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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

وُيْسَدلُ  قرون   ثالثةَ  َشَعُرىا وُيَضفَّرُ  ، بثوب   ُيَنشَّفُ  ثم َشَعُره ُيَسرَّحُ  وال أظاِفَره وُيَقمِّمُ :  اهلل رحمو المؤلف قال 
 .  َوراَءىا

 .  ونحوه بثوب ينشف فإنو ، الميت تغسيل تم إذا

 .  فيو يؤثر أو الكفن يفسد ماء أو بمل يبقى ال حتى -

 عميو اهلل صمى اهلل رسول ببنت النسوة فعل كما ، ورائيا من ويجعل قرون ثالثة المرأة رأس ظفر يسن أنو وتقدم
 والحنفية ،المنذر وابن واسحاق والحنابمة الشافعية ىذا إلى ذىب:  وقمنا ، ظفائر ثالث شعرىا ظفرن فإنو ، وسمم

نما ، يظفر ال أنو إلى ذىبوا واألوزاعي  يؤدي ألنو ؛ رالخما عميو ويطرح ، يدييا بين من خدييا عند من يسدل وا 
 رسول ابنة رأس ظفرن الالتي النساء عن الثابت ، النص مقابل في ألنو ؛ ضعيف القول وىذا ، الشعر نتف إلى
قرار منو بعمم ذلك وكان  وسمم عميو اهلل صمى اهلل  .  وا 

ن:  اهلل رحمو قال  .   ن  بُقطْ  ُحِشيَ  سبع   بعدَ  شيء   منو َخَرجَ  وا 

 ىذا منو يخرج الذي المكان فإن ، نجس شيء أي أو ، دم أو غائط أو بول ، شيء منو خرج ثم ، سبعا غسل إذا
 .  ليستمسك بقطن يحشى الشيء

ُحر   فِبِطين   َيْسَتْمِسكْ  لم فإن:  قال  . 

 من الخالص الطين ىو الحر والطين ، حر بطين شىيح فإنو ، الخروج في الخارج واستمر ، يستمسك لم إن
 :  بطين يحشى أنو إلى وذىبوا ، قويا يكون ألنو ؛ التراب

 .  إليو ويرد ، التراب من مخموق اإلنسان فإن ، آدم ابن طبيعة من قريب ألنو :أدلتيم

 ويكون ، القطن عمى يقتصر فإنو األصل وأما ، شديد نزع فييا يكون التي ، نادرة حاالت في إليو يصار إنما وىذا
 يستخدمون ال ، الحاصل وىذا ، بيا الطين عن يستعاض ربما الموجودة الطبية األدوات واآلن ، كافيا القطن
نما ، الطين  لو لكن ، الدم خروج من تمنع الالصقات ىذه ، ونحوىا الجروح عمى ، طبية الصقات يستخدمون وا 

 . اهلل رحمو المؤلف ذكر ما إلى يصار فإنو ، والخارج النزف لكثرة إليو يجاحت أو ، موجودة طبية أدوات ثمة يكن لم

 السبع بعد خرج إذا لكن - اهلل شاء إن وسيأتي - آخر حكم فمو السبع قبل خرج لو أنو مفيومو :"سبع بعد" وقولو
 .  اهلل رحمو المؤلف قال كما فالحكم

أُ  المحلَّ  لُ َيْغسِ  ثم:  يقول  .  وُيَوضَّ

 .  جديد من توضئتو تعاد ثم ، ويطير ينظف حتى ، النجاسة منو خرجت الذي المحل يغسل
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ما ، السبع قبل يكون أن فإما ، أقسام ثالثة الميت من الخارج أن وليعمم ما ، التكفين وقبل السبع بعد يكون أن وا   وا 
 :  التكفين بعد يكون أن

 .  أخرى مرة غسمو أعيد ثم ، ونظف المحل لغس السبع قبل كان فإن -

ن -  وتعاد ، يستمسك لم إن حر طين أو بقطن ويحشى  ، المحل ينظف فإنو ، التكفين وقبل السبع بعد كان وا 
 .  اهلل رحمو المؤلف ذكر كما ، توضئتو

 .  أكفانو تفك وال ، المحل غسل وال توضئتو وال غسمو يعاد ال فينا ، تكفينو بعد يخرج أن -

ن:  قال  .  الُغْسلَ  ُيِعد لم َتكفيِنو بعدَ  َخَرجَ  وا 

 ، جميعا ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو ذىب وىذا
 .  أخرى مرة المحل غسل يعاد ال أنو

 ثم ، الميت إخراج ثم ، جديد من الكفن فك إلى المغسل وسيضطر ، البالغة المشقة إلى يؤدي ألنو :األول الدليل
 مشقة فيو كمو وىذا ، تبديميا أو وتجفيفيا ، األكفان تنظيف ثم ، غسمو إعادة أو ، وتوضئتو ، المكان تنظيف
 . بالغة

ذا ، بالميت يسرع أن السنة من فإن ، بو لإلسراع مخالف وىو :الثاني الدليل  ، أخرى مرة والتغسيل التكفين عيدأ وا 
 . بو اإلبطاء إلى سيؤدي فإنو

 .  أخرى مرة التغسيل أعيد كثيرا الخارج كان إذا أنو ، اهلل رحمو أحمد اإلمام عن رواية وىناك

 .  أخرى مرة شيء يخرج لن الثانية فالمرة ، والشد واالحتياط التمجيم لزيادة ؛ الثاني في مثُمو ُيؤمن ألنو :أدلتيم

 الميت يبقى بل ، األكفان فك وال ، المحل غسل وال التوضئة وال الغسل يعاد ال أنو عمى العمم أىل جميور لكن
 .  عميو ىو ما عمى

 :  أقوال عمى السمف بين فييا مختمف المسألة وىذه ، أخرى مرة غسمو يعاد أنو فالمذىب  السبع قبل خرج إذا

 وىو ، قول في الشافعية إليو وذىب ، غسمو أعيد غسالت سبع قبل شيء الميت من خرج إذا أنو:  األول القول
سحق سيرين ابن رأي وىو ، الحنابمة عند المذىب  .  وا 

 :  أدلتيم

 أو ، سبعا أو ، خمسا أو ، ثالثا اغسمنيا] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عطية أم حديث :األول الدليل
 حتى ، وغيرىا ، والتاسعة ، والسابعة ، الخامسة في الغسل إعادة عمى دليل فيذا[ ذلك رأيتن إن ذلك من أكثر
ال ، وينظف الميت ينقى  من أكثر أو سبعا أو خمسا أو ثالثا) يقول أن إلى وسمم عميو اهلل صمى النبي يحتج لم وا 
 ( . ذلك
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 منو خرج إذا تحصل ال الكاممة يارةوالط ، وأكمميا طيارة أتم عمى ، اآلخرة أىل إلى يسمَّم الميت أن :الثاني الدليل
نما ، السبع قبل شيء  سبع إلى فيؤخذ ، المغسمين عمى مشقة فيو عمييا زاد ما ألن ؛ السبع عمى اقتصر وا 

 .  عمييا وُيقتصر غسالت

نما ، تغسيمو ُيعد لم شيء السبع قبل خرج إذا:  الثاني القول  إليو وذىب ، فقط تنجس الذي الموضع يغسل وا 
 .  جميعا اهلل رحميم الثوري ورأي والشافعية والمالكية الحنفية مذىب فيو ، الجميور

 فمو ، أخرى مرة الغسل يعد لم ، الواجب غسمو بعد نجاسة منو خرجت لو الحي فإن ، الحي عمى قياسا :أدلتيم
 ومثمو ، الغسل يعيد فال ، غيرىما أم غائط أم بول سواء ، نجس شيء خرج منو انتيى أن وبعد ، لمجنابة اغتسل
 .  الميت

 في الشافعية إليو وذىب ، فقط ، ويوضأ ، المتنجس المحل غسل ، السبع قبل شيء منو خرج إذا:  الثالث القول
 أخذوا فيم ، التغسيل وجوب يرى األولى فالرأي ، بالرأيين أخذوا كأنيم ، الحنابمة من الخطاب أبي رأي وىو ، قول

 قد وضوءه ألن ؛ الوضوء إلى يصار لكن ، تغسيمو يعاد ال أنو الثاني الرأي وأصحاب ، التغسيل دون التوضئة
 .  الخارج ىذا بخروج انتقض

 :  الراجح

 إلى نظرت إذا لكن ، اإلشكال من نوعا فييا فإن األقوال أصحاب إلى نظرت إذا ، إشكال فيو المسألة في الترجيح
 أكثر أو سبعا أو خمسا أو ثالثا اغسمنيا) قال وسمم ميوع اهلل صمى النبي وأن ، عنيا اهلل رضي عطية أم حديث

 ، الرابعة بعد شيء منيا وخرج غسمنيا أنين قدر فمو ، الميت تنظيف باب من ىو إنما( ذلك  رأيتن إن ذلك من
 قبل شيء خرج فإن ، سبع إلى يغسل أنو ، األقرب ىذا ، بعد تنق لم ألنيا" خامسة يغسمن أن إلى فسُيْضَطَرْرن

ن ، تغسيمو أعيد عالسب  .  تغسيمو يعاد ال فإنو السبع بعد خرج وا 

َكَحي   َميِّت   وُمْحِرم  :  قال ثم   . 

 ؛ الحي حكم حكمو الميت المحرم أن ذلك ، الحي المحرم كأحكام الميت المحرم أحكام أن ، اهلل رحمو المؤلف أفاد
 يدل مما[ ممبيا القيامة يوم يبعث فإنو] عرفة في ناقتو وقصتو الذي الرجل في قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن
 .  محرما يزال ال وأنو ، عميو اإلحرام بقاء عمى

وِسْدر   بماء   ُيَغسَّلُ :  قال   . 

 . [وسدر بماء اغسموه] محرما عرفة في ناقتو وقصتو الذي الميت في قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن: أدلتيم

ِطيًبا ُيَقرَّبُ  وال:  قال  . 

 .  لمميت تجعل طيب أخالط والحنوط[ تحنطوه وال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :أدلتيم

اَمخيطً  َذَكر   ُيْمَبُس  وال:  قال   . 

 .  قميصا وال إزارا وال مخيطا يمبس ال الذكر
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 [ . ثوبيو في كفنوه] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :أدلتيم

 .  مثمو وىو ، مخيطا يمبس ال الحي المحرم ألن ؛ مخيطا يمبس فال

 .  رأُسو ُيَغطَّى وال:  يقول

 [ . سورأ تخّمروا وال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن :أدلتيم

ُأْنَثى َوْجوُ  وال:  قال  . 

ذا" وجييا في المرأة إحرام أن" الحج باب في قاعدة األصحاب عند ألن ؛ األنثى وجو يغطى ال   ، كذلك كان وا 
 لم المفظة ىذه إن:  وغيرىما القيم ابن وتبعو اهلل رحمو اإلسالم شيخ وقال ، عندىم الوجو تغطية يجوز ال فإنو
 ليا ويجوز ، وجييا تغطي أن لممرأة يجوز بل ، "وجييا في المرأة إحرام" وسمم عميو اهلل صمى النبي عن تثبت
ن ، كشفو  جاء قد بل ، تغطيتو من المنع عمى يدل دليل ال فإنو غطت لو لكن ، وجييا تكشف أن األولى كان وا 
 الركبان كان ": قالت عنيا اهلل رضي عائشة حديث في ثبت كما ، رجال ثمة كان إذا ، التغطية بإثبات النص
 عمى رأسيا من جمبابيا إحدانا سدلت بنا حاذوا فإذا محرمات سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول مع ونحن بنا يمرون
 تغطية يجوز عميو وبناء ، وجييا تغطي أن لممحرمة يجوز أنو عمى يدل وىذا ، " كشفناه جاوزنا فإذا وجييا

 .  الميتة  حرمةالم

 رحميم العمماء بين وقع الذي الخالف عمى بناء ىذا ؟ ال أو وجيو تغطية يجوز فيل ، المحرم لمذكر بالنسبة أما
 :  قولين عمى ؟ ال أو وجيو يغطي أن لو يجوز ىل ، المحرم وجو تغطية مسألة في ، اهلل

 بيا يثبت فال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن تتثب لم( وجيو تغطوا وال) لفظة ألن ؛ يجوز أنو:  عندنا المذىب
 .  والميت الحي المحرم وجو تغطية جواز يرون عميو وبناء ، الحنابمة مذىب وىذا ، حكم

َشييد   ُيَغسَّلُ  وال:  قال  . 

 .  المسيب بن وسعيد الحسن إال يوف يخالف ولم ، يغسل ال الشييد أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة

 :  أدلتيم

 قتمى من رجمين بين يجمع ناك سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أن" : عنيما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن -
 شييد أنا)  وقال المحد في قدمو أحد إلى لو أشير فإذا ، ( لمقرآن أخذا أكثر أييم)  يقول ثم واحد ثوب في أحد
 فالشيداء:  قالوا ، البخاري أخرجو"  يغسموا ولم عمييم يصل ولم بدمائيم بدفنيم وأمر ، ( القيامة ومي ىؤالء عمى
نما ، يغسمون ال  والريح ، الدم لون المون "، تثعب دماؤىم القيامة يوم يأتون ألنيم ؛ وبدمائيم ، ثيابيم في يدفنون وا 

 .  عنو اهلل رضي رةىري أبي حديث من صحيحو في البخاري أخرجو"  المسك ريح

 دعوى وىذه ،"  جنبا إال مات ميت من ما" :  وقاال ، الشييد يغسل أنو إلى فذىبا:  المسيب بن سعيدو  الحسن إال
 .  دليل إلى تحتاج

 :  الراجح
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 .  يغسمون ال الشيداء أن ، العمم أىل جماىير إليو ذىب ما ىو

 يدل وىذا ، تغسيميم ترك ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ الشييد تغسيل جواز يرى ، اهلل رحمو اإلسالم شيخ
 ، المباح باب من فيو ، جاز تركوا ولو ، جاز غسموا فمو ، التحريم عمى يدل ال الترك ومجرد ، الوجوب عدم عمى
 .  والترك التغسيل فيباح

 رواية اهلل رحمو أحمد اإلمام نع روي وقد ، والكراىة التحريم يحتمل لفظو" شييد يغسل ال" اهلل رحمو المؤلف وقول
 أنو ، االحتمال - وغيره المرداوي ذكر كما - األصحاب كالم ظاىر وأما ، تغسيمو يجوز ال:  قال أنو ، بالتحريم
 .  جميعا األصحاب كالم ظاىر وىو:  قال ، والتحريم الكراىة يحتمل

ُظْمًما وَمقتول  :  قال  . 

 أىل بين قولين عمى خالف فييا ؟ يغسل ظمما المقتول إن أم ؟ يغسل فال الشييد حكم يأخذ ظمما المقتول ىل
 :  عمييم اهلل رحمة العمم

 في إسحق رأي وىو ، أحكامو فيأخذ ، بالشييد ممحق وأنو ، عميو يصمى وال يغسل ال ظمما المقتول أن:  المذىب
 .  واألوزاعي الشعبي ورأي ، الغسل

 :  تيمأدل

 وسمي مالو دون قتل كان فإذا ، عميو متفق[ شييد فيو مالو دون قتل من] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن -
 .  شييد منيما كال أن بجامع ، يغسل فال ، المعركة شييد حكم فيأخذ ، الشييد حكم لو أثبت والنبي ، شييدا

 .  رواية في والحنابمة والمالكية الشافعية مذىب ىذاو  ، عميو ويصمى يغسل ظمما المقتول أن:  الثاني القول

 :  أدلتيم

 ، الزبير وابن ، وعميا عمر غسموا الصحابة فإن ، عنيم اهلل رضي الصحابة فعل من ثبت ما :األول الدليل
 ظمما قتل عنو اهلل رضي عمر ، كاإلجماع فكان ، الصحابة من بمحضر كان وىذا ، ودفنوىم وكفنوىم ، وعثمان

 أن كثيرة نصوص في ثبت وقد ، عنو اهلل رضي شييد أنو مع ، ودفنوه ، وكفنوه الصحابة وغسمو ، كافر قاتموو  ،
 .  ظمما مقتول وىو ، شييد عنو اهلل رضي عمر

 يغسل وليذا ، إشكال ال ، شييد منيما كال أن مع ، المعركة شييد رتبة من أقل ظمما المقتول رتبة :الثاني الدليل
 .  مابيني لمفرق ؛

 لو تثبت وال ، اآلخرة في الشيادة أحكام لو فتثبت ، الدنيا أحكام في ال اآلخرة أحكام في شييد أنو :الثالث الدليل
 .  الدنيا في الشيادة أحكام

 :  الراجح

 اهلل رضي الصحابة لفعل ؛ ويدفن ، عميو ويصمى ، يغسل ظمما المقتول الشييد أن ، أعمم واهلل ، الثاني القول ىو
 .  غيرىم قول وعمى غيرىم فعل عمى مقدم وفعميم ، نيمع
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 يغسمون ىل ، والغريق ، والحريق ، والمطعون ، المبطون مثل ؟ يغسمون ىل ، شيداء أنيم األدلة في ثبت الذين
 .  خالف ففيو ظمما المقتول بخالف ، عمييم ويصمى يغسمون أنيم باإلجماع ؟ ال أم عمييم ويصمى

ُجُنًبا يكونَ  أن إال:  قال ثم  . 

 :  قولين عمى فييا مختمف مسألة وىذه ، ويغّسل ، مستثنى فيو جنبا الشييد كان إذا

 مذىب فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول وىذا ، جنبا كانا ولو ، يغسل ال الشييد أن:  األول القول
 .  رواية في والحنابمة ، والشافعية والمالكية ، حنفيةال من ومحمد ، يوسف أبي

 :  أدلتيم

 في أحد شيداء بدفن أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الصحيح في المتقدم جابر حديث :األول الدليل
 أو جنب منيم الواحد ىل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي يستفصل لم وىنا ، عمييم يصل ولم ، يغسميم ولم ، دمائيم

 .  بدليل إال يقيد فال ، مطمقا األمر جاء ، استفصل ما ؟ ال

 حنظمة صاحبكم إن) ]قال وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، الزبير بن اهلل عبد حديث :الثاني الدليل
 سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال اليائعة سمع لما جنب وىو خرج:  فقالت ( صاحبتو فسموا المالئكة تغسمو

 وصححو ، النووي إسناده وجود،  والحاكم حبان ابن أخرجو الحديث وىذا ،[ ( المالئكة غسمتو قد فذاك) : 
 بتغسيل يكتف ولم ، حنظمة لغسل ، واجبا الجنب تغسيل كان ولو ، العمم أىل من وجمع ، اهلل رحمو األلباني
 غسمتو لو حتى ، فييا لممالئكة دخل ال بأحكام رونمأمو  البشر ونحن ، غيبي أمر المالئكة تغسيل ألن ؛ المالئكة
 .  قوي دليل وىذا ، بينيم فيما أحكاميم تجري آدم بني ألن ؛ شيئا يؤثر ال فإنو ، المالئكة

 ألنو ؛ تغسيمو من فائدة فال ، مات قد والشييد ، اإلنسان ليصمي بو أمر إنما الجنابة من الغسل أن :الثالث الدليل
 .  عميو صالة ال

 .  جميعا اهلل رحميم ، الحنابمة عند المذىب وىو ، الحنفية إليو وذىب ، يغسل الجنب الشييد أن:  الثاني القول

 :  أدلتيم

:  ذلك عمى والدليل ، الجنب تغسيل وجوب عمى يدل ىو:  قالوا ، نفسو الدليل ، حنظمة حديث :األول الدليل
 يسأل كان كما وسمم، عميو اهلل صمى اهلل، رسول وجاء ].. ، معاذ بن سعد توفي لما أنو ، لبيد بن محمود حديث
 شسوع تقطعت حتى المشي فأسرع معو وخرجنا وسمم، عميو اهلل صمى اهلل، رسول فخرج بو، انطمقوا قد وقالوا عنو،
 أن أخاف إني: فقال المشي، في أتعبتنا رسول يا: أصحابو إليو ذلك فشكا أعناقنا، عن أرديتنا وسقطت نعالنا
 فيذا:  قالوا ، األلباني صححوو  ، الطبقات في سعد ابن وأخرج[ حنظمة غسمت كما فتغسمو إليو المالئكة تسبقنا
 .  المقولة ىذه وسمم عميو اهلل صمى النبي قال لما ، مؤثرا يكن لم ولو ، مؤثر المالئكة تغسيل أن عمى دليل

 .  بو يسقط فمم ، الموت لغير واجب غسل أنو :الثاني الدليل

 .  جنب وأنو ، بوصفو اإلنسان يبقى بل ، بالشيادة يرتفع ال الجنابة غسل أن :الثالث الدليل
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 :  الراجح

 في الذي لبيد بن محمود حديث وأما ، يغسل ال فإنو جنبا كان لو حتى الشييد أن ، أعمم واهلل ، األول القول ىو
 بتغسيمو المالئكة يسبق أن أراد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن وىو ، حال عمى حممو فيمكن صح إن ، الطبقات

 .  المالئكة فتسبق آدم بنو يتأخر وأال ، حنظمة غسمت كما فتغسمو المالئكة تسبق أن ال ،

عنو واْلُجمودِ  السالحِ  َنْزعِ  بعدَ  ِثياِبو في َوُيْدَفنُ :  قال  . 

 .  العمم أىل كافة قول أنو ، اهلل رحمو نوويال ذكر كما ، ثيابو في يدفن

  :أدلتيم
 . يغسميم ولم ، عمييم يصل ولم ، دمائيم في أحد شيداء بدفن أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن: األول الدليل

 انتك إذا ، الجمود وكذا ، عنو وتورث ، عنو تنزع فإنيا ، خوذة أو ، ردع عميو كان إذا ، الحديد نزع بعد وىذا
 .  جسده عمى الحديد بيا يربط أو ، ثيابو بيا يربط ، بيا مربوط جمود عميو

 الحديد عنيم نزعي أن أحد شيداء بقتمى أمر" وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن عن :الثاني الدليل
 ، ضعيف الحديث ىذا كنل ، ماجو وابن ، داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو"  بدمائيم ثيابيم في يدفنوا وأن ، الجمودو 

 .  اختالطو بعد السائب بن عطاء رواية من

ن:  قال  .  بَغْيرِىا ُكفِّنَ  ُسِمَبيا وا 

 .  غيرىا في يكفن فإنو ، وأخذوىا ، منو الكفار سمبيا إن

 .  تكفين من بد فال( ثوبيو في هكفنو ) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، التكفين لضرورة :األول الدليل

 فييما حمزة ليكفن ، ثوبين وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى أرسمت أنيا "، عنيا اهلل رضي صفية عن :الثاني الدليل
 . األلباني وصححو ، أحمد اإلمام أخرجو"  آخر رجال اآلخر في وكفن ، أحدىماب فكفنو ،

ن ، يابوث في كفن عميو ثياب ثمة كانت إن:  الخالصة ن ، الباقي يكّمل فإنو ، منو جزءا تكفي ثيابو كانت وا   لم وا 
 .  عنو اهلل رضي عمير بن مصعب قصة في كما ، إذخر عميو فيوضع يوجد

عميو ُيَصمَّى وال:  قال  . 

 وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، جلو  عز اهلل عند وعظيمة ، عالية منزلتو الشييد ألن ؛ عميو يصمى ال الشييد
 فيل ، دمو من قطرة أول مع لو يغفر أنو:  خصال خمس لو الرجل وىذا[ فتنة رأسو فوق السيوف ببارقة كفى] قال

 من ، شفاعة ىي إنما الميت عمى الناس وصالة ، لو يغفر قطرة أول من ، يحتاج ما ؟ وشفاعة صالة إلى يحتاج
 .  الشفاعة إلى يحتاج فال ، ذنبو لو اهلل غفر قد اإلنسان ذاوى ، لو اهلل يغفر أن أجل

 جاءت قد أنو ، بينيم الخالف وسبب ، الشييد عمى الصالة في عمييم اهلل رحمة العمماء  اختمف ذلك مع ولكن
 .  الشيداء عمى صالتو عدم فييا نصوص وجاءت ، الشيداء عمى وسمم عميو اهلل صمى النبي صالة فييا نصوص
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 ، دمائيم في أحد شيداء بدفن أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن"  :عنو اهلل رضي جابر حديث :األول ثالحدي
 . البخاري أخرجو"  يغسميم ولم ، عمييم يصل ولم

 ": قال عامر بن عقبة حديث في كما ، عمييم اهلل صمى أنو ، وسمم عميو اهلل صمى عنو وجاء :الثاني الحديث
 عميو متفق.. "  واألموات لألحياء كالمودع سنين ثماني بعد أحد قتمى عمى سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول صمى

 .  عمييم الصالة إثبات ففيو ، الميت عمى كصالتو صمى إنو أي ،

 وقال ، مات الذي صاحبو عمى صمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" ، الياد بن شداد حديث :الثالث الدليل
 .  صحيح بسند ، النسائي أخرجو" عميو وصمى وقدمو ،[ اهلل فصدقو صدق]

 :  أقوال ثالثة عمى اختمفوا ، العمماء يختمف أن الطبيعي ومن ، وعدميا الصالة فييا أحاديث فيذه

 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو ذىب ، الشييد عمى يصمى ال أنو:  األول القول

 :  أدلتيم

 يصل ولم ، دمائيم في أحد شيداء بدفن أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، لسابقا جابر حديث :األول الدليل
 .  يغسميم ولم ، عمييم

 يدعو فكيف ، أعمى مرتبتو كانت فإذا ، عميو ُيصمِّي الذي مرتبة من أعمى ، الشييد مرتبة أن :الثاني الدليل
 ما بغير لو يختم فربما ، واالبتالء الفتنة زمن في ليزا وال ، مذنب والحي ، ذنبو لو مغفور ىذا ؟ لألعمى األدنى
 . لمشييد ختم

ذا ، بالحرب مشغولون الناس أن:  الضعف من نوع فيو تعميل :الثالث الدليل  فينبغي ، بالحرب مشغولين كانوا وا 
 .  الشيداء عمى بالصالة إشغاليم عدم

 .  مشغولين غير ألنيم ؛ عمييم يصمى التعميل اىذ عمى ؟ ال أو عمييم يصمى فيل ، المعركة انتيت إذا:  ويقال

 .  رواية في والحنابمة ، الشافعية من والمزني ، الحنفية إليو ذىب ، الشيداء عمى يصمى أنو:  الثاني القول

 :  أدلتيم

 أحد أىل عمى فصمى ، يوما خرج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وأن ، المتقدم عامر بن عقبة حديث :األول الدليل
 . السبعون ، عنيم اهلل رضي الشيداء ىم أحد وأىل ، الميت عمى صالتو

 ولما ، المسممين ظير يرعى وكان ، وأسمم جاء الذي األعرابي قصة في ، الياد بن شداد حديث :الثاني الدليل
 يدخل مسي عمى:  قال ؟ بايعتني ماذا عمى:  قال!  بايعتك ىذا عمى ما] قال ، الغنيمة من جزءا وأعطوه غنموا
 فوجد ، الرجل فقتل ، معركة قامت حتى ينشبوا لم ثم[ يصدقك اهلل تصدق إن:  قال ، ىينا من ويخرج ، ىينا من
 ، اهلل رسول يا ىو:  قالوا ؟ ىو أىو] وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال ، أشار حيث من فأصابو ، بسيم رمي قد
 المتأخرين العمم أىل من طائفة الحديث وىذا ، عميو فصمى قدمو ثم ، جبتو في كفنو ثم[ فصدقو اهلل صدق:  قال

 .  صحيح والحديث ، األلباني كالشيخ ، يصححونو
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 ، حزم وابن ، اهلل رحمو البخاري اإلمام إليو وذىب ، الصالة وعدم الصالة بين بالخيار أنو:  الثالث القول
 بين وجمعوا ، مباح أنو تيمية ابن اإلسالم شيخ واختار ، القيم وابن ، قدامة ابن اختارىا رواية في والحنابمة

 األخبار جاءت:  يقول الشافعي كان وليذا ، عمييم يصل لم أحد قتمى فقصة ، وىناك ىنا رويت التي النصوص
 يصل لم فيو إذن ، أحد قتمى عمى يصل لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، متواترة وجوه من ، عيان كأنيا
 اإلمام فيخير ، شداد حديث وفي عقبة حديث في صالتو وجاءت ، التواتر من قريب أو ، اتربالتو  أحد قتمى عمى
 .  الراجح ىو ىذا ، وعدميا الصالة بين

ن:  قال  .  بو َأَثرَ  وال َميًِّتا ُوِجدَ  أو َدابَِّتو عن َسَقطَ  وا 

 أن الميت في األصل) قاعدة عندنا ؟ ويغسل عميو يصمى فيل ، بو رأث وال ، ميتا وجد أو ، دابتو من سقط إذا
 ، شييدا مات إذا ؟ والتكفين التغسيل يترك متى ، المسائل عميو تنبني ضابط ىذا ،( وجوبا عميو ويصمى يغسل

 ، شييدا يمت لم أنو واألصل ، األصل إلى يصار ؟ ال أو عميو ويصمى يغسل فيل شييدا مات ىل ، فيو ُشك إذا
 وال ، دابتو من ساقطا وجدت فإذا ، عدميا واألصل ، أحكاميا ثبتت الشيادة ثبتت فإذا ، الشيادة تثبت أن بد فال
 ، دابتو من سقط ، طبيعية ميتة مات أنو عمى قرينة فيذه ، الخ ،، رصاص وال ، ضرب وال ، خنق من ، بو أثر
 من الدم:  اآلثار من استثنوا ، مضاربة آثار ، يدشد ضرب من الجسد في والخضرة ، االحمرار أيضا اآلثار ومن
 ، دم منو ويخرج يموت قد العادي الميت ، العاديين األموات في تحدث ألنيا:  قالوا ، والدبر والقبل ، واألنف الفم
 .  فيستثنى ، طبيعي ، األموات في كثير وىذا ، دبره أو قبمو أو ، فمو أو أنفو من

فُأِكلَ  ُحِملَ  أو:  قال  . 

 حتى ، فيو مستقرة حياة وجود عمى دليل أكمو ألن ؛ عميو ويصمى يغسل فإنو ، فأكل المعركة أرض من حمل إذا
 .  يغسل وال عميو يصمى ال فإنو ، المعركة في أصابتو التي الجراح آثار من مات لو

 يقول ، فمات فأكل حمل ، يسيرا الفصل وكان ، الفصل طلي لم لو حتى أنو" فأكل حمل إن" المؤلف كالم ظاىر
 في وىو ، مستقرة غير اإلنسان حياة كانت فإذا ، مستقرة حياة وجود عمى دليل األكل ألن ؛ عميو ويصمى يغسل: 

 يأخذ فإنو ، شعور بال وأكل يسيرا الفصل كان لو:  يقول بعضيم وليذا ؛ يأكل أن يمكن ال ، واالحتضار النزع
 ألن ؛ بعيد وىو يمكن ال ىذا:  وقال ، شيخنا عميو رد وىذا ، عميو يصمى وال يغسل فال ، اآلخرة في الشيداء حكم

 .  ال األكل لكن ، يشرب أن يمكن ، يأكل ال واالحتضار النزع في اإلنسان كان إذا األصل

 فإنو أكل إذا ، ىذا في يدخل عموما األكل:  قالوا ؟ يعتبر ىل ، ومات الحمل قبل أكل لو" فأكل حمل" قال وىو
 بعضيم عبر:  وغيره شيخنا يقول وليذا ؛ مستقرة حياة وجود عمى دليل األكل ألن ، عميو ويصمى ويكفن يغسل
 ، العاديين األموات أحكام لو يعتبر فإنو فأكل جرح إذا ، الحمل عمى المدار وليس" فأكل جرح إذا" أدق بعبارة
 .  يطل لم أو الفصل طال سواء
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 ، شرب أو أكل إن أنو عندنا والمذىب ، الشيداء أحكام ولو ، يؤثر ال الشرب أن ، اهلل رحمو المؤلف كالم اىروظ
 .  الدنيا في الشيداء أحكام لو وليس ، ويكفن ، عميو ويصمى ، يغسل فإنو ، تكمم أو ، عطس أو ، بال أو ، نام أو

ن ، العاديين األموات ، الدنيا أموات أحكام فمو الفصل طال إن أنو:  منيا المذىب في أقوال وىناك  فمو أكل وا 
  طول عمى فالمدار ، الشيداء أحكام يأخذ فإنو يأكل لم أو ، الفصل يطل لم إذا وأما ، العاديين األموات أحكام
 ناى فالمدار ، قوي قول وىو ، لمحنابمة وقول المجد اختيار وىذا ، الشييد حكم فمو ذلك سوى وما ، واألكل الفصل
 ؛ شييد فيو ، تكمم أو ، عطس أو ، نام أو ، شرب أو ، الفصل يطل لم فمو ، األكل وعمى ، الفصل طول عمى
 وقد ، يشرب أو ، ويموت ساعة نصف أو ساعة يبقى ذلك وبعد ، ويتكمم بميغة بجروح يصاب أن يمكن ألنو

ذاو  ، حمقو في ينقط أنو عمينا مر كما ، االحتضار حالة في اإلنسان يشرب  األكل أما ، إياه أعطي الماء طمب ا 
 .  مستقرة حياة حيا كان إذا إال يأكل ال اإلنسان ألن ، فال

عميو وُصمِّيَ  ُغسِّلَ  َأْشُير   أربعةَ  َبَمغَ  إذا والسَّْقطُ  ، عميو وُصمِّيَ  ُغسِّلَ  ُعْرًفا بقاُؤه طالَ  أو:  قال  . 

 ، مدتو تمام قبل الجنين سقط فإذا ، مدتو تمام قبل يسقط الذي الجنين بالسقط والمراد ، السين مثمث:  الّسقط
 .  عميو صمي

 محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


