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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 كتاب الجنائز
 

 للذنوب األمراض املكفرة
 
قال  حممد بن إسحق  عن  سلمة  حممد بن حدثنا  عبد هللا بن حممد النفيلي  حدثنا  

 ام عامر الر  عن  عمي  قال حدثين  عمه  عن  منظور  أبو يقال له  الشام  رجل من أهل  حدثين 
  قال  ولكن كذا قال  النفيلي هو اخلضر  قال  أبو داود  قال  اخلضر  أخي 

 صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  لواء  هذا  فقلت ما هذا قالوا وألوية  راايت  إين لببالدان إذ رفعت لنا 
وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم كساء وهو جالس عليه  فأتيته وهو حتت شجرة قد بسط له

منه   مث أعفاه هللا السقم  إن املؤمن إذا أصابه  فقال  األسقام  عليه وسلم  صلى هللا فذكر رسول هللا 
عقله  كان كالبعري  كان كفارة ملا مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل وإن املنافق إذا مرض مث أعفي

 األسقام  فقال رجل ممن حوله اي رسول هللا وما  ومل يدر مل أرسلوه عقلوه  ه فلم يدر مل أهله مث أرسلو  
قم عنا فلست منا فبينا حنن عنده إذ أقبل  صلى هللا عليه وسلم   وهللا ما مرضت قط فقال رسول هللا

 تك أقبلت إليك فمررت ويف يده شيء قد التف عليه فقال اي رسول هللا إين ملا رأي رجل عليه كساء

فاستدارت  شجر فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذهتن فوضعتهن يف كسائي فجاءت أمهن بغيضة 
قال ضعهن عنك  على رأسي فكشفت هلا عنهن فوقعت عليهن معهن فلففتهن بكسائي فهن أوالء معي

ألصحابه أتعجبون لرحم أم   صلى هللا عليه وسلم فوضعتهن وأبت أمهن إال لزومهن فقال رسول هللا 
قال فوالذي بعثين ابحلق هلل أرحم بعباده من  وسلم  صلى هللا عليه األفراخ فراخها قالوا نعم اي رسول هللا 

 حىت تضعهن من حيث أخذهتن وأمهن معهن فرجع هبن  أم األفراخ بفراخها ارجع هبن
 
 

 ) أبو منظور ( 

عن عمه وعنه ابن إسحاق جمهول . وعامر الرام صحايب له حديث رواه  : قال يف اخلالصة : أبو منظور
 عنه انتهى وقال احلافظ يف التقريب : عامر الرامي احملاريب صحايب له حديث يروى أبو منظور عن عمه
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البخاري :  إبسناد جمهول , وأبو منظور الشامي جمهول من السادسة انتهى . وقال يف اإلصابة : قال
  يعرف إال هبذا انتهى وأبو منظور ال

 عامر (  ) عن عمه قال حدثين عمي عن

منظور يروي عن عمه , وعم  : هكذا يف مجيع النسخ احلاضرة أي أبو منظور يروي عن عمه , وعم أيب
األول عم أيب منظور والثاين عم عمه وكالمها  عمه يروي عن عامر الرام , فبني أيب منظور وعامر واسطتان

 جمهوالن . 

 الرتغيب : واحلديث رواه أبو داود ويف إسناده راو مل يسم انتهى لكن يف أسد الغابة قال املنذري . يف

عبد هللا بن حممد  هذا اإلسناد هكذا أخربان أبو أمحد عبد الوهاب بن علي إبسناده إىل أيب داود حدثنا
عامر الرامي أخي اخلضر .  النفيلي حدثنا حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق عن أيب منظور عن عمه

طريق ابن إسحاق عن أيب منظور عن عمه  ولفظ اإلصابة يف متييز الصحابة : وروى أمحد وأبو داود من
الواسطتني املذكورتني وأن عامرا هو عم أليب منظور . وقال  عامر الرامي . ففي هذين الكتابني حبذف

من حمارب عن النيب صلى هللا عليه وسلم حديث  عامر الرام أخي اخلضر قبيلة املزي يف األطراف : مسند
بن حممد  لببالدان إذ رفعت لنا راايت وألوية " احلديث أخرجه أبو داود يف اجلنائز عن عبد هللا : " إين

أبو منظور  النفيلي عن حممد ابن سلمة عن حممد بن إسحاق حدثين رجل من أهل الشام يقال له
عن سلمة بن الفضل  مر الرام , ورواه حممد ابن محيد الرازيالشامي عن عمه قال حدثين عمي عن عا

  . عن ابن إسحاق عن أيب منظور الشامي عن عمه عن عامر انتهى

 

 ) عن عامر الرام ( 

  : حبذف الياء ختفيفا كما يف املتعال

 ) أخي اخلضر ( 

خلف بن حمارب , وكان  ولد مالك بن مطرف بن : بضم اخلاء وسكون الضاد املعجمتني احملاريب من
األدمة وكان عامر راميا حسن الرمي فلذلك قيل له الرامي . قاله  يقال لولد مالك اخلضر ألنه كان شديد

  . يف اإلصابة

الرامي أخو اخلضر وصخر  وقال يف اتج العروس : اخلضر ابلضم قبيلة . وهم رماة مشهورون ومنهم عامر
والذهيب يف جتريد أمساء الصحابة : عامر الرامي  األثري يف أسد الغابة ابن اجلعد وغريمها انتهى . قال ابن

من حمارب ابن خصفة بن قيس بن عيالن وهم ولد مالك ابن  اخلضري واخلضر قبيلة من قيس غيالن مث
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 ملالك وأوالده اخلضر ألنه كان آدم وكان عامر أرمى العرب انتهى  طريف بن خلف بن حمارب قيل

 هو اخلضر ( النفيلي  ) قال

 : بضم اخلاء وسكون الضاد املعجمتني 

 كذا قال (  ) ولكن

اخلضر بفتح اخلاء وكسر الضاد لكن  الراوي أي بفتح اخلاء وكسر الضاد . واملعىن أان حفظنا لفظ
 األعالم يف حاشيته على كتاب الرتغيب  الصحيح أنه بضم اخلاء وسكون الضاد كذا قاله بعض

 ) قال ( 

  الراوي: 

 ) راايت وألوية ( 

 وهو دون الراية واجلمع ألوية  : قال يف املصباح املنري : لواء اجليش علمه

 ) فأتيته ( 

 هللا عليه وسلم  : أي رسول هللا صلى

 ) وهو ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) جالس عليه ( 

 : أي على الكساء 

  ( ) وقد اجتمع إليه

 : أي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) األسقام ( 

 سقم أي األمراض وثواهبا  : مجع

 ) إذا أصابه السقم ( 

 فسكون  : بفتحتني وبضم

 ) مث أعفاه هللا ( 

 : أي عافاه هللا 

  ( ) منه
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 : أي من ذلك السقم 

 ) كان ( 

  أي السقم والصرب عليه

 ) وموعظة له ( 

 أي تنبيها للمؤمن فيتوب ويتقي  :

 يستقبل (  ) فيما

وعلم أن مرضه كان مسببا عن الذنوب  : من الزمان . قال الطييب : أي إذا مرض املؤمن مث عويف تنبه
 هلا  املاضية فيندم وال يقدم على ما مضى فيكون كفارة

 ) وإن املنافق ( 

 : ويف معناه الفاسق املصر 

 أعفي ( مرض مث  ) إذا

 : مبعىن عويف االسم منه العافية 

  ( ) كان

 : أي املنافق يف غفلته 

 ) عقله أهله ( 

 وقيدوه وهو كناية عن املرض استئناف مبني لوجه الشبه  : أي شدوه

  ( ) مث أرسلوه

 : أي أطلقوه وهو كناية عن العافية 

 ) فلم يدر ( 

 مل يعلم  : أي

 ) مل ( 

 أي ألي سبب : 

 أرسلوه (  ) عقلوه ومل يدر مل

وال فيما يستقبل , فأولئك كاألنعام  : يعين أن املنافق ال يتعظ وال يتوب فال يفيد مرضه ال فيما مضى
 بل هم أضل أولئك هم الغافلون 
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 األسقام (  ) وما

 سقام وما األ : قال الطييب : عطف على مقدر , أي عرفنا ما يرتتب على األسقام

 ) قم عنا ( 

 : أي تنح وابعد 

  ( ) فلست منا

 : أي لست من أهل طريقتنا حيث مل تبتل ببليتنا 

  ( ) قد التف عليه

 : أي لف الرجل كساءه على هذا الشيء 

 ) فقال ( 

  : الرجل

 ) بغيضة شجر ( 

 وهي الشجر امللتف ومجعه غياض األمجة  : أي مبجمع شجر . قال يف املصباح املنري : الغيضة

 ) فسمعت فيها ( 

 الغيضة  : أي يف

 ) فراخ طائر ( 

  : بكسر الفاء مجع فرخ وهو ولد الطائر

 ) فأخذهتن ( 

 : أي الفراخ 

 ) فوضعتهن ( 

 الفراخ  : أي

 ) فكشفت هلا ( 

 : أي ألم الفراخ 

  ( ) عنهن

 : أي عن الفراخ 

 (  ) فوقعت
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 : أم الفراخ 

 عليهن (  )

 : أي على الفراخ 

 ) قال ( 

 هللا عليه وسلم  : رسول هللا صلى

 ) ضعهن ( 

 : أي الفراخ 

 األفراخ (  ) لرحم أم

  : قال يف القاموس : والرحم ابلضم وبضمتني التعطف انتهى

 ) قال ( 

 : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للرجل 

 ارجع هبن (  )

 : أي ابلفراخ 

 ) فرجع ( 

 : الرجل 

 هبن (  )

  . : أي ابلفراخ من جملس النيب صلى هللا عليه وسلم إىل موضعهن

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
أبو  قاال حدثنا  املعىن  املصيصي  وإبراهيم بن مهدي عبد هللا بن حممد النفيلي  حدثنا  

 جده  عن  أبيه  عن  إبراهيم بن مهدي السلمي  قال  أبو داود  قال  حممد بن خالد  عن  ملليح ا
  قال  صلى هللا عليه وسلم  له صحبة من رسول هللا  وكانت

يبلغها بعمله ابتاله له من هللا منزلة مل  إن العبد إذا سبقت يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
حىت  مث صربه على ذلك مث اتفقا  ابن نفيل  زاد  أبو داود  قال  هللا يف جسده أو يف ماله أو يف ولده 

 املنزلة اليت سبقت له من هللا تعاىل  يبلغه
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 ) قال إبراهيم بن مهدي السلمي ( 

 . . وحممد بن خالد هو ابن أيب خالد السلميإبراهيم يف نسب حممد بن خالد إنه السلمي  : أي قال

السلمي له صحبة سكن  وقال يف اإلصابة : مساه ابن منده اللجالج انتهى . وقال ابن األثري : أبو خالد
أبيه عن جده وكانت له صحبة قال  اجلزيرة حديثه عند أوالده , روى أبو املليح عن حممد بن خالد عن

سبقت للعبد من هللا منزلة مل ينلها ابتاله هللا إما  سلم يقول : " إذامسعت رسول هللا صلى هللا عليه و 
يصربه عليها حىت يبلغ به املنزلة اليت سبقت له " أخرجه ابن منده وأبو نعيم  بنفسه أو مباله أو بولده مث

  . انتهى

يف الكبري  والطرباين وقال املنذري يف كتاب الرتغيب : واحلديث أخرجه أمحد وأبو داود وأبو يعلى
 يرو عن خالد إال ابنه حممد انتهى .  واألوسط . وحممد بن خالد مل يرو عنه غري أيب املليح الرقي ومل

 

 ) إن العبد إذا سبقت ( 

 واحلديث ليس من رواية اللؤلئي ولذا مل يذكره املنذري يف خمتصره .  :

  . وابن داسة ومل يذكره أبو القاسم انتهىيف األطراف : هذا احلديث يف رواية ابن العبد  وقال املزي

 
  إذا كان الرجل يعمل عمال صاحلا فشغله عنه مرض أو سفر ابب  

 
 عن  العوام بن حوشب  عن  هشيم  قاال حدثنا  املعىن  ومسدد  حممد بن عيسى  حدثنا  

  قال  أيب موسى  عن  أيب بردة  عن  إبراهيم بن عبد الرمحن السكسكي 

عنه  إذا كان العبد يعمل عمال صاحلا فشغله غري مرة وال مرتني يقول  هللا عليه وسلم  صلى مسعت النيب 
 مرض أو سفر كتب له كصاحل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم 

 

 ) السكسكي ( 

يلة ينسب إليها خمالف ابليمن كذا يف األوىل كذا يف املغين , وهي قب : بفتح املهملتني وسكون الكاف
  املراصد

 ) فشغله ( 
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 : أي العبد 

 ) عنه ( 

  : أي عن العمل

 ) كتب له ( 

 : أي للعبد 

 ) وهو ( 

 والواو للحال .  : أي العبد

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري

 
 النساء  عيادة  ابب  

 
  قالت  أم العالء  عن  امللك بن عمري  عبد عن  أيب عوانة  عن  ن بكار سهل ب حدثنا  

مرض املسلم يذهب  فإن أم العالء  وأان مريضة فقال أبشري اي  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  عادين 
 الذهب والفضة  خبث  هللا به خطاايه كما تذهب النار 

 

  ) عادين (

 : من العيادة 

 به (  ) يذهب هللا

 : أي بسبب املرض 

 ) خطاايه ( 

  أي املسلم

 ) خبث الذهب والفضة ( 

بفتحتني هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغريمها إذا  : قال ابن األثري يف النهاية : اخلبث
  . أذيبا انتهى

 سكت عنه .  يم ابن حزام وكانت من املبايعات . واحلديثقال املنذري : وأم العالء هي عمة حك
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 قال  عثمان بن عمر  حدثنا  بشار  حممد بن و حدثنا  ح  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  لت قا عائشة  عن  ابن أيب مليكة  عن  أيب عامر اخلزاز  عن  ابن بشار  وهذا لفظ  أبو داود 

 قالت قول هللا تعاىل  عائشة  قلت اي رسول هللا إين ألعلم أشد آية يف القرآن قال أية آية اي 
 من يعمل سوءا جيز به

ومن  أن املؤمن تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ أبسوإ عمله عائشة  قال أما علمت اي 
 حوسب عذب قالت أليس هللا يقول 

 افسوف حياسب حسااب يسري 
 من نوقش احلساب عذب  عائشة  اي  العرض  ذاكم  قال 

 ابن أيب مليكة  قال حدثنا  ابن بشار  وهذا لفظ  أبو داود  قال 
 

 ) قال ( 

  : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 } من يعمل سوءا جيز به { 

ازون ابلعقاب على الصغري والكبري وال جيزى املؤمن ألهنم جي قال احلسن : هذا يف حق الكفار خاصة
ولكن جيزى أبحسن عمله ويتجاوز عن سيئاته . ويدل على صحة هذا القول  بسيء عمله يوم القيامة

ويل  قوله } وال جيد له من دون هللا وليا وال نصريا { وهذا هو الكافر , فأما املؤمن فله سياق اآلية وهو
قال ابن عباس  . ذه اآلية يف حق كل من عمل سوءا من مسلم ونصراين وكافرونصري . وقال آخرون : ه

 هللا عليه .  : هي عامة يف حق كل من عمل سوءا جيز به إال أن يتوب قبل أن ميوت فيتوب

على املسلمني مشقة شديدة , وقالوا  وقال ابن عباس يف رواية أيب صاحل عنه : ملا نزلت هذه اآلية شقت
اجلزاء ؟ قال : منه ما يكون يف الدنيا , فمن يعمل  وأينا من مل يعمل سوءا غريك فكيف اي رسول هللا

ابلسيئة نقصت واحدة من عشر حسناته وبقيت له تسع  حسنة فله عشر حسنات , ومن جوزي
وأما من كان جزاؤه يف اآلخرة فيقابل بني حسناته وسيئاته  . حسنات , فويل ملن غلبت آحاده أعشاره

وينظر يف الفضل فيعطى اجلزاء يف اجلنة فيؤتى كل ذي فضل فضله . قاله  , ان كل سيئة حسنةفيلقى مك
 اخلازن  يف تفسري
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 ) قال ( 

 : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 النكبة (  )

 : بفتح نون وسكون كاف ما يصيب اإلنسان من احلوادث 

 فيكافأ (  )

 : بصيغة اجملهول أي املسلم 

 ) ذاكم العرض ( 

دون أحد  أي عرض األعمال , كأنه أشار جبمع اخلطاب إىل أن معرفة مثله ال ينبغي أن خيتص أبحد :
  , بل الالئق حبال الكل أن يعرفوا مثل هذه الفوائد واللطائف انتهى

 ) قال أخربان ابن أيب مليكة ( 

ز حدثنا ابن أيب مليكة بصيغة التحديث وأما عن أيب عامر اخلزا : أي قال حممد بن بشار يف روايته
 العنعنة .  مسدد فروى بصيغة

هللا عز وجل " وما بعده  قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحهما " أليس يقول
  إىل آخر احلديث قبضتهما

 
 العيادة  يف  ابب  

 
 الزهري  عن  حممد بن إسحق  عن  د بن سلمة حمم حدثنا  عبد العزيز بن حيىي  حدثنا  

  قال  أسامة بن زيد  عن  عروة  عن 

يف مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه  بن أيب  عبد هللا يعود  صلى هللا عليه وسلم  خرج رسول هللا 
فمه فلما مات  سعد بن زرارة  بغضهم قال فقد أ يهود  عن حب  أهناك عرف فيه املوت قال قد كنت 

 هللا  فنزع رسول قد مات فأعطين قميصك أكفنه فيه  عبد هللا بن أيب  اي رسول هللا إن  أاته ابنه فقال
 قميصه فأعطاه إايه  صلى هللا عليه وسلم 

 

 ) فلما دخل ( 
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  : النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) عليه ( 

 د هللا املنافق : أي على عب

  ( ) فيه

 : أي عبد هللا 

 ) قال ( 

  : النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) قال ( 

 : عبد هللا 

 ) فقد أبغضهم ( 

 اليهود  : أي

 ) فمه ( 

األلف وأصله فما أو هو اسم فعل مبعىن اسكت ,  : أي فماذا حصل له ببغضهم , فاهلاء منقلبة عن
بغضهم , ولو نفع بغضهم ملا مات أسعد بن زرارة , وهذا من قلة  ه ال يضرهم وال ينفعوكأنه يريد أن

 الضرر والنفع هو املوت أو اخلالص عنه . قاله يف فتح الودود  فهمه وقصور نظره على أن

  ( ) فلما مات

 : أي عبد هللا 

 ) أاته ( 

 وسلم  : أي النيب صلى هللا عليه

 ) ابنه ( 

 ابن عبد هللا وكان مؤمنا : أي 

  ( ) فقال

 : أي ابن عبد هللا 

 ) أكفنه ( 

 أكفن عبد هللا  : من ابب التفعيل أي
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 ) فيه ( 

 : أي يف قميصك 

  ( ) فأعطاه

 : أي فأعطى النيب صلى هللا عليه وسلم ابن عبد هللا 

  ( ) إايه

 : أي قميصه . 

صحيحهما من حديث عبد هللا ابن عمر أن ابنه  رجه البخاري ومسلم يفقال املنذري : واحلديث أخ
 عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أابه فأعطاه .  عبد هللا جاء إىل رسول هللا صلى هللا

ومسلم يف صحيحهما من حديث جابر بن عبد هللا قال : " أتى النيب صلى هللا عليه  وأخرج البخاري
قميصه " قيل  بد هللا بن أيب فأخرجه من قربه فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسهقرب ع وسلم

أعطاه قميص الكفن مث  جيوز أن يكون جابر شاهد من ذلك ما مل يشاهد ابن عمر , وجيوز أن يكون
فقد   أن يكون أراد بذلك إكرام ولده أخرجه فألبسه آخر واختلفوا مل أعطاه ذلك أربعة أقوال : أحدها

 كان مسلما بريئا من النفاق . 

 صلى هللا عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال ال .  والثاين : أنه

العباس عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميصا ملا أسر يوم بدر ومل يكن  والثالث : أنه كان قد أعطى
  . نده يد مل جيازه عليهاثياب يومئذ فأراد أن يكافئه على ذلك لئال يكون ملنافق ع على العباس

عز وجل } وال تصل  والرابع : أنه حيتمل أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك قبل نزول قوله
  . على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه { انتهى كالم املنذري

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 -األربعة اليت ذكرها املنذري  : بعد ذكر األقوال قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا
صريح يف أنه أعطاه القميص وقت موته ,  وال تعارض بني هذين احلديثني بوجه , فإن حديث أسامة

إنه ألبسه قميصه حني أخرجه من قربه , وإمنا فيه "  : فكفنه فيه , وحديث عبد هللا بن عمر مل يقل فيه
على ركبتيه , وألبسه قميصه " فأخرب بثالث مجل متباينة األوليان منها  أنه نفث عليه من ريقه وأجلسه
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يف  بعد اإلخراج من القرب والثالثة ال يتعني فيها ذلك ولعل ابن عمر ملا رأى عليه القميص يتعني أن يكوان
 تلك احلال ظن أنه ألبسه إايه حينئذ . 

 
 الذمي  عيادة  يف  ابب  

 
  أنس  عن  اثبت  عن  محاد يعين ابن زيد  حدثنا  ن بن حرب سليما حدثنا  

 فقعد عند رأسه فقال له أسلم يعوده  صلى هللا عليه وسلم  مرض فأاته النيب  كان اليهود  أن غالما من 

وهو  صلى هللا عليه وسلم  فأسلم فقام النيب  أاب القاسم  فنظر إىل أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع 
 احلمد هلل الذي أنقذه يب من النار  يقول 

 

 ) أن غالما ( 

 : أي ولدا 

 كان مرض (  ) من اليهود

 وسلم فمرض  : ويف رواية البخاري كان غالم يهودي خيدم النيب صلى هللا عليه

 ) فقعد ( 

 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

 رأسه (  ) عند

 : أي الغالم 

 ) فقال ( 

 وسلم  : النيب صلى هللا عليه

 ) له ( 

 : أي للغالم 

 ) فنظر ( 

 الغالم  : أي

 ) وهو ( 
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 : أي أبو الغالم 

  ( ) فقال له

 : أي للغالم 

 ) فأسلم ( 

أشهد أن ال إله إال هللا  عن إسحاق بن راهويه عن سليمان املذكور فقال " : الغالم . ويف رواية النسائي
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " قاله احلافظ يف الفتح  وأن حممدا

 ) وهو ( 

 أي النيب صلى هللا عليه وسلم  :

 ) أنقذه ( 

  : أي خلصه وجناه

 ) يب ( 

 : أي بسبيب 

 ) من النار ( 

 كافرا .  : أي لو مات

مرض , وفيه حسن العهد  ديث جواز استخدام املشرك وعيادته إذاقال احلافظ يف الفتح : يف احل
عرضه عليه ويف قوله أنقذه من النار  واستخدام الصغري وعرض اإلسالم على الصيب ولوال صحته منه ما

 الكفر ومات عليه أنه يعذب انتهى .  داللة على أنه صح إسالمه وعلى أن الصيب إذا عقل

والنسائي . قيل يعاد املشرك ليدعى إىل اإلسالم إذا رجي إجابته  جه البخاريقال املنذري : واحلديث أخر 
أسلم حني عرض عليه النيب صلى هللا عليه وسلم اإلسالم , فأما إذا مل يطمع يف  أال ترى أن اليهودي

 عبادة راكبا الكافر وال يرجى إانبته فال ينبغي عيادته , وقد عاد صلى هللا عليه وسلم سعد بن إسالم
وسلم يعودين وأبو بكر ومها  على محار . وقد جاء من حديث جابر أيضا قال أاتين النيب صلى هللا عليه

  . كالم املنذري ماشيان . وعيادة املريض راكبا وماشيا كل ذلك سنة . انتهى

 
 العيادة  املشي يف  ابب  
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حممد بن املنكدر  عن  سفيان  عن  عبد الرمحن بن مهدي  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  قال  جابر  عن  

 برذون  ليس براكب بغل وال  يعودين  صلى هللا عليه وسلم  كان النيب 
 
 

 ) وال برذوان ( 

ى الباء املوحدة وفتح الذال املعجمة انتهى . وقال ابن األنباري : يقع عل : قال العيين : الربذون بكسر
قاله يف املصباح .  . واألنثى ورمبا قالوا يف األنثى برذونة . وقال املطرزي : الربذون الرتكي من اخليل الذكر

 ويف فتح الودود : املراد هنا مطلق الفرس . 

  . واحلديث أخرجه البخاري والرتمذي : قال املنذري

 
 على وضوء  العيادة  يف فضل  ابب  
 
 حممد بن خالد  حدثنا  خليد  الربيع بن روح بن حدثنا  مد بن عوف الطائي حم حدثنا  

  قال  أنس بن مالك  عن  البناين  اثبت عن  الفضل بن دهلم الواسطي  حدثنا 

 من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه املسلم حمتسبا بوعد من صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 مسرية سبعني خريفا  جهنم

وهو  العيادة  منه  البصريون  والذي تفرد به  أبو داود   قال وما اخلريف قال العام  أاب محزة  قلت اي 
 متوضئ 

 

 ) فأحسن الوضوء ( 

  : أي أتى به كامال

 ) وعاد أخاه املسلم ( 

لعيادة ألنه إذا دعا على الطهارة كان أقرب إىل اإلجابة . وقال ا : قال الطييب : فيه أن الوضوء سنة يف
  احلكمة يف الوضوء هنا أن العيادة عبادة وأداء العبادة على وجه األكمل أفضل زين العرب : ولعل
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 ) حمتسبا ( 

  : أي طالبا للثواب ال لغرض آخر من األسباب

 ) بوعد ( 

  للمبالغة: ماض جمهول من املباعدة واملفاعلة 

 ) والذي ( 

 : أي اللفظ الذي 

 ) تفرد به ( 

 بذلك اللفظ  :

 ) البصريون ( 

 اثبت البناين فضل بن دهلم وهو الواسطي البصري  : كثابت البناين البصري عن أنس , مث عن

 ) منه ( 

 احلديث هذه اجلملة اآلتية وهي  : من هذا

 ) العيادة وهو متوضئ ( 

 يروها غري أهل البصرة .  لم: ف

واسطي . قال حيىي بن معني : ضعيف احلديث ,  قال املنذري : ويف إسناده الفضل بن دهلم بصري وقيل
أمحد بن حنبل ال حيفظ , وذكر أشياء مما أخطأ فيها , وقال مرة  وقال مرة : حديثه صاحل . وقال اإلمام

  . : ليس به أبس

أثر العدول  خيطئ فلم يفحش خطؤه حىت يبطل االحتجاج به وال اقتفىوقال ابن حبان : كان ممن 
  . فيسلك به سننهم فهو غري حمتج به إذا انفرد به انتهى

 
  قال  علي  عن  عبد هللا بن انفع  عن  احلكم  عن  شعبة  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

 خريف رج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حىت يصبح وكان له يعود مريضا ممسيا إال خ ما من رجل

يف  خريف  يف اجلنة ومن أاته مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حىت ميسي وكان له  
 اجلنة 

عبد الرمحن بن  عن  احلكم  عن  األعمش  قال حدثنا   أبو معاوية حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 17 

 رواه  داود  أبو قال  اخلريف  مبعناه مل يذكر  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  علي  عن  أيب ليلى 
 عن  منصور  عن  جرير  حدثنا  أيب شيبة  عثمان بن حدثنا  شعبة  كما رواه  احلكم  عن  منصور 
 أبو جاء  قال  احلسن بن علي  غالم  انفع  وكان  قال  هللا بن انفع  يب جعفر عبدأ عن  احلكم 

أسند  أبو داود  قال  شعبة  وساق معىن حديث  أبو داود  قال  يعوده  احلسن بن علي  إىل  موسى 
 غري وجه من   صلى هللا عليه وسلم عن النيب  علي  هذا عن 

 صحيح 
 
 

 ) ممسيا ( 

 : أي يف وقت املساء 

 أاته (  ) ومن

 : أي املريض 

 ) مصبحا ( 

  أي وقت الصبح

 ) وكان له ( 

 : أي للعائد 

  ( ) خريف يف اجلنة

 : أي بستان . 

صحيح عن النيب هذا عن علي من غري وجه  قال املنذري : واحلديث موقوف . وقال أبو داود : وأسند
 صلى هللا عليه وسلم . 

 اخلريف (  ) مل يذكر

 : أي مل يذكر األعمش لفظ اخلريف 

 احلكم (  ) ورواه منصور عن

 : أي بذكر اخلريف كما رواه شعبة . 
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 أيب شيبة (  ) حدثنا عثمان بن

بد وغريه ومل يذكره أبو القاسم احلسن الع : قال املزي يف األطراف : حديث عثمان عن جرير يف رواية أيب
 انتهى . 

 اللؤلئي ولذا مل يذكره املنذري يف خمتصره .  واحلديث ليس من رواية

علي رضي هللا عنه قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : "  وقال املنذري يف الرتغيب : وعن
ىت ميسي وإن عاد عشية إال صلى مسلما غدوة إال صلى عليه سبعون ألف ملك ح ما من مسلم يعود

ألف ملك حىت يصبح وكان له خريف يف اجلنة " رواه الرتمذي وقال حديث حسن غريب .  عليه سبعون
ورواه  روي عن علي موقوفا انتهى . ورواه أبو داود موقوفا عن علي مث ساق لفظ املوقوف مث قال وقد

خرافة اجلنة حىت جيلس  عاد املسلم أخاه مشى يفبنحو هذا أمحد وابن ماجه مرفوعا وزاد يف أوله " إذا 
اجلنة . ورواه ابن حبان يف صحيحه  فإذا جلس غمرته الرمحة " احلديث وليس عندمها وكان له خريف يف

يبعث هللا إليه سبعني ألف ملك يصلون عليه يف أي  مرفوعا أيضا ولفظه " ما من مسلم يعود مسلما إال
الليل حىت يصبح . ورواه احلاكم مرفوعا بنحو الرتمذي وقال  ساعاتساعات النهار حىت ميسي ويف أي 

خرافة اجلنة بكسر اخلاء أي يف اجتناء مثر اجلنة يقال خرفت النخلة  صحيح على شرطهما وقوله يف
انتهى   حيوزه عائد املريض من الثواب مبا حيوزه املخرتف من التمر هذا قول ابن األنباري أخرفها , فشبه ما

  . نذريكالم امل

 
 مرارا  العيادة  يف  ابب  

 
 عن  أبيه  عن  هشام بن عروة  عن  عبد هللا بن منري  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قالت  عائشة 

صلى هللا عليه   فضرب عليه رسول هللا  األكحل رماه رجل يف  اخلندق  يوم  سعد بن معاذ  ملا أصيب 
 قريب  من ليعوده  خيمة يف املسجد  وسلم 

 

 ) يوم اخلندق ( 

 : ويسمى األحزاب 
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 رماه رجل (  )

 : بيان أصيب 

 ) يف األكحل ( 

 األفعل بفتح العني عرق يف وسط الذراع . كذا يف النهاية ويقال له يف الفارسية رك هفت : على وزن

 اندام 

 رب عليه ( ) فض

 : أي على سعد 

 هللا عليه وسلم خيمة يف املسجد (  ) رسول هللا صلى

النيب صلى هللا عليه وسلم خباء يف املسجد " ومعىن ضرب خيمة  : وعند أيب نعيم األصبهاين " ضرب له
جر . أواتد مضروبة يف األرض . واخليمة بيت تبنيه العرب من عيدان الش أي نصب خيمة وأقامها على

األخبية من وبر أو صوف وال يكون من شعر , وهو على عمودين أو ثالثة وما فوق ذلك  واخلباء واحد
 بيت . قاله العيين  فهو

 ) ليعوده ( 

 وسلم سعدا  : أي ليعود النيب صلى هللا عليه

 ) من قريب ( 

إذا شق عليه النهوض إىل عيادة وفيه أن السلطان أو العامل  , : ويف احلديث جواز سكىن املسجد للعذر
 بنقل املريض إىل موضع خيف عليه فيه زايرته ويقرب منه . قاله العيين .  مريض يزوره ممن يهمه أمره

  . املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم وقال

 
 من الرمد  العيادة  يف  ابب  

امللتحمة من العني وهو  ار يعرض يف الطبقةأي بسبب الرمد . والرمد بفتح الراء وامليم ورم ح
املعدة إىل الدماغ , فإن اندفع إىل  بياضها الظاهر , وسببه انصباب أحد األخالط أو أخبرة تصعد من

أو إىل اللهاة واملنخرين أحدث اخلنان ابخلاء  , اخلياشيم أحدث الزكام , أو إىل العني أحدث الرمد
النزلة , أو إىل القلب أحدث الشوصة , وإن مل ينحدر نفاذا فلم  املعجمة والنون أو إىل الصدر أحدث

  . قاله احلافظ يف الفتح , جيد أحدث الصداع
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عن  يونس بن أيب إسحق  عن  حممد  حجاج بن حدثنا  عبد هللا بن حممد النفيلي  حدثنا  

  قال  زيد بن أرقم  عن  أبيه  

 بعيين  من وجع كان صلى هللا عليه وسلم   رسول هللا عادين 
 

 ) عادين ( 

 عيادة إذا زرته وسألت عن حاله  : من العيادة يقال عدت املريض أعوده

 ) من وجع بعيين ( 

 العيادة وإن مل يكن املرض خموفا كالصداع ووجع الضرس وأن ذلك عيادة .  : فيه استحباب

وصححه  , بعضهم بعدم مشروعية العيادة من الرمد , ويرده هذا احلديث احلافظ يف الفتح : قال قال
البيهقي والطرباين مرفوعا " ثالثة  احلاكم , وهو عند البخاري يف األدب املفرد وسياقه أمت . وأما ما أخرجه

البيهقي أنه موقوف على حيىي بن أيب كثري . انتهى  ليس هلم عيادة العني والدمل والضرس " فصحح
 صا . ملخ

 املصابيح فيه بيان استحباب العيادة وإن مل يكن املرض خموفا , وأن ذلك عيادة حىت ويف األزهار شرح

 حيوز بذلك أجر العيادة . 

خالف السنة واحلديث يرده , وال أعلم من  وروى عن بعض احلنفية أن العيادة يف الرمد ووجع الضرس
السنة خالفه , نعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وقد ترجم عليه  نأين تيسر هلم اجلزم أبنه خالف السنة مع أ

 العيادة من الرمد مث أسند احلديث وهللا اهلادي انتهى .  أبو داود يف سننه فقال ابب

عليه : إن ترمجة أيب داود ال تكون حجة على غريه انتهى . قلت : بلى ترمجة أيب  قال بعض احلنفية ردا
املخالف  إنه أورد يف الباب حديثا مرفوعا صحيحا فال يكون قول احلنفية حجة على غريه من حيث داود

 للحديث الصحيح حجة على أحد . 

أمحد واحلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط  وحديث الباب سكت عنه املنذري , وأخرجه
هللا عليه أنس فذكره إبسناده عن أنس قال عاد النيب صلى  الشيخني قال وله شاهد صحيح من رواية

 كان به .  وسلم زيد ابن أرقم من رمد
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 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

زعم أنه ال يعاد من الرمد  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : ويف هذا رد على من
 . 

 يراه هو .  وزعموا أن هذا ألن العواد يرون يف بيته ما ال

 وهذا ابطل من وجوه . 

 : هذا احلديث . أحدها 

 جواز عيادة األعمى .  : الثاين

عليه وسلم يف بيت جابر يف حال إغمائه حىت  الثالث : عيادة املغمى عليه , وقد جلس النيب صلى هللا
  . أفاق , وهو صلى هللا عليه وسلم احلجة

 عضهم عن بعض . ب وهذا القول يف كراهة عيادة املريض ابلرمد إمنا هو مشهور بني العوام فتلقاه

 
 اخلروج من الطاعون  ابب  

 
عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن  عن  ابن شهاب  عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

عبد الرمحن  قال قال  عبد هللا بن عباس  عن  احلارث بن نوفل  عبد هللا بن عبد هللا بن عن  اخلطاب 
   بن عوف

مسعتم به أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع أبرض وأنتم  إذا يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 يعين الطاعون  هبا فال خترجوا فرارا منه 

 

 ) إذا مسعتم به ( 

 أخرى  : أي ابلطاعون كما يف رواية

 ) أبرض ( 

  : أي إذا بلغكم وقوعه يف بلدة أو حملة

 فال تقدموا عليه (  )
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مسع . قال الزرقاين يف شرح املوطأ ال تقدموا  : بضم التاء من اإلقدام وجيوز فتح التاء والدال من ابب
الثالث انتهى . ويف رواية أخرى " فال تدخلوا عليه " أي حيرم  بفتح أوله واثلثه وروي بضم األول وكسر

طر وإيقاع للنفس يف التهلكة والشرع انه عن ذلك , قال عليه جراءة على خ عليكم ذلك ألن اإلقدام
 تلقوا أبيديكم إىل التهلكة {  تعاىل } وال

 ) وإذا وقع ( 

  : أي الطاعون

 ) وأنتم ( 

 : أي واحلال أنتم 

 ) هبا ( 

 األرض  : بذلك

 ) فرارا ( 

 : أي بقصد الفرار 

 ) منه ( 

اختيار فيه فإن مل  ن القدر وهو ال ينفع , والثبات تسليم ملا مل يسبق منهفإن ذلك حرام ألنه فرار م :
  يقصد فرارا بل خرج لنحو حاجة مل حيرم . قاله املناوي يف التيسري

 ) يعين الطاعون ( 

أصله ووضعوه داال على املوت العام كالوابء ويقال طعن  : الطاعون بوزن فاعول من الطعن عدلوا به عن
الطاعون , وإذا أصابه الطعن ابلرمح فهو مطعون هذا كالم اجلوهري .  ن وطعني إذا أصابهفهو مطعو 

 الطاعون الوابء . وقال صاحب النهاية : الطاعون املرض العام الذي يفسد له اهلواء : وقال اخلليل

الروح  يطفئ  وتفسد به األمزجة واألبدان . وقال أبو بكر بن العريب : الطاعون الوجع الغالب الذي
مرض يعم الكثري من  كالذحبة مسي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله . وقال أبو الوليد الباجي : هو

مرضهم واحدا خبالف بقية  الناس يف جهة من اجلهات خبالف املعتاد من أمراض الناس , ويكون
د , والوابء القروح اخلارجة يف اجلس األوقات , فتكون األمراض خمتلفة . وقال عياض : أصل الطاعون

وإال فكل طاعون وابء وليس كل وابء طاعوان .  عموم األمراض فسميت طاعوان لشبهها هبا يف اهلالك
خيرج مع هلب ويسود ما حواليه أو خيضر أو حيمر محرة شديدة  وقال النووي : هو بثر وورم مؤمل جدا
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, وقد خيرج يف األيدي  خفقان وقيء , وخيرج غالبا يف املراق واآلابط بنفسجية كدرة وحيصل معه
اجلسد . وقال مجاعة من األطباء منهم أبو علي بن سينا : الطاعون مادة مسية حتدث  واألصابع وسائر

األذن أو  قتاال حيدث يف املواضع الرخوة واملغابن من البدن وأغلب ما تكون حتت اإلبط أو خلف ورما
الذي ورد يف اهلرب عنه الوعيد  ون املذكور يف احلديثعند األرنبة . قاله احلافظ يف الفتح . واملراد ابلطاع

السالم : " ال تقدموا عليه " إثبات احلذر والنهي  هو الوابء وكل موت عام . قال اخلطايب يف قوله عليه
السالم ال خترجوا فرارا منه إثبات التوكل والتسليم ألمر هللا تعاىل  عن التعرض للتلف , ويف قوله عليه

 ألمرين أتديب وتعليم , واآلخر تفويض وتسليم انتهى . ا وقضائه فأحد

أخرجه البخاري ومسلم مطوال , واختلف السلف يف ذلك فمنهم من أخذ  وقال املنذري : واحلديث
 األكثر . وعن عائشة قالت هو كالفرار من الزحف .  بظاهر احلديث وهم

ذهب عن عمر بن اخلطاب وأنه ندم على الطاعون وخرج عنها , وروي هذا امل ومنهم من دخل إىل بالد
  . خروجه من سرغ

وروي عن عمرو بن  . وروي عن أيب موسى األشعري ومسروق واألسود بن هالل أهنم فروا من الطاعون
واخلروج عنها خمافة أن يصيبه غري  العاص حنوه . وقال بعض أهل العلم : مل ينه عن دخول أرض الطاعون

على احلي من أن يظن أن هالك من هلك ألجل  بل أجله لكن حذار الفتنةما كتب عليه , أو يهلك ق
هنيه عن الطرية والقرب من اجملذوم مع قوله " ال عدوى " . وقد  قدومه , وجناة من جنا لفراره , وهذا حنو

قال : الطاعون فتنة على املقيم وعلى الفار , أما الفار فيقول فررت فنجوت ,  روي عن ابن مسعود أنه
 املقيم فيقول أقمت فمت انتهى كالم املنذري .  ماوأ

أسامة بن زيد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " الطاعون  وأخرج مالك والشيخان من طريقه عن
بين إسرائيل أو على من كان قبلكم , فإذا مسعتم به أبرض فال تدخلوا عليه ,  رجز أرسل على طائفة من

 فال خترجوا فرارا منه . " أبرض وأنتم هبا  وإذا وقع

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " الطاعون شهادة  وأخرج الشيخان من حديث أنس قال مسعت
 لكل مسلم " . 

 البخاري عن عائشة قالت : " سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الطاعون فقال كان وأخرج

بلد فيكون فيه  هللا رمحة للمؤمنني , ما من عبد يكون يف عذااب يبعثه هللا على من كان قبلكم فجعله
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إال كان له مثل أجر شهيد " وجييء  فيمكث ال خيرج صابرا حمتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب هللا له
 بعض الرواايت بعد األبواب . 

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

دل عليه النص : أنه ال  الصواب يف ذلك : ماقال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : و 
وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن  , ينبغي القدوم على األرض اليت هو هبا , فإن ذلك تعرض للبالء

فإنه ال ينبغي له أن يفر منه ابخلروج منها , وإن ظن يف  , متين لقاء العدو , وإذا وقع يف أرض هو فيها
يصرب , كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم يف العدو " وإذا لقيتموه فاصربوا  أن ذلك جناته , بل ينبغي له

الفرار منهما  سيما والطاعون قد جاء " أنه وخز أعدائنا من اجلن " فالطاعون كالطعان , فال ينبغي " ال
 وال متين لقائهما . 

 
 العيادة  الدعاء للمريض ابلشفاء عند  ابب  

 
عائشة بنت سعد  عن  اجلعيد  حدثنا  مكي بن إبراهيم  حدثنا  هارون بن عبد هللا  حدثنا  

  قال  أابها  أن  

ووضع يده على جبهيت مث مسح صدري  يعودين صلى هللا عليه وسلم  فجاءين النيب  مبكة  اشتكيت 
 ته هجر  وأمتم له سعدا  اللهم اشف  وبطين مث قال 
 

 ) اشتكيت ( 

 : أي مرضت 

 سعدا (  ) اللهم اشف

 : فيه الرتمجة 

 ) وأمتم له هجرته ( 
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فاستجاب  العيين : إمنا دعا له إبمتام اهلجرة ألنه كان مريضا وخاف أن ميوت يف موضع هاجر منه : قال
واحلديث أخرجه  : نذريهللا عز وجل دعاء رسوله وشفاه ومات بعد ذلك ابملدينة انتهى . قال امل

  . البخاري أمت منه انتهى

 
أيب موسى  عن  أيب وائل  عن  منصور  عن  سفيان  قال حدثنا  ابن كثري  حدثنا  

  قال  األشعري 

  أطعموا اجلائع وعودوا املريض وفكوا العاين صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال

 والعاين األسري   سفيان قال 
 

 ) أطعموا اجلائع ( 

 والفقري  : أي املضطر واملسكني

 ) وعودوا املريض ( 

أن يكون األمر على الوجوب مبعىن الكفاية كإطعام اجلائع وفك  : قال احلافظ : قال ابن بطال : حيتمل
اودي ابألول فقال هي فرض للندب للحث على التواصل واأللفة . وجزم الد األسري , وحيتمل أن يكون

عن بعض . وقال اجلمهور : هي يف األصل ندب وقد تصل إىل الوجوب يف حق  حيمله بعض الناس
وعن الطربي : تتأكد يف حق من ترجى بركته وتسن فيمن تراعى حاله , وتباح فيما  . بعض دون بعض

 انتهى  عدا ذلك

 ) وفكوا العاين ( 

أخلصوا األسري املسلم يف أيدي الكفار أو احملبوس ظلما .  لفداء أي: أي األسري , وفكه ختليصه اب
  . كتاب األطعمة والنكاح وكتاب املرضى , وأخرجه النسائي وهللا أعلم واحلديث أخرجه البخاري يف

 
 العيادة  الدعاء للمريض عند  ابب  

 
 عن  املنهال بن عمرو  عن  أبو خالد  يديز  حدثنا  شعبة  حدثنا  الربيع بن حيىي  حدثنا  

  ابن عباس  عن  سعيد بن جبري 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 26 

أسأل هللا  حيضر أجله فقال عنده سبع مرار  قال من عاد مريضا مل صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 عافاه هللا من ذلك املرض  العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إال

 

 (  ) من عاد مريضا

  : أي زاره يف مرضه

 ) مل حيضر أجله ( 

 : صفة املريض 

 ) فقال ( 

 أي العائد  :

 ) عنده ( 

 : أي املريض 

  ( ) أسأل هللا العظيم

 : أي يف ذاته وصفاته 

 ) أن يشفيك ( 

 اثن  : بفتح أوله مفعول

 ) إال عافاه هللا ( 

أن التقدير فلم يقل ذلك إال عافاه هللا , أو أن كلمة من  بين على: قال السندي : كأن كلمة إال م
إىل معىن النفي كقوله تعاىل : } هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان { وقوله  لالستفهام اإلنكاري فريجع

 ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه { انتهى .  تعاىل : } من

من مسلم يعود مسلما فيقول سبع مرات " املشكاة بلفظ " ما  قلت : ويف بعض الرواايت كما يف
 احلديث . 

 وأخرجه الرتمذي والنسائي , وقال الرتمذي : حسن غريب ال نعرفه إال من حديث املنهال : قال املنذري

وثقه أبو حامت الرازي  بن عمر انتهى . ويف إسناده يزيد بن عبد الرمحن أبو خالد املعروف ابلداالين , وقد
حبان يف صحيحه واحلاكم وقال صحيح  حد انتهى كالم املنذري . وأيضا أخرجه ابنوتكلم فيه غري وا

  . على شرط الشيخني



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 27 

 
أيب عبد  عن  حيي بن عبد هللا  عن  ابن وهب  حدثنا  يزيد بن خالد الرملي  حدثنا  

  قال  ابن عمرو  عن  الرمحن احلبلي 

لك عدوا  ينكأ  اللهم اشف عبدك  مريضا فليقل  إذا جاء الرجل يعود وسلم  صلى هللا عليه قال النيب 
 إىل صالة  ابن السرح  وقال  أبو داود  قال  أو ميشي لك إىل جنازة 

 

 ) ينكأ ( 

 آخره جمزوما أي جيرح  : بفتح الياء يف أوله وابهلمزة يف

 ) لك عدوا ( 

ويكثر فيهم النكاية ابإليالم وإقامة احلجة واإللزام ابجلزم . وروي ابلرفع  , يس وجنوده: أي الكفار أو إبل
 فهو ينكأ من النكأ ابهلمز من حد منع ومعناه اخلدش , وينكي من النكاية من ابب ضرب أي بتقدير

نكأت الصحاح :  التأثري ابلقتل واهلزمية . ذكره بعض الشراح , لكن الرسم ال يساعد األخري . ويف
نكاية فأان انك إذا أكثرت فيهم  القرحة أنكأها نكأ إذا قشرهتا . ويف النهاية : نكيت يف العدو أنكي

ينكأ جمزوم على جواب األمر وجيوز الرفع أي فإنه  . اجلراح والقتل فومهوا لذلك وقد يهمز . قال الطييب
  موضع احلال أي يغزو يف سبيلك ينكأ . وقال ابن امللك : ابلرفع يف

 ) أو ميشي ( 

ميشي قال مريك : وكذا ورد ابلياء وهو على تقدير ينكأ ابلرفع ظاهر وعلى تقدير  : ابلرفع أي أو هو
 فهو وارد على قراءة من يتق ويصرب  اجلزم

 ) لك ( 

 وجهك  : أي ألمرك وابتغاء

 ) إىل جنازة ( 

ىل صالة " وهذا توسع شائع . قال الطييب : ولعله السرح " إ . أي اتباعها للصالة ملا جاء يف رواية ابن
اجلنازة ألن األول كدح يف إنزال العقاب على عدو هللا , والثاين سعي يف إيصال  مجع بني النكاية وتشييع

 املرقاة  إىل ويل هللا . واحلديث سكت عنه املنذري . وأخرجه ابن حبان واحلاكم . كذا يف الرمحة
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 ) قال ابن السرح ( 

  . املصري الفقيه شيخ املؤلف : هو أمحد بن عمرو بن عبد هللا

 
 يف كراهية متين املوت  ابب  

 
أنس بن  عن  العزيز بن صهيب  عبد عن  عبد الوارث  حدثنا  بشر بن هالل  حدثنا  

  قال  مالك 

اللهم أحيين ما   ملوت لضر نزل به ولكن ليقل ال يدعون أحدكم اب صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول
  كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل

أنس بن مالك  عن  قتادة  عن  شعبة  حدثنا  أبو داود يعين الطيالسي  حدثنا  حممد بن بشار  حدثنا 
 يتمنني أحدكم املوت فذكر مثله ال  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب  

 

 ) ال يدعون أحدكم ابملوت ( 

 واملراد هم ومن بعدهم من املسلمني عموما  : اخلطاب للصحابة

 ) لضر ( 

 وتفتح قاله القاري  : بضم الضاد

 ) نزل به ( 

 : أي أبحدكم 

  ( ) ولكن ليقل

الصيغة , ألن يف التمين املطلق  ا إذا مل يكن على هذه: هذا يدل على أن النهي عن متين املوت مقيد مب
املأمور هبا نوع تفويض وتسليم للقضاء . قاله  نوع اعرتاض ومراغمة للقدر احملتوم , ويف هذه الصورة

 احلافظ يف الفتح 

 احلياة خريا يل (  ) ما كانت

 الية عن الفتنة واحملنة واألزمنة خ , : أي من املوت وهو أن تكون الطاعة غالبة على املعصية

  ( ) وتوفين إذا كانت الوفاة خريا يل
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ألهنا حاصلة فحسن أن أييت  : أي من احلياة . قال احلافظ يف الفتح : عرب يف احلياة بقوله ما كانت
تقع بعد حسن أن أييت بصيغة الشرط والظاهر  ابلصيغة املقتضية لالتصاف ابحلياة , وملا كانت الوفاة مل

 دينيا أو دنيواي انتهى .  ا التفصيل يشمل ما إذا كان الضرأن هذ

والنسائي وابن ماجه . قال بعضهم : قول  قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي
أحلقين ابلرفيق األعلى متن للموت , وقد متىن املوت عمر بن  النيب صلى هللا عليه وسلم عند موته اللهم

وذلك معارض يعين ألحاديث النهي عن متين املوت . وأجاب أن النيب  أيب طالب اخلطاب وعلي بن
قال ذلك بعد أن علم أنه ميت يف يومه ذلك واستشهد بقوله صلى هللا عليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم

 ال كرب على أبيك بعد اليوم , وقول عائشة مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول : " ال لفاطمة

حديث عمر  يب حىت خيري " , فلما مسعته يقول الرفيق األعلى علمت أنه ذاهب . قال : وأمايقبض ن
إذا نزل ابملؤمن مرض أو ضيق  وعلي ففيهما بيان معىن هنيه رضي هللا عنه عن متين املوت وأن املراد بذلك

ابملوت قبل يف دينه فمباح له أن يدعو  يف دنياه فال يتمىن املوت عند ذلك , فإذا خشي أن يصاب
أنه خشي عند كرب سنه وضعف قوته أن يعجز عن القيام  مصابه بدينه , وال يستعمل عمر هذا املعىن إال

فأجاب هللا دعاءه وأماته أبن قتل انسالخ الشهر . وكذلك خشي  , مبا افرتض هللا عليه من أمر األمة
عبد العزيز الوفاة لنفسه حرصا سأمته لرعيته وسأمتهم له . وقد سأل عمر بن  علي رضي هللا عنه من

  . السالمة من التغيري رضي هللا عنهم انتهى كالم املنذري على

 
 موت الفجأة  ابب  

 
سعد بن  أو  متيم بن سلمة  عن  منصور  عن  شعبة  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 قال مرة عن النيب  صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النيب  من  رجل  عبيد بن خالد السلمي عن  عبيدة 
  عبيد  عن  مث قال مرة  عليه وسلم  صلى هللا

 الفجأة أخذة أسف  موت قال 
 

 ) أو سعد بن عبيدة ( 

 منصور عن متيم أو سعد  : هذا شك من شعبة أي روى
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 ) رجل ( 

عبيد بن خالد . قال احلافظ : قال البخاري : له صحبة وأخرج  يعين : خرب مبتدأ حمذوف أي هو رجل
والنسائي والطيالسي , وروى عنه أيضا سعد بن عبيدة ومتيم بن سلمة وشهد صفني  له أمحد وأبو داود

 قاله ابن عبد الرب انتهى خمتصرا  . مع علي

 ) قال مرة ( 

  : أي مرفوعا

 ) مث قال مرة ( 

املنذري : وقد روي هذا احلديث من حديث عبد هللا  وفا على الصحايب . قال احلافظ: أخرى أي موق
وعائشة ويف كل منها مقال . وقال األزدي : وهلذا احلديث طرق  بن مسعود وأنس بن مالك وأيب هريرة

عليه وسلم . هذا آخر كالمه . وحديث عبيد هذا أخرجه أبو داود ورجال  عن رسول هللا صلى هللا
عز  والوقف فيه ال يؤثر , فإن مثله ال يؤخذ ابلرأي , وكيف وقد أسنده مرة الراوي وهللا ه ثقاتإسناد

 وجل أعلم انتهى كالم املنذري 

 ) موت الفجأة ( 

 وبفتحها وسكون اجليم قصرا قال ابن األثري يف النهاية : يقال فجئه األمر فجأة وفجاءة : بضم الفاء مدا

وسكون اجليم  اجأة إذا جاءه بغتة من غري تقدم سبب , وقيده بعضهم بفتح الفاءابلضم واملد وفاجأه مف
 من غري مد انتهى مث املوت شامل للقتل أيضا إال الشهادة 

 أسف (  ) أخذة

اإلميان ورزين يف كتابه " أخذة  : بفتح السني وروي بكسرها ويف مشكاة املصابيح زاد البيهقي يف شعب
موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر  للمؤمن " قال يف النهاية : حديثاألسف للكافر ورمحة 

فهو أسف إذا غضب انتهى . ويف القاموس :  أي أخذة غضب أو غضبان يقال أسف أيسف أسفا
وسئل صلى هللا عليه وسلم عن موت الفجأة فقال  . األسف حمركة أشد احلزن أسف كفرح وعليه غضب

ويروى أسف ككتف أي أخذة سخط أو ساخط . وقال علي  " أسف للكافر : " راحة املؤمن وأخذة
بكسر السني وفتحها , فالكسر الغضبان والفتح الغضب أي  القاري : قالوا روي يف احلديث األسف

هللا فال يرتكه ليستعد ملعاده ابلتوبة وإعداد زاد اآلخرة ومل ميرضه ليكون   موت الفجأة أثر من آاثر غضب
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فلما  } : انتهى . وقال اخلطايب : األسف الغضبان آسفوان أغضبوان . ومن هذا قوله تعاىل لذنوبه كفارة
  . واالنتقام منهم آسفوان انتقمنا منهم { ومعناه وهللا أعلم أهنم فعلوا ما يوجب الغضب عليهم

 
 يف فضل من مات يف الطاعون  ابب  

 
عتيك بن  عن  هللا بن جابر بن عتيك  بد هللا بن عبدع عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

  أخربه  جابر بن عتيك  عمه  أنه أخربه أن  أبو أمه  عبد هللا  عبد هللا بن وهو جد  احلارث بن عتيك 

به رسول هللا فوجده قد غلب فصاح  اثبت  عبد هللا بن يعود  جاء  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
أاب الربيع  وقال غلبنا عليك اي  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  فلم جيبه فاسرتجع صلى هللا عليه وسلم  
دعهن فإذا  صلى هللا عليه وسلم  يسكتهن فقال رسول هللا  ابن عتيك  النسوة وبكني فجعل  فصاح 

ابنته وهللا إن كنت ألرجو أن  ب اي رسول هللا قال املوت قالتوجب فال تبكني ابكية قالوا وما الوجو 
إن هللا عز وجل قد  صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول قضيت جهازك  تكون شهيدا فإنك كنت قد 

ه صلى هللا علي الشهادة قالوا القتل يف سبيل هللا تعاىل قال رسول هللا  أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون
 اجلنب  ذات شهيد والغرق شهيد وصاحب  املطعون  الشهادة سبع سوى القتل يف سبيل هللا  وسلم 
 جبمع  واملرأة متوت  شهيد وصاحب احلريق شهيد والذي ميوت حتت اهلدم شهيد واملبطون  شهيد 
 شهيد 

 

 ) وهو ( 

 : أي عتيك بن احلارث 

 أمه (  ) أبو

  من اجلد , والضمري اجملرور لعبد هللا بن عبد هللا : بدال

 ) أنه ( 

 : أي عتيك بن احلارث 

 ) أخربه ( 

 الضمري املنصوب يرجع إىل عبد هللا بن عبد هللا  :
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 ) أن عمه ( 

 لعتيك بن احلارث  : أي

 ) جابر بن عتيك ( 

 ن احلارث املنصوب يرجع إىل عتيك ب : بدل من العم أخرب الضمري

 ) فوجده قد غلب ( 

  النيب صلى هللا عليه وسلم عبد هللا مغلواب غلب عليه أمر هللا تعاىل ودان من املوت : أي وجد

 ) فصاح به ( 

 : أي صرخ به 

 ) فاسرتجع ( 

 قال إان هلل وإان إليه راجعون  : أي

 ) وقال ( 

 وسلم  : النيب صلى هللا عليه

 ليك ( ) غلبنا ع

 تعاىل غالب  : يعين أان نريد حياتك لكن تقدير هللا

 ) فإذا وجب ( 

يف اللغة السقوط . قال هللا تعاىل : } فإذا وجبت جنوهبا  : أي مات . قال اخلطايب : أصل الوجوب
فتسقط , وإمنا يكون ذلك إذا زهقت نفسها . ويقال للشمس إذا غابت قد  فكلوا منها { وهي أن متيل

  جبت الشمسو 

 ) قالت ابنته ( 

 : أي عبد هللا بن اثبت 

  ( ) وهللا إن

 : خمففة من املثقلة 

 ) فإنك قد كنت ( 

  : خطاب لعبد هللا

 ) قضيت جهازك ( 
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املصباح : جهاز السفر أهبته وما حيتاج إليه يف قطع  : أي أعددت أسباب اجلهاد وجهزت له . قال يف
 يف قوله تعاىل } فلما جهزهم جبهازهم { والكسر لغة قليلة  وبه قرأ السبعة املسافة ابلفتح

  ( ) أجره

 : أي عبد هللا 

 ) على قدر نيته ( 

  : أي عبد هللا

 ) الشهادة سبع ( 

 : أي احلكمية 

 هللا (  ) سوى القتل يف سبيل

 : أي غري الشهادة احلقيقية 

 ) املطعون ( 

 ي ميوت ابلطاعون الذ : هو

 ) والغرق شهيد ( 

  : إذا كان سفره طاعة

 ) وصاحب ذات اجلنب ( 

مث تفتح ويسكن الوجع وذلك وقت اهلالك , ومن  : وهي قرحة أو قروح تصيب اإلنسان داخل جنبه
مع مالزمة احلمى والسعال , وهي يف النساء أكثر قاله  عالماهتا الوجع حتت األضالع وضيق النفس

 القاري 

  ( ) واملبطون

 : من إسهال أو استسقاء أو وجع بطن 

 ) وصاحب احلريق ( 

 أي احملرق وهو الذي ميوت ابحلرق  :

 ) حتت اهلدم ( 

  . : أي حائط وحنوه

 قال القاري : اهلدم بفتح الدال ويسكن 
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  ( ) واملرأة متوت جبمع

 لقاري . : بضم اجليم ويكسر وسكون امليم قاله ا

 أن متوت ويف بطنها ولد انتهى . وقال يف النهاية : أي متوت ويف بطنها ولد , وقيل قال اخلطايب : معناه

اجليم , واملعىن أهنا  اليت متوت بكرا , واجلمع ابلضم مبعىن اجملموع كالذخر مبعىن املذخور , وكسر الكسائي
  . بكارة انتهى ماتت مع شيء جمموع فيها غري منفصل عنها من محل أو

الرواة عن مالك فيما  قال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي وابن ماجه . وقال النمري : رواه مجاعة
 حديث مالك .  علمت مل خيتلفوا يف إسناده ومتنه . وقال غريه صحيح من مسند

قال : " الشهداء عليه وسلم  وقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا
سبيل هللا " ويف رواية " من قتل يف سبيل هللا  مخسة املطعون واملبطون والغرق وصاحب اهلدم والشهيد يف

 شهيد " انتهى كالم املنذري .  فهو شهيد , ومن مات يف سبيل هللا فهو

لطاعون مرفوعا " إن يف القتل شهادة , ويف ا ولفظ أمحد يف مسنده من حديث عبادة بن الصامت
شهادة , ويف النفساء يقتلها ولدها مجعا شهادة " . قال يف  شهادة , ويف البطن شهادة , ويف الغرق

وقوله مجعا مثلثة اجليم ساكنة امليم أي ماتت وولدها يف بطنها , يقال ماتت  . الرتغيب : رواته ثقات
موىل  انتهى . وعن أيب عسيبجبمع إذا ماتت وولدها يف بطنها , وقيل إذا ماتت عذراء أيضا  املرأة

أأتين جربئيل عليه السالم  " : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إىل الشام , فالطاعون شهادة ألميت ورجز  ابحلمى والطاعون فأمسكت احلمى ابملدينة وأرسلت الطاعون

 قاله املنذري .  على الكافر " رواه أمحد ورواته ثقات مشهورون

 تفىن أميت إال ابلطعن والطاعون " .  وعن عائشة قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " ال

الطاعون ؟ قال غدة كغدة البعري , واملقيم كالشهيد , والفار  قلت اي رسول هللا هذا الطعن قد عرفناه فما
 طرباين . رواه أمحد وأبو يعلى وال " منه كالفار من الزحف

قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال يشبه الدمل خيرج من اآلابط  ولفظ البزار " قلت اي رسول هللا هذا الطعن
 وهو لكل مسلم شهادة " .  واملراق وفيه تزكية أعماهلم

هللا قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال املنذري : أسانيد الكل حسان . وعن جابر بن عبد
الزحف , ومن صرب فيه كان له أجر شهيد " أخرجه أمحد  يف الطاعون " الفار منه كالفار من يقول

  . إبسناد حسن . قاله املنذري
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 وعانته  املريض يؤخذ من أظفاره  ابب  

 
عمرو بن  أخربين  ابن شهاب  أخربان  إبراهيم بن سعد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  أيب هريرة  وكان من أصحاب  بين زهرة  حليف  جارية الثقفي 

 فلبث  بدر  يوم  احلارث بن عامر  هو قتل  خبيب  وكان  خبيبا  بنو احلارث بن عامر بن نوفل  ابتاع 
 فدرج  هبا فأعارته  يستحد  موسى  ابنة احلارث  ر من لقتله فاستعا أمجعوا  عندهم أسريا حىت  خبيب 

فزعة عرفها فيها فقال  بين هلا وهي غافلة حىت أتته فوجدته خمليا وهو على فخذه واملوسى بيده ففزعت
 أختشني أن أقتله ما كنت ألفعل ذلك 

 عبيد هللا بن عياض  قال أخربين  الزهري  عن  شعيب بن أيب محزة  هذه القصة  روى  داود  أبو قال 
 هبا فأعارته  يستحد  استعار منها موسى  لقتله  يعين أهنم حني اجتمعوا  أخربته  ابنة احلارث  أن 

 

 ) خبيب ( 

 األنصاري األوسي شهد بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . : هو ابن عدي بن مالك بن عامر
وأمر  إبسناده إىل أيب هريرة قال : " بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عشرة رهط عينا وأورد ابن األثري

من هذيل يقال هلم  عليهم عاصم بن اثبت فانطلقوا حىت إذا كانوا ابهلدأة بني عسفان ومكة ذكروا حلي
ن األرض فأحاط هبم القوم , فقالوا م بين حليان , فلما أحس هبم عاصم وأصحابه جلئوا إىل املوضع املرتفع

ال نقتل منكم أحدا , فقال عاصم أما أان فوهللا ال أنزل يف  انزلوا وأعطوان أبيديكم ولكم العهد وامليثاق أن
 ثالثة نفر على العهد وامليثاق فيهم خبيب األنصاري وزيد بن الدثنة إىل أن قال ذمة كافر , ونزل إليهم

ابنة احلارث وهللا  لدثنة حىت ابعومها مبكة بعد وقعة بدر " . وفيه أيضا فقالتوانطلقوا خببيب وزيد ابن ا
يده وإنه ملوثق يف احلديد وما  ما رأيت أسريا خريا من خبيب وهللا لقد وجدته أيكل قطفا من عنب يف

  مبكة من مثرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه هللا خبيبا

 ) فاستعار ( 

 : أي خبيب 

 ) موسى ( 
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 احللق  : هي آلة

 ) يستحد هبا ( 

من حيث إن خبيبا حني أمجعوا على قتله أراد حلق العانة  : أي حيلق ابملوسى ومطابقة احلديث للرتمجة
 أظفاره وعانته  فكذلك املريض أيضا يؤخذ من

 ) فأعارته ( 

  : أي فأعارت ابنة احلارث خبيبا

 ) فدرج بين ( 

من ابب قعد مشى قليال يف أول ما ميشي أي دخل   املصباح : درج الصيب دروجا: تصغري ابن . قال يف
 الصيب عليه 

  ( ) هلا

 : أي البنة احلارث 

 ) وهي ( 

  : أي ابنة احلارث

 ) غافلة حىت أتته ( 

 : أي أتت ابنة احلارث خبيبا 

 فوجدته (  )

 : أي وجدت ابنة احلارث خبيبا 

 ) خمليا ( 

 منفردا  : أي

 ) وهو ( 

 : أي ابن ابنة احلارث 

  ( ) على فخذه

 : أي خبيب 

 ) ففزعت ( 

  : أي خافت ابنة احلارث
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 ) عرفها ( 

 : أي عرف خبيب الفزعة 

 ) فيها ( 

 أي يف ابنة احلارث  :

 ) فقال ( 

 : خبيب 

  ( ) أن أقتله

 : أي الصيب 

 ) ما كنت ( 

 : ما انفية . 

ابء  املنذري : واحلديث أخرجه البخاري والنسائي مطوال . وخبيب بضم اخلاء املعجمة وبعدها قال
 موحدة انتهى . 

جارية الثقفي ويقال عمرو بن أيب  قلت : عمر بن جارية الثقفي هو عمر بن أيب سفيان بن أسيد بن
 سفيان . 

عليه وسلم عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن اثبت  قال املزي : حديث بعث النيب صلى هللا
وقصة خبيب أخرجه البخاري يف اجلهاد ويف التوحيد عن أيب اليمان عن  , األنصاري احلديث بطوله

 املغازي عن موسى ابن إمساعيل عن إبراهيم بن سعد وعن إبراهيم بن موسى عن هشام عن شعيب , ويف

داود يف  مرو بن أيب سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وأخرجه أبومعمر ثالثتهم عن الزهري عن ع
  . انتهى خمتصرا اجلنائز وليس فيه دعاء خبيب عليهم وال الشعر , وأخرجه النسائي يف السري

 
 ما يستحب من حسن الظن ابهلل عند املوت  ابب  

 
جابر بن  عن  أيب سفيان  عن   شاألعم حدثنا  عيسى بن يونس  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  عبد هللا 
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ال ميوت أحدكم إال وهو حيسن  يقول قبل موته بثالث قال  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 الظن ابهلل 

 

 ) ال ميوت أحدكم إخل ( 

الظن ابهلل أبن يغفر له , حال من األحوال إال يف هذه احلالة ويف حسن  : أي ال ميوت أحدكم يف
يف الظاهر عن املوت وليس إليه ذلك حىت ينتهي , لكن يف احلقيقة عن حالة ينقطع  فالنهي وإن كان

 الرجاء لسوء العمل كيال يصادفه املوت عليها قاله علي القاري .  عندها

هللا  سوء ظنهم ابهلل فقالالصعود : زاد ابن أيب الدنيا يف حسن الظن فإن قوما قد أرداهم  وقال يف مرقاة
اخلطايب : إمنا حيسن  يف حقهم } وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين { قال

ابهلل , فمن ساء عمله ساء ظنه  الظن ابهلل من حسن عمله , فكأنه قال أحسنوا أعمالكم حيسن ظنكم
جاء وأتميل العفو . وقال الرافعي يف اتريخ الر  [ . وقد يكون أيضا حسن الظن ابهلل من انحية ] جهة

التوبة واخلروج من املظامل , فإنه إذا فعل ذلك حسن ظنه ورجا الرمحة  قزوين : جيوز أن يريد به الرتغيب يف
 . 

ويرجو ذلك  النووي : يف شرح املهذب : معىن حتسني الظن ابهلل تعاىل أن يظن أن هللا تعاىل يرمحه وقال
التوحيد وما سيبدهلم من الرمحة  ألحاديث الواردة يف كرم هللا تعاىل وعفوه وما وعد به أهلبتدبر اآلايت وا

أان عند ظن عبدي يب " هذا هو الصواب  " : يوم القيامة كما قال سبحانه وتعاىل يف احلديث الصحيح
أحسنوا  العلماء . وشذ اخلطايب فذكر أتويال آخر أن معناه يف معىن احلديث وهو الذي قاله مجهور

بربكم , فمن حسن عمله حسن ظنه , ومن ساء عمله ساء ظنه , وهذا  أعمالكم حىت حيسن ظنكم
 لئال يغرت به انتهى .  أتويل ابطل نبهت عليه

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم وابن ماجه

 
 ما يستحب من تطهري ثياب امليت عند املوت  ابب  

 
 عن  ابن اهلاد  عن  حيىي بن أيوب   أخربان ابن أيب مرمي  حدثنا  لي احلسن بن ع حدثنا  

  أيب سعيد اخلدري  عن  أيب سلمة  عن  حممد بن إبراهيم 
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إن  يقول  صلى هللا عليه وسلم  جدد فلبسها مث قال مسعت رسول هللا  أنه ملا حضره املوت دعا بثياب
 ثيابه اليت ميوت فيها  يف امليت يبعث

 

 ) بثياب جدد ( 

 القاري  : بضمتني مجع جديد . قاله

 ) فلبسها ( 

 : أي لبس أبو سعيد الثياب 

 يبعث (  ) امليت

روي يف حتسني الكفن أحاديث  : قال اخلطايب : أما أبو سعيد فقد استعمل احلديث على ظاهره وقد
العمل كىن هبا عنه أنه يريد أنه يبعث على  ذلك فقال معىن الثياب وقد أتوله بعض العلماء على خالف

والعرب تقول فالن طاهر الثياب إذا وصفوه بطهارة  ما مات عليه من عمل صاحل أو عمل سيئ . قال
الثياب إذا كان خبالف ذلك , واستدل يف ذلك بقول النيب صلى هللا  النفس والرباءة من العيب , ودنس

حيشر الناس عراة حفاة غرال هبما " فدل ذلك على أن معىن احلديث ليس على  " : عليه وآله وسلم
 هي الكفن .  الثياب اليت

واحلشر مع العري واحلفاة انتهى  وقال بعضهم : البعث غري احلشر فقد جيوز أن يكون البعث مع الثياب
 . 

 داء . األكفان خاصا ابلشه وقال القرطيب يف التذكرة : قد يكون احلشر يف

 ألن اإلنسان إمنا يكفن بعد موته انتهى .  , وقال اهلروي : ليس قول من ذهب به إىل األكفان بشيء

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

احلديث على ظاهره . وقد  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : استعمل أبو سعيد
الثياب العمل , كين هبا عنه , يريد أنه   الكفن أحاديث . وقد أتوله بعضهم على أن معىنروى يف حتسني

  . يبعث على ما مات عليه من عمل صاحل أو سيئ
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العيب والدنس ,  قال : والعرب تقول : فالن طاهر الثياب , إذا وصفوه بطهارة النفس والرباءة من
فطهر { وأكثر املفسرين على  ستدل بقوله تعاىل } وثيابكوتقول : دنس الثياب إذا كان خبالف ذلك وا

قال : وقد  ثياب بين عوف طهارى نقية  أن املعىن : وعملك فأصلح ونفسك فزك . قال الشاعر : 
الناس حفاة عراة " وقالت طائفة : البعث غري احلشر ,  ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " حيشر

 الثياب , واحلشر مع العرى واحلفاة .  مع فقد جيوز أن يكون البعث

 
 ما يستحب أن يقال عند امليت من الكالم  ابب  

 
 قالت  أم سلمة  عن  أيب وائل  عن   األعمش عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

 

على ما تقولون  ولوا خريا فإن املالئكة يؤمنونإذا حضرمت امليت فق صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول
 صاحلة قالت  عقىب  وأعقبنا  اغفر له  اللهم قلت اي رسول هللا ما أقول قال قويل  أبو سلمة  فلما مات 

 صلى هللا عليه وسلم  حممدا  هللا تعاىل به  فأعقبين 
 

 ) عن أم سلمة ( 

 وسلم  ليه: زوج النيب صلى هللا ع

 ) فقولوا خريا ( 

 : أي ادعوا له ابملغفرة 

  ( ) يؤمنون

 : ابلتشديد أي يقولون آمني 

 ) على ما تقولون ( 

 من الدعاء  : أي

 ) فلما مات أبو سلمة ( 

 : هو زوج أم سلمة 

 قال (  )
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 : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

  ( ) اللهم اغفر له

 ي أليب سلمة : أ

 ) وأعقبنا ( 

 وعوضنا  : من اإلعقاب أي أبدلنا

 ) عقىب صاحلة ( 

 : كبشرى أي بدال صاحلا 

  ( ) قالت

 : أم سلمة 

 ) فأعقبين ( 

 : أي أبدلين 

  ( ) به

 : أي أبيب سلمة . 

  . والنسائي وابن ماجه قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي

 
 التلقني  يف  ابب  

 
عبد احلميد بن  حدثنا  خملد  الضحاك بن حدثنا  مالك بن عبد الواحد املسمعي  حدثنا  

  قال  معاذ بن جبل  عن  بن مرة  كثري عن  صاحل بن أيب عريب  حدثين  جعفر 

 كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة   من كان آخر صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

 ) من كان آخر كالمه ( 

  : برفع آخر , وقيل بنصبه

 ) ال إله إال هللا ( 

االمسية . قال العيين : قال الكرماين : قوله ال إله إال هللا أي هذه  : حمله النصب أو الرفع على اخلربية أو
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 صلى هللا عليه وسلم انتهى .  هي وضميمتها حممد رسول هللا الكلمة واملراد

 واملراد بقول ال إله إال هللا يف هذا احلديث وغريه كلمتا الشهادة , فال يرد إشكال : وقال احلافظ يف الفتح

 ترك ذكر الرسالة . 

  . النطق ابلشهادتني شرعا انتهى قال الزين بن املنري : قول ال إله إال هللا لقب جرى على

 
 قال مسعت  حيىي بن عمارة  حدثنا  عمارة بن غزية  حدثنا  بشر  حدثنا  د مسد حدثنا  

  يقول  أاب سعيد اخلدري 

 إال هللا  مواتكم قول ال إله لقنوا  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

 ) لقنوا مواتكم ( 

أو بكلميت الشهادة أبن تتلفظوا هبا أو هبما عنده  منكم بكلمة التوحيد : أي ذكروا من حضره املوت
 : كالمه كما يف احلديث " من كان آخر كالمه ال إله إال هللا دخل اجلنة " وقال السندي ليكون آخر

 املراد من حضره املوت ال من مات . 

املقصود من هذا والتلقني بعد املوت قد جزم كثريا أنه حادث , و  والتلقني أن يذكر عنده ال أن أيمره به
 كالمه ال إله إال هللا ولذلك إذا قال مرة فال يعاد عليه إال إن تكلم بكالم آخر التلقني أن يكون آخر

 انتهى . 

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

صحيحه عن أيب هريرة عن  هللا : وقد روى مسلم يفقال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه 
موسى بن وردان عن أيب هريرة يرفعه  النيب صلى هللا عليه وسلم مثله سواء وروى ضمام بن إمساعيل عن

إله إال هللا , قبل أن حيال بينكم وبينها , ولقنوها  إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قال " أكثروا من ال
  . د بن عديمواتكم " ذكره أبو أمح

 وضمام هذا صدوق صاحل احلديث قاله عبد احلق اإلشبيلي . 
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 تغميض امليت  ابب  

 
خالد احلذاء  عن  يعين الفزاري  أبو إسحق حدثنا  عبد امللك بن حبيب أبو مروان  حدثنا  

  قالت  أم سلمة  عن  قبيصة بن ذؤيب  عن  أيب قالبة  عن  

فأغمضه فصيح انس من أهله  شق بصره  وقد  أيب سلمة  على  وسلم  صلى هللا عليه دخل رسول هللا 
أليب سلمة  تدعوا على أنفسكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما تقولون مث قال اللهم اغفر  ال فقال 

واغفر لنا وله رب العاملني اللهم افسح له يف  الغابرين   يف عقبه  وارفع درجته يف املهديني واخلفه يف  
 قربه ونور له فيه 

 قال مسعت   حممد بن حممد بن النعمان املقري وتغميض امليت بعد خروج الروح مسعت  أبو داود  قال 
املوت فرأيته يف منامي  عابدا يف حالة وكان رجال جعفرا املعلم  رجال عابدا يقول غمضت  أاب ميسرة 

 أن أموت  ليلة مات يقول أعظم ما كان علي تغميضك يل قبل
 

 ) وقد شق بصره ( 

نظر إىل شيء ال يرتد إليه طرفه , وضم الشني منه غري خمتار قاله الطييب .  : بفتح الشني وفتح الراء إذا
وهو  ره مفتوحا , هكذا ضبطناهالنووي : هو بفتح الشني ورفع بصره وهو فاعل شق أي بقي بص وقال

  املشهور وضبطه بعضهم بصره ابلنصب وهو صحيح أيضا والشني مفتوحة بال خالف

 ) فأغمضه ( 

واإلغماض مبعىن التغميض والتغطية . قاله  : أي غمض عينيه صلى هللا عليه وسلم لئال يقبح منظره
 القاري 

 ) فصيح ( 

 أي رفع الصوت ابلبكاء  ابلياء املشددة واحلاء املهملة :

  ( ) من أهله

 : أي أيب سلمة 

 ) فقال ( 
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 وسلم  : رسول هللا صلى هللا عليه

 ) ال تدعوا على أنفسكم إال خبري ( 

 ووائال أو الويل يل وما أشبه ذلك  : أي ال تقولوا شرا

 ) يؤمنون ( 

  : أي يقولون آمني

 ) على ما تقولون ( 

 ائكم من خري أو شر أي يف دع

 املهديني (  ) يف

 واهلجرة إىل خري األانم  : بتشديد الياء األوىل أي الذين هداهم هللا لإلسالم سابقا

 ) واخلفه ( 

خلف خيلف إذا قام مقام غريه بعده يف رعاية أمره وحفظ مصاحله أي كن  : هبمزة الوصل وضم الالم من
  خلفا أو خليفة له

 (  ) يف عقبه

  : بكسر القاف أي من يعقبه ويتأخر عنه من ولد وغريه

 ) يف الغابرين ( 

الغابرين حال من عقبه أي أوقع خالفتك يف عقبه كائنني  : أي الباقني يف األحياء من الناس . فقوله يف
 قاله القاري  . يف مجلة الباقني من الناس

 ) اللهم افسح ( 

 : أي وسع 

  ( ) له

 أي أليب سلمة : 

 ) يف قربه ( 

  : دعاء بعدم الضغطة

 ) ونور له فيه ( 

 : أي يف قربه . 
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 أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه .  قال املنذري : واحلديث

 ) مسعت أاب ميسرة ( 

:  

إان هلل وإان إليه  أي قوله " . قال املزي : حديث أيب ميسرة العابد يف رواية أيب سعيد ابن األعرايب انتهى
  . راجعون " وقت املصيبة

 
 االسرتجاع  يف  ابب  

 
 عن  ابن عمر بن أيب سلمة  عن  اثبت  أخربان  محاد  حدثنا  موسى بن إمسعيل  حدثنا  

  قالت  أم سلمة  عن  أبيه 

إان هلل وإان إليه راجعون اللهم  مصيبة فليقل  أحدكم إذا أصابت صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 فيها وأبدل يل هبا خريا منها   فآجرين مصيبيت  أحتسب  عندك 

 

 ) أحتسب ( 

 : أي اطلب الثواب 

  ( ) فأجرين

به وأعطاه آجره يؤجره أي أاث أي أعطين األجر . قال يف مرقاة الصعود : قوله فأجرين ابملد والقصر يقال
هبمزة قطع ممدودة وكسر اجليم بوزن أكرمين  األجر واجلزاء , وكذلك أجره أيجره واألمر منهما آجرين

  وأجرين هبمزة ساكنة وضم اجليم بوزن انصرين

 ) فيها ( 

 : أي يف هذه املصيبة 

 ) هبا ( 

 هبذه املصيبة  : أي

 ) منها ( 

 : أي من هذه املصيبة . 



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 46 

 واحلديث أخرجه النسائي . وعمر بن أيب سلمة هو ابن أيب سلمة عبد هللا بن عبد أسد : نذريقال امل

صحفة ورآه يصلي  املخزومي ربيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكل مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف
 يف ثوب واحد . 

 منه انتهى . أم سلمة حنوه أمت  وقد أخرج مسلم يف صحيحه من حديث ابن سفينة عن

  . له كما ذكره املزي قلت : حديث النسائي يف كتاب عمل اليوم والليلة

 
 يسجى  يف امليت  ابب  

 
 أيب سلمة  عن  الزهري  عن  معمر  حدثنا  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  عائشة  عن 

 حربة  يف ثوب  سجي  وسلم  صلى هللا عليه أن النيب 
 

 ) سجي ( 

 أي غطي وسرت بعد املوت قبل الغسل  : بضم السني وبعدها جيم مشددة مكسورة

 ) يف ثوب حربة ( 

انتهى  النهاية : برد حربة بوزن عنبة على الوصف واإلضافة , وهو برد ميان واجلمع حرب وحربات : قال يف
وهي ثوب فيه أعالم وهي  احلاء املهملة وفتح الباء املوحدة بعدها راء مهملة . ويف النيل : حربة بكسر

 ضرب من برود اليمن . وفيه استحباب تسجية امليت . 

انتهى قال  النووي : وهو جممع عليه وحكمته صيانته من االنكشاف وسرت عورته املتغرية عن األعني قال
  . املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم

 
 القراءة عند امليت  ابب  

 
 عن  ابن املبارك  قاال حدثنا   املعىن وحممد بن مكي املروزي  حممد بن العالء  حدثنا  

  قال  معقل بن يسار  عن  أبيه  عن  ابلنهدي  وليس  أيب عثمان  عن  سليمان التيمي 
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  على مواتكم يس  اقرءوا  ه وسلم صلى هللا علي قال النيب 

 ابن العالء  وهذا لفظ 
 

 ) عن معقل بن يسار ( 

 العني املهملة وكسر القاف وآخره الم قاله املنذري  : هو بفتح امليم وسكون

  ( ) على مواتكم

من ذكر هللا وأحوال  فيها : أي الذين حضرهم املوت . ولعل احلكمة يف قراءهتا أن يستأنس احملتضر مبا
األمر بقراءة يس عن من شارف املوت مع ورود  : القيامة والبعث . قال اإلمام الرازي يف التفسري الكبري

وقلب القرآن يس " . إيذان أبن اللسان حينئذ ضعيف  قوله عليه الصالة والسالم " لكل شيء قلب
عليه ما يزداد قوة قلبه ويستمد تصديقه  على هللا بكليته فيقرأ القوة وساقط املنة لكن القلب أقبل

 ومهمه . قاله القاري .  ابألصول فهو إذن عمله

 وأبو عثمان وأبوه ليسا مبشهورين انتهى .  . وقال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي وابن ماجه

  . يف عمل اليوم والليلة وقال املزي : واحلديث أخرجه النسائي

 
 املصيبة  اجللوس عند ابب  

 
 عن  عمرة  عن  حيىي بن سعيد  عن  سليمان بن كثري  حدثنا  حممد بن كثري  حدثنا  

  قالت  عائشة 

يف املسجد  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  جلس وعبد هللا بن رواحة  وجعفر  زيد بن حارثة  ملا قتل 
 ر القصة يعرف يف وجهه احلزن وذك

 

 ) يعرف يف وجهه احلزن ( 

 الطييب. كأنه كظم احلزن كظما فظهر منه ما ال بد للجبلة البشرية منه  : مجلة حالية . قال

 القصة (  ) وذكر

شق الباب , فأاته رجل فقال إن  , : ومتام القصة كما يف رواية البخاري " وأان أنظر من سائر الباب
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الثانية مل يطعنه . احلديث " قال احلافظ : يف  فأمره أن ينهاهن فذهب مث أاته نساء جعفر وذكر بكاءهن
للعزاء بسكينة ووقار , وجواز نظر النساء احملتجبات إىل الرجال  هذا احلديث من الفوائد جواز اجللوس

  . األجانب انتهى

جلس عند املصيبة  ي منقال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي , وبوب عليه البخار 
  . يعرف فيه احلزن

 
 يف التعزية  ابب  

  . أي هذا ابب يف بيان مشروعيتها

 
ربيعة بن سيف  عن  املفضل  حدثنا  يزيد بن خالد بن عبد هللا بن موهب اهلمداين  حدثنا  

  قال  رو بن العاص عبد هللا بن عم عن  أيب عبد الرمحن احلبلى  عن  املعافري 

 هللا عليه وسلم  صلى فلما فرغنا انصرف رسول هللا  يعين ميتا  صلى هللا عليه وسلم  هللا  قربان مع رسول
 فاطمة  قال أظنه عرفها فلما ذهبت إذا هي  اببه وقف فإذا حنن ابمرأة مقبلة حاذى  وانصرفنا معه فلما 

من بيتك فقالت أتيت  فاطمة  ما أخرجك اي  صلى هللا عليه وسلم  هلا رسول هللا  فقال عليها السالم 
هللا عليه وسلم  صلى فقال هلا رسول هللا  أو عزيتهم به  أهل هذا البيت فرمحت إليهم ميتهم  اي رسول هللا

 لو بلغت معهم  تذكر قال  ما قالت معاذ هللا وقد مسعتك تذكر فيها الكدى  فلعلك بلغت معهم  
 فذكر تشديدا يف ذلك  الكدى 

 القبور فيما أحسب  عن الكدى فقال  ربيعة  فسألت 
 
 

 ) قربان ( 

 : يعين دفنا 

  ( ) فلما فرغنا

 : من دفن امليت 

 ) فلما حاذى ( 
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 هللا عليه وسلم  : أي رسول هللا صلى

 ) وقف ( 

   صلى هللا عليه وسلم: رسول هللا

 ) قال ( 

 : أي عبد هللا بن عمرو بن العاص 

  ( ) أظنه

 : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ) عرفها ( 

 املرأة املقبلة  : أي

 ) فلما ذهبت ( 

 أي املرأة املقبلة 

 هي (  ) إذا

صلى هللا عليه وسلم إذ بصر ابمرأة ال  مع رسول هللا : أي املرأة . ولفظ النسائي قال : " بينما حنن نسري
إليه فإذا فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  تظن أنه عرفها فلما توسط الطريق وقف حىت انتهت

 

  ( ) فقال هلا

 : أي لفاطمة 

 ) فرمحت إليهم ( 

محت ميتهم وقلت فيه : رحم هللا ميتكم رواية النسائي " فرتمحت إليهم " أي تر  : من ابب التفعيل . ويف
 ذلك إليهم ليفرحوا به . قاله السندي  مفضيا

 ) أو عزيتهم به ( 

 مجيع النسخ , وهذا الشك من أحد الرواة .  : هكذا يف

وعزيتهم مبيتهم " انتهى . وعزيتهم من التعزية أي أمرهتم ابلصرب عليه  " ويف رواية النسائي حبرف العاطفة
 : هللا أجركم . قال يف لسان العرب العزاء الصرب عن كل ما فقدت انتهى . قال يف النيل و أعظم. بنح

وحيصل به  والتعزية التصرب , وعزاه صربه , فكل ما جيلب للمصاب صربا يقال له تعزية أبي لفظ كان
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عطى وكل شيء وهلل ما أ للمعزي األجر وأحسن ما يعزى به ما أخرجه البخاري ومسلم " إن هلل ما أخذ
 عنده أبجل مسمى فمرها فلتصرب " احلديث 

  ( ) فقال هلا

 : أي لفاطمة 

 ) بلغت معهم الكدى ( 

 وختفيف الدال املقصورة وهي املقابر . قاله احلافظ .  : هو بضم الكاف

, والكدية  املقابر , وذلك ألهنا كانت مقابرهم يف مواضع صلبة وهي مجع كدية قال ابن األثري : أراد
أو كروة  غليظة صلبة ال يعمل فيها الفأس . ويروى ابلراء يعين الكرى وهي القبور أيضا مجع كرية قطعة

 من كريت األرض وكروهتا إذا حفرهتا كاحلفرة من حفرت 

  ( ) قالت

 : فاطمة 

 ) معاذ هللا وقد ( 

  النسائي " معاذ هللا أن أكون بلغتها " : الواو وللحال زاد

 ) فيها ( 

  . : أي يف الكدى

 ) فذكر تشديدا يف ذلك ( 

ابللفظ الوارد يف رواية وكىن عنه , فرضي هللا تعاىل عنه وعمن  : هذا من أدب أيب داود حيث مل يصرح
 وقع يف رواية النسائي وتكلمنا على أتويله يف زهر الرىب ويف املسالك احلنفاء . قاله اقتدى به , والتصريح

النساء هلا .  سيوطي يف مرقاة الصعود . واحلديث فيه داللة على مشروعية التعزية وعلى جواز خروجال
حىت يراها جد أبيك " انتهى  ومتام احلديث كما يف النسائي " فقال هلا لو بلغتها معهم ما رأيت اجلنة

يرها فالن وأن هذه الغاية  ما رأيت أبدا كما مل قال السندي : وظاهر السوق ] السياق [ : يفيد أن املراد
ومعلوم أن املعصية غري الشرك ال تؤدي إىل ذلك , فإما أن  . من قبيل حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط

وإما أن حيمل على أنه علم يف حقها أهنا لو ارتكبت تلك املعصية ألفضت  حيمل على التغليظ يف حقها
 فكون مؤدية إىل ما .  هبا إىل معصية

لذلك وهذه عبارته : أقول ال داللة يف هذا  ه هللا مشمر به القول بنجاة عبد املطلب فقالوالسيوطي رمح
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مشت امرأة مع جنازة إىل املقابر مل يكن ذلك كفرا موجبا للخلود  احلديث على ما تومهه املتومهون ألنه لو
احبها مث يكون وغاية ما يف ذلك أن يكون من مجلة الكبائر اليت يعذب ص , يف النار كما هو واضح

اجلنة  اجلنة . وأهل السنة يؤولون ما ورد من احلديث يف أهل الكبائر من أهنم ال يدخلون آخر أمره إىل
ما يدل عليه احلديث املذكور  أبن املراد ال يدخلوهنا مع السابقني الذين يدخلوهنا أوال بغري عذاب , فغاية

بل يتقدم ذلك عذاب أو شدة أو ما شاء هللا  بقنيعلى أهنا لو بلغت معهم الكدى مل تر اجلنة مع السا
اجلنة قطعا ويكون عبد املطلب كذلك ال يرى اجلنة مع  من أنواع املشاق مث يئول أمرها إىل دخول

وحده أو مع مشاق أخر , ويكون معىن احلديث مل تر اجلنة حىت أييت  السابقني بل يتقدم ذلك االمتحان
ينها حينئذ , فتكون رؤيتك هلا متأخرة عن رؤية غريك من السابقني فيه جد أبيك فرت  الوقت الذي يراها

 هذا مدلول احلديث ال داللة له على قواعد أهل السنة غري ذلك .  . هلا

 من شيخنا شيخ اإلسالم شرف الدين املناوي وقد سئل عن عبد املطلب فقال هو من أهل والذي مسعته

  . يف املذهب معروف انتهى كالم السيوطي الفرتة الذين مل تبلغ هلم الدعوة وحكمهم

املطلب كما هو مذهب  قلت : القول يف هذا احلديث ما قاله العالمة السندي , وأما القول بنجاة عبد
املتساهلني , وال عربة بكالمه  السيوطي فكالم ضعيف خالف جلمهور العلماء احملققني إال من شذ من

 يف هذا الباب وهللا أعلم . 

 واحلديث أخرجه النسائي وربيعة هذا الذي هو يف إسناد هذا احلديث هو ربيعة بن سيف : ملنذريقال ا

  . املعافري من اتبعي أهل مصر وفيه مقال

 
 الصدمة  الصرب عند  ابب  
 قال  أنس  عن  اثبت  عن  شعبة   حدثنا عثمان بن عمر  حدثنا  حممد بن املثىن  حدثنا  

 

واصربي فقالت وما  على امرأة تبكي على صيب هلا فقال هلا اتقي هللا صلى هللا عليه وسلم  هللا  أتى نيب
فأتته فلم جتد على اببه بوابني فقالت اي  صلى هللا عليه وسلم  تبايل أنت مبصيبيت فقيل هلا هذا النيب 

 أول صدمة  أو عند  الصدمة األوىل  عند  إمنا الصرب رسول هللا مل أعرفك فقال 
 

 ) فقال ( 

  : النيب صلى هللا عليه وسلم
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 ) هلا ( 

 : أي لالمرأة الباكية 

 ) واصربي ( 

 حىت تؤجري  :

 ) فقالت ( 

 وظانة أنه من آحاد الناس  , : املرأة الباكية جاهلة مبن خياطبها

 ) وما تبايل ( 

من ابب املفاعلة يقال اباله وابىل به مباالة أي اهتم به واكرتث له . قال يف  ب املعروف: بصيغة املخاط
مبصيبيت وال تعبأ  يقال : ما ابليته وما ابليت به أي مل أكرتث به . انتهى . واملعىن أنت ال تبايل : النهاية

قال هو ال يكرتث هلذا األمر به , ي هبا وال تعتين وال هتتم بشأهنا . قال أصحاب اللغة : اكرتث له ابىل
 أي ال يعبأ به وال يباليه . 

 االكرتاث االعتناء ولفظ املصابيح من رواية الشيخني : " فإنك مل تصب " على بناء : وقال بعضهم

 اجملهول , أي مل تبتل 

 ) مبصيبيت ( 

 زعمها  : أي بعينها أو مبثلها على

 ) فقيل هلا ( 

 وسلم  هللا صلى هللا عليه : أي بعد ما ذهب رسول

 ) هذا النيب صلى هللا عليه وسلم ( 

 : فندمت 

 فأتته (  )

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) بوابني ( 

 كما هو عادة امللوك اجلبابرة  :

 ) مل أعرفك ( 

  . : أي فال أتخذ علي
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طريقة امللوك فقالت   عليه وسلم تومهت أنه علىقال الطييب : كأهنا ملا مسعت أنه رسول هللا صلى هللا
 اعتذارا مل أعرفك قاله القاري 

 ) فقال ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  :

 ) إمنا الصرب عند األوىل ( 

شيء  الصرب الكامل الذي يرتتب عليه األجر اجلزيل لكثرة املشقة فيه . وأصل الصدم الضرب يف : معناه
معناه عند احلملة  : جمازا يف كل مكروه حصل بغتة . قاله النووي . وقال القاري صلب , مث استعمل

 بعدها انتهى .  األوىل وابتداء املصيبة وأول حلوق املشقة , وإال فكل أحد يصرب

الصالة والسالم من التواضع والرفق  قال احلافظ : يف هذا احلديث من الفوائد منها ما كان فيه عليه
ومالزمة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر . ومنها أن  , ساحمة املصاب , وقبول اعتذارهابجلاهل , وم

حيجبه عن حوائج الناس . ومنها أن اجلزع من املنهيات ألمره هلا  القاضي ال ينبغي له أن يتخذ من
 ابلصرب . انتهى .  ابلتقوى مقروان

 والنسائي .  يقال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذ

 
 يف البكاء على امليت  ابب  

 
 أاب عثمان  قال مسعت  عاصم األحول  عن  شعبة  حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  حدثنا  

  أسامة بن زيد  عن 

أو بنيت  أن ابين  أبيا   وأحسب وسعد  معه  أرسلت إليه وأان صلى هللا عليه وسلم  لرسول هللا  ابنة  أن 
السالم فقال قل هلل ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إىل أجل  قد حضر فاشهدان فأرسل يقرئ 

 تقعقع  ونفسه  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  حجر  فوضع الصيب يف  فأرسلت تقسم عليه فأاتها

إهنا رمحة وضعها هللا يف  ما هذا قال  سعد  فقال له  ه وسلم صلى هللا علي عينا رسول هللا  ففاضت 
 قلوب من يشاء وإمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء 

 

 ) أرسلت إليه ( 
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 وسلم  : أي إىل النيب صلى هللا عليه

 ) وأان معه ( 

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 وأحسب أبيا (  )

 النيب صلى هللا عليه وسلم  : أنه كان أيضا مع

 ابين أو ابنيت (  ) إن

 : شك من الراوي 

 ) قد حضر ( 

 اجملهول أي قرب حضور املوت  : بصيغة

 ) فاشهدان ( 

 : أي احضران 

 فأرسل (  )

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم أحدا 

  ( ) يقرئ

 : بضم أوله 

 ) السالم ( 

 : عليها 

  ( فقال) 

 : النيب صلى هللا عليه وسلم للرجال تسلية هلا 

 وما أعطى (  ) قل هلل ما أخذ

يقتضيه املقام , واملعىن أن الذي أراد هللا أن  : قدم ذكر األخذ على اإلعطاء وإن كان متأخرا يف الواقع ملا
ألن مستودع األمانة ال  أخذ ما هو له , فال ينبغي اجلزع , أيخذه هو الذي كان أعطاه , فإن أخذه

استعيدت منه . وما يف املوضعني مصدرية , وحيتمل أن تكون موصولة والعائد  ينبغي له أن جيزع إذا
وله ما  , فعلى األول التقدير هلل األخذ واإلعفاء , وعلى الثاين هلل الذي أخذه من األوالد , حمذوف

 الفتح أعطى منهم , أو ما هو أعم من ذلك . قاله احلافظ يف 
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  ( ) عنده

 : أي عند هللا 

 ) إىل أجل ( 

 : معلوم . 

  العيين : واألجل يطلق على اجلد األخري وعلى جمموع العمر ومعىن عنده يف علمه وإحاطته قال

 ) فأرسلت ( 

 : أي بنت النيب صلى هللا عليه وسلم . 

  عن عاصم يف مصنف ابن أيب شيبةاحلافظ : هي زينب كما وقع يف رواية أيب معاوية  قال

 ) تقسم عليه ( 

 مجلة فعلية وقعت حاال  : أي حتلف على النيب صلى هللا عليه وسلم وتقسم

 ) فأاتها ( 

 وسلم  أي أتى النيب صلى هللا عليه

 ) يف حجر ( 

 : بتقدمي احلاء املهملة 

  ( ) ونفسه

 : أي روح الصيب 

 ) تقعقع ( 

 تضطرب تتحرك وال تثبت على حالة واحدة  ة امسية وقعت حاال أي: مجل

 ) ففاضت ( 

  والنسبة جمازية , واملعىن نزل الدمع عن عيين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أي سالت

 ) سعد ( 

 : هو ابن عبادة كما عند الشيخني 

 البكاء (  ) ما هذا

 : أي منك 

 ) قال ( 
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 وسلم   صلى هللا عليه: رسول هللا

 ) إهنا ( 

 : أي الدمعة 

 ) رمحة ( 

 من آاثرها  أي أثر

 ) يضعها ( 

 : أي الرمحة 

  ( ) الرمحاء

ويرحم عباده . قاله الطييب .  : مجع رحيم مبعىن الراحم , أي وإمنا يرحم هللا من عباده من اتصف أبخالقه
 

ابلنصب ألنه مفعول يرحم هللا ومن عباده يف حمل النصب  يانية , والرمحاءوقال العيين : وكلمة " من " ب
جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم , وفيه  على احلال من الرمحاء . وفيه

وفيه جواز املشي إىل التعزية والعيادة بغري إذهنم خبالف الوليمة , وفيه  , جواز القسم عليهم لذلك
 إبرار القسم انتهى .  استحباب

 وابن ماجه .  قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي

 
 أنس بن مالك  عن  اثبت البناين  عن  سليمان بن املغرية  حدثنا  شيبان بن فروخ  حدثنا  

  قال 

 قال  فذكر احلديث   إبراهيم فسميته ابسم أيب  ولد يل الليلة غالم صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
صلى  فدمعت عينا رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  بني يدي رسول هللا  يكيد بنفسه  لقد رأيته  أنس 

 حملزونون   إبراهيم يرضي ربنا إان بك اي  تدمع العني وحيزن القلب وال نقول إال ما  فقال  هللا عليه وسلم 
 

 ) لقد رأيته ( 

 : أي إبراهيم 

 بنفسه (  ) يكيد
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  : قال العيين : أي يسوق هبا من كاد يكيد أي قارب املوت

 ) فدمعت ( 

 أي سالت 

 ) فقال ( 

 هللا عليه وسلم  : رسول هللا صلى

 ) إان بك ( 

 : أي بفراقك 

  ( ) حملزونون

 . : أي طبعا وشرعا 

املباح واحلزن اجلائز وهو ما كان بدمع العني ورقة القلب  قال ابن بطال وغريه : هذا احلديث يفسر البكاء
 قاله احلافظ .  . من غري سخط ألمر هللا

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم وأخرجه البخاري تعليقا

 
 النوح  يف  ابب  

 
  قالت  أم عطية  عن  حفصة   عن أيوب  عن  وارث عبد ال حدثنا  مسدد  حدثنا  

 النياحة  هناان عن  هللا عليه وسلم  صلى إن رسول هللا 
 

 ) عن النياحة ( 

 : أي النوح . 

  . املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي قال

 
أبيه  عن  حممد بن احلسن بن عطية   عن حممد بن ربيعة  أخربان  إبراهيم بن موسى  حدثنا  

  قال  أيب سعيد اخلدري  عن  جده  عن  

 واملستمعة  النائحة صلى هللا عليه وسلم  لعن رسول هللا 
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 ) عن أبيه ( 

 : وهو احلسن بن عطية 

 عن جده (  )

 : أي جد حممد وهو عطية العويف 

 النائحة ( ) 

مع صوت  يقال انحت املرأة على امليت إذا ندبته أي بكت عليه وعددت حماسنه . وقيل النوح بكاء :
منه يف احلديث وأما اليت تنوح  واملراد هبا اليت تنوح على امليت أو على ما فاهتا من متاع الدنيا فإنه ممنوع

 على معصيتها فذلك نوع من العبادة 

 واملستمعة (  )

شريكان يف الوزر , واملستمع والقارئ  : أي اليت تقصد السماع ويعجبها , كما أن املستمع واملغتاب
 مشرتكان يف األجر . قاله القاري . 

  . املنذري : يف إسناده حممد بن احلسني بن عطية العويف عن أبيه عن جده وثالثتهم ضعفاء قال

 
 أبيه  عن  هشام بن عروة  عن  املعىن  وأيب معاوية   عبدة عن  هناد بن السري  حدثنا  

  قال  ابن عمر  عن 

فقالت  لعائشة  عليه فذكر ذلك  إن امليت ليعذب ببكاء أهله صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله على قرب هللا عليه وسلم  صلى إمنا مر النيب  ابن عمر  وهل تعين 

  يبكون عليه مث قرأت
 وال تزر وازرة وزر أخرى

 على قرب يهودي  أيب معاوية  عن  قال 
 

 ) إن امليت ليعذب إخل ( 

 مسلم : ويف رواية " ببعض بكاء أهله عليه " ويف رواية " ببكاء احلي " ويف رواية : قال النووي يف شرح

رواية عمر بن  ه مبا نيح عليه " ويف رواية " من يبك عليه يعذب " وهذه الرواايت منيعذب يف قرب  "
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ونسبتهما إىل النسيان واالشتباه  اخلطاب وابنه عبد هللا رضي هللا عنهما , وأنكرت عائشة رضي هللا عنها
} وال تزر قال ذلك , واحتجت بقوله تعاىل :  عليهما , وأنكرت أن يكون النيب صلى هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه وسلم يف يهودية إهنا تعذب وهم يبكون عليها ,  وازرة وزر أخرى { قالت وإمنا قال النيب
 بكاء أهلها ال بسبب البكاء .  يعين تعذب بكفرها يف حال

اجلمهور على من وصى أبن يبكى عليه ويناح بعد موته  واختلف العلماء يف هذه األحاديث , فتأوهلا
 عليه ونوحهم ألنه بسببه ومنسوب إليه .  صيته فهذا يعذب ببكاء أهلهفنفذت و 

من غري وصية منه فال يعذب لقول هللا تعاىل : } وال تزر وازرة  قالوا : فأما من بكى عليه أهله وانحوا
 وكان من عادة العرب الوصية بذلك .  : وزر أخرى { قالوا

 جمرد دمع العني انتهى .  الواملراد ابلبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة 

ذهبت إليه عائشة ألهنا قد روت أن ذلك إمنا   وقال اخلطايب : قد حيتمل أن يكون األمر يف هذا على ما
اجململ , مث احتجت له ابآلية , وقد حيتمل أن يكون ما رواه  كان يف شأن يهودي واخلرب املفسر أوىل من

آلية , وذلك أهنم كانوا يوصون أهلهم ابلبكاء والنوح يكون فيه خالف ل ابن عمر صحيحا من غري أن
 كان كذلك فامليت إمنا يلزمه العقوبة يف ذلك مبا تقدم من أمره إايهم بذلك وقت حياته عليهم , وإذا

 انتهى . 

 

 ) فقالت ( 

 : عائشة 

 ) وهل ( 

 بكسر اهلاء أي غلط وسها .  :

اخلرب على اخلرب املعلوم عندها بواسطة ما ظهر  وجه آخر فحملتوإنكار عائشة لعدم بلوغ اخلرب هلا من 
وقد قال تعاىل : } وال تزر وازرة وزر أخرى { لكن احلديث  هلا من استبعاد أن يعذب أحد بذنب آخر

صحيح وهو محله على ما إذا رضي امليت ببكائهم وأوصى به أو علم من  اثبت بوجوه كثرية وله معىن
 ه ومل مينعهم من ذلك , فال وجه لإلنكار وال إشكال يف احلديث . قاله يف فتحعلي دأهبم أهنم يبكون

 الودود . 

 قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والنسائي . 
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 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

فإنه  , ومهت فيه ابن عمر . والصواب مع ابن عمراألحاديث اليت ردهتا عائشة واستدركتها , و  هذا أحد
وهو يف الصحيحني  , حفظه ومل يتهم فيه . وقد رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم أبوه عمر بن اخلطاب

عن ابن عمر قال " ملا طعن  , وقد وافقه من حضره من مجاعة الصحابة , كما أخرجا يف الصحيحني
أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : "  ا أفاق قال : أما علمتمعمر أغمي عليه , فصيح عليه , فلم

  . إن امليت يعذب ببكاء احلي " ؟

وأخرجا يف  " وأخرجا أيضا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " امليت يعذب مبا نيح عليه
ل له عمر : اي فقا , الصحيحني أيضا عن أيب موسى قال " ملا أصيب عمر جعل صهيب يقول : واأخاه

 امليت ليعذب ببكاء احلي ؟ " .  صهيب , أما علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من يبك عليه  ويف لفظ هلما : قال عمر " وهللا لقد علمت أن
فقال : اي حفصة , أما  عمر ملا طعن أعولت عليه حفصة , يعذب " . ويف الصحيحني عن أنس " أن

وسلم يقول : " املعتوك عليه يعذب , . ويف الصحيحني عن املغرية بن  مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
  . " هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " من نيح عليه , فإنه يعذب مبا نيح عليه شعبة : مسعت رسول

شعبة كلهم يروي ذلك  فصة , وصهيب , واملغرية بنفهؤالء عمر بن اخلطاب , وابنه عبد هللا , وابنته ح
 عن النيب صلى هللا عليه وسلم . 

ومهوا يف احلديث . والعارضة اليت ظنتها أم املؤمنني بني روايتهم وبني قوله  وحمال أن يكون هؤالء كلهم
الكافر  ضا : أنال تزر وازرة وزر أخرى { غري الزمة أصال . ولو كانت الزمة لزم يف روايتها أي } تعاىل

ال تسبب له فيه . فما  يزيده هللا ببكاء أهله عذااب , فإن هللا سبحانه ال يعذب أحدا بذنب غريه الذي
 الذي استدركته عليهم .  جتيب به أم املؤمنني من قصة الكافر جييب به أبناؤها عن احلديث

 مث سلكوا يف ذلك طرقا . 

عليه , فيكون النوح بسبب فعله , ويكون هذا جاراي على  أوصى أن يناح أحدها : أن ذلك خاص مبن
ابنة  وشقي علي اجليب اي إذا مت فانعيين مبا أان أهله  اجلاهلية , كما قال قائلهم :  املتعارف من عادة

 وهو كثري يف شعرهم .  معبد 

 فال يتناوله احلديث .  وأما من مل يتسبب إىل ذلك بوصية وال غريها
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 عيف من وجهني : وهذا ض

  . أحدمها : أن اللفظ عام

 الثاين : أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك , وإن مل يوص به . 

هللا عليه  وجه آخر : وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق هبا التعذيب نيح عليه أم ال . والنيب صلى ومن
 وسلم إمنا علق التعذيب ابلنياحة ال ابلوصية . 

ذلك خاص مبن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله , وهو يعلم أهنم ينوحون  ك الثاين : أناملسل
 مات . فإذا مل ينههم كان ذلك رضا منه بفعلهم , وذلك سبب عذابه وهذا مسلك البخاري يف عليه إذا

  . صحيحه , فإنه ترجم عليه وقال " إذا كان النوح من سننه " وهو قريب من األول

واملعىن : يعذب مع بكاء أهله  . لك الثالث : أن الباء ليست ابء السببية , وإمنا هي ابء املصاحبةاملس
بسالحه . قال تعاىل } وقد دخلوا ابلكفر وهم  عليه , أي جيتمع بكاء أهله وعذابه , كقوله : خرج زيد

 قد خرجوا به { . 

هذا اللفظ ال يدل إال على السببية , كما قطعا , فإنه ليس كل ميت يعذب , وألن  وهذا املسلك ابطل
الذي رواه  أعظم الناس فهما وهلذا ردته عائشة ملا فهمت منه السببية , ألن اللفظ اآلخر الصحيح فهمه

للعذاب لبكاء أهله ال فائدة فيه  ابملغرية يبطل هذا التأويل , وألن اإلخبار مبقارنة عذاب امليت املستحق
 . 

يتأمل به امليت , ويتعذب به , من بكاء احلي عليه . وليس املراد :  املراد ابحلديث : مااملسلك الرابع : أن 
يتأذى  يعاقبه ببكاء احلي عليه , فإن التعذيب هو من جنس األمل الذي يناله مبن جياوره مما أن هللا تعاىل

عقااب على ذنب ,  به وحنوه . قال النيب صلى هللا عليه وسلم " السفر قطعة من العذاب " وليس هذا
 من ذلك أتمل وتعذيب .  وإمنا هو تعذيب وأتمل , فإذا وبخ امليت على ما يناح به عليه حلقه

بشري قال " أغمي على عبد هللا بن  ويدل على ذلك : ما روى البخاري يف صحيحه عن النعمان بن
قال حني أفاق : ما قلت واكذا , تعدد عليه , ف , رواحة , فجعلت أخته عمرة تبكي : واجباله واكذا

  . " شيئا إال قيل له يل : أأنت كذلك ؟

فال تبكني ابكية " .  وقد تقدم قول النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث عبد هللا بن اثبت " فإذا وجب
 

 وهذا أصح ما قيل يف احلديث . 
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مال أقاربه األحياء , فإذا يسمع بكاء احلي , ويسمع قرع نعاهلم , وتعرض عليه أع وال ريب أن امليت
وبني قوله تعاىل }  ما يسوءهم أتمل له , وهذا وحنوه مما يتعذب به امليت ويتأمل , وال تعارض بني ذلك رأى

 وال تزر وازرة وزر أخرى { بوجه ما . 
 
 بن أوس يزيد  عن  إبراهيم  عن  منصور  عن  جرير  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال 

أما  أبو موسى  فقال هلا  به  هتم  أو  فذهبت امرأته لتبكي  ثقيل  وهو  أيب موسى  دخلت على 
 قال  أبو موسى  قالت بلى قال فسكتت فلما مات  وسلم  صلى هللا عليه مسعت ما قال رسول هللا 

 وسلم  صلى هللا عليه لك أما مسعت قول رسول هللا  أيب موسى  ا ما قول فقلت هل  املرأة لقيت  يزيد 
 ومن خرق  سلق  ومن  حلق  ليس منا من  صلى هللا عليه وسلم  مث سكت قالت قال رسول هللا 

 

 ) وهو ثقيل ( 

 : أي مريض 

  ( ) أو هتم

 ه : بتشديد امليم أي لتقصد البكاء ونستعذ ب

 ) قال ( 

 يزيد بن أوس الراوي  :

 ) فسكتت ( 

 : أي امرأة أيب موسى 

 ليس منا (  )

  : أي من أهل سنتنا وطريقتنا , واملراد الوعيد والتغليظ الشديد

 ) من حلق ( 

 : شعره 

 ) ومن سلق ( 

الصلق  : املصيبة وعن ابن األعرايبرفعه , السالقة والصالقة لغتان هي اليت ترفع صوهتا عند  : صوته أي
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 ضرب الوجه . قاله العيين 

 ) ومن خرق ( 

ثوبه ابملصيبة وكان اجلميع من صنيع اجلاهلية وكان ذلك يف أغلب األحوال من  : ابلتخيف أي قطع
 النساء قاله القاري .  صنيع

هللا وقد روي هذا احلديث عنها هي أم عبد  قال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي , وامرأة أيب موسى
  . وأخرجه النسائي أيضا عن أيب موسى عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 
على  لعمر بن عبد العزيز  عامل  احلجاج  حدثنا  محيد بن األسود  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قالت  يعات امرأة من املبا عن  أسيد  أسيد بن أيب حدثين  الربذة  

أن  فيه  يف املعروف الذي أخذ علينا أن ال نعصيه صلى هللا عليه وسلم  علينا رسول هللا  كان فيما أخذ
 وأن ال ننشر شعرا  وال نشق جيبا  وجها وال ندعو ويال  خنمش  ال 

 

 ) أسيد بن أيب أسيد ( 

 التهذيب : أظنه غري الرباد , فإن الرباد ليس له شيء عن قاله يف اخلالصة ويف . : ابلفتح هو الرباد
 ويشبه أن يكون حجاج الذي روى عنه حجاج بن صفوان وهللا أعلم  , الصحابة

 من املبايعات (  ) عن امرأة

  : قال يف التقريب : مل أقف على امسها وهي صحابية هلا حديث

 ) أن ال نعصيه ( 

 وسلم  : أي النيب صلى هللا عليه

  ( ) فيه

 : أي يف املعروف 

 ) أن ال خنمش ( 

  : أي ال خندش

 ) وال ندعو ويال ( 

  : والويل أن يقول عند املصيبة واوياله
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 ) وال نشق جيبا ( 

 وهو الطوق يف لغة العامة قاله العيين .  : اجليب هو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس

  ) وال ننشر شعرا (

آواها .  ال ننشر وال نفرق شعرا , يقال نشر الشيء فرقه , نشر الراعي غنمه أي بثه بعد أن : أي
الرباد عن امرأة من  واحلديث سكت عنه املنذري : وقال املزي يف األطراف : أسيد بن أيب أسيد

فوان عن أسيد بن أيب القعنيب عن احلجاج بن ص املبايعات حديثه أخرجه أبو داود يف اجلنائز مث قال ورواه
  . أسيد الرباد انتهى

 
 صنعة الطعام ألهل امليت  ابب  

 
عبد هللا بن جعفر  عن  أبيه  عن   جعفر بن خالد حدثين  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  

 شغلهم  فإنه قد أاتهم أمر طعاما جعفر  اصنعوا آلل  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
 

 ) اصنعوا آلل جعفر طعاما ( 

من  القيام مبؤنة أهل البيت مما حيتاجون إليه من الطعام الشتغاهلم عن أنفسهم مبا دمههم : فيه مشروعية
 املصيبة . قاله يف النيل . 

 يرسلوا ألهل امليت طعاما  وقال السندي : فيه أنه ينبغي لألقرابء أن

 ر يشغلهم ( ) أم

الطعام ألنفسهم . وعند ابن ماجه " قد أاتهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم "  : من ابب منع أي عن طبخ
 إن آل جعفر قد شغلوا بشأن ميتهم فاصنعوا هلم طعاما " .  " ويف رواية له

 عد هتيئة طعام هلمفتح القدير شرح اهلداية : يستحب جلريان أهل امليت واألقرابء األاب قال ابن اهلمام يف

الشرور وهي  يشبعهم ليلتهم ويومهم , ويكره اختاذ الضيافة من أهل امليت ألنه شرع يف السرور ال يف
 بدعة مستقبحة انتهى . 

كنا نرى االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من  " : ويؤيده حديث جرير بن عبد هللا البجلي قال
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ابب ما جاء يف النهي عن االجتماع إىل أهل امليت وصنعة الطعام ,  النياحة " أخرجه ابن ماجه وبوب
صحيح ورجاله على شرط مسلم . قاله السندي : وقال أيضا : قوله كنا نرى هذا  وهذا احلديث سنده

الرفع وعلى  رواية إمجاع الصحابة أو تقرير من النيب صلى هللا عليه وسلم , وعلى الثاين فحكمه مبنزلة
 حجة .  التقديرين فهو

الناس الطعام ألهل امليت فاجتماع الناس يف بيتهم حىت  وابجلملة فهذا عكس الوارد إذ الوارد أن يصنع
لذلك : وقد ذكر كثري من الفقهاء أن الضيافة ألهل امليت قلب للمعقول  يتكلفوا ألجلهم الطعام قلب

 أن تكون للسرور ال للحزن انتهى .  ألن الضيافة حقا

  . ماجه , وقال الرتمذي حسن صحيح ي : واحلديث أخرجه الرتمذي وابنقال املنذر 

 
 يف الشهيد يغسل  ابب  

  . أي أم ال , فثبت ابألحاديث أنه ال يغسل

 
 عبيد هللا بن عمر اجلشمي  حدثنا  و ح  معن بن عيسى  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

  قال  جابر  عن  أيب الزبري  عن  بن طهمان  إبراهيم عن  دي عبد الرمحن بن مه حدثنا 

صلى  رسول هللا  يف ثيابه كما هو قال وحنن مع فأدرج  فمات  أو يف حلقه  رجل بسهم يف صدره  رمي
 هللا عليه وسلم 
 

 ) معن بن عيسى ( 

 بن طهمان  يرواين عن إبراهيم : أي معن وابن مهدي كالمها

 ) فأدرج ( 

 : أي لف 

 ثيابه كما هو (  ) يف

 : ومفهومه أنه مل يغسل وهذا حمل الرتمجة 

  ( ) قال

  . : أي جابر . واحلديث سكت عنه املنذري
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عطاء بن  عن  علي بن عاصم  قاال حدثنا  وعيسى بن يونس  زايد بن أيوب  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن  سعيد بن جبري  عن  السائب 

أن ينزع عنهم احلديد واجللود وأن يدفنوا بدمائهم  أحد  بقتلى  صلى هللا عليه وسلم  أمر رسول هللا 
 وثياهبم 

 

 ) بقتلى أحد ( 

 أمر يف حقهم  : مجع قتيل والباء مبعىن يف أي

 ) أن ينزع عنهم احلديد ( 

  الح والدروع: أي الس

 ) واجللود ( 

 : مثل الفرو والكساء غري امللطخ ابلدم 

 وأن يدفنوا بدمائهم وثياهبم (  )

 : أي املتلطخة ابلدم . 

 , واحلديث أخرجه ابن ماجه , ويف إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه مجاعة : قال املنذري

  . وعطاء بن السائب وفيه مقال

 
 أخربان  سليمان بن داود املهري   و حدثنا ح  ابن وهب  حدثنا  أمحد بن صاحل  ثنا حد 

 أنس بن مالك  أخربه أن  ابن شهاب  أن  زيد الليثي  أسامة بن أخربين  وهذا لفظه  ابن وهب 
  حدثهم 

 ل عليهم مل يغسلوا ودفنوا بدمائهم ومل يص أحد  أن شهداء 
 

 ) ومل يصل عليهم ( 

 الصالة على قتيل معركة الكفار مشهور .  : قال احلافظ : واخلالف يف

الشهيد وهو قول الكوفيني وإسحاق , وقال بعضهم ال يصلى  قال الرتمذي . قال بعضهم يصلى على
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 والشافعي وأمحد .  عليه , وهو قول املدنيني

 واحلديث سكت عنه املنذري . 

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

الغسل مل أيت فيه شيء يعارض حديث جابر يف قتلى أحد , وأما الصالة عليه : فقد  وهؤالء رأوا أن
 أهل يف الصحيحني عن عقبة بن عامر " أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج يوما , فصلى على أخرجا

 أحد صالته على امليت " . 

 على محزة " .  وحديث أنس " أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى

وعاشرهم محزة , فيصلي عليهم  وحديث أيب مالك الغفاري قال " كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة
حىت صلى بتسعة فيصلي عليهم ومحزة مكانه ,  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , مث حيملون , مث يؤتى

مرسل صحيح ذكره البيهقي , وقال : هو أصح ما يف  عليهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " هذا
 الباب . 

عن يزيد بن أيب زايد عن مقسم عن ابن عباس " أنه صلى عليهم " رواه  وروى أبو بكر بن عياش
 . أاب بكر , ويزيد بن أيب زايد ال حيفظ إال من حديثهما , وكاان غري حافظني , يعين : : البيهقي , وقال

 

عليه وسلم  وقد روى ابن إسحاق عن رجل من أصحابه عن مقسم عن ابن عباس " أن النيب صلى هللا
صلى عليه اثنتني  صلى على محزة , فكرب سبع تكبريات , ومل يؤت بقتيل إال صلى عليه معه , حىت

 وسبعني صالة " . 

  . ولكن هذا احلديث له ثالث علل

 إحدامها : أن ابن إسحاق عنعنه , ومل يذكر فيه مساعا . 

 رواه عمن مل يسمه .  الثانية : أنه

عن مقسم عن ابن عباس , واحلسن ال  الثالثة : أن هذا قد روي من حديث احلسن بن عمارة عن احلكم
: ال . سأله شعبة . عليه وسلم على قتلى أحد ؟ قال  حيتج به , وقد سئل احلكم : أصلى النيب صلى هللا
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رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم . وفيه " فصلى عليه  وقد روى أبو داود عن أيب سالم عن
 رسول هللا , أشهيد هو ؟ قال : نعم , وأان له شهيد " وقد تقدم .  ودفنه , فقالوا : اي

  شهداء أحد . فكيف يؤخذ مباآاثر يقوي بعضها بعضا , ومل خيتلف فيها , وقد اختلف يف قالوا : وهذه

 اختلف فيه , وترتك هذه اآلاثر ؟ 

عليهم وتركها جمليء اآلاثر بكل واحد من األمرين وهذا إحدى  والصواب يف املسألة : أنه خمري بني الصالة
 وهي األليق أبصوله ومذهبه .  , الرواايت عن اإلمام أمحد

عليهم عند الدفن . وقد قتل معه أبحد سبعون نفسا ,  والذي يظهر من أمر شهداء أحد : أنه مل يصل
  . فال جيوز أن ختفى الصالة عليهم

القتلى يومئذ , فله  وحديث جابر بن عبد هللا يف ترك الصالة عليهم صحيح صريح , وأبوه عبد هللا أحد
 من اخلربة ما ليس لغريه . 

 ويصلى عليهم .  املسيب إىل أهنم يغسلون وقد ذهب احلسن البصري وسعيد بن

 تغسيلهم .  وهذا ترده السنة املعروفة يف ترك

  . فأصح األقوال : أنه ال يغسلون , وخيري يف الصالة عليهم

 وهبذا تتفق مجيع األحاديث وابهلل التوفيق . 

 
 سعيد قتيبة بن  و حدثنا  ح  احلباب  زيد يعين ابن حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

 املعىن  أنس بن مالك  عن  الزهري  عن  أسامة  عن  أبو صفوان يعين املرواين  حدثنا 

يف نفسها  صفية  لوال أن جتد  فقال  مثل به  وقد  محزة  مر على  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
شر من بطوهنا وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجالن حىت حي العافية  لرتكته حىت أتكله 

صلى هللا عليه  فكان رسول هللا  مث يدفنون يف قرب واحد  قتيبة  زاد  يف الثوب الواحد  والثالثة يكفنون
 يسأل أيهم أكثر قرآان فيقدمه إىل القبلة  وسلم 

 

 ) مر على محزة ( 

 وسلم  عليه : عم النيب صلى هللا

 ) وقد مثل به ( 
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املخففة قال يف املصباح مثلت ابلقتيل مثال من ابيب قتل وضرب  : أي حبمزة , وهو بضم امليم وكسر الثاء
 فعلك عليه تنكيال , والتشديد مبالغة , واالسم املثلة وزان غرفة  إذا جدعته وظهرت آاثر

  ( ) فقال

 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

 أن جتد صفية (  )

 محزة  : أخت

 ) يف نفسها ( 

 : أي حتزن وجتزع 

  ( ) العافية

 على العوايف  : قال اخلطايب : العافية السباع والطري اليت تقع على اجليف فتأكلها وجيمع

 ) حىت حيشر ( 

  : أي يبعث محزة يوم القيامة

 ) من بطوهنا ( 

 : أي العافية 

  ( لقتلى) وكثرت ا

 مجع قتيل كاجلرحى مجع جريح 

  ( ) يكفنون يف الثوب الواحد

املصابيح : معىن ثوب واحد قرب  : ظاهره تكفني االثنني والثالثة يف ثوب واحد . وقال املظهر يف شرح
 انتهى .  واحد , إذ ال جيوز جتريدها حبيث تتالقى بشراتمها

تيمية معىن احلديث أنه كان  , وكذا الدفن . وعن العالمة ابنوقال أشهب : ال يفعل ذلك إال لضرورة 
للضرورة وإن مل يسرت إال بعض بدنه , يدل  يقسم الثوب الواحد بني اجلماعة فيكفن كل واحد ببعضه

قرآان فيقدمه يف اللحد , فلو أهنم يف ثوب واحد مجلة لسأل  عليه متام احلديث أنه كان يسأل عن أكثرهم
يؤدي إىل نقض التكفني وإعادته . وقال ابن العريب : فيه دليل على أن  لك كيالعن أفضلهم قبل ذ

للضرورة .  ارتفع ابملوت وإال فال جيوز أن يلصق الرجل ابلرجل إال عند انقطاع التكليف أو التكليف قد
وفيه أنه عامة أهل العلم ,  قاله العيين . وقال اخلطايب : وفيه من الفقه أن الشهيد ال يغسل , وهو قول
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حنيفة ال يغسل ولكن يصلى عليه . ويقال إن  ال يصلى عليه , وإليه ذهب أكثر أهل العلم . وقول أيب
يوم القيامة وكلمه يدمى , الريح ريح املسك واللون لون الدم  املعىن يف ترك غسله ما جاء أن الشهيد أييت

 جيب التطهري على أحد إال من أجل األحياء مقروان ابلصالة وكذلك الوضوء فال . وقد يوجد الغسل يف
الصالة  يصليها , وألن امليت ال فعل له فأمران أن نغسله لنصلي عليه , فإذا سقط الغسل سقطت صالة

وإذا ضاقت األكفان  . وفيه جواز أن يدفن اجلماعة يف القرب الواحد , وأن أفضلهم يقدم يف القبلة
  . الثوب الواحد انتهىوكانت الضرورة جاز أن يكفن اجلماعة منهم يف 

هذا الوجه . ويف  قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي وقال غريب ال نعرفه من حديث أنس إال من
  . " حديث الرتمذي " ومل يصل عليهم

 
  أنس  عن  الزهري  عن  أسامة  حدثنا  عثمان بن عمر  حدثنا  عباس العنربي  حدثنا  

 غريه  ومل يصل على أحد من الشهداء مثل به  وقد  حبمزة  مر  هللا عليه وسلم  صلى نيب أن ال
 

 ) ومل يصل على أحد من الشهداء غريه ( 

عنهم وليس  اخلطايب : وقد أتول قوم ترك الصالة على قتلى أحد على معىن اشتغاله يف ذلك اليوم : قال
وأكثر الرواايت أنه مل  . دفنهم مع قيام الشغل ومل يرتكهم على وجه األرضهذا بتأويل صحيح , ألنه قد 

فحملها على الصالة اللغوية وجعلها  يصل عليهم . وقد أتول بعضهم ما روي من صالته على محزة
أصحابه انتهى . وقال احلافظ : مث إن اخلالف يف  الدعاء له زايدة خصوصية له وتفضال له على سائر

عند الشافعية ويف وجه أن اخلالف يف االستحباب وهو املنقول  لصالة عليهم على األصحذلك يف منع ا
 . املاوردي عن أمحد : الصالة على الشهيد أجود , وإن مل يصلوا عليه أجزأ انتهى عن احلنابلة . قال

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 ابن شهاب  حدثهم عن  الليث   أن ويزيد بن خالد بن موهب  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

  أخربه  بن عبد هللا  جابر أن  عبد الرمحن بن كعب بن مالك  عن 

ويقول أيهما أكثر أخذا  أحد  كان جيمع بني الرجلني من قتلى  وسلم  صلى هللا عليه أن رسول هللا 
بدفنهم  وقال أان شهيد على هؤالء يوم القيامة وأمر اللحد  أشري له إىل أحدمها قدمه يف  للقرآن فإذا
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 بدمائهم ومل يغسلوا 

مبعناه قال جيمع بني  هبذا احلديث  الليث  عن  ابن وهب  حدثنا  سليمان بن داود املهري  حدثنا 
 يف ثوب واحد  أحد  الرجلني من قتلى 

 

 ) أيهما أكثر أخذا ( 

  ءة للقرآن: أي حفظا وقرا

 ) فإذا أشري له ( 

 : أي للنيب صلى هللا عليه وسلم 

 قدمه (  )

 : من التقدمي أي ذلك األحد 

 ) يف اللحد ( 

اللحد ألنه  احلافظ : أصل اإلحلاد امليل والعدول عن الشيء وقيل للمائل عن الدين ملحد , ومسي : قال
فيوضع فيه ويطبق عليه   إىل جانبه حبيث يسع امليتشق يعمل يف جانب القرب فيميل عن وسط القرب

 اللنب انتهى . 

 احلاء  وقال القاري : هو بفتح الالم وبضم وسكون

 ) أان شهيد على هؤالء ( 

أرواحهم هلل تعاىل قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري والرتمذي  : أي أشهد هلم أبهنم بذلوا
  . البخاري والرتمذي " ومل يصل عليهم " وقال الرتمذي حسن صحيحماجه ويف حديث  والنسائي وابن

على هذا اإلسناد ,  وقال النسائي : ما أعلم أحدا اتبع الليث يعين ابن سعد من ثقات أصحاب الزهري
والرتمذي تفرد الليث هبذا اإلسناد  واختلف على الزهري فيه . هذا آخر كالمه . ومل يؤثر عند البخاري

 ذكرانه .  ه البخاري يف صحيحه وصححه الرتمذي كمابل احتج ب

 ) يف ثوب واحد ( 

  . : قد مر بيانه

 
 يف سرت امليت عند غسله  ابب  



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 72 

 
حبيب بن  قال أخربت عن  جريج  ابن عن  حجاج  حدثنا  علي بن سهل الرملي  حدثنا  

  ي عل عن  عاصم بن ضمرة  عن  أيب اثبت 

 وال تنظرن إىل فخذ حي وال ميت  ال تربز فخذك قال  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 

 ) أخربت ( 

 : بصيغة املتكلم اجملهول 

 وال ميت (  )

 : دل هذا على أن امليت واحلي سواء يف حكم العورة . 

كالمه .  ا احلديث فيه نكارة . وهذا آخراملنذري : واحلديث أخرجه ابن ماجه وقال أبو داود : هذ قال
  . وعاصم بن ضمرة قد وثقه حيىي بن معني وغريه وتكلم فيه غري واحد

 
 عن  حيىي بن عباد  حدثين  بن إسحق  حممد عن  حممد بن سلمة  حدثنا  النفيلي  حدثنا  

  تقول  ئشة عا قال مسعت  عباد بن عبد هللا بن الزبري  أبيه 

من   صلى هللا عليه وسلم قالوا وهللا ما ندري أجنرد رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ملا أرادوا غسل النيب 
النوم حىت ما منهم رجل إال وذقنه  ثيابه كما جنرد مواتان أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى هللا عليهم

 صلى هللا عليه وسلم  اغسلوا النيب  هو أن  حية البيت ال يدرون منيف صدره مث كلمهم مكلم من ان
فغسلوه وعليه قميصه يصبون املاء فوق القميص  صلى هللا عليه وسلم   وعليه ثيابه فقاموا إىل رسول هللا

ما غسله   برتاستد من أمري ما  استقبلت  تقول لو  عائشة  ابلقميص دون أيديهم وكانت  ويدلكونه
 إال نساؤه 

 

 ) ال يدرون من هو ( 

 : أي املكلم 

 وعليه (  )

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم والواو للحال 
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  ( ) فغسلوه

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) قميصه ( 

 الرتمجة  : هو حمل

 ) ويدلكونه ( 

قتل مرسته بيدك . ولفظ أمحد يف مسنده قالت " فثاروا  ابب: يف املصباح : دلكت الشيء دلكا من 
عليه وسلم وهو يف قميصه يفاض عليه املاء والسدر ويدلك الرجال  إليه فغسلوا رسول هللا صلى هللا

  . ابلقميص " انتهى

فكان الذي أجلسه  " قال الشوكاين : واحلديث أخرجه أيضا ابن حبان واحلاكم . ويف رواية البن حبان
غسل النيب صلى هللا عليه  " : يف حجره علي بن أيب طالب . روى احلاكم عن عبد هللا بن احلارث قال

 فغسله والقميص عليه " .  وسلم علي وعلى يده خرقة فغسله فأدخل يده حتت القميص

 قال : " ملا أخذوا يف غسل رسول هللا صلى هللا ويف الباب عن بريدة عند ابن ماجه واحلاكم والبيهقي
 تنزعوا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قميصه " .  عليه وسلم انداهم مناد من الداخل : ال

عليا أسند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل صدره وعليه قميصه "  وعن ابن عباس عند أمحد : " أن
  . وفيه ضعف

قال : " غسل النيب  والشافعي وعن جعفر بن حممد عن أبيه عند عبد الرزاق وابن أيب شيبة والبيهقي
هلا الغرس بقبا كانت لسعد  صلى هللا عليه وسلم ثالاث بسدر وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال

والعباس يصب املاء " . قال احلافظ : هو  بن خيثمة وكان يشرب منها وويل سفلته علي والفضل حمتضنه
 مرسل جيد . 

 ما استدبرت (  ) لو استقبلت من أمري

 آخرا  : أي لو علمت أوال ما علمت آخرا وظهر يل أوال ما ظهر يل

 ) ما غسله إال نساؤه ( 

مضى وذكرت قول النيب صلى هللا عليه وسلم هلا : " ما ضرك  : وكأن عائشة تفكرت يف األمر بعد أن
اين : فيه مث صليت عليك ودفنتك " رواه ابن ماجه وأمحد . قال الشوك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك

اجلمهور أي يف جواز غسل أحد الزوجني لآلخر ولكنه ال يدل على عدم جواز غسل  متمسك ملذهب
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 جلنسه مع وجود الزوجة , وال على أهنا أوىل من الرجال .  اجلنس

حممد بن إسحاق هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات وحممد بن إسحاق قد صرح  وقال السندي : حديث
  . ابلتحديث انتهى

ماجه وبوب ابب  واحلديثان لعائشة أي حديث لو استقبلت من أمري , وحديث ما ضرك أخرجهما ابن
ما جاء يف غسل أحد الزوجني  ما جاء يف غسل الرجل امرأته وغسل املرأة زوجها وقال يف املنتقى : ابب

 لآلخر , وأورد احلديثني . 

و استقبلت من أمري " احلديث وأخرج البخاري يف ماجه منه قول عائشة : " ل قال املنذري : وأخرج ابن
حديث بريدة بن احلصيب رضي هللا عنه قال : " ملا أخذوا يف غسل النيب صلى هللا  غري صحيحه من

  . " وسلم انداهم مناد من الداخل ال تنزعوا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قميصه عليه

يزيد هذا هو أبو بردة  ن علقمة هذا آخر كالمه . وعمرو بنقال الدارقطين : تفرد به عمرو بن يزيد ع
  . تقدم الكالم عليه التميمي ال حيتج به ويف إسناده حممد بن إسحاق بن يسار , وقد

 
 كيف غسل امليت  ابب  

 
 أيوب  عن  املعىن  محاد بن زيد  حدثنا  مسدد  و حدثنا  ح  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

  قالت  عطية  أم عن  حممد بن سريين  عن 

اغسلنها ثالاث أو مخسا أو أكثر  فقال  ابنته  حني توفيت  وسلم  صلى هللا عليه دخل علينا رسول هللا 
فلما  نين فآذ رأينت ذلك مباء وسدر واجعلن يف اآلخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغنت  من ذلك إن

دخل  مسدد  ومل يقل  يعين إزاره  مالك  قال عن  إايه  أشعرهنا  فقال  حقوه  فأعطاان  آذانه  فرغنا 
  علينا 

حممد  عن  أيوب  حدثهم حدثنا  زريع  يزيد بن أن  مبعىن اإلسناد  وأبو كامل  أمحد بن عبدة  حدثنا 
 حممد بن املثىن  حدثنا  قرون  مشطناها ثالثة  قالت  أم عطية  عن  أخته  حفصة  عن  ريين بن س

وضفران رأسها ثالثة  قالت  أم عطية  عن  حفصة بنت سريين  عن  هشام  حدثنا  عبد األعلى  حدثنا 
 وقرنيها  مث ألقيناها خلفها مقدم رأسها  قرون  
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 ) حني توفيت ابنته ( 

بن الربيع والدة أمامة كما صرح به مسلم ولفظه عن أم عطية قالت : " ملا  : هي زينب زوج أيب العاص
 بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  ماتت زينب

 ) اغسلنها ( 

ليس  عيد : لكن قوله ثالاث إخلبريدة : استدل به على وجوب غسل امليت . قال ابن دقيق ال : قال ابن
املعنيني املختلفني  للوجوب على املشهور من مذاهب العلماء , فيتوقف االستدالل به على جتويز إرادة

داخال حتت صيغة األمر , فرياد بلفظ  بلفظ واحد , ألن قوله ثالاث غري مستقل بنفسه فال بد أن يكون
 ابلنسبة إىل اإليتار انتهى .  باألمر الوجوب ابلنسبة إىل أصل الغسل , والند

ومن مل جيوزه محل األمر على الندب هلذه القرينة .   فمن جوز ذلك االستدالل هبذا األمر على الوجوب
 كذا يف النيل 

  ( ) أو مخسا

هو اإليتار ألنه نقلهن من الثالث  : قال احلافظ : قال ابن العريب يف قوله أو مخسا إشارة إىل أن املشروع
 ىل اخلمس وسكت عن األربع إ

 ذلك (  ) أو أكثر من

 : بكسر الكاف ألنه خطاب املؤنث أي أكثر من اخلمس 

 رأينت ذلك (  ) إن

لإلنقاء ال للتشهي فلتفعلن . وفيه  : رأيت مبعىن الرأي يعين إن احتجنت إىل أكثر من ثالث أو مخس
 سب احلاجة ال التشهي . حب دليل على التفويض إىل اجتهاد الغاسل ويكون ذلك

 املذكور وهو اإليتار . قاله العيين واحلافظ  قال ابن املنذر : إمنا فوض الرأي إليهن ابلشرط

 ) مباء وسدر ( 

والنطرون , وال  ابن التني : هو السنة يف ذلك واخلطمي مثله , فإن عدم فما يقوم مقامه كاألشنان : قال
  . ء كما يفعل العامة . قاله العيينمعىن لطرح ورق السدر يف املا

مباء وسدر يتعلق بقوله  وقال زين بن املنري : ظاهره أن السدر خيلط يف كل مرة من مرات الغسل ألن قوله
ألن املاء املضاف ال يتطهر به ,  , اغسلنها , قال وهو مشعر أبن غسل امليت للتنظيف ال للتطهري
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الحتمال أن ال يغري السدر وصف املاء أبن ميعك  مضافا بذلك وتعقبه احلافظ مبنع لزوم مصري املاء
 فإن لفظ اخلرب ال أيىب ذلك  , ابلسدر مث يغسل ابملاء يف كل مرة

 ) واجعلن يف اآلخرة ( 

 اآلخرة  : أي يف املرة

 ) كافورا ( 

 ة قاله العيين اهلوام من رائحته , وفيه إكرام املالئك : واحلكمة فيه أن اجلسم يتصلب به وتنفر

  ( ) أو شيئا من كافور

قال اجلمهور وقال النخعي  : هو شك من الراوي أي اللفظني قال , وظاهره محل الكافور يف املاء , وبه
 والتجفيف قاله احلافظ  والكوفيون : إمنا جيعل يف احلنوط أي بعد انتهاء الغسل

 ) فآذنين ( 

تشديد النون األوىل , هذا أمر جلماعة اإلانث من آذن يؤذن إيذاان إذا هو ب : : أي أعلمنين . قال العيين
  أعلم

 ) حقوه ( 

ساكنة واملراد به هنا اإلزار كما وقع مفسرا يف  : بفتح املهملة وجيوز كسرها وهي لغة هذيل بعدها قاف
اري " فنزع من حقوه إزاره وأطلق على اإلزار جمازا . ويف رواية للبخ رواية . واحلقو يف األصل معقد اإلزار

 حقيقة  " واحلقو على هذا

 ) فقال ( 

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 أشعرهنا (  )

 : أي زينب ابنته 

 ) إايه ( 

العيين : هو أمر من اإلشعار وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة اإلنسان أي اجعلن  : أي احلقو . قال
فيه التربك  ي شعارا ألنه يلي شعر اجلسد , والداثر ما فوق اجلسد . واحلكمةاإلزار شعارها , ومس هذا

اجلسد من الثياب واملراد اجعلنه  آباثره الشريفة انتهى . ويف النيل : أي الففنها فيه ألن الشعار ما يلي
 شعارا هلا انتهى 
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  ( ) قال عن مالك

الغسالت وتر وأن من  : واحلديث فيه أن عدد : أي قال القعنيب يف روايته عن مالك . قال اخلطايب
ابلسدر أو مبا يف معناه من أشنان وحنوه  السنة أن يكون مع أخذ املاء شيء من الكافور وأن يغسل امليت

  إذا كان على بدنه من الدرن والوسخ انتهى

رسول هللا صلى وابنة  . قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه
 بناته صلى هللا عليه وسلم .  هللا عليه وسلم هذه هي زينب زوج أيب العاص بن الربيع وهي أكرب

 

 ) قالت مشطناها ( 

 املاشطة متشطها مشطا إذا أسرحت شعرها قاله العيين  : من مشطت

  ( ) ثالثة قرون

أي يف ثالثة قرون ,  ون أو على الظرفية: انتصاب ثالثة جيوز أن يكون بنزع اخلافض أي بثالثة قر 
شعرها ثالث ضفائر بعد أن حللوها  والقرون مجع القرن وهو اخلصلة من الشعر , وحاصل املعىن جعلنا

 ابملشط . قاله العيين . 

 البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه .  قال املنذري : وأخرجه

  ( ) وضفران رأسها

تسريح حلية امليت مستحب  . قال اخلطايب : والضفر أصله الفتل , وفيه دليل على أن: أي شعر رأسها 
  . انتهى . وقال احلافظ : ضفران بضاد ساقطة وفاء خفيفة انتهى

وقرانها أي جانبا رأسها كما  ويف النيل : وفيه استحباب ضفر شعر املرأة وجعله ثالثة قرون وهي انصيتها
تغليب . وقال األوزاعي واحلنفية إنه يرسل شعر املرأة  ليقا , وتسمية الناصية قرانيف رواية عند البخاري تع

  . خلفها وعلى ووجهها مفرقا

النيب صلى هللا عليه  قال القرطيب : وكأن سبب اخلالف أن الذي فعلته أم عطية هل استندت فيه إىل
حمتمل , لكن األصل أن ال يفعل يف  نوسلم فيكون مرفوعا أو هو شيء رأته ففعلته استحبااب كال األمري

 ذلك مرفوعا كذا قال .  امليت شيء من جنس القرب إال إبذن الشرع ومل يرد

وسلم وتقريره له . وتعقب ذلك احلافظ أبن  وقال النووي : الظاهر عدم إطالع النيب صلى هللا عليه
لى هللا عليه وسلم : اغسلنها وترا قال لنا رسول هللا ص " : سعيد بن منصور روى عن أم عطية أهنا قالت

ابن حبان يف صحيحه عن أم عطية مرفوعا بلفظ : " واجعلن هلا ثالثة  واجعلن شعرها ضفائر " وأخرج
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  قرون " انتهى

 ) مث ألقيناها ( 

 : أي القرون 

 ) خلفها ( 

يف ذلك  عيد أن الوارداالبنة . وفيه استحباب جعل ضفائر املرأة خلفها . وقد زعم ابن دقيق ال : أي
 حديث غريب . 

 البخاري وقد توبع رواهتا عليها انتهى  قال يف الفتح : وهو مما يتعجب منه مع كون الزايدة يف صحيح

 ) مقدم رأسها وقرنيها ( 

 بيان للقرون الثالثة , واملراد من قرنيها جانبا رأسها .  :

رجه البخاري يف اجلنائز عن قبيصة عن سفيان عن هشام األطراف : واحلديث أخ قال احلافظ املزي يف
فيه  اهلذيل حفصة عن أم عطية قال وقال وكيع عن سفيان " انصيتها وقرنيها " وأخرج أبو داود عن أم

  . عن حممد بن املثىن عن عبد األعلى عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية انتهى

 
  أم عطية  عن  حفصة بنت سريين  عن  خالد  حدثنا  ل إمسعي حدثنا  أبو كامل  حدثنا  

 منها  ابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء ابنته  قال هلن يف غسل  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 

زاد  مالك  ىن حديث مبع أم عطية  عن  حممد  عن  أيوب  عن  محاد  حدثنا  حممد بن عبيد  حدثنا 
 رأيتنه  بنحو هذا وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن  عطية  أم عن  حفصة  يف حديث 

 

 ) ابدأن ( 

  : أمر جلمع املؤنث من بدأ يبدأ

 ) مبيامنها ( 

 اليت ال وضوء فيها  : مجع ميمنة أي ابألمين من كل بدهنا يف الغسالت

 الوضوء (  ) ومواضع

 إلمكان البداءة مبواضع الوضوء وابمليامن معا .  : وليس بني األمرين تناف

ابدأن مبيامنها " أي يف الغسالت اليت ال وضوء فيها ومواضع الوضوء منها  " : قال الزين بن املنري : قوله
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 احلنفية .  ابمليامن وهم الغسلة املتصلة ابلوضوء , ويف هذا رد على من مل يقل ابستحباب البداءة أي يف

 للحنفية  واستدل به على استحباب املضمضة واالستنشاق يف غسل امليت خالفا

 ) منها ( 

 : أي االبنة . 

 أخرجه . البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه .  قال املنذري : واحلديث

 أيوب (  ) أخربان محاد عن

وأما مالك , فروى عنه  , ومالك كالمها يرواين عن أيوب السختياين : محاد هو ابن زيد , فحماد
وتقدم حديث القعنيب ومسدد فحديث  القعنيب , وأما محاد فروى عنه اثنان مسدد وحممد بن عبيد

 وإليه أشار بقوله :  القعنيب ومسدد وحممد بن عبيد كلها متقاربة املعىن

 ) مبعىن حديث مالك ( 

 : عن أيوب 

 اد ( ز  )

 : أي خالد بن مهران احلذاء 

  ( ) يف حديث حفصة عن أم عطية

احلذاء عن حفصة عن أم  : املتقدم آنفا من طريق أيب كامل اجلحدري عن إمساعيل بن علية عن خالد
 عطية 

 ) بنحو هذا ( 

  : أي بنحو حديث مالك

 ) وزادت ( 

 : حفصة 

 ) فيه ( 

 اجلملة  هذه : يف هذا احلديث

 ) أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأينت ذلك ( 

أن حديث حممد بن عبيد عن محاد مثل حديث القعنيب عن مالك من غري زايدة وال نقصان  : واحلاصل
مبيامنها  املعىن , وأما حديث أيب كامل اجلحدري عن إمساعيل بن علية عن خالد بلفظ " ابدأن يف
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وهي قوله أو سبعا أو  لزايدات األخرى أيضا , وقد صرح ببعض الزايدةومواضع الوضوء منها " ففيه ا
الزايدة األخرى حنو حديث  أكثر من ذلك ومل يصرح ببعضها بل أحال على حديث مالك , فبعض

 مالك وهللا أعلم مبراد املؤلف اإلمام . 

أبكثر من  له سبعا التعبرياحلافظ ابن حجر قال يف الفتح ومل أر يف شيء من الرواايت بعد قو  مث أعلم أن
انتهى . وهو ذهول من مثل  ذلك إال يف رواية أليب داود وأما سواها فأما أو سبعا وأما أو أكثر من ذلك

الكافور يف آخره حدثنا حامد بن عمر  ذلك احلافظ اإلمام احملقق عما أخرجه البخاري يف ابب جيعل
يه " اغسلنها ثالاث أو مخسا أو أكثر من ذلك وف حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن أم عطية

بنحوه وقالت إنه قال : " اغسلنها ثالاث أو مخسا أو سبعا أو  إن رأينت " احلديث وعن أيوب عن حفصة
البخاري أي وابإلسناد السابق عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحو  أكثر من ذلك " انتهى لفظ

 ثالاث أو مخسا أو سبعا أو أكثر من ذلك " .  إنه قال : " اغسلنها احلديث األول وقالت

ثالاث  " : حدثنا قتيبة بن سعيد أخربان محاد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية وفيه أنه قال ولفظ مسلم
  . أو مخسا أو سبعا أو أكثر من ذلك وجعلنا رأسها ثالثة قرون " انتهى

استحباب اإليتار  فق عليه ويستفاد من هذاوصرح يف املنتقى أبن اجلمع بني التعبري بسبع وأكثر مت
مبجاوزة السبع وصرح أبهنا مكروهة أمحد  ابلزايدة على السبعة لكن قال ابن عبد الرب : ال أعلم أحدا قال

 واملاوردي وابن املنذر انتهى . 

  . املنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قال

 
  حممد بن سريين  عن   قتادة حدثنا  ام مه حدثنا  هدبة بن خالد  حدثنا  

 يغسل ابلسدر مرتني والثالثة ابملاء والكافور  عطية  أم أنه كان أيخذ الغسل عن 
 

 ) أيخذ الغسل ( 

 الغسل للميت  : أي تعلم حممد بن سريين طريق

 ) يغسل ابلسدر مرتني ( 

 مرة . ابملاء يف كل  : ظاهره أنه خيلط السدر

املاء املضاف ال يتطهر به . قيل : وقد  قيل : وهو يشعر أبن غسل امليت للتنظيف ال للتطهري , ألن
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يصري مضافا , وذلك أبن ميعك السدر مث يغسل ابملاء يف   يقال حيتمل أن السدر ال يغري وصف املاء فال
 كل مرة . 

رج رغوته ويدلك به جسد امليت مث يصب جيعل السدر يف ماء مث خيضخض إىل أن خت : وقال القرطيب
 املاء القراح فهذه غسلة .  عليه

فيغري وصف املاء املطلق . ومتسك بظاهر احلديث بعض  وقيل : يطرح السدر يف املاء أي لئال ميازج املاء
كره هو للتنظيف فيجزي املاء املضاف كماء الورد وحنوه , وقالوا إمنا ي املالكية فقال : غسل امليت إمنا

 واملشهور عند اجلمهور أنه غسل تعبدي يشرتط فيه ما يشرتط يف األغسال الواجبة ألجل السرف

 واملندوبة كذا يف سبل السالم 

 ) ابملاء والكافور ( 

 جيعل الكافور يف املاء وال يضر املاء تغريه , وقيل فيه قول آخر , واحلديث سكت عنه : ظاهره أنه

 املنذري . 

 
 يف الكفن  ابب  

  . أي هذا ابب يف استحباب إحسان الكفن من غري مغاالة

 
 أنه مسع  أيب الزبري  عن  ابن جريج  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  حيدث  جابر بن عبد هللا 

غري طائل  أصحابه قبض فكفن يف كفن  أنه خطب يوما فذكر رجال من صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
أن يقرب الرجل ابلليل حىت يصلى عليه إال أن يضطر إنسان   صلى هللا عليه وسلم وقرب ليال فزجر النيب  

 إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه  صلى هللا عليه وسلم  إىل ذلك وقال النيب 
 

 ) فكفن ( 

  : بصيغة اجملهول من التفعيل

 ) غري طائل ( 

 : أي حقري غري كامل السرت قاله النووي 
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 أن يقرب (  )

 : بصيغة اجملهول من اإلفعال أي يدفن 

  ( ) حىت يصلى عليه

النووي : وأما النهي عن القرب  : بصيغة اجملهول بفتح الالم . قاله النووي أي مع اجلماعة العظيمة . قال
كثريون من الناس ويصلون عليه وال حيضره يف  سببه أن الدفن هنارا حيضرهليال حىت يصلى عليه فقيل 

يفعلون ذلك ابلليل لرداءة الكفن فال يبني يف الليل , ويؤيده أول  الليل إال أفراد , وقيل ألهنم كانوا
 القاضي : العلتان صحيحتان , قال والظاهر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قصدمها احلديث وآخره . قال

مما  وقد اختلف العلماء يف الدفن يف الليل , فكرهه احلسن البصري إال لضرورة وهذا احلديث . معا
بكر الصديق رضي  يستدل له به . وقال مجاهري العلماء من السلف واخللف ال يكره , واستدلوا أبن أاب

أو الرجل الذي كان يقم السوداء  هللا عنه ومجاعة من السلف دفنوا ليال من غري إنكار , وحبديث املرأة
هللا عليه وسلم عنه قالوا تويف ليال فدفناه يف الليل ,  املسجد فتويف ابلليل فدفنوه ليال وسأهلم النيب صلى

كانت ظلمة ومل ينكر عليهم وأجابوا عن هذا احلديث أن النهي كان لرتك  فقال أال آذنتموين ؟ قالوا
عن  هنى لرتك الصالة أو لقلة املصلني أو عن إساءة الكفن أو عن جمرد الدفن ابلليل وإمنا الصالة ومل ينه

 اجملموع انتهى . 

النيب صلى هللا عليه وسلم فهذا سبب  وقال احلافظ : وقوله حىت يصلي عليه مضبوط بكسر الالم أن
 صالة من ترجى بركته عليه استحب أتخريه وإال فال  آخر يقتضي أنه إن رجي بتأخري امليت إىل الصباح

  ( ) إال أن يضطر إخل

 : فيه دليل على أنه ال أبس به يف وقت الضرورة 

  ( ) فليحسن كفنه

أصوب وليس املراد  : ضبطوه بوجهني فتح الفاء وإسكاهنا وكالمها صحيح . قال القاضي : والفتح
ه النووي . وقال املنذري وسرته وتوسطه قال إبحسانه السرف فيه واملغاالة ونفاسته وإمنا املراد نظافته ونقاؤه

الرتمذي وابن ماجه من حديث أيب قتادة أن رسول هللا  : واحلديث أخرجه مسلم والنسائي , وأخرج
  . " ويل أحدكم فليحسن كفنه صلى هللا عليه وسلم قال : " إذا
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 عن  الزهري  حدثنا  األوزاعي   حدثنا الوليد بن مسلم  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  قالت  عائشة  عن  القاسم بن حممد 

 مث أخر عنه  حربة  يف ثوب  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أدرج 
 

 ) أدرج ( 

 : أي لف 

  ( ) يف ثوب حربة

الربود خمططا املوحدة ما كان من  : على الوصف واإلضافة . قال احلافظ واحلرب بكسر احلاء املهملة وفتح
 وسيجيء الكالم فيه 

  ( ) مث أخر عنه

  . هذا ما يوضحه : أي نزع عنه . واحلديث سكت عنه املنذري وقال وسيأيت يف حديث عائشة بعد

 
إبراهيم بن  حدثين  ابن عبد الكرمي  إمسعيل يعين حدثنا  احلسن بن الصباح البزاز  حدثنا  

  قال  جابر  عن  يعين ابن منبه  وهب عن  أبيه  عن  عقيل بن معقل 

 حربة  إذا تويف أحدكم فوجد شيئا فليكفن يف ثوب  يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 أخربتين  أيب  قال أخربين  هشام  عن  حيىي بن سعيد  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  قالت  ائشة ع

 ليس فيها قميص وال عمامة  يف ثالثة أثواب ميانية بيض صلى هللا عليه وسلم  كفن رسول هللا 

 مثله زاد من  عائشة  عن  أبيه  عن  هشام بن عروة  عن  حفص  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا 
ومل يكفنوه فيه  فقالت قد أيت ابلربد ولكنهم ردوه حربة  ثوبني وبرد قوهلم يف  لعائشة  فذكر  قال كرسف 

 
 

 ) ميانية ( 

وإمنا خففوا الياء وإن كان القياس تشديد ايء النسب ألهنم حذفوا  , : بتخفيف الياء منسوبة إىل اليمن
 األلف , وكان األصل مينية . قاله العيين  ايء النسب لزايدة
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 ) بيض ( 

 مجع أبيض  كسر الباء: ب

 ) ليس فيها قميص وال عمامة ( 

يكفن يف قميص وال عمامة وإمنا كفن يف ثالثة أثواب غريمها ومل يكن مع الثالثة  : فإن النووي : معناه مل
قالوا :  , آخر , هكذا فسره الشافعي ومجهور العلماء وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر احلديث شيء

أن ال يكون يف  يف الكفن قميص وال عمامة . وقال مالك وأبو حنيفة يستحب ويستحب أن ال يكون
 انتهى .  الكفن قميص وال عمامة . وقال مالك وأبو حنيفة يستحب قميص وعمامة

هللا صلى هللا عليه وسلم قميص  قال السندي : واجلمهور على أنه مل يكن يف الثياب اليت كفن فيها رسول
 وال عمامة أصال . 

الرتمذي : فيه حجة على أيب حنيفة ومالك ومن اتبعهما يف استحباهبم  قال احلافظ العراقي يف شرح
 يف تكفني امليت ومحلوا احلديث على أن املراد ليس القميص والعمامة من مجلة األثواب القميص والعمامة

الثياب اليت كفن   يكن يفالثالثة , وإمنا مها زائداتن عليها وهو خالف ظاهر احلديث , بل املراد أنه مل
 فيها قميص وال عمامة مطلقا وهكذا فسره اجلمهور انتهى . 

يكون  احلافظ : قوهلا : " ليس فيها قميص وال عمامة " حيتمل نفي وجودمها مجلة , وحيتمل أن وقال
  . املراد نفي املعدود أي الثالثة خارجة عن القميص والعمامة , واألول أظهر انتهى

عائشة أصح الرواايت  الرتمذي : وقد روي يف كفن النيب صلى هللا عليه وسلم رواية خمتلفة حديثوقال 
عائشة رضي هللا عنها عند أكثر أهل  اليت رويت يف كفن النيب صلى هللا عليه وسلم والعمل على حديث

 انتهى .  العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم

 ماجه .  ث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وابنقال املنذري : واحلدي

 

 ) مثله ( 

 : أي مثل حديث حيىي بن سعيد 

  ( ) زاد

قالت : " كفن  : أي حفص بن غياث , ولفظ النسائي من طريق حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة
يها قميص وال عمامة " فذكره ف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب بيض ميانية كرسف ليس

 مثله سواء 
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 ) من كرسف ( 

 واملهملة بينهما راء ساكنة هو القطن . قاله السيوطي ,  : بضم الكاف

  ( ) قوهلم

 يف ثوبني وبرد حربة  : أي قول الناس , أي ذكر هلا أن الناس يقولون إنه صلى هللا عليه وسلم كفن

 ) وبرد حربة ( 

حربة روي ابإلضافة والقطع حكامها صاحب النهاية واألول هو املشهور .  ظ العراقي : برد. قال احلاف
 احلاء املهملة وفتح الباء املوحدة على وزن عنبة ضرب من الربود اليمانية .  وحربة بكسر

وذكر  . األزهري : وليس حربة موضعا أو شيئا معلوما إمنا هو شيء كقولك قرمز والقرمز صبغة قال
 روي يف الغربيني أن برود حربة هي ما كان موشى خمططا انتهى اهل

 ولكنهم (  )

 : أي الناس احلاضرين على التكفني من الصحابة . 

  . املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الرتمذي صحيح قال

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 بن القيم رمحه هللا : قال احلافظ مشس الدين ا

 الشافعي قوهلا " ليس فيها قميص وال عمامة " على أن ذلك ليس يف الكفن مبوجود , وأن وقد محل

 عدد الكفن ثالثة أثواب . 

أن يكون الثالثة األثواب زايدة على القميص  ومحله مالك على أنه ليس مبعدود من الكفن , بل حيتمل
 والعمامة . 

يستحب القميص وال العمامة عند مالك يف الكفن , وحنوه عن أيب القاسم قال :  ار : الوقال ابن القص
 . يعين : عن مالك -ما حكى متقدمو أصحابنا  وهذا خالف
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يزيد يعين ابن  عن  ابن إدريس   قاال حدثنا وعثمان بن أيب شيبة  أمحد بن حنبل  حدثنا  
  قال  ابن عباس   عن مقسم  عن  أيب زايد 

 قال  أثواب جنرانية احللة ثوابن وقميصه الذي مات فيه  يف ثالثة صلى هللا عليه وسلم  كفن رسول هللا 
 يف ثالثة أثواب حلة محراء وقميصه الذي مات فيه   عثمان قال  أبو داود 

 

 ) جنرانية ( 

األثري : هي منسوبة إىل جنران وهو موضع معروف بني احلجاز ابن  : بفتح النون وسكون اجليم . قال
  والشام واليمن انتهى

 ) احللة ( 

احللة واحدة احللل وهي برود اليمن وال تسمى حلة  : : بضم احلاء املهملة وتشديد الالم . قال يف النهاية
ثة أثواب قميصه الذي انتهى ولفظ أمحد يف مسنده " كفن يف ثال إال أن تكون ثوبني من جنس واحد

 احللة ثوابن " انتهى .  مات فيه وحلة جنرانية

ألن يزيد بن أيب زايد أحد رواته جممع على  , قال النووي : هذا احلديث ضعيف ال يصح االحتجاج به
 انتهى .  ضعفه ال سيما وقد خالف بروايته الثقات

الناس فيها إمنا اشرتيت ليكفن فيها  ا شبه علىوقال يف املنتقى : وعن عائشة عند مسلم وأما احللة فإمن
 انتهى .  فرتكت احللة وكفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية

املتابعات , وقد قال غري واحد من األئمة  قال املنذري : ويف إسناده يزيد بن زايد وقد أخرج له مسلم يف
يس فيها قميص وال عمامة " يدل على أن أيب ضفرة : قوهلا : " ل ال حيتج حبديثه . وقال أبو عبيد هللا بن

النيب صلى هللا عليه وسلم نزع عنه حني كفن ألنه إمنا قيل ال تنزعوا القميص  القميص الذي غسل فيه
وال يكشف جسده فلما سرت ابلكفن استغين عن القميص , فلو مل ينزع القميص حىت كفن  ليسرت به

  . وسلمعن حد الوتر الذي أمر به صلى هللا عليه  خلرج

 
 يف الكفن  املغاالة  كراهية  ابب  
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إمسعيل بن  عن  أبو مالك اجلنيب  عمرو بن هاشم حدثنا  حممد بن عبيد احملاريب  حدثنا  
  قال  طالب  علي بن أيب عن  عامر  عن  أيب خالد 

 يف الكفن فإنه  تغالوا  ال  يقول  ى هللا عليه وسلم صل هللا  يل يف كفن فإين مسعت رسول تغال  ال 
 سلبا سريعا  يسلبه 

 

 ) ال تغايل ( 

النسخ , يقال تغال النبات تغاليا ارتفع , وتغاىل الشجر تغاليا  : مصدر من التفاعل , هكذا يف بعض
يف بعضها بصيغة احلاضر بعض النسخ ال يغايل بصيغة الغائب اجملهول , و  أي التف وعظم , ويف

 يل وهللا أعلم  املعروف ال تغال

 ) ال تغالوا ( 

 وال تتجاوزوا احلد  : حبذف إحدى التاءين أي ال تبالغوا

 ) يف الكفن ( 

 : أي يف كثرة مثنه . 

شيء الشيء وابل ابن األثري والطييب : أصل الغالء االرتفاع وجماوزة القدر يف كل شيء يقال غاليت قال
 الكفن هو املستحب املستحسن  وغلوت فيه أغلو إذا جاوزت فيه احلد انتهى . وفيه أن احلد الوسط يف

 ) فإنه ( 

 قريب  : أي متزيق األرض , إايه عن

 ) يسلبه ( 

 هذه النسخة السيوطي يف اجلامع الصغري .  : هكذا يف بعض النسخ إبثبات ضمري املفعول , وأخذ

ويف بعض النسخ فإنه يسلب سلبا سريعا على صيغة اجملهول  , أيخذ ويفسد ويزيل الكفن واملعىن أنه
النسخة . صاحب املصابيح واحلافظ يف بلوغ املرام , ومعناه يبلى  حبذف ضمري املفعول وأخذ هذه

  . الكفن بلى سريعا

 قال الطييب : استعري السلب لبلى الثوب مبالغة يف السرعة انتهى . 

قال ال تشرتوا  ملناوي يف شرح اجلامع الصغري : قوله : " فإنه يسلبه سلبا سريعا " علة للنهي كأنها قال
من رواية الشعيب فيه عمرو  الكفن بثمن غال فإنه يبلى بسرعة انتهى . ويف سبل السالم : حديث علي
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 إنه مل يسمع منه وعلي ألنه قال الدارقطين بن هاشم وهو خمتلف فيه . وأيضا فيه انقطاع بني الشعيب
املغاالة يف الكفن وهي زايدة الثمن وقوله فإنه يسلب  سوى حديث واحد . وفيه داللة على املنع من

البلى والذهاب كما يف حديث عائشة أن أاب بكر نظر إىل ثوب عليه كان  سريعا كأنه إشارة إىل أنه سريع
 عليه ثوبني وكفنوين فيها . من زعفران فقال اغسلوا ثويب هذا وزيدوا  ميرض فيه به ردع

خمتصرا  هذا خلق قال إن احلي أحق ابجلديد من امليت إنه للمهلة أي للصديد ذكره البخاري قلت : إن
 انتهى . 

مقال . وذكر ابن أيب حامت وأبو أمحد  قال املنذري : يف إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم اجلنيب وفيه
وذكر أبو علي اخلطيب أنه مسع منه وقد روى عنه عدة  , يب طالبالكرابيسي أن الشعيب رأى علي بن أ

  . أحاديث

 
  قال  خباب  عن  أيب وائل  عن   األعمش عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

رجاله وإذا  رأسه خرج كنا إذا غطينا هبا منرة  ومل يكن له إال  أحد  قتل يوم  عمري  مصعب بن إن 
رأسه واجعلوا على رجليه شيئا  غطوا هبا صلى هللا عليه وسلم  غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول هللا 

 اإلذخر  من 
 

 ) قال ( 

 : أي خباب 

  ( ) مصعب بن عمري

القرشي العبدري   عمرو : هو بضم امليم وسكون الصاد وفتح العني املهملتني , وعمري بضم العني مصغر
املدينة يقرئهم القرآن ويفقههم يف الدين  كان من أجلة الصحابة بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل

اهلجرة وكان يف اجلاهلية من أنعم الناس عيشا , وألينهم لباسا ,  , وهو أول من مجع اجلمعة ابملدينة قبل
وحتشف , وفيه نزل } رجال صدقوا ما عاهدوا هللا  فلما أسلم زهد يف الدنيا وتقشف , وأحسنهم مجاال

 قتل يوم أحد شهيدا رضي هللا عنه قاله العيين  { عليه

 ) ومل يكن له ( 

 أي ملصعب  :
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 ) إال منرة ( 

 بيض وسود تلبسه األعراب قاله يف املصباح .  : بفتح النون وكسر امليم كساء فيه خطوط

 األكسية إذا  نوقال اخلطايب : النمرة ضرب م

 ) غطينا ( 

 : أي سرتان 

 ) هبا ( 

 أي ابلنمرة  :

 ) من اإلذخر ( 

الذال املعجمة وكسر اخلاء املعجمة ويف آخره راء هو نبت مبكة  : قال العيين : هو بكسر اهلمزة وسكون
 من رجليه ألنه الرائحة . وفيه أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس امليت أوىل ويكون أبرض احلجاز طيب

تركته   اخلطايب : وفيه من الفقه أن الكفن من رأس املال , وأن امليت إذا استغرق كفنه مجيع أفضل . قال
 كان أحق به من الورثة انتهى . 

  . ومسلم والرتمذي والنسائي قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري

 
حامت بن أيب نصر  عن  هشام بن سعد  حدثين  ابن وهب  حدثين  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  عبادة بن الصامت   عن أبيه  عن  عبادة بن نسي  عن  

 خري الكفن احللة وخري األضحية الكبش األقرن  قال   صلى هللا عليه وسلم عن رسول هللا 
 

 ) خري الكفن احللة ( 

لة بتكفني امليت يف احللة قال القاري : اختار بعض األئمة أن يكون الكفن الفضي : أي اإلزار والرداء فيه
كفن يف  " برود اليمن بدليل هذا احلديث واألصح أن األبيض أفضل حلديث عائشة رضي هللا عنها من

ابن امللك :  السحولية " وحديث ابن عباس " كفنوا فيها مواتكم " رواه أصحاب السنن . وقال
 أيسر عليهم  تيار البيض وإمنا قال ذلك يف احللة ألهنا كانت يومئذاألكثرون على اخ

 ) وخري األضحية الكبش األقرن ( 
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 فضيلة الكبش األقرن على غريه لعظم جثته ومسنه يف الغالب انتهى .  : قال الطييب : ولعل

  . واحلديث أخرجه ابن ماجه مقتصرا منه على ذكر الكفن : قال املنذري

 
 يف كفن املرأة   ابب 

 
 حدثين  ابن إسحق  عن  أيب  حدثنا  يعقوب بن إبراهيم  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

قد ولدته  داود  يقال له  بين عروة بن مسعود  رجل من  عن  للقرآن  وكان قارائ نوح بن حكيم الثقفي 
  قالت  الثقفية  ليلى بنت قانف أن  صلى هللا عليه وسلم  وج النيب حبيبة بنت أيب سفيان ز  أم 

عند وفاهتا فكان أول ما أعطاان  صلى هللا عليه وسلم  هللا  أم كلثوم بنت رسول كنت فيمن غسل 
بعد يف الثوب  درجت أ مث امللحفة مث  اخلمار  مث الدرع مث  احلقاء  هللا عليه وسلم  صلى رسول هللا 

 كفنها يناولناها ثواب ثواب  جالس عند الباب معه صلى هللا عليه وسلم  اآلخر قالت ورسول هللا 
 

 ) يقال له ( 

 : أي للرجل 

  ( ) داود

املسيب , وعنه قتادة  : هو ابن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي املكي . روى عن ابن عمر وسعيد بن
اإلصابة : وداود بن عاصم هذا هو زوج  سعد وغريمها , وثقه البخاري كذا يف اخلالصة . ويف وقيس بن

 وسلم ,  حبيبة بنت أم حبيبة زوج النيب صلى هللا عليه

 ) قد ولدته ( 

داود أي ربت أم حبيبة داود بن عاصم وتولت أمره , ومنه  : بتشديد الالم والضمري املنصوب يرجع إىل
خماطبا لعيسى عليه السالم " أنت نيب وأان ولدتك " بتشديد الالم أي ربيتك .  اىل يف اإلجنيلقول هللا تع

دايران أي   " القابلة , ومنه قول مسافع حدثتين امرأة من بين سليم قالت أان ولدت عامة أهل واملولدة
دا تولت والدهتا , تولي كنت هلم قابلة , كذا يف اللسان . ويف بعض كتب اللغة : ولدت القابلة فالنة

 وكذا إذا تولت والدة شاة أو غريها . 

 وولدت الولد ربتها انتهى . وسيجيء كالم احلافظ يف هذا الباب  قلت : ولدهتا
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 صلى هللا عليه وسلم (  ) زوج النيب

 : بدل عن أم حبيبة 

  ( ) أن ليلى بنت قانف

 احلافظ يف اإلصابة  أمحد وأيب داود . قاله : بقاف ونون وفاء هي الثقفية صحابية حديثها عند

 ) أم كلثوم ( 

 : زوج عثمان 

  ( ) احلقاء

 : بكسر احلاء . قال السيوطي : مجع حقو . 

بناء على ما قالوا إن الم التعريف . إذا كان للجنس يبطل معىن اجلمعية قاله يف  قلت : املراد هنا اجلنس
وهو  احلقا بكسر املهملة وختفيف القاف مقصور قيل هو لغة يف احلقوالودود . ويف التلخيص :  فتح

 اإلزار 

 ) مث الدرع ( 

 : بكسر الدال وهو القميص 

 امللحفة (  ) مث

 يتغطى به قاله يف املصباح  : ابلكسر هي املالءة اليت تلتحف هبا املرأة , واللحاف كل ثوب

 ) يناولناها ( 

  . : أي هذه األثواب

ويف إسناده  واحلديث سكت عنه املنذري وأخرجه أمحد يف مسنده وصرح حممد بن إسحاق ابلتحديث
قارائ للقرآن . وأما داود  نوح بن حكيم . قال ابن القطان جمهول ووثقه ابن حبان وقال ابن إسحاق كان

 .  اإلصابة يف ترمجة ليلى فهو ابن عاصم بن عروة كما جزم بذلك ابن حبان واحلافظ يف

بنوح وأنه جمهول وإن كان حممد بن إسحاق قد  وقال احلافظ يف التلخيص : واحلديث أعله ابن القطان
فيه تردد هل هو داود بن عاصم بن عروة بن مسعود أو غريه ,  قال إنه كان قارائ للقرآن وداود حصل له

ة كانت زوجا لداود , فحينئذ فيعكر عليه أبن ابن السكن وغريه قالوا إن حبيب , فإن يكن بن عاصم فثقة
 ليس بعلة .  داود بن عاصم ألم حبيبة عليه والدة أي ألنه زوج ابنتها . وما أعله به ابن القطان ال يكون

تعني ما قاله ابن السكن وقال  وقد جزم ابن حبان أبن داود هو ابن عاصم ووالدة أم حبيبة جمازية إن
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 انتهى .  الم أي قبلتهبعض املتأخرين إمنا هو ولدته بتشديد ال

  . قلت : فاحلديث سنده حسن صاحل لالحتجاج وهللا أعلم

 
 يف املسك للميت  ابب  

 
أيب سعيد اخلدري  عن  أيب نضرة  عن  املستمر بن الراين  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

  قال  

 أطيب طيبكم املسك  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال
 

 ) أطيب طيبكم املسك ( 

من حيث إن احلديث عام فيؤخذ منه استعمال املسك للميت أيضا , وأخرج  : مطابقة احلديث للرتمجة
رجال  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إذا أمجرمت امليت فأمجروه ثالاث " ورجاله أمحد عن جابر قال

 مت امليت . الصحيح , واملعىن أي خبر 

 وتطييب بدنه وكفنه .  وفيه استحباب تبخري امليت ثالاث

  . قال املنذري : وأخرجه مسلم والرتمذي والنسائي

 
 التعجيل ابجلنازة وكراهية حبسها  ابب  

 
 عيسى  قاال حدثنا  جناب  وأمحد بن عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان  حدثنا  

 أبيه  عن  عروة بن سعيد األنصاري  عن  عثمان البلوي  سعيد بن عن  ابن يونس  هو  أبو داود  قال 
  وحوح  احلصني بن عن 

إال قد  طلحة  أرى  فقال إين ال  يعوده  هللا عليه وسلم  صلى مرض فأاته النيب  طلحة بن الرباء  أن 
 ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله  به وعجلوا فإنه  فآذنوين  ت حدث فيه املو 
 

 ) قال عبد الرحيم عروة بن سعيد ( 
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  : بدل عزرة

 ) عن احلصني ( 

 : بضم احلاء وفتح الصاد املهملتني 

 وحوح (  ) ابن

صحبة . قاله املنذري . قال العيين :  ي له: بواوين مفتوحتني وحاءين مهملتني أوالمها ساكنة هو أنصار 
 قيل إنه مات ابلعذيب 

 الرباء (  ) أن طلحة بن

 : أنصاري له صحبة . قاله املنذري 

  ( ) ال أرى طلحة

 : أي ال أظنه 

 ) فيه املوت ( 

 : أي أثره 

 فآذنوين (  )

 : أي أخربوين 

 ) به ( 

 مات  : أي مبوت طلحة إذا

 وعجلوا (  )

 : يف التجهيز والتكفني 

  ( ) جليفة مسلم

وليس يف قوله جيفة مسلم  : { : ذكر اجليفة هنا كذكر السوأة يف قوله تعاىل } كيف يواري سوأة أخيه
 دليل على جناسته 

 ) بني ظهراين أهله ( 

واالستناد إليهم  االستظهار يقال هو بني ظهرانيهم وبني أظهرهم واملراد أنه أقام بينهم على سبيل :
منهم وراءه فهو مكنوف من  وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة أتكيدا ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا

يف اإلقامة بني القوم مطلقا قاله يف النهاية  جانبيه ومن جوانبه إذا قيل بني أظهرهم , مث كثر حىت استعمل



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 94 

  . ومعناه بني أهله والظهر مقحم

عثمان البلوي وهو  نذري : قال أبو القاسم البغوي وال أعلم روى هذا احلديث غري سعيد بنقال امل
يف إسناد هذا احلديث عروة بن  غريب . انتهى كالم املنذري : وقد وثق سعيد املذكور ابن حبان ولكن

  . سعيد األنصاري ويقال عزرة عن أبيه وهو وأبوه جمهوالن

يؤخرن , الصالة إذا   صلى هللا عليه وسلم قال : " ثالث اي علي الويف الباب عن علي أن رسول هللا
أمحد وهذا لفظه وأخرجه الرتمذي وقال  آنت , واجلنازة إذا حضرت , واألمي إذا وجدت هلا كفوا " رواه

 حديث غريب وما أرى إسناده مبتصل . 

عمر بن  االتصال ألنه من طريق أيضا ابن ماجه واحلاكم وابن حبان , وإعالل الرتمذي له بعدم وأخرجه
منه , فاتصل إسناده ,  علي عن أبيه علي بن أيب طالب قيل ومل يسمع منه , وقد قال أبو حامت إنه مسع

 عده ابن حبان يف الثقات .  وقد أعله الرتمذي أيضا جبهالة سعيد بن عبد هللا اجلهين ولكنه

  . يف جتهيزه وتشهد له أحاديث اإلسراع ابجلنازة واحلديث يدل على مشروعية التعجيل ابمليت واإلسراع

 
 يف الغسل من غسل امليت  ابب  

 
 مصعب بن شيبة  حدثنا  زكراي  حدثنا  حممد بن بشر  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  هنا حدثته أ عائشة  عن  عبد هللا بن الزبري  عن  طلق بن حبيب العنزي  عن 

وغسل  احلجامة  يغتسل من أربع من اجلنابة ويوم اجلمعة ومن  كان  صلى هللا عليه وسلم  النيب  أن
 امليت 

 

 ) ومن احلجامة وغسل امليت ( 

كما قال املؤلف يف آخر هذا الباب , وتقدم هذا احلديث يف كتاب الطهارة يف  : هذا احلديث ضعيف
 جمعة . قال املنذري : قال أبو داود : حديث مصعب يعين هذا احلديث فيه خصال ليسلل ابب الغسل

  . العمل عليه . وقال اخلطايب : يف إسناد احلديث مقال انتهى كالم املنذري

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية
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 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 داود : حديث مصعب هذا ضعيف , يعين حديث عائشة , وقال أمحد , ويف رواية أيب وقال اإلمام
 قال البخاري : حديث عائشة يف هذا الباب ليس بذاك , وقال ابن املنذر : ليس يف هذا : الرتمذي

 حديث يثبت , وقال اإلمام أمحد : وحديث أيب هريرة موقوف , وسيأيت . 

 بوجوبه .  الشافعي يف رواية البويطي : إن صح احلديث قلت وقال

الغسل من غسل امليت , وال  -بعد غسل اجلنابة  -وأوىل الغسل عندي أن جيب  : وقال يف رواية الربيع
 : وإمنا منعين من إجياب الغسل من غسل امليت : أن -مث ساق الكالم إىل أن قال  -حبال  أحب تركه

من يقنعين من  يقنعين , فإن وجدت يف إسناده رجال مل أقع من معرفة تثبت حديثه إىل يومي هذا على ما
 فإهنما يف حديث واحد .  , معرفة تثبت حديثه أوجبته , وأوجبت الوضوء من مس امليت مفضيا إليه

يروي عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة  وقال يف غري هذه الرواية : وإمنا مل يقو عندي : أنه
 يب هريرة : إسحاق موىل زائدة . وبني أ , ويدخل بعض احلفاظ بني أيب صاحل

مثل معرفيت أبيب  -موىل زائدة  -هريرة , وليست معرفيت إبسحاق  وقيل : إن أاب صاحل مل يسمعه من أيب
 ثقة , وقد رواه صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة .  صاحل , ولعله أن يكون

بو داود : أدخل أبو صاحل بينه وبني أيب هريرة أيب داود : جيزئه الوضوء , قال أ وقال اإلمام أمحد يف رواية
 إسحاق موىل زائدة , قال : وحديث مصعب ضعيف . هذا آخر كالمه .  : فيه

 عدة طرق .  وهذا احلديث له

 أحدها : سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة . 

 سهيل عن أبيه عن إسحاق موىل زائدة عن أيب هريرة .  : الثاين

 كثري عن إسحاق عن أيب هريرة .  ث : عن حيىي بن أيبالثال

  . الرابع : عن حيىي عن أيب إسحاق عن أيب هريرة

  . اخلامس : عن حيىي عن رجل من بين ليث عن أيب إسحاق عن أيب هريرة

 السادس : عن معمر عن أيب إسحاق عن أبيه عن حذيفة . 

 صاحل عن أيب سعيد .  السابع : عن أيب

مرفوعا وموقوفا . قال البيهقي رمحه هللا  لثامن : عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرةا
 واملوقوف أصح . 
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 حممد عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعا .  التاسع : زهري بن

 هريرة مرفوعا .  العاشر : عمرو بن عمري عن أيب

البيهقي . وقال إمنا يصح هذا احلديث  هريرة مرفوعا , ذكرهااحلادي عشر : صاحل موىل التوأمة عن أيب 
 عن أيب هريرة موقوفا . 

 على أن احلديث حمفوظ .  وهذه الطرق يدل

 جتهيزه أابه ومواراته .  وقد روى أبو داود عن علي بن أيب طالب أنه اغتسل من

الروايتني عنه , وعن ابن عمر عباس يف أصح  قال البيهقي : وروينا ترك إجياب الغسل منه عن ابن
وعبد هللا بن مسعود , وأنس بن مالك . هذا آخر   , وعائشة , ورويناه أيضا عن سعد بن أيب وقاص

 مذاهب .  كالمه . وهذه املسألة فيها ثالثة

  . أحدها : أن الغسل ال جيب على غاسل امليت , وهذا قول األكثرين

والزهري , وهو قول أيب  وزجاين ويروى عن ابن املسيب وابن سريينالثاين : أنه جيب . وهذا اختيار اجل
 هريرة , ويروى عن علي . 

الكافر دون املسلم . وهو رواية عن اإلمام أمحد حلديث علي " أن النيب  الثالث : وجوبه من غسل امليت
 , جية بن كعب عنهوسلم أمره ابلغسل " وليس فيه أنه غسل أاب طالب مع أنه من رواية ان صلى هللا عليه

 وانجية ال يعرف أحد روى عنه غري أيب إسحاق قاله ابن املديين وغريه . 

 
القاسم بن  عن  ابن أيب ذئب  حدثين  ابن أيب فديك  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  أيب هريرة  عن  عمرو بن عمري  عن  عباس 

 امليت فليغتسل ومن محله فليتوضأ  من غسل قال  ليه وسلم صلى هللا ع أن رسول هللا 

 زائدة  موىل  إسحق  عن  أبيه  عن  سهيل بن أيب صاحل  عن   سفيان عن  حامد بن حيىي  حدثنا 
أمحد بن  و مسعت  منسوخ  هذا أبو داود  قال  مبعناه  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب  أيب هريرة  عن 

بينه  أبو صاحل  أدخل  أبو داود  قال  الوضوء  جيزيه وسئل عن الغسل من غسل امليت فقال  حنبل 
فيه  ضعيف  مصعب  وحديث  قال  زائدة  موىل  إسحق  يعين  هذا احلديث  يف أيب هريرة  وبني 

 ه خصال ليس العمل علي
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 ) من غسل امليت فليغتسل ( 

أعلم أحدا من الفقهاء يوجب االغتسال على من غسل امليت وال الوضوء من محله  : قال اخلطايب : ال
يكاد  يكون األمر يف ذلك على االستحباب وقد حيتمل أن يكون املعىن فيه أن غاسل امليت ال ويشبه أن

نضح وهو ال يعلم  كان على بدن امليت جناسة فإذا أصابه  أيمن أن يصيبه نضح من رشاش الغسل , ورمبا
 أصابه النجس من بدنه  مكانه كان عليه غسل مجيع بدنه ليكون املاء قد أتى على املوضع الذي

 ) ومن محله فليتوضأ ( 

ليكون على وضوء ليتهيأ له الصالة على امليت وهللا أعلم , ويف إسناد احلديث  : قد قيل يف معناه أي
صاحل عن  قاله اخلطايب قال املنذري واحلديث أخرجه الرتمذي وابن ماجه من حديث سهيل بن أيب مقال

فليغتسل " ولفظ الرتمذي "  أبيه عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من غسل ميتا
 من غسله الغسل ومن محله الوضوء " يعين امليت . 

 , وقد روي عن أيب هريرة موقوفا هذا آخر كالمه , وقد روي أيضا منالرتمذي : حديث حسن  وقال

 حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه ويف إسناده من ال حيتج به . 

 إسناد هذا احلديث اختالفا كثريا . وقال أمحد بن حنبل وعلي بن املديين : ال يصح يف وقد اختلف يف

ثبت لزمنا  أعلم من غسل ميتا فليغتسل حديثا اثبتا ولو هذا الباب شيء . وقال حممد بن حيىي : ال
  . استعماله . وقال الشافعي يف البويطي إن صح احلديث قلت بوجوبه

 ) مبعناه ( 

 : أي مبعىن حديث عمرو بن عمري 

 داود هذا (  ) قال أبو

 : أي الغسل من غسل امليت 

 ) منسوخ ( 

العباس  له ما رواه البيهقي عن احلاكم عن أيب علي احلافظ عن أيب احلافظ يف التلخيص : ويدل : قال
عمرو بن عكرمة عن  اهلمداين احلافظ حدثنا أبو شيبة حدثنا خالد بن خملد عن سليمان بن بالل عن

غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن  ابن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ليس عليكم يف
قال البيهقي : هذا ضعيف واحلمل فيه  وليس ينجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ميتكم ميوت طاهرا
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بكر بن أيب شيبة . احتج به النسائي ووثقه الناس ومن  على أيب شيبة قلت : أبو شيبة هو إبراهيم بن أيب
ذهب العباس اهلمداين هو ابن عقدة حافظ كبري إمنا تكلموا فيه بسبب امل فوقه احتج هبم البخاري . وأبو

 ومل يضعف بسبب املتون أصال , فاإلسناد حسن , فيجمع بينه وبني األمر يف حديث أيب وألمور أخرى

ويؤيد أن األمر فيه  . هريرة أبن األمر على الندب , أو املراد ابلغسل غسل األيدي كما صرح به يف هذا
ت فمنا من يغتسل ومنا نغسل املي للندب ما روى اخلطيب إبسناد صحيح عن انفع عن ابن عمر : " كنا

 األحاديث انتهى  من ال يغتسل " وهو أحسن ما مجع به بني خمتلف هذه

 ) قال أبو داود أدخل أبو صاحل ( 

روى الرتمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة وهو  : : قال يف الفتح
  عنه انتهى . ألن أاب صاحل مل يسمعه من أيب هريرة رضي هللا معلول

التلخيص : حديث " من غسل ميتا فليغتسل " رواه أمحد والبيهقي من رواية ابن أيب  وقال احلافظ يف
ورواه  , عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة هبذا وزاد : " ومن محله فليتوضأ " , وصاحل ضعيف ذئب

ومن رواية أيب حبر البكراوي  , لرمحن ابن ثوابنالبزار من رواية العالء عن أبيه . ومن رواية حممد بن عبد ا
  . عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة كلهم عن أيب هريرة

محاد بن سلمة كالمها  ورواه الرتمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن املختار , وابن حبان من رواية
عمرو بن عمري , وأمحد من رواية رواية  عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة ورواه أبو داود من

وذكر البيهقي له طرقا وضعفها مث قال : والصحيح أنه  شيخ يقال له أبو إسحاق كالمها عن أيب هريرة
موقوف . وقال علي وأمحد : ال يصح يف هذا الباب شيء نقله  موقوف . وقال البخاري : األشبه

  . الرتمذي عن البخاري عنهما

  . فيه حديثا اثبتا , ولو ثبت للزمنا استعماله وقال الذهلي : ال أعلم

أبيه أو عن القاسم بن  وقال ابن املنذر : ليس يف الباب حديث يثبت . وقال ابن أيب حامت يف العلل عن
الرافعي : مل يصحح علماء احلديث  عباس عن عمرو بن عمري مث قال : وقوله عن املقربي أصح . وقال

الرتمذي وصححه ابن حبان وله طريق أخرى من  . قال احلافظ : قد حسنهيف هذا الباب شيئا مرفوعا 
هريرة رفعه " من غسل ميتا فليغتسل " ذكره الدارقطين  , حديث الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب

 وقال فيه نظر . 

ا من أحدمه احلافظ : رواته موثقون . وقال ابن دقيق العيد يف اإلمام : حاصل ما يعتل به وجهان قال
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رواية سهيل عن أبيه عن  جهة الرجال وال خيلو إسناد منها من متكلم فيه مث ذكر ما معناه أن أحسنها
سفيان عن سهيل عن أبيه عن  أيب هريرة وهي معلولة وإن صححها ابن حبان وابن حزم فقد رواه

, فينبغي أن زائدة أخرج له مسلم  إسحاق موىل زائدة عن أيب هريرة . قال احلافظ : إسحاق موىل
 يصحح احلديث . 

رواية حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة فإسناد حسن إال أن احلفاظ  قال ابن دقيق العيد : وأما
يكون  حممد بن عمرو رووه عنه موقوفا انتهى . ويف اجلملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن من أصحاب

البيهقي . طرق هذا  عرتض . وقد قال الذهيب يف خمتصرحسنا , فإنكار النووي على الرتمذي حتسينه م
بل قدموا رواية الرفع انتهى . ويف  , احلديث أقوى من عدة أحاديث احتج هبا الفقهاء ومل يعلوها ابلوقف

إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال , وضعفه أبو  الباب عن عائشة رواه أمحد وأبو داود والبيهقي ويف
وعن حذيفة ذكره ابن أيب حامت والدارقطين يف العلل وقاال  . وصححه ابن خزمية زرعة وأمحد والبخاري ,

 إنه ال يثبت . 

رواته ثقات .  احلافظ : ونفيهما الثبوت على طريقة احملدثني . وإال فهو على طريقة الفقهاء قوي ألن قال
  . انتهى كالم احلافظ من التلخيص ملخصا

 
 يف تقبيل امليت  ابب  

 
 عائشة  عن  القاسم  عن  عبيد هللا  عاصم بن عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

  قالت 

 الدموع تسيل  وهو ميت حىت رأيت عثمان بن مظعون  يقبل  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  رأيت
 

 ) يقبل ( 

 : ابلتشديد 

 ( مظعون  ) عثمان بن

 : ابلظاء املعجمة أخ رضاعي له عليه السالم 

  ( ) وهو ميت
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 : حال من املفعول 

 ) تسيل ( 

 املسلم بعد املوت والبكاء عليه جائز .  : وفيه دليل على أن تقبيل

 أاب بكر قبل النيب صلى هللا عليه وسلم بعد موته .  وأخرج البخاري عن عائشة وابن عباس أن

عنها " أن أاب بكر دخل فبصر برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو  عند أمحد والبخاريويف لفظ 
وجهه وأكب عليه فقبله " وفيه جواز تقبيل امليت تعظيما وتربكا ألنه مل ينقل  مسجى بربده فكشف عن

 أحد من الصحابة على أيب بكر فكان إمجاعا . كذا يف النيل .  أنه أنكر

ديث أخرجه الرتمذي وابن ماجه , ويف حديث ابن ماجه " على خديه " وقال واحل : قال املنذري
حسن صحيح . هذا آخر كالمه . ويف إسناده عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن  الرتمذي
 وقد تكلم فيه غري واحد من األئمة .  اخلطاب

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

ومن طريقه صحح  , محه هللا : وابن حبان يصحح لعاصمقال احلافظ مشس الدين ابن القيم ر 
 حملال " وذكره يف الضعفاء  حديث " سبق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بني اخليل , وجعل بينهما

 
 يف الدفن ابلليل  ابب  

 
رو بن دينار عم عن  حممد بن مسلم   عن أبو نعيم  حدثنا  حممد بن حامت بن بزيع  حدثنا  

  قال  جابر بن عبد هللا   أو مسعت جابر بن عبد هللا  أخربين  

 انولوين يف القرب وإذا هو يقول  صلى هللا عليه وسلم  فأتوها فإذا رسول هللا  رأى انس انرا يف املقربة

 صاحبكم فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته ابلذكر 
 

 ) وإذا هو ( 
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  أي النيب صلى هللا عليه وسلم :

 ) فإذا هو ( 

 : أي الصاحب 

 ابلذكر (  ) الرجل الذي كان يرفع صوته

عليه وسلم دخل قربا ليال فأسرج  : وأخرج الرتمذي من حديث ابن عباس ولفظه : " أن النيب صلى هللا
قرآن " قال الرتمذي : حديث ابن ألواها تالء لل له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رمحك هللا إن كنت

على جواز الدفن ابلليل وبه قال اجلمهور وكرهه احلسن  عباس حديث حسن انتهى . واحلديث يدل
املتقدم يف ابب الكفن وفيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم زجر أن يقرب  البصري واستدل حبديث جابر

 لى هللا عليه وسلم إمنا كان لرتك الصالة اليصلى عليه . وأجيب عنه أن الزجر منه ص الرجل ليال حىت

كان الدفن ابلليل مظنة  للدفن ابلليل أو ألجل أهنم كانوا يدفنون ابلليل لرداءة الكفن فالزجر إمنا هو ملا
امليت وتكفينه فال أبس ابلدفن ليال , وقد  إساءة الكفن كما تقدم , فإذا مل يقع تقصري يف الصالة على

رواه أمحد عن عائشة , وكذا دفن أبو بكر ليال كما عند ابن أيب  عليه وسلم ليال كمادفن النيب صلى هللا 
 الباب سكت عنه املنذري .  شيبة وحديث جابر يف

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

لإلضاءة , وهلذا ترجم عليه أبو  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : هذه النار كانت
 لليل . داود الدفن اب

بذلك , وقال : أبو بكر دفن ليال , وعلي دفن فاطمة ليال . وحديث عائشة  قال اإلمام أمحد . ال أبس
 املساحي من آخر الليل يف دفن النيب صلى هللا عليه وسلم " .  " مسعنا صوت

 , , وعطاءعثمان , وعائشة , وابن مسعود . ورخص فيه عقبة بن عامر , وابن املسيب  : وممن دفن ليال

 والثوري , والشافعي , وإسحاق . وكرهه احلسن وأمحد يف إحدى الروايتني . 

قبض  روى مسلم يف صحيحه " أن النيب صلى هللا عليه وسلم خطب يوما , فذكر رجال من أصحابه وقد
إال أن الرجل ابلليل  , فكفن يف كفن غري طائل , ودفن ليال , فزجر النيب صلى هللا عليه وسلم أن يقرب

 يضطر إنسان إىل ذلك " . 
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 أكثر .  واآلاثر يف جواز الدفن ابلليل

النيب صلى هللا عليه وسلم  ويف الرتمذي , من حديث احلجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس " أن
وقال : رمحك هللا , إن كنت ألواها تالء  , دخل قربا ليال , فأسرج له بسراج , فأخذه من قبل القبلة

عن جابر , وزيد بن اثبت وهو أخو زيد أكرب منه , قال :  رآن , وكرب عليه أربعا " قال : ويف البابللق
قال : ورخص أكثر أهل العلم يف الدفن ابلليل , وقد نزل النيب  . وحديث ابن عباس حديث حسن

 قرب ذي البجادين ليال .  صلى هللا عليه وسلم يف

سأل عن قرب رجل , فقال : من هذا ؟ قالوا  " هللا عليه وسلمويف صحيح البخاري : أن النيب صلى 
  . " فالن , دفن البارحة فصلى عليه

 وهذه اآلاثر أكثر وأشهر من حديث مسلم . 

مات إنسان كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعوده فمات  " ويف الصحيحني عن ابن عباس قال
 -. فقال : ما منعكم أن تعلموين ؟ فقالوا : كان الليل , وكرهنا أصبح أخربوه  ابلليل فدفنوه ليال , فلما

الكراهة  أن نشق عليك , فأتى قربه , فصلى عليه " . قيل : وحديث النهي حممول على -ظلمة  وكانت
 والتأديب . 

الدفن ليال ال يفوت به شيء من حقوق  : أنه مىت كان -وهللا أعلم  -والذي ينبغي أن يقال يف ذلك 
أحاديث اجلواز , وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصالة  يت والصالة عليه , فال أبس به , وعليه تدلامل

 ذلك , وعليه يدل الزجر , وابهلل التوفيق .  عليه ومتام القيام عليه , هني عن

 
 يف امليت حيمل من أرض إىل أرض وكراهة ذلك  ابب  

 
جابر بن  عن  نبيح  عن  بن قيس  األسود عن  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

  قال  عبد هللا 

صلى  فقال إن رسول هللا  هللا عليه وسلم  صلى لندفنهم فجاء منادي النيب  أحد  كنا محلنا القتلى يوم 
 القتلى يف مضاجعهم فرددانهم  أيمركم أن تدفنوا هللا عليه وسلم 
 

 عن نبيح ( ) 
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 العنزي مقبول من الثالثة . قاله يف التقريب  : مبهملة مصغر هو ابن عبد هللا

  ( ) أن تدفنوا القتلى

 : مجع القتيل وهو املقتول أي الشهداء 

  ( ) يف مضاجعهم

موضع ال وكذا من مات يف  , : أي مقاتلهم واملعىن ال تنقلوا الشهداء من مقتلهم بل ادفنوهم حيث قتلوا
خمتص ابلشهداء , ألنه نقل ابن أيب وقاص  ينقل إىل بلد آخر قاله بعض األئمة , والظاهر أن هني النقل

ومل ينكروا , واألظهر أن حيمل النهي على نقلهم بعد  من قصره إىل املدينة حبضور مجاعة من الصحابة
 مضاجعهم " قاله القاري .  " دفنهم لغري عذر , ويؤيده لفظ

 فكرهه مجاعة وجوزه آخرون .  العيين : وأما نقل امليت من موضع إىل موضعوقال 

إىل بلد , وقد مات سعد بن أيب وقاص وسعيد بن  وقال املازري : ظاهر مذهبنا جواز نقل امليت من بلد
 كما أخرجه مالك يف املوطأ .  زيد ابلعقيق ودفنا ابملدينة انتهى أي

شريك نقله ابنه احلسن إىل املدينة . وقال املربد عن  ء يف خالفة علي قالوقال السيوطي يف اتريخ اخللفا
 قرب إىل قرب علي رضي هللا عنه .  حممد بن حبيب : أول من حول من

ملا قتل علي بن أيب طالب محلوه ليدفنوه مع رسول  " : وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز قال
ويف هذه اآلاثر جواز نقل امليت من املوطن الذي مات فيه إىل موطن  هللا صلى هللا عليه وسلم " انتهى

 واألصل اجلواز فال مينع من ذلك إال لدليل .  , آخر يدفن فيه

إرجاع الشهيد إىل املوضع الذي أصيب فيه بعد نقله وليس يف هذا  وأما حديث جابر بن عبد هللا ففيه
 لقبور ونقلوا , فهذا النهي خمتص ابلشهداء وهذا هو الصوابابملدينة مث أخرجوا من ا أهنم كانوا قد دفنوا

 حسن صحيح .  وهللا أعلم . قال املنذري واحلديث أخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وقال الرتمذي

 
 يف الصفوف على اجلنازة  ابب  

 
 عن  يزيد بن أيب حبيب  عن  إسحق  حممد بن عن  محاد  حدثنا  حممد بن عبيد  حدثنا  
  قال  مالك بن هبرية  عن  مرثد اليزين 

 فيصلي عليه ثالثة صفوف من املسلمني إال  مسلم ميوت  ما من صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
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  أوجب 

 إذا استقل أهل اجلنازة جزأهم ثالثة صفوف للحديث  مالك  فكان  قال 
 
 

 عن مالك بن هبرية (  )

 : ابلتصغري 

 إال أوجب (  )

 : هللا عليه اجلنة 

 ) قال ( 

  : مرثد

 ) إذا استقل أهل اجلنازة ( 

قال : كان مالك بن هبرية إذا صلى على جنازة فتقال الناس  : أي عدهم قليال , ويف رواية الرتمذي
 أي رآهم قليال . تفاعل من القلة  عليها جزأهم ثالثة أجزاء هو

صفوف من املسلمني غفر له , وأقل ما يسمى صفا  واحلديث فيه دليل على أن من صلى عليه ثالثة
  رجالن وال حد ألكثره كذا يف النيل

 ) جزأهم ( 

 صفا واحدا  : ابلتشديد أي فرقهم وجعل القوم الذين ميكن أن يكونوا

 ) ثالثة صفوف للحديث ( 

 كراهة االنفراد .  وفا إشارة إىل: ويف جعله صف

  . الرتمذي حديث حسن قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال

 
 اتباع النساء اجلنائز  ابب  

 
  قالت  أم عطية  عن  حفصة  عن  أيوب  عن  محاد  حدثنا  سليمان بن حرب  حدثنا  

 علينا  يعزم  اجلنائز ومل  هنينا أن نتبع
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 ) ومل يعزم علينا ( 

 املنع كما أكد علينا يف غريه من املنهيات , فكأهنا قالت كره لنا اتباع اجلنائز من : أي ومل يؤكد علينا يف

العلم قاله يف  غري حترمي . وقال القرطيب ظاهر سياق أم عطية أن النهي هني تنزيه وبه قال مجهور أهل
صلى هللا عليه وسلم عن اتباع  تح . ولفظ البخاري يف ابب احليض عن أم عطية : " هناان رسول هللاالف

للكراهة ال للتحرمي , كأهنا فهمته من قرينة , ويدل له  اجلنازة " وقوهلا " مل يعزم علينا " ظاهر يف أن النهي
 عليه وسلم كان يف جنازة فرأى حديث أيب هريرة " أن رسول هللا صلى هللا ما أخرجه ابن أيب شيبة من

 فصاح هبا فقال دعها اي عمر " احلديث .  عمر امرأة

  . ومسلم وابن ماجه وقال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري

 
 فضل الصالة على اجلنائز وتشييعها  ابب  

  . أي اتباعها إىل الدفن

 
  يرويه قال  أيب هريرة  عن  صاحل  أيب عن  مسي  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

أو  أحد   أصغرمها مثل قرياطان  ومن تبعها حىت يفرغ منها فله  قرياط  فصلى عليها فله  من تبع جنازة
  أحد  أحدمها مثل 

 حدثين  حيوة  حدثنا  املقرئ  قاال حدثنا  الرمحن بن حسني اهلروي  وعبد هارون بن عبد هللا  حدثنا 
عامر بن سعد بن أيب  داود بن حدثه أن  يزيد بن عبد هللا بن قسيط  أن  صخر وهو محيد بن زايد  أبو

 فقال  صاحب املقصورة  خباب  إذ طلع  ابن عمر بن اخلطاب  أنه كان عند  أبيه  حدثه عن  وقاص 
 من يقول  صلى هللا عليه وسلم  أنه مسع رسول هللا  أبو هريرة  يقول   أال تسمع ما  بن عمر عبد هللا اي 

 عائشة  إىل  ابن عمر  فأرسل  سفيان  خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها فذكر معىن حديث 
 أبو هريرة  فقالت صدق 
 

 ) فله قرياط ( 

األجر " والقرياط بكسر القاف . قال اجلوهري أصله قراط ابلتشديد ألن  روايته " من : زاد مسلم يف
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 فأبدل من أحد حريف تضعيفه ايء قال والقرياط نصف دانق وقال قيل ذلك الدانق سدس مجعه قراريط

 فقال القرياط الدرهم فعلى هذا يكون القرياط جزءا من اثين عشر جزءا من الدرهم وأما صاحب النهاية
أربعة وعشرين جزءا قاله  جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره يف أكثر البالد , ويف الشام جزء من

 احلافظ 

 ) ومن تبعها ( 

  : أي اجلنازة

 ) منها ( 

 : أي اجلنازة 

 ) فله ( 

  : أي للتابع

 ) مثل أحد ( 

هللا عمله ذلك يوم القيامة يف صورة عني يوزن  جيعل  : هذا متثيل واستعارة , وجيوز أن يكون حقيقة أبن
كقدر أحد . وقيل املراد ابلقرياط ها هنا جزء من أجزاء معلومة  كما توزن األجسام , ويكون قدر هذا

 : قرهبا النيب صلى هللا عليه وسلم للفهم بتمثيله القرياط أبحد . وقال الطييب : قوله عند هللا تعاىل , وقد

من األجر قاله  لمقصود من الكالم ال للفظ القرياط , واملراد منه أن يرجع بنصيبمثل أحد " تفسري ل "
 العيين . 

 والنسائي وابن ماجه حنوه .  قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 ) املقرئ ( 

 هللا بن يزيد املخزومي أبو عبد الرمحن قاله الذهيب .  : من القراءة وهو عبد

حممد بن عبد هللا بن منري قال أخربين عبد هللا بن يزيد حدثين حيوة إىل أن  وأخرج مسلم بقوله حدثين
هللا بن  أن عامرا كان قاعدا عند عبد هللا ابن عمر إذ طلع خباب صاحب املقصورة فقال اي عبد " : قال

من خرج مع جنازة من  يقولعمر أال تسمع ما يقول أبو هريرة إنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
كل قرياط مثل أحد ومن صلى عليها  بيتها وصلى عليها مث تبعها حىت تدفن . كان له قرياطان من األجر

خبااب إىل عائشة يسأهلا عن قول أيب هريرة مث  مث رجع كان له من األجر مثل أحد , فأرسل ابن عمر
قالت عائشة صدق أبو هريرة , مث قال لقد فرطنا الرسول فقال  يرجع إليه فيخربه ما قالت حىت رجع إليه
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  " يف قراريط كثرية

 ) أن يزيد بن عبد هللا بن قسيط حدثه ( 

 : أي أاب صخر 

 أن داود بن عامر بن سعد بن أيب وقاص حدثه (  )

 : أي يزيد 

  ( ) عن أبيه

 : عامر بن سعد 

 ) أنه كان ( 

 : أي عامر 

  طلع خباب ( ) إذ

صاحب املقصورة أدرك اجلاهلية  : قال يف اإلصابة خباب موىل فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أبو مسلم
 وآله وسلم " ال وضوء إال من صوت أو ريح  واختلف يف صحبته , وقد روي عن النيب صلى هللا عليه

 ) صاحب املقصورة ( 

كالقصارة  ابحليطان أو هي أصغر من الداريف اتج العروس : املقصورة الدار الواسعة احملصنة  : قال
 ابلضم وهي املقصورة من الدار ال يدخلها إال صاحبها 

  ( ) فقال

 : أي خباب 

 ) فذكر ( 

 : أي عامر بن سعد . 

  . املنذري : واحلديث أخرجه مسلم مبعناه أمت منه قال

 
شريك بن  عن  أبو صخر  أخربين   ابن وهب حدثنا  الوليد بن شجاع السكوين  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن  كريب  عن  عبد هللا بن أيب منر 

ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون  يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت النيب 
 فيه  شفعوا  ابهلل شيئا إال 
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 ) السكوين ( 

 السكون قبيلة  تح السني وضم الكاف نسبة إىل: بف

 ) فيقوم ( 

 : للصالة 

  ( ) أربعون رجال

  . : هكذا يف رواية كريب عن ابن عباس . واحلديث عند أمحد ومسلم أيضا

مائة كلهم يشفعون  وأخرج مسلم عن عائشة مرفوعا " ما من ميت تصلي عليه أمة من املسلمني يبلغون
ميوت فيصلي عليه ثالثة  . وتقدم حديث مالك بن هبرية مرفوعا بلفظ " ما من ميت له " احلديث

 صفوف من املسلمني " احلديث . 

على استحباب تكثري مجاعة اجلنازة ويطلب بلوغهم إىل هذا العدد الذي  وهذه األحاديث فيها داللة
 فعني فيه أي خملصني له الدعاءالفوز . وقد قيد ذلك أبمرين . األول أن يكونوا شا يكون من موجبات

حديث ابن عباس .  سائلني له املغفرة . الثاين أن يكونوا مسلمني ليس فيهم من يشرك ابهلل شيئا كما يف
 

سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد  قال القاضي عياض : قيل هذه األحاديث خرجت أجوبة للسائلني
 عن سؤاله . 

صلى هللا عليه وآله وسلم أخرب بقبول شفاعة مائة فأخرب به مث  قال النووي : وحيتمل أن يكون النيب
فأخرب به , مث ثالثة صفوف وإن قل عددهم فأخرب به . قال وحيتمل أيضا أن يقال  بقبول شفاعة أربعني

األربعني مع  مفهوم عدد فال يلزم من اإلخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا يف هذا
من ثالثة صفوف  وحينئذ كل األحاديث معمول هبا وحتصل الشفاعة أبقل األمرين ثالثة صفوف ,

 وأربعني 

 ) إال شفعوا ( 

 اجملهول أي قبلت شفاعتهم  : بتشديد الفاء على بناء

 ) فيه ( 

  . واحلديث أخرجه مسلم أمت منه وأخرجه ابن ماجه بنحوه : : أي يف حق امليت قال املنذري



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 109 

 
 يف النار يتبع هبا امليت  ابب  

 
 أبو داود  حدثنا  ابن املثىن  و حدثنا  ح  عبد الصمد  حدثنا  هارون بن عبد هللا  حدثنا  
املدينة  من أهل  رجل  حدثين  ابب بن عمري  حدثين  حيىي  حدثنا  حرب يعين ابن شداد  قاال حدثنا 

  أيب هريرة  عن   أبيه عن  

 بني يديها  ميشى وال  هارون  زاد  ال تتبع اجلنازة بصوت وال انر  قال  عليه وسلم  صلى هللا عن النيب 
 

 ) قاال ( 

 : أي عبد الصمد وأبو داود 

 ال تتبع (  )

 : بضم أوله وفتح اثلثه خرب مبعىن النهي 

 بصوت (  ) اجلنازة

 : أي مع صوت وهو النياحة 

 ) وال انر ( 

 اتباعها بنار يف جممرة أو غريها ملا فيه من التفاؤل  : فيكره

  ( ) وال ميشى

 : بضم أوله 

 ) بني يديها ( 

وأخرج أمحد عن ابن عمر قال : " هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  . : بنار وال صوت فيكره ذلك
ها رانة " وعند ابن ماجه عن أيب بردة قال أوصى أبو موسى حني حضره املوت فقال مع أن نتبع جنازة

  . تتبعوين مبجمر قالوا أومسعت فيه شيئا قال نعم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال

أيب بكر أهنا قالت  وفيه أبو حريز موىل معاوية جمهول . ويف املوطأ عن هشام بن عروة عن أمساء بنت
أيب هريرة أنه هنى أن يتبع بعد موته  وال تتبعوين بنار . وفيه عن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن ألهلها

 ابن عمر مرفوعا انتهى .  بنار . قال ابن عبد الرب : جاء النهي عن ذلك عن
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القطان : حديث ال يصح وإن كان متصال  بل وعن أيب هريرة نفسه كما يف الباب , لكن قال ابن
 أيب هريرة انتهى .  ل ابن عمري راويه عن رجل عن أبيه عنللجهل حبا

اتباع اجلنازة بنار يف جممرة أو غريها ألنه  قال الزرقاين : لكن حسنه بعض احلفاظ ولعله لشواهده فيكره
هللا عليه وسلم ذلك وزجر عنها , وألنه من فعل النصارى ,  من شعار اجلاهلية . وقد هدم النيب صلى

  . التفاؤلوملا فيه من 

  . قال املنذري : يف إسناده رجالن جمهوالن

 
 القيام للجنازة  ابب  

 
  عامر بن ربيعة  عن  أبيه  عن  سامل  عن  الزهري  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

 توضع   أو ختلفكم  ا حىت إذا رأيتم اجلنازة فقوموا هل صلى هللا عليه وسلم  النيب  يبلغ به
 

 ) فقوموا هلا ( 

منه ال لتعظيم امليت كما هو املفهوم من حديث جابر اآليت أو للمالئكة   : أي للجنازة هلول املوت وفزع
 من حديث أنس " إمنا قمنا للمالئكة " أخرجه النسائي  كما هو املفهوم

  ( ) حىت ختلفكم

بكون اجلنازة تتقدم بل  م أي تتجاوزكم وجتعلكم خلفها وليس املراد التخصيص: بضم التاء وتشديد الال
القائم وراءه وتقدم . قاله العيين . وقال احلافظ :  املراد مفارقتها سواء ختلف القائم هلا وراءها أو خلفها

, فقال  املسألة يعين القيام للجنازة فذهب الشافعي إىل أنه غري واجب وقد اختلف أهل العلم يف أصل
 منسوخا أو يكون قام لعلة , وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله واحلجة يف اآلخر هذا إما أن يكون

قام للجنازة  " من أمره والقعود أحب إيل انتهى . وأشار ابلرتك إىل حديث علي أنه صلى هللا عليه وسلم
جاوزته وبعدت عنه ,  بعد أن مث قعد " أخرجه مسلم قال البيضاوي : حيتمل قول علي مث قعد أي
يكون فعله األخري قرينة يف أن املراد  وحيتمل أن يريد كان يقوم يف وقت مث ترك القيام أصال , وعلى هذا

نسخا للوجوب املستفاد من ظاهر األمر , واألول  ابألمر الوارد يف ذلك الندب , وحيتمل أن يكون
دعوى النسخ انتهى . واالحتمال األول يدفعه ما رواه  أوىل من أرجح ألن احتمال اجملاز يعين يف األمر
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أشار إىل قوم قاموا أن جيلسوا مث حدثهم احلديث ومن مث قال بكراهة القيام  البيهقي من حديث علي أنه
 سليم الرازي وغريه من الشافعية .  مجاعة منهم

ن األمر للندب وال جيوز أن بعد أمره ابلقيام يدل على أ وقال ابن حزم : قعوده صلى هللا عليه وسلم
 إال بنهي أو برتك معه هني انتهى .  يكون نسخا ألن النسخ ال يكون

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقوم للجنازة , فمر به  " : وقد ورد معىن النهي من حديث عبادة قال
ن إال النسائي فقال اجلسوا وخالفوهم " أخرجه أمحد وأصحاب السن حرب من اليهود فقال هكذا نفعل

 ضعيفا لكان حجة يف النسخ .  فلو مل يكن إسناده

ابلقيام منسوخ حبديث علي , وتعقبه النووي أبن  وقال عياض : ذهب مجع من السلف إىل أن األمر
اجلمع وهو هنا ممكن قال واملختار أنه مستحب وبه قال املتويل انتهى .  النسخ ال يصار إليه إال إذا تعذر

 

هبا مجاعة  افظ بن عبد الرب يف التمهيد : جاءت آاثر صحاح اثبتة توجب القيام للجنازة وقالاحل وقال
توضع عن أعناق الرجال  من السلف واخللف ورأوها غري منسوخة , وقالوا ال جيلس من اتبع اجلنازة حىت

إىل ذلك سعيد وأبو موسى , وذهب  , منهم احلسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبري وأبو
  . األوزاعي وأمحد وإسحاق , وبه قال حممد بن احلسن

يقوموا هلا وملن  وقال الطحاوي : وخالفهم يف ذلك آخرون فقالوا : ليس على من مرت به اجلنازة أن
 تبعها أن جيلس وإن مل يوضع . 

وأاب حنيفة ومالكا  الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة واألسود وانفع بن جبري وأراد ابآلخرين : عروة بن
ابن  وأاب يوسف , وذهبوا إىل أن األمر ابلقيام منسوخ , ومتسكوا حبديث علي عند مسلم ولفظ والشافعي

كذا يف عمدة  " حبان يف صحيحه " كان أيمران ابلقيام يف اجلنائز مث جلس بعد ذلك وأمر ابجللوس
 القاري شرح البخاري ملخصا . 

 ) أو توضع ( 

  . لى األعناق . واحلديث سكت عنه املنذريع : اجلنازة

 
ابن أيب سعيد  عن  بن أيب صاحل  سهيل حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

  قال  أبيه  عن  اخلدري 
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 جتلسوا حىت توضع  إذا تبعتم اجلنازة فال صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 

حىت توضع  قال فيه  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  سهيل  عن  الثوري  هذا احلديث  روى  و داود أب قال 
أحفظ  وسفيان  داود  أبو قال  اللحد  حىت توضع يف  قال  سهيل  عن  أبو معاوية  ورواه  ابألرض 

 أيب معاوية  من 
 

 ) حىت توضع ( 

املاشي مع اجلنازة قبل أن توضع على األرض , فقال األوزاعي  : أي ابألرض فيه النهي عن جلوس
احلسن إنه مستحب , حكى ذلك عنهم النووي واحلافظ يف الفتح ونقله ابن  وإسحاق وأمحد وحممد بن

 . يام من شيعهاالصحابة والتابعني , قالوا والنسخ إمنا هو يف قيام من مرت به ال يف ق املنذر عن أكثر

 وحكى يف الفتح عن الشعيب والنخعي أنه يكره القعود قبل أن توضع . 

وسلم شهد  النسائي عن أيب سعيد وأيب هريرة أهنما قاال : " ما رأينا رسول هللا صلى هللا عليه وأخرج
معها جنازة ومل ميش  جنازة قط فجلس حىت توضع " وعند أمحد عن أيب هريرة مرفوعا " من صلى على

  " فليقم حىت تغيب عنه , فإن مشى معها فال يقعد حىت توضع

 ) حىت توضع ابألرض ( 

على الرواية األخرى أعين قوله : " حىت توضع يف اللحد "  : قد رجح املؤلف اإلمام رواية سفيان هذه
ابب من شهد  رواية أيب معاوية , وكذلك أشار البخاري إىل ترجيحها بقوله وكذلك قال األثرم أي وهم

 يقعد حىت توضع عن مناكب الرجال .  جنازة فال

ال جيلس حىت توضع عن مناكب الرجال , وهذا يدل  وأخرج أبو نعيم عن سهيل قال رأيت أاب صاحل
 صاحل راوي احلديث وهو أعرف ابملراد منه .  على أن الرواية األوىل أرجح ألن أاب

ط من احلنفية فقال األفضل أن ال يقعد حىت يهال عليها الرتاب , احملي وقد متسك ابلرواية الثانية صاحب
 اآلتية عن عبادة بن الصامت وهللا أعلم .  وتؤيده الرواية

ومسلم والرتمذي والنسائي من حديث أيب سلمة بن عبد الرمحن  قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري
 صاحل السمان عن أيب سعيد .  وأخرج مسلم من حديث أيب . بن عوف عن أيب سعيد حنوه
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 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 معاوية رواه ابن حبان يف صحيحه ولفظه : " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان وحديث أيب

 عاوية . مع اجلنازة مل جيلس حىت توضع يف اللحد , أو تدفن , شك أبو م

 أن املراد ابلوضع : الوضع ابألرض عن األعناق حديث الرباء بن عازب " خرجنا مع رسول ويدل على

بعد , فجلس النيب  هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة رجل من األنصار فانتهينا إىل القرب , وملا يلحد
 هللا تعاىل .  اءصلى هللا عليه وسلم , وجلسنا معه " وهو حديث صحيح , وسيأيت إن ش

 
 حيىي بن أيب كثري  عن  أبو عمرو  حدثنا  الوليد  حدثنا  مؤمل بن الفضل احلراين  حدثنا  

  قال  جابر   حدثين عبيد هللا بن مقسم  عن 

ذا هي جنازة يهودي إذ مرت بنا جنازة فقام هلا فلما ذهبنا لنحمل إ صلى هللا عليه وسلم  كنا مع النيب 
 إن املوت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا  هللا إمنا هي جنازة يهودي فقال  فقلنا اي رسول
 

 ) فقام ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) هلا ( 

 : أي للجنازة 

  ( ) فقال إن املوت فزع

احلديث أن ال يستمر اإلنسان  تعظامه . ومقصود: قال القرطيب : معناه أن املوت يفزع منه إشارة إىل اس
أبمر املوت , فمن مث استوى فيه كون امليت  على الغفلة بعد رؤية املوت ملا يشعر ذلك من التساهل

املوت فزعا مبالغة كما يقال رجل عدل . قال البيضاوي  مسلما أو غري مسلم . وقال غريه : جعل نفس
 أو فيه تقدير أي املوت ذو فزع . قاله احلافظ .  للمبالغة : هو مصدر جرى جمرى الوصف

  . واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وليس يف حديثهم فلما ذهبنا لنحمل : وقال املنذري
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واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ  عن  حيىي بن سعيد  عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  
  علي بن أيب طالب  عن  مسعود بن احلكم   عن جبري بن مطعم  انفع بن عن  األنصاري 

 قام يف اجلنائز مث قعد بعد  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 

 ) مث قعد بعد ( 

احلديث . وقد استدل به الرتمذي على نسخ قيام من رأى اجلنازة فقال  : قد مر الكالم يف معىن هذا
 ذا انسخ لألول " إذا رأيتم اجلنازة فقوموا " انتهى . وه بعد إخراجه له

 املؤلف .  قلت : وإليه مال

 بنحوه .  قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه

 
 عن  أبو األسباط احلارثي  حدثنا  إمسعيل  حامت بن أخربان  هشام بن هبرام املدائين  حدثنا  

  قال  عبادة بن الصامت  عن  جده  عن  أبيه  عن  أيب أمية  عبد هللا بن سليمان بن جنادة بن

 اليهود  من  حرب  فمر به  اللحد  يف  يقوم يف اجلنازة حىت توضع صلى هللا عليه وسلم  كان رسول هللا 
 اجلسوا خالفوهم  وقال  ليه وسلم هللا ع صلى فقال هكذا نفعل فجلس النيب 

 

 ) أبو األسباط احلارثي ( 

 إمام مسجد جنران , وثقه ابن معني وابن عدي , وقال البخاري : ال يتابع , وضعفه : هو بشر بن رافع

 الرتمذي والنسائي وأبو حامت وأمحد 

 ) حىت توضع يف اللحد ( 

  جانب القبلة من القرب الالم وتضم وسكون احلاء الشق يف : بفتح

  ( ) فمر به

 : أي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) حرب ( 

 وتكسر أي عامل  : بفتح احلاء

 ) فقال ( 
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 : أي احلرب 

 هللا عليه وسلم (  ) فجلس النيب صلى

مكرم قاال  حدثنا حممد بن بشار وعقبة بن : أي بعد ما كان واقفا , أو بعد ذلك . ولفظ ابن ماجه
عبد هللا بن سليمان بن جنادة بن أيب أمية عن أبيه عن  حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا اتبع جنازة مل يقعد حىت  " : جده عن عبادة بن الصامت قال
 عبادة : " حىت توضع يف اللحد احلديث . قال احلافظ يف التلخيص : ووقع يف رواية , توضع يف اللحد

هللا عليه  ويرده ما يف حديث الرباء الطويلي الذي صححه أبو عوانة وغريه " كنا مع رسول هللا صلى "
  . وسلم يف جنازة فانتهينا إىل القرب وملا يلحد فجلست وجلسنا حوله " انتهى

وبشر بن رافع ليس  , حديث غريب قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي وابن ماجه , وقال الرتمذي
 ابلقوي يف احلديث . هذا آخر كالمه . 

ولو صح لكان صرحيا يف النسخ غري أن حديث أيب سعيد أصح وأثبت فال  : وقال أبو بكر اهلمداين
  . اإلسناد . وذكر غريه أن القيام للجنازة منسوخ حبديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه يقاومه هذا

 

 

 ت احلافظ ابن قيم اجلوزيةتعليقا

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

حناه الشافعي . قال : وقد روى حديث عامر بن ربيعة , وهذا ال يعدو أن يكون  وهذا هو الذي
جنازة  أو يكون النيب صلى هللا عليه وسلم قام هلا لعلة قد رواها بعض احملدثني : من " أن , منسوخا

وأيهما كان , فقد جاء عن  " هبا على النيب صلى هللا عليه وسلم فقام هلا كراهية أن تطوله يهودي مر
من أمره : إن كان األول واجبا فاآلخر من  النيب صلى هللا عليه وسلم تركه بعد فعله , واحلجة يف اآلخر

القيام , والقعود  االستحباب , وإن كان مباحا فال أبس يف أمره انسخ , وإن كان استحبااب فاآلخر هو
 فعله .  أحب إيل , ألنه اآلخر من

 قال الشيخ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 يف القيام للجنازة وعلى القرب على أربعة أقوال .  وقد اختلف أهل العلم

 قيام اتبعها , وقيام من مرت عليه , وقيام املشيع على القرب .  : أحدها : أن ذلك كله منسوخ
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 جاء من القعود : نسخ هذا كله , وهذا املذهب ضعيف من ثالثة أوجه .  قال هؤالء : وما

استمرار  شرط النسخ : املعارضة والتأخر وكالمها منتف يف القيام على القرب بعد الدفن , ويف أحدها : أن
 نازة على ما فيه . به اجل قيام املشيعني حىت توضع , وإمنا ميكن دعوى النسخ يف قيام القاعد الذي متر

 معناها .  الثاين : أن أحاديث القيام كثرية صحيحة صرحية يف

رأى أحدكم اجلنازة فإن مل  فمنها : حديث عامر بن ربيعة , وهو يف الصحيحني , ويف بعض طرقه " إذا
نازة ختلفه " ويف لفظ " إذا رأى أحدكم اجل يكن ماشيا معها فليقم حىت ختلفه , أو توضع من قبل أن

  . " فليقم حني يراها حىت ختلفه

جتلسوا حىت توضع "  ولفظهما " إذا اتبعتم جنازة فال -وهو متفق عليه  -ومنها : حديث أيب سعيد 
حىت توضع " وهو دليل على القيام يف  ويف لفظ هلما " إذا رأيتم اجلنازة فقوموا , فمن تبعها فال جيلس

 املسألتني . 

جلنازة يهودي , وهو يف الصحيحني , وتعليله أبن ذلك كراهية أن تطوله  يف قيامهومنها : حديث جابر 
 فإن النيب صلى هللا عليه وسلم علل خبالفه . وعنه يف ذلك ثالث علل .  , تعليل ابطل

اجلنازة  قوله " إن املوت فزع " ذكره مسلم يف حديث جابر , وقال " إن املوت فزع فإذا رأيتم : إحداها
 " .  فقوموا

أن جنازة مرت برسول هللا صلى هللا عليه  " : الثانية : أنه قام للمالئكة , كما روى النسائي عن أنس
 فقال : إمنا قمنا للمالئكة " .  , وسلم , فقام , فقيل : إهنا جنازة يهودي

قاال " الصحيحني من حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف  الثالثة : التعليل بكوهنا نفسا , وهذا يف
مرت به جنازة , فقام , فقيل : إنه يهودي , فقال أليست نفسا ؟ "  إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 الثابتة عنه . وأما التعليل أبنه كراهية أن تطوله , فلم أيت يف شيء من طرق هذا فهذه هي العلل

وسلم الذي ذكره  ى هللا عليهاحلديث الصحيحة . ولو قدر ثبوهتا فهي ظن من الراوي , وتعليل النيب صل
 بلفظه أوىل . 

حديث عبادة مع ضعفه ؟ وحديث علي وإن كان  فهذه األحاديث مع كثرهتا وصحتها كيف يقدم عليها
وليس فيه لفظ عام حيتج به على النسخ , وإمنا فيه "  , يف صحيح مسلم , فهو حكاية فعل ال عموم له

 .  أمرين أنه قام وقعد " وهذا يدل على أحد

 أوىل من النسخ .  إما أن يكون كل منهما جائزا , واألمر ابلقيام ليس على الوجوب , وهذا
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  . قال اإلمام أمحد : إن قام مل أعبه , وإن قعد فال أبس

 وقال القاضي وابن أيب موسى : القيام مستحب , ومل يرايه منسوخا . 

 ن املاجشون . ابلتخيري : إسحاق وعبد امللك بن حبيب واب وقال

يدل على نسخ قيام القاعد الذي مير عليه ابجلنازة , دون استمرار قيام مشيعها ,   وبه أتتلف األدلة . أو
 هو املعروف من مذهب أمحد عند أصحابه , وهو مذهب مالك وأيب حنيفة .  كما

 , ذكران من األمرين أن أحاديث القيام لفظ صريح , وأحاديث الرتك إمنا هو فعل حمتمل ملا : الثالث

 فدعوى النسخ غري بينة وهللا أعلم . 

هللا عليه وسلم , فقعد علي وأبو هريرة ومروان , وقام أبو  وقد عمل الصحابة ابألمرين بعد النيب صلى
 التابع , وهللا أعلم .  سعيد , ولكن هذا يف قيام

 
 الركوب يف اجلنازة  ابب  

 
 حيىي بن أيب كثري  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  أخربان  البلخي حيىي بن موسى  حدثنا  

  ثوابن  عن   أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن 

أيت بدابة وهو مع اجلنازة فأىب أن يركبها فلما انصرف أيت بدابة  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 املالئكة كانت متشي فلم أكن ألركب وهم ميشون فلما ذهبوا ركبت إن   فركب فقيل له فقال

 

 ) فأىب ( 

  : أي النيب صلى هللا عليه وسلم

 ) فلما انصرف ( 

  : النيب صلى هللا عليه وسلم من اجلنازة

 ) فركب ( 

ث سكت عنه الركوب يف الذهاب معها . واحلدي : فيه إابحة الركوب يف الرجوع عن اجلنازة وكراهة
 املنذري . 

من حديث ثوابن قال : " خرجنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف جنازة فرأى  وعند ابن ماجه والرتمذي
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ثوابن  ركباان فقال أال تستحيون إن مالئكة هللا على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب " وحديث انسا
  الذي يف الباب رجاله رجال الصحيح وهللا أعلم

 
 قال  جابر بن مسرة  مسع  مساك  عن  شعبة  حدثنا  أيب  حدثنا  عبيد هللا بن معاذ  حدثنا  

 

حىت ركبه  فعقل  أيت بفرس  وحنن شهود مث  ابن الدحداح  على  صلى هللا عليه وسلم  النيب  صلى
 نسعى حوله  وحنن  يتوقص به  فجعل 

 

 على ابن الدحداح ( ) 

النووي : بدالني وحائني مهمالت ويقال أبو الدحداح , ويقال أبو الدحداحة . قال  : بفتح الدال . قال
 عبد الرب ال يعرف امسه  ابن

 ) مث أيت بفرس ( 

وأراد االنصراف كما يف حديث جابر بن مسرة عند الرتمذي " أن النيب صلى  : أي بعدما فرغ من الدفن
فركبه حني  وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس " ويف رواية " أيت بفرس معرور  عليههللا

الرتمذي : حديث جابر  انصرفنا من جنازة ابن الدحداح وحنن منشي حوله " رواه أمحد ومسلم . قال
 حسن صحيح 

 ) فعقل ( 

 أمسك وحبس الفرس للركوب  : على صيغة اجملهول أي

 حىت ركبه ( ) 

 عليه وسلم على الفرس  : أي ركب النيب صلى هللا

 ) يتوقص به ( 

 ويثب ويقارب اخلطو انتهى .  : قال يف النهاية أي ينزو

  . قال املنذري واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي

 
 املشي أمام اجلنازة  ابب  
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  قال  أبيه  عن  سامل  عن  الزهري  عن  ن عيينة سفيان ب حدثنا  القعنيب  حدثنا  

 ميشون أمام اجلنازة  وعمر  وأاب بكر  صلى هللا عليه وسلم   رأيت النيب
 

 ) ميشون أمام اجلنازة ( 

 ن ذلكأهل العلم على استحباب املشي أمام اجلنازة , وكان أكثر الصحابة يفعلو  : قال اخلطايب : أكثر

.  

أصحاب الرأي ال  وقد روي عن علي بن أيب طالب وأيب هريرة أهنما كاان ميشيان خلف اجلنازة . وقال
وخلفها أفضل , فأما الراكب  أبس ابملشي أمامها واملشي خلفها أحب إلينا . وقال األوزاعي : هو سنة

  . فال أعلم أهنم اختلفوا يف أنه يكون خلف اجلنازة انتهى

املشي خلفها أحب , وقال  شمين : اختلفوا يف املشي أمام اجلنازة , فقال أبو حنيفة واألوزاعيقال ال
 أفضل انتهى . .  الثوري وطائفة مها سواء , وقال مالك والشافعي وأمحد قدامها

املاشي وخلفها أفضل يف حق الراكب  وقال الزيلعي ومذهب اإلمام أمحد أن أمام اجلنازة أفضل يف حق
 ى . انته

الرتمذي والنسائي وابن ماجه وقال الرتمذي وأهل احلديث كلهم يرون  قال املنذري : واحلديث أخرجه
 ذلك أصح .  احلديث املرسل يف

النسائي : هذا خطأ والصواب  وحكى البخاري قال : واحلديث الصحيح هو هذا يعين املرسل . وقال
من حديث ابن عيينة , وقد وافقه على  ا مرسل أصحمرسل . وقال ابن املبارك . حديث الزهري يف هذ
البيهقي : وممن وصله واستقر على وصله ومل خيتلف  رفعه ابن جريج وزايد بن سعد وغري واحد . وقال

 ثقة انتهى .  عليه فيه سفيان ابن عيينة وهو حجة

الناس يف هذا  حممد خالفك وقال يف التلخيص : وعن علي بن املديين قال قلت البن عيينة اي أاب
ويبديه مسعته من فيه عن سامل عن أبيه .  احلديث فقال أستيقن الزهري حدثين مرارا لست أحصيه يعيده

 خمتصرا .  وجزم أيضا بصحته ابن املنذر وابن حزم انتهى
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 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 . ل املنذري : سفيان بن عيينة من األثبات احلفاظ , وقد أتى بزايدة على من أرسليعين قو  - ومثل هذا

وأنه قد وصله ,  , ال يعبأ به أئمة احلديث شيئا , ومل خيف عليهم أن سفيان حجة ثقة -فوجب تقدميه 
 فلم يستدرك عليهم املتأخرون شيئا مل يعرفوه . 

 : حيىي بن سعيد -ته إايه عن الزهري عن سامل عن أبيه على رواي -اتبع ابن عيينة  وقال آخرون : قد

مالك  : وموسى بن عقبة وزايد بن سعد وبكر ومنصور وابن جريج وغريهم , ورواه عن الزهري مرسال
 ويونس ومعمر , وليس هؤالء الذين وصلوه بدون الذين أرسلوه . 

 اد . على طريقة أئمة احلديث , وفيه استدراك وفائدة تستف فهذا كالم

 احلديث هو لسفيان , وابن جريج أخذه عن سفيان .  : قال املصححون إلرساله

 املبارك : وأرى ابن جريج أخذه عن سفيان .  قال الرتمذي : قال ابن

سعد وبكر : فإهنا من رواية مهام . وقد قال الرتمذي يف اجلامع .  قالوا : وأما رواية منصور وزايد بن
هذا احلديث عن زايد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سامل عن أبيه  وروى مهام بن حيىي

 , هو سفيان بن عيينة روى عنه مهام , يعين أن احلديث لسفيان وحده , وروى عنه مهام كذلك , وإمنا

كلهم دلسوه عن  ويف هذا نظر ال خيفى . فإن مهاما قد رواه عن هؤالء عن الزهري ويبعد أن يكونوا
يرويه كذلك عن الزهري وكذلك  ن ومل يسمعوه من الزهري وهذا حيىي بن سعيد مع تثبته وإتقانهسفيا

وقد كان ابن عيينة مصرا على وصله ,  موسى بن عقبة , فألي شيء حيكم للمرسلني على الواصلني ؟
 ه . من فيه , يعيده ويبديه , عن سامل عن أبي ونوظر فيه فقال : الزهري حدثنيه مرارا . فسمعته

يونس عن ابن شهاب عن أنس " أن النيب صلى هللا عليه وسلم  وقد روى الرتمذي يف جامعه من حديث
 -ميشون أمام اجلنازة " قال الرتمذي : هذا غري حمفوظ . وسألت حممدا  وأاب بكر وعمر وعثمان كانوا

بكر , وإمنا يروى عن هذا احلديث ؟ فقال : هذا حديث خطأ , أخطأ فيه حممد بن  - يعين البخاري
أمام  احلديث عن يونس عن الزهري " أن النيب صلى هللا عليه وسلم وأاب بكر وعمر كانوا ميشون هذا

حممد : واحلديث الصحيح  اجلنازة " قال الزهري : وأخربين سامل " أن أابه كان ميشي أمام اجلنازة " قال
 هو هذا , هذا آخر كالم البخاري . 
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ابن مسعود " اجلنازة متبوعة ليس معها من يقدمها " وأنه ضعيف , وذكر ابن  ثوسيأيت بعد هذا حدي
وذكر  , حديث أيب هريرة يرفعه " امشوا خلف اجلنازة " وفيه كنانة موىل صفية : ال حيتج به عبد الرب من

اجلنازة " وهو  أبو أمحد بن عدي عن سهل بن سعد " أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ميشي خلف
 . حديث حيىي بن سعيد احلمصي العطار , منكر احلديث من

 
املغرية  عن  أبيه  عن  زايد بن جبري  عن  يونس  عن  خالد  عن  وهب بن بقية  حدثنا  

  بن شعبة 

يسري خلف  الراكب قال  عليه وسلم  صلى هللا أخربوين أنه رفعه إىل النيب  زايد  وأحسب أن أهل 
ويدعى  ميينها وعن يسارها قريبا منها والسقط يصلى عليه  اجلنازة واملاشي ميشي خلفها وأمامها وعن

  لوالديه ابملغفرة والرمحة
 قال ( : أي يونس بن يزيد  )

 ) وأحسب ( 

  : أي أظن

 ) أن أهل زايد أخربوين ( 

 : فاملخربون به جمهولون 

  ( ) أنه

 غرية بن شعبة : أي امل

  ( ) رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم

أهل زايد بن جبري . وأخرج  : وظاهره أن يونس مل يرو احلديث عن زايد بن جبري مرفوعا بل أخربوه ابلرفع
 الدارقطين يف العلل املوقوف .  الطرباين موقوفا على املغرية وقال مل يرفعه سفيان . ورجح

 يف إسناده اضطراب . وقال الزيلعي : 

بن  احلديث أخرجه الرتمذي يف ابب الصالة على األطفال من طريق سعيد بن عبيد هللا عن زايد قلت
  . جبري بن حية عن أبيه عن املغرية بن شعبة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال

مسع املغرية بن شعبة  وكذا أخرجه ابن ماجه يف ابب شهود اجلنائز من طريق سعيد حدثين زايد بن جبري
اجلنازة " احلديث , لكن مل يقل عن  يقول مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : " الراكب خلف



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 122 

 أبيه . 

عبيد هللا واملغرية بن عبيد هللا مجيعا عن زايد بن جبري , لكن  وكذا أخرجه النسائي من طريق سعيد بن
الصالة على الطفل وقال فيه عن أبيه جبري بن حية وكذا  اإلسناد بعينه يف ابب ذكر ابن ماجه هذا

عن أبيه  احلافظ بن عبد الرب يف التمهيد من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد هللا عن زايد بن جبري أخرجه
الرتمذي حديث حسن  عن املغرية بن شعبة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلديث وقال

  . بان وصححه واحلاكم وقال على شرط البخاريصحيح . وأخرجه أمحد وابن ح

إسناده اضطراب ال ميكن  واحلاصل أن سعيدا واملغرية مجيعا روايه مرفوعا وزايدة الثقة مقبولة وليس يف
 اجلمع وهللا أعلم . 

 ) قريبا منها ( 

 احلاجة  حلمل عندمن اجلنازة كلما يكون أقرب منها يف اجلوانب األربعة فهو أفضل للمساعدة يف ا : أي

 ) والسقط ( 

  . : بتثليث السني والكسر أشهر ما بدا بعض خلقه

 يف القاموس : السقط مثلثة الولد لغري متام . قاله القاري . 

وإن مل  اخلطايب : اختلف الناس يف الصالة على السقط , فروي عن ابن عمر أنه قال : يصلى عليه وقال
كل ما نفخ فيه  : ين وابن املسيب وقال أمحد بن حنبل وإسحاق ابن راهويهيستهل , وبه قال ابن سري 

 الروح , ومتت له أربعة أشهر وعشر صلي عليه . 

 إمنا املرياث ابالستهالل فأما الصالة فإنه يصلى عليه ألنه نسمة اتمة قد كتب عليها : وقال إسحاق

ورث وصلي  ن ابن عباس أنه قال إذا استهلالشقاوة والسعادة فألي شيء ترتك الصالة عليه . وروي ع
أصحاب الرأي وهو قول  عليه . وعن جابر إذا استهل صلي عليه وإن مل يستهل مل يصل عليه , وبه قال

 مالك واألوزاعي والشافعي 

  ( ) ويدعى لوالديه

 : إن كاان مسلمني . 

قال الرتمذي حسن صحيح , وحديث وابن ماجه , و  قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي والنسائي
عليه وسلم يقول : " الطفل يصلى عليه " وليس يف حديثهم  ابن ماجه خمتصر مسعت رسول هللا صلى هللا

  . وأحسب أن أهل زايد أخربوين
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 اإلسراع ابجلنازة  ابب  

  . أي بعد أن حتمل

 
  أيب هريرة  عن  سعيد بن املسيب   عن الزهري  عن  سفيان  حدثنا  مسدد  حدثنا  

وإن تك  أسرعوا ابجلنازة فإن تك صاحلة فخري تقدموهنا إليه قال  صلى هللا عليه وسلم  يبلغ به النيب 
 سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم 

 

 ) أسرعوا ابجلنازة ( 

  فوق املشي املعتاد ويكره اإلسراع الشديدقال احلافظ : املراد ابإلسراع ما  . : أي حبملها إىل قربها

 ) فإن تك ( 

فيه يرجع إىل اجلنازة اليت هي عبارة عن امليت  : أصله فإن تكن حذفت النون للتخفيف , والضمري الذي
 

 ) صاحلة ( 

 على اخلربية  : نصب

 ) فخري ( 

وم القيامة أو هو مبتدأ أي فثمة خري خري تقدموهنا إليه ي : مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف أي فهو
حاله يف القرب حسن طيب فأسرعوا هبا حىت تصل إىل تلك احلالة قريبا قاله  تقدمون اجلنازة إليه , يعين

  العيين

 ) تقدموهنا ( 

 : ابلتشديد أي اجلنازة 

  ( ) إليه

 : الضمري فيه يرجع إىل اخلري ابعتبار الثواب 

  ( ) فشر

 به مثل إعراب فخري : إعرا
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 ) تضعونه ( 

 من الرمحة فال مصلحة لكم يف مصاحبتها .  : أي أهنا بعيدة

  . ومسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري

 
  أبيه  عن  بن عبد الرمحن  عيينة عن  شعبة  حدثنا  مسلم بن إبراهيم  حدثنا  

فرفع سوطه فقال  أبو بكرة  وكنا منشي مشيا خفيفا فلحقنا  بن أيب العاص  عثمان أنه كان يف جنازة 
  رمال  نرمل  صلى هللا عليه وسلم  رأيتنا وحنن مع رسول هللا  لقد

عيسى  حدثنا  سى إبراهيم بن مو  و حدثنا  ح  خالد بن احلارث  حدثنا  محيد بن مسعدة  حدثنا 
وقال فحمل عليهم  عبد الرمحن بن مسرة  يف جنازة  قاال  هبذا احلديث  عيينة  عن  يعين ابن يونس 

 بغلته وأهوى ابلسوط 
 

 ) نرمل رمال ( 

رمال ورمالان إذا أسرع يف املشي وهز منكبيه , ومراده اإلسراع  : من ابب طلب قال العيين من رمل
ما رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه من حديث عبد هللا بن عمرو أن أابه أوصاه قال :  املتوسط , ويدل عليه

وخلفها  أنت محلتين على السرير فامش مشيا بني املشيني وكن خلف اجلنازة فإن مقدمها للمالئكة " إذا
 اخلالصة سنده صحيح .  لبين آدم " انتهى قال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي وقال النووي يف

 ) هبذا احلديث ( 

 : السابق 

  ( ) قاال

 : أي خالد بن احلارث وعيسى بن يونس 

 مسرة (  ) يف جنازة عبد الرمحن بن

بن عبد الرمحن فشعبة قال عنه  : مكان قوله يف جنازة عثمان بن أيب وقاص . واحلديث يدور على عيينة
 الرمحن , بن مسرة  خالد وعيسى فقاال عنه عبدعثمان بن أيب العاص , وأما 

 ) قال ( 

  : أي عبد الرمحن والد عيينة
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 ) فحمل ( 

  . : أي أبو بكرة , واحلديث سكت عنه املنذري

 
حيىي بن عبد هللا  وهو  أبو داود  قال   حيىي اجملرب عن  أبو عوانة  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  ابن مسعود  عن  أيب ماجدة  عن  التيمي 

إن يكن خريا تعجل إليه  اخلبب  ما دون  عن املشي مع اجلنازة فقال  صلى هللا عليه وسلم  سألنا نبينا 
  غري ذلك فبعدا ألهل النار واجلنازة متبوعة وال تتبع ليس معها من تقدمها وإن يكن

وأبو  وهذا كويف  أبو داود  قال  اجلابر  حيىي وهو  حيىي بن عبد هللا  و ضعيف هو وه أبو داود  قال 
 هذا ال يعرف  أبو ماجدة   أبو داود قال  بصري  ماجدة 

 

 ) ما دون اخلبب ( 

 العيين  : وهو العدو وشدة املشي قاله

 ) إن يكن ( 

 : أي امليت 

 ) خريا ( 

 وكان عمله صاحلا  :

 ) تعجل ( 

  : أي اجلنازة اليت هي عبارة عن امليت

 ) إليه ( 

 : أي إىل اخلري والثواب 

  ( ) فبعدا ألهل النار

 يف فتح الودود  : دعا عليهم ابهلالك مثل قوله تعاىل } وقيل بعدا للقوم الظاملني { قاله

 ) واجلنازة متبوعة ( 

 خلفها وال يتقدم عليها  كما فيمشي: أي حقيقة وح

 ) وال تتبع ( 
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 العني على النفي وبسكوهنا على النهي قاله القاري  : بفتح التاء والباء وبرفع

  ( ) ليس معها من تقدمها

 : تقرير بعد تقرير , واملعىن ال يثبت له األجر األكمل . 

 , وحديث ابن ماجه خمتصر , املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي وابن ماجه  قال

 الرتمذي : هذا حديث غريب ال نعرفه من حديث عبد هللا بن مسعود إال من هذا الوجه قال وقال

قال  : مسعت حممد بن إمساعيل يعين البخاري يضعف حديث أيب ماجدة هذا وقال حممد يعين البخاري
؟ قال طائر طار  من أبو ماجدة هذا احلميدي قال ابن عيينة قيل ليحىي يعين الرازي عن أيب ماجدة

 فحدثنا هذا آخر كالمه . 

منكر احلديث وأبو ماجدة هذا ويقال أبو ماجد حنفي ويقال عجلي  ويف رواية عن حيىي الرازي عنه وهو
وقال أبو أمحد الكرابيسي : حديثه ليس ابلقائم وقال البيهقي : هذا حديث  , قال الدارقطين جمهول

 بد هللا اجلابر ضعيف وأبو ماجدة وقيل أبو ماجد جمهول , وفيما مضى كفاية , يريدبن ع ضعيف , حيىي

 احلديث الصحيح الذي تقدم انتهى كالم املنذري . 

  . قال البخاري : أبو ماجد منكر احلديث وضعفه جدا : وقال الرتمذي يف علله الكربى

 
 يصلي على من قتل نفسه  اإلمام ال  ابب  

 
  قال  جابر بن مسرة  حدثين  مساك  حدثنا  زهري  حدثنا  ابن نفيل  ثنا حد 

فقال له إنه قد مات قال وما  صلى هللا عليه وسلم  جاره إىل رسول هللا  مرض رجل فصيح عليه فجاء
فجاء إىل  جع فصيح عليهإنه مل ميت قال فر  صلى هللا عليه وسلم  أان رأيته قال رسول هللا  يدريك قال
إنه مل ميت فرجع  هللا عليه وسلم  صلى فقال إنه قد مات فقال النيب  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

فأخربه فقال الرجل اللهم العنه قال  صلى هللا عليه وسلم  فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إىل رسول هللا 
 فأخربه أنه قد صلى هللا عليه وسلم  معه فانطلق إىل النيب  مبشقص  سه حنر نف مث انطلق الرجل فرآه قد

ال أصلي  قال إذا  معه قال أنت رأيته قال نعم مبشاقص  مات فقال وما يدريك قال رأيته ينحر نفسه 
 عليه 
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 ) فصيح ( 

 : أي صرخ 

  ( ) عليه

 : أي على املريض 

 ) فقال ( 

  : اجلار

  ( ) إنه

 : أي املريض 

 ) قال ( 

  : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ) قال ( 

 : جابر 

 ) فرجع ( 

  : أي اجلار املخرب

 ) قال ( 

 : جابر 

 ) فرجع ( 

  : أي جاره

 ) فقالت امرأته ( 

 : أي زوجة املريض جلاره 

  ( ) فقال الرجل

 : املخرب 

 هم العنه ( ) الل

 اجلار على ذلك املريض فلعله أخرب أبنه قتل نفسه وإال ال جيرتئ على ذلك  : وأما اللعنة من الرجل
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 قال (  )

 : جابر 

 ) مث انطلق الرجل ( 

 : املخرب 

 فرآه (  )

 : أي املريض 

 ) مبشقص معه ( 

 املشقص نصل عريض  : : قال اخلطايب

 عليه ( ) إذا ال أصلي 

 الصالة عليه معناه العقوبة له وردع لغريه عن مثل فعله . وقد اختلف الناس يف هذا : قال اخلطايب : وترك

أكثر الفقهاء  فكان عمر بن عبد العزيز ال يرى الصالة على من قتل نفسه , وكذلك قال األوزاعي وقال
 يصلى عليه انتهى . 

والنسائي وابن ماجه خمتصرا مبعناه قال إسحاق بن  لرتمذيقال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم وا
عليه وسلم , إمنا قال ذلك ليحذر الناس برتك الصالة عليه , فال يرتكبوا   إبراهيم احلنظلي . إنه صلى هللا

  . كما ارتكب

 
 الصالة على من قتلته احلدود  ابب  

 
 عن  البصرة  من أهل  نفر  حدثين   أيب بشر عن  أبو عوانة  حدثنا  أبو كامل  حدثنا  

  أيب برزة األسلمي 

 ومل ينه عن الصالة عليه   ماعز بن مالك مل يصل على  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 

 ) حدثين نفر ( 

 : أي مجاعة 

 على ماعز (  ) مل يصل
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 : هو الذي رجم إبقرار الزان . 

جماهيل . وأخرج مسلم يف صحيحه حديث ماعز من رواية أيب سعيد اخلدري  قال املنذري : يف إسناده
استغفر له وال سبه " وأخرجه من حديث بريدة بن احلصيب وفيه قال " استغفروا ملاعز  وفيه قال " فما

عن عبد  د بن غيالنمالك , فقالوا غفر هللا ملاعز بن مالك " وأخرجه البخاري يف صحيحه عن حممو  بن
النيب صلى هللا عليه  الرزاق عن معمر عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر حديث ماعز وفيه " فقال له

عن الزهري فصلى عليه هذا آخر   وسلم خريا وصلى عليه " وقال البخاري : مل يقل يونس وابن جريج
الزهري وفيه " فلم يصل عليه " معمر عن  كالمه . وقد أخرجه أبو داود والرتمذي والنسائي من حديث

أبن حممد بن حيىي مل يذكرها وهو أضبط من حممود  " وعلل بعضهم هذه الزايدة وهي قوله " فصلى عليه
نوح بن حبيب , وقال غريه كذا رواه عن عبد الرزاق واحلسن بن  بن غيالن . قال واتبع حممد بن حيىي

وما أرى مسلما ترك حديث حممود بن غيالن إال ملخالفة  ومل يذكر الزايدة . قال , علي وحممد بن املتوكل
ومحيد بن  هذا آخر كالمه . وقد خالفه أيضا إسحاق بن إبراهيم احلنظلي املعروف اببن راهويه . هؤالء

من أصحاب عبد الرزاق  زجنويه وأمحد بن منصور الرمادي وإسحاق بن إبراهيم الديري , فهؤالء مثانية
راهويه وحممد بن حيىي الذهلي ومحيد بن  الزايدة وفيهم هؤالء احلفاظ إسحاق بنخالفوا حممودا يف هذه 

 زجنويه . 

إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق ومل يذكر لفظه غري أنه قال حنو  وقد أخرجه مسلم يف صحيحه عن
رواه عقيل الذي أشار إليه ليس فيه ذكر الصالة . وقال أبو بكر البيهقي : و  رواية عقيل . وحديث

حممود بن غيالن عن عبد الرزاق إال أنه قال " فصلى عليه " وهو خطأ إلمجاع أصحاب  البخاري عن
يف  الرزاق على خالفه مث إمجاع أصحاب الزهري على خالفه . هذا آخر كالمه . وقد أخرج مسلم عبد

نه حديث ع صحيحه وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عمران بن حصني رضي هللا
فرمجت مث صلى عليها , فقال  اجلهنية وفيه " فأمر هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فشكت عليها ثياهبا

لقد اتبت توبة لو قسمت بني سبعني من  عمر رضي هللا عنه تصلي عليها اي نيب هللا وقد زنت ؟ فقال
 " وهذا احلديث ظاهر جدا يف أن جادت بنفسها هلل أهل املدينة لوسعتهم , وهل وجدت توبة أفضل من

أعلم . وإذا محلت الصالة يف حديث حممود بن غيالن على الدعاء  الصالة على املرجوم وهللا عز وجل
 وهللا أعلم انتهى كالم املنذري حبروفه .  اتفقت األحاديث كلها

قبولة . وقال احلافظ املعروفة ليوافق حديث عمران والزايدة من الثقة م قلت : األوىل محلها على الصالة
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ورواية  , وطريق اجلمع بني األحاديث أن حتمل رواية النفي على أنه مل يصل عليه حني رجم : يف الفتح
أخرجه عبد الرزاق أيضا  اإلثبات على أنه صلى هللا عليه وسلم صلى عليه يف اليوم الثاين , ويؤيده ما

حنيف يف قصة ماعز قال " فقيل اي  سهل بنوهو يف السنن أليب قرة من وجه آخر عن أيب أمامة بن 
الغد قال صلوا على صاحبكم , فصلى عليه رسول  رسول هللا أتصلي عليه ؟ قال ال , قال فلما كان من

قال اخلطايب : كان الزهري يقول : يصلى على الذي يقاد يف  . هللا صلى هللا عليه وسلم والناس " انتهى
قد روي عن علي بن أيب طالب أنه أمر أن يصلى على شراحة يف رجم . و  حد وال يصلى على من قتل

 قول أكثر العلماء .  وقد رمجها , وهو

كان أو فاجرا . وقال أصحاب الرأي  وقال الشافعي : ال يرتك الصالة على أحد من أهل القبلة برا
ال يصلي عليه قتله اإلمام يف حد من احلدود ف واألوزاعي يغسل املرجوم ويصلى عليه . وقال مالك من

غريهم . وقال أمحد بن حنبل ال يصلي اإلمام على قاتل نفس وال  اإلمام ويصلي عليه أهله إن شاءوا أو
من قتل من احملاربني أو صلب مل يصل عليه , وكذلك الفئة الباغية ال يصلى  : غال . وقال أبو حنيفة

ال يصلى عليه ويصلى على من  وذهب بعض أصحاب الشافعي أن اترك الصالة إذا قتل . على قتالهم
  . ممن قتل يف حد أو قصاص سواه

 
 يف الصالة على الطفل  ابب  

 
ابن  عن  أيب  حدثنا  إبراهيم بن سعد  يعقوب بن حدثنا  حممد بن حيىي بن فارس  حدثنا  

  قالت  عائشة  عن  عمرة بنت عبد الرمحن  عن   عبد هللا بن أيب بكر حدثين  إسحق 

صلى  فلم يصل عليه رسول هللا  عشر شهرا  وهو ابن مثانية صلى هللا عليه وسلم  إبراهيم بن النيب  مات 
 هللا عليه وسلم 
 

 ) فلم يصل عليه ( 

تغىن إبراهيم العلم يتأول ذلك على أنه إمنا ترك الصالة عليه ألنه قد اس : قال اخلطايب : كان بعض أهل
الزيلعي  عليه بنبوة أبيه كما استغىن الشهداء بقربة الشهادة عن الصالة عليهم انتهى . وقال عن الصالة

على نيب , وقد جاء أنه  يف نصب الراية وكذا قال الزركشي : ذكروا يف ذلك وجوها منها أنه ال يصلي نيب
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املعىن أنه مل يصل عليه بنفسه وصلى عليه  لو عاش لكان نبيا , ومنها أنه شغل لصالة الكسوف , وقيل
وقد ورد منه " قد صلى عليه " رواه ابن ماجه عن ابن عباس  , غريه , وقيل إنه مل يصل عليه يف مجاعة

عن أنس والبزار عن أيب سعيد وأسانيدها ضعيفة , وحديث أيب داود أقوى ,  وأمحد عن الرباء وأبو يعلى
 حزم انتهى .  وقد صححه ابن

  . ل املنذري : يف إسناده حممد بن إسحاق وقد تقدم الكالم عليهقا

 
 البهي  قال مسعت  وائل بن داود  عن  حممد بن عبيد  حدثنا  هناد بن السري  حدثنا  

  قال 

 يف املقاعد  وسلم  صلى هللا عليه صلى عليه رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  إبراهيم بن النيب  ملا مات 

يعقوب بن  عن  ابن املبارك  حدثكم  قيل له  الطالقاين  سعيد بن يعقوب قرأت على  أبو داود  قال 
 سبعني ليلة  وهو ابن إبراهيم  صلى على ابنه  صلى هللا عليه وسلم  أن النيب  عطاء  عن  القعقاع 

 

 ) مسعت البهي ( 

 يسار موىل مصعب بن الزبري اتبعي يعد يف الكوفيني قاله املنذري  : هو أبو حممد عبد هللا بن

 املقاعد (  ) يف

 : أي مواضع القعود . 

 قال املنذري : هذا مرسل 

 قيل له حدثكم (  )

 : إىل آخره وجوابه حمذوف أي قال نعم 

 ابنه إبراهيم (  ) صلى على

حديث البهي قال املنذري : هذا أيضا مرسل .  هللا عليه وسلم صلى على إبراهيم كما يف : فيه أنه صلى
كان حديث عائشة أحسن اتصاال . وقد روي أن الشمس  وقال اخلطايب : وهذا أوىل األمرين وإن
هللا صلى هللا عليه وسلم صالة اخلسوف فاشتغل هبا عن الصالة  خسفت يوم وفاة إبراهيم فصلى رسول

وروامها البيهقي وقال : هذه اآلاثر مرسلة وهي تشد املوصول ورواايت اإلثبات  . وهللا أعلم انتهى عليه
وسلم  رواايت الرتك انتهى . وأخرج ابن سعد يف الطبقات عن قتادة أن النيب صلى هللا عليه أوىل من
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رمحن بن أيب صعصعة أنه ال ورواه أيضا عن سعد بن حممد عن أبيه حنوه . ورواه أيضا عن عبد هللا بن عبد
  . صلى هللا عليه وسلم صلى عليه ابلبقيع وهللا أعلم

 
 املسجد الصالة على اجلنازة يفابب 

 
وحممد بن عبد  صاحل بن عجالن  عن  فليح بن سليمان  حدثنا  سعيد بن منصور  حدثنا  
  قالت  عائشة  عن   عباد بن عبد هللا بن الزبري عن  هللا بن عباد 

 إال يف املسجد  سهيل ابن البيضاء  على  صلى هللا عليه وسلم  ما صلى رسول هللا  وهللا 
 

 ) على سهيل بن البيضاء ( 

 العلماء : بنو بيضاء ثالثة إخوة سهل وسهيل وصفوان , وأمهم البيضاء امسها دعد : قال النووي : قال

  . هم وهب بن ربيعة القرشي الفهري , وكان سهيل قدمي اإلسالم انتهىوالبيضاء وصف , وأبو 

ابن ماجه وحده ذكر  قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه . ويف حديث
  . القسم

 
أيب  عن  الضحاك يعين ابن عثمان   عن ابن أيب فديك  حدثنا  هارون بن عبد هللا  حدثنا  

  قالت  عائشة  عن  أيب سلمة  عن  النضر 

 وأخيه  سهيل  يف املسجد  بيضاء  على ابين  وسلم  صلى هللا عليه صلى رسول هللا  وهللا لقد 
 

 ) سهيل وأخيه ( 

انتهى . هذان املنذري : واحلديث أخرجه مسلم وفيه ذكر القسم  : عطف بيان ال بين بيضاء قال
 . مشروعية الصالة على اجلنائز يف املسجد . قال احلافظ يف الفتح وبه قال اجلمهور احلديثان يدالن على

وأما من قال  , وقال مالك : ال يعجبين وكرهه ابن أيب ذئب وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة امليت
املسجد واملصلون داخله ,  كان خارجبطهارته منهم فلخشية التلويث , ومحلوا الصالة على سهيل أبنه  

أنكروا عليها أمرها ابملرور جبنازة سعد على  وذلك جائز اتفاقا وفيه نظر ألن عائشة استدلت بذلك ملا
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العمل استقر على ترك ذلك , ألن الذين أنكروا ذلك على  حجرهتا لتصلي عليه , واحتج بعضهم أبن
أنكرت ذلك اإلنكار سلموا هلا فدل على أهنا حفظت ما  أبن عائشة ملا عائشة كانوا من الصحابة , ورد

ابن أيب شيبة وغريه أن عمر صلى على أيب بكر يف املسجد , وأن صهيبا صلى على  نسوه , وقد روى
على  املسجد . زاد يف رواية " ووضعت اجلنازة يف املسجد جتاه املنرب " وهذا يقتضي اإلمجاع عمر يف

  . جواز ذلك

 
أيب  عن  التوأمة  موىل  صاحل  حدثين  ابن أيب ذئب  عن  حيىي  حدثنا  سدد م حدثنا  

  قال  هريرة 

 فال شيء عليه  من صلى على جنازة يف املسجد صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

 ) فال شيء عليه ( 

وقع يف نسخة عتيقة لفظة " له " قال املنذري : قال عتيقتني لفظة " عليه " و  : هكذا وقع يف نسختني
 كذا يف األصل انتهى .  اخلطيب

قال العيين قوله " فال شيء له " رواه أبو  . قلت : وكذا وجدت هذه العبارة يف ثالث من النسخ احلاضرة
يء له وروي فليس له شيء " وقال اخلطيب : احملفوظ فال ش " داود هبذا اللفظ , ورواه ابن ماجه ولفظه

فال أجر له " وقال ابن عبد الرب : رواية " فال أجر له " خطأ فاحش انتهى  " " فال شيء عليه " وروي
 . 

أمره .  اخلطايب : احلديث األول أصح , وصاحل موىل التوأمة ضعفوه وكان قد نسي حديثه يف آخر قال
واألنصار شهدوا الصالة  مة املهاجرينوقد ثبت أن أاب بكر وعمر صلي عليهما يف املسجد ومعلوم أن عا

 عليهما ففي تركهم إنكاره دليل على جوازه . 

 أن يكون معناه إن ثبت احلديث متأوال على نقصان األجر , وذلك أن من صلى عليها يف وقد حيتمل

عليها حبضرة  مسجد فإن الغائب أن ينصرف إىل أهله وال يشهد دفنه , وأن من سعى يف اجلنازة فصلى
صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال  ملقابر شهد دفنه فأحرز أجر القرياطني وهو ما رواه أبو هريرة عن النيبا

دفنها فله قرياطان , والقرياط مثل أحد " وقد  " من صلى على جنازة فله قرياط من األجر ومن شهد
ضافة إىل من صلى عليها يف املسجد منقوص األجر ابإل يؤجر على كثرة خطاه , فصار الذي يصلي
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فال شيء عليه " أي ال شيء على املصلي من اإلمث فيها . وقيل معىن  " عليها برا انتهى . ومعىن قوله
أي ال شيء للمصلي من زايدة الفضل يف أداء صالة اجلنازة يف املسجد بل  " قوله " فال شيء له

  يف هذا سواء , وهبذا يندفع التعارض بني احلديثني . املسجد وغريه

أخرجه ابن ماجه ولفظه " فليس له شيء , وصاحل موىل التوأمة قد تكلم فيه غري  قال املنذري : واحلديث
 األئمة انتهى .  واحد من

منه ابن أيب ذئب قبل أن خيرف , ومن  قلت : صاحل بن نبهان موىل التوأمة قال ابن معني ثقة حجة مسع
 أبس برواية القدماء عنه : كذا يف اخلالصة .  ي : المسع منه قبل أن خيتلط فهو ثبت وقال ابن عد

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

 أربعة ألفاظ  هذا احلديث فيه

 أحدمها : " فال شيء " فقط . وهي يف بعض نسخ السنن . 

 خلطيب . الثاين : " فال شيء عليه " وهي رواية ا اللفظ

 وهي رواية ابن ماجه .  " اللفظ الثالث : " فال شيء له

الرب يف التمهيد . وقال : هو خطأ ال إشكال فيه  اللفظ الرابع : " فليس له أجر " ذكره أبو عمر بن عبد
  . " . قال : والصحيح " فال شيء عليه

صاحل " فرأيت اجلنازة  ألن فيه : قالهو الصواب ,  -يف حديث أيب هريرة  -وهذا الذي قاله أبو عمر 
املسجد خرج وانصرف ومل يصل عليها "  توضع يف املسجد : فرأيت أاب هريرة , إذا مل جيد موضعا إال يف

 ذكره البيهقي يف حديث صاحل . 

 أهل احلديث : ما رواه ابن أيب ذئب عن صاحل : فهو ال أبس به , ألنه روى عنه قبل وقد قال بعض

 . وهذا احلديث من رواية ابن أيب ذئب عنه . االختالط 

من صاحل قدميا : ابن أيب ذئب , وابن جريج , وزايد بن سعد وغريهم ,  وقال ابن عدي : وممن مسع
 والثوري وغريهم بعد االختالط .  وحلقه مالك
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 الدفن عند طلوع الشمس وعند غروهبا  ابب  
 
 قال مسعت  موسى بن علي بن رابح  حدثنا  وكيع  دثنا ح عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  عقبة بن عامر  حيدث أنه مسع  أيب 

ينهاان أن نصلي فيهن أو نقرب فيهن مواتان حني  صلى هللا عليه وسلم  ثالث ساعات كان رسول هللا 
الشمس للغروب حىت  تضيف  يل وحني يقوم قائم الظهرية حىت مت تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع وحني

 أو كما قال  تغرب 
 

 ) أن نصلي فيهن ( 

  : أي يف الساعات الثالثة

 ) أو نقرب ( 

 : على زنة ننصر أي ندفن 

  ( ) حني تطلع

 : بيان للساعات الثالث 

 ) حني يقوم قائم الظهرية ( 

بلغت وسط  امت به دابته أي وقفت , واملعىن أن الشمس إذاأي قيام الشمس وقت الزوال من قوهلم ق :
وهي سائرة لكن سريا ال  السماء أبطأت حركة الظل إىل أن تزول فيحسب الناظر املتأمل أهنا قد وقفت

الوقوف املشاهد قائم الظهرية . قاله يف  يظهر له أثر سريع كما يظهر قبل الزوال وبعده فيقال لذلك
 النهاية 

 ) تضيف ( 

الصالة  معناه متيل وجتنح للغروب , يقال ضاف الشيء يضيف مبعىن مييل . واختلف الناس يف جواز :
الصالة على اجلنازة يف  على اجلنازة والدفن يف هذه الثالث الساعات , فذهب أكثر أهل العلم إىل كراهة

لنخعي واألوزاعي , قول عطاء وا األوقات اليت تكره الصالة فيها , وروي ذلك عن ابن عمر , وهو
وإسحاق بن راهويه , وكان الشافعي يرى  وكذلك قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأمحد بن حنبل

هنار , وكذلك الدفن أي وقت شاء من ليل أو هنار وقول  الصالة على اجلنازة أي ساعة شاء من ليل أو
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 قاله اخلطايب .  . اجلماعة أوىل ملوافقة احلديث

  . وأخرجه مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه انتهى قال املنذري :

 
 إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم  ابب  

 
حيىي بن  عن  ابن جريج  عن   ابن وهب حدثنا  يزيد بن خالد بن موهب الرملي  حدثنا  

  بن نوفل  احلارث موىل  عمار  قال حدثين  صبيح 

وأبو  ابن عباس  اإلمام فأنكرت ذلك ويف القوم  يلي  الغالم مما  وابنها فجعل أم كلثوم  جنازة  أنه شهد
 هذه السنة  فقالوا  وأبو هريرة  وأبو قتادة   سعيد اخلدري
 

 ) أم كلثوم وابنها ( 

نه زوج عمر بن اخلطاب رضي هذه هي بنت علي بن أيب طالب رضي هللا ع : قال املنذري : أم كلثوم
زيد األكرب ابن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وكان مات هو وأمه أم كلثوم بنت علي  هللا عنه وابنها هو

 وقت واحد ومل يدر أيهما مات أوال فلم يورث أحدمها من اآلخر انتهى  يف

 الغالم (  ) فجعل

 : بصيغة اجملهول 

 ) مما يلي اإلمام ( 

فصلي  النسائي قال " حضرت جنازة صيب وامرأة فقدم الصيب مما يلي القوم ووضعت املرأة وراءه : ولفظ
 عليهما " فذكر حنوه . 

بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت  وعند سعيد بن منصور يف سننه عن عمار " أن أم كلثوم
ب رسول هللا صلى هللا عليه بني يدي الرجل وأصحا جنازاتمها فصلى عليهما أمري املدينة فجعل املرأة

الشعيب " أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر توفيا مجيعا  وسلم يومئذ كثري " وعند سعيد أيضا عن
 عليهما أمري املدينة فسوى بني رءوسهما وأرجلهما حني صلى عليهما .  فأخرجت جنازاتمها فصلى

 ده ثقات . سكت عنه أبو داود واملنذري ورجال إسنا وحديث عمار

ويف القوم احلسن واحلسني وابن عمر وأبو هريرة وحنو من مثانني نفسا من  " وأخرجه أيضا البيهقي وقال
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 صلى هللا عليه وسلم " .  أصحاب النيب

سبع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي  وللدارقطين من رواية انفع عن ابن عمر " أنه صلى على
صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر  ا يلي القبلة وصفهماإلمام وجعل النساء مم

يومئذ سعيد بن العاص , ويف الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو  وابن هلا يقال له زيد , واإلمام
 يف فوضع الغالم مما يلي اإلمام فقلت ما هذا " قالوا السنة " وكذلك رواه ابن اجلارود سعيد وأبو قتادة

يصلى  املنتقى . قال احلافظ وإسناده صحيح . واحلديث يدل على أن السنة إذا اجتمعت جنائز أن
 عليها صالة واحدة . 

عليه وسلم على قتلى أحد أن النيب صلى هللا  وقد جاءت األخبار يف كيفية صالة رسول هللا صلى هللا
, وأنه كان يصلي على كل عشرة صالة ومحزة مع كل واحد  عليه وسلم صلى على كل واحد منهم صالة

وعبد هللا بن عمر وأاب هريرة كانوا يصلون على اجلنائز ابملدينة الرجال  . ويف املوطأ أن عثمان بن عفان
 فيجعلون الرجال مما يلي اإلمام والنساء مما يلي القبلة .  والنساء

حابة والتابعني وقال ابن عباس وأبو هذا أكثر العلماء , وقال به مجاعة من الص قال الزرقاين : وعلى
 وأبو قتادة هي السنة , وقول الصحايب ذلك له حكم الرفع .  هريرة

انتهى  والقاسم : النساء مما يلي اإلمام والرجال مما يلي القبلة , واختلف فيه عن عطاء وقال احلسن وسامل
 

 ) هذه السنة ( 

 اء . النس : أي يف وضع اجلنائز فيوضع الرجال مث

اإلمام واملرأة مما يلي القبلة , وكذلك  وفيه دليل على أن الصيب إذا صلي عليه مع امرأة كان الصيب مما يلي
 تقدم عن ابن عمر .  إذا اجتمع رجل وامرأة أو أكثر من ذلك كما

ى على رجل وامرأة فصلى على الرجل مث صل وأخرج ابن شاهني أن عبد هللا بن معقل بن مقرن أيت جبنازة
 األول وهللا أعلم .  املرأة , وفيه انقطاع , والصحيح هو القول

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي

 
 أين يقوم اإلمام من امليت إذا صلى عليه  ابب  
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  قال  انفع أيب غالب  عن  عبد الوارث  حدثنا  داود بن معاذ  حدثنا  

فتبعتها فإذا أان برجل  عبد هللا بن عمري  معها انس كثري قالوا جنازة  ربد فمرت جنازةكنت يف سكة امل
 قالوا هذا  الدهقان  تقيه من الشمس فقلت من هذا  بريذينته وعلى رأسه خرقة  رقيق على  عليه كساء

بيين وبينه شيء فقام  حيول  ال خلفه  فصلى عليها وأان أنس  فلما وضعت اجلنازة قام  أنس بن مالك 
املرأة األنصارية فقربوها  أاب محزة  يسرع مث ذهب يقعد فقالوا اي  عند رأسه فكرب أربع تكبريات مل يطل ومل

بن  العالء فصلى عليها حنو صالته على الرجل مث جلس فقال  عجيزهتا  أخضر فقام عند  وعليها نعش
يصلي على اجلنازة كصالتك يكرب  صلى هللا عليه وسلم  هكذا كان يفعل رسول هللا   أاب محزة اي  زايد 

صلى  غزوت مع رسول هللا  أاب محزة  املرأة قال نعم قال اي  وعجيزة  عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل 
ويف  حىت رأينا خيلنا وراء ظهوران قال نعم غزوت معه حنينا فخرج املشركون فحملوا علينا هللا عليه وسلم 

 اإلسالم فقال رجل من  القوم رجل حيمل علينا فيدقنا وحيطمنا فهزمهم هللا وجعل جياء هبم فيبايعونه على
هللا ابلرجل الذي كان منذ اليوم حيطمنا  إن علي نذرا إن جاء صلى هللا عليه وسلم  أصحاب النيب 

صلى هللا  وجيء ابلرجل فلما رأى رسول هللا  عليه وسلم  صلى هللا ألضربن عنقه فسكت رسول هللا 
ال يبايعه ليفي  صلى هللا عليه وسلم  هللا تبت إىل هللا فأمسك رسول هللا  قال اي رسول عليه وسلم 

اب وجعل يه ليأمره بقتله صلى هللا عليه وسلم  يتصدى لرسول هللا  بنذره قال فجعل الرجل  اآلخر
أنه ال يصنع شيئا  هللا عليه وسلم  صلى أن يقتله فلما رأى رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 

مل أمسك عنه منذ اليوم إال لتويف بنذرك فقال اي رسول هللا  ابيعه فقال الرجل اي رسول هللا نذري فقال إين
  يومض  إنه ليس لنيب أن  وسلم صلى هللا عليه  النيب  إيل فقال أومضت  أال 

أنه إمنا كان ألنه  فحدثوين  عجيزهتا  يف قيامه على املرأة عند  أنس  فسألت عن صنيع  غالب  أبو قال 
صلى  قول النيب  أبو داود  قال  من القوم  يسرتها عجيزهتا  حيال  مل تكن النعوش فكان اإلمام يقوم 

الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا نسخ من هذا احلديث الوفاء ابلنذر يف  أمرت أن أقاتل  عليه وسلم هللا
 إين قد تبت  قتله بقوله

 
 

 ) عن انفع ( 

 : اتبعي 
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  ( ) أيب غالب

 لنافع  : عطف بيان . قال الطييب : كأن الكنية كانت أعرف وأشهر فجيء هبا بياان

 ) يف سكة ( 

 : هي الزقاق 

 ) املربد ( 

املوضع الذي  بكسر امليم وفتح املوحدة موضع ابلبصرة قاله يف فتح الودود . وقال يف النهاية املربد :
 وفتح الباء  حتبس فيه اإلبل والغنم وبه مسي مربد املدينة والبصرة وهو بكسر امليم

 ) عبد هللا بن عمري ( 

هذا هو احملفوظ , ويف بعض النسخ عبد هللا بن عمر وهو تصحيف ,  غرا: بضم العني وفتح امليم مص
 احلجاج ابملدينة , وأما عبد هللا بن عمري هذا فصلى عليه أنس بن مالك  فإن ابن عمر صلى عليه

 بريذينته (  ) على

على الذكر  املعجمة قال ابن األنباري : يقع : تصغري برذون قال يف املصباح املنري : الربذون ابلذال
من اخليل وهو خالف العراب , وجعلوا النون أصلية كأهنم  واألنثى وقال املطرزي : الربذون الرتكي

 احلرزون نونه زائدة ألنه عريب , فقياس الربذون عند من جيعل املعربة على العربية الحظوا التعريب وقالوا يف

 زايدة النون 

 ) الدهقان ( 

التناء وأصحاب الزراعة وهو معرب ونونه أصلية قاله يف  القرية ومقدم : بكسر الدال وضمها رئيس
 النهاية 

  ( ) وأان خلفه

 : أي أنس 

 ) وبينه ( 

 : أي أنس 

  ( ) فكرب

 : أنس 

 ) مل يطل ( 
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 : من اإلطالة 

 محزة (  ) اي أاب

 : كنية أنس 

 ) املرأة األنصارية ( 

 جنازهتا  : أي هذه

 ) وعليها ( 

 : أي على املرأة األنصارية 

 أخضر (  ) نعش

على نعش فاحلرج املشبك الذي  : أي قبة وحرج . قال يف لسان العرب : قال األزهري : ومن رواه حرج
الناس النعش , وإمنا النعش السرير نفسه مسي  يطبق على املرأة إذا وضعت على سرير املوتى , وتسميه

 انتهى .  ك بعيدان كأهنا حرج اهلودجحرجا ألنه مشب

هنض من عثرته , وبه مسي سرير  ويف النهاية يقال نعشه هللا ينعشه نعشا إذا رفعه , وانتعش العاثر إذا
سرير انتهى . ويف املصباح : النعش سرير  امليت نعشا الرتفاعه , وإذا مل يكن عليه ميت حممول فهو

مل يكن فهو سرير , والنعش أيضا شبه حمفة حيمل فيها  يت , فإنامليت وال يسمى نعشا إال وعليه امل
 انتهى .  امللك إذا مرض وليس بنعش امليت

اختذ هلا نعش وهو شبه احملفة  ويف أقرب املوارد يف فصيح العربية والشوارد : نعش على جنازهتا أي
املعىن أهنا كانت على جنازة شرح القاموس . و  ابلكسر مركب من مراكب النساء كاهلودج انتهى ومثله يف

دليل على جواز اختاذ القبة على سرير امليت ألن ذلك أسرت هلا  األنصارية قبة مغطاة بلون أخضر . وفيه
 الصحابة ومل ينكر عليه أحد .  وكان ذلك مبحضر من

ت عميس القسطالين يف املواهب أن فاطمة قالت ألمساء بن ويؤيده ما أخرجه احلافظ بن عبد الرب ونقله
ابلنساء يطرح على املرأة الثوب فيصفها فقالت أمساء اي بنت رسول هللا صلى  إين قد استقبحت ما يصنع

ثواب  وسلم أال أريك شيئا رأيته أبرض احلبشة , فدعت جبرائد رطبة فحنتها مث طرحت عليها هللا عليه
وعلي وال يدخل علي  ليين أنتفقالت فاطمة ما أحسن هذا تعرف به املرأة من الرجل فإذا أان مت فاغس

الصفة املذكورة مث بعدها زينب بنت  أحد . قال أبو عمر بن عبد الرب وفاطمة أول من غطي نعشها على
 جحش صنع هبا ذلك أيضا انتهى . 
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 يف شرح املواهب : قوله يطرح على املرأة الثوب أي على نعشها فيصفها جسمها من غلظ قال الزرقاين

للمرأة حتته حجم ,  ون مث فوقية أي أمالتها , وتعرف به املرأة من الرجل أي وال يعرفوضده , وحنتها بن
 املؤمنني انتهى .  وقول من قال إن زينب أول من غطي نعشها فمراده أي من أمهات

فاطمة رضي هللا عنها : وملا حضرها املوت  وقال ابن األثري يف أسد الغابة يف معرفة الصحابة يف ترمجة
ابن عبد الرب حنوه سواء مث قال فقالت فاطمة ما أحسن  ألمساء بنت عميس , مث ذكر مثل ما رواهقالت 

فاغسليين أنت وعلي وال تدخلي علي أحدا فلما توفيت جاءت عائشة ,  هذا وأمجله فإذا أان مت
 لى أنفشكتها عائشة إىل أيب بكر فوقف أبو بكر على الباب وقال اي أمساء ما محلك ع فمنعتها أمساء

وسلم وقد صنعت  منعت أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم أن يدخلن على بنت رسول هللا صلى هللا عليه
هلا ذلك , قال فاصنعي ما  هلا هودجا ؟ قالت هي أمرتين أن ال يدخل عليها أحد وأمرتين أن أصنع

 نت جحش انتهى . مث بعدها زينب ب أمرتك وغسلها علي وأمساء وهي أول من غطي نعشها يف اإلسالم

يسرتها كتابوت , وقال اخلطيب يف مغين احملتاج شرح املنهاج  وقال النووي يف املنهاج : ويندب للمرأة ما
كتابوت , وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة ألن ذلك أسرت هلا وأول من  : ويندب للمرأة ما يسرتها

 وكانت قد رأته ابحلبشة ملا هاجرت وأوصت بهزينب زوجة النيب صلى هللا عليه وسلم ,  فعل له ذلك

 انتهى . 

زينب رضي هللا عنها , وكانت قد  وقال ابن حجر املكي يف حتفة احملتاج : يعين مغطاة إليصاء أم املؤمنني
 أول من محلت كذلك .  رأته ابحلبشة ملا هاجرت . قال يف اجملموع : قيل هي

أوصت أن يتخذ هلا ذلك ففعلوه , وما  صلى هللا عليه وسلموروى البيهقي أن فاطمة بنت رسول هللا 
هللا صلى هللا عليه وسلم أبمره صلى هللا عليه وسلم  قيل إن ذلك أول ما اختذ يف جنازة زينب ابنة رسول

 فهو ابطل . 

قيل :  , األثري يف ترمجة زينب أم املؤمنني : توفيت سنة عشرين وصلى عليها عمر بن اخلطاب وقال ابن
 هي أول امرأة صنع هلا النعش , ودفنت ابلبقيع انتهى . 

 احلديث كانت اجلنازة داخلة وواقعة على السرير األخضر وهو بعيد جدا ال يساعده اللفظ وقيل يف معىن

 وهللا أعلم كذا يف غاية املقصود . 

ملؤمنني بنت جحش , أول امرأة محلت يف نعش زينب أم ا : وقال الشيخ عالء الدين يف حماضرة األوائل
أن ال خيرج على أم املؤمنني إال ذو حمرم من أهلها , فقالت ابنة  فلما ماتت أمر عمر مناداي فنادى
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 املؤمنني أال أريك شيئا تصنعه احلبشة لنسائهم , فجعلت نعشا وغشته بثوب , فلما نظر عميس اي أمري

 يف األوائل .  وا على أمكم . قاله السيوطيعمر قال ما أحسن هذا وأسرته , فأمر مناداي ينادي أن اخرج

وأول من جعل هلا النعش  وأول من عملت على ميت فوق اتبوته سرتة من احلبشة زينب بنت جحش
 رأته ابحلبشة قاله السيوطي انتهى .  فاطمة الزهراء ملا توفيت عملت أمساء بنت عميس هلا كانت قد

 

 ) عند عجيزهتا ( 

الشيء  جيم . قال يف النهاية : العجيزة العجز , وهي للمرأة خاصة , والعجز مؤخرمهملة وكسر  : بفتح
 

 ) مث جلس ( 

 : أنس 

 ) ويقوم ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  : أي

 ) خيلنا وراء ظهوران ( 

 الفرار  : كناية عن

 ) حيمل علينا ( 

 : أي يصول 

  ( ) فيدقنا

والعداوات أي يكسران ابلسيف  دقه دقا أي كسره ودقوا بينهم أي أظهروا العيوب: من ابب نصر يقال 
 ويظهر العداوة التامة 

 ) وحيطمنا ( 

 من ابب ضرب يقال حطمه حطما أي كسره , وهذا عطف تفسريي أي يكسران ويقطعنا ذلك الرجل :

 بسيفه 

 ) فهزمهم هللا ( 

 : أي املشركني 

  ( ) وجعل
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 رع األمر : أي ش

 ) جياء هبم ( 

  : أي ابملشركني

 ) فيبايعونه ( 

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ابلرجل (  ) وجيء

 الذي حيطم 

 ) فلما رأى ( 

 حيطم  : أي الرجل الذي

 ) قال ( 

 : أنس 

 ) فجعل الرجل ( 

 الصحايب  : أي

 ) يتصدى ( 

 الشيء انظرا إليه . قاله يف النهاية  وقيل هو الذي يستشرف : التصدي التعرض للشيء

 ) ليأمره ( 

 هللا صلى هللا عليه وسلم الرجل الصحايب  : أي ليأمر رسول

 ) بقتله ( 

 الذي حيطم  : أي الرجل

 ) وجعل ( 

 : الرجل الصحايب 

  ( ) يهاب

 : من اهليبة 

 ) أن يقتله ( 

 الرجل الصحايب , والضمري املنصوب إىل الرجل احلاطم  ع يرجع إىل: الضمري املرفو 
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  ( ) أنه ال يصنع

 : أي الصحايب 

 ) ابيعه ( 

 وسلم بيعة هذا الرجل التائب  : أي قبل النيب صلى هللا عليه

 ) فقال الرجل ( 

  : الصحايب

 ) فقال ( 

 : أي الصحايب 

 ) أال أومضت إيل ( 

  اخلطايب : إمنا اإلمياض الرمز ابلعني واإلمياء هبا ومنه وميض الربق وهو ملعانهقال  :

 ) ليس لنيب أن يومض ( 

فيما بينه وبني ربه تعاىل أن يضمر شيئا ويظهر خالفه ألن هللا عز  : قال اخلطايب : معناه أنه ال جيوز له
 ه وكتمانه ألن ذلك خداع , وال حيل له أنإبظهار الدين وإعالن احلق فال جيوز له سرت  وجل إمنا بعثه

قتل الرجال  يؤمن رجال يف الظاهر وخيفره يف الباطن . ويف احلديث دليل على أن اإلمام ابخليار بني
سبيل عليهم . وقد اختلف  البالغني من األسارى وبني حقن دمائهم ما مل يسلموا , فإذا أسلموا فال

يقوم من املرأة حبذاء وسطها , ومن الرجل  : قال أمحد بن حنبلالناس يف موقف اإلمام من اجلنازة , ف
 حبذاء صدره . 

يقوم من الرجل واملرأة حبذاء الصدر . فأما التكبري فقد روي عن النيب صلى هللا  : وقال أصحاب الرأي
 وسلم مخس وأربع , وكان آخر ما يكرب أربعا وكان علي بن أيب طالب يكرب على أهل بدر ست عليه

يرى التكبري  بريات , وعلى سائر الصحابة مخسا , وعلى سائر الناس أربعا , وكان عبد هللا بن عباستك
 على اجلنازة ثالاث انتهى . 

 ) قال أبو غالب ( 

 مقولة عبد الوارث  : وهذه

 ) فسألت ( 

 والتابعني  : من أدركت من أهل العلم من الصحابة
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  ) عن صنيع أنس يف قيامه على (

 : جنازة 

 املرأة عند عجيزهتا (  )

 صلى هللا عليه وسلم  : هل له فائدة خمصوصة أيضا أم جملرد اتباع النيب

 ) فحدثوين ( 

  : واحملدثون له جمهولون

 ) أنه ( 

 : أي القيام على جنازهتا هبذا الوصف 

 كان (  ) إمنا

 : ذلك يف سالف الزمان 

 نعوش ( ) ألنه مل تكن ال

كان معموال به  مجع نعش أي القباب املتخذة للسرت على جنائز املرأة يف عهدهم املاضي يف املدينة وإن :
 عندهم يف احلبشة 

  ( ) فكان اإلمام يقوم حيال عجيزهتا

 : بكسر احلاء أي قبالته 

 ) يسرتها من القوم ( 

التسرت هلا  على سرير جنازة املرأة فال يراد هبذا الصنيع هبذا الوصف , وأما اآلن فاختذت القباب : بقيامه
  . , بل يكون ذلك خالصا التباع فعل النيب صلى هللا عليه وسلم إن زال السبب

صليت وراء النيب صلى  وقال احلافظ يف الفتح يف ابب أين يقوم من املرأة والرجل حتت حديث مسرة قال
وفيه مشروعية الصالة على املرأة , فإن   . اسها فقام عليها وسطهاهللا عليه وسلم على امرأة ماتت يف نف

فيحتمل أن يكون معتربا فإن القيام عليها وسطها لسرتها ,  كوهنا نفساء وصف غري معترب أما كوهنا امرأة
 الرجل .  وذلك مطلوب يف حقها خبالف

بعد اختاذه فقد حصل السرت  أماوحيتمل أن ال يكون معتربا وأن ذلك كان قبل اختاذ النعش للنساء , ف
عدم التفرقة بني الرجل واملرأة , وأشار إىل  املطلوب , وهلذا أورد البخاري الرتمجة مورد السؤال وأراد

 طريق أيب غالب عن أنس انتهى .  تضعيف ما رواه أبو داود والرتمذي من
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وسكت عنه وسكوته دليل رضاه  غالب رواه أبو داود , وانزعه العيين يف شرح البخاري فقال حديث أيب
 فكيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه الرتمذي انتهى .  , به , ورواه الرتمذي وقال حسن

 املنذري وابن القيم وال نعلم فيه علة .  قلت : وكذا سكت عنه

الف املرأة فإهنا الرجل فعند رأسه لئال يكون انظرا إىل فرجه خب وقال القسطالين يف شرح البخاري : وأما
الغالب , ووقوفه عند وسطها ليسرتها عن أعني الناس , مث ساق حديث أيب غالب  يف القبة كما هو

حذاء  مث قال : وبذلك قال أمحد وأبو يوسف واملشهور عند احلنفية أن يقوم من الرجل واملرأة املذكور
 الصدر . 

 يف الشرح وهللا أعلم .  منكبها , كذاوقال مالك يقوم من الرجل عند وسطه ومن املرأة عند 

  . الرتمذي : حسن قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي وابن ماجه وقال

 
 عن  عبد هللا بن بريدة  حدثنا  املعلم  حسني حدثنا  يزيد بن زريع  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  مسرة بن جندب 

 فقام عليها للصالة وسطها   على امرأة ماتت يف نفاسها صلى هللا عليه وسلم  صليت وراء النيب 

 

 ) جندب ( 

  : بضم الدال وفتحها . قاله القاري

 ) يف نفاسها ( 

 : أي حني والدهتا 

 ) فقام ( 

 أي وقف  :

 ) وسطها ( 

ث إثبات للصالة على النفساء وإن  القاري ويف احلدي : أي حذاء وسطها بسكون السني ويفتح قاله
هذه املرأة يف نفاسها وصف غري معترب اتفاقا وإمنا هو حكاية أمر  كانت شهيدة . قال العيين : وكون

 كوهنا امرأة فهل هو معترب أم ال , من الفقهاء من ألغاه وقال يقام عند وسط اجلنازة وقع , وأما وصف
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اختاذ األنعشة  ك ابملرأة حماولة للسرت , وقيل كان ذلك قبلمطلقا ذكرا كان أو أنثى , ومنهم من خص ذل
  . والنسائي وابن ماجه والقباب انتهى قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والرتمذي

 

 التكبري على اجلنازة  ابب  
 
  الشعيب  عن  أاب إسحق  مسعت  قال ابن إدريس  قال أخربان  حممد بن العالء  حدثنا  

 مر بقرب رطب فصفوا عليه وكرب عليه أربعا  هللا عليه وسلم  صلى أن رسول هللا 

 عبد هللا بن عباس  من حدثك قال الثقة من شهده  للشعيب  فقلت 
 

 ) مر بقرب رطب ( 

 الدفن فيه  : أي مل ييبس ترابه لقرب وقت

 ) فصفوا ( 

  هللا عليه وسلم مع الصحابة : أي النيب صلى

 ) عليه ( 

 : أي على القرب 

  ( ) وكرب عليه أربعا

أكثر أهل العلم إىل أن التكبري  : فيه أن املشروع يف تكبري صالة اجلنازة أربع . قال ابن املنذر : ذهب
يد بن اثبت وابن بن عامر والرباء بن عازب وز  أربع انتهى . وممن روى األربع كما قال البيهقي عقبة

من طريق أيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة عن أبيه " كان  مسعود وروى ابن عبد الرب يف االستذكار
يكرب على اجلنائز أربعا ومخسا وسبعا ومثانيا حىت جاء موت النجاشي فخرج  النيب صلى هللا عليه وسلم

األربع  فاه هللا تعاىل " وإىل مشروعيةمث ثبت النيب صلى هللا عليه وسلم على أربع حىت تو  فكرب أربعا
العلم من أصحاب النيب  التكبريات يف اجلنازة ذهب اجلمهور . قال الرتمذي : العمل عليه عند أكثر أهل

تكبريات , وهو قول سفيان الثوري ومالك بن  صلى هللا عليه وسلم وغريهم يرون التكبري على اجلنازة أربع
 انتهى .  د وإسحاقأنس وابن املبارك والشافعي وأمح

يف حديث الباب , وروى  وقد اختلف السلف يف ذلك , فروي عن زيد بن أرقم أنه كان يكرب مخسا كما
فكرب مخسا وروى أيضا عن ابن  ابن املنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بين أسد
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ى سائر الناس أربعا . وروى الصحابة مخسا وعل مسعود عن علي أنه كان يكرب على أهل بدر ستا وعلى
والدارقطين عن عبد خري عنه . وروى ابن املنذر أيضا إبسناد صحيح  ذلك أيضا ابن أيب شيبة والطحاوي

على جنازة ثالاث . قال القاضي عياض اختلفت الصحابة يف ذلك من ثالث  عن ابن عباس أنه كرب
 ذلك على أربع , وأمجع الفقهاء وأهل الفتوىقال ابن عبد الرب : وانعقد اإلمجاع بعد  تكبريات إىل تسع

يلتفت إليه  ابألمصار على أربع على ما جاء يف األحاديث الصحاح , وما سوى ذلك عندهم شذوذ ال
  . , وقال ال نعلم أحدا من فقهاء األمصار خيمس إال ابن أيب ليلى

عمر قال : "   ب يقول إنوقال علي بن اجلعد : حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة مسعت سعيد بن املسي
ابن عبد الرب من وجه آخر عن  كل ذلك قد كان أربعا ومخسا فاجتمعنا على أربع " رواه البيهقي , ورواه

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  شعبة . وروى البيهقي أيضا عن أيب وائل قال كانوا يكربون
لى هللا عليه وسلم فأخرب كل رجل منهم مبا هللا ص أربعا ومخسا وستا وسبعا فجمع عمر أصحاب رسول

وروى أيضا من طريق إبراهيم النخعي أنه قال اجتمع أصحاب  رأى فجمعهم عمر على أربع تكبريات
وسلم يف بيت أيب مسعود فاجتمعوا على أن التكبري على اجلنازة أربع . وروى  رسول هللا صلى هللا عليه

 على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فكرب أربعا وخلفه إىل الشعيب قال صلى ابن عمر أيضا بسنده

 ابن عباس واحلسني بن علي وابن احلنفية كذا يف الفتح والنيل . 

  : قلت

 ) من شهده عبد هللا ( 

احلديث ليس يف رواية اللؤلئي ولذا مل يذكره املنذري . وقال  : فعبد هللا بدل من قوله من شهده وهذا
  . حديث حممد بن العالء يف رواية أيب بكر بن داسة ومل يذكره أبو القاسم : يف األطراف احلافظ املزي

 
حممد بن  حدثنا  حممد بن املثىن  حدثنا  و ح  شعبة  حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  حدثنا  

   قال ابن أيب ليلى  عن  مرة  عمرو بن عن  شعبة  عن  جعفر 

هللا  كان رسول يكرب على جنائزان أربعا وإنه كرب على جنازة مخسا فسألته فقال  أرقم  زيد يعين ابن كان 
 يكربها  صلى هللا عليه وسلم  

 أتقن  ابن املثىن   وأان حلديث أبو داود  قال 
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 ) يكربها ( 

ربع ال مرد له من حيث الرواية إال أن اجلمهور على أن على األ : أي اخلمس أحياان , وثبوت الزايدة
 وهو انسخ ملا تقدم قاله السندي  األمر األخري كان أربعا

 ) أتقن ( 

 : أي أحفظ . 

  . املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي وابن ماجه قال

 
 ما يقرأ على اجلنازة  ابب  

 
طلحة بن عبد هللا بن  عن  إبراهيم  سعد بن عن  سفيان  أخربان   حممد بن كثري حدثنا  

  قال  عوف 

 إهنا من السنة  فقال  بفاحتة الكتاب  على جنازة فقرأ  ابن عباس  مع  صليت
 

 ) فقرأ بفاحتة الكتاب ( 

صريح به يف حديث جابر أخرجه الشافعي بيان حمل قراءة الفاحتة , وقد وقع الت : ليس يف حديث الباب
إن سنده  وقرأ أبم القرآن بعد التكبرية األوىل " أفاده احلافظ العراقي يف شرح الرتمذي وقال " بلفظ

 ضعيف 

 ) فقال إهنا ( 

 : أي قراءة الفاحتة 

 السنة (  ) من

احلافظ يف الفتح : ونقل ابن املنذر قال  . : فيه دليل على مشروعية قراءة فاحتة الكتاب يف صالة اجلنازة
واملسور بن خمرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأمحد  عن ابن مسعود واحلسن بن علي وابن الزبري

عمر " ليس فيها قراءة " وهو قول مالك والكوفيني انتهى . وقال  وإسحاق , ونقل عن أيب هريرة وابن
املرفوع على القول الصحيح قاله شيخنا زين الدين , من السنة " حكمه حكم  " العيين : قول الصحايب
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 مشهور . ووردت أحاديث أخر يف قراءة الفاحتة يف صالة اجلنازة انتهى .  وفيه خالف

  . املنذري : واحلديث أخرجه البخاري والرتمذي والنسائي قال

 الدعاء للميت  ابب  
 
 حممد بن إسحق  عن  ابن سلمة  حممد يعين ين حدث عبد العزيز بن حيىي احلراين  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  الرمحن  أيب سلمة بن عبد عن  حممد بن إبراهيم  عن 

 إذا صليتم على امليت فأخلصوا له الدعاء  يقول  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 
 

 ) فأخلصوا له الدعاء ( 

ادعوا له ابالعتقاد واإلخالص انتهى . قال املناوي : أي ادعوا له إبخالص ألن  ابن امللك : أي: قال 
 انتهى .  هبذه الصالة إمنا هو الشفاعة للميت , وإمنا يرجى قبوهلا عند توفر اإلخالص واالبتهال القصد

ة وأنه ينبغي للمصلي على الوارد ويف النيل : فيه دليل على أنه ال يتعني دعاء خمصوص من هذه األدعية
فألن مالبس املعاصي أحوج الناس إىل دعاء  , امليت أن خيلص الدعاء له سواء كان حمسنا أو مسيئا

قدموه بني أيديهم وجاءوا به إليهم , ال كما قال بعضهم  إخوانه املسلمني وأفقرهم إىل شفاعتهم ولذلك
اللهم إن كان حمسنا فزده إحساان وإن كان مسيئا يف امللتبس على قوله  إن املصلي يلعن الفاسق ويقتصر

 ابلعفو عنه فإن األول من إخالص السب ال من إخالص الدعاء , والثاين من ابب التفويض فأنت أوىل

 انتهى .  . ابعتبار املسيء ال من ابب الشفاعة والسؤال وهو حتصيل احلاصل وامليت غين عن ذلك

وقد تقدم الكالم عليه انتهى  ماجه , ويف إسناده حممد بن إسحاقوقال املنذري : واحلديث أخرجه ابن 
  . وصححه , وأيضا أخرجه البيهقي . لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحا ابلسماع

 
أبو اجلالس عقبة بن سيار  حدثنا   عبد الوارث حدثنا  أبو معمر عبد هللا بن عمرو  حدثنا  

  قال  بن مشاخ  علي حدثين  

يصلي على اجلنازة قال  هللا عليه وسلم  صلى كيف مسعت رسول هللا  أاب هريرة  سأل  مروان  شهدت 
اللهم أنت رهبا وأنت خلقتها  أبو هريرة  قبل ذلك قال  أمع الذي قلت قال نعم قال كالم كان بينهما

 نت أعلم بسرها وعالنيتها جئناك شفعاء فاغفر له قبضت روحها وأ وأنت هديتها لإلسالم وأنت
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أمحد بن  ومسعت  عثمان بن مشاس  قال فيه  علي بن مشاخ  يف اسم  شعبة  أخطأ  أبو داود  قال 
جملسا إال هنى فيه  محاد بن زيد  جلست من  قال ما أعلم أين أمحد بن حنبل  حيدث  إبراهيم املوصلي 

  وجعفر بن سليمان عبد الوارث  عن 
 
 

 ) عقبة بن سيار ( 

أو ابن سنان أبو اجلالس بضم اجليم وختفيف الالم وآخره مهملة شامي نزل  : مبهملة مث حتتانية ثقيلة
 السادسة . قاله يف التقريب  البصرة ثقة من

 ) قال ( 

 : أي أبو هريرة 

 أمع الذي قلت (  )

 وبينك مث تسألين وتريد االستفادة مين  خلطاب أي أمع هذا الذي قلت يل كذا وكذا جرى بيين: بصيغة ا

 ) قال ( 

  : أي مروان

 ) نعم , قال ( 

 أنه  : أي علي ابن مشاخ يف بيان كالم أيب هريرة ومروان

 ) كالم كان بينهما ( 

 : أي أيب هريرة ومروان 

 ذلك (  ) قبل

األمور وألجله تعرضه أبو هريرة وقال  ذا السؤال وجرى بينهما ما جرى من املنازعة يف أمر من: أي قبل ه
 هذه اجلملة أمع الذي قلت 

  ( ) أنت رهبا

 : أي سيدها ومالكها 

 ) لإلسالم ( 

 اإلميان انتهاء  : املشتمل على
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 ) وأنت قبضت روحها ( 

  : أي أمرت بقبض روحها

 نيتها ( ) بسرها وعال

  : بتخفيف الياء أي ابطنها وظاهرها

 ) جئنا شفعاء ( 

 النسائي يف اليوم والليلة  : أي بني يديك . قال املنذري : واحلديث أخرجه

 ) أخطأ شعبة ( 

  . وجعفر بن سليمان وجد يف بعض النسخ وهللا أعلم : من ها هنا إىل قوله

 
حيىي  عن  األوزاعي  عن  إسحق  شعيب يعين ابن حدثنا   موسى بن مروان الرقي حدثنا  
  قال  هريرة  أيب عن  أيب سلمة  عن  بن أيب كثري 

اللهم اغفر حلينا وميتنا وصغريان وكبريان وذكران  على جنازة فقال  صلى هللا عليه وسلم  صلى رسول هللا 
اإلسالم اللهم  م من أحييته منا فأحيه على اإلميان ومن توفيته منا فتوفه علىوشاهدان وغائبنا الله وأنثاان

 ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده 
 

 ) وصغريان وكبريان ( 

الدعاء يف حق الصغري لرفع الدرجات انتهى , ويدفعه ما ورد أنه صلى هللا عليه  : قال ابن حجر املكي
املراد  ط فقال اللهم قه عذاب القرب وضيقه , وميكن أن يكونصلى على طفل مل يعمل خطيئة ق وسلم

 ابلصغري والكبري الشاب والشيخ فال إشكال . 

التوربشيت عن الطحاوي أنه سئل عن معىن االستغفار للصبيان مع أنه ال  وتكلف ابن امللك وغريه ونقل
 حملفوظ أن يفعله بعد البلوغ منمعناه السؤال من هللا أن يغفر له ما كتب يف اللوح ا ذنب هلم , فقال

 قاله القاري  . الذنوب حىت إذا كان فعله كان مغفورا وإال فالصغري غري مكلف ال حاجة إىل االستغفار

 ) وذكران وأنثاان ( 

القرائن األربع الشمول واالستيعاب فال حيمل على التخصيص نظرا إىل  : قال الطييب : املقصود من
نه قيل اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات كلهم أمجعني , فهي من الكناية الزيدية كأ , مفردات الرتكيب
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 عليه مجعه يف قوله " اللهم من أحييته " إخل . قاله القاري  يدل

  ( ) وشاهدان

 : أي حاضران 

 ) فأحيه على اإلميان ( 

 , على اإلميان وهو الظاهر املناسب يف رواية الرتمذي وغريه فأحيه على اإلسالم وتوفه : املشهور املوجود

اإلميان فهو التصديق  ألن اإلسالم هو التمسك ابألركان الظاهرية وهذا ال يتأتى إال يف حالة احلياة , وأما
والثاين ابإلماتة هو الوجه وهللا تعاىل  الباطين وهو الذي املطلوب عليه الوفاة واألول متخصص ابإلحياء

 .  أعلم , قاله يف فتح الودود

اليت أخرجها  القاري : فالرواية املشهورة اليت أخرجها الرتمذي وغريه هي العمدة , والرواية األخرى وقال
التقدمي والتأخري وجواز النقل  أبو داود إما من تصرفات الرواة نسياان أو بناء على زعم أنه ال فرق بني

, وتوفه على اإلسالم أي على االنقياد  األركان ابملعىن أو يقال فأحيه على اإلميان أي وتوابعه من
 ينفع مال وال بنون , إال من أتى هللا بقلب سليم { انتهى .  والتسليم ألن املوت مقدمة : } يوم ال

 " النيل : ولفظ فأحيه على اإلسالم هذا هو الثابت عند األكثر , ويف سنن أيب داود قال الشوكاين يف

غري املأثور عنه  ميان " . واعلم أنه قد وقع يف كتب الفقه ذكر أدعيةفأحيه على اإلميان وتوفه على اإل
يف ذلك حممول على أنه كان  صلى هللا عليه وسلم والتمسك ابلثابت عنه أوىل , واختالف األحاديث

 وسلم إخالص الدعاء .  يدعو مليت بدعاء وآلخر آبخر , والذي أمر به صلى هللا عليه

اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا " روى  " :  استحب أن يقول املصليوإذا كان املصلى عليه طفال
 سفيان يف جامعه انتهى  ذلك البيهقي من حديث أيب هريرة , وروى مثله

 ) اللهم ال حترمنا أجره ( 

ابب أفعل . قال السيوطي : بفتح التاء وضمها لغتان فصيحتان والفتح أفصح ,  : من ابب ضرب أو
األجر قاله  وأحرمه , واملراد أجر موته , فإن املؤمن أخو املؤمن فموته مصيبة عليه يطلب فيها يقال حرمه

 يف فتح الودود 

 ) وال تضلنا بعده ( 

 ضآلني بعد اإلميان قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي والنسائي , وأخرجه الرتمذي : أي ال جتعلنا

رسول هللا صلى  ثين أبو إبراهيم األشهلي عن أبيه قال : " كانمن حديث حيىي بن أيب كثري فقال : حد
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وشاهدان وغائبنا , وصغريان وكبريان ,  هللا عليه وسلم إذا صلى على اجلنازة قال : اللهم اغفر حلينا وميتنا
 حديث والد أيب إبراهيم حديث حسن صحيح .  وذكران وأنثاان " وأخرجه النسائي وقال الرتمذي

البخاري يقول أصح الرواايت يف هذا حديث حيىي بن أيب كثري  ي أيضا ومسعت حممدا يعينوقال الرتمذ
 أبيه , وسألته عن اسم أيب إبراهيم األشهلي فلم يعرفه . هذا آخر كالمه .  عن أيب إبراهيم األشهلي عن

وهللا عز  لميبعضهم أن أاب إبراهيم هو عبد هللا بن أيب قتادة وليس بصحيح , فإن أاب قتادة س وذكر
  . وجل أعلم

 
إبراهيم بن موسى  و حدثنا  ح   الوليد حدثنا  عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي  حدثنا  

يونس بن ميسرة بن  عن  مروان بن جناح  حدثنا  أمت  الرمحن  عبد وحديث  الوليد  أخربان  الرازي 
  قال  ألسقع واثلة بن ا عن  حلبس 

اللهم إن فالن بن  على رجل من املسلمني فسمعته يقول  عليه وسلم  صلى هللا صلى بنا رسول هللا 
القرب وعذاب  وحبل جوارك فقه من فتنة ذمتك  من  عبد الرمحن  قال  فقه فتنة القرب   ذمتك فالن يف 

 الرحيم  فاغفر له وارمحه إنك أنت الغفور وأنت أهل الوفاء واحلمد اللهم النار 

 مروان بن جناح  عن  عبد الرمحن  قال 
 

 ) فسمعته يقول ( 

مالك قال : " مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم وصلى على جنازة  : وأخرج مسلم من حديث عوف بن
" ومجيع ذلك يدل على أن النيب  احلديث . ويف رواية له عنه : فحفظت من دعائه " يقول اللهم اغفر له

 عليه وسلم جهر ابلدعاء .  صلى هللا

فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة وجهر فلما فرغ  وعند النسائي من حديث ابن عباس " أنه صلى على جنازة
 قال سنة وحق " . 

 إلسرار يفالشافعي إنه جيهر ابلليل كالليلية . وذهب أكثر العلماء إىل أنه يستحب ا قال بعض أصحاب

مل أقرأ جهرا إال  صالة اجلنازة , ومتسكوا بقول ابن عباس " لتعلموا أنه من السنة " رواه البخاري , أي
 لتعلموا أنه سنة . 

صلى هللا عليه وسلم " أن السنة يف الصالة على اجلنازة  وحلديث أيب أمامة عن رجل من أصحاب النيب
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بعد التكبرية األوىل سرا يف نفسه " . احلديث , وسيجيء بتمامه . بفاحتة الكتاب  أن يكرب اإلمام مث يقرأ
 إن جهره صلى هللا عليه وسلم ابلدعاء لقصد تعليمهم .  : وقيل

ما أاتح لنا يف دعاء اجلنازة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال أبو بكر وال  وأخرج أمحد عن جابر قال
 وفسر أاتح مبعىن قدر .  عمر

  . : والذي وقفت عليه ابح مبعىن جهر انتهى قال احلافظ

األمرين مروي عن رسول هللا  قلت : والظاهر أن اجلهر واإلسرار ابلدعاء يف صالة اجلنازة جائزان وكل من
 صلى هللا عليه وسلم وهذا هو احلق وهللا أعلم 

 إن فالن بن فالن (  )

وهذا إن كان معروفا وإال جعل مكان ذلك  , بيه: فيه دليل على استحباب تسمية امليت ابمسه واسم أ
يدعو هبذه األلفاظ الواردة يف هذه األحاديث سواء كان امليت  اللهم إن عبدك هذا أو حنوه , والظاهر أنه

الضمائر املذكرة إىل صيغة التأنيث إذا كانت امليت أنثى ألن مرجعها امليت وهو  ذكرا أو أنثى وال حيول
 ثى كذا يف النيل على الذكر واألن يقال

 ) يف ذمتك ( 

  : أي أمانك

 ) وحبل جوارك ( 

أي يف كنف حفظك وعهد طاعتك , وقيل أي  : بكسر اجليم قيل عطف تفسريي , وقيل احلبل العهد
أنه متعلق ومتمسك ابلقرآن كما قال تعاىل واعتصموا  يف سبيل قربك وهو اإلميان , واألظهر أن املعىن

 حببل هللا . 

الذي يورث  املفسرين بكتاب هللا تعاىل , واملراد ابجلوار األمان واإلضافة بيانية يعين احلبل وفسره مجهور
 االعتصام به األمن واألمان واإلسالم قاله القاري 

  ( ) فقه

 : ابلضمري أو هباء السكت 

  ( ) من فتنة القرب وعذاب النار

  عذابه من الضغطة والظلمة وغريمها : أي امتحان السؤال فيه أو من أنواع

 ) وأنت أهل الوفاء ( 
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  : أي ابلوعد فإنك ال ختلف امليعاد

 ) واحلق ( 

 : أي أنت أهل احلق , واملضاف مقدر 

 الغفور (  ) أنت

 : أي كثري املغفرة للسيئات 

 ) الرحيم ( 

 . كثري الرمحة بقبول الطاعات والتفضل بتضاعف احلسنات  :

 مروان (  ) قال عبد الرمحن عن

 حدثنا مروان .  : يعين بلفظة عن , وأما إبراهيم بن موسى فإنه قال يف روايته

 قال املنذري : واحلديث أخرجه ابن ماجه . 

صلى  سئلت غري مرة عن طريق أداء صالة اجلنازة وكيفية قراءة الفاحتة والصالة على النيب مث اعلم أين قد
واألدعية على الوجه الذي  ليه وسلم واألدعية املأثورة للميت , وتعيني حمل كلها من القراءة والصالةهللا ع

 هللا عنهم .  هو مروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم مث عن الصحابة رضي

 اخلمسة .  فأقول إن يف صالة اجلنازة مخسة أفعال فهي عبارة عن هذه األفعال

األركان وكل تكبرية قائمة مقام ركعة ,  ها حىت قال مجاعة من العلماء التكبريات مناألول : التكبريات في
ركعة , وهلذا قيل أربع كأربع الظهر . قاله العيين رمحه هللا  حىت لو ترك تكبرية ال جتوز صالته كما لو ترك

 . 

 قراءة الفاحتة بعد الثناء مع ضم السورة أو حذفها .  : والثاين

 النيب صلى هللا عليه وآله وسلم .  الصالة علىوالثالث : 

  . والرابع : األدعية اخلالصة للميت

 واخلامس : التسليم . 

الرب أنه قال انعقد اإلمجاع على األربع , لكن يف  أما التكبريات يف اجلنازة فتقدم عن احلافظ بن عبد
ويرفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كما بن أرقم كان يكرب مخسا  دعوى اإلمجاع يف نفسه شيء ألن زيد

وعن حذيفة أنه صلى على جنازة فكرب مخسا ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه  عند مسلم يف صحيحه
 مسند أمحد .  وسلم كما يف
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إنه شهد بدرا . وروى سعيد  وذكر البخاري يف اترخيه عن علي أنه كرب على سهل بن حنيف ستا وقال
على أهل بدر مخسا وستا وسبعا . كذا يف  ه عن احلكم بن عتيبة أنه قال كانوا يكربونبن منصور يف سنن

مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بين أسد فكرب مخسا  املنتقى البن تيمية . وروى ابن املنذر عن ابن
أنه كان يكرب على أهل بدر ستا وعلى الصحابة مخسا وعلى  . وروى أيضا عن ابن مسعود عن علي

أيضا ابن أيب شيبة والطحاوي والدارقطين عن عبد خري عنه . وروى ابن  ائر الناس أربعا . وروى ذلكس
 إبسناد صحيح عن ابن عباس أنه كرب على جنازة ثالاث . وقال القاضي عياض اختلفت املنذر أيضا

ليه وسلم أيمر ع الصحابة يف ذلك من ثالث تكبريات إىل تسع انتهى . وقال ابن القيم : وكان صلى هللا
وكان الصحابة بعده يكربون  إبخالص الدعاء للميت وكان يكرب أربع تكبريات , وصح عنه أنه كرب مخسا

صحيحة فال موجب للمنع منها , والنيب صلى  أربعا ومخسا وستا , مث ذكر آاثر الصحابة وقال هذه آاثر
 ه من بعده انتهى . بل فعله هو وأصحاب هللا عليه وسلم مل مينع مما زاد على األربع

الدليل وهو اثبت من حديث ابن عباس عند الشيخني  نعم ال شك أن األربع أقوى وأصح من حيث
 عليه وسلم إىل قرب رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكرب أربعا " .  قال : " انتهى رسول هللا صلى هللا

صلى على أصحمة النجاشي فكرب عند الشيخني أيضا أن النيب صلى هللا عليه وسلم  ومن حديث جابر
 أربعا .  عليه

النجاشي يف اليوم الذي مات  ومن حديث أيب هريرة عندمها أيضا " أن النيب صلى هللا عليه وسلم نعى
وأما قراءة الفاحتة فأخرج البخاري وأبو  . " فيه وخرج هبم إىل املصلى فصف هبم وكرب عليه أربع تكبريات

عن ابن عباس " أنه صلى على جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب  حبان واحلاكمداود والرتمذي وصححه وابن 
وأخرجه النسائي وقال فيه " فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة وجهر , فلما فرغ  " وقال لتعلموا أنه من السنة

وروى الرتمذي وابن ماجه من طريق أخرى عن ابن عباس " أن النيب صلى هللا عليه  " قال سنة وحق
يعلى يف  لى اجلنازة بفاحتة الكتاب " وإسناده ضعيف . قال احلافظ يف التلخيص : ورواه أبوقرأ ع وسلم

البيهقي : ذكر السورة  مسنده من حديث ابن عباس أنه قرأ على اجلنازة بفاحتة الكتاب وزاد سورة . قال
أمران  حديث أم شريك قالت : " غري حمفوظ , وقال النووي : إسناده صحيح . وروى ابن ماجه من

 بفاحتة الكتاب " ويف إسناده ضعف يسري انتهى .  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نقرأ على اجلنازة

إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد هللا  وأخرج الشافعي يف مسنده أخربان
احلافظ  القرآن بعد التكبرية األوىل " ولفظهللا عليه وسلم كرب على امليت أربعا وقرأ أبم  " أن النيب صلى
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على جنائزان أربعا ويقرأ  يف املستدرك من هذا الوجه قال : " كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكرب
بن أيب حيىي , فقد وثقه مجاعة منهم الشافعي  بفاحتة الكتاب يف التكبرية األوىل , وفيه إبراهيم بن حممد

 وضعفه آخرون قاله ابن القيم يف جالء األفهام .  ي وابن عقدةوابن األصبهاين وابن عد

عيينة عن حممد بن عجالن عن سعيد بن أيب سعيد قال " مسعت ابن عباس  ويف املسند أيضا أخربان ابن
عن أيب  الكتاب على اجلنازة ويقول إمنا فعلت لتعلموا أهنا سنة " وفيه أيضا من طريق الزهري جيهر بفاحتة

هللا بن عمرو بن العاص "  ل : " السنة أن يقرأ على اجلنازة بفاحتة الكتاب " وفيه أيضا عن عبدأمامة قا
وأخرج ابن اجلارود يف املنتقى من طريق زيد بن  " أنه كان يقرأ أبم القرآن بعد التكبرية األوىل على اجلنازة

ة وجهر ابلقراءة وقال إمنا قرأ على جنازة فاحتة الكتاب وسور  طلحة التيمي قال : " مسعت ابن عباس
وأخرجه أيضا من طريق طلحة بن عبد هللا قال : " صليت خلف ابن  " جهرت ألعلمكم أهنا سنة

 بفاحتة الكتاب وسورة فجهر حىت مسعنا " احلديث .  عباس على جنازة فقرأ

داللة أيضا  واضحة على مشروعية فاحتة الكتاب يف صالة اجلنازة , وفيها وهذه األحاديث فيها داللة
أمحد  سورة مع الفاحتة يف صالة اجلنازة . وقراءة الفاحتة واجبة عند الشافعي , وهو قول على جواز قراءة

عن أيب هريرة وابن  , ذكره العيين يف شرح اهلداية , وبسط الكالم يف شرح البخاري . ونقل ابن املنذر
وعلي , ومن التابعني عطاء وطاوس  قال عمر عمر ليس يف اجلنازة قراءة الفاحتة . قال ابن بطال : وبه
ابن الزبري وعثمان بن حنيف أهنما كاان يقرآن  وسعيد بن املسيب وغريهم . قال ابن بطال : وروي عن

 شيبة عن مجاعة من الصحابة والتابعني .  عليها ابلفاحتة , وكذا نقل هو وابن أيب

 ه من الصحابة كانوا يقرءون أبم القرآن عليها . أاب بكر وغري  ويف كتاب اجلنائز للمزين : وبلغنا أن

 حزم : صلى املسور بن خمرمة فقرأ يف التكبرية األوىل بفاحتة الكتاب وسورة قصرية ورفع ويف احمللى البن

 هبما صوته انتهى . 

واستدلوا حبديث أم شريك وحبديث " ال  , قال الشوكاين : ذهب الشافعي وأمحد وغريمها إىل الوجوب
 صالة وهو احلق انتهى .  صالة إال بفاحتة الكتاب " وحنوه وصالة اجلنازة

 الفاحتة يف صالة اجلنازة بل هي سنة انتهى .  قال ابن القيم : قال شيخنا ابن تيمية ال جيب قراءة

 وهللا أعلم .  قلت : احلق مع الشيخ ابن تيمية

استغفار للميت , البداءة ابلثناء مث ابلصالة سنة  ابلدعواتوأما البداءة ابلثناء قبل القراءة فألن اإلتيان 
طلب املغفرة للميت , وال يقبل هللا الدعاء وال يستجيبه حىت يبدأ  الدعاء . واملقصود من صالة اجلنازة
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يف  ابلصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم مث أييت ابلدعاء , ملا أخرجه املؤلف والنسائي أوال ابلثناء مث
رسول هللا صلى هللا  ة والرتمذي يف الدعوات واللفظ أليب داود عن فضالة بن عبيد يقول : " مسعالصال

صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا  عليه وسلم رجال يدعو يف صالته مل ميجد هللا ومل يصل على النيب
ربه والثناء عليه مث إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد  صلى هللا عليه وسلم عجل هذا , مث دعاه فقال له

وسلم مث يدعو بعد مبا شاء " وقال الرتمذي حسن صحيح ورواه ابن  يصلي على النيب صلى هللا عليه
يف املستدرك وقال صحيح على شرط مسلم . وقال صاحب اهلداية من  حبان يف صحيحه واحلاكم

 والصالة أن يكرب تكبرية وحيمد هللا عقبيها انتهى .  : األئمة احلنفية

شرح اهلداية : وذكر يف البدائع وغريه أن يقول سبحانك اللهم وحبمدك إخل بعد  وقال العيين يف البناية
العادة أهنم  ويف احمليط إنه رواية احلسن عن أيب حنيفة , وذكر الطحاوي أنه ال استفتاح فيه ولكن التكبري

هللا تعاىل وال يف الصالة  على يستفتحون يف سائر الصلوات . وقال الكرخي وليس مما ذكر من الثناء
موقت , يقرأ من ذلك ما حضر وتيسر عليه  على النيب صلى هللا عليه وسلم وال يف الدعاء للميت شيء

وقت لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف صالة اجلنازة  , وذلك ملا روى عبد هللا بن مسعود قال : " ما
  من أطيب الكالم ما شئت " انتهى كالم العيين . اإلمام واخرت قوال وال قراءة , كرب ما كرب

العيين قول عبد هللا بن مسعود بغري سند ومل يذكر من أخرجه لكن االقتصار على  قلت : هكذا ذكر
وسلم كما  املأثورة يف صالة اجلنازة هو املتعني . وقد ثبت األدعية عن النيب صلى هللا عليه األدعية

 سيجيء وهللا أعلم . 

وسلم يف الصالة على امليت كرب ومحد هللا وأثىن عليه  ل ابن القيم : فإذا أخذ النيب صلى هللا عليهوقا
 انتهى . 

 النيب صلى هللا عليه وسلم " واالستغفار والدعاء للميت , فأخرج الشافعي يف مسنده وأما الصالة على

أصحاب  هل أنه أخربه رجل منأخربان مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخربين أبو أمامة بن س
مث يقرأ بفاحتة الكتاب بعد  النيب صلى هللا عليه وسلم " أن السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب اإلمام

هللا عليه وسلم وخيلص الدعاء للجنازة يف  التكبرية األوىل سرا يف نفسه , مث يصلي على النيب صلى
سرا يف نفسه " وفيه أيضا أخربان مطرف بن مازن عن معمر  التكبريات ال يقرأ يف شيء منهن , مث يسلم

 عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أيب أمامة انتهى .  عن الزهري حدثين حممد الفهري

 اجلارود حدثنا حممد بن حيىي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأان معمر عن الزهري قال ويف املنتقى البن
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اجلنازة أن تكرب  يف حيدث ابن املسيب قال : " السنة يف الصالة علىمسعت أاب أمامة بن سهل بن حن
الدعاء للميت وال تقرأ إال يف  مث تقرأ أبم القرآن مث تصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم مث ختلص

احلافظ يف التلخيص : ورجال هذا اإلسناد خمرج هلم  التكبرية األوىل مث تسلم يف نفسك عن ميينك " قال
الشافعي ضعفت مبطرف بن مازن , لكن قواها البيهقي مبا رواه يف املعرفة  حيحني انتهى . وروايةيف الص

 أيب منيع عن جده عبيد هللا بن أيب زايد الرصايف عن الزهري عن أيب أمامة عن رجل من عن احلجاج بن

 أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم مبعىن رواية مطرف . 

أخربان إمساعيل بن أمحد التاجر حدثنا حممد بن احلسني العسقالين حدثنا  وقال احلاكم يف املستدرك
حدثنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب قال أخربين أبو أمامة بن سهل بن حنيف  حرملة بن حيىي

وسلم أخربه  من كرباء األنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول هللا صلى هللا عليه , وكان
يكرب اإلمام مث يصلي على  من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصالة على اجلنازة أنرجال 

الثالث , مث يسلم تسليما خفيا حني ينصرف ,  النيب صلى هللا عليه وسلم وخيلص الدعاء يف التكبريات
 إمامه .  والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل

قال ابن شهاب : فذكرت  وابن املسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه قال الزهري حدثين بذلك أبو أمامة
سويد قال وأان مسعت الضحاك بن  الذي أخربين أبو أمامة من السنة يف الصالة على امليت حملمد بن
 مثل الذي حدثنا أبو أمامة .  قيس حيدث عن حبيب بن مسلمة يف صالة صالها على امليت

 خيرجاه انتهى .  شرط الشيخني ومل قال احلاكم : هذا حديث صحيح على

 قلت : ليس يف هذه الرواية ذكر قراءة الفاحتة . 

مث  أيب حامت يف العلل من حديث حممد بن مسلمة أنه قال السنة على اجلنازة أن يكرب اإلمام وذكر ابن
ف ويفعل من وينصر  يقرأ أبم القرآن يف نفسه مث يدعو وخيلص الدعاء للميت مث يكرب ثالاث , مث يسلم

انتهى . وحديث حبيب يف  وراءه ذلك . قال سألت أيب عنه فقال هذا خطأ إمنا هو حبيب بن مسلمة
 املستدرك كذا يف التلخيص . 

إمساعيل بن إسحاق يف كتاب الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم حدثنا  وقال اإلمام احلافظ القاضي
 معمر عن الزهري قال مسعت أاب أمامة بن سهل بن حنيف املثىن حدثنا عبد األعلى حدثنا حممد بن

على النيب صلى  حيدث سعيد بن املسيب قال إن السنة يف صالة اجلنازة أن يقرأ بفاحتة الكتاب مث يصلي
 واحدة مث يسلم يف نفسه انتهى .  هللا عليه وسلم مث خيلص الدعاء للميت حىت يفرغ وال يقرأ إال مرة
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قال : " السنة يف الصالة على اجلنازة أن يكرب مث  ن أيب أمامة بن سهل بن حنيفوأخرج عبد الرزاق ع
النيب صلى هللا عليه وسلم مث خيلص الدعاء للميت وال يقرأ إال يف األوىل  يقرأ أبم القرآن , مث يصلي على

 أخرجه النسائي قال احلافظ إسناده صحيح .  " وكذا

وأبو أمامة هذا صحايب صغري , وقد رواه عن صحايب آخر كما  : مقال احلافظ بن القيم يف جالء األفها
  . ذكره الشافعي

وصلى على  , وقال صاحب املغين : روي عن ابن عباس أنه صلى على جنازة مبكة فكرب مث قرأ وجهر
أن تكون الصالة على  النيب صلى هللا عليه وسلم مث دعا لصاحبه فأحسن مث انصرف وقال هكذا ينبغي

 زة . اجلنا

سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه " أنه سأل أاب  ويف املوطأ ليحىي بن بكري حدثنا مالك بن أنس عن
أبو هريرة أان لعمر هللا أخربك أتبعها من أهلها , فإذا وضعت   هريرة كيف نصلي على اجلنازة ؟ فقال

قول اللهم إنه عبدك وابن عبدك  تعاىل وصليت على النيب صلى هللا عليه وسلم مث أ كربت , ومحدت هللا
فزد يف  يشهد أن ال إله إال أنت وأن حممدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به , اللهم إن كان حمسنا كان

 بعده " .  إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته , اللهم ال حترمنا أجره وال تفتنا

علي أمحد بن حممد بن رزين  أخربان أبو وقال أبو ذر اهلروي أخربان أبو احلسن بن أيب سهل السرخسي
عن رجل قال مسعت إبراهيم النخعي  حدثنا علي بن خشرم حدثنا أنس بن عياض عن إمساعيل بن رافع

وقال اي أيها الناس مسعت رسول هللا صلى هللا عليه  يقول كان ابن مسعود إذا أيت جبنازة استقبل الناس
له يف الدعاء إال أوهب هللا هلم وإنكم جئتم شفعاء ألخيكم فيجتهدون  وسلم يقول مل جيتمع مائة مليت

منكبها  الدعاء مث يستقبل القبلة , فإن كان رجال قام عند رأسه , وإن كانت امرأة قام عند فاجتهدوا يف
قبضت روحه وأنت أعلم  , مث قال اللهم عبدك وابن عبدك , أنت خلقته , وأنت هديته لإلسالم , وأنت

له فإنك ذو وفاء وذو رمحة أعذه من  ه جئنا شفعاء له , اللهم إان نستجري حببل جواركبسريرته وعالنيت
يف إحسانه , وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ,  فتنة القرب وعذاب جهنم , اللهم إن كان حمسنا فزد

قال مثل ذلك مث  قال يقول هذا كلما كرب , وإذا كانت التكبرية اآلخرة . اللهم نور له يف قربه وأحلقه بنبيه
على حممد وابرك على حممد كما صليت وابركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد  يقول اللهم صل

واملؤمنات األحياء  اللهم صل على أسالفنا وأفراطنا , اللهم اغفر للمسلمني واملسلمات واملؤمنني جميد
السالم على خري األانم للحافظ ابن و  منهم واألموات . مث ينصرف . كذا يف جالء األفهام يف الصالة
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 القيم . 

بن سعيد األنصاري عن سعيد املقربي عن أيب هريرة أنه سأل عبادة بن  وقال يف زاد املعاد : وروى حيىي
 مث تصلي على النيب صلى هللا عليه على اجلنازة فقال أان وهللا أخربك , تبدأ فتكرب الصامت عن الصالة

إحسانه ,  بدك فالن كان ال يشرك بك وأنت أعلم به إن كان حمسنا فزد يفوسلم وتقول : اللهم إن ع
 فذكر مثل حديث مالك . 

صلى هللا عليه وسلم يف صالة اجلنازة بعد التكبرية الثانية  قال يف جالء األفهام : والصالة على رسول هللا
 واختلف يف توقف صحة الصالة عليها .  , ال خالف يف مشروعيتها

إهنا واجبة يف الصالة ال تصح الصالة إال هبا . ورواه  شافعي وأمحد يف املشهور من مذهبهماقال ال
وغريه من الصحابة . وقال مالك وأبو حنيفة تستحب وليست بواجبة  البيهقي عن عبادة بن الصامت

 الشافعي .  وهو وجه ألصحاب

يصلي عليه يف التشهد , ألن النيب  كمافاملستحب أن يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنازة  
 كيفية الصالة عليه .  صلى هللا عليه وسلم علم ذلك أصحابه ملا سألوه عن

صلى هللا عليه وسلم ويصلي على املالئكة  ويف مسائل عبد هللا بن أمحد عن أبيه قال يصلي على النيب
 املقربني . 

ك املقربني وأنبيائك واملرسلني وأهل طاعتك أمجعني اللهم صل على مالئكت قال القاضي إمساعيل فيقول
 السماوات واألرضني إنك على كل شيء قدير انتهى .  من أهل

أخربان أبو النصر الفقيه حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حدثنا سعيد بن أيب  وأخرج احلاكم يف املستدرك
ضرت عبد هللا بن عباس صلى بنا موسى بن يعقوب الزمعي حدثين شرحبيل بن سعد قال ح مرمي حدثنا

عليه وسلم مث  جنازة ابألبواء وكرب مث قرأ أبم القرآن رافعا صوته هبا , مث صلى على النيب صلى هللا على
شريك لك , ويشهد أن  قال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك , يشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال

إن كان زاكيا فزكه , وإن كان  , بحت غنيا عن عذابهحممدا عبدك ورسولك أصبح فقريا إىل رمحتك وأص
مث كرب تكبريات مث انصرف . فقال اي أيها الناس  , خمطئا فاغفر له , اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده

 أهنا السنة .  إين مل أقرأ عليها إال لتعلموا

ملدينة وإمنا أخرجت هذا احلديث ا قال احلاكم : مل حيتج الشيخان بشرحبيل بن سعد وهو اتبعي من أهل
 حديث مفسر . انتهى .  شاهدا لألحاديث اليت قدمنا فإهنا خمتصرة جبملة وهذا
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مث عن الصحابة , فروي من حديث أيب هريرة  وأما صيغ األدعية املأثورة عن النيب صلى هللا عليه وسلم
ألسقع وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن مالك وواثلة بن ا وعائشة وأيب إبراهيم األشهلي عن أبيه وعوف

بن ركانة واحلارث بن نوفل القرشي , فحديث أيب هريرة رواه أصحاب السنن  بن عباس ويزيد بن عبد هللا
وقد تقدم .  , النسائي وأمحد وابن حبان واحلاكم بلفظ : " اللهم اغفر حلينا وميتنا " إىل آخره األربعة إال

 

  . حيح على شرط الشيخني ومل خيرجاهقال احلاكم : وهذا حديث ص

  . وروي عنه بلفظ : " اللهم أنت رهبا , وأنت خلقتها " وتقدم أيضا يف ذلك الباب

بن يعقوب حدثنا  وحديث عائشة رضي هللا عنها أخرجه احلاكم يف املستدرك حدثنا أبو العباس حممد
عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب   ي حدثناحممد بن سنان القزاز حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمام

عائشة أم املؤمنني كيف كانت صالة رسول هللا  كثري حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال : " سألت
كان يقول اللهم اغفر حلينا وميتنا , وذكران وأنثاان وغائبنا  صلى هللا عليه وسلم على امليت ؟ قالت

 أحييته منا فأحيه على اإلسالم , ومن توفيته منا فتوفه على وكبريان . اللهم من وشاهدان , وصغريان

 اإلميان " قال احلاكم صحيح على شرط مسلم . 

 بغداد . قال الدارقطين ال أبس به , وضعفه أبو داود وابن خراش .  قلت : حممد بن سنان القزاز نزيل

من  د وابن اجلارود واللفظ للرتمذيإبراهيم األشهلي عن أبيه أخرجه الرتمذي والنسائي وأمح وحديث أيب
كان رسول هللا  " : طريق األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري قال حدثين أبو إبراهيم األشهلي عن أبيه قال

وميتنا , وشاهدان وغائبنا , وصغريان  صلى هللا عليه وسلم إذا صلى على اجلنازة قال اللهم اغفر حلينا
 وكبريان , وذكران وأنثاان " . 

وزاد  وحدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم مثل ذلك ال حيىيق
 اإلميان " .  فيه : " اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم , ومن توفيته منا فتوفه على

ي بن الدستوائي وعل قال أبو عيسى : حديث والد أيب إبراهيم حديث حسن صحيح . وروى هشام
الرمحن عن النيب صلى هللا عليه وسلم  املبارك هذا احلديث عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة بن عبد

كثري عن أيب سلمة عن عائشة عن النيب صلى هللا عليه  مرسال . وروى عكرمة بن عمار عن حيىي بن أيب
وروي عن حيىي بن أيب   حمفوظ وعكرمة رمبا يهم يف حديث حيىي , وسلم . وحديث عكرمة بن عمار غري

قتادة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه وسلم . قال أبو عيسى : ومسعت حممدا  كثري عن عبد هللا بن أيب



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 164 

عن  الرواايت يف هذا حديث حيىي بن أيب كثري عن أيب إبراهيم األشهلي عن أبيه قال وسألته يقول أصح
 مذي . اسم أيب إبراهيم األشهلي فلم يعرفه انتهى كالم الرت 

مالك فأخرجه مسلم والرتمذي خمتصرا وابن اجلارود واللفظ ملسلم من طريق حبيب  وأما حديث عوف بن
 عن جبري بن نفري مسعه يقول مسعت عوف بن مالك يقول : " صلى رسول هللا صلى هللا عليه بن عبيد

وأكرم نزله ,  , اعف عنهوسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارمحه , وعافه و 
الثوب األبيض من الدنس ,  ووسع مدخله , واغسله ابملاء والثلج والربد , ونقه من اخلطااي كما نقيت

خريا من زوجه , وأدخله اجلنة وأعذه من عذاب  وأبدله دارا خريا من داره , وأهال خريا من أهله , وزوجا
 أان ذلك امليت " . أن أكون  القرب ومن عذاب النار . قال حىت متنيت

قال عوف " فتمنيت أن لو كنت أان امليت لدعاء رسول  " ويف رواية ملسلم " وقه فتنة القرب وعذاب النار
 امليت " وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح .  هللا صلى هللا عليه وسلم على ذلك

 هذا الباب هذا احلديث انتهى .  وقال حممد بن إمساعيل أصح شيء يف

قال : " صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وحديث واثلة بن األسقع أخرجه املؤلف وابن ماجه
اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك " احلديث وتقدم يف آخر الباب  على رجل من املسلمني فسمعته يقول

 . 

 هللا بن مسعود فتقدم من رواية أيب ذر اهلروي .  وأما حديث عبد

 رواية احلاكم .  عباس تقدم أيضا من وحديث ابن

أبو حممد عبد العزيز بن عبد الرمحن  وحديث يزيد بن عبد هللا أخرجه احلاكم يف املستدرك بقوله حدثنا
حدثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي حدثنا احلسني بن  اخلالل مبكة حدثنا عبد الرمحن بن إسحاق الكاتب

عفر بن حممد عن أبيه عن يزيد بن عبد هللا بن ركانة بن املطلب ج زيد بن علي بن احلسني بن علي عن
 هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال اللهم عبدك وابن أمتك قال : " كان رسول

فتجاوز عنه "  احتاج إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه , إن كان حمسنا فزد يف إحسانه , وإن كان مسيئا
بين املطلب بن عبد مناف ومل  حيح , ويزيد بن ركانة وأبو ركانة ابن عبد يزيد صحابيان منهذا إسناد ص

 خيرجاه انتهى . 

الطرباين من حديث عبد هللا بن احلارث عن أبيه أن النيب صلى هللا  وأما حديث احلارث بن نوفل فأخرجه
 , نا وأصلح ذات بيننا وألف بني قلوبناالصالة على امليت " اللهم اغفر ألحيائنا وأموات عليه وسلم علمهم
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يف عمدة القاري  اللهم هذا عبدك فالن بن فالن ال نعلم إال خريا وأنت أعلم به فاغفر لنا وله " كذا
 وأسد الغابة . 

الفقه ذكر أدعية غري املأثورة عن النيب صلى هللا عليه  فهذه صيغ األدعية املأثورة , وقد وقع يف كتب
صلى هللا عليه وسلم ألزم وأوكد , واختالف األحاديث يف ذلك حممول  ابلثابت عنه وسلم , والتمسك

مليت بدعاء وآلخر آبخر , والذي أمر به صلى هللا عليه وسلم إخالص الدعاء ,  على أنه كان يدعو
وال  أو أنثى املتبع للسنة أنه يدعو هبذه األلفاظ الواردة يف هذه األحاديث سواء كان امليت ذكرا فللرجل

مرجعها امليت وهو يقال على الذكر  حيول الضمائر املذكرة إىل صيغة التأنيث إذا كان امليت أنثى , ألن
 حسن جدا .  واألنثى . كذا قال الشوكاين رمحه هللا وكالمه هذا

 اجلنازة الثناء على هللا تعاىل مث فحصل من جمموع األحاديث املذكورة يف هذا الباب أن املشروع يف صالة
النيب صلى هللا عليه وسلم , مث يدعو للميت , مث يكرب  قراءة الفاحتة بعد التكبرية األوىل , مث يصلي على

يصلي على النيب صلى هللا عليه وسلم ويستكثر من الدعاء للميت خملصا له , مث  اثنيا وال يقرأ الفاحتة بل
من الدعاء  يكرب رابعا من غري قراءة شيء اثلثا ويصلي ويدعو مثل ما فعل بعد التكبري الثاين , مث يكرب

 وغريه ويسلم بعد ذلك وهللا أعلم . 

واعلم أنه مل يرد تعيني موضع هذه األدعية فإن شاء املصلي جاء مبا  : وقال العالمة الشوكاين يف النيل
يفرقه بني   الثة , أوإما بعد فراغه من التكبري , أو بعد التكبرية األوىل أو الثانية أو الث , خيتار منها دفعة

جلميع ما روي عنه صلى  كل تكبريتني , أو يدعو بني كل تكبريتني بواحد من هذه األدعية ليكون مؤداي
أمحد فليس فيه أنه مل يدع إال بعد التكبرية  هللا عليه وسلم . وأما حديث عبد هللا بن أيب أوىف الذي عند

 ى أن الدعاء خمتص بذلك املوضع انتهى يدل عل الرابعة إمنا فيه أنه دعا بعدها وذلك ال

وجيمع بني هذه الدعوات املأثورة يف التكبريات , ألن هذه الصالة  قلت : واألحب أن يستكثر يف الدعاء
 له , واالستكثار واملبالغة مطلوب فيهما وهللا أعلم .  دعاء للميت واستغفار

 ضا ملا أخرجه أمحد يف مسنده عن عبد هللا بن أيبالتكبرية الرابعة وقبل السالم أي وقد جاء الدعاء بعد

التكبريتني , يدعو مث قال كان  أوىف " أنه ماتت ابنة له فيكرب عليها أربعا مث قام بعد الرابعة قدر ما بني
 وأخرجه ابن ماجه مبعناه كما سيجيء .  " رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع يف اجلنازة هكذا

فكرب عليها أربعا مث قام بعد الرابعة قدر ما بني التكبريتني  تدرك " مث صلى عليهاولفظ احلاكم يف املس
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع هكذا " قال احلاكم : حديث  ويستغفر هلا ويدعو وقال
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ال : ق التلخيص : ورواه أبو بكر الشافعي يف الغيالنيات وزاد " مث سلم على ميينه ومشاله مث ويف . صحيح
يف سننه الكربى من  ال أزيد على ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصنع " ويف رواية البيهقي

صلى على جنازة ابنته فكرب أربعا حىت  طريق إبراهيم بن مسلم اهلجري حدثنا عبد هللا بن أيب أوىف " أنه
له ما هذا ؟ فقال إين ال أزيد  فلما انصرف قلنا , ظننت أنه سيكرب مخسا مث سلم عن ميينه وعن مشاله

عليه وسلم يصنع وهكذا كان يصنع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "  على ما رأيت رسول هللا صلى هللا
 استحباب الدعاء بعد التكبرية اآلخرة قبل التسليم , وفيه خالف , والراجح االستحباب وفيه دليل على

كما يف سائر  فقد جاء أنه يسلم عن ميينه وعن مشاله هلذا احلديث . كذا يف النيل . وأما التسليم
  . الصلوات , والدليل على ذلك حديث عبد هللا بن أيب أوىف املتقدم

صلى هللا عليه وسلم  وأخرج البيهقي يف املعرفة عن عبد هللا بن مسعود قال : " ثالث كان رسول هللا
التسليمتني يف الصالة " انتهى . كذا نقله  ليفعلهن تركهن الناس , إحداهن التسليم على اجلنائز مث

يف زاد املعاد والشوكاين يف النيل بلفظ " التسليم على اجلنازة  العيين يف شرح البخاري . ونقل ابن القيم
 الصالة " وعند ابن أيب شيبة يف املصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعيب وإبراهيم مثل التسليم يف

هللا عليه وسلم يف  ون تسليمتني انتهى . وقال يف زاد املعاد : وأما هديه صلىالنخعي أهنم كانوا يسلم
يسلم تسليمتني . وروى الشافعي  التسليم من صالة اجلنازة فروي أنه يسلم واحدة , وروي عنه أنه كان

وفيه " كرب عليها أربعا مث قام ساعة فسبح  يف كتاب حرملة عن سفيان عن إبراهيم بن مسلم اهلجري
أربع وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كرب أربعا ومل  قوم فسلم مث قال كنتم ترون أين أزيد علىال

ورواه ابن ماجه من حديث عبد هللا احملاريب حدثنا اهلجري قال " صليت مع عبد  " يقل عن ميينه ومشاله
أربعا  زة ابنة له فكرب عليهاأيب أوىف األسلمي صاحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على جنا هللا بن

قال : أكنتم ترون  فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم مث
هللا صلى هللا عليه وسلم كان يكرب  أين مكرب مخسا ؟ قالوا ختوفنا ذلك , قال مل أكن ألفعل ولكن رسول

 ومل يقل عن ميينه ومشاله " .  سلمأربعا مث ميكث ساعة فيقول ما شاء أن يقول مث ي

عن إبراهيم اهلجري واملعروف عن ابن أيب أوىف أنه   وذكر السالم عن ميينه وعن مشاله انفرد عنها شريك
 وأمحد بن القاسم .  كان يسلم واحدة . ذكره اإلمام أمحد

اجلنازة ؟ قال ال ولكن يسلمون تسليمتني على  قيل أليب عبد هللا أتعرف عن أحد من أصحابه أهنم كانوا
تسليمة خفيفة عن ميينه , فذكر ابن عمر وابن عباس وأاب هريرة  عن ستة من الصحابة أهنم كانوا يسلمون
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أيب أوىف وزيد بن اثبت وزاد البيهقي علي بن أيب طالب وجابر بن عبد هللا وأنس  وواثلة بن األسقع وابن
  . . انتهى كالم ابن القيم بتغريمالك وأاب أمامة , فهؤالء عشرة من الصحابة  بن

تسليما خفيا " إخل .  وقال احلاكم يف املستدرك حتت حديث أيب أمامة بن سهل بن حنيف : " مث يسلم
أيب العنبس سعيد بن كثري مث ساق  وليس يف التسليمة الواحدة على اجلنازة أصح منه , وشاهده حديث

حدثنا عبد هللا ابن غنام بن حفص بن غياث حدثين أيب  افظروايته بقوله حدثنا أبو بكر بن أيب دارم احل
عن أيب هريرة " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى على جنازة  عن أبيه عن أيب العنبس عن أبيه

 وسلم تسليما " .  فكرب عليها أربعا

ابن عمر وعبد هللا  أيب طالب وعبد هللا التسليمة الواحدة على اجلنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن
أوىف وأيب هريرة أهنم كانوا يسلمون على اجلنازة تسليمة .  بن عباس وجابر بن عبد هللا وعبد هللا بن أيب

العيين يف شرح البخاري وأنس ومجاعة من التابعني وهو قول مالك وأمحد  انتهى كالم احلاكم وزاد
بة والتابعني إخفاؤها , وعن مالك يسمع هبا يسر هبا أو جيهر , فعن مجاعة من الصحا وإسحاق , مث هل

وأما وضع  . يليه , وعن أيب يوسف ال جيهر كل اجلهر وال يسر كل اإلسرار , كذا يف عمدة القاري من
رفع اليدين على اجلنازة  اليمىن على اليسرى يف صالة اجلنازة ورفع اليدين فيها فأخرج الرتمذي يف ابب

إمساعيل بن أابن الوراق عن حيىي بن يعلى  بن دينار الكويف أخربانمن كتاب اجلنائز حدثنا القاسم 
بن أيب أنيسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب  األسلمي عن أيب فروة يزيد بن سنان عن زيد

عليه وسلم كرب على جنازة فرفع يديه يف أول تكبرية ووضع اليمىن على  هريرة " أن رسول هللا صلى هللا
  . " اليسرى

هذا , فرأى أكثر  قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه واختلف أهل العلم يف
يديه يف كل تكبرية على اجلنازة  أهل العلم من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وغريهم أن يرفع الرجل

 يرفع يديه إال يف أول مرة بعض أهل العلم : ال , وهو قول ابن املبارك والشافعي وأمحد وإسحاق . وقال
عن ابن املبارك أنه قال يف الصالة على اجلنازة ال يقبض بيمينه  , وهو قول الثوري وأهل الكوفة . وذكر

أهل العلم أن يقبض بيمينه على مشاله كما يفعل يف الصالة قال أبو عيسى يقبض  على مشاله ورأى بعض
 انتهى كالمه .  أحب إيل

يف صالة اجلنازة وأورد فيه حديث  ننه : ابب ما جاء يف وضع اليمىن على اليسرىوقال البيهقي يف س
صلى هللا عليه وسلم إذا صلى على جنازة رفع  سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال : " كان رسول هللا
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 .  على يده اليسرى " قال البيهقي تفرد به يزيد بن سنان انتهى يديه يف أول تكبرية مث يضع يده اليمىن

 املزي يف األطراف بعد ذكر رواية الرتمذي : ورواه احلسن بن عيسى عن إمساعيل بن أابن وقال احلافظ

 الوراق عن حيىي بن يعلى عن يونس بن خباب عن الزهري حنوه انتهى . 

 خباب ضعيف .  قلت يونس بن

ئي وابن معني والعقيلي . قال : والنسا وأعل ابن القطان رواية الرتمذي أبيب فروة ونقل تضعيفه عن أمحد
أيب فروة وهو أبو زكراي القطواين األسلمي هكذا صرح  وفيه علة أخرى وهو أن حيىي بن يعلى الراوي عن

  . به الدارقطين وهو ضعيف

معمر عن ابن  وأخرج الدارقطين يف سننه من طريق الفضل بن السكن حدثنا هشام بن يوسف حدثنا
يديه على اجلنازة يف أول  اس " أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يرفعطاوس عن أبيه عن ابن عب

كتابه ابلفضل بن السكن وقال إنه جمهول  تكبرية مث ال يعود " انتهى وسكت عنه لكن أعله العقيلي يف
حبان . ويعارضه ما أخرجه الدارقطين يف علله عن عمر  انتهى . قال الزيلعي : ومل أجده يف ضعفاء ابن

أنبأان حيىي بن سعيد عن انفع عن ابن عمر " أن النيب صلى هللا عليه وسلم   ن شبة حدثنا يزيد بن هارونب
 على اجلنازة رفع يديه يف كل تكبرية وإذا انصرف سلم " قال الدارقطين : هكذا رفعه عمر كان إذا صلى

البخاري يف كتابه  . ومل يرو بن شبة , وخالفه مجاعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفا وهو الصواب انتهى
عمرو حديثا موقوفا على عمر بن عبد  املفرد يف رفع اليدين شيئا يف هذا الباب إال حديثا موقوفا على ابن

البيهقي عن ابن عمر قال احلافظ : سنده صحيح ورواه  العزيز رضي هللا عنه انتهى كالم الزيلعي وأخرجه
يسى مرفوعا وقال : مل يروه عن انفع إال عبد هللا بن حمرر . بن ع الطرباين يف األوسط يف ترمجة موسى

 صهيب . قال يف التلخيص : ومها ضعيفان .  تفرد به عباد بن

 يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كرب على اجلنازة .  وروى الشافعي عمن مسع سلمة بن وردان

 : وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدان انتهى عروة وابن املسيب مثل ذلك . قال وروى أيضا الشافعي عن

.  

وعطاء وسامل بن عبد  وحكى ابن املنذر مشروعية الرفع عند كل تكبرية عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز
واختاره بن املنذر . وقال الثوري وأبو حنيفة  , هللا وقيس بن أيب حازم والزهري واألوزاعي وأمحد وإسحاق

التكبريات بل عند األوىل فقط , وعن مالك ثالث رواايت الرفع   يرفع عند سائروأصحاب الرأي إنه ال
 فقط , وعدمه يف كلها وهللا أعلم .  يف اجلميع , ويف األوىل
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فكالصالة على الكبري , ومل يثبت عن النيب صلى هللا عليه  , وأما الصالة على الطفل الذي مل يبلغ احللم
به دعاء آخر للميت الصغري غري الدعاء الذي علمهم للميت الكبري أصحا وسلم بسند صحيح أنه علم

 اللهم اغفر حلينا وميتنا , وصغريان وكبريان " كما عرفت .  بل كان يقول

املوطأ عن حيىي بن سعيد أنه قال مسعت سعيد بن املسيب يقول صليت وراء أيب هريرة  وأخرج مالك يف
للطفل  : " اللهم أعذه من عذاب القرب " انتهى . فالدعاء صيب مل يعمل خطيئة قط فسمعته يقول على

 يرمحها وتستغفره .  على معىن الزايدة كما كانت األنبياء عليهم الصالة والسالم تدعو هللا أن

قال رسول هللا صلى هللا عليه  لكن روى املستغفري يف الدعوات من حديث علي بن أيب طالب قال
وابن عبدك وابن أمتك ماض يف حكمك ومل  ى جنازة فقل اللهم عبدكوسلم : " اي علي إذا صليت عل

لقنه حجته وأحلقه بنبيه , ونر له يف قربه , ووسع عليه يف  يكن شيئا مذكورا زارك وأنت خري مزور , اللهم
 , الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه وكان يشهد أن ال إله إال أنت , فاغفر له مدخله , وثبته ابلقول

ورزقتها وأنت  للهم ال حترمنا أجره وال تفتنا بعده . اي علي وإذا صليت على امرأة فقل أنت خلقتهاا
اغفر هلا , اللهم ال حترمنا أجرها  , أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم بسرها وعالنيتها , جئناك شفعاء هلا

فا , واجعل هلما نورا وسدادا اللهم اجعل ألبويه سل وال تفتنا بعدها . اي علي وإذا صليت على طفل قل
 قدير " كذا يف عمدة القاري شرح البخاري .  أعقب والديه اجلنة إنك على كل شيء

 فيه الضعف .  واحلديث ينظر يف إسناده , والغالب

يصلي على النفوس " اللهم  وقال احلافظ يف التلخيص : روى البيهقي من حديث أيب هريرة أنه كان
يف الصالة على الصيب " اللهم اجعله لنا  لفا وأجرا " . ويف جامع سفيان عن احلسناجعله لنا فرطا وس

 انتهى .  " سلفا واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا

صلوا على أطفالكم فإهنم من  " : قال النيب صلى هللا عليه وسلم ويف سنن ابن ماجه عن أيب هريرة قال
كتاب اجلنائز له عن سعيد بن أيب عروبة أنه  اب بن عطاء يفأفراطكم " وقال يف الفتح وعند عبد الوه

قتادة عن احلسن " أنه كان يكرب مث يقرأ فاحتة الكتاب مث  سئل عن الصالة على الصيب فأخربهم عن
وفرطا وأجرا " انتهى ويف اهلداية وال يستغفر للصيب ولكن يقول : اللهم اجعله  يقول اللهم اجعله لنا سلفا

 له لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا . فرطا واجع لنا

 اهلداية ألن الصيب مرفوع القلم عنه وال ذنب له وال حاجة إىل االستغفار .  وقال العيين يف شرح

عن أيب حنيفة  البدائع إذا كان امليت صبيا يقول اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وشفعه فينا . كذا روي ويف
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صبيا يقول اللهم اجعله لنا فرطا ,  صلى هللا عليه وسلم ويف احمليط إذا كان امليت, وهو مروي عن النيب 
ومشفعا . ويف املفيد : ويدعو لوالديه وللمؤمنني . وقيل  اللهم اجعله لنا ذخرا , اللهم اجعله لنا شافعا

 صاحل املؤمنني وأبدلهوأعظم به أجورمها , اللهم اجعله يف كفالة إبراهيم وأحلقه ب يقول اللهم ثقل موازينهما

ابإلميان انتهى كالم العيين  دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله , اللهم اغفر لسلفنا وفرطنا ومن سبقنا
 أعلم .  . وإمنا أطلنا الكالم فيه لشدة االحتياج إليه وهللا

 
 الصالة على القرب  ابب  

هللا عليه وسلم من ستة  رب عن النيب صلىقال اإلمام أمحد بن حنبل : رويت الصالة على الق
وساقها كلها أبسانيده يف متهيده من  وجوه حسان كلها . قال ابن عبد الرب بل من تسعة كلها حسان

وابن عباس وزيد بن اثبت واخلمسة يف صالته على  حديث سهل بن حنيف وأيب هريرة وعامر بن ربيعة
لى أم سعد بعد دفنها بشهر , وحديث احلصني بن املصطفى ع املسكينة , وسعد بن عبادة يف صالة

وسلم على قرب طلحة بن الرباء مث رفع يديه وقال : " اللهم الق طلحة  وحوح يف صالته صلى هللا عليه
إليه " وحديث أيب أمامة بن ثعلبة أنه صلى هللا عليه وسلم رجع من بدر وقد  يضحك إليك وتضحك

 يث أنس أنه صلى هللا عليه وسلم صلى على امرأة بعدما دفنتأيب أمامة فصلى عليها , وحد توفيت أم

املسكينة  وهو حمتمل للمسكينة وغريها , وكذا ورد من حديث بريدة عند البيهقي إبسناد حسن وهو يف
ملن مل يصل عليه اثبت  يف عشرة أوجه . كذا يف شرح املوطأ للزرقاين . فالصالة على قرب ذلك امليت

هو مذهب مجاعة من الصحابة والتابعني  ء صلي على ذلك امليت قبله أم ال , وهذاابلسنة املطهرة , سوا
 . 

هللا عليه وسلم إذا فاتته الصالة على اجلنازة صلى على القرب ,  قال يف زاد املعاد : وكان من هديه صلى
أمحد بن  ليلة , ومرة بعد ثالث , ومرة بعد شهر , ومل يوقت يف ذلك وقتا . وحد فصلى على قرب بعد

وحد  . الصالة على القرب بشهر إذ هو أكثر ما روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن صلى بعده حنبل
هللا عليه وسلم , وهذا  الشافعي مبا إذا مل يبل امليت انتهى . وأتول بعضهم أبن هذا خمصوص ابلنيب صلى

ول هللا صلى هللا عليه وسلم مر رس ابطل , فإن يف رواية البخاري من طريق عامر عن ابن عباس " أن
وأان فيهم فصلى عليه " ويف املوطأ " فخرج رسول هللا  بقرب دفن ليال وفيه : فصففنا خلفه قال ابن عباس

 ابلناس على قربها وكرب أربع تكبريات " .  صلى هللا عليه وسلم حىت صف
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 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

ابن عباس " أن النيب  رمحه هللا : وقد روى البخاري عن قال احلافظ مشس الدين ابن القيم
قال الرتمذي : ويف الباب عن أنس  " صلى هللا عليه وسلم قام على قرب منبوذ , فأمهم , وصلوا خلفه

ربيعة , وأيب قتادة وسهل بن حنيف . قال الرتمذي :  وبريدة , وزيد بن اثبت , وأيب هريرة , وعامر بن
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب  . حسن صحيح وحديث ابن عباس حديث

قول الشافعي وأمحد وإسحاق , وقال بعض أهل العلم : ال يصلى  صلى هللا عليه وسلم وغريهم , وهو
بن أنس , وقال عبد هللا بن املبارك : إذا دفن امليت ومل يصل عليه صلي  على القرب , وهو قول مالك

وسلم  ل اإلمام أمحد : ومن يشك يف الصالة على القرب ؟ يروى عن النيب صلى هللا عليهوقا . على القرب
  . من ستة وجوه حسان

 
أيب  عن  أيب رافع  عن  اثبت  عن  محاد  قاال حدثنا  ومسدد  سليمان بن حرب  حدثنا  

  هريرة 

فسأل عنه فقيل مات  وسلم  صلى هللا عليه املسجد ففقده النيب  يقم  كان  أو رجال  امرأة سوداء  أن 
 عليه  فصلى فقال أال آذنتموين به قال دلوين على قربه فدلوه 

 

 ) كان يقم ( 

 اخلطايب : معناه يكنس والقمامة الكناسة  : بضم القاف وتشديد امليم . قال

 ) فقال ( 

 هللا عليه وسلم  : النيب صلى

 ) أال آذنتموين به ( 

 عليه  : أي أخربمتوين مبوته ألصلي

 ) قال ( 
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 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

  ( ) دلوين

 : بضم الدال أمر من الداللة 

 ) فصلى عليه ( 

 قربه .  : أي على

مملوءة ظلمة على هذه القبور  قال احلافظ زاد ابن حبان يف رواية محاد بن سلمة عن اثبت مث قال " إن
املخالفني احتج هبذه الزايدة على أن ذلك من  أهلها وإن هللا ينورها عليهم بصاليت " وأشار إىل أن بعض

طريق خارجة بن زيد بن اثبت حنو هذه القصة وفيها " مث  خصائصه صلى هللا عليه وسلم مث ساق من
ترك إنكاره صلى هللا عليه وسلم على من  عليه أربعا " قال ابن حبان : يف أتى القرب فصففنا خلفه وكرب

 القرب بيان جواز ذلك لغريه وأنه ليس من خصائصه , وتعقب أبن الذي يقع ابلتبعية ال صلى معه على

 ينهض دليال لألصالة انتهى . 

املتعقب , فإن قوله هذا غلط ابطل , ويكفي لرده قوله  قلت : ال يليق بشأن احلافظ أن ينقل قول هذا
وقال اخلطايب : وفيه بيان جواز الصالة على القرب ملن مل يلحق  { } وما آاتكم الرسول فخذوهتعاىل 

 قبل الدفن , ويف الصالة اختالف , فمن العلماء من قال يصلى على القرب ما مل يبل الصالة على امليت

 صاحبه , ومنهم من قال إىل شهر , ومنهم من قال أبدا انتهى . 

 ديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه . واحل : قال املنذري

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

على قرب " . ويف  وقد روى مسلم يف صحيحه عن أنس " أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى
فذكر  -وسلم يعوده  الصحيحني عن ابن عباس قال " مات إنسان كان رسول هللا صلى هللا عليه

ابن املبارك , فإهنا وقائع أعيان  ليه " ولكن هذه األحاديث إمنا تدل على قولوفيه : فصلى ع -احلديث 
 , وهللا أعلم . 
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 يف الصالة على املسلم ميوت يف بالد الشرك  ابب  
بلفظ آخر , ولفظ  هكذا يف نسخ الكتاب , ولكن أورد املنذري واخلطايب ترمجة الباب

اخلطايب ابب الصالة على املسلم  ل الشرك يف بلد آخر ولفظاملنذري ابب الصالة على املسلم قتله أه
  . ترمجة الباب عن أيب داود يليه أهل الشرك , وهكذا نقل احلافظ أيضا يف الفتح

 
 سعيد بن املسيب  عن  ابن شهاب  عن  مالك بن أنس  قال قرأت على  القعنيب  حدثنا  

  أيب هريرة  عن 

يف اليوم الذي مات فيه وخرج هبم إىل  النجاشي  للناس  نعى  صلى هللا عليه وسلم   أن رسول هللا
 املصلى فصف هبم وكرب أربع تكبريات 

 

 ) نعى للناس النجاشي ( 

ويف رواية للبخاري ومسلم عن جابر قال النيب صلى هللا عليه وسلم " قد تويف  . : أي أخرب الناس مبوته
وسلم  جل صاحل من احلبش فهلموا فصلوا عليه , فصففنا خلفه فصلى رسول هللا صلى هللا عليهر  اليوم

 عليه وحنن صفوف " . 

هللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي  ويف رواية الشيخني من حديث أيب هريرة " أن النيب صلى
جابر أيضا " أن النيب صلى هللا عليه  وكرب أربعا " وأخرجاه عن مات فيه وخرج هبم إىل املصلى فصف هبم

فكنت يف الصف الثاين أو الثالث " انتهى . وعند أمحد من حديث أيب هريرة  وسلم صلى على النجاشي
كما  النجاشي ألصحابه مث قال استغفروا ألخيكم خرج أبصحابه إىل املصلى , مث قام فصلى هبم " نعى

عليه وسلم قال : "  ان بن حصني أن رسول هللا صلى هللايصلي على اجلنازة " ويف رواية ألمحد عن عمر 
عليه كما يصف على امليت وصلينا  إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه , قال قمنا فصففنا

بفتح النون وختفيف اجليم وبعد األلف شني  عليه كما يصلى على امليت " قال يف الفتح النجاشي
ابلتخفيف ورجحه الصغاين وهو لقب من ملك احلبشة .  , وقيل معجمة مث ايء ثقيلة كياء النسب

وخطأه انتهى . واسم النجاشي أصحمة قال النووي : هو  وحكى املطرزي تشديد اجليم عن بعضهم
احلاء املهملتني , وهذا الذي وقع يف رواية مسلم هو الصواب املعروف  بفتح اهلمزة وإسكان الصاد وفتح

ديث واملغازي وغريها , ووقع يف مسند ابن شيبة يف هذا احلديث تسميته يف كتب احل فيه , وهكذا هو
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على احلاء  بفتح الصاد وإسكان احلاء وقال هكذا قال لنا يزيد وإمنا هو صمحة يعين بتقدمي امليم صحمة
 عطية انتهى  وهذان شاذان والصواب أصحمة ابأللف . قال ابن قتيبة وغريه ومعناه ابلعربية

 ى ( ) إىل املصل

 املوضع الذي يتخذ للصالة على املوتى فيه  : بضم امليم وفتح الالم املشددة وهو

  ( ) وكرب أربع تكبريات

موته أبرض ليس هبا من  : قد استدل املؤلف هبذا احلديث على أنه ال يصلى على الغائب إال إذا وقع
اخلطايب وشيخ اإلسالم ابن تيمية  خيصلي عليه , كما يلوح من ترمجة الباب . وممن اختار هذا الشي

 والعالمة املقبلي . 

واستدل به على مشروعية الصالة على امليت الغائب عن البلد , وبذلك قال  : قال احلافظ يف الفتح
 ومجهور السلف , حىت قال ابن حزم مل أيت عن أحد من الصحابة منعه .  الشافعي وأمحد

عاء له وهو إذا كان ملففا يصلى عليه فكيف ال يدعى له وهو الصالة على امليت د : قال الشافعي
 ذلك .  أو يف القرب بذلك الوجه الذي يدعى له به وهو ملفف . وعن احلنفية واملالكية ال يشرع غائب

كان أبرض مل يصل عليه  وقد اعتذر من مل يقل ابلصالة على الغائب عن قصة النجاشي أبمور منها أنه
يصلى على الغائب إال إذا وقع موته أبرض  صالة عليه لذلك , ومن مث قال اخلطايب الهبا أحد فتعينت ال

من الشافعية وبه ترجم أبو داود يف السنن الصالة على  ليس هبا من يصلي عليه , واستحسنه الروايين
يصل  وهذا حمتمل إال أنين مل أقف يف شيء من األخبار على أنه مل , املسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر

وتعقبه الزرقاين يف شرح املوطأ فقال وهو مشرتك اإللزام , فلم يرو يف شيء من  عليه يف بلده انتهى
  . أنه صلى عليه أحد يف بلده كما جزم به أبو داود وحمله يف اتساع احلفظ معلوم انتهى األخبار

إسالمه , ووصل إليه  م وشاعقلت نعم ما ورد فيه شيء نفيا وال إثباات لكن من املعلوم أن النجاشي أسل
 أنه ما صلى عليه أحد من بلده .  مجاعة من املسلمني مرة بعد مرة وكرة بعد كرة , فيبعد كل البعد

ماجه وغريهم واللفظ البن ماجه عن أيب الطفيل عن حذيفة  وأما ما رواه أبو داود الطيالسي وأمحد وابن
م فقال صلوا على أخ لكم مات بغري أرضكم , قالوا من عليه وسلم خرج هب بن أسيد " أن النيب صلى هللا

 النجاشي " .  هو ؟ قال

أرضكم فقوموا فصلوا عليه " فليس  ولفظ غريه " أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال إن أخاكم مات بغري
 عليه املراد أبرضكم هي املدينة كأن النيب صلى هللا فيه حجة للمانعني بل فيه حجة على املانعني , فإن
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أرضكم املدينة لصليتم عليه , لكنه مات يف غري أرضكم املدينة  وسلم قال إن النجاشي إن مات يف
 فهذا تشريع منه وسنة لألمة الصالة على كل غائب وهللا أعلم .  فصلوا عليه صالة الغائب

ته عليه  ذلك قول بعضهم كشف له صلى هللا عليه وسلم عنه حىت رآه فتكون صال قال احلافظ : ومن
هذا  : اإلمام على ميت رآه ومل يره املأمومون , وال خالف يف جوازها . قال ابن دقيق العيد كصالة

هذا من جهة  حيتاج إىل نقل وال يثبت ابالحتمال , وتبعه بعض احلنفية أبن االحتمال كاف يف مثل
ابن عباس قال " كشف للنيب  املانع , وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواحدي يف أسبابه بغري إسناد عن

  . " صلى هللا عليه وسلم عن سرير النجاشي حىت رآه وصلى عليه

جنازته بني يديه "  والبن حبان من حديث عمران بن حصني " فقام وصفوا خلفه وهم ال يظنون إال أن
 املهلب عنه .  أخرجه من طريق األوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن أيب قالبة عن أيب

نرى إال أن اجلنازة قدامنا " . ومن  يب عوانة من طريق أابن وغريه عن حيىي " فصلينا خلفه وحنن الوأل
يثبت أنه صلى هللا عليه وسلم صلى على ميت  االعتذارات أيضا أن ذلك خاص ابلنجاشي ألنه مل

يف الصحابة أن  عنده قصة معاوية الليثي وقد ذكرت يف ترمجته غائب غريه قاله املهلب , وكأنه مل يثبت
 جمموع طرقه .  خربه قوي ابلنظر إىل

أنه مات مسلما أو استئالف  واستند من قال بتخصيص النجاشي بذلك إىل ما تقدم من إرادة إشاعة
ابب هذا اخلصوص النسد كثري من ظواهر  قلوب امللوك الذين أسلموا يف حياته . قال النووي : لو فتح

 الدواعي على نقله .  ا ذكروه لتوفرتالشرع , مع أنه لو كان شيء مم

حملمد , قلنا وما عمل به حممد تعمل به أمته يعين  وقال ابن العريب املالكي : قال املالكية : ليس ذلك إال
له األرض وأحضرت اجلنازة بني يديه , قلنا إن ربنا عليه لقادر  ألن األصل عدم اخلصوصية قالوا طويت

كن ال تقولوا إال ما رويتم وال خترتعوا حديثا من عند أنفسكم , وال حتدثوا ول , , وإن نبينا ألهل لذلك
 ابلثابتات , ودعوا الضعاف فإهنا سبيل تالف إىل ما ليس له تالف .  إال

صلوا عليه مع  الكرماين قوهلم رفع احلجاب عنه ممنوع , ولئن سلمنا فكان غائبا عن الصحابة الذين وقال
تعليقه , ويؤيده حديث جممع بن  سلم , قلت وسبق إىل ذلك الشيخ أبو حامد يفالنيب صلى هللا عليه و 

قال " فصففنا خلفه صفني وما نرى شيئا "  جارية ابجليم والتحتانية يف قصة الصالة على النجاشي
بعض احلنفية عن ذلك مبا تقدم من أنه يصري كامليت  أخرجه الطرباين وأصله يف ابن ماجه لكن أجاب

 وال يراه املأمومون فإنه جائز اتفاقا انتهى .  عليه اإلمام وهو يراه الذي يصلي
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هديه وسنته الصالة على كل ميت غائب فقد مات خلق كثري من املسلمني  ويف زاد املعاد : ومل يكن من
عليهم , وصح عنه أنه صلى على النجاشي صالته على امليت , فاختلف يف ذلك  وهم غيب فلم يصل

أحدها أن هذا تشريع منه وسنة لألمة الصالة على كل غائب , وهذا قول الشافعي  على ثالث طرق
 إحدى الروايتني عنه .  وأمحد يف

وقاله أصحاهبما . ومن اجلائز أن يكون رفع له  , وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغريه
لى مسافة من البعد والصحابة وإن احلاضر املشاهد وإن كان ع سريره فصلى عليه وهو يرى صالته على

صلى هللا عليه وسلم يف الصالة . قالوا : ويدل على هذا أنه كان يصلي على   مل يروه فهم اتبعون للنيب
من  غريه وتركه سنة كما أن فعله سنة , وال سبيل إىل أحد بعده إىل أن يعاين سرير امليت كل الغائبني

 ه , فعلم أن ذلك خمصوص به . املسافة البعيدة ويرفع له حىت يصلي علي

زيد  عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية وهو غائب ولكن ال يصح , فإن يف إسناده العالء بن وقد روي
ميمونة عن أنس قال  قال علي بن املديين كان يضع احلديث , ورواه حمبوب بن هالل عن عطاء بن أيب

 البخاري ال يتابع عليه . 

الصواب أن الغائب إن مات ببلد مل يصل عليه فيه صلي عليه صالة  : بن تيميةوقال شيخ اإلسالم ا
النيب صلى هللا عليه وسلم على النجاشي ألنه مات بني الكفار ومل يصل عليه وإن  الغائب , كما صلى

هللا  حيث مات مل يصل عليه صالة الغائب ألن الفرض قد سقط لصالة املسلمني عليه والنيب صلى صلي
واملشهور عند  , سلم صلى على الغائب وتركه , وفعله وتركه سنة , هذا له موضع وهذا له موضععليه و 

 أصحاب أمحد الصالة عليه مطلقا انتهى . 

أحاديث اهلداية , وألصحابنا عنه أجوبة أحدها أن النيب صلى هللا عليه وسلم رفع  وقال الزيلعي يف ختريج
 يت رآه اإلمام وال يراه املأمومون . سريره فرآه فيكون الصالة عليه كم له

  . الشيخ تقي الدين : وهذا حيتاج إىل نقل بينة وال يكتفى فيه مبجرد االحتمال قال

النيب  قلت : ورد ما يدل على ذلك فروى ابن حبان يف صحيحه من حديث عمران بن حصني " أن
رسول هللا صلى هللا عليه  ا عليه , فقامصلى هللا عليه وسلم قال : إن أخاكم النجاشي تويف فقوموا صلو 

 بني يديه " .  وسلم وصفوا خلفه فكرب أربعا وهم ال يظنون إال أن جنازته

فريضة الصالة , فتعني فرض الصالة عليه  الثاين : أنه من ابب الضرورة ألنه مات أبرض مل يقم فيها عليه
عليه وسلم مل يصل على غائب غريه , وقد  صلى هللا لعدم من يصلي عليه . مث يدل على ذلك أن النيب
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 عنه ومسع هبم فلم يصل عليهم إال غائبا واحدا انتهى .  مات من الصحابة خلق كثري وهم غائبون

اخلصوصية واضحة ال جيوز أن يشركه فيها غريه ألنه وهللا أعلم أحضر روحه بني  وقال الزرقاين : ودالئل
  . كما رفع له بيت املقدس حني سألته قريش عن صفته انتهىرفعت له جنازته حىت شاهدها   يديه أو

فهلموا فصلوا عليه  " قلت دعوى اخلصوصية ليس عليها دليل وال برهان , بل قوله صلى هللا عليه وسلم
عليه وحنن صفوف " وقول أيب هريرة  " وقوله : " فقوموا فصلوا عليه " وقول جابر " فصففنا خلفه فصلى

يصلي على اجلنازة " وقول عمران " فقمنا فصففنا  وا له مث خرج أبصحابه فصلى هبم كما" مث قال استغفر 
كما يصلى على امليت " وتقدمت هذه الرواايت ببطل دعوى  عليه كما يصف على امليت وصلينا عليه

ه كانت خاصة ابلنيب صلى هللا عليه وسلم فال معىن ألمره صلى هللا علي اخلصوصية ألن صالة الغائب إن
 بتلك الصالة , بل هنى عنها ألن ما كان خاصا به صلى هللا عليه وسلم ال جيوز فعله وسلم أصحابه

من األمور  ألمته , أال ترى صوم الوصال مل يرخص هلم به مع شدة حرصهم ألدائه . واألصل يف كل أمر
الدليل على عدمها قام  الشرعية عدم اخلصوصية حىت يقوم الدليل عليها , وليس هنا على اخلصوصية بل

هللا تبارك وتعاىل لقادر عليه وأن حممدا  . وأما قوهلم رفع له سريره أو أحضر روحه بني يديه , فجوابه أن
ذلك يف حديث النجاشي بسند صحيح أو حسن , وإمنا  صلى هللا عليه وسلم ألهل لذلك لكن مل يثبت

ل ابن العريب : وال حتدثوا إال ابلثابتات فال حيتج به , ولذا قا ذكره الواحدي عن ابن عباس بال سند
ما رواه أبو عوانة وابن حبان من حديث عمران بن حصني فال يدل على ذلك ,  ودعوا الضعاف . وأما

ومعىن  " وهم ال يظنون إال أن جنازته بني يديه " ويف لفظ " وحنن ال نرى إال اجلنازة قدامنا " فإن لفظه
واحلال أان مل نر امليت  لنيب صلى هللا عليه وسلم كما يصلى على امليتهذا القول أان صلينا عليه خلف ا

جنازته بني يديه صلى هللا عليه  لكن صففنا عليه كما يصف على امليت كأن امليت قدامنا ونظن أن
فحينئذ يؤول معىن لفظ هذا احلديث إىل  , وسلم لصالته صلى هللا عليه وسلم كعلى احلاضر املشاهد

عند الطرباين " فصففنا خلفه صفني وما نرى شيئا " ومن  ويؤيد هذا املعىن حديث جممع معىن لفظ أمحد
الزرقاين حيث شنع على ابن العريب وقال قد جاء ما يؤيد رفع احلجاب  ها هنا اندفع قول العالمة

من حديث عمران فما حدثنا إال ابلثابتات انتهى . , فإن هذا احلديث ال يدل  إبسنادين صحيحني
مع  احلجاب ولئن سلمنا فكان امليت غائبا عن أصحابه صلى هللا عليه وسلم الذين صلوا عليه رفع على

يراه املأمومون , فليس  النيب صلى هللا عليه وسلم . وأما قوهلم فيكون الصالة عليه كميت رآه اإلمام وال
 ال يعبأ به . فاسد االعتبار ف بشيء ألن هذا رأي وتصوير صورة يف مقابلة النص الصريح وهو
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ألن العدم والرتك ليس بفعل نعم إذا كان العدم مستمرا  وقوهلم وتركه سنة كما أن فعله سنة فمنظور فيه
وسلم واخللفاء الراشدين ففعله يكون بدعة وها هنا ليس كذلك , وإن كان  يف زمان النيب صلى هللا عليه

أيضا  ة أنه صلى هللا عليه وسلم كان يكتفي برتكهكون العدم والرتك سنة مع كون الفعل سن املراد أن معىن
اجلمعة إمنا يثاب  فمسلم , لكن ال شك أن مثل هذه السنة ال يثاب فاعله , فإن مصلي الركعتني بعد

اتباع النيب صلى هللا عليه وسلم تلك  على الركعتني اللتني صالمها ال على ترك اآلخرين , نعم يكفيه يف
األول . هذا ملخص كالم العالمة الشهيد حممد  فثوابه أكمل من ثواب الركعتان , ومصلي األربعة

 إمساعيل الدهلوي . 

 من ابب الضرورة ألنه مات أبرض مل يقم فيها عليه فريضة الصالة فتقدم جوابه يف ضمن وأما قوهلم أنه

 كالم احلافظ . 

قد مات من الصحابة خلق كثري و  وقوهلم ومل يصل النيب صلى هللا عليه وسلم على غائب غري النجاشي
 فجوابه من وجوه . 

الستحباب فعل من األفعال يكفي فيه ورود حديث واحد ابلسند  الوجه األول إلثبات السنية أو
أو فعليا أو سكوتيا , وال يلزم إلثبات السنية كون احلديث مرواي من مجاعة  الصحيح , سواء كان قوليا

مجاعة  وإال ال يثبت كثري من األحكام الشرعية اليت معمول هبا عند يف الواقعات املختلفة من الصحابة
 من األئمة . 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن طريق أدائها  والوجه الثاين أن صالة اجلنازة استغفار ودعاء وقد بني لنا
وهذا النوع هو  امليت مشهودا حاضرا قدام املصلني فيصلون عليه , بثالثة أنواع النوع األول أن يكون

 والعمدة فيه , وال جيوز غري هذا النوع ملن قدر عليه , ألنه مل يثبت عن النيب صلى األصل يف هذا الباب

صالة الغائب  هللا عليه وسلم قط أنه صلى على امليت احلاضر الشاهد مث صلى بعده على قربه أو صلى
البلدة أو القرية لكن ما أمكن من  ا يف تلكعليه . والنوع الثاين الصالة على قرب امليت ملن كان حاضر 
املوضع فلما دخل أخرب مبوته فصلى على قربه   الصالة على ذلك امليت حىت دفن أو كان غائبا عن ذلك

صالته على املسكينة أم سعد وأم أيب أمامة وطلحة بن الرباء  كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف
أن يكون امليت يف بلد آخر وجاء نعيه يف بلد آخر فيصلون صالة الغائب الثالث  رضي هللا عنهم , النوع

ابلنجاشي  امليت من املسافة البعيدة أو القصرية كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ذلك
يسقط لصالة املسلمني عليه  ومعاوية بن املزين وال شك أن العمدة يف هذا هو النوع األول , والفرض قد
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للميت على سبيل االستحباب ال على سبيل  النوع الثاين والثالث فدعاء حمض واستغفار خالص, وأما 
 الفرضية . 

صلى هللا عليه وسلم على امليت الغائب فقد روي أنه صلى هللا عليه وسلم  الوجه الثالث أن صالة النيب
ب الستة وغريها من من الصحابة : األول النجاشي رضي هللا عنه وقصته يف الكت صلى على أربعة

 مجاعة من الصحابة أبسانيد صحيحة , واالعتماد يف هذا الباب على حديث النجاشي ويضم حديث

 إليه غريه من الرواايت . 

  . والغائب الثاين معاوية بن معاوية املزين

 والثالث والرابع زيد بن حارثة , وجعفر بن أيب طالب . 

عليه  د ذكره البغوي ومجاعة يف الصحابة وقالوا مات يف عهد النيب صلى هللامعاوية املزين فق أما معاوية بن
واحلسن  وآله وسلم وردت قصته من حديث أيب أمامة وأنس مسندة , ومن طريق سعيد بن املسيب

ومسوية يف فوائده ,  , البصري مرسلة , فأخرج الطرباين وحممد بن أيوب بن الضريس يف فضائل القرآن
عطاء بن أيب ميمونة عن أنس بن  بيهقي يف الدالئل , كلهم من طريق حمبوب بن هالل عنوابن منده وال

وسلم فقال اي حممد مات معاوية بن معاوية املزين  مالك قال " نزل جربئيل على النيب صلى هللا عليه وآله
رفع فضرب جبناحيه فلم يبق أكمة وال شجرة إال تضعضعت , ف : ( أحتب أن تصلي عليه ) قال نعم

عليه وخلفه صفان من املالئكة كل صف سبعون ألف ملك , فقال اي  سريره حىت نظر إليه فصلى
 هذه املنزلة ؟ قال حبب } قل هو هللا أحد { وقراءته إايها جاثيا وذاهبا وقائما جربئيل مبا انل معاوية

 وقاعدا وعلى كل حال . 

 وسلم ابلشام كذا ذكره احلافظ يف اإلصابة .  وأول حديث ابن الضريس كان النيب صلى هللا عليه وآله

عثمان بن اهليثم البصري حدثنا حمبوب بن هالل املزين عن ابن  وأخرج ابن سعد يف الطبقات أخربان
كذا يف نصب الراية . قال : هذا إسناد ال أبس به , عثمان بن اهليثم  , ميمونة عن أنس فذكر حنوه

 ,  أنه كان يتلقن آبخره . وقال الدارقطين : كان صدوقا كثري اخلطأحامت كان صدوقا غري البصري قال أبو

الذهيب يف  وروى عنه البخاري يف صحيحه , كذا يف مقدمة الفتح . وأما حمبوب بن هالل املزين فقال
منكر انتهى . ويف زاد املعاد  امليزان : حمبوب بن هالل املزين عن عطاء بن أيب ميمونة ال يعرف وحديثه

اإلصابة : وحمبوب قال أبو حامت ليس ابملشهور ,  بخاري ال يتابع عليه انتهى . وقال احلافظ يفقال ال
وعطاء بن أيب ميمونة البصري موىل أنس وثقه حيىي بن معني  . وذكره ابن حبان يف الثقات انتهى
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 قدمة . البخاري : كان يرى القدر وهو من رواة البخاري , كذا يف امل والنسائي وأبو زرعة , وقال

منده  الثانية حلديث أنس هي ما ذكرها ابن منده من رواية حيىي بن أيب حممد عن أنس قال ابن والطريق
احلافظ يف اإلصابة ومل  ورواه نوح بن عمرو عن بقية عن حممد بن زايد عن أيب أمامة حنوه , كذا ذكره

اريب أبو حممد املدين نزيل البصرة قد احمل يتكلم عليه وحيىي بن أيب حممد هذا هو حيىي بن حممد بن قيس
أبو زرعة أحاديثه متقاربة سوى حديثني , وذكره ابن  ضعف , لكن قال أبو حامت يكتب حديثه , وقال

أحاديث مث قال : عامة أحاديثه مستقيمة , وروى له مسلم متابعة كذا  عدي يف الكامل وذكر له أربعة
حدثنا  ي ما رواها ابن سعد يف الطبقات أخربان يزيد بن هارونواخلالصة . والطريق الثالثة ه يف امليزان

عليه وسلم " فذكر حنوه  العالء أبو حممد الثقفي مسعت أنس بن مالك قال " كنا مع رسول هللا صلى هللا
األعرايب وابن عبد الرب وغريمها من طريق  . كذا يف نصب الراية . وقال احلافظ يف اإلصابة : وأخرجه ابن

الثقفي مسعت أنس بن مالك يقول " غزوان مع رسول هللا صلى هللا  هارون أنبأان العالء أبو حممديزيد بن 
فطلعت الشمس يوما بنور وشعاع وضياء مل نره قبل ذلك , فتعجب النيب صلى هللا  عليه وسلم غزوة تبوك

يصلون  لف ملكوسلم من شأهنا إذ أاته جربيل فقال مات معاوية بن معاوية فبعث هللا سبعني أ عليه
لك أن تصلي عليه  عليه , قال مب ذاك ؟ قال بكثرة تالوته قل هو هللا أحد , فذكر حنوه وفيه فهل

 الثقفي هو واه انتهى .  فأقبض لك األرض ؟ قال نعم فصلى عليه " والعالء أبو حممد هو ابن زيد

يد ويقال ابن زيد اتفقوا على ضعفه والعالء هذا ابن ز  : ورواه البيهقي وضعفه . وقال النووي يف اخلالصة
حامت هو منكر احلديث . قال البيهقي : وروي من طرق أخرى ضعيفة  . قال البخاري : وابن عدي وأبو

الذهيب يف امليزان : العالء بن زيد الثقفي بصري روى عن أنس . قال ابن املديين  . قاله الزيلعي . وقال
احلديث وقال  : مرتوك احلديث , وقال البخاري وغريه : منكر احلديث , وقال أبو حامت والدارقطين يضع

معاوية بن معاوية  ابن حبان : روي عن أنس نسخة موضوعة منها الصالة بتبوك صالة الغائب على
صلى هللا عليه وسلم هذا  الليثي . قال ابن حبان : وهذا منكر وال أحفظ يف أصحاب رسول هللا

عن أيب أمامة انتهى . وأما حديث أيب  ه عن بقية عن حممد بن زايدواحلديث فقد سرقه شيخ شامي فروا
مسند الشاميني حدثنا علي بن سعيد الرازي حدثنا نوح  أمامة فأخرجه الطرباين يف معجمه الوسط وكتاب

الوليد عن حممد بن زايد األهلاين عن أيب أمامة قال " كنا مع رسول  بن عمرو السكسكي حدثنا بقية بن
بن  عليه وسلم بتبوك فنزل عليه جربئيل فقال اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن معاوية هللا صلى هللا

جبناحه على  معاوية املزين مات ابملدينة أحتب أن أطوي لك األرض فتصلي عليه ؟ قال نعم , فضرب
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 رجع سبعون ألف ملك مث األرض , فرفع له سريره , فصلى عليه وخلفه صفان من املالئكة يف كل صف
حبب سورة } قل هو هللا أحد { وقراءته  , وقال النيب صلى هللا عليه وسلم جلربيل مب أدرك هذا ؟ قال

يف نصب الراية . وأخرجه أبو أمحد احلاكم قال أنبأان أبو  إايها جائيا وقائما وقاعدا وعلى كل حال " كذا
حممد بن زايد عن أيب أمامة قال بن عمرو بن حوي حدثنا بقية حدثنا  احلسن أمحد بدمشق حدثنا نوح

 صلى هللا عليه وسلم جربئيل وهو بتبوك فقال اي حممد اشهد جنازة معاوية بن معاوية " أتى رسول هللا

من املالئكة  املزين , فخرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أصحابه , ونزل جربئيل يف سبعني ألفا
فتواضعت حىت نظران  وضع جناحه األيسر على األرضنيفوضع جناحه األمين على اجلبال فتواضعت , و 

 وجربئيل واملالئكة , فذكره .  إىل مكة واملدينة فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

منكر . ويف اإلصابة وأخرجه أبو أمحد احلاكم يف  قال الذهيب يف امليزان يف ترمجة نوح : هذا حديث
 هللا أحد { وابن عبد الرب مجيعا من طريق نوح فذكر حنوه انتهى .  فوائده واخلالل يف فضائل } قل هو

 ترمجة نوح : قال ابن حبان يقال إنه سرق هذا احلديث انتهى , لكن قال احلافظ يف قال الذهيب يف

شيخ من أهل  اإلصابة : وقال ابن حبان يف ترمجة العالء من الضعفاء بعد أن ذكر له هذا احلديث سرقه
 ه عن بقية فذكره . الشام فروا

 فإنه مل يذكر نوحا يف الضعفاء انتهى كالم احلافظ .  قلت : فما أدري عىن نوحا أو غريه

أسد الغابة معاوية بن معاوية بن مقرن املزين ويقال الليثي ويقال معاوية بن  وقال احلافظ ابن األثري يف
روى حديثه  اة رسول هللا صلى هللا عليه وسلماملزين : قال أبو عمرو هو أوىل ابلصواب تويف يف حي مقرن

العالء أيب حممد الثقفي  حمبوب بن هالل املزين عن ابن أيب ميمونة عن أنس , ورواه يزيد بن هارون عن
الوليد عن حممد بن زايد عن أيب أمامة الباهلي  عن أنس , فقال معاوية بن معاوية الليثي , ورواه بقية بن

قال أبو عمر : أسانيد هذه األحاديث ليست ابلقوية , قال  : مقرن املزينحنوه . وقال معاوية بن 
وإخوته النعمان وسويد ومعقل وكانوا سبعة معروفني يف الصحابة مشهورين , قال  ومعاوية بن مقرن املزين

 انتهى .  معاوية بن معاوية املزين فال أعرفه بغري ما ذكرت , وفضل } قل هو هللا أحد { ال ينكر وأما

ويقال معاوية بن مقرن املزين تويف يف  ويف جتريد أمساء الصحابة للحافظ الذهيب : معاوية بن معاوية املزين
الذي قيل تويف ابملدينة فصلى عليه النيب صلى هللا عليه  حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن صح فهو

 فة انتهى . جربئيل األرض , وله طرق كلها ضعي وسلم وهو بتبوك , ورفع له

أسانيد هذا احلديث ليست ابلقوية ولو أهنا يف األحكام مل يكن شيء  : ويف اإلصابة قال ابن عبد الرب
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 بن مقرن املزين معروف هو وإخوته وأما معاوية بن معاوية فال أعرفه . قال ابن حجر منها حجة ومعاوية

جنازته فهذا  أنه رفعت احلجب حىت شهدقد حيتج به من جييز الصالة على الغائب , ويدفعه ما ورد  :
 يتعلق ابألحكام انتهى . 

رويناها يف فضائل القرآن البن الضريس من طريق علي بن  : وأما طريق سعيد بن املسيب فقال احلافظ
  . زيد بن جدعان عن سعيد

بن عبيد  يونس وأما طريق احلسن البصري فأخرجها البغوي وابن منده من طريق صدقة بن أيب سهل عن
وسلم كان غازاي بتبوك فأاته  عن احلسن عن معاوية بن معاوية املزين " أن رسول هللا صلى هللا عليه

املزين " فذكر احلديث , وهذا املرسل . وليس  جربئيل فقال اي حممد هل لك يف جنازة معاوية بن معاوية
 عن قصة معاوية املزين انتهى . تقدير الكالم أن احلسن أخرب  املراد بقوله عن أداة الرواة وإمنا

كما قال احلافظ بن عبد الرب والبيهقي والذهيب أن أسانيد هذه األحاديث ليست  واحلاصل أن األمر
عنه  لكن فيه التفصيل وهو أن حديث أنس روي من ثالثة طرق : فطريق أيب حممد العالء الثقفي ابلقوية

  ضعيفة جدا ال جيوز االحتجاج مبثل هذا السند .

فال أبس به ال ينحط درجته عن احلديث احلسن لغريه وحمبوب وإن مل يعرفه  وأما طريق حمبوب بن هالل
أبو  حديثه منكر فقد ذكره ابن حبان يف الثقات وإمنا قال البخاري ال يتابع عليه , وقال الذهيب وقال

رسول هللا صلى  إىل أصحابحامت ليس ابملشهور . وقد قال الذهيب يف ترمجة علي بن املديين : فانظر 
التابعون كل واحد عنده ما ليس  هللا عليه وسلم الكبار والصغار ما فيهم أحد إال وقد انفرد بسنة وكذلك

صحيحا غريبا , وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا  عند اآلخر من العلم , فإن تفرد الثقة املتقن يعد
 وق وهللا أعلم . درجة الصد انتهى خمتصرا وحمبوب ال ينزل عن

  . وأما طريق حيىي بن أيب حممد فهو أدون من طريق حمبوب

هو حافظ رجال .  وأما سند حديث أيب أمامة أيضا فال أبس به وعلي بن سعيد الرازي شيخ الطرباين
أبشياء انتهى , وهذا ليس جبرح ,  قال ابن يونس : كان يفهم وحيفظ وقال الدارقطين : ليس بذاك تفرد

بن سعيد وأبو احلسن أمحد , وأما بقية فصرح  وح بن عمر ومل يثبت فيه جرح وروى عنه اثنان عليون
األثبات , ولذا قال احلافظ يف الفتح وخرب معاوية قوي ابلنظر  ابلتحديث , وحممد بن زايد من الثقات

  . إىل جمموع طرقه انتهى

إىل خرب النجاشي  غريه من الرواايت فينضم قلت : اعتمادي يف هذا الباب على حديث النجاشي , وأما
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 وحتدث له به القوة . 

وسلم كما يف قصة معاوية فهو إكراما له صلى هللا عليه وسلم   وأما كشف السرير للنيب صلى هللا عليه
عليه وسلم يف صالة الكسوف اجلنة والنار , فهل من قائل إن صالة  كما كشف للنيب صلى هللا

 ملن كشف له اجلنة والنار .  الكسوف ال جتوز إال

فأخرجها الواقدي يف كتاب املغازي إبسناده إىل  وأما صالته على زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب
الناس مبؤتة جلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على املنرب وكشف  عبد هللا بن أيب بكر قال " ملا التقى

 تهم فقال صلى هللا عليه وسلم أخذ الراية زيد بن حارثة فمضىالشام فهو ينظر إىل معرك له ما بينه وبني

الراية جعفر بن  حىت استشهد وصلى عليه ودعا له وقال استغفروا له قد دخل اجلنة وهو يسعى مث أخذ
ودعا له وقال استغفروا له  أيب طالب فمضى حىت استشهد فصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

مرسل , والواقدي ضعيف جدا وهللا أعلم  ري فيها جبناحني حيث شاء " واحلديثوقد دخل اجلنة فهو يط
 . 

آمن برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وصدقه على نبوته إال أنه   وقال اخلطايب : النجاشي رجل مسلم قد
  أهلواملسلم إذا مات جيب على املسلمني أن يصلوا عليه , إال أنه كان بني ظهراين , كان يكتم إميانه

وسلم أن يفعل  الكفر ومل يكن حبضرته من يقوم حبقه يف الصالة عليه , فلزم رسول هللا صلى هللا عليه
دعاه إىل الصالة عليه بظهر  ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به , فهذا وهللا أعلم هو السبب الذي

 إن كان يف غري القبلة انتهى .  بلد امليت الغيب , فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ومل يتوجهوا إىل

 منظور فيه .  قلت : قوله إنه كان يكتم إميانه

الغائب وزعموا أن النيب صلى هللا  وقال اخلطايب : وقد ذهب بعض العلماء إىل كراهة الصالة على امليت
بار أنه املشاهد للنجاشي . ملا روي يف بعض األخ عليه وسلم كان خمصوصا هبذا الفعل إذ كان يف حكم

وهذا أتويل فاسد , ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  , قد سويت له األرض حىت يبصر مكانه
كان علينا املتابعة واالئتساء به والتخصيص ال يعلم إال بدليل . ومما يبني  فعل شيئا من أفعال الشريعة

التأويل  وصلوا معه , فعلم أن هذاالنيب صلى هللا عليه وسلم خرج ابلناس إىل الصالة فصف هبم  ذلك أن
 فاسد انتهى . 

على الغائب بشيء يعتد به سوى االعتذار أبن  وقال الشوكاين يف النيل : مل أيت املانعون من الصالة
فيها وهو أيضا مجود على قصة النجاشي يدفعه األثر  ذلك خمصوص مبن كان يف أرض ال يصلى عليه
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 والنظر وهللا أعلم . 

  . ذري : وأخرجه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائياملن قال

 أيب إسحق  عن  إسرائيل  عن  إمسعيل يعين ابن جعفر  حدثنا  عباد بن موسى  حدثنا  
  قال  أبيه  عن  أيب بردة  عن 

 النجاشي  قال  فذكر حديثه  النجاشي  أرض  أن ننطلق إىل صلى هللا عليه وسلم  أمران رسول هللا 
 ولوال ما أان فيه من امللك عيسى ابن مرمي  وأنه الذي بشر به  عليه وسلم  صلى هللا أشهد أنه رسول هللا 

 ألتيته حىت أمحل نعليه 
 

 ) أشهد أنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( 

صلى هللا عليه  سلم قال ابن األثري أسلم يف عهد النيبفيه داللة واضحة أن النجاشي ملك احلبشة قد أ :
كفار قريش الذين طلبوا منه أن  وسلم وأحسن إىل املسلمني الذين هاجروا إىل أرضه , وأخباره معهم ومع

مكة , وصلى عليه النيب صلى هللا عليه وسلم  يسلم إليهم املسلمني مشهورة . تويف ببالده قبل فتح
عهد النيب صلى هللا عليه وسلم ومل يهاجر إليه , وكان ردءا  اإلصابة أسلم علىابملدينة انتهى . ويف 

مشهورة يف املغازي يف إحسانه إىل املسلمني الذين هاجروا إليه يف صدر  للمسلمني انفعا , وقصته
  اإلسالم انتهى

 ) ولوال ما أان فيه من امللك ( 

لنيب صلى هللا عليه وسلم ألجل خمافة ملكه وضياع ما رحل إىل ا : هذا حمل الرتمجة , ألن النجاشي
 الذين كانوا على كفرهم وأقام يف أرضه ومات فيها واحلديث سكت عنه املنذري سلطنته , وبغاوة رعاايه

.  

 
 يف مجع املوتى يف قرب والقرب يعلم  ابب  

 
حيىي بن الفضل  حدثنا و   ح سعيد بن سامل  حدثنا  عبد الوهاب بن جندة  حدثنا  
  قال  املطلب  عن  كثري بن زيد املدين  عن   مبعناه حامت يعين ابن إمسعيل  حدثنا  السجستاين 

رجال أن أيتيه حبجر  هللا عليه وسلم  صلى أخرج جبنازته فدفن فأمر النيب  عثمان بن مظعون  ملا مات 
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 قال  كثري  قال  عن ذراعيه  وحسر  هللا عليه وسلم  صلى ها رسول هللا فلم يستطع محله فقام إلي
إىل بياض  كأين أنظر قال  صلى هللا عليه وسلم  ذلك عن رسول هللا  خيربين  الذي  قال  املطلب 

ضعها عند رأسه وقال أتعلم هبا فو  عنهما مث محلها حسر  حني  صلى هللا عليه وسلم  ذراعي رسول هللا 
 قرب أخي وأدفن إليه من مات من أهلي 

 

 ) عن املطلب ( 

 هللا املدين  : هو ابن أيب وداعة أبو عبد

 ) مظعون ( 

 : ابلظاء املعجمة 

 جبنازته (  ) أخرج

 : هو جواب ملا 

 ) أن أيتيه حبجر ( 

 لوضع العالمة  : أي كبري

 ( ) فلم يستطع 

 : ذلك الرجل وحده 

 إليها (  ) فقام

 : وأتنيث الضمري على أتويل الصخرة 

 ) وحسر ( 

 أي كشف وأبعد كمه  :

 ) عن ذراعيه ( 

 : أي ساعديه 

  ( ) حني حسر

 : أي كشف الثوب 

 ) عنهما ( 

  : أي عن الذراعني
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 ) فوضعها ( 

 : أي الصخرة 

 ) عند رأسه ( 

 رأس قرب عثمان  : أي

 ) وقال ( 

  : أي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ) أتعلم ( 

 بصيغة املتكلم من ابب الفعل أي أتعرف 

  ( ) هبا

اإلعالم ومعناه أعلم الناس هبذه  : أي هبذه احلجارة . ويف بعض النسخ " أعلم هبا " مضارع متكلم من
 احلجارة 

 ) قرب أخي ( 

الرضاعة  الصخرة عالمة لقرب أخي , ومساه أخا تشريفا له وألنه كان قرشيا , أو ألنه أخوه من أجعل: و 
 وهو األصح قاله يف املرقاة 

 ) وأدفن إليه ( 

للجزء  قربه . وقال الطييب : أي أضم إليه يف الدفن انتهى . وهبذا املعىن يصح مطابقة احلديث : أي إىل
 األول من الرتمجة . 

  . األسلميني مدين كنيته أبو حممد وقد تكلم فيه غري واحد قال املنذري : يف إسناده كثري بن زيد موىل

 
 ذلك املكان  يتنكب  يف احلفار جيد العظم هل  ابب  

املكان ( وحيفر يف  أي عظم امليت وقت احلفر ) هل يتنكب ( أي يتجنب ويعتزل ) ذلك
  . موضع آخر
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عمرة بنت  عن  سعد يعين ابن سعيد  عن  عبد العزيز بن حممد  حدثنا  القعنيب  حدثنا  
  عائشة  عن  عبد الرمحن 

 حيا  كسر عظم امليت ككسره قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 

 ) كسر عظم امليت ( 

جنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف جنازة احلديث عن جابر " خر  : قال السيوطي يف بيان سبب
هللا عليه وسلم على شفري القرب وجلسنا معه , فأخرج احلفار عظما ساقا أو عضدا  فجلس النيب صلى

حيا  ليكسره , فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ال تكسرها فإن كسرك إايه ميتا ككسرك إايه فذهب
 تح الودود ولكن دسه يف جانب القرب " قاله يف ف

  ( ) ككسره حيا

كما ال يهان حيا . قال ابن  : يعين يف اإلمث كما يف رواية . قال الطييب : إشارة إىل أنه ال يهان ميتا
أنه يستلذ مبا يستلذ به احلي انتهى . وقد  امللك : وإىل أن امليت يتأمل . قال ابن حجر : ومن الزمه

 املؤمن يف موته كأذاه يف حياته " قاله يف املرقاة  " أذىأخرج ابن أيب شيبة عن ابن مسعود قال 

  . أخرجه ابن ماجه وقال املنذري : واحلديث

 
 اللحد  يف  ابب  

 
 أبيه  عن  علي بن عبد األعلى  عن  حكام بن سلم  حدثنا  إسحق بن إمسعيل  حدثنا  

   قال  ابن عباس عن  سعيد بن جبري  عن 

 لغريان  والشق  لنا  اللحد  صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

 ) اللحد ( 

اللحد الشق الذي يعمل يف جانب القرب ملوضع امليت , ألنه قد أميل  : : بفتح الالم وضمها. يف النهاية
ي : يقال حلد يلحد كذهب يذهب جانبه , يقال حلدت وأحلدت انتهى . وقال النوو  عن وسط القرب إىل

القرب  يلحد إذا حفر القرب , واللحد بفتح الالم وضمها معروف وهو الشق حتت اجلانب القبلي من وأحلد
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  انتهى . زاد املناوي : قدر ما يسع امليت ويوضع فيه وينصب عليه اللنب

 ) لنا ( 

  : أي هو الذي نؤثره وخنتاره أيها املسلمون قاله املناوي

 ) والشق ( 

 بلنب أو غريه ويوضع امليت بينهما ويسقف عليه  : بفتح الشني أن حيفر وسط أرض القرب ويبين حافتاه

 ) لغريان ( 

فيه هني  األمم السابقة فاللحد من خصوصيات هذه األمة . وفيه دليل على أفضلية اللحد , وليس : من
اختيار اللحد , فإنه  ر لنا والشق هلم , وهذا يدل علىعن الشق . قال القاضي : معناه . أن اللحد آث

الصلبة وإال فالشق أفضل . قال ابن تيمية  أوىل من الشق ال املنع منه لكن حمل أفضلية اللحد يف األرض
كل ما هو شعارهم عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة عن  , وفيه تنبيه على خمالفتنا ألهل الكتاب يف

عليه وسلم قال : " ال نذر يف معصية وكفارهتا كفارة اليمني " ) وقال  صلى هللاعائشة أن رسول هللا 
املروزي شيخ املؤلف ) وتصديق ذلك ( أي تدليس الزهري يف هذا احلديث ) ما حدثنا  ( أمحد بن حممد

وهو  يعين ابن سليمان ( وسيأيت حديثه بتمامه أبو اليقظان األعمى عثمان بن عمري البجلي أيوب
فإن اللحد لنا والشق  ولفظ أيب نعيم يف احللية إبسناده إىل جرير بن عبد هللا " أحلدوا وال تشقواضعيف 

الدفن يف اللحد والشق جائزان , لكن  لغريان " . قال العلقمي : وإسناده ضعيف وأمجع العلماء على أن
ضل . وقال املتويل وإن كانت رخوة فالشق أف , إن كانت األرض صلبة ال ينهار تراهبا فاللحد أفضل

 وغريه انتهى .  اللحد أفضل مطلقا لظاهر هذا احلديث

الضرح , وإىل ذلك ذهب  واحلاصل أن حديث ابن عباس يدل على استحباب اللحد وأنه أوىل من
جواز اللحد والشق , ويدل على ذلك  األكثر كما قال النووي وحكى يف شرح مسلم إمجاع العلماء على

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر  ن ماجه عن أنس قال " ملا تويفما أخرجه أمحد واب
إليهما فأيهما سبق تركناه , فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا  يضرح فقالوا نستخري ربنا ونبعث

  طلحةهذا املعىن من حديث ابن عباس وفيه أن أاب عبيدة بن اجلراح كان يضرح وأن أاب له " والبن ماجه

 كان يلحد , وحديث أنس إسناده حسن وحديث ابن عباس فيه ضعف قاله احلافظ . 

الداللة أن  قوله كان يضرح أي يشق يف وسط القرب . قال اجلوهري : الضريح الشق انتهى . ووجه ومعىن
كان املراد   احلق الدهلوي . إن النيب صلى هللا عليه وسلم قرر من كان يضرح ومل مينعه . وقال الشيخ عبد
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والنصارى مثال فال شك أنه يدل على أفضلية اللحد بل  بضمري اجلمع يف لنا املسلمني , وبغريان اليهود
بغريان األمم السابقة ففيه إشعار ابألفضلية وعلى كل تقدير ليس اللحد  على كراهية غريه وإن كان املراد

منه , ومل  و ال يكون إال أبمر من الرسول أو تقريرمنهيا عنه وإال ملا كان يفعله أبو عبيدة وه واجبا والشق
 يتفقوا على أن أيهما جاء أوال عمل عمله انتهى كالمه . 

 حديث ابن عمر بلفظ : " أهنم أحلدوا للنيب صلى هللا عليه وسلم حلدا " وأخرجه ابن أيب وعند أمحد من

  . " يب بكر وعمرشيبة عن ابن عمر بلفظ : " أحلدوا للنيب صلى هللا عليه وسلم وأل

الشوكاين وحسنه  وحديث ابن عباس الذي يف الباب مل يتكلم عليه املنذري وصححه ابن السكن قال
عبد األعلى بن عامر .  الرتمذي كما وجدان ذلك يف بعض النسخ الصحيحة من جامعه . ويف إسناده

قال ابن معني : ليس ابلقوي . احلديث . و  قال املناوي : قال مجع ال حيتج حبديثه وقال أمحد : منكر
وقال ابن القطان : فأرى هذا احلديث ال يصح من أجله  . وقال ابن عدي حدث أبشياء ال يتابع عليها

 وجهني . انتهى كالمه .  . وقال ابن حجر : احلديث ضعيف من

سلم عند أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و  فإن قلت : ملا كان عند ابن عباس علم يف ذلك مل حتري
أن يكون من مسع منه صلى هللا عليه وسلم ذلك مل  موته هل يلحدون له أو يضرحون ؟ قلت : ميكن

 حيضر عند موته . 

 العيين يف شرح البخاري حيث قال يف معىن حديث ابن عباس : ومعىن اللحد لنا أي ألجل وقد أغرب

املراد بقوله  : افظ زين الدين العراقيأموات املسلمني والشق ألجل أموات الكفار انتهى وقد قال احل
اإلمام أمحد , والشق ألهل  لغريان أهل الكتاب كما ورد مصرحا به يف بعض طرق حديث جرير يف مسند

 الكتاب انتهى . 

 على الشق انتهى .  وقال يف الفتح وهو يؤيد فضيلة اللحد

ال الرتمذي غريب , وأخرجه أيضا من وق قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه
 هللا عليه وسلم .  حديث جرير بن عبد هللا البجلي عن النيب صلى

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية
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صحيحه من حديث سعد  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد روى مسلم يف
وانصبوا على اللنب نصبا , كما  , يل حلدابن أيب وقاص " أنه قال يف مرضه الذي هلك فيه : احلدوا 

 صنع برسول هللا صلى هللا عليه وسلم " . 

 
 كم يدخل القرب  ابب  

 
  قال  عامر  عن  بن أيب خالد  إمسعيل حدثنا  زهري  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

  قال حدثنا وهم أدخلوه قربه  وأسامة بن زيد  ل والفض علي  هللا عليه وسلم  صلى غسل رسول هللا 
الرجل  يلي  قال إمنا  علي  فلما فرغ  عبد الرمحن بن عوف  أهنم أدخلوا معهم  أبو مرحب  أو  مرحب 

 أهله 
 

 ) عن عامر ( 

 : وهو الشعيب 

  ( ) والفضل

 : ابن عباس 

 ) أدخلوه ( 

  يب صلى هللا عليه وسلم: أي الن

 ) قال ( 

 : أي عامر الشعيب 

 ) وحدثين مرحب ( 

مرحب قال  بصيغة اجملهول من ابب التفعيل , فالشعيب أرسل احلديث أوال مث ذكره متصال من رواية :
إمساعيل بن أيب خالد  ابن األثري : مرحب أو ابن مرحب يعد يف الكوفيني من الصحابة . روى زهري عن

كأين أنظر إليهم يف قرب رسول  عن الشعيب هكذا على الشك قال حدثين مرحب أو أبو مرحب , قال
بن عوف أو العباس وأسامة , ورواه الثوري وابن  هللا صلى هللا عليه وسلم أربعة علي والفضل وعبد الرمحن

 مرحب ومل يشك .  عيينة عن إمساعيل عن الشعيب عن أيب
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الرمحن كان معهم إال من هذا الوجه  عن الشعيب كما ترى , وليس يؤخذ أن عبد قال أبو عمر : واختلفوا
دفنوه الذين غسلوه وكانوا أربعة علي والفضل والعباس  . وأما ابن شهاب فروى عن ابن املسيب قال إمنا

ونصبوا اللنب نصبا , قال وقد نزل معهم يف القرب خويل بن أوس  وصاحل شقران , قال وحلدوا له
  اري انتهىاألنص

 ) قال ( 

 : أي علي 

 ) إمنا يلي ( 

  : أي يتوىل

 ) الرجل أهله ( 

عليه وسلم وعدم دخل سائر الصحابة فيه مع كونه أكرب  : وهو مبعىن االعتذار عن تولية أمره صلى هللا
  . أعلم . قاله يف فتح الودود منه سنا وأعلى منه درجة وهللا

 
أيب  عن  الشعيب  عن  أيب خالد  ابن عن  سفيان  أخربان  الصباح  حممد بن حدثنا  

  مرحب 

 إليهم أربعة  كأين أنظر قال  صلى هللا عليه وسلم  نزل يف قرب النيب  الرمحن بن عوف  عبد أن 
 

 ) عن أيب مرحب ( 

 املنذري  : قيل امسه سويد بن قيس قاله

 ) قال ( 

 : أي أبو مرحب 

  ( ) أنظر إليهم

 : أي إىل الذين نزلوا يف قرب النيب صلى هللا عليه وسلم 

  . عنه املنذري واحلديث سكت

 
 يف امليت يدخل من رجليه  ابب  
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  قال  أيب إسحق  عن  شعبة  حدثنا  أيب  حدثنا  عبيد هللا بن معاذ  حدثنا  

 فصلى عليه مث أدخله القرب من قبل رجلي القرب وقال عبد هللا بن يزيد  يصلي عليه  أن احلارث  أوصى 

 هذا من السنة 
 

 ) فصلى ( 

 : عبد هللا 

  ( ) عليه

 : أي على احلارث 

 ) مث أدخله ( 

 احلارث  : أي أدخل عبد هللا

 ) وقال ( 

 : عبد هللا 

  ( ة) هذا من السن

امليت منه عند  : فيه دليل على أنه يستحب أن يدخل امليت من قبل رجلي القرب أي موضع رجلي
القرب من جهة القبلة معرضا  وضعه فيه , وإىل ذلك ذهب الشافعي وأمحد , وقال أبو حنيفة : إنه يدخل

لبيهقي من حديث ابن أليب حنيفة مبا رواه ا إذ هو أيسر , واتباع السنة أوىل من الرأي . وقد استدل
صلى هللا عليه وسلم من جهة القبلة , وجياب أبن البيهقي  عباس وابن مسعود وبريدة أهنم أدخلوا النيب

 ضعفها . 

الرتمذي حتسني حديث ابن عباس منها , وأنكر ذلك عليه ألن مداره على احلجاج بن  وقد روي عن
عليه وآله  لتضعيف بذلك , ألن قرب النيب صلى هللاقال يف ضوء النهار على أنه ال حاجة إىل ا . أرطاة

هو القبلة فهو مانع من  وسلم كان عن ميني الداخل إىل البيت الصقا ابجلدار واجلدار الذي أحلد حتته
 قاله يف النيل .  . إدخال النيب صلى هللا عليه وآله وسلم من جهة القبلة ضروري

ذكر , وإليه ذهب الشافعي وأمحد , والثاين  أقوال : األول ماوقال يف سبل السالم : ويف املسألة ثالثة 
مرفوعا من حديث ابن عباس أنه صلى هللا عليه وآله  يسل من قبل رأسه ملا روى الشافعي عن الثقة
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قويل الشافعي , والثالث أليب حنيفة أنه يسل من قبل القبلة  وسلم سل ميتا من قبل رأسه وهذا أحد
  . معرتضا إذ هو أيسر

امليت من قبل  قلت : بل ورد به النص فإنه أخرج الرتمذي من حديث ابن عباس ما هو نص يف إدخال
  واحلديث سكت عنه املنذري القبلة وأنه حديث حسن فيستفاد من اجملموع أنه فعل خمري فيه انتهى

 
 اجللوس عند القرب  ابب  

 
 عن  املنهال بن عمرو  عن  األعمش  عن  جرير  حدثنا  عثمان بن أيب شيبة  حدثنا  

  قال  الرباء بن عازب  عن  زاذان 

 يلحد  فانتهينا إىل القرب ومل  األنصار  رجل من  يف جنازة صلى هللا عليه وسلم  خرجنا مع رسول هللا 
 وجلسنا معه مستقبل القبلة  هللا عليه وسلم  صلى فجلس النيب  بعد 

 

 ) فانتهينا إىل القرب ( 

  : أي فوصلنا

 ) ومل يلحد ( 

 : بصيغة اجملهول 

 ) بعد ( 

 مل يفرغ من حفر اللحد بعد جميئنا  : أي

 ) مستقبل القبلة ( 

 الرتمجة .  : هو حمل

 قال املنذري واحلديث أخرجه النسائي وابن ماجه . 

 

 

 يم اجلوزيةتعليقات احلافظ ابن ق
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واحلاكم يف صحيحه . وقد  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وأخرجه اإلمام أمحد
 قال : ولذلك مل أخرجه .  , أعله أبو حامت بن حبان أبن قال : زاذان مل يسمعه من الرباء

أبو عوانة ذكره  -فذكره  -عازب يقول  وهذه العلة فاسدة , فإن زاذان قال : مسعت الرباء بن
بضعف املنهال بن عمرو . وهى علة فاسدة , فإن املنهال  اإلسفراييين يف صحيحه . وأعله ابن حزم أيضا

 وغريه .  ثقة صدوق , وقد صححه أبو نعيم

 
 يف الدعاء للميت إذا وضع يف قربه  ابب  

 
أيب  عن  قتادة  عن  مهام   حدثنا  مسلم بن إبراهيم و حدثنا  ح  حممد بن كثري  حدثنا  

  ابن عمر  عن  الصديق 

صلى  بسم هللا وعلى سنة رسول هللا   كان إذا وضع امليت يف القرب قال صلى هللا عليه وسلم  أن النيب 
 مسلم  هذا لفظ  هللا عليه وسلم 
 

 ) حدثنا حممد بن كثري ( 

فظ سفيان بني حممد بن كثري وبني مهام أي حدثنا حممد بن كثري أنبأان سفيان ل : ويف بعض النسخ زايدة
أبو  مهام لكن هذه الزايدة غلط . قال املزي يف األطراف حديث " كان إذا وضع امليت " أخرجه أخربان

أيب الصديق وأخرج  داود يف اجلنائز عن مسلم بن إبراهيم وحممد بن كثري كالمها عن مهام عن قتادة عن
بن عامر عن مهام به وعن سويد  النسائي يف عمل اليوم والليلة عن أيب داود سليمان بن سيف عن سعيد

 موقوفا قاله يف غاية املقصود  بن نصر عن ابن املبارك عن شعبة عن قتادة عن أيب الصديق

  ( ) وعلى سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 : أي شريعته وطريقته . 

 وموقوفا .  : واحلديث أخرجه النسائي مسندا قال املنذري

 
 الرجل ميوت له قرابة مشرك  ابب  
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قرابيت , وهم قرابيت , وعد  كسحابة , والقرابة يف الرحم , والقرابة يف األصل مصدر يقال هو
وو قرابيت , هو ذو قرابيت ومها ذوا قرابيت وهم ذ هذا الرازي من كالم العوام , وأنكره احلريري وقال الصواب

  . ورد اخلفاجي كالمه يف شرح الدرة

وإذا كان يف معىن النسب  والقريب مبعىن القرابة . قال الفراء إذا كان القريب يف املسافة يذكر ويؤنث
 قرابيت  يؤنث بال اختالف بينهم , تقول هذه املرأة قريبيت أي ذات

 ) مشرك ( 

مشرك فيموت املشرك فماذا يصنع الرجل املسلم ابلقرابة  قرابة : أي هذا ابب يف بيان أن الرجل يكون له
  . مع املشرك

 
 عن  انجية بن كعب  عن  أبو إسحق  حدثين  سفيان  عن  حيىي  حدثنا  مسدد  حدثنا  

  قال  عليه السالم  علي 

أابك مث ال حتدثن  فوار  اذهب  ل قد مات قالإن عمك الشيخ الضا صلى هللا عليه وسلم  قلت للنيب 
 فأمرين فاغتسلت ودعا يل  وجئته  فواريته  شيئا حىت أتتيين فذهبت 

 

 ) إن عمك ( 

 : يعين أابه أاب طالب 

 قال (  )

 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) مث ال حتدثن ( 

 من اإلحداث أي ال تفعلن  :

  ) فواريته (

 : أي أاب طالب 

 وجئته (  )

 : أي النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) فأمرين ( 
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انتهى . قال  النيب صلى هللا عليه وسلم ابالغتسال . قال يف فتح الودود حيتمل أن خيص ذلك ابلكافر :
اإلسالم  مات على غري ملة العبد الضعيف أبو الطيب عفي عنه . واحلديث فيه دليل على أن أاب طالب

القول هو احلق الصواب وال يلتفت إىل  ويف هذا نصوص صرحية رواها مسلم يف صحيحه وغريه , وهذا
 خمالف لألحاديث الصحيحة وهللا أعلم .  قول من ذهب إىل إثبات إسالمه فهو غلط مردود

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه النسائي

 
 يف تعميق القرب  ابب  

 
محيد يعين ابن  حدثهم عن  املغرية  سليمان بن أن  عبد هللا بن مسلمة القعنيب  حدثنا  

  قال  هشام بن عامر  عن  هالل 

وجهد فكيف  قرح  فقالوا أصابنا  أحد  يوم   صلى هللا عليه وسلم إىل رسول هللا  األنصار  جاءت 
  واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب قيل فأيهم يقدم قال أكثرهم قرآان احفروا وأوسعوا أتمران قال 

أبو  أخربان  أبو صاحل يعين األنطاكي   حدثنا أو قال واحد  بني اثنني  عامر  أصيب أيب يومئذ  قال 
 ومعناه زاد فيه وأعمقوا  ناده إبس محيد بن هالل  عن  أيوب  عن  الثوري  عن  إسحق يعين الفزاري 

 بن هشام بن عامر  سعد عن  محيد يعين ابن هالل  حدثنا  جرير  حدثنا  موسى بن إمسعيل   حدثنا
 هبذا احلديث 
 
 

 ) أصابنا قرح ( 

 املصدر وابلضم اسم . قاله السندي  : ابلفتح اجلرح , وقيل ابلفتح

 ) وجهد ( 

 والتعب  اجليم املشقة : بفتح

 ) فكيف أتمران قال احفروا ( 

بن عامر قال " شكوان إىل رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يوم أحد  : ويف رواية النسائي عن هشام
 هللا احلفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احفروا وأعمقوا فقلنا اي رسول
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 وا االثنني والثالثة يف قرب " احلديث وأحسنوا وادفن

 والثالثة يف القرب (  ) واجعلوا الرجلني

 دعت إىل ذلك حاجة كما يف مثل هذه الواقعة  : فيه جواز اجلمع بني مجاعة يف قرب واحد ولكن إذا

 ) فأيهم يقدم ( 

 جدار اللحد  : إىل

 ) أكثرهم قرآان ( 

 وعمال حيا وميتا  م علما: فيه إرشاد إىل تعظيم املعظ

 ) قال ( 

 : أي هشام 

  ( ) أصيب

 : ودفن 

 ) عامر ( 

 : بدل من أيب 

  ( ) بني اثنني

أي قال هشام دفن أيب  . " : ولفظ النسائي " وكان أيب اثلث ثالثة يف قرب واحد أو للشك قال واحد
وابن ماجه وقال الرتمذي حسن  النسائيمع رجل واحد قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي و 

 صحيح . 

 ) زاد فيه وأعمقوا ( 

وقال  , دليل على مشروعية إعماق القرب . وقد اختلف يف حد اإلعماق فقال الشافعي : قامة : فيه
شيبة وابن املنذر عن  عمر بن عبد العزيز : إىل السرة , وقال مالك : ال حد إلعماقه . وأخرج ابن أيب

  . قاله يف النيل " اخلطاب أنه قال " أعمقوا القرب إىل قدر قامة وبسطة عمر بن

 
 يف تسوية القرب  ابب  
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 عن  أيب وائل  عن  بن أيب اثبت  حبيب حدثنا  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  
  قال  أيب هياج األسدي 

 مشرفا  أن ال أدع قربا  هللا عليه وسلم  صلى لى ما بعثين عليه رسول هللا قال يل أبعثك ع علي  بعثين 
 طمسته  إال سويته وال متثاال إال 

 

 ) عن أيب هياج األسدي ( 

 وتشديد الياء وامسه حيان بن حصني قاله النووي  : هو بفتح اهلاء

  ( ) على ما بعثين عليه

  ولذا عدي بعلى , أو أرسلك لألمر الذي أرسلين له : أي أرسلين إىل تغيريه ,

 ) أن ال أدع ( 

 أن ال أدع , وقيل أن تفسريية وال انهية أي ال أدع  : أن مصدرية وال انفية خرب مبتدأ حمذوف , أي هو

  ( ) قربا مشرفا

ابحلجارة ليعرف وال حمسومة  : هو الذي بين عليه حىت ارتفع دون الذي أعلم عليه ابلرمل واحلصباء أو
 يوطأ . قاله القاري 

 ) إال سويته ( 

حنو شرب ويسطح  قال النووي : فيه أن السنة أن القرب ال يرفع على األرض رفعا كثريا وال يسنم بل يرفع :
أن األفضل عندهم  , وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه . ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء

 ك انتهى . تسنيمها وهو مذهب مال

ويف النيل : واحلديث فيه داللة على أن السنة أن القرب ال يرفع رفعا كثريا  . قلت : وقوله ال يسنم فيه نظر
املأذون  فرق بني من كان فاضال ومن كان غري فاضل , والظاهر أن رفع القبور زايدة على القدر من غري

  . ب الشافعي ومالكفيه حمرم , وقد صرح بذلك أصحاب أمحد ومجاعة من أصحا

القبور مساجد , وقد  والقول أبنه غري حمظور لوقوعه من السلف واخللف بال نكري ال يصح وهو من اختاذ
أبنية القبور وحتسينها من مفاسد  لعن النيب صلى هللا عليه وسلم فاعل ذلك , وكم قد سرى عن تشييد

لكفار لألصنام وعظم ذلك فظنوا أهنا قادرة على ا يبكي هلا اإلسالم , منها اعتقاد اجلهلة هلا كاعتقاد
لطلب قضاء احلوائج , وملجأ لنجاح املطالب , وسألوا منها  جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا
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 وشدوا إليها الرحال , ومتسحوا هبا واستغاثوا , وابجلملة أهنم مل يدعوا شيئا مما , ما يسأله العباد من رهبم

املنكر الشنيع والكفر  ابألصنام إال فعلوه , فإان هلل وإان إليه راجعون . ومع هذاكانت اجلاهلية تفعله 
عاملا وال متعلما وال أمريا وال وزيرا وال ملكا  الفظيع ال جند من يغضب هلل ويغار محية للدين احلنيف , ال

هم إذا توجهت عليه شك معه أن كثريا من هؤالء القبوريني أو أكثر  , وقد توارد إلينا من األخبار ما ال
ابهلل فاجرا , فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الويل الفالين  ميني من جهة خصمه حلف

 وأىب واعرتف ابحلق , وهذا من بني األدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال تلعثم وتلكأ

لإلسالم أشد من الكفر  ملوك املسلمني أي رزءإنه تعاىل اثين اثنني أو اثلث ثالثة . فيا علماء الدين واي 
يصاب هبا املسلمون تعدل هذه املصيبة  , وأي بالء هلذا الدين أضر عليه من عبادة غري هللا وأي مصيبة

ولكن  لقد أمسعت لو انديت حيا  الشرك البني واجبا .  , وأي منكر جيب إنكاره إن مل يكن إنكار هذا
انتهى وكالمه . هذا حسن  ولكن أنت تنفخ يف رماد  انرا نفخت هبا أضاءت  ولو ال حياة ملن تنادي 

 مزية على حسنه جزاه هللا خريا .  جدا ال

وفود العرب : وهذا حال املشاهد املبنية على القبور اليت تعبد  وقال احلافظ بن القيم يف زاد املعاد قدوم
 قاؤها يف اإلسالم وجيب هدمها , وال يصح وقفها وال الوقفأبرابهبا مع هللا ال حيل إب من دون هللا ويشرك

وكذلك ما فيها من  عليها , ولإلمام أن يقطعها وأوقافها جلند اإلسالم ويستعني هبا على مصاحل املسلمني
تساق إىل البيت لإلمام أخذها كلها  اآلالت واملتاع والنذور اليت تساق إليها يضاهى هبا اهلدااي اليت

عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها يف  صاحل املسلمني كما أخذ النيب صلى هللاوصرفها يف م
يفعل عند هذه املشاهد سواء من النذور هلا والتربك هبا وتقبيلها  مصاحل اإلسالم , وكان يفعل عندها ما

بل كان شركهم  شرك القوم هبا ومل يكونوا يعتقدون أهنا خلقت السموات واألرض , واستالمها , هذا كان
 كشرك أهل الشرك من أرابب املشاهد بعينه انتهى .  هبا

  ( ) وال متثاال

 : أي صورة ذي روح 

 ) إال طمسته ( 

 فيه األمر بتغيري صور ذوات األرواح .  . : أي حموته وأبطلته

 والرتمذي والنسائي .  قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم
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 ن قيم اجلوزيةتعليقات احلافظ اب

بينها , واألمر بتسوية  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وهذه اآلاثر ال تضاد
وهذا ال يناقض تسنيمها شيئا يسريا عن  , القبور إمنا هو تسويتها ابألرض , وأن ال ترفع مشرفة عالية

 األرض . 

ديث القاسم . وقال البيهقي : وحديث دينار التمار أصح من ح ولو قدر تعارضها فحديث سفيان بن
الباب أصح , وأوىل أن يكون حمفوظا . وليس األمر كذلك . فحديث سفيان :  القاسم بن حممد يف هذا

 يف صحيحه , وحديث القاسم مل يروه أحد من أصحاب الصحيح .  رواه البخاري

 العمل به أوىل .  املقدسي : حديث سفيان التمار أثبت وأصح , فكان قال الشيخ أبو حممد

 عما كان -يعين القرب  -يف حديث سفيان : وصحة رواية سفيان له " مسنما " فكأنه غري  قال البيهقي

  . عليه يف القدمي . فقد سقط جداره يف زمن الوليد بن عبد امللك , مث أصلح

 
أاب  أن  ن احلارث عمرو ب حدثين  ابن وهب  حدثنا  أمحد بن عمرو بن السرح  حدثنا  

  حدثه قال  علي اهلمداين 

بقربه فسوي مث قال  فضالة  لنا فأمر  فتويف صاحب الروم  من أرض  برودس  فضالة بن عبيد  كنا مع 
 أيمر بتسويتها  صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 

 جزيرة يف البحر  رودس  أبو داود  قال 
 

 ) أن أاب علي اهلمداين ( 

 كما يف رواية مسلم والنسائي وهو من اتبعي أهل مصر قاله املنذري  : هو مثامة بن شفي

  ( ) برودس

مهملة هكذا ضبطناه يف  : قال النوري : هو براء مضمومة مث واو ساكنة مث دال مهملة مكسورة مث سني
ونقل عن بعضهم بفتح الراء , وعن  , ارق عن األكثرينصحيح مسلم وكذا نقله القاضي عياض يف املش

رواية أيب داود يف السنن بذال معجمة وسني  بعضهم بفتح الدال , وعن بعضهم ابلشني املعجمة , ويف
وقال املنذري : واملشهور أنه بضم املهملة وسكون الواو  . مهملة , وقال هي جزيرة أبرض الروم انتهى
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مهملة وقد اختلفوا يف تقييدها اختالفا كثريا وقد قيل إهنا قريبة من  وسنيوبعدها دال مهملة مكسورة 
  اإلسكندرية

 ) فسوي ( 

جعل مسطحا وإن ارتفع عن األرض بقليل .  : أي جعل متصال ابألرض أو املراد أنه مل جيعل مسنما بل
 قاله السندي يف حاشية النسائي . 

  . املنذري : وأخرجه مسلم والنسائي قال

 
 عن  عمرو بن عثمان بن هانئ   أخربين ابن أيب فديك  حدثنا  أمحد بن صاحل  حدثنا  

  قال  القاسم 

رضي  وصاحبيه  صلى هللا عليه وسلم  اكشفي يل عن قرب النيب  أمه  فقلت اي  عائشة  على  دخلت
 العرصة احلمراء  ببطحاء  مبطوحة   الطئة وال  مشرفة   فكشفت يل عن ثالثة قبور ال هللا عنهما 

رجليه  عند وعمر  عند رأسه  وأبو بكر  مقدم  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  يقال إن أبو علي  قال 
 صلى هللا عليه وسلم  رأسه عند رجلي رسول هللا 

 

 ) عن القاسم ( 

 رضي هللا عنه  بن أيب بكر الصديق: بن حممد 

 ) اي أمه ( 

 ألهنا مبنزلة أمه أو لكوهنا أم املؤمنني  : بسكون اهلاء وهي عمته لكن قال اي أمه

 ) اكشفي يل ( 

 أظهري وارفعي الستارة  : أي

 ) وصاحبيه ( 

 وعمر رضي هللا عنه  : أي ضجيعيه ومها أبو بكر

 ) فكشفت يل ( 

  جلي أو لرؤييت: أي أل

 ) ال مشرفة ( 
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 من شرب  : أي مرتفعة غاية االرتفاع , وقيل أي عالية أكثر

 ) وال الطئة ( 

 يقال لطأ ابألرض أي لصق هبا  , : ابهلمزة واهلاء أي مستوية على وجه األرض

 ) مبطوحة ( 

ل القاري : وفيه أهنا تكون حينئذ ابن امللك : أي مسواة مبسوطة على األرض . قا : صفة القبور . قال
املكان تسويته  الطئة وتقدم نفيها والصواب أن معناها ملقاة فيها البطحاء . قال يف النهاية : بطح مبعىن

وهي كل موضع واسع ال  وبطح املسجد ألقى فيه البطحاء وهو احلصى الصغار : العرصة مجعها عرصات
 احلصى إلضافتها إىل العرصة  صى واملراد هبا هنابناء فيه والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق احل

 ) احلمراء ( 

  . : صفة للبطحاء أو العرصة

مبسوطة مسواة ,  قال الطييب أي كشفت يل عن ثالثة قبور ال مرتفعة وال منخفضة الصقة ابألرض
قال السيد  يف املرقاة . والبطح أن جيعل ما ارتفع من األرض مسطحا حىت يسوى ويذهب التفاوت كذا

احلمراء انتهى . وأخرج أبو بكر النجاد  مجال الدين : واألوىل أن يقال معناه ألقي فيها بطحاء العرصة
هللا عليه وسلم رفع قربه من األرض شربا وطني بطني  من طريق جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى

  . أمحر من العرصة انتهى

مقدما وأبو بكر رأسه بني   رأيت قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلموأخرج احلاكم من هذا الوجه وزاد " و 
 هللا صلى هللا عليه وسلم "  كتفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل رسول

املراسيل قال " رأيت قرب النيب صلى هللا عليه وسلم  ويف الباب عن صاحل بن أيب صاحل عند أيب داود يف
بسطام املديين عند أيب بكر اآلجري يف كتاب صفة قرب النيب صلى هللا  رب وعن عيثم بنشربا أو حنو ش
أربع  رأيت قربه صلى هللا عليه وسلم يف إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعا حنوا من " عليه وسلم قال

  . " أصابع , ورأيت قرب أيب بكر وراء قربه , ورأيت قرب عمر وراء أيب بكر أسفل منه

وسلم مسنما " انتهى  وأخرج البخاري يف صحيحه عن سفيان التمار " أنه رأى قرب النيب صلى هللا عليه
كمنعه بسطه . وقد اختلف أهل  أي مرتفعا . قال يف القاموس : التسنيم ضد التسطيح وقال سطحه

بعض أصحابه جواز الكل فذهب الشافعي و  العلم يف األفضل من التسنيم والتسطيح بعد االتفاق على
حممد وما وافقها , قالوا وقول سفيان التمار ال حجة  إىل أن التسطيح أفضل واستدلوا برواية القاسم بن
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قربه صلى هللا عليه وسلم مل يكن يف األول مسنما بل كان يف أول  فيه كما قال البيهقي الحتمال أن
ز على املدينة من قبل الوليد بن عبد بين جدار القرب يف إمارة عمر بن عبد العزي األمر مسطحا مث ملا

عليا أن ال  صريوها مرتفعة وهبذا جيمع بني الرواايت , ويرجح التسطيح أمره صلى هللا عليه وسلم امللك
 يدع قربا مشرفا إال سواه . 

وكثري من الشافعية وادعى القاضي حسني اتفاق أصحاب  وذهب أبو حنيفة ومالك وأمحد واملزين
 عن أكثر العلماء أن التسنيم أفضل ومتسكوا بقول سفيان التمار .  نقله القاضي عياضالشافعي عليه و 

 واألرجح أن األفضل التسطيح وهللا أعلم .  : قال الشوكاين

  وحديث القاسم سكت عنه املنذري

 ) قال أبو علي ( 

 : هو اللؤلئي راوي السنن 

  ( ) عند رأسه

 وسلم : أي النيب صلى هللا عليه 

 ) عند رجليه ( 

 النيب صلى هللا عليه وسلم  : أي

 ) رأسه ( 

  . الثالثة وجدت يف بعض النسخ الصحيحة وهللا أعلم : أي عمر وهذه صفة القبور

 
 االنصراف  االستغفار عند القرب للميت يف وقت  ابب  

 
 موىل  هانئ  عن  عبد هللا بن حبري  عن  هشام  حدثنا  إبراهيم بن موسى الرازي  حدثنا  

  قال  عثمان بن عفان  عن  عثمان 

استغفروا ألخيكم وسلوا له  وقف عليه فقال  إذا فرغ من دفن امليت صلى هللا عليه وسلم  كان النيب 
  ابلتثبيت فإنه اآلن يسأل

 حبري ابن ريسان  أبو داود  قال 
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 وقف عليه ( ) 

 : أي على امليت 

  ( ) فقال

 : النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ) واسألوا له ( 

 للميت  : أي

 ) ابلتثبيت ( 

 : أي أن يثبته هللا يف اجلواب 

 فإنه (  )

 وسؤال للتثبيت له ألنه يسأل يف : امليت يف احلديث مشروعية االستغفار للميت عند الفراغ من دفنه
وردت بذلك أيضا أحاديث صحيحة يف  تلك احلال . وفيه دليل على ثبوت حياة القرب , وقد

 الصحيحني وغريمها . 

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 كراهية الذبح عند القرب  ابب  

 
 أنس  عن  اثبت  عن  معمر  أخربان  عبد الرزاق  حدثنا  حيىي بن موسى البلخي  حدثنا  

  قال 

 يف اإلسالم  عقر  ال  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  قال

 عند القرب بقرة أو شاة  يعقرون  كانوا  عبد الرزاق  قال 
 

 ) ال عقر يف اإلسالم ( 

 ازيه على فعله ألنه كانأهل اجلاهلية يعقرون اإلبل على قرب الرجل اجلواد يقولون جن : قال اخلطايب : كان

مطعما بعد مماته كما   يعقرها يف حياته فيطعمها األضياف فنعقرها عند قربه فتأكلها السباع والطري فتكون
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عقرت راحلته حشر يوم القيامة  كانت مطعما يف حياته , ومنهم من كان يذهب يف ذلك إىل أنه إذا
 مذهب من يرى منهم البعث بعد املوت انتهى .  راكبا , ومن مل يعقر عنه حشر راجال , وكان هذا على

اإلبل على قبور املوتى أي ينحروهنا ويقولون إن صاحب القرب كان يعقر  وقال يف النهاية : كانوا يعقرون
 حياته فنكافئه مبثل صنيعه بعد وفاته وأصل العقر ضرب قوائم البعري أو الشاة ابلسيف لألضياف أايم

 وهو قائم انتهى . 

  . ديث سكت عنه املنذريواحل

 
 امليت يصلى على قربه بعد حني  ابب  

  أي بعد زمان كثري

 
عقبة  عن  أيب اخلري  عن  أيب حبيب  يزيد بن عن  الليث  حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  

  بن عامر 

 امليت مث انصرف  صالته على أحد  لى أهل فصلى ع خرج يوما  صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا  أن

يزيد بن  عن  حيوة بن شريح  عن  ابن املبارك  حدثنا  حيىي بن آدم  حدثنا  احلسن بن علي  حدثنا 
  سنني بعد مثاين أحد  صلى على قتلى  صلى هللا عليه وسلم  إن النيب  احلديث قال  هبذا أيب حبيب 

 كاملودع لألحياء واألموات 
 
 

 ) صلى على قتلى أحد بعد مثاين سنني ( 

كاملودع لألحياء  رواية ملسلم " صلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على قتلى أحد مث صعد املنرب : ويف
مشروعية الصالة على الشهداء ,  واألموات فقال إين فرطكم على احلوض " احلديث . واستدل به على

يف الفتح : وكانت أحد يف شوال سنة ثالث  على مشروعية الصالة على القرب بعد مثان سنني . قالو 
إحدى عشرة , فعلى هذا ففي قوله بعد مثان سنني جتوز  ومات صلى هللا عليه وسلم يف ربيع األول سنة

 سنني ودون النصف انتهى .  على طريق جرب الكسر وإال فهي سبع

وسلم قد صلى على أهل أحد بعد مدة , فدل على  طايب : فيه أنه صلى هللا عليهقال العيين : قال اخل
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مات حتف أنفه , وإليه ذهب أبو حنيفة وأول اخلرب يف ترك  أن الشهيد يصلى عليه كما يصلى على من
معىن اشتغاله عنهم وقلة فراغه لذلك , وكان يوما صعبا على املسلمني  الصالة عليهم يوم أحد على

 الصالة عليهم انتهى .  برتك فعذروا

لكن قوله صالته على امليت يف الرواية  , ومن العلماء من حيمل الصالة يف هذا احلديث على الدعاء
ألنه عليه السالم قصد هبا التوديع , والتوديع لألحياء  املاضية يدفعه . ومنهم من قال إنه من اخلصائص

ت استغفار هلم , وقد مضى بعض بيانه يف ابب الصالة على الوداع , ولألموا التذكري والدعاء هلم وقت
  . القرب

 قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي . 

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

وذكره هذا احلديث : يدل  , قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وتبويب أيب داود
روى سعيد بن املسيب " أن رسول هللا  نده بوقت : ال شهر , وال غريه , وقدعلى أن ذلك ال يتقيد ع

بشهر " وهذا مرسل صحيح . و " صلى على قتلى  صلى هللا عليه وسلم صلى على أم سعد بعد موهتا
واحد يف القرب لدون الشهر " ومل أيت يف التحديد نص .  أحد بعد مثان سنني " و " صلى على غري

ينفي الصالة بعد أزيد منه , وكون امليت يف الغالب ال يبقى أكثر من  عد بعد شهر الوصالته على أم س
فإن هذا خيتلف ابختالف األرض , والعظام تبقى مدة طويلة , وال أتثري لتمزق  . شهر ال معىن له

  . اللحوم

 
 يف البناء على القرب  ابب  

 
 أنه مسع  أبو الزبري  أخربين  ابن جريج  أخربان  اق عبد الرز  حدثنا  أمحد بن حنبل  حدثنا  

  يقول  جابرا 

 ويبىن عليه  يقصص   هنى أن يقعد على القرب وأن صلى هللا عليه وسلم  مسعت رسول هللا 

سليمان بن  عن  ابن جريج  عن  حفص بن غياث  حدثنا  قاال وعثمان بن أيب شيبة  مسدد  حدثنا 
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 وزاد  يزاد عليه  أو عثمان  قال  أبو داود  قال  هبذا احلديث  جابر  عن  الزبري  أيب وعن  موسى 
خفي  أبو داود  قال  حديثه أو يزاد عليه  يف مسدد  ومل يذكر  أو أن يكتب عليه  سليمان بن موسى 
 حرف وأن  سدد م علي من حديث 

 

 ) هنى أن يقعد على القرب ( 

 قيل للتغوط واحلدث , وقيل لإلحداد وهو أن يالزم القرب وال يرجع عنه . وقيل مطلقا : ابلبناء للمفعول

 ألن فيه استخفافا حبق أخيه املسلم . 

من االستخفاف . قاله  كما هو الظاهر , وقد هنى عنه ملا فيه وقال الطييب : املراد من القعود اجللوس
 القاري . 

ذلك يف  اخلطايب : هنيه عليه السالم عن القعود على القرب يتأول على وجهني أحدمها أن يكون وقال
النيب صلى هللا عليه  القعود للحدث , والوجه اآلخر كراهية أن يطأ القرب بشيء من بدنه , وقد روي أن

   تؤذ صاحب القربوسلم رأى رجال قد اتكأ على قرب فقال له ال

 ) وأن يقصص ( 

 القاف وتشديد الصاد هي اجلص  : ابلقاف وصادين مهملتني أي جيصص , والقصة بفتح

 ) ويبىن عليه ( 

 كراهية جتصيص القبور وكراهية القعود عليها والبناء عليها .  : يف هذا احلديث

وابن ماجه , وليس يف صحيح مسلم ذكر  واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي : قال املنذري
 والكتابة , ويف حديث الرتمذي " وأن يكتب عليها " وقال حسن صحيح , ويف حديث النسائي الزايدة

 أو يزاد عليه " .  "

 ) عن سليمان بن موسى ( 

 املنذري  : وهو األشدق قاله

 ) قال عثمان أو يزاد عليه ( 

 قي ابب ال يزاد على القرب أكثر من ترابه لئال ترفع , وظاهره , أن املرادالبيه : بوب على هذه الزايدة

 ابلزايدة عليه الزايدة على ترابه . قاله يف النيل 

  ( ) أو أن يكتب عليه
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كتابة اسم امليت على القرب  : ابلبناء للمفعول فيه كراهية الكتابة على القبور , وظاهره عدم الفرق بني
 وغريها . 

وأخرجه ابن ماجه خمتصرا قال " هنى رسول هللا صلى هللا عليه  , املنذري : واحلديث أخرجه النسائي قال
  . شيء " وسليمان بن موسى مل يسمع من جابر بن عبد هللا فهو منقطع وسلم أن يكتب على القرب

 
  أيب هريرة  عن  سعيد بن املسيب  عن  ابن شهاب  عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

  اختذوا قبور أنبيائهم مساجد اليهود  قاتل هللا  قال  صلى هللا عليه وسلم  أن رسول هللا 
 

 ) قاتل هللا اليهود ( 

 ومعىن قاتل قتل , وقيل لعن , فإنه ورد بلفظ اللعن  " : زاد املسلم " والنصارى

  ( ) اختذوا

 مقاتلتهم فأجيب بقوله اختذوا  سبيل البيان ملوجب املقاتلة , كأنه قيل ما سبب : مجلة مستأنفة على

 ) مساجد ( 

إليها أو بنوا مساجد عليها يصلون فيها وإىل الثاين مييل كالم املصنف حيث  : أي قبلة للصالة يصلون
  . القرب انتهى ابب البناء على القرب , ولعل وجه الكراهة أنه قد يفضي إىل عبادة نفس ذكره يف

 وتقدم بعض البيان يف ابب تسوية القرب , قاله يف فتح الودود . 

 املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي .  قال

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

 قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : 

أيب وائل عن عبد هللا قال : مسعت رسول هللا حامت بن حبان من حديث عاصم عن  ويف صحيح أيب
 عليه وسلم يقول " من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء , ومن يتخذون القبور صلى هللا

 مساجد " 
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هللا عليه وسلم , قبل  ويف صحيح مسلم عن جندب بن عبد هللا البجلي قال : مسعت رسول هللا صلى
خليل . فإن هللا عز وجل قد اختذين  أبرأ إىل هللا أن يكون يل منكم أن ميوت خبمس , وهو يقول " إين

خليال الختذت أاب بكر خليال . وإن من كان قبلكم   خليال , كما اختذ إبراهيم خليال . ولو كنت متخذا
وصاحليهم مساجد , أال فال تتخذوا القبور مساجد إين أهناكم عن ذلك " .  كانوا يتخذون قبور أنبيائهم

 

تصاوير , لرسول  الصحيحني عن عائشة " أن أم حبيبة , وأم سلمة ذكرات كنيسة رأاتها ابحلبشة فيها ويف
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل  هللا صلى هللا عليه وسلم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : " إن

 لق عند هللا يوم القيامة " . التصاوير , أولئك شرار اخل فمات بنوا على قربه مسجدا , وصوروا فيه تلك

 الكنيسة ذكرت للنيب صلى هللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه " .  وزاد البخاري " إن هذه

مرضه الذي  الصحيحني عن عائشة رضي هللا عنها قالت : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم , يف ويف
قالت : ولوال ذلك ألبرز قربه ,  , وا قبور أنبيائهم مساجدمل يقم منه . " لعن هللا اليهود والنصارى , اختذ

 غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا " . 

 عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لعن هللا اليهود ويف صحيح مسلم

 والنصارى , اختذوا قبور أنبيائهم مساجد " . 

قاال " ملا نزل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم طفق يطرح مخيصة  ويف الصحيحني عن عائشة وابن عباس
لعنة هللا على اليهود والنصارى ,  -وهو كذلك  -اغتم كشفها عن وجهه فقال  له على وجهه , فإذا

 أنبيائهم مساجد , حيذر مثل ما صنعوا " .  اختذوا قبور

" لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صاحل عن ابن عباس قال  ويف صحيح أيب حامت بن حبان عن أيب
 , واملتخذين عليها املساجد والسرج " قال أبو حامت : أبو صاحل هذا امسه مهران ثقة , زائرات القبور

الكليب , وهو  وليس بصاحب الكليب , ذاك امسه : ابذام , وقال عبد احلق اإلشبيلي : هو ابذام صاحب
 عندهم ضعيف جدا . 

  . حلجاج املزي يرجح هذا أيضاوكان شيخنا أبو ا

 
 يف كراهية القعود على القرب  ابب  
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  قال  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  صاحل  سهيل بن أيب حدثنا  خالد  حدثنا  مسدد  حدثنا  

جلده  ختلص إىل ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه حىت صلى هللا عليه وسلم  هللا  قال رسول
 خري له من أن جيلس على قرب 

 

 ) على مجرة ( 

 : أي من النار 

  ( ) فتحرق

 : بضم التاء وكسر الراء 

 ) حىت ختلص ( 

 أي تصل  : بضم الالم

 ) خري له ( 

 : أي أحسن له وأهون 

  ( ) على قرب

واملراد القعود . وروى  , ب اجلمهور إىل التحرمي: فيه دليل على أنه ال جيوز اجللوس على القرب . وذه
من جلس على قرب يبول عليه أو  " : الطحاوي من حديث حممد بن كعب قال : إمنا قال أبو هريرة

ضعيف . وقال انفع : كان ابن عمر جيلس  يتغوط فكأمنا جلس على مجرة " قال يف الفتح لكن إسناده
 تعارض املروي . قاله يف النيل .  العلى القبور , وخمالفة الصحايب ملا روي 

 وابن ماجه .  قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والنسائي

 
عبد الرمحن يعين ابن يزيد بن جابر  حدثنا  عيسى  أخربان  إبراهيم بن موسى الرازي  حدثنا  

  يقول  أاب مرثد الغنوي  مسعت  يقول واثلة بن األسقع   قال مسعت بسر بن عبيد هللا  عن  

 تصلوا إليها  ال جتلسوا على القبور وال صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

 ) أاب مرثد ( 

  : بفتح امليم واملثلثة
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 ) الغنوي ( 

 : بفتحتني 

 ) وال تصلوا ( 

 مستقبلني  : أي

 ) إليها ( 

  . التعظيم البالغ: أي القبور ملا فيه من 

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والرتمذي والنسائي

 
 املشي يف النعل بني القبور  ابب  

 
 عن  خالد بن مسري السدوسي  عن  األسود بن شيبان  حدثنا  سهل بن بكار  حدثنا  

  زحم بن معبد  وكان امسه يف اجلاهلية   عليه وسلم هللا صلى بشري موىل رسول هللا  عن  بشري بن هنيك 

قال بينما أان  بشري  قال بل أنت  زحم  فقال ما امسك قال  صلى هللا عليه وسلم  فهاجر إىل رسول هللا 
ا ثالاث مث مر مر بقبور املشركني فقال لقد سبق هؤالء خريا كثري  وسلم  صلى هللا عليه أماشي رسول هللا  

نظرة فإذا   صلى هللا عليه وسلم املسلمني فقال لقد أدرك هؤالء خريا كثريا وحانت من رسول هللا  بقبور
فنظر الرجل فلما  سبتيتيك  ألق  وحيك السبتيتني  اي صاحب  رجل ميشي يف القبور عليه نعالن فقال 

 فرمى هبما  عهماخل صلى هللا عليه وسلم  عرف رسول هللا 
 

 ) ابن مسري ( 

 : ابلتصغري 

  ( ) ابن هنيك

 : بفتح النون وكسر اهلاء 

 ) عن بشري ( 

 اخلصاصية وهي أمه . قاله املنذري  : هو ابن

 ) بينما أان أماشي ( 
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 معه هو من ابب املفاعلة يقال متاشيا متاشيا أي مشيا معا  : أي أمشي

  ( ) فقال

 ى هللا عليه وسلم : صل

 ) لقد سبق هؤالء خريا كثريا ( 

 ظهورهم  أي كانوا قبل اخلري فحاد عنهم ذلك اخلري وما أدركوه أو أهنم سبقوه حىت جعلوه وراء :

 ) ثالاث ( 

 : أي قاله ثالث مرات 

  ( ) مث حانت

 : أي قربت ووقعت 

 ) اي صاحب السبتيتني إخل ( 

مدبوغا ابلقرظ  ال شعر عليهما . قال اخلطايب : قال األصمعي : السبتية من النعال ما كان نعالن : ومها
 . 

املدبوغة ابلقرظ يتخذ منها النعال ألنه  قلت : السبتيتني بكسر السني نسبة إىل السبت وهو جلود البقر
لنعالن املتخذان من ابلدابغ أي النت , وأريد هبما ا سبت شعرها أي حلق وأزيل , وقيل ألهنا انسبت

للمقابر عن املشي بينها هبما أو لقذر هبما أو الختياله يف مشيه . قيل : ويف  السبت وأمره ابخللع احرتاما
 السندي .  كراهة املشي ابلنعال بني القبور , وال يتم ذلك إال على بعض الوجوه املذكورة قاله احلديث

ابلنعلني وال خيتص عدم اجلواز بكون  املشي بني القبور ويف النيل : ويف ذلك دليل على أنه ال جيوز
وقال ابن حزم : جيوز وطء القبور ابلنعال اليت ليست سبتية  النعلني سبتيتني لعدم الفارق بينها وبني غريها

 نعاهلم " وخص املنع ابلسبتية وجعل هذا مجعا بني احلديثني .  حلديث " إن امليت يسمع خفق

  . مليت خلفق النعال ال يستلزم أن يكون املشي على قرب أو بني القبور فال معارضةا وهو وهم ألن مساع

هللا عليه وسلم كان  وقال اخلطايب : إن النهي عن السبتية ملا فيها من اخليالء , ورد أبن النيب صلى
 يلبسها انتهى . 

له يف مشيه وقال الطحاوي إن أمره احرتاما للمقابر , وقيل الختيا قال العيين : إمنا اعرتض عليه ابخللع
ابخللع ال لكون املشي بني القبور ابلنعال مكروها , ولكن ملا رأى صلى هللا عليه  صلى هللا عليه وسلم
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 قذرا فيهما يقذر القبور أمر ابخللع انتهى .  وسلم

 النسائي وابن ماجه .  قال املنذري : واحلديث أخرجه

 

 

 زيةتعليقات احلافظ ابن قيم اجلو 

هذين احلديثني ,  قال احلافظ مشس الدين ابن القيم رمحه هللا : وقد اختلف الناس يف
 فضعفت طائفة حديث بشري . 

 بن شيبان , وال يعرف إال هبذا اإلسناد , وقد ثبت  قال البيهقي : رواه مجاعة عن األسود

يه قذرا , فأمره أن خيلعهما , وحيتمل يكون النيب صلى هللا عليه وسلم رأى بنعل قال اجملوزون . حيتمل أن
التنعم والرفاهية ,   يكون كره له املشي فيهما , ملا فيه من اخليالء , فإن النعال السبتية من زي أهل أن

  بتوأم  نعال السبت ليس يظل كأن ثيابه يف سرجه  كما قال عنرتة : 

 وهذا ليس بشيء , وال ذكر يف احلديث شيء من ذلك . 

أن  النيب صلى هللا عليه وسلم عن اجللوس على القرب , واالتكاء عليه , والوطء عليه علم تدبر هني ومن
التغوط بني القبور وأخرب  النهي إمنا كان احرتاما لسكاهنا أن يوطأ ابلنعال فوق رءوسهم وهلذا ينهى عن

ن اجللوس على القرب " الثياب خري م النيب صلى هللا عليه وسلم " أن اجللوس على اجلمر حىت حترق
  . ومعلوم : أن هذا أخف من املشي بني القبور ابلنعال

يف الدنيا , فإن القرب قد صار  وابجلملة : فاحرتام امليت يف قربه مبنزلة احرتامه يف داره اليت كان يسكنها
 داره . 

أن احرتامه يف قربه  عظم امليت ككسره حيا " . فدل على  وقد تقدم قوله صلى هللا عليه وسلم " كسر
داير املوتى ومنازهلم , وحمل تزاورهم , وعليها تنزل الرمحة من رهبم  كاحرتامه يف داره , والقبور هي

 , حمسنهم فهي منازل املرحومني , ومهبط الرمحة , ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم والفضل على

 يتجالسون ويتزاورون , كما تضافرت به اآلاثر . 

 الدنيا رأى فيه آاثرا كثرية يف ذلك .  أتمل كتاب القبور البن أيبومن 

إكرام هذه املنازل عن وطئها ابلنعال واحرتامها ؟ بل هذا  : فكيف يستبعد أن يكون من حماسن الشريعة
 ما ذكرانه من وطئها , واجللوس عليها واالتكاء عليها .  من متام حماسنها , وشاهده
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 عن  سعيد  عن  يعين ابن عطاء  عبد الوهاب حدثنا  ن سليمان األنباري حممد ب حدثنا  

  أنس  عن  قتادة 

قرع  قربه وتوىل عنه أصحابه إنه ليسمع  إن العبد إذا وضع يف أنه قال  صلى هللا عليه وسلم  عن النيب 
 نعاهلم 

 

 ) وتوىل ( 

  ب: مبنيا للفاعل أي أدبر وذه

 ) قرع نعاهلم ( 

 : أي صوهتا عند املشي 

أنس ) هذا ( : يدل على جواز لبس النعل لزائر القبور وللماشي حبضرهتا وبني  قال اخلطايب : خرب
اخليالء ,  فأما خرب السبتيتني ) الذي مضى ( : فيشبه أن يكون إمنا كره ذلك ملا فيهما من , ظهرانيها

عليه وآله وسلم أن يكون  س أهل التنعم والرتفه , وأحب النيب صلى هللاوذلك أن نعال السبت من لبا
قال احلافظ يف الفتح : وأما قول  . دخوله املقابر على زي أهل التواضع ولباس أهل اخلشوع انتهى

اخليالء فإنه متعقب أبن ابن عمر كان يلبس النعال  اخلطايب يشبه أن يكون النهي عنهما ملا فيهما من
عليه وسلم كان يلبسها وهو حديث صحيح وأغرب ابن حزم فقال :  ويقول إن النيب صلى هللاالسبتية 

 ابلنعال السبتية دون غريمها وهو مجود شديد انتهى .  حيرم املشي بني القبور

 أخرجه البخاري ومسلم والنسائي .  قال املنذري : واحلديث

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

  صلى هللا عليه وسلم فذكر هذا احلديث عن أنس عن النيب

  . أمحد بن حنبل رمحه هللا : حديث بشري : إسناده جيد , أذهب إليه , إال من علة وقال

 إسناده جيد .  : وأما تضعيف حديث بشري : فمما مل نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال اإلمام أمحد

حديث جيد ورجل ثقة . وأما  : مان يقول فيهوقال عبد الرمحن بن مهدي : كان عبد هللا بن عث
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فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النيب  " معارضته بقوله صلى هللا عليه وسلم " إنه ليسمع قرع نعاهلم
قرع نعال احلي , وهذا ال يدل على اإلذن يف قرع القبور  صلى هللا عليه وسلم ابلواقع وهو مساع امليت

إلخبار عن وقوع الشيء ال يدل على جوازه وال حترميه , وال حكمه . فكيف ا واملشي بينها ابلنعال , إذ
 الصريح به ؟  يعارض النهي

توطأ القبور " وقد روى ابن ماجه يف  قال اخلطايب : ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " هنى أن
سلم " ألن أمشي على مجرة رسول هللا صلى هللا عليه و  سننه عن أيب اخلري عن عقبة بن عامر قال : قال

  -إيل من أن أمشي على قرب مسلم وما أابيل أوسط القرب  أو سيف , أو أخصف نعلي برجلي أحب
 حاجيت , أو وسط الطريق "  قضيت -كذا قال   -كذا قال 

 والزربول .  وعلى هذا : فال فرق بني النعل واجلمجم واملداس

غريها . قال : ألن احلكم تعبدي  ل السبتية ال يتعداها إىلوقال القاضي أبو يعلى : ذلك خمتص ابلنعا
 غري معلل , فال يتعدى مورد النص . 

 كفاية يف رد هذا , وابهلل التوفيق .  وفيما تقدم

 
 يف حتويل امليت من موضعه لألمر حيدث  ابب  

 
أيب  عن  زيد أيب مسلمة سعيد بن ي عن  محاد بن زيد  حدثنا  سليمان بن حرب  حدثنا  

  قال  جابر  عن  نضرة 

أنكرت منه شيئا إال  دفن مع أيب رجل فكان يف نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما
 األرض  يلي  شعريات كن يف حليته مما 

 

 ) فكان يف نفسي من ذلك حاجة ( 

تطب نفسي حىت أخرجته فجعلته يف قرب على حدة فيه داللة  ويف رواية البخاري فلم . : أي إىل إخراجه
ذلك  جواز اإلخراج ألمر يتعلق ابحلي ألنه ال ضرر على امليت يف دفن ميت آخر معه , وقد بني على

 جابر بقوله فكان يف نفسي 

 ) فما أنكرت منه شيئا ( 
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 من قربه إىل موضع آخر لسببوجدت منكرا ومتغريا من جسده شيئا . فيه جواز نقل امليت  : أي ما

ابلعقيق فحمال  ويف املوطأ قال مالك إنه مسع غري واحد يقول إن سعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد ماات
 إىل املدينة ودفنا هبا . 

خالفة علي : قال شريك نقله ابنه احلسن إىل املدينة . وقال املربد  وقال السيوطي يف أتريخ اخللفاء يف
 أول من حول من قرب إىل قرب : علي .  بعن حممد بن حبي

قال : ملا قتل علي بن أيب طالب محلوه ليدفنوه مع رسول  وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز
انتهى وهذه اآلاثر فيها جواز نقل امليت من املوطن الذي مات فيه إىل موطن  هللا صلى هللا عليه وسلم

 نع من ذلك إال لدليل فيه واألصل اجلواز فال مي آخر يدفن

  . واحلديث سكت عنه املنذري

 
 يف الثناء على امليت  ابب  

 
 عن  عامر بن سعد  عن  عامر  إبراهيم بن عن  شعبة  حدثنا  حفص بن عمر  حدثنا  

  قال  أيب هريرة 

خريا فقال وجبت مث مروا أبخرى فأثنوا  وا عليهاجبنازة فأثن صلى هللا عليه وسلم  مروا على رسول هللا 
 بعض شهداء  إن بعضكم على عليها شرا فقال وجبت مث قال 

 

 ) مروا ( 

 : أي الناس 

  ( ) فأثنوا عليها

 : أي ذكروها أبوصاف محيدة 

 ) خريا ( 

 ملا يتوهم من على  : أتكيدا ودفعا

 ) فقال ( 

  ه وسلم: النيب صلى هللا علي
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 ) وجبت ( 

الوقوع كالشيء الواجب , واألصل أنه ال جيب  : أي اجلنة , واملراد ابلوجوب الثبوت إذ هو يف صحة
 عدله  على هللا شيء بل الثواب فضله والعقاب

 ) فأثنوا شرا ( 

املوضعني مبعىن مشاكلة أو هتكم انتهى . وميكن أن يكون أثنوا يف  : قال الطييب استعمال الثناء يف الشر
إىل القيد . ففي القاموس : الثناء وصف مبدح أو ذم أو خاص ابملدح . قاله  وصفوا فيحتاج حينئذ

  القاري

 ) فقال وجبت ( 

عليه ابخلري يدل على أن أفعاله كانت خريا وجبت له  : أي النار أو العقوبة وحاصل املعىن أن ثناءهم
 ى أفعاله كانت شرا فوجبت له النار عل اجلنة , وثناءهم عليه ابلشر يدل

  ( ) إن بعضكم على بعض شهيد

التني أن ذلك  : أي املخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من اإلميان وحكى ابن
والصواب أن ذلك خيتص  : خمصوص ابلصحابة ألهنم كانوا ينطقون ابحلكمة خبالف من بعدهم , مث قال

 قاله يف الفتح . ابملتقيات واملتقني . 

واحلديث أخرجه النسائي , وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من حديث اثبت  : قال املنذري
 عن أنس .  البناين

 
 يف زايرة القبور  ابب  

 
أيب  عن  يزيد بن كيسان  عن   حممد بن عبيد حدثنا  حممد بن سليمان األنباري  حدثنا  

  قال  أيب هريرة  عن  حازم 

صلى هللا عليه  فقال رسول هللا  قرب أمه فبكى وأبكى من حوله صلى هللا عليه وسلم  أتى رسول هللا 
فزوروا  يؤذن يل فاستأذنت أن أزور قربها فأذن يل  استأذنت ريب تعاىل على أن أستغفر هلا فلم وسلم 

 القبور فإهنا تذكر ابملوت 
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 فبكى ( ) 

 فاهتا من إدراك أايمه واإلميان به أو على عذاهبا  : بكاؤه صلى هللا عليه وسلم على ما

  ( ) فلم أيذن يل

 : ألهنا كافرة واالستغفار للكافرين ال جيوز 

  ( ) فأذن يل

 : بناء على اجملهول أو يكون بصيغة الفاعل 

 ) فإهنا ( 

 أي القبور أو زايرهتا  :

 تذكر ابملوت (  )

الدنيا ويرغب يف العقىب فيه جواز زايرة قبور املشركني , والنهي عن االستغفار  : وذكر املوت يزهد يف
  . للكفار

  . قال املنذري : واحلديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه

 
 ابن بريدة  عن  حمارب بن داثر  عن  معرف بن واصل  حدثنا  أمحد بن يونس  حدثنا  

  قال  أبيه  عن 

 فزوروها فإن يف زايرهتا تذكرة  هنيتكم عن زايرة القبور صلى هللا عليه وسلم  قال رسول هللا 
 

 ) معرف ( 

 الراء املكسورة . قاله يف التقريب  : بضم أوله وفتح املهملة وتشديد

 ) عن ابن بريدة ( 

 له املنذري هللا . قا : هو عبد

 ) هنيتكم ( 

 : أي قبل هذا 

 فزوروها (  )



 مكتبة مشكاة اإلسالمية     كتاب الجنائز                             عون العبود شرح سنن أبي داود                   

 

 219 

للرجال . قال احلافظ يف الفتح : واختلف  : األمر للرخصة أو لالستحباب وظاهره اإلذن يف زايرة القبور
قول األكثر وحمله ما إذا أمنت الفتنة . وممن محل اإلذن  يف النساء , فقيل دخلن يف عموم اإلذن وهو

 عائشة , وقيل اإلذن خاص ابلرجال وال جيوز للنساء زايرة القبور انتهى .  للرجال والنساء على عمومه

سيما نساء مصر  العيين : وحاصل الكالم أن زايرة القبور مكروهة للنساء بل حرام يف هذا الزمان وال قال
لالعتبار مبن مضى اآلخرة و  ألن خروجهن على وجه الفساد والفتنة , وإمنا رخصت الزايرة لتذكر أمر

 وللتزهد يف الدنيا انتهى . 

  . أخرجه مسلم والنسائي بنحوه قال املنذري : واحلديث

 
 يف زايرة النساء القبور  ابب  

 
حيدث  أاب صاحل  قال مسعت  جحادة  حممد بن عن  شعبة  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن 

 والسرج  عليها املساجد  زائرات القبور واملتخذين صلى هللا عليه وسلم  لعن رسول هللا 
 

 ) واملتخذين عليها ( 

  : أي على القبور

 ) املساجد والسرج ( 

قد القبور مساجد , واختاذ السرج على املقابر . قال الرتمذي :  : فيه حترمي زايرة القبور للنساء , واختاذ
هذا كان قبل أن يرخص النيب صلى هللا عليه وسلم يف زايرة القبور فلما رخص  رأى بعض أهل العلم أن

وكثرة جزعهن  رخصته الرجال والنساء : وقال بعضهم إمنا كره زايرة القبور يف النساء لقلة صربهن دخل يف
 انتهى . 

وقال الرتمذي حديث حسن وفيما قاله  , قال املنذري : واحلديث أخرجه الرتمذي والنسائي وابن ماجه
موىل أم هانئ بنت أيب طالب وهو صاحب الكليب . قد  نظر , فإن أاب صاحل هذا هو ابذام يقال ابذان

تكلم فيه مجاعة من األئمة وقال ابن عدي : وال أعلم أحدا من  قيل إنه مل يسمع من ابن عباس وقد
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 طان وغريه خبري أمره ولعله يريد رضيه حجة أو قال هو ثقةعن حيىي بن سعيد الق املتقدمني رضيه وقد قيل

.  

 

 

 تعليقات احلافظ ابن قيم اجلوزية

خالفه يف ذلك . وقال أبو  قال احلافظ مشس الدين بن القيم رمحه هللا : وقد تقدم أن أاب حامت
 ابذام .  هو مهران ثقة . وليس بصاحب الكليب , ذاك امسه -هذا  -صاحل 

رسول هللا صلى هللا عليه  لرتمذي من حديث عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة " أنوقد أخرج ا
وأخرجه ابن حبان يف صحيحه , ويف  , وسلم لعن زوارات القبور " وقال : هذا حديث حسن صحيح

 أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده .  الباب عن عائشة , وحسان , وحديث حسان بن اثبت قد

املعافري عن أيب عبد الرمحن احلبلي عن عبد هللا  يف صحيحه من حديث ربيعة بن سيف وروى ابن حبان
صلى هللا عليه وسلم يوما , فلما فرغنا انصرف رسول هللا صلى هللا  بن عمرو قال " قربان مع رسول هللا

نت إذا هي معه , فلما حاذينا به , وتوسط الطريق إذا حنن ابمرأة مقبلة , فلما د عليه وسلم وانصرفنا
رسول هللا  فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أخرجك اي فاطمة من بيتك ؟ قالت . اي , فاطمة

فلعلك بلغت معهم الكدى  رمحت على أهل هذا امليت ميتهم . فقال هلا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
لغت معهم الكدى ما رأيت اجلنة لو ب : ؟ قالت . معاذ هللا , وقد مسعتك تذكر فيها ما تذكر . قال

 القبور " .  حىت يراها جد أبيك فسألت ربيعة عن الكدى ؟ فقال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . ألن  قال أبو حامت . يريد اجلنة العالية اليت يدخلها من مل يرتكب هني
شرك ال يدخل اجلنة كثرية , ال جنة واحدة , وامل فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك واجلنة هي جنان

 بينهما .  أصال , ال عالية وال سافلة وال ما

ضعيف احلديث ,  -سيف  وقد طعن غريه يف هذا احلديث , وقالوا . هو غري صحيح , ألن ربيعة بن
 عنده مناكري . 

 ثالثة أقوال .  وقد اختلف يف زايرة النساء للمقابر على

 أحدها : التحرمي , هلذه األحاديث . 

غري حترمي . وهذا منصوص أمحد يف إحدى الرواايت عنه . وحجة هذا القول .  والثاين : يكره من
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عنه  املتفق عليه " هنينا عن اتباع اجلنائز . ومل يعزم علينا " وهذا يدل على أن النهي حديث أم عطية
 للكراهة ال للتحرمي . 

 خرى عن أمحد . واحتج هلذا القول بوجوه . األ والثالث : أنه مباح هلن غري مكروه , وهو الرواية

حديث بريدة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " كنت هنيتكم  أحدها : ما روى مسلم يف صحيحه من
 وفيه أيضا عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " زوروا القبور " عن زايرة القبور فزوروها

 فإهنا تذكر املوت " 

به , فإنه إمنا علم هنيه عن زايرهتا للنساء , دون  وا : وهذا اخلطاب يتناول النساء بعمومه بل هن املرادقال
ألنه قد صرح فيه تقدم النهي , وال ريب يف أن املنهي عن زايرة القبور  , الرجال , وهذا صريح يف النسخ

مليكة  وا وأيضا فقد قال عبد هللا بن أيبفيها , والنساء قد هنني عنها فيتناوهلن اإلذن قال هو املأذون له
أليس قد هنى رسول  : لعائشة اي أم املؤمنني من أين أقبلت ؟ قالت : من قرب أخي عبد الرمحن فقلت هلا

بزايرهتا " رواه البيهقي من حديث يزيد بن  هللا صلى هللا عليه وسلم عن زايرة القبور ؟ قالت : نعم مث أمر
ابن أيب مليكة , قال " تويف عبد الرمحن بن أيب بكر حيىي .  ن أيب التياح عنزريع عن بسطام بن مسلم ع

وكنا كندماين جذمية  فلما قدمت عائشة أتت قرب عبد الرمحن , فقالت :  , فحمل إىل مكة , فدفن
  معا ليلة  لطول اجتماع مل نبت فلما تفرقنا , كأين ومالكا  الدهر , حىت قيل : لن يتصدعا  من حقبة 

 زرتك " .  مث قالت : وهللا لو حضرتك , ما دفنت . إال حيث مت , ولو شهدتك ما

هللا عليه وسلم ابمرأة عند  قالوا : وأيضا فقد ثبت يف الصحيحني من حديث أنس قال " مر النيب صلى
لما ذهب قيل هلا فقالت : وما تبايل مبصيبيت . ف , قرب تبكي على صيب هلا , فقال هلا : اتقي هللا واصربي

فأخذها مثل املوت , فأتت اببه , فلم جتد على اببه بوابني ,  , : إنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 مل أعرفك فقال إمنا الصرب عند الصدمة األوىل " وترجم عليه البخاري " ابب زايرة فقالت : اي رسول هللا

وليس الرجال إليه  . أمر يشرتك فيه الرجال والنساء القبور " قالوا : وألن تعليل زايرهتا بتذكري اآلخرة
 منهن . 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " لعن النساء  قال األولون : أحاديث التحرمي صرحية يف معناها . فإن
الدالئل على حترميه وال سيما وقد قرنه يف اللعن ابملتخذين عليها  على الزايرة " واللعن على الفعل من أدل

 وهذا غري منسوخ , بل لعن يف مرض موته من فعله , كما تقدما .  , اجد والسرجاملس

 وإن دخلن -صلى هللا عليه وسلم " كنت هنيتكم " إمنا هو صيغة خطاب للذكور واإلانث  قالوا : وقوله
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 أظهر القرائن فهذا حيث ال يكون دليل صريح يقتضي عدم دخوهلن , وأحاديث التحرمي من -فيه تغليبا 
 على عدم دخوهلن يف خطاب الذكور . 

فغري صحيح , ألن قوله " كنت هنيتكم "  -إمنا كان للنساء خاصة  قالوا : وأما قولكم : إن النهي
 ووضعا , فال بد وأن يتناوهلم وحدهم , ولو كان النهي إمنا كان للنساء خاصة لقال خطاب للذكور أصال

صيانة جلانب  , ان يف أول اإلسالم قد هنى عن زايرة القبوركنت هنيتكن " ومل يقل " هنيتكم " بل ك "
القبور وعبادهتا , كما قال ابن  التوحيد , وقطعا للتعلق ابألموات , وسدا لذريعة الشرك اليت أصلها تعظيم

واستقر الدين أذن يف زايرة حيصل هبا مزيد اإلميان  عباس فلما متكن التوحيد من قلوهبم واضمحل الشرك
البقاء , فأذن حينئذ فيها فكان هنيه عنها للمصلحة وإذنه فيها  ما خلق العبد له من دار , وتذكري

فإن هذه املصلحة وإن كانت مطلوبة منهن , لكن ما يقارن زايرهتن من  . للمصلحة . وأما النساء
دفعه  إىل من فتنة األحياء وإيذاء األموات والفساد الذي ال سبيل -يعلمها اخلاص والعام  املفاسد اليت

مبناها على حترمي الفعل  أعظم مفسدة من مصلحة يسرية حتصل هلن ابلزايرة والشريعة -إال مبنعهن منها 
خفاء به , فمنعهن من الزايرة من  إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته , ورجحان هذه املفسدة ال

 حماسن الشريعة . 

ن علي " أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج يف حديث حممد بن احلنفية ع وقد روى البيهقي وغريه من
 جلوسا فقال : ما جيلسكن ؟ فقلن : اجلنازة فقال : أحتملن فيمن حيمل ؟ قلن ال قال جنازة فرأى نسوة

مأجورات "  فتدلني فيمن يديل ؟ قلن ال قال فتغسلن فيمن يغسل ؟ قلن ال قال فارجعن مأزورات غري :
 ؟ " ومل يذكر الغسل . ويف رواية " فتحثني فيمن حيثو 

هلا  أن اتباعهن اجلنازة وزر ال أجر هلن فيه , إذ ال مصلحة هلن , وال للميت يف اتباعهن فهذا يدل على
 , بل فيه مفسدة للحي وامليت . 

حديث الرتمذي مع ما فيه وعائشة إمنا قدمت مكة للحج ,  قالوا : وأما حديث عائشة : فاحملفوظ فيه
فوقفت عليه , وهذا ال أبس به , إمنا الكالم يف قصدهن اخلروج لزايرة  خيها يف طريقهافمرت على قرب أ

  . القبور

وهذا يدل على أنه  " ولو قدر أهنا عدلت إليه وقصدت زايرته , فهي قد قالت " لو شهدتك ملا زرتك
 يف قوهلا ذلك معىن .  وإال مل يكن , من املستقر املعلوم عندها : أن النساء ال يشرع هلن زايرة القبور

أمر بزايرهتا " فهي من رواية بسطام بن مسلم ولو صح فهي  وأما رواية البيهقي , وقوهلا " هنى عنها مث
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النساء , واحلجة يف قول املعصوم , ال يف أتويل الراوي , وأتويله إمنا  أتولت ما أتول غريها من دخول
 , وهذا قد عارضه أحاديث املنع .  حيث ال يعارضه ما هو أقوى منه , يكون مقبوال

وترك  حديث أنس فهو حجة لنا , فإنه مل يقرها بل أمرها بتقوى هللا اليت هي فعل ما أمر به قالوا : وأما
جميئها إىل القرب  ما هنى عنه , ومن مجلتها : النهي عن الزايرة , وقال هلا : " اصربي " ومعلوم أن

فلما علمت أنه صلى هللا عليه  تقبل منه , ومل تعرفه انصرف عنهاوبكاءها مناف للصرب فلما أبت أن 
 فأي دليل يف هذا على جواز زايرة النساء ؟ .  . وسلم هو اآلمر هلا جاءته تعتذر إليه من خمالفة أمره

بعد لعنه صلى هللا عليه وسلم زائرات القبور ؟ وحنن نقول : إما أن  وبعد فال يعلم أن هذه القضية كانت
 اجلواز فال داللة على أتخرها عن أحاديث املنع أو تكون دالة على املنع أبمرها بتقوى ن دالة علىتكو 

دعوى نسخها هبا  هللا فال داللة فيها على اجلواز فعلى التقديرين : ال تعارض أحاديث املنع , وال ميكن
 وهللا أعلم . 

 لمنع . فهو حجة ل " وأما قول أم عطية " هنينا عن اتباع اجلنائز

املؤكد ابلعزمية وليس ذلك شرطا يف  وقوهلا " ومل يعزم علينا " إمنا نفت فيه وصف النهي وهو النهي
انتهني لطواعيتهن هلل ولرسوله , فاستغنني عن العزمية  اقتضاء التحرمي بل جمرد النهي كاف وملا هناهن

ديث لعنة الزائرات على العزمية فهي العزمية يف ذلك النهي . وقد دلت أحا عليهن , وأم عطية مل تشهد
 . للعزمية فيجب تقدميها وابهلل التوفيق مثبتة

 
 ما يقول إذا زار القبور أو مر هبا  ابب  

 
  أيب هريرة  عن  أبيه  عن  الرمحن  العالء بن عبد عن  مالك  عن  القعنيب  حدثنا  

وإان إن شاء  السالم عليكم دار قوم مؤمنني خرج إىل املقربة فقال  وسلم صلى هللا عليه   أن رسول هللا
 هللا بكم الحقون 

 

 ) السالم عليكم ( 

العلم أن السالم على املوتى كهو على األحياء يف تقدمي الدعاء على االسم وال  : قال اخلطايب : فيه من
هللا وبركاته  يف كل دعاء خبري كقوله تعاىل } رمحة االسم على الدعاء كما يفعله العامة وكذلك هو يقدم
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خالف ذلك } وأن عليك  عليكم أهل البيت { وكقوله تعاىل } سالم على إل ايسني { وقال تعاىل يف
 لعنيت إىل يوم الدين { فقدم االسم على الدعاء 

 قوم (  ) دار

اسم الدار قد يقع على الربع العامر  على أن: أي أهل دار . قال اخلطايب : فيه أنه مسى املقابر دارا فدل 
 املسكون وعلى اخلراب غري املأهول 

 وإان إن شاء هللا بكم الحقون (  )

معىن االستثناء الذي يدخل الكالم لشك وارتياب ولكنه  . قال اخلطايب : فقد قيل إن ذلك ليس على
احبه إنك إن أحسنت إيل شكرتك إن ويزينه به كما يقول الرجل لص عادة املتكلم حيسن بذلك كالمه

مل أخنك إن شاء هللا يف حنو ذلك من الكالم وهو ال يريد الشك يف كالمه , وقد  شاء هللا إن ائتمنتين
آمنني { اآلية وقد  هللا تعاىل } لقد صدق هللا رسوله الرؤاي ابحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا قال

قيل إنه دخل املقربة ومعه قوم  احلق وهو أصدق القائلني . وقد علم دخوهلم إايه ووعدهم به ووعده
استثناؤه منصرفا إليهم دون املؤمنني , ومعناه  مؤمنون متحققون ابإلميان وآخرون يظن هبم النفاق فكان

 االستثناء إمنا وقع يف استصحاب اإلميان إىل املوت انتهى .  اللحوق هبم يف اإلميان . وقيل إن

  . واحلديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه : قال املنذري

 
 احملرم ميوت كيف يصنع به  ابب  

 
 عن  سعيد بن جبري  عن  بن دينار  عمرو حدثين  سفيان  أخربان  حممد بن كثري  حدثنا  

  قال  ابن عباس 

كفنوه يف ثوبيه واغسلوه  وهو حمرم فقال  راحلته فمات وقصته  برجل  صلى هللا عليه وسلم  أيت النيب 
 يبعثه يوم القيامة يليب  رأسه فإن هللا ختمروا  مباء وسدر وال 

يف هذا احلديث مخس سنن كفنوه يف ثوبيه أي يكفن  يقول  أمحد بن حنبل  مسعت  أبو داود  قال 
رأسه وال تقربوه طيبا  ختمروا  الغسالت كلها سدرا وال  مباء وسدر أي إن يف امليت يف ثوبني واغسلوه

 عن  محاد  حدثنا  قاال املعىن  وحممد بن عبيد  سليمان بن حرب  حدثنا  الكفن من مجيع املال  وكان
 قال  أبو داود  قال  حنوه قال وكفنوه يف ثوبني  ابن عباس  عن  سعيد بن جبري  عن  وأيوب  عمرو 
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يف  عمرو  يف ثوبني وقال  أيوب  قال  ابن عبيد  ثوبني وقال  عمرو  ثوبيه وقال  أيوب  قال  سليمان 
 سعيد بن جبري  عن  أيوب  عن  محاد   حدثنا مسدد  حدثنا  حتنطوه  وحده وال  سليمان  ثوبيه زاد 

 يف ثوبني   سليمان مبعىن  ابن عباس  عن 
 
 

 ) وقصته ( 

 عنقه  : الوقص كسر العنق أي أسقطته فاندق

 ) راحلته ( 

 : أي انقته 

 ) فمات ( 

 الرجل  : أي

 ) وهو ( 

 : الرجل 

 ) فقال ( 

 هللا عليه وسلم  : النيب صلى

 ) كفنوه ( 

 : أي الرجل 

  ( يه) يف ثوب

 : أي إزاره وردائه اللذين لبسهما يف اإلحرام 

  ( ) وال ختمروا

 : ابلتشديد أي ال تغطوا وال تسرتوا 

 ) يليب ( 

البخاري ومسلم  يقول لبيك اللهم لبيك ليعلم الناس أنه مات حمرما قال املنذري : واحلديث أخرجه : أي
 والرتمذي والنسائي وابن ماجه . 
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  ( ن عباس حنوه) عن اب

 : أي حنو حديث سفيان 

 ) وال حتنطوه ( 

احلنوط يف كفنه وجسده . قال يف النهاية : احلنوط واحلناط واحد وهو ما خيلط من  : أي ال جتعلوا
 ألكفان املوتى وأجسامهم خاصة .  الطيب

 ) مبعىن سليمان ( 

  . حديث سليمان : أي مبعىن

 
 سعيد بن جبري  عن  احلكم  عن  منصور  عن  جرير  حدثنا  أيب شيبة عثمان بن  حدثنا  

  قال  ابن عباس  عن 

اغسلوه وكفنوه وال تغطوا  فقال  وسلم  صلى هللا عليه وقصت برجل حمرم انقته فقتلته فأيت به رسول هللا 
 يهل  رأسه وال تقربوه طيبا فإنه يبعث 

 

 قصت ( ) و 

 فدقت عنقه وأصل الوقص الدق أو الكسر  : قال اخلطايب : يريد به أهنا صرعته

 ) وال تغطوا رأسه ( 

 من الفقه أن حرم الرجل يف رأسه  : فيه

 ) وال تقربوه طيبا ( 

 احملرم إذا مات سن به سنة األحياء يف اجتناب الطيب  : فيه أن

 ) يهل ( 

 صوته بلبيك .  حال كونه يرفع : أي

 والنسائي .  قال املنذري : واحلديث أخرجه البخاري ومسلم

 
 

 -------------أنتهى حبمد هللا وفضله  -------------------
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