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ُل  - َكَحي   ِميِّت   َوُمْحرِم   ، َماء  بِ  ُيَغسَّ ُب  َل وَ  َوِسْدر   َل وَ  َرْأُسُه، ُيَغطَّى َوَل  َمِخيًطا، َكر  ذَ  ُيْلَبُس  َوَل  يًبا،طِ  ُيَقرَّ

 .- ُأْنَثى َوْجهُ 

ُل  َل وَ  ؛ ُيَغسَّ اَلِح  َنْزعِ  ْعَد بَ  ثَِيابِهِ  فِي ُيْدَفنُ وَ  ُجنًُبا، ُكونَ يَ  َأنْ  إِلَّ  َشِهيد   نَ ُكفِّ  ُسِلَبَها: نْ إِ وَ  َعنُْه، َواْلُجُلودِ  السِّ

 .َعَلْيهِ  ُيَصلَّى َوَل  رَِها،بَِغيْ 

 (1)الشَّرْحُ:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحابِهِ  ،لهِ آ َوَعَلى ،ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َعَلى السَََّلم  وَ  َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، ب ِ رَ  لِلَِّ  حلَْمد  ا لرَِّحيِم،ا لرَّْْحَنِ ا للاِ  ِبْسمِ 
ُل  - َكَحي   ِميِّت   َوُمْحرِم  ) : الـم َصنِ ف   قَالَ   بعد رعش امليت غسيلت ذكر من  فرغ امَّ ـل ،(...َوِسْدر   َماء  بِ  ُيَغسَّ

 السابق: لذكرا التغسيل يغسلون ال صنفني ذكر يف ذلك
 .سابقال كالتغسيل  ي غسل ال ولكن يغسل :األول الصنف

 .مطلقا يغسل ال :الثاين والصنف
 والكفن لتغسيلا حال يف :أي (َكَحي  ) اتم إذا احملرم أن :أي (ِميِّت   ُمْحرِم  وَ ) :بقوله األول الصنف إىل وأشار

ُل ) ياحل احملرم معاملة عاملي   أن جيب  ظوراتُم من َلثةث امليت احملرم   ب  نوجي ْ  ر،كافو   غري من :أي (َوِسْدر   بَِماء   ُيَغسَّ
 :غسلهي   من يهاف يقع أن كني   اليت اإلحرام
ُب  َوَل ) :قال :األول احملظور  لقول ؛اطيب   أكفانه لىع وأ جسده على وضعي   ال امليت احملرم غ سل إذا :أي (طِيًبا ُيَقرَّ

س وه   َواَل  ثـَْوَبنْيِ، يف  وََكفِ ن وه   ،َوِسْدر   ِبَاء   ٱْغِسل وه  » :مات الذي احملرم يف  النيب لقول  الِلََّ  فَِإنَّ  رَْأَسه ؛ ُت َمِ ر وا َواَل  ِطيب ا ُتِ 

َعث ه    .اطيب   يقرب أن جيوز ال :العمرة أو احلج يف سواء حي وهو رمم حالْ  وكذلك ،(2)«م َلبِ ي ا اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يـَبـْ

 ال وكذا عورته، لتغطية خميط ا س  بَ لْ يـ   ال احملرم امليت غ سل إذا :مثل (َمِخيًطا َذَكر   ُيْلَبُس  َوَل ) :قال :الثاين واحملظور
 .(3)املخيط ل بس عن  النيب هنى الصحيحني يف ملا املخيط ل بس عليه ُمرم   احلي احملرم ألن ام؛مَ أكْ  له   ثوب مثَل   يلبس

                                                 

 ه03/02/1439 ثنيناال يوم درس (1)
 . عباس بنٱ حديث من (1206) ومسلم (1267) البخاري رواه  (2)

 َواَل  اْلِعَماَمةَ، َواَل  اْلقَِميَص، يَْلَبسُ  اَل » فَقَاَل: ْحِرُم؟اْلمُ  يَْلَبسُ  عَما  النبي َسأَلَ  َرُجًل  أَن   : عمر بنٱ حديث من (1177) لمومس (134) البخاري صحيح نظرٱ  (3)

ْعفََراُن، أَوِ  اْلَوْرُس، َمس هُ  ثَْوبًا َواَل  ،اْلبُْرنُسَ  َواَل  لس َراِويَل،ا  .«اْلَكْعبَْينِ  تَْحتَ  يَُكونَا َحت ى َوْليَْقَطْعُهَما اْلُخف ْيِن، فَْليَْلَبِس  الن ْعلَْينِ  يَِجدِ  لَمْ  فَإِنْ  الز 
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 لقول اإلحرام؛ ثيابب أو ابألكفان رأسه   غطىي   ال امليت غ سل إذا :أي (َرْأُسهُ  ُيَغطَّى َوَل ) :قال :الثالث احملظورو 

 .(1)رأسه تغطية عن  النيب هنى احلي احملرم وكذلك ت غطوا، ال أي: «رَْأَسه   ُت َمِ ر وا َواَل » : النيب

 الرجال من عندها من كان  إذا وجهها ي غطى ال ُمرمة وهي غ سلت إذا املرأة كذلك  :أي (ُأْنَثى َوْجهُ  َوَل ) :قال
 عائشة لقول ُمرمة؛ غري أو ُمرمة كانت  إذا احلياة حال يف كحاهلا  وجهها في غطى جانبأ رجال فيه كان  إذا اأمَّ  احملارم،
: « َالِلَِّ  َرس ولِ  َمعَ  َوََنْن   َنابِ  َي ر ونَ  الر ْكَبان   َكان  ،  َعَلى رَْأِسَها ِمنْ  ِجْلَباََبَا ِإْحَدانَ  َسَدَلتْ  بَِنا َحاَذْوا فَِإَذا ُم ْرَِمات 

 . (2)«َكَشْفَناه    َجاَوز ونَ  فَِإَذا َوْجِهَها،

ُل  َل وَ ) :قال لذا حكامأ ثَلثة وله   ،غسلي   ال وهو الشهيد، :الثاين والصنف  ركةاملع يف الشهيد به واملراد ،(َشِهيد   ُيَغسَّ
 سلغ   امك  ي غسل املطعون وكذلك ي غسل،ف املعركة خارج مات مث ملعركةا يف ج رح نم اأمَّ  ،للا سبيل يف القتال   كان  إذا

 :املعركة يف تلق الذي الشهيد هذاو  ، وغريهم والزبري عليو  اخلطاب بن عمر
ُل  َل ) :حقه يف األول احلكم  يـ َغسَّل وا َولَْ  َعَلْيِهْم، ي َصل ِ  َولَْ  ِبِدَماِئِهْم، ِبَدْفِنِهمْ  أ حد شهداء يف أمر  النيب ألن ؛(ُيَغسَّ

 .ي غسل املعركة غري يف نب اج   كان  إذا احلي على وقاسوه ؛(ُجنًُبا َيُكونَ  َأنْ  إِلَّ ) :قال ،(3)البخاري رواه

 ِإنَّ » :وقال  النيب ي غسله ل مات امَّ ـل  حنظلة ألن ؛ي غسل ال جنب ا كان  وإن الشهيد أن :الثاين والقول

، َوه وَ  اهْلَائَِعةَ  َسَِعَ  َلمَّا َخرَجَ  ِإنَّه   فـََقاَلْت: َصاِحبَـَته   َفَسأَل وا «اْلَمََلِئَكة   تـ َغسِ ل ه   َحْنظََلةَ  َصاِحَبك مْ   الِلَِّ  َرس ول   فـََقالَ  ج ن ب 

: « َ(4)«اْلَمََلِئَكة   َغسََّلْته   ِلَذِلك . 

 عليهمو  الشهداء دفنب أمر  النيب ألن يها؛ف تلق   اليت يعين (ثَِيابِهِ  فِي ُيْدَفنُ وَ ) :قال الشهيد حق يف الثاين واحلكم

اَلِح  َنْزعِ  َبْعَد ) :قال ثياَبم،  :قال للمال، در  ه فيه ةاألسلح تلك فند ألن ذلك؛ فوق ما أو كين اس كان  سواء (السِّ

 .ذلك وَنو لنظارةا لبس :ومثل ،اوهكذ احلذاء لبس :مثل عنه لوداجل نزع بعد يعين (َعنْهُ  َواْلُجُلودِ )

نَ  :ُسِلَبَها نْ إِ وَ ) :قال  عراين، وهو القرب يف ويدفن لشهيدا ي رتك فَل مثَل   ريع   أبن ثيابه سلبت وإن :أي (رَِهابَِغيْ  ُكفِّ
 .فيها تلق   اليت الثياب لكت بغري يكفن وإمنا

                                                 
 للبشرة. ملصقا كان ما أي: بالتغطية والمراد ،«اْلبُْرنُسَ  َواَل  لس َراِويَل،ا َواَل  اْلِعَماَمةَ، َواَل  اْلقَِميَص، يَْلَبسُ  اَل » وفيه: السابق وللحديث المذكور، اسبع بنٱ حديثل  (1)

 .(2935) ماجه نبٱو (1833) داود أبوو (24021) أحمد رواه  (2)

 . هللا عبد بن جابر حديث من (4079) البخاري صحيح نظرٱ  (3)

 ىدالمنا أو المفزع الصوت أي: «اْلَهائِعَةَ » وقوله: ، الزبير بن هللا عبد حديث من (4917) الحاكمو (7025) حبان بنٱ حهحوص (6814) الكبرى في البيهقي رواه  (4)

 للغزو.
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 َولَْ  ِبِدَماِئِهْم، ِبَدْفِنِهمْ  أحد شهداء يف أمر  النيب ألن ؛املعركة شهيد أي: (َعَلْيهِ  ُيَصلَّى َوَل ) :قال :الثالث واحلكم
 .البخاري رواه يـ َغسَّل وا َولَْ  َعَلْيِهْم، ي َصل ِ 

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


