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 .  أجمعين وصحبه آله وعلى ، محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العالمين رب هلل الحمد

ه قاتل   على وال الغالِّ  على اإلمامُ  ُيَصلِّي وال:  تعالى اهلل رحمه المؤلف قال  . نفس 

 .  عليه يصلى ال عمن الفصل  هذا في المؤلف سيتكلم

 غَلَّ بِمَا تِيَأْ يَّغْلُلْ وَمَن} تعالى قال كما ، بها ويختص لنفسه ليأخذها بعضها أو غنيمته يكتم الذي:  بالغال المراد

 . الذنوب كبائر من وهو ،{ الْقِيَامَةِ يَوْمَ
 نصلي ، صالتنا وصلى قبلتنا استقبل من" اهلل رحمه أحمد اإلمام قال كما ، مسلم كل على يصلى أنه األصل
 من نفسه وقاتل الغال على والصالة ، استثناؤه جاء ما إال ، مسلم كل على يصلى أنه فاألصل" وندفنه عليه

 :  أقوال ثالثة على العلماء فيها اختلف التي مسائلال

 من أما ، المفردات من وهو ، الحنابلة إليه ذهب ، نفسه قاتل وال الغال على يصلي ال اإلمام أن:  األول القول
 ، هونحو  كالعالم ، مكانة له ومن ، قرية كل إمام وكذا ، األعظم اإلمام باإلمام والمراد ، يصلون فإنهم اإلمام سوى
 .  له والتأديب التعزير باب من ، الغال على يصلون ال فإنهم

 :  األدلة

 بمشاقص نفسه قتل قد برجل جيء ، وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النبي أن " سمرة بن جابر عن :األول الدليل
 .  النصل عريض الرمح:  بالمشقص والمراد ، مسلم اإلمام أخرجه" عليه يصل فلم ،

 اهلل صلى اهلل لرسول ذلك فذكر ، خيبر يوم جهينة من رجل توفي "، الجهني خالد بن زيد روى ما :يالثان الدليل
 سبيل في غل صاحبكم إن] قال ، مابهم رأى فلما ، القوم وجوه فتغيرت ، [صاحبكم على صلوا] فقال ، وسلم عليه
 " درهمين يساوي ام اليهود خرز من رزاخ فيه فوجدنا،  متاعه ففتشنا:  عنه اهلل رضي خالد بن زيد قال ،[ اهلل

 األلباني وضعفه ، النووي وصححه ، اهلل رحمه أحمد اإلمام به واحتج ، ماجه وابن داود وأبو أحمد اإلمام أخرجه
 الداللة فيه واألول ، الغنيمة من الغال على الصالة عدم على يدل صح إن الحديث وهذا ، جميعا عليهم اهلل رحمة
 .  نفسه قاتل على الصالة عدم على

 فتأخر ، نعم:  فقالوا ؟ دين عليه هل]:  وسأل ، رجل إليه قدم لما ، قتادة أبي حديث في ثبت :الثالث الدليل
 صحيح وهو ، عنه اهلل رضي قتادة أبو ضمنها حتى[ صاحبكم على صلوا:  وقال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي

 .  
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 الصالة بعدم القول نسخ قد أنه يرى وبعضهم ، عليه يصلى ال أنه العلم أهل بعض يرى ، دين عليه من وكذلك
 ، النزاع محل في نص فهي ، السابقة األدلة من واضح الداللة ووجه ، عليهم يصلى ال هؤالء أن المهم ، عليه
ن ، النووي وصححه أحمد اإلمام به احتج والثاني ، الصحيح في األول  .  ضعفه قد األلباني كان وا 

 :  إلماحة

 بالعفو يعاملنا وأن ، لنا يغفر وأن ويرحمنا بنا يلطف أن اهلل نسأل ، ذنبه بسبب كثيرا خيرا اإلنسان يحرم قد
 من حرم قد - الحديث صح إذا - الرجل هذا فإن ، ذنبه بسبب عظيما شيئا يحرم قد اإلنسان فإن ، والمغفرة
 النبي صالة حرم ، عليهم بصالته قبورهم القبور لأه على ينور تعالى واهلل ، شفاعة تعتبر التي النبي صالة
 .  المستعان اهلل ، درهمين تساوي ال اليهود خرز من خرز بسبب

 بن عمر إليه ذهب ، اإلمام غير وال اإلمام ال ، مطلقا نفسه قاتل وعلى الغال على يصلى ال أنه:  الثاني القول
 فإن ، كالشهيد ، غيره عليه يصلي فال اإلمام عليه يصل لم من:  وقالوا ، اهلل رحمهم واألوزاعي العزيز عبد

 .  أحد عليه يصلي ال الشهيد

 الحنفية ومذهب ، والنخعي عطاء رأي وهو ، النخعي إليه وذهب ، مطلقا مسلم كل على يصلى أنه:  الثالث القول
 .  أحد كل على يصلى أنه على الكل ، رواية في والحنابلة والشافعية والمالكية

 :  ةاألدل

 وهذا ، الدارقطني أخرجه[ اهلل إال إله ال قال من على صلوا] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن :األول الدليل
 اسمه رجال فيه فإن ، يثبت ال الحديث  هذا لكن ، النزاع محل في وفيصال ، لهم حجة لكان صح لو الحديث
 .  معين بن ىيحي كذبه ، الرحمن عبد بن عثمان

 المدين وعلى ، نفسه قاتل وعلى الغال على الصالة ، وسلم عليه اهلل صلى النبي ترك إن:  وقالوا :انيالث الدليل
 .  وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى بالنبي خاص هذا أن يرون فهم ، التعزير باب من

 ألن ؛ دليلال فعليه الخصوصية ادعى ومن ، والتأسي ، الخصوصية عدم النبي أفعال في األصل بأن:  ويناقشون
 األسوة محل وسلم عليه اهلل صلى فالنبي {حَسَنَةٌ أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ فِي لَكُمْ كَانَ لَقَدْ} يقول وتعالى تبارك اهلل

 .  صريح صحيح بدليل إال التخصيص إلى يصار وال ، واالقتداء

 :  الراجح

 باب من عليهما الصالة وترك ، الناس ئرسا عليهما ويصلي ، اإلمام عليهما يصلي ال نفسه وقاتل الغال أن
 فإن ، نفسه قاتل وكذلك ، عليه يصل لم الغال أن رأوا إذا الناس فإن ، لغيرهما والتأديب والزجر لهما التعزير
 .  قسمتها قبل الغنيمة من والغلول النفس قتل عن ينزجرون الناس

 :  قسمين إلى ينقسمون غيرهما ؟ غيرهما على الصالة تجوز وهل

 .  البدع أهل:  األول القسم
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 ، الرافضة وال الجهمية أشهد ال" اهلل رحمه أحمد اإلمام قال ، عليهم يصلى ال أنه الحنابلة مذهب من والصحيح
 ال "،" نفسه قاتل ، الغلول ، الدين:  ذا من أقل على وسلم عليه اهلل صلى النبي ترك وقد ، شاء من ويشهده
 يصلى ال ، اهلل رحمهم الحنابلة مذهب من الصحيح هذا ، عليهم يصلى ال تدعةفالمب إذن" الرافضي على يصلى
 ال فإنه ، الضالين المبتدعة مناهج من منهجا أخذ من وال ، القدرية وال المعتزلة وال الخوارج وال الروافض على

 .  لهم والتأديب لغيرهم الزجر باب من عليهم يصلى

ليه ، أحد كل على يصلى أنه:  الثاني القول  عبد ابن يقول ، رواية في الحنابلة ومنهم ، العلم أهل عامة ذهب وا 
 ال قال من على صلوا] السالم عليه قوله لعموم ، والخوارج البدع أهل على يصلون العلماء وسائر" اهلل رحمه البر
 .  تقدم كما ضعيف األثر وهذا ["اهلل إال إله

 :  الراجح

 .  ولغيرهم لهم الزجر أعظم هذا وفي ، البدع أهل على يصلى ال أنه ، اهلل رحمه أحمد اإلمام إليه ذهب ما هو

 أو بهم يلحقون هل ؟ ونحوهم والعلمانية كالليبرالية ، الحاضر الزمن في الرديئة المذاهب أصحاب بهم يلحق وهل
 . المبتدعة هم األول القسم ؟ أولى باب من هم
 ، العلم أهل عامة رأي وهو ، عليهم يصلى أنه الحنابلة مذهب من والصحيح ، الكبائر أصحاب هم الثاني والقسم 

 " . وندفنه عليه نصلي ، صالتنا وصلى ، قبلتنا استقبل من" اهلل رحمه أحمد  اإلمام قال

 جد) اهلل رحمه تيمية بن المجد واختار ، المذهب مفردات من وهو ، الكبائر أهل على يصلى ال أنه:  الثاني القول
 ، توبة بال ظاهرة معصية على مات من كل على يصلى ال أنه إلى ذهب ،( تيمية بن السالم عبد ، ماإلسال شيخ
 إن وخاصة ، بمعاصيه اشتهر من خاصة ، للعصاة وتأديبا زجرا فيه أن شك ال القول وهذا ، عليه يصلى ال فإنه
 بالخنا يغنون ممن ، ونحوهم مغنينوال الممثلين كبعض ، آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أن يحبون الذين من كان

 ومن يمثل من وكذلك ، المبطنة بالدعوة أو الصريحة بالدعوة سواء ، المحرمات هذه إلى ويدعون الزنا وألفاظ
 يشرع المجد كالم على فإنه ، توبة بال معصيته على مات فإذا ، ظاهرة معصية على هؤالء فإن ، بالنساء يختلط
 زجرا فيه ألن ؛ يرجح مما وهو ، متجه قول:  الفروع صاحب قال وكما ، قوي قول قولال وهذا ، عليه الصالة عدم
 ، فالن إليها الداعي المعصية صاحب أو ، الفالني الفنان على يصل لم أنه علم إذا ، ولغيره له وتأديبا ، لغيره
 القوم عامة أما ، القوم كأولئ على يصلي ال اإلمام ، لإلمام هو إنما وهذا ، يرتدعون سوف العصاة أولئك فإن
 . عليهم يصلون فإنهم

المسجد   في عليه بالصالة   بأَس  وال:  اهلل رحمه قال . 

 ، وسلم عليه اهلل صلى النبي زمن في للجنائز كان ولهذا ؛ الجنائز مصلى في تكون أن الصالة في األصل
 من بالمسجد ملتصقا كان ، اهلل رحمه حجر ابن الحافظ ذكر كما نائزالج ومصلى ، فيه عليها يصلون مصلى
 ال المشرق جهة من كان إذا ، األمرين بين منافاة وال ، الغرقد بقيع جهة من أنه كالمه بعض وفي ، الشرق جهة
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 لىع والدليل ، المصلى في يصلى أن واألصل ، به ملتصق أنه على نص لكنه ، بالمسجد ملتصقا يكون أن ينفي
 :  ذلك

 صبيحة إليهم النجاشي نعى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن ، النجاشي نعي في هريرة أبي حديث :األول الدليل
 . الصحيحين في وهذا ، أربعا وكبر ، بهم وصف ، المصلى إلى بهم وخرج ، مات يوم

 من قريب موضع في رجمهما ، موسل عليه اهلل صلى النبي فإن ، اليهوديين الزانيين رجم قصة :الثاني الدليل
 .  فيه إشكال وال ، فيه الجنائز على يصلون مصلى لهم كان أنه على يدل وهذا ، الجنائز مصلى

 .  ؟ يباح أو يكره هل:  خالفهم إنما ، بالتحريم أحد يقل لم ؟ المسجد في الصالة حكم في اختلفوا العلماء لكن

 ذهب ، الجنائز مصلى في عليه يصلى أن واألفضل ، المسجد في الميت على يصلى أن يجوز أنه:  األول القول
 ، المسجد في الميت على يصلى أن يجوز أنه ، والحنابلة الشافعية مذهب وهو ، وداود ثور وأبو إسحق إليه

 .  المصلى في عليه يصلى أن واألفضل

 :  األدلة

 على ، وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى يالنب صلى ما: " قالت ، عنها اهلل رضي عائشة حديث :األول الدليل
 . مسلم اإلمام أخرجه"  المسجد جوف في إال بيضاء بن سهيل

 وهذا،  اهلل رحمه مالك اإلمام أخرجه" بالمسجد عمر على صلي  " قال أنه ، عمر ابن عن ، نافع عن :الثاني الدليل
 .  كاإلجماع فهو ، الصحابة من بمحضر كان

 .  الجنازة صالة في ذلك فيجوز ، المساجد في تقام والصلوات ، الصلوات كسائر ةصال أنها:  الثالث الدليل

 .  اهلل رحمهم والمالكية الحنفية إليه ذهب ، المسجد في الميت على يصلى أن يكره أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 .  لىالمص في األموات على يصلي كان ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فعل أن :األول الدليل

 وهذا[ له شيء فال المسجد في جنازة على صلى من] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، :الثاني الدليل
 العلم أهل من" البر عبد ابن عنه يقول ، التوأمة مولى صالح:  رجل وفيه ، اهلل رحمه أحمد اإلمام أخرجه الحديث

 " . خاصة ذئب أبي ابن عن رواه ما منه يقبل من ومنهم ، لضعفه أصال بحديثه يحتج ال من

 تلويث أو الميت انفجار يخشى كان إذا ما على حملوه قد العلم أهل فإن ، الحديث هذا صحة فرض على ثم
 النبي صالة في ، عائشة حديث في النص جاء قد ألنه ؛ الصالة جواز األصل فإن يخش لم إذا وأما ، المسجد
 .  المسجد في بيضاء ابن على ، وسلم عليه اهلل صلى

 :  الراجح

 بن سهيل على صلى ، وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ كراهة بال المسجد في الميت على الصالة تجوز أنه
ن ، المسجد في بيضاء  .  المصلى في يصلى أن األفضل كان وا 
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 : ودفنه الميت حمل صفة في فصل

 كما الكفايات فروض من ودفنه وحمله ، دفنه فيةوكي ، الميت حمل كيفية ، اهلل رحمه المؤلف فيه ذكر الفصل هذا
 دفن في كثيرة السنة وأحاديث ، {فَأَقْبَرَهُ أَمَاتَهُ ثُمَّ} تعالى كقوله ، والسنة الكتاب الدفن مشروعية على دل وقد ، تقدم
 حقوق من ذكر ، وسلم عليه اهلل صلى النبي فإن ، حمله في السنة وجاءت ، لألموات وسلم عليه اهلل صلى النبي
 تجلسوا فال جنازة اتبعتم إذا] الحديث في وجاء ، بحمله إال يمكن ال ودفنه ، جنازته واتباع:  المسلم على المسلم
ن ، إليه تقدمونها فخير صالحة تك فإن ، بالجنازة أسرعوا] حديث ومثل ، البخاري أخرجه[ توضع حتى  تك وا 
 .  الحمل على يدل فهذا،  هريرة أبي عن الجماعة أخرجه [رقابكم عن تضعونه فشر ذلك سوى

َحْمل ه في التربيعُ  ُيَسن  :  اهلل رحمه قال  . 

 بهذه ثم بهذه ، األربع النعش بقوائم اإلنسان يأخذ أن:  بالتربيع والمراد ، حمله في التربيع والسنن المستحبات من
 .  بهذه ثم

 :  يسير خالف وهو ، العلم أهل فيه لفاخت مما التربيع وطريقة

 ، األولى اليسرى القائمة إلى يتقدم ثم ، األخرى اليمنى القائمة ثم ، اليمنى األولى بالقائمة يأخذ أنه:  األول القول
 .  والشافعية والحنابلة الحنفية إليه وذهب ، األخرى القائمة إلى يرجع ثم

 :  األدلة

 سنةلا من فإنه،  كلها السرير بجوانب فليحمل جنازة اتبع من" قال ، عنه اهلل ضير  مسعود ابن عن :األول الدليل
ن ، طوعفلي شاء إن ثم ،  وهذا ، حزم وابن البيهقيو  ، الرزاق وعبد ، شيبة أبي ابنو  ماجه ابن أخرجه" فليدع شاء وا 

 أباه يلق لم وهو روايته من لكنه ، صحيحا حديثا لكان ، مسعود بن اهلل عبد بن عبيدة أبي رواية من أنه لوال األثر
 .  انقطاع فيه فيكون ،

 وأن ، أهلها من تشيعها أن ، الجنازة أجر تمام من" قال أنه ، عنه اهلل رضي الدرداء أبي عن روي :الثاني الدليل
 .  األربعة الجوانب من يحمل أنه السلف عند فالمشهور" األربعة بأركانها حملت

 ويروى ، إسحق رأي وهذا ، األخرى بالمقدمة ثم ، بالمقدمة ثم ، باليمنى ثم ، باليسرى يأخذ أن:  التربيع في وقيل
 .  أخف ألنه:  قالوا ، وأيوب جبير ابن وعن ، عمر وابن مسعود ابن عن

 أبي وعن ، عمر ابن وعن ، عثمان عن مروي وهذا ، الخلف من أو األمام من ، العمودين بين يحمل إنه:  وقيل
 سعد ابن أخرجه حديث فيه ويروى ، المنذر وابن ثور وأبي ، أحمد واإلمام الشافعي واإلمام ، الزبير وابن ، هريرة

 متهم شيعي ، الواقدي إسناده وفي" العمودين بين معاذ بن سعد جنازة حمل" وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ،
 .  هذا يصح فال ، بالكذب

 إن ،" السنة من" قال ألنه مسعود ابن أثر وخاصة ، الدرداء أبي أثر أو مسعود ابن أثر صح إن:  يقال ولهذا
ن ، به فيؤخذ مسعود ابن أثر صح  من منهم العلماء تجد ولهذا ؛ بأس فال أخذ بأيها ، تحديد ال فإنه يصح لم وا 
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ذا ، هذا عنه ينقل من مومنه ، هذا عنه ينقل  عن ويبحث ، طريقة بأي يأخذ اإلنسان فإن ، األثر يثبت لم وا 
 أن لإلنسان فيستحب ، معهم يحمل من الناس يجد ال وأحيانا ، المقبرة إلى الجنازة إيصال المراد ألن ؛ السهل
 .  ملالع هذا على المترتب العظيم األجر في ويشارك ، الكفاية فرض في يشارك وأن ، يحمل

العمودين   بينَ  وُيباحُ :  قال ثم  . 

 من العلم أهل من لكن ، به بأس فال العمودين بين حمل فلو ، مباح والثاني ، مستحب األولى أن ذكر المؤلف
ال ، مسعود ابن أثر بصحة متعلق وهذا،  السنة هو العمودين بين الحمل أن يرى  يكون ما يفعل ناإلنسا فإن وا 
 .  له أيسر

بها اإلسراعُ  وُيَسن  :  قال  . 

 .  أحد فيه يخالف ولم ، بالجنازة اإلسراع يسن أنه على العلماء اتفق فقد ، فيه العلم أهل بين خالف ال أمر هذا

 ، بالجنازة أسرعوا] قال وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النبي أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي لحديث :األول الدليل
ن ، إليه تقدمونها فخير صالحة تك فإن  .  الجماعة أخرجه[ رقابكم عن تضعونه فشر ، ذلك سوى تك وا 

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع رأيتنا لقدو " قال ، وسلم عليه اهلل صلى النبي عن بكرة أبو وروى :الثاني الدليل
 وصححه ، والنسائي داود أبو أخرجه الحديث وهذا ، الخطى مقاربة مع المشي سرعة هو والرمل ، "رم ال نرُمل
 .  اهلل رحمه النووي

 .  الكرام والصحابة الراشدين الخلفاء فعل وهو :الثالث الدليل

ب ب دون يكون بها المشي أن ذكروا العلماء لكن  يؤديس الخبب ألن ؛ سريع فسيح السير من ضرب والخبب ، الخ 
نما ، كفنه وتلويث ، انفجاره أو الميت تمزق إلى أدى وربما ، الجنازة خلف يمشون الذين الناس إتعاب إلى  ُيسرع وا 
 .  رمال يكون بها والمشي ، الخبب دون بها

 العادات من وهو ، وغيره القيم ابن ذكر كما ، المكروهة البدع من دبيبا بها والدب بها البطء أن:  يعرف هذا ومن
 التي البدع من وهي ، دبيبا بها يدبون بجنائزهم مشوا إذا فإنهم ، النصارى خاصة ، والنصارى اليهود عن المنقولة
 في المسلمين بعض عند تفعل فبدأت [لدخلتموه ضب جحر دخلوا لو حتى ، بالقذة القذة حذو] إلينا نقلت

 .  اإلسراع السنة بل ، السنة خالف وهذا ، جنائزهم

 كثيرا يخطئ ولهذا ؟ منه اإلنسان يحرم لماذا ، أمامه فالخير صالحا كان إذا اإلنسان فإن ، السبب إلى ولننظر
 أجل من ، ساعة 24 أو ساعة 42 أو يوما ، الجنائز يؤخرون أنهم ، الناس عند كالعادة وأصبح ، الناس من

 الميت ألن ؛ التجهيز وسرعة ، مبادرةال السنة أن مع ، الفالني المكان من وفالن ، المملكة خارج من فالن انتظار
 ألنه ؛ العظيم فضله من اهلل نسأل ، واألرض السماوات عرضها جنة من يحرم ، عظيم خير من يحرم الصالح
 أحمد اإلمام عند جاء وكما ، وريحانها روحها من يأتيه ، الجنة من باب له يفتح ، قبره في يدخل أن بمجرد

 شجر في يعلق طائر المؤمن َنْسمة] قال أنه ، مالك بن كعب حديث من ، وغيره العزيز عبد الشيخ وصححه
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 بتغسيل المبادرة تنبغي ولهذا ؛ العظيم فضله من اهلل نسأل [ الساعة تقوم حتى جسده إلى يرجع ال ، الجنة
 ألنها" مونيقد ،، قدموني" تقول الصالحة والجنازة ، تأخيره وعدم بدفنه والمبادرة ، عليه والصالة وتكفينه الميت
ن ، منه أسهل بعده فما سهل فإن ، اآلخرة منازل أول والقبر ، عظيما خيرا أمامها أن تعلم  أشق بعده فما شق وا 
 .  شيء كل وسعت التي برحمته يرحمنا أن اهلل نسأل ، منه

ْلَفهاخَ  والر كبان   أماَمها اْلُمشاة   وكونُ :  اهلل رحمه قال ثم . 

ما مشاة يكونوا أن إما يخلو ال الجنازة يتبعون الذين  يكونوا أن السنة فإن ركبانا كانوا فإن ، راكبين يكونوا أن وا 
ن ، السنة خلف  الراكب وأما ، منها شاء حيث يكون الماشي أن على دلت والسنة ، أمامها فيكونون مشاة كانوا وا 
 قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، شعبة بن المغيرة حديث من ، الذي الحديث في جاء كما ، خلفها يكون فإنه
 واأللباني حبان وابن الحاكم وصححه ، الخمسة أخرجه[ منها شاء حيث والماشي ، الجنازة خلف يسير الراكب]

 .  خلفها كونفي الراكب وأما ، السنة من ذلك فإن ، خلفا أو أماما أو يمينا أو شماال يكون : شاء حيث.  اهلل رحمه

 :  مسألة

 هذا إن:  يقولون والعلماء ، تهليل أو بقراءة ولو ، معها أو الجنازة خلف الصوت يرفع أن عنها المنهي األمور من
 ، نار أو بصوت الجنازة اتباع عن النهي حديث عليه دل وقد ، اتفاقا اهلل رحمه اإلسالم شيخ حكاه ، البدع من
 أو تهليال كان سواء ، صوت معها يكون أن فينهى ، بشواهده العلماء بعض سنهوح ، داود أبو أخرجه حديث وهو
 .  عنها ينهى التي البدع من كله هذا ، للميت استغفروا:  بعضهم يقول وأن ، دعاء أو قراءة أو تكبيرا

 :  للجنائز النساء اتباع حكم

ما رجل من يكون أن إما االتباع  حق فمن ولهذا ؛ باالتفاق مستحب فهو جلر  من كان فإن ، امرأة من يكون أن وا 
 يسميه الذي بكر أبي حديث في وجاء ، وغيره البراء حديث في جاء كما ، جنازته اتباع المسلم على المسلم
 اتباع يستحب أنه على الداللة ففيه[ ؟ جنازة اليوم منكم تبع من] النبي فيه قال الذي" بكر أبي مشروع" بعضهم
 يحرم أو يكره أو لها يجوز هل ، المرأة في اختلفوا العلماء لكن ، العلم أهل بين عليه فقمت أمر وهذا ، الجنائز
 :  أقوال على ؟ عليها

 مسعود ابن رأي فهو ، السلف من كبيرة طائفة عن منقول وهذا ، الجنازة تتبع أن للمرأة يكره أنه:  األول القول
سحق واألوزاعي عيوالنخ والحسن ، ومسروق وعائشة عمر وابن أمامة وأبي  عند المذهب وهو ، سيرين وابن وا 

 .  مكروه لكنه ، يجوز أنه على العلم أهل جمهور ، والحنابلة والمالكية الشافعية

 :  األدلة

 لم أي،  مسلم اإلمام أخرجه" علينا ُيعزم ولم ، الجنائز اتباع عن نهينا" قالت ، عنها اهلل رضي عطية أم حديث -
 رأي أنه:  وغيره القرطبي قال وكما ، عليها يحرم وال الجنائز تتبع أن للمرأة يكره أنه على دليل فهذا ، علينا يشدد
 .  العلم أهل عامة
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 ، اهلل رحمه حزم ابن قال كما عباس ابن عن صح وهذا ، كراهة بال الجنازة تتبع أن للمرأة يباح أنه:  الثاني القول
 .  عليه المدينة أهل وعمل ، نفسه حزم وابن ، عنه ايةرو  في مالك اإلمام رأي وهو ، عنه ثابت فهو

 :  األدلة

 فقال ، بها فصاح امرأة عمر فرأى ، جنازة في كان ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن " هريرة أبي عن :األول الدليل
 أبي ابن أخرجه [قريب والعهد ، مصابة والنفس ، دامعة العين فإن ، ياعمر دعها] وسلم عليه اهلل صلى النبي
 .  الجواز على دليل وهذا ، االتباع من منعها عن عمر فنهى ، حزم ابن وصححه شيبة

 ألنها ؛ لها يجوز فإنه الجنازة تبعت فإذا ، فيها والصالة المساجد إلى الخروج لها يباح المرأة أن :الثاني الدليل
 زيارة حكم وسيأتينا ، المقبرة تزور ال لكن ، المقبرة إلى أو ، لها جائزا هذا فيكون ، المسجد إلى الجنازة ستتبع
 .  اهلل شاء إن للمقبرة المرأة

 في حاشيته في عابدين ابن ذكر كما ، الحنفية مذهب وهذا ، الجنازة تتبع أن المرأة على يحرم أنه:  الثالث القول
ْصك في" )المختار الدر" صاحب وذكره" المحتار رد"  رحمه الثوري سفيان وقال ، غيينب ال:  حنيفة أبو وقال ،( الح 

 عطرة سيرة ، عجبا لرأيت سفيان سيرة في تنظر لو ، الثوري بسفيان وأكرم وأنعم ، بدعة للجنازة النساء اتباع:  اهلل
 الرجل هذا ، العطرة السيرة هذه جوانب وتبين ، محاضرة تحتاج ، فيها يتكلم ومن فيها يكتب من إلى تحتاج سيرة ،

 ومثل ، المنكرات إنكار وفي ، العام االحتساب في محتسبا كان الذي الرجل هذا ، واسعة رحمة اهلل رحمه الصالح
 ببعض مشتهرا يكون بعضهم ولكن ، السلف ديدن وهذا ، ورحمه وأرضاه عنه اهلل رضي ، الصالحين السلف من

 اتباع وتحريم ، ةواسع رحمة اهلل رحمه ، عجب شيء عنه تنقل التي والقصص الكرامات من وله ، األعمال
 .  العزيز عبد الشيخ كالم ظاهر وهو ، اهلل رحمه عثيمين ابن شيخنا اختاره للنساء الجنازة

 :  األدلة

 ، الجنائز اتباع عن النهي فيه فالحديث" علينا يعزم ولم ، الجنائز اتباع عن نهينا" عطية أم حديث :األول الدليل
ذا ، رأيها وهذا ، عنها اهلل رضي فهمها فهذا" علينا يعزم ولم" قولها وأما  ، فهما منه وفهم شيئا الراوي نقل وا 

 .  النهي نقلت قد أنها مع ، النساء على يعزم لم أنه فهمت فهي ، رأى ما ال روى ما عليه فالمعول

 ، ناهيال من ندري ال" نهينا" قولها أن ، حزم ابن بها وأجاب العلم أهل بعض بها أجاب التي الغريبة األجوبة من 
 ، العلماء عليه سار ما يخالف فإنه ، غريب جواب وهذا ؟ الصحابة بعض أو وسلم عليه اهلل صلى النبي هو هل
 قول في الشافعي ذكره الذي وهو ، المرفوع حكم له فإن" السنة من ،، أمرنا ،، نهينا" قال إذا الصحابي أن

 .  والمحدثين الفقهاء من وغيرهم لاألصو  أهل ، ذلك في العلماء وتبعه ،" السنة من" الصحابي
 عن منهية والمرأة ، بالرجال لالختالط مدعاة ذلك في ألن ؛ الجنائز اتباع عن تنهى المرأة أن :الثاني الدليل

 ، لها حصر ال مواضع في عليهم اهلل رحمة العلم أهل ذكرها بالرجال االختالط ومسألة ، بالرجال االختالط
 نص هناك ليس:  يقول من وأما ، غيرها في أم عبادة في كان سواء ، أبدا بالرجال تختلط ال المرأة أن ، باأللوف
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نما ، فيه معه أحد ال ، لوحده بحر في يضرب فهذا ، محرم االختالط أن على  والشيطان ، نفسه في لهوى هو وا 
ال ، القول هذا مثل فيقول ، هذا إلى يدعوه  اهلل صلى النبي عهد من ، عليها العلماء تواطأ التي األمور من فهذا وا 
 عليه اهلل صلى النبي فإن ، الصالة في حتى ، بالرجال االختالط عن منهية المرأة أن ، اليوم هذا إلى وسلم عليه
 في يمكث و،  تسليمه يقضي حين النساء قام سلم إذا وسلم عليه اهلل صلى النبي أن" سلمة أم حديث في كما وسلم
 صلى النبي زمن في سلمة أم هذه" الرجال يدركهن أن قبل النساء ينصرف لكي ذلك أن نظن وكنا ، سيراي مقامه
 .  ؟ اليوم فكيف ، وسلم عليه اهلل

 .  المرأة باتباع يتعلق فيما بالتحريم وقول باإلباحة وقول بالكراهة قول فعندنا

ها ُس ُجلو  وُيْكَرهُ :  قال ثم  .  ُتوَضعَ  حتى تابع 

 .  توضع حتى يقعد أن جنازة تبع لمن يكره

 :  األدلة

[ توضع حتى يجلس فال ، جنازة تبع من] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، عنه اهلل رضي سعيد أبي عن -
 . مسلم اإلمام أخرجه

 أبو قال:  قلت ، األرض على توضع الف أي( توضع فال) وسلم عليه اهلل صل قوله" اهلل رحمه اإلسالم شيخ قال
 على توضع حتى يجلس ال] قال ، هريرة أبي عن أبيه عن سهيل عن الثوري الحديث هذا روى:  اهلل رحمه داود

:  داود أبو قال [اللحد في توضع حتى] قال هريرة أبي عن ، أبيه عن سهيل عن معاوية أبو ورواه ،[ األرض
 ، اللحد على وتوضع ، األرض على توضع حتى:  روايتان فيه الحديث فهذا إذن" معاوية أبي من أحفظ وسفيان
 وضعت فإذا ، األرض على توضع حتى فالمعنى:  إذن ، مقدمة روايته فكانت ، معاوية أبي من أحفظ وسفيان
 على الجنازة توضع حتى اإلنسان جلوس عدم العلم أهل استحب ولهذا ؛ يقعد أن لتابعها جاز األرض على
 أو ، كبيرا أو مريضا اإلنسان كان لو لكن ، األرض على الجنازة وضع قبل اإلنسان يجلس أن وكرهوا ، ضاألر 

 عدم والمستحب ، مكروها يكون أن يعدو ال األمر ألن ، نعم ؟ له  يجوز فهل ، سبب ألي للجلوس احتاج
 .  الجلوس

 :  للجنازة القيام

 على العلماء فيه اختلف مما المسألة هذه ؟ جنازة رأى إذا يقوم أن لإلنسان يشرع هل ، عرضا نذكرها المسألة هذه
 :  قولين

 ، والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية:  الجمهور إليه ذهب ، يقوم أن جنازة رأى لمن يشرع ال أنه:  األول القول
 .  يقوم أن له يكره أنه الحنابلة عند المذهب إن بل

 :  األدلة
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،  مسلم أخرجه" فقعدنا وقعد ، فقمنا قام وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأينا" قال ، عنه اهلل رضي علي عن -
 بها جيء أو به مرت ، جنازة رأى إذا اإلنسان يقوم فال ، القيام نسخ القعود إن:  فقالوا ، وقعد قام النبي أن فأثبت
 .  يقوم ال ، إليه

 الشافعية وبعض المالكية بعض إليه وذهب ، إليه بها جيء أو مرت إذا للجنازة القيام يستحب أنه:  الثاني القول
 من اهلل رحمه النووي رجحها وممن ، تيمية ابن اإلسالم شيخ ورجحها عقيل ابن اختارها رواية في والحنابلة
 .  الشافعية

 :  األدلة

 رأيتم فإذا ، فزع الموت إن] ولمسلم[ فقوموا الجنازة رأيتم إذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النبي أن :األول يلالدل
 [ . فقوموا الجنازة

 ، فقام جنازة به مرت ، وسلم عليه اهلل صلى النبي أن ، سعيد أبي حديث من عليه المتفق في وجاء :الثاني الدليل
 [ .؟ نفسا أليست] والسالم الصالة عليه فقال ، يهودي جنازة إنها:  فقيل

 أن ، بواجب ليس أنه على يدل فقعوده:  قالوا ، وسلم عليه اهلل صلى النبي قعود وورد ، القيام على تدل أدلة فهذه
نما ، للوجوب ليس األمر  الوجوب عن له والصارف ، االستحباب على األحاديث في األمر فحملوا ، لالستحباب وا 
 للوجوب ليس األمر أن على دل قعد لما لكنه ، للوجوب األمر:  لقيل يقعد لم ولو ، وسلم عليه اهلل صلى قعوده
 .  لالستحباب بل

 :  الراجح

 ، وسلم عليه اهلل صلى النبي ذكر لما ؛ يقوم أن له استحب ، جنازة اإلنسان رأى إذا وأنه ، أعلم واهلل القول هذا هو
 ، فزع له والموت ، نفس بأنها فعلل(  نفسا أليست ،،، فزع الموت إن) لقا ، تنفصل أن يمكن ال علة ذكر فقد

 .  قعد وسلم عليه اهلل صلى النبي ألن ؛ فال الوجوب وأما ، يقوم أن لإلنسان فيستحب

فقط امرأة   قبرُ  وُيَسجَّى:  اهلل رحمه قال  . 

 .  يغطى:  يسجى

 عليهم اهلل رحمة العلم أهل عامة إليه وذهب ، وعلي عمر عن مروي وهو ، الندب سبيل على المرأة قبر وتسجية
 .  خالفا فيه نعلم ال:  قدامة ابن الموفق قال حتى ،

 .  الحاضرين بعض فرآه شيء منها انكشف فربما ، لها أستر ألنه :األول الدليل

 .  الخ ،، ثوب أو ببردة ، قبرها حتى يستر فإنه ، الستر على أمرها بناء وألن :الثاني الدليل

 أن يزيد بن اهلل عبد فأبى ، األعور بن الحارث جنازة شهدت ": قال ، السبيعي إسحق أبو روى ما :الثالث الدليل
 أخرجه"  وسلم عليه اهلل صلى النبي رأى قد عبداهلل وكان:  إسحاق أبو قال،  رجل إنه:  وقال ، اثوب يهعل وايبسط
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 يسجى المرأة قبر أن على يدل وهذا ،عليهما اهلل رحمة ، حجر ابن والحافظ البيهقي وصححه ، شيبة أبي ابن
 .  ؟ ال أو يسجى هل ، الرجل قبر تسجية في اختلفوا لكنهم ، ويغطى

 .  العلم أهل من وطائفة والحنابلة الحنفية إليه ذهب ، تسجيته يكره وأنه ، الرجل قبر يسجى ال أنه على:  الجمهور

 :  دلةاأل

 .  األعور الحارث قبر على ثوب يبسط أن منع حينما ، السبيعي إسحق أبي أثر :األول الدليل

 ماإن" وقال ، فجبذه ، ثوبال قبره ىعل وبسطوا ، ميتا دفنوا بقوم مر هأن "، عنه اهلل رضي علي عن :الثاني الدليل
 .  مجهوال فيه ألن ؛ ضعيف أثر لكنه ، يالدل لكان صح لو األثر وهذا،  البيهقي أخرجه" بالنساء هذا يصنع

 .  اهلل رحمهم الشافعية إليه ذهب ، استحبابا الرجل قبر يسجى أنه:  الثاني القول

 :  األدلة

 وهذا ، وغيره البيهقي أخرجه"  بثوبه سعد قبر جلل وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النبي أن "، عباس ابن عن -
  .  العلم أهل من وطائفة والنووي لبيهقيوا البغوي ضعفه ، ضعيف الحديث

 :  الراجح

 والعلة ، يسجى فإنه المرأة قبر وأما ، مكشوفا كان إذا وتجهيزه دفنه في أمكن في وألنه ؛ الرجل قبر يسجى ال أنه
 .  أعلم واهلل ، الرجل في موجودة ليست المرأة في التي

 . محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


