










وخاتم  األولين  سـيد  على  والسـالم  والصالة  العالمين،  رب  هللا  الحمد 
يوم  إلى  بإحسان  تبعهم  ومن  وصحبه  آله  وعلى  محمد  والمرسلين  األنبياء 

بعد: أما  الدين 
بوزارة  اإلفتاء  بمكتب  الفتوى  قسـم  َيسرُّ  وتيسـيره   8 اهللا  توفيق  فبعد 
يقّدموا  أن  للتسـويق)  (األجيال  مـع  بالتعاون  الدينية  والشـؤون  األوقـاف 
الجليل/ مـة  العالَّ الشـيخ  سـماحة  فتاوى  من  جديدة  سلسـلة  للمسـلمين 
ُعمان  لسـلطنة  العام  المفتـي  ورعاه ـ  حفظـه  ـ  الخليلـي  حمـد  أحمد بـن 

واحد. عقد  في  السابقة  السلسالت  مع  لتجتمع 
الفتاوى: من  قسمين  على  تحتوي  السلسلة  وهذه 

الجنائز. فتاوى  األول:  الـقسم 
المركبات. حوادث  الثاني:  والقسم 

يحتاجه  ما  أغلب  فيهمـا  إذ  بمكان  األهمية  مـن  هما  القسـمان  وهـذان 
وتكفينهم  ودفنهم  الموتـى  تغسـيل  من  الجنائز  فقه  في  مسـائل  من  الناس 



الجنائز ـ حوادث المركبات٦

من  يتبعه  وما  ذلك  قبل  أحـكام  من  تعلق  وما  عليهم  والصـالة  وتشـييعهم 
المهمة  المسائل  من  التي أصبحت  المركبات  وفقه حوادث  بعدها،  أحكام 

المعاصر. وقتنا  في 
كان: الكتاب  هذا  في  وعملنا 

إخراج الفتاوى الموجودة في المكتب وخارجه وكتابتها.• 
الطباعة والتصنيف والترتيب والفهرسة.• 
عرضها على سماحة الشيخ المفتي للمراجعة النهائية وإصالح ما • 

لزم إصالحه وفق توجيهاته.
الكريم،  لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  يكون  أن   8 اهللا  نسأل  األخير  وفي 

العالمين. رب  هللا  الحمد  أن  دعوانا  وآخر 
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التاليتين: الحالتين  في  أمامه  محتضرًا  رأى  إذا  اإلنسان  يفعل  ماذا 
يحتضر؟ من  هنالك  ووجد  مروريًا  حادثًا  رأى  إذا  ـ 

يحتضر؟ ووجده  مريضًا  زار  إذا  ـ 
أو  حادث  بسـبب  االحتضار  هذا  كان  سـواء  محتضر  أي  حضـر  بمـن  جديـر 
اهللا»  إالَّ  إلٰـه  «ال  كلمـة:  يلقنه  أن  المـوت  عالمـات  ظهـور  بسـبب  أو  مـرض 
إال  الجماعة  رواه  صحيح  حديث  وهـو  النبي !  عن  الحديث  في  جاء  كمـا 

اهللا»(١). إالَّ  إلٰه  ال  موتاكم  «لقنوا  قال:  أنه  البخاري 
هو:  قوله  مجـرد  بل  اهللا»،  إالَّ  إلٰـه  «ال  قـل:  له  يقـول  أن  ذلـك  مـن  يلـزم  وال 
على  فيتابعه  المحتضر  هذا  ضمير  يسـتيقظ  أن  ذلك  يسـتدعي  اهللا»  إالَّ  إلٰه  «ال 
بقدر مستطاعه  فساد  قد سبق من  يكون  أن  ما عسى  أن يصلح  النطق ويحاول 

الوقت. ذلك  في 

كتاب  في  داود  وأبو  اهللا،  إال  إله  ال  الموتى  تلقين  باب  الجنائز،  كتاب  في  مسـلم  (١) رواه 
والترمذي  الميت،  تلقين  باب  الجنائز،  كتـاب  في  والنسـائي  التلقين،  في  باب  الجنائز، 
في  ماجه  وابن  عنده،  له  والدعاء  الموت  عند  المريـض  تلقين  باب  الجنائز،  كتاب  فـي 

اهللا. إال  إله  ال  الميت  تلقين  في  جاء  ما  باب  الجنائز،  كتاب 

ô°†àëªdG  ÜGOBG
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الكبرى في هذه  الحقيقة  إلى  للميت  تنبيهًا  فيه  فإن  بعد،  أكثر من  التلقين  ولهذا 
هللا  مخلوق  هو  إنما  كله  الكـون  أن  وهي  بأسـره،  الوجود  هذا  في  بل  الحيـاة، 
يستدرك  أن  يقتضي  أمر  المطلقة، وهذا  الطاعة  له  وأنه سبحانه  وتعالى  سبحانه 

مضى. فيما  تقصير  هنالك  كان  إن  النصوح  بالتوبة  األمر  المحتضر  هذا 
النطق،  على  قادرًا  دام  ما  آخر  أمر  بأي  ذكره  أو  بالوصيـة  ذكره  إن  حـرج  وال 

أعلم. واهللا  وتعالى  سبحانه  اهللا  بإذن  خيرًا  ذلك  في  فإن 
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التلقين؟ يكون  فكيف  شخص،  من  أكثر  هنالك  كان  إذا 
أولئك  يجعل  اهللا»،  إالَّ  إلٰه  «ال  كلمة  ترداد  مجرد  فإن  حضورًا  جميعًا  كانوا  إذا 
عليه  وتعالى  سـبحانه  اهللا  كتـب  من  إال  ويـرددون،  يسـتيقظون  المحتضريـن 

آخر. أمر  فذلك  الشقاء،  باهللا  والعياذ 
عليه  حريصًا  كان  ما  على  الحالة  هذه  في  يحرص  أن  المؤمن  شأن  من  ولكن 

سبق. فيما  الخير  من  حياته  في 
على  كان  ومـن  الذكر  اهللا  ألهمـه  وتعالى  سـبحانه  هللا  الذكـر  كثيـر  كان  فمـن 
يديه  في  والمزمـار  يموت  أو  الخمـر  يطلب  وهـو  يموت  كأن  ذلـك  خـالف 

المستعان. واهللا  واآلخرة  الدنيا  في  الشقاء  عليه  اهللا  َكتب  وفيه 
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والكافر؟ المسلم  يشمل  التلقين  حكم  هل 
شـباب  أحد  لقن  فالنبي !  الحنجرة  إلى  الروح  تصل  لم  ما  مفتوحـة  التوبـة 
عمه  وطالب  الشـهادة(١)،  كلمـة  يقـول  أن  وأمـره  عليه  دخـل  عندمـا  اليهـود 
أن  على  يـدلُّ  ممـا  وهـو  احتضـر  عندمـا  بالشـهادتين(٢)  ينطـق  أن  أبا طالـب 
سـبحانه  اهللا  لعلَّ  بالشـهادتين  يأتي  بأن  يطالب  مسـلم  غير  كان  إن  المحتضر 

أعلم. واهللا  السعادة،  بهما  له  يكتب  وتعالى 

البخاري:  المشركين وأصله عند  باب عيادة  الطب  الكبرى كتاب  الُسنن  في  البيهقي  (١) ما رواه 
فقال:   النبي !  فعاده  فمرض  النبـي !  يخدم  يهودي  غالم  كان  قال:  مالك  أنس بـن  عـن 
لك  يقول  ما  قل  فقال:  أبيه  إلى  الغالم  فنظر  رسول اهللا»  وأني  اهللا  إالَّ  إلٰه  ال  أن  «أشهد  قل: 

عليه». صلوا  قال:  أو  أخيكم  على  «صلوا  رسول اهللا !:  قال  مات  فلما  فقال  محمد ! 
وكتاب  ومسـلم  طالب  أبي  قصـة  باب  الصحابة  فضائـل  كتـاب  فـي  البخـاري  رواه  (٢) مـا 
عن  المسـيب  ابن  عن  الُسـنن  وأصحاب  اهللا،  إالَّ  إلٰه  ال  قول  اإليمان  أول  باب  التوحيد 
«أي  فقال:  جهل  أبـو  وعنده  النبي !  عليه  دخل  الوفـاة  حضرته  لما  طالب  أبـا  أن  أبيـه 
يوم  بها  لك  (أشـهد  روايته:  وفي  ـ  اهللا»  عند  بها  لك  أحاج  كلمة  اهللا  إالَّ  إلٰـه  ال  قـل  عـم 
عبد المطلب  ملة  عن  ترغب  طالب  أبا  يا  أمية  أبي  اهللا بن  وعبد  جهل  أبو  فقال  ـ  القيامة) 
النبي !:  فقال  عبد المطلب  ملة  على  به:  كلمهم  شيء  آخر  قال  حتى  يكلمانه  يزاال  فلم 

   9     8    7    6    5     4    3 ﴿ فنزلـت:  عنـه  أنـه  لـم  مـا  لـك  ألسـتغفرن 
وهـو   ،﴾ F    E    D    C   B    A      @    ?    >    =    <    ;    :
«قل  الموت:  عند  لعمه  رسـول اهللا !  قال:  قال  هريرة  أبي  رواية  مـن  أيضًا  مسـلم  عنـد 

.﴾ c   b   a   `   _ ﴿ اهللا:  فأنزل  فأبى»  القيامة  يوم  بها  لك  أشهد  اهللا  إالَّ  إلٰه  ال 
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الحكم يشمل  بها، هل هذا  أيضًا  يلقن  الشيخ هل  إن كان صبيًا سماحة 
الصبي؟

قوله !:  فإن  الموتى  من  كان  من  كل  يشمل  عام  فالحديث  ذلك  من  مانع  ال 
البالغ  في  يحصـر  وال  والبالغ  الصبي  يشـمل  اهللا»  إالَّ  إلٰـه  ال  موتاكـم  «لقنـوا 
درجته  ويرفع  الخير  له  وتعالى  تبارك  اهللا  يضاعف  الصبي  هذا  ولعل  وحـده، 

واهللا أعلم. الشهادة،  به  ينطق  ما  آخر  يكون  عندما 
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أجنبيين؟ كان  إذا  خاصة  الرجل  والمرأة  المرأة  الرجل  يلقن  هل 
أو  االتصال  في  ورغبة  شهوة  موقف  ليس  الموقف  فذلك  ذلك،  من  مانع  ال 

ذلك. من  شيء  في  أو  المحاسن  إلى  النظر  في 
 .(١)﴾ k    jihg  fe  d  c  b  a﴿

بالمعروف. األمر  جملة  من  وهذا 
ومع  تلقينه  هـو  يتولى  أن  الرجـل  بجانب  الرجل  وجـود  مع  األولـى  ولكـن 

واهللا أعلم. تلقينها،  هي  تتولى  أن  المرأة  بجانب  المرأة  وجود 

.٧١ اآلية:  التوبة،  (١) سورة 
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إلٰه  ال  قل  له  يقول  أن  يمكـن  هل  يتابعه.  ولم  اهللا»  إالَّ  إلٰـه  «ال  كـرر  إذا 
مثالً؟ اهللا  إالَّ 

اهللا  إالَّ  إلٰه  ال  «قل  له:  وقال  عمه  من  ذلك  طلب  فالنبي !  ذلك.  من  مانع  ال 
واهللا أعلم. اهللا»(١)،  عند  بها  لك  أشفع 
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مثالً؟ هالكه  على  دليل  هل  الشهادتين،  المحتضر  نطق  عدم 
هناك  يكن  لم  ما  هالك  بأنه  أحد  على  يحكم  فال  عسير،  أمر  بالهالك  الحكم 
زماننا،  أهل  من  أحد  في  بذلك  لنا  وأنَّى  هالكه،  على  يدلُّ  متواتر  قطعي  نص 

عباده. من  السرائر  يعلم  واهللا  سبحانه،  اهللا  إلى  األمر  يوكل  وإنما 
كأن  الظاهر  حكم  فـي  ظاهرة  معصية  على  وهو  مات  من  بـأن  العلماء  قـال  بـل 
البعيدة  األحوال  هذه  من  حالة  أي  على  يموت  أو  فيه  في  الخمر  وكأس  يموت 
لعله  إذ  النار؛  أهل  من  بأنه  أحد  يقطـع  فال  قطعًا،  بهالكه  يحكم  ال  الحـق،  عـن 
ال  احتمال  هناك  دام  فما  الجنون.  حالة  في  وهو  أتى  ما  وأتى  جنَّ  ثم  أوالً  تاب 
منه  فيتبرأ  صالح  غير  عمل  على  مات  الظاهر  حكم  في  هو  نعم  بهالكـه،  يقطـع 
في حكم الظاهر ولكن السرائر إنما يعلمها اهللا تبارك وتعالى وحده، واهللا أعلم.

تخريجه. (١) سبق 
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المحتضر  عند  ۤيـس  سـورة  قراءة  ـنَّة  السُّ من  أنه  الكتب  بعض  في  نجـد 
نَّة؟ السُّ في  ثابت  هذا  فهل 

ابن  إال  صححها  الحديث  علماء  من  أحدًا  أن  أجد  ولم  رواية(١)  بذلك  جاءت 
هذه  ضعف  وقد  الروايات،  تصحيـح  في  يتسـرع  ما  كثيرًا  حبان  وابن  حبـان، 
وحده  حبان  ابن  وإنما  تصح  ال  بأنها  قالوا  الحديث،  علماء  من  كثيـر  الروايـة 

أخرجوها. الذين  بين  من  الرواية  صحح  الذي  هو 
لم  ما  به  األخذ  يجـوز  ال  أنه  ضعيفًا  الحديث  كـون  يعني  ال  هذا  مـع  ولكـن 

منه. أقوى  شرعي  دليل  مع  الدليل  يتعارض 
فما  وتركه  فعله  جواز  األصل  دام  وما  تركه،  وجواز  ذلك  فعل  جواز  فاألصل 
أن   ٪١ بمقدار  ولو  االحتمال  من  شيء  لوجود  بالحديث  يعمل  أن  من  المانع 

صحيحة. غير  طرق  من  جاء  ولو  ثابتًا  يكون 

رواه  ۤيـس».  موتاكم  على  «اقـرءوا  رسـول اهللا !:  قال  قال:  يسـار،  معقل بـن  عـن  روي  (١) مـا 
سليمان  على  االختالف  وذكر  الميت  على  يقرأ  ما  باب  والليلة  اليوم  عمل  كتاب  في  النسائي 
الميت،  عند  القراءة  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  وأبو  فيه،  يسار  معقل بن  حديث  في  التيمي 
يدفن،  وال  الميـت  على  فيها  يصلـى  ال  التي  األوقـات  في  باب  الجنائـز  كتـاب  ماجـه  وابـن 
به فصل  يتعلق  وما  المريض  باب  الجنائز  كتاب  وابن حبان  يسار،  في مسند معقل بن  وأحمد 
باالضطراب  القطان  ابـن  وأعله  الحبير:  تلخيص  في  حجر  ابـن  الحافظ  قال  المحتضـر،  فـي 
قال:  أنه  الدارقطني  عن  العربي  بكر بن  أبو  ونقل  وأبيه،  عثمان  أبي  حال  وبجهالة  وبالوقف، 
طريق  من  وروي  حديث،  الباب  في  يصح  وال  المتن،  مجهول  اإلسناد،  ضعيف  حديث  هذا 
رواه  عليه»،  تعالى  اهللا  ن  هوَّ إالَّ  ۤيـس  عنده:  ويقرأ  يموت  ميت  من  «ما  مرفوعًا:  الـدرداء  أبـي 
في  حجر  وابن  الفـردوس  في  والديلمي  أصبهان  تاريـخ  وفي  أصفهان،  أخبار  في  نعيـم  أبـو 

تثبت. ال  العلم  أهل  عند  وكلها  أخرى  طرق  من  وجاء  العالية  المطالب 
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الترك  جانب  علـى  الفعل  جانـب  يرجح  ضعيفًا  كان  ولـو  االحتمـال  فهـذا 
وتعالى.  سـبحانه  اهللا  إلى  وقربـة  عبادة  الكريـم  القـرآن  قراءة  كـون  كذلـك 
أن  على  يقرأ  أال  قرأهـا  لمن  فينبغي  بعينهـا  ۤيس  سـورة  تخصيص  كون  أمـا 
الكريم،  بالقرآن  تبـركًا  غيرها  يقرأ  كمـا  السـورة  يقرأ  وإنما  ثابت  أمر  ذلـك 

واهللا أعلم.
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يوضع؟ كيف  أو  يغطى  هل  التغميض  بعد 
للناظرين  يترك مكشوفًا  أو نحوها(١)، وال  ببردة  الميت بشيء  أن يسجى  ينبغي 
ندبًا، واهللا أعلم. ينبغي ستره  فالعورة يجب سترها، والباقي  العورة،  وال سيما 
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مسـافة  في  يكون  قد  أو  حاضر،  غير  الميـت  أهل  بعض  يكـون  أحيانـًا 
بلده،  غير  بلد  في  اإلنسان  يتوفى  قد  أخرى  ناحية  ومن  قريبة..  أو  بعيدة 
بعض  تقع  ربما  دفن  لو  ألنه  أهله،  ينتظر  أن  يقتضي  البالد  تلك  ونظـام 
ترون  أنه قد مات وقد دفن. فكيف  فأهله مثالً ال يصدقون  اإلشكاالت، 

الشيخ؟ سماحة  القضية  هذه  في 
في  ذلك  جـاء  كمـا  أهلهـا  ظهرانـي  بيـن  تحبـس  أن  مسـلم  لجثـة  ينبغـي  ال 

رواه  حبرة.  بثوب  مات  حين  رسـول اهللا !  ُسـجي  قالت:  عائشـة #  السـيدة  روته  (١) ما 
كفنه،  في  أدرج  إذا  الموت  بعد  الميت  على  الدخـول  باب  الجنائز  كتاب  في  البخـاري 

وغيرهما. له،  واللفظ  الميت  تسجية  باب  الجنائز  كتاب  في  ومسلم 



الجنائز ـ حوادث المركبات١٦

كان  إن  إال  المستطاع.  بقدر  التعجيل  ينبغي  إنما  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عن  الحديث(١) 
فإن  القلبية  بالسـكتة  مات  أي  فجأة،  مات  كأن  التأخير  يقتضي  سـبب  هنالك 
حركته  ومنع  أنفاسه  أمسك  ما  هنالك  يكون  أن  احتمال  أجل  من  دفنه  تأخير 
أدنف  الميت  إذا كان  أما  دفنه،  يتسرع في  أال  ينبغي  فمع وجود هذا االحتمال 
وتيقنت  األسـباب  هذه  من  سـبب  بأي  أو  بحادث  مات  كان  أو  المرض  من 

واهللا أعلم. التأخير،  ينبغي  فال  وفاته 

ثم  يحضروا  حتى  أقاربه  ينتظرون  بل  مباشـرة  الميت  يدفن  ال  الناس  بعض 
ذلك؟ يصح  فهل  لميتهم،  منهم  نظرة  آخر  تلك  لتكون  وجهه  عن  يكشفون 

إلى  أقاربه  نظر  وأما  الدفن،  تعجيل  في  نَّة  السُّ فإن  الغائب  انتظار  إلى  داعي  ال 
قبَّل  عندما  بكر 3  أبو  فعل  كما  له  تقبيلهـم  ويجوز  بل  منه  مانع  فـال  وجهـه 

واهللا أعلم. موته(٢)،  بعد  رسول اهللا ! 

ما حكم تأخير دفن الميت بحجة انتظار اكتمال وصول أوالده وأقاربه؟
مكروه،  فهـو  ذلـك  يخـَش  لـم  وإن  ذلـك  يجـز  لـم  فسـاده،  خشـي  إن 

واهللا أعلم.

الربيع  رواه  أهله»،  ظهراني  بين  مسلم  جيفة  تحبس  أن  ينبغي  «ال  قال:  عباس  ابن  (١) لحديث 
تك  فإن  بالجنـازة  (أسـرعوا  قال:  النبـي !  عن  هريـرة 3  أبـي  وحديـث   (٤٧٦) برقـم 
في  البخاري  رواه  رقابكم)  عن  تضعونه  فشر  ذلك  سوى  يك  وإن  تقدمونها  فخير  صالحة 
بالجنازة،  اإلسـراع  باب  الجنائز  كتاب  في  ومسـلم  بالجنازة،  السـرعة  باب  الجنائز  كتاب 

وغيرهم. الُسنن  وأصحاب 
«فكشف  (٢) ما روته السيدة عائشة # عن أبيها أبي بكر الصديق عند موت النبي ! قالت: 
على  الدخول  باب  الجنائز،  كتـاب  في  البخاري  روه  فقبله».  عليه  أكب  ثم  وجهـه  عـن 

الموت. بعد  الميت 
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تأكد  إذا  ثم  الوفاة؟  لمعرفة  خاصة  عالمات  هناك  هل  الشـيخ:  سـماحة 
يفعل؟ أن  ُيؤمر  ماذا  الروح،  خروج  من  الشخص 

قريبًا  اليدين  في  يكون  الـذي  والنبض  القلب  نبض  توقف  العالمـات  مـن 
تفتقد  الحياة  حرارة  ألن  الجسم  وبرود  نهائيًا  النفس  وتوقف  الكفين،  من 

بالموت.
تغمض  أن  الوفاة  بعد  به  يؤمر  شيء  وأول  العالمات،  من  يعدُّ  مما  كله  فذلك 
وقال:  عيناه  تغمض  أن  أحد  يمـوت  عندما  أمر  الرسـول !  ألن  الميت  عينـا 
عندما  عينه  يفتح  اإلنسان  أن  ذلك  البصر»(١). ومعنى  تبعه  قبض  إذا  الروح  «إن 
جسـمه  يشـتد  أن  قبل  عينه  تغميض  في  يعجل  أن  ُيؤمر  فلذلك  روحه  تخرج 

ذلك. فيعسر 
من  ويكون  جسـده  يتصلب  منـه  الـروح  خروج  على  فتـرة  تمـر  عندمـا  ألنـه 

واهللا أعلم. منه،  الحركة  تلين  أن  أو  العينان  تغمض  أن  الصعب 

ماجه  وابن  حضر،  إذا  له  والدعاء  الميت  إغماض  باب  الجنائز،  كتاب  في  مسـلم  (١) رواه 
في  والبيهقي  مسـنده،  في  وأحمد  الميت،  تغميض  في  جاء  ما  باب  الجنائز  كتـاب  فـي 
بثوب، وابن حبان في صحيحه  باب إغماض عينيه وتسجيته  الجنائز،  الكبرى في كتاب 
عبد  سـلمة  بن  أبي  ذكر  بذكر،  ونسـائهم  رجالهم  الصحابة  مناقب  عن  إخباره !  كتاب 

المخزومي. األسد 
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يجوز  هـل  معروف،  سـبب  بـدون  الميـت  مـات  إذا  الشـيخ:  سـماحة 
التشريح  هذا  أن  العلم  مع  الوفاة.  سبب  معرفة  لمحاولة  جسده  تشريح 
هو  كما  المجرمين،  على  القبض  بالتالـي  ثم  اآللة  معرفة  على  يدلُّ  قـد 

الحاالت؟ بعض  في  ذلك  واقع 
من  كثير  فـي  يكون  أن  منـه  يتعجـب  وممـا  بفائـدة،  جـاء  مـا  التشـريح 
يكتفى  ال  أي:  ـ  بهذا  يكتفي  وال  اإلجرام  على  يدلُّ  ما  هنالك  األحوال 
على  القوانين  تنص  بل  ـ  المجرم  بها  يدان  التي  والبّينة  اإلجرام  بدالئل 
األدلة  قيام  مع  التشـريح  إلى  الداعي  فما  الميت،  تشـريح  من  بد  ال  أنه 

وظهورها؟
حياته،  في  لجسـمه  ذلك  أن  كما  حرمـة  وفاته  بعد  المسـلم  لجسـم  أن  علـى 
بسبب  مات  الميت  هذا  أن  على  الداللة  من  شـيئًا  يدلُّ  التشـريح  أن  لنقدر  ثم 
الخنق  بطريقة  قتل  أنه  أو  سـمًا  طعم  أنه  على  أحيانًا  يدل  فقد  األسـباب،  من 
فاعل  أن  على  التشـريح  نفس  من  داللة  هنالك  هل  ولكن  أخرى،  بطريقة  أو 

بعينه؟ فالن  هو  ذلك 
يشـرح  أن  يلزم  وال  األمر  اكتشـاف  بأسـباب  فليؤخذ  اتهام  هنالـك  كان  فـإن 
على  يحرصون  الناس  من  وكثير  فائدة،  التشـريح  لهذا  أعرف  ال  فأنا  الميت، 
راغبون  هـم  ما  التشـريح  إثر  على  يتبّين  أن  غيـر  من  الموتـى  جثـث  تشـريح 
حرمة،  وميتًا  حيـًا  المسـلم  لجسـم  ألن  التشـريح  أحبذ  ال  فلذلك  تبينه،  فـي 

واهللا أعلم.
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غسـله  قبل  الناس  أمـام  الميت  تـرك  الناس  بعـض  عند  العـادة  جـرت 
يقبِّل  وبعضهم  الـوداع،  نظرة  يسـمونه  ما  يلقـوا  حتى  بعـده،  وبعضهـم 

مشروع؟ هذا  فهل  الميت 
ـ  عنه  تعالى  اهللا  ـ  رضـي  بكر  أبو  لـه  قبَّ فالرسـول !  مشـروع،  التقبيل  نعـم 
كثير  وميتًا»(١)، وهكذا ذكر عن  يا رسول اهللا طبت حيًا  أنَت  وأُمي  «بأبي  وقال: 
على  أحد  ينكر  ولم  الجواز.  على  دليل  وهذا  الموتى  لوا  قبَّ أنهم  السـلف  من 
أن  األحوال  من  حـال  بأي  يعني  ال  ولكن  هذا،  فعله  الصحابـة  من  بكـر  أبـي 

طويالً. وقتًا  مشكوفًا  يترك  الميت 
من  النافعة  العبرة  الناظر  يتزود  حتى  وتفكر  اعتبار  نظر  إليه  ينظر  أن  حرج  وال 

واهللا أعلم. البشر،  مصير 

متخذًا  كنت  (لـو  النبي !:  قول  باب  الصحابـة  فضائل  كتـاب  فـي  البخـاري  (١) رواه 
خليالً).
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غسله  يمكن  وهل  معينة،  شروط  له  هل  الميت  فيه  يغسل  الذي  المكان 
األفالج؟ في  أو  المياه  دورات  في 

أخرى  أماكن  في  أو  المسـاجد  في  الموتى  لتغسـيل  أماكن  تعد  أن  ينبغي 
نظيفًا،  المـكان  دام  مـا  المياه،  دورة  فـي  يغسـل  أن  من  مانـع  ال  ولكـن 
يخشـى  التي  المعدية  األمراض  تراعى  أن  يجب  ولكن  األفالج  وكذلـك 
بقدر  األفالـج  فـي  الموتـى  تغسـيل  فيتفـادى  الميـاه  عبـر  انتقالهـا  منهـا 
جانبًا  الميت  بـه  ويغسـل  الفلج  من  الماء  يؤخذ  أن  فاألولى  المسـتطاع، 
لهذه  تفاديًا  الفلـج  نفس  في  تغسـيله  يكون  أن  مـن  أنزه  ذلك  فـإن  عنـه، 

واهللا أعلم. المشكلة، 
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الرأس،  ناحية  ومن  القدمين  ناحية  من  التغسيل،  أثناء  الميت  يوجه  أين 
قدماه؟ تكون  واين  رأسه  يكون  أين 

أن  فاألولى  ظهـره  على  ملقـى  يكون  التغسـيل  حال  فـي  الميـت  أن  بمـا 
القبلة،  جانب  إلى  رجاله  تكون  أن  ذلك  ومعنـى  القبلة  إلى  وجهه  يكـون 

واهللا أعلم.

أن  ينبغي  شـخص  وكم  الغسـل،  أثناء  الميت  رأس  يوجه  جهة  أي  إلى 
بتغسيله؟ يقوم 

الجهة  أولى، فتجعل رجاله ورأسه من  القبلة فذلك  إلى  أمكن توجيهه  إن 
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العدد  تغسيله  في  ويشارك  تغسـيله  في  أسـمح  هو  ما  فلينظر  وإال  المقابلة 
أعلم. واهللا  حد.  غير  من  إليه  يحتاج  الذي 
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فريضة؟ أم  ُسنَّة  هو  هل  الميت،  تغسيل  حكم  هو  ما 
ال  أنه  يرون  العلماء  فبعض  العلم  أهل  مصطلحات  بين  أوالً  نفرق  أن  علينا 
الواجب  أن  فيرون  بينهما،  يفرقون  وبعضهـم  والواجب،  الفرض  بين  فـرق 
بدليل  ثبت  ما  فإنه  الفرض  وأما  قطعيًا  أم  كان  ظنّيًا  الدليل  بمطلق  ثبـت  مـا 
رسـول اهللا !.  عن  متواتر  حديث  أو  اهللا  كتـاب  من  كآيـة  وذلـك  قطعـي، 
على  النبوية  ـنَّة  السُّ وإنما  التغسـيل  على  ينص  لم  القرآن  أن  المعلوم  ومـن 
بالتواتر  ثبت  فقـد  الحكم  هذا  دليل  هي  والسـالم  الصالة  أفضـل  صاحبهـا 
هذا  كان  فلذلك  يغسلون  كانوا  الرسول !  عهد  في  الموتى  أن  ريبة  بدون 
وإنما هي  فيها فحسب  مرغبًا  ليست  ـنَّة  السُّ هذه  أنَّ  إال  ـنَّة(١)،  بالسُّ ثبت  مما 
الباقين. عن  سقط  البعض  به  قام  إن  كفائي  الواجب  هذا  ولكن  واجبة،  ُسنَّة 

الذي  الرجل  فـي  عباس  ابـن  حديث  منهـا:  أحاديث  عـدة  في  بذلـك  األمـر  (١) جـاء 
الجنائز  كتاب  في  البخاري  رواه  وسـدر...»،  بماء  «اغسـلوه  قال !:  الناقة  وقصته 
مات،  إذا  بالمحرم  يفعل  مـا  باب  الحج  كتاب  في  ومسـلم  ثوبين،  في  الكفن  بـاب 
اهللا !  رسـول  علينا  دخل  قالت:  األنصارية  عطية  أم  وحديـث  للبخـاري،  واللفـظ 
الربيع  رواه  ذلك...»  من  أكثر  أو  خمسًا  أو  ثالثًا  «اغسلنها  فقال:  ابنته  توفيت  حين 
بالماء  ووضوئـه  الميت  غسـل  باب  الجنائـز  كتـاب  البخـاري  ورواه   (٤٧٥) برقـم 
عن  عباس  ابن  وحديث  الميت.  غسل  في  باب  الجنائز  كتاب  في  ومسلم  والسدر، 

.٤٧٦ برقم  الربيع  رواه  موتاكم»،  «اغسلوا  قال:  النبي ! 
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المجتمع  يترك  فعندمـا  بأسـره،  المجتمع  تلزم  التي  الموتى  حقوق  مـن  فهـو 
كل  يأثم  بل  بأسره،  المجتمع  يأثم  تغسيل  غير  من  ويدفن  ميت  تغسيل  بأسره 
كان  إن  هذا  عليه  قـادر  وهو  تغسـيله  بواجب  يقم  ولم  ذلك  بموت  علـم  مـن 

ورسوله !. باهللا  المقرين  القبلة  أهل  من  الميت 
الباقين،  عـن  يسـقط  الواجـب  هـذا  فـإن  البعـض  بذلـك  قـام  إن  وأمـا 

واهللا أعلم.
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كل  خالف  يحصل  فأحيانـًا  المغسـلين،  اختيار  في  الحق  له  الذي  مـن 
أو  يريد  لمن  يسمح  بحيث  الحق  هذا  يتولى  فمن  يغسل،  أن  يريد  أحد 

آخر؟ ـ  ألحد  يسمح  ال 
فاألقرب  األقرب  يراعى  وإنما  وهكذا  إخوته  أو  أبوه  أو  ابنه  الميت  أمر  ولي 
يتولى  من  يأمر  فهو  بذلـك  أولى  المسـلمين  أمر  فولي  قرابة  له  تكـن  لـم  وإن 

واهللا أعلم. المسلمين،  فجماعة  يوجد  لم  فإن  تغسيله 
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كانت  وإن  المعرفة،  فيه  يراعى  أم  القرابة  الميت  يغسـل  أن  األولى  من 
األقرباء؟ من  أولى  هو  من  القرابة 

ولكن  أولى  هو  بالتغسـيل  الناس  أعرف  كان  فمن  المعرفة،  مراعاة  من  بد  ال 
واهللا أعلم. غيره،  من  أولى  القرابة  فذو  العارف  القريب  وجد  إن 
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أنهم  بحجة  الميت،  تحضير  لدى  الناس  تزاحم  االجتماعية  الظواهر  من 
ال  تراهم  بينمـا  الُغسـل،  أثناء  وخاصة  الميـت،  إلى  اإلحسـان  يريـدون 
بتجهيز  الناس  أحقُّ  مراعاتها، فمن  التي تجب  الشرعية  باآلداب  يلتزمون 
وتجهيزه؟ الميت  لغسل  األشخاص  من  المثالي  العدد  هو  وما  الميت؟ 

واالسـتعداد  واالتعاظ  االعتبار  إلى  يدعـو  أمر  الموتى  مشـاهدة  أن  ريـب  ال 
في  يكون  أن  يجب  يديه  بين  الميت  يرى  الذي  اإلنسان  فإن  تعالى،  اهللا  للقاء 
ما  موعظة  أبلغ  فإن  إليه،  صار  ما  إلى  يصير  سوف  قليل  ا  عمَّ أنه  آنذاك  خلده 

عينيه: بأُم  يشاهده 
مذكر يقـول  بما  العظـات  األعماِرليـس  بمصـرع  العظـات  مثل 
يدٍ مـن  اعتبرنا  لـو  للمنـون  بالتـذكاركـم  األرواح  سـلبها  فـي 
الردى لمقصود  ألفتنا  الحـزم  واإلصـدارما  اإليـراد  فـي  يغتـال 
هـازالً فينـا  البيـن  يجـد  األخيـارأتـرى  بمصـارع  ويريحنـا 
بهيمـة الحيـاة  ولكـن  الجـزاركال،  مديـة  عليهـا  تجـري 
يقودهـا القضـاء  نيـر  المختــارمزمومـة  لمشـيئـة  مربوبــة 
مسـتأثرًا لنفسـه  البقـاء  واالنشــاركتـب  األحيــاء  بإمـاتــة 
تجد الدنيا  حياتك  اعتبرت  اإلعـــذاروإذا  مظنــة  الحيـــاة  أن 
يبتغي وأخـرى  معركـة  بيـن  األبصــارمـا  ذوو  لباقيــة  أمـــالً 
لغادرت البقـاء  يشـترك  كان  األبــرارلـو  أنفــس  المنيـة  غيــل 

التي  الساعة  يتصور  وأن  معتبرًا،  يكون  أن  الموقف  هذا  يقف  وهو  به  فجدير 
على  يحرص  أن  له  ينبغي  لذلك  الممات،  إلى  الحياة  من  بنفسـه  فيها  يتحول 
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هذا  في  ليكون  الضـرورة،  إليه  تدعو  بما  إال  التحدث  وعـدم  صوته،  خفـض 
هنالك  تكون  أن  غيـر  من  الناس  وتزاحـم  االعتبار،  إلى  يدعـوه  مـا  الصمـت 
لذلك  التجهيز،  عمل  عرقلة  أسباب  من  يكون  قد  الميت  تجهيز  إلى  ضرورة 
التجهيز  نفس  إليه  يحتاج  ما  بمقدار  يكون  بل  كبيرًا،  العدد  يكون  ال  أن  ينبغي 

واهللا أعلم. بالغسل،  ومباشرته  الماء،  وصب  الميت،  تقليب  من 
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له  يأذن  أن  دون  الميت،  تغسـيل  في  نفسـه  ُيدخل  الناس  بعض  هنالك 
هؤالء؟ في  قولكم  فما  األجر،  أبتغي  إنني  قال:  نصح  وإذا  الميت،  أهل 
قرابة  بذي  ليس  وهو  ـ  الميت  قرابة  ـ  القرابة  قبل  من  الكفاية  توجد  عندما 
يرى  كان  أو  كفايـة،  هنالك  يكـن  لم  إن  أما  ذلـك،  يفعـل  أن  لـه  ينبغـي  ال 
عليه،  الحرص  ينبغـي  الذي  الخير  مـن  فذلك  التغسـيل  يحسـنون  ال  أنهـم 

واهللا أعلم.

اإلذن  يأخذ  أن  قبل  دفنه  أو  الميت  لتغسـيل  يتقدم  أن  لرجل  يصح  هل 
أهله؟  من 

بذلك،  بالقيام  أولى  فهو  أحدهم  حضر  فإن  بتجهيزه،  أولى  هم  الميت  أولياء 
واهللا أعلم. به،  القيام  يحسن  ممن  غيره  إنابة  أو 
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ورد  كما  الميت  تغسيل  كيفية  لنا  تشرحوا  أن  الشـيخ  سـماحة  لكم  هل 
نَّة؟ السُّ في  ذلك 

ذلك  ومعنى  ـنَّة  السُّ ذلك  على  دلَّت  كمـا  الجنابة  من  كالغسـل  الميت  غسـل 
أوصى  هذا  مـع  ولكن  األيسـر  على  واأليمن  األسـفل،  على  األعلـى  تقديـم 
غسالت  ثالث  يغسلنها  بأن  كلثوم(١)  أم  ابنته  غسـلن  اللواتي  النسـاء  النبي ! 
صحيح  فـي  جاء  كما  وهـذا  الكافـور،  مـن  شـيئًا  األخيـرة  فـي  يجعلـن  وأن 

وغيره(٢). البخاري 
القراح(٣)  بالماء  األولى  الغسلة  يغسل  أن  وهو  الطريقة  هذه  اختاروا  والعلماء 
خروج  أجل  مـن  رفيقًا  مسـحًا  بطنه  يمسـح  الثانية  الغسـلة  تغسـيله  إّبـان  ثـم 
األنجاس  من  البسه  يكون  أن  عسى  مما  التغسيل  ذلك  بعد  يطهر  ثم  فضالته، 
بين سرته وركبتيه وسائر  ما  تامًا ويغسل  تطهيرًا  بخروج فضالته وعندما يطهر 
فيها  التي  الثالثة  الغسلة  يغسل  هذا  بعد  من  الصالة  كوضوء  له  يتوضأ  جسده 

واهللا أعلم. الكافور،  من  شيء 

أم  ابنته  كفن  في  النبي !  «دفع  قال:  عباس  ابن  طريق  من  الربيع  اإلمام  رواه  ما  عليه  (١) يدل 
 .٤٧٣ رقم  حديث  أثواب»،  خمسة  كلثوم 

اهللا !  رسـول  علينا  دخل  قالت:  األنصارية  عطية  أم  طريق  من  الربيـع  اإلمـام  رواه  (٢) مـا 
بماء  ذلك  رأيتن  إن  ذلك،  من  أكثر  أو  خمسـًا  أو  ثالثًا  اغسـلنها  فقال  ابنته  توفيت  حين 
فأعطانا  آذناه  فرغنا  فلما  فآذنني،  فرغتن  فإذا  كافور  من  شيئًا  اآلخرة  في  واجعلن  وسدر 
أن  يستحب  ما  باب  الجنائز  كتاب  في  والبخاري  برقم ٤٧٥،  إياه»  أشعرنها  وقال:  حقوه 

الميت.  غسل  في  باب  الجنائز،  كتاب  في  ومسلم  وترا،  يغسل 
الخالص. الصافي  (٣) الماء 
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وضئوه  قد  ألنهم  ال؟  أم  العورة  موضع  على  يمر  هل  الثالثة  الغسلة  في 
ذلك؟ قبل 

فوق  من  إال  الميت  عورة  على  الغاسل  يمر  ال  الصالة،  وضوء  يوضأ  أن  بعد 
الثوب.

يسمح  وإذا  الجنازة،  غسـل  أم  الوضوء  يقّدم  أيهما  الميت  تغسـيل  عند 
الميت؟ تغسيل  كيفية  لنا  اشرح  سماحتكم 

وتتبع  بالغسل  الجسـد  يعمم  بحيث  الجنابة  من  كالغسـل  الميت  غسـل 
بطن  على  يمسـح  وإنما  مياسـره،  على  ميامنه  وتقـدم  بالتنظيـف  مغابنـه 
خبثه،  إلخـراج  خفيفـًا  مسـحًا  رأسـه  جهة  من  رفعـه  حـال  فـي  الميـت 
مما  سـوأته  وتنظيف  األولـى  الغسـلة  بعد  الوضـوء  يكـون  أن  واألولـى 
حرج،  فال  الغسل  تمام  إلى  أخر  وإن  فضالته  من  خرج  يكون  أن  عسـى 

واهللا أعلم.
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الصالة،  وضوء  لفظ  يكفي  أم  الدعاء،  وما  الميت،  تغسيل  في  اللفظ  ما 
اهللا. أفادك  أفدنا 

واهللا أعلم. تيسر،  بما  يدعو  وإنما  بعينه،  لفظ  هناك  ليس 
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الرجل؟ تغسل  أن  للمرأة  وهل  المرأة  يغسل  أن  للرجل  هل 
إن  أما  النسـاء،  تغسـلها  والمرأة  الرجال  يغسـله  فالرجل  ذلك  يجوز  ال 
في  النسـاء  أن  ريب  فال  رجل  بينهن  يكن  ولم  نسـاء  بين  الرجـل  مـات 
عليه  الماء  يصببن  بـأن  مأمورات  ولكن  بتغسـيله  مطالبات  الحالة  هـذه 
أولى  فإنهن  لـه،  محارم  فيهن  تكون  أن  إال  يباشـرنه  أن  غيـر  من  صبـًا 
كانت  إن  أما  حائـل،  وراء  من  إال  العورة  اتقـاء  مع  ويباشـرنه  بتغسـيله 
وال  زوجها  تغسـل  بأن  أحق  هـي  الزوجة  أن  ريب  فـال  زوجتـه  بينهـن 
لو  تقول:  عنها  تعالـى  اهللا  رضي  عائشـة  المؤمنين  فأُم  ذلك،  من  مانـع 
نسائه(١). غير  رسول اهللا !  غسل  ما  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت 

العلم، هل الرجل يغسل امرأته،  وهذه المسألة مما وقع فيه الخالف بين أهل 
ذلك. يجوز  ال  أو  زوجها  تغسل  والمرأة 

امرأته  غسـلته  بكر 3  أبا  أن  روي  فقد  أرجح،  وهذا  التغسـيل  بجواز  فقيل: 
عميس(٢). بنت  أسماء 

بينهما،  انتهت  الزوجية  والعالقة  انحلت  الزواج  عصمة  ألن  الجواز  بعـدم  وقيـل: 

المرأة  وغسـل  امرأته  الرجل  غسـل  في  جاء  ما  باب  الجنائز  كتاب  في  ماجـه  ابـن  (١) رواه 
النووي  عنه  قال  غسله.  عند  الميت  ستر  في  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  وأبو  زوجها، 

صحيح. بإسناد  داود  أبو  رواه   :٩٣٥/٢ األحكام  خالصة  في 
في  الرزاق  وعبـد  زوجها،  تغسـل  المرأة  باب  الجنائز،  كتـاب  الموطأ  فـي  مالـك  (٢) رواه 
باب  الجنائز،  كتـاب  في  والبيهقي  الرجـل،  تغسـل  المرأة  باب  الجنائز،  كتـاب  مصنفـه 

زوجها. المرأة  غسل 
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تزال  ال  ألنها  ذلـك  يغسـلها،  ال  وهو  تغسـله  فهي  حكميهما  بين  بالتفرقة  وقيـل: 
ال  كذلك  بينهما،  باقية  الزوجية  العالقة  من  بقية  أن  يعني  وهو  منه،  عدة  حال  في 
أن  له  يجوز  ولذلك  منها  يعتد  فال  هو  أما  العدة،  في  دامت  ما  تتزوج  أن  لها  يباح 
وفاتها  بمجرد  أخيها  ببنت  أو  أختها  ببنت  أو  بخالتها  أو  بعمتها  أو  بأختها  يتزوج 
هذا  أصحاب  رأى  لذلك  فورًا  غيرها  يتـزوج  أن  له  جاز  لنسـائه  رابعة  كانـت  وإن 
الذي  القول  ولكن  زوجها  تغسـل  المرأة  بينما  امرأته  يغسـل  ال  الرجل  أن  القول 
عن  المحكي  وهو  مطلقًا،  التغسـيل  جواز  العلم  أهل  رجحه  والذي  األكثـر  عليـه 
على  يدلُّ  مـا  منهم  أحد  عن  يؤثـر  ولم  ـ  عليهـم  تعالـى  اهللا  رضـوان  ـ  الصحابـة 
خالفه، وهذا وحده كاف في الترجيح فضالً عن مراعاة كون اإلباحة هي األصل، 

كعكسه. امرأته  الرجل  تغسيل  بجواز  القول  على  يعول  أن  أولى  كان  فلذلك 
عليها  الماء  إال صب  قبلهم  من  يكون  الرجال ال  بين  ماتت  إن  المرأة  وكذلك 

واهللا أعلم. وجدوا،  إن  بتغسيلها  أولى  هم  ومحارمها  مباشرتها  غير  من 

يكن  لم  إن  وتجهيزها،  المتوفاة  والدته  بغسل  الولد  يقوم  أن  يجوز  هل 
بنت؟ للوالدة 

واهللا أعلم. ولدها،  فيغسلها  امرأة  توجد  لم  إن  إال  النساء  تغسلها 

فيمن  يشترط  وهل  الميت،  تغسيل  لهم  يحق  الذين  األشخاص  هم  من 
محرم؟ ذا  يكون  أن  المرأة  يغسل 

لهن  المسلمات  والنساء  المسلم،  الرجل  يغسلوا  أن  لهم  يحق  المسـلمون  الرجال 
أولى وإن وجد  األقارب  وإنما  األقارب وغيرهم،  المسلمة سواء  المرأة  يغسلن  أن 

واهللا أعلم. بتغسيلها،  أولى  كان  نساء  توجد  ولم  للميتة  محرم  الرجال  بين  من 
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زوجها؟ يغسلها  هل  رجعيًا  طالقًا  المطلقة  المتوفاة 
بعضهما  اسـتمتاع  حق  من  الزوجين  بيـن  يكون  ما  ومطلقها  المطلقـة  بيـن  يمتنـع 
لقوله  عدتها،  إبـان  الرجعة  حق  لـه  يبقى  وإنما  رجعيًا،  الطـالق  كان  ولـو  ببعـض 
إن  تغسله  وال  ماتت  إن  يغسـلها  فال  وعليه   (١)﴾ c   b    a   `   _ ﴿ تعالى: 
غير  من  يراجعها  أن  له  يسوغ  الذي  الرباط  إلى  نظرًا  توارث  بينهما  كان  وإن  مات، 
في  اختلفوا  الفقهاء  أن  تعلمون  وأنتم  عدتها،  خالل  في  ذلك  كان  إن  نكاح  تجديد 
طالق؛  بينهما  يقع  لم  ولو  مات  إن  إياه  وتغسيلها  ماتت  إن  المرأته  الرجل  تغسيل 
واهللا أعلم. بينهما،  الطالق  وقوع  بعد  ذلك  يسوغ  فكيف  بينهما  بينونة  الموت  ألن 
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الميت؟ يغسل  أن  ـ  امرأة  أو  رجالً  كان  سواء  ـ  للجنب  يمكن  هل 
ما  بخالف  نجـس،  غير  جسـمها  ـ  أيضًا  ـ  والحائـض  بنجـس،  ليـس  الجنـب 
باشـرته،  ما  تنجس  وأنها  نجس  جسـمها  الحائض  أن  الناس  من  الكثير  يتصور 
به  يباشـر  الذي  الثوب  فـي  يصلي  كان  النبـي !  أن  الروايـات  فـي  جـاء  فقـد 
تعالى  اهللا  رضي  ـ  المؤمنيـن  أمهات  عـن  الروايات  في  جاء  وكذلـك  أهلـه(٢)، 
ربما  وكان  فيـه،  تحيض  الذي  الثـوب  في  تصلي  إحداهن  كانـت  أنـه  ـ  عنهـن 
ريقها  من  عليه  تفيض  أن  على  تزيد  ال  فهي  الدم  من  شـيء  الثوب  ذلك  لحق 

.٢٢٨ اآلية:  البقرة،  (١) سورة 
النبي !  زوج  حبيبته  أم  أخته  سـأل  أنه  سـفيان  أبي  بن  معاوية  طريق  من  النسـائي  (٢) رواه 
فيه  ير  لم  إذا  نعم،  فقالت:  فيـه،  يجامعها  الذي  الثوب  في  يصلي  اهللا  رسـول  كان  «هـل 
فيه،  أهله  يصيب  الذي  الثوب  في  الصالة  باب  الصالة  كتاب  فـي  داود  أبـو  رواه  أذى». 

السنن. أهل  من  وغيرهما  الثوب  يصيب  المني  باب  الصالة  كتاب  في  أيضًا  والنسائي 
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طاهرًا،  وتعتبره  األمـر  وينتهي  الدم  ذلك  أثر  يـزول  حتى  بظفرها(١)  تطهـره  ثـم 
غير  هي  ـ  أيضًا  ـ  الحائـض  أن  وعلى  نجس  غير  الجنب  أن  على  دليـل  وهـذا 
والنبي !  طاهـر،  منهما  كل  الحائض  وعـرق  الجنب  عرق  أن  وعلـى  نجسـة 
فيه  يصلي  الذي  الفراش  أي  ـ  الخمرة»  «ناوليني   : # عائشة  المؤمنين  ألّم  قال 
يدك»(٢)،  في  حيضتك  «ليسـت  فقال:  اهللا»  رسـول  يا  حائض  «إني  له:  فقالت  ـ 
ويضع  منها  تشرب  كانت  التي  الكأس  من  يشرب  كان  النبي !  أن  عنها  وجاء 
يتعرق  أنـه  جاء  وكذلك  حائـض(٣)،  أنهـا  مع  فاها  تضـع  كانت  مـا  حيـث  فـاه 
ما  حيث  أسنانه  ويضع  بفيها  تتعرقه  بعدما  بفيه  يتعرقه  هي،  تتعرق  بعدما  اللحم 
يدخل  كان  أنه  النبي !  عن  ـ  أيضًا  ـ  وجاء  حائض(٤)،  وهي  أسـنانها  وضعت 
حائضًا(٥)،  نسائه  إحدى  تكون  عندما  واحد  لحاف  وفي  فراش  في  الحائض  مع 
إال  إلحدانا  كان  «ما  قالت:  أنها  عائشـة #  السـيدة  طريق  من  البخاري  اإلمام  روراه  (١) ما 
كتاب  بظفرها»  فقصعته  بريقها  قالت  دم،  من  شيء  أصابه  فإذا  فيه،  تحيض  واحد  ثوب 

فيه. حاضت  ثوب  في  المرأة  تصلي  هل  باب  الحيض 
زوجها  رأس  الحائـض  غسـل  جواز  بـاب  الحيض  كتـاب  فـي  مسـلم  اإلمـام  رواه  (٢) مـا 

سؤرها. وطهارة  وترجيله 
ورسـول  أنا  أشـرب  «كنت  قالت:  عائشـة #  السـيدة  طريق  من  الربيع  اإلمام  رواه  (٣) ما 

.٣٧٠ برقم  حائض»  وأنا  فيشرب  في  موضع  على  فاه  فيجعل  بالقدح  اهللا ! 
ثم  حائض  وأنا  أشـرب  «كنت  قالت:  عائشـة  السـيدة  طريق  من  مسـلم  اإلمام  رواه  (٤) ما 
ثم  حائض  وأنـا  العرق  وأتعرق  فيشـرب  في  موضـع  على  فاه  فيضـع  النبـي !  أناولـه 
الحائض  غسل  جواز  باب  الحيض  كتاب  في».  موضع  على  فاه  فيضع  النبي !  أناوله 

وترجيله. زوجها  رأس 
النبي ! مضطجعة  أنا مع  النبي ! قالت: «بينا  البخاري من طريق أم سلمة زوج  (٥) ما رواه 
فدعاني  نعم  قلت  (أنفست).  قال  حيضتي  ثياب  فأخذت  فانسللت  حضت  إذ  خمبصة  في 
عند  وهو  حيض،  النفاس  سـمى  من  باب  الحيض  كتاب  الخميلة»،  في  معه  فاضطجعت 

واحد. لحاف  في  الحائض  مع  االضطجاع  باب  الحيض  كتاب  في  مسلم 
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الجنب. جسد  وكذلك  بنجس  ليس  الحائض  جسد  أن  على  يدل  مما  ذلك  كل 
أن  فلهما  وتعالى،  تبارك  ـ  اهللا  ذكر  من  الحائض  تمنع  وال  الجنـب  يمنـع  وال 
تغسيلهما  من  مانع  فال  هذا  وعلى  القرآن،  قراءة  من  يمنعان  وإنما  ـ  اهللا  يذكرا 

أعلم. واهللا  للميت؛ 
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ودفنه؟  الكافر  والده  تغسـيل  في  يشـارك  أن  المسـلم  لالبن  يجوز  هل 
المسلمين؟ مقابر  في  دفنه  يجوز  وهل 

في  وتقاليدهم  طقوسـهم  في  مشـاركة  غير  من  للدفـن  تجهيزه  فـي  حـرج  ال 
مقابر  في  يدفن  وإنما  المسـلمين،  مقابر  في  دفنه  يجـوز  وال  الموتى،  تجهيـز 
المسلمين،  موتى  عن  بعيدًا  وحده  فيدفن  مقبرة  لهم  تكن  لم  إن  إال  مّلته  أهل 

واهللا أعلم.
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أم  ذكرًا  الميت  كان  سـواء  الميت  غسـل  عند  النسـاء  ذهاب  يجوز  هل 
عقاب؟ أو  ثواب  ذهابهن  في  وهل  أنثى، 

غسله  فيحضر  الرجال  وأما  الرجال  غسلها  يحضر  وال  األنثى  غسل  يحضرن 
الرجال،  من  يغسـله  من  وجود  عدم  حال  في  إال  النسـاء  تحضره  وال  الرجال 

واهللا أعلم.
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لها  وهل  الميت،  فيها  يغسل  التي  المغسلة  تحضر  أن  للمرأة  يجوز  هل 
موتها؟ بعد  زوجها  يغسلها  أو  موته  بعد  زوجها  تغسل  أن 

موته  بعد  لزوجها  تغسـيلها  ويجوز  منكر،  األجنبي  الرجل  تغسـيل  المرأة  حضـور 
أعلم. واهللا  والعكس، 
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ألنا  الميت؟  لغسـل  كافيًا  ترونه  الذي  لألشـخاص  المناسـب  العدد  ما 
من  وآخر  اليديـن  مـن  يغسـل  فأحدهم  الميت  يوضـع  أحيانـًا  نشـاهد 

الطريقة؟ بهذه  مشروع  هذا  فهل  إلخ  الصدر..  من  وآخر  الرجلين، 
إلى  تؤدي  فاحشة  كثرة  يتكاثر  أن  تشترك جماعة، ولكن من غير  أن  مانع من  ال 
أو  خمسة،  أو  ثالثة،  محدود  عدد  هنالك  يكون  أن  فينبغي  الفوضى،  من  شيء 
واهللا أعلم. التغسيل،  يتولى  من  ومنهم  الماء  يصب  من  منهم  العدد،  هذا  نحو 
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فهذا  الرجل،  مع  اليد  تغسل  مثالً  الوقت،  نفس  في  هل  الغسل  توليهم 
الرجلين؟ من  يغسل  وهذا  اليدين  من  يغسل 

الرأس  يقّدم  بحيث  العلماء،  استحب  هكذا  الجنابة،  كغسل  يكون  أن  األولى 
واهللا أعلم. األسافل،  قبل  واألعالي  المياسر  قبل  الميامن  ثم 
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الغسـل  طوال  يديه  على  خرقًا  أو  قفازين  يضع  أن  للمغسـل  يمكن  هل 
العورة؟ غسل  عند  فقط  وليس 

واهللا أعلم. مرضه،  في  مدنفًا  الميت  كان  إن  ذلك  وينبغي  نعم، 
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تابوت،  في  ومكفنًا  مغسالً  به  وأتي  بلدته  خارج  في  الشخص  توفي  إذا 
للتقبيل؟ أو  إليه  للنظر  قرابته  أو  لوالديه  وجهه  كشف  يجوز  فهل 

واهللا أعلم. تكفينه،  بعد  كشفه  ينبغي  ال  ولكن  ذلك  يمنع  ال 
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إليه  النظر  ـ  الميت  تغسيل  ـ  الغسل  أثناء  يحاولون  الناس  بعض  هنالك 
كيفية  يتعلم  أن  يريـد  بأنه  ويحتـج  عورته  على  يوقعهم  قـد  ممـا  وهـذا 

ذلك؟ يجوز  فهل  الغسل، 
تنتهك  أن  يجوز  فال  الحي  كحرمة  حرمة  فللميت  فال،  العورة  إلى  النظـر  أمـا 

واهللا أعلم. منه،  مانع  فال  عداها  ما  إلى  النظر  وأما  حرمته 

بساتر،  جسـده  تغطية  دون  غسـله  بعد  عاريًا  الميت  ترك  ـنَّة  السُّ من  هل 
الماء؟ منه  يجف  أن  ألجل  وذلك 

مأمور  فهو  تنشـيفه  وأما  عورته،  سـتر  من  بد  وال  عاريًا  الميت  ترك  يجوز  ال 
واهللا أعلم. به، 
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صحة  مدى  فما  البصر.  نـور  يذهب  الميت  وجه  إلى  النظـر  بأن  يقـال: 
القول؟ هذا 

الناس  يكف  أن  القتضـى  كذلك  األمـر  كان  ولو  عليه،  دليـل  ال  القـول  هـذا 
واهللا أعلم. الموتى،  وجوه  عن  نظرهم 
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المعادن داخل جسده فهل تخرج عنه  الشخص وفيه شيء من  توفي  إذا 
ال؟ أم  التغسيل  قبل 

واهللا أعلم. به،  يوارى  وال  عنه  يخرج  إخراجه  أمكن  ما  نعم، 

منه؟ تنتزع  فهل  الميت  في  الذهب  من  سن  وجدت  إذا 
في  مشقة  تكن  ولم  صناعية  كانت  إن  ذهب  غير  من  كانت  ولو  األسنان  تنزع 

واهللا أعلم. نزعها، 
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هذه  تـزال  هل  األصباغ.  مـن  شـيء  أظافرهـا  وفـي  المـرأة  توفيـت  إذا 
عليها؟ وهي  توضئ  أم  األصباغ 

إليه،  داعي  للميت فال  أذى  فيه  يكون  فيه حرج ومشقة وقد  أمر  إزالة األصباغ 
واهللا أعلم.
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على  يدلُّ  مما  باالضطراب  جنيها  وبدأ  حامل،  وهي  المـرأة  توفيـت  إذا 
معها؟ يدفن  أم  يخرج  فهل  الحياة  وجود 

من  المشـارقة  أن  فنجد  العلم،  أهل  بين  الخالف  فيها  وقع  مما  المسـألة  هذه 
عملية  إجراء  في  يشـددون  الكدمي  سـعيد  أبي  واإلمام  جعفر،  كابن  علمائنـا 
عليه  المنصوص  وهـو  جنينها،  إلنقاذ  حامل  وهي  ماتـت  إن  للمرأة  قيصريـة 
السـالمي 5  الدين  نور  اإلمام  وأطال  الطالبين».  و«منهج  الشـرع»  «بيان  في 
أن  فيجب  حرمة  األُم  لهذه  بأن  قالوا  وذلـك  له،  االنتصار  في  «المعارج»  فـي 
ونحن  الغيب،  عالم  في  يـزال  ال  بأنه  الجنين  عن  وقالوا  تنتهـك،  وال  تراعـى 
الشـهادة،  عالم  في  بما  علينا  وإنما  الغيـب،  عالم  في  كان  بما  مكلفيـن  لسـنا 

بذاكرتي. علق  ما  حسب  على  المالكية  قول  هو  القول  وهذا 
بعملية  ولو  األُم  بطـن  من  الجنين  يخرج  أن  يجب  أنـه  إلى  الشـافعية  وذهـب 
ووجوب  لحرمته  مراعاة  بجنينها  دفنها  يجوز  وال  حياة،  به  كانت  إن  قيصريـة 
من  علمائنا  من  كثير  عليه  درج  الـذي  هو  القول  وهذا  حياته  على  المحافظـة 

عليه. أطبقوا  لعلهم  بل  ـ  المغرب  أهل 
علق  فيما  هكذا  ـ  الثـوري  إلى  نسـبه  وأظنه  يؤكده،  األئمة 5  قطـب  فنجـد 
شـيخنا  واعتمده  ـ  تعالى  اهللا  رحمه  ـ  إسـحاق  أبو  شـيخنا  أفتى  وبه  ـ  بذهني 
في  وقال  غيره  قوالً  يذكر  أن  غير  من  الدرر  سـلك  كتابه  في  جمّيل 5  ابن 

ذلك:
احتـرام لهـا  كان  وإن  حـراموهـي  قتلـُه  أيضـًا  فـذاك 
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ارتكاب  الراجح عندي ألن  المحلى، وهو  كتابه  في  ابن حزم  القول  وأيد هذا 
إجراء  أن  المعلـوم  ومن  العكـس  من  أولى  أشـدهما  لدرء  الضرريـن  أخـف 
أخف  ضرر  الجنين  حياة  على  المحافظة  أجل  من  الميتة  لألُم  قيصرية  عملية 

الجنين. ذلك  قتل  ضرر  من 
تعالى:  قوله  في  واضح  عليـه  الدليل  بل  واجب،  بهذا  األخذ  أن  نـرى  لذلـك 
غيـر  أننـا  مـن  قيـل  ومـا   (١)﴾;     :    9    8    7    6 ﴿
وال  به  يعتد  فال  الغيب  عالم  في  كان  وما  الغيب  عالم  في  ألنه  عنه  مسؤولين 
الغيب  عالم  في  كانـوا  وإن  أحكام  لهم  األجنة  ألن  بشـيء،  األحـكام  تشـمله 
في  النبي !  قضـى  فقد  ديتـه،  لزمته  جنيـن  إسـقاط  في  تسـبب  من  ولذلـك 

الغيب. عالم  في  قالوا  كما  يزال  ال  أنه  مع  أَمة(٢)  عبد أو  بغرة  الجنين 
يخرج  حتى  الجنين  هذا  إنقاذ  أجل  من  القيصرية  العملية  إجراء  وجوب  أرى  لذلك 
في  إسـحاق  أبي  لشـيخنا  فتوى  وجدت  بل  فيها،  الحياة  من  حظه  وينال  الدنيا  إلى 
يخرجوه  ولم  أحشائها  في  الجنين  وجود  مع  المرأة  دفنوا  (إن  أنهم  على  تنص  هذا 
من  التوبة  مـع  الجنين  دية  تلزمهم  أنهـم  ذلك  ومعنى  الجنيـن)،  ذلك  ديـة  فعليهـم 

بمكان. الصحة  من  قلت  كما  القول  وهذا  حياته،  على  المحافظة  في  تفريطهم 

.٣٢ اآلية:  المائدة،  (١) سورة 
فرمت  اقتتلتا  هذيـل  مـن  امرأتين  فـي  قضى  رسـول اهللا !  (أن  هريـرة:  أبـي  (٢) لحديـث 
بطنها  في  الـذي  ولدها  فقتلت  حامـل  وهي  بطنها  فأصـاب  بحجـر  األخـرى  إحداهمـا 
في  الربيع  رواه  أَمة...)  عبد أو  غرة  بطنها  في  ما  دية  أن  فقضى  النبي !  إلى  فاختصموا 
جنين  باب  الديات  وكتاب  الكهانة  باب  الطب  كتاب  في  والبخاري   ،٦٦٥ برقم  مسنده 
وشبه  الخطأ  قتل  في  الدية  ووجوب  الجنين  دية  باب  القسامة  كتاب  في  ومسلم  المرأة، 

الجاني. عاقلة  على  العمد 
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على  تأثير  فيهـا  ليس  بطريقة  يخـرج  بأنه  قالـوا:  للحنابلة  آخر  قـول  وثـم 
الكبير  الشـرح  وصاحب  المغنـي  صاحب  هـذا  على  نص  الميـت  جسـم 
امرأة  تدخل  بـأن  وذلك  المعتاد  خروجـه  موضع  مـن  يخرج  بـأن  وذلـك 
البعد  من  هو  القول  هذا  ولكن  يخرج.  حتى  وتجذبه  الميتة  فرج  في  يدها 
ينافي  أمر  ذلك  في  اليد  إدخال  أن  المعلوم  من  ألنه  بمكان،  التحقيق  عن 
ذلك،  جواز  عدم  أرى  لذلك  الميتـة  المرأة  حرمات  مراعاة  من  يجب  مـا 
منها  المحاذير،  من  العديد  إلى  يؤدي  الكيفية  بهذه  الجنين  إخراج  أن  على 
من  يبتغى  ما  عكس  وهو  روحـه  وإزهاق  لحتفه  سـببًا  ذلك  يكون  قد  أنـه 

العمل. هذا  وراء 
إمكان  الطب ومع  تقدم  ـ وخصوصًا مع  القيصرية  العملية  أن إجراء  وال شك 

أسلم. هو  ـ  المخاطر  إلى  تؤدي  التي  األسباب  من  االحتراز 
من  بد  ال  فإنه  أشـدهما،  دفع  أجل  من  الضررين  أخف  يرتكب  قلنا  وإن  هذا 
ارتكاب  أجله  مـن  جاز  ما  تحقيق  فـي  النجاح  الظن  علـى  يغلـب  أن  مراعـاة 
الضرر األخف فقد يكون أيضًا الجنين في بعض الحاالت ال يمكن أن يعيش 
أن  فيجب  األطباء،  عند  التي  بالمعايير  يحدد  أن  يمكـن  أمر  وهذا  أخرج،  لـو 

واهللا أعلم. ذلك،  يراعى 
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مستحب؟ أو  واجب  هو  هل  التغسيل  قبل  المرأة  شعر  ظفائر  فك 

رأسـها(١)  شـعر  بتفريق  فأمر  ماتت  امرأة  عن  سـئل  النبي  أن  الحديث  في  جاء 
أعلم.  واهللا 

تغسيله؟ قبل  الزائد  شعره  وقص  الميت  أظافر  تقليم  في  تقولون  ماذا 

قال  وإن  إليها  داعي  ال  الموت  وبعد  الحياة  إّبان  بها  التعبد  كان  األمـور  هـذه 
واهللا أعلم. العلماء،  بعض  بها 
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الموجودة  الصناعية  المنظفات  استخدام  في  الشيخ  سـماحة  تقولون  ما 
السدر؟ من  بدالً  والشامبو  كالصابون  اآلن 

الغسـل  اسـتخدام  وفي  تحتويه،  ما  على  يعلم  ال  إذ  المواد  هذه  ترك  األولـى 
واهللا أعلم. نَّة(٢)،  السُّ اتباع  ذلك  في  ألن  الغنية  والسدر 

.٤٧٦ برقم  مرفرعًا  عباس  ابن  طريق  من  حبيب  بن  الربيع  (١) رواه 
الربيع  في  سبق  كما  النبي !،  ابنة  تغسيل  في  عطية  أُم  عن  الروايات  بعض  في  جاء  (٢) ما 

ومسلم. والبخاري 



٣٩غسل الميت 
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التالية: الحاالت  في  هم  من  يغسل  كيف  الشيخ  سماحة 
متناثرة؟ أعضاؤه  وجدت  من  ـ 

عنها؟ فصله  واستحال  المركبة  بحطام  أعضائه  تداخلت  ومن  ـ 
يكفن  أم  واحد  كفن  في  تجمع  هل  األعضاء  تقطع  حالة  فـي  وكـذك  ـ 

بمفرده؟ عضو  كل 
نرى  فلذلك  الترتيـب  بطريقة  األعضـاء  تغسـيل  يمكن  ال  الحاالت  هذه  فـي 
واحد  كفن  فـي  بينها  مـا  يجمع  ثم  عليها  المـاء  صب  إلـى  العـدول  األولـى 
له  بالتيمم  يكتفى  فإنه  محذور  أيضًا  المـاء  صب  في  كان  وإن  جميعًا  وتدفـن 

واهللا أعلم. ثوب،  وراء  من  ولو 

هذه  مـن  إخراجـه  يمكـن  وال  المركبـة،  حطـام  مـع  متداخـالً  كان  إذا 
كلها؟ المركبة  على  الماء  يصب  هل  المركبة 

جميعًا  المركبة  تدفن  أن  ويمكن  المركبـة،  على  الماء  يصب  الحالة  هذه  فـي 
واهللا أعلم. عنها،  فصله  تعذر  إن  معه 
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له  أيضًا  يشـرع  هـل  يوجد  لـم  وبعضهـا  األعضـاء  بعـض  وجـدت  إذا 
كامالً؟ الجسد  وجد  لو  كما  التغسيل. 

الرأس  فقد  إن  إال  اللهـم  الرأس،  فيها  التـي  الجهة  على  يصلى  ولكـن  نعـم، 
واهللا أعلم. عليه،  يصلى  فإنه  الجسم  سائر  ووجد 



الجنائز ـ حوادث المركبات٤٠

يغسل؟ هل  حريق  بفعل  جسده  تفحم  إن  كذلك 
واهللا أعلم. له،  تيمم  تهرؤه  خيف  وإن  يتهرأ  أال  بشرط  عليه  الماء  يصب 

هو  ما  الحاالت  من  غيرها  أو  الحاالت  هذه  في  الميت  تغسيل  تعذر  إذا 
للغسل؟ البديل 

واهللا أعلم. الحي،  يتيمم  كما  والكفين  الوجه  في  له  يتيمم 

الميت؟ بيدّي  أو  الحي  بيدّي  التراب  على  الضرب  هل 
يضرب  ثم  الميت  وجه  على  يمسح  ثم  أوالً  التراب  على  يضرب  الحي  بيدّي 

واهللا أعلم. كفيه،  بها  ويمسح  ثانية 

رجليه،  إحدى  فـي  السـرطان  بداء  ابتلي  رجل  في  سـماحتكم  قول  مـا 
المبتورة؟ الرجل  بتلك  نفعل  فماذا  ببترها.  األطباء  ونصحه 

واهللا أعلم. صالة،  غير  من  وتدفن  وتكفن  وتغسل  منهم  تؤخذ 



٤١غسل الميت 
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العطر  صب  من  يكثرون  يغسلونهم  بعدما  الموتى  يغسلون  الذين  بعض 
الشيخ؟ سماحة  ذلك  في  ترون  فماذا  الميت.  على 

يطيب  وإنما  ينبغي  ال  فاإلكثـار  ضده،  إلى  انقلب  حـده  عن  خـرج  شـيء  كل 
واهللا أعلم. بمقدار، 

بها  يرشـون  التي  العطور  في  رأيكـم  وما  الميت،  تحنيـط  يكون  كيـف 
وبعدها  كبيرة  آنية  في  العطور  هذه  يجمعون  ألنهم  تحنيطه  أثناء  الميت 

الثواب. ولكم  أفدنا  إسراف.  ذلك  في  هل  عليه  العطر  يرشون 
واهللا أعلم. االعتدال،  حدود  عن  خرج  إن  إال  ذلك  في  إسراف  ال 
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الشيخ؟ سماحة  التطيب  هذا  من  الحكمة  ما 
واهللا أعلم. له،  إكرام  ذلك  وفي  الميت  عن  الكريهة  الروائح  إلذهاب 

والمرأة؟ الرجل  يشمل  هل  وهذا 
أعلم. واهللا  سواء  الحكم  هذا  في  كالهما  نعم 

 â«ªdG  pπ r°ù oZ  øe  π r°ù ö dG s

على  الغسل  يجب  وهل  نجس،  أم  طاهر  هو  هل  الميت  في  قولكم  ما 
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أو  والدته  كانت  سواء  الغسل  أهله  على  يجب  وهل  الميت،  حمل  من 
بالغسل؟ يأمرونه  الميت  غسل  بعد  ذلك  شاهدت  ألني  أقاربه،  أحد 

بدن  فإن  نجاسـة  به  تكن  لم  ولو  تعبدي،  أمر  وهـو  له  تطهير  الميـت  تغسـيل 
من  أيضًا  وهـو  االغتسـال(١)  لغاسـله  ويسـن  ميتًا  وال  حيًا  ينجس  ال  المؤمـن 

واهللا أعلم. التعبدات، 

مندوب؟ أنه  أم  ميتًا  غسل  من  على  الغسل  يجب  هل 
أعلم. واهللا  عليه،  ذلك  يجب  وال  الميت،  لغسل  الغسل  يسن 

ميتًا؟ غسل  من  على  االغتسال  يجب  هل 
أعلم. واهللا  بواجب،  وليس  مسنون  فهو  االغتسال  وأما  الوضوء،  عليه  يجب 

فليتوضأ).  حمله  ومن  فليغتسـل  ميتًا  غسـل  (من  قال:  النبي !  أن  هريرة  أبي  (١) لحديث 
كتاب  في  والترمذي  الميـت،  غسـل  من  الغسـل  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  أبـو  رواه 
ما  باب  الجنائز  كتاب  في  ماجه  وابن  الميت،  غسل  من  الغسل  في  جاء  ما  باب  الجنائز 
الوضوء  نواقض  باب  الطهارة  كتاب  في  صحيحه  في  حبان  وابن  الميت،  غسل  في  جاء 

كثير. وغيرهم  الميت،  حمل  من  بالوضوء  األمر  ذكر 



٤٣غسل الميت 
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الدم  عنه  ينقطع  ولم  لغسله  للمغسلة  وأدخل  رجل  توفي  إذا  قولكم  ما 
به. يصنع  فكيف  بالدم،  سيتسخ  كفنه  لبس  فإذا 

تلك  بحاله  أمر غير مقدور عليه ويدفن  فإن ذلك  الدم  منه  ال حرج وإن جرى 
واهللا أعلم. عليه،  والصالة  وتكفينه  غسله  بعد 

بد  ال  أم  له  بالتيمم  يكتفـي  فهل  الميت،  جرح  من  الـدم  ينقطـع  لـم  إذا 
تغسيله؟ من 

غسله  تعذر  وإن  دمًا،  جروحه  سالت  ولو  تغسيله  من  بد  فال  غسله  أمكن  إن 
أعلم. واهللا  له،  التيمم  إلى  عدلوا 
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اآلتي: في  الشرعي  الحكم  ما 
مات  أنه  الناس  فظنَّ  قلبية  بسـكتة  أو  بإغماء  رجل  يصاب  أن  اهللا  شـاء 
يعود  أن  اهللا  إرادة  شـاءت  محمـول،  وهو  الطريق  وفـي  وكفـن  فغسـل 
في  كل  وهرع  وخافوا  الناس  فانتبه  الحركة  في  وبدأ  الحياة  إلى  الرجل 
مرة  ويكفن  غسله  يعاد  فهل  فمات،  الرجل  عن  الهواء  وانحبس  جانب 

دفنه. يواصل  أم  أخرى 
واهللا أعلم. موته،  بعد  أخرى  مرة  يغسل  نعم، 
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الموتى؟ غسله  على  أجرة  يأخذ  رجل  في  الشيخ  سماحة  قولكم  ما 
عليه  الغسل  يتعين  لم  وإن  اشتراط  غير  من  أعطيها  إن  إال  ذلك،  له  ينبغي  ال 

واهللا أعلم. عليه،  حرامًا  ذلك  يعدُّ  فال 



 ø«ØμàdG  »a  áeóîà°ùªdG  ÜGƒKC’G  OóY s

في  المستخدمة  وكذلك  الرجل  تكفين  في  المستخدمة  األثواب  عدد  ما 
المرأة؟ تكفين 

يضيق  العسر  وفي  الكفن  في  يتوسع  اليسر  ففي  واليسـر،  العسـر  حالة  تراعى 
ما  يوجد  لم  إن  إال  جميعًا،  الميت  بدن  يستر  واحد  ثوب  يجزي  ما  وأقل  فيه. 
أثواب. سبعة  على  يزيد  ال  التوسع  وعند  يستر،  بما  يكتفي  فإنه  جميعًا  يستره 

وعمامة  وقميص  إزار  أثـواب  خمسـة  في  الذكر  الميت  يكفـن  أن  واألفضـل 
زيد  وإن  ولفافتين،  وخمار  وقميص  إزار  في  كفنت  أنثى  كانت  وإن  ولفافتين 
أثواب،  سبعة  كلها  على  تزيد  أال  على  خير،  فذلك  سترها  ألجل  اللفائف  في 

واهللا أعلم.

الشيخ؟ سماحة  اإلزار  بدل  السراويل  يستعمل  أن  يمكن  هل 
أعلم. واهللا  السراويل،  تشمل  اإلزار  كلمة  نعم، 

أثواب  بثالثة  يؤتـى  الميت  يكفن  عندمـا  أنه  وهي  عندنـا،  عادة  جـرت 
بأثواب  لفه  بعد  عليه  وتنشـر  وإزار،  ومصر  دشداشـة  وهي  مالبسـه  من 
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يسـمى  الذي  الكفن  من  األخير  الثـوب  عليه  يلـف  ذلك  وبعـد  الكفـن 
لها؟ مخالف  أم  نَّة  للسُّ موافق  العمل  ذلك  فهل  الدرج، 

واهللا أعلم. مكروهة،  فهي  داع  بال  الكفن  فوق  تلقى  األثواب  هذه  أن  بما 
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يكون  أن  يمكن  أم  مخيطًا  يكون  أن  أو  أبيض  الكفن  يكون  أن  يلزم  هل 
مخيط؟ وغير  أبيض  غير 

كونه  أما  األبيض،  غير  في  يكفن  أن  يمنع  ال  ولكن  أبيض(١)  يكون  أن  األفضل 
واهللا أعلم. سواء،  فكله  ذلك  في  هذا  من  لشيء  دخل  ال  مخيط  غير  أو  مخيطًا 
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وهل  فيها؟  يوضع  التي  المواضع  هي  وما  القطن؟  استخدام  يشرع  هل 
الوقت؟ هذا  في  المحارم  كأوراق  محله  غيره  يحل  أن  يجوز 

التي  األماكن  في  الذريرة  مع  القطن  ويستخدم  القطن،  عن  تغني  ال  المحارم 
والفم،  واألذنيـن،  والمنخرين،  العينيـن،  في  فيسـتخدم  الفسـاد،  إليها  يسـرع 
اليدين  أصابـع  بين  مـا  إلى  بالنسـبة  وكذلـك  الركبتيـن،  وتحـت  واإلبطيـن، 

واهللا أعلم. المخرجين،  وفي  الرجلين  وأصابع 

رقم  والغسـل  الكفن  باب  في  حبيب 5  الربيع بن  اإلمام  رواه  الذي  للحديث  (١) وذلك 
البيض  الثياب  بهذه  (عليكم  قال رسول اهللا !:  قال:  عباس  ابن  ٤٧١، وغيره من طريق 
وال  حرير  في  تكفنوهم  وال  ثيابكم،  خير  فإنها  موتاكم،  فيها  وكفنوا  أحياءكم،  ألبسوها 

لنسائها). ومحلالن  أُمتي،  رجال  على  محرمان  ألنهما  الذهب  من  شيء  مع 



٤٧الكفن 
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بعد  التكفين  أثناء  النجاسات  إذا خرج شيء من  المغسل  يتصرف  كيف 
الميت؟ ُغسل  ما 

واهللا أعلم. تغسيله،  يعاد  وال  وحده  الخارج  ذلك  يغسل 

هل  الكفن،  فوق  من  ذلك  ورأوا  التكفين  أكملوا  ما  بعد  خرج  كان  إذا 
الموضع؟ ذلك  ليغسل  الكفن  يفك 

يسـد  فإنه  ينقطع  ال  مسـتمرًا  الخارج  ذلك  كان  إذا  إال  التنظيف،  ألجل  نعم، 
واهللا أعلم. كان،  كما  الكفن  إليه  ويعاد  يمكن  بما 
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بالمجمر حول جسده عدة مرات؟ يدار  الميت، وأن  يبخر  أن  نَّة  السُّ هل من 
أن  عبـد اهللا ^  جابر بن  حديث  عليـه  ويدل  ثالثـًا  الميت  تبخيـر  ـنَّة  السُّ مـن 

واهللا أعلم. ثالثًا»(١)،  فأجمروه  الميت  أجمرتم  «إذا  قال:  النبي ! 

يطيب  الذي  الطيب  قدر  هـو  وما  غسـله،  بعد  الميت  تبخير  يجوز  هـل 
الميت. أصابع  بين  بالطيب  مبلول  قطن  وضع  يجوز  وهل  به، 

واهللا أعلم. الحاجة،  بقدر  هو  والطيب  جائز  ذلك  كل  نعم، 

الجنائز  كتاب  الظمـآن  موارد  في  حبان  وابن  عبـد اهللا،  جابر بن  مسـند  في  أحمـد  (١) رواه 
في  والبيهقي  عبد اهللا،  جابر بن  مسند  مسنده  في  يعلى  وأبو  وإجمار،  الميت  غسل  باب 

للميت. الحنوط  باب  الجنائز  كتاب  في  الكبرى 
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التسجية  هذه  هي  ما  ـ،  الميت  تسـجية  ـ  التسـجية  الفقه  كتب  في  يذكر 
حكمها؟ وما 

أي:   (١)﴾ F   E   D ﴿ تعالى:  قوله  ومنه  بثوب،  يغطى  أي:  بثوب؛  يسـجى 
واهللا أعلم. بظلمته،  الفضاء  هذا  غطي 
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المحرم؟ تكفين  كيفية  الشيخ  سماحة  نسأل 
كما  ملبيًا،  القيامة  يوم  يبعث  ألنه  طيبًا  يقرب  وال  إحرامه  ثوبي  في  يكفـن  المحـرم 
إحرامه  ثوبي  في  يكفن  أن  محرم  وهو  ناقته  وقصته  الذي  الرجل  في  النبي !  أمر 
بناًء  والفقهاء  ملبيـًا»(٢)  القيامة  يوم  «يبعث  بقولـه:  ذلك  وعلل  طيبـًا  يقـرب  ال  وأن 
الناس  فكثير من  أو ال؟  تطيب  الوفاة هل  المعتدة عدة  المرأة  اختلفوا في  على هذا 
فقالوا:  المحـرم،  على  الوفاة  عـدة  في  وهي  تموت  عندما  المميتـة  المـرأة  قاسـوا 
العدة. على  المحافظة  ألجل  طيبًا  تقرب  أن  غير  من  ولكن  كالمعتاد  وتكفن  تغسل 
المحرم،  معاملة  تعامـل  ال  أنها  الراجح  والقـول  ذلك،  بغير  قالـوا  واآلخـرون 
عن  تختلف  المحرم  ومسـألة  بوفاتها،  انتهت  العدة  ألن  تطييبهـا  من  مانع  فـال 
ملبيًا  القيامة  يوم  يبعـث  إحرامه  حال  في  وهو  مات  إن  المحـرم  ألن  مسـألتها؛ 

.٢ اآلية:  الضّحى،  (١) سورة 
مات،  إذا  المحرم  سـّنة  وباب  ثوبين،  في  الكفن  باب  الجنائز،  كتاب  في  البخاري  (٢) رواه 

مات. إذا  بالمحرم  يفعل  ما  باب  الجنائز.  كتاب  في  ومسلم 



٤٩الكفن 

إن  عروسًا  تبعث  وإنما  ة،  معتدَّ القيامة  يوم  تبعث  ال  وهذه  الرسول !  قال  كما 
كبعث  بعثها  فليس  الطيب  تجنيبهـا  أن  إلى  داعي  فال  صالحة،  بـرة  تقية  كانـت 
الفارق، واهللا أعلم. القياس هنا قياسًا مع  المحرم فلذلك يختلف الحكم وأرى 
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الشيخ؟ سماحة  الشهيد  يكفن  كيف 
ثيابهم»(١)  في  «زملوهم  النبي !:  لقول  ثيابه  في  يكفن  وإنما  يغسل  ال  الشهيد 
جهاد  يكون  عندما  المعركة  شهيد  في  وهذا  فيها،  استشهدوا  التي  الثياب  أي: 
شـهيد  أي  ال  المسـلمين  مع  للقتال  خارجًا  ويكون  وأعدائهم  المسـلمين  بين 
والغريق  شـهيد،  والبطين  شـهيد،  ماله  دون  المقتـول  فـإن  كثـر ـ  ـ فالشـهداء 
يختلف.  حكمهم  لكن  جميعًا(٢)،  شـهداء  فهؤالء  شـهيد،  والسـليب  شـهيد، 
روحه  فارقت  ثـم  حيًا  حمل  إن  أمـا  المعركة  مـكان  في  يمـوت  أن  فيشـترط 

واهللا أعلم. غيره،  يعامل  كما  يعامل  فإنه  ذلك  بعد  جسمه 

أيضًا؟ الموحدين  البغاة  أو حتى مع  المشركين  الحرب مع  الشهيد في  هل هذا 
المعاملة،  هـذه  الكل  فيعامل  وهؤالء  هـؤالء  بين  ما  تفرق  لـم  الُسـنَّة  أن  بمـا 

واهللا أعلم.

.٤٥٩ برقم  عباس  ابن  طريق  من  صحيحه  في  الربيع  اإلمام  (١) رواه 
قال  قال:  هريرة  أبي  عن  وغيره  حبيـب 5  الربيع بن  اإلمام  حديث  ذلك  علـى  (٢) ويـدلُّ 
الهدم،  وصاحـب  والغريق،  والمبطـون،  المطعون،  خمسـة:  (الشـهداء  رسـول اهللا !: 
عند  أيضًا  وهـو   ٤٤٩ برقم  حبيـب  الربيع بن  اإلمـام  مسـند  اهللا)،  سـبيل  فـي  والشـهيد 

والمسانيد. والُسنن  الصحاح  وأصحاب  الشيخين 
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الجنائز  على  الميت  حمل  إن  الشـيخ  سـماحة  الناس  من  طائفة  يقول 
هذه  نشـاهدها  التي  الصور  بهذه  المغطى  النعش  في  أي:  البدع،  مـن 
هذه  في  الصائـب  الوجه  فمـا  مكشـوفًا.  هكذا  يحمـل  وإنمـا  األيـام 

المسألة؟
فصاروا  المألوف  حّدها  عن  بها  خرجوا  حتى  الجنازة  حمـل  في  الناس  بالـغ 
الدفن.  إلى  يحمل  وأنه  ميت،  هذا  بأن  الكل  يشـعر  أن  ينبغي  أنه  مع  يزينونها 
أبو  الشـيخ  يقول  كما  األمر  صار  حتى  عرس  موكب  في  وكأنـه  يخـرج  أن  ال 
الناس  يعني:  الحجال»  كعرائس  اآلجال  فرائس  «صارت  النثار  في  مسلم 5 

أعراس. مواكب  هي  وكأنما  الجنائز  هذه  يزينون  صاروا 
تغطية  من  هذا  وقتنا  في  الناس  يفعله  ما  نَّة  للسُّ مخالفة  هي  التي  األمور  ومن 
فالقرآن  تركها  يجب  الحالة  فهذه  الكريـم  القرآن  من  آيات  فيه  بغطاء  النعـش 
والمحافظة  به  بالعمل  تعظيمـه  إنما  الطريقة،  هذه  بمثل  يصـان  وال  يعظـم  ال 
الميت،  فيه  يحمل  الذي  النعـش  به  يغطى  غطاء  في  بكتابته  ال  تالوتـه،  علـى 

واهللا أعلم.
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تحمل؟ وكيف  الجنازة؟  حمل  في  الواردة  الُسنَّة  ما 
وجدت العلماء مختلفين في هذا، وما استطعت أن أتوصل إلى الشيء الثابت عن 
من  المشيع  يحمل  أن  ينبغي  بأنه  فقالوا:  ـ  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  ـ  الرسول 
حمله  بدء  في  اتفاقهم  مع  يبدأ،  الجهات  أي  من  اختلفوا  ولكن  األربـع  الجهـات 
على  الجنازة  يمين  من  يبدأ  فقيل:  يبدأ  جهة  أي  من  واختلفوا  األمامية،  الجهة  من 
يكون  أن  على  الحامل  بيمين  يبـدأ  قال  من  ومنهم  اليسـار،  بمنكبه  هو  يحمـل  أن 

كذلك. اليسرى  الجهة  إلى  ثم  الخلف  إلى  يتأخر  ثم  األيمن  بالمنكب  الحمل 
به(١)،  لألخذ  أولـى  الفعلين  أي  أن  علـى  يدلُّ  ـنَّة  السُّ من  دليالً  وجـدت  ومـا 

واهللا أعلم.

الروايات  هذه  والختالف  الحمل  صفة  في  مختلفة  متعددة  روايات  ذلك  في  (١) وردت 
الصحابة  بعض  على  موقوفة  الروايات  هـذه  وأغلب  المسـألة  هذه  في  الخالف  وقع 
عنه !  تثبت  ال  المرفوعة  الروايات  إن  العلم:  أهل  بعض  قال  وقد  مرفـوع  وبعضهـا 
أنه  مسـعود  أبي  عن  الكبرى  الُسـنن  في  والبيهقي  مصنفه  في  عبد الـرزاق  روى  فقـد 
ليتطوع  ثم  ـنَّة،  السُّ من  فإنه  كلها،  بجوانبهـا  فليأخذ  الجنـازة  أحدكم  اتبـع  (إذا  قـال: 
في  عمر  ابـن  (رأيت  قـال:  األزدي  عن  قـال:  أيضًا  المصنـف  وفـي  يتـرك)،  أو  بعـد 
منها  فكان  عنها،  تنحـى  ثم  بميامنها  بدأ  قـال:  األربع  السـرير  بجوانب  حمل  جنـازة 
الكبرى  السـنن  في  والبيهقي  مصنفه  في  شـيبة  أبي  ابن  وعند  الكلب)،  مزجر  بمنزلة 
بين  كاهله  السـرير  واضعًا  جنـازة  في  عمـر  ابن  رأيت  قـال:  ماهك  يوسـف بن  عـن 
قائمة  عند  سـعدًا  (رأيت  قال:  أبيه  عن  إبراهيم  سـعد بن  عن  أيضًا  ورووا  العمودين، 
الكبرى  الُسـنن  في  البيهقي  وروى  واجبـاله)  يقـول:  عـوف  عبد الرحمٰن بـن  سـرير 
سـرير  عمودي  بين  يحمل  الزبير  ابن  رأيت  قال:  أبيه  عن  عون  أبي  شـرحبيل بن  عن 

الروايات. من  غيرها  إلى  مخرمة،  المسور بن 
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يكون  أن  األولـى  أو  للجنـازة  حمله  أثنـاء  لإلنسـان  الذكر  يشـرع  هـل 
ساكتًا؟

كل  يذكر  بحيث  ضجيج  غير  من  لكـن  أولى  الذكر  بأن  قال  من  العلمـاء  مـن 
اآلن  المتبعة  الطريقـة  بخالف  نفسـه،  خاصة  في  وتعالى  سـبحانه  ربه  واحـد 
ألفوها واعتادوها من غير  فالناس يرفعون أصواتهم وربما كانت تلك الطريقة 

نَّة(١). للسُّ مخالفة  طبعًا  الطريقة  وهذه  قلوبهم  شغاف  الذكر  ذلك  يالمس  أن 
السـالمي 5:  الدين  نور  اإلمام  قال  كما  العلم  أهل  من  جماعـة  رأي  وهـذا 
مقام  يكون  بأن  أولى  المقام  ذلك  أن  يرى  من  ومنهم  فازا».  كثيرًا  اهللا  «وذاكر 
النهاية  في  يفكر  وإنما  بالذكر  اللسان  يشغل  وال  يفكر  بحيث  واعتبار  صمت 

واهللا أعلم. حي،  كل  وتنتظر  تنتظره  التي 

على  صلوا  أو  اهللا  «اذكروا  الميـت:  حمل  عند  يقولون  الناس  من  كثيـر 
ذلك؟ حكم  فما  النبي»، 

فغير  بالذكر  الضجيـج  وأما  نفسـه،  خاصة  في  اهللا  يذكر  أن  أحد  لـكل  ينبغـي 
واهللا أعلم. محمود، 

أن  الجنائز  تشـييع  حال  في  أحد  لكل  ينبغي  آخر:  جواب  في  سـماحته  وقال 
يصنع  كما  ضجيـج  غير  مـن  نفسـه  في  اهللا  يذكر  وأن  المشـهد  بذلـك  يعتبـر 

الجنائز  في  الصوت  كراهية  باب  الجنائز  كتاب  في  الكبرى  الُسـنن  في  البيهقي  رواه  (١) ما 
الجنائز  عند  الصـوت  رفع  يكرهون  النبي !  أصحـاب  (كان  قال:  عباد  بـن  قيس  عـن 

الذكر). وعند  القتال  وعند 
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تلفظ  غير  من  بالمقام  االعتبار  على  اإلنسـان  يقتصر  أن  ويجوز  الناس  هؤالء 
واهللا أعلم. بالذكر، 

وراء  يمشـون  الذين  أحد  أو  الميت  يحملون  الذين  قول  ـنَّة  السُّ من  هل 
0)؟. محمد  على  (صل  أو  غافل)  يا  اهللا  (اذكر  الجنازة 

حال،  كل  علـى  اهللا  يذكـر  أن  لإلنسـان  ينبغي  وإنمـا  ـنَّة  السُّ مـن  ذلـك  ليـس 
واهللا أعلم.

وغيرها  النبي»  على  صلوا  اهللا،  «اذكـروا  بكلمات  الناس  أصوات  تعلـو 
ذلك  في  لهم  قيل  فإن  للجنائز،  تشييعهم  أثناء  الكلمات  من  الشائع  من 
وقالوا  إليه،  الحاجة  أمسِّ  في  وهم  اهللا  ذكر  الناس  تمنعون  كيـف  قالـوا 
رسـول اهللا  عن  الثابتة  ـنَّة  السُّ تبيين  فنرجو  يفعلون.  اآلباء  وجدنا  هكذا 

بها؟ يقتدون  الناس  لعل  الميت  حمل  أثناء 
غير  من  تلقائيًا  منهم  يصدر  أمرًا  وصـار  الناس  بين  شـاع  الذي  الضجيج  هذا 
يقفونه  الذي  الموقـف  هول  تسـتحضر  أن  وال  اهللا،  لذكر  قلوبهـم  تخشـع  أن 
فالمقام  عنها،  البعد  بعيد كل  هو  بل  في شيء،  نَّة  السُّ من  ليس هو  ويشاهدونه 
يكون  أن  الحالة  هذه  مثل  في  لإلنسـان  فينبغي  وادكار،  واتعاظ،  اعتبار،  مقام 
نفسـه،  قرارة  في  فليذكره  اهللا  ذكـر  فإذا  آخر،  مقـام  أي  في  منـه  اعتبـارًا  أكثـر 

واهللا أعلم.
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هذه  في  الراكب  عـن  الماشـي  يختلف  وهل  الجنازة؟  تقـدم  حكم  مـا 
المسألة؟

مروي  وهذا  أولى  الجنازة  تقدم  أن  رأى  من  فمنهم  خالف،  المسألة  هذه  في 
عن طائفة من الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم، ومنهم من قال بما أنه ُمشيع 
أما  العلم،  أهل  من  طائفة  رأي  وهو  الجنازة،  خلف  يكون  أن  الُمشيع  فحكم 

واهللا أعلم. يتقدمها(١)،  وال  الجنازة  خلف  يمشي  أن  فاألولى  الراكب 

أمامها  بالمشـي  فالقائلون  خلفها  أو  الجنـازة  أمـام  المشـي  أفضلية  في  العلم  أهـل  (١) اختلـف 
الزهري:  شـهاب  ابن  عن  موطئه  في  مالـك  اإلمام  رواه  ما  منهـا  الروايات  ببعـض  احتجـوا 
اهللا  وعبد  جرا  هلم  والخلفاء  الجنازة  أمام  يمشـون  كانوا  وعمر  بكر  وأبا  اهللا !  رسـول  «أن 
«أن  لفظ:  أن  يـرى  العلم  أهل  فبعض  ووقفه  رفعه  فـي  مختلف  الحديث  وهذا  عمـر»،  ابـن 
فيكون  وعليه  المحدثين  من  كبير  جمع  اختيار  وهو  الزهري  قول  في  مدرج  اهللا !  رسـول 
ذهبت  هنا  ومن  الوصـل،  ترجيح  الحديث  أهل  وبعض  البيهقـي  واختار  مرسـالً،  الحديـث 
على  الدالة  العامة  بالروايات  لذلك  واحتجوا  خلفها  المشي  أفضلية  إلى  منهم  كبيرة  جماعة 
الجنائز،  واتباع  المريـض،  وعيادة  السـالم،  رد  خمس:  المسـلم  «حق  قول ! :  منها:  ذلـك 
قوله ! :  ومنها:  وغيرهمـا،  ومسـلم  البخاري  رواه  العاطـس»،  وتشـميت  الدعوة،  وإجابـة 
المشـي  يقتضي  الجنازة  اتباع  فقالوا  اآلخرة»،  تذكركم  الجنائـز،  واتبعوا  المريـض،  «عـودوا 
اإلمام  بقول  الرأي  هـذا  وأيدوا  سـبقها،  مما  دليالً  أصح  الروايات  وهذه  أمامهـا   ال  خلفهـا 
كفضل  أمامها،  المشـي  من  أفضل  خلفها  «المشـي  ـ :  وجهه  اهللا  كرم  ـ  طالب  أبي  بن  علي 
والطحاوي  المصنف  فـي  شـيبة  أبي  ابن  رواه  فذا»،  صالته  على  جماعة  في  الرجـل  صـالة 
جواز  إلى  العلـم  أهل  من  جماعة  وذهبـت  الحديث،  أهل  مـن  وغيرهم  وأحمـد  والبيهقـي 
لذلك  واحتجوا  خلفها  يسير  فإنه  الراكب  إال  وشمالها  ويمينها  وخلفها،  الجنازة  أمام  المشي 
عليه»  يصلى  والطفل  منها  شاء  حيث  والماشـي  الجنازة  خلف  «الراكب  الرسـول ! :  بقول 
أهل  عند  مصححة  األحاديـث  هذه  وجميع  وغيرهـم،  والترمـذي  داود  وأبـو  النسـائي  رواه 

بالصواب. أعلم  واهللا  العلم، 
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عندما  الناس  بعض  الحظنا  فقـد  الميت،  حمل  في  سـماحتكم  قول  ما 
إلى  ثم  اليسار  جهة  إلى  ينتقلون  اليمين  جهة  األمام  من  الميت  يحملون 
التصرف هو  فهل هذا  اليسار وهكذا،  وبعدها جهة  اليمين  الخلف جهة 

الجنازة. حمل  أثناء  الالزم 
ينبغي لمشيع الجنازة أن يحملها من الجهات األربع مع اإلمكان، واهللا أعلم.
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على  محمولة  أم  األقـدام  علـى  تكون  أن  األفضـل  هل  الجنـازة  حمـل 
سيارة؟

فهو  األكتاف  علـى  حملها  أما  بعيدة،  المقبـرة  كانت  إذا  سـيارة  على  تحمـل 
في  حملها  مـن  واالتعاظ  العبـرة  إلى  أدعـى  وهو   (١) ـنَّة  السُّ مع  يتفـق  الـذي 

واهللا أعلم. السيارة، 

وضعت  (إذا  يقول  النبي !  كان  قال:  الخدري 3  سـعيد  أبي  حديث  من  ذلك  (١) يؤخذ 
كانت  وإن  قدموني  قالـت  صالحة  كانت  فـإن  أعناقها  على  الرجـال  فاحتملهـا  الجنـازة 
اإلنسان  إال  شيء  كل  صوتها  يسمع  بها  يذهبون  أين  ويلها  يا  ألهلها  قالت  صالحة  غير 
على  وهو  الميت  قول  باب  الجنائز  كتاب  في  البخاري  رواه  لصعق)  اإلنسان  سمع  ولو 

وغيره. قدموني  الجنازة 
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فما  كثيرًا  يبطئون  وبعضهـم  يسـرعون  الجنائز  حمل  عند  الناس  بعـض 
الجنازة؟ حمل  في  الصحيحة  الطريقة  هي 

منه(١). مستراحًا  أو  مستريحًا  يكون  أن  إما  الميت  ألن  أولى،  اإلسراع 
منه  يستراح  ـ  باهللا  والعياذ  ـ  منه  والمسـتراح  الكرامة  لمقر  يحمل  فالمسـتريح 

واهللا أعلم. قّدم،  ما  إلى  به  باإلسراع 
لإلسراع؟ حد  هناك  هل 

واهللا أعلم. خًبا(٢)  بها  يخبوا  وال  يترفقوا  أن  بها  اإلسراع  حد 

تقّدم  األولى  ومـا  اإلبطاء،  أم  الجنـازة  حمل  فـي  التعجيل  الجائـز،  مـا 
عنها. التأخر  أم  الجنازة 

من  أولى  عنها  والتأخر  المشـيعين،  على  يشـق  ال  ما  بقدر  أولى  بها  اإلسـراع 
واهللا أعلم. عليها،  التقّدم 

صالحة  تك  فإن  بالجنـازة  (أسـرعوا  قال:  النبي !  عن  هريرة  أبي  حديث  عليـه  (١) ويـدلُّ 
في  البخاري  عليـه،  متفق  رقابكم)  عن  تضعونه  فشـر  ذلك  سـوى  وإن  تقدمونها  فخيـر 
بالجنازة. اإلسراع  باب  الجنائز  كتاب  في  ومسلم  بالجنازة.  السرعة  باب  الجنائز  كتاب 

عباس:  ابن  فقال  بسـرف  ميمونة  جنازة  عباس  ابن  مع  حضرنا  قال:  عطاء  حديث  عليـه  (٢) ويـدل 
عند  كان  فإنه  وارفقـوا  تزلزلوها  وال  تزعزعوها  فـال  نعشـها  رفعتم  فإذا  النبي !  زوجـة  (هـذه 
النكاح  كتاب  في  البخاري  رواه  عليه،  متفق  لواحدة)  يقسم  وال  لثمان  يقسم  كان  تسع  النبي ! 
في  حجر  ابن  قال  لضرتها،  نوبتها  هبتها  جواز  باب  الرضاع  كتاب  في  ومسلم  النساء  كثرة  باب 
حرمة  أن  منه  ويستفاد  المعتدل،  الوسط  السير  مراده  أن  إلى  إشارة  (وارفقوا)  قوله  الباري:  فتح 
ككسـره  ميتًا  المؤمن  عظم  (كسـر  حديث:  وفيه  حياته،  في  كانت  كما  باقية  موته  بعـد  المؤمـن 

العدو. من  نوع  والخب:  اهـ،  حبان،  ابن  وصححه  ماجه  وابن  داود  أبو  أخرجه  حيًا) 
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غير  من  الرجال  من  مسافة  على  وهي  الجنازة  تتبع  أن  للمرأة  يجوز  هل 
بهم؟ تختلط  أن 

ألجل  لتشـييعه  النسـاء  خروج  من  مانع  فال  الرجـال  من  أحـد  يوجـد  لـم  إن 
من  النساء  به  عرفت  ما  مع  الجنائز  وراء  النساء  تخرج  أن  أما  الضرورة،  هذه 
الكريم  القرآن  لهدي  ومخالـف  ـنَّة(١)  للسُّ مخالف  أمر  فذلك  العاطفة  هيجـان 

واهللا أعلم. تركه،  فيجب 

امرأة؟ أو  رجالً  الميت  كان  إن  المدينة  إلى  تذهب  أن  للمرأة  يجوز  هل 
تشـييع  في  الخـروج  عـن  منهيـة  فالمـرأة  المقبـرة،  بالمدينـة  المـراد  كان  إن 
الفسـاد،  الميت  على  وخشـي  بالدفن  يقومون  رجال  يوجد  لم  إن  إال  الجنازة 

واهللا أعلم. بدفنه،  يقمن  الحالة  هذه  في  النساء  فإن 

غسله  يتم  حتى  النساء  من  أقاربه  مع  الميت  مسـايرة  للنسـاء  يجوز  هل 
يؤدي  األمر  هذا  أن  علمًا  البلد،  مغسـلة  في  أو  المنزل  في  غسل  سـواء 

بالنساء؟ الرجال  اختالط  إلى 
واختالطهن  منكرًا  ذلك  في  فإن  الرجال،  يغسـل  حيث  إلى  النسـاء  تخرج  ال 

واهللا أعلم. تغييرها،  يجب  التي  المنكرات  من  بالرجال 

وفي  (نهينا)  قالت:  حيث  للنسـاء  الجنائز  اتباع  عن  النبي !  نهي  من  عطية  أم  روته  (١) ما 
الحيض  كتاب  في  البخاري  رواه  علينا)،  يعزم  ولم  الجنائز  اتباع  عن  ننهى  (كنـا  روايـة: 
نهي  باب  الجنائـز  كتاب  في  ومسـلم  المحيض،  مـن  غسـلها  عند  للمرأة  الطيـب  بـاب 

وغيرهما. الجنائز،  اتباع  عن  النساء 
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الميت؟ على  الصالة  حكم  ما 
عن  النبي !  نهـى  عندما  الكريم  القـرآن  إليها  أشـار  الميت  علـى  الصـالة 
الحديث  ففي  وعمًال،  قوًال  النبي !  عن  وثبتت  المنافقين(١)  على  الصـالة 
عن  زيد  جابر بـن  عن  عبيـدة  أبي  عـن  الربيـع 5  اإلمـام  أخرجـه  الـذي 
بار  كل  على  وصلوا  وفاجـر  بار  كل  خلف  جائزة  «الصـالة  عباس ^  ابـن 
أما  عنقه  من  اإلسـالم  ربقة  يخلع  لم  الذي  بالفاجر  هنا  والمراد  وفاجـر»(٢) 
بأن  وذلك  عنقه  عن  اإلسـالم  ربقة  خلع  أن  إلى  به  وصل  الفجوز  كان  إذا 
ويحول  المسـلمة  األُمة  من  ليس  فهذا  بالضـرورة  الدين  من  علم  مـا  ينكـر 
أحكام  من  شـيئًا  يعطى  ال  فإنه  عليـه  الصالة  اسـتحقاق  وبين  بينـه  فجـوره 
توارى  أن  إال  اللهـم  جنازته  تشـيع  وال  مقابرهم  في  يدفن  فـال  المسـلمين 
حرمات  من  شيء  لقبره  وليس  بنتنها  المسلمين  تؤذي  ال  أن  أجل  من  جثته 
رواه  الذي  الحديث  ففي  وجوبها  على  آخر  حديث  ودلَّ  المسـلمين،  قبور 
أهل  موتى  على  «الصالة  قـال:  النبي !  عن  حبيب 5  الربيع بـن  اإلمـام 

.[٨٤ [التوبة:   ﴾ ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡ ﴿ے    تعالى:  قوله  في  (١) وذلك 
.٢٠٨ برقم  الصالة  في  والخالفة  اإلمامة  في  باب  الصالة  كتاب  في  الربيع  (٢) رواه 
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كفر  كفر  أي:  كفر»(١)  فقـد  تركها  فمن  واجبة  ورسـوله  باهللا  المقرين  القبلـة 
مما  وهو  مفـروض  واجب  ألمر  كان  إن  إال  كفـرًا  يكـون  ال  والتـرك  نعمـة 
يلزم  بحيث  عينيًا  وجوبًا  ليس  ولكنـه  األموات  على  الصالة  وجوب  يؤكـد 
أما  وجوبها،  الباقين  عـن  سـقط  البعض  بها  قام  إن  وإنما  حضرها  مـن  كل 
أي:  ـ  جميعًا  يأثمـون  فعندئذ  الواجـب  هذا  ترك  علـى  الجميـع  تمالـى  إن 

واهللا أعلم. ـ  اإلثم  في  يشتركون 
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على  أم  القبلة  مسـتقبل  جنبه  على  يوضع  هل  عليه  الصالة  أثناء  الميت 
مضطجعًا؟ ظهره 

أن  وذلك  يدفـن  عندما  كوضعه  عليـه  يصلى  عندما  وضعـه  يكـون  أن  ينبغـي 
إن  عندئذ  عليه  ويصلـى  القبلة  إلى  وجهه  ويكون  األيمـن  جنبه  علـى  يوضـع 
الهيئة  على  يوضع  أن  األفضـل  وإنما  أجزى  الهيئـة  هذه  خالف  علـى  وضـع 

واهللا أعلم. السابقة، 
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الميت؟ من  اإلمام  يقف  أين 
الرجل  رأس  عند  يقـف  فقيل:  العلم  أهل  عنـد  الخالف  عليه  وقع  ممـا  هـذا 
روي  وهذا  ذلك.  غيـر  أو  وسـطها  أو  صدرها  عند  والمرأة  صـدره،  جهـة  أو 

تخريجه. (١) سبق 



٦١الصالة على الميت 

وقف  وأينما  بذلك،  اإلقتداء  فينبغي  الرسول !(١)  إلى  مرفوعًا  أنس 3  عن 
واهللا أعلم. مجزية،  فالصالة  اإلنسان 

جنازة  على  صلى  مالك  أنس بن  (شـهدت  قال:  الخياط  غالب  أبي  حديث  مـن  (١) وذلـك 
له:  فقيل  األنصار  من  أو  قريـش  من  امرأة  بجنازة  أتي  رفع  فلما  رأسـه  عند  فقـام  رجـل 
وفينا  وسـطها  فقام  عليها  فصلى  عليها  فصـل  فالن  ابنة  فالنة  جنازة  هـذه  حمزة  أبـا  يـا 
حمزة  أبا  يا  قال:  والمرأة  الرجل  على  قيامه  اختالف  رأى  فلما  العدوي  زياد  العالء بن 
قال:  قمت  حيث  المـرأة  ومن  قمت  حيث  الرجل  مـن  يقوم  رسـول اهللا !  كان  هكـذا 
أين  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  أبو  رواه  احفظوا).  فقال:  العالء  إلينا  فالتفت  قال:  نعم 
أين  جاء  ما  باب  الجنائز  كتـاب  في  والترمذي  عليه،  صلى  إذا  الميت  من  اإلمـام  يقـوم 

غيرهم. والمرأة  الرجل  من  اإلمام  يقوم 
في  ماتت  امـرأة  على  النبي !  وراء  (صليـت  قـال:  جندب 3  سـمرة بن  وعـن 
الصالة  بـاب  الحيض  كتاب  فـي  البخـاري  رواه  وسـطها).  عليهـا  فقـام  نفاسـها  
عليه  للصالة  الميت  من  اإلمام  يقوم  أين  باب  الجنائز  في  ومسـلم  النفسـاء،  على 

وغيرهما.
حديث  وفيه  الترتيب  على  فالنساء  األطفال  ثم  أوالً  الرجال  قّدم  الجنائز  اجتماع  وعند 
والنسـاء  اإلمام  يلون  الرجال  فجعل  جميعـًا  جنائز  تسـع  على  صلى  عمر  ابـن  نافـع: 
عمر بن  امرأة  علي  بنت  كلثـوم  أُم  جنازة  ووضعت  واحدًا  صفًا  فصفهن  القبلـة  يليـن 
وفي  العاص  سـعيد بن  يومئذ  واإلمام  جميعًا  وضعا  زيد  له  يقـال  لها  وابن  الخطـاب 
فقال  اإلمام  يلي  ما  الغالم  فوضع  قتادة  وأبو  سـعيد  وأبو  هريرة  وأبو  عمر  ابن  الناس 
قتادة  وأبي  سـعيد  وأبى  هريـرة  وأبي  عباس  ابـن  إلى  فنظرت  ذلـك  فأنكـرت  رجـل: 
جنائز  اجتماع  باب  الجنائز  كتاب  في  النسـائي  رواه  ـنَّة.  السُّ هي  قالوا:  هذا  ما  فقلت: 

والنساء. الرجال 
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الميت؟ على  الصالة  كيفية 
ال  إذ  أولى،  ثبوته  مع  باألثر  األخذ  وأرى  أثر(١)  ورواية  نظر  ذلك  في  للعلماء 
سورة  المصلي  يقرأ  اإلحرام  تكبيرة  وبعد  يكبر  أن  فنرى  األثر  مع  للنظر  حظ 
الميت  على  الفاتحة  قراءة  يرى  ال  من  العلماء  من  كان  وإن  الشريفة،  الفاتحة 
ولكن  للميت  وشـفاعة  دعاء  مجرد  هي  وإنما  الصلوات  كسـائر  ليسـت  ألنها 
على  ويصلى  الثانية  التكبيرة  يكبر  ثم  تركه،  ينبغي  ال  دعـاء  الفاتحة  نفس  فـي 
أولى،  واألول  أيضًا  الثانيـة  التكبيرة  بعد  بالفاتحة  يأتـي  بل  وقيل:  النبـي !، 
المرتضين  من  كان  إن  بالدعاء  الميت  ويخص  ويدعو  الثالثة  التكبيرة  يكبر  ثم 
مرتضى  غير  الميت  كان  وإن  ولنفسـه  والمؤمنات  المؤمنيـن  لجميع  ويدعـو 
ضمن  دخل  توبـة  على  مات  فإن  والمؤمنـات  للمؤمنين  دعائـه  علـى  اقتصـر 
تسـليمة  ويسـلم  الرابعة  التكبيرة  يكبر  ذلـك  بعد  ثـم  والمؤمنـات،  المؤمنيـن 

واهللا أعلم. يساره،  جهة  وعلى  يمينه  جهة  على  بها  يصفح 

أن  الجنازة  علـى  الصالة  في  ـنَّة  (السُّ قال:  أنه  أمامـة  أبي  عن  وغيـره  النسـائي  رواه  (١) مـا 
وعند  اآلخرة)،  عند  والتسليم  ثالثًا  يكبر  ثم  مخافتة  القرآن  بأُم  األولى  التكبيرة  في  يقرأ 
على  عباس ^  ابن  خلف  (صليت  قال:  عوف  عبد اهللا بن  طلحة بن  طريق  من  البخاري 
فاتحة  يقرأ  بـاب  الجنائز  كتاب  ُسـنَّة).  أنها  ليعلموا  فقال:  الكتاب  بفاتحـة  فقـرأ  جنـازة 

الجنازة. على  الكتاب 
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أوصلها  الميت  صالة  في  التكابير  عدد  في  العلم  أهل  بين  خالف  وجد 
التحقيق  فما  األحاديث  بعض  إلى  اسـتنادًا  تكبيرات  تسـع  إلى  بعضهم 

المسألة؟ هذه  في  عندكم 
وانعقد  ذلك(١)  على  الناس  جمع  عمر 3  ألن  تكبيرات،  أربع  على  المعتمد 

واهللا أعلم. اإلجماع،  عليه 
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الكبير  الجليل  اهللا  يقال: سبحان  أن  التوجيه  لفظ  أن  العلماء  يذكر بعض 
التوجيه  أن  بعضهم  وذكر  وبحمدك  اللهم  سبحانك  العظيم  اهللا  سبحان 

ذلك؟ في  أثر  ورد  فهل  الصالة  توجيه  نفسه  هو 
وحدها  عليها  يعول  أن  تقتضي  مرتبـة  إلى  تصل  فال  الرواية  هـذه  صحـت  إن 

واهللا أعلم. له،  مجزيًا  ذلك  يكون  أن  نرجو  ذلك  من  أيًا  فعل  فإن 

وفي  الجنازة،  على  الصالة  بـاب  الجنائز  كتاب  في  الصغرى  الُسـنن  في  البيهقـي  (١) رواه 
على  اجتمعوا  الصحابـة  أكثر  أن  علـى  به  يسـتدل  ما  باب  الجنائز  كتـاب  فـي  الكبـرى 
الجنائز  على  التكبير  باب  الجنائز  كتاب  في  اآلثار  معاني  شـرح  في  والطحاوي  أربع، 
من  الجنازة  على  التكبير  في  قالـوا  ما  باب  الجنائز  كتاب  في  شـيبة  أبي  وابن  هو،  كـم 

وغيرهم. أربعًا،  كبر 
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للميت؟ المناسب  الدعاء  ما 
واهللا أعلم. دعاء،  أي  يكفي  وإنما  للميت  خاص  دعاء  يتعين  ال 
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أم  والنسب  القرابة  ذلك  في  يراعى  هل  الميت  على  بالصالة  األولى  من 
عليه؟ بالصالة  األولى  فمن  القرابة  روعيت  وإذا  الصالح، 

أولى  القريب  ألن  الميت  شـؤون  والية  رعاية  في  يدخل  مما  القرابـة  مراعـاة 
فهو  وأعلم  وتعالى  سـبحانه  اهللا  إلى  وأتقى  أبرُّ  هـو  من  هنـاك  كان  إن  ولكـن 
أقرب  ميته، والقرابة على مراتب فاألب  القريب للصالة على  يقّدمه  بأن  أولى 
واألخ  األخوة  ثم  األبناء  ثم  عليه  غيره  يتقّدم  أن  ينبغي  فال  الميت  إلى  الناس 
بحسـب  األخوة  أبناء  ثم  األبـوي  األخ  ثم  األبوي  األخ  علـى  يقـّدم  الشـقيق 

واهللا أعلم. وهكذا،  الترتيب، 

ابنه؟ أم  أخوه  أم  أبوه  الميت  على  بالصالة  أولى  من 
أعلم. واهللا  حقه.  لعظم  بذلك  األولى  هو  األب 
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الصالة؟ فيها  تحرم  أوقات  هناك  هل 
عن  ينهى  أوقات  ثالثة  علـى  دلَّ  مسـلم(١)  صحيح  في  عامر  عقبة بن  حديـث 
وعليه  والصالة  الدفن  يشمل  مطلق  والحديث  فيها،  الموتى  قبر  وعن  الصالة 
تسـتكمل  حتى  الشـمس  طلوع  وقت  الموتـى  دفـن  وال  الصـالة  تجـوز  فـال 
تسـتكمل  حتى  الغـروب  وعنـد  شـاعها،  ظهـور  يبـدأ  عندمـا  أي  ـ  طلوعهـا 
وقت  في  السماء  تتوسط  عندما  أي:  ـ  السماء  كبد  في  تكون  وعندما  غروبها، 
الغرب وذلك في  إلى جهة  تزيغ  ـ حتى  والمساء  الصباح  بين طرفي  االعتدال 

واهللا أعلم. الشديد،  الحر 
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بالصالة  يبـدأ  هل  يقـّدم  فأيهمـا  مكتوبـة  وصـالة  جنـازة  حضـرت  إذا 
بالجنازة؟ أم  المكتوبة 

أوالً  عليه  ُصلَِّي  ببقائه  يتأثر  أن  الميت  على  ويخشى  متسع  الوقت  في  كان  إذا 
يبدأ  أن  فاألولى  ضيقًا  المكتوبة  وقت  كان  إن  أما  دفنه،  في  اإلسراع  أجل  من 

أعلم. واهللا  بالمكتوبة، 
أن  ينهانا  رسـول اهللا !  كان  سـاعات  (ثالث  عامر 3:  عقبة بـن  عن  هـو  (١) والحديـث 
يقوم  وحين  ترتفع  حتى  بازغة  الشمس  تطلع  حين  موتانا  فيهن  نقبر  أن  أو  فيهن  نصلي 
تغرب). صحيح  للغروب حتى  الشمس  الشمس وحين تضيف  تميل  الظهيرة حتى  قائم 

فيها. الصالة  عن  نهى  التي  األوقات  باب  المسافرين  صالة  كتاب  مسلم 
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الميت  علـى  النسـاء  تصلي  أن  يمكن  هـل  الميت  علـى  النسـاء  صـالة 
الجماعة؟ مع  منفردات 

وخروج  الرجال،  انعـدام  عند  إال  منفـردات  ال  الجماعة  مـع  يصليـن  النسـاء 
تخل  التي  األمور  ومن  البدع  من  بالرجال  واختالطهن  الجنازة  خلف  النسـاء 
اهللا  يتقوا  أن  الرجال  فيجب محاربتها، ويجب على  وبتعاليم اإلسالم  باآلداب 
األماكن  هذه  إلى  الخروج  عن  بالكف  نسـاءهم  يأمروا  وأن  وتعالى  سـبحانه 
أنثى  الميت  كان  فإذا  يخرجـن،  ال  وأن  اهللا  يتقين  أن  النسـاء  على  يجب  كمـا 
الميت  أن يخرجن وراء جنازتها، وإن كان  يتولين تغسيلها من غير  النساء  فإن 

واهللا أعلم. تغسيله،  في  يشتركن  ال  أن  فالواجب  ذكرًا 

الجماعة؟ مع  الميت  على  المرأة  صالة  تصح  هل 
فإن  بهم،  اختالطهن  الرجال، مع عدم  الميت وراء  مانع من صالتهن على  ال 

أعلم. واهللا  ودعاء،  شفاعة  األموات  على  صالتهن 

 õFÉæédG  »a  ∑GQóà°S’G  á«Yhô°ûe s

الجنازة؟ صالة  في  االستدراك  يشرع  هل 
يدخل  ال  أو  منهـا  شـيء  فاته  من  يدخل  هل  العلم  أهل  بيـن  خالف  ذلـك  فـي 
سـائر  في  يصنع  كما  فاته  بما  يأتي  أو  أدركه  بما  يكتفي  هل  الدخول  على  وبناًء 
قياسًا  حسن  باالسـتدراك  والقول  الدعاء  عليه  الصالة  من  المراد  ألن  الصلوات 
بين الصالتين، واهللا أعلم. الناحية  إذ ال فرق من هذه  المفروضة  الصلوات  على 
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هل  يكّبر  اإلمام  وسمع  دخل  أين  يعرف  ال  الذي  المسـتدرك  على  ماذا 
الدخول؟ أثناء  يتصرف  كيف  الثانية  أم  الثالثة  هي 

يدركه  لم  بما  يأتـي  أن  حرج  وال  مـرة  أول  دخل  كأنما  الفاتحـة  بقـراءة  يبـدأ 
واهللا أعلم. الميت،  على  الجماعة  في  المصلين  مع  يشترك  أن  والمراد 
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الحذاء؟ أو  بالنعال  الميت  على  الصالة  تجوز  هل 
ال  الميت  على  الصـالة  ألن  واألحذية،  النعال  طهـارة  مع  ذلك  مـن  مانـع  ال 
أن  إلى  نظرًا  بالنعال  المعتادة  الصالة  عن  ينهى  وإنما  فيها،  سجود  وال  ركوع 
األصابع  ترفع  فهي  سـابقًا،  عليه  كانت  عّما  تختلف  هـذه  أوقاتنا  فـي  النعـال 
األرض  على  فيها  أصابعه  وضع  من  المصلي  يتمكـن  ال  بحيث  األرض  عـن 
عنه  الحديث(١)  بهـا  جاء  التي  اآلراب  السـبعة  على  السـجود  من  يتمكن  فـال 
فال  فيها  ركوع وال سجود  الصالة ال  أن هذه  وبما  عليه،  اهللا وسالمه  صلوات 

واهللا أعلم. ذلك،  من  يمنع 

أعضاء  سبعة  على  نسجد  أن  النبي !  «أمرنا  قال:  عباس  ابن  طريق  من  البخاري  (١) رواه 
باب  الصالة  كتـاب  والرجلين»  والركبتين  واليديـن  الجبهة  ثوبـًا  وال  شـعرًا  نكـف  وال 
عن  والنهي  السـجود  أعضاء  باب  الصالة  كتاب  ومسـلم  أعظم،  سـبعة  على  السـجود 

الشعر. كف 
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بصف  اسـتحبابًا  األحاديـث  مـن  عـددًا  مسـلم 5  أبـو  العالّمـة  ذكـر 
في  جاء  وكذلك  الميت  على  صالتهم  عند  صفوف(١)  ثالثة  المأموميـن 
استكمال  أولى  ذلك  ترون  فهل  قليالً،  كان  ولو  سـابق  لسيد  ـنَّة  السُّ فقه 

األحاديث؟ عموم  على  بناًءا  كالفرائض  الصفوف 
لم  وإن  الواردة  للعمومات  مخصصة  فهي  ثابتة  كانت  فإن  بصحتها،  اهللا أعلم 
يسـتكمل  حتى  األول  الصف  فيقدم  أولى  العمومات  بتلك  فاألخذ  ثابتة  تكن 

واهللا أعلم. وهكذا،  يليه  الذي  ثم  يليه  الذي  الصف  ذلك  بعد  ثم 
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إذا تعدد األموات، هل يصلى عليهم صالة واحدة أم كل واحد بصالته، 
يصفون؟ وكيف 

ـنَّة  السُّ في  ثبت  مما  وهذا  واحدة  صالة  جميعًا  عليهم  يصلى  أن  مـن  مانـع  ال 
أهل  بعـض  واسـتحب  وغيرهـم(٢)،  أُحـد  شـهداء  علـى  صلـى  فالرسـول ! 

جنازة،  على  صلى  إذا  هبيرة 3،  مالك بن  كان  قال:  عبد اهللا  مرثد بن  حديث  عليه  (١) يدلُّ 
عليه  صلى  (من  رسـول اهللا !:  قال  قال:  ثم  أجزاء،  ثالثة  جزأهم  عليها  النـاس  فتقـال 
ال  الرواية  هذا  أن  غيـر  وغيرهم،  والترمذي  داود  أبو  رواه  أوجـب)  فقد  صفـوف  ثالثـة 
بها محمد بن  بالضعف والمتهم  الجرح والتعديل  أهل  فقد حكم عليها طائفة من  تصح 

بالعنعنة. الرواية  هذه  روى  أن  وزاد  لتدليسه  إسحاق 
=(٢) ويـدلُّ عليـه حديـث نافع عـن ابن عمر وقد سـبق ذكـره آنفًا، وحديـث عبد اهللا بـن الزبير (أن 
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ذلك  ومعنى  واألجناس،  المراتب  بحسب  فاألفضل  األفضل  يقّدم  أن  العلماء 
علم  من  على  يقّدم  الحـال  ومجهول  حاله،  جهل  من  على  يقـّدم  الصالـح  أن 
يقّدم جنس  فإنه  األجناس  اختلفت  إذا  وأما  الواحد،  الجنس  في  فجوره، وهذا 
والنساء  النساء  ثم  الذكور  األطفال  ثم  أوالً  الرجال  فيقّدم  غيرهم  على  الرجال 
الطفولة  مرحلـة  يجـاوزن  لم  تي  الالَّ الصغـار  الفتيـات  علـى  يقّدمـن  البوالـغ 
اإلمام،  جهة  إلى  فقيل  األفضل  فيها  يكـون  التي  الجهة  في  واختلف  وهكـذا، 
أعلم. تعالى  واهللا  به،  أخذ  من  على  حرج  ال  رأي  وهذا  القبلة،  جهة  إلى  وقيل 
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أم  مطلقًا  ذلـك  يشـرع  وهل  مشـروعة،  هي  هل  الغائـب  علـى  الصـالة 
فيه؟ توفي  الذي  البلد  في  عليه  يصل  لم  كان  إذا  ما  في  يخصص 

الصالة  أفضل  وصحبه  آله  وعلى  عليه  النبـي  عن  ثبتت  الغائب  على  الصـالة 
وحاول  عليه  يصلوا  بأن  أصحابه  وأمر  النجاشي(١)  على  صلى  فقد  والسـالم، 

النبي ! أمر يوم أُحد بحمزة فسـجي ببردة، ثم صلي عليه فكبر تسـع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى 
يصفون، ويصلى عليهم، وعليه معهم)، وحديث ابن عباس ^ «أن رسـول اهللا ! كان يوضع 
بيـن يديه يوم أُحد عشـرة فيصلـي عليهم، وعلى حمزة، ثم يرفع العشـرة، وحمزة موضوع، ثم 
يوضع عشرة، فيصلي عليهم، وعلى حمزة معهم»، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضًا: قال: 
«أمـر رسـول اهللا ! يوم أُحد بالقتلـى فجعل يصلي عليهم فيوضع تسـعة وحمزة فيكبر عليهم 
سـبع تكبيـرات ثم يرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسـعة فيكبر عليهم سـبعًا حتـى فرغ عنهم». 
روى هذه األحاديث الطحاوي في شرح معاني اآلثار كتاب الصالة باب الصالة على الشهداء.
في  النجاشـي  نعى  رسـول اهللا !  أن  الشـيخين  عند  هريـرة  أبو  حديـث  عليـه  (١) ويـدلُّ 
تكبيرات،  أربع  عليه  وكّبر  بهم  فصفَّ  المصلى  إلى  بهم  وخرج  فيه،  مات  الذي  اليوم 
في  باب  الجنائز  فـي  ومسـلم  الجنازة؛  على  التكبير  باب  الجنائز  كتاب  فـي  البخـاري 

الجنائز. على  التكبير 

=
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بها: استدلوا  التي  االستدالالت  ببعض  هذا  يرد  أن  العلماء  بعض 
عليه. صلي  يكن  لم  النجاشي  أن  منها  ـ 

النجاشي. أبصر  حتى  للنبي !  سويت  األرض  أن  ومنها  ـ 
عمل  وقد  أولى،  الدليل  بهذا  فاألخذ  دليل،  من  عليها  ليس  كلها  هـذه  ولكـن 
قريبًا  كان  سـواء  جيل،  بعد  جيالً  بـه  يأخذون  فصاروا  العلمـاء،  من  كثيـر  بـه 
اإلسـالمية  المذاهب  من  المسـلمين  علمـاء  مـن  هنالـك  كان  وإن  بعيـدًا،  أو 
بالمأثور  والعمل  الغائب  على  الصالة  يـرون  ال  والمالكية  كالحنفية  األخـرى 
ابن  ذكر  المتكلفة،  التأويالت  تلك  من  أولى  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  عنه 
أو  العراق  من  آتٍ  يأتيه  وكان  بخراسان  اإلسالم  فخر  عند  كنت  قال:  العربي 

  D      C  ﴿ فيقول  توفـي،  قد  فيجيبه  فالن،  كيف  له  فيقـول  سـحيق  بلد  أي  مـن 
أشـهر،  سـتة  وبينه  وبيننا  بكم،  أصلي  قوموا  لنا:  يقول  ثم   ،(١)﴾ G        F     E

واهللا أعلم.

تؤدى؟ وكيف  الغائب؟  على  الصالة  من  مانع  من  هل 
ال مانع من الصالة على الغائب، والصالة عليه كالصالة على الحاضر هي 
أربع تكبيرات، يقرأ الفاتحة بعد األولى ويأتي بالصالة على النبي ژ بعد 

الثانية، ويدعو بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة. واهللا أعلم.

.١٥٦ اآلية:  البقرة،  (١) سورة 
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امتناع  اآلن  يشـاهد  إذ  المتولي،  غير  على  الصالة  حول  توجيهاتكم  مـا 
المتولين؟ غير  على  الصالة  عن  الناس  من  كثير 

يصلى  أن  في  حق  له  ورسـوله  باهللا  المقرين  القبلة  أهل  أموات  من  ميت  كل 
الربيع بن  لإلمـام  الصحيح  المسـند  فـي  عباس ^  ابـن  حديث  ففـي  عليـه، 
أيضًا  آخـر  حديث  فـي  وجاء  وفاجـر»(١)  بـرِّ  كل  علـى  «صلـوا  حبيـب 5: 
باهللا  المقرين  القبلـة  أهل  موتى  على  «الصـالة  قال:  النبي !  أن  المسـند  فـي 
الناس  تمادى  فإذا  نعمة،  كفر  أي:  كفر»(٢)؛  فقد  تركها  فمن  واجبة،  ورسـوله 
نعمة،  كفر  كفـروا  قد  بذلك  يكونـون  فإنهم  الصـالة  هذه  تـرك  علـى  جميعـًا 
إلى  والتسابق  الباقين،  عن  سقط  الكفائي  الواجب  بهذا  البعض  قام  إن  ولكن 
كان  لمن  ينبغي  ال  حاالت  هنالك  ولكن  خير،  إلى  تسابق  هو  إنما  العمل  هذا 
على  الصالة  هو  يلي  أن  ـ  المسلمين  عند  شأن  ذا  كان  من  أي:  ـ  إليه  منظورًا 
ذلك  يكون  كأن  وذلـك  إليه،  المنظور  غيـر  عليه  يصلي  وإنمـا  فيهـا،  الميـت 
من  وكذا  تهاونًا،  يتركها  كمن  لوجوبها،  جحود  غير  من  للصالة  تاركًا  الميت 
وهو  مات  من  أو  وللمسلمين،  ولرسـوله  هللا  محاربًا  ُيقتل  من  أو  نفسـه،  يقتل 
ال  الحاالت  هذه  مثل  ففي  حرام،  فراش  على  وهو  مات  من  أو  سـكر،  على 

المسلمين. من  إليه  المنظور  عليه  يصلي  أن  ينبغي 
ردع  ذلك  في  ليكون  بهذا  قالوا  وقد  العلم،  أهل  من  اجتهاد  مسألة  والمسألة 
يجوز  ال  أنه  يعني  ال  وهذا  مسـلكهم،  في  والسـير  طريقتهم  اتباع  عن  للناس 

تخريجه. (١) سبق 

تخريجه. (٢) سبق 
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المنظور  يقوم  أن  تقتضي  أحوال  فهناك  هؤالء،  على  يصلي  أن  إليه  للمنظور 
عبد الوهاب بن  اإلمـام  عنـد  ذلك  مثـل  حصل  وقـد  عليهـم،  بالصـالة  إليـه 
أدى  غـدرًا  معه  ومن  فنديـن  ابن  غـدر  عندمـا  رسـتم 5  عبد الرحمٰن بـن 
بيضة  اسـتباحة  ومحاولة  اإلسـالم،  ودولة  اإلمام  على  االنقضاض  إلى  بهـم 
المعركة  فوجد  اإلمام  جاء  ثم  المسـلمين،  من  قاتلهم  من  فقاتلهم  اإلسـالم، 
البغاة،  أولئك  علـى  صلى  أن  إال  منه  كان  فمـا  كادت،  أو  أوزارهـا  وضعـت 
وحدة  في  تشـتت  يقع  ال  حتى  المسـلمين،  من  النـاس  عامة  لقلـوب  تأليفـًا 

واهللا أعلم. الصف، 

المالد  بأعمال  يقوم  المقابل  وفي  الجمعة  ويصلي  بالناس  يخطب  رجل 
والجمعة  الخميس  أيام  في  بها  يقـوم  التي  لسـهراته  الكبير  المعلم  وهو 
الرجال  بيـن  اختالط  هنـاك  ويكـون  الشـياطين  يعزي  الـذي  هـو  وأنـه 
بالزار  شـبيه  المالد  هذا  وأن  أمامه  تنعش  والمرأة  النعيش،  في  والنسـاء 
 (٢٠) بمبلغ  يؤجرها  الشـيطانية  سهراته  في  يسـتخدمها  التي  والدفوف 
هذه  على  وهو  مات  إن  عليه  ويصلى  يغسل  فهل  يرمسها،  رمسـة  رياالً 

المسلمين. مقابر  في  يدفن  وهل  الحالة، 
المرتدين  عداد  في  كان  ظهـرت  وإن  الشـياطين  عبادة  منه  تظهر  لم  إن  نعـم، 

واهللا أعلم. شيئًا،  المسلمين  موتى  أحكام  من  يعط  ولم 

ما قولكم في رجل مات ولم يره أحد من قبل يصلي فهل يصلى عليه؟
انتهاكًا  تركها  وإنما  منكر  غير  كان  وإن  عليه  يصلى  فال  للصالة  منكرًا  كان  إن 

واهللا أعلم. خالف،  ذلك  ففي 
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ال  بأنه  عنـه  أعرف  وأنا  بلدتـي  نفـس  في  وهو  يصلـي  ال  رجـل  توفـي 
يصح  وهل  جنازته،  أتبـع  وأن  عليه  أصلي  أن  يجـوز  فهل  أبدًا  يصلـي 
األجر  ولك  أفتنا  جنازتـه،  وتتبع  الخمر  شـارب  على  يصلـى  أن  أيضـًا 

الصالة. تارك  كفر  على  يدلُّ  والحديث 
الصالة  لترك  مسـتحالً  كان  فإن  عليـه  الصالة  وأما  فنعـم،  الجنازة  اتبـاع  أمـا 
تجوز  فال  الخمر  لشـرب  مسـتحالً  كان  إن  وكذلك  المشـركين  عداد  في  فهو 
عليه  الصالة  تمنـع  وال  منتهك  فهو  مسـتحل  غير  كان  إن  أما  عليـه،  الصـالة 

واهللا أعلم. الناس،  من  إليه  المنظور  غير  عليه  يصلى  ولكن 
الخمر  وشارب  الصالة  تارك  أن  فيه  يذكر  لعالم  مسجالً  شريطًا  سمعت 
إن مات على ما هو عليه، فال يصلى عليه وال يدفن في مقابر المسلمين 

ذلك؟ صحة  فما  بالرحمة.  له  يدعى  وال 
قال:  أنه  النبـي !  عن  الربيـع 5  اإلمام  أخرجـه  الذي  الحديث  فـي  جـاء 
فقد  تركها  فمن  واجبة  ورسـوله  باهللا  المقرين  القبلة  أهل  موتى  على  «الصالة 
يستحلوا  لم  إن  الكبيرة  على  والمصر  الصالة  تارك  ذلك  في  ويدخل  كفر»(١) 
وأما  ملّي  فكفرهـم  للنصوص  مصادميـن  يفعلونه  مـا  اسـتحلوا  إن  أما  ذلـك 

واهللا أعلم. الفاجر،  دون  للتقي  فهو  بالرحمة  الدعاء 
ال؟ أم  عليه  ويصلى  يغسل  هل  نفسه.  قتل  فيمن  قولكم  ما 

بر وفاجر»(٢)  الربيع: «صلوا على كل  الصالة عليه، وحديث  يغسل، والخالف في 
يدل على الصالة عليه، وإنما األولى أن يصلى عليه غير المنظور إليه. واهللا أعلم.

.٧٧٧ برقم  القبلة  أهل  موتى  على  الصالة  يرى  ال  من  على  الحجة  باب  (١) الربيع 
تخريجه. (٢) سبق 
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الصالة؟ تارك  على  يصلى  هل 
تركها  وإنما  منكـر،  غير  كان  وإن  عليـه،  يصلـى  فـال  للصـالة  منكـرًا  كان  إن 

أعلم. واهللا  خالف،  ذلك  ففي  انتهاكًا 
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هل  ميتًا.  وسقط  الحمل،  من  األخيرة  األشهر  في  طفلها  وضعت  امرأة 
عليه. ُيصلَّى  ال  ولماذا  القيامة؟  يوم  يبعث 

في  فيدخل  األحياء  بحكم  وهو  الدنيا  الحياة  هذه  في  يدخل  لم  ألنـه  عليه  يصلـى  ال 
في  حياة  فتلك  حياة  فيه  كان  ولئـن  الحياة،  على  مترتب  الموت  إذ  األمـوات،  حكـم 
تبارك  اهللا  وإنما  شأننا  من  ليس  فهو  البعث  أمر  وأما  الشهود،  عالم  في  ال  الغيب  عالم 

واهللا أعلم. يبعثه،  لم  شاء  وإن  بعثه  شاء  فإن  ذلك  يعلم  الذي  هو  وحده  وتعالى 

تولى  وقد  المستشفيات،  أحد  في  الثالث  شهره  في  جنينًا  أسقطت  امرأة  أنا 
فهل  لذلك،  استخدمت  التي  بالطريقة  أعلم  وال  الدفن  ترتيبات  المستشفى 

ذلك. بدون  يدفن  أو  عليه  والصالة  تغسيله  يتم  أن  المفروض  من 
كان  إن  فنعم  التغسـيل  وأما  باكيًا،  يسـتهل  لم  إن  عليه  يصلى  فال  الصالة  أما 

واهللا أعلم. الخلقة  تام 

فهل  األشـهر  مكتمل  وهو  ميتًا،  أُمه  بطن  من  نزل  مولود  في  قولكم  ما 
ال؟ أم  عليه  والصالة  غسله  يجب 

واهللا أعلم. حياة،  وبه  ُولد  إن  إالَّ  عليه  يصلى  ال  ولكن  فنعم،  التغسيل  أما 
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أم  عليه  يصلى  هل  ميتًا  أُمه  بطن  من  ينـزل  الذي  الجنين  في  قولكم  مـا 
فقط. بغسل  يدفن 

واهللا أعلم. ويدفن،  يغسل  وإنما  عليه  يصلى  أن  يجب  فال  ميتًا  نزل  إن 

عليه  ويصلى  يغسـل  هل  ميتًا،  أُمه  بطن  من  سـقط  جنين  في  قولكم  ما 
والثواب؟ األجر  ولكم  أفتنا 

واهللا أعلم. عليه،  يصلى  وال  ويدفن  ويكفن  يغسل 

له  هل  الحمل  من  الخامس  الشهر  خالل  يسـقط  الذي  للجنين  بالنسـبة 
عليه. والصالة  والتكفين  التغسيل  في  حق 

ويدفن  ثوب  في  يوارى  ولكن  عليه  يصلى  فال  ميتًا  وقع  أي:  سـقط؛  كان  إن 
جميع  فيعطى  مـات  ثم  بنبضه،  أو  باسـتهالله  ذلك  ويعرف  ـ  حيـًا  وقـع  وإن 

واهللا أعلم. المسلمين،  موتى  حقوق 

السقط؟ يغسل  متى 
إن  أما  الموتى  غسل  َل  ُغسِّ شـيئًا  الغسـل  عليه  يؤثر  وال  الخلفة  كامل  كان  إن 

أعلم. تعالى  واهللا  تفتتها،  خوف  التغسيل  يتفادى  فإنه  علقه  أو  مضغة  كان 
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الصالة  عن  النبي !  امتناع  معنى  وما  المدين؟  على  الصالة  يجوز  هل 
دن؟ وعليه  مات  من  على 

على  «الصالة  قولـه ! :  لعموم  غيره،  على  يصلى  كمـا  المدين  على  يصلـى 
كفر»(١) وقوله:  فقد  تركها  فمن  باهللا ورسوله واجبة،  المقرين  القبلة  أهل  موتى 
مات  من  على  الصالة  عن  النبـي !  وامتناع  وفاجر»(٢)،  بّر  كل  علـى  «صلـوا 
يأمر  كان  أنه  مع  قـدره !  لعظم  هو  وإنما  وفاء  لـه  يوجد  ولم  وديـن  وعليـه 

أعلم. واهللا  عليه.  بالصالة  غيره 

 IÓ°U  ô«Z  øe  â«ªdG  øaO s

يتصرفون؟ وكيف  الحكم  ما  عليه،  يصلى  أن  غير  من  الميت  دفن  إذا 
ذلك  ألن  قبره  على  يصلى  أن  مـن  مانع  فال  عليه  يصل  ولم  الميـت  دفـن  إذا 
من  حقه  يـوف  ولم  الدنيا  هـذه  غادر  يكـون  ال  وحتى  له،  الدعـاء  بـاب  مـن 

واهللا أعلم. عليه،  الصالة 

تخريجه. (١) سبق 

تخريجه. (٢) سبق 
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يكثر  واللغط  الحديث  بأن  علمًا  المسـاجد  في  الميت  صالة  تجب  هل 
فيها؟

في  اختلفوا  وإنمـا  المسـاجد،  في  الميت  صـالة  تجب  فال  الوجـوب  أمـا 
على  المسـاجد  في  إباحتها  إلـى  قومنا  علماء  أكثـر  فذهب  فيهـا،  إباحتهـا 
قطب  اختاره  الذي  وهـو  الصالة  فيها  تباح  التي  األمكنـة  كسـائر  اإلطالق 
بيضاء  ابني  على  النبـي !  بصالة  واسـتدلوا  النيل،  شـرح  في  األئمة 5 
قومنا  من  والحنفية  أصحابنا  أكثر  وذهب  مسلم(١)،  رواه  كما  المسـجد  في 
وأما  عليها  الحديث  وحملوا  الضـرورة،  حاالت  غير  في  ذلك  كراهة  إلـى 
الضالة  إنشاد  في  النبي !  شدد  وقد  محجور  فهو  المسـاجد  في  الحديث 
أحرى  فهو  والضجيـج  اللغط  مـن  عليه  زاد  بمـا  فكيف  المسـجد(٢)،  فـي 

واهللا أعلم. بالمنع، 

وقاص  أبي  سعد بن  توفي  لما  عائشة  أن  عبد الرحمٰن  سلمة بن  أبي  عن  هو:  (١) والحديث 
صلى  لقد  واهللا  فقالت:  عليها  ذلك  فأنكر  عليه  أصلي  حتى  المسجد  به  (ادخلوا  قالت: 
دعد  سهيل بن  مسلم:  قال  وأخيه  سـهيل  المسـجد  في  بيضاء  ابني  على  رسـول اهللا ! 
الجنازة  على  الصالة:  باب  الجنائز  كتاب  في  مسلم  رواه  بيضاء).  أُمه  البيضاء  ابن  وهو 

المسجد. في 
من  المسـاجد  «طهرت  قال:  النبـي !  عن  عباس  ابـن  طريق  مـن  الربيـع  اإلمـام  (٢) رواه 
 ٢٦٠ برقم  سوق»  فيها  يكون  أو  طريق  فيها  يتخذ  أو  بالضوال  فيها  ينشد  أن  من  ثالث: 
رجالً  سمع  من   » اهللا ! :  رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  طريق  من  مسلم  اإلمام  عند  وهو 
كتاب  لهذا»  تبن  لم  المسـاجد  فإن  عليك  اهللا  ردها  ال  فليقل  المسـجد  في  ضالة  ينشـد 

المسجد. في  الضالة  نشد  عن  النهي  باب  الصالة 
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المساجد؟ في  الجنازة  صالة  حكم  ما 
عذر،  لغيـر  المسـاجد  في  الجنازة  صـالة  كراهة  إلـى  العلمـاء  بعـض  ذهـب 

أعلم. واهللا  النبي ! ،  عن  ذلك  لثبوت  جوازها،  والراجح 
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فيها  ركوع  ال  تكبيـرات،  أربع  الميت  صالة  كون  من  الحكمـة  هي  مـا 
سجود. وال 

واهللا أعلم. ظاهرة،  حكمة  لها  ليست  توقيفية  أمور  هذه 
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أو ال؟ عليه  فهل يصلى  بلد إسالمي  في  توفي  أجنبي  في رجل  قولك  ما 
واهللا أعلم. جنسيته،  عن  النظر  بغض  عليه  ُصلَي  مسلمًا  كان  إن 
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اللحد؟ شق  يكون  وأين  للحفر،  المناسب  العمق  هو  ما 
الميت ويمنع  إلى  أن تصل  المفترسة  الحيوانات  يمنع  ما  بقدر  إنما هو  العمق 
إليه  ذهب  وما  معين،  بقدر  ذلك  يقدر  وال  منه،  الكريهة  الرائحة  ظهـور  أيضـًا 
أما  الدمثة،  األماكن  في  فهو  وبسطه  قامة  مقداره  أن  إلى  العلم  أهل  من  طائفة 

الحفر. لصعوبة  المقدار  هذا  إلى  الوصول  فيعسر  الصلبة  األماكن  في 
لنبيه  اهللا  اختـاره  وقـد   (١) ـنَّة  بالسُّ الثابت  ألنـه  الشـق  من  أولـى  هـو  واللحـد 
يكون  واللحد  شـق،  في  يدفن  ولم  لحد  في  دفن !  فقد  عليه،  اهللا  صلـوات 
بعد  ثم  ـ  القبلة  جهة  من  أي:  ـ  القبلـة  يلي  مما  القبر  من  األمامية  الجهـة  فـي 
ذلك  نحو  أو  الواقية  كالصخور  إليه  التراب  وصول  من  يمنع  ما  يوضع  ذلك 
أبو  اإلمام  وقـال  الوسـط،  في  فهو  الشـق  وأما  البلدان،  في  األحـوال  حسـب 

واهللا أعلم. الشق،  يستخدم  فال  اللحد  أمكن  إن  تعالى:  اهللا  نبهان رحمه 

لحدًا  لي  ألحدوا  فيه  هلك  الذي  مرضه  (في  قال:  أنه  وقاص  أبي  سعد بن  عن  مسلم  رواه  (١) ما 
ونصب  اللحد  بـاب  الجنائز  كتاب  برسـول اهللا !).  صنع  كما  نصبـًا  اللبن  علـّي  وانصبـوا 
كان  النبي !  توفـي  لما  قـال:  مالك  أنس بـن  طريق  مـن  ماجه  وابن  الميـت،  علـى  اللبـن 
تركناه.  سـبق  فأيهما  إليهما  ونبعث  ربنا  نسـتخير  فقالوا:  يضرح  وآخر  يلحد  رجل  بالمدينـة 
الشق. في  ما جاء  باب  الجنائز  كتاب  للنبي !.  فلحدوا  اللحد  إليهما فسبق صاحب  فأرسل 
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عند تنزيل الميت في القبر ماذا يقّدم، هل تقدم الرجالن أم يقّدم الرأس؟
واهللا أعلم. القبر،  إلى  أعاله  ينزل  ذلك  بعد  ثم  الرجالن  تقّدم 

الميت؟ دفن  صفة  ما 
بعدما  يمينه  على  ويضجع  أزراره  عنه  وتفك  رجليه  جهة  من  اللحد  في  ينزل 
القبله،  إلى  ويوجه  األرض  من  مضجعه  ليتمكن  األمام  إلى  اليمنى  يده  تقـدم 
يكون  بحيث  رجليه  جهة  من  القبلة  إلى  ويوجه  ظهـره  على  يلقى  أن  ويجـوز 
اللحد  على  يوضع  ثم  مرقـده،  من  يقوم  عندما  القبلة  إلى  متوجهـًا  بعثه  عنـد 

واهللا أعلم. التراب،  عليه  ويهال  اللبن 

الدفن عند  القبلة  إلى  الميت  توجيه  حكم 
دفنه؟ عند  القبلة  جهة  إلى  الميت  توجيه  حكم  ما 

أهل  غير  أما  اإلمكان،  مع  تركه  يجوز  وال  القبلة  إلى  القبلي(١)  يوجه  أن  يجب 
واهللا أعلم. بالمسلمين،  يشبهوا  ال  حتى  ذلك  بهم  يصنع  فال  القبلة 
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قبره؟ في  الميت  بتنزيل  األولى  من 
مكان  يلي  بأنه  فقيل:  المرأة،  وخصوصًا  الميت  إلى  األقرب  ذلك  في  األولى 

القبلة. أهل  من  مسلم  (١) أي 



٨١الدفـن 

يمسـك  الذي  هو  المحرم  فذو  يوجد  لم  فإن  وجد،  إن  زوجها  منها  عجيزتها 
الصالة  أفضل  وصحبـه  آله  وعلى  عليه  النبـي  أن  جاء  ولكن  منهـا،  بالوسـط 
يأمره  لم  أنـه  عثمان  للخليفة  زوجـًا  كانت  التي  ابنتـه  ماتت  عندمـا  والسـالم 
اآلخرين  الصحابة  بعض  أمر  وإنما  بنفسـه !،  ينزل  ولم  قبرها  في  ينزل  بأن 
قبر  في  األقارب  وغير  الزوج  غير  نزول  لجواز  بيان  ذلك  وفي  دفنها(١)،  بتولي 

واهللا أعلم. لدفنها،  المرأة 
من  األموات  جثمان  مباشرة  في  يساعدون  الرجال  من  كثيرًا  أن  يالحظ 
بأوجه مختلفة  منه  إنزالهن  أو  السرير  التجهيز كرفعهن على  أثناء  النساء 
فهل  األجر،  نيل  فـي  الرغبة  بحجة  وذلك  محارمهـن،  من  ليسـوا  وهم 
مع  خاصة  العمل  بهذا  يقـوم  أن  الرجال  من  المرأة  محارم  لغيـر  يصـح 
بذلك؟ القيام  أراد  من  منع  المحارم  على  يجب  وهل  المحارم؟  وجود 
يسـارع  أن  ينبغي  لذلك  مماتها،  في  أو  محياها  في  سـواًء  حرماتها  لها  المرأة 
الناس  أولـى  هم  المحـارم  بأن  الفقهـاء  أفتى  وقـد  محارمهـا،  مواراتهـا  فـي 
يلي  الزوج  أو  المحرم  ذا  وأن  القبر،  في  ُتنزل  عندما  سيما  وال  المرأة،  بتجهيز 
ولكن  الجهة،  هذه  من  يباشـرها  بحيث  المرأة،  جسـم  من  الوسـطى  المنطقة 
في  إنزالها  إلى  دعا  بناته  إحدى  توفيت  لما  الرسول !  أن  الحديث  في  جاء 
وكان  ـ  الليلة  تلك  أهله  يـأتِ  لم  من  أي:  ـ  الليلة  تلك  يقارف  لـم  مـن  القبـر 
ذوي  في  ينحصر  ال  األمـر  أن  علـى  يدلُّ  مما  وهـذا  زوجها،  بحضـور  ذلـك 

ورسول اهللا !  لرسـول اهللا !  بنتًا  شـهدنا  قال:  مالك 3  أنس بن  عن  البخاري  رواه  (١) ما 
فقال  الليلة).  يقارف  لم  رجل  منكم  (هل  فقال:  تدمعان  عيناه  فرأيت  القبر  على  جالس 
النبي ! :  قول  باب  الجنائـز  كتاب  قبرها)  في  فنزل  قـال:  (فانزل).  قال  أنا  طلحـة  أبـو 

أهله. ببكاِء  الميت  ب  ُيَعذَّ
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جسـم  من  حرماتها  لها  التي  المناطق  يباشـر  ال  أن  ينبغي  أنه  غيـر  المحـارم، 
واهللا أعلم. الزوج،  أو  المحرم  ذوو  إال  المرأة، 
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لحده؟ في  الميت  واضع  يقوله  أن  ينبغي  دعاء  أو  ذكر  هنالك  هل 
تيسـر  بما  اهللا  ويدعو  رسـول اهللا !(١)،  ملة  وعلى  اهللا  بسـم  يقول:  أن  ينبغي 
للميت  ويدعو  النصوح  التوبة  على  والموت  الخاتمة  حسن  لنفسه  اهللا  ويسأل 
واهللا أعلم. والمؤمنات،  فللمؤمنين  وإال  الخير  بدعاء  الوالية  أهل  من  كان  إن 
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يكشـف  لحده  في  الميت  وضع  بعد  أنه  مصنفاتهم  فـي  العلماء  يذكـر 
نَّة؟ السُّ من  ذلك  فهل  وجهه،  عن 

جميعًا،  وجهـه  عن  ُيكشـف  قال:  من  فمنهم  هـذا  في  كثيـر  خـالف  للعلمـاء 
ومنهم  يأتيه،  الذي  الملـك  ليرى  اليمنى  العين  عن  ُيكشـف  قال:  من  ومنهـم 
الوصول  من  اليمنى  ويـده  جنبه  يتمكن  ما  بقدر  األحزمة  منه  تحلُّ  قـال:  مـن 
والتعليل  هـذا  من  شـيء  على  يدلُّ  ما  الروايات  في  أجد  ولـم  األرض،  إلـى 
يختلف  البرزخ  عالم  إذ  عجيـب  أمر  له  رؤيته  عدم  أو  للملـك  الميـت  برؤيـة 

واهللا أعلم. الدنيا،  هذه  عالم  عن 
في  الميت  وضع  إذا  كان  النبي !  أن  عمر  ابن  عن  جاء  فقد  نَّة  السُّ عليه  دلَّت  ما  (١) وهذا 
أبو داود  رواه  رسول اهللا !)،  ـ  ملة  وعلى  رواية:  وفي  ـ  نَّة  سُّ وعلى  اهللا  (بسم  قال:  القبر 
كتاب  في  ماجه  وابـن  قبره،  في  وضع  إذا  للميـت  الدعاء  فـي  باب  الجنائز  كتـاب  فـي 

القبر. الميت  إدخال  في  جاء  ما  باب  الجنائز 



٨٣الدفـن 
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إن  يقول:  البعض  ألن  الجلوس  أم  القيـام  الدفن  لحاضري  األولى  هـل 
الدفن  أصل  إن  قال:   ﴾ª    ©     ¨     § ﴿ لنبيه:  قال  وتعالى  سبحانه  اهللا 
مرَّ  الذي  اليهـودي  أجل  من  لعـارض  كان  النبي  جلـوس  وإنمـا  القيـام 

ترون؟ وماذا  االستدالل  هذا  يستقيم  فهل  حينئذ 
في  القيام  مشـروعية  على  يـدّل  ال  ـ   (١)﴾ª    ©     ¨     § ﴿ تعالـى:  اهللا  قـول 
أن  على  دلت  جـاءت  التي  والرواية  آخـره،  إلى  الدفن  أول  من  الدفـن  حـال 
هكذا  فقال:  وقوفًا  أصحابه  وكان  واقفًا  كان  اليهودي  به  مرَّ  لما  الرسـول ! 
ينبغي  التي  وهـي  بالقعود(٢)،  أصحابـه  وأمر  النبي !  فقعـد  أحبارنا،  تصنـع 
قبل  الكريمة  اآلية  إن  يقـال  وقد  القيام،  ترك  فـي  عليها  والتعويل  بهـا  األخـذ 
إليه  المشار  القيام  فيكون  الكريمة  اآلية  في  لما  بيان  وفعله  منه !  الفعل  هذا 
أو  القعود،  حال  في  وهم  قبره  في  إنزاله  يمكن  ال  فإنه  إنزاله  وقت  في  القيام 
إن  يقال  أو  قاعدًا،  يكون  أن  يمكن  ال  القبر  داخل  وهو  الجثة  متلقي  أن  يقال 
على  القيام  هذا  فيحمل  الميت،  موت  بعد  القبر  زيارة  في  القيام  به  المقصود 
عند  القيام  مشروعية  على  الكريمة  اآلية  في  دليل  ال  قّدمنا  كما  ولكن  إطالقه 

أعلم. تعالى  واهللا  وأحوط،  أسلم  هو  نَّة  السُّ عليه  دلَّت  بما  فاألخذ  الدفن 

.٨٤ اآلية  التوبة:  (١) سورة 
كان  قال:  الصامت  عبادة بن  طريق  مـن  والبيهقي  ماجه  وابن  والترمـذي  داود  أبـو  (٢) رواه 
فقال:  اليهود  من  حبر  بـه  فمرَّ  اللحد  في  توضع  حتى  الجنازة  فـي  يقوم  رسـول اهللا ! 
الجنائز  كتاب  في  داود  أبـو  خالفوهم»  «اجلسـوا  وقال:  النبي !  فجلس  نفعـل.  هكـذا 
أن  قبل  الجلوس  فـي  جاء  ما  باب  الجنائز  كتـاب  في  والترمذي  للجنـازة،  القيـام  بـاب 
الجنائز  كتاب  في  والبيهقي  للجنازة،  القيام  في  ما  الجنائز  كتاب  في  ماجه  وابن  توضع، 

منسوخ. للجنازة  القيام  أن  زعم  من  حجة  باب 
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بعد؟ أم  القبر  في  يوضع  أن  منذ  هل  القعود  هذا  يبدأ  متى 
من  بد  ال  فإنه  عليه  التراب  إهالة  يتولون  الذين  إال  اللهم  القبر  في  وضعه  عند 

واهللا أعلم. قعودهم،  مع  ذلك  يتيسر  وال  تحركهم 

من  القلوب  تليـن  وأن  الميت،  دفن  أثنـاء  الصمت  يسـود  أن  المفترض  مـن 
حدة  تزداد  الناس  أصوات  أن  غير  التراب،  الميت  مواراة  حالة  في  اهللا،  خشية 
فنرجو  قيام.  الميت والقبر وهم  يقوم بوضع  بمن  أثناء ذلك وتراهم محدقين 

التراب؟ الميت  مواراة  أثناء  رسول اهللا !  عن  الثابتة  نَّة  السُّ ببيان  التكرم 
في  الميت  إلنزال  مباشـرًا  يكون  ال  من  يقعد  أن  الحالـة  هذه  مثل  فـي  ـنَّة  السُّ
الصالة  أفضل  عليه  فإنه  لليهود،  مخالفة  ذلك  رسول اهللا !  فعل  وقد  القبر، 
فمرَّ  قيامًا  حوله  من  صحبـه  وكان  الميت،  دفن  حال  في  قائمـًا  كان  والسـالم 
لئال  بالقعود  أصحابه  وأمر  فقعد !  أحبارنا،  تصنع  هكذا  وقال:  يهودي  بهم 
نفسية  تربية  هذه  فإن  المسلمين،  في  عاداتهم  فتسري  اليهود،  بمسلك  يتأثروا 
تكون  فال  والسـلوك،  الفكر  في  االسـتقالل  على  تتربى  بحيـث  األُمـة،  لهـذه 

واهللا أعلم. األمر،  يكون  أن  ينبغي  وهكذا  اآلخرين،  مناهج  وراء  مناسقة 
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وهل  مشروع؟  هو  هل  الميت  إنزال  أثناء  الثياب  من  بشيٍء  القبر  تغطية 
سواء؟ ذلك  في  والرجل  المرأة 

سيما  وال  الناس  استحبه  مما  هذا  وإنما  التغطية  هذه  على  يدلُّ  دليالً  أجد  لم 
واهللا أعلم. األنظار،  عن  صونها  أجل  من  المرأة  في 



٨٥الدفـن 
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وبأي  دفنه،  أثناء  الميت  تسقيف  عادة  في  تعالى  اهللا  حفظكم  قولكم  ما 
صفائح  اللحد  على  يجعلوا  أن  الناس  بين  العادة  جرت  يسقف،  شـيء 
يهال  ما  وبين  بينه  بذلك  يحال  أن  بقصد  الحجارة  من  أو  األسمنت  من 
أن  بعد  القبر  فانهـدم  ميت  دفن  حال  في  كنـت  وقد  التراب،  مـن  عليـه 
رأي  فاجتمع  التـراب  ضغط  تحـت  اإلسـمنتية  األلواح  تلك  تكسـرت 
تكسـرت  الدفن  عاودوا  فلما  واسـتبدالها،  اسـتخراجها  على  حضر  من 
لهذه  هل  حاله،  على  فتركوه  أخرى،  مرة  القبر  وانهدم  األخيرة  األلواح 
هؤالء  نبش  كان  وهل  الشرع،  في  دليل  من  الناس  بين  المتفشية  العادة 

جائزًا؟ العلة  هذه  بسبب  للقبر 
الناس  عليها  تواضع  التي  العـادات  من  ذلك  وإنما  ذلك  على  دليالً  أجـد  لـم 
على  التراب  يهيلون  المغرب  أهل  من  أصحابنا  فإن  متفقين  ذلك  في  وليسوا 
ولي  واهللا  ُيَخطَّأ،  لم  الطريقتين  من  طريقة  بأي  أخذ  ومن  حائل  بدون  الميـت 

بالصواب. أعلم  وهو  واإلحسان  الرحمة 
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هل التوحيش(١) أو الضرب بالمسحاة(٢) حول القبر بعد الدفن مشروع؟
عن  وال  الرسـول !  عـن  رواية  ذلـك  فـي  يـرد  فلـم  فـال،  المشـروعية  أمـا 
بعض  منشأه  ولعل  البالد  بعض  في  متبع  هو  وإنما  السلف،  عن  وال  الصحابة 
عليه،  شـباك  بوجود  بإيهامها  القبر  عن  السـباع  إبعاد  به  ويقصدون  األوهـام، 
وكيف  السـباع  هذه  نفوس  في  بمـا  هؤالء  علم  كيف  إذ  عجيـب  وهـم  وهـو 
االقتراب  عن  تبعدها  حتى  عليها  تأثيرًا  المتوهمـة  واألوهام  للخياالت  أثبتـوا 
مصلحة  فيه  بأن  أدري  ال  فقال:  نبهان 5  أبو  اإلمام  عنه  سئل  وقد  القبر،  من 
مصلحة  ال  بأنه  السالمي 5  اإلمام  وتعقبه  حرج،  فال  مصلحة  به  كانت  فإن 

واهللا أعلم. تركه،  فينبغي  فيه 

أنحائها  مختلف  علـى  ُعمان  أهل  عـادة  من  أن  سـماحتكم  تعلمون  كمـا 
أحدهما  شخصان  يقوم  مباشرة  دفنه  وبعد  ما  شخص  لديهم  يتوفى  عندما 
(الوحشـة)  التوحيش  بالعامية  تسـمى  بعملية  ويقوم  حديدية  بآلة  ممسـكًا 
على  يمشـي  وهو  ألخرى  منطقة  من  مختلفة  مسـميات  عليها  يطلق  وقد 
ذلك  قبر  على  منه  يرش  الماء  من  بإناء  ممسكًا  أمامه  يمشي  واآلخر  ورائه 
روح  على  الفاتحة  قـراءة  تتم  العمليـة  هذه  من  ينتهيـان  أن  وبعـد  الميـت 
يزال  وال  انصرافهم  قبل  الجنازة  تشييع  حضروا  الذين  جميع  من  المتوفى 
األمور  هذه  مثل  عمل  أن  لنا  ذكر  وقد  هذا.  يومنا  حتى  األمور  بهذه  يعمل 

بها  والتخطيط  الحفر  آلـة  باسـتعمال  وذلك  الدفن  من  االنتهاء  عند  الناس  عامـة  (١) يفعلـه 
القبر. حول 
للحفر. (٢) آلة 



٨٧الدفـن 

األموات  قبور  على  األشـياء  هذه  مثل  عمل  الجائز  من  وليس  بدعـة  يعـدُّ 
الميت  روح  على  الفاتحة  قراءة  جواز  عدم  وكذلك  حرامًا،  ذلك  يعدُّ  بل 
سـماحتكم  من  نرجو  لذا  القبور.  على  القرآن  قـراءة  يجوز  ال  أنه  بحجـة 
باليقين،  الشك  لدحض  وذلك  المسألة  هذه  في  الشرع  حكم  لنا  تبينوا  أن 

واألجداد؟ اآلباء  زمن  من  ُعمان  في  بها  يعمل  األمور  هذه  أن  حيث 
كاإلمام  العلم  أهل  من  أجازه  من  أجازه  وإنما  ـنَّة  السُّ من  له  أسـاس  ال  التوحيش 
نور  اإلمام  وتعقبه  للميت  مصلحة  فيه  كانت  إن  ـ  تعالى  اهللا  رحمـه  ـ  نبهان  أبـي 
الجواز،  عليه  علق  الـذي  الشـرط  انتفى  وبذلك  مصلحة  ال  بأنه  السـالمي  الدين 
فتركها  ُسـنَّة،  بها  ترد  لم  الدفن  بعد  الفاتحـة  وقراءة  بانتفائه،  المشـروط  فانتفـى 
وإنما  القرآن(١)  لقراءة  محالً  ليست  المقابر  أن  على  دلَّت  نَّة  السُّ أن  سيما  ال  أولى 
المؤمنين والمؤمنات، واهللا أعلم. لعامة  أو  الوالية  يدعى للميت إن كان من أهل 

اإلنتهاء  وبعد  حديد،  من  بآلة  الميت  دفن  بعد  القبر  توحيش  يجوز  هل 
الفاتحة؟ عليه  تقرأ  التوحيش  من 

الدين  نور  اإلمام  بذلك  صرح  كما  ظاهرة  مصلحة  فيه  ليس  التوحيش  أن  بما 
فمن  الدفن  بعد  بقراءتها  ُسنَّة  تثبت  فلم  الفاتحة  أما  تركه،  فاألولى  السالمي، 

واهللا أعلم. له،  خيرًا  ذلك  كان  تركها 

دفن  من  الفـراغ  بعد  يقوم  القبـر،  حافر  في  الشـيخ  سـماحة  قولكم  مـا 
(التوحيش)؟ القبر  حول  البسيط  بالحفر  الميت 

واهللا أعلم. أولى،  وتركه  نَّة،  السُّ في  لذلك  أصل  ال 

.١١٨ تخريجه   (١) سيأتي 
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الدفن وإحداث ضربات خفيفة  بعد  القبور  الماء على  الناس برش  يقوم 
بأس؟ من  العمل  هذا  في  ترون  فهل  بالمسحاة  القبر  حول 

أجل  من  بالماء  الميت  فيه  دفن  الـذي  القبر  نفس  رش  بذلـك  المـراد  كان  إن 
رشها. إلى  داعي  فال  األخرى  القبور  أما  مانع،  فال  عليه  المحافظة 

قبر  حول  بها  والتخطيط  بالمسحاة  يسـمى  ما  اسـتعمال  من  الناس  يفعله  وما 
على  موقوفة  حتى  رواية  تأت  لم  بل  فعلية،  وال  قوليه  ُسنَّة  به  تأت  لم  الميت 
فقد  مستحدث،  أمر  هذا  وإنما  المتقّدمين،  العلماء  إلى  منسوبة  وال  الصحابة، 
مصلحة  به  كان  «إن  فقـال:  ـ  تعالى  اهللا  رحمـه  ـ  نبهان  أبو  اإلمـام  عنـه  ُسـِئل 
لهذا  أعرف  «وال  بقوله:  السـالمي  الدين  نور  اإلمام  ذلك  وتعقب  ُيمنع»،  فال 
غير موجودة  فالمصلحة  المصلحة،  موقوفة على  إباحته  كانت  وإذا  مصلحة»، 

واهللا أعلم. فيه، 

بالماء؟ القبر  رش  يشرع  هل  الميت  دفن  بعد 
بعد  الطين  وليتصلب  جوانبه  مـن  القبر  ليتسـاوى  بالماء  قبره  برش  يؤمر  نعـم 

واهللا أعلم(١). يبسه، 

عبيد  فضالة بن  مـع  (كنا  قـال:  شـفي  ثمامة بن  حديث  من  القبـور  بتسـوية  األمـر  (١) ورد 
قال:  ثم  فسـوي  بقبره  عبيد  فضالة بن  فأمـر  لنا  صاحب  فتوفي  بـرودس  الـروم  بـأرض 
بتسـوية  األمر  باب  الجنائز  كتاب  مسـلم  رواه  بتسـويتها)  يأمر  رسـول اهللا !  سـمعت 
باب  الجنائز،  كتـاب  والنسـائي  القبر،  تسـوية  في  باب  الجنائز  كتاب  داود  وأبـو  القبـر، 

رفعت. إذا  القبور  تسوية 
كان  القبر  على  الرش  أن  مرسـالً  أبيه،  عن  محمد،  جعفر بن  حديث  من  فورد  بالماء  رشـه  أما 
الميت من  نَّة في سل  السُّ باب  الجنائز  كتاب  الصغير  في  البيهقي  على عهد رسول اهللا !. رواه 
عليه. الحصباء  ووضع  القبر  على  الماء  رش  باب  الجنائز  كتاب  الكبرى  وفي  القبر،  رجل  قبل 



٨٩الدفـن 

التي  القبور  على  يرش  الماء  من  شـيء  تبقى  إذا  أنه  يقول  العوام  بعض 
القبر؟ هذا  بجانب 

واهللا أعلم. عليها،  الماء  صب  إلى  داعي  فال  أمرها،  انتهى  القبور  تلك  ألن  ال 

بجانبه؟ التي  القبور  ورش  بالماء  القبر  رش  يجوز  هل 
تأت  لم  فإنه  حوله،  ما  رش  إلى  داعي  وال  بالماء،  الميت  دفن  بعد  القبر  يرش 

واهللا أعلم. ُسنَّة،  به 
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فيه؟ الثابت  فما  يشرع  ال  كان  وإن  الفاتحة،  قراءة  يشرع  هل  يدفن،  بعدما 
ينبغي  فـال  الرسـول !  عن  ـنَّة  السُّ بها  تأت  لم  الميت  علـى  الفاتحـة  قـراءة 
المقابر  أن  علـى  عليه،  وسـالمة  اهللا  صلوات  ُسـنَّته  من  يكن  لم  مـا  إحـداث 
أجل  من  الكريم،  القـرآن  لقراءة  مكانًا  ليسـت  بأنها  مشـيرة  الروايات  جـاءت 
ينبغي  وإنما  قبورًا،  البيوت وأن ال تجعل  في  القرآن  يقرأ  أن  النبي !  أمر  هذا 
للميت  يدعى  بأن  النبـي !  أمر  إذ  البراء(١)،  حديـث  عليه  يدلُّ  كمـا  الدعـاء، 
رجل  جنازة  في  النبي !  مع  خرجنا  يقول:  وفيه  طويل  حديث  عازب  البراء بن  (١) حديث 
كأن  حوله  وجلسـنا  رسـول اهللا !  فجلس  يلحد  ولما  القبر  إلى  فانتهينـا  األنصـار  مـن 
«اسـتعيذوا  فقال:  رأسـه  فرفع  األرض  في  به  ينكت  عود  يده  وفي  الطير  رؤوسـنا  على 
انقطاع  في  كان  إذا  المؤمـن  العبد  «إن  قال:  ثم  ثالثًا  أو  مرتيـن  القبر».  عذاب  مـن  بـاهللا 
وجوههم  كأن  الوجوه  بيض  السـماء  من  مالئكة  إليه  نزل  اآلخرة  من  وإقبال  الدنيـا  مـن 
مد  منه  يجلسـوا  حتى  الجنة  حنوط  من  وحنوط  الجنـة  أكفان  من  كفن  معهـم  الشـمس 
أحمد بن  رواه  الحديـث،  رأسـه...»  عند  يجلس  حتى  المـوت.  ملك  يجئ  ثـم  البصـر 
باب  نَّة  السُّ كتاب  في  داود  وأبو  له،  واللفظ  عازب  البراء بن  مسند  في  مسنده  في  =حنبل 
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وسـالمه  اهللا  صلوات  قال  كما  أو  اآلن»  ُيمتحن  فإنه  ألخيكم  «ادعو  بالتثبيـت 
بدالً  الدعاء  إلى  يعدل  أن  ينبغي  فلذلك  الملكين  قبل  من  يختبر  يعني:  عليه؛ 

واهللا أعلم. الشريفة،  الفاتحة  قراءة  من 

الدفن بدعة، وقد وقفت  القرآن عند  أن قراءة  العلماء  سمعت من بعض 
خلفان بن  العّالمة  للشيخ  األثر»  غرر  الحاوي  الدرر  «سلك  كتاب  على 

يقول: السيابي  جميل 
أن ذلـك  حالـه  فـي  يسـنوينبغـي  قــد  فــذاك  ۤيـس  يقــرأ 

األقوال؟ هذه  في  األصح  هو  فما 
في  ال  االحتضار  حال  في  هو  إنما  ۤيس،  قراءة  ُسـّنية  من  الشـيخ 5  ذكره  ما 

واهللا أعلم. الدفن،  حال 

قبر  على  الدعاء  وقـراءة  وإهداؤها  الكتاب  فاتحـة  قراءة  في  رأيكـم  مـا 
ذلك. يفعل  من  يأثم  وهل  مباشرة  دفنه  بعد  الميت 

أولى. وتركها  ُسنَّة  ذلك  في  ترد  فلم  الفاتحة  قراءة  أما  فيه،  الدعاء فال حرج  أما 

ُسـنَّة كان  ما  الدين  أمور  وشر األمور المحدثات البدائعوخير 
واهللا أعلم.

الصدق  باب  واإلحسان  البرِّ  كتاب  في  حبان  وابن  القبر،  وعذاب  القبر  في  المسألة  في 
بالمعروف  يأمر  أن  للمرء  االسـتحباب  ذكر  في  المنكر  عن  والنهي  بالمعـروف  واألمـر 

التعيير. دون  النصيحة  فيه  قصده  كان  إذا  والدنيا  الدين  في  ودونه  ومثله  فوقه  هو  من 
الميت  دفن  مـن  فرغ  إذا  النبي !  كان  قـال:  عفان  عثمان بـن  حديث  منـه  وأصـرح 
أبو  رواه  يسـأل»،  اآلن  فإنه  بالتثبيت  له  وسـلوا  ألخيكم  «اسـتغفروا  فقال:  عليه  وقف 

االنصراف. وقت  في  للميت  القبر  عند  االستغفار  باب  الجنائز  كتاب  في  داود 

=



٩١الدفـن 

عندهـم  يتوفـى  عندمـا  النـاس  بعـض  عنـد  العـادة  جـرت  شـيخنا 
يقوم  القبر  في  وموارته  عليه  والصالة  وتكفينه  تغسـيله  بعد  شـخص 
من  عندنا  عليـه  متعارف  كان  مـا  هذا  الفاتحة،  بقـراءة  الحاضـرون 
دفنه  تكملة  وبعد  شـخص  عندنا  توفي  األيام  هذه  وفي  الزمان  قديم 
عالي،  بصوت  أدعية  بقـراءة  يقوم  بشـخص  فوجئنا  الفاتحة  وقـراءة 
بدعة  كانت  إذا  الظاهرة  هذه  عن  تنويرنا  الجليل  شـيخنا  من  فنرجو 

واجبة. ُسنَّة  أم 
واتباع  للميـت  بالدعاء  وردت  بـل  الدفـن  بعد  الفاتحة  بقـراءة  ُسـنَّة  تـرد  لـم 

واهللا أعلم. أولى،  نَّة  السُّ عليه  ما دلَّت 

عند  الميت  حال  الدعاء  أو  الكريـم  القرآن  اإلنسـان  يقرأ  أن  يجوز  هـل 
كيف؟ أم  بيته  في  يقرأ  أو  قبره  في  دفنه 

وإال  بالدعاء  خصه  متولـى  الميت  كان  إن  جائز  هو  فنعـم،  الدعاء  أمـا 
يجب  فبدعة  المقابر  في  القرآن  قراءة  وأما  والمؤمنات،  للمؤمنيـن  دعا 

تركها.
الـدوارس قبورنـا  الــدارسأتعمـرن  إليهــا  ويتـرددن 
المعــدة المســاجد  عـدةوهــذه  لـذاك  وهـي  نتركهـا 
قرا وما  زارها  قد  وأدبـراوالمصطفـى  ودعــا  سـالمـا  إال 
المختـارا تتبـع  أن  اآلثـاراحسـبك  خالـف  يقولـوا  وإن 

واهللا أعلم.
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مباشرة؟ الميت  دفن  بعد  القبر  على  الفاتحة  قراءة  في  رأيكم  ما 
واهللا أعلم. الدعاء،  المشروع  وإنما  نَّة،  السُّ في  لذلك  أصل  ال 

فقد  الميت  على  التـراب  إهالة  عند  القرآن  من  شـيء  قراءة  يشـرع  هل 
تعالى:  كقوله  اآليات  بعـض  قراءة  يسـتحب  أنه  العلم  أهل  بعض  ذكـر 

.(١)﴾U   T   S   R   Q   P   O    N ﴿
التالوة،  لقصد  والعبرة ال  التذكير  أجل  الكريمة من  باآلية  اإلتيان  في  ال حرج 

واهللا أعلم.
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سـؤال  عند  لتثبيته  الشـهادتين،  الميت  تلقين  الروايات  بعـض  فـي  ورد 
الشيخ؟ سماحة  عملكم  ماذا  وعلى  ثابتة  هذه  فهل  ونكير  منكر 

ألنهم  آخرون  وتركها  اإلسـالمية  المذاهب  علماء  بعض  الرواية(٢)  بهذه  أخذ 

.٥٥ اآلية:  طه،  (١) سورة 
أمرنا  كما  بي  فاصنعوا  مت  (إذا  يقول:  وفيها  أمامة  أبي  طريق  من  جاءت  الرواية  (٢) هذه 
إخوانكم  من  أحد  مات  إذا  فقال:  رسول اهللا !  أمرنا  بموتانا  نصنع  أن  رسول اهللا ! 
فالنة  فالن ابن  يا  ليقل:  ثـم  قبره  رأس  على  أحدكم  فليقم  قبره  على  التـراب  فسـويتم 
يقول:  ثـم  قاعدًا  يسـتوي  فإنه  فالنة  فالن ابـن  يا  يقـول:  ثـم  يجيـب  وال  يسـمعه  فإنـه 
ما  اذكر  فليقل:  تشـعرون  ال  ولكن  اهللا  رحمك  أرشـدنا  يقول:  فإنه  فالنـة  يا فالن ابـن 
رضيت  وأنك  ورسوله  عبده  محمدًا  وأن  اهللا  إالَّ  إلٰه  ال  شهادة  الدنيا  من  عليه  خرجت 
واحد  يأخذ  ونكيـرًا  منكرًا  فإن  إمامًا  وبالقـرآن  نبيًا  وبمحمد  دينـًا  وباإلسـالم  ربًا  بـاهللا 
اهللا  فيكون  حجتـه  لقن  قـد  من  عند  نقعـد  ما  بنـا  انطلق  ويقـول:  صاحبـه  بيـد  منهمـا 
بالضعف،  العلم  أهل  من  كبيرة  جماعة  عليه  حكم  وقد  الحديث،  دونهما..)  =حجيجه 



٩٣الدفـن 

دفن  والنبي !  بها،  يأخذوا  ولم  أولى  تركها  فرأوا  إسنادها  صحة  في  قدحوا 
أمر  ولو  بالتلقين،  يأمـر  كان  أنه  عنه  يـرو  ولم  الموتى  من  كثير  عنـد  وحضـر 
وأصحابه  النبي !  شـهد  فكم  كثيرًا  تتكرر  الدفن  حاالت  ألن  شـائعًا،  لكان 
ثابتًا، واهللا أعلم. نقالً  نقل عنهم ذلك  للموتى وما  اهللا عليهم من دفن  رضوان 
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بعض  نجد  أننـا  حيث  مباشـرة،  الدفن  بعد  الناس  وعـظ  يسـتحب  هل 
يعظونهم  الناس  في  خطبًا  فيخطبون  الميت  يدفن  بعدما  يقومون  الناس 

مشروع؟ ذلك  فهل  اآلخر،  واليوم  باهللا  ويذكرونهم 
الشاعر: يقول  كما  والواقع  وازدجار  اتعاظ  مقام  المقام 

مذكر يقول  بما  العظات  األعمارليـس  بمصرع  العظات  مثل 
يد من  اعتبرنا  لـو  للمنون  بالتـذكاركـم  األرواح  سـلبها  فـي 

العظات مهما كانت بالغتها والكلمات مهما  يذكر ألن  أن  إنسان  فينبغي لكل 
من  أقوى  الحال  شـاهد  إن  إال  الوعظ،  على  الداللة  في  معانيها  اتسـاع  كانت 
ادكارهم،  حبال  تقطع  ال  وأن  وشأنهم  الناس  يترك  أن  فاألولى  المقال،  شاهد 
هذه  ويشهدون  جنازة  إثر  وجنازة  ميت  بعد  ميتًا  المقابر  يشيعون  كانوا  إن  أما 
ال  حتى  تذكيرهم  فاألولى  الدنيا  بحديث  ويشتغلون  يمرحون  وهم  المشـاهد 

من  والعجيب  أعرفهم،  لم  جماعة  إسـناده  وفي  الزوائد:  مجمع  في  الهيثمي  عنه  قال 
التلخيص  في  كمـا  متعددة  شـواهد  له  وذكر  تصحيحه  في  اسـتمات  كيف  حجر  ابـن 
وهو  المذكور  الحديـث  معنى  فـي  ليسـت  إذ  شـاهدًا  يكون  أن  يصلـح  ال  منهـا  وكل 

واهللا أعلم. التلقين، 

=



الجنائز ـ حوادث المركبات٩٤

المنقلب  لهذا  ناسـين  دنياهم  شـؤون  في  منهمكين  غيهم  في  سـادرين  يظلوا 
واهللا أعلم. حي،  كل  إليه  ينقلب  الذي 

بعد  أنهم  حيـث  عـادة،  بروندي  جمهوريـة  فـي  هنـا  المسـلمين  لـدى 
ويرفع  اآليات  بعـض  فيها  يذكر  محاضرة  خطيبهـم  يلقي  الميـت  دفـن 
له،  يدعو  ذلك  وبعد  المقبرة،  فـي  المسـلمين  قبور  بجانب  وهو  صوته 
اآلن  فإنه  الثبيت  ألخيكم  «أسألوا  المصطفى !:  بقول  لذلك  واستدلوا 

الحاالت. هذه  مثل  في  الراجح  هو  فما  يسأل» 
وبالقيامة  ووحشـته  وبالقبـر  وغصته  بالمـوت  تذكيـرًا  المحاضـرة  كانـت  إن 
أصحابه  حـّدث  النبي !  فـإن  حرج.  فـال  وأخطـاره،  وبالمنقلـب  وأهوالهـا 
المروي  الحديـث  في  جاء  كمـا  الميت  دفن  عنـد  ونعيمه  القبـر  عـذاب  عـن 
القرآن  في  جـاء  ما  ببعض  االستشـهاد  في  حرج  وال  البراء(١) 3  طريـق  مـن 
في  ذلك  جاء  كما  متولي  كان  إن  للميـت  الدعاء  وكذلك  التالوة.  غيـر  علـى 

واهللا أعلم. الحديث(٢)، 
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منتعالً؟ القبر  إلى  النزول  يمكن  هل  القبر،  إلى  للنزول  بالنسبة 
منه،  مانـع  فـال  ذلـك  يقتضـي  ألمـر  كان  إذا  إال  انتعـال  مقـام  ليـس  المقـام 

واهللا أعلم.

تخريجه. (١) سبق 

تخريجه. (٢) سبق 



٩٥الدفـن 
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انحرفت  وقد  الجاهزة  القبور  من  عددًا  مرة  ذات  وجدنا  السـائل:  يقول 
فيها وإن كان ال فكيف  يدفن  أن  القبلة، فهل يمكن  بمقدار ملحوظ عن 

بها؟ يتصرف 
فال  إليها  صلى  التي  للقبلة  اتجاهه  ُسنَّة  عن  يخرجه  االنحراف  مقدار  كان  إذا 
الشأن  هو  كما  منه  مانع  فال  يخرجه  ال  كان  إذا  أما  الصورة،  بهذه  دفنه  يجوز 

واهللا أعلم. الصالة،  في 

يحول؟ هل  كثيرًا  منحرفة  كانت  فإذا 
واهللا أعلم. الصحيحة،  الجهة  إلى  يحول  نعم، 
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في  مات  وإذا  آخر  مكان  إلى  نقله  يجوز  هل  معين  بلد  في  ميـت  مـات  إذا 
بلد غير مسلم فما األولى هل يدفن في مكانه أم ينقل إلى بالد المسلمين؟
في  دفنه  ينفعه  فال  آخـر،  عالم  إلى  انتقل  مات  إذا  والميـت  هللا،  كلهـا  األرض 
الوفاة في حصارهم  أنه حضرته  بلده شيئًا، وقد روي عن أبي أيوب األنصاري 
عن  روي  ما  وأما  أسوارها(١)،  إلى  مكان  أقرب  في  يدفن  أن  فأمر  للقسطنطينية 
يدفن  بأن  أوصى  أنه  النير 5  المنير بن  وهو  أصحابنا  مـن  العلم  أهل  بعـض 

أيوب  أبو  (غزا  قال:  ظبيان  أبي  األنصاري عن  أيوب  أبي  في مسند  أحمد  رواه  (١) الحديث 
فادفنوني  العـدو  صافعتم  فإذا  فاحملونـي  مت  إذا  أنا  قـال:  حضر  فلما  فمـرض  الـروم 

أقدامكم...). تحت 



الجنائز ـ حوادث المركبات٩٦

أدري  ال  فإني  بلده  إلى  سـمد  في  المعركة  مكان  من  فُحمل  جعالن  بلـده  فـي 
غير  أو  إسـالمي  بلد  في  مات  إن  ولكـن  الوصية،  هـذه  في  الشـرعي  مسـتنده 
أيسر  بلده  إلى  الطريقة اإلسالمية، وكان حمله  دفنه هناك على  إسالمي وتعسر 

واهللا أعلم. بلده،  إلى  حمله  من  مانع  فال  مكانه  في  إبقائه  من  لهم 
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دفن  عن  النهي  في  الواردة  الرواية  معنى  وما  ليالً  الميت  دفن  يجوز  هل 
النبي !  أن  جابر 3:  عن  مسـلم  صحيح  في  جاء  فقد  ليالً  األمـوات 
ليالً،  وُقبر  طائـل  غير  كفـن  في  فكفن  قبـض  أصحابه  من  رجـالً  ذكـر 
اضطر  إن  إال  عليه،  يصلى  حتى  بالليل  الرجل  يقبر  أن  النبي !  فزجـر 

ذلك(١)؟ إلى  إنسان 
النظر  على  يتوقف  بعض  على  بعضها  وترجيح  ليالً،  الدفن  في  الروايات  اختلفت 
التي وردت من أجلها وليس ذلك بوسعي اآلن، واهللا أعلم. فيها وفي المالبسات 
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يوارى  المسلمين هل  بالد  توفي في  المشرك  أن  لو  العكس  كذلك على 
يرحل؟ أم  هنالك 

شيئًا،  المسلمين  ذلك  يضر  ال  إذ  اإلسالم  بالد  في  جثمانه  مواراة  من  مانع  ال 
واهللا أعلم.

الميت. كفن  تحسين  في  باب  الجنائز  كتاب  في  مسلم  (١) رواه 



٩٧الدفـن 
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إذا أوصى رجل أن يدفن في مكان معين فهل يجب العمل بهذه الوصية؟
ما،  ألمر  مراعيًا  كان  إذا  إال  معين  مكان  في  يدفن  أن  أحد  يوصى  أن  ينبغي  ال 
ذلك،  غير  أو  المقابر  حرمات  فيه  تراعى  ال  مكان  في  يدفن  أن  يخشـى  كمن 
لوصيته  معنى  فـال  المقابر  حرمات  فيه  تراعـى  إسـالمي  بلد  في  كان  إذا  أمـا 
على  شـق  وإن  تنفذ  أن  فاألولى  وصيته  تنفيذ  وأمكن  أوصى  إن  ولكن  هذه، 
بل  سـواء  كلها  اإلسـالم  فبالد  مكان  أي  في  يدفنوه  أن  فلهم  تنفيذهـا  النـاس 
ومماتنا  محيانا  في  لنا  مستقرًا  جعلها  بأن  علينا  اهللا  امتن  وقد  هللا  كلها  األرض 

واهللا أعلم.  (١)﴾ B    A    @     ?    >    =    < ﴿

 QƒÑ≤dG  ø«H  ¿ƒμJ  »àdG  áaÉ°ùªdG  QGó≤e s

مسـافة  هنالك  هل  وآخر؟  قبر  بيـن  توضع  التي  المسـافة  قدر  هـي  مـا 
بها؟ مأمور 

فال  آخر  في  قبر  دخول  خشي  إن  ولكن  متجاورة  تكون  أن  القبور  في  األصل 
في  الدفن  يتكرر  أن  الخلق  في  تعالى  اهللا  وُسـنَّة  بينها،  قليالً  يوسـع  أن  مانع 
المتتابعة،  القرون  عبر  ميت  بعد  ميت  واحد  قبر  في  دفن  ولربما  واحد،  مكان 

المعري: يقول  كما 
أديم أظـن  مـا  الـوطء  األجسـادخفـف  هذه  من  إال  األرض 
مرارًا لحدًا  صار  قد  لحد  األضدادرب  تزاحـم  من  ضاحـكًا 

.٢٥ اآلية:  األعراف،  (١) سورة 
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نفسه: المعنى  هذا  في  مسلم 5  أبو  العّالمة  ويقول 
مواطيهاال شبر في األرض إال من رفاتهم في  رفقًا  رجلك  فخلِّ 
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بلدية  مـع  بالتعاون  بسـمائل  اإلسـالمية  الجاليـات  بعـض  قامـت  لقـد 
تجصيص  لمشـروع  بالتبرع  العام  لهذا  والبيئة  البلديات  بشـهر  سـمائل 
طريق  له  عمل  وقد  بسمائل،  غضوبة 3.  مازن بن  سيدنا  قبر  وزخرفة 
عملت  كما  القبر  حتى  الطريق  هذه  وإنـارة  األحمر،  بالطوب  مرصوفـة 
هذه  ونقشت  كبيرة،  مزهرية  فيها  علقت  وقد  مسـقفة،  القبر  حول  غرفة 
زخرفت  وقـد  مصاحف،  عـدة  وبالرفوف  رفـوف  لها  وعمـل  الغرفـة، 
الغرفة  هذه  جانبي  على  وعمل  المختلفة،  والزخـارف  بالنقوش  الغرفـة 
في  وزيد  فاحشًا،  ارتفاعًا  رفع  فقد  القبر  أما  والنسـاء،  للرجال  مصليين 
المنحوت،  بالقماش األخضر والخشب  طوله وزخرفت جدرانه وغطي 
بعض  قبل  من  سيئًا  استغالالً  واستغل  والنهار،  بالليل  مزارًا  أصبح  وقد 
القبر. على  النقود  وضع  إلى  بهم  األمر  وصل  أن  إلى  سياحيًا،  الفئات 

توصون؟ وبماذا  األمر،  هذا  في  اإلسالم  حكم  فما 
عليها  البناء  أي:  القبور؛  تجصيص  عن  النهي  الصحيح  الحديث  في  ثبت 
بسنده  حبيب 5  الربيع بن  الحجة  الحافظ  اإلمام  مسند  ففي  بالجص، 
أي:  القبور؛  تقصيـص  عن  نهى  «أنـه  النبي !:  عـن  عباس ^  ابن  عـن 
داود  وأبو  والنسـائي  ومسـلم  أحمد  الحديث  وروى  تجصيصها»(١)،  عن 

.٤٨٢ رقم  والغسل  الكفن  باب  مسنده  في  حبيب  الربيع بن  اإلمام  (١) رواه 



٩٩الدفـن 

جابر  رواية  مـن  وصححه  والحاكم  حبـان  وابن  ماجه  وابـن  والترمـذي 
«نهى  منها:  المعنى  هذا  تفيـد  كلها  األلفاظ  من  بالعديد  عبد اهللا 3  ابـن 
تجصص  أن  «نهى  ومنها  عليه»(١)،  يقعد  وأن  القبر  يجصص  أن  النبي ! 
أو  القبر  على  يبنى  أن  «نهى  ومنها  توطأ»(٢)،  وأن  عليها  يبنى  وأن  القبـور 
أي  أن  على  دليل  ذلك  وفي  عليـه»(٣)،  يكتب  أو  يجصص  أو  عليه  يـزاد 
ذلك  ويؤكد  غيره،  أو  بجص  ذلك  كان  سواء  عنه  منهي  المقابر  على  بناء 
األسـدي  الهياج  أبي  عن  ماجه  وابن  البخـاري  إال  الجماعة  أخرجه  مـا 
ما  على  «أبعثك  له:  قال  أنه  ـ  وجهه  اهللا  كّرم  ـ  طالب  أبي  علي بـن  عـن 
إال  مشـرفًا  قبرًا  وال  طمسـته،  إال  تمثاالً  تدع  ال  رسـول اهللا !  عليه  بعثني 

سويته»(٤).
في  األصل  هما  إذ  للتحريم،  سـبق  فيما  النهى  أن  كما  للوجوب  األمـر  وهـذا 
ذلك  تؤكد  القرائن  بل  هنا،  قرينة  وال  صارفة،  لقرينة  إال  والنهى  األمـر  حكـم 
يتعبد  مسـاجد  واتخاذها  تعظيمها  إلى  داعية  القبور  علـى  البناء  فإن  األصـل، 
إلى  التقرب  من  ذلك،  مـن  أعظم  هو  فيما  الوقوع  إلى  داعية  ذلـك  بل  فيهـا، 

داود  وأبو  عليه،  والبناء  القبر  تجصيـص  عن  النهي  باب  الجنائز  كتاب  فـي  مسـلم  (١) رواه 
القبر. على  البناء  في  باب  الجنائز  كتاب  في 

والكتابة  القبـور  تجصيص  كراهية  فـي  جاء  ما  باب  الجنائـز  كتـاب  فـي  الترمـذي  (٢) رواه 
مسـند  في  وأحمد  القبر،  علـى  البنـاء  في  بـاب  الجنائز  كتـاب  فـي  داود  وأبـو  عليهـا، 

عبد اهللا.. جابر بن 
في  داود  وأبو  القبـر،  على  الزيادة  باب  الجنائـز  كتاب  في  الصغـرى  فـي  النسـائي  (٣) رواه 

القبر. على  البناء  في  باب  الجنائز  كتاب 
باب  الجنائز  كتاب  في  والنسائي  القبر،  بتسوية  األمر  باب  الجنائز  كتاب  في  مسلم  (٤) رواه 
والترمذي  القبر،  تسـوية  في  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  وأبو  رفعت،  إذا  القبور  تسـوية 

القبر. تسوية  في  جاء  ما  باب  الجنائز  كتاب  في 
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 ،8 اهللا  دون  بالدعـاء  إليه  والتوجه  والنـذور  القرابين  بأنـواع  القبر  صاحـب 
كإفراده  بالدعاء  تعالـى  اهللا  إفراد  من  التوحيد  عقيـدة  تقتضيه  لما  منـافٍ  وهـو 
أن  أمرنا  فيما  قوله  في  منهما  بكل  نفـرده  أن  علمنا  سـبحانه  اهللا  فإن  بالعبـادة، 
أهل  على  الحالـة  هـذه  ونعـى   ،(١)﴾5    4    3    2  ﴿ بـه:  نخاطبـه 
ملماتها،  في  دونه  مـن  يدعونها  أخرى  آلهة  اهللا  مـع  اتخذوا  الذيـن  الجاهليـة 
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الترهات ويقضي  بما يستأصل جميع هذه  يرتاب ذو لب أن اإلسالم جاء  وال 
وجهها  فـي  ويوصـد  السـبيل  عليهـا  ويقطـع  والبـدع،  الضـالالت  كل  علـى 
اتخاذ  في  التشديد  ذلك  ومن  منفذًا،  لها  شـرع  فيما  يدع  لم  فلذلك  األبواب، 
قال:  النبي !  أن  هريرة  أبي  عن  والشيخان  أحمد  أخرج  فقد  مساجد،  القبور 
وأصحاب  أحمد  وروى  مسـاجد»(٤)،  أنبيائهم  قبور  اتخـذوا  اليهود  اهللا  «لعـن 

.٥ اآلية:  الفاتحة،  (١) سورة 

.١٦ اآلية:  الرعد،  (٢) سورة 
.٣٨ اآلية:  الزمر،  (٣) سورة 

كتاب  فـي  ومسـلم  البيعة،  في  الصـالة  باب  المسـاجد  أبـواب  كتـاب  فـي  (٤) البخـاري 
في  وأحمد  القبـور،  على  المسـاجد  بناء  عن  النهي  باب  الصـالة  ومواضـع  المسـجد 

هريرة. أبي  مسنده 
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القبور  زائرات  رسول اهللا !  «لعن  قال:  عباس ^  ابن  عن  ماجه  ابن  إال  الُسنن 
فإنه  كبيرة  على  إال  اللعن  يكون  وال  والسرج»(١)،  المساجد  عليها  والمتخذين 
للعبادة  دورًا  المقابر  جعل  أن  يعني  وهو  باهللا.  والعياذ  ـ  اهللا  رحمة  من  الطرد 

الضالالت. وأفحش  المنكرات  أقبح  من  عليها  السرج  واتخاذ 
هذا  في  الشـرعي  المقصـد  من  الشـارع  إليه  رمـى  مـا  األُمـة  علمـاء  أدرك  وقـد 
الدين  نـور  لإلمام  حبيـب 5  الربيع بـن  اإلمـام  مسـند  شـرح  ففـي  التشـديد، 
ما  القبور  تقصيص(٢)  عن  النهى  حديث  شـرح  في  ـ  عليه  اهللا  رحمة  ـ  السـالمي 
كتاب  في  ومثله  درس»  مـا  القبور  خير  فإن  الشـهرة  عن  فرار  كله  «وذلك  نصـه: 
ما  يهدمون  بمكة  األئمة  رأى  أنـه  الشـافعي  اإلمام  وحكى  المعارج،  من  الجنائـز 
أهل  عقائد  األُمة  هذه  إلى  سـرت  كيف  الشـوكاني  وذكر  القبور،  على  أي:  يبنى؛ 
أبنية  تشييد  «وقد سرى عن  نصه:  ما  قال  القبور حيث  بنائها على  بسبب  الجاهلية 
كاعتقاد  لها  الجهلة  اعتقاد  منها  اإلسالم،  لها  يبكي  مفاسد  من  وتحسينها  القبور 
الضرر،  ودفع  النفع  جلب  على  قادرة  أنهـا  فظنوا  ذلك  وعظم  لألصنام،  الكفـار 
ما  منها  وسألوا  المطالب  لنجاح  وملجأ  الحوائج  قضاء  لطلب  مقصدًا  فجعلوها 
وبالجملة  واستغاثوا،  بها  وتمسحوا  الرحال،  إليها  وشدوا  ربهم،  من  العباد  يسأله 
وإنا  هللا  فإنا  فعلوه  إال  باالصنـام  تفعله  الجاهلية  كانت  مما  شـيئًا  يدعوا  لم  إنهـم 
هللا  يغضب  من  نجد  ال  الفظيـع  والفكر  الشـينع  المنكر  هذا  ومع  راجعـون،  إليـه 
ملكًا،  وال  وزيرًا  وال  أميرًا  وال  متعلمًا  وال  عالمًا  ال  الحنيف،  للدين  حمية  ويغار 
الكبرى  الُسـنن  في  والنسـائي  القبور،  النسـاء  زيارة  في  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  (١) أبو 
أبواب  كتاب  في  والترمذي  القبور،  على  السـرج  اتخاذ  في  التغليظ  باب  الجنائز  كتاب 

عباس. ابن  مسند  في  وأحمد  مسجدًا،  القبر  على  يتخذ  أن  كراهية  باب  الصالة 
تجصيصها. (٢) أي 
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إذا  القبوريين  هؤالء  مـن  كثيرًا  أن  معه  يشـك  ال  ما  األخبار  من  إلينا  تـوارد  وقـد 
ذلك  بعد  له  قيل  فـإذا  فاجرًا،  باهللا  حلف  خصمه  جهـة  من  يمين  عليـه  توجهـت 
بالحق،  واعترف  وأبـى  وتلكأ  تلعثـم  الفالني  الولي  ومعتقـدك  بشـيخك  احلـف 
ثاني  تعالى  إنه  قال  من  شرك  فوق  بلغ  قد  شركهم  أن  على  األدلة  أبين  من  وهذا 
لإلسـالم  رزء  أي  المسـلمين  ملوك  ويا  الدين  علماء  فيـا  ثالثة،  ثالـث  أو  اثنيـن 
مصيبة  وأي  اهللا،  غير  عبادة  من  عليه  أضر  الدين  لهذا  بالء  وأي  الكفر،  من  أشد 
يكن  لم  إن  إنكاره  يجب  منكر  وأي  المصيبة،  هذه  تعدل  المسـلمون  بها  يصاب 
ـ  تعالى  اهللا  رحمه  ـ  الخليلـي  المحقق  وقال  إنـكاره»،  واجبًا  البّين  الشـرك  هـذا 
تجعل  لم  فالمقابر  «وبالجملة  المقابـر:  على  القرءاة  حكم  المتضمن  جوابـه  فـي 

إفادة». من  فيها  الصالة  عن  والنهي  بدرسها  األمر  في  ما  بدليل  للعبادة 
دينية  مضار  من  المقابر  علـى  البناء  على  يترتب  ما  علماؤنا  أدرك  وقـد  وهـذا 
به  صرح  كما  غيـره  وال  عالم  قبـر  على  البناء  يجيـزوا  فلم  عقديـة،  ومفاسـد 
بل  «الشـامل»  في  ما  ويؤيده  النيـل،  شـرح  في  ـ  تعالـى  اهللا  رحمـه  ـ  القطـب 
رسـول اهللا !،  لهدي  اتباعًا  القبور  علـى  األبنية  من  ينشـأ  ما  يهدمون  كانـوا 
اهللا  رحمه  ـ  الخليلـي  عبد اهللا  محمد بن  العّالمـة  المسـلمين  إمام  حكم  فقـد 
العّالمة  الشيخ  ومّر  بنزوى،  األئمة  قبور  على  بناء  من  أنشُئ  ما  بهدم  ـ  تعالى 
راشد  سالم بن  الشـهيد  المسـلمين  إمام  قبر  على  الحارثي  صالح  عيسـى بن 
الشيخ  الرضي  العّالمة  وقبر  الصالح  المحتسب  العّالمة  أبيه  وقبر  الخروصي، 
فأمر  عليها  أبنية  فوجد  ـ  أجمعين  عليهم  اهللا  رحمة  ـ  الخليلي  سعيد  أحمد بن 
المباني  هذه  إنشـاء  في  أن  يعتقدون  الجهلة  كان  ولئن  وإزالتها،  بهدمها  حاالً 
ليس  ذلك  فإن  لذكراهم،  وإحياًء  لهم  توقيرًا  والصالحين  الصحابة  قبور  على 
بطريقتهم  والتأسـي  هديهم  اتباع  في  ذكراهم  وأحياء  توقيرهـم  وإنما  بشـيء، 
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المستعان  واهللا  نَّة؟!،  للسُّ المخالفة  البدع  هذه  من  ذلك  وأين  دعوتهم،  وإحياء 
وعلى  محمد  سيدنا  على  اهللا  وصلى  العظيم  العلي  باهللا  إال  قوة  وال  حول  وال 

وصحبه. آله 

األسـمنت  من  قطعًا  يضعون  موتاهم  يدفنوا  أن  بعد  الناس  بعض  نـرى 
فهل  القبور  يقصص  من  ومنهم  األمور  بعض  أو  مثالً  اسمه  عليه  يكتب 

ال؟ أم  مشروع  هذا  مثل 
الجص  على  ويحمل  ـ  تجصيصها  أي:  ـ  القبور  تقصيص  عن  النبي !  نهـى 
دليالً  تكون  حصاة  توضـع  أن  من  مانع  ال  ولكن  نحـوه،  أو  بنـاء  كان  مـا  كل 
قبر  النبي ! حصاة على  على ميت من غير أن يكتب عليها شيء، كما وضع 
مخالف  فذلك  بنيان  يبنى  أن  أما  عنـه،  تعالى  اهللا  مظعون(١) رضي  عثمان بـن 

واهللا أعلم. الجص،  بغير  بني  ولو  نَّة  للسُّ

هل يجوز تمييز القبور (وضع الئحة إسمنتية أو غيرها باسم المتوفى)؟
ولهذا  القبور  تجصيص  عـن  نهى  النبي !  فإن  عنها  المنهي  البـدع  من  هـذه 
واهللا أعلم. االندراس،  ينافي  وهذا  دوارسها  القبور  وخير  التجصيص،  حكم 

مات  لما  قـال:  التابعي  حنطب  عبد اهللا بـن  المطلب بـن  عـن  داود  أبـو  رواه  (١) الحديـث 
فلم  بحجر  يأتـي  أن  رجـالً  النبي !  فأمر  فدفـن،  بجنازتـه  أخـرج  مظعـون  عثمان بـن 
المطلب:  قال  كثير):  (قال  ذراعيه  عن  وحسـر  رسـول اهللا !  إليه  فقام  حمله،  يسـتطع 
ثم  عنهما  حسر  حين  رسول اهللا !  ذراعي  بياض  إلى  أنظر  كأني  (يخبرني):  الذي  قال 
أهلي).  من  مات  من  إليه  وأدفن  أخي  قبـر  بها  أتعلم  وقال:  رأسـه  عند  فوضعها  حملهـا 
السنة  في  أيضًا  البيهقي  ورواه  يعلم.  والقبر  قبر  في  الموتى  في جمع  باب  الجنائز  كتاب 

القبر. رجل  قبل  من  الميت  سل  في  السّنة  باب  الجنائز  كتاب  في  الصغرى 
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هذا  هل  القبر)  عمارة  (أي:  أبيه  قبر  على  سـورًا  يبني  من  في  قولكم  ما 
حالل. وغيره  الورد  مثل  القبر  حدود  على  الزرع  وهل  حرام،  أم  حالل 
هو  ما  ينافي  ذلـك  فإن  عليهـا  شـيء  زرع  وال  المقابر  علـى  البنـاء  يجـوز  ال 
وقد  التوحيد  لعقيدة  المنافي  لتعظيمها  داعية  أنه  كما  اندراسها  من  المطلوب 

واهللا أعلم. القبور،  تجصيص  عن  النهي  النبي !  عن  الحديث  في  ثبت 

من  خوفًا  وذلك  به،  يحاط  وأن  للقبر  وإسمنت  طابوق  عمل  يصح  هل 
األول  مكان  فيدفـن  المدة  بطول  القبـر  يندثر  قـد  إذ  والشـراج  األمطـار 

ذلك؟ في  الحكم  فما  آخر  شخص 
ألن  وذلـك  تجصيصهـا،  أي:  القبـور؛  تقصيـص  عـن  رسـول اهللا !  نهـى 
أن  أرى  فال  وعليه  للناس  معالم  تكون  أن  ال  اندراسها،  القبور  من  المطلوب 

واهللا أعلم. غيره،  أو  باألسمنت  القبر  يحاط 

عليها،  والنذر  والكتابة  باألسـمنت  القبور  تصريج  في  الشـرع  حكم  ما 
الفعل  هذا  كان  وإذا  الموضـوع،  هذا  حيال  الشـرعي  القاضي  دور  ومـا 

التصريج؟ بعد  القبور  تهدم  فهل  جائز  غير 
القاضي  من  سواء  ذلك  عن  السكوت  يجوز  وال  المنكرة  البدع  من  ذلك  كل 
فإن  بيده،  فليغيره  منكرًا  منكم  رأى  «من  الحديث:  ففي  القادرين  من  غيره  أو 
هذا  وهدم  اإليمان»(١)  أضعف  وهو  فبقلبه  يستطع  لم  فإن  فبلسانه،  يستطع  لم 

واهللا أعلم. القادر،  على  واجب  هو  بل  فقط  جائزًا  هو  ليس  البنيان 

عن  النهي  كـون  بيان  باب  اإليمان  كتـاب  الخدري  سـعيد  أبي  طريـق  مـن  مسـلم  (١) رواه 
اإليمان. من  المنكر 
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أو عود  أو شجر  تميزه عن غيره من حجر  بعالمة  القبر  تعليم  هل يجوز 
ذلك؟ في  األفضل  فما  جائزًا  كان  وإن  ذلك؟  نحو  أو 

ال مانع من ذلك ألن النبي ! وضع عالمة على قبر عثمان بن مظعون(١)3، 
القبر،  على  شيء  كتابة  عن  وينهى  عودًا  أو  حجارة  العالمة  تكون  أن  ويجوز 

واهللا أعلم.
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تعفنه  خوف  السـاحل  إلى  إيصاله  وتعذر  البحر  في  وهو  ميت  مات  إذا 
يجوز  أم  يطفو  رميه  بعد  وربما  البحر،  في  به  يرمي  هل  به؟  يفعل  فماذا 

المسألة؟ هذه  في  إفادتنا  نرجو  فيه  ثقل  وضع 
واهللا أعلم. يطفو،  ال  حتى  ثقل  إليه  ويشدُّ  البحر  في  ويرمى  يجهز 
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عند  تابوت  في  الميت  وضـع  جواز  إلى  العلم  أهل  من  جماعـة  ذهـب 
في  سـماحتكم  رأي  فما  رطبة  أو  رخوة  األرض  تكون  كأن  دفنـه  تعـذر 

المسألة؟ هذه 
يجوز  الحالة  هذه  ففي  المذكورة،  األسـباب  لمثل  الدفن  بتعذر  مشـروط  هذا 

واهللا أعلم. التابوت،  مع  ودفنه  التابوت  في  جعله 
تخريجه. (١) سبق 
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والمسـاجد  والمزارع  كالدور  المقابـر  غير  فـي  الميت  قبر  يجـوز  هـل 
ونحوها؟ والمدارس 

المساجد  في  يجـوز  وال  األرض،  سـائر  في  ويجوز  المقابـر  في  الدفن  يجب 
واهللا أعلم. الموتى،  أو  القبور  تعظيم  إلى  ذلك  يؤدي  لئال  العبادات  وأماكن 
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اإلنسان؟ فيه  يقبر  الذي  الموضع  شراء  يجوز  هل 
ال  التي  البالد  في  عنها  مناص  ال  ضرورة  ذلك  يكون  وقد  ذلك،  في  حرج  ال 

واهللا أعلم. المسلمين،  لعامة  مقابر  فيها  توجد 
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حيث  وغيرها  غنم  من  الحيوانات  أموات  دفن  في  الشـرعي  الحكم  ما 
األرض. تحت  حفرة  في  وليس  الحجارة  تحت  دفنها  يكون 

واهللا أعلم. الناس،  إيذاء  عن  جثتها  مواراة  المراد  ألنما  ذلك  من  مانع  ال 
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بين  الحصى  بتشـقيص  الناس  بعض  قـام  قبره  في  الميـت  وضـع  إذا 
تشـقيص  إن  قالوا:  سـألتهم  فلما  الركع  ومغابن  الحزاق  ومع  كتفيـه 
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في  سماحتكم  قول  فما  بيته،  أهل  فينقلب  الميت  ينقلب  كيال  الميت 
ذلك؟

واهللا أعلم. الساعة،  قيام  إلى  يبعث  وال  أهله  إلى  يعود  ال  الميت 

في  القعود  الميت  دفـن  بعد  الُعمانيين  بعض  يفعلها  التـي  العادات  مـن 
المراجعة  ألجل  القهوة  ويشربون  الحلوى  يأكلون  القبور  وعلى  المقبرة 

ذلك؟  يجوز  هل 
واسـتئصالها  محاربتها  تجب  التـي  الضالة  البدع  مـن  الدفن  في  العـادة  هـذه 
عبرة  موضع  ولكنهـا  والمشـارب  بالمطاعم  للتلـذذ  محـالً  المقابـر  فليسـت 
وصاد  مزلقة  كل  إلى  ودافع  مهلكة  كل  إلى  قائد  الجهل  إنما  اإلنسان  بمصير 

واهللا أعلم. خير،  كل  عن 
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فضل؟ زيارتها  في  وهل  بها؟  مأمور  القبور  زيارة  هل 
عهد  حديثي  الناس  كان  لمـا  األمر  أول  في  القبور  زيـارة  عن  النبـي !  نهـى 
من  نهجًا  يتبعوا  أن  عليهم  يخشـى  وكان  عالئقها  من  يتخلصوا  لم  بالجاهلية 
مناهجها أو تورثهم ارتباطًا بها في معتقداتها وأفكارها، ولكن بعدما استقرت 
أي:  هجرًا؛  يقولوا  أن  نهيهم  مـع  بزيارتها  أمرهم  الصورة  ووضحت  العقيـدة 
تقولوا  وال  فزوروها  أال  القبـور  زيارة  عن  نهيتكم  «كنـت  قال:  ـ  باطـالً  قـوالً 
دفع  وطلب  بالميت  االسـتعانة  أجل  من  الزيارة  كانـت  إذا  ولكـن  هجـرًا»(١)، 
ألصل  مخالفة  ألنها  ممنوعة  فزيارتها  المنافع  من  منفعة  تحقيق  ظن  أو  شيء 
الذي  وحده  وهو  والضار  النافع  هو  وحده  تعالى  اهللا  فإن  اإلسالمية  الشريعة 

   O   N   M   L ﴿ وتعالى  سبحانه  يقول  الدعاء.  ويسـتجيب  المطالب  ييسـر 
  b   a   `   _^   ]   \    [   Z   Y   X   W   V   U   T   SR   Q   P

 r   q    p   o   n   m   l   k   ji   h    g   f   e   d   c

.(٢)﴾ |   {   z   y     x   w   v   u   ts

(١) رواه اإلمام الربيع في مسنده برقم ٤٨١ باب في القبور، ومالك في الموطأ في كتاب الضحايا 
باب ادخار لحوم األضاحي، والنسائي في الصغرى في كتاب الجنائز باب زيارة القبور.

.١٦ اآلية:  الرعد،  (٢) سورة 
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ومن االعتقادات الضالة أن يتقرب الناس إلى القبور بالقرابين والنذور وأمثال 
ال  صالحًا  كان  ولو  فالميت  اإلسالم  وعقيدة  اهللا  لشرع  المخالفة  األمور  هذه 

وفاته. بعد  لغيره  النفع  يقّدم  فكيف  حياته  في  نفسه  ينفع  أن  يستطيع 
زيارتها  في  ـنَّة  السُّ واتباع  واالعتبار،  االتعاظ  القبور  زيارة  من  األمـر  فمقصـد 

واهللا أعلم. البدع،  بهذه  اإلتيان  دون 

علمًا  المتوفين،  على  واألدعية  القرآن  وقراءة  القبور  زيارة  في  قولكم  ما 
ينتفع  ال  اإلنسان  إن  وقال:  الناس  أحد  علينا  أنكر  وقد  ذلك  نفعل  بأننا 

دعاء. وال  قراءة  وال  زيارة  فال  موته  بعد  له  تفعلونه  بما 
ليست  فإنها  للعبادة(١)،  ال  الحسـنة  والموعظة  للذكرى  مشـروعة  القبور  زيارة 
عمر ^  ابن  رواية  مـن  الصحيح  الحديث  فـي  جاء  ولذلك  للعبـادة  موضعـًا 
اتخذوا  اليهود  اهللا  «لعن  وقال !:  المقبرة  فـي  الصالة  عن  نهى  النبـي !  أن 
نهى  كان !  وقد  عيدًا»(٣)  قبري  تجعلوا  «ال  وقال:  مسـاجد»(٢)  أنبيائهم  قبور 
المفاسد  لدرء  بالجاهلية  عهد  حديثي  الناس  كان  عندما  القبور  زيارة  عن  أوالً 
الجاهلية  أدران  مـن  العقيدة  صفيـت  وعندما  االعتقـاد،  سـوء  على  المترتبـة 
للحكمة  زيارتها  لهم  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  أباح  النفوس  في  ورسخت 
لهم  ودعا  عليهـم  وسـلم  البقيع  أهل  نفسـه  النبي !  زار  وقـد  ذكرتهـا  التـي 
أفضل  عليه  بـه  االقتداء  فيجب  القـرآن  من  شـيئًا  يتلو  أو  يصلي  أن  غيـر  مـن 

زيارتها  في  فإن  فزوروها  القبور  زيارة  عن  (نهيتكم  الرسول !:  قول  عليه  يدل  ما  (١) وهذا 
القبور. زيارة  في  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  أبو  رواه  تذكرة)، 

تخريجه. (٢) سبق 
القبور. زيارة  في  باب  الجنائز  كتاب  في  داود  أبو  (٣) رواه 
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اهللا  بيوت  به  تعمر  أن  القرآن  أجدر  وما  هديه  على  والحرص  والسالم  الصالة 
الموتى. مساكن  ال  األحياء  ومساكن 

الـدوارس قبورنــا  الــدارسأتعمــرن  إليهــا  ويتــرددن 
المعـدة المسـاجد  عـدةوهـذه  لـذاك  وهـي  نتركهـا 
قرا وما  زارها  قد  وأدبــراوالمصطفـى  ودعــا  سـالمـًا  إال 
المختـارا تتبـع  أن  اآلثـاراحسـبك  خالـف  يقولـوا  وإن 

قال:  النبي !  ألن  خطـأ  فهو  تجـوز  ال  القبور  زيـارة  بأن  القول  إطـالق  أمـا 
إباحة  فهذه  هجرًا»(١)  تقولوا  وال  فزورهـا  أال  القبور  زيارة  عن  نهيتكم  «كنـت 
النبي !  زار  النص وقد  لهذا  نهي وهذا اإلطالق مصادم  بعد  المنع وأمر  بعد 
الباطل الذي  القول؟!، نعم يحرم  البقيع(٢)، فما وجه هذا  أُمه كما زار أهل  قبر 
ينالها  فال  السـعادة  وأما  فافهم  للقبور  زيارتهم  فـي  السـخفاء  الجهلة  به  يأتي 
أجورهم  اهللا  يضاعف  الخيـر  أهل  ولكن  بعمله  وإنما  غيـره  بعمل  المخلـوق 
المشـروعة  الصالحات  من  يعملونه  وما  كذريتهم  األحيـاء  به  لهم  يدعـو  بمـا 

واهللا أعلم. والعمرة،  والحج  كالصدقة  بسببهم 

تخريجه. (١) سبق 
من  وأبكى  فبكى  أُمـه  قبر  النبي !  (زار  قـال:  هريرة  أبي  طريق  من  جـاء  ألُمـة  (٢) زيارتـه 
فأذن  قبرها  أزور  أن  واستأذنته  لي  يأذن  فلم  ألُمي  أستغفر  أن  ربي  استأذنت  فقال:  حوله 

أمه. قبر  زيارة  في   8 ربه  النبي !  استئذان  باب  الجنائز  كتاب  في  مسلم  رواه  لي) 
كلما  رسـول اهللا !  (كان  قالت:  عائشـة  السـيدة  طريق  من  فهو  البقيع  ألهل  زيارته  أما 
مؤمنين  قوم  دار  عليكم  السالم  فيقول:  البقيع،  إلى  الليل  آخر  من  يخرج  منه،  ليلتها  كان 
بقيع  ألهل  اغفر  اللهم  الحقون  بكم  اهللا  شـاء  إن  وإنا  مؤجلون  غدًا  توعدون  ما  وأتاكم 
ألهلها؟  والدعاء  القبور  دخول  عند  يقال  ما  باب  الجنائز  كتاب  في  مسلم  رواه  الغرقد) 

.٤٣ برقم  الربيع  اإلمام  عند  وهو 
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المستحب؟ الدعاء  هو  وما  أقاربه،  أحد  قبر  يزور  أن  ألحد  يجوز  هل 
الصالح،  أهل  من  كان  إن  للميت  والدعاء  هجر،  غير  من  القبور  زيارة  تجوز 

واهللا أعلم.
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تلك  من  الميت  يسـتفيد  وهل  والرجل  للمرأة  القبور  زيـارة  تصح  هـل 
الزيارة؟

الزائر  له  ودعا  صالحًا  كان  إن  ولكن  الزيارة،  نفس  من  يسـتفيد  ال  الميت  أما 
وأن  األجر  له  يضاعف  وأن  الدعاء  فيه  وتعالى  سبحانه  اهللا  يتقبل  أن  له  يرجى 
أن  أجل  من  باإلجماع  للرجـل  مشـروعة  فهي  الزيارة  أما  العذاب،  عنه  يدفـع 
يتعظ بمصير الموتى ومن أجل أن يقتدي بالصالحين وأن يزهد في هذه الحياة 
وقد  بالمنع(١)  جاءت  الروايات  فأكثر  خالف  للمقابر  المرأة  زيارة  وفي  الدنيا، 
بين  ما  ويجمع  أخيها(٢)  قبر  زارت  أنها  عنها  تعالى  اهللا  عائشة رضي  عن  روي 
االنفعال،  سريعة  التأثر  شـديدة  المرأة  كون  أجل  من  المنع  بأن  الروايات  هذه 

واهللا أعلم. الزيارة،  في  عليها  حرج  فال  التأثر  مأمونة  كانت  فإن 

رسول اهللا !  أن  وغيره:  الترمذي  عند  هريرة  أبي  حديث  في  جاء  ما  الروايات  هذه  (١) من 
للنساء. القبور  زيارة  كراهية  في  جاء  ما  باب  الجنائز  كتاب  القبور)  (زوارات  لعن 

أقبلت  عائشـة  إن  قال:  مليكة  أبي  عبد اهللا بن  طريـق  من  جاء  عائشـة  السـيدة  (٢) حديـث 
قبر  من  قالـت:  أقبلتِ؟  أين  مـن  المؤمنين  أُم  يـا  لها:  فقلـت  المقابـر.  مـن  يـوم  ذات 
زيارة  عن  نهى  رسـول اهللا !  كان  أليس  لها:  فقلت  بكر.  أبي  عبد الرحمٰن بـن  أخـي 
باب  الجنائز  كتاب  في  النسـائي  رواه  بزيارتها.  أمر  ثم  نهى  كان  نعـم  قالت:  القبـور؟ 

القبور. زيارة 
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على  (الفاتحـة)  القـرآن  وقـراءة  المقبـرة  زيـارة  للنسـاء  يصـح  هـل 
األموات؟

ورخص  العويل.  من  منهن  يحـدث  قد  لما  النسـاء،  عنها  تنهى  المقابر  زيـارة 
القبور  على  القـرآن  وقراءة  المحذور،  هذا  مـن  األمن  مع  فيها  لهـن  بعضهـم 

واهللا أعلم. النساء،  أو  الرجال  من  كانت  سواء  بدعة، 

القبور؟ زيارة  للمرأة  يجوز  هل 
تملك  أن  تقدر  كانت  إن  الجواز  والصحيح  خالف،  للقبور  المرأة  زيـارة  فـي 
والعبرة  الذكرى  إال  بها  تقصد  ولم  يخالف  ما  منها  يصدر  ال  حتى  مشـاعرها 

واهللا أعلم. القلب،  وترقيق 

تسير  الميت، وكيف  قبر  ُيقرأ عند  للنساء، وماذا  القبور  زيارة  هل تجوز 
ذويها؟ أحد  قبر  إلى  تصل  أن  إلى  القبور  بين  المرأة 

يزيد  وال  لالتعاظ  هي  إنما  والزيارة  ذلك  لها  يكره  وإنما  الزيارة  لها  تسـّن  ال 
واهللا أعلم. بالخير،  والدعاء  التسليم  فوق  الزائر 

تقرأ  أن  لها  فهـل  جائزًا  كان  وإذا  المقابـر  تـزور  أن  للمرأة  يجـوز  هـل 
المنع؟ أقاربها وإن كان غير جائز فما الحكمة من  القرآن على قبر أحد 
من  تخلو  ال  ذلك  في  والروايات  العلماء  بين  خالف  المقابر  المرأة  زيارة  في 
والبكاء  العويل  من  شـيء  منها  يحدث  أن  اتقاء  نهيهن  في  والحكمة  تعارض 
في  لما  القبور  على  القرآن  قراءة  تجوز  وال  تأثرهن  وسرعة  النسـاء  صبر  لقلة 

واهللا أعلم. البدعة،  من  ذلك 
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المنورة  المدينة  في  التي  المساجد  تزور بعض  التي  المرأة  في  قولكم  ما 
أُحد؟ وشهداء  البقيع  زيارة  أيضًا  وكذلك  قباء،  مسجد  وباألخص 

المساجد  من  قباء  ومسجد  فيها  والصالة  المساجد  دخول  من  المرأة  ُتمنع  ال 
بالرجال  تزدحم  لـم  ما  كله  وذلك  فيه  األجر  لمضاعفـة  للصالة  تقصـد  التـي 

واهللا أعلم. خالف،  ففيها  للمرأة  القبور  زيارة  وأّما  االجتناب  فعليها  وإالّ 

بكر  وأبي  الرسـول !،  قبر  وباألخص  القبور  زيارة  للنسـاء  يصح  هل 
القبور؟ هذه  أصحاب  على  للسالم  أُحد  ومقبرة  البقيع،  ومقبرة  وعمر 

مباحة  أنها  والصحيح  تشـرع  وقيل  األكثر  عند  القبور  زيارة  للنسـاء  تشـرع  ال 
والذكرى وليست  العبرة  بها  بالمكروه وقصدن  االنفعال واإلتيان  أمِنَّ  إن  لهن 

واهللا أعلم. للرجال،  هي  كما  مندوبة 

فقط؟ للرجال  خاص  أم  والنساء  للرجال  عام  هو  هل  القبور  زيارة 
عواطفهم  في  التحكم  في  قادرون  ألنهم  للرجال  تكون  أن  الزيارة  في  األصل 
النسـاء  زيارة  عن  النهي  فيها  كثيرة  متعددة  روايات  وجاءت  النسـاء،  من  أكثر 
الزيارة  وهذه  أخيها(١)،  قبر  زارت  أنها  عائشـة #  السـيدة  عن  وروي  للقبور، 
متحكمة  عائشـة  السـيدة  وكانت  والدعاء،  واالتعاظ  االعتبـار  على  محمولـة 
فلذلك  األخريات  النسـاء  تتأثر  كمـا  بها  زيارتها  في  تتأثـر  لم  عواطفهـا،  فـي 
القبور  زيارة  النساء األخريات من  ُمنعت  وإنما  الزيارة،  لنفسها هذه  استباحت 
واسـتدل  االعتدال،  حدود  عن  يخرجن  ما  سـرعان  ألنهن  التأثر  بهـذا  تفاديـًا 
ألجل  كانت  أنها  على  عنها  تعالى  اهللا  رضي  عائشة  السيدة  بفعل  منهم  طائفة 

تخريجه. (١) سبق 
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من  شيء  يخالطها  ال  أن  بشرط  ذلك  من  النساء  ُيمنع  فلم  واالعتبار  االتعاظ 
واهللا أعلم. المنهيات، 

عبد الرحمن،  أخيها  قبر  زارت  عائشة  السيدة  أن  الشيخ  سماحة  ذكرتم 
المقبرة  زيارة  يشـرع  أم  مشـروع  المقبرة  بين  من  بعينه  قبر  زيـارة  فهـل 

عليها؟ السالم  وإطالق  عام  بشكل 
بقيع  زار  حيـث  الرسـول !  فعل  كما  اإلنسـان  فيفعل  ـنَّة  السُّ إتبـاع  األولـى 
يزور  أن  من  مانع  فال  جميعًا  المؤمنين  على  وسّلم   (٢) أُحد  وشهداء  الغرقد(١) 
المؤمنين والمؤمنات،  القبور من  التسليم على كل من في  المقابر مع  اإلنسان 
بصالحها  مشـهورة  إمرأة  أو  مشـهور  رجل  قبر  القبور  هذه  بين  من  كان  وإن 
لصالحهما  مراعـاة  الزيـارة  لهما  ُتخصـص  أن  مانـع  فـال  وفضلهـا  وتقواهـا 
يفعله  وما  المنكرات،  أو  البدع  مـن  شـيء  فيها  يدخل  أن  غير  من  وتقواهمـا، 
كأنما  وغيرها  األعياد  كأيام  الموسـمية  الزيارات  تخصيص  من  الناس  بعـض 

واهللا أعلم. نَّة،  السُّ من  عليه  دليل  فال  بالعيد  الموتى  لتهنئة  يذهبون 

تخريجه. (١) سبق 
الميت  على  صالته  أُحد  أهل  على  فصلى  يومًا  خرج  النبـي !  أن  عامر:  عقبة بن  (٢) عـن 
إلى  ألنظر  واهللا  وإني  عليكـم  شـهيد  وأنا  لكم  فرط  «إني  فقال:  المنبر  إلى  انصـرف  ثـم 
ما  واهللا  وإني  األرض  مفاتيـح  أو  األرض  خزائـن  مفاتيح  أعطيـت  وإنـي  اآلن  حوضـي 
عليه،  متفـقٍ  فيه»  تنافسـوا  أن  عليكم  أخـاف  ولكن  بعـدي  تشـركوا  أن  عليكـم  أخـاف 
إثبات  باب  الفضائل  كتاب  في  ومسلم  الشهيد،  على  الصالة  الجنائز  كتاب  في  البخاري 
من  كبيرة  طائفة  ذلك  ذكر  كما  الدعاء  هنا  بالصالة  والمقصود  وصفاته  نبينا !  حوض 

صالة. الدعاء  يسمون  كانوا  العرب  إن  إذ  العلم  أهل 
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الوارد  السالم  لفظ  وما  القبور  زيارة  في  ُتراعى  أن  ينبغي  التي  اآلداب  ما 
القبور؟ زائر  يلتزمه  أن  ينبغي  الذي  نَّة  السُّ في 

قبل  من  الميـت  يأتـي  أن  العلمـاء  بعـض  واسـتحب  ـنَّة،  بالسُّ بالتقيـد  ُيؤمـر 
قبر  يـزور  من  يفعل  كمـا  بعينه  شـخصًا  يـزور  كان  إذا  عليـه  ويسـّلم  وجهـه 
عليه،  وسـالمه  اهللا  صلوات  الشـريف  وجهه  أمـام  يقف  حيـث  الرسـول ! 
الرسـول !:  عن  المروي  هو  السـالم  في  المشـروع  واللفظ  عليه،  ويسـّلم 
إن  آثاركم  على  ونحـن  المتقدمون  أنتم  مؤمنـون،  قوم  ديار  عليكـم  «السـالم 
ألهل  يدعو  أو  مأثورة  أخرى  بأدعية  يأتي  أن  مانع  وال  الحقون»(١).  اهللا  شاء 
بحسن  لنفسه  ويدعو  والمسلمات  المسلمين  لعامة  ويدعو  والتقوى  الصالح 
فذلك  القرآن  قراءة  وأما  ورحمة،  خير  منقلب  منقلبه  اهللا  يجعل  وأن  الخاتمة 
اهللا  رحمه  ـ  السـالمي  الدين  نور  اإلمام  أجاد  وقد  المقابر  في  عنه  ُينهى  مما 

قال: عندما  ـ  تعالى 

الـدوارس قبورنــا  الــدارسأتعمـرن  إليهــا  ويتــرددن 
المعــدة المســاجد  عـدةوهـذه  لـــذاك  وهـي  نتركهــا 
قرا وما  زارها  قد  وأدبــراوالمصطفـى  ودعــا  سـالمــًا  إال 
المختـار تتبـع  أن  اآلثـاراحسـبك  خالـف  يقولـوا  وإن 

أعلم. تعالى  واهللا  األدب،  بهذه  االستمساك  فينبغي  القول  هذا  أروع  فما 

تخريجه. (١) سبق 
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القبر؟ زيارة  عند  الميت  تفيد  والتي  فعلها  يجب  التي  األشياء  ما 
على  يزيد  وال  ولهم  لنفسـه  بالخير  ويدعو  القبور  أهل  على  يسـّلم  أن  ـنَّة  السُّ

ذلك،
قرا وما  زارها  قد  وأدبــراوالمصطفـى  ودعــا  سـالمـــًا  إال 
المختـارا تتبـع  أن  اآلثـاراحسـبك  خالـف  يقولــوا  وإن 

واهللا أعلم.

 ôHÉ≤ªdG  á«ëJ  ¿ƒμJ  ∞«c s

كيف تكون تحية المقابر كما ال يخفى بأن فيها المتولي وغير المتولي؟
مؤمنين  قوم  دار  عليكم  «السالم  قال:  إذ  النبي !  به  حياها  بما  المقابر  تحيى 

واهللا أعلم. أخالطًا  كانوا  إن  غيرهم  دون  المؤمنون  بها  وينوي  إلخ»(١) 

   5   *   3   2   1 ﴿ تعالى:  قوله  ذكر  من  الناس  بعض  يكثـر 
مشروع؟ هذا  فهل  معين  شخص  مات  إذا   (٢)﴾ 9   8   7     6

وإنما  السعادة،  أهل  من  المتوفى  بأن  القطع  به  المراد  كان  إن  ذلك  يسوغ  ال 
بالرحمة،  لهم  التفاؤل  سبيل  على  كانت  إن  وتقواه  صالحه  ظهر  فيمن  يسوغ 

واهللا أعلم.

تخريجه. (١) سبق 
.٢٨  ،٢٧ اآليتان:  الفجر،  (٢) سورة 
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معينة؟ أوقات  القبور  لزيارة  هل 
واهللا أعلم. وقت،  أي  في  فتصح  معين  وقت  لها  ليس  القبور  زيارة 

 ôÑ≤dG  ≈∏Y  ¿BGô≤dG  IAGôb s

دفنه  بعد  الميت  قبـر  على  القرآن  من  شـيء  أو  الفاتحة  قراءة  ُتعـد  هـل 
تكن  لم  فـإن  المطهرة،  الُسـنَّة  لهدي  موافقـة  الزيـارة  حـال  أو  مباشـرة 

ذلك؟ في  المأثور  هو  فما  موافقة 
زيارة القبور ليست عبادة من العبادات وإنما شرعت ألجل االعتبار واالتعاظ. 
ومعنى  مساجد»(١)  أنبيائهم  قبور  اتخذوا  اليهود  اهللا  «لعن  يقول:  فالرسـول ! 
حوله،  بالعبـادة  يقوم  مسـجد  بمثابة  قبـرًا  يتخـذ  أال  ُيؤمـر  المسـلم  أن  ذلـك 
وفي  للقبور  زيارته  في  والنبي !  العبادات،  مقدمة  في  الكريم  القرآن  وقراءة 
أن  على  يدلُّ  ما  عنه !  جاء  بل  القرآن،  من  شيء  بقراءة  قام  ما  للموتى  دفنه 
في  صالتكم  «صلوا  فقال !:  الكريم،  القـرآن  لتالوة  موضعًا  ليسـت  المقابر 
النبي !  الدعاء للميت ألمر  نَّة دالة على  بيوتكم وال تجعلوها قبورًا»(٢)، والسُّ

واهللا أعلم. األولى،  هو  وهذا  بالتثبيت،  له  يدعى  أن  الميت  مواراة  بعد 

تخريجه. (١) سبق 
كتاب صالة  المقابر، ومسلم  في  الصالة  كراهية  المساجد  أبواب  كتاب  في  البخاري  (٢) رواه 
ويشهد  المسجد،  في  وجوازها  بيته  في  النافلة  صالة  استحباب  باب  وقصرها  المسافرين 
النبي !  عن  هريرة  أبـي  طريق  من  الباب  نفس  في  مسـلم  رواه  ما  القراءة  منع  علـى  لـه 

البقرة). سورة  فيه  ُتقرأ  الذي  البيت  من  ينفر  الشيطان  إن  مقابر  بيوتكم  تجعلوا  (ال  قال: 
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يصل  وهل  الميت  على  والفاتحة  القـرآن  قراءة  في  سـماحتكم  قول  مـا 
إليه؟ ثوابها 

أن  على  وال  ذلـك  مشـروعية  على  يدلُّ  ما  ـنَّة  السُّ في  وال  الكتاب  فـي  ليـس 
واهللا أعلم. به،  ينتقع  الميت 

 QÉØμdG  QƒÑ≤d  º∏°ùªdG  IQÉjR s

الكفار؟ لقبور  المسلم  زيارة  حكم  ما 
أبويه(١)،  قبري  زار  النبي !  الوالدان، ألن  قبورهم ال سيما  زيارة  ال حرج في 
الكفر،  من  عليه  كانوا  عما  أو  عنهم  الرضى  لهم  زيارته  أوهمت  إن  إال  اللهم 

واهللا أعلم.

 IôÑ≤ªdG  »a  ≈∏°üªdGh  á∏°ù¨ªdG  AÉæH s

جهة  المقبـرة  داخل  والمصلـى  المغسـلة  موقع  يكـون  أن  يجـوز  هـل 
بجانبها؟ قبور  توجد  ال  بأنه  علمًا  الغرب 

واهللا أعلم. حرج،  فال  قبور  المكان  ذلك  في  توجد  ال  كانت  إن 

تخريجه. (١) سبق 
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المقابر؟ على  المشي  يجوز  هل 
المقابر  في  حدث  أي  في  النبي !  وشـدد  عنه  نهى  مما  القبور  على  المشـي 
إلى  تفضي  حتى  ثيابه  فتحـرق  جمرة  على  أحدكم  يقعد  «ألن  قولـه:  في  كمـا 
المنكر،  إنكار هذا  لزامًا  له من أن يجلس على قبر»(١). لذلك أرى  جسمه خير 

واهللا أعلم.

يوجد  الجنوبي  الجانب  عدا  ما  مقبرة  الجوانب  كل  من  بها  تحيط  قرية 
إلى  تؤدي  الشـمالي  الجانب  مـن  طريق  هناك  كانـت  وقـد  عميـق.  وادٍ 
قديمة  قبـور  على  نمشـي  وكنا  فقط،  للمشـاة  طريق  وهي  القريـة  هـذه 
للسـيارة،  طريق  إلى  الطريق  هذه  نوسـع  أن  فأردنا  الطريق،  هذه  وسـط 
فهل  أخرى.  جهة  أي  من  أخـرى  طريق  نعمل  بأن  مجال  ال  بأنـه  علمـًا 
السيارات  المذكورة ونستعملها لمرور  القبور  نزيد كبس فوق  أن  يجوز 

عامًا. تسعين  من  أكثر  جدًا  قديمة  والمدينة 
فعليكم  ذلك  من  مناص  أي  تجدون  كنتم  فإن  القبور(٢)  على  المشي  يجوز  ال 

واهللا أعلم. بقدرها،  تقدر  فهي  الضرورة  حاالت  وفي  المناص  التماس 

عليه. والصالة  القبر  على  الجلوس  عن  النهي  باب  الجنائز  كتاب  في  مسلم  (١) رواه 
إليَّ  أحب  برجلي  نعلي  أخصف  أو  سيف  أو  جمرة  على  أمشي  (ألن  الرسول اهللا !:  (٢) لقول 
رواه  السوق)  أو وسط  القبور قضيت حاجتي  أوسط  أبالي  وما  قبر مسلم،  أمشي على  أن  من 
والجلوس عليها. القبور  المشي على  النهي عن  في  ما جاء  باب  الجنائز  كتاب  في  ماجه  ابن 



١٢١
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إذا  المقابر  وأن  قديمـة،  إنها  بحجة  طريقـًا  المقابر  يتخذ  من  حكـم  مـا 
عليها؟ المرور  يجوز  سنة  أربعون  عليها  مضى 

ـنَّة  السُّ بنصوص  حرمتها  لثبوت  تقادمت  وإن  طريقـًا  المقابر  اتخـاذ  يجـوز  ال 
واهللا أعلم. عليها،  زمنية  فترة  بانتهاء  حرمتها  سقوط  على  دليل  يقم  ولم 

المقبرة؟ فوق  طريق  إنشاء  يجوز  هل 
ال يجوز اتخاذ المقابر طرقًا وذلك من أجل حرمة المقابر الناشئة عن حرمة موتى 
فتحرق  جمرة  على  أحدكم  يجلس  «ألن  يقول:  النبي !  أن  وناهيك  المسـلمين، 

واهللا أعلم. قبر»(١)،  على  يجلس  أن  من  له  خير  جسمه  إلى  تفضي  حتى  ثيابه 

توجد  أنه  إال  جيـدًا،  نحفظها  وال  مقبرة  كانت  أنهـا  يقال  طريق  توجـد 
المقبرة؟ بكبس  قمنا  إذا  حرج  من  فهل  لقبور،  آثار  بعض 

مراعاة  قبـل،  من  المعهـودة  الطريـق  فـي  إال  المقبـرة  فـي  المـرور  يجـوز  ال 
القبور  على  المشـي  عن  وارد  النهي  فإن  عهدها  تقادم  ولو  المقابر  لحرمـات 
أحدكم  يقعد  «ألن  قال:  القبر، حيث  القعود على  في مجرد  النبي !  بل شدد 
على  يقعد  أن  من  لـه  خير  جسـمه  إلى  تفضي  حتى  ثيابه  فتحرق  جمـرة  علـى 
جسـر  إحداث  يجوز  فال  وسـماؤه  أرضه  له  القبر  أن  العلماء  ذكر  وقـد  قبـر» 
تتركوا  أن  واألسـلم  فاألولى  وعليه  بالكبس،  فكيف  ممرًا  ليكون  القبور  فوق 

واهللا أعلم. هو،  كما  األمر 
تخريجه. (١) سبق 
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الطريق  المسلمين مع وجود  مقابر  القار على  إمرار شارع  ما قولكم في 
ذلك؟ يجوز  فهل  فيها  الكهرباء  عمد  وغرس  لذلك  البديل 

«ألن  قال:  النبـي !  أن  ناهيك  انتهاكها  يجـوز  ال  وحرمات  حقـوق  للمقابـر 
من  له  خير  جسـمه  إلى  تفضي  حتى  ثيابه  فتحـرق  جمرة  على  أحدكـم  يقعـد 
الوطء  من  فوقه  بمـا  بالك  فما  القعود  في  هذا  كان  وإذا  قبـر»  علـى  يقعـد  أن 
ألنه  إثمًا  أعظم  ريب  ال  فهو  واآلالت  بالسيارات  المرور  أو  والنعال  باألقدام 
صريح  انتهاك  المقابـر  في  الطرق  شـق  فإن  وعليه  ضررًا  وأبلغ  انتهـاكًا  أشـد 
ثم  الطريق  بهـا  تمر  التي  القبور  معالـم  تغيير  أوالً:  عليـه  يترتـب  إذ  لحرمتهـا 
الكهرباء  عمد  نصب  من  ذكرته  عما  فضالً  بها  األثقال  ومرور  باألقدام  دوسها 
عن  بها  ينأون  طريقًا  ألنفسـهم  اختطوا  إن  البالد  أهل  يضير  الذي  ومـا  عليهـا 
مرهونة  اإلثم  مـن  السـالمة  دامت  ما  فراسـخ؟  أو  أمياالً  طالت  ولو  المقبـرة 
الدهر  طواهم  الذيـن  واألجداد  اآلباء  حرمـات  عليهم  هانت  أنهـم  أم  بذلـك 

األجداث؟ فأسكنهم 
العهـد قـدم  وإن  بنـا  واألجــــدادوقبيـح  اآلبــــاء  ـــوان  ه

حرمـاتهم،  بعدهـم  من  يـأتي  مـن  ليرعى  قبلهـم  من  حرمــات  فليراعــوا 
واهللا أعلم.

 IôÑ≤ªdG  ºjôM  óM s

وبجـوار  للتجـارة  دكان  عليهـا  مقـام  أرض  قطعـة  أملـك  كنـت  لقـد 
ودخلت  األرض  قطعـة  عن  تنازلت  المسـجد  توسـع  وعند  المسـجد، 
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عن  تعويضًا  أخرى  أرض  قطعـة  على  وحصلت  المسـجد  حرم  ضمـن 
هناك  المقامة  المباني  بعض  امتـداد  على  عليها  الدكان  إلقامة  السـابقة، 
الجانب  مـن  وتحد  الطريق  جانـب  على  األرض  هـذه  بـأن  العلـم  مـع 
بقايا  وجدنا  البناء  قواعد  حفر  فـي  بدأنا  وعندما  المقبرة  بأسـوار  اآلخر 
في  سماحتكم  رأي  فما  الحفر،  من  بعض  في  الموتى  وعظام  لجماجم 

العمل؟ مواصلة  عن  نتوقف  أم  المبنى  نقيم  هل  ذلك، 
ابتعدوا عن حريم المقبرة التي ظهرت لكم، وابنوا فيما وراء الحريم وحريمها 

واهللا أعلم. األظهر،  على  ذراعًا  أربعون 

هذا  خارج  اإلنسـان  حاجة  قضاء  يجوز  وهل  المقبرة  حرم  حّد  هـو  مـا 
مباشرة؟ الحرم 

ومهما  ذراعان  وقيل  ثالثة  وقيل  وسـط  وهو  أربعون  وقيل  ذراعًا  ثمانون  قيل 
واهللا أعلم. له،  أفضل  كان  حاجته  قضاء  في  المقبرة  عن  ابتعد 
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أو  القبة  عمل  وكذا  وتظليلها،  كسوتها  أو  القبور  على  البناء  يجوز  هل 
عليها؟ الفسطاط  أو  الخباء 

إن عمل  يظلله عمله  وإنما  في اإلسالم  تجوز  منكرة ال  بدع  األعمال  كل هذه 
واهللا أعلم. صالحًا، 

وبعد  بوشـر  بوالية  األنصب  منطقة  في  منزالً  وشـيدت  اهللا  لي  قدر  لقد 
من  يعانون  المنـزل  ذلك  فـي  السـاكنين  أصبح  الزمن  مـن  فتـرة  مـرور 

QƒÑ≤dG IQÉjR
ôHÉ≤ªdG ΩÉμMCGh



الجنائز ـ حوادث المركبات١٢٤

وجود  بدون  األبواب  وغلق  فتح  أو  غريبة  أصوات  كسـماع  مشـكالت 
اللجوء  أقدام وغير ذلك من األصوات وعند  أو أصوات وقع  أشخاص 
البيت،  في  القرآن  قراءة  بكثـرة  نصحنا  األمور  بهذه  العارفين  أحد  إلـى 
القبور  فوق  المنزل شيد  بأن  يقين  بأنه على  أفاد  البيت  النظر حول  وعند 
ترون سماحتكم  فماذا  الساكنين  يشّكل عائقًا على  المنزل  أن ذلك  وبما 
وبالنظر  القبور  فـوق  ُشـيد  المنزل  بأن  الرجل  يفيد  ما  صـح  إن  خاصـة 
ال  وهي  هذا  يومنا  حتى  األموات  فيها  ُيدفن  زال  وما  مقبرة  فعالً  فهناك 
علمًا  إثم  المبنى  صاحب  على  هل  األمتار،  بعض  إال  المنزل  عن  تبعـد 

بذلك. علموا  بعدما  إثم  الساكنين  على  وهل  ذلك  يَر  يكن  لم  بأنه 
بعد  من  حادثة  القبور  كانت  وإن  هدمه  فيجب  قبور  على  مبنيًا  البيت  كان  إن 
البيت  أهل  على  تعديًا  فيها  الدفن  كان  إن  المقابر  استئصال  فيجب  البيت  بناء 

واهللا أعلم. القبور،  حيث  السكنى  تجوز  وال 

يبعد  والذي  منزل  بتشـييد  أقوم  واآلن  المقبرة  من  بالقرب  أسـكن  إنني 
من  التراب  حمـل  يجوز  فهل  مربـع،  متر   ٥٠٠ بحوالـي  المقبـرة  عـن 
لرمي  متسع  مكان  يوجد  ال  بأنه  علمًا  المقبرة  لردم  للمنزل  الحفر  جراء 

باهضة. مبالغ  ذلك  يكلف  مما  باعد  مكان  إال  األتربة  هذه 
فال  القبور  يحفر  مـن  على  صعوبة  يسـبب  أو  الحفر  من  يمنـع  ذلـك  كان  إن 

واهللا أعلم. فوقها،  ال  القبور  بين  سائغ  فهو  وإال  بحال  يجوز 

البلد مقبرة يقبر فيها كافة أهل البالد إال أن األهالي  سماحة الشيخ لدينا في 
حيث  قلوبهم  ترق  ولم  ضميرهم  يتحرك  لم  والمقاولين  األموال  أصحـاب 
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الخير  أعمال  في  إنفاقهم  وعدم  المال  بجمعهم  اآلخرة  عن  الدنيا  شـغلتهم 
والمشي  فيها  األغنام  رعي  من  المقبرة  هذه  حال  يشاهدون  وهم  والصالح 
نرجو  المختلفة.  السـائبة  والحيوانات  والكبير  الصغير  فيها  فيمر  باألرجـل 
والمقاولين  األهالـي  لهؤالء  توجهونهـا  كلمة  تسـطروا  أن  سـماحتكم  من 
ليهتموا ويتبرعوا لبناء سور هذه المقبرة صيانة لحرمات أموات المسلمين؟

بها  التهاون  بحـال  يجوز  وال  مراعاتها  واجبـة  حرمات  اإلسـالم  في  للمقابـر 
أحدكم  يقعد  «ألن  قال:  أنه  النبي !  عن  هريرة  أبي  حديث  في  مـا  وناهيكـم 
على  يجلس  أن  من  له  أهون  جسمه  إلى  تفضي  حتى  ثيابه  فتحرق  جمرة  على 
هذه  مثل  عن  زاجرًا  القبر  علـى  القعود  مجرد  في  البالغ  التشـديد  من  قبـر»(١) 
وأظلمت  بصيرتـه  وعميت  ضميـره  مات  ممن  إال  تصـدر  ال  التـي  األحـوال 
تطأ  أن  الماشـية  وسـائر  األغنام  يمكن  أن  عاقل  يرضى  فكيف  وإال  سـريرته 

األقدمين. آبائه  رفات  بأظالفها 
العهـد  قـدم  وإن  بنـا  واألجـــداد؟وقبيـح  ـــاء  اآلب هـــوان 

المستعان. واهللا 

يقومون  الذين  األشـخاص  في  سماحتكم  جواب  ما  الشـيخ..  سـماحة 
غير  المقابر  هـذه  أن  حيـث  المقابر  فـي  يومي  بشـكل  أغنامهـم  برعـي 
فيها. األشخاص  ومرور  السائبة  الحيوانات  من  لحمايتها  بسور  محاطة 
بالوزر،  يبـؤون  فإنهـم  وإال  المقابـر  فـي  الرعي  مـن  ماشـيتهم  كـف  عليهـم 

واهللا أعلم.

تخريجه. (١) سبق 
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نحن من دولة تنزانيا من أهالي منطقة تميكي في دار السالم، ويوجد في 
بتوسعته،  أهله  فقرر  هللا،  والحمد  الحجم  متوسط  مسـجد  المنطقة  هذه 
المسـاحة  ضمن  داخله  مقابـر  ثـالث  وجود  بسـبب  اختلفـوا  ولكنهـم 

ذلك. في  رأيكم  فما  للتوسعة،  استغاللها  المطلوب 
مسـجد،  داخـل  موتـى  دفـن  وال  المسـاجد،  فـي  المقابـر  إدخـال  يجـوز  ال 

واهللا أعلم.

للساحل،  مقبرة قديمة، وهي محاذية  قريات  بوالية  بلدة فنس  توجد في 
الصيد  أدوات  إلى  باإلضافة  المقبرة  أمام  تتجمع  الصيد  قوارب  وجميع 
من  القوارب  برفع  الصيادون  يقوم  البحر  أمواج  تزداد  وعندما  األخرى، 
لتجميع  مكان  وجود  لعدم  وذلك  المقبرة،  فوق  ووضعها  الساحل  على 
المكان من قبل  المقبرة واستعمال  القوارب، فهل يجوز كبس هذه  هذه 
حاالت  في  القوارب  تجميع  وكذلـك  الصيد  أدوات  لوضع  الصياديـن 

أسلفنا. كما  الضرورة 
الكبس  فإن  تكبس،  لم  أم  ذكرتم، سواء كبست  لما  المقبرة  استعمال  يجوز  ال 

واهللا أعلم. حكمها،  يغّير  ال 

مقبرة،  في  مار  طريق  إنارة  على  اإلشراف  عملية  المسؤولون  إليَّ  أسند 
من  تخلو  ال  اإلنارة  عمليـة  أن  حيث  إشـرافي  نظير  ذنب  يلحقني  فهـل 
تحتاج  العملية  أن  تعلمون  وكما  للرصيف،  المالصقة  األضرحة  وجود 
باألعمال  إخالل  عنه  ينتج  قد  العمل  رفضت  ولو  حفريات  إجراء  إلـى 

المسؤولين؟ قبل  من  بها  القيام  لي  المناط 
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وال  قبورًا  تحفر  ال  أن  علـى  تحرص  وأن  اسـتطعت،  ما  اهللا  تتقـي  أن  عليـك 
واهللا أعلم. عليها،  األعمدة  توضع 

غيرها؟  مسار  يوجد  لم  إن  مقبرة  حساب  على  شارع  توسيع  يجوز  هل 
بها؟ يفعل  فماذا  جائزًا  كان  فإن 

القبور ومن فيها من الموتى،  توسيع الشارع على حساب المقابر عدوان على 
فوق  المرور  مـن  التوقي  فيجب  عنه  محيص  يكـن  لم  فإن  ذلك،  يجـوز  فـال 

واهللا أعلم. عليها،  المرور  يكون  جسور  بمد  وذلك  مباشرة  القبور 
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القبور؟ نبش  حكم  ما 
أو  ونحوه  مسـجد  في  دفن  أو  بتعدٍ  الميت  دفن  إن  إال  القبور  نبـش  يجـوز  ال 

واهللا أعلم. نحوه،  أو  وادٍ  من  التلف  عليه  خيف 
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المقبرة؟ أرض  فوق  الكهرباء  أسالك  مرور  يجوز  هل 
في  ركائز  وجود  علـى  يتوقف  ال  المقبرة  أجواء  فـي  األسـالك  مـرور  كان  إن 
ذلك،  على  المصلحة  هذه  توقـف  مع  خصوصًا  منه  مانع  فـال  المقبـرة  أرض 

واهللا أعلم.
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وعندما  مقبرة  إلى  تحويلهـا  ويرغبون  أرض  قطعة  يمتلكـون  أشـخاص 
قطعة  أّي  تحويل  بحجة  طلبهم  رفض  بذلك  الرسمية  الجهات  خاطبوا 

المسألة؟ هذه  في  قولكم  فما  المساكن،  من  قريبة  تكون  أرض 
ما  تنظيم  ولهـا  االختصاص  جهـة  إلى  ذلك  فمـرد  اإلدارية  الناحيـة  مـن  أّمـا 
تمنع  فال  الشـرعية  الناحية  من  وأّما  تراها  التي  المصلحة  حسـب  إليها  يرجع 
الناس  على  مضرة  ذلك  على  تترتب  لم  إن  البيوت  بجـوار  تكون  أن  المقبـرة 

واهللا أعلم. المقبرة،  على  أو  األحياء 

 IôÑ≤e  øe  QÉé°TCG  ádGREG  ºμM s

إزالة  في  المنطقة  أهل  ويرغب  بالقبور  ممتلئة  مقبرة  منطقتنا  في  توجـد 
القديمة وتتراوح  القبور  الكبيرة الموجودة بها والتي تغطي  الراك  أشجار 
واألشـجار  واضحة  آثارها  والقبور  سـنة   ١٠٠ إلى   ١٠ بين  ما  أعمارها 
بهذا  القيام  أحد  يستطيع  القبور، ولكن ال  بعض  داخل  عروقها موجودة 
جرافة  للحفر  آلة  تأجيـر  في  ففكروا  بها.  األفاعي  لوجـود  نظرًا  العمـل 
وإذا  القبور،  سـتهدم  المقبرة  الجرافـة  هذه  دخلت  إذا  ولكـن  (شـيول) 
جثث  تنبش  وقـد  القبور،  علـى  سـتؤثر  فإنها  األشـجار  عروق  حفـرت 

الشأن؟ هذا  في  سماحتكم  رأي  فما  الموتى. 
الوسيلة،  تبرر  ال  والغاية  منها  شيء  باستئصال  المقابر  حرمة  انتهاك  يجوز  ال 

واهللا أعلم.
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ونخيل؟ مثمرة  أشجار  من  المقبرة  في  ينبت  ما  حكم  ما 
واهللا أعلم. الفقراء،  به  أولى 
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ويقول  األرض  هذه  بوسط  تلة  وتوجد  زراعية  أرض  قطعة  أمتلك  إنني 
فقط  يروا  ولم  يشـهدوا  لم  ولكنهم  التلة  بهذه  قبـر  يوجد  بأنـه  األجـداد 
يبلغ  وهـو  األجداد  هـؤالء  أحد  سـألُت  وعندما  آبائهـم،  مـن  سـمعوا 
ولكنني  القبر  ذلك  على  أشـهد  لم  أنني  أجابني:  عامًا   (٧٤) العمـر  مـن 
مسـح  أريد  أنني  وبما  التلة،  تلك  في  قبر  يوجد  بأنه  اآلباء  من  سـمعت 

المسألة؟ هذه  في  قولكم  فما  األرض  هذه  وزراعة 
هذا  صحة  إلى  مطمئنًا  كنت  إن  التلة  تلك  في  الغرس  بترك  تحتاط  أن  عليك 

واهللا أعلم. القول، 

قد  المقبرة  بأن  علمًا  قديمة؟  قبور  به  مكان  في  الموتى  دفن  يجوز  هـل 
وال  المقبرة  داخل  وادي  في  إال  للدفن  آخر  مكان  هناك  وليس  امتـألت 

فيه؟ الدفن  يمكن 
واهللا أعلم. االختيار،  حال  في  ال  االضطرار  حال  في  ذلك  يباح 
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اهللا  أولياء  من  لولي  أنه  يزعم  الموتى،  ألحد  ضريح  منطقتنا  فـي  يوجـد 
عليه،  النذور  وألداء  التقديس  بدافـع  الناس  من  الكثير  ويقصده  تعالـى 
ومشـيد  محاط  الضريح  وهذا  والعطـور،  البخور  عليـه  يضعون  حيـث 
هل  واإلعالم،  األقمشة  من  الكثير  فيها  ُعلق  شجرة  تحت  ويوجد  ببناء 
ذلك  في  ألن  اإلمـكان  مع  البناء  وهـدم  الشـجرة  تلك  قطع  لي  يجـوز 

باليد. المنكر  تغيير 
اإلسـالم  إن  فقالوا:  الناس  بعـض  على  واختلط  األمـر  هذا  أشـبه  وقـد 
التبول  يكره  أنه  كمـا  بظله،  ينتفعون  الناس  ألن  الشـجر  قطع  عن  نهـى 
عبث  من  القبر  يحمي  فإنه  البناء  عن  أما  بقطعه؟  فكيف  تحته  والتغوط 
هللا  بتسـبيحه  الميت  يؤانس  القبـر  على  الشـجر  فـإن  كذلـك  العابثيـن؟ 

تعالى؟
إن  والشـجرة  القادر  علـى  واجب  البدعـة  وتغييـر  بدعة  القبـور  علـى  البنـاء 
وعمر 3  للحق  وإحقـاق  للباطل  دفع  فقطعهـا  الناس  لضاللة  منشـأ  كانـت 
الصالة  عليه  نبيهم  اهللا !  رسـول  أصحاب  بايع  التي  الرضوان  شـجرة  قطع 
هذه  فهل  بهـا(١)  يتبركون  الناس  رأى  عندمـا  الرضـوان  بيعة  تحتهـا  والسـالم 

واهللا أعلم. الرضوان؟  شجرة  من  حرمة  وأعظم  أقدس  الشجرة 

من  الكبرى  الطبقات  في  سـعد  وابن  مصنفه  في  شـيبة  أبي  ابن  رواية  من  الحديث  (١) هذا 
تحتها  ُبويع  التي  الشـجرة  يأتون  ناسـًا  أن  الخطاب  عمر بن  (بلغ  قال:  أنه  نافـع  طريـق 
قبر  عند  الصـالة  في   (٦٦٤) بـاب  الصالة  كتـاب  المصنف  فُقطعـت).  بها  فأمـر  قـال: 

الحديبية. رسول اهللا !  غزوة  باب  الطبقات  وإتيانه،  النبي ! 
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عنه  يرفع  الجمعة  يوم  اهللا  يتوفـاه  من  أن  يقولون  الناس  بعض  سـمعت 
ذلك؟ في  قولكم  فما  القبر،  عذاب 

واهللا أعلم. توبة،  على  مات  إن  نعم،  الجواب: 

السبت  فجر  إلى  خميس  يوم  كل  عصر  من  تنزل  الروح  أن  صحيح  هل 
األوقات. تلك  في  الزيارة  تجب  ولذا  القبور  عند 

في  وال  األوقـات  هذه  في  القبـور  زيارة  بوجـوب  قائل  وال  ذلـك  يثبـت  لـم 
واهللا أعلم. غيرها، 

القبر؟ عند  لها  يقال  ما  تسمع  الميت  روح  أن  صحيح  هل 
واهللا أعلم. ذلك،  يثبت  لم 

QƒÑ≤dG IQÉjR
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هذه  صحة  مـدى  فما  أهلـه  ببـكاء  الميـت  تأثـر  تبّيـن  روايـات  وردت 
الروايات؟

 \  [  ﴿ تعالى:  قوله  فـي  الكريم  القرآن  عليه  دلَّ  مـا  هو  الفصل  القـول 
الروايات  رد  في  المؤمنين #  أم  عائشة  احتجت  وبه   ،(١)﴾ _  ³  ]
ببكاء  تعذيبه  مـن  روي  ما  يحمل  أن  إال  اللهـم  خالفه(٢)،  على  تـدلُّ  التـي 
قول  في  كما  تفعله  الجاهلية  أهل  كانت  كما  بذلك  أوصى  لو  ما  على  أهله 

العبد: طرفة بن 

 ،١٨ اآلية:  فاطـر،  وسـورة   ،١٥ اآلية:  اإلسـراء،  وسـورة   ،١٦٤ اآلية:  األنعام،  (١) سـورة 
.٧ اآلية:  الزمر،  وسورة 

ليعذب  الميت  إن  يقـول:  عمر  عبد اهللا بن  أن  سـمعت  حينما  عليها  اهللا  رضـوان  (٢) قولهـا 
ولعله  أخطأ  أو  نسـي  ولكنه  يكذب  لم  أنه  أما  عبد الرحمٰن  ألبي  اهللا  يغفر  أهلـه:  ببـكاء 
فقال:  عليها  يبكون  وأهلها  ماتت  بيهودية  مرَّ  حين  قال  ما  رسول اهللا !  من  سمع  إنما 
يعذب  وال  عائشـة #:  قالت  جابر:  قال  قبرها»  في  لتعذب  وإنما  عليهـا  ليبكون  «إنهـم 
صالة  باب  مسـنده  في  الربيع  اإلمام  رواه  السـوء،  بعمله  يعذب  وإنما  أهله  ببكاء  أحـد 
في  ومسـلم  القبور،  زيارة  باب  الجنائـز  كتاب  في  البخـاري  عند  وهـو   ،٤٨٣ الجنائـز 

عليه. أهله  ببكاء  يعذب  الميت  باب  الجنائز  كتاب 

AGõ©dG
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أهله أنا  بمـا  فانعينـي  مـت  وشقي عليَّ الجيب يا ابنة معبدإذا 

غيره: وقول 
ومـن َيْبـكِ حـوالً كامـالً فقـد اعتذرإلـى الحول ثم اسـم السـالم عليكما

واهللا أعلم. به،  يوص  لم  ولو  يكرهه  وال  منهم  ذلك  يحب  أنه  أهله  فهم  أو 
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حرج  ذلك  في  فهل  حياتك»  في  «البقية  بقوله:  غيره  يعزي  الناس  بعض 
شرعي؟

األولى  كان  وإن  فيـه،  حرج  فـال  للمعزى،  العمر  طـول  تمني  باب  مـن  هـذا 
واهللا أعلم. عزاءك،  اهللا  أحسن  كقول:  مأثور  هو  بما  التعزية 

يعزيه؟ الذي  على  العزاء  صاحب  يرد  كيف 
واهللا أعلم. اهللا،  ألمر  التسليم  على  يدلُّ  مما  نحوه  أو  البقاء  هللا  بقوله:  يرد 
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وكيف  للتعزية؟  النـاس  ويذهب  المسـجد  في  العزاء  إقامة  يجـوز  هـل 
العزاء؟ يقيمون  الصحابة  كان 

يعزون  والصحابة  الدنيا،  حديث  من  العزاء  يجره  لما  المساجد  في  ذلك  يكره 
واهللا أعلم. مكان(١)،  في  بالجلوس  تقيد  غير  من  وجدوه  حيث  المصاب 
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العزاء  يكـون  المدة  هذه  انتهت  لـو  بحيث  العزاء  مـدة  تكون  يـوم  كـم 
الميت؟ أهل  عند  والفراق  الحزن  آالم  تذكر  إعادة  بمثابة 

زوج(٢)  على  إّال  أيام  ثالثة  من  أكثر  المـرأة  تحّد  أن  النبي !  نهي  من  يؤخـذ 
واهللا أعلم. أيام،  ثالثة  العزاء  حّد  أن 

نعد  كنا  قـال:  البجلي  اهللا  عبد  بـن  جرير  طريق  مـن  مسـنده  في  أحمد  اإلمـام  رواه  (١) مـا 
بن  اهللا  عبد  مسـند  النياحة،  مـن  دفنه  بعد  الطعـام  وصنعة  الميـت  أهـل  إلـى  االجتمـاع 
إلى  االجتماع  عن  النهي  فـي  جاء  ما  باب  الجنائز،  كتاب  في  ماجه  ابـن  ورواه  عمـرو، 

الطعام. وصنعة  الميت  أهل 
كتاب  الموطأ  في  ومالك   ،٥٣٦ رقم  والعدة  الحداد  باب  مسنده  في  الربيع  اإلمام  (٢) رواه 
على  المرأة  حّد  باب  الجنائـز  كتاب  في  والبخاري  اإلحداد،  فـي  جاء  ما  باب  الطـالق 
وتحريمه  الوفاة  عدة  في  اإلحداد  وجوب  باب  الطالق  كتاب  في  ومسـلم  زوجها،  غير 

أيام. ثالثة  إال  ذلك  غير  في 
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يستثنى  بالمنع فهل  أيام؟ وإن قلت  بعد ثالثة  المصاب  تعزية  هل تجوز 
أيام؟ ثالثة  بعد  وعاد  مسافرًا  كان  من 

على  تحّد  أن  اآلخـر  واليوم  باهللا  تؤمـن  المرأة  يحلُّ  «ال  قولـه !:  مـن  يفهـم 
حّده  المصاب  أن  وعشرًا»(١)  أشهر  أربعة  زوج  على  إّال  ثالث  من  أكثر  رجل 
أيام  ثالثة  بعد  فعاد  سـفر  على  كان  ومن  بعدها  التعزية  تنبغي  فـال  أيام  ثالثـة 

واهللا أعلم. معزيًا  ال  مسلمًا  المصاب  إلى  فليذهب 

البدع؟ من  أيام  ثالثة  عن  العزاء  أيام  في  الزيادة  تعتبر  هل 
المصيبة في زوج  تكن  لم  إن  أيام  العزاء فوق ثالث  أن  النبوية  نَّة  السُّ ُيفهم من 
تؤمن  المرأة  يحلُّ  «ال  والسـالم:  الصالة  عليه  قولـه  من  وذلك  شـرعًا  ممتنـع 
أربعة  زوج  على  إالَّ  أيام  ثالثة  من  أكثر  رجل  على  تحّد  أن  اآلخر  واليوم  باهللا 
الثالثة  هذه  هي  المصاب  أيام  أن  بالحديث  االستدالل  ووجه  وعشرًا»  أشـهر 
بعدها  للعزاء  الجلوس  وفـي  جائزًا  للمرأة  فيها  الحداد  أصبح  فلذلـك  األيـام 

واهللا أعلم. للمصاب،  مشروع  غير  تمديد 

يمتد  أيام، ولكن معنا أصبح  العزاء ثالثة  أن مدة  الشيخ  أيها  تعلمون  كما 
ذلك؟ في  سماحتكم  ترون  رخصة  هناك  فهل  أكثر  أو  أسبوع  مدة  إلى 

غير  على  المرأة  حداد  في  النبي !  شدد  فقد  أيام،  ثالث  بعد  للعزاء  معنى  ال 
واهللا أعلم. الرجال،  بعزاء  فكيف  أبًا  كان  ولو  ثالث  بعد  زوجها 

تخريجه. (١) سبق 
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يزيد  ما  إلى  أحيانًا  العزاء  أيام  أوصلوا  قد  الناس  بعض  أن  المالحظ  من 
الحكم  وما  بها؟  التقيد  ينبغي  التي  المثلى  المدة  هي  فما  األسبوع،  على 
ما  اآلن  فيه  األمة  تحتاج  الذي  والجهد  الوقت  ثروة  الكثير من  في ضياع 

بها؟ وينهض  عضدها  يشد 
الميت  على  بالحداد  الرسـول !  أذن  التي  األيام  يتجاوز  أن  ينبغي  ال  العزاء 
باهللا  تؤمن  المرأة  يحل  «ال  يقول:  فالنبي !  النسـاء،  من  قريباته  قبل  من  فيها 
أشهر  أربعة  زوج  على  إال  أيام  ثالثة  من  أكثر  ميت  على  تحّد  أن  اآلخر  واليوم 

وعشرًا».
ذلك  على  زاد  ما  وجعل  فقط،  أيام  ثالثة  لمدة  النسـاء  حداد  إباحته !  وفي 
ينبغي  فال  أيـام،  ثالثة  تتجاوز  ال  العـزاء  مدة  أن  علـى  دليل  فيه  مـأذون  غيـر 
المصابين،  عـن  التخفيف  أجل  مـن  ُشـِرع  فالعزاء  بعدها،  للميـت  يعـزى  أن 
تخالف  المدة  هذه  على  والزيادة  واألسى  الحزن  في  مشـاعرهم  ومشـاركتهم 

واهللا أعلم. ألجله،  شرع  ما 
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مدى  وما  مرة؟  من  أكثر  المصاب  لتعزية  الرجل  يذهب  أن  يحظـر  هـل 
مرة)(١)؟ (التعزية  حديث:  صحة 

حرج  فال  الحضور  وأّما  العزاء  لتكرار  معنى  ال  ولكن  الحديث  على  أّطلع  لم 
واهللا أعلم. منه، 

وذلك  عنه  للتخفيـف  مصيبته  فـي  العزاء  صاحب  مشـاركة  تصح  هـل 
مرة؟ من  أكثر  اليوم  في  وربما  يوميًا  عزائه  مجلس  بحضور 

واهللا أعلم. عليه،  يثقل  عما  التخفيف  مراعاة  مع  ذلك  من  مانع  ال 
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فإن  تصل  لـم  لو  فقال:  عزيـز  في  لـه  معزيًا  النـاس  بعض  إلـى  ذهبـت 
عن  معتذرًا  أحدهم  إلـى  كتب  الخليلي 5  عبـد اهللا  محمد بن  اإلمـام 
المريض  عيادة  باب  والستون  الثالث  الكتاب  اإليمان  ُشعب  في  البيهقي  رواه  (١) الحديث 
من  طالب  أبـي  علي بن  اإلمـام  مسـند  مسـنده  فـي  والبـزار  العيـادة،  آداب  فـي  فصـل 
علي،  عمر بن  محمد بـن  عبد اهللا بن  عن  فديك،  أبـي  ابن  نا  حاتم،  هارون بـن  طريـق 
أجرًا  العيادة  (أعظـم  النبي !:  قال  قال:  طالب  أبـي  علي بن  عن  جده،  عن  أبيـه،  عـن 
عنه  قال  اإلرسـال،  علة  علتان،  وفيـه  جدًا،  ضعيف  والحديـث  مرة).  والتعزيـة  أخفهـا 
طالب،  أبي  علي بن  بن  عمر  علي بن  من  يسمع  لم  فديك  أبي  ابن  أن  وأحسب  البزار: 
حاتم،  هارون بن  ضعف  والثانية:  الوجه،  هذا  من  إال  النبي !  عن  نحفظه  فال  والكالم 

والتعديل. الجرح  أهل  من  جماعة  فيه  تكلم  فقد 



١٣٩العزاء

الرسـول)  ُسـنَّة  من  ليس  ألنه  الوصول  عن  (ونعتذر  لتعزيته،  الوصـول 
الرواية؟ تصح  فهل 

وإنما  إليه  بالذهاب  يعنـون  وال  وجدوه  أينما  المصاب  يعزون  كانـوا  السـلف 
إلى  أميل  اإلمام 5  كان  وقد  عليه  ويجتمعون  الميت  دفن  إلى  يسعون  كانوا 

واهللا أعلم. الناس،  عن  الكلفة  لدفع  مسلكهم 

مئات  إلى  أحيانًا  تصل  قد  مسـافات  إلى  للتعزية  السـفر  الناس  يتكلف 
الكيلومترات، وقد ُرِصدت حاالت عديدة لتعرض فيها الناس لحوادث 
فما  العزاء،  بواجـب  يسـمى  ما  لتقديم  البعيدة  رحالتهم  أثنـاء  المـرور 
عن  بسببها  نفسه  يعذر  أن  يستطيع  اإلنسـان  أن  ترون  التي  المسـافة  هي 

أرحامه؟ من  الفقيد  يكن  لم  إذا  وباألخص  التعزية،  إلى  الذهاب 
واجبًا،  المندوب  من  فيجعلون  للشرع  مخالفًا  يكون  الناس  من  كثير  يفعله  ما 
يكون  حياته  فـي  واإلنسـان  الواجبات،  مـن  الكثير  يهملـون  أنهـم  حيـن  فـي 
فإذا  وعونه  مسـاعدته  إلى  الناس  يسـعى  فال  والمسـاعدة  العون  إلى  محتاجًا 
وهو  جثمانه  مواراة  حقوقه  من  والميت  عزائه،  إلى  يتسابقون  صاروا  مات  ما 
من  ذلك  على  زاد  مـا  أما  الباقين،  عـن  سـقط  البعض  به  قام  إن  كفائـي  حـق 
األحياء  ينفع  مما  ذلك  ليس  بل  الميت،  حقوق  من  ذلك  فليس  وغيره  العزاء 
لقريبهم،  مواسـين  واألرحام  لجارهم،  مواسـين  الجيران  يجتمع  أن  إال  اللهم 
مثل  في  القصر  مسـافة  يتجاوز  أن  لنفسـه  ُعذرًا  اإلنسـان  وجد  إن  ينبغي  فال 
كانت  أو  القربى،  أواصـر  إليه  تشـده  له  قريبًا  يعزي  كان  إن  إال  الحالـة،  هـذه 

واهللا أعلم. وبينه،  بينهم  أخرى  اجتماعية  روابط  هناك 
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ثالثين  على  تزيد  قد  مجموعات  من  حافالت  في  للتعزية  النساء  تخرج 
مليئة  رحلة  فـي  رعاية  دون  واألوالد  البيـوت  ورائهـن  تـاركات  امـرأة، 
إلى  تمت  وال  والنميمـة،  الغيبـة  من  الكثير  يتخللهـا  التـي  باألحاديـث 
المادية  المبالغ  إلـى  باإلضافة  بصلة،  الميـت  أو  الموت  عـن  الحديـث 
إلى  توجه  أن  يمكـن  كان  والذي  يتبعـه،  وما  النقل  علـى  تتكلـف  التـي 
للتعزية  تسـافر  التي  المرأة  حكم  فما  الصالح،  وجوه  من  عديدة  وجوه 
وقد  أرحامها،  من  ليس  المتوفى  أن  العلم  مع  السفر،  حد  من  أكثر  إلى 
أحدًا  تعرف  جارتها  ألن  خرجـت  ولكن  أصالً،  معارفها  مـن  يكـون  ال 
للتعزية ال  الواصالت  المتوفى، وقد رصدت حاالت أن جميع  من أهل 
كان  الوصول  ولكن  أحد،  يعرفنهن  وال  المتوفى  أهل  من  أحد  يعرفهن 

للتعزية؟ األصل  في  قصدنه  آخر  بيت  من  قريبًا  كان  العزاء  أن  بسبب 
المأمور  أولوياتها  من  بإصالحه  والقيام  لشؤونه،  ورعايتها  لبيتها،  المرأة  لزوم 
في  جهاد  السـليمة  بالوجهة  بتوجيههم  والقيام  ورعايتهم  األوالد  فتربيـة  بهـا، 
هذه  أما  اهللا،  سـبيل  فـي  جهـاد  وراحتـه  زوجهـا  بخدمـة  والقيـام  اهللا،  سـبيل 
الوزر  من  عليهـا  ويخاف  عليه  تؤجـر  مما  فليسـت  بها  تقوم  التـي  الرحـالت 
الهراء  بالحديث  أو  والنميمـة  بالغيبـة  تتفكه  رحلتهـا  في  كانـت  إن  وخاصـة 
اللهم  العزاء  أماكن  إلى  ذهابها  إلى  داعي  فال  بصلة،  الدين  إلى  يمت  ال  الذي 
لألرحام  صلة  ُيعد  أولئك  إلى  فذهابها  لهـا،  رحمًا  فيه  المعزى  يكـون  أن  إال 

واهللا أعلم. زوجها،  بإذن  ذلك  يكون  أن  بشرط 
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أهل  من  كان  سواء  أحد  توفي  إذا  وهي  عادة  عندنا  الشـيخ...  سـماحة 
يجلسـن  السـالم  وأبدت  أحد  عليهن  قدمت  إذا  المعزيات  أو  المصيبة 
ُسـنَّة  أنها  يقلن  جلوسـًا  بعضـًا  بعضهـن  يصافحـن  وإنمـا  ينهضـن  وال 

ذلك؟ في  رأيكم  ما  عادة  أنها  يقلن  اآلخر  والبعض 
قائمًا  القادم  استقبل  من  على  مالم  فال  العبادات  من  وليس  العادات  من  هذه 

واهللا أعلم. نَّة،  للسُّ مخالفًا  بذلك  يعدُّ  وال  عادته  حسب  قاعدًا  أو 
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العزاء؟ أيام  في  الوالئم  إقامة  حكم  ما 
لهدى  المخالفة  البدع  من  والحاضرين  المعزين  بإطعام  العزاء  في  الوالئم  إقامة 
من  كان  وقد  رد»(١)  فهو  أمرنا  عليه  ليس  عمالً  عمل  «من  قال !:  وقد  النبي ! 
يملكون  ال  أيتام  للميت  يكون  وقد  عنده  من  األكل  ال  المصاب  إطعام  ُسنَّته ! 
يأكلون  للذين  تعالى  اهللا  وعيد  في  يدخل  مما  األكل  هذا  فيكون  شيئًا  األمر  من 

    \    [    Z    Y    X    W    V    U    T   ﴿ قولـه:  فـي  اليتامى  أمـوال 
الضالة  البدعة  هـذه  مـن  أحذركـم  لذلـك   (٢)﴾ a    `    _^    ]
«إن  الصحيح  الحديث  ففي  النبي !  هدي  اتباع  إلى  وأدعوكم  السـيئة  والعادة 

كتاب  والبخاري   ،٤٩ رقـم  واإلمارة  الواليـة  في  باب  مسـنده  فـي  الربيـع  اإلمـام  (١) رواه 
غير  من  الرسـول  خالف  فأخطأ  الحاكم  أو  العامل  اجتهد  إذا  باب  بالكتـاب  االعتصـام 

األمور. محدثات  ورد  الباطلة  األحكام  نقض  باب  األقضية،  كتاب  في  ومسلم  علم، 
.١٠ اآلية:  النساء،  (٢) سورة 
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محدثاتها  األمور  وشر  محمد !  هدي  الهدى  وخير  اهللا  كتاب  الحديث  أصدق 
االجتماع  أّما  النـار»(١)  في  ضاللـة  وكل  ضاللة  بدعـة  وكل  بدعـة  محدثـة  وكل 
يجرُّ  لما  تركه  وأستحسن  ـنَّة  السُّ من  أسـاس  له  فليس  الميت  على  القرآن  لقراءة 

واهللا أعلم. القراءة،  بعد  الطعام  إطعام  ومن  الدين  من  ذلك  أن  اعتقاد  من  إليه 

لمن  الطعام  بإعـداد  واالشـتغال  المآتـم،  إقامة  فـي  شـيخنا  قولكم  مـا 
من  قبلنا  مـن  ذلك  فعـل  وهل  األمور؟  هـذه  مثل  حكـم  فمـا  يحضـر، 

الصالح؟ السلف 
المسلمون  إخوانه  يعزيه  أن  سببًا،  أو  نسبًا  قريبه  في  مسلم  يصاب  عندما  يسنُّ 
العامة  وحضور  األطعمة  وإعداد  المصاب  عند  المآتم  إقامة  وأما  له،  مواسـاة 
رسول اهللا !،  لهدي  مخالف  هو  بل  شيء،  في  نَّة  السُّ من  هو  فليس  ألكلها، 
من  طعام(٢)  للمصاب  يصنع  أن  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  هديه  من  كان  إذ 
االعتيادية،  شؤونه  عن  بها  شغل  ألنه  مصيبته  في  له  مواساة  وأهله  جيرانه  قبل 
وينفق  الطعـام  يجهز  الـذي  هو  فيكـون  ذلك  بخـالف  األمر  ينقلـب  فكيـف 
مريئًا!  هنيئًا  إليهم  يقّدم  ما  ليأكلوا  وبعيـد  قريب  من  المعزون  ويأتي  النفقـات 
«من  الحديث:  وفـي  رسـول اهللا !  لهدي  صريحة  مخالفة  هذه  أن  ريـب  ال 

واهللا أعلم. رد»(٣)،  فهو  أمرنا  عليه  ليس  عمالً  عمل 
وابن  الخطبة،  كيف  باب  العيدين  صالة  كتاب  في  الكبرى  في  النسائي  رواه  اللفظ  (١) بهذا 

والجدل. البدع  اجتناب  باب  ُسننه  مقدمة  في  ماجه 
في  والبيهقي  الميـت،  ألهل  الطعـام  صنعة  باب  الجنائـز  كتاب  فـي  داود  أبـو  رواه  (٢) مـا 
قال  قال:  جعفر  عبد اهللا بن  طريق  من  وغيرهما  التعزية  باب  الجنائز  كتاب  في  الصغرى 

شغلهم». أمر  أتاهم  قد  فإنه  طعامًا  جعفر  آلل  «اصنعوا  رسول اهللا !: 
تخريجه. (٣) سبق 



١٤٣العزاء

عاداتنا  مع  تمشيًا  للمعزين  كإكرام  تقديمه  يمكن  الذي  األدنى  الحّد  ما 
شرعية؟ مخالفة  أي  دون 

زيادة،  بغيـر  والماء  والقهـوة  التمر  علـى  إليهم  يقّدم  فيمـا  يقتصـر  أن  ينبغـي 
واهللا أعلم.

تذبح  إذ  الثالث  اليـوم  في  وخاصة  العـزاء  أيام  أثناء  اإلسـالم  حكم  مـا 
أجر؟ ذلك  في  هل  الوالئم،  وتقام  الذبائح 

واهللا أعلم. نَّة،  السُّ خالف  ألنه  وزر،  فيه  بل  ذلك  في  أجر  ال 

العزيات؟ والئم  حكم  ما 
األهل  قبـل  من  الطعام  يصنـع  أن  النبـي !  هـدي  فإن  ـنَّة  للسُّ مخالفـة  هـي 
ينبغي  فال  بمصابهم  مشغولون  ألنهم  المصيبة  أصحاب  إلى  ويقّدم  والجيران 
الناس  بتوعية  والقيام  الوالئم  هذه  ترك  كان  لذلك  أخرى  بمصيبـة  يردفـوا  أن 

واهللا أعلم. الصواب،  عين  لتركها 

بتكاليف  الفقيـد  ورثـة  كاهل  إرهـاق  من  ُيشـاهد  فيما  رأيكـم  هـو  مـا 
من  ألُسـر  كثيرة  حاالت  رصدت  قد  بأنه  علمًا  المعزين،  على  اإلنفـاق 
ريال،   ٢٠٠٠ على  فيهـا  العزاء  تكاليف  زادت  المحـدود  الدخـل  ذوي 
التي  األصول  بيع  أو  االسـتدانة  أو  االقتراض  طريق  عن  الورثـة  وفّرهـا 
على  التأثير  الممكـن  من  تـرون  وهل  وأرملته،  أليتامـه  الفقيـد  يتركهـا 
العزاء  تحويـل  عن  ويمتنـع  التمـر،  بتقديـم  يكتفـي  بحيـث  المجتمـع 
يتحملون  ال  الفقيد  أهل  إن  بقول  معترض  اعترض  فإن  مفتوحة،  والئم 
ترون  فهل  وأقاربهم،  أهلوهم  معهم  يتعاون  وإنما  بأنفسـهم،  التكاليف 
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بخالف  أنها  أم  والتقـوى،  البرِّ  علـى  التعاون  باب  من  المسـاعدة  هـذه 
التوضيح. نرجو  ذلك؟ 

يضعه  أن  له  يجوز  فال  أنفقه؟  وفيما  اكتسبه  أي  من  ماله  عن  مسؤول  اإلنسان 
العزاء  في  الطائلة  النفقات  بإنفاق  يبالون  ال  الذيـن  وهؤالء  موضعه،  غير  فـي 
من  اليسـير  بالنزر  يشـحون  بخالء  غير  بأنهم  يقال  أن  أو  المفاخرة  أجـل  مـن 
هذا  في  اإلنفاق  أن  ريب  فال  الخير،  سبيل  في  إنفاقه  إلى  ُيدعون  عندما  المال 

انتشارها. على  ومساعدة  بدعة،  في  إنفاق  الجانب 
وأكل  آبائهم،  تركة  في  يرزأون  أيتام  الورثة  من  هناك  يكون  قد  هذا  وبجانـب 
تبارك  فـاهللا  ـ  باهللا  والعياذ  ـ  النـار  إلـى  يؤدي  وإتالفه  اليتيـم  مـال  مـن  شـيء 

   ]     \    [    Z    Y    X    W    V    U    T   ﴿ يقول:  وتعالـى 
األكل  وذكر  األكل،  بمثابة  هو  كان  أيًا  واإلتالف   ،(١)﴾ a    `    _^
كان  ولئن  بأكلها،  األمـوال  هذه  إتالف  يكـون  ما  كثيرًا  إذ  غيـره  على  للتنبيـه 
وإن  الميت،  تركـة  من  يؤخذ  كان  إن  هـذا  حكمـه،  فله  آخـر  إتـالف  هنالـك 
البدعة،  على  يشجع  الذي  اإلنفاق  من  ُيعد  فإنه  قرابته  يتحمله  مما  ذلك  كان 
إلى  نفعه  يعود  خير  عمل  ولتعمل  فلتتصدق  ميتها  تبـّر  أن  أرادت  إن  والقرابـة 

جارية. كصدقة  الميت 
األكل  قصدوا  فإن  كربته  عن  والتنفيس  عنه  التخفيف  ألجل  المصاب  وتعزية 
النفس،  مصيبة  مع  المـال  مصيبة  فكانت  المصيبة،  ضاعفـوا  قد  بذلك  كانـوا 

الحال. بطبيعة  محجور  أمر  وهذا 

.١٠ اآلية:  النساء،  (١) سورة 
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ألنهم  لهم  الطعـام  بصنع  جيرانهـم  قبـل  مـن  المصابـون  ُيسـاَعَد  أن  ـنَّة  والسُّ
أجل  من  إليه  وأرشـد  النبي !  به  أمر  ما  وهو  وعليه،  فيه  هم  بما  مشـغولون 
فال  والعدوان،  اإلثم  علـى  التعاون  أجل  من  ال  والتقوى،  البرِّ  علـى  التعـاون 
الفاسدة،  العادة  انتشار هذه  يساعد على  فإن ذلك مما  المجال  فتح هذا  يجوز 
أصحاب  قبل  من  إليهم  ُيقّدم  ما  بين  يميزون  ال  أيضًا  الناس  يجعل  مما  وهو 
الضرر  من  هذا  وفي  األيتام  مال  قبل  من  إليهم  يقدم  ما  أو  وغيرهم،  المصاب 

واهللا أعلم. يخفى،  ال  ما 
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الميت  بها  أوصى  أنه  بحجة  للمعزين  والفواكه  الطعام  تقديم  حكم  مـا 
اآلخرون؟ بها  تبرع  أنه  أو 

عليه  ليس  عمالً  عمل  «من  النبي !:  لقول  تثبت  ال  ـنَّة  للسُّ المخالفة  الوصية 
فهو  منه  ليـس  ما  هذا  أمرنـا  في  أحدث  «مـن  روايـة:  وفـي  رد»(١)  فهـو  أمرنـا 
لهدى  مناف  أمر  العزاء  أوقات  في  والحلوى  والفواكه  األطعمة  وتقديم  رد»(٢) 
الشاغلة  المصيبة  من  عناهم  لما  المصاب  ألهل  طعام  بصنع  أمر  إذ  النبي !، 
فوق  هّمًا  ويـزادون  أموالهم  في  يرزؤون  فكيف  بالطعـام  اشـتغالهم  عن  لهـم 
التي  التعزية  هذه  قيمة  وما  راحتهم؟!  وإقـالق  طعامهم  المعزين  بأكل  همهـم 
تسـلية  هي  التعزية  أن  مع  المال؟  في  والخسـارة  الهموم  مضاعفة  إلى  تؤدي 

تخريجه. (١) سبق 
جور  صلح  علـى  اصطلحوا  إذا  بـاب  الصلح  كتـاب  فـي  البخـاري  رواه  عليـه،  (٢) متفـق 
الباطلة ورد محدثات األمور. باب نقض األحكام  فالصلح مردود، ومسلم في األقضية 
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العلماء  أفتى  لذلـك  ذلك؟  بمثل  تسـلية  تكون  وهل  المعزيـن  من  المصـاب 
نبهان  أبو  الربانـي  اإلمام  بـه  أفتى  وممن  بذلـك  الوصية  ببطـالن  المحققـون 

قال: إذ  السالمي 3  اإلمام  إليه  وأشار  عليه  تعالى  اهللا  رضوان 
أجوبتــه فـي  نبهــان  بجهتــهوألبـي  إبطالــه  إلــى  ميــل 

واهللا أعلم. شرعًا،  ممنوع  أنه  جرم  فال  نَّة،  للسُّ مخالفًا  أمرًا  هذا  كان  ولئن 

فما  ماله  ثلث  من  أيام  ثالثة  مدة  عنه  يعزى  أن  أوصى  وقد  توفـي  رجـل 
الوصية؟ هذه  حكم 

التي  البدع  من  األطعمة  صنـوف  فيه  وتقرب  النفقات  فيـه  تنفق  الذي  العـزاء 
ألهل  الطعام  إرسـال  من  النبي !  به  أمر  ما  خالف  وهو  اإلسـالم  يقرها  ال 
ببدعة  أوصى  فقد  بـه  أوصى  فمن  وعليه  بمصابهم  مشـغولون  ألنهم  الميـت 
إليه  وأدعو  به  وأعمـل  عليه  وأعتمد  أراه  الـذي  هذا  باطلة،  ووصيتـه  محرمـة 

واهللا أعلم. عليه،  تعالى  اهللا  رحمة  نبهان  أبو  اإلمام  بمثله  أفتى  أن  سبق  وقد 

العزاء  بلوازم  وصيته  في  ماله  من  يوصي  شخص  في  اإلسالم  حكم  ما 
الموصي  الوصية؟ وهل على  في  بدعة  فقط؟ وهل هذا  والقهوة»  «التمر 

ذلك؟ في  ذنب 
أراد  إن  ذلك  من  مانع  يكون  ال  أن  فأرجو  والقهوة  التمر  على  يقتصر  كان  إن 

واهللا أعلم. العزاء،  في  النفقة  من  الحّد  به 
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العزاء؟ طعام  من  األكل  يجوز  هل 
المنحرف  السـبيل  هذا  انتهاج  على  تشـجيع  إال  األطعمة  تلك  من  األكل  مـا 

واهللا أعلم. الممنوعات،  ضمن  من  فهو 

بعض  ذبح  األمر  وتطلـب  كثر،  ضيوف  العـزاء  أصحاب  إلـى  وفـد  إذا 
لكثرة  إلكرامهم  يكفـي  ال  ربما  البيـت  في  الموجـود  أن  حيـث  الشـياه 
في  يجوز  فهل  جائـز،  غير  العزاء  فـي  الوالئم  أن  والمعـروف  عددهـم 

المعزين؟ لهؤالء  الوليمة  هذه  إقامة  الحالة  هذه 
بحيث  المعزين  من  فكاكًا  يجـدوا  لم  فإن  المصيبة  أصحاب  إلى  بالنسـبة  أمـا 
من  عندهم  يحضر  ما  أطعموهم  إن  عليهم  حرج  فال  مكانهم،  جاثميـن  ظلـوا 
من  يجدوا  لم  إن  الماشـية  من  شـيئًا  يذبحوا  أن  الظروف  اقتضت  ولو  الطعام 
يطالبوا  أن  لهم  يسوغ  أنه ال  كما  ذلك  بسبب  اليتامى  يرزأ  أن ال  بًدا على  ذلك 
في  لما  عندهم  البقاء  لهم  يحل  فال  المعزون  وأما  للطعام  بالجلوس  المعزين 

واهللا أعلم. نَّة،  السُّ مخالفة  من  ذلك 

طعام  من  األكل  كان  إن  للعـزاء  يأتـون  الذين  الضيوف  يـأكل  أين  مـن 
يصح؟ ال  العزاء 

من  فيه  بد  ال  كان  إن  للعـزاء  حضورهم  إلـى  داعي  وال  بيوتهـم  مـن  يأكلـون 
واهللا أعلم. ضيافتهم، 



الجنائز ـ حوادث المركبات١٤٨

العزاء،  أيـام  في  والئم  يعملـون  الميت  أقـارب  ومن  الناس  مـن  كثيـر 
العزاء،  من  األكل  تجنب  يحاول  هللا  والمتقي  فيه،  الفتوى  وضوح  رغم 
األخرى  األحيان  بعض  وفي  األكل  على  يجبر  األحيان  بعض  في  ولكن 
أو  الجبر  شرط  تحت  منه  أكل  إذا  عذر  له  فهل  منزله  في  بالطعام  يلحق 

المنزل؟ في  له  الطعام  إحضار 
ذلك،  بترك  إقناعهـم  وليحاول  عليه  حـرج  فال  ذلك  في  مناصـًا  يجـد  لـم  إن 

واهللا أعلم.

يصعب  بحيث  بعيد  مكان  مـن  معزون  ناس  المصاب  لإلنسـان  أتى  لـو 
العشـاء،  أو  الغداء  وقت  من  قريب  وقت  في  لمجيئهم  الرجوع  عليهم 

وليمة؟ لهم  يقيم  أن  يمكن  فهل 
التشـجيع  ومن  البدع  من  فذلك  يطعمهم  الذي  هو  المصيبة  صاحب  كان  إن 

واهللا أعلم. نَّة،  السُّ مخالفة  على 
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الوالئم  عمل  حكم  يعلـم  وكان  الميت،  أهل  لتعزية  جـاء  أحدًا  أن  لـو 
أهل  لكن  الوالئـم،  تلـك  مـن  األكل  يريـد  ال  وكان  العـزاء،  أيـام  فـي 
هل  عليه:  فماذا  الوالئـم  هذه  من  لألكل  بالقعود  عليـه  أقسـموا  الميت 

الكفارة؟ وعليهم  ويذهب  يتركهم  أم  قسمهم؟  يبر 
واهللا أعلم. نَّة،  السُّ مخالفة  من  فيه  لما  قسمهم  يبر  ال 



١٤٩العزاء

فحلف  الطعام  على  والمعزون  حضرت  إذا  العزاء،  طعام  في  قولكم  ما 
معهم؟ أكلت  إذا  حرج  من  فهل  معهم  آكل  أن  أحدهم 

واهللا أعلم. حلف،  وإن  األكل  ترك  األولى 
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نريد  نحن،  نتبعها  حتى  الرسول !  عن  العزاء  في  المتبعة  نَّة  السُّ هي  ما 
عنها؟  البيان 

المصيبة  أصحاب  منه  ليأكل  المصاب  جيران  قبل  من  طعام  يصنع  أن  ـنَّة  السُّ
واهللا أعلم. بطعامهم،  االشتغال  عن  بمصيبتهم  مشغولون  ألنهم 
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موافقين  يكونوا  حتى  العزاء  أيام  أثناء  فعله  المتوفـى  أهل  تنصح  بمـاذا 
الرسول !؟ لُسنَّة 

يقضوا  وأن  وأرز  ولحـم  وفواكه  حلوى  من  األطعمة  تقديـم  بعدم  أنصحهـم 
واهللا أعلم. والذكرى،  الموعظة  في  اجتماعهم  في  وقتهم 
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المباح؟ العزاء  كيفية  لنا  صف 
هو مواساة المصاب من غير أن يرزأ شيئًا من المال ومن غير اقتران بمعصية، 

واهللا أعلم.
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بدعة  العزاء  في  الوالئم  إقامة  إن  عنك  وقرأُت  سمعُت  الشيخ  سـماحة 
خالف  العزاء  أيـام  اإلطعام  ُسـنَّة  أن  النظام  جوهر  في  وقـرأُت  محرمـة 
أوامر  يمتثل  أن  عليه  المسلم  أن  شـك  وال  المصطفى !  ُسـنَّة  عليه  ما 
ولكن  معقل  نهر  بطل  اهللا  نهر  جاء  وإذا  نواهيه  عـن  ويزدجر  تعالـى  اهللا 
عن  المتفرعة  األحـكام  بعض  لي  توضحـوا  أن  سـماحتكم  من  أرغـب 

خيرًا. اهللا  وجزاكم  الفتوى  هذه 
ويسـايرون  العزاء  أصحاب  مع  يقيمون  الذين  الحكم  هـذا  يشـمل  هل 

التعزية؟ أجل  من  أعمالهم  يعطلون  وقد  العزاء  في  أيام  ثالثة 
المصيبة  فـي  شـريكًا  كان  من  إّال  المصيبـة  صاحـب  مـع  يقيـم  أن  ينبغـي  ال 
نفقة  في  جميعًا  يشتركوا  أن  وينبغي  المقيمين  مع  فيها  يكون  أن  يتحتم  بحيث 
ـنَّة  السُّ تقتضيه  ما  خالف  ذلك  فإن  أحدهم  علـى  كّالً  يكونـوا  أن  ال  طعامهـم 

واهللا أعلم. التعاون،  ويستوجبه 

تقديم  يجوز  فهل  أيام،  ثالثة  لمدة  العزاء  في  الميت  أقارب  اسـتمر  إذا 
الخال...  وأبناء  العم  وأبناء  والخالة  كالعمة  أقارب  لكونهم  لهم  الطعام 

إلخ؟
واهللا أعلم. ذلك،  في  حرج  فال  العبء  وفي  المصيبة  في  مشتركين  كانوا  إن 

يفعلون؟ ماذا  أم  العزاء؟  طعام  من  يأكلوا  أن  المصيبة  ألهل  يصح  هل 
لهم  يعدُّ  الذي  الطعام  من  يأكلون  الذين  هم  وحدهم  المصـاب  أهـل  كان  إن 

واهللا أعلم. ذلك،  في  عليهم  حرج  فال 



١٥١العزاء

األكل  له  يجوز  فهل  أيام،  ثالثة  لمدة  قريبه  عزاء  في  إنسـان  اسـتمر  إذا 
العزاء؟ بيت  من 

واهللا أعلم. تقدم،  كما  ذلك 

المصاب  هـذا  أقارب  فـإن  األشـخاص  أحد  تعالـى  اهللا  يختـار  عندمـا 
يضطر  مما  أيام  لعدة  عنده  ويقيمون  وأطفال  ونساء  رجال  عنده  تتجمع 
متطلبات  وجميـع  والمشـرب  الطعام  لتقديـم  مرغمًا  الفقيـد  صاحـب 
ذلك  يضطر  وقـد  المصاب  هـذا  كاهل  يثقـل  ممـا  الضيـوف  عشـرات 

الدين؟ حكم  فما  الدين  أو  لالقتراض 
ضرورة،  تركـه  أجل  من  النـاس  وتوعية  واجـب  وتركه  ـنَّة  السُّ خـالف  ذلـك 

واهللا أعلم.
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رجوعهم  بعد  المتوفى  أهـل  يقوم  ما  قرية  في  أحد  يتوفـى  عندما  نـرى 
هذه  وفي  مراجعة  عندنا  بأنـه  الجنازة  مشـيعي  على  بالنداء  المقبرة  مـن 

اإلسالمي؟ الدين  في  هذا  حكم  ما  أكل،  وليمة  وتقام  تذبح  المراجعة 
العزاء  أيام  فـي  الطعام  إطعام  فإن  اإلسـالم  في  عنها  المنهي  البـدع  من  هـذه 
رسـول اهللا !  لهدى  مخالفًا  كان  ما  وكل  النبي !  لُسـنَّة  مناف  الدفن  وبعد 

واهللا أعلم. رد»(١)،  فهو  أمرنا  عليه  ليس  عمالً  عمل  «من  لقوله:  مردود  فهو 

تخريجه. (١) سبق 
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عندنا  يسـمى  ما  أي  بقليـل  وفاته  بعـد  الميت  عـن  الذبـح  يجـوز  هـل 
بالمراجعة؟

واهللا أعلم. البدع،  من  وذلك  ال، 

الذبائح؟ بذبح  مأدبة  عمل  العزاء  من  الخروج  بعد  يجوز  وهل 
واهللا أعلم. أيضًا،  البدع  من  ذلك 

عنها  ويقال  المتوفـى  للشـخص  الذبيحة  ذبح  فـي  سـماحتكم  رأي  مـا 
مباشرة؟ وفاته  بعد  عنه  صدقة  أو  «وحشة» 

الُسنَّة،  من  أصل  لذلك  ليس 
ُسـنَّة كان  ما  الدين  أمور  وشر األمور المحدثات البدائعوخير 

واهللا أعلم.
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منها؟  األكل  يصح  فهل  الهالك،  أمـوال  غير  من  العزاء  نفقة  كانت  لـو 
العزاء؟ على  المنفقون  يؤجر  وهل 

فال  بدعة  فذلك  المصيبة  أصحاب  غيـر  من  للعزاء  يأتـي  ممـن  األكل  كان  إن 
واهللا أعلم. للمنفق،  ثواب  وال  الوزر  من  اآلكل  يسلم 



١٥٣العزاء

من  المتوفى وال  مال  من  ليس  الطعام  كان  إذا  العزاء  في  األكل  ما حكم 
المصاب؟ غير  قبل  من  به  متبرع  الورثة  مال 

لهدى  مخالفة  العزاء  في  والحلوى  الفاكهة  وأنواع  الطعام  لتناول  الناس  اجتماع  في 
كان  ولو  وأرضاهـم  عنهم  اهللا  بإحسـان رضي  لهم  والتابعيـن  وصحابتـه  النبـي ! 
المحدثات وكل  البدع  فهو من  الورثة  الميت وأموال  تركة  بعده من غير  الطعام وما 
التركة  أكل  السـتمرار  وسـيلة  ذلك  في  أن  على  النار  في  ضاللة  وكل  ضاللة  بدعة 
والوارث  الميت  مال  من  ينفقون  ال  إنهـم  الناس  بعض  يقول  فلربما  الطريقـة  بهـذه 

واهللا أعلم. العادة،  هذه  شافة  تستأصل  أن  فيجب  يقول  ما  خالف  والواقع  شيئًا 

ليغطي  المصيبة  لصاحب  بالتبرع  األهالي  قام  إذا  سـماحتكم  قولكم  ما 
المصاب  يتحمل  ال  أن  على  بيته  في  والشرب  واألكل  العزاء  مصاريف 

شيء؟ أي 
ولم  المصيبة  أصحاب  من  هم  الطعام  هذا  من  يأكلـون  الذين  هـؤالء  كان  إن 
فال  منه  غيرهم  أكل  وأمـا  حرج  فال  شـيئًا  ماله  في  المباشـر  المصاب  يـرزأوا 

واهللا أعلم. يجوز، 

جاء  فإذا  تغييرها  يصعـب  مسـتحكمة  عادة  الناس  مع  اإلطعـام  أصبـح 
أو  كيلومتر  مائتي  إلـى  تصل  قد  بعيدة  أماكن  مـن  يواصلون  أشـخاص 
العزاء،  صاحب  قاصدين  وهم  عشـاء  أو  غداء  وقت  يصلون  وقد  أكثر 
في  ألسـنتهم  تكف  ال  الناس  أن  العلم  مـع  الحكم،  هذا  يشـملهم  هـل 
البعيدة؟ األماكن  هذه  من  مزوريه  العزاء  صاحب  يكرم  لم  إذا  ما  حالة 

إن  الناس  ألسـنة  من  اإلنسـان  على  وما  للناس  الباب  هذا  يفتح  أن  ينبغي  ال 
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واهللا  يتبع،  أن  أحـق  الحق  فإن  الرشـد  ومسـلك  الحق  سـبيل  على  هو  كان 
المستعان.

بعـض  الفقيـد  لولـي  األقـارب  بعـض  يقـّدم  بـأن  العـادة  جـرت 
الذي  فهل  الوالئـم  هذه  عمل  على  لتسـاعده  الماديـة  المسـاعدات 
األمر  هذا  كان  إن  اإلثم  في  مشاركًا  يعتبر  المادية  المبالغ  هذه  يقدم 

للشريعة؟ مخالفًا 
الوالئم  إلقامة  كان  وإن  خيـر  فهو  المصيبـة  أصحاب  إلطعـام  ذلـك  كان  إن 
البدعة  في  بدعة ومن شارك  فهي  األخرى  األماكن  يفدون من  الذين  للمعزين 

واهللا أعلم. آثم،  فهو  عليها  أعان  أو 

وأجر  بالء  دفع  الغداء  وجبـات  وعمل  الذبح  األشـخاص  بعض  يقول 
القول؟ هذا  صحة  ما  والختمة  بالوحشة  يسمى  ما  مثل  للهالك 

واهللا أعلم. الشرعية،  األدلة  تناقضه  باطل  قول  هذا 

والثواب  باألجر  يعود  العزاء  والئم  من  األكل  أن  الناس  من  كثير  يعتقد 
صحيح؟ هذا  فهل  للهالك. 

واهللا أعلم. بدعة،  في  ثواب  وال  البدع  من  ذلك  فإن  كّال، 
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المعنيات  النسـاء  فإن  أحد  مات  إذا  وهي  النسـاء  عند  عادة  معنا  يوجد 
طيبًا  يقربن  وال  يغتسلن  ال  أيام  سبعة  يجلسن  الميت  أرحام  من  بالعزاء 



١٥٥العزاء

انتشل  العزاء  بأن  ويقلن  وتطيبن  وتبخرن  اغتسلن  السابع  يوم  كان  فإذا 
البدع؟ من  بدعة  إنها  أم  الشريف  للشرع  موافقة  العادة  هذه  فهل 

واهللا أعلم. الحديث،  عليه  يدلُّ  كما  محرمة  عادة  هي 
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األولى؟ الثالث  العزاء  أيام  أثناء  القرآن  قراءة  تجوز  هل 
قراءة القرآن من األمور التي ينبغي للمسلم المداومة عليها في فرحه وترحه وحزنه 
وسـروره فـال يقتصـر عليها في مصابه ومما يؤسـف له أن كثيرًا مـن الناس اعتادوا 
فـي أيـام العـزاء قراءة القـرآن بطريقة تنافـي واجبات التـالوة وآدابهـا فترى بعض 
الناس يقرأون وآخرين مشغولين بحديث الدنيا مع ما يتخلله من الضحك والهزل 
والقـارئ يقطـع قراءتـه ويقف قائمًا عندمـا يدخل الداخل وكل ذلـك ينافي ما أمر 
اهللا بـه فـي قولـه: ﴿©   ª   »    ¬   ®   ¯   °   ± ﴾(١) فأيـن 
االستماع واإلنصات عند هؤالء الذين ال يجّلون كالم اهللا؟ إنا هللا وإنا إليه راجعون.
والقرآن هو كتاب اهللا الخالد تعبدنا بتالوته للتدبر والذكرى والعمل فال يجوز 
العزاء  في  الطعام  وجبـات  إحضار  من  ـنَّة  للسُّ المنافية  لألعمال  وسـيلة  جعله 
واهللا أعلم. به،  يعملون  وال  القرآن  يقدرون  ال  الذين  العوام  الجهلة  وحضور 

للمتوفى؟ والدعاء  القرآن  قراءة  يجوز  هل 
فيها  فليسـت  لهم  القرآن  قراءة  وأما  األموات،  لصالحي  الدعـاء  من  مانـع  ال 

واهللا أعلم. بدع،  تصحبها  لم  إن  شرعًا  ممنوعة  غير  وهي  ُسنَّة 

.٢٠٤ اآلية:  األعراف،  (١) سورة 
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الختمة  تكون  الثالث  اليوم  وفي  العزاء،  أيام  في  القرآن  قراءة  يجوز  هل 
جهر،  بدون  ولكن  آمين،  بقولهـم  القارئ  وراء  تؤمن  والناس  والدعـاء 

الميت؟ روح  على  الفاتحة  تقرأ  ثم 
واهللا أعلم. المحاذير،  من  عليه  يترتب  قد  لما  ذلك  ترك  ينبغي 

روح  ذلك  ثواب  وقصد  العزاء  أيام  القرآن  قراءة  في  سماحتكم  قول  ما 
القراءة؟ تلك  أجر  يناله  فهل  معين،  شخص 

اإلنسـان  أن  على  يدلُّ  وهو   (١)﴾ Ù   Ø    ×   Ö   Õ   Ô﴿ تعالى:  اهللا  يقـول 
إال  عمله  انقطع  آدم  ابُن  مات  «إذا  الحديث:  وفي  غيره،  بسعي  ال  بسعيه،  يجزى 
جاء  وإنما  له»(٢)  يدعو  صالح  ولد  أو  به  ينتفع  علـم  أو  جارية  صدقة  ثالث  مـن 
األعمال عن  ببعض  القيام  بمشروعية  العموم  هذا  الروايات تخصيص  بعض  في 
عائشـة(٤)  حديث  في  كما  والصيام  الخثعمية(٣)  حديث  في  كما  كالحج،  الميت 

.٣٩ اآلية:  النجم،  (١) سورة 
وفاته. بعد  الثواب  من  اإلنسان  يلحق  ما  باب  الوصية  كتاب  في  مسلم  (٢) رواه 

الربيع بن حبيب في مسنده في كتاب الحج باب فرض الحج رقم  (٣) الحديث رواه اإلمام 
قال:  عباس  ابن  عن  زيد  جابر بن  عن  عبيدة  أبو  ونصه:  الحديث  أئمة  من  وغيره   ،٣٩٢
فجعل  تسـتفتيه  خثعم  من  امرأة  فجاءت  رسـول اهللا !  رديف  العباس  بن  الفضل  كان 
إلى  الفضل  وجه  يصرف  رسول اهللا !  فجعل  إليه  وتنظر  إليها  ينظر  عباس  الفضل بن 
أبي  أدركت  الحج  في  العباد  على  اهللا  فريضة  إن  رسـول اهللا !  يا  قالت:  اآلخر  الشـق 
على  كان  لو  «أرأيت  قال:  عنه؟  أفأحج  الراحلة  على  يثبت  أن  يسـتطيع  ال  كبيرًا  شـيخًا 

ذاك.  فذاك  قال:  نعم.  قالت:  عنه»  قاضية  أكنت  عنه  فقضيته  دين  أبيك 
البخاري  وليه)  عنه  صام  صيام  وعليه  مات  (من  قال:  رسول اهللا !  أن  عائشة #:  (٤) عن 
الصيام  قضاء  باب  الصيام  فـي  ومسـلم  صوم،  وعليه  مات  من  باب  الصوم  كتاب  فـي 

الميت. عن 



١٥٧العزاء

الرجل  حديث  في  كمـا  والصدقة  صيام،  وعليه  مات  الـذي  في  وذلك  وغيـره، 
ما  الميت  عن  القرآن  قراءة  فـي  يأت  ولم  عنها،  الصدقة  فأراد  أُمه  ماتـت  الـذي 
الصحابة  أي:  األول؛  الرعيل  عن  ذلك  من  شيء  يرَو  ولم  به،  انتفاعه  على  يدلُّ 
بنص  إال  فيه  الخوض  يجوز  ال  غيبي  أمر  عدمه  أو  بها  الميت  وانتفاع  والتابعين 

واهللا أعلم. به؟  لنا  وأنى  صريح 
في  تتمثل  بعيـد  زمن  منذ  األهل  عليهـا  سـار  عادة  المناطق  فـي  يوجـد 
التراتيل  بعض  تالوة  وكذلك  العزاء  أيـام  آخر  في  الكريم  القرآن  تـالوة 
والتراتيل  التالوة  تلك  أن  البعض  اعتقـاد  وكذا  «الوهبة»  عندهم  تسـمى 

االعتقاد؟ هذا  صحة  مدى  فما  بفائدة،  للميت  تذهب 
على  يدلُّ  مـا  قبله  من  يـأت  ولم  الشـارع،  من  بيان  على  تتوقـف  أمـور  هـذه 
العامل  عمل  أن  األصـل  بل  إليه  ثوابـه  وإهداء  القـرآن  بتالوة  الميـت  انتفـاع 

  Ø    ×   Ö   Õ   Ô ﴿ تعالى:  اهللا  قول  عليه  يدل  كما  غيره  إلـى  يتجـاوزه  ال 
عن  القريب  وصوم  والصدقة  كالحج  بالدليـل  اسـتثنى  ما  إال  اللهم   (١)﴾ Ù

واهللا أعلم. صيام،  وعليه  مات  إن  قريبه 
بأن  علمًا  الثالث  اليوم  في  وخاصة  القرآن  قراءة  العزاء  أثناء  يجوز  هـل 
القرآن؟ لقراءة  يستمعون  وال  يتكلمون  للعزاء  أتوا  الذين  الناس  بعض 

واهللا أعلم. فيها،  له  ينصت  ال  حاالت  في  تالوته  عن  القرآن  صون  يجب 
العزاء؟ أيام  آخر  الختمة  قراءة  في  سماحتكم  رأي  ما 

ذلك  يعد  ال  فلذلـك  العزاء  أيـام  في  بالختمة  يسـمى  ما  بقراءة  ُسـنَّة  تـرد  لـم 

.٣٩ اآلية:  النجم،  (١) سورة 
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في  الكريم  القرآن  قراءة  أثناء  فـي  يأتون  الناس  من  كثيرًا  أن  على  الُسـنن  مـن 
أثناء  في  للداخل  كالقيام  تالوته  وآداب  القرآن  حرمة  ينافي  مما  كثيرًا   العزاء 
اإلنصات  فرض  تعالى  اهللا  أن  مـع  الحاضرين  بعـض  بين  والحديـث  القـراءة 

   °    ¯    ®    ¬     «    ª قولـه:  ﴿©    فـي  واالسـتماع  لـه 
واهللا أعلم. جائز،  غير  لذلك  القرآن  فتعريض    (١)﴾ ±

شـهر  في  وبالذات  لألموات  ويهبوه  الكريم  القرآن  يقرؤون  أناس  نجـد 
ثم  الحجة  ذي  شـهر  مـن  األواخر  العشـر  أيام  وفـي  المبـارك  رمضـان 
فهل  األطعمة،  يقدموا  ذلك  وبعد  الوهبة  يسمى  كتاب  بقراءات  يختموه 

جائز؟ هذا 
واهللا أعلم. واجب،  نَّة  السُّ عليه  دلَّت  بما  والتقيد  نَّة  السُّ من  أصل  لذلك  ليس 

في  كبيرة  وليمة  تصحبـه  الذي  المصحف  قراءة  ـنَّة  السُّ مع  يتوافق  هـل 
التجمع  السـتغالل  المقترحة  البدائـل  ومـا  العزاء،  أيـام  من  يـوم  آخـر 

النساء؟ لدى  خاصة 
  Ï   Î    Í   Ì   Ë ﴿ تعالـى:  قال  األحياء  إفادة  ألجـل  ُيتلى  إنما  القـرآن 
  Ô﴿ شـيئًا  القراءة  بتلك  ينتفع  ال  فإنه  الميت  أمـا   ،(٢)﴾ Ò   Ñ    Ð

الذي  للميت  هذا  فائـدة  تكون  أن  عسـى  ومـاذا   ،  (٣)﴾ Ù   Ø    ×   Ö   Õ

ُيقصد  ال  التالوة  هذه  أن  على  به،  يعمل  ولم  حياته،  في  القرآن  يتل  لـم  ربمـا 
.٢٠٤ اآلية:  األعراف،  (١) سورة 

.٧٠ اآلية:  ۤيس،  (٢) سورة 
.٣٩ اآلية:  النجم،  (٣) سورة 
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وهي  كالوليمة  البدع،  مـن  كثير  وخالطها  جرت  عادة  هي  وإنما  العبـادة،  بهـا 
البدعة،  إلى  وسـيلة  القرآن  ُيتَّخذ  ال  حتـى  تركها  فالواجـب  البدع،  هـذه  شـر 
الناس  تذكير  في  تسـتغل  أن  ينبغي  الحاالت  هذه  مثل  في  الناس  وتجّمعـات 

واهللا أعلم. النساء،  عند  أو  الرجال  عند  ذلك  كان  سواًء  اآلخر  واليوم  باهللا 
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وصية  دون  عنه  والحج  بالصيام  األهالي  بعض  يلتزم  اإلنسـان  وفاة  بعد 
حياته  في  تركـه  معلوم  صـوم  فرض  عليه  يكـون  أن  ودون  بذلـك  منـه 
مثل  صحة  مدى  فما  للمتوفى،  الثـواب  من  مزيد  بذهاب  منهم  اعتقـادًا 

االعتقاد. هذا 
حديث  بدليل  صيام  وعليـه  الميِّت  مات  إن  الصيام  وكذلك  فنعـم  الحج  أمـا 
مات  «من  ونصه:  الصيام  في  مرفوعًا  عائشة #  وحديث  الحج  في  الخثعمية 

واهللا أعلم. فال،  ذلك  عدا  فيما  وأما  وليه»(١)  عنه  صام  صيام  وعليه 

بمرض  حياته  في  مريضًا  وكان  سنة   ٢٠ العمر  من  يبلغ  شـخص  توفى 
هل  والصوم.  الصـالة  حياته  في  يسـتطع  ولم  منه  اهللا  أعاذكـم  الصـرع 

عليه؟ يتصدق  أو  له  يصوم  أن  أهله  من  ألحد  يجوز 
الصالة  وأما  صيام  وعليه  مـات  إن  الصيام  وكذلك  عنه  الصدقة  مـن  مانـع  ال 

واهللا أعلم. أحد،  عن  أحد  يصلي  فال 
تخريجه. (١) سبق 
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فهل  الهالك،  والده  عن  إلخ  وحج...  وصيام  صلـوات  أداء  أراد  رجـل 
النية؟ تكون  وكيف  ذلك  له  يصح 

الصالة  وأّما  صيام  وعليه  مات  إن  الصيام  وكذلك  فنعـم  والصدقة  الحج  أّمـا 
واهللا أعلم. مجزية،  بالقلب  والنية  فال 

وكذلك  سـنة،  أو  بأشـهر  وفاته  بعد  القرآن  وقراءة  الدعاء  الميت  يلحق 
ماله،  من  بإيجار  موته  بعد  المتوفى  بـه  يوصى  الذي  الصوم  أو  الحـج، 

ذلك؟ في  الشرعي  حكم  فما 
وأّما  القـرآن  بقراءة  واهللا أعلم  الصـالح  أهل  مـن  كان  إن  فنعـم،  الدعـاء  أّمـا 
«من  لحديث:  يصومـه  بأن  مطالب  ولّيـه  فإن  يصمه  فلـم  عليه  الـذي  الصـوم 
عنه  يحج  أن  من  مانع  ال  الحج  وكذلك  ولّيه»(١)  عنه  صام  صيام  وعليـه  مـات 

واهللا أعلم. اهللا،  ُسنَّة  فيه  فليست  الصوم  من  ذلك  عدا  ما  وأّما  ولّيه 

أنوي في ذلك؟ فماذا  الكريم  القرآن  له  أقرأ  أن  أقاربي وأريد  توفي أحد 
قرآنًا  له  تقرأ  أن  من  خير  ذلك  فإن  الميت  قريبك  عن  تتصدق  أن  بك  األولى 

واهللا أعلم. القراءة،  دون  بالصدقة  نَّة  السُّ لثبوت 

رمضان  شـهر  في  وبالـذات  المسـاجد  إلى  بطعـام  يأتـون  أنـاس  نجـد 
وربما  الحجة  ذي  شـهر  من  األواخر  العشـر  أيام  إحدى  وفـي  المبـارك 

تركه؟ أم  منه  األكل  ينبغي  فهل  لألموات  وهبوه  قد  الطعام  هذا  يكون 
وكان  موتاهم  عن  الصدقة  بذلك  وقصدوا  الفقـراء  على  به  تصدقوا  كانـوا  إن 

تخريجه. (١) سبق 
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ال  وهي  مشـروعة  الميت  عن  الصدقة  ألن  ذلـك  في  حرج  فـال  فقيـرًا  اآلكل 
واهللا أعلم. الفقير،  لغير  تحّل 
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ما رأي سماحتكم في الشخص الذي يقوم بتأجير قراءة القرآن لشخص ميت؟
النبي !  أمٌر غير معهود عن  الغير  القرآن غير جائزة وقراءته عن  األجرة على 

واهللا أعلم. اتباعهم،  واألولى  األُمة  هذه  من  األول  والصدر 

ألحـد  ويعطونهـا  المأكـوالت  بعـض  بإحضـار  النـاس  بعـض  يقـوم 
المأكوالت  هذه  على  ألمواتهم  الفاتحة  قـراءة  منه  ويطلبون  المسـلمين 
كان  وإن  جائز،  العمل  هـذا  فهل  أسـبوع،  كل  من  الجمعة  ليلة  خاصـة 
جميع  تشـمل  أم  المأكوالت  أصحاب  تنفع  الفاتحة  قراءة  فهل  جائـزًا 

المسلمين؟ أموات 
بمثابة  يقـّدم  الذي  والطعام  الدعـاء،  أو  القـراءة  على  األجرة  أخـذ  يجـوز  ال 
األحياء  مـن  الصالح  ألهـل  يدعو  إنمـا  والداعي  أخـذه  يجـوز  فـال  األجـرة 
أحياء  المسـلمين  لعامة  يدعو  أن  ولـه  الكبائر  علـى  المصريـن  ال  واألمـوات 

واهللا أعلم. وأمواتًا، 
أخ  وتكفل  رحمته،  إلـى  تعالى  اهللا  توفاه  رجل  فـي  سـماحتكم  قول  ما 

شيء؟ من  المتوفى  ورثة  على  فهل  العزاء،  بتكاليف  المتوفى 
هو  وإنما  الُسـنن  من  الوالئم  فيه  وتؤكل  األموال  فيه  تنفق  الذي  العزاء  ليـس 

واهللا أعلم. شيء،  منه  الورثة  يلزم  وال  البدع  من 
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النواح؟ مع  التعزية  في  اإلسالم  حكم  ما 
واهللا أعلم. بحال،  يحّل  فال  الصريحة(١)،  بالنصوص  حرام  النواح 

 AGõ©dG  âbh  ¢SÉædG  ßYh s

على  تطغى  القلـوب  قسـوة  إن  المشـاهد  ولكن  واعظًا،  بالموت  كفـى 
األحاديث  بينهم  فيمـا  يتداولون  أصبحـوا  إذ  للعزاء،  القاعديـن  معظـم 
اآلخر.  وباليوم  باهللا  يذكرهم  ما  مجالسهم  في  يوجه  يكاد  وال  الدنيوية، 

العزاء؟ أيام  في  اإلقامة  أثناء  به  بالعمل  تنصحونه  الذي  فما 
النـاس وتذكيرهـم بربهـم وبالموت واليـوم اآلخر خير من جلوسـهم  وعـظ 
بقراءة  أو  المحاضرات  الدنيوية وتذكيرهم عن طريـق  علـى مائدة األحاديـث 
المجتمعون  يكون هؤالء  واليوم اآلخـر حتى  بالموت  المتعلقة  الرقائق  كتـب 
الذي  الموقف  بمـا هـم مجتمعون ألجله، ومسـتفيدين مـن هـذا  موصوليـن 

واهللا أعلم. حوله،  يلتفون 
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في  فهل  والمجالت  الصحف  في  التعزية  انتشار  األخيرة  اآلونة  في  نرى 
حرج؟ من  ذلك 

واهللا أعلم. حرج،  فيها  فليس  المباهاة  ال  المواساة  بها  أريد  إن 

ملعونان  «صوتان  اهللا ! :  رسول  قال  قال:  عباس  ابن  طريق  من  الربيع  اإلمام  رواه  ما  عليه  (١) ويدل 
.٦٣٦ برقم  المحرمات  باب  الربيع  مصيبة»  عند  مرنة  وصوت  نعمة  عند  مزمار  صوت 
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التعزية؟ فضل  وما  الميت  ألهل  تعزيته  على  المعزي  يؤجر  هل 
فهو  وجبرها  قلوبهـم  وتأليف  المسـلمين  إخوانـه  مواسـاة  بالتعزيـة  نـوى  إن 

واهللا أعلم. اهللا،  شاء  إن  مأجور 
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سكر  على  وهو  يموت  كأن  والفجور  الفسوق  أهل  من  الميت  كان  إذا 
أهله؟ تعزية  يجوز  فهل  منتحرًا  يموت  أو 

إظهار  غير  من  قلوبهم  وتأليف  مصيبتهم  مـن  للتخفيف  تعزيتهم  من  مانـع  ال 
واهللا أعلم. فعله،  عن  أو  عنه  رضًا 
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يوم  في  والداني  القاصي  من  النسـوية  الوفود  توالي  المشـاهد  من  أصبح 
النياحة  أصوات  وعلو  فيه  الحزن  كوامن  إثارة  ذلك  ويتخلل  العدة،  نهاية 
ذلك  بعد  ويتبـع  بعد،  التراب  فـي  يوارى  لـم  المتوفـى  وكأن  والعويـل، 
ُيعد معهن أعظم  العشاء لكل الحاضرات، والغريب أن ذلك  إعداد وجبة 
مخالفة  الفعل  هـذا  في  ترون  فهل  للهالـك  ثوابها  يرجـى  التي  القربـات 

ذلك؟ حيال  عمله  المعتّدة  ولي  على  الواجب  ترون  وما  اهللا،  لشرع 
والرجال  النساء  فعلى  إقرارها،  يجوز  تختفي، وال  أن  عادة جاهلية يجب  هذه 

واهللا أعلم. عليها،  القضاء  أجل  من  يعملوا  أن  جميعًا 
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أصيبت  عمن  التسـرية  األخـوات  إحدى  تحـاول  وبينما  امـرأة  توفيـت 
الصوت  رفـع  بعدم  قريبتها  عـن  أو  ابنتهـا  عن  المـرأة  لهـذه  بمصابهـا 
الفرصة  هي  هذه  إن  بقولهـا:  عليها  تعترض  أخرى  بأخـت  إذا  بالنياحـة 
غدًا  تبكيها  لن  وإنك  الفقد،  وعن  الحـزن  عن  للتعبير  الوحيدة  الذهبيـة 
على  الحـزن  شـدة  الناس  وأري  الصـوت،  برفع  فبـادري  أخـرى  مـرة 

التصرف؟ هذا  مثل  لصاحبات  توجيهاتكم  فما  الفقيدة، 
أما  فيها،  خيـر  فال  الملعونة(١)،  األصـوات  من  المصيبة  عنـد  النياحة  صـوت 
منه،  مانع  فـال  اإلنسـان  فطرة  من  فهو  وعظة  اعتبـارًا  نياحة  غيـر  مـن  البـكاء 

واهللا أعلم.

في  والعويل  النياحة  إباحة  يعتقدون  وإناثهم،  ذكورهم  الناس  من  كثيـر 
قال:  ذلك  جواز  بعدم  أحد  ذكرهم  ما  وإذا  للعزاء،  األولى  الثالثة  األيام 

ذلك. بجواز  المشهورين  العلماء  نساء  من  سمعُت  أنا 
في  والتشديد  النياحة  عن  بالنهي  النبي !  عن  المروية  األحاديث  استفاضت 
قوله !:  في  باللعن  القترانـه  اإلثم  كبائر  مـن  كبيرة  أنه  على  يـدلُّ  بما  ذلـك 
مصيبـة»(٢)،  عند  مرنـة  وصوت  نعمـة  عند  مزمـار  صـوت  ملعونـان  «صوتـان 
السـخط  عن  يعبر  ال  فطري  أمر  ألنه  العويـل  من  الخالي  البـكاء  يبـاح  وإنمـا 
الحزن  وأحاسـيس  النفس  في  الرحمة  مشـاعر  عن  يعّبر  وإنمـا  القضاء  علـى 

واهللا أعلم. للمصاب، 

تخريجه. (١) سيأتي 
تخريجه. (٢) سبق 



١٦٥العزاء
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«الفجل»  مثل  خضرة  يفرشـن  العزاء  من  األخير  اليوم  في  للنسـاء  عادة 
ذلك؟ في  رأيكم  فما  األرض،  على  صحون  في 

واهللا أعلم. اجتنابه،  فيجب  البدع  من  ذلك 
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على  بالعّد  يسمى  بما  الناس  من  أحد  يقوم  أن  المجتمع  في  السائد  من 
أن  ويزعمون  خلفه،  تـردد  وهي  معينة  ألفاظًا  يقرأ  بأن  وذلـك  المعتـّدة، 
الشرعية  الوجهة  تبيين  فنرجو  الطريقة،  بهذه  إال  تبدأ  أن  يصح  ال  العّدة 

العّدة؟ قبل  تنويها  أن  للمعتّدة  ينبغي  التي  والنية  العدة  ابتداء  في 
والنية  تصوره،  فرع  الشـيء  على  الحكم  إذ  حقيقتها،  تتصور  أن  من  بد  ال  النية 
أي:  ـ  تدّل  وكلها  اشـتقاقاتها،  في  ويتصرفون  الناس  يتداولها  عربية  كلمـة  هـي 
يعّبرون  عندما  الكلمة  هذه  اشتقاقات  في  ـ  الناس  يصرفها  التي  التصريفات  كل 
ذلك  ومن  قصدته،  بمعنى  أنويه  الشيء  هذا  نويت  يقال:  القصد،  على  تدّل  بها 
عزمي  عاقدًا  باألمس  كنت  أي  أزورك  أن  ناويًا  باألمس  كنت  لغيره  القائل  قول 
إذ  المعنى،  هذا  إال  القول  هذا  له  يقال  الذي  يفهم  وال  أزورك،  أن  طويتـي  فـي 
كان  أنه  يريد  القائل  بأن  القول  هذا  له  يقال  عندما  األحوال  من  بحـال  يفهـم  ال 
وحديث  الزيارة،  بهذه  يقوم  أن  قصد  أنه  بهذا  يريد  وإنما  بلسـانه  يردد  باألمس 
بالنيات،  «إنما األعمال  رسول اهللا ! يدل على ذلك، فإن رسول اهللا ! يقول: 
اهللا  إلى  فهجرته  ورسوله  اهللا  إلى  هجرته  كانت  فمن  نوى،  ما  امرئ  لكل  وإنما 
فهجرته  يتزوجها  امـرأة  إلى  أو  يصيبها  دنيا  إلـى  هجرته  كانت  ومـن  ورسـوله، 
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أجل  من  ورد  إنمـا  الحديث  هذا  بـأن  العلماء  قال  وقد  إليـه»(١)  هاجر  مـا  إلـى 
قيس،  أم  تسـمى  امرأة  يتزوج  أن  قاصدًا  هاجر  رجالً  أن  وذلـك  معين،  حـدث 
هاجر  من  بأن  أراد  ما  النبي !  أن  ريب  وال  قيس،  أم  بمهاجر  اشـتهر  ولذلك 
اهللا  إلى  هجرتي  ورسوله  اهللا  إلى  هجرتي  بلسانه  يردد  أن  بد  ال  ورسوله  اهللا  إلى 
عندما  المهاجر،  هذا  نفس  قرارة  في  ما  على  مطلع  اهللا  أن  يريد  وإنما  ورسوله، 
المخلص  فإن  الهجرة؟  لهذه  الباعث  هو  وما  ورسـوله،  اهللا  إلى  هجرته  تكون 
ومناصرة  وتعالى،  سبحانه  اهللا  بإرضاء  يقوم  أن  إال  بهجرته  يريد  ال  ورسوله  هللا 
هجرة  هي  الهجرة  هذه  أن  ريب  فال  الباعث  هو  هذا  يكون  فعندما  رسوله !، 
إلى  أو  يصيبها  دنيـا  إلى  هجرته  تكـون  الذي  المقابل  وفـي  ورسـوله،  اهللا  إلـى 
هاجرت  قائالً  بلسـانه  عنها  يعّبر  الهجرة  هذه  أن  ذلك  يعني  ال  يتزوجهـا  امـرأة 
الدنيا،  هـذه  من  أصيب  أن  أجـل  من  هاجرت  أو  فالنـة،  أتزوج  أن  أجـل  مـن 
نفسـه  قرارة  في  أنه  مع  عمله  يحبط  هـل  دنيوية  مصلحة  أجـل  من  هاجـر  فلـو 
أنه  نفسـه  قرارة  في  كان  لو  الدنيا  إلى  هاجر  الذي  هذا  أو  اهللا،  إلى  الهجرة  أن 
إلى  هجرتي  يقول  كأن  ذلك،  بخالف  معّبرًا  كان  لسانه  ولكن  الدنيا  إلى  مهاجر 
يكون  أن  إلى  عمله  ل  يحوِّ وتعالى  تبارك  اهللا  أن  ذلك  معنى  فهل  ورسـوله،  اهللا 
سـبحانه  اهللا  قول  في  المقصود  اإلخالص  هي  النيـة  أن  مع  له،  خالصـًا  عمـالً 
العبد  بين  سرٌّ  واإلخالص   ،(٢)﴾ o   n    m   l   k   j   i   h ﴿ وتعالى: 
عليه  يطلع  ال  وربه  العبد  بين  سر  اإلخالص  العلم:  أهل  بعض  يقول  كما  وربه 

وربه. العبد  بين  سرُّ  اإلخالص  إنما  فيفسده،  شيطان  وال  فيكتبه،  ملك 

في  رسول اهللا !  إلى  الوحي  بدء  كان  كيف  باب  الوحي  بدء  كتاب  في  البخاري  (١) رواه 
وغيره. بالنية  األعمال  إنما  قوله !:  باب  اإلمارة  كتاب 

.٥ اآلية:  البّينة،  (٢) سورة 
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هو  وهذا  اإلنسـان  يرددهـا  ألفاظًا  وليسـت  هللا  العمـل  إخـالص  هـي  فالنيـة 
  ë   ê   é   è     ç   æ    å     ä    ã   â ﴿ سـبحانه:  قولـه  فـي  المعنـي 
في  نصيبًا  وتعالى  سـبحانه  اهللا  غيـر  ألحـد  يجعـل  ال  أي:   (١)﴾ î   í     ì

وإنما  إليـه،  وجهه  يصـرف  أن  يريد  بحيـث  العبـادة،  تلك  مـن  نفسـه  قـرارة 
من  وال  رسـول اهللا !  كان  ما  ولذلك   ،8 اهللا  لوجـه  خالصًا  عملـه  يكـون 
فعندما  األلفاظ،  هـذه  من  بشـيء  يأتون  التابعين  وتابعي  والتابعين  الصحابـة 
أو  الظهر  صالة  هللا  أصلي  يقول:  أحدهـم  كان  ما  الصالة  إلى  يقومـون  كانـوا 
أو  أربعًا  الفجر،  صالة  أو  العشـاء  صالة  أو  المغرب  صالة  أو  العصر  صالة 
ألجله  يقومون  ما  يسـتحضرون  كانوا  وإنما  ذلك،  نحو  أو  ركعتيـن  أو  ثالثـًا 

نفوسهم. قرارة  في 
هذه  يجعل  أن  العلماء  بعض  أراد  ينوونه  ما  وجهلوا  الناس  عوام  كثر  وعندما 
اسـتحضار  ألجل  وسـيلة  نفوسـهم  قرارة  في  ينوونه  عما  ر  تعبِّ التـي  األلفـاظ 
منابع  عن  الناس  وُبعد  العامية  وتغلغل  الجهـل  اسـتحكام  مع  ولكن  معانيها، 
خضم  في  المقاصد  وغابت  المقاصد،  هـي  الوسـائل  أصبحت  والدين  العلم 
فقد  األلفاظ  هذه  يسـتحضرون  إنما  ينوون  ال  بالناس  فإذا  بالوسـائل،  العناية 
يتحدث  لسـانه  وإنما  االسـتحضار،  عن  البعد  كل  بعيدًا  عقله  أحدهم  يكـون 

النية. هي  ويجعلها  بها  ويكتفي  األلفاظ  بهذه  تلقائيًا 
العبادة  بيـن  ما  يفرقون  ال  النـاس  وأصبح  األمـر  تضاعف  ذلـك  بجانـب  ثـم 
فالعبادات  المعنى،  معقولـة  غير  هي  التي  والعبادة  المعنى  معقولـة  هي  التـي 
وهي  بالقلب  القصد  هي  التي  النية  لها  تشـترط  المعنى  معقولة  غير  هي  التي 

.١١٠ اآلية:  الكهف،  (١) سورة 
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وهي  المسـح  وكذلك  معينة  ألعضاء  فيه  الغسـل  يكون  فالوضوء  كالوضوء، 
أن  بد  فال  اهللا،  إال  حكمته  يعلم  ال  أمر  وهو  الحسـي  للحدث  موضعًا  ليسـت 

إليه. نقوم  عندما  النية  نستحضر 
الغسل  فيجب  النجاسـات،  أشد  هي  ليسـت  فإنها  الجنابة،  من  الغسـل  وكذا 
فعندما  النجاسة،  تخرج  لم  ولو  الختانين  التقاء  بمجرد  أو  المني  بخروج  فيها 

النية. نستحضر  أن  لنا  بدَّ  ال  الغسل  إلى  نقوم 

أن  بد  ال  وصفاتهـا  وهيئاتهـا  ركعاتهـا  أعـداد  في  الصـالة  فـي  الحـال  وكـذا 
صالته  فإن  النية  مستحضر  غير  أحد  صلى  فلو  إليها  القيام  عند  النية  نستحضر 
ولكن  نية،  من  األعمال  هذه  مثل  في  بد  فال  بالنيات»،  األعمال  «إنمـا  باطلـة، 
وقربة  طاعة  فيهـا  النية  إذ  فيها،  تسـتحب  المعنى  معقولة  هـي  التي  األعمـال 
به  يقصد  عندما  دنيويًا  عمـالً  كان  ولو  اإلنسـان  يعمله  عمل  أي  فإن  اهللا  إلـى 
أن  ألجل  يأكل  عندما  األكل  حتى  عبادة،  إلى  يتحول  وتعالى  تبارك  اهللا  وجه 
يكف  أن  أو  العبادة،  على  به  يتقوى  أو  عليه،  تعالى  اهللا  نعمة  عظم  يستحضر 
وقربة  طاعة  النية  بهـذه  عادي  أمر  هو  الذي  األكل  يغـدو  الحرام،  عـن  نفسـه 
في  ليكون  يعمله  ما  كل  إلى  يقـوم  عندما  ينوي  أن  لإلنسـان  فينبغي  اهللا،  إلـى 
حتى  شيء  ألي  مشترطة  النية  بأن  ُيقال  ال  ذلك  بجانب  ولكن  حسناته،  ميزان 
تطهير  ذلك  مثال  العبادات،  عليهـا  وتتوقف  اهللا  إلى  قربات  هي  التـي  األمـور 
من  أحدًا  أن  قدرنا  فلو  النية،  على  تتوقف  ال  طهارته  فإن  النجاسة  من  الثوب 
حتى  فقط  تنظيفه  أجل  من  فغسـله  بذلك  يدري  كان  وما  ثوبه  تنجـس  النـاس 
ال  بأنه  يقال  وال  يكفيه،  ذلك  فإن  أثـر  لها  يبق  ولم  منه،  النجاسـة  عين  زالـت 

بنّية. غسله  يعيد  أن  من  له  بد 
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المعنى  المعقولة  غير  العبـادات  من  هي  هل  فيها  العلماء  اختلـف  والعـّدة 
تتوقف  فال  المعنى  معقولـة  هي  التي  العبـادات  من  أو  النّيـة  لهـا  فتشـترط 
األربعة  المذاهب  علمـاء  ومن  أصحابنا  من  العلماء  فجمهـور  النّية،  علـى 
يموت  عندما  المرأة  بأن  قالوا  ولذلك  المعنـى،  معقولة  العدة  بأن  يقولـون 
التي  األيام  أي:  ـ  عّدتها  أيـام  تنتهي  حتى  بموته  عالمة  تكـون  وال  زوجهـا 
من  تعتّد  أن  عليهـا  وليس  عدتها،  انتهت  قـد  بذلك  تكون  ـ  فيهـا  تتربـص 

جديد.

ما  على  بنـاًء  النّية،  علـى  ذلك  توقف  إلى  والظاهريـة  بركة  ابـن  وذهـب 
كسائر  النّية  على  فتتوقف  المعنى  معقولة  غير  عبادة  العدة  أن  من  أصلوه 
العّدة أشد  بهذا هل تكون هذه  المعنى، ومع األخذ  العبادات غير معقولة 
قيامه  عند  النّية  عن  يعّبر  أن  إلى  تحتاج  ال  فالصالة  الصالة؟  من  وأعظـم 
يقولون  ال  لها  القيام  عند  بالنّية  النطق  يلتزمون  الذين  أولئك  وحتى  إليها، 
قبل  النّية  فيلقنها  الرجل  عليهـا  يدخل  أن  على  تتوقف  المرأة  صـالة  بـأن 
النساء يعتقدن بأن المرأة لو قرأت  الشروع في صالتها، بل صارت بعض 
أي:  ـ  امرأة  إياها  أقراتها  أو  رجل  ُيقِرئها  أن  دون  من  األلفاظ  هذه  بنفسها 
إلى  بالناس  الجهـل  فبلغ  ذلك،  أجزاها  لمـا  ـ  أخرى  امرأة  إياهـا  لقنتهـا 
المعنى  معقولة  عبادة  العّدة  أن  على  األكثرين  أن  حيث  ومن   ، الحدِّ هـذا 
المرأة  جهلت  فلو  النّية  علـى  تتوقف  ال  أنها  إلى  العلماء  جمهـور  ذهـب 
رأي  فعلى  التربص  مدة  انقضت  بعدما  الخبر  بلغها  ثم  زوجها  وفاة  مثـالً 
انتهت،  قد  عّدتها  تكون  وإنما  جديدة،  عدة  تستأنف  أن  علها  ليس  هؤالء 

واهللا أعلم.
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عقد  في  المتوفى  اسـم  يذكر  فهـل  زوجها،  توفي  امـرأة  في  قولـك  مـا 
ال؟ أم  التتريك 

بالقلب،  النّيـة  تكفيها  وإنمـا  نكاح  بعقد  هـذا  ليس  إذ  العقـد،  إلـى  داعـي  ال 
واهللا أعلم.

بعد  الزوج  توفـي  إذا  فمنهم  البلـدان  في  الناس  بيـن  العـادات  تختلـف 
أحد  يقوم  ثم  صدره  فوق  يدها  وتضع  الميت،  زوجة  المرأة  تأتي  غسله 
عليها  يعقد  من  ومنهم  الوفـاة)  (عّدة  التتريك  نّية  عليها  ويعقـد  الرجـال 

فعله؟ أصح  فأيهما  الدفن  من  الرجوع  بعد  العّدة  نّية 
تبدأ  فالعّدة  األمور،  محدثات  من  هو  وإنما  الشرع،  في  له  أساس  ال  ذلك  كل 
داعي  وال  نفسـها،  قرارة  في  المرأة  وتنويها  سـبق  كما  الزوج  وفاة  سـاعة  من 

واهللا أعلم. العقّد،  أجل  من  رجل  عليها  يدخل  أن  إلى 

يلقنوها  أن  أهلها  أراد  فلمـا  زوجها،  توفي  وقد  بالصمم،  مصابـة  امـرأة 
ذلك؟ في  الحل  فما  شيئًا،  منهم  تسمع  لم  االعتداد  نّية 

فإن  بالقلب،  القصد  هي  النّية  وإنما  شيء،  في  النّية  من  ليس  باللسـان  التلفظ 
واهللا أعلم. بلسانها،  تتلفظ  لم  وإن  ذلك،  أجزأها  العّدة  قصدت 

حتى  عدتها  تبدأ  ال  الوفاة،  عّدة  المعتّدة  المرأة  إن  يقول  فيمن  قولكم  ما 
االعتداد؟ نية  يقرؤها  دين  رجل  يحضر 

وبين  بينه  اإلنسـان  يؤديها  العبادات  من  كغيرها  العّدة  فـإن  باطل،  قول  ذلـك 
واهللا أعلم. عباده،  من  السرائر  يعلم  واهللا  بقلبه،  ينويها  أن  وحسبه  ربه، 
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أن  يلزم  هـل  زوجها،  على  المعتـّدة  عّدة  عقد  فـي  سـماحتكم  قول  مـا 
الميت.  تكفين  بعد  النية  يقرئها  العارفين  وأحد  رأسـه  على  يدها  تضع 
بعيدة  وهي  باللسـان  التلفظ  دون  بالقلب  بنفسـها  تنوي  أن  يصح  وهل 

الهالك؟ زوجها  عن 
والنية  رسـول اهللا !  لهـدى  المخالفة  البدعـة  مـن  الناس  هـؤالء  يفعلـه  مـا 
وفاة  لحظة  من  تبدأ  المرأة  عدة  أن  العلماء  أكثر  قول  أن  على  مجزئة،  بالقلب 

واهللا أعلم. به،  تعلم  لم  ولو  زوجها 

وكيف  غسـله؟  مكان  حتى  زوجها  جنـازة  تتبع  أن  للمـرأة  يجـوز  هـل 
العّدة؟ نّية  تكون 

مانع،  فال  األجانب  الرجال  تزاحم  أن  غير  ومن  نواح،  بغير  ترافقـه  كانـت  إن 
إلى  بالقلب  القصد  هي  لألعمال،  النيات  كسائر  العدة  ونية  ممنوع،  فهو  وإال 

واهللا أعلم. اهللا،  إلى  قربة  العمل  أداءء 

صالة  بعـد  شـوال  مـن  العشـرين  ليلـة  زوجهـا  عنهـا  توفـي  امـرأة 
إال  ـ  العادة  عليه  جرت  ما  علـى  ـ  عدتها  بنّية  تلفظ  ولـم  المغـرب، 
يوم  يكـون  هل  الحين،  ذلـك  إلى  دفنـه  أجل  حيـث  الصبـاح،  فـي 
اعتبار  على  عدّتهـا،  من  يوم  آخر  هو  صفر  من  والعشـرين  التاسـع 
وعشرة  أشـهر  أربعة  تمام  هو  صفر  من  والعشـرين  التاسـع  يوم  أن 

ذلك؟ غير  أم  أيام، 
هي  النّية  وإنما  باللسان،  التلفظ  غير  هي  النّية  أن  يعلم  أن  أحد  كل  على  أوالً: 
العبد  بين  سر  وهو  اإلخالص،  عين  هو  وذلك  بالعمل،  اهللا  إلى  التقرب  قصد 
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بعض  في  جاء  كذا  ـ  فيفسـده  شـيطان  وال  فيكتبه،  ملك  عليه  يطلع  ال  وربه، 
الصالة،  في  النيات  بألفاظ  يأتون  أصحابه  وال  هو  كان  ما  والنبي !  ـ  قيل  ما 
نفوسـهم،  في  وقر  بما  يكتفون  كانوا  وإنما  غيرهما،  في  وال  الصيـام  فـي  وال 
بضوابط  األعمال  تلك  وضبط  بأعمالهم،  سـبحانه  اهللا  إلى  التقرب  قصد  مـن 
الجهل،  الناس  في  تفشـى  عندما  بعد،  من  األلفاظ  هـذه  حدثت  وقد  الحـق، 
بعض  فأحدث  ينوون،  وكيف  ينوون،  ما  يدرون  ال  الذين  العوام  بينهـم  وكثـر 
تترجمه  ما  اسـتحضار  على  عونًا  لهم  لتكون  األلفـاظ؛  هذه  لهم  العلـم  أهـل 
وسـيلة  تكون  أن  بها  أريد  أنها  يعني  وهـذا  النّية،  عين  هـي  التي  المعـان  مـن 
ولم  الوسيلة،  عند  الناس  وقف  األسف  مع  ولكن  النّية،  إلى  للتوصل  للعوام؛ 
لم  ولو  األلفاظ،  هـذه  يرددوا  أن  يهمهم  منهـم  كل  إذ  المقصد،  إلـى  يصلـوا 

العمل. روح  هي  التي  النّية  بذلك  فضاعت  معانيها،  يستحضروا 
المعنى،  معقول  غيـر  أي:  محضًا؛  تعبديًا  أمـرًا  كان  فيما  النّية  تجـب  ثانيـًا: 
القسـمين  أي  من  العّدة  فـي  واختلف  المعنى،  معقـول  كان  فيمـا  وتنـدب 
الستبراء  مشروعيتها  وأن  المعنى،  معقولة  أنها  العلماء  من  فالجمهور  هي، 
النّية،  لهـا  يشـترطوا  لم  ولذلك  موتـه؛  بعد  الـزوج  بحق  والوفـاء  الرحـم، 
ولو  حتى  اللحظة،  نفس  في  الزوج  موت  بمجرد  فيها  الدخول  أن  واعتبروا 
المقررة  المدة  انتهاء  بعد  بموته  علمت  إن  بل  عالمة،  بذلك  المرأة  تكن  لم 
وال  عّدة،  من  عليها  ما  أّدْت  قد  تكون  ـ  وعشـر  أشـهر  أربعة  وهي  ـ  للعّدة 
مات  التي  السـاعة  مثل  ففي  هذا  وعلى  جديـد،  من  تعتد  أن  عليهـا  يجـب 
عّدة  فإن  وعليه  عدتها،  تنتهي  أشهر  أربعة  بعد  العاشر  اليوم  في  الزوج  فيها 
أول  أو  صفر،  من  الثالثين  ليلة  مـن  المغرب  صالة  بعد  تنتهي  المرأة  هـذه 

واهللا أعلم. األول،  ربيع  من  ليلة 
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المتوفى  المرأة  على  بالعقد  يقـوم  الذي  الرجل  في  سـماحتكم  رأي  ما 
عليها؟ الوفاة  عّدة  نّية  قراءة  بمعنى  أي:  زوجها؛  عنها 

باللسان،  نطقًا  بالقلب، وليست  العزم  النّية هي عقد  أن  ندرك  أن  أوالً: علينا 
باألمس  نويت  قائل:  قال  لو  فإنـه  اللغوية،  داللتها  نفس  من  مفهوم  وذلـك 
منه  يفهم  أن  يمكن  وال  الزيارة،  قصد  إال  منه  السـامع  يفهم  لم  أزورك،  أن 
يقصد  أن  هي  إنما  شـرعًا  المطلوبة  والنّية  فالنـًا،  سـيزور  أنه  يردد  كان  أنـه 
تعالى:  قولـه  في  المراد  اإلخـالص  هو  وذلك  ربـه،  وجه  بعملـه  اإلنسـان 
العبـد  بيـن  سـرٌّ  واإلخـالص   ،(١)﴾ o   n    m   l   k   j   i   h ﴿
المعنى،  معقولة  غيـر  هي  التي  التعبدية،  األمـور  في  ضرورة  والنّيـة  وربـه، 
متلبسة  تكون  أن  دون  من  الجسد،  من  معينة  لجوارح  غسل  فإنه  كالوضوء 
النجاسات،  كغسل  المعنى  المعقولة  األمور  في  تلزم  وال  دنس،  أو  بنجس 
الثاني،  النوع  من  العلم  أهل  أقوال  أكثر  في  هي  والعّدة  تنبغـي،  كانـت  وإن 
أشـهر  أربعة  مضت  حتى  بوفاته  امرأتـه  تعلم  ولـم  رجل  مات  لـو  فلذلـك 
أهل  أكثر  قـول  على  بعد  فيما  االعتـداد  عن  ذلـك  ألجزاها  أيـام،  وعشـرة 
القصد  يجزيهـا  بل  التلفـظ،  يشـترط  ال  ذلـك،  خالف  يـرى  ومـن  العلـم، 
التلفظ؛  ضرورة  من  العـوام  يقوله  لما  سـلمنا  لو  أّنا  على  إجماعًا،  بالقلـب 
رجل  عليها  يدخل  أن  على  ذلك  يتوقف  ولماذا  بنفسـها؟  تتلفظ  ال  فكيف 
واالغتسـال  والزكاة،  والصيام،  الصالة،  من  أشـد  العّدة  وهل  النّية؟  يقرئها 
النّية  ليقرئها  رجل  عليها  يدخل  ال  ولماذا  والوضوء؟  والحيض  الجنابة  من 
النية  قرأت  لو  تصح  ال  العّدة  أن  يظنون  العوام  أن  حتى  األحوال؟  هذه  في 

.٥ اآلية:  البّينة،  (١) سورة 
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الجهل  كله  ذلك  منشـأ  إن  المسـتعان  فاهللا  مثلها،  امرأة  أقرأتها  أو  بنفسـها، 
واهللا أعلم. الدين،  فهم  وعدم 
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الوقوف  قبـل  الحج  مناسـك  تؤدي  وهي  زوجهـا  بوفاة  علمـت  امـرأة 
المناسك؟ وتترك  تعتّد  أم  الحج  مناسك  تكمل  فهل  بعرفة، 

ال  وهو  إحرامها  بعـد  عنه  تتخلف  أن  لها  يجوز  وال  حجهـا،  مناسـك  تكمـل 
واهللا أعلم. معتّدة،  وهي  الحج  مناسك  أداء  على  تستمر  بل  عّدتها  ينافي 
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وهل  تترك  أن  يلزمها  وما  تعمل  أن  يلزمها  فما  العّدة  في  امرأة  كانت  إذا 
محرم؟ ذي  غير  رجالً  ترى  أن  لها  يجوز 

والمبيت  والزينة  الطيب  عن  فيها  المرأة  فتنهى  وفاة  عّدة  العّدة  هذه  كانت  إن 
يجوز  فيما  النسـاء  كسـائر  هي  ذلك  عدا  وفيما  فيه  تعتّد  الذي  بيتها  غيـر  فـي 
ضرورة  لغير  عنه  البصر  بغض  مأمورة  فالمرأة  األجنبي  إلى  النظر  ومنه  ويمنع 

واهللا أعلم. معتّدة،  غير  أو  معتّدة  كانت  سواء 

يقصد  لم  إذا  األبيض،  الثوب  ولباس  بالحناء،  المرأة  يد  نقش  في  رأيكم  ما 
الثياب، وإذا توفي زوجها  يلزم للمعتّدة أن تلبس األسود من  التشبه وهل  به 
زوجها  مـع  فيه  تعيش  كانـت  الـذي  باإليجار  بيـت  غير  بيـت  لهـا  وليـس 



١٧٧العـّدة

كان  وإذا  تصنع.  كيف  أم  آخر  بيت  إلى  تنتقل  أن  لها  يجوز  فهل  المتوفى، 
المؤجر؟ يلزم  وما  مالها،  رأس  من  اإليجار  يلزمها  فهل  مال  لديها 

الرجال  أو  المشركات  أو  بالفاسقات  تشبه  فيها  يكن  لم  ما  للمرأة  الزينة  تباح 
أنه  العرف  في  يكن  لـم  إن  الراجح  على  األبيض  الثوب  لبس  مـن  مانـع  وال 
لباس  تتجنب  وإنمـا  السـواد  تلبس  أن  المعتّدة  يلـزم  وال  الرجال  لبـاس  مـن 
كان  إن  وذلك  ضرر  عليها  يكن  لم  إن  الزوج  بيت  في  تبقى  أن  وعليها  الزينة 
أن  مالكه  يلزم  وال  اسـتئجاره  عليها  يجب  وال  إيجـاره  دفع  أو  للـزوج  ملـكًا 

واهللا أعلم. يؤجرها، 

أوالد أختها، وأوالد خالتها، وأوالد  المعتّدة  أن يدخل على  وهل يجوز 
عمتها؟

ثالث  في  إال  ويحـرم،  يحل  فيمـا  النسـاء  من  وغيرها  المعتـّدة  بيـن  فـرق  ال 
بيتها  غير  في  والمبيت  والزينـة،  الطيب  من  تمنع  المعتّدة  أن  وهـي:  حـاالت 
على  يحرم  ما  عليها  يحـرم  كغيرها،  فهي  األمور  بقية  أما  فيه،  اعتـّدت  الـذي 
كأبناء  المحـارم  ذوي  الرجال  ودخـول  لغيرها،  يحـّل  ما  لها  ويحـلُّ  غيرهـا، 
أم  معتّدة  كانت  سـواء  جائز،  عليها  ونحوهم  والربيب،  األخت،  وأبناء  األخ، 
مع  إال  بها،  خلوتهم  يجوز  فال  المحارم  ذوي  غيـر  الرجال  وأما  معتّدة،  غيـر 
«ال  لحديث:  معتـّدة،  غير  أو  معتـّدة،  كانت  سـواء  منها،  محـرم  ذي  حضـور 

واهللا أعلم. محرم»(١)،  ذي  مع  إال  بامرأة  رجل  يخلون 

كتاب  صحيحه  فـي  البخاري  رواها  عبـاس  ابن  طريق  مـن  الصيغة  بهـذه  الروايـة  (١) هـذه 
غيره  وعند  عنده  صيغ  بعدة  وجاءت  محرم،  ذو  إال  بامرأة  رجل  يخلون  ال  باب  النكاح 

والُسنن. الصحاح  وأهل  صحيحه  في  ومسلم  حبيب،  الربيع بن  اإلمام  مسند  في  كما 
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من  تمنع  ثالث:  في  إال  وحرمـة،  حّالً  النسـاء  من  كغيرها  المعتّدة  المـرأة 
الزينة، ومن التطيب، ومن الميت في غير بيت زوجها، فما ترى سماحتكم 
شابه  وما  المرآة،  في  النظر  وعدم  التراب،  لمس  كعدم  ذلك،  في  زادت  لو 

ذلك؟ في  حرج  عليها  هل  العامة،  عند  به  معمول  هو  مما  ذلك 
من  تتب  لم  إن  وهالكة  لربها،  عاصيـة  فهي  عليها  ذلك  وجـوب  اعتقـدت  إن 

واهللا أعلم. الفاسد،  االعتقاد  هذا 

هل يجوز للمعتّدة أن تكشف عن وجهها؛ إن أرادت أن تكتب وكالة ألحد؟
واهللا أعلم. ذلك،  في  وغيرها  المعتّدة  بين  فرق  وال  جائز،  ذلك 

أمّس  أن  يجوز  ال  بأنـه  فأخبروني  العّدة،  واسـتقبلت  زوجي  توفي  لقـد 
الرجال  رؤية  أو  الصابون،  اسـتعمال  أو  الفضة،  أو  الذهب،  أو  التراب، 

شرعًا؟ ذلك  حكم  فما  األجانب، 
خير  هو  مـا  وعوضك  األجر،  لـك  وعظم  مصابـك،  في  عـزاءك  اهللا  أحسـن 
النساء في باب الحالل والحرام،  الوفاة كغيرها من  وأبقٰى، هذا والمعتّدة عّدة 
تمنع  أنها  وهـي:  حاالت،  ثالث  إال  النسـاء  من  لغيرها  يبـاح  ممـا  تمنـع  وال 
كغيرها،  فهي  األحكام  سائر  أما  بيتها،  غير  في  والمبيت  والطيب،  الزينة،  من 
أن  غير  من  والفضة  الذهب  مّس  وكذلك  منه،  لمنعها  وجه  ال  التـراب  فمـّس 
من  وتمنع  المعطر،  بخالف  منه؛  تمنع  ال  المعطر  غير  والصابون  بهما،  تتزين 

واهللا أعلم. رؤيتهم،  من  ال  باألجانب،  الخلوة 

الوفاة أن تغتسل بالصابون، وتستاك بالمعجون،  هل يجوز للمعتّدة عّدة 
بالهاتف؟ صديقاتها  أو  محارمها،  تكلم  أو 
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ثالث  في  إال  النسـاء  سـائر  أحكام  عن  تختلف  أحكام  لهـا  ليسـت  المعتـّدة 
أما  بيتها،  غير  في  والمبيـت  والزينة،  الطيب،  من  تمنع  أنها  وهـي:  حـاالت، 
سـائر  على  يحرم  ما  عليهـا  يحرم  وإنمـا  كغيرها،  فهـي  األحـكام  سـائر  فـي 
المسـائل  هذه  في  لك  ذكر  ما  كل  أن  لك  يتبّين  وبهذا  ذكرته،  ما  مع  النسـاء 
معطرًا،  يكون  ال  أن  فيه  فيشترط  بالصابون؛  االسـتحمام  إال  اللهم  لها،  مباح 

واهللا أعلم.

أشـهر  أربعة  مدتها  عملي  جهة  من  إجازة  على  وحصلت  زوجي  توفي 
أعمل  أنني  حيث  المدنية،  الخدمة  قانون  بموجب  وذلك  أيام،  وعشـرة 
قد  عليها  حصلـت  التـي  اإلجـازة  واآلن  حامـل،  أننـي  علمـًا  مدرسـة، 

عّدتي؟ تنتهي  ومتى  عملي،  مباشرة  في  الحكم  فكيف  انتهت، 
  ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ تعالـى:  اهللا  لقول  الحمل،  بوضعـك  عدتك  تنتهـي 
في  عليك  حرج  فال  منه،  بّد  ال  لما  الخروج  يجـوز  وإنمـا   ،(١)﴾ Á   À
واهللا  بيتك،  في  الليـل  يأويك  أن  على  وغيره،  للتدريـس  النهار  فـي  الخـروج 

وبركاته. اهللا  ورحمة  عليك  والسالم  للخير،  يوفقك 

عدتها  في  تلبس  أن  لهـا  يصّح  هل  زوجها،  عنها  توفـي  من  قولكـم  مـا 
يكون  الُعمانيات  النساء  لباس  أن  المعلوم  من  إنه  حيث  المعتاد،  لباسها 
واحد،  لون  من  أكثر  به  مختلط  الثوب  ويكون  والسجاف،  الزري  عليه 

األسود؟ اللون  تلبس  أن  عليها  يجب  فهل 
ليس  كما  لباسها  في  التزين  لها  فليس  الزينة،  لباس  إّال  كان،  لباس  أي  تلبس 

.٤ اآلية:  الطالق،  (١) سورة 
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عليها،  ممنوع  والزري(١)  السـجاف  من  ذكرته  فما  وعليه  بالحلي،  التزين  لهـا 
األلوان  من  شاءت  ما  تلبس  أن  لها  بل  به،  التقيد  عليها  يجب  فال  السواد  أما 

واهللا أعلم. الزينة،  لباس  غير  من 

بالصابون؟ تغتسل  أن  الوفاة  عدة  للمعتدة  يجوز  هل 
منظف  وكل  بالماء  واالسـتحمام  منه،  مانع  فال  معطر  غيـر  الصابـون  كان  إن 

واهللا أعلم. مباح،  معطر  غير 

ابنة  زوج  عليها  يدخـل  أن  يجوز  هل  المميتـة،  المعتّدة  في  قولكـم  مـا 
أخيها؟

عمة  من  أجنبي  األخ  بنت  وزوج  الناحية،  هذه  من  النساء  من  كغيرها  المعتدة 
من  غيرها  في  أو  العـدة  في  كانت  سـواء  به،  الخلوة  لها  تجـوز  فـال  زوجتـه، 
دخل  إن  حرج  فال  اسـتتارها؛  مع  منها  محرم  ذي  وجود  مع  وأمـا  األحـوال، 

واهللا أعلم. العّدة،  غير  في  أو  العّدة،  في  عليها 

النقاب؟ تلبس  أن  الوفاة  عّدة  المعتدة  المرأة  يلزم  هل 
تمنع  أنها  وهـي:  ثالثة،  إال  األحكام  جميـع  في  النسـاء  من  كغيرها  المعتـّدة 
تختلف  ال  ذلـك  عدا  وفيما  بيتهـا،  غير  فـي  والمبيت  والزينـة،  الطيـب،  مـن 
الفتنة  مظان  في  وذلك  غيرها،  يلزم  حيث  إال  التنقب  يلزمها  فال  غيرهـا،  عـن 

واهللا أعلم. والريبة، 

الزري  أما  الثوب،  حواشي  على  يركب  وما  الستر  (السجاف)  الوسيط  المعجم  في  (١) جاء 
ثوبها. في  المرأة  تستعمله  الزينة  من  نوع  على  يطلق  مصطلح  فهو 
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السواد؟ لبس  الوفاة  عّدة  المعتّدة  على  يجب  هل 
إن  إال  كالحرير،  الزينة؛  ثيـاب  تتجنب  أن  عليها  وإنما  ذلك،  عليهـا  يجـب  ال 

واهللا أعلم. غيرها،  تجد  لم 

وعقـارات،  تجارية  محـالت  وتـرك  زوجهـا،  توفي  فيمـن  قولكـم  مـا 
هذه  في  بالعاملين  بالهاتـف  تتصل  أن  العـّدة  في  وهي  لها  يجـوز  فهـل 
معهم  لتتابع  وذلك  ابنها،  بحضور  بيتها  في  بهم  تجتمع  أو  المحالت، 

العمل؟ مواضيع 
مع  منها،  محـرم  ذي  بحضور  تكملهم  أو  بالهاتـف،  تخاطبهم  أن  لهـا  نعـم، 

واهللا أعلم. يجب،  كما  تسترها 

باللبان؟ بيتها  أو  نفسها،  تبخر  أن  الوفاة  عّدة  للمعتّدة  يجوز  هل 
واهللا أعلم. فلتجتنبه،  طيبة  رائحة  له  اللبان  أن  بما 

بعد  الرجال  يراهـا  أن  يجـوز  ال  وفاة  عـّدة  المعتّدة  المـرأة  بـأن  نسـمع 
صحيح؟ هذا  فهل  كاملة،  سنة  عليها  تمضي  حتى  العدة،  من  خروجها 

واهللا أعلم. الصحة،  من  له  أساس  ال  باطل،  كالم  هذا 

العالج؟ لتلقي  المستشفى  إلى  تذهب  أن  الوفاة  عّدة  للمعتّدة  يجوز  هل 
واهللا أعلم. ذلك،  من  مانع  ال 

الطبيب؟ إلى  بولدها  تذهب  أن  يصح  وهل 
واهللا أعلم. أيضًا،  ذلك  من  مانع  ال 
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إذا  وزوجتي،  الوالدين  بحضور  أخي؛  أرملة  على  أدخل  أن  يجوز  هـل 
وألوالدها؟ األرملة،  لهذه  العائل  أنا  كنت 
واهللا أعلم. بها،  تخل  لم  إن  ذلك،  في  حرج  ال 

يجوز  هل  ـ  غيرها  من  زوجها  بنت  أي:  ـ  ربيبة  ولها  زوجها  توفي  امرأة 
العّدة؟ أثناء  عليها  الدخول  البنت  لزوج 

ألنه  معتّدة؛  غير  أو  معتّدة  كانـت  سـواء  بها،  يخلو  أن  الربيبة  لزوج  يجـوز  ال 
بامرأة  يخلون  فال  اآلخر  واليوم  باهللا  يؤمن  كان  «من  قال !:  وقد  منها،  أجنبي 
جهل  وإنما  العدة،  في  محصـور  غير  الحكم  وهذا  محرم»(١)،  ذو  معهـا  ليـس 
المعتدة،  علـى  والتشـدد  العدة،  حال  غير  في  التهاون  إلـى  بهـم  أّدى  النـاس 
في  إال  وغيرها  المعتدة  بين  فارق  وال  أخرى،  في  وفرطوا  ناحية،  في  فأفرطوا 
ثالث حاالت أولها: عدم التطيب، والثاني: عدم الزينة، والثالث: عدم المبيت 
مع  األجنبي  الرجل  ولقاؤها  كغيرها،  هي  األحوال  سـائر  وفي  بيتها،  غير  في 
تمام االحتشام، واهللا أعلم. يمنع في عّدة، وال غيرها مع  منها ال  المحرم  ذي 

بعض  لتقضي  بيتهـا؛  مـن  تخرج  أن  الوفـاة  عـدة  للمعتـّدة  يجـوز  هـل 
يخدمها؟ من  معها  يوجد  لم  إذا  شؤونها 

واهللا أعلم. لها،  جائز  ذلك  نعم، 

للمعتّدة؟ المباحة  واألعمال  المحرمة  األعمال  هي  ما 
بعض  في  إال  شـيء  في  وبينهن  بينهـا  فرق  ال  النسـاء،  مـن  كغيرهـا  المعتـّدة 
على  يحـرم  فهو  المعتـّدة  غيـر  على  يحـرم  مـا  إلـى  بالنسـبة  أمـا  الحـاالت، 

عبد اهللا. جابر بن  مسند  في  مسنده  في  أحمد  اإلمام  (١) رواه 
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فهو  المعتدة  لغير  يبـاح  ما  وكذلك  ذلك،  حكم  في  بينهما  فـرق  ال  المعتـّدة، 
بيت  في  إال  تبيت  ال  أنهـا  وهي  فقط  حاالت  ثـالث  إال  للمعتدة  يبـاح  أيضـًا 
معنى  وال  لها،  يباح  فهو  ذلك  عدا  ما  وكل  تتزين،  وال  تتطيـب،  وال  زوجهـا، 
الجاهلية  مواريـث  مـن  ذلك  فإن  عليهـا  اهللا  يحرمه  لـم  مـا  بتحريـم  للتشـدد 
غير  في  للتساهل  معنى  وال  المعتّدة،  على  بالغًا  تشديدًا  يشددون  كانوا  الذين 
أمرها،  في  يتسـاهل  ما  كثيرًا  معتّدة  غير  تكون  عندما  فالمرأة  أيضـًا،  المعتـّدة 
الوقار  لباس  وتلبـس  الشـرعي  الحجاب  تلتزم  التي  المـراة  أن  تجد  ولذلـك 
في  كتابه  بنص  المؤمنات  النساء  على  وتعالى  تبارك  اهللا  فرضه  الذي  الشرعي 

  i    h   g   f   e   d   c   b     a   ` ﴿ قولـه: 
  x   w   v    u   t    sr   q   p   o   nm   l   k     j
آخر  إلى   (١)﴾ £   ¢     ¡ ے     ~   }   |    {   z   y

  v   u     t   s   r   q   p   o   n   m ﴿ وقولـه:  اآليـة، 
.(٢)﴾~   }   |   {   z   y   xw

«كأنها  يقول:  النـاس  عوام  من  كثيرًا  أن  حتـى  الجهلة  عند  للنقـد  عرضـة،  تكـون 
للمرأة  يقال  حتى  فقط  المعتّدة  المرأة  به  ت  ُخصَّ الرباني  األمر  هذا  وهل  تريكة»(٣) 
واألوغاد  السفهاء  من  كثير  صار  بل  القول،  هذا  الشرعي  اللباس  هذا  تلتزم  عندما 
اللباس يسخرون  بلبس هذا  الشرعية ومتقيدة  بالواجبات  امرأة ملتزمة  عندما يرون 

وسفاهة. وجهل  حماقة  وهذه  تريكة..  تريكة..  تريكة..  لها:  ويقولون  منها 

.٣١ اآلية:  النور،  (١) سورة 
.٥٩ اآلية:  األحزاب،  (٢) سورة 

زوجها. عنها  المتوفى  (٣) أي 
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يجب  حرمات  هنالك  جعل  وتعالى  تبارك  اهللا  أن  نجد  أيضًا  هذا  بجانـب  ثـم 
يخلو  ال  الرجل  أن  اآلداب  هذه  ومن  بها،  يتخلق  أن  يجب  وآدابـًا  تراعـى  أن 
واليوم  باهللا  يؤمن  كان  «من  يقول:  فالنبي !  محرم،  ذي  مع  إال  أجنبية  بامرأة 
الصالة  أفضل  عليه  ويقول  محرم»(١)،  ذو  معها  ليس  بامرأة  يخلون  فال  اآلخر 
له  فقال  ـ  األجنبيـات  النسـاء  أي:  ـ  النسـاء  على  والدخول  «إياكم  والسـالم: 
الموت»(٢)  الحمو  فقال !:  رسـول اهللا؟  يا  الحمو  أرأيت  األنصار:  من  رجل 
عليها  دخوله  يعـّد  زوجها  أخو  هـو  الذي  المرأة  حمـا  أن  الحديـث  دلَّ  وقـد 
الكثير  إلـى  تؤدي  قد  بينهمـا  الخلوة  إن  حيـث  من  خطورتـه،  فـي  كالمـوت 
يدخل  فال  الشرعية،  اآلداب  يلتزما  أن  والرجل  المرأة  فعلى  يحذر  مما  الكثير 
كانت  ولو  عدتها،  إبان  غير  في  ولو  يتزوجها  أن  له  ُيباح  امرأة  أي  مع  الرجل 
هذه  إذ  الخالة  زوج  أو  العمـة  زوج  أو  األخـت  كزوج  موقوتة  حرمـة  بينهمـا 
تبدي  أن  لها  يجوز  فـال  الزينة،،  إلبداء  أو  للخلوة  مسـوغة  تكون  ال  الحرمـة 
معهم  كانت  إن  الشـرعية  اآلداب  تلتزم  أن  عليها  بل  زينتها،  من  شـيء  معهم 

واهللا أعلم. األبعدين،  األجانب  مع  الشأن  هو  كما 
للعّدة  خاصة  ثيـاب  لبس  المعتدة  به  تقوم  فيمـا  الخاطئة  المفاهيـم  مـن 
بتغطية  تقوم  أنهـا  كما  الرجال،  بمالبس  شـبيهًا  لونها  يكون  مـا  وغالبـًا 
لتعاليم  منافاة  هـذا  في  فهل  إليها،  أقاربها  حضور  لـدى  جسـمها  كامل 
المعتدة  على  والكفين  الوجه  تغطية  فعالً  يجب  وهل  الحنيف،  الشـرع 

المحارم؟ حضور  مع  المحارم)  (غير  أرحامها  مقابلة  لدى 

تخريجه. (١) سبق 
في  ومسلم  محرم،  ذو  إال  بامرأة  رجل  يخلون  ال  باب  النكاح  كتاب  في  البخاري  (٢) رواه 

عليه. والدخول  باألجنبية  الخلوة  تحريم  باب  السالم  كتاب 
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عند  معتّدة  غير  أو  معتّدة  كانت  سواًء  وكفيها  وجهها  تغطية  إلى  المرأة  تندب 
مما  فذلك  الفتنة  خوف  مع  أمـا  الفتنة،  خوف  عدم  مع  وذلك  محارمهـا  غيـر 
حالة  في  محصـورًا  ذلك  يكون  وال  منـه،  بدُّ  ال  أمـر  الفتنـة  درء  ألن  يجـب؛ 
مالبس  لبسـها  إلى  بالنسـبة  أما  وغيرها،  معتّدة  بين  فـرق  ال  بل  فقـط،  العـدة 
شـبيهة  هي  التي  المالبس  تلبس  أن  لهـا  فليس  يشـرع،  لم  مما  فهـذا  خاصـة 

واهللا أعلم. الرجال،  بمالبس 

ما رأي سماحتكم فيما تقوم به المعتّدة عدة الوفاة من تغطية كل جسمها، 
والنياحة،  األطفـال،  مقابلـة  وعـدم  الزيـت،  وصـب  وأرجلهـا،  ويديهـا، 

األمور؟ من  وغيرها  العدة،  أيام  وزيادة  السيوف،  وحمل  والتعري، 
هدى  الهدي  وخيـر  اهللا،  كتـاب  الحديث  أصـدق  «إن  رسـول اهللا !:  يقـول 
ضاللة،  بدعة  وكل  بدعـة،  محدثة  وكل  محدثاتها،  األمـور  وشـر  محمد !، 
ما  هذا  أمرنا  في  أحدث  «من  ـ  !:  أيضًا  ـ  ويقول  النار»(١)  فـي  ضاللـة  وكل 

رد»(٢). فهو  منه  ليس 
آوى  أو  حدثًا  اإلسالم  في  أحدث  من  اهللا  «لعن  والسالم:  الصالة  عليه  ويقول 

محدثًا»(٣).
تعالى، وهدي محمد !  اهللا  ما خالف كالم  أن كل  تفيد  كلها  األحاديث  هذه 
القيامة  يوم  ـ  باهللا  والعياذ  ـ  بصاحبها  تؤدي  التي  الضالة  البدع  في  معدود  فهو 

النار. إلى 

تخريجه. (١) سبق 

تخريجه. (٢) سبق 
.٤٢ رقم  محمد !  أُمة  األُمة  باب  في  حبيب  الربيع بن  اإلمام  (٣) رواه 
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من  رسول اهللا !  به  جاء  وفيما  كتاب،  من  أنزل  فيما  الدين  تعالى  اهللا  بّين  وقد 
بيان، وامتن على الناس بإتمام النعمة، وإكمال الدين، بعد أن بلغ رسول اهللا ! 
عبده  على  أنزله  فيما  تعالى  اهللا  قال  فقد  الغمة،  وكشـف  األمة،  ونصح  األمانة، 

    O    N    M    L    K ﴿ الـوداع:  حجة  في  عرفـة  يوم  في  ورسـوله ! 
يستحق  شيء  ـ  يومئذ  بعد  ـ  يبق  ولم   ،(١)﴾ U    T    S    R    Q    P

الدين. اكتمل  وقد  رسول اهللا !،  لنا  بّينه  شيء  كل  بل  البيان، 
والضالالت،  البدع  من  فهو  السـؤال  هذا  في  ذكر  ما  كل  بأن  أقول:  وإجماالً 

اإلسالم. في  تجوز  ال  التي 
أنظار  عـن  بدنها  تسـتر  أن  منها  مطلـوب  المـرأة  فإن  السـتر؛  ناحية  مـن  أمـا 
أن  أيضًا  منها  ومطلوب  العـدة،  غير  في  أم  العدة،  في  أكانت  سـواء  الرجـال، 
تكون  ال  أن  بشـرط  للجلوس،  داع  هناك  كان  إذا  إال  الرجال،  مع  تجلس  ال 

معهم. خلوة  في 
وتعالى  تبارك  فاهللا  الستر،  وجوب  على  يدّل  ما  تعالى  اهللا  كتاب  في  جاء  فقد 

    t   s   r   q   p   o   n   m ﴿ للنبـي !:  مخاطبًا  يقـول 
وتعالى:  سـبحانه  اهللا  ويقول   ،(٢)﴾~   }   |   {   z   y   xw   v   u

  k     j   i  h   g   f   e   d   c   b   a   ` ﴿
  y   x   w   v    u   t    sr   q   p   o   nm   l
      ¦   ¥   ¤    £   ¢     ¡ ے     ~   }   |    {   z
  μ    ´     ³   ²   ±   °   ¯      ®    ¬   «   ª      ©    ¨   §

.٣ اآلية:  المائدة،  (١) سورة 
.٥٩ اآلية:  األحزاب،  (٢) سورة 



١٨٧العـّدة
  Å   Ä    ÃÂ   Á   À   ¿   ¾   ½    ¼   »   º    ¹   ¸   ¶
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.(١)﴾ Ô
تمنع  تتزين، حتى  أن  لها  المعتّدة ليس  فإن  بالمعتّدة،  الحكم ليس خاصًا  وهذا 
هنا  فمن  رأسًا،  الزينة  من  ممنوعة  هي  بل  الناس،  من  لطائفة  الزينة  إظهار  عن 
المعتّدة  على  الناس  وتشديد  بالمعتّدة،  مختصًا  ليس  السـتر  حكم  أن  لنا  يتبّين 
ذلك  من  وكل  وتفريطًا،  إفراطًا  يعدُّ  إنمـا  االعتداد  حالة  غير  في  التسـاهل  مع 

األحوال. جميع  في  واعتدال  اتزان  دين  فاإلسالم  اإلسالم،  في  ممنوع 
يختلي  أن  الرجل  ومنع  األجنبـي،  بالرجل  تختلي  أن  المرأة  منـع  والنبـي ! 
محرم»(٢)،  ذي  مع  إال  بامرأة  رجل  يخلون  «ال  قال !:  فقد  االجنبية،  بالمرأة 
أرأيت  األنصار:  من  رجل  له  فقال  النساء،  على  والدخول  «إياكم  ويقول !: 
عليه  اهللا  ـ صلوات  فقال  ـ  الزوج  قريب  به  والمقصود  ـ  يا رسول اهللا؟  الحمو 
بالموت؛  المرأة  حما  يشبه  الرسول !  كان  فإذا  الموت»(٣)،  الحمو  وتسليمه: 
فكيف  المحذور،  مـن  معها  وخلوته  بهـا،  واختالطه  عليها،  دخولـه  في  لمـا 

أقاربهم. نساء  على  يغاروا  أن  الناس  عادة  من  أنه  رغم  بغيره؟ 
ثالثهما»(٤)،  الشـيطان  كان  إال  بامـرأة  رجل  خال  «ما   : رسـول اهللا !  ويقـول 

.٣١ اآلية:  النور،  (١) سورة 
تخريجه. (٢) سبق 
تخريجه. (٣) سبق 

كتاب  صحيحه  في  حبان  وابن  الجماعة،  لزوم  في  جاء  ما  باب  الفتن  كتاب  في  (٤) الترمذي 
والنسـائي  مغيبة  تكن  لم  وإن  أجنبية  بامرأة  المرء  يخلو  أن  الزجر  ذكر  واإلباحـة  الحظـر 

فيه. عمر  لخبر  الناقلين  ألفاظ  اختالف  ذكر  النساء  ِعشرة  كتاب  في  الكبرى  في 
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حتى  ويتسـاهلوا  معتدة،  المرأة  تكن  لم  إذا  الناس  يتسـامح  أن  العجيب  فمن 
يختلي  أو  به  تختلي  أن  يجوز  ال  وهو  ـ  عليها  يدخل  األجنبي  الرجـل  يدعـوا 
كتابه،  فـي  تعالى  اهللا  فرضه  لمـا  ترك  إال  هـذا  وما  منفرديـن،  فيجلسـا  ـ  بهـا 

رسوله !. لسان  وعلى 
عدة  عدتها  كانت  إذا  ـ  االعتداد  حالـة  في  المرأة  على  يتشـدد  ذلك  وبجانـب 
من  أصل  له  ليس  التشدد  وهذا  األطفال،  مقابلة  من  حتى  تمنع  بحيث  ـ  وفاة 

رسول اهللا !. ُسنَّة  وال  تعالى،  اهللا  كتاب 
ما  تبدي  أن  لها  يجـوز  الصالحات  المؤمنات  المسـلمات  النسـاء  مع  المرأة  إن 
ألن  االعتداد؛  غيـر  في  أو  االعتداد  فـي  سـواء  الركبة،  تحت  وما  السـرة،  فـوق 
بين  ما  وهي  الرجل،  مع  الرجل  كعـورة  البرة  المسـلمة  المرأة  مع  المرأة  عـورة 
إنه ال يجوز  المرأة في حالة االعتداد، ويقال:  يتشدد على  السرة والركبة! فكيف 
يديها،  النساء  مع  تستر  أن  وعليها  حجاب؟،  وراء  من  إال  المرأة  تصافح  أن  لها 
نبينا !؟  وُسـنَّة  ربنا،  كتاب  من  ذلك  دليل  هو  ما  شـعري  ليت  وجهها،  وتسـتر 
كذلك  رد»(١)  فهـو  أمرنا  عليه  ليـس  عمالً  عمل  «مـن  رسـول اهللا !:  قال  وقـد 
واحد  مكان  في  والتقوقع  األشياء،  من  المذكر  مالمسة  وعدم  بالزيت،  االدهان 
به  قال  وال  ُسـنَّة،  أو  كتاب  من  أسـاس  له  ليس  ذلك  كل  مظلمة،  حجرة  داخل 
ومواريثها. الجاهلية  عادات  من  تبقى  مما  هو  وإنما  المسلمين  علماء  من  أحد 

أشـياء  ثالثة  عدا  ما  النسـاء،  من  لغيرها  يجوز  مـا  كل  للمعتدة  يجـوز  وإجمـاالً 
لها  يجوز  فالمعتّدة ال  بغير ضرورة،  البيت  والتردد خارج  والطيب،  الزينة،  وهي: 
القصوى. الضرورة  حاالت  في  إال  بيتها،  خارج  تبيت  أو  تتطيب،  او  تتزين،  أن 

تخريجه. (١) سبق 
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من  تجد  تكن  لم  منهن  واحدة  وكل  عـدد،  ذوات  كن  إذا  للمعتّدات  ويجـوز 
في  يفترقن  ولكن  النهـار،  في  واحد  بيت  في  يجتمعن  أن  بيتهـا،  في  يؤنسـها 
عن  نص  ذلك  جاء  كمـا  فيه،  تنام  بيتها  إلى  منهـن  واحدة  كل  وتعـود  الليـل، 

مسعود 3 (١). ابن 
الدنيا  فـي  ملعونان  «صوتـان  النبـي !:  لقول  شـرعًا  فممنوعـة  النياحـة  أمـا 
من  فهي  مصيبـة»(٢)،  عنـد  مرنة  وصـوت  نعمة  عند  مزمـار  صـوت  واآلخـرة 
فالنائحة  كبيرة،  على  إال  يكون  ال  اللعن  ألن  الكبائر؛  من  بل  المنكـرة،  البـدع 
«إن  رسـول اهللا !:  عن  عمـر ^  ابن  رواية  فـي  جاء  وقـد  لكبيـرة،  مرتكبـة 
ينه  لم  إذا  ما  على  الرواية  هـذه  وتحمل  عليه»(٣)،  أهله  ببكاء  ليعـذب  الرجـل 
أن  اإلنسان  فعلى  الشرع،  أباحه  الذي  المعتاد،  البكاء  سـوى  عما  الرجل  هذا 
مما  ذلك  ألن  موتـه؛  بعد  نائحة  نواح  يقـروا  أن  أو  النياحة،  مـن  أهله  يحـذر 

الرسول !. به  أمر  الذي  اإلسالم  هدي  يخالف 
هذا  في  هنا  ذكر  مـا  المبكية،  المضحكة  واألمور  الكبـرى،  الضالالت  ومـن 
من  جميعًا  الرجال  يخرج  عّدتها  من  انتهائها  يوم  كانت  إذا  المرأة  أن  السؤال، 

الحوامل؟ خروج  وكذلك  الدليل؟  وما  إليه؟  الداعي  هو  ما  بيتها...؟ 
خروج  مع  الرجال  وجود  يكـون  فال  وتعالى،  سـبحانه  اهللا  بيد  والحياة  المـوت  إن 

.١٨٧ ص  تخريجه  (١) سيأتي 
تخريجه. (٢) سبق 

كتاب  الموطأ  فـي  ومالك  الجنائـز،  صالة  بـاب   ،٤٨٣ حبيـب  الربيع بـن  اإلمـام  (٣) رواه 
قول  باب  الجنائز  كتـاب  في  والبخـاري  الميت،  على  البـكاء  عن  النهي  بـاب  الجنائـز 
يعذب  الميت  باب  الجنائز  في  مسلم  عليه)،  أهله  بكاء  ببعض  الميت  (يعذب  النبي !: 

عليه. أهله  ببكاء 
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   o   n ﴿ أيضًا سببًا لسالمتهم المعتدة من عدتها سببًا لموتهم، وال تكون غيبتهم 
  å   ä    ã   â  á   à ﴿  ،(١)﴾w    v    u    t    s     rq    p
أجنتهن  موت  وال  موتهـن،  يدنـي  ال  الحوامـل  وكذلـك   ،(٢)﴾ê   é    è   ç   æ
خروجهن  الموت  مـن  يسـلمهن  وال  أجنتهن  يسـلم  وال  المعتدة،  عند  حضورهـن 
العّدة،  من  خروجها  عند  المعتّدة  فيه  تكون  الذي  المكان  عن  وغيابهن  عندها،  من 
وأن  العّدة،  من  خروجها  يـوم  في  عندها  النسـاء  تجتمع  أن  وأمر  ذلك  من  وأدهـى 
وترفعه  سـيفًا  تحمل  أخرى  امرأة  وخلفها  االغتسـال،  مكان  إلى  امرأة  بهـا  تذهـب 
ذلك  من  وأعظم  محاربتها،  تجب  التي  والضالالت  البدع  من  فذلك  رأسـها،  فوق 
امرأة  عورة  إلـى  تنظر  أن  لها  يجوز  ال  امـرأة  أية  فإن  النسـاء؛  أمام  تتعـرى  أن  كلـه 
رسـول اهللا ! :  قال  فقد  رجل،  أو  امرأة  إلى  ينظر  أن  لرجل  يجوز  ال  كما  أخرى، 
القصوى  الضرورة  حاالت  في  ذلك  يجوز  نعم  إليه»(٣)،  والمنظور  الناظر  «لعـن  اهللا 
وُسـنَّة  اهللا  كتاب  يتبعوا  بأن  والمسـلمات  المسـلمين  وأنصح  ونحوه...،  كالعـالج 
في  إال  اللهم  غيرها،  عـن  يختلف  حكمًا  للمعتّدة  يجعلـوا  ال  وأن  رسـول اهللا ! ، 

ضرورة. بغير  بيتها  خارج  والتردد  والتطيب،  الزينة،  ذكرتها:  التي  الثالثة  األشياء 
وُسنَّة  اهللا  كتاب  تخالف  التي  والخرافات  البدع  يحاربوا  أن  المسـلمين  وعلى 

رسوله !.
فال  محرم؛  ذو  معها  وكان  استتارها،  مع  عليها  أجنبي  رجل  لدخول  دعا  وإذا 

ذلك. من  مانع 

.١٨٥ اآلية:  عمران،  آل  (١) سورة 
.١١ اآلية:  فاطر،  (٢) سورة 

عورة  إلى  ينظر  الرجل  في  جاء  ما  باب  النكاح  كتاب  الكبرى  الُسـنن  في  البيهقي  (٣) رواه 
المرأة. عورة  إلى  تنظر  والمرأة  الرجل 
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تعالى  اهللا  فرضه  الـذي  السـتر،  يلتزمن  أن  النسـاء  على  أيضًا  يجـب  وكذلـك 
اهللا  فرضه  ما  يلتزمن  وأن  العـّدة،  في  يلتزمه  كما  العدة  حالة  غيـر  في  عليهـن 

  d   c   b     a   ` ﴿ قوله:  في  الشـرعية  اآلداب  من  عليهن 
اآلية،  آخـر  إلـى   ،(١)﴾m   l   k     j   i   h   g   f   e

  v   u     t   s   r   q   p   o   n   m ﴿ تعالى:  وقوله 
في  الحرمة  فإن  االعتداد،  حالة  غير  في  وذلك  اآلية،  آخر  إلى   ،(٢)﴾w
وصلى  التوفيق  نسأله  تعالى  واهللا  وغيرها،  االعتداد  حالة  بين  تختلف  ال  ذلك 

وسلم. وصحبه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  اهللا 

 πeÉëdG  IóY s

حملها  كان  ولو  عّدتها  تكون  فكم  زوجها  وتوفي  حامل  امرأة  كانت  إذا 
واحدًا؟ شهرًا 

واهللا أعلم. قصرت،  أو  المدة  طالت  الحمل  بوضعها  عّدتها  تنتهي 

ما قولكم فيمن وضعت حملها بعد شهرين من وفاة زوجها، هل عليها 
حملها؟ بوضع  تنتهي  أم  العدة،  تكمل  أن 

  ¾   ½   ¼ ﴿ تعالـى:  لقولـه  حملهـا؛  بوضـع  عّدتهـا  انتهـت 
حملها  وضعـت  التـي  األسـلمية  سـبيعة  ولحديـث   (٣)﴾Á   À   ¿

.٣١ اآلية:  النور،  (١) سورة 
.٥٩ اآلية:  األحزاب،  (٢) سورة 

.٤ اآلية:  الطالق،  (٣) سورة 
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فانكحي»(١)،  «حللـت  رسـول اهللا !:  لها  فقال  بأيام،  زوجهـا  وفاة  بعـد 
واهللا أعلم.

من  الرابع  اليوم  في  حملها  ووضعت  حامل،  وهي  زوجها  توفي  فيمـن 
كاملة؟ العّدة  تكمل  أم  بذلك،  عّدتها  تنتهي  فهل  عّدتها، 

بدليل  حلت،  وضعته  فمتـى  حملها،  بوضع  تنتهي  عدتها  أن  الراجـح  القـول 
لسـبيعة  وقولـه !   .﴾Á   À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ تعالـى:  قولـه 
فانكحي»(٢)،  «حللت  بأيـام:  زوجها  وفاة  بعد  حملها  وضعت  وقـد  األسـلمية 
وألن  الخصوصية،  عدم  األصل  فإن  سبيعة،  في  الحكم  هذا  لحصر  وجه  وال 
فض  مقام  في  روته  وقد  النبي !  زوج  ـ  سلمة #  أم  هي  ـ  للحديث  الراوية 
وأبي  ـ  األجلين  بأبعد  القائل  ـ  عباس  ابن  بين  المسـألة  في  كان  الذي  النزاع 
ثمة  كانت  ولو  الحمل،  بوضـع  القائلين  سـلمة  أبي  الرحمٰن بن  وعبد  هريـرة 
الروايات  بعـض  في  وألن  بعدها،  َمـْن  وَعلمها  هـي  جهلتها  لمـا  خصوصيـة 

واهللا أعلم. الحكم،  هذا  بعموم  التصريح 

وفاته  بعد  فوضعت  حبلى،  وهي  زوجته  عن  توفي  رجل  في  قولكم  ما 

المتوفى  عـدة  وصف  ذكر  العدة  بـاب  الطالق  كتاب  فـي  حبان  ابـن  رواه  اللفـظ  (١) بهـذا 
ورد  والحديث  مخرمة،  المسورة بن  مسند  مسنده  في  وأحمد  حامل  وهي  زوجها  عنها 
في  ومالك   ،٥٣٩ رقـم  والعدة  الحداد  باب  حبيب  الربيع بـن  اإلمام  عند  أخـر  بالفـاظ 
كتاب  البخاري  حامالً،  كانت  إذا  زوجها  عنها  المتوفى  عدة  باب  الطالق  كتاب  الموطأ 
المتوفى  انقضاء عدة  باب  الطالق  بدرًا، ومسلم في كتاب  باب فضل من شهد  المغازي 

الحديث. أئمة  من  وغيرهم  وغيرها  زوجها  عنها 
تخريجه. (٢) سبق 
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اصحابنا.  قول  أكثر  أن  علمًا  ال؟  أم  عدتها،  تنتهي  هل  وساعات،  بأيام 
سـورة  في  التي  اآلية  وهما  بالدليليـن.  عمالً  األجليـن.  بأبعـد  يقولـون 

الطالق: ﴿ ¼   في سورة  التي  والثانية   ﴾  *    )   ( البقرة ﴿ 
في  القطب  شـيخنا  عن  وجدُت  لكـن   ﴾ Á   À   ¿   ¾   ½
سبيعة  وقصة  مرفوعة،  وهي  النسائي  عن  أحاديث  عدة  الضمانة»  «وفاء 

األثر؟ وجود  مع  للنظر  حظ  ال  تعلم  وكما  األسلمية، 
وابن  علـي  مذهب  المسـألة  هذه  فـي  اهللا  رحمهـم  أصحابنـا  جمهـور  ذهـب 
وذهب  اآليتين،  داللـة  بين  جمعـًا  األجلين  بأبعـد  االعتداد  وهـو  عبـاس ^ 
حملها،  بوضـع  عدتها  تنتهي  أنهـا  إلى  أصحابنا  مـن  وقليل  األُمـة،  جمهـور 
سبيعة  حديث  بدليل  األصح؛  هو  وهذا  قصرت،  أم  الحمل  مدة  طالت  سواء 
والشـيخان،  الربيع،  أخرجـه  وقد  البقـرة،  آية  لعمـوم  المخصـص  األسـلمية 
مشهور  أمر  اآلحاد  بأحاديث  القرآن  عمومات  وتخصيص  الُسـنن،  وأصحاب 

  À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ الطـالق:  بآية  هنا  ذلك  ويعتضد  األمـة،  عنـد 
من  فيه  ينظـر  بها  خاص  سـبيعة  حديث  أن  أصحابنـا  أكثـر  وقـول   ،﴾ Á

أوجه: أربعة 
مدعيها  فعلـى  الخصوصية؛  عـدم  الشـرعية  األحكام  فـي  األصـل  أن  أولهـا: 

الدليل.
بأبعد  قـال  مـن  علـى  حجـة  روتـه  سـلمة #  أم  الحديـث  راويـة  إن  ثانيهـا: 
عباس،  وابن  هريرة،  أبو  المسـألة  في  اختلف  عندما  به  حدثت  أنها  األجلين، 
أبو  وقال  األجليـن،  بأبعـد  عباس  ابـن  فقال:  عبد الرحمٰـن،  سـلمة بن  وأبـو 
فروت  يسـألها  من  إليها  فأرسـلوا  الحمل،  وضع  بمجرد  سـلمة  وأبو  هريرة، 
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ذلك. بمعرفة  أولى  هي  لكانت  خاصًا  الحديث  كان  فلو  الحديث،  لهم 
واهللا أعلم. الحكم،  بعموم  صرح  أنه  الروايات  بعض  في  أن  ثالثها: 

زوجها؟ عنها  توفي  إذا  الحامل  عّدة  في  عندكم  الراجح  ما 
النبوية على صاحبها  نَّة  السُّ عليه  دلَّت  ما  هو  المسألة  في هذه  الصحيح عندي 

نَّة:(١) السُّ به  جاءت  ما  وإليك  والسالم  الصالة  أفضل 
أبي عبيدة عن جابر بن  الربيع بن حبيب 5 عن  الحجة  الحافظ  روى اإلمام 
في  عبد الرحمٰن  سـلمة بن  وأبو  أنـا  اختلفت  قـال:  عباس @  ابن  عـن  يزيـد 
آخر  عدتها  فقلت:  قال:  بليـال،  زوجها  وفاة  بعد  وضعت  إذا  الحامـل  المـرأة 
فقال:  فسـئل  هريرة  أبو  فجاء  حلت،  وضعت  إذا  سـلمة:  أبو  فقال  األجليـن، 
عن  فسـألها  سـلمة  أم  إلى  عباس  ابن  مولى  كريبًا  فبعثنا  سـلمة،  أبي  مـع  أنـا 
ذلك  فذكرت  بليال،  زوجها  وفاة  بعد  األسـلمية  سـبيعة  ولدت  فقالت:  ذلك، 
والشيخان،  الموطأ،  في  مالك  القصة  وروى  «حلت»(٢)،  فقال:  لرسول اهللا ! 
والترمذي، والنسائي(٣) من رواية أم سلمة # كما في المسند. وروى البخاري 
والنسائي  الترمذي،  وأخرجه  نفسها،  سبيعة  طريق  من  سبيعة  حديث  ومسـلم 

تخريجه. (١) سبق 

تخريجه. (٢) سبق 
حامًال،  كانـت  إذا  زوجها  عنهـا  المتوفى  عـدة  باب  الطالق  كتـاب  الموطأ  فـي  (٣) مالـك 

  Æ   Å     Ä   Ã    ÂÁ   À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿ باب:  المعازي  كتاب  البخاري 
زوجها،  عنها  المتوفى  عـدة  انقضاء  باب  الطالق  كتاب  فـي  ومسـلم   ،﴾ Ê   É   È   Ç
تضع،  زوجها  عنهـا  المتوفى  الحامـل  في  جاء  مـا  باب  الطالق  كتـاب  فـي  والترمـذي 

زوجها. عنها  المتوفى  الحامل  عدة  باب  الطالق  كتاب  في  والنسائي 
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المسـور  طريق  من  والنسـائي  والبخاري،  ومالك،  السـنابل(١)،  أبي  طريق  من 
النصري(٣)،  الحدثـان  أوس بن  زفر بـن  طريق  مـن  والنسـائي  مخرمة(٢)،  بـن 
عن  عبد الرحمٰن  سـلمة بن  أبي  طريق  من  والنسـائي  داود،  وأبو  والبخـاري، 
درجة  إلى  به  ترتفع  الحديث  هذا  طرق  وكثرة  مسعود(٤)،  عتبة بن  عبد اهللا بن 
حامل  مميتة  كل  وأن  بسـبيعة،  خاص  الحكم  هذا  أن  من  قيل  ما  أما  الشـهرة، 

بأوجه: مدفوع  فهو  األجلين؛  بأبعد  تعتد  سواها 
فعليه  ادعاها  ومن  الخصوصية،  عدم  الشرعية  األحكام  في  األصل  أن  أولها: 
ثابتًا عن الشارع كما في سائر أدلة الخصوصيات. الدليل، على أن يكون نصًا 
رضوان  ـ  الصحابة  من  سـبيعة  قصة  روى  ممن  أحد  عن  يرو  لم  أنه  ثانيها: 
على  رووه  بما  استداللهم  كان  بل  بها،  خاص  الحكم  هذا  أن  ـ  عليهم  اهللا 
أم  رواية  سـياق  في  واضح  هو  كما  حامل،  مميتة  لكل  الحكم  هذا  شـمول 
سـلمة بن  وأبو  هريرة  أبو  المسـألة  في  اختلف  عندما  للحديث،  سـلمة # 
بأبعد  القائل  وابن عباس  الحمل،  بوضع  العدة  بانتهاء  القائالن  عبد الرحمٰن 
من  وعرفه  الصحابة  أولئـك  جهله  لما  خاصًا؛  الحكـم  كان  فلو  األجليـن، 

بعدهم.
ثالثها: ما أخرجه عبد اهللا بن أحمد في زوائد المسند، وأبو يعلى، والضياء في 
كعب 3  أُبي بن  عن  حاتم  أبي  وابن  جرير،  وابـن  مردويه،  وابن  المختـارة، 
المطلقة  أهي   .﴾ Á   À   ¿   ¾   ½   ¼ ﴿» للنبي !:  قلت  قال: 

السابق. التخريج  (١) نفس 
.٢ رقم  تخريج  ينظر  قليل  قبل  تخريجه  (٢) سبق 
.٢ رقم  تخريج  ينظر  قليل  قبل  تخريجه  (٣) سبق 
.٢ رقم  تخريج  ينظر  قليل  قبل  تخريجه  (٤) سبق 
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قال  عنهـا»(١)،  والمتوفى  ثالثـًا  للمطلقة  هـي  قال:  عنهـا؟  المتوفـى  أو  ثالثـًا، 
من  أسـانيده  من  شـيء  يخلو  ال  كان  وإن  الموضوع  وهذا  حجر:  ابن  الحافظ 

سبيعة. قصة  وتعضده  أصالً،  له  بأن  تشعر  طرقه  لكن  مقال، 
ما عدا  رأيهم،  عليه  واتفق  الصحابة @  إليه عمل  انتهى  الذي  هو  هذا  أن  رابعها: 
القول  عن  رجوعه  عنه  روي  فقد  عباس  ابن  أما  ـ  وجهه  اهللا  م  كرَّ ـ  السـبطين  أبا 
اختلف  الذين  مع  خالفه  ذكـر  معرض  في  سـبيعة  قصة  وروايته  األجلين،  بأبعـد 
تعلم  كله  بهذا  باالتباع،  أولى  الصحابة  ورأي  بذلـك،  مؤذنة  المسـألة  في  معهما 
سـواء  حملهن،  وضع  الحوامل  أجل  وأن  البقرة،  آلية  مخصصة  الطالق  آيـة  أن 

واهللا أعلم. قصرت،  أم  الحمل  مدة  طالت  وسواء  مميتات،  أو  مطلقات  كن 
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بعد  بسـبب  إما  جثمانه  يـوار  لم  ولكن  زوجهـا  وفاة  نعـي  وصلهـا  امـرأة 
تنوي  متى  فالسـؤال  وفاته،  منطقة  في  التي  السـلطات  ألمر  وإما  المسـافة 
عدة الوفاة من حين وصول خبر الوفاة إليها أم بعد مواراة جثمانه التراب؟

لم  ولو  أشهر  أو  أيام  بعد  إال  تعلم  لم  ولو  زوجها،  وفاة  ساعة  من  عّدتها  تبدأ 
واهللا أعلم. وقت،  بعد  إال  يدفن 

المسـند مسـند  العدة، وزوائد  باب  الطالق  المسـند كتاب  المقصد في زوائد  (١) ينظر غاية 
اإلمـام أحمـد حديـث عبد اهللا بـن عمرو بن العاص عـن أُبي بن كعب، وأبـو يعلى في 
المعجـم باب المحمدين !، والضياء في األحاديث المختارة رقم ١٢١٣، وابن جرير 
أبي حاتم  ﴾، وابن  آية ﴿»  ¬    ®  ¯  الطالق  التفسير تفسير سورة  الطبري في 
في التفسـير تفسـير سـورة الطـالق آيـة ﴿ ¼  ½ ﴾، ورواه الدارقطنـي أيضًا في 

المهر. باب  النكاح  كتاب  في  الُسنن 
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توفي رجل في أول الشهر، فوصل الخبر إلى زوجته في منتصف الشهر، 
إليها؟ الخبر  وصول  يوم  من  أم  الوفاة  يوم  من  عّدتها  تحسب  فهل 

واهللا أعلم. تقّدم،  كما  زوجها  وفاة  ساعة  من  الحساب  في  تبدأ 

حساب  تبدأ  فمتى  الظهر،  وقت  في  بذلك  وعلمت  زوجها،  توفي  فيمن 
عّدتها؟

واألول  علمهـا،  سـاعة  من  بل  وقيل:  زوجهـا،  وفاة  سـاعة  مـن  عّدتهـا  تبـدأ 
واهللا أعلم. أرجح، 

لها  أُجريت  وقد  المستشـفى،  في  مريضة  وهي  زوجها  عنها  توفي  امرأة 
على  خوفًا  زوجها  وفـاة  عن  يخبروها  ولم  الـرأس،  في  خطيرة  عمليـة 

عّدة؟ غير  من  المستشفى  في  تبقى  أن  يصح  فهل  صحتها، 
واعية،  كانت  وسواًء  المستشـفى،  في  أو  البيت،  في  كانت  سـواًء  العّدة  في  هي 
التربص  المميتة مع  الزواج، وتؤمر  التربص عن  العّدة هي  فإن  للوعي،  فاقدة  أو 
واهللا أعلم. ستجنبه،  أو  كله،  ذلك  ستجتنب  أُنها  ريب  وال  والزينة،  الطيب  بترك 

الوعي  لديها  وليـس  المستشـفى،  في  مرقدة  وهي  زوجها  توفـي  فيمـن 
ال؟ أم  العدة،  تلزمها  فهل  الكامل، 

عّدة  في  بالحداد  المـرأة  وتؤمر  انقضائها،  إلى  الـزواج  عن  امتناع  هـي  العـدة 
المنزل  في  كونها  بين  ذلك  في  فرق  وال  والطيب،  الزينة  بترك  وذلك  الوفـاة، 
وإنما  معذورة،  فهي  وعيها  تكامل  لعـدم  شـيء؛  في  قصرت  وإن  خارجه،  أو 

واهللا أعلم. بمراقبتها،  أولياؤها  يؤمر 



الجنائز ـ حوادث المركبات١٩٨

 ¬æe  É¡dÉ≤àfG  ÖLƒeh  I qó©∏d  É¡à«H  »a  ICGôªdG  çƒμe s

الهالك  بيت  عن  انتقالها  موجبات  هي  وما  عدتها،  المعتدة  تقضي  أيـن 
لإلقامة؟ بسببه  اعتّدت  الذي 

كانت  الذي  البيت  فـي  أي:  ـ  زوجها  نعي  بلغها  حيث  عّدتهـا  تقضـي  المـرأة 
إن  هذا  نعيه،  فيه  يصلهـا  الذي  البيت  في  أو  ـ ،  زوجها  حيـاة  إّبان  فيه  تعيـش 
حديث  بدليل  قبل،  من  فيه  مقيمة  تكن  لم  ولو  للزوج  ملكًا  البيـت  ذلـك  كان 
البيت  في  تعتّد  أن  رسول اهللا !  أمرها  التي  سنان #  مالك بن  بنت  الفريعة 
كثيرًا،  ذلك  فـي  شـدد  من  منهم  والعلماء  زوجها(١)،  نعي  فيـه  الـذي وصلهـا 
قالوا:  فالمتشددون  المذهبين  بين  توسط  من  ومنهم  كثيرًا،  تسامح  من  ومنهم 
ألجل  النهار  فـي  تخرج  أن  لهـا  قالوا:  والمتوسـطون  البيت،  ذلـك  تبـرح  ال 

الخدري  سـعيد  أبي  عن  زيد  جابر بن  عن  عبيدة  أبي  عن  حبيب  الربيع بن  اإلمام  (١) رواه 
إلى  ترجع  أن  تسـأله  رسـول اهللا !  إلى  جاءت  مالك  بنت  الفريعة  أختى  كانـت  قـال: 
كانوا  إذا  حتى  أبقوا  له  عبيد  طلب  في  خرج  زوجها  أن  أجـل  من  خدرة  بني  فـي  أهلهـا 
إن  فقالت:  أهلها  إلـى  ترجع  أن  رسـول اهللا !  فسـألت  فقتلوه  لحقهم  القدوم  بطـرف 
إذا كانت  بالخروج حتى  لها  فإذن  نفقة  لي  ترك  يملكه وال  يتركني في مسكن  لم  زوجي 
امكثي  لها:  فقال  القصة  عليه  فردت  قلت؟  كيف  لها:  فقال  له  فدعيت  دعاهـا  بالحجـرة 
الطالق  كتاب  وعشرًا.  أشهر  أربعة  فيه  فاعتدت  قال:  أجله.  الكتاب  يبلغ  حتى  بيتك  في 
كعب بن  زينب بن  طريق  من  الموطأ  فـي  اإلمام  رواه  والحديث  والعّدة،  الحـداد  بـاب 
وأبو  تحل،  حتـى  بيتها  في  زوجها  عنها  المتوفـى  مقام  باب  الطـالق  كتاب  فـي  عجـرة 
الصغرى  في  والنسائي  تنتقل،  عنها  المتوفى  في  باب  الطالق  كتاب  في  الُسنن  في  داود 
والترمذي  تحـّل،  حتى  بيتها  فـي  زوجها  عنها  المتوفـى  مقام  بـاب  الطالق  كتـاب  فـي 
في  والبيهقي  زوجها،  عنها  المتوفـى  تعتّد  أين  جاء  ما  باب  واللعان  الطالق  كتـاب  فـي 

وغيرهم. زوجها،  عنها  المتوفى  سكنى  باب  العدد  كتاب  الصغرى 



١٩٩العـّدة

مسـعود  ابن  عن  ذلك  روي  كما  بزميالتهـا،  تأنـس  وأن  حاجاتهـا  تقضـي  أن 
طائفة  وهم  المتسـامحون  أما  فيه،  تعتّد  الذي  البيت  في  الليل  3 (١) ويأويهـا 
أن  لها  قالوا:  والتابعين  الصحابة  من  جماعة  بينهم  ومن  العلم  أهل  من  كبيرة 
عائشـة  عن  روي  مما  وهذا  مكان،  أي  إلـى  تنتقل  وأن  مـكان،  أي  فـي  تعتـّد 
عّدتها  وقت  في  بأختها  خرجـت  أنها  عنها  روي  أنها  حتـى  المؤمنيـن #،  أم 
بينهم  من  التابعين  مـن  جماعة  عن  مروي  أيضًا  القـول  وهذا  العمـرة(٢)،  إلـى 
االنتصار  أتم  له  وانتصر  الظاهرية،  قول  وهو  زيد،  جابر بن  الشعثاء  أبو  اإلمام 
على  فنعتمد  نَّة،  السُّ عليه  دلت  بما  نأخذ  ونحن  «المحلى»  كتابه  في  حزم  ابن 
وصلها  عندما  فيه  مقيمة  كانت  الذي  البيت  أي:  ـ  زوجها  بيت  في  تعتـد  أنهـا 
حاالت  دون  فقط  الضـرورة  حاالت  في  عنه  تنتقل  أن  ولهـا  ـ،  زوجهـا  نعـي 

واهللا أعلم. االختيار، 

ولكن  فيه،  تعتـّد  الذي  البيت  فـي  المبيت  المـرأة  على  أن  المعلـوم  مـن 
بيتها  جدران  حبيسة  تظل  أن  يجب  المعتّدة  أن  اليوم  المجتمع  في  السائد 
الحياة  في  للمشـاركة  النهار  أثناء  الخروج  لها  يباح  فهل  أبدًا،  تفارقـه  ال 
وقضاء  المريض  وزيـارة  والتداوي  والتعلم  كالتعليم  بأمـور  االجتماعيـة 

قال  علقمة  عـن  إبراهيم  عـن  منصور  عـن  الثـوري  عـن  مصنفـه  فـي  عبد الـرزاق  (١) رواه 
فقال  نسـتوحش،  إّنا  فقلن:  أزواجهـن  إليهن  نعـي  همدان  من  نسـاء  مسـعود  سـأل ابن 
باب  الطالق  كتاب  بالليل،  بيتها  إلى  منكن  امرأة  كل  ترجع  ثم  بالنهار  تجتمعن  عبد اهللا: 

عنها. المتوفى  تعتّد  أين 
معاني  شـرح  في  والطحاوي  السـابق،  الباب  نفس  في  المصنف  فـي  عبد الـرزاق  (٢) رواه 
دخل  وما  عّدتها؟  في  تسافر  أن  لها  هل  زوجها  عنها  المتوفى  باب  الطالق  كتابا  اآلثار 

عّدتها. في  عليها  اإلحداد  وجوب  في  المطلقة  حكم  من  ذلك 



الجنائز ـ حوادث المركبات٢٠٠

بين  ذلك  في  األمر  يختلـف  وهل  المعايش،  تدابير  مـن  األخرى  األمـور 
اآلخرين؟ تكليف  من  تتحرج  ولكن  ذلك  في  عنها  ينوب  من  يوجد  من 
أجل  من  عّدتهـا  أيام  نهـار  في  تخـرج  أن  فلها  التشـدد،  هـذا  إلـى  داعـي  ال 
األخريات،  بالنسـاء  األنس  أجل  ومن  المرضى،  زيارة  أجل  ومن  مصالحها، 
بها،  تقـوم  التي  العـّدة  مع  ذلـك  يتنافـى  وال  والتعليـم،  التعلـم  ذلـك  ومثـل 

واهللا أعلم.

ومكثت  أوالدها،  بيت  في  إحداهما  فاعتـّدت  زوجتين،  عن  رجل  هلـك 
تأجيره  ويمكن  جدًا،  كبير  البيت  هذا  بأن  علمًا  زوجها،  بيت  في  األخرى 
من  فهل  المـال،  هذا  إلى  بحاجة  والورثـة  شـهريًا،  ريال  سـتمائة  بمبلـغ 
الورثة،  ببقية  الضرر  ثبـوت  مع  البيت  هذا  في  تعتّد  أن  المرأة  هـذه  حـق 
حالة  وفي  عّدتها،  فيها  تكمل  أن  يمكن  أخرى  بيوت  هناك  وأن  خصوصًا 

مأجورين. أفتونا  للبيت،  إيجار  بدفع  تلزم  هل  البقاء،  على  إصرارها 
حيث  المرأة  تعتّد  أن  ـنَّة  السُّ من  فإن  البيت،  ذلك  في  تقيم  أن  حقها  من  نعم 
أصابت،  بقيت  والتي  أخطأت،  البيت  من  خرجت  فالتي  زوجها،  نعـي  بلغهـا 
وخطأوا  المخطـئ،  صوبـوا  الدنيـا  فـي  وطمعهم  النـاس  جهـل  مـن  ولكـن 
أنكم  ترون  كأنكم  الدنيـا  على  وحرصكم  أمركـم،  أعجب  مـا  أال  المصيـب، 
ولعل  إليه،  صار  ما  إلى  صائرون  قريب  عّما  أنكم  تعلمون  أما  فيها،  مخلدون 

بشيء. التركة  من  تنتفعوا  أن  قبل  ذلك 
ضالالً الفاني  في  الناس  ظهـرًاتفاني  ولـوه  لـه  خلقـوا  ومـا 

واهللا أعلم.



٢٠١العـّدة

تسافر  أن  يلزمها  فهل  بيته،  غير  في  وهي  زوجها  نعي  خبر  جاءها  فيمن 
ال؟ أم  فيه،  فتعتّد  بيته  فيه  الذي  البلد  إلى 

تعتـّد حيـث بلغهـا نعيه ـ أي: حيث كانـت مقيمة عندما بلغها نعيـه ـ وال يجب أن 
يكـون البيـت مملـوكًا له، كما يـدلُّ عليه حديـث الفريعة بنت مالك بن سـنان(١)، 

واهللا أعلم.
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بيت  في  وليس  أهلها،  بيـت  في  زوجها  لوفاة  اعتّدت  فيمن  قولكـم  مـا 
العدة؟ إعادة  يلزمها  فهل  الزوج، 

واهللا أعلم. االعتداد،  تعيد  أن  عليها  وليس  بذلك،  أساءت 

ولم  عينها،  فـي  جراحية  عملية  لهـا  أجريت  الوفاة،  عـّدة  معتـّدة  امـرأة 
وجود  ولعدم  الصحية،  حالتها  لسوء  زوجها  بيت  في  االعتداد  تسـتطع 
هذه  ألجل  أهلهـا؛  بيت  في  تعتّد  أن  لهـا  يجوز  فهل  هنـاك،  مستشـفى 

األسباب؟
واهللا أعلم. الضرورة،  مع  ذلك  من  مانع  ال 

نشـأ  الذي  موطنه  في  للعزاء  المتوفى  أهل  يقعـد  أن  األعراف  اقتضـت 
بلدة  من  فيه  يقيم  الذي  المتوفى  بيت  يكون  األحيان  من  كثير  وفـي  فيـه 
ثم  العزاء،  يكون  حيث  إلى  تذهب  أرملته  ولكن  مثالً،  كمسـقط  أخرى 

تخريجه. (١) سبق 
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هذه  لمثل  تجدون  فهل  المتوفى.  زوجها  بيـت  في  عدتها  لتكمل  تعـود 
المتوفى؟ بيت  في  المبيت  لعدم  رخصة  من  الحاالت 

ـنَّة،  السُّ عليه  دّلت  ما  على  بناًء  الضرورة  حـاالت  في  إال  ذلك  لهـا  ليـس  ال، 
واهللا أعلم.

مسـتقل،  بيت  في  واحدة  كل  تقيم  زوجة،  من  أكثر  وله  شـخص  توفي 
العّدة؟ أثناء  واحد  بيت  في  االجتماع  لهن  يصح  فهل 

واهللا أعلم. بيتها،  إلى  واحدة  كل  فتأوي  الليل  في  وأما  فنعم،  النهار  في  أما 
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فقط؟ ُسنَّة  هو  أم  الترك،  عليها  يجب  فهل  زوجها،  توفي  فيمن 
إن كان مرادك بالترك العّدة الشرعية التي فرضها اهللا سبحانه على النساء بنص 
 (١)﴾*     )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿ قوله: 
المعاندون  الجهلة  حمله  ما  مرادك  كان  وإن  القطعي،  النص  بهذا  فريضة  فهي 
من  ليست  فهي  سلطان،  من  بها  اهللا  أنزل  ما  التي  اآلصار،  من  المعتّدة  المرأة 
«كل  عليه:  المجمع  األثر  ففـي  وضالالت،  بدع  هي  وإنما  شـيء،  في  الديـن 

واهللا أعلم. النار»(٢)،  في  ضاللة  وكل  ضاللة  بدعة  وكل  بدعة  محدثة 

لم  المتوفى  أن  زاعمة  عدتهـا،  تسـتقبل  ولم  زوجها  توفي  فيمن  قولكم  مـا 
أن  منه، ولما خاف  بها وحملت  الظاهر، ذلك ألنه زنى  في  إال  يكن زوجها 

.٢٣٤ اآلية:  البقرة،  (١) سورة 
تخريجه. (٢) سبق 



٢٠٣العـّدة

بذلك،  العدة  عنها  تسقط  فهل  الحال،  تلك  على  فبقيا  تزوجها  األمر  يظهر 
إليه؟ األمر  رفع  إذا  السكوت  القاضي  يسع  فهل  تلزمها،  كانت  وإن  ال،  أم 

بخالف  السريرة  كانت  ولو  له،  زوجة  الظاهر  في  كانت  إن  العدة  عليها  تجب 
رفضت  إن  عنها  السكوت  للقاضي  يحل  وال  السـرائر،  يتولى  هو  واهللا  ذلك، 

واهللا أعلم. ذلك،  تغيير  على  قادرًا  كان  إن  عليها  يجب  بما  تقوم  أن 
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زوجها؟ عنها  للمتوفى  الشرعية  العّدة  مدة  ما 
تعالى:  لقوله  أيام،  وعشرة  أشهر  أربعة  زوجها  عنها  المتوفى  المرأة  عّدة  إن 
إال   ﴾*     )   (    '   &   %   $   #   "   ! ﴿

تعالى: ﴿ ¼  ½   لقوله  بوضع حملها؛  تنتهي  فعدتها  كانت حامالً؛  إن 
حملها  وضعت  التي  األسـلمية  سـبيعة  ولحديث   (١)﴾Á   À   ¿   ¾
فانكحي»(٢)،  «حللـت  لهـا:  فقال  النبـي !  فأتت  بأيـام؛  زوجها  وفـاة  بعـد 

واهللا أعلم.

عشـر  أحد  العّدة  في  تبقى  أن  أهلها  منهـا  وطلب  زوجها،  توفـي  امـرأة 
الزوج،  بيت  في  أي  بيتهم  فـي  تعتّد  أن  الزوج  أهل  من  وطلبـوا  شـهرًا، 

ال؟ أم  ذلك  يصح  فهل 
حملها،  تضع  أن  إلـى  فتعتّد  حامالً  كانت  إن  إال  وعشـرًا،  أشـهر  أربعة  تعتـّد 

.٤ اآلية:  الطالق،  (١) سورة 
تخريجه. (٢) سبق 
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زوجها،  نعي  فيـه  أتاها  الذي  البيت  في  االختيـار  حال  في  باالعتـداد  وتؤمـر 
واهللا أعلم.

من  األخير  اليوم  شمس  بمغيب  عّدتهن  ينهين  النسـاء  أن  المشـاهد  من 
تحسـب  فكيف  الصباح،  في  الروح  أسـلم  الهالك  يكون  بينمـا  العـّدة، 

العّدة؟ أيام  المعتّدة 
األربعة  بعـد  العاشـر  اليوم  إلى  مثلهـا  سـاعة  إلى  سـاعة  من  األيـام  تحسـب 

واهللا أعلم. األشهر، 

الطالق؟ عّدة  تكمل  أم  الوفاة،  عدة  تعتّد  هل  زوجها،  توفي  إذا  المطلقة 
أتمت  بائنًا  يوم وفاته، وإن كان  الوفاة من  اعتّدت عّدة  الطالق رجعيًا،  إن كان 

واهللا أعلم. ذلك،  غير  عليها  وليس  الطالق،  عدة 
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إذا  المرأة  أن  ُعمان، وهي  أهل  نساء  الموجودة عند  العادة  في  قولكم  ما 
المغرب،  وقت  بتغسيلها  وقمن  النساء  حضرت  الوفاة  عدة  من  خرجت 

بالغسالة؟ العادة  هذه  وتسمى  للعشاء،  الذبائح  وتقام 
واهللا أعلم. المحرمة،  البدع  من  ذلك  كل 

الوفاة؟ عّدة  من  خروجها  بعد  الغسل  المعتّدة  يلزم  هل 
واهللا أعلم. منها،  فيغتسل  حدثًا  ليست  العّدة  فإن  العّدة؛  من  غسل  ال 



٢٠٥العـّدة

ُسـنَّة  به  وردت  تكـن  لم  فـإن  العّدة،  نهايـة  فـي  االغتسـال  يشـرع  هـل 
بأس؟ من  تفعله  من  على  فهل  صحيحة 

إن  نعم  منها،  المرأة  تغتسـل  حتى  حدثًا  ليسـت  العدة  ألن  ذلك،  في  ُسـنَّة  ال 
ذلك  غسـلها  بأن  تعتقد  أن  غير  من  ذلك  من  مانع  فال  للنظافة  تغتسـل  كانت 

واهللا أعلم. العّدة،  من  الخروج  أجل  من 

بما  العّدة  مـن  أختهن  انتهاء  عند  النسـاء  بعض  تعمله  فيمـا  قولكم  مـا 
الذبائح  وتقام  المغرب  صالة  وقت  يغسـلنها  أن  وهو  بالغسالة  يسـمينه 

والغرب؟ الشرق  من  يعرفنها  التي  النساء  ويحضر  للعشاء 
واهللا أعلم. المحرمة،  البدع  من  ذلك  كل 

كل  في  باالغتسال  تؤمر  زوجها،  توفي  إذا  المرأة  أن  النسـاء  بين  انتشـر 
ذلك،  يقبلن  ال  بنصحهـن  نقوم  وعندمـا  عّدتها،  فـي  دامت  مـا  أسـبوع 

ذلك؟ في  قولكم  فما  الدنيا،  خلق  منذ  موجودة  العادة  هذه  أن  ويقلن 
فإن  جزافًا،  القول  في  اجتراء  مجرد  فهو  الدنيا  خلق  منذ  العادة  تلك  كون  أما 
كان  وإن   ،8 اهللا  إال  القرون  من  يحصيه  ال  بما   0 آدم  قبل  خلقـت  الدنيـا 
يتوقف  ألنه  باطل؛  قول  أيضًا  فهو  األرض؛  على  اإلنسان  وجود  منذ  مرادهن 
«من  الحديث:  وفي  المحدثات،  من  بدعة  هذه  وإنما  دليل،  وال  الدليل  علـى 

واهللا أعلم. رد»(١)  فهو  أمرنا  عليه  ليس  عمالً  عمل 

تخريجه. (١) سبق 
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ال؟ أم  تعطر،  هل  عّدتها،  في  ماتت  إن  المعتّدة 
التطييب؛  جواز  واألصح  ال،  وقيل  ُتطيب،  قيل  قولين:  على  ذلك  في  اختلف 
بخالفها،  ملبيًا  يحشر  المحرم؛ ألنه  تقاس على  انتهى، وال  بالعّدة  تعبدها  ألن 

واهللا أعلم.
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العّدة؟ عليها  تجب  فهل  بها،  الدخول  قبل  زوجها  عنها  توفي  فيمت 
واهللا أعلم. بها،  يدخل  لم  ولو  العّدة،  عليها  نعم 
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ذبح  عـادة  من  مجتمعنا  فـي  الناس  بـه  يتمسـك  فيما  الشـرع  حكم  مـا 
عنها  المتوفى  المرأة  عند خروج  النساء  الطعام، ودعوة  الذبائح، وصنع 

عّدتها؟ من  زوجها 
ينافي  أمر  المصائـب  في  الوالئم  إقامة  فـإن  ـنَّة،  للسُّ المنافية  البدع  مـن  ذلـك 
إقامة  في  شـّددوا  الصالح  السـلف  كان  وإذا  الشـريعة،  مع  ويصطدم  الفطرة، 
أربعة أشهر وعشر،  بعد مضي  بتجديد ذلك  بالكم  فما  المصاب،  إّبان  الوالئم 
وقد  ـنَّة،  والسُّ القرآن  بهدى  محكومة  تكون  أن  يجب  المؤمن  أعمال  أن  على 
«إن أصدق الحديث  ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال:  قال !: «من عمل عمالً 



٢٠٧العـّدة

محدثة  وكل  محدثاتها،  األمور  وشر  محمد !  هدي  الهدي  وخير  اهللا،  كتاب 
واهللا أعلم. النار»،  في  ضاللة  وكل  ضاللة،  بدعة  وكل  بدعة، 
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الجنازة  صـالة  أن  قلَت  أنـَك  عليَك  يتقولون  مـن  الناس  بعـض  هنـاك 
من  الثالث  يـوم  في  القرآن  لقـراءة  مجالس  تحضـر  وأنَك  جائـزة  غيـر 
تفتري  التي  الناس  مـن  الفئة  هذه  قاومنا  علمنا  قلـة  مع  ونحن  العـزاء، 
من  نريد  هنا  ونحن  الناس،  أقوال  من  تعالى  اهللا  حفظكم  العلماء  علـى 

الواضح؟ رأيكم  المفتري  لهذا  توضحوا  أن  اهللا  نصركم  سماحتكم 
صالة  بمنع  أقول  أن  لي  أنّى  يضحك،  ما  البلية  وشر  الزور،  قول  القول  بئس 
طوايا  ولكن  القرآن،  إليهـا  أشـار  بل  واإلجماع  ـنَّة  بالسُّ ثابتة  أنها  مع  الجنـازة 
لقول  مجال  وال  البهتان،  من  سمومًا  الكاذبة  األلسن  تمجها  الخبيثة  الصدور 
أحد بعدم مشروعية صالة الجنازة فإنها واجبة لكل ميت مسلم وجوبًا كفائيًا، 
استحسـنت  لذلك  ُسـنَّة،  به  تأت  لم  فمما  العزاء  أيام  في  القـرآن  تالوة  وأمـا 

واهللا أعلم. نَّة،  السُّ أو  بالكتاب  شرع  مما  أنها  الناس  يتوهم  لئال  تركها 
شاهدت  بأني  علمًا  الدنيا،  إلى  يعود  مسحورًا  مات  من  أن  صحيح  هل 

طويل؟ وقت  وفاتها  على  مضى  وقد  حّية  امرأة  بنفسي 
الجان،  من  تخييالت  أو  أوهام  هـي  تلك  وإنما  الدنيا  إلى  يعود  ال  مـات  مـن 

  B   A    @   ?   >   =   <   ;   :   9    8   7   6﴿ تعالـى:  قـال 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾ C

.٩٨ اآلية:  مريم،  (١) سورة 
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خبر  إيصال  عدم  رفقته  وأراد  العيـد،  أيام  في  البلد  خـارج  رجل  توفـي 
فهل  العيد،  فرحـة  ويحرموا  يتكـدروا  ال  حتى  وذويـه  أهله  إلـى  وفاتـه 

ذلك؟ يصح 
واهللا أعلم. لداعٍ،  إال  أهله  إلى  الميت  نعي  تأخير  يكره 

ويصلى  ويكفن  يغسـل  هل  ما،  بلد  في  قتيالً  ُوجد  رجل  في  قولكم  ما 
ال؟ أم  عليه 

وصالة  وتكفين  وتحنيـط  غسـل  من  الموتى  حقـوق  جميـع  له  تجـب  نعـم، 
واهللا أعلم. مسلم،  غير  بأنه  معروفًا  كان  إن  إال  ودفن، 

بإنزالها  زوجها  فقام  أحدهم  زوجة  ماتت  إذا  أنه  الناس  عامة  بين  شـاع 
انقضاء  بعد  إال  أخـرى  بإمرأة  الزواج  الزوج  لذلك  يجـز  لم  قبرها  فـي 
له  فيجوز  قبرها  في  بإنزالها  يقم  لم  إذا  أما  زوجته،  وفاة  على  كامل  عام 

المسألة؟ هذه  في  أفتونا  وقت.  أي  في  الزواج 
اإلسالمية،  الشـريعة  في  المسـألة  لهذه  وجود  وال  الجهل،  أهل  بدع  من  هذه 

واهللا أعلم. العّدة،  عليه  تجب  وال  شاء  متى  يتزوج  أن  فله 
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السـرعة  في  عنها  الخروج  يعتبر  التي  الضوابـط  بتوضيح  تكرمتـم  هـال 
فيها  سـيارته  أن  يـرى  من  فهناك  لآلخريـن؟  وإهـالكًا  للنفـس  إهـالكًا 
هي  فما  أحيانًا،  الطريـق  أو  مهارته  أو  للسـرعة  تؤهله  ما  الميـزات  مـن 

كله؟ هذا  في  الضوابط 
القيادة،  في  المهـارة  مراعاة  من  بـد  فال  األحوال،  هذه  جميع  مراعـاة  مـن  بـد  ال 
يدعو  ما  أو  منحنيات  أو  منعطفات  فيها  الطرق  فبعض  من عدمه،  الطريق  وصالح 
كلها  األحوال  هـذه  ففي  سـليمة،  غير  ـ  أيضًا  ـ  السـيارة  تكون  وقد  الحـذر،  إلـى 
أن  عليه  منحنيات  فيها  الطريق  تكون  فعندما  بأمره،  بصيرًا  يكون  أن  اإلنسان  على 

المنحنيات. هذه  وراء  ما  يبصر  ال  ألنه  األخرى،  السيارات  على  التقّدم  يتجنب 
للحوادث،  عرضة  أكثر  تكون  فإنها  سليمة  غير  السـيارة  تكون  عندما  وكذلك 
ناحية  كل  في  النظر  ويدقق  المحرك،  ويفحص  العجالت،  في  ينظر  أن  فعليه 

قيادتها. على  تؤثر  التي  النواحي  من 
القيادة ما لم يحسنها ويصبح ماهرًا في قيادتها. وكذا بالنسبة إليه فال يقدم على 
فال  األسـباب  عنده  وتهيأت  ذكرنا  ما  جميـع  اسـتوفى  لو  كله  هذا  مع  ولكـن 
في طريقه  له  يعرض  ما  اإلنسان  يدري  فال  العالية  السرعات  لهذه  يجعلها سببًا 
فيعرض  تفاديه  يمكنـه  ال  مما  آخر  شـيء  أي  أو  دابة  أو  إنسـان  يعترضـه  فقـد 
واهللا أعلم. كلها،  الطارئة  األمور  في حسبانه هذه  فليجعل  للهالك  نفسه وغيره 
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أن  على  ـ  باسـتمرار  تنصحهم  التـي  ـ  أُمهم  تجاه  األبنـاء  به  يعتـذر  مـا 
ال  هم  ثم  اهللا  كتبه  إذا  إال  يكون  لن  الموت  وأن  بمقادير  تجـري  الحيـاة 

لإلسراع؟ مؤهلة  مفتوحة  الشوارع  أن  ويعتذرون  يستجيبون 
يصيبه  لن  بئر  في  نفسـه  رمى  فمن  األمور  تصريف  يحسـنون  ال  جهلة  هؤالء 
كتب  ما  إال  يصيبه  لن  جبل  أو  شاهق  من  نفسه  رمى  ومن  له،  اهللا  كتب  ما  إال 
شيء  كل  فإن  له،  اهللا  كتب  ما  إال  يصيبه  لن  ـ  أيضًا  ـ  سمًا  شرب  ومن  له،  اهللا 
ولكن  اهللا  من  بتدبير  يجري  إنما  الكون  هذا  في  يجري  ما  وكل  وقدر،  بقضاء 
مفضية  تكون  أن  حكمتـه  واقتضت  األسـباب  أوجد  ـ  وتعالـى  سـبحانه  ـ  اهللا 
أسباب  يدع  وأن  الخير  بأسباب  يأخذ  أن  إال  اإلنسان  على  وما  مسبباتها،  إلى 
ذلك  في  أيضًا  لكان  اإلسراع  في  لهم  عذرًا  يقولونه  الذي  هذا  كان  فلو  الشر، 
أو  سمًا  شرب  من  أو  بئر  في  نفسـه  رمى  أو  شـاهق  من  نفسـه  رمى  لمن  عذر 
كل  ألن  القبيل،  هـذا  من  شـيء  أي  فعل  من  أو  النـار  نفسـه  على  أطلـق  مـن 
شـيء  أحدًا  يصيب  لن  إذ  تعالى،  اهللا  من  بقدر  فيه  اإلصابة  تكـون  إنما  ذلـك 
البشـر  في  العقول  أوجد  ـ  تعالى  ـ  اهللا  ولكن  عليه،  ـ  تعالى  ـ  اهللا  كتبه  ما  إال 

  Â       Á   À ﴿ نفسه:  على  أمينًا  اإلنسان  وجعل  أمرهم  في  التصرف  ليحسنوا 
والضرر،  الهالك  إلى  بـه  يؤدي  ما  كل  يتقي  أن  مأمـور  فهـو   ،(١)﴾ Ä     Ã
بل  فحسـب  نفسـه  على  أمينًا  ليس  فهو  ذلك  من  أكبر  اإلنسـان  مسـؤولية  بل 
والعطب  الهالك  موارد  نفسـه  يورد  بأن  يبالي  ال  كان  فإن  حوله  ما  على  أمين 
في  سببًا  كان  ما  كل  عن  يسأل  حوله  شيء  كل  على  أمين  أنه  وبما  هالك  فهو 

واهللا أعلم. عطبه، 

.١٤ اآلية:  القيامة،  (١) سورة 
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الرأس  واقيـة  لبس  يتـرك  أن  له  يجـوز  هل  الناريـة،  الدراجـة  يقـود  مـن 
«الخوذة» عندما يكون ذلك السائق يلتزم الحذر وعدم السرعة في السير؟
له  يجوز  فال  عليه  خطر  تركها  في  كان  فإن  الخبـرة،  أولوا  يعرفها  قضية  هـذه 
في  عليه  حرج  فال  للخطر  يعرضه  ال  تركها  كان  وإن  للخطر  نفسه  يعرض  أن 

واهللا أعلم. ذلك، 

للحوادث  مفزعـة  بأعداد  األمن  ورجـال  الشـرطة  تطالعنا  عام  كل  فـي 
هذه  لكن  األشـياء  هـذه  مـن  وغيرهـا  والكسـور  والجـروح  والوفيـات 
ففي  اآلخرين،  تدمر  التي  المستهترة  السرعة  لهذه  حدًا  تضع  لم  األرقام 

التصرفات؟ هذه  مثل  تعالج  كيف  رأيكم 
غيره،  حياة  وعلى  حياته  على  أمينًا  وجعله  اإلنسان  خلق  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  إن 
وأخر،  قدم  عّمـا  مسـؤول  هو  وإنما  سـدى  يترك  ولم  همالً  يخلق  لـم  فاإلنسـان 
األرض،  هذه  في  بالخالفة  اضطلع  ألنه  ثقيلة  وأمانات  كثيرة  بتبعات  اضطلع  وقد 
من  أمر  يقتضيـه  مـا  وبحسـب  اهللا  بتقـوى  يعمرهـا  أن  عليـه  واجبـًا  كان  فلذلـك 
والقهر  الحكم  وله  واألمر  الخلق  له  الذي  ـ ،  وتعالى  سبحانه  ـ  اهللا  وهو  استخلفه 

  i   h     g   f   e   d   c   ba      `   _   ^   ]    \[   Z     Y      X   ﴿
على  يحافظ  أن  اإلنسان  حملها  التي  العظيمة  األمانة  هذه  من  وإن   ،(١)﴾ j
أمن  وعلى  الضارة  غير  العجماء  الحيوانات  أمن  وعلى  جنسه  بني  أمن  وعلى  أمنه 

وتعالى. تبارك  ربه  أمام  ثقيلة  مسؤوليته  كانت  فلذلك  حوله،  من  البيئة 
قتل  على  اإلنسـان  إقدام  عظم  العزيز  كتابه  في  ـ  وتعالى  سـبحانه  ـ  بّين  وقد 

   I ﴿ نفسه:  اإلنسان  قتل  في  ـ  وتعالى  سـبحانه  قال،  فقد  غيره،  وقتل  نفسـه 
.٤٠ اآلية:  يوسف،  (١) سورة 
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بني  سـالمة  عن  مسـؤوالً  ليس  المسـلم  أن  هذا  ومعنى   ،(٢)﴾;     :
بمثابة  نفس  بغير  نفس  فقتل  جميعًا،  البشرية  عن  مسؤول  هو  بل  فحسب  ملته 
السعي  بمثابة  هو  إنما  إحياءها  في  السـعي  وكذلك  جميعًا،  األرض  أهل  قتل 

جميعًا. الناس  إلحياء 
نفسـه،  اإلنسـان  قتل  في  تشـديد  أيما  مشـددًا  النبي !  عن  الحديـث  وجـاء 
أبي  طريق  من  وغيرهما  الشـيخان  أخرجه  الذي  الحديث  في  قوله !  وذلك 
جهنم  نار  في  يتردى  فهو  نفسـه  فقتل  شـاهق  من  نفسـه  رمى  «من  هريرة 3: 
نار  في  بها  يتوجأ  يده  في  فحديدته  بحديـدة  نفسـه  قتل  ومن  أبدًا،  فيها  خالـدًا 
يده  في  فسـمه  نفسـه  فقتل  سـمًا  تناول  ومن  أبدًا،  فيها  مخلـدًا  خالـدًا  جهنـم 
لهذا  جدًا  شديد  وعيد  وهذا  أبدًا»(٣)،  فيها  مخلدًا  خالدًا  جهنم  نار  في  يتحساه 
اإلنسـان  قتل  في  الشـديد  الوعيد  هذا  كان  وإذا  نفسـه،  قتل  على  يقدم  الذي 
قتل  على  اجترأ  إذا  فيما  شـديد  وعيد  وهو  ـ  أيضًا  ـ  فإنه  إياها  وظلمه  نفسـه 

    e    d   c ﴿ يقـول:  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  أن  نـرى  ونحـن  غيـره، 
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.٣٠  ،٢٩ اآليتان:  النساء،  (١) سورة 
.٣٢ اآلية:  المائدة،  (٢) سورة 

منه  يخاف  وبما  بـه  والدواء  السـم  شـرب  باب  الطب  كتاب  في  البخـاري  اإلمـام  (٣) رواه 
نفسه. اإلنسان  قتل  تحريم  غلظ  باب  اإليمان  كتاب  في  ومسلم  والخبيث، 
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قوله !:  ومنها  جدًا،  كثيرة  هذا  في  الرسول !  وأحاديث   ،(١)﴾r    q
حق. بغير  النفس  قتل  بينهن  من  وذكر  الموبقات...»(٢)  السبع  «اجتنبوا 

حدود  عـن  يخرج  إسـراعًا  للمركبـة  قيادتـه  فـي  يسـرع  الـذي  أن  ريـب  وال 
إنما  طارئ  أي  لها  يطرأ  عندما  عليها  يسـيطر  أن  يسـتطيع  ال  بحيث  االعتدال 
وإثم  االنتحار  إثم  بين  إثمين،  بين  جامع  فهو  لغيره،  وقاتالً  لنفسه  قاتالً  يعتبر 
بذلك  فهو  غيره،  حياة  وإتالف  نفسه  حياة  إلتالف  متسبب  ألنه  لغيره،  النحر 
لحدود  المجاوزة  سـرعته  بقدر  حثيثًا  سـعيًا  باهللا ـ  ـ والعياذ  النـار  إلى  يسـعى 

االعتدال.
من  فيها  لما  عليهـا  يحافظ  أن  اإلنسـان  على  نظمًا  هنالك  أن  المعلـوم  ومـن 

السالمة:
يمكنه  ال  مكان  في  السـير  في  المركبات  أصحاب  من  غيره  يتقـدم  أال  ومنهـا 
من  يخرج  للغير  تقدمـه  في  ألنه  المعاكـس،  االتجاه  من  اآلتـي  يـرى  أن  فيـه 
من  فيه  يأتي  الـذي  المعاكس  الخط  إلى  النظام  وفـق  فيه  يجري  الـذي  خطـه 
كأن  به  الصدام  خطر  ليتفادى  رؤيته  له  تتأتـى  فال  المعاكس  االتجاه  من  جـاء 
الحالة  هذه  ففي  يراه  أن  وبيـن  بينه  يحول  مما  نحوه  أو  منعطف  علـى  يكـون 
وعرض  نفسـه  عرض  قد  يكون  المعاكس  االتجاه  خط  في  وجرى  سـابق  إن 
فهو  للموت،  أيضـًا  المعاكس  االتجاه  مـن  يأتي  الذي  وعرض  معـه  الـركاب 

جميعًا. ذلك  وزر  يتحمل 

.٩٣ اآلية:  النساء،  (١) سورة 
   W    V    U    T   ﴿ تعالى:  اهللا  قول  باب  الوصايا  كتاب  في  البخـاري  اإلمـام  (٢) رواه 

وأكبرها. الكبائر  بيان  باب  اإليمان  في  ومسلم   ،﴾Y    X
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كذلك قد يسرع قائد المركبة عندما يحاول أن يسابق غيره في مكان ال يتمكن 
من  بمركبته  جاء  من  مركبته  إلى  يصل  أن  قبل  الخطر  وتجاوز  السبق  من  فيه 
ـ  الحال  بطبيعة  ـ  وهذا  الحادث،  وقوع  إلى  ذلـك  ويؤدي  المعاكس  االتجـاه 

منه. ذلك  وقع  لمن  وانتحار  للغير  نحر  فهو  واالنتحار  النحر  من  يعد 
يعرف  بحيث  المانعة  الجامعـة  الشـاملة  بالتوعية  هو  إنما  األمر  هـذا  وعـالج 
محافظته  ووجوب  اآلخرين  وحياة  عليها  محافظته  ووجوب  بحياته  اإلنسـان 
أي  ارتكاب  يكون  قد  مركبة  بمقود  يمسـك  وهو  ومسـؤوليته  عليها  ـ  أيضًا  ـ 

كثيرة. أنفس  إتالف  إلى  يؤدي  فيها  خطأ 
وال يستشـعر هذا األمر إال من تغلغل في أعماق نفسـه الشـعور بالمسؤولية في 
هذه الحياة واألمانة الملقاة على عاتقه أمام اهللا ـ تبارك وتعالى ـ فالشعور بذلك 
يولد فيه الخوف من ربه تبارك وتعالى، ألنه يعلم أنه ليس بعد القبر دار إال الجنة 
أو النار وليس بعد هذه الحياة الدنيا مستعتب، فما على اإلنسان إال أن يعد نفسه 
للقاء اهللا، فكيف وهو يسارع إلى لقاء سخط اهللا ـ تعالى ـ من خالل إسراعه إلى 

للخطر. اآلخرين  تعرض حياته وحياة  التي  الخطيرة  الطريقة  بهذه  الموت 
يقع في أي مخالفة  بأن تفرض عقوبة صارمة على من  أقترح  فإنني  بجانب هذا 
مـن هـذه المخالفـات، وأال تقبل شـفاعة شـافع يشـفع لـه، وإذا كان تبين من 
اإلنسـان أنه مسـتهتر غير مبـال بحياته وحياة اآلخرين فإنـه يجب أن يحمل إن 
وقـع منـه حادث على حكم قتـل العمد، فال مانع من القصاص بل ال مانع من 

    K ﴿ :أن يطبـق عليـه الحد الشـرعي الذي نـص عليه قول اهللا تبـارك وتعالى
إلـى   (١)﴾ V    U    T     S    R    Q    P    O    N    M    L

.٣٣ اآلية:  المائدة،  (١) سورة 
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قتل من كان كذلك حفاظًا على حياة اآلخرين، وقد  الكريمة ألن في  اآلية  آخر 
المستعان. تعالى  للمسؤولين؛ واهللا  الرأي  أكثر من مرة، وأبديت هذا  بهذا  قلت 

في  الوقوع  لتجنبهم  السيارات  لسائقي  تقّدم  أن  يمكن  التي  النصيحة  ما 
الحوادث؟

ـ ، وأال يتهوروا في قيادتهم للسيارات  على الجميع أن يتقوا اهللا ـ تبارك وتعالى 
مقننة  القيادة  هـذه  تكون  أن  يحرصوا  أن  وعليهـم  المركبات  مـن  مركبـة  وأي 
في  اهللا  يتقوا  وأن  السـالمة،  تعليمـات  عن  خارجة  غيـر  بضوابطهـا  مضبوطـة 
وفي  الطرق،  في  المشـاة  في  اهللا  يتقوا  وأن  الركاب،  من  معهم  ومن  أنفسـهم، 
أموالهم  في  اهللا  ويتقوا  البهائـم  وفي  فيها،  ومن  األخرى  المركبـات  أصحـاب 
إتالف  فإتالفها  عليها  المحافظة  المرء  يلزم  التي  األموال  من  ـ  السيارات  ألن 
كل  غيرهم،  وسالمة  سالمتهم  على  يحافظوا  أن  عليهم  فإن  وبالجملة  للمال، 

واهللا أعلم. فيه  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  يتقوا  أن  علهيم  يجب  مما  ذلك 

كل  يتخطى  ويسـرة  يمنة  يذهب  مـن  هناك  السـيارات  زحمـة  أوج  فـي 
هو  فما  قبلهم،  األسبقية  على  للحصول  ويزاحمهم  المتقدم  الركب  هذا 

الصنيع؟ هذا  مثل  في  قولكم 
عليها،  اإلقدام  يجوز  فال  الحوادث،  أسـباب  أحد  هي  التي  الفوضى  من  هذا 
أحداث، واهللا أعلم. يسببه من  فيما  العمد  له حكم  كان  فعل ذلك عامدًا  ومن 

أو  كزواج  معين  بحدث  سـرورًا  أو  فرحًا  االنفعاالت  بعض  عند  أحيانًا 
تؤثر  قد  التي  األحداث  من  ذلك  نحو  أو  رياضي  فريق  فوز  أحيانًا  ربما 
منهم  تكون  النشوة  من  نوع  فيه  بشـعور  نفسياتهم  أو  الناس  سـلوك  في 



الجنائز ـ حوادث المركبات٢١٨

والفتة  مزعجـة،  بصورة  السـيارة  منبهـات  كضرب  التصرفـات  بعـض 
«التفحيط»،  السيارة  زحلقة  ويصحبها  متأخرة  أوقات  إلى  وأحيانًا  للنظر 

السلوك؟ هذا  مثل  في  قولكم  هو  فما 
عن  يحكيه  فيما  ـ  وتعالـى  تبارك  ـ  اهللا  قول  فـي  عنه  المنهي  الفرح  مـن  هـذا 
غير  فرح  فهذا   ،(١)﴾ ̧   ¶    µ   ´   ³   ²±   ° ﴿ لـه:  قالوا  أنهم  قارون  قـوم 
يؤدي  الصالحين  عباده  وإلى  إليـه  بغيض  وتعالى  تبارك  اهللا  يحبـه  ال  محمـود 

والمضار. المفاسد  إلى 
إذ ال ريب أن مثل هذا الفرح الذي يؤدي إلى هذه التصرفات الهوجاء واألعمال 
الذي  الفرح  ليس هو من جنس  الجائز،  المشروع  الفرح  يعد خارجًا عن  الرعناء 
اهللا،  يتقوا  أن  فعليهم   (٢)﴾ j     i    h     g    f    e ﴿ فيه:  تعالى  قال 

واهللا أعلم. شيء،  بأي  إضرار  أو  ألحد  أذى  فيه  تصرف  أي  يتصرفوا  وأال 

سليمة؟ تربية  أصحابها  وتربية  السيارات  قيادة  في  بالتوعية  يضطلع  من 
الجميع،  مسـؤولية  هو  وإنمـا  فحسـب  الفرد  مسـؤولية  إلى  هـذا  يعـود  ال 
والشـرطة  المسـؤولية  هذه  من  جزءًا  تتحمل  أنواعها  بكل  الدولة  فأجهـزةه 
واإلرشـاد  الوعظ  حيـث  مـن  الدينيـة  والشـؤون  األوقـاف  ووزارة  كذلـك 
إرشادات  من  وغيرها  الفضائيات  في  يبثه  فيما  واإلعالم  منها  جانبًا  تتحمل 
في  ذلك  يغـرس  بحيث  تـدرس  التي  المناهج  خـالل  مـن  التربيـة  ووزارة 
المؤسسـات  أو  الحكومية  والهيئات  الوزارات  من  وغيرها  الناشـئة،  نفوس 
فالبيت  المسـؤولية  هذه  يتحمل  المجتمع  وكذلك  الشـركات،  أو  الخاصـة 

.٧٦ اآلية:  القصص،  (١) سورة 
.٥٨ اآلية:  يونس،  (٢) سورة 
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الناس  ينبه  أن  والخطيب  المساجد  في  واألئمة  أسرته  أفراد  يوعي  أن  عليه 
األمر،  هـذا  في  مسـؤولية  يتحمـل  أحد  فـكل  األمـر  هـذا  مـن  ويحذرهـم 

واهللا أعلم.

 ô«°ùdG  óYGƒ≤H  ΩGõàd’G  ºμM s

المرسلة؟ المصالح  من  يعتبر  هل  المرور،  بقواعد  اإلنسان  التزام 
على  يترتب  لما  عليها  المحافظة  من  بد  وال  المرسلة،  المصالح  من  هي  نعم، 

واهللا أعلم. الخطر،  إلى  األمان  من  الخروج  مخالفتها 

حرامًا؟ ارتكب  قد  اإلنسان  أن  يعني  ذلك  مخالفة  هل 
ذلك،  مـن  أعظم  حـرام  وأي  فنعم،  ذلـك  على  متوقفـًا  النـاس  أمـن  دام  مـا 

واهللا أعلم.

بحيث  ُسـنَّة  أو  قرآنًا  ليس  أنه  على  المـرور  قانون  إلى  ينظر  مـن  هنـاك 
القوانين  هذه  بعض  أن  سـيما  المرورية  القوانين  هذه  تجـاوز  يمكـن  ال 
هذه  مجمل  في  أنها  مع  ضرر  كبير  إلى  تؤدي  ال  مخالفتها  أن  يرى  قد 
بدون  السـير  حركة  وتسـييب  السـير  حركة  وتنظم  تضبط  هي  القوانين 

النظرة؟ هذه  في  رأيكم  فما  حوادث،  إلى  يفضي  قد  القوانين  هذه 
ـنَّة  السُّ في  أو  الكريم  القرآن  في  عليه  منصوصـًا  شـيء  كل  يكون  أن  يلـزم  ال 
فهناك  اإلنسـان  يلتزمه  حتـى  والسـالم  الصالة  أفضل  صاحبها  علـى  النبويـة 
الرجوع  من  بد  ال  النبوية  ـنَّة  السُّ وفي  الكريم  القرآن  في  جاءت  عامـة  قواعـد 
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ومنها  اإلسـالم  في  ضرار  وال  ضرر  فال  الضرر  دفع  القواعد  هذه  مـن  إليهـا، 
األنفس،  سـالمة  على  المحافظة  وجوب  ومنها  للتهلكة  النفس  تعريض  عدم 
في  فهو  شـرعًا  المطلوبة  الغاية  هذه  إلى  يـؤدي  ما  كل  فإذن  ذلك،  غيـر  إلـى 

عليه. منصوصًا  يكن  لم  ولو  المشروع،  حكم 
إنما  المرسـلة  والمصالح  مرسـلة،  مصالح  هنالك  بأن  نصوا  العلماء  أن  على 
إيجابي  أثـر  له  كان  مـا  فكل  والمجتمع،  النفـس  فـي  أثرها  بحسـب  تضبـط 
الشـرعية،  األحكام  في  بها  يؤخذ  التي  المصالح  هذه  حكم  في  داخـالً  يعتبـر 
نرى  ونحن  عليها،  فيعول  الخلف،  وتبعهم  الصالح  السـلف  بذلك  أخذ  وقد 
المصالح  هـذه  وفق  ألنه  الواجبة،  األمـور  من  السـير  بقوانيـن  االنضبـاط  أن 

واهللا أعلم. يخالفها،  ما  كل  تفادي  فيجب  المرسلة، 

هل  بها،  االنطالق  قبل  سـيارتهم  يفحصوا  بأن  للناس  توجيهات  هنـاك 
المرسلة؟ المصالح  من  ـ  أيضًا  ـ  هذا  يعتبر 

يجب  فإنه  ذلك  على  متوقفًا  غيرهـم  وأمن  أمنهم  دام  ما  ذلك  وعليهـم  نعـم، 
واهللا أعلم. عليه،  يحافظ  أن 

خبراء  قبل  مـن  تحدد  التي  السـرعة  أن  نظره  وجهـة  من  بعضهـم  يـرى 
وعلى  النفس  يزعج  عليها  فاالنضباط  مناسبة  سرعة  ليست  هي  المرور 
فماذا  المرسـلة،  للمصالح  موافقة  المـرور  قواعد  أن  إجابتكـم  حسـب 

هذا؟ في  يقال 
عنه،  الخروج  وعـدم  النظام  ذلك  التـزام  يجب  أنه  نرى  نظامـًا  هنـاك  أن  بمـا 
عدم  إلى  ذلك  ألدى  وبموازينـه  بعقله  األمور  يقيس  واحـد  كل  كان  لو  ألنـه 
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ذاك،  يراه  ال  ما  هذا  يرى  قد  وذاك..  هذا  بين  تختلف  فالموازيـن  االنضبـاط، 
وضعه  الذي  النظـام  يلتزم  أن  يجب  فإنه  خبـراء  وضعه  النظام  هـذا  أن  وبمـا 

واهللا أعلم. الخبرة،  أولو 

التي  الوفيـات  وهذه  تحـدث  التي  الحـوادث  هذه  بـأن  يتعلـل  البعـض 
أن  غير  مـن  للسـيارات  الفنية  المقاييس  إلـى  عائـدة  هي  إنمـا  تحصـل 
لمثل  هل  والسـالمة،  المرور  بقواعد  الناس  التـزام  لعدم  اعتبـارًا  يضـع 

دخل؟ األمور  هذه 
سالمته  على  محافظًا  يكون  أن  اإلنسان  على  فإن  الفنية  المقاييس  كانت  مهما 
األخرى  المركبـات  وأصحـاب  طريقه  فـي  والمشـاة  معـه  الـركاب  وسـالمة 
في  يدخل  ألنه  واجب،  أمر  الجميع  سـالمة  على  ومحافظته  فيها،  والراكبيـن 

أعلم. واهللا  وتعالى،  تبارك  اهللا  أمام  مسؤوليته 

فبماذا  الحوادث،  هذه  مثل  في  يقع  من  بها  يتحدث  لغة  والقدر  القضاء 
هؤالء؟ على  يجاب 

بقضاء  إال  يقتلـه  لم  فإنه  غيره  إنسـان  قتل  لو  حتى  وقـدر،  بقضـاء  شـيء  كل 
شـرب  ولو  وقدر،  بقضاء  إال  يزن  لم  ـ  باهللا  والعياذ  ـ  الزاني  زنى  ولو  وقدر، 
فإن  وقدر  بقضاء  يأكله  إنما  الربا  وآكل  وقدر  بقضاء  يشـربها  فإنه  الخمر  أحد 
إعفاء  ذلك  يعني  ال  لكن  وقدر،  بقضاء  يرتكبها  اإلنسـان  يرتكبها  معصية  كل 
الوجود  هذا  خلق  الـذي  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  فـإن  مسـؤوليته،  عن  اإلنسـان 
تخفى  ال  الكـون  هذا  في  سـيقع  ما  بكل  وخبيـر  يجري،  مـا  بكل  خبيـر  هـو 
طوايا  يعلم  ـ  وتعالى  سبحانه  ـ  فهو  السـماء،  في  وال  األرض  في  خافية  عليه 



الجنائز ـ حوادث المركبات٢٢٢

ويعلم  الشـر،  وإلى  الخير  إلى  تدفعها  التي  والدوافع  تخلق،  أن  قبل  النفوس 
كله  هذا  مـع  ولكن  للشـر،  واسـتجابتها  للخير  النفوس  هذه  اسـتجابة  مـدى 
بين  الفرق  يرى  أحـد  وكل  اختيارًا،  اإلنسـان  آتى  ـ  وتعالى  تبـارك  ـ  اهللا  فـإن 
أنَّ  يجد  باختياره  يده  يحرك  فعندما  االضطرارية،  وحركتـه  االختيارية  حركتـه 
مثالً  الرعشـة  كحركة  اضطرارًا  لليد  تقع  التي  للحركـة  مخالفة  الحركة  تلـك 
مؤاخذ  هو  إنما  واإلنسان  فيها،  لإلنسان  كسب  ال  اضطرارية  حركة  تلك  فإن 

بكسبه.
وقد  الزنا  بكسبه  معاقب  هو  وإنما  وقدره،  اهللا  بقضاء  معاقبًا  هو  ليس  فالزاني 
االختيار  هـذا  علم  ـ  وتعالى  تبـارك  ـ  اهللا  وإنما  بنفسـه،  باختيـاره  كسـبه  كان 
الشر  سيختار  عبده  أن  علم  ألنه  ذلك،  سيقع  أنه  قضى  فلذلك  األزل  في  وهو 
فحكم  ـ  وتعالى  سـبحانه  ـ  ربه  طاعة  على  نفسـه  هوى  وسـيؤثر  الخير  على 
مصرف  اإلنسان  أن  ألجل  ال  األزل  في  عليه  حكم  بما  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا 
له وإنما هو متصرف  الذي ال حراك  الميت  الشأن في  تصريفًا إجباريًا كما هو 
ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  علـم  حسـب  جرى  وقدره  تعالى  اهللا  وقضاء  باختيـاره، 
بدعوى  مسـؤولية  أية  من  يتخلص  أن  لإلنسـان  فليس  العبد،  هذا  اختيار  من 
أي  بقيت مسؤولية على  لما  األمر كذلك  كان  ولو  وقدره،  تعالى ـ  ـ  اهللا  قضاء 
أن  لزم من سرق  ولما  قتله  يقتل قصاصًا جزاء  أن  النفس  قاتل  لزم  ولما  أحد، 
أهلها،  إلى  السرقة  ترد  وأن  له  عقوبة  الشرعي  الحكم  بحسب  حدًا  يده  تقطع 
على  المسؤولية  كانت  ولو  المنكر،  عن  وينهى  بالمعروف  يؤمر  أن  لزم  ولما 
أحد  كل  وتـرك  المنكر  عن  والنهي  بالمعـروف  األمر  لتـرك  والقـدر  القضـاء 
ذلك،  أنى  ولكن  وقـدر،  بقضاء  هو  إنما  يجري  مـا  كل  ألن  شـاء  ما  يرتكـب 
يعصى  ال  ـ  تعالى  ـ  اهللا  أن  نعلـم  أننا  ريـب  ال  كبير،  فسـاد  إلى  يفضـي  وهـو 
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الحق  إرادة  عن  خارجة  المعصية  تلك  تكون  ال  العبد  عصـاه  إن  أي:  بإكـراه؛ 
القدرة  الناس  يعطـي  أن  اقتضت  إنما  الحـق  إرادة  ولكـن  ـ  وتعالـى  تبـارك  ـ 
ذلك،  على  عوقب  شرًا  كسب  فمن  كسبوا  بما  يؤاخذهم  وأن  االكتساب  على 

المستعان. ـ  تعالى  ـ  واهللا  للخير؛  اكتسابهم  على  يثيبهم  أن  وكذلك 
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ذلك  متعمدًا  المركبات  لحركة  المنظمة  السير  قواعد  السائق  خالف  إذا 
عليه؟  يجب  وماذا  عمدًا؟  فعله  يعتبر  فهل  ذلك،  بسبب  أنفسـًا  فأصاب 

حقه؟ في  الواجب  فما  األنظمة،  مخالفة  يتعمد  لم  إذا  وكذا 
ويعاقب  بفعله  وأمـوال  أنفس  مـن  أتلف  ما  غرم  عليـه  الحالين  كال  فـي  هـو 
تبّين  أنه  إّال  القتل  إلى  عقوبته  تصل  وال  تعمده  حال  في  الحاكم  يراه  ما  بقدر 

واهللا أعلم. قتله،  من  قتل  بمخالفته  قصد  أنه 
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عن  ونسمع  ونشاهد  نرى  األيام  هذه  وفي  الماضية  القليلة  السنوات  في 
من  أن  وبما  عديدة  ألسـباب  ذلك  ويرجع  الخطيرة  السـيارات  حوادث 
المتهور  الشباب  لدى  وخاصة  الجنونية  السرعة  هي  األسباب  تلك  أهم 
يقود  وكأنـه  كم/سـاعة   ١٢٠ علـى  تزيد  بسـرعة  سـيارته  يقـود  الـذي 
نفسه  في  مباالة  بدون  الحدائق  في  الموجودة  الصغيرة  األلعاب  سيارات 
لذا  الحوادث.  تلك  في  ذنب  لهم  ليس  الذين  األبرياء  اآلخرين  وأنفس 
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يعتبر  هل  وكذلك  (الشـباب)  السـائقين  لهؤالء  نصيحة  توجه  أن  نريـد 
وهل  عليه؟  الصـالة  تصح  وهل  وفاتـه  حين  منتحـرًا  المتهـور  السـائق 
منزلة  في  البشعة  الحوادث  تلك  في  يموتون  الذين  األبرياء  األشخاص 

الشهداء؟
االنتحار  من  تعد  االعتدال  عن  الخارجـة  السـرعة  هذه  بأن  مرة  من  أكثر  قلنـا 
حياة  على  يقضي  المنتحر  ألن  االنتحـار  من  إثمًا  وأعظم  جرمًا  أشـد  هي  بـل 
نفسـه  حياة  على  يقضي  بغيره  وال  بنفسـه  يبالي  ال  الذي  األرعن  وهذا  نفسـه 
الجنوني  السـباق  هذا  وما  الجريمتين  كلتـا  إثم  يحتمل  فهو  اآلخريـن  وحيـاة 
في  لهم  ضلع  ال  الذين  األبرياء  الضحايا  أما  باهللا  والعياذ  النار  إلى  سـباق  إال 

واهللا أعلم. المتقين،  من  كانوا  إن  شهداء  ريب  ال  فهم  اإلسراع 

المنصرم  العام  في  المرور  حوادث  بلغت  ُعمان  شرطة  إحصائية  حسب 
 ١٧٧١١٠ المحددة  السرعة  تجاوز  مخالفات  بلغت  كما  حادثًا   ٩٤٦٠
المخالفات  بلغتهـا  التي  األرقـام  هـذه  على  تعليقكم  هـو  مـا  مخالفـة، 
حوادث  عنها  تنتج  ما  غالبًا  والتـي  المحددة  السـرعة  وتجاوز  المرورية 

شنيعة؟
على  المحافظة  تجـب  ولذلك  الحق،  موازيـن  في  غاليـة  البشـرية  النفـس  إن 
ـ سبحانه وتعالى ـ  فاهللا  بها،  إلى اإلضرار  يؤدي  ما  اتقاء كل  سالمتها، ويجب 
منافع  له  وسخر  الكون،  في  وسيدًا  األرض  في  خليفة  جعله  إذ  اإلنسان،  كّرم 
في  بالحق  القيـام  بواجب  ويقوم  اهللا،  بأمانـة  يضطلع  أن  أجـل  مـن  الوجـود، 

  e   d    c   b   a      `   _ ﴿ وتعالـى ـ:  ـ سـبحانه  اهللا  يقول  اهللا،  أرض 
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على  أمين  وهـو  غيره،  علـى  وأمين  نفسـه  علـى  أميـن  هـو  ـ إذن ـ  فاإلنسـان 
على  عدوان  البشرية  النفس  على  العدوان  ألن  ذلك  كانت،  أّيًا  البشرية  النفس 
سبحانه  ـ  فاهللا  أرضه،  في  شـريعته  وعلى  خلقه  في  وتعالى ـ  ـ تبارك  اهللا  ُسـنَّة 
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جنسـه،  بني  من  لغيره  قتلـه  على  عسـيرًا  حسـابًا  يحاسـب  اإلنسـان  أن  وكما 
رحمة  عن  تبعد  التي  الكبائر  أكبر  مـن  يعتبر  بنفسـه  حياته  على  عدوانه  كذلك 

.٧٠ اآلية:  اإلسراء،  (١) سورة 
.٣٢ اآلية:  المائدة،  (٢) سورة 

.٣٣ اآلية:  اإلسراء،  (٣) سورة 
.٧٠ ـ   ٦٨ اآليات:  الفرقان،  (٤) سورة 

.٩٣ اآلية:  النساء،  (٥) سورة 
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يقول:  وتعالى ـ  ـ سـبحانه  فاهللا  اهللا،  سـخط  إلى  بصاحبها  وتدفع  سـبحانه،  اهللا 
   W     V    U      T    S    ❁    Q    P    O    N    M     LK    J    I ﴿
الحديث  في  جـاء  وقـد   ،(١)﴾ ̀     _    ^    ]    \    [Z    Y    X
بها  يتوجأ  يده  في  فحديدته  بحديدة  نفسـه  قتل  «من  قال:  أنه  النبي !  ـ  عن  ـ 
نفسـه  فقتل  شـاهق  من  نفسـه  رمى  ومن  أبدا،  فيها  مخلدًا  خالدًا  جهنم  نار  في 
نفسه  فقتل  سمًا  شرب  ومن  أبدًا،  فيها  مخلدًا  خالدًا  جهنم  نار  في  يتردى  فهو 
الشيخان  أخرجه  أبدًا»(٢)  فيها  نار جهنم خالدًا مخلدًا  في  يتحساه  يده  في  فسمه 
أن  على  يدلُّ  كلـه  هذا  عنه،  تعالى  اهللا  هريرة رضـي  أبي  رواية  مـن  وغيرهمـا 
وسالمة  مجتمعة  وسـالمة  نفسه  سـالمة  على  يحافظ  أن  عليه  يجب  اإلنسـان 
جنسه. بني  من  أحد  روح  وال  نفسه  روح  إزهاق  في  يتسبب  وأال  جنسه،  بني 
في  بها  يدفع  أال  عليـه  نفسـه  على  أمين  هو  السـيارة  قائـد  أن  المعلـوم  ومـن 
الذين  الـركاب  على  أمين  أنه  كمـا  ذلك،  يجنبها  أن  عليـه  بل  الخطـر  مظـان 
األخرى،  المركبات  أصحاب  وعلى  الطريق،  في  المشاة  وعلى  معه،  يركبون 
عطب  إلى  أو  بنفسـه  عطبه  إلى  يؤدي  ما  كل  من  الحذر  كل  يحـذر  أن  فعليـه 
أو  الطريق  في  يمشـون  ممن  أحد  أي  عطب  أو  مركبته،  في  الركاب  من  أحد 

األخرى. المركبات  ركاب  من 
ينتج  ال  الذي  الجنونـي  واإلسـراع  الغريب  واالندفاع  العجيب  التهور  وهـذا 
وتيتيم  النساء  األرواح وترميل  األنفس واألموال وإزهاق  الخسارة في  إال  عنه 
نحرًا  يعد  إنما  الوبيل  الشـر  هذا  إال  عنه  ينتج  وال  األُمهات،  وإثـكال  األوالد 

.٣٠ ـ   ٢٩ اآليتان:  النساء،  (١) سورة 
تخريجه. (٢) سبق 
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بنفسه،  لغيره ومنتحرًا  ناحرًا  الطريقة يعد  الذي يسرع بهذه  وانتحارًا، فاإلنسان 
يبوء  فهو  غيره  يصيب  وما  بنفسه  يصيبه  ما  عاقبة  ويتحمل  بالوزرين  يبوء  فهو 
يعلم  دام  ما  المتعمد  حكم  في  ألنه  لغيره،  قتله  بوزر  ويبوء  لنفسـه  قتله  بوزر 
أرواح  وإتالف  روحه  وإزهاق  الزؤام،  الموت  إلى  يؤدي  يفعله  الذي  هذا  أن 
أو  األخرى،  المركبات  في  الركاب  من  أو  معه،  الذين  الـركاب  من  اآلخريـن 
الطريق  في  يمشي  بأحد  فوجئ  لو  فإنه  الطريق،  في  يمشون  الذين  المشاة  من 
على  يسـيطر  أن  يملك  ال  ـ  مجنونـًا  أو  عاقـالً  كبيـرًا  أو  صغيـرًا  كان  ـ سـواء 
هنا  فمن  المخاطر،  هذه  إلى  به  تفضي  التي  الجنونية  السرعة  هذه  مع  سيارته 
لنفسه. لقتله  المتعمد  حكم  في  أنه  كما  غيره  لقتل  المتعمد  حكم  في  هو  كان 
وأال  عليها،  يحافظ  أن  يجب  ـ،  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  من  نعم  المركبات  وهذه 
سخطه  من  أعظم  هللا  سـخط  وأي  ـ،  وتعالى  سبحانه  ـ  يسـخطه  فيما  تسـتغل 
اآلخرين  أرواح  إلزهاق  سببًا  أو  روحه  إلزهاق  سببًا  اإلنسـان  يكون  أن  على 
تكريمه  من  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  حكمة  ينافي  مما  هذا  فإن  جنسـه؟  بني  من 
لإلنسان وجعل حرماته عظيمة وحياته ذات قيمة ال تدانيها قيمة ألي مخلوق 

األرض. في 
على  وباالً  تعـود  تشـكر  ال  عندما  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  نعـم  مـن  نعمـة  وأي 
التهور  وهذا  الجنونية  السـرعة  هذه  المركبات  نعم  كفران  من  وإن  صاحبهـا، 
التي  الخسـارة  هذه  مثل  إال  عنه  ينتج  ال  الذي  المحموم  والسـباق  قيادتها  في 

بأسرها. األُمة  بها  تمنى 
لمسـؤوليته  مدركًا  يكون  أن  سـيارة  يقود  مـن  كل  على  لزامـًا  كان  هنـا  فمـن 

غيره. عن  ومسؤول  نفسه  عن  مسؤول  فإنه  يتحملها،  التي  العظيمة 
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يقود  كان  أنـه  اإلسـالمية  البالد  إحـدى  في  السـواق  أحد  عـن  سـمعُت  وقـد 
مرور  بعد  فسئل  قط،  حادث  عليه  وال  منه  يقع  ولم  عامًا  خمسين  لمدة  سيارته 
أن  يسـتطيع  جعله  الذي  ما  الشـغل  هذا  يشـتغل  وهو  الزمان  من  قـرن  نصـف 
فرد  الحوادث،  نفسـه  جنب  إنه  بحيث  الحكيمة  السياسـة  هذه  نفسـه  يسـوس 
أحد،  كل  عن  مسؤول  أنني  أحس  المقود  أمسك  عندما  «إنني  قائالً:  ذلك  على 
مجانين،  هم  اآلخرون  فالسـواق  عقال،  غير  مجانين  هم  جميعًا  اآلخرين  وأن 
نفسـه  عن  يدفع  أن  يسـتطيع  ال  أحد  وكل  مجانين،  هم  الطريق  في  والمشـاة 
نفسي». وعن  جميعًا  أنفسهم  عن  األخطار  أدفع  بأن  مسؤول  أنا  وإنما  األذى 

كل  يحرص  بحيث  هكـذا،  يكون  أن  سـيارة  يقود  من  كل  على  يجـب  فـإذن 
أي  وغيره  نفسـه  تجنب  على  حريصًا  قيادته  في  أمينًا  يكون  أن  على  الحرص 
ـ  تعالى  ـ  واهللا  نفسـها،  الحياة  يهـدد  عما  فضالً  الحيـاة  تكدير  يسـبب  شـيء 

المستعان.

هم  هل  السيارة،  سرعة  من  ليزيد  يشجعونه  أو  صاحبهم  يسـتفزون  من 
يأثمون؟ بذلك 

اإلنس،  شياطين  من  هم  التهور  إلى  مركبتهم  يقود  بمن  يدفعون  الذين  هؤالء 
فهؤالء  الجن،  شياطين  من  يالبسـه  من  على  أضر  اإلنس  شـيطان  يكون  وقد 
حولهم  من  وعلى  أنفسـهم  وعلى  صاحبهم  على  ضرر  فيه  بما  يغرون  الذيـن 
والفحشاء،  بالسوء  يأمرون  ألنهم  شـياطين  هم  إنما  المشـاة  ومن  الركاب  من 
يطاوعهم  الذي  وزر  مثل  ويتحملون  به  جديرون  هم  ما  الـوزر  من  يتحملـون 
أن  بقصدهم  فإنهم  يطاوعهم  لـم  لو  حتى  بل  اإلثم  من  إليه  يدعونه  مـا  علـى 

واهللا أعلم. الوزر،  هذا  يتحملون  يطاوعهم 
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اإلنسـان  كان  إذا  الحوادث  هـذه  في  الصور  بعـض  سـبق  فيما  ذكرتـم 
السـرعة  عن  ماذا  لكن  أخرى،  سـيارة  المعاكس  االتجاه  وفي  متجاوزًا 

نفسها؟
من  معها  يتمكن  ال  بطريقـة  سـيارته  يقود  إنسـان  أي  بأن  مرة  من  أكثـر  قلـت 
منتحر،  ناحر  الحالة  هذه  في  فإنه  طارئ  أي  عليه  طرأ  لو  فيما  عليها  السيطرة 
أطرها  من  شـيء  انفجر  لو  سـيارته  على  السـيطرة  من  يتمكن  ال  الـذي  فهـذا 
السـرعة  هذه  يسـرع  أن  يبالي  ال  ذلك  ومع  ذلك  نحو  أو  دابة  أمامه  مرت  أو 

واهللا أعلم. منتحرًا  ناحرًا  يعتبر  الجنونية 

بنفسه؟ اإلنسان  تقدير  على  يعتمد  السرعة  تقدير  هل 
واهللا أعلم. المهنة،  ذوي  من  الخبرة  ذوي  تقدير  إلى  ذلك  يعود 

فما  المائتيـن»  سـرعة  في  السـيارة  أقـود  أن  «أسـتطيع  البعـض:  يقـول 
هذا؟ على  تعليقك 

شيء،  العقل  من  فيه  ليس  مجنون  جاهل  من  إال  ذلك  يصدر  ال  غرور..  هذا 
واهللا أعلم.

بنفسه  تقديره  على  فقط  يعتمد  السيارة  بتجاوز  يقوم  عندما  الناس  بعض 
الحادث،  فيقع  يدرك  فال  المناسـب  الوقت  في  أصل  أن  «أدرك  فيقول: 

أيضًا»؟ هذا  فهل 
يتحمل  فهو  للخطـر  نفسـه  ويعرض  البعيد  بالشـيء  نفسـه  يمني  دام  ما  نعـم، 

الشاعر: يقول  وزره،  وعليه  ذلك،  مسؤولية 
تحاذره شـيء  في  الحزم  تترك  فإن سلمت فما في الحزم من بأسال 
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كانت  مهما  للخطر  نفسه  يعرض  حتى  يسارع  أن  إلى  اإلنسان  يدعو  الذي  ما 
في  يعيشـون  كانوا  عندما  الوقت  مـن  فترة  قبل  الناس  واسـتعجاله؟!  ظروفـه 
سـعيًا  وإما  الدواب  ظهور  على  ركوبًا  إما  عندهم  االنتقال  كان  بدائية  ظروف 
وهللا  واآلن  يؤمونه  الذي  المـكان  إلى  أيام  بعد  يصلون  وكانوا  األقـدام،  علـى 
أو  سـاعة  في  يقطعون  قصيرة،  مدة  فـي  المسـافات  هذه  قطع  أصبح  الحمـد 
إلى  يدعوهم  الذي  فما  وأيامًا،  ليالي  يسـتغرق  قطعها  كان  مسـافات  سـاعات 
أن  قبل  المركبات  هذه  جاءت  عندمـا  ـ  أيضًا  ـ  ذلك  بعد  ثم  اإلسـراع؟!  هـذا 
خالل  من  االنتقال  كان  متيسرة  الوسـائل  تكون  أن  وقبل  معبدة  الطرق  تكون 
التي  الوسائل  تيسـرت  واآلن  فكيف  شـديد  بطء  في  ـ  أيضًا  ـ  المركبات  هذه 

واهللا أعلم. الجنوني؟!  اإلسراع  هذا  إلى  الداعي  فما  طّيًا  المسافات  تطوي 

السيارات  فبعض  سيارته  في  السالمة  إجراءات  على  يعتمد  الشـباب  بعض 
ضرر  أي  له  يتسـبب  فال  الحادث  أثناء  اإلنسـان  تقي  ربما  بواقيات  مـزودة 
تقيه  هو  يحسب  كما  والتي  سيارته  في  الموجودة  الفنيات  هذه  على  فيعتمد 
له؟ نصيحتكم  هي  ما  بسرعة،  سيارته  ويقود  فيستهتر  قادمة  مشكلة  أي  من 

أال يعلم هذا الذي يفعل هذا الشيء أنه كما هو مسؤول عن نفسه هو مسؤول 
عنده  وزن  أال  للخطر  اآلخرين  حياة  يعرض  هذا  اسـتهتاره  أليس  غيره؟!  عن 
هل  يسـتهتره؟!  الذي  االسـتهتار  هذا  جراء  من  يصابون  الذين  أولئـك  لحيـاة 
أحمق  من  إالَّ  يصدر  ال  الكالم  هذا  إن  فحسـب،  نفسه  عن  مسؤول  اإلنسـان 
هو  كأنما  وزنًا  البشـر  لحياة  يقيم  وال  والجمرة  التمرة  بين  يفرق  ال  جاهل  أو 
األرعن  هذا  يدرك  أال  اآلخرين،  حياة  عن  يسأل  وال  فقط  حياته  عن  مسؤول 
يكون  ـ  بشيء  تصاب  أن  من  نفسه  على  آمنًا  كان  ولو  ـ  بإسراعه  أنه  المغرور 
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يمكن  أال  للتلف؟!  األخرى  المركبات  ركاب  وحياة  بل  المشاة  لحياة  معرضًا 
اهللا  فليتق  فيها؟!  من  أرواح  إلتـالف  سـببًا  ويكون  أخرى  بمركبة  يصطـدم  أن 
اغترارًا  البشر  بأرواح  المباالة  وعدم  المخاطر  هذه  ركوب  نفسه  له  تسول  من 

واهللا أعلم. األخطار،  مركبته  تقي  التي  بالواقيات 

اإلنسـان  فيها  يتهور  التي  السـاحقة  السـرعة  أن  عديدة  مرات  في  ذكرتم 
إذا  ذلك؛  في  تسبب  قد  هو  كان  إذا  منتحرًا  يعتبر  وتوفي  حادث  وأصابه 
والسـرعة  وتوفي  حيوان  أو  حمار  اعترضه  لو  فماذا  بالفعل  مسـرعًا  كان 

السابق؟ الحكم  في  يدخل  أم  معذورًا  يعتبر  هل  كبيرة  كانت 
بذلك  يعد  إذ  بذلـك،  يؤاخذ  فإنه  وفاته  في  السـبب  كانت  السـرعة  دامت  مـا 

واهللا أعلم. منتحرًا، 

حادث  نتيجة  يتوفى  ثـم  متهورة  بسـرعة  سـيارته  يقود  الذي  بأن  ذكرتم 
بحيث  هنالك سرعة محددة  منتحرًا، هل  يعد  السرعة  تلك  بسبب  معين 

الحكم؟ هذا  عليه  ينطبق  يتجاوزها  من 
كل  فإن  يحددوها،  أن  السـيارات  قيادة  فـي  الخبرة  لذوي  يمكن  قضيـة  هـذه 
لي  أنا فال خبرة  أما  به،  المختصين  الخبرة في مجاله من  إلى ذوي  يعود  شيء 
واهللا أعلم. بذلك،  خبيرًا  وكان  مهنته  هذه  كانت  لمن  الخبرة  وإنما  ذلك،  في 

قيادة  في  المهارة  لديه  شـخص  يكون  فقد  المهارة  على  هذا  يعتمد  هل 
السيارة؟

المهارة  الذين يدعون  المهارة، فإن كثيرًا ما يكون هؤالء  يغتر بهذه  عليه أن ال 
أعلم. واهللا  لغرورهم،  الضحية  يكونون  الذين  هم 
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السرعة؟ في  اإلفراط  سببه  كان  بحادث  مات  إن  سائق  حكم  ما 
أنفاسه، واهللا أعلم. يلفظ  أن  قبل  يتب  لم  إن  نفسه وهو هالك  قاتل  أنه  حكمه 
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إلى  ذلك  فأدى  فيهـا  مهمة  ألجهزة  سـيارته  صيانة  الشـخص  أهمل  إذا 
القتل  أنـواع  أي  ففي  اإلهمـال  عن  ناتج  حـادث  بسـبب  وفاة  حـدوث 
أنفس؟ من  عنده  هلك  فيما  السيارة  صاحب  على  يجب  وماذا  يصنف؟ 
الخطأ  قتل  كفارة  يكفر  وأن  قتيل  كل  يدي  أن  وعليه  الخطأ  قتل  من  ذلك  يعدُّ 

واهللا أعلم. القرآن،  في  عليها  المنصوص 

اإلطارات  تكـون  كأن  سـيئة  بحالة  سـيارته  قيـادة  فـي  اإلنسـان  تهـاون 
الحالة؟ هذه  في  مهمالً  يعتبر  هل  جيدة،  ليست  والعجالت 

مسؤول  وهو  مهمالً،  يكون  فإنه  إليه  يؤدي  أو  للخطر  مظنة  ذلك  دام  ما  نعم، 
واهللا أعلم. ذلك،  عن  نتج  عما  الخلق  وأمام  ـ  تعالى  ـ  اهللا  أمام 
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فجأة  أمامه  رجـل  فيقفز  السـير  بقواعد  ملتزمـًا  سـيارته  يقـود  شـخص 
في  السـائق  على  يجب  فماذا  ونحوهـا،  بالفرملة  قيامـه  رغـم  فيصدمـه 

المصدوم؟ موت  حالة 
بما أن الرجل قفز بنفسه أمام السيارة ولم تكن السيارة مسرعة بحيث لو كانت 

واهللا أعلم. عليه،  ضمان  فال  الحادث  تفادي  ألمكن  ذلك  من  أقل  السرعة 
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ولكن  طيـش  أو  سـرعة  بغير  العـام  الشـارع  على  سـيارته  يقـود  رجـل 
في  والنظر  السـمع  قليلة  عجوز  امرأة  أقحمت  أن  شـاءت  قد  المقادير 
إال  عنها  الهروب  في  العصيبة  محاولته  بعد  السـيارة  لحقتها  وقد  وجهه 
الدية  لورثتها  دفـع  وقد  المرأة  توفيت  وقـد  شـيئًا  تجد  لم  محاولتـه  أن 

كفارة؟ اآلن  عليه  فهل  كاملة 
المقتول  كان  إن  خطـأ  القاتل  على  الكفـارة  وجوب  اهللا  كتـاب  في  جاء  لقـد 
شـهرين  فصيام  ذلك  عن  عجز  فإن  مؤمنة  رقبة  عتق  وهـي  عهـد  ذا  أو  مؤمنـًا 
أو  رجالً  صدم  فمن  وعليه  بغيره  أو  بسـالح  كان  سـواء  القتل  وهذا  متتابعين 
على  وجبت  المصدوم  فمات  بسيارة  العهد  ذوي  من  أو  المسلمين  من  امرأة 

واهللا أعلم. القتل،  كفارة  الدية  مع  الصادم 

أمامه  بشـخص  تفاجأ  السـاعة  فـي  كيلومتـر  مئـة  يسـرع  سـيارة  سـائق 
السيارة؟ قائد  يلزم  ماذا  الشخص،  ذلك  توفي  فدهسه.. 

على  محافظًا  وكان  معقولة  قيادته  كانت  وإنما  قيادته  فـي  متهور  غيـر  كان  إن 
على  إثم  ال  الخطـأ  وقتـل  الخطأ،  قتـل  من  فهـذا  المسـتطاع  بقـدر  السـالمة 
ـ  كبيرة  حرمة  لهـا  البشـرية  النفس  قبل  من  قلنا  كمـا  ـ  ولكن  منه  صـدر  مـن 
ومن  ناحية  من  بعوض  مضمونًا  الخطـأ  هذا  كان  اإلثم  من  البراءة  مـع  فلـذك 
الضمان  أما  ـ،  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  إلى  يقربه  عمالً  يعمل  عليـه  أخرى  ناحيـة 
فاهللا  الكفارة  فهو  اهللا  إلى  يقربه  الذي  العمل  وأما  أصحابه،  إلى  الديـة  فتلزمـه 
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يصدر  الذي  القتل  وإنما  عمدًا،  قتالً  مؤمنًا  يقتل  أن  شـأنه  من  ليس  فالمؤمن 
فعليه  خطأ  القتـل  هذا  كان  فلما  الخطـأ،  قتل  هو  إنمـا  للمؤمن  المؤمـن  مـن 
والكفارة  منها ـ،  يسـمحوه  أي:  ـ  يصدقوا  أن  إال  أهله  إلـى  يسـلمها  أن  الدية 
ال  الرقيق  ألن  إحياء،  بمثابة  هو  إنما  والعتق  لها  واجدًا  دام  ما  رقبة  عتـق  هـي 
اهللا  قال  ألمره،  مالـكًا  يصبح  فإنه  حرر  إذا  مـا  بخالف  شـيئًا  أمره  من  يملـك 
فصيام  يجد  لم  فإن   ،(١)﴾ F   E    D     C   B    A   @   ?   > ﴿ تعالى: 

أعلم. ـ  تعالى  ـ  واهللا  متتابعين  شهرين 

تتجاوز  ال  سـرعة  على  وكنت  الطريق  وسـط  في  عجوز  امرأة  فاجأتني 
يسـارًا  عنها  فانحرفت  أتفاداها  أن  جاهـدًا  وحاولت  كيلومتـر  التسـعين 
اليمين  جهـة  من  السـيارة  بجسـم  تصطـدم  أن  األقـدار  شـاءت  ولكـن 
حالتها  عن  الطبيـب  وسـألت  بإسـعافها  قمت  األرض،  على  وسـقطت 
مقدمة  فـي  بسـيط  وجرح  الحوض  في  كسـور  ثالثة  بهـا  أن  لـي  وقـال 

الرأس.
ابنتها  سوى  الفترة  تلك  أثناء  أحد  يزورها  ولم  شهر  قرابة  هناك  وظلت 
المرأة  هذه  وأن  جارها  أنه  يقول  السـن  في  كبير  ورجل  عقليًا  المختلة 

آخر. إلى  مكان  من  التنقل  ودائمة  عقليًا  مختلة 
وبعد ذلك حولت إلى مستشفى آخر لمعالجتها وظلت هناك قرابة شهرين 
اإلجراءات معها بحيث  وأنهت  التأمين  البيت وجاءت شركة  إلى  وعادت 

إرادتها. بمحض  القضية  عن  المرأة  وتنازلت  ريال  تسعمائة  أعطتها 
أيام. خمسة  مضي  بعد  تعالى  اهللا  رحمة  إلى  انتقلت  ذلك  وبعد 

.٧٥ اآلية:  النحل،  (١) سورة 
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مدرك  غير  كنت  حيث  الحادثة  عـن  أعرفها  التي  التفاصيل  كانت  هـذه 
شرعية. أحكام  من  عليها  يترتب  وما  األمور  لهذه 

كان  وإذا  السـيارة؟  هـذه  كسـائق  أنا  شـيء  علّي  يجـب  هـل  سـؤالي: 
هو؟ فما  نعم  الجواب 

فال  أنفها  حتف  ماتـت  وإنما  الحادث  بسـبب  تمت  لم  أنها  مطمئنـًا  كنـت  إن 
إن  إال  والكفارة  الدية  فعليك  الحادث  بسـبب  ماتت  كانت  وإن  حرج،  عليك 

واهللا أعلم. الكفارة،  ال  الدية  فتسقط  الدية  عن  أولياؤها  تنازل 

بوجود  أبـي  تفاجأ  الطريق  وفـي  بالسـيارة،  والدي  بصحبـة  كنـت  لقـد 
والدي  أربك  ربما  الذي  األمر  بشدة  فصرخت  الشارع  في  للماء  تجمع 
أشـعر  جعلني  مما  والدي  وفاة  النتيجـة  وكانت  الفرامـل  على  فضغـط 
تفاجأنا  التي صرختها عندما  الصرخة  بسبب  الحادث  في  المتسببة  بأنني 

الحادث؟ في  سبب  الحالة  هذه  في  أكون  فهل  بالماء، 
لي  يبّين  ال  إذ  عليـك  شـيء  وجوب  عليه  يترتب  هذا  عملك  أن  لـي  يبّيـن  ال 

واهللا أعلم. المتسببة،  انك 
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وأثناء  بالسيارة  األهل  بعض  لزيارة  أخيه  وزوجة  والدته  معه  أخذ  رجل 
إلى  السيارة  فانحرفت  الخلفية  السيارة  إطارات  انفجرت  السـيارة  قيادة 
وكانت  والركاب  السائق  إصابة  إلى  أدى  مما  وتدهورت  الطريق  خارج 
أيام  خمسـة  مضي  وبعد  الرأس  في  بالغـة  إصابة  مصابة  الرجـل  والـدة 
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الدين  في  ذمة  من  (ابنها)  السائق  الرجل  على  فهل  توفيت  الحادث  من 
الغير  القتل  مثـل  الدية  تحتسـب  فهل  نعـم  الجـواب  كان  وإذا  كالديـة 
الهالكة  زوج  بأن  علمًا  مقدارهـا  هو  وما  تعطى  ولمن  العمـد  أو  العمـد 
وبنات  أبناء  الهالكة  ولدى  السيارة  سائق  للرجل  أب  ويكون  يرزق  حي 

أخرى؟ ضمانات  هناك  وهل  السائق  الرجل  أخوة  هم 
وال  إسراع  فيها  ليس  معتدلة  قيادة  ـ  الحادث  أثناء  في  ـ  السيارة  يقود  كان  إن 
حدوث  إلى  فأدى  منه  تسبب  غير  من  اإلطار  انفجر  وإنما  ناحية  أي  من  تهور 
والكفارة  الدية  فعليه  ذلك  خـالف  كان  وإن  كفارة  وال  عليه  دية  فال  وقـع  مـا 
ورثة  إلى  تدفع  والدية  متتابعين  شـهرين  فصيام  يجد  لم  فإن  رقبة  عتـق  وهـي 
للذكر  لألوالد  والباقي  الربع  فللزوج  وأوالدًا  زوجًا  ورثتها  كان  فإن  دونه  أمه 

واهللا أعلم. االنثيين،  حظ  مثل 

منتبهًا  قيادته  في  وكان  القانونية  السرعة  حدود  في  السيارة  يقود  شـخص 
غير متشاغل، والسيارة بحالة جيدة واإلطارات كذلك، وقدر اهللا في هذه 
من  أوتي  ما  بكل  السـائق  وحاول  اإلطارات  من  إطار  انفجر  بـأن  االثنـاء 
الركاب  وفاة  إلى  أدى  مما  جدوى  دون  ولكن  السيارة  تدهور  تفادي  قوة 

األجر؟ ولكم  أفتونا  وكفارة،  دية  السائق  على  فهل  معه  كانوا  الذين 
انفجر  بحيث  مقدورًا  قدرًا  ذلك  كان  وإنمـا  خطأ  يرتكب  لـم  السـائق  كان  إن 
كفارة،  وال  عليـه  دية  فال  السـيارة  على  السـيطرة  السـائق  يملك  فلم  اإلطـار 

واهللا أعلم.

السـبب  كان  ما  يضمنون  السـيارة  مكتري  أو  األجر  بايـع  عن  جـاء  مـا 
في  ليركبوا  ركابًا  اسـتأجر  إذا  السـيارة  رب  في  هذا  في  والبحث  منهم 



٢٣٧القسم الثاني

أحد  مات  فمثالً  العجـالت  أحد  عليه  فانفجـرت  يمشـي  فكان  سـيارته 
أما  اليتامى  فيهـم  الوارثين  أن  سـيما  وال  الميـت  دية  يضمن  هـل  فيهـا 
الضمان  يرى  ال  الحواري  وأبو  الضمان  فيرى  علي  موسـى بن  الشـيخ 
أو  السـير  جد  من  ذلك  كان  لعل  السـيارة  قبل  من  الضمان  األولى  فهل 

الجواب؟ أرجو  العجالت  في  والروية  للنظر  العمل  أنه 
األحداث  ألن  دقيق  واسـتقصاء  نظر  عمق  إلى  تحتاج  السـيارات  أحداث  إن 
وإنما  السـائق  من  سـبب  بدون  الحدث  يكون  فقد  وأخرى  حالة  بين  تختلف 
الطريق  في  عابـرة  بدابة  السـيارة  تصطدم  كأن  وذلك  محـض  سـماوي  األمر 
السوق  في  المألوفة  الحدود  متعديًا  الحالة  هذه  في  السائق  يكون  أن  غير  من 
قبل  من  سـبب  اي  وقوع  بدون  عجلة  تنفجر  أو  السـيارة  تلك  لمثـل  العـادي 
وذلك  السـائق  تضمين  عدم  األخرى  الحالة  هذه  ففي  آلة  تتعطل  أو  السـائق 
السير  في  السائق  خطأ  بسـبب  الحدث  يكون  وقد  تقصيره  بعدم  مشـروط  كله 
ذلك  بعد  يملك  وال  لخطر  تفاديًا  الطريق  عن  بها  الخروج  يحاول  كأن  وذلك 
العادي  السير  في  مألوف  هو  ما  فوق  مسرعًا  سيره  في  يكون  أو  فتهوي  قيادها 
ففي  السير  دفع  آلة  إلى  فيخطئ  برجله  السير  ضبط  آلة  على  يطأ  أن  يحاول  أو 

واهللا أعلم. لي،  ظهر  ما  هذا  الضمان  من  يبرأ  ال  كلها  الحاالت  هذه 

عدم  إلى  يدعوه  ما  فيفاجئه  قليلة  سـرعات  في  يسـير  اإلنسـان  كان  إذا 
نفسه؟ مهلكًا  يعتبر  ـ  أيضًا  ـ  الحال  هذا  في  فهل  عليها،  السيطرة 

أو  التهور  مـن  شـيء  فيها  ليس  متأنيـة  قيـادة  سـيارته  يقـود  كان  إذا  أمـا 
ذلك،  عن  مسـؤول  غير  فهو  دفعه  يسـتطيع  ال  بما  يفاجأ  وإنما  اإلسـراع 

واهللا أعلم.
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السيارة، أو يتعطل  إذا حدث لشخص حادث بسبب سماوي، كأن ينفجر إطار 
ثابت،  بعمود  أو  مار،  بشـخص  فتصطدم  منه،  إهمال  بغير  أجهزتها  من  جهاز 
ما  السـيارة  سـائق  يتحمل  فهل  والركاب،  المصدوم  فيهلك  أخرى  بسـيارة  أو 

الكفارة؟ عليه  تجب  وهل  األخرى؟  والسيارة  سيارته  في  أنفس  من  هلك 
عن  خارجًا  أمرًا  كان  وإنما  بفعله  ليس  منها  وقع  أو  للسـيارة  وقع  ما  كان  إن 
تجب  مما  شيء  في  مهمالً  يكن  ولم  فيه  التحكم  على  قادرًا  يكن  ولم  تصرفه 

واهللا أعلم. منها،  وقع  ما  بسبب  عليه  ضمان  فال  عليه  المحافظة 
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نسـبة  في  تشـترك  كما  السـيارات،  من  عدد  فيه  تشـترك  حادث  يقع  قد 
أنفس؟ من  هلك  ما  ضمان  يكون  فكيف  الحادث،  في  تسببها 

في حال االشتراك في الحادث يشترك المتسببون في ضمان األنفس واألموال 
واهللا أعلم. االشتراك،  في  نسبته  بقدر  كل 
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ونجا  مات  من  منهم  ذلك  جراء  مـن  فمات  براكبيها  حافلة  انقلبـت  إذا 
من  واحد  كل  دية  عاقلتـه  على  وتجب  خطأ  قاتالً  يعتبـر  فهل  السـائق، 

الحادث؟ في  المقتولين 
وإال  القتلى  ديات  عاقلته  فعلى  السـائق  ارتكبه  خطأ  بسـبب  االنقالب  كان  إن 

واهللا أعلم. عليهم،  وال  عليه  شيء  فال 
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مسؤولية  يتحمل  فمن  ومات،  فصدمته  سيارة  أمام  آخر  شخص  دفع  إذا 
الجاني؟ على  يجب  وماذا  الضرر؟ 

قاتل  فهو  عمدًا  ذلـك  فعل  فإن  موته  في  المتسـبب  ألنه  الضامن  هـو  الدافـع 
رضوا  أو  مطلقـًا  عفوًا  الـدم  أولياء  عفا  إن  إال  القصـاص  عليـه  يجـب  عمـدًا 
واهللا أعلم. والكفارة،  الدية  فعليه  خطأ  كان  وإن  القصاص،  عن  بديالً  بالدية 
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يعرض  وقد  الخمـول  أو  بالنعاس  يشـعر  وهو  السـيارة  يقود  من  هنـاك 
عدم  بسـبب  حادث  إلى  الخمول  هذا  أو  الشـعور  هذا  جراء  من  نفسـه 

قولكم؟ هو  ما  النوم،  سلطان  بسبب  السيارة  على  سيطرته 
يعجز  خمول  أو  بنعاس  أحس  فإذا  للخطر،  نفسـه  يعرض  أن  لإلنسـان  ليس 
السـيارة،  يقود  أن  له  فليس  البال  شـغل  إلى  يؤدي  أو  السـير  ضبط  عـن  معـه 
الخطر،  إلى  بغيره  أو  به  يـؤدي  ما  كل  يحذر  وأن  ذلك،  يتجنب  أن  عليـه  بـل 

واهللا أعلم.

أقل  بل  المقرر  تتجاوز  ال  السرعة  بأن  علمًا  سيارتي،  أقود  كنت  عندما 
على  سوداء  غشاوة  أي  الوعي  فقدان  من  نوع  عندي  وحصل  ذلك  من 
شـيء  أي  أدرك  ولم  اللحظة  تلك  في  الصوم  أثر  من  ذلك  يمكن  عيني 
بأني اصطدمت  أخبروني  ذلك  وبعد  األطباء  بين  المستشفى  في  وأنا  إال 

أشخاص. ثالثة  وفاة  الحادث  عن  ونتج  أخرى،  بسيارة 
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قدر  ما  هـذا  ولكن  الحادث  أثنـاء  قيادي  في  متهـور  لسـت  إنني  علمـًا 
أنا  أنني  أخبرونـي  الحادث،  تخطيـط  وبعد  فعـل،  شـاء  وما  تعالـى  اهللا 
المتوفين  ألهالي  الديـة  بدفع  التأمين  شـركة  قامت  وبعدهـا  المخطـئ، 

وغيره. عالج  من  التكاليف  وباقي 
ألريح  غيره  أو  كصوم  كفارات  من  حقهم  في  شـيء  علّي  هل  سـؤالي: 

نفسي؟ تأنيب  من  ضميري 
تجد  لم  فإن  رقبـة  عتق  وهي  كفارة  منهـم  لكل  فعليك  منـك  الخطـأ  كان  إن 
وإال  ذلك  فحسـبك  بها  رضوا  كانوا  فإن  الدية  وأما  متتابعين  شـهرين  فصيام 

واهللا أعلم. إليهم،  تدفعها  أن  فاألصل 

وفاة  الحـادث  وقـوع  عن  ونتـج  تدهـور،  حادث  لشـخص  وقـع  لقـد 
قائد  سـهو  الحادث  وقوع  سـبب  وكان  بغيبوبة  آخر  وإصابة  شـخصين 

عليه؟ وماذا  إثم،  عليه  فهل  المركبة، 
إن كان تهور في قيادته أو أتى بشيء من مخالفات نظام السير فهو آثم وإال فال 

واهللا أعلم. الدية،  مع  الخطأ  قتل  كفارة  منهما  واحد  كل  قتل  عن  عليه  ولكن 
ذلك  في  المحـددة  السـرعة  عن  كثيرًا  تقـل  بسـرعة  يسـوق  كان  رجـل 
قليالً  السـيارة  فرامل  فلـزم  النعـاس  من  بقليـل  أحـس  وفجـأة  الشـارع 
وتم  الدية  دفـع  الركاب،  أحد  وفـاة  إلى  أدى  مما  السـيارة  وتدهـورت 
الكفارة  هذه  كانت  فإذا  كفارة؟  عليه  زال  ال  فهل  أشـهر،  ثالثة  سـجنه 

ال؟ أم  عنه  يصوم  من  يؤجر  أن  له  يجوز  فهل  شهرين،  صيام 
سواء  الصيام  في  غيره  إنابة  إلى  سـبيل  وال  نعاسـه  عن  ناتج  الخطأ  ألن  نعم، 

واهللا أعلم. بغيرها،  أو  بأجرة 
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حكم  فما  حادثًا،   ١١٨ اإلحصائيات  بعـض  في  السـكر  حوادث  بلغت 
الظروف؟ هذه  مثل  في  وغيره  بنفسه  يضر  من 

ومجمع  الخبائـث  أم  وهـي  الكبائر،  مـن  كبيرة  أساسـه  من  الخمـر  شـرب 
    %    $    #    "    ! ﴿ يقول:  ـ  وتعالـى  تبارك  ـ  اهللا  أن  ناهيك  اآلثـام.. 
   1   ❁   /    .    -    ,    +    *     )    (    '    &
    >    =    <     ;     :    9    8    7    6    5    4    3      2
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في  للسيارة  قيادته  خالل  من  للهالك  نفسـه  يعرض  كونه  عن  فضالً  الكبائر، 

لها. شربه  حال 
ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  إلى  يتوبوا  أن  إلى  جميعًا  الخمور  شـراب  ندعو  فنحن 
مغبتها،  سـوء  يدركوا  وأن  السـيئة،  العادة  هذه  عن  يقلعوا  وأن  نصوحًا،  توبة 
أعدها  إنما  فالجنـة  اآلخرة،  الـدار  في  وشـقاوة  الدنيا  في  خطـر  مغبتهـا  فـإن 
خمر،  مدمن  يدخلها  ال  بأنـه  الحديث  في  جـاء  وقد  للمتقيـن،  ـ  ـ تعالـى  اهللا 
من  الخمر  شـارب  يسـقي  أن  اهللا  على  حقًا  وإن  اهللا،  يتقـوا  أن  هـؤالء  فعلـى 
اليمن ـ  من  وجيشان  ـ  جيشان  من  قدم  رجالً  أن  جابر  فعن  النار  أهل  عصارة 
فقال  المزر  له  يقال  الذرة  من  بأرضهم  يشـربونه  شـراب  عن  النبي !  فسـأل 
حرام  مسكر  «كل  رسول اهللا !:  فقال  نعم،  قال:  هو».  مسـكر  «أو  النبي !: 
قالوا:  الخبال».  طينة  من  يسقيه  أن  المسكر  يشرب  لمن  عهدًا   8 اهللا  على  إن 

.٩١  ،٩٠ اآليتان:  المائدة،  (١) سورة 
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النار»(١)  أهل  عصارة  أو  النار  أهل  «عرق  قال:  الخبال  طينة  وما  رسـول اهللا  يا 
أعظم  وإن  الخمور،  شـرب  في  جاء  الذي  الشـديد  الوعيد  من  ذلك  غير  إلى 
سـيارة  يقود  اإلثم  من  ارتكبه  ما  بجانب  الخمر  الشـارب  هذا  يكون  أن  وزرًا 

واهللا أعلم. باهللا،  والعياذ  للهالك؛  وغيره  نفسه  ليعرض 

وهم  سيارتهم  قادوا  أي  ذلك  فعلوا  إن  القصاص  هؤالء  من  يؤخذ  هل 
من  وهل  للخطر؟  اآلخريـن  حياة  فعرضوا  مباالة  دون  سـكر  حالة  فـي 

توبة؟ من  له  ذلك  فعل 
االستهتار ألنهم مفسدون  منهم  إذا عرف  قتال  الحد  يطبق عليهم حكم  هؤالء 
العزيز  الكتاب  به  حكم  قد  اهللا  أرض  في  يفسـدون  الذين  وجزاء  األرض  في 
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واهللا أعلم. والكفارة،  أصحابها  إلى  الحقوق  تأدية 

حرام. خمر  كل  وأن  خمر  مسكر  كل  أن  بيان  باب  األشربة  كتاب  في  مسلم  (١) رواه 
.٣٤  ،٣٣ اآليتان:  المائدة،  (٢) سورة 
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تقع  هل  السـائقين  بحياة  تودي  حوادث  من  البهائم  تسـببه  ما  حكم  ما 
أصحابها؟ على  المسؤولية 

جبار»(١)  العجماء  «جـرح  حديث:  في  يدخل  الحوادث  من  البهائم  سـببته  مـا 
واهللا أعلم. إهمالهم،  بسبب  ذلك  كان  إن  إال  أصحابها  على  ضمان  وال 

السـائبة  الحيوانات  من  جملة  العام  الطريق  تعترض  األحيان  بعض  في 
مادية  خسائر  الناس  وتكبد  كثيرة  حوادث  في  فتتسبب  ـ  مثالً  ـ كالحمير 

السبب؟ لهذا  منها  والتخلص  قتلها  يجوز  فهل  ومعنوية 
على  الحجة  تقام  الحالة  هذه  ففي  ألحد  ملكًا  الحمير  هذه  تكون  أن  إما  يخلو  ال 
غير  تكون  أن  وإما  بالغير،  اإلضرار  من  ويمنعوها  ويصونها  يحفظوها  بأن  أربابها 
األنفس  الحوادث وتلف  في وقوع  كانت سببًا  إن  الحالة  ففي هذه  مملوكة ألحد 
كل  إذ  الحيوانات،  على  المحافظة  من  أولى  البشرية  األنفس  على  المحافظة  فإن 
به  واإلضرار  إلزعاجـه  سـببًا  كان  فإن  لإلنسـان،  خلق  إنما  األرض  هذه  فـي  مـا 
تعالى:  قال  كما  اهللا  عنـد  من  تكريمًا  كرم  فاإلنسـان  عنه؟  الضرر  صـرف  وجـب 
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بهذه  قيامه  أجل  من  اإلنسـان  حياة  تصان  فلذلك   ،(٢)﴾ o   n   m   l

المستعان. ـ تعالى ـ  واهللا  األذى؛  عنه  ويصرف  به  نيطت  التي  الوظيفة 

في  البخاري  واإلمام   ،٣٣٤ رقم  النصاب  في  باب  الزكاة  كتاب  في  الربيع  اإلمـام  (١) رواه 
العجماء  جرح  باب  الحدود  كتاب  فـي  ومسـلم  الخمس،  في  الركاز  باب  الزكاة  كتـاب 

وغيرهم. جبار 
.٧٠ اآلية:  اإلسراء،  (٢) سورة 
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يقودون  الذين  المارة  طريق  تعترض  التي  الحمير  عـن  جواب  في  قلتـم 
أحدثت  فـإذا  اإلنسـان  لخدمة  سـخرت  الحيوانات  هذه  بأن  سـياراتهم 
توجد  السـلطنة  طرق  بعض  في  أنه  هنـا  والسـؤال  قتلها،  يجوز  ضـررًا 
وفي  الركوب  وفـي  األكل  في  اإلنسـان  منها  يسـتفيد  والجمال  جمـال 

معها؟ يتصرفون  فكيف  الناس،  طريق  تعترض  ما  دائمًا  ولكن  غيرها 
أصحاب  بتحذير  أمره  يصدر  األمر  وولي  بذلك،  األمر  ولي  يبلغوا  أن  عليهم 
عرضة  تكون  ال  حتى  ويحفظوها  جمالهم  يصونوا  أن  وإلزامهم  الجمال،  هذه 
عليهم  الحجة  إقامة  مع  أهملوها  فإن  الناس،  لقتل  سببًا  تكون  وال  لألحداث 
في  بد  فال  النـاس،  لموت  سـببًا  كانت  بحيث  النـاس  على  خطـورة  وسـببت 
سـالمتهم  على  المحافظة  فإن  الناس  سـالمة  على  المحافظة  من  الحالة  هذه 
بقتلها،  األمر  ولي  فيأمر  أموالهم،  صون  بعدم  حقوقهم  أهدروا  وهؤالء  أولى، 

واهللا أعلم.

األمر؟ ولي  إلى  هذا  يعود  أو  بقتلها  يقوموا  أن  لألفراد  يحق  هل 
عن  ونجمت  لتعسفوا  للعامة  ذلك  سوغ  لو  إذ  األمر  ولي  إلى  ذلك  يعود  نعم، 

واهللا أعلم. الفتن،  ذلك 

الليل  وقت  خاصة  السائبة  الجمال  سـببها  الحوادث  من  الكثير  أن  نجد 
الجهة  من  تهاونًا  نجد  ليالً  الجمال  من  بجمل  اصطدام  يحدث  وعندما 
أثناء  الواهية  األعذار  ويوردون  الجمل  صاحب  عن  البحث  في  األمنيـة 
لم  اآلن  وإلى  السيارة  لصاحب  كاملة  المسـؤولية  ويحملون  المحاكمة 
من  الكثير  وذهاب  تفشيها  رغم  الظاهرة  لتلك  حل  بإيجاد  الشرطة  تقم 
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يتحمل  وهل  وفيات؟  حـدوث  حالة  في  الشـرعي  الحكم  مـا  األرواح، 
بهذا  تعنى  ال  التي  الجهة  تتحمله  الذي  الذنب  وما  المسؤولية؟  السـائق 

الكافي؟ االهتمام  توليه  وال  األمر 
فإن  غيره  مـن  الخطـأ  كان  إن  أمـا  ومسـؤوليته،  خطئـه  وزر  يتحمـل  السـائق 
لجميع  حلول  وضع  مـن  بد  وال  المسـؤولية،  يتحمل  الذي  هو  أخطـأ  الـذي 
الجمال  لوجود  ضوابط  توضع  أن  الحلول  هذه  بين  ومن  الناس،  مشـكالت 
على  يترتب  عما  مسـؤوالً  يكون  الضوابط  تلك  خالف  من  وكل  الطـرق  فـي 

واهللا أعلم. لها،  مخالفته 

شيء؟ يلحقه  هل  متعمدًا،  ضارًا  حيوانًا  دهس  من 
عاديًا  قتالً  يقتل  أن  يباح  فكما  حرمة،  له  فليسـت  المؤذي  الضار  الحيوان  أما 
ـ  قاتل  شـيء  بأي  أو  بسـيف  أو  برمح  أو  بسـهم  أو  بسـكين  أو  ببندقية  ـ أي: 
يحسـن  أن  القتل  في  األصل  فإن  كله  هذا  مع  ولكن  بالسـيارة  يقتل  أن  يبـاح 
قتلتم  فإذا  شـيء،  كل  على  اإلحسـان  كتب  اهللا  «إن  حديث  في  جاء  كمـا  فيـه 
أن  اإلنسـان  يؤمر  لذلك  الذبحـة»(١)  فأحسـنوا  ذبحتـم  وإذا  القتلـة،  فأحسـنوا 
أن  هب  منه،  مانع  فـال  الطريقة  بهذه  إال  يقتل  أن  تعـذر  أن  إال  القتـل  يحسـن 
مانع  ال  إذ  بسيارته؟!  يدوسها  أن  من  المانع  فما  الطريق  في  حية  وجد  إنسانًا 

واهللا أعلم. ذلك،  من 

وتحديد  والقتل  الذبح  بإحسان  األمر  باب  والذبح  الصيد  كتاب  في  مسـلم  اإلمام  (١) رواه 
والرفق  البهائم  تصبر  أن  النهى  في  باب  الضحايا  كتاب  في  ُسننه  في  داود  وأبو  الشفرة، 

وغيرهما. بالذبيحة 
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العامة  الشوارع  على  السـائبة  الحيوانات  كثيرة  عن  سـماحتكم  تعلمون 
ينتج  مما  السـيارات  ألصحاب  سـير  حوادث  وقوع  في  تتسـبب  والتي 
الذي  الحيوان  الشرع على صاحب هذا  فما هو حكم  وفيات،  ذلك  عن 
تقصير  نعلم عن  الحوادث وخصوصًا عندما  مثل هذه  يتسبب في وقوع 

بالناس؟ اإلضرار  عن  حفظه  في  صاحبه 
الحاكم  رأى  إن  ولكن  جبار»  العجماء  «جرح  لحديث  فال  الدية  إلزامهـم  أمـا 
أن  فله  الحوادث  مـن  تسـببه  لما  الحيوانات  هذه  إطالق  في  مضرة  الشـرعي 
خالفوا  إن  بالمعروف  عقوبة  عليهم  يفرض  وأن  يحفظوها  أن  أصحابها  يلـزم 

واهللا أعلم. ذلك، 
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الهالك  وكان  سيارتين  بين  تصادم  حادث  في  معه  ومن  إنسان  أهلك  إذا 
وقع  وما  تعديه؟  بسـبب  هدرًا  موته  يكون  فهل  وإهماله،  تعديه  بسـبب 

ضمانها؟ يكون  من  على  السيارتين  بكلى  األنفس  في  هالك  من 
بل ويجب  غيره  نفسه وإهالك  إهالك  في  المتسبب  دمه هدرًا ألنه  يكون  نعم، 
واهللا أعلم. وأموال،  أنفس  من  إهماله  أو  تعديه  بسبب  تلف  ما  غرم  ماله  في 

قاتالً  يعتبر  فهل  إتالفه  قاصدًا  بسـيارته  آخر  يصدم  أن  إنسـان  تعمد  إذا 
عليه؟ يجب  وماذا  متعمدًا؟ 

بإقراره  عليه  ذلك  ثبت  إذ  بالقصاص  عليه  ويحكم  العمد  قاتل  حكم  له  نعم، 
عمدًا،  القاتـل  بوزر  ربـه  وبين  بينه  ويبـوء  فعله  فـي  العمـد  قرائـن  ظهـور  أو 

واهللا أعلم.
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حالة  في  وهي  المستشـفى  إلى  ونقلت  سـيارة  حادث  في  أصيبت  امرأة 
وقع  الذي  بالحـادث  فتألم  أشـهر  تسـعة  ابن  جنين  بطنها  وفـي  خطـرة 
وقوع  قبل  أنه  الطبي  التقرير  بعد  ميتًا  بطنها  من  فسـقط  أُمه  وعلى  عليه 
أودى  الذي  الحادث  بسبب  كان  موته  وإنما  بطنها  في  كان حيًا  الحادث 
الجنين  هذا  في  فضيلتكم  رأي  فما  بأيام  الجنين  سـقوط  بعد  أُمه  بحياة 

له؟ يحكم  ماذا  أم  كاملة  الدية  له  هل 
في  جاء  كمـا  أمة  عبد أو  غـرة  فديته  الحـادث  بسـبب  سـقط  الجنيـن  كان  إن 

واهللا أعلم. الحديث، 

على  الماء  خزان  فسـقط  ماء)  (ناقلة  خزان  في  ماء  يعبئ  شـخص  كان 
الضمان؟ عليه  فهل  فماتت  هناك  طفلة 

والكفارة،  الدية  وعليه  مخطئ  فهو  للماء  تعبئته  بسـبب  كان  إن  السـقوط  هذا 
واهللا أعلم.

فشاءت  الوالدة  وشك  على  وزوجتي  السيارة  في  وأُمها  وزوجتي  كنت 
فجأة  دخلت  أن  طريقنا  في  األمر  اهللا  قدر  حيث  نتمنى  ما  عكس  األقدار 
أمتار  بعد  على  وهي  إال  الحافلة  أر  ولم  بعرضه  الطريق  وقطعت  حافلة 
أسـتطع  فلم  حديدية  أعمدة  الطريـق  جانبي  علـى  أن  كمـا  جـدًا  قليلـة 
أُم  وتوفيت  الحال  فـي  علّي  أغمي  بالحافلة،  فاصطدمت  األمـر  تفـادي 
إجراء عملية  بعد  المستشفى وتوفيت زوجتي  إلى  قبل وصولها  زوجتي 

الحياة. فارق  وقد  وأُخرج  الجنين  إلخراج 
بأن  العلم  مع  السرعة  بسـبب  وفاتهن  في  ذنب  أو  إثم  علّي  هل  شـيخنا 

طريقي؟ في  علّي  لدخوله  الحافلة  صاحب  إلى  راجع  الخطأ 
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أفعل؟ أن  علّي  ماذا  أو  كفارة  علّي  تجب  هل  ـ   ١
ال؟ أم  منه  نصيب  لي  يكون  هل  للميراث  بالنسبة  ـ   ٢

قيمة  وتدفع  الديـات  سـتدفع  التي  هي  للحافلة  التأميـن  شـركة  إن  ـ   ٣
الشركة؟ من  األموال  تلك  أخذ  يجوز  فهل  عطلت.  التي  سيارتي 

عليه؟. أجر  له  وهل  ذلك  ينفعه  هل  الميت  عن  اإلنسان  تصدق  إذا  ـ   ٤
شـيئًا  تتحمل  فال  الحافلة  صاحب  من  الخطأ  وكان  خطأ  ترتكب  لم  كنت  إن 
السـرعة  أن  غير  اإلرث،  عدم  ذلك  على  يترتب  وال  والكفارات  الضمان  من 
هنا  السـرعة  أن  ولوال  تفاديها  يجب  فلذلك  الخطر  مظنة  هي  حـال  أي  علـى 
من  بريئًا  كنـت  لما  الحامل  إسـعاف  في  اإلسـراع  في  رغبتـك  بدافـع  كانـت 

واهللا أعلم. المسؤولية، 
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شيء  الحافلة  على  يطرأ  قد  العمرة  إلى  النقل  لحافالت  الناس  استئجار  أثناء 
من  هل  االضرار  هـذه  تبعة  يتحمل  فمـن  السـير،  حوادث  أو  األعطـاب  مـن 
رحالت  هي  الرحالت  هذه  من  كثيرًا  بأن  علمًا  االستئجار؟  واجهة  في  يكون 
يتحمل  فهـل  ربحية،  رحـالت  وليسـت  المبالغ  بنفـس  فيهـا  الـكل  يشـترك 

التبعات؟ هذه  مثل  يتحمل  الكل  أن  أو  الواجهة  في  هو  الذي  المستأجر 
فيه  األصل  شـيء  كل  إصالح  ألن  صاحبها،  على  الحافلة  إصالح  أن  األصل 
يتولى  الذي  هو  المسـتأجر  أن  على  العقد  أبرم  إذا  إال  صاحبه  على  يكون  أن 
يشـتركون  المسـتأجرين  فجميع  هذا  على  أبرم  العقد  كان  فإن  ذلك،  إصالح 

واهللا أعلم. ذلك،  في 
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الحافلة؟ قائد  بسبب  سير  حادث  عن  ناجمًا  الخطأ  كان  إن 
أصابها  ما  شـرعًا  يضمن  أن  إلى  يؤدي  خطأ  الحافلـة  قائد  خطـأ  كان  إذا  أمـا 
إذا  أما  ذلك،  تبعة  يتحمل  فهو  آالتها  بعض  فساد  من  أصابها  ما  أو  خلل  من 
متسـامحًا  الحافلة  صاحب  كان  أو  ذلك  تبعة  هو  يتحمل  ال  األصـل  فـي  كان 
بأن  العقد  معهم  أبرم  من  مع  اتفاق  هنالك  كان  أو  ذلك  يحمله  ال  بحيث  معه 

عليهم. فالمسؤولية  ذلك  تبعة  هم  يتحملوا 
بتحمل  وحده  هو  يعنـي  فال  وإال  الجميع  يمثل  فإنـه  الواجهة  فـي  كان  ومـن 

   xw    v    u    t    s﴿ تعالـى:  قال  وقد  محسـن،  ألنه  التبعة،  هـذه 
واهللا أعلم.  ،(١)﴾ {    z    y
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كأن  ـ  ال  أم  مخطئًا  كان  إذا  فيمـا  هو  تقديره  على  يعتمد  النـاس  بعـض 
التقارير  ولكن  ـ  مخطئًا  ليس  أنه  يرى  وهو  الخلف  من  سـيارة  تصدمه 
معه  يكون  أن  ذلك  يصـادف  أخطأ،  الذي  هو  أنه  بنتيجـة  تأتي  العلميـة 
الحالة  هذه  في  فهـل  الجروح،  من  بشـيء  يصاب  أحد  أو  يتوفى  أحـد 

الكفارة؟ عليه  وهل  عليه،  المسؤولية  تقع 
المخطئ  بيـن  التمييز  تتولـى  التـي  فهـي  االختصاص  جهـة  إلـى  يعـود  هـذا 
فإن  هذا  ومع  أمانتها،  وهـذه  ذلك  عن  المسـؤولة  هي  ألنها  عليه،  والمخطـأ 
المسـؤولية  هذه  يتولون  الذيـن  والشـرطة  للخطـأ،  عرضـة  كان  أيـًا  اإلنسـان 

 .٩١ اآلية:  التوبة،  (١) سورة 
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الباطل،  في  التمادي  مـن  خير  الحق  إلى  والرجوع  للخطأ،  عرضة  أيضـًا  هـم 
له،  خير  ريب  بال  ذلك  فـإن  صوابه  إلى  ورجع  بخطئه  اعتـرف  إن  واإلنسـان 
أمير  ولى  عندما  ولذلـك  حكم،  إذا  القاضي  يخطـئ  كما  هؤالء  يخطـئ  فقـد 
ما  جملة  من  كان  األشـعري  موسـى  أبا  القضاء  مسـؤولية  عمر 3  المؤمنين 
بّين  ثم  نفسـك»(١)،  فيه  راجعت  باألمـس  قضيته  قضـاء  يمنعك  «ال  بـه:  أمـره 
مطالب  فاإلنسـان  الباطل،  في  التمـادي  من  خير  الحق  إلـى  الرجوع  بـأن  لـه 
ـ  مثالً  ـ  قـرار  حقه  في  صدر  الذي  هـذا  فبإمكان  كان،  أّيـًا  نفسـه  يراجـع  أن 
عليه  والمخطأ  المخطئ  بين  التمييز  عن  المسؤولين  من  جماعة  وقوف  نتيجة 
الكفارة  وحكم  ذلك  في  المراجعـة  يطالب  أن  وبإمكانه  يسـتأنف  أن  بإمكانـه 

واهللا أعلم. أسلفنا،  ما  إلى  عائد 

األخرى،  السيارة  في  شخص  وفاة  عنه  نتج  حادث  فترة  قبل  لي  وقع 
السـبب  أكن  لم  تأكدي  رغم  لي  الخطأ  أعزى  األمن  رجال  وتخطيط 
شـديدة  وبسـرعة  اتجاهي  في  منحرفة  األخـرى  السـيارة  كانت  فقـد 
يعود  هو  الذي  الوقت  في  خطه  إلى  سـيارتي  بتوجيه  قمت  ولتفاديها 
 ٪١٠٠ متأكد  إننـي  حيث  الحالة  هـذه  في  الحادث  ليقع  لخطـه  فيـه 
هو  فما  السبب،  هو  األخرى  السـيارة  صاحب  أن  من  المئة)  في  (مئة 

فعله؟ شرعًا  علي  الواجب 
في  القاضي  على  مـا  باب  القاضي  آداب  كتاب  في  الصغـرى  الُسـنن  في  البيهقـي  (١) رواه 
رأى  ثم  اجتهد  مـن  باب  القاضي  آداب  كتـاب  في  الكبـرى  وفـي  والشـهود،  الخصـوم 
األقضية  في  كتـاب  في  الُسـنَّن  في  والدارقطني  إجماعـًا،  أو  نصـًا  خالـف  اجتهـاده  أن 

األشعري. موسى  أبي  إلى  عمر 3  كتاب  باب  ذلك  وغير  واألحكام 
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اآلخر  الطرف  المتسـبب  وإنما  متسـبب  غير  المركبـة  هـذه  قائـد  كان  إن  أمـا 
على  الضمان  يكون  أن  شـرعًا  الواجب  إنما  شـيء،  يتسـبب  لم  من  على  فما 
غير  نتيجته  يتحمل  وال  المخطـئ  نتيجته  يتحمل  الخطـأ  إذ  متسـببًا،  كان  مـن 
إلى  وتعود  المهنة  أصحـاب  إلى  تعود  إنما  ونظامها  القيادة  وخبـرة  المخطـئ 

واهللا أعلم. النظام،  هذا  وضعوا  من 
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والمتوفين  للمصابين  التأمين  تدفعها شركات  التي  التعويضات  ما حكم 
السيارات؟ حوادث  في 

المقامرة  فيه  وتدخل  الربا  فيه  يدخل  فهو  محظوران  أمران  فيه  يجتمع  التأمين 
المقدار  في  التفاوت  ومع  التقابض  عدم  مع  بجنسـه  جنس  بيع  فإنه  الربا  أّما 
يسـتوفي  قد  أنه  على  مثله  نقدًا  ليسـتوفي  نقد  وهو  الثمن  يقدم  المشـتري  فإن 
بيد  يدًا  إّال  بيعهما  يجوز  ال  بالنقد  والنقد  منه  أقل  يستوفي  وقد  دفع  مما  أكثر 

أربى. فقد  استزاد  أو  زاد  فمن  بمثل  مثالً 
أموالهم  أو  أنفسـهم  على  يؤمنون  الذين  بعـض  ألن  ذلك  فظاهر،  الغـرر  وأمـا 
وال  دفعوا  ممـا  شـيئًا  يتقاضون  وال  أعمارهم  طوال  التأميـن  لشـركات  يـؤدون 
منه  شيء  إليه  يعود  وال  الشركاء  من  اآلخرين  جيوب  إلى  يتحول  ذلك  أن  ريب 
كان  أجله  من  الذي  السبب  يقع  عندما  الكثير  ليستوفي  اليسير  يدفع  من  وهناك 

شرعًا. المحرمة  المقامرة  هي  هذه  أن  ريب  وال  بعينه  الغرر  هو  وهذا  التأمين 
اإلنسان عن طريق  يدفع  بحيث  تعاوني  ذلك صندوق  من  بدالً  كان  لو  نعم، 
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مسـتقبله  يؤمن  أن  أجل  من  أو  دفع  مما  أكثر  يسـتوفي  أن  ألجـل  ال  التبـرع 
الكوارث  في  التعـاون  هو  القصد  يكـون  أن  وذلك  شـرعًا  سـائغ  ذلك  فإن 
يشـترط  وإنما  االجتماعي  التأمين  تسـميته  على  اصطلحوا  وقد  والمصائب 
بين  تعاون  مجـرد  يكون  بحيـث  الشـوائب  جميع  من  خاليـًا  يكـون  أن  فيـه 
فيه،  حرج  ال  أمر  ذلك  أن  الواضح  فمن  الكوارث  آثار  دفع  أجل  من  الناس 

واهللا أعلم.

فتقوم  آخر  شخصًا  يدهس  الذي  السـيارة  سائق  في  سـماحتكم  قول  ما 
ذمته  تبرأ  فهل  البيت  أهل  تجاه  عليه  الواجبة  الدية  بدفع  التأمين  شـركة 

وتعالى؟ سبحانه  اهللا  تجاه  عليه  الواجب  وما  بذلك؟ 
منها  التأمين  شـركة  وبين  بينهم  واتفاق  برضاهـم  الميت  أوليـاء  أخذهـا  إن 
األمر  هذا  في  دخـل  أي  له  يكن  لم  إذ  بذلـك  تبرأ  ذمته  فـإن  ذمتـه  وأبـرأوا 
إليه  والدية  العوض  تدفع  أن  أجل  مـن  الشـركة  عند  هو  تدخل  كان  إن  أما 
الدم  أولياء  إلـى  فدفعها  يديه  فـي  أو  الدم  أولياء  أيـدي  في  الديـة  ودفعـت 
المسـلمين  فقراء  إلى  يتخلص  أن  الحالة  هذه  في  عليه  فإن  بذلـك  ورضـوا 
به،  أولى  فالفقـراء  األربـاب  مجهـول  مـال  ألنه  الشـركة  دفعـت  مـا  بقـدر 

واهللا أعلم.

له  أقرت  وقد  جسـمانية،  أضرارًا  عنه  نتج  حـادث  في  أصيب  شـخص 
بأن  علمًا  التعويـض  فـي  الشـرع  حكم  فما  مالـي  بتعويـض  المحكمـة 

التأمين؟ شركة  طريق  عن  التعويض 
واهللا أعلم. الشركة،  من  ال  المتسبب  يد  من  العوض  يأخذ 
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الدية من  قبل أشهر في حادث سيارة ووجبت  توفي أخي  السائل:  يقول 
أتصرف  أن  على  الورثة  وأجمع  السيارة  أمنت  التي  التأمين  شـركة  قبل 
في  الدية  مبلـغ  أدفع  أن  يصح  فهـل  الخير،  وجوه  فـي  الدية  هـذه  فـي 

اهللا؟ من  األجر  ولك  أفتنا  المساعدة  إلى  يحتاج  مسجد  عمارة 
لما  مسـجد  بها  يبنى  أن  ينبغي  فـال  التأمين  شـركة  من  اسـتلمتموها  كنتـم  إن 
أتتكم  وإن  الخاصة  باألموال  إال  تبنى  ال  المساجد  فإن  الشـوائب  من  يشـوبها 
أين  من  عنه  تسـألوا  وال  ذلك  من  مانع  فال  الحادث  فـي  المتسـبب  جهة  مـن 

واهللا أعلم. أخذها، 

في  وفاته  إلـى  أدى  دهس  حـادث  ابننا  علـى  وقع  لقـد  السـائل:  يقـول 
في  المتسـبب  السـائق  بتغريم  الجزائية  المحكمة  حكمت  وقد  الحـال، 
لنا  ويجوز  يحل  فهل  عماني،  ريال  آالف  خمسة  قدرها  بغرامة  الحادث 
نفرق  أم  نشاء  ما  كيف  الدية  في  ونتصرف  منها  ونشرب  نأكل  أن  شرعًا 

نعمل؟ ماذا  أم  منها  جزء 
الورثة  على  تقسـم  وهي  لتحريمها  وجه  فال  القرآن  في  اهللا  فرضه  حـق  الديـة 

واهللا أعلم. المواريث،  قسمة 

شـركة  عوضتنا  وقد  سـير  حادث  فـي  والدتي  توفيـت  السـائل:  يقـول 
الحج  فريضة  ألداء  المذكورة  الديـة  صرف  يجوز  فهل  بالدية،  التأميـن 

المتوفية؟ لوالدتي 
جاءت  إن  ولكن  شاء  كما  منها  نصيبه  في  منهم  كل  يتصرف  للورثة  حق  الدية 
كالحج،  البر  سبل  في  صرفها  يجوز  فال  كالتأمين  شرعًا  جائز  غير  مصدر  من 

واهللا أعلم.
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المؤسسات؟ أو  الشركات  بعض  قبل  من  التعويضات  أخذ  حكم  ما 
المسـلمين،  فقراء  مصالح  في  وليدفعوها  فليأخذوهـا  ريبة  هنالـك  كانـت  إن 

واهللا أعلم. اهللا،  شاء  إن  خير  فذلك 

فإذا  الحوادث  سيارات  رافعات  شـركة  في  يعمل  األهل  من  أحد  عندنا 
التي  السـيارة  هذه  بأخذ  الشـركة  هذه  في  العاملون  يقـوم  حادث  وقـع 
أن  السـيارة  صاحب  منهم  طلب  الذي  المـكان  إلى  الحادث  بهـا  وقـع 
هذه  حكم  مـا  التأمين  من  أمـواالً  يسـتلمون  ذلك  وبعد  إليـه  يأخذوهـا 

حرام؟ أو  حالل  هي  هل  األموال؟ 
في  سعة  هناك  ذلك  ومع  المزالق  يجنبها  وأن  لنفسه  يحتاط  أن  يؤمر  اإلنسان 

واهللا أعلم. المسلمين،  فقراء  إلى  ويدفعه  ذلك  يأخذ  أن 

حادثًا  شـخص  ارتكب  فـإذا  إجباري،  التأمين  بـأن  معـروف  هو  كمـا 
نفسـه  الشـخص  تلزم  هل  الدية؟  من  تلزم  من  فعلى  أحد،  معه  ومات 

هذا؟ في  التوضيح  أريد  معروف؟  هو  كما  التأمين  تلزم  أم 
بها  يرجع  الخطأ  دية  وإنما  ذمته،  في  وهي  بالدية،  المخاطب  هو  أنه  األصـل 

واهللا أعلم. وإحضارها،  بجمعها  المخاطب  هو  لكن  العاقلة  إلى 

الدية  أخذ  يجوز  فهل  األضرار،  جميع  تتحمل  التأمين  شركة  كانت  إذا 
فيها؟ المؤمنين  موافقة  مع  الشركة  من 

المؤمن  على  أُخذ  ما  بقدر  ذلك  كان  إن  إّال  فال  الشـركة  من  يأخذها  كان  إن 
واهللا أعلم. إكراهًا، 
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أصيب  ميت  دية  من  قيمته  يدفع  بلده  فلج  في  ثقبة  يحفر  أن  أراد  رجل 
بعض  ولكن  الفلج  ومنفعة  تعالى  اهللا  وجه  بذلك  قاصدًا  سيارة  بحادث 
وكراهية  شـبهة  فيها  الدية  هذه  أن  قائلين  ذلك  في  عارضوا  الفلج  أهل 
أو  حـرج  من  الرجل  فعـل  فـي  فهـل  الفلـج،  فـي  إدخالهـا  يجـب  وال 
إذ  الناس  عامة  تقوله  وما  وجه  من  المعارضين  لقول  ترى  وهل  كراهة؟ 

بركته؟ يمحق  أنه  ماله  في  وأدخله  قتيل  غرم  من  شيئًا  أخذ 
مانع  وال  فيها  الشبهة  الدعاء  معنى  فال  شـرعي  بوجه  فرضت  الدية  كانت  إذا 
أربابها  من  التبرع  هذا  يكون  أن  شريطة  البِّر  وجوه  من  وجه  في  بها  التبرع  من 
أن  من  عنهم  ذكرته  الذي  النـاس  عامة  وقول  فيها  التصرف  لهم  يحـق  الذيـن 

واهللا أعلم. له،  أصل  ال  لبركته  ماحق  المال  في  الدية  إدخال 
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فتدهورت  مورثـه  الـركاب  ضمـن  ومعـه  السـيارة  يقـود  شـخص  كان  إذا 
وكان  ال،  أم  السـائق  يـرث  فهل  مورثه  وفـاة  إلى  الحـادث  فـأدى  السـيارة 
اإلطار  في  بعطل  يكون  كأن  السـائق  إرادة  عن  خارج  بأمر  التدهور  سـبب 
سـيارتين  بين  التصادم  وقع  وإذا  كالسـرعة،  بسـببه  أو  فجأة  دابة  خروج  أو 
في  الشـرعية  المحكمة  تعتمد  أن  يمكـن  فهل  وفاة  الحـادث  على  وترتـب 
في  الجزائية  المحكمة  حكم  على  الميـراث  من  حرمانه  أو  السـائق  توريث 
على  فيجعل  السـيارة  صاحب  على  الخطأ  يكون  وربما  المخطـئ،  تحديـد 
في  يكون  قـد  وكذلك  التصليـح.  غرامـة  تحمل  ألجـل  األخـرى  السـيارة 

يدان؟ ال  الشرعي  الحكم  وفي  بالخطأ  الشخص  يدان  الجزائي  الحكم 
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أو  القضية  أصـل  في  البحث  الشـرعي  القاضي  على  يجب  هـل  وعليـه 
المخطئ؟ تحديد  في  الجزائية  المحكمة  بحكم  يكتفي 

وذلك  إليه  يمت  ال  بسـبب  الحادث  كان  وإنما  خطأ  يرتكب  لـم  السـائق  كان  إن 
كون  مع  إطار  انفجار  أو  السـيارة  يدي  بين  فجأة  اعتراضه  أو  حيوان  اقتحام  نحو 
ذلك  بسـبب  اإلرث  من  يمنع  فال  االعتدال  حدود  عن  تخرج  لم  عادية  السـرعة 
فعليه  السائق  إلى  يعود  الحادث  سبب  كان  وإن  والكفارة  الدية  عليه  تجب  ال  كما 
الجزائية  المحكمة  قرار  على  ذلـك  في  يعتمد  وال  له  ميراث  وال  والكفـارة  الديـة 
ولعله  المخطئ  تدين  التي  والشـواهد  الدالئل  على  الشـرعي  القاضي  يطلع  حتى 
في  والعبرة  األخرى  القرائن  مع  بالصور  المثبتة  الشـرطة  تقارير  به  يسـتأنس  مما 
األحكام بثبوت الخطا أما تحمل شركة التأمين للغرامة فال يعول عليه، واهللا أعلم.

حادث  فأصابهم  سـيارته  في  يرثهم  ممن  أقاربه  أحـد  شـخص  حمل  إذا 
يمنع  فهل  يرثهم،  ممن  أحد  سائق  يصدم  أن  أو  السائق،  إرادة  عن  خارج 
بسـبب  الحادث  كان  إذا  الحال  يختلف  وهل  قريبه؟  ميراث  من  السـائق 

ذلك؟ على  الدليل  وما  وإهماله،  تعديه  وبين  السائق  إرادة  عن  خارج 
إهمال  عن  ناتجًا  الحـادث  كان  فإن  األحـوال  باختالف  ذلك  حكـم  يختلـف 
السائق أو سرعته أو تعديه للنظام فهو في حكم القاتل وال ميراث له لحديث: 
لم  الحادث  كان  وإن  خطـأ»(١)  أو  القتل  كان  عمدًا  المقتول  القاتـل  يـرث  «ال 
الحالة  أو غيره فال ضمان في هذه  المصدوم  بسبب  كان  وإنما  بسببه قط  يكن 

واهللا أعلم. له،  موروثًا  الميت  كان  إن  الميراث  وله  السائق  على 
في  داود  وأبو  المواريث،  في  باب   ٦٦٨ برقم  الجامع  في  حبيب  الربيع بن  اإلمام  (١) رواه 

وغيرهما. األعضاء  ديات  باب  الديات  كتاب  في  الُسنن 
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حالة  ففي  حادث،  ووقع  وراثه  ـ  مثالً  ـ  السيارة  في  صحبته  في  كان  من 
هؤالء؟ يتوارث  هل  وفاة  حصول 

بالسيارة شيء من العطل  إن كان السبب من قائد المركبة بحيث أخطأ أو كان 
يحرم  بل  الحالة  هذه  في  يرثهم  فال  عمله  في  مخطئًا  يجعله  مما  شيء  أي  أو 
المقتول  القاتل  يرث  «ال  يقول:  النبي !  عن  الحديث  ألن  الميراث،  من  هو 

الذرائع. سد  باب  في  يدخل  وهذا  خطأ»  أو  القتل  كان  عمدًا 
عمله  وعن  تصرفه  عن  خارجًا  السبب  كان  بحيث  منه  السبب  يكن  لم  إن  أما 
كما  هو  يرث  الحالة  هذه  وفي  غيره،  قبل  من  كان  ما  يكلف  فال  عملـه  الـذي 

واهللا أعلم. الناس،  من  غيره  يرث 

في  األب  فتوفي  حادث  َلهم  ووقع  أبوه  ومعه  سـيارته  يقود  كان  شـاب 
الولد؟ هذا  َيِرُثه  فهل  الحادث،  ذلك 

سـبب  عن  يكون  قد  الحادث  ألن  الحادث،  نوع  باختالف  يختلـف  هـذا 
معه  َيمِلك  ال  إسـراعًا  أسـرع  قـد  يكون  بـأن  وذلك  الولـد،  عـن  ناشـئ 
وجه  بأي  القيادة  بطريقة  اإلخالل  مع  السيارة  ساق  يكون  أن  أو  السـيارة 
ُيعتبر  ا  مِمَّ كله  ذلك  فإن  الخلل  من  شيء  فيها  وهي  قادها  أو  الوجوه  من 
ـ  أيضًا  ـ  عليه  ويترتـب  والكفارة  ية  الدِّ عليـه  تترتب  الخطأ  وقتـل  سـببًا، 
عمدًا  المقتول  القاتـل  يرث  «ال  النبي !:  لحديث  اإلرث  مـن  الحرمـان 
أمر  هنالك  كان  بـأن  ذلـك  بخـالف  كان  إن  وأمـا  خطـأ»،  أو  القتـل  كان 
ال  ذلك  فإن  هـذا  نحو  من  شـيء  أي  أو  أمامه  حيـوان  يقفـز  كأن  طـارئ 
ذلك،  من  شـيء  وجوب  عليه  يترتب  فال  السـيارة  بقيادة  منه  إخالالً  ُيَعد 

واهللا أعلم.



الجنائز ـ حوادث المركبات٢٥٨

لنا  تعرضت  سيرنا  أثناء  وفي  وإخوتي،  والدتي  وفيها  سيارة  أقود  كنت 
فكان  فصدمتنا  انتباه  وقلة  بإهمال  العام  الشارع  سائقها  بدخول  شـاحنة 

ميراثهما؟ لي  يحل  فضيلتكم  ترون  فهل  وأخي  والدتي  وفاة  ذلك  من 
فليس  الفقيدين  وفاة  إلى  أدى  الذي  وهو  الشـاحنة  سـائق  من  الخطأ  كان  إن 
هذه  ففي  منك  خطـأ  وفاتهما  سـبب  كان  إن  أما  إرثهما،  ولـك  شـيء  عليـك 
لك  يحق  وال  منهمـا  واحد  كل  لقتل  الكفـارة  وعليك  ديتهما  عليـك  الحالـة 
خطأ»  أو  القتل  كان  عمـدًا  المقتول  القاتل  يرث  «ال  النبـي !:  لقـول  إرثهمـا 
منك  السبب  كان  هل  فانظر  بنفسـك  نفسـك  تحاسـب  أن  عليك  فأنت  وعليه 

واهللا أعلم. غيرك،  من  أو 
والدته  الحادث  أثناء  معه  وكان  بمركبته  سير  حادث  عليه  اهللا  قدر  رجل 
سماحتكم  قول  فما  الحادث،  أثناء  والدته  وتوفيت  أُسـرته؛  أفراد  وأحد 
يورث  أن  له  يحق  هل  المتوفيـة  والدته  تركة  من  الميراث  فـي  الشـرعي 
الباقين أم ال. علمًا بأن الحادث قضاء وقدر خارج اإلرادة. ضمن إخوته 

الواجبة شرعًا  الكفارة  وعليه  يرثها  فال  موتها  في  فتسبب  ارتكب خطأ  كان  إن 
واهللا أعلم. الورثة،  عنها  تنازل  إن  إال  الدية  وكذلك  خطأ  قتل  من  على 
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شخص كان يقود سيارته بسرعة فصدم صبيًا صغيرًا فتركه على الشارع 
الجريمة  تلك  فعل  الذي  ذلك  عقـاب  فما  توفي،  حتى  يسـعفه  أن  دون 

الولد؟ يسعف  ولم 
بأن  حري  فإنه  ذلك  تعمد  إن  يصلحون،  وال  األرض  في  المفسـدين  من  هذا 
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   L     K ﴿ وتعالى:  تبارك  اهللا  قول  عليه  نص  ما  العقوبات  من  عليه  يطبق 
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واهللا أعلم.  ،(١)﴾ n    m    l    k    j    ih    g    f

تتسـخ  سـيارته  ربما  أو  لوقته  مؤخر  اآلخرين  إسـعاف  أن  يجد  البعض 
اإلسعافات  ـ  أن  نالحظ  كما  ـ  األحيان  من  كثير  وفي  الدماء  من  بشيء 
ما هو  يتفرجون عليه،  والناس  ينزف  الرجل  فيظل ذلك  ال تكون سريعة 

الحاالت؟ هذه  مثل  في  الناس  واجب 
اجتماع،  حياة  البشر  وحياة  غيره،  وسـالمة  سالمته  عن  مسـؤول  واحد  كل 
يسعى  أن  عليه  فلذلك  بفطرته،  اجتماعي  بطبعه  مدني  واإلنسان  ومصالح، 
أي  أن  كما  المجتمع،  على  تقع  الفرد  ومسـؤولية  جنسـه،  بني  مصالح  إلى 
مجتمعه  إصالح  عن  مسؤوليته  من  قسطًا  يتحمل  ـ  أيضًا  ـ  األفراد  من  فرد 
إتالف  مسـؤولية  يتحمل  إنمـا  اآلخرين  إنقـاذ  يتـرك  الذي  فهـذا  وحفظـه، 
ولم  إسـعافه  على  قـادرًا  كان  من  فـكل  ـ  للتلـف  ذلـك  تسـبب  إن  ـ  روح 
تعالى  واهللا  قتله؛  في  مشاركًا  ويكون  بإثمه  ويبوء  ذلك  وزر  يتحمل  يسعفه، 

المستعان.

فعل  على  قدرته  مع  الناس  من  أحد  بإسعافه  يقم  ولم  شخص  مات  لو 
شيء؟ يلزمه  فهل  ذلك 

واهللا أعلم. ذلك،  فعل  تعمد  إن  الكفارة  تلزمه  نعم، 
.٣٣ اآلية:  المائدة،  (١) سورة 
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أيضاً ـ  ـ  ويختلف  رياضـة  البعض  يعتبـره  ربما  السـيارات  بين  السـباق 
مواقع  فـي  يكون  وأحيانـًا  العامـة  الشـوارع  في  يكـون  أحيانـًا  موقعـه 

األمرين؟ لكال  توجيهكم  هو  ما  خاصة، 
في  وقع  من  وكل  لألنفس،  إهالكًا  يعد  فهو  العامة  الشـوارع  في  السـباق  أما 
وغيره  نفسـه  معرض  لغيره،  وقاتل  لنفسـه  قاتل  أي:  منتحر؛  ناحر  فهـو  ذلـك 

العظائم. وأعظم  الكبائر  أكبر  من  فهذا  للقتل، 
سـباق  عن  يختلف  فهو  منه؟!  الفائـدة  ما  فأيضًا  األخـرى  األماكن  فـي  وأمـا 
مانع  فال  مفسدة  معه  تكن  ولم  معروفة  مصلحة  هنالك  كانت  إن  أما  الخيل، 
مقدم على  المفسدة  دفع  فإن  المفسدة،  اجتناب  مع  المصلحة  تلك  منه ألجل 
جلب المصلحة، على أني ال أعرف مصلحة تترتب عليه فإن كان هذا السباق 

واهللا أعلم. األحوال،  من  بحال  يجوز  فال  لإلزهاق  األنفس  لتعريض  سببًا 

يشتركون  الناس  من  والكثير  وعالمية  مشهورة  رياضة  السيارات  مسابقة 
فيها:

األخطار؟ إلى  اإلنسان  تعرض  التي  المسابقات  هذه  مثل  حكم  ما  ـ   ١
الذي  مات  أو  فمـات  حادث  له  ووقع  فيهـا  اشـترك  إنسـانًا  أن  لـو  ـ   ٢

البداية؟ في  عنه  تكلمتم  ممن  هذا  يعتبر  فهل  معه، 
نفع  عليه  يترتب  سـباقًا  يكون  أن  بد  ال  اإلسالم  في  به  يسـمح  سـباق  كل  إن 

ظاهرة: ومصلحة  كبير 
األهداف  إصابة  على  خاللها  من  اإلنسـان  يتدرب  الرماية  ألن  مثالً،  كالرماية 
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نفسـه  عن  اإلنسـان  دفاع  على  اهللا  سـبيل  في  الجهاد  على  يعيـن  ممـا  وذلـك 
أبيح. فلذلك  ومجتمعه  ووطنه  وأمته 

وكذلك السباق في ركوب الخيل، ألن الخيل كانت هي وسيلة من وسائل الدفاع 
والقتال وألجل هذا أبيح للناس أن يتسابقوا في جري الخيل وهم على صهواتها.

أما ما ال يكون من ورائه جدوى ويؤدي إلى إضاعة الوقت، أو إلى تعريض اإلنسان 
الدفاع. وسائل  من  وسيلة  ليست  والسيارات  فعله،  يجوز  فال  للخطر،  وغيره  نفسه 

القتالية  الطائرات  قيادة  على  تدربًا  أو  مثالً  دبابات  قيادة  في  ذلك  كان  لو  نعم، 
على  التدرب  مثـل  ألنه  محمـودًا،  أمرًا  ذلك  لـكان  القبيل  هـذا  مـن  شـيئًا  أو 

الخيل. ركوب 
حدود  عن  يخرج  أال  للسـيارة  قيادته  في  يكون  بأن  مأمـور  اإلنسـان  أن  على 
من  االعتدال  حدود  عن  خـرج  لو  فإنه  الضرورية  حاجته  في  حتـى  االعتـدال 
عمله  نتيجة  مسـؤولية  يتحمل  هو  بل  اإلثم  من  يبرأ  ال  الغير  مع  سـباق  أجل 
ممن  غيره  على  يترتـب  ما  عليه  ويترتب  غيـره  وفي  فيه  يخلفها  التـي  وآثـاره 
في  يفعله  ما  نتيجـة  تحمل  في  االعتـدال  حدود  عن  به  خـرج  إسـراعًا  أسـرع 

واهللا أعلم. غيره،  في  يفعله  وما  نفسه 
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الكفارة؟ عليهم  تجب  كيف  القتل  في  جماعة  اشترك  إذا 
على  ـ  أو عمدًا  خطأ  الدم  معصوم  قتل  في  تشترك  جماعة  في  العلماء  اختلف 
كفارة،  منهم  واحد  كل  علـى  فقيل  ـ  العمد  قتل  في  الكفارة  بوجـوب  القـول 
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والشـافعي  ومالك  الُعكلى  والحارث  والنخعـي  وعكرمة  الحسـن  قول  وهـو 
أصحابنا،  أكثر  وعليه  الرأي،  وأصحاب  ثور  وأبي  وإسحاق  وأحمد  والثوري 
خادمتها  لها  يضرب  أن  رجـالً  أمرت  إذا  المرأة  أن  عنهم  األثر  في  جـاء  فقـد 
يقدرا  لم  فإن  رقبة،  واحد  كل  يعتـق  جميعًا  الكفارة  فعليهما  فماتت  فضربهـا 
آثارهم  بعض  في  وجاء  إلخ،  متتابعين..  شـهرين  واحد  كل  صام  العتق  علـى 
أيضًا: أن السيد إذا أمر بضرب عبده فمات من ذلك فعلى السيد كفارة، وعلى 
كفارة  جميعًا  عليهم  بل  وقيل  به،  أمر  من  وكذلك  كفارة،  قتله  ممن  واحد  كل 
بين  بالتفريق  وقيل  ثور،  أبي  إلى  ونسـب  األوزاعّي  عن  محكيٌّ  وهو  واحدة، 
وإال  رقبة،  تحرير  في  جميعًا  اشـتركوا  يعتقون  ما  وجدوا  فإن  والصيام  العتق 
الزهري  عن  المحكّي  وهو  متتابعين،  شهرين  يصوم  أن  منهم  واحد  كل  فعلى 
عتق  كلهم  عليهم  رجـالً:  فيقتلون  بالمنجنيـق  يرمون  جماعة  فـي  قال  حيـث 
متتابعين،  شـهرين  صوم  منهم  واحد  كل  فعلـى  يجدون  ال  كانـوا  وإن  رقبـة، 
أصحابنا،  مـن  ـ  تعالى  اهللا  رحمه  ـ  المؤثـر  أبي  عن  محكـيٌّ  التفصيـل  وهـذا 
الكفارة،  هذه  وجوب  أصل  في  اختالفهم  على  مبنيٌّ  االختالف  هذا  أن  وأرى 
والتحفظ  االحتياط  ترك  وذنبه  القاتل،  لذنب  وطهورًا  تمحيصًا  وجبت  فقيل: 
حق  تعطيل  من  بدالً  وجبت  وقيل:  الدم،  محقون  امرؤ  يديه  على  هلك  حتى 
بالحياة  التّنعم  وهـو  حق،  نفسـه  في  له  كان  فإنه  القتيل  نفـس  فـي  تعالـى  اهللا 
أنه  وهو  حق،  فيه  سـبحانه  هللا  وكان  األحياء،  تصرف  له  أحل  فيما  والتصرف 
حًرا  كبيرًا  أو  كان  صغيرًا  ـ  العبوديـة  اسـم  من  له  يجب  عباده،  من  عبـدًا  كان 
ويرتجى  والدواب،  البهائم  عن  به  يتميز  ما  ـ  ذمّيًا  أو  كان  مسلمًا  عبدًا  أو  كان 
أن  من  قاتله  يخـُل  فلم  ويطيعه،  اهللا  يعبـد  من  نسـله  من  يكون  أن  ذلـك  مـع 

وصف. الذي  والمعنى  ذكر،  الذي  اإلسم  فوت  يكون 
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كفارة  بوجوب  القول  يترجح  األول  القول  في  وجوبها  أصل  مراعاة  على  فبناًء 
التفريط في االحتياط  مستقلة على كل مشارك في القتل ألن كالً منهم كان منه 
في  الوجوب  أصل  مراعاة  على  وبنـاًء  الكفارة،  بسـببه  وجبت  الذي  والتحفظ 
معنى  ألن  الجميع  على  واحدة  كفارة  غير  وجوب  عـدم  يترجح  الثاني  القـول 
لزهوقها  سـببًا  كانوا  الذين  لتعدد  أثـر  فال  واحدة؛  نفـس  في  هو  إنما  ذكـر  مـا 
المنافع  فوات  في  سالمتها ـ  أجل  من  احتياطهم  وعدم  إهمالهم  من  كان  ـ بما 

ذلك. بتبعة  االستقالل  منهم  كلٍ  على  يتوجب  حتى  منها  إليها  المشار 
أن  مراعاة  على  التفرقة  هذه  بنوا  فلعلهم  والصيام  العتق  بين  فرقـوا  الذين  أمـا 
بقتل  الفائتة  النفس  من  بدالً  معنويًا  إحياًء  نفس  بها  تحيي  مالية،  عبـادة  العتـق 
فيها  تجزي  أن  األنسـب  فكان  العبودية،  ربقـة  من  بتحريرها  وذلـك  الخطـأ، 
أثره  ألن  ذلك،  بخـالف  فهو  الصيام  أما  بها،  الغـرض  لحصول  واحدة  رقبـة 
بأن  حقيقًا  الخطـأ  هذا  في  وقع  مـن  كل  وكان  بنفسـه  الصائم  على  هـو  إنمـا 
فلذلك  نفسه،  في  ارتكبه  الذي  الخطأ  هذا  أثر  لمحو  األثر  هذا  على  يحرص 

متتابعين. شهرين  بصوم  منهم  واحد  كل  استقالل  بوجوب  قالوا 
إنما  الفتيا  ولكـن  وأورع،  وأسـلم  أحـوط  الجمهـور  رأي  أن  ريـب  وال  هـذا 
من  قول  هو  بالدليل  هذا  في  عندي  يترجح  والذي  األرجح  الدليل  على  ُتبنى 
أمران: ودليله  صيامًا  أو  عتقًا  كانت  سواًء  واحدة  كفارة  الجميع  على  أوجب 

   /    .    -    ,     +    * ﴿ تعالـى:  قولـه  وهـو  النـص  أولهمـا: 
أكثر،  رقبة مؤمنة ال  تحرير  المؤمن خطأ  قتل  في  اهللا  0 ﴾(١) حيث أوجب 
فإن  جماعة،  من  أو  واحد  من  صادرًا  القتل  يكون  أن  بين  ذلك  فـي  فـرق  وال 

.٩٢ اآلية:  النساء،  سورة  (١) من 
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فإن  ـ  معلوم  هو  كما  ـ  الواحد  على  تصدق  كما  الجماعة  على  تصدق  «مـن» 
قاتل  أنه  عليه  صدق  من  كل  على  ينطبق  الحكم  هذا  أن  اآلية  معنى  بأن  قيل: 
يعتق  أن  الجماعـة  من  واحد  كل  علـى  فيجب  غيره  مـع  باشـتراك  ولو  خطـأ 
ال  فإنها  بالدية  منقوض  هذا  قلت:  الصيام  في  وكذلك  اسـتقالالً  رقبة  بنفسـه 
وجوب  أفاد  الـذي  واللفظ  عددهم،  كان  كيفمـا  نفس  دية  إال  عليهـم  تجـب 
أنها  مع  حكميهما؟  بيـن  يفرق  فكيف  الكفـارة  وجوب  أفاد  الذي  هـو  الديـة 
من  سيق  فيما  واحد  حكم  عليه  والمعطوف  وللمعطوف  الكفارة  على  عطفت 

بحكم. أحدهما  الدليل  خص  إن  إال  أجله 
واجب  إنما  منهما  كالً  أن  القياس  ووجه  الدية،  وجوب  على  القياس  ثانيهما: 
النفس  في  تجب  ال  أنه  على  الكل  أجمع  وقد  المقتولة،  النفس  تلك  أجل  من 
الدية  وأن  زهوقها،  في  السبب  كانوا  الذين  تعدد  ولو  واحدة،  دية  إال  الواحدة 
عتقًا،  كانت  إن  للعبـاد  نفع  فيها  كان  ولـو  اهللا  حق  والكفـارة  المخلـوق  حـق 
على  مبنيًا  لعباده  وما  التشديد  على  مبنيًا  له  ما  يكون  فال  يعفو  بأن  أولى  واهللا 

التيسير.
على  تجب  إنما  الكفـارة  إن  حيث  من  والدية،  الكفـارة  بين  يفرق  قيـل:  فـإن 
تقاس  فال  حكمهما  تباين  لذلك  العاقلة،  على  تجب  الخطأ  ودية  القاتل  نفس 

األخرى. على  إحداهما 
في  التعدد  إيجـاب  حيـث  من  حكمهمـا،  فـي  تباينـًا  هـذا  غ  ُيسـوَّ ال  قلـت: 
كان  ولو  واحـد،  بنص  واحـد  وجوبهمـا  أصـل  ألن  اآلخـر،  دون  أحدهمـا 
أن  على  عاقلته،  علـى  الدية  ووجوب  القاتـل،  نفس  على  الكفـارة  وجـوب 
أحدًا  أن  فهب  العاقلة  تسلمها  حتى  الخطأ  القتل  دية  من  تبرأ  ال  القاتل  ذمة 
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به  تدي(١)  ما  تملك  ال  عاقلـة  له  أو  له،  عاقلة  ال  الخطأ  قتـل  منـه  كان  ممـن 
مما  بالتخفيف  أولى  األفـراد  على  ما  إن  ثم  يديه؟  أن  عليه  يجـب  أال  قتيلـه 

الجماعة. على 
قتل  في  اشـتركوا  إن  الجماعة  علـى  الواجب  أن  فاعلـم  هـذا  لـك  تبّيـن  وإذا 
في  منابهم  بقدر  ثمنها  في  يشتركون  واحدة  رقبة  يعتقوا  أن  خطأ  الدم  معصوم 
أيامهما  يتقاسـمون  متتابعين،  شـهرين  صيام  فعليهم  يجدوها  لـم  وإن  الديـة، 
فصل  صيامهم  بيـن  يكون  ال  بحيـث  هـذا،  صيام  مع  هـذا  فيفطـر  بعددهـم، 
لي  تبّين  مـا  هذا  فليقترعوا،  اختلفـوا  فـإن  الفرد،  صيـام  في  الشـأن  هـو  كمـا 
كان  وإن  اهللا،  فمن  صوابًا  كان  فإن  المسـألة  هذه  في  الوسـع  اسـتفراغي  بعد 
جملة  الحق  فيه  خالفت  ما  كل  من  اهللا  واستغفر  والشيطان،  نفسي  فمن  خطأ 
سـيدنا  على  اهللا  وصلى  العظيم،  العلي  باهللا  إال  قوة  وال  حول  وال  وتفصيـالً، 

أجمعين. وصحبه  آله  وعلى  محمد 

في  أحد  وفـاة  في  يتسـبب  الذي  على  الخطأ  القتـل  كفـارة  تجـب  هـل 
الكفارة؟ هذه  هي  فما  وجبت  فإن  المرور؟  حوادث 

في  خطئه  بسـبب  أحد  موت  في  تسـبب  من  على  واجبة  الخطأ  القتـل  كفـارة 
إلى  ذلك  أدى  أو  نفسـه  للشـخص  صدمًا  ذلك  كان  سـواء  السـير  نظام  التزام 
تسبب  الذي  هذا  فعلى  كانت،  وسيلة  بأي  أحد  موت  إلى  أو  السيارة  انقالب 
هذا  وفي  وجودها،  مع  رقبة  عتق  هي  والكفارة  والكفارة،  الدية  الحادث  فـي 
نفس،  إحياء  في  يتسبب  أن  عليه  نفس  وفاة  في  تسبب  كما  فإنه  بالغة،  حكمة 
بحكم  ألنه  بالحياة،  المملوك  َيْنعـم  بالعتق  إذ  اإلحياء،  بمثابة  هـو  العتـق  ألن 

عليه. الواجبة  الدية  تدفع  (١) تدي: 
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إن  أما  تملكه،  على  والقدرة  الرقيق  وجود  مع  وهذا  مقيدة،  حياته  تكون  رقه 
متتابعين،  شـهرين  صيام  هي  الواجبة  الكفـارة  فإن  ذلك  على  قـادر  غيـر  كان 

واهللا أعلم.

والباغي  كالمرتد  شرعًا  الدم  مهدور  هو  من  قتل  في  الكفارة  تجب  هل 
يأذن؟ لم  أو  بقتله  اإلمام  أذن  سواء  المحصن  والزاني  المسلمين  على 

لدمه  عصمة  فال  ميثاق  وبينهم  بيننا  الذين  في  وال  المؤمنين  في  يعدُّ  ال  المرتد 
بعد  الباغي  وكذلك  خطـأ،  وال  عمدًا  قاتله  علـى  كفارة  فال  ردته  ثبـوت  بعـد 
ـ  الدم  معصوم  يكن  لم  وإن  ـ  فإنه  المحصن  الزانـي  وأما  شـرعًا،  بغيه  ثبوت 
وإنما  أحد،  كل  يقيمها  ال  الحـدود  أن  على  معينة،  بكيفية  إال  دمـه  يسـفك  ال 
على  بعضهم  الناس  واعتـدى  الفوضى  لعمت  وإال  الشـرعي،  اإلمام  يقيمهـا 
تعتريها  الشرعية  الحدود  فإن  أخرى  ناحية  ومن  الحدود،  إقامة  بدعوى  بعض 
الزاني  قاتل  عن  ـ  أرى  فيما  ـ  الكفارة  تسقط  فال  تعطيلها،  إلى  تؤدي  شبهات 

واهللا أعلم. المحصن، 

التراخي؟ على  أم  الفور  على  هي  هل  حادث  نتيجة  القتل  كفارة 
وقد  اإلنسـان،  بها  يؤمر  التي  المطلقة  األوامر  سـائر  كحكم  حكمها  الكفـارة 
على  تحمل  بأنها  قـال:  من  فمنهم  المطلقة  األوامـر  في  األصوليـون  اختلـف 
األمر  بأن  قال:  من  األصولييـن  ومن  للتراخي،  بأنها  قال:  مـن  ومنهم  الفـور، 
أداه  فمتى  للتراخي،  وال  للفـور  ال  إطالقه  على  يبقى  يقيد  لم  الـذي  المطلـق 
إلى  به  يؤدي  تأخيرًا  يؤخره  لم  كان  إن  له،  مؤد  فهو  أّخر  أو  تأديته  عّجل  سواء 

واهللا أعلم. اإلهمال، 
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عليه؟ يجب  الذي  فما  إنسان،  فيه  وقتل  حادث  له  وقع  رجل 
هذا  كان  إن  القتيـل،  ألولياء  الدية  شـرعًا  عليه  الواجبة  الكفـارة  مع  عليـه 
هو  إنما  عفوهم  فإن  وعفـوا  الدية  هذه  أسـقطوا  إن  إال  اللهم  خطأ،  القتـل 
واهللا  إياه،  بإسـقاطهم  يسـقط  فهو  لهم  الحق  أن  وبمـا  حقهم،  عـن  نـزول 

أعلم. تعالى 

الكفارة؟ أيضًا  يشمل  هل  السفر  في  الصوم 
وإنما  السـفر،  في  الصيام  منع  على  دليل  ال  إذ  السـفر  في  يصوم  أن  للمكفر 
صام  ولو  لـه،  التوسـعة  ألجل  رمضـان  نهار  فـي  يفطـر  أن  للمسـافر  أبيـح 
وغيره،  أنس(١) 3  حديث  عليه  ودلَّ  القرآن  عليه  نص  كما  له  خير  فالصيام 

واهللا أعلم.

مع  ترتبط  دولة  كل  الدول،  وواقع  اليوم  المسـلمين  واقع  إلى  نزلنا  إذا 
هذه  ففي  بذلك،  تشهد  موجودة  والسـفارات  بعالقات،  األخرى  الدول 
فما  مسلمة،  ليسـت  دولة  من  مسـلم  غير  رجالً  المقتول  كان  لو  الحالة 

الحالة؟ هذه  في  الحكم 
محاربًا  كان  وإن  والكفارة،  الدية  فتجـب  ميثاق  المسـلمين  وبين  بينه  كان  إن 

واهللا أعلم. فال،  للمسلمين 

في  رمضان  صيـام  في  بـاب   ،٣٠٧ برقـم  الجامـع  فـي  حبيـب  الربيع بـن  اإلمـام  (١) رواه 
السفر،  في  الصيام  في  جاء  ما  باب  الصيام  كتاب  في  الموطأ  في  مالك  واإلمام  السفر، 
الصوم  في  بعضًا  بعضهم  النبي !  أصحاب  يعب  لم  باب  الصوم  كتاب  في  والبخاري 
شـهر  في  والفطر  الصوم  جواز  باب  الصيـام  في  الصيام  كتـاب  في  ومسـلم  واإلفطـار، 
صام  من  فمنا  رسـول اهللا !  مع  «سـافرنا  الحديث  ونص  وغيرهم،  للمسـافر،  رمضان 

الصائم». من  المفطر  وال  المفطر  من  الصائم  يعب  فلم  أفطر  من  ومنا 
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في  كان  الرجل  بأن  علمًا  عمد  بدون  أخرى  سيارة  بسيارته  صدم  رجل 
الحادث  عن  فنتـج  نحوه،  أو  سـكر  حالة  في  يكن  لم  أي  جيـدة  حالـة 
السـبب  أن  تبين  التحقيقات  وبعد  المصدومة،  السـيارة  من  رجل  موت 
المتوفى،  لوّراث  دية  ودفع  فسجن  بسيارته  صدم  الذي  الرجل  ذلك  من 
صحته  أن  حتى  والتوتر  الضيق  من  حالة  في  الرجل  ذلـك  يعيـش  واآلن 
التفكير  كثرة  من  الليل  في  النوم  يستطيع  ال  وأصبح  فشيئًا،  شـيئًا  تنهار 
يؤديها  أن  عليه  الحقوق  من  شـيء  بقي  هل  يسـأل  وهو  األمر،  هذا  في 
سواء كانت هذه الحقوق حقوقًا هللا تعالى أو حقوقًا للشخص المتوفى؟
الكفارة  فرض  تعالى  اهللا  فإن  الكفارة،  وهو  وتعالى،  تبارك  هللا  حق  عليه  نعم، 
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إما  ألنه  أصناف:  ثالث  إلى  خطـأ  المقتولين  الكريمة  اآلية  هذه  قسـمت  وقد 
نفسه  لتطهير  القاتل  على  الكفارة  تجب  كما  له،  الدية  فتجب  مؤمنًا  يكون  أن 

فعله. من  بها  علق  مما 
بأن  وذلك  للمسـلمين،  محاربين  كافرين  قوم  بين  ولكنه  مؤمنًا  يكون  أن  وإما 
دية على  للمؤمنين فال  قوم كفرة محاربين  بين  أو آلخر  اإلنسان لظرف  يعيش 

.٩٢ اآلية:  النساء،  (١) سورة 
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وسـقوط  بيانه،  سـبق  لما  الكفارة  عليه  تجب  وإنما  الحالة،  هـذه  في  القاتـل 
بينهم  فبعيشه  للمؤمنين،  المحاربين  القوم  أولئك  بين  عيشه  بسبب  إنما  الدية 

الكفارة. وهو  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  حق  وبقي  حقه  سقط 
أو  ذميًا،  يكون  بأن  وذلك  ميثاق  المؤمنين  وبين  بينهم  قوم  من  يكون  أن  وإما 

والكفارة. الدية  فتجب  للمؤمنين  معاهدًا 
   I    H    G     F    E ﴿ تعالـى:  قولـه  حمـل  مـن  النـاس  ومـن 
المؤمنين  وبين  بينهم  قوم  مـع  المؤمن  عاش  إذا  ما  علـى   (١)﴾ K    J
له  فتجب  مؤمنًا  يكن  لم  وإن  خطأ،  قاتلـه  على  والكفارة  الدية  فتجب  ميثـاق 
خالف  الكريمة  اآلية  من  المتبادر  ولكن  الرأي،  هذا  على  الكفارة  دون  الدية 
جعل  ـ  وتعالى  تبارك  ـ  اهللا  ألن  وذلك  مؤمنة  رقبة  عتق  هي:  والكفارة  ذلك، 
ال  إذ  به،  المبتلى  للشخص  العدم  بمثابة  هو  إنما  الرق  إذ  للنفس،  إحياء  العتق 

  B    A   @   ?   > ﴿ وتعالى:  تبارك  اهللا  قال  كما  شـيئًا  أمره  من  يملك 
أعتق  فإذا  بحريته،  أمر  في  يتصرف  أن  يستطيع  ال  فهو   ،(٢)﴾ F   E    D     C
في  التسـبب  جزاء  اإلحياء  هذا  تعالى  اهللا  جعل  فلذلك  لـه،  إحيـاًء  عتقـه  كان 

أزهقها. التي  النفس  تلك  موت 
فيصوم  الصيام،  إلى  ينتقـل  فإنه  الرقبة  يجد  لم  بحيث  العتـق  عليه  تعذر  فـإن 

أعلم. تعالى  واهللا  اهللا،  من  توبة  متتابعين  شهرين 

المنزل  داخل  إلى  ورده  والده  فرآه  أبيه  خلف  صغير  ولد  يوم  ذات  خرج 
العمل  إلـى  الذهاب  ينـوي  عنه  فخرج  البـاب،  عليه  وأغلـق  غرفـة  فـي 

.٩٢ اآلية:  النساء،  (١) سورة 

.٧٥ اآلية:  النحل،  (٢) سورة 



الجنائز ـ حوادث المركبات٢٧٠

الباب،  للولد  العامل وفتح  أتى  ابنه  بسيارته، عند لحظة ذهاب األب عن 
بالسـيارة  والده  فرجع  الخلـف،  من  أبيه  بسـيارة  يمسـك  الولد  فذهـب 
األب  هذا  فيسأل  ومات،  ابنه  فدهس  البيت  في  ابنه  أن  منه  ظنًا  للخلف 
ماذا؟ أم  صدقة  أم  كفارة  أم  صوم  هل   ،8 اهللا  تجاه  عليه  الذي  ما  اآلن: 

رقبة،  عتق  وعليه  ورثته،  عنها  يعفـو  أن  إال  عاقلته  من  يجمعها  ابنه  ديـة  عليـه 
واهللا أعلم. متتابعين،  شهرين  فصيام  يجد  لم  فإن 

ديتهما  اثنان ودفع  أفراد، وتوفي  انقلبت سيارته ومعه تسعة  سائق سيارة 
ال؟ أم  صيام  كفارة  عليه  هل  المحكمة،  في 

وإما  وجدها،  إن  قتيـل  كل  عن  رقبة  بعتق  إما  الخطأ  القتـل  عن  يكفـر  أن  يلزمـه 
الحادث بطريق  إن كان متسببًا في  الرقبة، هذا  لم يجد  إن  متتابعين  بصوم شهرين 

واهللا أعلم. شيء،  ذلك  من  عليه  فما  منه  بسبب  متلبس  غير  كان  وإن  الخطأ، 

وقد  والولد  األخ  مـن  أقـارب  عنـده  وكان  الخطـأ  بطريـق  رجـل  قتـل 
أخ  إلى  وسـلمت  الحاكم  عنه  دفعها  المقتول  أخ  إلـى  دية  القاتـل  دفـع 
على  هل  والسـؤال  الدية،  اسـتالمه  بعد  المقتول  أخ  توفي  ثم  المقتول، 

الحقوق؟ من  شيء  أو  صيام  القاتل 
نعم، عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، واهللا أعلم.

صيام  أيلزمه  تعالى،  اهللا  قبل  من  عليه  فماذا  بالسيارة،  ولده  صدم  رجل 
ألُمه؟ دية  أو 

عتق  وهي  الكفارة  عليه  وتجب  يعفوا،  أن  إال  المقتول  لورثة  الدية  عليه  تجب 
واهللا أعلم. متتابعين،  شهرين  فصيام  يستطع  لم  فإن  رقبة 
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وستين  مائة  بسـرعة  سـيارتها  تقود  كانت  امرأة  في  سـماحتكم  قول  ما 
توفيت  حادث  لهـا  فحصل  والدتها،  وبصحبتهـا  السـاعة  في  كيلومتـرًا 

يلزمها؟ فماذا  والدتها،  إثره  على 
واهللا أعلم. األرعن،  التهور  هذا  من  اهللا  إلى  والتوبة  والكفارة  الدية  عليها 

وقد  وتوفيت،  أمامـي  أشـاهدها  لـم  إذ  سـير  حادث  في  امـرأة  دهسـت 
ستين  إطعام  حالة  توضيح  والرجاء  شيء؟  علّي  بقي  فهل  الدية،  دفعت 

مسكينًا.
شـهرين  فصيام  تجد  لـم  فإن  رقبـة  عتق  عليـك  وإنمـا  ذلـك،  فـي  إطعـام  ال 

واهللا أعلم. متتابعين، 

غير  سـير  حادث  فـي  بريئين  شـخصين  قتـل  في  تسـبب  من  حكـم  مـا 
من  التمكن  دون  السـيارة  قيادة  أثنـاء  سـرعة  نتيجة  كان  ولكنـه  ُمتعمـد، 
يعاني  القتل  في  المتسبب  بأن  علمًا  الحادث،  وقوع  قبل  عليها  السيطرة 
األدوية  ويتعاطى  المتواصل  الصوم  ويتعبه  المعدة  في  القرحة  مرض  من 
من  نرجو  حراسـة،  كخفيـر  عمله  حكـم  إلى  باإلضافـة  النهـار،  خـالل 
عليه؟ تعالى  اهللا  حق  أداء  من  يمكنه  سبيل  أفضل  إلى  إرشاده  سماحتكم 

الكريم،  القرآن  في  عليه  للنص  خطأ  قتيل  كل  عن  رقبة  عتق  ذلك  في  األصل 
يجد  لم  فإن  منه،  يتقبل  واهللا  فليعتقهمـا  رقبتين  إلى  الوصول  من  تمكـن  فـإن 
في  الصيام  يسـتطع  لم  فإن  متتابعين،  شـهرين  واحد  كل  عن  يصوم  أن  فعليه 
يهيئ  أو  باالسـتطاعة  عليه  اهللا  يمن  أن  إلى  ذمته  في  دينًا  الصيـام  بقي  الحـال 
ير  لم  لذلك  والصيـام،  العتق  غيـر  كتابه  في  اهللا  يذكـر  ولم  يعتقهـا،  رقبـة  لـه 
الذي  الشـافعي  اإلمام  عند  إال  اللهـم  غيرهما،  إلـى  عنهما  العـدول  العلمـاء 
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القول  هذا  ذكر  وقد  اإلطعام،  إلى  عنه  العجز  عنـد  الصيام  عن  االنتقـال  رأى 
منهم  المتقدمين  علمائنـا  بعض  قول  وهو  جوهره،  فـي  السـالمي 5  اإلمام 
الضرورة  حال  في  إال  بهـا  األخذ  ينبغي  ال  الرخصة  وهـذه  المؤثر 5،  أبـو 

واهللا أعلم. القصوى، 

سـتة  وقدره  مهرًا  لها  ودفع  عليها،  يدخـل  ولم  امرأة  علـى  عقد  رجـل 
لشـراء  أهلهـا  بعـض  مـع  صحبتـه  فـي  وذهبـت  ُعمانـي،  ريـال  آالف 
حادث  عليهم  وقع  السـيارة  يقود  وهو  الطريق  وفي  الزفاف،  حاجيـات 
قبل،  من  الزواج  لها  يسـبق  لم  والتي  الزوجة  وفاة  إلى  ذلك  وأدى  سـير 
بالتدين  البلـدة  أفـراد  جميع  من  لـه  ُيشـهد  الزوج  هذا  بأن  العلـم  مـع 
الذي  المهر  حيث  من  شـرعًا  الزوج  نصيب  يكون  كم  الخلق،  وحسـن 
التقاعدي  وراتبهـا  والدية  التركـة  حيث  من  زوجته  ميـراث  ومن  دفعـه 
قائد  الزوج  كان  وإن  والتعليم؟  التربية  بـوزارة  معلمة  تعمل  أنها  حيـث 

الميراث؟ في  الحق  له  ترون  فهل  فيه،  المتسبب  هو  السيارة 
وقضاء  الوصايـا  إنفاذ  بعـد  ميراثها  مـن  النصف  فلـه  ولد  لهـا  ليـس  كانـت  إن 
كان  وإن  باقيًا،  كان  إن  التركة  كسائر  نصفه  فله  تركتها  من  هو  والصداق  الديون، 
صيام  مع  ديتها  فعليه  موتها  إلى  ذلك  وأدى  السيارة  قيادة  في  الزوج  من  الخطأ 

واهللا أعلم. شيء،  الميراث  من  له  وليس  الرقبة،  وجود  لعدم  متتابعين  شهرين 

 (٦٠) حوالـي  بسـرعة  األجانـب  األشـخاص  أحـد  بسـيارتي  دهسـت 
ذلك  وقـوع  دون  الحيلولـة  المسـتطاع  بقـدر  حاولـت  وقـد  كيلومتـر، 
أن  إال  الشـارع  بجانب  التي  األشـجار  نحو  تتوجه  السـيارة  جعـل  ممـا 
في  وفاته  إلى  أدى  مما  رأسـه  في  وأصيب  ينتبه  لم  ذلك  رغم  المذكور 
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العلم  مع  ذلك  تجاه  الشـرعية  الحقوق  من  يلزمني  فماذا  التالـي،  اليـوم 
له  الدية  بدفع  التأمين  شـركة  قامت  وقد  مسـلم  غير  الشـخص  هذا  بأن 

بالسلطنة؟ لدينا  المتبع  القانون  حسب 
متتابعين،  شهرين  فصيام  تجد  لم  فإن  رقبة،  عتق  وهي  كفارة  الدية  مع  عليك 

واهللا أعلم.

في  ذلك  وتسـبب  مروريًا  حادثًا  يعمل  أن  له  األقدار  شـاءت  رجل  عن 
واألمنية  القانونيـة  اإلجراءات  كافـة  انتهاء  وبعـد  خطأ،  شـخصين  قتل 
الكفارة  عن  اآلن  فالسؤال  ألهاليهما،  الدية  وتسليم  بالسـجن  والخاصة 
فهل  الصيام،  وهو  الكفارة  جهة  من  شرعًا  عليه  يجب  فماذا  تلزمه،  التي 
ال  الشـخص  هذا  كان  وإذا  كليهما؟  عن  أو  واحد  شـخص  عن  الكفارة 

ذلك؟ غير  بديل  هناك  وهل  عليه  يجب  فما  الصيام،  يستطيع 
واحد  كل  عن  رقبة  عتق  وهي  قتلهما  في  تسبب  من  بعدد  كفارتان  عليه  تجب 

واهللا أعلم. ذلك،  عن  بديل  وال  متتابعين  شهرين  فصيام  يجد  لم  فإن  منهما 

أريد أن أعرف رأي سماحتكم في هذا الموضوع: لدّي بنت عمرها ثالث 
البنات  وتركت  المستشفى  إلى  ذاهبة  كنت  األيام  من  يوم  وفي  سـنوات، 
منزلي،  إلى  وذهبت  السيارة  في  أخذتهم  رجعت  وعندما  أهلي،  منزل  في 
وأخذت  الظهر،  بعـد  الثالثة  السـاعة  كانت  المنزل  إلى  وصلت  وعندمـا 
بإنزال  تقـوم  أن  الخادمة  مـن  وطلبـت  المنزل  ودخلـت  البنـات  إحـدى 
وتنويمهم،  البنات  بإرضاع  أقوم  لكي  وذهبت  السـيارة،  من  البنتين  باقي 
تقريبًا،  عصرًا  والربع  الرابعة  شارفت  قد  السـاعة  كانت  انتهيت  أن  وبعد 
الفترة  تلك  في  تجلـس  أن  تعودت  حيث  البنت  عـن  أتفقد  لكـي  ذهبـُت 
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لم  بأنها  فأجابت  عنها  جدتها  فسألت  العصر،  حتى  الظهر  من  جدتها  مع 
وأنها  ترها،  لم  بأنهـا  أيضًا  أجابتني  عنها  الخادمـة  ترهـا، وعندما سـألت 
السـيارة  بجانب  وجدتها  السـيارة  في  كانت  التي  األخرى  البنت  وجدت 
السـيارة  إلى  أسـرعت  أجدها  لم  وعندما  مغلقًا،  كان  السـيارة  باب  وأن 
أن  وأريد  قصتي  هذه  الحياة.  فارقت  وقد  تركتها  حيث  داخلها  فوجدتها 
لم  أنني  حيث  أفعله  شيء  علّي  كان  إذا  حيث  من  سماحتكم  رأي  أعرف 
أتحمل  فهل  تمامًا،  كتبت  مثلمـا  حدث  األمر  وأن  ابنتي  أقتـل  أن  أقصـد 

آخر؟ شيء  أي  أو  كّفارة  علّي  وهل  ابنتي؟  موت  ذنب 
إن تنازل ورثتها عن الدية فحسن، ولكن تبقى الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجديها 

واهللا أعلم. إياها،  إهمالك  بسبب  ماتت  كانت  إن  هذا  متتابعين  شهرين  فصيام 

أخيه،  وابن  أمه  وفاة  إلى  منذ سنوات وأدى  رجل وقع عليه حادث سير 
يلزم  فهل  اآلخر،  السائق  على  الخطأ  أن  الحادث  تخطيط  من  ثبت  وقد 

شيء؟ الرجل  هذا 
واهللا أعلم. عليه،  شيء  فال  سبب  منه  يكن  لم  إن 

بينما كنت أقود سـيارتي شاءت األقدار أن أنام وأصطدم بجمل، وكان معي 
فـي السـيارة أُم أوالدي وإحـدى بناتـي، فتوفيت زوجتي وكانـت حامل في 
شـهرها السـادس، وأنا والبنت لم نصب بأذى كبير، ماذا يلزمني شـرعًا عن 
وفاة زوجتي. وما حكم الجنين الذي في بطنها؟ وهل علّي شيء تجاه ابني؟

عتق  وهي  الخطأ  القتل  كفارة  وعليك  ورثتها،  عفا  إن  إال  زوجتك  دية  تلزمك 
عن  ينفصل  لم  فما  الجنين  وأمـا  متتابعين،  شـهرين  فصيام  تجد  لم  فإن  رقبـة 

واهللا أعلم. شيء،  بنفسه  عليه  يترتب  ال  أي:  حكمها؛  فحكمه  أمه 
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الدية؟ قبل  بالصيام  يكفر  أن  خطأ  القاتل  على  هل 
كل  الدية  أدى  الصيام  أثناء  في  أو  الدية،  أو  الصيام  قّدم  سواًء  بينهما  فرق  ال 

أعلم. واهللا  جائز،  ذلك 

فهل  جميعًا،  توفـوا  أشـخاص  أربعة  معه  وكان  حـادث  له  وقـع  رجـل 
منهم؟ واحد  كل  عن  يكفر 

أعلم. واهللا  النفس،  بقتل  الكفارة  ناط  تعالى  اهللا  ألن  نعم، 

صغارًا؟ أطفاالً  كانوا  إذا  الكفارة  تجب  وهل 
الكفارة  يقيـد  لم  والنص  غاليـة؟!  حياتهم  أليسـت  أنفسـًا؟!  أليسـوا  األطفال 
فإن  الكفارة  حكم  به  نيط  الذي  اإليمان  وصف  حيث  من  وأما  الكبـار،  بقتـل 

واهللا أعلم. حكمه،  في  آلبائهم  تبع  األطفال 

له حادث وتوفي معه شخص، وتوفي في  يقود سيارته ووقع  رجل كان 
سليمًا،  فكان  هو  أما  سكر،  حالة  في  وكانا  وامرأة  رجل  الثانية  السـيارة 
هل  صيامه  يكون  كيف  رمضان  اليوم  هذا  في  يسـتقبل  وهو  اآلن  يسـأل 
هل  يصوم  أن  يسـتطع  لم  فإذا  شـهرين  صيام  كفارة  عليه  ألن  له  يصح 

يتصدق؟
فإن  منه  الخطأ  كان  فإن  رمضان،  لشهر  مستقبالً  يكون  أن  يسقطها  ال  الكفارة 
الكفارة  وهذه  معاهدة،  أو  مؤمنة  نفس  قتل  بسبب  عليه  واجبة  تكون  الكفارة 
يذكر  ولم  متتابعين  شهرين  فصيام  يجد  لم  فمن  رقبة،  عتق  بأنها  القرآن  بّينها 
الوقت  فـي  الشـهرين  هذين  يصوم  أن  عليـه  رمضـان  صيامـه  فبعـد  إطعامـًا، 
ستين  يطعم  بأنه  يقول  من  العلماء  فمن  الصيام  يستطع  لم  وإذا  يناسبه.  الذي 
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والصيام  العتق  تعـذر  مع  نقول  ونحن  بذلك،  نـص  يأت  لم  ولكـن  مسـكينًا، 
والصيام واإلطعام جميعًا، واهللا أعلم. العتق  ترك  له من  اإلطعام خير  فإن  معًا 

السـائق  وفقد  وقوعها  في  تسـبب  مما  فتعطلت  سـيارة  يقود  كان  رجل 
كل  عن  عليه  الكفـارة  تجب  فهل  زوجتـه،  وأُم  وأخته  وأطفالـه  زوجـه 

التاسع؟ شهرها  في  حامالً  كانت  زوجته  أن  العلم  مع  شخص 
اإلسـالمي  الفقه  مجمع  في  العلماء  عليه  عّول  الذي  وهو  إليه  نذهـب  الـذي 
في  كما  الخطأ  قتـل  بطريق  توفوا  الذين  األشـخاص  بعدد  تجب  الكفـارة  أن 
عام  في  ذلك  ينفذ  أن  استطاع  فإن  وسعه  بقدر  ينفذها  أن  وعليه  الصورة،  هذه 
ذلك،  فليفعل  عام  كل  في  كفارة  ينفذ  أن  إال  يستطع  لم  وإن  عام  في  فلينفذه 

أعلم. تعالى  واهللا  وسعها،  إال  نفسًا  يكلف  ال  واهللا 
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وهل  الوقت؟  هذا  في  إجراؤه  يمكن  وهل  العاقلة،  نظام  في  قولكم  مـا 
له؟ مماثلة  بدائل  هناك 

تحل  أن  ويمكن  زمان  لكل  صالح  فهو  آخر  دون  بزمن  مقيد  غير  العاقلة  نظام 
واهللا أعلم. التعاون،  صناديق  محله 

التبرع  حكم  ما  األشخاص،  بعض  وفاة  إلى  فأدى  حادث  في  تسبب  من 
بالدية؟ له 

وهذا  القاتل،  عاقلة  على  تجب  أنها  الخطأ  بقتل  تجب  التي  الدية  في  األصل 
يقوم  أن  الحالة  هذه  في  حرج  فال  العاقلة  توجد  لم  إن  أما  العاقلة،  وجود  مع 
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ولم  العاقلة  تمادت  إن  العاقلة،  وجود  مع  حتى  وكذلك  له،  بالتبرع  اآلخرون 
هذا  تبعة  تحملوا  إن  اآلخرين  على  حرج  فال  عليها  الواجب  األمـر  بهذا  تقـم 

واهللا أعلم. األمر، 
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شهيدًا؟ يعتبر  هل  دهس،  إثر  على  توفي  من 
الخير  على  حريصًا  كان  وإنما  المخالفات،  من  شيئًا  يرتكب  لم  كان  إن  نعم، 
سيارتهم  يسوقون  الذين  أما  الشهداء  من  فيعد  هذا  بمثل  وأصيب  إليه  مسارعًا 
بطريقة جنونية وهم يتسارعون إلى الموت بإصرار منهم فهم قاتلون ألنفسهم 
باهللا. والعياذ  جهنم،  إلى  هذا  سباقهم  وإنما  الشهداء  من  يعدون  وال  ولغيرهم 

إلى  وتوفت  سيارة  حادثة  عليها  ووقعت  السابع  الشهر  في  حامل  امرأة 
ما  الحادث،  في  تسبب  الذي  قبل  من  دّية  لها  ودفعت  تعالى  اهللا  رحمة 

ال؟ أم  دية  له  يحق  هل  بطنها  في  الذي  على  القول  هو 
واهللا أعلم. موتها  قبل  عنها  ينفصل  لم  ما  أُمه  دّية  الجنين  دّية 
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