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رضي هللا   ه  -ح ي  حن نألاة وترلان نلقرآن  و هللا با  واا   -رمحه هللا برمحته نلانسعة  -ذكر نف    
، نشتمم هذن  Uيف ق ة نلرءم نلذ  وق ته  نبته وها ونق ن بعرفة يف حنة نلا نع ا  نل يب  -و ا أبيه 

م نفيه وتكفي ه إذن كان ارااد، وق  تكان ن  ي  نلشري   لى للة  اا نألحكام ونفسائم نل  تتعل  بتغسي
رمحه  -بعِ نألحكام ونفسائم نل  نشتمم  لي ا هذن ن  ي : أصالد يف  سم نفيه، ولذلم ن تى نف    

بهيرن ه يف كتاب ن  ائز، وهذن ها ص ي  نألئمة ونلعلماء اا نحمل  ني ونلفق اء: أهن  ن ت ان بالويان  -هللا 
  ي  يف كتب ن  ي ، وبيان أحكااه يف كتب نلفقه. ونل لة هلذن ن 

ل توني نلرونيات اا ها هذن نلرءم، ولذلم  ] بينما رج   واقف  بعرقة [: -رضي هللا   ه وأرضاه  -يقال 
يعتن او ماد، ونإلسام ق  يضر يف نلس   وق  ال يضر، وق  يضر يف نفنت وق  ال يضر، وهذن نل اع اا نإلسام 

م  ليه انت هذن ن  ي  ال ت تب  ليه كوا فائ   ، ولذلم ال يضر ن  م مبا ها هذن نل حا  نلذ  نشتم
 نلذ   ت  هللا له سذه نخلااة نل ا ة، فمات وها ونق ن بني ي   هللا بعرفة.

 نلاقاف  لى نلرنحلة: ن لاا  لي ا، فوعِ نلعلماء ير ذ اا ] واقف  بعرقة، لذ سقط عن راحلته [وقاله: 
هذه ن ملة  ليالد  لى أن ن لاا  لى نل نبة يسمى وقافاد، وق  قال بعِ نلعلماء: إن نفرن  بالاقاف بعرفة: 
ا ل  نلاء نن يف  ن م  رفة، حن ولا كان نلرءم قا  ند، فهنه ي     ليه أنه وق  بعرفة، ولذلم ي ل  

كان  لى رنحلته،   Uلعل : إن نل يب نلاقاف  لى ا ل  نلاء نن سذن نفاض  نفخ اص. وقال بعِ أهم ن
فهذن قل ا: إن ن لاا  لى نلرنحلة يعتن وقافاد، يكان  ليالد فا قال اا نلعلماء: نلس ة ونألفضم فا وق  

قاهللا: بينما رج   واقف  بعرقة،  -رضب هللا عنهما  -عن عبدهللا بن عباس   - 213] 
: ) اغسل ه مبا   U ، ققاهللا رس هللا هللا-أو قاهللا: قأوقصته  -لذ وقع عن راحلته ق قصته 

 وسدر ، وكفن ه يف ث بي، و  حتنط ه، و  ختمروا رأسه؛ قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب (.

 ويف رواية : ) و  ختمروا وجهه و  رأسه (.

 : ال قص: كسر العنق [.-رمحه هللا  -قاهللا 
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بعرفة: أن يق   لى  نبته إن أاكا. وأاا إذن ل ميكا: فهنه يق   لى رءليه يف نل  اء، والشم أن يف هذن 
ألعه  Uل بعِ نلعلماء: إن نلس ة: أن يرن ي نلاقاف  لى نل نبة؛ ألن نل يب شيئاد اا نفشقة، ولذلم قا

 نلرونيات  لى أنه وق   لى  نبته، وكان ءالساد  لي ا.

، وب اءد  فما ي ظر إىل صار  ن لاا  لى نلرنحلة في ا اعى نلاقاف     إئال  نلق اني، يقال: إنه وقافن
كان ونقفاد  لى رنحلته لك ه يف   Uتق م. واا يقال: إن نل يب   لى ذلم ي تزع اا ذكرناه اا ن ك  فيما

، قالان: ألنه إذن   ا وها ءال ن فذلم أقاى  ن قيقة ءال ن  لي ا، يقال:  إن نلس ة: أن ي  ا وها ءال ن
،  8لل ف  وأقاى للو ن، وإذن نرتف  نلو ن أ  اء نل  اء كان ذلم أل  للخشاع، وأل  لس نل هللا 

 تممن للاء ني.ون  ي  ا

نلاق ، وقال بعِ نلعلماء: إن هذن  -رمحه هللا  -وق  بني  ] ق قصته [: -رضي هللا   ه وأرضاه  -قال 
نلاق  كان بسوب نلسقاس  ا نل نبة. وا    اا يقال: إن أصم نفات أو سوب نفات: كان بسوب 

تمم أن نل نبة تعائه أسواب نلسقاس ال بسوب نل نبة نفس ا. و اهر ن  ي : أنه سق   ا نل نبة، وحي
نلقتم، أو أنه سق  اا نفسه، كما يق  يف بعِ نألحانل: فهن نل نبة إذن لحه أسق ه اا  لي ا، ولذلم 

 . -كما يف ح يث ا   -   نلعلماء لاح نل نبة  يواد ا  رند يف نلوي ؛ ألنه يفضي بالضرر، وق  يفضي باهلالي 

"ن سلاه" أارن، ونلغسم:  : ) اغسل ه مبا   وسدر  ( [Uاهللا رس هللا هللا ] قق: -رضي هللا   ه وأرضاه  -وقاله 
اا  -رمح   هللا  -صب نفاء  لى نلشيء. ويف هذن  ليمن  لى وءاب تغسيم نفيه، وق  أل  نلعلماء 

 -رمح   هللا  -حي  ن ملة  لى أن  سم نفيه فر ن  لى نلكفاية، وإن كان بعِ أصحاب نإلاام االم  
، ونألار ي ل  لى نلاءاب.- ليه نل ال  ونلسالم  -نه س ةن، ولكا قاله يقالان: إ  : "ن سلاه" أارن

قال: "ن سلاه" فخائب سذن نخل اب ن اضريا، فر ذ ا ه بعِ نلعلماء  ليالد  Uنفسرلة نلثانية: أن نل يب 
ننتظاره  -ب اع ا أو ي ع - لى أن تغسيم نفيه يقام به اا حضره إذن كان قريوه  ائواد  يوةد يتعذر 

للتغسيم. فلا اات رءمن ا  لا ة  يف نلسفر: فهن ن ما ة نل  حضرته يتاءه  لي   نخل اب بتغسيله 
، ول يرار -كما يف ح يث ا   -وتكفي ه ونل ال   ليه ونلقيام  قاقه، ولذلم يعتن نلغسم ااء اد إىل اا حضر 

 أن يتاىل تغسيله قريوه. Uنل يب 
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 U: "ن سلاه"   ابن ااءهن  ما ة نلذكار، واا ه ا قال نلعلماء: إن نل يب - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
 ائب بتغسيم نفيهم نل ساَء إذن كان نفيه نارأ د، و ائب لا ة نلرءال إذن كان نفيه ذكرند، ف ل  لى أن 

نل نل  جياز في ا أن يغسم نلرءم نفرأ  وتغسم تغسيم نلرءال للرءال، وتغسيم نل ساء لل ساء. وق  بي ا نألحا 
 ما ة  Uنفرأ  نلرءم، وف  ل ا يف ذلم فيما تق م، إال أن ااض  نلشاه : يف تاءيه نخل اب اا رسال هللا 

 نلذكار.

بي ا أن نلس ة يف نلتغسيم: أن يُوَع  نلو ن، مث  ] ) اغسل ه مبا   وسدر  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
ع  تعمي  نلو ن بافاء نلَقرنح: يُغَسم بالس ر، فتضرب ر ا  نلس ر مث يُ ظ   نلو ن سا، كما ها ن ال يف ب

نأُلش ان ونل ابان، وحناه اا نف ظفات. وقاله: "ن سلاه مباء  وس ر " ال ي ل  لى أن نفاء خملاسن بالس ر يف 
: "ن سلاه مباء س ر "، ولكا - ال  ونلسالم  ليه نل -لي  نلغسالت؛ ألنه لا كان نألار كذلم، لقال 

بافاء نلقرنح،  -أوالد  -حي ما قال: "مباء  وس ر "  ل  لى نف احوة، ونف احوة تتحق      تعمي  ب ن نفيه 
، -أوالد  -مث يُ ظ   بالس ر، كما ي ظ  نإلنسان نفسه إذن ن تسم اا ء ابة  وحناها: فهنه يعم  نلو ن بافاء 

لو ن بال ابان ونف ظ ، ف ذن اعى قاله: "ن سلاه مباء  وس ر " نظفاه بافاء أوالد؛ ألن نفاء نلقرنح مث ي  م ن
 نل  ار ها نلذ  يتحق  به نلفر  ويسق  به نلانءب، ولذلم ال يغسم مباء   ون نل  ار.

 فيه  ليمن  لى اسرلتني: ] ) مبا   وسدر  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 

 -ة نألوىل: اشرو ية تغسيم نفيه بافاء ونلس ر، وق  بي ا ذلم فيما تق م اا ح ي   سم زي ب نفسرل
 .-رضي هللا    ا وأرضاها 

نفسرلة نلثانية: فيه  ليمن  لى أنه جياز للمحرم أن يغتسم، وأن يغتسم بافاء ونلس ر، فنم  نألاريا، فيناز 
: اا ء ابة  أو للمحرم أن ي ظ  نفسه بالغسم، وش   بعِ نلعلم اء فقال: ال يغتسم نحملرم إال فاءب  شر ي  

، ووءه ذلم: أن نل يب   -أاره  بتغسيله، وكان  مر با نخل اب  Uحنا ذلم، فال يغتسم  سم ت ظي  
واعه  و هللا با  واا  يتسابقان يف بمري نفاء نل  بني اكة ونف ي ة، ويقال البا  -رضي هللا   ه وأرضاه 

، ومها - أ : أي ا ي يم نَفسه وها يف  ن م نفاء - : "هل  أسابقم يف نفاء"-ي هللا    ما رض - واا  
 -رمح   هللا  -. فر ذ اا هذن لا ة نلعلماء -رضي هللا    ما وأرضامها  -اراان يف ئريق ما إىل اكة 
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 نلشع  وبقي يف حاله: كان  ليالد  لى اشرو ية ن تسال نحملرم، واا ش   اا نلعلماء قالان: ألنه إذن بقي يف
يواهي بشع  نحملرم، ويقال: "ننظرون إىل  وا   أتاي  8وتذللوه،  اصةد وأن هللا  8ذلم أبلغ يف تضر ه هلل 

 شعثاد  نند". قالان: فهذن ن تسم أذهب نلغن  وأذهب نلشع .

اا جبانره يف نفساء  واا قال بالت ظي ، قال: إن نحملرم ق  ي يوه  ر  نلسفر وتتغا رنئحته، في ذ  
 ونجملاا ، ولذلم ال برا أن ي ظ  نفسه اا هذن نلاءه.

   نلس ر؛ ألن نلس ر يقا  نلو ن أكثر  ] ) اغسل ه مبا   وسدر  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
نز يف صنه ف    أئال، وكذلم نلس ر أقاى  لى ت ظي  نلو ن. وأ ذ اا هذن بعِ نلعلماء  ليالد  لى ءا 

أاره  أن يغسلان نحملرم بافاء  Uق   نلس ر اا اكة، ونلتقاس ور  نلس ر اا ن رم، وذلم ألن نل يب 
 -ونلس ر، وهذن يفتقر إىل وء نن نلس ر، وق   ائو   يف ذلم وه  قريوان اا ن رم، وال يتيسر هل  ذلم 

ره، وأنه خي  اا نلشنر نلذ  ال إال وه  يف ن رم. فقالان: جياز أن يُلتق  ور  نلس ر اا شن - الواد 
 يتعر  له فكان حراة ن رم.

تفضيالد للس ر، فالس ة: أن يغسم نفيه  ] ) اغسل ه مبا   وسدر  ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
بالس ر. واا ء ة نفعى ونالست واس ونلف  ، نف   اا هذن: أن نفق ا  ت ظي  نلو ن، فهذن نُظ  بال ابان: 

، ورنئحةن ئيوةن: ل جيز أن يغس م به فهنه  ي وغي  لى اا يغسله أن ي توه لل ابان، فهن كان يف نل ابان ئيبن
ن تار نلس ر، ونلس ر ال رنئحة فيه ولي  اا نل يب، ولذلم ال جياز  Uوال أن ي ظ  ، وذلم ألن نل يب 

 يب يف ب نه، وهناه  ا نل يب يف هنى نحملرم  ا نل Uللمحرم أن يغسم ي يه بال ابان نف يب؛ ألن نل يب 
: فيناز أن يغسم بال ابان نف يب، وال برا بذلم.   ابه. أاا إذن كان نفيه  ا ُارم 

"كف اه" أارن بالكفا، وق   ] ) اغسل ه مبا   وسدر ، وكفن ه يف ث بي ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قال 
، وق   Uتق م تعريفه، وبيان نلس ة وه   نل يب  فيه. وقاله : "كف اه" أارن ي ل  لى أن تكفني نفيه ونءبن

بذلم يف أكثر اا  Uألعان  لى أنه جيب تكفني نفاتى، وق  أار نل يب  -رمح   هللا  -بي ا أن نلعلماء 
: كما يف ح ي  أم   ية  -رضي هللا   ه  -، وكما يف ح ي  ا عب با  ما  -رضي هللا    ا  -ح ي  

 ح يث ا. ، وكذلم يف
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ويف رونية : ) يف  ابه  ، ويف رونية : ) يف  ابيه  . ] ) وكفن ه يف ث بي ( [ : - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
 فيه  ليمن  لى اسائم: ] ) وكفن ه يف ث بي ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 

نفسرلة نألوىل: اشرو ية نلتكفني يف  ابني فق ، وهذن ور  يف ح ي  نحملرم ول ير  يف  اه اا نألحا ي ، إال 
، ولذلم يف م نلعلماء، فقالان: فقه نألحا ي  -وها نلشملة  -يف ح ي  ا عب با  ما : يف  اب  ونح   

؛ ألن رسال هللا ي ل  لى أن نلس ة ونألفضم إذن ُكف ما نفيه: أن يكف ا يف  ال ُكفا يف  ال ة   U ة أ انب 
ِ  َسحالية ، كما يف نل حيحني اا ح ي   ائشة  . فهذن كان ارااد، فالس ة: -رضي هللا    ا  -أ انب  بي

؛ هلذن ن  ي ، وإن ل ياء  له كفان إال  ابن ونح ن: فُيكف ا فيه؛ -نإلزنر ونلر نء  -أن يكفا يف  ا  نإلحرنم 
: -رنو  ن  ي   -، كما يف نل حيحني: قال  واب با نألرت  -رضي هللا   ه  - ما  ألن ا عب با 

رضي هللا   ه  -"ول جي ون إال لملةد". ويف رونية : "ول تكا له إال لملةن ونح  ن"، ف ل  لى أن تكفني ا عب  
أن يكفا يف  اب  ونح  ،  يف  اب  ونح   إمنا ها لع م وء نن  اه، فال ي ل  أن يقال: اا نلس ة: -وأرضاه 

؛ ألنه ها نلذ  فُعم برسال هللا  وق  كان  ، Uبم يقال: نلس ة ونألفضم: أن يكفا نفيه يف  ال ة أ انب 
أن يقت رون  لى  اب  ونح  ، فكف اه يف نلثال ة، وألن ا ل ُن   -رضي هللا      وأرضاه   -بهاكان نل حابة 

 -ة: فاء ناه يف نحملرم يف  ابني، ووء ناه يف ا عب  كما قال  وابن اا  ون نلثال ة إال يف نألحانل نخلاص
 U: "ل يكا له إال لملةن ونح  ن". و له نلس ة  لى أن نألفضم: نلتثلي  وزيا  ن؛ ألن نل يب -رضي هللا   ه

 بهحسان - ليه نل ال  ونلسالم  -قال يف ن  ي  نل حي : ) إذن كفا أح ك  أ اه فليحسا كف ه   فرار 
.  نلكفا، ف ل  لى أنه يسا ويفضم: أن يكان كف ه يف أكثر اا  اب 

فيه  ليمن  لى أن نلس ة: أن يكفا  ] ) وكفن ه يف ث بي ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -نفسرلة نلثانية: قاله 
وأنه ال نحملرم يف  ا  نإلحرنم، ويست و  اا ذلم ويستفا  ا ه: أنه يكفا نفيه يف نلثياب نل  اات في ا، 

: فهنه حي ما -رضي هللا   ه وأرضاه  -برا أن يكان كف ه نلثاب نلذ  اات فيه، وق  فعم ذلم أبابكر  
حضرته نلافا ، أوصى اا حضره أن ُيكفا يف  يابه، وقال: "إن ن ي أحاج إىل نلثاب اا نفيه". ولكا 

وصى باإلحسان للميه يف  Uألن نل يب كف ما في ا، و   Uنلس ة ونألفضم: أن يكفا يف  ياب  ء   ؛ ألن نل يب 
 تكفي ه.
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، و ياب نإلنسان تواع وتش ى، فل ا  كفن ه يف ث بي ( [و ] ) : - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله  نلثابان االن
قيمةن وهلا مثان. واا ه ا ُيست و : أن نلكفا يُق  م  لى نل يا، فما تايف و   ه كفان و ليه  يان: يق  م نلكفا 

  نل يا، ولي  اا ح  أصحاب نل يا أن ي الوان بوي  نلكفا س ن ند لل يا، وتاضي  ذلم: أن  لى س ن
أاره  أن يكف ان نحملرم يف نلثابني، ونلثابان إران واا تركة نفيه، فنعل ما حقا  للميه، ول  Uرسال هللا 
 ليه  -لذاته؟ وق  قال  : هم ه اي  يان، فتواع س ن ند لل يا وإبرنءد - ليه نل ال  ونلسالم  -يستف م 

: ) نف  نف اا اعلقةن بَ ي ه  . واا ه ا قال نلعلماء: يف هذن ن  ي   ليمن  لى اسرلتني -نل ال  ونلسالم 
 اا اسائم نل يان:

نفسرلة نألوىل: أن نلتكفني وا ونة نلتكفني تُق  م  لى س ن  نل يا، فلا أنه تايف و   ه ائة ه  هي تركته، 
 يابن يكفا في ا، ونحتيل إىل مخسني ا  ا لشرنء نلكفا: وءب شرنء نلكفا خبمسني، ويس    ولي     ه

  ي ه مبا بقي اا نفئة.

ءعم ح  نفيه يف  ياب نلكفا، ف ل  لى أن  Uأاا نفسرلة نلثانية، ف ي: قال بعِ نلعلماء: إن نل يب 
اار نلضرورية، وتاضي  ذلم: أن نففل  أل   نففل  إذن بيعه أاانله يف س ن   ي ه: خُيرَج ا  ا كساته ونأل

نلعلماء  لى أنه يواع االه يف س ن   يانه إذن أفل ، وُي ي له اا ها ضرور ي لعيشته وس   ارته، فا  ي  
ي ل  لى أن للميه ح ي يف  ابيه، وأنه يق  م  لى س ن   يانه. لكا لا كان نلثابان  اليني يف نلثما، وميكا 

ها أقم: كرن يكان نلثاب نلذ   ليه مبئة ، وميكا بيعه وشرنء كفا  خبمسني، قال بعِ نلعلماء:  تكفي ه مبا
 يش ى ويفعم ذلم، ويس   مبا بقي اا يكان اا نل يا.

قاله: "وال  ] ) اغسل ه مبا   وسدر ، وكفن ه يف ث بي، و  حتنط ه ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قال 
لى حراة حت ي  نفيه نحملرم، ون  اس: أ السن اا نل يب جُتَم  مث تكان ئيواد حت  اه" هنين، وها ي ل  

للميه، يُ ي ب سا كف ه: تاض   لى نلكفا وت شر، مث ياض  نفيه  لي ا وت ي ب اغاب ه: كاإلب ني، وكذلم 
 أيضاد: نلرفغني، واانض  نلسنا . ففي هذن ن  ي  اسرلتان كمي ا  ما تقابم نأل رى:

، ف ل  لى أنه نفس رلة نألوىل: حراة وض  نل يب يف كفا نفيه نحملرم؛ لقاله: "وال حت  اه"؛ ألن ن  اس ئيبن
ال ي يب نحملرم، وي عك  ذلم فيقال: ويسا ت ييب نفيه  ا نحملرم، وي ل  لى اشرو ية وض  ن  اس يف  
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بت ييوه بافسم، وقال: "إهنا فضلة  -رضاه رضي هللا   ه وأ -كفا نفاتى إذن ل يكانان اراني، وق  أار  ليي 
 ليه نل ال   -، وق  أار بذلم - ليه نل ال  ونلسالم  -، ف ل  لى أنه ُح    Uح اس رسال هللا 

 يف ت ييب ب ته، ولذلم أل  نلعلماء  لى حت ي  نفيه. -ونلسالم 

ة نل  سوقه نإلشار  إلي ا بال ف -وإذن ُح   نفيه: جُتم  هذه نأل الس اا نل يب، مث يُ شر نلكفا 
، مث ي شر ن  اس  لى نلكفا، وحُيمم نفيه بع  ت شيفه وياض   لى -وتاضيح ا يف نألحا ي  نلسابقة 

نلكفا، مث بع  ذلم ي يب بفضلة نل يب، أو اا ن  اس، أو اا  اه اا نل يب نففضم، بال سوة لغا 
وي يب اانض  نلسنا ، وق  فعم ذلم أئمة نلسل   نحملرم: ي يب إب يه، وي يب رفغيه، وي يب نفغابا،

 .-رمحة هللا  لي    -و ونويا نلعل : كاإلاام ام  با سايا، ون سا نلو ر ، ووصى بذلم أئمت   

فيه  ليمن  لى أنه ال جياز للمحرم أن يت يب، ] ) و  حتنط ه ( [ : - ليه نل ال  ونلسالم  -ويف قاله 
حرم ت ييب نحملرم، و لم ذلم باست ناة نإلحرنم، ف ل  لى أنه ال جياز  Uونلسوب يف ذلم: أن نل يب 

 للمحرم أن يت يب. وئيب نحملرم  لى  الا صار : 

نل ار  نألوىل: أن يكان يف  يابه: وق   ل هذن ن  ي   لى حترمي ا باض  ن  اس يف نلكفا، و ل  لي ا 
 مر  ن عرننة،  - ليه نل ال  ونلسالم  -ن تمر حي ما  -رضي هللا   ه  -ح ي  صفانن با يعلى با أاية 

، حي ما سرله: اا ترى يف رءم  - ليه نل ال  ونلسالم  -وءاءه أ رن ي و ليه ءوةن  لي ا أ ر نل يب، فقال 
: ) ننزع   م ءوتم، ون سم   م أ ر نل يب، - ليه نل ال  ونلسالم  -أحرم بالعمر  و ليه اا ترى؟ قال 

أن ميت    ا نل يب يف  يابه.  - ليه نل ال  ونلسالم  -أنه صان ن يف حنم   فراره  ونص   يف  مرتم اا
وكذلم أك  هذن نفعى: ح ي  نبا  مر يف نل حيحني: ) وال تلوسان اا نلثياب شيئاد اسه نلز فرنن وال 

 ب نه قوم نلَاْرا   ف ل  لى حراة نل يب يف  ياب نحملرم، واا ه ا ير  نلس نل: لا أن نحملرم ت يب يف
نإلحرنم، مث لو  نإلحرنم فعلقه رنئحة نل يب بهحرناه، ف م هذن يعار  هذن نألصم؟ ون انب: أن ه اي 
فر ن بني نالست ناة ونالبت نء، فال جياز أن يوت ئ نل يب، ولكا جياز أن يست ميه؛ ألنه ت يب مبا قوم 

سم  أو حناه، فحي ئذ : يكان  اب نإلحرنم اسه نإلحرنم، إال يف حالة  ونح   ، وهي: إذن نزع نإلحرنم   ه لغ
 يف باب نحملظارنت. -إن شاء هللا  -نل يب فيمت    ليه لوسه،  لى تف يم  سيريت 
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فيه  ليمن  لى أنه ال جياز للمحرم أن يض   ] ) و  حتنط ه ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -كذلم، قاله 
رم أن يت يب يف ب نه، كما يف ح ي  صفانن نفتق م، حرم  لى نحمل Uنل يب يف ب نه، وذلم ألن نل يب 
 وقاله: ) ن سم   م أ ر نل يب  .

كالز فرنن،   -توقى نل ار  نلثالثة، وهي: أن يكان نل يب يف ئعام نحملرم: فهذن كان نل يب يف ئعام نحملرم 
يف شرنبه وئعااه أن  ، وكان اا نل يب نحملِ: فهنه ال جياز له إذن بقيه رنئحة نل يب-وحناه اا نألئياب 

 ، وقال ئائفة  اا أهم نلعل . Uي عمه، كما ها قضاء أصحاب نل يب 

نخلمر : نلتغ ية، يقال: مخر نإلناء: إذن   اه، وا ه  ] ) و  ختمروا رأسه ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله 
 ] ) و  ختمروا رأسه ( [وقاله :  ، وُتذهب نإل رني.-ونلعياذ باهلل  -مسيه نخلمر "مخر د"؛ ألهنا تغ ي نلعقم 

 -فيه  ليمن  لى أنه ال جياز للمحرم أن يغ ي رأسه، وفيه  ليمن  لى أنه ال جياز تغ ية نفيه نحملرم. وقاله 
 ليه  -: "وال سمرون رأسه" أل  نلعلماء  لى   م ءانز تغ ية رأا نحملرم؛ لقاله - ليه نل ال  ونلسالم 

 - ليه نل ال  ونلسالم  -تلوسان نلقم  وال نلعمائ    ونلعمااة   اء نلرأا، فحرم : ) ال -نل ال  ونلسالم 
 لى نحملرم أن يغ ي رأسه بالعمااة، ف ل  لى أنه إذن كان ارااد: ي وغي أن يضحى كاشفاد رأسه يف حال 

 إحرناه.

) وال اساه ب يب    في ا : -ونل  ل يذكرها نف     -يف نلرونية نأل رى  - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
 . -وق  تق م يف اسرلة ن  اس  - ليمن  لى حراة ت ييب نحملرم 

، أ : أارتك  بع م اسه للةن تعليليةن  ] ) قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
 ياد. في ا اسائم ا  ا:با  اس، و  م اسه بال يب، و  م تغ ية رأسه؛ ألنه يوع  يام نلقيااة الو

أ وه سذه ن ملة أن نفات ال ي قِ حك  نإلحرنم، ولذلم نست نم نفانن  ونحملظارنت بع  نفات   Uأن نل يب 
 كاءا ها حال ن يا ، ف ل  لى أنه ال جياز فعم هذه نألشياء؛ لوقاء نإلحرنم.

 Uيف نلرءم يف  شية  رفة، وها ونق ن ا  نل يب تا  ] ) قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب ( [نفسرلة نلثانية: قاله: 
 ليه نل ال   - ل  لى أنه بع  صالته  ] وه  واقف  [بعرفة، ونلاقاف كان بالعشي، وفا  ن نلرنو  بقاله: 



 هذه الدروس مل يراجعها الشيخ حفظه هللا تعاىل                                                   (213)رقم احلديث  -كتاب اجلنائز  
 

  8888 

؛ ألنه باإللاع نلاقاف بعرفة يكان بع  نلفرن  اا نل ال ، وذلم بع  زونل نلشم . فهذن  وه أنه -ونلسالم 
رفة، وأنه كان ونقفاد بعرفة فهنه ي ل  لى أنه يشرع للحاج أن يليب  شية  رفة، وفيه ر ي  لى تايف يف  شية  

اا قال اا نلعلماء: ال يشرع للمحرم أن يليب بع  صال  نلظ ر ووصاله إىل  رفة، قالان: ألن  ن ل  رفة، 
بلغ إىل  رفة، فال يستقي  أن ونلتلوية هي إءابة نل  نء، ف ا يقال: "لويم نلل   لويم" وق  أءاب نل  نء و 

كانان يرون أن نلتلوية   :Uيليب، وها قال ئائفة  اا فق اء نف ي ة نلسوعة، وارو ي  ا بعِ أصحاب نل يب 
ت ق   بزونل نلشم  يام  رفة، وإذن وصم نحملرم إىل  رفة ق   نلتلوية، ونل حي : أن ن اج ال يق   تلويته يف 

 Uكان قريواد اا رسال هللا   -رضي هللا   ه وأرضاه  -فهن  و هللا با اسعا    حنه إال إذن راى لر  نلعقوة،
، ولىب بالليم، -رضي هللا   ه وأرضاه  -واا أ ل  نل حابة س يه وس ته: وق   شية از لفة بع  أن صلى  ،

يقال يف هذن  Uف ظر نل اا إليه اتعنوني، فقال: "االك ؟! فاهللا، لق  مسعه نلذ  أُنزله  ليه سار  نلوقر  
رضي  -لىب بع   شية  رفة. وهذن نلفضم با  واا   Uنفكان: ) لويم نلل   لويم  ". فر وه أن رسال هللا 

صلانت هللا وسالاه  ليه  -صويحة يام نل حر، قال: "فل  يزل يليب  Uكان ر ي  نل يب   -هللا   ه و ا أبيه 
 ليه نل ال   -حن راى لر  نلعقوة". ف ل  لى أن نلتلوية تستمر، وأنه يليب ولا كان ونقفاد بعرفة. وقاله  -

لوع  نلوع  نفرن  به: بع  ن  ر ، وذلم يام نل شر ويام نلقيااة؛ ألن ن ] ) قإنه يبعث ( [: -ونلسالم 
يكان يف نلقن: وهي نفرحلة نالنتقالية نل  تسمى بو"ارحلة نلنزخ"، ونفرن  به: نلوع  نلثاي نلذ  يكان لقيام 

 نألش ا  ون ساب، وننت اء نلعو  إاا إىل ء ة  وإاا إىل نار.

 لقيامة ملبياب ( [] ) قإنه يبعث ي م ا: - ليه نل ال  ونلسالم  -قاله  ] ) قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب ( [
ار اذن اا نلتلوية: وها قال نحملرم يف نل سم: "لويم نلل   لويم، لويم ال شريم لم لويم، إن ن م  

يسماهنا بو"إهالل نلتاحي "؛  -رضانن هللا  لي    -ونل عمة لم ونفلم ال شريم لم". كان نل حابة 
 U: "أهم  رسال هللا -   ه وأرضاه رضي هللا -، قال ءابرن  8الشتماهلا  لى إ الص نلعوا ية هلل 

 بالتاحي "؛ الشتماهلا  لى نلش ا   هلل بالاح ننية ونلننء  اا نلشري ونل  .

"لويم نلل   لويم، لويم ال شريم لم لويم" قيم: قاله: "الوياد" اا نلتلوية، ون تلفان في ا، قال بعِ 
لويم" أ : إءابةد بع  إءابة ، وهذن نلقال خيتاره ئائفةن نلعلماء: نلتلوية ار اذ ن اا لىب: إذن أءاب، فقالم: "
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اا أئمة نللغة، قالان: ونل ليم  ليه: أن إبرنهي  أذن يف نل اا با ل فول غ هللا ن نءه وأذننه، فما أءابه يقال: 
 "لويم نلل   لويم" أ : أنا ويبن  ن يم  ل بيتم و مرته وزيارته.

ا: نإل الص، فقاله : "لويم" اا لب نلشيء وءاهره و ال ه، فكرنه يقال: ونلقال نلثاي: إن لىب نفرن  س
إ الصي لم وح ي ال شريم لم. وقال بعِ نلعلماء: "لويم" اا ألب  بافكان: إذن أقام فيه، قالان: وكرنه 

هل : يقال: "لويم نلل   لويم": إي اقي ن  لى ئا تم إقااةد بع  إقااةد. وقال بعِ نلعلماء: "لويم" اا قا 
 نر  تلب  ب نري، أ : جتاورها وتانء  ا، ويقالان: ار اذ ن اا نفانء ة، وكرهن  يقالان: وء ي لم 

 قلواد وقالواد. ,سوحانم ال شريم لم، ف ا اتاءهن إىل هللا 

ل  Uقال بعِ نلعلماء: إن نل يب  ] ) قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
ه  بهاام ن ل  ا نفيه، ف ل  لى أن اا اات يف حل    أو  مر  : ال جيب  لى ور ته أن يتمان حنه يرار 

ل يوني ذلم ونلاقه وقه بيان  وحاءة ،  Uو مرته، وال جيب  لي   أن يقضان هذن ن ل ونلعمر ؛ ألن نل يب 
 لزوم ذلم لار ته وأهله. - ليه نل ال  ونلسالم  -وا  ذلم ل يوني 

كم   ] ) و  حتنط ه، و  ختمروا رأسه؛ قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -له وقا 
ذلم إذن تايف نحملرم قوم نلتحلم، أاا لا حتلم اا حنه وأفا ، أو قوم نإلفاضة تايف: فهنه يكفا كما يكفا 

هالل إىل أن حيم اا ن ل، فلا أنه تايف بع  ن الل، هذن ن ك  بال سوة للمحرم اله اا بني ب نية نل ية ونإل
أن لىب، اثالد: ءاء إىل نفيقات وقال: "لويم  مر د" مث ءاءته سكتةن واات اا سا ته، أو  رج اا نفيقات 
فرصابه حا ان وتايف اا سا ته: فهن ا نعااله هذه نفعاالة. ولكا لا وقعه نلافا  بع  رايه وحتلله: فهنه حي ئذ  

ولا كان يف  ابيه، فهنه يغس م كما يغسم ن الل، وي ي ب كما ي يب ن الل، ويكف ا كما يكفا  يعا  حالالد 
 ن الل، وير ذ حك  ن الل سانءد بسانء .

وقال بعِ نلعلماء: يف هذن ن  ي   ليمن  لى أن نحملرم ال ي لى  ليه. ول ار نلعلماء  لى أن نحملرم إذن 
؛ ألن  U اات ي لى  ليه، وذلم ألن نل يب سكه  ا نل ال ؛ للعل  سا ب نهةد، ونألصم است حبن

أن يكان فكان نلعل   - ليه نل ال  ونلسالم  -نلقا    تقال: نألصم اا كان  لى اا كان. فيحتمم سكاته 
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ولكانه اعلاااد ب نهةد، وحيتمم أن يكان سكاته لع م نلاءاب، ف وقى  لى نألصم نفاءب لاءاب نل ال  
 نحملرم. لى نفيه 

قال بعِ نلعلماء: يف هذن  ليمن  لى  ] ) قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب ( [: - ليه نل ال  ونلسالم  -وقاله 
فضم نفات يف ن ل ونلعمر ، وأن للمات يف حال ن ل ونلعمر  ازيةن وفضمن، ب ليم: أن نحملرم يوقى  لى 

كحال نلش ي : ال تغس م  ااهه، وال يكف ا يف  ا   شرف نلعوا   وحال نلعوا  ، وكرنه يف  وا   ربه. وهذن
: ) زالاه  يف  ياس ، فهي ش ي ن هل  بني ي   رس    قالان: فلشرف U يابه، وإمنا جُيم  يف  يابه، كما قال 

 نلعوا   وفضم نل ا ة، فهنه ُي ي  لى حاله.

نفرأ  نحملت  ، فافرأ  إذن تايف    ا  ون تل  نلعلماء: هم يقاا  لى نحملرم  اه؟ واا أش ر هذه نفسائم:
، فهذن ُا عه اا -كما سيريت   -زوء ا: فههنا ات    ا نل يب، وتلتزم ن  ن   لى نفيه أربعة أش ر  و شرند 

نل يب وتافيه أ  اء ا   ن  ن ، هم من ع ا اا نل يب؛ ألن حالت ا حالة  وا   ، فُتم   كما ُا   نحملرم فكان 
 حال نلعوا  ؟

وء ان للعلماء، أصح ما وأقانمها: أهنا ت يب وتغس م كما تغسم ن الل، وأن ن  ن  اتعل ن  ال ن يا ؛ لئال 
تتزيا فيكان يف ذلم سقائاد    زوء ا، واا مَث أُارت با  ن   لى هذن  تستشرف نل فاا إلي ا، ولئال

] ) اغسل ه مبا   وسدر ، : - ليه نل ال  ونلسالم  -بيانه يف ااضعه. قاله  -إن شاء هللا  -نلاءه، وسيريت 
 ي   ليمن  لى يف هذن ن  وكفن ه يف ث بي، و  حتنط ه، و  ختمروا رأسه؛ قإنه يبعث ي م القيامة ملبياب ( [

إذن أرن  أن يسع   و ند اا  وا ه أحسا له نخلااة، وأن اا اات  لى  ااة  8حسا نخلااة، وأن هللا 
نلسع نء بُع   لى أحسا نألحانل وأكمل ا وأا ا وأفضل ا. ف ذن نلعو   رج اا بيته هلل ويف هللا، اتنر ند  ا 

: أن ن ل إىل Uبه وكرنه يف حال ن  ا ، ولذلم أ ن نل يب أهله، افارقاد فائ ه واسك ه،  ارءاد يف ئا ة ر 
، فهذن قُوضه روحه وتايف فهنه يف ئا ة هللا، وها يف ارضا  هللا  8بيه هللا ن رنم اا ن  ا  يف سويم هللا 

حن يعا  إىل بيته ] .... [ قال بعِ نلعلماء: إن هذن ن  ي  ي ل  لى أن اا اات  لى ئا ة  بعثه  8
، قالان: وق   ل -نسرل هللا نلسالاة ونلعافية  -هللا  لى ئا ته، وأن اا اات  لى اع ية  يُوع   لى حاله 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  چ  لى ذلم قاله تعاىل: 
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قالان: ألن أءانف   و ااءه  ن تذت بافال ن رنم، وقذفان يف تلم نألءانف ئعمة ن رنم: فنعم   چ ڀ
. واا ه ا، قال بعِ نلعلماء: اا اات ساء ند ل ,بعث   بني ي يه  لى ن الة نل    اه في ا  8هللا 

، وبر   لان ل يا، وقضاء  وتفريل  لكربة يوع  أن يوع  ساء ند، واا اات وها  لى ئا ة  وبر  : اا صلة رح  
، فهن كم ذلم يعتن اا نخلااة نلسعي  . ونسرل هللا نلعظي  رب نلعرف نلكرس، برمسائه ن سى وصفاته  اسل  

 إنه ول ذلم ونلقا ر  ليه. نلعلى ووء ه نلكرس، أن ياءب ل ا نخلتام  لى  ا ، وأن جيعم ا ل ا إىل ن  ة،


