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

ُهو:  اهلل رحمو قال  .  الِقبمةِ  إلى وُيَوجِّ

 واستحب ، جنبيو أحد عمى فيكون ، القبمة إلى يوجيو فإنو والنزع السياق في كان إذا المحتضر يتولى الذي
 فيو ، اهلل مرحمي السمف من طائفة استحبو الموضع ىذا في القبمة واستقبال ، األيمن جنبو عمى والحنابمة الشافعية
سحق األوزاعي رأي وىو ، والنخعي عطاء عن مروي  استحبوا ، والحنابمة والشافعية المالكية عند المذىب وىو ، وا 

 .  القبمة إلى يوجو أن
 :  األدلة

ػدغدػوإنػ،ػدغداػذيءػضصلػإن] قال وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي عن :األول الدليل
 والييثمي المنذري حسنو بإسناد ، األوسط في الطبراني رواه،  القبمة بو استقبل ما أي [اضػبضظػضظِشباػاضطجاضس
 .  والسخاوي

ػوأطواتاػأحغاظاػشبضتصمػاضحرامػاضبغت] قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :الثاني الدليل  داود أبو أخرجو[
 .ػػاأللباني حسنو بإسناد

"  وميتا حيا القبمة استقبل من أول ، معرور بن البراء انوك " : مالك بن كعب بن الرحمن عبد عن :الثالث الدليل
 .  األلباني سنده وصحح،  جيد مرسل:  وقال،  البييقي أخرجو

 ثبوت عدم ويرون ، ثبوتيا يرون وال ، يضعفونيا العمم أىل من فطائفة ، كالم فييا العمم ألىل األحاديث ىذه
 وىذه ، ضعفيا فيرون األحاديث بقية أما ، كالصالة واضحا النص فيو جاء فيما إال ، القبمة استقبال في أحاديث

ال ، أصال الفعل ليذا أن عمى تدل األحاديث  عميو اهلل صمى النبي أن ، ينقل ما وظاىر ، السنة ظاىر فإن وا 
 تتوافر مما وىو ، إلينا لنقل وجودام التوجيو كان ولو ، القبمة جية األموات يوجيون يكونوا لم ، والصحابة ، وسمم

 حال في وىو ، القبمة إلى يحولوه أن أرادوا لما فإنيم ، اهلل رحمو المسيب بن سعيد أنكره وليذا ؛ لنقمو الدواعي
ن ، فعميم ينكر كأنو" ؟ ىذا يومي إلى القبمة عمى أكن ألم" قال ، االحتضار :  ويقول ، يناقش بعضيم كان وا 

 أىل بين خالف فييا التي السنن من فيي ، القبمة إلى يوجو الميت أن عندىم مشتير أنو عمى يدل سعيد مع فعميم
 ، االستقبال عمى الدالة األحاديث ثبوت عدم يرى العمم أىل بعض أن الخالف وسبب ، عمييم اهلل رحمة العمم
 .  بيا المسمم يتعبد حتى ، الدليل ثبوت من فييا بد ال العبادة أن المعموم ومن

َتغميُضو ُسن   ماتَ  فإذا:  اهلل رحمو قال ثم  . 

 .  عينيو تغميض يسن فإنو مات إذا
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 بصره شق وقد سممة أبي عمى سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول دخل" :  قالت سممة أم عن :األول الدليل
 بخير إال أنفسكم عمى التدعوا] :فقال،  أىمو من اسن فضجػ[ػاضبصرػتبطهػشبضػإذاػاضروحػإن] قال ثم فأغمضو

 واخمفو,  المهديين في درجتو وارفع,  سممة ألبي اغفر المهم قال ثم,  تقولون ما عمى يؤمنون المالئكة فإن
 . مسمم أخرجوػ" [فيو لو ونور,  قبره في لو وافسح,  العالمين رب يا ولو لنا واغفر,  الغابرين في عقبو في

ساءة ، لو تشوييا مفتوحتين العينين بقاء في ألن :ثانيال الدليل  .  بو ظن وا 

 .  العين حدقة إلى اليوام بعض دخول في سببا ذلك كان ربما:  يقول وبعضيم :الثالث الدليل

 لكن ؟ اليوام تأتيو فكيف ، وتكفينو وغسمو وتجييزه حممو في يسارع بل ، أصال يترك ال الميت:  يقول وبعضيم
 الحشرات بعض دخمت فربما ، الميت عينا تغمض لم إذا فإنو ، والكوارث ، الحروب في كما ىذا كوني أن يمكن

 .  عينيو الصغيرة

 وسمم عميو اهلل صمى النبي قال كما المحظة ىذه في عينيو وأغمض الميت حضر من يقول أن العمماء واستحب
ػغاػوضهػضظاػوازغرػ،ػاضعابرغنػسيػرػبهػسيػواخضغهػ،ػاضطؼدغغنػسيػدرجتهػوارسدػ،ػدضطظػألبيػازغرػاضضؼم]

ػسغهػضهػوظورػ،ػشبرهػسيػضهػواسدحػ،ػاضطاضطغنػرب  ىذا مثل يقول أن محتضرا حضر إذا لإلنسان فينبغي ،[
 نيى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ؛ الدعاء عمى تؤمن الحال ىذه مثل في المالئكة وأن خاصة ، الدعاء
ػػخغراػإالػأظغدصمػرضىػتدرواػالػ]:  وقال ، بيتو في ضجوا الذين الناس ػطاػرضىػونؤطظغػاضطالئصظػإنس،

ذا ، [ػتػوضون  ألن ؛ باإلجابة حري اهلل بحول فإنو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ذكر الذي الدعاء ىذا قال وا 
 .  عميو ستؤمن المالئكة

َمَفاِصِموِ  ميينُ وتَ  َلْحَيْيوِ  وَشد  :  قال ثم  . 

 ألن ؛ رأسو فوق من وتربط ، المحيين تحت من عريضة عصابة أو برباطة يربطا بأن المحيان يشد أن ينبغي
ذا ، مفتوحا الفم فيكون ، منظره ويتشوه ، أيضا لحياه فيرتخي ، أعصابو ارتخت مات إذا الميت  العينان كانت وا 

 ، وربط رأسو إلى لحييو تحت من وشد ، عيناه أغمقت فإذا ، لبشاعةوا التشويو من شيء شكمو في يكون مفتوحتين
 الفم كان إذا فإنو ، قبره في ولو حتى ، بطنو إلى اليوام بعض دخول أدى ربما وألنو ؛ أحسن يكون منظره فإن

 تشوييا رأوا إذا والناس ، بو والعناية واحترامو الميت إكرام باب من وىذا ، البطن إلى اليوام دخمت فربما مفتوحا
 ظاىره بمسمم الظن سوء ويحرم" بالمسمم الظن يساء أن السنة من وليس ، بو الظن يسيئون فإنيم الميت في

 .  العمم أىل من وغيره البيوتي قال كما" العدالة

 ثم ، تذىب جسده في تكون التي الحرارة فإن مات إذا اإلنسان أن المعموم من ، أيضا مفاصمو تمين أن وينبغي
 الناس بادر إذا لكن ، ثنيو أو تحريكو يمكن وال ، يتصمب ، يحرك أن يمكن فال جسمو يشتد حتى فشيئا شيئا ديبر 
 إلى والساق ، ثانية مرة ترد ثم ، الجنب إلى والعضد ، العضد إلى الذراع تؤخذ بأن وذلك ، المفاصل تميين إلى

 إذا وأما ، والحمل الغسل في أسيل ليكون ، مفاصمو تمين فبيذا ، أخرى مرة ترد ثم ، البطن إلى والفخذ ، الفخذ
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 مع مرنا يكون فال ، وعصره رفعو ويصعب ، الكفن في وتقميبو حممو جدا يصعب فإنو ، حالو عمى الميت ترك
 ربما ، أيام بعد إال الميت عن يدرى ال ، فييا الميت عن الناس يتأخر التي الوَفَيات بعض أن يقع ومما ، مغسمو
 ورده ، عميو ىو ما عمى ثبت ألنو ؛ ودفنو وتكفينو غسمو في مشكمة فتحصل ، متمددا أو ، منطويا تالمي يكون
 .  ودفنو وتكفينو غسمو أثناء لينا أصبح لين إذا لكن ، جدا صعب

ثياِبو وَخْمعُ :  قال ثم  . 

 أرادوا لما"  عنيا اهلل رضي عائشة حديث من جاء قد إنوف ، عنيم اهلل رضي الصحابة من باإلجماع شبيو ىذا
 نجرد كما ثيابو من سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول أنجرد ندري ما واهلل:  قالوا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي غسل
 ، يجرد الميت أن عمى يدل مما ، وغيره األلباني حسنو بإسناد ، وغيرىما داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو" ؟ موتانا
 تنكشف ال حتى غطاء عميو ويوضع ، ثيابو فتنزع ، الفساد إليو فيسرع جسده يحمى لئال:  قالوا ؟ يجرد لماذا
ن ، عميو متفق"  ِحَبرة ببردة سجي وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى والنبي"  جسده ويبين عورتو  صمى النبي كان وا 

 .  عنيا اهلل رضي عائشة حديث في كما ، ثيابو تخمع لم ، وسمم عميو اهلل

 ؟ موتاىم يجردون كما يجردونو وىل ، ثيابو وعميو يغسمونو ىل ، الصحابة فيو اختمف والسالم الصالة عميو النبي
 ما حتى النوم عمييم اهلل ألقى اختمفوا فمما"  : اهلل مرحمي داود وأبي أحمد اإلمام عند الذي الحديث ىذا في جاء
 و عميو اهلل صمى النبي اغسموا أن ىو من اليدرون البيت ناحية من مكمم كمميم ثم صدره في وذقنو إال رجل ممني
 القميص فوق الماء يصبون قميصو وعميو فغسموه سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول إلى فقاموا ، ثيابو وعميو سمم

 ."  نساؤه إال غسمو ما استدبرت ما أمري من متاستقب لو :تقول عائشة وكانت،  أيدييم دون بالقميص ويدلكونو

َبْطِنو عمى َحديدة   وَوْضعُ  بَثوب   وَسْتُره:  قال ثم  . 

 عنو اهلل رضي ، أنس عن ينقل كأثر ، المنقولة اآلثار بعض وعندىم ، بطنو ينتفخ لئال ؛ بطنو عمى حديدة توضع
 قال أنو الشعبي عن وينقل ، وغيره البييقي أخرجو"   ينتفخ لئال بطنو عمى حديدة بوضع فأمر ، مواله مات لما "
 ، االنتفاخ مع يتفسخ أن إلى تؤدي ، ثقيمة غير حديدة يضعون ،"  الميت بطن عمى السيف يوضع أن يستحب ":

 أصبح ، والمنة الحمد وهلل اآلن ، بطنو ينتفخ أال أجل من الحديدة ىذه توضع إنما ، جسده فيتقطع انتفخ ربما
 يصار حتى ، الزمن من فترة الثالجة في ويوضع الميت يؤخذ فإنو ، الموتى ثالجات بوجود وذلك ، ميسورا األمر
 .  ودافنيو ومكفنيو لمغسميو وأسيل أعون ويكون ، ينتفخ وال ، وتكفينو تغسيمو إلى

ُغْسِمو رِ َسري عمى وَوْضُعو:  قال  . 

 آذتو وربما ، اليوام عميو تكاثرت ترك إذا فإنيا ، اليوام عميو تتكاثر ال حتى ؛ مباشرة السرير عمى ويوضع يحمل
 .  الشكل بيذا يجعل أال الميت إكرام باب ومن ، عينيو في أو فمو في دخمت وربما ،

ًها:  قال  .  ِرجَمْيو نحوَ  ًراُمْنَحدِ  ُمَتَوجِّ
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 لمخروج متييئا كان ما يخرج حتى ، االنحدار من شيء فيو السرير ويكون ، السرير عمى األيمن جنبو عمى يوضع
 إذا وأما ، واحدا لوحا كان إذا ، مختوما النعش كان إذا فيما واضح وىذا ، وينزل الماء يخرج غسل إذا وحتى ،

 ألن ، منحدرا أو مرتفعا يوضع أن في فرق فال ، النعش داخل من أعمدة من يكون ، عندنا الذي النعش مثل كان
 .  منو فسيخرج لمخروج متييئا كان وما ، سيخرج الماء

سراعُ :  قال ثم  .  َفجأة   غيرَ  ماتَ  إن َتجهيزِه وا 

 ولم ، يؤخر وال ، ذلك إلى ويبادر ، عميو لصالةا وفي ، الكفن وفي ، الدفن وفي ، التجييز في يسرع أن السنة من
 :  إال ، والتعجيل اإلسراع في صحيح دليل يأت

 [أعضهػظؼراظيػبغنػتحبسػأنػطدضمػضجغغظػغظبعيػال] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن :األول الدليل
 ويروى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت ال ، ضعيف حديث ولكنو ، وغيرىما داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو
 وتكفينو غسمو إلى المبادرةَ  الميت إكرام من أن شك وال" تعجيمو الميت كرامة" يقول كان أنو أحمد اإلمام عن

 .  ودفنو عميو والصالة

ػأدرروا] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، الصحيح في جاء الذي بالحديث يستدل أن ويمكن :الثاني الدليل
 ألنو [رشابصمػرنػتضطوظهػسذرػذضكػدوىػكغػوإنػ،ػإضغهػتػدطوظؼاػسخغرػصاضحظػتكػسإنػ،ػباضجظازة

ن ، مؤمنا كان إن قبره في النعيم سيجد  عمى يدل ال الحديث ىذا ولكن ، الناس منو يتخمص فشر ذلك غير كان وا 
 عميو يدل فال ذلك قبل ماوأ ، محموال الرجال رؤوس عمى كان إذا بو يسرع أنو عمى يدل ىذا ، الحمل قبل اإلسراع

 .  واضح دليل يوجد فال ، بو يتعمق وما ، والدفن والكفن والغسل التجييز في اإلسراع في ومسألتنا ،

 وليذا ؛ الميت يؤخر وأال ، الشيء بيذا يبادر أن السنة من أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أجمع قد لكن
نما ، غرب من أو شرق من أو ، المممكة خارج من يأتي ، غائب انتظار أجل من الميت يؤخر أن الغمط فمن  وا 
 يأتي ال أو ، مفتوحة مغسمة يوجد وال ، الميل في مات إذا ، عميو صموا الناس اجتمع فإذا ، بالميت يبادر

 فإنو صالحا كان إذا واإلنسان ، المبادرة السنة لكن ، ىذا في إشكال فال غد إلى ويؤجل ، لظروف المغسمون
 في سيدخل ، القبر دخولو فور سعيد حياة سيعيش ىو ، العظيم فضمو من اهلل نسأل ، ينتظره خير عن حبسي

 ، روضة القبر وسيكون ، بصره مد قبره في لو وسيمد ، الجنة من باب لو وسيفتح ، مبارك عالم ، جديد عالم
  وصححو ، مالك بن كعب حديث من حمدأ اإلمام روى كما ، فيو سعيدة بحياة وسيينأ ، العروس نومة فيو وسينام
ػالػ،ػاضجظظػذجرػسيػغطَضقػطائرػاضطؤطنػظدطظ] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، وغيره العزيز عبد الشيخ
 عميو اهلل صمى النبي قال كما نكون وأن ، العظيم فضمو من اهلل نسأل [اضدارظػتػومػحتىػجددهػإضىػغرجد
ػتحتػططضػظػشظادغلػإضىػترجدػثمػ،ػاضجظظػأظؼارػسيػرحتدػ،ػخضرػطغرػلحواصػسيػاضذؼداءػأرواح] ، وسمم

 .  لو وجل عز اهلل أعده الذي والفضل الخير عن الميت يحبس أن ينبغي فما [اضطرش

سراعُ :  اهلل رحمو قال  .  َفجأة   غيرَ  ماتَ  إن َتجهيزِه وا 
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 ، الميل إلى بو ينتظر فإنو ، ُغدوة مات إذا:  قالوا والعمماء ، فيو التأني نبغيي فإنو ، فجاءة مات إذا إنو أي
 ، نفسا قتموا قد فيكونون ، حي وىو مات قد أنو عمى دفن ربما ألنو ؛ وثالثة يومين بو ينتظر:  يقول وبعضيم

 في عندىم ، اإلنسان عند القمب يتوقف فأحيانا ، يقع ربما الحاضر الزمن وفي ، الماضي الزمن في يقع وىذا
 ، القمب عمى كيربائية صدمات إنعاش يعطى ، بو معموال كان ، منيا نحوا أو دقيقة 02 انتظار نظام المستشفيات

 02 بعد لمعمل قمبو عاد الناس بعض ، فييا زيد أنو وسمعت ، يستجب لم إذا ، الثالجة إلى وينزل ويمف يطوى ثم
 بعد لكن ، القمب عمل يرجع الكيربائية والصدمات الضربات ومع ، القمب في يسير عمل ىناك يكون ربما ، دقيقة

 بعد الثالجة إلى وأنزل ُلف فربما ، فيو يستعجل ال أنو الميم ، تفسيرات ليم ؟ ىذا يكون كيف ، دقيقة خمسين
 .  مات قد نوأ ُيتأكد حتى ، جدا بو يستعجل فال وليذا ؛ لعاش معو اسُتمر لو ، حياة فيو ويكون ، دقيقة عشرين

 وأعصابو ، ينطمقان المحيين ألن ؛ ِصدغيو انخساف:  منيا ، اإلنسان جسد في عالمات لمموت أن ذكروا العمماء
 ذلك وغير ، رجميو واسترخاء ، كفيو وانفصال ، األنف أرنبة ميل:  ومنيا ، مشدودا كان أن بعد فيرتخي ، تبرد
 . واألطباء العمماء ذكرىا التي العالمات من

 :  مسألة

 اهلل شاء إن الفرائض في سيأتي ؟ ويحممونو يدفنونو والذين القبر وحافر والكفن والمكفن المغسل أجرة تؤخذ أين من
 مقدمة ، آخر شيء أي عمى تقدم الميت تجييز فمؤنة ، تركتو من تؤخذ أنيا ذكروا الفقياء ، الميم نذكر لكن ،

 لو يكن لم فإن ، الخ ،، برىن الموثق والدين ، المرسل الدين وعمى ، الميراث وعمى ، الوصية وعمى ، الدين عمى
 الحال ىذه في يصبح ألنو ؛ المسممين من بو سمع من فعمى ، أحد لو يكن لم فإن ، عميو ينفق من فعمى ، تركة
 .  يمزمو بما يقوم أن يمزمو فإنو المسممين من بو سمع من ، كفاية فرض

نفاذ  ، الوصية تنفيذ في يسرع أن السنة فمن ، وصيتو إنفاذ في واإلسراع:  أي ، زتجيي عمى معطوف : وصيتو وا 
 وصيتو تنفيذ في يسارع لماذا:  قائل قال فإن ، سنة التنفيذ في واإلسراع ، واجب تنفيذىا ، واجب نفسو التنفيذ لكن
ن ، ذمتو إبراء ففييا ، واجبة الوصية كانت إن ألنو:  الجواب ؟  ففييا ، مستحب يءش في الوصية كانت وا 

 ، الوصية أىمية إلى لفت قد وجل عز واهلل ، دفنو قبل وصيتو تنفذ أنو ذكروا قد والعمماء ، األجر عمى حصولو
 الدين أن مع ؟ الدين عمى الوصية قدمت لماذا {دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُىصِي وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِن} المواريث آية في كما

ذا ؟ مستحبة والوصية واجب  ؟ لماذا ، الوصية قبل بالدين يبدأ فإنو بالدين أو بالوصية ُيبدأ أن بين األمر ارد وا 
 نفس وألن ، ضعيف طالبيا فإن الوصية وأما ، يطمبو من لمدين ألن ؛ بيا االىتمام باب من قدمت إنما:  قالوا

 جزء الوصية لكن ، لو ليس نالدي مال ألن ؛ فييا الوارث تمكأ ربما الوصية لكن ، الدين قضاء إلى مشرئبة الوارث
 .  بيا واالىتمام عمييا التنصيص فجاء ، الوارث فيو يطمع المال من

نفاذُ :  قال ثم  . َدْيِنو قضاءِ  في وَيِجبُ  َوِصي ِتو, وا 
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 الذين الدين ويوفى لتركةا من يؤخذ فإنو( تركة) مال عنده كان إذا وىذا ، الدين قضاء في اإلسراع يجب إنو أي
ذا ، لمميت ظمم الدين قضاء وتأخير ، يؤخر وال ، عميو ن ، أما أو أبا كان إذا لو عقوق فإنو أقاربو أخره وا   كان وا 
 عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ بالتأخير آثمون وىم ، القطيعة باب من يكون فإنيم ، األقارب من بل ، وأم أب غير
 ، والترمذي أحمد اإلمام أخرجو الحديث وىذا ، [رظهػغػضىػحتىػبدغظهػطضػظطػاضطؤطنػظغس] يقول وسمم

 أما ، [اضدغنػإالػذيءػصلػضضذؼغدػغعغر] الصحيح في وسمم عميو اهلل صمى النبي وقال ، وغيره البغوي وحسنو
 يمزميم فيل ايستطيعو  لم فإن ، الناس من دينو وقضاء دينو إيفاء فينبغي ، تركة عنده ما ، وفاء لو يكن لم إذا

ػوطنػ،ػرظهػاضضهػأدىػأداءعاػغرغدػاضظاسػأطوالػأخذػطن] وسمم عميو اهلل صمى قال وقد ، يمزميم ال ؟ شرعا
 ، األداء يستطع لم لكنو ، يؤديو أن يريد المال ىذا أخذ قد الميت كان فإذا ، [اضضهػأتضغهػإتالسؼاػغرغدػأخذعا
 ىذا يكون أن يضمن ال اإلنسان ألن ؛ دينو وفاء في يسارع أن ينبغي ذلك ومع ، عنو يؤدي وعال جل اهلل فإن

 إلى اإلحسان من وىذا ، المبادرة فتنبغي ، أخذىا في عصى أو ، تساىل يكون فقد ، أداءىا يكون أخذىا قد الميت
 .  واجب غير أمر لكنو ، الميت

 بو يتعمق وما الميت غسل فصل

 .  بو يتعمق وما الغسل كامأح ليبين ، اهلل رحمو المؤلف عقده الفصل ىذا

ِكفاية َفْرُض  وَدْفُنو عميو والصالةُ  وَتكفيُنو اْلَميِّتِ  ُغسلُ :  اهلل رحمو قال . 

 ، واحدة مرة حكميا أعطى ثم ، أشياء أربعة لك ذكر أنو ، التأليف حسن من وىذا ، كفاية فرض أشياء أربعة ىذه
 .  فصالً  فصال المسائل ىذه من مسألة كل عن الكالم وسيأتي

 :  الميت غسل حكم

 .  عميو دل وقد ، كفاية فرض الميت غسل

 ابنتو يغسمن الالتي لمنساء قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عطية أم عن :األول الدليل
 في واألصل ، أمر وىذا ، عميو متفق [ذضكػرأغتنػإنػذضكػطنػأصثرػأوػ،ػدبطاػأوػخطداػأوػثالثاػازدضظؼا]

 . الجميع إلى يوجو ولم ، النسوة من مجموعة إلى ألنو الكفائي؛ الوجوب بالوجوب والمراد ، لموجوب يكون أن األمر

ػبطاءػازدضوه] ناقتو وقصتو الذي الرجل في قال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن عن :الثاني الدليل
ػثوبغنػسيػوصغظوهػ،ػوددر  األمر وىذا ، بغسمو ، وسمم آلو وعمى عميو اهلل صمى النبي فأمر ، عميو متفق[
 . العيني الوجوب وليس الكفائي لموجوب

 عبدالبر وابن،  الطبري منيم ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل من طائفة اإلجماع نقل فقد ، اإلجماع :الثالث الدليل
 تقدم وقد ، العمم أىل من كبيرة وطائفة ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، والنووي مةقدا وابن ، حزم وابن ، المنذر وابن
 وابن ، القيرواني زيد أبي كابن ، المالكية بعض أن وذلك ، الحاصل اإلجماع ىذا انتقد من العمم أىل من أن

 ابن الحافظُ  فانتقد ، يجب وال ، المالكية بعض عند الميت غسل يستحب أنو إلى ذىبوا ، وطائفة والقرطبي الجاّلب
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 المالكية عن ذكر الذي الخالف بل:  وقال ، بعضيم ورده ، المسألة ىذه في اإلجماع حكى حينما النوويَ  حجر
 عميو اهلل صمى والنبي مستحب بأنو يقال كيف:  وقال ، الخالف ىذا انتقد ، منيم العربي فابن وليذا ؛ شاذ خالف
ن ، ؟ ُغسل قد وسمم  مردود ىو الذي ، الشاذ الخالف قبيل من يعتبر الخالف ىذا أن ، أعمم اهللو  األقرب كان وا 

 .  عميو المتقدم باإلجماع

 :  التكفين حكم

 :  عميو دل وقد ، كفاية فرض التكفين

 ( . ثوبين في وكفنوه) السابق عباس ابن حديث :األول الدليل

 .  وغيره النووي حكاه ، كفاية فرض التكفين أن عمى محكي واإلجماع :لثانيا الدليل

 :  عميو الصالة حكم

 :  عمييا دل ، كفاية فرض عميو الصالة

ػصاحبصمػرضىػصضوا] عميو المتفق الحديث في ، وسمم عميو اهلل صمى النبي قول :األول الدليل  الرجل قصة في[
 .  دين عميو كان الذي

 .  كفاية فرض الميت عمى الصالة أن عمى ، النووي اإلجماع حكى وقد :الثاني الدليل

 :  الميت دفن حكم

 ال حتى دفنو إن:  يقولون وليذا ؛ الكفاية فرضية عمى دليل عندىم ليس وكأنو ، كفاية فرض أنو العمماء ذكر
 اهلل صمى النبي أنب يستدل أن ويمكن ، رآه إذا غيره يؤذي ألنو ؛ الميت لحرمة ىتك فيو يكون وال ، غيره يؤذي
 مسمم اإلمام وأخرج [أدطدػاضذيػاضػبرػرذابػطنػغدططصمػأنػاضضهػضدروتػ،ػتداسظواػأالػضوال] قال وسمم عميو

 كقبر ، أصحابو من مجموعة دفن قد ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، يفعمونو الصحابة وكان ، مشروع فالدفن ،
 واجب إنو:  وقالوا ، األموات دفن في وسمم عميو اهلل صمى النبي عن بتةثا كثيرة والنصوص ، مظعون بن عثمان
 ليس لكن ، ثابت الدفن نعم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي بو أمر واضح أمر عن يبحثون لكن ، الكفاية سبيل عمى
 .  كفاية فرض الميت دفن أن عمى الثابت اإلجماع عندىم أن غير ، أمر ثمة

َجد ه ثم َأبوهُ  ثم َوِصي و بُغْسِمو الناسِ  وَأْوَلى:  قال ثم  . 

 :  القول بيذا قال من استدل وقد ، وصيو الميت غسل من أولى

 األثر ىذا أخرج ، زوجو وىي ، تغسمو أن عميس بنت أسماء أوصى عنو اهلل رضي بكر أبا بأن :األول الدليل
 .  وغيره النووي ضعفو لكن ، مصنفييما في شيبة أبي وابن الرزاق وعبد ، وطئوم في مالك اإلمام

 ىو أنس غسل تولى والذي ، سيرين بن محمد يغسمو أن أوصى ، عنو اهلل رضي أنسا أن ويروى :الثاني الدليل
 .  عنيما اهلل رضي ، مواله سيرين بن محمد
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 أو ، الميت سر يحفظ ألنو أو ، وسنتو بالغسل عالم ألنو إما ، بعينو شخص إلى يوصي واإلنسان :الثالث الدليل
 يرى أن ييمو ال بعضيم ، قمب لموت أو ، عمم لعدم إما ، المغسمين بعض ألن ؛ الميت عورة عمى يطمع ال ألنو
ذا ، المغسمة عمى اإلنسان يدخل ، ىؤالء بعض رأيت وقد ، الميت عورة تنكشف أن أو الميت عورة  الميت عورة وا 
 لكن ، األحوال تغيرت بإشرافيم وكانت ، العمم طمبة المغاسل تولى لما ، األحوال تحسنت األخير في لكن ، ةبادي
 قد واإلنسان ، سره يحفظ أن أجل من اإلنسان يوصي فقد ، األمر بيذا يأبيون ال السن كبار كان مضى فيما
 أوالده حتى ، جسده من شيء أي مىوع ، جسده عمى الناس يطمع أن يستحي من الناس من ، عيب عنده يكون
 .  وصيو قدم أوصى إذا:  الميم ، مستورا األمر يكون أن يريد فيو ، ذلك وغير ، وزوجو

 .  غيره عمى مقدم فيو ، ولده عمى وأعطف وأرفق أحنى األب ألن ؛  األب الوصي بعد( : أبوه ثم)

ن ألبيو جده:  والمراد ، الجد في موجودة ىي األب في التي فالعمة ، األب مقام يقوم الجد ألن( : جده ثم)  عال وا 
ن ابنو الجد بعد ثم.   العصبة في ىنا روعي ، والحظوا ، الخ..  أعمامو ثم ، وألب األشقاء إخوتو ثم ، نزل وا 

ن اآلباء ن األبناء عمى وقدموا ، عموا وا   ىعم يقدمون األبناء فإن الميراث في وأما ، النكاح وفي ىنا ىذا ، نزلوا وا 
 .  األبوة جية

َعَصَباِتو من فاألقَربُ  اأَلْقَربُ  ثم:  قال  . 

ن ابنو ثم ، جده ثم ، أبوه  .  العمومة ثم ، األخوة ثم ، البنوة ثم ، األبوة جية ، العم ثم ، األخ ثم ، نزل وا 

 يتواله من الغسل يتولى فإنو ، منازعة وال مشاحة تكن لم إذا أما ، والمنازعة المشاحة حال في إليو يصار إنما وىذا
 الغسل يتولى كان إذا أما ، الترتيب ىذا إلى يصار فإنو ، يغسمو أحد يوجد لم ، بالكمية الغسل يتولوا لم إنيم أو ،

 .  والتكفين الغسل يتولون وىم ، إلييم ويحضر الميت فيؤخذ ، اآلن حاصل ىو كما رسمية جيات

أرحاِمو َذُوو ُثم:  يقول  . 

 .  ألم والجد ، ألم األخ:  مثل ، تعصيب وال بفرض يرث ال من:  األرحام ذوو

ِنساِئها من فاْلُقْرَبى الُقْرَبى ثم َوِصي ُتها وُأْنَثى:  قال  . 

 النساء ألن ؛ عصباتيا من:  يقل ولم ، القربى في القربى ثم ، بيا وصتأ التي بالوصية بدئ المرأة أوصت إذا
 ثم ، ابنتيا ثم ، جدتيا ثم ، أميا ثم ، أوال فوصيتيا ، الغير ومع بالغير عصبة بل ، بالنفس عصبة فيين ليس
 .  الخ  ،، خالتيا ثم ، عمتيا ثم ، أختيا

صاحِبو ُغسلُ  الزوجينِ  من ولكل  :  قال  . 

 اهلل رحمة العمم أىل أجمع فقد ، اإلجماع عميو دل الحكم وىذا ، زوجيا الزوجة وتغسل ، زوجو الزوج فيغسل
 :  مثل ، أحاديث فيو وجاء ، العكس وكذا ، زوجو يغسل الزوج أن عمى ، عمييم

 وىذا [ضعدضتكػشبضيػطِتػضو] قال وسمم وعمي اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي عائشة حديث :األول الدليل
 .  ثقات رجالو:  البوصيري وقال ، ماجو وابن أحمد اإلمام أخرجو الحديث
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 عميو اهلل صمى النبي غسل لما استدبرت ما أمري من استقبمت ولو " قالت ، المتقدم ةعائش حديث :الثاني الدليل
 .  المرأة يغسل والرجل الرجل تغسل فالمرأة ، ىماوغير  داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو" نساؤه إال ، وسمم

 والنووي ، قبميم أحمد واإلمام ، المنذر وابن ، حزم ابن اإلجماع نقل فقد ، اإلجماع فيو محكي وىو :الثالث الدليل
 .  اهلل رحميم عبدالبر وابن ،

 اإلجماع ينقض وىذا:  قالوا ، عكسوال المرأتو الزوج تغسيل من منع أنو ، أحمد اإلمام عن رواية جاءت قد أنو إال
 حتى:  النووي وقال ، اهلل رحمو اإلمام عن ىذا ينقموا لم األصحاب كبار بأن نوقش وقد ، اإلجماع بيا فانتقدوا ،
 اإلمام منطوق إن:  وقال ، الزركشي وتوسط ، اهلل رحمو باإلجماع محجوج فيو ، أحمد اإلمام عن ثبت أنو لو

 ليوافق التحريم عمى ال الكراىة عمى فيحمل ، والتحريم الكراىة فيحتمل مفيومو وأما ، المنع عمى يدل ال أحمد
 أثبت من ومنيم ، عنو ثابتا ىذا يكون أن نفى من فمنيم الحنابمة وأما ، القضية حسم النووي لكن ، اإلجماع
 ، والسنن باآلثار عالم أحمد ماماإل ألن ؛ الالئق ىو وىذا ، التحريم عمى ال الكراىة عمى حمموىا لكنيم ، المقولة

 اإلمام ىذا مثل عمى يخفى أن يمكن فال ، األمة سمف عن ثبت وما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن يثبت وما
 ، التحريم عمى ال الكراىة عمى يدل قوال قال اإلمام أن عمى فيحمل - فيو غموا ليس وىذا - أعمم واهلل ، اإلجماعُ 

 عمى يحمل أنو األصحاب محققي بعض وفيم ، اآلخر الزوجين أحد غسل تحريم ىير  أنو بعضيم منو ففيم
ال ، الكراىة  .  اهلل رحمو النووي قال ما إلى فيصار وا 

ي ِتو مع َسيِّد   وكذا:  قال ثم  .  ُسرِّ

 ، سيدىا تغسل أن لألمة ويجوز ، أمتو غسلي أن لمسيد يجوز فإنو ، يجامعيا ال أمة كانت أم يجامعيا كانت سواء
 واحد لكل فيجوز ، االطالع ولو ليا ويجوز ، عورتو عمى وتطمع ، عورتيا عمى يطمع ألنو ؛ الزوجة مثل فيي
 .  صاحبو يغسل أن منيما

فقطْ  سنينَ  سبعِ  دونَ  لو َمن ُغسلُ  وامرأة   ولَرُجل  :  قال  . 

 الالتي ىن النساء ألن ؛ وغيره المنذر ابن ذكره ، يغسمنو أن لمنساء يجوز أنو فباإلجماع صغيرا طفال كان إذا
 ، سنوات سبع من أقل لو كان إذا فيما اختمفوا العمماء لكن ، وسمم عميو  اهلل صمى النبي ابن إبراىيم غسل تولين
 .  ؟ سنوات سبع من قلأ التي الطفمة الرجال يغسل وىل ؟ ال أو النساء تغسمو ىل

 .  الجواز إلى فذىبوا:  والحنابمة المالكية أما

 .  بالصالة ُيؤمر لم ألنو :األول الدليل

 .  لعورتو حكم ال وألنو :الثاني الدليل

 يكون قد ألنيا ؛ بيما الرغبة بتعمق الحكم عمقوا فيم ، فيو ُيشتييان حدا يبمغا لم ما ، الجواز إلى:  الشافعية وذىب
 ، ذلك فمنع ، بيا الرجل رغبة تتعمق فقد ، جسدىا في كبيرة لكنيا ، سنوات سبع من أقل أو سنوات سبع رىاعم
 .  جدا قوي قول القول وىذا



ػػاضططغريػسؼد:ػػدػػاضذغخػسضغضظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-ػػ3_82ػػ-ػػػاضطدتػظدػزاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
11 

 .  اآلخر الجنس يغسمو ال فإنو تكمم فإذا ، بالكالم معمق الحكم أن يرون:  والحنفية

  وقدمو ، سنوات سبع دون الصغيرة الجارية يغسل أن رجللم يكره أنو إلى اهلل رحمو قدامة ابن واختاره الزىري ذىب
 .  األصحاب قول عمى

 .  وتقبح تفحش األنثى عورة ألن :األول الدليل

 تجر لم لكن ، ذلك وغير ، والمس بالغسل الصغار الصبيان يباشرن النساء أن العادة جرت قد وألنو :الثاني الدليل
 بنتيا غسل تباشر التي ىي فاألم  واقع وىذا ، ذلك وغير والغسل المسب الصغيرة الطفمة يباشر الرجل أن العادة
 ، الصغير عورة عمى يطمع وال ، ينظر وال ، األمر ىذا يباشر ال األب لكن ، سنوات السبع إلى الصغير وابنيا
 شك ال وىذا ، الممات بعد بو العادة  تجري ، الحياة حال في بو العادة جرت وما:  قالوا ، أنثى أم ذكرا كان سواء
 .  قوي قول أنو

 :  المذىب في وجيان ففيو سبعا بمغ إذا

 .  كبير فيو سبعا بمغ ومن ، سبعا بمغ ألنو ، يغسل ال أنو:  األول الوجو

 .  لعورتو حكم فال بعد يبمغ لم فيو سنوات سبع عمره  كان إذا ألنو ، يغسل أنو:  الثاني الوجو

 ابن وقول قوي قول ، اآلخر الجنس يغسل ال فإنو ، فيو أحدىما يشتيى حدا بمغا لو إنو الشافعية قول:  الميم
 بخالف ، بو العادة تجر لم ألنو ؛ بمغتيا أو السبع دون التي الصغيرة الطفمة الرجل يغسل ال أنو ، جدا قوي قدامة
 .  الصغير الطفل مع المرأة

نْ :  قال ثم  .  ُمْشِكل   كُخْنَثى ُيمَِّمتْ  َعْكُسو أو ِنسوة   بينَ  رجل   ماتَ  وا 

 يعدل ؟ بيم يصنع فماذا ، نساء أو رجال بين ماتت خنثى أو ، رجال بين امرأة ماتت أو ، نسوة بين رجل مات إذا
 يوالنخع سعيد رأي فيو ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور قول وىذا ، يغسل وال ، الحال ىذه في التيمم إلى

 مس بال الغسل ألن ؛ يغسل فال ييمم أنو ، والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىو ، المنذر وابن وحماد
زالة التنظيف بو يحصل ال  مسو يجوز وال ، آخر جنس ألنو ؛ ىنا يمكن ال والمس ، مس من بد فال ، النجاسة وا 
 ميما الموتى مغسل فإن ، العورة من شيء عمى يطمع أن بد ال ، واقع وىذا ، العورة إلى النظر من يسمم ال وألنو ؛

 . شيئا يرى قد ، ينظر قد تحرز

 الماء عميو ويصب ، قميصا ُيمبس ، ونحوه ثوب في ، ىذه الثالثة األصناف من الميت يغسل أنو:  الثاني القول
سحق الحسن إليو ذىب ، يمس وال ، صبا ن ، رواية في والحنابمة ، وجو في والشافعية ، وا   عن نقل قد كان وا 

 .  كالقفاز ، بيا ويغسمو ، يده عمى  خرقة يضع أنو األوزاعي

 :  األدلة

 الواجب يترك أن وأما ، منو شيء أو جزئو إدراك استطيع ، كامال الواجب يدرك لم فإذا{ اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّوَ فَاتَّقُىا} -
 .  فال
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 :  الراجح

ذا ، الجسد مس إلى سيؤدي ألنو ؛ يغسل أن الحال ىذه في جوزي ال وأنو ، األول القول ىو  فإنو الجسد يمس لم وا 
 يتمكن أن يمكن وال ، إليو النظر يجوز ال الجسد وىذا ، جسده وتفاصيل الميت ىذا عورة إلى االطالع إلى سيؤدي

 .  الخ ،، والتقميب والنظر بالمباشرة إال الغسل من

كافًرا مسمم   ُيَغسِّلَ  أن وَيْحُرمُ :  قال ثم  . 

 .  الكافر المسمم يغسل أن يجوز ال

 فنيى{  قَبْرِهِ عَلَىَ تَقُمْ واَلَ أَبَدًا مَّاتَ مِّنْهُم أَحَدٍ عَلَى تُصَلِّ واَلَ} المنافقين حق في وتعالى تبارك اهلل لقول :األول الدليل
 ودفن وتكفين غسل من ، أولى باب من دونيا فما ، باألموات يتعمق ما أعمى ةوالصال ، الكافر عمى يصمي أن

 . ذلك وغير ، واتباع
 . عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور ىذا إلى وذىب 
 .  المسمم يغسمو ألن أىال الكافر ليس ألنوو :  الثاني الدليل 

 .  فرالكا المسمم يغسل أنو إلى:  رواية في والحنابمة الشافعية وذىب

 :  األدلة

 ، مات قد الضال عمك إن اهلل رسول يا:  فقال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أتى ، عنو اهلل رضي عميا أن " -
،  ضعف فيو بإسناد ، النسائيو  داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو" [سوارهػاذعب] وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال

 .  يثبت ال الحديث يذاف

 :  الراجح

 إنو أي" لعدم يوارى أن" واحدة حالة في إال ، يدفنو وال ، يكفنو وال ، تغسيمو يباشر وال ، الكافر المسمم يغسل ال أنو
 ، البخاري صحيح في ثبت وىذا ، ويدفن فييا ويوضع ، حفرة لو فيحفر ، يواريو أحد ثمة يكن لم إذا مواراتو يجب
 رجال وعشرين بأربعة أمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فإن ، بدر معركة في قتموا لما ، قريش صناديد قصة في
 ، ودفنو مواراتو أحد يتول لم إذا فالكافر ، التراب عمييم وأىيل ، بدر قمبان من قميب في وُرموا ، صناديدىم من
 يسل فإنو وتكفينو غسمو وأما ، ونتنو ورائحتو برؤيتو الناس يتأذى ال حتى ، يواروه أن المسممين عمى يجب فإنو
 وأن يكرم ألن أىال ليس وىو ، لمميت والشفاعة اإلكرام باب من والصالة والدفن والتكفين الغسل ألن ؛ لذلك أىال
 .  أعمم واهلل ، لو يشفع

 محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى


