








الجنائزكتاب ه

الرحيمالرص اف بسم 
ناأنفشرور من باض ونعوذ ونستغفره ونستعينه نحمده فه الحمد إن 
وأشهدله، هادي فلا يضلل ومن له مقل فلا افه تبمدْ من أعإلنا، وسيئات 

يعدنأما ورسوله. عبده محمدآ أن وأشهد له، >؛^^، لا وحده الله إلا إله لا أن 

يوفقأن بعد مننه وتمام وعفليم العبد عل اض نعم جزيل من فان 
إلبيده يأحد وأن الهدى، عل الاستقامة اطه يرزقه أن والإسلام للايإن العبد 
رسولهوسنة اطه كتاب، العظمى مادته الذي الفقه ذللث، الدين، ق الفقه 

الدينا<.ل يفقهه محرأ به اممه يرد رامن قال.ؤ•' 
نثنثاولأ ْكادة' لينفتوأ ^لمومنون كان وما ؤ تعال؛ وقال 

هوينقدووأ لزآليين ق يمممهوأ طابمُ بمهث( و بن 
[.١٢٢]أكوُة: لعلهمنَنحدروثه. ر-جعوأإيإ ^ا 

الدروسهده بكتابة ~ باممه مستعينا — قمت، فقد المنطلق هدا ومن 

مقرناالراجح القول عل مقتصرا الفقهية، الأيواب، عل الرتبة الفقهية 
الحتائز.كتاب، ويشمل اكالث، هوالحزء وهذا والستة. الكتاب، س بالدليل 

حالماعملنا يجعل وأن صالحا، وعملا نافعا علمأ يرزقنا أن اطه أسأل 
محمد.نبينا عل لم ومافه وصل الكريم• لوجهه 

بقلم

~رفحاءصيميد اس 





الجنائزكتاب ٧

العلمتعلم فضل 

يفقههحيرأ يه اف يرد ررمن اش.ت رسول قال قال؛ ه معاوية عن 
وسلم[.البخاري لرواْ لدينا، اق 

والحثالدين ل والتفقه العلم فضيلة )فيه تعال." افه رحمه الووي قال 
[,U١٢٨/ لم مصحيح على النووي شرح ت اف( تقوى إل قائد أنه ومحييه عليه، 

يردب دينه ق يفقهه لر من أن عل يدل )وهذا ت الله رحمه القيم ابن وقال 
يهأراد فقد دينه ل فقهه ومن ديته، ق فمهه حثرأ به أراد من أن كإ حيرأ، به 

للعمل,المستلزم الحلم بالفقه أريد إذا حثرأ، 

تعلمأي — الدين ل يتفقه ل؛ من أن الحديث، )ومفهوم حجرت ابن قال 
أبوأحرج وقد الخثر، حرم فقد ~ الفرؤع من به يممل وما الإسلام قواعد 

إالدين j يتققه إ ررومن آحرْ؛ ل وزاد آحر وجه من معاينة حدث يعل 
ولافقيها يكون لا دينه أمور يعرف لر من لأن صحيح؛ والمعنى به،، افه يمال 

ا.١  ٩٨/ ١ الباري ]نح الخير( به أريد ما بأنه يوصف أن فيصح فقه، ءلال_، 





الجتانزكتاب ٩

ذكرالإكئارض يسن 

هادمذكر من ®أكثروا الله:٠ رمول محال قال! هريرة أي لحديث 
.الترمذي رواه اللذات® 

فوائد؛ذكرالوت 

الدنيا.ق يزهد أولا: 
للاحرة.الاستعداد عل محث ثانيا: 

الأمل.محصر عل يبعث ثالثا: 

أشعوهومن الحياة، مدة انقماء وسرعة الرحيل، بقرب هوالعلم الأمل■ )قصر 
القيم.ان قال: للقلِؤ( الأمور 

كبير:فضل فيها الؤيص نيارة 

لمالمعلى لم الم®حق اش رسول فال قال: هريرة أي عن 
عليه.متفق فعده® مرصن ؤإذا .. فآجيه، دعاك ؤإدا عليه، محلم لقيته إدا سث،: 

زارأو مريضا عاد ®من س: افه رسول قال قال: هريرة أبي( وعن 
منوتبوأت ممشاك، وءلابا حلبت أن ماء: المن مناد ناداه اش ل له أخا 

منم.روا0 متزلأ® الحنة 
لرلم المأخاه عاد إذا لم الم»إذا قال: ه الني عن ثوبان وعن 

قال:الحنة؟ حرفة اشأوما رسول يا قيل ير->ع، حتى الحنة خرقة ق يزل 
ملم.رواه جناها® 



الجنائزكتاب ١ ٠

.ثإرها واحتناء الحنة إل ذلك ُه يؤول أي I حناها 

كفاية.فرض ايؤيض: عيادة ذ5م 

واس_اعالريفي، بعياله اش. رسول ررأمرنا قالت عازب الراءبن لحديث، 
الحتائز..«طسض.

وأطعمواالريض، ررعودوا ه' اش رسول قال ءالت موسى \لي وعن 
الرعدي.رواه العاني( وفكوا الحاغ، 

الأسمر(.)العاق: 

هوالقول وهدا وقال: الله رحمه عشمن ابن الشيخ القول هذا ورجمح 
يعودهمالمرضى ءال_ا أن المُلوم ومن كفاية، فرض ا،لريض عيادة أن الراجح، 
الكفاية.؛، JlJjوتحصل؛وأصحا.بم أيارحم 

ستة(.الريض زيارة أن إل العل،اء بعض ~)وذه—، 

عليه:الإسلام ال؛تمافرنمرءض ائؤيبض بأس لا 

النيفاتاه فمرض، س الني نحدم ت،ودى غلام كان أس لحديث 
فقالعنده؟ وهو أبيه إل فنظر أمالم، له! فقال رأسه، عند فقعد يعود0، قه 
للهالحمد  ١١وهويقول! ه الني فخرج فأسلم، س القاسم أبا أطع له• 

،.l>،Jl(_5النارورواه من أنميه الذي 

،jL»jؤيرفع يكفرالسيئات، الرض  JiIt ،! الييض:احتس، إذا

منالملم يصيسمإ راما قال؛ ه الني عن هريرة وأي معيد أي عن 





الحنايزكنتاب ١ ٢

الصالحة.أعاله عن ^، u_lإل ذلك يودي لايتداوى حينا الأسان إن 

اثتداوي:يجب مض 

علغلب إذا التداوي ومحب الله: رحمه جبن ابن الشخ ال ق~ 
بركه.الهلاك احتال مع الدواء نفع الفلن 

أقسام:حال الإنسان 

سبق.كا واجب وهدا الصبر: 

الراجح.القول عل مستحب وهدا الرضا: 

يثقفلا مواء وعدمها وجودها يكون بحيث بالمصيبة ان الإنيرصى أن )والرضا؛ 
وجودها(.علميه 

حرام.وهدا الشخهل: 

٠الثبور( و بالويل والدعاء الحيوب، وثق الخدود، )كلمطم 

المراب.أعل وهدا الشكر: 

المصيبةهد0 أن عرف حيث مصيبة من أصابه ما عل الله ينكر أن وهو 
(.Y١٦٢/اكمن: )الجموع السيئات لتكضر سبب 

ائوت:يتمض أن يجوزللإذسّان لا 

الموتأحدكم يتمنن لا ١١الد4 رسول قال قال: أنس لحديث 
الحياةكانت إذا أحييي اللهم فليقل: فاعلا لأبد كان فإن : أصابه لضر 
عاليه.مفق لي<، حيرأ الوفاة كانت، إذا ونوني لي، حيرا 



اتجتائزكتاب ١ ٣

س%تثنىمندلكت

ينايتنىلغ نا ؤ ت مريم عن تعال قال كإ الفتنة! خوف عند أولا؛ 
*"آآآ تصيم• فسسياه نسئا وحكنت هندا ^١٠؛ مى 

احد.روا، مفتون،، غر إليك ناقبضي ثتنة بعبادك أردت ررؤإذا ونال.ؤ•' 
اسيلغه بصدق الشهادة آل مررمن لحديث؛ الشهادة؛ تمني ثانيات 

رواه،لم.فرامه،، على مات ؤإن الشهداء منازل 

[١٠١ت يوش لماه]؛ متوئنى ؤ يوسما؛ قول عن الحواب ما قيل؛ فان 
الإسلام.عل [ة ١^١٠تمنى ؤإنعا الموت، يتمنى ل؛ يوسف إن فالحواب؛ 





اثجناضثتاب  ١٥

و_إس^^_ا
اتحتضرالشهادة:تلمين يسن 

إلاإله لا موتاكم ارلقنوا اطه.ت رسول قال هريرة أي لحديث 
لم.مرواء اش؛؛ 

الوت(.حفره من أي موتاكم: لقنوا قوله )- 

كلامه(.لكوزآحر لأإلهإلاافه ذكروه رواراد الووي: ال ق- 

٠الموت( علامات عليه ترى عندما المحتضر؛ ~)يلقن 

عنالحديث، وق باكهادة، له فيختم كلامه آخر ككون ذلكرت من لحكمة ا~ 
يحلافه إلا إله لا كلامه آخر كان ررمجن اض.ؤ.' رسول قال قال؛ معاذ 

داود.أبو رواه ١^٠^^ 

برفقيلقنه بل عليه، يثق لا أن عل يلقنه الذي نحرص أن اكلمزت يفية ك~ 
لامجر.حش ورأفة 

عليهيعيد فانه خارجي، بكلام الشهادة يذكر يعدما المحتضر تكلم ذا إ- 
برفق•اكلمتن 

الحسن:بعرق الوين، الومن مولتا ءلأماتا من 

الترطي.الح؛ان؛ءرواه بعرق يموت افٌ رسول قال قال؛ بريدة ن ع ,

معتي؛ن:أحد محمل الحديث، 

يكابدهافالمؤمن والمشاق، الشدائد من الحياة هده ل ما الإنسان مكابدة الأول: 







الجنائزلكتاب  ١٨

بهنحرج س النبي عهد ق الت )لكن ت؛ميةت ابن الإسلام شيح قال 
المكينة،يهم عالبل يبطئون، ولا يسرعون لا المرة، إل محملونه الرحال( 

الم؛ز(كالمباماؤ، السنة هي وهذه ولابعثرها، قراءة لا اصواتم يرفعون ولا 

وسيله:ائت وب كتم، 

جل،المفيحل نزل، .حتى فرمه. عل أبوبكر )أقبل فالتات عاتثة عن 
بكى،ثم شله عله أكبا ثم وجهه عن فكشما وهومجي الني. فتيمم 
التيالموتة أما موشن، عليلئ، اه بجمع لا ١^١ رسول يا وأمي أنت؛ ؛١^، فقال! 
رواهمتها( فقد عليلث، كتستا 

فائدة:

موسزتعليلثا الله يجمع لا قوله• 

منعل الرد إل وأشار؛ذللن، حقيقته هوعل رقيل! حجرت ابن قال 
مؤتةيموت أن للزم ذللنا صح لو لأنه رجال، أيدي فيقُني ميحيا أنه زعم 

ءارْعل حمعهإ كإ موتتع، عليه يجمع أن من الاله عل أكرم أنه فاحثر أحرى، 
أوضحوهذا فرية، عل مر أولكلذي ألوفا، وهم ديارهم من حرجوا لكلذين 

ثريعتلث،(.وموت لن، نفموت الله مجمع لا ت وقيل وأسلمها، الأجوبة 





الجنائزكتاب ٢ ,

تتبلر إذا النائحة وقالت الآحساب...رالماط، ق الفخر يركونهن! لا 
جرب"من وديع تهلران من مربال القيامة يوم عليها تقام موتها، نيل 
سلم.رواء 

ابهم—مم الناس ل رراكان ه! اش رسول قال قالت هريرة ١؛،، وعن 
••لم رواء اليتا، على والنياحة الس_ا، ل الهلعن كفر• 

أهلهيكاء ليعذب الست ®إن الله رسول قال قالت عمر وعن 
عليه.متفق عليه" 

لكثتفعل• الحاهلية لكنت ما النوح العربٍ(• ابن قال البكاء، عل زاني أمر )النياحة! 
■وجوههن، ويضربن رؤؤسهن عل التراب وممن محن متقابلات يقفن النساء 

الخدود،لطم ص منا راليس ه' اف رسول قال قال؛ عود مابن وعن 
عليه.متفق ١^١٥^٠؛ بدعوى ودعا الجيوب، وسق 

والحالمةالصالقة من بريء لأ اش رسول ارأن موسى أبٍ( وعن 
عليه.متفق والسائا؛ 

•عنل رامها نحلق التي )الخالقة( والندب. يالنياحة صوتيا ترغ التي )المالقة( 
ثوبيا.تشق التي )الشاقة، المصيبة. 

فهوحائز•ءيرنياحة من الين على البكاء أما 

محلت—رآوكان ~ سيف أيى عل اممه رسول ْع )يحلنا قال أنس عن 
بع—دعليه لحلنا نم سمه، و فنبله إبراهيم الله رسول فاحد ~ لإبراهيم 

عليه.متفق تذرفان( افه رسول عينا فجعلت ه، ينفمحول ؤإبراهيم ذللئ، 



الجنائزكتاب  ٢١

هالني فأتاه له، شكوى عبادة بن معد )اشتكى قال عمر ابن وعن 
عود،مبن اممه وعبد وقاص أبي( بن وسعد عوفح بن عبدالرخمن ومعه يعوده، 

رسولا يلا قالوا! قضى، ند فقال؛ أهله غاشية ق فوحده عليه، دخل فلمإ 
ولاالمقن، بد*ع يعدب، لا اف إن وتمال! معه وبكوا الني. فبكى افه، 

u؛<.مص يرحم( أو لسانه إل وأشار — بها يعدب ولكن ~ القلبإ بحزن 

الله؟ول رميا هدا ما عبادة! بن معد له فقال ابنته ابن عل )وبكى. 
ض.تق .( رخمه. هده فقال! 

وجهه(عل دموعه ماك حتى مثلعون بن عثإن تل لما )وبكى. 
الترمذي.رواْ 

علته.مفق جعفروأصحابه( نعى لما)وبكى. 

فائدة:

الياحةا هنبالبكاء المراد علميه« أهله ببكاء يعذب الميتا ررإن حديث، 
الزوي(,)عاله ؛الإحماع 

ولاؤ بأنه وقواعدها الشريعة أصول ْع يتعارصى ظاهره الحديث هدا 
[.١٦٤لالآنعام; ه أحنكنأ ونز وازرْ ئزر 

عنه!والحراب 

يوصل؛ أو عليه، بالوح أوصى من عل محمول الحديث هذا إن ؤذ•' 
لن،ذلذكر كما الحمهور مدهبط وهذا عادة، يفعلونه الاvرا بأن علمه مع 

ورجحه.النووي 



الجنائزكتاب ٢ ٢

واحتارهومحزن، لم ويرق أهله ببكاء أي يعذب، ت معنى وئيلت 
اينبمة•





الجنائزكتاب  ٢٤

محرز(.ما عل إلا يتلهف ولا ذلك، عل )فتلهمت، اليهقي: قال 

أحدا وأنالبقيع بجنازة من اغ. رسول إل قالتات)رجع وعنها 
لوصرك ما اْ، وارأما أنبل وارأمحاْ، وأقول؛ رأمى، ق صداعا 

أخمد.رواه ودفنتلث،( عليك صليت يم وكمنتك وعلتك نيلي مت 
الدارثطي.رواه عل( يغسلها أن أوصت فامحلمة عميس؛)أن بنت أمإء وعن 

لتغأن للمرأة ومحرز سنتن، مع دون بنتا يغل أن للرجل بجون ثانا• 
سن.سع دون صبتا 

الصغرالصبي تغل المرأة أن عنه نحفثل من كل المنير؛)أجع ابن قال 
وتفلرإليها(.عورته وتمس سترة، غثر من 

سدر:ا1اء مع يكون ان الأفضل 

استحبابه(,عل متفق )وهو النووي• قال 
الحسم(,ضليب ل خاصية له البق نجر هر )السير! 

وترا:غسلاته الغاسل يقطع ان الأفضل 

أوخما أو ثلاثا رااغأأسالنها . الّك، ابنة غل ل عطية أم لحديث 
.نعما، قال؛ وترأ؛ قالت؛ قالت؛ ذلك، من أكثر أو سبعا 

كافؤرا:الأخيرة الغسلة مع يكون وأن 

•كافورأٌ الآحرة ل ررواجعلن وفيه السابق للحديث، 

إسراعويمنع ويبرئه بدنه ويصلب للميت يطيب ولأنه الروي؛ قال 
٧—"آءلم؛ موشرح ( فاده 





الجنائزكتاب  ٢٦

اللاقللنساء ه الني لقول واجب، لا تحب موهدا يوصثه( )نم 
يبدأالحي ولأن منها، الوضوء ومواضع ا بميامنهابدأن ت ابنته غسلن 

.له غل بالوضوء 

دليلهوسق محير( الماء مع يكون أن ويستحب لتغسيله )ويبدأ 
.وحكمته 

يالفلآالخد محار ويعل ولحيته، رأصه الدر برض^ة )ويعل 
متفرقاالثقل لبقي بالثقل غلا لو لأنه يالرغوة واللحية الرأس حص ؤإنإ 

إحراجه.وصعب بالثعر 

بميامتها،؛.ررايدأن لموله.! الأيسر( نم الأيمن شقه يشل )ثم 
يرما عل ذلك من أوأكثر ثلاثا ساترجيم( عل الماء يفيض )ثم 
رأيسإن الث، ذلمن أوأكثر محبعأ أو خمسا اراغسالنها لقوله القانمون، 

أوبخص ينقي لا وفد التطهثر، الميت، تغسيل من المقصود ولأن ذللث،®، 
•يّقمحا حش محزاد مع 

ؤيطردالخد، يصاو_ا لأنه كافورأ( الأحرة ل بجعل أن )ؤيتحس، 
الهوام؛رائحته.عنه 

وترآه.>راغالنها لقوله. وتر( عل يقطعه أن )وين 

عهلية!أم لقول ورائها( من ؤيسدل ظفائر ثلامثر المرأة شعر )ويجعل 
قرون.ثلاثة رأسها وجعلنا 

نجاسةغبر من واجب ل غلأنه واحدة( مرة غسلص )والواجب، 





الجنائزكتاب ٢ ٨

•لحرم إلا يترك ولا واجب التغسيل ولأن عشم؛زت بن محمد الشخ قال 
كاالطمنالشهيد اسم عليهم يطلق ما سائر وأما المعركة، شهيد هنا Jالشهيد رالمقصود 
.إخماعآ( فيعلون وغيرهم والبطون 

الوت.أحد؛عد عض لا فائدة؛ 

ذلكق لأن الموت؛ يعد أحد ختن لا تيمية! ابن الإسلام ثخ قال 
بالميت.تمثيل 

احتلمفقد العانة وأما طاك، إذا والأظافرفتوحد الشارب أما و— 
ذلك.عدم الياءوالأمحل فيها 

فائدة:

محوزلا الذهب المن أن يعلم أن محب اللة! رحمه عثيم؛ن ين محمد الشيح قال 
إذااء المإلا للزبنة أحد يرنه أن محوز فلا إليه، الحاجة عد إلا يركب أن 

فلاالرحال ا أمأس، بفلا بالذهب الأسنان بتحلية التزين عادتس حرت 
يمكنكان فإن ذهب، من أسنان عليه من مات ؤإذا لحاجة، أ؛دأإلأ محوز 
الث، بمثلمة؛حيإلا حلمحه يمكن لا كان ؤإن حير، مثلة بدون ن الحلع 

اiفتوح(الباب )لقاء معه. ويدفن يبقى فإنه الأسنان بقية تمهل 

فائدة:

منوكانتج للممتات، لة غاسسعهلية أم وكانت اممه! رحمه النووي ال ق
(r/vالودي )شرح الصحابيات. فاصلات 









الجنائزكتاب  ٣٢

الممن؛إحسان يجب 

نليحسأحاه أحدكم كنن ررإذا اش رمحول تال ! ٠٠١١٠جابر عن 
لم.مرواه كفنه'ا 

والغالأةفيه الرف بإحسانه الراد وليس العلإءث )هال( النووي! قال 
منوكونه عله وتوسومره وكثافته ازه ونقنظافته المراد ؤإنإ ونفامحته، 

ولاأحقر(.منه أفخر لا غالآ الحياة ق لباسه حض 

مكفن:لا اثشهيد 

رئاءاحمد•يابهما' ل ررزملوهم أحدت قتل ل لقوله. يابه ل ويدفن 
اللفالقا:وضع 

الميتعلميها ؤيوصع بمص، فول، بعضها اللفاتف وضع يستحب 
هكذا،الاةيا>تا ثم الأيسر ثم الأيمن العليا اللفافة طرف يرد ثم تلقيآ م

طويلا.الكفن كان، إذا الرأس جهة من الفاصل أكثر ؤيكول، 

التكفنءنل« الميت يد )تحعل الله! رحمه عجبن ن محمد الشخ قال 
جنه(.إل 



اثجناضكتاب  ٣٣

يئحن؛ق

ات،،أامين:على السلم الين حق من الجناز3 اتباع 

لمالعلى اللم حق  ٠١اض رمول نال قال؛ هريرة ١^؛، لحديث 
حمله.مفق الحتاثر..،( راتاع المريض، وعيادة الملام، رد ت خمس 

باتساعأمرنا بع! اض.ؤ رسول )أمرنا قال؛ عازب بن الراء وعن 
عف.مفى المظلوم..( ونصر الريفي، وعيادة الحنائز، 

عفليم:فضل فيه الجنازة اتباع 

حتىالحنانة شهل. رامن الله رمول قال قال! هريرة أي لحديث 
اوممل: قراطان، فله تدنن حتى شهدها ومن تثراط، غله علها يصلى 

عف.مفق العظيمانا، الحبل؛ن مثل اشراءلان؟ثالأ 

.أحد،<مثل ررأصغرهما وللم؛ 

ّارا.ّا، واحتاإممانا لم محنازة انح ررمن وللخاري؛ 
الماس.روية لا وحد0 اف يريد أى )احشابآ( حق، بأنه تصديقا أي )إيانا( 

أبي(ين، حل. بلغه فلعأ ينصرف،، ثم عليها يصل عمر ابن )كان وللم؛ 
أبي،فول عن ألها يعائشة إل فارصل هريرة، أبو علمينا أكثر نال؛ هريرة 

إليهر"ح حتى( يدْ ل يقلها الجد حمى من قفة عمر ابن وأحذ هريرة، 
بالح—مئعمر ابن فقرب هريرة، أبو صدق عاتثة؛ قالت فقال؛ الرسول، 

٠ممرة( قراريهل ل فرطنا لقد قال؛ نم الأرض يده ل كان الذي 



الجنائزكتاب ٣ ٤

صيعنا.فرطنا؛ 

والتتامفببالغهم حض الطاعات ل الرغبة من عليه الصحابة كان ما )وفيه النووي• نال 

•منها، يفوتمم ما عل 

الجنائز.اتباع يجؤزلهن فلا النساء ذلك من يستثش 

عله.مفق علينا( يعزم ولر الحناتز انيع عن )مينا ت قالت عهلية أم لحديث 
أوالصحابي، قاله )نرين_اإذا اممه؛ رحمه عيْ,ين ين محمد الشيخ ال ق~ 

لهالذي، هر النسي. لأن ياهم، النبي. أن فالمعنى المحايية، قالته 
ولرعملية: أم وقول النهي،، لشوت محرم، للنساء الحناتز واناع والنهي،، الأمر 
مهاآ.تفقه هذا علينا: يعزم 

الشؤيعق:يخالف بما الجنازة تتبع أن يحرم 

والنار.الموت، 

بموتالحنازة نتح رالأ ه: اش رمول قال قال: هريرة أيٍ، لحدسث، 
داود•أبو رئاء نارا؛ ولا 

تصحبنىفلا ت، مرفإذا وصيته: ؤي، قال أنه العاص عمروبن وعن، 
أحمد.رواه نار( ولا نائحة 

رصيلم، العليه كان ما المختار الموانم، أن النووي•)واعلم قال 
ولابقراءة صوتا يرغ فلا الحنانة، مع بر الحال j، كون المن عنهم الله 



الجنائزكتاب  ٣٥

نيالفكره وأحمع لخاطره أمكن أنه وهي ظاهرة، فيه الحكمة و ذلك، غثر 
يكشرةتغر ولا هوالحق فهدا الحال، هذه ل وهوالطلوب بالحنازة، يتعلق 

نحالفه(.من 

أمامهاالوسيمة الألأت عل بالعزف تشييعها ذلك من )وأنح اف؛ رحمه الألباف مال، 
للكفار(.تقلمدآ الإسلأمة ايلاد بعض j يفعل كا حزبمآ عزنا 

شاء:حيم، والاشي الجنازة خلف يكون ايراكما 

ثريررالراكب اممه رسول قال نال؛ عبة ثبن الغرة لحديث 

علينهارعن وأمامها، حلمها منها، ثاء حيث، والماشي الحنانة، ا حلف
رواْا؛ والرحمة بالمغفرة لوالديه ؤيدعى عليه يصلى والطفل يسارها، وعن 

داود.ابر 

الركب—انإن الوا! ق،اء )والعلمافه! رحمه إن عثي.ءسبن محمد الشخ ال ق
أوعلالإبل يركبون كانوا الناس لأن عهدهم، ق وذللiا الحنانة حلفط يكونون 

يكونواأن السيارانج ل كانوا إذا للمركان فالأول الأن U أشبهها، أوU الحمتر 
رعوايأن المنيمن برغم وربها يزعجهم الشيح؛ن خلفا هم وجوئ. لأن أمامها 

سريتيلر فان ثيء، منه محرج أن الرج قوة س الين، عل محنى فاحشا إسراعا 
[٢٩المفتوح؛ الباب ]لماء الشاة( يزعجوا لئلا المشاة عن بعيدأ حلفها فليكونوا ذلك لهم 

للجنازة:القيام يستحب 

فقومواانة الحنرأيتم ررإذا قال! ه النبي أن ربيعة بن عامر لحديث، 
■ءد< مغق توضع® أو نحلقكم حتى 



الجنائزكتاب  ٣٦

هبمرت الله. رمول )أن ت حنيف بن ومهل معد بن قيس وعن 
ءلا<.ممق نمأ( أليست ،: Jlji؛إنه:بمودي، ت فقيل فقام، جنازة 

ءاو4.عممق فقوموا؛، الحنانة رأيتم فإذا قنع، ا،لوت ر'إن رواية• ول 
ْنوخ؛القيام أن إل العناء بض وذهب 

لم.مرواْ قعد( ثم اف. رسول قال)قام عل لحديث 

الوتارزن بقوله: علل المي. لأن متسوخ، ليس أنه والمحح 
فاالقيام خها.ويكون نلايمكن العلة وهذه أ،، نفءأليست، وقوله• فزغُُ 

أ٥ ٢ ١ / العاد)١ زاد القيم. ابن القول هل>ا ورجح للجواز، بيانا وقعوده. تءصا حم



الجنائزكتاب  ٣٧

اليتعلى الصلاة 

يهفاية:فرص اليت على الصلاة 

نمر،يوم تول الني. أصحاب من رجلا )أن حالي: بن نيد لحديث 
وجوهفتغترت صاحبكم. على صلوا فقال: ه اش لرمول ذلك فدكروا 
فوجدنامتاعه ففتثنا اض، سل ق غل صاحبكم إن فقال! لدلك،، الناس 
داود.ابر روا، درهمتن( يساوى لا اليهود حرز من حرزآ 

لفعلالحمهور، مدهب وهذا سنة، قيل! الحنانة! صلاة ل الحإعة )— 

وقيل!إمام، بدون فرادى عليه صلوا حيث ه الني تول لما الصحابة 
المروي'فال الأول، والراجح حماعة، يصليها كان ه الحم، لأن واُبمة، 

حماعة(.تصل أن والسنة حلاف، باد فرادى الحنانة صلاة تحوز 

عليه:يصلى تم بلد مات.فن إذا الغائي، ائيت، على الصلاة  ٤٣١

•القيم( وابن تيمية ابن الإسلام شخ اختيار )وهذا 
فإنماعليه لريمل ؤإن _y؛، لا الصلاة البلدفان ذللث، ل عله صل إن 
اليومؤا الجاثي للناس نص اف. رسول )أن هريرة! أي لحديث مثروعة؛ 

يف.منق تكأارا>ت،( أربع عليه وير المصل، إل بم فخرج فيه، مات الذي 
عليه:صلي من على  ٤٣لا،انهإ على والدليل 

فقدعاتب، مبت، كل عل الصلاة س منته من ولا هديه من يكن )لر 
•الشم( ابن )نال عليهم( يمل فلم غيبا، وهم المتن الممن ممر خلق مات، 



الجنائزكتاب  ٣٨

ب JkJbق هات إذا الغائب أن )الصوابت سمية! بن الإسلام شيح قال 
النجاثي،عل ه الشي صل كا الغائب، صلاة عليه صل فيه، عليه يصل 

يملل؛ ات محيث عليه صل وان عليه، يصل ولر ازكفار ين مات لأنه 
عليه(.لمن البصلاة سقهل الفرض لأن الغائب، صلاة عليه 

الجنانة؛صلاة صفة 

الثانيةوق )الفاتحة( التعوذ بعد الأول ل يقرأ تكببرات، أربع يكبر 
قليلا)يقف الرابعة وق للميت( )الدعاء الثالثة ول المي عل )الصلاة 

أنالحنانة عل الصلاة ق )السنة قال! سهل بن أمامة أي لحديث يسلم(. ثم 
عندوالتسليم ثلاثا، يكبر ثم محافتة، القرآن بأم الأول التكبترة ق يقرأ 

اتئ.النرواه الأحرة( 

داود.ابر رواْ الدعاء،، له فأخلصوا الميت على صليتم ارإذا س؛ وقال 
الكتاب.يقرا؛فاتحة لر لن صلاة لا حديث،! لعموم ركن فيها الفاتحة راءة ق~ 

التخفيف،.عل مبنية لأما استفتاح، دعاء فيها يس ل~ 

العلم.أهل لأكثر الترمذي به ونالتكبيرات، جيع ل اليدين ربع ث/ع ب~ 
التهقي•رُءاْ التكبرامحتط( كل ق يديه فرفع جنازة عل صل )أنه عمرت ابن لحديث 

منستة عن أحمد الإمام ذللث، ذكر وقد واحدة، ليمة تلها الحنانة لاة ص- 
وكازلكالصحابة، ْن عثرة عن وارد ذا.ك، إن اليهقي وذكر الصحابة، 
الأسقعبن وواثلة هريرة وأي عباس وابن وعل عمر ابن عن هوالوارد 

وجابر•





الجنائزضتاب  ٤٠

اللهرسول فقال أمية، بن الله وعيد جهل أبا عنده فوجد اض رسول 
اشوعبد أبوجهل فقال اش، عند يها لك اشهد ايله إلا إله لا قل ا عم يا 

اض.رسول يزل فلم الهلال_،؟ عبد ملة عن أترغب، طالب،! أبا يا أمية! بن 
المطالب،،عبد ملة هوعل كلمهم! ما آخر طالب، أبو قال حتى عليه يعرصها 

للث،لآ٠استغئرل واف أما :٠ اض رسول فقال افه، إلا إله لا يقول أن وأبى 
؛١^١وآلديرَز للنبئ كاث ما ؤ تعال! اهثه فأنزل عنلفر، أنة لر ما 
مابمث بن أولى ًْقانوأ ولو لنشرجتن نستعمتوأ أن 

عليه.متفق t ١  ١٣ت التربة ت لجءحأْره ا آص،اح.سما انهم لهم دبا!رن> 
نصبحرام، المغفرة بله والدعاء الكافر، عل )الصلاة الووي! قال 

القرآزوالإحماع(.
اليم،:على الصلاة فاتته لن القير على نجؤزالصلأة 

ففقدهاالسجد، تقم كانت، مسوداء امرأة )أن هريرة! أيى لخديث، 
قال!آذنتموني، كنتم أفلا قال! )مايتج( أو ماتت، فقالوا! س، ،' ١٥١رسول 
فملفدلوه نبره، على دلوني فقال! )أمره( أو أمرها صغروا ف،كامم 
وجلعز اش ؤإن أهلها، على ظلمة مملوءة القبور هذه إن قال! ثم عليها، 

عليه.مفق عليهم( بصلاتي لم يتور 

قالقهرها، ل المرأة هذه عل صل س الٌكا أن الحديث هذا )ل 
.القر( عل الصلاة ل يثلث، ومن أحمد! الإمام 

إلفقيل! الصلاة، ا فيهتحوز التي المدة ق العلمإء احتلم، كن ل~ 
المدة.ولوءلالم!إ عليه يصل وقيل! الميتإ، يل ل؛ ما وقيل؛ شهر، 



الجنانزكتاب ٤ ١

الفقحن شال مدم اليل-،اء يعص لكن الراجح ص القول وهذا 
للصلاة.أهلا المحل هذا فيه يكون زمن ل مات المدفون هذا يكون أن Jنرطت 

ضاك،ملينظىالختالآ:

علميهيصلي ميت من ررما اش رسول قال قالتت عاتثة لحديث 
•لم مرواه فيه؛* شمعوا إلا له يشفعون كلهم مائة يالغون المسلمين من أمة 

لممرحل من ررما اه.ت رمحول قال قال! عباس ابن ولحديث 
شفعهمإلا شيئا باس يشركون لا رجلا أربعون جنازته على قيقوم يموت 

لم.مرواه فيه؛؛ اف 

علالمملين أن )ومعلوم افه! رحمه عثيمين بن محمد الشخ قال 
والرحمة،المغفرة له الله س ألون يفهم الميمي، لهذا اض إل يشفعون الحنانة 

تصحلا ركن هو بل الصلاة، ق يكون ما أوجب الحنانة ل للميت والدعاء 
يه(.إلا الحنانة صلاة 

صفوفا:ثلاثة يصموا ان اسحب العدد قل ؤإذا 

يموتمسلم من ررما الله رسول قال قال؛ هبثرة بن ماللثا لحدينا 
يائي■ابو رواْ أوجب" فقد إلا السلمين مجن صفوف ثلايث، عليه فيصلي 

تكبيرات،:اييع الجنانة على التكبيرات، 

أربع)وكثر وفه؛ النجاثى عل ه السي صلاة ل هريرة أي لحديث، 
.تكبيرات( 

ذكبيرات.أربع عل يزاد لا أنه إل العياء: حمهور ذم، هذا ؤإل 



الجنائزكتاب ٤ ٢

تكأ،رات(.أربع يك؛ر ه )ولكن ت القيم ابن قال 
الستة.به جاءت وطا خمأ ذكار أحيانا يزيد أن باس لا أنه والصحيح 

اجنائزنعل يم أرقم بن زيد )كان قال: ليل أي بن عبرالرحمن عن 
يكهرها(اض رسول لكن ذقالت فمالتته خمسا، جنازة عل كر وأنه أربعا، 

مسلم.رواه 

للميت،:ال،أعاء صيغ 

مدحله،وومع نزله، وأكرم عنه، واعف وارحمه، له اغفر )اللهم 
منالأبيض الثوب ينقى كإ الخaلايا من ونقه والرد، والثلج باناء واغسله 
حبرأمنوزوجا ه، أهالوأهلامحرآمن داره من حثرأ دارأ وأيدله الدنس، 
مطلم.رواْ النار( عداب ومن الشر، عداب من وأعده الحنة وأدخله زوجه، 

اوذكرنوكبرنا، وصشرنا وغاسنا، وشاهدنا رميتنا، لحينا اغفر )اللهم 
علكونه منا توفيته ومن الإسلام، عل فاحيه منا أحييته من اللهم ؤإناسا، 
التدمذي•رداْ الإبءانآ 

نمس:فيه يرد الصغدرٌإ اما 

الممل:يقول أن اسب، طفلا عليه الممل لكن )إذا الثولكف: قال لكن 
*ريرة•ايي حديث س ايهقي ذلك رومح، وأجرآآ وفرطا سلفا لما اجعله اللهم 

السجد:الجنازة.قن على يجؤزالصلاة 

وامرأةبرجل اض.ؤ رسول جاءواإل اليهود )أن قال: ■كمر ابن لحديث 
الخاري.رواه اللم؛ن( عند الحنائز موصع من قريبا فرحما بيإ قامر زنيا 



الجنانزضتاب  ٤٣

إل-م )..فخرج ت وفيه صق الذي النجاثى عل الصلاة ولحدث 
.اكل..( 

٠فه ع ا

ُعاّلأنه عاليه، ويمل ويكفن يغل فاته أشهر أربعة قعل التم إذا 
ابنحديث ل كإ الثالثة، الأر؛عين بعد أي الروح، فيه ينفخ أشهر الأربعة 

ثميومأ أريعقن أمه بهلن ق حلمه بجمع أحدكم ررأن مرفوعات عود م
الئ،ااالاإليه يبعث، ثم ذللث،، مثل مضغة يكون ثم ذاالثا، بعد علقه يكون 

عليه.متفق 

ممهل،إذا ميتا يمي فلا فيه، الروح نفخ يتم ل؛ فإنه ذلك دون من أما 
٠ءاويه<ا يملى اروالنهل الحديث وق فيه، الروح لعدم 

٠أمه( بعلن من ثل إذا الحمل ت )الخل 

الشهي،.:على الصلاة تسرع لا 

رواهلوا( يغول؛ أحد شهداء عل يمل ل؛ س الّكا رأن جابر لحديث 
الخاري.

الصلاةمن الحكمة )ولأن اض! حه • ءثتمسين بن محمد الشخ قال 
الدين(.إلا ثيء كل عه يكفر والثبيد الشفاعة، 

العليا.هي افه كلمة لتكون قال الذي هو بالشهيدت المقمود 

صلىارمز ه! افه رسول قال قال! ة هرير أي( حديث، ء»ن الحوانم، فائدة: 
داود.ابر رواه له® شيء فلا الجد ق جنازة على 
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1ثدفض

افضل:واللحد والشق اللحد القبر يحؤزخ 

والشقا لنراالإأحاو ه.' اض رسول ال نالت ناس عبابن لحديث 
داود.اير واه رء 

يلحدرحل بالمدينة ءكان اف ول رّتوق )لما ءالت أنس وعن 
فأرملتركاه، مبق فأ;٠^١ إليهكا ونبث ربنا نسخثر فمالوا يضرح، وآحر 
عاجه.ابن روا0 للّثي، فلحدوا اللحد، صاحب بق فإليها 

اللسنعل وانصبوا لحدأ، ل )الحدوا محال: وقاص أب بن سعد وعن 
،.Ji،رراْ الله برسول صغ كا نمبا 

القبلة.جهة من الشر عرض ق هوالشق واصعللاحآ! الميل لغة اليحدت 

كالمهر.الضر ومهل محقر هوأن الشق• 

كافرا:ولوكان اليم، دفن يجب، 

عمكحإن فهالت،! النبي. أتيت، طالم_ا، أبو توق )لما قال؛ عل عن 
داود.ابو رواء فواره..( اذهب قال؛ مايته، ئد الفال الشيخ 

حالتان!فله للدفن بالنسبة وتوسيعه: القير تعميق يسن 

والرائحة.؛؛؛؛ ١١يمغ ما ويي جزلة• " ١ 
 ~٢ Iؤيومع.الشر يعمق أن وهي مستحبة

اخمال.رواْ ا، وأحنوا.. وأعمقوا وأومعوا رراحئروا الحديث، وق 
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لرلأنه العرف، إل فيه يرجع بل القبر، لتوسع حد لا أنه )الصحح 
يردفيالنرعنحددْ(.

الله:رسول، سنة وعلى الله بسم مدخلم؛ يقول، ان، يسن، 

قموتاكم رصعتم ررإذا ءال1 اممه. رمول، أن، عمر ابن لحديث 
ايوداود.رواه اش؛؛ رسول سنة وعلى، اش بم ٌُو.ترا' اللحد 
القبلة:مسقبل، لحده ائيم، يوضع ان، يجب 

دارد.ابر ;واا< وأمواتا١١ أحياء ررملتكم ه.' لقوله 

الأيمن:الجانب، عنؤ، ويسز، 

حائز.فإنه القبلة تقبل مالأم جنبه عل وصع فلو 
بالوارد:دفنه للميتابعد الدعاء يستحب، 

عليهوص الميت، دفن من فؤخ إذا افه. رسول )كائن، هال؛ عث،اذا عن 
داود.ابر رواْ أل( يالأن، فإنه اكنسن، له واسألوا لآحيكم استغفروا وقال! 
مشروعة(.فغير القبر عنلء دائأ الوعقلة وأما المبت،، دفن بعد هوالسنة )هل.ا 

،يقفكائن الرسول أي، يرد )لر اض! رحمه عثيمن ابن الشيخ قال 
التيالموعفلة وأما حمعة، حءلبّ_إ كأنه ويذكرهم الناس، يعقل ثم القبر عند 

بما(.باس لا فهده محلس كلام تعبر 

التراب:من حئوان!، يحثويلان، أن يسر، 

الست،أتى ثم جنازة، عل صل ه الله رسول )أن هريرة! أبي( لحديث 
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ماجه.ابن رراْ ثلاثآ( رأمحه مبل من عليه فحتى 
محارمها:من يكون أن قبرها إ ائيتة إدخال يتولى فيمن يشترط لا 

جالسو. اممه ورمول س، اممه لرم—ول ابنة )شهدنا قال! أنس لحدث 
يفارقلر رحل من منكم هل قال; ثم تدمعان عينيه فرأيت الشر، عل 

الخاري.رواْ فنزل( افاقال: رسول يا أنا أبوطلحة: فقال أهله؟ الليلة 

حاصرين.كانا عفان بن عثإن وزوجها أبوها وهو ه الني أن مع 
بجاُعلر أي مارق(؛ )لر 

لضيؤرة:إلا اسين أكثرمن الواحد القير يدفن أن يحرم 

فأكثر،اثنين دفن القثر ل أمحرم الاله• رحمه عثتمين بن محمد الشيح قال 
لمينالمعمل ذلك: عل والدليل وامرأة، رجلا أم امرأتين أم رجلين كانا مواء 

وحده(.قرْ ل يدفن الإنسان أن هدا، يومنا إل الّكا. هد عف 
باس:فلا ي؛ةثرااودى كان لضيؤرة، كان إذا وأما 

منوالثلاثة الرجلين ين بمحمع الض. ألكن قال؛ جابر لحديث 
إلأشر فإذا للقرآن؟ أحدأ أكثر أيهم يقول؛ ثم واحد، ثوب ق أحد قتل 

البخاري.رواْ اللحد( ق قدمه أحدهما 

لها:إننا عند الرأة قبر سجية يسن 

وذللث،المرأة، ترى ألا أجل رمن افه؛ رحمه عثيمين ابن الثيح قال 
أنرئ(.
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ليلا:يجؤزالدفن 

بليلة..(دفن بعدما رجل عل الني. )صل قال: عباس ابن لحديث 
البخاري.رواه 

وملم.البخاري رواه ليلا( دفنت المسجد تقم لكنت التي )والمرأة 

)وم.سس
الخاري.رواه ليلا( دفن )وأبوبكر 

البيهقي.رواْ بالليل( يفتتا وفامحلمة عاتثة )وكيلك 

•ذلك عن ينهى فإنه المت حق تقصرأل ذلك عل ترتب إلاإذا 

حتىبالليل الرجل شر أن زجر الني. رأن لم مل جابر لحديث 

مقدارشبر:الأرض عن القبر رفع بمن 

اJخارى.روا0 مسنأ( ه الّكا فثر ررأيت التار• ممال لحديث 
الثلاثة:الأوقات ث الدفن بحرم 

تزول،حتى تواء الامووقت الشص، ترتفع حتى الطلؤع )وقت 
•الغروب( دونت 

أنا ينهانس اش رمول كان ساعات )ثلاث قال! عامر بن عقبة عن 
ترتفع،حتى بازغة النمس تطلع حنن موتانا، فيهن شر أن أو فيهن نصل 
للغروبالشمس ا نقيقوحنن الثمس، تميل حتى الظهارة قاتم يقوم وح؛ن 
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اتقبؤرعند فعله يحرم ما 

والصلاةعليها، والكتابة وتجصيصها، عليها، واليناء عليها، الجلوس 

وفيها:عليها 

عليه،يقعد وأن القبر، محصص أن ه اممه رمحول )نس قال: جابر عن 
سلم.رواه عليه( يبنى وأن 

عليه(.يكتب )وأن ولالارمديت 

إلتصلوا رالأ يقول! اممه. رسول سمعت قال! مرثد أبير وعن 
ملم.رواه عاليها؛؛ نحلوا ولا القبور 

كلهاررالآرض ه■' افه ول رمال نقال؛ الخيري سعيد \لي وعن 
لم.مدوام والحمام؛؛ القبرة إلا مجد 

علىأحدكم ى محلررلأن الله:٠ رمول قال قال؛ هر؛رة أي وعن 
رواءمرا؛ على محلى أن من له خر حليم إل شحلصى ثيابه، نمحرق حرة 

مسلم.

اليهوداش رالعن الله رسول ال ققالت،؛ عائثة ن عو 
عيه-مغق احيا، مأنبيائهم ثبور اتحدوا والنصارى، 

ثرارمن ررإن ت يقول الله. رسول سمعتا قال؛ عود مابن وعن 
احد.رواه احيا، مالقبور يتخل ومن أحياء، وهم الساعة تدركه من اكامن 

حمى؛فوقه يوصع أن التجميص؛ 
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تييبم؛لفبود
القبؤر;نيارة للرحال يسن 

زيارةعن نهيتكم اركست اه.ؤ•' رمول قال قال! بريدة لحديث 
سلم.رواْ فزوروها® القبور 

تياربجا:من الذكمة 

رواية!ق حاء وليلك الاعتباروالاتعامحل؛ أولا؛ 

.الاحرْ( تدكر )فإنيا الرمدي! عند 

.الوت( تذكر )قاما ولملم! 

.الدنيا( ق )وتزهد ماجة! ولابن 

.العن( وتدمع القلب، )وترق وللحاكم! 

للمستؤ!والاستغفار الدعاء ثانيا! 

نومدار عليكم لأم ررالزيارما! عند تقال التي الأدعية وهن 
سلم.رواه لاحقوزا، بكم اش ثاء إن ؤإنا مؤمتين، 

شاءإن ا ؤإنالمن، والماالؤمت؛ن من الديار، أهل عليكم رراللأم 
سلم.رواه العافية،، ولكم لنا اش نسأل لاحقون، بكم اش 

القبؤر:نيارة النساء على يحرم 

أبوداود.القبور(روا، زائرامت، لعن ه الله رمول )أن عباس! ابن لحديث( 
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.القبور( من وغثره ه المبي قر بئن فرق لا أنه الصحح )- 
الضعفمن لدنس هوما المور زيارة عن النساء مغ ل الحكمة )~ 

منأن إل زيارتس نجر أن فخنى والاحتال، الصبر وعدم والرقة 
.الواجب( الصر عن محرجهن ما والأفعال الأهوال 

غثرمن باكرة ا،لرأة مرت إذا )أما ت الله رحمه عبخن ابن الشخ قال 
اكرة(.أهل عل تسالم وأن تقف أن علها حرج فلا الزيارة نمد 

بحديثوا<سال.لوا للثسّاء القبور زيارة جواز العناءإل يعفى هب ذ~ 

واصبري،اهاهم.ضمحداكرفقالئ;صاش ارأة 
أقولما ت قالي البقيع، أهل يزور ه الّكا جرج عائشة،٧ بحديث، وكدللئ، 

...لهم؟قال:تولي:

الأدتة:هذه عن الجواب، 

الشر.صد نكي الش ا،لرأة حدث أولا: 
مدهولة.حرجت المصسمبة لنية ؤإنا للزيارة، نحرج ب إما قالوا• 

لهم؟أقول ماذا عائشة حديث ثانيا: 
بالساء أن الحمل هذا عل والدليل بالقور، مرت إذا الراد إن يقال: 

للزيارة.ه الني عهد ق محرجن يكن 

لاJسرةوالأنماظ:الكافر يجوززيالآكر 

حوله،من وأبكى فإكى أمه، قر الني. )زار قال: هريرة أب عن 
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أزورأن ل تأذنته وامل، بوذن فلم لها، أستغفر أن ل ربيأ استأذنت فقال! 
لم•مرواه المومت،( تذكر قاما القبور فروروا ل، فأذن يبمرها 

القبؤربدس:لنيارة معين يوم تخصيص 

•محدد( ونتا لها ليس القبور رزيارة اش• رحمه عبخن ابن الشخ قال 

؛فائدة 

قولن؛عل كلامه ويسمع يزوره من السنا يعرف هل العالإء اختلف 

كانأحيه نثر على بمر لم ممن ارما لخديثح! زائرْ! يعرف أنه فقيل! 
السلامءاعليه يرد حتى روحه عليه اش رد إلا عليه فسلم الدنيا ل يعرنه 

•الخاكم وصححه د.اود. ابو رواْ 

•عليه ءنهاامتس انصرفوا إذا له المسيعان نعال قنع مع يالبتا ررإن ولخديث،! 

رراللأمالأموات عل اللام لأمته شرع روالض. القيم• ابن قال 
لكانذلك ولولا ؤيعمل، مع يلمن خطاب، وهذا مؤم؛نا( توم دار عليكم 

والحإد(.المعدوم خمناب بمنزلة الخطاب هذا 

حاءثم بدر، قليبا ل فالقوا بدر، بقتل أمر س )أنه الصحيحن! ول 
ربكم؟فقالوعدكم ما وحدتم هل بأمانهم، وناداهم عليهم ح وقفحتى 
بعثيوالذي فقال! حيفوا، قد أقوام من نحاءو_ا ما اف! رسول يا عمر! 
ورجححوابا( يتليعون لا ولكنهم مهم أقول لما بأممع انتم ما بالحق 

اطه.رحمه القيم ابن القول هذا 

يسمعون!لا وقيل! 
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[.٢٢]ناطر: لموره آ ؤ، من يممع أنت وما ؤ لقوله 
أاا.لغاطر:دعاءءىْنه معوأ يلا ندعوهمن إن ؤ تعال• وقوله 

أعلم.اش والرا-جحت 
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لسن

قلم الأحمام عزى ارمن اف رسول نال ء-الت أنس لحدث 
يوم ١٦٠محر وما قيل! القيامة، يوم بها محر حضراء حلة اش كاْ مصيبته 

الألباق.وصححه الخهليب رواه نال! القيامة؟ 

يعزى.محلا الكافر ما أ— 

التعنية:صيغ 

صغعدة ورد ومحي حائزة، تكون الطالور؛c تولى صيغة أي 
محلتهبمبرمص بأجل عيده شيء وكل أعطى ما وفه أحد ما ش "إن 

ملم.رواْ رنحسمسباا 

به(.يعزى ما أحن الحديث )هذا النووي• قال 

عله.مض واص؛رياا اش "انمي 
الغابرين،ل ضه ق وأحلفه الهديئن j درحته وارفع ملمة لأبي اغفر راللهم 
سلم.رواه فيه* له ونور مره ل له وأنح العال؛ن، ريإ يا وله لنا واغفر 
:محدد وقينا و1تدقية ليس 

للتقويةالتعزية لأن محاتمة، الميبة أن دام ا مالمهاار_ا يعزى بل 
وعدمآ.وحودأ علته عل يدوم والحكم والتسلية، 

ضعيفا.قول وهو أيام ثلاثة التعزية مل.ة أن إل ^١۶ ٠١١بعض ذما و~ 
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.الألبال( هاله له، أصل لا ثلاث، فوق عزاء لا )حديث 

بدعة:مخميص مكان إ للتعنية الاجتماع 

الست،أهل إل الاجتلع نمد ا )كنفال،! اش عبد بن جرير لحديث 
احد.رواْ الماحة( من دفنه يعد الطعام وصنيعه 

لميما لا المتج لأهل )بالمسة رحمه عث؛مين ابن الشخ قال " "
الياحة،من اللف بعض عده هذا لأن العزيز، وتلقي البيت ق الأجتcاع 

عناهم(.المجد ل أو الوق ق صادفهم ومن البيت، يغلقون ؤإنا 
عادةمن ليس بدعت للعزاء اس الن)اجملع أيضا! الله رحمه وقال 

كانا علمهوالاجتاع والولائم الطعام صغ ذلك إل أصاف bن لف، ال
(.٣١الثتوح: اياب )لقاء الياحة( من هدا 

اليت:لأهل الطنمام صنع يسن 

قالقتل، حان جعفر نحى جاء )لما قال! جعفر بن عبدافه لحديث 

ماأتاهم أو يشغلهم أمجر أتاهم فقد ؤلعاما، جعفر لأل اصنعوا ه! اللحى 
داود•ابر دوام يشغلهم؛ 

فائدة:

الحلياء.حمهور مذهب هدا وبعده، الدفن قل التعزية وز حت~ 

له.أصل ولا البيع من هدا واد كالللمعزية معتز لباس ميص حت~ 
محوزولا الكفار، تعزية محوز لا اش! رحمه عثيمان بن محمد الشخ ال ق~ 
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للمسامين.عدو لكفر كل لأن -جنائزهم شهود أيضا 
لالني مع )خرجنا قال! عازب بن الراء عن الشورت عند الصحابة ال ح~ 

اغرسول فجلس يلحد ولر القبر إل فانمهينا الأنصار من رحل جنازة 
ا-ءد.رواء .( الطر.. رؤؤسنا عل ولكن حوله نا وجل

لأنوالوقار بالكون وصفهم العلبر...( رووستا عل ر..وكأن قوله 
ساكن.ثيء عل إلا تقع تكاد لا الطر 
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