لو أوصى بأف فبلناً ىو ال-ثلثو،  
 .( : "وأولى الناس بو وصيو"ٕٚٗ/ٕقاؿ المرداوي في "اإلنصاؼ" )و 

 بتحديد الميت أوصى إذا (:ٚٓٔ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 وصيتو؟ تنفذ فهل يغسلو من

  .وصيتو تنفذ نعم فأجاب:
 بغسلو الناس وأولى»: قولو(: ٕ٘ٙ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 الميت؟ ىذا يغسل فيمن الناس تنازع لو: أي ،«وصيو
 .يغسلو أف أوصى الذي: أي وصيو، بغسلو الناس أولى: قلنا

 فبلف، إال يغسلو أال يوصي أف للميت يجوز أنو «وصيو»: المؤلف قوؿ من واستفدنا
 من يراه ما يستر تقيا الوصي ىذا يكوف أف: مثل لسبب، بذلك يوصي قد والميت
 الذين بعض ألف رفيقا؛ يكوف أف أو الغسل، بأحكاـ عالما يكوف أف أو مكروه،
 ػ مذبوحة شاة جلد يسلخوف وكأنما ثيابهم، نزع عند بشدة يعاملونهم األموات يغسلوف

                                                                                                                                                  

: البيهقي عزاه بعدما( ٓٚٔ) التلخيص في الحافظ وقاؿ" مقبولة: "التقريب وفي أحد يوثقها ولم ،الخزاعية لها
   .عندىما صحتو على دليل بذلك جزمهما وفي المنذر وابن أحمد بو احتج وقد حسن وإسناده"
 بن محمد من طريق (ٕٙٓ/ٔ، واألماـ أحمد في العلل ومعرفة الرجاؿ )(ٕ٘/ٚ) الطبقات فيأخرجو ابن سعد  ٔ

 . وإسناده صحيح.مالك بن أنس أف حساف بن ىشاـ حدثنا قاؿ األنصاري اهلل عبد
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 معين لشخص أوصى قد الميت كاف فإذا معين، لشخص فيوصي ػ، العافية اهلل نسأؿ
  .المؤلف فسيذكره يوص لم فإف بتغسيلو، الناس أولى فهو يغسلو، بأف

 أف أوصى عنو اهلل رضي بكر أبا أف): بالوصية التغسيل أولوية استفادة على والدليل
 .(سيرين بن محمد يغسلو أف مالك بن أنس وأوصى) (امرأتو تغسلو

 في الترتيب وىذا (:ٖٓٓ/ٔ) الفقهي الملخص في الفوزاف صالح الشيخ قاؿ
 بأحكاـ العالم يقدـ فإنو وإال، بو وطالبوا التغسيل، يحسنوف كلهم كانوا إذا:  األولوية
: الميتة المرأة بتغسيل واألولى، النساء تغسلها والمرأة، لو علم ال من على التغسيل
 فيها كاف إذا غيرىا، على قدمت معينة امرأة تغسلها أف أوصت كانت فإف، وصيتها
 .نسائها من فالقربى القربى، تغسيلها تتولى بعدىا ثم، لذلك صبلحية
 ؟ إليو الموصى على شرعي واجب األحواؿ ىذه مثل في الوصية تنفيذ ىل )فرع(:
 ذلك كاف ولو الشرع، من جاء ما إال شرعي واجب فبل ذلك وجوب عدـ الظاىر
 لهم المحبين فكل والفضل، العلم أىل وخاصة حرج، في كثيروف لوقع شرعيا واجبا
 ببل حرج في يوقعهم وىذا عليهم وصلوا والفضبلء، العلماء أولئك غسلهم لو يودوف
 .الوصايا ىذه مثل تنفيذ واجبا يكن لم ولذا ريب،
 منكم يتوفوف والذين) تعالى قولو الوصية تنفيذ وجوب عدـ على بو يستدؿ ومما

 جناح فبل خرجن فإف إخراج غير الحوؿ إلى متاعا ألزواجهم وصية أزواجا ويذروف
 . ٕٓٗ/ البقرة( حكيم عزيز واهلل معروؼ من أنفسهن في فعلن ما في عليكم

 ىذه فوائد في: (ٛٛٔ ، ٚٛٔ/  ٖ) البقرة سورة تفسير في العثيمين عبلمةال قاؿ
 وال تخرج، أف البيت في تبقى أف زوجها أوصى إذا لها يحل المرأة أف ومنها :اآلية
 بها، يتعلق شيء ىذا ألف( عليكم جناح فبل خرجن فإف: ) تعالى لقولو وصيتو تنفذ

 ال بعده من تتزوج أال الزوجة الزوج أوصى لو عليو ويتفرع، فيو مصلحة لزوجها وليس
 تبقى أف يلزمها ال فؤلف الحوؿ مدة البيت في تبقى أف يلزمها ال كاف إذا ألنو يلزمها
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 يتعلق بأمر شخصا أوصى من كل قياسا منو يؤخذ وكذلك، أولى باب من متزوجة غير
 ا.ىػ تنفيذىا وعدـ الوصية، تنفيذ في لو الحق فإف لو الموصى بالشخص

 ىذا وحتى يملكو، كاف الذي بمالو يتعلق فيما فهي:  تنفيذىا يجب التي الوصية وأما
 .لوارث يوصي وال الثلث، من بأكثر يوصي أف لو يحل فبل بالشرع، مرتبط فإنو
 

 (للمسلم الكافر تغسيل)باب ىل يشرع 
 في والشافعية والمالكية الحنفية ذىب(: ٜ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )

 الكافر تغسيل يصح ال أنو إلى والحنابلة -المنصوص الصحيح مقابل- المخرج
 للمسلم تغسيلو يصح فبل أىلها، من ليس والكافر عبادة، التغسيل ألف للمسلم؛

 الصحيح وفي ،ٔأىلها من ليس والكافر الغسل في واجبة النية فإف وأيضا ،كالمجنوف
 .ٕيكفي فإنو مسلما غسل لو الكافر أف الشافعية عند المنصوص

 عبادة، ألنو للمسلم؛ الكافر غسل يصح وال(: ٖٜٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 محـر ذو ومعها سفر، في توفيت امرأة في مكحوؿ وقاؿ، أىلها من الكافر وليس
 معهن ليس نساء، مع مات رجل في سفياف وقاؿ ،النساء يغسلها: نصارى ونساء
 عليو ويصلي يغسلو، أف توضأ إذا بأس فبل مجوسيا، أو نصرانيا وجدوا إف: قاؿ رجل،
 ال: وقاؿ اهلل عبد أبا ىذا يعجب ولم ،نصرانية امرأة علقمة امرأة وغسلت ،النساء
 من ليس وألنو. المسلم غسلو يطهر فبل نجس، الكافر ألف وييمم؛ مسلم، إال يغسلو

 .كالمجنوف للمسلم، غسلو يصح فبل العبادة أىل
 لها فليس ذمية، الزوجة كانت وإف(: ٜٖٔ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني أيضا )

 ليس والكافر الغسل، في واجبة النية ألف المسلم، يغسل ال الكافر ألف زوجها، غسل
 وألنو دفنو، يتولى وال الكافر، يغسل ال المسلم ألف غسلها؛ لزوجها وليس أىلها، من

                                                           

 ،٘ٗٔ/  ٘ والمجموع ،ٕٗ٘/  ٕ الجليل ومواىب ،ٖٖٓ/  ٕ الصنائع وبدائع ،ٜٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٖٕ٘/  ٕ والمغني ،ٕٕٓ/  ٔ المآرب ونيل ،ٜٜ/  ٕ الطالبين وروضة

 .الحلبي البابي مصطفى ط ٕٗٗ/  ٕ المحتاج ونهاية ،ٜٜ/  ٕ الطالبين روضة ٕ
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 بناء ذلك جواز ويتخرج بالموت الزوجية انقطعت وقد مواالة، وال بينهما، ميراث ال
 .الكافر المسلم غسل جواز على

 إلى يذىبوف الناس بعض يوجد وسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:
 فبل يموت أحدىم أف وجل عز اهلل يقدر ثم الجراحية العمليات لبعض الكفار ببلد

: الحل فكيف أىلو، إلى ويرجعونو مقفل صندوؽ في يوضع ثم ال، أـ غسل ىل ندري
 عليو؟ ويصلى يغسل ثم الصندوؽ يفتح أـ الصندوؽ، ىذا في يدفن ىل

 أف علمنا إف ثم يكفي، األوؿ فالغسل مسلم، غسلو تولى الذي أف علمنا إذا فأجاب:
 ثانية، مرة الصبلة تعاد أف مانع ال لكن الفريضة سقطت فقد عليو صلى المسلم ىذا
 فإف. الناس يدفن كما ودفنو التابوت من إخراجو والواجب فبل، التابوت في دفنو وأما
 وليس عبادة الميت تغسيل ألف يكفي؛ ال التغسيل فهذا كفار غسلوه الذين أف علم

 ال والعبادة( وسدر بماءٍ  اغسلوه: )وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ تنظيف، غسل
 .الكافر من تصح

ويدؿ على أنها عبادة أمر النبي وقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في تعليقاتو على الكافي: 
صلى اهلل عليو وسلم بها حيث قاؿ : )اغسلوه بماء وسدر( ، فالغاسل الذي يغسل 

ادة أي يمتثل الميت ينبغي لو أف يستشعر أف الرسوؿ أمره بهذا حتى يكوف قائماً بعب
بها أمر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم وعلى ىذا فبل يصح أف يغسل 

 .الكافر مسلماً 
 ؟ ال أـ المسلم الكافر يغسل أف يجوز ىل وسئل الدكتور الفوزاف كما في المنتقى:

 عبادة الميت تغسيل ألف يجوز فبل للمسلم الكافر لتغسيل بالنسبة وأما فأجاب:
 .الكافر من تصح ال والعبادة
 في نقدمو فيمن يشترط أصحابنا قاؿ(: ٜٖٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:
 المحكـو كاف فلو مسلما المغسوؿ كاف إف مسلما كونو أحدىما شرطاف الغسل
 على األجنبي المسلم يقدـ حتى بعده من ونقدـ كالمعدـو فهو كافرا درجتو بتقديم
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 لو فليس قريبو قتل إذا وآخروف المتولي قاؿ قاتبل يكوف ال أف الثاني الكافر القريب
 القرابة حق يرع لم وألنو وارث غير ألنو دفنو في وال عليو الصبلة وال غسلو في حق
 فيو وآخروف المتولي قاؿ بحق قتلو فإف ظلما قتلو إذا ىذا الرحم قطع في بالغ بل

 ا.ىػ فبل وإال وغيره الغسل حق لو ثبت ورثناه إف إرثو على بناء وجهاف
 

 (للكافر المسلم تغسيل)باب حكم 
 صلى النبي أتيت طالب أبو ىلك لما: قاؿ رضي اهلل عنو علي عن كعب بن ناجية عن
 أواريو ال قاؿ أباؾ فوار إذىب: قاؿ ىلك قد الضاؿ عمك إف) فقلت وسلم عليو اهلل
 وجئتو فواريتو فذىبت تأتيني، حتى تحدثن ال ثم فواره اذىب فقاؿ مشركا، مات إنو

 بهن لي أف يسرني ما بدعوات لي ودعا فاغتسلت، فأمرني الغبار و التراب أثر وعلي
 .ٔ(شيء من األرض على ما

                                                           

 والطيالسي ،(ٕٓٔ) المسند في والشافعي ،(ٖٜٓٔ) ،(ٜ٘ٚ) أحمدرضي اهلل عنو  علي عن أخرجو من طرؽ ٔ
 منصور بن وسعيد ،(ٖٗٔ/ ٔٔ) ،(ٕٗٗ - ٔٗٗ/ ٗ) شيبة أبي وابن ،(ٖٜٜٙ( )ٔ) الرزاؽ وعبد ،(ٕٕٔ)
،  ٖٕٗ) في مسنده يعلى وأبو ،(ٓٔٔ/ ٔ) والنسائي ،(ٕٖٗٔ) داود ، أبو(ٕٗٔ/ ٔ) سعد وابن، (ٔٗٓٔ)

 ،(ٖٛٔٙ،  ٕٜٕ٘) األوسط في المنذر وابن ،(ٓ٘٘) المنتقى في الجارود وابن، (ٜٖٕ) معجمو فيو  ،(ٕٗٗ
 عللو في والدارقطني، (ٗٙ٘ٔ و ٖٙ٘ٔ و ٕٙ٘ٔ) الشريعة في واآلجري، (ٙٛٗ٘) األوسط في الطبرانيو 
 الكبير السنن في والبيهقي ،(ٖٕٓ) حديثو في الزىري الفضل وأبو، (ٓٓٗ) األقراف في الشيخ وأبو ،(ٙٗٔ/ ٗ)
 المحلى في حـز وابن ،(ٕ/ ٖٙٔ) المعرفة وفي ،(ٜٖٗ - ٖٛٗ/ ٕ) دالئلال وفي ،(ٜٖٛ/ ٖ) ،(ٖٗٓ/ ٔ)
 في والضياء ،(ٕٛٗ - ٕٚٗ/ ٓٚ) عساكر وابن ،(ٕٖٙ/ ٕ) المتشابو تلخيص في والخطيب ،(ٚٔٔ/ ٘)

 - ٕٚ٘/ ٜٕ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٖٙٛ) التحقيق في الجوزي وابن ،(ٚٗٚ) -( ٘ٗٚ) المختارة
(، وصححو ٚٔٔ/٘والحديث احتج بو ابن حـز في المحلى ) (ٖ٘ٛ - ٖٗٛ/ ٚ) السير في والذىبي ،(ٕٛ٘

وقاؿ الذىبي في تاريخ اإلسبلـ  ،(٘ٗٚ) المختارة في المقدسي والضياء ،(ٓ٘٘)في المنتقى  لجارودا ابن
(: إسناده حسن، وقاؿ ابن كثير في إرشاد ٕٔ/ٕ(: حسن متصل، وقاؿ ابن الملقن في تحفة المحتاج )ٖٕ٘/ٔ)

، وقاؿ الشيخ أحمد شاكر في (ٚٔٚ(: إسناده ال بأس بو، وصححو العبلمة األلباني في اإلرواء )ٕٕٔ/ٔالفقيو )
 وقاؿ (،٘ٗٔ(: إسناده صحيح، وصححو بمجموع طرقو العبلمة الوادعي في الشفاعة )ٕٚٗ/ٕتحقيق المسند )

 على تثبت ال علل بعدة بعضهم أعلو وقد. صحيح حديث ىو(: ٕٙٔ) رقم الحديث تحت النافلة في الحويني
، وضعفو األرنؤوط (ٕ٘ رقم باب) والكتاب الحفظ عن المغني بنقد المرتاب، جنة في تفصيبلً  عنها أجبت النقد،
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 .غسلو أنو -أي حديث ناجية بن كعب– فيو وليسقاؿ البيهقي: 
 فكاف ودفنو الكافر غسل في واختلفوا (:ٖٔٗ/٘وقاؿ ابن المنذر في األوسط )

 إال قبره في يدخل وال يتبعو، وال كافرا، مات إذا والده المسلم يغسل ال: يقوؿ مالك
 ذا المسلم يغسل أف بأس ال: يقوؿ الشافعي وكاف ،" فيواريو يضيع، أف يخشى أف

ابن  بكر أبو قاؿ الرأي وأصحاب ثور، أبو قاؿ وبو ويدفنو، ويتبعو المشركين من قرابتو
 احتج الذي والحديث اتباعها، يجب سنة اإلسبلـ خالف من غسل في ليس: المنذر

 ألبي قاؿ أنو الخطاب بن عمر عن روينا وقد الحجة، بو تقـو ال منقطع الشافعي بو
 عباس ابن عن وروي ، «أمامها وسر دابة اركب»: فقاؿ نصرانية أمو ماتت وقد وائل
 ال): البصري الحسن وقاؿ ، «فيو اختلف وقد ويدفنو، ويتبعو، عليو، يقـو»: قاؿ أنو

 وسلم عليو اهلل صلى النبي سن: ابن المنذر بكر أبو قاؿ (يكفنو أو يحثو أف بأسا نرى
 في روينا شيء وأحسن سنة، خالفهم من غسل في وليس المسلمين، الموتى غسل
 .علي عن كعب بن ناجية حديث الباب ىذا

                                                                                                                                                  

 وقد مجهوؿ، وىو األسدي، ىو: كعب بن ناجية ضعيف، إسناده ( بقولو:ٕٖٖ/ٕومن معو في تحقيق المسند )
 وقاؿ العجلي، وثقو كعب بن ناجية. حسن (:ٕٕٔ/٘، ثم عاد وقاؿ في تحقيق سنن أبي داود )عليو الكبلـ تقدـ
 ٙٛٗ/ ٛ" والتعديل الجرح" في حاتم أبي ابن وترجم ،"الثقات" في شاىين ابن قاؿ وكذلك صالح،: معين ابن

 بن لناجية ترجم ثم شيخ،: فقاؿ أباه عنو وسأؿ خفاؼ، أبي كعب بنت سلمى أخي العنزي كعب ابن لناجية
 كعب بن ناجية كاف فإف. ثقتاف جميعا: فقاؿ المغيرة، بن ناجية أو كعب بن ناجية أوثق أيهما: أباه وسأؿ المغيرة،
 على يغلب الذي وىذا األسدي، وثقو الذي الثاني من حاتم أبي مقصود كاف األسدي، كعب بن ناجية غير العنزي
 .كعبا ال خفافا العنزي أبا سميا أنهما إال بيهما التفريق في ومسلم البخاري صنع كما الظن
 عن الثقات أقرانو حديث يشبو ال تخليطا حديثو في أف إال صالحا شيخا كاف": المجروحين" في حباف ابن وقاؿ
 فعلو في يجرح لم أنو أرجو محتج بو احتج فإف الثقات وافق وفيما انفرد، إذا بو االحتجاج يعجبني فبل علي،
 .سيأتي كما غيره عليو تابعو وقد بو، ينفرد لم كذلك ىو: قلنا. ذلك

 عن البيهقي ونقل فضعفو، (ٗٗٔ/٘) المجموع في النووي وتبعو ،"السنن" في البيهقي الحديث ضعف قد)تنبيو( 
 .الشيء بعض إسناده في: قاؿ أنو المديني بن علي
 ."ضعفو وجو يتبين وال ضعيف، أنو على البيهقي كبلـ ومدار: "(ٗٔٔ/ٕ) التلخيصفي  الحافظ قاؿ
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 المسلم على يجب ال أنو على الفقهاء اتفق (:ٛ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 أىل من ليس والكافر للميت، وتعظيما كرامة وجب الغسل ألف الكافر؛ تغسيل
 .والتعظيم الكرامة
 رحم ذا الميت الكافر كاف إذا ذلك جواز إلى ألحمد قوؿ وىو الحنفية، وذىب

 بو يقـو من ىناؾ يكن لم بأف االحتياج، عند تغسيلو عندىم فيجوز المسلم، من محـر
 . ٔوبينهم بينو المسلم خلى كاف، فإف وملتو، دينو أىل من

 إلى جاء طالب، أبو أبوه مات لما) عنو اهلل رضي علي عن روي ما ذلك في واألصل
: فقاؿ توفي، قد الضاؿ عمك اهلل رسوؿ يا: فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 .ٕ(وواره وكفنو واغسلو اذىب

 بو أحق الكفار وأقاربو للكافرين، وغيرىم المسلمين تغسيل جواز الشافعية ومذىب
 ال المسلم بأف الحنابلة عند المذىب وىو المالكية، وصرح، المسلمين أقاربو من

 . ٖيكن لم أـ منو قريبا أكاف سواء مطلقا، الكافر يغسل
 ال المسلم ألف الكافرة زوجتو غسل للمسلم ليس أنو إلى والحنابلة المالكية وذىب
 الزوجية انقطعت وقد مواالة، وال بينهما ميراث ال وألنو دفنو، يتولى وال الكافر يغسل

 وعند. المسلمين بحضرة كانت إذا إال المالكية عند ىي تغسلو ال وكذلك، بالموت
 . ٗأىلها من ليس والكافر الغسل، في واجبة النية ألف ،مطلقا الحنابلة

                                                           

 .ٕٛ٘/  ٕ والمغني السلفية، ط ٕٗٔ/  ٘ والمجموع ،ٕٖٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٜٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 إلى علي جاء طالب أبو مات لما) قاؿ الشعبي مرسل من طريق ولو (:ٔٚٔ/ٖقاؿ العبلمة األلباني في اإلرواء ) ٕ

 وتحنطو تغسلو أف أرى: قاؿ ؟ فيو ترى فما مات قد الكافر الشيخ عمك إف: فقاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي
 ففيو األجلح قبل من ضعف فيو إرسالو مع ذاوى. عنو األجلح عن( ٖٛٗ/ ٖ) شيبة أبي ابن أخرجو( بالغسل وأمره
 .أعلم واهلل السابقين للطريقين مخالف منكر تغسلو أف أرى"  وقولو. كبلـ

/  ٕ والمغني ،ٕٔٔ/  ٕ والحطاب ،ٕٔٔ/  ٕ واإلكليل والتاج ،ٖٕٕ/  ٔالمآرب ونيل ،ٚٛٔ/  ٔ المدونة ٖ
ٕ٘٘. 

 .ٕ٘٘/  ٘ والمغني ،ٕٔٔ/  ٕ واإلكليل التاج ٗ
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. ٔغسلو ولها والذمية، المسلمة زوجتو غسل للزوج أف الشافعية مذىب من وعرؼ
 ،كتابية ولو الزوجية بقاء بشرط زوجها تغسيل من تمنع ال فالمرأة: الحنفية عند وأما
 للزوج ليس ألنو رواية، في أحمد وعند األصح، في عندىم يتأتى فبل ذلك عكس وأما

 .ٕسبق كما مطلقا غسلها
 يغسلوه، لم مسلمين، مع كافر مات وإف (:ٖٜٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 وىذا. يواريو من يجدوا ال أف إال دفنو، يتولوا وال يكن، لم أو لهم قريبا كاف سواء
 وحكاه. ودفنو الكافر، قريبو غسل لو يجوز: العكبري حفص أبو وقاؿ. مالك قوؿ
 قلت): قاؿ أنو عنو اهلل رضي علي عن روي لما الشافعي مذىب وىو ألحمد، قوال

 اهلل صلى النبي فقاؿ. مات قد الضاؿ الشيخ عمك إف وسلم عليو اهلل صلى للنبي
 غسلو، لو يكن فلم لو، يدعو وال عليو، يصلي ال أنو ولنا( فواره اذىب وسلم عليو

 من خاؼ إذا وذلك لو، مواراتو على يدؿ صح إف والحديث كاألجنبي، أمره، وتولي
 ولد ولو مات، نصراني أو يهودي في :اهلل رحمو أحمد قاؿ. ببقائو والضرر بو، التعيير
 عمر قوؿ مثل رجع، يدفن أف أراد وإذا الجنازة، أماـ وليسر دابة، فليركب: مسلم
 .عنو اهلل رضي

 غسل غيرىم وال المسلمين على يجب ال(: ٕٗٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 أىل من وال العبادة أىل من ليس ألنو غيره أـ ذميا كاف سواء خبلؼ ببل الكافر
 .المسلمين أقاربو من بو أحق الكفار وأقاربو غسلو وغيرىم للمسلمين ويجوز التطهير

 :الحديث فوائد من (:ٔٙٔوقاؿ العبلمة األلباني في الصحيحة تحت الحديث رقم )
 إياه بغضو ينافي ال ذلك أف و المشرؾ قريبو دفن يتولى أف للمسلم يشرع أنو -ٔ

 ذلك معلبل أبيو مواراة من األمر أوؿ امتنع عنو اهلل رضي عليا أف ترى أال لشركو،
 الممنوع التولي في يدخلو قد الحالة ىذه مع دفنو أف منو ظنا" مشركا مات إنو: "بقولو

                                                           

 .ٜٗٔ/  ٕ الجمل وحاشية ،ٖٓٔ/  ٕ الطالبين روضة ٔ
 .ٓٙٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٖ٘ٓ/  ٔ والبدائع ،٘ٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
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 عليو اهلل صلى أعاد فلما" عليهم اهلل غضب قوما تتولوا ال: " تعالى قولو مثل في
: الطاعة تكوف وكذلك. األمر أوؿ لو بدا ما ترؾ و ، المتثالو بادر بمواراتو األمر وسلم

 ألبيو الولد دفن أف لي ويبدو وسلم عليو اهلل صلى نبيو ألمر رأيو المرء يترؾ أف
 صحبة حسن من الولد يملكو ما آخر ىو أمو أو المشرؾ

 لو يستغفر أو لو يدعو أف لو فليس الدفن بعد وأما الدنيا، في المشرؾ الوالد
 ولو للمشركين يستغفروا أف آمنوا الذين و للنبي كاف ما) تعالى قولو لصريح
 والمغفرة بالرحمة يدعو من حاؿ فما كذلك، األمر كاف وإذا ،( قربى أولي كانوا
 أجل من الوفيات إعبلنات في الكفار لبعض والمجبلت الجرائد صفحات على

 . آخرتو أمر يهمو كاف من اهلل فليتق!  معدودات دريهمات
 قريبو كاف ولو عليو الصبلة وال تكفينو وال الكافر غسل لو يشرع ال أنو -ٕ

 لبينو جائزا ذلك كاف ولو عليا، بذلك يأمر لم وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف
 وىذا. يجوز ال الحاجة وقت عن البياف تأخير أف تقرر لما وسلم، عليو اهلل صلى

 . وغيرىم الحنابلة مذىب
 وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف جنازتو يتبعوا أف المشرؾ ألقارب يشرع ال أنو -ٖ
 لو اهلل دعى إنو حتى عليو وأشفقهم بو الناس أبر كاف قد و عمو مع ذلك يفعل لم

 ،(  ٖ٘ رقم)  الحديث في بيانو سبق كما النار، في عذاب أخف عذابو جعل حتى
 و ، ربهم عند آلخرتهم يعملوف ال و ، بأنسابهم يغتروف لمن عبرة كلو ذلك وفي

   (.يتساءلوف ال و يومئذ بينهم أنساب فبل) يقوؿ إذ العظيم اهلل صدؽ
 مسلم يغسل أف ويحـر»: قولو(: ٕٓٚ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 صلى محمد لنبيو قاؿ تعالى اهلل أف: التحريم ووجو «لعدـ يوارى بل يدفنو أو كافرا،
: التوبة{ ]قبره على تقم وال أبدا مات منهم أحد على تصل وال: }وسلم عليو اهلل

 يكوف ما وأنفع بالميت يفعل ما أعظم وىي الكافر، على الصبلة عن نهي فإذا ،[ٗٛ
 لقولو نجاستو يرفع ال وتطهيره نجس، الكافر وألف أولى، باب من دونها فما للميت،
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 النبي قوؿ ولمفهـو ،[ٕٛ: التوبة{ ]نجس المشركوف إنما آمنوا الذين ياأيها: }تعالى
 .يغسلو أف فيحـر ،«ينجس ال المسلم إف»: وسلم عليو اهلل صلى
 معنوية؟ نجاسة{ نجس المشركوف إنما: }تعالى قولو في النجاسة: قيل فإف

 قاؿ ولهذا ظاىره؛ يطهر أف يصح فبل المعنوية النجاسة من باطنو يطهر لم من: فنقوؿ
 أىبل ليس لكنو نجسا، ليس بدنو فالكافر، اإلسبلـ: الغسل صحة شرط من: العلماء
  .للتطهير
 المسلم لزوجها جاز ذمية ماتت إذا(: ٗٗٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:
 زوجها مات فإف مستبرأة وال معتدة وال مزوجة تكن لم إف لسيدىا وكذا غسلها
 المذىب طريقاف صحتو وفي الشافعي عليو نص كما مكروه فهو فغسلتو المسلم

 قوالف صحتو في والثاني صحتو العراقيين وجمهور المصنف قطع وبو والمنصوص
 نية اشتراط على بناء الخراسانيوف حكاه بطبلنو والمخرج وصحتو جوازه المنصوص

 المسلمين على يجب وال صحيح للمسلم الكافر غسل اف الشافعي نص قالوا الغاسل
 نقل وممن بالغرؽ انغسالو يكفي وال غسلو إعادة يجب أنو الغريق في ونص إعادتو
 على المسألة الخراسانيوف فجعل الشامل صاحب الغرؽ في العراقيين من النص

 والتخريج بالنقل قولين الغريق وانغساؿ الكافر بغسل االكتفاء في أف أحدىما طريقين
 الغرؽ دوف الكافر غسل يكفى العراقيوف قطع وبو عندىم المذىب وىو والثاني
 ىو ىذ الغرؽ دوف الكافر في وجد وقد آدمي فعل من الغسل في البد بانو والفرؽ
 وسائر الشامل وصاحب الطيب أبو والقاضي الماوردي فرؽ وبو المعتمد الفرؽ

 بالغرؽ ينتقض ألنو فضعيف التنظيف منو القصد ألف المصنف قوؿ وأما األصحاب
 أمرف كفار ورجاؿ مسلمات نساء وىناؾ رجل مات ولو الشافعي قاؿ الدارمي قاؿ

 الرابعة الكافر غسل صحة في المذىب على تفريع وىذا عليو وصلين بغسلو الكفار
 كانت وسواء المصنف ذكره لما خبلؼ ببل غسلها فلسيدىا الولد أـ ماتت إذا

 وىل ىذا بياف سبق وقد معتدة وال مزوجة تكوف ال أف بشرط لكن كافرة أو مسلمة
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 أبو قاؿ وبو يجوز ال أصحهما وسبقا المصنف ذكرىما وجهاف فيو سيدىا غسل لها
 كثروف واال والرافعي البغوي وصححو والدارمي الحاوي صاحب قطع وبو الطبري علي

 أبو القاضي وصححو يجوز والثاني حرة صارت بالموت بأنها الزوجة وبين بينها وفرقوا
 التحرير في الجرجاني بو وقطع المقدس ونصر الجوينى محمد وابو تعليقو في الطيب

 جميع عند ىنا الصحيح لكن سيدىا والمدبرة القنة األمة غسل في جارياف والوجهاف
 الحويني محمد أبو قطع وبو للوارث صارت النها غسلو لها يجوز ال أنو األصحاب
 التلخيص شرح في فقاؿ األصحاب عن فشذ القفاؿ إال وآخروف الحاوي وصاحب
 .غسلو لها أف عندي الصحيح
 امرأة تزوج مسلم رجل سئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور الدرب: )تنبيو(:
 ماتوا إف عليهم والصبلة األطفاؿ تغسيل يجوز ىل سؤالي وبنات بنوف منها ولو كتابية
 المسلمين؟ مقابر في دفنهم وأيضا النصرانية على وىم

 ألف وذلك مسلمين أوالده كاف كتابية امرأة من المسلم الرجل تزوج إذا فأجاب:
 الرؽ في األـ ويتبعوف النسب في األب ويتبعوف الدين في األبوين خير يتبعوف األوالد
 عند معروفة القاعدة ىذه األبوين أخبث الولد يتبع الحيوانات باب وفي والحرية
 ىؤالء من أحد مات فإذا مسلمين أطفالو كاف نصرانية مسلم تزوج فإذا العلماء

 ويتبع قلت المسلمين مقابر في يدفن ثم عليو ويصلى ويكفن يغسل فإنو األطفاؿ
 تميميا يكوف وال قرشيا يكوف الولد فإف بتميمية قرشي تزوج فإذا النسب في األب

 قرشيا يكوف وال تميميا يكوف الولد فإف بقرشية تميمي تزوج لو بالعكس والعكس
 باألمة الحر تزوج من البد أنو ومعروؼ بأمة حر تزوج فلو األـ والحرية الرؽ في ويتبع

 األـ لمالك عبدا يكوف أي األـ لمالك رقيقا يكوف ولده فإف بولد أتت ثم شروط من
 أبيهم لمالك عبيدا وليسوا أحرارا يكونوف أوالدىا فإف بولد وأتت بحرة عبد تزوج ولو

 نزو من تولد الذي البغل إف نقوؿ ولهذا األبوين أخبث يتبع الحيوانات في قلت
 ألمو تبعا مباحا طاىرا يكوف وال الحمار ألبيو تبعا محـر نجس الفرس على الحمار
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 المختلط الحراـ ىذا اجتناب يمكن ال ألنو الحرمة لجانب تغليبا وذلك الفرس
 العلماء قاؿ ولهذا واجب فهو بو إال الواجب يتم ال وما جميعا باجتنابهما إال بالحبلؿ

 .األبوين وأخبث األبوين شر يتبع الحيوانات في الولد إف
 

 )باب صفة ماء الغسل(
: الماء في الميت غسل لصحة يشترط(: ٗ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )

 يكوف أف الحنفية واستحب ،ٔاألغساؿ كباقي واإلباحة الطهارات، كسائر الطهورية
 وىو النظافة في أبلغ ألنو غيره؛ أو بالسدر الماء ويغلى اإلنقاء، لزيادة ساخنا الماء

 . ٕالمقصود
  .ٖساخنا شاء وإف باردا شاء إف الماء صفة في الغاسل يخير المالكية وعند
 لشدة إال األولى، المرة في الحار بالماء الميت غسل عدـ والحنابلة الشافعية ويرى
 أف والحنابلة إناءين، الغاسل يتخذ أف الشافعية واستحسن. غيره أو لوسخ أو البرد
 . ٗللماء أواف ثبلثة يتخذ

 واألشناف، الحار والماء) قاؿ مسألة؛(: ٖٖٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 أف مثل إليها، الحاجة عند تستعمل الثبلثة ىذه( إليو احتيج إف يستعمل والخبلؿ،

 يستعمل ٘األشناف وكذا بو، إال يزوؿ ال لوسخ أو البرد، لشدة الحار الماء إلى يحتاج
 يعني ،باألشناف غسل المريض ضنى طاؿ إذا: أحمد قاؿ. وسخ الميت على كاف إذا
 .ليزيلو األشناف إلى فيحتاج وسخو، يكثر أنو

                                                           

 .الفبلح مكتبة ط ٕٕٓ/  ٔ المآرب نيل ٔ

 .ٕٜ ،ٜٔ/  ٔ واالختيار ،ٛ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٗٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
 .ٖٕٗ/  ٕ الجليل مواىب ٖ

 .ٓٙٗ ،ٜ٘ٗ/  ٕ والمغني المعرفة، دار ط ٖ٘/  المزني ومختصر ،ٜٜ/  ٕ الطالبين روضة ٗ
. المعجم واأليدي الثياب غسل في رماده أو ىو يستعمل الرملية األرض في ينبت الرمرامية الفصيلة من شجر ٘

 (.ٜٔ/ٔالوسيط )
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 كالصفصاؼ لينة شجرة من يكوف أف والمستحب شيء، إلخراج إليو يحتاج: والخبلؿ
 تحت ما ويتتبع. فحسن قطنا، رأسو على لف وإف يجرح، وال ينقي مما ونحوه،
 قاؿ وبهذا ،استعمالو يستحب لم ذلك من شيء إلى يحتج لم فإف ينقيو، حتى أظفاره

 ولنا ،البارد ينقي ال ما ينقي ألنو حاؿ؛ بكل أولى المسخن حنيفة أبو وقاؿ الشافعي
 ويبرده، ليشده الماء في الكافور يطرح ولهذا يرخيو، والمسخن يمسكو البارد أف

 صار بالحار إال يزؿ ولم كثر فإف وسخو، يكثر لم إذا بالسدر يحصل واإلنقاء
 .مستحبا

 من أفضل البارد بالماء وغسلو أصحابنا قاؿ(: ٖٙٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 الميت على الوسخ أو البرد من الغاسل لخوؼ المسخن إلى يحتاج أف إال المسخن

 لئبل فيو يبالغ وال وغيره السرخسي قاؿ بالمسخن فيغسل ذلك أشبو ما أو ونحوه
 في الشروع قبل غيره أو الغاسل ويحضر واألصحاب الشافعي قاؿ الفساد إليو يسرع
 يصيبو ال بحيث المغتسل عن ويبعده كبير إناء في الماء فيجعل آنية ثبلثة الغسل
 من بالصغير يغرؼ ومتوسط صغير آخراف اناآف معو ويكوف الغسل عند الماء رشاش
 . بالمتوسط يغسلو ثم المتوسط في ويصبو الكبير

 البارد بالماء غسلو استحباب ومذىبنا (:٘ٙٔ/٘)وقاؿ النووي في المجموع أيضا 
 عن وليس أفضل المسخن حنيفة أبو وقاؿ أحمد قاؿ وبو المسخن إلى لحاجة إال

 .تفضيل مالك
 الماء ويكوف(:... ٘ٗٗ/ٖٔوقاؿ العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 إزالة على يعين الذي الفاتر الماء من يكوف بل ببارد، وليس كثير بحار ليس فاترا
 دعت إذا خفيفة حرارة حارا يكوف شديدة، حرارة حارا يكوف أف دوف من األوساخ،

 إذا أما إليو، حاجة ىناؾ ما كاف إذا بأس فبل بحار ليس بماء غسل وإف إليو، الحاجة
 ال حار ماء ىناؾ يكوف حار، ماء إلى تحتاج أوساخ فيو يكوف كأف حاجة؛ ىناؾ كاف

  .السنة ىذا السدر، مع لكن يؤذي،
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 واإلشناف الحار والماء»: قولو(: ٕٓٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 إذا ولكن بارد، بماء الميت نغسل أف: األفضل ،«إليو احتيج إذا يستعمل والخبلؿ
 نستعملو، فإننا متراكمة كثيرة أوساخ عليو تكوف أف: مثل الحار، الماء إلى احتجنا
 حار ولكنو بالغة، برخاوة الجلد على يؤثر الذي الحرارة الشديد الحار ليس ولكن
 أو بالحطب، أو بالغاز، أو بالكهرباء، سواء وقود بأي ويسخن البارد، من أنقى ليكوف

 بسعف إال الميت بو يغسل الذي الماء يسخن ال إنو: يقولوف عوامنا وعند ذلك، بغير
 بو تحصل بما يسخن بل لو، أصل ال وىذا بو، يسخن ال ذلك وغير فقط، النخل

 .السخونة
 ويكوف ويدؽ، وييبس يؤخذ البر في ينبت معروؼ شجر واإلشناف «واإلشناف»: وقولو

 .النظافة أجل من جلده بو اإلنساف ويغسل الثياب، بو تغسل حبيبات الرمل جنس من
 دىوف أو أوساخ الجلد على يكوف قد ألنو للتنظيف؛ الحاجة عند يستعمل واإلشناف

 .يستعملو فبل إليو يحتج لم فإف اإلشناف، فيزيلها وحده الماء يزيلها ال
 منو أقوى ىو بل اإلشناف، مثل الصابوف نعم: الجواب الصابوف؟ ذلك مثل وىل

 .فيو حرج فبل الوسخ، إزالة أجل من الصابوف استعمل فإذا تنظيفا،
 ىذا وربما الجلد، تشطب الليفة ألف ال؛: الجواب ليفة؟ الصابوف مع يستعمل وىل
 أف فيكفي الجلد، فيتأثر بشدة يفركو التنظيف على الحرص شدة من يغسلو الذي

 .باليد يمسح
 بأسنانو كاف إذا األسناف، خبلؿ: أي ،«إليو احتيج إذا يستعمل والخبلؿ»: وقولو
 .ألسنانو تنظيفا ذلك في ألف يستعمل؛ فإنو طعاـ

 
 في التغسيل( البخور استعماؿ )باب
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 الميت أجمرتم إذا): وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو جابر عن
 .ٔ(ثبلثا فأجمروه

 تجميرا ثوبو جمر يقاؿ بخرتموه أي المسلم( الميت جمرتم إذا) قولو في الحديث 
 ما الهاء بحذؼ المجمر أف بعضهم عن المصباح وفي الميم بكسر والمجمرة أبخر
 تجميره وكيفية الهماـ ابن الكماؿ وقاؿ المجمرة في لغة وىي عود نحو من بو يتبخر

 ثبلثا وترا بخروه أي( فأوتروا) قاؿ كما وترا سريره حوؿ المجمرة بيده من يدور أف
 إلزالة روحو خروج عند ثبلثا الميت بو يتبخر ما وجميع: قاؿ الوتر يحب وتر اهلل فإف

 تتبعوا ال لخبر القبر في وال خلفو يبخر وال تكفينو وعند غسلو وعند الكربو الريح
 (.ٕٖٚ/ٔ. فيض )نار وال بصوت الجنازة

                                                           

 رقم ٖ٘ٛ/ٔ) والبزار، (ٕٓٔٔٔ رقم ، ٚٙٗ/ٕ) شيبة أبى ابنو  ،(ٓٛ٘ٗٔ رقم ٖٖٔ/ٖ) أحمد أخرجو ٔ
 ٙٓ٘/ٔ) والحاكم ،(ٖٖٔٓ رقم ، ٖٔٓ/ٚ) حباف ابن، و (ٖٕٓٓ رقم ، ٜٚٔ/ٗ) يعلى وأبو، (كشف  -ٖٔٛ

والحديث قاؿ عنو ابن معين كما في السنن الكبرى للبيهقي  (ٜٗٗٙ رقم ٘ٓٗ/ٖ) والبيهقى، (ٖٓٔٔ رقم ،
، وصححو ابن حباف، والحاكم وأقره لم يرفعو إال يحيى بن آدـ، وال أظن ىذا الحديث إال غلطاً  (:٘ٓٗ/ٖ)

، الصحيح رجاؿ رجالو(: ٕٙ/ٖ) الهيثمى قاؿ(: إسناده صحيح، و ٜٙ٘/ٕالذىبي، وقاؿ النووي في المجموع )
إسناده صحيح  (:ٖٚٗ/ٔ) (، وقاؿ العبلمة األلباني في التعليقات الرضية٘ٚ/ٗوكذا قاؿ الشوكاني في النيل )

 (:ٔٔٗ/ٕٕ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )على شرط مسلم وأخرجو البخاري ببعض اختصار
 .مسلم شرط على قوي إسناده
 كفن جمروا: ) بلفظ روي الحديث ىذا أف( ٛٙ٘/ٖ) سننو في البيهقي ذكر وقد ، الكفن تبخير: المراد)تنبيو( 
( حنطوني ثم مت إذا ثيابي أجمروا: ) ألىلها قالت أنها عنهما اهلل رضي بكر أبي بنت أسماء وعن( ثبلثا الميت

 جسد في يجعل ما الحنوط: "المنتقى في قاؿ ( .ٛٙ٘/ٖ) الكبرى في والبيهقي( ٕٛ٘) الموطأ في مالك رواه
 ذكرنا ما منو المقصود ألف لونو دوف ريحو منو الغرض ما وكل والكافور والعنبر والمسك الطيب من وكفنو الميت

 أو بحج المحـر يشمل ال( الميت تطيب استحباب وىو) الحكم وىذا، انتهى" باللوف التجمل دوف الرائحة من
( ٔ٘ٛٔ) البخاري رواه( بطيب تمسوه وال: )بعرفة مات الذي المحـر في وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ، عمرة

 تبخير يستحب(: "ٙ٘ٔ/٘) أيضا المجموع النووي قاؿ، (طيبا تقربوه وال: ) لهما رواية وفي ،( ٕٙٓٔ) ومسلم
 ".والمحرمة المحـر حق في إال الكفن

 ال أنو الصحيح( : "٘ٙٔ-ٗٙٔ/٘) المجموع في النووي قاؿ ؟ تطيب ىل وفاة من المعتدة ماتت إذا )تنبيو(:
 ."بالموت المعنى ىذا زاؿ وقد، نكاحها إلى يدعو ال حتى العدة في الطيب عليها حـر ألنو تطيبها، يحـر
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 عند البخور استعماؿ أف الفقهاء جمهور يرى(: ٗ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 عصر عند البخور في ويزداد. كريهة رائحة منو تشم لئبل مستحب، الميت تغسيل

 . ٔبطنو
 :رأيين على المحـر الميت في واختلفوا(: ٕٔٔ/ٕوجاء في الموسوعة الفقهية )

 انقطع وألنو الحي، على قياسا تجميره، جواز إلى والشافعية والمالكية الحنفية فذىب
 وال ىو يجمر فبل إحرامو، يبطل ال: الحنابلة وقاؿ، التكليف عنو وسقط بموتو، إحرامو
 الناقة وقصتو الذي في وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ذلك في واألصل، أكفانو

 يبعث فإنو رأسو، تخمروا وال طيبا، تمسوه وال ثوبين، في وكفنوه وسدر، بماء اغسلوه
 . ٕملبيا القيامة يـو

 رفيقا؛ عصرا يعصره بطنو، على يده يمر ثم(: ٖٓٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 صبا يده يمر حين الماء عليو ويصب ذلك، بعد يخرج لئبل نجاسة، من معو ما ليخرج
 فيو مجمر بقربو يكوف أف ويستحب الماء، بو ويذىب منو، يخرج ما ليخفي كثيرا،
 .ريح منو يظهر ال حتى بخور

 بخور فيها مجمرة عنده يكوف أف ويستحب(: ٓٙٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 أصحابنا بعض قاؿ البياف صاحب قاؿ آخره إلى الغسل في يشرع حين من تتوقد

 رائحة فيغلبو شئ منو ظهر ربما النو يموت حين من الميت عند يبخر أف ويستحب
 .البخور

 تشم لئبل بو يبخر حاضر ذاؾ إذ والبخور (:ٖٕٚ/ٖوقاؿ ابن الحاج في المدخل )
 يقعده ثم الحي من ذلك يكره كما منو ذلك يشم أف يكره والميت كريهة رائحة منو

                                                           

 والمغني ،ٓٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٖٕٛ ،ٕٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٜٔ/  ٔ المختار لتعليل االختيار ٔ
ٕ  /ٗ٘ٚ.  
 اغسلوه: وحديث ،ٕٖٖ/  ٕ والمغني ،ٜٕٓ/  ٘ والمجموع ،ٛٔٗ/  ٔ والدسوقي ،ٕٙٔ/  ٕ عابدين ابن ٕ

 رضي اهلل عنهما.  عباس ابن عن الشيخاف أخرجو. . بماء
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 في ويزاد كذلك يفعل حين الماء عليو يصب يعينو ومن رفيقا عصرا بطنو ويعصر
 . قبلو مما أكثر الوقت ىذا في البخور

 وفيو بخرتموه، أي( الميت أجمرتم إذا: )قولو (:ٓ٘/ٗوقاؿ الشوكاني في النيل )
  .ثبلثا الميت تبخير استحباب

 
 )باب كيفية وضع الميت على سرير الغسل(

 يوضع أنو فهي تغسيلو، عند وضعو كيفية وأما(: ٕ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 الوضع ويكوف الماء، لينحدر أعلى رأسو موضع ويكوف لو، ىيئ لوح أو سرير على

 الوضع اختار من الحنفية ومن، بإيماء الصبلة أراد إذا المرض حالة في كما طوال،
 .ٔتيسر كما يوضع أنو واألصح ،القبر في يوضع كما

 سرير على ووضعو»: قولو(: ٕٙ٘/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 على الميت وضع: وىو السابع، األمر ىو ىذا «رجليو نحو منحدرا متوجها غسلو
 ذكر ولعل الهواـ، تأتيو لئبل األرض؛ عن رفعو في يبادر أف ينبغي: أي الغسل، سرير

 ينبغي: قالوا فلهذا زمانهم في البيوت في الهواـ لكثرة لذلك؛ ػ اهلل رحمهم ػ الفقهاء
 .الغسل سرير على فيرفع يبادر أف

 مختوما السرير يكوف من فمنهم الناس، عند الغسل سرير ويختلف معروؼ، والسرير
 الخشب من قطع عن عبارة: أي مختـو غير السرير يكوف من ومنهم ألواح، كلو: أي

 .اآلف عندنا موجود ىو كما الفتحات، مع بعض إلى بعضها مصفوؼ
 .السنة من دليبل ىذا في أعلم وال أفضل، ىذا ألف القبلة إلى: أي ،«متوجها»: وقولو
 :لسببين رجليو من أعلى رأسو يكوف: أي «رجليو نحو منحدرا»: وقولو

                                                           

 ٔ واالختيار األميرية، المطبعة ط ٛ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى العربي، الكتاب دار ط ٖٓٓ/  ٔ الصنائع بدائع ٔ
 ،ٜٜ/  ٕ الطالبين وروضة ،٘ٗٔ/  ٕ الجمل وحاشية ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب المعرفة، دار ط ٜٔ/ 

 .ٚ٘ٗ/  ٕ والمغني
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 ألواحا سبق فيما عندىم كانت األسرة ألف وىذا السرير؛ في الماء يبقى لئبل: األوؿ
 .كذلك فليس اآلف الموجود السرير أما مختومة،

 كاف إذا ألنو بطنو؛ من للخروج مستعدا كاف ما خروج يسهل أف أجل من: الثاني
 .يخرج للخروج متهيئا يكوف فالذي رجليو، نحو نازال مرتفعا

 ويستحبوقاؿ العبلمة العثيمين أيضا في تعليقاتو على الكافي: عن قوؿ المصنف )
 وال عنو الغسل ماء لينصب رجليو نحو منحدراً  متوجهاً  غسلو سرير على يوضع أف

 (.فيفسده تحتو يستنقع
 سرير أف عندنا بو المعموؿ اآلف لكن واحدة صفحة الغسل سرير أف على بناءً  وىذا

 يكوف إنو نقوؿ أف إلى حاجة فبل ىذا وعلى يبقى ال الماء أف بمعنى عوارض الغسل
   .رجليو نحو منحدراً 
 الماء، في الجنازة تغسل أف يجوز ىل (:ٜٖ٘/ٛسئل علماء اللجنة الدائمة ) )فرع(:
 الدـ؟ بعض فيو وىو بعد، يتسرب لم تحتها من والماء

 ال حتى قليبل األرض عن مرتفع سرير على وضعها الجنازة تغسيل عند ينبغي فأجابوا:
  .األذى من شيء بها يعلق

 
 

 (الميت تجريد)باب 
 عليو اهلل صلى النبي غسل أرادوا لما ) تقوؿرضي اهلل عنها أنها كانت  عائشةعن 

 نجرد كما ثيابو من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أنجرد ندري ما واهلل: قالوا وسلم
 منهم ما حتى النـو عليهم وجل عز اهلل ألقى اختلفوا فلما ثيابو؟ وعليو نغسلو أـ موتانا
 أف: ىو من يدروف ال البيت ناحية من مكلم كلمهم ثم صدره، في وذقنو إال رجل

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فقاموا ثيابو، وعليو وسلم عليو اهلل صلى النبي اغسلوا
 دوف بالقميص ويدلكونو القميص، فوؽ الماء يصبوف قميصو وعليو فغسلوه وسلم
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 إال غسلو ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو: تقوؿ عائشة وكانت أيديهم،
 . ٔ(نساؤه

 قولي أحد وىو والمالكية، الحنفية ذىب(: ٔ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 المقصود ألف تغسيلو؛ عند الميت تجريد يستحب أنو إلى أحمد عن ورواية الشافعية،

 الثوب تنجس ثوبو في اغتسل لو وألنو، أبلغ بالتجريد وحصولو التطهير ىو الغسل من
 الشافعية، عند المعروؼ والصحيح، سيرين ابن ذىب وإليو يطهر، ال وقد يخرج، بما

 يغسل أف يعجبني: أحمد وقاؿ. قميصو في يغسل أنو أحمد عن المروذي رواية وىو
 إذا قبلبة أبو وكاف: قاؿ تحتو، من يده يدخل فيو، الماء ينزؿ رقيق ثوب وعليو الميت
 في الميت يغسل أف السنة: فقاؿ سنة، القاضي واعتبره. بثوب جللو ميتا غسل

 في غسل وسلم عليو اهلل صلى النبي وألف ،يصب والماء بدنو، على يده فيمر قميص،
 إذا ىذا بو، ومأمور واجب العورة ستر ألف فيو، خبلؼ فبل عورتو ستر وأما، ٕقميصو

                                                           

 وابن ،(ٖٓ٘ٔ) والطيالسي ،(ٖٔٗٔ) داود وأبو ،(ٜٗٔ) راىويو بن إسحاؽو  ،(ٕٚٙ/ٙ) أحمدأخرجو  ٔ
 ،(ٜ٘/ٖ) والحاكم ،(ٕٚ٘) المنتقى في الجارود وابن، (ٕٛٙٙ،  ٕٚٙٙ) حباف ابن، و (ٗٙٗٔ) ماجو

ابن  صححو والحديث (ٕٕٗ/ٚ) الدالئل وفي ،(ٕ٘ٓٔ) الصغير السنن وفي، (ٜٖٛ/ٖ)في الكبرى  والبيهقي
 وىو إسحاؽ ابن ومنهم ثقات ورواتو( ٓٔ٘) المحرر في الهادي عبد ابن وقاؿ ،الذىبي وأقره الحاكمو  حباف،
، وقاؿ ابن كثير في حسن صحيح على شرط مسلم(: ٖٕٔ/ٛوقاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ،الصدوؽ اإلماـ

(: إسناده ٕٙٛٔ/ٗ، وقاؿ الحافظ في التلخيص )روي بإسنادين يشد كل منهما اآلخر(: ٕٕٓ/ٔإرشاد الفقيو )
 مما الصحيح الجامع في العبلمة الوادعي وحسنو ،(ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٖ) اإلرواء في األلباني العبلمة وحسنوصحيح، 

 إسناده: (ٕٖٖ/ٖٗ) المسند تحقيق فيومن معو  األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٕ) الصحيحين فس ليس
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وبقية تدليسو، شبهة فانتفت بالتحديث صرح قد إسحاؽ بن محمد حسن،

 ،ٖٓٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٜٔ/  ٔ واالختيار ،ٛ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٗٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
 ،٘ٗٔ/  ٕالجمل وحاشية ،ٜٚ/  الفقهية والقوانين ،ٖٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب
 .ٗ٘ٗ ،ٖ٘ٗ/  ٕ والمغني ،ٜٜ/  ٕ الطالبين وروضة
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 يغسل المحـر الذكر كاف إذا وأما األنثى، تغسل واألنثى الذكر، يغسل الذكر كاف
 .ٔالميت بدف جميع فيستر وعكسو، األنثى،

 - وسلم عليو اهلل صلى غسلو علماؤنا قاؿ(: ٔٓ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )
 غيره وأما وتعظيما، وصيانة لو وإكراما وسلم، عليو اهلل صلى بو خاص ذلك قميصو في

 الميت، عن القميص نزع على يدؿ ما الحديث وفي عورتو، وتستر القميص عنو فينزع
 من والمشهور، صوتا سمعوا  حتى بغيره، يفعلونو كما القميص نزع أرادوا أنهم وذلك

 يجرد ال: الشافعي وقاؿ القميص، من يجرد الميت أف الفقهاء وجمهور مالك مذىب
 .عورتو تستر فإنو ىذا ثبت إذا، حالو على ويغسل الميت
 عن لبعدىا لضرورة، إال غالبا عليها يطلع أف للحي يجب ال حالة ىذه أف: ذلك ووجو

 فبل جرد،  وإذا. لضرورة إال عليها داـ ما الميت على يطلع فبل الزي، وحسن التجمل
 إلى سرتو من الميت في العورة: حبيب ابن وقاؿ .يليو ومن الغاسل إال عليو يطلع
 صلى اهلل رسوؿ لي قاؿ: قاؿ أنو علي؛ عن روي بما ذلك في الفقهاء تعلق وقد، ركبتو
 .ٕ(ميت وال حي فخذ إلى تنظر وال فخذؾ، تبرز ال) وسلم عليو اهلل

                                                           

 ٕ والمغني ،ٜٜٕ/  ٕ الطالبين وروضة المعارؼ، دار ط ٙٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٗٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 /ٗ٘ٗ. 

 يعلى وأبو ،(ٕٜٕ) والبزار ،(ٓٙٗٔ) ماجة وابن( ٘ٔٓٗ)و( ٖٓٗٔ) داود أبوو  ،(ٙٗٔ/ٔ) أحمد أخرجو ٕ
 اآلثار معاني شرحفي و  ،(ٕٗٛ/ٕ) اآلثار مشكل في والطحاوي(، ٖٕٗٚ/ٚ) الكامل في عدي ابن ،(ٖٖٔ)
قاؿ عنو ابن معين كما في التلخيص  والحديث( ٓٛٔ/ ٗ) ، والحاكم(ٕٕ٘/ٔ) والدارقطني ،(ٗٚٗ/ٔ)
 فيو الحديث ىذا: بقولو داود أبو ضعفو، و فيو حبيب لم يسمعو من عاصم و بينهما رجل ليس بثقة (:ٜٗ٘/ٕ)

 بهذا الحديث ىذا يسمع لم جريج ابن(: ٕٔٚ/ٕوقاؿ اإلماـ أبو حاتم الرازي كما في العلل البنو ) ،نكارة
 ابن أف فأرى عاصم، عن رواية لحبيب يثبت وال الواسطي، خالد بن عمرو حديث من ىو إنما حبيب، من اإلسناد
 ضعيفا خالد بن وعمرو ذكواف بن والحسن حبيب، عن خالد، بن عمرو عن ذكواف، بن الحسن من أخذه جريج

ىو رواية ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت فكأنو لم  (:ٕٚٔ/ٖ. وقاؿ الضياء في السنن واألحكاـ )الحديث
 كلها فهى عورة، الفخذ أف في الواىية االخبار ذكروا فاف(: ٖٕٔ/ٖ، وقاؿ ابن حـز في المحلى )يسمعو منو

(، وقاؿ ابن الملقن في ٕٖٔٔ/ٖالذىبي في المهذب ) (، وضعفوٕٖ٘/ٔ، وضعفو النووي في المجموع )ساقطة
 العبلمة وقاؿ ،الباري فتح في رجب ابن ،وضعفو، أعل بالطعن في عاصم واالنقطاع (:ٕٗٔ/ٗالبدر المنير )
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 .بالكفن يستر ولذلك موتو، بعد باقية المسلم حرمة أف: المعنى جهة ومن
 من ستر غسلو في أخذ فإذا: )قاؿ مسألة؛(: ٖٖٛ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 ،بمئزر عورتو ويستر غسلو، عند الميت تجريد المستحب أف وجملتو( ركبتيو إلى سرتو
، وركبتيو سرتو بين ما يغطي: فقاؿ أحمد عن األثـر رواية في الخرقي، قوؿ ظاىر ىذا

 المروذي، وروى حنيفة وأبي ومالك سيرين ابن مذىب وىو الخطاب أبي اختيار وىذا
. الثوب تحت من يده يدخل ثوب وعليو الميت يغسل أف يعجبني: قاؿ أنو أحمد، عن
 .بثوب جللو ميتا غسل إذا قبلبة أبو وكاف: قاؿ
 إلى يصل أف يمنع وال فيو، الماء ينزؿ رقيق قميص في يغسل أف السنة: القاضي قاؿ

 القميص كاف فإف يصب، والماء بدنو على فيمرىا القميص، كم في يده ويدخل بدنو،
 صلى النبي ألف الشافعي مذىب وىذا. منو يده وأدخل الدخاريص، رأس فتق ضيقا

 صلى اهلل برسوؿ صنع كما بي اصنعوا) سعد وقاؿ ،قميصو في غسل وسلم عليو اهلل
 وقد قميصو، في وسلم عليو اهلل صلى النبي غسل أحمد قاؿ، ٔ(وسلم عليو اهلل

                                                                                                                                                  

 ىذا (:ٙٓٗ -٘ٓٗ/ٕ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند)جدا ضعيف:  داود أبي ضعيف في األلباني
 قالو شيئا، ضمرة بن عاصم من يسمع لم وىو عنعن، وقد مدلس ثابت أبي بن وحبيب النقطاعو، ضعيف إسناد
: فقاؿ ىنا بالسماع صرح قد جريج وابن وغيرىم، والدارقطني حاتم وأبو داود وأبو معين بن ويحيى الثوري سفياف

 الحديث ىذا عن حاتم أبو قاؿ ثابت، أبي بن حبيب عن أخبرت: فقاؿ محمد بن حجاج عنو رواه لكن أخبرني،
 من ىو إنما حبيب، من اإلسناد بهذا الحديث ىذا يسمع لم جريج ابن: ٕٔٚ/ٕ" العلل" في ابنو أورده فيما

 أف فأرى عاصم، عن رواية( لحسن: إلى المطبوع في تحرؼ) لحبيب يثبت وال الواسطي، خالد بن عمرو حديث
 ضعيفا خالد بن وعمرو ذكواف بن والحسن حبيب، عن خالد بن عمرو عن ذكواف بن الحسن من أخذه جريج ابن

 ومسند الدارقطني وفي المسند زيادات في ووقع: ٜٕٚ/ٔ" التلخيص" في حجر ابن الحافظ وقاؿ الحديث،
 على اإلمبلء في عليو تكلمت وقد نقدي، في وىم وىو لو، حبيب بإخبار جريج ابن تصريح كليب بن الهيثم

 األسلمي وجرىد العاص بن عمرو بن اهلل وعبد عباس ابن عن الباب وفي... الحاجب  ابن مختصر أحاديث
 ٛٚٗ/ٖو ٚٛٔ/ٕو ٕ٘ٚ/ٔ التوالي على" المسند" في أحمد عند وىي جحش، بن اهلل عبد بن ومحمد

 .وتقوى بعضا، بعضها يشد -مقاؿ أسانيدىا في كاف وإف -األحاديث وىذه ،ٜٕٓ/٘و
 (: إسناده صحيح متعقب بما تقدـ.ٖٗٓ/ٕ))تنبيو( قوؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند 

 وانصبوا لحدا لي الحدوا فيو ىلك الذي مرضو في قاؿ وقاص أبي بن سعد أف( ولفظو )ٜٙٙأخرجو مسلم ) ٔ
 (.سلم و عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ صنع كما نصبا اللبن علي
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 لتغسيلو، أمكن تجريده أف ولنا، ،نبيكم واستروا تخلعوه ال أف فنودوا خلعو، أرادوا
 ثوبو في غسل إذا وألنو الميت، فكذا اغتسل، إذا يتجرد والحي تطهيره، في وأبلغ

 فأما ،بو الميت فيتنجس عليو، الماء بصب يطهر ال وقد يخرج، بما الثوب تنجس
 نجرد كما نجرده: قالوا أنهم ترى أال لو، خاص فذاؾ وسلم عليو اهلل صلى النبي
، صحيح وجو من عنها ذلك روي: البر عبد ابن قاؿ عائشة روت كذلك. موتانا

 ليخفى ىذا يكن ولم عندىم، مشهورا كاف العورة عدا فيما الميت تجريد أف فالظاىر
 إلى ينتهوف كانوا ألنهم بأمره؛ كاف أنو الظاىر بل وسلم عليو اهلل صلى النبي على
 وألف ،غيره اتباع من أولى وفعلو أمره واتباع الشرعيات، في أمره عن ويصدروف رأيو،

 عليو اهلل صلى النبي حق في مأمونا كاف منو يخرج بما قميصو تنجيس من يخشى ما
 وانصبوا لحدا، لي الحدوا سعد قاؿ وإنما غيره، بخبلؼ وميتا، حيا طيب ألنو وسلم
 الغسل أراد أنو ثبت لو، وسلم عليو اهلل صلى  اهلل برسوؿ صنع كما نصبا، اللبن علي
 فبل والركبة السرة بين ما ستر وأما، باالتباع أولى  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأمر
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ وقد بو، مأمور العورة وستر عورة، ذلك فإف خبلفا، فيو نعلم

 .ٔ(ميت وال حي، فخذ إلى تنظر ال): رضي اهلل عنو لعلي وسلم
 للغاسل يجوز ال: واألصحاب المصنف قاؿ (:٘ٙٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 خرقة، يده على يلف بل إليها النظر وال المغسوؿ، عورة من شيء مس لغيره أو
 منو لو بد ال ما إلى إال العورة غير إلى ينظر ال أف ويستحب بدنو، وسائر فرجو ويغسل

 شهوة ببل مسو أو إليو نظر فإف بيده، يمسو ال أف يستحب وكذا غسلو، من تمكنو في
 من الغاسل غير وأما ذلك، لو يكره أصحابنا بعض وقاؿ لؤلولى تارؾ ىو بل يحـر لم

 أف يؤمن ال ألنو لضرورة، إال العورة سوى ما إلى النظر لهم فيكره وغيره المعين
 أو سوادا يرى أو يكرىو، كاف شيئا بدنو في يرى أو نظره، حاؿ في العورة من ينكشف

                                                           

 تقدـ تخريجو قريبا. ٔ
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 ينظر ال أف يستحب ألنو: حامد أبو الشيخ قاؿ عقوبة، فيظنو ذلك ونحو مجتمعا دما
 .أولى فالميت الحي بدف إلى

 في الغسل في العلماء مذاىب في فرع (:ٚٙٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع أيضا )
 غسلو المتسحب ومالك حنيفة أبو وقاؿ احمد قاؿ وبو استحبابو مذىبنا قميص
 .سواء ىما دواد وقاؿ مجردا

 األقارب طلب األموات أحد غسل أثناء (:ٖٓٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 بأال أشار بالوقوؼ لهم السماح عن شخص سئل وحينما أثناءه، الوقوؼ واألصدقاء

 اهلل صلى الرسوؿ حديث على مستندا وكاف الغسل، بعملية سيقـو من سوى أحد يقف
 ىذا فهل ،(المرأة عورة المرأة ترى وأال الرجل، عورة الرجل يرى بأال: )وسلم عليو

 بذلك؟ لو السماح الوقوؼ أراد لمن يجوز أـ صحيح؟ االستناد
 في يعين كمن إليو، الحاجة تدعو من إال الميت تغسيل يحضر أف ينبغي الفأجابوا: 

 وال المغسل ال أحد يلمسها أو يراىا أف يجوز فبل عورتو أما ذلك، ونحو ماء صب
  .يده على خرقة المغسل يضع تنجيتو ولدى الضرورة، عند إال غيره،

 الحالة ىذه في رأيكم ما (:ٚٛ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 عليو دخل وربما عاريا ويكوف مبلبسو جميع يخلعوف الميت يغسل من بعض أف وىي
 حاجة؟ لو ليس من

 عورتو، تستر سترة عليو يكوف أف الميت ثياب خلع عند البد: العلم أىل قاؿفأجاب: 
 لصب إليو احتيج من وأما التغسيل، يحضر أف إليو يحتاج من لغير يكره إنو وقالوا
 .بحضوره بأس فبل غيره أو الماء،

 ال (غسلو في أخذ )وإذا: قولو(: ٕٕٚ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 أف بد وال الشروع، أفعاؿ من ىنا أخذ ألف الفقهاء؛ من التعبير بهذا النحويوف يرضى
 وإذا: النحويين قاعدة على العبارة تكوف ىذا وعلى مضارع، فعلها جملة خبرىا يكوف
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: قولو معنى أف يعرؼ واحد كل ألف خلل؛ فيها ليس الفقهاء عبارة ولكن يغسلو، أخذ
 .غسلو في شرع إذا: أي (غسلو في أخذ )وإذا
 .تغسيلو في: أي (غسلو )في: وقولو
 ما للرجل بالنسبة والعورة. فأكثر سنين سبع لو فيمن وىذا وجوبا (عورتو )ستر: وقولو

 ىذا وعلى والركبة، السرة بين ما المرأة مع للمرأة بالنسبة وكذلك والركبة، السرة بين
 بالنسبة فهو رجبل كاف إف والركبة السرة بين مما إال شيء كل من الميت فيجرد

 .للنساء بالنسبة امرأة، كانت وإف للرجاؿ،
 .والركبة السرة بين ما بها يريد (عورتو): المؤلف فقوؿ
 يجرده ثم لفافة، عليها ويلف أوال، عورتو فيستر ثيابو من جرده: أي ،(وجرده): قولو
 .ثيابو من

 .ونظر أثر، ذلك ودليل
 نجرد ىل): وسلم عليو اهلل صلى النبي تغسيل أرادوا حين الصحابة فقوؿ: األثر أما

 (موتانا نجرد كما صلى اهلل عليو وسلم اهلل رسوؿ
 أكمل كاف وكلما التطهير، يقتضي والمقاـ تطهيره، في أبلغ تجريده فؤلف: النظر وأما
  .أفضل كاف فيو

 عند الميت وجو تغطية في واختلفوا(: ٖٕٚ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط ) )فرع(:
 يلقى أف يروف السختياني وأيوب يسار، بن وسليماف سليماف، بن محمد فكاف غسلو
 على يطرح أف يروف وجماعة والشافعي، والثوري، مالك، وكاف خرقة، الميت وجو على
 كاف ما منو يغطى إنما: حنبل بن أحمد وقاؿ الوجو، يذكروا ولم خرقة الميت فرج

 .وركبتيو سرتو بين ما يغطى: أحمد قاؿ حياتو، في يغطى
 بمئزر، عورتو تستر فإنو ىذا، ثبت إذا (:ٕٓ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )

". سحنوف ابن كتاب" في أشهب ىذا ذكر أخرى، خرقة ووجهو صدره على ويجعل
، تقدـ ما على عورتو غير منو تستر ال أنو مالك، أصحاب من الجمهور عليو والذي
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 وحشا تغيرا وجهو تغير ربما الميت ألف للميت؛ الوجو بتغطية أمر إنما: بعضهم وقاؿ
 فيو فيتأولوف لو معرفة ال ومن الجهاؿ إليو نظر فربما لذلك، فاسود بو، كانت علة من
 كيـو ذنوبو من خرج عليو، يكشف ولم ميتا غسل من): الحديث وفي يجوز، ال ما

 .ٔ(أمو ولدتو
 ألحمد قلت: داود أبو قاؿ: فصل(: ٖٖٛ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني ) )فرع(:
 يستر شيء أي: قاؿ. الغسل في الميت الصبي أعني الكبير، يستر كما يستر الصبي

 .النساء؟ ويغسلو بعورة عورتو وليست منو،
 

 (الميت تغسيل في النية)باب 
 شرطا ليست النية أف إلى الحنفية ذىب(: ٔ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )

 نية بغير الميت غسل فلو المكلفين، عن الفرض إلسقاط شرط بل الطهارة، لصحة
 . ٕالمكلفين عن الفرض إلسقاط ال لطهارتو، أجزأ

 عن ورواية الشافعي، نص وظاىر الشافعية، عند األصح وىو ،ٖالمالكية وذىب
 كل أف: المالكية عند األصل ألف الميت؛ تغسيل في النية اشتراط عدـ: إلى الحنابلة

                                                           

 الكامل في عدي وابن ،(ٜٜٖ٘) األوسط في الطبرانيو  ،(ٜٕٗ٘ٗ رقم ، ٕٕٔ/ٙ)أحمد  أخرجو ٔ
 وفي ،(ٜٖٙ/ٖ) كبرىال في والبيهقي ،(ٕٜٔ/ٙ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٜٕٓٙ/ ٚ)و (٘٘ٔٔ – ٗ٘ٔٔ/ٖ)

 بن سبلـ بو تفرد اإلسناد، بهذا إال عائشة عن الحديث ىذا يروى ال: الطبراني قاؿوالحديث  (ٕٜٙٙ) الشعب
 فيو: وقاؿ (ٕٔ/ٖ) المجمع في الهيثمي وأورده،  نعيم وأبو (،٘٘ٔٔ/ٖ) عدي ابن مثلو قاؿ وكذا ،مطيع أبي

 ىذا عائشة حديث إسناد مدار(: ٖٚٔ/ٕ، وقاؿ البوصيري في إتحاؼ الخيرة )كثير كبلـ وفيو الجعفي، جابر
 وىو جابر، لضعف ضعيف إسناده (:ٖٗٚ/ٔٗ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )الجعفي جابر على
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وبقية عائشة، من سماعا لو يذكروا الجزار لم ويحيى الجعفي، يزيد ابن

 .العربي التراث إحياء دار ط ٚٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
 مالك فقاؿ: الميت غسل في النية في واختلفوا (:ٜٚٔ/ٔ) العلماء األئمة اختبلؼ)تنبيو( قاؿ ابن ىبيرة في  ٖ

 .شرط للفعل القصد ولكن تجب ال: حنيفة أبو وقاؿ، بوجوبها: وأحمد والشافعي
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 وألف سبعا، الكلب ولوغ من اإلناء كغسل نية، إلى فيو يحتاج ال غيره في يفعلو ما
 .ٔالنجاسة غسل فأشبو التنظيف، القصد
 غسل ألف النية؛ وجوب إلى أخرى رواية في والحنابلة آخر، قوؿ في الشافعية وذىب
 اعتبرت الميت من النية تعذرت ولما الجنابة، كغسل النية إلى فافتقر واجب، الميت

 .ٕبالغسل المخاطب ألنو الغاسل؛ في
 والتسمية النية، الميت غسل في والواجب(: ٖ٘ٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 شرط أصابتو نجاسة غير عن تعبد غسل ألنو واحدة، مرة وغسلو الروايتين، إحدى في
 بغسل غسلو أحمد شبو وقد الجنابة، كغسل فيو ذلك فوجب الصبلة، لصحة

 المخاطب ألنو الغاسل، في اعتبرت الميت من والتسمية النية تعذرت ولما الجنابة،
 يغسل أف يعجبني ال: أحمد وقاؿ ،أنقوه إف واحدة غسلة يجزئو عطاء قاؿ. بالغسل
 على وىذا (خمسا أو ثبلثا اغسلنها): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف واحدة؛

 في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وألف ذكرناه، لما اإلجزاء دوف الكراىة سبيل
: عقيل ابن وقاؿ ،عددا يذكر ولم (وسد بماء اغسلوه): ناقتو وقصتو الذي المحـر
 ىذا؛ يصح وال النجاسة، غسل فأشبو التنظيف، القصد ألف النية، تعتبر ال أف يحتمل

 ما وسائر الورد بماء غسلو ولجاز متنظف، غسل وجب لما كذلك كاف لو ألنو
 .الجنابة غسل أشبو تعبد، غسل ىو وإنما التنظيف، بو يحصل

 ذكر مشهوراف وجهاف الغسل نية وجوب وفي(: ٗٙٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 غسلو الغاسل ينوي أف غسلو صحة في يشترط ىل أنو بهما والمراد دليلهما المصنف
 المنصوص وىو تجب وال تشترط ال أنها األكثرين عند فاألصح أصحهما في واختلف
 والماوردي البندنيجي صححو وممن المسلم زوجها الذمية غسل آخر في للشافعي

 الماوردي منهم االشتراط جماعة وصحح وآخروف والرافعي والسرخسي والروياني ىنا
                                                           

 ،ٜٜ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٖٗٔ/  ٕ الجمل وحاشية( بيروت) الفكر دار ط ٕٓٔ/  ٕ الجليل مواىب ٔ
 .دمشق في السبلـ دار مطبعة ط ٖٕٕ/  ٔ المنتهى وغاية ،ٕٗٗ/  ٕ المحتاج ونهاية

 .ٖٙٗ/  ٕ والمغني ،ٖٕٕ/  ٔ المنتهى وغاية ،ٕٗٗ/  ٕ المحتاج نهاية ٕ
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 المقنع في المحاملي بو وقطع الوضوء نية باب في ذكروه والمتولي والفوراني
 وصاحب المقدسي نصر الشيخ قاؿ األوؿ تصحيح والصحيح التنبيو في والمصنف

 القاضي قاؿ واجب غسل أنو القراح الماء إفاضة عند قلبوب ينوى أف النية صفة البياف
 الغسل ينوي المجرد كتابو في الطيب أبو

 .الميت غسل أو الفرض أو الواجب
 على-بالنيات  األعماؿ إنماأي بحديث – بو استدؿ (:ٖٔ/ٕوفي طرح التثريب )

 أحد وىو واجب، وغسل عبادة ألنو الميت؛ غسل في الغاسل على النية وجوب
 وأنو الغريق، غسل وجوب على الشافعي نص عليو ويدؿ الشافعي ألصحاب الوجهين

 ال أنو المحرر في الرافعي قاؿ كما الوجهين أصح ولكن لو الماء إصابة يكفي ال
 ألف وغيره؛ الروياني للقاضي تصحيحو الشرح في ونسب الغاسل على النية تجب
 ويشكل النظافة مقصوده وألف منو يتصور ال والميت المغتسل، على ىي إنما النية

 .بغسلنا إال الفرض يسقط فبل بغسلو مأموروف بأنا عنو وأجيب الغريق غسل بوجوب
 قاؿ المهذب شرح ففي الميت غاسل وأما(: ٕٚ/ٔوقاؿ السيوطي في الحاوي )

 القراح الماء إفاضة عند بقلبو ينوي أف النية صفة:  البياف وصاحب ، المقدسي نصر
 الواجب الغسل ينوي:  المجرد كتابو في الطيب أبو القاضي وقاؿ.  واجب غسل أنو
:  يقاؿ أف ويحتمل ، بو صرح من أر فلم يمم إذا وأما ، الميت غسل أو الفرض أو
 ويحتمل ، األصح في نية إلى غسلو يحتاج ال كما نية إلى يحتاج ال الميت يمم إذا
 ال النية أف:  الحنفية قالت كما والغسل التيمم بين ويفرؽ ، إليها يحتاج أنو:  يقاؿ أف

 قاؿ ولذلك عنهما التيمم في النية أوجبوا ذلك ومع الجنابة وغسل الوضوء في تجب
 بإطبلقو بو تمسك إذا النص وىذا ، يفترقاف أني طهارتاف:  عليهم الرد في الشافعي

 إليها يحتاج:  قلنا فإف نية إلى الميت تيمم يحتاج ال أنو وىو األوؿ االحتماؿ عضد
 ونحو عليو الصبلة استباحة أو الغسل من البدؿ أو الواجب التيمم نوى يستحب أو

 .ذلك
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 الميت( مفاصل ينيل)باب مواضع ت

 سهلت إف مفاصلو يلين أف يستحب كما  (:ٓ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 .ٔأعضاؤه تنكسر أف يؤمن ال ألنو تركها؛ غيرىا أو الميت لقسوة ذلك شق وإف عليو،

 شد استحباب على الفقهاء اتفق(: ٗٔٗ/ٜٖوجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )
 الهواـ فتدخلو مفتوحا، فمو يبقى لئبل رأسو، فوؽ تربط عريضة بعصابة الميت لحيي

 تليين استحباب على الفقهاء اتفق وكذلك، غسلو عند الماء ويدخل خلقو ويتشوه
 ثم بطنو، إلى وفخذه فخذه إلى وساقو عضده إلى ساعده برد وذلك الميت، مفاصل

 البدف في فإف وتكفينو، لغسلو تسهيبل تمد ثم كفو بطن إلى ترد بأف أصابعو وتلين تمد
 يمكن فبل وإال النت حينئذ المفاصل لينت فإذا حرارة بقية الروح مفارقة بعد

 تكوف مفاصلو تليين أف (:ٓٗٔ/ٕ) الجمل حاشيةكما في   الشافعية وزاد، ٕتليينها
 .غسلو ليسهل عليو التليين توقف إف دىن بنحو ولو

 ذلك تعذر إذا المفاصل تليين ترؾ إلى (:ٙ٘ٗ/ٕ) المغنيكما في   الحنابلة وذىب
  .المثلة إلى ذلك بو وصير أعضاؤه تنكسر أف يؤمن ال ألنو

 عليو، سهلت إف مفاصلو وتلين: )قاؿ مسألة؛(: ٖٓٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 جنبيو، إلى وعضديو عضديو، إلى ذراعيو يرد أف ىو المفاصل تليين معنى( تركها وإال
 أبقى ذلك ليكوف يردىا، ثم بطنو، إلى وفخذيو، فخذيو، إلى ساقيو ويرد يردىما، ثم

 قاؿ، وتغسيلو ثيابو، وخلع وتمديده، تكفينو، من للغاسل، أمكن ذلك فيكوف للينو،
 أخذ وإذا ببرودتو، قسوتها قبل موتو عقيب موضعين، في ذلك ويستحب: أصحابنا

 تنكسر أف يؤمن ال ألنو تركو؛ غيرىا، أو الميت لقسوة ذلك شق وإف. غسلو في
 .المثلة إلى ذلك بو ويصير أعضاؤه،

                                                           

 .ٙ٘ٗ/  ٕ والمغني ،ٕٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة العربي، التراث إحياء دار ط ٚٗٔ/  ٕ الجمل حاشية ٔ
/  ٕ الجمل وحاشية ،ٕٕٔ/  ٕ والخرشي ،ٗٔٗ/  ٔ الدسوقي وحاشية ،ٕٚ٘/  ٔ عابدين ابن حاشية ٕ

 .ٖٛٔ/  ٕ الكبير الشرح مع والمغني ،ٜٖٛ/  ٔ النهى أولي ومطالب ،ٓٗٔ
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 ىو ىذا (مفاصلو وتليين): قولو(: ٕٗ٘/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 مفاصل والمراد تليينها، يحاوؿ أف: أي الميت، مفاصل تليين: وىو الثالث، األمر

، يردىما ثم الجنب إلى العضد ثم العضد، إلى الذراع يرد بأف وذلك والرجلين، اليدين
 يردىما ثم البطن، إلى الفخذ ثم الفخذ، إلى الساؽ يرد بأف: الرجلين مفاصل وكذلك

 لكن مشتدا فيكوف تغسيلو، وصعب عليو ىو ما على بقي برد إذا ألنو يبرد؛ أف قبل
 على فسهل الكفن، وربط التكفين وعند الغسل عند لينة صارت المفاصل لينت إذا

 .نظري دليلو لكن سنة، فيو أعلم ال أيضا وىذا والتكفين، التغسيل والمكفن الغاسل
 وليس برفق، تلين أف يجب ولكن مصلحة، وىذه الميت مفاصل تليين من فيو ما وىو

 .والرحمة الرفق محل الميت ألف بشدة؛
 واألصحاب والمصنف الشافعي قاؿ(: ٙٚٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:

 ال وىذا تكفينو ليسهل وأعضائو مفاصلو تليين يعيد أف يستحب غسلو من فرغ إذا
 على وضعو أوؿ في التليين إعادة استحباب المختصر في المزني ونقل فيو خبلؼ

 في الطيب أبو القاضي قاؿ الجمهور وأنكره األصحاب بعض بو فقاؿ المغتسل
 كتبو من شئ للشافعي يعرؼ وال بمستحب ليس التليين ىذا أصحابنا قاؿ المجرد

 فائدة فبل الغسل عند فأما فيها الحرارة لبقاء الموت عقب المفاصل تليين يفيد وإنما
 يذكر فلم الشافعي على المزني من غلط النقل ىذا حامد أبو الشيخ وقاؿ فيو

 غسلو فراغ بعد ذكره إنما الموضع ىذا في كتبو من شئ في االعضاء تليين الشافعي
 فيو فائدة وال للشافعي يعرؼ ال ىنا التليين ىذا أصحابنا قاؿ الشامل صاحب وقاؿ
 يوجد ال التليين ىذا الحاوي صاحب وقاؿ غالبا الوقت ىذا إلى لينة تبقى ال ألنها

 ذلك وترؾ جامعو دوف مختصره في المزني حكاه فيما الإ كتبو من شئ في للشافعي
 ال موتو عند مفاصلو تليين أعاد الشافعي قاؿ وإنما أعضاؤه لتتماسك فعلو من أولى
 البغوي وجـز الحاوي صاحب كبلـ ىذا جاز غسلو عند تليينها أعاد فلو غسلو عند

 .  المزني نقل بظاىر عمبل الغسل عند تليينها إعادة باستحباب وغيرىما والسرخسي
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 (ذىب من أسناف)باب إذا كاف للميت 

 ينزع لم مات، ثم فجبر، بعظم عظمو جبر وإف (:ٗٓٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 مقدور نجاسة ألنو أزيل؛ مثلة غير من إزالتو فأمكن نجسا كاف وإف. طاىرا كاف إف

 الباطن، حكم في وصار يقلع، لم المثلة إلى أفضى وإف. مضرة غير من إزالتها على
 كمسح مسحت مثلة، إلى نزعها يفضي جبيرة الميت على كاف وإف. حيا كاف لو كما

 الميت في أحمد، قاؿ. تحتها ما فغسل نزعت مثلة، إلى يفض لم وإف. الحي جبيرة
 نزعو، أسنانو بعض يسقط أف غير من نزعو على قدر إف: بذىب مربوطة أسنانو تكوف
  .تركو بعضها يسقط أف خاؼ وإف

 إذا للميت بالنسبة الذىب السنوف حكم ما (:ٖٙ٘/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ال؟ أـ ذلك في إساءة عليو ىل ذىب، سنوف بو ويوجد اهلل رحمة إلى راح

 ذلك، في إساءة عليو ليس ذىب أسناف بو ويوجد ودفن مات الذي الميت فأجابوا:
 دفن فإف تنزع، فإنها عليو ضرر نزعها على يترتب ولم الدفن قبل نزعها على قدر فإف
 قدر إف: بذىب مربوطة أسناف تكوف الميت في أحمد قاؿ لنزعها، ينبش فبل تنزع ولم
 .تركو بعضها سقوط خاؼ وإف نزعو، أسنانو بعض تسقط أف غير من نزعو على

 وعليو الميت مات إذا (:ٗٔٔ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 أـ بسهولة يحصل ال نزعها كاف ولو دين عليو كاف إذا منو تنزع فهل ذىب أسناف
 دين؟ عليو يكن لم إذا تترؾ

 فبل بسهولة يحصل ال ونزعها فضة أو ذىب أسناف وعليو الميت مات إذا فأجاب:
 للورثة وأخذىا حين بعد نبشو اإلمكاف وفي مدين، غير أـ مدينا كاف سواء بتركها بأس

 .القدرة مع إضاعتو ينبغي ال ماؿ ألنها ذلك؛ وجب نزعها تيسر إذا أما الدين، أو
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 أحد وكاف إنساف توفي إذا (:ٛٛ/ٚٔ)وسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه 
 عليو يترتب الخلع ىذا كاف وإذا يخلع؟ أو السن ىذا يترؾ ىل ذىب من أسنانو
 ذلك؟ في نص ورد وىل الحكم؟ فما األسناف لبقية مضرة

 إليو، الحاجة عند إال يركب أف يجوز ال الذىب السن أف نعلم أف يجب: أوال فأجاب:
 بتحلية التزين عادتهن جرت إذا النساء إال اللهم للزينة، أحد يركبو أف يجوز فبل

 .لحاجة إال أبدا يجوز فبل الرجاؿ أما بأس، فبل بالذىب األسناف
 خلع، مثلة بدوف السن خلع يمكن كاف فإف ذىب، من أسناف عليو من مات إذا: ثانيا
 بقية تسقط بحيث بمثلة، إال خلعو يمكن ال كاف وإف الورثة، إلى انتقل ملكو ألف

 ترؾ بذلك وسمح رشيدا عاقبل بالغا الوارث كاف إف ثم. معو ويدفن يبقى فإنو األسناف
 وأخذ القبر حفر بلى الميت أف ظن إذا إنو: العلماء قاؿ فقد وإال لو، يتعرض ولم

 .ذلك عن وسلم عليو اهلل صلى النبي نهى وقد. ماؿ إضاعة بقاءه ألف السن
 بالنسبة الذىب لسن بالنسبة فتاوى نور على الدرب:وسئل العبلمة العثيمين كما في 

 في يدفن أـ بثمنو يتصدؽ أـ التركة إلى ويضم السن ىذا منو ينزع ىل متوفى لشخصٍ 
 قبره؟ في الميت ترافق ال التي األمواؿ من يعتبر ألنو آخر مكافٍ 

 سقوط خلعو من لـز إذا إال يخلع فإنو ذىب سن وفيو اإلنساف مات إذافأجاب: 
 يستخرج ثم األرض وأكلتو بلي قد أنو يظن حتى الميت مع ويبقى يخلع فبل األسناف

 ينبش أف إلى حاجة فبل عفوا فإف األبد إلى معو بقائو عن الورثة يعف لم ما ذلك بعد
 .بعد فيما

 في نظركم في الشرع حكم ما: سئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدربو 
 الفقري؟ العمود في ذىب من سلك أو ذىب من سن وبو يموت الذي

 إال أخذه يمكن ال ألنو يؤخذ ال فإنو الفقري العمود في الذىبي السلك أما فأجاب:
 عظم كسر) والسبلـ الصبلة عليو النبي لقوؿ يجوز وال حراـ بالميت والتمثيل بُمثلة

 ماؿ ألنو يؤخذ فإنو السن يمسك الذي الشريط أو السن وأما( حياً  ككسره الميت
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 بحيث الميت أسناف في ُمثلة منو يخشى كاف إذا إال للماؿ إضاعة الميت في وإبقاؤه
 الميت في يبقى أف راشدوف وىم الورثة رضي لو وكذلك يبقى فإنو أخذه عند تتحطم

 .ذلك في حرج فبل
 الذىب أسناف حكم ما: مسألة(: ٖٕٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 تخلع؟ أـ معو تدفن ىل حياتو في اإلنساف ركبو مما وغيرىا
 والفضة الذىب غير من كاألسناف معو يدفن أف بأس فبل لو قيمة ال ما أما: الجواب
 منو يخشى كاف إذا إال يؤخذ فإنو قيمة لو كاف ما وأما الذىب، غير من واألنف
 الورثة شاء إف ثم. معو يبقى فإنو المثلة صارت أخذناه لو السن كاف لو كما المثلة،

 .ذلك فلهم الذىب ويأخذوا القبر يحفروا أف الميت يفنى أف بعد
 
 

 والختاف للميت( اإلبط ونتف العانة وحلق األظفار تقليم)باب حكم 
أبي  بن سعد عن قبلبة، أبي عن الحذاء، خالد عن الثوري، عن الرزاؽ، عبد عن

 .ٔ(ميت عانة حلق وقاص رضي اهلل عنو )أنو
 وأظفاره، الميت شعر أخذ في واختلفوا(: ٕٖٛ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )

 اهلل عبد بن وبكر البصري، الحسن قاؿ كذلك وأظفاره شعره من يؤخذ: طائفة فقالت
: قاؿ أنو جبير، بن سعيد عن وروي.. ميت عانة أخذ مالك بن سعد أف وروينا المزني،

 (ذلك غير يمس وال طاؿ إذا يقصر): أظفاره في األوزاعي وقاؿ (الميت عانة تؤخذ)
 ذلك طائفة وكرىت (فاحشا كاف إذا يؤخذ): والظفر الشعر في وإسحاؽ أحمد وقاؿ
 أظفار تقليم عن سليماف أبي بن حماد وسئل الميت، عانة أخذ سيرين بن محمد كره

 عانتو وحلق الميت، أظافر تقليم مالك وكره"  أتختنو؟ أقلف كاف إذا: فقاؿ الميت؟

                                                           

( وإسناده صحيح إلى أبي ٕٖٛ/٘(، وابن المنذر في األوسط )ٖٕ٘ٙ، رقم  ٖٚٗ/ٖأخرجو عبد الرزاؽ ) ٔ
 (.ٛٓٗ/ٖقبلبة، واألثر احتج بو ابن حـز في المحلى )
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 من ذلك بأخذ المأمور ألف إلي أحب ذلك أخذ عن الوقوؼ: ابن المنذر بكر أبو قاؿ
 الذنب عجب إال الببلء، إلى بدنو جميع ويصير األمر، انقطع مات فإذا الحي، نفسو
 . وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ استثناه الذي

 أو وافرة، الميت أظفار كانت وإف مسألة (:ٛٓٗ/ٖوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 من ذلك كل بأف وصح ورد قد النص ألف ذلك كل أخذ ،عانتو أو وافيا، شاربو

 عليها مات التي الفطرة على إال تعالى ربو إلى يجهز أف يجوز فبل الفطرة،
 أف: قبلبة أبي عن الحذاء خالد عن الثوري سفياف عن الرزاؽ عبد طريق من وروينا
 لو يعرؼ ال الذي الصاحب مخالفة يعظموف وىم، ميت عانة حلق وقاص أبي بن سعد

 وعن مخالف؟ منهم لو يعرؼ ال صاحب وىذا عنهم، اهلل رضي الصحابة من مخالف
 منو يؤخذ: قاؿ وافرا، كاف إف الميت عانة شعر في: الحسن عن معمر عن الرزاؽ عبد

 من والختاف ماذا؟ فكاف نعم،: قلنا أيختن؟ أقلف كاف فإف: قاؿ بأف بعضهم واحتج
 ماتت إف للحيض وال مجنبا، مات إف للجنابة يطهر أف تروف ال فأنتم: قيل فإف الفطرة

 ىذه أف الفرؽ: قلنا الفرؽ؟ فما الجمعة، يـو مات إف الجمعة ليـو وال حائضا،
 والمغمى كالمجنوف،: يخاطب ال من تلـز وال نفسو، في أحد كل بها مأمور األغساؿ

 العانة، وحلق الشارب، قص وأما الميت عن الخطاب سقط وقد، والصغير عليو،
 بل نفسو، في المرء بها يؤمر ولم الفطرة، من بأنها جاءنا فالنص: والختاف واإلبط،

 .والصغير عليو، والمغمى بالمجنوف، كلو ذلك فيعمل بها، مأموروف الكل
 وحلق األظفار، وتقليم الشعر، تسريح وأما(: ٗ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 الحنابلة قوؿ أيضا وىو الحنفية، عند ذلك من شيء يفعل فبل اإلبط، ونتف العانة،
 في والشافعية المالكية مذىب وىو األظفار، تقليم في عندىم ورواية العانة، في

 ليس والميت الزينة، لحق يفعل ذلك ألف واللحية، الشعر تسريح في إال أيضا القديم
 بأس فبل منكسرا ظفره كاف إف وأما ذكرنا، مما شيء عنو يزاؿ فبل. الزينة بمحل
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 الحنابلة ذىب وإليو ذلك، كل يفعل أنو إلى الجديد في الشافعية وذىب، ٔبأخذه
 عن ورواية فاحشا، كاف إف الظفر تقليم في عندىم رواية وىو الشارب، قص في

 اصنعوا): وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ الجواز ودليل. العانة حلق في أحمد
 منظر يقبح ونحوىا األظفار تقليم ترؾ وألف ٕ(بعرائسكم تصنعوف كما بموتاكم
 من جزء إبانة ألنو الفقهاء؛ جمهور عند يشرع فبل الختاف وأما، إزالتو فشرعت الميت،
 . ٖيختن أنو الناس بعض عن أحمد وحكى ،الميت رأس يحلق ال أنو كما أعضائو،

 وإبطو شاربو شعر وأخذ الميت أظفار قلم في (:ٛٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 :طريقاف ولؤلصحاب تفعل ال والقديم تفعل أنها الجديد قوالف وعانتو

                                                           

 ،ٖٕٛ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٖٚٔ/  ٔ والمدونة ،ٛ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٖٔٓ/  ٔ الصنائع بدائع ٔ
 .ٕٗ٘/  ٕ والمغني ،ٚٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة

 البحث بعد خرجو من أعلم ال غريب، الحديث ىذا (:ٕ٘ٓ/٘ال أصل لو: قاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ٕ
 اآلخر، خرج من يحضرني وال «بأحيائكم تفعلوف ما بموتاكم افعلوا»: آخر بلفظ «وسيطو» في الغزالي وذكره عنو،
 في المقدسي شامة أبو الحافظ وقاؿ. ثابتا أجده فلم عنو بحثت:  «الوسيط» على كبلمو في الصبلح ابن وقاؿ

 .معروؼ غير وىو الفقو، كتب من كثير في مذكور الحديث ىذا بو يتعلق( وما: ) «السواؾ» كتاب
 قاؿ «ميتكم؟ تنصوف عبلـ»: قالت أنها - عنها اهلل رضي - عائشة عن روي أنو تعليقا «البيهقي» في بل: قلت

 ا.ىػ .األسناف ضيق بمشط سرحو إذا ذلك كرىت وكأنها: قاؿ. شعره تسرحوف: أي: البيهقي
 عدي، أبي بن محمد عن شيبة أبي ابن روى وقد( بعد نقل الكبلـ المتقدـ: ٕٛٔ/ٕوقاؿ الحافظ في التلخيص )

: " بعضهم فقاؿ الميت، غسل عن فسألت المدينة، قدمت: قاؿ المزني اهلل عبد ابن ىو بكر عن حميد، عن
: فيو وزاد لو، الجنائز كتاب في المروزي بكر أبو وأخرجو".  تجلو أال غير بعروسك تصنع كما بميتك اصنع

 من وأصح الوقف، ظاىره لكن صحيح، وإسناده. تنور أال غير: وقاؿ. . . فذكره فسألتهم ربيعة بني على فدلوني
 البيهقي وروى «مشطناىا - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ابنة غسلنا لما»: عطية أـ عن الصحيحين، في ما ذلك
 إذا ذلك، كرىت وكأنها شعره، تسرحوف أي: البيهقي قاؿ".  ميتكم؟ تنصوف عبلـ: " قالت أنها تعليقا عائشة عن

 إبراىيم طريق من الحديث غريب في عبيد وأبو الرزاؽ عبد وصلو وقد قاؿ، كذا األسناف ضيق بمشط سرحو
 في المبالغة أنكرت فكأنها. ، ميتكم؟ تنصوف عبلـ: فقالت تمشط، رأسها تكدرت امرأة رأت عائشة أف: النخعي

 .التسريح أصل ال ذلك
 .ٕٗ٘ ،ٔٗ٘/  ٕ والمغني ،ٚٓٔ/  ٕ الطالبين روضة ٖ
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 وىذه يكره والثاني يستحب أحدىما والكراىة االستحباب في القولين أف أحدىما
 والغزالي الحاوي وصاحب تعليقو في الطيب أبي القاضي وشيخو ىنا المصنف طريقة

 من وآخرين الحلية في والروياني التهذيب وصاحب والخبلصة الوسيط في
 وقطع مكروه وتركو مستحب أنو الجديد القوؿ الحاوي صاحب قاؿ، األصحاب
 في القولين أف الثاني والطريق باستحبابو التحرير في والجرجاني التنبيو في المصنف
 قاؿ الطريق وبهذا قطعا يستحب وال يكره ال والثاني يكره ىما احد وعدمها الكراىة
 ظاىر وىو وآخروف والشاشي الصباغ وابن والبندنيجي والمحاملي حامد أبو الشيخ

 قوؿ وأما فيو رخص من ومنهم أخذه كره من الناس من قاؿ فإنو األـ في الشافعي نص
 بما فمردود الكراىة في القوالف وإنما تستحب ال األمور ىذه أف خبلؼ ال الرافعي
 شهرة مع ىذا قولو وعجب جـز من جـز مع االستحباب في الخبلؼ إثبات من قدمتو
 فصصح القولين من االصح وأما والتنبيو والمهذب طيالوس سيما ال الكتب ىذه

 المختار وىو الكراىة غيره وصحح المقنع كتابو في بو وقطع يكره ال أنو المحاملي
 والقديم الجنائز ومختصر األـ منها كتبو عامة في الشافعي نص عن البندنيجي ونقلو
 األظفار وتقليم الشعر حلق رأى من أصحابنا من المزني مختصر في الشافعي قاؿ وقد

 تركو ترجيح في صريح وىو نصو ىذا إلي أعجب وتركو الشافعي قاؿ يره لم من ومنهم
 في شيوخو اختبلؼ حكى إنما جزما باستحبابو كتبو من شئ في الشافعي صرحي ولم

 ترجيح فيتعين لو مذىبا ليس سواه وما تركو فمذىبو تركو ىو واختار وتركو استحبابو
 أظافير تحت ما الغاسل ويتتبع واألـ المختصر في قاؿ الشافعي أف أيضا ويؤيده تركو

 ىذا أصحابنا قاؿ تعليقو في الطيب أبو القاضي قاؿ الوسخ يخرج حتى بعود الميت
 العود إلى حاجة فبل تزاؿ قلنا إذا وأما أظافيره يترؾ أنو على الشافعي من تفريع

 محترمة الميت أجزاء ألف واألظفار الشعور ىذه ترؾ الصواب أو المذىب أف فحصل
 عنهم اهلل رضي والصحابة وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يصح ولم بهذا تنهتك فبل
 ال والثاني يكره المختار أقواؿ ثبلثة حصل الطريقاف جمع وإذا فعلو فكره شئ ىذا في
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 جبير وابن المسيب بن سعيد استحبو وممن يستحب والثالث يستحب وال يكره
 حنيفة وأبو مالك كرىو وممن راىويو بن واسحق حنبل بن وأحمد البصري والحسن
 قاؿ العلماء جمهور عن العبدري ونقلو والجمهور المنذر وابن والمزني والثوري
 أو بالمقص والعانة االبط شعر يأخذ أف فللغاسل الشعور ىذه تزاؿ قلنا وإذا أصحابنا
 األـ في والمنصوص المذىب ىو ىذا النورة موضع غسل نوره فإف النورة أو الموسى

 قطع وبهذا عورتو إلى ينظر لئبل العانة في النورة يتعين أنو وجو وفيو الجمهور قطع وبو
 واالبط العانة في النورة يستحب أنو ثالث ووجو المجموع في والمحاملي البندنيجي

 ينظر وال يمس ال لكن سبق كما التخيير والمذىب الحاوي صاحب حـز وبو جميعا
 أزالو يزاؿ قلنا إذا أنو على األصحاب فاتفق الشارب وأما الضرورة قدر إال العورة من

 الحي حق في الشارب حف يكره وغيره المحاملي قاؿ الحياة في يزيلو كما بالمقص
 شاربو حف المصنف قوؿ وأما شفتو تنكشف ال بحيث يقصو ولكن جميعا والميت
 واألظفار الشعور ىذه يزيل قلنا وإذا أصحابنا قالو كما الحف حقيقة ال قصو فمراده

 الصباغ ابن قاؿ وغيرىما الصباغ وابن المحاملي بو صرح الغسل قبل إزالتها استحب
 بعد فذكره بالترتيب المزني أخل وقد قاؿ غسلو قبل يفعلها الميت غسل باب أوؿ في

 ذكروه األصحاب وجمهور المصنف عمل وكذا قلت قبلو يذكره أف ينبغي وكاف الغسل
 في يخالفوف أنهم ىذا من يلـز وال اهلل رحمو بالمزني تأسوا وكأنهم الغسل بعد

 تحت ما ويتتبع ىذا قبل بقولو تقديمو إلى المصنف أشار وقد تقديمو استحباب
 قاؿ يحلقو ال اهلل رحمو الشافعي فقاؿ الرأس شعر وأما قلمها يكن لم إف أظفاره

 الشعر وىي جمة ذا كاف بأف رأسو حلق يعتاد ال كاف إف اهلل رحمهم أصحابنا
 فطريقاف حلقو عادتو كاف وإف خبلؼ ببل يحلق لم المنكبين إلى نزؿ الذي المسترسل
 والشارب األظفار في القولين على والثاني يحلق ال الجمهور قطع وبو المذىب

 في المعروؼ ىو وغيره المعتاد بين ذكرتو الذي التفصيل وىذا والعانة واإلبط
 ثبلث ففيو يخنن أف قبل مات من ختاف وأما عليو محموؿ المصنف وكبلـ المذىب
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 قوالف فيو الثاني والطريق يختن ال والجمهور المصنف قطع وبو المذىب طرؽ
 الصحيح البياف صاحب حكاه أوجو ثبلثة فيو والثالث الدارمي حكاه والظفر كالشعر

 دوف البالغ على وجب ألنو الصبي دوف البالغ يختن والثالث يختن والثاني يختن ال
 في المستحقة كيده يقطع فلم جزء ألنو مطلقا يختن ال بأنو الجـز والصحيح الصبي

 يزاالف فإنهما والظفر الشعر ويخالف تقطع ال أنها أجمعوا فقد قصاص أو سرقة قطع
 زاؿ وقد بو للتكليف يفعل والختاف ذلك في الحي بشارؾ والميت للزينة الحياة في

 ا.ىػ أعلم واهلل بالموت
 باتفاؽ الميت ختاف يجب ال(: ٕٓٓوقاؿ اإلماـ ابن القيم في تحفة المودود )ص

 األربعة األئمة قوؿ وىو يستحب ال أنو على العلم أىل فجمهور يستحب وىل األمة
 ونتف عانتو وحلق شاربو أخذ على وقاسو مستحب أنو المتأخرين األئمة بعض وذكر
 وتقليم الشارب أخذ فإف فاسد قياس وىو األمة عمل عليو لما مخالف وىذا إبطو

 عضو قطع فهو الختاف وأما، ودرنو وسخو وإزالة طهارتو تماـ من العانة وحلق الظفر
 في مصلحة فبل بالموت زاؿ قد الحياة في شرع ألجلو الذي والمعنى أعضائو من

 فما مختوف غير بغرلتو القيامة يـو يبعث أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي أخبر وقد ختانو
 في خلقو تماـ من وىو القيامة يـو بو يبعث عضو الموت عند منو يقطع أف الفائدة
 سئل وقد أحمد اإلماـ عليو نص الختاف من اإلحراـ يمنع وال: فصل. األخرى النشأة

 في ال الظفر وتقليم الشعر إزالة باب من يجعلو فلم نعم فقاؿ يختتن المحـر عن
 ا.ىػ الموت بعد وال الحياة

 فهل يطهر أف قبل صغيرا الطفل مات إذا (:ٜٖٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ميت؟ وىو يطهر

 .حياتو مدة وىو ختانو زماف لفوات يطهر ال فأجابوا:
 الميت مات إذا(: ٜ٘ٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 ال؟ أـ جائز ىذا فهل عانتو، وحلق أظفاره وتقليم ختانو في شرعوا
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 وال إليو حاجة فبل العانة حلق وأما حسن، فهذا شاربو وقص أظفاره تقليم أمافأجاب: 
 ا.ىػ لو وجو

 الذي الطفل (:ٕٛٗ/ٖٔنور على الدرب أيضا ) وسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى
 ىو ما للختاف، داعي ال: وقيل يختن،: فقيل أناس، فيها تجادؿ يختن، ولم مات

 توجيهكم؟
 يشرع وال ختانو، يجب وال ختانو، إلى حاجة فبل يختن ولم الطفل مات إذافأجاب: 

 من جمع أوجبو وقد الحياة، محلها محلها، فات سنة الختاف هلل، والحمد الموت بعد
 ا.ىػ تختينو إلى حاجة ذلك في ما توفي لما حاؿ وبكل العلم، أىل

 ويقلم شاربو، ويقص): قولو(: ٕٕٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 الختاف،: خمس الفطرة خصاؿ( بثوب ينشف ثم شعره، يسرح وال أظفاره،

 .اإلبط ونتف األظفار، وتقليم الشارب، وقص واالستحداد،
 والجلدة الجلدة، أخذ الختاف ألف حراـ؛ ىو بل الميت، مع يستعمل فبل: الختاف أما

 أنو حكمو من الختاف ألف إليو؛ حاجة وال بالميت تمثيل فأخذىا الميت، من حي جزء
 فبل اإلنساف مات إذا لكن ،(الطهار) بالعامية عندنا يسمى ولهذا اإلنساف، يطهر
 إذا فتؤخذ: واألظفار الشارب وأما(، الميت ختاف يحـر): العلماء قاؿ ولهذا لو؛ حاجة

 تبقى بل تؤخذ، ال فإنها قرب عن أخذىا الميت كاف أو عادية، كانت فإذا طالت،
 ىو ما على يبقى وإال يؤخذ، فإنو كثر إف فكذلك،: اإلبط وأما، عليو ىي ما على
 تؤخذ؛ ال إنها: العلماء بعض وقاؿ، تؤخذ فإنها وكثرت طالت إذا: العانة وأما، عليو
 إذا تؤخذ أف األولى ولكن واألظفار، اإلبط بخبلؼ العورة كشف من ذلك في لما

 ا.ىػ للحاجة ىنا العورة وكشف كثيرة، كانت
 عانتو؟ شعر من يؤخذ أو الميت أظفار تقلم ىل (:ٕٙٙ/ٔوفي صحيح فقو السنو )

 :قوالف ىذا في للعلماء
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 الوسخ، إلزالة حقو في فشرع تنظف وألنو الحياة، في فطرة كاف ما يفعل: أحدىما
 مقتل قصة في- ىريرة أبي بحديث لو يستدؿ وقد، الجديد في الشافعي قاؿ وبو

 قتلو، أجمعوا حتى أسيرا عندىم خبيب فلبث.. ): وفيو -عنو اهلل رضي خبيب
 استحد فكأنو ٔ(.. فأعارتو بها يستحد موسى الحارث بنات بعض من فاستعار

 .موتو بعد ذلك معو يفعلوا لن المشركين من قـو بين ىو إذ للموت استعدادا
 بن بكر عن نحوه وصح (فحلقو بموسى فدعا ميتا غسل سعدا أف): قبلبة أبي وعن
 .المزني اهلل عبد

 وعن الشافعية من المزني قاؿ وبو كالختاف، فهو منو جزء قطع ألنو يكره، أنو: الثاني
 فإف وعانتو، وأظفاره شاربو من يؤخذ أف المريض ثقل إذا يعجبو كاف أنو): سيرين ابن

 .ٕ(شيء منو يؤخذ لم ىلك
 أخذه، من مانع فبل إزالتو يسن مما فاحش شعر الميت من رؤي إذا أنو األظهر: قلت

 .أعلم واهلل الميت، مصلحة إلى ىذا في فالمرد
 ما ويتبع واألصحاب المصنف قاؿ(: ٕٚٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:
 عليو نص وىكذا يجرحو لئبل بعودلين ذلك ويكوف قلمها يكن لم اف أظفاره تحت

 تحت ما العود بهذا ويتبع واألصحاب الشافعي قاؿ والمختصر األـ في الشافعي
 .وصماخيهما اذنيو وظاىر ورجليو يديو أظافر

 .شيء الميت من سقطإذا  )فرع(:
 غسل، شيء الميت من سقط وإف: )قاؿ (:ٔٓٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

 غسل، موجود، وىو شيء، الميت من باف إذا أنو وجملتو( أكفانو في معو وجعل
 أنها أسماء، عن روي وقد خبلفا، فيو نعلم وال سيرين، ابن قالو. أكفانو في معو وجعل

                                                           

 .(ٜٜٖٛ) البخاري أخرجو ٔ
 (.ٕٙٗ/ ٖ) شيبة أبي ابن أخرجو: صحيح إسناده ٕ
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. كفنو في وجعلتو طيبتو، عضوا غسلت كلما أعضاء، تنزعو فكانت ابنها، غسلت
 .تفريقها من أولى وىو واحد، موضع في الميت أجزاء جمع ذلك في وألف

 وإبطو شاربو من المأخوذة الشعور في فرع (:ٖٛٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 وجهاف يختن قلنا إذا الختاف وجلدة ولحيتو رأسو تسريح من انتتف وما وأظفاره وعانتو

 حسين القاضي قطع وبهذا ويدفن كفنو في معو ذلك كل يصر أف يستحب أحدىما
 وغيرىم والرافعي العدة وصاحب والخبلصة الوسيط في والغزالي البغوي وصاحبو

 بل معو يدفن ال أف يستحب والثاني ٔالخبلؼ في كتابو في المصنف إليو وأشار
 استحباب األوزاعي عن حكى فإنو صاحبو اختيار وىذا القبر غير األرض في يوارى
 واهلل أثر وال خبر فيو يرد لم ألنو معو تدفن ال أنها عندنا واالختيار قاؿ ثم معو دفنها
 . أعلم

 
 )باب كيفية تغسيل الميت(

 ونحن وسلم، عليو اهلل صلى النبي علينا دخل): قالت عنها اهلل رضي عطية أـ عن 
 إف ذلك، من أكثر أو( سبعا أو) خمسا أو ثبلثا، اغسلنها فقاؿ( زينب) ابنتو نغسل
 من شيئا أو كافورا االخرة في واجعلن ،(نعم: قاؿ وترا؟: قلت: قالت) ذلك رأيتن

 إياه أشعرنها: فقاؿ حقوه إلينا فألقى آذناه، فرغنا فلما فآذني، فرغتن فإذا كافور،
( غسلنو ثم نقضنو: رواية وفي) ،(قروف) ثبلثة ومشطناىا: قالت) ،(إزاره تعني)
 ابدأف: لنا وقاؿ: قالت) وألقيناىا،( وناصيتها قرنيها: أثبلث ثبلثة شعرىا فضفرنا)

 .ٕ(منها الوضوء ومواضع بميامنها

                                                           

 . فلتراجع( ٕٚٗ/ ٖ) شيبة أبي ابن عند السلف عن آثار جملة ىذا وفي ٔ
 

 - ٚٗ/  ٖ) ومسلم( ٗٓٔ - ٜٜ/  ٖ) البخاري أخرجو (:ٛٗقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص ٕ
 ماجو وابن( ٖٔٔ - ٖٓٔ/  ٕ) والترمذي( ٕٚٙ - ٕٙٙ/  ٔ) والنسائي (ٔٙ - ٓٙ/  ٕ) داود وأبو( ٛٗ

: " الترمذي وقاؿ( ٛٓٗ - ٙٚٓٗ ،٘ٛ - ٗٛ/  ٘) واحمد( ٜٕ٘ ،ٕٛ٘) الجارود وابن( ٘ٗٗ/  ٔ)
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 راحلتو عن وقع إذ بعرفة، واقف رجل بينما): قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابنو 
 وسدر، بماء اغسلوه: وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ فأقعصتو،: قاؿ أو فوقصتو،

 وال ،(تطيبوه وال: رواية وفي) تحنطوه وال( ثوبيو في: رواية وفي) ثوبين في وكفنوه
 .ٔ( ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو ،(وجهو وال) رأسو تخمروا
 عليو اهلل صلى النبي غسل أرادوا لما ) تقوؿرضي اهلل عنها أنها كانت  عائشةوعن 
 نجرد كما ثيابو من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أنجرد ندري ما واهلل: قالوا وسلم
 منهم ما حتى النـو عليهم وجل عز اهلل ألقى اختلفوا فلما ثيابو؟ وعليو نغسلو أـ موتانا
 أف: ىو من يدروف ال البيت ناحية من مكلم كلمهم ثم صدره، في وذقنو إال رجل

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إلى فقاموا ثيابو، وعليو وسلم عليو اهلل صلى النبي اغسلوا
 دوف بالقميص ويدلكونو القميص، فوؽ الماء يصبوف قميصو وعليو فغسلوه وسلم

 إال غسلو ما استدبرت ما أمري من استقبلت لو: تقوؿ عائشة وكانت أيديهم،
 . ٕ(نساؤه

                                                                                                                                                  

 االوؿ والزيادة والنسائي، للبخاري الثانية والرواية ". العلم أىل عند ىذا على والعمل صحيح، حسن حديث
 داود وأبي للبخاري والرابعة معناىا، وللشيخين للنسائي، والثالثة والنسائي، داود وأبي والبخاري لو والثانية لمسلم،

 داود وأبي للبخاري والسابعة وأحمد، للشيخين والسادسة وأحمد، ماجو وابن والنسائي ولمسلم لو والخامسة
 .لجميعهم واالخيرة وأحمد، والنسائي

"  في نعيم وأبو"  صحيحيهما"  في الشيخاف أخرجو (:ٖٔقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص ٔ
 .البخاري عند الزيادة وليست( - ٜٖٓ/  ٖ) والبيهقي( ٓٗٔ - ٜٖٔ ؽ" ) المستخرج

 وابن ،(ٖٓ٘ٔ) والطيالسي ،(ٖٔٗٔ) داود وأبو ،(ٜٗٔ) راىويو بن إسحاؽو  ،(ٕٚٙ/ٙ) أحمدأخرجو  ٕ
 ،(ٜ٘/ٖ) والحاكم ،(ٕٚ٘) المنتقى في الجارود وابن، (ٕٛٙٙ،  ٕٚٙٙ) حباف ابن، و (ٗٙٗٔ) ماجو

ابن  صححو والحديث (ٕٕٗ/ٚ) الدالئل وفي ،(ٕ٘ٓٔ) الصغير السنن وفي، (ٜٖٛ/ٖ)في الكبرى  والبيهقي
 وىو إسحاؽ ابن ومنهم ثقات ورواتو( ٓٔ٘) المحرر في الهادي عبد ابن وقاؿ ،الذىبي وأقره الحاكمو  حباف،
، وقاؿ ابن كثير في حسن صحيح على شرط مسلم(: ٖٕٔ/ٛوقاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ،الصدوؽ اإلماـ

(: إسناده ٕٙٛٔ/ٗ، وقاؿ الحافظ في التلخيص )روي بإسنادين يشد كل منهما اآلخر(: ٕٕٓ/ٔإرشاد الفقيو )
 مما الصحيح الجامع في العبلمة الوادعي وحسنو ،(ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٖ) اإلرواء في األلباني العبلمة وحسنوصحيح، 

 إسناده: (ٕٖٖ/ٖٗ) المسند تحقيق فيمعو  ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٕ) الصحيحين فس ليس
 .الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وبقية تدليسو، شبهة فانتفت بالتحديث صرح قد إسحاؽ بن محمد حسن،
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 عنو يزيل الميت بتغسيل الغاسل يبدأ أف قبل(: ٕ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 حنيفة فأبو وإنقاؤىا النجاسة إزالة وأما. ومحمد حنيفة أبي عند ويستنجيو النجاسة،
 عصر يندب المالكية وعند الغسل، أوؿ في وعصر إجبلس ببل بو يقوالف ومحمد
 في بطنو وعصر الميت إجبلس يكوف والحنابلة الشافعية وعند الغسل، حالة البطن

 .الغسل أوؿ
 أزالو أذى فيهما كاف وإف أنفو، وال فيو في الماء يدخل وال للصبلة، وضوءه يوضئو ثم

 عند وىذا ،ينظفهما حتى وأنفو أسنانو فيمسح أصبعو، على ويجعلها يبلها بخرقة
 األئمة شمس وقاؿ والثوري، والنخعي جبير بن سعيد ذىب وإليو والحنابلة، الحنفية

 .اليـو الناس عمل وعليو: الحلواني
 رأس ويميل. واالستنشاؽ المضمضة عن ذلك يغني فبل والشافعية المالكية عند وأما

 . ٔالتوضئة عند رجليو يؤخر ال وكذا. بطنو الماء يبلغ ال حتى الميت
 فيغسل األيمن على يديره ثم األيمن، فيغسل األيسر شقو على يجعلو الوضوء وبعد

 .ٕولحيتو رأسو غسل تثليث بعد وذلك األيسر،
 بالماء غسلة كل ثبلثا يغسل أف ويستحب واحدة، مرة الميت غسل في والواجب
 إف الطيب من غيره أو كافورا، األخيرة في ويجعل مقامو، يقـو ما أو والسدر،

 .ٖأمكن
 أو خمسا غسلو -ذلك غير أو ينق، لم لكونو- ثبلث على يزيد أف الغاسل رأى وإف

 . ٔسبع على يزيد ال: أحمد وقاؿ. وتر على إال يقطع ال أف ويستحب سبعا،
                                                           

 الصغير والشرح ، ٛ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ، ٜٔ/  ٔ المختار لتعليل واالختيار ، ٗٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 والمقنع ، ٔٙٗ/  ٕ والمغني ، المعرفة دار ط ٖ٘/  المزني ومختصر ، ٙٗٔ/  ٕالجمل وحاشية ، ٛٗ٘/  ٔ
 .السلفية المطبعة ط ٜٕٙ/  ٔ
/  ٕ الجليل ومواىب ، ٛٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ، ٛ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ، ٖٔٓ/  ٔ الصنائع بدائع ٕ

 .ٛ٘ٗ/  ٕ والمغني ، ٕٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ، ٖٕٕ
 الصغير والشرح ، ٖٕٕ ، ٕٛٓ/  ٕ الجليل ومواىب ، ٖٔٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ، ٘ٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٖ
 .ٔٙٗ/  ٕ والمغني ، ٔٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ، ٛٗ٘/  ٔ
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 عنها اهلل رضي زينب ابنتو لغاسبلت وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ىذا في واألصل
 من أكثر أو سبعا، أو خمسا أو ثبلثا واغسلنها منها، الوضوء ومواضع بميامنها، ابدأف
 .كافور من شيئا أو كافورا اآلخرة في واجعلن وسدر، بماء ذلك، رأيتن إف ذلك
 عند بأس ال أنو (ٖٕٗ/ٕ) الجليل مواىبكما في  المالكية من حبيب ابن ويرى
 بغير واحدة بغسلة يجتزئوا أف لكثرتهم، الموتى غسل من الناس على يشتد وما الوباء

 . صبا عليهم الماء يصب وضوء،
 الميت جسد جميع يغسل أف الغسل وصفة (:ٖٖٗ/ٖوقاؿ ابن حـز في المحلى )

 وحده فبالماء يوجد لم فإف وجد، إف بد، وال سدر من شيء فيو رمي قد بماء ورأسو
: أبدا الوتر فعلى الزيادة أحبوا فإف: - ويوضأ بالميامن، يبتدأ بد، وال مرات ثبلث: -
 إف - غسبلتو آخر في ويجعل مرات سبع وإما مرات، خمس وإما مرات، ثبلث إما

 ألمر حرج، فبل يوجد لم فإف فرضا، بد وال كافور من شيئا - مرة من أكثر غسل
 ا.ىػ كلو بذلك وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 فيبدأ الماء، عليو ويصب: )قاؿ مسألة؛(: ٖٔٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 بدأ وضأه إذا أنو ذلك وجملة( جسمو سائر الماء ليعم جنبيو، على ويقلبو بميامنو،

 ويغسل برغوتو، فيغسلهما السدر فيضرب ،أحمد عليو نص ،لحيتو ثم رأسو، بغسل
 صدره وشق اليمنى، عنقو وصفحة الكفين إلى المنكب من اليمنى اليد ويغسل وجهو،
 بالجانب ذلك يصنع ثم مستلق، وىو ذلك من الظاىر يغسل وساقو، وفخذه وجنبيو

 وركو من ىناؾ وما الظهر فيغسل لوجهو، يكبو وال األيمن، جانبو من يرفعو ثم األيسر،
 ىكذا .كذلك األيسر شقو ويغسل األيمن، جنبو على فيحرفو يعود ثم وساقو، وفخذه

 ابدأف) السبلـ عليو قولو موافقة إلى أقرب وىو. والقاضي النخعي، إبراىيم ذكره
 ا.ىػ الحي بغسل أشبو وىو (بميامنها

                                                                                                                                                  

/  ٕ الجمل وحاشية ، ٕٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ، ٜٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ، ٘ٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٔٙٗ/  ٕ والمغني ، ٚٗٔ
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 للصبلة، وضوءه ويوضئو: )قاؿ مسألة؛(: ٖٔٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني أيضا )
 ذلك وجملة( بخرقة أزالو أذى فيهما كاف وإف أنفو، في وال فيو، في الماء يدخل وال
 كفيو، فيغسل الصبلة، وضوء فوضأه ذلك بعد بدأ النجاسة، عنو وأزاؿ أنجاه، إذا أنو
 حتى وأنفو، أسنانو فيمسح أصبعو، على ويجعلها فيبلها خشنة خرقة يأخذ ثم

 بو يبدأ الوضوء ألف وضوءه، ويتم وجهو، يغسل ثم رفق، في ذلك ويكوف ينظفهما،
 غسلن البلتي للنساء - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ وقد الحي، غسل في

 فإذا): سليم أـ حديث وفي، عليو متفق (منها الوضوء ومواضع بميامنها، ابدأف): ابنتو
 ثم الصبلة، وضوء فوضئيها وسدر، بماء نقيا غسبل سفلتها غسل من فرغت

 قاؿ كذلك. العلم أىل أكثر قوؿ في منخريو، وال فاه، الماء يدخل وال ٔ(اغسليها
 كما وينشقو يمضمضو الشافعي وقاؿ. حنيفة وأبو والثوري والنخعي، جبير، بن سعيد
 فيفضي جوفو، إلى وصولو معو يؤمن ال وأنفو فاه الماء إدخاؿ أف ولنا،. الحي يفعل
 .أكفانو في خروجو يؤمن وال بو، المثلة إلى

 عن أخونا يسأؿ (:٘ٗٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 .خيرا اهلل جزاكم الناس؟ توجهوف كيف الميت؟ لغسل الصحيحة الطريقة

 الناس؟ توجهوف كيف الميت؟ لغسل الصحيحة الطريقة عن أخونا يسأؿفأجاب: 
 . خيرا اهلل جزاكم
 الميت فينجي يبدأ الغاسل أف المشروعة الميت لغسل الصحيحة الطريقة: فأجاب
 حتى الشيء بعض يرفعو شيء منو خرج كاف إف وينجيو، خرقة يده على يضع بخرقة،
 كاف إف يخرج، حتى كامل جلوس غير من كالقاعد يرفعو للخروج، تهيأ ما يخرج
 بيده، بخرقة بالماء ونظفو غسلو شيء خرج فإف تهيأ أو غائط أو بوؿ من شيء ىناؾ

 حاجة ىناؾ فليس شيء منو خرج ما كاف إف أما ،الصبلة وضوء يوضئو ذلك بعد ثم
 وجهو ويغسل بالماء، ومنخريو فمو يمسح الشرعي، الوضوء يوضئو بل االستنجاء، إلى

                                                           

 تخريجو.حديث ضعيف سيأتي  ٔ
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 يغسل ذلك بعد ثم رجليو، ويغسل وأذنيو بالماء رأسو ويمسح المرفقين مع وذراعيو
 احتاج فإف مرات، ثبلث األيسر ثم األيمن، الشق بدنو؛ ثم والسدر، بالماء رأسو شعر
 الصبلة عليو بهذا النبي أمر كما مرات سبع أو مرات خمس غسلو زيادة إلى

- ذلك من أكثر أو خمس، أو بثبلث اغسلنها): قاؿ زينب ابنتو غسلوا لما والسبلـ،
 السنة، ىذا (كافورا األخيرة في واجعلن السنة ىذا والسدر بالماء -ذلك رأيتن إف

 الجسم، ويصلب الرائحة يطيب ألنو الكافور؛ من شيء األخيرة الغسلة في يكوف
 خرج كاف إف ينجيو: أوال الميت؛ لغسل المسنوف ىو ىذا ينظف، الماء مع والسدر

 الماء يفيض ثم والسدر، بالماء رأسو يغسل ثم الصبلة، وضوء يوضئو ثم شيء، منو
 ثبلث بالماء يعممو ثم األيسر، ثم األيمن، بالشق يبدأ والسدر، بالماء جسده على

 حتى سبع؛ إلى أو خمس إلى زاد وسخ فيو يكوف كأف أكثر إلى احتاج وإف مرات
 ولم واحدة غسلة غسل أو كفى، واحدة غسلة غسل ولو... وسخ من ىناؾ ما يزيل

 مات الذي قصة في وسلم عليو اهلل صلى يقوؿ ولهذا ذلك، كفى نظيف ألنو يكرر؛
 بالتكرار، يأمر ولم (والسدر بالماء اغسلوه): قاؿ دابتو، عن سقط لما عرفات في
 على فدؿ غيرىا، وال ثبلثا: يقل ولم (ثوبيو في وكفنوه والسدر، بالماء اغسلوه): قاؿ
 لبلحتياط كررىا أو الثبلث، إلى الحاجة دعت إذا لكن الواحدة، الغسلة يجزئ أنو

 دعت وإف حسن، الثبلث تكرار (ثبلثا اغسلنها): زينب في قاؿ الرسوؿ ألف فحسن؛
 ا.ىػ كذلك أكثر إلى الحاجة
 لي كاف  (:ٓ٘ٗ/ٖٔالعبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب أيضا )وسئل 

 المستشفى في بغسلهم فقمت - اهلل رحمهم- وتوفوا البحر في غرقوا أصدقاء ثبلثة
 إثم؟ علي ىل الشرعي، للغسل الصحيحة الطريقة أعرؼ ال لكني

 والحمد يجزئ فإنو كامبل غسبل بالماء غسلتهم بالماء، عممتهم دمت مافأجاب: 
 .هلل
 ... إلخ. باالستنجاء أوال يبدأ فإنو الشرعي الغسل أما
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 :اآلتية األمور غسلو في ويراعي (:ٚٗوقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص
 .غسلو على القائموف يرى ما على فأكثر ثبلثا غسلو: أوال
 .وترا الغسبلت تكوف أف: ثنايا
 .والصابوف كاألشناف التنظيف، في مقامو يقـو ما أو سدر، بعضها مع يقرف أف: ثالثا
 .أولى والكافور الطيب، من شئ منها غسلة آخر مع يخلط أف: رابعا

 .جيدا وغسلها الضفائر نقض: خامسا
 .شعره تسريح: سادسا
 .خلفها وإلقاؤىا للمرأة ضفائر ثبلث بجعلو: سابعا
 .منو الوضوء ومواضع بميامنو البدء: ثامنا

 .بيانو كما استثني ما إال النساء واالنثى الرجاؿ، الذكر غسل يتولى أف: تاسعا
 .عنها اهلل رضي عطية أـ حديث االمور ىذه على والدليل
 كلها، ثيابو من تجريده بعد لجسمو ساتر تحت نحوىا أو بخرقة يغسل أف: عاشرا

 عائشة حديث يفيده كما وسلم عليو اهلل صلى النبي عهد على العمل كاف كذلك فانو
 ندري، ما واهلل: قالوا وسلم عليو اهلل صلى البيي غسل أرادوا لما: " عنها اهلل رضي
 ... ا.ىػ موتانا نجرد كما ثيابو من وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أنجرد

 ىل (:ٛٛ/ٜوسئل العبلمة األلباني كما في جامع تراث العبلمة األلباني في الفقو )
 الميت؟ يوضأ

 في وارد ىذا: الشيخ الوضوء؟ من يوضأ يعني يوضأ ىل: لسائلا يوضأ؟: الشيخ
: السائل .بميامنها: الشيخ (بميامنها ابدأف) قولو في: السائل .فيوضأ عطية أـ حديث

 أي: الشيخ الوضوء؟ منو يستفاد ىذا: السائل .نعم أي: الشيخ .منها الوضوء بمواضع
 .ٔنعم

                                                           

 سيدى، يا الميت مغسل أنا:  السائل (:ٗٛٔوسئل العبلمة األلباني كما في سلسلة الهدى والنور رقم شريط ) ٔ
 .بغسل ما اوؿ يعنى التغسيل منك أتفهم بدى كتير، يعنى متعلم مش بس

 عنو يزاؿ أف ينبغى شىء كل قبل ، السنة على فيك اهلل بارؾ الميت تغسل:  الشيخ



 - 002 - 

                                                                                                                                                  

 بتاعو األواعى:  السائل
 إذا أقوؿ أف أردت قصدى لكن ، يعنى مفهـو ىذا -الثياب نزع بعد اال نغسل ال- المفهـو نغسل نحنا:  الشيخ

 شىء كل قبل ، فتزاؿ نجاسة ىناؾ كاف
 شىء كل قبل تشاؿ: السائل
 نجاسة ىناؾ كاف إف ينظر أحتياطا لكن ، يعنى نضاؼ بيتموا األموات من كثير واال ، كاف إذا ، ايوة:  الشيخ

 بدو بيغسلو الى ، الحاؿ بطبيعة يتوضأ بيستطيع ما ىو لكن ، حياتو قيد فى يتوضأ كاف كما يوضأ ثم ، تزاؿ
 يوضيو
 ؟ التغسيل قبل:  السائل
 المرحلة تغسل، ، تزاؿ نجاسة ىناؾ كاف إذا األولى المرحلة قلنا ، مرحلة مرحلة مرة نبدأ عم نحنا ايوة،:  الشيخ
 بنتكلف ما ، االستطاعة بقدر يمضمض ، ثبلثة كفاه تغسل بمعنى حياتو، قيد فى يتوضأ كاف كما يوضأ الثانية
 ثم ذراعيو ثم ، معروؼ ىو كما ثبلثا وجهو يغسل ثم السنة على مرات ثبلث أنفو كذلك ، بس ، فمو المية ندخل
 األيمن الشق على الماء صب الميت توضئة من المغسل أنتهى فإذا ، كامبل الوضوء ، رجبله وتمسح رأسو يمسح

 الثانى بالشق يبدأ ثم ، ألخره اولو من القسم الى وأوصلو ، بدنو من
 اليسار:  السائل
 من فبلبد الميت ظهر أسفل الى الماء يصل اف اليمكن الحاؿ بطبيعة الحالة ىذه فى ، نعم اى اليسار:  الشيخ

 قلبو
 اليمين على بعدين اليسار على اوال يعنى قلبو:  السائل
 يتكلفو ما ىناؾ وليس ، السنة على الميت غسلنا يكوف الصورة وبهذه ، بدنو جميع الماء يعم أف بحيث:  الشيخ
 كاف االنساف كاف إذا ، الخوؼ حالة فى اال السنة خبلؼ ىذا ممنوع ىذا ، بالقطن اماكن حشو من الناس بعض
 مريضا
 مسيوؿ او:  السائل
 استعماؿ يمكن يتنجس تكفينو بعد تبعو الكفن اف شىء أو سيبلف معو كاف إذا ، لك بقولك عم أنا ما:  الشيخ

 ميت كل ميت كل فى دائما ، مطردة سنة جعلها يجوز لكن ، الوسائل ىذه
 الضرورة حاؿ فى:  السائل
 بيض اكفاف بثبلثة - ذكرنا كما - غسلو اتماـ بعد يكفن ثم ، الضرورة حاؿ فى:  الشيخ
 يتطهر يتغسل ما بعد يعنى:  السائل
 ؟ يعنى يتطهر ايش:  الشيخ
 النجاسات نزيل يقولوف يعنى:  السائل
 غسلناه انتهينا قلنا ما:  الشيخ
 عنو الحدث رفع نويت ونقوؿ ماء عليو نصبش ما يعنى:  السائل
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 تغسيل صفة ىي ما (:ٙٛ/ٚٔ) وسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه
 األموات؟ تغسيل على واإلقداـ ذلك حياؿ العلم لطلبة نصيحتك ىي وما الميت؟

 وال العيوف، تشاىده ال مستور مكاف في يجعل أف الميت تغسيل صفةفأجاب: 
 يوضع أف بعد ثيابو من يجرد ثم يساعده، من أو تغسيلو، يباشر من إال أحد يحضره

 يتوضأ كما يوضأ ثم وينظفو، ينجيو ثم الغاسل، وال يراىا ال حتى خرقة عورتو على
 خرقة يبل وإنما أنفو، إلى وال فمو إلى الماء يدخل ال: قالوا العلم أىل أف إال للصبلة،

 سائر يغسل ثم رأسو، يغسل ىذا بعد ثم أنفو، وداخل أسنانو، بها ويدلك بالماء
 ويغسل ينظف ألنو سدرا؛ الماء في يجعل أف وينبغي فاأليمن، باأليمن ويبدأ جسده،

 أو كافورا، األخيرة الغسلة في يجعل أف كذلك وينبغي ولحيتو، رأسو السدر برغوة
 ابنتو يغسلن البلئي النساء بذلك أمر وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف كافور؛ من شيئا
 على يضعو ثم ينشفو ثم (كافور من شيئا أو كافورا األخيرة الغسلة في اجعلن): قاؿ

 عن سقط يكفي من بو قاـ إذا معروؼ ىو كما كفاية فرض الميت وتغسيل أكفانو،
                                                                                                                                                  

 السؤاؿ بهذا تذكرنى انت ، نفسو الحى حتى ، داعى مافى ، ميت غسل يغسل ىذا اف يعلم ربو ، ال:  الشيخ
 او االصغر الحدث رفع نويت اقوؿ انى حاجة مافى اغتسل بدى أو أتوضا بدى لما انا ، شىء على التنبية بضرورة

 لما ىبل ىكذا ، اإلنساف فيو يتكلم اف يجوز ال باطل يعنى لغو ، الكبلـ من لغو ىذا ، األكبر الحدث رفع نويت
 على الجنازة صبلة أصلى أف نويت"  ربنا نكبر ما قبل بلسانا نقوؿ خطأ الظهر نصلى بدنا او الجنازة نصلى نقـو
 ألف ؟ ليو ، اإلنساف بو يتلفظ اف ينبغى ما كلو ىذا"  الظهر فرض ركعات أربع هلل أصلى أف نويت"  الميت ىذا

 ، القلب محلها ؟ محلها وين والنية(  بالنيات األعماؿ إنما: )  َوَسلَّم وآلو َعَلْيوِ  اللَّو َصلَّى يقوؿ كاف الرسوؿ
( الوضوء مكاف) الميضو تحت يقف ولما ، الصبلة أجل من ؟ ماذا أجل من يتوجو القبلة إلى يتوجو لما واإلنساف

 أو االصغر الحدث رفع نويت ، الوضوء نويت بقولو يترجم فلمن ، يسوى بدو شو عارؼ مش الحنفية ويفتح
 يعلم ، الصدور مافى يعلم العالمين رب ؟ يقوؿ لمن ؟ الظهر فرض أصلى أف نويت ، االكبر الحدث رفع نويت
 حين للمسلم يجوز ال فلذلك ، وأخفى السر
 رفع نويت بيقوؿ ما يغسلو بدو أو الميت يوضىء بدو لما فباألولى ، فيها يتلفظ أنو العبادات ىذه من بعبادة يأتى

 ما بعد فلذلك ، النية فى وما القلب فى وما السر فى ما يعلم ربنا ألنو ، الميت ىذا عن األصغر أو االكبر الحدث
 فيها بندرجو ، قطع تبلت ، أكفاف بثبلث نكفنو السنة على الميت غسل من انتهينا

 اكفاف ثبلث يجيب الميت مقدر مش:  السائل
 .واحد بيكفى قادر مش:  الشيخ
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 ينبغي وال الفرض، ثواب عليو يثاب كفاية بفرض قاـ بو، قاـ فمن ىذا وعلى الباقين،
 ذلك يباشر أف البلـز من وليس الشرعي، الغسل كيفية يعرؼ من إال تغسيلو يتولى أف

 الميت تغسيل إف حيث أىم، ىو بما مشغولين يكونوف قد العلم طلبة ألف العلم؛ طلبة
 تغسيل كيفية ىؤالء يفهم أف يجب لكن. المسؤولة الجهات من يكفي من بو يقـو

 .أعلم واهلل أمرىم، من بصيرة على يكونوا حتى وتكفينو، الميت،
 قرب إلى رأسو يرفع ثم»: قولو(: ٕٗٚ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 ويستر يجرده أف بعد: أي ،«حينئذ الماء صب ويكثر برفق، بطنو ويعصر جلوسو،
 يخرج أف ألجل برفق؛ بطنو ويعصر بينا، رفعا: أي الجلوس قرب إلى رأسو يرفع عورتو

 ىذا على رأسو رفع فإذا أعصابو، كل تسترخي الميت ألف للخروج؛ متهيئا كاف ما منو
 للخروج متهيئا القذر من شيء بطنو في يكوف ربما فإنو برفق لكن بطنو وعصر النحو،

 غسلو، في وتقليبو حملو، عند الميت رج فمع العمل ىذا تركنا لو وربما فيخرج،
: ػ اهلل رحمهم ػ الفقهاء قاؿ فلهذا للخروج، المتهيء الشيء ىذا يخرج ربما وتكفينو

 أما .المؤلف قاؿ كما برفق، بطنو يعصر ثم جلوسو قرب إلى رأسو يرفع أف ينبغي
  .الجنين يسقط لئبل بطنها؛ يعصر ال فإنها الحامل

 من يخرج ما إزالة ألجل البطن؛ يعصر حين: أي ،«حينئذ الماء صب ويكثر»: وقولو
 .حينئذ بطنو
 وعصر رأسو رفع من ذكر ما فعل إذا أنو: أي ،«فينجيو خرقة يده على يلف ثم»: قولو

 قفازاف ىناؾ كاف وإذا خرقة، يده على يلف للخروج، مستعدا كاف ما وخرج بطنو،
 الميت ينجي: أي ينجيو ثم قفازين، يلبس فإنو ػ الحمد وهلل ػ متوفر اآلف ىو كما

 منو، يستنج لم ولكنو وفاتو، قبل خرج قد كاف ومما منو، خرج مما فرجو فيغسل
 .بها فينجيو

 إذا الخرقة ىذه يضع أف يجب: أي ،«سنين سبع لو من عورة مس يحل وال»: قولو
 ألف مباشرة؛ ينجيو أف فلو ذلك دوف كاف إذا فأما فأكثر، سنين سبع لو الميت كاف
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 يجوز ولهذا يده، مثل عورتو بل حكم، لعورتو ليس الفقهاء عند سنين سبع دوف ما
 .بخرقة إال ينجيو ال فإنو السبع تم فإذا مسها، يحـر وال إليها، النظر
 فاألولى األولى، الخرقة غير ىذه ،«بخرقة إال سائره يمس ال أف ويستحب»: قولو

 غير جديدة ثانية خرقة وىذه عورتو، يمس لئبل فأكثر؛ سنين سبع لو كاف إذا واجبة
 بالخرقة دلكو إذا ألنو للميت؛ أنقى ذلك يكوف أف ألجل يده؛ على يضعها األولى

 الميت أف مع بخرقة، إال سائره يمس أال فيستحب بيده، دلكو لو مما لو أنقى كاف
 .العورة إال مكشوؼ بدنو كل لبلنكشاؼ بالنسبة اآلف
 البلتي للنساء وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ذلك ودليل .«ندبا يوضئو ثم»: قولو

 بدليل الوجوب سبيل على وليس( منها الوضوء ومواضع بميامنها، ابدأف): ابنتو يغسلن
 فمات، بعرفة ناقتو وقصتو الذي الرجل يغسل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر

 سبيل على ليس الوضوء أف على فدؿ وضئوه،: يقل ولم (وسدر بماء اغسلوه): فقاؿ
 .االستحباب سبيل على بل الوجوب،

 الوضوء ومواضع بميامنها، ابدأف): وسلم عليو اهلل صلى قولو يدؿ أال: قائل قاؿ ولو
 يتم ال: فنقوؿ مستحب؟ وىو بالميامن بالبدء قرنو ألنو الوضوء؛ استحباب على (منها

 الذي بل ضعيفة، وىي االقتراف داللة باب من ىذا ألف ذلك؛ على بو االستدالؿ
 .وجهو ذكرنا وقد ناقتو، وقصتو الذي حديث: االستحباب على دليبل يصح
 بدؿ فيو في الماء يدخل ال: أي (أنفو في وال فيو في الماء يدخل وال): قولو

 بو تمضمض الماء أدخل إذا الحي ألف االستنشاؽ؛ عن بدال أنفو في وال المضمضة،
 ساكنا، يحرؾ وربما لبطنو النحدر فمو في الماء صببنا لو والميت وخرج، ومجو

 أف يستطيع وال الماء، يستنشق ال الميت: االستنشاؽ مسألة في نقوؿ وكذلك
 .أنفو وال فمو في الماء تدخل ال: نقوؿ وحينئذ يستنثره،

 منخريو وفي أسنانو، فيمسح شفتيو بين بالماء مبلولتين إصبعيو ويدخل): قولو
 .واالستنشاؽ المضمضة، مقاـ يقـو وىذا (فينظفهما
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 بشرتو يمس كاف التي الخرقة وىي خرقة، عليهما ملفوفا: أي (إصبعيو يدخل): وقولو
 في يدخلهما وكذلك برفق، ذلك ويكوف أسنانو، ويمسح فمو في إصبعيو فيدخل بها

 .أيضا برفق فينظفهما منخريو
 إلى أدخلو ولو بطنو، إلى نزؿ الماء فمو أدخل لو ألنو (الماء يدخلهما وال): قولو

 المؤلف ذكره ما ذلك عن ويغني ساكنا، كاف ما فيحرؾ بطنو إلى نزؿ كذلك منخريو
 .فمو وبقية وأسنانو أنفو بها فينظف مبلولة خرقة يجعل أف

 .القصد بمعنى والنية للترتيب، ثم «غسلو ينوي ثم»: قولو
 ولكن والتوضئة، االستنجاء من سبق ما عمل بعد تكوف النية أف المؤلف كبلـ وظاىر

 األعماؿ إنما): وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ الفعل؛ تتقدـ النية بل نظر، فيو ىذا
 ما ألف الغسل؛ عمـو بها ينوي أخرى نية ىذه ولعل (نوى ما امرئ لكل وإنما بالنيات

 .بنية يكوف أف بد ال سبق
 بعد تكوف التسمية ألف نظر؛ فيو أيضا وىذا اهلل، باسم يقوؿ: أي (ويسمي): قولو

 .الحي طهارة في الحاؿ ىي كما يوضئو، أف قبل االستنجاء
 بد ال أنو ػ اهلل رحمو ػ المؤلف أفادنا( فقط ولحيتو رأسو السدر برغوة ويغسل): قولو
 لو يكوف حتى بيديو يضربو ثم ماء، فيو إناء في ويضعو يدقو سدرا الغاسل يعد أف

 سائر بو يغسل فإنو الباقي الثفل وأما ولحيتو، رأسو بها يغسل الرغوة وىذه رغوة،
 .الجسد

 في متفرقا الثفل لبقي بالثفل غسلناىما لو ألننا بالرغوة؛ واللحية الرأس خص وإنما
 .ثفل فيها فليس الرغوة أما منها، إخراجو وصعب الشعور
 استحباب على الدليل ما: قائل قاؿ إذا .«ولحيتو رأسو السدر برغوة ويغسل»: وقولو

 الميت؟ تغسيل في السدر
 .محـر أنو مع (وسدر بماء اغسلوه): وسلم عليو اهلل صلى قولو الدليل أف: فالجواب
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 ابدأف»: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ ،«األيسر ثم األيمن، شقو يغسل ثم»: قولو
 .األيسر ثم األيمن، الشق فيغسل  «بميامنها

: ابنتو يغسلن البلتي للنساء وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ «ثبلثا كلو ثم»: قولو
 .«ثبلثا اغسلنها»

 للخروج، متهيئا كاف ما يخرج أف أجل من ،«بطنو على يده مرة كل في يمر»: قولو
 يرفع عندما االستنجاء قبل التي األولى المرة مرات، أربع بطنو يعصر فإنو ىذا وعلى
 .غسلو عند مرات وثبلث الجلوس، قرب إلى رأسو
 يزيد فإنو بثبلث، الميت ينق لم إف: أي ،«ينقى حتى زيد بثبلث ينق لم فإف»: قولو
 الرجل كاف إذا الغالب في يكوف النقاء وعدـ تطهيره، بذلك المقصود ألف ينقى؛ حتى

 فإف طويبل مرضا مريضا كاف أو ذلك، أشبو وما والجبس، بالطين حرفة صاحب
 .ينقى حتى يزاد فإنو ينق ولم مرات ثبلث غسلوه فإذا عليو، تتراكم األوساخ

 ثبلثا، اغسلنها»: ابنتو يغسلن البلتي للنساء وسلم عليو اهلل صلى قولو: ذلك ودليل
 الغاسل، رأي إلى يرجع وىذا «ذلك رأيتن إف ذلك من أكثر أو سبعا، أو خمسا، أو

 .المصلحة تقتضيو الذي الرأي ىو وإنما وتشو، رأي مجرد ليس ولكن
 على التيسير المقصود كاف إذا أنو: ىو المصلحة تخيير من التشهي تخيير وضابط
 فهو الغير إلى يعود كاف وإذا. تشو تخيير فهذا لغيره ال ىو لو يعود واألمر الفاعل،

 من مساكين عشرة إطعاـ فكفارتو: }تعالى قولو: التشهي تخيير مثاؿ .مصلحة تخيير
 [.ٜٛ: المائدة{ ]رقبة تحرير أو كسوتهم أو أىليكم تطعموف ما أوسط
  .بو ضارب أو اليتيم، ماؿ بع: اليتيم لولي قيل إذا: المصلحة تخيير ومثاؿ
: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ وتعداىا؛ عليها، زاد: أي «السبع جاوز ولو»: قولو

 الميت تغسيل من المقصود وألف ،«ذلك رأيتن إف ذلك من أكثر أو سبعا أو»
 .ينقى حتى فيزاد مرات، بسبع ينقى ال وقد التطهير،
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 ورد الذي ىو ىذا ألف خامسة؛ زاد بأربع نقى فلو وتر، على الغسل قطع ينبغي لكن
 .الحديث بو

: والسبلـ الصبلة عليو النبي لقوؿ ،«كافورا األخيرة الغسلة في ويجعل»: قولو
 أبيض معروؼ طيب: والكافور «كافور من شيئا أو كافورا األخيرة الغسلة في اجعلن»

 .غسلة آخر بو يغسل الذي اإلناء في ويجعل يدؽ، الشب يشبو
 :لفائدتين األطياب سائر بين من الكافور اختير وإنما: العلماء قاؿ
 .بارد أنو ػ ٔ
 الهواـ، تأتيو القبر في الميت ألف الميت؛ عن الهواـ يطرد أنو خصائصو من أف ػ ٕ

 .ٔعنو الهواـ تطرد فرائحتو
 مسائل في الباب:

 كم خرقو يستخدـ المغسل.  المسألة األولى:
 فينجيو خشنة، خرقة يده على الغاسل ويلف(: ٖٓٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )

 بدنو على ما ويزيل أولى، فاللمس حراـ، العورة إلى النظر ألف عورتو، يمس لئبل بها؛
 بقية يمس ال أف ويستحب ،الجنابة من اغتسالو في بذلك يبدأ الحي ألف نجاسة؛ من

 السبيلين، بإحداىما يغسل خرقتين، الغاسل يعد: القاضي قاؿ، بخرقة إال بدنو
 ا.ىػ بدنو سائر وباألخرى

                                                           

 من يحضر من ألجل الموضع رائحة يطيب كونو مع الكافور في الحكمة:  قيل"  " :الفتح" في الحافظ قاؿ ٔ
 ما وردع ، عنو الهواـ وطرد ، الميت بدف تصليب في وخاصية نفوذ وقوة وتبريدا تجفيفا فيو أف وغيرىم المبلئكة

 جعلو في السر ىو وىذا،  ذلك في الطيبة األراييح أقوى وىو،  إليو الفساد إسراع ومنع ، الفضبلت من يتحلل
 مجرد إلى نظر إف ؟ الكافور مقاـ مثبل المسك يقـو وىل،  الماء ألذىبو مثبل األولى في كاف لو إذ األخيرة في

 . انتهى"  مثبل واحدة بخاصية ولو مقامو غيره قاـ الكافور عدـ إذا:  يقاؿ وقد،  فبل وإال،  فنعم التطيب
 قاؿ وبو،  عندنا عليو متفق وىو،  األخيرة في الكافور من شيء استحباب:  فيو"  : مسلم شرح في النووي وقاؿ
 فساده إسراع ويمنع،  ويبرده بدنو ويصلب،  الميت يطيب وألنو؛  الحديث لهذا،  العلماء وجمهور وأحمد مالك

 . انتهى" 
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  نظيفتين خرقتين الغسل قبل يعد أف يستحب(: ٔٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 يغسل أنو والوسيط النهاية وفي ، واحدة بخرقة الفرجين يغسل إنو الجمهور قاؿ ىكذا

 للفرجين، خرقة خرقتاف، والمشهور ثبلثا، الخرقى فتكوف أخرى، بخرقة فرج كل
 وقاؿ والقديم، المزني ومختصر األـ في الشافعي عليو نص وكذا البدف لباقي وخرقة

 بها يغسل ثم وصدره ووجهو بدنو أعلى باحداىما يغسل الصغير الجنائز في الشافعي
: البندنيجي قاؿ. ذلك مثل بها فيصنع األخرى يأخذ ثم رجليو، بين وما مذاكيره

 بكل يغسل :أحدىما قوالف المسألة في إسحق أبو قالو أحدىما طريقاف ولؤلصحاب
 والطريق ،بدنو كل وباألخرى فرجيو، بإحداىما يغسل: والثاني بدنو كل منهما واحد
 ادعى، كما وليس ،المذىب ىو وىذا قاؿ بدنو، كل منهما واحدة بكل يغسل: الثاني

 . الشافعي نصوص ومعظم األصحاب، عن قدمناه ما المذىب بل
 .الحي يستنجي كما الميت ينجيىل  المسألة الثانية:

 ابن فكاف الميت بطن عصر في واختلفوا(: ٜٕٖ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
: بعضهم قاؿ الميت، بطن يعصر: يقولوف ومالك البصري، والحسن والنخعي، سيرين،
 قاؿ األولى، الغسلة بعد رقيقا مسحا يمسح: يقوؿ الثوري سفياف وكاف خفيفا، عصرا

 أحمد وقاؿ فيو، كاف إف شيئا ليخرج بليغا إمرارا بطنو على يده يمر: الشافعي
 عن روينا وقد ،يخرج لم أو شيئا منو خرج رقيقا مسحا بطنو يمسح: وإسحاؽ
 أف يستحب حنبل بن أحمد وكاف بطنو، يعصر ال أنو أوصى أنو مزاحم بن الضحاؾ

 عصر في ليس: بكر أبو قاؿ األولى الغسلة في تلين فإنو: قاؿ الثانية في بطنو يعصر
 يديو الغاسل أمر فإف العلم، أىل من عنهم ذلك ذكرنا من رواه وقد تتبع، سنة البطن
 ذلك، يفعل فلم ترؾ وإف فحسن، ىناؾ كاف إف شيئا ليخرج بطنو على خفيفا إمرارا

 .بو بأس فبل
 لئبل بطنو، يعصر(: ٚٓ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك )

 .عليو الصبلة عند الكفن في يفتضح
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 يترؾ سرير، على الميت يغسل أف يستحب(: ٖٓٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 يرجع وال منو، يخرج بما الماء لينحدر رجليو، نحو منحدرا القبلة إلى متوجها عليو
 الجلوس، من قريبا بو يبلغ ال رفيقا، حنيا الميت فيحني الغاسل، ويبدأ رأسو، جهة إلى
 معو ما ليخرج رفيقا؛ عصرا يعصره بطنو، على يده يمر ثم لو، أذية الجلوس في ألف
 ليخفي كثيرا، صبا يده يمر حين الماء عليو ويصب ذلك، بعد يخرج لئبل نجاسة، من
 ال حتى بخور فيو مجمر بقربو يكوف أف ويستحب الماء، بو ويذىب منو، يخرج ما

 .ريح منو يظهر
 وقاؿ. الثانية في ولكن األولى، المرة في الميت بطن يعصر ال: اهلل رحمو أحمد وقاؿ

: أيضا وقاؿ. واحدة مرة رفيقا مسحا يمسح الثالثة، في بطنو يعصر: آخر موضع في
 .الماء يصيبو حتى يلين ال الميت ألف أمكن؛ الثانية في الميت بطن عصر

 عنو يزيل الميت بتغسيل الغاسل يبدأ أف قبل(: ٕ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 حنيفة فأبو وإنقاؤىا النجاسة إزالة وأما. ومحمد حنيفة أبي عند ويستنجيو النجاسة،
 عصر يندب المالكية وعند الغسل، أوؿ في وعصر إجبلس ببل بو يقوالف ومحمد
 في بطنو وعصر الميت إجبلس يكوف والحنابلة الشافعية وعند الغسل، حالة البطن

 .الغسل أوؿ
 يستحب اهلل رحمهم واألصحاب الشافعي قاؿ (:ٔٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 أف المغتسل على وضعو إذا بو يبدأ ما وأوؿ نظيفتين، خرقتين الغسل قبل يعد أف
 األـ في الشافعي قاؿ ،معتدال ال ورائو، إلى مائبل يكوف بحيث رفيقا، إجبلسا يجلسو
 دىنو ليلين، دىن إلى احتاج إف واألصحاب والبندنيجي والمحاملي حامد أبو والشيخ

 قفاه، نقرة في وإبهامو كتفو على اليمنى يده ويضع: أصحابنا قاؿ غسلو، في يشرع ثم
 بليغا إمرارا بطنو على اليسرى يده ويمر اليمنى ركبتو إلى ظهره ويسند رأسو، يميل لئبل

 لئبل كثيرا ماء المعين عليو ويصب سبق، كما مجمرة عنده ويكوف الفضبلت ليخرج
 إلى ورجبله ظهره على ويلقيو االستلقاء، ىيئة إلى يرده ثم يخرج، ما رائحة يظهر
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 يقف وال عنو، الماء لينحدر أعلى، رأسو يكوف بحيث منحدرا الموضع ويكوف القبلة
 حولها، وما ومذاكيره، دبره الخرقتين بأحدى ملفوفة وىي بيساره يغسل ثم تحتو

 .وأشناف بماء يده ويغسل الخرقة تلك يلقي ثم الحي يستنجى كما وينجيو
 أموره كل في ويستعمل: )قاؿ مسألة؛(: ٖٖٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني ) )فرع(:

 وتليين بطنو، وعصر أعضائو، وعرؾ تقليبو، في بالميت الرفق ويستحب( بو الرفق
 بو عنف إف يأمن وال حرمتو، في بالحي مشبو فإنو لو؛ احتراما أموره، وسائر مفاصلو،

 كسر): - والسبلـ الصبلة عليو - قاؿ وقد بو، مثلة فيكوف عضو، منو ينفصل أف
 . ٔ(كلو األمر في الرفق يحب اهلل إف) وقاؿ ،ٔ(الحي عظم ككسر الميت عظم

                                                           

 راىوية بن وإسحاؽ ،(ٕٛ٘ٙ ،ٕٚ٘ٙ) الرزاؽ وعبد ،(ٕٗٙ ،ٕٓٓ ،ٛٙٔ ،ٛ٘/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 ،(ٜٛٔٔ/ ٖ) عدي وابن ،(ٙٔٙٔ) ماجو وابن ،(ٕٖٚٓ) داود وأبو ،(ٔٔٔ/ ٔ) الزىد في وىناد ،(ٙٓٓٔ)

 ،(ٚٓ٘) فوائده في وتماـ ،(ٓٗٔ) الديات في عاصم أبي وابن ،(ٖٕٚٔ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي
 الحلية وفي ،(ٙٛٔ/ ٕ) أصبهاف أخبار في نعيم وأبو ،(ٛٛٔ/ ٖ) سننو في والدارقطني ،(ٔ٘٘) الجارود وابن

 وابن ،(ٕٓٔ - ٜٔٔ/ ٖٔ) بغداد تاريخ في والخطيب ،(ٖٗٔ/ ٖٔ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٜ٘/ ٚ)
 بن وإسحاؽ ،(ٕٙٛٙٗ) أحمد وأخرجو مرفوعا، عنها اهلل رضي عائشة حديث من( ٓٗ/ ٔٔ) المحلى في حـز

( ٛٙ/ ٚ٘) عساكر وابن ،(ٓ٘ٔ/ ٔ) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٔٛٗ/ ٛ) سعد وابن ،(ٔٚٔٔ) راىويو
: أيضا وقاؿ يرفعاه، ولم سعد، عن والدراوردي سليماف وروى: البخاري عنو قاؿ والحديث ،موقوفاً  عائشة عن

( ب/ٕٓٔ-ب/ٔٓٔ/ ٘) العلل في الدارقطني وأطاؿ قولها، عائشة عن والقاسم عروة، ورواه أكثر، مرفوع وغير
 عن - بالقوي وليس - حارثة وعن سعيد، بن سعد عن والصحيح": قاؿ ثم الحديث، ىذا في االختبلؼ ذكر في

 أخذه سعيد بن يحيى إف: ويقاؿ موقوفا، سعيد بن يحيى وعن وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن عائشة، عن عمرة،
 ابن وضعفو الجارود، وابن حباف، ابن وصححو..  اىػ "روايتو في عبيد بن يعلى ذلك بين سعيد؛ بن سعد أخيو عن
 بو يحتج ال جداً  ضعيف األنصاري سعيد بن سعد طريق من إال يسند ال: بقولو( ٓٗ/ ٔٔ) المحلى في حـز

( ٙٙٔ/ ٘) أيضا المحلي في صححو ولكنو بو، لقلنا صح ولو الحديث بهذا يتعلق أف فبطل ذلك في الخبلؼ
 وحسنو نعم،: قلنا( حيا ككسره الميت عظم كسر: )وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن صح قد: قيل فاف: بقولو
 وقاؿ صحيح، إسناده(: ٖٓٓ/ ٘) المجموع في النووي وقاؿ ،(ٕٕٔ/ ٗ) واإليهاـ الوىم بياف في القطاف ابن
 وقد! األكثروف ووثقو أحمد، فضعفو األنصاري، سعيد بن سعد وفيو صحيح، إسناده(: ٖ٘ٓٔ/ ٕ) الخبلصة في

(: ٓٙٔ) البلوغ في الحافظ وقاؿ ،(ٜٛ) اإلقتراح في العيد دقيق ابن وصححو صحيحو، في مسلم لو روى
/ ٗ) النيل في الشوكاني وقاؿ ،(ٖٓٙ) البلوغ على تعليقو في باز ابن العبلمة قاؿ وكذا مسلم، شرط على إسناده

 اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو األنصاري، سعيد بن سعد في كبلـ على الصحيح رجاؿ رجالو(: ٙ٘
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 والمصنف الشافعي قاؿ فرع(: ٔٚٔ/٘قاؿ النووي في المجموع ) )فرع(:
 مما بأرفق ومسحو بطنو على يده إمرار مرة كل في يتعاىد أف يستحب واألصحاب

 ونقل الجمهور بو وقطع الشافعي عليو نص الذي المشهور الصحيح ىو ىذا قبلها
 يده يمر ال أنو عنده األصح وىو والثاني ىذا أحدىما وجهين فيو الحاوي صاحب

 منو خرج ىل تعاىده المراد بأف الشافعي نص وتأوؿ الغسل ابتداء في إال البطن على
 .التأويل ىذا يصح وال للنص مخالف ضعيف وىذا ال أـ شئ

 يعصر لم حامبل امرأة الميت كاف فإف(: ٖٔٗ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني ) )فرع(:
 سليم أـ عن بإسناده الخبلؿ، رواه حديث في جاء وقد الولد، يؤذي لئبل بطنها،
 غسلها، فأرادوا المرأة، توفيت إذا» - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ: قالت
 فبل حبلى كانت فإف حبلى، تكن لم إف رفيقا مسحا فليمسح ببطنها، فليبدأ

 «.يحركها
 واإلستنشاؽ.  المضمضةكيفية   الثالثة:المسألة 

                                                                                                                                                  

 أحاديث في وخرجو عاد ثم ،(ٜٚ٘ٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وحسنو ،(ٖٙٚ)
 وصححو ،(ٗٗٔ/ ٕ) المكدود غوث في الحويني وصححو ،(ٜٓ٘ رقم ،ٓٚٗص) الصحة ظاىرىا معلة

 وىذا صحيح، حديث: بقولهم( ٔٗ٘/ ٕ) ماجة وابن ،(ٙٙٔ/ ٘) داود أبي سنن تحقيق في معو ومن األرنؤوط
 المسند تحقيق في وقالوا متابع، وىو -سعيد بن يحيى أخو األنصاري وىو- سعيد بن سعد أجل من حسن إسناد

 رجاؿ فمن األنصاري، سعيد بن يحيى أخو وىو سعيد، بن سعد غير الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو(: ٖٗ٘/ ٓٗ)
 ما بمقدار بأسا بحديثو أرى ال االستقامة، من تقرب صالحة أحاديث لو: عدي ابن وقاؿ سعد، ابن وثقو مسلم،
 قبل من العلم أىل بعض تكلم: الترمذي وقاؿ رواية، في معين وابن والنسائي أحمد، ضعفو لكن: قلنا يرويو،

 في مالكا وخالف مرفوعا، الحديث روى وقد: قلنا. يخطئ وكاف: وقاؿ ،"الثقات" في حباف ابن وذكره حفظو،
 يضر ال لكن: قلنا...  سيرد كما كبلـ، فيو من بعض رفعو في يتابعو أف ىذه والحالة رفعو من يشد وال رفعو،
 لو -فيو حياة ال كاف وإف -الميت عظم أف وذكروا الفقهاء، عامة بو أخذ وقد بالرأي، يدرؾ ال مما فهو وقفو،
 مشكل شرح" في الطحاوي ذكر فيما حرمتو، انتهاؾ في الحي عظم ككاسر حرمتو انتهاؾ في وكاسره حرمة،
 .دية وال قصاص فيو يجب ال لكن ،"اآلثار

 .(ٕ٘ٙٔ) ومسلم ،(ٕٜٚٙ) البخاريأخرجو  ٔ
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 واستنشاقو، الميت مضمضة في واختلفوا(: ٖٖٓ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
 وإسحاؽ الشافعي وكاف ذلك، يروف ال والثوري والنخعي، جبير، بن سعيد فكاف
 أىل عامة وصفو ما جملة في ألف إلي أحب ىذا: ابن المنذر بكر أبو قاؿ بو يأمراف
 ما فسبيل ويستنشق، يتمضمض، أف توضأ إذا الحي سنة ومن الميت، يوضأ أف العلم
 .   سنة منو تمنع أف إال الحي، يفعلو ما كسبيل بالميت يفعل

 خرقة الخرقة لف ذكرناه مما فرغ فإذا(: ٕٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 أسنانو يفتح وال بماء أسنانو على وأمرىا فيو في أصبعو وأدخل يده على األخرى
 يدخل بأف وينشقو األسناف فوؽ يمرىا بل األـ في الشافعي نص مع األصحاب باتفاؽ
 وال الميت يمضمض ال والثوري حنيفة أبو وقاؿ مذىبنا ىذا يبالغ وال أنفو في الماء
 واحد يتأتى وال بالنفس جذبو واالستنشاؽ الفم في الماء إدارة المضمضة ألف ينشق
" منها الوضوء ومواضع" وسلم عليو اهلل صلى بقولو أصحابنا واستدؿ الميت من منهما
 الماء جعل المضمضة بل فممنوع دليلهم وأما الحي وضوء على وبالقياس منها وىذا

 الماء بلع ثم تمضمض لو ولهذا الطيب أبو القاضي قاؿ االستنشاؽ وكذا فقط فيو في
 وقد لصحتها الشرط المضمضة كماؿ من اإلدارة وإنما المضمضة وحصلت جاز
 من بشئ اصبعو ويدخل أصحابنا قاؿ الوضوء صفة في المضمضة حقيقة بياف سبق
 مع ثبلثا ثبلثا الحي كوضوء يوضئو ثم أذى من فيهما ما ليخرج منخريو في الماء

 عن األصبعين إدخاؿ من سبق ما يكفي وال الرافعي قاؿ واالستنشاؽ المضمضة
 وفي قاؿ الجمهور كبلـ مقتضى ىذا قاؿ كالسواؾ ذاؾ بل واالستنشاؽ المضمضة

 المضمضة في رأسو ويميل قاؿ أصح واألوؿ االكتفاء يقتضي ما وغيره الشامل
 الثغر مقاديم إلى الماء وصوؿ يكفي وىل قاؿ باطنو الماء يصل لئبل واالستنشاؽ
 بأف وجـز الفساد لخوؼ خبلفا فيو الحرمين إماـ حكى الداخل يوصلو أـ والمنخرين

 .تفتح ال متراصة كانت لو أسنانو
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 تسويك حكم ما (:٘ٔٔ/ٖٔسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه ) :)فرع(
  الميت؟
 فبل المضمضة عند سوكو وإذا يغسل، ثم يوضأ وإنما أصبل، لهذا أعلم ال فأجاب:

  .كالحي بأس
 . غسلمرات ال عدد المسألة الرابعة:

 فقالت الميت غسل عدد في واختلفوا (:ٕٖٖ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط: )
 النخعي، وإبراىيم البصري، والحسن المسيب، بن سعيد قوؿ ىذا ثبلثا يغسل: طائفة
 وقاؿ، ثبلث عن يقصر ال فصاعدا، ثبلثا يغسل أف إلي أحب: يقوؿ الشافعي وكاف
 بن أحمد وقاؿ سبعا، أو خمسا أو ثبلثا: يقوؿ عطاء وكاف وترا، يغسل: سيرين ابن

 يجزى ال منتهى حد عندنا الميت لغسل ليس: طائفة وقالت سبع، على يزاد ال: حنبل
 يجزي: طائفة وقالت أنس، بن مالك قوؿ ىذا فينقى، يغسل ولكن يجاوزه، وال دونو

 حديث الميت غسل في ليس: بكر أبو قاؿ الجنب يجزي كما الغسل في الميت
 أو ثبلثا يغسلنها أف وسلم عليو اهلل صلى النبي أمرىن وقد عطية، أـ حديث من أعلى

 أحب فبل الخمس، وفي الخمس على زاد وفيما زاد، فيما إليهن األمر وجعل خمسا،
 على زاد وفيما الخمس في األمر ويكوف غسبلت، ثبلث عن الغسل يقصر أف

 وقد وترا الغسل يكوف أف بعد إليو الحاجة من يرى ما قدر على الغاسل إلى الخمس
 . الحاؿ ىذه بو يبلغ أف أحب وال الغسل، عليو أديم إذا يسترخي الميت أف بلغني

 أحب فيما الميت غسل وأقل: الشافعي قاؿ(: ٖٙٛ/ٕوقاؿ ابن األثير في الشافي )
 فمرة الواجب فأما فسبع، اإلنقاء يبلغ لم فإف فخمس، اإلنقاء يبلغ لم وإف ثبلث،
 يحصل لم إف الخمس ثم الثبلث واألفضل الحي، غسل في يجب كما واحدة
 .اإلنقاء

 .ومالك الشافعي عند عليها، زاد وفيما الثالث في معتبر فإنو الغسل في الوتر وأما
 .مستحبا يراه ال: حنيفة وأبو
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" ذلك من أكثر أو خمسا أو ثبلثا: "قولو(: ٚٓ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )
 وسكت الخمسة، إلى بالثبلثة تعلق ألنو الوتر؛ ىو المشروع أف إلى إشارة كلو ىذا
 الشريعة في وليس الطهارة، في وخاصة وتر الشرع وظائف ىي وكذلك األربع، عن

 في الناس اختلف وقد، النظافة من يرين ما بحسب النسوة اجتهاد إال محدد غسل
: وقيل، النظافة حصوؿ إلى يتعدى ما: وقيل، سبع: فقيل ؟"ذلك من أكثر أو: "قولو

 أكثر قالو خاصة، األذى مواضع فيتبع األذى، منو يخرج أف إال الثبلثة، على يزاد ال
: الشافعي وقاؿ، وضىء أذى الثبلثة بعد منو خرج إف: يقوؿ حنيفة وأبو، أصحابنا

 يوضأ وال الثبلثة بعد منو خرج ما يغسل وليس السبع، على يزاد وال سبع، إلى يغسل
 يخرج ما وأما النجاسة، من عليو لما أو عبادة، يغسل وإنما عليو، تكليف ال ألنو ؛

 .خاصة الموضع ذلك غسل موجب فهو منو
 كافور فيو بماء الثالثة ويغسل: )قاؿ مسألة؛(: ٖٖٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 غسل ألنو واحدة؛ مرة الميت غسل في الواجب( صحاح سدر فيو يكوف وال وسدر،
 ويستحب والحيض، الجنابة كغسل واحدة، مرة فكاف أصابتو، نجاسة غير من واجب

 في كافور الماء في ويجعل وصفنا، ما على والسدر، بالماء غسلة كل ثبلثا، يغسل أف
 للنساء - وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقوؿ ويطيبو، ويبرده ليشده الثالثة؛ الغسلة
 إف ذلك من أكثر أو خمسا، أو ثبلثا، وترا بالسدر اغسلنها): ابنتو غسلن البلتي
 آخر في كاف فإذا): سليم أـ حديث وفي(، كافورا األخيرة الغسلة في واجعلن رأيتن،
 ثم سدر، من وشيء كافور، من شيء فيو ماء فاجعلي غيرىا، أو الثالثة من غسلة
 وال ٔ(رجليها يبلغ حتى برأسها وابدئي عليها، أفرغيو ثم جديدة، جرة في ذلك اجعلي
 للتنظيف، بو أمر إنما السدر ألف فيو، فائدة ال ألنو صحيح؛ سدر الماء في يجعل

 إال األحياء من بو المغتسل يستعملو ال ولهذا المطحوف، ىو إنما للتنظيف والمعد

                                                           
 سيأتي تخريجه وهو حديث ضعيف. 0
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 في فيلقونها سدر، من ورقات بسبع يأتوف إنهم ألحمد قلت: داود أبو قاؿ. كذلك
 .األخيرة الغسلة في الماء
 الميت، بطن على يده يمر لم الثالثة الغسلة من فرغ وإذا يعجبو، ولم ذلك، فأنكر

 في واحدة مرة الميت ويوضأ: أحمد قاؿ. أكفانو في ويقع شيء، منو يخرج لئبل
 منو يخرج لم ما أعلم، واهلل وىذا مرة، أوؿ يوضأ أنو إال سمعنا وما. األولى الغسلة
 ويوجبو، الحي من الوضوء ينقض ذلك ألف وضوءه أعاد شيء، منو خرج ومتى شيء،

 خمسا غسلو ذلك، غير أو بها، ينق لم لكونو ثبلث، على يزيد أف الغاسل رأى وإف
 .وتر على إال يقطع ولم سبعا، أو

: وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ىذا في واألصل سبع على يزاد وال أحمد قاؿ
 وترا بو أمر ما جميع وجعل ذلك على يزد لم (سبعا أو خمسا، أو ثبلثا، اغسلنها)

 إال يقطع وال ينقى، حتى غسلو فاألولى بسبع ينق لم وإف (وترا اغسلنها): أيضا وقاؿ
 إف ذلك من أكثر أو سبعا، أو خمسا أو ثبلثا اغسلنها) السبلـ عليو لقولو وتر؛ على
 بعد فيما فكذلك إليها، وللحاجة لئلنقاء، كانت إنما الثبلث على الزيادة وألف (رأيتن

 .سبع على يزيد أنو أصحابنا يذكر ولم. السبع
 وقمت والدي توفي سئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب: )فرع(:
 بتغسيل فقاـ الموتى بتغسيل مكلف المسلمين من رجل جاء ذلك وبعد بتغسيلو
 شيء علي فهل التغسيل فعل من والدي يد في جرحا وجدت التكفين وعند والدي
 ىذا على يعذبني ضميري أف حيث كفارة أو صدقة كاف سواء الجرح ىذا عن أفعلو

 التغسيل؟ أثناء لوالدي حدث الذي الجرح
 الغاسل بفعل كاف أو اختيارؾ بغير الجرح كاف إذا إثم ىذا في عليك ليس فأجاب:

 لهذا ويقاؿ ثانية مرة يعاد ال فإنو المجزئ الغسل الميت غسل إذا أنو ليعلم ثم الثاني
 إعادة إلى حاجة وال تغسيلو تم قد إنو لو يقاؿ النظاـ وجو على الموتى بتغسيل الموكل
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 أف ينبغي وال عليو شيء ال أنو اآلف السائل علم فقد بالجرح يتعلق فيما وأما الغسل
 .تأنيب بمحل ليس بما ضميره يؤنبو ال حتى عنو يعرض بل ذلك يتذكر

 .حي بشخص بالتطبيق عملياً  الميت تغسيل كيفية تعلُّمحكم  )فرع(:
 رسالتي أكتب: الشيخ فضيلة العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح:سئل 
 من مجموعة إننا حيث: ىذا سؤالي على تجيبوف سوؼ أنكم باهلل واثقة وأنا ىذه

 وكيف معو، العمل يكوف كيف وفاتو، بعد للمحتضر محاضرة نعمل أف نود النساء
 منعت أنك سمعنا ولقد الميتة، بدور األخوات إحدى فتقـو وتكفينو، تغسيلو يكوف

 األطفاؿ، لعب من غيرىا أو لعبة عليو يطبق ما أو الميتة تكوف بأف وأشرت ىذا، من
 ىذا؟ لنا تلبي أف أرجو حي، عادي بشخص المحاضرة ىذه شرح يتم وال

 كيف الرجاؿ كتعلم مهم أمر النساء يغسلن كيف النساء تعلم إف: أقوؿ فأجاب:
 كيف فيها برسالة يؤتى أف: بمعنى النظري، بالتعليم يحصل ىذا لكن الرجاؿ، يغسلوف

 وقصتو الذي الرجل في قاؿ والسبلـ الصبلة عليو والنبي يكفن، وكيف الميت، يغسل
 وقاؿ( ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه: )قاؿ عرفة في ومات عرفة في ناقتو

 إف ذلك من أكثر أو سبعاً  أو خمساً  أو ثبلثاً  اغسلنها: )ابنتو يغسلن البلتي للنساء
 قروف، ثبلثة رأسها يجعلن أف وأمرىن كافوراً، األخيرة الغسلة في واجعلن ذلك، رأيتن
 غسلناىا،! اهلل رسوؿ يا: قلن تغسليها من فرغن فلما فآذنني، فرغتن إذا: وقاؿ

 الصبلة عليو النبي إزار لفوا: أي( إياه أشعرنها: وقاؿ -إزاره: أي- حقوه فأعطاىن
 وسبلمو اهلل صلوات بإزاره تبركاً  للبدف، المباشر ىو ويكوف ابنتو، بدف على والسبلـ

 إال نتصور ال كنا حتى الفكر قتلنا إذا أننا وأعتقد. عملي تطبيق بدوف فعلمهن عليو،
 األمر تصوروا ال يعمل، الفكر دعوا أفكارنا، على ضرر فهذا بالتطبيق أمامنا كاف ما

 ثم. بجيد ليس ىذا المحسوس، الشيء إال نفهم أال على فنأخذ محسوسة بصورة
 ويؤتي ثيابها، تخلع الميتة ألف ثيابها، يخلعن سوؼ ميتة نفسها تمثل التي المرأة ىذه

 الكفن، ىو المشكل ذلك وبعد جرًا، وىلم اهلل، رحمك انقلبي: ويقاؿ وتدلك بالماء
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 عن يحكى كما تموت، ثم عملي التطبيق يكوف ذلك، بعد ىي تموت أنها ويخشى
 ىذا: الطريق قاطع لصاحبو فقاؿ ناقتو، على شخص أقبل الطريق، قطاع من رجل

 وساعدنا البعير أنخ: الراكب للرجل وسنقوؿ ميتًا، أنت وكن ناقتو، ومعو أقبل الرجل
 فجاء سأضربو، وأنا أمسكو يأخذؾ أقبل وإذا: قاؿ طيب،: قاؿ الميت، ىذا على

 عليو، تساعدنا أف ونريد ميت عندنا البعير أنخ خيرًا، اهلل جزاؾ: قالوا الراحل الرجل
 عليو أقبل لما ميت، أنو على المضطجع ىذا إلى جاء ثم بعيره فأناخ طيب،: قاؿ

 سبحاف ميت، ىو وإذا يتحرؾ أف يريد فبلف يا فبلف يا برجلو، يحركو صاحبو يأخذه،
 السوء أراد ىذا: حاؿ كل على لكن. ميتاً  فصار فيها، وقع حفرة ألخيو حفر من! اهلل

 أرادت ما فهذه تغسل لكي ميتة نفسها تجعل أف تريد التي أما السوء، في اهلل فأوقعو
 من النساء أماـ بشيء يؤتى بد وال كاف إذا ىذا من بدالً : نقوؿ لكن السوء،

 ا.ىػ عملياً  والتكفين التغسيل يطبق ثم كاملة، صورة ليست لكن غيره أو الببلستيك
 دورات إقامة حكم ما (:ٛٔٔ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في مجمموع فتاواه )

 .؟ األموات تغسيل لتعليم
 ال الناس بعض ألف شيء، فيو وليس ومشروع طيب الموتى تغسيل تعليم فأجاب:
 .الميت تغسيل كيفية معرفة إلى ماسة والحاجة التغسيل، يحسن

 تغسيل تصوير حكم ما (:ٕ٘ٗ/ٛع فتاواه )وسئل العبلمة ابن باز أيضا كما في مجمو 
 .؟ بالموت التذكير باب من أنو بحجة بيعو ثم فيديو شريط على الميت

 النبي ألف يجوز ال فذلك التغسيل حين الميت تصوير المقصود كاف إففأجاب: 
 إنهم: ) وقاؿ المصورين ولعن األرواح ذوات تصوير عن نهى وسلم عليو اهلل صلى
 شرع كما الميت تغسيل صفة بياف السائل مراد كاف إذا أما، (القيامة يـو عذابا أشد
 وغيرىا الصبلة الناس تعليم يسجل كما ، بأس فبل ويباع يوزع شريط في وجل عز اهلل
  .الصالح والعمل النافع للعلم الجميع اهلل وفق، تصوير غير من الناس يحتاجو مما

 .الكفار مع المسلم تغسيلحكم  )فرع(:
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 وتعذر فرنسا في يتوفى الذي المسلم حكم ما (:ٗ٘ٗ/ٛعلماء اللجنة الدائمة )سئل 
 مخصصة مقبرة فيو متوفى ىو الذي البلد في وليس ، العربية ببلده إلى نقلو

 موضع ىناؾ ليس وكذلك ؟ ماذا أـ ، النصارى مقبرة في يدفن فهل ، للمسلمين
 فهل ، النصارى أموات لتغسيل المخصصة الحجرة إال المسلمين أموات لتغسيل
 .؟ بيتو في المسلم الميت تغسيل تعذر إذا فيها المسلمين أموات تغسيل يمكن

 الكفار مقابر في يدفن ال مات إذا المسلم فإف للمسلمين مقبرة يوجد لم إذافأجابوا: 
 يتعرض ال حتى باألرض ويسوى فيو يدفن الصحراء في موضع لو يلتمس ولكن ،

 ، أولى فهو شديدة كلفة بدوف للمسلمين مقبرة بها ببلد إال نقلو تيسر وإف ، للنبش
 مكاف يتيسر لم إذا فيو حرج فبل الكفرة تغسيل موضع في المسلم الميت تغسيل أما

 . كلفة بدوف سواه
 من اجتهد في الغسل. حكم )فرع(:

 السفر في امرأة معهم توفيت سئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب:
 معها وكاف بالتغسيل يقـو من يجدوا ولم قرية إلى بها وذىبوا يغسلها، من يجدوا ولم

 معهم بقيت أف بعد ودفنت وغسلتها فاجتهدت الميت تغسيل طريقة يعرفا لم رجبلف
 في كفارة عليها فهل تغسيلها، في ىدى غير على أنها عرفت ذلك وبعد وليلة، يـو

 سنة؟ ثبلثين قبل ىذا حصل وقد ذلك،
 الميت بدف يعم أف ىو الواجب أف إذ الصعب باألمر ليس الميت تغسيل فأجاب:

 تغسيل في المشروع لكن سهل، فهو فعلو أحداً  يعسر ال أمر وىذا بالماء، غسبلً  كلو
 فرجو، يغسل أي ينجى ثم مستلقياً  ظهره على الغسل سرير على يوضع أف ىو الميت

 يديو على لف قد الغاسل يكوف وأف مستورة عورتو تكوف أف يجب الحاؿ ىذا وفي
 وأنفو بفمو فيبدأ منو، الوضوء بمواضع بدأ تنجيتو تم فإذا عورتو، يمس ال حتى خرقة
 يغسل ثم أيضًا، أنفو وداخل فمو، وداخل أسنانو بو وينظف نظيفة مبلولة بخرقة فيأتي
 األيمن بالجانب مبتدأً  بدنو بقية يغسل ثم ورجليو، ورأسو المرفقين إلى ويديو وجهو
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 أو ثبلثاً  يغسلو أكثر إلى يحتاج الميت كاف إذا ولكن مرة، الغسل والواجب منو،
 الغسلة في ويجعل إليو، الحاجة تدعو ما حسب ذلك من أكثر أو سبعاً  أو خمساً 

 األخيرة الغسلة في يكوف الذي بالماء ويورد يسحق معروؼ طيب وىو كافوراً  األخيرة
 إف ثم وسلم، عليو اهلل صلى النبي بذلك أمر كما الجسم، في رائحتو تبقى أف ألجل
 ورائها من ويلقى جدائل ثبلث يجدؿ يعني ضفائر ثبلث شعرىا يضفر امرأة كانت

 أما االستحباب سبيل على كلو ىذا وسلم، عليو اهلل صلى الرسوؿ بابنة فعل كما
 أف يمكنو أحد وكل الواجب، ىو ىذا واحدة، مرة بالغسل بدنو يعم أف فهو الواجب

 المشروع الطريق على يكن لم أنو السائلة وذكرت وقعت التي القضية أما ذلك، يعرؼ
 وجو على يكوف قد ألنو بها غسلتها التي الطريقة ىذه كيف اآلف لنا يتبين لم فنحن

 ىو فذلك مجزئ وجو على كاف فإذ األقل، على مجزئ وجو على أو مشروع
 قد اآلف فإف استحباباً  وال إجزاء ال مشروع وجو على ليس أنو قدرنا وإذا المطلوب،

   .أجر لو بل إثم، عليو فليس أخطأ إذا والمجتهد اجتهدت، قد وىي األمر، فات
 يصب عادية بطريقة معرفتها حسب غسلتها أنها التغسيل في تقوؿ: الشيخ فضيلة
 بتكفينها؟ قامت ثم وشماالً  يميناً  وقلبتها خشب من لوح على وىي عليها الماء

 عم قد الماء أف ماداـ مجزئ، عمل ىذا هلل، الحمد ىذا: تعالى اهلل رحمو فأجاب
 .أجزأ فقد البدف جميع

 في تتوفى التي المرأة :أيضا سئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدربو 
 بزوجتو؟ ذلك فعل من كفارة وما وتكفن وتغسل بمبلبسها تدفن ىل النفاس ساعة

 تكفن وأف تغسل أف يجب أنو بمعنى كغيرىا نفاسها في تموت التي المرأةفأجاب: 
 دفنها أنو بمعنى سابقا بزوجتو ذلك فعل ومن لها تركة تبقى وثيابها لغيرىا المشروع في
 أف عليو الواجب وكاف ىذا صنيعو عنو يعفو أف وتعالى سبحانو اهلل فنرجو ثيابها في

 األشياء يفعلوف اآلف الناس من كثيرا أف إلى نأسف ونحن يعمل أف قبل يسأؿ
 ليس وىذا ويسأؿ يأتي الببلء يقع أف بعد الفعل بعد إال عنها يبحثوف ال ثم المخطئة
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 أي المحذور في وتقع تتورط لئبل تعمل أف قبل اسأؿ نقوؿ بل الحميدة األمور من
 كبيرة أشياء الفعل ىذا على يترتب قد يسأؿ جاء المحذور فعل إذا أنو لئلنساف فائدة

 .يشعر ال حيث من
 

 )باب ما يفعل بشعر الميت(
 ، اغسلنها:... فقاؿ سلم و عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ ابنةٌ  توفيت) قالت عطية أـ عن

وقد ترجم ابن حباف لهذا  ٔ(قروف ثبلثة لها واجعلن ، سبعا أو ، خمسا أو ، ثبلثا

                                                           
 صحيحو في حباف ابن أخرجو( القروف) في األمر بلفظ شاذ (:ٜٙٗٙقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة ) 0
 وحبيب وىشاـ، أيوب، عن سلمة بن حماد طريق من( ٓ٘ - ٜٗ/ٕ٘) الكبير في والطبراني ،(ٕٕٖٓ/٘ٔ/٘)

 : يقاؿ أف األدؽ أف وعندي..." .  أيوب قاؿ: " الرواية في وقع ىكذا: قلت. عطية أـ عن سيرين بن محمد عن
 الذي ىو فإنو ؛ حماد إلى المستتر الضمير ليعود ؛" أيوب قاؿ:  قاؿ: "األقل على أو".  أيوب قاؿ:  حماد قاؿ"

 ولذلك ، سيرين ابن عن أيوب عن رواه من كل دوف "قروف ثبلثة لها واجعلن: "  اللفظ بهذا عنو بروايتو تفرد
 عليو اهلل صلى أمره من وليس فعلها من فجعلوه ".قروف ثبلثة مشطتها:  عطية أـ قالت" :قالوا فإنهم ؛ شاذا جعلتو
 ابن أف على. التثبت فينبغي ؛ وسلم عليو اهلل صلى رسوؿ حديث ولكنو ؛ الروايتين بين منافاة ال كاف وإف وسلم،
 ،(ٕٖٚ/ٔ) التمهيد" في عبدالبر ابن حققو كما ؛ سيرين بنت حفصة أختو بينهما - عطية أـ من يسمعو لم سيرين
 مع عليو الوقوؼ لي تيسر مما ، سلمة بن لحماد المخالفين اسماء وإليك
 : ايضا المتيسر العزو

 (.ٕٗ٘ٔ) البخاري أخرجو .حفصة عن سيرين ابن عن الثقفي الوىاب عبد - ٔ
 (.ٕٖٔٓ) حباف ابن ،(ٚٗ/ٖ) مسلم ،(ٕٛ٘ٔ) البخاري .عنو زيد بن حماد - ٕ
" الكبير" في الطبراني وعنو ،( ٖٓٗ/ٖ) الرزاؽ عبد ،( ٕٓٙٔ) البخاري .عنو جريج ابن - ٖ
(ٕ٘/ٙٙ/ٜٔ٘.) 
 (.ٚٗ/ٖ)  مسلم رواه .زريع بن يزيد - ٗ
 (.ٗٛ/٘) وأحمد أيضا، مسلم .علية ابن إسماعيل - ٘
 (.ٖٓٙ) والحميدي ،(ٚٓٗ/ٙ) أيضا أحمد .حفصة ذكر دوف سيرين ابن عن عيينة بن سفياف - ٙ
 (.ٙٗ - ٘ٗ/ٕ٘) الطبراني وعنو أيضا الرزاؽ عبد .أيضا حفصة دوف سيرين ابن عن معمر - ٚ

( ٖٕٙٔ و ٕٕٙٔ) البخاري أخرجو . بو...  عطية أف عن حفصة حدثتنا:  حساف بن ىشاـ سيرين ابن وتابع
( ٙ/ٗ و ٜٖٛ/ٖ) والبيهقي( ٛٓٗ/ٙ) وأحمد( ٖ٘ٓ/٘) والبغوي (٘٘ٗ و ٖٗ/ٛ) سعد وابن ، أيضا ومسلم

 السبعة الثقات ىؤالء فاتفاؽ:  قلت .بو...  ىشاـ عن كثيرة طرؽ من( ٘ٙو ٗٙ/ٕ٘ٔ) الكبير في والطبراني
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 مشَّطت إنما عطية أـ بأف البياف ذكر ( بقولو:ٖٙٔ/ٕٔالحديث في صحيحو )
 .نفسها تلقاء من ال وسلم عليو اهلل صلى المصطفى بأمر قرونها

 فكاف الميتة شعر تضفير في واختلفوا(: ٖٖٖ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط: )
 خلفها ألقيت ثم قروف، ثبلث وقرنيها ناصيتها كلو، رأسها شعر يضفر: يقوؿ الشافعي

 األوزاعي وكاف عطية، أـ لحديث نقوؿ وبو إسحاؽ، إليو وأومأ أحمد، قاؿ وكذلك ،"
                                                                                                                                                  

 وسلم عليو اهلل صلى أمره من ال ، عنها اهلل رضي عطية أـ فعل من الصحيح الحديث من الجملة ىذه رواية على
 حمادا أف وبخاصة ، وسلم عليو اهلل صلى أمره من إياىا روايتو في سلمة بن حماد وىم على قاطعة داللة يدؿ مما
 وإف -

 روايتو في وبالخصوص ، حفظو قبل من فيو تكلم قد ؛ - مسلم رجاؿ من ثقة كاف
 في الحافظ ذكره ما فيها يخل وال ، المذكورة ىشاـ متابعة وىمو يؤكد مما وإف .- ىنا كما - ثابت غير عن

 لنا قاؿ :قالت عطية أـ عن حفصة عن ىشاـ رواية من األمر بلفظ رواه منصور بن سعيد أف( ٖٗٔ/ٖ" )الفتح"
 ؛ المذكورة بالمتابعة ىذا يخل ال:  أقوؿ ".ضفائر شعرىا واجعلن ، وترا اغسلنها" :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 ىشاـ بين ما النقد من سلم إف ؛ ىذا ، سلمة بن حماد رواية عن الجواب ىو ىذه سعيد رواية عن الجواب ألف
 ، المتقدمة حباف ابن عند سلمة بن حماد ولرواية ، ىذه ىشاـ لرواية الحافظ ذكر أف والواقع .منصور ابن وسعيد

" السنن" وأصحاب الشيخين برواية( ٘ٙ ص) فيو خرجتو كنت وقد ،" الجنائز أحكاـ" كتابي في وجودىا عدـ مع
 األمر من الجملة ىذه فيها وليس ، الصحيحة الزيادات من يومئذ عليو وقفت كنت ما إليو ضممت وقد ، وغيرىم

 إلى إشارة ، عنها الحافظ سكت وقد سيما وال ، حالها من للتأكد تخريجها على حملني مما كاف ىذا كل ،
 لي لتكوف ؛" السلسلة" ىذه في أوردتها وإال ؛ الزيادات تلك إلى ضممتها الثبوت لي تبين فإف ، عنده ثبوتها
 ىشاـ حديث تحت فقاؿ ؛ الجملة في بما العمل في خبلفا ذكر الحافظ وأف سيما ال ، بينة ولغيري ، تذكرة

)  يكف بل الضفر، أعرؼ ال: القاسم ابن فقاؿ. منعو لمن خبلفا الميت شعر ضفر على بو واستدؿ" (:ٖٗٔ/ٖ)
:  القرطبي قاؿ. مفرقا وجهها وعلى خلفها المرأة شعر يرسل: والحنفية األوزاعي وعن( . يلف بل:  نسخة وفي
 أو مرفوعا، فيكوف وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى فيو استندت ىل عطية أـ فعلتو الذي أف الخبلؼ سبب وكأف
 رأتو شيء ىو

 شيء الميت في يفعل ال أف األصل لكن محتمل، األمرين كبل ؟ استحسانا ففعلتو
 وقاؿ! قاؿ كذا مرفوعا، ذلك يرد ولم محقق، الشرع من بإذف إال القرب جنس من

 بن سعيد رواه وقد(: القائل ىو الحافظ) قلت .لو وتقريره وسلم عليو اهلل صلى النبي اطبلع الظاىر: النووي
 الصواب ىو النووي استظهره ما لكن ؛ رواية يصح ال األمر أف عرفت وقد:  فأقوؿ . إلخ... "  األمر بلفظ منصور
 .أعلم واهلل. النووي استظهره ما لو يظهر لم من األمر مخالفة إلى ينسب أف التخريج ىذا فائدة ومن دراية، عندي
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 مع ويرسلو شعرىا يفرؽ ولكن بواجب، قروف ثبلثة الميتة رأس مشط ليس: يقوؿ
 يسدؿ ثم جميعا، الجانبين من ثدييها بين من يرسل: الرأي أصحاب وقاؿ خديها،
 .قبل عطية أـ حديث إسناد ذكرت وقد"  عليو الخمار

 المرأة شعر ويظفر(: ٚٓ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك )
 كذلك خلفها -شعرىا أي - يلقى، و بزينب عطية أـ فعلت كما مسترسبل، يترؾ وال
 .ويمشط الرجل شعر يغسل كذلك،  الصحيح في ثبت كلو

 من ويسدؿ قروف، ثبلثة شعرىا ويضفر: )قاؿ(: ٕٖ٘/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 ثم غسل، ثم نقض، معقوصا كاف وإف يغسل، الميتة شعر أف ذلك وجملة( خلفها
 وإسحاؽ، الشافعي، قاؿ وبهذا. خلفها من ويلقى وناصيتها، قرنيها، قروف، ثبلثة ضفر
 من خديها، مع يرسل ولكن يضفر، ال: الرأي وأصحاب األوزاعي وقاؿ، المنذر وابن
 تسريحها، إلى يحتاج ضفره ألف الخمار؛ عليو يرسل ثم الجانبين، من يديها بين

 قروف، ثبلثة شعرىا ضفرنا): قالت عطية، أـ روت ما ولنا،. وينتف شعرىا فينقطع،
: ولمسلم. عليو متفق (وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بنت يعني ،خلفها وألقيناه
 - اهلل رسوؿ بنت رأس جعلن: وللبخاري. وناصيتها قرنيها، قروف؛ ثبلثة شعرىا فضفرنا

 وإنما. قروف ثبلثة جعلنو ثم غسلنو، ثم نقضنو، قروف، ثبلثة - وسلم عليو اهلل صلى
رضي اهلل  سليم أـ حديث وفي، وتعليمو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بأمر اغسلنه

 وال وقرنين، قصة ،قروف ثبلثة شعرىا واضفرف): وسلم عليو اهلل صلى النبي عن عنها
 تنصوف عبلـ: عائشة قالت: وقاؿ أحمد، فكرىو التسريح فأما ٔ(بالرجاؿ تشبهنها
 .وينتفو شعره يقطع ذلك وألف ،بالمشط رأسو تسرحوا ال يعني: قاؿ ميتكم؟

                                                           

 إذا)  وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ:  قالت أنس أـ سليم أـ عن سيرين بنت حفصة جزء من حديث ٔ
 كانت فإف ، حبلى تكن لم إف رقيقا مسحا بطنها فليمسح ، ببطنها فليبدأوا ، يغسلوىا أف فأرادوا ، المرأة توفيت
 كرسفا خذي ثم ، ستيرا ثوبا عورتها على فألقي ، بسفلتها فابدئي غسلها أردت فإف ، تحركنها فبل ؛ حبلى

 فأحسني ، مرات ثبلث بكرسف فامسحيها ، الثوب تحت من يدؾ أدخلي ثم ، غسلها فأحسني ، فاغسليها
 تنقي حتى غيره شيئا تلي ال قائمة وىي امرأة الماء ولتفرغ ، سدر فيو بماء وضئيها ثم ، توضئيها أف قبل مسحها
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 فلتلها ؛ ضعيفة أو صغيرة كانت فإف ، ورعة فامرأة ؛ وإال ، بها النساء أولى غسلها وليل ، تغسلين وأنت بالسدر
 بياف فهذا ؛ الصبلة وضوء فلتوضئها ؛ وسدر بماء نقيا غسبل سفلتها غسل من فرغت فإذا ، مسلمة ورعة امرأة

 السدر من غسلو فأنقي شيء كل قبل برأسها فابدئي ، وسدر بماء مرات ثبلث ذلك بعد اغسليها ثم ، وضوئها
 حدث فإف ، خمسا فاجعليها ؛ الثبلث الغسبلت بعد حدث بها حدث فإف ، بمشط رأسها تسرحي وال ، بالماء

 فيو فاجعلي ؛ الثالثة أو الخامسة في كاف فإف ، وسدر بماء وترا فليكن ذلك وكل ، سبعا فاجعليها ؛ الخامسة في
 حتى برأسها وابدئي عليها فأفرغي أقعديها ثم ، جديد جر في ذلك اجعلي ثم ، سدر من وشيئا كافور من شيئا

 ثم ، عنها فانزعيو الثوب وراء من يدؾ أدخلي ثم ، نظيفا ثوبا عليها فألقي ؛ منها فرغت فإذا ، رجليها تبلغي
 تربط كما عجزىا على فاربطيها مغسولة طويلة سبية خذي ثم ، طيبها من كرسفها واحشي كرسفا سفلتها احشي

 ، ركبتيها من قريب إلى عجزىا عن السبية طرؼ ألقي ثم ، فخذيها وضمي فخذيها بين اعقديها ثم ، النطاؽ على
 وليكن ، بالرجاؿ تشبهيها وال ، وقرنين قصة:  أقرف ثبلثة شعرىا واطوي وكفنيها طيبيها ثم ، سفلتها شأف فهذا

 يسقط وما ، غيرىا وال بنورة شيئا شعرىا من تنقضي وال ، فخذيها بو تلفي اإلزار أحدىا:  أثواب خمسة في كفنها
 مسخن بماء تغسليها وال تطييبو فأحسني ، رأسها شعر وطيبي ، رأسها شعر في اغرزيو ثم ، فاغسليو ؛ شعرىا من

 في تخمديها أف لك بدا وإف ، وترا منها شيء كل واجعلي ، شئت إف نبذات بسبع بو تكفنيها وما واخمريها
 خرقة فخذي ، ذلك أشباه أو مخصوفة أو محدورة كانت وإف ، ورأسها كفنها شأف ىذا.  وترا فاجعليو نعشها
 ال شيء منها يتنفس أف أخشى فإني ؛ تحركيها وال ، منها شيء كل تتبعي واجعلي الماء في واغمسيها واحدة

 ٗ/ٗ) البيهقى، و (ٖٗٓ رقم ، ٕٗٔ/ٕ٘) الطبرانى(، و ٖٓٙ/ ٔ) العلل في حاتم أبى ابنأخرجو  ( رده يستطاع
، وقاؿ سيرين ابن كبلـ يكوف أف يشبو باطل كأنو حديث ىذا: الرازي حاتم أبووالحديث قاؿ عنو  (ٙ٘٘ٙ رقم ،

 رواه( : ٕٕ/ٖ) الهيثمى قاؿ، و في النفس من صحتو شيء وليث ليس بعمدة (:ٜٖٗٔ/ٖالذىبي في المهذب )
 وثق وقد جنيد اآلخر وفى ثقة ولكنو مدلس وىو ، سليم أبى بن ليث أحدىما فى بإسنادين الكبير فى الطبرانى

 ففي ؛ الطريقين من ضعيف إسناد وىذا(: منكر... ٜٚ٘٘، وقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )كبلـ بعض وفيو
 أبو قاؿ: ترجمتو في( ٖٕٙ/ ٔ/ٕ) التاريخ في البخاري فقاؿ ؛ فيو مختلف ؛ - العبلء ابن وىو - جنيد األولى
 في حباف ابن وذكره .الحديث صالح: أبيو عن( ٕٛ٘/ٔ/ٔ) حاتم أبي ابن وقاؿ. مني أوثق صاحبي كاف:  أسامة

 ، المصلوب قيس أبي بن محمد عن يدلس كاف: وقاؿ ،(ٕٔٔ/ٔ) الضعفاء في أورده ثم(. ٓ٘ٔ/ٙ) الثقات
 يضع كاف القيس أبي ابن ألف ؛ كلها األحواؿ على حديثو مجانبة فاستحق ، شيوخو عن منو سمع ما ويروي

 في الحافظ وأقره. ىذا: يعني: قلت .منكر طويل الميت غسل في حديث لو: الميزاف في الذىبي وقاؿ. الحديث
 ؛ - الحمصي سليم أبي ابن وىو - ليث األخرى الطريق وفي: قلت. الحديث لين: األزدي قاؿ :وقاؿ اللساف،

 .واحدة طريق إلى الحديث فيرجع دلسو، ثم عنو تلقاه العبلء بن جنيد يكوف أف أستبعد وال ، مختلط ضعيف وىو
 وىو ؛ سليم أبي بن ليث أحدىما في بإسنادين، الكبير في الطبراني رواه (:ٕٕ/ٖ) الهيثمي قاؿ والحديث،

 وإنما بالتدليس، ليثا رمى أحدا أعلم ال: وأقوؿ .كبلـ بعض وفيو وثق، وقد ؛ جنيد اآلخر وفي ثقة، ولكنو مدلس،
  .التهذيب  في فيو والتعديل الجرح أئمة أقواؿ فراجع. التوثيق فيو أطلق من أعلم ال وكذلك. باالختبلط
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 إنما: أحمد قاؿ. عليو متفق (قروف ثبلثة مشطناىا): قالت عطية، أـ عن روي وقد
 لما ضفرناىا؛ أرادت أنها على. مشطناىا: قولها تأوؿ فكأنو ،المشط وأنكر ،ضفرف
  .أعلم واهلل. ذكرناه

 كانا اف ولحيتو رأسو ويسرح أصحابنا قاؿ(: ٕٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 بمعناه وىما االسناف منفرج وجماعة المصنف قاؿ أو االسناف واسع بمشط متلبدين

 . معو ودفنو إليو رده انتتف فإف شعره ينتتف لئبل ذلك في ويرفق قالوا
 كانت وإف} اهلل رحمو المصنف قاؿ(: ٗٛٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع أيضا )

 ويلقى ذوائب ثبلث لها جعل شعر لها كاف فاف الرجل يغسل كما غسلت المرأه
 اهلل صلى اهلل رسوؿ بنت غسل وصف في عنها اهلل رضى عطيو أـ روت لما خلفها
 الحكم وىذا( خلفها القيناىا ثم قروف ثبلثة وقرنتها ناصيتها ضفرنا) قالت وسلم عليو
 استحباب في مذىبنا وبمثل واألصحاب الشافعي عليو نص عليو متفق ذكره الذي

 حنيفة وأبو مالك وقاؿ وداود أحمد قاؿ خلفها ضفائر ثبلثة وجعلو شعرىا تسريح
 . كتفيها من مرسبل يترؾ بل يسرح وال شعرىا يضفر ال اهلل رحمهما

 قبل الميتة أي (المرأة شعر نقض باب قولو) (:ٕٖٔ/ٖ)وقاؿ الحافظ في الفتح 
 شعر لو كاف إذا فالرجل وإال األكثر أو الغالب مخرج خرج بالمرأة والتقييد الغسل
 إلى يفضي قد أنو إلى منعو من وذىب البشرة الماء وليبلغ التنظيف ألجل ينقض
 .منو انتثر ما إلى يضم بأنو أثبتو من وأجاب شعره انتتاؼ
 توفيت عندما (:ٛ٘ٗ/ٖٔالعبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )وسئل 
 الوقت، ذلك في الرتباكنا وذلك معروؼ، ىو كما قروف ثبلثة شعرىا نضفر لم والدتي
 فهل كاؼ، طيب يوضع ولم ضفيرتين، الوفاة قبل يديها بتمشيط ىو كما ترؾ وإنما
 الشيخ؟ سماحة يا ذلك في حرج علينا

 وليس مستحب الثبلثة الضفر ألف هلل، والحمد ذلك في حرج عليكم ليس فأجاب:
،  .هلل والحمد فيو، حرج ال ضفيرتين إياىا فتركهم ببلـز
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 ،«شعره يسرح وال»: وقولو(: ٕٕٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 بالتسريح الشعر تقطع إلى يؤدي ىذا ألف الميت؛ شعر يسرح ال الغاسل أف: أي

 المرأة شعر يجعل: أي ،«وراءىا ويسدؿ قروف، ثبلثة شعرىا ويضفر»: قولو. .والمشط
 .ورائها من ويسدؿ ثبلثا، ضفائر
 يضفرف أف ابنتو يغسلن البلتي النساء أمر» وسلم عليو اهلل صلى النبي أف: ذلك ودليل
 .«ورائها من ويسدلنو قروف، ثبلثة شعرىا

 
 (ماتا إذا والحائض الجنب يغسل)باب كم مرة 

 سمعت) عنو تعالى اهلل رضي- جده عن أبيو، عن اهلل، عبد بن عباد بن يحيىعن 
 ىو التقى أف بعد عامر، أبي بن حنظلة قتل عند يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 اهلل رسوؿ فقاؿ فقتلو، بالسيف األسود بن شداد عبله حين الحارث، بن سفياف وأبو

 إنو: فقالت صاحبتو، فسألوا، المبلئكة تغسلو صاحبكم إف :وسلم عليو اهلل صلى
 لذلك وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ، جنب وىو الهائعة، سمع لما خرج

 .ٔ(المبلئكة غسلتو
 فيكم ليس أربعة منا: األوس فقالت والخزرج، األوس الحياف افتخر): قاؿ أنس عنو 

 شهادتو أجيزت من ومنا األقلح، أبي بن ثابت بن عاصم الدبر حمتو من منا مثلهم،
 .ٕ(الراىب حنظلة المبلئكة، غسيل ومنا ثابت، بن خزيمة رجلين، بشهادة

                                                           

 ،(ٖ٘ٗٙ) الكبرى في والبيهقي( ٜ٘ٓٗ) المستدرؾ في والحاكم ،(ٔ٘ٔٚ) صحيحو في حباف ابنأخرجو  ٔ
والحديث صححو ابن حباف، والحاكم،  (٘ٓٗ) النبوة دالئل وفي ،(ٖٕٙٓ) الصحابة معرفة في نعيم وأبو

، وحسنو العبلمة روي مرسبلً ومتصبلً وإسناده جيد (:ٜٛٗ/ٕ، وقاؿ النووي في الخبلصة )الذىبي عنو وسكت
 (.ٕٖٙاأللباني في الصحيحة )

 ،(ٓٔ/ ٗ) الكبير في والطبراني( ٜٓ/ ٗ) والحاكم ،(ٖٜٕ٘) يعلى وأبو ،(كشف - ٕٕٓٛ) البزار أخرجو ٕ
 والضياء ،(ٔ/ ٙٛٔؽ/ ٔ) المعرفة في نعيم وأبو ،(ٕٕٕ/ ٗٔو ٖٗٚ/ ٓٔ) اآلثار مشكل شرح في والطحاوي

 حديث ىذا(: ٖٕٖ/ ٚ) دمشق تاريخ في عساكر ابن عنو قاؿ والحديث( ٖٛٔ - ٖٚٔ/ ٚ) المختارة في
 رجاؿ رجالو(: ٗٗ/ ٓٔ) المجمع في الهيثمي وقاؿ ،(ٖٕ٘) القرب محجة في العراقي وصححو صحيح، حسن
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 بن وحنظلة المطلب عبد بن حمزة أصيب) قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن عنو 
 المبلئكة رأيت وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ جنب، وىما الراىب،
 .ٔ(تغسلهما

 كم يموتاف والحائض الجنب في واختلفوا(: ٖٓٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
 غسل والحائض الجنابة، غسل الجنب يغسل): يقوؿ الحسن فكاف يغسبلف؟
 ميت مات ما) والحسن المسيب، بن سعيد وقاؿ ،(الميت غسل يغسبلف ثم الحيض،

ابن  بكر أبو قاؿ (بغيرىما يصنع ما بهما يصنع): قاؿ أنو عطاء عن وروينا ،(أجنب إال
 صلى النبي سن فيما نعلم ال أنا وذلك نقوؿ، وبو العلم، أىل عواـ قوؿ وىذا: المنذر

 أو جنب، غير أو جنبا، منهم مات من بين تفريقا الموتى غسل من وسلم عليو اهلل
 إذا االغتساؿ عليو يجب وإنما الصبلة، وقت غير في الرجل يجنب وقد حائضا،

 أف أشبو الصبلة فرض عنو بوفاتو سقط وإذا الصبلة فرض فيؤدي الصبلة، وقت دخل
 . أعلم واهلل الصبلة، بها تؤدى التي الطهارة، فرض عنو يسقط

                                                                                                                                                  

 الصحيحة في األلباني العبلمة وصححو حسن، إسناده(: ٕٖ٘/ ٚ) الخيرة إتحاؼ في البوصيري وقاؿ الصحيح،
 (.ٜ٘ٔص) القرآف فضائل على تعليقو في الحويني وحسنو ،(ٛٙٔ/ ٖ) اإلرواء وفي ،(ٕٖٙ)
 - اهلل رسوؿ أبصر: قاؿ عباس ابن عن مقسم عن عتيبة بن الحكم يرويو: األوؿ :طريقاف عباس ابن عن لو ٔ

( ٕٛٓٔٔ" )الكبير"في الطبراني أخرجو .المبلئكة تغسلهما وحمزة الراىب بن حنظلة وسلم عليو اهلل صلى
 بن إبراىيم اسمو: قلت "ضعيف شيبة وأبو: البيهقي وقاؿ .بو الحكم عن شيبة أبي طريق من( ٘ٔ/ ٗ) والبيهقي

 ابن عن مقسم عن الحكم عن أرطأة بن الحجاج وتابعو .وغيره النسائي قاؿ كما الحديث متروؾ وىو عثماف
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ جنب، وىما أحد يـو أصيبا الراىب بن وحنظلة المطلب عبد بن حمزة أف عباس
/ ٘" )السنن معرفة" في والبيهقي( ٜٕٗٓٔ" )الكبير" في الطبراني أخرجو "تغسلهما المبلئكة رأيت" - وسلم
 .بو الحجاج عن القاضي اهلل عبد بن شريك طريق من( ٕٔٙ

 سماعا يذكر ولم بالتدليس مشهور وىو: قلت "بو محتج غير وىو أرطاة بن الحجاج يرويو إنما فهذا: البيهقي قاؿ
 .بحسن ليس. حسن إسناده(: ٖٕ/ ٖ" )المجمع" في الهيثمي فقوؿ .فيو مختلف وشريك الحكم، من

 عباس ابن عن القرظي كعب بن محمد ثنا جعفر بن الحميد عبد ثنا الواسطي الرحمن عبد بن معلى يرويو: الثاني
 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ جنبا - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ عم المطلب عبد بن حمزة قتل: قاؿ

 معلى: قلت: فقاؿ الذىبي وتعقبو "اإلسناد صحيح: وقاؿ (ٜ٘ٔ/ ٖ) الحاكم أخرجو "المبلئكة غسلتو" - وسلم
 . ا.ىػ من أنيس الساري."ىالك
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 في كغيرىما ماتا إذا والجنب والحائض(: ٖ٘ٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 الحسن وقاؿ. األمصار علماء من عنو نحفظ من قوؿ ىذا: المنذر ابن قاؿ ،الغسل
 .جنب إال ميت مات ما: المسيب بن وسعيد
. للموت يغسبلف ثم للحيض، والحائض للجنابة، الجنب يغسل إنو: الحسن عن وقيل

 وإنما واجبة، عبادة عليهما يبق ولم التكليف، أحكاـ من خرجا ألنهما أولى؛ واألوؿ
 النظافة من حاؿ أكمل على الدنيا من خروجو حاؿ في وليكوف تعبد، للميت الغسل

 حقو في وجد من يجزئ الواحد الغسل وألف واحد، بغسل يحصل وىذا والنضارة،
 .والجنابة الحيض اجتمع لو كما لو، موجباف

 غسبل ماتا إذا والحائض الجنب أف مذىبنا(: ٕ٘ٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 ابن قاؿ غسلين يغسبلف فقاؿ البصري الحسن إال كافة العلماء قاؿ وبو واحدا غسبل
 .غيره بو يقل لم المنذر

 اإلنساف توفي إذا(: ٕ٘ٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
  الغسل؟ ذلك عن يكفي الجنازة غسل ىل غسل وعليو

 .الميت غسل سده يعلم ال كاف وإذا جميعا، ينويهما يعلم كاف إذا الغاسلفأجاب: 
 من (:ٖ٘ٗ/ٖٔفتاوى نور على الدرب أيضا )وسئل العبلمة ابن باز أيضا كما في 

 آثما؟ يكوف ىل جنب وىو آلخر أو لسبب الموت فاجأه
 أتى الجنابة غسل أخر إذا آثما، يكوف ال فرط ما كاف إذا آثما، يكوف ال فأجاب:

 شيء، عليو ما الضحى األجل فاجأه إذا ثم الفجر، بعد أو الشمس طلوع بعد أىلو
  .واحد غسل يكفي الموت، نية وعن الجنابة نية عن يغسل لكن

 الحديث داللة وجو أف واعلم (:٘ٚ ص) الجنائز أحكاـ في العبلمة األلباني قاؿو 
 كاف لو أنو وغيرىم؛ الشافعية ذكره ما ىو الجنب؛ الشهيد غسل مشروعية عدـ على

 ألف بغسلو، وسلم عليو اهلل صلى النبي وألمر المبلئكة، بغسل سقط لما واجبا
 . بو اآلدمى تعبد منو المقصود
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 صاحب قاؿ(: ٕٓٙ)ص المبلئك أخبار في الحبائكقاؿ السيوطي في  )فرع(:
 وفي المبلئكة، من يكفي ال الميت غسل أف األكثر كبلـ ظاىر: الحنابلة من الفروع

 وبغسلهم لحنظلة بغسلهم واحتج القاضي، تعليق في وكذا علم، إف يكفي: االنتصار
 أسرع مات لما سعدا) وبأف غسلو، بإعادة ولده المبلئكة تأمر ولم السبلـ عليو آلدـ
 غسلو إلى المبلئكة تسبقنا أف خشيت: فقاؿ لو، فقيل إليو المشي في السبلـ عليو
 ولكن لغسلو، حنظلة تغسل لم لو أنها فيدؿ: قاؿ، ٔ(حنظلة غسل إلى سبقتنا كما

 يبادر لم وإال الغسل، فرض سقط سعد إلى سبقت لو وأنها غسلو مقاـ قاـ غسلها
 .وغيره المحرر صاحب بمعناه ذكره وكذا لو غسلهم بعد غسلو يمكنو كاف ألنو
 

 تطيبو(و  الصابوفو  بالسدر الميت غسل)باب 
 اهلل نبي أف ثبت بالسدر الميت غسل ذكر (:ٖٖٓ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )

 وفي ،ٕ(وسدر بماء اغسلنها): ابنتو غسلن اللواتي للنسوة قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف مات الذي المحـر قصة في عباس ابن حديث

 معنى وال غسبل والسدر بالماء الميت يغسل أف فالسنة ،ٖ(وسدر بماء اغسلوه)
 بالسدر يقع إنما الغسل ألف العامة كفعل الماء في السدر من ورقات لطرح

 بن عمر عن روينا وقد العامة، تطرحها التي الورقات أحمد أنكر وقد بالماء المضروب
: يقوؿ عطاء وكاف الريحاف، وماء بالسدر، دانياؿ يغسل أف موسى أبا أمر أنو الخطاب

 أحمد قاؿ وبو وسدر، بماء كلهن سبعا أو خمسا، أو ثبلثا، وترا الميت يغسل
 سألت: يزيد بن األسود فقاؿ سدر، يكن لم إف السدر مكاف يجعل فيما واختلفوا

                                                           
وفي التاريخ  (ٜٕٔٔ) المفرد األدب في والبخاري ،(ٕٚٗ/ ٖ) الطبقات في سعد ابن أخرجوجزء من حديث  0

 في األلباني العبلمة وصححو ،(ٔٓٗ/ ٗ) اإلصابة في الحافظ إسناده صححالحديث و ( ٕٓٗ/ ٔ/ ٗ) الكبير
 (. ٛ٘ٔٔ، وفي الصحيحة )المفرد األدب صحيح

 تقدـ تخريجو وىو في الصحيحين. ٕ

 تقدـ تخريجو وىو في الصحيحين. ٖ
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 سيرين ابن وكره.... ميتكم تعفنوا ال: فقالت بالخطمي؟ الميت رأس أيغسل: عائشة
 يجعل: جبير بن سعيد وقاؿ سدرا، يجدوا ال أف إال بالخطمي الميت رأس يغسل أف

 يجعل: قاؿ أنو الضحاؾ عن وروينا الغبيراء، ورؽ: مرة وقاؿ األشناف، السدر مكاف
 غيره أو حرض،: الثوري وقاؿ الخطمي، يجعل: سيرين بنت حفصة وقالت الريحاف،

 على اقتصر ولو الخطمي، مكانو جعل السدر يوجد لم إذا: ابن المنذر بكر أبو قاؿ
 طاؿ إذا: قبلبة أبو قاؿ باألشناف الميت غسل ذكر... ذلك أجزأه بالماء يغسلو أف

 والسدر، بالحرض الميت يغسل: مالك وقاؿ ،" فغسلو بأشناف دعا المريض ضنأ
 يختلفوف والموتى: الشافعي وقاؿ وسلم، عليو اهلل صلى النبي عن جاء لما إلينا وأحب

 لينقى دلكو في ويبالغ باألشناف يغسل أف رأيت متلبد وسخ منهم بأحد كاف فإف
 ،" المريض ضنأ وطاؿ وسخا كاف إذا باألشناف يدلك: حنبل بن أحمد وقاؿ الوسخ،

 أدري ال: قاؿ مالك قالو ما الميت أمر في يستعمل أف أحب: ابن المنذر بكر أبو قاؿ
 يوجعو أف يخاؼ الذي المريض بالحي يفعل كما بو وليفعل غسلو، في يتعب أف

 كاف لو بو يرفق كما بو رفق األشناف إلى بو لوسخ احتاج فإف: بكر أبو قاؿ ويتعبو
 . ألمو ذلك بو ففعل عليبل حسنا كاف لو فعبل بو يفعل وال بو يعنف وال مريضا،

 اآلخرة فى واجعلن): وقولو(: ٖ٘ٛ/ٖوقاؿ القاضي عياض في إكماؿ المعلم )
 والفساد، التغير سرعة عن وحياطتو الميت، جسد وتجفيف تبريده لشدة: (كافورا

 ىذا استعماؿ وعلى المبلئكة، من يحضره ومن عليو، للمصلين رائحتو ولتطيب
 فى ال الحنوط فى ذلك إنما النخعى عن وروى. وأصحابو حنيفة أبا إال العلماء جماعة
 خبلفو، والظاىر ،تمامها بعد أى اآلخرة، فى ىذا قاؿ من يتأوؿ أف ويمكن الغسل

 ولقوة التغيير، سرعة ومنعو وإمساكو، لتبريده الكافور تخصيص وفائدة، أعلم واهلل
 .مقامو الطيب من غيره قاـ عدـ وإذا غيرىا، على وغلبتها وسطوعها، رائحتو

 كل في الماء في الكافور وضع واستحب (:ٖٙٛ/ٕوقاؿ ابن األثير في الشافي )
 لئبل يعني (كافور من شيئا أو): بقولو تعليلو وفيو للحديث، أحب اآلخرة في وىو مرة،
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: قاؿ ولذلك الطهورية، وصف عنو فيذىب طعمو أو ريحو فيغير منو، الكثير فيو يطرح
 .فيو قيل ما أحسن وىذا" كافور من شيئا أو"

 من شيء المياه كل في ويكوف: )قاؿ مسألة؛ (:ٕٖٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 قاؿ أحمد عن المنصوص ىذا( ولحيتو رأسو برغوتو فيغسل السدر ويضرب السدر،
: قاؿ عليو؟ فيبقى: قلت غسبلت، ثبلث وسدر، بماء يغسل الميت: أبي قاؿ: صالح

 عليو يبقى إنو: لو قاؿ جريج ابن أف عطاء، عن وذكر. لو أنقى ىو يكوف شيء أي
 .طهور ىو: عطاء فقاؿ. مرة كل بو غسل إذا السدر

 قراحا ماء تصبوف أفبل: ألحمد يعني قلت،: قاؿ أحمد، عن داود أبي رواية وفي
 صلى  اهلل رسوؿ أف عطية، أـ بحديث أحمد واحتج. بأس فبل صبوا إف: قاؿ ينظفو؟

 ذلك، من أكثر أو خمسا، أو ثبلثا، اغسلنها): قاؿ ابنتو توفيت حين وسلم عليو اهلل
 أف عباس، ابن وحديث. عليو متفق (كافورا اآلخرة في واجعلن وسدر، بماء رأيتن، إف

 .عليو متفق (وسدر بماء اغسلوه): قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
 كثير وذىب ٔ(وسدر بماء مرات ثبلث ذلك بعد اغسليها ثم): سليم أـ حديث وفي
 ابن فقاؿ اختلفوا، ثم يغيره، سدرا الماء مع يترؾ ال أنو إلى المتأخرين، أصحابنا من

 العمل بين ليجمع يغيره ال السدر من يسير شيء المياه كل في يطرح: حامد
 .طهوريتو على باقيا الماء ويكوف بالحديث،

 بالماء ذلك بعد يغسل ثم بالسدر، مرة أوؿ يغسل: الخطاب وأبو القاضي وقاؿ
  أحمد، ألف األوؿ؛ دوف باآلخر االعتداد ويكوف واحدة، غسلة الجميع فيكوف القراح،

 الطهورية، وصف سلبو الماء غير إف السدر وألف الجنابة، بغسل غسلو شبو اهلل رحمو
 ىذا ويكوف األوؿ أحمد كبلـ وظاىر ،يؤثر ال يسير ترؾ في فائدة فبل يغيره لم وإف
 .طهوريتو عن يخرجو ال بالسدر الماء تغير أف على داال قولو من

                                                           

 حديث ضعيف تقدـ تخريجو. ٔ
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 يغسل الذي الماء فيها يجمع كبيرة آنية أواف؛ ثبلثة الغاسل يتخذ: أصحابنا بعض قاؿ
 والثالث الميت، على أحدىما من يطرح صغيرين وإناءين منو، بالبعد يكوف الميت بو

 فإذا مصونا، الكبير ليكوف الميت، بو يغسل الذي الصغير في الكبير من بو يغرؼ
 الكبير في بقي ما كاف الماء، رشاش من فيو وطار الصغير، في الذي الماء فسد

 يفعل كما بدنو، سائر ويبلغو ولحيتو، رأسو برغوتو فيغسل السدر، ويضرب كافيا،
 .اغتسل إذا الحي
 ألف ونحوه؛ كالخطمي منو، ويقرب مقامو، يقـو بما غسلو السدر يجد لم فإف: فصل

 بهذا ورد الشرع ألف جاز، السدر وجود مع بذلك غسلو وإف منو، يحصل المقصود
 .المعنى فيو وجد ما كل إلى فيتعدى التنظيف، وىو معقوؿ، لمعنى

 الغسل مندوبات في شرع ثم(: ٘ٔٗ/ٔوجاء في الشح الكبير للدردير المالكي )
 ماء في ويجعل ناعما يدؽ النبق شجر ورؽ وىو( سدر للغسل) ندب( و: )فقاؿ

 وصابوف أشناف من فغيره يوجد لم فإف الميت جسد بو ويعرؾ رغوتو تبدو حتى ويخض
 .مقامو يقـو ذلك معنى في وما وغاسوؿ

 يغسل أف الميت غسل في المستحبات من (:ٖٚ٘/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 مكة بسدر خاص ىو أو عاـ السدر ىذا وىل استعمالو؟ كيفية ىي فما بسدر،

 بها؟ اختص لخاصية والمدينة
 من الصحيحين في ثبت لما الميت؛ غسل في الماء مع سدر وضع يسنفأجابوا: 

 صلى النبي أف بعرفة، ناقتو وقصتو الذي الرجل في عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث
 تخمروا وال تحنطوه، وال ثوبيو، في وكفنوه وسدر، بماء اغسلوه): قاؿ وسلم عليو اهلل

 بالماء ومزجو تيبيسو، بعد السدر بدؽ وذلك (ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو رأسو،
 . المدينة أو مكة بسدر خاصا وليس معروؼ، شجر ورؽ :بالسدر والمراد

 بغسل البدء حكم ما (:ٔٔٔ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 .؟ متراكمة أوساخ بو كاف إذا والشامبو بالصابوف الميت
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 بالماء الميت فتغسلوا ، عطية أـ حديث تضمنو بما تعملوا أف أرى الذي فأجاب:
 بإزالة العناية مع منو الوضوء ومواضع بميامنو وتبدأوا الغسبلت، جميع في والسدر
 للحديث سبع على زاد ولو ينقى، حتى الغسبلت جميع في وغيرىا المتراكمة األوساخ
 إزالة في السدر يكف لم إذا إال وغيرىما، والشامبو الصابوف إلى حاجة وال، المذكور
 المزيلة األنواع من وغيرىا واألشناف والشامبو الصابوف باستعماؿ بأس فبل األوساخ
 الكافور، من شيء األخيرة الغسلة في ويجعل ، األولى الغسلة من بدءا لؤلوساخ
 أـ لحديث الصحيحة، األحاديث من أعلم فيما السنة ىو ىذا المذكور، للحديث

 .معناه في جاء وما عطية
 ابن حديث في ىل (:ٖٔٔ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز أيضا كما في مجموع فتاواه )

 السدر؟ استخداـ وجوب على دليل عباس
 لم وإذا اإلنقاء، في أبلغ ألنو لبلستحباب؛ العلماء عند واألمر مشروع، ىو فأجاب:

 .مقامهما يقـو ما أو أشناف أو صابوف بدلو فيجعل سدر يتيسر
 سنة؟ للميت بالنسبة الرأس على السدر رغوة ىل وسئل في نفس المصدر السابق:

، ليس وىو التنظيف في أبلغ إنو وقالوا الفقهاء بعض ذكره فأجاب:  وإنما ببلـز
 .والسدر بالماء الميت يغسل أف المشروع

 استعماؿ حكم عن (:ٜٛ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 الميت؟ تغسيل في الصابوف
 مثل الصابوف ألف الوسخ؛ إزالة أجل من الصابوف استعماؿ في حرج الفأجاب: 
  .التنظيف في منو أقوى ىو بل األشناف،

 
 )باب إذا كاف على الميت عازؿ يمنع وصوؿ الماء(

 .يشترط في تغسيل الميت : تعميم البدف بالماء ؛ قياساً على غسل الجنابة للحي
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والفرض فيو ثبلثة أشياء: النية ؛ ألنها طهارة تعبدية، أشبهت قاؿ العبلمة العثيمين: 
 .ُغسل الجنابة، وتعميم البدف بالغسل ؛ ألنو غسل، فوجب فيو ذلك، كغسل الجنابة

أما التغسيل، فيشترط فيو ثبلثة شروط ..... ، الشرط الثاني تعميم البدف بالتغسيل ؛ 
يو وسلم: )اغسلوه بماء وسدر(، ولقولو عليو الصبلة والسبلـ لقوؿ النبي صلى اهلل عل

للنساء البلتي يغسلن ابنتو: )اغسلنها(، ولو استدؿ المؤلف بهذا لكاف أحسن من 
استداللو بالقياس على غسل الجنابة ؛ ألف ىذا نص صريح: )اغسلوه..( ؛ فيعم 

ات ابن عثيمين على تعليق"جميع البدف، )اغسلنها( ؛ يعم جميع بدنها " انتهى من  
 ".الكافي البن قدامة

وقد ذكر أىل العلم رحمهم اهلل: أف الميت لو كاف على بدنو شيء الصق بالبدف، فإنو 
 .يزاؿ ؛ ليحصل الغسل
 ما: البلـ بفتح( اللصوؽ وتزاؿ) (:ٗٔٗ/ٗفي كشاؼ القناع ) قاؿ البهوتي رحمو اهلل

 العضو على شدت إذا ونحوىا الخرقة على أطلق ثم ، الدواء من الجرح على يلصق
 البدف تعميم ليحصل( تحتها ما فيغسل واجب لغسل) الحاشية في قالو للتداوي
 بإزالتها الميت من شيء سقوط خيف بأف( مثلة قلعها من خيف فإف) وكالحي بالغسل
  .الحي كجبيرة( عليها مسح) ونحوه

أدوات التجميل، ومنها إف بعض النساء يستعملن وسئل العبلمة ابت باز رحمو اهلل: 
المناكير التي توضع بأصابع اليد، فما الحكم إذا ماتت المرأة وىي في يدىا، وما 

 .الواجب على أقربائها أف يفعلوه؟ أفيدونا أفادكم اهلل
بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل، وصلى اهلل وسلم على رسوؿ اهلل، وعلى  فأجاب:

بعد.. فهذه المناكير يجب أف تزاؿ وقت  آلو وأصحابو ومن اىتدى بهداه، أما
الوضوء، ووقت الغسل، وىكذا لو ماتت وىي في أصابعها تزاؿ عند غسلها، ألنها 
تمنع فيما بلغنا عنها تمنع وصوؿ الماء إلى األظفار ألف لها جسم، فالثخانة تزاؿ 
لحناء وتحك، وال مانع من ذلك، وإف تركتها بالكلية فإنها أفضل، فإف الحناء يكفي، ا
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في تغير األصابع يكفي وال حاجة إلى المناكير التي استعملها الناس أخيراً، تركها أولى 
وأفضل ألف المرأة قد تنساىا وقت الوضوء قد ال تحكها، فيكوف في ىذا ضرر عليها 
من جهة وضوئها، فالواجب أنها تزاؿ عند الوضوء حتى يصل الماء إلى حاؿ األظفار 

وبالنسبة لحالة الوفاة؟ كذلك وقت الغسل تزاؿ، وقت  /لمذيعإلى األظفار نفسها، ا
غسل الميت. المذيع/ ال بد من إزالتها؟ نعم. المذيع/ ولو تركت ىل يأثموف بذلك؟ 

 . األمر فيو سعة إف شاء اهلل، لكن إزالتها أولى وأحوط. بارؾ اهلل فيكم وأثابكم اهلل
 

 (المحـر تغسيل كيفية)باب  
 فوقصتو راحلتو عن وقع إذ بعرفة واقف رجل بينما) قاؿ عنهم اهلل رضي عباس ابن عن
 ثوبين في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ فأوقصتو قاؿ أو
 .ٔ(ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو رأسو تخمروا وال تحنطوه وال

 بن سحاؽإل راىويو وابن حنبل بن أحمد اإلماـ مسائلكما في  أحمد اإلماـ سئل
 يغطى ال: قاؿ وجهو؟ يغطى مات إذا المحـر: قلت (ٜٕٙٔ/ ٘) المروزي منصور
 .قاؿ كما: إسحاؽ قاؿ .الطيب يقرب وال وجهو،
 ذىب إف: قاؿ وجهو؟ يغطي المحـر: قلت( ٕٚٛٔ/٘في المصدر السابق ) وسئل
 وزيد، عنو اهلل رضي عثماف عن يروى أعيبو، ال عنو اهلل رضي عثماف قوؿ إلى ذاىب
 الذباب من ناـ إذا وجهو المحـر يغطي أف السنة: إسحاؽ قاؿ، بأساً  بو ير ولم ومرواف
 .أفضل كاف وجهو بو غطى ما يضرب لم وإف وغيره،

 رأس تخمير في العلم أىل اختلف وقد (:ٖٖٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
 قوؿ ىذا الموتى بسائر يصنع كما بو يصنع: طائفة فقالت وتطييبو، الميت، المحـر

 بأس ال :مالك وقاؿ الرأي، وأصحاب واألوزاعي، وطاوس، عمر، ابن قاؿ وبو عائشة،
 يمس وال رأسو، يغطى ال: طائفة وقالت.. بالطيب الميت المحـر الحبلؿ يحنط بأف

                                                           

 (. ٕٙٓٔ(، ومسلم )ٕٙ٘ٔأخرجو البخاري ) ٔ
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 ال: الشافعي: وقاؿ (رأسو يغطى ال): عباس ابن وقاؿ علي عن القوؿ ىذا روي طيبا
: ابن المنذر بكر أبو قاؿ... وإسحاؽ أحمد، قاؿ وبو رأسو، يخمر وال بطيب، يمس
 القوؿ إلى يميل الثوري وكاف نقوؿ، وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ثبت وبما

 رأسو، ويغطى ويكفن، بالماء، يغسل أف وىو: ثالثا قوال عطاء عن روينا وقد بالحديث،
 اغتساؿ إباحة على يدؿ: معاني على يدؿ عباس ابن حديث: بكر أبو قاؿ يحنط وال

، السدر كره من قوؿ خبلؼ والسدر بالماء الحي المحـر  النبي أف وذلك للمحـر
 المحـر كفعل طيبا تقربوه وال رأسو، تخمروا ال أف): أمرىم وسلم عليو اهلل صلى
 الكفن أف على ويدؿ الثياب، من الشفع في الميت تكفين إباحة على ويدؿ (الحي

 كاف وإف قائم إحرامو أف على ويدؿ ثوبيو، في يكفن أف فأمر بدأ ألنو الماؿ رأس من
 يـو يبعث بأنو وأدبر حياتو، في يجتنبو كاف ما وفاتو بعد يجتنب أف أمر ألنو ميتا،

 ذىب المحـر مات إذا: قاؿ من فأما وجهو، تخمير في اختلفوا وقد ملبيا القيامة
 الموتى، بسائر يفعل كما بو يفعل أف يرى ألنو مذىبو، عن للمسألة معنى فبل إحرامو،
 المحـر وجو يخمر: يقوؿ أف وجهو يخمر أف الحي للمحـر أف رأى من قوؿ وقياس

 وجابر وقاص، أبي بن سعد وجهو المحـر يخمر أف بأسا يرى ال كاف وممن الميت،
 وإسحاؽ، وأحمد، والشافعي، والثوري، وطاوس، محمد، بن والقاسم اهلل، عبد بن

 يخمر وأف وجهو، المحـر يخمر أف الحديث أصحاب من طائفة وكرىت ثور، وأبو
 . بأحاديث بعضهم واحتج الميت، المحـر وجو

 يقرب وال وسدر، بماء يغسل والمحـر: )قاؿ(: ٓٓٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 ال المحـر ألف كذلك كاف إنما( رجبله وال رأسو، يغطى وال ثوبيو، في ويكفن طيبا،
 الرأس، وتغطية الطيب، من المحـر يجنبو ما جنب فلذلك بموتو، إحرامو حكم يبطل
 قاؿ وبو ،عباس وابن وعلي، عثماف، عن ذلك روي ،الشعر وقطع المخيط، ولبس
 يبطل: حنيفة وأبو واألوزاعي، مالك، وقاؿ. وإسحاؽ والشافعي، والثوري، عطاء،
 عمر، وابن عائشة، عن ذلك وروي، بالحبلؿ يصنع كما بو ويصنع بالموت، إحرامو
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 ابن روى ما ولنا، ،والصياـ كالصبلة بالموت، فبطلت شرعية، عبادة ألنها وطاوس؛
 وسلم عليو اهلل صلى النبي مع ونحن بعيره، وقصو رجبل أف) رضي اهلل عنهما عباس
 تمسوه وال ثوبين، في وكفنوه وسدر، بماء اغسلوه: وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ
، عليو متفق (ملبيا) رواية وفي (ملبدا القيامة يـو يبعثو اهلل فإف رأسو، تخمروا وال طيبا،
 عليو اهلل صلى النبي حكم: قلنا ،ملبيا القيامة يـو يبعث ألنو لو؛ خاص ىذا: قيل فإف

 شهداء في حكمو ثبت ولهذا تخصيصو، يرد أف إال مثلو، في حكمو واحد في وسلم
 حكمي): قاؿ أنو - وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي وقد الشهداء، سائر في أحد
: يقوؿ حنبل بن أحمد سمعت: داود أبو قاؿ ٔ(الجماعة على حكمي الواحد على

                                                           

 في كثير ابن قاؿو  ،(ٕ٘رقم ) المنهاج أحاديث تخريج في العراقي الحافظ قاؿ كما اللفظ بهذا لو أصل ال ٔ
: أي" الحجاج أبا الدين جماؿ الحافظ شيخنا عنو وسألت سندا، قط لهذا أر لم: "(ٓٛٔ رقم) الطالب تحفة

: (ٖٕٔ رقم) المعتبر في الزركشي وقاؿ ،"بالكلية يعرفاه فلم مرارا؛ الذىبي اهلل عبد أبا الحافظ وشيخنا" المزي
 وال األصوؿ، كتب في متكرر مشهور: "(ٕ/ ٜٔؽ) الراغب غاية في الملقن ابن وقاؿ ،"اللفظ بهذا يعرؼ ال"

 عنو وسئل أصل، لو ليس: "(ٕ٘ رقم) المنهاج أحاديث تخريج في العراقي وقاؿ ،"عنو البحث بعد مخرجو يعرؼ
 في والقاري ،(ٙٔٗ) المقاصد في السخاوي: منهم جماعة وأقره العراقي كبلـ ونقل ".فأنكراه والذىبي؛ المزي

 ذكره وقد: "وزاد- (ٕٓٓص) المجموعة الفوائد في والشوكاني ،(ٖٓٗ) المرفوعة واألسرار (ٕ٘ٔ) المصنوع
 المطالب أسنى في والحوت ،(ٖٙٗ/ٔ) الخفاء كشف في والعجلوني -"فأخطئوا بو فاستدلوا األصوؿ؛ أىل

 ولم واألصوليين، الفقهاء كبلـ في اشتهر قد ىذا: "(ٕٚ٘/ ٔ) الخبر الخبر موافقة في حجر ابن وقاؿ(، ٙٙ٘)
 فلم عنو؛ الذىبي سأؿ إنو: السبكي قاؿ وكذا: "وزاد السابق، كثير ابن كبلـ ونقل ،"الحديث كتب في نره

 بنت أميمة) حديث وساقا" معناه يؤدي ما جاء وقد: "حجر ابن وقاؿ ،"ثابت معناه لكن: "الزركشي قاؿ ،"يعرفو
!  اهلل رسوؿ يا فقلن.  اإلسبلـ على يبايعنو نسوة في وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتيت قالت أنها رقيقة

 أيدينا بين نفتريو ببهتاف نأتي وال أوالدنا، نقتل وال نزني، وال نسرؽ، وال شيئا، باهلل نشرؾ ال أف على نبايعك
: قالت وأطقتن ، استطعتن ما في:  وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ معروؼ في نعصيك وال وأرجلنا،

:  وسلم وآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ،!  اهلل رسوؿ يا بيايعك ىلم.  أنفسنا من بنا أرحم ورسولو اهلل فقلن
 في أخرجو مالك( واحد ألمرأة قولي مثل أو واحدة، إلمراة كقولي أمراة، لمائة قولي أنما النساء، أصافح ال إني

 ،(ٕٔٙٔ) والطياليسي ،(ٖٔٗ) والحميدي ،(ٕٕ٘ٓٚ رقم ،ٖٚ٘/ ٙ) أحمدو  ،(ٖٜٛ-ٕٜٛ/ ٕ) الموطأ
/ ٕ) ماجو وابن ،(٘/ ٛ) سعد وابن ،(ٔٛٔٗ رقم ،ٜٗٔ/ ٚ) والنسائى ،(ٜٚ٘ٔ رقم ،ٔ٘ٔ/ ٗ) والترمذى

 ،(ٖ٘٘ٗ رقم ٚٔٗ/ ٓٔ) حباف وابن، (ٔٚٗ رقم ،ٙٛٔ/ ٕٗ) الكبير في والطبرانى ،(ٕٗٚٛ رقم ،ٜٜ٘
 الشيخاف الدارقطنياإلماـ  ألـز والحديث ،(ٖ٘ٗٙٔ رقم ٛٗٔ/ ٛ) والبيهقى ،(ٚٗٔ ،ٙٗٔ/ ٗ) والدارقطني
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 في يكوف وأف. ثوبين في يكفن أي ثوبيو، في كفنوه سنن؛ خمس الحديث ىذا في
 جميع من الكفن ويكوف طيبا، تقربوه وال رأسو، تخمروا وال سدر، كلها الغسبلت

، الحبلؿ يغسل كما يغسل وال صبا، الماء عليو يصب: موضع في أحمد وقاؿ ،الماؿ
 تغطية في عنو واختلف ،شعره يتقطع ال كي الشعر، ومواضع رأسو، عرؾ كره وإنما

 ال: الخبلؿ وقاؿ ،الخرقي ذكره الذي وىو ،رجبله تغطى ال: عنو حنبل فروى رجليو،
 وىم عندي وىو حنبل، غير اهلل عبد أبي عن أحد رواه وال األحاديث، في ىذا أعرؼ

، جميع يغطى أنو على والعمل حنبل، من  رأسو، في الرجل إحراـ ألف رأسو، إال المحـر
 .مماتو في فكذلك حياتو، في رجليو تغطية من يمنع وال

 وجهو؛ يغطى ال: سعيد بن إسماعيل عنو فنقل وجهو، تغطية في أحمد عن واختلفوا
 بأس ال: أصحابو سائر عنو ونقل (وجهو وال رأسو تخمروا وال): الحديث بعض في ألف

 إال فيو وليس فيو، روي ما أصح وىو رويناه، الذي عباس ابن لحديث وجهو؛ بتغطية
 في وجهو تغطية من يمنع وال رأسو، في الرجل إحراـ وألف الرأس، تغطية من المنع

 يلبسو ال كما موتو، بعد المخيط المحـر يلبس أف ير ولم أولى، الموت فبعد الحياة،
 ذلك تفعل كما وخمرت، القميص، ألبست محرمة، امرأة الميت كاف وإف ،حياتو في
 .موتها بعد فكذلك حياتها، في عليها يحـر ألنو طيبا؛ تقرب ولم حياتها، في

                                                                                                                                                  

/ ٛ) تفسيره في كثير ابن وقاؿ صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿو  ،(ٗ٘ٔص) والتتبع اإللزامات في كما بإخراجو
 في األلباني العبلمة وصححو صحيح، حديث المختصر تخريج في حجر ابن وقاؿ صحيح، إسناده(: ٜٙ

 على صحيح حديث(: ٜٖ٘ٔ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وقاؿ ،(ٜٕ٘) الصحيحة
 النافلة في اهلل حفظو الحويني إسحاؽ أبو خالشي وصححو المسند، تحقيق في األرنؤوط وصححو الشيخين، شرط
 الشيخ وقاؿ(، ٕٗٗ/ٖوصححو الشيخ مشهور في تعليقو على الموافقات ) ،(ٕٔٔ) رقم الحديث تحت

، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق صحيح إسناده(: ٖٔٗ/ ٗ) كثير ابن تفسير صحيح في العدوي مصطفى
 لها روى فقد رقيقة، بنت أميمة صحابيتو غير الشيخين، رجاؿ ثقات رجالو صحيح، إسناده (:ٙ٘٘/ٗٗالمسند )
  .الحديث ىذا السنن أصحاب
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 يبطل إحرامو أف إلى والمالكية الحنفية ذىب(: ٓٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 ال إحرامو حكم أف: والحنابلة الشافعية ويرى، بالحبلؿ يصنع كما بو فيصنع بالموت

 . ٔبالمحـر يصنع ما تغسيلو في فيصنع بموتو، يبطل
 ذكر مما ويستثني: عشر حادي (:ٜٗوقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص

 -أولى والكافور الطيب، من شئ منها غسلة آخر مع يخلط أف وىو - رابعا في
،  ال): قريبا إليو االشارة سبقت الذي الحديث في لقولو تطييبو يجوز ال فإنو المحـر
 الشيخاف أخرجو(  ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو..  تطيبوه وال: رواية وفي تحنطوه،
 .ٖٔ – ٕٔ ص تقدـ كما وغيرىما

 المحـر لتغسيل بالنسبة: (ٕٓٔ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في مجموع فتاواه )
 إحرامو؟ حاؿ توفي إذا

 في ويكفن رأسو وال وجهو يغطى وال يطيب وال يغسل فإنو توفي إذا المحـر فأجاب:
 كما ملبيا القيامة يـو يبعث ألنو ذلك؛ غير وال عمامة وال قميصا يلبس وال إحرامو

 من بقي ما عنو يقضى وال وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن الحديث بذلك صح
 لم وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف بعدىا؛ أو عرفة قبل وفاتو كانت سواء حجو أعماؿ

  .بذلك يأمر
: أي (كحي ميت ومحـر): قولو(: ٕٗٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 القيامة يـو يبعث فإنو): وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ ذلك ودليل أحكامو، في
  .كالحي فهو كذلك كاف وإذا إحرامو، على باؽ أنو على ذلك فدؿ (ملبيا
: راحلتو وقصتو الذي في وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ (وسدر بماء يغسل): قولو

 .جائز ىو بل بحراـ، ليس للمحـر السدر استعماؿ وألف (وسدر بماء اغسلوه)
 المحـر وألف (تحنطوه وال): وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ (طيبا يقرب وال): قولو

 .الطيب من ممنوع

                                                           

 .ٖٚ٘/  ٕ والمغني ،ٚٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٕٙ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٔٙٔ/  ٔ الهندية الفتاوى ٔ
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 أو عمامة أو سراويل أو قميصا الذكر يلبس ال: أي (مخيطا ذكر يلبس وال): قولو
 .الحي على يحـر مما غيرىا
 .(ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو): وسلم عليو اهلل صلى قولو ذلك ودليل
 اهلل صلى النبي لقوؿ مكشوفا يبقى بل رأسو، يغطى ال: أي (رأسو يغطى وال): قولو
 يفعل كما شبهها، أو بشمسية يظلل أف بأس ال ولكن (رأسو تخمروا وال): وسلم عليو

 .يجوز ال فهذا عليو، باللف التغطية أما الحي، بالمحـر
 رواية وأما الوفاة، بعد فجاز الحياة في اإلحراـ حاؿ جائز ألنو يغطى، فإنو وجهو وأما

 .فشاذة راحلتو وقصتو الذي حديث في ٔ(وجهو وال)
                                                           

الزيادة أعلها وىذه . الحديث ىذا على متفقاف أنهما العلم مع البخاري، دوف مسلم، ذكرىا الزيادة ىذه ٔ
 وغيرىم. والبيهقي، الحاكم،و  البخاري،

 ثنا: قاؿ القاضي الرحمن عبد بن محمد بن اهلل عبد القاسم أبو حدثنا :شعبة حديث غرائبقاؿ ابن المظفر في 
 ابن عن جبير بن سعيد عن عمرو ثنا قاال وأباف شعبة ثنا قاؿ إبراىيم بن مسلم ثنا قاؿ البخاري إسماعيل بن محمد
 في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ محـر وىو راحلتو عن رجل وقص): قاؿ عباس
 تخمروا ال: والصحيح: -البخاري– إسماعيل بن محمد قاؿ( ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو وجهو تخمروا وال ثوبيو
 .رأسو

 المتوف تصحيفات على الكبلـ عند (ٛٗٔ/ٔ) الحديث علـو معرفة في تعالى اهلل رحمو الحاكم اهلل عبد أبووقاؿ 
 عمرو أصحاب من األثبات الثقات إلجماع الرواة من تصحيف الوجو ذكر: الحديث سياقة بعد اهلل عبد أبو قاؿ
 .المحفوظ وىو( رأسو تغطوا وال) عنو روايتو على دينار بن

 ىو وىذا قتيبة عن الصحيح في البخاري رواه (ٖٜٖ/ٖ) الكبرى السنن في تعالى اهلل رحمو البيهقي اإلماـ قاؿ
 الوجو وذكر وحده الرأس في الجماعة ورواية( رأسو تغطوا وال) متنو وفي سعيد عن الحكم عن منصور الصحيح،

 يشكوا لم الذين الجماعة ورواية متنو في منو شك على الوجو فذكر جبير بن سعيد عن الزبير أبو ورواه غريب فيو
 قد: الجوىر في تعالى اهلل رحمو التركماني ابن قاؿ. أعلم واهلل محفوظة تكوف بأف أولى سياقة أحسن المتن وساقوا

 شيء في وىم وال صحيح والكل الوجو وبعضهم الرأس بعضهم وأفرد بعضهم فجمعهما تغطيتهما عن النهي صح
 .تعالى اهلل رحمو مسلم تغليط من أولى وىذا منو

 سفياف عن وكيع عن كريب أبي طريق من الحديث ساؽ أف بعد ٗ٘/ ٘ الكبرى في أيضا تعالى اهلل رحمو وقاؿ
 وكيع عن نمير بن اهلل عبد بن محمد ورواه كريب أبي عن الصحيح في مسلم رواه: والرأس الوجو ذكر فيو.... 
 قاؿ ثم .الوجو ذكر دوف سفياف عن العدني الوليد بن اهلل وعبد كثير بن محمد رواه وكذلك فيو الوجو ذكر دوف
 .الوجو ذكر فيو ليس الجماعة رواه كما جبير بن سعيد عن عتيبة بن الحكم ورواه.....  ذلك بعد
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 من فيها طعن من( وجهو وال: )زيادة (:ٛٗٗ، رقم  ٖٗٔوسئل العبلمة ابن باز كما في مسائل اإلماـ ابن باز )ص
 األئمة؟

 .مسلم رواه الحديث بل لو، وجو ال: ال فأجاب:
(: قاؿ ٜٗ، رقم  ٕٖ٘)ص التعليل مستدرؾ على والرد الغليل إرواء رتبة علو على الدليل إقامةوقاؿ صاحب 

 الوجو ذكر زيادة: المستدرؾ حكم .الوجو بذكر صحيح(: ٙٔٓٔ رقم ٜٚٔ/ ٗ) العبلمة األلباني في اإلرواء
 .اهلل رحمو الشيخ إليو ذىب كما صحيحة الوجو ذكر زيادة: عندي الراجح .ضعيفة

 شاذة، وىي ،"وجهو تغطوا وال: "زيادة مسلم وفي ثبوتو، في إشكاؿ ال الصحيحين في الحديث: المستدرؾ قاؿ
 مسلم رواه قدفقد  .-اهلل شاء إف- الصواب وىو البخاري، صنيع من تضعيفها ويفهم والبيهقي، الحاكم، ضعفها

 دينار األلف في والقطيعي ،(ٖ٘ٓٔ) ،(ٖٗٓٔ) ،(ٖٖٓٔ) عوانة وأبو ،(٘ٗٔ/ ٘) والنسائي ،ٜٛ-( ٕٙٓٔ)
/ ٖ) الكبير السنن في والبيهقي ،(ٕٓٛٚ) المستخرج في نعيم وأبو ،(ٕٖٓ) األمالي في بشراف وابن ،(ٕٕٔ)

 عوانة أبو ورواه .الثوري سفياف عن طرؽ من( ٘ٓٔ) الوداع حجة في حـز وابن ،(ٗ٘ - ٖ٘/ ٘) ،(ٜٖٔ
 - ٜٕ٘/ ٕ) سننو في والدارقطني ،(ٕٕٛ٘ٔ) الكبير في والطبراني ،(ٖٕٛٓ) األعرايي وابن ،(ٕٖٔٔ)

 طريق من( ٕٕٗ٘ٔ) الطبراني ورواه .الحديث حسن السلمي ىو عامر بن وعمر عامر بن عمر طريق من( ٜٕٙ
 .األزرؽ علي بن اهلل عبد

 ورواه .سوار بن أشعث طريق من( ٕٕٙ٘ٔ) أيضا ورواه .العطار يزيد بن أباف طريق من( ٕٕ٘٘ٔ) أيضا ورواه
 .صالح بن أباف طريق من( ٕٕٚ٘ٔ) أيضا
 .ليلى أبي ابن طريق من ،(ٜٙٛٗ) األوسط وفي ،(ٜٕٕ٘ٔ) أيضا ورواه
 .وأباف شعبة، طريق من( ٘ٚٔ) شعبة حديث في البغدادي الحسين أبو ورواه
 العطار، وأباف األزرؽ، اهلل وعبد عامر، بن وعمر الثوري،) .الوراؽ مطر طريق من( ٕٚ) مشيختو في طهماف وابن

 جبير بن سعيد عن دينار بن عمرو عن تسعتهم( وشعبة ليلى، أبي وابن صالح، بن وأباف ومطر، سوار، بن وأشعث
 .الوجو بذكر بو عباس ابن عن
 ،(ٕٓٓٙ) وأحمد ،(ٜٙٔ ،٘ٗٔ - ٗٗٔ/ ٘) والنسائي ،(ٔٓٔ) مسلم فرواه ذلك، على عمرو توبع وقد

 والطبراني ،(ٜٖٓٙ) حباف وابن ،(ٖٓٔٔ) ،(ٜٖٓٔ) ،(ٖٛٓٔ) ،(ٖٙٓٔ) عوانة وأبو ،(ٕ٘ٗٚ) والطيالسي
 والبيهقي ،(ٖٕٛٚ) المستخرج في نعيم وأبو ،(ٜٕٕ) الغيبلنيات في الشافعي بكر وأبو ،(ٕٕٗ٘ٔ) الكبير في
 طرؽ من( ٙٗٗ/ ٜ) تاريخو في والخطيب ،(ٗٓٔ) الوداع حجة في حـز وابن ،(ٖٜٖ - ٕٜٖ/ ٖ) الكبير في
 .شعبة عن

 شعبة،) خليفة بن خلف طريق من( ٙٓٔ) الوداع حجة في حـز ابن طريقو ومن ،(ٜٚٔ/ ٘) النسائي ورواه
 .الوجو بذكر بو عباس ابن عن جبير بن سعيد عن وحشية أبي بن جعفر بشر أبي عن كبلىما( وخلف
 في والبيهقي ،(ٕٗٛٚ) المستخرج في نعيم وأبو ،(ٖٙٔٔ) عوانة وأبو ،(ٜٖٕ٘) وأحمد ،(ٖٓٔ) مسلم ورواه

 .الوجو بذكر بو عباس ابن عن جبير بن سعيد عن منصور عن يونس بن إسرائيل طريق من( ٖٜٖ/ ٖ) الكبير
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 عباس، ابن عن جبير بن سعيد عن سلمة عن منصور عن إسرائيل طريق من( ٖٕٛ - ٕٕٛ/ ٚ) الخطيب ورواه
 .كهيل بن سلمة حديث من غريب حديث ىذا: عمر بن علي قاؿ: وقاؿ
 .بذكره عباس ابن عن سعيد عن الزبير أبي طريق من( ٕٓٔ) مسلم ورواه
 عن منصور عن حميد بن عبيدة طريق من ،(ٜٕ٘/ ٕ) والدارقطني ،(ٚٓ٘) المنتقى في الجارود ابن ورواه

 .بذكره عباس ابن عن سعيد عن الحكم
 طريق من( ٕٛٛ - ٕٚٛ/ ٛ) تاريخو في والخطيب ،(ٖٗٔٔ) عوانة وأبو ،(ٕٙ) مشيختو في طهماف ابن ورواه
 .الوجو بذكر عباس ابن عن سعيد عن قتادة عن مطر
 بذكر بو عباس ابن عن جبير ابن سعيد عن مطر طريق من( ٕٔٗ٘ٔ) والطبراني ،(ٖٖٔٔ) عوانة أبو ورواه
 .الوجو
 فتابع الوجو، بذكر بو عباس ابن عن سعيد عن منصور عن زائدة طريق من( ٕٚ٘ٚ) األوسط في الطبراني ورواه
 .فيو مختلف البجلي عمرو بن إسماعيل اإلسناد وفي إسرائيل، زائدة
 اإلسناد وفي بو، عباس ابن عن سعيد عن الجزري الكريم عبد طريق من( ٖٕٛ٘ٔ) الكبير في الطبراني ورواه

 .ضعف
 عن جبير بن سعيد عن الحكم عن قيس أبي بن عمرو طريق من( ٖٕٚ - ٕٕٚ/ ٖٔ) تاريخو في الخطيب ورواه
 .الوجو بذكر بو عباس ابن

 عن جبير بن سعيد عن بشر أبو نا ىشيم نا سبلـ بن القاسم عبيد أبي طريق من( ٖٜٕ/ ٖٛ) عساكر ابن ورواه
 .ذكره بدوف ىشيم عن الرواة أكثر كاف وإف الوجو، بذكر عباس ابن

 الرواة ىؤالء تخطئة ألف الرأس، وبذكر الوجو، بذكر محفوظا الحديث كوف ترجيح لو الح الطرؽ ىذه تأمل فمن
 المتأخرين من مسلم اإلماـ فهل اهلل، رحمو مسلم إليو ذىب كما عليها، اإلقداـ يسوغ ال الثقات من جمع وفيهم

 انتهى. !.المستدرؾ؟ أيها
 الحديث المسألة أصل: قلت (:ٖٗٔوقاؿ الشيخ عبد اهلل بن مانع في تعليقو على مسائل اإلماـ ابن باز )ص

 مع واقًفا كاف الذي الرجل قصة في عباس ابن عن جبير بن سعيد عن طرؽ من وغيرىم وأحمد الستة يرويو الذي
: - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ فقاؿ فمات، راحلتو من فوقع بعرفة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي

 وىذا (.ملبًيا القيامة يـو يبعث فإنو رأسو؛ تخمروا وال طيًبا تمسوه وال ثوبيو، في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه)
 :رواياتهم تفصيل وىذا راويًا، عشر اثنا جبير بن سعيد عن ويرويو متقاربة، ألفاظ لو الحديث

 ذكر وفيو عنو، زىير عن عامر، بن أسود عن اهلل، عبد بن ىاروف عن(: ٜٕ) سلم أخرجو :الزبير أبي رواية - ٔ
 متنو، في فيو شك على الوجو ذكر»: البيهقي قاؿ. - «ورأسو: قاؿ حسبتو - وجهو يكشفوا وأف»: ولفظو الوجو
 ويأتي البيهقي، كبلـ. - اه. «محفوظة تكوف أف أولى سياقة أحسنَ  المتن وساقوا يشكوا لم الذين الجماعة ورواية
 . .اهلل شاء إف بياف مزيد

 .الوجو ذكر بدوف. عنو عيينة، بن سفياف عن أحمد أخرجو :حرة أبي بن إبراىيم رواية - ٕ
 .نفًسا عشرة أربع من أكثر عمرو عن يرويو فالحديث كثيًرا، ذكرىا في عليو واختلف :دينار بن عمرو رواية - ٖ
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 كبلىما الطنافسي محمد بن علي عن ماجو ابن وأخرجو وكيع؛ عن كريب أبي عن مسلم أخرجو :الثوري طريق( أ)
 أخرجو: الحفري داود أبو وكيًعا وتابع .الوجو بذكر عمرو، عن الثوري عن وكيع عن( كريب وأبو الطنافسي)

 .الوجو ذكر وفيو سفياف، عن الحفري عن الصفار اهلل عبد بن عبدة عن( ٕٗٔٚ) النسائي
 طريق ومن .الوجو ذكر بدوف. الثوري عن( ٜٖٔ: ٖ) والبيهقي ،(ٖٕٖٛ) داود أبي عند كثير بن محمد ورواه
: البيهقي وقاؿ .«ثابت خبر»: حـز ابن وقاؿ ،(ٕٜ: ٚ) حـز وابن ،(ٖ٘: ٘) البيهقي أخرجو المذكورة مسلم

 الوليد بن اهلل وعبد كثير بن محمد رواه وكذا فيو، الوجو ذكر دوف وكيع عن نمير بن اهلل عبد بن محمد ورواه»
 .- اه. «الوجو ذكر دوف. سفياف عن العدني

 ،(ٙٙٗ) مسنده في والحميدي ،(ٜٗٔٔ) المسند في أحمد: أربعة عنو الحديث روى :عيينة ابن طريق( ب)
 .الوجو ذكر ذلك من شيء في وليس(. ٜٔ٘) الترمذي عند عمر أبي وابن ،(ٜٕٔٛ) مسلم عند شيبة أبي وابن

 .الوجو ذكر فيو وليس. يونس حدثنا اهلل عبد بن عتبة أخبرنا( ٜٗٓٔ) النسائي أخرجو :نافع بن يونس طريق( ج)
 .الوجو ذكر فيو وليس. عنو يحيى عن( ٖٕٖ) أحمد أخرجو :جريج ابن طريق( د)

 فيو وليس. جريج ابن أخبرنا إسحاؽ، بن شعيب حدثنا يزيد، بن عمراف أخبرنا( ٕٛ٘ٛ) النسائي أخرجو وكذلك
 .الوجو ذكر

. عمرو عن وىب ابن عن حرملة عن سلم ابن أخبرنا( ٕٜٖٛ) حباف ابن أخرجو :الحارث بن عمرو طريق( - ىػ)
 .الوجو ذكر فيو وليس

 ذكر فيو وليس. حماد حدثنا قاؿ الزىراني الربيع أبو حدثنا( ٕٜٕٛ) مسلم أخرجو :زيد بن حماد طريق( و)
 سليماف] كبلىما( ٕٛٙٔ) مسدد وحدثنا ؛(ح) حرب بن سليماف حدثنا( ٜٗٛٔ) البخاري وأخرجو .الوجو

 .الوجو ذكر فيو وليس. عمرو عن حماد عن[ ومسدد
 ذكر فيو وليس(. ٔٗ) برقم( ٛٛٔ: ٕ) الصغير في الطبراني أخرجو :حياف بن( السين بفتح) َسليم طريق( ز)

 وأشعث العطار، وأباف األزرؽ، علي بن اهلل عبد: من كل دينار، بن عمرو عن - الوجو ذكر: أعني - ورواه. الوجو
 فما ٙٚ: ٕٔ) الطبراني عند عنو رواياتهم وكل عامر، بن وعمر مريم، وأبو ليلى، وابن صالح بن وأباف سوار، بن

 (.ٜ٘ٔ: ٕ) الدارقطني كذلك أخرجها عامر بن عمر ورواية(. بعدىا
 ذكر فيها ليس أيوب، عن حماد عن النعماف أبو حدثنا(: ٕ٘ٙٔ) البخاري أخرجها :السختياني أيوب رواية - ٗ

 بسنده البخاري: أخرجها النسائي طريق وبمثل .الوجو ذكر فيها وليس حماد عن قتيبة عن النسائي وأخرجها .الوجو
 .الوجو ذكر فيها وليس. أيوب عن معمر عن الرزاؽ عبد عن( ٖٙٚ) أحمد وأخرجها ،(ٕٙٙٔ) سواء ومتنو

 .الوجو ذكر فيها وليس. أيوب عن عروبة، أبي بن سعيد عن جعفر، بن محمد عن( ٜٕٔ٘) أحمد أخرجها وكذلك
 ورواىا. الحكم عن منصور، عن جرير، عن قتيبة، عن( ٜٖٛٔ) البخاري أخرجها :عتيبة بن الحكم رواية - ٘

(: ٕٖٔٗ) داود أبو رواىا وكذا .الوجو ذكر فيها وليس. بو جرير عن قدامة، بن محمد أخبرنا(: ٕٙ٘ٛ) النسائي
 عن منصور، عن شيباف، عن حسين، عن أحمد ورواىا .الوجو ذكر دوف. جرير عن شيبة، أبي بن عثماف عن

 تغطوا وال: )قاؿ أنو إال بإسناده، إسرائيل حدثنا: أسود برواية أحمد أردفو ثم .الوجو ذكر فيها وليس. الحكم
 منصور، عن إسرائيل، عن موسى، بن اهلل عبيد عن حميد، بن عبد عن(: ٜٕٔ) الصحيح في مسلم ورواه (.وجهو
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: ٕ) برقم عوانة أبي عند قيس أبي بن عمرو خالفو وقد .الحكم إسرائيل فأسقط .الوجو ذكر وفيها سعيد، عن
 (.ٜ٘ٔ: ٕ) الدارقطني عن حميد بن وعبد ،(ٖٕٚ
 إال الوجو يذكروف وال الحكم يذكروف كلهم حميد، بن وعبيدة قيس، أبي بن وعمرو وشيباف، جرير،: أربعة فهؤالء

 وال: )متنو وفي سعيد، عن الحكم عن منصور: الصحيح ىو ىذا»(: ٖٜٖ: ٖ) البيهقي قاؿ .عبيدة رواية في
 النقي الجوىر في التركماني ابن وتعقبو .- اه. «غريب الوجو وذكر وحده، الرأس في الجماعة ورواية ،(رأسو تغطوا
 وال صحيح، والكل الوجو، وبعضهم الرأس، بعضهم وافرد بعضهم فجمعهما تغطيتهما عن النهي صحّ  قد»: بقولو
 .«. ..مسلم تغليظ من أولى وىذا منو، شيء في وىم

. الجزري الكريم عبد عن معمر، عن الرزاؽ، عبد حدثنا(: ٖٚٚ) أحمد أخرجها :الجزري الكريم عبد رواية - ٙ
 .الوجو ذكر فيها ليس(. ٛ: ٕٔ) الطبراني عند الجزري عن عمرو بن اهلل عبيد رواية وكذا .الوجو ذكر فيها وليس
 .خولف وقد ضعيف، وقيس الوجو، ذكر وفيها عنو، الربيع بن قيس طريق من( ٛ: ٕٔ) الطبراني وروى

 :بشر أبي عن فيرويو الوجو، ذكر في عليو واختلف :بشر أبي رواية - ٚ
 شعبة، عن جعفر، بن محمد عن كبلىما نافع، بن بكر وأبو بشار بن محمد عن ؛(ٜٜٕٛ) سلم أخرجو: شعبة( أ)

 النسائي وأخرجو .الوجو بذكر( ٕٓٙٓ) أحمد أخرجو: جعفر بن محمد وعن. الوجو بذكر بشر، أبي عن
 ماجو ابن وأخرجو .الوجو بذكر شعبة، عن الحذاء، خالد عن األعلى، عبد بن محمد عن(: ٜٙٙ: ٘) ،(ٕٗ٘ٛ)
 أسامة، أبي: طريق من( ٜٖٙ) حباف ابن ورواه .الوجو بذكر شعبة، عن وكيع، عن محمد، بن علي حدثا(: ٖٗٛ)

 - فيو الناس أثبت من وىو - جعفر بن محمد: الوجو بذكر شعبة عن يروونو أربعة فهؤالء. الوجو بذكر شعبة، عن
 .أسامة وأبو الحذاء، وخالد ووكيع،

 دوف. بو ىشيم عن إبراىيم بن يعقوب عن كبلىما( ٔ٘ٛٔ) والبخاري ،(ٖٕ٘ٛ) النسائي أخرجو :ىشيم( ب)
 .الوجو ذكر دوف. بو ىشيم عن( ٘ٛٔ) أحمد وأخرجو .الوجو ذكر

 بشر، أبي عن خليفة، بن خلف عن معاوية، بن محمد حدثنا(: ٕٚ٘ٛ) النسائي أخرجو :خليفة بن خلف( ج)
 .الوجو ذكر وفيو

 وأخرجو. الوجو ذكر دوف. بو عوانة أبي عن الجحدري، كامل أبو حدثنا( ٜٕٛٛ) مسلم أخرجو :عوانة أبو( د)
 .الوجو ذكر دوف. بو عوانة أبو حدثا عفاف عن

 .الوجو ذكر دوف. بو عوانة أبو أخبرنا النعماف، أبو حدثنا(: ٕٚٙٔ) البخاري وأخرجو
 عن وأيوب، قتادة عن سعيد، عن جعفر، بن محمد عن(: ٜٕٔ٘) أحمد أخرجها :دعامة بن قتادة رواية - ٛ

 مقروف، ىنا لكنو وأحمد؛ معين ابن يحيى قوؿ في سعيد من يسمع لم وقتادة .الوجو ذكر دوف. ربو جبي بن سعيد
 .أيوب إلى الحديث فرجع

 .الوجو ذكر دوف. سعيد عن عنو، طريقو من( ٜٚ: ٕٔ) الطبراني أخرجها :السائب بن عطاء رواية - ٜ
 ذكر دوف. عنو صالح، بن سعيد عن: شريك طريق من( ٖٚ: ٕٔ) الطبراني أخرجها :عمرو بن فضيل رواية - ٓٔ

 .شريك وفيها الوجو،
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 عنو، حساف، بن ىشاـ عن عياض، بن فضيل: طريق من( ٔٛ: ٕٔ) الطبراني أخرجها :الوراؽ مطر رواية - ٔٔ
 .ضعيف ومطر. الوجو بذكر ،(ٕٕٚ: ٕ) عوانة أبو أخرجها وكذا
 الربيع، بن قيس وبها الوجو، ذكر دوف سعيد، عن( ٖٙٗ: ٔٔ) الطبراني أخرجها :األفطس سالم رواية - ٕٔ
 .كبلـ وفيو

 وقد البيهقي كبلـ وتقدـ مسلم، أخرجها الشك، فيها وقع وقد :سعيد عن الزبير أبي طريق: أوالً :مضى ما خبلصة
 يدؿ مما فهذا ذكره، في خبلؼ ال الرأس أف مع الرأس، في وشك الوجو، فحفظ لها، الزبير أبي حفظ اضطرب

 .ينبغي كما يحفظ لم أنو على
 :سعيد عن دينار بن عمرو طريق: ثانًيا

 عبد الثوري عن يذكرىا وال كريب، وأبو الطنافسي فذكرىا :عليو واختلف عنو، وكيع ذكرىا: الثوري طريق من( أ)
 .نظر محل الثوري طريق في محفوظة فكونها الحفري؛ داود أبو ويذكرىا كثير، بن محمد وال الوليد بن اهلل
 وابن وحماد عيينة كابن - الحفاظ كبار من عمرو أصحاب سائر وأما ذكرىم، تقدـ من عمرو عن ورواىا( ب)

 .عمرو طريق من منكرة فهي أصبل، يذكرونها فبل - سعد بن وقيس الحارث بن وعمرو ويونس جريج
 فلم شيباف إسرائيل وخالف عنو، منصور عن إسرائيل طريق من عنو الزيادة جاءت :سعيد عن الحكم طريق: ثالثًا

 ابن وكبلـ .محفوظة غير الحكم طريق في فالزيادة. قيس أبي بن عمرو وال جرير، يذكرىا ال وكذا يذكرىا،
 .الموضع ىذا مثل في األوائل طريقة على يجيء وال بشيء، ليس المتقدـ التركماني

 بن اهلل عبيد عن حميد بن عبد طريق من مسلم عند الزيادة وجاءت :سعيد عن المعتمر بن منصور طريق: رابًعا
 ذكر دوف الحكم طريق إلى فرجعت والمتن؛ السند في فيها وىم وقع الرواية وىذه .منصور عن إسرائيل عن موسى
 .تقدـ كما الوجو،
 :سعيد عن بشر أبي طريق: خامًسا

 .أسامة وأبو الحذاء وخالد جعفر بن ومحمد وكيع شعبة عن رواىا الطريق ىذا من الزيادة( أ)
 وأما خليفة، عن معاوية بن محمد عن أخرجها النسائي، عند واحد طريق من جاءت خليفة بن خلف طريق( ب)

 ناحية من ىذا إنما بشر أبي عن محفوظة وكونها يذكرونها، فبل - عوانة وأبي كهشيم - بشر أبي أصحاب سائر
 وعبد حرة أبي بن وإبراىيم كأيوب - سعيد عن الرواة فسائر نظر؛ فمحل إياىا حفظو جهة من لكن عنو؛ التحمل
 ومما .ذكرىا في بشر أبي على ذلك في والحمل العهدة، من بريء شعبة إًذا أصبًل، يذكرونها ال - الجزري الكريم

 بشر أبي في ىشيم»: حجر بن علي قاؿ. ىما من وىما الزيادة، يذكروف ال عوانة وأبا ىشيًما أف: ذلك على يدؿ
 يغير فلم حفَظو الدىرُ  غير من»: المبارؾ ابن وقاؿ ،«بشر أبي في ىشيم الناس سبق الزىري، في عيينة ابن مثل

 حفظ من أثبت عوانة أبي وكتاب عوانة، أبي حفظ من أثبت ىشيم حفظ»: مهدي ابن وقاؿ ،«ىشيم حفظ
 فيو قوؿ الحديث في محفوظة بأنها القوؿ أف: والحقيقة .اجتمعا قد: قلت(. ٕٕٛ: ٖ) الكماؿ. - اه. «ىشيم
 - جريج وابن وحماد عيينة بن كسفياف - عمرو أصحاب عن الحديث أخرج - اهلل رحمو - مسلًما أف مع بعد،

 ىشيم برواية فبدأ بشر، أبي أصحاب عن الحديث مسلم أخرج ثم. ذكره ما آخر عمرو عن الثوري طريق جعل ثم
 عن الزبير أبي حديث الباب آخر في أخرج ثم. ذكره ما آخر بشر أبي عن شعبة طريق جعل ثم عوانة، أبي ثم
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 -األغلب في أواًل  األصح يقدـ يجده الصحيح كتابو في مسلم لطريقة والمتتبع سعيد، عن منصور وحديث سعيد،
 أف عن النهي) باب للحديث النسائي بوب وقد .ترى ما بو صنع قد لو إخراجو مع فمسلم دونو، بما يُردفو، ثم

 اهلل صلى - اهلل رسوؿ عن ثابت خبر إنو»: - اهلل رحمو - حـز ابن وقاؿ (.مات إذا ورأسو المحـر وجو يخمر
: مسلم طريق منها حجة، طرؽ من رويناه. وجهو وال رأسو يخمر أال محرًما مات الذي في أمره في - وسلم عليو

 (.ٖ٘ٗ: ٘) يرجح ولم الخبلؼ، المنذر ابن وحكى .فذكره. «. . .كريب أبو حدثنا
 الطرؽ بعض وذكر ،«وجهو يغطي أف ولو رأسو، المحـر يغطي ال باب»(: ٖ٘: ٘: )- اهلل رحمو - البيهقي وقاؿ
 بن عامر بن اهلل عبد عن أسند ثم بتمامو، ذلك على مررنا وقد. . . الزيادة في واالختبلؼ عباس ابن عن سعيد عن

 بقطيفة وجهو غطى قد صائف يـو في محـر وىو بالعرج - عنو اهلل رضي - عفاف بن عثماف رأيت: قاؿ أنو ربيعة
 (.ٜٔ: ٚ) حـز ابن أخرجو وكذا. أرجواف

 بن الرحمن عبد عن: عيينة ابن طريق من - أيًضا - البيهقي وأسند(. ٕٖٚ: ٔ) مالك أخرجو عثماف أثر: قلت
 وأسند. ُحُرـ وىم وجوىهم يخمروف كانوا الحكم بن ومرواف ثابت بن وزيد عفاف بن عثماف أف: أبيو عن القاسم،

، يغتسل: قاؿ - عنو اهلل رضي - جابر عن الزبير، أبي عن سفياف، عن عبيد، بن يعلى عن - أيًضا -  المحـر
: البيهقي قاؿ ثم .- أيًضا - حـز ابن وأخرجو. - اه. نائم وىو وجهو ويغطي الغبار، من أنفو ويغطي ثيابو، ويغسل

 الرأس من الذقن فوؽ ما: يقوؿ كاف عمر بن اهلل عبد أف: نافع عن مالك طريق من وأسند ،«عمر ابن خالفهم»
 بن الفرافصة عن أبيو، عن القاسم، بن الرحمن عبد: طريق من كذلك حـز ابن وأخرج .- اه. المحـر يخمره فبل

 عبد طريق من حـز ابن وأسند .محرموف وىم وجوىهم يخمروف الزبير وابن ثابت بن وزيد عثماف كاف: قاؿ عمير،
 المحـر: قاؿ أنو عباس، ابن عن عطاء، عن سعد، بن عيس عن جابر، عن الزبير، أبي عن الثوري، عن: الرزاؽ
 وجهو، المحـر تغطية إباحة - أيًضا - عوؼ بن الرحمن عبد وعن»: حـز ابن قاؿ ثم .الحاجب دوف ما يغطى
 وجهو، بتغطية المحـر أفتى كلهم محمد، بن والقاسم النخعي وإبراىيم وعلقمة ومجاىد وطاووس عطاء قوؿ وىو
 وروي. وأصحابهم سليماف وأبي والشافعي الثوري سفياف قوؿ وىو..  والذباب والغبار الشمس من بعضهم وبين
 صدقة وال فدية ال: شيًئا وجهو غطى إف المحـر على ير ولم مالك، بو وقاؿ وجهو، المحـر يغطي ال: عمر ابن عن
 .- اه. «.. ذلك جواز على يدؿ ما عو روي قد بل فقط، كرىو أنو إال ذلك، غير وال

 في: الوجو وذكر الحديث علـو كتاب في الحاكم وقاؿ»(: ٜٕٙ: ٕ) الدارقطني على تعليقو في الطيب أبو وقاؿ
 والمرجع. - اه. رأسو تغطوا وال روايتو على دينار بن عمرو أصحاب من الثقات الجماعة لرواية تصحيف الحديث

 الحروؼ في يكوف إنما فالتصحيف: وأيًضا. األوىاـ كثير الحاكم فإف الحاكم؛ إلى ال مسلم، إلى ذلك في
 .الطيب أبي كبلـ آخر إلى ،«الحروؼ في والرأس الوجو بين مشابهة وأي المتشابهة،

 ال أنو إجماعهم بعد وجهو المحـر تخمير في العلماء اختلف»(: ٘ٗ: ٔٔ) االستذكار في البر عبد ابن وقاؿ
؛ يخمره فبل الرأس من الذقن فوؽ ما: يقوؿ عو وغيره مالك رواه فيما عمر ابن فكاف رأسو يخمر  ولذلك المحـر
 مالك كره: القاسم ابن قاؿ أصحابو، عن خبلؼ غير من الحسن بن محمد قاؿ وبو وأصحابو، مالك ذىب

 عليو أترى فعل فإف: القاسم البن قيل ورأسو، وجهو في إحرامو ألف ذقنو؛ فوؽ مما شيًئا أو ذقنو يغطي أف للمحـر
: مالك عن روي وقد. ذلك في عثماف عن جاء لما شيًئا، عليو أرى وال شيًئا، فيو مالك من أسمع لم: قاؿ فدية؛
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 في ورأسو وجهو غطى محرًما أرأيت: القاسم ابن كتاب من آخر موضع وفي يفتدي، أنو محـر وىو وجهو غطى من
 افتدى، بذلك انتفع حتى مكانو ينزعو فلم تركو وإف عليو، شيء فبل مكانو نزعو إف: مالك قاؿ: قاؿ. مالك قوؿ
 رأسها فوؽ رداءىا تسدؿ أف للمرأة يوسع كاف مالًكا أف إال .نعم: قاؿ وجهها؟ غطت إذا المرأة وكذلك: قلت
 .تسدؿ فبل ستًرا تريد ال كانت وإف ستًرا، أرادت إذا وجهها على
 وقاص أبي بن وسعد ثابت بن وزيد الزبير وابن عوؼ بن الرحمن وعبد عباس وابن عثماف عن روي: عمر أبو قاؿ

 محمد بن القاسم وعن ذلك، في عمر البن مخالفوف فهم وجهو، يغطي أف للمحـر أجازوا أنهم: اهلل عبد بن وجابر
 قاؿ وبو حاجبيو، إلى وجهو المحـر يخمر: عطاء وقاؿ وجهو، يغطي أف للمحـر أجازوا أنهم: وعكرمة وطاووس

 بن الرحمن عبد عن عيينة ابن عن الرزاؽ عبد وذكر وداود، ثور وأبو وإسحاؽ حنبل بن وأحمد والشافعي الثوري
 الباب ىذا في سمينا من وكل محرماف، وىما وجوىهما يخمراف ثابت بن وزيد عثماف كاف: قاؿ أبيو عن القاسم

( ٕٔٚ: ٖ) المصنف: في انظرىا وغيرىم الصحابة عن اآلثار: قلت .- اه. «الرزاؽ عبد كتاب ففي الصحابة من
 .شيبة أبي البن
 :روايتاف وجهو المحـر تغطية وفي»(: ٖ٘ٔ: ٘) المغني في محمد أبو وقاؿ

 بن وسعد الزبير وابن ثابت بن وزيد عوؼ بن الرحمن وعبد عفاف بن عثماف عن ذلك روي ذلك، يباح: إحداىما
 .والشافعي والثوري وطاووس والقاسم وجابر وقاص أبي

 فقاؿ فوقصتو، راحلتو عن وقع رجبًل  أف: عباس ابن عن روي لما ومالك؛ حنيفة أبي مذىب وىذا يباح، ال: الثانية
 يبعث فإنو رأسو؛ وال وجهو تخمروا وال ثوبيو في وكفنوه وسدر بماء اغسلوه: )- وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ

 .كالطيب الرجل علي فحـر المرأة على محـر وألنو ؛(يلبي القيامة يـو
: والسبلـ الصبلة عليو ولقولو إجماًعا، فيكوف عصرىم، في مخالًفا لهم نعرؼ ولم الصحابة، قوؿ من ذكرنا ما: ولنا

 ىذا ،(رأسو تخمروا وال: )فيو المشهور عباس ابن وحديث ،(وجهها في المرأة وإحراـ رأسو في الرجل إحراـ)
 فجاء سنين عشر بعد عو سألتو ثم بشر، أبو حدثنيو: شعبة فقاؿ ،(وجهو تخمروا وال: )وقولو عليو المتفق

 وقد الزيادة، ىذه في ضعيف أنو على يدؿ وىذا ،(ورأسو وجهو تخمروا وال: )قاؿ أنو إال حدث، كما بالحديث
. - اه. «القفازين بلبس يبطل ذكره وما الروايتاف، فتتعارض( رأسو تخروا وال وجهو، خمروا: )ألفاظو بعض في روي
 ورواه عثماف، وفعلو للشافعي، وفاقًا األكثر اختارىا رواية في الوجو تغطية ويجوز»(: ٕٔٚ: ٖ) الفروع في وقاؿ

 روايتاف، عمر ابن وعن وجابر وقاص أبي بن وسعد عباس ابن قالو وأنو الزبير، وابن يزيد وعن عنو النجاد بكر أبو
 ال وعنو بدنو كسائر التخمير حرمة بو تتعلق فلم الرجل من التقصير سنة تتعلق لم وألنو مالك، عن النهي روى
 .- اه. «يجوز
 :مالك أخرجهما عمر ابن عن الروايتاف: قلت

 .المحـر يخمره فبل الرأس من الذقن فوؽ ما: يقوؿ وكاف عمر، ابن عن نافع عن: األولى الرواية
 وخمر محرًما بالجحفة ومات اهلل عبد بن واقد ابنو كفن عمر بن اهلل عبد أف: نفسها الطريق من: الثانية والرواية

 .لطيبناه حـر أنا لوال: وقاؿ ووجهو، رأسو
 .ػاى «العمل انقضى فقد مات فإذا حًبا، داـ ما الرجل يعمل وإنما»: مالك قاؿ
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 يبعث فإنو: )بقولو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وتعليل الباب في الثابت الحديث يرده ىذا مالك قوؿ: قلت
 (.ملبًيا القيامة يـو

 :وأحكامها القصة فوائد على( ٕ٘ٗ: ٕ) الهدي في القيم ابن قاؿ ولهذا
 - وغيرىم عباس وابن وعلي عثماف مذىب وىذا بو، ينقطع ال وأنو الموت بعد اإلحراـ بقاء: عشر الثاني الحكم»

 بالموت، اإلحراـ ينقطع: واألوزاعي ومالك حنيفة أبو وقاؿ وإسحاؽ، والشافعي أحمد قاؿ وبو ،- عنو اهلل رضي
: قالوا ،(ثبلث من إال عملو انقطع أحدكم مات إذا: )والسبلـ الصبلة عليو لقولو بالحبلؿ؛ يصنع كما بو ويصنع

 وقاؿ بو، مختصة إنها النجاشي على صبلتو في قالوا كما بو خاص ألنو راحلتو؛ وقصتو الذي حديث في دليل وال
( ملبًيا القيامة يـو يبعث فإنو: الحديث في وقولو. تقبل فبل األصل، خبلؼ على التخصيص عوى د: الجمهور

 .- اه. «العلة إلى إشارة
 :المسألة ىذه في اختلف وقد وجهو تغطية من المحـر منع: عشر الحادي الحكم»: ذلك قبل القيم ابن وقاؿ

 .إباحتو رواية في وأحمد الشافعي فذىب
 .منو المنع رواية في وأحمد حنيفة وأبي مالك ومذىب
 وقاص، أبي بن وسعد والزبير ثابت، بن وزيد عوؼ، بن الرحمن وعبد عثماف،: الصحابة من ستة قاؿ وبإباحتو

 .- عنو اهلل رضي - وجابر
، ابن قالو وجهو، تغطية يجز لم ميًتا كاف وإف وجهو، تغطية فلو حًيا كاف إذ: شاذ ثالث قوؿ وفيو  البلئق وىو حـز

 .بظاىريتو
 وال: )قولو عن وأجابوا ،(رأسو تخمروا وال: )قولو وبمفهـو اإلباحة وبأصل الصحابة ىؤالء بأقواؿ المبيحوف واحتج
 فجاء سنين عشر بعد عند سألتو ثم بشر أبو حدثنيو: شعبة قاؿ محفوظة، غير اللفظة ىذه بأف ،(وجهو تخمروا

: الحديث ىذا في روي وقد: قاؿ ضعفها، على يدؿ وىذا: قالوا ،(رأسو تخمروا وال: )قاؿ أنو إال بالحديث
 (.ٕٖ٘: ٗ) لو السنن تهذيب: وانظر. - اه. «رأسو تخمروا وال وجهو فخمروا

 وال وجهو ستر المحـر للرجل يجوز أنو مذىبنا(: فرغ)»(: ٕٛ: ٚ) المجموع في - عنو اهلل رضي - النووي وقاؿ
 أف عباس ابن بحديث لهما واحتج كرأسو، يجوز ال: ومالك حنيفة أبو وقاؿ العلماء، جمهور قاؿ وبو عليو، فدية
. مسلم رواه ،(رأسو وال وجهو تخمروا وال: )بعيره من خرّ  الذي المحـر في قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي
، يخمره فبل الرأس من الذقن فوؽ ما: يقوؿ كاف أنو عمر ابن وعن  .عنو صحيح وىو والبيهقي، مالك رواه المحـر

 وزيد عفاف بن عثماف أف: أبيو عن القاسم بن الرحمن عبد عن عيينة بن سفياف عن الشافعي برواية أصحابنا واحتج
 ولكن البيهقي، رواه وكذلك صحيح، إسناد وىذا.حـر وىم وجوىهم يخمروف كانوا الحكم بن ومرواف ثابت بن

 .زيًدا إدراكو مكاف في واختلفوا مرواف، وأدرؾ عثماف يدرؾ لم القاسم
 عثماف رأيت: قاؿ ربيعة بن عامر بن اهلل عبد عن بكر أبي بن اهلل عبد عن الصحيح باإلسناد والبيهقي مالك وروى

 .أرجواف بقطيفة وجهو غطى قد صائف يـو في محـر وىو بالعرج
 لو فإنهم وجهو، كشف لقصد ال رأسو، لصيانة وجهو تغطية عن نهى إنما أنو: عباس ابن حديث عن والجواب

 الميت رأس ستر من يمتنع ال: يقوالف حنيفة وأبا مالًكا ألف تأويلو؛ من بد وال رأسو، يغطوا أف يؤمن لم وجهو غطوا
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 لم إف وىذا يغطى، ال وجهها فإف محرمة أنثى ماتت لو: أي ،(أنثى وجو وال): قولو
 كانت لو كما يستر، وجهها فإف أجانب رجاؿ بها مر فإف أجانب، رجاؿ بها يمر
 .حية
 .وغيره اإلحراـ في الحياة حاؿ تغطيتو يجب ألنو فيغطى؛ رأسها وأما

 مراد؛ غير ولعلو األوؿ، التحلل بعد حتى األشياء ىذه اجتناب المؤلف كبلـ وظاىر
 كما بو يصنع ىذا وعلى فقط، النساء إال عليو يحـر ال األوؿ التحلل بعد المحـر ألف

: وسلم عليو اهلل صلى قولو من ذلك يؤخذ أف ويمكن أوال، تحلبل بالمتحلل يصنع
                                                                                                                                                  

 عمر ابن قوؿ وأما الحديث، تأويل فتعين الرأس، دوف الوجو ستر يباح: يقولوف وموافقوه والشافعي ووجهو،
 .- اه. «أعلم واهلل. وموافقيو عثماف بفعل فمعاَرض

 واسُتدؿ عليها، مات التي ىيئتو على: أي(: ملبًيا يبعث: )وقولو»(: ٗ٘: ٗ) الفتح في حجر ابن الحافظ وقاؿ
 وىي ثبوتها، في اخُتلف بلفظة الحديث ىذا من تمسكوا وقد والحنفية، للمالكية خبلفًا إحرامو، بقاء على بذلك
 مات فيمن الحديث بظاىر يقولوف ال أنهم مع وجهو، تغطية للمحـر يجوز ال: فقالوا ،(وجهو تخمروا وال: )قولو

 في المنذر ابن وتردد مقااًل، الوجو ذكر ثبوت في إف: وقالوا الحديث، بظاىر فأخذوا الجمهور وأما محرًما،
 .صحتو

 .رواتو بعض من وىم وىو غريب، الوجو ذكر: البيهقي قاؿ
 الزبير وأبي منصور عن إسرائيل طريق من مسلم عند ولفظو الصحة، ظاىره الحديث فإف نظر؛ ذلك كل وفي

 وال: )الزبير أبو وقاؿ ،(وجهو تغطوا وال: )منصور قاؿ الحديث، فذكر عباس ابن عن جبير بن سعيد عن كبلىما
 ،(رأسو وال وجهو تخمروا وال: )بلفظ جبير بن سعيد عن دينار بن عمرو طريق من النسائي وأخرجو ،(وجهو تكشفوا
(. رأسو خارج طيًبا يمس وال: )بلفظ جبير بن سعيد عن بشر أبي عن شعبة حديث من - أيًضا - مسلم وأخرج

 ال بالتطيب تتعلق الرواية وىذه. انتهى ،(ووجهو رأسو خارج: )فقاؿ ذلك بعد بو في حدثني ثم: شعبة قاؿ
 .- اه. «. .الحديث ىذا روى من كل من أحفظ وشعبة والتغطية، بالكشف

 وىو أصلو، من الحافظ كبلـ يدفع وغيره النسائي فسياؽ وإال وتأخير، تقديم وفيو مسلم، لفظ على ىذا: قلت
 ماذا؟ فكاف فنعم، بشر أبي طريق أراد واف فبل، الحديث أصل أراد إف «. .أحفظ وشعبة»: الحافظ وقوؿ صريح،

 ذلك، نحو أو غبار أو كحر حاجة من للوجو التغطية جواز: لي يتحرر والذي !يذكرونها؟ ال سعيد أصحاب وجل
 أفضل فترفية حاجة غير من فأما تقدـ، كما تقييد، ببل الجمهور مذىب وحكي الصحابة، بعض عن ىذا جاء وقد

 عندي والراجح. لك تبين كما كبلـ من الزيادة في ما على والحديث، اآلثار بين الجمع من نوع وىذا وأحوط،
 مسلم ذمة تشغل فبل أصبًل؛ ذلك أرى فبل الوجو تغطية في الفدية إيجاب ناحية من أما .ناحية من ىذا شاذة، أنها

 (.معلـو ىو ما الرأس حلق غير في الفدية إيجاب أف على) حالو ىذا بحديث
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 ألنها التلبية؛ انقطعت األوؿ التحلل في شرع إذا ألنو (ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو)
 .العقبة جمرة رمي عند تنقطع

 ال أنو على دليل ،(ملبيا القيامة يـو يبعث فإنو): وسلم عليو اهلل صلى النبي قوؿ وفي
 أىل بعض إليو ذىب لما خبلفا فريضة الحج كاف ولو نسكو من بقي ما عنو يقضى
 ردا نقوؿ فإننا فريضة؛ الحج كاف إذا النسك من بقي ما عنو يقضى إنو: وقالوا العلم،
 النسك، بقية عنو اقضوا: لهم يقل لم وسلم عليو اهلل صلى النبي إف: القوؿ ىذا على
 قضينا لو وألننا وسلم؛ عليو اهلل صلى النبي لبينو واجبا النسك بقية قضاء كاف ولو
 لو ألنو ملبيا؛ القيامة يـو يبعث أنو وىي جدا، كبيرة فائدة عليو لفوتنا نسكو بقية عنو

 عنو النسك بقية قضاء في فيكوف النسك، من وانتهى لتحلل النسك بقية عنو قضي
 خرج ومن إكمالو، قبل ومات النسك أداء في شرع الرجل ىذا: ونقوؿ. للميت إساءة

 بالنسبة أما اهلل، على أجره وقع فقد الموت أدركو ثم ورسولو اهلل إلى مهاجرا بيتو من
  .لو نتعرض فبل لنا
 

 (المشكل الخنثى تغسيل)باب  
 يبلغ، لم صغيرا المشكل الخنثى كاف إذا (:ٔٙ/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )

 أو كبيرا كاف إذا وأما، إليو والنظر مسو يجوز كما تغسيلو، والنساء للرجاؿ يجوز
 وال امرأة، وال رجبل يغسل ال أنو إلى الشافعية عند وجو وىو الحنفية، فذىب مراىقا
 كاف إف - المشكل الخنثى أف الشافعية عند واألصل. ييمم بل امرأة، وال رجل يغسلو

 للرجاؿ جاز محـر لو يكن لم وإف باالتفاؽ، غسلو - النساء أو الرجاؿ من محـر لو
. يغسل أنو: واآلخر ىذا،: أحدىما: وجهاف ففيو كبيرا كاف فإف. صغيرا غسلو والنساء

 سن في خنثى بتيميم أولى الرجل أف: وزاد ييمم، أمة، لو تكن لم إذا: أحمد قاؿ
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 أمة وجود أمكن إف أنو: المالكية ويرى، ٔمحـر غير على حائل بدوف وحـر التمييز،
 تغسلو، فإنها - المسلمين ماؿ من أـ الماؿ، بيت من أـ مالو من أكانت سواء - لو

 إذا يغسل أنو إلى آخر وجو في الشافعية وذىب، ٕسواىا أحد يغسلو وال ييمم، وإال
 جميعا والنساء للرجاؿ يجوز أنو: أصحها: أوجو يغسل وفيمن، محاـر لو يكن لم

 حق في أنو: الثاني والوجو، زيد أبو قاؿ وبو الصغر، لحكم واستصحابا للضرورة،
 وجو وىو: الثالث والوجو، باألحوط أخذا كالرجل، النساء حق وفي كالمرأة، الرجاؿ
 بيت فمن تركة لو تكن لم فإف لتغسلو، جارية تركتو من يشترى أنو عندىم، ضعيف
 . ٖالماؿ

 الخنثى تغسيل في (:ٜ٘ٗ/ٔوقاؿ الجزيري في الفقو على المذاىب األربعة )
 :المذاىبفي  تفصيل المشكل
 الماؿ، بيت من أو مالو، من كانت سواء للخنثى، أمة وجود أمكن إف: قالوا المالكية

 .سواىا أحد يغسلو وال تغسلو، فإنها المسلمين، ماؿ من أو
 وال امرأة، وال رجبلً  يغسل ال ٗالمراىق أو المكلف المشكل الخنثى: قالوا الحنفية
 .ثوب وراء ييمم وإنما امرأة، وال رجل يغسلو

 أمة لو وكانت فأكثر، سنين سبع لو الذي المشكل الخنثى مات إذا: قالوا الحنابلة
 .بتيميمو المرأة من أولى والرجل المس، يمنع بحائل ييمم وإال غسلتو،
 عند الكبير المشكل الخنثى تغسيل األجنبيين والمرأة للرجل يجوز: قالوا الشافعية

 على غسلو في يقتصر أف ويجب اللمس، وعدـ البصر غض وجوب مع محرمو فقد
 . الصبياف كباقي فهو الصغير الخنثى أما بدنو؛ تعم واحدة غسلو

                                                           

/  ٕ والمغني ،ٖٕٔ/  ٔ المنتهى وغاية ،٘ٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٛٚ٘ ،ٖٔٔ ،ٕٔٔ/  ٔ عابدين ابن ٔ
ٕ٘ٙ. 

 .ٖٖٗ/  ٙ الجليل مواىب ٕ
 .٘ٓٔ/  ٕالطالبين روضة ٖ
 .الشهوة بلغ بمن ىنا المراىق( ٛٚ٘ ،ٖٔٔ ،ٕٔٔ/ٔحاشيتو ) في عابدين ابن عرؼ ٗ
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 ىناؾ كاف فإف المشكل الخنثى مات إذا(: ٚٗٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 كاف فإف منهما محـر لو يكن لم وإف باالتفاؽ غسلو النساء أو الرجاؿ من لو محـر

 الصغير في سنذكره كما باالتفاؽ غسلو جميعا والنساء للرجاؿ جاز صغيرا الخنثى
 والجمهور الشامل صاحب قطع وبو أصحهما طريقاف ففيو كبيرا كاف وإف الواضح

 عنده وليس رجل مات إذا فيما الوجهين على أنو وآخروف والشاشي المتولي وصححو
 الزبيري اهلل عبد أبي قوؿ وىو الحاوي صاحب قاؿ ييمم أحدىما أجنبية امرأة إال

 اختاره الذي وىو الثاني والطريق ثوب فوؽ يغسل األصحاب باتفاؽ ىنا وأصحهما
 أنو بالمذىب قلنا فإذا النساء أو الرجاؿ من يحضره من أوثق يغسلو أنو الماوردي

 إماـ وصححو وغيره المروزي زيد أبو قاؿ وبو أصحها أوجو يغسلو ففيمن يغسل
 أنو وآخروف الشامل صاحب بو وقطع وآخروف والشاشي والبغوي والمتولي الحرمين

 والمس البصر غض في الغاسل ويحتاط ثوب فوؽ غسلو جميعا والنساء للرجاؿ يجوز
 أنو والثاني الصغر في كاف ما حكم لو يستحب وبأنو ضرورة موضع بأنو لو واستدلوا

 مشهور وىو والثالث باألحوط أخذا كالرجل النساء حق وفي كالمرأة الرجاؿ حق في
 واتفقوا الماؿ بيت من اشتريت تركة لو يكن لم فإف لتغسلو جارية تركتو من يشترى

 أبو قاؿ مستبعد الموت بعد ابتداء الملك إثبات ألف قالوا الوجو ىذا تضعيف على
 فبل سيدىا غسل لها يجوز ال األمة أف فاألصح ثبت ولو لو أصل ال باطل ىو زيد

 دونو من بالصغير وال البالغ بالكبير المراد وليس وغيره الرافعي قاؿ شرائها في فائدة
 . بلغو من وبالكبير مثلو يشتهى حدا يبلغ لم من بالصغير المراد بل
 

 بعد الغسل( شيء الميت من خرج)باب إذا 
 بعد الشيء منو يخرج الميت في واختلفوا(: ٖٖٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط: )

 قاؿ كذلك عليو، يزاد ال مرار سبع إلى الغسل عليو يعاد: طائفة فقالت الغسل،
 سيرين، ابن كقوؿ أحمد وقاؿ واحدة، عليو يعاد: الشافعي وقاؿ سيرين، بن محمد
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 يغسل شيء منو خرج ثم ثبلثا غسل إذا: يقوؿ الحسن وكاف منو، نحوا إسحاؽ قاؿ
 مالك، قاؿ كذلك الغسل يعاد ال: طائفة وقالت الثالثة على يزاد وال منو، خرج ما

ابن  بكر أبو قاؿ منو خرج ما يغسل: والنعماف الثوري وقاؿ والنعماف، والثوري،
 حي من خرج فلو الحي حكم من أكثر الميت حكم يكوف وال نقوؿ، وكذلك: المنذر
 إيجاب الحالة ىذه في الغسل وإيجاب غسلو، ذلك ينقض لم اغتسل بعدما شيء

 .حجة بغير يجب ال والفرض فرض،
 فيرى مغتسلو، على وىو شيء منو خرج وإف(: ٖ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 أبو واختاره الشافعية، عند األصح وىو - أشهب عدا ما - والمالكية الحنفية
 ذىب وإليو الموضع، ذلك يغسل وإنما غسلو، يعاد ال أنو: الحنابلة من الخطاب

 شيء منو خرج إف أنو إلى للشافعية آخر قوؿ وىو الحنابلة، وذىب، ٔأيضا الثوري
 سيرين ابن ذىب وإليو ،سبع فإلى زاد فإف خمس، إلى غسلو مغتسلو على وىو

 خرجت إذا ىذا ،ٖوضوئو إعادة يجب أنو وىو ثالث، قوؿ وللشافعية، ٕوإسحاؽ
  .ٗفقط النجاسة بغسل باالكتفاء فجزموا بعده وأما الكفن، في اإلدراج قبل النجاسة

 فإف خمس، إلى غسلو شيء منو خرج فإف) (:ٖٗٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 بعد مغتسلو على وىو دبره، أو قبلو من نجاسة خرجت إف يعني (سبع فإلى زاد

 في ويوضئو سبع إلى غسلو الخامسة، بعد خرج فإف خمس، إلى غسلو الثبلث،
 إال واحدة، مرة الميت يوضأ: أبي قاؿ: صالح قاؿ. النجاسة خروج تلي التي الغسلة

 سيرين، ابن قوؿ وىو. سبع إلى ويغسلو الوضوء، عليو فيعاد شيء، منو يخرج أف
 .وإسحاؽ

                                                           

 ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٛ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٕٜ/  ٔ واالختيار ،٘ٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٕٙٗ/  ٕ والمغني ،ٕٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة المعارؼ، دار ط ٚٗ٘/  ٔ الصغير والشرح

 .ٕٙٗ/  ٕ والمغني ،ٕٓٔ/  ٕ الطالبين روضة ٕ
 .ٖٓٔ/  ٕ الطالبين روضة ٖ
 .٘٘ٗ/  ٕ والمغني ،ٜٜ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٕٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٗ
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 وىو. غسلو إعادة يجب وال ويوضأ، النجاسة، موضع يغسل أنو الخطاب أبو واختار
 يبطلو، ال غسلو بعد الحي من النجاسة خروج ألف حنيفة؛ وأبي ومالك، الثوري، قوؿ

 يكوف أف الميت غسل من القصد أف ولنا ،كالمذىبين الشافعي وعن ،الميت فكذلك
 حق في العقل زواؿ مجرى جرى الموت أف ترى أال الكاملة، الطهارة أمره خاتمة
 عليو اهلل صلى - النبي وألف ىذا، فكذلك الحي، حق في الغسل أوجب وقد الحي،
  (.وسدر بماء ذلك، رأيتن إف سبعا، أو خمسا أو ثبلثا اغسلنها): قاؿ - وسلم
: داود أبو روى فيما أحمد فقاؿ. السبيلين غير من نجاسة منو خرجت وإف: فصل

 في الحدث من أسهل أنفو من يخرج الذي الدـ أف ومعناه (الحدث من أسهل الدـ)
 ،وقليلو كثيره بين ويسوى باالتفاؽ، الطهارة ينقض الحدث ألف الغسل؛ لو يعاد ال أف

 الخارج بخبلؼ الوضوء، ينقض ال كما يسيره، من يعاد ال الغسل أف أراد أنو ويحتمل
 .السبيلين من

 ذلك وجملة( الحر فبالطين يستمسك لم فإف بالقطن، حشاه زاد فإف: )قاؿ مسألة؛
 لم ميتا غسل من أحمد قاؿ ،الغسل إلى يعد لم السبع بعد نجاسة منو خرجت إذا أنو

 إذا فنوضئو: لو قيل ،يخرج لم أو شيء منو خرج يجاوزه، ال سبع، من أكثر يغسلو
 أو ثبلثا أمر، كذا وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ال: قاؿ السبع؟ بعد شيء منو خرج

 خارج كل عند وتكريره الغسل زيادة وألف عطية، أـ حديث في سبعا، أو خمسا
 .بالقطن مخرجها ويحشو النجاسة، يغسل لكنو الحرج، إلى ويفضي يرخيو،
 يمسكو لم فإف البوؿ، سلس بو ومن المستحاضة، تفعل كما بالقطن يلجم: وقيل
 وقد ،المحل تمسك قوة لو الذي الصلب الخالص وىو الحر، بالطين حشي ذلك
 بعد أحدث إذا كالجنب الصبلة، وضوء يوضأ أنو ويحتمل ،يوضأ ال أنو أحمد ذكر

 . أحسن وىذا غسلو،
 غسلو بعد الميت فرجي أحد من خرج إذا(: ٙٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 مشهورة أوجو ثبلثة طهارتو إعادة وفي خبلؼ ببل غسلها وجب نجاسة تكفينو وقبل
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 أصابتو لو ما علي وقياسا الطهارة بنقض التكليف عن خرج ألنو شئ يجب ال أصحها
 من خرج لو كما يوضأ أف يجب والثاني خبلؼ ببل غسلها يكفي فإنو غيره من نجاسة

 ىذه جميعو غسل الميت وطهر الطهر ينقض ألنو الغسل إعادة يجب والثالث حي
 في المصنف ورجح أمره خاتمة بأنو الشامل وصاحب المصنف وعللو المشهورة العلة
 في والغزالي المسائل رؤس كتابو في الرازي وسليم التنبيو وفى الخبلؼ كتابو

 ىريرة أبي بن علي أبي قوؿ وىو الغسل إعادة وجوب الكفاية في والعبدري الخبلصة
 مذىب وىو الكافي في المقدسي نصر أبو والشيخ الكفاية في الرازي سليم قطع وبو

 تضعيفو البياف صاحب ونقل الوجو ىذا وآخروف المحاملي وضعف حنبل بن أحمد
 عند والصحيح المروزي سحقإ بيأ قوؿ ىو الوضوء يجابإو  حامد أبي الشيخ عن

 والرافعي التجريد في المحاملي صححو النجاسة غسل غير يجب ال األصحاب أكثر
 ومالك حنيفة أبي مذىب وىو أصحابنا متقدمي من وغيره المزني قوؿ وىو وآخروف
 منو خرج فإ المزني مختصر في قاؿ الشافعي أف األصحاب اختبلؼ وسبب والثوري

 أبي ابن وقاؿ مستحبة الغسل إعادة واألكثروف المزني فقاؿ غسلو وأعاد أنقاه شئ
 من النجاسة خرجت إذا أما الوضوء يجب المروزي اسحق أبو وقاؿ واجبة ىريرة
 بو صرح ىكذا خبلؼ ببل غسل وال وضوء يجب فبل الكفن في إدراجو بعد الفرج

 األمالي في والسرخسي المجرد في الطيب أبو والقاضي التجريد في المحاملي
 مثلو يأمن لم والوضوء الغسل بإعادة أمر لو بأنو السرخسي لو واحتج العدة وصاحب

 التكفين قبل ما بين للفرؽ الجمهور يتعرض ولم لو نهاية ماال الي فيؤدى المستقبل في
 المحاملي ذكره الذي التفصيل على محموؿ إطبلقهم ولكن الخبلؼ أرسلوا بل وبعده

 وال غسلها فيجب الفرجين غير من نجاسة الغسل بعد منو خرجت إذا أما وموافقوه
 السبيلين لنجاسة الغسل إعادة أوجبنا إذا الحرمين إماـ وقاؿ خبلؼ ببل غيره يجب
 أجنبية ونجاسة النجاسة ىذه بين فرؽ وال باطل أو ضعيف وىذا احتماؿ غيرىا ففي
 أجنبية أو غسلها بعد ميتة أجنبي لمس ولو غسلها يكفي أنو على اتفقوا وقد عليو تقع
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 لم النجاسة غسل غير يوجب ال السبيل من النجاسة خروج قلنا فإف غسلو بعد ميتا
 ىناؾ أوجبنا وإف نجاسة ال إذ خبلؼ ببل والميتة الميت حق في شئ ىنا يجب

 قالو ىكذا ،فبل وإال الملموس وضوء ينتقض قلنا إف ىنا بناج أو الغسل أو الوضوء
 طهر ينتقض قلنا إذا ومراده وجوبهما البغوي وأطلق وآخروف والمتولي حسين القاضي

 . وموافقهما والمتولي حسين القاضي شيخو بو صرح كما الملموس
 بعد شيء منو خرج وإف): قولو(: ٕٗٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 أشبو ما أو دـ، أو غائط، أو بوؿ، من شيء الميت من خرج: أي (بقطن حشي سبع
 .يتوقف أف أجل من بالقطن سد أي بقطن، حشي ذلك
 أي بالرمل مخلوطا ليس الذي: الحر الطين (حر فبطين يستمسك لم فإف): قولو
 طبيعة إلى أقرب ألنو الطين، واختاروا الخارج، يسد القوي الطين ألف قوي؛ بطين

 .إليو وسيعاد منو، خلق اإلنساف إف حيث اإلنساف؛
 فيغسل خرج، ما أصابو الذي: أي المحل يغسل (ويوضأ المحل يغسل ثم): قولو

 .يوضأ ثم نجسا، كاف إف النجاسة وإزالة للتنظيف
 يعد لم التكفين بعد شيء خرج إف أي (الغسل يعد لم تكفينو بعد خرج وإف): قولو

 أخرى مرة كفناه ثم نظفناه، ثم الكفن أزلنا لو إننا إذ مشقة؛ ذلك في ألف الغسل؛
 قاؿ، تركناه التكفين بعد خرج فإذا مشقة، فيو يكوف وحينئذ شيء، يخرج ربما

 المحل غسل وجب السبع قبل خرج إذا: اجتهادىم من وىو اهلل رحمهم  الفقهاء
 بعد خرج وإف والوضوء، المحل غسل وجب السبع بعد خرج وإف الغسل، وإعادة

 .أحواؿ ثبلثة فلو ،الوضوء إعادة وال المحل غسل يجب لم التكفين
 .أكفانو في وضعو بعد الميت من يسير شيء خروجحكم  )فرع(:

 في وضعو بعد يسير شيء منو خرج وإف: )قاؿ(: ٖٓ٘/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 في والوجو ،خبلفا ىذا في العلم أىل بين نعلم ال( وحمل الغسل، إلى يعد لم أكفانو،

 غسلو وإعادة إخراجو، إلى يحتاج ألنو شديدة؛ مشقة فيها الغسل إعادة أف ذلك
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 والثالثة، الثانية المرة في ىذا مثل يؤمن ال ثم إبدالها، أو وتجفيفها أكفانو، وغسل
 دفعا النجاسة، موضع غسل وال وضوئو، إعادة إلى أيضا يحتاج وال لذلك، فسقط

 .بحالو ويحمل المشقة، لهذه
: الشعبي فقاؿ شيء، منها بدا أكفانها في لفت لما لو ابنة أف الشعبي عن ويروى
 غسلو يعاد أنو ىاىنا الخرقي كبلـ فمفهـو فاحشا كثيرا الخارج كاف إف فأما ،ارفعوا

 الثانية، المرة في مثلو ويؤمن يتفاحش، الكثير ألف السبعة؛ تماـ قبل كاف إف
: الخبلؿ قاؿ. أحمد عن منصور بن إسحاؽ ورواه. ونحوه والتلجم بالشد لتحفظهم،

 والعمل قاؿ ،بحاؿ الغسل إلى يعاد ال: عنو رووا كلهم اهلل، عبد أبي أصحاب وخالفو
 على الروايتاف تحمل أف ويحتمل، فيو المشقة من ذكرنا لما عليو؛ اتفق ما على

 المشيعين، على ويخفى يسيرا كاف إذا غسلو يعاد ال قاؿ الذي فالموضع حالتين،
 .ويفحش لهم يظهر كاف إذا بإعادتو أمر الذي والموضع

 فيو المغيب الميت غسل يعاد ال(: ٕٕٓ/ٖٔفي الموسوعة الفقهية ) )فرع(: جاء
 غسل يعاد: الحنابلة وقاؿ التكليف، لعدـ الشافعية عند األصح وفي المالكية، عند

 .ٔالموطوءة الميتة
 فإف الغسل بعد الميت أو الميتة وطئت ولو(: ٙٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 تجب ال قلنا وإف الوطئ مقتضى ألنو الغسل ىنا وجب الغسل أو الوضوء بإعادة قلنا
 والرافعي ومتابعوىم وصاحباه القاضي أطلقو ىكذا شئ ىنا يجب لم النجاسة إزالة إال

 اإذ ماأ اعلم واهلل الفرج باطن نجاسة على مبني خبلؼ فيو يكوف أف وينبغي وغيرىم
 شئ ىنا يجب لم غسلها يجب النجاسة خروج في قلنا فإف غسلو بعد مني منو خرج
 .أعلم واهلل غسلو إعادة وجب اآلخرين بالوجهين قلنا وإف طاىر المني ألف
 

                                                           

 والمجموع ،ٜٕٔ/  ٔ الكبير الشرح على الدسوقي وحاشية ،ٕٔٔ/  ٔ المختار الدر على عابدين ابن حاشية ٔ
 - ٖٖٕ/  ٔ واإلنصاؼ ،ٖٗٔ/  ٔ القناع وكشاؼ ،٘ٙ/  ٔ الطالب روض وشرح ،ٖٖٔ/  ٕ المهذب شرح
ٕٖ٘. 
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 ونحوه( المحترؽ تغسيل)باب 
 يغسل بالنار احترؽ من أف إلى الفقهاء ذىب (:ٛٔٔ/ٕجاء في الموسوعة الفقهية )

 ولو المعركة شهيد ىو إنما يغسل ال الذي ألف ،تغسيلو أمكن إف الموتى من كغيره
 وال ،اآلخرة شهداء من فهو المعركة خارج المحترؽ أما ،أفعالها من بفعل محترقا كاف

 صبا الماء عليو يصب بالغسل تقطعو خيف فإف، ٔالمعركة شهداء أحكاـ عليو تجري
 الذي كالحي أمكن، إف وييمم يغسل لم الماء بصب تقطعو خيف فإف. يمس وال

 لباقيل وييمم غسلو أمكن ما غسل بعض دوف بعضو غسل تعذر وإف ،الماء يؤذيو
 .ٕسواء كالحي

 تعذر إذا واألصحاب اهلل رحمو المصنف قاؿ(: ٛٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 وىذا ييمم بل يغسل لم لتهرى غسل لو بحيث احترؽ أو الماء لفقد الميت غسل
 عن العجز عند فيو االنتقاؿ فوجب نجاسة بإزالة يتعلق ال تطهير ألنو واجب التيمم
 خيف أو لتهرى غسل لو بحيث ملدوغا كاف ولو الجناية كغسل التيمم الي الماء
 أنو الخراسانيين من وآخروف والغزالي الحرمين إماـ وذكر ذكرناه لما يمم الغاسل على

 ألف غسلو وجب الدفن بعد إليو البلى إسراع غسلو من وخيف قروح بو كاف لو
 من يخاؼ فيمن المنذر ابن وحكى مذىبنا تفصيل ىذا البلى إلى صائروف الجميع
 وعند الماء عليو يصب ومالك الثوري عن غسلو على يقدروا ولم لحمو تهري غسلو
 .أقوؿ وبو قاؿ ييمم واسحق أحمد

 وغيره. الجريح الميت غسلكيفية   )فرع(:
 كيف مات إذا المجذـو في واختلفوا(: ٖٔ٘/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )

 الماء عليو صب غسلو على يقدروا لم فإف يغسل): يقوؿ الثوري سفياف فكاف يغسل؟
                                                           

 الصنائع وبدائع ،ٗٚٗ/  ٔ القدير وفتح ،ٛٙٔ ،ٚٙٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٜٕٗ/  ٕ عابدين ابن حاشية ٔ
 .ٚٓٗ/  ٔ الدسوقي وحاشية ،ٔٓٗ/  ٕ والمغني ،ٖٕٖ/  ٔ

/  ٔ المحتاج ومغني ،ٜٔ/  ٖ المحتاج ونهاية ،ٕٖٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٕ٘/  ٕ للسرخسي المبسوط ٕ
 .ٚٓٗ/  ٕ قدامة البن والمغني ،ٓٔٗ/  ٔ الدسوقي وحاشية ،ٛٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٖٛ٘
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: وعظامو رأسو وتهشم الهدـ عليو يسقط والذي المجذـو في مالك وقاؿ ، (صبا
 أحمد وقاؿ ،(الماء عليو صب تفاحش فإف منهما، ذلك يتفاحش لم ما يغسبلف)

 إذا: بكر أبو قاؿ يمموه: الدـ ويسيل يتهرى أف عليو خشوا إذا المجذـو في وإسحاؽ
 . الحياة حاؿ في ذلك بو يفعل كما يتيمم، لحمو تهري عليو خيف

 الميت أف إلى والحنابلة المالكية ذىب(: ٖٛٔ/٘ٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 تغسيلو أمكن إف وشبههم، الهدـ تحت تهشم ومن القروح، وذا والمجدور، المجروح،

 من خشي أو ذلك على أمره زاد فإف. ذلك غير من الماء عليو صب وإال غسل،
 التيمم إلى ينتقل أنو إلى الشافعية وذىب، ٕييمم فإنو تقطعو أو ٔتزلعو الماء صب
 فيو االنتقاؿ فوجب نجاسة بإزالة يتعلق ال التطهير ألف تهريو؛ لخوؼ الغسل تعذر عند
 غسلو من وخيف قروح بو كاف لو أما، الجنابة كغسل التيمم إلى الماء عن العجز عند

 يوقف ولم، البلى إلى صائروف الجميع ألف غسلو وجب الدفن بعد إليو البلى إسراع
   .المسألة ىذه في للحنفية قوؿ على

 أمكن إذا، والغريق، والمحترؽ، والمجدور (:ٜٕٓ/ٕ) المغني وقاؿ ابن قدامو في
 خيف فإف، يمس ولم، صبا الماء عليو صب بالغسل تقطعو خيف وإف، غسل غسلو
 غسل تعذر وإف، الماء يؤذيو الذي كالحي، أمكن إف وييمم، يغسل لم بالماء تقطعو
،  غسلو أمكن ما غسل، بعض دوف بعضو غسل تعذر وإف، ييمم الماء لعدـ الميت
 . سواء كالحي لباقيل وييمم
 اإلنساف تغسيل يتم كيف(: ٖٕٔ/ٖٔاه )فتاو  مجموعكما في  باز ابن عبلمةال وسئل
 ؟ أجزائو بعض تقطع وربما جسمو ويتشوه حادث في يموت الذي

 ألف ييمم، فإنو يمكن لم فإف ، ذلك أمكن إذا غيره يغسل كما تغسلو يجب :فأجاب
 .ذلك عن العجز عند بالماء التغسيل مقاـ يقـو التيمم

                                                           

 .الجلد تشقق ٔ

 .ٕٓٔ/  ٕ القناع وكشاؼ ،٘ٗ٘ ،ٗٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٙٔٔ/  ٕ خليل على الخرشي ٕ
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 :جسمو قطع بحادث الميت تغسيل عن (ٖٔٚ/ٛ) الدائمة اللجنة فتاوى وفي
 شرع اهلل ألف ،(استطعتم ما اهلل فاتقوا: ) تعالى قولو لعمـو ييمم فإنو غسلو تعذر إذا

 عن العجز أو الماء، وجود عدـ حالة في واألصغر األكبر الحدث من للطهارة التيمم
 .باستعمالو التضرر أو استعمالو،

 فما الميت غسل تعذر إذا (:ٜٓ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 العمل؟

 الحي أف بمعنى. ييمم: يقولوف العلم أىل فإف متعذرا الميت غسل كاف إذا فأجاب:
 عليو، ويصلى يكفن، ثم وكفيو، الميت، وجو بهما ويمسح بيديو، التراب يضرب
 .ويدفن

 طفل على عثرت (:ٜٓ/ٚٔالعثيمين كما في مجموع فتاواه أيضا )وسئل العبلمة 
 جسمو وكاف الوالدة حديث الطفل وىذا جار، نهر ماء في الثياب من ومجرد ميت

 دفني في إثم علي فهل اإلسبلـ، شريعة وحسب الموتى، مثل غسلو أستطع لم متهتكا
 الحالة؟ ىذه مثل تكررت لو أفعلو الذي وما غسل، دوف لو

: يقولوف العلم أىل فإف متعذرا الميت غسل وصار الحالة ىذه تكررت إذافأجاب: 
 ثم وكفيو، الميت وجو بهما ويمسح بيديو، التراب يضرب الحي أف بمعنى ييمم،
 ىذه مثل في لئلنساف ينبغي ال فإنو منك جرى ما وأما، ويدفنو عليو ويصلى يكفن
: وتعالى سبحانو لقولو العلم أىل يسأؿ أف قبل الشيء يفعل أف المشكلة األمور

 تعملو الذي األمر ىذا مثل في السيما{ . تعلموف ال كنتم إف الذكر أىل فاسألوا}
 .العلم أىل تسأؿ حتى تتسرع وال االحتياط عليك يجب فإنو لنفسك، ال لغيرؾ
 قبره، تعرؼ وأنت عليو تصل لم كنت إف فعلت، ما فيو فعلت الذي الطفل وىذا
 يصلوا أف المسلمين على يجب ألنو الغائب؛ صبلة عليو فصل وإال قبره، على فصل
 .الكفايات فروض من معلـو ىو كما الميت على فالصبلة أمواتهم، على
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 كما أوصاال تقطع أنو قدر وإذا ييمم، فإنو غيره أو الحتراؽ الميت غسل تعذر وإذا
 وتغسل تجمع األوصاؿ ىذه فإف الحوادث بعض في ذلك من باهلل والعياذ يحصل
 .عليها ويصلى جميعا وتكفن ببعض بعضها ويربط

 ،(يمم غسلو تعذر ومن): قولو(: ٜٕٚ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 يديو الحي يضرب أنو: التيميم وكيفية، ييمم فإنو تغسيلو،: أي غسلو، امتنع من: أي

 وإما الماء، بعدـ إما: التعذر ويكوف، وكفيو الميت وجو بهما يمسح ثم األرض، على
 يمكن ال محترقا يكوف أو تمزؽ، قد الميت يكوف بأف الميت ىذا في استعمالو بتعذر
 تعذر فإذا بها، مأمور طهارة الميت تغسيل ألف ييمم؛ فهنا جلده بتمزيق إال مسو

 ألف غسلو؛ تعذر إذا ييمم ال بأنو: وقيل، التراب وىو بدلو إلى عدلنا بالماء تطهيره
 عليو اهلل صلى النبي قاؿ ولهذا تنظيف، طهارة ىي وإنما حدث، طهارة ليست ىذه

 من أكثر أو سبعا، أو خمسا، أو ثبلثا، اغسلنها): ابنتو يغسلن البلتي للنساء وسلم
 وتعذر الميت تنظيف المقصود كاف فإذا ثبلث، على تزيد ال الحدث وطهارة (ذلك

 وىذا ،الراجح ىو وىذا، أولى فتجنبو تلويثا، إال يزيده ال التراب استعماؿ فإف الماء،
  .بتيميمو القوؿ من الصواب إلى أقرب

 (مثلج وىو الميت غسل)باب 
 الثبلجة في ووضع المستشفى في رجل توفي :(ٖٛ٘/ٛ) الدائمة اللجنة سئل علماء

 متجمدا، كاف الثبلجة، من إخراجو وبعد الدفن، إجراءات انتهت حتى أياـ ثبلثة لمدة
 حتى وتحريكو إقعاده من يتمكن لم وبذلك عليو، ىو ما على بتغسيلو المغسل وقاـ
 ذلك؟ في الحكم فما يخرج، أرياح من بطنو في شيء كاف إذا

 من إخراجو بعد للميت حصل الذي فالغسل ذكرت، كما األمر كاف إذا فأجابوا:
 وسلم وصحبو وآلو محمد نبينا على اهلل وصلى التوفيق وباهلل، ومجزئ صحيح الثبلجة

  . انتهى" 
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 )باب تغسيل المنتحر(
 عليو؟ والصبلة المنتحر تغسيل يجوز ىل (:ٖٓٙ/ٛسئل علماء اللجنة الدائمة )

 مع العصاة من غيره وىكذا عليو، والصبلة المنتحر المسلم تغسيل يشرع فأجابوا:
 .والمغفرة بالعفو لهم الدعاء

 يغسل نفسو قاتل ىل (:ٕٕٔ/ٖٔفي مجموع فتاواه )وسئل العبلمة ابن باز كما 
 عليو؟ ويصلى

 ليس وىو عاص ألنو المسلمين؛ مع ويدفن عليو ويصلى يغسل نفسو قاتل فأجاب:
 ويكفن يغسل باهلل والعياذ نفسو قتل وإذا بكفر، وليس معصية النفس قتل ألف بكافر؛
 باب من عليو الصبلة يترؾ أف أىمية لو ولمن األكبر لئلماـ ينبغي لكن عليو، ويصلى

 رئيس أو القضاة أو السلطاف أو األكبر واإلماـ عملو، عن راض أنو يظن لئبل اإلنكار؛
 فهذا خطأ ىذا أف وإعبلف الشيء ىذا إنكار باب من ذلك ترؾ إذا أميرىا أو البلد

  .المصلين بعض عليو يصلي ولكن حسن،
 

 السقط( غسل)باب ىل ي
 عليو، يصلى السقط)... و  وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى رفعو شعبة بن المغيرة عن
 .ٔ(والرحمة بالمغفرة لوالديو عى ويد

                                                           

، (ٖٚٔ/ ٖ) شيبة أبي ابن، و (ٔٓٚ رقم ،ٜٙ ص) الطيالسى(، و ٜٜٔٛٔ، رقم  ٕٛٗ/ٗ) أخرجو أحمد ٔ
 ابنو  ،(ٜٛٗٔ ، ٖٜٗٔ ، ٕٜٗٔ) والنسائي ،(ٕ٘ٓٔ) والترمذي ،(ٚٓ٘ٔ) ماجو ابنو  (،ٖٓٛٔوأبو داود )

في الكبرى  والبيهقى ،(ٕٗٓٔ رقم ،ٖٓٗ/ٕٓ) والطبرانى ،(ٖٗٗٔ رقم ،ٚٔ٘/ٔ) والحاكم، (ٜٖٗٓ) حباف
عنو  قاؿوالحديث ( ٜٚ/ ٕٔ) التمهيد في البر عبد وابن ،(ٕٕٚ/ ٘) السنن معرفة وفي ،(ٓٚ٘ٙ رقم ،ٛ/ٗ)

(: ٕٓٗ/ٖ، وصححو ابن حباف، وصححو الحاكم وأقره الذىبي، وقاؿ الحافظ في الفتح )صحيح حسن: الترمذي
(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ٓٚٔ/ٖإسناده حسن، وصححو العبلمة األلباني في اإلرواء )

 (: حديث صحيح.ٓٔٔ/ٖ)
 ورجح سفياف، يرفعو لم وقاؿ المغيرة على موقوفاً  الطبرانى رواة كنل (:ٚ٘ٔ التلخيص) فى الحافظ قاؿ )تنبيو(:

 بن زياد عن الثقات من جماعة رفعو قد: قلت"  :اإلرواءفي  األلبانى العبلمة قاؿ ". الموقوؼ العلل فى الدارقطنى
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 ٔ(عليو وصلي ورث الصبى استهل إذا"): قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عنو 

                                                                                                                                                  

 بن يونس عن الثوري سفياف ورواهقلت  اىػ." لردىا والمبرر قبولها، فيجب ثقو من زيادة والرفع تقدـ، كما جبير
: فقاؿ سفياف عن الكوفي عقبة بن قبيصة ورواه .موقوفا سفياف عن( ٕٓٙٙ) الرزاؽ عبد فرواه :عنو واختلف عبيد
 دكين بن الفضل نعيم أبو ورواه (ٕٕٚ/ ٘" )السنن معرفة" وفي( ٕ٘ - ٕٗ/ ٗ) البيهقي أخرجو .رفعو قد أراه
 .(ٖٓٗ/ ٕٓ) الطبراني أخرجو .فرفعو سفياف عن
 حديث ومن عباس ابن حديث ومن اهلل عبد بن جابر حديث من روي(: ٕٔٚ/ٔقاؿ صاحب أنيس الساري ) ٔ

 :طرؽ عنو فلو جابر حديث فأما، ىريرة أبي
 "وورث عليو صلي الصبي استهل إذا" مرفوعا جابر عن الزبير أبو يرويو: األوؿ
 (ٜ - ٛ/ ٗ) والبيهقي( ٜٖٗ - ٖٛٗ/ ٗ) والحاكم( ٕٖٓٙ) حباف ابن أخرجو

 (ٖٛٗ/ ٗ) والحاكم( ٖٛ٘ٙ" )الكبرى" في والنسائي الثوري سفياف عن
 السابق" في والخطيب( ٕٜٜ/ ٖ) عدي وابن( ٕٓ٘ٚ و ٛٓ٘ٔ) ماجو وابن القسملي مسلم بن المغيرة عن

 التميمي بدر بن الربيع عن (ٜٜٔ ص" )والبلحق
 أبي وإبن األوزاعي عن (ٛ/ ٗ) والبيهقي المكي مسلم بن إسماعيل عن (ٛ/ ٗ) والبيهقي( ٕٖٓٔ) والترمذي

 التميمي موسى بن حباف عن (ٖٔٗ" )العياؿ" في الدنيا
 "الشيخين شرط على صحيح: الحاكم قاؿ .بو جابر عن الزبير أبي عن كلهم
/ ٕ التلخيص" الخبر ىذا علة فهو عنعن وقد البخاري، شرط من ليس الزبير أبا ألف ووىم: فقاؿ الحافظ وتعقبو
 الوىم" عنو الليث رواية غير من عن بلفظة جابر عن الزبير أبي رواية من ىو: الفاسي القطاف ابن وقاؿ، ٖٔٔ

 .موقوفا جابر عن عنو الكندي سوار بن أشعث فرواه الزبير، أبي على فيو واختلف، ٕٚٚ/ ٖ واإليهاـ
 (ٗٓٗ/ ٘" )األوسط" في المنذر وابن( ٖٖٓٔ) والدارمي( ٕٖٛ/ ٔٔ و ٜٖٔ/ ٖ) شيبة أبي ابن أخرجو

 الزبير أبو أخبرني جريج ابن تابعو بل بو ينفرد لم لكنو .وغيرىم والنسائي داود وأبو أحمد ضعفو سوار بن وأشعث
 جريج ابن عن( ٛٓٙٙ) الرزاؽ عبد أخرجو .صوتو سمع إذا يرث: المنفوس في يقوؿ اهلل عبد بن جابر سمع أنو
 .بو الرزاؽ عبد ثنا النيسابوري رافع بن محمد عن( ٜٖ٘ٙ" )الكبرى" في النسائي وأخرجو .صحيح وإسناده .بو

 منكر، حديث غير الزبير أبي عن مسلم بن المغيرة وعند مسلم، بن المغيرة حديث من بالصواب أولى ىذا: وقاؿ
 الحديث من أصح ىذا كأف: الترمذي وقاؿ، ٖٖٓ/ ٕ" األشراؼ تحفة" انظر" المغيرة من أثبت جريج وابن

 ،ٖٔٔ/ ٕ التلخيص" رفعو يصح ال": العلل" في الدارقطني وقاؿ "المرفوع
 ال" مرفوعا مخرمة بن والمسور اهلل عبد بن جابر عن المسيب بن سعيد عن األنصاري سعيد بن يحيى يرويو: الثاني
 عن( ٕٔ٘ٚ) ماجو ابن أخرجو .يعطس أو ويصيح يبكي أف واستهبللو: قاؿ "صارخا يستهل حتى الصبي يرث

 .بو سعيد بن يحيى ثني ببلؿ بن سليماف ثنا محمد بن مرواف ثنا الدمشقي الوليد بن العباس
" الكبير" في وأخرجو .بو الوليد بن العباس ثنا أحمد بن عبداف عن( ٜٙ٘ٗ" )األوسط" في الطبراني وأخرجو

 الوليد بن العباس ثنا: قاال الدمشقي بكار بن محمد بن ىاروف بن ومحمد أحمد بن عبداف عن( ٕٔ - ٕٓ/ ٕٓ)
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 غير ثقات رواتو حسن إسناده الحديث: قلت "مرواف بو تفرد سليماف، إال يحيى عن يروه لم: الطبراني قاؿ .بو
 عنو أحدث ال واألخبار بالرجاؿ عالما وكاف عنو كتبت: داود أبو وقاؿ شيخ،: حاتم أبو قاؿ الوليد بن العباس

": الكاشف" في الذىبي وقاؿ الحديث، في األمر مستقيم: وقاؿ" الثقات" في حباف ابن وذكره ،(الكماؿ تهذيب)
 .وغيره حاتم أبو وثقو الطاطري محمد بن ومرواف .صدوؽ": التقريب" في الحافظ وقاؿ صويلح،

 وقوؿ قانع، ابن إال تضعيفو في سلفا لو نعلم ال ألنا فأخطأ حـز بن محمد أبو وضعفو": التهذيب" في الحافظ قاؿ
 بصحيح فليس. الصحيح رجاؿ من ليس إنو: (ٗٚ/ ٕ/ٔ) الصحيحة في األلباني قوؿ وأما "مقنع غير قانع ابن
 بعبلمة" الديواف"و" المغني"و" الميزاف"و" الكاشف" في والذىبي كتابيهما في والعسقبلني المزي عليو علم فقد

 ببلؿ بن سليماف عن فرواه القطواني مخلد بن خالد وخالفو، الموفق واهلل مسلم، رجاؿ من أنو على تدؿ والتي( ـ)
 .(ٜٖٔ/ ٖ) شيبة أبي ابن أخرجو .قولو المسيب بن سعيد عن سعيد بن يحيى عن

 عليو صلي المولود استهل إذا: قاؿ جابر عن رباح أبي بن عطاء عن المدني إسحاؽ بن محمد يرويو: الثالث
 إسحاؽ وابن (ٛ/ ٗ) والبيهقي( ٖٓٗ/ ٘" )األوسط" في المنذر وابن( ٖٖٗٔ) الدارمي أخرجو .موقوؼ" وورث

 .بو عطاء عن المكحولي راشد بن محمد تابعو بل بو ينفرد لم لكنو .عطاء من سماعا يذكر ولم بالتدليس مشهور
 بن محمد أنا ىاروف بن يزيد ثنا السدوسي شيبة بن علي عن( ٜٓ٘/ ٔ" )المعاني شرح" في الطحاوي أخرجو
/ ٗ) عدي ابن فأخرجو عباس ابن حديث وأما .ثقات والباقوف صدوؽ، راشد بن محمد حسن، وإسناده .بو راشد

 إذا" مرفوعا عباس ابن عن عطاء عن إسحاؽ أبي عن شريك ثنا الفزاري موسى بن إسماعيل طريق من( ٜٕٖٔ
 عطاء عن إسحاؽ أبي عن عنو ووكيع نعيم أبو فرواه شريك، على فيو واختلف "وورث عليو صلي الصبي استهل

 عن( ٖٗٛ/ ٔٔ) شيبة أبي وابن دكين بن الفضل نعيم أبي عن( ٖٖٔٔ) الدارمي أخرجو .موقوفا عباس ابن عن
 من سماعا يذكر ولم بالتدليس مشهور السبيعي ىو إسحاؽ وأبو فيو، مختلف وشريك (.ٔ) بو شريك ثنا قاال وكيع
 :طريقاف عنو فلو ىريرة أبى حديث وأما .عطاء
 "ورث المولود استهل إذا" مرفوعا ىريرة أبي عن قسيط بن اهلل عبد بن يزيد عن إسحاؽ بن محمد يرويو: األوؿ
 أخرجو طريقو ومن .بو إسحاؽ ابن ثنا األعلى عبد ثنا البصري معاذ بن حسين عن( ٕٜٕٓ) داود أبو أخرجو
 (ٕٚ٘/ ٙ) البيهقي
 عن الزىري يرويو: الثاني .اهلل عبد بن يزيد من سماعا يذكر ولم يدلس صدوؽ وىو إسحاؽ ابن غير ثقات ورجالو
 ... " وورث ديتو وتمت عليو وصلي سمي صارخا الصبي استهل إذا" مرفوعا ىريرة أبي عن المسيب بن سعيد

 محمد بن إسحاؽ ثني شبيب بن اهلل عبد طريق من( ٚٗٔ/ ٙ" )اإلرواء" في كما" الطيوريات" في السلفي أخرجو
 .بو الزىري عن علي أبي بن علي ثني

 السنة من: قاؿ ىريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن عنو سلمة أبي بن العزيز عبد فرواه الزىري، على فيو واختلف
 .الرفع حكم لو لكن موقوؼ وىو (ٕٚ٘/ ٙ) البيهقي أخرجو .صارخا يستهل حتى يورث وال المنفوس يرث ال أف

ا.ىػ من أنيس الساري، وقد صححو العبلمة  (ٖٛٔ/ ٖ) شيبة أبي ابن أخرجو .قولو الزىري عن معمر ورواه
 (.ٚٓٚٔ، رقم  ٚٗٔ/ٙاأللبتني في  اإلرواء )
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 يدؿ ما منو حصل أو حيا، المولود خرج إذا(: ٖٙ/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 باإلجماع، يغسل فإنو ذلك، غير أو طرؼ أو عضو تحريك أو بكاء من حياتو على
 يغسل واستهل، حياتو عرفت إذا الطفل أف على العلم أىل أجمع: المنذر ابن قاؿ

 أشهر أربعة لو يأت لم من تغسيل عدـ الفقهاء جمهور يرى أنو كما،  ٔعليو ويصلى
 كتب بعض في الغسل من ورد وما، سيرين ابن عن روي ما إال خلقو، يتبين ولم

 وال وضوء غير من عليو، الماء كصب الجملة في الغسل ىو فالمراد الحنفية،
 الحنفية، عند فاألصح أكثر، أو أشهر ألربعة ولد الذي الطفل في واختلفوا، ٕترتيب
 والمالكية، رواية، في الحنفية وذىب، ٖيغسل أنو والحنابلة للشافعية المذىب وىو
 . ٗويدفن خرقة في ويلف دمو، يغسل بل يغسل، ال أنو إلى للشافعية قوؿ وىو

 أشهر، أربعة من ألكثر ولد إذا والسقط): قاؿ (:ٜٖٛ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 حيا خرج إف فأما تماـ، لغير أو ميتا، المرأة تضعو الولد: السقط (عليو وصلي غسل

 إذا: أحمد فقاؿ يستهل، لم وإف.. .خبلؼ بغير عليو، ويصلى يغسل فإنو واستهل،
 سيرين، وابن المسيب، بن سعيد قوؿ وىذا، عليو وصلي غسل أشهر أربعة لو أتى

 والحكم وإبراىيم، الحسن، وقاؿ ،ميتا ولد البنتو ابن على عمر ابن وصلى وإسحاؽ،
 وللشافعي ،يستهل حتى عليو يصلى ال: الرأي وأصحاب واألوزاعي ومالك، وحماد،

 يصلى ال الطفل): قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي لما كالمذىبين؛ قوالف
 حكم لو يثبت لم وألنو الترمذي، رواه ٘(يستهل حتى يورث، وال يرث، وال عليو،
 .أشهر أربعة دوف كمن عليو، يصلى فبل يورث، وال يرث وال الحياة

                                                           

/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٓ٘ ،ٕٓٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٕٖٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٜٗ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٕٕ٘/  ٕ والمغني ،ٚٔٔ

 .ٖٕ٘/  ٕ والمغني ،ٚٔٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٓٗ ،ٕٛٓ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٜ٘٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
 .ٕٕ٘/  ٕ والمغني ،ٚٔٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٜ٘٘/  ٔ عابدين ابن ٖ
/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٓ٘ ،ٕٓٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٕٖٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٜٗ٘/  ٔ عابدين ابن ٗ

 .ٕٕ٘/  ٕ والمغني ،ٚٔٔ
 تقدـ تخريجو والذي بعده في نفس الباب. ٘
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 (عليو يصلى والسقط): قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - النبي أف المغيرة، روى ما ولنا،
 ىذا: وقاؿ( عليو يصلى والطفل: )الترمذي رواية لفظ وفي والترمذي داود أبو رواه

 اهلل رضي الصديق بكر أبي وبحديث بو، واحتج أحمد وذكره صحيح، حسن حديث
 فيصلى الروح فيو نفخ نسمة وألنو الطفل، من عليو يصلى أف أحق أحد ما: قاؿ عنو

 المصدوؽ، الصادؽ حديثو في أخبر وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف كالمستهل، عليو
 فيو، الناس اضطرب قد: الترمذي قاؿ وحديثهم،. أشهر ألربعة الروح فيو ينفخ أنو

 .المرفوع من أصح ىذا كأف: الترمذي قاؿ. موقوفا بعضهم فرواه
 من والصبلة. اإلرث شرط من وذلك مورثو، موت حاؿ حياتو تعلم ال فؤلنو اإلرث وأما

 وألف الحديث، من ذكرنا بما ذلك علم وقد حياة، فيو كانت من تصادؼ أف شرطها
 لوجود واليقين؛ االحتياط إلى فيها يحتاج فبل وخير، ولوالديو، لو دعاء عليو الصبلة
 يصلى وال يغسل، ال فإنو أشهر، أربعة لو يأت لم من فأما ،الميراث بخبلؼ الحياة،
: قاؿ فإنو سيرين، ابن عن إال خبلفا، فيو نعلم وال. ويدفن خرقة، في ويلف عليو،
 ال أنو على يدؿ المصدوؽ الصادؽ وحديث الروح فيو نفخ أنو علم إذا عليو يصلى
 عليو، يصلى فبل نسمة، يكوف فبل ذلك وقبل أشهر، أربعة بعد إال الروح فيو ينفخ

 .والدـ كالجمادات
 يأتي من على الصبلة وتشرع (:ٓٛوقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص

( تمامو قبل أمو بطن من يسقط الذي وىو) سقطا كاف ولو الطفل،: األوؿ: ذكرىم
 :حديثاف ذلك وفي

 بالمغفرة لوالديو عى ويد عليو، يصلى( السقط: رواية وفي) والطفل" ...  - ٔ
 ". والرحمة

 من بصبي وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتي): قالت عنها اهلل رضي عائشة عن - ٕ
 عصافير من عصفور لهذا، طوبى: فقلت: عائشة قالت عليو، فصلى االنصار، صبياف
 عزوجل اهلل خلق عائشة؟ يا ذلك غير أو: قاؿ، يدركو ولم سوء، يعمل لم الجنة،



 - 067 - 

 أىبل، لها وخلق النار وخلق، آبائهم أصبلب في وخلقهم، أىبل، لها وخلق الجنة،
 وأحمد( ٔ ٜ ٕٙٚ) والنسائي( ٘٘/ ٛ) مسلم أخرجو (آبائهم أصبلب في وخلقهم

 غير مسلم، رجاؿ ثقات كلهم رجالو صحيح، وإسناده للنسائي، واللفظا( ٕٛٓ/ ٙ)
 .ٔثبت ثقة وىو منصور، بن عمرو شيخو

                                                           

 األحرؼ من ولكنو مسلم في كاف وإف الحديث وىذا كما قاؿ العبلمة األلباني،  (ٕٕٙٙ) مسلم أخرجو ٔ
( ٖ/ ٔ) الخبلؿ علل من المنتخب في كما أحمد اإلماـ أعلو فقد الحفاظ، بعض عليو انتقضها التى جدا اليسيرة

 عصفور بحديث حدَّث وطلحة مناكير، أحاديث يروي بُريد بردة، أبي بن بُريد من إلي أحب يحيى بن طلحة" بقولو
 َعمر، أبي بن حبيب أو العبلء عن فضيل ابن حدثنا: قاؿ أبي حدثني( أحمد بن اهلل عبد قاؿ" )الجنة عصافير من
 في كما الحديث، ىذا بتضعيف أحمد اإلماـ َصرَّح وقد ،"فضيل ابن يعني طلحة من إال سمعو أراه وما: أبي قاؿ

 الخبلَّؿ علل منتخب في قدامة ابن وعنو( ٙٔ رقم ٛٙ - ٚٙ/ ٔ) الملل أىل كتاب للخبلَّؿ، الجامع كتاب
 الملك عبد عن الخبلَّؿ روى فقد( ٖٔٙ - ٕٔٙ/ ٕ) الذمة أىل أحكاـ في الجوزية قيم وابن ،(ٓٔ رقم ،ٖ٘)

 المسلمين، أطفاؿ في ىذا - عنها اهلل رضي - عائشة حديث لو ذكر أحمد اإلماـ أف الميموني، الحميد عبد بن
 في أنهم يشك وأحدٌ  مرة غير يقوؿ وسمعتو..  طلحة ىو ضعَّفو، رجبلً  فيو وذكر ضعيف، حديث ىذا: "فقاؿ

 ىذا العقيلي أورد ولذلك ،!!فيو؟ ُيَشكُّ  كيف ألبويو، يرجى ىو يقوؿ وسمعتو فيو األحاديث علينا أملى ثم! الجنة؟
 من رواية فيو الحديث آخر(: " ٙٔٙ - ٘ٔٙ/ ٕ) قاؿ ثم يحيى، بن طلحة ترجمة في الضعفاء في الحديث
 المستوعبة األجوبة في كما البر عبد ابن وأعلو ،"الوجو ىذا من إال ُيحَفظ ال وأولو جياد، بأسانيد الناس حديث

 اآلثار من ذكرنا بما مردود ضعيف ساقط الحديث وىذا": بقولو( ٖٔ٘ - ٖٓ٘/ ٙ) التمهيد في وقاؿ ،(ٜٔ٘)
 موطن في وقاؿ ،"عليو يُػَعّرج فبل بو، انفرد مما الحديث وىذا بو، يحتج ال ضعيف يحيى بن وطلحة واإلجماع،

 وقاؿ ،"أجلو من وضعَّفوه عليو، فأنكروه يحيى، بن طلحة بو انفرد ضعيف، حديث(: "ٜٓ/ ٛٔ) التمهيد من آخر
/ د وقاؿ مسلم، أخرجو لكن حديثو، من ينكر مما وىو طلحة، عن جماعة رواه(: ٕٙٗ/ ٗٔ) السير في الذىبي

 وأف بالحديث، تفرَّد يحيى بن طلحة أف على قائم الحديث فتضعيف: ىذا وعلى: العوني عارؼ بن حاتم الشريف
 بن طلحة بن يحيى بن طلحة ترجمة إلى رجع ومن بو، تفرَّد ما بمثل التفرُّد يحتمل ال - وإتقانو ضبطو في - مثلو
 يقبل ما أقل ما ومثلو( ٕٛ - ٕٚ/ ٘) التهذيب تهذيب فانظر الضبط، خفيف أنو لديو سيترجح التيمي اهلل عبد
 لقد بل الدين، من والثابت الثابتة النصوص يخالف بو تفرَّد ما كاف إذا وباألخص بأصل، تفرَّد إذا خاصة التفرُّد منو

/ ٕٔ) التمهيد في قاؿ عندما ذلك، على اإلجماع ونقل يحيى، بن طلحة مفاريد في القوؿ البر عبد ابن أطلق
 ".لضعفو جميعهم عند بحجة ليس بو انفرد ما(: "ٜٚ
 :متابعتين( الظاىر في) متابع يحيى بن طلحة أف كلو ذلك يعارض لكن

 طلحة، بنت عائشة عن عمرو، بن فضيل عن المسيب، بن العبلء طريق من( ٕٕٙٙ) مسلم أخرجو ما: األولى
 - اهلل رسوؿ فقاؿ ،- الجنة عصافير - من عصفور لو، طوبى فقلت صبي، توفَّى: قالت المؤمنين، أـ عائشة عن
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 ابن وأخرجو ".أىبلً  ولهذه أىبلً  لهذه فخلق النار، وخلق الجنة خلق اهلل أف تدرين أوال:"- وسلم عليو اهلل صلى
 بن الفضيل عن الحديث ىذا يرو لم: "عقبة وقاؿ ،(ٕٔ٘ٗ) األوسط في والطبراني ،(ٖٛٔ) صحيحو في حباف
 رواية على صحيحو في مسلم اإلماـ قدمها وقد الصحة، ظاىرىا المتابعة وىذه "المسيب بن العبلء إال عمرو
 .يحيى بن طلحة

 :مواقف ثبلثة تجاىها والباحثين وللعلماء
 خبلؼ ببل) حباف ابن موقف ظاىر ىو وىذا. يحيى بن طلحة لحديث متابعة باعتبارىا وتصحيحها، قبولها: األوؿ
 (.ذكره يأتي خبلؼٍ  على) مسلم موقف ظاىر وىو ،(أعلمو
 محقق) اهلل عوض بن طارؽ معاذ أبو بو فسر ما وىو يحيى، بن طلحة رواية على وتقديمها تصحيحها: الثاني

 مبتنياً  يحيى، بن طلحة رواية على المسيب بن العبلء لرواية تقديمو من مسلم، تصرُّؼ( الخبلؿ علل منتخب
 صلى - النبي من استدراؾ فيها ليس المسيب بن العبلء رواية وأف الروايتين، بين المعنى في الفرؽ نظره حسب

 أف أو فيهم، متوقف المسلمين أوالد أف من بو يتمسك قد ما فيها ليس: أي عائشة، على - وسلم عليو اهلل
 .يحيى بن طلحة رواية في التي النكارة المسيب بن العبلء رواية في فليس وعليو. محتمل النار دخولهم
 أي) عليو الطبراني نصَّ  كما بها، انفراده على اعتماداً  المتابعة، لهذه ذكره في المسيب بن العبلء توىيم: الثالث

 محمد رواية ذكر وأنو ،(العلل) في كبلمو ذكرنا وأف سبق الذي أحمد، اإلماـ موقف ىو ىذا ولعل( انفراده على
 بنت عائشة عن روى ممن وىو) عمرة أبي بن حبيب عن أو( المسيب ابن وىو) العبلء عن غزواف بن فضيل بن

 .يحيى بن طلحة حديث إلى مرجعو الحديث ىذا أف ورأى ،(طلحة
 الحديث بضعف القاطع حكمو ومع يحيى، بن طلحة بتفرُّد جزمو مع فإنو أيضاً، البر عبد ابن موقف ىو ىذا ولعل
 ِلُحَجج ذكره سياؽ في ،(ٙٓٔ/ ٛٔ) التمهيد ليقوؿ عاد أنو إال - سبق كما -( التمهيد) من موطنين في وردَّه
 رواه وقد زعموا، كما وليس الحديث، بهذا انفرد يحيى بن طلحة أف قـو وزعم: "المسلمين أطفاؿ في َتوَقفَ  من

 الواضح وحكمو الصريح تضعيفو المتابعة بهذه اعتداده عدـ على يدؿ والذي أورده، ثم... "  عمرو بن فضيل
( التمهيد في تراه كما) أيضاً  المسألة ىذه في األخير ترجيحو مع ،- سبق كما - يحيى بن طلحة رواية على

 بن وفضيل يحيى بن طلحة رواه حديث وىو(: "ٕٙٙٓٔ رقم ٖٜٖ/ ٛ) االستذكار في قولو لذلك ويشهد
 ما أيضاً  لذلك ويشهد" الحديث أىل بعض عند عليو يعتمد ممن وليس عائشة، عن طلحة بنت عائشة عن عمرو،

 رضي - عائشة حديث أما: "قاؿ حيث ،(ٕٔٙ/ ٕ) الذمة أىل أحكاـ في البر عبد ابن عن الجوزية قيم ابن نقلو
 طلحة بأف علتو، البر عبد ابن وذكر وغيره، أحمد اإلماـ ضعَّفو فقد صحيحو، في رواه مسلم كاف وإف ،- عنها اهلل
 بن فضيل إف قيل وقد ضعيف، وطلحة المؤمنين، أـ عائشة عن طلحة، بنت عائشة عمتو عن بو انفرد يحيى بن

 ".كبلمو ىذا سواء يحيى بن طلحة رواه كما طلحة، بنت عائشة عن رواه عمرو
 بن يحيى عن الربيع، بن قيس عن ،(ٜٚٙٔ رقم) مسنده في الطيالسي داود أبو أخرجو ما: الثانية والمتابعة
 الطيالسي، مسند محقق اإلسناد ىذا تعقب وقد - عنها اهلل رضي - عائشة عن طلحة، بنت عائشة عن إسحاؽ،

 يكوف وقد أعرفو، لم: إسحاؽ بن ويحيى ضعيف وىو الربيع، بن قيس المصنف إسناد في: "قائبلً  التركي محمد. د
 ".طلحة بن يحيى بن إسحاؽ من مقلوباً 
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 استكمل إذا وذلك الروح، فيو نفخت قد كاف إذا عليو يصلي إنما السقط أف والظاىر
 .يخفى ال كما بميت ليس النو ذلك، قبل سقط إذا فإما مات، ثم أشهر، أربعة

 يجمع أحدكم خلق أف): مرفوعا عنو اهلل رضي مسعود بن اهلل عبد حديث ذلك وأصل
 ثم ذلك، مثل مضغة يكوف ثم ذلك، مثل علقة يكوف ثم يوما، أربعين، أمو بطن في

 حيا، يسقط أف بعضهم واشترط، عليو متفق( الروح فيو ينفخ...  ملكا إليو يبعث
 بو، يحتج ال ضعيف حديث ولكنو( وورث عليو صلي السقط استهل إذا): لحديث

 إرواء في حققتو كما فيو، الصبلة ذكر بدوف الحديث صح وإنما، العلماء بينو كما
 .(ٗٓٚٔ) الغليل

 تغسيل حكم ما (:ٔٛٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 موتو؟ عند الشيخ سماحة يا السقط

 في أو الخامس في ولد إذا أشهر، أربعة كمل إذا الميت تغسيل يجبفأجاب: 
 يجب الروح فيو نفخت بعدما ولد كاف إذا عليو، ويصلى ويكفن يغسل السادس
 .عليو والصبلة وتكفينو تغسيلو

 عليو يصلى السقط ىل (:ٜٛ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 ويكفن؟ ويغسل

 أشهر، أربعة بلغ إذا الروح فيو وتنفخ الروح، فيو نفخت إذا إال عليو يصلى الفأجاب: 
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حدثنا: قاؿ عنو اهلل رضي مسعود ابن حديث عليو يدؿ كما

 أربعين أمو بطن في خلقو يجمع أحدكم إف»: فقاؿ المصدوؽ الصادؽ وىو وسلم
                                                                                                                                                  

 الطويل، االختبلؼ ىذا فيو مختلف الحديث أف: القوؿ وخبلصة!!. يحيى بن طلحة عن مقلوباً  أحسبو بل: قلت
 ومن المسلمين، أوالد في الثابت الصحيح يخالف ال بما وجهو الحديث صحَّح فمن! قريبة في الخبلؼ وثمرة
 ردِّه متابعة من ومالو الحديث ردَّ  ومن أيضاً، فيهم الثابت الصحيح تخالف ال ألنها قبلها؛ روايتيو إحدى قبل

 إعبلؿ عندي يترجح والذي. فيو صناعية علة من لو الح ما مع كذلك، الثابت للصحيح الظاىرة لمخالفتو
 ،(ٓٔ/ ٘) العارضة في العربي وابن صحيحة، في لو بإخراجو مسلم منهم العلماء بعض وصححو ىػ،. ا الحديث
/ ٕٗ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وصححو ،(ٕٔ٘) الجنة ظبلؿ في صححو فقد األلباني والعبلمة

ٗٛٗ.) 
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 فينفخ الملك إليو يرسل ثم ذلك، مثل مضغة يكوف ثم ذلك، مثل علقة يكوف ثم يوما،
 فإذا.  «سعيد أـ وشقي، وعملو وأجلو، رزقو، بكتب: كلمات بأربع ويؤمر الروح، فيو

 مع ويدفن ويكفن يغسل أف بعد عليو صلي أشهر أربعة لو تم قد السقط كاف
 عليو، يصلى وال يكفن، وال يغسل، فبل أشهر أربعة يبلغ لم كاف وإف المسلمين،

 .اهلل عند والعلم األرض، من مكاف أي في ويدفن
 أربعة بلغ إذا والسقط): قولو(: ٜٕ٘/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 الضم، ويجوز الفتح، ويجوز السين، بكسر (السقط) (عليو وصلي غسل أشهر
 .أمو بطن من سقط إذا الحمل: بو والمراد الساقط،: ومعناه

 إذا المعنى وليس أشهر، أربعة لو تم إذا: أي الحمل، بدء من أشهر أربعة بلغ فإذا
 .الرابع الشهر دخل

 مواقيت وجل عز اهلل جعلها التي ىي ألنها الهبللية؛ األشهر: ىنا باألشهر والمراد
: البقرة{ ]والحج للناس مواقيت ىي قل األىلة عن يسألونك: }تعالى فقاؿ للناس،
 واألرض، السموات خلق منذ جميعا للناس وجل عز اهلل وضعها التي وىي ،[ٜٛٔ

 خلق يـو اهلل كتاب في شهرا عشر اثنا اهلل عند الشهور عدة إف: }تعالى قاؿ
 [.ٖٙ: التوبة{ ]حـر أربعة منها واألرض السماوات

 لها أصل ال فهذه تابعهم، ومن النصارى أشهر ىي التي االصطبلحية األشهر وأما
 المواقيت ىي الهبللية األشهر جعل تعالى اهلل فؤلف القدري األصل أما .قدرا وال شرعا

 [.ٜٛٔ: البقرة{ ]والحج للناس مواقيت ىي قل}
، أشهر وال حج، وال صياـ، ال عليها يرتب لم فإنو الشرعي األصل وأما  وكل حـر

 .النصارى من جاءت التي االصطبلحية األشهر ىذه عن منفية األشهر أحكاـ
 ألنو والدفن؛ الكفن ذكر طوى فالمؤلف ودفن، وكفن،: أي (عليو وصلي غسل): قولو
 .معلـو
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 حتى إنسانا يكوف ال إذ بإنساف، ليس ذلك قبل ألنو أشهر؛ أربعة ببلوغ قيده وإنما
 ػ عنو اهلل رضي ػ مسعود بن اهلل عبد حديث: ذلك ودليل أشهر، أربعة عليو يمضي
 يوما أربعين أمو بطن في يكوف الجنين أف»: وسلم عليو اهلل صلى النبي بين حيث
 ثم) أشهر، أربعة فهذه ،«ذلك مثل مضغة يكوف ثم ذلك، مثل علقة يكوف ثم نطفة،
 قبل فهو ىذا وعلى .إلخ (كلمات بأربع ويؤمر الروح، فيو فينفخ الملك، لو يرسل
 وتكفين، تغسيل، بدوف مكاف أي في يدفن لحم قطعة جمادا يكوف المدة ىذه

{ آخر خلقا أنشأناه ثم: }تعالى قاؿ كما إنسانا يكوف أشهر أربعة بعد لكن وصبلة،
 .خروجو بعد مات من معاملة فيعامل ،[ٗٔ: المؤمنوف]

 ألف يسمى؛ أف بد فبل القيامة، يـو يبعث السقط ىذا ألف ويسمى؛: العلماء قاؿ
 يـو باسمو يدعى حتى فيسمى آبائهم، وأسماء بأسمائهم القيامة يـو يدعوف الناس
 يقع، ربما لكن ػ بعيد وىو ػ أنثى؟ أو ذكر ىو ىل فيو شك فإف: العلماء قاؿ، القيامة

 وما اهلل، نحلة أو اهلل، عطية أو اهلل، ىبة مثل واألنثى للذكر صالح باسم يسمى فإنو
 يسمى أنثى كاف وإف هلل، كعبد الذكور باسم فيسمى ذكرا كاف إذا أما، ذلك أشبو

  .وفاطمة كزينب، اإلناث بأسماء
 

 تنشيف الميت()باب 
 اهلل صلى اهلل رسوؿ لغسل القـو اجتمع لما): قاؿ رضي اهلل عنهما أنو عباس ابن عن

 أبي بن وعلي المطلب، عبد بن العباس عمو: أىلو إال البيت في وليس وسلم، عليو
 مواله، وصالح حارثة، بن زيد بن وأسامة العباس، بن وقثم العباس، بن والفضل طالب،

 بني أحد ثم ، األنصاري خولي بن أوس الباب وراء من نادى لغسلو اجتمعوا فلما
 علي، يا: لو فقاؿ عنو، اهلل رضي طالب، أبي بن علي بدريا وكاف الخزرج، بن عوؼ

 ادخل،: علي لو فقاؿ: قاؿ وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من وحظنا اهلل، نشدتك
: قاؿ شيئا، غسلو من يل ولم وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ غسل فحضر فدخل
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 أبي بن علي مع يقلبونو وقثم والفضل العباس وكاف قميصو، وعليو صدره، إلى فأسنده
 ير ولم يغسلو، علي وجعل الماء، يصباف موالىما وصالح زيد بن أسامة وكاف طالب،

 وأمي، بأبي: يقوؿ وىو الميت، من يراه مما شيء وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ من
 وكاف وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ غسل من فرغوا إذا حتى وميتا حيا أطيبك ما

: أثواب ثبلثة في أدرج ثم بالميت، يصنع ما بو صنع ثم جففوه، والسدر، بالماء يغسل
 عبيدة أبي إلى أحدكما ليذىب: فقاؿ رجلين العباس دعا ثم حبرة، وبرد أبيضين، ثوبين

 بن طلحة أبي إلى اآلخر وليذىب مكة، ألىل يضرح عبيدة أبو وكاف الجراح، بن
 حين لهما العباس قاؿ ثم: قاؿ المدينة، ألىل يلحد طلحة أبو وكاف األنصاري، سهل

 عبيدة، أبا عبيدة أبي صاحب يجد فلم فذىبا،: قاؿ لرسولك، خر اللهم: سرحهما
 عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ فلحد بو، فجاء طلحة، أبا طلحة أبي صاحب ووجد
 .ٔ(وسلم

 نشفو الميت تغسيل من الغاسل فرغ وإذا(: ٘٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 منها فرغت فإذا): عنها اهلل رضي سليم أـ حديث وفي ،ٕأكفانو تبتل لئبل بثوب،
 في عنو اهلل رضي عباس ابن حديث في القاضي وذكر ،ٖ(نظيفا ثوبا عليها فألقى
 .ٔ(بثوب فجففوه): قاؿ والسبلـ الصبلة عليو النبي غسل

                                                           

 إسناده (:ٗٚ/ٖالرسالة( والحديث قاؿ عنو الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )-ٚٛٔ/ٗأخرجو أحمد ) ٔ
 وىذا يره،لغ حسن (:ٚٛٔ/ٗوقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند ) اهلل، عبد بن الحسين لضعف ضعيف،

 .المدني الهاشمي -المطلب عبد بن عباس بن اهلل عبيد ابن وىو- اهلل عبد بن حسين لضعف ضعيف إسناد
 وروضة ،ٜٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٕٜ/  ٔ واالختيار ،٘ٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ

 .ٗٙٗ/  ٕ والمغني ،ٕٓٔ/  ٕ الطالبين
 إذا)  وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاؿ:  قالت أنس أـ سليم أـ عن سيرين بنت حفصة جزء من حديث ٖ

 كانت فإف ، حبلى تكن لم إف رقيقا مسحا بطنها فليمسح ، ببطنها فليبدأوا ، يغسلوىا أف فأرادوا ، المرأة توفيت
 كرسفا خذي ثم ، ستيرا ثوبا عورتها على فألقي ، بسفلتها فابدئي غسلها أردت فإف ، تحركنها فبل ؛ حبلى

 فأحسني ، مرات ثبلث بكرسف فامسحيها ، الثوب تحت من يدؾ أدخلي ثم ، غسلها فأحسني ، فاغسليها
 تنقي حتى غيره شيئا تلي ال قائمة وىي امرأة الماء ولتفرغ ، سدر فيو بماء وضئيها ثم ، توضئيها أف قبل مسحها
 فلتلها ؛ ضعيفة أو صغيرة كانت فإف ، ورعة فامرأة ؛ وإال ، بها النساء أولى غسلها وليل ، تغسلين وأنت بالسدر
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 بياف فهذا ؛ الصبلة وضوء فلتوضئها ؛ وسدر بماء نقيا غسبل سفلتها غسل من فرغت فإذا ، مسلمة ورعة امرأة
 السدر من غسلو فأنقي شيء كل قبل برأسها فابدئي ، وسدر بماء مرات ثبلث ذلك بعد اغسليها ثم ، وضوئها
 حدث فإف ، خمسا فاجعليها ؛ الثبلث الغسبلت بعد حدث بها حدث فإف ، بمشط رأسها تسرحي وال ، بالماء

 فيو فاجعلي ؛ الثالثة أو الخامسة في كاف فإف ، وسدر بماء وترا فليكن ذلك وكل ، سبعا فاجعليها ؛ الخامسة في
 حتى برأسها وابدئي عليها فأفرغي أقعديها ثم ، جديد جر في ذلك اجعلي ثم ، سدر من وشيئا كافور من شيئا

 ثم ، عنها فانزعيو الثوب وراء من يدؾ أدخلي ثم ، نظيفا ثوبا عليها فألقي ؛ منها فرغت فإذا ، رجليها تبلغي
 تربط كما عجزىا على فاربطيها مغسولة طويلة سبية خذي ثم ، طيبها من كرسفها واحشي كرسفا سفلتها احشي

 ، ركبتيها من قريب إلى عجزىا عن السبية طرؼ ألقي ثم ، فخذيها وضمي فخذيها بين اعقديها ثم ، النطاؽ على
 وليكن ، بالرجاؿ تشبهيها وال ، وقرنين قصة:  أقرف ثبلثة شعرىا واطوي وكفنيها طيبيها ثم ، سفلتها شأف فهذا

 يسقط وما ، غيرىا وال بنورة شيئا شعرىا من تنقضي وال ، فخذيها بو تلفي اإلزار أحدىا:  أثواب خمسة في كفنها
 مسخن بماء تغسليها وال تطييبو فأحسني ، رأسها شعر وطيبي ، رأسها شعر في اغرزيو ثم ، فاغسليو ؛ شعرىا من

 في تخمديها أف لك بدا وإف ، وترا منها شيء كل واجعلي ، شئت إف نبذات بسبع بو تكفنيها وما واخمريها
 خرقة فخذي ، ذلك أشباه أو مخصوفة أو محدورة كانت وإف ، ورأسها كفنها شأف ىذا.  وترا فاجعليو نعشها
 ال شيء منها يتنفس أف أخشى فإني ؛ تحركيها وال ، منها شيء كل تتبعي واجعلي الماء في واغمسيها واحدة

 ٗ/ٗ) البيهقى، و (ٖٗٓ رقم ، ٕٗٔ/ٕ٘) الطبرانى(، و ٖٓٙ/ ٔ) العلل في حاتم أبى ابنأخرجو  ( رده يستطاع
، وقاؿ سيرين ابن كبلـ يكوف أف يشبو باطل كأنو حديث ىذا: الرازي حاتم أبووالحديث قاؿ عنو  (ٙ٘٘ٙ رقم ،

 رواه( : ٕٕ/ٖ) الهيثمى قاؿ، و في النفس من صحتو شيء وليث ليس بعمدة (:ٜٖٗٔ/ٖالذىبي في المهذب )
 وثق وقد جنيد اآلخر وفى ثقة ولكنو مدلس وىو ، سليم أبى بن ليث أحدىما فى بإسنادين الكبير فى الطبرانى

 ففي ؛ الطريقين من ضعيف إسناد وىذا(: منكر... ٜٚ٘٘، وقاؿ العبلمة األلباني في الضعيفة )كبلـ بعض وفيو
 أبو قاؿ: ترجمتو في( ٖٕٙ/ ٔ/ٕ) التاريخ في البخاري فقاؿ ؛ فيو مختلف ؛ - العبلء ابن وىو - جنيد األولى
 في حباف ابن وذكره .الحديث صالح: أبيو عن( ٕٛ٘/ٔ/ٔ) حاتم أبي ابن وقاؿ. مني أوثق صاحبي كاف:  أسامة

 ، المصلوب قيس أبي بن محمد عن يدلس كاف: وقاؿ ،(ٕٔٔ/ٔ) الضعفاء في أورده ثم(. ٓ٘ٔ/ٙ) الثقات
 يضع كاف القيس أبي ابن ألف ؛ كلها األحواؿ على حديثو مجانبة فاستحق ، شيوخو عن منو سمع ما ويروي

 في الحافظ وأقره. ىذا: يعني: قلت .منكر طويل الميت غسل في حديث لو: الميزاف في الذىبي وقاؿ. الحديث
 ؛ - الحمصي سليم أبي ابن وىو - ليث األخرى الطريق وفي: قلت. الحديث لين: األزدي قاؿ :وقاؿ اللساف،

 .واحدة طريق إلى الحديث فيرجع دلسو، ثم عنو تلقاه العبلء بن جنيد يكوف أف أستبعد وال ، مختلط ضعيف وىو
 وىو ؛ سليم أبي بن ليث أحدىما في بإسنادين، الكبير في الطبراني رواه (:ٕٕ/ٖ) الهيثمي قاؿ والحديث،

 وإنما بالتدليس، ليثا رمى أحدا أعلم ال: وأقوؿ .كبلـ بعض وفيو وثق، وقد ؛ جنيد اآلخر وفي ثقة، ولكنو مدلس،
 .التهذيب  في فيو والتعديل الجرح أئمة أقواؿ فراجع. التوثيق فيو أطلق من أعلم ال وكذلك. باالختبلط

 تقدـ تخريجو في أوؿ الباب. ٔ
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 قبل طاىرة بخرقة الميت تنشيف يندب(: ٛٙ/ٗٔوجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )
 .ٔالفساد إليو فيسرع أكفانو تبتل لئبل الكفن في إدراجو

 وجملتو( أكفانو ويجمر بثوب، وينشفو: )قاؿ(: ٖٙٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 أـ حديث وفي أكفانو، يبل لئبل بثوب نشفو الميت، غسل من الغاسل فرغ إذا أنو

 ابن حديث في القاضي وذكر (نظيفا ثوبا عليها فألقي منها، فرغت فإذا): سليم
 تجمير ومعنى (بثوب فجففوه): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي غسل في عباس،
 الكفن بو يبخر ثم مجمر، في النار على العود يترؾ أف وىو بالعود، تبخيرىا أكفانو
 الرائحة لتعلق الورد، ماء عليو يرش أف بعد ذلك ويكوف ويطيب، رائحتو، تعبق حتى

 الميت جمرتم إذا) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ جابر عن روي وقد، بو
. بالعود أكفانهم تجمر أف عباس وابن عمر، وابن سعيد، أبو وأوصى ٕ(ثبلثا فجمروه

                                                           

 ،ٜٗ٘/  ٔ الصغير والشرح صادر، دار ط ٕٔ٘/  ٔ القدير وفتح ،ٕٜ/  ٔ المختار لتعليل االختيار ٔ
 مع والمغني ،ٖٚٗ/  ٕ المحتاج ونهاية ٙٚٔ/  ٘ المهذب شرح والمجموع ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب
 .ٕٖٛ/  ٕ الكبير الشرح

 رقم ٖ٘ٛ/ٔ) والبزار، (ٕٓٔٔٔ رقم ، ٚٙٗ/ٕ) شيبة أبى ابنو  ،(ٓٛ٘ٗٔ رقم ٖٖٔ/ٖ) أحمد أخرجو ٕ
 ٙٓ٘/ٔ) والحاكم ،(ٖٖٔٓ رقم ، ٖٔٓ/ٚ) حباف ابن، و (ٖٕٓٓ رقم ، ٜٚٔ/ٗ) يعلى وأبو، (كشف  -ٖٔٛ

والحديث قاؿ عنو ابن معين كما في السنن الكبرى للبيهقي  (ٜٗٗٙ رقم ٘ٓٗ/ٖ) والبيهقى، (ٖٓٔٔ رقم ،
، وصححو ابن حباف، والحاكم وأقره لم يرفعو إال يحيى بن آدـ، وال أظن ىذا الحديث إال غلطاً  (:٘ٓٗ/ٖ)

، الصحيح رجاؿ رجالو(: ٕٙ/ٖ) الهيثمى قاؿ(: إسناده صحيح، و ٜٙ٘/ٕالذىبي، وقاؿ النووي في المجموع )
إسناده صحيح  (:ٖٚٗ/ٔ(، وقاؿ العبلمة األلباني في التعليقات الرضية )٘ٚ/ٗاني في النيل )وكذا قاؿ الشوك

 (:ٔٔٗ/ٕٕ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )على شرط مسلم وأخرجو البخاري ببعض اختصار
 .مسلم شرط على قوي إسناده
 كفن جمروا: ) بلفظ روي الحديث ىذا أف( ٛٙ٘/ٖ) سننو في البيهقي ذكر وقد ، الكفن تبخير: المراد)تنبيو( 
( حنطوني ثم مت إذا ثيابي أجمروا: ) ألىلها قالت أنها عنهما اهلل رضي بكر أبي بنت أسماء وعن( ثبلثا الميت

 جسد في يجعل ما الحنوط: "المنتقى في قاؿ ( .ٛٙ٘/ٖ) الكبرى في والبيهقي( ٕٛ٘) الموطأ في مالك رواه
 ذكرنا ما منو المقصود ألف لونو دوف ريحو منو الغرض ما وكل والكافور والعنبر والمسك الطيب من وكفنو الميت

 أو بحج المحـر يشمل ال( الميت تطيب استحباب وىو) الحكم وىذا، انتهى" باللوف التجمل دوف الرائحة من
( ٔ٘ٛٔ) البخاري رواه( بطيب تمسوه وال: )بعرفة مات الذي المحـر في وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ، عمرة
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 أف ثيابو، وتجمير غسلو، عند الحي عادة ىذا وألف. الميت يجمر: ىريرة أبو وقاؿ
 .الميت فكذلك والعود، بالطيب يجمر

 غسلو من فرغ فإذا واألصحاب الشافعي قاؿ(: ٙٚٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )
 بينو والفرؽ األصحاب قاؿ فيو خبلؼ ال وىذا بليغا تنشيفا بثوب ينشف أف استحب

 ىنا فأ التنشيف ترؾ استحباب المذىب قلنا حيث والوضوء الجنابة غسل وبين
 . الكفن يفسد ال أف وىو التنشيف إلى حاجة أو ضرورة

: أي (بثوب ينشف ثم): وقولو (:ٖٕٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 في ذلك أثر التكفين عند رطبا بقي إذا ألنو ينشف؛ أف يستحب يغسل أف بعد

 :وجوه عدة من الحي طهارة تخالف الطهارة وىذه، بثوب ينشف أف فاألفضل الكفن،
 .أكثر أو سبع إلى تزيد وىذه ثبلث، عن تزيد ال الحي طهارة أف: منها

 عدـ األفضل: فقيل الحي طهارة وأما التنشيف، الميت طهارة في األفضل أف: ومنها
 لم شاء وإف فعل، شاء إف مباح وإنو سواء، وعدمو التنشيف إف: وقيل التنشيف،

 .يفعل
 

 أو نحوه( بالمسك ومساجده ومرافقو الميت مغابن يتبع)باب 
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو الخدري سعيد أبي عن

 .ٔ(المسك طيبكم أطيب)
                                                                                                                                                  

 تبخير يستحب(: "ٙ٘ٔ/٘) أيضا المجموع النووي قاؿ، (طيبا تقربوه وال: ) لهما رواية وفي ،( ٕٙٓٔ) ومسلم
 ".والمحرمة المحـر حق في إال الكفن

 ال أنو الصحيح( : "٘ٙٔ-ٗٙٔ/٘) المجموع في النووي قاؿ ؟ تطيب ىل وفاة من المعتدة ماتت إذا )تنبيو(:
 ."بالموت المعنى ىذا زاؿ وقد، نكاحها إلى يدعو ال حتى العدة في الطيب عليها حـر ألنو تطيبها، يحـر

 (ٕٜٜ،  ٜٜٔ) والترمذي(، ٖٛ٘ٔوأبو داود ) ،(ٜٕٙٔ) الطيالسي، و (ٚٛ،  ٚٗ ، ٖٔ/ٖ) أحمد أخرجو ٔ
الحديث و ( ٕٖٙٔ) القضاعي(، و ٖٔٙ/ٔ) والحاكم ،(ٕٖٕٓ) الكبرى وفي ،(ٜٖ/ٗ) المجتبى في والنسائي

 وإسحاؽ، أحمد قوؿ وىو العلم، أىل بعض عند ىذا على والعمل صحيح، حسن حديث ىذا: الترمذي عنو قاؿ
(، وصححو العبلمة األلباني ٖٛٚ/ٕ، وصححو ابن العربي في العارضة )للميت المسك العلم أىل بعض كره وقد
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 فقالت بدريا وكاف عنو اهلل رضي نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد مات ) قاؿ نافع عنو 
 من أطيب طيب وأي فقاؿ بالمسك أتحنطو عنو اهلل رضي عمر بن اهلل لعبد سعيد أـ

 بحنوطو نتبع وكنا تصنعوف كما يصنع يكن ولم قاؿ إياه فناولتو مسكك ىاتي المسك
 .ٔ(ومغابنو مراقو

 عليو يذر بالمسك، الميت يطيب كاف أنورضي اهلل عنو ) عمر ابن عن نافع عنو 
 .ٕ(ذرورا

 
: قاؿ بالمسك؟ الميت يطيب: قلت (:ٖٓٛٔ/ٖجاء في مسائل الكوسج ألحمد )

 ا.ىػ قاؿ كما إسحاؽ، قاؿ، نعم
 حنوط في المسك استعماؿ في واختلفوا (:ٖٚٙ/٘وقاؿ ابن المنذر في األوسط )

 مسك، من صرة أنس حنوط في وجعل بالمسك، الميت يطيب عمر ابن فكاف الميت
 أف رأى وممن... مسك حنوطو في يجعل أف أوصى أنو علي عن وروينا سك، أو

 وإسحاؽ، وأحمد، والشافعي، ومالك، سيرين، بن محمد بالمسك يطيب الميت
 من اغتسالها عند تأخذ أف المرأة وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر وفي نقوؿ، وكذلك

                                                                                                                                                  

 مسلم، شرط على صحيح إسناده (:ٖٔٚ/ٚٔالمسند )في صحيح أبي داود، وقاؿ األرؤنوط ومن معو في تحقيق 
 رجاؿ من والباقي رجالو، من العبدي مالك بن المنذر وىو: نضرة وأبو الحنفي، طريف ابن وىو: جعفر بن خليد

 .الشيخين
 طويلتين امرأتين مع تمشي قصيرة إسرائيل بني من امرأة كانت ( بلفظ )ٕٕٕ٘)تنبيو( الحديث عند مسلم برقم )

 المرأتين بين فمرت الطيب أطيب وىو مسكا حشتو ثم مطبق مغلق ذىب من وخاتما خشب من رجلين فاتخذت
 (.يده شعبة ونفض ىكذا بيدىا فقالت يعرفوىا فلم
 أبو ( من طريقٜٜٖٚ، رقم  ٕ٘ٗ/٘(، وفي المعرفة )ٜٜٗٙ، رقم  ٙٓٗ/ٖأخرجو البيهقي في الكبرى ) ٔ

 ثنا مسلمة، بن سعيد ثنا رشيد، بن داود ثنا البغوي، القاسم أبو أنبأ الشريحي، محمد أبو أنبأ العمري، الفتح
، ولكن صح الملك عبد بن ىشاـ بن وىو مسلمة بن سعيد، وإسناده ضعيف ألجل نافع عن أمية، بن إسماعيل

 الميت يطيب كاف أنو(، وصح عنو )طيبكم أطيب من أوليس): فقاؿ للميت المسك عن سئلعن ابن عمر أنو 
 (.ذرورا عليو يذر بالمسك،
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 أطيب): قاؿ أنو عنو رويناه ما مع المسك، طهارة على دليل ممسكة فرصة المحيض
... ذلك كرىوا أنهم ومجاىد والحسن، عطاء عن روينا وقد (...المسك الطيب
 الزعفراف، إال الطيب من شاء ما حنوطو في يجعل أف ويحنطو الميت يكفن والذي

 حنوطو في استعمل ما وأحب الرجل، يتزعفر أف نهى وسلم عليو اهلل صلى النبي فإف
: ابنتو غسلن اللواتي للنسوة قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن للثابت الكافور،

 أحب الحناط أي): لعطاء قلت: جريج ابن وقاؿ ،(كافور من شيئا أو كافورا اجعلن)
 نعم: قاؿ إبطيو؟ في: قلت مرافقو، في: قاؿ يجعل؟ فأين: قلت الكافور،: قاؿ إليك؟

 وأذنيو، وعينيو، وأنفو، فيو، وفي ىناؾ، وما ومرافقو رفعيو، وفي رجليو مرجع وفي
 وغسل قيس بن األشعث توفي لما علي بن الحسن أف روينا وقد (يابسا ذلك ويجعل
: قاؿ ثم ورجليو، ورأسو، ويديو، وجهو، على وجعل بو فوضأه بكافور، فدعا أتاىم

 الميت مساجد على الكافور فيجعل يبدأ أف وأحب: ابن المنذر بكر أبو قاؿ أدرجوه
 .. ا.ىػقدميو وصدور وركبتيو، وراحتيو، وأنفو جبهتو،

 حنوط في الكافور على أجمعوا وقد(: ٕ٘/ٖوقاؿ ابن عبد البر في اإلستذكار )
 فيو يجيز وأكثرىم ابنتو غسل في سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بو أمر وقد الميت

 أطيب سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قوؿ في والحجة قـو ذلك وكره المسك
 ،طيبكم أطيب ىو وقاؿ بالمسك الميت مغابن يتبع عمر بن وكاف، المسك الطيب
 على الحنوط يجعل القاسم بن قاؿ ،الحنوط في والعنبر بالمسك بأس ال مالك وقاؿ
 يضع النخعي إبراىيم وقاؿ ،فوقو من يجعل وال األكفاف بين وفيما الميت جسد

 يوسف أبو وقاؿ، قدميو وصدور وركبتيو وأنفو وجبهتو السجود أعضاء على الحنوط
 مواضع على الكافور ويوضع ولحيتو رأسو في الحنوط يوضع أف أصحابنا أجمع

 وثوبو جسده جميع على الكافور ويرد ولحيتو رأسو يحنط الشافعي وقاؿ، السجود
 يوضع أنو العلماء بين خبلؼ ال المزني قاؿ ،ىو لو ذلك أحب فيو يدرج الذي

 فمغابنو فضل فإف مساجده مع ولحيتو فرأسو فضل فإف السجود مواضع على الحنوط
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 التي عورتو من كاف ما إال واحد القياس في جسده جميع فحكم الحنوط اتسع فإف
 على يأتي حتى معها ويسحق بالذريرة استعين الكافور عجز وإف حياتو في يسترىا كاف

 ا.ىػ جميعو
 ويجعل مفاصلو، في الذريرة ويجعل: )قاؿ(: ٜٖٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 ىي الذريرة( بالعروس يفعل كما بو ويفعل والمغابن، السجود مواضع في الطيب
 المواضع وىي ومغابنو، الميت مفاصل في يجعل أف ويستحب المسحوؽ، الطيب

 ألنها الفخذين؛ وأصوؿ اإلبطين، وتحت الركبتين، كطي اإلنساف، من تنثني التي
 المسك من بالطيب ويتبع الحي، من منها والدرف الوسخ بإزالة ويتبع الوسخ، مواضع

 ألنو بالعروس؛ يفعل كما بو ويفعل شريفة، أعضاء ألنها السجود؛ مواضع والكافور
 ٔ(بعرائسكم تصنعوف كما بموتاكم اصنعوا) وسلم عليو اهلل صلى النبي عن يروى
 .بالمسك ومرافقو الميت مغابن يتبع عمر ابن وكاف

                                                           

 البحث بعد خرجو من أعلم ال غريب، الحديث ىذا (:ٕ٘ٓ/٘ال أصل لو: قاؿ ابن الملقن في البدر المنير ) ٔ
 اآلخر، خرج من يحضرني وال «بأحيائكم تفعلوف ما بموتاكم افعلوا»: آخر بلفظ «وسيطو» في الغزالي وذكره عنو،
 في المقدسي شامة أبو الحافظ وقاؿ. ثابتا أجده فلم عنو بحثت:  «الوسيط» على كبلمو في الصبلح ابن وقاؿ

 .معروؼ غير وىو الفقو، كتب من كثير في مذكور الحديث ىذا بو يتعلق( وما: ) «السواؾ» كتاب
 قاؿ «ميتكم؟ تنصوف عبلـ»: قالت أنها - عنها اهلل رضي - عائشة عن روي أنو تعليقا «البيهقي» في بل: قلت

 ا.ىػ .األسناف ضيق بمشط سرحو إذا ذلك كرىت وكأنها: قاؿ. شعره تسرحوف: أي: البيهقي
 عدي، أبي بن محمد عن شيبة أبي ابن روى وقد( بعد نقل الكبلـ المتقدـ: ٕٛٔ/ٕوقاؿ الحافظ في التلخيص )

: " بعضهم فقاؿ الميت، غسل عن فسألت المدينة، قدمت: قاؿ المزني اهلل عبد ابن ىو بكر عن حميد، عن
: فيو وزاد لو، الجنائز كتاب في المروزي بكر أبو وأخرجو".  تجلو أال غير بعروسك تصنع كما بميتك اصنع

 من وأصح الوقف، ظاىره لكن صحيح، وإسناده. تنور أال غير: وقاؿ. . . فذكره فسألتهم ربيعة بني على فدلوني
 البيهقي وروى «مشطناىا - وسلم عليو اهلل صلى - النبي ابنة غسلنا لما»: عطية أـ عن الصحيحين، في ما ذلك
 إذا ذلك، كرىت وكأنها شعره، تسرحوف أي: البيهقي قاؿ".  ميتكم؟ تنصوف عبلـ: " قالت أنها تعليقا عائشة عن

 إبراىيم طريق من الحديث غريب في عبيد وأبو الرزاؽ عبد وصلو وقد قاؿ، كذا األسناف ضيق بمشط سرحو
 في المبالغة أنكرت فكأنها. ، ميتكم؟ تنصوف عبلـ: فقالت تمشط، رأسها تكدرت امرأة رأت عائشة أف: النخعي

  .التسريح أصل ال ذلك
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 بو؟ يطلى أو الميت على المسك يذر: لو وقيل ،بالذريرة الكافور يخلط أحمد قاؿ
 بالمسك مسحو أنو عنو وروي عليو، ذر أنو عمر ابن عن روي قد يبالي، ال: قاؿ

: النخعي إبراىيم وقاؿ. قدمو إلى قرنو من بالمسك إنسانا طلى سيرين وابن مسحا،
 .القدمين وصدور والركبتين، والراحتين، الجبهة، السجود، أعظم على الحنوط يوضع

 بعض يجعل(: ٕٛٔ/ ٖٔ) كما في مجموع فتاواه  باز ابن لعبلمةا سئل )فرع(:
 الدـ يخرج ال حتى الببلستيك من كيسا السيارات حوادث في الميت على المغسلين

 األكفاف؟ على
 ". يمسكو ما الجرح على يجعل أف بأس ال: "فأجاب

 
 )باب كيفية وضع يد الميت في الكفن(

 المسلم مات إذا أنو على الحنفية نص (:ٖٗٔ/ٖٗ)جاء في الموسوعة الفقهية 
 وضع يجوز وال األيسر، الجانب في واليسرى األيمن الجانب في اليمنى يده توضع
 أمواتكم اجعلوا): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف الميت؛ صدر على اليدين

 يدي جعل الشافعية وأجاز ،ٔ(صدره على الميت يد يضعوف فإنهم الكافرين، بخبلؼ
الخطيب  قاؿ ،الميت جنبي في إرسالهما أو اليسرى، على اليمنى صدره؛ على الميت

 ا.ىػ ٕللفرض محصل حسن ذلك من فكل: الشربيني
 ذوي مغني: )كتابو في الهادي عبد ابن ذكر (:ٕٛٗ/ٚوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 أكثر في المسألة بحثت وقد صدره، على يداه توضع التكفين عند الميت أف( األفهاـ
 في بل إشارة، حتى وال ذكرا، لها أجد ولم العلم، أىل كتب من كتابا عشرين من

 وىل القوؿ، ىذا صحة بتوضيح تكرمكم آمل لذا شيئا، أجد لم الحنابلة غير كتب
 اهلل؟ رحمو الهادي عبد ابن من اجتهاد أنو أو المعتبرة، الشرعية األدلة من إثبات عليو

                                                           

 أجده مسندا. ولم حديثي، مصدر أي إلى يعزه ولم( ٓٙٔ/  ٔ) الحكاـ درر في ورد ٔ
 .ٜٖٖ/  ٔ المحتاج ومغني ،ٓٙٔ/  ٔ الحكاـ درر ٕ
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 ورحمة عليكم والسبلـ طاعتو على والعافية بالصحة ويمتعكم يحفظكم أف اهلل أسأؿ
 .وبركاتو اهلل

 في فاألمر جانبيو، عن أو صدره على تكفينو عند الميت يدي بوضع بأس ال فأجابوا:
 ا.ىػ هلل والحمد واسع ىذا

 الميت غسل عند (:ٔٔٔ/ٔوسئل العبلمة العثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح )
 ىذا ىل كالمصلي اليسرى على اليمنى يده يضم الميت كفن إذا المغسلين بعض
 مشروع؟ العمل

 ا.ىػ جنبو إلى الميت يد تجعل وإنما مشروعاً، العمل ىذا ليس فأجاب:
 يد وضع كيفية في الصحيح ما وسئل الشيخ العباد كما في شرح سنن أبي داود:

 قاؿ وقد صدره، على اليسرى على اليمنى الميت يد نضع مجتمعنا في فإننا الميت،
 صحيح؟ ىذا فهل بدعة، ذلك إف: الناس بعض

 وضعهما على تكوف وإنما صدره، على توضع يديو أف على يدؿ شيئاً  نعلم ال فأجاب:
  .بجنبو الصقة واحدة وكل ممتدتين، بجنبيو فتوضع الطبيعي،

 
 (الميت تقبيل)باب 

 بن عثماف على دخل وسلم عليو اهلل صلى النبي أف رضي اهلل عنها ) عائشة عن
 الدموع رأيت حتى وبكى فقبلو، عليو أكب ثم وجهو، يع فكشف ميت، وىو مظعوف
 .ٔ(وجنتيو على تسيل

                                                           

 ،(٘ٚٚٙ) مصنفو في الرزاؽ وعبد ،(ٜٜٛ) والترمذي ،(ٕٙٓ/ ٙ) و( ٘٘و ٖٗ/ ٙ) أحمد أخرجو ٔ
 وعبد ،(ٕٜٔ) راىوية ابن وإسحاؽ ،(ٜٖٙ/ ٖ) سعد وابن ،(ٖ٘ٛ/ ٖ) شيبة أبي وابن ،(٘ٔٗٔ) والطيالسي

/ ٔ) والحاكم ،(ٚٙٛٔ/ ٘) الكامل في عدي وابن ،(ٖٖٙٔ) داود وأبو ،(ٕٙ٘ٔ) المنتخب في حميد بن
 في وقاؿ حسن،(: ٕٕٗ/ ٕٔ) التمهيد في بن عبد البرا وقاؿ الترمذي، صححو والحديث( ٜٓٔ/ ٖو ٖٔٙ

 إال األئمة، بين متداوؿ حديث ىذا: الحاكم وقاؿ حسن، صحيح وجو من مسند متصل(: ٘ٗٙ/ ٕ) اإلستذكار
 ،(ٗٙٔص) الصابرين عدة في القيم ابن وصححو ،!الذىبي ووافقو. اهلل عبيد بن بعاصم يحتجا لم الشيخين أف

: وقاؿ الترمذي رواه: قولو بعد( ٜٓ٘/ ٔ) المشكاة تخريج في وقاؿ ،(ٖٜٙ) اإلرواء في األلباني العبلمة وضعفو
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 من فرسو على عنو اهلل رضي بكر أبو أقبل): قالتأيضا  عنها اهلل رضي عائشة عنو 
 يكلم فلم( الناس يكلم وعمر) المسجد، على فدخل نزؿ حتى( الَسْنح) ب مسكنو
 وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي فتيمم عنها، اهلل رضي عائشة على دخل حتى الناس

 بكى ثم ،(عينيو بين) فقبلو عليو أكب ثم وجهو، عن فكشف جرة، ببردة مسجى
 عليك التي الموتة أما موتتين، عليك اهلل يجمع ال"  اهلل نبي يا وأمي أنت بأبي: فقاؿ
 .ٔ(بعدىا تموت ال التي الموتة مت لقد: رواية وفي متها، فقد

 تسجية - وسلم عليو اهلل صلى - ىديو من وكاف (:ٖٛٗ/ٔقاؿ ابن القيم في الزاد )
 قبل) كما الميت يقبل ربما وكاف ،وبدنو وجهو وتغطية عينيو، وتغميض مات إذا الميت
 عليو اهلل صلى موتو بعد فقبلو عليو أكب الصديق وكذلك ،(وبكى مظعوف بن عثماف
 (.وسلم

 بن عثماف) التقبيل من( قبل: )قولو (:ٖ٘ٔ/٘وقاؿ المباركفوري في مرعاة المفاتيح )
 إف: )قولو.... االستيعاب في كما وكفن، غسل ما بعد أي المعجمة بالظاء( مظعوف
 النسائي، رواية في كما عينيو، بين أي( وسلم عليو اهلل صلى النبي قبل أبابكر

. فقبلو عليو، أكب ثم وجهو عن كشف: للبخاري رواية وفي. الشمائل في والترمذي
 رفع ثم وانبياه: قاؿ ثم جبهتو فقبل فاه فحدر رأسو قبل من أتاه: ألحمد رواية وفي

                                                                                                                                                  

 وصححو الشيخ عاد ثم التقريب، في الحافظ قاؿ كما ضعيف وىو اهلل عبيد بن عاصم وفيو: قلت صحيح حسن
 ساؽ لما( ٕٓٛ رقم ٕٚٔص) المحمدية الشمائل مختصر في وقاؿ ماجة، ابن وصحيح الترمذي، صحيح في

 واهلل(. ٕٔ - ٕٓص) الجنائز أحكاـ في بعضها خرجت تقويو شواىد لو فإنو قاؿ كما وىو: الترمذي تصحيح
 الشوكاني قاؿ وكذا ضعيف، وىو عاصم فيو( ٗٚٗ/ ٚٔ) المهرة إتحاؼ في فقاؿ حجر ابن الحافظ أما أعلم،

 المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ ،(ٓٓٚ/ ٕ) الغفار فتح في الرباعي قاؿ وكذا ،(٘٘/ ٗ) النيل في
 اضطرب وقد الخطاب، بن عمر بن عاصم ابن وىو اهلل، عبيد بن عاصم لضعف ضعيف إسناده(: ٜٗٔ/ ٓٗ)

 وىو اهلل عبيد بن عاصم إسناده في: ضعيف إسناده: (ٖٓٛ/ٕ) المنتخب على تعليقو في العدوي وقاؿ فيو،
  .ضعيف

 صحيحو في حباف وابن رواية، في لو والزيادة( ٕٔٙ - ٕٓٙ/ ٔ) والنسائي( ٜٛ/ ٖ) البخاري أخرجو ٔ
 .وغيرىما( ٙٓٗ/ ٖ) والبيهقي( ٕ٘٘ٔ)
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 ثم جبهتو وقبل فاه وحدر رأسو رفع ثم واصفياه: قاؿ ثم جبهتو وقبل فاه فحدر رأسو
 صلى اهلل رسوؿ جبين على فاه فوضع: عمر ابن عن شيبة أبي والبن. واخليبله: قاؿ
 من وللطبراني: وميتاً  حياً  طبت وأمي بأبي: ويقوؿ ويبكي يقبلو فجعل وسلم عليو اهلل

 الميت تقبيل جواز فيو: الحافظ قاؿ( ميت وىو) جبهتو قبل أبابكر أف: جابر حديث
 بكر أبي على الصحابة من أحد أنكر أنو ينقل لم ألنو: الشوكاني قاؿ. وتبركاً  تعظيماً 
 .انتهى -إجماعاً  فكاف

 أف وبعد لتكفينو، حضرت زوجي وفاة عند (:ٖٓٚ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ال إنو: أقاربي بعض لي فقاؿ الطاىر، وجهو الستودع الكفن عنو رفعت وكفن غسل
 فهل وضوءه، ينقض إنو وحيث وكفناه، غسلناه قد ونحن الكفن تفتحي أف لك يجوز
 .اهلل أثابكم أفيدوني اآلف؟ أفعل فماذا كذلك األمر كاف وإذا ذلك؟ في إثم علي

 .وتكفينو تغسيلو بعد زوجك وجو تقبيل في عليك شيء الفأجابوا: 
 الوجو، مكشوؼ المتوفى ترؾ حكم ما (:ٕٚٗ/ٛسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )

 الغريب ليستعرفو دفن؛ بدوف أكثر، أو ثبلثة، أو يومين أو يـو مدة لضرورة، ال
 بقائو في وىل امرأة، أو رجبل المتوفى، ىذا إلى يوميا النظر حكم وما والبعيد؟

 اإلسبلـ؟ لتعاليم مخالفة الوجو مكشوؼ
 عن ثبت لما وغيره، وجهو كلو، جسمو غطي توفي إذا اإلنساف أف السنة من فأجابوا:

 ببرد سجي توفي حين وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف ) عنها، اهلل رضي عائشة
 بين معروؼ أمر وىذا التغطية، والتسجية ومسلم، والبخاري أحمد رواه( حبرة

 اهلل صلى النبي عهد في العمل عليو كاف لما استناد وىو عنهم، اهلل رضي الصحابة
 والحكمة عليها، مجمع الميت تسجية إف: ) مسلم شرح في النووي قاؿ وسلم، عليو
 وتكوف األعين، عن المتغيرة صورتو وستر االنكشاؼ، عن الميت صيانة ذلك في

 أف يتبين ىذا ومن. أىػ(. بسببها بدنو يتغير لئبل فيها، توفي التي ثيابو نزع بعد التسجية
 الناس، يستعرضو أياما أو يوما مكشوفا الميت وجو ترؾ من السؤاؿ في ذكر ما
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 أف أىلو أحب إف أما ،المسلموف عليو أجمع وما اإلسبلـ، لسنة مخالف إليو وينظروف
 عبد بن جابر عن ثبت لما بأس؛ فبل ودفنو تجهيزه تأخير دوف ويروه وجهو، يكشفوا

 عن الثوب أكشف جعلت أبي قتل لما) قاؿ أنو -عند مسلم- عنهما اهلل رضي اهلل
 عنها اهلل رضي عائشة وقالت( ينهاني ال وسلم عليو اهلل صلى والنبي وأبكي، وجهو

 رأيت حتى ميت، وىو مظعوف بن عثماف يقبل وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رأيت)
 مسجى وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي فتيمم بكر أبو أقبل): وقالت (تسيل الدموع

 نبي يا أنت بأبي: فقاؿ بكى، ثم فقبلو عليو، أكب ثم وجهو، عن فكشف حبرة ببرد
 (.. ا.ىػموتتين عليك اهلل يجمع ال اهلل،

 الميت وجو كشف لهم ويجوز (:ٕٓفي أحكاـ الجنائز )ص وقاؿ العبلمة األلباني
 .أحاديث ذلك وفي أياـ، ثبلثة عليو والبكاء وتقبيلو،

 
)  )باب حكم التغسيل بماء زمـز

 وىو بعرفة وقف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ) عنو اهلل رضي طالب أبي بن علي عن
 صلى اهلل رسوؿ أفاض ثم... موقف عرفة وكل الموقف ىذا فقاؿ زيد بن أسامة مردؼ

، ماء من بسجل فدعا وسلم، عليو اهلل  .ٔ... (وتوضأ منو فشرب زمـز
 النجس إزالة أو الحدث من الطهارة في زمـز ماء استعماؿ حكم في الفقهاء اختلف

 :أقواؿ ثبلثة على
 إلى المالكية من شعباف وابن رواية في وأحمد والشافعية الحنفية ذىب: األوؿالقوؿ 
 األنجاس إزالة في أما األحداث، إزالة في كراىة غير من زمـز ماء استعماؿ جواز

                                                           

(، ٘ٗ/ٔوالحديث حسنو العبلمة األلباني في اإلرواء ) (ٕٖ٘) البزارو  (،٘ٚ/ٔأخرجو بهذا اللفظ أحمد ) ٔ
(: إسناده صحيح، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق ٙٓٗ/ٔوقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند )

 .حسن إسناده (:ٜ/ٕالمسند )
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 وآثار احاديث من ورد ما بالمنع القائلين الفقهاء ودليل، ٔوإكراما لو تشريفا فيكره
، ماء فضل عظيم على تدؿ كثيرة  ما الى نظروا وايضا ،مكانتو وجليل شرفو وكبير زمـز

 صلى النبي قلب الكراـ المبلئكة بو غسل ماء انو فوجدوا فيو، زمـز ماء استعماؿ ورد
 بشربو بو للتبرؾ زمـز ماء يستعمل وسلم، عليو اهلل صلى النبي وكاف وسلم، عليو اهلل

 وسلم، عليو اهلل صلى النبي وحنك المرضى على وصبو بو، واالستشفاء بو، والوضوء
 كل فيها التي االستعماالت من ىذا ونحو عنهما، اهلل رضي والحسين الحسن بو

 .زمـز لماء وتشريف واحتراـ تكريم
 الحكم ىذا وايضا بو، الطهارة حصوؿ على الفقهاء نص فقد بالمنع، القوؿ ومع

، غير يوجد لم فاف واإل بو، للتطهر زمـز ماء غير وجود حاؿ في ىو وانما بالمنع،  زمـز
 حكم يخفى وال ضرورة، فهذه بو النجاسة وازالة التطهر في الستعمالو الحاجة ودعت

 .الضرورات
 أي مطلقا، كراىة غير من زمـز ماء استعماؿ جواز إلى المالكية ذىب: الثانيالقوؿ 
 على ويستدؿ .ٕالنجس إزالة في أـ الحدث من الطهارة في االستعماؿ أكاف سواء
 ببل المطلقة، بالمياه التطهير جواز في الواردة النصوص وعمـو باطبلؽ ذلك جواز
 .زمـز بماء االغتساؿ عن نهي ثبوت ولعدـ وغيرىا، زمـز بين فرؽ

 استعمالو كراىة إلى المالكية من شعباف وابن، رواية في أحمد ذىب: الثالثالقوؿ 
 أحلها ال ) عنو اهلل رضي عباس ابن لقوؿ والنجس الحدث إزالة في أي مطلقا

ا.ىػ من الموسوعة  ٖ( وبل حل ومتوضئ لشارب وىي المسجد في يغتسل لمغتسل
 (. ٖٛ٘/ٜٖالفقهية )

                                                           

 ، ٕٓ/  ٔ المحتاج ومغني ، الحلبي مصطفى ط ٓٛٔ ، ٜٚٔ/  ٔ عابدين ابن حاشية مع المختار الدر ٔ
 .الحلبي عيسى ط ٓٗٔ/  ٔ العدوي وحاشية ، ٕٜ/  ٔ المجموعو 

 .الحلبي عيسى ط ٜٖٔ/  ٔ العدوي حاشية بأعلى القيرواني زيد أبي ابن رسالة شرح الرباني الطالب كفاية ٕ

 لمغتسل، أحلها ال إني اللهم: قاؿ أنو المطلب عبد عن ذُكر وقد (:ٖٙٗ/ٔقاؿ ابن كثير في البداية والنهاية ) ٖ
 المطلب عبد عن أنو والصحيح المطلب، عبد بن العباس عن الفقهاء بعض ذكره وقد. وبل حل لشارب وىي
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: حنبل بن أحمد وقاؿ، طهور كلها اآلبار ماء (:ٖٙ/ٕقاؿ ابن العربي في المسالك )
 صعيدا فتيمموا ماء تجدوا فلم: }وجل عز قولو: ودليلنا، ٔزمـز بماء الوضوء يكره
 ا.ىػ سلواف كعين شريف محل عن نابع وألنو ماء، وىذا( ٕ{ )طيبا
 العلماء قاؿ وبو عندنا، زمـز بماء الطهارة تكره ال(: ٙٔصفي فتاواه ) النووي وقاؿ
 عليو اهلل صلى النبي عن وثبت نهي، فيو يثبت لم أنو دليلنا ،رواية في أحمد إال كافو
 النهي من العباس عن يقاؿ ما وأما، ٕ(شيء ينجسو ال طهور الماء: ) قاؿ أنو وسلم

 ا.ىػ عنو بصحيح فليس زمـز بماء االغتساؿ عن

                                                                                                                                                  

 أخبرني عبيد، أبو حدثنا: مغازيو في األموي قاؿ وقد .أعلم واهلل قدمنا، كما زمـز حفر جدد الذي ىو فإنو نفسو،
 حين ىاشم بن المطلب عبد أف يحدث المسيب بن سعيد سمعت حرملة بن الرحمن عبد عن سعيد، بن يحيى
 وحوضاً  للشرب، حوضاً : حوضين لها جعل أنو وذلك. وبل حل لشارب وىي لمغتسل، أحلها ال: قاؿ زمـز احتفر

 ... فيو يغتسل أف عن المسجد لينزه لمغتسل أحلها ال: قاؿ ذلك فعند للوضوء،
 ال: يقوؿ العباس سمع أنو زرا، سمع أنو النجود، أبي بن عاصم عن عياش، ابن بكر أبو حدثنا: عبيد أبو قاؿ ثم

 .وبل حل لشارب وىي لمغتسل، أحلها
 وىذا ذلك، يقوؿ عباس ابن سمع أنو علقمة، بن الرحمن عبد عن سفياف، حدثنا مهدي، بن الرحمن عبد وحدثنا
 حفره عند المطلب عبد اشترطو بما واإلعبلـ التبليغ سبيل على أيامهما في ذلك يقوالف وكأنهما إليهما، صحيح

 .أعلم واهلل تقدـ، ما ينافي فبل لها،

 .ٔ٘/ ٔ: قدامة البن الكبير والشرح ،ٜٕٛ: صالح البنو حنبل بن أحمد اإلماـ مسائل ٔ
 النتن، فيها يلقى بئر وىي بضاعة؟ بئر من أنتوضأ اهلل، رسوؿ يا قيل) ولفظو بضاعة بئر حديث نوويال يقصد ٕ

/ ٔ) مصنفو في الرزاؽ وعبد ،(٘ٙٔ/ ٔ) الشافعى أخرجو( شيء ينجسو ال طهور الماء إف: فقاؿ الكبلب ولحـو
/ ٔ) داود وأبو ،(٘ٓ٘ٔ رقم ،ٖٔٔ/ ٔ) شيبة أبى وابن ،(ٖٖٛٔٔ رقم ،ٙٛ/ ٖ) وأحمد ،(ٕ٘٘ رقم ،ٛٚ
/ ٔ) األوسط في المنذر وابن ،(ٕٖٙ رقم ،ٗٚٔ/ ٔ) والنسائى ،(ٙٙ رقم ،ٜ٘/ ٔ) والترمذى ،(ٚٙ رقم ،ٛٔ

 رقم ،ٕٗ ص) المنتقى في الجارود وابن ،(ٖٗٓٔ رقم ،ٙٚٗ/ ٕ) يعلى وأبو ،(ٜٕ/ ٔ) والدارقطنى ،(ٜٕٙ
 والحديث وغيرىم( ٙٗٔٔ رقم ،ٕٚ٘/ ٔ) الكبرى في والبيهقى ،(ٔٔ/ ٔ) المشكل في والطحاوى ،(ٚٗ

، وابن معين، بن ويحيى حنبل، بن أحمد وصححو أسامة، أبو وجوده الترمذي، حسنو  والبغوي، ،أصبغ وابن حـز
 فضعفو، الدارقطني ىؤالء كل وخالف مشهور، والشيخ والحويني، واأللباني، والحاكم، حباف، وابن خزيمة، وابن
 ثبوتو العلل في أي الدارقطني فنفي: الجهابذة ىؤالء بعض عن الحديث تصحيح نقلو بعد حجر ابن الحافظ قاؿ

 .باطل
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 يكره ال أنو كمذىبنا الجمهور فمذىب زمـز وأما (:ٜٔ/ٔوقاؿ في المجموع )
 أنو عنو اهلل رضي العباس عن جاء النو بكراىتو رواية احمد وعن بو والغسل الوضوء

 النصوص ودليلنا: وبل حل لشارب وىو لمغتسل أحلو ال زمـز عند وىو قاؿ
 منو الوضوء علي المسلموف يزؿ ولم فرؽ ببل المياه في المطلقة الصريحة الصحيحة

 عن ثبت ولو المطلب عبد أبيو عن حكي بل العباس عن ذكروه ما يصح ولم انكار ببل
 وقت في قالو أنو علي محموؿ بأنو أصحابنا وأجاب: بو النصوص ترؾ يجز لم العباس

 ا.ىػ الشاربين لكثرة الماء ضيق
 عبد بن العباس كاف وقد (:ٓٓٙ/ٕٔ)وقاؿ شيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى 

 أنو عنو وروي ( وبل حل لشارب ولكن لمغتسل أحلو ال ) زمـز ماء في يقوؿ المطلب
 ماء من والوضوء الغسل يكره ىل العلماء اختلف ولهذا(  ومتوضئ لشارب ) قاؿ
 احتج والمرخص العباس بحديث احتج والشافعي ،أحمد عن روايتين فيو وذكروا زمـز

 توضئوا والصحابة{  زمـز ماء من توضأ وسلم عليو اهلل صلى النبي}  أف فيو بحديث
 أف:  والصحيح.  حاجة وقت ىذا لكن ؛ بركتو مع أصابعو بين من نبع الذي الماء من

 الغسل بين والتفريق الوضوء عن ال فقط الغسل عن جاء إنما العباس من النهي
 في يغسل أف يجب ولهذا ؛ النجاسة إزالة يشبو الغسل فإف الوجو لهذا ىو والوضوء
 من المباركة المياه ىذه فصوف وحينئذ ؛ النجاسة من يغسل أف يجب ما الجنابة

 ا.ىػ  أعلم واهلل.  الطاىرات من ونحوه التراب من صونها بخبلؼ متوجو النجاسات
( العيوف وماء)(: ٕٗٔ/ٔ) القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكو وقاؿ في 

 إزالة يحـر طعاـ إنو: قولو في شعباف البن خبلفا طاىر طيب كزمـز األرض من النابعة
 في دخولو من المشهور على وأما نجاستو، على بناء بو الميت وتغسل بو النجاسة

                                                                                                                                                  

 أف والصواب قصدا، ىذا يفعلوف كانوا أنهم الناس بعض يتوىم قد(: ٔٙ) السنن معالم في الخطابي قاؿ(: تنبيو)
 لكثرة وكانت إليو، وتحملها الطرؽ، من األقذار ىذه تكسح السيوؿ وكانت األرض، منحدر في كانت بضاعة بئر

 .واختصار بتصرؼ اىػ تتغير فبل ذلك فيها يؤثر ال مائها
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 تغسيل وأما الخبث، حكم أو عين وإزالة الحدث رفع في استعمالو فيجوز المطلق
 ا.ىػ طهارتو على ويجوز ميتو بنجاسة القوؿ على فيكره بو الميت

 الميت يغسل ال شعباف ابن كتاب وفي(: ٚٔٔٔ/ٔوقاؿ المازي في شرح التلقين )
 ناحية من والَقرنفل الورد بماء الميت غسل يكره وإنما، نجاسة بو تغسل وال زمـز بماء

 أبي ابن وقاؿ. الملكين للقاء إكراـ وىو ليطهر يغسل ال إذ جائز فهو وإال. السرؼ
 ماء في بقولو يعني كاف وإف. وأصحابو مالك عند لو وجو ال زمـز ماء في ذكره ما زيد

، المدينة أىل قوؿ ىذا فليس القراح، الماء من. بغيره يغسل ال أنو والقرنفل الورد
 الميت ألنو زمـز بماء الميت غسل عن شعباف ابن نهى إنما أشياخي بعض وقاؿ
 .بو االستنجاء يتقوف مكة وأىل. النجاسة بو تزاؿ ال الماء وذلك. نجًسا
 فإف الميت بطهارة قيل إذا وأما. الباسور بو فحدث بو استنجى الناس بعض أف وذكر

 ا.ىػ بركتو من يرجى لما بغيره الغسل من أولى بو الغسل
. نجاسة في زمـز ماء يستعمل أف يكره (:٘ٙٗ/ٔٔوقاؿ ابن الملقن في التوضيح )

 قاؿ ،ٔالمالكية عند قوالف بو الميت غسل وفي. بو االستنجاء يحـر: الماوردي وقاؿ
 نجس، بو يزاؿ وال بنجس، يخلط وال مرحاض، في يستعمل ال: منهم شعباف ابن

 في أصلو على بناء- ميت بو يغسل وال نجس، باعضائو ليس من ويتطهر بو، ويتوضأ
 .بو يستنجى وال بنجاسة، زمـز ماء يقرب وال -الميت نجاسة
 وغيرىم مكة وأىل والناس الباسور، بو فحدث ذلك في استعملو الناس بعض أف وذكر
 .اليـو إلى ذلك إبقاء على

أي ماء – استعمالو عدـ على اتفقوا كما  (:ٜٔ/ٔوجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )
 الطبري المحب ويجـز ،الحقيقية النجاسة كإزالة االمتهاف، مواضع في -زمـز

 عابدين ابن رواه وما المالكي، شعباف ابن كبلـ يحتملو ما وىو ،ذلك بتحريم الشافعي
 ما وىو الكراىة، المالكي والمذىب الحنفي المذىب أصل لكن الحنفية، بعض عن

                                                           

 .ٚٓٗ/ ٔ الدسوقي حاشيةو  ،ٗ/ ٕ المنتقى ٔ
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 زكريا، القاضي واستظهره البيجوري، بو وصرح الحلية، في الشافعي الروياني بو عبر
 الشافعية فقهاء بعض من ىنا عنو المعبر وىو األدب، وجو على المنع إف: وقاؿ

 .ٔاألولى بخبلؼ
 يغسلوف مكة أىل أف الفاكهي ونقل ،ابتداء ميت بو يغسل أف ينبغي ال أنو على واتفقوا
 أبي بنت أسماء وأف بو، تبركا وتنظيفو، الميت غسل من فرغوا إذا زمـز بماء موتاىم

 .ٕزمـز بماء الزبير بن اهلل عبد ابنها غسلت بكر
 بماء االستنجاء يجوز ىل (:ٕٚ/ٓٔكما في مجموع فتاواه )  وسئل العبلمة ابن باز

؟  زمـز
 ثبت وقد مبارؾ، شريف ماء زمـز ماء أف على الصحيحة األحاديث دلت فقد فأجاب:

 طعاـ إنها مباركة إنها) زمـز في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف مسلم صحيح في
 فهذا ٗ(سقم وشفاء) جيد بسند -الطيالسي– داود أبي عند رواية في وزاد ٖ(طعم

                                                           

 ط ٙٙ ،٘ٙ/  ٔ الحطاب وشرح البجيرمي وحاشية. ىػ ٖٖٗٔ سنة الحلبي مصطفى ط ٕٛ/  ٔ البيجوري ٔ
 .ىػ ٖٓٚٔ سنة الحلبي مصطفى

 عامر بن سعيد ثنا: قاؿ الدوري محمد بن العباس حدثنا (ٛٗ/ ٕ) مكة أخباريشير إلى ما رواه الفاكهي في  ٕ
 عبد إنزاؿ في باإلذف أسماء بشر من أوؿ كنت) قاؿ مليكة أبي ابن عن الخزاز، عامر أبو رستم بن صالح ثنا: قاؿ
 ماء فيو مركن لها وضع أسماء كانت وقد: قاؿ تابعنا، إال شيئا منو تناولنا فما إليو، فانطلقنا: قاؿ الزبير، بن اهلل

،  منو فرغت فلما يليو، الذي في فنضعو منها نأخذه ثم فتغسلو، عضوا عضوا نناولها فجعلنا يماني، وشب زمـز
 جمعة عليها أتت فما جنتو، توليني حتى تمتني ال اللهم: تدعو وكانت عليو، فصلت قامت ثم أكفانو، في أدرجناه

 (ماتت حتى
، بماء موتاىم يغسلوف يومنا إلى ىذا على مكة وأىل  غسلو آخر جعلوا وتنظيفو الميت غسل من فرغوا إذا زمـز
 . رستم بن صالحوإسناده ضعيف، من أجل  .بو تبركا زمـز بماء

 .(ٖٕٚٗ)أخرجو مسلم برقم  ٖ

 ،(ٓٛٓٔ) مكة أخبار في والفاكهي ،( ٔٚٔٔ) مسنده في والبزار ،( ٚ٘ٗ رقم ، ٔٙ ص) الطيالسى أخرجو ٗ
 عنو قاؿ والحديث( ٛٗٔ/٘) والبيهقي ،(ٖٕٔٓ/ٙ) الكامل في عدي وابن ،(ٜٕ٘) الصغير في والطبراني

 الهيثمي وقاؿ صحيح، إسناده( : ٕٓٓ/ٕ) الترغيب في المنذري وقاؿ ثابت،(: ٖٓ٘ٔ/ٖ) الشعب في البيهقي
 وقاؿ ،(ٙٙ/ٕ) العالية المطالب في الحافظ وصححو الصحيح، رجاؿ البزار رجاؿ( : ٜٕٛ/ٖ) المجمع في
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، ماء فضل على يدؿ الصحيح الحديث  وأنو سقم، وشفاء طعم، طعاـ وأنو زمـز
 ويجوز منو، وسلم عليو اهلل صلى النبي شرب كما ، منو الشرب والسنة مبارؾ،
 وقد، ذلك إلى الحاجة دعت إذا الجنابة من الغسل وكذلك ، واالستنجاء منو الوضوء

 حاجتهم الناس أخذ ثم ، أصابعو بين من الماء نبع أنو وسلم عليو اهلل صلى عنو ثبت
 وماء ،واقع ىذا كل وليستنجوا، ، ثيابهم وليغسلوا وليتوضئوا، ليشربوا الماء؛ ىذا من
 لم وسلم عليو اهلل صلى النبي أصابع بين من نبع الذي الماء مثل يكن لم إف زمـز
 واالستنجاء، واالغتساؿ، الوضوء، جاز فإذا شريف، ماء فكبلىما ذلك، فوؽ يكن

 يجوز فهكذا ، وسلم عليو اهلل صلى أصابعو بين من نبع الذي الماء من الثياب وغسل
 في حرج وال منو، الشرب يستحب طيب طهور ماء فهو حاؿ وبكل، زمـز ماء من

 دعت إذا االستنجاء في حرج وال منو، الثياب غسل في حرج وال منو، الوضوء
 ماء) قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي وقد تقدـ، كما ذلك إلى الحاجة

 ، المتقدـ الصحيح الحديث لو يشهد ولكن ضعف، سنده وفي، ٔ(لو شرب لما زمـز
 ا.ىػ هلل والحمد

                                                                                                                                                  

 في، و (ٕٙٔٔ) الترغيب صحيح في األلباني وصححو صحيح، إسناده(: ٕٖٗ٘) الخيرة إتحاؼ في البوصيري
 .(ٖٕٔٔ) برقم اإلرواء

 االىوازي حسين بن أحمد بن محمد منكرات من( ٖٙ٘/ٚ) الكامل في عدي ابن عده الحديث( تنبيو)
 اللساف في والحافظ ،( ٘٘ٗ/ٖ) الميزاف في والذىبي ،( ٕٔٗٔ/ٖ) الذخيرة في القيسراني ابن وأقره الجريجى،

 وإال المتن على عائدة وليست كاملو في عدي ابن أورده الذي بعينو اإلسناد ىذا نكارة يقصدوف فهم( ٜ٘ٗ/ٙ)
 .فتنبو أخرى طرؽ من لو الم تقدـ كما صحيح فالمتن

 رضي جابر عن والبيهقي ماجة وابن وأحمد شيبة أبي ابن رواه( ٜٕٙ/ٗ) النهى أولي تحذير كتاب صاحب قاؿ ٔ
 المناوي قاؿ عنهما اهلل رضي عمرو ابن عن الشعب في والبيهقي عنهما اهلل رضي عباس ابن عن والحاكم عنو اهلل
 والبعض بصحتو البعض وجـز حسن أنو والحق: القيم ابن قاؿ مفردة، وتأليفات طويل خبلؼ فيو الحديث ىذا

 وقاؿ جيد، بإسناد ماجة ابن أخرجو: الزركشي وقاؿ ، بشواىده حسن غريب: حجر ابن وقاؿ. ىػ.ا.مجازفة بوضعو
 وابن والحاكم خزيمة ابن وصححو ىػ.ا" الجامع صحيح" في األلباني وصححو الصحيح، رسم على إنو: الدمياطي
 الحبير التلخيص في تعالي اهلل رحمو حجر ابن الحافظ وقاؿ والعراقي، المنذري وحسنو والسيوطي، الجوزي

 ابن عند كنا:  قاؿ الحميدي طريق من المجالسة في الدينوري أخرجو ما عيينة ابن رواية يقوي ومما(:  ٜ٘ٓ/ٖ)
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 ماء معو الحاج كاف إذا (:ٕٕٕ/ٖٕوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 مبارؾ زمـز ماء أف إلى نظرا يتيمم أـ منو، يتوضأ فهل الصبلة وحضرت فقط زمـز من

 فقط؟ للشرب ويتخذ
 صلى  النبي عن الحديث في جاء وقد مبارؾ، ىو األخ قاؿ كما زمـز ماء فأجاب:

 بو يتطهر أنو أيضا بركتو من: نقوؿ ولكن ،"لو شرب لما زمـز ماء" أف وسلم عليو اهلل
 قولو عمـو في فيدخل ماء ألنو حرج؛ وال جائز بو فالوضوء الصبلة، ألداء العبد
 إلى وأيديكم وجوىكم فاغسلوا الصبلة إلى قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا: )تعالى

 جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإف فاطهروا جنبا كنتم وإف: )قاؿ أف إلى( المرافق
 فعلى( طيبا صعيدا فتيمموا ماء تجدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد
 العدوؿ لو يجوز وال طهارتو، في زمـز ماء أي الماء ىذا يستعمل أف عليو يجب ىذا
 ا.ىػ موجودا الماء ىذا داـ ما التيمم إلى

 في فيو مرض لوجود دبره في الطفل غسل يجوز ىل (:ٖٕٕ/ٖٕوسئل الشيخ أيضا )
 فيو؟ قرئ وقد زمـز ماء من الحماـ

 من موضع أي في األلم موضع بو ويمسح زمـز ماء وغير زمـز ماء على يقرأ فأجاب:
، الماء بهذا يمسح ثم الغائط أو البوؿ، أثر من والقبل الدبر أوال ينظف لكن الجسم،

 شرب إذا ) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أفرضي اهلل عنو  ىريرة أبي عن
 إناء طهور، وفي روايو عند مسلم ) ٔ( مرات سبع فليغسلو أحدكم إناء في الكلب

                                                                                                                                                  

 شربتو فإني:  قاؿ نعم: ؟قاؿ صحيح زمـز ماء عن حدثتنا الذي الحديث محمد أبا يا:  فقاؿ رجل فجاء عيينة،
/ ٗ) المعاد زاد في القيم ابن قاؿا.ىػ وقاؿ  حديث مائة فحدثو اجلس:  فقاؿ ، حديث مائة لتحدثني اآلف

 أنا جربت وقد مجازفة فيو القولين وكبل موضوعا بعضهم وجعلو بعضهم صححو وقد حسن إذا فالحديث(: ٖٜٖ
 يتغذى من وشاىدت اهلل بإذف فبرأت أمراض عدة من بو واستشفيت عجيبة أمور زمـز بماء االستشفاء من وغيري

 ربما أنو وأخبرني كأحدىم الناس مع ويطوؼ جوعا يجد وال أكثر أو الشهر نصف من قريبا العدد ذوات األياـ بو
 .مرارا ويطوؼ ويصـو أىلو بها بجامع قوة لو وكاف يوما أربعين عليو بقي
 (.ٜٕٚ(، ومسلم )ٕٚٔأخرجو البخاري برقم ) ٔ
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وفي روايو عند  (، ٔبالتراب أوالىن مرات سبع يغسلو أف الكلب فيو ولغ إذا أحدكم
( قاؿ اإلماـ مسلم مرار سبع ليغسلو ثم فليرقو أحدكم إناء في الكلب ولغ إذامسلم ) 

 األعمش عن زكرياء بن إسماعيل حدثنا الصباح بن محمد وحدثني بعد ىذه الرواية:
 اهلل رسوؿ أمر ) قاؿ المغفل بنعبد اهلل  عن، و ٕفليرقو يقل ولم مثلو اإلسناد بهذا

                                                           

 رواية وفي «بالتراب السابعة»في بعض الرويات في غير الصحيح و  «بالتراب أوالىن»ىكذا أخرجو مسلم بلفظ  ٔ
 آخره » رواية وفي «بالتراب - أولهن:  قاؿ أو - أوالىن» رواية وفي «بالتراب - أخراىن أو - أوالىن»

 شك ببل ىي: األولى ألف معناه، يختلف ال ذلك وكل(: ٕٕٔ - ٕٔٔ/ ٔ) المحلىفي  حـز ابن قاؿ« بالتراب
 ببل( إحداىن) في جعلو فقد( أوالىن) في التراب جعل فمن ىي أيتهن بياف( األولى) لفظة وفي الغسبلت إحدى
 أف في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أمر خالف فقد أوالىن غير في جعلو ومن ،معا اللفظتين واستعمل شك
 السبع إلى ثامن تطهير أوالىن في بالتراب تعفيره أف ندري شك وال ،يحل ال وىذا( أوالىن) في ذلك يكوف

 ىذا في السبلـ عليو ألفاظو لجميع الطاعة تصح وبهذا جمعهن، إذا لسائرىن سابقة الغسلة تلك وأف غسبلت
 حيث ومن واألحفظية، األكثرية حيث من أرجح" أوالىن" رواية: (ٕٙٚ/ٔ) الفتح في الحافظ قاؿو  ىػ.ا. الخبر

وقاؿ العبلمة األلباني في صحيح أبي  لتنظيفو، أخرى غسلو إلى االحتياج يقتضي األخيرة تتريب ألف أيضا، المعنى
 أوالىن: "األولى الرواية -الحافظ قاؿ كما -رجح واأل شاذ،" بالتراب السابعة" :قولو (:ٕٚٔ/ٔداود األـ )

 .عليها الثقات لتتابع تترجح" أوالىن" رواية (:ٕ٘ٔ/ٕ"،وقاؿ الحويني في غوث المكدود )بالتراب

 معاوية وأبو الحجاج، بن شعبة :خالفو ولكن ثقة، وعلي اإلراقة، بزيادة الحديث ىذا مسهر بن علي روى ٕ
 بن وأباف زياد، بن الواحد وعبد زكريا، بن وإسماعيل الحميد، عبد بن وجرير أسامة، بن حماد أسامة وأبو الضرير،
 مسهر بن علي األئمة بعض خطأ كذلك؛ ذلك كاف ولما، وصدوؽ ثقة بين وىؤالء حميد، بن الرحمن وعبد تغلب،

، "فليرقو: "قولو على مسهر بن علي تابع أحدا أعلم ال: (ٖ٘/ٔ) المجتبى في النسائي قاؿ، فالزيادة ىذه في
 أصحاب يذكره فلم ،"فليهرقو" األعمش حديث في اللفظ ىذا أما" (:ٖٕٚ/ ٛ) التمهيد في البر عبد ابن قاؿو 

 من بوجو - وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن تعرؼ ال" :مندة ابن وقاؿ .اىػ" وغيره شعبة مثل الثقات األعمش
 ابن الحافظ وذكر، "محفوظة غير ىي" :الكناني حمزة وقاؿ .اىػ" اإلسناد بهذا مسهر ابن علي عن إال الوجوه
 خلطوا الذين الثقات وىم بعض، دوف األوقات بعض في حديثهم ضعف الذين الثقات أمثلة في ىذه الزيادة رجب

 إذا" حديث في ومنها، مفاريد لو مسهر بن وعلي :(٘٘ٚ/ٕشرح علل الترمذي ) في ، فقاؿعمرىم آخر في
 قاؿ(: ٘ٗ٘/ٔا.ىػ أما ابن الملقن فقاؿ في البدر المنير ) مسلم خرجو وقد" فليرقو أحدكم إناء في الكلب شرب

 عليو اهلل صلى - النبي عن تعرؼ وال ، مسهر بن علي بها تفرد - «فليرقو»:  وىي - الزيادة وىذه:  منده ابن
 متفق ، حافظ إماـ مسهر بن علي فإف ، بها تفرده يضر وال:  قلت، الرواية ىذه من إال الوجو من بوجو - وسلم
 وأخرجها، ثقات ورواتها حسن، إسنادىا: - لها تخريجو بعد -  الدارقطني قاؿ ولهذا بو، واالحتجاج عدالتو على
/ ٕ) التثريب طرح في العراقيا.ىػ وقاؿ  «فليهرقو»: ولفظو صحيحو في خزيمة بن إسحاؽ بن محمد األئمة إماـ
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 في رخص ثم ؟ الكبلب وباؿ بالهم ما قاؿ ثم الكبلب بقتل سلم و عليو اهلل صلى
 وعفروه مرات سبع فاغسلوه اإلناء في الكلب ولغ إذا وقاؿ الغنم وكلب الصيد كلب
 . ٔ( التراب في الثامنة

 .الميت جسد طهارةحكم  )فرع(:
 الميت غسل) باب ٖٕ٘ٔقاؿ اإلماـ البخاري في صحيحو قبل حديث رقم )

 وحملو زيد بن لسعيد ابنا عنهما اهلل رضي عمر ابن وحنط (والسدر بالماء ووضوئو
 ميتا وال حيا ينجس ال المسلم عنهما اهلل رضي عباس ابن وقاؿ يتوضأ ولم وصلى
 ال المؤمن وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ مسستو ما نجسا كاف لو سعيد وقاؿ

 ا.ىػ ينجس
 من الباب بو صدر بما البخاري وقصد (:٘ٗٗ/ٜقاؿ ابن الملقن في شرح البخاري )

 مبالغة والسدر بالماء غسل ولذلك نجسا، لكونو ليس غسلو أف ينجس ال المؤمن أف
 الميت غسل أف العلماء جمهور عليو الذي ثم الحساف، نكتو من وىو التنظيف، في
 ا.ىػ  الوضوء يوجب ال وحملو الغسل يوجب ال

 المسلم طهارة في عظيم أصل الحديث ىذا (:ٙٙ/ٗوقاؿ النووي في شرح مسلم )
 رطوبة وعليو أمو ألقتو إذا الجنين حتى المسلمين بإجماع فطاىر الحي فأما وميتا، حيا

 الخبلؼ فيو يجيء وال: قاؿ المسلمين، بإجماع طاىر ىو: أصحابنا بعض قاؿ فرجها،

                                                                                                                                                  

 مقبولة الثقة زيادة فإف فيو قادح غير وىذا قلت" : "فليرقو" زيادة تعليل في األئمة بعض أقواؿ نقل أف بعد: (ٕٔٔ
 والعجلي ، معين بن ويحيى حنبل بن أحمد وثقو قد مسهر بن وعلي والمحدثين، واألصوليين والفقهاء العلماء عند

 صححا.ىػ و  "بو تفرده يضره فبل فيو تكلم أحداً  علمت وما الشيخاف بهم احتج الذين الحفاظ أحد وىو وغيرىم
(، ٖٗ/ٔ) النيل في الشوكانيو  (،ٖٓ/ٔ) األحكاـ عمدة على شرحو في العيد دقيق ابن أيضاً  الزيادة ىذه

 ثقة، مسهر بن علي(: ٖٜٔ/ٕوصححو العبلمة األلباني في صحيح النسائي، وقاؿ الحويني في بذؿ اإلحساف )
 - ٕٔٔ/ ٕ" )التثريب طرح" في العراقي زيادتو لبوق ،"صحيحو" في مسلم أعتمده ولذلك محتمل، وتفرده
 المتن في ووجودىا مقبولة، ثقة زيادة وىي (:ٙٔٗ/ٕٔ، وقاؿ األرتؤوط ومن معو في تحقيق المسند )(ٕٕٔ

 .حاصل تحصيل
 (.ٕٓٛأخرجو مسلم ) ٔ
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 نجاسة في أصحابنا كتب في المذكور الخبلؼ وال الفرج، رطوبة نجاسة في المعروؼ
 المسلم حكم ىذا. الفرج رطوبة على بناء وجهين فيو فإف ونحوه، الدجاج بيض ظاىر

 أنو منهما الصحيح قوالف، فيو وللشافعي للعلماء، خبلؼ ففيو الميت وأما الحي،
 وذكر ،"ينجس ال المسلم إف: "- وسلم عليو اهلل صلى - ولقولو غسل، ولهذا طاىر،

 ىذا ،"ميتا وال حيا ينجس ال المسلم: "تعليقا عباس ابن عن صحيحو في البخاري
 مذىبنا ىذا المسلم، حكم والنجاسة الطهارة في فحكمو الكافر وأما المسلم، حكم

 اْلُمْشرُِكوفَ  ِإنََّما: }وجل عز اهلل قوؿ وأما. والخلف السلف من الجماىير ومذىب
 نجسة، أعضاءىم أف المراد وليس واالستقذار، االعتقاد، نجاسة فالمراد{ َنَجسٌ 

 كافرا أو كاف مسلما اآلدمي طهارة ثبت فإذا ونحوىما، والغائط البوؿ، كنجاسة
 وىذا نفساء، أو حائًضا، أو جنًبا، أو محدثًا، كاف سواء طاىرات، ودمعو ولعابو فعرقو
 على محمولة ولعابهم وثيابهم أبدانهم الصبياف وكذلك، ٔمينالمسل بإجماع كلو

 إذا المائع من معهم واألكل ثيابهم في الصبلة فتجوز النجاسة، تتيقن حتى الطهارة
 ا.ىػ مشهورة واإلجماع السنة من كلو ىذا ودالئل فيو، أيديهم غمسوا

 يتنجس الميت أف إلى الحنفية عامة ذىب(: ٕٓٗ/ٜٖوجاء في الموسوعة الفقهية )
 سائل دـ لها التي الحيوانات سائر يتنجس كما المسفوح الدـ من فيو لما بالموت
 خبث نجاسة نجاستو ىل الحنفية اختلف وقد، المذىب في األظهر ىو وىذا بالموت

 نجسها غسلو قبل بئر في وقع فلو األظهر، وىو خبث نجاسة إنها: فقيل حدث؟ أو
                                                           

قاؿ الحافظ في  .سنذكره كما العين نجس أنو الظاىرية مذىب فإف نظر، للكافر بالنسبة اإلجماع دعواه في ٔ
 وقواه العين نجس الكافر إف فقاؿ الظاىر أىل بعض بمفهومو تمسك ينجس ال المؤمن إف قولو (:٘ٙٗ/ٔالفتح )

 العتياده األعضاء طاىر المؤمن أف المراد بأف الحديث عن الجمهور وأجاب نجس المشركوف إنما تعالى بقولو
 واالستقذار االعتقاد في نجس أنو المراد باف اآلية وعن النجاسة عن تحفظو لعدـ المشرؾ بخبلؼ النجاسة مجانبة

 فلم ذلك ومع يضاجعهن من منو يسلم ال عرقهن أف ومعلـو الكتاب أىل نساء نكاح أباح تعالى اهلل أف وحجتهم
 بنجس ليس الحي اآلدمي أف على فدؿ المسلمة غسل من عليو يجب ما مثل إال الكتابية غسل من عليو يجب
 إلى الكافر بنجاسة القوؿ فنسب مسلم شرح من الجنائز في القرطبي وأغرب والرجاؿ النساء بين فرؽ ال إذ العين

 . الشافعي
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 الميت يطهر إنما ولذلك صبلتو، تصح لم بو وصلى غسلو قبل ميتا حمل لو وكذلك
 بئر في كافر وقع فلو غسلو بعد ولو نجس فهو الكافر أما، للمسلم كرامة بالغسل

 من روي وقد :الفتح في قاؿ حدث نجاسة ىي: وقيل، البئر ينجس فإنو غسلو بعد
 ، ٔ(ميتا وال حيا ينجس ال المؤمن إف اهلل، سبحاف): عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث

: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن روي ولما للحدث، أنو ترجيح وجب صح فإف
 حيا ينجس ال المسلم فإف موتاكم، تنجسوا ال) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 .ٕ(ميتا وال

                                                           

 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف) عنو اهلل رضي ىريرة أبي عن( ٘ٚٔ/ ٔ: )ومسلم ،(٘ٚ/ ٔ) البخاري أخرج ٔ
: قاؿ ىريرة؟ أبا يا كنت أين: فقاؿ جاء ثم فاغتسل فذىب منو فانخنس جنب وىو المدينة طريق بعض في لقيو

( وليس فيو لفظة ينجس ال المسلم إف اهلل سبحاف»: فقاؿ طهارة، غير على وأنا أجالسك أف فكرىت جنبا كنت
 )وال ميتا( وىي ال تثبت في حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو.

 من أعلى: عباس ابن سئل: قاؿ عطاء عن جريج، ابن عن: قاؿ( ٘ٓٗ/ ٖ) المصنف في الرزاؽ عبد أخرج ٕ
( ٕٚٙ/ ٖ) المصنف في شيبة أبي ابن وأخرجو .وضوء ولكن صاحبهم نجسوا إذف قد ال،: قاؿ غسل؟ ميتا غسل

 ال: قاؿ عباس ابن عن عطاء، عن الملك، عبد عن سليماف، بن الرحيم عبد حدثنا بكر، أبو حدثنا: قاؿ بنحوه،
 منو يكفي: الباب إسناد بنفس رواية وفي ، بن جريج الملك عبد عنعنة وفيو. غسل عليو ليس يعني ميتكم ينجس
 ،ٖٙٓ/ ٔ) الكبرى السنن في البيهقي وعنو ،(ٖٙٛ/ ٔ) المستدرؾ في الحاكم وأخرجو .-سيأتي كما- الوضوء

: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس ابن عن عكرمة، عن عمرو، أبي بن عمرو عن ببلؿ، بن سليماف طريق من( ٜٖٛ/ ٖ
 تغسلوا أف فحسبكم بنجس وليس طاىر لمؤمن ميتكم إف غسلتموه، إذا غسل ميتكم غسل في عليكم ليس

 في الحاكم أخرجو: يصح وال مرفوعا وروي .الذىبي ووافقو البخاري، شرط على صحيح: الحاكم قاؿ. أيديكم
 عبد بن إبراىيم شيبة أبي طريق من( ٖٙٓ/ ٔ) الكبرى السنن في البيهقي طريقو ومن ،(ٖٙٛ/ ٔ) المستدرؾ

 .مرفوعا عباس ابن عن عكرمة، عن عمرو، بي بن عمرو عن ببلؿ، بن سليماف حدثنا مخلد، بن خالد حدثنا اهلل،
 أبي على فيو والحمل ضعيف ىذا: البيهقي وقاؿ تلخيصو، في الذىبي ووافقو البخاري شرط على الحاكم وصححو

 .اىػ. -أظن كما- شيبة
 خالد، مناكير من ىذا لكن ثقة، -شيبة أبا يعني- ىو بل قلت: فقاؿ( ٖٗٓ/ ٔ) لسننو تهذيبو في الذىبي وتعقبو

 بن سعيد وأخرجو .اىػ. مجروح الحافظ عقدة ابن وفيو الصحيح، في بو محتج شيخ أنو مع منكرة بأشياء يأتي فإنو
 الكبرى السنن في والبيهقي ،(ٕٚٛٙ/ ٖ) المصنف في شيبة أبي وابن ،-( ٕٚٔ/ ٖ) الفتح في كما- منصور

 المؤمن فإف موتاكم، تنجسوا ال: قاؿ عباس ابن عن عطاء، عن دينار، بن عمرو عن سفياف، طريق من( ٖٙٓ/ ٔ)
 صححو وكذا الذىبي، ووافقو يخرجاه، ولم الشيخين شرط على صحيح: الحاكم قاؿ ميتا، وال حيا بنجس ليس
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 بتشرب بالموت ينجس ال اآلدمي أف إلى الحنفية من الثلجي شجاع بن محمد وذىب
 كسائر بالغسل بطهارتو حكم لما تنجس لو ألنو لو؛ كرامة أجزائو، في المسفوح الدـ

 محمد عن روي حتى بالغسل يطهر واآلدمي بالموت، بنجاستها حكم التي الحيوانات
 ال الغسل بعد وقع ولو البئر، تنجيس يوجب الغسل قبل البئر في وقع لو الميت أف

 الموت ألف للحدث، غسلو وجب ولكن بالموت يتنجس لم أنو فعلم تنجسو يوجب
 حق في والبدف العقل، وزواؿ المفاصل استرخاء لوجود حدث سابقة عن يخلو ال

 .ٔكلو غسلو فوجب يتجزأ ال التطهير
 من الصحيح في والحنابلة األظهر، في والشافعية المعتمد في المالكية وذىب

: تعالى لقولو طاىرة، كافرا ولو اآلدمي ميتة أف إلى الحنفية من والبلخي المذىب
 بنجاستهم يحكم ال أف تكريمهم وقضية ،ٓٚ/  اإلسراء{ آدـ بني كرمنا ولقد}

: عياض قاؿ ميتا وال حيا ينجس ال المؤمن فإف موتاكم تنجسوا ال ولخبر بالموت،
 .ٕالعذرة بمنزلة ىي التي الميتة لغسل معنى ال إذ تنجيسو، يأبى وإكرامو غسلو وألف
 أنا أو االعتقاد نجاسة فالمراد ،ٕٛ/  التوبة{ نجس المشركوف إنما: }تعالى قولو وأما

 األسير وسلم عليو اهلل صلى النبي ربط) ولهذا األبداف، نجاسة ال كالنجاسة نجتنبهم
 على والشافعية المالكية نص وقد، الكتاب أىل طعاـ اهلل أحل وقد ،ٖ(المسجد في

                                                                                                                                                  

 ورجح ،(ٖٙٓ/ ٔ) والبيهقي ،(ٓٚ/ ٕ) الدارقطني أخرجو مرفوعا الطريق ىذه نفس من وورد .الفتح في حجر ابن
 أخرى طرؽ من لمجيئو صحيح متنو لكن الملك، عبد عنعنة فيو كاف وإف الباب فسند وبالجملة .الوقف البيهقي

/ ٖ الفتح) تعليقا البخاري في وأصلو(. ٖٚٔ/ ٔ) التلخيص انظر. مرفوعا ورد وقد. -تقدـ كما- عباس ابن عن
ٕٔ٘.) 

 الطرؽ الفتح في الحافظ ذكر ثم ،"ميتا أو حيا ينجس ال المسلم: "عنهما اهلل رضي عباس ابن وقاؿ: البخاري قاؿ
 .أعلم واهلل ،(ٓٙٗ/ ٕ) التعليق تغليق وانظر آنفا، ذكرتها التي

 .ٜٜٕ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٖٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ

 .ٓٗ/  ٔ الشرح مع والمغني ،ٛٚ/  ٔ المحتاج ومغني ،ٛٛ/  ٔ الخرشي ٕ

 ط ٘٘٘/  ٔ الباري فتح) البخاري أخرجو".  المسجد في األسير وسلم عليو اهلل صلى النبي ربط: " حديث ٖ
 .عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث من( السلفية
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 طهارتها، على متفق األنبياء أجساد ألف األنبياء أجساد غير في الخبلؼ ىذا أف
 اآلدمي ميتة طهارة في الخبلؼ وإنما، الشهداء بهم المالكي العربي ابن وألحق

 .اآلدمي ميتة نجاسة إلى المالكية بعض فذىب، والكافر المسلم في ونجاستها
 إنما ينجس ال المؤمن: الخبر ألف بموتو الكافر ينجس أف ويحتمل: قدامة ابن وقاؿ
 حرمة لو وليس عليو يصلى ال ألنو عليو الكافر قياس يصح وال المسلم في ورد

 ا.ىػ ٔالمسلم كحرمة
 يتنجس ىل الميت أف وىو بحث، فيو (:ٖٓٗ/ٚوقاؿ العيني في نخب األفكار )

 الميت لنجاسة الغسل يجب: أصحابنا من العراقيوف فقاؿ :أقواؿ فيو ال؟ أـ بالموت
 قياًسا بالموت فيتنجس الباقية كالحيوانات سائبًل  دًما لآلدمي ألف الحدث؛ بسبب ال

 تجز لم المصلي حملو ولو نجسها البئر في مات إذا أنو ترى أال منها، غيره على
 نجاستو تزوؿ أف ويجوز ُمْحِدثا حمل لو كما لجازت، نجًسا يكن لم ولو صبلتو

 الغسل وجب وإنما ميًتا، وال حيِّا ال ينجس ال اآلدمي: اآلخروف وقاؿ، كرامة بالغسل
 لما بالموت يتنجس كاف لو إذْ  بو تحل لنجاسة ال المفاصل باسترخاء يحلو لحدث

 إذ للميت كرامة بو تُعبِّدنا أمر ىو: اآلخروف وقاؿ .الحيوانات كسائر بالغسل طهر
 الغسل في يقتصر أف ينبغي كاف الثاني القوؿ فعلى: قيل فإف .وميًتا حيِّا مكـر المؤمن

 لما ولكن ذلك، القياس كاف نعم: قلت .الحياة حاؿ في كما الوضوء أعضاء على
 بسبب الحدث ألف حرج؛ فيو وليس جميعو، غسل وجب بدنو سائر في الحدث حل

 حالة بخبلؼ األربعة األعضاء بغسل فيها يكتفى ال كالجنابة فكاف يتكرر، ال الموت
، كل يتكرر فيما للحرج األربعة باألعضاء فيها اكتفي حيث الحياة،  فإف .فافهم يـو

 يتنجس ال الميت إف: قاؿ من قوؿ: قلت أصوب؟ األقواؿ ىذه من قوؿ أي: قيل
 .. ا.ىػ.بالموت

                                                           

 .ٔٗ - ٓٗ/  ٔ الكبير الشرح مع والمغني ،ٕٕٕ - ٕٕٔ/  ٔ المحتاج ونهاية ،ٜٛ/  ٔ الخرشي ٔ
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 ينجس -الميت يعني- أنو إلى قـو ذىب(: ٖٗٙ/ٔوقاؿ الصنعاني في العدة )
 تعبد، مجرد الغسل بل الغسل، يطهره ال أنو إلى وآخروف بالغسل، ويطهر بالموت،
 وألصقها األقواؿ أظهر األخير وىذا طاىر، ىو بل بالموت ينجس ال أنو إلى وآخروف

 بين مبلزمة وال الميتة، أكل تحريم عمومات إال خبلفو، على األدلة لعدـ بالصواب
 بناؤه واألصل اتفاقا، الذات طاىر وىو حيا، أكلو يحـر فإنو والنجاسة، أكل تحريم

 اىػ. قبلو عليو كاف ما على الموت بعد
 ألجلها التي العلة وأيضا (:ٙٙٚ/ٕاأللباني في الثمر المستطاب ) وقاؿ العبلمة

 أف تقدـ لما باطلة وىي نجس أنو زعمهم ىي المسجد في الميت على الصبلة كرىوا
 ا.ىػ ميتا وال حيا ينجس ال المؤمن

 الجمهور، قوؿ عندي يترجح الذي (:ٜٙ٘/ٗوقاؿ األثيوبي في شرح سنن النسائي )
 جواز وأقواىا تقدمت، التي لؤلدلة كافًرا، أو كاف مسلًما مطلًقا، طاىر اآلدمي أف من

 ثمامة - وسلم عليو اهلل صلى - النبي وربط طعامهم، أكل وجواز الكتابيات، نكاح
 المشرؾ دخوؿ باب" عليو البخاري ترجم وقد أسر، حين مسجده في الحنفي أثاؿ بن

 عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ بعث: "عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث فأورد" المسجد
 فربطوه أثاؿ، بن ثمامة: لو يقاؿ حنيفة بني من برجل فجاءت نجد، قبل خيبل - وسلم
 من" المسجد بسارية األسير ربط" للمصنف وسيأتي ،"المسجد سواري من بسارية
 أدخلو لما نجسا كاف فلو طهارتو، على ىذا فدؿ ،ٕٔٚ/ ٕٓ برقم المساجد كتاب

 ِإنََّما: }آية وأما لمسو، أعضائهم بغسل ربطوه الذين الصحابة وألمر المسجد،
 بين توفيًقا تقدـ، كما االعتقاد نجاسة على فمحولة[ ٕٛ: التوبة{ ]َنَجسٌ  اْلُمْشرُِكوفَ 

 .أعلم واهلل. األدلة
 .اآلدمي من أبين ما حكم )فرع(:
 أو بطهارتو القوؿ في حكمو يأخذ اآلدمي من أبين ما أف إلى الفقهاء جمهور ذىب

 طاىر المنتوؼ غير اآلدمي شعر أف إلى الصحيح في الحنفية فذىب، بنجاستو
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 وعصبو الميت عظم وكذلك، دسومة من يحمل لما نجس فإنو المنتوؼ بخبلؼ
 من الظاىر على الميت سن وكذلك المذىب، من المشهور على طاىراف فإنهما

 طاىر فإنو الميت ظفر وكذلك، الدـ ىو والمنجس فيها دـ ال ألنو طاىر فإنو المذىب
 .ٔالدسومة عن خاليا كاف إذا

 كاف سواء مطلقا اآلدمي من أبين ما طهارة إلى عندىم المعتمد في المالكية وذىب
 اآلخر القوؿ على وأما ميتتو، طهارة من المعتمد على بناء موتو بعد أو حياتو حاؿ في
 .ٕمطلقا نجس منو أبين فما المذىب في

 .ٖالطهارة في بميتتو اآلدمي من انفصل ما إلحاؽ إلى الشافعية وذىب
 أو حياتو في انفصلت سواء جملتو حكم وأبعاضو اآلدمي أجزاء حكم: الحنابلة وقاؿ
 والنجسة الطاىرة الحيوانات كسائر حكمها فكاف جملتو من أجزاء ألنها موتو، بعد

 واحدة رواية نجسة أنها القاضي وذكر كجملتو، طاىرة فكانت عليها يصلى وألنها
 .ٗلها حرمة ال ألنها

 
 (الميت ييمم) باب ىل 

 ثنا قاؿ بكر، أبو ثنا قاؿ قتيبة، بن إسماعيل حدثنا (:ٜٙ/ٜقاؿ المنذر في األوسط )
 مع تموت المرأة في عمر ابن عن نافع، عن مطر، عن سعيد، عن ىاروف، بن يزيد

 بن سعيد عن روي ىكذا بالصعيد تتيمم: طائفة وقالت (الماء في ترمس) قاؿ الرجاؿ
 وأصحاب وأحمد، مالك، قاؿ وبو سليماف، أبي بن وحماد والنخعي، المسيب،

 قاؿ وكذلك يتيمم، وال الرجل وكذلك ىي، كما تدفن: يقوؿ األوزاعي وكاف الرأي،
 مالك وبقوؿ: ابن المنذر بكر أبو قاؿ والحسن عطاء، عن فيو اختلف وقد عطاء،

                                                           

 .ٖٛٔ/  ٔ عابدين ابن وحاشية المختار الدر ٔ

 .ٗ٘/  ٔ الدسوقي حاشية ٕ

 .ٓٛ/  ٔ المحتاج مغني ٖ

  .ٔٗ/  ٔ الكبير الشرح مع المغني ٗ
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 فإف الماء، استعمل الحياة حالة في الماء إلى السبيل يجد من حكم أف وذلك أقوؿ
 وسبيل ، تيمم بالماء غسلو إلى السبيل يوجد لم إذا الميت وكذلك يتيمم، يجد لم

 .التيمم كذلك والنساء الرجاؿ مع يكوف المشكل الخنثى
 :اآلتية الحاالت في الميت ييمم(: ٘٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 بين امرأة ماتت أو محرمة، امرأة توجد ولم أجانب، نسوة بين رجل مات إذا - أ
 .محـر يوجد ولم أجانب، رجاؿ
 سعيد ذىب وإليو والحنابلة، - األصح في - والشافعية والمالكية الحنفية عند وىذا

 بين كاف إذا: قولهم الحنفية وأضاؼ. المنذر وابن وحماد، والنخعي، المسيب بن
 الشهوة، حد تبلغ لم صغيرة، صبية معهن وكانت تكن لم فإف غسلتو، امرأتو النسوة

 حكم ألف وتكفنو؛ تغسلو، حتى وبينها بينو ويخلين الغسل، علمنها الغسل، وأطاقت
 معهم وكاف أجانب، رجاؿ بين امرأة ماتت إذا وكذلك، ثابت غير حقها في العورة
 . ٔفيغسلها الغسل علموه الغسل، وأطاؽ الشهوة، حد يبلغ لم صبي

 الحسن، قوؿ وىو الحنابلة، من الخطاب أبو ذىب وإليو الشافعية، عند الثاني والوجو
 الحالة، ىذه في ييمم ال الميت أف: والغزالي الحرمين إماـ ورجحو والقفاؿ، وإسحاؽ،

 من البياف صاحب وحكى، يمس وال القميص، فوؽ من الماء عليو ويصب يغسل بل
 . ٕجدا ضعيف وىو: النووي قاؿ. يغسل وال ييمم وال يدفن أنو ثالثا وجها الشافعية

 مر في باب سابق. تفصيل على كبير، وىو مشكل خنثى مات إذا - ب
 من تسلخو أو بالماء، الجسد كتقطع حكما أو حقيقة ماء لفقد غسلو تعذر إذا - ج

 .ٖعليو صبو

                                                           

/  ٔ والمدونة ،ٙٗ٘ ،٘ٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٓٙٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٖٕ٘ٓ/  ٔ الصنائع بدائع ٔ
 .ٕٙ٘/  ٕ والمغني ،٘ٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة صادر، دار ط ٙٛٔ

 .ٕٙ٘/  ٕ والمغني ،٘ٓٔ/  ٕ الطالبين روضة ٕ
 الجمل وحاشية ،٘ٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٕٕٔ ،ٕٓٔ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٓٙٔ/  ٔ الهندية الفتاوى ٖ
 .ٛٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٛٗٔ/  ٕ
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 بد، وال الميت يمم الماء عدـ فإف: مسألة(: ٖ٘ٗ/ٖوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 نجد لم إذا وطهورا مسجدا األرض لي جعلت) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لقوؿ
 (.الماء

 وفاة وكانت فتوفي، سيارة في إنساف كاف إذا (:ٖٔٚ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 أف لنا يجوز فهل بالدـ، تلوث قد عظامو أكثر كاف بحيث جدا؛ مؤلمة الرجل ىذا

 ال؟ أـ نغسلو
 وألف{  استطعتم ما اهلل فاتقوا: } تعالى قولو لعمـو ييمم فإنو غسلو تعذر إذافأجابوا: 

 أو الماء، وجود عدـ حالة في واألصغر األكبر الحدث من للطهارة التيمم شرع اهلل
 .باستعمالو التضرر أو استعمالو، عن العجز

 فما الميت غسل تعذر إذا (:ٜٓ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )
 العمل؟

 الحي أف بمعنى. ييمم: يقولوف العلم أىل فإف متعذرا الميت غسل كاف إذا فأجاب:
 عليو، ويصلى يكفن، ثم وكفيو، الميت، وجو بهما ويمسح بيديو، التراب يضرب
 .ويدفن

 يُيمم فهل الميت غسل تعذر إذا (:ٙٗ) عثيمين ابن مسائل من وفي ثمرات التدوين
 ؟ صفتو وما ؟

 وذىب.  الميت فييمم ، بيديو األرض الحي يضرب أف وصفتو ،يُيمم نعم فأجاب:
.  ييمم ال و سقط تعذر فإذا ، التطهير بالغسل المقصود أف إلى العلماء بعض

 - وسلم عليو اهلل صلى - قاؿ ولهذا ، الحكمية الطهارة المقصود أف والصحيح
 (.بميامنو ابدأف):  ابنتو يغسلن اللواتي للنسوة

 يرد فلم للعذر ييمم الميت أف وأما (:ٕٔٔوأما الشوكاني فقاؿ في السيل الجرار )ص
 تعذر فمن األموات غسل في يشرعو ولم لؤلحياء اهلل شرعو إنما والتيمم دليل بذلك
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 على واجب وال لو غسل فبل لذلك الماء عليو صب تعذر ثم يتفسخ أف خشية مسحو
 .ىو كما يدفن بل األحياء

 ،(يمم غسلو تعذر ومن): قولو(: ٜٕٚ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 يديو الحي يضرب أنو: التيميم وكيفية .ييمم فإنو تغسيلو،: أي غسلو، امتنع من: أي

 .وكفيو الميت وجو بهما يمسح ثم األرض، على
 الميت يكوف بأف الميت ىذا في استعمالو بتعذر وإما الماء، بعدـ إما: التعذر ويكوف

 تغسيل ألف ييمم؛ فهنا جلده بتمزيق إال مسو يمكن ال محترقا يكوف أو تمزؽ، قد
 .التراب وىو بدلو إلى عدلنا بالماء تطهيره تعذر فإذا بها، مأمور طهارة الميت
 طهارة ىي وإنما حدث، طهارة ليست ىذه ألف غسلو؛ تعذر إذا ييمم ال بأنو: وقيل

 اغسلنها»: ابنتو يغسلن البلتي للنساء وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ ولهذا تنظيف،
 ثبلث، على تزيد ال الحدث وطهارة «ذلك من أكثر أو سبعا، أو خمسا، أو ثبلثا،
 إال يزيده ال التراب استعماؿ فإف الماء، وتعذر الميت تنظيف المقصود كاف فإذا

 .بتيميمو القوؿ من الصواب إلى أقرب وىذا. الراجح ىو وىذا، أولى فتجنبو تلويثا،
 

 (الميت غسل على اإلجارة )باب حكم
 سألت): طالب أبو قاؿ (:ٔٔٗ/٘قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية في الفتاوى الكبرى )

 يقوؿ: قلت. ذلك واستعظم بكراء،؟: قاؿ بكراء؟ الميت يغسل الرجل عن اهلل عبد أبا
 البر أعماؿ من الموتى تغسيل أف النص ىذا ووجو .(سوء كسب ىذا: قاؿ فقير، أنا

 االحتكار إلى فنسبو المسلمين موت بتمني يؤذف بذلك والتكسب
 األجرة أخذ أف إلى الفقهاء جمهور ذىب(: ٗٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 الحنفية وصرح... كالتجهيز الميت، تركة من يؤخذ وأنو جائز، الميت تغسيل على
 غيره، ثمة كاف إف جاز األجر الغاسل ابتغى فإف مجانا، الميت يغسل أف األفضل بأف
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. الطاعة على األجرة أخذ يجوز وال عينا، عليو واجبا صار ألنو عليو، لتعينو فبل، وإال
 ا.ىػ ٔالجواز إلى البعض وذىب

 والتكفين الميت تغسيل على أجرة أخذ ويكره (:ٙٛ/ٕ) القناع كشاؼ في قاؿو 
 عملو، على أجرة أخذ والحفار للغاسل أحمد كره: المبدع في قاؿ ،والدفن والحمل

 . انتهى" عملو بقدر أعطي تعذر فإف الماؿ، بيت من فيعطى محتاجا، يكوف أف إال
 عند(: ٜٖٕ/ٔ) الشريعة أىل اختبلؼ معرفة في البديعة المعانيفي  الصردفي وقاؿ 

 أبو الزيدية من قاؿ وبو الميت، غسل على األجرة أخذ يجوز العلماء وكافة الشافعي
 .عليو األجرة أخذ يجوز ال منهم والناصر المؤيد وعند. طالب

 اإلماـ وكره): قولو (:ٗٛٔ/ٖوقاؿ الشيخ محمد بن إبراىيم في مجموع فتاواه )
 ألف ذلك، على األجرة أخذ يحـر وال .(الخ عملو على اجرة أخذ والحفار لغاسلل

 بشرطو، يأخذ أف في كراىة فبل يتبرع من يوجد لم فإف ذلك، إلى تدعو قد الحاجة
 يجد ال ثم مكروىة بأنها العلماء صرح التي المكروىة المياه من ماء وجد الذي نظير

 .الكراىة فتزوؿ ىو إال
 يهمل لئبل الماؿ بيت من يعطى الكراىة، وتزوؿ فيأخذ ىذا إال يجد ال فقيراً  كاف ولو

 .بو ويخل ذلك
 أجرة شيئا الميت أولياء أعطاه الميت غاسل (:ٖٔٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 اهلل؟ ثواب عن ذلك يحرمو ال أـ الشيء، ذلك أكل أيحل عملو،
 يكوف وأف لو، الحاضرين المسلمين أفراد أحد الميت بغسل يقـو أف األولى فأجابوا:
 الغسل أجرة ذلك بعد أعطي وإف تعالى، اهلل وجو بعملو قاصدا محتسبا متبرعا الغاسل

                                                           

 ،ٖٓٗ/  ٗ القناع وكشاؼ ٘/  ٙ المحتاج ونهاية ،ٛ٘ٗ/  ٗ الدسوقي وحاشية ،ٔ٘٘/  ٔ الصغير الشرح ٔ
 . ٜٔ/  ٔ واالختيار ،ٓٙٔ ،ٜ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٙٚ٘/  ٔ عابدين وابن

 الميت غسل على اإلجارة بجواز والشافعية المالكية صرح وقد(: ٜٕٙ/ٔوجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )
 .وحملو
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 إذا الثواب من يحـر أال ونرجو بذلك، بأس فبل أوليائو أحد من أو الميت ماؿ من
 .غسلو على االستئجار جاز متبرع يوجد لم وإف محتسبا، األصل في كاف

 أخذ يجوز ىل(: ٖٙ/ ٚ) الدرب على نور فتاوى في كما العثيمين العبلمة سئلو 
 الموتى؟ وتكفين تغسيل مقابل أجرة

 وال جوازه في شك فبل شرط بدوف العطاء ىذا أو األجرة ىذه كانت إذا: "فأجاب
 عليو النبي قاؿ وقد عملو، على المكفن الغاسل لهذا مكافأة وقع ألنو فيو؛ حرج

 األجرة ىذه كانت إذا أما، ٔ(فكافئوه معروفا إليكم صنع من: )والسبلـ الصبلة
 أجرا يناؿ المكفن الغاسل ألف المكفن؛ الغاسل أجر تنقص شك ببل فإنها مشروطة

 أجر والمكفن للغاسل فيحصل الكفاية؛ فروض من وتكفينو الميت تغسيل ألف كبيرا؛
 عليو حرج وال ينقص، سوؼ أجره فإف أجرة ذلك على أخذ إذا لكن. الكفاية فرض

 للغير، المتعدي العمل مقابل في تكوف األجرة ىذه ألف ىذا؛ على أجرة أخذ إذا
 تعليم على األجرة أخذ جاز كما عليو، األجرة أخذ يجوز للغير المتعدي والعمل
 .انتهى" الصحيح القوؿ على القرآف

 
 )باب بياف أجر من غسل ميتا محتسبا(

                                                           

 داود وأبو ،(ٜ٘ٛٔ) والطيالسي ،(ٕٜٗو ٔٙٗو ٖٛٛو ٖٖٓو ٕٛ٘/ ٕ) أحمد أخرجوجزء من حديث  ٔ
 والحاكم ،(ٖٛٓٗ) حباف وابن ،(ٖٕٛٗ) الكبرى وفي ،(ٕٛ/ ٘) المجتبى في والنسائي ،(ٜٓٔ٘ ،ٕٚٙٔ)
/ ٗ) السنن في والبيهقي ،(ٕٔٗ) الشهاب مسند في والقضاعي ،(ٙ٘/ ٜ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٕٔٗ/ ٔ)

 النووي وقاؿ الذىبي، وأقره والحاكم حباف، ابن صححو عنهما، والحديث اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عند( ٜٜٔ
 صحيح، إسناده(: ٖٛٔ) األذكار في وقاؿ الصحيحين، بأسانيد النسائى و داود أبو رواه(: ٜٙٗ) الرياض في

 وفي( ٕٔٓٙ) الجامع صحيح في األلباني وصححو صحيح، إسناده(: ٚٚٔ/ ٔ) المغني في العراقي وقاؿ
 صحيح حديث ىذا(: ٖٗٚ) الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وقاؿ ،(ٕٗ٘) الصحيحة

 شرط على صحيح إسناده(: ٕٙٙ/ ٜ) المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ الشيخين، شرط على
 .الشيخين
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 عظيم أجر غسلو تولى ولمن(: ٔ٘وقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص
 : اثنين بشرطين

 عليو اهلل صلى لقولو المكروه، من يرى قد بما يحدث وال عليو، يستر أف: األوؿ
 أجري فأجنو لو حفر ومن مرة، أربعين اهلل لو غفر عليو فكتم مسلما غسل من): وسلم
 من القيامة يـو اهلل كساه كفنو ومن القيامة، يـو إلى إياه أسكنو مسكن كأجر عليو

 من( ٜٖ٘/ ٖ) والبيهقي ،(ٕٖٙ ،ٖٗ٘/ ٔ) الحاكم أحرجو( الجنة واستبرؽ سندس
 ". مسلم شرط على صحيح: " الحاكم وقاؿ عنو، اهلل رضي رافع أبي حديث
 (كبيرة أربعين): بلفظ الكبير في الطبراني رواه وقد، قاال كما وىو الذىبي، ووافقو
، الصحيح في بهم محتج رواتو(: ٕٔ/ ٖ) الهيثمي وتبعو( ٔٚٔ/ ٗ) المنذري وقاؿ
 .قوي إسناده(: ٓٗ ٔ) الدراية في حجر ابن الحافظ وقاؿ
 الدنيا، أمور من شيئا وال شكورا وال جزاء بو يريد ال اهلل، وجو بذلك يبتغي أف: الثاني

 لوجهو خالصا ماكاف إال العبادات من يقبل ال وتعالى تبارؾ اهلل أف الشرع في تقرر لما
 :منها ستة بذكر ىنا أجتزئ. جدا كثيرة والسنة الكتاب من ذلك على واالدلة الكريم،

 َفَمنْ  َواِحدٌ  ِإَلوٌ  ِإَلُهُكمْ  َأنََّما ِإَليَّ  يُوَحى ِمثْػُلُكمْ  َبَشرٌ  َأنَا ِإنََّما ُقلْ : }وتعالى تباؾ قولو - ٔ
: الكهف{ ]َأَحًدا رَبِّوِ  بِِعَباَدةِ  ُيْشِرؾْ  َواَل  َصاِلًحا َعَمبًل  فَػْليَػْعَملْ  رَبِّوِ  ِلَقاءَ  يَػْرُجو َكافَ 

 :تعالى اهلل وجو غير بها يقصد ال: أي ،[ٓٔٔ
ينَ  َلوُ  ُمْخِلِصينَ  اللَّوَ  لِيَػْعُبُدوا ِإالَّ  أُِمُروا َوَما: }أيضا وقول - ٕ  [٘: البينة.. { ] الدِّ
 نوى، ما امرئ لكل وإنما بالنيات، االعماؿ إنما): وسلم عليو اهلل صلى قولو - ٖ

 إلى ىجرتو كانت ومن ورسولو، اهلل إلى فهجرتو ورسولو، اهلل إلى ىجرتو كانت فمن
 أوؿ في البخاري أخرجو( إليو ىاجر ما إلى فهجرتو ينكحها امرأة أو يصيبها، دنيا

 عنو اهلل رضي الخطاب بن عمر عن وغيرىما ومسلم صحيحو
 في والرفعة والنصر الببلد في والتمكين بالسناء االمة ىذه بشر): أيضا قولو - ٗ

 أحمد أخرجو( نصيب االخرة في لو فليس للدنيا، االخرة بعمل منهم عمل ومن الدين،
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/ ٗ) والحاكم( موارد) صحيحو في حباف وابن ،(ٖٗٔ/ ٘) المسند زوائد في وابنو
: قلت (.ٖٔ/ ٔ) المنذري وأقره الذىبي، ووافقو، االسناد صحيح: وقاؿ( ٖٔٔ
 .البخاري شرط على صحيح اهلل عبد وإسناد

 وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى رجل جاء): قاؿ عنو اهلل رضي أمامة أبي عن - ٘
 ثبلث فأعادىا لو، شئ ال: فقاؿ مالو؟ والذكر االجر يلتمس غزا رجبل أرأيت): فقاؿ

 من يقبل ال اهلل إف: قاؿ ثم لو، شئ ال وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو يقوؿ مرات،
 جيد وإسناده( ٜ٘/ ٕ) النسائي أخرجو( وجهو وابتغي خالصا لو كاف ما إال العمل

 (.ٕٗ/ ٔ) المنذري قاؿ كما
 الشرؾ، عن الشركاء أغنى أنا: وجل عز اهلل قاؿ): وسلم عليو اهلل صلى قولو - ٙ

 ماجو ابن رواه( أشرؾ للذي وىو برئ، منو فأنا غيري فيو أشرؾ عمبل لي عمل فمن
 في أخرجو وقد مسلم، شرط على صحيح واسناده ىريرة أبي حديث من الزىد في

 ا.ىػ  .حوه( ٖٕٕ/ ٛ" ) صحيحو
 الشيخ، سماحة (:ٔ٘ٗ/ٖٔالعبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب ) وسئل
 محتسبين يقوموف من تجاه كلمة من ىل الموتى، وتكفين تغسيل عن نتحدث ونحن

 وجل؟ عز اهلل من األجر ويبتغوف األموات، بتغسيل
 والمرأة الميت، بتغسيل المسلمين إخوانو يساعد أف للمؤمن يستحب نعم فأجاب:
 التي والمرأة الغسل، يحسن الذي الرجل الخير، على التعاوف باب من وىذا كذلك،
 الميت يغسل الرجل األمر ىذا في يساعدوا أف جميعا لهما يشرع الغسل تحسن
 وإذا زوجها، وتغسل النساء، من الميتة تغسل كذلك والمرأة أيضا، زوجتو ويغسل
 الناس ألف كبير، وفضل عظيم خير فهذا لئلحساف ذلك الرجل وتعلم تعلمت

 للرجل فيشرع والنساء، الرجاؿ من موتاىم يغسل لمن يحتاجوف ىذا، إلى يحتاجوف
 الحاجة لمسيس وتحتسب، ذلك تفعل أف للمرأة ويشرع ويحتسب، ذلك يفعل أف
 كيفية في العلم أىل كتب في وموضح مبين اهلل، بحمد واضح واألمر األمر، ىذا إلى
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 تغسيل في الجنائز كتاب في ويستفيد العلم، أىل كتب يراجع الميت، تغسيل
 تراجع فالمرأة الكيفية، فيو العلماء وضح وقد التغسيل، في فصل فيوجد الميت،
  .عليو أشكل عما العلم أىل ويسأؿ ويستفيد يراجع، والراجل

 
 )باب من دفن بغير غسل(

 عبد وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتى) قاؿ عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابرعن 
 ريقو من عليو ونفث ركبتيو على فوضعو فأخرج بو فأمر حفرتو أدخل ما بعد أبي بن اهلل

 .ٔ(قميصو وألبسو
 إال أراني ما فقاؿ الليل من أبي دعاني أحد حضر لما) قاؿ عنو اهلل رضي جابر عنو 

 بعدي أترؾ ال وإني وسلم عليو اهلل صلى النبي أصحاب من يقتل من أوؿ في مقتوال
 فاقض دينا علي فإف وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ نفس غير منك علي أعز

 تطب لم ثم قبر في آخر معو ودفن قتيل أوؿ فكاف فأصبحنا خيرا بأخواتك واستوص
 غير ىنية وضعتو كيـو ىو فإذا أشهر ستة بعد فاستخرجتو اآلخر مع أتركو أف نفسي

 .ٕ(أذنو
( ثم أورد فيو لعلة واللحد القبر من الميت يخرج ىل بابقاؿ البخاري في صحيحو )

 الحديثين المتقدمين في الترجمة.
 لعلة واللحد القبر من الميت يخرج ىل باب قولو (:ٕ٘ٔ/ٖقاؿ الحافظ في الفتح )

 لسبب أو مطلقا قبره من الميت إخراج منع من على الرد إلى بذلك وأشار لسبب أي
 حديث في فإف صبلة بغير أو غسل بغير دفن لو بما الجواز خص كمن سبب دوف
 لو البركة زيادة من بو تتعلق مصلحة نبشو في كاف إذا الجواز على داللة األوؿ جابر
 جواز على داللة الثاني جابر حديث وفي القبر من الترجمة في قولو يتنزؿ وعليو

                                                           

 (.ٖٖٕٚ(، ومسلم )ٖٓ٘ٔأخرجو البخاري ) ٔ

 (. ٖٔ٘ٔأخرجو البخاري ) ٕ
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 بين وقد معو آخر ميت دفن في الميت على ضرر ال ألنو بالحي يتعلق ألمر اإلخراج
 في كاف جابر والد ألف واللحد قولو يتنزؿ وعليو نفسي تطب فلم بقولو جابر ذلك
 قابلة أبي بن اهلل عبد قصة ألف االستفهاـ بلفظ الترجمة المصنف أورد وإنما لحد

 ا.ىػ المنير بن الزين قالو بالرفع تصريح فيها ليس جابر والد وقصة للتخصيص
 يغسل، ولم دفن عمن النبش في واختلفوا(: ٖٖٗ/٘وقاؿ ابن المنذر في األوسط )

 أف إال والشافعي، والثوري، مالك، قاؿ ىكذا فيغسل، يخرج: العلم أىل أكثر فقاؿ
 يهل ولم يغسل ولم اللحد في وضع إذا: الرأي أصحاب وقاؿ يتغير، لم ما: قاؿ مالكا
 لم التراب عليو وأىالوا اللبن، نصبوا كانوا وإف عليو، وصلي فغسل أخرج التراب عليو
 لم ما ويغسل يخرج: ابن المنذر بكر أبو قاؿ قبره من الميت ينبشوا أف لهم ينبغ

 للثابت القبر، على وصلي يخرج، لم عليو الصبلة نسوا وإف مالك، قاؿ كما يتغير،
 . قبر على صلى أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن

 دفن لو والحنابلة والشافعية المالكية عند(: ٔٓٔ/ٔٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 لواجب تداركا ويغسل، يخرج وأف نبشو لـز غسلو، أمكن وقد غسل، دوف الميت
 تكفينو وكذلك. والشافعية المالكية بو صرح كما تغيره، يخش لم ما أي ،غسلو

 .بنبشو تداركهما يجب عليو والصبلة
 المخالفة ومثاؿ( عليو التراب تسوية قبل ما وىي) بالحضرة ندبا وتدورؾ: الدردير قاؿ
 ظهره، على أو القبلة، مستقبل غير وضعو أو رأسو، موضع رجليو تنكيس: تتدارؾ التي

 يخف لم إف فيتدارؾ الكفار، بمقبرة أسلم من ودفن عليو، الصبلة أو الغسل، وكترؾ
 .ٔالتغير عليو
 دفن لو كما تعالى، اهلل لحق التراب عليو أىيل إذا الميت ينبش فبل: الحنفية عند أما

 .ٕغسل دوف قبره على ويصلى صبلة، أو غسل دوف
                                                           

/  ٕ القناع وكشاؼ ،ٕٔٔ/  ٕ المنهج شرح على والجمل ،ٜٔٗ/  ٔ الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ٔ
ٛٙ، ٖٔٗ. 

 .ٕٓٙ ،ٕٛ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
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 يهل ولم غسل، بغير الميت دفن لو(: ٗٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )
 قوؿ وىو الحنفية، فذىب بعده، وأما، ٔويغسل يخرج أنو خبلؼ فبل التراب، عليو

 من فيو ولما عنها، نهي وقد مثلة، النبش ألف تغسيلو ألجل ينبش ال أنو إلى للشافعية
 ما ويغسل ينبش أنو والحنابلة الشافعية لدى الصحيح وىو المالكية، ويرى، ٕالهتك

 .ٖثور أبو ذىب وإليو يتفسخ، أف عليو ويخاؼ يتغير، لم
 القبر نبش جواز في الفقهاء أقواؿ اختلفت (:ٖٔ/ٓٗوجاء في الموسوعة الفقهية )

 إلى الشافعية عند قوؿ وىو الحنفية فذىب، تيمم وال غسل غير من الميت دفن إذا
 ذلك في لما يتغير؛ لم أو تغير سواء عليو، التراب إىالة بعد للغسل القبر ينبش ال أنو
 وذىب، الحنفية قاؿ كما عنها، نهي وقد مثلة، النبش وألف الميت؛ حرمة ىتك من

 من الميت دفن إف القبر نبش يجب أنو إلى عندىم المشهور على والشافعية الحنابلة
 تقطع، أو بنتن يتغير لم إف قربو عند فيستدرؾ واجب ألنو لغسلو، تيمم أو غسل غير
 .ٗجزء منو بقي ما ينبش أنو: الشافعية عند ثالث قوؿ وفي، ترؾ وإال

 وجب دفن حتى كفن وال يغسل لم ومن(: ٖٖٗ/ٖوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 بن إبراىيم ثنا اهلل عبد بن الرحمن عبد حدثنا ،بد وال ويكفن يغسل حتى إخراجو
 قاؿ - عيينة ابن ىو سفياف ثنا اهلل عبد بن علي ثنا البخاري ثنا الفربري ثنا أحمد
  وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتى) قاؿ اهلل عبد بن جابر سمعت دينار بن عمرو
 ونفث ركبتو، على فوضعو فأخرج، بو فأمر حفرتو، في أدخل بعدما أبي بن اهلل عبد
 بالغسل وسلم عليو اهلل صلى النبي أمر: ابن حـز قاؿ( قميصا وألبسو ريقو، من عليو

 تقطعو بين فرؽ وال الميت، تقطع وإف أبدا، فرض فهو بوقت، محدودا ليس والكفن
 . وتكفينو غسلو من ذلك من شيء يمنع ال والجدري، بالجراح، تقطعو وبين بالبلى

                                                           

 .ٖ٘٘/  ٕ والمغني ،ٓٗٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٖٕٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٕٛ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٓٗٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٛ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
 .ٖٗٔ/  ٕ الجمل وحاشية ،ٓٗٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٖٕٗ ،ٖٖٕ/  ٕ الجليل مواىب ٖ

 .ٖ٘٘/  ٕ قدامة البن والمغني ،ٖٙٙ/  ٔ المحتاج ومغني ،ٕٓٙ/  ٔ عابدين ابن حاشية ٗ
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 العلم أىل أقواؿ في: الرابعة المسألة (:ٖٓٛ/ٜٔوقاؿ اإلثيوبي في ذخيرة العقبى )
 :الدفن بعد قبره من الميت إخراج حكم في
 قد الميت أف تيقن وإف": المغني" في -تعالى اهلل رحمو- قدامة ابن محمد أبو قاؿ
 أىل إلى رجع ذلك في شك وإف. فيو غيره ودفن قبره، نبش جاز رميما وصار بلي،

. أحمد عليو نص. آخر مكاف في وحفر دفنها، عظاما فيها فوجد حفر، فإف الخبرة،
 يخرج الميت عن أحمد وسئل. الحي عظم ككسر الميت، عظم كسر بأف واستدؿ

. عائشة وحولت طلحة، حوؿ قد يؤذيو، شيء كاف إذا: فقاؿ غيره؟ إلى قبره من
 وقد امرأتو، معاذ نبش قد: فقاؿ رديئة؟ ومواضع بساتين، في دفنوا قـو عن وسئل
 .ٔانتهى يحولوا أف بأسا اهلل عبد أبو ير ولم. فكفنها خلقاف، في كفنت كانت
 لغير يجوز فبل القبر، نبش وأما": المهذب شرح" في -تعالى اهلل رحمو- النووي وقاؿ
 أنو: ومختصره: قاؿ الشرعية، باألسباب ويجوز األصحاب، باتفاؽ شرعي، سبب
 زرع ويجوز فيو، غيره دفن يجوز وحينئذ ترابا، وصار الميت، بلي إذا القبر نبش يجوز
 وإف األصحاب، باتفاؽ فيها والتصرؼ االنتفاع، وجوه وسائر وبناؤىا، األرض، تلك

 .المعير فيها رجع عارية كانت
: -تعالى اهلل رحمهم- أصحابنا قاؿ وغيره، عظم من أثر، للميت يبق لم إذا كلو وىذا

 .بها الخبرة أىل قوؿ فيو ويعتمد واألرض، الببلد، باختبلؼ ذلك ويختلف
 ببل أو فيهما، الصحيح على غسل ببل أو القبلة، لغير دفن إذا الميت نبش وبجوز
 في وقع أو جوىرة، ابتلع أو مغصوبة، أرض أو حرير، أو مغصوب، كفن في أو كفن،
 .ماؿ القبر
 عبد أبو قاؿ نداوة، أو سيل، القبر لحق إذا": السلطانية األحكاـ" في الماوردي قاؿ
 .غيره ومنعو يجوز، نقلو: الزبيري اهلل

                                                           

 .ٗٗٗ - ٖٗٗ ص ٖ ج" قدامة ابن مغني" ٔ
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 عبد بن جابر عن" البخاري صحيح" في ثبت فقد أصح، الزبيري قوؿ: النووي قاؿ
 لم ثم: قاؿ قبر، في آخر رجل مع أحد يـو أباه دفن أنو - عنهما اهلل رضي - اهلل

 وضعتو، كيـو ىو فإذا أشهر، ستة بعد فاستخرجتو آخر، مع أتركو أف نفسي تطب
 ".حدة على قبر في فجعلتو أخرجتو،: "أيضا للبخاري رواية وفي ٔأذنو غير ىنية

 اهلل رضي - العشرة أحد اهلل عبيد بن طلحة أف وغيره" المعارؼ" في قتيبة ابن وذكر
 ، ٕالنز إليها فشكا المناـ، في سنة بثبلثين دفنو بعد عائشة بنتو فرأتو دفن، - عنهم

 كأني: الراوي قاؿ: غيره قاؿ. بالبصرة داره في فدفن طريا، فاستخرج بو، فأمرت
 شقو واخضر موضعها، عن فمالت عقيصتو، إال يتغير، لم عينيو في الكافور إلى أنظر
 .ٖانتهى النز يلي الذي
 للحاجة الدفن بعد الميت إخراج أف الحاصل: - عنو تعالى اهلل عفا - الجامع قاؿ

 - جابر حديث لصحة بترجمتو؛ -تعالى اهلل رحمو- المصنف إليو أشار كما جائز،
 تعالى واهلل. السابق الباب في الماضي وحديثو الباب، في المذكور - عنو اهلل رضي
 .والمآب المرجع وإليو بالصواب، أعلم

 
 أو مما يستحسن( يكره مما شيئا الميت من رأى إذا)باب 

 يكره مما شيئا الميت من رأى إذا لو يجوز وال(: ٓ٘/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 ميتا، غسل من): قاؿ أنو والسبلـ الصبلة عليو عنو روي لما لمصلحة، إال يذكره أف

 ولدتو كيـو ذنوبو من خرج ذلك، عند منو يكوف ما عليو يفش ولم األمانة، فيو فأدى

                                                           

 .عياض القاضي وصوبها ،"أذنو في ىنية غير" رواية وفي ٔ

 وىو اسما، ويجعلو النوف، يكسر ومنهم بالمصدر، تسمية نزىا، كثر: ضرب باب من نزا، األرض نزت: يقاؿ ٕ
 ".مصباح" اىػ مثلو باأللف وأنزت السائل، الندى

 .ٖٕٚ ص ٘ ج" المجموع" ٖ
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 لو استحب ذلك، ونحو الوجو وضاءة من الخير أمارات مثل حسنا رأى وإف، ٔ(أمو
،  ٕسيرتو بجميل والتبشير طريقتو، على الحث ويحصل عليو، الترحم ليكثر إظهاره

 بو، الناس يحدث أف بأس فبل يكره، ما منو الغاسل ورأى مبتدعا، الميت كاف إذا إال
 ا.ىػ  ٖالبدعة عن لهم زجرا ليكوف

 رأى إذا حضر، ولمن للغاسل، وينبغي: فصل(: ٖٓٗ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 لما بو؛ يحدث وال يستره، أف ستره، الميت يحب ومما ذكرناه مما شيئا الميت من

 في اهلل ستره مسلم، عورة ستر من): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وألف رويناه،
 والتبسم، الوجو، وضاءة من الخير، أمارات مثل حسنا رأى وإف ،ٗ(واآلخرة الدنيا

                                                           

 الكامل في عدي وابن ،(ٜٜٖ٘) األوسط في الطبرانيو  ،(ٜٕٗ٘ٗ رقم ، ٕٕٔ/ٙ)أحمد  أخرجو ٔ
 وفي ،(ٜٖٙ/ٖ) كبرىال في والبيهقي ،(ٕٜٔ/ٙ) الحلية في نعيم وأبو ،(ٜٕٓٙ/ ٚ)و (٘٘ٔٔ – ٗ٘ٔٔ/ٖ)

 بن سبلـ بو تفرد اإلسناد، بهذا إال عائشة عن الحديث ىذا يروى ال: الطبراني قاؿوالحديث  (ٕٜٙٙ) الشعب
 فيو: وقاؿ (ٕٔ/ٖ) المجمع في الهيثمي وأورده،  نعيم وأبو (،٘٘ٔٔ/ٖ) عدي ابن مثلو قاؿ وكذا ،مطيع أبي

 ىذا عائشة حديث إسناد مدار(: ٖٚٔ/ٕ، وقاؿ البوصيري في إتحاؼ الخيرة )كثير كبلـ وفيو الجعفي، جابر
 وىو جابر، لضعف ضعيف إسناده (:ٖٗٚ/ٔٗ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )الجعفي جابر على
 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو وبقية عائشة، من سماعا لو يذكروا الجزار لم ويحيى الجعفي، يزيد ابن

 غسل من): قاؿ وسلم عليو اهلل صلى - النبي عن وسلم عليو اهلل صلى النبي مولى رافع أبي الباب عن فيقلت 
 والبيهقي ،(ٖٗ٘/ٔ) والحاكم ،(ٜٕٜ) الكبير في الطبراني أخرجو (مرة أربعين لو اهلل غفر عليو، فكتم مسلما

 ابن الحافظ إسناده قوىالحديث صححو الحاكم وأقره الذىبي، و و " كبيرة أربعين" الطبراني عند وفيو ،(ٜٖ٘/ٖ)
 األلبانيالعبلمة  حكم(، و ٕٜٖٗوصححو العبلمة األلباني في صحيح الترغيب ) ،(ٖٕٓ/ٔ) الدراية في حجر
/ ٕ( )والترىيب الترغيب ضعيف) في اللفظ بهذا أودعو لذا بالشذوذ( كبيرة أربعين) لفظة على تعالى اهلل رحمو
 (.ٚٗٗ/ٕقوى إسناده األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن ابن ماجة ) و ،(ٖٜٖ

 المكتب ط ٜٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة الفكر، دار ط ٖٕٕ/  ٕالجليل ومواىب ،ٕٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٕ
 .الحديثة الرياض مكتبة ط ٙ٘ٗ ،٘٘ٗ/  ٕ قدامة البن والمغني اإلسبلمي،

 ط ٕٗٚ/  ٔ والمقنع ،ٜٖٕ/  ٔ المنتهى وغاية ،ٜ٘ٔ/  ٔ الهندية والفتاوى ،ٕٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٖ
 .السلفية المطبعة

 من) سلم و عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي ( من حديثٜٜٕٙأخرج مسلم برقم ) ٗ
 عليو اهلل يسر معسر على يسر ومن القيامة يـو كرب من كربة عنو اهلل نفس الدنيا كرب من كربة مؤمن عن نفس

 (. ...واآلخرة الدنيا في اهلل ستره مسلما ستر ومن واآلخرة الدنيا في



 - 112 - 

 طريقتو، مثل على الحث ويحصل عليو، الترحم ليكثر إظهاره، استحب ذلك، ونحو
 .سيرتو بجميل والتشبو

 فبل ببدعتو، مشهورا والسنة، الدين في عليو مغموصا الميت كاف وإف: عقيل ابن قاؿ
 من عليو يرى ما يكتم أف ينبغي ىذا وعلى. طريقتو لتحذر عليو، الشر بإظهار بأس

 ا.ىػ بدعتو في بو فيقتدي بذلك، مغتر يغتر لئبل الخير؛ أمارات
 من رأى إذا للغاسل ويستحب(: قاؿ المصنف: ٙٛٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 أبو روى لما بو يتحدث اف يجز لم يكره ما رأى واف بو يتحدث اف يعجبو ما الميت
 عليو وكنتم ميتا غسل من) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنو اهلل رضي رافع
 جمهور قالو المصنف قالو الذي الحكم وىذاقاؿ النووي:  ٔ(مرة اربعين لو اهلل غفر

 ورأى لبدعتو مظهرا مبتدعا الميت كاف لو اهلل رحمو البياف صاحب وقاؿ األصحاب
 وىذا بدعتو عن للزجر الناس في بو يتحدث أف القياس يقتضيو فالذي يكره ما الغاسل
 على خرجا األصحاب وكبلـ والحديث عنو عدوؿ ال متعين البياف صاحب قالو الذي

 باب آخر في اهلل شاء إف وسنوضحها وعكسو ىذا في نصوص جاءت وقد الغالب
 . أعلم واهلل التعزية

 يغسلوف الذين بعض (:ٜٔ/ٚٔوسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه أيضا )
 توجيهكم؟ فما الموتى أحواؿ من التغسيل أثناء يقابلهم عما يتحدثوف الموتى

 العلماء بعض أف إال حسنا، يكن لم إف يراه ما يستر أف الغاسل على المتعينفأجاب: 
 مكروىا وجهو في الغاسل ورأى بدعتو، إلى وداعيا بدعة صاحب الميت كاف إذا: قاؿ

 الغاسل ورأى خير صاحب الميت كاف إذا وأما، الناس يحذر حتى يذكره أف فاألولى
   .للميت والدعاء الظن إحساف من فيو لما بو، يخبر أف فيحسن خيرا

 لم إف رآه ما ستر الغاسل وعلى): قولو(: ٜٕٚ/٘وقاؿ رحمو اهلل في الشرح الممتع )
 فربما حسنا، يكن لم إف الميت من رآه ما ستر الميت غاسل على: أي (حسنا يكن

                                                           

 تقدـ تخريجو في التعليق السابق. ٔ
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 يرى فقد المعنوية، الناحية من وإما الجسدية، الناحية من إما بحسن، ليس ما منو يرى
 الناس، إلى يتحدث أف يجوز فبل حياتو، عن كثيرا متغيرا مظلما وجهو -باهلل والعياذ-

 .سوءا بو الناس ظن ذلك قاؿ إذا ألنو مظلما؛ وجهو رأيت إني: ويقوؿ
 .يستره ال فهذا متبسما موتو بعد يرى بعضهم إف حتى مسفرا وجهو يكوف وقد
 تسوؤه التي من أشياء جلده في يكوف قد الميت فإف: الجسدية الناحية من السيء أما
 غير من بيضاء تخرج: }موسى قصة في تعالى اهلل قاؿ كما عليها، الناس اطلع إذا

 يجوز فبل عليو، الناس يطلع أف يكره برص فيو يكوف قد: أي ،[ٕٕ: طو{ ]سوء
 واهلل- والظاىر سوداء، ببقع الجلد لوف يتغير وقد برصا، فيو رأيت: يقوؿ أف لئلنساف

 .يسترىا أف يجب بل للناس يذكرىا فبل دموية، أنها -أعلم
 مكروه، وجو على ورآه بدعتو إلى وداعية بدعة، صاحب كاف إذا إال: العلماء قاؿ
 علموا إذا الناس ألف البدعة؛ إلى دعوتو من الناس يحذر حتى ذلك يبين أف ينبغي فإنو
 شك ال القوؿ وىذا وطريقو، منهجو من ينفروف فإنهم الحاؿ، ىذه على خاتمتو أف

 الداعية، المبتدع ىذا باتباع تحصل التي المفسدة درء من فيو لما وحسن؛ جيد قوؿ
 .والحداثيين كالبعثيين ىداـ مبدأ صاحب كاف لو وكذا
 ستر: أي ،«الخير إظهار ال الشر، ستر فيلزمو»: فقاؿ حسنا كبلما الروض في وذكر
 إحساف من فيو لما ومطلوب حسن ولكنو بواجب، ليس الخير وإظهار واجب، الشر
  .خير صاحب كاف إذا سيما وال عليو، والترحم بالميت، الظن

 من ىل (:ٖٗ/ٜسئل العبلمة األلباني كما في موسوعة العبلمة األلباني ) )فرع(:
 وكذا يبتسم، أنو يرى أو الميت، جلد بياض المغسل رؤية الخاتمة حسن عبلمات
 رائحة شم من أحدىم موت بعد أفغانستاف في المجاىدين عن نسمعو لما بالنسبة

 المسك؟
 من ذلك يكوف أف يستلـز شيء يوجد فبل المسك رائحة قبل ذكر ما أمافأجاب: 
 إلى تحتاج القضية ولكن ذلك، يكوف أف يمكن فككرامة المسك رائحة أما البشائر،
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 رائحة فوحاف من المجاىدين بعض عن تنقل التي القصص ىذه رواية في وتَػَبصُّر تَػَروِّي
 أشد أنكرىا فبعضهم المسألة ىذه في األقواؿ تناقضت فقد لبعضهم بالنسبة المسك
 أكد اهلل رحمو عزاـ اهلل عبد الشيخ ومنهم بصحتها، مؤكًدا أقرىا وبعضهم اإلنكار،

 عنو أشيع ثم ذلك، في لو رسالة على اطلعتم لعلكم بل لو، حديث ما غير في ذلك
 ربنا ألف ممكن ىذا: أقوؿ فأنا الطيبة، الرائحة منو شموا أنو أيًضا اهلل رحمو قتل لما
 ولست شاىًدا لست فأنا ال أو وقع ىذا ىل أما يشاء، بما عباده بعض يكـر وجل عز

 .مكذبًا وال مصدقًا
 

 أذكار معينة()باب ليس لتغسيل الميت 
 يفعلها التي األخرى البدعة ىذه من وليحذر (:ٜٖٕ/ٖقاؿ ابن الحاج في المدخل )

 من ذكرا يغسلو عضو لكل يذكر أخذ غسلو في بدأ إذا الغاسل أف وىو أكثرىم،
 بو المأمور المواضع في لكن وعلنا سرا حسن تعالى اهلل ذكر أف تقدـ وقد األذكار،

 ذكرا العبادات من غيره عن بو فيشتغل وخشية واعتبار تفكر محل المحل وىذا فيها،
 .بدعة وغيره أجمعين عنهم اهلل رضي الماضين السلف عمل وىو غيره، أو كاف

 ال واالعتبار، بالتفكر يشتغل أف لو ينبغي كما (:ٔ٘/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 ا.ىػ ٔبدعة فإنها يخصو، ذكر عضو لكل ابتدعوىا التي باألذكار

توفيت أختي رحمها اهلل منذ  :عبد الرحمن البراؾ حفظو اهلل تعالىسؤؿ الشيخ 
اسبوعين ولحقت بها خالتي في حادث سير عندنا في مصر تأتي المغسلة إلى أىل 

المتوفاة فتغسل الميتو وتكفن في منزلها وقد يتبع ذلك صراخ وعويل وتعداد لمحاسن 
 طواؿ فترة التغسيل وقبل الخروج الى الميت ولتجنب ذلك قمنا بالتكبير وذكر اهلل

المقابر نعلم انو يلـز الصمت عند اتباع الجنائز فما حكم تصرفنا علما بأنا فعل ذلك 
تجنبا للوقوع في المحظور وكررننا نفس الفعل في جنازة خالتي وذلك حاؿ وجودىا 

                                                           

 .ٖٕٕ/  ٕ الجليل مواىب ٔ
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متبوعة في المنزؿ اثناء التغسيل اما حين ذىابما الى المقبرة فقد كانت الجنازة 
 .بالصمت فقط افيدونا مأجورين

الواجب ىو اإلنكار عليهم فقط ، وال تعالج المعصية ببدعة ، خشية أف  فأجاب:
 ا.ىػ واهلل أعلم .يصير ىذا األمر سنة متبعة

كما قاؿ شيخ اإلسبلـ  العبادة، ألف تعريف والتوقف المنع العبادات في األصل قلت
 الباطنة واألعماؿ األقواؿ من ويرضاه اهلل يحبو ما لكل جامع اسمابن تيمية: "

 وىي وعبل، جل بالرب متعلقتاف صفتاف والرضا الحب أف، ومن المعلـو أف "والظاىرة
 أحبو قد تعالى اهلل أف أثبت عبادة العمل ىذا بأف قلت فإذا للبشر، بالنسبة غيب

 القوؿ ىذا أو العمل ىذا بأف يبلغ رسوؿٍ  من بد ال ىذا؟ لك أين من حينئذٍ  ورضيو،
 حتى والتوقف المنع العبادة في األصل العلماء قاؿ لذا ويرضاه، تعالى اهلل يحبو مما
 .الدليل يأتي

 
 )باب ىل يغسل الشهيد(

 بين يجمع وسلم عليو اهلل صلى النبي كاف) قاؿرضي اهلل عنهما  اهلل عبد بن جابر عن
 لو أشير فإذا للقرآف؟ أخذا أكثر أيهم: يقوؿ ثم واحد ثوب في أحد قتلى من الرجلين

 في بدفنهم وأمر القيامة يـو ىؤالء على شهيد أنا: وقاؿ اللحد، في قدمو أحدىما إلى
 .ٔ(عليهم يصل ولم يغسلوا ولم دمائهم،

 أنو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ثابت(: ٖٙٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
 عامة فقاؿ الشهيد غسل في اختلفوا وقد... عليهم يصل ولم أحد، شهداء يغسل لم

 قاؿ وبو المدينة، أىل من تبعو ومن أنس بن مالك قاؿ كذلك يغسل ال: العلم أىل
 الشافعي، قاؿ وبو الكوفة، أىل من وافقهم ومن الرأي وأصحاب وحماد، الحكم،

 بن وسليماف عطاء، قاؿ وكذلك ثور، وأبو وإسحاؽ، أحمد، قاؿ وكذلك وأصحابو،

                                                           

 وفي الباب أحاديث أخرى تأتي في الباب.  (ٖٖٗٔ) البخاري أخرجو ٔ
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: يقوالف المسيب بن وسعيد الحسن وكاف النخعي، وإبراىيم األنصاري، ويحيى موسى،
 غسل قد): فقاؿ الشهيد غسل عن عمر ابن وسئل ،(يجنب ميت كل فإف يغسل)

 (.شهيدا وكاف عليو وصلي وحنط، وكفن، عمر،
 لما يغسل، ال الشهيد أف على الفقهاء اتفق(: ٔٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 (بدمائهم ادفنوىم): أحد شهداء في قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي عن روي
 جنبا الشهيد كاف وإف، ٔالشهيد تغسيل المسيب بن وسعيد البصري الحسن ويرى

 إلى المالكية من سحنوف وقوؿ الشافعية، عن رواية وىو والحنابلة، حنيفة أبو فذىب
 في والشافعية الحنفية، من ومحمد يوسف وأبو المالكية جمهور ويرى ،يغسل أنو

 بسبب الغسل عليو وجب فيمن الحكم وكذلك، ٕالخبر لعمـو يغسل ال أنو األصح
 ،كالجنب فهي تستشهد ثم نفاس أو حيض من تطهر التي كالمرأة الموت، على سابق
 ىذه في حنيفة أبي وعن ،الغسل يجب فبل النفاس أو الحيض من الطهارة قبل وأما

 .ٖيجب ال واألخرى كالجنب الغسل يجب: إحداىما: روايتاف الحالة
 وإليو سواء، وغيره البالغ الشهيد أف إلى - حنيفة أبا عدا ما - الفقهاء جمهور وذىب
 كاف من تغسيل في وكذلك المسألة ىذه في والخبلؼ، ٗالمنذر وابن ثور أبو ذىب

 سبلحو عليو عاد ومن ،(رمق وبو جريحا المعركة من حمل من وىو) والمرتث رمق، بو
 دوف أو مالو دوف أو ظلما، قتل ومن المعركة، في العدؿ أىل من يقتل ومن فقتلو،
 الشهداء من يعتبروف ىل وأمثالهم ىؤالء أف وىو آخر، خبلؼ على مبني وأىلو نفسو

   ؟٘ال أـ
                                                           

 ٕ والحطاب ،ٖٜٛٔ/  ٔ والمدونة ،ٕٖٗ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٜٚ/  ٔ واالختيار ،ٛٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٜٕ٘ ،ٕٛ٘/  ٕ والمغني ،ٜٔٔ/  ٔ الطالبين وروضة ،ٕٚٗ/ 
 ،ٙٚ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٜٕٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٕٕٖ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٛٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٕ

 .ٖٓ٘/  ٕ والمغني ،ٕٓٔ/  ٕ الطالبين وروضة
 .ٖٔ٘ ،ٖٓ٘/  ٕ والمغني ،ٕٕٖ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٛٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٖ
 .ٖٔ٘/  ٕ والمغني ،ٛٔٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٚٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٛٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٗ
 .بعدىا وما ٕٖ٘/  ٕ والمغني ،ٜٓٙ/  ٔ عابدين ابن ٘
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 لم موضعو، في مات إذا والشهيد: )قاؿ(: ٖٜٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )
 وىو واحدة، رواية يغسل، ال فإنو المعترؾ، في مات إذا يعني( عليو يصل ولم يغسل،

: قاال المسيب، بن وسعيد الحسن، عن إال خبلفا، فيو نعلم وال العلم، أىل أكثر قوؿ
 وأصحابو وسلم عليو اهلل صلى بالنبي واالقتداء. جنبا إال ميت مات ما الشهيد، يغسل

 تضمنو لما الشهيد غسل ترؾ أف فيحتمل ىذا ثبت إذا... .أولى غسلهم ترؾ في
 عليو اهلل صلى النبي عن جاء فإنو شرعا، المستحسنة العبادة أثر إزالة من الغسل
 يكلم بمن أعلم واهلل اهلل، سبيل في أحد يكلم ال بيده، نفسي والذي): قاؿ أنو وسلم

، البخاري رواه (مسك ريح والريح دـ، لوف واللوف القيامة، يـو جاء إال سبيلو، في
 وأثرين قطرتين من وجل عز اهلل إلى أحب شيء ليس) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ

 جاء وقد ،.. ٔ(تعالى اهلل فرائض من فريضة في وأثر اهلل، سبيل في فأثر األثراف، أما
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ثعلبة بن اهلل عبد فإف الحديث، في العلة ىذه ذكر

 يدمى، القيامة يـو يأتي إال اهلل سبيل في يكلم كلم ليس فإنو بدمائهم، زملوىم) وسلم
 أجل من إال يجب ال الغسل أف ويحتمل..، ٕ(المسك ريح وريحو الدـ، لوف لونو

 الصبلة تجب لم فمن عليو، لنصلي بغسلو فأمرنا لو، فعل ال الميت أف إال الصبلة،
 فيشق يكثروف، المعركة في الشهداء أف ويحتمل ،كالحي غسلو، يجب لم عليو

 .لذلك غسلهم عن فعفي فيتضرروف، الجراح فيهم يكوف وربما غسلهم،
 وإف ثيابو، في ودفن: )قاؿ(: ٜٖٙ/ٕوقاؿ ابن قدامو أيضا في المصدر السابق )

 خبلفا، فيو نعلم فبل بثيابو، دفنو أما( عنو نحي والسبلح الجلود من شيء عليو كاف

                                                           

 اهلل رضي أمامة أبيمن حديث ( ٜٛٔٚ رقم ،ٖٕ٘/ٛ) والطبرانى ،(ٜٙٙٔ رقم ،ٜٓٔ/ٗ) الترمذى أخرجو ٔ
 (.ٖٖٙٔ) الترمذي صحيح في األلباني عبلمةال حسنوو ، غريب حسن: عنو الترمذي قاؿ، والحديث عنو

 ،(ٖٔٗ/٘) أحمدو  ،(ٖٕٛ٘) السنن في منصور بن وسعيد ،(ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ) المسند في أخرجو الشافعي ٕ
( والحديث صححو العبلمة األلباني في صحيح ٔٔ/ٗ) الكبرى في والبيهقي، (ٜٕ/ٙ و ٛٚ/ٗ) والنسائي
 رجاؿ ثقات رجالو صحيح، إسناده (:ٗٙ/ٜٖ(، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند )ٖٖٚ٘الجامع )
 .الصحيح
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 وابن داود، أبو وروى (بثيابهم ادفنوىم) وسلم عليو اهلل صلى النبي بقوؿ ثابت وىو
 ينزع أف أحد بقتلى أمر) وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عباس، ابن عن ماجو،
 لكنو بحتم، ىذا وليس ٔ(بدمائهم ثيابهم، في يدفنوا وأف والجلود، الحديد عنهم

 شيء؛ عنو ينزع ال: حنيفة أبو وقاؿ بغيرىا، ويكفنو ثيابو، عنو ينزع أف وللولي ،األولى
 ثوبين؛ وسلم عليو اهلل صلى النبي إلى أرسلت صفية أف) روي، ما ولنا، ،الخبر لظاىر
 بن يعقوب رواه ٕ(آخر رجبل اآلخر في وكفن أحدىما، في فكفنو حمزة، فيهما ليكفن
 .اإلسناد صالح ىو: وقاؿ شيبة،
 إذا ،واالستحباب اإلباحة على يحمل اآلخر والحديث ،للولي الخيار أف على فدؿ
 الجلود من الناس، لباس عامة من يكن لم ما لباسو من عنو ينزع فإنو ىذا، ثبت

 قاؿ وبهذا. جلد وال خف، وال فرو، عليو يترؾ ال: أحمد قاؿ. والحديد والفراء
 النبي لقوؿ محشو؛ وال خف وال فرو عنو ينزع ال: مالك وقاؿ. حنيفة وأبو الشافعي،

                                                           

( ٖٓٙٙ) الكبرى في والبيهقي ،(٘ٔ٘ٔ) ماجة وابن ،(ٖٖٗٔ) داود وأبو ،(ٕٚٗ/ ٔ) أحمد أخرجو ٔ
 وأقره بعطاء النووي أعلو: الراية نصب في الزيلعي وقاؿ ،(ٖٕ٘/ ٘) المنير البدر في الملقن ابن ضعفو والحديث

 جبير، بن سعيد عن السائب، بن عطاء رواية من ألنو ضعف؛ إسناده في(: ٕٙٚ/ ٕ) التلخيص في الحافظ وقاؿ
 وقاؿ ضعيف، إسناده(: ٗٓٚ/ ٕ) الغفار فتح في الرباعي وقاؿ االختبلط، بعد عطاء بو حدث مما وىو عنو،

 كاف لكنو صدوؽ عاصم بن وعلي اختلط كاف السائب بن عطاء ضعيف سند ىذا( ٓٔٚ) اإلرواء في األلباني
 وىذا لغيره حسن(: ٕٜ/ ٗ) المسند تحقيق في فقالوا معو ومن األرنؤوط أما الحافظ، قاؿ كما ويصر يخطئ
 البخاري عند جابر عن الباب وفي. اختلط قد السائب بن وعطاء الحفظ، سيىء عاصم بن علي ضعيف، إسناد

 أنس وعن. يغسلهم ولم -أحد يـو يعني-" بدمائهم ادفنوىم: "قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي أف وغيره( ٖٙٗٔ)
 وصححو عليهم، يصل ولم بدمائهم ودفنوا يغسلوا لم أحد شهداء أف: حسن بسند( ٖٖ٘ٔ) داود أبي عند

 .الذىبي ووافقو مسلم، شرط على ٖٙٙ - ٖ٘ٙ/ ٔ الحاكم
 الكبرى في والبيهقي ،(ٗٗ) والشاشي ،(ٙٛٙ) يعلى وأبو ،(ٜٓٛ) البزار (،٘ٙٔ/ ٔأخرجو أحمد ) ٕ
(: رواتو ثقات، وصححو العبلمة ٕٕٚ/٘( والحديث قاؿ عنو البوصيري في إتحاؼ الخيرة )ٕٓٗ-ٔٓٗ/ٖ)

(، وقاؿ الشيخ أحمد شاكر في تحقيق ٘ٙٔ/ٖ(، وحسن إسناده في اإلرواء )ٔٛاأللباني في أحكاـ الجنائز )
 عبد حسن، إسناده (:ٖٗ/ٖ)وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق المسند  صحيح، إسناده (:ٜ٘ٔ/ٕالمسند )

 الهاشمي، داود بن سليماف غير الشيخين رجاؿ ثقات رجالو وباقي الحديث، حسن صدوؽ الزناد أبي بن الرحمن
 .ثقة وىو السنن، أصحاب رجاؿ فمن
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 فكاف أخص، رويناه وما الكل، في عاـ وىذا (بثيابهم ادفنوىم) وسلم عليو اهلل صلى
 .ٔأولى

 حياة أي" رمق: "قولو معنى( عليو وصلي غسل، رمق وبو حمل وإف: )قاؿ مسألة؛
 وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف شهيدا؛ كاف وإف عليو، ويصلى يغسل، فهذا. مستقرة

 بسهم، الخندؽ يـو العرقة ابن رماه (شهيدا وكاف عليو، وصلى معاذ بن سعد غسل)
 ثم قريظة، بني في حكم حتى أياما، فيو فلبث المسجد، إلى فحمل أكحلو، فقطع
 غسل، حملو بعد حياتو طالت متى أنو الخرقي كبلـ وظاىر، فمات جرحو انفتح
 ونحو. عليو يصل ولم يغسل، لم حملو، عقب أو المعترؾ، في مات وإف عليو، وصلي

 أحمد وقاؿ. غسل ثبلثة، أو يومين بقي أو شرب، أو أكل، إف قاؿ مالك، قوؿ ىذا
                                                           

 ثيابو في الشهيد يدفن: أي ،«ثيابو في ويدفن»: قولو (:ٜٕٓ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع ) ٔ
 لوف اللوف دما، يثعب وجرحو يبعث ولذلك القتل، من عليو مات ما على القيامة يـو يبعث ألنو فيها؛ قتل التي

 .المسك ريح والريح الدـ،
 أشبو ما أو رداءه، أو إزاره بو ربط سير: مثل جلود معو كاف إذا: أي ،«عنو والجلود السبلح نزع بعد»: قولو

 عليو اهلل صلى النبي عن ورد وألنو الثياب؛ في يدخل ال ىذا ألف منو؛ ينزع فإنو حملو قد سبلح معو أو ذلك،
 .«بدمائهم ثيابهم في يدفنوا وأف والجلود الحديد عنهم ينزع أف أحد بقتلى أمر أنو»: وسلم
 سلبو ومعنى الثياب، على يعود ثاف مفعوؿ «سلبها» :قولو في «ىا» الضمير ،«بغيرىا كفن سلبها وإف»: قولو
 لقولو للميت؛ التكفين من بد ال ألنو وجوبا؛ بغيرىا كفن عاريا، ويدعو العدو يأخذىا أف: مثل. منو تؤخذ أف: إياىا
 .«ثوبيو في كفنوه»: وسلم عليو اهلل صلى
 عليو اهلل صلى النبي ألف اإلماـ؛ غير وال اإلماـ ال الناس من أحد عليو يصلي ال: أي ،«عليو يصلى وال»: قولو

 من ما»: وسلم عليو اهلل صلى النبي لقوؿ الشفاعة؛ الصبلة من الحكمة وألف أحد؛ شهداء على يصل لم وسلم
 عنو يكفر والشهيد ،«فيو اهلل شفعهم إال شيئا باهلل يشركوف ال رجبل أربعوف جنازتو على فيقـو يموت مسلم رجل
 إذا فإنو وإال تركة، خلف إف تركتو في الميت ذمة في يبقى بل بالشهادة، يسقط ال الدين ألف الدين؛ إال شيء كل

 .عنو اهلل أدى أداءه يريد أخذه
 .عليهم؟ وصلى أحد إلى حياتو آخر في خرج قد وسلم عليو اهلل صلى النبي أليس: قائل قاؿ فإف

 صبلة: إما ىذه ولكن الدفن، قبل تكوف أف يجب الميت صبلة ألف الميت؛ صبلة ليست ىذه أف: فالجواب
 .ػ اهلل رحمو ػ القيم ابن إليو ماؿ كما مودع صبلة وإما الدعاء، بمعنى

 والسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ يبقى أف يمكن ال إذ صحيح؛ فغير الميت على تصلى التي الصبلة بأنها: القوؿ وأما
 .عليهم يصل لم عشرة الحادية أو العاشرة السنة إلى الثانية السنة من
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 نحو حنيفة أبي أصحاب وقوؿ ،عليو صلي شرب، أو أكل، أو تكلم، إف: موضع في
 ثم الليل، إلى يوما المعترؾ في بقي إذا المجروح عن سئل أنو أحمد وعن ،ىذا من

 .عليو يصلى أف فرأى مات،
. فبل وإال عليو، يصل ولم يغسل، لم الحرب، حاؿ مات إف: الشافعي أصحاب وقاؿ

 حياة ذي من إال يكوف ال األكل ألف األكل؛ أو الفصل، بطوؿ التحديد والصحيح
 وأما ،المواضع من كثير في اعتباره ثبت وقد ذلك، على يدؿ الفصل وطوؿ مستقرة،
 النبي أف) يروى ألنو منها؛ بشيء التحديد يصح فبل الحرب، وحالة والشرب، الكبلـ
 أنا: رجل فقاؿ الربيع؟ بن سعد فعل ما ينظر من أحد يـو قاؿ وسلم عليو اهلل صلى
 اهلل صلى اهلل رسوؿ إف لو فقاؿ رمق، بو جريحا، فوجده فنظر. اهلل رسوؿ يا لك أنظر
 األموات، في فأنا: قاؿ األموات؟ في أـ أنت األحياء في أنظر أف أمرني وسلم عليو
 أبرح لم ثم: قاؿ الحديث، وذكر. السبلـ عني وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فأبلغ

 ٔ(مات أف
: قاؿ بك؟ جاء ما لو فقيل أحد، يـو صريعا وجد األشهل عبد بني أصيـر) أف وروي

 عليو اهلل صلى النبي قوؿ عمـو في دخبل أحد، شهداء من وىما ٕ(جئت ثم أسلمت،
                                                           

 ابن وسيرة ،(ٜٗ رقم ٜٓٔ - ٛٓٔ ص) الجهاد في المبارؾ ابنو  ،(ٖٗٔ-ٖٖٔص) إسحاؽ ابن سيرة ٔ
 ؿ/ ٔ) المعرفة في نعيم أبو، و (ٕٔٓ/ٖ) والحاكم ،(ٖٚ-ٔٚ/ٕ) الطبري وتاريخ ،(ٜ٘-ٜٗ/ٕ) ىشاـ
 وىو(: ٘ٚٔ/ ٘) الميزاف لسافكما في   البخاري اإلماـعنو  قاؿ والحديث (ٕ٘ٛ/ ٖ) ، ودالئل البيهقي(ٕٕٚ
( ٕٔٙص) السيرة فقو في األلباني العبلمة عنو وقاؿ ،باإلرساؿ المستدرؾ تلخيص في الذىبي أعلوو  ،مرسل

 معروؼ عندىم فهو السير أىل عند إال أعرفو وال أحفظو ال الحديث ىذا: قولو البر عبد ابن عن ونقل معضل،
 ثم( ٕٛٗ/ٖ) الدالئل في البيهقي وعنو قلت ثابت بن زيد طريق من الحاكم رواه قدر( األلباني أي) قلت مشهور

 .ترجمتو أجد ولم الطويل اهلل عبد بن الرحمن عبد صالح أبو سنده وفي األلباني قاؿ
 عن (ٖٙٔٗ) الشعب وفي ،(ٚٙٔ/ ٜ) والبيهقي ،(ٖٔٔ/ ٕ) والحاكم ،(ٖٕٚ٘) داود أبو مطوال أخرجو ٕ

 بنو أين: فقاؿ أحد، يـو فجاء يأخذه، حتى يسلم أف فكره الجاىلية، في ربا لو كاف أقيش بن عمرو ف)أ ىريرة أبي
 ثم فرسو، وركب ألمتو، فلبس بأحد،: قالوا فبلف؟ فأين: قاؿ بأحد،: قالوا فبلف؟ أين: قاؿ بأحد،: قالوا عمي؟
 أىلو إلى فحمل جرح، حتى فقاتل آمنت، قد إني: قاؿ عمرو، يا عنا إليك: قالوا المسلموف رآه فلما قبلهم، توجو

 هلل غضبا بل: فقاؿ هلل؟ غضبا أـ لهم، غضبا أو لقومك، حمية: سليو: ألختو فقاؿ معاذ بن سعد فجاءه جريحا،
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 وماتا تكلما، وقد عليهم، يصل ولم يغسلهم، ولم (وثيابهم بدمائهم ادفنوىم) وسلم
 .الحرب انقضاء بعد
 األنيفي عقيل أبا فوجد القتلى، في طاؼ أنو عمر، ابن عن اليمامة، أىل قصة وفي
 من الماء فخرج مقتل، إلى خلص قد كلها جرحا، عشر أربعة وبو ماء، فسقيتو: قاؿ

 .يغسل فلم كلها، جراحاتو
 حياة، بو وجدت إف عمي ابن أسقي لعلي ماء أخذت) قاؿ رجبل أف: الشاـ فتوح وفي

 أسقيو، أف لي فأومأ إليو، ينظر رجل فإذا أسقيو، أف فأردت ىشاـ بن الحارث فوجدت
 ماتوا حتى إليو أصل فلم أسقيو، أف لي فأومأ إليو، ينظر آخر فإذا ألسقيو، إليو فذىبت

 .ٔالحرب انقضاء بعد ماتوا وقد صبلة، وال بغسل منهم أحد يفرد ولم (كلهم
                                                                                                                                                  

 العبلمة وحسنو الذىبي، وأقره الحاكم صححو والحديث (صبلة هلل صلى وما الجنة، فدخل فمات، ولرسولو،
 الصحيحين في ليس مما المسند الصحيح في الوادعي وحسنو ،(ٕٜٕ/ ٚ) األـ داود أبي صحيح في األلباني

- عمرو بن محمد أجل من حسن إسناده(: ٜٓٔ/ٗ، وقاؿ األرنؤوط ومن معو تحقيق سنن أبي داود )(ٖٜٖٔ)
 في الحافظ وحسنو. سلمة ابن ىو: وحماد عوؼ، بن الرحمن عبد ابن ىو: سلمة أبو -الليثي علقمة ابن وىو

  .ٜٓٙ/ ٗ"  اإلصابة"
 معاذ، بن سعد بن عمرو ابن الرحمن عبد بن الحصين عن ٜ٘/ ٖ" ىشاـ ابن سيرة" في كما إسحاؽ ابن وأخرج

 دخل رجل عن حدثوني: -أباىريرة يعني- يقوؿ كاف: قاؿ ىريرة أبي عن أحمد، أبي ابن مولى سفياف أبي عن
 بن ثابت بن عمرو األشهل عبد بني أصيـر: فيقوؿ ىو؟ من: سألوه الناس، يعرفو لم فإذا قط، يصل لم الجنة
 قد سلمة بن حماد بأف قاؿ إذ الدارقطني على رد ذلك وفي .ٜٓٙ/ ٗ اإلصابة في الحافظ إسناده وحسن. وقش
 .تحقيقو في اهلل رحمو شاكر أحمد الشيخ أفاده". السنن اختصار" في المنذري نقلو كما بو تفرد

 ثم فأكل، المعركة أرض من: أي ،«فأكل حمل أو»: قولو (:ٖٜٕ/٘قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع ) ٔ
 حياة فيو أف على يدؿ يأكل كونو ألف بجراحو؛ متأثرا مات أنو علمنا ولو عليو، ويصلى ويكفن يغسل فإنو مات،

 فإنو الفصل يطل ولم ومات أكل إذا أنو المؤلف كبلـ وظاىر، يأكل ال الميت حكم في الذي إف إذ مستقرة؛
 .يغسل
 الحقيقة في ىذا ولكن النزع، في وىو شعور بدوف يأكل قد ألنو الفصل؛ يطل لم إذا يغسل ال: الفقهاء بعض وقاؿ
 .مستقرة حياة فيو أف على دليل أكلو إف أي بعيد

 بعض وعبارة يغسل، ال شهيد فإنو مات ثم فأكل، يحمل لم إذا أنو: ظاىره «فأكل حمل أو»: المؤلف وقوؿ
 .يحمل لم أـ حمل إذا مما أعم األخيرة العبارة وىذه ،«فأكل جرح أو»: الفقهاء

 .ويكفن فيغسل مستقرة حياة فيو أف على دليل أكلو فإف يحمل، لم أـ حمل، سواء أكل إذا أنو: واألقرب
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 وقاؿ، العدو بأيدي كالمقتوؿ فهو فقتلو، سبلحو عليو عاد الشهيد كاف فإف: فصل
 أصابو لو ما أشبو المشركين، أيدي بغير مات ألنو عليو؛ ويصلى يغسل،: القاضي

 اهلل صلى  النبي أصحاب من رجل عن داود، أبو روى ما ولنا، ،المعترؾ غير في ذلك
 منهم، رجبل المسلمين من رجل فطلب جهينة، من حي على أغرنا) قاؿ وسلم عليو

 أخوكم وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ بالسيف، نفسو فأصاب فأخطأه، فضربو
 عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ فلفو مات، قد فوجدوه الناس، فابتدره. المسلمين معشر يا

 لو وأنا نعم،: قاؿ ىو؟ أشهيد اهلل، رسوؿ يا: فقالوا عليو، وصلى ودمائو، بثيابو وسلم
 على سيفو فرجع لو، يسفل فذىب خيبر، يـو مرحبا بارز األكوع بن وعامر) ،ٔ(شهيد

                                                                                                                                                  

 ويكفن؟ يغسل أنو مستقرة حياة حيا وبقي مميتا جرحا العدو جرحو إذا الشهيد أف على الدليل ما: قائل قاؿ فإف
 حتى يميتو ال أف اهلل سأؿ ولكنو األحزاب، عاـ أكحلو في جرح فإنو عنو اهلل رضي معاذ بن سعد قصة: فالجواب

 حليفهم ىو ألنو بنفسو قريظة بني في حكم حتى ملتئما الجرح وبقي دعاءه، اهلل فاستجاب قريظة، ببني عينو يقر
 أما كافر، ألنو اليهود؛ من حلفائو عن يجادؿ قاـ أبي بن اهلل فعبد أبي، بن اهلل وعبد معاذ بن سعد بين الفرؽ وانظر
 الذي بالحكم بهم وحكم فيهم، الحاكم ىو وصار بهم، عينو اهلل فأقر بهم، عينو يقر حتى يميتو أال اهلل فسأؿ سعد
 رضي ػ ومات الدـ انبعث فيهم حكم ولما سموات، سبع فوؽ من اهلل حكم بأنو والسبلـ الصبلة عليو النبي شهد
 صعدت روحو ألف بروحو؛ فرحا لموتو اىتز ػ وجل عز ػ الرب عرش أف وسلم عليو اهلل صلى النبي وأخبر ػ، عنو اهلل
  :عنو اهلل رضي ثابت بن حساف يقوؿ ذلك وفي ػ، وجل عز ػ اهلل إلى
 عمرو أبي لسعد إال بو سمعنا*  ىالك أجل من اهلل عرش اىتز وما

 ما بذلك العلماء وألحق عليو، ويصلى ويكفن يغسل فإنو بقاؤه، طاؿ إذا الشهيد أف على دليل ىذا أف: والحاصل
 .األكل مثل المستقرة الحياة دليل منو وجد إذا

 في ليس أنو وعرؼ بقاؤه طاؿ إذا بل شرعا بزماف مقدرا ليس: أي ،«عليو وصلي غسل عرفا بقاؤه طاؿ أو»: قولو
 .عليو ويصلى ويكفن يغسل فإنو الموت سياؽ
 فإنو عقلو معو بقي لكن متألما بقي إذا أما يغسل، ال أنو المحتضر كتأثر متأثرا بقي إذا أنو عندي يترجح والذي
 مجد اختيار ىو وىذا الشهادة، حكم يسقط ال ذلك فإف شرب لو أنو المؤلف كبلـ وظاىر، عليو ويصلى يغسل
 الموت سياؽ في وىو يشرب، قد اإلنساف ألف ػ؛ تيمية ابن اإلسبلـ شيخ جد السبلـ عبد وىو ػ تيمية ابن الدين

 .اهلل رحمو المجد لكبلـ تابع الماتن فكبلـ األكل، بخبلؼ
في إسناده (: ٕٙ/ٗ( والحديث قاؿ عنو الشوكاني في النيل )ٓٔٔ/ ٛ) البيهقيو  ،(ٜٖٕ٘) داود أبو أخرجو ٔ

 ضعيف؛ إسناده (:ٖٖٔ/ٕ، وقاؿ العبلمة األلباني في ضعيف أبي داود األـ )سبلـ بن أبي سبلـ وىو مجهوؿ
 بين الرواية في بالسماع الوليد تصريح ُوِجد فإف ...التسوية تدليس يدلس كاف -الدمشقي مسلم ابن ىو -الوليد
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 المعركة، شهيد وألنو ،بحكم الشهداء عن يفرد فلم، ٔ(نفسو فيها فكانت نفسو،
 من سقط إف فأما المعترؾ، غير في كاف لو ما فارؽ، وبهذا الكفار، قتلو لو ما فأشبو
: الحديث وتأوؿ أحمد، عليو نص. يغسل فإنو بو، أثر وال ميتا وجد أو دابتو،

 يوجد الذي في حنيفة أبي قوؿ وىذا. يغسل لم كلم بو كاف فإذا (بكلومهم ادفنوىم)
 .بو أثر ال ميتا

 أف ولنا ،القتاؿ أسباب من بسبب مات أنو الحتماؿ بحاؿ؛ يغسل ال: الشافعي وقاؿ
 الوفاؽ محل في الغسل سقوط وألف باالحتماؿ، يسقط فبل الغسل، وجوب األصل
 .ٕاالعتبار درجة عن ذلك حذؼ يجوز فبل كلم، بمن مقروف

                                                                                                                                                  

، وقاؿ األرنؤوط ومن معو في تحقيق سنن أبي داود الصحيح إلى نُِقل اخر؛ سند في ثقة من توبع أو واخر، راو كل
 يصرح ولم التسوية، تدليس يدلس -ثقة كاف وإف الدمشقي، مسلم ابن وىو- الوليد. ضعيف إسناده (:ٖٜٔ/ٗ)

 نسخ بعض في جاء لكن مجهوؿ، معاوية والد سبلـ أبي بن سبلـ إف ثم اإلسناد، طبقات من شيء في بالسماع
 معاوية وىو: قاؿ. جده عن أخيو، عن معاوية، ىو إنما: الحديث بإثر قاؿ داود أبا أف اللؤلؤي رواية من داود أبي
 واهلل مسلم، بن الوليد تدليس شبهة تبقى لكن ثقة، سبلـ بن زيد ىو معاوية وأخو: قلنا. سبلـ أبي بن سبلـ بن

 .أعلم تعالى
 (.ٚٓٛٔأخرجو مسلم ) ٔ

 عن الشهيد سقط إف: أي ،«دابتو عن سقط وإف»: قولو (:ٕٜٕ/٘قاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع ) ٕ
 ال شهيدا يكوف فإنو ذلك من فمات العدو بفعل دابتو عن سقط فإف. عليو وصلي غسل العدو، فعل بغير دابتو

 .سبق كما يغسل
 ويكفن يغسل فإنو ميتا ووجد ضرب، وال خنق، وال جراحة، أثر بو ليس: أي ،«بو أثر وال ميتا وجد أو»: قولو

 موتو وكوف عليو، ويصلى ويكفن يغسل أف بموتو وجب الميت ىذا أف وذلك نظري، دليل لو وىذا عليو، ويصلى
 ويكفن يغسل أف يجب بل للشك، اليقين ندع أف يمكن وال أثر، فيو ليس ألنو فيو؛ مشكوؾ العدو فعل من

 .عليو ويصلى
 فإنو مميتة، ضربات أي ضرب أو خنق، أو جرح،: مثل أثر بو وجد لو ما بو يخرج «بو أثر وال»: المؤلف وقوؿ

 عليو، يصلى وال يكفن وال يغسل ال شهيدا يكوف ىذا وعلى العدو، ذلك بو فعل الذي أف وىو ىنا، بالظاىر يحكم
 ىو الذي الظاىر بهذا الواجب ىذا أسقطنا وىنا التغسيل، وجوب األصل ألف األصل؛ على الظاىر غلبنا وىنا

 من الدـ: األثر من بعضهم واستثنى، الغازات استعمل لو كما بو أثر وال العدو بفعل مات أنو علمنا إذا وكذا األثر،
 ىو العدو أف على يدؿ فبل طبيعيا، موتا مات ممن يقع قد ىذا ألف: قاؿ الدبر، أو القبل، أو الفم، أو األنف،

 .شهيد فهو العدو فعل من أنو يحتمل أثر بو وجد فمتى العمـو على يدؿ المؤلف كبلـ ولكن ىذا، بو فعل الذي
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 قتيل الشهيد غسل يشرع وال(: ٗ٘وقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص
 :أحاديث ذلك وفي جنبا، كاف أنو اتفق ولو المعركة،

 في ادفنوىم): وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو جابر عن: األوؿ
 ىؤالء، على شهيد أنا: فقاؿ( رواية وفي) .يغسلهم ولم -أحد يـو يعني- دمائهم
 يدمي، القيامة يـو وجرحو جاء إال( اهلل في) يجرح جريح ليس فإنو دمائهم، في لفوىم

 .ٔ(المسك ريح وريحو الدـ، لونن لونو
 لو، مغزى في كاف وسلم عليو اهلل صلى النبي أف)رضي اهلل عنو  برزة أبي عن: الثاني
 وفبل وفبلنا، فبلنا، نعم،: قالوا أحد؟ من تفقدوف ىل: صحابو ال فقاؿ عليو، اهلل فأفاء
 فطلب فاطلبوه، جليبيبا، أفقد لكني: قاؿ: ال: قالوا أحد؟ من تفقدوف ىل: قاؿ وثم
 عليو اهلل صلى النبي فأتي! قتلوه ثم قتلهم، سبعة جنب إلى جدوه فو القتلى، في

 قالها) منو، وأنا مني وأنا مني، ىذا! قتلوه ثم سبعة قتل: فقاؿ عليو فوقف وسلم،
 ليس ساعديو، على فوضعو: قاؿ ،(فبسطهما ىكذا بذراعيو قاؿ ثم) ،(ثبلثا أو مرتين

 لم قبره، في ووضع لو فحفر: قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي ساعدي إال سرير لو
 .ٕ(غسبل يذكر

                                                           

/ ٕ) والترمذي( ٕٛٚ - ٕٚٚ/ ٔ) والنسائي( ٓٙ/ ٕ) داود وأبو األولى بالرواية( ٘ٙٔ/ ٖ) البخاري أخرجو ٔ
"  في سعد ابن وكذا لو االخرى والرواية( ٓٔ/ ٗ) والبيهقي( ٕٙٗ - ٔٙٗ/ ٔ) ماجو وابن وصححو،( ٚٗٔ

 طريق االخرى الرواية أي ولها، .مسلم شرط على صحيح وإسناده لو، والزيادة( ٚ ص ٔ ؽ ٖ ج" ) الطبقات
 يفوح جرح كل فإف تغسلوىم، ال: " بلفظ مرفوعا جابر عن جابر ابن رواية من( ٜٕٙ/ ٖ) المسند في أخرى
 ومحمدا كاف إذا وأما الرحمن، عبد ىو جابر ابن كاف إف صحيح وإسناده ". عليهم يصل ولم القيامة، يـو مسكا

/ ٗ" ) االوطار نيل"  في فقاؿ الشوكاني وأما .ىنا المراد أيهما عندي يترجح ولم ضعيف، فإنو الرحمن عبد أخا
 بن اهلل عبد رواية من( ٕٖٗ - ٖٔٗ/ ٘) احمد اخرجو ثالث، طريق ولها ". فيها مطعن ال رواية إنها(: " ٕ٘
 وصلو وقد صحيح، إليو وإسناده حجة، فهو صحابي مرسل فهو سماع لو يثبت ولم رؤية، ولو صعير، ابن ثعلبة

 .جابر عن حديثو من( ٔٔ/ ٗ) البيهقي
 

 والبيهقي( ٕ٘ٗ ،ٕٔٗ/ ٗ) وأحمد لو، والزيادتاف( ٕٜٗ) والطيالسي لو، والسياؽ( ٕ٘ٔ/ ٚ) مسلم أخرجو ٕ
(ٗ /ٕٔ.) 
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 ولم بدمائهم، ودفنوا يغسلوا، لم أحد شهداء أف): رضي اهلل عنو  أنس عن: الثالث
 .ٔ(حمزة غير) عليهم يصل
 :قاؿ عامر، أبي بن حنظلة واستشهاد أحد قصة في الزبير بن اهلل عبد عن: الرابع
 فاسألوا المبلئكة، تغسلو صاحبكم إف) :وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ الهائعة سمع لما جنب وىو خرج: فقالت صاحبتو،
 .ٕ(المبلئكة غسلتو لذلك: " وسلم

 المطلب عبد بن حمزة أصيب): قاؿ رضي اهلل عنهما عباس ابن عن: الخامس
 رأيت: وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ جنب، وىما الراىب، بن وحنظلة

 .ٖ(تغسلهما المبلئكة
 ومقتوؿ شهيد يغسل وال): قولو(: ٕٚٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )

 أصحابنا اختلف ولهذا التحريم، ويحتمل الكراىة يحتمل والنفي نافية، ال.(ظلما
 مكروه؟ أو حراـ الشهيد تغسيل ىل اهلل، رحمهم

                                                           

 وابن وحسنو( ٜٖٔ - ٖٛٔ/ ٕ) والترمذي - لفظو ويأتي وللحاكم لو والزيادة( ٜ٘/ ٕ) داود أبو أخرجو ٔ
 وقاؿ( ٕٛٔ/ ٖ) وأحمد( ٔٔ - ٓٔ/ ٗ) والبيهقي( ٖٙٙ - ٖ٘ٙ/ ٔ) والحاكم( ٛ ص ٔ ؽ ٖ) سعد

 ألبي عزاه بعدما( ٕ٘ٙ/ ٘) المجموع في النووي وقاؿ. الذىبي ووافقو". مسلم شرط على صحيح: " الحاكم
 .مسلم شرط على أنو على حسن، عندي ىو: قلت ". صحيح أو حسن إسناده: " وحده داود

 موضع في النووي قاؿ كما جيد بإسناد( ٘ٔ/ ٗ) والبيهقي( ٕٗٓ/ ٖ) والحاكم صحيحو في حباف ابن أخرجو ٕ
 ال من فجل"!  ضعيف حديث أنو وذكرنا(: " ٖٕٙ/ ٘) بعد فقاؿ ذلك نسي ثم( ٕٓٙ/ ٘" ) المجموع"  من

 .!الذىبي وأقره"!  مسلم شرط على صحيح: " الحاكم وقاؿ ينسى،
 ورواه ،(ٖٕ/ ٖ" ) المجمع"  في الهيثمي قاؿ كما حسن، وإسناده( ٜٛٗٔ/ ٖ" ) الكبير"  في الطبراني رواه ٖ

 مرسل شاىد لو لكن فأصاب، الذىبي وتعقبو"  االسناد صحيح: " وقاؿ حنظلة، ذكر دوف( ٜ٘ٔ/ ٖ) الحاكم
 كلهم رجالو صحيح وسنده: قلت .مثلو مرفوعا البصري الحسن عن( ٜ ص ٔ ؽ ٖ ج) سعد ابن أخرجو قوي

 إنو: سنده في قاؿ أنو مع حمزة فيو ذكر النو بالغرابة، عباس ابن حديث وصف فإنو الحافظ، على رد وفيو ثقات،
 .الشاىد ىذا على يقف لم اهلل رحمو الحافظ أف فالظاىر ،(ٕٙ/ ٗ) عنو الشوكاني حكاه كما بو، بأس ال
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 النبي ألف حراـ؛ أنو: والصحيح، حراـ إنو: بعضهم وقاؿ .مكروه إنو: بعضهم فقاؿ
 التغسيل وألف ،(يغسلهم ولم بدمائهم يدفنوا أف أحد بقتلى أمر) وسلم عليو اهلل صلى

 .لمحـر إال يترؾ فبل المكروه، فعل أجل من يترؾ وال واجب،
 ،العليا ىي اهلل كلمة لتكوف قاتل الذي المعركة شهيد: ىنا بو المراد (شهيد): وقولو

 حماية قاتل من لكن قتل، ولو بشهيد فليس عصبية أو قومية أو لوطنية قاتل من أما
 ىذا من فيكوف الدين، لحماية قاتل فقد إسبلمي وطن أنو أجل من اإلسبلمي لوطنو
 يتأىبوف إنما أنهم الجيش في إلخواننا نبين أف يجب ولهذا اهلل، سبيل في الوجو
 إسبلمي وطن أنو أجل من ولكن وطنهم، أنو أجل من وطنهم عن دفاعا ال للقتاؿ

 عليو اهلل صلى النبي ألف شهداء؛ الموت عند يكونوا حتى اإلسبلـ لحماية يقاتلوف
 ذلك أي مكانو، ليرى ويقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، يقاتل الرجل عن سئل): وسلم

 .ٔ(اهلل سبيل في فهو العليا ىي اهلل كلمة لتكوف قاتل من) :قاؿ اهلل؟ سبيل في
 رغبة أو قومك، على حدب ىو ىل حمية؟ تقاتل لماذا :لو نقوؿ حمية قاتل فالذي

 فهو بالثاني قاؿ وإف بشهيد، فليس باألوؿ قاؿ إف ببلدؾ؟ في اإلسبلـ بقاء في
 .ببلدي في اإلسبلـ ليبقى قومي، على حدبا أقاتل: قاؿ لو كما شهيد،
 شهيد، ظلما المقتوؿ ألف أيضا؛ يغسل ال ظلما المقتوؿ: أي ،(ظلما ومقتوؿ): وقولو
 مالو دوف قتل ومن شهيد، فهو دمو دوف قتل من): وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ
 في داخل ألنو الناس؛ من كغيره يغسل ظلما المقتوؿ أف والصحيح، ٕ(شهيد فهو

                                                           

 رضي اهلل عنو. األشعري موسى أبومن حديث  (ٜٗٓٔ) ومسلم ،(ٕٓٔٛ) البخاري بنحوه أخرجو ٔ

 الطيالسي ،(ٕ٘ٙٔ رقم ،ٜٓٔ/ ٔ) وأحمد(. ٘ٙ٘ٛٔ رقم ،ٗٔٔ/ ٓٔ) الرزاؽ عبدمطوال  أخرجو ٕ
 رقم ،ٖٓ/ ٗ) والترمذى ،(ٕٚٚٗ رقم ،ٕٙٗ/ ٗ) داود وأبو ،(ٙٓٔ رقم ،ٙٙ/ ٔ) حميد بن وعبد ،(ٖٖٕ)

 الشهاب مسند في والقضاعي ،(ٜٜٗ رقم ،ٕٛٗ/ ٕ) يعلى وأبو ،(ٜ٘ٓٗ رقم ،ٙٔٔ/ ٚ) والنسائى ،(ٕٔٗٔ
/ ٖ) المختارة في والضياء ،(ٛ٘ٛ٘ رقم ،ٕٙٙ/ ٖ) والبيهقى ،(ٕٚٔ) والشاشي ،(ٖٖٗ) ،(ٕٖٗ) ،(ٖٔٗ)

 وقاؿ صحيح، حسن: الترمذي عنو قاؿ والحديث عنو، اهلل رضي زيد بن سعيد حديث من( ٕٜٓٔ رقم ،ٕٜٕ
 تحقيق في شاكر أحمد الشيخ وقاؿ ،(ٛٓٚ) اإلرواء في األلباني العبلمة وصححو حسن، إسناده: الضياء
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 منها يخرج أف يمكن ال العمومات وىذه الغسل، وجوب على الدالة األدلة عمومات
 ظلما المقتوؿ يساوى أف يمكن وال، المعركة شهيد وىو عليو، الدليل دؿ ما إال شيء

 شهيد، والمبطوف شهيد، فالمطعوف شهيد، اسم عليو يطلق كاف وإف المعركة، بشهيد
 حكمو يكوف الشهيد اسم عليو أطلق ما كل وليس شهيد، والحريق شهيد، والغريق
 اهلل، سبيل في ليقطعها عدوه إلى رقبتو مد المعركة شهيد ألف المعركة؛ كشهيد

 نظن أال يجب ولهذا، عظيم فرؽ فبينهما قتل، حتى المقاتلة على أكره ظلما والمقتوؿ
 ولكل: }تعالى قاؿ بمرتبتو فكل شهداء، كانوا وإف واحدة، بمرتبة الشهداء أف

 المسلمين من الموتى جميع أف فالصحيح، [ٜٔ: األحقاؼ{ ]عملوا مما درجات
 وال يغسلوف، ال فهؤالء فقط، المعركة شهداء إال عليهم ويصلى ويكفنوف يغسلوف
 ببارقة وكفى لهم، الشفاعة عليهم بالصبلة المقصود ألف عليهم؛ يصلى وال يكفنوف،
 أغلى بذلوا فإنهم بذلوه، الذي البذؿ ىذا لهم فيشفع شفاعة، رؤوسهم على السيوؼ

  .اهلل كلمة إلعبلء النفس وىو عندىم ما
 المعركة، في العدؿ أىل من قتل ومن(: ٜٖٛ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني ) )فرع(:
 لم عليا ألف المشركين؛ معركة في قتل من حكم عليو، والصبلة الغسل في فحكمو
 فإني ثيابي، في ادفنوني: وقاؿ يغسل، ال أف أوصى وعمار معو، قتل من يغسل

 عنا تنزعوا فبل غدا، مستشهدوف إنا: الجمل أصحاب أوصى قد: أحمد قاؿ، مخاصم
 أبي قوؿ وىذا ،الكفار قتيل أشبو المعركة، شهيد وألنو ،دما عنا تغسلوا وال ثوبا،

 بن اهلل عبد ابنها غسلت أسماء ألف يغسلوف؛: قوليو أحد في الشافعي، وقاؿ ،حنيفة
 فهو وصلب، أخذ فإنو الزبير بن اهلل عبد وأما ذكرناه، لما أولى؛ واألوؿ ،الزبير

 .المعركة بشهيد وليس ظلما، كالمقتوؿ
                                                                                                                                                  

 الجامع في الوادعي وصححو قوي، إسناده(: ٜٓٔ/ ٖ) معو ومن األرنؤوط وقاؿ صحيح، إسناده: المسند
 (.ٖٕٚ/ ٕ) الصحيحين في ليس مما الصحيح
 عمرو بن عبداهلل حديث من( ٔٗٔ) ومسلم ،(ٕٓٛٗ) البخاري (شهيد فهو مالو دوف قتل منمنو ) وأخرجو

 .عنهما اهلل رضي
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 إلحاقو ويحتمل ،عليو وصلي وكفن، غسل، منهم، قتل من: الخرقي فقاؿ الباغي، وأما
 وألنهم الجانبين، من وصفين الجمل أىل غسل إلينا ينقل لم ألنو العدؿ؛ بأىل

 أىل على الصبلة فأما. العدؿ أىل فأشبهوا غسلهم، فيشق المعترؾ، في يكثروف
 في المشركين معركة بشهداء شبهناىم ألننا عليهم؛ يصلى ال أف فيحتمل العدؿ،
 صلى عنو اهلل رضي عليا ألف عليهم؛ يصلى أف ويحتمل الصبلة، في فكذلك الغسل،
 .عليهم

 . المعركة في يقتبلف المرأةأو  الصبي )فرع(:
 .المعركة في يقتبلف والمرأة الصبي ذكر(: ٖٚٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )

 يصنع ما بهما يصنع: يقوؿ الشافعي فكاف يقتبلف والمرأة الصبي في واختلفوا
 ومحمد يعقوب وقاؿ ثور، أبو قاؿ وكذلك عليهما، يصلى وال يغسبلف ال بالشهداء،

 والرجاؿ النساء أما يقوؿ النعماف وكاف يغسلوف، وال بالشهداء يصنع ما بالولداف يصنع
 ذنوب لهم ليست الذين الولداف وأما بالشهيد، يصنع ما بهم ويصنع يغسلوف، فبل

 والولداف والنساء الرجاؿ غسل في السنة كانت لما: ابن المنذر بكر أبو قاؿ يغسلوف
 في سبيلهم كذلك كاف عليهم، ويصلى يغسلوف حيث واحدا سبيبل عليهم والصبلة
 بالسنة، استدالال واحدا سبيبل عليهم والصبلة غسلهم عن عنو يوقف الذي الموضع

 إف ذلك في لهم ذنوب ال والذين ذنوب، لهم والذين واألشرار، األخيار بين فرؽ ال
 قتلو من: يقوؿ الشعبي فكاف الشرؾ أىل غير قتلو فيمن واختلفوا... اهلل شاء

 قاؿ وكذلك ،(يغسل لم مظلوما قتل من): الثوري سفياف وقاؿ يغسل، لم اللصوص
 الرأي وأصحاب أحمد، قاؿ وبو اللصوص، قتلو أو نفسو، في يقتل فيمن األوزاعي

 قاؿ عليهم ويصلى يغسلوف: يقوالف والشافعي مالك وكاف اللصوص، قتلو فيمن
 اهلل رسوؿ تركو من إال منها يخرج ال آدـ، بنى في سنة والصبلة الغسل: " الشافعي

 قاؿ المعركة في خاصة الجماعة المشركوف قتلهم الذين وىم وسلم، عليو اهلل صلى
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 بنت أسماء عن وروينا حسن، والشافعي مالك، قالو الذي وىذا: ابن المنذر بكر أبو
 .ٔأوصالو تقطعت بعدما الزبير بن اهلل عبد غسلت أنها بكر أبي

 وأبو الشافعي، قاؿ وبهذا ،سواء وغيره والبالغ(: ٜٖ٘/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 لغير الشهادة حكم يثبت ال: حنيفة أبو وقاؿ. المنذر وابن ثور، وأبو ومحمد، يوسف،
 بقتالهم، المشركين معترؾ في قتل مسلم أنو ولنا،، القتاؿ أىل من ليس ألنو البالغ؛

 المشركوف، يقتلو لم إذا والغسل عليو الصبلة في البالغ أشبو وألنو البالغ، أشبو
 النعماف، بن حارثة أحد شهداء في كاف وقد بالشهادة، عنو ذلك سقوط في فيشبهو
 ذكره وما ،الكل في عاـ والحديث صغيراف، وىما سعد، أخو وقاص أبي بن وعمير
  .بالنساء يبطل

 إذا كاف الشهيد جنبا. )فرع(:
 المعركة، في يقتل الجنب في واختلفوا (:ٖٔ٘/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )

 ومحمد يعقوب وقاؿ ثور، أبو قاؿ كذلك عليو، يصلى وال يغسل ال طائفة فقالت
 أبو قاؿ يغسل: قاؿ أنو النعماف عن ثور أبو وحكى يغسل، ال جنب غير أو كاف جنبا
 الشهيد غسل ترؾ سن وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف يغسل ال: ابن المنذر بكر

 .أعلم واهلل أحد، منو يستثنى ال عاـ فذلك عليو، والصبلة
 في وحكمو غسل، جنبا الشهيد كاف فإف(: ٜٖ٘/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 يغسل؛ ال: مالك وقاؿ. حنيفة أبو قاؿ وبو. الشهداء من غيره حكم عليو الصبلة
 يـو قتل الراىب بن حنظلة أف) روي ما ولنا، ،كالمذىبين الشافعي وعن ،الخبر لعمـو
. تغسلو المبلئكة رأيت فإني حنظلة؟ شأف ما وسلم عليو اهلل صلى النبي فقاؿ أحد،
  في إسحاؽ، ابن رواه ٕ(القتاؿ إلى فخرج الهيعة سمع ثم جامع، إنو: فقالوا

. الجنابة كغسل بالموت يسقط فلم الموت، لغير واجب غسل وألنو، المغازي

                                                           

 تقدـ تخريجو. ٔ
 تقدـ تخريجو. ٕ
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 في خاص وحديثنا أحد، شهداء في ورد عين في قضية فإنو لو، عمـو ال وحديثهم
 عليو الغسل وجب فمن ىذا، ثبت إذا ،تقديمو فيجب أحد، شهداء من وىو حنظلة،
 فهي تقتل، ثم نفاس، أو حيض من تطهر كالمرأة الموت، على سابق بسبب

 ألف الغسل؛ يجب لم نفاسها، أو حيضها في قتلت ولو ،ذكرناىا التي للعلة كالجنب؛
 ،بدونو الحكم يثبت فبل الموجب، السبب في أو الغسل، في شرط الحيض من الطهر

 األشهل عبد بني أصيـر) أف روي ألنو عليو؛ غسل فبل استشهد، ثم أسلم، إف فأما
 .ٔ(بغسلو يؤمر فلم قتل، ثم أحد، يـو أسلم

 .(جنبا يكوف أف إال): قولو(: ٜٕٛ/٘وقاؿ العبلمة العثيمين في الشرح الممتع )
 النحوية القاعدة مقتضى فإف (ظلما ومقتوؿ معركة شهيد يغسل وال): المتن كاف إذا
 يكوف أف فيجب شيئين، يجعلهما بالواو العطف ألف ؛(جنبا يكونا أف إال): يقاؿ أف

 ظلما المقتوؿ جعل المربع الروض في ولكنو المثنى، بصيغة شيئين على عائدا الضمير
 الشهيد يكوف أف إال: أي ،(جنبا يكوف أف إال) العبارة يناسب الذي ىو وىذا شرحا،
 ظلما قتلت أو امرأة استشهدت لو وكذلك يغسل، فإنو جنبا الشهيد كاف فإف جنبا؛
 ما ىذا تغسل، كذلك فإنها الحيض، من تغتسل ولم حائضا وكانت المذىب، على

 الرسوؿ فإف وغيره، الجنب بين فرؽ ال أنو األخبار ظاىر ولكن، المؤلف إليو ذىب
 بن حنظلة أف من يذكر ما أما، أحد في قتلوا الذين يغسل لم وسلم عليو اهلل صلى
 يغسلو أنو على دليل فيو فليس صح إف فهذا المبلئكة، غسلتو عنو اهلل رضي اهلل عبد

 من فهو صح إف بل يطهر، بماء محسوسا شيئا ليس لو المبلئكة تغسيل ألف البشر؛
 أـ جنبا أكاف سواء يغسل، ال أنو فالصحيح، التكليف باب من وليس الكرامة، باب
 إذا تغسيلو بوجوب قلنا ولو شيء، كل تكفر الشهادة وألف األدلة، لعمـو جنب؛ غير
 ولم طهارة، على ليكوف أصغر؛ حدثا محدثا كاف إذا وضوئو بوجوب لقلنا جنبا كاف

 ....بو يقولوا

                                                           

 تقدـ تخريجو. ٔ
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 مالو، دوف قتل أو ظلما، قتل من فأما (:ٜٖٛ/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني ) )فرع(:
 قوؿ وىو الخبلؿ، اختارىا. يغسل إحداىما،: روايتاف ففيو وأىلو، نفسو دوف أو

 فأشبو المعترؾ، في الشهيد رتبة دوف رتبتو ألف ومالك؛ الشافعي، ومذىب الحسن،
 ال والثانية،. المعترؾ بشهداء إلحاقو يجز فلم فيو، القتل يكثر ال ىذا وألف المبطوف؛

 قتل ألنو الغسل؛ في وإسحاؽ واألوزاعي، الشعبي، قوؿ وىو، عليو يصلى وال يغسل،
 فهو مالو دوف قتل من) وسلم عليو اهلل صلى النبي قاؿ المعترؾ، شهيد أشبو شهيدا،
 (شهيد
 الهدـ، وصاحب والغرؽ، والمطعوف، كالمبطوف، قتل، بغير الشهيد فأما: فصل

 عن يحكى ما إال خبلفا، فيو نعلم ال عليهم؛ ويصلى يغسلوف، فإنهم والنفساء،
 وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ولنا،. شهيدة ألنها النفساء؛ على يصلى ال: الحسن

 بن سعد على وصلى. عليو متفق (وسطها فقاـ نفاسها، في ماتت امرأة على صلى)
، شهيداف وىما عنهما اهلل رضي وعلي عمر على المسلموف وصلى، شهيد وىو معاذ،
 والغرؽ، والمبطوف، المطعوف، خمسة الشهداء) وسلم عليو اهلل صلى النبي وقاؿ

 صحيح، حسن حديث ىذا: الترمذي قاؿ ٔ(اهلل سبيل في والشهيد الهدـ، وصاحب
 وزاد (القتل سوى سبع الشهادة): قاؿ أنو وسلم عليو اهلل صلى النبي وعن، عليو متفق
 تموت والمرأة الجنب، ذات وصاحب الحريق، صاحب): الخبر ىذا في ذكر ما على

 وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف عليهم، ويصلى يغسلوف ىؤالء وكل ٕ( شهيدة بجمع
                                                           

 .(ٜٗٔٔ) ومسلم ،(ٖ٘ٙ) البخاريأخرجو  ٔ

 أبي وابن ،(ٕٖٕٓٛ رقم ،٘ٗٗ/ ٘) وأحمد ،(ٕٖٙ/ ٔ) والشافعى ،(ٗ٘٘ رقم ،ٖٖٕ/ ٔ) مالك أخرجو ٕ
 الكبير في والطبرانى ،(ٙٗٛٔ رقم ،ٖٔ/ ٗ) والنسائى ،(ٖٔٔٔ رقم ،ٛٛٔ/ ٖ) داود وأبو ،(ٕٜٖ/ ٖ) شيبة

 والبيهقى ،(ٖٓٓٔ رقم ،ٖٓ٘/ ٔ) والحاكم ،(ٜٖٛٔ رقم ،ٔٙٗ/ ٚ) حباف وابن ،(ٜٚٚٔ رقم ،ٜٔٔ/ ٕ)
/ ٜٔ) التمهيد في المصنف عنو قاؿ والحديث( ٜٗٙٔٔ) اإلستذكار في والمصنف ،(ٜ٘ٗٙ رقم ،ٜٙ/ ٗ)

 ثابت،(: ٖٙٛ/ ٕ) العارضة في العربي ابن وقاؿ الحاكم، وصححو ومتنو، إسناده في يختلفوا لم(: ٕٕٓ
 ،(ٜٔ٘) الكبائر في الذىبي وصححو ،(ٖٚٓ/ ٘) المجموع وفي ،(٘٘ٓٔ/ ٕ) الخبلصة في النووي وصححو
 ،(ٖٙٔ/ ٗ) الربانية الفتوحات في كما حجر ابن وصححو ،(ٖٛ٘/ ٘) المنير البدر في الملقن ابن وصححو
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 لمشقة أو شرعا، المستطاب الدـ إزالة من يتضمنو لما المعركة؛ في الشهيد غسل ترؾ
 .ىاىنا ذلك يوجد وال الجراح، من فيهم لما أو لكثرتهم، غسلهم،

 الشهيد أف في الفقهاء جمهور عند خبلؼ ال(: ٕٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 ونحوىم والنفساء، الهدـ، وصاحب الغريق، ومنو والمطعوف، كالمبطوف، قتل بغير

 .ٔالشهادة لفظ فيهم ورد وإف يغسلوف،
 الغريق أف الناس بعض يرى(: ٜٛ/ٚٔسئل العبلمة العثيمين كما في مجموع فتاواه )

 قولكم؟ فما شهداء ألنهم يغسلوف ال والمبطوف والحريق
 عليهم، ويصلى ويكفنوف، يغسلوف، المسلمين من الموتى جميع أف الصحيح فأجاب:

  .العليا ىي اهلل كلمة لتكوف قاتل من المعارؾ شهداء إال
 يجب ىل الصبلة أثناء شخص مات إذا (:ٖٖٚ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 مع الشهيد، عن الشخص ىذا يختلف لماذا كذلك كاف وإذا الدفن، قبل غسلو
 .يحفظكم واهلل يغسل؟ ال الشهيد أف العلم

 يرد لم ألنو الدفن؛ قبل ويكفن يغسل فإنو الصبلة أثناء في مات إذا الشخص فأجابوا:
 ال فإنو خاصة المعركة في الشهيد وأما تغسيلو، عدـ يسوغ ما الشرعية األدلة في

 .عليهم يصل ولم المعركة شهداء يغسل لم وسلم عليو اهلل صلى الرسوؿ ألف يغسل؛
 في القبائل بعض بين عادات يوجد (:ٖٖٚ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة أيضا )

 ىذه أكثر وفي بعض، عن بعضها تختلف العادات ىذه وحيث المملكة، أنحاء جميع
 قتل حادث حدث إذا إنو حيث الحاضر، الوقت إلى قائمة تزاؿ ال عادات القبائل
 بينهم يحدث القبائل بعض حيث األسباب من سبب بأي القبائل ىذه بين شخص

 الشخص ىذا بدفن يقوموف بينهم، قتل ويحدث تافهة، ألسباب المشاكل بعض
                                                                                                                                                  

 حديث: المسند تحقيق في معو ومن األرنؤوط وقاؿ لغيره، صحيح(: ٜٖٛٔ) الترغيب صحيح في األلباني وقاؿ
 .صحيح

 ،ٜٔٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٛٗ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٗٛٔ/  ٔ والمدونة ،ٕٕٖ/  ٔ الصنائع بدائع ٔ
 .ٖٙ٘/  ٕ والمغني
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 ىو فهل شهيد، إنو: ويقولوف تكفين، أو تغسيل دوف عليو الموجودة الخاصة بمبلبسو
 الطريقة؟ بهذه دفنو يجوز وىل الشخص؟ ذلك شهيد

 واألجر، الفضل حيث من شهيد فهو عرضو أو نفسو أو مالو دوف قتل منفأجابوا: 
 أبي سنن في ثبت كما عليو ويصلى ويكفن فيغسل المعركة شهيد حكم لو ليس ولكنو
 قتل من): يقوؿ وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سمعت: قاؿ زيد بن سعيد عن داود
 شهيد، فهو مالو دوف قتل ومن شهيد، فهو دمو دوف قتل ومن شهيد، فهو دينو دوف
 عنو اهلل رضي عمر قتل وقد ، الترمذي وصححو (شهيد فهو أىلو دوف قتل ومن

 اهلل رضي وعلي عثماف وىكذا عليو، وصلوا عنهم، اهلل رضي الصحابة وغسلو مظلوما
 .عنهم اهلل رضي الصحابة عليهما وصلى وغسبل مظلومين، قتبل قد عنهما،

 
 
 

 حالو( درىن ال من تغسيل)باب 
 كافر، أـ ىو أمسلم يعلم فلم ميت، وجد وإف(: ٛٚٗ/ٖ) المغني في قدامة ابن قاؿ
 عبلمة، عليو يكن لم فإف، والخضاب ، والثياب ، الختاف من العبلمات، إلى نظر

 ولم يغسل، لم الكفر دار في كاف وإف، عليو وصلي غسل، اإلسبلـ دار في وكاف
 يثبت أىلها، من فهو دار في كاف من أف األصل ألف ؛ أحمد عليو نص.  عليو يصل

 .دليل خبلفو على يقم لم ما ، حكمهم لو
 كاف: -يعني ابن تيمية– شيخنا وقاؿ (:ٖٓٓ/ٖالقيم في إعبلـ الموقعين )وقاؿ ابن 

 فرأيت منافق؟ أو مؤمن ىو ىل الجنائز، عليو أصلي من حاؿ أحيانا علي يشكل
 ىذه منها عديدة مسائل عن فسألتو المناـ في وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 أرشد وكذلك بالشرط، الدعاء علق: قاؿ أو الشرط، الشرط أحمد يا: فقاؿ المسألة،
 ال): فقاؿ بالشرط والموت بالحياة الدعاء تعليق إلى - وسلم عليو اهلل صلى - أمتو
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 خيرا الحياة كانت إذا أحيني اللهم: ليقل ولكن بو، نزؿ لضر الموت أحدكم يتمنى
 أردت وإذا): اآلخر الحديث في قولو وكذلك (لي خيرا الوفاة كانت إذا وتوفني لي،

 .ٔ(مفتوف غير إليك فتوفني فتنة بعبادؾ
 إف اللهم: نقوؿ فإننا شككنا فإف وقاؿ العبلمة العثيمين في لقاءات الباب المفتوح:

 الدعاء وتقييد واشترط، المسألة قيد وارحمو، لو فاغفر اإلسبلـ على مات فبلف كاف
 َفَشَهاَدةُ ): بالزنا زوجتو يرمي الذي في وتعالى تبارؾ اهلل قوؿ عليو يدؿ أصل، لو بقيد

 َكافَ  ِإفْ  َعَلْيوِ  اللَّوِ  َلْعَنتَ  َأفَّ  َواْلَخاِمَسةُ *  الصَّاِدِقينَ  َلِمنَ  ِإنَّوُ  بِاللَّوِ  َشَهاَداتٍ  َأْرَبعُ  َأَحِدِىمْ 
 من يكوف أف بشرط باللعنة نفسو على دعا شرط، ىذا[ ٚ-ٙ:النور] (اْلَكاِذبِينَ  ِمنَ 

َها َويَْدرَأُ ) الكاذبين، *  اْلَكاِذبِينَ  َلِمنَ  ِإنَّوُ  بِاللَّوِ  َشَهاَداتٍ  َأْرَبعَ  َتْشَهدَ  َأفْ  اْلَعَذابَ  َعنػْ
َها اللَّوِ  َغَضبَ  َأفَّ  َواْلَخاِمَسةَ   الذي ىذا[. ٜ-ٛ:النور] (الصَّاِدِقينَ  ِمنَ  َكافَ  ِإفْ  َعَليػْ

 اغفر اللهم: نقوؿ أف لنا الكفر، على أو اإلسبلـ على مات ىل ندري ال ونحن مات
 اإلسبلـ شيخ شيخو عن اهلل رحمو القيم ابن ذكر وقد اإلسبلـ، على مات كاف إف لو

 شيخ: أي- فسألو المناـ في وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي رأى أنو تيمية ابن
 فأجابو عليو، مشكلة مسائل عن -وسلم آلو وعلى عليو اهلل صلى النبي سأؿ اإلسبلـ

 من جنائز إلينا يقدـ إنو اهلل، رسوؿ يا: قاؿ أنو ومنها والسبلـ، الصبلة عليو النبي
 عليو اهلل صلى النبي لو فقاؿ المسلم، غير من المسلم من ندري ال وغيرىم، المبتدعة

 بالشرط؟ عليك: معنى ما - تيمية ابن اسم أحمد - أحمد يا بالشرط عليك: وسلم
 ا.ىػ وارحمو لو فاغفر مؤمناً  كاف إف اللهم: تقوؿ أف

                                                           

: فيقوؿ: التشريع أصل في ال الترجيح في والخواطر والرؤى اإللهاـ استعماؿ عن جميل كبلـ اإلسبلـ لشيخ ٔ
، اإلطبلؽ على شرعيا طريقا جعلوه الذين أخطأ كما أخطأوا اإلطبلؽ على شرعيا طريقا اإللهاـ كوف أنكروا والذين
 مع الفعلين أحد رجحاف حينئذ وألهم ترجيحا فيها ير فلم الظاىرة الشرعية األدلة في السالك اجتهد إذا ولكن
 الضعيفة األقيسة من كثير من أقوى يكوف قد حقو في دليل ىذا مثل فإلهاـ بالتقوى وعمارتو قصده حسن

 المذىب في الخائضين من كثير بها يحتج التي الضعيفة واالستصحابات الضعيفة والظواىر الضعيفة واألحاديث
 دلت ما على وإنما الرؤيا، على ليس اإلسبلـ شيخ اعتمادف (.ٜٗ/ ٕ) الرسائل جامع الفقو أصوؿ في والخبلؼ

 فتنبو. آخر بدليل ثابت وىو الرؤيا، عليو
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 وكاف ،اإلسبلـ دار في قتيل أو ميت وجد لو(: ٕٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 غسلو يجب فإنو العانة، وحلق والخضاب والثياب الختاف من المسلمين سيما عليو
 يكن لم إذا وأما، الحرب دار أـ اإلسبلـ دار في أوجد سواء الفقهاء، جمهور عند
 دار في وجد وإف يغسل، اإلسبلـ دار في وجد إف أنو: عندىم فالصحيح ذلك عليو

 حكمهم، لو يثبت أىلها، من فهو دار في كاف من أف األصل وألف يغسل، ال الحرب
 وجد إف الميت بأف المالكية من القاسم ابن وصرح، ٔدليل خبلفو على يقم لم ما

 المدائن من مدينة في وجد لو وكذلك. يغسل فبل كافر؟ أـ ىو أمسلم يدرى ال بفبلة،
 فكذلك؛ مختونا كاف وإف: رشد ابن قاؿ كافر؟ أـ أمسلم حالو يدرى وال زقاؽ، في
 .ٕيختتن من أيضا النصارى ومن: حبيب ابن وقاؿ يختتنوف، اليهود ألف

 من بفبلة رجل يوجد أف ىو :الثالثة الصورة (:ٖٔ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )
 إليو ينظر: وىب ابن وقاؿ، عليو يصلى ال فإنو كافر، أـ ىو أمسلم يدرى وال األرض،

 األرض أىل غالب إلى ينظر أف عندي والصحيح ال؟ أـ ختين ىو ىل ثوب، على
 إف اللقيط مسائل في يتبين وىذا أىلها، من الغالب بحكم لو فيحكم فيها، وجد الذي
 .اهلل شاء

 العلمية للبحوث الدائمة اللجنة اطلعت فقد (:ٜٖٚ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 العاصمة أمين وكيل المستفتي من العاـ الرئيس سماحة إلى ورد ما على واإلفتاء
 برقم العلمية البحوث بإدارة المقيد المكرمة، بمكة المحاكم طريق عن البلدية للشئوف
 :يلي عما المستفتي سأؿ وقد ىػ،ٚٓٗٔ \ ٜ \ ٗٔ وتاريخ ٜٖٓٙ

 ٔصج. أـ ٕٗ٘ٔ رقم المقدسة العاصمة شرطة مدير سعادة خطاب تلقينا قد حيث
 بشأف المقدسة، العاصمة أمين وكيل سعادة إلى والموجو ىػ،ٚٓٗٔ \ ٛ \ ٔ في

 سوى منها يبق ولم تحللت التي الجثث تكفين يتم كاف إذا عما العاـ األمين استفسار

                                                           

 .ٖٚ٘/  ٕ والمغني الميمنية، مطبعة ط ٕٓٔ/  ٕ البهجة وشرح ،ٚٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٕٓ٘/  ٕالجليل مواىب ٕ
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 إف حيث عدمو، من المسلمين مقابر في دفنها يتم وىل بقاياه، أو عظمي ىيكل
 الموتى شئوف إدارة بسؤاؿ وإنو. ال أـ مسلم ىو ىويتو، عن الكشف تعذر بعضها
 للهيكل بالنسبة أنو طيو المرفق ىػٚٓٗٔ \ ٛ \ ٕٚ في ٓٛ رقم بخطابها أفادت

 لديها ما ىذا وأف. دفنو يتم ثم ومن عليو، وتصلي وتكفنو بالماء، تعمو فإنو العظمي
 للتمشي الشرعية الفتوى إلعطاء فضيلتكم على األمر إحالة وطلبت. معرفة من

 .بموجبها
 :يلي بما أجابت لبلستفتاء اللجنة دراسة وبعد
 في المسلمين معاملة يعامل فإنو المكرمة مكة مستشفيات في المجهوؿ كاف إف: أوال

 ينقل لم أنو الظاىر ألف المسلمين؛ مقابر في ودفنو عليو والصبلة والتكفين التغسيل
 .مسلما لكونو إال مكة مستشفيات إلى
 غير أنو على تدؿ عبلمة توجد وال أخرى مستشفيات في المجهوؿ كاف إذا: ثانيا

 ىذه في اإلسبلـ لجانب تغليبا األوؿ؛ كالقسم المسلمين، معاملة يعامل فإنو مسلم
 .لؤلموات واحتياطا اإلسبلمية الببلد

 
 (بالكفار اختبلطهم عند المسلمين موتى تغسيل)باب حكم 

 المشركين بموتى المسلمين موتى اختلط لو (:ٖٙ/ٖٔالموسوعة الفقهية )جاء في 
 أكاف سواء جميعا، يغسلوف أنهم في الفقهاء جمهور بين خبلؼ فبل يميزوا، ولم

 واجب، المسلم غسل ألف وىذا السواء، على كانوا أو ،أقل أـ أكثر المسلموف
 .ٔالواجب لتحصيل الجملة في بالجائز فيؤتى الجملة، في جائز الكافر وغسل

 الميت حاؿ جهل في: السابعة المسألة(: ٖٔ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك )
 :صور ثبلث ولذلك

                                                           

 ،ٛٔٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٓ٘/  ٕ الجليل ومواىب ،ٖٖٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٚٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٖٙ٘/  ٕ والمغني
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 يغسلوف فإنهم كافر، وفيهم المسلمين من قـو على حائط ينهدـ أف :األولى الصورة
 .للمسلمين بالدعاء وينوي هم،يعل ويصلى
 ال فإنهم الصورتين، في يتعين لم واحدا إال كفارا كلهم يكونوا أف ىو :الثانية الصورة
 في وروي لؤلكثر، تبعا األقل يجعل: الروايتين إحدى وفي عليهم، يصلى وال يغسلوف

 .للمسلمين بالدعاء وينوى أيضا، عليهم ويصلى يغسلوف أنهم الثانية؛ النازلة
 بموتى المسلمين موتى اختلط فإف(: ٜٜٖ/ٕوقاؿ ابن قدامة في المغني )

 ويجعلهم: أحمد قاؿ ،المسلمين ينوي جميعهم على صلى يميزوا، فلم المشركين،
 إف: حنيفة أبو وقاؿ ،والشافعي مالك، قوؿ وىذا ،عليهم يصلي ثم القبلة، وبين بينو
 دار أف بدليل باألكثر، االعتبار ألف فبل؛ وإال عليهم، صلى أكثر، المسلموف كاف

 لكثرة الحرب، دار وعكسها بها، المسلمين لكثرة اإلسبلـ؛ فيها الظاىر المسلمين
 كما فوجب، ضرر، غير من المسلمين على الصبلة أمكن أنو ولنا، الكفار من بها من
 األقل، قصد جاز األكثر، ودعائو بصبلتو يقصد أف جاز إذا وألنو أكثر، كانوا لو

 الحكم ثبت بمذكيات، ميتة أو بأجنبيات، أختو اختلطت إذا بما قالوه ما ويبطل
 .األكثر دوف لؤلقل،
 عند (:ٕٓ٘/ٔ) الشريعة أىل اختبلؼ معرفة في البديعة المعانيفي  الصردفي وقاؿ 

 ولم الكافرين بموتى المسلمين موتى اختلط إذا العلماء وأكثر وأحمد ومالك الشافعي
 كاف سواء مسلما، كاف إف عليو الصبلة وينوي واحد واحد على يصلي فإنو يتميزوا،

 على الصبلة بها ونوى واحدة صبلة صلى إذا وكذا. أقل أو أكثر المسلموف
 عليهم، صلى أكثر المسلموف كاف إف والزيدية حنيفة أبي وعند. صح منهم المسلمين

 المسلم بها يعرؼ أمارة ثم يكن لم إذا كلو وىذا. عليهم يصل لم أقل كانوا وإف
 وإف السواد، يلبسوف وال يخضبوف ال الكفار ألف السواد، ولبس والخضاب كالختاف

 .المجوس دوف والنصارى اليهود وىم يختتنوف بعضهم كاف
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 يتعرؼ ولم بها من وتوفي سيارة حادث وقع (:ٖ٘ٚ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 والدفن؟ والصبلة الغسل يكوف كيف المسلم، غير ومن المسلم من الحادث عند

 تغسيل بنية عليهم والصبلة وتكفينهم جميعا الحادث موتى تغسيل يجب فأجابوا:
  .منهم للمسلمين والدفن والصبلة وتكفين

 
 (الطريق وقطاع البغاة تغسيل)باب 

 قتلوا إذا البغاة يغسل ال أنو إلى الحنفية ذىب(: ٖٙ/ٖٔجاء في الموسوعة الفقهية )
 اإلماـ يد ثبوت بعد قتلوا إذا وأما. فعلهم عن لغيرىم وزجرا لهم إىانة الحرب؛ في

 والشافعية المالكية إليو ذىب ما وىو الحنفية، عن رواية وفي، يغسلوف فإنهم عليهم
 عدـ في الطريق وقطاع البغاة بين الحنفية يفرؽ ولم.. .يغسلوف أنهم والحنابلة
 .ٔالتغسيل

 عليو؟ والصبلة المنتحر تغسيل يجوز ىل (:ٖٓٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 مع العصاة من غيره وىكذا عليو، والصبلة المنتحر المسلم تغسيل يشرع فأجابوا:
  .والمغفرة بالعفو لهم الدعاء

 
 

 (الميت بدف منالمنفصل  جزءال )باب تغسيل
 على يصلى ال رأى من حجة من لعل (:ٔٔٗ/ ٘) األوسطقاؿ ابن المنذر في 

 والصبلة الميت، على الصبلة صلى وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ: يقوؿ أف العضو؛
 صلى حيث فيصلي البدف، بعض على الصبلة في تثبت سنة وال سنة، الميت على

 من حجة ومن، فيو سنة ال فيما الصبلة عن ويقف وسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 ذىب فإذا جسده، كل في واحدة المسلم حرمة أف ،يوجد العضو على الصبلة يرى

                                                           

 .ٙٔٔ/  ٛ والمغني ،ٜٔٔ/  ٕ الطالبين وروضة ،ٕٖٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٗٛ٘ ،ٖٛ٘/  ٔ عابدين ابن  ٔ
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 الغسل من- بدنو من بقي فيما يفعل أف ويجب بقي، ما حرمة تذىب لم بعضو
 ... ". أعلم واهلل. الموتى سنة -والدفن والصبلة

 ما على ويصلى(: ٓٛ٘: المسألة تحت - ٕ٘ٓ/ ٘) المحلى فيوقاؿ ابن حـز في 
 أف إال ويكفن؛ ويغسل ذلك، فوؽ فما شعر أو ظفر أنو ولو: المسلم الميت من وجد

 وإف المسلم، الميت على ويصلى، ويدفن يلف لكن يغسل، فبل شهيد، من يكوف
 غسل أيضا ذلك بعد آخر عضو الميت من وجد فإف شيء؛ منو يوجد ال غائبا كاف

 قد أننا ذلك برىاف، أبدا وىكذا ثانية؛ عليو بالصبلة بأس وال ودفن، وكفن، أيضا،
 غسل بذلك فصح عليو، والصبلة ودفنو وتكفينو الميت غسل وجوب قبل ذكرنا
 في واجب شك ببل فذلك والدفن؛ بالكفن جميعها وستر وكثيرىا قليلها أعضائو جميع

 وجد؛ متى بالوجود فيو عملو أمكن فيما عملو فواجب كذلك؛ ىو فإذ منو جزء؛ كل
 وجد ما على بالصبلة وينوي، برىاف ببل المفرقة األعضاء في ذلك يسقط أف يجوز وال
 ا.ىػ "وروحو جسده: جميعو على الصبلة منو

 أنو فالمذىب،  الميت بعض إال يوجد لم فإف: (ٔٓٗ/ٕ) المغني في قدامة ابن وقاؿ
 يصلى ال أنو،  أحمد عن منصور ابن ونقل. الشافعي قوؿ وىو. عليو ويصلى،  يغسل
 قوؿ عليو استقر والذي،  اهلل عبد ألبي قديم قوؿ ولعلو: الخبلؿ قاؿ. الجوارح على
 صلي األكثر وجد إف: ومالك حنيفة أبو وقاؿ ،األعضاء على يصلى أنو اهلل عبد أبي

 في باف كالذي،  عليو يصل فلم،  النصف على يزيد ال بعض ألنو؛  فبل وإال،  عليو
: أحمد قاؿ عنهم، اهلل رضي الصحابة إجماع، ولنا والظفر كالشعر، صاحبو حياة
 على عبيدة أبو وصلى،  بالشاـ عظاـ على عمر وصلى،  رجل على أيوب أبو صلى
 يدا طائر ألقى: الشافعي وقاؿ بإسناده،  أحمد بن اهلل عبد رواىما. بالشاـ رؤوس
،  أسيد بن عتاب بن الرحمن عبد يد وكانت، بالخاتم فعرفت، الجمل وقعة من بمكة

 الصحابة من نعرؼ ولم، الصحابة من بمحضر ذلك وكاف ،مكة أىل عليها فصلى
، كاألكثر عليو فيصلى، عليها الصبلة تجب جملة من بعض وألنو، ذلك في مخالفا
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 فيو حياة ال والظفر والشعر، عليها يصلى ال جملة من ألنو؛  الحياة في باف ما وفارؽ
 ا.ىػ

 في معو وحمل غسل شيء الميت من باف إذا(: ٗٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )
 إف أنو إلى والمالكية الحنفية فذىب الميت، بعض تغسيل وأما ،ٔخبلؼ ببل أكفانو
 أنو إلى الحنابلة عند المذىب وىو: الشافعية وذىب، ٕفبل وإال غسل، األكثر وجد

 وقعة زمن بمكة يدا ألقى طائرا أف روي لما وأقلو البدف أكثر ذلك في سواء يغسل
 وصلوا مكة، أىل فغسلها أسيد، بن عتاب بن الرحمن عبد يد وكانت الجمل،

 .ٖعليها
 الحنفية: )الفقهاء جمهور يرى(: ٛٗٔ/ٖٓوجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )

 أعضائو أو شقيو أحد أو الميت رأس وجد إذا أنو( الحنابلة عند قوؿ وىو والمالكية،
 تعليلو؛ في الدردير قاؿ عليها، يصلى وال تغسل ال فإنها نصفو من أقل وكانت األخرى

، ٗلليسير حكم وال للغالب، فالحكم بعضو وجد فإف الميت، وجود الغسل شرط ألف
 الحنفية، عند عليو ويصلى يغسل فإنو رأس، ببل ولو نصفو من أكثر وجد إذا أما

                                                           

 .ٜٖ٘/  ٕ والمغني ،ٙٗٔ/  ٔ الجمل حاشية ٔ
 .ٕٕٔ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٓٛٔ/  ٔ والمدونة ،ٕٖٓ/  ٔ الصنائع وبدائع ،ٙٚ٘/  ٔ عابدين ابن ٕ
 .ٜٖ٘/  ٕ والمغني الميمنية، المطبعة ط ٕٓٔ/  ٕ البهجة وشرح ،ٕٖٓ/  ٕ الصنائع بدائع ٖ

 أبو( من طريق ٚٔٙٙ، رقم  ٛٔ/ٗ) الكبرى سننأخرجو البيهقي في ال أسيد بن عتاب بن الرحمن عبدوأثر 
 ثور عن أصحابنا بعض أنبأ الشافعي أنبأ سليماف بن الربيع أنبأ يعقوب بن محمد العباس أبو ثنا عمرو أبي بن سعيد

 وقعة في بمكة يدا ألقى طائرا أف وبلغنا الشافعي قاؿ رؤوس على صلى عبيدة أبا أف  معداف بن خالد عن يزيد بن
(. وىو منقطع كما ىو بين. قاؿ ابن الملقن في الدر المنير عليها وصلوا فغسلوىا بالخاتم فعرفوىا الجمل

 في بكار بن الزبير وذكره.. عنو البيهقي نقلو فيما فقاؿ ببلغا بنحوه الشافعي ذكره األثر ىذا (:ٖٛٚ/٘)
 وقاؿ بمكة، ألقاىا أنو وتقدـ «( عقابا) كاف»: قتيبة ابن وقاؿ: قلت . «نسرا الطائر كاف»: وقاؿ «األنساب»

 . بالمدينة ألقاىا: وغيره األصبهاني موسى أبو وقاؿ. باليمامة ألقاىا: غيره

 الشرح مع والدسوقي ،ٜٕٗ/  ٕ المواؽ وبهامشو للحطاب الجليل ومواىب ،ٙٚ٘/  ٔ عابدين ابن حاشية ٗ
 .ٕٙٗ/  ٔ الكبير
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 فإذا الجسد، ثلثي دوف يعني الجل، دوف غسل ال: المالكية وقاؿ، ٔللغالب اعتبارا
 .ٕالمعتمد على يغسل لم الرأس مع الثلثين ودوف منو أكثر أو الجسد نصف وجد

 موتو علم مسلم عضو وجد لو أنو إلى الحنابلة، عند المذىب وىو الشافعية، وذىب
 بعد وجوبا وذلك الجملة، بقصد عليو صلي شعرا أو ظفرا كاف ولو شهادة، بغير

: (ٓٗ٘ ،ٜٖ٘/ ٕفي المغنى ) قدامة ابن وقاؿ ،ٖالشافعية عند ورد كما غسلو،
 أبو وصلى بالشاـ، عظاـ على عمر وصلى رجل، على أيوب أبو صلى: أحمد قاؿ

 عليو فيصلى عليها، الصبلة تجب جملة من بعض وألنو بالشاـ؛ رءوس على عبيدة
 .كاألكثر

 عليو، ويصلى يغسل المسلم (:ٓٗٚ/ٕوقاؿ التويجري في موسوعة الفقو اإلسبلمي )
 الصبلة عليو بالصبلة وينوي عليو، ويصلى ويكفن يغسل فإنو بعضو إال يوجد لم فإف
 ا.ىػ وروحو جسده جميع على

 أو لمرض بعضو الميت جسم من ذىب إذا (:ٖٔٚ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ولده كاف رجل مات وإذا الباقي؟ غسل يجب فهل ذلك غير أو حيواف أكل أو حرؽ

 بثبلثة ابنو حضور قبل الثبلجة في المتوفى الرجل وجعل ىناؾ، يتعلم آخر بلد في
 أو الوضوء عليو يجب فهل الميت جسد اإلنساف مس وإذا يمكن؟ ىل دفنو ثم أياـ،

 شيء؟ عليو يجب ال أو الغسل،
 .ويدفن عليو ويصلى ويكفن يغسل فإنو الميت جثة من بقي ما: أوال: فأجابوا

 دعت إذا لكن الميت، أقارب أحد انتظار أجل من الجثة دفن تأخير يجوز ال: ثانيا
 .قتلو ممن التأكد أجل من دفنو وأخر قتل إذا كما جاز التأخير إلى ضرورة

 الفرج مس إذا إال الغسل، يوجب وال الوضوء ينقض ال الميت جسد مس مجرد: ثالثا
  .بذلك الماس وضوء ينتقض فإنو حائل غير من

                                                           

 .ٕٙٗ/  ٔ الدسوقي بهامش الكبير الشرح ٔ
 .ٜٖ٘/  ٕ قدامة البن والمغني ،ٖٖٚ/  ٔ والقليوبي ،ٖٛٗ/  ٔ المحتاج مغني ٕ

 .ٜٖ٘/  ٕ قدامة البن والمغني ،ٖٖٚ/  ٔ والقليوبي ،ٖٛٗ/  ٔ المحتاج مغني ٖ
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 المنفصل من حي( جزءال )باب ال يغسل

 اهلل رحمو الشافعي نصوص واتفقت (:ٕٗ٘/ ٘) المجموعقاؿ النووي في 
 أحمد قاؿ وبو،  عليو وصلي غسل موتو تيقنا من بعض وجد إذا أنو على واألصحاب

 ال وعندنا،  نصفو من أكثر وجد إذا إال عليو يصلى ال: اهلل رحمو حنيفة أبو وقاؿ، 
، موتو تيقنا إذا عليو نصلي وإنما: اهلل رحمهم أصحابنا قاؿ،  والكثير القليل بين فرؽ
 لو وكذا عليو يصلى فبل ذلك وغير وجاف سارؽ كيد حي من عضو قطع إذا فأما

 المذىب ىو ىذا عليو نصل لم ميت أو حي من منفصل ىو ىل العضو في شككنا
 فإنو عنو أخذ ومن الحاوي صاحب الإ الطرؽ كل في األصحاب قطع وبو الصحيح

 أحدىما عليو والصبلة غسلو وجوب في وجهين الحي من المقطوع العضو في ذكر
 المتولي ونقل عليو يصلى وال يغسل ال وأصحهما الميت كعضو عليو ويصلى يغسل
 المقطوعة اليد أف خبلؼ ال فقاؿ عليو يصلى وال يغسل ال أنو على االتفاؽ اهلل رحمو

 وكذا وتدفن خرقة في تلف ولكن عليها يصلى وال تغسل ال والقصاص السرقة في
 يستحب لكن منها شئ على يصلى ال األحياء من المأخوذ والشعر المقلومة األظفار

 وىذا عليو يصلى وال يغسل فبل العضو صاحب موت في شككنا إذا وكذا قاؿ دفنها
 ا.ىػ  العضو في ىو موتو تيقنا الذي بعض على الصبلة في سبق الذي

 يده فقطع حادث الرجل على وقع إذا (:ٛٗٗ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )
 ونصلي نغسلها ىل منو؛ انقطع الذي العضو بذلك يفعل فماذا يمت ولم ورجلو،
 وجدنا إذا أما الحياة، قيد على وىو حصل فيما ىذا علينا؟ ماذا أـ وندفنها، عليها
 أكاف نعرؼ ولم المفترسة، الحيوانات أكلتو أف بعد متبقية اإلنساف أعضاء أحد

 مسلما كاف صاحبها أف علمنا أو الحالة؟ ىذه في علينا فماذا ال أـ مسلما صاحبها
 .التوضيح حسن سماحتكم من فأرجو الحالتين؟ في علينا ماذا
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 ال وغيرىما بحد أو بحادث كاف سواء سبب بأي الحي من المقطوع العضو فأجاب:
 طيبة أرض في أو المقبرة، في ويدفن خرقة في يلف ولكن عليو، يصلى وال يغسل
 ا.ىػ مقبرة بقربو ليس واجده كاف إذا االمتهاف، عن بعيدة
 المسلم من المقطوع العضو (:ٓٗٚ/ٕالتويجري في موسوعة الفقو اإلسبلمي )وقاؿ 
 خرقة في يلف بل عليو، يصلى وال يغسل، وال إحراقو، يجوز ال سبب بأي الحي
 .المقبرة في ويدفن

 أحد جسد من إزالتو تمت أو عضو بتر إذا وسئل الشيخ ابن جبرين رحمو اهلل:
 المسلمين؟ مقابر في يدفن ىل المبتور، العضو ذلك في الحكم ىو فما ، المسلمين
 صاحب مات قد بأنو تحقق وإذا ، اإلنساف ذلك من قطعة كأنو يدفن ، نعم فأجاب:

 في فيدفن حيا صاحبو كاف إذا وأما ، عليو يصلى فإنو عليو يعثر ولم العضو ذلك
 . عليو للصبلة حاجة دوف المسلمين مقابر

 
 الميت()باب حكم الغسل والوضوء من غسل 

 غسل من): وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ رضي اهلل عنو ىريرة أبي عن
 .ٔ( فليتوضأ حملو، ومن فليغتسل، ميتا،

                                                           

 عبد طريق من ،(ٕ٘ٙ) المتناىية العلل في الجوزي وابن ،(ٖٙٗٔ) ماجو وابن ،(ٖٜٜ) الترمذي أخرجو ٔ
 بن حماد طريق من( ٔٙٔٔ) حباف وابن معلقا،( ٜٖٚ/ ٔ) الكبير التاريخ في والبخاري .المختار بن العزيز
 الناسخ في شاىين ابن أيضا طريقو ومن بالتحديث، مصرحا جريج ابن طريق من( ٜٛٙٚ) وأحمد .سلمة

 طريق من( ٜ٘ٛ) األوسط في والطبراني (.ٕٙٙ) المتناىية العلل في الجوزي وابن ،(ٜٜٕ) ،(ٖٖ) والمنسوخ
 بن وحماد المختار، بن العزيز عبد) بإسناده فذكره غيره عن: فقاؿ ،(ٔٔٓٙ) الرزاؽ عبد ورواه .محمد بن زىير

 مرفوعا ىريرة أبي عن صالح أبي أبيو عن صالح أبي بن سهيل عن أربعتهم( محمد بن وزىير جريج، وابن سلمة،
 زائدة مولى إسحاؽ عن أبيو عن صالح أبي بن سهيل عن عيينة بن سفياف طريق من( ٕٖٙٔ) داود أبو ورواه .بو

 في كما علية ابن ورواه .الحديث وصحح ثقة، إسحاؽ: حـز ابن وقاؿ إسحاؽ، فزاد .بو مرفوعا ىريرة أبي عن
 مولى إسحاؽ عن أبيو عن سهيل عن فروياه عيينة، ابن عن ورواية ،(ٜٖٚ - ٜٖٙ/ ٔ) البخاري الكبير التاريخ
 ابن وعلي حنبل بن أحمد إف(: ٕ٘ٗ) للترمذي الكبير العلل في كما البخاري قاؿ .موقوفا ىريرة أبي عن زائدة

 ما ىو الحديثية القواعد على يجري الذي لكن أجل، وىما: قلت .شيء الباب ىذا في يصح ال: قاال المديني
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 عليو اختلف عيينة ابن أف خاصة أولى األربعة رواية فإف التصحيح، من حباف وابن التحسين من الترمذي إليو ذىب
 على وتابعو (.ٖٓٓ/ ٔ) البيهقي عند حكيم بن القعقاع تابعو األوؿ، الوجو على سهيل توبع وقد ووقفو، رفعو في

 التقليد إلى صار فمن ،(ٜٖٚ - ٜٖٙ/ ٔ) الكبير التاريخ في البخاري عند علية ابن" إسحاؽ" وزيادة الوقف
 .حباف وابن الترمذي اختيار اتبع عليها المتفق الحديثية القواعد اتبع ومن المديني، وابن أحمد مذىب أخذ
 بإسقاط) ىريرة أبي عن: فقاؿ صالح، أبي بن سهيل ثنا سيرين ابن طريق من( ٛ٘ٔ/ ٜ) الحلية في نعيم أبو ورواه
 عن مخلد بن الحارث عن أبيو عن سهيل عن خالد بن وىيب طريق من( ٖٔٓ/ ٔ) البيهقي ورواه .بو مرفوعا( أبيو
 ،(ٕٜٜٚ) والبزار ،(ٜٖٚ/ ٔ) الكبير التاريخ في البخاري ورواه .أصح األوؿ والوجو بو، مرفوعا ىريرة أبي

 بن عمرو بن محمد طريق من( ٖٕ/ ٕ) ،(ٕٓ٘/ ٔ) المحلى في حـز وابن ،(ٕٚٔ/ ٙ) عدي وابن ،(ٖٜٜٚ)
 ،(ٜٖٚ/ ٔ) والبخاري ،(ٖٓٙ ،ٔٗٗ/ ٗ) شيبة أبي ابن ورواه .بو مرفوعا ىريرة أبي عن سلمة أبي عن علقمة

 في كما حاتم أبو وقاؿ .ىريرة أبي على موقوفا الصحيح ىو: البيهقي قاؿ موقوفا، طريقو من( ٕٖٓ/ ٔ) والبيهقي
 بن يحيى ورواه .الثقات يرفعو ال ىريرة، أبي على موقوؼ ىو إنما خطأ، ىذا: المرفوع عن( ٖ٘ٓٔ) البنو العلل

 في الجوزي وابن ،(ٜٖٚ/ ٔ) والبخاري ،(ٓٔٔٙ) الرزاؽ وعبد ،(ٓٚٚٚ) أحمد فرواه عنو، واختلف كثير، أبي
 ورواه .بو مرفوعا ىريرة أبي عن إسحاؽ أبو: لو يقاؿ رجل عن يحيى عن معمر طريق من( ٕٚٙ) المتناىية العلل
 من رجل عن يحيى عن العطار يزيد بن أباف طريق من( ٜٖٚ/ ٔ) الكبير التاريخ في والبخاري ،(ٔٚٚٚ) أحمد

 ومن أباف قوؿ الصحيح(: ٕٕ٘ٗ) عللو في الدارقطني قاؿ .بو مرفوعا ىريرة أبي عن إسحاؽ أبي عن سليم بني
 ،(ٖٚ) والمنسوخ الناسخ في شاىين وابن ،(ٕٓٙٚ) األوسط في الطبراني فرواه معمر، على اختلف وقد .تابعو
 حذيفة عن أبيو عن إسحاؽ أبي عن معمر عن زريع بن يزيد طريق من( ٕٛٙ) المتناىية العلل في الجوزي وابن

: ابنو قاؿ( ٜٗٓٔ) وفي غلطو، يبين ولم غلط، حديث ىذا(: ٙٗٓٔ) العلل في عنو حاتم أبو وقاؿ بو، مرفوعا
 في والبيهقي ،(ٜٕٛ) ،(ٖٔ) شاىين ابن ورواه .يسمى ال قاؿ يسمى؟، ىل ىذا؟ إسحاؽ أبو من: ألبي قلت

 أبيو عن الرحمن عبد بن العبلء عن محمد بن زىير عن سلمة أبي بن عمرو طريق من( ٕٖٓ/ ٔ) الكبير السنن
 عللو في الدارقطني قاؿ شامي، وعمرو ضعيفة، عنو الشاميين رواية أف إال ثقة وزىير .بو مرفوعا ىريرة أبي عن

 وفي ،(ٖٖٓ/ ٔ) الكبير السنن في البيهقي طريقو ومن ،(ٖٔٙٔ) داود أبو ورواه بمحفوظ ليس(: ٓٚٚٔ)
 عمرو عن عباس بن القاسم عن ذئب أبي ابن حدثني فديك أبي ابن ثنا صالح بن أحمد ثنا ،(ٗٓٓٔ) الخبلفيات

 .بو مرفوعا ىريرة أبي عن عمير بن
 .بالمشهور وليس الحديث، بهذا يعرؼ إنما عمير بن عمرو: البيهقي قاؿ

 شاىين ابن طريقو من رواه التقريب، في كما صدوؽ وىو المغيرة، بن يحيى صالح بن أحمد خالف وقد: قلت
 الوجو وىذا .بو مرفوعا ىريرة أبي عن التوأمة مولى صالح عن ذئب أبي ابن حدثني فديك أبي ابن حدثنا(: ٕٖ)

/ ٗ) شيبة أبي وابن ،(ٖٖٕٗ) والطيالسي ،(ٛٓٔٓٔ) ،(ٕٜٙٛ) ،(ٜٔٓٙ) أحمد رواه فقد المحفوظ، ىو
/ ٔ) الكبير السنن في والبيهقي ،(ٕٗ٘ٚ) الجعديات في البغوي القاسم وأبو ،(ٔٚٔٛ) والبزار ،(ٖٓٙ ،ٔٗٗ
 ،(ٜٖٖ) السنة شرح في البغوي محمد وأبو( ٕٚٔ/ ٕ) والتفريق الجمع أوىاـ موضح في والخطيب ،(ٖٖٓ
 أبي عن التوأمة مولى صالح عن ذئب أبي ابن عن طرؽ من( ٖٕٙ) ،(ٕٕٙ) المتناىية العلل في الجوزي وابن
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 حد عن وسقط عمره، آخر في اختلط التوأمة مولى صالح(: ٖ٘ٔ/ ٕ) المعرفة في البيهقي قاؿ .بو مرفوعا ىريرة
 عن رواه: بقولو النقي الجوىر في التركماني ابن فتعقبو بالقوي، ليس: الكبرى السنن في وقاؿ بروايتو، االحتجاج

 منو سمع ذئب أبي وابن تغير، ما بعد أدركاه والثوري ومالك حجة، ثقة: معين ابن قاؿ وقد ذئب، أبي ابن صالح
 أعرؼ ال: عدي ابن وقاؿ منو، القديم وسماعو لتثبتو مقبوؿ، عنو ذئب أبي ابن حديث: السعدي وقاؿ ذلك، قبل

 .االختبلط قبل منكرا حديثا لصالح
 ذئب أبي ابن عن علي بن حباف فرواه عنو، واختلف ذئب، أبي ابن يرويو(: ٕٗٙٓ) عللو في الدارقطني قاؿ وقد
 يحيى وخالفو ىريرة، أبي عن المقبري عن

 عن رووه فديك، أبي وابن النعماف، بن الصمد وعبد محمد، بن وحجاج والدراوردي، أيوب، بن ويحيى القطاف،
 .ىريرة أبي عن التوأمة مولى صالح عن ذئب أبي ابن

 أبي عن أبيو عن صالح أبي بن سهيل عن ذئب أبي ابن عن: أحدىما آخرين، بإسنادين فيو فديك أبي ابن وأغرب
 المقبري وحديث ىريرة، أبي عن عمير بن عمرو عن عباس ابن القاسم عن ذئب أبي ابن عن: واآلخر ىريرة،
 .أصح
 وىو العنزي، وىو علي، بن حباف رواية ترجيح وأما الثقات، لمخالفتو فواضح، فديك أبي ابن إغراب أما: قلت

 أقل فاإلسناد وعليو بينهم، القطاف يحيى لوجود خاصة الجماعة رواية ترجيح والظاىر وجهو، ما أدري فبل ضعيف
 داود أبي عند عائشة حديث ومن ،(ٙٗٔٛٔ) أحمد عند المغيرة حديث من شاىد ولو .حسنا يكوف أف أحوالو

 واهلل يصح، بمجموعها وىو ضعيفة، أخرى طرؽ ولو ضعيف، وإسناده ،(ٜٕٓٔ٘) وأحمد ،(ٖٓٙٔ) ،(ٖٛٗ)
 بعض صحة ظهر قد: طرقو على بالتفصيل كبلمو بعد( ٖٙ٘/ ٕ) المنير البدر في الملقن ابن تكلم وقد .أعلم

 علم وقد الوقف، األصح وأف عليها، الضعف إطبلؽ في ما إذا يخفى فبل لها، الباقي ومتابعة بعضها وحسن طرقو،
 أئمة من الماوردي الحسن أبو اإلماـ نقل وقد فيو، الخبلؼ وشهرة والوقف الرفع اجتماع عند يعمل ما أيضا

 أحوالو فأقل طريقا، وعشرين مائة الحديث ىذا لصحة خرج أنو الحديث أصحاب بعض عند حاويو في أصحابنا
 أحوالو أسوأ طرقو بكثرة ىو الجملة وفي(: ٖٚٔ/ ٔ) التلخيص في حجر ابن الحافظ وقاؿ .حسنا يكوف أف إذا
 ىذا طرؽ: البيهقي مختصر في الذىبي قاؿ وقد معترض، تحسينو الترمذي على النووي فإنكار حسنا، يكوف أف

 .اىػ. أعلم واهلل الرفع، رواية قدموا بل بالوقف، يعلوىا ولم الفقهاء، بها احتج أحاديث عدة من أقوى الحديث
 ذكرنا إذا أننا خبير أنت (:ٖٔٗ) الصحة ظاىرىا معلة أحاديث في اهلل رحمو الوادعي ىادي بن مقبل شيخنا وقاؿ
 شأف وىذا الطريق، ىذه من معل أنو يعني ولكن الطرؽ، جميع من ضعيف أنو يعني فبل الكتاب ىذا في حديثا
 إقامةا.ىػ من  كثيرة طرقا لو فإف ذاؾ، من الحديث وىذا الدارقطني، وكتاب حاتم أبي ابن ككتاب العلل كتب

 (. ٜٜ)ص الغليل إرواء رتبة علو على الدليل
 ستة على - منها حصرنا فيما - يدور كثيرة، طرؽ لو الحديث ىذا (:ٕٗ٘/ٕوقاؿ ابن الملقن في البدر المنير )

وذكر  .عنهم اهلل رضي والمغيرة اليماف، بن وحذيفة الخدري، سعيد وأبي وعلي، وعائشة، ىريرة، أبي الصحابة من
 ثم فيو، الحفاظ مقاالت أوال ولنذكر ىريرة، أبي حديث طريق من حصرنا ما مجموع ىذاابن الملقن طرقو ثم قاؿ: 

 مما عزيناه ما جميع «سننو» في البيهقي ذكر: فنقوؿ اإلنصاؼ؛ وجو على والبحث النظر يقتضيو ما ذلك بعد نبين
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: قاؿ. موقوؼ أنو األشبو: البخاري وقاؿ. ىريرة أبي على موقوؼ أنو فيو والصحيح: قاؿ ثم وضعفو، عنو قدمناه
 - يقوؿ حنبل بن أحمد سمعت: داود أبو وقاؿ: قاؿ شيء الباب ىذا في يصح ال: المديني بن وعلي أحمد وقاؿ
 .الوضوء يجزئو: - فقاؿ الميت، غسل من الغسل عن سئل وقد
 يصح لم: قاال المديني بن وعلي أحمد إف: فقاؿ الحديث، ىذا عن البخاري سألت: الترمذي وقاؿ: البيهقي قاؿ
 .بذاؾ ليس شيء، الباب ىذا في

 حديثو ثبت معرفة على أقف لم رجبل إسناده في أف الميت غسل من الغسل إيجاب من منعني إنما: الشافعي وقاؿ
 فإنهما إليو؛ مفضيا الميت مس من الوضوء وأوجبت أوجبتو يقنعني ما وجدت فإف يقتضي؛ ما على ىذا يومي إلى
 .واحد حديث في
 حديثا فليغتسل ميتا غسل فيمن أعلم ال: البخاري شيخ - الذىلي: يعني - يحيى بن محمد وقاؿ: البيهقي قاؿ
 رواتها بعض لجهالة قوية؛ غير الباب ىذا في المرفوعة والروايات: البيهقي قاؿ. استعمالو لزمنا ثبت ولو ثابتا

 .مرفوع غير موقوفا قولو من والصحيح بعضهم، وضعف
. ىريرة أبي على موقوؼ ىو إنما الثقات؛ يرفعو ال خطأ؛: فقاؿ رفعو عن أبي سألت: عللو في حاتم أبي ابن وقاؿ
 .ال: فقاؿ يسمى؟ وىل ىو، من - الثامن الطريق في الذي: يعني - الرجل عن وسألتو: قاؿ

 .بوجوبو قلت الحديث صح إف: البويطي في قاؿ أنو الشافعي عن أصحابنا ونقل
 حباف فرواه عنو، واختلف ىريرة، أبي عن المقبري، عن ذئب، أبي ابن يرويو حديث ىذا: عللو في الدارقطني وقاؿ

 الصمد وعبد محمد بن وحجاج والدراوردي أيوب بن ويحيى القطاف يحيى وخالفو. بو ذئب أبي ابن عن علي، بن
 أبي ابن وأغرب: قاؿ ىريرة، أبي عن التوءمة، مولى صالح عن ذئب، أبي ابن عن رووه فديك، أبي وابن النعماف بن

. ىريرة أبي عن أبيو، عن صالح، أبي بن سهيل عن ذئب، أبي ابن عن: أحدىما: آخرين بإسنادين فيو فديك
 المقبري وحديث: قاؿ .ىريرة أبي عن عمير، بن عمرو عن عباس، بن القاسم عن ذئب، أبي ابن عن: واآلخر
 .مرفوض وىو عمرو بن محمد على فيو مختلف الحديث ىذا: الجنائز آخر في مستدركو في الحاكم وقاؿ .أصح
 وفي ىريرة، أبي على وقفو األوؿ الطريق في المحفوظ ألف يصح؛ ال حديث ىذا: عللو في الجوزي ابن وقاؿ

 الثالث وفي عنو يروي وال عنو، يؤخذ أف ينهى شعبة وكاف. بثقة ليس: مالك قاؿ التوءمة، مولى صالح الثاني الطريق
 فيما وىو - الرابع وفي. حديثو يتقوف الناس زاؿ ما: يحيى قاؿ عمرو، بن محمد - التاسع قدمناه فيما وىو -

 ليس لهيعة وابن سلمة، أبي عن صفواف حديث من لهيعة ابن رواه وقد: قاؿ مجهوؿ، رجل - الثامن قدمناه
 مرفوعا شيئا الباب ىذا في يصححوا لم الحديث علماء:  «الشافعي مسند شرح» في الرافعي وقاؿ. بشيء

 على محموؿ ثبت إف والحديث: الوجيز شرح أعني - الكتاب ىذا في وقاؿ موقوفا، ىريرة أبي عن وصححوه
 من حضرنا ما ىذا .تحسينو الترمذي على وأنكر الحديث، ىذا تضعيف الجمهور عن النووي ونقل. االستحباب

 سبيل على ذلك في النظر من بد وال وقفو، وتصحيح رفعو تضعيف وحاصلو عليو، وحديثا قديما الحفاظ كبلـ
ثم استفاض  :وجهاف ذلك في بو يعتل ما وحاصل «اإلماـ» صاحب بذلك قاـ وقد بالتقليد، االكتفاء دوف التفصيل

 ما إذا يخفى فبل لها، الباقي ومتابعة بعضها وحسن طرقو بعض صحة ظهر فقدابن الملقن في بياف ذلك ثم قاؿ: 
 الخبلؼ وشهرة والوقف الرفع اجتماع عند يعمل ما أيضا علم وقد الوقف، األصح وإف عليها، الضعف إطبلؽ في
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 الميت، غسل من االغتساؿ في واختلفوا(: ٖٛٗ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
 وعائشة، عمر، وابن عباس، ابن قوؿ ىذا ميتا، غسل من على غسل ال طائفة فقالت

 ثور، وأبو وإسحاؽ، وأحمد، الشافعي، قاؿ وبو والنخعي، البصري، والحسن
: " ابن المنذر بكر أبو قاؿ يتوضأ،: وإسحاؽ وأحمد النخعي وقاؿ... الرأي وأصحاب
 فيو يثبت ال: أحمد قاؿ يثبت، خبر فيو وليس يجب، ال الميت غسل من االغتساؿ
 أف ميتا، خنزيرا أو دما، أو جيفة، مس لو رجبل أف على العلم أىل أجمع وقد حديث،
 طهارة، مسو من على يكوف ال أف أحرى الميت فالمسلم عليو، واجب غير الوضوء

 .أعلم واهلل
 والشافعية لمالك، قوؿ وىو الحنفية، ذىب (:٘ٙ/ٖٔوجاء في الموسوعة الفقهية )

 لحديث، ٔيغتسل أف الميت لغاسل يستحب أنو إلى والحنابلة عندىم، الصحيح في
 لمالك، قوؿ وفي(، فليغتسل ميتا غسل من) وىو الموطأ في أيضا وذكر الترمذي رواه
 غاسل على غسل ال أنو - القاسم ابن عدا ما - المالكية فقهاء جمهور قوؿ وىو

 من على الغسل وجوب أحمد عن وروي ،بحدث ليس الميت تغسيل ألف الميت،
 أف عنو اهلل رضي عليا أمر) وسلم عليو اهلل صلى النبي ألف ؛ٕخاصة الكافر غسل

 .ٖ(أباه غسل لما يغتسل،
                                                                                                                                                  

 خرج أنو الحديث أصحاب بعض عن «حاويو» في أصحابنا أئمة من الماوردي الحسن أبو اإلماـ نقل وقد ، فيو
 ا.ىػ كبلـ ابن الملقن. حسنا يكوف أف إذا أحوالو فأقل طريقا، وعشرين مائة الحديث ىذا لصحة

(، وحسنو الشوكاني في ٕٓ٘/ٔوالحديث حسنو الترمذي، وصححو ابن حباف، واحتج بو ابن حـز في المحلى )
 (.ٗٗٔ(، وصححو العبلمة األلباني في اإلرواء رقم )ٜٕٚ/ٔالنيل )

 ،ٜٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل ومواىب ،ٛ٘/  ٔ القدير وفتح ،ٗٔٔ/  ٔ عابدين ابن ٔ
 .ٕٕٔ ،ٕٔٔ/  ٔ والمغني ،ٓٗ/  ٕ الجمل وحاشية

 .ٜٗ٘/  ٔ والمغني ،ٓٗ/  ٕ الجمل وحاشية ،ٜٗ٘/  ٔ الصغير والشرح ،ٖٕٕ/  ٕ الجليل مواىب ٕ

 والطيالسي ،(ٕٓٔ) المسند في والشافعي ،(ٖٜٓٔ) ،(ٜ٘ٚ) أحمدرضي اهلل عنو  علي عن أخرجو من طرؽ ٖ
 منصور بن وسعيد ،(ٖٗٔ/ ٔٔ) ،(ٕٗٗ - ٔٗٗ/ ٗ) شيبة أبي وابن ،(ٖٜٜٙ( )ٔ) الرزاؽ وعبد ،(ٕٕٔ)
،  ٖٕٗ) في مسنده يعلى وأبو ،(ٓٔٔ/ ٔ) والنسائي ،(ٕٖٗٔ) داود ، أبو(ٕٗٔ/ ٔ) سعد وابن، (ٔٗٓٔ)

 ،(ٖٛٔٙ،  ٕٜٕ٘) األوسط في المنذر وابن ،(ٓ٘٘) المنتقى في الجارود وابن، (ٜٖٕ) معجمو فيو  ،(ٕٗٗ
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 بعض قوؿ وىو الفقهاء جمهور ذىب(: ٕٔٔ/ٚٔجاء في الموسوعة الفقهية أيضا )
 الشرع، من يكوف الوجوب ألف الميت، بتغسيل الوضوء وجوب عدـ إلى: الحنابلة

 وما الحي، غسل فأشبو آدمي غسل وألنو ،األصل على فبقي نص ىذا في يرد ولم

                                                                                                                                                  

 عللو في والدارقطني، (ٗٙ٘ٔ و ٖٙ٘ٔ و ٕٙ٘ٔ) الشريعة في واآلجري، (ٙٛٗ٘) األوسط في نيالطبراو 
 الكبير السنن في والبيهقي ،(ٖٕٓ) حديثو في الزىري الفضل وأبو، (ٓٓٗ) األقراف في الشيخ وأبو ،(ٙٗٔ/ ٗ)
 المحلى في حـز وابن ،(ٕ/ ٖٙٔ) المعرفة وفي ،(ٜٖٗ - ٖٛٗ/ ٕ) دالئلال وفي ،(ٜٖٛ/ ٖ) ،(ٖٗٓ/ ٔ)
 في والضياء ،(ٕٛٗ - ٕٚٗ/ ٓٚ) عساكر وابن ،(ٕٖٙ/ ٕ) المتشابو تلخيص في والخطيب ،(ٚٔٔ/ ٘)

 - ٕٚ٘/ ٜٕ) الكماؿ تهذيب في والمزي ،(ٖٙٛ) التحقيق في الجوزي وابن ،(ٚٗٚ) -( ٘ٗٚ) المختارة
(، وصححو ٚٔٔ/٘والحديث احتج بو ابن حـز في المحلى ) (ٖ٘ٛ - ٖٗٛ/ ٚ) السير في والذىبي ،(ٕٛ٘

وقاؿ الذىبي في تاريخ اإلسبلـ  ،(٘ٗٚ) المختارة في المقدسي والضياء ،(ٓ٘٘)في المنتقى  الجارود ابن
(: إسناده حسن، وقاؿ ابن كثير في إرشاد ٕٔ/ٕ(: حسن متصل، وقاؿ ابن الملقن في تحفة المحتاج )ٖٕ٘/ٔ)

(، وقاؿ الشيخ أحمد شاكر في ٚٔٚناده ال بأس بو، وصححو العبلمة األلباني في اإلرواء )(: إسٕٕٔ/ٔالفقيو )
 وقاؿ (،٘ٗٔ(: إسناده صحيح، وصححو بمجموع طرقو العبلمة الوادعي في الشفاعة )ٕٚٗ/ٕتحقيق المسند )

 على تثبت ال علل بعدة بعضهم أعلو وقد. صحيح حديث ىو(: ٕٙٔ) رقم الحديث تحت النافلة في الحويني
، وضعفو األرنؤوط (ٕ٘ رقم باب) والكتاب الحفظ عن المغني بنقد المرتاب، جنة في تفصيبلً  عنها أجبت النقد،

 وقد مجهوؿ، وىو األسدي، ىو: كعب بن ناجية ضعيف، إسناده ( بقولو:ٕٖٖ/ٕومن معو في تحقيق المسند )
 وقاؿ العجلي، وثقو كعب بن ناجية. حسن (:ٕٕٔ/٘، ثم عاد وقاؿ في تحقيق سنن أبي داود )عليو الكبلـ تقدـ
 ٙٛٗ/ ٛ" والتعديل الجرح" في حاتم أبي ابن وترجم ،"الثقات" في شاىين ابن قاؿ وكذلك صالح،: معين ابن

 بن لناجية ترجم ثم شيخ،: فقاؿ أباه عنو وسأؿ خفاؼ، أبي كعب بنت سلمى أخي العنزي كعب ابن لناجية
 كعب بن ناجية كاف فإف. ثقتاف جميعا: فقاؿ المغيرة، بن ناجية أو كعب بن ناجية أوثق أيهما: أباه وسأؿ المغيرة،
 على يغلب الذي وىذا األسدي، وثقو الذي الثاني من حاتم أبي مقصود كاف األسدي، كعب بن ناجية غير العنزي
 في حباف ابن وقاؿ .كعبا ال خفافا العنزي أبا سميا أنهما إال بيهما التفريق في ومسلم البخاري صنع كما الظن

 يعجبني فبل علي، عن الثقات أقرانو حديث يشبو ال تخليطا حديثو في أف إال صالحا شيخا كاف": المجروحين"
 كذلك ىو: قلنا. ذلك فعلو في يجرح لم أنو أرجو محتج بو احتج فإف الثقات وافق وفيما انفرد، إذا بو االحتجاج

 .سيأتي كما غيره عليو تابعو وقد بو، ينفرد لم
 عن البيهقي ونقل فضعفو، (ٗٗٔ/٘) المجموع في النووي وتبعو ،"السنن" في البيهقي الحديث ضعف قد)تنبيو( 

 البيهقي كبلـ ومدار: "(ٗٔٔ/ٕ) التلخيصفي  الحافظ قاؿ .الشيء بعض إسناده في: قاؿ أنو المديني بن علي
 ."ضعفو وجو يتبين وال ضعيف، أنو على
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 غسل من أف الحنابلة أكثر ويرى، ٔاالستحباب على محموؿ ىذا في أحمد عن روي
 أـ صغيرا المغسوؿ أكاف سواء الوضوء عليو يجب قميص في ولو بعضو أو الميت
 اهلل رضي عباس وابن عمر ابن عن روي لما. كافرا أـ مسلما أنثى، أـ ذكرا كبيرا،
 تقع أف يسلم ال أنو فيو الغالب وألف بالوضوء، الميت غاسل يأمراف كانا أنهما عنهم
 .ٕالحدث مقاـ النـو أقيم كما حقيقتو مقاـ ذلك مظنة فتقاـ الميت فرج على يده

 أو بصب - بنفسو ذلك متوليا ميتا غسل ومن(: ٕٓٚ/ٔوقاؿ ابن حـز في المحلى )
 وغيره، طالب أبي بن علي بهذا قاؿ وممن... .فرضا يغتسل أف فعليو - عرؾ
 واحتج الميت، غسل من الغسل يجب ال: وداود والشافعي ومالك حنيفة أبو وقاؿ

 .ٖ(الماء من الماء إنما) فيو الذي باألثر ذلك في أصحابنا
 لم وإف اإليبلج ومن الميت غسل من بالغسل األمر ألف فيو حجة ال وىذا: علي قاؿ
 عند من واردة والزيادة «الماء من الماء» خبر على زائداف شرعاف ىما - إنزاؿ يكن
 .بها األخذ فرض - وسلم عليو اهلل صلى - رسولو لساف على تعالى اهلل

 يرفع بو أثق من أخبرني: قاؿ وىب ابن طريق من رويناه بأثر ذلك في غيرىم واحتج
 «موتاكم من تتنجسوا ال»: قاؿ - وسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ إلى الحديث

 عباس وابن مسعود وابن وجابر سعيد عن العلم أىل من رجاؿ وعن. لهم ذلك وكره
 اهلل عبد عن مالك طريق من رويناه وبحديث الميت، غسل من غسل ال أنو عمر وابن

 بكر أبا غسلت عميس بنت أسماء أف حـز بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن
 يـو ىذا وإف صائمة إني المهاجرين من حضرىا لمن قالت فرغت فلما الصديق،

 مسعود ابن كاف: النخعي إبراىيم وعن ال،: قالوا غسل؟ من علي فهل البرد شديد

                                                           

/  ٔ واإلنصاؼ ،ٖٓٔ ،ٜٕٔ/  ٔ القناع وكشاؼ ،ٕٜٔ ،ٜٔٔ/  ٔ والمغني ،ٓٗٔ/  ٔ المجتهد بداية ٔ
ٕٔ٘. 

/  ٔ واإلنصاؼ ،ٖٓٔ ،ٜٕٔ/  ٔ القناع وكشاؼ ،ٕٜٔ ،ٜٔٔ/  ٔ والمغني ،ٓٗٔ/  ٔ المجتهد بداية ٕ
ٕٔ٘. 

 رضي اهلل عنو. سعيد أبي عن( ٖٖٗ) مسلم أخرجو ٖ
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 يزيد عن شعبة طريق من رويناه وبحديث الميت، غسل من يغتسلوف ال وأصحابو
 غسل من أيغتسل: - عنها اهلل رضي - عائشة سئلت: العدوية معاذة عن الرشك

 .ال قالت المتوفين؟
 صلى اهلل رسوؿ عن الخبر أما فيو، لهم حجة ال ىذا وكل: ابن حـز محمد أبو قاؿ
 ابن بين والمسافة أخبره، من يسم لم وىب ابن ألف السقوط غاية ففي وسلم عليو اهلل

 ما الكافة بنقل صح لو ثم جدا، بعيدة وسلم عليو اهلل صلى  اهلل رسوؿ وبين وىب
 قولنا، نص وىذا فقط، موتانا من نتنجس ال أف إال فيو ليس ألنو متعلق؛ فيو لهم كاف

 طاىر ىو بل نجسا، المسلم يكوف أف أو مسلم، ميت من نتنجس نكوف أف اهلل ومعاذ
 الميت كغسل لكن أصبل، لنجاستو الميت غسل من الواجب الغسل وليس وميتا، حيا

 ولد أطهر وىو وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ غسل كما وعندىم، عندنا الواجب
 أحياء الطيبوف الطاىروف وىم ماتوا، إذ عنهم اهلل رضي أصحابو وغسل وميتا، حيا آدـ

 حديث وأما، الخبر بهذا تمويههم فبطل ىنالك، نجاسة وال الجمعة، وكغسل وأمواتا،
 أبوه وال نعم الصديق بكر أبو مات يـو ولد يكن لم بكر أبي بن اهلل عبد فإف أسماء
 خبلؼ من رويناه ما عارضو قد لكاف الصحابة عن ذكروا ما كل صح لو ثم أيضا،
 اهلل افترض ما إلى الرد وجب التنازع وقع وإذا ىريرة، وأبي وحذيفة علي عن ذلك
 ذكرناىا قد والسنة وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ وكبلـ كبلمو من إليو، الرد تعالى

 من الجمهور فيها خالفوا قصة وكم الميت، غسل من الغسل بإيجاب الثابت باإلسناد
 من والعجب ضخما، كتابا لذلك أفردنا وقد مخالف، منهم يعرؼ ال الصحابة

 وخالفوا النار مست مما الوضوء إيجاب في خالفوىا قد وىم عائشة بقوؿ احتجاجهم
 لكل المستحاضة على الغسل إيجاب في الزبير وابن عباس وابن طالب أبي بن علي

 الظهر، صبلة عند يـو كل تغتسل: قولها في وعائشة صبلتين، بين للجمع أو صبلة
 ا.ىػ جدا كثير ىذا ومثل عنهم، اهلل رضي الصحابة من لهؤالء يعرؼ مخالف وال
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 بعد بغسل يأمرىن لم (:ٛٓ٘/ٖوقاؿ ابن العربي في المسالك في شرح موطأ مالك )
 فقهاء أجمع المسألة وىذه -أي بعد غسل ابنتو صلى اهلل عليو وسلم– غسلها

 استحبابا، وال فرضا ال االغتساؿ عليو يجب ال رجل غسلو إذا الميت أف األمصار
 غاسل غسل حديث: الحديث أىل جماعة وقالت، بخبلفهم يوجبونو الظاىر وأىل

 والحجامة، الميت غسل من ويغتسل والداودي، الترمذي خرجو وقد ضعيف، الميت
 من فمنا الميت، نغسل كنا: قاؿ صحيحا، حديثا عمر ابن عن الدارقطني، روى وقد

 .يغتسل ال من ومنا يغتسل،
 أف ميتا غسل لمن ويستحب(: قاؿ المصنف: ٘ٛٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 غسل من) قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي إف عنو اهلل رضي ىريرة أبو روى لما يغتسل
 بوجوبو قلت الحديث صح إف البويطي في وقاؿ ذلك يجب وال (فليغتسل ميتا

 وىل كالجنب طهارة بغسلو يلزمو لم طاىرا غسل ومن طاىر الميت الف أصح واالوؿ
 خباراأل الف آكد الجمعة غسل القديم في قاؿ قوالف فيو الجمعة غسل أو آكد ىو
 غسل فأل صحاأل وىو آكد الميت غسل من الغسل الجديد في وقاؿ أصح فيو

 {وغيره الوجوب بين متردد الميت غسل من والغسل واجب غير الجمعة
 البيهقي وبسط وغيره داود أبو رواه ىذا عنو اهلل رضي ىريرة أبي حديث قاؿ النووي:

 وقاؿ قاؿ ىريرة أبي على موقوؼ أنو الصحيح وقاؿ طرقو ذكر في القوؿ اهلل رحمو
 في يصح ال قاال المديني بن وعلي حنبل بن أحمد إف قاؿ البخاري عن الترمذي

 ثابتا حديثا فيو أعلم ال البخاري شيخ الذىلي يحيى بن محمد قاؿ وكذا شئ الباب
 رضي علي حديث وأما ساقط وإسناده قاؿ مرفوعا حذيفة رواية من أيضا البيهقي ورواه

 فرواه يغتسل أف وسلم عليو اهلل صلى النبي فأمره طالب أبا أباه غسل أنو عنو اهلل
 وفي منكر وبعضها ضعيفة كلها وأسانيده باطل حديث ىو وقاؿ طرؽ من البيهقي
 من يغتسل كاف"  وسلم عليو اهلل صلى النبي أف عنها اهلل رضي عائشة عن حديث
 بإسناد وغيره داود أبو رواه"  الميت وغسل الحجامة ومن الجمعة ويـو الجنابة
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 داود أبو روى وقد ضعيف الميت حمل من الوضوء في الحديث وىكذا ضعيف
 ومن فليغتسل ميتا غسل من"  وسلم عليو اهلل صلى النبي عن ىريرة أبي عن والترمذي

 ىو بل حسن إنو قولو عليو ينكر وقد حسن حديث الترمذي قاؿ"  فليتوضأ حملو
 في المرفوعة الروايات اهلل رحمو البيهقي قاؿ ضعفو وغيره البيهقي بين وقد ضعيف

 انو والصحيح قاؿ ...وبعضها رواتها لجهالة بعضها قوية غير ىريرة أبي عن ىذا
 أعلم واهلل اهلل رحمو الشافعي أيضا قدمنا من مع أيضا بو المرفوع وضعف عليو موقوؼ

 ليس الغسل ىذا المزني وقاؿ
 في قاؿ شئ فيهما يصح لم ألنو وحملو الميت مس من الوضوء وكذا بمشروع

 غسل وال وضوء عليو ليس ميتة أو حريرا مس من أف على أجمعوا وقد المختصر
 من الغسل في أصحابنا قاؿ أعلم واهلل قوي وىو المزني كبلـ ىذا أولى فالمؤمن

 سنة أنو والجمهور المصنف اختاره الذي الصحيح المذىب طريقاف الميت غسل
 قوالف فيو والثاني االستحباب على حمل حديث صح فلو ال أـ حديث فيو صح سواء

 رحمو الخطابي قاؿ فسنة وإال الحديث صح إف واجب أنو والقديم سنة أنو الجديد
 الحديث يكوف أف ويشبو قاؿ الميت غسل من الغسل أوجب أحدا أعلم ال اهلل

 والحسن عباس وابن عمر ابن قاؿ اهلل رحمو اإلشراؼ في المنذر ابن قاؿ لبلستحباب
 عليو غسل ال الرأي وأصحاب ثور وأبو واسحق واحمد والشافعي والنخعي البصري

 واحمد النخعي وعن يغتسل والزىرى سرين وابن المسيب وابن ىريرة وأبي علي وعن
 أصحابنا قاؿ يثبت حديث فيو ليس عليو شئ ال المنذر ابن قاؿ يتوضأ واسحق
 األغساؿ من غيرىما من آكد الميت غسل من والغسل الجمعة وغسل اهلل رحمهم

 الغسل أف عنده أصحهما المصنف ذكرىما اللذاف القوالف فيو آكد وأيهما المسنونة
 ىذا بياف سبق وقد آكد الجمعة غسل أف المختار وىو الثاني آكد الميت غسل من
 . أعلم واهلل الخبلؼ ىذا فائدة بياف وسبق الجنابة غسل صفة باب في
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 لقولو يغتسل غسلو لمن ويستحب(: ٖ٘وقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص
 ( فليتوضأ حملو ومن فليغتسل، ميتا غسل من) وسلم عليو اهلل صلى

 في حباف وابن وحسنو،( ٕٖٔ/ ٕ) والترمذي( ٖٙ - ٕٙ/ ٕ) داود أبو أخرجو
 ،ٗ٘ٗ ،ٖٖٗ ،ٕٓٛ) وأحمد( ٖٕٗٔ) والطيالسي( موارد - ٔ٘ٚ) صحيحو

 شرط على صحيح وبعضو حسن، طرقو وبعض ىريرة، أبي عن طرؽ من (ٕٚٗ
 ثم عنو، طريقا عشر إحدى السنن تهذيب في القيم ابن لو ساؽ وقد( ٔ) مسلم،

 ابن صححو وقد: قلت ". محفوظ الحديث أف على تدؿ الطرؽ وىذه: " قاؿ
 في والحافظ( ٕ٘ - ٖٕ/ ٕ ،ٕٓ٘/ ٔ) المحلى في حـر ابن وكذا القطاف،

 بو نقل لم وإنما الوجوب، يفيد االمر وظاىر: وقاؿ( منيرية - ٖٗٔ/ ٕ) التلخيص
 إذا غسل ميتكم غسل في عليكم ليس: " وسلم عليو هلل صلى قولو األوؿ: لحديثين

 الحاكم أخرجو ". أيديكم تغسلوا أف فحسبكم بنجس، ليس ميتكم فإف غسلتموه،
 على صحيح: " الحاكم وقاؿ عباس ابن حديث من( ٜٖٛ/ ٖ) والبيهقي( ٖٙٛ/ ٔ)

 في الحافظ قاؿ كما االسناد حسن ىو وإنما! الذىبي ووافقو"  البخاري شرط
 بعد الميزاف في نفسو الذىبي قاؿ وقد كبلـ، وفيو عمرو، بن عمرو فيو الف التلخيص

 ". حسن صالح حديثو: " فيو االئمة أقواؿ ساؽ أف
 ال من ومنا يغتسل من فمنا الميت، نغسل كنا"  عنو اهلل رضي عمر ابن قوؿ: الثاني

 باسناد( ٕٗٗ/ ٘) تاريخو في والخطيب( ٜٔٔ) فطني الدار أخرجو"  يغتسل
 أنو عنو الخطيب روى فقد أحمد، االماـ ذلك إلى وأشار الحافظ، قاؿ كما صحيح

 ا.ىػ  الحديث ىذا كتابة على اهلل عبد ابنو حض
 من حكم ما(: ٓٙٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 ذلك؟ غير أـ الوضوء، أـ الغسل عليو يجب ىل ميتا؟ غسل
 الصحابة، من جماعة بهذا أفتى ألنو يتوضأ أف لو فينبغي ميتا غسل منفأجاب: 

 ويمسح وذراعيو وجهو ويغسل يتمضمض يتمسح الصبلة، وضوء يتوضأ أف فينبغي
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 من خروجا يتوضأ أف لو ينبغي الشرعي، الوضوء ىذا قدميو ويغسل أذنيو، مع رأسو
 أما وأرضاىم، عنهم اهلل رضي الصحابة بعض بو أفتى بما وعمبل العلماء، خبلؼ
 يجب، وال أفضل( التروش) الغسل أفضل، فهو اغتسل وإذ عليو، يجب فبل الغسل
 غسل من يغتسل كاف أنو والسبلـ الصبلة عليو عنو الصحيح الحديث في وجاء

 من جمع عند فيجب الوضوء وأما( يتروش) يغتسل أف لو شرع ميتا غسل فإذا الميت،
 يغسل للذي مشروع لكن حاؿ، بكل الوضوء وجب فرجو غسل وإذا العلم، أىل

 يلمس ال بخرقة، فرجو يغسل خرقة، وراء من يغسلو بل الفرج، يمس ال أنو الميت
 لو لكن حاؿ، بكل وضوؤه ينتقض فإنو خطأ أو جهبل لمسو أنو قدر لو لكن الفرج،
 الصبلة وضوء يتوضأ أف ينبغي فإنو القبل أو الدبر ال الفرج يمس ولم بخرقة غسلو
 بل واحدا، قوال يجب، فبل الغسل وأما العلم، أىل من جمع عند يجب ىذا فقط،

 أف ذلك في الحكمة ولعل العلم، أىل بعض قاؿ ذلك، ويشرع استحبابا يستحب
 ويتذكر الموت، يتذكر اإلنساف ألف القوى، ويضعف القوى يوىن مما الميت تقليب
 من يستفيد حتى الغسل اهلل فشرع وانهيار، قواه في ضعف لو فيحصل القبر، حاؿ

 ا.ىػ أصابو الذي للضعف البدف وينشط يقوى وحتى ذلك،
 الميت تغسيل من الغسل أف إلى العلم أىلقلت القوؿ الوسط ىو ما ذىب إليو بعض 

 البصري والحسن وعائشة عمر وابن عباس ابن قوؿ وىو بواجب، وليس مستحب
 الرأي، وأصحاب المنذر وابن ثور وأبي وإسحاؽ وأحمد والشافعي النخعي وإبراىيم
 اللجنة رجحتو ما ، وىو(ٕٚ ، ٔٚ) الجنائز أحكاـ في واأللباني قدامة، ابن ورجحو
 في العثيمين وابن ،(ٓٛٔ/ٓٔ) فتاواه في باز ابن والشيخ ،( ٖٛٔ/ ٔ) الدائمة
 (.ٜٕ٘/ ٔ) الممتع الشرح
 .استحبابا وال وجوبا ال السنة في لو أصل ال المغسل ثياب غسل )تنبيو(

 
 (للميت أو الجنب الحائض تغسيل)باب 
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 يغسبلف والحائض الجنب في واختلفوا(: ٜٖٖ/٘قاؿ ابن المنذر في األوسط )
 الحائض: ومالك علقمة، وقاؿ سيرين، وابن البصري، الحسن ذلك فكره الميت
 وقاؿ والحائض، الجنب الميت يغسل: قاؿ أنو عطاء عن وروينا الميت، تغسل

 يغتسل، أف قبل الميت الجنب يغسل أف مالك وكره الميت، الجنب يغسل: إسحاؽ
: ابن المنذر بكر أبو قاؿ الماء يطهره والجنب الماء يطهرىا ال كالحائض وليس
 متعبد أنو غير يجنب ما بعد كحالو يجنب أف قبل حالو ألف الميت الجنب يغسل

 حذيفة لقي وسلم عليو اهلل صلى النبي أف ثبت فيو، حلت لنجاسة ليس بالطهارة
 يغسل أف بأس فبل ،(بنجس ليس المسلم إف): فقاؿ جنب إني: فقاؿ إليو فأىوى
 . الميتة والحائض الميت، الجنب

: "وال نعلم بينهم اختبلفاً في صحة تغسيلهما (ٕٙٔ/ٕفي المغني )قاؿ ابن قدامة و 
، ولكن األولى أف يكوف المتولي ألموره ، في -الحائض والجنبأي –وتغميضهما لو 

 .وتغسيلو ، طاىراً ألنو أكمل وأحسنتغميضو 
 ببل الميت غسل والحائض للجنب يجوز(: ٚٛٔ/٘وقاؿ النووي في المجموع )

 .كغيرىما طاىراف أنهما دليلنا الجنب مالك وكره سيرين وابن الحسن وكرىهما كراىة
 تقـو أف حائض وىي للمرأة يجوز ىل(: ٜٖٙ/ٛوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 وتكفينو؟ الميت بتغسيل
 من تغسل أف ولها وتكفنهن، النساء تغسل أف حائض وىي للمرأة يجوزفأجابوا: 

  .الجنازة تغسيل من مانعا الحيض يعتبر وال فقط، زوجها الرجاؿ
 امرأة بأنها تذكر(: ٛ٘ٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )

 كيفية في بالتعلم قامت وقد وتصـو تصلي والثبلثين الثامنة العمر من تبلغ متزوجة
 المرأة لهذه يجوز ال بأنو لها تقوؿ كبيرة امرأة قامت ولقد المتوفيات، النساء تغسيل

 بأف يمينا وحلفت الشرعي، العذر يأتيها امرأة زالت ما لكونها الميت، بتغسيل تقـو أف
 بتغسيلها، يقـو من يجدوا لم أىلها ألف ميتة، لتغسيل اضطرت ثم أحدا، تغسل ال
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 العادة تأتيها لكونها النساء تغسل ال المرأة بأف صحيح ىذا ىل بذلك، وقامت
 الشهرية؟
 تغسل المرأة أف المقصود العادة، تأتيها ولو تغسل أف لها باطل، كبلـ ىذافأجاب: 

 واألمر العادة، تأتيها ما أو العادة، تأتيها كانت سواء بأس، وال زوجها تغسل أو النساء
 أما العادة، تأتيها ما أو العادة تأتيها كبيرة، أو شابة سواء هلل، والحمد واسع ىذا في

 أو مساكين عشرة إطعاـ وىي يمينها، عن يمين كفارة فعليها حلفت التي ىذه
 من البلد قوت من ونصف كيلو البلد، قوت من صاع نصف مسكين لكل كسوتهم،

 التي وأما يمينها، عن ورداء إزار أو قميص لو واحد كل كسوتهم أو غيره، أو تمر
 وتغسل النساء تغسل فالمرأة غلط، ىذا العادة، تأتيك وأنت تغسلي ال: لها قالت
 .عجوزا أو العادة تأتيها شابة كانت سواء مطلقا، زوجها

 جهز من (:٘ٙٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب أيضا )
 .خيرا اهلل جزاكم ذلك؟ في الحكم فما جنابة وعليو ميتا

 .هلل والحمد حرج ال ذلك، في حرج الفأجاب: 
 

 )باب تغسيل المصابين بأمراض معدية(
 أو لتهرى غسل لو بحيث ملدوغا كاف ولو (:ٛٚٔ/٘قاؿ النووي في المجموع )

 ا.ىػ ذكرناه لما يمم الغاسل على خيف
 لدى الوفاة حاالت بعض حوؿ إفادتنا آمل (:ٜٕٚ/ٕٚوسئل علماء اللجنة الدائمة )

 مرض) المناعة نقص حالة مثل جدا، معدية الحاالت ىذه بعض إف حيث المستشفى،
 األطباء يذكر األمراض ىذه حيث الوبائي، الكبد بمرض الوفاة حاالت وبعض ،(اإليدز

 لو الذي والميت الثبلجة، في وىي أجزاء منها يتحلل التي الجثث وبعض معدية، أنها
 تيممها أو عدمو، من تغسيلها بشأف إفادتنا فآمل.  الخبث فيها ظهر حتى طويلة مدة
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 كاف إذا الببلستيك فوؽ ييمم أو الوجو، على الببلستيك كيس يفتح وىل بتراب،
 . العدوى خشية يجوز التيمم

 واألمراض الموتى، من كغيرىم المذكورة الحاالت في الموتى تغسيل يتمفأجابوا: 
 غير إلى الفعل يضيفوف فهم الجاىلية، اعتقاد من ىذا ألف بطبعها، تعدي ال المذكورة

 رسوؿ قاؿ:  قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث من ثبت ولذلك ؛ تعالى اهلل
 يقع قد ولكن ،(صفر وال ىامة وال طيرة وال عدوى ال): وسلم عليو اهلل صلى اهلل

 مانع ال ولذلك العدوى، من شيء للمريض الصحيح مخالطة بسب تعالى، اهلل بمشيئة
  .الوسائل من ونحوىا والكفوؼ واللثاـ التطعيم من الواقية الوسائل اتخاذ من
 

 (الماء والحي الميت تنازعإذا )باب 
 ميت اجتمع إذا أنو على الفقهاء اتفق(: ٖٕٗ/ٜٖجاء في الموسوعة الفقهية )

 بملكو، أحق ألنو بو أولى فهو ألحدىم ملكا الماء وكاف ومحدث وحائض وجنب
 فهو ألحدىم ملكا الماء كاف إذا أنو إلى الحنفية ذىب، تفصيل ذلك بعد وللفقهاء

 الحائض من بالماء أولى الجنب فإف مباحا الماء كاف إذا أما، بملكو أحق ألنو بو أولى
 ألف بو، ويقتدياف والمحدث المرأة وكذا عليو، ليصلى الميت وييمم والمحدث

 أولى الميت أف: السراج في وقيل، إماما تصلح ال والمرأة الحدث، من أغلظ الجنابة
 وفي أصح، األوؿ أف الظهيرية وعن، بالتراب يحصل ال وىو للتنظيف يراد غسلو ألف

 أما، الحدث يرفع ألنو بو أولى كاف فقط المحدث يكفي الماء كاف لو: أيضا السراج
 كل كاف حيث للميت نصيبو يصرؼ أف منهم لكل فينبغي مشتركا الماء كاف إذا

 مشغوؿ ألنو بالكل يستقل أف غيره وال الجنب يمكن وال نصيبو، يكفيو ال واحد
 الجنب يكن فلم الميت حصة استعماؿ يبيح ال أغلظ الجنابة وكوف الميت، بحصة
، ٔأولى كاف الجنابة رفع بو أمكن حيث فإنو مباحا الماء كاف لو ما بخبلؼ أولى،

                                                           

 .ٜٙٔ/  ٔ عابدين ابن حاشية ٔ
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 أو جنب محدث حي شخص ومعو الماء صاحب مات إذا أنو إلى المالكية وذىب
 الحي على يخاؼ أف إال الملك لحقية الحي المحدث على يقدـ الميت فإف غيره

 قيمتو ويضمن للنفوس حفظا الميت وييمم صاحبو من أحق حينئذ يكوف فإنو العطش
 عطشا يخف لم ولو الحي يقدـ والحي الميت بين مشتركا الماء كاف لو أما، للورثة

 ميت اجتمع إف: الشافعية وقاؿ، ٔالميت نصيب قيمة ويضمن بالشركة جانبو لترجيح
 صاحب كاف ألحدىما كاف فإف أحدىما يكفي ما وىناؾ دمها انقطع وحائض وجنب
 وتيمم لآلخر بذلو فإف لغيره، بذلو لو يجوز فبل لنفسو، إليو محتاج ألنو بو أحق الماء

 أو مباحا الماء كاف وإف، سواء فيو كانا لهما مباحا الماء كاف وإذا، تيممو يصح لم
 والجنب طهارتو، خاتمة ألنو أولى فالميت أحدىما على بو يجود أف وأراد لغيرىما

 نجاسة بدنو على وحي ميت اجتمع وإذا، ويغتسبلف الماء إلى يرجعاف والحائض
 :وجهاف ففيو أحدىما يكفي والماء

 
 وىو بدؿ الميت ولطهارة بدؿ لطهارتو ليس ألنو أولى النجاسة صاحب أف: أحدىما
 أف: والثاني، الصحيح المذىب ىو وىذا بالماء، أحق النجاسة صاحب فكاف التيمم
 عليها ومن وميت جنب اجتمع إذا: الحنابلة وقاؿ، ٕطهارتو خاتمة ألنو أولى الميت
 ألنو بو أحق فهو ألحدىم ملكا كاف فإف أحدىم، إال يكفي ال ماء ومعهم حيض غسل
 .الحيين أحد أو الميت مالكو كاف سواء لغيره بذلو لو يجوز فبل لنفسو إليو يحتاج

 :روايتاف اهلل رحمو أحمد فعن أحدىم على بو يجود أف وأراد لغيره الماء كاف وإف
 كاملة، طهارتو تكوف أف فيستحب طهارتو، خاتمة غسلو ألف بو أحق الميت: إحداىما

 بالتيمم، يحصل وال تنظيفو الميت بغسل القصد وألف فيغتسل، الماء إلى يرجع والحي
 .بالتراب ذلك ويحصل الصبلة إباحة بغسلو يقصد والحي

                                                           

 .ٕٓٓ - ٜٜٔ/  ٔ الخرشي ٔ
 .ٖٕٚ/  ٕ والمجموع ،ٕٗ/  ٔ المهذب ٕ
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 عنو الفرض سقط قد والميت الماء، وجود مع بالغسل متعبد ألنو أولى الحي: والثانية
 ال الميت ألف لؤلحياء، فهو مكاف في الماء وجدوا وإف، الخبلؿ ىذا واختار. بالموت

 وارث لو يكن لم فإف لورثتو، فهو فضلة منو ففضلت للميت كاف وإف شيئا، يجد
 أخذه لو ليس: الحنابلة بعض وقاؿ، إتبلفو تركو في ألف بقيمتو أخذه فللحي حاضر

 .ٔالضماف بشرط فيأخذه للعطش إليو يحتاج أف إال فيو لو يأذف لم مالكو ألف
 مفتقر كبلىما وميت حي اجتمع إذا (:٘٘ٗ/ٔوقاؿ العطيشاف في شرح العمدة )

 اختارىا الروايتين أقوى في بو أولى فالميت بو ألوالىما مبذوؿ ماء وىناؾ الغسل إلى
 وىو منهما أولى نجاسة عليو ومن الوجهين أقوى في بو أولى والحائض وغيره بكر أبو

 أف والصحيح الجنب من أولى الميت قلنا وإف الوجهين أحد في الميت من أولى
 جنب اجتمع وإف ذلك بعد بالماء الطهارة لو ترجى ال ألنو حاؿ بكل بو أولى الميت

 كاف وإف أولى فهو الجنب دوف شيء منو يفضل وال المحدث يكفي والماء ومحدث
 يكفي أو منهما واحدا يكفي أوال شيء منو يفضل وال خلقو لصغر الجنب يكفي

 إلى محتاج وىو أغلظ حدثو ألف أولى فالجنب شيء منو ويفضل وحده المحدث
 يقدـ فهل شيء منو ويفضل وحده منهما كبل يكفي كاف وإف كلو الماء استعماؿ
 على شاء لمن يعطيو أو بينهما الباذؿ يقرع بحيث يتساوياف أو الجنب أو المحدث

 واستعمل اقتسموه اشتركا وإف بو أولى فهو ىؤالء ألحد ملكا كاف إف فأما أوجو ثبلثة
 الماء كاف وإف غيره لطهارة للطهارة يحتاج ما بذؿ الرجل يلـز ال ألنو نصيبو واحد كل

 إذا وغيره المضطر بمنزلة إليو أحوج كاف أحدىم وجده متى ألنو كالمبذوؿ فهو مباحا
 األحياء يجده وإنما شيئا يجد ال ألنو للميت فيو الحظ وقيل مباحة فاكهة وجد

 ما إلى صرفو كاف وجدوه فإذا األحياء على أوجب الميت تغسيل ألف أوجو واألوؿ
 المجروح بادر ولو عليو الصبلة بذلك يستفيدوف وألنهم أولى للميت عليهم وجب
 ىكذا أحد يمكلو لم ألنو المغصوب الماء بخبلؼ طهارتو وصحت أساء بو فتطهر

                                                           

 .ٕٛٚ - ٕٚٚ/  ٔ الكبير الشرح مع المغني ٔ



 - 160 - 

 قاؿ وقد ذلك على عنو اهلل رضي أحمد كبلـ مطلق وحملوا أصحابنا من كثير ذكر
 وقد بو يغتسل ما ومعهم يشربوف ما الماء من ومعهم سفر في قـو في أحمد اإلماـ

 الجنب وتيمم الميت يغسل أف إلي أعجب ميت ومعهم جنابة منهم رجبل أصابت
 الماء في نصيب لو يكوف أف إما وىو الميت يقدـ وقد الماء في مشتركوف قـو فهؤالء

 ىذه نفس في وىو الجنب بنصيب حتى األحياء بنصيب قدمو وقد شيء لو يكوف أوال
 نصيب ألف مشتركا الماء كاف إذا فيما وىذا أخرى رواية في الجنب ـ قد المسألة

 تخصيص فكاف تيممو من بد ال بل شيئا بو يستبيح وال لطهوره يكفيو ال واحد كل
 أف ترى أال طهارتو وتشقيص واحد كل تيمم من أولى بالتيمم وآخر بالماء واحد

 شخص في كلها الحرية يجمع أف عبيد من شخص أعتق إذا فيما حكم قد الشرع
 حق إسقاط فيو كاف وإف والملك الحرية تخليص لمصلحة آخر في والرؽ واحد

 ىو إف ميت ومعو جنب وىو فبلة بأرض ماء معو فيمن أيضا وقاؿ الحرية من المشترؾ
 ىذا في سمعت ما أدري وما قاؿ ىو بقى الميت غسل وإف الميت بقي بالماء اغتسل

 في لو شيء ال الميت أف الرواية وظاىر ىناؾ الروايتين على يخرج ىنا وتوقفو شيئا
 كما يملكو الذي الماء من الحي على واجب الميت تغسيل أف ىذا ووجهو الماء
 .األولى المسألة على داللة أيضا وىذا الحيين بخبلؼ اغتسالو يجب

 
 (يروه أف الميت أىل أحب)باب إذا 

( يمنعوا لم يروه أف أىلو أحب وإف: )قاؿ(: ٖٓ٘/ٕقاؿ ابن قدامة في المغني )
 عن الثوب أكشف جعلت أبي قتل لما) قاؿرضي اهلل عنو  جابر عن روي لما وذلك
 اهلل رسوؿ رأيت): عائشة وقالت (ينهاني ال وسلم عليو اهلل صلى والنبي وأبكي، وجهو
 (تسيل الدموع رأيت حتى ميت، وىو مظعوف بن عثماف يقبل وسلم عليو اهلل صلى

 حبرة ببرد مسجى وىو وسلم عليو اهلل صلى النبي فتيمم بكر أبو أقبل) وقالت
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 ال اهلل، نبي يا أنت بأبي: فقاؿ. بكى ثم فقبلو، عليو أكب ثم وجهو، عن فكشف
 .ٔصحاح أحاديث وىذه. موتتين عليك اهلل يجمع

 
 التحذير من بعض بدع التغسيل(باب )

 على المنصوص البدعة إف(: ٕٔٗقاؿ العبلمة األلباني في أحكاـ الجنائز )ص
  :ىي الشارع من ضبللتها

 .اجتهاد عن كانت ولو العقائد أو االفعاؿ أو االقواؿ من السنة عارض ما كل - أ
 .وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عنو نهى وقد بو، اهلل إلى يتقرب أمر كل - ب
 ما إال بدعة فهو عليو، نص وال توقيف، أو بنص إال يشرع أف يمكن ال أمر كل - ج

 .صحابي عن كاف
 .الكفار عادات من بالعبادة ألصق ما - د
 .عليو دليل وال منهم المتأخرين سيما العلماء بعض استحبابو على نص ما - ىػ

 .موضوع أو ضعيف حديث في إال كيفيتها تأت لم عبادة وكل
 .العبادة في الغلو - ز
 أو الزماف أو المكاف مثل القيود ببعض الناس وقيدىا الشارع أطلقها عبادة كل - ح

 .عدد أو صفة
 .تعالى اهلل شاء إف المستقل الكتاب محلو االصوؿ ىذه على القوؿ وتفصيل
 :-بدع غسل الميت- فأقوؿ المقصود، في االف فلنشرع

. موتو بعد لياؿ ثبلث الميت فيو غسل الذي الموضع في ماء وكوز رغيف وضع -ٔ
 (.ٕٙٚ/ ٖ المدخل)

                                                           
 وقد تقدم تخريجها. 0



 - 162 - 

 من لياؿ ثبلث الميت فيو غسل الذي الموضع في القنديل أو السراج إيقاد - ٕ
 ذلك على يزيد وبعضهم لياؿ، سبع بعضهم وعند طلوعها، إلى الشمس غروب

 (منو. )فيو مات الذي الموضع في مثلو ويفعلوف
 (.ٜٕٖ/ ٖ منو. )يغسلو عضو كل عند االذكار من ذكرا الغاسل، ذكر - ٖ
 الطريقة شرح) في الخادمي. )وتشييعها الجنازة غسل عند بالذكر الجهر - ٗ

 (.ٕٕ/ ٗ( )المحمدية
 ا.ىػ (ٕٛ المسألة في عطية أـ حديث انظر. )ثدييها بين من الميتة شعر سدؿ - ٘

 في استمعت (:٘ٙٗ/ٖٔوسئل العبلمة ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب )
 كما الخطبة تلك في وعرفت الميت، وتكفين تغسيل كيفية عن الجمعة صبلة خطبة
 ذىني في يتردد بدأ وحينئذ يكفنو، ومن يغسلو من يعرؼ الميت أف: الخطيب قاؿ

 .خيرا اهلل جزاكم وجهوني ذلك؟ يكوف كيف: سؤاؿ
 ومن غسلو من يعرؼ الميت أف على يدؿ دليل ىناؾ وليس لو، أصل ال ىذافأجاب: 

 ا.ىػ  علم بغير اهلل على قوؿ وىذا كفنو،
 إنو الكتب أحد في قرأت لقد وسئل العبلمة العثيمين كما في فتاوى نور على الدرب:

 إال المخلوقات جميع يسمعها صيحة يصيح المغسل عليو ودخل اإلنساف مات إذا
 الثقلين إال المخلوقات جميع يسمعها صيحة يصيح رأسو من عمامتو نزع وإذا الثقلين
 الشيخ فضيلة يا صحيح القوؿ ىذا ىل أحد يمسو أف يطيق ال جسمو أف ذلك وسبب
 مأجورين؟ أفتونا

 صلى رسولو سنة في وال اهلل كتاب في ال لو أصل وال صحيح غير القوؿ ىذا فأجاب:
 ودينو ربو عن يسأالنو ملكاف أتاه دفن إذا اإلنساف أف الثابت وإنما وسلم عليو اهلل

 ... اآلخرة وفي الدنيا الحياة في الثابت بالقوؿ آمنوا الذين اهلل فيثبت ونبيو
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 فإنو الميت اإلنساف غسل إذا كما في فتاوى نور الدرب:  أيضا سئل العبلمة العثيمينو 
 بعد اإلنساف اغتسل إذا يقوؿ الناس بعض ولكن عندنا عادة وىذه ذلك بعد يغتسل
 صحيح؟ ىذا فهل اكتسبو الذي األجر يفقد فإنو الميت غسل

 في قاؿ وسلم عليو اهلل صلى النبي وعن الكفاية فروض من الميت تغسيل فأجاب:
 فإذا( اغسلنها) للنساء قاؿ توفيت لما ابنتو وكذلك( اغسلوه) ناقتو وقصتو الذي
 بعد اغتسل وإذا ذلك بعد يغتسل أف لو يسن فإنو تغسيلو وباشر الميت اإلنساف غسل
 كاف فإذا الكفاية فروض من فرضاً  بل صالحاً  عمبلً  عمل ألنو أجره يضيع ال فإنو ذلك

 إف بل إطبلقاً  أجره في شيئاً  يؤثر ال واغتسالو األجر نالو ذلك في تعالى هلل مخلصاً 
 العامة يقولها أشياء من وكم ُسّنة أنو العلم أىل بعض قاؿ كما عليو يثاب مما اغتسالو

 أىل يسأؿ حتى العامة يقولو ما على يحيد ال أف لئلنساف ينبغي ولهذا أصل لها ليس
 ا.ىػ .الصواب من الخطأ فيبينوا العلم

 :-من بدع تغسيل الموتى-(: ٖٕٗوفي كتاب معجم البدع )ص
 ىذا في أكثرىم اعتاده ما وىو، المحرِّـ إلى تجرُّ  التي البدعة ىذه من لُيحذر• 

 البن" المدخل. "يغسلو الذي الغاسل يأخذه الميت، على كاف ما أف: وىو الزماف،
 (.ٕ٘ٗ/ ٖ) الحاج

 أي- غسلو إلى جاء إذا أنو: وىو أكثرىم يفعلها التي البدعة ىذه من ولُيحذر• 
 خرقة عليو وألقى الكثيفة، السترة من عليو كاف ما أزاؿ والكافور؛ بالماء -الميت
. بالماء الخرقة ابتّلت إذا مكشوفة كأنها العورة فتبقى الماء، عليها يَػْفيض ثم لطفة،

 (.ٜٖٕ/ ٖ) الحاج البن" المدخل"
 الميت غسل من فرغ إذا الغاسل أف وىو الزماف ىذا في أكثرىم يفعلو مما وكذلك• 

 امرأة، كانت أف النساء إلى أو رجبًل، كاف إف الرجاؿ حضرة إلى بو يأتوف وتكفينو،
 الحاج البن" المدخل. "بدعة وذلك الحاضرين، من الدنيا ُحطاـ من شيًئا يأخذوا حتى

(ٖ /ٕٗٚ.) 
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 الميت بو يغسل الذي الماء أف: وىو بعضهم يفعلها التي البدعة ىذه من ولُيحذر• 
 نواحيها من يسيل أف الماء ليردَّ  حولها؛ ترابًا فيعملوف الغسل، دكة تحت يجتمع
 ما يخلطوف ثم أمكنهم، ما الماء من ونزحوا الدكة رفعوا الغسل من فرغوا فإذا األربع،

/ ٖ) الحاج البن" المدخل. "البيت خارج ويرمونو يحملونو ثم التراب بذلك منو بقي
ٕٗٛ.) 

 رغيف فيو يوضع الميت، فيو ُغسل الذي الموضع أف من بعضهم أحدثو مما ُيحذر• 
 (.ٕٙٚ/ ٖ) الحاج البن" الدخل. "موتو بعد لياؿ ثبلث ماء وكوز

/ ٖ) الحاج البن" المدخل" .الميت غسل عند والحمَّالين الغاسل مع الغلط كثرة• 
ٕٗٚ.) 

 (.ٕ٘ٛ/ ٖ) الحاج البن" المدخل. "الميت على ُوجد ما يأخذ الغاسل أف• 
 الثالث، اليـو في إال تغسل ال الميت ثياب أف من بعضهم أحدثو مما ولُيحذر• 

 (.ٕٙٚ/ ٖ) الحاج البن" المدخل. "القبر عذاب عنو يردُّ  ذلك إف: ويقولوف
 ا.ىػ (ٖٚٔ ص" )إبليس تلبيس. "الثياب غسل في الوسوسة• 

 عن الناجية الفرقة وتمييز الدين في التبصيرفي كتابو  األسفراييني المظفر أبوقاؿ 
 ليس الميت غسل أف :-أي الكرامية– خرافاتهم ومن(: ٙٔٔ: )صالهالكين الفرؽ

 ا.ىػ واجب ودفنو تكفينو ولكن بواجبة ليست عليو الصبلة إفو  بواجب
 الكفار من وكثير (:ٕٛٛ/ٔٔشيخ اإلسبلـ في مجموع الفتاوى ) قاؿ )لطيفة(:

 وىم صورتو على موتو بعد الشيطاف فيأتي الميت لهم يموت والمغرب المشرؽ بأرض
 بالميت تتعلق أشياء ويفعل الودائع ويرد الديوف ويقضي الميت ذلك أنو يعتقدوف
 كفار تصنع كما بالنار ميتهم أحرقوا قد يكونوف وربما ويذىب زوجتو على ويدخل

:  فقاؿ خادمو أوصى بمصر كاف شيخ ىؤالء ومن.  موتو بعد عاش أنو فيظنوف الهند
 خادمو رآى مات فلما نفسي وأغسل أجيء فأنا يغسلني أحدا تدع فبل مت أنا إذا

 غسلو الداخل ذلك قضى فلما نفسو وغسل دخل ىو أنو فاعتقد صورتو في شخصا
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 بعد إنك:  وقاؿ الميت أضل قد وكاف شيطانا ذلك وكاف غاب - الميت غسل أي -
 كما األحياء ليغوي صورتو في أيضا جاء مات فلما نفسك فتغسل تجيء الموت
  . ذلك قبل الميت أغوى

 أىل يرويو ما وأما (:ٖٔٗ – ٕٔٗ/ٗ) فتاوىال مجموعوقاؿ شيخ اإلسبلـ أيضا في 
 وما ،...  باطل فكلو الصحابة عن بو انفرد بعلم علي اختصاص من والجهل الكذب

 األولين علم فأورثو وسّلم عليو اهلل صّلى النبي ُغسل من شرب أنو الجهاؿ بعض يقولو
 شرب وال بمشروع، ليس الميت ُغسل شرب فإف البارد، الكذب أقبح من واآلخرين،

 ىذا يرو ولم حضر، من كل ذلك في لشركو العلم يوجب ىذا كاف ولو شيئاً، علي
 أبي عن بو امتاز باطن علم عنده كاف أنو يذكر ما وكذلك العلم، أىل من أحد عن
 .الباطنية المبلحدة مقاالت من فهذا: وغيرىما وعمر بكر
 
 
 
 
 

 
 


