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 فَْصلٌ 

 الَعُموَدْيِن. بَيْنَ  َوُيبَاُح  َحْمِلِه، فِي التَّْربِيعُ  ُيْستََحب  

ْكبَانِ  َأَماَمَها، ُمَشاةِ الْ  َوَكْونُ  بَِها، اإِلْسَراعُ  َوُيَسن    َخْلَفَها. َوالر 

 ُتوَضَع. َحتَّى َهاَتابِعِ  ُجُلوُس  َوُيْكَرهُ 

ى  .َفَقطْ  الَمْرَأةِ  َقبْرُ  َوُيَسجَّ

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 :بَ ْعد   أَمَّا
 .دفنه وأحكام ،امليِ ت ْحل أحكام الفصل هذا يف  يذكر ،(فَْصلٌ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

 وإمنا سنة، ذلك يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن يرد مل ألنه يسن؛ يقل: ومل (ُيْستََحب  ) :الق (َحْمِلهِ  فِي التَّْربِيعُ  ُيْستََحب  ) :الَ قَ 

 جبانبها فيبدأ ؛األربع جوانبها ْجيع من اجلنازة لَ ََيمِ  أنْ  أي: (َحْمِلهِ  فِي التَّْربِيعُ ) ،سيأيت كما  الصحابة بعض عن
 مث عليها، األيسر هكتف  ويضع األمامي األمين اجلانب إىل ينتقل ذلك بعد مث عليها، األمين كتفه  ويضع األيسر األمامي

 ؛األمين كتفه  على وَيمله األيسر اخللفي اجلانب إىل ينتقل مثَّ  األيسر، بكتفه وَيمله األمين اخللفي اجلانب إىل ينتقل
 َشاءَ  ِإنْ  مث َّ  السُّنَِّة، ِمنَ  نَّه  فَإِ  ك لِ َها،  السَّرِيرِ  جِبََواِنبِ  فَ ْلَيْحِملْ  ِجَنازَة   ت ََّبعَ ٱ َمنِ » : مسعود بنٱ بقول ذلك على ستدلَّواٱو 

 .(2)«فَ ْلَيدَعْ  َشاءَ  َوِإنْ  فَ ْليَ َتَطوَّْع،

 من َيملها يعين: «سواء ذلك يف األمر» : مالك اإلمام قال ولذا ،م رسل ألنه ؛ مسعود بنٱ عن يثبت مل لكنه
 .األيسر أم األمين اجلانب

 كتفه  لىع األمامي األمين العمود جيعل أن أي: العمودين، بني اجلنازة ْحل ويباح أي: (الَعُموَدْينِ  بَيْنَ  َوُيبَاُح ) قال:
 رواه ما ذلك لىع ستدلواٱو  ؛تباعد بينهما كان  إذا مشقَّة فيه وهذا األيسر، كتفه  على األيسر األمامي والعمود ، األمين

 .(3)«العامودين بني  معاذ بن سعد جنازة ْحل ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ  أنَّ » الشافعي
   (4)امليت. ْحل هو املهم جانبني، أو جانب من سواء واسع، ْحله يف فاألمر يصح، ال احلديث ولكن

                                                

 ه26/02/1439 األربعاء يوم درس (1)
 .إسناده نقطاعٱل ضعيف؛ هوو موقوفاً، (14٧٨) ماجه بنٱ رواه  (2)

 (.431 /3) «الطبقات» في سعد بنٱ أخرجهو  (3)

 نعشها تغطية ستحبٱ مرأةٱ كان فإن .نعش على يكون أن ويستحب ،األَيدي على بحمله بأْس فل طفلً  الميت كان وإن» :(1/1٨٧) المربع الروض في  البهوتي قال   (4)

 .«ثوب المكبة فوق ويجعل بأَمرها ذلك لها صنع فاطمة أن ويروى لها أَستر ألَنه بمكبة؛
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 بعد ذكر ،القرب إىل الصََّلة مكان من أو ،عليه الصََّلة مكان إىل غسله مكان من سواء امليِ ت ْحل صفة بنيَّ  مَّا ول
 دون اد،املعت املشي فوق ما هنا: ابإلسراع واملراد (بَِها اإِلْسَراعُ  َوُيَسن  ) فقال: اجلنازة حامل وهو املشي صفة ذلك
 قول ذلك يف إلسراعا على والدليل ؛حوهلا من يتضرَّر أو احلاملون، يتأذى أو ،امليت يسقط لئَل السَّريعة؛ اخلطى تباعد
ر   َصاحِلَة   َتك   فَِإنْ  اِبجْلَِنازَِة، َأْسرِع وا» :ملسو هيلع هللا ىلص النيب م ونَ َها، َفَخي ْ  .(1)«رِقَاِبك مْ  َعنْ  َتَضع ونَه   َشر  فَ  َذِلكَ  ِسَوى َيك   َوِإنْ  ت  َقدِ 

 َرأَْيت  » : عمر بنٱ لقول ؛أمامها يكونوا أن نةالسُّ  أقدامهم على ميشون ينَ الَّذِ  يعين (َأَماَمَها ُمَشاةِ الْ  َوَكْونُ ) قال:

ْكبَانِ قال:) اجلنازة، خلف مشى ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ  أن أيضا   وورد ،(2)«اجْلَِنازَةِ  أََمامَ  مَيْش ونَ  ؛َوع َمرَ  ،َبْكرٍ  َوَأابَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ   َوالر 

َها َشاءَ  ْيث  حَ  َواْلَماِشي اجْلََنازَِة، َخْلفَ  الرَّاِكب  » :ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب ِ  لقول اجلنازة؛ خلف يكونون الراكبون أي: (َخْلَفَها  ،(3)«ِمن ْ
 اجلنازة. خلف يكونون ذلك وحنو السَّيَّارة أو واب ِ الدَّ  على فالرَّاكبون

 القرب إىل تىأ من يعين: (ُتوَضعَ  َحتَّى َهاَتابِعِ  ُجُلوُس  َوُيْكَرهُ ) قال: القرب؛ إىل ووصلوا ابجلنازة املشي  ذكر مَّا ول

 ملسو هيلع هللا ىلص النَّيب ِ  عن وورد ،(4)ةاجلناز  تدفن أن قبل اجللوس عن هنى ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبَّ  ألنَّ  تدفن؛ حىت جيلس وال جيلس، أن له   في كره
َناٱفَ  ِر،اأْلَْنَصا ِمنَ  َرج لٍ  ِجَنازَةِ  يف  ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ولِ  َمعَ  َخَرْجَنا» قال:  عازب بن الرباء حديث يف كما  سننال يف  نْ تَ َهي ْ

َلِة، م ْستَ ْقِبلَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّيبُّ  َفَجَلسَ  بَ ْعد ، ي  ْلَحدْ  َوملَْ  اْلَقرْبِ  ِإىَل   .(5)«َمَعه   َوَجَلْسَنا اْلِقب ْ
 ْجيعا   دخلهأ أو عكس وإن الرأس، مث القدمني بدخول ي بدأ يعين: قدميه، من سَل   امليِ ت في دخل القرب، ح فر وإذا

 .أبس فَل مستوي  
ى) : قال - الدفن عند أي: - احلال هذه ويف  ال ،(َفَقطْ ) الدفن عند أي: (الَمْرَأةِ  َقبْرُ ) ي غطى أي: (َوُيَسجَّ

 يسجَّى أن هنى  عليًّا ألنَّ و  ميِ تة؛ وهي مفاتنها من شيء يظهر أو املرأة، جسد من شيء خيرج أن خشية ؛الرجال
 .(6)الرَّجل قرب

 يدفننا. من وجدان إن فيها سنوضع اليت احلال هذه ْجيعا   ولنتذكر
 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ممد، على للا وصلى أعلم، وللا

                                                
 سننه في داود وأبو (،944) صحيحه في ومسلم (،131٥) صحيحه في والبخاري (،٧26٧) مسنده في وأحمد (،6٥1) برقم (1/332) الموطأ في مالك التسعة؛ أخرجه  (1)

 . هريرة أبي حديث من كلهم ،(14٧٧) سننه في ماجه بنٱو (،0191) المجتبى أو الصغرى السنن في والنسائي (،101٥) جامعه أو سننه في والترمذي (،31٨1)
لْم   أَْهل   بَْعضُ  فََرأَى» (:2/320) الترمذي وقال ،(14٨2) ماجه بنٱو (1944) والنسائي (100٧) والترمذي (31٧9) داود وأبو (6042) أحمد رواه  (2) نْ  الْع   أَْصَحاب   م 

ه مْ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّب ي    ي  ، قَْولُ  َوهُوَ  أَْفَضُل. أََماَمَها الَْمْشيَ  أَنَّ  َوغَيْر   .«…وعثمان» فيه وزاد  مالك بن أنس حديث من (14٨3) ماجه بنٱو (1010) الترمذي ورواه ،«َوأَْحَمدَ  الشَّاف ع 

 . الثقفي شعبة بن المغيرة عيسى أبي حديث من (14٨1) ماجه وابن (1942) والنسائي (1031) والترمذي (31٨0) داود وأبو (1٨162) أحمد رواه  (3)
 .«تُوَضعَ  َحتَّى يَْقعُدْ  فََل  تَب عََها فََمنْ  فَقُوُموا، اْلَجنَاَزةَ  َرأَْيتُمُ  إ ذَا» مرفوًعا:  الخدري سعيد أبي حديث من (9٥9) ومسلم (1310) لبخاريا روى   (4)

 (.1٨٥3٥) أحمد وأخرجه (،1٥4٨) ماجه بنٱ وسنن (3212) داود أبي سنن نظرٱ  (٥)

 (.٧0٥1) برقم (4/٨9) الكبرى في البيهقي أخرجه  (6)


	01 ZAAD Cover
	14390226 - الزاد

