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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 (1)دقمة امل

احلمم هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمح  للعاملني، واترضى عن الصحاب  والتابعني، 
 وةن تبعهم باحسان اىل يوم المين.

 وبعم
وراء احلصول علىى حدقوههىا، وهىم ص  صىي عل هىا، بىي هىم تلهث ري  البشفال خيفى على ذي لب أن 

تظىىي وىىعوب بهاملهىىا ةسىىتبعمة  ىىت و،ىىهة اصحىىتالل، تدقا،ىىال الىىيل وا ىىوان، وص تسىىت    أن  صىىي علىىى 
 أدىن حدقوهها ةن احلري  والعمل واملساواة.

،الهاً امل الب  حبدقوق واليين جياهمون يف ،ب ي حصول اإلنسان على حدقه يف احل اة، ص خي ر ببا م إ
 .(2)اإلنسان بعم املمات

هىىال  ،بىىي  ىىي  ىىونه ورعايتىىه بعىىم الوفىىاة ،إن تكىىرا اإلنسىىان يف اإل،ىىالم ر يدقتصىىر علىىى ةىىمة ح اتىىه
َنا تعاىل: ))َوَلدَقم   جى  عىن وضىمن لىه احلدقىوق يف وهىت ع ،، فاإل،الم ارم اإلنسىان ح ىا وة تىا(3) آَدَم( َبِن  َارَّة 

 ِةن ِف هِ  َونَىَفخ تُ  َ،وَّيى ُتهُ  أص وهال الروح اإل    هال تعاىل: )فَِإَذا ،امل الب  هبا بعم فدقمه ةا يشرفه على اخلالئق

 .(4)َ،اِجِميَن( َلهُ  فَىدَقُعوا   رُّوِحال
،وهنى عىن اسىر عظمىه وجعلىه  (5)فنهى عن النظر إىل عورته بعم ةوته ،وعّم حرة  امل  ت واجباً ورع ا

وأةىىىىرهم بىىىىيار اا،ىىىىن ةوتىىىىاهم والكىىىى  عىىىىن  وةنىىىى  التشىىىىه  بىىىىه،وحىىىىرم ،ىىىىب امل  ىىىىت (6)اكسىىىىر عظمىىىىه ح ىىىىا

                                                             

 م، تدقريظ اص،تاذ الماتور عماد المين خل ي2008وع يف دار النهج/ دةشق ،ن  ( أ له اتاب ة ب1)

 (.7( رحل  اخللود: حلسن أيوب،دار السالم لل باع  والنشر والتوزي : )ص2)

:  بدقولىه  وا،ىتملوا  .  رح الفدقهاء ب هارة جسم اإلنسان ح ا وة تا تكرميا له خالفا لغ ه بعم ةوتىه70فرهان: ج ء ةن آي :(،ورة ال3)
لىى وىر،هما ور رواه احلاام يف املستمرك  ةن حميث ابن عباس وهىال  ىح ع ع (.ص تنجسوا ةوتاام فإن املسلم ص ينجس ح ا وص ة تا)

هىىى(، دار الكتىىب العلم ىى ، 405-321أيب عبىىم اهلل احلىىاام الن سىىابوري، )،املسىىتمرك علىىى الصىىح حني:  مىىم بىىن عبىىم اهلل . ينظىىر خيرجىىاه
 (.542:1: )ةص فى عبم الدقادر ع ا  دق ق: ، األوىل، 199-1411ب وت ، 

 .29( ،ورة احلجر/ آي : 4)

 (.15-13( ينظر : )ص5)

 (.19- 16(ينظر: )ص6)
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،وحىىى هم علىىىى (3)ء ا ىىىاربني، وامل لىىى  هبىىىا بعىىىم ةوتىىىه ولىىىو اىىىان ةىىىن األعىىىما(2)،وهنىىىى عىىىن ب ىىى  ا  ىىى (1)مةسىىىاوئه
 ، (4)اإل،راع بتجه   امل ت

.وتربئىى  ليةىى  امل  ىىت أةىىر بدق ىىاء دينىىه حىى  ص تبدقىىى (6)و سىىني افنىىه(5)وأوجىىب لسىىي امل  ىىت، وت  بىىه،
 .(8)أتباعه ألداء الصالة على املوتى وأةرهم بالمعاء ف ها للم  ت.وحث (7)ذةته ةعلدق  به

وحىى هم علىىى اإل،ىىراع يف تشىى    ا نازة،واملشىىارا  ف هىىا، وعىىمها ةىىن حىىق املسىىلم علىىى أخ ىىه املسىىلم  
ا والسىىالم عل هىىا إذا ةىىرت هبىىم ور ، وأةىىر أتباعىىه بىىاحنام ا نىىازة بالدق ىىام  ىى(9)ف ىىال عىىن األجىىر الىىوافر يف ذلىى 

 .(10)يشاراوا يف تش  عها، وهنى عن ا لوس ح  توض  احناةا  ا
والى  األهىارب وامتمى  واألةى  والمولى  حبمايى  ج مىان امل  ىت، ودفنىه وفدقىا ألحكىام دينىه، وعىم ذلى  

وحلىىىىمه، ووضىىىى  ا داب  ،عماهىىىه، و سىىىى نهإو ه،التو،ىىىىع  يف هرب م ب،وأةىىىىره(11)ةىىىن فىىىىروي الكفايىىىى  يف اإل،ىىىالم
وحىىرم ، (13)عل هىىا لىىوس عل هىىا، وه ىىاء احلاجىى  .وهنىىى عىىن وبء هبىىور املىىوتى، وا(12)والسىىنن الشىىرع   لىىيل 

ل وعمه ةىن األعمىا و،ن  م زيارة امل ت بعم ةوته،والسالم عل ه،والمعاء له.(.14ةن ل  ضرورة)الدقبور  نبش

                                                             

 (.23-20(ينظر : )ص1)

 (.27-24(ينظر: )ص2)

 (.29-28(ينظر: )ص3)

 (.34-30(ينظر: )ص4)

 (.36-35(ينظر: )ص5)

 (.38-37(ينظر: )ص6)

 (.41-39(ينظر: )ص7)

 (.44-42(ينظر: )ص8)

 (.46-45(ينظر: )ص9)

 (.49-47(ينظر: )ص10)

 (.53-51(ينظر: )ص11)

 (.57-54(ينظر: )ص12)

 (.60-58(ينظر: )ص13)

الدق ىىاس علىىى هواعىىم وأ ىىول باإلمجىىاع املسىىتنم إىل  ولكىىن تبىىت احلكىىم ل اهلل ر ي بىىت الىىنص الصىىريع حبرةىى  نىىبش الدقبىىور عىىن ر،ىىو (14)
 ةن اجي هيا ر ادخي هيا الباب يف البحث.األحكام العاة  وهو دل ي ةعترب ورعا اما هو ةعروف عنم أهي العلم.
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و ىىل  رمحىىه،وإارام  ميدقه،و ىىلُ   .وبىىراً بامل  ىىت أةىىر اإل،ىىالم بانفىىاذ عهىىم امل ىىت،(1)الىىت تنفىى  امل  ىىت بعىىم ةوتىىه
علىى أهىي  (4).مث أوجىب اإل،ىالم احلماد،والعىمة(3).و،ىن التع يى  بىه ةوا،ىاة ألهىي امل  ىت(2)الرجِي أهىي ود  أب ىه

 امل  ت احناةاً له واعنافا حبدقه.
يف وهت لفلت الدقوانني الوضع   عن ذار  ،وأرومهم إل ه ،يف نفوس أتباعه اإل،المُ  هُ لَ اي ذل  أ َّ 

 .(5)ذل  وأمهلته

                                                                                                                                                                                                          

نبشىىىىىىىت األري والدقىىىىىىىرب والب ر،ونبشىىىىىىىت ر: أفشىىىىىىى ته،ويدقال والنىىىىىىىبش لغىىىىىىى : ةىىىىىىىن نبشىىىىىىىت األري نبشاً،اشىىىىىىىفتها ،ونبشىىىىىىىت السىىىىىىى 
املستور،ونبشت عنه : أبرزته،والنبش:وهو ا،تخراج املمفون وةنه النباش: الىيي ينىبش الدقبىور عىن املىوتى ل سىرق أافىاهنم وحل هم.والنباوى : 

: إبىىراه م السىىاةرائال .د د ةهىىمي املخ وةىىال  دق ىىق:وةكتبىى  ا ىىالل، ،دار لخل ىىي بىىن أمحىىم الفراه ميل :اتىىاب العىىنيينظىىر  حرفىى  نىىبش الدقبىىور. 
م، ال بعىى : األوىل ، 2001 -بىى وت   -دار إح ىىاء الىىناث العىىريب   ،ةنصىىور أيب مىىم بىىن أمحىىم األزهىىري،:  وهتىىييب اللغىى  ( و269:6)

 وت:(، دار  ىىىىادر، بىىىى  711اإلفريدقىىىىال، )ت :  مىىىىم بىىىىن اىىىىرم أبىىىىن ةنظىىىىور(، ولسىىىىان العىىىىرب 260:11: )امىىىىم عىىىىوي ةرعىىىىب  دق ىىىىق:
(350:6 .) 

 ةن الدقرب هبي،أو بعم البلى.  امل  تهو أخراج جسم  :نبش الدقرب :وص خيرج املعىن اص  الحال عن املعىن اللغوي فندقولهلت:  

واأل ي أن نبش الدقرب هبي البلى عنم أهي اخلربة بتل  األري حرام باتفاق الفدقهاء إذا اان ذل  لغ  ال ىرورة ملىا ف ىه ةىن هتى   
 .وجوز العلماء النبش هبي البلى لغري ورعال: إذا تعلق حبدقىوق ةال ى : )ةىن أجىي ةىال وهى  ف ىه،أو ةىن أجىي افىن ةغصىوب،أوتامل   حلرة  

عىمم تكف نىه،أوةن أجىي الصىىالة  نفسىه: )امفنىىه هبىي الغسىي،أو امل  ىتدفىن بىهري ةغصىوب ،ونبش هىرب احلاةىي ةىىن أجىي احلمىي(،أو حبدقىوق 
 مم اةني الشه  املشهورة بى)حاو   ابن عابمين(:     رد املختار على المر املختار ورح تنوير األبصارحاوينظر  .عل ه،أو دفن لغ  الدقبل 

وىرح تتصىر  وجىواهر األا ىي(، 602:1: )(م2000 -هىى 1421) ،بى وت -، دار الفكىر لل باعى  والنشىر.هىى(1252بابن عابىمين )ت/
امموع ورح املهيب: ل حىي بن ورف بىن ةىري النىووي، (،و 108:1) :،ب وت لبان خل ي: لصاحل عبم السم   ا يب األزهري، دار املعرف 

ةغىىن ا تىىاج اىل ةعرفىى  الفىىا: املنهىىاج:  مىىم (. و 303:5: )زاريىىا علىىال يو،ىى  دق ق:هىىى(، ة بعىى  اإلةىىام، ةصىىر، 676-631أيب زاريىىا، )
املغىن يف فدقىىه اإلةىام أمحىم بىن حنبىىي (، و 366:1: )ايىران -تدار الىىيخائر للم بوعىا -الشىرب ن اخل  ىب ةىن علمىىاء الدقىرن العاوىر ا جىري

 -هىىىىى 1405لبنىىىان،  -هىىىى(، ال بعىىى  األوىل، دار الفكىىىر، بىىى وت  620الشىىى بال: لعبىىىم اهلل بىىىن أمحىىىم بىىىن هماةىىى  املدقم،ىىىىال، أيب امىىىم )ت
 (.512:2: )م1985

 (.63-61(ينظر: )ص1)

 (.66-64(ينظر: )ص2)

 (.69-67(ينظر: )ص3)

 (.72-70ينظر: )ص(4)

 ص  2003، 3ب وت،ب –ل  ب،دةشق حدقوق اإلنسان يف اإل،الم للماتور امم ال ح لال ،دار الكلم ا( ينظر 5)
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 ،بمرا،ىى  حمي  ىىه  ل ل ىى  هانون ىى  ،فجىىاء هىىيا البحىىث ل سىىلع ال ىىوء علىىى هىىيه اصوىىراهات اإل،ىىالة  
ل  ىى   ملسىى  جميىىمة إىل ةىىا تدقىىمم بىىه اإل،ىىالة ون ةىىن الكىىالم عىىن حدقىىوق اإلنسىىان ح ىىاً يف زةىىن أهتىىم ديننىىا 

 واإل،الم براء ةن ذل  اله. ،واارب  حدقوق اإلنسان ،احلن   باإلرهاب
 في البحثعملي 

و،ىىبب  ه،وبوبتهىىا علىىى أبىىواب الفدقىىه ذااىىرا احلىىميث، ولريبىى ،مجعىىت األحاديىىث الىىت تتعلىىق باملوضىىوع
 ،هبمىىا يف التخىىريجااتف ىىت  ،عل ىىه اأن وجىم، وةىىن أخرجىىه ةىىن علمىىاء احلىىميث،فإذا اىان احلىىميث ةتفدقىى وروده

رجال اإل،ناد إن اان لوترمجت  ةن أهي السنن األربع  لالبا، أخرج هيا املنتحممها ااتف ت مبن وان اان ص
راجعا يف ذل  إىل الكتىب املعتمىمة  ،فدقه احلميث ذارت مث ،يف ل  الصح حني وب نت احلكم عل ه احلميث

البحىىث  ، مث ختمىىتوحسىىب هىىمةها ،ةرتبىىا اىىي ةىىيهب علىىى حىىمةاملشىىهورة، ةىىن املىىياهب  يف اىىي ةىىيهب
يتعىري لكىي ةىا ذاىره وىرعنا احلن ى  ونب نىا الكىرا ر وأنىه اإلعالن العاملال حلدقوق اإلنسان ق ذارت ف ه حمبل

العىىاملال حلدقىىوق اإلنسىىان  بىىاإلعالنردفتىىه ، وبعىىم ذلىى  أمل ىىت ا حلدقىىوق بالنسىىب  الصىىالة والتسىىل م أف ىىيعل ىىه 
أن السىىىن  النبويىىى  ذاىىىرت هىىىيا املوضىىىوع بالتفصىىى ي ، وب نىىىت  امل  ىىىتاإل،ىىالةال وذاىىىرت الفدقىىىرة املتعلدقىىى  حبدقىىىوق 

 نسان وب ان حدقوهه ح ا وة تاً.حلرة  اإل المه ق   ان 
 وخامت . فصلنيمته م و إىل   مهواهت ت خ   البحث تدقس

 .، وةا ينبغال فعله بعم املوتامل  تاحلميث،واحلدقوق، و بتعري  ت من الفتمه م الأةا 
 :وهال ا عشر ةبح اً ويت من اتن : حدقوق امل ت هبي المفنفجاء بعنوان األول الفصيوأةا 

 امل  تعورة ،ن األول:  املبحث. 
 امل  تاسر عظم  ال ال: املبحث. 
 والك  عن ةساوئه و،بهامل  تذار اا،ن  ال الث: املبحث ،. 
 امل  تب   ج    الراب : املبحث. 
 امل  تامل ل  ب اخلاةس: املبحث. 
 امل  تاإل،راع  بتجه    السادس: املبحث.  
 وت   به امل  تلسي  الساب : املبحث. 
 امل  ت سني افن  ال اةن: املبحث.  
 ه اء دين امل  تالتا، :  املبحث. 
 والمعاء ف ها امل  تالصالة على  العاور: املبحث. 
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 اهب،و اإل،راع  امل  تجنازة   إتباع احلادي عشر: املبحث.  
 والنهال عن ا لوس هبي أن توض  ،امل  تالدق ام  نازة  ال ال عشر: املبحث. 
 ةباحث وهال:  وضم ،بع المفن وبعمه حنيحدقوق امل ت  فجاء بعنوان الال  الفصيوأةا 
 امل  تدفن  األول: املبحث. 
 عماهه، و س نه، وحلمه.ا، و  امل  تالتو،ع  يف هرب ال ال: املبحث 
 عل ه وه اء احلاج  عل ه ،وا لوس امل  ت و،ه هرب ال الث: املبحث . 
 والسالم عل ه ، والمعاء له.، امل  تزيارة هرب الراب : املبحث 
 َي ُود  أَبِ هِ امل  تعهم  أنفاذاخلاةس: املبحث  .، واارام  ميدقه،  و ل  رمحه، وِ َلَ  الرَُّجِي أَه 
 امل  تالّتع ي  بالسادس: املبحث. 
 امل  تاحلماد والعمة على الساب : املبحث. 
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 تمهيد
 .فعله بعد الموتينبغي  وما ،المْيتوالحقوق، الحديث،وفي تعريف  

 لغة واصطالحاً: احلديث أوالً:

فشىى  اً، ومجىى  حىىميث: : ضىىم الدقىىما ، وهىىم ا،ىتعمي يف هل ىىي اخلىىرب وا ىى ه، ألنىىه  ىمث وىى  اً  لغــةً احلــديث
. (((2)، مث جعلىوه مجعىاً للحىميث رى أّن واحم األحاديث: ُأحموتىن)): اء. هال الفر   ه اس، على لأحاديث

هىى ( بعىم أن ندقىي اىالم الفىراء 711ل  أّن بعىض العلمىاء لىم يرتِض هىول الفراء هيا ، يدقول ابن ةنظىور ) ت 
ّن األحموتىى  مبعىىىن األعجوبىى  ، يدقىىال: هىىم  ىىار : لىى س األةىىر امىىا زعىىم الفىىراء ، أل(3)هىىال ابىىن بىىري  )) هىىيا :

: واىىيل  حىىمي اً ، وص يكىىون أحموتىى ، هىىال فىىال يكىىون واحىىمها إص فىىالن أحموتىى  ، فهةىىا أحاديىىث النىى  
 ىىي ، وبا،ىىي وأبا،اعىىروي وأعىىاريض) ةىىا جىىاء مجعىىه علىىى لىى  واحىىمه املسىىتعمي (،ذاىىره ،ىى بويه يف بىىاب: 

(4))) . 
 

ةىن هىولأ أو ، أو ةىا أضى   إىل النى جىاء عىن النى : عرّفىه بعىض العلمىاء بهنىه: ةىا احلديث اصـطالحا 
 .  (5)فعيأ أو تدقريرأ أو  ف  

 واملالحظ على هيا التعري  أنه ص يشمي احلميث املوهوف ، وص احلميث املدق وع . 
 ، فدقىالوا :لوا يف التعريى  املوهىوف واملدق ىوعو يا هنج بعض ا متني هنجا آخر يف تعىريفهم للحىميث ، فىهدخ

أو أضى   إىل الصىحايب أو ةن هولأ أو فعيأ أو تدقرير أو  ف  خلدق   أو ُخلدق ى  ،  هو ةا أض   إىل الن  
 واهلل اعلم بالصواب.وهيا اليي خنتاره .(1)التابعال

                                                             

أمحىم عبىم الغفىور ع ىار، ال بعى  ال ال ى ،   دق ىق:هىى(، 393و حاح العرب  : إلمساع ي بن محاد ا ىوهري)تتاج اللغ  -الصحاح( ينظىر 2)
 (.246: 1):  م1984-هى1404لبنان -دار للماليني ب وت

 ( ابن بري : هو اإلةام العالة  ، حنوي وهته ، أبو امم عبم اهلل بن بري بن عبم ا بار بىن بري املدقم،ال مث املصري ، النحوي الشافعال3)
ى الصىىحاح ، ولىىه ) حىىواش علىىباللغىى  ووىىواهمها. لىىه اتىىاب ) جىىواب املسىىائي العشىىر (  بارعىىاً ، ه ىىي أنىىه اىىان عاملىىاً بكتىىاب ،ىى بوبه وعللىىه ، 

هىى 748 س المين ) ت  ،مم بن أمحىم بىن ع مان اليهبىال  ( . ينظىر : ،  أعىالم النبالء: هى582( . ةىات يف وىىوال ،ن  ) للجوهري
 . (136 :21):  م2001،  11لبنان ،  ب –، ب وت  : وع ب اصرناؤوب ، ) ةؤ،س  الر،ال   دق ق:( ، 
 .(133 :2)لسان العرب: ينظر ( 4)
هىىىى(، ةكتبىىى  اخلىىىافدقني، دةشىىىق، 852-773بىىى  الفكىىىر: ألمحىىىم علىىىال بىىىن حجىىىر أيب الف ىىىي العسىىىدقالل، )ن هىىى  النظىىىر وىىىرح خن( ينظىىىر 5)

  دق ىىق:هىىى(، 902فىىتع املغ ىىث بشىىرح ألف ىى  احلىىميث للعراهىىال:  مىىم بىىن عبىىم الىىرمحن السىىخاوي، أيب عبىىم اهلل )ت و ، (23)ص: هىىى1400
 . (21 :1): ل ربيوتعل ق الش خ حسني علال، ال بع  ال ان  ، الناور دار اإلةام ا

 



 8 

 الحاً:احلقوق لغة واصطثانياً:
أتبته واي  : وجب وتبت. وحدقدقت الشالءالء: حلدقوق مج  حق. واحَلقُّ ضم البا،ي. وحق الشالغً : وقاحلدق

 .(1)حق يدقابله واجب
 .(2)(بهنه ال ابت اليي ص يسوغ إنكاره) :و يا عرفه ا رجال

 منها:دت هذه الكلمة في القرآن الكريم لمعاٍن كثيرة ر و و 
ىَواَءُهم  َلَفَسىَمِت السَّىَماوَ  اسمم   ععمال   -1 َىقُّ أَه  َر ُي َوَةىن  فِى ِهنَّ َولَىِو اتىَّبَىَ  احل  )املؤةنىون: ةىن  اُت َواأل 

  (71ا ي 
قُّ هَاُلوا َهَيا :  القرآن الكريم -2 ٌر َوِإنَّا ِبِه َااِفُروَن َوَلمَّا َجاَءُهُم احلَ   (30)ال خرف: ِ،ح 
قُّ    اإلسالم -3   (81)اص،راء:  ِإنَّ ال َباِ،َي َااَن َزُهوها ً َوَزَهَق ال َباِ،ُي  َوُهي  َجاَء احلَ 
قَّ َويَىع َلُموَن َأنَّ ا :  العدل -4  قُّ ال ُمبِ يَىو َةِ يأ يُىَوف  ِهُم اللَُّه ِدينَىُهُم احلَ   (25)النور: نُي للََّه ُهَو احلَ 
ق  َوَ مََّق ال   :  التوحيد -5   .(37)الصافات: ُمر َ،ِلنَي َبي  َجاَء بِاحلَ 
َة ِن ِإن  ُان ىىىُتم  تَىع َلُمىىىىونَ  : ة بالشمممميأل واألحقيمممة بمممم األولويممم -6 ِ َأَحىىىقُّ بِىىىىاأل  )األنعىىىام: ةىىىىن   فَىىىَهيُّ ال َفىىىىرِيدَقني 

 (81ا ي 
 اصطالحا ً:احلق 

 ةنها:و   احلقا رت التعريفات يف ةعىن
امل ابق للواه  ي لق على األهوال والعدقائم واألديان ويف ا  الح أهي املعال: هو احلكم ))ا رجال:  هول

 .(3)((واملياهب باعتبار اوتما ا على ذل  ويدقابل  البا،ي

                                                                                                                                                                                                          

( ينظر : ورح ورح خنب  الفكر يف ةص لحات أهي األتىر ، نىور الىمين أبىو احلسىن علىال بىن ،ىل ان امىم الدقىاري ا ىروي املعىروف مبىال 1)
؛ توضىى ع  153ه ىى م نىى ار متىى م ، ) دار األرهىىم  ، لبنىىان ى بىى وت ( : هىىى( ، حدقدقىىه وعلىىق عل ىىه : امىىم نىى ار متىى م و 1014علىىى الدقىىاري )ت

،  1؛ أ،ىىىىباب اخىىىىتالف ا ىىىىمتني ، خلىىىىمون األحىىىىمب ، ) الىىىىمار السىىىىعودي  ، جىىىىمة ، ب   40/  1؛ توج ىىىىه النظىىىىر :  6/  1األفكىىىىار : 
 . 23/  1م ( : 1985

إبىراه م   دق ىق: ، األوىل، 145هىى(، دار الكتىاب العىريب، بى وت، 816-740( ينظر التعريفات: لعلال بن امم بن علال ا رجىال،)1)
(، والكل ىىات: أليىوب بىىن ةو،ىى احلسىى ن الكفىوي، أيب البدقىىاء 49:10) :(، ولسىىان العىرب1460:4: )(، والصىحاح89األب ىاري: )ص

 (.390امم املصري: )ص -عمنان درويش   دق ق:م، 1998 -هى 1419 -ب وت  -:ةؤ،س  الر،ال   

 (.89( التعريفات: )ص2)

 (.89( التعريفات: )ص3)
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تل  امل ايا الشرع   الناو   عن التكرا اليي وهبه الباري جلت همرته لإلنسان وأل م ا م   ))هال ابن ب ه: و 
 .(1)((   باحناةها،بدقا لل وابع والشروب الشرع

 .(2)((هو ةصلح  ةدقررة ورعاأو ))هال ه ب: و 
واملصلح  هال املنفع . وص ،أو  ه  على أخرى ،فاحلق ةصلح  ت بت إلنسان أو وخص ،ب عال أو اعتباري

 تعترب هيه املصلح  إص إذا هررها الشرع والمين أو الدقانون والنظام والتشري  والعرف.
 .(3)ا  احبهاتف  هبنوبالتايل يكون ةعىن احلق يف ةوضوعنا: ةصلح  وةنفع  هررها الشرع ل 

 لغة واصطالحاً: امليْت:ثالثاً

مبعىن ةن  -فهو بالّتشميم ص ل   -وأّةا احلاّل  احلاّل،ضّم  والّتشميم:بالّتخف    امل  ت لغة: امليْت
م  َة  ُتوَن { ويستوي ف تعاىل:وةنه هوله  ، موت. ِ اَل هال تعاىل واملؤّنث،امليّار   ه} إنََّ  َة  ٌت َوإهنَّ : } لُِنح 

 .(4)وةوتى ،على أةوات ، وجيم به بَىل َمًة َة  َتاً { ور يدقي ة ّت 
 .(5)فارق احل اة اليي ، أوره  الروح ا سماةف :اصطالحا امليْت

هبا  احبها بعم ةفاره   (6)تف ن: ةصلح  وةنفع  هررها الشرع ل (امل  ت)حدقوق وباعتباره مركبا إضافياً
   سم.الروح ا

 ينبغي فعله بعد املوتما  :رابعاً
 دخي على أيب  فإّن الّنّ  ) ع ناه،ولّم ت  حل اه،وّم  امل  تاتّفق الفدقهاء على أنّه إذا ةات 

                                                             

ص : )هى1424( ينظر حوار عن بعم حول حدقوق اإلنسان يف اإل،الم: لعبم اهلل بن ب ه،دار األنملس اخل راء،جمة، ال بع األوىل،1)
26.) 

 .33، ص 1984، 2( ينظر اإل،الم وحدقوق اإلنسان للماتور الدق ب، دار الفكر العريب الدقاهرة ب 2)

 (.9( ينظر حدقوق اإلنسان يف اإل،الم : )ص 3)

 ( 244:14): وهتييب اللغ  (،91:2( ينظر لسان العرب: )4)

، 1986 - 1407 -ال اراتش  -الصمف ببلشرز ::  مم عم م اإلحسان اممدي الرباتهواعم الفدقه(، 94:5( ينظر امموع: )5)
 (.517:1ال بع : األوىل: )

 ( وندقصم باصنتفاع اصنتفاع هنا املعنوي ص املادي.6)

 



 10 

أرفىق - ذلى  .ويتىوىّل (1)(إذا ح ىر  ةوتىاام فهلم ىوا البصىر وهىال:وهىم وىّق بصىره فهلم ىه  ،لم ،
إلماضه به،هي ةا يدقمر عل ه ، ويشّم حل اه بعصاب  عري   يشّمها يف حل ىه األ،ىفي ويرب هىا فىوق  -أهله به
 بعىمه،و،ىّهي عل ىه ةىا  أةىره،الّلهىّم يّسىر عل ىه  ،(3)(بسم الّله وعلى ةّل  ر،ول اللّىه) ةغم ه:.ويدقول  (2)رأ،ه

ويىىرّد  ع ىىميه،ويىىرّد ذراع ىىه إىل  ةفا ىىله،ويلىىنّي .(4)ةىىا خىىرج إل ىىه خىى اً مّىىا خىىرج ةنىىه واجعىىي ،بلدقائىى وأ،ىىعمه 
   .(5)وهو أي اً مّا اتّفق عل ه ميّمها،مثّ  فخييه،، و،اه ه إىل ويرّد فخييه إىل ب نه ميّمها، مثّ  اّف ه،أ اب   

أّن ر،ىول اللّىه  ):  ن عائشى ويسىّجى مج ى  بمنىه ب ىوب   فعى ف ها،ويستحّب أن ين ع عنه ت ابه اّلت ةات 
 )لىى الّ تصىى به نىىماوة األري علىىى وىىالء ةرتفىى  ةىىن لىىوح أو ،ىىرير ك.ويىىن (6)حىىني تىىويّف ،ىىّجال بىىربد حىىربة ،

  .(7)وهيا ةّتفق عل ه يف ا مل  ينتفخ،ل الّ  يابس،أو ،ني  حميم،وجيعي على ب نه  ر ه.ف تغّ  
ويكون ةوض  رأ،ه أعلى  له،ض  على ،رير أو لوح هّ ئ يو  أن امل  تما ينبغال فعله عنم تغس ي و 
  بإمياء.اما يف حال  املري إذا أراد الّصالة   ،وص،ويكون الوض   املاء،ل نحمر 
. ، ل اّل تشّم ةنه رائحى  اريهى  ةستحبّ  امل  تيرى مجهور الفدقهاء أّن ا،تعمال البخور عنم تغس ي و 

 . (8)وي داد يف البخور عنم عصر ب نه
                                                             

هىىى(، دار إح ىىاء الىىناث العىىريب، بىى وت ، 261-206أيب احلسىىني الدقشىى ي الن سىىابوري، ) ،لم بىىن احلجىىاج ىىح ع ةسىىلم: ملسىى( ينظىىر 1)
 (.634:2: )امم فؤاد عبم الباهال  دق ق: 

هى  1322الفتاوى ا نمي  املشهورة بالفتاوى العاملك ي : للش خ نظام ومجاع  ةن علماء ا نم، امل بع  الكربى األة ي  ، بوصق ، ينظر ( 2)
 -دار الفكىىر -الكىىربىهىىى(، املكتبىى  التجاريىى  1241بلغىى  السىىال  صهىىرب املسىىال : صمحىىم الصىىاوي املىىالكال اخللىىو ، )ت/و  (،154:1: )

 (،.228:1: )ولاي  املنتهى(،169:1) وتتصر امل ل:(، 266:1ن )لبنا -ب وت

وضىىىعتم  إذا  هىىىال ر،ىىىول اهلل  (. وهىىىو يف املسىىىتمرك: 76:4) ( ويف لايىى  املنتهىىىى:  وعلىىىى ةلىىى  ر،ىىىول اهلل ةدقتصىىىرا علىىىى هىىىيا الدقىىىمر:3)
. ينظىىىر هىىىيا حىىىميث  ىىىح ع علىىىى وىىىرب الشىىى خني ور خيرجىىىاه. هىىىال احلىىىاام: ةوتىىىاام يف هبىىىورهم فدقولىىىوا بسىىىم اهلل وعلىىىى ةلىىى  ر،ىىىول اهلل 

  1353(رهم520: 1) املستمرك:

 (.154:1وى ا نمي : )( الفتا4)

-بىىى وت-هىىىى(، دار الفكىىىر776(، وتتصىىىر خل ىىىي: خلل ىىىي ابىىىن ا،ىىىحاق بىىىن ةو،ىىىى املىىىالكال، )ت/154:1(ينظىىىر املصىىىمر السىىىابق: )5)
 (.228:1(،ولاي  املنتهى: )69:1امل ل: )تتصر (،و 37امحم علال حراات: )  دق ق:لبنان.

هى(، ضبع وتىره م وفهر،ى : الىماتور ةصى فى ديىب 256-194 ح ع البخاري:  مم بن إمساع ي البخاري ا عفال، أيب عبم اهلل، )(6)
 (.5477( رهم: )418:1:المخول على امل  ت: ).1987 -1407البغا ، دار ابن ا   ، ب وت 

 (.228:1(،ولاي  املنتهى: )69:1(،وتصر امل ل: )37( ينظر تتصر خل ي: )7)

ةواهب ا ل ي  (، و91:1: )لبنان -ب وت -دار املعرف  -اصخت ار لتعل ي املختار: لعبم اهلل بن امم بن ةودود املو لال احلنفال ( ينظر8)
 لبنان.-ب وت-هى(، دار الفكر954لشرح تتصر خل ي:  مم بن عبم الرمحن املغريب، أيب عبم اهلل )ت/
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وهىو وأّةا تسريع الّشعر، وتدقل م األظفار، وحلق العان ، ونت  اإلبع، فال يفعي والء ةن ذل  عنم احلنفّ  ، 
 ىا وهو ةيهب املالكّ   والّشافعّ   يف الدقىما أي ،أي ا هول احلنابل  يف العان ، ورواي  عنمهم يف تدقل م األظفار

. فىال يى ال عنىه وىالء مّىا لى س مبحىّي ال ّينى  امل  ىت، و ذلى  يفعىي حلىّق ال ّينى  ، ألنّ إص يف تسريع الّشعر والّلح ى 
 .  (1)وأّةا إن اان ظفره ةنكسرا فال بهس بهخيه  ذارنا،

وهىو روايى  عنىمهم  الّشىارب،وإل ه ذهب احلنابل  يف هىّص  ذل ،وذهب الّشافعّ   يف ا ميم إىل أنّه يفعي اّي 
وإذا .(2)فشىىرعت إزالتىىه ،امل  ىىتتىىرك تدقلىى م األظفىىار وحنوهىىا يدقىىّبع ةنظىىر  فاحشىىاً، وألنّ يف تدقلىى م الظّفىىر إن اىىان 
ةنهىىا  فىىإذا فرلىىت ) ،ىىل م:حىىميث أّم  ويف.(3)لىى اّل تبتىىّي أافانىىه ب ىىوب،نّشىىفه  امل  ىىتفىىرغ الغا،ىىي ةىىن تغسىى ي 
 .(4)فهلدقى عل ها توباً نظ فاً(

                                                                                                                                                                                                          

: بىىى وت -هىىىى(، املكتىىىب اص،ىىىالةال676ال الىىىمين بىىىن وىىىرف النىىىووي، ايب زاريىىىا )ت/روضىىى  ال ىىىالبني وعمىىىمة املفتىىىني:  ىىى(، و 222:2: )
 (.457:2(،واملغن: )100:2)

  دق ق:لبنان.  -ب وت -هى(، دار املعرف 587بكر )ت/ ايب ،ن ةسعود الكا،البمائ  الصنائ  يف ترت ب الشرائ : لعالء المين ب( ينظر 1)
املمونى  الكىربى: ملالى  بىن انىس اص ىبحال احلمى ي، ايب عبىم اهلل  (، و158:1(، والفتىاوى ا نميى : )301:1: )امم خ ر ،عمه حلى 

 (.542:2(، واملغن: )107:2وروض  ال البني: )(، 238:2(، وةواهب ا ل ي: )173:1: )لبنان -ب وت -هى(، دار  ادر179)ت/

 (.542:2( ،واملغن: )107:2ال البني: ) ( ينظر روض 2)

، وروضىى  (549:1والشىىرح الصىىغ : )(، 223:2(، وةواهىىب ا ل ىىي: )575:1: )حاوىى   ابىىن عابىىمين(، و 92:1( ينظىىر  اصخت ىىار: )3)
 (.464:2(، واملغن: )102:2ال البني: )

  دق ق: هى(، ةكتب  العلوم واحلكم ، املو ي، ال ان  ،  360املعجم الكب : لسل مان بن أمحم بن أيوب أيب الدقا،م ال ربال، )ت( ينظر 4)
ال ا   مىال رواه ال ىربال با،ىنادين يف احىممها ةىملس ( ،وهى304( رهىم: )125:25 م السلفال: ةا أ،نمت أم ،ىل م: ) محمي بن عبم ام

هى(، دار الريان للناث 807جمم  ال وائم وةنب  الفوائم: لعلال أيب بكر ا   مال)ت وهو تدق  ويف ا خر ج م وتدقه البعض وف ه االم:  ينظر 
 (.22:3: )1407، دار الكتاب العريب، الدقاهرة ب وت ، 
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 األول الفصل

 قبل الدفنت حقوق امليْ 

 اًعشر مبحث وفيه اثنتا

 األول: سرت عورة امليْت. املبحث

 الثاني: كسر عظم امليْت. املبحث

 الثالث: ذكر حماسن امليْت، والكف عن مساوئه وسبه. املبحث

 الرابع: بيع جثة امليْت. املبحث

 اخلامس: املثلة بامليْت. املبحث

 السادس: اإلسراع  بتجهيز امليْت.  املبحث

 .وتطييبه امليْتالسابع: غسل  ثاملبح

 الثامن: حتسني كفن امليْت.  املبحث

 التاسع: قضاء دين امليْت. املبحث

 العاشر: الصالة على امليْت والدعاء فيها. املبحث

 احلادي عشر: إتباع  جنازة امليْت،و اإلسراع  هبا.  املبحث

 قبل أن توضع. الثاني عشر: القيام جلنازة امليْت، والنهي عن اجللوس املبحث
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 األول املبحث

 امليْتسرت عورة 
ُر بن آَدَم تنا َرو ُح بن ُعَباَدَة عن بن ُجَري جأ عن َحِب ِب بن أيب تَاِبتأ عن هال ابن ةاجه:  حمتنا ِبش 

رََة عن َعِلالٍّ هال  .(1)(( َيَك وص تَىن ظُر  إىل َفِخِي َحالٍّ وص َة  تأ َص تُىرب ِز  َفخِ : ))هال يل الن   :َعاِ ِم بن َضم 

 ختريج احلديث:
 .(8)واملدقم،ال(7)،والب هدقال(6)والماره ن (5)واحلاام،(4)وابو يعلى،(3)داود ابو،و (2)امحم أخرجه

 رجال اإلسناد:ترمجة 
وزاد ابن   موق . هال اليه بشر بن آدم بن ي يم البصري أبو عبم الرمحن بن بنت أزهر السمان

 .(9)أرب  ومخسنيو  ةات ،ن  ةائتنيف ه لني  حجر عل ه فدقال:
                                                             

 امم فؤاد عبم الباهال  دق ق: هى( ، دار الفكر، ب وت، 275-207،نن ابن ةاجه:  مم بن ي يم أيب عبم اهلل الدقروين، )(1)

 (.1460( رهم: ) 469:1: )امل  ت: باب ةا جاء يف لسي 

صر.:ةسىنم العشىرة املبشىرين هىى( ةؤ،سى  هر،بى ، ة241-164ةام أمحم بن حنبىي: ألمحىم بىن حنبىي أيب عبىم اهلل الشى بال، )(ةسنم اإل2)
 (.1249( رهم: )146:1: )بن ايب ،الب ةسنم علال با ن :

امىم ا ىال الىمين عبىم احلم ىم:   ىق: دقالفكر، ،دار هى(،275(،نن أيب داود: لسل مان بن األوعث، أيب داود السجستال األزدي،)ت 3)
 ( وهال ف ه نكاره.3140(: رهم: ) 196: 3عنم لسل : ) امل  تباب ،ن 

، 1984 -1404هىىى( دار املىىهةون للىىناث، دةشىىق، 307(ةسىىنم أيب يعلىىى: ألمحىىم بىىن علىىال بىىن امل ىىىن أيب يعلىىى املو ىىلال التم مىىال،)ت4)
 (.331( رهم: )277:1ةسنم علال: ) حسني ،ل م أ،م:  دق ق: ، 3األوىل، ب

 ( و،كت عنه اليه  يف التلخ ص.3140( رهم: )200:4(املستمرك على الصح حني: اتاب اللباس )5)

م اهلل السى م عبىى  دق ىق:لبنىىان،  -بى وت -هىىى(، دار املعرفى 385لعلىىال بىن عمىر الىىماره ن البغىمادي، أيب احلسىن )ت/،ىنن الىماره ن : (6)
 .(4( رهم: )225: 1باب يف ب ان العورة والفخي ةنها: ): هاوم ال مال اململ

امىم عبىم الدقىادر ع ىا، ةكتبى  دار البىاز   دق ىق:هىى( 458بكىر الب هدقىال )ت  ، ايب(،نن الكربى: ألمحم بن احلسني بن علال بن ةو،ىى7)
 (.6417( رهم: )388:2:)امل  تعورة  : باب ةا ينهى عنه ةن النظر إىل1994ةك  املكرة  ، 

هىىى( ةكتبىى  النه ىى  احلمي ىى ، ةكىى  643-567(األحاديىىث املختىىارة:   مىىم بىىن عبىىم الواحىىم بىىن أمحىىم احلنبلىىال املدقم،ىىال، أيب عبىىم اهلل: )8)
 (.516( رهم: )145:2عبم املل  بن عبم اهلل بن ده ش: )  دق ق: ، األوىل، 1411املكرة ، 

هى( ، دار الدقبل  748 -673) أيب عبم اهلل اليه  المةشدقال، ،الكاو  يف ةعرف  ةن له رواي  يف الكتب الست :  مم بن أمحم( ينظر 9)
تدقريب التهييب: ألمحم بن علال (، و 267: 1: ) امم عواة   دق ق: ، األوىل، 1992 -1413لل دقاف  اإل،الة  ، ةؤ،س  علو، جمة، 
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 ن  الكتب،واان ةن  ،بن العالء بن حسان الدق سال أبو امم البصري تدق  فاضي َرو ُح بن ُعَباَدةَ 
 .(1)ةات ،ن  مخس أو ،ب  وةائتني العلماء،
تدق  فدق ه  خالم، ، ابو الول م،وابوم املكالعبم املل  بن عبم الع ي  بن جريج األةوي ةوصه :بن ُجَري جا
وهم جاز السبعني وه ي جاز  ،مخسني أو بعمهاو  ةائ  واان يملس وير،ي ةن الساد،  ةات ،ن  ،فاضي

 .(2)املائ  ور ي بت
،هال اليه  :اان هم أبو  ىي الكويفه س ويدقال هنم بن دينار األ،مي ةوصَحِب ِب بن أيب تَاِبت 
  .(3)تس  عشرة وةائ ةات ،ن  اان ا   اإلر،ال والتمل س   ،تدق  فدق ه جل ي تدق  جمتهما، وهال ابن حجر:

رَةَ  وهال  ،ل س به بهس :نسائالوهال ال .بن املميناوتدقه هال اليه : السلويل الكويف.  َعاِ ِم بن َضم 
 .(4)ةات ،ن  أرب  و،بعني ،صموقبابن حجر: هو ةا عرب عنه ،و بتل  نه وهو و،ع :بن عميا

 .  حايب جل ي ةشهود له بالسبق والف ي بن ايب ،الب َعِلالٍّ 

 على احلديث كماحل
واصندق اع اليي ف ه زال برواي  ،رجاله الهم تدقات :هوله ابن الدق انعن  اليه  وابن حجرندقي 
 .(5)الماره ن

 .(6)ع  هيا احلميث أبو حا  يف عللهداود ف ه نكارة، وضّ  هال ال يلعال: حميث أيب
  

                                                                                                                                                                                                          

امىىم   دق ىىق:، ال بعىى : األوىل، 1986 - 1406 -،ىىوريا  -هىىى(، دار الروىى م 852-773بىىن حجىىر أبىىو الف ىىي العسىىدقالل الشىىافعال، )
 (.122: 1: )ة عوا

 (.211: 1((وتدقريب التهييب: )398:1( ينظر  الكاو  : )1)

 (.363: 1(، وتدقريب التهييب:)666:1( ينظر  الكاو  : )2)

 (.150: 1(وتدقريب التهييب: )307:1( ينظر  الكاو  : )3)

 (.285: 1(، وتدقريب التهييب: )519: 1( ينظر  الكاو  : )4)

، األوىل، 1995(، دار الكتب العلم  ، ب وت، 748ة  ان اإلعتمال يف ندقم الرجال:   مم بن أمحم اليه ،  س المين )ت( ينظر 5)
ألمحىم بىن علىال بىن حجىر، أيب الف ىي  :ولسىان امل ى ان ،(252: 7عبىم املوجىود: )وي والشى خ عىادل أمحىم الش خ علال امىم ةعى  دق ق: 

: ، ال ال ىى ، دائىىرة املعىىرف النظاة ىى  ا نىىم1986 - 146هىىى(، ةؤ،سىى  األعلمىىال للم بوعىىات، بىى وت، 852-773العسىىدقالل الشىىافعال، )
(6 :290). 

،  دق ق: امىم 1357 -ةصر  -احلميث ،دار نصب الراي  ختريج أحاديث ا ماي : لعبم اهلل بن يو، ، أيب امم احلنفال ال يلعالينظر (6)
 .(244: 4) يو،  البنوري:
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 .(1)هال املدقم،ال بعم ذار إ،نادي أيب داود وابن ةاجه: )إ،ناده  ح ع(
احلسىىن بىىن ذاىىوان هىىال وص  وهىىم هىىال أبىىو حىىا  يف العلىىي إن الوا،ىى   ب نهمىىا هىىوهىىال املبىىارافوري:  

ي بت حلب ب رواي  عن عا م فهيه عل  أخرى وايا هال بن ةعني إن حب با ر يسمعه ةن عا م وأن ب نهما 
 .(2)بن خالم الوا، الب نهما هو عمرو  رجال ل س ب دق  وبني الب ار أن الوا،  

حمتنا أبو ع مان ،ىع م بىن امىم بىن أمحىم احلنىاب تنىا عبىم الىرمحن بىن يىونس ،نم الماره ن هو: )و 
م بىىن عبىىم الع يىى  بىىن أيب رواد عىىن بىىن جىىريج عىىن حب ىىب بىىن أيب تابىىت عىىن عا ىىم بىىن السىىراج تنىىا عبىىم ام ىى

عل  أخرى وهال على ولكن نبه ابن ةعني ،ندق اع به صف الت عل  ا.)...(3)ضمرة عن علال بن أيب ،الب 
ب نهمىىا هىىو عمىىرو بىىن   لىى س ب دقىى  وبىىني البىى ار أن الوا،ىى  إن حب بىىا ر يسىىمعه ةىىن عا ىىم وأن ب نهمىىا رجىىال :

 خالم الوا، ال.
 .(4)ضع   احلميث: عمرو بن خالم الوا، الو 

. وا ىواب انىه (5)ابن جريج هم عىنعن عىن حب ىب وهىو ةىن اململسىني ناويف احلميث عل  أخرى وهال 
وذاىر انىه  .(6)ابن حجىر بىالوهم أعلههم  رح بالسماع ةنه ةن ،ريق أمحم ف الت وبه  التمل س ةنه. ولكن 

 .(7)ع  ضعن حب ب واالمها الوا، ال  ةن رواي  ابن جريج عن احلسن بن ذاوان عن عمرو بن خالم

                                                             

 (.145:2: )املختارة األحاديث (1)

: 8: )ب وت -هى(، دار الكتب العلم  1353اصحوذي بشرح جاة  النةيي:  مم بن عبم الرمحن املبارافوري، ايب العال )ت/( ينظر 2)
65-66.) 

 ( ،بق خترجيه.3)

عبىم املع ىىال أةىني هلعجىىال، ال بعى  األوىل،   دق ىق:هىى(، 322ال عفاء الكب : أبو جعفر امىم بىن عمىر بىن ةو،ىى العدق لىال )ت ( ينظر4)
أيب حىىىىا  التم مىىىىال  ، مىىىىم بىىىىن حبىىىىان بىىىىن أمحىىىىم(. وال دقىىىىات: 119:1: )م.1984 -هىىىىى 1404 لبنىىىىان، -دار املكتبىىىى  العلم ىىىى ، بىىىى وت 

  (، و256:7: )الس م ورف المين أمحم  دق ق: ، األوىل، 1975-1395هى(، دار الفكر، 354البست،)ت

 (.363: 1(، وتدقريب التهييب:)666:1: ) ( ينظر  الكاو 5)

هىى(، املمينى  املنىورة، 852يف ختىريج أحاديىث الرافعىال الكبى : صمحىم بىن علىال بىن امىم بىن حجىر العسىدقالل )ت/ ( ينظر تلخ ص احلب 6)
 ( وف ه تفص ي ةهم وه م جما.279:1: )الس م عبم اهلل هاوم ال مال اململ دق ق: 

(، دار إح ىىاء لىىناث العىىريب، 327،)تا ىىرح والتعىىميي: لعبىىم الىىرمحن بىىن أيب حىىا  امىىم بىىن إدريىىس، أيب امىىم الىىرازي التم مىىال(: ينظىىر 7)
 الكاةي يف ضعفاء الرجال: لعبماهلل بن عىمي بىن عبىماهلل بىن امىم، أيب أمحىم ا رجىال،  (، و13:3: )، األوىل1952 - 1271ب وت، 

 (.317:2: ) ىي تتار ل اوي  دق ق: ، ال ال  ، 1988_  1409هى(، دار الفكر، ب وت، 277-365)
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ندق اعىىىه يف ةوضىىىعني، وعلىىىى الدقىىىول بو ىىىله فىىىان ةىىىن و ىىىله يا اإل،ىىىناد ضىىىع   صواخلال ىىى : أن هىىى
  .خالم الوا، العمرو بن و  ،ل ع  احلسن بن ذاوان .ضع  

ابن عباس وعبم اهلل بن عمر وجرهم السلمال وامم بن عبىم اهلل للحميث وواهم ةن حميث ولكن 
ةدقىىال  أ،ىىان مهايف  وان اىىان وهىىيه األحاديىىث. (1)امحىىماإلةىىام  أخرجهىىا رضىىال اهلل عىىنهم أمجعىىني بىىن جحىىش

 وتصي إىل درجه احلسن واهلل اعلم بالصواب. (2)يشم بع ها بع ا

 فقه احلديث
حىىىني الغسىىىي علىىىى  امل  ىىىتا،ىىىتحباب ،ىىن حرةىىى  النظىىر إىل عىىىورة امل ىىىت، و الفدقهىىىاء إىل مجهىىىور ذهىىب 

 اختالف ب نهم يف الدقمر الواجب اليي يسن ويغ ى:
، وه ي لنعمانحن ف  ا أيب،ن عورته الغل ظ  فدقع على ظاهر الرواي  عن اإلةام : احلنف   إىلهب في 

 .(3)ة لدقا تسن عورته الغل ظ  واخلف ف 
 .(4)ةن ،رته إىل رابته هسن إىل الدقول ب:وذهب املالك   واحلنابل   
 .(5)،ن مج   بمنه ب وب خف   اب،تحبا إىل:ب الشافع   وذه 

 وعكسه، األن ى،، وأّةا إذا اان اليّار ا رم يغّسي  ى تغّسي األن ى، واألنهيا إذا اان اليّار يغّسي اليّار
 .(6)امل  تف سن مج   بمن 

 الثاني املبحث

 امليْتكسر عظم 

                                                             

 (.290:5(،و)478:3(، و)187:2(،و)275:1ةسنم اإلةام امحم: )( ينظر 1)

( وهىىال يف ابتىىماء التخىىريج: إ،ىىناده ضىىع  ، مث حكىىم عل ىىىه 1249( رهىىىم: )406:2علىىى املسىىنم: ) وىىع ب اصرنىىؤوب( ينظىىر  دق ىىق: 2)
 ت عنم تتب  ال رق الها ص ختلوا ةن ةدقال فاحلميث حسن واهلل اعلم بالصواب.مبجموع ،رهه فدقال:  ح ع لغ ه( هل

 (.574:1( ينظر حاو   ابن عابمين: )3)

 (315:2املغن: )( ينظر 4)

 (.332:1: )ةغن ا تاج( ينظر 5)

 (.4،5، 3( ينظر ةا ،بق ةن املصادر يف هاةش: )6)
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َىَم الى ُّبَى  ِيُّ )هال ابن حبان:  تَىَنا أَبُو َأمح  تَىَنا َا ُموُد ب ُن َل  الَن هَاَل َحمَّ َ اَن هَاَل َحمَّ َسُن ب ُن ُ،ف  بَىَرنَا احلَ  َأخ 
ىىَرَة َعىىن  َعاِئَشىىَ  َعىى َ اُن َعىىن  َ  ىىىَي ب ىىِن َ،ىىِع مأ َعىىن  َعم  تَىَنا ُ،ىىف  ىىُر َعظ ىىِم   :هَىىالَ  ِن النَّىىِ   هَىىاَل َحىىمَّ ىىرِِه   امل  ىىتَاس  َاَكس 

 .(1)(َح ًّا
 سبب ورد احلديث:

يف  خرجنىىىا ةىىى  ر،ىىىول اهلل   :هىىىال جىىىابر عىىىن ،هىىىال السىىى و،ال: يف ب ىىىان ،ىىىبب ورود هىىىيا احلىىىميث
 ،فىىهخرج احلفىىار عظمىىا ،ىىاها أو ع ىىما ،وجلسىىنا ةعىىه ،علىىى وىىف  الدقىىربجلىىس  النىى   أن واحلا ىىي ،جنىىازة

ه يف جانىب ولكىن دّ،ى :ص تكسىرها فىإن اسىرك إيىاه ة تىا اكسىرك إيىاه ح ىا: فدقال النى   ،فيهب ل كسره
 .(2)الدقرب

 ختريج احلديث:
 ، (5)داود وىىىىوأب ،(4)مىىمىىىواح ،  (3)ال ىىىة هىىرجىىىىأخ
ةىىن حىىميث (4)والىىمره ن،(3)والب هدقىىال،(2)وال حىىاوي، (1)ابىىن ا ىىاوردو ،(7)وعبىىم الىىرزاق،(6)ابىىن ةاجىىهو 
 .(5)رضال اهلل عنها ،لم  أم حميثواخرجه ابن ةاجه ةن . رضال اهلل عنها عائش 

                                                             

وىىع ب األرنىىؤوب، ، ال بعىى  ال ان ىى ، ةؤ،سىى  الر،ىىال ،   دق ىىق:هىىى(، 354 ىىح ع ابىىن حبىىان:  مىىم بىىن حبىىان البسىىت، أيب حىىا  )ت (1)
( رهىىم: 437: 7ا يسىىتحب للمىىرء ةىىن  فىىظ أذى املىىوتى وص ،ىى ما يف أجسىىادهم: ): ذاىىر األخبىىار عمىىم1993-هىىى1414لبنىىان -بىى وت

وما ينبغال التنب   عل ىه: أل  ىمرت حىميث البىاب حبىميث ابىن حبىان لوجىود ،ىعم بىن ،ىع م األنصىاري يف بىاهال ،ىرق احلىميث .(3167)
خال   البمر املن  يف ختريج اتاب الشرح  ،و(358: 1(وتدقريب التهييب: )658: 1الكاو : )وف ه خالف ةشهور يف ت ع فه. ينظر 

محىمي عبىم ام ىم إمساع ىي   دق ىق:، ال بعى : األوىل، 1410 -الرياي  -ةكتب  الروم :الكب  للرافعال: لعمر بن علال بن امللدقن األنصاري
 ( وف ه تفص ي ةهم.99:2: )السلفال

دار املكتبىى   ،هىىى(911-849لعبىىم الىىرمحن بىىن أيب بكىىر السىى و،ال، ) (: اللمىى  يف أ،ىىباب احلىىميث: )(  ينظىىر أ،ىىباب ورود احلىىميث أو2)
 (.113: 1إمساع ي أمحم: ) ىي   دق ق:م، ال بع : األوىل، 1984 -هى 1404 -ب وت  -العلم   

امىىم فىىؤاد عبىىم البىىاهال:   دق ىىق: هىىى(، دار إح ىىاء الىىناث العىىريب، ةصىىر، 179-93اهلل األ ىىبحال، ) ( املو،ىىه: ملالىى  بىىن أنىىس، أيب عبىىم3)
 .(563رهم: ) (238:1)باب ةا جاء يف اصختفاء

 ( ةن ،ريق ،ع م أخال  ىي بن ،ع م عن عمرة.24353رهم: ) (264:6) ةسنم عائش  رضال اهلل عنها: امحم:ةسنم اإلةام (4)

ةىن ،ريىق ،ىع م أخىال  ىىي بىن ،ىع م  (3207( رهىم: )212: 3) باب احلفار جيم العظم هىي يتنكىب ذلى  املكىان:داود:  أيب،نن ( 5)
 عن عمرة.

 ةن ،ريق ،ع م اخال  ىي بن ،ع م عن عمرة. (1616( رهم: )516:1ةاجه: باب النهال عن اسر عظام امل  ت: ) ،نن ابن (6)

  دق ىىق:، ال بعىى : ال ان ىى ، 1403 -بىى وت  -هىىى(املكتب اإل،ىىالةال 211-126(املصىىن : لعبىىم الىىرزاق بىىن مهىىام الصىىنعال، أيب بكىىر،)7)
 (.6256رهم: ) (444:3) عظم امل  ت:باب اسر  حب ب الرمحن األعظمال:
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 :اإلسنادرجال ترمجة 
َ انا َسىىُن ب ىىُن ُ،ىىف  سىىوي  ىىاحب فوىى خ خرا،ىىان أبىىو العبىىاس الشىى بال ال اإلةىىامبىىن عىىاةر احلىىافظ   حلَ 

 .(6)تدق  ةسنم ةا علمت به به،ا، هال ابن حجر: املسنم الكب  واألربعني
 ،ىن  تسى  وتالتىني يف بغىماد العموي ةوصهم أبو أمحم املروزي ن يي بغماد تدق  ةات نَا ُموُد ب ُن َل  ال

 .(7)وه ي بعم ذل  وةائتني
َىىَم الىى ُّبَى  ِي أبىىو أمحىىم الىى ب ي  اخلبىىاز امىىم بىىن عبىىم اهلل بىىن الىى ب  بىىن عمىىر بىىن درهىىم األ،ىىمي: أَبُىىو َأمح 

تدقى  تبىت إص أنىه هىم  ، هىال ابىن حجىر:وهىال آخىر اىان يصىوم الىمهر ،هال بنمار ةا رأيت أحفظ ةنه ،الكويف
 (8)ةن التا،ع  ةات ،ن  تالث وةائتني خي ىء يف حميث ال وري

 
َ انُ  أحىىم  ويف تدقىى  حىىافظ فدق ىىه عابىىم إةىىام حجىى ،بىىن ،ىىع م بىىن ةسىىروق ال ىىوري أبىىو عبىىم اهلل الكىى ُ،ىىف 

 إحىىمى و،ىىتنيةىىا اتبىىت عىىن أف ىىي ةنىىه واىىان رمبىىا دلىىس ةىىات ،ىىن   :بىىن املبىىاركاهىىال  .األعىىالم علمىىا وزهىىما
 .(9)،ن وله أرب  و،تون  وةائ 

                                                                                                                                                                                                          

 -بى وت  -هىى( ةؤ،سى  الكتىاب ال دقاف ى  307املنتدقى ةن السنن املسىنمة: لعبىم اهلل بىن علىال بىن ا ىارود، أيب امىم الن سىابوري، )ت/(1)
 (.550رهم: )( 143:1)ا نائ :: اهلل عمر البارودي عبم  دق ق:، ال بع : األوىل، 1988 - 1408

 -لبنىىىان/ بىىى وت  -هىىىى(،ةؤ،س  الر،ىىىال  321 -229وىىىرح ةشىىىكي ا تىىىار: ألمحىىىم بىىىن امىىىم بىىىن ،ىىىالة  ال حىىىاوي، أيب جعفىىىر )(  2)
 ةن ،ريق ،ع م اخال  ىي بن ،ع م عن عمرة. (309:3: ) وع ب األرنؤوب  دق ق:م، ال بع : األوىل، 1987 -هى 1408

ةن ،ريق امم بن  ىي عن امم بن عبم اهلل بن  (.6870رهم: ) (58:4)باب ةا اره ان  فر له هرب ل ه: : ىالكرب  ،نن الب هدقال( 3)
 (.313( رهم: )188: 3ا نائ : ) تعن يف املهمث. :ن الشافعال هولهالب هدقال ع وندقيال ب .

 ع ي بن عمارة عن عمرة به. ( ةن ،ريق إمسا313( رهم: )188: 3ا نائ : ) ،نن الماره ن:(  4)

( بلفىىظ: )اسىىر عظىىم امل  ىىت اكسىىر عظىىم احلىىال يف 1617( رهىىم: )516:1،ىىنن ابىىن ةاجىىه: بىىاب النهىىال عىىن اسىىر عظىىام امل  ىىت: ) (5)
 (.99: 2: )البمر املن خال   هال ابن امللدقن: إ،ناده حسن ينظر  األمث(.

لبنىىان -هىىى(، دار إحىىى اء الىىناث العربىىىال، بىى وت748 ىىس الىىمين )ت  ،اهلل(  ينظىىر تياىىىرة احلفىىىا::  مىىم بىىن أمحىىم الىىيه ، أيب عبىىم 6)
 (.211: 2(، و لسان امل  ان: )703: 2م: )1956-هى1376

  .(522: 1( وتدقريب التهييب: )246: 2: )ينظر الكاو (7)

  (.487: 1(، وتدقريب التهييب: )186: 2ينظر الكاو : )(8)

   (.244: 1(، وتدقريب التهييب: )449: 1ينظر الكاو : )(9)
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هىال الىيه  :  ،هاضىال السىفاحاملىمل بىن هى س بىن عمىرو اإلةىام أبىو ،ىع م األنصىاري  َ  ىَي ب ِن َ،ِع م
 .(1)مهاأو بع وةائ  ،ن  أرب  وأربعني حافظ فدق ه حج  ةاتوهال ابن حجر:  ،تدق  تبت

َرةَ  أا ىرت عىن و فدقهىاء التىابعني أخىيت ةىن  ،بنت عبم الرمحن بن ،عم بىن زرارة األنصىاري  املمن ى  َعم 
 .(2)ةاتت هبي املائ  ويدقال بعمهاتدق   ،عائش 

 رضال اهلل عنها.وأم املؤةنني   بنت الصميق زوج الن َ  َعاِئشَ 

 على احلديث احلكم
أنىه علىى  :الدقشى يوهىال .(4)حسىنه ابىن الدق ىان :هىال ابىن حجىرو  ،(3) ح ح  هأ،ان مهال النووي: 

واهلل  فاحلىميث  ىح ع هبىيا اإل،ىناد. (6)وهال وع ب األرنؤوب: إ،ناده  ح ع على ور،هما(5)ورب ةسلم
 اعلم الصواب.

 فقه احلديث  
 .(7)يتهر جبم   ةا يتهر به احلال امل  تيستفاد ةنه أن  :الرببن عبم اهال 

 .(8) اإوارة إىل أنه ص يهان ة تا اما ص يهان ح يف هيا احلميث هال ال   :
 .(1)يتهر امل  تأن  :هال ابن املل 

                                                             

   ..(509:1، وتدقريب التهييب: )(366: 2: )ينظر الكاو (1)

  (.750: 1(، وتدقريب التهييب: )514: 2ينظر الكاو : )(2)

حسني إمساع ي   دق ق:هى(، 676خال   األحكام يف ةهمات السنن وهواعم اإل،الم: ل حىي بن ورف النووي، أيب زاريا )ت (  ينظر3)
  .(1035: 2م: : )1997 -هى1418لبنان،  -ي، ال بع  األوىل، ةؤ،س  الر،ال ، ب وتا م

  .(54: 3: )تلخ ص احلب  (  ينظر4)

 -هىىى 1422 -لبنىىان/ بىى وت  -العلم ىى   تىىب،دار الكعلىىال بىىن ،ىىل ان امىىم الدقىىاري: لةرهىىاة املفىىات ع وىىرح ةشىىكاة املصىىاب ع (  ينظىىر5)
 (. 170:4مجال ع تال: )  دق ق:م، ال بع : األوىل، 2001

  .(3167( رهم: )437: 7) : ح ع ابن حبان (  ينظر6)

هىى(، حدقدقىه 463التمه م ملا يف املو،ه ةن املعال واأل،ىان م: ل و،ى  بىن عبىم اهلل بىن امىم بىن عبىم الىرب الدقىر، ، ايب عمىر )ت ( ينظر 7)
عىىون (، و 279:17: )م1999 -هىىى 1419، لبنىان، وخىرج أحادي ىىه: امىم عبىىم الدقىادر ع ىىا، ال بعىى  األوىل، دار الكتىىب العلم ى ، بىى وت

املعبىىود وىىرح ،ىىنن أيب داود:  مىىم  ىىس الىىمين احلىىق العظىى م ا بىىادي، أيب ال  ىىب، ال بعىى  األوىل، دار الكتىىب العلم ىى ، بىى وت، لبنىىان، 
 (.18: 9: ) م1998هى، 1419

 (.18: 9( ينظر عون املعبود: )8)
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  .(2)وةن صزةه أنه يستلي به احلال :هال ابن حجر
تشب ه  ألنّ  ،يف لسله وتكف نه ومحله ول  ذل  ،امل  تف ه دل ي على وجوب الرفق بهال الشواال: 

وإن اان  رم تهل م احلال  رم تهل م  ،اسر عظمه بكسر عظم احلال إن اان يف اإلمث فال و  يف التحرا
 (3) وهم زاد ابن ةاج  ةن حميث أم ،لم  لفظ يف اإلمث ف تعني اصحتمال األول ،امل  ت

ُعودأ هوله: )يف ذل  روى و  .(4)ة ى هيا احلميث هاعمة ةن هواعم الفدقه اإل،الةالو  أََذى ال ُمؤ ِةِن َعِن بن َةس 
 .(5)(يف َحَ اتِهِ  اهذاهيف َةو تِِه  

 

                                                                                                                                                                                                          

 (.170: 4( ينظر ةرهاة املفات ع : )1)

 .املصمر نفسه (2)

 -هىى(، دار ا  ىي1255)ت/ ،مىم الشىواالن ي اصو،ار ورح ةنتدقى األخبار ةن أحاديىث ،ى م األخ ىار:  مىم بىن علىال بىن ا( ينظر 3)
 (.57: 4)  لبنان -ب وت

 (.100: 1) :للربات ( ينظر هواعم الفدقه4)

 -الريىىاي  -هىىى(،ةكتب  الروىىم  235يف األحاديىىث وا تىىار: لعبىىم اهلل بىىن امىىم بىىن أيب وىى ب  الكىىويف، أيب بكىىر )ت الكتىىاب املصىىن (5)
 .(11990رهم: ) (46: 3) :ةا هالوا يف َ،ب  ال َمو َتى وةا ُارَِه ةن ذل باب : امال يو،  احلوت   دق ق:، ال بع : األوىل، 1409
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 الثالث املبحث

 ، والكف عن مساوئه وسبهامليْتذكر حماسن 
َع َمىىىىىىىِش عىىىىىىىن جُمَاِهىىىىىىىمأ )هىىىىىىال البخىىىىىىىاري رمحىىىىىىىه اهلل:     َعاِئَشىىىىىىى َ عىىىىىىىن حىىىىىىىمتنا آَدُم حىىىىىىىمتنا ُوىىىىىىىع َبُ  عىىىىىىن األ 

َواَت فَِإنىَُّهم  َهم  أَف َ و ا ِإىَل : َرُ،وُل اللَِّه هالت: هال رضال اهلل عنها  َة   .(1)(َةا َهمَُّةوا َص َتُسبُّوا األ 
ىرَاَن بىن أَنَىسأ ال َمك ىال  ): رمحه اهلل هال ابو داود  حمتنا امم بن ال َعاَلِء أخربنا ُةَعاِويَُ  بن ِهَشامأ عن ِعم 

 .(2)هم(يعن ةساو ا : اذاروا اا،ن ةوتاام وافو ر،ول اللَِّه هال: هال  بن ُعَمرَ اعن َع َاءأ عن 

 :ختريج احلديث

أخرجىىىىه احلــــديث الثــــاني:و.ولىىىى هم،(6)،واحلىىىىاام(5)،وابىىىىن حبىىىىان (4)والنسىىىىائال ،(3)امحىىىىم أخرجىىىه
 .(11)والب هدقال(10)واحلاام(9)وال ربال،(8)ن حبان،واب(7)النةيي

 ترمجة رجال اإلسناد:

                                                             

 (. 1329)( رهم:470:1ةا ينهى ةن ،ب األةوات: )البخاري:  ح ع (1)

 .(4900( رهم: )275:4،نن أيب داود: النهال عن ،ب املوتى: )(2)

 (.25509( رهم: )180:6(ةسنم اإلةام امحم: حميث الس مة عائش : )3)

لبنىان: النهىال عىن ،ىب األةىوات:  - اء الناث العىريب، بى وتهى(، دار إح303محم بن وع ب، ايب عبم الرمحن )ت/ص،نن النسائال: (4)
 (.1936( رهم: )35:4)

 (.2063( رهم: )290:7( ح ع ابن حبان: ذار بعض العل  الت ةن اجلها زجر عن هيا الفعي: )5)

 (.419( رهم: )541:1(املستمرك: اتاب ا نائ : )6)

أمحىىم   دق ىىق: هىىى(، دار إح ىىاء الىىناث العىىريب ، بىى وت، 279 -209،ىىنن النةىىيي:  مىىم بىىن ع سىىى أيب ع سىىى النةىىيي السىىلمال، )(7)
 .(1019) ( رهم:339:3باب آخر: ) :امم واار وآخرون

 (.3020رهم: ) (290:7) :فمعوه أراد به عن ذار ةساوئه دون اا،نه ذار الب ان بان هوله  ح ع ابن حبان:(8)

رهىم:  (280:1: )،وةعجىم ال ىربال الصىغ (13599رهىم: ) (438:12)  ع ىاء بىن أيب ربىاح عىن ابىن عمىر: ةعجم ال ربال الكب :(9)
(461.)  

 ه.وهال حميث  ح ع اإل،ناد ور خيرجا (1421رهم: ) (524:1)ا نائ :املستمرك: (10)

 (.6981( رهم: )75:4(،نن الب هدقال الكربى: باب النهال عن ،ب األةوات واألةر بالك  عن ةساوئهم: )11)
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لىىه تالئائىى  ألىى   يىىب الكىىويف ةشىىهور بكن تىىه تدقىى  حىىافظ،اريىىب ا مىىمال أبىىو ار بىىن   امىىم بىىن ال َعىىاَلء
  .(1)وهو بن ،ب  وئانني ،ن  وةائتني ةات ،ن  ،ب  وأربعني ،حميث هو أ،ن ةن أمحم ب الث ،نني

،هال  ىي ن أ،م ويدقال له ةعاوي  بن أيب العباسأبو احلسن الكويف ةوىل ب ،الدقصارُةَعاِويَُ  بن ِهَشام 
 ،أو مخىسةىات ،ىن  أربى  ىموق لىه أوهىام  بن ةعني: ىاحل ولى س بىياك،هال الىيه : تدقى ، وهىال ابىن حجىر:

 .(2)وةائتني
ىىىال   ىىىرَاَن بىىىن أَنَىىىسأ ال َمك  عنىىىه أبىىىو مت لىىى  وةصىىىعب بىىىن املدقىىىمام هىىىال و  ،بىىىن أيب ةل كىىى  وع ىىىاءاعىىىن  ،ِعم 

 .(3)ضع   :وهال ابن حجر .ةنكر احلميث :البخاري
فدق ىىه  ،تدقىى  ،وا،ىىم أيب ربىىاح أ،ىىلم الدقروىىال ةىىوصهم املكىىال ،بفىىتع الىىراء واملوحىىمة ،ع ىىاء بىىن أيب ربىىاح

علىىى وةائىى  ةىىات ،ىىن  أربىى  عشىىرة  ،ور يك ىىر ذلىى  ةنىىه هخر غىى  بىىاإنىىه ت :وه ىىي ،لكنىىه ا ىى  اإلر،ىىال ،فاضىىي
 .(4)عاش ئانني ،ن  املشهور

 الصحايب املعروف بن ُعَمرَ عبم اهلل 

 على احلديث احلكم
رَاُن بن أََنسأ ال َمك الُّ ُةن َكُر احلميثَحِميٌث َلرِيٌب مسَِ )هال النةيي:   (5)(ع ت ُاَمًَّما يدقول ِعم 
 .(6)(حميث  ح ع اإل،ناد ور خيرجاه) هال احلاام:
 (7)ضع   هإ،ناد :هال النووي:

 
 

 (1)يف أ،ان مه ةدقالهال املناوي: 

                                                             

 .(500: 1(، والتدقريب: )208: 2ينظر الكاو : )(1)

 (.538: 1(، وتدقريب التهييب: )277: 2ينظر الكاو : )(2)

 (.428: 1(، وتدقريب التهييب: )91: 2ينظر الكاو : )(3)

 (.391: 1(، وتدقريب التهييب: )21: 2ينظر الكاو : )(4)

 .(1019) ( رهم:339:3) ،نن النةيي:ينظر ( 5)

 (.419( رهم: )541:1ينظر املستمرك: اتاب ا نائ : )( 6)

 .(944: 2: )  األحكام( ينظر خال 7)
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رَ أهول: احلميث ضع   هبيا اإل،ناد:  اُن بن أََنسأ ال َمك الُّ اليي هال عنه البخاري: ُةن َكُر ل ع  ِعم 
وذاىىىىر لىىىىه حىىىىىميث  -أي عمىىىىران بىىىىن انىىىىس–ب  علىىىىى حمي ىىىىه ص يتىىىىا :هىىىىال أبىىىىو جعفىىىىر العدق لىىىىالو احلىىىىميث، 

 .(3)  عل هحمي ه ل س باملعروف وذار له حميث الربا وهال ص يتاب :وهال أبو أمحم الكراب سال،(2)الربا
أن عمران بن  فهو توهم ةنها وو فه ابن حجر بال ع  )وص عربة بتصح ع احلاام وةوافدق  اليه 

 (4)(أنس ال دق  أيبأنس هو عمران بن 
عىن َعاِئَشىَ  هالىت ذُِاىَر ِعن ىَم : )...يشهم له حميث الباب وحميث ، متنا عائش  يف النسائاللكن و 

  (7)، واملناوي(6)العراهال إ،نادهوجود  .(5)(ي ُاُروا َهل َكاُام  إص ِِبَ  أ َص تَ  : )َهاِلٌ  ِبُسوءأ فدقال الن  
 .بالصواب ه واهلل اعلمسن بشاهماحل يرتدقال إىل درج  فاحلميث

  قه احلديثف
واملسىىلم املعلىىن  الكىىافروأّةىىا ، ر يكىىن ةعلنىىاً بفسىىدقه إنسىىلم امل امل  ىىت،ىىّب   حرةىى علىىى العلمىىاء اتفىىق

، فىإن  ف ىه.هال ابىن ب ّىال: ،ىّب األةىوات جيىري جمىرى الغ بى  فف ه خالف للّسىل  لتعىاري الّنصىوص بفسدقه،
 لىه،، وإن اان فا،دقاً ةعلناً فال ل ب  منوع فاصلت اب له ،ن ةنه الفلت وهم تكو  ،اان أللب أحوال املرء اخل 

 .(8)امل  توايل  
                                                                                                                                                                                                          

هى 1408 -الرياي  -ةكتب  اإلةام الشافعال :هى(1031الت س  بشرح ا اة  الصغ :  مم عبم الرؤوف املناوي، زين المين)ت( ينظر 1)
 .(135: 1: )م، ال بع : ال ال  1988 -

 .(166: 13: )( ينظر عون املعبود2)

 .(166: 13: )( ينظر عون املعبود3)

 (290:7)  اراد به عن ذار ةساوئه دون اا،نه :فمعوه باب ذار الب ان بان هوله :(ينظر ختريج األرنؤوب  على  ح ع ابن حبان 4)
 (.3020رهم: )

 (.2062( رهم: )630:1(،نن النسائال:النهال عن ذار ا لكى إص ِب : )5)

هىى 1415 -الريىاي  -: ةكتب  ،ربي  هى(، 806لعبم الرح م احلسني العراهال،ايب الف ي زين المين )ت املغن عن محي األ،فار:ينظر (6)
وهىىال: وللنسىىائال ةىىن حىىميث عائشىى  ص تىىياروا ةوتىىاام إص ِبىى  ( 790: 2: ): أوىىرف عبىىم املدقصىىود دق ىىق:ال بعىى : األوىل، م، 1995 -

 .وإ،ناده ج م

 .إ،ناده ج م :وهال (492: 2: )الت س  بشرح ا اة  الصغ ( ينظر 7)

 -العىىريب  ،دار الكتىىب(،676-631األذاىىار املنتخبىى  ةىىن اىىالم ،ىى م األبىىرار: : ل حىىال بىىن وىىرف بىىن ةىىري النىىووي، أيب زاريىىا،) (ينظىىر8)
هىى(، ب امل من ى : )ص 974، )وىهاب الىمين ا  تمىال،والفتاوى احلمي  ى : ألمحىم بىن حجىر  (،141: )ص م1984 -هى 1404 -ب وت 
 (.123:4( ، ون ي األو،ار: )110
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 الرابع املبحث

 امليْت بيع جثة
َ اُن عىن هال النةيي: ) َكىِم احمتنا َا ُموُد بن َل  اَلَن حمتنا أبو َأمح ََم حىمتنا ُ،ىف  لَىى عىن احلَ  بىن أيب لَ ى 

َسىىمأ عىىن  ىىرِِانَي فَىىَهَ  النىى    بىىن َعبَّىىاسأ اعىىن ِةدق  ىىتَىُروا َجَسىىَم َرُجىىيأ ةىىن ال ُمش  ىىرِِانَي أَرَاُدوا َأن  َيش  َأن  َأنَّ ال ُمش 
  .(1)(يَِب َعُهم  ِإيَّاهُ 

 التخريج:
ىىىتَىُروا ) امحىىىم بلفىىىظ: أخرجىىىه ىىىرِِانَي فَىدَقتَىلُىىىوُه َفَسىىىهَُلوا َأن  َيش  ىىىِلِمنَي َأَ ىىىابُوا َرُجىىىاًل ِةىىىن  ُعَظَمىىىاِء ال ُمش  َأنَّ ال ُمس 

َن ىَمِق بلفظ: )و . (2)(ِج َفَتهُ  ىرِِانَي َو،ََلبُىوا ِإىَل النَّىِ   هَاَل ُأِ ى َب يَىىو ِم اخل  َأن  جيُِنُّىوُه فَىدَقىاَل َص َوَص   َرُجىٌي ِةىن  ال ُمش 
بَىثُ  بَىُث َوَأخ  هىال وابىن ايب وى ب  بلفىظ: )، (3)(َارَاَةَ  َلُكم  هَاُلوا فَِإنَّا ََن َعُي َلَ  َعَلى َذِلَ  ُجع اًل هَاَل َوَذلِىَ  َأخ 

عشىرة آصف  هتي هت ىي يىوم اخلنىمق فغلىب املسىلمون املشىراني علىى ج فى  فدقىالوا ادفعىوا إل نىا ج فتىه ونع ى كم
والب هدقال  ،(4)(ديته إنه خب ث المي  خب ث ا  ف  فدقال ص حاج  لنا يف ج فته وصفيار ذل  للن  ،دراهم
أن ابعث إل نا جبسمه ونع  ى    الن  )أن رجال ةن املشراني هتي يوم األح اب فبعث املشراون إىلبلفظ: 

ابىن ايب  الهم عن ابن عباس، واخرجىه.(5)ص خ  يف جسمه وص يف ئنه( فدقال ر،ول اهلل  ،اتن عشر ألفا
عىىن ال هىىري  إ،ىىحاق،وابىىن (6)(خىىيوه فإنىىه خب ىىث الميىى  خب ىىث ا  ىى  بلفىىظ: )... ةر،ىىالً  وىى ب  عىىن عكرةىى 

واان اهتحم اخلنمق  ،ةأن يب عهم جسم نوفي بن عبم اهلل بن املغ   أن املشراني ،هلوا الن   هال:  ةر،اًل.

                                                             

(1)( : ِ،َِ  (.1715( رهم: )214: 4،نن النةيي: بَاب ةا جاء َص تُىَفاَدى ِج َفُ  األ 

 (.3013) ( رهم:326:1ةسنم عبم اهلل بن عباس: ) :ةسنم اإلةام امحم(2)

 (.2319) ( رهم:256:1ةسنم عبم اهلل بن عباس: )ةسنم اإلةام امحم:  (3)

 (.33256( رهم: )496: 6ةصن  ابن أيب و ب : ) (4)

 (.18136رهم: ) (133: 9)باب ص تباع ج ف  ةشرك:  (،نن الب هدقال الكربى :5)

حىىمتنا وا ىى  عىىن جريىىر بىىن حىىازم عىىن يعلىىى بىىن (. هىىال رمحىىه اهلل: )36834( رهىىم: )379: 7: لىى وة اخلنىىمق:) ب  ةصىىن  ابىىن أيب وىى(6)
حك م وال ب  بن اخلريت وأيوب السخت ال الهم عن عكرة  أن نوفال أو بن نوفي تردى بىه فر،ىه يىوم اخلنىمق فدقتىي فبعىث أبىو ،ىف ان إىل 

 .خيوه فإنه خب ث المي  خب ث ا   ( وهال بميته ةائ  ةن اإلبي فه  الن    الن   
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بلغنىىا عىىن ال هىىري أهنىىم بىىيلوا ف ىىه عشىىرة  :بىىن هشىىاماص حاجىى  لنىىا ب منىىه وص جسىىمه فدقىىال : فدقىىال النىى   
 (1)آصف 

 ترمجه رجال اإلسناد:
 : ،بق ترمجته وهو تدق .بن َل  اَلن َا ُمودُ 

 ال ب ي: امم بن عبم اهلل ،بق ترمجته وهو تدق  تبت. أبو َأمح َمَ 
َ اُن   .ري:  ،بق ترمجته وهو تدق  تبت حج و ال  ُ،ف 

هال  .امم بن عبم الرمحن بن أيب ل لى األنصاري الكويف الدقاضال أبو عبم الرمحن : بن أيب لَ ى َلىا
ةات ،ن  ئان  موق ،الء احلفظ جما.  هال ابن حجر: .وهال أبو حا  اله الصمق ،،الء احلفظ :أمحم

  .(2)وةائ  وأربعني
َكىىم عابىىم هانىىت  فدق ىىه بامل نىىاة مث املوحىىمة ةصىىغرا أبىىو امىىم الكنىىمي الكىىويف تدقىى  تبىىت ،بىىن عت بىى  احلَ 
 .(3)بعم املائ  وله ن   و،تون ةات ،ن  تالث عشرة أو بعمها ،إص أنه رمبا دلس ، احب ،ن 
بن جبرة ب م املوحمة و،كون ا  م ويدقىال َنىمة بفىتع النىون وبىمال أبىو الدقا،ىم ابكسر أوله  ،دقسمةِ 

ةىىىات ،ىىىن  إحىىىمى  ىىىموق واىىىان ير،ىىىي  ،بىىىن عبىىىاس لل وةىىىه لىىىهاةىىىوىل عبىىىم اهلل بىىىن احلىىىارث ويدقىىىال لىىىه ةىىىوىل 
 .(4)وةائ 

 عبم اهلل بن عباس  حايب جل ي ةعروف. ة حرب األ :بن َعبَّاسا
 على احلديث احلكم

ىاُج  :بعم أخراجه  هال النةيي جَّ َكىِم َوَرَواُه احلَ  هيا َحِميٌث َحَسٌن َلرِيٌب َص نَىع رِفُُه إص ةن حىميث احلَ 
َكِم وهال َأمح َُم بن َحن َبيأ  بىن ا :حِبَِميِ ِه وهىال امىم بىن إمساع ىي بن أيب لَ ى َلى َص ُ  َتجُّ ا ):بن أَر ،َاَة أَي ً ا عن احلَ 

 ،بن أيب لَ ى َلى َ ىُموٌق َفدِق ىهٌ اأيب لَ ى َلى َ ُموٌق َوَلِكن  َص نَىع ِرُف َ ِح َع َحِميِ ِه ةن َ،دِق ِمِه وص أَر ِوي عنه و  ا و 

                                                             

، ال بع : 1411 -ب وت  -هى(، دار ا  ي 581الس ة النبوي : لعبم املل  بن هشام بن أيوب احلم ي املعافري أيب امم،)ت ( ينظر1)
 ( .283:6فتع الباري: )و  ( ناهال ذل  عن ابن ا،حاق،254:2: )،ه عبم الرءوف ،عم  دق ق:األوىل، 

 (.493: 1تدقريب التهييب: )(، و 193: 2ينظر الكاو : )(2)

 (.175: 1(، وتدقريب التهييب: )344: 1(ينظر الكاو : )3)

 .(545: 1(، وتدقريب التهييب: )290: 2ينظر الكاو : )(4)
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ُر بن َعلِىالٍّ هىال ،وإمنا َيِهُم يف اإل،ناد َ اَن ال ىَّىو رِي  هىالحىمتنا عبىم اللَّىِه بىن َداُوَد عىن ُ،ى :حمتنا َنص  فُىدَقَهاُؤنَىا  :ف 
ُرَة َ ا  . (1)(بن أيب لَ ى َلى عبم اللَِّه بن ُوبى 

ةدقسىم ص مسىاع للحكىم ةىن  ،إ،ىناده ضىع   وةندق ى  :هال اليه : هال عبم احلىق يف أحكاةىه وابىن الدق ىان
 (2)وهول النةيي أوىل ،ةا هيا ةنها وضعفاه ةن جه  ابن أيب ل لى ،إص خلمس  أحاديث
. مث اىىىيا أهبىىىم علتىىىه وهىىىو ضىىىع    ،واىىىيل  إ،ىىىناد النةىىىيي ،وضىىىع   ،: إ،ىىىناده ةندق ىىى هىىىال ابىىىن الدق ىىىان

ن بىىن أيب ل لىىى فهةىىا اصندق ىىاع فهىىو ةىىا ذاىىر ابىىن املىىمين هىىال علىى  هىىيا اخلىىرب ضىىع  امىىم بىىن عبىىم الىىرمحهال:و 
يدقول هال وعب  أحاديىث احلكىم عىن ةدقسىم اتىاب إص مخسى   أحاديىث هلىت  -يعن الدق ان  -مسعت  ىي 

ل حىي ةا هال هال: )حميث الوتر ، وحميث الدقنوت ،وحميث ع مي  ال الق وج اء ة ي ةا هتي ةىن الىنعم ، 
 .(3) ال حائض ،واحلجاة  للصائم (والرجي يه  اةرأته وه
تدقىى  ولكنىىه ،ىىالء  :رواه أمحىىم وف ىىه ابىىن أيب ل لىىى وهىىوو ،ىى اهه  :  هلىىت رواه النةىىيي بغىى هىىال ا   مىىال

  (4).احلفظ
 :نيعلت يف هيا السنم ما ،بق ذاره تبني أن

 وهيا اندق اع عمم مساع احلكم ةن ةدقسم هيا احلميث :األوىل
 .ع فاً ضاإل،ناد يكون  وهبيا  الكالم يف امم بن عبم الرمحن. : هالوال ان  

فهىيا وىاهم هال ابن حجر:  (5)عن ال هري ةر،الً  لكن للحميث واهم رواه ابن ا،حاق يف ةغازي و 
  .(7)وةن رواي  عكرة  ةر،ال أي ا .(6)ن اان إ،ناده ل  هويإحلميث بن عباس و 

                                                             

(1)( : ِ،َِ  (.1715( رهم: )214: 4،نن النةيي: بَاب ةا جاء َص تُىَفاَدى ِج َفُ  األ 

 (.223: 6ينظر ة  ان اصعتمال يف ندقم الرجال: )(2)

 -الريىاي  -دار ، بى   ،احلسىن ابىن الدق ىان الفا،ىال أيب علىال بىن امىم بىن عبىم امللى ،: لينظر ب ان الوهم واإليهام يف اتاب األحكام(3)
 (.490: 3ت ،ع م : )اد. احلسني آي  دق ق:م، ال بع : األوىل، 1997-هى1418

 (.92: 4) جمم  ال وائم: ينظر(4)

 ( .283:6( ينظر فتع الباري: )5)

مين اخل  ىب، امىم فىؤاد اىب الى  دق ىق:هى(، 852فتع البىاري وىرح  ح ىع البخىاري: ألمحىم بن علال بن حجر العسدقالل )تينظر (6)
 (.283:6: )هى1397عبم الباهال، دار املعرف ، ب وت، لبنان، 

حىىمتنا وا ىى  عىىن جريىىر بىىن حىىازم عىىن يعلىىى بىىن حكىى م والىى ب  بىىن اخلريىىت وأيىىوب السىىخت ال الهىىم عىىن هىىال ابىىن ايب وىى ب  رمحىىه اهلل: )(7)
خىيوه  وهىال   بميته ةائ  ةن اإلبي فىه  النى    ى به فر،ه يوم اخلنمق فدقتي فبعث أبو ،ف ان إىل الن   بن نوفي ترداأن نوفال أو 

 ( 36834( رهم: )379: 7: ل وة اخلنمق:)ةصن  ابن أيب و ب   فإنه خب ث المي  خب ث ا   (
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 .(1)تدقات إ،نادهوةر،ي عكرة  رجال 
وهىيا ةىا يتنا،ىب ةى   ف نجر اصندق اع وضع  امم بىن عبىم الىرمحن ويرتفى  إىل درجى  احلسىن لغى ه 

 واهلل أعلم بالصواب.َحَسٌن َلرِيٌب هول النةيي 

 فقه احلديث
 (2)يف ذل لألخبار الواردة  اً اان أو ةسلم  اتفق الفدقهاء على حرة  ب   ج   اإلنسان اافراً 

، وإمنا ص جيوز ب عها وأخي ال من ف ها على أنه ص جيوز ب   ج ف  املشركه دل ي ف ) هال املبارافوري:
وهم عدقم البخاري يف  ح حه بابا  ،ألهنا ة ت  ص جيوز متلكها وص أخي عوي عنها ، وهم حرم الشارع ئنها

 .(4)(3شراني يف الب ر وص يؤخي  م ئنبلفظ : ،رح ج   امل
 .(5)( امل  توأمجعوا على  را ب   ) :ن املنيرهال اب

                                                             

الكتاب املصن  يف األحاديث (هال امم عوام  يف  دق ق:ة على ةصن  ابن ايب و ب  : هيا حميث ةر،ي رجال إ،ناده تدقات. ينظر 1)
مىىىم عواةىىىى : م،  دق ىىىىق: ا2006ورا  دار الدقلىىىم، ب األوىل،هىىىىى(، 235وا تىىىار: لعبىىىم اهلل بىىىىن امىىىم بىىىىن أيب وىىى ب  الكىىىىويف، أيب بكىىىر )ت

 (.37979( رهم: )387:20)

 -ب وت  -العلم    ،دار الكتبعبم اهلل ، أيبمم بن ةفلع املدقم،ال  :الفروع وتصح ع الفروعو  (،390:3وةواهب ا ل ي : ) ( ينظر2)
اشاف الدقناع عن ةنت اصهناع: ملنصىور بىن يىونس بىن و  (،204:6(، )97:1: )أبو ال هراء حازم الدقاضال  دق ق:، ال بع : األوىل، 1418

هالل ةص لحال   دق ق:لبنان.  -ب وت -هى(، دار الفكر1051ن بن حسن بن امحم بن علال بن ادريس البهو  احلنبلال )ت/ الح المي
عىىار :نصىىور بىىن يىىونس بىىن إدريىىس البهىىو : ملوىىرح ةنتهىىى اإلرادات املسىىمى دهىىائق أويل النهىىى لشىىرح املنتهىىىو  (،61:3: )ةصىى فى هىىالل

املكتىىب :صىى فى السىى و،ال الرح بىىال: ملة الىىب أويل النهىىى يف وىىرح لايىى  املنتهىىى(، و 8:2: ) ، ال بعىى : ال ان ىى1996 -بىى وت  -الكتىىب 
  دق ىق:لبنان / بى وت،  -العلم    ،دار الكتبعلال ح مر: ل(، ودرر احلكام ورح جمل  األحكام15:3: )م1961 -دةشق  -اإل،الةال 

 (.159:1: ا اةال فهمال احلس ن: )تعريب

 (.1163:3( البخاري: )3)

 (.307:5: )اصحوذي  ف (4)

د. فىؤاد عبىم   دق ىق:، ال بعى : ال ال ى ، 1402 -اإل،ىكنمري   -الىمعوة ،دار بكر ، أيبمىم بىن إبىراه م بىن املنىير الن سىابوري:  (اإلمجاع5)
: ،وال الىث لدقولىه ةكرةىا ِبلدقى  اهلل لىه، وال ىال بكونىه ة تا اتبىاره إنسىانباع :التحرا هنا ةن جهتىني األول :(. أهول90: 1املنعم أمحم: )

 واهلل أعلم. (.خب ث المي  خب ث ا  ف )
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 اخلامس املبحث

 امليْتب املثلة
مسَِع ُت َعب َم   ب ُن تَاِبتأ  َعِميُّ حمتنا آَدُم بن أيب ِإيَاسأ حمتنا ُوع َبُ  حمتنا هال البخاري رمحه اهلل: )

ُه أَبُو أُة ِه  َن َصارِيَّ َوُهَو َجمُّ َب  هَاَل نَىَهى النَِّ ُّ  اللَِّه ب َن يَ ِيَم األ   .(1)(َوال ُم ى َل ِ  ،َعن  النىُّه 

 الغريب:
َب:  (2)ب م النون و،كون ا اء ةدقصورا أي أخي ةا ل س له ههرا جهرا النىُّه 

ه    امل ل  لغ : بفتع امل م وضم ال اء أو ب م امل م و،كون ال اء: العدقوب  والتنك ي، يدقال ة ي بالدقت ي إذا
 .(3)أنفه أو أذنه أو ةياا ه أو و  اً ةن أ،رافه

أو العدقوب  الشن ع  اري الرأس وه     ل باإلنسان ف جعي ة اص يرتمع به ل هىندقم  تن: الامل ل  ا  الحاً و 
 .(4)األذن أو األن 

 .(6)والب هدقال ،(5)ال  السال أخرجه:ختريج احلديث:

                                                             

   (.2342)( رهم:875:2بغ  إذن  احبه: )النهب البخاري:  ح ع (1)

 .( ةادة هنب773:1رب: )عينظر لسان ال (2)

هىى(،  606النهايى  يف لريب احلميث واألتر: للمبارك بن امم ا ى ري )ابىن األتى ( )تو ، ةادة ة ي (625:11( ينظر لسان العرب: )3)
: م.1979-هىىى1399ر والتوزيىىى ، بىى وت، امىىود امىىم ال ناحىىىال و،ىىاهر أمحىىم الىىرازي، ال بعىى  ال ان ىىى ، دار الفكىىر لل باعىىى  والنشىى  دق ىىق:

(294:4 .) 

هىىى ى 1416 -عمىىان  -ئس النفىىا،دار عمىىر بىىن امىىم النسىىفال، َنىىم الىىمين أيب حفص: لو،لبىى  ال لبىى  يف اص ىى الحات الفدقه ىى ينظىىر  (4)
التوه ىىىى  علىىىىى ةهمىىىىات التعىىىىاري :   مىىىىم عبىىىىم الىىىىرؤوف املنىىىىاوي، زيىىىىن و (، 188:1خالىىىىم عبىىىىم الىىىىرمحن العىىىى .: )  دق ىىىىق:م. ، 1995
: 1: )ىل،  دق ق: د. امم رضوان الماي ، ال بع : األو 1410 -ب وت ، دةشق  -هى(، دار الفكر املعا ر ، دار الفكر 1031المين)ت
: امىىىم علىىى ش  دق ىىىق:بىىى وت.  -هىىىى(، دار الفكىىىر1230وىىى   الم،ىىىوهال علىىىى الشىىىرح الكبىىى :  مىىىم بىىىن عرفىىى  الم،ىىىوهال )ت/حا(، و 636

لبنان  -العلم    ،دار الكتبعبم الن  بن عبم الر،ول األمحم نكري: لود،تور العلماء أو جاة  العلوم يف ا  الحات الفنون(، 179:2)
 (، 250:3عرب عباراته الفار،  : حسن هال فحص: )  دق ق:األوىل، م، ال بع : 2000 -هى 1421 -/ ب وت 

هى( دار املعرف ، بى وت: ةسىنم عبىم اهلل بىن 204السال،)أيب داود ال  السال: لسل مان بن داود، أيب داود الفار،ال البصري ال  ةسنم  (5)
 .(1070( رهم: )144:1ي يم األنصاري: )

   .(4452( رهم: )ذ287:7،نن الب هدقال الكربى: باب ةا جاء يف الن ار يف الفرح: )(6)
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ِم اللَِّه َويف َ،ِب ِي ) :هَالَ  َأنَّ النَِّ َّ َري َمَة بىُ  حميث ويشهد له اللَِّه َوهَاتُِلوا َةن  َاَفَر ال ُ وا بِا، 
تُىُلوا َولِ ًما  .(1)(بِاللَِّه ال ُ وا َوَص تَىغ ِمُروا َوَص تَىغُلُّوا َوَص مُتَ ى ُلوا َوَص تَىدق 

 .(2)  نا على الصمه  وينهانا عن امل ل ( : )اان ر،ول اهلل هال  عمران بن حصنيحميث و 
 .(3)خ ب  إص أةر بالصمه  وهنى عن امل لى( هال: )ر خي ب ر،ول اهلل   أنسحميث و 

 فقه احلديث
 ىىرم التم  ىىي بالكفىىار بدق ىى  هىىالوا: و .(4)امل  ىىتإىل حرةىى  امل لىى  باإلنسىىان احلىىال و الفدقهىىاء مجهىىور ذهىىب 

 تتبتىىىوهىىىيه احلرةىىى  .(5)هسبىىىأةىىىا هبىىىي الدقىىىمرة فىىىال  ،أع ىىىنهم وبدقىىىر ب ىىىنهم بعىىىم الدقىىىمرة علىىى هموهلىىى   أ،ىىىرافهم
هىىىيه  ر،ىىىول اهلل أاىىىم  ،ولشىىىمة حرةىىى  هىىىيا العمىىىي وتناف ىىىه ةىىى  تعىىىال م اإل،ىىىالم.سىىىالف  الىىىيارالبالنصىىىوص 

  .اما روى أنسرة  يف أا ر ةن ةرة  احل
 .(6)وعل ه فإن التم  ي بدقتلى العمو ل  جائ  :هال ابن هماة  
 (7)(باإلمجاعه ارةات وندقي الصنعال اإلمجاع على ذل  فدقال: )وهي 
 .(8)بار بالنهال عنها ح  بالكلب العدقور(: )وص خالف يف  را امل ل ،وهم وردت األخال تشريهال  

                                                             

 (. 1731) (رهم:1357:3باب تهة  اإلةام األةراء على البعوث وو  ته: ) ةسلم: ح ع ( 1)

  (.459:7( هال ابن حجر يف الفتع إ،ناده ج م : )2667)  ( رهم:53:3باب يف النهال عن امل ل : ) داود:،نن ايب ( 2)

هىىىى(، ة بوعىىىات املىىىس األعلىىىى للشىىىؤون 458بكىىىر الب هدقىىىال )ت  ، ايبألمحىىىم بىىىن احلسىىىني بىىىن علىىىال بىىىن ةو،ىىىى :ةعرفىىى  السىىىنن وا تىىىار(3)
 . (5372( رهم: )6:533باب هتلهم ب رب األعناق دون امل ل : ) :،  دق ق:  الس م أمحم  دقر 1389اهرة، اإل،الة   يف الدق

 لبنىىان: -بى وت -ار املعرفى هىىى(، د483ايب بكىر )ت/ ،مىم بىىن امحىم بىن ايب ،ىىهي السرخسىال احلنفىال،  ىىس اصئمى  املبسىوب: ( ينظىر 4)
عمىىىىىر فخىىىىىر الىىىىىمين  ايب ن بىىىىىن علىىىىىال بىىىىىن اجىىىىىن ال يلعىىىىىال احلنفىىىىىال،ع مىىىىىالتب ىىىىىني احلدقىىىىىائق وىىىىىرح انىىىىى  الىىىىىمهائق:  (، و5:10)

   ( .254:1: )وجواهر األا ي(، 244:3: )ةصر -هى(، امل بع  اصة ي  الكربى ببوصق743)ت/

 (. 494:8(، واملغن: )254:1(، وجواهر األا ي: )224:3حاو   ابن عابمين: )(، 244:3ينظر وتبني احلدقائق: )( 5)

   (.272:4( ينظر املغن : )6)

هى(، 1182،بي السالم ورح بلوغ املرام ةن مج  أدل  األحكام:  مم بن إمساع ي الكحالل مث الصنعال املعروف باألة  )ت/( ينظر 7)
   (.97:4: )، الرياي، جاةع  اإلةام امم بن ،عود اإل،الة  

الكشىىاف عىىن حدقىىائق التن يىىي وع ىىون األهاويىىي يف وجىىوه التهويىىي:  مىىود بىىن عمىىر ال تشىىري اخلىىوارزةال، أيب الدقا،ىىم، دار إح ىىاء الىىناث (8)
ه ال ىىربال يف الكبىى  (، أةىىا حىىميث النهىىال عىىن امل لىى  بالكلىىب العدقىىور فدقىىم أخرجىى435:2: )عبىىم الىىرزاق املهىىمي  دق ىىق:بىى وت،  -العىىريب 

   (.249:6وهال ا   مال يف جمم  ال وائم: إ،ناده ةندق  :)(. 186رهم: ) (100:1) ةسنم علال بن ايب ،الب::
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 السادس املبحث

  امليْتتجهيز ب اإلسراع 
َ اَن َوَأمح َُم بن جَ ): رمحه اهلل داود أبوهال  نَىابأ هىاص تنىا حمتنا عبم الرَِّح ِم بن ُة َر فأ الروا،ال أبو ُ،ف 

ِع َسى هال أبو َداُود هو بن يُوُنَس عن َ،ىِع ِم بىن ُع  َمىاَن ال بَىلَىِوي  عىن عى رة وهىال عبىم الىرح م ُعىر َوَة بىن َ،ىِع مأ 
َوحأ َأنَّ ،َل َحَ  بن ال بَىرَاِء َةىِرَي َفهَتَىاُه  ِ بن َوح  َصني  َن َصارِي  عن أب ه عن احلُ  يَىُعىوُدُه فدقىال إل َص أََرى ،َل َحىَ   األ 

ِلهِ : إص هم َحَمَث ف ه ال َمو ُت َفآِذنُوِل ِبِه َوَعج ُلوا فإنه رَاَل  أَه  ِلمأ َأن  ُ  َبَس بني َظه   (.1)(َص يَىن َبِغال ِ ِ َفِ  ُةس 
َىرَّاِلُّ تنىا  ىىي بىن عبىم اللَّىِه ال بَىابى ُلت ُّ تنىا أَيُّىوُب بىن هَنِ ى أ )هال ال ىربال رمحىه اهلل:  حىمتنا أبىو ُوىَع  بأ احل 

يدقىىول إذا َةىىاَت أحىىمام فَىىال  يدقىىول مسعىىت النىى   هىىال مسعىىت َع َىىاَء بىىن أيب َربَىىاحأ يدقىىول مسعىىت بىىن ُعَمىىرَ 
ِهِ  رُِعوا ِبِه إىل هَىرب   (.2)...(َ  ِبُسوُه َوَأ، 

 احلديث: ختريج

ــاني:و(3)اخىىىىرج هىىىىيا احلىىىىميث الب هدقىىىىال يف ،ىىىىننه الكىىىىربى والصىىىىغرى  ىىىىربال انفىىىىرد الاحلــــديث الثــ
 .هبإخراج

 :األول اإلسنادترمجة رجال 
تدقى   ،بن أن س بن هماة  الرؤا،ىال ب ىم الىراء أبىو ،ىف ان الكىويف ن يىي ،ىروجُة َر ف: عبم الرَِّح ِم بن 

 .(4)تنيوةائ ةن العاورة ةات ،ن  اتنتني وتالتني
َىىُم بىىن َجنَىىاب َأمح  ةىىات ،ىىن   ،بفىىتع ا ىى م وختف ىى  النىىون بىىن املغىى ة املص صىىال أبىىو الول ىىم  ىىموق :ََ

 .(5)، أو اتنني وتالتني وةائتنيتالتني
                                                             

  (.3159( رهم: )200:3(،نن ايب داود: التعج ي با نازة واراه   حبسها: )1)

السنن الصغرى:ألمحم (، و 6412( رهم: )386:3( ينظر ،نن الب هدقال الكربى: باب ةا يستحب ةن التعج ي بتجه  ه اذ بان ةوته: )2)
 ةكتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمار، املمينىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  املنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىورة، (، 458بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن احلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىني بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال الب هدقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال أيب بكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر)ت

 .    (.1065( رهم: )12:3: باب إلماي ع ن ه وتسج ته ب وب: )د. امم ض اء الرمحن األعظمال  دق ق: ، األوىل، 1989

 . (444: 12(املعجم الكب : )3)

 (.354: 1(، وتدقريب التهييب: )650: 1ينظر الكاو : )(4)

  .(78: 1(، وتدقريب التهييب: )191: 1ينظر الكاو : )(5)
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بن أيب إ،حاق السب عال بفتع املهمل  واسر املوحمة أخو إ،رائ ي اويف ن ل الشام  :ِع َسى بن يُوُنس
 .(1)وةائ  ةات ،ن  ،ب  وئانني وه ي ،ن  إحمى وتسعني اان  ج ،ن  ويع و ،ن   ،تدق  ةهةون ،ةراب ا

هىىىال عىىىن عا ىىىم بىىىن أيب البىىىماح وعىىىروة أو عىىى رة وعنىىىه ع سىىىى بىىىن يىىىونس املىىىمل  :بىىىن ُع  َمىىىان ِع مِ َ،ىىى
 .(2)ةدقبولوهال ابن حجر:  وتقاليه :

َن َصارِي :ُعر   :وهال عبم الرح م ،ع رة  .(3)جمهول جاء يف اإل،ناد بالش  َوَة بن َ،ِع مأ األ 
 .(4)أيب ،ع م األنصاري اململ جمهول ،ع م بن:  أب ه

ىىىىَوح ِ بىىىىن َوح  َصىىىىني  األنصىىىىاري املىىىىمل  ،وةهملتىىىىني األوىل ،ىىىىاان  ،حصىىىىني بىىىىن وحىىىىوح بفىىىىتع أولىىىىه :احلُ 
 .(5)أنه ا،تشهم بالدقاد،   ،بن الكل له حميث ذار  ، حايب

 احلكم على احلديث األول:
،ال ف ه بكون واحتمال اإلر  ...واحلصني بن وحوح له  حب   ،: ل س إ،ناده بدقوينابن الدق ا هال 

  .(6)عن ،لح  احلصني بن وحوح يروي
وص  ،: هىال أبىو الدقا،ىم البغىوينىاهال عىن املنىيري هولىه هال العظى م ا بىادي يف وىرحه لسىنن ايب داود

بىن حبىىان اوهىو لريب.وهىال: هىىم وتىق ،ىع م املىياور  ،لى  ،ىع م بىىن ع مىان البلىوي أعلىم روى هىيا احلىميث
 .(7)وهو وأبوه جمهوصن ،ويدقال ع رة عن أب ه ،ولكن يف إ،ناد هيا احلميث عروة بن ،ع م األنصاري

 هيا احلميث ف ه العلي ا ت  : إذن
 ،وجهال  عروة بن ،ع م األنصاري وأب ه، بن ع مان البلوي التفرد ةن ،ع مو احتمال اإلر،ال.
 وا واب عن ذل :

  .(2)وعل ه مجهور ا متني (1)ةن ةرا، ي الصحاب  ألنه ،فمدقبول احلصني  إر،الوأةا 

                                                             

 (.441: 1(، وتدقريب التهييب: )114: 2ينظر الكاو : )(1)

 (.239: 1(، وتدقريب التهييب: )441: 1ينظر الكاو : )(2)

 (.389: 1(، وتدقريب التهييب: )447: 1ينظر الكاو : )(3)

 (.236: 1ب التهييب: )ينظر تدقري(4)

 (.171: 1(، وتدقريب التهييب: )339: 1ينظر الكاو : )(5)

 (.556: 2ب ان الوهم واإليهام: )( ينظر 6)

 (.302: 8عون املعبود: )( ينظر 7)
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أةا تفرد ،ع م: فمدقبول لتوت ق ابن حبان وهيا اليي ندقله الىيه  يف الكاوى  وهىال عنىه ابىن حجىر 
 ةدقبول.:

 ف كون مب اب  الشاهم  ا. ، عمرر لوروده ةن ،ريق عبم اهلل بن فال ت ا هال  وأةا 
 .واهلل اعلم بالصواب بشاهمه لغ ه اً وعلى هيا يكون احلميث حسن

 :الثاني اإلسنادترمجة رجال 
رَّاِل ا أبو ،ع م يروى عن البابل    عبم اهلل بن احلسن بن أمحم بن أ  وع ب احلرال:بو ُوَع  بأ احلَ 

 اتب عنه أ حابنا خي ىء ويهم
(3). 

 ىي بن عبم اهلل بن ال حاك البابلت مبوحمتني وصم ة موة  وة ناة تدق ل   :بن عبم اللَِّه ال َبابى ُلت    ىي
ضع   ةات ،ن  ئال  جر:، هال اليه  : لني، وهال ابن حأبو ،ع م احلرال بن اةرأة األوزاعال 
 .(4)وةائتني وهو بن ،بعني عشرة

                                                                                                                                                                                                          

ةىا ر يسىمعوه ةنىه، لصىغر ،ىنه أو ( ةر،ي الصحايب: هىو احلىميث الىيي يرويىىه أحىماث الصىحاب  اىابن عبىاس ولى ه عىن ر،ىول اهلل 1)
ةىن لى  أن يدقول:مسعتىه. ال ىال: أن يدقول:حىمتن  أحىممها: أن يدقىول الواحىم ةنهم:هىال ر،ىول اهلل -تهخر إ،ىالةه ، وهىو علىى هسىمني:

، وف ه خالف عنم ةن يرد املرا، ي، وةن هبله يدقول:اصعتماد على الظاهر، فإن الصحايب إذا هال:هال ر،ىول اهلل  رجي عن ر،ول اهلل 
  :ع مىان بىن عبىم الىرمحن علىوم احلىميث املعىروف مبدقمةى  ابىن الصىالح:  ل، فالظاهر أنه مسعه لوجىود دل ي السىماع وهىىو الصىحب . ينظىر

 -ه1386هى( ة بىوع ةى  وىرحه التدق  ىم واصي ىاح لإلةىام العراهىال، ةؤ،سى  الكتىب ال دقاف ى ، 643املشهور بابن الصالح، أيب عمرو )ت 
د. زين   دق ق:هى(،  794، والنكت على ةدقمة  أبن الصالح: لبمر المين أيب عبم اهلل امم بن مجال المين ال راشال )ت56:ص1966
تىمريب الىىراوي يف وىرح تدقريىىب  (، و501: 1م: )1998هىىى، 1419مين بىىن امىم بىىال فىريج، ال بعىى  األوىل، ةكتبى  أضىىواء السىل ، العابى

: 1: )عبم الوهاب عبم الل  ى   دق ق: هى( ، ةكتب  الرياي احلمي  ، الرياي، 911-849النواوي: لعبم الرمحن بن أيب بكر الس و،ال، )
258.) 

( هىيا هىىو املشىىهور عنىم ا ىىمتني واألا ىىرين ةىن ،وائىى  العلمىىاء، وهىم أدعىىى ابىىن عبىم الىىرب اإلمجىىاع علىى ذلىى ، امىىا أنىه يف بعىىض اتىىب 2)
احلنف   ص خالف يف اصحتجاج به، وهال العراهال هيا ل  ج م فدقم هال األ،تاذ أبو إ،حاق األ،فراي ىن أنه ص  تج بىه، لى  أن الصىواب 

 ألن روايتهم عن ل  الصحاب  نادرة، وإذا رَوو ها ب نوها، فىإذا أ،لدقىوا فالظىاهر أنىه عىن الصىحاب ، والصىحاب  الهىم عىمول. ينظىرهو األول، 
تندقى ع األنظىار يف ةعرفى  علىوم ا تىار:  (،و157 -156: 1: )فتع املغ ث ، و56(، وعلوم احلميث صبن الصالح: ص22: 1: )التمه م

هى(، حدقدقه وعلق عل ىه وخىرج أحادي ىه: امىم  ىبحال بىن حسىن احلىالق، وعىاةر حسىني، ال بعى  األوىل،  840ت مم بن إبراه م الوزير )
 . 130:صم1999-هى 1420لبنان، -دار أبن ح م، ب وت

 .(369: 8) ال دقات:ينظر (3)

 (.593: 1(، وتدقريب التهييب: )369: 2ينظر الكاو : )(4)
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 ،وذاره بن حبان يف تدقاته ،وهال األزدي ةنوك ،عن جماهم ضعفه أبو حا  ول ه: أَيُّوُب بن هَنِ  
واان  ،لشع  روى عنه ةبشر بن إمساع ييروي عن ع اء وا :وهال بن حبان يف تدقاته. خي ىء انتهى  :وهال

بن أيب حا  اوهال  ،ةوىل ،عم بن أيب وهاص ةن أهي حلب يعترب حبمي ه ةن ل  رواي  أيب هتادة احلرال عنه
  .(1)هو ةنكر احلميث :عت أبا زرع  يدقولمس :ةن أهي حلب

 : ،بق ترمجته.احَع َاَء بن أيب َربَ 
 : ،بق ترمجته.بن ُعَمرعبم اهلل 

 :على احلديث الثاني احلكم
وف ىىه  ىىىي بىىن عبىىم اهلل البىىابلت  :وهىىال ا   مىىال (2)هىىيا احلىىميث حسىىنه ابىىن حجىىر والع ىىن رمحهمىىا اهلل

 .(3)وهو ضع  
،وايىوب بىن ل ع  عبم اهلل بن احلسن، و ىي بن عبىم اهلل ،أهول: هيا احلميث هبيا اإل،ناد ضع   
ر إل ىىه احلافظىىان ابىىن حجىىر هىىيا ةىىا أوىىالعىىي و  ،لغىى ه ولكن بىىالنظر إىل حىىميث احلصىىني يكىىون حسىىناهن ىى .

 .)حميث حسن( واهلل اعلم بالصوابص:افدق والع ن رمحهما اهلل

  :فقه احلديث
وتشىىهم لىىه أحاديىىث اإل،ىىىراع .يبىىادر إىل الّتجه ىى  وص يىىىؤّخر ،اتّفىىق الفدقهىىاء علىىى أنّىىه إن تىىى دّقن املىىوت

.ويف الغايى  ،ىّن إ،ىراع زه ى ه إن (4)با نازة ،فإن ةات فجهة ترك حّ  يت دّقن ةوته ، وهو ةفاد االم الّشافعالّ 
ةات ل  فجهة ، وينتظر ةن ةات فجهة بنحو  عدق  ، أو ةن وّ  يف ةوته ، حّ  يعلم باخنسىاف  ىمل ه 

وبىىه يدقىىول املالك ّىى  ففىىال ةدقىىّمةات ابىىن روىىم يسىىتحّب أن يىىؤّخر دفىىن الغريىىق تافىى  أن يكىىون املىىاء لمىىره فىىال  ،
 .  (5) اتهتتبنّي ح

                                                             

 (.490 :1(، ولسان امل  ان: )61: 6ينظر ال دقات: )(1)

هىى(،دار إح ىاء  855عمىمة الدقىاري وىرح  ىح ع البخىاري:  مىود بىن أمحىم الع ىن، بىمر الىمين )ت، و (184: 3فتع الباري: )( ينظر 2)
 .(113:8: )ب وت –الناث العريب 

 (.44: 3: )جمم  ال وائم( ينظر 3)

 .(109:5ينظر امموع: )( 4)

حاوى   ا مىي علىى املىنهج : لسىل مان بىن (، و 344:2وةغن ا تاج: ) (،183:2وةواهب ا ل ي: ) ( ،و157:1( الفتاوى ا نمي : )5)
 (.  228-167:1ولاي  املنتهى: ) (،540:3) هى( ، دار الفكر لل باع  والنشر1204عمر بن ةنصور العج لال املصري )ت
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 السابع املبحث

 ت وتطييبهامليْغسل 

حىىمتنا أبىىو النىُّع َمىىاِن حىىمتنا مَحَّىىاُد عىىن أَيُّىىوَب عىىن َ،ىىِع ِم بىىن ُجبَىىى  أ عىىن بىىن هىىال البخىىاري رمحىىه اهلل: )
َنَمىىىىىىىىا َرُجىىىىىىىىٌي َواهِىىىىىىىىٌ  ِبَعَرفَىىىىىىىىَ  ِإذ  َوهَىىىىىىىىَ  عىىىىىىىىن رَاِحَلتِىىىىىىىىِه فَىَوَهَصىىىىىىىىت ُه  َعبَّىىىىىىىىاسأ  هَ هىىىىىىىىال بَى ى   َصىىىىىىىىت ُه هىىىىىىىىال أو هىىىىىىىىال َفَهو 

ِ وص ُ َن  ُوُه وص خُتَم ُروا رَأ َ،ُه فإنه يُىبى َعُث يوم ال دِقَ اةَ  الن  رأ وََاف ُنوُه يف تَىو بَىني   .(1)( ِ  ُةَلبى ً اال ِسُلوُه مبَاءأ َوِ،م 
حمتنا ُاَمٌَّم حمتنا عبم ال َوهَّاِب ال ىَّدَقِفىالُّ عىن أَيُّىوَب عىن ُاَمَّىمأ عىن أُم  َعِ  َّىَ  ) هال البخاري رمحه اهلل:

َنا ر،ول اللَِّه  َوحَن ُن نَىغ ِسُي ابى َنَتُه فدقال ال ِسل نَىَها َتاَلتًا أو مَخ ًسا أو َأا  َىىَر ةىن  رضال اهلل عنها هالت دخي َعَل ى 
ِخىىىَرِة َاىىىاُفورًا فىىىإذا فَىىىىَرل نُتَّ فَىىىآِذنَِّن فلمىىىا فَىَرل نَىىىا آَذنَّىىىاُه فَىىىهَل دَقى إِلَ  َعل ىىىَن يف ا   رأ َواج  ىىىَوُه فدقىىىال ذلىىى  مبَىىىاءأ َوِ،ىىىم  نَىىىا ِحدق   ى 

َصَ  ال ِسل نَىَها ِوتى رًا و َأو   َصُ  مبِ  ِي حميث ُاَمَّمأ واان يف حميث َحف  تَىت ِن َحف  اان ف ه ِعر نَىَها ِإيَّاُه فدقال أَيُّوُب َوَحمَّ
ًعا واىان ف ىه أَنَّىُه هىال ابىمؤوا مبََ اِةِنَهىا َوَةَواِضىِ  ال ُوُضىوِء ةنهىا واىان ف ىه َأنَّ أُمَّ  َعِ  َّىَ  هالىت  َتاَلتًا أو مَخ ًسا أو َ،ىبى 

(َوَةَش  َناَها َتاَل     (2)تََ  هُىُرونأ

 الغريب:
املاء عل ه  الّتغس ي يف الّلغ  : ةصمر لّسي بالّتشميم ، مبعىن : إزال  الو،خ عن الّشالء ، بإجراء 
 . (3)ةن هب ي إضاف  املصمر إىل املفعول امل  تفتغس ي 

 .(4)بصف  تصو   باملاء امل  تويف اص  الح : تعم م بمن 

 التخريج:
 احلمي ان ةتفق عل هما.

                                                             

( 865:2، و ح ع ةسلم: باب ةا يفعىي بىا رم اذا ةىات: ) (1208( رهم: ) 426:1(  ح ع البخاري: باب ا   يكن ا رم: )1)
 .(1206رهم:)

 (648:2بىاب يف لسىي امل  ىىت: ) ةسىلم: ىىح ع (، و 1196)( رهىم:423:1بىاب ةىا يسىىتحب ان يغسىي وتىرا: )البخىاري:  ىح ع  (2)
(939.) 

(، و هتييب األمساء واللغات ل حىي بن ورف بن ةري بن حسن بن حسني بن ح ام النووي، أيب زاريا 494:11لسان العرب: )ينظر (3)
 (.266:3: )ةكتب البحوث والمرا،ات  دق ق:، ال بع : األوىل، 1996 -ب وت  -الفكر ،دار ا ال المين،

 ( ر أجم تعريفا ا  الح اً له وأخيته ةن التعري  اللغوي.4)
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 اليت يستشهد هبا يف الباب: األحاديثومن 
إن آدم لسلته املالئك  مباء و،مر وافنوه : )ر،ول اهلل : هال هال  أيب بن اعب حميث

 .(1)(وأحلموا له ودفنوه وهالوا هيا ،نتكم يا بن آدم يف ةوتاام
ةن لسي ة تا فكتم  : )هال مسعت أبا راف  يدقول هال ر،ول اهلل   علال بن أيب رباح حميثو 

عل ه لفر له أربعون اب ة وةن افنه اساه  اهلل ةن السنمس واص،تربق وةن حفر له هربا ح  جينه فكهمنا 
    .(2)أ،كنه ةسكنا ح  يبعث(

ةن لسي ة تا فكتم عل ه لفر له أربعني ةرة وةن افن : )هال ر،ول اهلل :أيب راف  هالحميث و    
جر ةسكن ة تا اساه اهلل ةن السنمس وا،تربق ا ن  وةن حفر مل ت هربا فهجنه ف ه أجري له ةن األجر اه

 .(3)(أ،كنه إىل يوم الدق اة 

 فقه احلديث
تر،ىىال السىىن  النبويىى  حىىق املىىوتى يف الغسىىي حىى  يدقابىىي اإلنسىىان املسىىلم ربىىه ،ىىاهر البىىمن، وتلىى  ،ىىن  

 ىه املسلمني عي أداء هيا الواجىب ملىا ف ا علمتها املالئك   دم :وليل  فدقم حث الر،ول اهللاملسلمني ام
هىىيا الواجىىب ب ىىوابع أمههىىا: عىىمم النظىىر إىل العىىورة، وعىىمم إفشىىاء ةىىا  ةىىن أجىىر عظىى م، علىىى أن  ىىافظ علىىى

 .رأى عل ه أتناء الغسي
، حب ىث إذا هىام بىه الىبعض (4)كفايى علىى الفىري املسىلم  امل  ىتىل أّن تغسى ي يهب مجهور الفدقهىاء إف
 . حميث أيب  ،واأل ي ف ه، حلصول املدقصود بالبعضالباهني ،دقع عن

 . (1)خالفا للجمهور الغسي عنم املالك  و حع ابن حاجب ،ن   

                                                             

 أحممها احلسني بن (.  هال ا   مال: رواه ال ربال يف األو،ع بإ،نادين يف9258( رهم: )106: 9(املعجم األو،ع: ةن امسه ول م: )1)
 .(199: 8أيب السري وتدقه ابن حبان وضعفه ا مهور وايل  روح بن أ،لم يف السنم ا خر وتدقه ابن حبان وضعفه ا مهور : )

  ال وائىم : رجالىه رجىال الصىح ع هال ا   مال يف جممى (.929رهم: ) (281:8) علال بن رباح اللخمال عن أيب راف : (املعجم الكب  :2)
(3 :21.) 

 .هيا حميث  ح ع على ورب ةسلم ور خيرجاه وهال بعمه: (1307( رهم: )505: 1املستمرك على الصح حني: اتاب ا نائ : )(3)

بماي  امتهم وهناي  املدقتصم:  مم بن امحم بن (، و 112:1(، وابن عابمين: )91:1واصخت ار: ) (،299:1( ينظر وبمائ  الصنائ : )4)
(.والشىرح 164:1: )لبنىان-بى وت -هىى(، دار الفكىر595)ت/ ،امم بن امحم بن روم الدقر،  اصنملسىال املشىهور بىابن روىم، أيب الول ىم

 (، 220:1(، ون ي املآرب: )143:2(، وحاو   ا مي: )98:2(،وروض  ال البني: )523:1الصغ : )
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 الثامن املبحث

  امليْتن كفحتسني 
 حىىىىىىىمتنا ُةَسىىىىىىىمٌَّد حىىىىىىىمتنا  ىىىىىىىىي عىىىىىىىن ِهَشىىىىىىىامأ حىىىىىىىمتن أيب عىىىىىىىن َعاِئَشىىىىىىىَ  ري رمحىىىىىىىه اهلل: )هىىىىىىىال البخىىىىىىىا

  .(2)(ُاف َن يف َتاَلتَِ  أَتى َوابأ ل س ف ها َهِم ٌص وص ِعَماَة ٌ اهلل عنها َأنَّ َرُ،وَل اللَّهرضال 
ىاُج بىن ُاَمَّىمأ هال ةسلم رمحىه اهلل: ) ىاُج بىن الشَّىاِعِر هىاص حىمتنا َحجَّ حىمتنا َهىاُروُن بىن عبىم اللَّىِه َوَحجَّ

َخ َىَب يَىو ًةىا فىيار َرُجىاًل بىن عبىم اللَّىِه  ىمث َأنَّ النى َجىاِبَر  بن ُجَري جأ أخربل أبو الى ُّبَى  ِ أَنَّىُه مسى هال: هال 
َحاِبِه هُِبَض َفُكف َن يف َاَفىنأ َلى  ِ ،َائِىيأ َوهُىربَ لَى  اًل فَىَ َجىَر النى  بَىىَر الرَُّجىُي ةن َأ   بِاللَّ  ىِي حى  ُيَصىلَّى عل ىه َأن  يُىدق 

 .(3)(إذا َافََّن أحمام َأَخاُه فَىل ُ َحس ن  َاَفَنهُ إص َأن  ُي   َرَّ ِإن َساٌن إىل ذل  وهال الن 

 الغريب:
  وا مى  أافىان افنىه يكفنىه افنىا وافنىه : ةصمر اّفىن ، وة لىه الكفىن ،غ ل الّتكفني الكفن يف اللغ :

  (4)وةعنامها يف الّلغ  : الّتغ    والّسن 
أي لّفىه  امل  ىتألنّىه يسىنه . وةنىه : تكفىني  امل  ىتال افىن مسّىو  ،الكفن لباس امل ىت: الكفن ا  الحاً 

 . (5)بالكفن

 أبىىىىىىىىىو :أخرجىىىىىىىىهالثـــــــــاني احلـــــــــديث واحلىىىىىىىىىميث األول ةتفىىىىىىىىق عل ىىىىىىىىىه،ختــــــــريج احلـــــــــديث: 
 ول هم. ،(3)وابن ةاجه،(2)والنسائال،(1)والنةيي،(6)داود

                                                                                                                                                                                                          

: لبنىان -بى وت -هىى(، دار الكتىاب العىريب741الدقوانني الفدقه  : اهلل امم بن امحم بىن امىم بىن جى ىء الكلى ، ايب عبىم )ت/( ينظر 1)
 (.543:1(، والشرح الصغ : )209:2(، وةواهب ا ل ي: )97)ص 

(، و ىح ع ةسىىلم: بىىاب يف افىىن 1213( رهىىم: )427:1يكى  أو ص يكىى : ) (  ىح ع البخىىاري: )بىىاب الكفىن يف الدقمىى ص الىىيي2)
 (.941( رهم: )650:2امل  ت: )

 (.943( رهم: )651: 2: باب تسج   امل  ت:) ح ع ةسلم( 3)

 ةادة : )افن(. (.358:13( ينظر لسان العرب :)4)

علىال بىن : لا كىم وا ى ع األعظىمو  (،181:1وى خ زادة ، دار ال باعى  العىاةرة: )وجمم  األهنر ورح ةلتدقى األحبر: لعبم الىرمحن  ( ينظر5)
(، 60:7: )عبم احلم م هنماوي  دق ق:م، ال بع : األوىل، 2000 -ب وت  -دار الكتب العلم   ، إمساع ي بن ، مه املر،ال، أبو احلسن

 .(452:1ب وت : ) -هى(، دار الفكر1255:  مم بن علال بن امم الشواال )ت/فتع الدقميرو 

 (.3148(رهم: )198:3( ينظر باب يف الكفن: )6)
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 د به يف الباب:هومما يستش
ال َبُسوا ِةىن  تِ َىاِبُكم  ال بَى َىاَي فَِإنىََّهىا ِةىن  َخى  ِ تِ َىاِبُكم  : )اللَِّه  َرُ،ولُ هال: هال  اب ِن َعبَّاسأ  حميث 

 .(4)(وََاف ُنوا ِف َها َةو تَاُام  

  فقه احلديث 
ولىىيل  فىىان هىىيا احلىىق لإلنسىىان  ،إن حىىق املىىوتى يف الكفىىن ينبىى  ةىىن حىىق اإلنسىىان يف ح اتىىه بالسىىن

ميتم ةعه ح  الدقرب، اةتماداً لتكرا اإلنسان إىل آخر عهم له بالمن ا، أةا تكرميه يف ا خرة، ف توهى  علىى ةىا 
 همةه يف المن ا ةن أعمال  احل .

ويسىىتحّب  سىىني الكفىىن عنىىم  مبىىا يسىىنه فىري علىىى الكفايىى  ، امل  ىىتلفدقهىىاء علىىى أّن تكفىىني اتّفق افى
  .(5)بهن يكّفن يف ةلبوس ة له يف ا م  واألع اد ةا ر يوص بهدىن ةنه ، فتّتب  و ّ ته ،احلنفّ   ول هم

وافن الّسّن  : هو أامي األافان ، وهو للّرجي تالت  أتواب : إزار وهم ص ولفاف  ، والدقم ص ةن 
الف إزار الرّأس إىل الدقمم ِب واإلزار للمّ ت ةن أعلى وص أامام، (6)عنق إىل الدقمةني بال دخريصأ ي ال

وبه ورد  وللمرأة مخس  أتواب : هم ص وإزار ومخار ولفاف  وخره  تربع فوق تمي ها ،احلاّل والّلفاف  ايل  .
 .(8)، وألهّنا خترج ف ها حال  احل اة ، فكيا بعم املمات(7)النص

                                                                                                                                                                                                          

 (.995( رهم: )320:3( ينظر باب ةنه: )1)

 (.1474( رهم: )473:1ر ،نن ابن ةاجه: باب ةا جاء ف ما يستحب ةن الكفن: )( ينظ2)

 (.1895( رهم: )33:4( ينظر ،نن النسائال: األةر بتحسني الكفن: )3)

( 994رهم: )( 319:3(، و،نن النةيي:ةا يستحب ةن األافان: )3878( رهم: )8:4( ،نن أيب داود: باب يف األةر بالكحي: )4)
باب ةا جاء ف ما  و،نن ابن ةاجه: وهال:َ يف ال َباب َعن  مَسُرََة َواب ِن ُعَمَر َوَعاِئَشَ  هَاَل أَبُو ِع َسى َحِميُث اب ِن َعبَّاسأ َحِميٌث َحَسٌن َ ِح ٌع.

 (.69:2 : )(. واحلميث  ححه ابن ه ان اما ندقي ابن حجر يف تلخ ص احلب1472( رهم: )473:1يستحب ةن الكفن: )

اف يف ةعرفىى  الىىراجع ةىىن اخلىىالف علىىى اصنصىى(، 140:5(، واممىىوع : )209:2: )وحاوىى   الرهىىول(، 352:1( ينظىىر فىىتع الدقىىمير: )5)
 امىىم حاةىىم الفدقىىال  دق ىىق:لبنىىان.  -بىى وت -هىىى(، دار اح ىىاء الىىناث العىىريب885ةىىيهب اصةىىام امحىىم: لعلىىال بىىن ،ىىل مان املىىرداوي )ت/

(506:2.) 

دخريص بالكسر وهىال املسىماة ، و خريص الدقم ص ةا يو،  به ةن الشعب وهم يدقال دخرص ودخر   وا م  دخاريص:دمخرص ( ال6)
 (.283: 1: )  ينظر املغرب يف ترت ب املعرب. بالن افق ورؤ،ها هال اخل ا،  الت يف أ،في الكم

نادين رواه ال ربال يف الكب  با،جمم  ال وائم يف ا   مال ( وهال 125:25( حلميث أم ،ل م اليي اخرجه ال ربال يف املعجم الكب  : )7)
 . (22: 3: )ج م وهم وتق وف ه بعض االم يف أحممها ل ث بن أيب ،ل م وهو ةملس ولكنه تدق  ويف ا خر

 (.454:1(، وفتع الدقمير: )307:1(ينظر بمائ  الصنائ : )8)

 



 38 

 التاسع املبحث

 امليْت قضاء دين
ىىوَِع : )هىال البخىاري رمحىه اهلل َا  حىمتنا ال َمك ىالُّ بىن إبىراه م حىىمتنا يَ ِيىُم بىن أيب ُعبَى  ىمأ عىن َ،ىَلَمَ  بىن األ 

  ِعن َم النَِّ   هال انا ُجُلوً،ا  ََها فى دَقاَل َهي  َعَل  ِه َدي ىٌن هَىاُلوا َص هَىاَل فَىَهىي  تَىىَرَك ِإذ  ُأِ َ جِبََناَزةأ فَىدَقاُلوا َ ي  َعَل ى 
َها هَاَل هَ  َرى فَىدَقاُلوا يَا َرُ،وَل اللَِّه َ ي  َعَل ى  ي  َعَل  ِه َدي ٌن ِه َي نَىَعم  هَىاَل َو  ً ا هَاُلوا َص َفَصلَّى َعَل  ِه مُثَّ ُأِ َ جِبََناَزةأ ُأخ 

َها هَاَل َهي  تَىَرَك َو  ً ا هَاُلوا َص فَىَهي  تَىَرَك َو  ً ا هَاُلوا َتاَل  َها مُثَّ ُأِ َ بِال َّالَِ ِ  فَىدَقاُلوا َ ي  َعَل ى   هَاَل تََ  َدنَاِنَ  َفَصلَّى َعَل ى 
  .(1)(فَىَهي  َعَل  ِه َدي ٌن هَاُلوا َتاَلتَُ  َدنَاِنَ  هَاَل َ لُّوا َعَلى َ اِحِبُكم  

 الغريب:
ن الّرجي يمين ديناً ةن املماين . ويدقال: داينت فالناً إذا عاةلته ديناً، إّةا أخياً يدقال دا )) :الّمين لّغ  

 .  (2)((: أهرضت وأع  ت ديناً أو ع اًء . ةن أدنت
. ف شىمي املىال واحلدقىوق لى  ةنهىا: لى وم حىقٍّ يف الّيّةى يف ةعناه أهىوال ةتعىّمدة  : ه يالّمين ا  الحا 

أو إتىالفأ أو  ، اما يشمي ةا تبت بسبب هريأ أو ب  أ أو إجىارةأ فائت أ وزااةأ و  امأ ول  ذل  املالّ   اصالةأ 
 .(3)جناي أ أو ل  ذل 

 التخريج:
واخرجىىىه لىىى ه ةىىىن حىىىميث ايب هريىىىرة بىىىن األاوع،ةىىىن حىىىميث ،ىىىلم  (5)الب هدقىىىالو  (4)ال ىىىربال أخرجىىىه

 .عنهماوجابر 
ؤةن ةعّلدق  بمينه حّ  يدق ى نفس امل) ةرفوعاً: حميث أيب هريرة  ومما يستشهد له يف الباب

 . (1)(عنه
                                                             

 (.2168( رهم: )800:2لى رجي جاز: )(البخاري: باب إن أحال دين امل  ت ع1)

 ( ةادة: )دان(.168:13( لسان العرب: )2)

 791التندقىى ع: لسىىىعم الىىىمين ةسىىعود بىىىن عمىىر التفتىىىازال الشىىىفعال)توىىرح التلىىىويع علىىىى التوضىى ع ملىىىنت (، 166:1( ينظىىر التعىىىاري : )3)
 (.139: 2): زاريا عم ات  دق ق:م. ، 1996 -هى 1416 -ب وت  -هى(،دار الكتب العلم   

 .(6290( رهم: )31:7ينظر املعجم الكب  لل ربال: حميث ي يم بن أيب عب م ةوىل ،لم  عن ،لم : )(4)

 .(2074رهم: ) (334:5، والصغرى: باب ال مان: )11177( رهم: )72:6( ،نن الب هدقال الكربى: اتاب ال مان: )5)
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 فقه احلديث
اّل: ،هىال الّسى و، (2)أو إبرائىه ةنىه امل  ىتإىل ه ىاء ديىن   ارعسىذهب مجهور الفدقهىاء إىل ا،ىتحباب امل

إّن احلىىميث امىىول علىىى ةىىن ))فدقىىال: ا مهىىور يف تهول ىىه املىىاوردّي  خىىال و  ،(3)وفىىاء أم ص امل  ىىت،ىىواء تىىرك 
 امل  ىت، والكفال  بىمين ّب لوارته أو ل ه أن يتكّفي عنه: إن تعّير الوفاء ا،تحوهال احلنابل ، (4)((خيّل  وفاء

، وإن مه الكفالىى  بىىمين علىىى ة ّىىت ةفلىىسعنىى، فإنّىىه ص تصىىّع هىىال بصىىّحتها أا ىىر األئّمىى ، خالفىىاً أليب حن فىى 
 .(5) ّع عنمه عمة ص افال  وذهب الّ ح اوّي إىل هول ا مهور امل  توعم أحم بهداء دين 

                                                                                                                                                                                                          

( وهىال حىميث 1079رهىم: ) (390:3)  نفىس املىؤةن ةعّلدقى  بمينىه حىّ  يدق ىى عنىه: انىه هىال: باب ةىا جىاء عىن النى  ( النةيي:1)
 .حسن

وىىى   ابىىىن (، حا178:8: )بىىى وت، ال بعىىى : ال ان ىىى  -املعرفىىى  ،دار  ين الىىىمين ابىىىن َنىىى م احلنفالالبحىىىر الرائىىىق وىىىرح انىىى  الىىىمهائق: لىىى( ينظىىىر 2)
هى(،  150الشافعال )تاألم:  مم بن إدريس و  ،(159:3ورح تتصر خل ي: ) و(، 207:13املمون  الكربى: ) (، و270:4عاب من: )

بىراه م بىن امىم بىن واملبىمع يف وىرح املدقنى : إل(، 357:1ةغىن ا تىاج: )، و (212:3) هىى1393لبنىان -ال بع  ال ان  ، دار املعرف ، بى وت
 الكىىىايف يف فدقىىىه اإلةىىام املبجىىىي أمحىىىم بىىىنو  (،249:4) :1400 –بىى وت  -املكتىىىب اإل،ىىىالةال :إ،ىىىحاق ، أيبعبىىم اهلل بىىىن ةفلىىىع احلنبلىىال

 .(345:4(، واملغن: )203:2: )ب وت -املكتب اص،الةال :امم : لعبم اهلل بن هماة  املدقم،ال، أيبحنبي

 (.369: 4: )هى(1356،املكتب  التجاري  الكربى ، )ةصر/1ب هى(،1031لرؤوف بن علال املناوي،)تف ض الدقمير: لعبم ا( ينظر 3)

 .(536: 2) اإلنصاف:(4)

 (.166:2: ) ف  اصحوذيو  (، و،228:1(، ولاي  املنتهى: )270:4(ينظر حاو   ابن عابمين: )5)
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 العاشر املبحث

 والدعاء فيها امليْتالصالة على 
َىىُم بىىن عبىىم اللَّىىِه بىىن َعلِىىالٍّ ال َمن ُجىىويفُّ هىىال حىىمتنا َرو ٌح هىىال حىىمتنا بخىىاري رمحىىه اهلل:)هىىال ال حىىمتنا َأمح 

َسِن َوُاَمَّمأ عن أيب ُهَريى َرةَ  ِتَسىابًا واىان  هال ةن  َأنَّ َرُ،وَل اللَّهِ  َعو ٌف عن احلَ  ِلمأ ِإميَانًا َواح  اتىََّبَ  َجَناَزَة ُةس 
ِ ُايُّ ِه َابأ ِة  ىُي ُأُحىمأ َوَةىن   ِر ِبدِق َاَ،ني  َج  رَُغ ةن َدف ِنَها فَِإنَّه يَىر ِجُ  ةن األ   ىلى عل هىا ةعه ح  يصلال عل ها َويَىف 

(مُثَّ َرَجَ  هبي َأن  تُ  َفَن فإنه يَىر ِجُ  ِبدِق َابأ م 
(1). 

َي ِلالُّ أخربنا بن َوه بأ أخىربل ُةَعاِويَىُ  بىن َ ىاِلعأ عىن )هال ةسلم رمحه اهلل:    حمتن َهاُروُن بن َ،ِع مأ األ 
َعُه يدقول مسعت َعو َف بن َةاِل أ  على َجَناَزةأ َفَحِفظ ُت ةن  يدقول  َحِب ِب بن ُعبَى  مأ عن ُجبَى  ِ بن نُىَف  أ مسَِ

َخلَىىُه َوال ِسىىل ُه بِ  ىى   ُةم  ىىرِم  نُى ُلَىىُه َوَو،   ال َمىىاِء َوالىى ىَّل جِ ُدَعائِىىِه وهىىو يدقىىول اللهىىم ال ِفىىر  لىىه َوار مَح ىىُه َوَعافِىىِه َواع ىىُ  عنىىه َوَأا 
ىرًا ةىن َدارِِه  َنِس َوأَب ِمل ُه َدارًا َخ ى  َبى َ َض ةن المَّ لِىِه َوال بَىَرِد َونَىدق ِه ةن اخلَ  َايَا اما نَىدقَّ  َت ال ىَّو َب األ  ىرًا ةىن أَه  ىاًل َخ ى  َوأَه 

ُه ةن َعَياِب ال دَقرب ِ أو ةن َعَياِب  َنََّ  َوأَِعي  النَّاِر هال حى  مَتَنىَّ  ىُت َأن  َأُاىوَن أنىا َوَزو ًجا َخ ى رًا ةن َزو ِجِه َوأَد ِخل ُه ا  
 .  (2)(امل  تذل  

 :ختريج احلديث

ــاني: و.(4)،والنسىىىىىىىىىىىىائال(3)امحىىىىىىىىىىىىم أخرجىىىىىىىىىىىىه:احلــــــــــــديث األول أخرجىىىىىىىىىىىىه احلــــــــــــديث الثــــــــــ
 ،(8)انىىىىبىىن حىواب،(7)ائالىسىىنىوال،(6)ييىىنةىىىوال،(5)مىىىىىمىاح

                                                             

 (.47( رهم:)26:1ح ع البخاري: أتباع ا نائ  ةن اإلميان :)(  1)

 (.963) ( رهم:662: 2 ح ع ةسلم: )( 2)

 (.9546( رهم: )430:2: )أيب ُهَريى َرةَ ( ةسنم اإلةام امحم: ةسنم 3)

 (.5032( رهم: )120:8( ،نن النسائال: وهود ا نائ : )4)

 (.24021( رهم: )23:6: ) َعو َف بن َةاِل أ ( ةسنم اإلةام امحم: 5)

 (.1025) ( رهم:345:3) ا  باب ةا جاء يف هراءة على ا نازة بالف :( ،نن النةيي6)

 (.1984) ( رهم:73:4) ( ،نن النسائال: المعاء:7)

ذار ةا يستحب للرد أن يسال اهلل جي وعال ملن يصلال عل ه األبمال لىه دارا خى  ةىن داره وأهىال خى ا ةىن أهلىه: : ابن حبان  ح ع( 8)
 (.3075) ( رهم:344:7)
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 . ول هم (1)هدقالوالب 

  فقه احلديث
ول ، واختلى  ف ىه هىلكفايى فىري علىى الى  الشىه م  امل  ىت ذهب مجهور الفدقهاء إىل أّن الّصالة على

 ووىىهره الفااهىىاّل ، ،، وعل ىىه األا ىىراملالك ّىى  فدقىىال ابىىن عبىىم احلكىىم: فىىري علىىى الكفايىى  وهىىو هىىول ،ىىحنون
ونّص احلنف ّىىى  والّشىىىافعّ   واحلنابلىىى  علىىىى أّن ا ماعىىى  ل سىىىت وىىىر،اً لصىىىّح  : ،ىىىّن  علىىىى الكفايىىى .وهىىىال أ ىىىب 

، فإن  ّلال عل ها ورب  ّحتها ا ماع  اصالة ا مع : ةن ل املالكّ  .وهاالة على ا نازة وإمّنا هال ،ّن الصّ 
 . (2)بغ  إةام أع مت الّصالة ةا ر يفت ذل 

 يف الصالة للميت الدّعاءأما و

، ولكىىن عنىىم املالك ّىى  يىىمعو عدقىىب اىىّي صىىالةال يف  ىى  الىىمعاءرانإىل الدقىىول بواحلنابلىى  ،املالكّ  يهب فىى
: الّلهّم الفىر م ص جيب بعم الرّابع  اما تدقّمم، وأهّي الّمعاء أن يدقولتكب ة حّ  الرّابع  ، ويف هول آخر عنمه

: بعىىم محىىم اللّىىه تعىىاىل والّصىىالة علىىى النّىىّ  اء أيب هريىىرة وهىىو أن يدقىىولبىىمع لىىه وحنىىو ذلىى  ، وأحسىىنه أن يىىمعو
 الّلهىىّم إنّىىه عبىىمك وابىىن عبىىمك وابىىن أةتىى  ، اىىان يشىىهم أن ص إلىىه إصّ أنىىت وحىىمك ص وىىري  لىى  وأّن :

وإن اىىان ةسىى  اً فتجىىاوز عىىن  ،فىى د يف إحسىىانه اّمىىماً عبىىمك ور،ىىول  وأنىىت أعلىىم بىىه ، الّلهىىّم إن اىىان اسىىناً 
ويدقول يف املرأة : الّلهّم إهّنا أةتى  وبنىت عبىمك وبنىت أةتى  ، .،ّ  اته ، الّلهّم ص  رةنا أجره وص تفتّنا بعمه 

ويسىىتمّر يف الىىّمعاء املتدقىىّمم بصىى غ  الّتهن ىىىث ، ويدقىىول يف ال ّفىىي الىىيّار : الّلهىىّم إنّىىىه عبىىمك وابىىن عبىىمك أنىىىت 
ه ورزهته ، وأنت أةّته وأنت    ه ، الّلهّم اجعله لوالميه ،لفاً وذخراً ، وفر،اً وأجراً ، وتدّقي به ةوازينهمىا خلدقت

، وأعظىىم بىىه أجورمهىىا ، وص تفتنّىىا وإيّامهىىا بعىىمه ، الّلهىىّم أحلدقىىه بصىىاحل ،ىىل  املىىؤةنني يف افالىى  إبىىراه م . وي يىىم 
 خى اً ةىن أهلىه ، وعافىه ةىن فتنى  الدقىرب وعىياب جهىّنم . فىإن اىان يف الكب  : وأبمله داراً خ اً ةن داره وأهىالً 

يصّلال على ذار وأن ى ةعا يغّلب اليّار على األن ى ف دقول : إهّنمىا عبىماك وابنىا عبىمي  وابنىا أةت ى  ... إ  
إهّنىىم . واىيا إذا اىان يصىّلال علىى مجاعى  ةىىن رجىال ونسىاء ، فإنّىه يغلّىب الىىيّاور علىى اإلنىاث ف دقىول : الّلهىّم 

                                                             

 (.6756) ( رهم:40:4)( ،نن الب هدقال: باب المعاء يف  الة ا نازة: 1)

امل بع  الكربى األة ي  :محم بن امم بن إمساع ي ال حاوي احلنفال: ألعلى ةراهال الفالح ورح نور اإلي احال ح اوي حاو   ( ينظر 2)
(، والشرح الصغ : 814:1وحاو   ابن عابمين: ) (،162:1(، والفتاوى ا نمي : )98: )صهى، ال بع : ال ال  1318 -ةصر  -ببوصق 

، ال بعى : األوىل، 1403 -بى وت  -عىار الكتىب :إ،ىحاق أيب ،براه م بن علال بن يو،  الف وزأبادي الش ازيإل ه:(، والتنب 229:1)
: بىىىى وت -الفكر ،دار بىىىىراه م بىىىىن علىىىىال بىىىىن يو،ىىىى  الشىىىى ازي أبىىىىو إ،ىىىىحاقإل :املهىىىىيبو  (،37: )صعمىىىىاد الىىىىمين أمحىىىىم ح ىىىىمر  دق ىىىىق:

 (.230،239،247:1(،. ولاي  املنتهى: )132:1)
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عب ىىمك وأبنىىاء عب ىىمك ... إ  . فىىإن  اىىان يصىىّلال علىىى نسىىاء يدقىىول : الّلهىىّم إهّنىىّن إةىىاؤك ، وبنىىات عب ىىمك ، 
لرّابعى    الّلهىّم وبنات إةائ  اّن يشهمن .. إ  .وي يم علىى الىّمعاء املىياور يف حىّق اىّي ة ّىت بعىم الّتكبى ة ا

، وةىىن توفّ تىىه ةنّىىا فهح ىىه علىىى اإلميىىانهىىّم ةىىن أح  تىىه ةنّىىا ، اللّ الفىىر أل،ىىالفنا، وأفرا،نىىا، وةىىن ،ىىبدقنا باإلميىىان
والفىىري عنىىم الّشىىافعّ   أدىن دعىىاء للم ّىىت امىىا .، مثّ يسىىّلم، والفىىر للمسىىلمني واملسىىلماتفتوفّىىه علىىى اإل،ىىالم
 .  (2)( 1)فهخلصوا له الّمعاء  امل  ت: إذا  ّل تم على  تدقّمم لدقول الّنّ  

ألّن  امل  ىتسىه   وإذا دعىا لنفسىه هىّمم نفسىه علىى وةن الّسنن عنىم احلنف ّى  دعىاء املصىّلال للم ّىت ولنف
ّمعاء ةىىن ،ىىّن  الىىّمعاء أن يبىىمأ ف ىىه بنفسىىه   و ماعىى  املسىىلمني ، وذلىى  بعىىم الّتكبىى ة ال ّال ىى  ، وص يتعىىنّي للىى

 . (3)وأبل  لرجاء هبوله  فهو أحسن ، ولكن إن دعا باملهتور عن الّنّ  والء ،وى اونه بهةور ا خرة
ةا روى عن و  ،األوجعال السال  اليارةا حفظ عوف بن ةال   ةن  المعاء يف الصالة ةن املهتورو 
الّلهّم ) :ويف الرواي ،(4)، و غ نا واب نا(ا ولائبنا، وذارنا وأن انا، وواهمنالّلهّم الفر حل ّنا وةّ تنا) أيب هريرة :

هّم إن اان اسناً ف د اللّ ) املو،هويف (5)(ةن أح  ته ةنّا فهح ه على اإل،الم ،وةن توفّ ته ةنّا فتوّفه على اإلميان
 .(6)(، وص تفتنّا بعمه ّ اته ، الّلهّم ص  رةنا أجرهز عن ،، وإن اان ةس  اً فتجاو يف إحسانه

                                                             

 (.112: 1: )الت س  بشرح ا اة  الصغ املناوي يف  (. وحسنه210:3( ينظر ،نن أيب داود: باب المعاء للم ت: )1)

 ( وةا بعمها.519:1) 2( ينظر الفدقه على املياهب األربع : لعبم الرمحن ا  ري، ةكتب  امل ىن، ب2)

 ( وةا بعمها .519:1(املصمر السابق : )3)

 ( وهال: حميث حسن  ح ع.1023( رهم: )334:3ب ةا يدقول يف الصالة على امل  ت:)(النةيي: با4)

 ر( املصمر نفسه.5)

( وهىىىال ا   مىىىال: رجالىىىه رجىىىال الصىىىح ع. ينظىىىر جممىىى  ال وائىىىم: 533( رهىىىم: )228:1(املو،ىىىه: بىىىاب ةىىىا يدقىىىول املصىىىلال علىىىى ا نىىىازة: )6)
(33:3.) 
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 احلادي عشر املبحث

  اهب  اإلسراع و،امليْت جنازة  إتباع
َعِث هال مسعت ُةَعاِويََ  بن ُ،َوي ِم بن : )هال البخاري رمحه اهلل َو  حمتنا أبو ال َولِ ِم حمتنا ُوع َبُ  عن األ 

ََنائِِ  ِبَسب  أ َونَىَهانَا عن َ،ب  أ أََةَرنَا بِ  هال أََةَرنَا الن   ُةدَقر نأ عن ال بَىرَاِء   .(1)...(اتى َباِع ا  
رِي  عن َ،ِع ِم هال البخاري رمحه اهلل: ) َ اُن هال َحِفظ َناُه ةن ال ُّه  حمتنا َعِلالُّ بن عبم اللَِّه حمتنا ُ،ف 

ُةونَىَها َوِإن  َيُ  عن الن   بن ال ُمَس َِّب عن أيب ُهَريى َرَة  ٌر تُىدَقم  َِنازَِة فَِإن  َتُ  َ احِلًَ  َفَخ ى  رُِعوا بِا   هال َأ، 
  .(2)(ِ،َوى ذل  َفَشرٌّ َتَ ُعونَُه عن رِهَاِبُكم  

 الغريب:
، وه ي عكسه ، أو  امل  ت، وبالكسر الّسرير اّليي يوض  عل ه  امل  ت :مج  جنازة بالفتع لغ : ا نائ 

 .  (3)فهو ،رير ونعش امل  ت، فإن ر يكن عل ه  امل  تبالكسر : الّسرير ة  
 . (4)ا نازة ا  الحاً: هال امل  ت على السرير

 :التخريج

 ، (5)الىىىىىائىىىسىنىال هىىىىرجىىىىىأخ : ديث األولــــــــــــاحل

                                                             

 (.1182( رهم: )417:1األةر بإتباع ا نائ  : ) (  ح ع البخاري:1)

( رهىىىم: 651:2(، و  ىىىح ع ةسىىىلم: بىىىاب اإل،ىىىراع با نىىىازة: )1252( رهىىىم: )442:1: )(  ىىىح ع البخىىىاري: بىىىاب السىىىرع  با نىىىازة2)
(944.) 

 ( ةادة )جنى (.324:5( ينظر لسان العرب: )3)

املكتبى  العت دقى  :أيب الف ىيالدقاضىال ع ىاي بىن ةو،ىى بىن ع ىاي ال حصى  السىبت املالكال،ل :ةشارق األنىوار علىى  ىحاح ا تىار( ينظر 4)
 -الوفىاء ،دار دقا،م بن عبىم اهلل بىن أةى  علىال الدقونوي: ل: املتماول  بني الفدقهاءأن س الفدقهاء يف تعريفات األلفاو  (،156:1: )ودار الناث

د،تور العلماء أو جاة  العلوم يف ا ى الحات (، و 121:1: )د. أمحم بن عبم الرزاق الكب سال  دق ق:، ال بع : األوىل، 1406 -جمة 
م، ال بع : األوىل، 2000 -هى 1421 -لبنان / ب وت  -لعلم   ا ،دار الكتبالدقاضال عبم الن  بن عبم الر،ول األمحم نكري،: لالفنون
 (.286:1: )عرب عباراته الفار،  : حسن هال فحص  دق ق:

، ال بع : 1991 - 1411 -ب وت  -ب العلم   هى(،دار الكت303السنن الكربى: ألمحم بن وع ب أيب عبم الرمحن النسائال، )ت (5)
 (.39(2066( رهم: )630:1: األةر بإتباع ا نائ : )د.عبم الغفار ،ل مان البنماري ، ، م اسروي حسن  دق ق:األوىل، 
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 ةتفق عل ه.: الثاني ديثاحلو.(2)والب هدقال،(1)وال ربال

 فقه احلديث
،وهو بر ، وجيوز اص،ت جار على محي ا نازةأّن محي ا نازة فري على الكفاي أمج  الفدقهاء على 

 .(3)و رم محي ا نازة على ه    ة ري .و،اع  وإارام للم ت
 ،ةىر هنىا للنّىمب ص للوجىوب لإلمجىاعواألتشى    الّرجىال للجنىازة ،ىّن ،  ذهب مجهور الفدقهاء إىل أنّ و  

ا نىىىازة ةىىىن  إتبىىىاع: إّن ا مهىىىور فدقىىىال ين بىىىن املنىىى  ةىىىن املالك ّىىى الىىى ّ خىىىال  و .اتفاهىىىاً ا نىىىازة  إتبىىىاعوا،ىىىتحباب 
 .(4)الواجبات على الكفاي 

ويسىىتحب  .(5)ر وهرابىى ، أو  ىىالح ةشىىهورافىىي إذا اىىان  ىىواا نىىائ  أف ىىي ةىىن الّنو  إتبىىاع:هىىال احلنف ّىى  
  .(6)ويكره ِببب ،على ا نازة امل  تحب ث ص ي  رب  بال خبباإل،راع با نازة 

                                                             

م ةص فى، أمحم حسن ال يات، هى(، هام بإخراجه إبراه  360املعجم األو،ع: لسل مان بن أمحم بن أيوب أيب الدقا،م ال ربال، )ت( 1)
( 211:8: ةىن بدق ى  أول امسىىه ةى م ةىن امسىه ةو،ىىى: )ترا ىا-حاةىم عبىم الدقىادر، امىم علىىال النجىار، دار الىمعوة لل باعى  والنشىىر با،ىتنبول

 (.8429رهم: )

 (.4719( رهم: )126:3( ،نن الب هدقال الكربى: أبرار الدقسم: )2)

 (.246:1(،ولاي  املنتهى: )352(، وحاو   ال ح اوي على ةراهال الفالح: )160:1( ينظر الفتاوى ا نمي : )3)

(، واملهىيب: 96(، والدقىوانني الفدقه ى : )624:1(،وحاو   ابىن عاب ىمين: )159:1 نمي : )والفتاوى ا (،467:1(ينظر فتع الدقمير: )4)
( ، ووىىىىىرح النىىىىىىووي علىىىىىى  ىىىىىىح ع ةسىىىىىىلم: 146:2: )اشىىىىىىاف الدقنىىىىىىاع(،و 359:1(، وةغىىىىىىن ا تىىىىىاج: )233:5واممىىىىىوع: ) (،135:1)
 (.125:3(، وفتع الباري: )188:1)

 (.624:1(، وحاو   ابن عابمين: )159:1( ينظر الفتاوى ا نمي : )5)

واملهىىىيب:  (،623:1، وحاوىى   ابىىن عابىىمين: )(352(، وحاوىى   ال ح ىىاوي علىىىى ةراهىىال الفىىالح: )191:2( ينظىىر البحىىر الرائىىق: )6)
 (.246:1(، ولاي  املنتهى: )473:2(، واملغن: )367:1(، ، وةغن ا تاج: )270:5(، وامموع: )136:1)
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 الثاني عشر املبحث

  اجللوس قبل أن توضعالنهي عن و  ،امليْت القيام جلنازة
عىن َعىاِةِر  ِع مأ حىمتنا اللَّ  ىُث عىن نَىاِف أ عىن بىن ُعَمىَر حىمتنا هُىتَى  بَىُ  بىن َ،ىهال البخاري رمحى  اهلل: )

َهىا فَىل ى َىدُقم  حى  خُيَل َفَهىا أو خُتَل َفىُه هىال إذا رََأى أحىمام ِجنَىاَزًة فَىِإن  ر َيُكىن  َةاِوىً ا َةعَ  عىن النى  بن َربِ َعَ  
 .(1)(أو ُتوَضَ  ةن هَىب ِي َأن  خُتَل َفهُ 

دق َسىمأ عىن حمتنا ُةَعاُذ بن َفَ اَلَ  حمتنا ِهَشاٌم عن  ىىي عىن ُعبَى  ىِم اللَّىِه بىن ةِ هال البخاري رمحه اهلل: )
نَىا لىه فَىدُقل نَىا يىا َرُ،ىوَل اللَّىِه ِإنىََّهىا ِجنَىاَزُة يَىُهىوِديٍّ هال ةرت بَِنا َجَناَزٌة فَىدَقاَم  ا الن   َجاِبِر بن عبم اللَِّه  َوُهم 
َِناَزةَ  ًسا( ويف رواي  فَىدُقوُةوا  هال إذا رَأَيى ُتم  ا      (2)فدقال أَلَ  َست  نَىف 

ِلٌم يَىع ِن بىن إبىراه م حىمتنا ِهَشىاٌم حىمتنا  ىىي عىن أيب َ،ىَلَمَ  عىن )هال البخاري رمحه اهلل:  حمتنا ُةس 
رِي   ُم  ََناَزَة فَىدُقوُةوا َفَمن  تَِبَعَها فال يَىدق ُعم  ح  ُتوَضَ   عن الن   أيب َ،ِع مأ اخل   (3)(هال إذا رَأَيى ُتم  ا  

 خترج احلديث:

 ،(4)أخرجه امحم :الثاني ديثاحلوهبيا اللفظ،  بإخراجهحميث عاةر بن رب ع  افرد البخاري 

 ةتفق عل ه.: الثالثديث احلو،(6)والب هدقال،(5)والنسائال

 :فقه احلديث
للجنىىازة إذا ةىىّرت بىىه إصّ أن يريىىم أن يشىىهمها ، واىىيا إذا اىىان إىل عىىمم الدق ىىام ذهىىب احلنف ّىى  وأمحىىم 

: ص يدقوةىىون إذا رأوهىا هبىي أن توضى  ا نىازة عىن األعنىاق وهىىو ، هىال بع ىهمى، وجىالء جبنىازةالدقىوم يف املصىلّ 
                                                             

 (.1246) ( رهم:441:1باب ة  يدقعم إذا هام للجنازة: ) البخاري: ح ع  (1)

 (.1250و ) (1249) ( رهم:441:1باب ة  يدقعم إذا هام للجنازة: ) البخاري:( ح ع 2)

( رهىىم: 660:2دق ىىام للجنىىازة: )، و ىىح ع ةسىىلم: ال(1248) ( رهىىم:441:1بىىاب ةىى  يدقعىىم إذا هىىام للجنىىازة: ) البخىىاري:( ىىح ع 3)
(995.) 

 .(1153( رهم: )349:1: )ةسنم اإلةام امحم: ةسنم جابر (4)

 (.1928( رهم: )47:4  يف ترك الدق ام: )،نن النسائال: الرخص (5)

 (.6668) ( رهم:26:4،نن الب هدقال الكربى: الدق ام للجنازة: ) (6)
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هىام ر،ىول ) هىال :  ةنسوخ مبا روي ةن ،ىرق عىن علىاّل البخاري ةن عاةر بن رب ع  الّصح ع ، وةا رواه 
، هال احلازةاّل: هال أا ر أهي العلم : ل س على أحم الدق ام  نازة ، وبه هال ةال  وأهىي (1)مثّ هعم( الّله 

.وهال احلنابل  :  ام ةنسوخ ، وايا هال الدقاضال ع اياحلجاز والّشافعاّل وأ حابه ، وذهبوا إىل أّن األةر بالدق 
 . (2)لو جاءت أو ةّرت به وهو جالس ،وهالوا: واألخي بآخر األةرين أوىل -أي للجنازة  -ره ه ام  ا ا

: هىو ةنسىوخ حبىميث علىاّل مثّ هىال  : املشهور يف ةىيهبنا أّن الدق ىام لى س ةسىتحّباً . وهىالواهال النووي
الّنووّي : اختار املتويّل ةن أ حابنا أّن الدق ام ةستحّب وهيا هو املختار ، ف كون األةر به للّنمب ، والدقعود 
 (3)لب ىىان ا ىىواز ، وص يصىىّع دعىىوى الّنسىىخ يف ة ىىي هىىيا ، ألّن الّنسىىخ إمّنىىا يكىىون إذا تعىىّير ا مىى  ور يتعىىّير

، وإ،ىىحاق ، وابىىن . وحكىىى الدقاضىىال ع ىىاي عىىن أمحىىم (4).هىىال الدقل ىىويّب ةىىن الّشىىافعّ   : وهىىيا هىىو املعتمىىم 
 .  (5)حب ب وابن املاجشون املالكّ ني أهّنم هالوا : هو تّ  

 .حلميث ايب ،ع م اخلمريجيلس هبي وضعها للّنهال عن ذل  . ص أن  ا نازة ويستحب ملن يتب
هال الّ ح اوّي : إّن يف ا لوس هبىي وضىعها ازدراء هبىا ، هىال احلىازةاّل : ومّىن رأى ذلى  احلسىن بىن علىاّل ، 

الّنخعاّل والّشعّ  وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن ال ّب  ، واألوزاعاّل ، وأهي الّشام ، وأمحم ، وإ،حاق ، وذار 
 . (6)أهّنم اانوا يكرهون أن جيلسوا حّ  توض  عن ةنااب الّرجال وبه هال اّمم بن احلسن 

هال ابن حجر يف الفتع : ذهب أا ر الّصحاب  والّتابعني إىل ا،تحباب الدق ام ، اما ندقلىه ابىن املنىير 
، وهو هول األوزاعاّل ، وأمحم ، وإ،حاق ، واّمم بن احلسن ، واملختىار عنىم الّشىافعّ   ا،ىتحباب الدق ىام ةى  

، ورأوا ا لىوس أوىل ، وهىال بعىض الّسىل  :  ا نازة حّ  توض  ، هىال احلىازةاّل : وخىالفهم يف ذلى  آخىرون
جيب الدق ام . فإذا وضعت ا نازة على األري عنم الدقىرب فىال بىهس بىا لوس ، وإمّنىا يكىره هبىي أن توضى  عىن 

                                                             

 (.962( رهم )661:2(  ح ع ةسلم: باب نسخ الدق ام للجنازة: )1)

 (.246:1(ولاي  املنتهى: )280:5(،وامموع: )138: )تبار للحازةال( واصع160:1( ينظر الفتاوى ا نمي : )2)

 (.310:1على ةسلم: )( ينظر ورح النووي 3)

م، ال بع : األوىل، 1998 -هى 1419 -لبنان / ب وت  -الفكر ،دار شهاب المين أمحم الرلسال امللدقب بعم ة: لحاو   عم ة( ينظر 4)
 (.230:1: )ةكتب البحوث والمرا،ات  دق ق:

 -الدقىىىاعرة   -ابن عفىىىان  ،دار صىىىميق حسىىىن خىىىانل :الروضىىى  النميىىى (، و 241:2(، ةواهىىىب ا ل ىىىي: )139:2( ينظىىىر تتصىىىر خل ىىىي: )5)
 (.463:1: )علال حسني احلل   دق ق:م ، ال بع : األوىل ، 1999

واممىىىوع:  (،136:1(، واملهىىىيب: )138(، واصعتبىىىار: )333(، وال ح ىىىاوي علىىىى ةراهىىىال الفىىىالح: )469:1(ينظىىىر فىىىتع الدقىىىمير: )6)
 (.145:2(، و ف  األحوذي: )480:2(، واملغن: )280:5)
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م   ص . وندقىي حنبىي   ةىن أ ىحاب أمحى(1)ةنااب الّرجال. واألف ي أن ص جيلسىوا ةىا ر يسىّووا عل ىه الىّناب
 .(2)ر جيلس حّ  تمفنو بهس بدق اةه على الدقرب حّ  تمفن جرباً وإاراةاً ، واان أمحم إذا ح ر جنازة َولَِ ها 

                                                             

 (.116:3(ينظر فتع الباري: )1)

 (.247:1( ينظر لاي  املنتهى: )2)
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 الثاني  الفصل

 الدفن وبعده حنيت حقوق امليْ

 وفيه سبعة مباحث

 األول: دفن امليْت. املبحث

 عماقه، وحتسينه، وحلده.اامليْت ، و الثاني:التوسعة يف قرب املبحث

 . عليه وقضاء احلاجة عليه الثالث: وطأ قرب امليْت ،واجللوس املبحث

 الرابع:زيارة قرب امليْت، والسالم عليه ، والدعاء له. املبحث

الرَّجُلِ أَهْلَ صديقه، وصلة رمحه، وصِلَةُ   وإكراماخلامس:أنفاذ عهد امليْت،  املبحث

 وُدِّ أَبِيهِ.

 السادس:التّعزية بامليْت. املبحث

 السابع:احلداد والعدة على امليْت. املبحث
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 األول املبحث

 امليْتدفن 
حمتنا َهاُروُن بن َةُلولأ ال َبص رِيُّ تنا عبم اللَِّه بن يَ ِيَم املدقرئ تنا َ،ِع ُم بن أيب هال ال ربال رمحه اهلل: )

ِب َي بن َورِي أ عن َعلِ  ةن َلسََّي َة  ًتا َفَكَتَم عل ه  ال  بن َربَاحأ هال مسعت أَبَا رَاِف أ يدقول هال أَيُّوَب عن ُوَرح 
َكًناً ُلِفَر له أَر بَِعنَي َاِب ًَة َوَةن  َحَفَر أَلِخ ِه هَىبى رًا ح  جَيُنَُّه فَ  َكَنُه َةس  َا َأ،   .(1)(ح  يُىبى َعثَ  َكَهمنَّ

 :الغريب
 .(2)المفن لغ : املواراة والسن يدقال: دفن امل  ت امواراة ، ودفن ،ره: أي اتمه

 .(3): ةوارة امل  ت يف النابالمفن ا  الحاً و  

 ختريج احلديث: 
 .(5)،والب هدقال(4)ااماحلرجه أخ

 ترمجة اإلسناد:
 .(6)ةلول ع سى بن  ىيو خ لل ربال وا،م  :َهاُروُن بن َةُلولأ ال َبص رِيُّ 
 .(7)الرمحن مس  ،ع م بن أيب أيوب وح وة بن وريع ومهام بن  ىي أبو عبم :عبم اللَِّه بن يَ ِيَم املدقرئ

تدق  تبت ةات ،ن  إحمى  ،أبو  ىي بن ةدقالص ،ةوصهم املصري :،ع م بن أيب أيوب اخل اعال
 .(1)ه ي ل  ذل  واان ةولمه ،ن  ةائ و  وةائ  و،تني

                                                             

ِمالُّ عن أيب رَاِف أ  ) (املعجم1)  (،.929( رهم: )315: 1الكب : َعِلالُّ بن َربَاحأ اللَّخ 

 ةادة: )افن( . (155:13( ينظر لسان العرب: )2)

 (.339:1(، والتعاري : )407:1ينظر حاو   الم،وهال: )( 3)

 .هيا حميث  ح ع على ورب ةسلم ور خيرجاهوهال  (1340( رهم: )505: 1املستمرك على الصح حني: ا نائ  :)(4)

 (.6447( رهم: )395:3ث ف ه: )،نن الب هدقال الكربى: باب ةن رى و  ا ةن امل  ت فكتمه ور يتحم (5)

مم بىن عبىم اهلل بىن امىم الدق سىال المةشىدقال، ابىن نا ىر الىمين :  توض ع املشتبه يف ضبع أمساء الرواة وأنساهبم وألدقاهبم واناهمينظر (6)
 (.266: 8: )امم نع م العرهسو،ال  دق ق:م، ال بع : األوىل، 1993 -ب وت  -س  الر،ال  ةؤ،،  س المين

، األوىل، 1404اةعى  اإل،ىالة  ، املمينى  املنىورة، هىى(، ا 261-206الكىن واألمسىاء: ملسىلم بىن احلجىاج الدقشى ي أيب احلسىني، )ينظر (7)
 (.528: 1: )عبم الرح م امم امحم الدقشدقري  دق ق: 
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 .(2)وري   موق عمرو بنويدقال ورحب ي بن  ،ورحب ي بن وري  املعافري أبو امم املصري
واملشهور ف ه علال  .تدق  ،أبو عبم اهلل املصري ،اللخمال ،علال بن رباح بن هص  ضم ال ويي

 .(3)ةات ،ن  ب   عشرة وةائ ةنها بالتصغ  واان يغ ب 
  .(4)ةات بع م ع مان،أ،لم :وه ي ،إبراه م :الدقب ال يدقال  أبو راف  ةوىل الن 

 احلديثعلى  احلكم
 ،(5)و،كت عنه اليه  يف تلخ صه هيا حميث  ح ع على ورب ةسلم ور خيرجاههال احلاام: 

 .واهلل اعلم بالصواباإل،ناد فاحلميث  ح ع  .(6)ورجاله رجال الصح عهال ا   مال يف جمم  ال وائم:

 فقه احلديث
: امىىا لىىو ةىىات يف ،ىىف ن  لسىىي .وإذا ر ميكىىن(7)ري علىىى الكفايىى  إمجاعىىاً إن أةكىىندفىىن املسىىلم فىى

وافن و لال عل ه مث ألدقال يف البحر إن ر يكن هريبا ةن الرب، وهىال بع ىهم يىربع بىني لىوحني ل حملىه البحىر 
 .(8)إىل الساحي ، فرمبا و ي إىل هوم يمفنونه

فىىال يىىنك يف  ،وانفمفنىىه مت ىى  لىىه عىىن احل ىى ،ن حىىق املىىوتى يف الىىمفن هىىو تكىىرا لإلنسىىانأدقىىول الوميكىىن 
لىيل  حىمدت السىن  الشىريف  األجىر الىوافر ملىن يدقىوم بىيل :ويظهر هىيا جل ىا ، بي ةن حدقىه أن يىمفن ،العراء

ملىا ف ىه ةىن  ،هىم ةاتىت فلىم تىمفن فىان عج وىميما لىيل  اةىرأةعنىمةا رأى  واضحا يف ةوهى  ،ى منا عمىر 
فدقم أخرج الب هدقال بسنمه عن عبم اهلل بن عمر أنه هال: ) مث وجىم  ،نسان بعم ةوتهانتهاك  ارخ حلدقوق اإل

                                                                                                                                                                                                          

 (.233: 1ب التهييب: )(،وتدقري432: 1ينظر الكاو : )(1)

 (.265: 1(، وتدقريب التهييب: )483: 1ينظر الكاو : )(2)

 (.401: 1(،وتدقريب التهييب: )39: 2ينظر الكاو : )(3)

 (.639: 1(، وتدقريب التهييب: )425: 2ينظر الكاو : )(4)

 .هيا حميث  ح ع على ورب ةسلم ور خيرجاهوهال:  (1340( رهم: )505: 1املستمرك على الصح حني: ا نائ  :)(5)

 .(21: 3: ): مجمم  ال وائينظر  (6)

، ال بعىى : ال ال ىى ،  دق ىىق: د. 1402 -اإل،ىىكنمري   -دار الىىمعوة  ، أيب بكىىر،مىىم بىىن إبىىراه م بىىن  املنىىير الن سىىابوري:  إلمجىىاعا (ينظىىر7)
 .(42:1: )مفؤاد عبم املنعم أمح

 ،(208:2والتىىىاج واإلال ىىىي: ) (،218:1امتهىىىم: ) وبمايىىى  (،95ص : )والدقىىىوانني الفدقه ىىى  (،599:1(ينظىىىر حاوىىى   ابىىىن عابىىىمين: )8)
: اشىىىىاف الدقنىىىىاعو  (،241:5واممىىىىوع: ) ،(132:2وروضىىى  ال ىىىىالبني: ) (،117:1وجىىىىواهر اإلال ىىىىي: )، (407:1وحاوىىى   الم،ىىىىوهال: )

 (.500:2واملغن: )، (126:2)
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اةرأة ة ت  بالب ماء ميىرون عل هىا وص يرفعىون  ىا رأ،ىا حى  ةىر هبىا رجىي  -يعن ةن احلج-الناس وهم  ادرون 
-ر عبىم اهلل فىهلدقى عل هىا توبىه مث ا،ىتعان عل هىا ةىن يىمفنها فىمعا عمى ،ةن بن ل ث يدقال لىه ال ىب ةسىكني

فدقىال ص فدقىال عمىر لىو حىمتتن أنى  ةىررت هبىا لنكلىت بى   ، امل  تى أصةىرأةهي ةررت هبيه  :فدقال -يعن ابنه
)…(1). 

وعىىىمم تراهىىىا يف  ،ج ىىىث الكفىىىار دت بعىىىض النصىىىوص الىىىت تىىىمل علىىىى ةىىىواراة الر،ىىىول اهلل وهىىىم ور 
 (2)بسىىحب ج ىىث الكفىىار إىل ب ىىر هنىىاك وخىىا،بهم بعىىم إلدقىىائهم ف ىىه العراء.ففىىال لىى وة بىىمر أةىىر ر،ىىول اهلل 

 .(3)ور يناه يف العراء للوحوش والسباع ،ووارى ج   أة   بن خل  ملا ر يتمكنوا ةن جره إىل الب ر
فعىن علىال بىن ةىرة  ،ص مير جب   إص أةر مبواراهتا دون أن يسهل عىن ديانى   ىاحبها واان ر،ول اهلل 

ص يسىىهل  ،لىى  ةىىرة فمىىا رايتىىه ميىىر جب فىى  إنسىىان يتجاوزهىىا حىى  يىىهةر بىىمفنها  ،ىىافرت ةىى  ر،ىىول اهلل :هىىال
 .(4)ةسلم هو أو اافر
 :فدقلىت ملا تويف أبو ،الب أت ت النى    :هال  فعنه ،بمفن أب ه واان ةشراا  عل اً  ح  أةر

 :هىىال ،فواريتىىه مث أت تىىه :هىىال .فىىواره مث ص  ىىمث وىى  ا حىى  تىىهت ناذهىىب  :هىىال ،إن عمىى  الشىى خ هىىم ةىىات
فىمعا يل بىمعوات ةىا يسىرل أن  :فالتسىلت مث أت تىه هىال :هال ،اذهب فالتسي مث ص  مث و  ا ح  تهت ن

 .(5)يل هبا محر النعم و،ودها

                                                             

 3) :بىىاب وجىىوب العمىىي يف ا نىىائ  ةىىن الغسىىي والتكفىىني والصىىالة والىىمفن حىى  يدقىىوم بىىيل  ةىىن ف ىىه الكفايىى : (،ىىنن الب هدقىىال الكىىربى1)
 . (6404رهم: ) (386:

َعِم بَ  ينظر ةسلم :( 2) َنَِّ  أو النَّاِر عل ه َوِإتى َباِت َعَياِب ال دَقرب ِ َوالتىََّعوُِّذ ةنه امل  تاب َعر ِي َةدق     .(2874( رهم:)2203:4: )ةن ا  

 1418،الرياي، ةكتب  العب كان ، 1هى(،ب 581ل  بن هشام بن أيوب احلم ي املعافري أيب امم،)ت( ينظر الس ة النبوي : لعبم امل3)
   (.230:1هى: )

( وهىىال:  ىىح ع علىىى وىىرب البخىىاري وةسىىلم ور خيرجىىاه، و،ىىنن 1374( رهىىم: )256:1ينظىىر ةسىىتمرك احلىىاام : اتىىاب ا نىىائ : )( 4)
( رهىم: 386:3:)جىوب العمىي يف ا نىائ  ةىن الغسىي والتكفىني والصىالة والىمفن حى  يدقىوم بىيل  ةىن ف ىه الكفايى بىاب و  الب هدقال الكىربى:

  دق ىق: ، 966 1386هىى(، دار املعرفى ، بى وت، 385-36،نن الماره ن: لعلال بن عمر أبو احلسن الماره ن البغىمادي، )(، و 6409)
   . (41رهم: ) (116:4):اتاب الس : الس م عبم اهلل هاوم ميال اململ

(، 2006)( رهىم: 79:4) :ب ةىوارة املشىركباالنسىائال:، و (807 ( رهىم: )103:1ةسىنم علىال بىن أيب ي الىب: ) امحىم:ينظر ةسنم  (5)
مىم بىن   :ينظىر األحاديىث املختىارة .إ،ىناده حسىن :هال املدقم،ال (.5490( رهم: )340:5وةعجم ال ربال األو،ع: ةن امسه امم: )

عبىم امللى    دق ق:وىل، ، ال بع : األ1410 -ةك  املكرة   -ةكتب  النه   احلمي   ، عبم اهلل أيب عبم الواحم بن أمحم احلنبلال املدقم،ال،
   (.276: 2بن عبم اهلل بن ده ش: )
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 ،ن اإل،ىالم يىرى وجىوب دفىن املىوتى ةىن املسىلمني ولى همأدقىول نا الوةن جمموع هيه النصوص ميكن
 .(1)وذل  تكرميا إلنسان تهم وحساهبم بعم ذل  على اهلل تعاىل

                                                             

   .(514ص : )( ينظر نظري  احلرب يف اإل،الم ،إلمساع ي أبو وريع 1)
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 الثاني املبحث

 .وحلده ،وحتسينه ،واعماقه ، امليْت التوسعة يف قرب
حمتنا أَز َهُر بن َةر َواَن ال َبص رِيُّ حمتنا عبم ال ىَواِرِث بىن َ،ىِع مأ عىن أَيُّىوَب عىن مُحَ  ىِم بىن : )هال النةيي

َاِء عىىن ِهَشىىاِم بىىن َعىىاِةرأ هىىال ُوىىِكاَل إىل ر،ىىول ِفىىُروا اللَّىىِه  ِهىىاَللأ عىىن أيب الىىمَّمه  ِرَاَحىىاُت يىىوم ُأُحىىمأ فدقىىال اح  ا  
ُةوا َأا  َىَرُهم  هُىر آنًا َفَماَت أيب  ِفُنوا اإلتنني َوال َّاَلتََ  يف هَىرب أ َواِحمأ َوَهم  ِسُنوا َواد  ِ،ُعوا َوَأح  ِ َوَأو  َم بىني يَىَمي  َرُجلَىني  فَىدُقم 

 .(1)...(عن َخبَّابأ َوَجاِبرأ َوأََنسأ  ى ويف ال َبابهال أبو ِع سَ 
ىىَورِيُّ عىىن إمساع ىىي بىىن هىىال ةسىىلم رمحىىه اهلل: ) حىىمتنا  ىىىي بىىن  ىىىي أخربنىىا عبىىم اللَّىىِه بىىن َجع َفىىرأ ال ِمس 

بن أيب َوهَّاصأ َأنَّ َ،ع َم بن أيب َوهَّاصأ هال يف َةَرِضِه اليي َهَلَ  ف ه أحلموا  ُاَمَِّم بن َ،ع مأ عن َعاِةِر بن َ،ع مِ 
ًبا اما ُ ِنَ  ِبَر،ُ    .)(2)وِل اللَّهِ يل حلَ ًما َوان ِصُبوا َعَلالَّ اللَِِّبَ َنص 

 التخريج:

ِ،ُعوا)ابن ةاجه:زاد ،و (4)وأبو داود،(3)أخرجه امحماحلديث األول: ِفُروا َوَأو   (5)(..وأحسنوا اح 
 

                                                             

 .(،1713( رهم: )213:4النةيي: باب ةا جاء يف دفن الشهماء: ) (1)

ِم َوَنص ِب اللَِِّبَ عل: ةسلم ح ع (2)  .(966( رهم: )665:2امل  ت: )ى بَاب يف اللَّح 

 .(16296( رهم: )19:4ةسنم اإلةام امحم: حميث هشام بن عاةر األنصاري: ) (3)

 .(3215( رهم: )214:3،نن أيب داود: باب تعم ق الدقرب: ) (4)

َد رَِع السُّىىَلِمال  (  واخىىرج ابىىن ةاجىىه أي ىىا : 1560(، رهىىم: )497:1بىىاب ةىىا جىىاء يف حفىىر الدقىىرب: ) ،ىىنن ابىىن ةاجىىه: (5) هَىىاَل  َعىىن  األ 
ىىُرُس النَّىِ َّ  لَىً  َأح  فَىدُقل ىُت يَىا َرُ،ىىوَل اللَّىِه َهىىَيا ُةىرَاءأ هَىاَل َفَمىىاَت بِال َمِمينَىِ  فَىَفَرُلىىوا ِةىن  ِجَهىىازِِه  ِهرَاَءتُىُه َعالِ َىىٌ  َفَخىرََج النَّىىِ ُّ  فَىىِإَذا َرُجىيٌ  ِج  ىُت لَ ى 
ِ،ُعوا َلهُ  َفَحَمُلوا نَىع َشُه فَىدَقاَل النَِّ ُّ  َرَتُه فَىدَقاَل أَو  َ،َ  اللَُّه َعَل  ِه فَىدَقىاَل بَىع ىُض ار فُىدُقوا ِبِه َرَفَق اللَُّه ِبِه ِإنَُّه َااَن  ُِبُّ اللََّه َوَرُ،وَلُه هَاَل َوَحَفَر ُحف   أَو 

ىىَحاِبِه يَىىا َرُ،ىىوَل اللَّىىِه َلدَقىىم  َح ِن ىىَت َعَل  ىىِه فَىدَقىىاَل َأَجىىي  ِإنَّىىُه َاىىاَن  ( رهىىم: 497:1ابىىن ةاجىىه: بىىاب ةىىا جىىاء يف حفىىر الدقىىرب:)  ُِىىبُّ اللَّىىَه َوَرُ،ىىوَلهُ َأ  
ل س ألدرع السلمال هيا عنم ابىن ةاجى  ،ىوى هىيا احلىميث ولى س لىه وىالء يف اخلمسى  األ ىول وإ،ىناد حمي ىه (. هال الكنال : 1559)

ةصىباح ال جاجى  يف ينظىر  .حاب السىنن األربعى ضع   ل ع  ةو،ى بىن عب ىمة الربىيي ولىه وىاهم ةىن حىميث هشىام بىن عىاةر رواه أ ى
:  امم املنتدقى الكشناوي  دق ق:، ال بع : ال ان  ، 1403 -ب وت  -العرب   ،دار محم بن أيب بكر بن إمساع ي الكنالأل :زوائم ابن ةاجه

(2 :40)  . 
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ِفىىىىىُروا بلفىىىىىظالنسىىىىىائال و  ِسىىىىىُنوا.عمدقىىىىىوا وأ: )...اح  ــاني: و.ولىىىىى هم(1)..(َوَأح   أخرجىىىىىه احلـــــديث الثـــ
  ول هم. ،(4)والنسائال،(3)وابن ةاجه،(2)امحم

 ترمجة رجال اإلسناد:
 ، موق،لدقبه فريخ باخلاء املعجم .بتخف   الدقاف ووني ةعجم  ،الرهاوال ،أَز َهُر بن َةر َواَن ال َبص رِيُّ 

 .(5)وةائتني تالث وأربعني تويف
 ،أبىىو عب ىىمة التنىىوري بفىىتع امل نىىاة وتشىىميم النىىون ،ةىىوصهم :بىىن ذاىىوان العنىىربي َواِرِث بىىن َ،ىىِع معبىىم ال ىى

 .(6)ةات ،ن  ئانني وةائ .رةال بالدقمر ور ي بت عنه ، احل تدق  تبت ،ةدقرئ فص ع ةفوه ،البصري
بفىتع املهملى  بعىمها ةعجمى  مث ة نىاة مث  تان ى  وبعىم األلى   :السىخت البىن أيب مت مى  ا سىان  أَيُّىوبَ 

اان ،ىىى م : ةىىىا رأيىىىت ة لىىىه،هىىىال وىىىعب  ،ةىىىن ابىىىار الفدقهىىىاء العبىىىاد ،تدقىىى  تبىىىت حجىىى  ،نىىىون أبىىىو بكىىىر البصىىىري
   .(7)،ن  ةات ،ن  إحمى وتالتني وةائ  وله مخس و،تون. الفدقهاء

توهىىى  ف ىىىه بىىىن ،ىىى ين لمخولىىىه يف عمىىىي  ،تدقىىى  عىىىار ،أبىىىو نصىىىر البصىىىري :العىىىمويمُحَ  ىىىِم بىىىن ِهىىىاَللأ 
  .(8)ةا اانوا يف لون أحما عل ه يف العلم :هال هتادة .السل ان

َاءِ  أبو   .(9)وتدقه بن ةعني،مويأبو الممهاء الع ،هرف  بن هب س: المَّمه 
 
 

 .(1)له  حب  اهب ه ،ن اان امسه أوص وهابا فغ ه ال  :يدقال ،األنصاريالنجاري  ِهَشاِم بن َعاِةرأ 
                                                             

 .(2010) ( رهم:80:4لحم والشق: )ال النسائال:،نن  (1)

 .(1450( رهم: )169:1ةسنم اإلةام امحم: حميث ةسنم أيب إ،حاق ،عم بن أيب وهاص: ) (2)

 .( 1556(، رهم: )496:1باب ةا جاء يف ا،تحباب اللحم: ) ،نن ابن ةاجه: (3)

 .(2008) ( رهم:80:4اللحم والشق: ) ال:النسائ،نن  (4)

 (.98: 1(، وتدقريب التهييب: )231: 1(ينظر الكاو : )5)

 (.367: 1(، وتدقريب التهييب: )673: 1(ينظر الكاو : )6)

 (.117: 1(، وتدقريب التهييب: )260: 1(ينظر الكاو : )7)

 (.182: 1(، وتدقريب التهييب: )354: 1(ينظر الكاو : )8)

 (.136: 2(ينظر الكاو : )9)
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 .(2)جل ي حايب  األنصاري عاةر بن أة  

 على احلديث احلكم
وخلويىه ةىن  واتصىالهل دق  رواته  ، فاحلميث  ح ع اإل،نادَهَيا َحِميٌث َحَسٌن َ ِح عٌ هال النةيي: َ 

 واهلل اعلم بالصواب. الشيوذ والعله.

 فقه احلديث
ةىن أجىي احلفىا: علىى ج ى   ،وإحسانه والتعم ق ف ه ،التو،ع  يف الدقرب :يف اإل،الم امل  تةن حدقوق 

ويف ،ىب ي ا افظى  علىى الكراةى  اإلنسىان   ص تىنك ج ىث الدقتلىى  ،ةن أن تنبشىها احل وانىات فتعبىث هبىا امل  ت
فكما ةن  اإل،الم ةن امل ل  بالدقتلى على أيىمي  ،تنهشها السباع وال  ، بي توارى وتبعم عن ةظاهر اإلهان 

أجساد هؤصء ةن أن مي ي هبا ح وان ةفىنس أو تىنحع عل هىا ،ىباع ال ى   فدقم أةر حبماي  ،ا اربني املسلمني
وهىىيا هىىو حدق دقىى  التكىىرا العملىىال لإلنسىىان ح ىىا وة تىىا، دون مت  ىى  ميىىس هىىيه الكراةىى  بسىىبب ديىىن أو  .مت ههىىا

 .(3)ةعتدقم أو ل ها
وهىىم اوىىتمت هبىىم ا ىىراح  ،اظىىرف أحىىم  اىىان يف ظىىرف ،ىىارئظ أن حىىميث ِهَشىىاِم ب ىىِن َعىىاِةرأ  واملالحىى 

 فارادوا أن يتساهلوا يف هيا احلق فه  ر،ول اهلل أص يتهاونوا ف ه.
 .د رَِع السَُّلِمال  األجر الوافر يف ذل  اما يف حميث األ َ  ورتب ر،ول اهلل 

و ر،ىىه  امل  ىىتيف الدقىىرب حفىىرة تكىىتم رائحىى   جيىى ئإىل أن أهىىي ةىىا  ،واحلنابلىى  ذهىىب املالك ىى  والشىىافع  و 
 .(4)عن السباع لعسر نبش ة لها لالبا.وهال احلنف  : األدىن أن يعمق نص  الدقاة 

  :أةا األامي
،وعرضىىىىىه علىىىىىى هىىىىىمر نصىىىىى  امل  تأن يكىىىىىون مبدقىىىىىمار هاة ،و،ولىىىىىه علىىىىىى ،ىىىىىول هىىىىىمر  :احلنف ىىىىى  وهىىىىىال 
أنىىىه ص حىىىم ألا ىىىره لكىىىن  :أن يكىىىون بدقىىىمر هاةىىى  وبسىىى   يىىىم.وذهب املالك ىىى  واحلنابلىىى  :الشىىىافع   هال،ولىىىه.و 

 .(1)ينمب عمم عمدقه

                                                                                                                                                                                                          

 (.573: 1(، و تدقريب التهييب: )336: 2(ينظر الكاو : )1)

 ( املصمر نفسه.2)

   .(107ص ) إبان احلرب: أليب اخل  أمحم ع   :( ينظر محاي  السكان املمن ني واألع ان املمن   3)

 (. 134:2(،واشاف الدقناع: )132:2 البني: )(، وروض  ال428:1(، وحاو   الم،وهال: )599:1ن: )يحاو   ابن عابم ( ينظر4)
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 اللحد:وةن ،نن ا مى الت اختصت به األة  ا ممي  دون ل ها 
  فدقىىم اتفىىق الفدقهىىاء علىىى أن  ىىف  اللحىىم هىىال أن  فىىر يف أ،ىىفي حىىائع الدقىىرب الىىيي ةىىن جهىى  الدقبلىى

وهىو أف ىي ةىن الشىق لألحاديىث السىابدق .هال احلنف ى :فإن   وجيعىي االب ىت املسىدقوف، ،امل  تةدقمار ةا يس  
اانىىت األري رخىىىوة فىىىال بىىىهس بالشىىىق.وهال املالك ىى  والشىىىافع   بهف ىىىل   الشىىىق يف األري لىىى  الصىىىلب .وهال 

أةكن أن جيعي ف ها اللحم ةىن احلنابل : إن اانت األري رخوة ص ي بت ف ها اللحم وق الدقرب للحاج ، وان 
 .(2)اللِب واحلجارة جعي ور يعمل للشق

                                                                                                                                                                                                          

اف  الدقناع: اش، و (545:2اإلنصاف: ) ،و(497:2واملغن: )(، 599:1ن: )يم، وحاو   ابن عاب(166:1وى ا نمي : )الفتا ( ينظر1)
(133:2.)   

 ،(133:2(، ، وروض  ال البني: )419:1: )(، وحاو   الم،وهال599:1عابمين: )حاو   ابن ، و (165:1(ينظر الفتاوى ا نمي : )2)
 (.133:2ف الدقناع: )اواش
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 الثالث املبحث

  ليه.، وقضاء احلاجة ععليه اجللوسووطأ القرب ، 
أَلَن  جَي لِىىَس َأَحىىمُُام  َعلَىىى مَج ىىَرةأ  َرُ،ىىوُل اللَّىىِه هىىال: هىىال  َعىىن  َأيب ُهَريى ىىَرَة )هىىال ةسىىلم رمحىىه اهلل: 

ٌر َلُه ِةن   ُلَص ِإىَل ِجل ِمِه َخ ى  رَِق تَِ ابَُه فَىَتخ   .(1)(َأن  جَي ِلَس َعَلى هرب فَىُتح 
َعىَم َعَل  ىِه َوَأن   هَىاَل نَىَهىى َرُ،ىوُل اللَّىِه  َعن  َجاِبرأ )هال ةسلم رمحه اهلل:  ىُر َوَأن  يُىدق  َأن  جُيَصَّىَص ال دَقبى 

    (2)(  هِ يُىبى ىَن َعلَ 
حىمتنا امىىم بىن إمساع ىي بىن مَسُىَرَة تنىا ال ُمَحىىاِريبُّ عىن اللَّ  ىِث بىن َ،ىع مأ عىىن هىال ابىن ةاجىه رمحىه اهلل: )

َبَ  بن َعاِةرأ  أَلَن   ر،ىول اللَّىهِ هىال: هىال  يَ ِيَم بن أيب َحِب بأ عن أيب اخلَ   ِ َةر َتِم بن عبم اللَِّه ال  َىَ ِل  عن ُعدق 
ىىىِلمأ وةىىىا أُبَىىىايل  ِشىىىاَل علىىىى هَىىىىرب ِ ُةس  لِىىىال َأَحىىىبُّ إيل ةىىىن َأن  أَة  ِصىىىَ  نَىع لِىىىال ِبرِج  ِشىىىاَل علىىىى مَج ىىىَرةأ أو َ،ىىى   أ أو َأخ  أَة 

َع ال دُقُبوِر َهَ     َِ ُت َحاَجِت َأَو،  َع السُّوِق  .(3)(أو َو، 

 احلديث التخريج

عبىم  أخرجىه:احلـديث الثـاني:  وولى هم. (5)ةاجىهوابىن ،(4)داود أبىو :أخرجىه احلديث األول:

 .(8)الرويال أخرجهاحلديث الثالث:و.(7)و ب  أيب،وابن (6)بن مح م

 :ستشهد له يف البابيومما 

                                                             

 (.971(ةسلم: )1)

 (.970(ةسلم: )2)

ُُلوِس عل ها (ابن ةاجه :3) اِل على ال دُقُبوِر َوا   اِل عن ال َمش   (.1567)( رهم: 499: 1: ) بَاب ةا جاء يف النىَّه 

 .(3228( رهم: )217:3،نن أيب داود: باب اراه   الدقعود على الدقرب: ) (4)

 (.1567( رهم: )499:1،نن ابن ةاجه: باب ةا جاء يف ح و الناب على الدقرب: )(5)

 .(1075( رهم: )325:1ةسنم عبم بن مح م: ةن ةسنم جابر بن عبم اهلل: ) (6)

  (.11764( رهم: )25:39عي له: )ةصن  ابن أيب و ب : يف زص ص الدقرب واألجر جي (7)

 .(171( رهم: )154:1ةسنم الرويال: ةرتم بن عبم اهلل ال  ل: ) (8)
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َصاِ ىَ ِ  َبِشىِ  َرُ،ىوِل اللَّىِه   َ  نَّ َرُ،ىوَل اللَّىِه أَ  حميث َبِشِ  اب ىِن اخلَ  ِ بَىىني  رََأى َرُجىاًل مَي ِشىال يف نَىع لَىني 
ِ أَل دِقِهَما  .(1)ال دُقُبوِر فَىدَقاَل يَا َ اِحَب السَّب ِت َّتَىني 

ىىىىَن عل هىىىا َوَأن   هنىىىى النىىى   :هىىىال  َجىىىاِبرأ وحىىىميث  تَىىىَب عل هىىىا َوَأن  يُىبى  َأن  ُزَصَّىىىَص ال دُقبُىىىوُر َوَأن  ُيك 
 .(2)ُتو،َهَ 

 ترمجة رجال اإلسناد:
 .(3)وةائتني ةات ،ن  ،تني، تدق ،أبو جعفر السراج،مبهملتني :األمحسال امم بن إمساع ي بن مَسَُرةَ 

واىان يىملس  ،ص بىهس بىه ،أبىو امىم الكىويف ،امىم بىن زيىاد ا ىاريبعبم الرمحن بن هو   : ل ُمَحاِريب ا 
 .(4)وةائتني ةات ،ن  مخس وتسعني.هاله أمحم

ةات يف ،تدقى  تبىت فدق ىه إةىام ةشىهور ،أبىو احلىارث املصىري ،بىن عبىم الىرمحن الفهمىال اللَّ  ِث بن َ،ىع م
  .(5)وعبان ،ن  مخس و،بعني وةائ 
ةات ،ىىن  ئىىان ،واان ير،ىىي،تدقىى  فدق ىىه ،،ىىويم :وا،ىىم أب ىىه ،أبىىو رجىىاء :املصىىرييَ ِيىىَم بىىن أيب َحِب ىىبأ 

 .(6)وهم هارب ال ماننيوةائ  وعشرين 
َى  ِ َةر تَىىِم بىن أبىو اان ةفىىت ،أبىو اخلىى  املصىري ،بفىتع التحتان ى  والىى اي بعىمها نىىون :عبىىم اللَّىِه ال  َىىىَ ِل   اخل 
 .(7)ةات ،ن  تسعني ،تدق  فدق ه ،اهي ةصر

                                                             

َصاِ ىىىَ ِ   ( ينظىىىر ةسىىىنم اإلةىىىام امحىىىم:1) (، و،ىىىنن ايب داود: اراه ىىى  الدقعىىىود علىىىى الدقىىىرب: 5 :83( )20803:) حىىىميث بشىىى  بىىىن اخلَ 
(، واملسىىتمرك: ا نىىائ : 1568( رهىىم: )499:1(، و،ىىنن ابىىن ةاجىىه: بىىاب ةىىا جىىاء يف ح ىىو الىىناب يف الدقىىرب: )3230( رهىىم: )217:3)
 ( وهال: حميث  ح ع اإل،ناد ور خيرجاه.1381( رهم: )529:1)

بَىاب ةىا جىاء يف َارَاِه َىِ  َز ِصى ِص : نةىيي،ىنن ال(، و 15321( رهىم: )399:3( ينظر ةسنم اإلةام امحم: ةسنم ايب ،ع م اخلىمري: )2)
ىهأ عىن َجىاِبرأ وهىم َرخَّىَص بَىع ىُض 1052)رهىم: (368: 3) :ال دُقُبوِر َوال ِكَتابَِ  عل هىا ( وهىال: هىيا َحىِميٌث َحَسىٌن َ ىِح ٌع هىم روى ةىن َلى  ِ َوج 

َسُن ال َبص رِيُّ يف َت  ِ نِي ال دُقُبوِر وها ِي ال ِعل ِم ةنهم احلَ  ُر .أَه  َ ال دَقبى   ل الشَّاِفِعالُّ َص بَه َس َأن  يَُ نيَّ

 (.468: 1(، وتدقريب التهييب: )158: 2ينظر الكاو : )(3)

 (.349: 1ينظر تدقريب التهييب: )(4)

 (.464: 1(، وتدقريب التهييب: )151: 2ينظر الكاو : )(5)

 (.600: 1(، وتدقريب التهييب: )381: 2ينظر الكاو : )(6)

 (.524: 1(،وتدقريب التهييب: )250: 2ينظر الكاو : )(7)
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َبَ  بن َعاِةرأ   ،أهىوالاختلى  يف ان تىه علىى ،ىبع   ،فصى ع ةدقىريء فرضىال ، ىحايب ةشىهورا هن:  ُعدق 
ةات يف هرب الستني،ويل إةرة ةصر ملعاوي  تالث ،نني واان فدق ها فاضال،أوهرها أنه أبو محاد

(1). 
 على احلديث احلكم

 هال الكنال يف ةصىباح ال جاجى : هىيا إ،ىناد  ىح ع رجالىه تدقىات،و ،(2)إ،ناده ج م :وهال املنيري

 .صوابواهلل اعلم بال اإل،ناد فاحلميث  ح ع
 فقه احلديث
ملىا تبىت  ،عل ىهوةىن مث اتفىق الفدقهىاء علىى اراهى  وبء الدقىرب واملشىال  ،تىوه ا للم ىت ،الدقرب انم ورعا

إذا اان ةسنماً امىا أ،ىت ىن الشىافع   واحلنابلى  وبء  .لكن املالك   خصوا الكراه املياوره آنفاً  األحاديثةن 
نف ىىى  والشىىىافع   واحلنابلىىى  إىل اراهىىى  ا لىىىوس علىىىى الدقىىىرب فدقهىىىاء احل للحاجىىى  ةىىىن الكراهىىى .وذهب مجهىىىور الدقىىىرب

  .(3)اما اتفق الفدقهاء على حرة  التخلال على الدقبور  ،لألحاديث السابدق 
ويف .الدقعىىود :واملىىراد بىىا لوس ،ص جيىىوز ا لىىوس علىىى الدقىىرب وهىىم تدقىمم النهىىال عىىن ذلىى هىال الشىىواال: 

لعىمم  ،وص خيىتص عىمم ا ىواز بكىون النعلىني ،ىبت تني ،ى أنه ص جيوز املشىال بىني الدقبىور بىالنعلنيذل  دل ي عل
 امل  ىىىتإن  :جيىىوز وبء الدقبىىىور بالنعىىال الىىىت ل سىىت ،ىىىبت   حلىىميث :وهىىىال ابىىن حىىى م.الفىىارق ب نهىىا وبىىىني ل هىىا

خلفىىق  امل  ىىتن مسىىاع أل ،وهىىو وهىىم ،يسىم  خفىىق نعىىا م وخىىص املنىى  بالسىبت   وجعىىي هىىيا مجعىىا بىىني احلىمي ني
     .(4)لى هرب أو بني الدقبور فال ةعارض النعال ص يستل م أن يكون املشال ع

 .(5)لوس على الدقربرا ا  هال املبارافوري: و 

                                                             

 . (.395: 1(، وتدقريب التهييب: )29: 2ينظر الكاو : )(1)

:   دق ىىق:هىىى(، 656النل ىىب والنه ىىب: لعبىىم العظىى م بىىن عبىىم الدقىىوي بىىن عبىىم اهلل املنىىيري )ت( ، و 41: 2)ةصىىباح ال جاجىى : ( ينظىىر 2)
 . (280:4: )هى(1417، دار الكتب العلم  ،)ب وت/ 1إبراه م  س المين، ب

للش خ ه لويب وعم ة:  وحاو تا(، 139:2(، وروض  ال البني: )428:1حاو   الم،وهال: )و  (،606:1حاو   ابن عابمين: )ينظر ( 3)
عم ة على ورح العالة  جالل المين ا لال على ةنهاج ال البني للنووي، دار اح ىاء الكتىب العرب ى  لع سىى  وهاب المين الدق لويب والش خ

 (.140:2اشاف الدقناع: )و (، 342:1)البايب احلل  وورااه:

 .(136: 4) :ن ي األو،ارينظر  (4)

 (.131: 4) : ف  األحوذيينظر  (5)
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 الرابع املبحث 

 . اء لهوالدع ، يهوالسالم عل ،امليْترب زيارة ق
ِر بن أيب َو  َبَ  َوُاَمَُّم بن ال ُم َىىنَّ هاص حمتنا امم بن ُفَ   يأ هال هال ةسلم رمحه اهلل: ) حمتنا أبو َبك 

رأ عن أيب ِ،َنانأ وهال بن ال ُم َىىنَّ عن ِضرَاِر بن ُةرََّة عن ُاَاِربأ عن بن بُىَري ىَمَة عىن أب ىه ح وحىمتنا امىم  أبو َبك 
بن مُنَ  أ حمتنا امم بن ُفَ   يأ حمتنا ِضرَاُر بن ُةرََّة أبو ِ،َنانأ عىن ُاَىاِرِب بىن ِدتَىارأ عىن عبىم اللَّىِه بن عبم اللَِّه 

  (1)(...ال دُقُبوِر فَىُ وُروَها  نَىَه  ُتُكم  عن زِيَارَةِ  ر،ول اللَّهِ هال: هال  بن بُىَري َمَة عن أب ه
ىِر هال ةسلم رمحىه اهلل: ) ىُر بىن َحىر بأ هىاص حىمتنا امىم بىن عبىم اللَّىِه حىمتنا أبىو َبك  بىن أيب َوى  َبَ  َوزَُه ى 

َ اَن عن َعل دَقَمَ  بن َةر َتمأ عن ُ،َل  َماَن بن بُىَري َمَة عىن أب ىه ََ،ِميُّ عن ُ،ف  َعل ُمُهىم  يىُ  هىال اىان ر،ىول اللَّىهِ  األ 
ىىىرأ  يَاِر إذا َخَرُجىىىوا إىل ال َمدَقىىىاِبِر َفَكىىىاَن هَىىىائُِلُهم  يدقىىىول يف رَِوايَىىىِ  أيب َبك  ىىىِي الىىىم  ىىىاَلُم علىىىى َأه  ويف رَِوايَىىىِ  زَُهىىى  أ السَّ

ِلِمنَي َوِإنَّا إن َواَء اهلل َلاَلِحدُقونَ  يَاِر ةن ال ُمؤ ِةِننَي َوال ُمس  َي الم  َهُل اللََّه لنا َوَلُكم   السَّاَلُم َعَل  ُكم  َأه  َأ، 
 .(2)(ال َعاِفَ  َ 

ل  ىىي بىن حىمتنا  ىىي بىن  ىىي التَِّم ِمىالُّ َوَ  ىىَي بىن أَيُّىوَب َوهُىتَى  بَىُ  بىن َ،ىِع مأ هىاهىال ةسىلم رمحىه اهلل: )
َخىىرَاِن حىىمتنا إمساع ىىي بىىن َجع َفىىرأ عىىن َوىىرِي أ وهىىو بىىن أيب مَنِىىرأ عىىن َع َىىاِء بىىن َيَسىىارأ عىىن   ىىىي أخربنىىا وهىىال ا  

َلتُىَها ةن ر،ول اللَِّه َعاِئَشَ  أهنا هالت اان ر،ول اللَّهِ  ف دقىول خَي رُُج ةن آِخِر اللَّ  ِي إىل ال َبدِق ىِ  ُالََّما اان لَ ى 
لُىىوَن َوِإنَّىىا إن َوىىاَء اهلل ِبُكىىم  َص  ىىاَلُم َعلَىى  ُكم  َداَر هَىىىو مأ ُةىىؤ ِةِننَي َوأَتَىىاُام  ةىىا ُتوَعىىُموَن َلىىًما ُةَؤجَّ ِحدُقىىوَن السَّ

ِي بدَِق ِ  ال َغر َهمِ   (3)(...اللهم ال ِفر  أِلَه 

 ختريج احلديث

ةىىن حىىميث  امحىىم اإلةىىاماخرجىىه و  ،ولىى هم (1)، والنسىىائال(4)داود أخرجىىه: أبىىو احلــديث األول:
عىن بىن  يف ابن ةاجه:. و (2)(انت نَىَه  ُتُكم  عن زِيَاَرِة ال دُقُبوِر فَىُ وُروَها فَِإنىََّها ُتيَا رُُاُم ا ِخَرةَ   )ألبلفظ:  علال

                                                             

ِخِه وإ:  ح ع ةسلم(ةسلم: 1) اَلِم َوبَىَ اِن َنس  ََضاِحال  بَىع َم َتاَلثأ يف أَوَِّل اإل ِ،  ِي حلُُوِم األ  اِل عن َأا  باح  إىل َةَ  بَاب بَىَ اِن ةا اان ةن النىَّه 
 (.1977) (،1563: 3)َواَء 

ِلَها(  ح ع ةسلم: 2)  (.975)0( رهم:671: 2): بَاب ةا يُىدَقاُل ِعن َم ُدُخوِل ال دُقُبوِر َوالمَُّعاِء أِلَه 

ِلَها  ) سلم:(  ح ع ة3)  (.1618( رهم: )669: 2بَاب ةا يُىدَقاُل ِعن َم ُدُخوِل ال دُقُبوِر َوالمَُّعاِء أِلَه 

 (.3234( رهم: )218:3( ،نن ايب داود: زيارة الدقبور: )4)
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ىىىىىىىىىُعودأ  نى َ ا َوتُىىىىىىىىىيَا ُر   بلفىىىىىىىىىظ:) َةس  ىىىىىىىىىُم يف الىىىىىىىىىمُّ انىىىىىىىىىت نَىَه  ىىىىىىىىىُتُكم  عىىىىىىىىىن زِيَىىىىىىىىىاَرِة ال دُقبُىىىىىىىىىوِر فَىُ وُروَهىىىىىىىىىا فَِإنىََّهىىىىىىىىىا تُىَ ه 

ِخىىَرةَ  ــاني: و.(3)(ا   بلفىىظ:  النسىىائالوعىىن عائشىى  يف .ولىى هم (5)،وابىىن ةاجىىه(4)أخرجىىه: امحىىم احلــديث الث
ِمِةنَي ِةنَّا َوال مُ ) تَىدق  ِلِمنَي يَىر َحُم اهلل ال ُمس  يَاِر ةن ال ُمؤ ِةِننَي َوال ُمس  ِي الم  َته ِخرِيَن َوِإنَّا إن هال ُهويل السَّاَلُم على أَه  س 

 ول ه.(7)أخرجه النسائال احلديث الثالث:و.(6)(َواَء اهلل ِبُكم  َصِحدُقونَ 

 فقه احلديث
إىل فرضىها  الفدقهىاء وذهب بعىض ،بي تستحب ،خالف بني العلماء يف جواز زيارة الدقبور للرجال ص

 إىل ،ىىىن   السىىىالم علىىى همو  ،علىىىى هىىىولني بالنىىىمب والكراهىىى واختلفىىىوا يف جوازهىىىا للنسىىىاء  ،ولىىىو ةىىىرة يف العمىىىر
 .(8) بريمة.حلميث 

 وهيا خ اب ملن يسم  ويعدقي، ولوص ذل  لكان هيا اخل اب مب ل  خ اب )هال ابن الدق م: 
 

يعىرف احلىال لىه ويستبشىر  مل  ىتاوا ماد، والسل  جممعون على هيا، وهم تواترت ا تار بىهن املعموم 
 .(9)(به

                                                                                                                                                                                                          

 (.2032: )( رهم89:4( ،نن النسائال: زيارة الدقبور: )1)

 (.1235) ( رهم:1 :145)  ( ةسنم امحم: ةسنم أمحم بن حنبي: ةسنم علال2)

 (.1571( رهم: )501:1ه: باب ةا جاء يف زيارة الدقبور: )( ،نن ابن ةاج3)

 (.23089( رهم: )359:5: )( ةسنم امحم: حميث بريمة األ،لمال4)

 (.1547: )( رهم494:2( ،نن ابن ةاجه: باب ف ما يدقال إذا دخي املدقابر: )5)

 (.2037( رهم: )92:4،تغفار للمؤةنني: )( ،نن النسائال: األةر باص6)

 (.2039( رهم: )93:4( ،نن النسائال: األةر باص،تغفار للمؤةنني: )7)

 (،422: 1الشىىىرح الكبىىى :  )و (، 411: 1ةراهىىىال الفىىىالح  )و حاوىىى   ال ح ىىىاوي علىىىى و (، 242: 2حاوىىى   ابىىىن عابىىىمين: )ينظىىىر  (8)
 نىى  إح ىاء الىناث العىريب، دار   دق ىق:هىى(، 456م الظىاهري، أبىو امىم )تا لىى: لعلال بن أمحم بن ،ع م بن ح  و (، 223: 2) :املغنو 

 (.160: 5: )لبنان -ا فاق ا ميمة، ب وت 

الروح يف الكالم على أرواح األةوات واألح اء بالمصئي ةن الكتىاب والسىن :  مىم بىن أيب بكىر بىن أيىوب بىن ،ىعم ال رعىال المةشىدقال، (9)
 .(7: )ص 1975 - 1395 -ب وت  -العلم    ،دار الكتبأيب عبم اهلل  س المين
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يعىىىرف ال ائىىىر، صنىىىا أةرنىىىا بالسىىىالم علىىى هم، والشىىىرع ص يىىىهةر  امل  ىىىتاهر أن والظىىى): هىىىال العىىى  بىىىن عبىىىم السىىىالم
 .(1)(ِب اب ةن ص يسم 

أنىه هىال: )ةىا ةىن أحىم ةىر بدقىرب أخ ى  فسىلم عل ىه إص عرفىه  فدقم ورد عن الن  ةرفوعىا ةىن هىول ابىن عبىاس 
أهىول ، ةىا انىتم بىهمس  ملىا : ) ..والىيي بع ىن بىاحلقيف هتلىى بىمر  . واأل ي ف ه هولىه (2)ورد عل ه السالم((

 .(3)ةنهم...(
أمجىى  العلمىىاء علىىى أن الىىمعاء لألةىىوات يىىنفعهم ويصىىلهم )واىىيل  الىىمعاء  ىىم بىىاملغفرة هىىال اإلةىىام النىىووي: 

َوانِنَىا لَنَىا ال ِفىر   َربىَّنَىا يَىدُقولُىونَ  بَىع ىِمِهم   ِةىن َجىاُؤوا َوالَّىِيينَ  ﴿توابىه،واحتجوا بدقولىه تعىاىل:  خ   الَّىِيينَ  َوإلِِ

ميَانِ  َ،بَىدُقونَا ولى  ذلى  ةىن (4) ﴾رَِّحى مٌ  َرُؤوفٌ  ِإنَّى َ  َربىَّنَىا آَةنُىوا ل لَّىِيينَ  ِلىالًّ  هُىُلوبِنَىا يف  َز َعي   َوَص  بِاإل ِ
 . (5)(ا يات املشهورة مبعناها، وباألحاديث املشهورة

للم ىىت الشىىىالء الك ىى  ح ىىىث ص يىىنك  وص ينسىىى وان يىىى ار ويسىىلم عل ىىىه صن ةىىن حىىىق  اإلاىىىرامويف هىىيا ةىىن 
 اإلنسىانلم ت ةن حدقوق... ح ىث أةىر املسلم على أخ ه أن ي وره ويسلم عل ه. فانظر ام أع ى اإل،الم ل

تجنىىب ةىىا يسىىالء امل ىىت وي ىىره.. فشىىرع ال يىىارة والسىىالم وةنىى  ا لىىوس يفعىىي بامل ىىت ةىىا يسىىره وان ي أناحلىىال 
 رب العاملني. وه اء احلاج  عل ه فسبحان اهلل

                                                             

هىىى(، دار 660ينظىىر الفتىىاوى املو ىىل  : للعىى  بىىن عبىىم السىىالم،ع  الىىمين عبىىم الع يىى  بىىن عبىىم السىىالم السلمال،،ىىل ان العلمىىاء، )ت  (1)
 .(100، دق ق: إياد خالم ال باع: )ص 1999لبنان، -ب وت-الفكر

الىرب النمىري اصنملسىال، ايب اص،تياار ا اة  ملياهب فدقهاء األةصار وعلمىاء األه ىار: ل و،ى  بىن عبىم اهلل ابىن امىم بىن عبىم ينظر  (2)
( وهىىال  ىىاحب عىىون املعبىىود:  ىىع عىىن ابىىن عبىىاس ةرفوعىىا: 165:2: )بىى وت -دةشىىق -هىىى(، دار هت بىى  لل باعىى  والنشىىر463عمىىر )ت/

(261:3). 

 .(3757( رهم: )1461:4البخاري: باب هتي أيب جهي: ) (3)

 .10،ورة احلشر :ا ي :  (4)

 (.31:1: ) م. 1984 -هى 1404 -ب وت  -الكتب العريب ،دار تخب  ةن االم ، م األبرار ، تهل  : اإلةام النووياملن األذاار (5)
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 اخلامس املبحث

 .دِّ أَبِيهِالرَّجُلِ أَهْلَ وُ ، وصِلَةُهرمح ةُلَوصِ ، هواكرام صديق ،امليْت انفاذ عهد
ىىُم بىىن ال َعىىاَلِء ال َمع ىىىَن هىىال ابىىو داود رمحىىه اهلل: ) ىىِميٍّ َوُع  َمىىاُن بىىن أيب َوىى  َبَ  َوُاَمَّ حىىمتنا ِإبى ىىرَاِه ُم بىىن َةه 

ن هالوا تنا عبم اللَِّه بن ِإد رِيَس عن عبم الىرمحن بىن ُ،ىَل  َماَن عىن َأِ،ى ِم بىن َعلِىال  بىن ُعبَى  ىمأ ةىوىل بَىِن َ،ىاِعَمَة عى
َنا حَن ُن ِعن َم ر،ول اللَِّه  أب ه عن أيب ُأَ،  مأ َةاِلِ  بن َربِ َعَ  السَّاِعِمي   ِإذ  َجاَءُه َرُجٌي ةن َبِن َ،َلَمَ  هال بَى ى 

ىىِتغ َفاُر فدقىال يىىا َرُ،ىىوَل اللَّىىِه هىي بدَِقىىاَل ةىىن بِىىر  أَ  ٌء أَبَىرُّمُهَىىا بِىىِه بَىع ىىَم َةو هِتَِمىىا هىال نعىىم الصَّىىاَلُة َعَل  ِهَمىىا َواِص،  بَىىىَويَّ َوىال 
رَاُم َ ِميدِقِهَما ِممِهَا ةن بَىع ِممِهَا َوِ َلُ  الرَِّحِم الت َص ُتوَ ُي إص هِبَِما َوِإا     (1)(َ َُما َوِإنى َفاُذ َعه 

ىَوُة بىن ُوىَري عأ عىن بىن )هال ةسلم رمحه اهلل:  ىبأ أخىربل َح ى  حمتن أبىو ال َّىاِهِر أخربنىا عبىم اللَّىِه بىن َوه 
َاِد عن عبم اللَِّه بن ِديَنارأ عن عبم اللَِّه بن ُعَمَر    (2)(هال أَبَىرُّ ال رب  َأن  َيِصَي الرَُّجُي ُودَّ أب هَأنَّ الن ا  

 :ختريج احلديث

وزاد ابىن حبىان ،(6)،وال ىربال(5)،واحلىاام(4)وابىن ةاجىه،(3)وامحىمأخرجه ةال  بن رب ع   حديث  

: انفىىرد احلــديث الثــانيو ِ  (7)(هَىىاَل الرَُّجىىُي َةىىا َأا  َىىَر َهىىَيا يَىىا َرُ،ىىوَل اللَّىىِه َوَأ، َ بَىُه هَىىاَل فَاع َمىىي  بِىىه)والب هدقىال: 
  .(8)أي اً   بن اخل اب ، واخرجه ةن ،ريق عمرةسلم بإخراجه

 :األول ترمجه اإلسناد
                                                             

 (.5142( رهم:  )336: 4(،نن أيب داود: )1)

ُم  َوحَن ومِِهَا )  ح ع ةسلم : بَاب َف  يِ (2) َِب َواأل  ِمهَاِء األ   .(2552( رهم: )1979: 4ِ َلِ  َأ  

 (.16103( رهم: )497:3حميث أيب أ، م الساعمي: ) امحم:ةسنم اإلةام  (3)

 .(3664) ( رهم:1208:2باب  ي ةن اان أبوك يصي: ) ابن ةاجه:،نن (4)

 وهال  ح ع اإل،ناد ور خيرجاه. (2760رهم: ) (171:4) اتاب الرب والصل :  املستمرك: (5)

 .(7976رهم: ) (65:8، واألو،ع: )(592رهم: ) (267:19)علال بن عب م عن أيب أ، م: ال ربال يف الكب :  ةعجم (6)

( 28:4و،ىنن الب هدقىال الكىربى: ) (،6684رهىم: ) (162: 2) وىف أبىوه يف ح اتىه:ذاىر و ى  بىر الوالىمين ملىن تى  ح ع ابن حبىان:(7)
 .(6684رهم: )

َِب َواأل ُ   ح ع ةسلم : بَاب َف  يِ (8) ِمهَاِء األ   .(2553( رهم: )1979: 4م  َوحَن ومِِهَا )ِ َلِ  َأ  
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ِميٍّ   ةات ،ن  أرب  وه ي مخس  .وتدقه أبو حا  ،ةدقبول ،بغمادي األ ي ،املص صالِإبى رَاِه ُم بن َةه 
 . (1)وةائتني وعشرين
ُع  َماُن بن أيب َو  بَ   ،ن  تس  وتالتني ةات يف ارم  ،احلافظ ،ةوصهم الكويف ،أبو احلسن العبسال : َ ََ
 .(2)وةائتني

ُاَمَُّم بن ال َعاَلء    : ،بق ترمجته وهو تدق  حافظ.ََ
ه تدق  فدق  ،أبو امم الكويف ،بسكون الواو :بن ي يم بن عبم الرمحن األوديعبم اللَِّه بن ِإد رِيَس  
 .(3)وله ب   و،بعون ،ن  وةائ  ةات ،ن  اتنتني وتسعني .اان نس ج وحمه  :هال أمحم ،عابم

 ،املعروف بابن الغس ي ،أبو ،ل مان اململ ،بن عبم اهلل بن حنظل  األنصاريعبم الرمحن بن ُ،َل  َماَن  
بن ةائ  و،ت اوهو  وةائ  ةات ،ن  اتنتني و،بعني . موق ف ه لني ل ابن حجر: وها . موق :هال اليه 

 .(4) ،نني
 .(5) وه ي إنه ةن ولمه  موق ،الساعمي األنصاري ةوىل أيب أ، م بال م ن ُعبَى  مَأِ، ِم بن َعِلال  ب 
 .(6) ةدقبولهال اليه  : وتق، وهال ابن حجر:علال بن عب م األنصاري اململ ةوىل أيب أ، م  
ةات ، اوهم بمرا ول ه ،ةشهور بكن ته ،أبو أ، م الساعمي ،أيب ُأَ،  مأ َةاِلِ  بن َربِ َعَ  السَّاِعِمي   

 .(7)هو آخر ةن ةات ةن البمريني : هالةات ،ن  ،تني ،بعم ذل  ح  هال املمائن :وه ي ،،ن  تالتني

 على احلديث احلكم
 األرنىؤوبوىع ب هىال  ح ع.  :وهال اليه  يف التلخ ص .ور خيرجاه اإل،نادهال احلاام:  ح ع  

، ور يؤتر توت دقىه عىن لى  ابىن دقم انفرد بالرواي  عنه ابنه أ، مإ،ناده ضع    هال  حال علال بن عب م ، ف: 
 .حبان
 

                                                             

 (.94: 1(، وتدقريب التهييب: )226: 1ينظر الكاو : )(1)

 (.12: 2ينظر الكاو : )(2)

 .(295: 1(، و تدقريب التهييب: )538: 1ينظر الكاو : )(3)
 (.342: 1(،و تدقريب التهييب: )630: 1ينظر الكاو : )(4)

 (.112: 1ب التهييب: )(،وتدقري252: 1ينظر الكاو : )(5)

 (.403: 1(،و تدقريب التهييب: )44: 2ينظر الكاو : )(6)

 (..517: 1(،وتدقريب التهييب: )235: 2(ينظر الكاو : )7)
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هيا ةن جه   (1)عنم اهي الشهن اما هو ةعروفله  ا هال  ت ول برواي  ال دق  عن امهول وبتوت ق عار  :أهول
وو فه ابن حجر بالو   المه ق فدقال: ةدقبول وهو ةن  ،  إىل ابن حبانشي (وتق)وهال عنه اليه  : 

ه فالعربة بدقول اليه  فال يسلم للش خ ت ع ف.(2) وهو ةن رواة احلسن تهتدقبي رواياملرتب  الساد،  وهو من 
 .واهلل أعلم بالصواب واليه . وةن هبله احلاام

 فقه احلديث
 التو،  يف اخل   :والرب ،العدقوق :وضم الرب إىل  ميق اب وام امل ت، اإلحسانف ه  
 ،لكونىه بسىببه وإاراةىهوهىو ةت ىمن لىرب األب  ،بىإاراةهماألب واإلحسان إلى هم  أ مهاء ل  وف ه  

خالئىىىي    ىىىلته الىىى وج وال وجىىى  وهىىىم جىىىاءت األحاديىىىث يف ،واملشىىىائخ واألجىىىماد أصم هاءأ ىىىموتلتحىىىق بىىىه 
 .(3)،وف ه انفاذ عهم امل ت وو  تهخمجي 
بىىىر  ىىىميدقهما ولىىىو بعىىىم  وةىىىن برمهىىىا ،واةت ىىىال أةرمهىىىا الىىىيي ص خيتلىىى  الشىىىرع ،اإلحسىىىان إل همىىىاوف ىىىه  
 .(4)باملال وه اء احلوائج وال يارة واملكاتب  واملرا،ل  بالسالم وحنو ذل  الصل  وتكونةوهتما. 

                                                             

مىموح،دار البحىوث والمرا،ىات اإل،ىالة   وإح ىاء الىناث  ينظر التعري  بهوهام ةىن هسىم السىنن إىل  ىح ع وضىع  :  مىود ،ىع م (1)
 .( فف ه تفص ي هّ م  يا املوضوع461-387:1: )2002،ديب،ال بع  ال ان  ،

هىىىىىىى(، دار  1416ةىىىىىىنهج درا،ىىىىىى  األ،ىىىىىىان م واحلكىىىىىىم عل هىىىىىىا ويل ىىىىىىه درا،ىىىىىى  يف ختىىىىىىريج األحاديىىىىىىث : لول ىىىىىىم حسىىىىىىن العىىىىىىال) ت  ( ينظىىىىىىر2)
 (.206،ال بع  : ال ان  ، تدقما الماتور عمر ،ل مان األودقر، والماتور عبم النا ر ابو البصي: )ص1999النفائس،

 إعان (، و 165: 1: )ف ض الدقمير(.و 261: 1للسنمي: ) ورح ،نن ابن ةاجهو  (،76: 2: )ورح النووي على  ح ع ةسلمينظر  (3)
 ،(405: 2: )ةغن ا تاجو  (،389: 5: )روض  ال البنيو  ،(154: 3: )ال البني

 ظر املصمر نفسه.ين (4)
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 السادس املبحث

 امليْتب التّعزية
ىىِر بىىن أيب َوىى  َبَ  تنىىا َخالِىىُم بىىن َت لَىىمأ حىىمتن هَىىى  ٌس أبىىو ُعَمىىاَرَة هىىال ابىىن ةاجىىه رمحىىه اهلل: ) حىىمتنا أبىىو َبك 

ىرِو بىن َحى  مأ  ى ىِم بىن َعم  ىِر بىن ُاَمَّ َن َصىاِر هىال مسعىت َعب ىَم اللَّىِه بىن أيب َبك  ِه مث عىةوىل األ   ن أب ىه عىن َجىم 
  .(1)(أَنَُّه هال ةا ةن ُةؤ ِةنأ يُىَع  ي َأَخاُه مبُِص َب أ إص َاَساُه اهلل ُ،ب َحانَُه ةن ُحَلِي ال َكرَاَةِ  يوم ال دِقَ اَةِ  عن الن 

 الغريب:
 (2)الّتع ي  لغ  : ةصمر عّ ى : إذا  رّب املصاب ووا،اه

 ّىىىت هىىىال األةىىر بالّصىىىرب واحلمىىىي عل ىىىه بوعىىم األجىىىر ، والّتحىىىيير ةىىن الىىىوزر ، والىىىّمعاء للمالتع يىى  ا ىىى الحا : 
 .  (3)باملغفرة ،وللمصاب جبرب املص ب 

ةن  :)هال :عن الن  ابن ةسعودالباب حميث به يف  ومما يستشهد.(4)أخرجه الب هدقال التخريج:
رِهِ   .(5)(َع َّى ُةَصابًا فَىَلُه ِة  ُي َأج 

 ترمجة اإلسناد:
ِر بن أيب َو  َب   عبم اهلل بن امم بن أيب و ب  احلافظ أبو بكر العبسال ةوصهم الكويف : أبو َبك 
  احب 

 

                                                             

 (.1601: )( رهم511: 1)جاء يف تَىَواِب ةن َع َّى ُةَصابًا بَاب ةا : ،نن ابن ةاجه(1)

 . ةادة )ع ا( (52:15لسان العرب: ) ينظر (2)

أ،ىن امل الب يف أحاديث تتلف  (، و 355:1وةغن ا تاج )) (،419:1(، وحاو   الم،وهال: )603:1( ينظر حاو   ابن عابمين: )3)
ن درويىش، اعتىىن بىه هىى(، رتبىه وهىمم لىه الشى خ عبىم الىرمحن بىن امىم بى 1276املراتب:  مم بن درويىش احلىوت البى ول، أيب عبىم اهلل )ت

 (،.334:1: )م1991-هى1412لبنان -وعلق عل ه امود األرناؤوب، ال بع  األوىل، دار الفكر، ب وت

 (.6879( رهم: )59: 4رجاء األجر يف تع يتهم: ) امل  ت(،نن الب هدقال الكربى: باب ةا يستحب ةن تع ي  أهي 4)

ىىِر ةىن َعى َّى ُةَصىابًا: )بَىاب ةىا جى: ،ىنن النةىيي (5) : 1: ) :ن ابىن ةاجىىهو،ىن ( وهىىال حىميث لريىب،1073( رهىم: )385: 3اء يف َأج 
 (.138:2(. وضعفه ابن حجر يف التلخ ص:)1602( رهم: )511
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أحفظ ةن أدرانا عنم  هو ،وهال  احل ج رة ،ةا رأيت أحفظ ةنه :هال الفالس ،تدق  حافظ، التصان  
  .(1)وةائتني ةات ،ن  مخس وتالتني.املناظرة 
له  :هال أمحم ول ه .ةوصهم الكويف ،أبو ا   م البجلال ،الدق وال بفتع الدقاف وال اء َخاِلُم بن َت َلم 
  .(2)وه ي بعمهاوةائتني ةات ،ن  تالث عشرة  .فرادوله أ ، موق يتش  وهال ابو داود: .ةناا 

 ف ه لني ةن السابع  حجر:تدق ، وهال ابن  :هال اليه  الفار،ال ةوىل األنصار:  هَى  ٌس أبو ُعَماَرة 
 .(3)املائ  والستنيةات هبي 
ىىمِ   ىِر بىن ُاَمَّ ىىرِو بىن َحى  م َعب ىَم اللَّىِه بىىن أيب َبك  هىىال الىيه : حجىى ،  ،املىمل الدقاضىال ،األنصىىاري بىن َعم 

 .(4)بن ،بعني ،ن او وه وةائ  ةات ،ن  مخس وتالتني .تدق  وهال ابن حجر:
ِر بن  أبو  رِو بن َح  م ُاَمَّمِ َبك  امسىه وان تىه  ،املىمل الدقاضىال ،بالنون وا ى م ،األنصاري النجاري بن َعم 
 .(5)ةات ،ن  عشرين وةائ  وه ي ل  ذل  ،تدق  عابم ،إنه يكىن أبا امم :وه ي ،واحم

رِو بن َح  مأ   واان عاةي  ،وهم اخلنمق فما بعمها ، حايب ةشهور ،ألنصاريبن زيم بن لوذان اَعم 
 .(6) وه ي يف خالف  عمر وهو وهمةات بعم اخلمسني ،على َنران الن 

 على احلديث احلكم
بىىن ةاجىىه املبىىارافوري: خىىرب او  الدقىىاري،وهىىال (7)دقىىال بإ،ىىناد حسىىنرواه ابىىن ةاجىىه والب ههىىال النىىووي:  

 .(8)بسنم حسن ةرفوعاً 
 ان يف ىىة ذاره ابن حبهيا إ،ناد ف ه ةدقال ه س أبو عمار وهال الكنال يف ورحه صبن ةاجه: 

 

                                                             

 (.320: 1(، و تدقريب التهييب: )592: 1ينظر الكاو : )(1)

 (.190: 1(، وتدقريب التهييب: )368: 1ينظر الكاو : )(2)

 (.458: 1يب: )(، وتدقريب التهي142: 2ينظر الكاو : )(3)

 (.297: 1(، وتدقريب التهييب: )541: 1ينظر الكاو : )(4)

 (.624: 1(، وتدقريب التهييب: )412: 2ينظر الكاو : )(5)

 (.420: 1(، وتدقريب التهييب: )74: 2ينظر الكاو : )(6)

 .(118: 1)(، واألذاار: 1046: 2: )خال   األحكام ينظر  (7)

 .(193: 4: )ةرهاة املفات عو  ،(159: 4 ف  األحوذي: )ينظر  (8)
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اد :وبىىاهال رجىىال اإل،ىىن-الكنىىال اي -تدقىى  وهىىال البخىىاري ف ىىه نظىىر هلىىت :ال دقىىات وهىىال الىىيه  يف الكاوىى 
 .(1) سلمةعلى ورب 
اإلةىىىام  ولعىىىي.(2)وة ىىىع  مىىىاء ا ىىىرح والتعىىىميي ف ىىىه بىىىني ةوتىىىقاخىىىتالف عل :هىىى س ابىىىو عمىىىارة :أهىىىول 

وحكىىم  ابىىن ةاجىىهةىىن حىىميث ابىىن ةسىىعود الىىيي أخرجىىه النةىىيي و النىىووي نظىىر إىل مجىى  الشىىواهم يف البىىاب 
واهلل اعلىىم  لغىى هفاحلىىميث حسىىن  .املبىىارافوريوةىىن بعىىمه الدقىىاري ذهىىب إل ىىه وهىىيا ةىىا .باحلسىىن إ،ىىنادهعلىىى 

 بالصواب.

 فقه احلديث
فإنه أ،لق املص ب  وهال ص ختتص به  ،وأهنا ص ختتص باملوت ،ن  ةؤامةف ه أن التع ي  ،هال املناوي: ) 

والتع يىى  يف املىىوت ةنموبىى  هبىىي الىىمفن  ،إص أن يدقىىال إهنىىا إذا أ،لدقىىت إمنىىا تنصىىرف إل ىىه لكونىىه أعظىىم املصىىائب
ذا اىىان وميتىىم تالتىى  أيىىام تدقريبىىا بعىىم الىىمفن ويكىىره بعىىمها إص إ ،ويىىمخي وهتهىىا بىىاملوت :وهىىال الشىىافع   ،وبعىىمه

 .(3)(املع ى واملع ي لائبا
، يف الصغ  ص خالف بني الفدقهاء يف ا،تحباب الّتع ي  ملن أ ابته ةص ب  للّرجال والّنساء الاّل  ص يفنتّ و 

 .(4)، واليار واألن ىوالكب 
 .(5)بعم انتدقاله إىل الرف ق األعلى فكان يعلمهم ذل  ر،ول اهلل  أ حابوهيا اليي دأب عل ه  

 

                                                             

 (.51-50: 2ةصباح ال جاج : )ينظر  (1)

هىى(،دار الىوعال  ةكتبى  256-194اهلل البخىاري ا عفىال، ) عبىم ، أيب مم بىن إبىراه م بىن إمساع ىي :لصغ  أو األو،ع( ينظر التاريخ ا2)
: 3لعدق لىىىىال: )ل الكبىىىى   ىىىىعفاءال(، و 142:2امىىىىود إبىىىىراه م زايىىىىم: )  دق ىىىىق: ، األوىل، 1977 - 1397دار الىىىىناث، حلىىىىب ، الدقىىىىاهرة، 

 (.363: 8): هتييب التهييب، و (47: 6(والكاةي: )468

 (.495: 5( ف ض الدقمير: )3)

 (.68املآرب) (،ون ي225:1وبلغ  السال : ) (،361( ينظر ال ح اوي على ةراهال الفالح: )4)

ةن بعمي للتع ي  يب فكان الناس يدقولون  ، عّ ي الناس بع هم بع اً : هال ر،ول اهلل  :( خلرب ابن ايب و ب  عن ،هي بن ،عم هال5)
. : ينظىر ةسىنم ابىن أيب وى ب : لعبىم اهلل بىن لدقىال النىاس بع ىهم بع ىاً يُعى  ي بع ىهم بع ىاً بر،ىول اهلل  ةا هيا فلما تويف ر،ول اهلل 

عىادل بىن يو،ى  العى ازي و أمحىم بىن فريىم امل يىمي   دق ىق:م، ال بعى : األوىل، 1997 -الرياي  -الو،ن ،دار يب بكرامم بن أيب و ب ، أ
  ما رجال الصح ع ل  ةو،ى بن يعدقىوب ال ةعىال وتدقىه مجاعى . ينظىرا(. هال ا   مال: رواه أبو يعلى وال ربال ورج100( رهم: )88: 1)

 (.38: 9جمم  ال وائم : )
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 السابع املبحث

 (1)امليْتعلى  احلداد والعدة
ىرِو بىن َحى  مأ هال البخاري: )  ىِم بىن َعم  ىِر بىن ُاَمَّ َاِع ُي حمتن َةاِلٌ  عن عبىم اللَّىِه بىن أيب َبك  حمتنا ِإمس 

بَىَرت ىىُه هالىىت َدَخل ىىُت علىىى أُم  َحِب بَىىَ  َزو ِج عىىن مُحَ  ىىِم بىىن نَىىاِف أ عىىن َزيى نَىىَب بِن ىىِت أيب َ،ىىَلمَ  فدقالىىت مسعىىت  َ  َأخ 
ىىمُّ علىىى َة  ىىتأ فَىىىو قَ  َرُ،ىىوَل اللَّىىهِ  ِخىىِر  ُِ ىىرَأَةأ تُىىىؤ ِةُن بِاللَّىىِه َوال  َىىىو ِم ا   تَىىاَلثأ إص علىىى َزو جأ أَر بَىَعىىَ   يدقىىول َص  َِىىيُّ ِصة 

ىىشأ حىىني تُىىىُويفَ  َأُخوَهىىا فَىىَمَعت  ِبِ  ىىبأ َفَمسَّىىت  مُثَّ هالىىت ةىىا  ىىرًا مُثَّ َدَخل ىىُت علىىى َزيى نَىىَب بِن ىىِت َجح  ىىُهرأ َوَعش  يل َأو 
ِخىِر  ُِىمُّ علىى عبِال   ِب ةن َحاَج أ ل  َأل  مسعت َرُ،وَل اللَّهِ  ىرَأَةأ تُىىؤ ِةُن بِاللَّىِه َوال  َىىو ِم ا   لى ال ِمن رَبِ َص  َِيُّ ِصة 

رًا ُهرأ َوَعش     (2)(َة  تأ فَىو َق َتاَلثأ إص على َزو جأ أَر بَىَعَ  َأو 

 الغريب 
 . (3)املن  ، وةنه اةتناع املرأة عن ال ّين  وةا يف ةعناها إظهاراً للح ن اإلحماد لغ : 
 .(4)ال  ب بعم خرب وفاة ال وجترك ال ين  و اإلحماد ا  الحا:  
ةىىن العىىم واحلسىىاب، والعىىم يف اللغىى : اصحصىىاء، ومس ىىت بىىيل  صوىىتما ا علىىى  العىىمة لغىى : ةىىهخوذ 

 .(5)العمد ةن األهراء أو األوهر لالبا، ومج  الِعمة: ِعَمد،اسمرة ،و،مر
ا علىى لتفجعهى ملعرفى  بىراءة رمحهىا، أو للتعبىم، أو هىال أ،ىم ملىمة تىنبص ف هىا املىرأة): العىمة ا ى الحاً  
 .(6)(زوجها

أّن اصعتىماد ،ىرف لإلحىماد ، ففىال العىّمة . تىنك املىرأة زينتهىا ملىوت  :والعاله  بني اصعتماد واإلحماد  
 .ملمة أربع  أوهر وعشرا وا تمة تنا  تالت  أيام فدقع على ل  ال وج ةن هريب زوجها

                                                             

ُهرأ  أَر بَىَع َ  بِهَنُفِسِهنَّ  يَىتَىَربَّص نَ  أَز َواًجا َويََيُرونَ  ِةنُكم   يُىتَىَوفىَّو نَ  َوالَِّيينَ ﴿( األ ي يف تبوت العمة هوله تعاىل: 1) رًا َأو   بَىَلغ نَ  فَِإَذا َوَعش 

 .234،ورة البدقرة: ا ي :﴾َخِب ٌ  تَىع َمُلونَ  مبَا َوالّلهُ  بِال َمع ُروفِ  أَنُفِسِهنَّ  يف  فَىَعل نَ  ِف َما َعَل  ُكم   ُجَناحَ  َفالَ  َأَجَلُهنَّ 
ِة ال َوفَىاِة  (،و ح ع ةسلم: بَاب1222( رهم: )430: 1( ح ع البخاري: بَاب حم ال َمر أَِة على َل  ِ َزو ِجَها )2) ىَماِد يف ِعىمَّ ُوُجىوِب اإل ِح 

 (.1486( رهم: )1123: 2َوَ  رميِِه يف َل  ِ ذل  إص َتاَلتََ  أَيَّامأ : )

 (.( ةادة )حم141:3ظر لسان العرب: )( ين3)

 -هىىىى 1424 -الدقىىىاهرة / ةصىىىر  -( ينظىىىر ةعجىىىم ةدقال ىىىم العلىىىوم: لعبىىىم الىىىرمحن جىىىالل الىىىمين السىىى و،ال، أيب الف ىىىي : ةكتبىىى  ا داب 4)
 (.58: 1أ.د امم إبراه م عبادة. : )  دق ق:م، ال بع : األوىل،  2004

 ( .282:2( ينظر لسان العرب: )5)

 (.506:1( التعاري : )6)

 



 70 

  ق عل ه.احلميث ةتف ختريج احلديث:

 احلديثفقه 
املتىوىّف عنهىا زوجهىا وفىاًء للىّ وج ، وةراعىاًة حلدّقىه العظى م عل هىا ، فىإّن الرّاب ى  الّ وج ّى  أهىمس  ةأاملىر ورع إحماد 

رباب ، فال يصّع ورعاً وص أدباً أن تنسى ذل  ا م ي ، وتتجاهي حّق الّ وجّ   اّلت اانت ب نهما ول س ةن 
مس يف ال ّينىى  وترتىىمي ال ّ ىىاب ال ّاه ىى  املع ّىىرة ، وتتحىىّول عىىن ةنىى ل الوفىىاء أن ميىىوت زوجهىىا ةىىن هنىىا ، مثّ تىىنغ

،  حرةى  الى وج املتىوىف ورعايى  ةشىاعر أهلىه وذريتىهةىن هنىا اىان رعايى  .(1)الّ وجّ   ، اهّن عشرًة ر تكىن ب نهمىا
صةهىم هىو رؤيى  زوجتىه تلحىق بى وج آخىر ور متىض علىى وفىاة زوجهىا األول م ةن آوي ي بهح اهنمفان ما يسرع 

 (2)إص أيام
 ّم على زوجها حوصً ااةالً تفّجعاً وح ناً على وفاته، فنسخ الّله ذل  وجعلىه وهم اانت املرأة هبي اإل،الم  

خلص ةىىىن االةهىىىم علىىىى أحكىىىام أربعىىىه أوىىىهر وعشىىىراً. هكىىىيا هىىىّرر علمىىىاء أئّمىىى  املىىىياهب األربعىىى  ف مىىىا يسىىىت
وىّف  . فدقىم ذاىروا   أّن احلىماد واجىب علىى ةىن تىويّف عنهىا زوجهىا ، إظهىاراً للّتهّ،ى  علىى مىات زوجاإلحماد

ألّن  فحسىىىب ، ولكّنهىىىا أي ىىىاً أخرويّىىى ؛بعهىىىمها ، وعلىىىى اندق ىىىاع نعمىىى  الّنكىىىاح ، وهىىىال ل سىىىت نعمىىىً  دن ويّىىىً  
؛ ألهّنىا إذا ألنّىه مينى  تشىّوف الّرجىال إل هىا ؛د والّمن ا   وورع اإلحىماد أي ىاً الّنكاح ةن أ،باب الّنجاة يف املعا

عل هىىىا، وهىىو يىىؤّدي إىل الىىىوبء، وهىىو يىىؤّدي إىل اخىىىتالب  يىىؤّدي إىل الّتشىىّوف، وهىىىو يىىؤّدي إىل العدقىىم ت يّنىىت
 .(3)«. وةا أّدى إىل احلرام حرام األنساب، وهو حرام

أمج  العلماء على وجوب اإلحماد يف عّمة الوفاة ةن نكاح  ح ع ولو ةن ل  دخول ةن هنا  
. أّةا إحماد املرأة على هريب ل  زوج فإنّه جائ  ملّمة تالت  أيّام فدقع ،و رم (4)بالّ وج  . للحميث أعاله

 .(5)ال ّيادة عل ها
 يبمأ اإلحماد عدق ب الوفاة ،واء علمت الّ وج  بوهتها ، أو تهّخر علمها.و  

                                                             

 (.291:3هتى : ) 1316( ينظر ،عمي جل  على ورح فتع الدقمير، امل بع  األة ي ،بوصق الدقاهرة، 1)

 (.284األحوال الشخص   يف الفدقه والدق اء والدقانون: للماتور امحم عب م الكب سال، ة بع  الرواد، ال بع  األوىل، )ص ( ينظر 2)

 (.291:3( ينظر ،عمي جل  على ورح فتع الدقمير: )3)

 .(88:1اإلمجاع: ) ( ينظر4)
حاوىىىى   ا مىىىىي علىىىىى ،و (405:8الروضىىىى : )و  (،150:2املهىىىىيب: )و  و(،287:3وىىىىرح خروىىىىال: )، و (291:3( ينظىىىىر فىىىىتع الدقىىىىمير: )5)

 .(178:9واملغن: ) (،485:4املنهاج: )
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أو ال ّ ىىاب واحللىىال أوةىىا  وزتنىىب ا ىىّمة اىىّي ةىىا يعتىىرب زينىىً  وىىرعاً أو عرفىىاً ، ،ىىواء أاىىان يّتصىىي بالبىىمن 
 .  ا مل وهيا الدقمر جمم  عل ه يف ،للخ ّاب ، ااخلروج ةن ةسكنها ، أو الّتعّريت األنظار إل هايلف

رورة ؛ ولىى س  ىىا املب ىىت يف لىى  ب تهىىا ، وص اخلىىروج لىى الً إصّ ل ىى ،ويبىىاح  ىىا اخلىىروج يف حوائجهىىا هنىىاراً  
  .(1)، ِبالف الّنهار فإنّه ةظّن  ه اء احلوائج واملعاش ووراء ةا  تاج إل هألّن الّل ي ةظّن  الفساد

،إىل أنّه جيىب علىى املعتىّمة ةىن وفىاة أن تلى م ب ىت الّ وج ّى  فدقهاء ةن الّسل  واخلل مجهور ال وذهب 
  ﴾ص خترجوهّن ةن ب وهتّن  ﴿: دقوله تعاىلل، انت تسكنه عنمةا بلغها نعال زوجهااّليي ا
والّىىىيين يتوفّىىىون ةىىىنكم ويىىىيرون  ﴿عىىىّمة املتىىىوىّف عنهىىىا زوجهىىىا أربعىىى  أوىىىهر وعشىىىراً وهىىىال هولىىىه تعىىىاىل: و  
هىا زوجهىا حىوصً نسىخت ا يى  الّىت جعلىت عىّمة املتىوىّف عن (2)﴾اً ينّبصن بهنفسهّن أربع  أوىهر وعشىراً أزواج

.  (3)﴾واّليين يتوّفون ةنكم وييرون أزواجاً و ّ ً  ألزواجهم ةتاعاً إىل احلول لى  إخىراج ﴿:وهال هوله تعاىل،
، فبدقىىال ةىىا ،ىىوى ذلىى  ةىىن األحكىىام ، مثّ جىىاء املىى اث   علىىى ةىىا زاد عىىن أربعىى  أوىىهر وعشىىروالّنسىىخ إمّنىىا وهىى

 .(4)فه،دقع تعّلق حّق إ،كاهنا بالّنا 
ا ّمة املكّلف  لو ترات اإلحماد الواجب اّي املّمة أو بع ها ، فإن اان ذل  عن جهي فال حرج ، و  

اً ، فدقىىم أئىىت ةىى  علمىىت حرةىى  ذلىى . ور تىىرد يف الّشىىرع عدقوبىى  اىىّمدة ملىىن تراىىت اإلحىىماد ، وإن اىىان عمىىم
 .(5)ولكّنها تو   بههّنا عصت

 

 

                                                             

 (617:2حاوىىى   ابىىىن عابىىىىمين: )و  ،(533:1الفتىىىاوى ا نميىىى : )و  (،162:14: )وفىىىتع الدقىىىىمير (،208:3( ينظىىىر بىىىمائ  الصىىىنائ : )1)
-631اممىىىوع وىىىرح املهىىىيب: ل حىىىىي بىىىن وىىىرف بىىىن ةىىىري النىىىووي، أيب زاريىىىا، ) (،30:17واممىىىوع: ) (،479:2حاوىىى   الم،ىىىوهال: )و 

(، وهنايى  ا تىاج إىل وىرح املنهىاج: 142:7تىاج: )هنايى  ا و (،27:17نشىر زاريىا علىال يو،ى : )  دق ىق: هى(، ة بع  اإلةىام، ةصىر، 676
 -بىى وت  - مىىم بىىن أيب العبىىاس أمحىىم بىىن محىى ة ابىىن وىىهاب الىىمين الرةلىىال الشىىه  بالشىىافعال الصىىغ ،  ىىس الىىمين،دار الفكىىر لل باعىى  

 ( وةا بعمها،. 167:9واملغن: ) (،52:4حاو   ه لويب وعم ة: ) ،(141:7م:)1984 -هى 1404

 . 234( ،ورة البدقرة : ا ي  2)
 . 240( ،ورة البدقرة : ا ي  3)
 املصمر نفسه.  (4)

ال واجر عن اهناف ، و(281:10وا لى: ) (،166:9واملغن: ) ،(143:7: )وهناي  ا تاج ،(617:2حاو   ابن عاب مين: ) ( ينظر5)
 تحدق ىىق:  ال  دق ىىق:م، ال بعىى : ال ان ىى ، 1999 -هىىى 1420 -بىى وت  -لبنىىان /  ىى ما  -تبىى  العصىىري  املك:الكبىىائر: صبىىن حجىىر ا   مىىال

 (.63:2واصعماد مبرا  المرا،ات والبحوث مبكتب  ن ار ةص فى الباز: )
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 (1: )رقم  ملحق

  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة 

  1948كانون األول/ديسمبر  10( المؤرخ في 3-ألف )د 217مم المتحد  لأل

  الديباجة

لما كان اإلقرار بما لجميع أعضاء األسر  البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية 

 والعدل والسالم في العالم، 

ا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير اإلنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم ولما كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضي

 يتمتعون فيه بحرية القول والعقيد  وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،

األمر إلى اللياذ بالتمرد على  ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر أال يضطروا آخر

 الطغيان واالضطهاد، 

 ولما كان من الجوهري العمل على تنمية عالقات ودية بين األمم،

ولما كانت شعوب األمم المتحد  قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية، وبكرامة اإلنسان وقدره، وبتساوي 

 مت أمرها على النهوض بالتقدم االجتماعي وبتحسين مستويات الحيا  في جو من الحرية أفسح، الرجال والنساء في الحقوق، وحز

ولما كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع األمم المتحد  على ضمان تعزيز االحترام والمراعا  العالميين لحقوق 

 اإلنسان وحرياته األساسية، 

 هم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرور  لتمام الوفاء بهذا التعهد، ولما كان التقاء الجميع على ف

 فإن الجمعية العامة

تنشر على المأل هذا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بوصفه المثل األعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم، 

عين هذا اإلعالن نصب أعينهم على الدوام، ومن خالل التعليم والتربية، إلى توطيد كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واض

احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطرد  الوطنية والدولية، االعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما 

 ضوعة تحت واليتها على السواء. بين شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيما بين شعوب األقاليم المو

 1الماد  
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح 

 اإلخاء. 

 2الماد  
نوع، وال سيما التمييز بسبب لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكور  في هذا اإلعالن، دونما تمييز من أي 

العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثرو ، أو 

 المولد، أو أي وضع آخر. 

قليم الذي ينتمي إليه الشخ،، سواء وفضال عن ذلك ال يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإل

 أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا ألي قيد آخر علي سيادته. 

 3 الماد 
 لكل فرد حق في الحيا  والحرية وفى األمان على شخصه. 

 4 الماد 
 يق بجميع صورهما. ال يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق واالتجار بالرق

 5الماد  
 إنسانية أو الحاطة بالكرامة.  ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

 6الماد  
 لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 

 7 الماد 
كما يتساوون في حق التمتع بالحماية  ،ع بحماية القانون دونما تمييزالناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمت

 من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. 

 8 الماد 
لكل شخ، حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه 

 ور أو القانون. الدست

 9الماد  
 ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 

 10الماد  

لكل إنسان، على قدم المساوا  التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايد ، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل 

  في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.
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 11  الماد

. كل شخ، متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات 1

 الالزمة للدفاع عن نفسه. 

، . ال يدان أي شخ، بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي2

  كما ال توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

 12الماد  

ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسالته، وال لحمالت تمس شرفه 

 ذلك التدخل أو تلك الحمالت.  وسمعته. ولكل شخ، حق في أن يحميه القانون من مثل

 13الماد  

 . لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 1

 . لكل فرد حق في مغادر  أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العود  إلى بلده. 2

 14الماد  

 اد. . لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خالصا من االضطه1

. ال يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم 2

  المتحد  ومبادئها.

 15الماد  

 . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 1

 . ال يجوز، تعسفا، حرمان أي شخ، من جنسيته وال من حقه في تغيير جنسيته. 2

 16 الماد 

، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسر ، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما والمرآ  . للرجل1

 متساويان في الحقوق لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله. 

 . ال يعقد الزواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه. 2

 . األسر  هي الخلية الطبيعية واألساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. 3

 17الماد  

 . لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو باالشتراك مع غيره. 1

 . ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. 2

 18الماد  

حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو  لكل شخ، حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق

 معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حده. 

 19الماد  

لتماس األنباء لكل شخ، حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفى ا

  واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

 20الماد  

 لكل شخ، حق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية. . 1

 . ال يجوز إرغام أحد على االنتماء إلى جمعية ما. 2

 21الماد  

 ن العامة لبلده، إما مباشر  وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. لكل شخ، حق المشاركة في إدار  الشئو. 1

 . لكل شخ،، بالتساوي مع اآلخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 2

. إراد  الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه اإلراد  من خالل انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى 3

 ا  بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. قدم المساو

 22الماد  

لكل شخ،، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان االجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خالل المجهود القومي والتعاون 

االجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق االقتصادية و

 شخصيته في حرية. 

 23الماد  

 لكل شخ، حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة. . 1

 . لجميع األفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. 2

د يعمل حق في مكافأ  عادلة ومرضية تكفل له وألسرته عيشة الئقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل . لكل فر3

 أخرى للحماية االجتماعية. 

 . لكل شخ، حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 4

 24 الماد 
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 وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجور . لكل شخ، حق في الراحة وأوقات الفراغ، 

 25الماد  

. لكللل شللخ، حللق فللي مسللتوى معيشللة يكفللى لضللمان الصللحة والرفاهللة للله وألسللرته، وخاصللة علللى صللعيد المأكللل والملللبس 1

ل في حاالت البطالة أو الملرض والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائ

 أو العجللللز أو الترمللللل أو الشللللليخوخة أو غيللللر ذلللللك ملللللن الظللللروف الخارجللللة علللللن إرادتلللله والتللللي تفقلللللده أسللللباب عيشللللله. 

. لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعد  خاصتين. ولجميع األطفال حق التمتلع بلذات الحمايلة االجتماعيلة سلواء وللدوا فلي 2

 ا اإلطار. إطار الزواج أو خارج هذ

 26الماد  

. لكل شخ، حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على األقل في مرحلتيه االبتدائية واألساسية. ويكون التعليم االبتدائي 1

 إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 

هدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية. كما يجب أن . يجب أن يست2

يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع األمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع بها األمم 

 المتحد  لحفظ السالم. 

  بيل األولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم.. لآلباء، على س3

 27الماد  

. لكل شخ، حق المشاركة الحر  في حيا  المجتمع الثقافية، وفى االستمتاع بالفنون، واإلسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد 1

 التي تنجم عنه. 

 على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.  . لكل شخ، حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة2

 28الماد  

 لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن تحققا تاما. 

 29الماد  

 و الحر الكامل. . على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النم1

. ال يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إال للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان االعتراف الواجب 2

 بحقوق وحريات اآلخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. 

 في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد األمم المتحد  ومبادئها.  . ال يجوز3

 30الماد  

ليس في هذا اإلعالن أي ن، يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق فلي القيلام 

 .لمنصوص عليها فيهبأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات ا
 

هىىيه املىىواد هىىم احتىىوت علىىى ةبىىادى رائعىى  لكنهىىا تفتدقىىر إىل أةىىرين : األول املصىىماه   يف  أنوا ىىمير بالىىيار 
 الت ب ق، وال ال: إمهال حدقوق اإلنسان بعم املوت.

، بىىي هىىال ةنب دقىى  ةنىىه  أةىىا بالنسىىب  لألةىىر األول: فىىان اللىىب ةىىواد الدقىىانون تىىتالئم والتشىىري  اإل،ىىالةال 
نى  بالشىريع  اإل،ىالة  ، صن الشىريع  ر علىى أري الواهى  ملىا للدقىانون ةىن افتدقىار يف بىاب ا ى اء ةدقافدق ة لكنها 

و يا ص زىم جمتمعىا متتى   .نارا وباإل،اءةجن   باإلحسان، وزازي والشهادة تعترب الره ب هو اهلل عار الغ ب
 أ،ىلوباشىكي  ىح ع ِبىالف الدقىانون الىيي يعتمىم ف ىه الشىريع  ب ة ي امتمى  الىيي ،بدقىت اإلنسان  حبدقوق 

 .آخر يف الرهاب  وا  اء
وأةا بالنسب  لألةر ال ال : فان الشريع  ر تتعاةي ة  اإلنسان على أ،اس أنه آل ، تفدقم ه متها عنم  
 عىنا هو ه م  عل ا. ولعي هيا هو اليي يوافق ف رة اإلنسان اي اإلنسان بغض النظر من. وإ، وع بهاتع لها

وأحبابىىه. ويبدقىىى لىىه عنىىمهم ةكانىى ، فكىىان اصهتمىىام  ،وذويىىه ،دينىىه وةعتدقىىمه، فامل ىىت يبدقىىى ابوبىىاً عنىىم أهلىىه
 حبدقوق امل ت تلب   للف رة ةن هيه الناح   أي اً.
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 (2ملحق رقم : )

 إعالن القاهر 

 حول حقوق اإلنسان في اإلسالم

 1990أغسطس  5اإلسالمي ،القاهر ، تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم 

  الديباجة

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي لألمة اإلسالمية التي جعلها هللا خير أمة أورثت البشرية حضلار  عالميلة متوازنلة ربطلت اللدنيا 

التيلارات والملذاهب  بلاآلخر  وجمعلت بلين العللم واإليملان، وملا يرجلى أن تقلوم بله هلذه األملة اليلوم لهدايلة البشلرية الحلائر  بلين

المتناقضة وتقديم الحلول لمشكالت الحضار  المادية المزمنة.ومساهمة في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق اإلنسلان التلي تهلدف 

إلي حمايته من االستغالل واالضطهاد وتهدف إلي تأكيد حريته وحقوقه في الحيا  الكريمة التي تتفق مع الشلريعة اإلسلالمية.وثقة 

بأن البشرية التي بلغت في مدارج العللم الملادي شلأنا بعيلدا، ال تلزال، وسلتبقي فلي حاجلة ماسلة إللي سلند إيملاني لحضلارتها منها 

وإلي وازع ذاتي يحرس حقوقها.وإيمانا بأن الحقوق األساسية والحريات العامة في اإلسالم جزء ملن ديلن المسللمين ال يمللك أحلد 

أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهية تكليفية أنزل هللا بهلا كتبله، وبعلث بهلا خلاتم رسلله وتملم  بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا،

بها ما جاءت به الرساالت السماوية وأصبحت رعايتها عبلاد ، وإهمالهلا أو العلدوان عليهلا منكلرا فلي اللدين وكلل إنسلان مسلؤول 

 ضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي تأسيسا علي ذلك تعلن ما يلي:عنها بمفرده، واألمة مسؤولة عنها بالتضامن، وأن الدول األع

 1الماد  
البشر جميعا أسر  واحد  جمعت بينهم العبودية هلل والنبو  آلدم وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة اإلنسلانية وفلي أصلل  -أ

أو المعتقد الديني أو االنتماء السياسي أو الوضلع التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس 

 االجتمللاعي أو غيللر ذلللك مللن االعتبللارات. وأن العقيللد  الصللحيحة هللي الضللمان لنمللو هللذه الكرامللة علللي طريللق تكامللل اإلنسللان.

 .لعمل الصالحأن الخلق كلهم عيال هللا وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه ال فضل ألحد منهم علي اآلخر إال بالتقوى وا -ب

 2الماد  
الحيا  هبة هللا وهي مكفولة لكل إنسان، وعلي األفراد والمجتمعلات واللدول حمايلة هلذا الحلق ملن كلل اعتلداء عليله، وال  - أ

 .يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي

 يحرم اللجوء إلي وسائل تفضي إلي إفناء الينبوع البشري. - ب

 ية إلي ما شاء هللا واجب شرعي.المحافظة علي استمرار الحيا  البشر -ج

سالمة جسد اإلنسان مصونة، وال يجوز االعتلداء عليهلا، كملا ال يجلوز المسلاس بهلا بغيلر مسلوغ شلرعي، وتكفلل الدوللة  -د

 حماية ذلك.

 3الماد  
والطفلل،  في حالة استخدام القو  أو المنازعلات المسللحة، ال يجلوز قتلل ملن ال مشلاركة لهلم فلي القتلال كالشلي  والملرأ  - أ

وللجريح والمريض الحق في أن يداوي ولألسير أن يطعم ويؤوى ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل األسلري 

 وتالقي اجتماع األسر التي فرقتها ظروف القتال.

 ير ذلك.ال يجوز قطع الشجر أو إتالف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف أو نسف أو غ -ب

 4الماد  
 الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى

 5 الماد 
األسر  هي األساس في بناء المجتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج وال تحول دون تمتعهم بهذا  -أ

 أو اللون أو الجنسية. الحق قيود منشؤها العرق

 علي المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية األسر  ورعايتها. -ب

 6الماد  
المرأ  مساوية للرجل في الكرامة اإلنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية  -أ

 باسمها ونسبها. المستقلة وحق االحتفاظ

 علي الرجل عبء اإلنفاق علي األسر  ومسئولية رعايتها. -ب

 7الماد  
لكل طفل عند والدته حق علي األبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية واألدبية كما تجب  -أ

 حماية الجنين واألم وإعطاؤهما عناية خاصة.

، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون ألوالدهم مع وجوب مراعا  مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء لآلباء ومن يحكمهم -ب

 القيم األخالقية واألحكام الشرعية.

 لألبوين علي األبناء حقوقهما ولألقارب حق علي ذويهم وفقا ألحكام الشريعة. 

 8الماد  
 مقامه. -لتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث اإللزام واال
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 9الماد  
طلب العلم فريضة والتعليم واجب علي المجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان تنوعه بما يحقق مصلحة المجتمع  -أ

 ويتيح لإلنسان معرفة دين اإلسالم وحقائق الكون وتسخيرها لخير البشرية.

نسان علي مؤسسات التربية والتوجيه المختلفة من األسر  والمدرسة وأجهز  اإلعالم وغيرها أن تعمل علي تربية من حق كل إ -ب

 اإلنسان دينيا ودنيويا تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إيمانه باهلل واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها.

 10الماد  

ارسة أي لون من اإلكراه علي اإلنسان أو استغالل فقره أو جهله علي تغيير دينه إلي دين آخر اإلسالم هو دين الفطر ، وال يجوز مم

  أو إلي اإللحاد.

 11الماد  

 يولد اإلنسان حرا وليس ألحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله وال عبودية لغير هللا تعالي. -أ

ع االستعباد محرم تحريما مؤكدا وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل للتحرر منه االستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنوا -ب

وفي تقرير المصير، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصر  لها في كفاحها لتصفية كل أشكال االستعمار أو االحتالل، ولجميع 

 ها الطبيعية.الشعوب الحق في االحتفاظ بشخصيتها المستقلة والسيطر  علي ثرواتها وموارد

 لألبوين علي األبناء حقوقهما ولألقارب حق علي ذويهم وفقا ألحكام الشريعة. -ج

 12الماد  

كل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، واختيار محل إقامته داخل بالده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلي بلد 

 يبلغه مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. آخر وعلي البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى

 13الماد  

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، ولإلنسان حرية اختيار العمل الالئق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة 

وال يجوز تكليفه بما ال يطيقه، أو إكراهه، أو  المجتمع، وللعامل حقه في األمن والسالمة وفي كافة الضمانات االجتماعية األخرى.

أن يتقاضى أجرا عادال مقابل عمله دون تأخير وله االجارات  -دون تمييز بين الذكر واألنثى-استغالله، أو اإلضرار به، وله 

ي الدولة أن تتدخل والعالوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب باإلخالص واإلتقان، وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل فعل

  لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق واإللزام بالعدل دون تحيز.

 14الماد  

 لإلنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير والربا ممنوع مؤكدا. 

 15الماد  

كية بما ال يضر به أو بغيره من األفراد أو المجتمع، وال يجوز لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية، والتمتع بحقوق المل -أ

 نزع الملكية إال لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.

 تحرم مصادر  األموال وحجزها إال بمقتضى شرعي. -ب

 16الماد  

. وله الحق في حماية مصالحه األدبية والمالية لكل إنسان الحق في االنتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني أو التقني

 العائد  له علي أن يكون هذا اإلنتاج غير مناف ألحكام الشريعة.

 17الماد  

لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد واألوبئة األخالقية تمكنه من بناء ذاته معنويا، وعلي المجتمع والدولة أن  -أ

 يوفرا له هذا الحق.

لكل إنسان علي مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية واالجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي تحتاج إليها في حدود  -ب

 اإلمكانات المتاحة.

تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن  -ج

 .وسائر الحاجات األساسية والتعليم والعالج

 18الماد  

 لكل إنسان الحق في أن يعيش آمنا علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. -أ

لإلنسان الحق في االستقالل بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصاالته، وال يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو  -ب

 تدخل تعسفي.اإلساء  إلي سمعته وتجنب حمايته من كل 

للمسكن حرمته في كل األحوال وال يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصور  غير مشروعة، وال يجوز هدمه أو مصادرته أو  -ج

 .تشريد أهله منه

 19الماد  

 الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. -أ

 حق اللجوء إلي القضاء مكفول للجميع. -ب

 ي أساسها شخصية.المسؤولية ف -ج

 ال جريمة وال عقوبة إال بموجب أحكام الشريعة. -د

 المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه. -هـ
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 20 الماد 

ذيب البدني أو النفسي أو ال يجوز القبض علي إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي. وال يجوز تعريضه للتع

 ألي من أنواع المعامالت المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة اإلنسانية، كما ال يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إال

 ية.برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر، كما ال يجوز سن القوانين االستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذ

 21الماد  

 أخذ اإلنسان رهينة محرم بأي شكل من األشكال وألي هدف من األهداف.

 22الماد  

 لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل ال يتعارض مع المبادئ الشرعية. -أ

 اإلسالمية.لكل إنسان الحق في الدعو  إلي الخير واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقا لضوابط الشريعة  -ب

اإلعالم ضرور  حيوية للمجتمع، ويحرم استغالله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة األنبياء فيه، وممارسة كل ما  -ج

 من شأنه اإلخالل بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو االنحالل أو الضرر أو زعزعة االعتقاد.

 وكل ما يؤدي إلي التحريض علي التمييز العنصري بكافة أشكاله.ال يجوز إثار  الكراهية القومية والمذهبية  -د

 23 الماد 

 الوالية أمانة يحرم االستبداد فيها وسوء استغاللها تحريما مؤكدا ضمانا للحقوق األساسية لإلنسان. -أ

الحق في تقلد الوظائف  لكل إنسان حق االشتراك في إدار  الشؤون العامة لبالده بصور  مباشر  أو غير مباشر ، كما أن له -ب

 العامة وفقا ألحكام الشريعة.

 24الماد  

 .كل الحقوق والحريات المقرر  في هذا اإلعالن مقيد  بأحكام الشريعة اإلسالمية

 25الماد  

 .الشريعة اإلسالمية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي ماد  من مواد هذه الوثيقة
 

: )لكي إنسان حرةته واحلفا: ( والت نصت4ق امل  ت باملادة رهم: )واملالحظ أن هيا اإلعالن ذار حدقو 
يار أن هيه املادة وا مير بال ،علال مسعته يف ح اته وبعم ةوته وعلال المول وامتم  محاي  ج مانه وةمفنه(

يه للتفا  ي المه دق  ولعي عيرهم أهنا فدقرة عاة  وللمشرع ،ن التعل مات يف فهم وتفس  ه عاة  ور تت رق
فهو ر،ول الرمح  ور،ول ا مى ور،ول  بإمجاعها ا  ئ اتر يغفي هيه  املادة وة  ذل  فان ن  الرمحه

ََوى َعنِ  يَنِ قُ  َوَةا﴿اإلنسان   وهو ر،ول رب العاملني اليي  الٌ  ِإصَّ  ُهوَ  ِإن   ، ا    .(1)﴾يُوَحى َوح 
يُفصي واألهي أمه   جيمي، وهيا الباب ةهلوف عنم علماء الشرع بي  واألةروان ةن أهتم بشالء أا ر ذاره ، 

هتمت به ح ا وفصلت يف ح اته وحدقوهه ح ا، اهو ةعروف عدقالً، فالشريع  اهتمت باإلنسان امل ت ة لما 
 وأودعتهاإص ه وةراحل يف جوانب اإلنسانت فهنعم هبا ةن وريع  ةا ترا .وفصلت ة ي ذل  يف حدقوهه ة تا

 .والءاي   أتدقنوص لرور يف ذل  فهال  ن  اهلل اليي  .مجل  ةن احلدقوق
 و لى اهلل على ، منا امم وعلى آله و حبه وةن تب  هماه إىل يوم المين

                                                             

 . (4-3: )،ورة النجم: ا ي  (1)
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 الخاتمة وأهم النتائج
ةمْتددف وددا ل، ددعد  تبعدده ه ل ددم بعدده هددلر لة الددم لةعلمتددم لةملتل ددعم لةلددا أحتددد ح وت ددح  احهتدد  ا ددت  ل 

ال بدده مددم تلمددحف مددتاللف وددا لةالددحد لت ا ددح ألددل  هددد لة لددح   تلة مدد لف لةلددا مددم   م ددلتأبم ة ددلر لياحهتدد 
 - ه ل تأف لياحهت  وا لةمتحهتم لآللتم:تح ف هلر لةه ل م. و ال ح 
  امل  ت.عورة حرة  النظر إىل 
  امل  ت.اسر عظم   حرة 
 و،به ذار ةساوئ امل  تعن النهال ، و امل  تا،ن ذار ا ا،تحباب. 
  وان اان اارباً  امل  تب   ج    حرة. 
  امل  ت.امل ل  ب حرة 
 امل  ت.اإل،راع  بتجه    ا،تحباب  
 هوت  ب امل  تلسي  ا،تحباب. 
 امل  ت. سني افن  ا،تحباب  
 ه اء دين امل  ت. ا،تحباب 
 والمعاء ف ها امل  تالصالة على  ا،تحباب. 
 اهب،و اإل،راع  امل  تإتباع  جنازة  ا،تحباب.  
 والنهال عن ا لوس هبي أن توض  ،امل  تالدق ام  نازة ب األةر. 
 امل  ت.دفن  :وجوب 
  عماهه، و س نه، وحلمه.ا، و  امل  تالتو،ع  يف هرب ا،تحباب 
  وا لوس وه اء احلاج  عل ها.  امل  ت و،ه هرب اراه، 
  والسالم عل ه ، والمعاء له.امل  تزيارة هرب ا،تحباب ، 
  َي ُود  أَبِ هِ   ميدقه،  و ل  رمحه، وِ َل ُ  إارامو ، امل  تأنفاذ عهم ا،تحباب  .الرَُّجِي أَه 
  امل  ت.الّتع ي  با،تحباب 
  امل  ت.احلماد والعمة على وجوب 

 وتعىري  ىا اإلعىالن اإل،ىالةال ولكىن  .بب ىانا الدقوانني الوضع   حدقىوق امل  ىت فلىم تتعىري  ى ألفلت
 .بصف  عاة 

 أجمعينوصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة 
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 املصادر واملراج 
 بعم الدقرآن الكرا

ؤاد ، ال بعىى : ال ال ىى ،  دق ىىق: د. فىى1402 -اإل،ىىكنمري   -الىىمعوة ،دار اإلمجىىاع:  مىىم بىىن إبىىراه م بىىن  املنىىير الن سىىابوري، أيب بكر .1
 عبم املنعم أمحم.

، 1410 -ةك  املكرة   -ةكتب  النه   احلمي   ، عبم اهلل أيب مم بن عبم الواحم بن أمحم احلنبلال املدقم،ال،  :األحاديث املختارة .2
 .ال بع : األوىل،  دق ق: عبم املل  بن عبم اهلل بن ده ش

 الكب سال، ة بع  الرواد، ال بع  األوىل.األحوال الشخص   يف الفدقه والدق اء والدقانون: صمحم عب م  .3

 لبنان. -ب وت -دار املعرف  -اصخت ار لتعل ي املختار: لعبم اهلل بن امم بن ةودود املو لال احلنفال .4
 -ب وت  -الكتب العريب ،دار (676-631األذاار املنتخب  ةن االم ، م األبرار: : ل حال بن ورف بن ةري النووي، أيب زاريا،) .5

 م.1984 -هى 1404

 -هى(  : دار املكتب  العلم   911-849أ،باب ورود احلميث أو اللم  يف أ،باب احلميث:  لعبم الرمحن بن أيب بكر الس و،ال، ) .6
 م، ال بع : األوىل،  دق ق:  ىي إمساع ي أمحم.1984 -هى 1404 -ب وت 

،  بن عبم اهلل ابن امم بن عبم الرب النمىري اصنملسىال، ايب عمىر اص،تياار ا اة  ملياهب فدقهاء اصةصار وعلماء اصه ار: ل و  .7
 ب وت. -دةشق -هى(، دار هت ب  لل باع  والنشر463)ت/

 1984، 2اإل،الم وحدقوق اإلنسان: للماتور الدق ب ،ب  دار الفكر العريب الدقاهرة ب  .8

هى(، رتبه وهمم لىه الشى خ عبىم  1276 ول، أيب عبم اهلل )تأ،ىن امل الب يف أحاديث تتلف  املراتب:  مم بن درويش احلوت الب .9
 م. 1991-هى1412لبنان -الرمحن بن امم بن درويش، اعتىن به وعلق عل ه امود األرناؤوب، ال بع  األوىل، دار الفكر، ب وت

 .1400 –هى1393لبنان -هى(، ال بع  ال ان  ، دار املعرف ، ب وت 150األم:  مم بن إدريس الشافعال )ت .11

هىى(، دار اح ىاء الىناث 885اصنصاف يف ةعرف  الراجع ةن اخلىالف علىى ةىيهب اإلةىام امحىم: لعلىال بىن ،ىل مان املىرداوي )ت/ .11
 لبنان.  دق ق: امم حاةم الفدقال. -ب وت -العريب

، 1406 -جمة  -الوفاء ،دار لال الدقونويأن س الفدقهاء يف تعريفات األلفا: املتماول  بني الفدقهاء: لدقا،م بن عبم اهلل بن أة  ع .12
 ال بع : األوىل،  دق ق: د. أمحم بن عبم الرزاق الكب سال.

 ب وت، ال بع : ال ان  . -املعرف  ،دار البحر الرائق ورح ان  المهائق: ل ين المين ابن َن م احلنفال .13

لبنان.  دق ق:  -ب وت -هى(، دار املعرف 587 بكر )ت/بمائ  الصنائ  يف ترت ب الشرائ : لعالء المين بن ةسعود الكا،ال، ايب .14
 امم خ ر ،عمه حل .

بمايىىى  امتهىىىم وهنايىىى  املدقتصىىىم:  مىىىم بىىىن امحىىىم بىىىن امىىىم بىىىن امحىىىم بىىىن روىىىم الدقىىىر،  اصنملسىىىال املشىىىهور بىىىابن روىىىم، ايب الول ىىىم  .15
 لبنان.-ب وت -هى(، دار الفكر595)ت/

 -بى وت -دار الفكىر -هى(، املكتب  التجاري  الكىربى1241محم الصاوي املالكال اخللو ، )ت/بلغ  السال  صهرب املسال : ص .16
 لبنان.
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 -الريىاي  -دار ، بى   ،احلسىن ابىن الدق ىان الفا،ىال أيب علال بن امم بىن عبىم امللى ،: لب ان الوهم واإليهام يف اتاب األحكام .17
 ت ،ع م ام، ال بع : األوىل،  دق ق: د. احلسني آي1997-هى1418

هىى(،دار الىوعال  ةكتبى  256-194اهلل البخىاري ا عفىال، ) عبىم ، أيب مىم بىن إبىراه م بىن إمساع ىي :التاريخ الصغ  أو األو،ىع .18
 .امود إبراه م زايم  دق ق:، األوىل، 1977 - 1397دار الناث، حلب ، الدقاهرة، 

هىى(، امل بعى  اصة يى  743ن ال يلعال احلنفال، ايب عمر فخر الىمين )ت/تب ني احلدقائق ورح ان  المهائق: لع مان بن علال بن اج .19
 ةصر  -الكربى ببوصق

 ب وت. -هى(، دار الكتب العلم  1353 ف  اصحوذي بشرح جاة  النةيي:  مم بن عبم الرمحن املبارافوري، ايب العال )ت/ .21

هى( ، ةكتب  الريىاي احلمي ى ، الريىاي، 911-849يب بكر الس و،ال، )تمريب الراوي يف ورح تدقريب النواوي: لعبم الرمحن بن أ .21
 عبم الوهاب عبم الل   .  دق ق:

لبنىىان -هىىى(، دار إحىىى اء الىىناث العربىىىال، بىى وت748تياىىىرة احلفىىىا::  مىىم بىىن أمحىىم الىىيه ، ابىىىال عبىىم اهلل  ىىس الىىمين )ت    .22
 م.1956-هى1376

، دار الكتب 1هى(،  دق ق : إبراه م  س المين، ب656بن عبم الدقوي بن عبم اهلل املنيري )تالنل ب والنه ب: لعبم العظ م  .23
 هى(.1417العلم  ،)ب وت/ 

التعريى  بهوهىام ةىن هسىم السىىنن إىل  ىح ع وضىع  :  مىود ،ىع م مىىموح،دار البحىوث والمرا،ىات اإل،ىالة   وإح ىاء الىىناث  .24
 .2002،ديب،ال بع  ال ان  ،

إبراه م   دق ق:، األوىل، 145هى(، دار الكتاب العريب، ب وت، 816-740فات: لعلال بن امم بن علال ا رجال،)التعري .25
 األب اري.

هىى(، املمينى  املنىورة، 852تلخى ص احلبى  يف ختىريج أحاديىث الرافعىال الكبى : صمحىم بىن علىال بىن امىم بىن حجىر العسىدقالل )ت/ .26
 مال اململ. دق ق: الس م عبم اهلل هاوم ال 

هىىى(، حدقدقىىه 463التمه ىم ملىىا يف املو،ىىه ةىن املعىىال واأل،ىىان م: ل و،ىى  بىن عبىىم اهلل بىىن امىم بىىن عبىىم الىىرب الدقىر، ، ايب عمىىر )ت .27
 م.1999 -هى 1419وخرج أحادي ه: امم عبم الدقادر ع ا، ال بعى  األوىل، دار الكتب العلم  ، ب وت، لبنان، 

، ال بع : األوىل، 1403 -ب وت  -عار الكتب :علال بن يو،  الف وزأبادي الش ازي، أيب إ،حاقالتنب ه: إلبراه م بن  .28
  دق ق: عماد المين أمحم ح مر

هى(، حدقدقه وعلق عل ه وخىرج أحادي ىه: امىم  ىبحال بىن  840تندق ع األنظار يف ةعرف  علوم ا تار:  مم بن إبراه م الوزير )ت .29
 م. 1999-هى 1420لبنان، -ال بع  األوىل، دار أبن ح م، ب وت حسن احلالق، وعاةر حسني،

 -هتييب األمساء واللغات: ل حىي بن ورف بن ةري بن حسن بن حسني بىن حى ام النىووي، أيب زاريىا ا ىال الىمين،: دار الفكىر  .31
 ، ال بع : األوىل،  دق ق: ةكتب البحوث والمرا،ات1996 -ب وت 

م، ال بعى : األوىل ،  دق ىق: 2001 -بى وت   -أمحم األزهىري، أيب ةنصىور، دار إح ىاء الىناث العىريب  هتييب اللغ :  مم بن  .31
 امم عوي ةرعب

مم بن عبم اهلل بن امىم الدق سىال المةشىدقال، ابىن نا ىر الىمين :  توض ع املشتبه يف ضبع أمساء الرواة وأنساهبم وألدقاهبم واناهم .32
 .م، ال بع : األوىل،  دق ق: امم نع م العرهسو،ال1993 -وت ب   -ةؤ،س  الر،ال  ،  س المين
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 -هى(، دار الفكر املعا ر ، دار الفكر 1031التوه   على ةهمات التعاري :   مم عبم الرؤوف املناوي، زين المين)ت .33
 ، ال بع : األوىل،  دق ق: د. امم رضوان الماي .1410 -ب وت ، دةشق 

هى 1408 -الرياي  -ةكتب  اإلةام الشافعال :هى(1031  الصغ :  مم عبم الرؤوف املناوي، زين المين)تالت س  بشرح ا اة .34
 م، ال بع : ال ال  .1988 -

السى م   دق ىق:، األوىل، 1975-1395هى(، دار الفكىر، 354ال دقات:  مم بن حبان بن أمحم ،أيب حا  التم مال البست،)ت .35
 ورف المين أمحم. 

(، دار إح ىىاء 327رح والتعىىميي: لعبىىم الىىرمحن بىىن أيب حىىا  امىىم بىىن إدريىىس، أيب امىىم الىىرازي التم مىىال،)تا ىى .36
 ، األوىل1952 - 1271لناث العريب، ب وت، 

 ورح تتصر خل ي: لصاحل عبم السم   ا يب األزهري، دار املعرف ،ب وت لبان جواهر األا ي .37

 هى( ، دار الفكر لل باع  والنشر.1204مان بن عمر بن ةنصور العج لال املصري )تحاو   ا مي على املنهج : لسل  .38

 ب وت.  دق ق: امم عل ش. -هى(، دار الفكر1230حاو   الم،وهال على الشرح الكب :  مم بن عرف  الم،وهال )ت .39
امل بع  الكربى األة ي  :ال حاوي احلنفالعلى ةراهال الفالح ورح نور اإلي اح: ألمحم بن امم بن إمساع ي  ال ح اوي حاو   .41

 هى، ال بع : ال ال  .1318 -ةصر  -ببوصق 

 مىىم اةىىني الشىىه  بىىابن عابىىمين ، املشىىهورة بىىى)حاو   ابىىن عابىىمين(: حاوىى   رد املختىىار علىىى الىىمر املختىىار وىىرح تنىىوير األبصىىار .41
 (.م2000 -هى 1421) ،ب وت -، دار الفكر لل باع  والنشر.هى(1252)ت/

م،ال بع : األوىل، 1998 -هى 1419 -لبنان / ب وت  -الفكر ،دار حاو   عم ة: لشهاب المين أمحم الرلسال امللدقب بعم ة .42
  دق ق: ةكتب البحوث والمرا،ات.

ال ىالبني  للش خ وهاب المين الدق لويب والش خ عم ة على ورح العالة  جىالل الىمين ا لىال علىى ةنهىاجه لويب وعم ة:  حاو تا .43
 للنووي، دار اح اء الكتب العرب   لع سى البايب احلل  وورااه
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 ترا ا.-م الدقادر، امم علال النجار، دار المعوة لل باع  والنشر با،تنبولال يات، حاةم عب

  دق ىق:هى(، ةكتب  العلوم واحلكم ، املو ي، ال ان ى ،  360املعجم الكب : لسل مان بن أمحم بن أيوب أيب الدقا،م ال ربال، )ت .121
 محمي بن عبم ام م السلفال . 

هىى(، ة بوعىات املىس األعلىى للشىؤون 458حلسني بن علال بن ةو،ى، ايب بكر الب هدقىال )ت ةعرف  السنن وا تار: ألمحم بن ا .122
 الس م أمحم  دقر.  دق ق:، 1389اإل،الة   يف الدقاهرة، 

 ايران. -دار اليخائر للم بوعات -ةغن ا تاج اىل ةعرف  الفا: املنهاج:  مم الشرب ن اخل  ب ةن علماء الدقرن العاور ا جري .123
هى 1415 -الرياي  -هى(،: ةكتب  ،ربي   806املغن عن محي األ،فار: لعبم الرح م احلسني العراهال،ايب الف ي زين المين )ت .124
 م، ال بع : األوىل،  دق ق: أورف عبم املدقصود.1995 -

هىى(، ال بعى  األوىل، دار  620مىم )تاملغن يف فدقه اإلةام أمحم بن حنبي الش بال: لعبم اهلل بن أمحم بن هماة  املدقم،ال، أيب ا .125
 م. 1985 -هى 1405لبنان،  -الفكر، ب وت 

ب وت  -هى( ةؤ،س  الكتاب ال دقاف   307املنتدقى ةن السنن املسنمة: لعبم اهلل بن علال بن ا ارود، أيب امم الن سابوري، )ت/ .126
 ، ال بع : األوىل،  دق ق: عبماهلل عمر البارودي.1988 - 1408 -
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هىىىىىىى(، دار  1416ةىىىىىىنهج درا،ىىىىىى  األ،ىىىىىىان م واحلكىىىىىىم عل هىىىىىىا ويل ىىىىىىه درا،ىىىىىى  يف ختىىىىىىريج األحاديىىىىىىث : لول ىىىىىىم حسىىىىىىن العىىىىىىال) ت  .127
 ،ال بع  : ال ان  ، تدقما الماتور عمر ،ل مان األودقر، والماتور عبم النا ر ابو البصي.1999النفائس،

 ب وت. –لفكر ا،دار املهيب: إلبراه م بن علال بن يو،  الش ازي أبو إ،حاق .128

 لبنان.-ب وت-هى(، دار الفكر954ةواهب ا ل ي لشرح تتصر خل ي:  مم بن عبم الرمحن املغريب، ايب عبم اهلل )ت/ .129

امىىم فىىؤاد   دق ىىق:هىىى(، دار إح ىاء الىىناث العىىريب، ةصىر، 179-93املو،ىه: ملالىى  بىىن أنىس، أيب عبىىماهلل األ ىىبحال، ) .131
 عبم الباهال.

(، دار الكتىب العلم ى ، 748 ىس الىمين )ت إلعتمال يف ندقىم الرجىال:   مىم بىن أمحىم الىيه ،ة  ان ا .131
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 هى1400، دةشق، هى(، ةكتب  اخلافدقني852-773ن ه  النظر ورح خنب  الفكر: ألمحم علال بن حجر أيب الف ي العسدقالل، ) .132

،  دق ق: امم 1357 -ةصر  -احلميث ،دار نصب الراي  ختريج أحاديث ا ماي : لعبم اهلل بن يو، ، أيب امم احلنفال ال يلعال .133
 يو،  البنوري.

   نظري  احلرب يف اإل،الم ،إلمساع ي أبو وريع   .134

هى(،  دق ق: د. زين العابمين  794مم بن مجال المين ال راشال )تالنكت على ةدقمة  أبن الصالح: لبمر المين أيب عبم اهلل ا .135
 م.1998هى، 1419بن امم بال فريج، ال بع  األوىل، ةكتب  أضواء السل ، 
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