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افَ  ََإِذ  ات  د ََِميُضُه،غَ تَ َُسنَ  :م  ش  يََِ،ي ي هَِل ح ََو  ل  ت  اِصََينَُو  ف  لَ َِه،لَِم  خ  ت رََُِه،ابَِثِيَ َعَُو  س  ََهَُو  ب  عََُ،بِث و  ض  و  دََِو  ح 
ةَ  ل ىَيد  َع 

وَ َ،ب ط نِهَِ ُعهَُو  ل ىَض  رِيرََِع  ِلهَِغََُس  هًاُمت وَ َس  اعََُ،هَِيَ لَ ج َرَِ وَ ن ح ََِدراَ ُمن ح ََجِّ ر  إِس  ِهيزََِو  َمَ َإِنَ َهَِت ج  ي رَ َات  أ ةَ فَ َغ  اَ،ج  ف  إِن  َذَُو 

ِصَ ي جََِ،ي تِهَِو  اءَِقَ َفِيَُبَو  نِِه.دَ َض   ي 

 (1)الشَّرْحُ:
 قَالَ   َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلهِ  َوَعَلى ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َلىعَ  َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   لَعاَلِمنَي،ا َرب ِ  لِلَِّ  حلَْمد  ا لرَِّحيِم،ا لرَّْْحَنِ ا للاِ  ِبْسمِ 

افَ ) : الـم َصنِ ف   ََإِذ  ات   ذكر مث جبسده، تتعلق ننس مثانِ  عل  ف سن  ي اتم ذاإ امليت أنَّ   ذكر ،(ِميُضهَُغَ تَ َُسنَ  :م 
 :الثمانية لسننا هذه بعد فعَلني   اثنني أمرين
افَ ) قال: :األوىل السنة ََإِذ  ات   : سلمة أم قول ذلك على والدليل امليت؛ عيين تغميض :أي (ِميُضهَُغَ تَ َُسنَ  :م 

 ِإنَّ » : قال كما  خرجت إذا الروح أن وذلك ،(2)«َفَأْغَمَضه   َبَصر ه ، َشقَّ  َوَقدْ  َسَلَمَة، َأِب  َعَلى  الِلَِّ  َرس ول   َدَخلَ »

 إغماضها ويف للسنة، تباعٱ عينيه غمضفت   ،يتبعها فالبصر السماء إىل ترفع الروح ألن ؛(3)«اْلَبَصر   تَِبَعه   ِبضَ ق   ِإَذا الر وحَ 
 .امليت حلال تشويه عدم أيًضا

د َ) :قال :الثانية والسنة ش   ألهنا ؛«حليةً » اللحية   يتس   ومنه األسنان، ليهماع اللذان لعظمانا مها للحيانا ،(ي ي هَِل ح ََو 
 حتفبِ  امليت هذا شكل يتشوه لئَل لكذ يف والعلة إلنسان؛ا وجه ارويس نيمي يف لناتيئنا العظمني هذين على تنبت  

 .في شد ان للحييانا فريختي فيه اقةط ال جلسما ألن اللحيني
يَِ) :قال :الثالثة والسنة ل  ت  اِصََينَُو  ف  يَِبـ) داواملر  (هَِلَِم  ل  فَ َينَُت   مث لعضدينا إىل ليدينا رفعب ذلكو  حتريكها :أي (هَِلَِاِصَم 
 فيه الدم حركة بتوقف ردب إذا اجلسم نأل متدان؛ مث الفخذين إىل ت رفعان القدمان كذلكو  امليت، انيبج إىل إنزاهلما

 .الدفن حني وكذلك لغسلا حني حركته بيصع  
لَ ) :قال :الرابعة والسنة خ   َلمَّا» :قالت  عائشة أن أْحد اإلمام مسند يف جاء ما ذلك على والدليل ؛(هَِابَِثِيَ َعَُو 

 أَمْ  َمْوََتََن، ُن َر ِد   َكَما   الِلَِّ  َرس ولَ  َأُن َر ِد   َنْصَنع   َكْيفَ   نـََرى َما َوالِلَِّ  :فـََقال وا ِفيِه، ْختَـَلف واٱ  الِلَِّ  َرس ولِ  غ ْسلَ  أَرَاد وا
 أَْرَسلَ  ْختَـَلف واٱ فـََلمَّا :قَاَلتْ » ، ابةالصح عند املعروف هو ثيابه من امليت جتريد أن على فدلَّ  «ثَِياب ه ؟ َوَعَلْيهِ  نـ َغسِ ل ه  

َنةَ  َعَلْيِهم   الِلَّ    ََنِحَيةِ  ِمنْ  َكلََّمه مْ   مث َّ  :قَاَلتْ  .ََنئًِما َصْدرِهِ  يف  َذقـَن ه   ِإالَّ  َرج ل   ِمنْ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َما َوالِلَِّ  َحّتَّ  - النوم أي: – السِ 
                                                 

 ه22/10/1439 الخميس يوم درس (1)
 .طرفه إليه يرتد ال الشيء إلى ينظر وصار بصره نفتحٱ :أي «بصُره شق» :وقوله ،(920) مسلم رواه (2)
 .(920) مسلم رواه (3)
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 يف  َوه وَ   الِلَِّ  َرس ولَ  فـََغسَّل وا إِلَْيِه، فـَثَار وا :قَاَلتْ  .ثَِياب ه   َوَعَلْيهِ   النَّيبَّ  ْغِسل واٱ :َقالَ فَـ  .ه وَ  َمنْ  َيْدر ونَ  اَل  اْلبَـْيتِ 
، اْلَماء   َعَلْيهِ  يـ َفاض   َقِميِصهِ   َما ْسَتْدبـَْرت  ٱ َما اأْلَْمرِ  ِمنَ  ْستَـْقبَـْلت  ٱ َلوِ  :تـَق ول   وََكاَنتْ  ِِبْلَقِميِص، الر َِجال   َوي َدلِ ك ه   َوالسِ ْدر 
 يف الدود أيكلها لئَل امليت؛ هذا بثياب وغريهم الفقراء من األحياء تفعلين وأيًضا ،(1)«ِنَساؤ ه   ِإالَّ   الِلَِّ  َرس ولَ  َغسَّلَ 
 .القرب

ت رَُ) :قال :اخلامسة والسنة س  ََهَُو  ب   يكون لئَل جسده جبميع بثوب   ي غطى ثيابه عتوخ ل امليت مات إذا يعين (بِث و 

 (2)«ِحرَبَة   بِثـَْوبِ  َماتَ  ِحنيَ   الِلَِّ  َرس ول   س جِ يَ » :قَاَلتْ  عائشة حديث من عليه املتفق يف ذلك على والدليل عرايَن؛

  لنيبا مبوت علم ملا -  َبْكر   أَب و أَقـَْبلَ » : عائشة قالت لذلك ،(3)اليمن من أتيت القماش من نوع   «ِحرَبَة»و
 – فـَتَـَيمَّمَ  ، َعاِئَشةَ  َعَلى َدَخلَ  َحّتَّ  النَّاسَ  ي َكلِ مِ  فـََلمْ  اْلَمْسِجَد، َفَدَخلَ  نـََزلَ  َحّتَّ  ِِبلس ْنِح، َمْسَكِنهِ  ِمنْ  فـََرِسهِ  َعَلى -

ْدِ  م َسجًّى َوه وَ   النَّيبَّ  - قصد أي:  أَْنتَ  ِبَِِب » :وقال (4)«َبَكى مث َّ  فـََقبـََّله ، َعَلْيهِ  َأَكبَّ  مث َّ  َوْجِهِه، َعنْ  َفَكَشفَ  ،ِحرَبَة   ِبرب 

 .(5)«َوَميِ ًتا َحيًّا ِطْبتَ  َوأ مِ ي،

عَُ) :قال :السادسة والسنة ض  و  دََِو  ح 
ةَ  ل ىَيد   .احلديدة هذه ضعن البطن نتفخي لئَل :قالوا ذلك يف والعلة ؛(ب ط نِهََِع 

 .ريض ال بطنه نتفخٱ لو فحّت ،طنهب على شيء أو حديدة وضع شرعي   فَل أصًَل  هلذا أعلم وال
وَ ) :قال :السابعة والسنة ُعهَُو  ل ىَض  رِيرََِع  ِلهَِغََُس  هًاُمت وَ َس   للغسل، ملهيأا ملكانا يعين (هَِيَ لَ ج َرَِ وَ ن ح ََِدراَ ُمن ح ََجِّ

هًاُمت وَ ) غسلال مكان على وضعه وصفة َ) القبلة إىل :أي (جِّ  ؛يسرياً  مرتفع رأسه أن :أي (هَِيَ لَ ج َرَِ وَ ن ح ََِدراَ ُمن ح 
 .أذى من بطنه يف كوني قد ما ليخرج
 فيها يكثر ليتا األماكن يف لكذ وحنو اهلوامو  اتاحلشر  من شيء تيهأي لئَل :قالوا غسله سرير لىع وضعه يف والعلة
 .ذلك

شى انك  إذا كنل نةس لكذ نأ علمأ وال فع،ف األذى من األرض على بوضعه مليتا على ُي   فيه أن أعلم ال وكذلك ري 
 .واسع ذلك يف واألمر ة،القبل إىل وجيههت على دليل

                                                 
 .(3141) داود أبو ورواه ،(2٦30٦) المسند نظرٱ (1)
 .(942) مسلم وصحيح (5٨14) البخاري صحيح نظرٱ (2)
ِّ  إِّلَى الث ِّيَابِّ  أََحب   َكانَ  :قال أنه أنس عن (20٧9) ومسلم (5٨13) البخاري روى هللا، لرسول اللباس أحب وكانت (3) بََرةَ  يَل بََسَها أَن    النَّبِّي   . ال حِّ

 .(1242) البخاري رواه (4)
 .عائشة المؤمنين أم حديث من (3٦٦٧) البخاري رواه (5)
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اعَُ) :قال :الثامنة والسنة ر  إِس  ِهيزََِو  َمَ َإِنَ َهَِت ج  ي رَ َات  أ ةَ َغ  ج  اعَُ) ،(ف  ر  إِس  ِهيزََِو   وتكفينه غسله يف اإلسراع :أي (هَِت ج 

 هبا املشي يف هذا كان  وإن ،«ِِبجْلَِناَزةِ  َأْسرِع وا» : النيب لقول الدفن؛ يف امليت ي ؤخر ال :أي ليدفن، عليه والصَلة

م وهَنَا َفَخرْي   َصاحِلَةً  َتك   فَِإنْ » : قال صاحلة كانت  إذا ألن دفنه؛ يف اإلسراع أوىل ِبب من لكن  ِسَوى َيك   َوِإنْ  ،تـ َقدِ 

 هوف  النيب دفن  الصحابة أخر ملا :مثل حلاجة إالَّ  اجلنازة دفن ؤخري   وال ،(1)«رِقَاِبك مْ  َعنْ  َتَضع ونَه   َفَشر   َذِلكَ 
 بعده من خليفة تعيني يف  الصحابة نشغالٱل وذلك الغد؛ من اءشَ العِ  بعد إال يدفن ملو  ثننيٱال يوم الزوال بعد مات
. 
 .قربه يف وهو امليت لىع يصلي أن كنمي املسافر نأل مثًَل؛ سافر  م نتظارٱل اجلنازة ؤخرت   وال

 ،أقرب السرعة إىل هيو  ذلك بني وسطت   وإمنا هبا الناس وإعَلم تكفينهاو  غسلها يف ًَل م   إسراعاً  جلنازةِب ي سرع ال وأيًضا
َمَ َإِنَ ) قال: ي رَ َات  أ ةَ َغ  ج   سكتة جأةف مات إن لكن فيه، ن سرع ذاه مريض وهو مامناأ مات مث ريضم انك  ول يعين (ف 

 بفضل الطب لكن أخرى، مرة إليه لروحا تعود وقد وارحهج يف لسكونا هذا كوني فقد ؛ليًَل ق ننتظر جسمه حترك ما
 .األمور هذه مثل يسر للا
 :امليت جسد صانُي   ال مرينأ ذلك بعد ذكر مث

ا) :قال :األول األمر ف  إِن  ِصََذَُو   وئ ەئ ەئ ائ } :سبحانه لقوله امليت؛ صيةو  إنفاذ يف سراعاإل يسن يعين (ي تِهَِو 

 التمهل لناسا بعض عادة رتج ألنه واًل؛أ الوصية  للا ذكر كنل مقدًما الدين انك  وإن ،[11النساء: ]سورة { ۇئۆئ ۇئ وئ
 .وهكذا َنفلة، عنه حيج أن وصىأ وإذا يغسله، ومن ليه،ع الصَلة كانم يف :وصيته ت نفذ فمثًَل  الدين، دون الوصية يف

ي جَِ) :قال :الثاين واألمر اءَِقَ َفِيَُبَو  نِهَِدَ َض   معلقة املؤمن نفس ألن دين؛ يف كانت  إذا الوصية إنفاذ جيب يعين (ي 

، َفأ يتَ  َدْين ، َوَعَلْيهِ  َماتَ  َرج ل   َعَلى ي َصلِ ي اَل  َكانَ   والسَلم الصَلة عليه والنيب ينه،بدَ   :قَال وا «َدْين ؟ أََعَلْيهِ » :فـََقالَ  مبَيِ ت 

َا :اأْلَْنَصارِي   قـََتاَدةَ  أَب و فـََقالَ  ،«َصاِحِبك مْ  ىَعلَ  َصل وا» :قَالَ  .ِديَنارَانِ  نـََعْم،  :جابر قَالَ  حتملها فلما .الِلَِّ  َرس ولَ  ايَ  َعَليَّ  مه 
 حقوق أو ،الكفارات أو احلج سواء هلل حقاً  الدين كان  سواء امليت دين إنفاذ جيب :أي ،(2) الِلَِّ  َرس ول   َعَلْيهِ  َفَصلَّى

 .ذلك وحنو قرض من املخلوقني

                                                 
 . هريرة أبي حديث من (944) ومسلم (1315) البخاري رواه (1)

 . هللا عبد بن جابر حديث من (19٦2) والنسائي (3343) داود وأبو (14159) أحمد رواه (2)
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 هبذه أكثرَن أو كلنا  سنمر أننا :أي عليها، للا ْحدٱف موتك بعد يفعلها من لك  للا يسر إن أعمال من سبق وما
 اخلامتة حسن املسلم يسأل لذلك غرق، أو حرق أو مفازة يف الشخص ميوت فقد يغسلنا؛ من وجدَن إن املراحل
 .وفاته بعد أموره وتيسري

 .أْجعني وصحبه له،آ وعلى ُممد، لىع للا صلىو  أعلم، وللا


