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نَ  َمن   َبع ُض  وُِجدَ  َولَو   َن، ُتيُقِّ َل، َوُكفِّ تُُه، ُغسِّ َ  َمو  ُل  َعلَي ِه. َوََي ُرمُ  وَُصّلِّ ِهيِد، ُغس   الشَّ
ََلةُ  ِرَكةِ  ِف  َماَت  َوُهَو: َمن   َعلَي ِه. َوالصَّ ارِ  َمع  َعُ  بَِسبَِب  ال ُكفَّ . َفتُْن   ِثيَاُب  َعن هُ  قِتَالِِهم 
َر ِب.  ف َضُل  ُثمَّ اْل 

َ ن   اْل 
َ
َفنَ  أ َخةِ ال ُملَ  ِثيَابِهِ  1بِبَِقيَّةِ  يُد  مِ  طَّ ُعَها َولِل َوِلِّ  .2بِادلَّ ِفينُُه. نَز   َوتَك 

ا شد؛ ]آن بعض،[ غسل زده رود، پید اگر بعضی ]از اعضای[ کسی که مرگش یقین می
نماز بر او حرام  شهید وغسلِ  شود. ود و نماز بر آن خوانده میش کفن کرده می شود، می
سبب جنگ با آنان از دنیا برود. پس لباس ه شهید: کسی است که در نبرد با کفار ب شود. می

سِ آغشته به خونش دفن کرده بقیۀ لبا شود. سپس بهتر است که با کرده می نبرد از او جدا
 ست.  جایز ا ه خون[ و کفن کردنش، برای ولیّبیرون آوردن آن ]لباس آغشته ب شود.

ُط إِن   ق  وِ  بََكى   َوالسِّ
َ
ُمهُ  أ تَلََج فَُحك  مُ  اخ  َبَعةَ  بَلَغَ  ال َكِبرِي، َوإَِّلَّ فَإِن   ُحك  ر 

َ
ُهر   أ ش 

َ
 3أ

َل َولَم    . 4َفَقط   َدف نُهُ  َعلَي ِه، َوإَِّلَّ وََجَب  يَُصلَّ  ُغسِّ
                                                           

 . يف بعض النسخ: يفي ثيَيابيهي. 1
ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم ََيَْمعُ  2 ُهَما، قَاَل: َكاَن النهِبي َي اَّللهُ َعن ْ َلى  . َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللهي َرضي ْن قَ ت ْ بَ ْْيَ الرهُجَلْْيي مي

ٍد، ُُثه يَ ُقوُل:  َمُه يفي اللهْحدي، َوقَاَل: «َأْخًذا ليْلُقْرآني أَي ُُّهْم َأْكثَ ُر »أُُحٍد يفي ثَ ْوٍب َواحي َا َقده رَي َلُه إيََل َأَحديِهي َأََن »، فَإيَذا أُشي
يٌد َعَلى َهُؤاَلءي يَ ْوَم القيَياَمةي  ْم. البخاري «َشهي ْم، َوَلَْ يُ َغسهُلوا، َوََلْ ُيَصله َعَلْيهي  .1131، َوأََمَر بيَدْفنيهيْم يفي ديَمائيهي

َي َرُجٌل بيَسْهٍم يفي َصْدريهي َعْن َجابي  َفَماَت فَأُْدريَج يفي ثيَيابيهي َكَما ُهَو، قَاَل: َوََنُْن َمَع  -أَْو يفي َحْلقيهي  -ٍر، قَاَل: " ُرمي
 .1111َرُسولي اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم ". حسن، أبو داود 

ثَ َنا َرُسوُل اَّللهي  1 ْصُدوُم، قَاَل: " إينه َأَحدَُكْم َُيَْمُع َخْلُقُه . قَاَل َعْبُد اَّللهي: َحده
َ
 َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َوُهَو الصهاديُم اُد

ْثَل َذليَك، ُُثه يَ ب ْ  ْثَل َذليَك، ُُثه َيُكوُن ُمْضَغًة مي ُُ اَّللهُ َملَ يفي َبْطني أُم يهي أَْربَعيَْي يَ ْوًما، ُُثه َيُكوُن َعَلَقًة مي َْربَعي  َع ًكا فَ يُ ْؤَمُر ِبي
َفُخ فييهي الرُّوُح، فَ  ْنُكْم لَيَ ْعَمُل َكليَماٍت، َويُ َقاُل َلُه: اْكُتْب َعَمَلُه، َوريْزَقُه، َوَأَجَلُه، َوَشقييٌّ أَْو َسعييٌد، ُُثه يُ ن ْ إينه الرهُجَل مي

َنُه َوبَ ْْيَ اجلَنهةي إياله ذيرَاٌع، فَ َيسْ  َنُه َحَّته َما َيُكوُن بَ ي ْ بيُق َعَلْيهي كيَتابُُه، فَ يَ ْعَمُل بيَعَملي أَْهلي النهاري، َويَ ْعَمُل َحَّته َما َيُكوُن بَ ي ْ
 .1223َوبَ ْْيَ النهاري إياله ذيرَاٌع، فَ َيْسبيُق َعَلْيهي الكيَتاُب، فَ يَ ْعَمُل بيَعَملي َأْهلي اجلَنهةي ". البخاري 

لهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: الط يْفُل اَل ُيَصلهٰى َعَلْيهي، َواَل يَريُث، َواَل يُوَرُث َحَّتهٰ َيْسَتهيله. . َعْن َجابيٍر، َعني النهِبي ي صَ  3
 .1212صحيح. الرتمذي 

ُّ، ُصل يَي َعَلْيهي َوُوريَث. صحيح  .1023. ابن ماجه قَاَل َرُسوُل اَّللٰ ي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم: إيَذا اْستَ َهله الصهِبي
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حکمش حکم بزرگسال است. و اگر نه ]گریه نکرد و  سقط اگر گریه کرد یا حرکت کرد
شود. و  شود و نماز بر آن خوانده نمی حرکت نکرد[ پس اگر به چهار ماه رسید غسل زده می

 شود.  فقط دفن آن واجب می [نکرد و به چهار ماه هم نرسید حرکت و نکرد گریه]اگر نه 

ُبَاَدر   ف ِن  َوْل  ََلِة، َوََّل  َبع دَ  بِادلَّ ُ  ُُي َش  قَُرَب َولَم   إِن   ال َوِلي  يُن تََظُر إَِّلَّ  الصَّ  ال َميِِّت.  َتَغريي
]به  شود مگر ولیّ بعد از نماز، باید به دفن شتابیده شود. و انتظار ]کسی[ کشیده نمی

 شرطی که[ اگر ]آمدنش[ نزدیک باشد و خوفِ تغییرِ میت نرود.

ف َضُل 
َ ن   َواْل 

َ
َنَاَزةَ  ََي ِمَل  أ َبَعة   تَاَرة   اْل  ر 

َ
، َوتَاَرة   قََوائِِمَها ِمن   أ َاِمُس  ََخ َسة   يَُكونُ  َواْل 

 َ ِ  ال َعُموَدي ِن  َبي  َمي  اعُ  َوُين َدُب  .5ال ُمَقدَّ َ ِْس 
َق ال َعاَدةِ  اْل  َبَِب إِن   ُدونَ  فَو   ال َميَِّت، يَُضَّ  لَم   اْل 

اِع  6ِف  ِزيدَ  ان ِفَجارُهُ  ِخيَف  َوإِن   َ ِْس 
 . 7اْل 

های نعش را حمل کنند. و ]اگر پنج  بهتر است که گاهی چهار نفر و گاهی پنج نفر، پایه
باشد. و سرعت رفتن باالی عادت و  کنند[ نفر پنجم بین دو عمود جلو می نفر حمل می

رود  رساند. و اگر ترس انفجار میت می شود اگر به میت ضرر نمی تر از دویدن سنت می پایین
 شود.  می بر سرعت افزوده

بَِها اتِّبَاُعَها إَِل  لِلرَِّجالِ  َوُين َدُب  ف ِن بُِقر  َرهُ  .8إَِْل َها يُن َسُب  ِِبَي ُث  ادلَّ  اتِّبَاُعَها َوُيك 
، ُُخورُ 9َوُهوَ  بِنَار  َمَرةِ ال مِ  ِف  : اْل  ا ِعن دَ ج  ف ِن  ، َوَكذ   .10ادلَّ

                                                           
. بل التثليُ أوَل من الرتبيع، والرتبيع أوَل من التخميس، هكذا جاء يف اُدنهاج وألن اإلمام الشافعي قال يف  0

َنازَةي عَ  يُم ْبُن َسْعٍد َعْن أَبييهي َعْن َجد يهي قَاَل رَأَْيُت َسْعَد ْبَن َأِبي َوقهاٍص يفي جي ْْحَني ْبني َعْوٍف ْبدي الره األم: َأْخبَ َرََن إبْ رَاهي
ًعا السهرييَر َعَلى َكاهيليهي، َوَأْخبَ َرََن بَ ْعُض َأْصَحابيَنا َعْن  َمْْيي، َواضي اْبني ُجَرْيٍج َعْن يُوُسَف ْبني قَائيًما بَ ْْيَ اْلَعُموَدْيني اْلُمَقده

َنازَةي رَافيعي ْبني َخدييٍج قَائيمً  ا بَ ْْيَ قَائيَمََتْ السهرييري، َأْخبَ َرََن الث يَقُة َعْن إيْسَحاَم ْبني ََيََْي ْبني َماَهَك أَنهُه َرَأى اْبَن ُعَمَر يفي جي
ُل بَ ْْيَ َعُموَدْي َسرييري أُم يهي،  فَ َلْم يُ َفاريْقُه َحَّته طَْلَحَة َعْن َعم يهي عييَسى ْبني طَْلَحَة قَاَل: َرأَْيت ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن ََيْمي

ْي َسرييري َسْعدي ََن بَ ْعُض َأْصَحابيَنا َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني ََثبيٍت َعْن أَبييهي قَاَل: رَأَْيت أَََب ُهَريْ رََة ََيْميُل بَ ْْيَ َعُمودَ َوَضَعُه َأْخبَ رَ 
ت اْبَن الزُّبَ رْيي ََيْميُل بَ ْْيَ َعُموَدْي ْبني َأِبي َوقهاٍص َأْخبَ َرََن بَ ْعُض َأْصَحابيَنا َعْن ُشَرْحبييَل ْبني َأِبي َعْوٍن َعْن أَبييهي قَاَل: رَأَيْ 

 َسرييري اْلميْسَوري ْبني ََمَْرَمَة.
َئةي الَْ  َي ْ ْن َُيَْمَل ََترًَة ِبي نَ ُهَما ِبَي ْملي بَ ْْيَ ويف التحفة والنهاية واُدغين وأكثر الكتب اُدعتمدة: َواأْلَْفَضُل اجْلَْمُع بَ ي ْ

َئةي  َي ْ . اْلَعُموَدْيني َوََترًَة ِبي  الت هْربييعي
"، ويف اُدخطوطات الَت عندَن ما أثبتناه.  6  . يف بعض اُدطبوعات والشروحات "َعَلى" بدل "في
َوى ». َعني النهِبي ي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل:  7 ٌر تُ َقد يُمونَ َها، َوإيْن َيُك سي ًَة َفَخي ْ جلْيَنازَةي، فَإيْن َتُك َصالي َذليَك، َأْسريُعوا َبي

 .1110البخاري «. َفَشرٌّ َتَضُعونَُه َعْن ريقَابيُكمْ 
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ای که به آن  گونه بهدنبال کردن جنازه تا دفن، نزدیک به آن  :برای مردان شود می سنت
است و  11شود و آن: بخور در مجمر دنبال کردن جنازه با آتش مکروه می د.نمنسوب شو

 شود[. همچنین هنگام دفن ]باز هم مکروه می

ل  ) ف ِن  ِف ( فَص   ادلَّ
َفُن. َوِف  ُثمَّ  ةِ  يُد  ََبَ ف َضُل. َوََّل  ال َمق 

َ
َفنُ  أ ن   َميِّت  إَِّلَّ  ََعَ   َميِّت   يُد 

َ
ُل  َيب َل  أ وَّ

َ ُُكيُه، َوََّل  اْل 
وَرة ، إَِّلَّ  َقَب    َميِّتَاِن ِف  ةِ  لَِضُ َ َ  ِمن   َحائِل   بَي نَُهَما ، َوُُي َعُل 12َوال َفنَاءِ  ال َقت ِل  َكَكْث  ، َوَبي   تَُراب 

ةِ 
َ
أ نَِبيَّ  ِسيََّما آَكُد، َوالرَُّجِل  ال َمر  ج 

َ .اْل  ِ  ي 
شود  شود. و در مقبره بهتر است. و میّتی بر میت دیگر دفن کرده نمی سپس دفن کرده می

قرار  دو نفر در یک قبر باشد ]و آثاری از آن نماند[. ومگر که میت اول به تمامی بالی شده 
، مگر برای ضرورت، مانند: بسیاری قتل و کشتار و بیماری وبا. و ]اگر از جهت شود داده نمی

شود و  ای از خاک قرار داده می شدند[ بین آن دو، پرده رت، دو نفر در یک قبر قرار دادهضرو
 ]این پرده[ بین مرد و زن موکدتر است بخصوص که آن دو، بیگانه باشند.

                                                                                                                                                                                     
ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم بيَسْبٍع،  3 َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: " أََمَرََن النهِبي َونَ َهاََن َعْن َسْبٍع: أََمَرََن . َعني البَ رَاءي ْبني َعازيٍب َرضي

ت يَباعي اجلََنائيزي، َوعيَيادَ  ، َبي ، َوَتْشمييتي الَعاطيسي ، َوَرد ي السهاَلمي ، َوإيبْ رَاري الَقَسمي ْظُلومي
َ
، َوإيَجابَةي الدهاعيي، َوَنْصري اُد رييضي

َ
ةي اُد

ْستَ ب َْرمي ". البخار  ، َواإلي ي ي ، َوالَقس ي ، َوالَرييري، َوالد ييَباجي  .1211ي َونَ َهاََن َعْن: آنيَيةي الفيضهةي، َوَخاَتَي الذهَهبي
َمني ات هَبَع َجَنازََة ُمْسليٍم، إيميَاًَن َواْحتيَساًَب، وََكاَن َمَعُه َحَّته »َعْن َأِبي ُهَريْ رََة َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: 

َن اأَلْجري بيقيريَاَطْْيي  ُع مي َها َويَ ْفرَُغ ميْن َدْفنيَها، فَإينهُه يَ ْرجي َها ُُثه َرَجَع قَ ْبَل ُيَصلهى َعَلي ْ ْثُل ُأُحٍد، َوَمْن َصلهى َعَلي ْ ، ُكلُّ قيريَاٍ  مي
ُع بيقيريَا ٍ   .37البخاري «. َأْن تُْدَفَن، فَإينهُه يَ ْرجي

 . يف بعض اُدطبوعات والشروحات بدون: "ُهَو"، ويف اُدخطوطات الَت عندَن موجود.  1
وهو يف سيام موته: فَإيَذا أَََن ُمتُّ َفاَل َتْصَحْبيني ََنئيَحٌة، َواَل ََنٌر. . عن عمرو بن عاص رضي هللا عنه أنه قال  12

 .121مسلم 
شود سپس  سوز. ظرف سفالی ای غريه که در آن زغال سرخ انداخته می . جممره در گويش حملی يعنی: گيشته 11

 شود. خبور بر آن رخیته می
يَ  12 َلٰى ا  . َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللٰ ي َرضي ْن قَ ت ْ ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم ََيَْمُع بَ ْْيَ الرهُجَلْْيي مي ُهَما، قَاَل: َكاَن النهِبي َّللٰ ُ َعن ْ

ٍد. البخاري   .1131أُُحٍد يفي ثَ ْوٍب َواحي
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َ  ُجِعَل  ال ََبِّ  ِف  َدف نُهُ  ُيم ِكن   َولَم   َسِفينَة   ِف  َماَت  َولَو   ، َبي  ِ ل ِقَ  لَو َحي 
ُ
ِر.  ِف  َوأ َح  اْل 

قَلي 
َ
ِ  َوأ تُمُ  َما ال َقَب  اِِئََة، يَك  نَعُ  الرَّ بَاَع. َوُين َدُب  َوَيم  ِميُقهُ  تَو ِسيُعهُ  السِّ  قَاَمة   13َوَتع 

َطة    . 14َوبَس 
و اگر در کشتی وفات یافت و در خشکی دفنش امکان نشد بین دو چوب قرار داده 

قبر: آنچه بو را پنهان کند و مانع درندگان باشد. ترین  شود. و کم شود و در دریا انداخته می می
  شود. و وسعت دادن قبر و عمیق کردن قبر به اندازۀ یک سر و یک دست، سنت می

دُ  ف َضُل  َواللَّح 
َ
قِّ  ِمنَ  أ ن   ، إَِّلَّ 15الشَّ

َ
ر ُض  تَُكونَ  أ

َ َوة ، َفيُن َدُب  اْل  َرهُ  رِخ  . َوُيك  قي  ِف  الشَّ
، إَِّلَّ  ن   تَابُوت 

َ
ر ُض  ونَ تَكُ  أ

َ َوة   اْل  و   رِخ 
َ
.  أ  نَِديَّة 

شود. و در تابوت  و اَلحَد از شَق بهتر است، مگر که زمین سُست باشد پس شق سنت می
 شود مگر که زمین سست یا خیس باشد. مکروه می

ُه الرَِّجاُل  ة   َولَو   َوَيتََوَّلَّ
َ
َرأ ََّلُهمُ 16َِّلم  و 

َ
و جُ  ، َوأ ف ِن،  َصلَحَ  إِن   الزَّ ََّلُهم  لدِلَّ و 

َ
ََلِة،  ُثمَّ أ بِالصَّ

م   ل ِكِن  َقُه ُمَقدَّ ف 
َ َسنِّ  ََعَ  اْل 

َ ُس  اْل  ََلِة. َوُين َدُب  َعك  ن   الصَّ
َ
ا أ  .17يَُكونُوا ِوت ر 

                                                           
ُنوا. ص 11  .2212حيح. النسائي . قَاَل َرُسوُل اَّللٰ ي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم: اْحفيُروا َوأَْعميُقوا َوَأْحسي

ْن قيَبلي ريْجَليْ  ْع مي ي اْلَافيَر: أَْوسي هي. قَاَل َرُسوَل اَّللٰ ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َوُهَو َعَلى اْلَقْْبي يُوصي ْن قيَبلي رَْأسي ْع مي هي، أَْوسي
 .1112صحيح. أبو داود 

 .11661مصنف ابن أِب شيبة «. ُعْمُق قَ ْْبيهي قَاَمًة َوَسطَهُ َأْن َُيَْعَل ». َعني الََْسني قَاَل: أَْوَصى ُعَمُر  13
َ نَ  10 ُبوا َعَليه اللهِبي هي الهذيي َماَت فييهي: اْلَُدوا ِلي لًَْدا، َواْنصي ْصًبا، َكَما ُصنيَع . قَاَل َسْعُد ْبُن َأِبي َوقهاٍص: يفي َمَرضي

 .166مسلم بيَرُسولي هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم. 
 . ألنه َيتاج إَل قوة وارجال أحرى بذلك. العجالة. 16

ًتا ليَرُسولي اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، قَ  َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: َشهيْدََن بين ْ اَل: َوَرُسوُل اَّللهي َصلهى هللاُ َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي
، قَاَل: فَ َقاَل: َعَلْيهي َوَسلهَم َجاليٌس َعَلى ا نَ ْيهي َتْدَمَعاني َلَة؟»لَقْْبي، قَاَل: فَ رَأَْيُت َعي ْ ْنُكْم َرُجٌل َلَْ يُ َقاريفي اللهي ْ فَ َقاَل « َهْل مي

 .1230قَاَل: فَ نَ َزَل يفي قَ ْْبيَها. البخاري « فَاْنزيلْ »أَبُو طَْلَحَة: أَََن، قَاَل: 
ٍر، قَاَل:  17 رَهُ َغسهَل َرُسوَل ا». َعْن َعامي ، «َّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم َعلييٌّ، َواْلَفْضُل، َوأَُساَمُة ْبُن َزْيٍد، َوُهْم أَْدَخُلوُه قَ ب ْ

ثَ َنا ُمَرحهٌب أَْو أَبُو ُمَرحهٍب، أَن هُهْم أَْدَخُلوا َمَعُهْم َعْبَد الرهْْحَني ْبَن َعْوٍف، فَ َلمها فَ رَ  َا يَليي : »َغ َعلييٌّ قَالَ قَاَل: َحده إيَّنه
 .1221صحيح، أبو داود «. الرهُجَل أَْهُلهُ 

َأِبي طَاليٍب , َواْلَفْضُل ْبُن َعني اْبني َعبهاٍس قَاَل: " َكاَن الهذييَن نَ زَُلوا يفي قَ ْْبي َرُسولي هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: َعلييُّ ْبُن 
ُهْم " , َوَقْد قَاَل أَْوُس ْبُن اْلَعبهاسي , َوقُ َثُم ْبُن اْلَعبها َي هللُا َعن ْ سي , َوُشْقرَاُن َمْوََل َرُسولي هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َرضي

ْن َرُسولي هللاي َصله  َي هللاُ َعْنُه: اَی َعلييُّ أَْنُشُدَك هللَا َوَحظهَنا مي ي ي ْبني َأِبي طَاليٍب َرضي
ٍ : ليَعلي َلْيهي َوَسلهَم فَ َقاَل َلُه: ى هللاُ عَ َخْوِلي
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گیرند و اگر چه زن باشد. و اوالترین آنان، شوهر است  و مردان، کار آن را بر عهده می
 به نماز است، اما ]در اینجا[ عکسِ نمازِ اگر صالحیت دفن کردن دارد، سپس اوالترین آنان

 کنندگان[ وتر باشند. شود که ]دفن تر مقدم است. و سنت می تر بر مُسن ، فقیهمیت

ى   ف ِن. ِعن دَ  بِثَو ب   َوُيَغطَّ ُسُه ِعن دَ  َوُيوَضعُ  ادلَّ
 
لِ  َرأ ، َويَُسلي  رِج  ِ ِسهِ  ِجَهةِ  ِمن   ال َقَب 

 
، 18َرأ

افِنُ  َوَيُقوُل  ُعو ،19وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اللُ  َصلَّ  اللِ  رَُسولِ  ِملَّةِ  وَََعَ   اللِ  ِمْسِب: ادلَّ ُدهُ  ََلُ، َوَيد   َوُيوَسِّ
، َوُيف ِض  هِ  َْلِنَة  ر ِض، َوُيوَضعُ  إَِل  ِِبَدِّ

َ َمِن  َجن ِبهِ  ََعَ   اْل  ي 
َ ب ا، اْل  ِبَل  نَد  تَق  ا. ال ِقب لَةِ  ُمس   َحت م 

و از شود  شود. و سرش نزد پای قبر گذاشته می ای پوشانده می و هنگام دفن با پارچه
گوید: بنام خدا و بر آیین رسول اهلل  کننده می شود و دفن طرف سرش کشیده می

دهد و رخسارش را  کند، و زیر سرش یک خشتی قرار می وسلم، و به او دعا می علیه اهلل صلی
و رو به قبله حتما از شود  سنت بر پهلوی راستش گذاشته می رساند. و از جهت به زمین می

 .جهتی که واجب است

. 22ُيَهاُل بِال َمَساِح  ُثمَّ  ،21َحثَيَات   َدنَا ثَََلَث  َوََي ثُو َمن   .20اللَِّبُ  َعلَي هِ  َوُين َصُب 
ُكُث  ف ِن  َبع دَ  َساَعة   َوَيم  نُهُ  ادلَّ ُعو ،23يُلَقِّ ِفرُ  َوَيد  تَغ   .24ََلُ  ََلُ، َويَس 

                                                                                                                                                                                     

هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َلَقُبُه  " اْنزيْل فَ نَ َزَل َمَع اْلَقْومي َفَكانُوا ََخَْسًة " قَاَل الشهْيُخ: َوُشْقرَاُن ُهَو َصاليٌح َمْوََل َرُسولي هللاي َصلهى
 .7233ُشْقرَاُن. السنن الكْبى للبيهقي 

َر النهِبي ي َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم اْلَعبهاُس، َوَعلييٌّ َواْلَفْضُل، َوَسوهى لََْدُه َرُجٌل ميَن : »َعني اْبني َعبهاٍس، قَالَ  َدَخَل قَ ب ْ
. قال حمققه: إسناده صحيح على شر  6611ابن حبان «. اأْلَْنَصاري َوُهَو الهذيي َسوهى ُلُوَد الشَُّهَداءي يَ ْوَم بَْدرٍ 

 مسلم.
ْن قيَبلي َعْن َأِبي إيْسَحاَم، قَاَل: أَْوَصى اْلَاريُث َأْن ُيَصل يَي َعَلْيهي َعْبُد اَّللٰ ي ْبُن يَزييَد، َفَصلهٰى َعَلْيهي، ُُثه .  13 َر مي  أَْدَخَلُه اْلَقب ْ

 . 1211ريْجَليي اْلَقْْبي، َوقَاَل: ٰهَذا ميَن السُّنهةي. صحيح. أبو داود 
ُهَما قَاَل: ُسله َرُسوُل هللاي َصلهىَعني اْبني َعبهاٍس رَ  َي اَّللٰ ُ َعن ْ هي. صحح النووي إسناده يف   َعَلْيهي   هللاُ  ضي َوَسلهَم ميْن قيَبلي رَْأسي

 .622اجملموع، مسند الشافعي، ترتيب سنجر 
لَ  11 ُّ َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم إيَذا أُْدخي َر، قَاَل: بيْسمي اَّللٰ ي، َوَعَلٰى ميلهةي َرُسولي  . َعني اْبني ُعَمَر، قَاَل: َكاَن النهِبي اْلَمي يُت اْلَقب ْ

 .1002اَّللٰ ي. صحيح. ابن ماجه 
هي الهذيي َهَلَك فييهي:  22 اْلَُدوا ِلي ». َعْن َعاميري ْبني َسْعدي ْبني َأِبي َوقهاٍص، َأنه َسْعَد ْبَن َأِبي َوقهاٍص، قَاَل: يفي َمَرضي

َ َنْصًبا، َكَما ُصنيَع بيَرُسولي هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهمَ لًَْدا، َوانْ  ُبوا َعَليه اللهِبي  .166مسلم «. صي
، َفَحَثى ». َعْن َأِبي ُهَريْ رََة، َأنه َرُسوَل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم،  21 َر اْلَمي يتي َنازٍَة، ُُثه أََتى قَ ب ْ َعَلْيهي ميْن َصلهى َعَلى جي

هي َثاَلَثً   .1060صحيح، ابن ماجه «. قيَبلي رَْأسي



7 
 

                                                                                                                                                                                     

يصي اْلُقُبوري، َواْلكيَتابَةي فييَها، َواْلبيَناءي َعَلي ْهَ »َعْن َجابيٍر، قَاَل:  ا، نَ َهى َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َعْن ََتْصي
َها يَحٌة 1172الاكم يف اُدستدرك«. َواجْلُُلوسي َعَلي ْ َها، فَإينه أَئيمهَة »، وقال: َهذيهي اأْلََسانييُد َصحي َولَْيَس اْلَعَمُل َعَلي ْ

ْم، َوُهَو َعَمٌل َأَخَذ بيهي اْْلََلُف َعني السهَلفي   «.اْلُمْسليميَْي ميَن الشهْرمي إيََل اْلَغْربي َمْكُتوٌب َعَلى قُ ُبوريهي
ا ثَ ُقلَ  22 َها السهاَلُم: َوا َكْرَب  . َعْن أََنٍس، قَاَل: َلمه ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َجَعَل يَ تَ َغشهاُه، فَ َقاَلْت فَاطيَمُة َعَلي ْ النهِبي

أَبَ َتاْه، َمْن ، فَ َلمها َماَت قَاَلْت: اَی أَبَ َتاُه، َأَجاَب َرَبا َدَعاُه، اَی «لَْيَس َعَلى أَبييكي َكْرٌب بَ ْعَد اليَ ْومي »أَََبُه، فَ َقاَل ََلَا: 
َها السهالَ  ا ُدفيَن، قَاَلْت فَاطيَمُة َعَلي ْ َعاْه، فَ َلمه ْْبييَل نَ ن ْ ، َمْأَواْه اَی أَبَ َتاْه إيََل جي ُم: اَی أََنُس َأطَاَبْت أَنْ ُفُسُكْم َجنهُة الفيْرَدْوسي

 .3362َب. البخاري َأْن ََتْثُوا َعَلى َرُسولي اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم الت ُّرَا
ُتُموِني َفُشنُّوا َعَليه الت ُّرَاَب َشنا  هي الهذيي َماَت فييهي: فَإيَذا َدفَ ن ْ  . 166ا. مسلم قَاَل َسْعُد ْبُن َأِبي َوقهاٍص: يفي َمَرضي

يُ َقاُل َلُه: اَی َعْبَد اَّللهي اْبَن أََمةي اَّللهي َوُيَسنُّ تَ ْلقيُْي اْلَمي يتي اْلُمَكلهفي بَ ْعَد الدهْفني، ف َ جاء يف التحفة والنهاية واُدغين: .  21
ُ، َوَأنه حُمَمهًدا َرُسوُل اَّللهي  نْ َيا َشَهاَدَة َأْن اَل إَلَه إاله اَّلله ْن َداري الدُّ ، َوَأنه اجْلَنهَة َحقٌّ، َوَأنه النهاَر اُذُْكْر َما َخَرْجَت َعَلْيهي مي

َُ َحقٌّ  َّللهي رَ َحقٌّ، َوَأنه اْلبَ ْع يَت َبَي ُُ َمْن يفي اْلُقُبوري، َوأَنهَك َرضي َع ، ، َوَأنه السهاَعَة آتيَيٌة اَل َرْيَب فييَها، َوأَنه اَّللهَ يَ ب ْ َبا
َُحمهٍد  ْساَلمي دييًنا، َوِبي إْلي ْلَكْعبَ  -َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم  -َوَبي ْلُقْرآني إَماًما، َوَبي نيَْي إْخَواًَن. نَبيياا، َوَبي ْلُمْؤمي َلًة، َوَبي ةي قيب ْ

ْن اأْلَ  َد مي ُُ َوإيْن َكاَن َضعييًفا، َلكينهُه اْعَتَضَد بيَشَواهي ٍُ َوَرَد فييهي. قَاَل يفي الرهْوَضةي: َواْلَديي َديي يَحةي، َوَلَْ لي ُي الصهحي َحاديي
ْن اْلَعْصري اأْلَوه  َفُع تَ َزْل النهاُس َعَلى اْلَعَملي بيهي مي لي يفي َزَمني َمْن يُ ْقَتَدى بيهي، َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: }َوذَك يْر فَإينه الذ يْكَرى تَ ن ْ

 [ َوَأْحَوُج َما َيُكوُن اْلَعْبُد إََل التهْذكيريي يفي َهذيهي اْلَاَلةي.00اْلُمْؤمينيَْي{ ]الذارایت: 
 أَْيضا َما جرى َعَلْيهي عمل النهاس َقديميا َوإيََل اْْلن وقال ابن القيم يف كتاب الروح ما نصه: َويدل على َهَذا

َتفع بيهي َل يكن فييهي فَائيَدة وََكاَن َعَبثا َوقد ُسئيَل َعنُه  َمام َأْْحد من تلقْي اْلَمي يت يفي َقْبه َوَلْواَل أَنه يسمع َذليك َوين ْ اإلي
ْلَعَملي   َرَْحه هللا فَاْسَتْحَسَنُه َواْحتج َعَلْيهي َبي

ويروى فييهي َحدييُ َضعييف ذكره الطْباىن يفي ُمْعَجمه من َحدييُ َأىب أَُماَمة قَاَل قَاَل َرُسول هللا إيذا َماَت أحدُكم 
اَی فاَلن فسويتم َعَلْيهي الت ُّرَاب فَليقْم أحدُكم على َرأس َقْبه ُثه يَ ُقول اَی فاَلن اْبن ُفاَلنَة فَإينهُه يسمع والَييب ُثه ليقل 

ك هللا َوَلكينهُكمْ ا  التسمعون فَ يَ ُقول ْبن ُفاَلنَة الثهانيَية فَإينهُه َيْسَتويي قَاعيدا ُثه ليقل اَی فاَلن اْبن ُفاَلنَة يَ ُقول أرشدَن َرْحي
نْ َيا َشَهاَدة َأن اَل إيَله إياله هللا وان حُمَمهد َرُسول هللا َوأَنهك رضيت  ْساَلمي أذكر َما خرجت َعَلْيهي من الدُّ إْلي َّلله َرَبا َوَبي َبي
ُهَما َويَ ُقول اْنطلق بيَنا َما ي ن ْ د مي ْلُقْرآني إيَماًما فان ُمْنكرا ونكريا يَتَأخهر كل َواحي ٍد نَبيا َوَبي َُحمه قعدَن عيْند َهَذا َوقد دينا َوِبي

 فَإين َل يعرف أمه قَاَل يْنسبُه إيََل أمهي َحوهاء.لقن حجهته َويكون هللا َوَرُسوله حجيجه دوهنَما فَ َقاَل رجل اَی َرُسول هللا 
 فَ َهَذا الَدييُ َوإين َل يثبت فإتصال اْلَعَمل بيهي يفي َسائير اأْلَْمَصار واألعصار من غري إنكار َكاف يفي اْلَعَمل بيهي َوَما

ن أمه طبقت َمَشاريم اأَلْرض َوَمَغاريِبَ  ا َوهيي أكمل اأْلَُمم عقوال وأوفرها معارف أْجرى هللا ُسْبَحانَُه اْلَعادة قط  ِبَي
َها ُمنكر بل سنه األول لْْلخر ويقتدي فييهي  ن ْ تطييق على َُمَاطَبة من اَل يسمع َواَل يعقل وتستحسن َذليك الينكره مي

َْنزيَلة اْْلطاب للرتاب واْلشب َواْلجر وا أْلولي فلوال ان اْلُمَخاطب يسمع َلَكاَن َذليك ِبي ُدعدوم َوَهَذا وان اْلخر َبي
د فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه.  استحسنه َواحي
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شود. و کسی که ]به قبر[ نزدیک است سه کف دست،  نصب کرده می و خشت بر قبر
ماند و او را  شود. و مقدار زمانی بعد از دفن می ریزد سپس با بیل، خاک ریخته می ]خاک[ می
 طلبد. کند و برایش آمرزش می دهد و برایش دعا می تلقین می

َفعُ  ُ  َوُير  َر ِب. بََِلدِ  ِف  إَِّلَّ  ِشَب  ا، ال َقَب  ِطيُحهُ  اْل  ف َضُل. َوََّل  َوتَس 
َ
 .25تَُرابِهِ  ِفيِه ََعَ   يَُزادُ  أ

َرهُ  .26َحص   َعلَي هِ  ال َماُء. َوُيوَضعُ  َعلَي هِ  َوُيَرشي   َور د   وََخلُوق  َوَماءُ  27ََت ِصيص  َوبِنَاء   َوُيك 
َبة   28َوِكتَابَة   َ ة  َوِمض    ََت تَُه. َوِِمَدَّ

شود مگر در سرزمین جنگ. و مسطح کردن  ب مرتفع کرده میجَ]به مقدار[ یک وَو قبر 
شود. و بر قبر  شود. و آب بر قبر پاشانده می قبر بهتر است. و در قبر بر خاکش افزوده نمی

 ،نوشتن ، عطر، گالب،]بارگاه[ کاری، بناسازی شود. و گچ کوچک گذاشته می های سنگریزه
 شود.  بالش و فرش زیرش مکروه می

                                                                                                                                                                                     

قَاَل سلوا َوقد روى أَبُو َداُود يفي سَننه ِبييْسَناد اَل َِبْس بيهي َأن النهِبي صلى هللا َعَلْيهي َوسلم حضر َجَنازَة رجل فَ َلمها دفن 
يَنئيٍذ َوإيذا َكاَن يْسَأل فَإينهُه يسمع الت هْلقيْيألخيكم التثيب فَإينهُه اْْلن يْسَأل فَأْخْب أَ   نه يْسَأل حي

 َوقد َصحه َعن النهِبي صلى هللا َعَلْيهي َوسلم َأن اْلَمي يت يسمع قرع نَعاَلْم إيذا ولوا منصرفْي...
ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهمَ  23 ، إيَذا فَ رََغ ميْن َدْفني اْلَمي يتي َوَقَف َعَلْيهي، فَ َقاَل: . َعْن ُعْثَماَن ْبني َعفهاَن، قَاَل: َكاَن النهِبي
، فَإينهُه اْْلَن ُيْسَألُ » لت هْثبييتي يُكْم، َوَسُلوا َلُه َبي َخي  .1221صحيح، أبو داود «. اْستَ ْغفيُروا ألي

ُتُموِني َفُشنُّ  وا َعَليه الت ُّرَاَب َشناا، ُُثه أَقييُموا عن عمرو بن عاص رضي هللا عنه أنه قال وهو يف سيام موته: فَإيَذا َدفَ ن ْ
ُع بيهي  . مسلم  َحْوَل قَ ْْبيي َقْدَر َما تُ ْنَحُر َجُزوٌر َويُ ْقَسُم لَُْمَها، َحَّته َأْسَتْأنيَس بيُكْم، َوأَْنظَُر َماَذا أُرَاجي  .121ُرُسَل َرِب ي

، قَاَل: َدَخْلُت َعَلٰى َعائيَشَة، فَ قُ  20 مي فيي ِلي َعْن قَ ْْبي النهِبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم . َعني اْلَقاسي ْلُت: اَی أُمههي اْكشي
ُهَما، َفَكَشَفْت ِلي َعْن َثاَلثَةي قُ ُبوٍر اَل ُمْشريَفٍة، َواَل اَلطيَئٍة َمْبطُوَحٍة بيَبطْ  َي هللُا َعن ْ بَ ْيهي َرضي َحاءي اْلَعْرَصةي اْلَْمرَاءي. َوَصاحي

 .1607والنووي يف خالصة األحكام  0/111، صححه ابن اُدلقن يف البدر اُدنري 1222أبو داود 
، قَاَل: قَاَل ِلي َعلييُّ ْبُن َأِبي طَاليٍب: َأاَل أَبْ َعُثَك َعَلى َما بَ َعَثيني َعَليْ  هي َرُسوُل هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َعْن َأِبي اَْلَيهاجي اأْلََسديي ي

رًا ُمْشريفًا إياله َسوهيْ َتهُ  أَْن اَل »َوَسلهَم؟  ْثَااًل إياله َطَمْسَتُه َواَل قَ ب ْ  .161مسلم «. َتدََع ِتي
 .1001ابن ماجه «. َسله َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم َسْعًدا، َوَرشه َعَلى قَ ْْبيهي َماءً ». َعْن َأِبي رَافيٍع، قَاَل:  26

يَم وَ َعْن َعْبدي هللاي ْبني  أَنهُه أَوهُل قَ ْْبٍ حُمَمهدي ْبني ُعَمَر، َعْن أَبييهي: " َأنه َرُسوَل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َرشه َعَلى قَ ْْبي إيبْ رَاهي
 .6731ُرشه َعَلْيهي. السنن الكْبى للبيهقي 

ََنٰ َعَلْيهي. . َعْن َجابيٍر، قَاَل: نَ َهٰى َرُسوُل هللاي َصلهى هللُا  27 ُر، َوَأْن يُ ْقَعَد َعَلْيهي، َوأَْن يُ ب ْ َعَلْيهي َوَسلهَم َأْن َُيَصهَص اْلَقب ْ
 .172مسلم 

 .1061ابن ماجه «. نَ َهى َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم َأْن يُْكَتَب َعَلى اْلَقْْبي َشْيءٌ ». َعْن َجابيٍر، قَاَل:  23
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َس  َوََّل  .29ال ُقبُورِ  ِزَياَرةُ  لِلرَِّجالِ  َوُين َدُب 
 
ِيِه ِف  بَأ نُو ِمن ُه 31انلَّع لِ  30بَِمش   ،32َكَحيَاتِهِ . َوَيد 

م   33َعلَي ُكم   ََلمُ سَّ ال: َزارَ  إَِذا َوَيُقوُل  ِمِنيَ  َداَر قَو   ،34ََّلِحُقونَ  بُِكم   اللُ  َشاءَ  إِن   َوإِنَّا ُمؤ 
 
ُ
َرأ ُعو ،35َوَيق  ِفَرةِ  لَُهم   َوَيد  َرُه لِلنَِّساءِ  ،36بِال َمغ   .37َوتُك 

                                                           
َا َتْذكيرَةً »َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: . قَاَل  21 ُتُكْم َعْن زياَیرَةي اْلُقُبوري، فَ ُزوُروَها، فَإينه يفي زياَیَرِتي صحيح، «. نَ َهي ْ

 .1210أبو داود 
ُّ َصلهى َر أُم يهي،  َعَلْيهي   هللاُ  َعْن َأِبي ُهَريْ رََة، قَاَل: زَاَر النهِبي  .176فَ َبَكٰى َوأَْبَكٰى َمْن َحْوَلُه. مسلم  َوَسلهَم قَ ب ْ

12 . لن هْعلي  . يف بعض النسخ: َبي
َع يفي قَ ْْبي  11 َي اَّللهُ َعْنُه، َعني النهِبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم قَاَل: " الَعْبُد إيَذا ُوضي َ َوَذَهَب . َعْن أََنٍس َرضي هي، َوتُ ُوِل ي

، فَأَقْ َعَداُه، فَ يَ ُقواَلني َلُه: َما ُكْنَت تَ ُقوُل يفي َهَذا الرهُجلي حمَُ  َأْصَحابُُه َحَّته إينههُ  مهٍد َصلهى لََيْسَمُع قَ رَْع نيَعاَلييْم، أَََتُه َمَلَكاني
َن هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم؟ فَ يَ ُقوُل: َأْشَهُد أَنهُه َعْبُد اَّللهي َوَرُسولُُه، فَ يُ َقاُل: اْنظُْر إيََل َمْقَعدي  َن النهاري أَْبَدَلَك اَّللهُ بيهي َمْقَعًدا مي َك مي

يًعا، َوأَمها الَكافيُر  ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: " فَ يَ رَاُِهَا َجَي َنافيُق  -اجلَنهةي، قَاَل النهِبي
ُ
فَ يَ ُقوُل: اَل أَْدريي، ُكْنُت أَُقوُل  -أَوي اُد

يُح َصْيَحًة  َما يَ ُقوُل النهاُس، فَ يُ َقاُل: الَ  َدَرْيَت َواَل تَ َلْيَت، ُُثه ُيْضَرُب ِبييْطَرَقٍة ميْن َحدييٍد َضْربًَة بَ ْْيَ أُُذنَ ْيهي، فَ َيصي
 .1113َيْسَمُعَها َمْن يَلييهي إياله الث هَقَلْْيي ". البخاري 

ْنُه . يف َجيع اُدخطوطات الَت عندي َكَصاحبيهي، ولكن ما أثبتناه موافق ُدا يف اُدنه 12 اج: َويَ ْقُرُب زَائيرُُه َكُقْربيهي مي
 َحياا.

َاًما َلُه. نَ َعْم َلْو َكاَن َعاَدتُ  َبغيي َلُه َذليَك َكَما يفي الرهْوَضةي َكَأْصليَها اْحرتي ْنُه اْلبُ ْعَد َوَقْد أَْوَصى ويف اُدغين والنهاية: َأْي يَ ن ْ ُه مي
َنهُه حَ  ْنُه؛ ألي ْنُه قَ ُرَب مي ْلُقْربي مي .َبي يُّ  قُُّه َكَما َلْو أَذيَن َلُه يفي اْلََياةي قَاَلُه الزهرَْكشي

َب َهَذا اْلَقْْبي َعْن َعْمريو ْبني َحْزٍم، قَاَل: َرآِني َرُسوُل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم ُمتهَكًأ َعَلى قَ ْْبٍ، فَ َقاَل: " اَل  تُ ْؤذي َصاحي
 .11صحيح، مسند أْحد  ". إسناده -أَْو اَل تُ ْؤذيهي  -

 . يف بعض النسخ: َساَلٌم َعَلْيُكْم. 11
نيَْي، َوإيَنه ». َعْن َأِبي ُهَريْ رََة، َأنه َرُسوَل هللاي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم أََتى اْلَمْقبُ رََة، فَ َقاَل:  13 السهاَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤمي

قُ   .231مسلم «. ونَ إيْن َشاَء هللاُ بيُكْم اَلحي
بُّ َلْو قُريَئ عيْنَد اْلَقْْبي، َوُدعيَي ليْلَمي يتي َولَْيَس يفي َذليَك ُدَعاٌء ُمَؤقهتٌ .  10  .قال اإلمام الشافعي يف األم: َوُأحي

، قَاَل: سَي  ْعُت الََْسَن ْبَن وروى اْلالل النبلي يف كتابه األمر َبُدعروف والنهي عن اُدنكر: َأْخبَ َرِني َرْوُح ْبُن اْلَفرَجي
ه، يَ ُقوُل: َسأَْلُت الشهافيعييه َعني اْلقيرَاَءةي، عيْنَد اْلُقُبوري؟ فَ َقاَل: اَل َِبَْس بيهي   ". الصهبهاحي الزهْعَفرَاِني

ْن اْلُقْرآني َما تَ َيسهَر َويَْدُعَو ََلُْم َعقيب َ  َها َنصه َعَلْيهي الشهافيعييُّ َوات هَفَق َعَلْيهي وقال النووي يف اجملموع: َوُيْسَتَحبُّ َأْن يَ ْقَرَأ مي
 اأْلَْصَحاُب.
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َنُة( ُيْسَتحَ  َي اَّللهُ َعْنُه )الثهامي ُي َعْمريو ْبني اْلَعاصي َرضي َنةي يفي َحديي بُّ َأْن وقال يف اجملموع يف موضع آخر: يفي الثهامي
َُ َعَلى اْلَقْْبي بَ ْعَد الدهْفني َساَعًة  َيْدُعو ليْلَمي يتي َوَيْستَ ْغفيُر َلُه َنصه َعَلْيهي الشهافيعييُّ َوات هَفَق َعَلْيهي اأْلَْصَحاُب قَاُلوا مَيُْك

ْن اْلُقْرآني َوإيْن َخَتُموا اْلُقْرآَن َكاَن أَْفَضَل.  َوُيْسَتَحبُّ َأْن يُ ْقَرأَ عيْنَدُه شئ مي
من مذهب الشافعي أنه ال يصلها فال يعمل ِبا ألنه إذا وأما ما ذكر النووي يف شرح صحيح مسلم أن اُدشهور 

، ، وهذه الثالثة َل يكملها«التنقيح»ُث  «اجملموع»ُث « التحقيق»كتب النووي عن بعض ُقد يَم كالم اختلف بعض  
تصحيح »ُث « شرح مسلم»ُث « فتاواه»ُث « اُدنهاج»ُث « الروضة»، ك ُث يليها ما هو َمتصر من كالم غريه

   «. نكت التنبيه»و «التنبيه
، قَاَل: اْلالل أيضا وروى   «.َكاَنتي اأْلَْنَصاُر إيَذا َماَت ََلُْم َمي يٌت اْختَ َلُفوا إيََل قَ ْْبيهي يَ ْقَرُءوَن عيْنَدُه اْلُقْرآنَ »َعني الشهْعِبي ي

، َعْن أَبييهي، قَالَ  ، َفَضْعيني يفي اللهْحدي، َوُقْل: وروى َعْن َعْبدي الرهْْحَني ْبني اْلَعاَلءي ْبني اللهْجاَلجي : " إيَذا َأََن ُمتُّ : قَاَل َأِبي
نه َعَليه الت ُّرَاَب َسناا، َواقْ رَأْ  ، بيْسمي اَّللهي َوَعَلى ُسنهةي َرُسولي اَّللهي َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم، َوسي ي بيَفاَتيَةي اْلكيَتابي  عيْنَد َرْأسي

ْعُت َعْبَد اَّللهي ْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل َهَذا ".َوأَوهلي اْلبَ َقرَةي  َتيَها، فَإيِن ي سَي  ، َوَخاِتي
ُعوَن وقال ابن قدامة النبلي يف اُدغين: َولََنا، َما ذََكْرََنُه، َوأَنهُه إَْجَاُع اْلُمْسليميَْي؛ فَإين هُهْم يفي ُكل ي َعْصٍر وَ  ميْصٍر ََيَْتمي

ْن َغرْيي َنكيرٍي.َويَ ْقَرُءوَن اْلُقْرآَن، َوي ُ   ْهُدوَن ثَ َوابَُه إََل َمْوََتُهْم مي
جْلُْمَلةي فأفضل َما يهدى إيََل اْلَمي يت اْلعْتق  وقال ابن القيم يف كتابه الروح ِبا يشفي الغليل ويْبي العليل: َوَبي

ْستيْغَفار َلُه َوالدَُّعاء َلُه َواْلج َعنهُ  َقة َواالي ََ ََ اْلُقْرآن وإهداؤها َلُه َتَطو عا بيَغرْي ُأْجرَة فَ َهَذا يصل إيلَْيهي  َوأما قيرَاَءة ، َوالصهَد
 .َكَما يصل ثَ َواب الصهْوم َواْلج

ُهم َمَع شدهة حرصهم على اْلَْرْي َواَل أرشدهم ن ْ د مي  فَإين قيل فَ َهَذا َل يكن َمْعُروفا يفي الس لف َواَل مُيكن نَقله َعن َواحي
َياملم، صلى هللا عليه وسالنهِبي  َقة َواْلج َوالص ي ََ ََ ْستيْغَفار َوالصهَد فَ َلو َكاَن ثَ َواب  ،َوقد أرشدهم إيََل الدَُّعاء َواالي

 ؟ولكانوا يَ ْفَعُلونَهُ  ،اْلقيرَاَءة يصل ألرشدهم إيلَْيهي 
َيام َوالدُّعَ  :فَاجْلََواب ْستيْغَفارَأن مورد َهَذا السَُّؤال إين َكاَن معرتفا بوصول ثَ َواب الَْج َوالص ي َما َهذيه  :قيل َلهُ ... اء َواالي

َوهل َهَذا إياله تَ ْفرييق َبْي  ؟!اْلاصية الهَتي منعت بوصول ثَ َواب اْلُقْرآن واقتضت ُوُصول ثَ َواب َهذيه اأْلَْعَمال
ْلكتاب َوا ؟!اُدتماثالت َْجَاع وقواعد الشهرْعوان َل يْعرَتف بوصول تيْلَك اأْلَْشَياء إيََل اْلَمي يت فَ ُهَو حمجوج َبي  .لس نة َواإْلي

 ،فَ ُهَو َأهنم َل يكن ََلُم أوقاف على من يْقرَأ ويهدى إيََل اْلَمْوَتى ،َوأما السهَبب الهذيي أَلجله يْظهر َذليك يفي الس لف
َواَل َكاَن أحدهم يْشهد  ،ا يَ ْفَعله النهاس اْليَ ْومَواَل َكانُوا يقصدون اْلَقْْب لْلقيرَاَءة عيْنده َكمَ  ،َواَل َكانُوا يْعرُفوَن َذليك اْلبَ تهةَ 

ُثه يُ َقال َلََذا  ،بل َواَل ثَ َواب َهذيه الصهَدَقة َوالصهْوم ،من َحَضره من النهاس على َأن ثَ َواب َهذيه اْلقيرَاَءة لُفاَلن اْلَمي يت
د من الس لف أَنه قَالَ  :اْلَقائيل فَإين اْلَقْوم َكانُوا  ،ُهمه ثَ َواب َهَذا الصهْوم لُفاَلن لعجزتالله  :َلو كلفت َأن تنقل َعن َواحي

 .فَلم َيُكونُوا ليشهدوا على هللا ِبيصال ثَ َواِبَا إيََل أمواِتم ،أحرص َشْيء على كتمان أَعمال اْلْب
َقة َواْلج دون اْلقيرَاَءة :فَإين قيل ََ ََ  .فَ َرُسول هللا أرشدهم إيََل الصهْوم َوالصهَد

ْنُه َمرج اجْلَواب ََلُم ،يبتدئهم بذلكصلى هللا عليه وسلم َل ُهَو  :قيل فَ َهَذا َسأََلُه َعن الَْج َعن  ،بل خرج َذليك مي
 .َوَل مينعُهم ِميها سوى َذليك ،َوَهَذا َسأََلُه َعن الصهَدَقة فَإيذن َلهُ  ،َوَهَذا َسأََلُه َعن الص يام َعنُه فَإيذن َلهُ  ،ميته فَإيذن َلهُ 
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. و همانند نداردرفتنش با دمپایی اشکالی  شود. و دان، زیارت قبور سنت میو برای مر
اهالی منزل گوید: سالم بر شما، ای  شود. و هرگاه به زیارت رفت می حیاتش به او نزدیک می

کند و برای آنان دعای  م. و قران تالوت میشوی ق میو ما إن شاء اهلل به شما ملح مومنان!
 شود.  برای زنان مکروه میکند. اما زیارت قبور  مغفرت می

: ل  ِزَيِة[ فَص   ]ِف اتلَّع 
ِزَيةُ  ُين َدُب  قَارِِب  ُكِّ  38َتع 

َ
ابَّةَ  إَِّلَّ  - ال َميِِّت  أ نَِبيََّة  الشَّ ج 

َ يَّام   ثَََلثَةِ  إَِل   ِمن  ال َمو ِت  -اْل 
َ
 أ

ِريب ا َبع دَ  ف ِن  َتق  َرهُ  .ادلَّ ُلُوُس  َوُيك  اُه. َبع دَ  َفَقِدمَ  ََكَن ََغئِب ا لََها. فَلَو   اْل  ة  َعزَّ   ُمدَّ

                                                                                                                                                                                     

 ؟!َبْي ُوُصول ثَ َواب اْلقيرَاَءة َوالذكرو َبْي ُوُصول ثَ َواب الصهْوم الهذيي ُهَو جُمَر د نييهة وإمساك  فرمٍ  َوأيُّ 
َفَما  ،فَإين َهذيه َشَهاَدة على نفي َما َل يعمله ،قَائيل َماال علم َلُه بيهي  ،َواْلَقائيل َأن أحدا من الس لف َل يفعل َذليك

بل َيْكفيي اطاَلع عالم الغيوب على نياِتم  ؟يدريه َأن الس لف َكانُوا يَ ْفَعُلوَن َذليك َواَل يْشهُدوَن من حضرهم َعَلْيهي 
يَما والتلفظ بنية اإلهداء اَل يْشرَت  َكَما تقدم ،ومقاصدهم  .اَل سي

يه اْلُمسلم أوصله هللا إيلَْيهي فَإيذا تْبع بي  ،ْلَعاميللَأن الث هَواب ملك  :اْلَمْسأََلة رُّ وسي  َفَما الهذيي خص من  ،هي وأهداه إيََل َأخي
يه َوَهَذا عمل َسائير النهاس َحَّته اُدنكرين يفي َسائير  ؟َهَذا ثَ َواب قيرَاَءة اْلُقْرآن َوحجر على الَعْبد َأن يوصله إيََل َأخي

 عصار واألمصار من غري َنكيري من اْلعلَماء.األ
ْن َرُسولي هللاي َصلهى هللاُ   -َعائيَشَة، أَن هَها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللاي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم . َعْن  16 َلتُ َها مي ُكلهَما َكاَن لَي ْ

، فَ يَ ُقوُل:  -َعَلْيهي َوَسلهَم  ري اللهْيلي إيََل اْلَبقييعي نيَْي، َوأَََتُكْم َما تُوَعُدوَن َغًدا،  السهاَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْومٍ »خَیْرُُج ميْن آخي ُمْؤمي
َْهلي بَقييعي اْلَغْرَقدي  ُقوَن، اللُهمه، اْغفيْر ألي ، إيْن َشاَء هللاُ، بيُكْم اَلحي  170. ويف رواية مسلم 173مسلم «. ُمَؤجهُلوَن، َوإيَنه

 من رواية بُ َرْيدة: َأْسَأُل هللاَ َلَنا َوَلُكُم اْلَعافيَيَة.
َد »ني اْبني َعبهاٍس، قَاَل: . عَ  17 َها اْلَمَساجي ذييَن َعَلي ْ َلَعَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم زَائيرَاتي اْلُقُبوري، َواْلُمتهخي

 .1216أبو داود «. َوالسُّرُجَ 
ُّ َصلهى هللاُ  َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: َمره النهِبي ْمرَأٍَة تَ ْبكيي عيْنَد قَ ْْبٍ، فَ َقاَل: َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي اتهقيي اَّللهَ » َعَلْيهي َوَسلهَم َبي

ُّ َصلهى هللاُ « َواْصْبييي ، َوَلَْ تَ ْعريْفُه، َفقييَل ََلَا: إينهُه النهِبي يَبَتي ُصي ، فَإينهَك َلَْ ُتَصْب ِبي  َعَلْيهي َوَسلهَم، فَأََتْت قَاَلْت: إيلَْيَك َعين ي
ُر عيْنَد الصهْدَمةي »َب النهِبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، فَ َلْم َتَيْد عيْنَدُه بَ وهابيَْي، فَ َقاَلْت: َلَْ أَْعريْفَك، فَ َقاَل: َبَ  َا الصهب ْ إيَّنه

 .1231البخاري «. اأُلوََل 
؟ َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َأِبي ُمَلْيَكَة، َأنه َعائيَشَة أَقْ بَ َلْت ذَ  ْن أَْيَن أَقْ بَ ْلتي نيَْي، مي َن اْلَمَقابيري فَ ُقْلُت ََلَا: اَی أُمه اْلُمْؤمي اَت يَ ْوٍم مي

ي َعْبدي الرهْْحَني ْبني َأِبي َبْكٍر، فَ ُقْلُت ََلَا: أََلْيَس َكاَن َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللاُ  ْن قَ ْْبي َأخي رَةي َعَلْيهي َوَسلهَم نَ َهى َعْن زيایَ قَاَلْت: مي
َا»اْلُقُبوري؟ قَاَلْت: نَ َعْم،  َر بيزياَیَرِتي  .1112اُدستدرك للحاكم «. َكاَن َقْد نَ َهى، ُُثه أُمي

يَبٍة، إياله َكَساُه اَّللهُ ُسْبَحانَُه ». َعني النهِبي ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم أَنهُه قَاَل:  13 ُصي ميْن ُحَللي َما ميْن ُمْؤميٍن يُ َعز يي َأَخاُه ِبي
 .1621حسن، ابن ماجه «. اْلَكرَاَمةي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي 
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از مرگ تا سه روز  –مگر دختر جوان بیگانه  -شود  تعزیۀ تمام بستگان میت سنت می
ر غایب بود و بعد از مدتی آمد شود. پس اگ تقریبا بعد از دفن. و نشستن برای تعزیه مکروه می

 گوید. او را تعزیه می

ِزَيةِ  ِف  َوَيُقوُل  ِلمِ  َتع  ِلِم: ال ُمس  َظمَ  بِال ُمس  ع 
َ
َركَ  اللُ  أ ج 

َ
َسنَ  أ ح 

َ
 لَِميِِّتَك. َوَغَفرَ  َعَزاَءكَ  َوأ

ِلمِ  َظمَ  بِال ََكفِِر: َوِف ال ُمس  ع 
َ
َركَ  اللُ  أ ج 

َ
َسنَ  أ ح 

َ
ِلِم: ال ََكفِرِ  َوِف  َعَزاَءَك. َوأ َسنَ  بِال ُمس  ح 

َ
 أ

لََف  بِال ََكفِِر: َوِف ال ََكفِرِ  لَِميِِّتَك. َوَغَفرَ  َعَزاَءكَ  اللُ  خ 
َ
 َعَدَدَك، َنَقَص  َوََّل  َعلَي َك  اللُ  أ

ِثريَ  َيِة. َوَين وِي بِِه تَك  ز  ِ
 اْل 

عظیم بگرداند و گوید: خداوند اجر و پاداشت را  و در تعزیۀ مسلمان به میت مسلمان می
 گوید[: خداوند تت را بیامرزد. و در تعزیۀ مسلمان به میت کافر ]میعزایت را نیکو بگرداند و میّ

بگرداند. و در تعزیۀ کافر به میت مسلمان  نیکو را عزایت و بگرداند عظیم را پاداشت و اجر
ۀ کافر به میت کافر تت را بیامرزد. و در تعزیگوید: خداوند عزایت را نیکو بگرداند و میّ می
گوید: خداوند ]دیگری[ را برایت جایگزین بگرداند و تعداد شما را کم نگرداند. و به این  می

 کند. گفته، افزایش جزیه را نیت می

ََُكُء َقب َل  َل   َوَبع َدُه ِخََلُف  ،39َجائِز   ال َمو ِت  َواْل  و 
َ ُب َوانلِّيَاَحُة  . َوََي ُرمُ 40اْل  ُم انلَّد  َواللَّط 

ُ  اثلَّو ِب  وََشقي  ع رِ  َونَش   . 41الشَّ
                                                                                                                                                                                     

، قَاَل: قَ بَ ْرََن َمَع َرُسولي اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم  ا فَ َرْغَنا،  -يَ ْعيني  -َعْن َعْبدي اَّللهي ْبني َعْمريو ْبني اْلَعاصي َمي يًتا فَ َلمه
ْمرَأٍَة ُمْقبيَلٍة، قَااْنَصَرَف َرُسوُل اَّللهي َصله  ا َحاَذى ََببَُه َوَقَف، فَإيَذا ََنُْن َبي َل: أَظُنُُّه ى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم، َواْنَصَرفْ َنا َمَعُه، فَ َلمه

َها السهاَلم، فَ َقاَل ََلَا َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا عَ  َي فَاطيَمُة َعَلي ْ ا َذَهَبْت، إيَذا هي َما َأْخَرَجكي اَی »َلْيهي َوَسلهَم: َعَرفَ َها فَ َلمه
؟ ْم َمي يتَ ُهْم أَْو َعزهيْ تُ ُهْم بيهي،«فَاطيَمُة ميْن بَ ْيتيكي فَ َقاَل ََلَا  ، فَ َقاَلْت: أَتَ ْيُت اَی َرُسوَل اَّللهي، َأْهَل َهَذا اْلبَ ْيتي فَ َرْحهُْت إيلَْيهي

ْعُتَك َتْذُكُر فييَها َما «َعلهكي بَ َلْغتي َمَعُهُم اْلُكَدى؟فَ لَ »َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم:  ، قَاَلْت: َمَعاَذ اَّللهي، َوَقْد سَي
اْلُقُبوُر فييَما »َفذََكَر َتْشدييًدا يفي َذليَك، َفَسأَْلُت َربييَعَة َعني الُكَدى؟ فَ َقاَل: « َلْو بَ َلْغتي َمَعُهُم اْلُكَدى»َتْذُكُر، قَاَل: 

 .1121أبو داود «. َأْحَسبُ 
ْثُل َأْجريهي »َعْن َعْبدي اَّللهي، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم:   .1622ابن ماجه «. َمْن َعزهى ُمَصاًَب فَ َلُه مي

َي اَّللهُ َعْنُه، قَاَل: َدَخْلَنا َمَع َرُسولي اَّللٰ ي صَ  11 لهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َعَلٰى َأِبي َسْيٍف اْلَقْْيي، . َعْن أََنسي ْبني َماليٍك َرضي
يَم، ف َ  يَم َعَلْيهي السهاَلُم، فََأَخَذ َرُسوُل اَّللٰ ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم إيبْ رَاهي بْ رَاهي رًا إليي َقب هَلُه، َوََشهُه، ُُثه َدَخْلَنا َعَلْيهي بَ ْعَد وََكاَن ظيئ ْ

، فَ َقاَل َلُه َعْبدُ ٰذليَك َوإيبْ رَا َنا َرُسولي اَّللٰ ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم َتْذريفَاني هي، َفَجَعَلْت َعي ْ يُم ََيُوُد بينَ ْفسي الرهْْحٰني ْبُن َعْوٍف  هي
َي  ُ َعْنُه: َوأَْنَت اَی َرُسوَل اَّللٰ ي؟ فَ َقاَل:  َرضي َوَسلهَم:   َعَلْيهي   هللاُ  أَتْ بَ َعَها ِبيُْخَرٰى، فَ َقاَل َصلهى ، ُُثه «اَی اْبَن َعْوٍف إين هَها َرْْحَةٌ »اَّللٰ 

 .1121يُم َلَمْحُزونُوَن. البخاري إينه اْلَعْْيَ َتْدَمُع، َواْلَقْلَب ََيَْزُن، َواَل نَ ُقوُل إياله َما يَ ْرَضٰى َرب َُّنا، َوإيَنه بيفيرَاقيَك اَی إيبْ رَاهي 
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گریه کردن قبل از مرگ جایز است و بعد از مرگ، خالف أولی است. و شمردن محاسن 
و زدن به سر و صورت و پاره کردن  سرایی نوحهمیت همراه با گریه و بلند کردن صدا به 

 شود.  لباس و پراکنده کردن مو، حرام می

  َوُين َدُب 
َ
َُعَداءِ  ال َميِِّت  قَارِِب ِْل ن   وَِجرَيانِهِ  اْل 

َ
ِلُحوا أ ا يُص  ِل  َطَعام  ه 

َ
 ال َميِِّت  ِْل

ق َربِيَ 
َ ِفيِهمِ  ،42اْل  َمُهم   يَك  ، يَو  ُكلُوا َعلَي ِهم   َوُيلَحي  َوَْل لَتَُهم 

 
َعلُهُ  . َوَما43ِْلَأ ُل  َيف  ه 

َ
 ال َميِِّت  أ

ََلِح  ِمن   َعة   َعلَي هِ  انلَّاِس  وَََج عِ  َطَعام   إِص  ُ  بِد   .44َحَسنَة   َغري 
نزدیک  اهلشود که طعامی را برای  و برای بستگان دور میت و همسایگانش سنت می

شود که  میت درست کنند که یک شبانه روز آنان را کفایت کند، و بر آنان پافشاری کرده می

ذا و جمع کردن مردم برای دهند از درست کردن غ بخورند. و آنچه اهل میت آن را انجام می

  آن، بدعتی غیر نیکو است.

                                                                                                                                                                                     
َناُه َتذْ . َعْن أََنسي ْبني َماليٍك:  32 يَء َخبَ رُُهْم َوَعي ْ ه َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم: نَ َعٰى َجْعَفرًا، َوَزْيًدا قَ ْبَل َأْن َيَي . َأنه النهِبي ريفَاني

 .1612البخاري 
ه َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم قَ بهَل ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن َوُهَو َمي ي  . َعْن َعائيَشَة، َأنه النهِبي َناُه َتْذريفَاني ٌت َوُهَو يَ ْبكيي، أَْو قَاَل: َعي ْ

 .131صحيح. الرتمذي 
َر أُم يهي، فَ َبَكٰى َوأَْبَكٰى َمْن َحْولَ  ُّ َصلهى هللاُ َعَلْيهي َوَسلهَم قَ ب ْ  .176ُه. مسلم َعْن َأِبي ُهَريْ رََة، قَاَل: زَاَر النهِبي

ْعُت َأََب ُهَريْ رََة قَاَل: َماَت َمي يٌت ميْن آلي َرُسولي اَّللهي  َعْن حُمَمهدي ْبني َعْمريو ْبني َعطَاٍء، َأنه َسَلَمَة ْبَن اأْلَْزَرمي قَاَل: سَي
َهاُهنه َوَيْطُرُدُهنه، فَ َقا َصلهى هللُا َعَلْيهي  َل: َرُسوُل اَّللهي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم فَاْجَتَمَع الن يَساُء يَ ْبكيَْي َعَلْيهي، فَ َقاَم ُعَمُر يَ ن ْ

َعٌة، َواْلَقْلَب ُمَصاٌب، َواْلَعْهَد َقرييبٌ »َوَسلهَم:  . قال حمقق العجالة: 1301النسائي «. َدْعُهنه اَی ُعَمُر فَإينه اْلَعْْيَ َدامي
 والديُ صحيح اإلسناد، وال يضر من تكلف وضعفه.

ْرََبٌل ميْن . قَاَل َرُسوُل اَّللٰ ي َصلهى هللُا َعَلْيهي َوسَ  31 َها سي َا، تُ َقاُم يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َوَعَلي ْ لهَم: النهائيَحُة إيَذا َلَْ تَ ُتْب قَ ْبَل َمْوِتي
 .113َقطيرَاٍن، َوديرٌْع ميْن َجَرٍب. مسلم 

ُّ َصلهى هللُا َعَلْيهي َوَسلهَم:  نها َمْن َلَطَم اْلُُدوَد، َوَشقه اجلُيُ »قَاَل النهِبي لييهةي لَْيَس مي البخاري «. وَب، َوَدَعا بيَدْعَوى اجلَاهي
1213. 

 . يف بعض النسخ بدون: اأْلَقْ َربيَْي. 32
ُّ َصلهى اَّللهُ َعَلْيهي َوَسلهَم: اصْ  31 نَ ُعوا أَلْهلي َجْعَفٍر . َعْن َعْبدي هللاي ْبني َجْعَفٍر قَاَل: َلمها َجاَء نَ ْعُي َجْعَفٍر، قَاَل النهِبي

 .113فَإينهُه َقْد َجاَءُهْم َما َيْشَغُلُهْم. حسن، الرتمذي طََعاًما، 
ْجتيَماَع إيََل أَْهلي اْلَمي يتي َوَصنييَعَة الطه  33 ، قَاَل: " ُكنها نَ ُعدُّ االي ي ي

َن . َعْن َجرييري ْبني َعْبدي هللاي اْلَبَجلي َعامي بَ ْعَد َدْفنيهي مي
 .6120الن يَياَحةي ". صحيح، مسند أْحد 
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