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ُالَجنَائِزُُِِكتَابُ 

هُ ُاْلَمرِيِض،ُِعَياَدةُ َُسنُ تُ  ُالَوِصيََّة.وَُُالتَّْوَبةََُُوَتْذكِير 

 (1)الشَّرْحُ:
ِ.َأْْجَِعنيََِِوَأْصَحاِبهِِِآلهَِِِوَعَلىُِم ََمدِ ِنَِبيِ َناَِعَلىَِوالَسََلمِ َِوالَصََلةِ ِالَعاَلِمنَي،ِب ِِرَِِّلِلَِِِحلَْمدِ اِلَرِحيِم،اِلَرْْحَنِِاِّللَِِاِِبْسمِِ
ِمبرضه،ِوتميِمنِمرضِنمِاجلنائزِحكامأِيهفِذكرتِتابِ كِِذاهِأي:ِ(الَجنَائِزُُِِكتَابُ )ِ:ِِم َصِنفِ ـالِقَالَِ

ِاألحكام.ِمنِذلكِوغريِعليه،ِوالصَلةِوتكفينه،ِتغسيله،ِوِاألجل،ِهبِنزلِذاإِعهمِلفعلاِوكيفية
ِعدبِامليتِنألََِتَ؛سَِِأي:ِ«َجنَـزَِ»ِالكلمةِوأصلِ،«َجَنازة»ِلفتحابِلغةِ ِفيهِوِابلكسر،ِ«ِجَنازة»ِْجعِ(الَجنَائِزو)

ِقربه.ِيفِلَتابابِي سَتِذلكِعدبِمثِلكفن،ابِيسَتِموته
ِلكنِوالفرائضِالوصاايِبنيِموطنهاِكانِِوإنِ–ِالصَلةِأبوابِهنايةِيفُ(الَجنَائِزُُِِكتَابُ )ِِاملصنفِووضع
ِفـَيَـق ومِ ِمَي وتِ ِم ْسِلمِ َِرج لِ ِِمنَِِْما»ِ:ِالَنِبِ ِقالِعليهاِالَصَلةِهوِاجلنازةِمعِي فعلِماِأهمِألنِ؛–ِهناِقدمها

ًئا؛ِاِبّللَِِِي ْشرِك ونََِِلَِِرج ًَلِِأَْربـَع ونََِِجَناَزتِهَِِِعَلى ِأنواعِمنِنوعِفهيِ،ِ(2)مسلمِرواه «ِفيهِِِاّلَلِ َِشَفَعه مِ ِِإَلَِِشيـْ
ِ.النارِمنِوينجيهِاجلنة،ِويدخلهِ،ذنبهِللميتِيغفرِأبنِهللاِعندِالشفاعات

ِ:ِاملصنفِليهاإِي شرِملِسائلمِعدةِ(ئِزُِالَجنَاُِكتَابُ )ِيديِبنيِِالعلماءِويذكر
ُ،اللذاتِقاطعِأي:  (3)«الَلَذاتَِِِهادمِِِذِْكرََِِأْكِثر وا»ِ:ِلقولهِاملوت؛ِذكرِمنِاإلكثارِيسنِاألوىل: املسألة

ِهللِاإلخَلصِوقوةِالصاحل،ِالعملِمنِواإلكثارِ،الدنياِيفِالزهدِأسبابِمنِ–ِاملوتِذكرِأي:ِ–ِسببِفهو
ُ.تعاىل

ت ك مِْ»ِ:ِقالِاملقابر؛ِزايرةِاملوت:ِبكثرةِي ذكرِومما ِفَِإهَنَا»ِقال:ِلفظِويفِ (4)«فـَز ور وَهاِاْلق ب ورِِِزاَِيَرةَِِِعنِِْهَنَيـْ

رِ  ِك َلَماِِ-ِِاّللََِِِرس ولِ َِكانَِ:ِعائشةِقالتِاملقابر؛ِزايرةِمنِكثاراإِلِِهديِمنِوكانِ، (5)«اْْلِخَرةَِِت ذَكِ 

                                                 

 ه20/10/1439 ثالثاءال درس (1)

 . عباس بن هللا عبد حديث من (948) مسلم صحيح نظرٱ  (2)
 اللفظ بنفس (2460) الترمذي وعند ،«اللَّذَّاتِ  َهاِذمِ  ِذْكرَ  أَْكثُِروا» بلفظ (1824) والنسائي (7925) أحمد عند وجاء ،  هريرة أبي حديث من (4258) ماجه بنٱ رواه  (3)

  . الخدري سعيد أبي حديث من لكنه
 . األسلمي الحصيب بن بريدة حديث من (977) مسلم رواه  (4)
 أيًضا. بريدة حديث من (5651) والنسائي (1054) والترمذي (23005) أحمد رواه  (5)
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َلتـ َهاَِكانَِ :ِاْلَبِقيِع،ِِإىَلِِالَلْيلِِِآِخرِِِِمنََِِْيْر جِ ِ-ِِاّللََِِِرس ولِِِِمنِِْلَيـْ ِم ْؤِمِننَي،ِقـَْومِ َِدارََِِعَلْيك مِِْالَسََلمِ »ِفـَيَـق ول 

ِ.(1)«اْلَغْرَقدِِِبَِقيعِِِأِلَْهلِِِْغِفرِْٱِالَله مََِِلِحق وَن،ِِبك مِِْاّلَلِ َِشاءَِِِإنَِِْوِإّنََِِؤَجل وَن،مِ َِغًداِت وَعد ونََِِماَِوَأََتك مِْ
ِلل؟عِمنِفيهِاملريضِذكرهيِماِحكمِالثانية: املسألة

ِقسمني:ِإىلِينقسمِوهذا
ِقالِِالنبِألنِ؛«يؤملينِظهري»ِشخص:ِقالِلوِمثلِجيوز،ِاإلخبار:ِسبيلِعلىِكانِِإذاِاألول: القسم
ِاّللََِِِرس ولَِِِعَلىَِدَخْلتِ ِ:ِمسعودِبنٱِوقالِيؤمله،ِِرأسهِأنِفذكرِ (2)«رَْأَساهَِِْواَِأّنََِِبلِْ»ِ:ِلعائشة

،ََِِِوه و، :ِي وَعك  َِِأَجْل،»ِقَاَل:َِشِديًدا.َِوْعًكاِت وَعكِ ِِإَنكَِِ!اّللََِِِرس ولَِِايَِِفـَق ْلت  َِعكِ ي ِوَِكَماِِأ وَعكِ ِِإن ِ

:ِ.«ِمْنك مَِِْرج ََلنِِ َِفَماَِشوَْكةِ ِأًَذى؛ِي ِصيب هِ ِم ْسِلمِ ِِمنَِِْماَِكَذِلَك،َِِذِلكََِِأَجْل،»ِقَاَل:َِأْجَرْيِن؟َِلكََِِأنََِِذِلكَِِقـ ْلت 

ِِ. (3)«َوَرقـََهاِالَشَجَرةِ ََِت طِ َِكَماَِِسيِ ئَاتِهِِِِِبَاِاّلَلِ َِكَفرَِِِِإَلِِفـَْوقـََها،
ِوالقدر.ِابلقضاءِاإلميانِنمِليسِألنهِجيوز؛ِلِهذاِاجلزع:ِوِالتسخطِبيلسِلىعِانكِِإذا الثاين: القسم
 التداوي؟ِحكمِالثالثة:ِاملسألة
 مباح.ِأنهِإىلِلعلماِأهلِبعضِذهب

 واجب.ِأنهِالثاين: والقول
ِاّللََِِنَِِإِ»ِقال:ِِالنبِألنِالراجح؛ِالقولِهوِوهذاِالضرر،ِمنِعليهِخيفِإذاِجيبِأنهِالثالث: والقول

ِالنبِقولِالوجوبِعنِصرفهِوالذيِ،(4)«ِِبَرَامِ َِتَداَوْواَِوَلِِفـََتَداَوْوا،َِدَواًء؛َِداءِ ِِلك ل َِِِوَجَعلََِِوالَدَواَء،ِالَداءَِِأَنـَْزلَِ

َِِوَلِِونَِيـََتَطرَيِ َِوَلَِِيْسََتْق ونََِِلِِاَلِذينَِِه مِ »ِعذاب:ِولِحسابِبَلِاجلنةِيدخلونِالذينِألفِالسبعنيِيف

ِابخلمر.ِأوِمثًَلِِكالدمِِمبحرمِالتداويِجيوزِولِالعَلج،ِأنواعِمنِنوعِ ِفالكيِ ِ(5)«يـَتَـوََكل ونََِِرِبِ ِمَِِْوَعَلىَِيْكتَـو ونَِ
ِمصيبه؟ِأصابتهِملنِملوتاِمتينِحكمِالرابعة: املسألة

                                                 
 (.974) مسلم رواه  (1)

 وجع(. إني المريض: قول )باب المرضى كتاب (5666) البخاري رواه  (2)

 (.2571) مسلمو (5648) البخاري رواه  (3)

 داود أبو وروى العراقيين، أحاديث غير في متهم وهو عياش بن إسماعيل سنده وفي ، األنصاري مالك بن عويمر الدرداء أبي حديث من (3874) داود أبو رواه  (4)

 ثُمَّ  فََسلَّْمتُ  الطَّْيُر، ُرُءوِسِهمُ  َعلَى َكأَنََّما َوأَْصَحابُهُ   النَّبِيَّ  ْيتُ أَتَ  قال:  العامري الذبياني الثعلبي شريك بن أسامة حديث من (3436) ماجه بنٱو (2038) والترمذي (3855)

ِ! َرُسولَ  يَا فَقَالُوا: َوَهاُهنَا َهاُهنَا ِمنْ  اأْلَْعَرابُ  َفَجاءَ  قَعَْدُت، َ  فَإِنَّ  تَدَاَوْوا؛» فَقَاَل: أََنتَدَاَوى؟ َّللاَّ : دَاء   َغْيرَ  دََواًء، لَهُ  َوَضعَ  ِإّلَّ  دَاءً  يََضعْ  لَمْ   َّللاَّ  قال الِكبَر. أي: «اْلَهَرمُ  َواِحد 

. َحَسن   َحِديث   َهذَا الترمذي:  َصِحيح 
 . البصري األزدي الخزاعي حصين بن عمران نجيد أبي حديث من (220) ومسلم (5705) البخاري رواه  (5)
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ِيـََتَمَننَيََِِلِ»ِ:ِالنبِلقولِذلك؛ِحنوِوِوالفقرِكاملرضِِجيوزِفَلِالدنيا:ِيفِمصيبةِأجلِمنِاملوتِمتينِكانِِإذا

ِِل،َِخرْيًاِاحْلََياةِ َِكاَنتَِِِِماَِأْحِييِنِِالَله مَِِفـَْليَـق ِل:ِلِْلَمْوتِِِم َتَمن ًِياِب دََِِلَِِكانَِِِفَِإنِِِْبِه،ِنـََزلَِِِلض ر ِ ِاْلَمْوتَِِِمْنك مِ َِأَحدِ 
ِ.(1)«ِلَِِخرْيًاِاْلَوفَاةِ َِكاَنتِِِِِإَذاَِوتـََوَفيِنِ

ِمرمي:ِعنِإخبارًاِِهللاِقالِبه؛ِأبسِفَلِفنت:ِمنِحيدثِمباِفتتانٱالِخشيةِالدينِألجلِاملوتِمتينِكانِِوإن
ِمنِْحلتِإذِدينهاِيفِتفتنتِأنِخشيتِألهناِ[23مرمي:ِ]سورة ﴾وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى}

َِوتـََوَفيِنِِِل،َِخرْيًاِاحْلََياةِ َِكاَنتَِِِِماَِأْحِييِنِِالَله مَِِق ِل:فـَْليَـِِلِْلَمْوتِِِم َتَمنِ ًياِب دََِِلَِِكانَِِِفَِإنِْ»ِ:ِالنبِولقولِزوج،ِغري
ِأعظمِهيِإذِِْكالشهادةِِاملوتِصفاتِمنِصفةِِهللاِيسألِأنِلإلنسانِوجيوزِ،«ِلَِِخرْيًاِاْلَوفَاةِ َِكاَنتِِِِِإَذا

َِسِبيِلَك،ِيفَِِشَهاَدةًِِْرز ْقيِنِٱِه مَِاللَِ»ِ:ِعمرِقولِذلكِعلىِوالدليلِاْلخرة؛ِالدارِإىلِنتقالٱللِوأفضلهاِصفة

ِِالَله مَِ»ِ:ِالنبِولقولِ، »(2)َِرس وِلكَِِبـََلدِِِيفَِِمْوِتِِْجَعلِْٱوَِ ِالش َهَداِء،َِونـ ز لَِِاْلَقَضاِء،ِيفِِاْلَفْوزََِِأْسأَل كَِِِإن ِ

ِ. (3)«الس َعَداءَِِِوَعْيشَِ

ِملََِِْمرِيًضاَِعادََِِمنِْ»ِ:ِالنبِلقولِ(؛اْلَمرِيضُُِِعَياَدةُ ُنُ َسُتُ )ِ:ِاملصنفِقالِفقدِاملريضِعيادةِحكمِوأما

ِجناها.ِيفِأي:ِ (4)«يـَْرِجعََِِحَّتِِاجْلََنةِِِخ ْرَفةِِِيفِِيـََزلِْ

ِويفِ-ََِخْسِ ِاْلم ْسِلمَِِِعَلىِاْلم ْسِلمَِِِحقِ »ِ:ِالنبِلقولِاملريض؛ِعيادةِوجوبِإىلِالعلمِأهلِبعضِوذهب

ِهذاِوإىلِ، (5)«اْلَعاِطسَِوَتْشِميتِ ِالَدْعَوِة،َِوِإَجابَةِ ِاجْلََنائِِز،َِوات َِباعِ ِاْلَمرِيِض،َِوِعَياَدةِ ِالَسََلِم،َِردِ ِ:-ِِستِ ِ:لفظ
ب  )ِقال:ِصحيحهِيفِالبخاريِاإلمامِذهب ِ.ِاإلسَلمِشيخِذهبِهذاِوإىلِ،)اْلمار يض   ع يااداة   و ج وب   َبا

ِلِأوِعندهِيطيلِأنِفلهِملريضاِزارِوإذاِلك،ذِوحنوِاألخِوِاألبكِِوجبأِاحلكمِانكِِقريًباِاملريضِكانِِوإذا
ِإمناِوِدليلِعليهِليسِهذاِ«الزايرةِيطيلِول»ِبعضهم:ِفقولِاملريض،ِهبِأينسِماِسبحِفهوِثريًا،كِِعندهِميكث
ِاملريض.ِيراهِماِِبسب

                                                 
 . البصري المدني النجاري األنصاري مالك بن أنس زةحم أبي حديث من (2680) ومسلم (6351) البخاري رواه  (1)
  (.1890) البخاري رواه  (2)

 الحفظ. سيء ليلي أبي بنٱ فيه اإلسناد ضعيف حديث وهذا ،  عباس بنٱ حديث من (3419) الترمذي رواه  (3)

  . الهاشمي القرشي بجدد بن ثوبان هللا عبد أبي حديث من (2568) مسلم رواه  (4)
 . هريرة أبي حديث من (2162) ومسلم (1240) البخاري اهرو  (5)
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َِسْعًدا،ِْشفِِٱِالَله مَِ»ِقال:ِِوقاصِأيبِبنِسعدِزارِلـَماِالنبِأنِوردِومماِله؛ِيدعواِأنِاملريضِزارِإذاِويسن

َِشاءَِِِإنَِِْطه ورِ ِأَبَْس،َِلِ»ِيقول:ِمريًضاِعادِإذاِِالنبِوكانِ، (1)مسلمِرواهِتمرَاَِثََلثَِِ«َسْعًداِْشفِِٱِالَله مَِ

ِْسمِِٱِبِ»ِورد:ِووماِ، (3)«َرب َِناِِبِِْذنَِِِسِقيم َناِي ْشَفىِ،بـَْعِضَناِِبرِيَقةِِِأَْرِضَنا،ِتـ ْربَةِ ِاّللَِ،ِْسمِِٱِبِ»ِ:ِيقولهِومماِ، (2)«اّلَلِ 

،ِك ل َِِِِشر ِِِِمنِِْيـ ْؤِذيَك،َِشْيءِ ِك ل ِِِِِمنِِْأَْرِقيَك،ِاّللَِِ ِ.(4)«أَْرِقيكَِِاّللَِِِْسمِِٱِبَِِيْشِفيَك،ِاّلَلِ َِحاِسدِ َِعنْيَِِِأوِِْنـَْفس 

هُ )ِ:ِاملصنفِقالِذلك،ِوحنوِديدالشِكاإلعياءِِاملوتِآاثرِعليهِوبدتِاملريضِزارِوإذا ُالتَّْوَبةََُُوَتْذكِير 

 ی ی ىئ }ِسبحانه:ِلقولهِأحد؛ِكلِِعلىِواجبةِالتوبةِكانتِِوإنِابلتوبة،ِيذكرهِأنِيسنِأي:ِ(َوالَوِصيَّةَُ

ِاملريضِحقِيفِلكنهِاملرضىِغريِأوِاملريضِسواء [31النور:ِ]سورة ﴾مئ حئ جئ ی ی

 چ چ چ چ}ِسبحانه:ِوقالِ، (5)«يـ َغْرِغرِِْملََِِْماِاْلَعْبدِِِتـَْوبَةَِِيـَْقَبلِ ِاّللََِِِإنَِ»ِ:ِالنبِلقولِأوجب؛

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[18-17النساء:ِ]سورة { ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں
ِالوصية؟ِكمحِوأماِابلوصية،ِاملريضِذكري ِِأنِسنيِأي:ِ(َوالَوِصيَّةَُ)ِقال:

َِحقِ َِما»ِ:ِعمرِبنٱِحديثِيفِِالنبِلقولِيوصي؛ِأنِجيبِفإنهِدينِعليهِأوِدينِللشخصِكانِِإذا
َلَتنْيِِِيَِبيتِ ِِفيِه،ِي وِصيَِشْيءِ َِلهِ ِم ْسِلمِ ِاْمرِئِ  ِليسِالشخصِكانِِوإذاِ، (6)عليهِمتفقِ«ِعْنَدهِ َِمْكت وبَةِ َِوَوِصيَـت هِ ِِإَلِِلَيـْ
ِأنِمثَلِفيسنِديونِعليهِليسِشاابًِِشخًصاِأنِلوِمثل:ِحقه،ِيفِيسنِفهذاِخرينلآلِواجباتِولِديونِعليه

ِواحلفاظِابلصَلةِأهليِوأوصيِاخلري،ِوجوهِيفِينفقِأنِ–ِمالِعندِيكنِملِولوِحّتِ–ِماِلِبثلثِأوصيِيكتب
ِذلك.ِوحنوِابلدينِواإللتزامِعليها

                                                 
 . وقاص أبي بن سعد حديث من (5659) أيضا البخاري ورواه (1628) مسلم صحيح نظرٱ  (1)
 . عباس بنٱ حديث من (3616) البخاري رواه  (2)
 . عائشة المؤمنين أم حديث من (2194) ومسلم (5745) البخاري رواه  (3)
 . للنبي جبريل رقية وهي ، الخدري سعيد أبي حديث من (2186) لممس رواه  (4)
 . عمر بنٱ حديث من (4253) ماجه بنٱو (3537) الترمذي (6160) أحمد رواه  (5)
 -(.1627) ومسلم (2738) البخاري صحيح نظرٱ  (6)



 

  علمية فوائد                                                                                                                               الجنائز كتاب - المستقنع زاد

 6 

ِاألغلب،ِيفِعليكِستطبقِأحكامِمنِسي ذكرِفماِابملوت،ِسندخلهِكلناِِِاملصنفِذكرهِالذيِالكتابِوهذا
ِاألعمالِيعملِوأنِالسيئات،ِعنِيبتعدِوأنِالصاحلات،ِمنِي كثرِوأنِهللا،ِللقاءِيستعدِأنِاملسلمِعلىِجيبِلذا
ِالعلم.ِطلبِالفرائضِبعدِوأفضلهاِهللا،ِحيبهاِاليت
ِ.أْجعنيِحبهوصِآله،ِوعلىِمد،ُمِعلىِهللاِوصلىِأعلم،ِوهللا

 


