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الدكتور/ �صالح بن حممد الونيان

الحمد هلل رب العالمين والصاة والسللام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين... وبعد:

إن اهلل تعالللى أمر بسللؤال أهل الذكر عّما أشللكل وذلك أحرى إلتقان 
أداء العبادة ولذا قام أخي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن محمد العميريني 
بجمع ما تمس الحاجة إليه من أحكام الجنائز يف كتابه الموسوم )قراريط 
- مس��ائل وأحكام وبدع الجنائز-( وقللام بتخريج األحاديث وعزوها إلى 
مصادرهللا ووضع الحواشللي عند الحاجة إلى ذلك والبحث عما يشللكل 
علللى الناس يف هللذا األمر فالكتاب شللبيه بحديقة غناء تقطللف منها ثمارًا 

يانعة وقد قرأت الكتاب من أوله إلى آخره فألفيته مهمًا يف بابه.
فهنيئًا لمن يجنون القراريط يف اليوم والليلة هذا الجهد المبارك، أسأل 

اهلل تعالى أن ينفع به قارئه ويجزل المثوبة لجامعه والمنفق على طباعته.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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مقدمة الطبعة الثانية

الحمد هلل على نعمة العظيمة وأشكره واسأله المزيد من فضله وكرمه 
وجوده   أما بعد:

فهللذه هللي الطبعللة الثانيللة من كتللاب قراريللط، قمللت بإضافة بعض 
المسائل التي لم تكن يف الطبعة األولى.

 كما قمت برتتيب أسللئلة الكتاب على الزمن الذي يمر به الميت من 
حيث التلقين، ثم التغسيل، ثم التكفين، ثم الصاة، ثم الدفن، ثم ما يتعلق 
بالمقابر من أحكام، حتى يسللهل على القارئ الكريم سللرعة الوصول لما 

يريده من سؤال بأسرع وقت.
 كمللا أضفللت يف أول هللذه الطبعللة بيانا موجللزا عن كيفية التغسلليل، 

والتكفين، وصفة صاة الجنازة، والدفن.
كما نقلت بعض االسباب المعينة على حسن الخاتمة، وبيان عامات 
حسللن الخاتمة، وما يجب ويسللتحب لمن حضر محتضللرا، وغيرها مما 

يحسن للمسلم معرفته.
أسللأل اهلل العلي القدير أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يرزقنا 
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االسللتعداد للمللوت وما بعده، وان يحسللن لنا الخاتمة وصلى اهلل وسلللم 
على نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه

د. عبدالكرمي بن حممد العمرييني

السعودية- بريدة - جامعة القصيم 
  amo 1431@hotmail. com

* * *
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إن الحمللد هلل نحمللده، ونسللتعينه، ونسللتغفره، ونعوذ باهلل من شللرور 
أنفسللنا ومن سللّيئات أعمالنا، مللن يهده اهلل فا مضل للله، ومن يضلل فا 
هادي له. وأشللهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شللريك له، وأشهد أن محمدًا 

عبده ورسوله...أما بعد.
لمللا كانللت الصاة على الجنللازة من العبللادات التي ينللال منها المرء 
حسللنات كالجبال وهناك مسللائل قد تخفى على بعض المهتمين بالصاة 
علللى الجنازة وتشللييعها، حاولللت يف هللذا الكتيب أن أسللاهم يف تقريب 
مسللائل الجنائللز على طريقة السللؤال والجللواب، وأحلللت كل فائدة إلى 
مرجعها، وقد أورد أكثر من فتوى لمسللألة واحدة وتكون اإلجابة مختلفة 
حتى يعلم القارئ أن هذه مسألة اجتهادية فاألمر فيها واسع فا ينكر أحد  

على أحد خاصة إذا لم يكن فيها نص صحيح صريح.
 وعندمللا أتصرف بالنقللل إما حذفا، أو اختصارا فإين أشللير إليه بعبارة 

»بتصرف«.
كمللا قمت بتخريللج األحاديث وذكرت حكللم العلماء عليهللا قدر ما 

أمكن، وقمت بتوثيق النصوص والنقوالت من مصادرها.
 فما وجدَت -أخي القارئ- فيه من خير فالحمد هلل على توفيقه، وما 

مقدمة الطبعة األولى
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كان فيه من زلٍل فإن هذا حال من ُخلِق من َعَجٍل، وظني بك عداًل، ال يُعدُّ 
الغلط فُيشللنّع على صاحبه، لكللْن يتنبَّه إليه فينّبهه عليلله، والخطأ من طبع 

اإلنسان، وجل من ال عيب فيه. وذلك كما قيل:
ال��خ��ل��ا َف����ُس����َد  ع��ي��ب��ًا  ت���ج���ْد  وإن 

ف��ي��ه وع��ا َم�����ْن ال ع���ي���ٌب  ف���َج���لَّ 
يقول الثعالبي: ال يكتب أحد كتابًا فيبيت عنده ليلة إال أحب يف غيرها 

أن يزيد فيه أو ينقص منه، هذا يف ليلة فكيف يف سنين عديد.
وقللال العماد األصبهللاين: إين رأيت أنه ال يكتب إنسللان كتابًا يف يومه 
إال قال يف غده لو ّغير هذا لكان أحسللن ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو 
قدم  هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العرب وهو 

دليل على استياء النقص على جملة البشر.
أسأل اهلل رب العرش العظيم أن يغفر لي ولوالدي وذريتي والمسلمين 
والمسلللمات األحيللاء منهللم واألمللوات، وأن يجعل أجر هللذا العمل يف 
موازيننا يوم أن نلقاه. وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.  
كتبه

د. عبدالكرمي بن حممد العمرييني

1437ه�
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اأحكام عامة يف التغ�صيل والتكفني
 وال�صالة والدفن

اأحكام يف تغ�شيل امليت:

قال ابن عثيمين:
1- غسللل الميللت المسلللم وتكفينلله والصاة عليلله ودفنه فللرض كفاية، 
فينبغللي لمن قام بذلك أن ينللوي أنه مؤد لهذه الفريضللة، لينال أجرها 
وثواهبللا من اهلل تعالللى. أما الكافر فا يجوز تغسلليله، وال تكفينه، وال 

دفنه مع المسلمين.
 2- الغاسللل مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يفعل ما يلزم يف تغسلليله 

وغيره.
3- الغاسل مؤتمن على الميت فيجب عليه أن يسرت ما رآه فيه من مكروه.
4- الغاسل مؤتمن على الميت فا ينبغي أن يمكن أحدًا من الحضور عنده 

إال من يحتاج إليه لمساعدته يف تقليب الميت وصب الماء ونحوه.
5- الغاسللل مؤتمللن علللى الميللت فينبغللي أن يسللتعمل الرفللق بلله 
واالحرتام، وأن ال يكون عنيفًا، أو حاقدًا عليه عند خلع وتغسيله 

وغير ذلك.
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6- ال يغسللل الرجل المرأة إال أن تكون زوجته، وال المرأة الرجل إال أن 
يكون زوجها، إال من دون سللبع سللنين فيغسللله الرجل والمرأة سواء 

كان ذكرًا أم أنثى.
7- يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل 

فا حرج عليه)1(. 

* * *

)1(  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 471( 
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  كيفية تغ�صيل امليت

قال ابن عثيمين:
الواجب يف تغسلليل الميت أن يغسل جميع جسللده بالماء حتى ينقى، 

واألفضل أن يعمل ما يلي:
1- يضللع الميللت على الشلليء الللذي يريد أن يغسللله عليه منحللدرًا نحو 

رجليه.
2-يلللف خرقة على عورة الميت من السللرة إلى الركبة قبل أن يخلع ثيابه 

لئا ترى عورته بعد الخلع.
3- يخلع ثياب الميت برفق.

4 - يلف الغاسل على يده خرقة فيغسل عورة الميت من غير كشف حتى 
ينقيها، ثم يلقي الخرقة.

5- يبل خرقة بماء فينظف هبا أسنان الميت ومناخره.
6- يغسل وجه الميت، ويديه إلى المرفقين، ورأسه ورجليه إلى الكعبين، 

يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل اليسرى.
7- ال يدخل الماء يف فم الميت وال أنفه اكتفاء بتنظيفهما بالخرقة.

8- يغسل جسده كله ثاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك. حسب 
حاجة الجسم إلى التنظيف والتنقية، يبدأ بالجانب األيمن من الجسم 

قبل األيسر.
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9- فيضللرب المللاء المخلللوط بالسللدر بيده حتللى تظهر رغوته، فيغسللل 
بالرغوة رأسه ولحيته، وبالباقي بقية الجسم.

10- األفضللل أن يخلط بالغسلللة األخيرة كافللورًا )وهو نوع معروف من 
الطيب( .

11- إذا كان للميت شعر فإنه يسرح وال يلبد وال يقص شيء منه.
12- إذا كان الميت امرأة نقض شعرها إن كان مجدواًل، فإذا غسل ونقي 

جدل ثاث جدائل، وجعلن خلف ظهرها.
13- إذا كانت بعض أعضاء الميت منفصلة فإهنا تغسل وتضم إليه.

14- إذا كان الميللت متفسللخًا بحروق أو غيرها، وال يمكن تغسلليله فإنه 
ييمم عند كثير من أهل العلم، فيضرب الميمم يديه باألرض ويمسللح 

هبما وجه الميت وكفيه)1(.

* * *

)1( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 472(.  
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كيفية تكفني امليت

قال ابن عثيمين:
الواجللب يف تكفين الميت خرقة تغطي جميع بدنه، لكن األفضل كما 

يلي:
1- يكفللن الرجللل يف ثللاث خرق بيللض، يوضع بعضها فللوق بعض، ثم 
يوضللع الميللت عليها، ثم يرد طللرف العليا من جانللب الميت األيمن 
علللى صدره، ثم طرفها من جانبه األيسللر، ثم يفعل باللفافة الثانية، ثم 
الثالثة كذلك، ثم يرد طرف اللفائف من عند رأسه ورجليه ويعقدها.

2- تبخللر األكفللان بالبخللور، ويللذر بينها شلليء من الحنللوط )والحنوط 
أخاط من الطيب يصنع للموتى( .

3- يجعل من الحنوط على وجه الميت، ومغابنه، ومواضع سجوده.
4- يوضع شيء من الحنوط يف قطن فوق عينيه، ومنخريه، وشفتيه.

5-يوضع شيء من الحنوط يف قطن بين إليتيه، ويشد بخرقة.
6- تكفللن المرأة يف خمس قطللع: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين. وإن 

كفنت كما يكفن الرجل فا حرج يف ذلك.
7- تحل عقد الكفن عند وضع الميت يف قربه)1(.

)1(  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 474( .
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كيفية ال�صالة على امليت
قال ابن عثيمين:

1- يصلى على الميت المسلم صغيرًا كان أم كبيرًا، ذكرًا كان أم أنثى.
2- يصلى على الحمل إذا سقط وقد بلغ أربعة أشهر، ويفعل به كما يفعل 

بالكبير فيغسل، ويكفن قبل الصاة عليه.
3- ال يصلى على الحمل إذا سقط قبل تمام أربعة أشهر؛ ألنه لم تنفخ فيه 

الروح، وال يغسل، وال يكفن، وإنما يدفن يف أي مكان.
4- يقللف اإلمللام يف الصاة على الميللت عند رأس الرجل، وعند وسللط 

المرأة، ويصلي الناس وراءه.
5- يكللرب يف الصاة على الميللت أربع تكبيرات، يقللرأ يف التكبيرة األولى 

بعد التعوذ والبسملة سورة الفاتحة.
ويصلي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد التكبيرة الثانية فيقول: اللهم صل على محمد 
وعلللى آل محمللد، كما صليت علللى إبراهيم وعلى آل إبراهيللم، إنك حميد 
مجيد. وبارك على محمللد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم، إنك حميللد مجيد. ويدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة. واألفضل 

أن يدعو بما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ذلك، فإن لم يعرفه دعا بما يعرف.
ويقللف بعد الرابعة قلياً، ثم يسلللم، وإن قال قبل السللام: ربنا آتنا يف 

الدنيا حسنة، ويف اال?خرة حسنة، وقنا عذاب النار فا بأس بذلك.
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كيفية دفن امليت
 قال ابن عثيمين:

1- الواجب أن يدفن الميت يف قرب يمنعه من السللباع متوجهًا إلى القبلة، 
وكلما عمقه فهو أفضل.

2- األفضللل أن يكون القللرب لحدًا، وذلك بأن يحفر للميت حفرة يف عمق 
القرب مما يلي القبلة.

ا، وذلك بأن يحفر للميت حفرة يف عمق القرب  3- يجوز أن يكون القرب شقًّ
يف وسطه، إذا دعت الحاجة لذلك، بأن تكون األرض رخوة.

4- يوضع الميت يف قربه على جنبه األيمن متوجهًا إلى القبلة.
5- ينصللب عليلله اللبن نصبًا، ويسللد ما بينهللا بالطين المثللرى لئا ينهال 

الرتاب على الميت.
6- يدفن القرب بعد ذلك، وال يرفع، وال يشيد بجص أو غيره.

7- ال يجوز الدفن يف ثاثة أوقات:
)1(  إذا طلعت الشمس حتى ترتفع قدر رمح.

)2( إذا وقفت عند الزوال حتى تزول.
)3( إذا بقي عليها مقدار رمح عند الغروب حتى تغرب.

ومقللدار الوقتين األول واألخير نحو ربع سللاعة، ومقللدار الثاين نحو 
سبع دقائق)1(.

)1(  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 475( . 
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1 - اإلكثللار مللن ذكر المللوت واالسللتعداد للقللاء اهلل تعالللى: ينبغي 
للمسلللم أن يكثر من ذكر الموت، ويبادر باألعمال الصالحة قبل أن يأتيه 
المللوت بغتللة فيندم حين ال ينفع الندم؛ لحديث أبللي هريرة  قال: قال 

ات«)1(. رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْكثُِروا ِذْكَر هاِذم اللذَّ
وعن سللهل بن سللعد  قال: جاء جربيللل إلى النبللي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »َيا 
ُد ِعْش َما شئَت َفإِنَّك ميٌت ، وأحبْب ِمن شئَت َفإِنَّك مفارُقه ، واعمْل  ُمَحمَّ
ْيِل ،  ُد َش��َرَف اْلُمْؤِمِن ِقَياُم اللَّ َما ش��ئَت َفإِنَّك َمجزيٌّ بِه«، ثم قال: »َيا ُمَحمَّ

ه اْستِْغنَاُؤُه َعْن النَّاِس«)2(. وعزُّ
2 - ذكللر القللرب والبلللى؛ لحديث هانللئ مولى عثمان  قللال: كان 
عثمان إذا وقف على قربٍ بكى حتى َيُبلَّ لحيته، فقيل له: ُتذكُر الجنة والناُر 
ُل  فللا تبكي وتبكي مللن هذا؟ فقال: إن رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قللال: »َأنَّ اْلَقْبَر َأوَّ

)1(   أخرجلله أحمللد يف المسللند برقللم)7925( 301/13، والرتمللذي يف جامعلله برقللم 
)2307( 553/4، والنسائي يف سننه برقم)1824( 4/4. وصححه األلباين يف الجامع 

الصغير2090/1 .
المسللتدرك  يف  والحاكللم   ،306/4 برقللم)4278(  األوسللط  يف  الطللرباين  أخرجلله    )2(
برقللم)7921( 360/4، والبيهقللي يف الشللعب برقللم)10058( 125/13.  وحسللنه 

األلباين يف الجامع الصغير73/1 .

الأمور التي تعني على 
ال�صتعداد لالآخرة
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َمنَ��اِزِل اْلِخَرِة ، َفإِن َنَجا ِمنُْه َفَما َبْعَدُه َأْيَس��ُر ِمنْ��ُه ، َوإِْن َلْم ينُج ِمنُْه َفَما َبْعَدُه 
أشدُّ ِمنْه«)1( قال: وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َرَأْيت منظرًا قطُّ إالَّ والقبُر أفظُع 

ِمنْه«)2(.
والقرب أقرب شلليء لإلنسللان، وشدته أمارة للشللدائد كلها، وهو أشد 

وأشنع المناظر يف الدنيا
3 - قصر األمل واالسللتعداد للموت باألعمال الصالحة، قال اهلل تعالى: 

ژٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹژ ]الحجر: 3[.

: »ارتحلت الدنيللا مدبللرًة، وارتحلت  قللال علللي بن أبللي طالللب 
اآلخرة مقبلًة، ولكل واحدٍة منها بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا 

من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمٌل وال حساب، وغدًا حساٌب وال عمل« )3(.
وعن عبد اهلل بن مسللعود  قال: خطَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص خّطًا مربعًا، وخطَّ 
خّطًا يف الوسللط خارجًا منلله، وخطَّ ُخَططًا صغارًا إلى الذي يف الوسللط 
من جانبه الذي يف الوسللط، وقال: )هذا اإلنسللان وهللذا أَجُلُه محيٌط به أو 

)1(   أخرجه ابن ماجه يف سننه برقم)4267( 334/5، والحاكم يف المستدرك برقم)1317( 
526/1، والبيهقي يف السللنن الكربى برقم)7064( 92/4. وحسنه األلباين يف الجامع 

الصغير2564/1 .
)2(  أخرجلله أحمد يف المسللند برقللم)425( 503/1، والرتمذي يف جامعلله برقم)2308( 
553/4، وابللن ماجلله يف سللننه برقللم)4267( 334/5. وحسللنه األلبللاين يف الجامللع 

الصغير10560/1 .
)3(   ذكره البخاري يف صحيحه يف باب األمل وطوله89/8.
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قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الُخَطُط الصغار األعراض، 
فإن أخطأه هذا هنشه هذا، وإن أخطأه هذا هنشه هذا()1(.

وعللن أنس  قال: خطَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص خطوطللًا فقال:)هذا األمل وهذا 
أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط األقرب«.)2(

4 - اإلكثللار من التفكر يف أحوال المحتضرين. جاء يف القرآن الكريم 
ويف السنة النبوية الشريفة بيان أحوال المحتضرين عند الموت، ومن ذلك 

على سبيل المثال ما يأيت:
قال اهلل تعالى: ژ ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     ڦ  ڦ    ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  
ڃ   چ    چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ژ)3(  يعظ اهلل تعالى عباده بذكر 
حللال المحتضر عند السللياق، وأنلله إذا بلغت روحه الرتاقللي وهي العظام 
المكتنفة لثغرة النحر، التي بين ثغرة النحر والعاتق - فحينئذ يشتد الكرب 
واألهوال ثبتنا اهلل هناك بالقول الثابت، ويف هذه الحال ُتطلب كل وسلليلة 
وسبب ُيظن أنه يحصل هبا شفاء، ولكن إذا جاء قضاء اهلل وقدره فا مردَّ له
ر يف أحوال الظالمين عند االحتضار وما تفعل هبم المائكة  5 - التفكُّ

نسأل اهلل العافية.
قللال اهلل تعالللى: ژ ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  
ې             ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ        ۋۅ   ۋ   ٴۇ   ۈ  

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه برقم)6417( 89/8.
)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه برقم)6418( 89/8.

)3(  سورة القيامة، اآليات )30-26(.
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ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ژ )1( وقللال تعالللى: ژ ے   

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ   ۓ      ۓ  
ۈ  ٴۇ  ژ)2( .وقللال اهلل عللز وجللل: ژٴۇ  ۋ      ۋ  ۅ  
ائ    ى   ى   ې   ې     ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ)3( .
وقللال سللبحانه وتعالللى: ژ ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ             ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ    ۅ  

ۉ  ۉ    ې  ژ )4(.
للرته المائكة  ق��ال ابن كثي��ر $: )وذلللك أن الكافللر إذا احتضر بشَّ
والنللكال، واألغللال، والساسللل، والجحيللم، والحميللم،  بالعللذاب، 
وغضللب الرحمللن الرحيللم، فتفرق روحلله يف جسللده، وتعصللي، وتأبى 

الخروج، فتضرهبم المائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم()5(.
ر فتنة القرب وسللؤال منكر ونكير، وسماع قرع نعال األصدقاء  6 - تذكُّ
: أن  واألصحللاب عندمللا يوّلللون ُمدبرين؛ لحديللث أنس بن مالللك   
ه  رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َأنَّ اْلَعْبَد إَذا ُوِضَع فِي َقْب��رِِه َوَتَولَّى َعنُْه َأْصَحاُبُه َوَأنَّ

)1(  سورة األنعام، اآلية رقم )93(.
)2(  سورة األنفال، اآلية رقم )50(.

)3(  سورة محمد، اآليتان رقم )27، 28(.
)4(  سورة المؤمنون، اآليتان رقم )99، 100(.

)5(   تفسير ابن كثير271/3. 
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َيْس��َمُع َق��ْرَع نَِعالِِهْم َأَتاُه َمَل��َكاِن فيقعدانه َفَيُقواَلن : َما ُكنْ��ت َتُقوُل فِي َهَذا 
ُه َعْبُد اهَّللِ َوَرُس��وُلُه.  ا اْلُمْؤِمُن َفَيُقول : َأْش��َهَد َأنَّ د ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأمَّ ُج��ُل ؟ لُِمَحمَّ الرَّ
َفُيَق��اُل َل��ُه : َأْنُظُر إَِلى َمْقَعُدك ِمْن النَّاِر ، َقد أبدل��ك اهَّللُ بِِه مقعدًا ِمْن اْلَجنَِّة ، 

فيراهما جميعًا« )1(
للر نعيللم القللرب وعذابه؛ ألدلللة قطعية كثيللرة جّدًا، مللن القرآن  7- تذكُّ

الكريم، واألحاديث الشريفة التي بلغت حد التواتر)2(.

* * *

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه برقم) 1338( 90/2، ومسلم يف صحيحه برقم)2870( 
.2200/4

)2(  بتصرف من كتاب أحكام الجنائز للدكتور سعيد بن وهف القحطاين. )ص: 12(  
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اأ�صباب نيل ح�صن اخلامتة

ينبغي للمسلم أن يعمل باألسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة ويبتعد 
عن جميع األسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة، ومن ذلك ما يأيت:

الس��بب األول: خوف اهلل ۵ والخشللية من سللوء الخاتمللة، فقد كان 
السلف الصالح يخافون من سوء الخاتمة، فيحسنون العمل؛ ألن الخوف 
مللع الرجللاء يبعث على إحسللان العمل؛ فعللن أبي هريللرة    قال: قال 
رسللول اهلل  ×: »َمْن َخاَف َأْدَلَج َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ اْلَمنِْزَل ، إالَّ َأْن ِس��ْلَعَة اهَّللِ 

َغالَِيٌة ، إالَّ َأْن ِسْلَعَة اهَّللِ اْلَجنََّة « .)1(
الس��بب الثاين: التوبة مللن جميع الذنوب والمعاصللي وإتباعها باألعمال 
الصالحة؛ ألن التسللويف يف التوبة من أسللباب سللوء الخاتمة؛ ولهذا قال اهلل 
سبحانه وتعالى: ژ ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ژ)2( .
الس��بب الثالث: الدعاء بحسن الخاتمة وإظهار االفتقار إلى اهلل  ۵ ، 
ولهللذا كان النبي  × ُيكثر الدعاء بالثبات على دين اهلل ۵ فعن أم سلللمة 
ڤ عللن النبللي  ×:كان أكثر دعائلله: »َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب ثّب��ْت َقْلبِي َعَلى 
ِدينِ��ك« قالت: قلت: يا رسللول اهلل ما أكثر دعاءك: يللا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة إنه ليس آدمي إال وقلبه بين أصبعين من 

المسللتدرك  يف  والحاكللم   ،633/4 برقللم)2450(  جامعلله  يف  الرتمللذي  أخرجلله    )1(
برقللم)7851( 343/4، والبيهقللي يف الشللعب برقللم)10093( 150/3. وصححلله 

األلباين يف الجامع الصغير11167/1.
)2(  سورة النور، اآلية )31(.
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أصابع اهلل، فمن شاء أقام، ومن شاء أزاغ( فتا معاذ: ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ۇئ   ۇئ  ژ)1( ]آل عمران: 8[)2(.

الس��بب الرابع: معرفة ما أعده اهلل عز وجللل من النعيم المقيم للمؤمنين، 
من أسللباب حسللن الخاتمة؛ ألن هللذا العلم َيحثُّ على العمل، واالسللتقامة 

علللى طاعة اهلل ۵  رغبة فيما عنده ۵ من الثواب، قال اهلل ۵: ژ ٱ  ٻ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ژ)3( .

الس��بب الخامس: معرفة قصر الحياة الدنيللا، وأهنا كيوم أو بعض يوم 
مهما عاش اإلنسللان فحياته قصيللرة جدًا، قال اهلل تعالى: ژ ڳ    ڳ  ڳ  

ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ژ)4(. 
ٹ  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ   وقللال ۵: ژ 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ         چ  ژ)5( ، وهللذا يللدل علللى سللرعة 
انقضللاء الدنيا، وأن الناس إذا حشللروا كأنَّه ما مللر عليهم نعيم وال بؤس وهم 
يتعارفون بينهم كحالهم يف الدنيا، ففي هذا اليوم يربح المتقون ويخسر الذين 

كذبوا بلقاء اهلل وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين القويم)6(.

)1(  سورة آل عمران، اآلية )8(.
)2(   أخرجلله الرتمللذي يف جامعه برقم)3522( 538/5، والطللرباين يف الكبير برقم)865( 

366/23، وصححه األلباين يف الجامع الصغير8932/1.
)3(  سورة القصص، اآلية )60(.
)4(  سورة القصص، اآلية )88(.

)5(  سورة يونس، اآلية )45(.
)6(   بتصرف من كتاب أحكام الجنائز للدكتور سعيد بن وهف القحطاين. )ص: 80(  
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من العالمات التي تدل 
على ح�صن اخلامتة

1- نطقلله بالشللهادة عند المللوت من أعظم البشللارات بحسللن الخاتمة؛ 
لحديث معاذ بن جبل  قال: قال رسللول اهلل ×: »َمْن َكاَن آِخُر َكاِمِه 

ال إَِلَه إاِل اهَّللُ َدَخَل اْلَجنََّة«)1(. 
2 - الموت برشح الجبين؛ لحديث بريدة بن الحصيب  أنه كان بخراسان 
فعاد أًخا له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذا هو بعرق جبينه، فقال: 
اهلل أكرب سمعت رسول اهلل × يقول: »َمْوُت اْلُمْؤِمِن بَِعَرِق اْلَجبِيِن«)2(. 
3- المللوت ليلة الجمعة أو هنارها، لمللا روي وذكر عن عبد اهلل بن عمرو 
قال: قال رسللول اهلل ×: »َما مِْن ُمْس��ِلٍم َيُم��وُت َي��ْوَم اْلُجُمَعِة َأْو َلْيَلَة 

اْلُجُمَعِة إاِلَّ َوَقاُه اهَّللُ فِْتنََة اْلَقْبرِ«)3(.

)1(   أخرجه أحمد يف مسنده 443/36، وأبو داود يف سننه 190/3، والحاكم يف المستدرك 
678/1، صححه األلباين. 

)2(   أخرجلله أحمللد يف مسللنده 443/38، والنسللائي يف سللننه 5/4. وصححلله األلباين يف 
صحيح سنن النسائي472/4. 

)3(   أخرجه أحمد يف مسنده  443/38، وقال محقق المسند: »إسناده ضعيف«. والرتمذي 
يف سللننه378/3. وقللال الرتمللذي: »هللذا حديللث غريب« وهللذا حديث ليس إسللناده 
بمتصل، وحسللنه األلباين يف المشكاة431/1. وقال األلباين يف أحكام الجنائز، ص35: 

»فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح«. 
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4- االستشللهاد يف سللاحة القتال؛ لقللول : )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ۇڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 

ۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ()1(.

5- من مات يف سبيل اهلل تعالى فهو شهيد، يعني لم يباشر الحرب ولو لم 
يشاهده وبأي صفة مات.

6- المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء.
7- المبطون شهيد، وهو الذي يموت من علة يف البطن، كاالستسقاء وهو 

انتفاخ الجوف، واإلسهال، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلًقا.
8- الغرق شهيد، وهو الذي يموت غريًقا يف الماء.

9- وصاحب الهدم شهيد، وهو الذي يموت تحت الهدم.
10- والحريللق شللهيد، وهو الذي يموت بحرق النللار، ومن فرط يف هذه 
الثاثة ولم يتحرز حتى أصابه شلليء من ذلك فمات فهو عاص وأمره 

إلى اهلل، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
11- صاحللب ذات الجنب شللهيد، وهللي قرحة تكللون يف الجنب وورم 

شديد باطنًا.
12- المرأة تموت بجمع شهيدة، ويقال بضم الجيم وكسرها وهي المرأة 
تموت حاماً، وقد جمعت ولدها يف بطنها، وقيل: هي البكر، وصحح 

)1(  سورة  آل عمران، اآليات )169- 171(. 
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القرطبي والنووي األول.
13- من قتل دون ماله فهو شهيد.

 14- من قتل دون أهله فهو شهيد.
15- من قتل دون دينه فهو شهيد. 
16- من قتل دون دمه فهو شهيد.

17- من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
18- السل شهادة، بكسر السين، وضمها وتشديد الام، وهو داء يحدث 
يف الرئة يؤول إلى ذات الجنب، وقيل: زكام أو سعال طويل مع حمى 

هادية، وقيل: غير ذلك
19 - الموت مرابًطا يف سللبيل اهلل تعالى؛ لحديث سلللمان   قال: سللمعت 
رسللول اهلل ×  يقللول: »ِرَباُط َي��ْوٍم َوَلْيَل��ٍة َخْيٌر ِمْن ِصَياِم َش��ْهرٍ َوِقَياِمِه 
َوإِْن َم��اَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذي َكاَن َيْعَمُل��ُه َوُأْجرَِي َعَلْيِه ِرْزُقُه َوَأِمَن 

اْلَفتَّاَن« )1(.
20- المللوت على عمل صالح؛ لحديث حذيفة   عن النبي ×: »َمْن َقاَل 
ال إَِل��َه إاِل اهَّللُ اْبتَِغ��اَء َوْج��ِه اهَّللِ ُختَِم َلُه بَِها َدَخَل اْلَجنَّ��َة ، َوَمْن َصاَم َيْوًما 
َق بَِصَدَقٍة اْبتَِغاَء َوْجِه  اْبتَِغاَء َوْجِه اهَّللِ ُختَِم َلُه بَِها َدَخَل اْلَجنََّة ، َوَمْن َتَصدَّ

اهَّللِ ُختَِم َلُه بَِها َدَخَل اْلَجنََّة«)2(. 

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه 1520/3. 
)2(   أخرجلله أحمللد يف المسللند 350/38، وقال األرنللووط يف تحقيق المسللند: )صحيح 

لغيره(. وصحح إسناده األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 579/1.  
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 21- ثناء الناس على الميت؛ من جمٍع من المؤمنين الصادقين أقلهم اثنان 
من جيرانه العارفين به من ذوي الصاح والعلم موجب له الجنة بفضل 
اهلل  ۵، ففي حديث عمر  قال: قال النبي ×: »َأيَُّما ُمْس��ِلٍم َشِهَد َلُه 
َأْرَبَع��ٌة بَِخْي��رٍ َأْدَخَل��ُه اهَّللُ اْلَجنََّة، َفُقْلنَا : َوَثَاَث��ٌة، َقاَل : َوَثَاَثٌة، َفُقْلنَ��ا : 

َواْثنَاِن،  َقاَل : َواْثنَاِن، ُثمَّ َلْم َنْسَأْلُه َعِن اْلَواِحِد«. )1(.

* * *

)1(   أخرجلله البخللاري يف صحيحه 97/2. ينظللر: أحكام الجنائز يف ضوء الكتاب والسللنة 
ص163، المؤلف: د. سعيد القحطاين.
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الآداب الواجبة وامل�صتحبة ملن ح�صر 
وفاة م�صلم

1-أن يدعى له؛ لما يف حديث أم سلللمة السللابق فيقللال: )اللهم اغفر 
لفللان، وارفع درجته يف المهديين، واخلفلله يف الغابرين، واغفر لنا وله يا 

ر له فيه()1(. رب العالمين، وافسح له يف قربه ونوِّ
2- أن ُيغطَّللى بثوب يسللرت جميللع بدنه؛ لحديث عائشللة ڤ قالت: 
ي)2( رسللول اهلل حين مات بثوب َحبِللرٍة()3( ، ولفللظ البخاري: )أن  )ُسللجِّ

رسول اهلل × حين تويف ُسجي بربٍد ِحَبرة(.)4(
3-  أن ُيبللادر بقضاء دينلله بعد موته من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى 
ع به بعض الحاضرين جاز؛ لحديث سللعد بن  الدولة، فإن لم تقم به وتطوَّ
األطللول: أن أخاه مات وترك ثاثمائة درهم، وترك عيااًل قال: فأردت أن 
أنفقهللا على عياله، فقال النبي ×: »إنَّ َأَخ��اك محَتبٌس بَِدْينِه فاقِض َعنْه«، 
َعْتُهما امرأة وليس لها بينة،  فقال: يا رسول اهلل: قد أدَّيت عنه إال دينارين ادَّ

َها ُمحّقة«)5(. قال: »َفَأْعطَِها َفإِنَّ

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه برقم) 920( 634/2.
)2(   سجي: أي غطي.

)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه برقم) 942( 651/2.
)4(  أخرجه البخاري يف صحيحه برقم) 5814( 147/7.

سللننه=  يف  ماجلله  وابللن  برقللم)20067(264/33،  المسللند  يف  أحمللد  أخرجلله    )5(
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وحديللث جابللر بن عبللد اهلل   قال: )مللات رجل، فغسلللناه وكفناه 
وحنطنللاه، ووضعنللاه لرسللول اهلل × حيللث ُتوضللع الجنائز، عنللد مقام 
جربيل، ثم آذّنا رسللول اهلل × بالصاة عليلله، فجاء معنا، فتخطى خطى، 
ثللم قال: )لعل على صاحبكم دينًا؟( قالللوا: نعم، ديناران، فتخلف، قال: 
صلللوا على صاحبكم، فقللال له رجل منا ُيقال له: أبو قتادة: يا رسللول اهلل 
ُهمللا َعَلللّي، فجعل رسللول اهلل × يقول: هما عليللك ويف مالك، والميت 
منهمللا بللريء؟ فقال: نعم، فصلى عليلله فجعل رسللول اهلل × إذا لقي أبا 
قتادة يقول )ويف رواية: ثم لقيه من الغد فقال: ما صنعِت الديناران؟( قال: 
يا رسول اهلل إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك )ويف الرواية األخرى: ثم 
لقيلله من الغد فقال: )ما فعل الديناران؟( قال: قد قضيتهما يا رسللول اهلل، 

قال: )اآلن حين َبَرَدْت عليه جلُده(.)1(
ذ وصيته: الثلث فأقل؛ ألن إنفاذ الوصية واجب، واإلسراع  4- أن ُتنفَّ
بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ ألن الوصية إن كانت يف واجب، فلإلسراع 
يف إبللراء ذمتلله، وإن كانت يف تطوع فلإلسللراع يف األجر للله، والوصية إما 

واجبة وإما تطوع، قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن)2(.

=برقللم)2433(502/3. قال البوصيري يف مصباح الزجاجللة يف زوائد ابن ماجه )3/ 
71(:وإسناد حديثه صحيح.

)1(  أخرجه الحاكم يف المستدرك برقم) 2346(66/2، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد 
ولم يخرجاه. 

)2(  بتصرف من كتاب أحكام الجنائز للدكتور سعيد بن وهف القحطاين. )ص: 160(  
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ف�صل اتباع اجلنازة

 عن أبي هريرة   قال: قال رسول اهلل × : »َمْن َشِهَد اْلَجنَاَزَة َحتَّى ُيَصلَّى 
َعَلْيَه��ا َفَل��ُه ِقيَراٌط ، َوَم��ْن َش��ِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن َفَل��ُه ِقيَراَط��اِن.  ِقيَل :َوَم��ا 

اْلِقيَراَطاِن؟ َقاَل : ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن اْلَعظِيَمْيِن«)1(.
 ويف لفظ لمسلم: )قيل وما القيراطان؟ قال: »َأْصَغُرُهَما ِمْثُل ُأُحٍد«)2(.
 وفضل اهلل ۵ على عبده المسلم الميت بشرعية الصاة عليه، وقبول 
شللفاعة إخوانه فيه واسللع لحديث عائشللة ڤ عن النبي × أنه قال: »َما 
ُهْم َيْش��َفُعوَن َلُه إاِلَّ  ٌة ِمَن اْلُمْس��ِلِميَن َيْبُلُغوَن ِماَئًة ُكلُّ ِمْن َميٍِّت ُيَصلِّي َعَلْيِه ُأمَّ

ُعوا فِيِه«)3(. ُشفِّ

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه 87/2، ومسلم يف صحيحه 652/2. 
)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 653/2. 

فائدة: يقع الجبل شللمالي المدينة، ويبلغ طول الجيل 7 كيلو مرتات وعرضه بين 2 و3 
كم وارتفاعه يصل إلى قرابة 350 مرتًا ويبعد عن المسللجد النبوي 5 كم تقريبًا، وسمي 

هبذا االسم لتوحده وتفرده عن الجبال التي حوله. ينظر الموسوعة الحرة :
https://ar.wikipedia.org/wiki 

 إذا تصورت مساحة هذا الجبل العظيم، فتصّور عظم هذا األجر؟ فلنجاهد أنفسنا على 
الحللرص على الصاة على الجنائللز واتباعها حتى ولو كان يف ذلك جهد، فالجنة غالية، 

ومحفوفة بالمكاره. 
)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه 654/2. 
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وعن ابن عباس  قال: سللمعت رسول اهلل × يقول: »َما ِمْن َرُجٍل 
ُمْس��ِلٍم َيُموُت َفَيُقوُم َعَلى َجنَاَزتِِه َأْرَبُعوَن َرُجا ال ُيْش��رُِكوَن بِاهَّللِ َش��ْيًئا إاِل 

َعُهُم اهَّللُ فِيِه«)1(. َشفَّ
ويمكللن الجمللع بيللن حديللث المائللة، واألربعيللن، بما ذكره الشلليخ 
عبدالعزيللز ابن باز$ قللال: ]قال أهل العلم يف الجمع بين حديث المائة 
وحديللث األربعيللن: إن حديللث المائللة أوال، ثللم تفضللل اهلل ۵ وجعل 
األربعيللن يقومللون مقام المائة يف قبول الشللفاعة، وبكل حللال فالحديثان 

يدالن على استحباب كثرة الجمع على الجنائز[)2(. 
وكان ابن عمر   يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي 
ْطنَا فِى َقَراِريَط َكثِيَرٍة()3(.  هريللرة  يف فضل اتباع الجنازة، قللال: )َلَقْد َفرَّ

أي من عدم المواظبة على حضور الدفن)4(.
قال ابن عثيمين $: ]ثم صار بعد ذلك ال يرى جنازة إال تبعها ؛ ألن 

هذه غنيمة.
 غنيمة أن يحّصل اإلنسللان مثل الجبلين العظيمين يف عمل يسير، هذا 
األجللر متى يلقاه؟ يلقاه يف يوم هو أحوج مللا يكون إليه؛ يف يوم ليس عنده 

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه 655/2. 
)2(   بتصرف من أحكام الجنائز ص: 241. 

)3(   أخرجه البخاري يف صحيحه87/2، ومسلم يف صحيحه 653/2. 
)4(  إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري427/2. 
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درهللم، وال دينللار وال متللاع، وال قرابللة، وال زوجة تنفعه يللوم القيامة إال 
العمل الصالح، فهو إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليها، ثم حتى تدفن، فله 

قيراطان مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد.
وينبغللي لمن اتبع أن يكون خاشللًعا، مفكللًرا يف مآله، يقول لنفسلله: يا 
نفسللي أنت مآلك كمآل هذا الذي فوق أعناقنللا، عن قريب أو بعيد وربما 
يكون عن قريب، ويتذكر هللذا الرحيل، يتذكر إلى حفرته ويدفنه ويتخلى 
عنلله)1(، وأقرب الناس إليك الذي يحملك إلللى مدفنك ثم ينصرف عنك 
ويدعللك يف هللذا اللحد وحيًدا بأعمالك، إن خيًرا فخير، وإن شللًرا فشللر، 
ولهذا قال العلماء: يكره لإلنسان المتبع للجنازة: أن يتحدث يف شيء من 

أمور الدنيا، أو أن يتبسم ويضحك[)2(.

* * *

)1(  هكذا يف شرح رياض الصالحين ولعل العبارة) ويتذكر حين يدفن ويتخلى عنه(. 
)2(   شرح رياض الصالحين598/2. 
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فتــــاوى اجلنائز

س1:  ما حكم حفر االنسان قبره قبل الموت.  
الجواب:  قال شلليخ اإلسللام: ال يسللتحب للرجل أن يحفر قربه قبل 
ان يمللوت فإن النبي ×لللم يفعل ذلك وال أصحابه   والعبد ال يدري 
أين يموت وإذا كان مقصود الرجل االستعداد للموت فهذا يكون بالعمل 

الصالح)1(. 
س2: ما معنى قوله ×: »يموت المؤمن بعرق الجبين«  

الج��واب: أقللرب ما قيللل فيه أن معنللاه أن المؤمن يمللوت وهو يعمل 
العمللل الصالللح، أي أنه يسللتمر يف عمللله الصالح إلى المللوت، لقول اهلل 

تعالى: ژ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ژ ]الحجر: 99 [)2(.
س3:   ما حكم األذان يف أذن الميت؟ وتلقينه ال إله إال اهَّلل عند الموت؟ 

وتلقينه إجابة الملكين بعد دفنه؟
الجواب:األذان يف ُأذن الميت بدعة. وتلقينه عند الموت: ال إله إال اهلل 
أمللر به النبي × أما تلقينه إجابة الملكين بعللد دفنه، فهذا ورد يف حديث، 

لكنه ضعيف، فا يعتمد)3(

)1(   الفتاوى الكربى362/5.
)2(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 73(  
)3(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 73(  
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س4: متى وقت التلقين؟  
الج��واب: التلقين عند الموت وعنللد االحتضار يلقن الُمحتضر ال إله 
إال اهلل، كمللا فعللل النبي × عند موت عمه أبي طالب حيث حضره فقال: 
»يا عم، قل ال إله إال اهلل كلمة أحاج لك هبا عند اهلل« ، ولكن عمه أبا طالب 

والعياذ باهلل لم يقل هذا ومات على الشرك.
وأمللا التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعللدم ثبوت الحديث عن النبي × 
يف ذلللك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود حيث كان النبي × 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: »اْس��َتْغِفُروا أِلَِخيُكْم ، اس��ألوا َلُه 
ُه اْلَن ُيس��أل« ، وأمللا القراءة عند القرب وتلقينلله يف القرب فهذا  التَّْثبِي��َت ، َفإِنَّ

بدعة ال أصل له)1(.
س5: هل تقرأ سورة يس على الميت؟

الج��واب: ورد يف ذلللك حديللث معقللل بن يسللار  أن النبللي × قال: 
»اْقَرُؤوا َعَلى َمْوَتاُكْم يس«، لكنه حديث ضعيف)2(. 

)1(  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 75(  
)2(  أخرجه أحمد يف مسللنده 416/33، وأبو داود يف سللننه 191/3، والنسللائي يف السللنن  

الكربى 394/9، وابن حبان يف صحيحه 269/7.
قللال الحافظ ابن حجر يف التلخيللص الحبير212/2: ]وأعله ابللن القطان باالضطراب 
وبالوقللف، وبجهالللة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بللن العربي عن الدارقطني أنه 
قال: هذا حديث ضعيف اإلسناد، مجهول المتن، وال يصح يف الباب حديث[. وضعفه 

األلباين يف المشكاة509/1. 
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قال الشلليخ عبد اهلل الفوزان: ]لكن الصواب ان قراءهتا غير مشللروعة 
لضعف الحديث فيقتصر على تلقينه ال إله إال اهلل[)1(.

س6: هل يجوز تقبيل الميت؟
الج��واب: ال بللأس بتقبيللل الميللت، للرجللال والنسللاء ممن هللّن من 

محارمه، كما فعل أبو بكر الصديق   مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص )2(.
س7: هل للتعزية وقت محدد؟

الجواب: التعزية ال تحدد بثاثة أيام ال يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة 
يف التعزيللة أتى هبا، فقد ثبت عن النبللي ملسو هيلع هللا ىلص أنه عزى بعد الثاثة يف حديث 
عبللداهلل بن جعفر ، فما دامت حرارة المصيبة قائمة فا بأس بالتعزية، ولو 

بعد وقت طويل، فاألمر فيه واسع وفيه مواساة ألهل الميت يف مصاهبم.
قال عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز$ : ]العزاء ليس له أيام محدودة، 
بل يشللرع من حين خروج الروح قبل الصللاة على الميت وبعدها، وقبل 
الدفللن وبعللده، وليس لغايته حد يف الشللرع المطهر، سللواء كان ذلك ليا 
أو هنارا، وسللواء كان ذلك يف البيت، أو يف الطريق، أو يف المسللجد، أو يف 

المقربة، أو يف غير ذلك من األماكن[)3(.

)1(   فقه الدليل 235/2. 
)2(  الحديث يف صحيح البخاري6/5. وفيه )فكشللف عن رسول اهلل  فقبله، قال: بأبي أنت 

وأمي، طبت حًيا وميًتا، والذي نفسي بيده ال يذيقك اهلل الموتتين أبًدا...(.
الجواب للشيخ: ابن باز كما يف مجموع فتاويه 13/ 101.

)3(  ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 379/13. 
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وقال : ]والمبادرة هبا أفضل، وتجوز بعد ثاث من موت الميت لعدم 
الدليل على التحديد[)1(.

وقللال ابن عثيميللن $ : ]وقت التعزيللة من حين ما يمللوت الميت أو 
تحصل المصيبة إذا كانت التعزية بغير الموت إلى أن تنسى المصيبة وتزول 
عللن نفللس المصللاب؛ ألن المقصللود بالتعزية ليسللت هتنئللة أو تحيللة، إنما 
المقصود هبا تقوية المصاب على تحمل هذه المصيبة واحتساب األجر[)2(.
س8: ما معنى قول النبي × : »إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه«؟  

ق��ال ابن عثيمي��ن: معناه أن الميت إذا بكى أهللله عليه فإنه يعلم بذلك 
ويتألللم، وليس المعنى أن اهلل يعاقبه بذلك ألن اهلل تعالى يقول: ژ ۋ  ۅ  
ۅ    ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ     ۇئ  ۇئۆئ   
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   ی  ی  ی  ی  
جئحئ  مئ  ىئ  يئ  ژ)3( والعذاب ال يلزم أن يكون عقوبة ألم تر إلى 
��َفَر ِقْطَع��ٌة ِمْن اْلَعَذاِب«)4( والسللفر ليس بعقوبة،  قللول النبي × : » َأنَّ السَّ
لكن يتأذى به اإلنسان ويتعب، وهكذا الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يتألم 
ويتعللب من ذلللك، وإن كان هذا ليللس بعقوبة من اهلل عز وجللل له، وهذا 

)1(  ينظر: أحكام الجنائز لسعيد علي القحطاين ص327. 
)2(  مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 340/17. وينظر: كتاب أحكام الجنائز لسعيد بن 

وهف القحطاين ص: 327. 
)3(  سورة فاطر، اآلية رقم )18(.

)4(   أخرجه البخاري يف صحيحه برقم)1804( 8/3، ومسلللم يف صحيحه برقم )1927( 
.1526/3
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التفسللير للحديث تفسير واضح صريح، وال يرد عليه إشكال، وال يحتاج 
أن يقللال: هللذا فيمن أوصى بالنياحة، أو فيمن كان عللادة أهله النياحة ولم 

ينههم عند موته، بل نقول: إن اإلنسان يعذب بالشيء وال يتضرر به)1(.
س9: انتشر يف الونة األخيرة تأخير الجنازة إلى الغد، أو إلى أن يحضر 
أولي��اء الميت، وكذلك االصطفاف بع��د الدفن للتعزية، ما رأي فضيلتكم 

يف ذلك؟
الجواب: أما األول: فهو خاف السللنة ال شك يف هذا؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  
قللال: »َأْس��رُِعوا بِاْلِجنَاَزِة«)2(. وتأخيرها خاف أمللر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم هو من 
جهة أخرى إساءة إلى الميت؛ ألن الميت الصالح إذا خرج من بيته يقول: 

قدموين قدموين)3(.
يتمنى اإلسللراع؛ ألنه مقبل على سللكن يف الجنة -اللهم اجعلنا منهم- 
فهو إساءة للميت من جهة، وخاف أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جهة أخرى، وأولياؤه 
أو أصدقاؤه الذين ليسوا بحاضرين يمكنهم إذا جاءوا يصلون على قربه كما 

صلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على قرب الرجل أو المرأة التي كانت تقم المسجد.
وأمللا االصطفاف للعزاء فهللذا اتخذه الناس يقولون: إنه أسللهل، كان 

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 408( . 
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه86/2، ومسلم يف صحيحه 651/2. 

)3(   ورد يف ذلك حديث يف البخاري صحيح البخاري )2/ 85( )إَِذا ُوِضَعِت الِجنَاَزُة َواْحَتَمَلَها 
ُمونِي، َوإِْن َكاَنْت َغْيَر َصالَِحٍة، َقاَلْت:  َجللاُل َعَلى َأْعنَاقِِهْم، َفإِْن َكاَنْت َصالَِحًة، َقاَلْت: َقدِّ الرِّ

َيا َوْيَلَها َأْيَن َيْذَهُبوَن بَِها؟ َيْسَمُع َصْوَتَها ُكلُّ َشْيٍء إاِلَّ اإِلْنَساَن، َوَلْو َسِمَعُه َصِعَق (. 
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الناس يف األول كل إنسان يف جهة من أهل الميت فإذا عزوا واحدا جعلوا 
يلتمسللون اآلخللر أين فان أين فان؟ فقالوا: نجتمللع جميًعا ليكون ذلك 
أسهل، فإذا لم يتطور هذا الشيء إلى محذور فهذا ال أرى فيه بأسا إن شاء 
اهلل لكللن الذي ال أرى له وجها: هو أهنللم يقبلون »يعانقون«، أهل الميت، 
وهللذا ال أصل له، إال إذا كان اإلنسللان قادما من سللفر وقبله »عانقه«، بناء 

على قدومه من السفر)1(.
س10: لقد تويف ش��خص يف يوم جوه حار، وذهبوا به إلى المقبرة لدفنه 
رحمه اهَّلل، وقد تعبوا من الجو الحار، وقام شخص وجلب لهم ماًء بارًدا من 
أجل أن يشربوا منه بعد تعبهم، وقال بعضهم: هذا ال يجوز. وقال بعضهم: 

هذه بدعة. فضيلة الشيخ هل هذا العمل فيه شيء؟ أفيدونا أفادكم اهَّلل.
الج��واب: ال حللرج يف ما ذكرتم، بل ذلك من اإلحسللان والمسللاعدة 

على الخير. وفق اهلل الجميع)2(.
س11: ماحك��م ق��ول »ف��ان المرح��وم« أو »تغم��ده اهَّلل برحمته« أو 

»انتقل إلى رحمة اهَّلل«؟  
قال ابن عثيمين: قول »فان المرحوم« أو »تغمده اهلل برحمته« ال بأس 
هبللا؛ ألن قولهللم: »المرحوم« من بللاب التفاؤل والرجللاء، وليس من باب 

الخرب، وإذا كان من باب التفاؤل والرجاء فهو ال بأس به.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 200/13. 
)2(   المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 13/ 211. 
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وأمللا قولهللم: »انتقل إلى رحمة اهلل« فهو كذلك فيمللا يظهر لي أنه من 
باب التفاؤل، وليس من باب الخرب، إال أن هذا من أمور الغيب وال يمكن 

الجزم به، وكذلك ال يقال: »انتقل إلى الرفيق األعلى«)1(. 

* * *

)1(  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 452( 
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فتــــاوى التغ�صيل

س12: من مات وعليه جنابة هل يغسل؟
الج��واب: إذا مات من عليه جنابة يغسللل كغيره، وتجوز الصاة عليه 
يف المسللجد كغيللره، وكللذا الحائللض والنفسللاء؛ ألن األحللكام انقطعت 

بالموت)1(.
س13: هل يجوز لإلنسان أن يوصي أن ال يغسله إال فان من الناس؟ 

مع ذكر الدليل.
الج��واب: يجللوز للميت أن يوصي أال يغسللله إال فللان، والميت قد 
يوصللي بذلك لسللبب، مثللل: أن يكون هذا الوصي تقًيا يسللرت مللا يراه من 
مكللروه، أو أن يكللون عالًما بأحكام الغسللل، أو أن يكللون رفيًقا، والدليل 
على استفادة أولوية التغسيل بالوصية: أن أبا بكر   أوصى أن تغسله امرأته. 

وأوصى أنس بن مالك   أن يغسله محمد بن سيرين)2(.
س14: هل يجوز للرجل أن يغسل طفلة عمرها أقل من سبع سنين؟

الجواب: للرجل والمرأة أن يغسللا من له سللبع سنين فقط سواء كان 
ذكًرا أم أنثى.

)1(   المجيب عبداهلل بن ابراهيم القرعاوي. ينظر: منتديات إنما المؤمنون إخوة. 
)2(  المجيب: ابن عثيمين، بتصرف من الشرح الممتع 265/5. 
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دليل ذلك: أن إبراهيم ابن النبي  غسلته النساء؛ ألنه مات يف الرضاعة 
أي قبل أن يفطم؛ وألن عورة من دون السبع ال حكم لها، فإذا ماتت طفلة 
لها أقل من سللبع سللنوات فألبيها أن يغسلللها، وإذا مات طفللل له أقل من 
سللبع سللنوات فألمه أن تغسللله، فإن ماتت طفلة لها سللبع سللنوات فأكثر 
فليس ألبيها أن يغسلللها؛ ألنه ال يغسللل الرجل المللرأة، وال المرأة الرجل 

إال يف الزوجين، والمالك وأمته)1(.
س15: متى يغس��ل السقط)2( ويصلى عليه؟ وهل يسمى؟ وإذا كان ال 

يعلم هل هو ذكر أم أنثى كيف يسمى؟
الجواب: إذا بلغ السللقط أربعة أشللهر من بدء الحمللل، أي: إذا تم له 
أربعة أشللهر، وليس المعنى إذا دخل الشللهر الرابع. والمراد باألشهر هنا: 
األشهر الهالية؛ ألهنا هي التي جعلها اهلل  مواقيت للناس، فقال تعالى: 

)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ()3(.

 قال العلماء: ويسللمى؛ ألن هذا السللقط يبعث يوم القيامة، فا بد أن 
يسللمى؛ ألن الناس يدعون يوم القيامة بأسللمائهم وأسماء آبائهم، فيسمى 

حتى يدعى باسمه يوم القيامة.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع 268/5. 
)2(   السللقط: بكسر السللين، ويجوز الفتح، ويجوز الضم، ومعناه: الساقط، وهو الحمل إذا 

سقط من بطن أمه. 
)3(  البقرة: 189. 
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قال العلماء: فإن شك فيه هل هو ذكر أو أنثى؟ 

وهو بعيد لكن ربما يقع، فإنه يسللمى باسم صالح للذكر واألنثى مثل 
هبة اهلل، أو عطية اهلل، أو نحلة اهلل، وما أشبه ذلك.

أما إذا كان ذكًرا فيسللمى باسم الذكور كعبد اهلل، وإن كان أنثى يسمى 
بأسماء اإلناث كزينب، وفاطمة)1(.

س16:  إذا كان يف الميت أس��نان ذهب فهل تخلع منه؟ وإذا كان هذا 
الخلع يترتب عليه مضرة لبقية األسنان فما الحكم؟   

أوالً: يجللب أن نعلللم أن السللن الذهللب ال يجللوز أن يركللب إال عند 
الحاجللة إليه، فا يجوز أن يركبلله أحد للزينة، اللهم إال النسللاء إذا جرت 
عادهتللن التزين بتحلية األسللنان بالذهب فا بأس، أمللا الرجال فا يجوز 

أبدًا إال لحاجة.
ثانيًا: إذا مات من عليه أسللنان من ذهب، فإن كان يمكن خلع السللن 
بللدون ُمثلللة ُخلع، ألن ملكلله انتقل إلللى الورثللة، وإن كان ال يمكن خلعه 
إال بُمثلللة، بحيث تسللقط بقية األسللنان فإنه يبقى ويدفن معلله. ثم إن كان 
الوارث بالغًا عاقاً رشلليدًا وسللمح بذلك ُترك ولم يتعرض له، وإال فقد 
قللال العلماء: إنه إذا ظللن أن الميت بلى ُحفر القرب وُأخذ السللن ألن بقاءه 

إضاعة مال. وقد هنى النبي × عن ذلك)2(. 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع 5/ 295. 296. 
)2(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 88( 
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س17:  ما حكم تغسيل الميت وتكفينه ودفنه؟  
الج��واب: قال ابللن عبد الرب: غسللل الموتى قد ثبللت باإلجماع ونقل 
الكافة، فواجب غسللل كل ميت إال من أخرجه إجماع أو سللنة ثابتة وهذا 

قول مالك)1(.
وقللال النووي: التكفيللن واجب وهو إجماع يف حق المسلللم وكذلك 

غسله والصاة عليه ودفنه)2(.
وقللال ابللن المنذر: لم يختلف مللن أحفظ عنه من أهللل العلم أن دفن 
الموتللى واجللب الزم علللى الناس، ال يسللعهم تللرك ذلك عنللد اإلمكان، 
ووجود السبيل إليه، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر المسلمين)3(.
س18: هل يغسل جميع موتى المسلمين، ويكفنون ويصلى عليهم؟

الجواب: جميع موتى من المسلللمين يغسلللون، ويكفنللون، ويصلى 
عليهم؛ إال شللهداء المعركللة فقط، فهؤالء ال يغسلللون، وال يكفنون، وال 
يصلللى عليهم؛ ألن المقصود بالصاة عليهم الشللفاعة لهم، وكفى ببارقة 
السلليوف على رؤوسهم شفاعة، فيشفع لهم هذا البذل الذي بذلوه، فإهنم 

بذلوا أغلى ما عندهم وهو النفس إلعاء كلمة اهلل)4(.

)1(    التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد )24/ 246( 
)2(    شرح النووي على مسلم )8/ 129( 

)3(   األوسللط يف السللنن واإلجماع واالختاف )5/ 450(  وبتصرف من كتاب التذكرة يف 
أحكام المقربة العقدية والفقهية تأليف: عبدالرحمن الشثري ص:15.

)4(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع 289/5. 
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س19: هل يجوز تغسيل الميت يف دورة المياه - الحمام -؟
الجواب: يجوز أن يغسللل الميللت يف دورة المياه النظيفة والمسللتورة عن 
الناس؛ لعدم المحذور يف ذلك، كما أنه يجوز للمسلم الحي أن يغتسل فيها)1(.

س20: هل للمغسل أن يسأل أهل الميت هل المتوىف يصلي أم ال؟
الجواب: ما دام ظاهره اإلسام، والذين أحضروه مسلمون فا حاجة 
إلى سللؤالهم، وقد يتسللاهل البعللض يف ذلك فيرتتب علللى ذلك فضائح، 

وكذلك عند الصاة عليه، فا يسأل عنه إذا كان ظاهره اإلسام)2(.
س21: هل يبين المغسل بعض العامات من الخير أو الشر؟

الج��واب: عامللات الخير ال بأس باإلخبار عنها، أما الشللر فا؛ ألهنا 
غيبة، لكن لو قال: إن بعض األموات يكون أسللودًا أو غير ذلك فا بأس، 
لكن الممنوع أن يقول غسلللت فاًنا، ورأيت فيه كذا من عامات الشللر؛ 

ألن ذلك يحزن أهله ويؤذيهم وهو من الغيبة)3(.
س22: من غسل ميًتا، هل يجب عليه الغسل أم الوضوء؟

الجواب: من غسللل ميًتللا فينبغي له أن يتوضأ؛ فقللد أفتى هبذا جماعة 
مللن الصحابة ، فينبغللي أن يتوضأ وضوء الصاة، يتمسللح، ويتمضمض 
ويستنشللق، ويغسللل وجهه، وذراعيه، ويمسللح رأسلله مع أذنيه، ويغسل 
قدميلله، هللذا الوضوء الشللرعي، فينبغي له أن يتوضللأ خروًجا من خاف 

)1(   فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 249. 
)2(   المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 106/13. 
)3(   المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 123/13. 
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العلمللاء، وعماً بما أفتى به بعض الصحابة ، أما الغسللل فا يجب عليه، 
وإذ اغتسللل فهو أفضل، والغسللل »الرتوش«. أفضل وال يجب، وجاء يف 
الحديث الصحيح عنه  أنه كان يغتسل من غسل الميت)1(، فإذا غسل ميًتا 
شللرع له أن يغتسللل »يرتوش«. وأمللا الوضوء فيجب عنللد جمع من أهل 
العلم، وإذا غسللل فرجه وجللب الوضوء بكل حال، لكن مشللروع للذي 
يغسللل الميت أنه ال يمس الفرج، بل يغسللله من وراء خرقة، يغسل فرجه 
بخرقة، ال يلمس الفرج؛ لكن لو قدر أنه لمسه جهاً أو خطأ، فإنه ينتقض 
وضوؤه بكل حال؛ لكن لو غسللله بخرقة ولم يمللس الفرج، ال الدبر، أو 
القبل فإنلله ينبغي أن يتوضأ وضوء الصاة فقط، هذا يجب عند جمع من 
أهل العلم، وأما الغسللل فا يجب، قواًل واحًدا، بل يسللتحب اسللتحباًبا 
ويشللرع ذلللك، قال بعض أهل العلللم، ولعل الحكمة يف ذلللك أن تقليب 
الميللت مما يوهن القللوى ويضعف القوى؛ ألن اإلنسللان يتذكر الموت، 

َل َميًِّتا َفْلَيْغَتِسْل َوَمْن َحَمَلُه  )1(   كما يف حديث أبي هريرة   أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن َغسَّ
ْأ«. أخرجه أحمد يف مسنده 534/15، وأبو داود يف سننه 201/3، وابن حبان يف  َفْلَيَتَوضَّ
صحيحه 436/3، والبيهقي يف الكربى 448/1. صححه األلباين يف المشكاة 169/1. 
قال الخطابي: ال أعلم أحًدا من الفقهاء يوجب االغتسال من غسل الميت، وال الوضوء 
من حمله، ويشللبه أن يكون األمر فيه على االسللتحباب، ويمكن أن الغاسللل ال يبعد أن 
يرتَّشللش عليه من الَغُسللول، وربما كان على بدن الميت نجاسة وال يعلم مكاهنا، فيكون 
عليه غسل جميع بدنه، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه. ينظر: جامع 

األصول335/7. 
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ويتذكر حال القرب، فيحصل له ضعف يف قواه واهنيار، فشللرع اهلل الغسللل 
حتى يستفيد من ذلك، وحتى يقوى وينشط البدن للضعف الذي أصابه)1(.

س23: هل تغسيل الميت ينقض الوضوء؟
الجواب: تغسلليل الميت ال ينقض الوضوء، وذلك أن النقض يحتاج 
إلى دليل شللرعي يرتفع بلله الوضوء الثابت بدليل شللرعي، وال دليل على 
أن تغسلليل الميت ينقض الوضوء. ولهذا يجب علينا أن نتحرى يف مسللألة 
نقللض الوضوء، فا نتجرأ على القول بأن هللذا ناقض إال إذا وجدنا دلياً 

بينًا يكون لنا حجة عند اهلل )2(.
س24: م��ا حكم تصوير تغس��يل الميت على ش��ريط فيدي��و، ثم بيعه 

بحجة أنه من باب التذكير بالموت؟
الج��واب: إن كان المقصللود تصويللر الميت حين التغسلليل فذلك ال 
يجللوز؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  )نهى عن تصوير ذوات األرواح، ولعن المصورين 

وقال: إنهم َأَشدُّ النَّاِس َعَذاًبا ِعنَْد اهَّللِ َيْوَم الِقَياَمِة()3(.
أمللا إن كان مللراد السللائل بيان صفة تغسلليل الميت، كما شللرع اهلل  يف 
شريط يوزع أو يباع فا بأس، كما يسجل تعليم الناس الصاة وغيرها مما 

يحتاجه الناس من غير تصوير)4(.

)1(   المجيب: ابن باز. ينظر: فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الشويعر460/13. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 11/ 203. 

)3(   الحديث يف البخاري 167/7، ومسلم 1670/3، بلفظ: )إِنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَذاًبا ِعنَْد اهللِ 
ُروَن(.  َيْوَم اْلِقَياَمِة اْلُمَصوِّ

)4(  المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 8/ 425. 
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س25: عن حكم استعمال الصابون يف تغسيل الميت؟
الج��واب: ال حرج يف اسللتعمال الصابون من أجل إزالة الوسللخ؛ ألن 

الصابون مثل األشنان، بل هو أقوى منه يف التنظيف)1(.
س26: هل يجوز تغسيل المنتحر والصاة عليه؟

الجواب: يشرع تغسيل المسلللم المنتحر والصاة عليه، وهكذا غيره 
من العصاة)2(، مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة)3(.

س27: من تعذر تغسيله  لتمزقه بسب حريق، أو حادث فماذا يفعل فيه.
الج��واب: إذا تعذر غسللله فإنه ييمللم لعموم قوله تعالللى: )ہ ہ ہ 
ھ()4(؛ وألن اهلل شرع التيمم للطهارة من الحدث األكرب واألصغر يف 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 89. 
)2(   قد يشكل هذا مع الحديث الذي رواه مسلم يف صحيحه 2/ 672، فعن جابر بن سمرة   
قال: )أيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص  برجل قتل نفسلله بمشللاقص، فلم يصل عليلله(، أجاب النووي على 
هذا اإلشللكال يف شرح لمسلللم 47/7، بقوله: ]الحديث دليل لمن يقول ال يصلى على 
قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز واألوزاعي. وقال الحسن والنخعي 
وقتللادة ومالللك وأبو حنيفة والشللافعي وجماهير العلماء يصلى عليلله. وأجابوا عن هذا 
الحديللث بللأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لم يصل عليه بنفسلله زجًرا للناس عن مثللل فعله، وصلت عليه 
الصحابة، وهذا كما ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصاة يف أول األمر على من عليه دين زجًرا لهم عن 
التسللاهل يف االسللتدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصللاة عليه. فقال : »َصلُّوا 
َعَلللى َصاِحبُِكللْم« قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصاة على كل مسلللم، ومحدود، 

ومرجوم، وقاتل نفسه وولد الزنى...[. 
)3(   فتاوى اللجنة الدائمة360/8. 

)4(   سورة التغابن آية 16. 
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حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله)1(.
وقال الش��يخ عب��داهَّلل القرعاوي: من تعذر غسللله لعدم المللاء أو غيره 
كالحللرق والجذام والتبضيللع، ييمم كالجنب إذا تعذر عليه الغسللل، وإن 
تعذر غسللل بعضه غسللل ما أمكللن، ويمم للباقللي، وإن أمكن صب الماء 
عليه با عرك ودلك صب عليه الماء بحيث يعم بدنه، وترك دلكه لتعذره، 

واهلل أعلم)2(.
س28: م��ا حك��م أخذ أج��رة على تغس��يل الميت، س��واء كانت هذه 

األجرة مشروطة، أم غير مشروطة؟
الجواب: يجوز، واألولى أن يقوم هبا متربع إذا تيسر ذلك)3(.

س29: اعتاد الناس عندنا أن يقوموا بتجهيز الميت من غسل وحنوط 
وتكفين، ولكن هناك أمور نحب بيانها لنا من حيث الجواز وعدمه وهي:

1- كشف عورة الميت عند التغسيل.
2- رش الكفن بالعطر بعد أن يسجى بعد غسله.

3- كش��ف وجهه عندما تح��ل أربطة الكفن وه��و يف لحده على جنبه 
األيمن وقبل الدفن.

)1(   فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 371. 
)2(   المجيللب: عبداهلل بن إبراهيم القرعاوي منتديات »إنما المؤمنون إخوة«. وقال الشلليخ 
عبللد اهلل الفللوزان يف فقه الدليل 254/2:)وعنه روايللة -أي اإلمام أحمد- أنه ال يممم؛ 
ألن المقصللود التنظيف، والتيمم ال يفيد الميت شلليًئا من ذلك، وهذا أظهر؛ ألن التيمم 

إنما شرع لطهارة الحدث، وهذه طهارة تنظيف. واهلل أعلم(. 
)3(   فتاوى اللجنة الدائمة 112/15. 
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الجواب:
 1- ال يجوز كشف عورة الميت؛ ألن حرمته وهو ميت كحرمته وهو حي.
2- السنة تطييب األكفان بالبخور ونحوه قبل أن يدرج الميت يف األكفان.
3- يشللرع حللل أربطة الكفن بعد وضع الميت يف اللحللد وقبل دفنه، وأما 

كشف وجهه فا أصل له)1(.
س30: إذا مات المس��لم ولم يغسل، ولم يكفن، ولم يصل عليه، ولم 
يدف��ن يف مقابر المس��لمين )وضع يف مقبرة جماعية( إذا وجد مس��لم بهذه 

الحالة، فماذا يفعل من وجده؟
الجواب: إن اسللتطيع أن يفرد قبل أن يبلى، ولم يكن هناك مثلة 
يف إخراجلله، فللإن الواجب أن يخرج ويغسللل ويكفن ويصلى عليه، 
فللإن لم يمكن شلليء من ذلك فإنه يصلى عليه وهللو يف قربه؛ لعموم 
أدلة تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصاة عليه، وقول اهلل تعالى: 
)ہ ہ ہ ھ()2(، ويقللول : »َوإَِذا َأَمْرُتُك��ْم بَِأْم��رٍ َفْأُت��وا ِمنُْه َما 

اْسَتَطْعُتْم«)3(.

)1(   فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 228. 
)2(   سورة التغابن آية 16. 

)3(   أخرجه البخاري يف صحيحه 94/9.
 المجيب: خالد بن علي المشيقح. ينظر: فتاوى واستشارات اإلسام اليوم 104/16.
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س31: إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله، ولم يمت فماذا 
يفع��ل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغس��لها ونصلي عليها وندفنها، 
أم م��اذا علين��ا؟ هذا فيما حص��ل وهو على قيد الحياة، أم��ا إذا وجدنا أحد 
أعضاء اإلنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة، ولم نعرف أكان 
صاحبها مسلًما أم ال، فماذا علينا يف هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان 

مسلما ماذا علينا يف الحالتين؟
الجواب: العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث، أو بحد، 
وغيرهما ال يغسللل وال يصلى عليه، ولكن يلف يف خرقة ويدفن يف المقربة، أو 

يف أرض طيبة بعيدة عن االمتهان، إذا كان واجده ليس بقربه مقربة)1(.

* * *

)1(   فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 448. 
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فتاوى ال�صالة على امليت

س32: أي��ن يق��ف اإلمام عن��د الصاة عل��ى الجنازة بالنس��بة للرجل 
واألنثى؟ وما الحكمة من وقوف اإلمام عند وسط المرأة؟

 الج��واب: الصحيح أنلله يقف عند رأس الرجللل، ال عند صدره؛ ألن 
السللنة ثبتت بذلك، وعند وسللط المللرأة؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »ق��ام َعَلى اْمَرَأٍة 
َماَت��ْت فِي نَِفاِس��َها َفَقاَم َعَلْيَها َوَس��َطَها«)1( والحكمة يف ذلك: أن وسللطها 
محللل العجيزة والفللرج، فكان اإلمام عنللده ليحول بيللن المأمومين وبين 

النظر إليها، هذه من الحكمة.)2(.
س33: كيف يسلم اإلمام يف صاة الجنازة؟

الجواب: يسلللم تسللليمة واحدة عن يمينه، وإن سلللم تلقاء وجهه فا 
بأس، لكن عن اليمين أفضل. وإن سلللم تسللليمتين فا بأس؛ لورود ذلك 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص )3(.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه89/2، ومسلم يف صحيحه664/2. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع 315/5. 

)3(  المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشللرح الممتع 336/5، لحديث ابن مسعود  قال: 
)ثاث خال كان رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على  الجنازة 
مثل التسللليم يف الصللاة(. أخرجه البيهقي34/4. قال النللووي يف المجموع 239/5: 

]إسناده جيد[. .
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س34: هل يرفع المصلي يديه عند التكبيرات؟
الج��واب: يرفع يديلله مع كل تكبيللرة على صفة مللا يرفعهما يف صاة 
الفريضللة، أي: يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، أو حذو فروع أذنيه. هذا 

هو القول الصحيح، والدليل على ذلك ما يلي:
1- ورود السنة بذلك، بسند جيد. 

قللال الشلليخ عبد العزيز بللن باز ،: وأعللله الدار قطني بعمر بن شلليبة؛ 
لكللن عمر ثقة، والزيادة من الثقة عنللد علماء الحديث مقبولة، إذا لم تكن 
منافية وهنا ال تنايف؛ ألن المسكوت عنه ليس كالمنطوق، وال منافاة إال إذا 
تعللارض منطوقان، أما إذا كان أحدهما ناطًقا والثاين سللاكًتا فا معارضة؛ 

ألن عدم النقل ليس نقا للعدم.
2- ص��ح عن ابن عم��ر  موقوًفا، ول��ه حكم الرف��ع؛ ألن مثله ال يثبت 

باالجتهاد.
ولو قيل: لعل ابن عمر  قاس ذلك على غيرها من الصلوات؟

فالج��واب: أن الصلللوات األخرى ليس فيها رفللع يف كل تكبيرة، كما 
ثبت ذلك من حديث ابن عمر نفسه.

3- أن المعنللى يقتضيلله؛ ألنلله إذا حرك يديلله اجتمللع يف االنتقال من 
التكبيللرة األولى قول وفعل، كسللائر الصلوات، فللإن الصلوات يكون مع 
القللول فعللل إما ركوع، أو سللجود، أو قيام، أو قعود، فكان من المناسللب 
أن يكون مع القول فعل، وال فعل هنا يناسب إال رفع اليدين؛ ألن الركوع 
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والسللجود متعذران فيبقللى رفع اليدين. وحينئذ يكللون رفع اليدين يف كل 
تكبيرة مؤيدا باألثر، والنظر)1(.

وقال ابن باز : ]وكان يرفع يديه عند تكبيرة اإلحرام - التكبيرة األولى 
يف الصلللوات كلها - أمللا يف الجنازة فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يف 
التكبيرات كلها، قال بعض أهل العلم: وهذا يدل على أنه تلقاه عن النبي؛ 
ألن هللذا ال يقال من جهة الرأي، ففعل ابن عمر  معترب فعله من السلللف، 
يدل على أن هذا كان متوارًثا عندهم عن النبي عليه الصاة والسام؛ ألن 
هذه المسائل ال تقال من جهة الرأي، فاألفضل يف هذا هو الرفع يف جميع 

التكبيرات، تكبيرات الجنازة[)2(.
س35: ك��م ع��دد التكبي��رات عل��ى الجن��ازة؟ وما يق��ول المصلي يف 

تكبيرات الزيادة؟
الجواب: ال تقل عن أربع، وله الزيادة إلى خمس، وست، وسبع، وثمان، 
وتسللع كل هللذا ورد. لكن الثابت يف صحيح مسلللم إلى خمللس، فعن زيد بن 
أرقم   )صلى على جنازة فكرب عليها خمًسا، وأخرب أن ذلك من فعل النبي ()3( 
ولهذا ينبغي لألئمة أحياًنا أن يكربوا على الجنازة خمس مرات إحياء للسللنة، 
وسلليقول بعض الناس: إن إمامنا نسللي فزاد خامسللة، لكللن إذا فعلها مرة بعد 

مرة، وبين للناس أن هذا من السنة فذلك حسن.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع 338/5. 
)2(   بتصرف من فتاوى نور على الدرب 13/ 358. 

)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه659/2. 
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أمللا ماذا يقللال يف التكبيرات الزيادة فللا أعلم يف هذا سللنة، لكنني إذا 
أردت أن أكرب خمًسللا جعلت بعد الثالثة الدعاء العام، وبعد الرابعة الدعاء 

الخللاص بالميللت، ومللا بعللد الخامسللة: ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ. ولهللذا قد يعرف النبيه أنني أريد أن أكرب 

خمًسا، إذا صار الدعاء بعد الثالثة قصيًرا )1(.
س36: رج��ل فاتته ثاث تكبيرات يف صاة جنازة فماذا يصنع، كيف 

يقضي هذه التكبيرات السابقة؟
الجواب: إذا دخل يف التكبيرة الرابعة فإنه يدعو للميت؛ ألن هذا محل 
دعاء للميت بالنسبة لإلمام وأنت تابع لإلمام، فإذا سلم اإلمام فإن انتظروا 
بالجنللازة حتللى يقضي من فاهتم مللا بقي عليهم قضى مللا فاته على صفته، 
وإن حملللت كما هو الغالب فإنه يتابع التكبيللر اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب 
ويسلللم، وإن شاء سلم مع اإلمام، وهذه مسألة لم أطلع فيها على سنة عن 
النبللي ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لكن هذا كام العلمللاء يقولون: إذا أمكن أن ينهي ما فاته قبل 
أن ترفع الجنازة فليفعل، وإن خاف رفعها فإما أن يسلم مع اإلمام وإما أن 

يكرب ويتابع التكبير ويسلم)2(.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع 339/5. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. اللقاء الشهري رقم 30. 
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س37: عندم��ا يحضر المصلي إلى ص��اة الجنازة ويجد أن اإلمام قد 
سبقه يف بعض التكبيرات، فهل يعيد ما فاته منها، أم يبدأ مع اإلمام، وينتهي 

معه ويسلم؟
الجواب: تواترت النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أنه يبدأ 
مع اإلمام يف صاة الجنازة يف التكبيرات التي يدركها، فإذا أدركه يف التكبيرة 
الثالثة كرب معه يف الثالثة، وقرأ الفاتحة، ثم إذا كرب الرابعة صلى هو على النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص ، ثللم إذا سلللم كرب الثالثة، وقال: اللهم اغفر لهللذا الميت، اللهم اغفر له 
وارحمه، ثم كرب وسلللم، قبللل أن ترفع الجنازة يبللادر، وإن فاتته األولى كرب 
ثانية، وقرأ الفاتحة، ثم إذا كرب اإلمام الثالثة، كرب معه وصلى على النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، 
ثم إذا كرب الرابعة كرب معه الرابعة وهي ثالثة له، فيدعو للميت ويرتحم عليه، 
ثم يكرب ويسلم يقضي ما فاته بسرعة، يدعو للميت بسرعة كلمتين ثاًثا قبل 
أن ترفع الجنازة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َما َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفاْقُضوا«)1( 

يعني: فأتموا. وهذا يعم صاة الجنازة وغيرها)2(.
س38: ما هي حاالت المأموم المسبوق يف صاة الجنازة؟
الجواب: أحوال المسبوق يف صاة الجنازة ثاث حاالت:

الحالللة األولللى: أن يمكنه قضاء مللا فات قبل أن تحمللل الجنازة فهنا 
وا«)3(. يقضي، وال إشكال فيه؛ لعموم قوله : «َوَما َفاَتُكْم َفَأتِمُّ

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه 129/1. 
)2(  المجيب: ابن باز، فتاوى نور على الدرب 14/ 13. 

)3(   أخرجه البخاري يف صحيحه 129/1، ومسلم يف صحيحه 420/1.



57

الحالة الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إال دعاء 
قلياً للميت.

الحالة الثالثة: أن يسلم مع اإلمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير.
وعلته: أن الفرض سللقط بصاة اإلمام، فكان ما بقي مخيًرا فيه. ومع 
هذا فليس هناك نص صحيح صريح يف الموضوع؛ أعني سامه مع اإلمام، 

أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من أهل العلم رحمهم اهلل)1(.
س39: ن��رى كثيًرا من المأمومين يقضي م��ا فاته من صاة الجنازة يف 
أول صاته، فأول م��ا يكبر يبدأ بقضاء التكبيرات، هل عمله هذا صحيح، 

وهل يحكم ببطان صاته؟
الج��واب: عمله غير صحيح، بل ما يدركه المسللبوق هو أول صاته، 
فيكللرب التكبيرة األولللى فيقرأ الفاتحة، ثللم يكرب الثانية مللع اإلمام فيصلي 
علللى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم يكللرب الثالثة ويدعو للميت، ثم يكرب الرابعة ويسلللم، 
على هللذا الرتتيب، وعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسللبوق يكون 
آخللر صاته، فللإذا جاء واإلمام يدعللو يف التكبيرة الثالثللة فعليه عندهم أن 
يكللرب فيدعللو معه ثم يقضي ما فاته إذا سلللم اإلمام على صفته، فإذا سلللم 
اإلمام كرب فقرأ الفاتحة، ثم كرب فصلى على النبي -عليه الصاة والسام- 
ثللم سلللم؛ لكن المرجح أن ما يدركه المسللبوق هللو أول صاته، لكن قد 
يقللال: إن التكبيرة الثالثة بالنسللبة لإلمللام وهي التي فيهللا الدعاء قد أطال 

)1(   المجيب: ابن عثيمين، بتصرف من الشرح الممتع 343/5. 
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فيهللا اإلمام، وأنا أدركته فيها، وإذا قللرأت الفاتحة وفرغت منها بقي وقت 
يكفي ألن أصلي على النبي -عليه الصاة والسام- وأكرب وأدعو. وهذا 
يفعله كثير من الناس ممن يخشى أن ترفع الجنازة ولما يتمكن من الدعاء 
للميت الذي هو األصل يف مشللروعية الصللاة على الميت، لكن هذا غير 

صحيح كما ذكرنا)1(.
س40: إذا دخ��ل رجل إلى المس��جد فوجدهم يصلون صاة الجنازة 

فصلى معهم، فهل تغني عن تحية المسجد؟
الج��واب: إذا دخل وهللم يصلون الجنازة وصلللى معهم، فإن كان 
يريللد البقاء بعللد انصرافهم بالجنازة فليصل تحية المسللجد بعد صاة 
الجنازة، وإن كان سلليخرج مللع الجنازة، فليخللرج وإن لم يصل تحية 

المسجد)2(.
س41: يوج��د مكان يصلى فيه عل��ى الجنازة يف المقب��رة وال تقام فيه 
صلوات أخرى، فهل يجوز إقامة صاة الجنازة يف المقبرة يف هذا المصلى؟
الجواب: نعم. ال بأس أن يصلى على الجنازة يف المقربة؛ ألنه ال دليل 
على المنع، وقد قال النبي : »ُجِعَلْت لِي َاأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُهوًرا«)3(، وال 
أعلم يف ذلك سنة، ولكن ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه صلى على القرب، وذلك يف 

)1(   المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 26/ 12. 

)3(   أخرجلله البخللاري يف صحيحه بلفظه 74/1، ومسلللم يف صحيحلله بلفظ )وجعلت لي 
األرض طيبة طهورا ومسجدا( 370/1. 
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قصة المرأة التي كانت تقم المسللجد -أي: تنظفه من القمامة- فماتت يف 
الليل فكأهنم تقالوا شللأهنا وقالوا: ال نخرب النبي  هبا، فلما سللأل عنها النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص  قالللوا: إهنا ماتت لياً فقال:» َها ُكنُْتْم آَذْنُتُمونِي -أي: أخبرتموين ثم 
ق��ال: ُدلُّونِي َعَلى َقْبرَِها. فدلوه على قبرها فخ��رج وَصلَّى َعَلْيَها «)1(، فدل 
ذلللك على جواز الصاة علللى الميت يف المقربة، وال فللرق بين المدفون 

وبين الذي لم يدفن بعد)2(.
س42: هل تصلى فوق المقابر؟

الجواب: نعم تصلى يف المقربة، ولهذا استثنى أهل العلم صاة الجنازة 
من النهي عن الصاة يف المقربة، وقالوا: أنه يجوز أن تصلى صاة الجنازة يف 
المقربة كما تجوز الصاة على القرب، فقد ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أنه صلى على 
القللرب يف قصة المرأة التي كانت تقم المسللجد، فماتت لياً فدفنها الصحابة 

ثم إن رسول اهلل× قال: »ُدُلوين على َقْبرها«، فدلوه فصلى عليه)3(.
س43: ما حكم تسوية الصفوف يف صاة الجنازة؟ 

الجواب: عموم األدلة تدل على تسللوية الصفللوف يف كل جماعة، يف 
الفريضللة، أو النافلة كصاة القيللام، أو الجنازة، أو جماعة النسللاء، فمتى 

شرع الصف شرعت فيه المساواة.

)1(   أخرجه مسلم يف صحيحه 659/2. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. لقاء الباب المفتوح 35/ 26. 

)3(   أخرجلله البخللاري يف صحيحلله99/1، ومسلللم يف صحيحلله 659/2. المجيب: ابن 
عثيمين. ينظر: بتصرف من فتاوى نور على الدرب 2/9. 
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وكثيللر من الناس يتهاونون يف تسللوية الصفوف مللع أن األدلة تدل أن 
تسوية الصفوف واجبة، ومن ذلك حرص النبي ×، وخلفائه على تسوية 
الصفوف، حتى إن رسللول اهلل × كان يمسللح بصدور أصحابه ومناكبهم 
ويقول: »استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم)1(« وكان الخلفاء الراشدون 
لللون رجااًل يسللوون الصفوف فإذا  كعمللر، وعثمان رضللي اهلل عنهما ُيوكِّ

أخربوهم أن الصفوف استوت كربوا للصاة.
ويجللب على اإلمام أن يعتني بتسللوية الصللف، وال تأخذه يف اهلل لومة 
الئللم، ألن كثيللرًا من الجهلللة إذا تأخر اإلمام يف التكبير لتسللوية الصفوف 
أخذهللم الحمللق والغضب، فا ينبغي أن يبالي اإلمللام بأمثال هؤالء، ألن 

صلته باهلل مادامت وثيقة فستقوى الصلة بالناس بإذن اهلل.
س44: قد تتعدد الجنائز فهل يتعدد األجر الذي أخبر عنه الرسول ؟

الج��واب: الظاهر: نعللم؛ ألنه يصللدق عليه أنه صلى علللى جنازتين، 
أو ثللاث، أو أربللع، فيأخذ األجللر، لكن كيف ينوي؟ ينللوي الصاة على 
واحللدة أو على الجميع؟ ينوي الصاة على الجميع، وإذا كان معه أطفال 
فالطفل له دعاء خاص إذا انتهى من الدعاء للكبار دعا لألطفال، وإذا كان 
رجللل وامرأة دعا لهما بصيغللة التثنية فيقول: اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا 
كانللا رجلين يقللول: اللهم اغفر لهما، وكذلك إذا كانللا انثيين يقول: اللهم 
اغفر لهما، أما إذا كانوا جماعة نساء يقول: اللهم اغفر لهن، جماعة ذكور 

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)432(323/1.
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يقول: اللهم اغفر لهم، ذكور وإناث يقول: اللهم اغفر لهم، فيفصل ضمير 
الذكور على ضمير اإلناث)1(.

س45: هل صاة الجنازة يف الحرم المكي تضاعف مثل بقية الصلوات 
يف أجر القيراط؟

الج��واب: هذا فيه خللاف بين العلمللاء، بعض العلماء يقللول: الذي 
يضاعللف يف المسللجد الحللرام هللو الصلوات الخمللس فقللط وغيرها ال 
يضاعف، والذي يظهر من الحديث العموم، وتكون الصاة على الجنازة 

داخلة يف العموم تضاعف يف المسجد الحرام واهلل أعلم)2(.
س46:  يف المس��جد الح��رام ين��ادى للصاة على المي��ت فهل يجوز 
للنساء أن يؤدين هذه الصاة مع الرجال سواء على ميت حاضر أو غائب؟  
الج��واب: المرأة كالرجل إذا حضرت الجنازة فإهنا تصلي عليها ولها 
مللن األجر مثل ما للرجل ألن األدلة يف هذا عامة ولم يسللتثن منها شلليء، 
وقد ذكر المؤرخون أن المسلللمين كانوا يصلون على الرسول × فرادى 
الرجللال، ثم النسللاء، وعلى هذا فا بأس، بل إنه مللن األمور المطلوبة إذا 
حضللرت الجنللازة، والمرأة يف المسللجد أن تصلي مع الرجللال على هذه 

الجنازة)3(.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 149/ 23. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 216/ 11. 

)3(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 113( 
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س47: م��ا حكم الس��فر لحضور الص��اة على الجن��ازة وتعزية أهل 
الميت؟

الج��واب: إذا كانللت هللذه الجنللازة ممللن له حللق عام أو خللاص فا 
بأس أن يسللافر اإلنسللان له، وليس هذا من باب شللد الرحال إلى القبور، 
وكذلللك يف التعزية، لكن السللفر إلى التعزية سللوف يسللتلزم اجتماع أهل 
الميللت يف البيت، واسللتقبالهم للناس، وهذا من البللدع، حتى إن جرير بن 
عبللد اهلل البجلي  قال: »ُكنَّا َنُع��دُّ ااِلْجتَِماَع إَِلى َأْهِل اْلَميِِّت ، َوُصنِع الطََّعاِم  
ِم��ْن النَِّياَح��ِة«)1(، والنللاس اآلن يف بعض المناطق يفعلللون أعظم من هذا، 
يجتمعون ويصفون الكراسللي ويضيئون األنوار، وإذا مررت ببيتهم كأنما 
مررت ببيت عرس، وهذا ال شللك أنه من البدع، والميت ال ينتفع بذلك، 
وهللم ال ينتفعون أيًضللا؛ ألهنم يللزدادون بذلك إضاعة للوقللت، وإضاعة 
للمال، ومخالفة لهدي السلللف، فلهذا نحن ننصح إخواننا المسلللمين أن 

نقول لهم: دعوا هذه العادات، فإن شيًئا لم يفعله السلف ال خير فيه)2(.
س48: ما حكم تأخير الصاة على الجنازة حتى يحضر أقارب الميت؟  
تأخير تجهيز الميت والصاة عليه خاف السنة، خاف ما أمر به النبي 

)1(   أخرج أحمد يف مسللنده 505/11، وابن ماجه يف سللننه514/1، وصححه األلباين يف 
صحيح سنن ابن ماجه برقم )1612(.

 قللال القرطبي  يف التذكرة بأحوال الموتى وأمللور اآلخرة ص336: ]االجتماع إلى أهل 
الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم كل ذلك من فعل الجاهلية[. 

)2(  ينظر: لقاء الباب المفتوح112/ 18. 
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×، فقد قال عليه الصاة والسللام: »أس��رعوا بالجن��ازة فإن تك صالحة 
فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم« .

وال ينبغي االنتظار اللهم إال مدة يسلليرة كما لو انتظر به سللاعة أو ساعتين 
وما أشللبه ذلك، وأمللا تأخيره إلى مدة طويلة فهذا مخالفة للسللنة وجناية على 
الميت؛ ألن النفس الصالحة إذا خرج أهل الميت هبا تقول: قدموين. قدموين، 

فتطلب التعجيل والتقديم؛ ألهنا وعدت بالخير والثواب الجزيل.)1(
س49: ورد عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: »من صلى على جنازة فله قيراط، 
وم��ن حضرها حتى تدفن فل��ه قيراطان، قيل: ما القي��راط؟ قال: مثل جبل 
أحد«. لكن الس��ؤال: بعض الناس يحض��ر الجنازة ويذهب قبل أن يكمل 

دفنها فهل ينال األجر؟
الجواب: ظاهر الحديث: )َمْن َش��ِهَدها َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها()2(، أن هذا 
الرجل صحبها من بيتها؛ ألن الميت ميت؛ جنازة من حين يموت، وقوله: 

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 77(  
��َي َعَلْيَه��ا َفَل��ُه ِقيَراٌط، َوَم��ْن  )2(   لفظلله يف مسلللم 2/ 652 »َمْن َش��ِهَد اْلِجنَاَزَة َحتَّ��ى ُيَصلِّ
َش��ِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن َفَلُه ِقيَراَطاِن«، قيل: وما القيراطان؟ قللال: »ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن اْلَعظِيَمْيِن«. 

ورواية »أصغرهما مثل احد« رواه مسلم يف صحيحه 653/2. 
قال النووي يف  شرحه لمسلم 14/7: ]القيراط مقدار من الثواب، معلوم عند اهلل تعالى، 
وهللذا الحديللث يدل على عظم مقداره يف هذا الموضللع، وال يلزم من هذا أن يكون هذا 
هو القيراط المذكور فيمن اقتنى كلًبا إال كلب صيد، أو زرع، أو ماشللية، نقص من أجره 
كل يوم قيراط، ويف روايات قيراطان بل ذلك قدر معلوم ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل 

وأكثر[. 
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)َمْن َش��ِهَدها َحتَّ��ى ُيَصلَّى َعَلْيَها(. يللدل على أن هناك غاية وأن اإلنسللان 
أكللرم هذا الميت فمشللى معه مللن البيت إلى المسللجد، ثم إلللى المقربة، 
لكن قد يقول قائل: إن قوله : »َمْن َش��ِهَدها َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها«. يشمل من 
انتظللر يف المسللجد حتى تأيت ويصلى عليها، ونرجو مللن اهلل الخير. أما أن 
ينصرف قبل أن يتم دفنها فإنه ال يحصل على األجر؛ لقوله : »َمْن َش��ِهَدَها 
َحتَّ��ى ُتْدَف��َن«. وإذا انصرف قبل أن يتم دفنها فإنه لم يشللهدها حتى تدفن، 
فللا يكتب له هذا األجر. وقد سللئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عللن القيراطين؟ قال: »ِمْثُل 
اْلَجَبَلْي��ِن اْلَعظِيَمْيِن«. ويف رواية أظنها لمسلللم: قال: »َأْصَغُرُهَما ِمْثُل َجَبِل 

ُأُحٍد«)1(.
س50: متى يحصل المتبع للجنازة على القيراطين؟

الجواب:  قال النووي:إذا صلى على جنازة حصل له قيراط من األجر، 
كمللا ثبت يف الصحيحيللن، فإذا صلى عليها ثم تبعهللا، ودام معها حتى تدفن 
حصللل له قيراطان، كما ثبت يف الصحيحيللن، وال يقال: يحصل بالمجموع 
ثاثة قراريط، وإنما يحصل قيراطان كما ذكرته، وطرق األحاديث توضحه.
 ومما يحصل به القيراط الثاين: ثاثة أوجه حكاه السرخسي وآخرون 

من أصحابنا-:
1 - أصحها: عند صاحب الحاوي والمحققين: أنه ال يحصل إال بالفراغ 

من الدفن.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 125/ 20. 
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2 - والثللاين: يحصللل بالمللواراة باللبن. وإن لللم يهل عليه الللرتاب، قاله 
القفال والمروزي، واختاره إمام الحرمين.

3 - والثالللث: إذا وضللع يف اللحد فقللط قبل نصب اللبللن، ويحتج لقول 
القفللال، وللثالللث: بحديللث يف صحيللح مسلللم: أن النبللي ملسو هيلع هللا ىلص قللال: 
َبَعَه��ا َحتَّى ُتوَضَع فِي اْلَقْبرِ  ��ى َعَلى ِجنَاَزٍة َفَل��ُه ِقيَراٌط ، َوَمِن اتَّ »َمْن َصلَّ

َفَلُه ِقيَراَطاِن«)1(، ويف رواية: »َحتَّى ُتوَضَع فِي َاللَّْحِد«)2(.
ويحتللج لللألول بروايللة البخاري ومسلللم يف هذا الحديث الشللريف: 
)ومللن تبعها حتللى يفرغ من دفنها فللله قيراطان( ويف رواية مسلللم: )حتى 
يفرغ منها()3(، ويتأول رواية: )حتى توضع يف القرب، أو يف اللحد(، على أن 
المللراد وضعها مع الفراغ، وتكون اإلشللارة إلى أنه ينبغي أن ال يرجع قبل 

وصولها إلى القرب. 
والصحيح المختار: أنه ال يحصل إال بالفراغ من إهالة الرتاب وتتميم 

الدفن، فالحاصل أن لانصراف عن الجنازة أربعة أحوال:
1- األول: أن ينصرف عقب الصاة.

2- والثاين: أن ينصرف عقب وضعها يف اللحد وسرتها باللبن قبل إهالة الرتاب.
3- والثالث: أن ينصرف بعد إهالة الرتاب وفراغ القرب.

)1(   أخرجه مسلم يف صحيحه 653/2. 
)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 652/2. 
)3(   أخرجه مسلم يف صحيحه 652/2. 
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4- والرابع: أن يمكث عقب الفراغ، ويستغفر للميت، ويدعو له، ويسأل 
اهلل تعالى له التثبيت.

والرابللع: أكمل األحللوال، والثالث: يحصللل القيراطين، وال يحصله 
الثاين على األصح، ويحصل باألول قيراط فقط با خاف، واهلل أعلم)1(.
س51: رأي��ت ش��خًصا يصلي الظهر يف مقبرة، فقل��ت له: إن صاتك 

هذه غير صحيحة، فهل كامي هذا صحيح؟
الج��واب: نعللم هللذا صحيللح؛ لقللول النبللي ملسو هيلع هللا ىلص : »َلَع��َن اهَّللُ اْلَيُه��وَد 
َوالنََّصاَرى اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنبَِيائِِهْم َمَس��اِجَد، أال َفَا َتتَِّخُذوا اْلُقُبوَر َمَس��اِجَد، 
��ي َأْنَهاُكْم َعْن َذلَِك«)2(، وعليه فا تجللوز الصاة داخل المقربة، وإنما  َفإِنِّ
يصلي خارجها؛ ألن الصاة يف المقربة من وسللائل الشللرك، فا تصح)3(.
س52: من دخل المس��جد للصاة عل��ى الجنازة، ولم يصل الفرض فهل 
يصلي الفرض أوالً، أو يدخل معهم يف الصاة على الجنازة؟ وإذا حملت 

الجنازة هل يصلي عليها؟
الج��واب: يصلي معهم على الجنازة ثم يصلللي الفرض؛ ألن الجنازة 
تفوت والفرض ال يفوت، وأما إذا حملت الجنازة فا يصلي عليها، وإنما 

يتبعها ويصلي عليها بعد الدفن أو عند القرب)4(.

)1(   فتاوى النووي ص: 79. 
)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 377/1. 

)3(   فتاوى منوعة للشيخ عبدالعزيز الراجحي 22/ 18. 
)4(   المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 13/ 151. 
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س53: إذا دخلت المس��جد وهم يصلون على جنازة هل أكمل معهم 
الجنازة أم أصلي صاة الفريضة؟

الج��واب: نقول إنك تصلي معهم صاة الجنازة، ثم تقبل على فريضتك 
ألنللك إذا صليت الفريضللة فاتت الجنازة وإذا صليت علللى الجنازة لم تفت 
الفريضللة، فاألولللى يف مثل هذه الحال أن تدخل معهللم يف صاة الجنازة، ثم 
إذا أهنيتها تصلى صاة الفريضة؛ وذلك ألن تشاغلك بالفريضة يستلزم فوات 
صاة الجنازة، وتشاغلك بصاة الجنازة ال يستلزم فوات صاة الفريضة)1(.

س54: هل تشرع الصاة على الغائب مطلًقا، أم لها شروط معينة؟
الج��واب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصاة على الغائب 
غير مشللروعة إال لمن لم يصل عليه، كما لو مات شخص يف بلد كفر ولم 
يصللل عليلله أحد، أو غللرق يف بحر، أو هنللر، أو واد ،ولم يعثللر على جثته، 
فإنلله يجب الصاة عليلله، وأما من صلي عليه فالصحيللح أن الصاة عليه 
غير مشللروعة، ألن ذلك لم يرد يف السنة إال يف قصة النجاشي، والنجاشي 
لللم يصل عليه يف بلللده، فلذلك صلى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف المدينة، وقد مات 
الكرباء والزعماء يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم ينقل أنه صلى عليهم، وقال بعض 
أهل العلم: من كان فيه منفعة يف الدين بماله، أو عمله، أو علمه فإنه يصلى 
عليه صاة الغائب، ومن لم يكن كذلك فا يصلى عليه. وقال بعض أهل 

العلم: يصلى على الغائب مطلًقا، وهذا أضعف األقوال)2(.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب 9/ 2. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى أركان اإلسام ص: 412.
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س55: م��ا حكم الصاة على المي��ت الغائب؟ وإذا كانت مش��روعة 
فهل يصلى على كل غائب؟

الج��واب: ثبت يف الصحيحين أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خرج إلى أصحابه يوم مات 
هم وصلى عليه صاة الجنازة. النجاشي ملك الحبشة ، فنعاه لهم، وصفَّ

فهذا الحديث دليل على مشللروعية الصاة على الغائب، إال أن بعض 
العلمللاء كالحنفيللة والمالكيللة قالوا: إن هذا خاص بالرسللول  فا تشللرع 

صاة الغائب لغيره.
وقللد رد جمهللور العلمللاء ذلك بللأن الخصوصيللة ال تثبللت إال بدليل 

صحيح، واألصل: أن األمة مأمورة باالقتداء بالنبي  والتأسي به.
وقد اختلف العلماء القائلون بمشروعية الصاة على الغائب، هل تشرع 

الصاة على كل غائب أم ال؟ وكلهم يستدل بصاة النبي  على النجاشي.
فذهب الشللافعية والحنابلة إلى أنه تشللرع الصاة على كل غائب عن 

البلد، ولو صلي عليه يف المكان الذي مات فيه.
والقول الثاين: أنه تشرع الصاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين، 

كعالم، أو مجاهد، أو غني نفع الناس بماله، ونحو ذلك.
وهللذا القول رواية عن اإلمام أحمد، واختارها الشلليخ السللعدي وبه 

أفتت اللجنة الدائمة.
والقللول الثالث: أهنا تشللرع الصاة على الغائب بشللرط أال يكون قد 
صلللي عليلله يف المكان الللذي مات فيه، فللإن صلي عليه فا تشللرع صاة 

الغائب عليه.
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وهذا القول رواية أخرى عن اإلمام أحمد، واختارها شيخ اإلسام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم، ومال إليها من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين)1(.

س56: إذا علم الش��خص بموت قريبة له وهو يف بلد، وهذه المرأة يف 
بلد، فهل يصلي عليها صاة الجنازة؟

الج��واب: ال بل يدعو لها بالمغفرة؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما كان يصلي على 
الغائبين، إال إذا كان له شللأن، كما صلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص على النجاشللي، ألنه له 
شللأن وله دعوة إلللى اهلل، وكان قد أكرم المهاجرين إليلله، فإذا كان الميت 
ممن له شللأن، كاألميللر الصالح، والعالم الصالح، ونحللو ذلك، إذا صلي 
عليلله صاة الغائب فللا بأس، أما عامللة الناس، فا يصلللى عليهم صاة 
الغائللب، ألنه مات الجم الغفيللر يف مكة وغيرها، ولم يصللل عليهم النبي  

صاة الغائب)2(.
س57: فضيلة الش��يخ رجل صلى يف مس��جده، ثم ذهب إلى مس��جد 
آخر لك��ي يصلي فيه على جنازة فوجدهم يصل��ون الفريضة فدخل معهم 

بنية النفل حيث أدرك معهم ركعتين وسلم، فما الحكم؟
الج��واب: الظاهر إن شللاء اهلل أنه ال بأس به؛ ألنلله إنما حضر من أجل 
الصللاة علللى الجنللازة، والتطوع بركعتيللن جائز، لكللن إذا كان يعرف أنه 

يمكنه أن يقضي الركعتين فإنه يقضيهما أعني: الركعتين اللتين فاتتاه)3(.

)1(  بتصرف من موقع اإلسام سؤال والجواب5/ 4786 بإشراف الشيخ محمد المنجد. 
)2(   المجيب: ابن باز. ينظر: فتاوى نور على الدرب البن باز 14/ 36. 

)3(  المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف اللقاء الشهري 41/ 33. 
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س58: إذا صليت الفريضة يف المسجد مثاً صاة العشاء، ثم خرجت 
لمس��جد آخر فوجدتهم يصلون وكانوا يف الركعة الثالثة هل أشرع معهم، 

وإذا انتهت الصاة هل أقضي ما علي، أو ال؟
الجواب: هذا يسأل يقول: إذا صليت يف مسجدي ثم أتيت مسجًدا آخر 
وهم يصلون صاة العشاء ودخلت معهم يف الثالثة فهل إذا سلم اإلمام أسلم 

ألين صليت ركعتين، أو أتم فأصلي كما صلى اإلمام أربعا؟
 ينظر يف هذا، إن كان اإلنسللان أتى للمسللجد الثاين لحاجللة ربما تفوته لو 
أتم الصاة، فلينو ركعتين من أول ويسلم مع اإلمام، مثاله: إنسان جاء يصلي 
على جنازة يف مسجد آخر وقد فاتته ركعتان من صاة العصر فهل نقول: ادخل 
معهم يف الركعتين الباقيتين ثم اقض الركعتين الفائتتين، أو نقول: سلم؟ يف أي 
الحالين يدرك صاة الجنازة إذا سلللم، أو إذا قرأ؟ إذا سلللم، إذا نقول: سلللم، 

لكن من أول انو أنك داخل على أنك ستصلي ركعتين فقط)1(.
س59: هل يقال دعاء االستفتاح لصاة الجنازة؟

الج��واب: صاة الجنازة قللال العلماء: إنه ال يسللتفتح لها؛ ألهنا ليس 
فيها ركوع، وال سجود، وال تشهد، فهي مبنية على التخفيف)2(.
س60: ما حكم قراءة آية بعد الفاتحة يف صاة الجنازة؟  

الجواب: ال بأس أن يقرأ اإلنسللان يف صاة الجنازة شلليئًا قلياً من 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 234/ 22. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب2/8. 
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القللرآن بعد الفاتحة، وإن اقتصر على الفاتحة فاألمر واسللع، ألن صاة 
الجنازة مبنية على التخفيف. ولهذه ال يشللرع فيها استفتاح، وإنما يتعوذ 

ويقرأ الفاتحة)1(.
س61: ه��ل للص��اة على الميت وق��ت محدد بأن تكون بع��د الفرائض 
مث��اً، أم تجوز يف كل وقت، وهل لها ع��دد معين من المصلين، أم أنها تؤدى 
ولو بمصل واحد، وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر، أم ال، وما هي صفتها؟
الج��واب: الصللاة على الجنللازة ليس لهللا وقت محللدد؛ وذلك ألن 
المللوت ليس له وقت محدد، فمتى مات اإلنسللان، فإنه يغسللل، ويكفن، 
ويصلى عليه، يف أي وقت من ليل، أو هنار، ويدفن يف أي وقت من ليل، أو 
هنار؛ إال يف ثاثة أوقات فإنه ال يجوز الدفن فيها وهي: من طلوع الشمس 
حتللى ترتفع قيد رمللح، وعند قيامها حتللى تزول، يعني قبللل الزوال بنحو 
عشللر دقائق، وحيللن تضيف للغروب حتى تغللرب، وتضيفها للغروب أن 
يكون بينهللا وبين الغروب مقدار رمح، فهذه الثاثة األوقات ال يحل فيها 
الدفن حتى لو وصلنا إلى المقربة فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه األوقات)2(.

س 62: هل النهي للتحريم؟ وما علة التحريم؟
الج��واب: نعم النهي للتحريللم لحديث عقبة بن عامللر أنه قال )ثاث 

ساعات هنى الرسول  أن نصلي فيهن وأن نقرب فيهن موتانا()3(.

)1(  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 121( 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب2/9. 

)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه568/1. 
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أمللا عن علة التحريم: اهلل أعلم. ال نعرف ما هي العلة يف تحريم الدفن 
يف هللذه األوقات، أمللا تحريم الصاة يف هذه األوقات، فإن الرسللول  بين 
ذلك بأن الشللمس تطلع بين قرين شلليطان، وتغرب بين قرين شيطان، وأن 
الكفار يسللجدون لهللا، وأن الصاة يكللون فيها نوع من المشللاهبة للكفار 

الذين يسجدون للشمس. 
وليس لصاة الجنازة عدد معين بل لو صلى عليه واحد فقط أجزأ ذلك.

س63: هل ُيش��َتَرُط إتمام الصف األول، وسد الفرج بين الصفوف يف 
صاة الجنازة ؟  

  الج��واب: الصفللوف يف صاة الجنللازة ينبغي فيها تسللوية الصفوف 
كغيرها من الصلوات، وأن يكمل الصف األول فاألول، وأن ُتسللدَّ الُفَرُج 

بين الصفوف)1(.
س64:  ماحكم تعدد الصفوف بدون اكتمال يف صاة الجنازة؟

الج��واب: هذا خاف السللنة وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي 
أن ال تنقللص عللن ثاثة حتى وإن لم يتم الصللف األول، وقالوا: إنه ينبغي 

إذا كانوا ال يملؤون الصفوف ينبغي لإلمام أن يجزئهم ثاثة صفوف)2(.

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 110(  
)2(   قللال النللووي يف روضة الطالبين 131/2: ]ويسللتحب أن تجعل صفللوف الجنازة ثاثة 
فأكثر للحديث الصحيح فيه[. وقال ابن مفلح يف الفروع187/2: ]َوُيسللتحب أن يصفهم 
وال ينقصهللم عللن ثاثة صفوف[. وهنللاك حديث مرثد بن عبد اهلل اليللزين   قال: كان 
مالك بن هبيرة   إذا صلى على جنازة، َفَتَقالَّ الناس عليها جزأهم ثاثة أجزاء، ثم قال: 
قال رسول اهللملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َصلَّى َعَلْيِه َثاََثُة ُصُفوٍف َفَقْد أْوَجَب«، أخرجه الرتمذي يف سننه= 



73

س65: هل يسن جعل صفوف الجنازة ثاثة صفوف؟  
الجواب:  َثُبَت عن النبي × أنه قال: »ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
عهم اهلل فيه«)1(.  على جنازته أربعون رجاً ال يشللركون باهلل شلليئًا إال شللفَّ
وكذلك صح عنه × أنه: »ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثاثة صفوف 

من المسلمين إال غفر له«)2(.
فمن العلماء من قال: ُيْسللتَحبُّ أن يجعلهللم ثاثة صفوف، ولو كانوا 

على رجلين رجلين.
ومنهللم من قال: إن مراد النبي × بذلك الكثرة؛ بدليل الحديث الثاين 

)أربعون رجاً( وهذا هو األقرب.
وعلللى هللذا فنقول: األفضللل أن يكمل الصللف األول فللاألول، وإذا 

حصلت الكثرة كفى)3(.

=3/ 347، وأبو داود يف سللننه 219/2، وابن ماجه يف سللننه 478/1، وأحمد يف مسنده 
281/27،  بلفظ )إال غفر له(، والبيهقي يف السنن الكربى30/4، قال الرتمذي: حديث 
مالك بن هبيرة حديث حسن. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب9/ 2. 

)1(  أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)948(655/2.
)2(  أخرجلله أبو داود يف سللننه برقللم)3166(78/5، بلفظ:) ما مِْن ُمسلللِم يمللوُت فيصلَِّي 
عليه ثاثُة صفوِف من المسلمين إالَّ أْوَجَب(وضعفه األلباين يف ضعيف الجامع الصغير 

برقم)5220(754/1.
)3(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 107(  
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س66: ما هو الدعاء الثابت يف الصاة على الميت وإذا كانت الجنازة 
طفاً كيف يدعو؟

ُه��مَّ اْغِفْر لَِحيِّنَا َوَميِّتِنَ��ا َوَصِغيرَِنا َوَكبِيرَِن��ا، َوَذَكرَِنا   الج��واب: 1- »اللَّ
ُهمَّ َمْن َأْحَيْيَتُه ِمنَّا َفَأْحيِِه َعَلى اإِلْس��اِم، َوَمْن  َوُأْنَثاَنا، َوَش��اِهِدَنا َوَغائِبِنَا، اللَّ

نَا َبْعَدُه«)1(. ُهمَّ ال َتْحرِْمنَا َأْجَرُه َوال ُتِضلَّ ُه َعَلى اإِليَماِن، اللَّ ْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَّ َتَوفَّ
��ْع  ُه��مَّ اْغِف��ْر َل��ُه َواْرَحْمُه َوَعافِ��ِه َواْعُف َعنْ��ُه َوَأْكرِْم ُنُزَلُه َوَوسِّ 2- »اللَّ
ْيَت الثَّْوَب  ِه ِمْن اْلَخَطاَيا َكَما َنقَّ ُمْدَخَلُه، َواْغِس��ْلُه بِاْلَماِء َوالثَّْلِج َواْلَب��َرِد، َوَنقِّ
َنِس، َوَأْبِدْلُه َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرِه، َوَأْهًا َخْيًرا ِمْن َأْهِلِه، َوَزْوًجا  اأْلَْبَيَض ِمْن الدَّ
َخْيًرا ِمْن َزْوِجِه، َوَأْدِخْلُه اْلَجنََّة، َوَأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ، َوِمْن َعَذاِب النَّاِر«. 

ويف لفظ: »وقه فتنة القبر«)2(.
تَِك، وَحْب��ِل ِجَواِرَك َفِقِه فِْتنََة اْلَقْبرِ،  ُه��مَّ إِنَّ ُفَاَن ْبَن ُفَاٍن فِي ِذمَّ 3- »اللَّ
، اللُهمَّ َفاْغِفْر َل��ُه َواْرَحْمُه، َفإِنََّك  َوَع��َذاَب النَّاِر، َأْنَت َأْه��ُل اْلَوَفاِء، َواْلَحقِّ

ِحيُم«)3(. َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ
ُهَم اْغِفْر  4- الدعاء للطفل يف الصاة عليلله صاة الجنازة، يقول: »اللَّ
ُهمَّ  لَِحيِّنَ��ا َوَميِّتِنَا، َوَحاِضرَِنا َوَغائِبِنَا، َوَصِغيرَِن��ا َوَكبِيرَِنا، َوَذَكرَِنا َوُأْنَثاَنا، اللَّ

)1(  أخرجلله الرتمللذي يف سللننه 334/2، وابللن ماجلله يف سللننه 480/1، و والنسللائي يف الكللربى 
396/9، والحاكم يف المستدرك 511/1، وقال: ]هذا حديث صحيح على شرط الشيخين[. 

)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 662/2. 
)3(   أخرجلله أحمللد يف مسللنده 400/25، وأبللو داود يف سللننه 211/3، وابللن ماجلله يف 
سننه480/1، وابن حبان يف صحيحه 343/7. وصححه األلباين يف المشكاة 528/1. 
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ُهمَّ  ُه َعَلى اإِليَماِن، اللَّ ْيَتُه ِمنَّا َفَتَوفَّ َمْن َأْحَيْيَتُه ِمنَّا َفَأْحيِِه َعَلى اإِلْساِم، َوَمْن َتَوفَّ
ُهمَّ  ُه��مَّ َأِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ«، »اللَّ نَا َبْعَدُه«، »اللَّ ال َتْحرِْمنَ��ا َأْجَرُه َوال ُتِضلَّ

لَِوالَِديَّه َواْرَحْمُهَما«)2(.  ُهمَّ اْغِفْرَ اْجَعْلُه َل�نَا َفَرَطًا،َوَسَلفًا، َوَأْجرًا«)1(، »اللَّ
س67: حكم الصاة على جنازتين إحداهما حاضرة واألخرى غائبة، 
ه��ل يصلى عليهما صاة واحدة؟ أم يصلى على كل جنازة صاة مس��تقلة 

بها؟
الج��واب: نظًرا إلى أن الصاة على الجنللازة الحاضرة ال تختلف من 
حيث األقوال واألفعال عن الصاة على الجنازة الغائبة، فا يظهر لنا بأس 
يف الصاة على الجنازتين؛ الحاضرة والغائبة، صاة واحدة كالصاة على 

جنازتين حاضرتين أو غائبتين )3(.
س68: حك��م ص��ف أه��ل الميت بق��رب اإلم��ام حال الص��اة على 

الجنازة؟
الجواب: اصطفاف أقارب الميت مع اإلمام حين الصاة عليه إن كان 

)1(   من رواية الحسن يف صحيح البخاري 89/2. 
)2(   دليل ذلك حديث: )والسللقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة( أخرجه 
أحمد يف مسللنده 110/30، وأبو داود يف سللننه 205/3، والبيهقي يف الكربى 11/4. 

صححه األلباين يف المشكاة 525/1. 
فرطللا: أي أجللًرا يتقدمنللا حتى نللرد عليه، والفللرط الذي يتقللدم الواردين فيهيللئ لهم ما 
يحتاجون إليه، وهو هنا المتقدم للثواب والشفاعة. بتصرف من أحكام الجنائز ص378 

تأليف سعيد القحطاين. 
)3(   فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 393. 
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المللكان ضيًقللا ال يمكنهم أن يصطفوا خلف اإلمللام ولو بينه وبين الصف 
األول فللا بأس؛ ألن هللذا حاجة، ويقفون عن يمين اإلمام وعن شللماله، 
وإن كان المكان واسللًعا فا يصفون مع اإلمام؛ ألن هذا خاف السللنة يف 
صللاة الجماعة، لكن رأينا بعللض أقارب الميت يتقدمللون عمًدا ليصفوا 
مع اإلمام ظنًا منهم أن هذا سللنة، وهذا غلط ينبغي لألئمة أن ينبهوا عليه، 

ويبينوا للناس أن هذا ليس من السنة)1(. 
س69: ن��رى كثيًرا م��ن األئمة الذين يصلون عل��ى الجنازة ال يفرقون 
بي��ن الجنائز، وقد يوجد طالب علم ونحوه، مم��ا ينبغي تقديمه على غيره 

يف وضعه أمام اإلمام.
الجواب: إذا اجتمعت جنائز قدم إلى اإلمام أفضلهم ويجعل الرجال 
مما يلي اإلمام، ثم الصبيان، ثم النساء مما يلي القبلة، قال عمار ( :شهدت 
جنللازة أم كلثوم وابنها فجعل الغللام مما يلي اإلمام، فأنكرت ذلك عليه، 
ويف القوم ابن عباس وأبو سللعيد الخدري وأبو قتللادة وأبو هريرة، فقالوا: 
هذه السللنة()2(، وإن كانوا نوًعا واحًدا قدم اإلمللام أفضلهم بعلم، أو تقى، 

أو سن)3(.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين17/ 457. 
)2(   أخرجلله أبو داود يف سللننه 208/3، والبيهقي يف الكللربى 53/4. وصححه األلباين يف 

أحكام الجنائز 104/1. 
)3(   المجيب عبداهلل بن ابراهيم القرعاوي منتديات إنما المؤمنون إخوة. 
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 س70: م��ا حكم الصاة عل��ى الجنازة يف أوقات النه��ي؟ وهل تعتبر 
الصاة عليها من ذوات األسباب؟

الج��واب: تجللوز الصاة على الجنللازة يف وقتي النهللي الطويلين بعد 
صاة العصر وبعد صاة الفجر، أما الثاثة األوقات الباقية فا يصلى على 
الجنازة فيها وال تدفن فيها، لحديث عقبة بن عامر : )َثاُث َس��اَعاٍت 
َي فِيِه��نَّ َأْو َأْن َنْقُبَر فِيِهنَّ َمْوَتاَنا: ِحيَن َتْطُلُع  َكاَن َرُس��وُل اهَّللِ   َينَْهاَنا َأْن ُنَصلِّ
��ْمُس  ��ْمُس َباِزَغًة َحتَّى َتْرَتِف��َع َوِحيَن َيُقوُم َقائُِم الظَِّهيَرِة َحتَّى َتِميَل الشَّ الشَّ
��ْمُس لِْلُغُروِب َحتَّى َتْغُرَب()1(، وإذا صلي على الجنازة  َوِحيَن َتَضيَُّف الشَّ
أول مللرة فللا تعللاد الصاة عليهللا مرة أخللرى يف أوقات النهي الخمسللة، 
يسللتوي يف ذلك من شهد الصاة عليها، أولم يشهدها؛ ألن الصاة عليها 
ثانيللة تعترب نافلة مطلقة، والنوافللل المطلقة ال تفعل يف أوقات النهي. واهلل 

تعالى أعلم)2(.
 س71: ن��رى كثيري��ن يصلون عل��ى الجنازة أكثر من م��رة، فما حكم 

الصاة على الجنازة أكثر من مرة؟
الجواب: ال نعلم فيها بأًسللا، إذا حضر الجنازة صلى عليها مع الجماعة، 
ثللم حضر الجماعة، وصلى عليها يف المقربة، أو يف مكان آخر ال حرج يف ذلك 
إن شللاء اهلل، وال بللأس يف ذلك، الواجب أن يصلى عليها مللرة واحدة، لكن إن 

)1(   أخرجه مسلم يف صحيحه 568/1. 
)2(   المجيب عبداهلل بن ابراهيم القرعاوي منتديات إنما المؤمنون إخوة. 
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قدر أنه صلى عليها يف المسجد، ثم جاء آخرون وصلى معهم يف المقربة، أو يف 
مسجد آخر، وحضر وصلى معهم فا بأس كل هذا مزيد من الخير)1(.

س72: ه��ل تج��وز الصاة عل��ى الميت أكث��ر من مرة، وه��ل تجوز 
الصاة على الميت بعد دفنه؟

الج��واب: تكللرار الصاة على الميت غير مشللروعة لمللن صلى عليه، 
لكللن من صلى علللى الجنازة ثم حضر صاة عليها أخرى يف المسللجد، أو 
يف المقللربة، فا بأس أن يصلي معهللم عليها؛ لما يف ذلك من مزيد األجر له 
وللميت، أما من لم يصل عليه فيسللتحب للله أن يصلي عليه ولو يف المقربة 
قبل الدفن أو بعده؛ لحديث أبي هريرة  )َأنَّ اْمَرَأًة َسْوَداَء َكاَنْت َتُقمُّ اْلَمْسِجَد 
ُهْم  فَماَت��ْت، فصل��وا عليها ليا فقال النب��ي : َأَفَا ُكنُْت��ْم آَذْنُتُمونِي َق��اَل َفَكَأنَّ

ُروا َأْمَرَها َأْو َأْمَرُه َفَقاَل ُدلُّونِي َعَلى َقْبرِِه َفَدلُّوُه َفَصلَّى َعَلْيَها()2(. َصغَّ
س73: هن��اك جنازتان متجاورتان يف المقبرة، ما كيفية الصاة عليهما 
بعد الدفن؟ هل يصلى على كل جنازة على حدة، أو ينوي الصاة عليهما؟
الجواب: إن كان القربان كاهما بين يدي المصلي فإنه يصلي عليهما 

صاة واحدة، وإن كان كل واحد بمكان فلكل واحد صاة)3(.

)1(   المجيب: ابن باز، ينظر: فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الشويعر14/ 38. 
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه99/1، ومسلم يف صحيحه 659/2.
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، بتصرف 280/7. 

)3(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين17/ 159. 
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س74: هل من صلى على قبر ميت يكون األجر له كاماً؟
الج��واب: الظاهللر واهلل أعلللم أنلله ال يللدرك األجللر كامللاً، لقللول النبللي : 
»َمْن َش��ِهَد اْلَجنَاَزَة َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها َفَلُه ِقيَراٌط، َوَمْن َش��ِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن 
َفَلُه ِقيَراَطاِن« قيل: وما القيراطان؟ قال: »ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن اْلَعظِيَمْيِن«)1( ولكن 
للله أجللر؛ ألنه ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه صلى على قللرب المرأة التي كانت تقم 

المسجد، فيكون صاته على القرب اتباًعا لسنة النبي )2(.
س75: هل يف كثرة عدد المصلين على الجنازة فضل؟

الجواب: ثبت يف حديث ابن عباس عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال:»َما ِمْن َرُجٍل 
ُمْس��ِلٍم َيُموُت َفَيُقوُم َعَلى َجنَاَزتِِه َأْرَبُعوَن َرُجا ال ُيْش��رُِكوَن بِاهَّللِ َش��ْيًئا إاِل 
َعُهُم اهَّللُ فِي��ِه« )3(، ولللذا اسللتحب العلمللاء تحري المسللجد الذي فيه  َش��فَّ
جماعللة كثيرة للصاة على الميت فيلله، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب 

إلى الخير وأكثر للدعاء)4(.
س76: ما فضل من مات له شيء من األوالد؟  

الج��واب: عن أنس بللن مالك    قال: قال رسللول اهلل ×: »ما من 
الناس مس��لم يموت له ثاثة م��ن الولد لم يبلغوا الحن��ث)5( إال أدخله اهَّلل 

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه 87/2، ومسلم يف صحيحه 652/2. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 139/17. 

)3(   أخرجه مسلم يف صحيحه 655/2. 
)4(   المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 13/ 138. 

)5(   لم يبلغوا الحنث: أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو اإلثم. شرح 
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الجنة بفضل رحمته إياهم«)1( والولد يشمل الذكر واألنثى.
وعللن عبد اهلل بن مسللعود    قللال: قال رسللول اهلل ×:»ما تعّدون 
الّرق��وب فيكم؟« قال: قلنا: الللذي ال يولد له، قال:»لي��س ذاك بالرقوب، 

ولكنه الرجل الذي م يقدم من ولده شيئًا«)2(. 
مللن مات له ثاثة من الولللد كانوا له حجابًا من النللار؛ ودخل الجنة؛ 
لحديللث أبللي هريرة    عللن النبي ×: »من مات له ثاث��ة من الولد لم 
يبلغوا الحنث كان له حجابًا من النار أو دخل الجنة«)3(. ويف مسلم أنه قال 
المرأة مات لها ثاثة من الولد: »لقد احتظرت بحظار ش��ديد من النار«)4(؛ 
ولحديث عتبة بن عبٍد السلللمي    قال: سللمعت رسول اهلل × يقول: 
»ما من مس��لم يم��وت له ثاثة من الول��د، لم يبلغوا الحن��ث إال تلقَّوه من 

أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل«)5(.
مللن قللدم اثنين من أوالده دخللل  الجنة؛ لحديث أبللي هريرة    أن 
رسللول اهلل × قللال لنسللوة من األنصللار: )ال يموت إلحداكللن ثاثة من 

النووي على صحيح مسلم، 16/ 420.
)1(    أخرجه البخاري يف صحيحه برقم)1248( 73/2.
)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)2608( 2014/4.

)3(    ذكره البخاري يف صحيحه يف باب ما قيل يف أوالد المسلمين 100/2.
)4(   أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)2636( 2030/4.

)5(   أخرجه أحمد يف المسند برقم)17640( 189/29، وابن ماجه يف سننه برقم)1605( 
534/2، والطرباين يف الكبير برقم)294( 119/17.
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الولد فتحتسللبه إال دخلت الجنة(، فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسللول 
اهلل؟ قللال: )أو اثنيللن()1(، قال النووي رحمه اهلل: )وقد جاء يف غير مسلللم 

)وواحد()2(.
س77: عندما يس��لم اإلمام من الفريضة يس��رع أهل الميت بإحضاره 
للص��اة عليه بحجة اإلس��راع بدفن��ه، نرجو بيان ما يج��ب عليهم وما هي 

نصيحتك لإلمام حيالهم؟
الجواب: الذي أرى أنه إذا سلم اإلمام من الفريضة فإن كان فيه أناس 
يقضون وهللم كثيرون، فاألولى أن ينتظر يف تقديللم الجنازة من أجل كثرة 
المصليللن عليهللا، حتللى ال يفوهتم الثللواب وال يفوت الميت شللفاعتهم، 
وربما يكون يف الذين يقضون من هم خير من الذين سلموا مع اإلمام. أما 

إذا لم يكن هناك سبب فالمبادرة لذلك أفضل وأولى)3(.
س78: بع��ض األئمة ينب��ه المصلين بعد الصاة على أن يف المس��جد 

الفاين جنازة، هل هذا من النعي المحرم؟
الجواب: كا، يجوز ذلك كما صنع النبي  حين نعى النجاشي)4(.

)1(   أخرجه مسلم يف صحيحه برقم)2632( 2028/4.
)2(   أخرجلله أحمد يف المسللند برقللم)4077( 160/7، قال محققه: صحيللح لغيره، وهذا 
إسللناد ضعيف النقطاعه، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد اهلل بن مسعود. وينظر: أحكام 

الجنائز للدكتور سعيد بن وهف القحطاين ص201.
)3(  المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 109. 

)4(   أخرجه البخاري يف صحيحه 72/2.
المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين ص90 . 
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س79: ما حكم بيان جنس الميت أذكر هو أم أنثى عند الصاة عليه؟
الجواب: ال بأس باإلخبار عن الميت أذكر أم أنثى عند تقديمه للصاة 
عليلله إذا لم يعرف المصلون ذلك، من أجللل أن يدعوا له دعاء التذكير إن 
كان ذكًرا، ودعاء التأنيث إن كان أنثى، وإن لم يفعل فا بأس أيًضا، وينوي 
المصلللون الذين ال يعلمون عن هذا الميت ينللوون الصاة على الحاضر 
ُهمَّ اْغِفْر  الذي بين أيديهم، وتجزؤهم الصاة سواء قالوا بلفظ المذكر »اللَّ
ُهمَّ اْغِفْر َلَها«، أي  َل��ُه«، أي لهذا الحاضر بين أيدينا، أو بلفظ المؤنللث »اللَّ

لهذه الجنازة التي بين أيدينا. واهلل أعلم)1(.
 س80: لو تبع الجنازة من طريق آخر فهل يعد تابًعا لها؟

الجواب: إن كان لحاجة كبعد عن زحام ونحوه فا بأس)2(.
 س81: يف بع��ض البلدان أثناء دفن الميت ينادي ش��خص عموم الناس 
قائاً: هذا قبر فان الذي صلي عليه أمس الظهر، وهذا قبر فان الذي صلي 
عليه قبل أمس... إلخ فيأخذ الناس يف الصاة على تلك القبور فما الحكم؟

الج��واب: هذا العمللل بدعة ليس عليلله فعل السلللف الصالح؛ بل إن 
مسألة الصاة على القرب عند بعض العلماء قضية عين سببها أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
أراد رفللع شللأن من عده الناس وضيًعا، فصلى على قللرب المرأة التي كانت 

تقم المسجد)3(.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين103/17. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ثمرات التدوين ص93.

)3(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ثمرات التدوين ص93. 
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س82: ه��ل أصلي على الجنازة المدفون��ة ولو لم أعرفها، وذلك بعد 
يوم أو يومين حرًصا على القيراط؟

الج��واب: النبللي ملسو هيلع هللا ىلص صلى على قللرب الجارية التي كانت تقم المسللجد 
ودفنللت بغير إذنه وبغيللر علمه؛ لكنه لم يتخذ ذلك عللادة وال ديدنا، فالذي 
يصلي يرجو القيراط يرجى له ذلك، وفضل اهلل واسع؛ لكنه ليس من عادته 
-عليه الصاة والسام- أن يصلي على كل من دفن، وال حفظ عن صحابته 
-رضللوان اهلل عليهللم- أهنم صلوا علللى كل من دفن ولم يشللعروا به، نعم 
األصللل لمطلق الفعل موجللود، وهو أن النبي  صلى علللى الجنازة التي لم 
يؤذن هبا، لكن الدوام على ذلك واالستمرار عليه ال يعرف له أصل من فعله 

-عليه الصاة والسام- وال من فعل صحابته -رضوان اهلل عليهم-)1(.

)1(   المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. 
وهنللاك من يرى جواز ذلك قال ابن القيللم يف زاد المعاد )1/ 493(: كان من هديه  )إذا 
فاتتلله الصللاة على الجنازة صلى علللى القرب( ، فصلى مرة على قرب بعللد ليلة، ومرة بعد 

ثاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت يف ذلك وقتا.
قللال أحمللد $: من يشللك يف الصاة علللى القرب؟ ! ويللروى عن النبللي   كان إذا فاتته 

الجنازة صلى على القرب من ستة أوجه، كلها حسان.                                            
قال أبو عمر يف االستذكار )3/ 35(:) من صلى على قرب أو جنازة قد صلي عليها فمباح 
ذلك له ألن اهلل لم ينه عنه وال رسللوله وال اتفق الجميع على كراهيته بل اآلثار المسللندة 
تجيللز ذلك وعللن جماعة من الصحابة إجللازة ذلك وفعل الخير يجللب أال يمنع عنه إال 

بدليل ال معارض له(.
 قلت: والمسللألة متنازع فيها وعلى المرء أن يحتاط لدينه و يتبع الدليل إن كان من أهل 

العلم والقدرة على الرتجيح، أو أن يقلد من يثق بعلمه إن كان غير ذلك. 
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س83: هل الصاة على الجنازة بعد دفنه بيوم يجوز، وهل لها أفضلية 
يف وقت معين؟

الج��واب: يجللوز أن يصلللى على القرب بعد يللوم، أو يومين، أو شللهر، أو 
شهرين، أو سنة، أو سنتين، لكن بشرط أن يكون هذا القرب قد دفن بعد والدة 
الشللخص الذي يريد أن يصلى عليه، بل بعد تمييزه، فمثاً: لو جاء إنسللان له 
عشللرون سللنة وأراد أن يصلي على قرب مات صاحبه قبل عشرين سنة فإنه ال 
يصلللي عليه؛ ألنه لما مات الميت هذا كان هذا مولوًدا، ولو أراد شللخص له 
عشرون سنة أن يصلي على قرب له ثاث عشرة سنة، فإنه يجوز؛ ألنه لما مات 
الميت كان لهذا الرجل الذي عمره عشللرون سللنة عمره سللبع سنوات وكان 
مللن أهل الصاة. لكن متى يصلي؟ ال يصلي يف وقت النهي على القرب؛ ألهنا 
ليست من ذوات األسباب، إذ إن اإلنسان يمكن أن يأيت يف وقت آخر ويصلي 
عليلله، فمثا: لللو خرجت إلى جنازة بعد صاة العصللر وأنت لم تصل عليه، 
ووجدهتم قد دفنوها فإنه ال يمكن أن تصلي، إن كنت تريد الصاة عليها ائت 
بعد المغرب، أو ائت يف الضحى، أما يف وقت النهي فا يصلى على القرب)1(. 
س84: رج��ل دخ��ل المقبرة بعد صاة العصر وق��د صلي على جنازة 
ودفن��ت، فهل يجوز له الصاة عليها؟ وهل هذا الوقت وقت نهي ال يدفن 

فيه الميت؟
الج��واب: إذا أتيت إلى المقللربة وقد دفن الميت بعد العصر فا تصل 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح 17/180. 
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ْمُس«)1(،  عليه، لعموم قوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص »الَ َصاََة َبْعَد الَعْصرِ َحتَّى َتِغيَب الشَّ
ولللك أن تصلي عليه يف الليللل أو يف النهار من الغد. وأما الصاة عليه قبل 
أن يدفن فا بأس؛ وذلك ألن الصاة عليه قبل أن يدفن صاة لها سللبب، 
وجميع الصلوات التي لها سبب ليس عنها هني، كل صاة لها سبب صلها 
متى وجد سللببها يف أية سللاعة شللئت من ليللل أو هنار، فمثللاً: إذا دخلت 
المسللجد بعد العصللر صل ركعتين، لو توضأت بعللد العصر صل ركعتين 
للوضللوء، لو حدث لللك أمر تريد أن تسللتخير اهلل فيه ويفللوت قبل انتهاء 

وقت النهي، صل ركعتين واستخر)2(.
س85: صلى بعض الناس على جنازة فكبر اإلمام ثاث تكبيرات ولم 

يأت بالرابعة ناسًيا، فما حكم صاته؟ وهل يتابعه المأموم؟
الج��واب: تكبيللرات الجنللازة أربللع وكلهللا أركان وعليه؛ فللإذا كرب 
اإلمام ثاث تكبيرات ناسللًيا لم يتابع وينبه وجوًبا، فإن عاد وكرب الرابعة 
صحت صاته، فإن لم يرجع فعلى المأمومين إتمام التكبيرة الرابعة، ثم 

السام)3(.

)1(   ولفظ البخاري يف صحيحه 120/1: من حديث ابن عباس، قال: )شللهد عندي رجال 
مرضيللون وأرضاهللم عنللدي عمللر، أن النبي  هنى عن الصللاة بعد الصبح حتى تشللرق 
الشللمس، وبعد العصر حتللى تغرب(، وهذا اللفظ أخرجه أحمد يف مسللنده 555/11، 

وابن ماجه يف سننه 395/1، وغيرهم. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: لقاء الباب المفتوح )173/ 14( 

)3(   منقول من موقع اإلسام سؤال وجواب عرب الشبكة سؤال رقم )159418(. 
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س86: م��ن يتعم��د الص��اة يف غير المس��جد ال��ذي يصل��ى فيه على 
الجن��ازة؛ ليصل��ي عليها يف المقبرة، هل هذا س��ائغ أو ال، خاصة إذا كانت 

الصاة يف المقابر ستوافق وقت نهي؟
الجواب: األصل أن صاة الجنازة تصلى يف المصلى يف الصحراء، أو 
يف براز قريب من المقربة، والصاة على الجنازة يف المسجد محل خاف 
بيللن أهل العلم على قولين، والمعتمد اآلن والمعول عليه هو القول الثاين 
وهللو صحة الصاة على الجنازة يف المسللجد، وقللد صلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص على 
سللهيل بن بيضاء  يف المسللجد، وصلى عمر  على أبي بكر  يف المسللجد، 

وصلي على عمر  يف المسجد، فا إشكال يف ذلك.
وعلى هذا فاألصل أن يصلى على الجنازة مع اإلمام يف المسجد؛ لكن 
إن فاتته وأراد أن يحصل على ما تيسللر له من األجر الموعود وصلى على 
القرب فالنبي -عليه الصاة والسام- صلى على القرب، وإذا كان وقت هني 
فله أن يصلي يف الوقتين الموسللعين من أوقات النهي كبعد صاة العصر، 

أو بعد صاة الصبح ما لم يضق الوقت.
 أمللا األوقات الثاثة المضيقة فا يصلللى فيها على الجنازة، وقد ورد 
فيهللا حديللث عقبة بللن عامر ثاث سللاعات كان رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينهانا أن 

نصلي فيهن، أو أن نقرب فيهن موتانا.
وهللذا محمللول على صللاة الجنللازة عند أهللل العلللم: )ِحي��َن َتْطُلُع 
ْمُس،  ��ْمُس َباِزَغًة َحتَّى َتْرَتِفَع، َوِحيَن َيُقوُم َقائُِم الظَِّهيَرِة َحتَّى َتِميَل الشَّ الشَّ
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ْمُس لِْلُغُروِب َحتَّى َتْغُرَب()1(، هذه الثاثة المضيقة هي  َوِحيَن َتَضيَُّف الشَّ
التي ينهى فيها عن الصاة على الجنازة)2(.

س87: ه��ل لل��ذي يصل��ي على الجن��ازة يف المقبرة أج��ر كمن صلى 
عليها يف المسجد؟

الج��واب: لفظ الحديث وعموملله يتناول من صلللى يف المقربة، وهو 
قوله : )َمْن َصلَّى على َجنَاَزٍة َفَلُه ِقيَراٌط(، فهذا له أجر القيراط؛ ألن عموم 

الحديث يشمله، وفضل اهلل واسع)3(.
س88: هل صاة الراتبة بعد صاة الجنازة تقطع المتابعة لها؟

الجواب: الذي يظهر أهنا تقطع؛ ألهنا فاصل، واألولى أن يتبعها مباشرة 
ويمشي خلفها، وإذا رجع إلى بيته صلى الراتبة؛ ألن وقت الراتبة موسع)4(. 
س89: لو تبع شخص جنازة بدون أن يصلي عليها فهل يأخذ قيراطا، 

أم يشترط أن يصلي عليها لكي يأخذ هذا األجر؟
الجواب: دلت السللنة على أن من شللهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
قيللراط، ومن شللهدها حتى تدفن فللله قيراطان. وعن أبي هريللرة  قال: قال 
��ى َعَلْيَه��ا َفَل��ُه ِقيَراٌط ، َوَمْن  رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن َش��ِهَد اْلَجنَاَزَة َحتَّى ُيَصلَّ

)1(   أخرجه مسلم يف صحيحه 568/1. 
)2(   المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. 
)3(   المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. 
)4(   المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة. 
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َش��ِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن َفَلُه ِقيَراَطاِن . ِقيَل :َوَم��ا اْلِقيَراَطاِن؟ َقاَل : ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن 
اْلَعظِيَمْين «)1(، وعن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعًدا عند عبد اهلل بن عمر  
إذ طلللع خباب، فقال: يا عبد اهلل بن عمر، أال تسللمع ما يقول أبو هريرة! أنه 
سللمع رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »َمْن َخَرَج َمَع َجنَاَزٍة ِمْن َبْيتَِها َوَصلَّى َعَلْيَها ُثمَّ 
َتبَِعَه��ا َحتَّى ُتْدَفَن َكاَن َلُه ِقيَراَطاِن ِمْن َأْج��رٍ ُكلُّ ِقيَراٍط ِمْثُل ُأُحٍد ، َوَمْن َصلَّى 
َعَلْيَها ُثمَّ َرَجَع َكاَن َلُه ِمْن األَْجرِ ِمْثُل ُأُحٍد«. َفَأْرَسَل اْبُن ُعَمَر َخبَّاًبا إَِلى َعائَِشَة 
َيْس��َأُلَها َعْن َق��ْوِل َأبِي ُهَرْيَرَة ُثمَّ َيْرِجُع إَِلْيِه َفُيْخبُِرُه َم��ا َقاَلْت ، َوَأَخَذ اْبُن ُعَمَر 
ُس��وُل ، َفَقاَل:  ُبَها فِي َيِدِه َحتَّى َرَجَع إَِلْيِه الرَّ َقْبَض��ًة ِمْن َحْصَباِء اْلَمْس��ِجِد ُيَقلِّ
َقاَلْت َعائَِش��ُة  : َصَدَق َأُبو ُهَرْيَرَة ، َفَض��َرَب اْبُن ُعَمَر بِاْلَحَصى الَِّذي َكاَن فِي 

ْطنَا فِي َقَراِريَط َكثِيَرٍة«)2(. َيِدِه األَْرَض ُثمَّ َقاَل : َلَقْد َفرَّ
والقيراط مقدار كبير من األجر مثله النبي ملسو هيلع هللا ىلص بجبل أحد. 

والقيللراط الذي يحصل بالصاة، هل يحصللل بالصاة فقط، أم ال بد 
أن يخرج مع الجنازة من بيتها؟

قال الحافظ ابن حجر: ]ويف رواية خباب عند مسلللم)3(: من خرج مع 
جنازة من بيتها[)4(.

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه 87/2، ومسلم يف صحيحه 652/2. 
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه87/2، و مسلم يف صحيحه 653/2. 

)3(  أخرجه مسلم يف صحيحه 653/2. 
)4(   ينظر: فتح الباري 197/3. 
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وألحمد يف حديث أبي سعيد الخدري: )فمشى معها من أهلها()1(.
 ومقتضللاه أن القيللراط يختللص بمن حضر مللن أول األمر إلللى انقضاء 
الصاة، وبذلك صرح المحب الطربي وغيره. والذي يظهر لي: أن القيراط 
يحصل أيًضا لمن صلى فقط؛ ألن كل ما قبل الصاة وسيلة إليها؛ لكن يكون 
قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثاً وصلى، ورواية مسلم عن أبي 
هريرة بلفظ: )َأْصَغُرُهَما ِمْثُل ُأُحٍد(. يدل على أن القراريط تتفاوت( انتهى.

ثانيا: وأما من تبعها دون أن يصلي عليها أو يشهد دفنها، فا يدخل يف 
هذا الوعد، لكن يرجى له أن يحصل له ثواب بحسب نيته.

قللال الحافظ ابن حجر : ]قللال الزين بن المنير ما محصله:... القيراط 
ال يحصل إال لمن اتبع وصلى، أو اتبع وشلليع وحضر الدفن، ال لمن اتبع 
مثاً وشيع ثم انصرف بغير صاة؛ وذلك ألن اإلتباع إنما هو وسيلة ألحد 
مقصودين: إما الصاة، وإما الدفن، فإذا تجردت الوسيلة عن المقصد لم 
يحصل المرتللب على المقصود، وإن كان يرجللى أن يحصل لفاعل ذلك 

فضل ما بحسب نيته. انتهى[)2(.
ثالث��ا: وظاهر الحديث أن القيراط المرتللب على الدفن ال يحصل إال 

إذا تقدمه الصاة على الميت.

)1(  أخرجه أحمد يف مسللنده 317/17. قال محققه :) هذا الحديث له إسللنادان كل منهما 
قوي(. 

)2(   ينظر: فتح الباري 193/3. 
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َبَع  روى البخللاري عن أبي هريرة  أن رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قللال: »َمْن اتَّ
َجنَاَزَة ُمْس��ِلٍم إِيَماًنا َواْحتَِساًبا َوَكاَن َمَعُه َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها َوَيْفُرَغ ِمْن َدْفنَِها 

ه َيْرِجُع ِمْن األَْجرِ بِِقيَراَطْيِن«)1(. َفإِنَّ
قللال النللووي ]ومقتضى هللذا أن القيراطين، إنما يحصللان لمن كان 
معهللا يف جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثاً وذهب إلى القرب وحده 

فحضر الدفن لم يحصل له إال قيراط واحد. انتهى[)2(.
وقللال الشلليخ ابن عثيميللن : ]من فوائللد الحديث -يعنللي حديث أبي 
هريرة المذكور يف أول الجواب- أن القيراطين ال يحصان إال لمن شهد 
الصللاة والدفن، لقوله : »َوَمْن َش��ِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن«؛ ألنه من المعلوم أن 
الصاة سابقة على الدفن، فإن شهد الدفن دون الصاة، مثل أن يمر رجل 
بأناس يف المقربة يدفنون ميًتا فحضر وشللاركهم يف الدفن، فالحديث ليس 
فيلله دليللل على أنه يحصل له بالدفن وحده قيللراط؛ إنما يحصل له بالدفن 
قيللراط إذا انضللم إلى الصاة، وال يلزم من حصول األجر بانضمام شلليء 

إلى آخر أن يحصل به منفرًدا انتهى[)3(.
والحاصل أن اتباع الجنازة على خمس مراتب:

األولى: أن يشللهدها منذ خروجها من بيتها، حتى يصلي عليها ويفرغ 
من دفنها، وهذه أكمل المراتب، وفيها قيراطان عظيمان من األجر.

)1(   صحبح البخاري 18/1. 
)2(   ينظر: فتح الباري 197/3. 

)3(  شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، الشريط السادس، الوجه الثاين. 
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الثانية:أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلي عليها، فله قيراط.
الثالث��ة: أن يصلي عليها، وإن لم يخرج معها من بيتها، فله قيراط على 

ما اختاره الحافظ ابن حجر؛ لكنه دون من شهدها من بيتها.
الرابعة: أن يشهد دفنها فقط دون أن يصلي عليها، فظاهر الحديث أنه 

ليس له قيراط، وإن كان له ثواب يف الجملة بقدر عمله.
الخامسة: أن يتبعها مدة، ثم ينصرف، دون أن يشهد الصاة أو الدفن، 

فهذا يرجى له ثواب على قدر نيته)1(.
س90: إذا تأخ��ر الرج��ل يف متابعة الجنازة بس��بب الزح��ام، أو ألداء 
الراتبة، أو إلتمام فريضة، أو غير ذلك فلم يس��ر معها؛ ولكنه أدرك الجنازة 

قبل أن تدفن هل يكون مشيًعا لها يثبت له أجر المشيع؟
1- الذي يتأخر ألداء الراتبة ثم يلحق الجنازة ال يكتب له أجر المشيع؛ 

ألن ترك الراتبة ممكن، فيمكن أن تؤخر الراتبة حتى يرجع من الجنازة.
2- وأمللا مللن تأخر عنهللا لعللذر كالزحام وإتمللام الفريضللة وقد أتى 
وحرص على أن يشلليع، ولكن حصل له مانع، أو تقدم الناس حتى صلوا 
عليهللا وخرجوا هبللا إلى المقللربة، فالظاهر أنه يكتب له األجللر؛ ألنه نوى 
وعمل ما استطاع، ومن نوى وعمل ما استطاع فإنه يكتب له األجر كاما. 

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ېې   ې  ى  ى  ائ   : ژ  قللال 

)1(   موقع اإلسام سؤال والجواب 5/ 4758. 
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ )1(.

س91: كي��ف نجمع بي��ن نهيه  عن الصاة والدفن يف ثاث س��اعات 
وبين حديث التعجيل بالجنازة، وكانت الجنازة مثا بعد العصر؟ 

الجواب: ليس بيللن األحاديث تعارض، فالسللنة تعجيل الصاة على 
الجنازة ودفنها؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َأْسرُِعوا بِاْلِجنَاَزِة ، َفإِْن َتُك َصالَِحًة َفَخْيٌر 
ُموَنَها إليه ، َوإِْن َيُك ِسَوى َذلَِك َفَشرٌّ َتَضُعوَنُه َعْن ِرَقابُِكْم«)2( ولكن إذا  ُتَقدِّ
صادف ذلك وقت الساعات الثاث أجلت الصاة عليها ودفنها لقول عقبة 
بن عامر: »َثاَُث َساَعاٍت كاَن رسوُل اهَّلل  َينَْهاَنا َأْن ُنَصّلَي فِيِهّن َأْو َنْقُبَر فِيِهّن 
َمْوَتاَنا : ِحيَن َتْطُلُع الّش��ْمُس َباِزَغًة َحتى َتْرَتِفَع، وِحيَن َيُقوُم َقائُِم الّظِهيَرِة، 
َحّت��ى َتُزول الّش��ْمُس، وِحيَن َتَضّي��ُف الّش��ْمُس لِْلُغُروِب َحّتى َتْغُرَب«)3(، 
وهذه السللاعات الثاث كلها قليلة ال يضر تأخير الصاة على الميت فيها 
وال تأخير دفنه، وهلل الحكمة البالغة سللبحانه يف ذلك، وهو سبحانه أرحم 

الراحمين وأحكم الحاكمين، واهلل الموفق)4(. 

)1(   سللور ة النسللاء، اآلية رقم )100(.   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسللائل 
العثيمين 17/ 169.

)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه 86/2، ومسلم يف صحيحه 651/2 . 
)3(  أخرجلله مسلللم يف صحيحلله 568/1. قللال محمللد فللؤاد عبللد الباقللي يف تعلقلله على 
مسلللم568/1: ]حين يقوم قائم الظهيرة[. الظهيرة حال اسللتواء الشمس، ومعناه حين 

ال يبقى للقائم يف الظهيرة ظل يف المشرق وال يف المغرب. »تضيف« أي تميل. 
)4(   المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 13/ 181. 
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س92: هل يجوز تأخير دفن الميت يف قبره بحجة إتيان جماعة يصلون 
عليه ولو لمدة أقل من عشر دقائق، إذا كان قد صلي عليه بالمسجد؟  

الج��واب: اإلسللراع يف الجنللازة هو السللنة واألفضللل وال ينتظر أحد، 
والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ولو بعد الدفن ألنه ثبت أن النبي × 

صلى على قرب المرأة التي كانت تقم المسجد)1(.

* * *

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 139( .
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فتــــــاوى الدفن

س93:  م��ا االفضل يف دفن الميت ، وهل تنفذ وصيته اذا أوصى بدفنه 
يف مقبرة معينة؟ أو بلد معين؟  

الجواب:  قال ابن المنذر: يستحب أن يدفن الميت يف البلد الذي تويف 
فيه، على هذا كان األمر على عهد رسللول اهلل × وعليه عوام أهل العلم، 
وكذلللك تفعل العامة يف عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد 

يخاف عليه التغير فيما بينهما)1(.
وعللن منصور بن عبللد الرحمن، أن أملله صفية أخربتلله قالت: عزيت 
عائشللة يف أخيهللا، فقالت: »يرحللم اهلل أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شللأن 

أخي أنه لم يدفن حيث مات«.)2(
 وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء 

إذا أوصللى الميت أن يقرب يف مكان محدد أو بلد معين فإنه ال يلزم العمل 
بوصيته، بل السللنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين يف مقربة البلد الذي 
مللات فيلله؛ لقوله × »الينبغي لجيفة مس��لم أن تحبس بين ظه��راين أهله«)3( 

)1(   األوسط يف السنن واإلجماع واالختاف )5/ 464(  
)2(   مصنللف عبد الرزاق الصنعاين )3/ 517(  األوسللط يف السللنن واإلجماع واالختاف 

  )464 /5(
)3(    أخرجلله أبو داود يف سللننه برقللم )3159( 71/5، والبيهقي يف السللنن الكربى برقم= 
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رواه أبو داود يف )سننه( ولقول النبي ×: »أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة 
فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم«)1( ولعموم 

األدلة التي تحث على اإلسراع بالجنازة إلى المقربة.)2(
وق��ال ابن باز رحمه اهَّلل: والسللنة أن يدفن اإلنسللان يف بلده، وال ينقل 
إلللى مكة وال إلى غيرها، كما فعل أصحللاب النبي ×، فإن بعضهم مات 
بالكوفة، وبعضهم مات بالشام، وبعضهم مات يف البصرة، وبعضهم مات 
 . يف غيرهللا، ولللم ينقلوا إلى مكة وإلللى المدينة، ولم يوصللوا بذلك  
والسبب يف ذلك: أن المعول يف ذلك على العمل ال على األماكن، وأيضا 
لمللا يف النقل من المشللقة من دون سللبب شللرعي يقتضي ذلللك. ولو كان 
النقل مشللروعا ألوصى به النبي ×، ولو فعللل ذلك لنقله الصحابة    
وبينوه؛ ألهنم قد نقلوا سللنته، وأوضحوا ما شللرع اهلل لعباده من أقواله × 
 )3(. وأفعاله، وتقريراته. والخير كله يف اتباع رسول اهلل × وأصحابه  
وقال ابن عثيمين $: ال ينبغي أن ينقل الميت عن األرض التي مات 
فيهللا، بل األفضل أن يدفللن يف مكانه وأرض اهلل تعالى كلها سللواء، اللهم 
إال أن يكللون يف بلللد الكفر وليس فيه مقابر للمسلللمين فهنللا ينقل إلى بلد 

=)6620( 543/3، وقال عبد الحق اإلشللبيلي يف األحكام الوسللطى125/2: إسناده 
ليس بالقوي، وضعفه األلباين يف تحقيق المشكاة برقم)1625( 510/1.

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )1315( 86/2.
)2(   فتاوى اللجنة الدائمة - 2 )7/ 313(   

)3(   مجموع فتاوى ابن باز )13/ 216( 
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إسامي ويدفن مع المسلللمين، وأما يف الباد اإلسامية يدفن اإلنسان يف 
مكانه.)1(

س94: حكم القول لمن دفن: )دفن يف مثواه األخير(؟  
الج��واب: قال ابللن عثيمين $: قول القائل )دفللن يف مثواه األخير( 
حللرام وال يجللوز، ألنك إذا قلت يف مثللواه األخير فمقتضللاه أن القرب آخر 
شلليء له، وهذا يتضمن إنللكار البعث، ومن المعلوم لعامة المسلللمين أن 
القرب ليس آخر شلليء، إال عند الذين ال يؤمنللون باليوم اآلخر، فالقرب آخر 
شلليء عندهم، أما المسلللم فليس آخر شيء عنده القرب، وقد سمع أعرابي 
رجاً يقرأ قوله تعالى: ژ ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ژ)2( فقال )واهلل 

ما الزائر بمقيم( ألن الذي يزور يمشي فا بد من بعث وهذا صحيح.
لهللذا يجب تجنب هذه العبارة فا يقللال عن القرب إنه المثوى األخير، 

ألن المثوى األخير إما الجنة، وإما النار يف يوم القيامة)3(.
وقد فصل ابن باز $ فقال: ال أعلم يف هذا بأسللا؛ ألنه مثواه األخير 
بالنسللبة للدنيا، وهي كلمة عامية؛ أما المثللوى األخير الحقيقي فهو الجنة 

للمتقين والنار للكافرين)4(.

)1(   لقللاء الباب المفتوح )143/ 11، برتقيم الشللاملة آليا(  وبتصرف من كتاب التذكرة يف 
أحكام المقربة العقدية والفقهية تأليف: عبدالرحمن الشثري ص:19.

)2(   سورة التكاثر، اآليتان )1، 2(.
)3(   فتاوى أركان اإلسام )ص: 201( 

)4(   مجموع فتاوى ابن باز )13/ 409( 
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وقللال بكر أبللو زيد$: انتشللرت هذه العبللارة يف زماننا على ألسللنة 
المذيعيللن وبأقللام الصحفيين، وهي من جهاالهتم الكثيللرة، المبنية على 
ضعف رعاية سللامة االعتقاد. يقولوهنا حينما يموت شللخص، ثم يدفن، 

فيقولون: )ثم دفن يف مثواه األخير( ونحوها.
ومعلللوم أن )القللرب( مرحلللة بيللن الدنيللا واآلخللرة، فبعللده البعث ثم 
الحشللر، ثللم العرض يف يللوم القيامة ثم إلى جنللة أو نار: }َفِريٌق فِللي اْلَجنَِّة 
ِعيِر{.ولذا فلو اطلقها إنسان معتقدًا ما ترمي إليه من المعنى  َوَفِريٌق فِي السَّ
اإللحادي الكفر المذكور؛ لكان كافرًا مرتدًا فيجب إنكار إطاقها، وعدم 

استعمالها)1(.
س95: ه��ل يختلف الدفن يف مك��ة عن أي بلد آخر؟ وه��ل فيه زيادة 

حسنات ودرجات للميت؟
الجواب: ال يختلف الدفن يف مكة عن غيرها، فالدفن يف جميع البلدان 
واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له يف الجانب 
القبلللي، ويوضع على جنبه األيمللن، ثم يوضع عليه اللبن وتسللد المنافذ 

بالطين، ثم يهال عليه الرتاب، كما فعل الصحابة بالنبي .
ومن هذا قول سعد بن أبي وقاص  : »إذا أنا مت فَأْلِحُدوا لِي َلْحًدا 

بَِن َنْصًبا َكَما صنع برسول اهَّلل«)2(. َواْنِصُبوا َعَليَّ اللَّ

)1(   معجم المناهي اللفظية )ص: 476( 
)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 665/2. 
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 والسللنة أن يدفن اإلنسللان يف بلده، وال ينقل إلى مكة وال إلى غيرها، 
كمللا فعللل أصحللاب النبي ، فللإن بعضهم مللات بالكوفللة، وبعضهم مات 
بالشللام، وبعضهم مللات يف البصرة، وبعضهم مات يف غيرهللا، ولم ينقلوا 

إلى مكة وإلى المدينة، ولم يوصوا بذلك .
 والسبب يف ذلك أن المعول يف ذلك على العمل ال على األماكن، 
وأيًضا لما يف النقل من المشللقة من دون سللبب شللرعي يقتضي ذلك، 
ولللو كان النقللل مشللروعا ألوصى به النبللي ملسو هيلع هللا ىلص، ولو فعللل ذلك لنقله 
الصحابللة  وبينللوه؛ ألهنم قللد نقلوا سللنته، وأوضحوا ما شللرع اهلل 
لعبللاده من أقواله ملسو هيلع هللا ىلصوأفعاللله، وتقريراته، والخير كله يف اتباع رسللول 
: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ()1(،  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابلله  كما قللال اهلل 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  وقللال: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ()2(.

س96: ما حال المش��يعين للجنازة، ومن تبع الجنازة على السيارة هل 
يكون أمامها أم خلفها؟

الج��واب: ينبغي إذا كان المشلليعون مختلفين ما بين راكب وماش أن 
يكون المشاة أمامها، والركبان خلفها.

)1(   سورة الممتحنة، اآلية رقم ) 6(.
)2(   سورة التوبة، اآلية رقم )100(. المجيب: ابن باز. مجموع فتاويه 13/ 216. 
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والدليل على ذلك: ورود السنة عن النبي  بذلك، وجاءت السنة أيًضا 
بتخيير الماشللي بيللن أن يكون أمامهللا، أو عن يمينها، أو عن شللمالها، أو 

خلفها، حسب ما يتيسر)1(.
وأما السيارات فإن األولى أن تكون أمام الجنازة؛ ألهنا إذا كانت خلف 
الناس أزعجتهم، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها؛ ألن ذلك أكثر 

طمأنينة للمشيعين، وأسهل ألهل السيارات يف اإلسراع وعدمه)2(.
س97: ما هي الداب التي ينبغي لمتبع الجنازة اتباعها؟

الج��واب: التحدث يف أمر الدنيا لمتبعي الجنازة مخالف لما ينبغي أن 
يكون المتبع عليه من التفكر يف حاله ومآله، وأنه اآلن يشلليع الموتى وغًدا 
يشلليعه األحياء، وال يدري متى يكون، ثم إن فيه كسللًرا لقلوب المصابين 
بالميللت مللن أقاربه وأصدقائه، وقللد كره بعض العلماء لمتبللع الجنازة أن 
يتحللدث يف أمر الدنيا، وأن يجلس إلى صاحبه يمازحه ويضاحكه، ولهذا 
كان النبللي  يجلس إلللى أصحابه  يف المقربة قبل أن يتللم اللحد، فيحدثهم 

اكِ��ُب َخْلَف اْلِجنَاَزِة،  )1(   من ذلك حديث المغيرة بن شللعبة قال: قال رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الرَّ
��ى َعَلْيِه«، أخرجه أحمد يف مسللنده 96/30،  َواْلَماِش��ي َحْيُث َش��اَء ِمنَْها ، َوالطِّْفُل ُيَصلَّ
وأبللو داود يف سللننه 205/3، والرتمللذي يف سللننه 340/3، وقال الرتمللذي: ذا حديث 
حسللن صحيح. والنسائي يف سننه 55/4، وابن ماجه يف سننه56/4، وصححه األلباين 

يف إرواء الغليل192/3.                                                                                              
اكُِب َخْلللَف اْلِجنَاَزِة،  ويف مسللند الطيالسللي77/2، هذا الحديللث برواية مقاربة وهللي: »الرَّ

َواْلَماِشي َحْيُث َشاَء مِنَْها ، َأَماَمَها َقِريًبا ، َأْو َعْن َيِمينَِها َقِريًبا ، َأْو َيَساِرَها َقِريًبا«. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع 358/5. 
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بما يناسللب، ففللي صحيح البخاري عن علي بن أبللي طالب  قال: )كنا 
يف جنللازة يف بقيع الغرقد فأتانا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقعللد وقعدنا حوله ومعه مخصرة 
فنكس -أي رأسلله- فجعل ينكت بمخصرته وذكر الحديث)1(، من حديث 
الللرباء بن عازب  قللال: «َخَرْجنَا َمَع النَّبِيِّ  فِي ِجنَ��اَزِة َرُجٍل ِمْن اأْلَْنَصاِر 
ا ُيْلَحْد َفَجَلَس َرُس��وُل اهَّللِ  َوَجَلْس��نَا َحْوَلُه َوَكَأنَّ َعَلى  َفاْنَتَهْينَ��ا إَِلى اْلَقْبرِ َوَلمَّ
ُرُءوِسنَا الطَّْيَر َوفِي َيِدِه ُعوٌد َينُْكُت فِي اأْلَْرِض َفَرَفَع َرْأَسُه َفَقاَل اْسَتِعيُذوا بِاهَّللِ 
َتْيِن َأْو َثَاًثا ، ثم حدثهم  حال المؤمن وحال الكافر عند  ِم��ْن َعَذاِب اْلَقْبرِ َمرَّ
الم��وت، وبعده«)2(. وهو حديث طويل عظيللم، وبه وبحديث علي   نعرف 
أن المشروع لمتبعي الجنائز أن يكون حديثه فيما يتعلق بالموت وما بعده.

هذا وقد أخذ بعض الناس من الحديثين أنه ينبغي أن يعظ الناس يف هذه 
الحللال، فيقوم خطيًبا بين الناس يتكلم بمللا يتكلم به، لكن ال وجه ألخذه؛ 
ألن النبللي  لم يقللم خطيًبا يف أصحابه، بل كان جالًسللا بينهم يتحدث إليهم 
حديللث الجالس إلى من كان بجنبه؛ ألنه إما أن يسللكت، أو يتكلم بأمر ال 
يناسب المقام، أو يتكلم بما يناسب المقام وهذا هو الحاصل من النبي )3(. 

)1(   أخرجلله أحمللد يف مسللنده 499/30، وأبللو داود يف سللننه 239/4، وهللو يف مصنف 
عبدالللرزاق 580/3، ومصنللف ابللن أبللي شلليبة 54/3. صححلله األلبللاين يف مشللكاة 

المصابيح512/1.
)2(  أخرجلله أحمللد يف مسللنده499/30، والحاكللم يف مسللتدركه93/1، وأبللو داود يف 
سننه131/7. وصححه الهيثمي يف مجمع الزوائد49/3، واأللباين يف المشكاة536/1. 
)3(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 458. 
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س98: أيهم��ا أفضل: حمل الجنازة على األكتاف أو على الس��يارة؟ 
وأيهما أفضل: السير أمامها أو خلفها سواء كان ماشيًا أو راكبًا؟  

الج��واب:  األفضل حملهللا على األكتاف، لما يف ذلك من المباشللرة 
بحمللل الجنازة، وألنلله إذا مرت الجنللازة بالناس يف األسللواق عرفوا أهنا 
جنازة ودعوا لها، وألنه أبعد عن الفخر واألهبة، إال أن يكون هناك حاجة، 
أو ضرورة فا بأس أن تحمل على السيارة، مثل: أن تكون أوقات أمطار، 

أو حر شديد، أو برد شديد، أو قلة المشيعين.
وأمللا السللير فذكر أهل العلللم أن يمينها، ويسللارها، وخلفها، وأمامها 
يختلف، فيكون المشاة أمامها، والركبان خلفها، وبعض أهل العلم يقول: 
ينظر اإلنسللان ما هو أيسر سللواء كان أمامها، أو عن يمينها، أو شمالها، أو 

خلفها)1(.  
س99: ه��ل يش��ترط فيمن يتولى إدخال الم��رأة يف قبرها أن يكون من 

محارمها، مع ذكر الدليل؟
الجواب: ال يشللرتط فيمن يتولى إدخال الميتللة يف قربها أن يكون من 
محارمها، فيجوز أن ينزلها شخص، ولو كان أجنبًيا، ودليل ذلك: أن النبي  
لما ماتت ابنته زوجة عثمان ، وخرج إلى المقربة وحان وقت دفنها، قال: 
»َأّيُك��ْم َل��ْم ُيَقاِرف الّلْيَلَة ؟«)2(،لللم يقارف قال العلمللاء: أي لم يجامع)3(، 

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 166( 
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه 79/2. 

)3(   ينظر: مشارق األنوار180/2، ولسان العرب 281/9. 
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فقللال أبللو طلحة: أنا، فأمللره أن ينزل يف قربهللا( مع أن النبللي  وهو أبوها، 
وزوجها عثمان بن عفان  كانا حاضرين)1(.

س100: ماحكم دفن المسلم يف باد الكفار؟  
الجواب:  قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء 

ال يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما يف مقابر الكافرين؛ ألن عمل أهل 
اإلسللام من عهد النبي × والخلفاء الراشللدين ومن بعدهم مستمر على 
إفراد مقابر المسلللمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلللم مع مشللرك 
فللكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر المسلللمين عن مقابر الكافرين، 
ولما رواه النسللائي »عن بشللير بن معبد السدوسللي قال: كنت أمشللي مع 
رسللول اهلل × فمر على قبور المسلللمين قال: لقد سبق هؤالء شرا كثيرا، 
ثم مر على قبور المشللركين فقال: لقد سبق هؤالء خيرا كثيرا«)2( فدل هذا 
على التفريق بين قبور المسلللمين وقبور المشللركين. وعلى كل مسلم أال 
يسللتوطن بلللدا غير إسللامي، وأال يقيم بيللن أظهر الكافرين، بللل عليه أن 
ينتقل إلى بلد إسامي فرارا بدينه من الفتن، ليتمكن من إقامة شعائر دينه، 
ويتعاون مع إخوانه المسلللمين على الرب والتقوى، ويكثر سواد المسلمين 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: الشرح الممتع 361/5. 
)2(    أخرجلله أبللوداود الطيالسللي يف المسللند برقم )1220( 446/2، والنسللائي يف سللننه 
برقللم)2048( 96/4، وابللن حللزم يف المحلى برقللم)582( 367/3. قللال األلباين يف 
إرواء الغليل )3/ 211( : قال الحاكم: صحيح اإلسللناد، ووافقه الذهبى. قال األلباين: 

وهو كما قاال.
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إال من أقام بينهم لنشللر اإلسام، وكان أها لذلك قادرا عليه، وكان ممن 
يعهللد فيلله أن يؤثر يف غيره، وال يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من اضطر 
إلللى اإلقامللة بين أظهرهللم، وعلى هللؤالء أن يتعاونللوا ويتناصللروا، وأن 

يتخذوا ألنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم)1(.
وقال ابن باز$: إذا مات يف باد الكفر وفيها مقربة مسلمة، يدفن يف 
مقابر المسلمين، وإذا نقل فا حرج، لكن عدم النقل أولى؛ لعدم التكلف، 
كان المسلللمون يموتللون يف بلدان كثيرة، ويدفنون يف مقابر المسلللمين يف 

تلك الديار، ما ينقلون إلى المدينة وال غيرها)2(.
س: 101: ماحكم استئجار العمالة الكافرة يف حفر القبور؟   

الجواب: أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء بأنه ال يجوز استخدام الكفرة يف 
حفر قبور المسلمين، وال سيما يف هذه الجزيرة العربية؛ ألهنم ال يؤمنون، 
وألنلله ال يجوز إبقاؤهم يف هللذه الجزيرة، بل يجب العمللل على إبعادهم 
منها؛ ألن النبي × أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب حتى ال يبقى 

فيها إال مسلم.)3(
س102: هل يسن أن ينزل أحد أقرباء الميت إلى القبر لدفنه؟

الجواب: األولى أن يقدم يف دفن الرجل من يقدم يف غسللله إن أمكن ألنه  

)1(   فتاوى اللجنة الدائمة - 1 )8/ 452( 
)2(   مجمللوع فتللاوى ابن بللاز )28/ 130(  وبتصرف من كتاب التذكللرة يف أحكام المقربة 

العقدية والفقهية تأليف: عبدالرحمن الشثري ص:26. 
)3(   فتاوى اللجنة الدائمة )7/ 342( 
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تولى دفنه العباس، وعلي، وأسامة، وهم الذين تولوا غسله؛ وألن ذلك أقرب 
ُجَل َأْهُلُه«)1(. َما َيِلي الرَّ إلى سرت أحوال الميت قال علي: »إِنَّ

ويقدم يف دفن المللرأة محارمها الرجال وزوجها إن أمكن؛ ألن المرأة 
عللورة؛ وألنه يلللزم من النزول للقللرب وتولي دفنها مس جسللدها من وراء 

الكفن وال مانع من تولي غيرهم ذلك )2(.
س103: ه��ل يجب وضع المي��ت على جنبه األيم��ن يف اللحد؟ وما 

حكم وضع لبنة أو حجر تحت رأسه كالوسادة؟
الجواب: ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل األفضلية أن يكون 

على الشق األيمن.
وعللوا ذلك: بأهنا سنة النائم، والنوم والموت كاهما وفاة، فإذا كان النبي 
َاِة ُثمَّ  ْأ َوُض��وَءَك لِلصَّ ملسو هيلع هللا ىلص قللال للرباء بن عللازب : »إَِذا َأَتْي��َت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ
َك اأْلَْيَمِن«)3(، فالموت كذلك. فإن وضعه على جنبه األيسر  اْضَطِجْع َعَلى ِشقِّ

مستقبل القبلة، فإنه جائز، لكن األفضل أن يكون على الجنب األيمن.
أما وضع لبنة أو حجرا تحت رأسه كالوسادة؟

فاألصل: عدم السنية، وال أعلم يف ذلك سنة، ومن ادعى السنية فعليه 
الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع)4(.

)1(   أخرجلله أبللو داود يف سللننه 213/3، والبيهقي يف الكللربى 87/4، صححه األلباين يف 
صحيح سنن أبي داود برقم )3209( 

)2(   فتاوى اللجنة الدائمة )7/ 336( 
)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه 58/1، ومسلم يف صحيحه 2081/4. 

)4(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من الشرح الممتع 362/5. 
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س104: إذا أنزل الميت يف قبره هل تحل العقد التي على الكفن كلها 
أو بعضه��ا، وما هي التي تحل، وهل يكش��ف عن وجه��ه قبل وضع اللبن 

عليه أو يترك مستوًرا؟
الج��واب: نعم تحل العقللد التي على كفن الميت بعللد وضعه يف قربه 

لزوال الحاجة إليها، وال يكشف عن وجهه لعدم الدليل على ذلك)1(.
س105: ما حكم حل العقد يف القبر، وكشف وجه الميت؟

الج��واب: حللل عقد اللفائللف ورد فيه أثر عن عبد اهلل بن مسللعود  أنه 
ْوا الَعْقَد«)2(. قال: »إَِذا َأْدَخْلُتُم اْلَميَِّت الَقْبَر َفَحلُّ

أما كشللف وجه الميت كله فا أصل للله، وغاية ما ورد فيه إن صح أن 
ي إَلى  ْحِد َفَأْفُض��وا بَِخدِّ عمللر بن الخ طللاب   قللال: »إَذا َجَعْلُتُمونِي فِي اللَّ

اأْلَْرِض«)3(.
س106: يذكر بعض الناس أنه يش��رع عند دفن الميت أن يش��ترك من 
حضر يف دفن القبر ولو بثاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، 

فما حكم ذلك؟
الجواب: يشللرع لمن حضر دفن الميت أن يشللارك يف دفنه ويسللن أن 
يحثو عليه ثاث حثيات من قبل رأسلله؛ )ألن النبي  صلى على جنازة، ثم 

)1(   فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 378. 
)2(   لم أجده. 

)3(   أخرجلله ابن كثير يف مسللند الفللاروق 240/1، وأخرجه البوصيللري يف إتحاف الخيرة 
المهللرة بزوائد المسللانيد العشللرة 487/2، وابن حجللر يف المطالللب العالية 309/5. 

المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 183. 
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أتى إلى قرب الميت من جهة رأسه فحثى عليه ثاًثا()1(.
 ولما رواه عامر بن ربيعة «َأنَّ النَّبِيَّ   َصلَّى َعَلى ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن ؛ َفَكبََّر 
َعَلْيِه َأْرَبًعا ، َوَأَتى اْلَقْبَر َفَحَثى َعَلْيِه َثَاَث َحَثَياٍت ، َوُهَو َقائٌِم ِعنَْد َرْأِسِه«)2(.
وهللو فعل الصحابة  حيث ثبت عن ابللن عباس  لما دفن زيد بن ثابت حثى 

على قربه ثاًثا وقال: هكذا يذهب العلم)3(، ذكره ابن قدامة يف المغني)4(. 
  ق��ال الصنعاين يف التعليق على حديللث عامر بن ربيعة: فيه داللة على 

مشروعية الحثي على القرب ثاثا وهو يكون باليدين معا)5(.

)1(   أخرجه ابن ماجه يف سننه499/1، قال ابن حجر يف التلخيص الحبير 264/2: ]إسناده 
ظاهره الصحة[، وصححه األلباين يف اإلرواء 200/3. 

)2(   أخرجلله الللدار قطنللي يف سللننه440/2، والبيهقللي يف السللنن الكللربى575/3، وقال 
البيهقللي: إسللناده ضعيللف، وقال ابللن الملقن يف البللدر المنيللر316/5: ]وهذا حديث 
ضعيللف[، وقللال يف مجمع الزوائللد35/3: ]وفيه القاسللم بللن عبد اهلل العمللري، وهو 

مرتوك[، وضعفه األلباين يف اإلرواء 202/3. 
)3(  اللفللظ الللوارد كمللا يف مصنف عبد الللرزاق 501/3، والمسللتدرك للحاكللم484/3، 

والسنن الكربى للبيهقي 575/3: ]هكذا يدفن العلم[. 
)4(   فتاوى اللجنة الدائمة7/ 337.                                                                         

قال األلباين يف أحكام الجنائزص152: ]ويسللتحب لمللن عند القرب أن يحثو من الرتاب 
: »َأنَّ النَّبِيَّ   ثاث حثوات بيديه جميًعا بعد الفراغ من سد اللحد، لحديث أبي هريرة 
َصلَّى َعَلى ِجنَاَزٍة ُثمَّ َأَتى َقْبَر اْلَميِِّت ، َفَحَثى َعَلْيِه ِمْن ِقَبِل َرْأِس��ِه َثَاًثا«. أخرجه ابن ماجه 
474/1 بإسللناد قال: جيد. لكن قال الحافظ: ظاهره الصحة. ثم ذكر أنه معلول بعنعنة 
بعض رواته كما بينته يف التعليقات الجياد، لكن الحديث قوي بما له من الشللواهد، وقد 
ذكرها الحافظ يف التلخيص الحبير222/5، فليراجعها من شاء، ثم تبين لي أن اإلعال 

المشار إليه غير قادح، كما حققته يف اإلرواء. 
)5(    سبل السام 499/1.
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وقال مرعي الكرمي: )وسن حثو الرتاب عليه ثاثا()1(.
وقال اب��ن عثيمين يف صفة الحثي: ال يكون قاعًدا، بل يكون قائًما لئا 
ينسللب إلى كونه مصاًبا هبذه المصيبة كالجاثي على ركبتيه؛ ألن اإلنسللان 
إذا أتللاه ما يفزعه أو أصيب بمصيبة حثا على ركبتيه، فهذه العادة لكن هذا 

يحثو وهو قائم وال يجثو)2(.
س107: ما هي السنة لمن تبع الجنازة؟

الجواب: السللنة لمن تبع الجنازة؛ أال يجلللس حتى توضع من أعناق 
الرجال على األرض، وأما االنصراف فإن المشللروع لمتبعها أال ينصرف 
حتى توضع يف القرب ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سللبيل االسللتحباب، 
لكللن األفضللل أال ينصرف التابللع للجنازة إال بعد الفراغ مللن الدفن حتى 
يسللتكمل األجرين، أجر الصاة، وأجر اإلتباع، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن َتبَِع 
ُه َيْرِجُع  ِجنَاَزَة ُمْس��ِلٍم، َفَكاَن َمَعَها َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَه��ا َوُيْفَرَغ ِمْن َدْفنَِها؛ َفإِنَّ

بِِقيَراَطْيِن، ُكلُّ ِقيَراٍط ِمْثُل َجَبِل ُأُحٍد«)3(.
س108: ما حكم الدعاء للميت عند الدفن بصوت مرتفع أو جماعي؟
الج��واب: الدعللاء للميت برفع الصللوت عند الدفن فإنلله بدعة؛ ألن 
الرسللول  كان إذا فللرغ مللن دفللن الميت وقللف عليه وقللال: »اْس��َتْغِفُروا 
ُه الَن ُيْس��َأُل«)4(، ولو كان الدعاء بصوت  ألَِخيُكْم َواْس��َأُلوا َلُه التَّْثبِيَت َفإِنَّ

)1(   دليل الطالب لنيل المطالب )ص: 71( 
)2(   فتح ذي الجال واإلكرام بشرح بلوغ المرام )2/ 601(  

)3(   أخرجه البخاري يف صحيحه 18/1. المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاويه 13/ 177. 
)4(   أخرجه أبو داود يف سللننه 215/3، والحاكم يف المستدرك526/1، وصححه األلباين = 
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جماعي سللنة لكان الرسول  يدعو بذلك ألصحابه؛ ألن دعوته لهم أبرك 
وأقرب لإلجابة، ولكن يقال للناس: كل يدعو بنفسه لهذا الميت إذا دفن، 
فيسللتغفروا له ويسللألوا اهلل له التثبيت ويكفي مرة واحدة، لكن إن كررها 

ثاًثا فهو خير؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا دعا؛ دعا ثاًثا)1(.
س109: هل تصل األعمال إلى الموتى؟

الجواب: يصل إليهم ما دل الشللرع على وصوله إليهم؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
» إَِذا َم��اَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَمُلُه إاِل ِمْن َثاٍث : ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع 
بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«)2(، وألحاديث أخرى وردت يف ذلك، ومن ذلك: 

الصدقة، والدعاء، والحج، والعمرة، وما خلفه الميت من نشر العلم.
أما إهداء الصاة، والقراءة إلى الموتى، أو الطواف، أو صيام التطوع، 
فا أعلم لذلك أصاً، والمشروع تركه؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن َعِمَل َعَما 

.)3(» َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ
س110: هل يصل ثواب ق��راءة القرآن، وأنواع القربات إلى الميت؟ 

سواء من أوالده، أو من غيرهم؟
الج��واب: لللم يثبت عن النبي  فيمللا نعلم أنه قرأ القللرآن ووهب ثوابه 

=يف صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم )3221( 
)1(   أخرجه مسلم يف صحيحه 1418/3. المجيب: ابن عثيمين. فتاوى ورسائل العثيمين 

.171 /17
)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 1255/3. 

)3(   أخرجلله مسلللم يف صحيحه 1343/3. المجيب: ابن باز، ينظللر: مجموع فتاويه 13/ 
 .249
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لألمللوات مللن أقربائه أو من غيرهللم، ولو كان ثوابه يصللل إليهم لحرص 
عليلله، وبينه ألمته لينفعوا به موتاهم، فإنلله  بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد 
سللار الخلفللاء الراشللدون من بعللده وسللائر أصحابه على هديلله يف ذلك، 
وال نعلللم أن أحللًدا منهللم أهدى ثللواب القللرآن لغيره، والخيللر كل الخير 
يف اتبللاع هديلله ، وهدي خلفائه الراشللدين، وسللائر الصحابة ، والشللر يف 
اتبللاع البدع ومحدثللات األمللور، لتحذير النبي  مللن ذلك بقوللله: »إِيَّاُكم 
َوُمْحَدَث��اِت األُُمور، فإنَّ ُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَع��ٌة، وكلَّ بدعٍة ضالة«)1(، وقوله: 
«)2(، وعلى هذا ال تجوز قراءة  »َمْن َأْحَدَث فِي َأْمرَِنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه َفُهَو َردٌّ

القرآن للميت، وال يصل إليه ثواب هذه القراءة بل ذلك بدعة.
أما أنواع القربات األخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثوابه إلى 
الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه، والدعاء له، والحج عنه، وما لم يثبت 

فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل.
وعلللى هذا ال تجللوز قراءة القللرآن للميت، وال يصل إليلله ثواب هذه 

القراءة يف أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة)3(.

)1(   أخرجه أحمد يف مسنده 373/28، وأبو داود يف سننه200/4، وابن ماجه يف سننه15/1، 
وصححه ابن الملقن يف البدر المنير 582/9، واأللباين يف المشكاة 58/1. 

)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 1343/3. 
)3(   فتاوى اللجنة الدائمة 9/ 42. 
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س111: إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو األفضل: الدفن مباشرة 
بالتراب من دون أي حاجز، أو وضع الحجارة أو الخش��ب بدالً عن اللبن 

تحجب مباشرة الميت بالتراب؟
الجواب: األمر يف هذا الباب فيه سعة، فعلى حسب الموجود من لبن 
أو حجر أو خشب، يجعل حائاً بين الرتاب وبين الميت، فإن لم يوجد ما 

يمنع الرتاب فيدفن الميت ولو باشره الرتاب؛ لقول اهلل تعالى: ﴿ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ﴾)1(، وقوله سبحانه: ﴿ہہہھ﴾)2(. 

س112: ما معنى التربيع يف حمل الجنازة؟ وهل لهذا أصل؟
الج��واب: الرتبيللع يف حمللل الجنللازة أن يحملهللا مللن أعواد السللرير 
األربعة، فيبدأ من عود السللرير األيمن بالنسبة للميت، األيمن المقدم، ثم 
يرجع إلى المؤخر، ثم يذهب إلى العود األيسللر بالنسللبة للميت، المقدم، 
ثم يرجع إلى المؤخر، وقد وردت فيه آثار عن السلللف)3(، واسللتحبه أهل 
العلللم. ولكن األولللى لإلنسللان إذا كان هناك زحام أن يفعل ما هو أيسللر 

بحيث ال يتعب وال يتعب غيره)4(.

)1(   سورة البقرة آية )286(.
)2(   سورة التغابن آية )16(. فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 440.

)3(  من ذلك ما أخرجه البيهقي يف السللنن الكربى30/4 عن عبد اهلل بن مسللعود  : )إَِذا َتبَِع 
نَِّة(. ْع َبْعُد َأْو َيَذَر َفإِنَُّه مَِن السُّ ِريِر األَْرَبَعِة ، ُثمَّ لَِيَتَطوَّ َأَحُدُكُم اْلِجنَاَزَة َفْلَيْأُخْذ بَِجَوانِِب السَّ
وكذلللك مللا أخرجه البيهقي يف معرفة السللنن واآلثللار 5/ 263، عن الشللافعي أنه قال: 
]يسللتحب للذي يحمل الجنازة أن يضع السللرير علللى كاهله بيللن العمودين المقدمين 

ويحمل بالجوانب األربع[. 
)4(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 166. 
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س113: كثي��ر من الناس عن��د دفن الميت نجده��م كلهم مجتمعين 
ح��ول القبر، وترى الكام من كل ش��خص، ونج��د الخافات حول القبر 

حتى ال تجد سكينة وال فائدة من حضوره للجنازة ما رأيكم يف ذلك؟
الج��واب: هذا خاف السللنة، والذي ينبغي لإلنسللان يف هللذا الحال أن 
يكون مفكًرا يف مآله، منتظًرا ما سيؤول إليه، كما آل إليه هؤالء األموات، هذا 
هو الذي ينبغي، وال ينبغي النزاع والشقاق ورفع األصوات يف هذا الحال)1(.
س114: ما رأي فضيلتكم يف المقصورة التي توضع على المرأة الميتة 

على نعشها لتسترها؟
الجواب: ال شللك أن المقصورة إذا وضعللت على نعش الميتة األنثى 
أنه أسرت لها؛ ألنه أحياًنا تقدم جنائز من النساء يشاهد اإلنسان حجم الميتة 
تماًما، ويتبين بذلك مقاطع جسمها، وهذا أمر ال يرغب فيه، وما يوجد يف 
الحجاز والسيما يف مكة من وضع المكبة هذه التي تكون على النعش، ال 

شك أنه أسرت وأبعد عن رؤية الميتة.
أمللا ما ظهر من المرأة من ثياب ونحوه فليس بعورة سللواء كانت حية 
أو ميتة إال إذا كان عليها ثياب الصقة بالجسم ضيقة تبين مقاطع الجسم، 

فإنه ال يجوز لها أن تفعل ذلك)2(.
س115: من أي الجهات ينزل الميت إلى قبره؟

الجواب: من الجهة المتيسرة، لكن بعض العلماء قالوا: يسن من عند 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 169. 
)2(  المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 173. 
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رجليه، وبعض العلماء يقول: يسن من األمام، واألمر يف هذا واسع)1(.
س116: ماذا يقال عند إدخال الميت إلى قبره؟

الج��واب: نص الفقهللاء -رحمهم اهلل تعالى- علللى أنه يقول مدخله: 
»بسم اهلل، وعلى ملة رسول اهلل«)2(.

س117:  ما حكم رفع القبر؟
الج��واب: رفع القرب خاف السللنة، ويجب أن يسللوى بالقبور التي 
حوله إن كان حوله قبور، أو ينزل حتى يكون كالقبور المعتادة؛ ألن علي 
بن أبي طالب  قال ألبي الهياج األسدي: »َأاَل َأْبَعُثَك َعَلى َما َبَعَثنِي َعَلْيِه 
ْيَتُه«)3(.  َرُسوُل اهَّلل  ، َأالّ َتَدَع ُصوَرًة إاِلَّ َطَمْسَتَها ، َواَل َقْبًرا ُمْشرًِفا إاِلَّ َسوَّ

س118: ما حكم الكتابة على القبور أو تعليمها باأللوان؟
الج��واب: أجابة اللجن��ة الدائمة: وأما وضع األرقللام على القبور فا 
يجللوز ألنه من الكتابة علللى القبور التي هنى عنها النبي × كما يجب منع 
تجصيص القبور ورشللها بالبوية والبناء عليهللا ونحو ذلك من البدع؛ ألنه 
ثبللت عن النبي × أنلله هنى عن تجصيللص القبور والبناء عليهللا والكتابة 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 181/17. 
)2(   أخرجه أحمد يف مسنده42/9، والرتمذي يف سننه355/3، وابن ماجه يف سننه494/1، 
وابن حبللان يف صحيحه367/7، والحاكم يف مسللتدركه520/1، وصححه األلباين يف 

اإلرواء 197/3. 
المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 181/17. 

)3(   أخرجلله مسلللم يف صحيحلله 666/2. المجيب: ابللن عثيمين. ينظر: مجمللوع فتاوى 
ورسائل العثيمين 17/ 185. 
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عليها، وألن المطلوب من ذوي الميت الدعاء لميتهم والرتحم عليه سواء 
عرفوا قربه أم لم يعرفوه)1(.

وأمللا الكتابللة عليه فقد هنللى النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن الكتابة علللى القرب)2(؛ لكن 
بعللض أهل العلم خفف فيمللا إذا كانت الكتابة لمجرد اإلعام فقط، ليس 
فيهللا مللدح وال ثنللاء، وحمل النهي علللى الكتابللة التي يكون فيهللا تعظيم 
لصاحب القللرب، وقال بدليل أنه -أي النهي عللن الكتابة- قرن بالنهي عن 

تجصيص القبور والبناء عليها)3(. 
س119: م��ا حك��م كتابة دعاء زي��ارة المقابر عند بواب��ات المقبرة أو 

جدرانها من أجل التذكير؟ 
الجواب: أفتت اللجنة الدائمة بأن المشللروع هو تعليم الناس األدعية 
واآلداب يف الللدروس والخطب وغيرهللا ومن ذلك أحكام دخول المقابر 
وكيفية السللام على موتى المسلمين، وأما كتابة صيغة السام يف لوحات 
وتعليقها على جدران المقابر فهذا لم يكن من عمل السلللف الصالح فا 

يفعل)4(.

)1(   فتاوى اللجنة الدائمة )7/ 364( 
)2(   قال ابن الملقن يف البدر المنير )5/ 320( ولفظ الحاكم: )هنى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يبنى 
علللى القرب، أو يجصص، أو يقعد عليه، وهنى أن يكتب عليه(. ولفظ ابن حبان )أنه عليه 
السام هنى عن تجصيص القبور، والكتابة عليها، والبناء عليها، والجلوس عليها(. ويف 

رواية له: )هنى أن تقصص القبور(. وكان يسمون الجص القصة. 
)3(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 189( 

)4(   فتاوى اللجنة الدائمة )7/ 366(  
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وق��ال ابن باز: ال أعلم لهذا أصا، وقد هنى النبي × عن الكتابة على 
القرب، ويخشى أن تكون الكتابة على جدار المقربة وسيلة إلى الكتابة على 

القبور)1(.
س120: ما حكم المشي على القبور؟  

 الجواب: قال ابن عثيمين: المشي على القبور ال يجوز؛ ألن فيه إهانة 
للميت، وقد هنللى النبي × أن يجصص القرب، وأن يبنى عليه، وأن يكتب 
عليلله، وقللال يف الجلللوس على القللرب: »ألَْن يجلس أحدكللم على جمرة، 

فتحرق ثيابه فتمضي إلى جلده، خير له من أن يجلس على القرب«)2(.
س121: ما حكم وضع العامة على القبر؟

الجواب: ال بللأس بوضع عامة على القرب ليعللرف كحجر، أو عظم، 
من غير كتابة، وال أرقام؛ ألن األرقام كتابة، وقد صح النهي من النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
عن الكتابة على القرب، أما وضع حجر على القرب أو صبغ الحجر باألسود 
أو األصفللر حتى يكون عامة على صاحبه فللا يضر؛ ألنه يروى أن النبي  

علم على قرب عثمان بن مظعون بعامة)3(.

)1(   مجموع فتاوى ابن باز )13/ 244( 
)2(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 202( 

)3(   وذلك من حديث عن أنس بن مالك، أن رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص )أعلم قرب عثمان بن مظعون= 
=بصخرة( أخرجه ابن ماجه يف سللننه )1/ 498(، وحسللنه األلباين يف صحيح سللنن ابن 

ماجه 61/4. 
المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 200/13.
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س122: ما حكم وضع عامة على القبر أو كتابة االس��م عليه بحجة 
الزيارة له؟

الج��واب: وضع العامة عليه ال بأس به؛ كحجر، أو خشللبة، أو ما 
شللابه ذلك، وأما الكتابة عليه فإن النبي ملسو هيلع هللا ىلص )هنى أن يكتب على القرب(؛ 
لكن إذا كانت الكتابة مجرد كتابة االسم فقط بدون أن يكون مدًحا، أو 
إطراء، أو كتابة قرآن وما أشبه ذلك، فإن هذا ال بأس به عند بعض أهل 
العلللم، وبعض العلماء يللرى أن الكتابة ولو كتابة االسللم أهنا داخلة يف 
النهي، ويقول: بداًل عن كتابة االسم نجعل الوسم المعروف يف القبيلة، 
ويجعللل على الحجر الذي عند رأس الميللت ويكفي، وإذا حصل هذا 

فهو أحسن أي إذا كانت عامة الوسم تكفي فا حاجة للكتابة)1(.
س123: ناح��ظ بع��ض الن��اس أنهم يضع��ون على أح��د جانبي قبر 
الميت عامة من اإلس��منت يكتب عليها اسم الميت، وتاريخ وفاته، وقد 

يرفع بناؤها؟
الجواب: هذا من المنهي عنه؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن يكتب على القرب، 
ورخص بعض العلماء أن يكتب عامة فقط كالوسللم، أو االسم فقط. أما 
أن يكتب تاريخ الموت، واالسللم، واسللم األب، والجد، وما أشبه ذلك، 
أو يكتللب شلليء من القرآن، فإن هذا كله من البللدع التي تزال إذا وجدت، 

يستبدل الحجر بغيره.

)1(  المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 190/17. 
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 ثللم إن الحجر الذي يوضع ال يكون مشللرًفا على غيره من القبور، بل 
يكون مماثاً لها، ألن علي بن أبي طالب  قال ألبي الهياج األسللدي: )أال 
أْبَعُثَك َعَلى َما َبَعَثنِي عليه رس��ول اهَّلل  أالَّ َتَدَع تِْمَثااًل إاِلَّ َطَمْس��َتُه ، َواَل َقْبًرا 

ْيَتُه()1(.)2( ُمْشرًِفا إاِلَّ َسوَّ
س124: هل وضع ش��يء على القبور من أش��جار رطب��ة وغيرها من 
الس��نة بدليل صاحبي القبرين اللذين يعذبان، أم أن ذلك خاص بالرس��ول  

وما دليل الخصوصية؟
الجواب: وضع الشلليء الرطب من أغصان، أو غيرها على القرب ليس 
بسللنة، بل هو بدعة، وسللوء ظن بالميت؛ ألن النبي  لم يكن يضع على كل 
قرب شلليًئا من ذلللك، وإنما وضع على قربين علم  أهنمللا يعذبان)3(، فوضع 
الجريللدة على القرب جناية عظيمة على الميت، وسللوء ظللن به، وال يجوز 
ألحد أن يسلليء الظن بأخيه المسلللم؛ ألن هذا الذي يضللع الجريدة على 
القللرب يعنللي أنه يعتقللد أن هذا القللرب يعللذب؛ ألن النبي   لللم يضعها على 

القربين إال حين علم أهنما يعذبان.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 190. 
)2(   أخرجه مسلم يف صحيحه 666/2. 

َباِن، َوَما  ُهَم��ا َلُيَعذَّ )3(  كمللا يف حديث ابن عبللاس قال: مر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقربيللن، فقال: »إِنِّ
ا الَخُر َفَكاَن َيْمِشي بِالنَِّميَمِة«،  ا َأَحُدُهَما َفَكاَن اَل َيْسَتتُِر ِمَن اْلَبْوِل، َوَأمَّ َباِن فِي َكبِيرٍ، َأمَّ ُيَعذَّ
ثللم أخذ جريدة رطبة، فشللقها نصفيللن، فغرز يف كل قرب واحدة، قالوا: يا رسللول اهلل، لم 
ُف َعنُْهَما َما َلْم َيْيَبَسا«، أخرجه البخاري يف صحيحه54/1،  ُه ُيَخفَّ فعلت هذا؟ قال: »َلَعلَّ

ومسلم يف صحيحه 240/1. 



118

وخاصة الجواب أن وضللع الجريدة ونحوها على القرب بدعة وليس 
للله أصل، وأنه سللوء ظن بالميللت حيث يظللن الواضع أنه يعللذب، فيريد 
التخفيللف عليلله، ثم ليللس عندنا علم بللأن اهلل تعالى يقبل شللفاعتنا فيه إذا 

فعلنا ذلك، وليس عندنا علم بأن صاحب القرب يعذب)1(.
س125: هل نبات الشجر على القبر دليل على صاح صاحبه؟  

الجواب: قال ابن باز: ال أصل لهذا، وليس نبات الشللجر والحشلليش 
على القبور دليا على صاح أصحاهبا، بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت 
على قبللور الصالحين والطالحيللن وال يختص بالصالحيللن، فينبغي عدم 
االغللرتار بقول من يزعللم خاف ذلك من المنحرفيللن وأصحاب العقائد 

الباطلة)2(.
س 126: بع��ض الناس يق��ول إن التراب الذي يخرج م��ن القبر حال 

حفره البد حال الدفن أن يوضع جميعه؛ ألنه حق للميت؟
الجواب: هذا ليس بصحيح، بل إنه إذا كان الرتاب كثيًرا بحيث يزيد 
علللى الشللرب فإنه ال ينبغللي أن يدفن بلله؛ ألن رفع القبور أكثر من الشللرب 
خاف السللنة، وأما الزيادة على تراب القرب فقد قال العلماء: إنه ال يزاد 

عليه)3(.

)1(  المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 191. 
)2(   مجموع فتاوى ابن باز )4/ 380( 

)3(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 194. 
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س 127: م��ا حك��م رش القب��ر بالماء بع��د الدفن بحجة أنه يمس��ك 
التراب؟ وهل هو يبرد على الميت؟

الجواب: ال بأس أن يرش؛ ألن الماء يمسك الرتاب فا يذهب يمينًا ويساًرا. 
أما ما يعتقد العامة من أهنم إذا رشوا بردوا على الميت فإن هذا ليس له أصل)1(.

س128: ما حكم من حمل الميت إلى المقابر؟
الج��واب: من حمل الجنللازة إلى المقربة فهو مثللاب لحمله لها، وأما 

حملها فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط اإلثم عن الباقين)2(.
س129: ما هو اللحد والشق يف القبر)3(، وأين يحفر كل منهما؟

الج��واب: اللحللد يف القرب هو: أن يحفر يف األرض الصلبة إلى أسللفل 
طللواًل، ثللم يميل الحافللر بالحفر إلى جانبلله الذي من جهللة القبلة ليوضع 
الميللت يف الحفر الجانبي مسللتقباً القبلة، وال يتيسللر ذلك إال يف األرض 
الصلبة أو المتماسللكة، والشللق هو: أن يحفر القللرب يف األرض طواًل فقط 
ليوضللع الميللت يف ذلللك طللواًل، ويكللون ذلللك يف األرض الرخللوة غير 

المتماسكة كاألرض الرملية)4(.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 194. 
)2(   فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 418. 

، قال: قال رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »اللَّحُد لنا والّش��قُّ  )3(   ورد يف ذلك حديث عن ابن عباس
لغيرن��ا« أخرجه أبللوداود يف سللننه213/3، والرتمذي يف سللننه354/3، والنسللائي يف 
سننه80/4، وابن ماجه يف سننه496/1. ضعفه ابن حجر يف التلخيص الخبير296/2، 

وحسنه األلباين يف المشكاة 533/1. 
)4(   فتاوى اللجنة الدائمة 422/8. 
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س130: كم يجزئ يف حفر القبر؟
الج��واب: روى عللن النبللي  أنلله قللال يف ذلللك: »اْحِف��ُروا َوَأْعِمُق��وا 
َوَأْوِسُعوا«)1(، واستحسن الشللافعي)2(، وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر 
قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السللرة، واسللتحب أحمد)3(، 
أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسللنة أن يعمق تعميًقا يمنع خروج 

الريح وحفر السباع له)4(.
س131: هل يجوز قطع الشجرة النابتة على القبر، أم األولى تركها؟

الجواب: ال بأس بقطع الشللجر النابت علللى القرب مع المحافظة على 
حرمة القرب وعدم امتهانه بالحفر أو الوطء عليه، ويتأكد قطع الشجر الذي 
علللى القبور إذا خشللي مللن التربك بلله وتعظيمه، أو ترتب علللى بقائه أذى 
للقرب، أو الزائر للقرب للسللام عليه، والدعاء له؛ ألن هذا الشللجر قد يكون 

مأوى للحشرات والحيات، فقطعه أولى من بقائه )5(..

)1(  أخرجه أحمد يف المسللند 192/26، وأخرجه أبو داود يف سللننه 214/3، وقال محققه 
اسللناده صحيح على شرط الشلليخين والبيهقي يف السنن الكربى 580/3، وصححه يف 
جامللع األصللول 134/11، وصححلله يف البللدر المنير 295/5، وصححلله األلباين يف 

المشكاة 534/1. 
)2(   ينظر: المهذب 254/1، وروضة الطالبين132/2. 

)3(   ينظر: الكايف 371/1، والمبدع269/2. 
)4(   فتاوى اللجنة الدائمة 422/8. 

)5(   فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 352. وهبذا أفتى ابن باز، كما يف مجموع الفتاوى 172/13. 
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س132: م��ا حكم زيارة القبور والوق��وف عندها كلما دخل المقبرة، 
أو بشكل مستمر؟

الج��واب: قللد كللره مالك  وغيللره ألهللل المدينة كلما دخللل أحدهم 
المسجد أن يجيء فيسلم على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه. قال وإنما يكون ذلك 
ألحدهم إذا قدم من السفر، أو أراد سفًرا ونحو ذلك. ورخص بعضهم يف 
السللام عليه إذا دخل للصاة ونحوها. وأما قصده دائًما للصاة والسام 
عليلله، فما علمت أحللًدا رخص يف ذلك؛ ألن ذلك نوع مللن اتخاذه عيًدا، 
وأيًضللا فإن ذلللك بدعة. فقد كان المهاجرون واألنصللار يف عهد أبي بكر، 
وعمللر، وعثمللان، وعلللي  ال يفعلونه لعلمهم بمللا كان النبللي  يكرهه من 
ذلللك، وما هناهم عنه؛ وألهنم كانوا يسلللمون عليه حين دخول المسللجد 
والخروج منه، ويف آخر الصاة يف التشهد، كما كانوا يسلمون عليه كذلك 
يف حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال أبو سعيد يف سننه)1(، 
حدثنللا عبدالرحمن بن يزيد، حدثني أبي عن ابن عمر، إنه كان إذا قدم من 
اُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل  سللفر أتى قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فصلى وسلم عليه وقال: »السَّ
للاُم َعَلْيَك َيا َأَبَتللاُه«. وعبد الرحمن بن  للاُم َعَلْيللَك َيا َأَبا َبْكٍر، السَّ اهللِ، السَّ
يزيللد وإن كان يضعف لكن الحديث الصحيح عللن نافع يدل على أن ابن 
عمر ما كان يفعل ذلك دائًما وال غالًبا وما أحسن ما قال مالك  لن يصلح 

)1(   لعله سعيد بن منصور ولم أجده يف سننه. وإنما أخرجه عبد الرزاق يف المصنف576/3، 
وابن أبي شيبة يف المصنف28/3، والبيهقي يف السنن الكربى 402/5. 
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آخر هذه األمة إال ما أصلح أولها)1(.
وقال ابن عثيمين $: ال ينبغي لإلنسللان إذا مات له الميت أن يعلق 
قلبه به وأن يكثر من الرتدد على قربه ألن هذا يجدد له األحزان وينسيه ذكر 
اهلل ۵ ويجعل أكرب همه أن يكون عند هذا القرب وربما يبتلي بالوسللاوس 

واألفكار السيئة والخرافات)2(.
س133:  هل يسلم على اهل القبور من خارج المقبرة؟  

قال ابن عثيمين $: السللام على أهل القبور يكون داخل المقربة، أي 
إذا دخل المقربة، أما إذا مر هبا فإن كانت المقربة مسورة فإنه ال يسلم، وإن لم 
تكن مسللورة فقد قال بعض العلماء: إذا مر هبا فليسلللم ليحصل على األجر، 
ألنه سيدعو إلخوانه فيكون محسنًا إليهم، ويف ذلك أجر وخير إن شاء اهلل)3(.
س134: وض��ع نصيل��ة واحدة لقبر المرأة، واثنتي��ن على قبر الرجل. 

هل هذا صحيح أم ال؟
الجواب: ال بأس بتعليم القرب بحجر لما روى أبو داود وغيره عن المطلب 
أنه أمره  لما تويف عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: 
��ُم بَِها َقْبَر َأِخي، َوَأْدفِ��ُن إَلْيِه َمْن َماَت ِمْن َأْهِلي «)4(، وأما وضع نصيلتين  »ُأَعلِّ

)1(   بتصرف من كتاب عيون الرسللائل واألجوبة على المسائل )687/2( لعبد اللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ )المتوىف: 1293هل(. 

)2(   فتاوى إسامية )2/ 48( 
)3(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 333( 

)4(   أخرجلله أبللو داود يف سللننه 212/3، والبيهقللي يف الكللربى 577/3، قللال يف البللدر 
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علللى قرب الرجل، وعلى قرب المرأة نصيلللة واحدة فهذا التفريق ليس بصحيح 
وليس عليه دليل، فيتعين النهي عنه واإلنكار على فاعله)1(.

س135: ن��رى كثيًرا من المصلين إذا مرت بهم جنازة ال يقومون لها، 
ما هي نصيحتكم لهم؟ وما حكم القيام للجنازة؟

الج��واب: القيللام للجنازة إذا مللرت مسللتحب، لحديللث: » إَِذا َرَأْيُتْم 
اْلَجنَ��اَزَة َفُقوُم��وا«)2(، ظاهللر الحديث وجللوب القيام للجنللازة إذا مرت؛ 
إعظاًما ألمر الموت، ولذا جاء يف صحيح مسلللم)3(: »إِنَّ اْلَمْوَت َفَزٌع، َفإَِذا 
َرَأْيُت��ُم اْلَجنَ��اَزَة َفُقوُم��وا«، وذهب بعضهللم إلى عدم االسللتحباب، وقال: 
إن القيللام للجنللازة منسللوخ)4(، بمللا رواه علللي   قللال: »َأَمَرَن��ا َرُس��وَل اهَّللِ  

بِاْلِقَياِم فِي اْلِجنَاَزِة ، ُثمَّ َجَلَس َبْعَد َذلَِك َوَأَمَرَنا بِاْلُجُلوِس«)5(.
 والذي يظهر لي -واهلل تعالى أعلم- أن هذا ال ينسخ األمر بالقيام كما 

المنيللر325/5: ]إسللناده حسللن متصللل؛ ألن المطلب بيللن يف كامه أنه أخللربه –به- 
صحابللي حضللر القصة، والصحابة كلهم عللدول ال تضر الجهالة بأعياهنم[، حسللنه ابن 

حجر يف التلخيص 307/2، وحسنه األلباين يف المشكاة 536/1. 
)1(   المجيب: عبداهلل بن ابراهيم القرعاوي، منتديات إنما المؤمنون إخوة. 

)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه85/2، ومسلم يف صحيحه 660/2. 
)3(   صحيح مسلم 660/2. 

)4(   وهللو قول الحنفية: ينظر: تبيين الحقائللق244/1، والمالكية: ينظر: البيان والتحصيل 
274/2، والشللافعية: ينظر: المنهللاج القويم ص211. وأخرجه مسلللم 662/2: عنه 

بلفظ: )أن َرُسوَل اهللِ َقاَم ُثمَّ َقَعَد(. 
)5(   أخرجه أحمد يف مسنده 57/2، أبو داود يف سننه 204/3. وحسنه األلباين يف المشكاة 
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يف الحديث المتفق عليه، وإنما يصرف األمر من الوجوب إلى االستحباب 
-واهلل تعالى أعلم-)1(.

س136: من دخل المسجد النبوي هل يقدم تحية المسجد، أم السام 
على النبي ؟ وماذا يقول من أراد السام عليه، وعلى صاحبيه؟

الجواب: يصلي ركعتين تحية المسللجد، أو يصلي ما شاء، ويدعو يف 
صاتلله بما شللاء، واألفضل أن يفعل ذلللك يف الروضة الشللريفة، وهي ما 
بين منللرب النبي  وحجرته؛ لقوله : »َما َبْيَن َبْيتِ��ي َوِمنَْبرِي َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض 
اْلَجنَِّة َوِمنَْبرِي َعَلى َحْوِضي«)2(، أما صاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن 

يحافظ عليها يف الصف األول.
  ثم بعد الصاة إن أراد زيارة قرب النبي  وقف أمام قربه: بأدب، ووقار، 
وخفض الصوت، ثم يسلللم عليه  قائا: السللام عليك أيها النبي ورحمة 
اهلل وبركاتلله، اللهم صللل على محمد وعلى آل محمللد، كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو 
يقول: السللام عليك يا رسول اهلل ورحمة اهلل وبركاته لقوله : »َما ِمْن َأَحٍد 
َاَم«)3(، وإن قال: أشهد  ُم َعَليَّ إاِلَّ َردَّ اهَّللُ َعَليَّ ُروِحي َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّ ُيَسلِّ

)1(   المجيب عبداهلل بن إبراهيم القرعاوي منتديات إنما المؤمنون إخوة. 
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه 61/2، ومسلم يف صحيحه 1011/20. 

)3(   أخرجه أحمد يف مسللنده 477/16، وأبو داود يف سللننه 218/2، والبيهقي يف الكربى 
402/5. وحسنه األلباين يف المشكاة291/1. 
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أنك رسللول اهلل حًقا، وأنك قد بلغت الرسللالة، وأديت األمانة، وجاهدت 
يف اهلل حللق جهاده، ونصحت األمللة، فجزاك اهلل عن أمتك أفضل ما جزى 

نبيا عن أمته، فا بأس؛ ألن هذا كله من أوصافه .
ثم يأخذ ذات اليمين قلياً، فيسلللم علللى أبي بكر الصديق  ويدعو له بما 
يناسللبه، ثللم يأخذ ذات اليميللن قلياً أيًضا، فيسلللم على عمر بللن الخطاب، 
ويرتضى عنه، ويدعو له، وكان ابن عمر  إذا سلم على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبيه 
��َاُم َعَلْي��َك َيا َأَبا  ��َاُم َعَلْيَك َيا َرُس��وَل اهَّللِ، السَّ ال يزيللد غالًبا على قوله: »السَّ
َاُم َعَلْيَك َيا َأَبَتاُه«)1( ثم ينصرف، وال يجوز ألحد أن يتقرب إلى اهلل  َبْكرٍ، السَّ
بمسللح الحجرة، أو الطواف هبا، وال يسللأل الرسللول  قضاء حاجته، أو شفاء 

مريضه، ونحو ذلك؛ ألن ذلك كله ال يطلب إال من اهلل وحده.
والمللرأة ال تللزور قللرب النبللي  وال قللرب غيللره؛ ألنلله  »َلَعَن اهَّللُ َزائَِراِت 
اْلُقُبوِر«)2(؛ لكن تزور المسللجد، وتتعبللد هلل فيه رغبة فيما فيه من مضاعفة 
الصللاة، وتسلللم علللى النبي  وهي يف مكاهنللا، فيبلغ ذلللك النبي  وهي يف 
أي مللكان كانت؛ لقوللله : »اَل َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ُقُبوًرا َواَل َتْجَعُلوا َقْبرِي ِعيًدا 

َوَصلُّوا َعَليَّ َفإِنَّ َصَاَتُكْم َتْبُلُغنِي َحْيُث ُكنُْتْم«)3(.

)1(  أخرجه عبدالرزاق يف مصنفه 576/3، والبيهقي يف السنن الكربى 402/5. 
)2(   أخرجلله أحمللد يف المسللند 165/14، وابللن ماجلله يف سللننه 502/1، والرتمللذي يف 
سللننه362/3، والبيهقللي يف الكربى 130/4، وصححه األلباين يف المشللكاة554/1. 

وقال األرنووط يف تحقيق المسند: )إسناده حسن(. 
)3(   أخرجلله أحمللد يف مسللنده 403/14، وأبللو داود يف سللننه 218/2، والطللرباين يف 

األوسط81/8. وحسنه األلباين يف المشكاة291/1. 
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اَم«)1(. تِي السَّ ُغونِي ِمْن ُأمَّ ِه َمائَِكًة َسيَّاِحيَن فِي األَْرِض ُيَبلِّ وقال : »إِنَّ لِلَّ
س137: ما هي حال أهل المدينة كلما دخلوا مسجده .

الج��واب: حالهم كمللا فعل من هو من أشللهر الصحابة ابللن عمر، ال 
يللرى أنه كلما دخل المسللجد، بللل ال يفعل ذلك إال عنللد مبارحة المدينة 
أو القدوم من السفر، ومن المعلوم أن الصاة عليه يف الصاة يف المسجد 

يكفي، كما يكفي من البعيد. ثم فعل ذلك عند دخول المدينة)2(.
س138: هل يجوز شد الرحال إلى قبر الرسول ×؟ 

  ق��ال ابن عثيمين: من يشللد الرحال إلى قرب النبللي × يفعل ذلك من 
أجل السام عليه، ونقول: إن اهلل قد كفاك، فأي إنسان يسلم على الرسول 
عليه الصاة والسللام يف أي مكان فإن تسللليمه يبلغه، فا يجوز أن يشللد 
الرحللال مللن أجل زيارة قللرب النبي × ألن ذلللك أقل ما فيلله إضاعة مال، 

وإضاعة المال محرمة.
لكن لو شللد الرحل للمسللجد النبوي فهذا جائللز، ألن النبي × قال: 
»ال تشللد الرحال إال إلى ثاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، 
والمسجد األقصى«، وإذا وصلت إلى المسجد فصل تحية المسجد وقم 

)1(   أخرجه أحمد يف مسللنده 183/6، والنسللائي يف سللننه 43/3، وابن حبان يف صحيحه 
195/3، والحاكللم يف المسللتدرك 456/2. وصححلله األلباين يف المشللكاة 291/1.

بتصرف من كتاب أحكام الجنائز لسعيد القحطاين ص403. 
)2(   المجيب: محمد بن إبراهيم. ينظر: فتاوى ورسللائل سللماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
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بزيللارة قللرب الرسللول × وصاحبيه أبي بكللر وعمر رضللي اهلل عنهما وقم 
بزيللارة قرب أميللر المؤمنين عثمان بن عفان    بالبقيللع، وقم بزيارة أهل 

البقيع كلهم، ألن النبي × كان يزور البقيع)1(.
س139: ما كيفية زيارة قبر النبي × وقبري صاحبيه   ؟  

الج��واب:  قال اب��ن عثيمين: بعللد أن ُيصلي يف المسللجد النبوي أول 
قدومه ما شللاء اهلل أن ُيصلي، يذهب للسللام على النبي × وصاحبيه أبي 

. بكر وعمر 
1- فيقللف أمام قرب النبي × مسللتقباً للقرب مسللتدبرًا للقبلة، فيقول: 
السللام عليللك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، وإن زاد شلليئًا مناسللبًا فا 
بأس مثل أن يقول: السللام عليك يا خليل اهلل وأمينه على وحيه، وخيرته 
من خلقه، أشللهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت األمانة، ونصحت األمة، 

وجاهدت يف اهلل حق جهاده. وإن اقتصر على األول فحسٌن.
وكان ابن عمر  إذا سلم يقول: السام عليك يا رسول اهلل، السام 

عليك يا أبا بكر، السام عليك يا أبِت، ثم ينصرف.
2- ثللم يخطللو خطللوة عن يمينلله ليكون أمللام أبي بكللر    فيقول: 
السللام عليك يا أبا بكر، السللام عليك يا خليفة رسللول اهلل × يف أمته، 

رضي اهلل عنك وجزاك عن أمة محمد خيرًا.
3- ثللم يخطو خطوة عن يمينه ليكون أمام عمر    فيقول: السللام 

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 293( 
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عليك يا عمر، السام عليك يا أمير المؤمنين، رضي اهلل عنك وجزاك عن 
أمة محمد خيرًا.

وليكن سللامه على النبي × وصاحبيه بللأدب، وخفض صوت، فإن 
رفع الصوت يف المسللاجد منهيٌّ عنه، السلليما يف مسللجد رسول اهلل × ، 

وعند قربه)1(.
س140: كي��ف نجيب عبَّاد القب��ور الذين يحتجون بدفن النبي × يف 

المسجد النبوي؟   
 قال ابن عثيمين: الجواب عن ذلك من وجوه:

الوجه األول: أن المسجد لم يبن على القرب بل بني يف حياة النبي ×.
الوج��ه الثاين: أن النبي × لم يدفن يف المسللجد حتى يقال إن هذا من 

دفن الصالحين يف المسجد؛ بل دفن × يف بيته.
الوج��ه الثال��ث: أن إدخال بيوت الرسللول ×  ومنها بيت عائشللة مع 
المسللجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، وذلك يف عام 
)أربعة وتسعين( هجرية تقريبًا، فليس مما أجازه الصحابة؛ بل إن بعضهم 

خالف يف ذلك وممن خالف أيضًا سعيد بن المسيب.
الوجه الرابع: أن القرب ليس يف المسجد حتى بعد إدخاله، ألنه يف حجرة 
مسللتقلة عن المسجد فليس المسللجد مبنيًّا عليه، ولهذا جعل هذا المكان 
محفوظللًا ومحوطًا بثاثللة جدران، وجعل الجللدار يف زاوية منحرفة عن 
القبلة أي أنه مثلث، والركن يف الزاوية الشللمالية حيث ال يستقبله اإلنسان 

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 296( 
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إذا صلى ألنه منحرف، وهبذا يبطل احتجاج أهل القبور هبذه الشبهة)1(.
س141: حكم نقل الميت ليدفن يف مكان آخر، أو بلد آخر؟

الج��واب: إن قصد بنقل الميت اختيار أن يدفللن يف بلد آخر إما لكون 
الدفللن فيه أفضللل، أو لكون أهله فيلله ونحو ذلك، فهذا ال بللأس به؛ لكن 
إن منللع منه اإلمام خوًفللا من تزاحم الناس على المللكان الفاضل، وضيق 
المللكان، والعجللز عللن القيام بواجللب الدفن فللا ينقل، وكذلللك لو كان 

يتحمل نفقات باهظة تضر بحق الورثة يف الرتكة ونحو ذلك.
وربمللا يكللون النقل واجًبللا كما لو مللات بدار كفللار ليس فيهللا مقابر 
للمسلللمين وال يمكللن دفنه يف هللذه الدار يف مكان آخر فإنلله البد من نقله 

إلى باد المسلمين. 
وأمللا نقللل الميت من مسللجد إلى آخللر يف البلد ليصلى عليلله يف عدة 
مسللاجد فهو أيًضا من البدع المنكرة، وفيه من المحذور ما سللبق والميت 

يؤتى إليه، وال يطاف به بين الناس ليصلى عليه)2(.
س142: هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟

الج��واب:   أفتت اللجن��ة الدائمة بأن إضاءة طللرق المقابر ومداخلها 
إضاءة مسللتمرة ال يجوز، وأما اسللتعمال بعض الوسائل لإلضاءة المؤقتة 

عند الدفن ليا كالمصابيح اليدوية فهذه ال بأس هبا)3(.

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 304(  
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 456. 

)3(    فتاوى اللجنة الدائمة - 2 )7/ 374(. 
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وق��ال اب��ن عثيمين: المقربة التللي ال يحتاج الناس إليهللا كما لو كانت 
المقربة واسعة، وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه فا حاجة إلى 
إسللراجه، أما الموضع الذي يقرب فيه فيسللرج ما حوله فقللد يقال: بجوازه 
ألهنا ال تسرج إال بالليل فليس يف ذلك ما يدل على تعظيم القرب بل اتخذت 

للحاجة. ولكن الذي نرى المنع مطلًقا لألسباب اآلتية:
السبب األول: أنه ليس هناك ضرورة.

السبب الثاين: أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك فيمكنهم أن يحملوا 
سراًجا معهم.

السبب الثالث: أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر سيتسع يف قلوب الناس وال 
يمكللن ضبطه فيما بعد. أما إذا كان يف المقربة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه، 

فا بأس بإضاءهتا؛ ألهنا بعيدة عن القبور، واإلضاءة داخلة ال تشاهد)1(.
وقللال ابن باز: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان يف السللور فا 
بأس، أما وضع السرج واألنوار على القبور فا يجوز؛ ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
ُرَج«)2(، وإذا كانت  »لعن زائرات اْلُقُبور، َواْلُمتَِّخِذيَن َعَلْيَها اْلَمَس��اِجَد َوالسُّ
اإلضاءة يف الشارع الذي يمر بقرهبا فا بأس، وإذا وضع لمبة)3( عند الحاجة 

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )2/ 236(.  
)2(  أخرجه أحمد يف مسنده 227/5، وأبو داود يف سننه 218/3، والرتمذي يف سننه136/2، 
وقال: حديث ابن عباس حديث حسللن، والنسللائي يف سللننه 94/4، وحسللنه األلباين يف 

المشكاة 230/1. 
)3(  أي: مصباح. 
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تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فا بأس)1(. 
س143: هل يجوز إضاءة مداخل المقابر إلنارة الطريق عندما يكون 
هن��اك جنازة يف الليل م��ع العلم أن اإلضاءة ليس له��ا عاقة بالدفن، وإنما 

الطريق إلى القبور فقط؟
الج��واب: إضللاءة طرق المقابللر ومداخلها إضاءة مسللتمرة ال يجوز، 
وأما استعمال بعض الوسائل لإلضاءة المؤقتة عند الدفن لياً كالمصابيح 

اليدوية فهذه ال بأس هبا)2(.
س144: حكم دخول السيارات داخل المقبرة؟

الج��واب: دخول السلليارات للمقربة مللن غير حاجللة ال ينبغي؛ ألهنا 
أحياًنللا تضيق على الناس، وتجعل مشللهد الجنائز كمشللهد األعراس مما 

ينسي الناس تذكرة اآلخرة)3(.
س145: م��ا حكم دخول الس��يارات يف المقبرة عند تش��ييع الجنائز؟ 
علًم��ا أنه يوجد يف بعض األحيان كبار يف الس��ن وال يس��تطيعون الوصول 

للقبور إال عن طريق السيارة، أفتونا مأجورين؟
الجواب: ال حرج يف دخول السلليارات إلى المقربة بشللرط الحذر من 

المشي على القبور وعدم اإلضرار بالناس)4(.

)1(   المجيب: ابن باز. ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 13/ 244. 
)2(   ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 374/7. 

)3(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 457. 
)4(   فتاوى اللجنة الدائمة 7/ 374. 
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س146: يقول هذا الس��ائل: يف المقبرة وعند زيارة القبر للسام على 
المي��ت هل من المش��روع أن يقف اإلنس��ان متجها للقبل��ة والقبر أمامه أم 

يكون ذلك متجها لجهة الشرق)1( حتى يكون مواجًها لوجه الميت؟
الجواب: ليس يف هذا تحديد، السللنة أن يقف على القرب ويسلللم على 
الميت، سللواء من خلفه أو أمامه، المهم أن يسلم عليه، وإذا أتاه من أمامه 
حتى يكون أمام وجه الميت هذا ال بأس، األمر واسع يف هذا، فالنبي  قال: 
ُرُك��ُم اْلِخَرَة«)2(، ولم يعين جهللة معينة، فاألمر  َه��ا ُتَذكِّ »ُزوُروا اْلُقُب��وَر َفإِنَّ
واسع والحمد هلل، المهم أنه يزور القبور، ويسلم عليهم ويدعو لهم، وإذا 
خص بعض الناس كأبيه، أو أخيه، زاره وخص وسلم عليه، فاألمر واسع، 

الحمد هلل)3(.
س147: هل يستقبل الزائر للقبر القبلة أم القبر؟

الجواب: قال شلليخ اإلسللام ابن تيميللة : ]ومذهب األئمللة األربعة: 
مالللك، وأبللي حنيفة، والشللافعي، وأحمد، وغيرهم من أئمة اإلسللام أن 

الرجل إذا سلم على النبي  وأراد أن يدعو لنفسه، فإنه يستقبل القبلة.
 واختلفللوا يف وقللت السللام عليه: فقللال الثاثة: مالك، والشللافعي، 
وأحمد: يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة: ال 
يسللتقبل الحجرة وقت السللام كما ال يستقبلها وقت الدعاء، ثم يف مذهبه 

)1(   السائل يظهر أنه ممن قبلتهم نحو الغرب أو قريًبا من ذلك. 
)2(   أخرجه ابن ماجه يف سننه 500/1، وصححه األلباين يف صحيح سنن أبن ماجه69/4. 

)3(   المجيب ابن باز. ينظر: فتاوى نور على الدرب البن باز بعناية الشويعر 14/ 438. 
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قوالن: قيل: يستدبر الحجرة، وقيل: يجعلها عن يساره[)1(.
وقللال عبللد العزيللز ابن بللاز: ]يدعللى للميت سللواء اسللتقبل القبلة أو 
اسللتقبل القرب؛ ألن النبي  وقللف على القرب بعد الدفن، وقال: »اْس��َتْغِفُروا 
ُه الَن ُيْسَأُل«)2(. ولم يقل: استقبلوا القبلة،  ألَِخيُكْم َواْس��َأُلوا َلُه التَّْثبِيَت َفإِنَّ
فكل جائز سواء استقبل القبلة)3( أو استقبل القرب، والصحابة  دعوا للميت 

وهم مجتمعون حول القرب[)4(.
 وقال أبو الحس��ن الزعفراين: فمن قصد السللام على ميت سلم عليه 

من قبل وجهه وإذا أراد الدعاء تحول عن موضعه واستقبل القبلة.)5(
وقللال العامة ابللن عثيمين  يف مللكان وقوف زائر القبللور: ]يقف عند 

رأس الميت مستقبا إياه[)6(. 
وقال يف موضع آخر: ]يسلللم على الميت تجاه وجهه، ويدعو له وهو 

قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة[ )7(. 

)1(   مجموع الفتاوى 352/1. 
)2(  أخرجه الحاكم يف مستدركه526/1، وأبو داود يف سننه 127/5، والبيهقي يف السنن= 
=الكربى 93/4. وحسللنه ابن األثير يف جامع األصول149/11، والنووي يف خاصة 

األحكام1028/2، واأللباين يف المشكاة49/1. 
)3(   »أي: أثناء الدعاء«. 

)4(   مجموع فتاوى ابن باز 13/ 338. 
)5(   المجموع شرح المهذب )5/ 311(  

)6(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 288/17. 
)7(   مجموع الرسائل والفتاوى 7/ 288. 
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ويقول ابن تيمية : ]إن المسلللمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع 
للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها حين الصاة. 

انتهى[)1(. 
 أمللا عند زيللارة القرب للدعاء للميت واالسللتغفار له، كما يصنع الناس 
عنللد زيارة موتاهللم يف قبورهم، فا حرج على من يسللتقبل القرب يف دعائه 
حينئللذ، فإنه لم يفعل ذلك تقصللًدا لربكة ذلك القرب أو تعظيًما لجهته، إنما 

ليكون أقرب يف مكانه من الميت، وأقرب يف دعائه منه)2(.
س148:أين يقف الذي يسلم على القبر؟ وهل يرفع يديه عند الدعاء 
للمي��ت وه��و واقف على قب��ره؟ وهل هن��اك دعاء وارد عند الس��ام على 

الميت؟ وهل له أن يدعو لنفسه عند القبر؟
الجواب: الذي يسلم على المدفون يف القرب ينبغي كما قال أهل العلم 

أن يستقبل وجه الميت كما لو حياه وهو حي. 
وأمللا الدعللاء فيسللتقبل فيلله القبلللة، ويرفللع يديه عنللد الدعللاء، فرفع 
اليديللن عند الدعاء معروف، وفيلله أحاديث متواترة تواتللًرا معنوًيا، ومنها 
هللذا الموضع، فيرفللع يديه ويطيل الدعللاء للميت، ويمحض للله الدعاء، 
ويخلللص له، وهذا مما ينفع به أخللاه، وهو من فوائد زيارة القبور: فيتذكر 

اآلخرة ويتعظ ويعترب، وينفع أخاه المسلم بالدعاء.

)1(   نقض التأسيس452/2. 
)2(   موقع اإلسام سؤال والجواب 4657/5. 



135

وال يوجللد دعاء مخصوص يف هللذا الموضع، وإنما يدعو له بالمغفرة 
والرحمة والتجاوز... إلى آخره، وأما أن يدعو لنفسه عند القرب فهذا بدعة، 
فا يدعو لنفسلله عند القرب، بل يدعو لنفسلله يف غير هذا المكان؛ لئا يظن 
أو يقللع يف قلبه أن هللذا المكان له ميزة أو خصيصللة، أو أن لصاحب القرب 
أثللرا يف قبللول هذا الدعاء، فكمللا تمنع الصاة عند القبور خشللية اإلفضاء 
إلللى عبادهتا فكذلك تمنع العبادات األخللرى أيًضا كالدعاء وقراءة القرآن 

وغيرها، وكلها بدع ممنوعة)1(.
س149: هل زيارة المقابر يف أول يوم من رجب أو آخره جائزة أم ال؟

الجواب: ال يجوز تخصيص يوم معين من السنة ال الجمعة، وال أول 
يللوم من رجب، وال آخر يللوم، يف زيارة المقابر؛ لعللدم الدليل على ذلك، 
وإنمللا المشللروع أن تزار متى تيسللر ذلك، مللن غير تخصيص يللوم معين 

ُرُكُم اْلِخَرَة« )2(. َها ُتَذكِّ للزيارة؛ لقول النبي : »ُزوُروا اْلُقُبوَر َفإِنَّ
س150: ماذا يقول المعزي وماذا يقول المعزى؟

الج��واب: أواًل يجللب أن نعلم أن كلمللة تعزية معناهللا: تقوية -يعني 
تقوية المصاب على تحمل المصيبة والصرب عليها- وعلى هذا فمن مات 
للله ميت ولم تلحقلله مصيبة بموته ال يعزى، يعزى على أي شلليء؟! ومن 
مللات له ميت وأصيللب به وحزن عليلله فإنه يعزى، سللواء كان من أقاربه، 

)1(   المجيب: عبدالكريم الخضير. أجاب عنها كتابة. 
)2(   فتاوى اللجنة الدائمة9/ 113. 
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أو أصدقائلله، أو زمائلله، أو أهل بلده، المهم أن نعلم أن هذا الرجل حزن 
لفراق هذا الميت فإننا نعزيه. 

ما معنى نعزيه؟ أي نأيت بكلمات يتعزى هبا ويسللتعين هبا على الصرب، 
ومن أحسللن ذلك مللا ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث قال إلحللدى بناته وعندها 
ِه َما َأَخَذ َوَل��ُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ  صبي يف النللزع: »َفْلَتْصبِْر َوْلَتْحَتِس��ْب، َأنَّ لِلَّ
ى«)1(. هلل مللا أخذ وله ما أعطى وكل شلليء عنده  َش��ْيٍء ِعنَْدُه بَأَجٍل ُمَس��مًّ
بأجل مسللمى هذا فيه أكللرب تعزية فلتصرب يعني على المصيبة ولتحتسللب 
يعنللي ثواهبللا عند اهلل ، فللإن هلل ما أخذ وله ما أعطى تفويللض األمر إلى اهلل 
للله مللا أخذ وللله ما أعطللى، الخلق كله ملللك هلل  فلماذا نحللزن أن تصرف 
يف ملكه كما شللاء، كل شيء عنده بأجل مسللمى، يعني معناه شيء مؤجل 
ال يمكن تغييره الحزن ال يرد غائًبا وال يحي ميًتا كل شلليء بأجل مسللمى 
محدد ال يسللتأخرون سللاعة وال يسللتقدمون، هذه الكلمللات العظيمة إذا 
وردت علللى قلب مصاب اطمأن، قال: إن صربت واحتسللبت أثبت على 
الصرب وعلى االحتسللاب، وإن نظرت إلى أن الملك ملك اهلل يتصرف فيه 
كما شاء اقتنعت هذا ملكه يفعل ما يشاء، وإذا علمت أن كل شيء مؤجل 
علمت أن هذا الذي مات ال يمكن أن يتقدم وال يتأخر، البد أن يقع األمر 
كما كتب فيتسلى هبذا ويخف عليه الحزن، وربما إذا تكرر هذا الدعاء من 
أشللخاص يزول الحزن بالكلية إذن أحسللن ما يعزى بلله هذا الكام اصرب 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه 115/9، ومسلم يف صحيحه635/2.
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واحتسب هلل ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإذا قال 
كلمللات أخرى مما يناسللب مثل أن يقول هذه هي الدنيللا ونحن صائرون 
إلى ما صار إليه، ولم يخلد أحد وما جعل اهلل لبشر الخلد وما أشبه ذلك، 

فأرجو أن ال يكون به بأس، ولو اقتصر على الوارد لكان فيه خير. 
أما بالنسللبة للمعزى فيقول: جزاك اهلل خيًرا وأعاننا وإياك على الصرب، 

وما أشبه ذلك من الكلمات المناسبة)1(.
س151: ما حكم صنع الطعام ألهل الميت؟ بحيث يكون يف كل يوم 
الطع��ام على أناس معينين يتبرع��ون بذلك؟ ويكون الطعام يف العادة ذبائح 
مطبوخة مقدمة ألهل الميت، ويحتجون أنه قد جاء أهل البيت ما يشغلهم 

من عمل الطعام؟ 
الجواب: قال ابن عثيمين: الذي ثبت يف السللنة أن جعفر بن أبي طالب  
  لمللا استشللهد قال النبي × ألهللله: »اصنعوا لل جعف��ر طعامًا فقد 
أتاهم ما يش��غلهم«، ولكن ليس على هذا الوجلله الذي يفعله بعض الناس 
اليللوم؛ حيث تكون الذبائح التي هتدى إلى أهل البيت ذبائح كثيرة، يجتمع 
عليها الناس كثيرًا، فإن هذا خاف المشروع؛ ثم إن االنشغال الذي كان يف 
عهد الرسول × ليس موجودًا اال?ن وهلل الحمد؛ هناك مطاعم كثيرة قريبة، 

خصوصًا يف المدن، فهم ليسوا يف حاجة إلى أن ُيهدى لهم الطعام)2(. 

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: فتاوى نور على الدرب 9/ 2. 
)2(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 281( 
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س152: ه��ل الميت يرى أهل��ه يف الدنيا، ومتى يراهم، ومتى يحجب 
عنهم؟

الج��واب: لم يثبت يف هذا شلليء يدل على أنه يراهللم، إنما ذكر بعض 
أهل العلم أن األرواح يف النوم قد تلتقي بأرواح األموات، وهذا قد يقع يف 
بعللض األحيان ما يدل عليه، فإن الللروح عند اهلل ، روح المؤمن يف الجنة، 
وروح الكافللر تعذب، لكن قد ترسللل هذه الروح إلى البدن للسللام على 
من يسلللم على القبللور والرد عليه، هللذه الروح قد تلتقي مللع روح النائم 
يف النوم، وتتحدث معها يف شلليء كما ذكر ذلك ابن القيم  وغيره من أهل 
العلم، وقد يموت اإلنسان وعنده دين ألحد، فتتفق روحه مع روح بعض 
النللوام، ويخربهللم بأن عليلله لفان كذا، ولفان كذا، فيسللأل مللن ذكر له 
ذلك، فيصدق ذلك، وقد يخربه بأشللياء له أهنا يف المحل الفاين والمحل 
الفللاين، برؤيللا المنللام التي التقللت فيهللا روح الميللت وروح النائم، هذه 
األشللياء تدل على أهنللا قد تلتقي األرواح، روح الميت بللأرواح النوام من 
أقاربلله أو غيرهللم، لكن ليس يف األحاديللث الصحيحة فيمللا نعلم ما يدل 
علللى أن هللذه األرواح تتاقللى، وإنما هو مللن الواقع والتجللارب الواقعة 
بيللن النللاس، وال أذكر شلليًئا يف وقتي هللذا ورد عن النبي  يف هللذا المعنى، 
ال يحضرين فيه شلليء يف هذا الوقت، ولكن ابن القيم  يف كتاب »الروح«، 
ذكر أشياء كثيرة يف هذا المعنى، وسرد أشياء كثيرة، فمن أحب أن يراجعه 

فليراجعه ففيه فائدة كبيرة)1(. 

)1(   المجيب: ابن باز، ينظر: فتاوى نور على الدرب 14/ 156. 
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س153: م��ا تعري��ف الجزع؟ وهل يعذب المي��ت بذلك؟ هل البكاء 
دون ص��وت ع��ال يعتبر م��ن الجزع؟ مع العل��م أن البكاء كان بس��بب ألم 
الفراق، أو ألم لعدم التمكن من رؤية الميت قبل وفاته، ولم يكن اعتراضا 

على قضاء اهَّلل. وما هو تعريف النواح والندب؟
الجواب: الجزع: هو عدم الصرب على الباء. الميت يعذب ببكاء أهله 

معناه أحد أمرين:
األول: أنلله يتألللم عندما يسللمعهم ينوحون ويندبونلله؛ ألنه معصية هلل  

والتألم نوع من العذاب.
الثللاين: أنلله يعللذب إذا كان أمرهم بذلللك، أو عرف منهللم ذلك، ولم 

ينههم يف حياته، فيكون العذاب بسبب أمره أو رضاه.
وأمللا إذا لللم يرض، ولم يأمللر، فإنه ال عللذاب عليه، كما قللال تعالى: 
جئ()1(،  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ 

أمللا البللكاء العادي فليس من الجللزع، والنوح: هو رفع الصللوت بالبكاء، 
والندب: أن يعدد محاسن الميت)2(.

)1(   سورة النجم، اآليات )38-36(.
)2(   المجيللب: أحمللد الغامللدي. عضللو التدريللس بجامعة أم القللرى فتاوى واستشللارات 

اإلسام اليوم 229/13. 
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س154: م��ا حكم وق��وف أهل المي��ت صفوفا للع��زاء والمصافحة 
والمعانقة؟

الج��واب: ال أعلللم أصاً عن السلللف فيمللا يصنعه النللاس أخيًرا من 
المصافحللة والمعانقللة عند التعزيللة، وكذلك االصطفللاف للمعزين لكن 
بعض الناس قالوا: إهنم يصطفون من أجل راحة المعزين حتى ال يتعبوا يف 
طلب أهل الميت، السلليما إذا كان المشيعون كثيرين، وأهل الميت ذوي 

عدد، وهذا ربما يكون غرضا صحيحا، وإن كان ال يعجبني فعلهم)1(. 
س 155: ما حكم الجلوس يف بيت أهل الميت للعزاء وفعل الوالئم؟
الجواب: بقاء أهل الميت يف المنزل السللتقبال المعزين ليس معروًفا 

يف عهد السلف الصالح، ولهذا صرح بعض العلماء بأنه بدعة.
 قللال يف اإلقنللاع وشللرحه: ]ويكللره الجلوس لهللا أي للتعزية بللأن يجلس 
المصللاب يف مللكان ليعللزوه[ ولما ذكر حكللم صنع الطعام ألهللل الميت قال: 
]وينوي فعل ذلك ألهل الميت ال لمن يجتمع عندهم فيكره؛ ألنه معونة على 
مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت، نقل المروذي عن أحمد، هو من 
أفعللال الجاهلية، وأنكره شللديًدا، ثم ذكر حديث جرير بللن عبد اهلل   قال: )كنا 

نعد االجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة()2([)3(.

)1(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: بتصرف من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 457. 
)2(   أخرجه أحمد يف مسللنده 505/11، وابن ماجه يف سللننه 514/1، صححه األلباين يف 

صحيح ابن ماجه112/4. 
)3(   ينظر: كشاف القناع 149/2. 
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 وقللال النللووي : ]وأما الجلللوس للتعزية فنص الشللافعي والمصنف 
وسللائر األصحاب على كراهتلله، ونقله أبو حامللد يف »التعليق«، وآخرون 
عن نص الشافعي قالوا: يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت يف بيت 
فيقصدهم من أراد التعزية، قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا يف حوائجهم فمن 

صادفهم عزاهم[)1(.
ثم إن فتح أهل الميت الباب ليأتيهم من يعزيهم كأنما يقولون للناس 
بلسللان الحللال: يا أيهللا الناس إنا قللد أصبنللا فعزونا، وكوهنللم يعلنون يف 
الصحف عن مكان العزاء هو دعوة بلسللان المقال أيًضا. وهل من السللنة 
إعان المصيبة ليعزى لها؟ أليس الواجب على المرء أن يصرب لحكم اهلل 
وقضائلله، وأن يجعللل ذلك بينه وبين ربه، وأن يتعللزى باهلل تعالى عن كل 
هالللك؟! ثللم إن األمر قد تطور يف بعللض المناطق إلى أن هتيأ السللرادق، 
وتصللف الكراسللي، وتضاء األنللوار، ويكثللر الداخل والخللارج حتى ال 
تللكاد تفرق بين هذا وبين وليمة العرس، وربما اسللتأجروا قارًئا يقرأ كما 
يزعمون لللروح الميت مع أن اإلجارة على هذا فاسللدة، والقارىء الذي 
قللرأ من أجللل المال ال ثللواب له، فيكون يف هللذا إضاعة للمللال، وإغراء 

لهؤالء القراء على اإلثم)2(. 
س156:  ما حكم جلوس أهل الميت ثاثة أيام للتعزية

الجواب: بعض أهل الميت يجلسون ثاثة أيام، فما حكم ذلك؟ .

)1(   ينظر: المجموع 306/5. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 459. 
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الجواب: إذا جلسللوا حتى يعزيهم الناس فا حرج إن شاء اهلل حتى ال 
يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة)1(.

س157: ما حكم تقديم الرجل اليمنى يف الدخول إلى المقبرة وتقديم 
اليسرى يف الخروج منها؟

الج��واب: ليللس يف هذا سللنة عللن النبي ، وبنللاء على ذلك فاإلنسللان 
يدخل حيللث صادف، إن صادف دخوله برجللله اليمنى، فالرجل اليمنى، 

أو اليسرى فاليسرى حتى يتبين دليل من السنة)2(.
س158:  هل يتوضأ من اراد زيارة المقبرة؟  

الجواب:أجابت اللجنة الدائمة عن سللؤال مللن زارد البقيع وهو على 
غير طهارة هل عليه شيء.

ال شلليء عليه؛ ألن زيارة البقيع أو شللهداء أحد ال يطلب لها أن يكون 
الزائر على وضوء)3(

س159: ما حكم الدوران على المقابر بقصد الرياضة؟  
الج��واب: قال الشلليخ ناصر عبدالكريللم العقل: األمر بللادئ ذي بدء 
قللد ال يلفت النظللر، لكن يف الحقيقة أنه يشللكل عند التأمللل إذا نظرنا إلى 
سللد الذرائع، ومللا يحدث غالبًا من حللدوث البدع، وأنه ال يسللتهان بأي 
ذريعة يمكن أن تكون سببًا العتقاد باطل، إذا نظرنا إلى هذه االعتبارات، 

)1(  المجيب: ابن باز . ينظر: مجموع فتاوى ابن باز13/ 382. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 166. 

)3(    فتاوى اللجنة الدائمة101/9.
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فيظهللر أن الدوران على المقربة ال ينبغللي؛ ألن الذي يدور لم يكن قصده 
أي شلليء يتعلق بالمقابر وال بالمقبورين وال بالموت، ولكن يراه الجاهل 
العامي، ويراه الطفل الناشللئ، ويراه األعجمللي؛ فيظن أن هذا من األمور 
المشروعة، وأن هذا له عاقة بالموتى، فالناس مفاهيمهم عجيبة! وأعظم 
من ذلك أن العجم تعودوا الدوران على القبور، ويظنون أن هذا من ضمن 
المراسللم التي يعملوهنا هناك؛ فلذلك أرجو تنبيلله اإلخوة الذين يدورون 
على المقابر أن يبحثوا عن غيرها، كالحدائق واألماكن األخرى، فالشبهة 

قوية، وينبغي التنبه لها)1(.
س160: ما حكم خلع الحذاء عند الدخول إلى المقبرة؟

الجواب: المشي بين القبور بالنعال خاف السنة، واألفضل لإلنسان 
أن يخلللع نعليه إذا مشللى بين القبللور إال لحاجة، إما أن يكللون يف المقربة 
شللوك، أو شللدة حرارة، أو حصللى يؤذي الرجللل فا بأس بلله، أي يلبس 

الحذاء ويمشي به بين القبور)2(.
س161: هل يجوز لولي الميت أن يطلب من المشيعين أن يحللوا الميت؟
الجواب: طلب ولي الميت من المشيعين أن يحللوه من البدع، وليس 

)1(    شللرح كتاب قاعدة جليلة يف التوسللل والوسيلة  للدكتور نصر عبدالكريم العقل. موقع 
إسللام ويللب http://audio.islamweb.net ، وبتصللرف مللن كتاب التذكللرة يف أحكام 

المقربة العقدية والفقهية تأليف: عبدالرحمن الشثري ص:66. 
)2(   المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 17/ 202. 
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مللن السللنة أن تقول للناس: »حللوه«؛ ألن اإلنسللان إذا لللم يكن بينه وبين 
النللاس معاملة فليس يف قلب أحد عليه شلليء، ومللن كان بينه وبين الناس 
معاملللة فللإن كان قد أدى ما يجللب عليه فليس يف قلللب صاحب المعاملة 
شلليء، وإن كان لم يؤد فربما ال يحلللله، وربما يحلله، وقد ثبت عن النبي  
أنلله قللال: »َمْن َأَخَذ َأْمَواَل النَّاِس ُيرِي��ُد َأَداَءَها َأدَّى اهَّللُ َعنْ��ُه َوَمْن َأَخَذ ُيرِيُد 

إِْتَاَفَها َأْتَلَفُه اهَّللُ«)1(.
س162: م��ا رأيكم فيم��ن يلقون المواعظ عند تلحي��د الميت؟ وهل 

هناك حرج يف المداومة على ذلك؟
الجواب: الذي أرى أن هذا ليس بسنة؛ ألنه لم يرد عن النبي ، وال عن 
الصحابة  وغاية ما هنالك أنه  خرج مرة يف جنازة رجل من األنصار فجلس، 
وجلس الناس حوله ينتظرون حتى يلحد، وحدثهم  عن حال اإلنسان عند 
المللوت وبعد الدفن، وكذلك كان  ذات مرة عند قرب وهو يدفن فقال: »ما 
ِمنُكْم ِمن أَح��ٍد إال َوَقْد ُكتَِب َمْقَعُدُه ِمَن الَجنِّ��ِة َوَمَقَعُدُه ِمَن النَّاِر«)2( ولكن 
لللم يقم هبم خطيًبا واقًفا كمللا يفعل بعض الناس، وإنما حدثهم هبا حديث 
مجلس، ولم يتخذها دائًما. فمثاً لو أن إنسللاًنا جلس ينتظر هتيئة القرب، أو 
دفن الميت، وحوله أناس يف المقربة وتحدث بمثل هذا الحديث فا بأس 

)1(   أخرجلله البخاري يف صحيحه 3/ 115. المجيب: ابللن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين17/ 216.

)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه 6/ 170. 
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به، وهو من السللنة، أما أن يقوم قائًما يخطب الناس فليس هذا من السللنة، 
ثم إن فيه عائًقا عن المبادرة بالدفن إن صار يعظهم قبل الدفن، واهلل نسأل 

أن يهدينا صراطه المستقيم)1(.
س163:  ه��ل لزيارة المي��ت يوم العيد أو الجمع��ة مزية وفضل على 

غيرهما من األيام؟  
الجواب: أفتت اللجنة الدائمة: ال فرق يف زيارة القبور بين يوم الجمعة 
وغيره من أيام األسللبوع، ألنه لللم يثبت عن النبي × أنه خصص يوما من 
األسللبوع تزار فيه القبور، فتخصيص يللوم لزيارهتا بدعة محدثة، وقد ثبت 

عنه × أنه قال: »من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«)2()3(.
وقالت أيضا: وتخصيص زيارة القبور باألعياد بدعة)4(.

وق��ال ابن عثيمين$: يعتللاد بعض الناس الخروج إلللى المقابر يوم 
العيللد يهنئللون أصحاب القبور، وليللس أصحاب القبللور يف حاجة لتهنئة، 

فهم ما صاموا وال قاموا.
وزيارة المقربة ال تختص بيوم العيد، أو الجمعة، أو أي يوم، وقد ثبت 
أن النبي × زار المقربة يف الليل، كما يف حديث عائشللة عند مسلم. وقال 

)1(   ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين17/ 229. 
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه برقم )2697( 184/3، ومسلم يف صحيحه برقم)1718( 

.1343/3
)3(   فتاوى اللجنة الدائمة )9/ 115( .
)4(   فتاوى اللجنة الدائمة  )9/ 109( .
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النبي ×: »زوروا القبور فإنها تذكركم الخرة«)1()2(
س164: ما هي نصيحتكم لمن يتحدث يف المقبرة بأمور الدنيا؟

الجواب: يكره الحديث والكام يف أمر الدنيا عند القبور، وكذا التبسم 
والضحك أشللد؛ ألنه موضع مذكر للموت، وحالة الموتى، والغد معهم؛ 
وألنلله غير الئللق بالحال، بل هللو مزهللد يف الدنيا ومرغب يف االسللتعداد 
َها  لآلخللرة، لقول النبي : »ُكنُْت َنَهْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر، َأال َفُزوُروَها، َفإِنَّ
��ُر الِخ��َرَة«)3(، وألحمللد: )فإنها عب��رة()4(، وإين أنصللح الزائر للقبور  ُتَذكِّ
والمشلليع للجنازة أن ال يغفل عللن االعتبار بحال الميللت، كيف تقطعت 
أوصاللله وتفرقت أجللزاؤه، وكيف يبعث من قربه، وأنلله عما قريب يلحق 
به. فعليه أن يتأدب بآداب الزيارة من ترك حديث الدنيا والتبسم فضاً عن 
الضحك، وأن يحضر قلبلله يف إتياهنا ويتعظ بأهلها وأحوالهم، ويعترب هبم 

وما صاروا إليه)5(.
س165: هل يكون الدعاء عند قبر الميت برفع اليدين؟

الجواب: إن رفع يديه فا بأس؛ لما ثبت عن النبي  يف حديث عائشللة  

)1(   أخرجلله ابللن ماجلله يف سللننه برقللم)1569( 511/2. وصححلله األلبللاين يف الجامللع 
الصغير5890/1 .

)2(  مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )16/ 221( 
)3(   أخرجه الرتمذي 361/3. وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 388/3. 
)4(   أخرجلله أحمللد يف مسللنده  122/38 بلفللظ: )َفإِنَّ ِزَياَرَتَهللا ِعَظٌة َوِعْبَرًة( وقال شللعيب 

األرنووط يف تحقيق المسند: )حديث صحيح(. 
)5(   المجيب عبداهلل بن إبراهيم القرعاوي منتديات إنما المؤمنون إخوة. 
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)أنه  زار القبور ورفع يديه ودعا ألهلها()1(.
س166: ما أنواع زيارة القبور؟

الجواب: النوع األول: زيارة شرعية يقصد بها ما يأتي:
1- السام على الموتى والدعاء لهم، والرتحم عليهم؛ فقد انقطعت أعمالهم.

2- تذكر الموت، واآلخرة، وحصول رقة القلب ودمع العين.
3- إحياء سنة النبي ؛ ألنه زار القبور وأمر بزيارهتا.

النوع الثاين: زيارة بدعية، وشركية وهذا النوع ثاثة أنواع:
1- من يسأل الميت حاجته، وهؤالء من جنس عباد األصنام، ويخرجون 

من اإلسام.
2- من يسأل اهلل تعالى بالميت، كمن يقول: أتوسل إليك بنبيك، أو بحق 
الشلليخ فللان، وهذا من البللدع المحدثللة يف اإلسللام، وال يصل إلى 

الشرك األكرب، فهو ال يخرج عن اإلسام، كما يخرج األول.
3- مللن يظن أن الدعاء عند القبور مسللتجاب، أو أنه أفضل من الدعاء يف 

المسجد، وهذا من المنكرات باإلجماع.
قللال اإلمللام ابن القيللم  يف مشللروعية زيللارة القبللور: ]وكان هديه  أن 
يقللول ويفعللل عند زيارهتا، من جنللس ما يقوله عند الصللاة على الميت: 
مللن الدعللاء، والرتحم، واالسللتغفار، فأبى المشللركون إال دعللاء الميت، 

)1(  ولفللظ الحديللث الللذي يف صحيح مسلللم 2/ 670 )ثللم انطلقت على إثللره، حتى جاء 
البقيللع فقام، فأطللال القيام، ثم رفع يديه ثللاث مرات...(. المجيللب: ابن باز. مجموع 

فتاويه13/ 337.
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واإلشللراك به، واإلقسللام علللى اهلل به، وسللؤاله الحوائج، واالسللتعانة به 
والتوجلله إليلله، بعكللس هديه ؛ فإنلله هدي توحيد وإحسللان إلللى الميت، 
وهدي هؤالء شللرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثاثة أقسام: 
إمللا أن يدعو الميللت، أو يدعو به، أو عنللده، ويرون الدعللاء عنده أوجب 
وأولى من الدعاء يف المسللاجد، ومن تأمل هدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه 

تبين له الفرق بين األمرين وباهلل التوفيق[)1(.
س167: هل يسمع أهل القبور سام من يسلم عليهم أثناء زيارتهم؟
الج��واب: هللذه مسللألة اختلللف أهللل العلللم فيهللا، وقد رجح شلليخ 
اإلسللام ابن تيمية)2(، وتلميذه ابن القيم)3(، واإلمام ابن كثير)4(، والعامة 
الشللنقيطي)5(: أن األمللوات يسللمعون سللام الزائر لهم، ويللرد اهلل عليهم 

أرواحهم حتى يردوا عليه السام.
قال اإلمام ابن كثير )6(: ]والصحيح عند العلماء رواية عبد اهلل بن عمر 
لما لها من الشللواهد على صحتها من وجوه كثيرة من أشللهر ذلك ما رواه 
ابللن عبللد الرب مصحًحا له عللن ابن عباس مرفوًعللا: )َما ِمْن َأَح��د َيُمّر بَِقْبرِ 
ْنَيا َفُيَس��لِّم َعَلْيِه إاِلَّ َردَّ اهَّلل َعَلْيِه ُروحه َحتَّى  َأِخيِه اْلُمْس��ِلم َكاَن َيْعرِفُه فِي الدُّ

)1(   ينظر: زاد المعاد507/1. من كتاب أحكام الجنائز لسعيد بن وهف القحطاين )ص: 397(. 
)2(  ينظر: الفتاوى الكربى61/3. 

)3(   ينظر: زاد المعاد599/3. 
)4(   ينظر: تفسير ابن كثير291/6. 

)5(   ينظر: أضواء البيان 141/6. 
)6(   ينظر: تفسير ابن كثير291/6. 
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��َام()1(، ثم ذكر آثاًرا كثيرة جدا عن الصحابة ، وعن التابعين  َيُرّد َعَلْيِه السَّ
رحمهم اهلل، واهلل تعالى أعلم.)2(.

قال ابن عثيمين: هذه مسللألة اختلف فيها أهل العلم والسللنة قد بينت 
فيهللا بعض األشللياء، فقد صح عن النبللي × »أن العب��د إذا وضع يف قبره 
وانصرف الناس عنه فإنه يس��مع قرع نعالهم«)3(، وأخرب الرسول × أنه ما 
من مسلم يمر بقرب مسلم فيسلم عليه، وهو يعرفه يف الدنيا، إال رد اهلل عليه 
روحلله، فرد عليه السللام. وهذا الحديث صححه ابللن عبد الرب رحمه اهلل 
وذكره ابن القيللم رحمه اهلل يف كتاب )الروح( ولم يتعقبه، وربما يؤيد هذا 
أن الرسللول عليه الصاة والسللام كان إذا خرج إلى المقابر قال: »السام 
عليكم دار قوم مؤمنين«، وعلى كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسللمع فإن 
الميللت ال ينفع غيره ولو سللمعه، يعني أنه ال يمكللن أن ينفعك الميت إذا 
دعللوت اهلل عند قللربه كما أنه ال ينفعك إذا دعوته نفسلله، ودعاؤك اهلل عند 
قربه، معتقدًا لذلك مزية وبدعة من البدع، ودعاؤك إياه شللرك أكرب مخرج 

من الملة)4(.

)1(  ينظللر: الفوائد لتمام الرازي 63/1. قال ابن الجوزي يف العلل المتناهية429/2: )هذا 
حديث ال يصح(، وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة 473/9. 

)2(   من كتاب أحكام الجنائز لسعيد بن وهف القحطاين )ص: 397( . 
)3(   أخرجه البخاري يف صحيحه برقم)1338( 90/2، ومسلم يف صحيحه برقم )2870( 

.2200/4
)4(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 431(  
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س168:  هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟  
الج��واب: قال ابن عثيمين: أما إن كان اإلنسللان كافرًا والعياذ باهلل فإنه 

ا. ال طريق إلى وصول النعيم إليه أبدًا ويكون عذابه مستمرًّ
وأمللا إن كان عاصيللًا وهو مؤمللن، فإنه إذا عذب يف قللربه يعذب بقدر 
ذنوبلله وربمللا يكللون عذاب ذنوبلله أقل من الللربزخ الذي بيللن موته وقيام 

الساعة وحينئذ يكون منقطعًا)1(.

* * *

)1(   مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )17/ 437( 
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من بدع اجلنائز

قبل الوفاة:
1- وضع المصحف عند رأس المحتضر. 

2- قراءة سورة »يس«. على المحتضر.
3- توجيه المحتضر إلى القبلة.

بعد الوفاة:
1- إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده.
2- وضع غصن أخضر يف الغرفة التي مات فيها. 
3- ترك أهل الميت األكل حتى يفرغوا من دفنه.

4- التزام البكاء حين الغداء والعشاء.
5- اإلعان عن وفاة الميت من على المنائر.

6- قولهم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فان.
غسل الميت:

1- ذكر الغاسل، ذكًرا من األذكار عند كل عضو يغسله.
2- سدل شعر الميتة من بين ثدييها.

الكفن والخروج بالجنازة:
1- كتابة دعاء على الكفن. 

2- اعتقاد بعضهللم أن الجنازة إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها 
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وأسرعت.
3- إخراج الصدقة مع الجنازة.

 4- التزام البدء يف حمل الجنازة باليمين.
5- اإلبطاء يف السير هبا.

 6- القول خلفها: اهلل أكرب اهلل أكرب، أشللهد أن اهلل يحيي ويميت وهو حي 
ال يمللوت، سللبحان من تعللزز بالقدرة والبقللاء، وقهر العبللاد بالموت 

والفناء.
الصاة عليها:

1- الصاة على الغائب مع العلم أنه صلي عليه يف موطنه.
2- وقوف اإلمام عند وسط الرجل وصدر المرأة. 

3- قراءة دعاء االستفتاح.
الدفن وتوابعه:

1- إنزال الميت يف القرب من قبل رأس القرب.
2- جعل الوسادة أو نحوها تحت رأس الميت يف القرب. 

3- قراءة: »منها خلقناكم«. يف الحثوة األولى و »فيها نعيدكم«. يف الثانية، 
و »ومنها نخرجكم تارة أخرى«. يف الثالثة.

التعزية وملحقاتها:
1- االجتماع يف مكان للتعزية.
 2- تحديد التعزية بثاثة أيام.

 3- حفر القرب قبل الموت استعداًدا له.
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زيارة القبور:
1- زيارة قرب األبوين كل جمعة.

2-ذهاهبم إلى المقابر يف يومي العيدين، ورجب، وشعبان، ورمضان.
3- زيارهتا يوم االثنين، والخميس.

4- نقش اسم الميت، وتاريخ موته على القرب.
5- السفر لزيارة قربه )1(.

* * *

)1(   من كتاب أحكام الجنائز لأللباين1/ 243.
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حملوظات حول متبعي اجلنائز

أوالً: مضايقة المسلمين يف طرقاتهم، أو يف المقبرة.
كثيللًرا ما ترى من يقللف موقًفا خاطًئا، فيضايق المارة، ويعطل السللير 
ليللدرك صللاة الجنللازة، أو يزعج المشلليعين بصوت سلليارته القريبة من 
أماكللن جلوس المشلليعين للجنللازة، أو يؤذيهللم بالحرارة الصللادرة من 
سلليارته وهللو جالس فيهللا، وهو يريد أن يفعل سللنة وقللد أذى اآلخرين، 
فلربما ارتكب محرًما وهو ال يشعر، والنبي  أمر بإزالة األذى عن الطريق 

ال بوضعه فيه.
وأذكر القارىء الكريم بشلليء من أحاديث المصطفى  يف فضل إماطة 

األذى، وحرمة أذية المسلمين ومضايقتهم.
1- حديللث أبللي هريرة   قال: قللال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ُيمي��ط األََذى َعِن 

الطَّريِق َصَدَقٌة«)1(.
أيًضللا: »َبْينََما َرُجٌل َيْمِش��ي بَِطرِيٍق،  وقللال  يف حديث أبللي هريرة  

َرُه َفَشَكَر اهَّللَ َلُه َفَغَفَر َلُه«)2(. َوَجَد ُغْصَن َشْوٍك َعَلى الطَّرِيِق َفَأخَّ

)1(   أخرجه البخاري يف صحيحه 56/4. 
)2(   أخرجه البخاري يف صحيحه132/1. ومسلم يف صحيحه 4/ 2021. 
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 ويف حديث حذيفة بن أسيد  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمْن آَذى اْلُمْسِلِميَن  
فِي ُطُرِقِهْم َوَجَبْت َعَلْيِه َلْعنَُتُهْم«)1(.

قال الشيخ ابن عثيمين$ : ]وذكر  من حقوق الطريق كف األذى)2(، 
وهللي كلمة جامعللة تتضمن: األذى القولي: بأن يتكلموا على اإلنسللان إذ 

مّر، أو يتحدثوا فيه بعد ذلك بالغيبة ونحوها.
واألذى الفعلللي: بأن يضايقوه يف الطريق بحيث يملؤون الطريق حتى 

يؤذوا المارة، وال يحصل المرور إال بتعب ومشقة[)3(. 
ثانًي��ا: تقدي��م صاة الفريضة على ص��اة الجنازة لم��ن فاتتهم الصاة 

األولى مع أن هناك سعة يف الوقت.
وقد سبق يف السؤال رقم )52، 53( بيان ذلك.

ثالًثا: الكام الزائد، والضحك، ورفع الصوت وربما البيع داخل المقبرة.
يكثللر مللن بعللض الناس عللدم التهيللب واالستشللعار لموقللف الدفن 
وحضللور الجنللازة، وقد شللاهدت بعللض النللاس يف المقربة حللال الدفن 

)1(  أخرجه الطرباين يف المعجم الكبير 3/ 179، وحسن إسناده الهيثمي يف المجمع204/1، 
واأللباين يف الجامع الصغير برقم )10867(. 

)2( يريد حديث أبي سعيد الخدري  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِيَّاُكْم َواْلُجُلوَس فِي الطُُّرَقاِت«، 
ُث فِيَها ، َقاَل: »َفإَِذا َأَبْيُتْم إاِل اْلَمَجالَِس،  َقاُلوا: َيا َرُسللوَل اهللِ، َما َلنَا ُبدٌّ مِْن َمَجالِِسللنَا َنَتَحدَّ
ُه«، َقاُلوا : َوَما َحقُّ الطَِّريِق؟، َقاَل : »َغضُّ اْلَبَصرِ، َوَكفُّ األََذى ، َوَردُّ  َفَأْعُطوا الطَّرِيَق َحقَّ
اِم، َواألَْمُر بِاْلَمْعُروِف ، َوالنَّْهُي َعِن اْلُمنَْكر« أخرجه البخاري يف صحيحه 132/3. السَّ

)3(   ينظر: شرح رياض الصالحين 443/2. 
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وهو يضحك، وبعضهم يسللتقبل المكالمات عللرب الهاتف الجوال ويعقد 
المواعيد ويصرف أمور دنياه، وهذا يدل على الغفلة وعدم تقدير ما ينبغي 

يف ذلك المقام من السكينة واإلخبات واالتعاظ واالعتبار.
قللال ابن عثيميللن : ] قال العلماء: يكره لإلنسللان المتبللع للجنازة: أن 

يتحدث يف شيء من أمور الدنيا، أو أن يتبسم ويضحك[)1(.
وقللد كان السلللف الصالللح  بخاف هللذا كانللوا إذا رأوا الجنائز 
نظروا إليها نظر المعتربين وتكلموا عندها بكام الموفقين وكانوا يقولون 

القول ويعملون بمقتضاه.
وقللد ذكر ابللن الخراط حال السلللف عند رؤيللة الجنللازة ويف المقربة 
وحال الدفن فقال: ] يروى عن أبي هريرة  أنه كان إذا رأى جنازة قال 

امض ونحن على أثرك[.
] وكان مكحول الدمشقي  إذا رأى جنازة قال اغد فإنا رائحون موعظة 

بليغة وغفلة سريعة يذهب األول واآلخر ال عقل له[.
]ومرت بالحسللن البصري  جنازة فقال يا لها موعظة ما أبلغها وأسرع 
نسللياهنا يللا لها موعظة لو وافقت مللن القلوب حياة ثم قال يا غفلة شللاملة 

للقوم كأهنم يروهنا يف النوم ميت غد يدفن ميت اليوم[.
]وقال أسيد بن حضير   ما شهدت جنازة وحدثت نفسي بشيء سوى 

ما يفعل بالميت وما هو صائر إليه[.

)1(   شرح رياض الصالحين598/2. 
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 ]وقال األعمش  كنا نشللهد الجنازة وال ندري من المعزى فيها لكثرة 
الباكين وإنما بكاؤهم على أنفسهم ال على الميت[.

]وقال ثابت البناين  كنا نشهد الجنازة فا نرى إال باكيا[.
]وقال إبراهيم النخعي  كانوا يشللهدون الجنازة فيرى فيهم ذلك أياما 

كأن فيهم الفكرة يف حال الموت ويف حال الميت[. 
وهللذه المظاهللر من الللكام يف أمللور الدنيللا، والضحك، حال التشللييع 
للجنللازة تدل على قسللوة القلب. والغفلة عن المصيللر المحتوم، فعن َجابٍِر، 
ْت بِنَا ِجنَاَزٌة، َفَقاَم َلَها َرُسللوُل اهللِ ×، َوُقْمنَا َمَعُه، َفُقْلُت: َيا َرُسللوَل  َقللاَل: َمرَّ
اهللِ، إِنََّها ِجنَاَزُة َيُهوِديٍّ َقاَل: » إِنَّ اْلَمْوَت َفَزٌع، َفإَِذا َرَأْيُتُم اْلِجنَاَزَة َفُقوُموا(.)1(

قال القرطبي$: قوله إن الموت فزع؛ أي يفزع إليه ومنه، وهو تنبيه 
على استذكاره وإعظامه وجعله من أهم ما يخطر باإلنسان.

والمقصود من هذا الحديث أال يسللتمرَّ اإلنسان على غفلته عند رؤية 
الميللت، فإنلله إذا رأى الميت ثم تمادى على ما كان عليه من الشللغل كان 
هذا دليا على غفلته وتسللاهله بأمر الموت، فأمر الشللرع أن يرتك ما كان 

عليه من الشغل ويقوم تعظيًما ألمر الميت واستشعاًرا به.)2(
وق��ال ابن الح��اج لما ذكر جنائز الس��لف: َكاَنللْت َعَلى اْلتِللَزاِم اأْلََدِب 
ِع َحتَّى إنَّ َصاِحَب اْلُمِصيَبللِة َكاَن اَل ُيْعَرُف  للُكوِن َواْلُخُشللوِع َوالتََّضرُّ َوالسُّ
مِللْن َبْينِِهْم لَِكْثللَرِة ُحْزِن اْلَجِميِع َوَمللا َأَخَذُهْم مِْن اْلَقلِِق َوااِلْنِزَعاِج بَِسللَبِب 

)1(    أخرجه مسلم يف صحيحه برقم )960( 660/2.
)2(    المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )2/ 620( 



158

اْلِفْكللَرِة فِيَما ُهْم إَلْيِه َصائِللُروَن َوَعَلْيِه َقاِدُموَن َحتَّى َلَقللْد َكاَن َبْعُضُهْم ُيِريُد 
َأْن َيْلَقللى َصاِحَبُه لَِضُروَراٍت َتَقُع َلُه ِعنَْدُه َفَيْلَقللاُه فِي اْلِجنَاَزِة َفَا َيِزيُد َعَلى 
َم ِذْكُرُه، َحتَّى إنَّ َبْعَضُهْم اَل  ْرِعيِّ َشْيًئا لُِشْغِل ُكلٍّ مِنُْهَما بَِما َتَقدَّ للَاِم الشَّ السَّ
ِة َما َأَصاَبُه مِْن اْلَجَزِع َكَما َقاَل اْلَحَسُن  ْيَلَة لِِشدَّ َيْقِدُر َأْن َيْأُخَذ اْلِغَذاَء تِْلَك اللَّ

اْلَبْصِريُّ َرِضَي اهلُل َعنُْه: َميُِّت َغدٍّ ُيَشيُِّع َميَِّت اْلَيْوِم)1(.
 وقللال أيضا: ُثللمَّ اْلَعَجُب مِللْن َبْعِضِهْم فِللي َكْونِِهللْم َيْسللبُِقوَن اْلِجنَاَزَة 
نَائِِع َوفِي  ُثللوَن إْذ َذاَك فِللي التَِّجللاَراِت َوالصَّ َوَيْجلُِسللوَن َينَْتظُِروَنَهللا َوَيَتَحدَّ
َفِة َكْيَف ُيْرَجى َقُبوُل َشَفاَعتِِه؟  ْنَيا. َوَمْن َكاَن َعَلى َهِذِه الصِّ ُمَحاَوَلِة ُأُموِر الدُّ
َبللْل َبْعُضُهْم َيْفَعُل َذلَِك َواْلَميُِّت ُيْقَبُر فِللي اْلَغالِِب، َبْل َبْعُضُهْم َيَتَضاَحُكوَن 
ُموَن َوآَخُروَن َيْسَتِمُعوَن، َوُكلُّ َذلَِك ُمَخالٌِف  ِحيَن َيَتَكلَُّموَن َوآَخُروَن َيَتَبسَّ

ِه َوإِنَّا إَلْيِه َراِجُعوَن)2(. َرِة، َفإِنَّا لِلَّ نَِّة اْلُمَطهَّ لِلسُّ
]وقال مطرف بن عبد اهلل بن الشخير عن أبيه أنه كان يلقى الرجل يف الجنازة 
من خاصة إخوانه قد بعد عهده به فا يزيده على السام حتى يظن الرجل أن يف 
صدره عليه موجدة كل ذلك النشغاله بالجنازة وتفكره فيها ويف مصيرها حتى 

إذا فرغ من الجنازة لقيه وسأله والطفه وكان منه أحسن ما عهد[.
]ورأى عبد اهلل بن مسللعود صاحب رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رجا يضحك يف 

جنازة فقال أتضحك وأنت يف جنازة واهلل ال أكلمك أبدا[. )3(

)1(   المدخل البن الحاج )3/ 251(  
)2(   المدخل البن الحاج )3/ 257( 

)3(  ينظر: العاقبة يف ذكر الموت )ص: 154( .
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وقد سبق يف السؤال رقم )97( بيان ذلك.
رابًعا: عدم وصل الصفوف.

فتجد الكثير من أهللل الفضل والصاح ال يحرصون على تطبيق هذه 
السنة التي ورد فيها فضائل عظيمة عن رسول األمة .

فنجد البعض يصلون مجموعة يف أطراف الصفوف مع أن الصف لم يكتمل.
أو يحصللل من بعضهم تركه لفرجة ظاهللرة بينه وبين من يليه، أو يرى 

فرجة يف الصف الذي أمامه وال يتقدم لسدها ووصل الصف المقدم.
 والبعض اآلخر يصلي على الجنازة مع مجموعة قليلة خلف الصفوف 

وبينهم وبين الصفوف المكتملة مسافات بعيدة.
إن عللدم اكتمال الصللف، وتخلل الفللرج، فيه تفويت أجللور عظيمة، 

ومخالفة لما حث عليه النبي يف األحاديث، واآلثار الواردة ومنها:
عن عائشة ڤ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إِنَّ اهَّللَ َوَمائَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى 

ُفوَف« )1(. الَِّذيَن َيِصُلوَن الصُّ
ا  عللن عبللد اهلل بن عمر أن رسللول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قللال: »َمْن َوَص��َل َصفًّ

ا َقَطَعُه اهَّللُ« )2(. َوَصَلُه اهَّللُ، َوَمْن َقَطَع َصفًّ

)1(   أخرجلله أحمللد يف مسللنده443/40، وابللن ماجللة يف سللننه318/1، وابللن خزيمة يف 
صحيحلله23/3، وابللن حبللان يف صحيحلله537/5، والحاكم يف مسللتدركه334/1، 

والبيهقي يف السنن الكربى103/3. وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحه274/5. 
)2(   أخرجه النسائي يف سننه93/2، وابن خزيمة يف صحيحه23/3، والحاكم يف المستدرك 

333/1. وصححه األلباين يف الجامع الصغير 1121/2. 
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ومن الثار أيًضا:
ُفوف[)1(. َاة َحتَّى تتكامل الصُّ عن ابن مسعود   قال: ]َرَأْيتنَا َوَما ُتَقام الصَّ

وعللن إبراهيم النخعي أنه ]كان يكللره أن يقوم الرجل يف الصف الثاين، حتى 
يتم الصف األول، ويكره أن يقوم يف الصف الثالث، حتى يتم الصف الثاين[ )2(.
فهللذه األحاديث واآلثار، تبيللن فضيلة إكمال الصفوف، وسللد الفرج، 
وأن ذلللك من تمللام الصاة، ومن مظاهر عز المسلللمين، وتكاتفهم، وأهنم 
كالجسللد الواحللد، وممللا يوحللي للنفللوس باألخللوة، والتعللاون، فليحذر 
المصلي أن يقف يف صف متأخر مع وجود أمكنة خالية يف الصفوف األَُول، 

وليبادر إلى وصل الصفوف، وسد الفرج، ما استطاع إلى ذلك سبيا.
خامس��ا: الذهاب لمكان العزاء بعد الدفن مباشرة وعدم الوقوف على 

القبر والدعاء له.
وهللذا خللاف الهدي النبوي فقللد كان  إذا فرغ من دفللن الميت وقف 

ُه اْلَن ُيْسَأُل«)3(. عليه فقال: »اْسَتْغِفُروا أِلَِخيُكْم َوَسُلوا َلُه التَّْثبِيِت َفإِنَّ
وقال عمرو ابن العاص   قال: ]إَِذا َدَفنُْتُمونِي، َفأِقيُموا َحْوَل َقْبرِي َقْدَر 
��ُم َلحُمَها َحتَّى َأْس��َتأنَِس بُِكْم، َوأْعَلَم َماَذا ُأَراِجُع بِِه  َما ُتنَْحُر َجُزوٌر، َوُيَقسَّ

ُرُسَل َربِّي[)4(.

)1(   أخرجه أحمد يف مسنده برقم )3979( 86/7. 
)2(   أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه 55/2. 

)3(   أخرجه أبو داود يف سننه 127/5، والبيهقي يف الكربى 93/4، والحاكم يف المستدرك 
526/1. وصححه األلباين يف المشكاة 48/1. 

)4(   أخرجه مسلم يف صحيحه 112/1.
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قال المناوي : ]قال اآلجري: يسللن الوقوف بعد الدفن قلياً والدعاء 
للميت مستقبل وجهه بالثبات[)1(.

وقللال ابللن عثيمين$ : ]باب الوقللوف بعد دفن الميللت والدعاء له 
واالستغفار له[.

 وذلللك أن الميللت إذا دفن فإنه يأتيه ملكان يسللأالن عللن ربه، ودينه، 
ونبيلله، فللكان النبي  إذا فللرغ من دفن الميت وقف عليلله يعني عنده، وقال 
ُه اْلَن ُيْسَأُل«)2(، فيسن لإلنسان  »اْس��َتْغِفُروا أِلَِخيُكْم َوَس��ُلوا َلُه التَّْثبِيَت َفإِنَّ
إذا فللرغ الناس من دفن الميللت أن يقف عنده ويقول: اللهم اغفر له ثاث 
مللرات اللهم ثبته ثاًثا؛ ألن النبي  )كان غال��ب أحيانه إذا دعا دعا ثاًثا ثم 

ينصرف([ )3(.
سادسا: يقع من بعض من يشهد دفن الجنازة، وخاصة الذين يتولون 
الدفللن ومن حولهم- يقللع من بعضهم – لغط ومللزادة يف الكام، حيث 
يريللد كل أن يفللرض رأيه وأن يعمل ما يظنه هو الصللواب، وربما أفضى 
ذلللك إلللى الخصومة، وخاصللة إذا تكلم من ال علم عنللده بكيفية الدفن 
وإنللزال الميت يف قربه. وهذا الذي تقللدم ال ريب أنه خطأ فاحش، فمثل 
ذلك الموقف المفرتض أن تخيم عليه السللكينة والخشوع، مع االعتبار 

والدعاء للميت.

)1(   ينظر: فيض القدير 151/5. 
والحاكللم يف  الكللربى 93/4،  والبيهقللي يف  سللننه 127/5،  داود يف  أبللو  أخرجلله     )2(

المستدرك526/1. وصححه األلباين يف المشكاة 48/1. 
)3(   ينظر: شرح رياض الصالحين 561/4. 
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أال تللرى كيف وصف الرباء بللن عازب   حضورهم إحدى الجنائز مع 
النبللي  حيث وصف جلوسللهم وانتظارهم تجهيز القرب وجلوسللهم حول 

النبي  بقوله: )َوَجَلْسنَا َحْوَلُه َكَأنَّ َعَلى ُرُءوِسنَا الطَّْيَر()1(.
يعنللي لللو رأهتم طير لحطللت على رؤوسللهم وما طارت لخشللوعهم 
وسللكينتهم وامتناع أدنى صللوت منهم، حتى تظنهم الطير شللًيًئا جامًدا ال 

يتحرك من شدة خشوعهم وسكينتهم.
ثللم إن مللن المفللرتض -أيًضا- أن يسللمع الناس ألهل العلللم إن كان 
معهللم أحد منهم، فللإن الدفن وإنزال الميت يف قللربه ووضعه فيه إلى آخر 
ذلك ...كل هذا عبادة ينبغي أن تؤدى على الوجه المشروع والمأثور عن 

المعصوم وأدرى الناس بذلك هم طلبة العلم وأهله)2(.
وقد سبق يف السؤال رقم )113( فتوى حول هذا الموضوع.

  أسللأل اهلل العلللي العظيللم الرحمن الرحيللم أن يرحللم موتانا وموتى 
المسلللمين، وأن يفسللح لهم يف قبورهللم، وأن يجعلهللا روضة من رياض 

الجنة، وأن يتوفانا مؤمنين غير خزايا وال ندامى وال مفتونين.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

 

)1(  أخرجلله أحمللد يف مسللنده499/30، والحاكللم يف مسللتدركه93/1، وأبللو داود يف 
سننه131/7. وصححه الهيثمي يف مجمع الزوائد49/3، واأللباين يف المشكاة536/1.
)2(   بتصللرف مللن كتاب تنبيهات حول بعللض المخالفات الواقعة يف المقابر لخالد الشللايع 

ص12، ومابعدها.
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الصفحة الموض�������������������������������������وع السؤال

70 قراءة آية أو سورة بعد الفاتحة يف صاة الجنازة س60

71 أوقات منهي عن الصاة فيها س61

71 هل النهي للتحريم؟ س62

72 حكم اتمام الصفوف وسد الفرج س63، 64

73 هل لتعدد صفوف الجنازة فضل س65

74 صيغ الدعاء للميت البالغ، والصغير س66

75 كيف يصلى على جنازة حاضرة وغائبة س67

75 صاة أهل الميت بجوار اإلمام س68

76 كيف تصف الجنائز أمام اإلمام عند تعددها س69

77 حكم صاة الجنازة يف أوقات النهي س70

78 ،77 الصاة على الجنازة أكثر من مرة س71، 72

78 الصاة على قربين متجاورين صاة واحدة س73

79 من صلى على القرب هل يدرك األجر س74

79 هل لكثرة المصلين على الجنازة  فضل؟ س75

79 فضيلة من مات له ولد أو أكثر س76

81 هل يقوم اإلمام مباشرة للصاة على الجنازة أم 
ينتظر المسبوقين س77
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الصفحة الموض�������������������������������������وع السؤال

81 قول اإلمام لجماعة المسجد أن هناك جنازة هل 
هو من النعي س78

82 توضيح اإلمام لجنس الجنائز س79

82 اتباع الجنازة من طريق آخر هل يثبت له الفضل؟ س80

84  ،82 حكم الصاة على القبور المدفونة طلبا لحصول 
األجر

س81، 82، 
83

84 حكم الصاة على الجنازة بعد دفنها يف وقت 
النهي. س84

85 تسليم اإلمام من ثاث تكبيرات من صاة الجنازة س85

86 من يتجه للمقربة مع إمكانية الصاة عليها يف 
المسجد س86

87 هل أجر من صلى يف المقربة كمن صلى عليها يف 
المسجد س87

87 السنة الراتبة هل تقطع المتابعة س88

87 اتباع الجنازة دون الصاة عليها هل يحصل له 
أجر س89

91 التأخر عن المتابعة بسبب الزحام س90

92 كيف يجمع بين النهي عن الصاة والدفن يف 
األوقات الثاثة، وبين األمر باإلسراع يف الجنازة. س91

93 حكم تأخير الصاة على الجنازة س92
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الصفحة الموض�������������������������������������وع السؤال

فتاوى ادلفن

95 هل تنفذ وصية من اوصى أن يدفن يف بلد معين أو 
مقربة خاصة؟ س93

97 حكم قول:)دفن يف مثواه األخير؟( س94

98 هل الدفن يف مكة فيه زيادة حسنات ودرجات 
للميت؟ س95

99 كيفية اتباع الجنازة على السيارة س96

100 آداب اتباع الجنازة س97

102 السنة حمل الجنازة على األعناق س98

102 من الذي يتولى إدخال المرأة قربها س99

103 حكم دفن المسلم يف باد الكفار س100

104 حكم استئجار العمالة الكافرة يف حفر القبور س101

104 األولى يف النزول للقرب للدفن س102

105 حكم وضع الميت على جنبه األيمن س103

106 حكم العقد وكشف وجه الميت س104، 
105

106 حكم الحثي عند دفن الميت س106

108 ما السنة لمن تبع الجنازة؟ س107

108 حكم الدعاء للميت بصوت عالي بعد الدفن س108
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الصفحة الموض�������������������������������������وع السؤال

109 حكم إهداء ثواب األعمال الصالحة للميت س109، 
110

111 إذا لم يوجد لبن عند تلحيد الميت، ماذا يصنع؟ س111

111 معنى الرتبيع يف حمل الجنازة س112

112 االختاف حول القرب س113

112 وضع الساتر فوق المرأة حال حملها للمقربة س114

113 ،112 كيفية تنزيل الميت وماذا يقال؟ س115، 
116

113 حكم رفع القرب س 117

113 حكم الكتابة على القبور أو تعليمها باأللوان س118

114 حكم كتابة دعاء زيارة المقابر عند بوابات المقربة س119

115 حكم المشي على القبور س120

115 حكم وضع العامة على القرب س121

116 حكم كتابة االسم أو تأريخ الوفاة على القرب س122، 
123

117 حكم وضع جريدة رطبة على القرب س124

118 هل نبات الشجر على القرب دليل على صاح 
صاحبه؟ س125

118 الرتاب الذي يخرج من القرب حال حفره البد حال 
الدفن أن يوضع جميعه يف القرب نفسه س126



171

الصفحة الموض�������������������������������������وع السؤال

119 رش القرب بالماء بعد الدفن هل يربد على الميت؟ س127

119 من حمل الميت إلى المقابر هل له أجر؟ س128

119 تعريف اللحد والشق س129

120 الحفر المجزئ يف القرب س130

120 هل يجوز قطع الشجرة النابتة على القرب، أم 
األولى تركها؟ س131

121 حكم زيارة القبور بشكل مستمر س132

122 هل يسلم على اهل القبور من خارج المقربة؟ س133

122 حكم وضع نصيلة واحدة لقرب المرأة، واثنتين للرجل س134

123 القيام عند رؤية الجنازة س135

124 يف المسجد النبوي أيهما يقدم السام على النبي 
أم السنة الراتبة س136

126 هل السام على النبي ملسو هيلع هللا ىلص لكل من دخل مسجده س137

126 حكم شد الرحال لزيارة قرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص س138

127 كيفية زيارة قرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص وقربي صاحبيه س139

128 االجابة على حجة عبَّاد القبور الذين يحتجون 
بدفن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف المسجد النبوي؟ س140

129 حكم نقل الميت من بلد الى آخر بقصد الصاة 
عليه أو دفنه س141
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الصفحة الموض�������������������������������������وع السؤال

131 ،129 حكم إضاءة المقابر س142، 
143

131 ظاهرة دخول السيارات س144

 134- 132 كيفية الوقوف عند القرب للسام عليه س145، 
147 ،146

135 تخصيص الزيارة للقبور يف شهر رجب س148

135 ما يقوله المعزي والمغزى س149

137 حكم صنع الطعام ألهل الميت س150

138 هل الميت يرى أهله يف الدنيا س151

139 تعريف الجزع والنواح والندب س152

141 ،140 الجلوس يف المنزل الستقبال المعزين س153، 
155 ،154

142 الدخول للمقربة بالرجل اليمني أم اليسرى س156

142 حكم الوضوء عند دخول المقربة س157

142 حكم الدوران على المقابر بقصد الرياضة س158

143 حكم خلع الحذاء عند الدخول إلى المقربة س159

143 طلب أولياء الميت مسامحة وتحليل ميتهم س160

144 الموعظة عند القرب س161

145 هل لزيارة القبور يوم الجمعة مزية عن غيره من 
األيام س162
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الصفحة الموض�������������������������������������وع السؤال

146 التحدث بأمور الدنيا يف المقربة س163

146 هل يرفع الزائر للقرب يديه حال الدعاء؟ س164

147 ما أنواع زيارة القبور س165

148 هل يسمع أهل القبور سام من يسلم عليهم س166

150 هل عذاب القرب دائم أو منقطع؟ س167

151 بدع الجنائز

154 ملحوظات حول متبعي الجنائز

163 قائمة المحتويات

* * *
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تأمل ما تقرأ:

وعللن ابن عمر  َقللاَل: َأَخذ رسللوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِمنْكِبِي فقللال: ُكْن يف 
ْنيا كَأنََّك غريٌب، َأْو َعابُِر سبيٍل. الدُّ

ب��اَح، وإَِذا  َوَكاَن ابللُن عمللَر  يقللول: »إَِذا َأْمَس��ْيَت َف��ا َتنَْتظِ��رِ الصَّ
تَِك لَمَرِض��َك، وِمْن حياتِك  َأْصَبْح��َت َفا َتنَْتظِرِ الَمس��اَء، وُخْذ ِم��ْن ِصحَّ

لَِموتَِك«. )رواه البخاري(
لمللا احتضللر عمر بن العاص ذرفللت عيناه، فقال له ابنلله عبداهلل : » يا 
أبللت، ما كنت أخشللى أن ينزل بللك أمر من أمللر اهلل  ۵ إال صربت عليه، 
فقللال: » يابني، إنه نزل بأبيللك خصال ثاث: أما أولهللن: فانقطاع عمله، 
وأمللا الثانية: فهول المطلع، وأما الثالثة: ففراق األحبة - وهي أيسللرهن . 
ثم قال: » الللهم إنك أمرت فتوانيُت وهنيت فعصيت، اللهم ومن شيمتك 

العفو والتجاوز«. ) تاريخ دمشق(
قللال الحسللن$: » إن الموت فضللح الدنيا فلم يللرتك لذي لب هبا 

فرحًا.
قال الحسن $: » إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، 

فالتمسوا عيشًا ال موت فيه«. )فصل الخطاب يف الزهد والرقائق واآلداب(.





املقرتحـــات

- كتابة اإلجابات على شكل فؤائد وإرسالها عرب وسائل التواصل. 

- يف كل بلللد يتبنللى مللن يضللع مجموعللات يف وسللائل اإلتصال 
لإلعام بالجنائز والدال على الخير كفاعله.

- من لديه مقرتح أو االستفسللار عن سللؤال لم يرد يف هذا الكتيب 
التكرم بإرساله على الربيد اإللكرتوين أو الواتس أب. 

املكاتب الدعوية واملهتمون يف �شئون املقابر ويرغبون ن�شخ من 
الكتاب اأو طباعته التوا�شل مع املوؤلف 

Amo1431@hotmail.com : الربيد اإللكرتوين
الجوال: 0555143883

الفاحلني للطباعة والن�شر - هاتف:  966580446688+  الريا�ض
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