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 داءـــــــــإه

رحميا هللا  –إلى الصّوامة القوامة –إلى حضنيا الدافئ –إلى روح والدتي الغالية 
 رحمة واسعة وجميع أموات المسمميف .

إلى والدي الحبيب الذي يدفعني دائما إلى رياض العمـ وميادينيا ى أبي الصابر،إل
 .ثي ىذاإليؾ أييا الغالي أىدي بح –

 إلى زوجتي وأوالدي األعزاء .

، إلى  مصابيح ا وتحصيبل ونشرا وتعميما وتصنيفا، طمبإلى كؿ مف اشتغؿ بالعمـ
 الدجى وورثة األنبياء  . 

 المرابطيف الربانييف في مشارؽ األرض ومغاربيا .إلى المجاىديف الصادقيف و 
لى األسرى الثابتيف  ، والجرحى الصابريف .     إلى شيداء فمسطيف، وا 
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 شكر وتقدير

، وعمى ما أمدني بو مف ، وحسف لطفوورعايتو ،أحمد هللا العمي القدير عمى عنايتو
يسر لي أف أكوف مف بيف العامميف في نشر و  ث منحني ىذا الشرؼ الكريـ،حي ،ؽتوفي

 والدفاع عف حياضيا الثميف . صمى هللا عميو وسمـ سنة سيد المرسميف
  (1)مف قوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ : )ال يشكر هللا مف ال يشكر الناس ( وانطبلًقا

 ذي ومشرفي األستاذ الدكتور:فإنني أتوجو بخالص الشكر والتقدير إلى فضيمة أستا
  ، الذي لـ يدخر وسعا ولـ يأؿ جيدا في نصحينعيـ أسعد الصفدي )أبو محمد(

رشادي .  وتوجييي وا 
، الذيف لـ أساتذتي الكراـ بكمية أصوؿ الديفكما أتوجو بالشكر الجزيؿ لكؿ 

المظموـ )أبو  بف ماىر محمد ، وأخص بالذكر الدكتور الفاضؿ:ييقصروا في توجيي
رشاد . لي ماىر( لما قدمو  مف نصح وتوجيو وا 

 : وال يفوتني أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة
 . تعالى ، حفظو هللاسبلمة ( رئيس رابطة عمماء فمسطيفالدكتور الفاضؿ )سالـ  -1
، حفظو هللا عمومو( رئيس قسـ الحديث الشريؼ و الدكتور الفاضؿ )محمد المظمـو -2

                        .تعالى 
مف نصائح  وذلؾ لتكرميـ بالموافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة ، ولما قدموا إليِّ 

 . يااالنتفاع بمفيدة حرصت ب
 

 

 

                                                           
( باب ما جاء في 1954( والترمذي)4/403( ، باب في شكر المعروؼ )4813: أخرجو أبو داود ) إسناده صحيح (1)

( وقاؿ شعيب 7926( ، وأحمد في مسنده )3/505الشكر لمف أحسف إليؾ ، وقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح )
 ( .416األلباني في السمسمة الصحيحة )( ، والحديث صححو 2/295األرنؤوط : إسناده صحيح عمى شرط مسمـ )
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 المقدمة
 الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى رسوؿ هللا األميف وعمى آلو وصحبو أجمعيف وبعد: 

ا ال يخفى عمى طالب العمـ أىمية السنة المشرفة ومكانتيا في التشريع اإلسبلمي؛ فإنو مم
مة ف والمُ مف القرآ ؿَ كِ شْ التشريع،كما وأنيا المبينة لما أُ  وذلؾ باعتبارىا المصدر الثاني مف مصادر فصِّ

 ،كؿ لبس وغموضبأف تكوف نقية وطاىرة وخالية مف  ؛ ليذا وجب االىتماـ بيامنو مؿَ جْ لما أُ 
واالجتياد عمييا لسد كؿ الذرائع والطرؽ التي تؤدي إلى الطعف أو التشكيؾ فييا وفي حجيتيا أو في 

فَّ تعارض األحاديث في كثير مف األبواب الشرعية ما سواء في العقيدة أو الفقو وغيرى أي جزء منيا ، وا 
ـو لدى أىؿ العمـ جميعا أف ، كما وأنو مف المعمبل لمتشكيؾ في السنة والطعف فييااتخذه المغرضوف سبي

، ليذا أحببت أف أكتب في التعارض القائـ في بعض األحاديث مف أشير أسباب اختبلؼ الفقياء ىو
جبلء لكؿ تشكيؾ أو شبية  ىذا المجاؿ مساىمة في الدفاع عف سنة النبي صمى هللا عميو وسمـ وا 

)األحاديث  :عنواف و وذلؾ تحت، فأحببت أف أكتب في باب الجنائز واألحاديث المتعارضة فيقائمة
 الجنائز وأثرىا عمى األحكاـ الفقيية( المتعارضة في

وبعد البحث في كتب مختمؼ الحديث وكتب أحاديث األحكاـ وكتب الفقو فقد وقفت عمى 
 أحاديث مشكمة . أربعةمنيا تقريبا حديثا  وعشروف ف مسألة تقريبا يتعارض فييا مائةأربعي

 :أوال : أىمية الموضوع 
 تنبع أىمية ىذا الموضوع مف خبلؿ اعتبارات كثيرة مف أىميا: 

 وجود مادة ىذا البحث مفرقة بيف كتب الحديث والفقو . -1
 وجوب إزالة التعارض عف أحاديث النبي صمى هللا عميو وسمـ . -2
 إثراء المكتبة الحديثية والفقيية بمثؿ ىذا البحث. -3
 ص ومراده وفقيو .تدعيما لمشخصية الحديثية أف تعتني بمفيـو الن -4

 ثانيا : أسباب اختيار الموضوع :
 خدمة السنة النبوية المشرفة مف خبلؿ ىذه الدراسة . -1
 اىتماـ العمماء األفذاذ سمفًا وخمفًا بيذا العمـ الشريؼ . -2
 الرغبة الذاتية لدى الباحث لمكتابة في ىذا الموضوع الياـ . -3
 ـ عمى البحث في ىذا الموضوع وخوض غماره .تشجيع بعض األساتذة األفاضؿ وطبلب العم -4
العثورعمى األحاديث المتعارضة في الجنائز التي أثَّرت عمى أحكاـ الفقياء فييا وعدـ القياـ  -5

 بإزالة التعارض بينيا في كتب الفقو واألحكاـ.



 و

 ثالثا : أىداؼ البحث :
ارض األحاديث واختبلفيا ، الوقوؼ عمى المسائؿ المختمفة في موضوع الجنائز مما سببو تع -1

 والخروج برأي راجح في كؿ مسألة ما أمكف.
ألحاديث جمعا أو نسخا أو ترجيًحا، والمناىج عتمد عمييا في التأليؼ بيف امعرفة القواعد التي يُ  -2

 التي سمكيا العمماء في التعامؿ مع األحاديث المتعارضة.
 يا .معرفة المقبوؿ مف األحاديث المتعارضة مف سقيم -3
 يف والطاعنيف في السنة النبوية مف خبلؿ ىذا الباب.كِ شكّ الرد عمى المُ  – 4
 التعرؼ عمى جيود العمماء في خدمة ىذا العمـ الشريؼ . -5
خرج ف خبلؿ النتائج والتوصيات التي ، وذلؾ مماـ الدارسيف وطمبة العمـ الشرعيفتح آفاؽ جديدة أ -6

 . الىبيا الباحث في الخاتمة بإذف هللا تع

 رابعًا : الدراسات السابقة
ف بلع عمى ما كتب حوؿ موضوع األحاديث المتعارضة في الجنائز في العديد مبعد االطّ 

دراسة عممية بوصفيا رسالة عممية تناولت ىذا الموضوع  لـ أعثر عمىالمكتبات والمواقع االلكترونية، 
عموًما دوف تخصيص كتاب معيف  زع األحاديث المتعارضة في الجنائوأف البحث في موضو محكمة، 

 ، إنما ىو بحث جديد .ء مف جممة أحاديث الجنائزمف كتب السنة، أو جز 
 وأقرب ما كتب مف رسائؿ عممية لعنواف بحثي ىذا رسالتاف : 

 .(1)دفع التعارض في سنف أبي داود مف كتاب الجنائز إلى كتاب الطب -1
الباري البف حجر مف أوؿ الكتاب إلى نياية كتاب  األحاديث التي ظاىرىا التعارض في  كتاب فتح-2

، ديث الجنائز في سنف أبي داود فقطفتتعرض لدفع التعارض عف أحا ، وأما الرسالة األولى(2)الجنائز
، بينما يتطرؽ الباحث حاديث الجنائز في فتح الباري فقطوالرسالة الثانية تتعرض لدفع التعارض عف أ

جديدة  ، وبيذا يكوف جيد الباحث فيو إضافةائز في جميع كتب السنةحاديث الجنلدفع التعارض عف أ
والمحدثيف  قة في كتب الفقياء واألصولييف، حيث يتـ فيو جمع مادة عممية مفرَّ لممكتبة الحديثية الفقيية
وال يفوتني أف أذكر بكتاب أحكاـ الجنائز وبدعيا لمشيخ األلباني رحمو هللا  .في رسالة عممية محّكمة

 ى، فيو مف المراجع التي يستفاد منيا في ىذا البحث .تعال

                                                           
رسالة عممية تقدمت بيا الباحثة وفاء محمد عبد الرحيـ عمراف لنيؿ درجة الماجستير مف كمية الدراسات اإلسبلمية ( 1)

 والعربية لمبنات بسوىاج بمصر .
لجامعة اإلسبلمية بالمدينة رسالة عممية تقدـ بيا الباحث عبد الرزاؽ بف محد البقماء لنيؿ درجة الماجستير مف ا (2)

 ـ .2011ىػ، 1433النبوية عمى صاحبيا أفضؿ الصبلة والسبلـ، سنة 
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 خامسا : منيج البحث وطبيعة عممي فيو : 
 قاـ منيج البحث عمى االستقراء والمقارنة:

 عمى النحو التالي :فيو  خطوات العمؿ وكانت
فتشتمؿ عمى عدة عناصر  ::قسمت البحث إلى مقدمة وقسميف وخاتمة،أما المقدمةتقسيـ البحث -1
 ،ويشتمؿ عمى مبحثيف ،فيو عبارة عف الدراسة النظرية :ا ىو مبيَّف في الخطة ، وأما القسـ األوؿكم

فيو الدراسة التطبيقية )دراسة األحاديث المتعارضة  :وتحت كؿ مبحث عدة مطالب،وأما الثاني
 وتخريجيا( وتـ ذلؾ حسب الترتيب الفقيي في كتب الفقياء .

 خمؼ كؿ آية مباشرة في متف البحث . ،اسـ السورة ورقـ اآلية تذكر : عزو اآليات القرآنية -2
 تخريج األحاديث النبوية واآلثار مف مصادرىا األصمية : -3

إف كاف الحديث في الصحيحيف أو أحدىما اكتفيت بتخريجو منيما إال إذا دعت الضرورة لمتوسع 
 توسعت بالتخريج.

 ب السنة عمى قدر االستطاعة.إف لـ يكف الحديث فييما توسعت في تخريجو مف كت
ثـ أحيؿ عمى  ،لسبب ما ذلؾ نادراً  تخالفمتابعات في التخريج وربما بذكرال وتالحديث ثـ أتبع تذكر 

 نقطة االشتراؾ بقولي : "بو".
إذا كاف إسناد الحديث ضعيفا بحثت لو عف شواىد إف وجد ، دوف االستقصاء في تخريجيا إال 

بذلؾ، دوف البحث  تكتفيفقد ا-ولو في أدنى درجاتو–وؿ بُ قَ الْ في دائرة لمضرورة ، أما إف كاف الحديث 
 لو عف شواىد .

 الباقي حسب الحاجة. ترتبة ، ثـ حديث مف أصحاب الكتب الستفي التخريج مف أخرج ال قدمت
 تراجـ الرواة واألعالـ :-4

 أقـو بالترجمة لمرواة الوارد ذكرىـ في البحث عمى النحو التالي :
في  الراوي ىؿ ثبتت صحبتو أـ ال ؟ واستعنت وذلؾ حيث اختمؼ في ـ لمصحابة إال نادرا،لـ أترج - أ

 ذلؾ بما قالو ابف حجر في اإلصابة في تمييز الصحابة
في ذلؾ بما قالو الذىبي في الكاشؼ  ، واستعنتورد ذكرىـ في متف البحث ت لمرواة الذيفترجم - ب

 وابف حجر في التقريب.
ت النتيجة سجم، سواء في الجرح أو التعديؿ  ثـ القوؿ فييـ تفصمضعفاء الرواة المختمؼ فييـ وال - ت

 عمى المراجع األصمية التي فييا أقواؿ العمماء. ، ثـ أحمتإلييا في كؿ راوٍ  تتوصمالتي 
ؽ الحاشية ( ألف غالبيـ مف ترجـ لؤلعبلـ الوارد ذكرىـ في متف البحث )أي ما كاف فو لـ أ - ث

 .المشاىير لدى طبلب العمـ



 ح

 الحكـ عمى الحديث:-5
ا إذا كاف إذا كاف الحديث في الصحيحيف أو أحدىما لـ أذكر رتبتو إال إذا كاف مما تكمـ فيو، أم

 .ما تيسر لي مف أحكاـ العمماء عميو  تنقمورتبتو، ثـ حكمو  تذكر الحديث خارج الصحيحيف 
 لـ تكف مشيورة ومعروفة. باألماكف والبمداف متى وجدت إذا تف: عرّ  التعريؼ باألماكف والبمداف-6
 وذلؾ مف خبلؿ كتب غريب الحديث والمعاجـ المغوية والشروح. بياف غريب األلفاظ:-7
 : التعريؼ ببعض المصطمحات الحديثية عند الحاجة. التعريفات-8
 : ضبط األسماء والكممات المشكمة التي يتوىـ في ضبطيا. الضبط -9

لترجمة والكتاب ب ومؤلفو والجزء والصفحة ورقـ الحديث وافييا بذكر اسـ الكتا تكتفي:االحاشية-10
اسـ المحقؽ ودار النشر والطبعة وسنة النشر لمكتاب في فيرس المصادر  تذكر والباب إف وجد، و 
 . والمراجع لبلختصار

 ذيمت البحث بفيارس عممية متنوعة . : الفيارس العممية-11

 سادسا: خطة البحث 
 ف وخاتمة :يتكوف البحث مف مقدمة وقسمي
 أما المقدمة فقد اشتممت عمى :

 ،أىمية الموضوع، وأسباب اختيار الموضوع، وأىداؼ الدراسة والغاية منيا
 منيج الباحث.والدراسات السابقة، و 

 وتشتمؿ عمى مبحثيف : القسـ األوؿ : الدراسة النظرية 
 و.المبحث األوؿ : تعريؼ مختمؼ الحديث وأىميتو وأىـ مصنفاتو ومف تميز ب

 :يضـ أربعة مطالب
 : تعريؼ مختمؼ الحديث لغة واصطبلحًا. المطمب األوؿ
 : أىمية ىذا العمـ ومكانتو وأثره عمى صحة الفتوى.المطمب الثاني
لقاء الضَ المطمب الثالث أحاديث األحكاـ وشروحيا ومدى عبلقتيا  ء عمى كتبوْ : أىـ المصنفات فيو وا 

 بيذا العمـ.
 ميز وبرع في ىذا العمـ كالشافعي وابف خزيمة وغيرىما.ذكر مف ت :المطمب الرابع

 . المبحث الثاني :أسباب التعارض ووجوه دفعو عند العمماء
 ويشتمؿ عمى مطمبيف :

 : أسباب التعارض وأثره عمى اختبلؼ الفقياء. المطمب األوؿ
 : وجوه دفع التعارض عند العمماء )الجمع والترجيح والنسخ(. المطمب الثاني



 ط

 الدراسة التطبيقية . الثاني : القسـ
 بتعريؼ الجنازة ثـ دراسة األحاديث. فييا وأبدأ

 وطريقتي في دراسة األحاديث وترتيبيا عمى النحو التالي :
ويبدأ بعيادة المريض وينتيي بزيارة  -كتاب الجنائز–حسب الترتيب الفقيي في كتب الفقياء  رتبتيا

 المقابر وىذا في الغالب.
معاني الكممات  تثـ ذكر  ،ثـ وجو التعارض ،ثـ الحديثيف المصدر بيما ،ثـ المسألة ،باسـ البا تذكر 

إف وجد، حيث أف ىناؾ عدد مف المسائؿ ال يوجد  ثـ أقواؿ الفقياء في المسألة -إف وجد-الغريبة 
لفقياء لفقياء المذاىب فييا كبلـ ، ولعؿ ذلؾ أنيا مسائؿ ليست بالفقيية المباشرة، فإف تيسر لي أقواؿ ا

ف لـ أذكر أقواؿ الفقياء فيذا يعني أنني لـ أجد ليـ كبلًما في المسألة،  ثـ وجوه دفع  ذكرتو، وا 
 وأخيرا ما توصؿ إليو الباحث . ،التعارض
 الخاتمة :

 توصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ الدراسة.والتوصيات التي وتشتمؿ عمى أىـ النتائج 
 الفيارس العامة :

 فيرس الرواة المترجـ ليـ .ة ، وفيرس األحاديث النبوية، و فيرس اآليات القرءاني
  . فيرس الموضوعاتوفيرس المصادر والمراجع، و 



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : الدراسة النظريةالقسن األول



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

2 

 وؿالمبحث األ 
 بو مف العمماء تعريؼ مختمؼ الحديث وأىميتو، وأىـ مصنفاتو، ومف تميز

 ؿ. شكِ صطالحا، والفرؽ بينو وبيف المُ المطمب األوؿ: تعريؼ مختمؼ الحديث لغة وا
 اختمؼ الرجبلف إف لـ يتفقا .  :: مأخوذ مف االختبلؼ وىو ضد االتفاؽ ويقاؿ المغة المختمؼ في

 .(1) قاؿ ابف منظور: )تخالؼ األمراف واختمفا إذا لـ يتفقا وكؿ ما لـ يتساو فقد تخالؼ واختمؼ (
إذا ذىب كؿ واحد منيـ إلى خبلؼ ما ذىب إليو اآلخر قاؿ في المصباح : ) تخالؼ القوـ واختمفوا 

 .(2) وىو ضد االتفاؽ(
ـْ ِفيِو ِمْف َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإَلى اّللَِّ ومنو قولو تعالى:) ( يعني ما لـ  تتفقوا 10)الشورى : ) َوَما اْخَتَمْفُت

 .(3)عميو
 :وفي الـ كممة مختمؼ وجياف

فاعؿ، ويراد بو الحديث نفسو وىذا قوؿ األكثر, وىو األشير  أوليا: بكسر البلـ )مختِمؼ( عمى أنو اسـ
 في االستعماؿ. 

 .(4)والثاني : بفتحيا )مختَمؼ(عمى أنيا مصدر ميمي,يراد نفس االختبلؼ

 : مختمؼ الحديث اصطالحا
 وىذه أىميا : ،ذكر أىؿ العمـ  لمختمؼ الحديث عدة تعريفات

المختمؼ ) حيث قاؿ:  ،مف عرؼ المختمؼ اصطبلحا ، وىو أوؿتعريؼ اإلماـ الشافعي رحمو هللا-1
 . (5) ىذا يحمو وىذا يحرمو( , مثؿ أف يكوف الحديثاف في الشيء الواحد,إال بسقوط غيره ما لـ يمضِ 

تعريؼ اإلماـ النووي رحمو هللا حيث قاؿ:)ىو أف يأتي حديثاف متضاداف في الظاىر فيوفؽ بينيما -2
 . (6) أو يرجح أحدىما (

ف عورض بمثمو فإف  تعريؼ-3 ابف حجر رحمو هللا: )المقبوؿ إف سمـ مف المعارضة فيو المحكـ وا 
 .(7) أمكف الجمع فمختمؼ الحديث(

                                                           
 (12402لساف العرب البف منظور)( 1)
 ( .1791المصباح المنير لمفيومي ) (2)
 .725تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، ص( 3)
ختمؼ الحديث عند اإلماـ أحمد لعبد هللا ابف فوزاف بف صالح ( , م1/363انظر: شرح نخبة الفكر لمبل عمي قاري) (4)

 (.1/58الفوزاف)
 24الرسالة ص( 5)
 20التقريب والتيسيرص( 6)
 .229نخبة الفكر ص (7)
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ىو عمـ يبحث عف األحاديث والذي يتمخص مف ىذه التعريفات أف عمـ مختمؼ الحديث : 
  .(1)جيحالتي ظاىرىا التناقض والتعارض عمى أف يتـ التخمص مف ذلؾ إما بالجمع أو التر 

فالذي يظير أنو اشترط  لصحة االختبلؼ والتعارض أف  وأما بالنسبة لتعريؼ ابف حجر،
ال خرجا مف دائرة التعارض ومختمؼ الحديث ، وىذا ما سار عميو أيضا  يكوف الحديثاف مقبوليف وا 

، ولكف ة بد مف تساوي الدليميف في القو حيث ُعمـ أنو مف المقرر عندىـ أنو ال ،جميور أىؿ المصطمح
 ،صنفوا وكتبوا في مختمؼ الحديث فف الناظر إلى منيج األئمة المتقدميف الذيألىذا الشرط فيو نظر؛ 

، وىذا الذي لو كاف غير مقبوؿيرى أنيـ أدخموا في ىذا الباب أي حديث عورض بحديث آخر حتى و 
التي ال تثبت  )باب المختمفات ب في كتابو بقولو:حيث بوّ  ،يظير مف صنيع الشافعي رحمو هللا

 . (2) بعضيا(
ىو وجو مف  ،وعمى ىذا ُيعمـ أف الحكـ بتضعيؼ أحد الحديثيف المتعارضيف بعد الدراسة والتمحيص

 وجوه دفع االختبلؼ بيف األحاديث المتناقضة والمتعارضة في الظاىر . 

 تعريؼ الحديث لغة واصطالحا: 
 ر وكثيره .: ضد القديـ، ثـ إنو استعمؿ في قميؿ الخبالحديث لغة

  (3): فيو ما أضيؼ إلى النبي صمى هللا عميو وسمـ قواًل وفعبًل وتقريًرااصطالحاوأما 
 ث الفرؽ بيف مختمؼ الحديث ومشكؿ الحدي

، وعند الكبلـ عمى مختمؼ الحديث ال بد مف اإلشارة إلى الفرؽ بينو وبيف سبؽ تعريؼ مختمؼ الحديث
 .وىؿ ىما واحد أـ يفترقاف  ،مشكؿ الحديث
: أشكمت عميَّ األخبار كؿ األمر إذا التبس واختمط ويقاؿوأش: المختمؼ والممتبس, فالمشكؿ لغة

 .(4)وأحمكت بمعنى واحد
 المشكؿ اصطالحا :أما 

: المفظ أو الكبلـ الذي خفي المراد بو عمى السامع الحتمالو أكثر مف فقد عرفو األصوليوف بأنو
  .(5)معنى

                                                           
 .111، صلحديث ومصطمحو لمشيخ صبحي الصالحعمـو ا (1)
ة في مختمؼ الحديث ، انظر  ، وىذا صنيع الطحاوي في مشكؿ اآلثار، وابف قتيب296اختبلؼ الحديث لمشافعي ص( 2)

 ( .1/98مختمؼ الحديث عند االماـ أحمد لمفوزاف )
 (، محمد خمؼ سبلمة .3/94لساف المحدثيف )( 3)
 (29/271تاج العروس ) (4)
 .31مختمؼ الحديث ، أسامة خياط ص (5)
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: )أنو اسـ لما يشتبو المراد منو بدخولو في إشكالو عمى وجو ال يعرؼ وقد عرفو السَرْخِسي رحمو هللا
  .(1) المراد منو إال بدليؿ يتميز بو مف بيف سائر اإلشكاؿ (

 : اصطالًحاالمشكؿ 
: )فإني نظرت في األثار المروية عنو حاوي في مقدمة كتابو مشكؿ األثاريقوؿ أبو جعفر الط

المقبولة التي نقميا ذوو التثبيت فييا واألمانة عمييا، وحسف األداء ليا صمى هللا عميو وسمـ باألسانيد 
فوجدت فييا أشياء مما سقطت معرفتيا والعمـ بما فييا عف أكثر الناس، فماؿ قمبي إلى تأمميا وتبياف 

 . (2) ما قدرت عميو مف مشكميا ومف استخراج األحكاـ التي فييا ومف نفي اإلحاالت عنيا(
: )أثار مروية عف رسوؿ هللا لطحاوي لمشكؿ الحديث مف ىذا بأنوص تعريؼ افيمكف استخبل

صؿ هللا عميو وسمـ بأسانيد مقبولة وجد فييا أشياء غابت عف كثير مف الناس عمـ معانييا ودفع ما 
 . ( 3) فييا مف إحاالت ظاىرة (

     (4) فيو كما يمي: ،وأما عف بياف الفرؽ بيف مختمؼ الحديث ومشكؿ الحديث
: التعارض الظاىري بيف حديثيف أو أكثر كما تقدـ فإذا لـ يوجد ىذا أف مختمؼ  الحديث يعني -

 التعارض فإنو ال يتحقؽ معنى )مختمؼ الحديث (. 
 بينما مشكؿ الحديث يشمؿ حاالت كثيرة تختمؼ فيما بينيا بحسب سبب اإلشكاؿ :

 بد مف بحيث ال لسبب في المفظ ذاتو،فقد يكوف سببو غموضا في داللة لفظ الحديث عمى معناه  -
، كأف يكوف لفظا مشتركا بيف عدة معاف،  فبل يفيـ أيُّيا المقصود مف المفظ قرينة خارجية تزيؿ خفاءه
 إال بقرينة خارجية تعيِّنو . 

 وقد يكوف سبب اإلشكاؿ تعارضا ظاىريا بيف آية وحديث . -
 س .وقد يكوف سببو معارضة الحديث لئلجماع أو القيا -
 وقد يكوف سببو مناقضة الحديث لمعقؿ . -
ال بد أف يكوف جاريا عمى القواعد التي  ،أف العمؿ في مختمؼ الحديث إلزالة التعارض بيف الحديثيف -

فيحاوؿ المجتيد التوفيؽ بيف األحاديث المختمفة بالجمع إف  ،رسميا أىؿ العمـ عند وجود التعارض
، بينما العمؿ في مشكؿ الحديث يكوف بالتأمؿ إف تعذر فالترجيح، فأمكف، فإف تعذر فالنسخ إف تحقؽ

ثـ االجتياد في البحث عف القرائف التي يمكف  ،والنظر في المعاني التي يحتمميا المفظ وضبطيا
 بواسطتيا معرفة المراد .

                                                           
 .168أصوؿ السرخسي ص( 1)
 (.1/6شرح مشكؿ األثار)( 2)
 .31مختمؼ الحديث لخياط ، ص( 3)
 . 25أحاديث العقيدة التي يوىـ ظاىرىا التعارض في الصحيحيف ، ص (4)
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، وأف كؿ عمـ منيما ؽ بيف مختمؼ الحديث ومشكؿ الحديثفمف خبلؿ ىذا التعريؼ يظير الفر 
ف كانا في الجممة يبحثاف في شيء واحد، وىو إزالة المبس واالختبلؼ عف مستقؿ ع ف اآلخر، وا 

 أحاديث رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ .
ؿ مختمؼ مشكؿ وليس كؿ مشكؿ فك ،وبيذا يعرؼ أف مشكؿ الحديث أعـ مف مختمؼ الحديث

 .مختمؼ

 -يث ومشكؿ الحديثمختمؼ الحد -ر ىنا أف بعض المصنفيف اعتبرىما ومف الجدير بالذك
الحديث، وكذلؾ الطحاوي  ومف ىؤالء ابف قتيبة في كتابو تأويؿ مختمؼ ،شيئا واحدا ولـ يفرؽ بينيما

منيـ الشيخ  ،: مشكؿ األثار، ولكف األكثر مف المصنفيف سمفا وخمفا عمى التفريؽ بينيمافي كتابو
يخ محمد عجاج الخطيب في بحثو  محمد السماحي في كتابو  "المنيج الحديث في عمـو الحديث"، والش

" نشأة عموـ الحديث ومصطمحو" وكذلؾ الدكتور نافذ حماد في كتابو " مختمؼ الحديث بيف الفقياء 
 وىو الذي يظير ويترجح لدى الباحث. ، (1)والمحدثيف"

  حاجة أىؿ الفتوى لو . ث ومدىالمطمب الثاني : أىمية عمـ مختمؼ الحدي
 لحديث:أواًل: أىمية عمـ مختمؼ ا

 أنو يحتاج إليو جميع المتخصصيف في العموـ الشرعية في العقيدة والتفسير والحديث والفقو -1
: "ىذا مف أىـ األنواع ويضطر إلى معرفتو جميع العمماء مف واألصوؿ ، قاؿ النووي رحمو هللا

نما يكمؿ لو األئمة الجامعوف بيف الحديث والفقو واألصوليوف الغواصوف عالطوائؼ  .(2)"مى المعاني، وا 
وىذا مف أدؽ ما يمكف أف  (أنو مف أدؽ العموـ الشرعية وأغمضيا ، قاؿ ابف حـز رحمو هللا: -2

 .( 3) يعترض أىؿ العمـ مف تأليؼ النصوص وأغمضو وأصعبو(
 .( 4) قاؿ ابف تيمية رحمو هللا:)فإف تعارض دالالت األقواؿ وترجيح بعضيا عمى بعض بحر خضـ(

وىو مف أىـ األنواع مضطر إليو جميع (: بيف الفقو والحديث، قاؿ السخاوي عأنو عمـ يجم -3
نما يكمؿ بو مف كاف إماما جامعا لصناعتي الحديث وا لفقو غائصًا عمى الطوائؼ مف العمماء وا 

 .(5) (المعاني الدقيقة

                                                           
 ، لمدكتور نافذ حماد " حفظو هللا " .21انظر: مختمؼ الحديث بيف الفقياء والمحدثيف ص( 1)
 .20التقريب والتيسير، ص (2)
 (.2/163اإلحكاـ )( 3)
 (.20/246مجموع الفتاوى) (4)
 (.2/81فتح المغيث) (5)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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نما يكمؿ لمقياـ بو األئمة الجامعوف بيف صناعتي الحديث والف غواصوف عمى قو القاؿ ابف الصبلح:)وا 
 .(1) (المعاني الدقيقة

ويظير أىمية ىذا العمـ ، بأنو مف خبللو يتبيف بطبلف دعوى تعارض األدلة ويظير بوضوح حقيقة -4
 التعارض بأنو ظاىري ليس أكثر .

قطع كؿ السبؿ عمى المشككيف والمغرضيف في السنة النبوية مف خبلؿ حؿ اإلشكاالت التي تواجو  -5
 لعمـ .الباحثيف في ىذا ا

إزالة التعارض مف خبلؿ تضعيؼ أحد المتعارضيف وذلؾ بعد الدراسة والتمحيص ، وبيذا يتبيف  -6
-ؿ ىذا العمـ ضعؼ المذىب الفقيي الذي بنى قولو عمى ىذا الحديث الضعيؼ وبيذا يعمـ مف خبل

 .ضعؼمف الرأي األ الرأي الفقيي األقوى
 موصوؿ إلى حؿ اإلشكاالت الحديثية .استثارة العقؿ وشحذ الذىف ل في ىذا العمـ -7
إلى المراد الصحيح مف خبلؿ فيـ النص والحديث النبوي ، ثـ العمؿ  مف خبلؿ ىذا العمـ نتوصؿ -8

بما يحممو مف فقو وأحكاـ،فإف عدـ فيـ الحديث النبوي والتحميؿ الخاطئ لممراد مف النص لو أثر كبير 
ة والسموكية أيضا، كما أف االختبلؼ في فيـ الحديث النبوي في الوقوع في االنحرافات العقائدية والفقيي

 مف أشير أسباب الخبلفيات المذىبية في شتى العمـو الشرعية وأشيرىا الخبلفيات الفقيية  
أف مختمؼ الحديث تكمف أىميتو بأنو يتعمؽ بفقو الحديث وقد اعتبر العمماء أف التفقو في معاني  -9

بف المديني: )التفقو في معاني الحديث نصؼ العمـ ومعرفة الرجاؿ الحديث نصؼ العمـ ، قاؿ عمي 
 . (2) نصؼ العمـ (

أف ىذا العمـ يوّلد لدى الباحث ممكة الترجيح بيف األقواؿ، والتعرؼ عمى أسباب الخبلؼ فييا  -10
 فيتوفر لديو الجمع بيف عمميف أساسييف ))الفقو والحديث(( .

  مختمؼ الحديثثانيا: مدى حاجة أىؿ الفتوى لعمـ 
إال بعد الدراية الكاممة بما صح وما لـ يصح مف الحديث  ،ألحد أف يتصدر لمفتوى ال ينبغي

ال أعف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ، فخالؼ القاعدة الحديثية فتى الناس وألزميـ بحديث ال يثبت، وا 
، العمـ لتي تمـز أىؿ الفتوىاألساسيات ا ، كما ومفلحديث الضعيؼ ال يبنى عميو أحكاـالشييرة أف ا

ال فقد  ،بمختمؼ الحديث ومشكؿ الحديث ودراسة مناىج العمماء بدفع التعارض القائـ بيف األحاديث، وا 
ولكف  ،، أو يظف أف الحديثيف متعارضاف فيفيداف التخييربمرجوح  أو يبني حكمو عمى منسوخ يفتي

فظ سنف النبي صمى هللا هللا بقولو: )مف لـ يحوىذا ما بينو الحافظ ابف حباف رحمو  األمر خبلؼ ذلؾ،
، ولـ يحسف تمييز صحيحيا مف سقيميا، وال عرؼ الثقات مف المحدثيف وال الضعفاء عميو وسمـ

                                                           
 .168المقدمة، ص( 1)
 (.1/320المحدث الفاصؿ لمراَمُيْرُمزي) (2)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ولـ يحسف معاني  وؿ زيادة األلفاظ في روايتو،بُ بوؿ انفراد خبره ممف ال يجب قَ والمتروكيف، ومف يجب قَ 
ر مف المُ ىر، وال عرؼ المُ األخبار والجمع بيف تضادىا في الظوا  ؿ وال فصّ صر مف المُ تَ خْ مؿ وال المُ جْ فسَّ

وال  الناسخ مف المنسوخ، وال المفظ الخاص الذي يراد بو العاـ وال المفظ العاـ الذي يراد بو الخاص،
رشاد، وال ال يجاب وال األمر الذي ىو فضيمة وا  نيي الذي ىو حتـ ال يجوز األمر الذي ىو فريضة وا 

، كيؼ مع سائر فصوؿ السنف وأنواع أسباب األخبار ،مف النيي الذي ىو ندب يباح استعمالو ،ارتكابو
 ( 1)أو كيؼ يسوِّغ لنفسو تحريـ الحبلؿ أو تحميؿ الحراـ تقميدا منو لمف يخطئ ويصيب( يستحؿ أف يفتي

 : المطمب الثالث : أىـ المصنفات في مختمؼ الحديث
يولوف  –سمفا وخمفا  –ريؼ قد جعمت عمماء اإلسبلـ إف األىمية البالغة ليذا العمـ الش

شكاؿ قائـ في أذىاف المسمميف اىتماميـ بالتأليؼ والتصنيؼ فيو، وذلؾ إجبلء لكؿ شبية ، وسدًا لكؿ أوا 
وصحبو صمى هللا عميو وآلو  –ثغرة ومدخؿ لمطاعنيف والمشككيف مف المارقيف في سنة سيد المرسميف 

 -وسمـ تسميما كثيرا 
تعريفا بأىـ الكتب والمصنفات التي اىتمت بقضية  –غير مخؿ  –يمي سأذكر بإيجاز وفيما 
 وىي ثبلثة كتب عمى النحو التالي :  ،مختمؼ الحديث

 : لالماـ الشافعي رحمو هللا تعالى (2) كتاب )اختالؼ الحديث( -1
 في ألفيتو : ، قاؿ السيوطي رحمو هللاىذا أوؿ مصنؼ ومؤلؼ في ىذا العمـيعتبر كتاب الشافعي 

. وقد قاـ الشافعي (3)أوؿ مف صنؼ في المختِمؼ ............ الشافعي فكف بذا النوع حفي
رحمو هللا في كتابو بجمع نصوص السنة المختمفة والمتعارضة في الظاىر فوفؽ بينيا وجمع بيف 

 . (4)فحاز بيذا قصب السبؽ ،مدلوالتيا
 عاب واستيفاء األحاديث المتعارضة في السنة،والشافعي رحمو هللا لـ يقصد في كتابو استي

نما ذكر نماذج وأمثمة قميمة قصد بيا التمثيؿ والتوضيح ، وىي كيفية إزالة ودفع التعارض بينيا وبياف ،وا 
بعده مف العمماء الذيف يسمكوف ىذا  يأتي إال أنيا تبقى نموذجا لمف ،عبارة عف غيض مف فيض

 غمار ىذا العمـ .  المسمؾ وينتيجوف ىذا النيج ويخوضوف

                                                           
 (.1/30المجروحيف) (1)
ذكر العراقي أف ىذا الكتاب ليس مستقبل بؿ ىو جزء مف كتاب األـ ، وتبعو عمى ذلؾ السخاوي والسيوطي بينما  (2)

مختمؼ الحديث عند  ذكر البييقي وىو مف أعمـ الناس بالشافعي ومصنفاتو ىذا الكتاب مستقبل عف كتاب األـ ، انظر:
 ( .1/69اإلماـ أحمد لمفوزاف )

 (.1/41ألفية السيوطي) (3)
 .28أحاديث العقيدة التي يوىـ ظاىرىا التعارض في الصحيحيف ، ص (4)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بؿ ذكر جممة ينبو  ،: )وصنؼ فيو اإلماـ الشافعي ولـ يقصد رحمو هللا استيفاءهقاؿ النووي رحمو هللا
 . (1) بيا عمى طريقو(
ولكنو لـ يقصد استيعابو بؿ ىو مدخؿ عظيـ ليذا  ،: )وأوؿ مف تكمـ فيو إمامنا الشافعيوقاؿ السخاوي

 .(2) ( النوع يتنبو بو العارؼ عمى طريقو
 كتاب الشافعي بعدة ميزات أىميا :ويمتاز 

 بدأ كتابو بمقدمة طويمة ذكر فييا حجية السنة ومنزلتيا مف القرءاف .  -1
، فمربما وجدنا أف كبل الحديثيف أكمؿ أحدىما اآلخر ة التمعف في داللة ألفاظ الحديثنبو عمى أىمي -2

 .(3)وليسا مختمفيف
 لحديث فقط ولـ يخمط فيو بيف المشكؿ والمختمؼ .جعؿ كتابو مستقبل بمختمؼ ا -3
فالشافعي رحمو هللا بميغ وأديب وفصيح فضبل عف  ،تميز الكتاب بأسموبو الرصيف وعرضو المتيف -4

 أنو عالـ جميؿ . 
 ذكر صورا وأمثمة مف التعارض المتوىـ وانبرى لدفع التعارض عنيا . -5
 قيؽ أف اإلعماؿ أولى مف اإلىماؿ،وفؽ منيجو الد ،التوفيؽ بيف األحاديث المتعارضة ما أمكف -6

 .(4)اآلخر"وكمما احتمؿ حديثاف أف يستعمبل معا استعمبل معا ولـ يعطؿ منيما وقد قاؿ مبينا ذلؾ :" 
ويذكر الشواىد والطرؽ ويبيف الصحيح مف السقيـ وما  ،يذكر الشافعي األحاديث المتعارضة بالسند -7

 تاب فقيي حديثي أصولي كما ىو صاحبو رحمو هللا رحمة واسعة .فكتابو ك ،ثبت ممف ال يثبت

 :   ماـ ابف قتيبةلإل ،كتاب تأويؿ مختمؼ الحديث -2
الرد عمى مف ادعى عمى  هللا تعالى في تأليؼ ىذا الكتاب،لقد كاف مقصود ابف قتيبة رحمو 

 " قاؿ ابف قتيبة رحمو هللا: الحديث التناقض واالختبلؼ واستحالة المعنى مف المنتسبيف إلى المسمميف،
ونحف لـ ُنِرد في ىذا الكتاب أف نرد عمى الزنادقة وال المكذبيف بآيات هللا عزوجؿ ورسولو صمى هللا 

إنما كاف غرضنا الرد عمى مف ادعى عمى الحديث التناقض واالختبلؼ واستحالة المعنى  ،عميو وسمـ
 .(5)"مف المنتسبيف إلى المسمميف

                                                           
 .20التقريب ، ص( 1)
 (.3/81فتح المغيث)( 2)
 . 34منيج التوفيؽ والترجيح بيف مختمؼ الحديث ، ص  (3)
 . 40 اختبلؼ الحديث لمشافعي، ص (4)
 .58تأويؿ مختمؼ الحديث ص (5)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تناوال خمسة أنواع مف األحاديث ىي كالتالي :وقد جاء كتابو م
 عمييا التناقض.  األحاديث التي اُدعيَّ  -1
 األحاديث التي تخالؼ كتاب هللا تعالى. -2
 األحاديث التي يدفعيا النظر وحجة العقؿ.  -3
 األحاديث التي تخالؼ اإلجماع.  -4
 األحاديث التي يبطميا القياس.  -5

 بؿ تناوؿ المشكؿ أيضا . ،بة لـ يقتصر في كتابو عمى المختمؼويظير مف ىذا أف ابف قتي

 : (1)المآخذ عمى ىذا الكتاب
 انتقد العمماء عمى صنيع ابف قتيبة في كتابو عدة أمور تتمخص فيما يمي :

أوال:/ احتياج الكتاب وافتقاره إلى ترتيب وتنسيؽ فمـ يرتب مسائؿ الفقو عمى األبواب الفقيية المعمومة 
 ا متروكة ببل خطاـ ، فاختمطت بمسائؿ أخرى في غير الفقو .بؿ تركي

ثانيا :/ لـ يفصؿ ابف قتيبة بيف المسائؿ المتعمقة بمختمؼ الحديث والمسائؿ المتعمقة بمشكؿ الحديث ، 
 واألْولى أف يوجد قسـ خاص لكؿ منيما تندرج تحتو مسائمو المتعمقة بو .

ي الجمع ثـ يشرع ف ،أت بحديثيف أحدىما مقبوؿ واآلخر مردودأنو أحيانا ي ،ثالثا : أخذ عمى ابف قتيبة
فيزوؿ الخبلؼ وىذا وجو مف وجوه  ،، واألنسب أف يطرح الضعيؼ ويأخذ بالصحيحوالتوفيؽ بينيما

الترجيح بيف المتعارضات كما مر سابقا، وال شؾ أف كتاب ابف قتيبة رغـ ما فيو مف التقصير وسوء 
، فيكفى ىذا الكتاب فضبل أنو ظير لسامقة والرفيعة بيف كتب العمماءزلة اإال أف لكتابو المن ،الترتيب

 صمى هللا عميو وسمـ في زمف لـ يكف ألىؿ الحديث فيو القدرة التامة عمى الذب عف حديث رسوؿ هللا
، بؿ لقد جية  تقنع المخالؼ وتفحـ المناظر، ورد شبو المبطميف والجاىميف بصورة عممية منيوالذود عنو

ولـ تصؿ إلى ما وصمت إليو عمى عيد الخطيب  ،قواعد عمـ مصطمح الحديث لـ تستقر بعد كانت
التي أصبحت  ،وعمى عيد أبي عمرو بف الصبلح في مقدمتو في عموـ الحديث ،البغدادي في كتبو

 .(2)أتى مف بعده ممف ألؼ في ىذا العمـقانونا متبعا لكؿ مف 
المرسمة عمى مف انتقص أىؿ الحديث وطبلبو ، وعمى  : ويبقى كتاب ابف قتيبة إحدى الصواعؽقمت

 ولو لـ يمكف لو إال ىذا لكفاه فخرا وشرفا وفضبل . ،عى تناقض األحاديث واختبلفيامف ادّ 

                                                           
 (.1/30أحاديث العقيدة التي يوىـ ظاىرىا التعارض في الصحيحيف )( 1)
 .349مختمؼ الحديث بيف المحدثيف واألصولييف الفقياء ألسامة خياط ، ص( 2)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :   لمطحاوي رحمو هللا (1) كتاب )مشكؿ األثار( -3
رحمو ف الطحاوي وبيّ  ، وقد أوضح (2)نؼ في ىذا المجاؿتب وصُ يعتبر ىذا الكتاب أوسع ما كُ 

ثار المروية عنو صمى هللا عميو وسمـ إني نظرت في اآل، فقاؿ: " الكتاب هللا مقصوده مف تأليؼ ىذا
، وحسف األداء ليا ، فوجدت فييا أشياء ذوو التثبت فييا واألمانة عمييا التي نقميا ،باألسانيد المقبولة

ا وتبياف ما قدرت عميو مف تأمميمما سقطت معرفتيا والعمـ بما فييا عف أكثر الناس، فماؿ قمبي إلى 
، وأف أجعؿ ذلؾ أبوابا أذكر في كؿ التي فييا ومف نفي اإلحاالت عنيا، ومف استخراج األحكاـ مشكميا

، ممتمسا ثواب حتى أبيف ما قدرت عميو منيا كذلؾب هللا عزوجؿ لي مف ذلؾ فييا ، يَ باب منيا ما يَ 
 . (3)المعونة عميو فإنو جواد كريـ وىو حسبي ونعـ الوكيؿ(هللا عزوجؿ عميو ، وهللا أسأؿ التوفيؽ لذلؾ و 

  ( 4): اب الطحاوي ىذا بعدة ميزات أىمياوقد امتاز كت
ىذه ( 6)وشواىد (5)، وكذلؾ متابعاتواألثار يورده بسنده إلى منتياه جؿ ما في الكتاب مف األحاديث -1

 األحاديث ترد مسندة إلى منتياىا .

                                                           
مشكؿ أحاديث ىكذا في طبعاتو األولى وفي طبعتو األخيرة باسـ )شرح مشكؿ اآلثار( والصواب في اسمو )بياف  (1)

رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ واستخراج ما فييا مف أحكاـ ونفي التضاد عنيا( كما بينو حاتـ الشريؼ في كتابو 
 ( منيج اإلماـ أحمد في مختمؼ الحديث.1/79، انظر )64العنواف الصحيح لمكتاب ص

سـ شرح مشكؿ اآلثار بمؤسسة الرسالة ط وألىمية ىذا الكتاب طبع الكتاب ونشر عدة مرات، وأخيرا طبع محققا با (2)
، بتحقيؽ الشيخ شعيب األرنؤؤط في ستة عشر مجمدا وىي أتقف الطبعات ، وقد اختصر الكتاب أبو  1415األولى عاـ 

فحذؼ أسانيده وىذبو ورتبو وضـ كؿ نوع إلى نوعو ، كما اختصر ىذا المختصر أبو  474الوليد الباجي المتوفى سنة 
موسى الحنفي واسمو المعتصر مف المختصر مف مشكؿ اآلثار، وطبع بحيدر أباد في جمعية دائرة  المحاسف يوسؼ بف

، وقاـ أحد الباحثيف المعاصريف 1399، وعنيا صور بمكتبات أخرى ومنيا دارعالـ الكتب عاـ 1363المعارؼ عاـ 
،  1420وطبعت طبعتو األولى عاـ  بترتيبو عمى األبواب الفقيية كميا وسماه )تحفة األخيار بترتيب مشكؿ االثار(

 (.1/81منيج اإلماـ أحمد في مختمؼ الحديث )
 (.1/2شرح مشكؿ األثار) (3)
 (.1/81مختمؼ الحديث عند االماـ أحمد )( 4)
المتابعات : جمع متابعة : وىي موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث المعينة بشرط أف تقع لغير الصحابي الذي ( 5)

ث عف النبي صمى هللا عميو وسمـ كأف تقع لمراوي عنو أو مف قبمو ، وصورتيا أف يروي الحديث عف ابف يروي الحدي
عمر نافع مواله ويوافقو في روايتو سالـ بف عبد هللا يرويو كذلؾ عف أبيو ، فيقاؿ : تابع سالـ نافعا وكؿ منيما متابع 

 (.1/34ومتابع ، انظر: تحرير عمو ـ الحديث لمجديع)
لشواىد جمع شاىد: وىو نوع مف المتابعة لكنو خاص بمف روى الحديث عف النبي صمى هللا عميو وسمـ وىو ا (6)

الصحابي فيو متابعة صحابي لصحابي آخر في متف حديث لفظا أو معنى كحديث يروى عف جابر بف عبد هللا ويروى 
و شاىد مف حديث عائشة وكذلؾ العكس ، مثمو أو نحوه أو معناه عف عائشة أـ المؤمنيف فيقاؿ عف حديث جابر : ل

 (.1/34انظر تحرير عمـو الحديث )
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أو  معيف، ، فبل تقتصر عمى موضوعوؿ والتنوعوقضاياه بالشم / تمتاز موضوعات الكتاب2
وع : في العقائد واآلداب وفي الفرائض والجنايات وفي البيموضوعات محددة، بؿ تشمؿ قضايا متعددة

 النزوؿ والقراءات ومشكؿ القرءاف. ، بؿ وفي أسباب والنكاح وفي اإليماف واألخبلؽ
 روايات وبياف أحواؿ الرواة توثيقا وتضعيفا. يعنى الطحاوي في ىذا الكتاب بنقد ال-3
وال يكتفي بذكر حديث يخالفو حديث فقط وفي  ،أنو يورد في بعض القضايا ثبلثة أو أربعة أحاديث-4

 ىذا إثراء ليذه القضية وخدمة جميمة ليذا العمـ .
 .(1)  :بعض المؤاخذات عمى كتاب الطحاوي، فمنيا مايمي وأما عف

، فموضوعاتو أو أبوابو إلى ترتيب أبوابوطبوع منو والمخطوط ماألثار برمتو اليفتقر كتاب مشكؿ  -
سوى أنيا جميعا مف  ،جميعا متفرقة مبثوثة في الكتاب دوف أي رابط يربط ىذه الموضوعات واألبواب

أف الطحاوي رحمو هللا ألؼ كتابو ىذا أو أمبله شيئا بعد  ،مشكؿ األثار، ويحتمؿ أف يكوف سبب ىذا
أو وجود االعتراض والطعف عمى  ،ي أوقات مختمفة ومواضع متباينة حسب توفر المادة العمميةشيء ف
  . الحديث

ولو أنو أسيب قميبل كاف أحسف  ،تجد بعض القضايا ال يزيد  الحديث فييا عف أسطر معدودات -
 وأكمؿ .

تبع ذلؾ ببياف المراد فيورد حديث الباب ويسوؽ طرقو وألفاظو ثـ ي ،يخالؼ منيجو في كتابو أحيانا -
ويوضح ما غمض مف لفظو وما أشكؿ مف معناه ويذكر في أعقابو اعتراضا لمعترض  ،مف الحديث

 يزعـ أف ثمة أحاديث تخالؼ الحديث الذي صدر بو الباب .

 : بمختمؼ الحديثكتب أحاديث األحكاـ وشروحيا  عالقة
ة ومباشرة بعمـ مختمؼ الحديث إف لكتب أحاديث األحكاـ أىمية كبيرة وبالغة، وعبلقة قوي

 وتكمف أىميتيا مف خبلؿ األمور اآلتية :
وكذلؾ كتب األحكاـ تجمع بيف العمميف  ،أف عمـ مختمؼ الحديث عمـ يجمع بيف الفقو والحديث-1

وفي الشروح يتكمـ الشراح  ،وتأت ببعض الطرؽ والشواىد واأللفاظ ،حيث إنيا تذكر الحديث وتخرجو
، فيتحصؿ لمطالب مراده الفقيي ، ثـ في فقو الحديث وما يؤخذ منويث ورجالوغالبا في سند الحد

 والحديثي .
أف كتب أحاديث األحكاـ تأت باألحاديث المتعارضة أحيانا في المسألة الواحدة وغالبا في الباب -2

 الواحد.
بيف ىذه ثـ يذكروا وجو دفع التعارض عند العمماء  ،يقوـ الشراح بذكر األحاديث المتعارضة -3

 األحاديث .
                                                           

 ( .366-363انظر: مختمؼ الحديث لخياط ، ص)( 1)
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فقد اتفؽ العمماء عمى أف  ،أف أحاديث األحكاـ وشروحيا الغنى عنيا لمف أراد اإلفتاء واشتغؿ فيو-4
فثبت أف  ،أف يكوف عالما باألحاديث المتعمقة باألحكاـ ،مف شروط المجتيد في القضاء واإلفتاء

 .(1)رباتاالشتغاؿ بالحديث متأكد وأنو مف أفضؿ أنواع الخيرات وآكد الق
قد ال يكوف  فيـ المراد مف الحديث الذيوبيذا يُ  ،أف كتب الشروح تفيد شرحا وافيا لمعنى الحديث -5

نما نتج اإلشكاؿ مف سوء فيمو وعدـ إدراؾ معناه .ُمعاِرضا وال معاَرضا  ، وا 
أتحدث  ،ولما ألحاديث األحكاـ وشروحيا مف أىمية كبيرة وعبلقة وطيدة بعمـ مختمؼ الحديث

 وعف أىـ شروحيا التي تخدـ ىذا العمـ .، (2)ىذا المبحث عف ثبلثة كتب مف كتب أحاديث األحكاـ في
 و وسمـ المنتقى مف أخبار المصطفى صمى هللا عمي -1

وؼ بابف لئلماـ مجد الديف أبي البركات عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي القاسـ الَحّراني المعر 
اإلسبلـ تقي الديف أحمد بف تيمية انتقاه مف صحيح البخاري  ، جد شيخىػ(652تيمية الحنبمي ت) 

 . ، وقد تضمف كتابو خمسة آالؼ حديث وتسعة وعشريف حديثاً ومسمـ ومسند أحمد والسنف األربعة
 : شرح الكتاب

ىو شرح محدث اليمف وفقيييا وقاضييا محمد بف عمي  ،إف أشير شرح لكتاب المنتقى
ىذا مف أكثر  ، ويعتبر شرحويؿ األوطار بشرح منتقى األخبارن وقد سمى شرحو ىذا ، الشوكاني

، وىي عمى ، وقد اشتمؿ شرح الشوكاني عمى مزايا ُفقدت في غيره مف الشروحالشروح إفادة وجيدا
 : النحو التالي

 ،بحيث يبيف طرقو وألفاظو ويتكمـ عف رجاؿ السند وعمؿ الحديث ،أنو يخرج الحديث تخريجًا وافياً  -1
مع إيضاح المعنى االصطبلحي الشرعي ومنيا استنباط  ،اني األلفاظ وأقواؿ المغوييف فيياويأت بمع

ويذكر أقواؿ المذاىب الفقيية وآراء العمماء  ،األحكاـ الفقيية مف األحاديث وما اشتممت عميو مف أحكاـ
 يتركيا ، وييتـ باألحاديث المتعارضة وال، وحجة كؿ مذىب مع الترجيح غالبافي المسألة الواحدة

، وكتابو ىذا عكؼ عميو العمماء بجيود العمماء والمحدثيف في ذلؾ ميممة بؿ يجمع بينيا مستعينا
)ما  :قاؿ بعض المعاصريفأف ، حتى ور وذو قيمة وأىميةوىو متداوؿ ومطبوع ميس ،وطبلب العمـ

 .(3) لؼ في فقو الحديث مثؿ نيؿ األوطار لمشوكاني (أ

                                                           
 . 219الرسالة المستطرفة ص –اإلعبلـ بالكتب المؤلفة في أحاديث األحكاـ ألبي يعمى البيضاوي  (1)
األحكاـ فقط ، وأحاديث األحكاـ ىي األحاديث التي  كتب أحاديث األحكاـ /ىي الكتب التي اشتممت عمى أحاديث( 2)

تحمؿ أحكاما فقيية في أبواب مختمفة مف العمـ كالطيارة والصبلة والصياـ وغير ذلؾ ، وقد انتقى ىذه األحاديث 
 مؤلفوىا ومصنفوىا مف المصنفات الحديثية ) السنف والمسانيد والمصنفات والمستدركات وغير ذلؾ ( ورتبوىا عمى أبواب

 الفقو .
 . 26كيؼ تطمب العمـ ، لمدكتور عائض القرني ، ص (3)
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 األحكاـ  بموغ المراـ مف أحاديث -2
وخمسمائة ا ، وقد تضمف كتابو ألفيف أحمد بف عمي بف حجر العسقبلنيلمحافظ شياب الد

السيد محمد بف إسماعيؿ  ،، وقد قاـ بشرحو عبلمة اليمف في القرف الثاني عشروستة وسبعيف حديثا
بموغ  ىذا أشير شرح لكتاب وكتابو ،بكتابو الشييرالمسمى سبؿ السبلـ ،األمير الحسني الصنعاني

، وقد اىتـ بقضية التعارض بيف األحاديث ووجوه دفع التعارض بينيا بشكؿ واضح وممموس، المراـ
: شرح الشيخ العبلمة محمد بف وح العصرية المفيدة لبموغ المراـومف الجدير بالذكر ىنا أف مف الشر 

ىذا ويقع شرحو ، (1) اـ(بشرح بموغ المر  ذي الجبلؿ واإلكراـ)فتح  :ىالمسمَّ  رحمو هللا، صالح العثيميف
 ولو خدمة جميمة في عمـ مختمؼ الحديث . ،ومفيد ، وىو شرح واؼٍ مجمداتفي ستة 

 عمدة األحكاـ مف كالـ خير األناـ -3
لئلماـ الحافظ تقي الديف عبد الغني بف عبد الواحد المقدسي، وىو يشتمؿ عمى أربعمائة 

، ي صحيحييماعميو الشيخاف البخاري ومسمـ فوتسعة عشر حديثا مف أعمى أنواع الصحيح مما اتفؽ 
بف إ، وقد شرحو اإلماـ تقي الديف محمد بف عمي القشيري المعروؼ بفكاف كتابو ىذا عمدة األحكاـ حقا
نو ما عمؿ أحد مثمو . ابف تيمية دقيؽ العيد شرحا وسطا، وقد قاؿ  عف ىذا الشرح إنو كتاب اإلسبلـ وا 

 ع في ىذا العمـ ذكر مف تميز وبر المطمب الرابع : 
  : االماـ الشافعي رحمو هللا -1

 ،تقدـ أف الشافعي رحمو هللا ىو أوؿ مف أّصؿ لعمـ مختمؼ الحديث تأصيبل عمميا )نظريا وتطبيقيا(
 ( 2) ويمكف تمخيص منيج الشافعي في األحاديث المختمفة أو ترجيح بعضيا عمى بعض كاآلتي:

بعضيا عاما وبعضيا خاصا أو بعضيا مطمقا وبعضيا  التوفيؽ بيف األحاديث المختمفة يجعؿ -1
 مقيدا . 

 التوفيؽ بيف األحاديث المختمفة باختبلؼ الحاؿ أو السبب المذيف ورد فييما كؿ حديث . -2
 التوفيؽ بيف األحاديث المختمفة بجعؿ بعضيا ناسخا وبعضيا منسوخا . -3
اب هللا أو سنة رسوؿ هللا صمى هللا عميو الترجيح بيف األحاديث المختمفة بكوف بعضيا أشبو بكت -4

 وسمـ بكونيا أثبت إسنادا .
 التوفيؽ بيف األحاديث المختمفة بحمؿ بعض األوامر والنواىي عمى االختيار.  -5
 التوفيؽ بيف األحاديث المختمفة بكوف الفعؿ فييا يختمؼ مف جية المباح . -6

                                                           
الكتاب نشرتو دار المكتبة اإلسبلمية ، في ستة مجمدات ، تحقيؽ : صبحي بف محمد رمضاف وأـ إسراء بنت عرفة ( 1)

 بيومي .
 ، د. الناجي لميف .5منيج اإلماـ الشافعي في مختمؼ الحديث ص (2)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : االماـ أحمد رحمو هللا تعالى -2
، وذلؾ بأنو انفرد وغو وبراعتو في عمـ مختمؼ الحديثماـ أحمد رحمو هللا تعالى بنبلقد تميز اإل

لفصيح في التعبير مف المراد بيا  ، وبياف الؤلحاديث وفيمو العميؽ ألغوارىا بمنيج بديع في فقيو
ر ىذا التميز بأف فقيو قد انبنى وصنع في ظؿ المر وورعو التاـ في دفع اختبلفيا تكزات ، ويمكف أف يفسَّ

 : (1)التالية
 كثرة محفوظاتو لنصوص السنة النبوية . -1
 ، ومعرفتو الثاقبة بالرواة ومراتبيـ .، ودرايتو العميقة بعمؿ األحاديثخبرتو الواسعة بعمـ السنة رواية -2
 عنايتو بفقو الصحابة ومعرفة أقواليـ واختياراتيـ . -3
ر في صرؼ النص عف وجيو الذي قد يؤث ،الرأيبعده التاـ عف األقيسة العقمية واإلغراؽ في  -4

 ، ولذا جاء فقيو سيبل ميسرا مفيوما .المراد بو
 : يمي ويتبيف منيجو في مختمؼ الحديث فيما

 ، فقدـ الجمع ثـ النسخ ثـ الترجيح ثـ التوقؼ.أنو سمؾ جادة العمماء المحققيف -1
 يقدـ الجمع بيف األحاديث المتعارضة ما أمكف . -2
 منيا :  ،الجمع عنده متعددة وكثيرةوجوه  -3
 ، وال يختمؼ بيا مع اآلخر .حمؿ كؿ حديث عمى حاؿ تخصو -أ

 القوؿ بجواز جميع ما ورد في األحاديث الصحيحة . -ب
 الجمع بحمؿ أحد النصيف عمى الخصوصية . -ج
 الجمع بكوف الصحابة عمموا بكبل النصيف . -د

 ، منيا : ة جداعنده وجوه الترجيح وىي كثير كذلؾ تنوعت 
كتضعيؼ الراوي واالختبلؼ في الحديث عمى أحد رواتو فيرجح  ،الترجيح مف الناحية اإلسنادية -1

 غيره عميو .
 الترجيح بكوف األحاديث الواردة في أحد الحكميف أكثر .  -2
 ، وغير ذلؾ الكثير مف المرجحات .ىو صاحب القصة أو المباشر ليا الترجيح بكوف الراوي -3

جمعا ودراسة ( : )مختمؼ الحديث عند اإلماـ أحمد اف: وقد كتب أحد الباحثيف رسالة عممية بعنو قمت
 . (2)، قد أفاد فييا الباحث وأجادوىي قيمة في بابيا

                                                           
 . 97ـ أحمد لمفوزاف، صمختمؼ الحديث عند اإلما (1)
رسالة عممية تقدـ بيا الباحث عبد هللا بف فوزاف لنيؿ درجة الدكتوراة مف الجامعة اإلسبلمية بالمدينة، قسـ فقو السنة، ( 2)

 ىػ .1428عاـ 
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 :االماـ ابف خزيمة  -3
وتصدوا لظاىرة التعارض واالختبلؼ  ،ابف خزيمة ىو أحد العمماء الذيف انبروا لخدمة ىذا العمـ

زالة  ،ديث، فكاف جؿ ىمو وشغمو الشاغؿ في مؤلفاتو ومصنفاتوبيف األحا التصدي لدفع التعارض وا 
اإلشكاؿ والغموض والمبس عف حديث رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ، وىذا واضح وجمي لمف أمعف 

، ومف أشير تمؼ الحديث ظاىرة عامة في الكتابالنظر في كتابو الصحيح حيث يمتمس الناظر أف مخ
الفقو إلى جانب إمامتو في ، بروزه بمة في ىذا الجانبعوامؿ التي أدت إلى تفوؽ وتميز ابف خزيوأىـ ال
داني بنبوغو في عمـ مختمؼ الحديث، قاؿ السيوطي ، وابف خزيمة رحمو هللا شيد لو القاصي والالحديث

 - يقصد عمـ مختمؼ الحديث –( 1): وكاف ابف خزيمة مف أحسف الناس كبلما فيورحمو هللا
ال أعرؼ أنو روي  ) ، أنو قاؿ:رة التي تناقميا جيؿ بعد جيؿ: وال أدؿ عمى ذلؾ مف كممتو الشييقمت

فمف كاف عنده فيأت بو  ،بإسناديف صحيحيف متضاديف ؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ حديثافعف رسو 
 .    (2) حتى أؤلؼ بينيما (

، وقد كتب ث ابف تيمية رحمو هللاختمؼ الحديومف العمماء الذيف ليـ دور بارز وممموس في م
ف شيخ اإلسبلـ  -درء تعارض العقؿ والنقؿ –ما يخدـ شيئا كثيرا في ىذا الجانب مف خبلؿ كتابو  وا 

اإلشكاالت وكذلؾ اإلشكاؿ عنيا ال سيما  ،ابف تيمية لو اليد الطولى في دفع التعارض بيف األحاديث
 –في بطوف مؤلفاتو وأعماؽ مصنفاتو، ولـ تقع عيني ، ولكف ىذا الجيد مفرَّؽ في األحاديث العقائدية

ؼ أو مصنؼ تحدث عف جيود ، أو مؤلَّ الة عممية محكمةعمى رس -في حدود إمكانياتي القاصرة
ض طبلب الحديث في جامعتنا قاـ بذلؾ بع لو فحبذا إلماـ ابف تيمية في مختمؼ الحديث، فإف لـ يكفا

لما فييا مف الفوائد  ؛ف أىـ الجيود التي ينبغي االعتماد عمييا، فإف جيود ابف تيمية رحمو هللا مالغراء
 مح الكثيرة وذلؾ في شتى العمـو الشرعية .الغزيرة والمُ 

، وذلؾ معموـ مف يضا تمميذه النجيب وصاحبو األريب، العبلمة ابف القيـ رحمو هللاومنيـ أ
، وابف القيـ لو معاد في ىدي خير العباد"سيما كتابو الماتع وسفره الرائع" زاد ال خبلؿ كتبو ومصنفاتو ال

، وقد وقعت عيني عمى رسالة عممية في أبواب شرعية متنوعةأجوبة رائعة عف األحاديث المتعارضة 
، وأما عف منيجو وجيوده في مختمؼ ألحاديث المتعارضة في فقو الحج"أجوبة ابف القيـ عف ا ":بعنواف

ة لدراسة وجمع لما في ذلؾ مف خدمة جميمة ونافعة فبحاج ، الحديث بشكؿ عاـ في سائر مصنفاتو
 لمختمؼ الحديث ومشكمو .

                                                           
 ( .2/310تدريب الراوي) (1)
 ( .168مقدمة ابف الصبلح ، ص) (2)
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ومف ىؤالء العمماء الذيف تميزوا وبرعوا في مختمؼ الحديث والدفاع عف التعارض الظاىري في 
اإلماـ النووي رحمو هللا ، وىذا موجود في مصنفاتو ال سيما في شرحو لصحيح مسمـ ، ليذا  ،األحاديث

الباحثيف رسالة عممية محكمة بعنواف )مختمؼ الحديث عند اإلماـ النووي مف خبلؿ  فقد كتب أحد
 .   ( 1) شرحو عمى صحيح مسمـ (

بّيف لكؿ مف لو عبلقة بيذا العمـ، وقد كتب ، فجيده واضح و ابف حجر ومنيـ أيضا الحافظ  
الباري بشرح صحيح منيج ابف حجر في مختمؼ الحديث مف خبلؿ كتابو فتح  أحد الباحثيف بعنواف:"

 .       (2)"البخاري

الشيخ األلباني رحمو  ،وأخيرا فمف العمماء المعاصريف المشيود ليـ بالتميز في ىذا الجانب
لؤلحاديث يبيف  ، ولـ يكف الشيخ مجرد ناقدمحدث معروؼ خدـ السنة خدمة جميمةهللا، فالشيخ األلباني 
ء الذيف جمعوا بيف الفقو قو الحديث فيو مف العمما، بؿ كاف ذا دراية واسعة بفصحيحيا مف سقيميا

 األئمة  : )إنما يكمؿ لمقياـ بوالصبلح رحمو هللاقاؿ ابف   ،برع في ىذا الجانب قد ، ليذاوالحديث
 .(3) ( الغواصوف عمى المعاني الدقيقة الفقو والحديث صناعتي الجامعوف بيف

والسمسمة ( 4)في مؤلفاتو كالسمسمة الصحيحةوالشيخ لو عناية فائقة بيذا الجانب كما ىو مشاىد 
رواء الغميؿ( 5)الضعيفة أللباني مف توفيؽ بيف ا الشيخ وسيتعرض الباحث لبعض ما ذكره ،(6)وا 

، والحقيقة كثير مف المسائؿ المتعارضة وبدعيا ، وذلؾ مف خبلؿ كتابو أحكاـ الجنائزالمتعارضات
 الؾ العمماء السابقيف في وجوه دفع التعارض بيفانبرى ليا الشيخ األلباني رحمو هللا سالكا مس

                                                           
 ىػ.1427جامعة أـ القرى ، –عقيؿ رسالة ماجستير لمباحث منصور بف عبد الرحمف ال (1)
 قسـ الحديث الشريؼ . –الجامعة اإلسبلمية  –رسالة ماجستير  (2)
 . 168المقدمة ، ص (3)
: ذكر الشيخ فييا أحاديث كثيرة خارج الكتب الستة ، منيا ماىو في المسند ومنيا ماىو في معاجـ الطبراني قمت (4)

الشيخ بمقاالت كاف يخرجيا في بعض الصحؼ ثـ تـ جمعيا في  ومنيا ما ىو غير ذلؾ ، وىذه السمسة بدأىا
 مجمدات،وظؿ يواصؿ تمؾ التحقيقات الحديثية ويخرج كؿ فترة مجمدا جديدا.

أصؿ ىذه السمسمة مقاالت كانت تنشر في مجمة التمدف اإلسبلمي في دمشؽ بالشاـ ، ثـ أصبحت أجزاء  قمت: (5)
توصؿ الشيخ إلى الحكـ عمييا بالضعؼ وفؽ قواعد التصحيح والتضعيؼ ومجمدات ، وىي عبارة عف األحاديث التي 

 المعروفة عند أىؿ العمـ .
ىذا الكتاب ىو تخريج لؤلحاديث الواقعة في كتاب منار السبيؿ في شرح الدليؿ لمشيخ إبراىيـ بف ضوياف رحمو هللا ،  (6)

الكتاب ، وطريقتو أنو يذكر الحديث ويبيف ما وقؼ  وقد رتب األلباني أحاديث الكتاب حسب الترتيب الفقيي الموجود في
عميو مف طرؽ ومف خرجو ويذكر مالو مف شواىد ومتابعات، وما فيو مف عمؿ في اإلسناد أو المتف ، مبينا درجة 

 الحديث التي يتوصؿ إلييا .
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، والحقيقة أف جيد الشيخ األلباني رجيح وتارة بالنسخ وتارة بالتوقؼفتارة بالجمع وتارة بالت ،حاديثاأل
الشيخ منيج "  رحمو هللا في مختمؼ الحديث يصمح ألف يجمع في رسالة عممية محكمة بعنواف:

 ،أف يغذي الباحث مادتو مف خبلؿ مصنفاتو كالسمسمة الصحيحة ويمكف األلباني في مختمؼ الحديث"،
رواء الغميؿ ،الضعيفةالسمسمة و  ، سواء فقيية أو حديثية أو غير ذلؾوغير ذلؾ مف كتبو التي ألفيا  ،وا 

 ،ختيارات التي اختارىا الشيخ األلباني وتوصؿ إلييا بحثووىناؾ كتب اختصت بجمع اآلراء الفقيية واإل
 .(1)في ىذا البحث عتبر كتب مساعدة وىذه الكتب ت

                                                           
تاوى الميمة لؤللباني"  جمع صبلح أشيرىا كتابْي:" االختيارات الفقيية لئلماـ األلباني" إلبراىيـ أبو شادي، وكتاب"الف (1)

 الديف محمود السعيد .
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 المبحث الثاني
 وأثره عمى اختالؼ الفقياء ، ووجوه إزالتوأسباب التعارض

تأكيد والتنبيو عمى قضية ، ال بد مف المعنى التعارض في المغة واالصطبلحقبؿ أف أتطرؽ ل
ال  ) :عي رحمو هللا، فقد قاؿ الشافض بيف األحاديث ظاىري وليس حقيقي، أال وىي أف التعار مسمَّمة

يصح عف النبي صمى هللا عميو وسمـ أبدا حديثاف صحيحاف متضاداف ينفي أحدىما ما يثبتو اآلخر 
 . (1) إال عمى وجو النسخ ( ،مف غير جية الخصوص والعموـ واإلجماؿ والتفسير

 يصح وقاؿ أبو بكر الباقبلني: ) وكؿ خبريف عمـ أف النبي صمى هللا عميو وسمـ تكمـ بيما فبل
ف كاف ظاىرىما التعارض(  .(2) دخوؿ التعارض فييما عمى وجو وا 

: ) ال أعرؼ أنو روي عف رسوؿ هللا صمى هللا بلـ ابف خزيمة رحمو هللا حيث قاؿوقد مر ك
، وقاؿ عنده فميأت بو حتى أؤلؼ بينيما (عميو وسمـ حديثاف بإسناديف صحيحيف متضاديف فمف كاف 

يجوز أف يوجد في الشرع خبراف متعارضاف مف جميع الوجوه وليس مع  : ) البف تيمية رحمو هللاا
 .             (3) أحدىما ترجيح يقدـ بو (

: )وأما حديثاف صحيحاف صريحاف متناقضاف مف كؿ وجو وىذا ما أكده ابف القيـ حيث قاؿ
ي المصدوؽ الذليس أحدىما ناسخا لآلخر، فيذا ال يوجد أصبل ومعاذ هللا أف يوجد في كبلـ الصادؽ 

، واآلفة مف التقصير في معرفة المنقوؿ والتمييز بيف صحيحو ال يخرج مف بيف شفتيو إال الحؽ
مف ىاىنا وقع ومعمولو ، أو القصور في فيـ مراده وحمؿ كبلمو عمى غير ما عناه بو أو منيما معا و 

 .(4) (مف االختبلؼ ما وقع
ف البرىاف الصقمت هللا عميو وسمـ وحي  ، أف أحاديث النبي صمىالمفيـو حيح والدليؿ الصريح ليذا: وا 

َوَلْو َكاَف ِمْف ، وهللا يقوؿ:)( النجـ(4( ِإْف ُىَو ِإالا َوْحٌي ُيوَحى )3َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيَوى )، )مف عند هللا
نو أف يقع في كبلمو ووحيو فنفى هللا سبحا (82ِعْنِد َغْيِر اَّللاِ َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثيرًا( )النساء/

 اختبلؼ البتة .

                                                           
 (.4/411البحر المحيط )( 1)
 .433الكفاية في عمـ الرواية لمخطيب البغدادي ، ص( 2)
 .274المسودة في أصوؿ الفقو، ص (3)
 (.4/149زاد المعاد )( 4)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : تعريؼ التعارضالمطمب األوؿ
 .(1): التمانع بطريؽ التقابؿالتعارض في المغة -
وىما أصوؿ الفقو  ،مف مباحث عمميف أساسييف ا: يعتبر التعارض مبحثالتعارض في االصطالح -

 ومصطمح الحديث . 
 .(2) : )معنى التعارض التناقض(لوعرفو الغزالي بقو  :التعارض عند األصولييف -

 .(3) (قابؿ الدليميف عمى سبيؿ الممانعةالتعارض في االصطبلح توعرفو الشوكاني بقولو: )
وبياف التعريؼ يعني: لفظ تقابؿ: عاـ يشمؿ كؿ تقابؿ، فيدخؿ التقابؿ الواقع بيف حكميف مختمفيف 

 تيديف، ويدخؿ التقابؿ الواقع بيف الدليميف .كالوجوب والتحريـ، ويدخؿ التقابؿ الواقع بيف أقواؿ المج
عمى سبيؿ الممانعة: أتي بيا لبياف أنو يشترط في الدليميف التعارض: أف يدؿ أحد الدليميف عمى غير 
ما يدؿ عميو اآلخر كاف يدؿ أحدىما عمى الجواز واآلخر يدؿ عمى التحريـ، فدليؿ الجواز يمنع 

 (4)فكؿ منيما مقابؿ لآلخر، ومعارض لو ، ومانع منو التحريـ، ودليؿ التحريـ يمنع الجواز،

ىما واحد فيما مسمياف فكبل ،التعارض ىو مختمؼ الحديث: التعارض في اصطالح المحدثيف -
 . آخر ، واختصار القوؿ في ذلؾ أف التعارض عبارة عف حديث يعارضو حديثلمعنى واحد

  ياء: أسباب التعارض وأثره عمى اختالؼ الفقالمطمب الثاني 
 :ب التعارض بيف األحاديث فيما يميتتمخص أسبا

  سوء فيـ النص -1
: )وما الحقيقة والمجاز والمطمؽ والمقيد، قاؿ ابف القيـ رحمو هللافقد ُيخمط بيف العاـ والخاص و 

تبيف أف  ،متى صحت الرواية وفيمت كما ينبغي ،يؤتى أحد إال مف غمط في الفيـ أو غمط في الرواية
 .(5) ف مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحؽ (األمر كمو م

: وسوء فيـ النص ليس أثرا مف آثار التعارض بيف األحاديث فقط ، بؿ ىو سبب رئيس مف قمت
، بؿ أدى ذلؾ إلى ما ىو أكبر مف ذلؾ وىو الخبلؼ بلؼ الفقيي والمذىبي بيف الفقياءأسباب الخ

لنص لو أثر سمبي بشكؿ عاـ عمى افتراؽ األمة العقائدي بيف الفرؽ والممؿ، فبالتالي سوء فيـ ا
 واختبلفيا .

                                                           
 (.3/195تيسير التحرير ) (1)
 .279المستصفى في أصوؿ الفقو، ص( 2)
 (.2/258د الفحوؿ )إرشا( 3)
 ( .4/85الموافقات لمشاطبي)( 4)
 .22شفاء العميؿ، ص (5)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 :  الجيؿ ويقسـ إلى -2
 الجيؿ بالنسخ -أ

  الجيؿ بتغاير األحواؿ -ب
نما ىو قوؿ صحابي وقد  -3 أف يكوف أحد الحديثيف ليس مف كبلـ الحبيب صمى هللا عميو وسمـ،وا 

 أخطأ في رفعو بعض الثقات .
األداء وذلؾ بأف يخبر النبي صمى هللا عميو وسمـ عف شيء فأحد الرواة اختبلؼ الرواة في الحفظ و  -4

يأت بو كامبل واآلخر مختصرا والثالث يبيف معناه وىكذا ، فيؤدي ىذا ألف يظف التناقض واالختبلؼ 
بيف النصوص ، قاؿ الشافعي: ) ويسأؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ عف الشيء فيجيب عمى قدر 

 . (1) ر عنو الخبر تقصيا والخبر مختصرا فيأت ببعض معناه دوف بعض (المسألة ويؤدي المخب

 :الجيؿ بمساف العرب -5
 ، والتي قد يمتبس في بحرىاعاني الكثيرة والمرادفات الغزيرةفالعربية واسعة شاسعة تحتمؿ الم

ر فقد يقوؿ : ) ورسوؿ هللا عربي المساف والداالخضـ، السامع والراوي، قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو هللا
وىذا يعني أف المغة العربية تحتمؿ معاني واسعة ، ( 2) القوؿ عاما يريد بو العاـ وعاما يريد بو الخاص (

 ومرادفات شاسعة .

 : وجوه دفع التعارض عند العمماء المطمب الثالث
اتخذوىا لمخروج مف االختبلؼ والتعارض  لقد استعمؿ جميور أىؿ العمـ مسالؾ سمكوىا وسببل

   .( 3): ، وىي عمى النحو التالياألحاديث بيف

  الجمع -1
، معو جمعا، إذا ضممت بعضو إلى بعض، جمعت الشيء أج: خبلؼ التفريؽالجمع في المغة

 .(4)وأجمعت الشيء إذا ألفتو مف مواضع شتى

                                                           
 .210الرسالة، ص( 1)
 . 210الرسالة ، ص( 2)
خالؼ الحنفية فقدموا النسخ عمى الجمع، وىذا يصح في النسخ الصريح ، أما النسخ غير الصريح فبل يصح أف يقدـ  (3)

فية عمى ذلؾ، فيذا أبو الحسنات محمد بف عبد الحي المكنوي يقوؿ: أف عمى الجمع ، ولذلؾ لـ يوافؽ بعض عمماء الحن
تقديـ النسخ عمى الجمع خطأ، ألف في ذلؾ إخراج نص شرعي عف العمؿ بو مع إمكاف العمؿ بو ، فاألولى أف يقدـ 

 الجمع بيف المتعارضيف .
 ( .1/240جميرة المغة البف دريد )( 4)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : ىو بياف توافؽ االئتبلؼ بيف الحديثيف المتعارضيف الصالحيف لبلحتجاج وذلؾوالجمع في االصطالح
والخاص والمطمؽ والمقيد بحمؿ كؿ منيما عمى محمؿ صحيح يزيؿ تعارضيما واختبلفيما كالعاـ 

ظيار أف االختبلؼ غير موجود بينيما حقيقةونحو ذلؾ  . (1)، وا 
 (2) ( وال ينسب الحديث إلى االختبلؼ ما كاف ليما وجيا يمضياف معا قاؿ الشافعي : )

 .(3) منيما اآلخر( معا استعمبل معا ولـ يعطؿ واحد كمما احتمؿ حديثاف أف يستعمبل ) :وقاؿ
وسبيؿ الحديثيف إذا اختمفا في الظاىر وأمكف التوفيؽ بينيما وترتيب أحدىما عمى  قاؿ الخطابي: )

لكف يستعمؿ كؿ واحد منيما في  ،اآلخر أف ال يحمبل عمى المنافاة وال يضرب بعضيا ببعض
 .            (4) ( مف الحديث وبيذا جرت قضية العمماء في كثير ،موضعو

 . (5) الجمع أولى مف الترجيح باتفاؽ أىؿ األصوؿ ( وقاؿ ابف حجر: )

) إذا تعارض الحديثاف أو اآليتاف  فقاؿ: ،ولقد شدد ابف حـز في وجوب الجمع بيف األحاديث
عض ففرض عمى كؿ مسمـ استعماؿ كؿ ذلؾ ألنو ليس ب –فيما يظف مف ال يعمـ  –أو آية وحديث 

ذلؾ أولى مف بعض وال حديث بأوجب مف حديث آخر وال آية أولى بالطاعة ليا مف آية أخرى وكؿ 
 .(6) مف عند هللا عزوجؿ وكؿ سواء في باب وجوب الطاعة (

 :(7)تتمخص فيما يمي ،: ولقد سمؾ العمماء أوجيا عديدة لمجمع بيف النصيف المتعارضيفقمت
الجمع بحمؿ األمر عمى الندب، الجمع بحمؿ النيي عمى التخصيص، الجمع بالتقييد، الجمع ب -

، لجمع ببياف تغاير الحاؿ أو المحؿ، الجمع باألخذ بالزيادة، الجمع بحمؿ المفظ عمى المجاز، االكراىة
، وستظير ىذه الوجوه وتتضح مف خبلؿ الدراسة التطبيقية إف شاء جمع بجواز أحد األمريف )التخيير(ال

 هللا . 

                                                                                                     :   النسخ -2
، ونسخت الشمس الظؿ أي : أذىبتو : بمعنى اإلزالة والتبديؿ، نسخ الشيب الشبابالنسخ في المغة

 .  (8)وحمت محمو

                                                           
 ، د.نافذ حماد .183حدثيف ، صمختمؼ الحديث بيف الفقياء والم (1)
 . 242الرسالة  (2)
 . 40اختبلؼ الحديث ص  (3)
 . 14( ، مقدمات في عمـ مختمؼ الحديث ، ص3/68معالـ السنف) (4)
 ( .9/474فتح الباري)( 5)
 ( .2/58إحكاـ األحكاـ) (6)
 . 155منيج التوفيؽ والترجيح بيف مختمؼ الحديث ، السوسوة ، ص( 7)
 ( .3/225المنير) شرح الكوكب (8)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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: نيا ىو تعريؼ الشوكاني رحمو هللار م، والمختا: ذكر العمماء لمنسخ عدة تعريفاتوفي االصطالح
 .( 1) )رفع الحكـ الشرعي بدليؿ شرعي متأخر(

نظرنا إلى التاريخ لمعرفة المتقدـ مف المتأخر فيكوف المتأخر  ،: أنو إذا تعذر الجمعذا الوجو يعنيوى
 ناسخا لممتقدـ .

تمفت القبمة نحو بيت المقدس فإذا لـ يحتمؿ الحديثاف إال االختبلؼ كما اخ : )رحمو هللا قاؿ الشافعي
 .(2) حدىما ناسخا واآلخر منسوخا (أكاف  ،والبيت الحراـ
إذا تضادا الحديثاف المختمفاف بحيث ال يمكف الجمع بوجو فإف عممنا ناسخا  : )رحمو هللا قاؿ النووي

ال عممنا بالراجح منيما  . (3) ( قدمناه وا 

 الترجيح  -3
 التغميب .: التثقيؿ والتفضيؿ و الترجيح لغة

 . (4): رجح الشيء بيده وزنو ونظر ما ثقمو وأرجح الميزاف أي أثقمو حتى ماؿيقاؿ
ف لمداللة عمى المطموب مع تعارضيما بما يوجب العمؿ بو : عبارة عف اقتراف أحد الصالحيْ اصطالحا

ىماؿ اآلخر  .(5)وا 

المرجوح  راجح ونترؾوالترجيح يكوف إذا تعذر الجمع ولـ يقـ دليؿ عمى النسخ فينا نعمؿ بال
إنو متفؽ عميو ولـ يخالؼ في ذلؾ إال مف ال يعتد بو ومف  : )وىذا باإلجماع واالتفاؽ، قاؿ الشوكاني

وجدىـ متفقيف عمى العمؿ بالراجح وترؾ  ،نظر في أحواؿ الصحابة والتابعيف وتابعييـ ومف بعدىـ
 .( 6)(المرجوح

ة مف ىذه الوجوه بمغت د ذكر الحازمي طائففق ،وأما عف وجوه الترجيح التي سمكيا العمماء
 . (7)مف مئة وجوٍ ، وقد ذكر العراقي  أكثر خمسيف وجيا

والذي يتبدى بعد الدراسة والتأمؿ أف كؿ ما ذكر مف وجوه  (8) أسامة خياط : قاؿ الدكتور
 يمكف ردىا جميعا إلى األقساـ الكمية التالية : ،الترجيح المعتبرة

                                                           
 ( .2/52إرشاد الفحوؿ ) (1)
 . 40اختبلؼ الحديث ، ص( 2)
 . 20التقريب والتيسير، ص( 3)
 ( .3/1568لساف العرب )( 4)
 ( .4/245اإلحكاـ لآلمدي )( 5)
 ( .2/263إرشاد الفحوؿ ) (6)
 . 473تدريب الراوي، ص( 7)
 . 209مختمؼ الحديث ، ص (8)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ي أو باعتبار اإلسناد وما يتعمؽ بو .الترجيح بحاؿ الراو  -1
 الترجيح بحاؿ المروي أو باعتبار المتف وما يتعمؽ بو . -2
 الترجيح باعتبار الزمف وما يتعمؽ بو . -3
 الترجيح باعتبار المكاف وما يتعمؽ بو .  -4
 الترجيح باعتبار أمور خارجية . -5

 ( 1): التوقؼ -4
 . يثيفترؾ األخذ بأيٍّ مف الحدالتوقؼ ىو: 

التوقؼ عف العمؿ بأحد مف فإنو يجب  ،إذا تعذر الجمع والترجيح وتعذر أيضا العمـ بالنسخ
، وىو في ر إليو المجتيد حياؿ ىذا التعارض، وىو مسمؾ يضطالنصيف حتى يتبيف وجو الحؽ فييما

في  ، ولعؿ ذكر بعض األئمة لواالختبلؼ إنما عذر في ترؾ العمؿ الحقيقة ليس مسمكا لمخروج مف
ال فالبعض لـ يذكره مف جممتيا .الخروج عمى سبيؿ التجوزمسالؾ   ، وا 

قاؿ الشاطبي رحمو هللا : ) أما ترؾ العمؿ بيما جميعا أو متفرقيف فيو التوقؼ عف القوؿ 
 .( 2) بمقتضى أحدىما وىو الواجب إذا لـ يقع ترجيح (

وال يمكف أف يصدؽ  ،يديفإنما ىو في حؽ آحاد المجت ،ومف الجدير بالذكر أف التوقؼ ىنا
 عمى مجموع األمة . 

 .( 3) قاؿ الشاطبي رحمو هللا : ) ال يوجد دليبلف تعارضا بحيث أجمع المسمموف عمى التوقؼ فييما(

 ما توصؿ إليو الباحث :       
ألف محاولة الجمع أو  ؛فتقديـ النسخ عمى بقية المسالؾ ىو األولى ،أف النسخ إذا ثبت بنص الشارع -
إنما ىو إعطاء الحجية لدليؿ انتيت حجيتو بكونو  ،ترجيح بيف دليميف ثبت بالنص نسخ أحدىماال

 منسوخا .
 قاعدةمراعاة إلعماؿ األدلة الشرعية وىو ما يتوافؽ مع ال ،ال شؾ في تقديـ الجمع عمى الترجيح -2

 .  األصؿ في الدليؿ اإلعماؿ ال اإلىماؿأف  ةالمقرر 

                                                           
قؼ بالتساقط، والتوقؼ أولى، قاؿ ابف حجر: والتعبير بالتوقؼ أولى مف التعبير بالتساقط يعبر األصوليوف عف التو  (1)

؛ألف خفاء ترجيح أحدىما عمى اآلخر إنما ىو بالنسبة لممعتبر في الحالة الراىنة مع احتماؿ أف يظير لغيره ما خفي 
 (.97نزىة النظر) -عميو

 ( .5/113الموافقات )( 2)
 .( 4/224الموافقات )( 3)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كما نص عمى ذلؾ الحافظ ابف  ،الترجيح ىو األقرب وليس التساقط لـ يمكف أف القوؿ بالتوقؼ إذا -3
، وذلؾ ألف عدـ إدراكنا لطريقة مناسبة لمجمع أو الترجيح ال يعني بالضرورة أف رحمو هللا تعالى حجر

، فقد يظير لقصور منا لضيؽ األفؽ وقمة العمـ، بؿ ربما كاف اواقع قطعا في رواية أحد الحديثيفالخطأ 
وهللا تعالى  ،، ولذلؾ فالتوقؼ ىو القوؿ الصحيحؾ وجو لمترجيح يخفى اآلف ولـ يظيرباحثيف بعد ذللم

 . أعمـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 قسن الثاني : الدراسة التطبيقيةال



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 تعريؼ الجنائز : 
ابف دريد :  : قاؿ ابف فارس في مادة )جنز( : الجيـ والنوف والزاء كممة واحدة ، قاؿ أواَل: الجنائز لغة

 . (1)جنزُت الشيء أجنزه جنزا : إذا سترتو ومنو اشتقاؽ الجنازة

وقاؿ صاحب المصباح : أجنزه : مف باب ضرب سترتو ومنو اشتقاؽ الجنازة وىي بالفتح 
، قاؿ النووي: والجنازة بكسر الجيـ وفتحيا والكسر أفصح والجمع جنائز (2)والكسر والكسر أفصح

 .(3)بالفتح ال غير
:جاء في المختار : أف الجنازة بالكسر واحدة الجنائز والعامة تفتحو، ومعناه يا: الجنائز اصطالحا ثان

 .(4)الميت عمى السرير فإذا لـ يكف عميو الميت فيو سرير ونعش
: والذي يتمخص مف ىذه التعريفات أف الجنائز جمع جنازة بفتح الجيـ وكسرىا والكسر أفصح كما  قمتُ 

تح )الجنازة( اسـ لمميت المحموؿ وبالكسر )الجنازة( اسـ لمنعش الذي يحمؿ عميو الميت تقدـ ، وأما الف
 وأشير وعميو األكثر كما ذكر النووي سابقا .ويحتمؿ العكس ، واألوؿ أظير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ( .1/485مقاييس المغة ) (1)
 ( .1/111المصباح المنير ) (2)
 ( .6/219شرح مسمـ )( 3)
 . 119مختار الصحاح، ص (4)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وؿ: مسائؿ متفرقةالباب األ 

 المسألة األولى : حكـ تمني الموت.
 بيف أحاديث ناىية عف ذلؾ ، وأحاديث مبيحة لذلؾ .تعارضت األحاديث في حكـ تمني الموت ما

 : أوال : األحاديث الناىية
قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ: " ال َيدُعوَّف أحدكـ  رضي هللا عنو عف أنس بف مالؾ -1

رًا بالموت لضرٍّ نزؿ لو ولكف ليقؿ: الميـ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خي
 .(1)لي"
وقاؿ أنس رضي هللا عنو: " لوال أني سمعت النبي صمى هللا عميو وسمـ يقوؿ : ال تتمنوا الموت -2

 . (2)لتمنيت"
وعف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: "ال يتمنى أحدكـ الموت إما -3

ما مسيئًا فمعمو أف ي .وىذه األحاديث تفيد النيي عف تمني ( 4) "( 3)بستعتِ محسنًا فمعمو أف يزداد خيرًا وا 
 الموت. 

 ويعارض ىذه األحاديث حديثاف:
عف عائشة رضي هللا عنيا أنيا سمعت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قبؿ أف يموت وىو مستند  -1

  (5) (  الميـ اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيؽ  األعمى)  إلى صدرىا وأصغت إليو يقوؿ
قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ: "والذي نفسي بيده ال  عف أبي ىريرة رضي هللا عنو -2

تذىب الدنيا حتى يمر الرجؿ عمى القبر فيتمرغ عميو ويقوؿ يا ليتني كنت مكاف صاحب ىذا القبر 
 . ( 6)يف إال الببلء" وليس بو الدِّ 

                                                           
( كتاب الذكر والدعاء 6990( ، ومسمـ)8/76(كتاب الدعوات،باب الدعاء بالموت والحياة )6351أخرجو البخاري)( 1)

 . (8/64والتوبة ، باب كراىة تمني الموت لضر نزؿ بو )
 (.9/84(كتاب الفتف ،باب مايكره مف التمني )7233أخرجو البخاري) (2)
 ( .3/175يرجع عف اإلساءة ويطمب الرضا، النياية البف األثير) (3)
 ( .9/84(كتاب الفتف ، باب ما يكره مف التمني )7235أخرجو البخاري )( 4)
 ( .3/175النياية في غريب الحديث البف األثير) (5)
( 6446(، ومسمـ )6/11(كتاب المغازي،باب مرض النبي صمى هللا عميو وسمـ ووفاتو)4440لبخاري)أخرجو ا (6)

 (.7/137كتاب فضائؿ الصحابة ،باب في فضؿ عائشة )



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 وجو التعارض بيف األحاديث :
)ال يدعوف أحدكـ بالموت...(  وحديث لوال أني سمعت رسوؿ   عنورضي هللا إف حديث أنس

ينيى عف تمني الموت لتمنيتو، وحديث أبي ىريرة )ال يتمنى أحدكـ الموت(  صمى هللا عميو وسمـ هللا
 واضحة الداللة بالنيي عف تمني الموت.

مقدر قاؿ ابف حجر في حكمة النيي عف تمني الموت: )ألف فيو نوع اعتراض ومراغمة ل
 .(1) المحتوـ وفي ىذه الصورة المأمور بيا نوع تفويض وتسميـ لمقضاء(

قوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ الميـ ألحقني بالرفيؽ األعمى، فيذا واضح في وأما الحديثاف اآلخراف، 
 تمني الموت وطمبو.
 )ال تقـو الساعة حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ(. وأما الحديث الثاني:
نما طمبو لما نزؿ بو فالحديث يعن ي أنو ال يتمنى الموت تدينًا وتقربًا إلى هللا وحبًا في لقائو وا 

مف الببلء والمحف في أمور دنياه، وىذا يعني أنو إذا تمنى الموت حبًا في لقاء هللا جاز ذلؾ وبيذا 
 حصؿ التعارض مع أحاديث النيي عف الموت المطمقة.

 دفع التعارض بيف األحاديث :
ماء مسمؾ الجمع لدفع التعارض بيف ىذه األحاديث وذلؾ بأف النيي يختص بما إذا العم سمؾ

كاف تمني الموت لضر نزؿ باإلنساف مف مرض أو فقر أو ضيؽ أما إف كاف خشية فوات الديف والفتنة 
 . فيو فبل حرج

قاؿ ابف عبد البر: ) قد ظف بعض الناس أف ىذا الحديث معارض لنييو صمى هللا عميو وسمـ 
نما ىذا خبر أف  عف تمني الموت بقولو: )ال يتمنيف أحدكـ الموت لضرٍّ نزؿ بو..( وليس كما ظف وا 
ذلؾ سيكوف لشدة ما ينزؿ بالناس مف فساد الحاؿ في الديف وخوؼ ذىابو ال لضر ينزؿ بالمؤمف في 

 .(2) جسمو(

نما ىو الببلء وقد قاؿ ابف حجر: ) ويمكف أخذ الحكـ مف اإلشارة في قولو وليس بو الديف إ
فإنو سيؽ مساؽ الذـ واإلنكار وفيو إيماء إلى أنو لو فعؿ ذلؾ بسبب الديف لكاف محمودًا ويؤيده ثبوت 

 (3) تمني الموت عند فساد أمر الديف عف جماعة مف السمؼ(.

                                                           
 ( .10/128الفتح )( 1)
 ( .18/146التمييد ) (2)
 ( .13/75الفتح )( 3)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وىذا ما أكده ابف بطاؿ حيث قاؿ : ) أما إذا خشي أف  يصاب في دينو فمباح لو أف يدعو 
ابو بدينو، فميس في شيء مف ذلؾ تعارض وال اختبلؼ بؿ كؿ ذلؾ يفسر بعضو بالموت قبؿ مص

  .(1)بعضًا(

قاؿ الشيخ األلباني رحمو هللا: )والنيي عف تمني الموت خاص بما إذا كاف التمني ألمر دنيوي 
 .(2) كما ىو ظاىر(

ـ ألحقني وأما االستدالؿ عمى جواز تمني الموت  بقوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ : )المي
بالرفيؽ األعمى( فقد أجيب عف ىذا بأف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ ذلؾ بعد أف عمـ أنو ميت في 

 .(3)يومو ذلؾ
: وبيذا الجمع يزوؿ التعارض، ويبقى النيي مختصًا بما إذا كاف تمني الموت لضرٍّ نزؿ باإلنساف قمت

ف وما شابو فإف ىذا جائز ببل خبلؼ كما ضاؽ بو ذرعًا، أما إذا تمنى الموت خوؼ الفتنة في الدي
  .(4)نص عمى ذلؾ ابف رجب رحمو هللا

  . الثانية: حكـ عيادة المريض بوجع العيفالمسألة 
مصدر قوليـ عاد المريض يعوده، وىو مأخوذ مف مادة )ع و د( والتي تدؿ عمى معنييف: العيادة لغة: 

لى  المعنى األوؿ ترجع عيادة المريض، يقوؿ ابف األوؿ تثنية في األمر واآلخر جنس مف الخشب، وا 
فارس: فالمعنى األوؿ: العود وىو تثنية األمر عودًا بعد بدء، نقوؿ: بدأ ثـ عاد، والعود المرة الواحدة، 
قاؿ: ومف الباب العيادة، وىي أف تعود مريضًا، والمعاد كؿ شيء إليو المصير، واآلخرة معاد 

 .(5)الناس
وأما المريض فيو مف اتصؼ بالمرض وسميت  ىي الزيارة والتفقد،:  قمت :وعيادة المريض اصطالحاً 

 بذلؾ لتكرير الناس ليا.                                                                 
قاؿ ابف حجر في فتح الباري: )ويمتحؽ بعيادة المريض تعيده وتفقد أحوالو والتمطؼ بو وربما 

 . (6) سببًا لوجود نشاطو وانتعاش قوتو(كاف ذلؾ في العادة 

                                                           
 (.9/389شرح صحيح البخاري البف بطاؿ ) ( 1)
 (.2/77) السمسمة الصحيحة ( 2)
 (.6/21عوف المعبود ) ( 3)
 .23شرح حديث لبيؾ البف رجب،  ص ( 4)
 ( .4/181مقاييس المغة ) ( 5)
 (.10/113فتح الباري ) ( 6)
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فيو وجع العيف : عيف رمداء ورجؿ رمد وأرمد ورمدت عينو وأرمدت، ورمد الثوب وىو أرمد  أما الرمد:
 . (1)ورمد، أي َوِسخ، والماء الرمد: المتغير، والرماد: دقاؽ الفحـ

 .(2) ظاىر(قاؿ ابف حجر: )والرمد وـر حار يعرض لمشحمة مف العيف وىو بياضيا ال

 األحاديث المتعارضة : 
 تعارض في ىذه المسألة حديثاف ، حديث يفيد االستحباب واآلخر يفيد الكراىة .

: عف زيد بف أرقـ رضي هللا عنو قاؿ : عادني رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ مف وجٍع  الحديث األوؿ
 ينو مف السنة .، وىذا الحديث يبيف أف عيادة المريض الموجوع بع(3)كاف بعينيَّ 

: "ثبلثة ال صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف النبي الحديث الثاني
، وىذا الحديث يفيد أف عيادة المريض (4)وصاحب الدُّمَّؿ" رمدوصاحب ال ّضرسُيعادوف:صاحُب ال

 الموجوع بعينو ليس مف السنة .

 أقواؿ الفقياء في المسألة :
 في حكـ عيادة المريض بالرمد )األرمد( عمى قوليف اثنيف:اختمؼ العمماء 
 االستحباب وىو قوؿ جميور الفقياء ودليميـ حديث زيد بف أرقـ السابؽ . القوؿ األوؿ:
 الكراىة وبو قاؿ الحنفية ودليميـ حديث أبي ىريرة السابؽ  القوؿ الثاني:

                                                           
 (.2/348(، المحيط في المغة )2/438مقاييس المغة ) (1)
 (.5/179(، فيض القدير)21/245( ، وانظر ليذا ، عمدة القاري)10/157فتح الباري)( 2)
(  3/381/6827(، والبييقي)1/342/1212(،والحاكـ)3104/ رقـ3/153: أخرجو أبو داود )إسناده حسف (3)

: جميع قمتثبلثتيـ عف حجاج بف محمد عف يونس بف أبي اسحؽ عف أبيو عف زيد رضي هللا عنو، جميعيـ بمفظ واحد 
ؿ النسائي: ليس بو بأس، وقاؿ ابف رواتو ثقات، إال يونس بف أبي اسحؽ، فقد اختمؼ فيو، فوثقو ابف معيف ، وقا

ميدي:لـ يكف بو بأس،وأما أحمد بف حنبؿ فقاؿ: حديثو مضطرب، وقاؿ ابف القطاف:فيو غفمة،وقاؿ أبو حاتـ :ال يحتج 
( قمت:والراجح فيو ،أنو صدوؽ ييـ وىذا قوؿ ابف حجر 13/36(، سير أعبلـ النببلء)1/27بو، انظر:طبقات الحفاظ)

الباحث عمى إسناده بأنو حسف،والحديث قاؿ فيو الحاكـ:صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ يخرجاه، والذىبي ، ليذا حكـ 
 ( .7/102(، وقد حسنو الشيخ األلباني في صحيح وضعيؼ سنف أبي داود)1/342المستدرؾ)

( 1/55/152(، والطبراني في األوسط )11/485/11260: أخرجو البييقي في شعب اإليماف )ضعيؼ جدا (4)
(، ثبلثتيـ مف طريؽ مسممة بف عمي الخشني عف األوزاعي عف يحيى بف أبي كثير عف أبي 2/94/2502مي)والديم

: في إسناده مسممة الخشني ضعيؼ، قاؿ أبو قمتجعفر عف أبي ىريرة،والمفظ لمبييقي، والطبراني والديممي بنحوه، 
وؾ، والحديث أورده الييثمي في المجمع حاتـ: متروؾ الحديث،وقاؿ يحيى بف معيف: ليس بشيء،وقاؿ ابف حجر: متر 
(، تاريخ ابف معيف رواية الدوري 8/268وقاؿ: فيو مسممة بف عمي الخشني وىو ضعيؼ،انظر: الجرح والتعديؿ)

 ( .2/303، مجمع الزوائد )923(، تقريب التيذيب ص4/450)
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 دفع التعارض بيف الحديثيف :
ىو الترجيح حيث يرجح العمؿ بالحديث األوؿ لثبوتو  ،حديثيفالذي يدفع بو التعارض بيف ال

قوؿ  ،يترجح لدى الباحثالذي وعمى ىذا فكما تقدـ،  ضعفوشدة ويترؾ العمؿ بالحديث الثاني ل
 وهللا تعالى أعمـ . ،سنية عيادة المريض بالرمدب ، القائؿالجميور

وزعموا أف ىذا ألف العواد يروف في  زعـ قوـ أنو ال يعاد مف الرمد قاؿ ابف القيـ رحمو هللا: )
بيتو ما ال يراه ىو وىذا باطؿ مف وجوه: أحدىا:  حديث زيد بف أرقـ ، الثاني: جواز عيادة األعمى، 
الثالث: عيادة المغمى عميو ، وىذا القوؿ في كراىة عيادة المريض بالرمد إنما ىو مشيور بيف العواـ 

 .(1) ( عضعف ب يـفتمقاه بعض

 ثالثة: موت الفجأةالمسألة ال
 تعارضت األحاديث في موت الفجأة وداللتو، فأحاديث ذمتو وأحاديث مدحتو . 

 األحاديث التي تذـ موت الفجأة:
عف عمقمة بف قيس قاؿ: سمعت عبد هللا بف مسعود رضي هللا عنو يقوؿ: سمعت رسوؿ هللا صمى  -

وال أحُب موتَا كموِت الِحمار( قيؿ:وما موت  ،( 2)هللا عميو وسمـ يقوؿ: )إف نْفَس المؤمِف تخرُج رشحاَ 
 .(3) الحمار؟ قاؿ: )موت الفجأة(

قاؿ: كاف النبي صمى هللا عميو وسمـ يتعوذ مف موت الفجأة وكاف  رضي هللا عنو عف أبي أمامة -
 . ( 4)يعجبو أف يمرض قبؿ أف يموت

                                                           
 (.8/365حاشية ابف القيـ عمى عوف المعبود شرح سنف أبي داود) (1)
و عرؽ الجبيف، وذلؾ كناية عف شدة المعاناة ، والجسد يرشح رشحا : إذا عرؽ فيو راشح ، النياية في الرشح ى (2)

 (.2/224غريب الحديث)
(، واألوسط 10/79/10015(، والطبراني في الكبير )4/89/902أخرجو الترمذي ) :جداإسناده ضعيؼ  (3)
عف إبراىيـ عف عمقمة عف ابف مسعود رضي هللا  ( كبلىما مف طريؽ حساـ بف اِلمَصؾ عف أبي معشر6/94/5920)

سناده ضعيؼ ألجؿ حساـ بف المصؾ ضعيؼ ، قاؿ أحمد:مطروح الحديث، وقاؿ ابف معيف:ليس  عنو ، قمت : وا 
حديثو بشيء،وقاؿ البخاري:ليس بالقوي عندىـ،وقاؿ أبو زرعة: واىي الحديث،وقاؿ الفبلس والدارقطني:متروؾ، وقاؿ 

(،الضعفاء والمتروكيف البف 3/135ابف حباف: كثير الخطأ فاحش الوىـ،انظر:التاريخ الكبير)النسائي:ضعيؼ،وقاؿ 
 ( .1/321(،الضعفاء الكبير لمعقيمي)1/272(،المجروحيف البف حباف)1/198الجوزي)

( مف طريؽ حجاج األزرؽ عف مبارؾ بف سعيد عف عمر بف موسى 7603: أخرجو الطبراني في الكبير) موضوع (4)
وضعفو ألجؿ عمر بف موسى فيو منكر الحديث . قاؿ فيو البخاري )منكر  ، قمت:حوؿ عف أبي أمامة بو عف مك

سنادا(، الحديث ( وقاؿ أبو حاتـ:كاف يضع الحديث، وقاؿ  األلباني: في ،وقاؿ ابف عدي فيو:ممف يضع الحديث متنا وا 
(،ضعيؼ سنف الترمذي 2/325سنده عمر بف موسى الوجيو كاف يضع الحديث، انظر: مجمع الزوائد)

 ( .12/76(، السمسمة الضعيفة )6/133(، الجرح والتعديؿ)5/9(،الكامؿ البف عدي)6/197(،التاريخ الكبير)1/531)
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مف أصحاب النبي صمى هللا  عف تميـ بف سممة أو سعد بف عبيدة عف ُعبيد بف خالد الُسممي رجؿ -
 . (2) ((1)عميو وسمـ أف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: )موت الفجأة أخذة أسؼ

وأنو داللة مف دالالت سوء الخاتمة، ولعؿ ذلؾ  ،تفيد كراىة موت الفجأة ثبلثةوىذه األحاديث ال
ولما فيو مف خوؼ حرماف  لما يؤديو مف فوات االستعداد لممعاد بالتوبة وغيرىا مف األعماؿ الصالحة،

  الوصية وغير ذلؾ.

 أما األحاديث المعارضة فيي:
عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: سألت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ عف موت الفجأة 

 . (3)فقاؿ: راحة لممؤمف وأخذة أسٍؼ لمفاجر
 (4)متتأمي افتُ  وعف عائشة أيضًا رضي هللا عنيا أف رجبًل قاؿ لمنبي صمى هللا عميو وسمـ إف

 . (5)وأظنيا لو تكممت تصدقت فيؿ ليا أجر إف تصدقت عنيا، قاؿ: نعـ ،نفسيا

ووجو الداللة في ىذا الحديث أف ىذا الرجؿ أخبر عف موت أمو بأنو كاف فجأة ولـ يظير 
النبي صمى هللا عميو وسمـ ما يدؿ عمى كراىتو أو استقباحو، وقد بوب البخاري ليذا الحديث )باب 

 . ت الفجأة البغتة(مو 
قاؿ ابف رشيد: )مقصود المصنؼ وهللا أعمـ اإلشارة إلى أنو ليس بمكروه ألنو صمى هللا عميو 

 . (6) وسمـ لـ يظير منو كراىيتو لما أخبره الرجؿ بأف أمو افتمتت نفسيا(

                                                           
 ( .1/48النياية)، أخذة أسؼ لمكافر أي أخذة غضب أو غضباف ، يقاؿ :يأسؼ أسفا فيو آسؼ إذا غضب (1)
( ، والبييقي في الكبرى 24/253/15496(، وأحمد )3/156/3112أخرجو أبو داود ) : إسناده صحيح (2)
سناده قمت (، ثبلثتيـ مف طريؽ منصور عف تميـ بف سممة عف عبيد بف خالد،جميعيـ بمفظ واحد3/378/6809) :وا 

 ( .7/110صحيح، ألف جميع رواتو ثقات، والحديث صححو األلباني في صحيح وضعيؼ أبي داود)
(، وفي شعب 3/379/6811(، والبييقي في الكبرى )6/136/25086: أخرجو أحمد )إسناده ضعيؼ (3)

(، مف طريؽ عبد هللا بف عبيد بف عمير عف عائشة رضي هللا عنيا ، قمت : وفي سنده عبيد 12/465/9740اإليماف)
هللا بف الوليد ضعيؼ، قاؿ ابف معيف:ضعيؼ الحديث، وقاؿ النسائي:متروؾ الحديث، وقاؿ أبو حاتـ:ضعيؼ 

( ، والحديث ضعؼ إسناده شعيب 1/205(،الضعفاء والمتروكيف لمنسائي)5/336ظر: الجرح والتعديؿ)الحديث،ان
 ( .6/136األرنؤوط في تحقيؽ المسند)

: افتمت الشيء: أخذه في سرعة، وافُتمت فبلف: مات فجأة، وافُتمت بأمر كذا: فوجئ بو قبؿ أف يستعد لو، افتمتت (4)
ياية: ويروى بنصب النفس ورفعيا، فمعنى النصب افتمت هللا نفسيا وأما الرفع (،وقاؿ في الن5/3455لساف العرب)

 (.3/467فتكوف التاء لمنفس أي أخذت نفسيا فمتة،)
 (.2/102(كتاب الجنائز،باب موت الفجأة البغتة)1388أخرجو البخاري) (5)
 (.3/254فتح الباري) (6)
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 دفع التعارض بيف األحاديث:
ووجو ذلؾ أنو يختمؼ  مسمؾ الجمع ،، ىو التخمص مف ىذا التعارض تـ بوالمسمؾ الذي 
كما قاؿ ابف مفمح رحمو هللا حيث قاؿ: )وفي كراىة موت الفجأة روايتاف وفيو  ،باختبلؼ األشخاص

                   . (1) خبراف متعارضاف ولعؿ الجمع بينيما يختمؼ باختبلؼ األشخاص(

فموت الفجأة  ومف كاف غافبلً  ،ويعني ذلؾ أف مف كاف مستعدًا فموت الفجأة في حقو محمود
، وعمى ىذا جرى جمع أكثر العمماء قاؿ النووي في المجموع: ) ويحتمؿ أف يقاؿ أنو  في حقو مذمـو

 ،وأما غيرىـ ممف لو تعمقات يحتاج إلى اإليصاء والتوبة ،لطؼ ورفؽ بأىؿ االستعداد لمموت المتيقظيف
 .(2) قو أخذة أسؼ(فالفجأة في ح ،واستحبلؿ مف بينو وبينو معاممة أو مصاحبو ونحو ذلؾ

: وقد ذكر النووي رحمو هللا أقوااًل مفادىا أف إبراىيـ الخميؿ وجماعة مف األنبياء صموات هللا قمت
 .( 3)وسبلمو عمييـ أجمعيف ماتوا فجأة

ما ذكره السخاوي في الضوء البلمع في ترجمة أبي بكر بف  ،ومف المطائؼ في ىذا المقاـ
مات فجأة  ،أنو لما عاد مف زيارتو لبيت المقدس ،ىػ(851ى سنة )أحمد تقي الديف ابف قاضي المتوف

ويكمـ ولده البدر قاؿ: ومف الغريب ما حكاه ولده أنو قبؿ موتو أظنو بيوـ ذكر  ،وىو جالس يصنؼ
 . (4)وقرر ذلؾ تقريرًا شافياً  ،موت الفجأة وقاؿ: إنما ىو أخذة أسؼ لمكافر ورحمة لممؤمف

 أطفاؿ المسمميف مف تىمو ال المسألة الرابعة: مآؿ
تعارضت األحاديث في مصير أموات المسمميف الصغار الذيف يموتوف قبؿ البموغ ، فأحاديث  

 بينت أنيـ في الجنة ، وأحاديث منعت مف القطع بذلؾ . 

 األحاديث التي تبيف أنيـ في الجنة :
 : الحديث األوؿ

، فما أنت محدثي عف رسوؿ هللا عف أبي حساف قاؿ: )قمت ألبي ىريرة: إنو قد مات لي ابناف
الجنة، يتمقى ( 5)صمى هللا عميو وسمـ بحديث تطيب بو أنفسنا عف موتانا، قاؿ: نعـ صغارىـ دعاميص

                                                           
 (.2/194المبدع شرح المقنع) (1)
 (.5/321ذب)المجموع شرح المي( 2)
 السابؽ .( 3)
 (.5/227الضوء البلمع) (4)
الدعاميص جمع دعموص، وىي دويبة تكوف في مستنقع الماء ، والدعموص أيضا: الدخاؿ في األمور أي أنيـ (5)

 (.2/120سياحوف في الجنة دخالوف في منزليا ال يمنعوف مف موضع، النياية)
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ثوبؾ ىذا فبل يتناىى أو ( 1)فةأحدىـ أباه، أو قاؿ أبويو فيأخذ بثوبو أو قاؿ: بيده، كما آخذ أنا بصنِ 
 .  ( 2) ة(قاؿ: فبل ينتيي، حتى يدخمو هللا وأباه الجن

 : الحديث الثاني
عف معاوية بف قرة عف أبيو: )أف رجبًل كاف يأتي النبي صمى هللا عميو وسمـ ومعو ابف لو، 
فقاؿ لو النبي صمى هللا عميو وسمـ أتحبو؟ فقاؿ: يا رسوؿ هللا أحبؾ هللا كما أحبو، ففقده النبي صمى 

ؿ هللا مات، فقاؿ صمى هللا عميو وسمـ ألبيو: أما هللا عميو وسمـ فقاؿ: ما فعؿ ابف فبلف؟ قالوا: يا رسو 
تحب أف ال تأتي بابًا مف أبواب الجنة إال وجدتو ينتظرؾ؟ فقاؿ الرجؿ: يا رسوؿ هللا، ألو خاصة أـ 

 . ( 3) لكمنا؟ قاؿ: بؿ لكمكـ(

 :الحديث المعارض
صبي مف عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: دعي رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ إلى جنازة 

األنصار فقمت: يا رسوؿ هللا طوبى ليذا عصفور مف عصافير الجنة لـ يعمؿ السوء ولـ يدركو قاؿ: 
)أو غير ذلؾ يا عائشة إف هللا خمؽ لمجنة أىبًل خمقيـ ليا وىـ في أصبلب آبائيـ وخمؽ لمنار أىبًل 

 .(4) خمقيـ ليا وىـ في أصبلب آبائيـ(

 وجو التعارض:
وال  ،يفيد أف الصبي الصغير إذا مات قد يكوف مصيره النار عنيا،رضي هللا  حديث عائشة

 : )أو غير ذلؾ يا عائشة(. مف نييو صمى هللا عميو وسمـ لعائشة بقولو ،أدؿ عمى ذلؾ

فالذي  ،فيدالف عمى أف مصير أطفاؿ المسمميف إذا ماتوا ىو الجنة ،وأما الحديث األوؿ والثاني
 . ظاىرال مف ىذه األحاديث التعارض يظير

                                                           
  ( . 16/182فو ، شرح مسمـ )بصنفة ثوبؾ : بفتح الصاد وكسر النوف ىو طر (1)
 (.8/40( كتاب البر والصمة واألدب ، باب فضؿ مف يموت لو ولد في حتسبو )6870أخرجو مسمـ )(2)
( مف 1/384/1367(، والحاكـ)7/209/2947(، وابف حباف)3/436/15633: أخرجو أحمد )إسناده صحيح(3)

:  قمت و ، والمفظ ألحمد والحاكـ ، وابف حباف بنحوه ،طريؽ وكيع عف شعبة عف معاوية بف قرة عف أبيو رضي هللا عن
( 3/436إسناده صحيح ألف جميع رواتو ثقات، وقاؿ شعيب األرنؤؤط :إسناده صحيح رجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ،)

( ، والحديث صححو الحافظ في 1/384وصححو الحاكـ في مستدركو وقاؿ :ىذا حديث صحيح اإلسناد)
 ( . 2/213في صحيح الترغيب والترىيب)( واأللباني 3/121الفتح)

 (.8/54(كتاب القدر،باب معنى كؿ مولود يولد عمى الفطرة)6939أخرجو مسمـ )(4)
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 دفع التعارض:
 جمع العمماء بيف ىذه األحاديث التي ظاىرىا التعارض بوجييف اثنيف:

أنو لعمو نياىا عف المسارعة إلى  -حديث عائشة -والجواب عف ىذا الحديث قاؿ النووي: ) األوؿ:
  . ( 1) القطع مف غير دليؿ أو قاؿ ذلؾ قبؿ أف يعمـ أف أطفاؿ المسمميف في الجنة(

: )أف النبي صمى هللا عميو وسمـ أنكر عمييا الجـز بالجنة لطفؿ  أجاب بو السندي وخبلصتو الثاني:
  .( 2) قاؿ: وال يصح الجـز في مخصوص ألف إيماف األبويف تحقيقًا غيب وىو المناط عند هللا( ،معيف

عف الشيود  رضي هللا عنو في نييو صمى هللا عميو وسمـ لعائشة ،ويظير لمباحث عمة أخرى
أنو  ،ومف المقرر في عقيدة أىؿ السنة والجماعة ،وىو أنو مف المعموـ لدينا جميعاً  ،يذا الطفؿ بالجنةل

ف شيادة عائشة ليذا الصبي  ،ال يشيد ألحد بالجنة وال ألحد بالنار يعني مف أىؿ القبمة البالغيف، وا 
فيكوف منعيا مف باب  ،ةوىو الشيادة لغير الصبي مف البالغيف في الجن ،بالجنة قد يقودىا لممحظور

واإلجابة عف حديث عائشة رضي  وبعد ىذا الجمع بيف األحاديث والعمـ عند هللا تعالى . ،سد الذرائع
 يتبيف أف مصير مف مات مف أطفاؿ المسمميف ىو الجنة . ، هللا عنيا

: )أجمع مف يعتد بو مف عمماء المسمميف عمى أف مات مف أطفاؿ رحمو هللا قاؿ النووي
 . ( 3) مميف فيو مف أىؿ الجنة(المس

: )فأما ِوْلداف المؤمنيف فبل خبلؼ بيف العمماء كما حكاه القاضي أبو رحمو هللا قاؿ ابف كثير
يعمى الفراء الحنبمي عف اإلماـ أحمد أنو قاؿ: ال يختمؼ فييـ أنيـ مف أىؿ الجنة، وىذا ىو المشيور 

 .  ( 4) (بيف الناس وىو الذي نقطع بو إف شاء هللا عز وجؿ

ما يدؿ عمى أف صغار أوالد  -حديث الدعاميص -في ىذا الحديث : )رحمو هللا قاؿ القرطبي
المؤمنيف في الجنة وىو قوؿ أكثر أىؿ العمـ وىو الذي تدؿ عميو أخبار صحيحة، وظاىر قولو تعالى: 

ـْ ِبِإيَماٍف أَْلَحْقَنا ) ياُتُي ـْ ُذرِّ ياَتُيـْ َوالاِذيَف آَمُنوا َواتاَبَعْتُي ـْ ُذرِّ  . ( 5) (21( الطور)ِبِي
: )ىذه األحاديث أكثرىا في الصحيح وكميا صحيحو وىذا القوؿ في رحمو هللا قاؿ ابف القيـ

أطفاؿ المسمميف ىو المعروؼ مف قواعد الشرع حتى إف اإلماـ أحمد أنكر الخبلؼ فيو، وأثبت بعضيـ 
 . (6) خاصة( الخبلؼ، وقاؿ: إنما اإلجماع عمى أوالد األنبياء

                                                           
 ( .16/183شرح مسمـ )(1)
 ( .4/48حاشية السندي عمى شرح النسائي )(2)
 ( .16/182شرح مسمـ )(3)
 ( .8/460تفسير القرآف البف كثير )(4)
 . 598التذكرة ، ص(5)
 ( .2/1083اـ أىؿ الذمة )أحك(6)
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 قة بَدْيِنوعمّ المسألة الخامسة: ىؿ نفس النبي صمى هللا عميو وسمـ مُ 
مف المقرر في شرعنا اإلسبلمي الحنيؼ أف اإلنساف المديف إذا مات حبس عف الجنة بسبب  

دينو حتى يؤدى عنو ، ومف المعموـ أيضا أف النبي صمى هللا عميو وسمـ مات مديونا وال يميؽ بمقاـ 
 األمر ظاىره التعارض والتناقضصمى هللا عميو وسمـ أف يحبس عف الجنة بسبب الديف ، فيذا النبي 

عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: نفس المؤمف معمقة  الحديث األوؿ:
  (2) حتى يقضى عنو.( 1)بدينو

هللا صمى هللا عميو وسمـ ودرعو عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: توفي رسوؿ الحديث المعارض: 
  (3) مرىونة عند ييودي بثبلثيف صاعًا مف شعير.

 وجو التعارض:
أنو محبوس عف النعيـ حتى  ،فدي يبيف أف صاحب الديف الذي يموت عميوالحديث األوؿ 

حيث أنو اشترى طعامًا  ؛يقضى عنو، والحديث الثاني يبيف أف النبي صمى هللا عميو وسمـ مات مديوناً 
ولكف النبي صمى هللا عميو وسمـ  ،ورىنو درعًا مف حديد حتى يوفيو حؽ الطعاـ ،مف ييودي إلى أجؿ

 ف.يْ يعني مات مديونًا فيؿ نفس النبي صمى هللا عميو وسمـ معمقة بيذا الدّ  ،مات قبؿ القضاء

 مسمؾ العمماء في دفع التعارض:
 ف الحديثيف وذلؾ بوجييف اثنيف :سمؾ العمماء في ىذه القضية مسمؾ الجمع لدفع التعارض بي

                                                           
معمَّقة بدْينو: أي روحو محبوسة بسبب الّدْيف، والمعنى أنو ال يظفر بمقصوده مف دخوؿ الجنة أو مف المرتبة العالية (1)

أو في زمرة عباد هللا الصالحيف، والمعنى أنيا : محبوسة عف مقاميا الكريـ، وقيؿ: أي أمرىا موقوؼ ال حكـ ليا بنجاة 
 ( .4/164( ، تحفة األحوذي)9/377ى ينظر ىؿ يقضى ما عمييا مف الديف أـ ال، مرقاة المفاتيح)وال ىبلؾ حت

(، وأبو يعمى 2/27/2181(، والحاكـ )2/508/10607(، وأحمد )2/375/1078: أخرجو الترمذي ) إسناده حسف(2)
سممة عف أبي ىريرة  ( جميعيـ مف طريؽ سعد بف إبراىيـ عف ابف أبي2/452/8664(،والبزار)10/416/6026)

رضي هللا عنو ، جميعيـ بألفاظ متقاربة، قمت: وفي إسناده عمر بف أبي سممة بف عبد الرحمف بف عوؼ الزىري، 
اختمؼ في توثيقو ، قاؿ أبو حاتـ : صالح ، وقاؿ العجمي : ال بأس بو ، وقاؿ ابف معيف: ليس بو بأس، وقاؿ الذىبي: 

ي فقاؿ: ليس بالقوي، وقاؿ ابف خزيمة: ال يحتج بحديثو، انظر:سير أعبلـ استشيد بو البخاري ، وخالؼ النسائ
(، قمت: والراجح فيو، أنو صدوؽ يخطئ كما قاؿ ابف حجر في التقريب، 2/168(،الثقات لمعجمي)11/167النببلء)

في ( ، ليذا حكـ الباحث عمى إسناده أنو إسناد حسف ، وقد حسف إسناده شعيب األرنؤوط،4910،ترجمة)720ص
 ( .10/416(، وحسيف سميـ أسد في تحقيؽ مسند أبي يعمى)2/58تحقيؽ المسند)

(كتاب الجياد،باب ما قيؿ في درع النبي صمى هللا عميو وسمـ، والقميص في 2916أخرجو البخاري)(3)
( 5/55(كتاب المساقاة،باب الرىف وجوازه في الحضر والسفر)4199(،ومسمـ بمفظ آخر دوف ذكر الوفاة)4/41الحرب)

. 
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أي أف األنبياء ال تحبس  ،بأف ىذا مف خصائص األنبياء ،: جمع الحافظ ابف حجر بيف الحديثيفاألوؿ
قيؿ: ىذا محمو في غير نفوس األنبياء فإنيا ال تكوف  نفوسيـ بسبب الديف، قاؿ ابف حجر رحمو هللا: )

  (1) معمقة بديف فيي خصوصية(.
عض العمماء بأف الحديث األوؿ ينطبؽ عمى مف لـ يترؾ وفاء خمفو، والنبي صمى هللا : جمع بالثاني

عميو وسمـ ترؾ بعده وفاء وىو درعو فبل يتناولو الحديث، قاؿ الماوردي رحمو هللا: )الحديث محموؿ 
 . ( 2) عمى مف لـ يخمؼ وفاء(

قد رىف درعو عند ىذا قاؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو هللا: )إف النبي صمى هللا عميو وسمـ 
 .( 3) فقد أمف الديف ليذا كاف الرسوؿ صمى هللا عميو وسمـ يصمي عمى مف أمف قضاء دينو( ،الييودي

: والذي يميؿ إليو الباحث،قوؿ الماوردي وغيره ، مف أف الحديث فيمف لـ يترؾ وفاء، وأما القوؿ  قمت
نما تثبت بالدليؿ .بالخصوصية فبل يستقيـ، ألف الخصوصية ال تثبت باالحتماؿ   ، وا 

 : )البعث بالثياب(السادسةالمسألة 
 : الذي يفيد البعث بالثياب الحديث

عف أبي سعيد الخدري رضي هللا عنو أنو لما حضره الموت دعا بثياب جدد فمبسيا ثـ قاؿ: 
 .( 4) سمعت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يقوؿ: )إف الميت يبعث في ثيابو التي يموت فييا(

 .افإنو يحشر بثيابو التي يموت فييا ويكفف بي ،أف الميت إذا بعث مف قبره :وىذا الحديث يفيد

 ويعارضو حديث:
عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: سمعت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يقوؿ : )يحشر 

لقيامة عراة غير ، وىذا الحديث يعني أف الناس يحشروف يوـ ا(6)(5)رالالناس يوـ القيامة حفاة عراة غُ 
 . وىذا تناقض جمي وواضح بيف الحديثيف ،ال يعموىـ وال يكسوىـ شيئ مف الثياب ،مختونيف

                                                           
 (.5/142فتح الباري) (1)
 (.4/164تحفة األحوذي) (2)
 (.2/514شرح بموغ المراـ) (3)
(، 1/340/1206(، والحاكـ)16/307/7316(،وابف حباف)3/158/3116إسناده صحيح: أخرجو أبو داود)(4)

هللا عنو،  (،جميعيـ مف طريؽ محمد بف إبراىيـ عف أبي سممة عف أبي سعيد الخدري رضي3/384/6842والبييقي)
سناده صحيح ألف جميع رواتو ثقات ، والحديث صححو الحاكـ قمتجميعيـ بالمفظ المذكور، إال ابف حباف بنحوه ،  : وا 

 ( .2/415(، واأللباني في الصحيحة )1/340في المستدرؾ )
 (.3/362اية)والمعنى : أنو غير مختوف، الني (1)الُغرؿ جمع األغرؿ وىو األقمؼ والغرلة الُقمفةُغرال:  ( 5)
( كتاب الجنة وصفة نعيميا 7377(، ومسمـ )8/110(كتاب الرقاؽ، باب كيؼ الحشر )6527أخرجو البخاري) ( 6)

 (، والمفظ لئلماـ مسمـ.8/156وأىميا ، باب فناء الدنيا وبياف الحشر يـو القيامة )
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 مسمؾ العمماء في دفع التعارض :
 سمؾ العمماء مسمؾ الجمع لدفع التعارض بيف الحديثيف ، وتمخص ىذا الجمع في خمسة أقواؿ: 

ثيـ في أكفانيـ وبيف ما ثبت أنيـ يحشروف عراة قاؿ السخاوي: ) ويمكف الجمع بيف بع القوؿ األوؿ:
 .(1) بأنيـ يقوموف مف القبور بثيابيـ ثـ عند الحشر يكونوف عراة(

 أف معنى الثياب العمؿ.القوؿ الثاني: 
كني بيا عنو يريد أنو عمى ما مات عميو مف عمؿ صالح أو عمؿ سيء والعرب تقوؿ : فبلف طاىر 

 .(2)لبراءة مف العيب ودنس الثياب إذا كاف بخبلؼ ذلؾالثياب إذا وصؼ بطيارة النفس وا

وممف أوؿ الثياب بالعمؿ ابف حباف حيث قاؿ في صحيحو : )وقولو عميو السبلـ )الميت 
يبعث في ثيابو الذي قبض فييا أراد بو في أعمالو كقولو عزوجؿ )وثيابؾ فطير( يريد بو أعمالؾ فطير 

ي قبض فييا إذ األخبار الحجة تصرح عف المصطفى صمى فأصمحيا ال أف الميت يبعث في ثيابو الت
 .(3) هللا عميو وسمـ أف الناس يحشروف يـو القيامة حفاة عراة غرال(

 أف البعث بالثياب خاص بالشييد :  القوؿ الثالث:
قاؿ ابف عبد البر: وحممو األكثر مف العمماءعمى الشييد الذي أمر أف يزمؿ في ثيابو ويدفف 

وقالوا: ويحتمؿ أف يكوف أبو سعيد سمع  ،عنو دمو وال يغير عميو شيء مف حالوفييا وال يغسؿ 
وىذا القوؿ نقمو ابف عبد البر عف أكثر العمماء كما قاؿ ، (4)الحديث في الشييد فتأولو عمى العمـو

 . (5)الحافظ في الفتح
ـْ َما :) َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفرَادَ قاؿ القرطبي: )ومما يدؿ عمى ىذا قولو تعالى َؿ َمراٍة َوَتَرْكُت ـْ َأوا ى َكَما َخَمْقَناُك

ـْ َورَاَء ُظُيوِرُكـْ  ْلَناُك ، وألف المبلبس في الدنيا 29( األعراؼ:، وقولو:)كما بدأكـ تعودوف94( األنعاـ:َخوا
 .  (6) أمواؿ وال ماؿ في اآلخرة ، زالت األمبلؾ بالموت وبقيت األمواؿ في الدنيا(

 . أف البعث غير الحشرالقوؿ الرابع: 
  (7)بأف البعث غير الحشر فقد يجوز أف يكوف البعث مع الثياب والحشر مع العري والحفا :قاؿ بعضيـ

  (7)والحفا

                                                           
 (.1/94المقاصد الحسنة) ( 1)
 (.  2/80تيذيب سنف أبي داود ) ( 2)
 (.16/308ابف حباف) صحيح ( 3)
 . 193التذكرة لمقرطبي ، ص ( 4)
 (.11/383فتح الباري) ( 5)
 .194التذكرة، ص ( 6)
 (.5/378مرقاة المفاتيح ) ( 7)
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 القوؿ الخامس : العمؿ بظاىر الحديث .
وأبو داود في  -رضي هللا عنو–منيـ أبو سعيد راوي الحديث  ،وبو قاؿ جماعة مف العمماء

قاؿ: )الحقيقة في كؿ ما يحتمميا المفظ مف الكتاب والسنة أولى مف وابف عبد البر حيث  ( 1)سننو
 .(2) المجاز ألف الذي يعيد خمقًا سويًا يعيده بثيابو إف شاء(

وقاؿ األلباني رحمو هللا: ) قمت: الحديث عمى ظاىره وىو الغيب الذي أمرنا باإليماف بو فبل 
فإنو رواه لما حضره الموت دعا بثياب جدد  وجو لتأويمو ال سيما أنو كذلؾ فيمو أبو سعيد الخدري

فذكره وال ينافي ما بعده فإنو في الحشر وىذا في البعث فتأمؿ  -الحديث-فمبسيا ثـ قاؿ.......
  .(3)تيتد(

 أف الشيخ يقوؿ بالتفريؽ بيف البعث والحشر . ،قمت: والذي يظير
 لذي يراه الباحث ما يمي :وا

وىو أف البعث  ،أقرب األقواؿ إلى الصواب ىو القوؿ األوؿيرى أف تأمؿ اآلراء جيدًا،  أف مف
ىو فإف البعث  ؛وىذا يعني التفريؽ بيف البعث والحشر ،مف القبور بالثياب ثـ عند الحشر يكوف العري

ر ، والحشر ىو سوقيـ وجمعيـ في المحشر إلى الموقؼ، وىذا ظاىإحياء الناس بعد موتيـ جميعاً 
، وأما تخصيص البعث بالثياب لمشييد فإنو تخصيص ببل دليؿ، وأما كبلـ الشيخ األلباني رحمو هللا

وفيو تخطئة لمصحابي وىو مف عمماء الصحابة ، كما وأنو مف  ،تأويؿ الثياب بالعمؿ فبل يستقيـ
 ،أف الراوي أدرى بمرويو ما لـ يخالؼ نصًا ظاىرًا ، فالذي يراه الباحث ،المقرر في عمـ أصوؿ الفقو

وىو أف  ،قواًل واحداً يمكف أف يجمع بينيـ بحيث يصبحوف  والقوؿ الرابع والقوؿ الخامس أف القوؿ األوؿ
 وهللا تعالى أعمـ . ،الحديث عمى ظاىره فيبعث الناس في ثيابيـ ثـ ينزع عنيـ عند الحشر

 : حكـ ِذكر مساوئ الميت . المسألة السابعة
 ديثاف مانعاف ، وحديث أجاز .تعارضت األحاديث في ذكر مساوئ األموات ، فجاء في ذلؾ ح

 الحديثاف المانعاف مف ذكر مساوئ الميت:
ال تسبوا األموات  ":ت: قاؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ: عف عائشة رضي هللا عنيا قال الحديث األوؿ
 .(5)"مواإلى ما قدِّ  (4)افإنيـ قد أفضوْ 

                                                           
 ( .3/158سنف أبي داود ) ( 1)
 (.5/98االستذكار ) ( 2)
 ( .1/438التعميقات الرضية )( 3)
 ( .1/270صحيحيف، لمُحمْيدي )أفضْوا : أي شاىدوا ووصموا ، تفسير غريب ما في ال (4)
 ( .2/104(كتاب الجنائز، باب ما ينيى عف سب األموات )1393أخرجو البخاري) (5)
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اذكروا "   صمى هللا عميو وسمـ:: عف ابف عمر رضي هللا عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا الحديث الثاني
 (1)"محاسف موتاكـ وكفوا عف مساوئيـ

 . ر وىذاف الحديثاف يفيداف عدـ جواز ذكر الميت إال بخي : قمت

 الحديث المعارض :
يقوؿ: مروا بجنازة فأثنوا  رضي هللا عنو عف عبد العزيز بف صييب قاؿ: سمعُت أنس بف مالؾ

،فقاؿ "وجبت"عميو وسمـ وجبت ثـ مروا بأخرى فأثنوا عمييا شرًا فقاؿ: عمييا خيرًا فقاؿ النبي صمى هللا 
ىذا أثنيتـ عميو خيرًا فوجبت لو الجنة،وىذا أثنيتـ عميو شرًا "عمر رضي هللا عنو: ما وجبت؟ قاؿ:

 .  ( 2)"فوجبت لو النار أنتـ شيداء هللا في األرض

 :وجو التعارض

ي هللا عنيـ الميت بسوء، ولـ ينكر عمييـ ف في ىذا الحديث األخير، ذكر الصحابة رضإ
النبي صمى هللا عميو وسمـ، فدؿ ذلؾ عمى اإلباحة والجواز، وفي الحديثيف اآلخريف النيي عف ذلؾ، 

 فحصؿ بيذا التعارض بيف النصوص .

 التعارض: دفع
رض واعتبروا أف الجمع أقوى ما تـ بو إزالة التعا ،قد سمؾ العمماء مسمؾ الجمع بيف األحاديث

أف أموات الكفار  :فقد قاؿ اإلماـ النووي رحمو هللا: ) وأصح األقواؿ وأظيرىا في الجمع بيف النصوص
إذا  ،يجوز ذكر مساوئيـ، وأما أموات المسمميف المعمنيف بفسؽ أو بدعة أو نحوىا فيجوز ذكرىـ بذلؾ

 ،االقتداء بيـ فيما فعموهأو ، كاف فيو مصمحة كحاجة إليو لمتحذير مف حاليـ والتنفير مف قبوؿ ما قالوه
  . ( 3) وعمى ىذا التفصيؿ تنزؿ ىذه النصوص ( ،واف لـ تكف حاجة لـ يجز

مع ورود  ،كيؼ يجوز ذكر شر الموتى :وبيذا قاؿ العيني رحمو هللا حيث قاؿ : ) فإف قيؿ
 ،الحديث الصحيح في النيي عف سب الموتى وذكرىـ إال بخير؟ وأجيب بأف النيي عف سب األموات

                                                           
 وقاؿ: حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه (1372(والحاكـ)1019(والترمذي)4902: أخرجو أبوداود)إسناده ضعيؼ( 1)
بف ىشاـ عف عمراف بف أنس عف عطاء عف  ( جميعيـ مف طريؽ معاوية3020(، وابف حباف في صحيحو )1/385)

: والحديث ضعيؼ؛ ألف في إسناده عمراف بف أنس المكي ، قاؿ البخاري: منكر قمتابف عمر رضي هللا عنيما ، 
( وأما تصحيح 5/283(، ميزاف االعتداؿ)22/308الحديث، وقاؿ العقيمي: ال يتابع عمى حديثو، انظر تيذيب الكماؿ )

 و لما عرؼ عنو مف التساىؿ غير المقبوؿ .الحاكـ فبل يمتفت إلي
( كتاب الجنائز ، 2243( ، ومسمـ بنحوه )2/97(كتاب الجنائز، باب ثناء الناس عمى الميت)1367أخرجو البخاري)(2)

 ( .3/53باب فيمف يثنى عميو خير أو شر مف الموتى )
 . 168األذكار ، ص( 3)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

41 

غير المنافؽ والكافر والمجاىر بالفسؽ أو بالبدعة فإف ىؤالء ال يحـر ذكرىـ بالشر لمحذر مف طريقيـ 
  ( 1) ومف االقتداء بيـ(.

 : حكـ نعي الميت المسألة الثامنة
 ، وقد جاء في ذلؾ حديث ناىي،يتعارضت األحاديث في نعي الميت مابيف اإلباحة والني

 .         وحديث مبيح
عف حذيفة بف اليماف رضي هللا عنو قاؿ: إذا مت فبل تؤذنوا بي إني أخاؼ أف يكوف  :الناىي حديثال

  .  ( 3)"عف النعي ىيني"مى هللا عميو وسمـ فإني سمعت رسوؿ هللا ص ( 2)نعياً 
أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ نعى النجاشي في "عف أبي ىريرة رضي هللا عنو::الحديث المعارض

 . (4)" ي مات فيو خرج إلى المصمى فصؼ بيـ وكبر أربعاً اليـو الذ

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
 أدى إلى اختالؼ الفقياء في حكمو عمى قوليف: ،إف تعارض األحاديث في مسألة النعي

عبلـ بالموت مف غير نداء ألجؿ الصبلة ، وبو قاؿ الجميور مف المالكية جواز اإل القوؿ األوؿ:
 . (5)فية ،  بؿ ذىب جماعة مف العمماء إلى استحباب ذلؾوالشافعية والحن
خشية أف يكوف مف النعي  ؛اإلخبار بموت الميت كراىة: ذىب جماعة مف أىؿ العمـ إلى القوؿ الثاني

المنيي عنو، قاؿ عمماء الحنابمة: )يكره النعي وىو أف يبعث مناديًا ينادي في الناس أف فبلنًا قد مات 
 .(6) ليشيدوا جنازتو(

                                                           
 (.8/195عمدة القاري ) ( 1)
نعي(: النوف والعيف والحرؼ المعتؿ: أصؿ صحيح يدؿ عمى إشاعة شيء، منو النعي: خبر الموت قاؿ ابف فارس ) ( 2)

(وقد قاؿ الترمذي 5/447مقاييس المغة)، وكذلؾ اآلتي بخبر الموت يقاؿ لو نعي أيضًا فالنعي ىو إذاعة خبر الميت
 ( .  2/302وا جنازتو( السنف)رحمو هللا: )والنعي عند أىؿ العمـ أف ينادي في الناس أف فبلنًا مات ليشيد

/( والبييقي 5/406/23502(، وأحمد )3/33/1476(، وابف ماجو )2/303/986: أخرجو الترمذي ) إسناده حسف(3)
(،جميعيـ مف طريؽ حبيب بف سميـ العبسي،عف ببلؿ بف يحيى العبسي،عف حذيفة رضي هللا 4/74/7430في الكبرى)

جميع رواتو ثقات، ولكف الباحث لـ يحكـ عمى إسناده بالصحة، بسبب ببلؿ  قمت: عنو،والمفظ لمترمذي، والباقوف بنحوه،
، ترجمة 180(، وابف حجر في التقريب ص 1/277بف يحيى العبسي ، فإنو صدوؽ ، كما قاؿ الذىبي في الكاشؼ)

 .44ص (  واأللباني في أحكاـ الجنائز،3/452(،والحافظ في الفتح)2/303( ، والحديث حسنو الترمذي )786)
( كتاب 951( ومسمـ )2/72( كتاب الجنائز ، باب الرجؿ ينعى إلى أىؿ الميت بنفسو )1245أخرجو البخاري)(4)

 ( .2/656الجنائز ، باب في التكبير عمى الجنازة )
 ( .1/358مغني المحتاج ) ( 5)
 ( .2/431المغني ) ( 6)
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ثـ عف عمقمة بف قيس وابف  ،قاؿ البييقي: )ويروى ذلؾ عف ابف مسعود وابف عمر وأبي سعيد الخدري
براىيـ النَ ثَ المسيب والربيع بف خُ   . (1) ي(عِ خَ يـ وا 

وقد نقؿ النووي الكراىة في نعي الميت والنداء عميو لمصبلة وغيرىا عف جماعة مف الشافعية 
 . ( 2)منيـ أبو إسحاؽ الشيرازي والبغوي

وقد عمؿ القائموف بكراىة النعي أف الحكمة في ذلؾ ىو أنو السخط عمى موت المنعي يشبو 
ألف لو أف يتصرؼ في خمقو ما يشاء  ،وحكـ الموت عمى العباد عدؿ مف هللا تعالى ،التظمـ مف الظالـ

ركب رجؿ دابة ألنيـ ممكو ومما نصوا عمى التحريـ أنو مف عمؿ الجاىمية حيث كانوا إذا توفي الرجؿ 
 . (3): أنعي فبلناً ناسثـ صاح في ال

قاؿ ابف القيـ رحمو هللا: مف ىدي النبي صمى هللا عميو وسمـ ترؾ النعي وقد نيى عنو وىو 
 (4) مف عمؿ الجاىمية.

  : دفع التعارض
 سمؾ العمماء مسمؾ الجمع لدفع التعارض بيف ىذه األحاديث ، وذلؾ عمى النحو التالي :

ذكر المفاخر  وأف النعي المنيي عنو ىو نعي الجاىمية المشتمؿ عمى ،العبلـ ال حرج فيوأف مجرد ا -
) فيو استحباب االعبلـ بالميت معقبًا عمى حديث النجاشي عمى صورة نعي  :وغيرىا، قاؿ النووي

بؿ مجرد إعبلـ الصبلة عميو وتشييعو وقضاء حقو في ذلؾ والذي جاء مف النيي عف النعي  ،الجاىمية
نما المراد نعي الجاىمية المشتممة عمى ذكر المفاخر وغيرىا( ،يس المراد بو ىذال : وىذا قمتُ . ( 5) وا 

و المتأمؿ والمتمعف ليذه الجمع الذي ارتضاه النووي رحمو هللا  قاؿ بو أكثر العمماء، وىو الذي يقبم
و حديث نعي زيد حيث قاؿ : وقد قاؿ ابف حجرتعقيبًا عمى ترجمة البخاري لمباب الذي أورد فيالمسألة، 

 )باب الرجؿ ينعي إلى أىؿ الميت بنفسو(. 

نما رحمو هللا قاؿ ابف حجر : )وفائدة ىذه الترجمة االشارة إلى أف النعي ليس ممنوعًا كمو وا 
نيي عما كاف أىؿ الجاىمية يصنعونو فكانوا يرسموف مف ُيعمف بخبر موت الميت عمى أبواب الدور 

 .  (6) واألسواؽ(
                                                           

 ( .4/74السنف الكبرى ) ( 1)
 ( .5/16المجموع ) ( 2)
 ( .40/380موسوعة الفقيية الكويتية )ال ( 3)
 ( .1/528زاد المعاد ) ( 4)
 ( .7/21شرح مسمـ ) ( 5)
 ( .3/116فتح الباري ) ( 6)
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اؿ الشوكاني رحمو هللا: )فالحاصؿ أف االعبلـ لمغسؿ والتكفيف والصبلة والحمؿ والدفف وق
مخصوص مف عموـ النيي ألف إعبلـ مف ال تتـ ىذه األمور إال بو مما وقع االجماع عمى فعمو في 

 .(1) زمف النبوة وما بعده وما جاوز ىذا المقدار فيو داخؿ تحت عمـو النيي(

: )ثبت أف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ حيف أخبر بموت المرأة رحمو هللا قاؿ المباركفوري   
السوداء أو الشاب الذي كاف َيُقـ المسجد أال آذنتموني، وثبت أنو نعى النجاشي وأخبر بموت زيد 
وجعفر وابف رواحة حيف قتموا بمؤتة فيذا كمو يدؿ عمى أف مجرد اإلعبلـ بالموت ال يكوف نعيًا محرمًا 

ف  كاف باعتبار المغة يصدؽ عميو اسـ النعي ولذلؾ قاؿ أىؿ العمـ: إف المراد بالنعي في قولو : ينيى وا 
 . (2) عف النعي: النعي الذي كاف في الجاىمية جمعًا بيف األحاديث(

وىذا ما قالو األلباني رحمو هللا حيث قاؿ: ) ويجوز إعبلف الوفاة إذا لـ يقترف بو ما يشبو نعي 
والتكفيف والصبلة عميو ونحو  يجب ذلؾ إذا لـ يكف عنده مف يقوـ بحقو مف الغسؿ الجاىمية وقد

حيث قاؿ: يؤخذ مف  ،ما قالو ابف العربي رحمو هللا ،وأخيرًا فمف أجمؿ األقواؿ وأحسنيا، .(3)(ذلؾ
: والثانية، : إعبلـ األىؿ واألصحاب وأىؿ الصبلح فيذا سنةاألولى (4)مجموع األحاديث ثبلث حاالت:

، : االعبلـ بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلؾ فيذا يحـروالثالثة، دعوة الحفؿ لممفاخرة فيذه تكره: والثانية
 وعمى ىذا يتبيف لي أف الخبلؼ ىنا صوريا ال حقيقيا،  وهللا تعالى أعمـ .

                                                           
 ( .3/418نيؿ األوطار ) ( 1)
 ( .3/421تحفة األحوذي )( 2)
 . 45أحكاـ الجنائز، ص( 3)
 ( .3/421تحفة األحوذي ) ( 4)
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 : تغسيؿ الميتالباب الثاني

ؿ الميت .  المسألة األولى : حكـ االغتساؿ لمف غسا
ؿ ميتا ، فأحاديث أمرت بو وأرشدت إليو  تعارضت األحاديث في حكـ اال غتساؿ في حؽ مف غسَّ

 وأحاديث قالت بعدمو .
 األحاديث القائمة باالغتساؿ: -

ؿ ميتًا عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: ) مف غسّ  الحديث األوؿ:
 . ( 1) فميغتسؿ ومف حممو فميتوضأ(

شة رضي هللا عنيا أف النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف يغتسؿ مف أربع )مف عف عائ الحديث الثاني:
  . ( 2) الجنابة ويوـ الجمعة ومف الحجامة وُغسؿ الميت(

عف عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو قاؿ: لما مات أبو طالب أتيت رسوؿ هللا صمى  الحديث الثالث:
ضاؿ فقاؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ : )اذىب هللا عميو وسمـ فقمُت : يا رسوؿ هللا مات الشيخ ال

                                                           
( 3/437/1161(، وابف حباف)2/308/993(، والترمذي)3/172/3163: أخرجو أبو داود ) إسناده صحيح(1)

(، جميعيـ مف طريؽ ابف أبي ذئب عف 1/296/985(، والطبراني في األوسط )1/300/1485والبييقي في الكبرى)
: جميع رجالو قمتصالح مولى التوأمة عف أبي ىريرة رضي هللا عنو، والمفظ ليـ جميعا، إال الترمذي وأبوداود بنحوه 

إال صالح مولى التوأمة، اختمؼ فيو ، قاؿ مالؾ: ليس بثقة، وقاؿ ابف معيف: ليس بقوي، وقاؿ أبو زرعة: ثقات،
ضعيؼ، وخالؼ أحمد فقاؿ: صالح الحديث،وقاؿ ابف عدي: ال بأس برواية القدماء عنو كابف ذئب وابف جريج، وقاؿ 

 ،449ص ، تقريب التيذيب،(1/177) (، االغتباط2/871جريح )ابف حجر: صدوؽ اختمط، انظر: التعديؿ والت
ال فحديثو ضعيؼ،وىذا قمت(،2892ترجمة) : والراجح فيو التفصيؿ، إف روي عنو قبؿ االختبلط ، فحديثو مقبوؿ، وا 

القوؿ ارتضاه جمع مف أىؿ الحديث، وأما رواية ابف أبي ذئب عنو فيي قبؿ االختبلط، قاؿ في االغتباط:) تميز حديثو 
(،وقاؿ العبلئي:) ابف أبي ذئب سمع منو 1/177يما قبؿ االختبلط مثؿ ابف أبي ذئب وغيره()بسماع مف سمع منو قد

قبؿ أف يخرؼ، وكذلؾ قاؿ:ابف المديني، وأبوحاتـ،وقاؿ أحمد: ) مف سمع منو قديما فيو صحيح ( انظر: المختمطيف 
صحة الحديث ، قاؿ ابف حجر في : وعمى ىذا تبيف أف إسناد الحديث صحيح إف شاء هللا ، وبقمت(، 1/58لمعبلئي )

 ( .2/439(،واأللباني في صحيح وضعيؼ الترمذي)8/439(،وابف القيـ في حاشيتو )1/371التمخيص الحبير)
(، 1/126/256( ، وابف خزيمة)6/152/25231( ، وأحمد )1/137/348أخرجو أبو داود ) إسناده ضعيؼ جدا: (2)

جميعيـ مف طريؽ زكريا بف أبي زائدة، عف مصعب بف شيبة، عف (، 1/299/1480(، والبييقي)1/163/38والحاكـ)
سناد الحديث  قمتطمؽ بف حبيب ،عف عبد هللا بف الزبير عف عائشة رضي هللا عنيا ،وقد رواه جمعيـ بمفظ واحد،   : وا 

انية ضعؼ فيو عمتاف: األولى :عنعنة زكريا بف أبي زائدة، مدلس، وقد رواه ىنا بالعنعنة فمـ يصرح بالسماع، ،الث
مصعب بف شيبة ، قاؿ أحمد : روى أحاديث مناكير ، وقاؿ أبو حاتـ : ال يحمدونو وليس بالقوي ، وقاؿ الدارقطني : 

( ، الضعفاء والمتروكيف 8/305(، الجرح والتعديؿ )1/24ليس بالقوي وال بالحافظ ، انظر: التبييف ألسماء المدلسيف )
بل عف ضعفو سندا، فإنو منكر متنا  فمـ يثبت عف النبي صمى هللا عميو : والحديث فضقمت (،3/123البف الجوزي )

 وسمـ أنو كاف يغسؿ الموتى فكيؼ يغتسؿ مف تغسيميـ !! . 
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فاغسمو وكفنو( فقمت: يا رسوؿ هللا أنا ؟ فقاؿ: ) ومف أحؽ بذلؾ منؾ؟ اذىب فاغسمو وكفنو وجنِّنو وال 
 .( 1) ُتحِدثف شيئًا حتى تأتيني( فانطمقت ففعمُت ، قاؿ فمما أتيتو قاؿ : ) اذىب فاغتسؿ غسؿ الجنابة(

 تي تشير إلى عدـ االغتساؿ :األحاديث المعارضة، وال
: عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ: ) ليس عميكـ في غسؿ ميتكـ غسؿ إذا الحديث األوؿ-

  .( 2) غسمتموه، إف ميتكـ لمؤمف طاىر وليس بنجس، فحسبكـ أف تغسموا أيديكـ(
ومنا مف ال  ،ؿفمنا مف يغتس ،ؿ الميتعف ابف عمررضي هللا عنيما قاؿ: )كنا نغسِّ  الحديث الثاني:-

 .( 3) يغتسؿ(
عف عبد هللا بف أبي بكر أف أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديؽ رضي هللا  الحديث الثالث:-

عنو، غسمت أبا بكر حيف توفي، ثـ خرجت فسألت مف حضرىا مف المياجريف، فقالت : إف ىذا يـو 
 . ( 4)شديد البرد، وأنا صائمة، فيؿ عمّي مف غسؿ؟ قالوا : ال 

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
                                                           

(،وأبو يعمى في مسنده 1/305/1511(،والبييقي في الكبرى)1/131/1093أخرجو أحمد)إسناده صحيح:( 1)
اجية بف كعب عف عمي رضي هللا عنو،والمفظ ألحمد، (جميعيـ مف طريؽ سفياف عف أبي اسحاؽ عف ن1/334/423)

: جميع رجالو ثقات، فإسناد الحديث صحيح، وقد قاؿ حسيف سميـ أسد : إسناده صحيح قمتوالبييقي وأبو يعمى بنحوه، 
 ( .1/160( وقد صححو األلباني في السمسمة الصحيحة )1/324)
(،كبلىما مف طريؽ عمرو بف أبي عمرو 1/306/1516(،والبييقي)1/386/1377:أخرجو الحاكـ)إسناده حسف ( 2)

:جميع رجالو ثقات،إال عمرو بف أبي عمرو قمت،عف عكرمة،عف ابف عباس رضي هللا عنيما ، كبلىما بمفظ واحد، 
اختمؼ فيو، قاؿ أحمد: ليس بو بأس،وقاؿ أبو حاتـ: ال بأس بو، وقاؿ ابف معيف: ثقة ينكر عميو، وقاؿ ابف حجر: ثقة 

. وخالؼ أبو داود ، فقاؿ:ليس 742(،تقريب التيذيب،ص5/337(،ميزاف االعتداؿ)2/84انظر: الكاشؼ)ربما وىـ،
ة فيو (، والخبلص5/337بذاؾ، وقاؿ النسائي : ليس بالقوي،وقاؿ الجوزجاني: مضطرب الحديث،انظر: ميزاف االعتداؿ)

حكـ الباحث  (، ليذا5/337الصحيح) : حديثو صالح حسف منحط عف الدرجة العميا مفكما قاؿ الذىبي في الميزاف
 .72واأللباني في أحكاـ الجنائز، ص(، 1/138، والحديث حسنو ابف حجر في التمخيص الحبير)عمى إسناده بأنو حسف

(،كبلىما مف طريؽ عبيد هللا بف عمر 1/306/1521(،والبييقي)3/434/1586أخرجو الدارقطني) إسناده صحيح: ( 3)
: جميع رواتو ثقات ، وقد صححو ابف حجر في  قمت عنيما ، كبلىما بنفس المفظ ، عف نافع عف ابف عمر رضي هللا

، وقد كاف اإلماـ أحمد رحمو هللا يحض ابنو عمى  121( ، واأللباني فيي تماـ المنة، ص1/373التمخيص الحبير)
 ( . 5/423كتابة ىذا الحديث، كما ذكر الخطيب البغدادي في تاريخو )

(، عف عبد هللا بف 3/204(،وابف سعد في الطبقات الكبرى)1/223/521رجو مالؾ في موطأه ):أخإسناده ضعيؼ(4)
وعبد هللا ىذا ليس ىو ابف أبي بكر الصديؽ رضي هللا عنو كما  قمت:أبي بكر،عف أسماء بنت عميس رضي هللا عنيا، 

مالؾ ثقة إماـ، والعمة في ىذا يتوىـ، ولكنو عبد هللا بف أبي بكر بف محمد بف عمرو بف حـز األنصاري مف شيوخ 
ىػ ، ووفاة  65االسناد ، االنقطاع بيف عبد هللا بف أبي بكر، وأسماء بنت عميس، فيو لـ يدركيا؛ألف والدتو كانت سنة 

 الكاشؼ (،1/463) ، فكيؼ روى عنيا !! انظر:رجاؿ صحيح البخاريي هللا عنيا ، قبؿ سنة خمسيفأسماء رض
 . 121( ، تماـ المنة لؤللباني، ص495تقريب التيذيب ص) (،1/541)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إف اختبلؼ وتعارض ىذه األحاديث أدى إلى اختبلؼ الفقياء في الغسؿ لمف غسؿ الميت عمى  -
 أقواؿ عدة:

سحؽ وأصحاب الرأي ،االستحباب -1 براىيـ النخعي وا   ،ورجحو ابف قدامة ،وبو قاؿ الشافعي وأحمد وا 
 .  (1)واستدلوا بعمـو األدلة ،هللا عنيـرضي  عف ابف عباس وابف عمر وعائشة ،وروي مف الصحابة

 ، لضعؼ األحاديث الواردة في ذلؾ.ال يستحب وال يجب -2
فقاؿ: ليس يثبت  ،غسؿ ميتًا فميغتسؿ مف قاؿ أبو داود في مسائؿ اإلماـ أحمد: سمعت أحمد ذكر في

د استدلوا بحديث وبيذا قاؿ ابف المديني والبييقي وغيرىـ ، وىذا مذىب أبي حنيفة ، وق ،(2)فيو حديث
  .(3) ابف عباس )ليس عميكـ في غسؿ ميتكـ غسؿ (

: وىذا مذىب ابف حـز الظاىري، وروي مف الصحابة عف عمي وأبي ىريرة رضي هللا الوجوب -3
 . (4)عنيـ ، وحجة ىؤالء أف األمر في حديث " مف غسؿ ميتا فميغتسؿ" لموجوب

 

 

 :  وجوه دفع التعارض بيف األحاديث
 ي الرد عمى اختالؼ ىذه األحاديث عدة آراء:لمعمماء ف
وأف األحاديث التي فييا التصريح  ،الجمع ، فقالوا باستحباب االغتساؿ مف غسؿ الميت األوؿ:
أف يحؿ أمر لموجوب ما لـ تصرفو  ،ألنو مف المقرر في أصوؿ الفقو ؛لمندب وليس لموجوب ،باألمر
 .فقالوا بوجود قرائف صارفة ليذا األمر ،قرينة

نما لـ نقؿ بو لحرحمو هللا قاؿ الشيخ األلباني ديثيف اثنيف : )وظاىر األمر يفيد الوجوب وا 
ليس عميكـ في غسؿ ميتكـ غسؿ إذا غسمتموه فإف ميتكـ ليس بنجس فحسبكـ األوؿ عف ابف عباس )

 ( .  أف تغسموا أيديكـ( الثاني : قوؿ ابف عمر ) كنا نغسؿ الميت فمنا مف يغتسؿ ومنا مف ال يغتسؿ
 

وىو مف األدلة الدالة عمى استحباب الغسؿ دوف وجوبو، وىو أيضا قاؿ الشوكاني رحمو هللا: )
مف القرائف الصارفة عف الوجوب، فإنو يبعد غاية البعد أف يجيؿ أىؿ ذلؾ المجمع ، الذيف ىـ أعيالف 

اجريف وأجميـ ألف المياجريف واألنصار، واجبا مف الواجبات الشرعية، ولعؿ الحاضريف منيـ جؿ المي
موت أبي بكر حادث ال يظف بأحد مف الصحابة الموجوديف في المدينة أف يتخمؼ عنو ، وىـ في ذلؾ 

 .   (5) الوقت لـ يتفرقوا كما تفرقوا مف بعد (

                                                           
 (.1/134( ، المغني )3/318سنف الترمذي) ( 1)
 ( .1964مسائؿ أبي داود) ( 2)
 ( .2/204( ، المجموع )1/279( ، نيؿ األوطار)6/63عوف المعبود) ( 3)
 ( .1/156المحمى) ( 4)
 ( .1/299نيؿ األوطار) ( 5)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 .  (1)ذىب بعض العمماء إلى القوؿ بالنسخ، وبو قاؿ أبو داود، ونسبو إلى اإلماـ أحمد الثاني:
 .  وأنو ال يثبت باالحتماؿ ،أنو ال دليؿ عميو ،عوى النسخ: وقد رد عمى د قمتُ 

كما ىو صريح في حديث  ،أف المقصود باالغتساؿ ىو غسؿ األيدي فقط ،: قاؿ بعض العمماءالثالث
 . ( 2) : )فحسبكـ أف تغسموا أيديكـ( رضي هللا عنيما ابف عباس

والمسالؾ التي سمكوىا لدفع  ،لةألقواؿ العمماء والفقياء في ىذه المسأ ،: وبعد ىذا العرضقمت
 تبيف لمباحث ما يمي :  ،التعارض

إذ أنو  ؛أف الخبلؼ في ىذه المسألة منذ الصدر األوؿ ، وأف كؿ قوؿ مف األقواؿ لو حظ مف النظر -
 مرتبط بدليؿ مف األدلة الثابتة والصحيحة ، فجميع ما ذكر مف أدلة الفريقيف صحيح إال حديثيف :

ى هللا عميو وسمـ يغتسؿ مف أربع، وقد سبؽ الكبلـ عمى عمتو شة كاف النبي صم: حديث عائاألوؿ 
 وسبب ضعفو، عند تخريجو .

ي تغسيؿ أبي بكر رضي هللا عنو، وقد سبؽ ف رضي هللا عنيا، : حديث أسماء بنت عميس الثاني
 الكبلـ عميو أيضا عند تخريجو .

 الخالصة التي توصؿ إلييا الباحث :
وىو الذي  ،، ىو االستحباب دوف الوجوبوالعمـ عند هللا تعالى ،إلى الصواب أف أقرب األقواؿ

وىو أحسف ماجمع بو بيف مختمؼ ىذه األحاديث ؿ العمـ ، قاؿ ابف حجر رحمو هللا: )عميو جميور أى
 . (3) وهللا أعمـ (

 ت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـالمسألة الثانية: تحديد بن
  الحديث األوؿ :

رضي هللا عنيا قالت : دخؿ عمينا رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ونحف نغسؿ ابنتو  (4)طيةعف أـ ع
واجعمف في  (5)أـ كمثوـ فقاؿ: "اغسمنيا ثبلثًا أو خمسًا أو أكثر مف ذلؾ إف رأيتف ذلؾ بماٍء وسدر

                                                           
 ( .6/62عوف المعبود) ( 1)
 . 60( ، والحديث سبؽ تخريجو ص 3/430ذي)تحفة األحو  ( 2)
 ( .1/373فتح الباري) ( 3)
ىي : أـ عطية األنصارية ، اسميا ُنسْيبة بنت الحارث ، وقيؿ : نسيبة بنت كعب ، مف فقياء الصحابة ليا عدة  ( 4)

 ( .3/280أحاديث، عاشت إلى حدود سنة سبعيف، انظر: سير أعبلـ النببلء)
 (7/224( ، كتاب العيف)1/326مختار الصحاح)  لنبؽ والواحدة بالياء، انظر:شجر حممو ا السدر: ( 5)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، وقاؿ: (2)ا حقوهأو شيئا مف كافور فإذا فرغتف فآذنني"، فمما فرغنا آذناه فألقى إلين (1)اآلخرة كافورا
  .(4)إياه" (3)"أشعرنيا

 الحديث المعارض :  
عف أـ عطية أيضا، رضي هللا عنيا، قالت: لما ماتت زينب بنت رسوؿ هللا صمى هللا عميو 
وسمـ قاؿ لنا رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ : )اغسمنيا وترا ثبلثا أو خمسا واجعمف في الخامسة كافورا 

 .(5) ا غسمتنيا فأعممنني. قالت: فأعممناه،فأعطانا ِحْقَوه، وقاؿ : أشِعْرِنيا إياه(أو شيئا مف كافور فإذ
 

 وجو التعارض:
ؿ ىي أـ كمثـو ،النبي صمى هللا عميو وسمـ ابنة يصرح بأف ،الحديث األوؿ ، رضي هللا عنيا التي ُتغسِّ

 وىذا تعارض صريح . رضي هللا عنيا، والحديث الثاني أنيا زينب
 التعارض:وجوه دفع 
 لدفع التعارض بيف الحديثيف : ،مسمكيف اثنيف رحميـ هللا، سمؾ العمماء

  :األوؿ : الترجيح
ح الجميور فقد  بأنيا زينب رضي هللا عنيا. ،رجَّ

ىذه التي غسمتيا فيي صمى هللا عميو وسمـ، قاؿ النووي رحمو هللا : ) وأما بنت رسوؿ هللا 
يور، قاؿ القاضي عياض وقاؿ بعض أىؿ السير: إنيا أـ كمثـو ىكذا قالو الجم ،زينب رضي هللا عنيا

 . (6) والصواب زينب كما صرح بو مسمـ (

                                                           
نما خص الكافور بذلؾ ألنو أقوى الروائح الطيبة مع ما فيو مف التجمير ومنع ما  الكافور: ( 1) نوع مف أنواع الطيب ، وا 

 ( .2/18في الميت مف النتف ، المنتقى شرح الموطأ)
غتاف يعني ازاره وأصؿ الحقو معقد االزار وجمعو ُأُحؽ وحقى وسمي بو االزار مجازًا ألنو بكسر الحاء وفتحيا ل حقوه:( 2)

 ( .7/3يشد منو، انظر: شرح مسمـ لمنووي)
اجعمنو شعارًا بيا، وىو الثوب الذي يمي الجسد، سمي شعارًا؛ ألنو يمي شعر الجسد، والحكمة في  أشعرنيا إياه:( 3)

التبرؾ بآثار الصالحيف ولباسيـ، وفيو جواز تكفيف المرأة في ثوب الرجؿ، انظر: شرح إشعارىا بو، تبريكيا بو، ففيو 
   ( .7/3مسمـ)

(، مف طريؽ أيوب عف ابف سيريف عف أـ عطية رضي هللا عنيا، 3/21/1458: أخرجو ابف ماجو ) إسناده صحيح( 4)
يث صحح إسناده األلباني  في صحيح : جميع رواتو ثقات ، والحدقمت (،3/21كتاب الجنائز، باب في غسؿ الميت)

 ( .1/246ابف ماجو )
 ( .3/47( كتاب الجنائز ، باب في غسؿ الميت )2216أخرجو مسمـ ) (5)
 ( .7/3شرح مسمـ) ( 6)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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: ) ويمكف رحمو هللا استنادًا لتعدد طرؽ الحديث ، قاؿ ابف حجر ،ورجح البعض بأنيا أـ كمثـو
 . (2)رحمو هللا تعالىالزرقاني وافقو و (1) ترجيح ذلؾ لمجيئو مف طرؽ متعددة (

 مؾ الثاني : الجمعالمس
وأف النبي صمى  ،بأنو يحتمؿ أف تكوف الواقعتاف مختمفتيف ،جمع بعض العمماء بيف الحديثيف

ضر وال يشكؿ باعتبارىا فبل ي ؛وأما وجود أـ عطية في الحديثيف ،هللا عميو وسمـ تكرر فعمو مع البنتيف
 فيحتمؿ أنيا قامت بتغسيميما جميعًا.  ،ميتات أنيا غاسمة

فقد جـز ابف  ،: ) ويمكف الجمع بأف تكوف أـ عطية حضرتيما جميعاً  رحمو هللا ف حجرقاؿ اب
 . (4) (3) عبد البر رحمو هللا في ترجمتيا بأنيا كانت غاسمة الميتات (

 ، وهللا وحده أعمـ بالصواب ، فمـ يتبيف لو وجو راجح يقوؿ بو: والباحث في ىذه المسألة ، متوقؼ  قمت
 
 
 

                                     

                                                           
 ( .3/128فتح الباري)( 1)
 ( .2/70شرح الزرقاني) ( 2)
 ( .3/128فتح الباري) ( 3)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الباب الثالث : التكفيف

 المسألة األولى: لوف الكفف .
 الذي يستحب أف يكفَّف فيو الميت . ،تعارضت األحاديث في تعييف لوف الكفف

: عف ابف عباس رضي هللا عنيما أف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: )البسوا مف  الحديث األوؿ
 . (1) وكفنوا فييا موتاكـ( ،يابكـفإنيا خير ث ؛ثيابكـ البياض
إف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ُكفِّف في ثبلثة ": عف عائشة رضي هللا عنيا قالت:  الحديث الثاني

 .  (4) "(3)مف ُكرسؼ  (2)يمانية بيض َسُحولية ،أثواب

                                                           
(                                                      12/242/4523(، وابف حباف )2/309/994لترمذي )(، وا4/9/3880: أخرجو أبو داود )إسناده حسف ( 1)

(،وفي شعب 5/33/9217(،والبييقي في الكبرى)10/201/206(،والضياء في المختارة)1/247/2219وأحمد )
عثماف بف خثيـ ، عف سعيد بف  (،جميعيـ مف طريؽ عبد هللا بف3/429/6200(،وعبد الرزاؽ)8/331/5905االيماف)

: جميع رجالو ثقات، إال قمتجبير،عف ابف عباس رضي هللا عنيما، جميعيـ بنفس المفظ المذكور، إال البييقي بنحوه،
ابف ُخثَْيـ، مختمؼ فيو، فقد قاؿ أبو حاتـ : ال بأس بو ،صالح الحديث ، وقاؿ ابف معيف : ليس بو بأس، وقاؿ ابف 

 . انظر:الجرح والتعديؿالذىبي: صدوؽ، وقاؿ ابف حجر:صدوؽووثقو العجمي ، وقاؿ  حباف: ثقة كاف يخطئ،
 (،1/572) (، الكاشؼ2/46(،الثقات لمعجمي)5/34(،الثقات البف حباف)1/476سؤاالت ابف الجنيد) (،5/112)

كيف البف ،ونقؿ عف ابف معيف أنو قاؿ: أحاديثو ليست بالقوية،الضعفاء والمترو 562ترجمة  ،3466التقريب،ص 
: إف أقؿ ما يقاؿ في ىذا الراوي: أنو صدوؽ، بؿ حديثو مقارب لمثقات، وقد اكتفى الباحث ىنا قمت(، 4/161الجوزي)

 ( . 2/410/2034بالحكـ عمى إسناد الحديث بأنو حسف ، ولمحديث شاىد عند النسائي ، مف حديث َسُمَرة بف جندب )
السيف أشير مف ضميا، منسوبة إلى سحوؿ مدينة باليمف وروي بضـ  : ثياب قطف تصنع باليمف، وىي بفتحسحولية(2)

حوؿ جمع سحؿ وىو الثوب األبيض وقيؿ: الثوب مف القطف، انظر: الفائؽ في غريب  السيف؛ عمى أنو نسب إلى السُّ
 ( .3/159الحديث )

: الِقَطع مف القطف مف بضـ الكاؼ والسيف الميممة بينيما راء ساكنة ىو القطف، فالكرسؼ والكرسوؼ الُكرسؼ:(3)
 ( .  1/255الكرسفة ، انظر: تفسير غريب ما في الصحيحيف)

( كتاب الجنائز  باب 2222( ، ومسمـ)2/75( كتاب الجنائز ، باب الثياب البيض لمكفف )1264أخرجو البخاري )(4)
 ( .3/49في كفف الميت )
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 الحديث المعارض : 
مـ قاؿ: ) إذا توفي أحدكـ، عف جابربف عبد هللا رضي هللا عنيما أف النبي صمى هللا عميو وس

 .  (2) ( (1)فوجد شيئًا فميَكفَّف في ثوب َحِبرة
 وجو التعارض:

يفيداف استحباب تكفيف الميت في الموف األبيض ، والحديث الثاني  ،الحديث األوؿ والثاني
ألواف أخرى غير األبيض ، وبيذا  يعني ذا، وىو ثوب مخطط، فيف بالحبرةيرشد إلى استحباب التك

 .  ارضت األحاديثتع
  أقواؿ الفقياء في المسألة :

 .   (3)عمبًل بعموـ األدلة ،إلى استحباب الموف األبيض في الكفف ،ذىب جميور العمماء
  . (4)عمبًل بالحديثيف المتعارضيف ،والباقي أبيض ،إلى جعؿ كفف واحد حبرة ،وذىب الحنفية

 متعارضة في ىذه المسألة عمى ما يمي : وأما مسالؾ العمماء لدفع التعارض بيف األحاديث ال
ف بالحبرة باعتبارىا أحاديث التكفيف بالبياض عمى التكفي ،حيث رجح بعض العمماء الترجيح : -1

)وىذا يعارض األحاديث اآلمرة األصح سندًا، قاؿ المناوي معمقًا عمى حديث"فميكفَّف في ثوب َحِبرة"
 . (5) وىي أصح فمتقدـ( ،بالتكفيف في البياض

قاؿ الشيخ األلباني معمقًا عمى نفس الحديث : )اعمـ أنو ال تعارض بيف ىذا الحديث الجمع :  -2
وبيف الحديث األوؿ في البياض )وكفنوا فييا موتاكـ( إلمكاف التوفيؽ بينيما بوجو مف وجوه الجمع 

 :   (6)الكثيرة المعمومة عند العمماء ويخطر في بالي اآلف وجياف

                                                           
 ( .                    1/328النياية) نوع مف البرود مخطط، والجمع حبر وحبرات، انظر: الَحِبرة:( 1)
(، كبلىما مف طريؽ إبراىيـ بف عقيؿ 3/403/6940(، والبييقي)3/169/3152: أخرجو أبو داود)إسناده حسف ( 2)

: وفي إسناده إسماعيؿ بف عبد قمتبف معقؿ عف أبيو، عف وىب بف منبِّو، عف جابر رضي هللا عنو ، والمفظ ليما، 
: وأما  قمت، 464، ترجمة 141(، وقاؿ فيو ابف حجر: صدوؽ، التقريب، ص8/96باف في الثقات)الكريـ، ذكره ابف ح

وىب بف منبو، فيو تابعي  ثقة، وثقو أبو زرعة، والنسائي، والعجمي، وابف حباف، انظر:سير أعبلـ 
ضعيفو ال يمتفت إليو ، (، ولـ يضعفو أحد فيما أعمـ ، سوى الفبلَّس، لكف ت5/487(،الثقات البف حباف)8/112النببلء)

، قاؿ 63لمخالفتو مف ىـ أكثر منو عمما، وأرسخ قدما ، ليذا صحح األلباني إسناد الحديث، كما في أحكاـ الجنائز، ص
الباحث: والحؽ أف إسناده حسف فقط ، بسبب ابف عبد الكريـ ، فإنو صدوؽ، والحديث حسف إسناده ابف حجر في 

                   (          2/254التمخيص الحبير)
 ( .1/397الفقو عمى المذاىب األربعة) (3)
 . 84( ، أحكاـ الجنائز، ص3/398نيؿ األوطار) ( 4)
 ( .1/74فيض القدير ) ( 5)
 . 84 -83أحكاـ الجنائز ، ص (6)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

52 

 ،فحينئذ يشمميا الحديث األوؿ ،ويكوف الغالب عمييا البياض ،الحبرة بيضاء مخططةأف تكوف  األوؿ:
 ،وأما إذا كاف أكثر ،وىذا إذا كاف الكفف ثوبًا واحداً  ،باعتبار أف العبرة في كؿ شيء بالغالب عميو

 فالجمع أيسر وىو الوجو اآلتي .
 ،وبيذا قاؿ الحنفية ،الحديثيف معاً وبذلؾ يعمؿ ب ،وما بقي أبيض ،أف يجعؿ كفف واحد حبرة الثاني:

 ودليميـ ىذا الحديث. 
 .  وماداـ ىناؾ وجو إلمكانية الجمع، فإنو يقدـ عمى الترجيح كما ىو معموـقمت : 

 المسألة الثانية : تكفيف عبد هللا بف أبي بف سموؿ .
موؿ جاء ابنو عبد عف ابف عمر رضي هللا عنيما قاؿ : لما توفي عبد هللا بف أبي بف سالحديث األوؿ: 

هللا بف عبد هللا إلى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ فسألو أف يعطيو قميصو أف يكفف فيو أباه 
 .(1)فأعطاه

 الحديث المعارض :
عف جابربف عبد هللا رضي هللا عنيما قاؿ : أتى النبي صمى هللا عميو وسمـ عبد هللا بف أبي بعدما 

 .  (2)ركبتيو ونفث عميو مف ريقو وألبسو قميصو أدخؿ قبره فأمر بو فأخرج ووضع عمى
 وجو التعارض:

يدؿ عمى أف النبي صمى هللا عميو وسمـ أعطى القميص لعبد هللا  –الحديث األوؿ حديث ابف عمر 
ألبس يدؿ عمى أف النبي صمى هللا عميو وسمـ  –حديث جابر  - ليكفف فيو أباه ، والحديث الثاني

 وىو في قبره ، فاختمفت بذلؾ الروايتاف . ،سموؿالقميص البف أبي بف 
 سمؾ العمماء مسمؾ الجمع  بيف الحديثيف بما يمي : دفع التعارض بيف الحديثيف :  
إنو يجوز أف يكوف جابر شاىد مف ذلؾ ما لـ يشاىد ابف عمر ، ويجوز أف يكوف أعطاه  :قيؿ -

 . ( 3)قميص الكفف ثـ أخرجو فألبسو آخر

بأف معنى قولو في حديث ابف عمر  ،وقد جمع بينيما" : هللا رحمو قاؿ الحافظ ابف حجر
اسـ العطية مجازًا لتحقؽ وقوعيا ، وكذا قولو في  ،فأطمؽ عمى الِعَدة ،أنعـ لو بذلؾ :أي ،فأعطاه

خشوا عمى  ،وكاف أىؿ عبد هللا بف أبي ،دلي في حفرتو :أي ،بعدما دفف عبد هللا بف أبي ،حديث جابر
 وقبؿ وصوؿ النبي صمى هللا عمي ،فبادروا إلى تجييزه ،وسمـ المشقة في حضوره النبي صمى هللا عميو

                                                           
ـ ( ، ومسم6/67، باب )استغفر ليـ أو ال تستغفر ليـ( )-سورة براءة-(كتاب التفسير4670أخرجو البخاري)( 1)
 ( .7/116(كتاب الفضائؿ ، باب مف فضائؿ عمر)6360)
(كتاب 7201( ، ومسمـ )2/92(كتاب الجنائز، باب ىؿ يخرج الميت مف القبر والمحد لعمة)1350أخرجو البخاري) ( 2)

 ( .8/120صفات المنافقيف، باب حدثنا أبو بكر بف أبي شيبة)
 ( .6/11عوف المعبود) ( 3)
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انجازًا لوعده في تكفينو في القميص  ؛فأمر بإخراجو ،فمما وصؿ وجدىـ قد دلوه في حفرتو ،وسمـ
ثـ لما حضر أعطاه  ،وهللا أعمـ ، وقيؿ: أعطاه صمى هللا عميو وسمـ أحد قميصو أوالً  ،والصبلة عميو

 ؛داللة عمى أنو ألبسو قميصو بعد إخراجو مف القبر ،وقيؿ: ليس في حديث جابر ،ي لسؤاؿ ولدهالثان
فمعمو أراد أف يذكر ما وقع في  ،ألف لفظو )فوضعو عمى ركبتيو وألبسو قميصو( أف الواو ليست لمترتيب

 .( 1)"مف إكرامو لو مف غير إرادة ترتيب ،الجممة

 صمى هللا عميو وسمـ في قميص .ف النبي فِّ المسألة الثالثة:ىؿ كُ 
ال ، فأحاديث ف في قميص أـ فِّ تعارضت األحاديث في كوف النبي صمى هللا عميو وسمـ كُ 

 أثبتت ذلؾ وىي األكثر ، وحديث نفى ذلؾ .
 األحاديث المثبتة لتكفيف النبي صمى هللا عميو وسمـ في قميص : 

في  ، عميو وسمـ كفف في ثبلثة أثوابأف رسوؿ هللا صمى هللا ،رضي هللا عنيما عف ابف عباس-1
 . ( 3)الحمة ثوباف ،مة نجرانيةوحُ  ،الذي مات فيو ( 2) قميصو

ف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ، في ثبلثة أثواب، فِّ قاؿ : كُ  ،رة رضي هللا عنيمامُ عف جابر بف سَ -2
زار   . (5)ولفافة (4)قميص وا 

                                                           
 ( .3/139فتح الباري) (1)
اسـ لما يمبس في أعمى البدف مف المخيط ، لو كماف وجيب ، سمي قميصا؛ ألف اإلنساف يتقمص فيو، القميص :  ( 2)

أي يدخؿ فيو ليستره ، يقاؿ : قمصو قميصا فتقمصو، أي لبسو ، وجمعو قمصاف وأقمصة ، والجيب : ىو ما يقطع مف 
لتي في الصدر، أو الطوؽ الذي يحيط بالعنؽ، انظر: فتح الثوب ليخرج منو الرأس أو اليد ، والمراد ىنا : الفتحة ا

 .199( ، فقو األلبسة والزينة لعبد الوىاب طويمة ص10/329الباري)
 (، والبييقي في الكبرى3/414/1942(، وأحمد )3/170/3155: أخرجو أبو داود )إسناده ضعيؼ جدا(3)
ابف ادريس، عف يزيد بف أبي زياد، عف  (،جميعيـ مف طريؽ6/102/2163(، وفي معرفة السنف)3/400/6923)

: إسناده ضعيؼ بسبب يزيد بف  قمتالحكـ ابف مقسـ، عف ابف عباس رضي هللا عنيما، جميعيـ بنفس المفظ المذكور، 
أبي زياد، قاؿ البخاري : منكر الحديث ، وقاؿ الذىبي : ردئ الحفظ ، وقاؿ يحيي : ليس بالقوي وال يحتج بحديثو ، 

( ، 1/431ارؾ : إرـِ بو ، وذكره ابف حجر في المدلسيف ، انظر:خبلصة تيذيب الكماؿ)وقاؿ ابف المب
(، والحديث ضعؼ إسناده األلباني، في 1/48(، طبقات المدلسيف)2/749( ، المغني في الضعفاء)2/382الكاشؼ)

 ( .  1/222( ، وشعيب األرنؤوط، في تحقيؽ المسند)1/318ضعيؼ أبي داود)
 ( .1/16ر ىو ثوب يحيط بالنصؼ األسفؿ مف البدف، المعجـ الوسيط )إزار : اإلزا ( 4)
(،كبلىما مف طريؽ يحيى بف داود عف 1/384/811(،والبزار)7/47:أخرجو ابف عدي في الكامؿ) إسناده ضعيؼ ( 5)

: وفي سنده ناصح  قمت عبد هللا بف صالح عف ناصح عف سماؾ عف جابر رضي هللا عنو، والمفظ ليما جميعا،
ؼ ، وىو ناصح بف عبد هللا المحممي، قاؿ البخاري: منكر الحديث، وقاؿ أبو داود: ليس بشيء، وقاؿ الترمذي: ضعي

ليس بالقوي،وقاؿ النسائي: ليس بثقة، وقاؿ ابف حباف: ينفرد بالمناكير ، عف ثقات مشاىير،      وقد ضعفو أبو حاتـ، 
(، الضعفاء الكبير 29/263كاني، انظر:تيذيب الكماؿ )ويحيى بف معيف، والذىبي، وابف حجر، والييثمي، والشو 

( ، 2/658(، التمخيص الحبير)3/54(، المجروحيف)2/313(، الكاشؼ )2/692(، المغني في الضعفاء )4/1435)
 ( .4/71(،  نيؿ األوطار)3/120مجمع الزوائد)
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 .(1)عميو وسمـ، ُكفِّف في ثبلثة أثواب أحدىا قميص عف أنس رضي هللا عنو: أف النبي صمى هللا-3
، وكفنوني في ( 2)عف عبد هللا بف ُمَغفِّؿ رضي هللا عنو، قاؿ : إذا أنا مت، فاجعموا في غسمي كافوراً -4

 .  (3)برديف وقميص؛ فإف النبي صمى هللا عميو وسمـ فعؿ ذلؾ
 الحديث المعارض : 

 صمى هللا عميو وسمـ، ُكفف في ثبلثة أثواب بيض عف عائشة رضى هللا عنيا، أف رسوؿ هللا
 . ( 5)، ليس فييا قميص وال عمامة(4)َسُحولية

 أقواؿ الفقياء في المسألة : -
في حكـ تكفيف الميت  ،أدى إلى اختبلؼ الفقياء ،إف أثر ىذا التعارض بيف األحاديث

وال يؤزر أخذًا بحديث عائشة  يقمص وال ،قالوا : يكفَّف في ثبلث لفائؼ ،بالقميص فالشافعية والحنابمة
فقالوا باستحباب القميص في  ،)ليس فييا قميص وال عمامة( ، وأما المالكية والحنفيةرضي هللا عنيا، 

                                                           
(، مف طريؽ 6/98/2082تارة)(، والضياء في المخ2/326/2118:أخرجو الطبراني في األوسط ) إسناده حسف ( 1)

أحمد بف زىير عف محمد بف عبد هللا عف مسمـ بف إبراىيـ عف حماد بف سممة عف حميد عف أنس رضي هللا 
:جميع رجالو ثقات، ولكف الباحث حكـ عمى إسناده أنو حسف، ألف فيو محمد بف قمتعنو،كبلىما بنفس المفظ المذكور، 

(، وقاؿ ابف 1/39(، وقاؿ النسائي في تسمية الشيوخ: ال بأس بو)9/119الثقات)عبد هللا بف عقيؿ، ذكره ابف حباف في 
: وفي إسناده حماد بف سممة، قمت: صدوؽ، وعمى ىذا فإف حديثو ال يزيد عف الحسف ،863حجر في التقريب ص

لكاشؼ: ثقة ( وقاؿ الذىبي في ا1/460متكمـ فيو أيضا،قاؿ ابف سعد: ربما حدث بالحديث المنكر،الكزاكب النيرات)
:ولكف مع كؿ ىذا، إال أف قمت(، 13/494(،وقاؿ في السير: لو أوىاـ، سير أعبلـ النببلء)1/349صدوؽ يغمط)

جميور المحدثيف عمى توثيقو وتبجيمو، فقد وثقو أحمد بف حنبؿ، وابف معيف، وابف المديني،وابف حجر بؿ قاؿ ابف 
(،سير أعبلـ 3/140اتيمو عمى اإلسبلـ ،انظر:الجرح والتعديؿ)المديني: إذا رأيت الرجؿ يتكمـ في حماد بف سممة ف

، فالخبلصة فيو، كما يرى الباحث، أف حديثو ال ينحط عف رتبة الحسف  268(،تقريب التيذيب، ص 13/494النببلء)
سف (، والحديث ح13/494، وىذا ما نص عميو الذىبي في السير بعدما سرد األقواؿ فيو، انظر : سير أعبلـ النببلء)

 ( . 3/120إسناده الييثمي في المجمع)
 ( .5/3901الكافور أخبلط تجمع مف الطيب لساف العرب) كافورا : ( 2)
(، مف طريؽ مسمـ بف إبراىيـ عف صدقة بف موسى 3/578/6552أخرجو الحاكـ في مستدركو ) إسناده ضعيؼ :(3)

عنو، والحديث أورده الييثمي في  عف سعيد الُجرْيِري عف ابف بريدة عف عبد هللا بف مغفؿ رضي هللا
: ضعيؼ بسبب صدقة بف موسى ، قاؿ يحيى ابف معيف : ليس حديثو بشيء ، وقاؿ  قمت(، 3/121/4091المجمع)

أبو حاتـ : ليف الحديث وال يحتج بو  ، وقاؿ ابف حباف : الحديث لـ يكف مف صناعتو، فكاف إذا روى قمب األخبار، 
 ( .1/373( ، المجروحيف)4/432انظر : الجرح والتعديؿ)حتى خرج عف حد اإلحتجاج بو ، 

سحولية: يروى بفتح السيف وضميا، الفتح منسوب إلى السحوؿ؛ ألنو يسحميا، أي : يغسميا، أو إلى سحوؿ: قرية  ( 4)
 ( . 2/347باليمف، أما الضـ، غيو جمع سحؿ، وىو الثوب األبيض النقي، النياية البف األثير)

(كتاب الجنائز ، باب في 2222( ، ومسمـ )2/77(كتاب الجنائز ، باب الكفف بغير قميص)1273ي)أخرجو البخار  ( 5)
 ( .3/49في كفف الميت)
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وقد ردوا عمى حديث عائشة بأف معنى قوليا )في ثبلثة  ،لمقميص ةأخذًا بعمـو األحاديث المثبت ،الكفف
 ،بؿ يحتمؿ أف يكوف الثبلثة ،أنو ليس بمعدود مف الكففعمى  ،أثواب ليس فييا قميص وال عمامة (

 .  (1)زيادة عمى القميص والعمامة

 مسالؾ العمماء في دفع التعارض:
ذىب جميور العمماء إلى ترجيح حديث عائشة عمى سائر األحاديث المعارضة التي الترجيح : -1

 حكموا عمييا بالضعؼ . 
وحديث  ،روايات مختمفة ،النبي صمى هللا عميو وسمـ: قد روي في كفف  رحمو هللا قاؿ الترمذي
 ،استحبوا التكفيف في ثبلثة أثواب لفائؼ بيض ،قاؿ : وأكثر أىؿ العمـ عمى ىذا ،عائشة أصح الروايات

سحؽ ،مف قطف  . (2)وىو قوؿ الشافعي وأحمد وا 

نما ،وقاؿ النووي معقبًا عمى حديث عائشة : )لـ يكفف النبي في قميص وال عمامة كفف في  وا 
وىو  ،ىكذا فسره الشافعي وجميور العمماء ،ولـ يكف مع الثبلثة شيء آخر ،ثبلثة أثواب غيرىما

 .(3) الصواب الذي يقتضيو ظاىر الحديث قالوا : ويستحب أال يكوف في الكفف قميص وال عمامة(

قميص  وقد ضعَّؼ النوويُّ تأويؿ مالؾ وأبي حنيفة، حيث قاؿ: )قاؿ مالؾ وأبو حنيفة يستحب
نما ىما زائدتاف  وعمامة، وتأولوا الحديث عمى أف معناه: ليس القميص والعمامة مف جممو الثبلثة، وا 
عمييما، وىذا ضعيؼ، وىذا الحديث يتضمف أف القميص الذي غسؿ فيو النبي صمى هللا عميو وسمـ، 

 . ( 4) ألفسد األكفاف(نزع عند تكفينو، وىذا ىو الصواب الذي ال يتجو غيره؛ ألنو لو بقى مع رطوبتو 
 القوؿ الثاني : الجمع :-

 ذىب بعض أىؿ العمـ إلى القوؿ بالجمع بيف األحاديث المتعارضة وذلؾ عمى قوليف : 
 ،عمى أف الثبلثة أثواب زيادة عمى القميص والعمامة ،وىو تأويؿ حديث عائشة ،وقد سبؽ ذكره األوؿ :

 وقد سبؽ اإلشارة إليو.  ،مالؾ وأبي حنيفةوىذا تأويؿ  ،فحديثيا ال يعارض أحاديث غيرىا
ففسخ  بتعدد قميصو صمى هللا عميو وسمـ، :يمكف أف يقاؿ :أقوؿ )جاء في مرقاة المفاتيح :  الثاني :

ويؤيده أنو جعؿ قميصو كفنًا لعبد هللا بف  ،ثـ كفف في اليابس ،ؿ باآلخرةسَّ وغُ  ،أحدىما عند الغسؿ
 .(5)أبي(

                                                           
 ( .2/88( ، الموطأ)2/87( ، تيذيب السنف)1/397الفقو عمى المذاىب األربعة) ( 1)
 ( .2/311سنف الترمذي) ( 2)
 (7/8شرح مسمـ)(3)
 (  5/373مرقاة المفاتيح ) ( 4)
 ( .7/8رح مسمـ )ش ( 5)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

56 

 ا يمي : والذي يرجحو الباحث م  
بما إذا كاف القميص ضمف كفف  ،إلى أف ىذه المسألة خاصة ،بداية يجب أف ينتبو القارئ

ألنو لو لـ يثبت أف القميص كاف  ؛وال تدخؿ في حكـ التكفيف بالقميص ،الً النبي صمى هللا عميو وسمـ أوْ 
ثبتة لجواز التكفيف فيناؾ الكثير مف األحاديث الم، -كما يظير-ي صمى هللا عميو وسمـ في كفف النب

 وقد مر معنا في المسألة السابقة . ،أبي بف سموؿ عبد هللا بف وأشيرىا حديث ،بالقميص

حديث عائشة الذي في  ،فأصح ما روي في تعارض أحاديثيا ،وأما بالنسبة ليذه المسألة  
عارضة، فضعيفة ال تقوى عمى الم األخرى،وأما األحاديث  وحديث أنس رضي هللا عنو، ،الصحيحيف

 ولكنيا تصمح شواىدا، لتقوية حديث أنس رضي هللا عنو .

عمى  فيو المقدَّـ بيف الحديثيف، والذي توصؿ إليو الباحث: أنو ما داـ ىناؾ وجو لمجمع
الترجيح، فكما أف عائشة رضي هللا عنيا، أقرب الناس إلى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ، وأعرفيـ 

، فيو بأحواؿ النبي صمى هللا عميو وسمـس رضي هللا عنو، مف أعمـ الناس بحالو حيا وميتا، فكذلؾ أن
خادمو الذي خدمو عشر سنيف ،واطمع عمى كثير مف أموره حيا وميتا ، فبل ترجيح لحديث عمى آخر، 

ولكف لـ يتبيف لمباحث أي وجو معقوؿ يمكف أف  ماداـ ىناؾ وجو معقوؿ لمجمع، ممكف أف يقاؿ بو،
 الترجيح ىو المقدـ ىنا ال سيما وأف حديث الترجيح صحيح ببل خبلؼ، بعكس غيره يقاؿ بو، فيبقى 

 وهللا تعالى أعمـ . 

 عة : صفة الكففالمسألة الراب
موقوؼ  ث حوؿ تحسيف الكفف وصفتو ، وروي في ذلؾ ثبلثة أحاديث ، أحدىا حديثتعارضت األحادي

 عف أبي بكر رضي هللا عنو . 

 الحديث األوؿ :
إذا كفف أحدكـ "أف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ :  ،ف عبد هللا رضي هللا عنيماعف جابر ب

 وىذا الحديث يشير إلى تحسيف الكفف . .  "( 2)كفنو (1)أخاه فميحسف

                                                           
"فميحسف"بضـ الياء وفتح الحاء وتشديد السيف الميممة المكسورة ، وقيؿ: بإسكاف الحاء وتخفيؼ السيف ، قاؿ  ( 1)

النووي: )كبلىما صحيح( ، "كفنو" قيؿ: بسكوف الفاء مصدر أي تكفينو فيشمؿ الثوب وىيئتو وعممو ، والمعروؼ الفتح 
 ( .7/12( ، شرح مسمـ)5/345رعاة المفاتيح)وىو األصوب كما قاؿ النووي،انظرم

 (3/50(كتاب الجنائز ، باب في تحسيف الكفف)2228أخرجو مسمـ) ( 2)
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  الحديثاف المعارضاف :
عف عمي بف أبي طالب رضي هللا عنو قاؿ : ال يغالى في كفف فإني سمعت رسوؿ  : الحديث األوؿ
 . ( 3) "( 2)فإنو يسمب سمبًا سريعاً  ،في الكفف (1)ال َتَغاُلوا" عميو وسمـ يقوؿ : هللا صمى هللا

عف عائشة رضي هللا عنيا: أف أبا بكر رضي هللا عنو، نظر إلى ثوب عميو كاف  الحديث الثاني:
مُت : فقاؿ : "اغسموا ثوبي ىذا، وزيدوا عميو ثوبيف فكفنوني فييا ، ق(4)يمرض فيو، بو ردع مف زعفراف

 . (7) "(6)؟  قاؿ : إف الحيَّ أحؽ بالجديد مف الميت إنما ىو لمميمة(5)إف ىذا َخَمؽ

 : مسمؾ العمماء في دفع التعارض -
 المسمؾ الذي سمكو العمماء ىنا، ىو الجمع بيف ىذه األحاديث المتعارضة : 

فإنو يسمب )وروى أبو داود مف حديث عمي مرفوعًا، "ال تغالوا في الكفف :(8)قاؿ ابف حجر
سريعًا" وال يعارضو حديث جابر في األمر بتحسيف الكفف، فإنو يجمع بينيما، بحمؿ التحسيف عمى 

فإذا أوصى بتركو اتبع كما فعؿ  ،الصفة، وحمؿ المغاالة عمى الثمف، وقيؿ: التحسيف حؽ الميت

                                                           
 ( .8/220تغالوا : مف المغاالة وىي : مجاوزة العدد ، والمعنى : التبالغوا، عمدة القاري) ( 1)
 وال يبقى وال ينتفع بو الميت)السابؽ(. يسمب سريعا : يعني يسمب الميت الكفف ، والمعنى : يبمى عميو ويقطع (2)

ما في نوعية األثواب. قمتُ   : والمغاالة ىنا، يعني: إما بزيادة عدد المفائؼ واألثواب، بدؿ ثبلثة سبعة أو أكثر، وا 
(، كبلىما مف طريؽ أبي 3/403/6943(، والبييقي في الكبرى)3/170/3156: أخرجو أبو داود )إسناده حسف ( 3)

عف إسماعيؿ بف أبي خالد، عف عامر ، عف عمي رضي هللا عنو، والمفظ ليما معا .                        مالؾ الجنبي، 
جميع رواتو ثقات، إال أبي مالؾ الجنبي، مختمؼ فيو، واسمو:عمرو بف ىاشـ ، قاؿ أحمد: صدوؽ، وقاؿ ابف  قمت:

هللا، وقاؿ ابف سعد: صدوؽ، انظر، وخالؼ معيف: سمعت منو ولـ يكف بو بأس، وقاؿ ابف عدي: ىو صدوؽ إف شاء 
األكثروف، فقاؿ البخاري: فيو نظر، وقاؿ أبو حاتـ: ليف الحديث، وقاؿ ابف حباف: ممف يقمب األسانيد، وال يجوز 

(، الكامؿ 8/98االحتجاج بخبره، وقاؿ النسائي: ليس بالقوي، وقد ضعفو مسمـ وابف حجر، انظر: :تيذيب التيذيب )
 (، الجرح والتعديؿ6/381(، التاريخ الكبير)3/560(، تاريخ ابف معيف رواية الدوري)5/142البف عدي)

والخبلصة فيو التفصيؿ،  قمت:، 747(، تقريب التيذيب ص 5/348(،ميزاف االعتداؿ)2/77(،المجروحيف)6/267)
ف حدث عف ضعيؼ فحديثو ضعيؼ، وىذا قوؿ ابف عدي في  فإف روى عف ثقة فيو صالح الحديث، وا 

: وىنا روى أبو مالؾ ، عف عامر وىو الشعبي ، ثقة ثبت، فحديثو حسف إف شاء هللا ، وهللا قمت(، 5/142كامؿ،)ال
 ( .3/253(، وكذلؾ ابف حجر في الفتح )5/195تعالى أعمـ ، وقد حسف االماـ النووي الحديث ، في المجموع )

 ( .3/1632ى ، لساف العرب): لطخ منو وأثر ، أي شيء يسير في مواضع شت ردع مف زعفراف ( 4)
 ( .8/220َخَمؽ : بفتح الخاء المعجمو والبلـ أي : باؿ ، عتيؽ،  عمدة القاري) ( 5)
: الُمْيؿ والَمَيؿ والميمة : صديد الميت ، وفي الحديث : إنما ىو لمميمة والتراب وقيؿ : ىو القيح والصديد  لمميمة ( 6)

 ( .3/375عامة، النياية البف األثير )
 ( .2/102( كتاب الجنائز ، باب موت يـو االثنيف )1387أخرجو البخاري)  (7)
 ( .3/253فتح الباري) ( 8)
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تبرؾ بو لكونو لمعنى فيو مف ال ؛ويحتمؿ أف يكوف اختار ذلؾ الثوب بعينو ،الصديؽ رضي هللا عنو
 قاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ،ويؤيده ما رواه ابف سعد مف طريؽ ال ،أو تعبد فيو ،كاف جاىد فيو
 .(1) : كفنوني في ثوبيَّ المذيف كنت أصمي فييما (رضي هللا عنو قاؿ أبو بكر

مف  قاؿ العيني رحمو هللا: ويحتمؿ وجيًا آخر، وىو أف الثوب الذي اختاره، كاف وصؿ إليو
 .(2)النبي صمى هللا عميو وسمـ؛ فمذلؾ اختاره تبركًا بو، وحؽ لو ىذا االختيار

وقاؿ أيضا: ال تعارض بينيما؛ ألف المراد بو أي)التحسيف(، ليس بالمغاالة في ثمنو ورقتو، 
نما المراد بو كونو جديدًا أبيض  . (3)وا 

 وهللا تعالى أعمـ .وما داـ ىناؾ وجو لمجمع فيقاؿ بو ويقدـ عمى الترجيح، قمت: 

                                                           
( قاؿ : حدثنا الفضؿ بف 3/205: أخرجو ابف سعد في الطبقات ، باب ذكر وصية أبي بكر ، ) إسناده صحيح ( 1)

 جميع رواتو ثقات . :  قمتدكيف عف سيؼ بف أبي سميماف عف القاسـ بف محمد بف أبي بكر بو ، 
 ( .8/220عمدة القاري) ( 2)
 ( .8/220السابؽ)( 3)
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 ة عمى الميتالباب الرابع : الصال

 : الصالة عمى الجنازة في المسجدالمسألة األولى 
مف صمى "قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ : : عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ الحديث األوؿ :

 . (1)"عمى جنازة في المسجد فبل شيء لو
د الرحمف أف عائشة لما توفي سعد بف أبي وقاص قالت: ادخموا عف أبي سممة بف عب الحديث الثاني:

بو المسجد حتى أصمي عميو . فأنكر ذلؾ عمييا فقالت : وهللا لقد صمى رسوؿ هللا صمى هللا عميو 
 .(2)وسمـ عمى ابني بيضاء في المسجد سييؿ وأخيو

 وجو التعارض : 
وحديث  ،فبل شيء لو مف األجر والثواب ،حديث أبي ىريرة يفيد بأف مف صمى عمى الجنازة في المسجد

 صمى عمى ابني بيضاء في المسجد . ،كونو يبيف أف النبي صمى هللا عميو وسمـ ،عائشة يعارضو

 أقواؿ الفقياء في المسألة : 
لصبلة عميو في : الصبلة عمى الميت في المسجد صحيحة جائزة ال كراىة فييا مع كوف ا القوؿ األوؿ

 .  ( 3)ؿ جميور الفقياءالمصمى أولى وبو قا
 .( 4): الصبلة عمى الميت في المسجد مستحبة ومندوب إلييا وبو قاؿ الشافعية القوؿ الثاني
: الصبلة عمى الميت في المسجد مكروىة وبو قاؿ مالؾ وأبو حنيفة ، والكراىة عند  القوؿ الثالث

 . (5)الحنفية تحريمية وعند المالكية تنزييية

                                                           
( والبييقي 2/444/9728(، وأحمد )3/59/1517(، وابف ماجو )3/182/3193: أخرجو أبو داود)إسناده حسف ( 1)

( والطيالسي في 3/572/6579(،وعبد الرزاؽ)7/426(،وابف أبي شيبة في مصنفو)4/52/7291في الكبرى)
(، جميعيـ مف طريؽ ابف أبي ذئب، عف صالح مولى التوأمة، عف 2/986/2319(،وابف الجعد)4/71/2429مسنده)

أبي ىريرة رضي هللا عنو، والمفظ ليـ جميعا، إال ابف ماجو، وابف أبي شيبة بنحوه، أما أبو داود، فأخرجو بمفظ: "فبل 
: قمتلتوأمة، قد تكمـ فيو مف ِقَبؿ اختبلطو، : وفي سنده صالح مولى اقمتشيء عميو" وىو غمط ، خبلؼ المحفوظ ، 

ؿ ميتا فميغتسؿ"، انظر : ص  .59وقد سبؽ القوؿ في توثيقو، عند الكبلـ عمى حديث: " مف غسَّ
( ، ورواه مسمـ بمفظ آخر وفيو 3/63( كتاب الجنائز ، باب الصبلة عمى الجنازة في المسجد )2298أخرجو مسمـ) ( 2)

ت : ما أسرع ما نسي الناس ( وفي لفظ : )ما أسرع الناس إلى أف يعيبوا ما ال عمـ ليـ بو : )فأنكر الناس عمييا فقال
( )...2296()2297( )3/62. ) 

 ( .3/254( ، المغني)6/253انظر: المجموع) ( 3)
 ( .1/408( ، الفقو عمى المذاىب األربعة)1/257( ، بداية المجتيد )3/63انظر: المغني ) ( 4)
 ( . 2/447( ، الفقو اإلسبلمي وأدلتو )4/59سمـ)انظر: شرح م ( 5)
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 دفع التعارض :مسالؾ العمماء في 
 المسمؾ األوؿ : الترجيح .

 :  وبو قاؿ جميور العمماء كما ذكر سابقًا ، وأما حديث أبي ىريرة فأجابوا عميو بما يمي
والبييقي  ،وأبو بكر ابف المنذر ،أنو ضعيؼ وممف نص عمى ضعفو اإلماـ أحمد بف حنبؿ -1

 وآخروف  . 
 ،وىو مختمؼ في عدالتو ،الح مولى التوأمة: ىذا الحديث مما انفرد بو ص رحمو هللا قاؿ أحمد

لكف معظـ ما عابوا عميو االختبلط ، قالوا : وسماع ابف أبي ذئب ونحوه منو قبؿ االختبلط ، وىذا 
 الحديث مف رواية ابف أبي ذئب ، وهللا أعمـ .

 وعمى ىذا فبل ، "فبل شيء عميو"،أف الذي ذكره أبو داود روايتو في جميع نسخ كتابو المعتمدة -2
فمو صحت لوجب حمميا عمى  ،فيي مع ضعفيا غريبة ، وأما روايتو :"فبل شيء لو"،داللة فيو لو صح

وقد جاء مثمو في القرءاف كقولو تعالى : )إف أحسنتـ أحسنتـ  ،لمجمع بيف الروايات و"فبل شيء عمي"
ف أسأتـ فميا( . )اإلسراء:   ( أي : فعمييا .  70ألنفسكـ وا 

ت لكاف محمواًل عمى نقصاف سائر أصحابنا في كتب المذىب : أنو لو ثبأجاب بو الخطابي و  -3
، ومف صمى عمييا في الصحراء في المسجد ينصرؼ غالبًا إلى أىموألف المصمي عمييا  األجر؛

 حضر دفنيا غالبًا ، فنقص أجر األوؿ ، ويكوف التقدير فميا أجر كامؿ لو . 
نو صمى هللا عميو وسمـ إنما صمى عميو في المسجد الحتماؿ أ ؛فإف قيؿ : ال حجة في حديث عائشة

أف المراد  وصمى عميو ىو في المسجد ، أو ،لعذر مطر أو غيره ، أو أنو وضعو خارج المسجد
ألف لفظ الحديث في صحيح  : أف ىذه االحتماالت كميا باطمة؛، فالجواب بالمسجد مصمى الجنائز

أمرت أف تمر بجنازة سعد بف  -رضى هللا عنيا –ة أف عائش :مسمـ عف عباد بف عبد هللا بف الزبير
أبي وقاص في المسجد فتصمي عميو ، فأنكر الناس ذلؾ عمييا ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس )ما 

 .( 1) بف البيضاء إال في المسجد (صمى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ عمى سييؿ 
 المسمؾ الثاني : الجمع  -

 . رضي هللا عنو ائموف بصحة حديث أبي ىريرةىـ الق ،والقائموف بالجمع
: وفي التقريب: صدوؽ اختمط بآخره قاؿ قمتفي صالح مولى التوأمة:  ،قاؿ الشيخ األلباني رحمو هللا

 ابف عدي : ال بأس برواية القدماء عنو كابف أبي ذئب وابف جريح. 
 ،ىذا الحديث مف روايتو عنوو ،عنو قبؿ االختبلط  فإذا كاف ابف أبي ذئب روى):  )األلباني( قمتُ 

بعد أف نقؿ أقواؿ األئمة  ،ولذلؾ قاؿ ابف القيـ رحمو هللا في الزاد ،فكيؼ إذف يكوف حديثو ىذا ضعيفاً 

                                                           
 ( .6/254المجموع ) (1)
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فيو التي تدور حوؿ ما أفاده ابف عدي: )وىذا الحديث حسف فإنو مف رواية ابف أبي ذئب عنو وسماعو 
 لرد ما حّدث بو قبؿ االختبلط ( .  منو قديـ قبؿ اختبلطو فبل يكوف اختبلطو موجباً 

بف أبي ذئب لـ يسمع منو بعد ذلؾ وليس كذلؾ فقد قاؿ الترمذي عف قمت : وىذا ىو الحؽ لو أف ا
عنو منكرًا ، حكاه ابف  مف صالح أخيرًا وروىالبخاري عف أحمد بف حنبؿ قاؿ : سمع ابف أبي ذئب 
ب تضعيؼ أحمد لمحديث وىو أنو روى ابف أبي القطاف عف الترمذي ىكذا ، قمُت : وفي ىذا بياف لسب

 . (1)ذئب عنو بعد االختبلط أيضاً 

وقاؿ األلباني أيضًا: )ولعؿ اإلماـ أحمد رحمو هللا توقؼ عف تصحيح ىذا الحديث ألنو لـ يكف 
يومئذ تبيف لو التفصيؿ الذي نقمتو عنو آنفا أو أنو ظف أنو معارض لحديث عائشة المذكور، وىو دونو 

حة ببل ريب والذي أراه أنو ال ينبغي عند نقد الحديث أف يبلحظ الناقد أمورًا فقيية يتوىـ أنيا في الص
مع كونو ليس مف قواعد عمـ  –تعارض الحديث فيتخذ ذلؾ حجة لمطعف في الحديث ، فإف ىذا 

لقوية لو اعتمد عميو في النقد لمـز منو رد كثير مف األحاديث الصحيحة التي وردت بالطرؽ ا -الحديث
، وعمى ىذا فكوف حديث صالح مخالفًا لحديث عائشة ، فبل ينبغي الطعف فيو بسبب ذلؾ ، بؿ ينبغي 

 . (2) التوفيؽ بينيما بعد ثبوت كؿ منيما مف الوجية الحديثية(
مع كوف  ،بأف الصبلة عمى الجنازة في المسجد جائزة :جمعوا بيف الحديثيف ،: والقائموف بالجمع قمتُ 

 ألف ذلؾ ىو الغالب مف فعمو صمى هللا عميو وسمـ . ؛ا في المصمَّى أفضؿالصبلة عميي

بناًء عمى الغالب أنو  ،: )نعـ ينبغي أف يكوف األفضؿ خارج المسجد رحمو هللا قاؿ السندي
 .   (3) وهللا أعمـ ( ،وفعمو في المسجد كاف مرة أو مرتيف ،صمى هللا عميو وسمـ كاف يصمى خارج المسجد

مف حيث  ،: وبيذا الجمع يمتقي حديث أبي ىريرة مع حديث عائشة رحمو هللا نيقاؿ األلبا
فيذا أمر ال  ،وأما كوف األفضؿ صبلة خارج المسجد ،داللة كؿ منيما عمى إباحة الصبلة في المسجد

لثبوت كوف ذلؾ ىو الغالب عمى ىديو صمى هللا  ؛يشؾ فيو مف تجرد عف اليوى والتعصب المذىبي
   ( 4)عميو وسمـ

 
 
 

                                                           
 ( .1/766الثمر المستطاب ) ( 1)
 ( .5/350السمسمة الصحيحة ) ( 2)
 ( .3/298حاشية السندي عمى ابف ماجو ) ( 3)
 ( .5/351السمسمة الصحيحة ) ( 4)
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فقد بوب في  ،كما يظير مف تبويبوارتضاه اإلماـ البخاري رحمو هللا، : وىذا الجمع ىو الذي  قمتُ 
إال  ،وكأف األمريف يستوياف عنده ،(1) فقاؿ : )باب الصبلة عمى الجنائز بالمصمى والمسجد ( ،صحيحو

وكأنو يفضؿ  ،ولـ يخرج حديث الصبلة في المسجد ، أنو أخرج حديث الصبلة في المصمى فقط
 الصبلة في المصمَّى .

فقد يستفاد  ،حيث قاؿ : )كاف لمجنائز مكاف ُمعد لمصبلة عمييا ،وبيذا قاؿ الحافظ ابف حجر
 .( 2) كاف ألمٍر عارض أو لبياف الجواز( ،منو أف ما وقع مف الصبلة عمى بعض الجنائز في المسجد

 المسمؾ الثالث : النسخ . 
مو هللا حيث قاؿ: ) فمما اختمفت الروايات عف رسوؿ هللا صمى هللا وبو قاؿ االماـ الطحاوي رح

 ،ؾلنعمـ المتأخر منو فنجعمو ناسخًا لما تقدـ مف ذل ؛احتجنا إلى كشؼ ذلؾ ،عميو وسمـ في ىذا الباب
بعد أف  ،عمى أنيـ قد كانوا تركوا الصبلة عمى الجنائز في المسجد فمما كاف حديث عائشة فيو دليؿ

فمـ يكف ذلؾ عندىا لكراىة  ،يو حتى ارتفع ذلؾ مف فعميـ وذىبت معرفو ذلؾ مف عامتيـكانت تفعؿ ف
وليـ أف يصموا عمييا في  ،ولكف كاف ذلؾ عندىا ألف ليـ أف يصموا في المسجد عمى جنائزىـ ،حدثت
ى كما لـ تكف صبلتيـ فيو دليبًل عم ،وال يكوف صبلتيـ في غيره دليبًل عمى كراىة الصبلة فيو ،غيره

وأنكر  ،فقالت بعد رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يوـ مات سعد ما قالت لذلؾ ،كراىة الصبلة في غيره
وكاف أبو ىريرة رضى هللا  ،عمييا ذلؾ الناس وىـ أصحاب رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ومف تبعيـ

بقوؿ رسوؿ هللا  ،عمنو قد عمـ مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ نسخ الصبلة عمييـ في المسجد
وأف ذلؾ الترؾ الذي كاف مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو  ،صمى هللا عميو وسمـ الذي سمعو منو في ذلؾ

فذلؾ أولى مف حديث  ،لمصبلة عمى الجنائز في المسجد بعد أف كاف يفعميا فيو ترؾ نسخ ،وسمـ
 عميو وسمـ في حاؿ ألف حديث عائشة رضى هللا عنيا إخبار عف فعؿ رسوؿ هللا صمى هللا ؛عائشة
ألنو ناسخ لو  ؛فصار حديث أبي ىريرة رضى هللا عنو أولى مف حديث عائشة رضى هللا عنيا ،اإلباحة
وىـ يومئذ أصحاب رسوؿ هللا صمى هللا عميو  ،نكار مف أنكر ذلؾ عمى عائشة رضي هللا عنياإوفي 
 . (3)  ذلؾ لما أنكروا ذلؾ عمييا (ولوال ،دليؿ عمى أنيـ قد كانوا عمموا في ذلؾ خبلؼ ما عممت ،وسمـ
لـ يعثر الباحث عمى أحد غير الطحاوي قاؿ بالنسخ ، وقولو ىذا ال  ،: وبعد البحث والتنقيب قمتُ 

أف الجمع مقدـ عمى  ،فدعوى النسخ ىذه ال دليؿ عمييا ، ثـ إنو مف المقرر في ىذا العمـ ،يستقيـ
لذي يعذر االماـ الطحاوي ىنا بتقديـ النسخ عمى النسخ واإلعماؿ أولى مف اإلىماؿ ، ولكف لعؿ ا

وىذا التقديـ مرجوح وقوؿ  ،يقدموف النسخ عمى الجمع ةأنو حنفي المذىب ، وقد تقدـ بأف الحنفي ،الجمع
                                                           

 ( .2/88صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ) ( 1)
 ( .3/228ي )فتح البار  ( 2)
 ( .1/492شرح معاني اآلثار ) ( 3)
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مع كوف الصبلة عمى الجنازة في  ،الجميور بالجمع أولى، فيكوف حديث عائشة لئلباحة وبياف الجواز
 لب مف فعمو صمى هللا عميو وسمـ، وهللا تعالى أعمـ .األنو الغ ؛المصمى أولى وأفضؿ

     يتحقؽ بمجرد الصالة عمى الميت المسألة الثانية : ىؿ حصوؿ القيراط
أـ  ،ىؿ يتحقؽ بمجرد الصبلة عمى الميت ،تعارضت األحاديث في بياف الحصوؿ عمى القيراط

زة مف عند يثاف يشترطاف اتباع الجناالبد مف اتباع الجنازة مف عند أىميا ثـ الصبلة عميو ، فجاء حد
، وحديث يبيف أف القيراط يحصؿ بالصبلة عمى الجنازة مف غير اتباعيا مف عند أىميا ثـ الصبلة عمييا

 أىميا .

 الحديثاف المشترطاف :
عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أنو سمع رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يقوؿ: )مف  الحديث األوؿ :
مف بيتيا وصمى عمييا ثـ تبعيا حتى تدفف كاف لو قيراطاف مف أجر كؿ قيراط مثؿ أحٍد خرج مع جنازة 

 . (1) ومف صمى عمييا ثـ رجع كاف لو مف األجر مثؿ أحد (
: عف أبي سعيد الخدري رضي هللا عنو عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ:)مف الحديث الثاني

صمَّى عمييا فمو قيراط ومف انتظر حتى تدفف أو يفرغ منيا جاء إلى جنازة فمشى معيا مف أىميا حتى ي
 .(2) فمو قيراطاف مثؿ أحد (

 الحديث المعارض: 
عف ثوباف مولى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: )مف 

  . ( 3) صمى عمى جنازة فمو قيراط فإف شيد دفنيا فمو قيراطاف القيراط مثؿ أحد(

 وجو التعارض :
الحديث األوؿ الذي رواه مسمـ عف أبي ىريرة والثاني الذي رواه أحمد عف أبي سعيد يفيداف أف 
)القيراط( ال يحصؿ بمجرد الصبلة عمى الميت إنما يتحقؽ باتباع الجنازة مف عند أىميا أواًل ثـ الصبلة 

ىذا التقييد )اتباعيا مف عند أىميا أو عمييا ، وأما الحديث اآلخر الذي رواه مسمـ عف ثوباف فميس فيو 
نما الذي فيو أف القيراط يحصؿ بمجرد الصبلة عمى الميت .   مف بيتيا( وا 

                                                           
 ( .3/52( كتاب الجنائز ، باب فضؿ الصبلة عمى الجنازة واتباعيا )2238أخرجو مسمـ )( 1)
(، مف طريؽ سميماف بف ببلؿ عف عمرو بف يحيى عف 3/27/11234: أخرجو أحمد في مسنده ) إسناده صحيح ( 2)

: جميع رواتو ثقات، وقد قاؿ شعيب  قمتأبي سعيد الخدري رضي هللا عنو ،  محمد بف يوسؼ بف عبد هللا بف سبلـ عف
 ( .3/27األرنؤوط: ىذا الحديث لو إسناداف كؿ منيما قوي، تحقيؽ المسند )

 ( .3/52( كتاب الجنائز ، باب فضؿ الصبلة عمى الجنازة واتباعيا )2239أخرجو مسمـ) (3)
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 مسالؾ العمماء في دفع التعارض : 
 الترجيح -1

قاؿ اإلماـ الطحاوي : ) إف قاؿ قائؿ ىذه اآلثار فييا ذكر استحقاؽ القيراط بالصبلة عمى 
مضادًا لما في اآلثار األوؿ مف استحقاؽ ذلؾ القيراط أنو بالمشي معيا الجنازة خاصة أفتجعموف ىذا 

مف أىميا والصبلة عمييا ال بدوف ذلؾ قيؿ لو ليس ىذا عندنا بتضاد ولكنو عندنا وهللا أعمـ عمى حفظ 
بعض رواتيا لما أغفمو بقيتيـ فيكوف الصحيح عف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ مما يستحؽ بو ذلؾ 

ىو بالمشي مع الجنازة مف أىميا والصبلة عمييا ويكوف ما ِسوى ذلؾ مما ليس فيو ذكر المشي  القيراط
 .(1) معيا إغفااًل مف رواتيا ومف حفظ شيئًا كاف حجة عمى مف لـ يحفظو (

فينا رجح الطحاوي الحديث األوؿ والذي فيو المشي معيا مف عند أىميا ، وجعؿ الرواية 
 ا التقييد أنو إغفاال مف رواتيا . الثانية التي ليس فييا ىذ

 الجمع : -2

قاؿ ابف حجر : )وفي رواية مسمـ ) مف خرج مع جنازة مف بيتيا (، وألحمد في حديث أبي 
سعيد الخدري )فمشى معيا مف أىميا ( ومقتضاه أف القيراط يختص بمف حضر مف أوؿ األمر إلى 

ي يظير لي : أف القيراط يحصؿ أيضا لمف انقضاء الصبلة وبذلؾ صرح المحب الطبري وغيره ، والذ
صمى فقط ألف كؿ ما قبؿ الصبلة وسيمة إلييا ، لكف يكوف قيراط مف صمى فقط دوف قيراط مف شيع 

 .(2)مثبل وصمى ، ورواية مسمـ عف أبي ىريرة بمفظ )أصغرىما مثؿ أحد( يدؿ عمى أف القراريط تتفاوت(

وأف الثانية  ،ف األولى تحمؿ عمى األفضؿبأ ،جمع الحافظ ابف حجر بيف الروايتيف فينا
 وبيذا يزوؿ التعارض . ،لكنو أصغر مف الذي قبمو ،يحصؿ بيا القيراط

فيو المقدـ عمى الترجيح كما ىو  ،قمت : وما داـ ىناؾ وجو لمجمع يمكف أف تحتممو الروايات واآلثار
ألفضؿ اتباع الجنازة مف عند ولكف ااط يحصؿ بالصبلة عمى الجنازة فقط،وعمى ىذا فإف القير  ،معموـ
 وهللا أعمـ . ،فاألجر بذلؾ أفضؿ والقيراط بيذا يتأكد ،أىميا

 المسألة الثالثة : عدد المصميف عمى الجنازة الذيف تقبؿ شفاعتيـ .
جاءت ثبلثة أحاديث متعارضة بروايات مختمفة كؿ منيا فيو عدد مختمؼ عف اآلخر في ىذا العدد 

 يتحقؽ الشفاعة لمميت . 

                                                           
 ( .3/305شرح مشكؿ اآلثار )( 1)
 ( .3/197الباري )فتح  (2)
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عميو وسمـ قاؿ: )ما مف ميت يصمي  عف عائشة رضى هللا عنيا عف النبي صمى هللاالحديث األوؿ: 
 . (2) فيو( (1)فعواعميو أمٌة مف المسمميف يبمغوف مائًة كميـ يشفعوف لو إال شُّ 

عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ : سمعُت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يقوؿ:  الحديث الثاني:
 .(3) ف رجٍؿ مسمـٍ يموُت فيقوـ عمى جنازتو أربعوف رجبًل ال يشركوف باهلل شيئًا إال شفعيـ هللا فيو()ما م

سمـ يقوؿ: عف مالؾ بف ُىَبْيرة رضي هللا عنو قاؿ : سمعت رسوؿ هللا صمى هللا عميو و  الحديث الثالث:
 . (5) ((4)عميو ثبلثة صفوٍؼ مف المسمميف إال أوجب )ما مف مسمـ يموت فيصمي

 أقواؿ العمماء في دفع التعارض بيف ىذه األحاديث:
 القوؿ األوؿ : بأف ىذه األحاديث وردت جوابا لمسائميف . -

ما وجو اختبلؼ العدد في ىذه األحاديث الواردة فيمف  :رحمو هللا: )إف قاؿ قائؿ قاؿ ابف بطاؿ
ا وردت جوابًا لسؤاؿ سائميف يصمي عمى الميت فيغفر لو بصبلتيـ؟ قيؿ: وجو ذلؾ، وهللا أعمـ، أني

فكأف سائبًل سألو مف صمى عميو مائة  ،ألنو صمى هللا عميو وسمـ لـ يكف ينطؽ عف اليوى ؛مختمفيف
رجؿ ىؿ يشفعوف فيو؟ قاؿ: نعـ، وسألو آخر: مف صمى عميو أربعوف رجبًل ؟ فقاؿ: مثؿ ذلؾ، ولعمو 

حديث مالؾ بف ىبيرة ما يدؿ عمى أقؿ مف وقد بينا في  ،مثؿ ذلؾ :لقاؿ ؟لو سئؿ عف أقؿ مف أربعيف
 . (6) كما يمكف أف تكوف أكثر( ،ألنو قد يمكف أف تكوف الثبلثة صفوؼ أقؿ مف أربعيف ؛أربعيف

                                                           
 ( .2/713ُشفٍّعوا فيو : بالبناء لممجيوؿ : أي قبمت شفاعتيـ ، التيسير بشرح الجامع الصغير)( 1)
 ( .3/52(،كتاب الجنائز،باب مف صمى عميو مائة شفعوا فيو)2241أخرجو مسمـ)( 2)
 فيو قصة وفاة ولده . (، و 3/53(كتاب الجنائز، باب مف صمى عميو أربعوف شفعوا فيو)2242أخرجو مسمـ)( 3)
 ( .8/21أوجب : وجبت لو الجنة، أو وجبت لو المغفرة، عمدة القاري)( 4)
(                                   3/42/1490(، وابف ماجو )2/335/1028(، والترمذي )3/174/3168: أخرجو أبوداود )إسناده حسف(5)

(                                                     12/215(،وأبو يعمى)19/299راني في الكبير)(، والطب4/103/7154(،والبييقي)27/281/16724وأحمد)
جميعيـ مف طريؽ حماد عف محمد بف اسحؽ عف يزيد بف أبي حبيب عف مرثد اليزني عف مالؾ بف ىبيرة رضي هللا 

وفي إسناده محمد بف اسحؽ بف يسار ، مختمؼ :  قمتعنو، والمفظ ليـ جميعا ، إال أحمد والبييقي وأبو يعمى بنحوه ، 
فيو توثيقا وتضعيفا، وثقو األكثروف، قاؿ ابف معيف: ثقة حسف الحديث، وقاؿ أحمد: حسف الحديث،وقاؿ شعبة: أمير 
المؤمنيف في الحديث، وخالؼ البعض ، مثؿ مالؾ بف أنس، قاؿ عنو: دجاؿ مف الدجاجمة ، وقاؿ غيره: ثقة ما لـ 

منو التدليس، وقاؿ ابف حجر: صدوؽ يدلس ، رمي بالتشيع والقدر، كما وأف البخاري لـ يخرج لو شيئا، يعنعف، فيخشى 
: قمت،  5725، ترجمة  825(،تقريب التيذيب، ص1/224(،شذرات الذىب)13/47انظر: سير أعبلـ النببلء)

: )أثر كبلـ مالؾ في محمد بعض الخبلصة في ىذا الراوي، أف حديثو ال ينحط عف رتبة الحسف   قاؿ الذىبي رحمو هللا
الميف، فإذا روى في أحاديث األحكاـ، فينحط حديثو فييا عف رتبة الصحة إلى رتبة الحسف،إال فيما شذ فيو فإنو يعد 

(، والحديث حسنو الترمذي في 13/53منكرا، ىذا الذي عندي في حالو(، انظر: سير أعبلـ النببلء)
 ( .3/145(، وابف حجر في الفتح)5/212(،والنووي في المجموع)2/335سننو)

 ( .2/302شرح صحيح البخاري، البف بطاؿ ) (6)
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 القوؿ الثاني : أف ىذه األحاديث أخبر بيا النبي صمى هللا عميو وسمـ في فترات مختمفة .  -
بلؼ في ىذه الروايات ؟ فكاف جوابنا عف إف قاؿ قائؿ مف أيف جاء ىذا االخت )قاؿ الطحاوي :
أنو يحتمؿ أف يكوف هللا جاد لعباده المؤمنيف بالغفراف لمف صمى عميو مائة  ،ذلؾ بتوفيؽ هللا تعالى

فكاف خبر ابف عباس بذلؾ ىو آخر ما  ،منيـ بشفاعتيـ لو، ثـ جاد لو بالغفراف بشفاعة أربعيف منيـ
وكاف خبر عائشة  ،ى عميو مف المؤمنيف بشفاعتيـف لممصمَّ كاف منو عز وجؿ مما جاد بسببو بالغفرا

فقاؿ : ولـ حممت ذلؾ عمى ما ذكرت ولـ تحممو عمى أف حديث عائشة  ،وأبي ىريرة متقدميف لذلؾ
، هللا وعونوفكاف جوابنا لو عف ذلؾ بتوفيؽ  ،وأبي ىريرة ىما المتأخراف وحديث ابف عباس ىو المتقدـ

وقد يجوز أف  ،ثـ يرجع عف الغفراف بذلؾ المعنى ،أف يجود بغفراف بمعنى أف هللا تعالى ليس مف صفتو
 ،يجود بالغفراف بمعنى ثـ يجود بالغفراف بأقؿ مف ذلؾ المعنى وبأيسره عمى خمقو الذيف جاد بذلؾ عمييـ

 . (1) فباف بما ذكرنا الوجو الذي جاء منو اختبلؼ العدديف في اآلثار التي رويناىا وهللا نسأؿ التوفيؽ(
الطحاوي، رحميما هللا، يمكف أف يقاؿ بو ، مف وكبل الجوابيف المذكوريف ، مف ابف بطاؿ، و   : قمت

              وهللا تعالى أعمـ .

 عدد التكبيرات في صالة الجنازةالمسألة الرابعة : 
 الحديث األوؿ: 

عمى جنائزنا أربعًا عف عبد الرحمف بف أبي ليمى قاؿ : )كاف زيد بف أرقـ رضي هللا عنو يكبر 
نو كبر عمى جنازة خمساً   . (2) فقاؿ : كاف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يكبرىا ( ؟فسألتو ،وا 

: )صميت خمؼ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ عمى جنازة  رضي هللا عنو قاؿ زيد بف أرقـ ،وفي لفظ
 . ( 3) فكبر خمسًا فإني ال أدعيا ألحد بعده(

 الحديث المعارض:
النجاشي في اليوـ الذي  أف النبي صمى هللا عميو وسمـ نعى :"عف أبي ىريرة رضي هللا عنو

 . (4)"مات فيو وخرج بيـ إلى المصمى فصؼ بيـ وكبر عميو أربع تكبيرات

                                                           
 ( .1/243شرح مشكؿ اآلثار ) (1)
 ( .3/56(، كتاب الجنائز، باب الصبلة عمى القبر)2260أخرجو مسمـ)(2)
زيد رضي هللا (،مف طريؽ الميث بف أبي سميـ، عف المرقع، عف 2/434/1590:أخرجو الدارقطني)إسناده ضعيؼ ( 3)

: وفي سنده الميث بف أبي سميـ، سيئ الحفظ كثير الغمط ضعيؼ الحديث، اختمط في آخر عمره، ضعفو ابف قمتعنو، 
 ( .3/29(،الضعفاء والمتروكيف البف الجوزي )1/295عيينة، وقاؿ أحمد : مضطرب الحديث، انظر: االغتباط )

 ( .2/89تكبير عمى الجنازة أربعا )(، كتاب الجنائز، باب ال1332أخرجو البخاري ) ( 4)
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 وجو التعارض: 
قد تكوف أربعًا وقد  ،يدؿ عمى أف تكبيرات صبلة الجنازة رضي هللا عنو، أف حديث زيد بف أرقـ

 يدؿ عمى أف تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات . رضي هللا عنو، وحديث أبي ىريرة ،اً تكوف خمس

 أقواؿ الفقياء في المسألة : -
إلى أف التكبير عمى الجنازة أربع تكبيرات ال  ،األربعة ئمةمنيـ األ ،السمؼ والخمؼ ذىب جميور -

لعمـ مف أصحاب النبي صمى هللا ا أىؿ والعمؿ عمى ىذا عند أكثرقاؿ الترمذي رحمو هللا :  ،(1)غير
وىو قوؿ سفياف ومالؾ والشافعي وأحمد  ،يروف التكبير عمى الجنازة أربع تكبيرات ،عميو وسمـ وغيرىـ

 . (2)وابف المبارؾ واسحؽ
وبيذا قاؿ ابف أبي ليمى وجابر  ،ذىب بعض الفقياء إلى أف التكبير عمى الجنازة خمس تكبيراتقد و  -

 . ( 3)أبو ذر وزيد وحذيفة وابف عباس رضي هللا عنيـ أجمعيفومف الصحابة  ،بف زيد

 ىو ما يمي : ،تجاه ىذيف الحديثيف المتعارضيف ،وأما ما سمكو الفريقاف
حيث أنيـ رجحوا حديث النجاشي عمى حديث زيد بف أرقـ وذلؾ  ،وبو قاؿ الجميور ،الترجيح : أوالً 
 مرجحات.  ةبعد

ح الجميور األخذ بحديث النجاشي عمى غيره مف األحاديث قاؿ الشوكاني في نيؿ األوطار : رج
 بمرجحات أربعة : 

 أنيا ثبتت مف طريؽ جماعة مف الصحابة أكثر عددًا ممف روى منيـ الخمس . -1
 أنيا في الصحيحيف.  -2
 أنو أجمع عمى العمؿ بيا الصحابة رضي هللا عنيـ.  -3
 انيا آخر ما وقع منو صمى هللا عميو وسمـ .  -4

 ( 7) . (6)ولكف ال دليؿ عمى دعوى النسخ ( 5) ( 4)أف حديث زيد بف أرقـ منسوخ وقد زعـ بعضيـ

                                                           
 ( .3/239(، المغني )4/44انظر: شرح مسمـ) ( 1)
 ( .3/456تحفة األحوذي ) ( 2)
 ( .3/419نيؿ األوطار ) ( 3)
(4 ) 
 . 145( ، أحكاـ الجنائز وبدعيا، ص 2/561( شرح بموغ المراـ )5)
(6 ) 
 ( .6/95( عوف المعبود )7)
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 ثانيًا : الجمع :
قاؿ الشوكاني رحمو هللا : )ال تعارض بيف األربع والخمس ألف الخمس مشتممة عمى زيادة 

 . (1) غير معارضة وغاية ما فيو جواز األمريف(

بًل فالغالب مف تكبيراتو صمى هللا عميو وسمـ عمى وقد قاؿ القائموف بالجمع بأنو ال تعارض أص
 . (2)الجنائز أربع تكبيرات وكاف يكبر التكبيرة الخامسة أحيانًا فأمكف الجمع بينيما

ذا أمكف الجمع بيف الحديثيف فيو المقدـ عمى الترجيح وعمى النسخ أيضًا كما ىو معموـ   قمُت   : وا 
ولكف الصحيح  ،ض أف التكبيرات الزائدة عمى األربع منسوخة: ) زعـ البع رحمو هللا قاؿ ابف عثيميف

 .(3)ال يمكف الجمع ( أومف شرط النسخ  ،مكاف الجمعوذلؾ إل ؛أنيا ليست منسوخة
بأف رواية األربع المراد بيا ما عدا تكبيرة االفتتاح فجمع  ،وأما ما تأولو البعض مف القائميف بالجمع

 . (4)بعيد
عدـ التكمؼ  ،مـ أف مف شروط الجمع الصحيحوقد عُ  ،مف التكمؼ المذموـ: وال يخفى ما فيو  قمتُ 

 بوجو اليمكف احتمالو . 

                                                           
 ( .3/419نيؿ األوطار ) (1)
 ( بتصرؼ يسير  .6/95عوف المعبود ) (2)
 ( .2/561شرح بموغ المراـ ) (3)
 ( .2/212انظر سبؿ السبلـ ) (4)
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 الخالصة : 
بؿ إف القوؿ بنسخو  ،عمى نسخو ريحوال دليؿ ص ،أف حديث زيد بف أرقـ حديث ثابت وصحيح

ي القوؿ بأف وى ،مجرد دعوى ببل برىاف فبل يقبؿ ذلؾ ، وأف إمكانية الجمع مع حديث النجاشي ممكنة
بدليؿ أف الغالب مف فعمو صمى هللا عميو وسمـ التكبير عمى  ،التكبيرة الخامسة تفعؿ أحيانًا ال دائماً 

الجنائز أربع تكبيرات ، وأما دعوى إجماع الصحابة عمى األربع تكبيرات بعد موت النبي صمى هللا 
تعالى، فقد أورد في كتابو أحكاـ  فغير صحيح وقد تصدى ليذا الشيخ األلباني رحمو هللا ،عميو وسمـ

، عدة أحاديث صحيحة تدؿ عمى أف الصحابة زادوا عف التكبيرات األربع في صبلة الجنازة (1)الجنائز
تدؿ  ،فيذه آثار صحيحة عف الصحابة "قاؿ بعد إيراده لؤلحاديث واآلثار: وىذا ممخص قولو رحمو هللا،

خبلفًا لمف  ،ى ما بعد النبي صمى هللا عميو وسمـعمى أف العمؿ بالخمس والست تكبيرات استمر إل
 . (2)"ابف حـز في المحمى ،وقد حقؽ القوؿ في بطبلف ىذه الدعوى ،ادعى االجماع عمى األربع فقط

وقاؿ ابف القيـ رحمو هللا بعد أف أورد األحاديث واآلثار في المسألة : )وىذه آثار صحيحة ، 
بؿ فعمو ىو وأصحابو  ،عميو وسمـ لـ يمنع مما زاد عمى األربعفبل موجب لممنع منيا والنبي صمى هللا 

 .(3) مف بعده(

 .المسألة الخامسة : التسميـ في صالة الجنازة 
تعارضت األحاديث في عدد تسميمات صبلة الجنازة ، فحديث بيف أنيا تسميمة واحدة ، 

 وحديثاف جاء فييما تسميمتاف .
أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ صمى عمى جنازة  "عنو : : عف أبي ىريرة رضي هللا الحديث األوؿ

 . ( 4)"فكبر عمييا أربعًا وسمـ تسميمة واحدة

                                                           
 . 144أحكاـ الجنائز، ص  (1)
 ( .5/124المحمي البف حـز ) (2)
 ( .1/508زاد المعاد ) (3)
(، جميعيـ  4/43/7233(،والبييقي )2/433/1583(،والدارقطني)1/360/1279أخرجو الحاكـ)إسناده حسف:  (4)

مف طريؽ إبراىيـ بف إسماعيؿ ، عف حفص بف غياث، عف أبي العنبس عف أبيو ، عف أبي ىريرة رضي هللا عنو ، 
: وفي إسناده أبي العنبس صدوؽ ، واسمو عمرو بف مرواف النخعي، ذكره ابف حباف في قمت والمفظ ليـ جميعا،

(،تيذيب 6/261صدوؽ، انظر: الجرح والتعديؿ) الثقات،وقاؿ أبو حاتـ: صالح الحديث، وقاؿ ابف حجر:
 .                                                128، والحديث حسف إسناده األلباني في أحكمـ الجنائز، ص1185(،تقريب التيذيب، ص12/170التيذيب)
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 الحديثاف المعارضاف :
: قاؿ ابف مسعود رضي هللا عنو : )ثبلث خبلؿ كاف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ  الحديث األوؿ

 . (1) ثؿ التسميـ في الصبلة (يفعميف تركيف الناس : إحداىف التسميـ عمى الجنازة م
فسمـ عف يمينو  ،أنو صمى عمى جنازة رضي هللا عنو، : عف عبد هللا بف أبي أوفى الحديث الثاني

،  ال أزيدكـ عمى ما رأيت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يصنع، فمما انصرؼ قاؿ: "وعف شمالو
 . (2) ىكذا صنع رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ (أو 

 تعارض :                                                                           وجو ال
يصرح أف النبي صمى هللا عميو وسمـ سمـ عمى الجنازة تسميمة واحدة ، وحديث  ،الحديث األوؿ

يفيد بأف النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف يسمـ عمى الجنازة مثؿ تسميـ  رضي هللا عنو، ابف مسعود
 يعني : تسميمتيف ، فقاـ بيذا التعارض بيف الحديثيف . ،الصبلة

 أقواؿ الفقياء في المسألة :
 . وبو قاؿ الجميور ،تسميمة واحدة أف التسميـ عمى الجنازةالقوؿ األوؿ : -

 .(3) عمى تسميمة واحدة( ،: )وجميور أىؿ العمـ مف السمؼ والخمؼرحمو هللا قاؿ ابف عبد البر
 لكية والحنابمة. وبيذا قاؿ الما
 ،ألنو قوؿ جمع مف الصحابة ؛: )والسنة أف يسمـ عمى الجنازة تسميمة واحدةرحمو هللا قاؿ ابف قدامة

 . (4) ولـ يعرؼ ليـ مخالؼ في عصرىـ فكاف إجماعًا(
                                                           

(، والطبراني في 6/238/2286(، وفي معرفة السنف)4/43،7239: أخرجو البييقي في الكبرى)إسناده حسف ( 1)
(، كبلىما مف طريؽ زيد بف ُأنْيسة، عف حماد ، عف إبراىيـ، عف عمقمة واألسود،عف عبد هللا بف مسعود 10/82الكبير)

سناده حسف؛ألف في سنده سعيد بف حفص ، صدوؽ تغير في آخره، ذكره ابف قمترضي هللا عنو، والمفظ ليما معا،  :وا 
اؿ ابف عدي: ىو حسف الحديث، وقاؿ ابف حجر: صدوؽ تغير في آخر عمره، حباف في الثقات،ووثقو الذىبي، وق

، 375(، تقريب التيذيب، ص6/472(،ميزاف االعتداؿ)1/333(،الكاشؼ لمذىبي)8/269انظر:الثقات البف حباف)
ع ، وقاؿ الييثمي في مجم129(،واأللباني في أحكاـ الجنائز، ص5/239والحديث حسف إسناده النووي في المجموع )

 ( .3/141الزوائد: رجالو ثقات )
(، مف طريؽ محمد 5/305/2287(،وفي معرفة السنف)4/43/7238: أخرجو البييقي في الكبرى)إسناده ضعيؼ ( 2)

وفي إسناده  قمت:بف مسممة عف يزيد بف ىاروف عف شريؾ عف إبراىيـ اليجري، عف ابف أبي أوفى رضي هللا عنو ،
أبي حاتـ : سمعُت أبي يقوؿ : ابراىيـ اليجري ليس بقوي ليف الحديث، وقاؿ يحيى  إبراىيـ اليجري، ضعيؼ ، قاؿ ابف

بف معيف: إبراىيـ اليجري ضعيؼ الحديث ليس بشيء،وقاؿ أحمد بف حنبؿ : منكر الحديث وقاؿ ابف حجر : ليف 
(،تقريب 1/163(،تيذيب التيذيب)3/276(،تاريخ ابف معيف رواية الدوري)2/132الحديث، انظر: الجرح والتعديؿ)

 .  164، والحديث ضعفو األلباني في أحكاـ الجنائز، ص119التيذيب، ص
 ( .3/33االستذكار )(3)
 ( .2/349المغني )(4)
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ألنو الذي عميو أصحاب رسوؿ هللا صمى هللا ؛ : )تسميمة أحب إليّ رحمو هللا قاؿ ابف المنذر
وألنيـ الذيف حضروا صبلة رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ  ،أعمـ بالسنة مف غيرىـوىـ  ،عميو وسمـ

  .(1) ف التسميـ تسميمة واحدة(أينا ذلؾ عنو منيـ وِّ ولـ يختمؼ ممف رُ  ،وحفظوا عنو
 القوؿ الثاني : تسميمتيف :-

رضي  ابف مسعود ، وذلؾ استدالاًل بحديثوالشعبي والنخعي ،وبو قاؿ الشافعية وأبو حنيفة وأصحابو
  .(2)وقياسًا عمى سائر الصموات هللا عنو،

 القوؿ الثالث : التخيير :-
  .( 3)اصريف الشيخ األلباني رحمو هللاوبو قاؿ بعض السمؼ ، ومف المع

 مسالؾ العمماء في دفع التعارض :
 التعارض قائـ ىنا بيف حديثيف اثنيف فقط وىما حديث أبي ىريرة وحديث ابف مسعود ، وأما

و كما تقدـ في تخريجيؼ ألنو ضع ؛فبل يقوى عمى المعارضة رضي هللا عنو، حديث ابف أبي أوفى
   سابقا .

رضي هللا  فقاؿ بعضيـ : أنو يحتمؿ أف ابف مسعود ،وأما مسالؾ العمماء تجاه ىذا التعارض
يسمـ تسميمة  ألنو مف سنتو صمى هللا عميو وسمـ في الصبلة أيضًا أف ؛قصد بالتسميـ "الواحدة"عنو، 
ف  ؛عد، غير أف ىذا االحتماؿ فيو بُ كف األكثر أنو كاف يسمـ تسميمتيفول ،واحدة ألف التسميمة الواحدة وا 

يظير أنيا تدخؿ فبل  رضي هللا عنو، لكف لـ يروىا ابف مسعود ،كانت ثابتة عنو صمى هللا عميو وسمـ
 .  ( 4)في قولو المذكور"مثؿ التسميـ في الصبلة"

 ؛مع أفضمية التسميمة الواحدة ،ىو جواز التسميمتيف عمى الجنازة ،فإف الذي يترجحوعمى ىذا 
  .ألنو ىو األكثر واألغمب مف فعؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ وفعؿ أصحابو

قاؿ أحمد بف قاسـ ، قيؿ ألبي عبد هللا )اإلماـ أحمد( أتعرؼ عف أحد مف الصحابة أنو كاف يسمـ عمى 
قاؿ : ال ، ولكف ستة مف الصحابة أنيـ كانوا يسمموف تسميمة واحدة خفيفة عف الجنازة تسميمتيف ؟ 

  .(6)وزيد بف ثابت (5)يمينو ، فذكر ابف عمر وابف عباس وأبا ىريرة وواثمة بف األسقع وابف أبي أوفى

                                                           
 ( .9/391األوسط )(1)
 ( .5/239المجموع )(2)
 . 128أحكاـ الجنائز، ص(3)
 ، بتصرؼ .128أحكاـ الجنائز لؤللباني، ص ( 4)
فى التسميـ مرة واحدة، فإف ىذا يزيد حديثو السابؽ الذي فيو التسميمتيف، ضعفا ونكارة، وكونو يروى عف ابف أبي أو  ( 5)

 وهللا تعالى أعمـ .
 ( .1/511زاد المعاد) ( 6)
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عمى  –رضي هللا عنيـ –وفي فتوى لمجنة الدائمة :) تتابع العمؿ مف الصحابة والتابعيف 
ولـ يثبت عف أحد منيـ  ،ولـ يعرؼ بينيـ خبلؼ في ذلؾ ،ة عف اليميف مف صبلة الجنازةتسميمة واحد

نما خالؼ بعض الفقياء في ذلؾ قياسًا ليـ عمى الصموات  ،فيما نعمـ أنو انصرؼ منيا بتسميمتيف، وا 
و ثبتت أ ،ألنيا مبنية عمى ما دؿ عميو القرآف ؛والقياس ال يعمؿ بو في العبادات ،ذات الركوع والسجود

وباهلل التوفيؽ وصمى هللا عمى نبينا محمد وآلو وصحبو  ،بو السنة عف النبي صمى هللا عميو وسمـ
 . (1)وسمـ

وذلؾ ألف  ؛: )صبلة الجنازة ليس فييا إال تسميمة واحدة رحمو هللا قاؿ الشيخ ابف عثيميفقد و 
وأف صبلة الجنازة  ،ا التسميمتيفلـ يذكرو  ،الذيف وصفوا صبلة النبي صمى هللا عميو وسمـ عمى الجنائز

ومف ثـ ليس فييا دعاء  ،بؿ ىي مبنية عمى التخفيؼ ،ليس فييا ركوع وال سجود وال قعود وال انتقاؿ
  .(2) ، فخفؼ بتسميمة واحدة(استفتاح

ة التسميمتيف أيضًا في يأراد أف يبيف مشروعرضي هللا عنو،  : لعؿ ابف مسعودوقاؿ البعض
فكانت األشير واألكثر واألغمب في  ،ورد عنيـ مف الصحابة التسميمة الواحدة جمعفإف الذيف  ،الجنازة

 ،: وال يخفى عمى أحد قمتُ فأراد أف يبيف أف التسميمتيف في صبلة الجنازة مف السنة ،  ،صبلة الجنازة
يظير  والذي ،وذلؾ لبياف الجواز -أحياناً –أف مف ىدي النبي صمى هللا عميو وسمـ مخالفة فعمو الغالب 

 وهللا تعالى أعمـ . ،أف األمر ىنا ىكذا

بقولو : )وأما ىديو صمى هللا عميو وسمـ في التسميـ مف صبلة  رحمو هللا وىذا ما أكده ابف القيـ
 . (3) وروي عنو : أنو كاف يسمـ تسميمتيف( ،عنو : أنو كاف يسمـ واحدة يفرو  ،الجنازة

                                                           
 ( .8/3فتاوى المجنة الدائمة) ( 1)
 ( . 1/701الشرح الممتع)(2)
 (  .1/511زاد المعاد) (3)
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قط    .المسألة السادسة : الصالة عمى السٍّ
هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ :  أف رسوؿ رضي هللا عنو، عف المغيرة بف شعبة لحديث األوؿ :ا
قط"  ( 1)الراكب يسير خمؼ الجنازة والماشي يمشي خمفيا وأماميا وعف يمينيا وعف يسارىا قريبًا منيا والسِّ

 .  ( 2)لوالديو بالمغفرة والرحمة" يصمى عميو ويدعى

  الحديث المعارض:
:) الطفؿ ال : قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـقاؿ ربف عبد هللا رضي هللا عنيماعف جاب

   .(4) (( 3)ُيصمَّى عميو وال يرث وال ُيورَّث حتى يستيؿ
 وجو التعارض :  -  

يفيد استحباب الصبلة عمى السقط عمى  رضي هللا عنو، حديث المغيرةالحديث األوؿ، 
 رضي هللا عنو، حديث جابريتًا أو نزؿ حيًا ثـ مات، والحديث الثاني، نزؿ م سواءً  ،االطبلؽ دوف تقييد

ال فبل  يصمى عميو . قيَّد الصبلة عميو بأف يستيؿ وا 
 
 

                                                           
قط مف بطف أمو قبؿ تمامو ذكرًا كاف أو أنثى، المعجـ ىو الذي لـ يتـ خمقو أو ىو الجنيف يس :السقط( 1)

(، وقد قاؿ النووي رحمو هللا: )وفي السقط ثبلث لغات: كسر السيف وضميا وفتحيا(، المجموع 1/436الوسيط)
(5/255. ) 
( 3/349/1031(، والترمذي)2/429/2081(، والنسائي )3/178/3182: أخرجو أبو داود )إسناده صحيح( 2)

(، 20/430(،والطبراني)4/8/7027(،والبييقي في الكبرى)1/363/1291(، والحاكـ )4/249/18206وأحمد)
جميعيـ مف طريؽ يونس عف زياد بف جبير عف أبيو، عف المغيرة رضي هللا عنو ، جميعيـ بنفس المفظ، إال الحاكـ ، 

(،                             3/349نو): جميع رواتو ثقات، والحديث صححو الترمذي في سنقمتبمفظ: "الطفؿ" بدؿ السقط ، 
، وقاؿ شعيب األرنؤوط في حاشية المسند حديث 104(، واأللباني في أحكاـ الجنائز، ص1/363والحاكـ في مستدركو)

 (4/249بف جبير فمف رجاؿ الشيخيف)صحيح رجالو ثقات رجاؿ البخاري، غير زياد 
جـ : )استيؿ( الصبي رفع صوتو بالبكاء وصاح عند الوالدة،المعجـ : صاح عند الوالدة.،قاؿ في المع استيؿ الصبي(3)

(، وقاؿ الشوكاني رحمو هللا : االستيبلؿ الصياح أو العطاس أو حركة يعمـ بيا حياة الطفؿ، نيؿ 2/992الوسيط)
 ( .3/406األوطار)

عف إسماعيؿ بف                                                      (، مف طريؽ محمد بف يزيد الواسطي، 2/339/1032:أخرجو الترمذي)إسناده ضعيؼ جدا ( 4)
:في إسناده إسماعيؿ بف مسمـ ، ضعيؼ، قاؿ أحمد: قمتمسمـ المكي ، عف أبي الزبير، عف جابر رضي هللا عنو، 

ـ: ضعيؼ منكر الحديث ، وقاؿ ابف معيف : ليس بشيء، وقاؿ عمى ابف المديني : ال يكتب حديثو ، وقاؿ أبو حات
الحديث مختمط، وقاؿ النسائي : متروؾ الحديث، وقاؿ ابف حباف : ضعيؼ يروى المناكير عف المشاىير ويقمب 

(، والحديث ضعفو ابف حجر 1/120(،المجروحيف)2/198(،الجرح والتعديؿ)1/332األسانيد، انظر: تيذيب التيذيب)
 . 106األلباني في أحكاـ الجنائز، ص(، و 5/552(،والنووي في المجموع )2/665في التمخيص الحبير)
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 أقواؿ الفقياء في المسألة : -
شير فبل صبلة عميو ألنو ليس بروح، وقد نقؿ الفقياء عمى أف السقط إف لـ يتـ أربعة أ نص

د قاؿ ابف قدامة رحمو هللا تعالى: ) فأما مف لـ يأت لو أربعة أشير، وق ,(1)النووي اإلجماع عمى ىذا
فإنو ال يغسؿ وال يصمى عميو ويمؼ في خرقة ويدفف، ألنو ال ينفخ فيو الروح إال بعد أربعة أشير، 

 . (2) وقبؿ ذلؾ فبل يكوف نسمة فبل يصمى عميو كالجمادات والدـ (

فقد اتفؽ الفقياء عمى مشروعية الصبلة عميو ،  ،إف أتـ أربعة أشير ثـ نزؿ حيًا ثـ ماتأما 
نما الخبلؼ فيمف سقط بعد أربعة أشير ولـ يستيؿ ، فقد اختمؼ الفقياء عمى قوليف :  وا 

سحؽ وابف سيريف وابف المسيب ،ُيصمى عميو :القوؿ األوؿ - ونقؿ عف ابف عمر  ،وبو قاؿ أحمد وا 
 .(3)ح ىذا شيخ االسبلـ ابف تيميةرضي هللا عنيما ورج

ونسب  والشافعي، وحمَّاد واألوزاعي وأصحاب الرأي، وبو قاؿ مالؾ ،: ال ُيصمى عميوالقوؿ الثاني -
 . (4)ىذا القوؿ لمجميور

 القوؿ الراجح ودفع التعارض : -
مشروعية الصبلة عمى السقط ولو لـ ب القائؿ ،ىو القوؿ األوؿ ،الذي توصؿ إليو الباحث

ؿ، وعمى ىذا فإف حديث جابر ضعيؼ ال يقوى عمى معارضة وذلؾ لضعؼ حديث االستيبل ؛يستيؿ
حديث المغيرة الصريح في مشروعية الصبلة عمى السقط والذي لـ يقيد ذلؾ باالستيبلؿ ، كما ويقوي 

 فبذلؾ يكوف مف المناسب أف ُيصمَّى عميو . ،أنو خمؽ قد تـ نفخ الروح فيو ،ىذا الرأي

 .هللا عميو وسمـ عمى ابنو إبراىيـ المسألة السابعة: ىؿ صمى النبي صمى  -
 الحديث األوؿ: 

 .(5)عف عطاء بف أبي رباح : " أف النبي صمى هللا عميو وسمـ صمى عمى ابنو وىو ابف سبعيف ليمة"

                                                           
 (5/258المجموع) ( 1)
 ( .2/389انظر: المغني) ( 2)
 ( .5/552المجموع) ( 3)
 ( .3/406نيؿ األوطار) ( 4)
(،كبلىما مف طريؽ سعيد بف يعقوب الطالقاني،عف 4/9/7038(،والبييقي)3/182/3190: أخرجو أبو داود)مرسؿ ( 5)

:الحديث مرسؿ ، ألف عطاء بف قمت قعاع، عف عطاء رضي هللا عنو، والمقظ ليما مًعا،ابف المبارؾ،عف يعقوب بف القع
 ( .2/10/432أبي رباح تابعي،انظر المراسيؿ ألبي داود)
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 الحديث المعارض:
لقد توفي إبراىيـ بف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ وىو "عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: 

 . (1)"ًا فمـ يصؿ عميوابف ثمانية عشر شير 

 دفع التعارض بيف الحديثيف:
 . عميو أنو صماى بعض العمماء، ترجيح .1

ف كاف ال يخمو مف مقاؿ إال أف  حيث رجح بعض العمماء حديث اإلثبات عمى حديث النفي وا 
 لو طرؽ وشواىد بعضيا يشد بعضًا.

ف كانت مرسمة ف :قاؿ البييقي في إثر ىذه األحاديث يي تشد الموصوؿ قبمو )فيذه اآلثار وا 
وبعضيا يشد بعضًا، وقد أثبتوا صبلة رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ عمى ابنو إبراىيـ وذلؾ أولى مف 

 . (2) رواية مف روى أنو لـ يصؿِّ عميو(
 أنو لـ يصؿ عميو. بعض العمماء، ترجيح. 2

سؿ عمى فكيؼ يحتج بالمر  ،وذلؾ ألف حديث عطاء مرسؿ ، فعطاء بف أبي رباح تابعي
المثبت، وقد قاؿ األلباني:" كؿ ما روي في صبلة النبي صمى هللا عميو وسمـ عمى ابنو إبراىيـ لـ يصح 

ف جاء مف طرؽ إال أف كميا معمولة ما بالضعؼ الشديد" ،عنو، وا   . ( 3)إما باإلرساؿ وا 

 : الجمع الوجو الثالث
صمى: أراد أنو صمى هللا عميو قاؿ النووي: ) رأى بعض أصحابنا أنو يجمع بينيما فمف قاؿ: 

 .(4) (وسمـ أمر بالصبلة عميو واشتغؿ ىو بصبلة الكسوؼ ومف قاؿ: لـ يصؿِّ أي: لـ يصؿِّ بنفسو

وذلؾ لصحة  ، ىو القوؿ القائؿ بالترجيح "ترجيح أنو لـ يصؿِّ عميو"،والذي توصؿ إليو الباحث
؛ ألنو مف وأما الجمع بينيما فبل يقاؿ بوالحديث الوارد في ذلؾ، وأما حديث عطاء مرسؿ ال يحتج بو، 

ال يكوف إال إذا كاف المتعارض في دائرة القبوؿ أما  المقرر في ىذا العمـ، أف الجمع بيف المتعارضيف،
 والعمـ عند هللا تعالى . ،غير ذلؾ فبل

                                                           
(، كبلىما مف طريؽ محمد بف اسحؽ 6/267/26348(،وأحمد)3/181/3189:أخرجو أبو داود)إسناده حسف ( 1)

: قمت بنت عبد الرحمف عف عائشة رضي هللا عنيا ، والمفظ ليما معًا،  قاؿ: حدثني عبد هللا بف أبي بكر عف عمرة
سناده حسف بسبب محمد بف اسحؽ ، وقد سبؽ التفصيؿ فيو في ص  ، والحديث حسنو األلباني في أحكاـ  80وا 

 ( .1/193(، وابف حجر في االصابة )6/276، وشعيب األرنؤوط في تحقيؽ المسند )79الجنائز، ص
 ( .4/9برى)السنف الك ( 2)
 .   104أحكاـ الجنائز، ص ( 3)
 ( .6/314المجموع) ( 4)
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ة قاؿ ابف القيـ رحمو هللا : ثـ اختمؼ ىؤالء في السبب الذي ألجمو لـ يصؿ عميو ، فقالت طائف
استغنى بنبوة رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ عف قربة الصبلة التي ىي شفاعة لو كما استغنى الشييد 
بشيادتو عف الصبلة عميو ، وقالت طائفة أخرى: إنو يوـ مات كسفت الشمس فاشتغؿ بصبلة الكسوؼ 

 .( 1)عف الصبلة عميو

 .المسألة الثامنة : الصالة عمى مف ُقتؿ في َحدِّ 
 ألوؿ:الحديث ا

وىي ُحبمى  -صمى هللا عميو وسمـ–عف عمراف بف حصيف أف امرأًة مف جيينة أتت نبي هللا 
، فدعا نبي هللا  ولييا فقاؿ:  -صمى هللا عميو وسمـ–مف الزنا، فقالت يا نبي هللا أصبت حدًا فأقمو عميَّ
فشدت عمييا  -سمـصمى هللا عميو و –"أحسف إلييا فإذا وضعت فأتني بيا" ففعؿ فأمر بيا نبي هللا 

ثيابيا ثـ أمر بيا فرجمت، ثـ صمى عمييا، فقاؿ لو عمر: تصمي عمييا يا نبي هللا وقد زنت؟ فقاؿ: 
"لقد تابت توبًة لو ُقسمت بيف سبعيف مف أىؿ المدينة لوسعتيـ وىؿ وجدت توبًة أفضؿ مف أف جادت 

 . ( 2)بنفسيا هلل تعالى"

 الحديث المعارض:
لـ يصؿِّ عمى  -صمى هللا عميو وسمـ -أف رسوؿ هللا -رضي هللا عنو -عف أبي َبْرزة األسممي

 .(3)ماعز بف مالؾ ولـ ينو عف الصبلة عميو

 وجو التعارض:
صمى عمى مف قتمت في حد وىو حد الزنا،  -صمى هللا عميو وسمـ–أف الحديث األوؿ فيو أف النبي 

 .فقاـ بيذا التعارض بيف الحديثيف الحد،وفي الحديث الثاني لـ يصؿٍّ عمى ماعز مع أنو قتؿ في نفس 

 أقواؿ الفقياء في المسألة :
 . (4)عميو ي اإلماـقاؿ جميور الفقياء: يصمى عميو، وقاؿ مالؾ: ال يصم

                                                           
 ( .1/515زاد المعاد) ( 1)
 ( .5/120( كتاب الحدود، باب مف اعترؼ عمى نفسو بالزنا)4529أخرجو مسمـ) ( 2)
( 3/333/14502(، وأحمد )3/99/1429(، والترمذي )3/181/3188أخرجو أبو داود ) إسناده صحيح: ( 3)

(، جميعيـ مف طريؽ أبي َعوانة عف أبي بشر عف نفر مف أىؿ البصرة عف أبي برزة 4/19/7079ي في الكبرى)والبييق
: جميع رواتو ثقات، وجيالة النفر مف أىؿ البصرة ىنا ال تضر، ألنيـ قمتاألسممي رضي هللا عنو ، والمفظ ليـ جميًعا، 

(، واأللباني في صحيح وضعيؼ أبي داود 3/99جمع يقوي بعضيـ بعضا ، والحديث صححو الترمذي في سننو )
 ( .3/333(، وقاؿ شعيب األرنؤوط:إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف )7/186)
 ( .3/262المغني) (4)
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قاؿ النووي: )قاؿ القاضي عياض: مذىب العمماء كافة الصبلة عمى كؿ مسمـ ومحدود ومرجوـ وقاتؿ 
 . (1) اـ يجتنب الصبلة عمى مف قتؿ في حد(نفسو وولد الزنى وعف مالؾ وغيره أف اإلم

 دفع التعارض عند العمماء : وجوه
 لمعمماء تجاه ىذا التعارض عدة أجوبة:

 الجواب األوؿ:
قاؿ الطحاوي: )تأممنا جميع ما روينا في كؿ واحد مف ىذيف المرجوميف في الزنى في صبلة 

تركو الصبلة عمى مف ترؾ الصبلة  رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ عمى مف صمى عميو منيما وفي
عميو منيما ألي معنى كاف ذلؾ منو، فوجدنا المرأة التي رجميا إلقرارىا عنده بالزنى كاف منيا هلل 
تعالى في إقرارىا عنده بذلؾ جود منيا بنفسيا لو، وبذؿ منيا نفسيا إلقامة الواجب في ذلؾ الزنى عمييا 

ذلؾ منيا موجبًا لحمدىا فصمى عمييا إذ كاف مف سنتو وفي صبرىا عمى ذلؾ حتى أخذ منيا، وكاف 
عميو الصبلة صبلتو عمى المحموديف مف أمتو، ووجدنا ما كاف مف الرجؿ الذي كاف أقر عنده بالزنى 
نما جاءه ألنو يرى أنو  بخبلؼ ذلؾ ألنو لـ يجيء إليو باذاًل لنفسو في رجمو إياه الذي يكوف بو موتو وا 

منو بعد ذلؾ قبؿ أف يؤتى عمى نفسو ىربو مف إقامة عقوبة هللا عميو التي  ال يفعؿ ذلؾ بو، ثـ كاف
أوجبيا ما أقر بو عمى نفسو عميو فكاف في ذلؾ موقع الريب في أمره، ألنو قد يحتمؿ أف يكوف ذلؾ 
اليرب كاف منو لرجوع عما كاف أقر بو وكاف مذمومًا في كؿ واحدة مف ىاتيف الحالتيف فترؾ النبي 

 . (2) عميو وسمـ الصبلة عميو لذلؾ، ألف مف سنتو أف ال يصمي عمى المذموميف مف أمتو(صمى هللا 

 الجواب الثاني: وجو الترجيح
حيث رجح ىذا الفريؽ الحديث األوؿ والذي فيو إثبات الصبلة عمى المقتوؿ حدًا عمى الحديث 

 الثاني والذي فيو نفي صبلتو صمى هللا عميو وسمـ عمى المقتوؿ حدًا.
لو صح فصبلتو عمى تمؾ  ب: أف ىذا الحديث يرويو مجاىيؿ ثـؿ ابف الجوزي: )والجواقا

 . (3) المرأة كانت بعد ذلؾ ألف أوؿ مرجوـ كاف ماعزًا(

وقاؿ الشوكاني في نيؿ  (4) وقاؿ ابف عبد البر عف حديث لـ يصؿ عميو )غير صحيح(
 . (5) األوطار: )في سنده مجاىيؿ(

                                                           
 ( .7/47شرح مسمـ) (1)
 ( .1/431مشكؿ اآلثار ) (2)
 . 2/18تحقيؽ مسائؿ الخبلؼ  (3)
 . 1/156االستيعاب  (4)
 . 4/86نيؿ األوطار  (5)
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 وبياف أف الجيالة إذا كانت في جمع اليضر، ،صحة إسناده عند تخريجوالكبلـ في : وقد سبؽ قمت
 فالقوؿ بتضعيفو ال يستقيـ .

نما صمى عمى ىذه المرأة لبياف  ،أف األصؿ أال يصمي اإلماـ عمى مف قتؿ في حدالجواب الثالث:  وا 
 . (1)الجواز

لزيادة ىذه مف محمود بف أنو صمى عميو وا ،أنو وقع في بعض الروايات والزيادات الجواب الرابع:
ألنيا جاءت مف طريؽ ثقة وزيادة الثقة مقبولة،  ؛فقالوا: إنيا زيادة مقبولة ،وىو أحد الثقات ،غيبلف

 .الرواية بيذا المفظ رواية مسمـ وحينئذ ال تعارض لموافقة (2)والبخاري قويت عنده رواية محمود بالشواىد
عمى الصبلة المعروفة ليوافؽ حديث عمراف والزيادة األولى حمميا  :قاؿ صاحب عوف المعبود: )قمت

 . (3) مف الثقة مقبولة(
وقد قاؿ ابف حجر: )وطريؽ الجمع بيف األحاديث أف تحمؿ رواية النفي عمى أنو لـ يصؿ عميو حيف 

 . (4) رجـ ورواية اإلثبات عمى أنو صمى هللا عميو وسمـ صمى عميو في اليـو الثاني(
، مشروعة في حؽ آحاد الناس أما  الباحث أف الصبلة عمى مف قتؿ في حد: والذي توصؿ إليو قمت

اإلماـ فاألفضؿ في حقو ترؾ الصبلة عميو وذلؾ لزجر األحياء أال يقعوا في مثؿ ىذه الجرائـ والكبائر 
والموبقات، ومف تأمؿ ىدي النبي صمى هللا عميو وسمـ وجد أف ىذا ىو الفعؿ المختار منو صمى هللا 

ف كما سيمرمعنا في يْ ـ حيث أنو كاف يترؾ الصبلة عمى مف قتؿ نفسو وعمى صاحب الدّ عميو وسم
وبيذا قاؿ مالؾ  ،المسألة القادمة، فبيذا يكوف ترؾ الصبلة عمى مف مات محدودًا ىو األولى واألقرب

ر فمعؿ ذلؾ كاف لسبٍب خاص كما ذك ،عمى المرأة صمى هللا عميو وسمـ ، وأما صبلتوتعالى رحمو هللا
 الطحاوي وهللا تعالى أعمـ .

 المسألة التاسعة : الصالة عمى مف مات مديونًا .
ثـ أتينا بو  ،وكفناه (5)طناهتوفي رجؿ منا فغسمناه وحنَّ "قاؿ:  رضي هللا عنو، عف جابر الحديث األوؿ:

قمنا: فخطا خطى ثـ قاؿ: أعميو ديف؟  ،فقمنا تصمي عميو ،رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ يصمي عميو
قاؿ النبي قاؿ: فقاؿ أبو قتادة: الديناراف عمي، ف ،قاؿ: فأتيناه ،فانصرؼ فتحمميما أبو قتادة ،ديناراف

قاؿ: نعـ، فصمى عميو رسوؿ هللا صمى هللا  وبرئ منيما الميت" (6)الغريـ ُحؽَّ صمى هللا عميو وسمـ : "
                                                           

 . 11/63سمـ ألبي األشباؿ حسف الزىيري المصري شرح م (1)
 . 12/155فتح الباري  (2)
 . 6/83عوف المعبود  (3)
 .  157/ 12فتح الباري  (4)
نطناه: ( 5) أخبلط مف طيب يجمع لمميت خاصة ال تستعمؿ في  :بكسر الحاء :الحنوط بفتح الحاء، ويقاؿ لو الحناط وحا

 ( .1/450(، النياية البف األثير)8/130شرح مسمـ لمنووي) :في غيره،سواًء في كفنو أو بدنو، انظر
 . 488رجؿ ُمغـر مف الُغـر والديف والغريـ الذي عميو الديف، مختار الصحاح ، ص : الغريـ ( 6)
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، ما فعؿ الديناراف؟قاؿ: فقاؿ لو بعد ذ يو وسمـ،عم  ،فعاد إليو كالغد :قاؿ ،إنما مات أمس ؿ:قا لؾ بيـو
 . ( 1):"اآلف بردت عميو جمدتو"فقاؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ ،قاؿ: قد قضيتيما
عف أبي ىريرة رضي هللا عنو، أف النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف يؤتى بالرجؿ  الحديث الثاني:

ال  ث أنوالمتوفى عميو الديف، فيسأؿ: ىؿ ترؾ لدينو مف قضاء؟ فإف حد ترؾ وفاًء صمى عميو، وا 
 ى بالمؤمنيف مف أنفسيـ، فمف توفيأنا أولقاؿ:"صموا عمى صاحبكـ" فمما فتح هللا عميو الفتوح قاؿ:"

 . (3) ...."فمف مات ولـ يترؾ وفاءً  ". وفي رواية لمبخاري:( 2)، فعميَّ قضاؤهوعميو ديف

 وجو التعارض:
إال أف  ،ميو وسمـ كاف ال يصمي عمى مف مات وعميو ديفأف النبي صمى هللا ع :الحديث األوؿ فيو

والثاني فيو تكفؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ بمف مات وعميو ديف ولـ  ،يكوف قد ترؾ وفاًء أو قضاء
 . يترؾ وفاء مع تأدية الصبلة عميو

 مسالؾ العمماء في دفع التعارض بيف الحديثيف:
 النسخ: (1

ث جابر بحديث أبي ىريرة فقالوا: ال تعارض ألف الحكـ جميور العمماء عمى القوؿ بنسخ حدي
في حديث جابر كاف في بداية اإلسبلـ ثـ نسخ بحديث أبي ىريرة بعد أف فتح هللا عمى المسمميف وأتتيـ 

 الخيرات فتحمؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ مف مات مديونًا مف المسمميف .

                                                           
( جميعيـ 3/253/1778(،والطيالسي )6/74/11734(،والبييقي )3/330/14576أخرجو أحمد )إسناده حسف:  ( 1)

 هللا بف محمد بف عقيؿ، عف جابر رضي هللا عنو، والمفظ ألحمد، والبييقي  والطيالسي بنحوه ، مف طريؽ زائدة عف عبد
جميع رجالو ثقات ، إال عبد هللا بف محمد بف عقيؿ ، في توثيقو خبلؼ، احتج بو أحمد واسحاؽ والحميدي، وقاؿ  قمت:

و، روى عنو جماعة مف المعروفيف يكتب حديث :جائز الحديث، وقاؿ ابف عدي: صدوؽ، وقاؿ العجمي :الترمذي
الثقات،وقاؿ الذىبي: حديثو في مرتبة الحسف، وقد خالؼ آخروف،  فقد ضعفو ابف معيف وابف المديني والنسائي،وقاؿ 
ابف حباف: ردئ الحفظ ، وقاؿ ابف خزيمة : ال أحتج بو ، وقاؿ الفسوي : في حديثو ضعؼ وىو صدوؽ، وقاؿ ابف 

(، الكامؿ البف عدي 4/175ويقاؿ تغير بأخرة ، انظر: ميزاف االعتداؿ) حجر : صدوؽ في حديثو ليف،
والذي  قمت:( ، 1/594، الكاشؼ)542(،تقريب التيذيب ص 2/3(، المجروحيف)1/484(،الكواكب النيرات)4/127)

(، 3/39جمع)يميؿ إليو الباحث، أف حديثو ال ينحط عف رتبة الحسف، وهللا تعالى أعمـ ، والحديث حسنو الييثمي في الم
 ( .3/330، وشعيب األرنؤوط في تحقيؽ المسند) 16واأللباني في أحكاـ الجنائز، ص

(، كتاب الفرائض، باب مف ترؾ ماال 4242(، ومسمـ)3/98(،كتاب الكفالة،باب الديف)2298أخرجو البخاري) ( 2)
 ( .5/62لورثتو)

 (8/150هللا عميو وسمـ "مف ترؾ ماال فؤلىمو" ) (، كتاب الفرائض، باب قوؿ النبي صمى6731أخرجو البخاري ) ( 3)
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ـ يترؾ الصبلة عميو )المديوف( ليحرض الناس عمى قاؿ النووي: )إنما كاف النبي صمى هللا عميو وسم
قضاء الديف في حياتيـ والتوصؿ إلى البراءة منيا لئبل تفوتيـ صبلة النبي صمى هللا عميو وسمـ فمما 

 . (1) فتح هللا عميو عاد يصمي عمييـ ويقضي ديف مف لـ يخمؼ وفاء(
نًا فعميَّ قضاؤه مما يفيء هللا بو مف ناوي: )فمف ُتوفي أي مات مف المؤمنيف فترؾ عميو ديقاؿ المُ 

 . (2) غنيمة وصدقة وىذا ناسخ لتركو الصبلة عمى مف مات وعميو ديف(
...( ناسخ لترؾ الصبلة عمى مف مات وعميو ديف وقولو  قاؿ ابف بطاؿ: )قولو: )مف ترؾ دينًا فعميَّ

 . (3))فعميَّ قضاؤه( أي: مما يفيء هللا عميو مف الغنائـ والصدقات
المنذري: )قد صح عف النبي صمى هللا عميو وسمـ أنو كاف ال يصمي عمى المديف ثـ نسخ  قاؿ

 . (5)وبيذا قاؿ اإلماـ العيني رحمو هللا .(4)ذلؾ(

 ( الجمع:2
يرى بعض العمماء أف الصبلة عمى صاحب الديف جائزة ومشروعة حتى في بداية اإلسبلـ وأف امتناعو 

مديف كاف لعمـ خاص قاؿ القاضي عياض: )تأوؿ ترؾ الصبلة صمى هللا عميو وسمـ لمصبلة عف ال
 . (6) عنو بأف تداينو في غير مباح، وقيؿ: فيمف تدايف عالمًا أف ذمتو ال تفي بدينو(

 الخصوصية: (3
وذلؾ بأف يصمى عمى المديف كغيره مف الناس، أما امتناع النبي صمى هللا عميو وسمـ عف 

اؿ الطحاوي في المشكؿ: )وكاف تركو لمصبلة عميو ليس منعًا الصبلة عميو فيو خاص بو، وبيذا ق
لمناس ولسواه أف يصموا عميو وكاف تركو الصبلة عميو ألف مف سنة الصبلة عمى الموتى سؤاؿ هللا 
ما  الجنة وكاف مف كاف منو ما كاف ممف امتنع مف الصبلة عميو يحوؿ بينو وبيف الجنة إما لذنبو وا 

َوَصؿِّ الصبلة عمييـ لذلؾ ألف صبلتو عمى مف يصمي عميو رحمة"لدْينو الذي عميو، فترؾ 
")التوبة: ـْ  . (7) وليست صبلة غيره كصبلتو ىو صمى هللا عميو وسمـ( (103َعَمْيِي

                                                           
 ( .11/60شرح مسمـ)  (1)
 ( .3/63فيض القدير ) (2)
 ( .4/478فتح الباري ) (3)
 (2/168صحيح الترغيب والترىيب لؤللباني ) (4)
(5 ) 
 ( .4/12شرح مسمـ) (6)
 ( .11/125شرح مشكؿ اآلثار ) (7)
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ألنو صريح وبو قاؿ جماعة مف العمماء  ؛والذي توصؿ إليو الباحث ىو قوؿ الجميور بالنسخ
ألف النبي صمى هللا عميو  ؛عميو ولو لـ يترؾ وفاء وعمى ىذا فمف مات وعميو ديف صميَّ  ،كما سبؽ

 وهللا تعالى أعمـ . ،وسمـ استقرت سنتو عمى الصبلة عمى المسمميف ولو كاف عمييـ ديف

 المسألة العاشرة: الصالة عمى الشييد .
تعارضت األحاديث في بياف مشروعية الصبلة عمى الشييد ، فأحاديث رجحت المشروعية ، وأحاديث 

 ذلؾ . منعت مف
 األحاديث المانعة :

قاؿ: )كاف النبي صمى هللا عميو وسمـ يجمع بيف عبد هللا رضي هللا عنيما  عف جابر بف
الرجميف مف قتمى أحد في ثوب واحد، ثـ يقوؿ: أييـ أكثر أخذًا لمقرآف؟ فإذا أشير إلى أحدىما قدمو في 

في دمائيـ، ولـ يغسموا، ولـ يصؿ  المحد، وقاؿ: أنا شييد عمى ىؤالء يـو القيامة، وأمر بدفنيـ
 .(1)عمييـ(

 ( 2) عمييـ( ولـ يصؿَّ  ,موا ودفنوا بدمائيـغسَّ عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو قاؿ: )إف شيداء أحد لـ يُ 
  األحاديث المعارضة:
: )أف النبي صمى هللا عميو وسمـ خرج يومًا فصمَّى عمى أىؿ أحٍد رضي هللا عنو عف عقبة بف عامر

  .( 3) عمى الميت(صبلتو 
                                                           

 ( .2/91باب الصبلة عمى الشييد )( كتاب الجنائز، 1343أخرجو البخاري ) (1)
( 1/366/1300(، والحاكـ)5/206/3684(، والدارقطني)3/164/3137أخرجو أبو داود) : إسناده حسف ( 2)

(، جميعيـ مف طريؽ أسامة بف زيد 9/54/3422(، والطحاوي في مشكؿ اآلثار)4/10/7045والبييقي في الكبرى)
وفي قمت: ؾ رضي هللا عنو قاؿ : ..... الحديث ، والمفظ ليـ جميعا، الميثي، عف ابف شياب أنو حدثيـ أنس بف مال

إسناده أسامة بف زيد الميثي ، مختمؼ في توثيقو، قاؿ البخاري: ممف روى عنو الثوري ىو ممف يحتمؿ، وقاؿ ابف عدي: 
ديثو إلى الحسف ، ال بأس بو ، وقاؿ ابف معيف : ليس بو بأس، وقاؿ ابف حجر: صدوؽ ييـ، وقاؿ الذىبي: قد يرتقي ح

وقاؿ العجمي: ثقة ، وخالؼ آخروف، فقاؿ أبو حاتـ: ال يحتج بو، وقاؿ النسائي: ليس بالقوي ، وقاؿ أحمد: مضطرب 
(                           الكامؿ البف 1/394(،الكامؿ لمجرجاني)2/285الحديث، انظر:الجرح والتعديؿ)

والخبلصة فيو قمت:(. 11/415،سير أعبلـ النببلء)124لتيذيب ص (، تقريب ا1/216(، الثقات لمعجؿ)1/194عدي)
، أف حديثو ال ينحط عف رتبة الحسف،  كما قاؿ الذىبي رحمو هللا ، وقد قاؿ الشيخ األلباني رحمو هللا : استقر رأي 

(، 1/410)المحققيف مف العمماء أنو حسف الحديث ، وأف فيو كبلـ ال يضر، انظر: تحقيؽ رياض الصالحيف لؤللباني
(، وقد حسنو الشيخ 5/265(، وقاؿ النووي في المجموع:  إسناده حسف أو صحيح )1/366والحديث صححو الحاكـ )

سناد الحديث حسف فقط ، لما تقدـ مف الكبلـ في الميثي ، وهللا تعالى  ، قمت: 55األلباني في أحكاـ الجنائز، ص وا 
 أعمـ .

( كتاب الفضائؿ،باب إثبات 6116(،ومسمـ)2/91اب الصبلة عمى الشييد)(كتاب الجنائز،ب1344أخرجو البخاري) ( 3)
 ( .7/67حوض نبينا صمى هللا عميو وسمـ وصفاتو)
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عمى أحٍد  عف أنس رضي هللا عنو: )أف النبي صمى هللا عميو وسمـ مرِّ بحمزة وقد ُمثؿ بو، ولـ يصؿِّ 
   .(1) مف الشيداء غيره(

عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ: )أتي بيـ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ فجعؿ يصمي 
   .(2) ىو موضوع( عمى عشرة عشرة وحمزة كما ىو يرفعوف وىو كما

)لفو رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ بثيابو  :وفي قصة الصحابي الذي قتؿ نفسو خطأ أنو
 .(3) ييد ىو؟ قاؿ: نعـ، وأنا لو شييد(أش ميو ودفنو، فقالوا: يا رسوؿ هللاودمائو وصمى ع

 عميو عف شداد بف الياد رضي هللا عنو : )في قصة األعرابي الذي جاء إلى النبي صمى هللا
ثـ قدمو  ،حيث أنو ناؿ الشيادة فكفنو النبي صمى هللا عميو وسمـ في جبتو ،وسمـ فآمف بو واتبعو

فقتؿ شييدًا، أنا  فصمى عميو، فكاف فيما ظير مف صبلتو: الميـ ىذا عبدؾ خرج مياجرًا في سبيمؾ
  .( 4) شييد عمى ذلؾ(

                                                           
(                                                  5/205/3682(، والدارقطني)2/138/139(، والترمذي)3/65/3139أخرجو أبو داود)إسناده حسف: ( 1)

(، جميعيـ مف طريؽ عباس 6/24/3568(، وأبو يعمى)4/10/7046(، والبييقي في الكبرى)1/365/1399والحاكـ)
 قمت:العنبري عف عثماف بف عمر عف أسامة عف الزىري عف أنس رضي هللا عنو، والمفظ ألبي داود، والباقوف بنحوه، 

فيو ، في نفس المسألة ، والحديث وفي إسناده أسامة بف زيد الميثي ، حديثو ال يزيد عف الحسف ، وقد سبؽ الكبلـ 
د في تحقيؽ مسند أبي يعمى ، وحسيف سميـ أس82(، واأللباني في أحكاـ الجنائز، ص2/138حسنو الترمذي )

(6/24).  
(، مف طريؽ أبي بكر بف عياش عف يزيد بف أبي زياد عف ِمقسـ 3/56/1513أخرجو ابف ماجو ) إسناده ضعيؼ:(2)

 . 68: وفي سنده يزيد بف أبي زياد ضعيؼ ، وقد سبؽ الكبلـ فيو ، ص قمت،  عف ابف عباس رضي هللا عنيما
(، كبلىما مف طريؽ 8/110/16832(، والبييقي في الكبرى)2/326/2541أخرجو أبو داود)إسناده ضعيؼ:  ( 3)

في إسناده  قمت:الوليد عف معاوية بف أبي سبلـ عف رجؿ مف أصحاب النبي صمى هللا عميو وسمـ، والمفظ ليما معا. 
الوليد بف مسمـ الدمشقي ، مدلِّس ، وقد رواه ىنا بالعنعنة ، ولـ يصرح بالسماع ، قاؿ الذىبي: إماـ مشيور صدوؽ لكنو 
يدلس عف ضعفاء، وقاؿ ابف حجر:موصوؼ بالتدليس الشديد مع الصدؽ، وفي شذرات الذىب: كاف مدلسا وربما دلس 

(، التبييف ألسماء 1/337(، شذرات الذىب)1/51(،طبقات المدلسيف(2/725عف الكذابيف، انظر: المغني في الضعفاء)
 ( .2/303(، والحديث ضعؼ إسناده األلباني في ضعيؼ أبي داود)1/60المدلسيف)

( وعبد 4/15/7065(، والبييقي )3/596/6604(، والحاكـ )7/38/1952أخرجو النسائي )  إسناده صحيح : ( 4)
( ، جميعيـ مف طريؽ أبي بشر عف سعيد 1/505/2661في شرح معاني اآلثار) (، والطحاوي3/545/6651الرزاؽ )

جميع رجالو ثقات ، وقد أعمو قمت :  بف جبير عف ابف عباس رضي هللا عنيما ، والمفظ لمنسائي ، والباقوف بنحوه ، 
، في كتابو المجموع البعض باإلرساؿ عمى اعتبار أف شداد بف الياد تابعي ، ومف ىؤالء اإلماـ النووي رحمو هللا 

وىـ بيِّف ، وخطأ واضح مف النووي  وىذاقمت : (، 3/402(، والشوكاني رحمو هللا، في كتابو نيؿ األوطار)6/327)
رحمو هللا ، ومف الشوكاني الذي تبع النووي في قولو ىذا، مقمدا وتابعا ، عفا هللا عف الجميع ، والصواب الذي ال مرية 

حابي معروؼ ، واسـ أبيو الياد ، أسامة بف عمرو ، قاؿ البخاري : لو صحبة ، وقاؿ ابف فيو ، أف شداد بف الياد ص
سعد : لو رؤية ورواية عف النبي صمى هللا عميو وسمـ ، وقاؿ ابف حجر: صحابي شيد الخندؽ وما بعدىا ، وفي 

( ، انظر 2/587ي أسد الغابة )خبلصة تيذيب الكماؿ : شداد بف الياد صحابي نزؿ الكوفة ، وقد ترجـ لو ابف األثير ف
، والحديث  432(،تقريب التيذيب ، ص 1/164(، خبلصة تييب الكماؿ)3/324لمسابؽ:  اإلصابة البف حجر)

 . 61صححو األلباني في أحكاـ الجنائز ، ص
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 أقواؿ الفقياء في المسألة: -
 : الثة أقواؿلمعمماء في ىذه المسألة ث

 .( 1)سحاؽ ورواية عف أحمدوىو قوؿ مالؾ والشافعي وا   ،ال يصمى عميو القوؿ األوؿ:
 . (2)حنيفة والثوري ورواية عف أحمد وىو قوؿ أبي ،يصمى عميوالقوؿ الثاني: 
 . (3)يـ واختاره الشيخ األلبانيالتخيير، وبو قاؿ ابف حـز وابف الق القوؿ الثالث:

 دفع التعارض: مسالؾ العمماء في -
توجيو نحو األحاديث المشرعة لمصبلة عمى  شييد،عية الصبلة عمى الو شر ملمعمماء القائميف بعدـ 

 .شييدال

فاتفؽ أىؿ الحديث  ،: )وأما األحاديث التي احتج بيا القائموف في الصبلةرحمو هللا قاؿ النووي
حديث شداد مرسؿ فإنو تابعي،  عمى ضعفيا كميا، إال حديث عقبة بف عامر، والضعؼ فييا بيِّف، و

: الدعاء، وقولو: صبلتو عمى  فأجاب أصحابنا وغيرىـ بأف المراد مف الصبلة ىنا ،وأما حديث عقبة
وليس المراد صبلة الجنازة المعروفة  ،الميت: أي دعا ليـ كدعاء صبلة الميت، وىذا التأويؿ البد منو

ولو كانت صبلة  ،د موتو بعد دفنيـ بثماني سنيفألنو صمى هللا عميو وسمـ إنما فعمو عن ؛باإلجماع
 . (4) الجنازة المعروفة لما أخرىا ثماني سنيف(

أخرى غير حديث عقبة  أحاديث ت، فقد صح اإلماـ النووي الصواب في ىذا الكبلـوقد جانب  قمت :
أ ، وقد ، وقد بينت ذلؾ عند تخريجيا ، أما قولو عف شداد بف الياد تابعي ، فيو خطرضي هللا عنو

 .بينت ذلؾ عند تخريج الحديث 
  .( 5) لصبلة عمى أحد مخصوص بشيداء أحد(: )وحديث ارحمو هللا قاؿ ابف قدامةقد و  
حيف عمـ قرب أجمو  ،: )وكأنو صمى هللا عميو وسمـ دعا ليـ واستغفر ليـرحمو هللا قاؿ ابف حجرقد و 

  .(6)  يدؿ ذلؾ عمى نسخ الحكـ الثابت(وال ،مودعًا ليـ بذلؾ

                                                           
 ( .  6/3243( ، المجموع )3/296انظر: المغني) ( 1)
 ( .  1/253بداية المجتيد) ( 2)
 . 108صأحكاـ الجنائز،  ( 3)
 ( .6/327المجموع ) ( 4)
 ( .3/297المغني ) ( 5)
 ( .3/240فتح الباري )(6)
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 وعمى ىذا يتبيف أف لمقائميف بعدـ مشروعية الصالة عمى الشييد تجاه ىذه األحاديث ما يمي:
 بخبلؼ حديث عقبة بف عامر ،القوؿ بتضعيؼ األحاديث التي فييا وجود الصبلة عمى الشييد (1

وليـ  "أف النبي صمى هللا عميو وسمـ صمى عمى شيداء أحد بعد ثماني سنيف رضي هللا عنو"
 ىذا الحديث عدة توجييات:تجاه 

 وليس صبلة الجنازة المعروفة. ،أف صبلتو ىنا بمعنى الدعاء األوؿ:
 وال ينطبؽ ىذا عمى غيرىـ مف الشيداء. ،أنو خاص بشيداء أحد لمكانتيـالثاني: 
  لعممو صمى هللا عميو وسمـ بقرب أجمو. ،أنيا صبلة توديع الثالث:

لصبلة عف الشييد يحتمؿ أف تكوف عمتو كونيـ وقد عمؿ أصحاب ىذا القوؿ، بأف سقوط ا
أحياء عند ربيـ، والصبلة إنما شرعت في حؽ الموتى، ويحتمؿ أف ذلؾ لغناىـ عف الشفاعة، فالشييد 

 . (1)يشفع في سبعيف مف أىمو، فبل يحتاج لشفيع والصبلة إنما شرعت لمشفاعة
 ا عمى ردود المانعيف بما يمي : فقد أجابو  شييد،عية الصبلة عمى الو شر موأما الفريؽ القائؿ ب

رحمو هللا  قاؿ الشوكاني، فقد أف تأويميـ لحديث عقبة )صبلتو عمى الميت( يعني الدعاء غير صحيح 
  .(2) قائؽ الشرعية مقدمة عمى المغوية(: )تقرر في األصوؿ أف الح

وقد سبؽ  ، ألنو تابعي فغير صحيح ؛وأما تضعيفيـ لحديث شداد بف الياد وا عبللو باإلرساؿ
: )وأما قوؿ الشوكاني في نيؿ األوطار تبعاً لمنووي في رحمو هللااأللباني الشيخ قاؿالكبلـ في ذلؾ،

 . (3) فبل يعتد بو ألنو صحابي معروؼ( ،المجموع إنو تابعي فوىـ واضح
 ـ في تحسيف وتصحيح ىذه األحاديثلسائر األحاديث فبل يستقيـ أيضًا، وقد سبؽ الكبلوأما تضعيفيـ 

وىذه الصبلة عمى الشيداء في غير أحد: )في األحاديث التي رويت  رحمو هللا، قاؿ ابف القيـ
آثار يقوي بعضيا بعضًا ولـ يختمؼ فييا وقد اختمؼ في شيداء أحد فكيؼ يؤخذ بما اختمؼ فيو وتترؾ 

 . (5) : )رويت مف طرؽ يشد بعضيا بعضًا(رحمو هللا . وقاؿ الشوكاني( 4) ىذه اآلثار(
 ر، فإف ُصمي عمى الشييدىو القوؿ القائؿ بالتخيي ،مى ىذا فإف الذي توصؿ إليو الباحثوع

ف لـ يصؿ ،فحسف  عميو فحسف . وا 

                                                           
 ( .3/297المغني ) ( 1)
 (3/404نيؿ األوطار) ( 2)
 .61أحكاـ الجنائز، ص ( 3)
 ( .2/86تيذيب السنف) ( 4)
 ( .3/405نيؿ األوطار) ( 5)
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ف لـ  ،: )إف صمى عمى الشييد فحسفرحمو هللا قاؿ ابف حـز واستدؿ  ،عميو فحسفيصؿ وا 
 ،بؿ كبلىما حؽ مباح ،بحديثي جابر وعقبة وقاؿ: ليس يجوز أف يترؾ أحد األثريف المذكوريف لآلخر

 . (1) وليس ىذا مكاف نسخ ألف استعماليما معًا ممكف في أحواؿ مختمفة(
: )والصواب في المسألة أنو مخير بيف الصبلة عمييـ وتركيا لمجيء رحمو هللا وقاؿ ابف القيـ

 . (2) اآلثار بكؿ واحد مف األمريف وىذه إحدى الروايات عف أحمد وىي األليؽ بأصوؿ مذىبو(
 ( 3) ألنيا دعاء وعبادة( ؛: )وال شؾ أف الصبلة عمييـ أفضؿ مف الترؾ إذا تيسرترحمو هللا ؿ األلبانيقا

 الصالة عمى الجنازة بيف القبور .  :المسألة الحادية عشر
 ، وحديثاف مبيحاف .لقبور، فجاءت ثبلثة أحاديث ناىيةتعارضت األحاديث في بياف حكـ صبلة الجنازة بيف ا

 ناىية :األحاديث ال
نيى أف يصمى عمى الجنائز " أف النبي صمى هللا عميو وسمـ، عف أنس رضي هللا عنو: الحديث األوؿ:

 . (4)"بيف القبور
ال هللا صمى هللا عميو وسمـ يقوؿ: " قاؿ: سمعت رسوؿ رضي هللا عنو عف أبي مرثد الغنوي الثاني:

 .( 5)"تصموا إلى القبور وال تجمسوا عمييا
األرض كميا رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ: " ي سعيد الخدري رضي هللا عنو قاؿ: قاؿعف أبالثالث: 

 . ( 6)"مسجد إال المقبرة والحماـ

                                                           
 ( .5/175المحمى) ( 1)
 ( .8/409زاد المعاد) ( 2)
 . 108لجنائز، صأحكاـ ا ( 3)
(، كبلىما مف 7/164/2594(، والضياء في المختارة)6/6/5631:أخرجو الطبراني في األوسط)إسناده ضعيؼ(4)

وفي  قمت:طريؽ حفص بف غياث عف عاصـ األحوؿ عف محمد بف سيريف عف أنس رضي هللا عنو ، والمفظ ليما معا، 
تـ : ليف الحديث ، وقاؿ ابف حجر : ليف الحديث، وضعفو سنده الحسيف بف يزيد الطحاف ليف الحديث ، قاؿ أبو حا

 ( .1/337، الكاشؼ)252( ، تقريب التيذيب ، ص3/67الذىبي ، انظر: الجرح والتعديؿ)
 ( .3/62( كتاب الجنائز، باب النيي عف الجموس عمى القبر)2295أخرجو مسمـ) ( 5)
(، وابف حباف 2/64/745(،وابف ماجو)1/350/317(، والترمذي)2/395/507أخرجو أبو داود) إسناده صحيح: ( 6)
(، جميعيـ مف 2/503/1350(، وأبو يعمى )2/434/4445(، والبييقي)3/83/11801(، وأحمد )4/598/1699)

قمت طريؽ حماد بف سممة عف عمرو بف يحيى بف عمارة عف أبيو عف أبي سعيد رضي هللا عنو ، جميعيـ بمفظ واحد ، 
رسالو ، فقد أعمو الترمذي والبييقي باإلرساؿ ، وذلؾ بأف الثوري رواه جميع رجالو ثقات ، ولكن : و اختمؼ في وصمو وا 

إذا صح ىذا ، قمت :عف عمرو بف يحيى عف أبيو عف النبي صمى هللا عميو وسمـ ، بدوف ذكرأبي سعيد رضي هللا عنو، 
والوصؿ زيادة يجب قبوليا ، عمى أف فإف لمحديث طريؽ آخر موصوؿ سالـ مف اإلرساؿ، وىو الطريؽ المذكور آنفا ، 

الثوري رحمو هللا قد وصمو في بعض الروايات ، وبيذا يسمـ الحديث مف عمتو ، والحديث صححو ابف حجر في 
(، وقاؿ شعيب األرنؤوط: حديث صحيح ، 22/160(،وقاؿ ابف تيمية في الفتاوى : صححو الحفاظ )1/277التمخيص )

 ( .2/395اني : إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ، صحيح أبي داود )(، وقاؿ األلب3/83تحقيؽ المسند)
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 الحديثاف المعارضاف:
قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ: أعطيت خمسًا  رضي هللا عنو عف جابر بف عبد هللااألوؿ : 

 . (1) ذكر منيا... )وجعمت لي األرض مسجدًا وطيورًا(لـ يعطيف أحٌد مف األنبياء قبمي... 
فسأؿ عنيا النبي  -قاؿ–وعف أبي ىريرة رضي هللا عنو في قصة المرأة التي كانت تَُقـ المسجد  الثاني:

ماتت، فقاؿ: )أفبل كنتـ آذنتموني(؟ فكأنيـ صغروا أمرىا، فقاؿ: دلوني  -فقالوا -صمى هللا عميو وسمـ
 . (2)صمى عميياعمى قبرىا، فدلوه ف

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
  .( 3)القوؿ األوؿ: الصالة عمى الجنازة بيف القبور جائزة وبو قاؿ األكثر

: )صمي عمى عائشة وأـ سممة وسط قبور البقيع وصمى عمى عائشة رحمو هللا قاؿ ابف قدامة
 . (4) أبو ىريرة وحضر ذلؾ ابف عمر وفعؿ ذلؾ عمر بف عبد العزيز(

 ؿ الثاني: الكراىة.القو
سحؽ وبعض الفقياء،وذلؾ استدالاًل باألحاديث السابقة الناىية، وألف  وبو قاؿ الشافعي وا 

لى اتخاذىا مساجد ،المقبرة ليست بموضع لمصبلة وىذا قد  ،وأف الصبلة في المقبرة ذريعة إلى الشرؾ وا 
ألف ىذه الصبلة ال  ؛الجنازةبأف ىذه العمة غير موجودة في صبلة  :وقد رد عمييـ ،نيى عنو الشرع

 ،وأنيا ذريعة إلى الشرؾ أو اتخاذىا مساجد ،ركوع فييا وال سجود حتى يتوىـ أنيا صبلة لصاحب القبر
ذا كانت العمة منتفية فالحكـ بالمنع وعدـ الجواز ينتفي  . (5)وا 

 مسالؾ العمماء في دفع التعارض:
فحديث أنس يحمؿ عمى وضع  ،ةالجمع ىو المسمؾ المقدـ في ىذه األحاديث المتعارض

الجنازة وسط المقبرة لمصبلة عمييا فبل شؾ في كراىيتو والثاني يحمؿ عمى الصبلة عمى الميت بعد 
، وفعمو (6)دفنو في المقبرة وال شؾ في جوازه ألنو فعمو النبي صمى هللا عميو وسمـ كما في الحديث

                                                           
( كتاب الصبلة ، باب قوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ: )جعمت لي األرض مسجدا 335أخرجو البخاري) ( 1)

 ( .2/64(بنحوه ، كتاب المساجد )1195( ومسمـ)1/74وطيورا()
( كتاب الجنائز،باب الصبلة 2259(، ومسمـ )1/99ممسجد )( كتاب الصبلة،باب الخدـ ل460أخرجو البخاري ) ( 2)

 ( .3/56عمى القبر)
 ( .1/254( ، المغني )1/257بداية المجتيد ) ( 3)
 ( .1/254المغني ) ( 4)
 ( .6/750( ، التمييد )1/254السابؽ ) ( 5)
ف ستة وجوه حساف كميا، انظر نص اإلماـ أحمد رحمو هللا أف صبلة النبي صمى هللا عميو وسمـ عمى القبر ثبتت م ( 6)

 ( .4/331( ،تيذيب السنف )1/512( ، زاد المعاد)6/750( ، التمييد )1/252بداية المجتيد )
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ي ما ظاىره التعارض فالصبلة عمى القبر أصحابو رضي هللا عنيـ ، وبيذا يحصؿ الجمع بذلؾ وينتف
ىو تخصيص مف عموـ نييو عف الصبلة في المقبرة فيجوز العمؿ بيذا التخصيص ويبقى عمـو 

 . النيي شامبًل لمصبلة عمى الجنازة وغيرىا
 وبيذا الجمع يزوؿ اإلشكاؿ ويعمؿ بكؿ دليؿ في موضعو تحقيقًا لقاعدة اإلعماؿ أولى مف اإلىماؿ .
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 الباب الخامس: اتباع الجنازة

 تباع( .)قيراط اإل المسألة األولى: بـ يدرؾ القيراط الثاني
اختمفت الروايات في تحديد العمؿ الذي يدرؾ بو قيراط االتباع ، فجاءت رواية )حتى تدفف( ورواية 

 )حتى يفرغ مف دفنيا( ورواية )حتى توضع في المحد( .
يرة رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ: )مف شيد عف أبي ىر  الحديث األوؿ:

الجنازة حتى يصمَّى عمييا فمو قيراط ومف شيدىا حتى تدفف فمو قيراط( قيؿ: وما القيراطاف؟ قاؿ: )مثؿ 
 . (1) الجبميف العظيميف(

قاؿ: )مف اتبع جنازة عف أبي ىريرة رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ  الحديث الثاني:
مسمـ إيمانًا واحتسابًا وكاف معو حتى يصمَّى عمييا ويفرغ مف دفنيا فإنو يرجع مف األجر بقيراطيف مثؿ 

 . (2) أحد ومف صمَّى عمييا ثـ رجع قبؿ أف تدفف فإنو يرجع بقيراط(

 الحديث المعارض:
 . (3) حديث أبي ىريرة السابؽ وفيو: )ومف شيدىا حتى توضع في المحد(

 وجو التعارض:
الحديث األوؿ وفيو قولو صمى هللا عميو وسمـ )حتى تدفف( ظاىر في تحصيؿ األجر مف مجرد وقوع 
مطمؽ الدفف، والثاني وفيو )حتى يفرغ( مف دفنيا ظاىر في أف األجر ال يحصؿ إال بعد االنتياء 

 والحديث المعارض )حتى توضع في المحد( يعارضيما.

 ألة:أقواؿ الفقياء في المس
  (4)ذكر اإلماـ النووي في المجموع عف العمماء ثالثة أقواؿ: 

 وىو أضعفيا إذا وضع في المحد. األوؿ:
 ف.بِ إذا نصب عميو المَ  الثاني:
 إذا فرغ مف الدفف. الثالث:

                                                           
( كتاب 1325( والبخاري )3/51( كتاب الجنائز، باب فضؿ الصبلة عمى الجنازة واتباعيا )2232أخرجو مسمـ ) (1)

 ( .2/87الجنائز، باب مف انتظر حتى تدفف )
 ( .1/81( كتاب بدء الوحي باب إلتباع الجنائز مف اإليماف )47رجو البخاري )أخ (2)
 ( .3/51( كتاب الجنائز، باب فضؿ الصبلة عمى الجنازة واتباعيا )2233أخرجو مسمـ ) (3)
 ( .5/278المجموع ) (4)
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 مسالؾ العمماء في دفع التعارض:
إنيـ اعتبروا رواية سمؾ العمماء مسمؾ الجمع تجاه ىذه األحاديث وأنو ال تعارض فييا أصبًل حيث 

 . (1))حتى يفرغ مف دفنيا( فييا بياف وتفسير لما في غيرىا

ال يحصؿ إال بالفراغ مف الدفف لرواية البخاري  -القيراط الثاني–قاؿ النووي: )والصحيح أنو 
ومسمـ في ىذا الحديث ومف تبعيا حتى يفرغ مف دفنيا فمو قيراطاف ، وفي رواية مسمـ )حتى يفرغ منيا 

تأوؿ رواية حتى توضع في القبر أف المراد وضعيا مع الفراغ وتكوف إشارة إلى أنو ينبغي أف ال أو ي
 . (2) يرجع قبؿ وصوليا القبر(

ال المواراة فقط لخبر  وجاء في أسنى المطالب: )ويحصؿ القيراط بالحضور إلى تماـ الدفف
وفي رواية  "دىا حتى تدففمف شيد الجنازة حتى يصمَّى عمييا فمو قيراط ومف شيالصحيحيف:" 

 "ولمسمـ "حتى يفرغ مف دفنيا فمو قيراطاف، قيؿ: وما القيراطاف، قاؿ: مثؿ الجبميف العظيميف "لمبخاري
 . (3) وعمى ذلؾ تحمؿ رواية مسمـ: حتى توضع في المحد( "أصغرىما مثؿ أحد

الثانية والتي فييا تفسير مف أف الرواية األولى مقيدة بالرواية  ،: وىذا الذي توصؿ إليو الباحثقمت
 وعمى ىذا فبل يحصؿ القيراط الثاني إال بالفراغ مف دفنيا. ،وبياف

 المسألة الثانية : الجنازة تمر بالقـو يقوموف ليا أـ ال .
 الحديث األوؿ: 

قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ " إذا رأيتـ الجنازة فقوموا  رضي هللا عنو، عف عامر بف ربيعة
 . (6) "( 5)أو توضع(4)كـفَ ا حتى تخمِّ لي

                                                           
 ( .2/220سبؿ السبلـ) ( 1)
 ( .5/279المجموع) ( 2)
 ( .1/328أسنى المطالب، لزكريا األنصاري) ( 3)
: بضـ أولو وفتح المعجمة وتشديد البلـ المكسورة بعدىا فاء، أي تترككـ وراءىا ونسبة ذلؾ إلييا عمى سبيؿ ُتَخمَِّفُكـ ( 4)

 ( .3/204المجاز ألف المراد حامميا. فتح الباري )
الذي يظير مف  : قيؿ: أراد بو وضعيا عف األعناؽ ويعضده رواية الثوري: )حتى توضع باألرض( وىذاتوضع ( 5)

(، وقيؿ: )حتى توضع 2/86تبويب البخاري حيث قاؿ: )باب مف تبع جنازة فبل يقعد حتى توضع عف مناكب الرجاؿ()
واألوؿ أظير، لحديث البراء بف عازب رضي هللا عنو الطويؿ المروي في  قمت :(، 3/488في المحد(، تحفة األحوذي)

 صمى هللا عميو وسمـ في جنازة فانتيينا إلى القبر ولما يمحد،  فجمس السنف بإسناد صحيح ، وفيو : كنا مع رسوؿ هللا
 وجمسنا حولو .

(كتاب الجنائز، باب القياـ 2261(،ومسمـ)2/84(كتاب الجنائز،باب القياـ لمجنازة)1307أخرجو البخاري)( 6)
 ( .             3/56لمجنازة)
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 الحديث المعارض:
يعني في  ،وقعد فقعدنا ،قاؿ: رأينا رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاـ فقمنا رضي هللا عنو، عف عمي
 . ( 1)الجنازة

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
ي صمى هللا عميو فمنيـ مف فيـ مف قياـ النب ،اختمفت أنظار وآراء األئمة إلى ىذه األحاديث

وسمـ لمجنازة أواًل ثـ قعوده بعد ذلؾ أف ىذا نسخ وعدوؿ عما فعمو أواًل ، وفيـ آخروف أنو ليس نسخًا 
نما ىو إلباحة األمريف ففيموا منو التخيير وأف اإلنساف إذا مرت بو جنازة كاف لو أف يقوـ وأف  ،وا 

 . ( 2)يقعد
وقاؿ ابف رشد: )أكثر العمماء عمى ،( 3)ورواية عف أحمد مالؾ وأبو حنيفة والشافعي القائموف بالنسخ :

 . ( 4) أف القياـ لمجنازة منسوخ(
سح في رواية أحمد القائموف باستحباب القياـ: وبو قاؿ  ،وىو اختيار ابف تيمية وابف القيـ ،ؽاوا 

 . (5)النووي

 مسالؾ العمماء في دفع التعارض:
 المسمؾ األوؿ: الجمع

، قاؿ في المغني: )وال يصح دعوى النسخ وليس والجمع أولى مف ادعاء  النسخ كما ىو معمـو
 . (6) في المفظ عموـ فيعـ األمريف جميعًا فمـ يجز النسخ بأمر محتمؿ(

وال يصح  ،قاؿ النووي: )المختار أنو مستحب فيكوف األمر بو لمندب والقعود بيانًا لمجواز
تعذر الجمع بيف األحاديث ولـ يتعذر وهللا ألف النسخ إنما يكوف إذا  ؛دعوى النسخ في مثؿ ىذا

وبيذا قاؿ ابف القيـ، حيث أنو جمع بيف النصوص بحمؿ األمر بالقياـ عمى االستحباب، وتركو ( 7)أعمـ(
 .(8)وتركو لو أحيانًا لبياف الجواز وقاؿ: ىذا أولى مف ادعاء النسخ

                                                           
 ( .3/58ياـ لمجنازة )(، كتاب الجنائز، باب نسخ الق2274أخرجو مسمـ ) ( 1)
 ( .6/348( ، المجموع)3/270المغني) ( 2)
 ( .4/51شرح مسمـ ) ( 3)
 ( .1/247بداية المجتيد ) ( 4)
 ( .6/347(، المجموع )4/51شرح مسمـ ) ( 5)
 ( .3/27المغني ) ( 6)
 ( .4/51شرح مسمـ ) ( 7)
 ( .1/502زاد المعاد ) ( 8)
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مره بالقياـ يدؿ عمى أف األمر قاؿ: )وقعوده صمى هللا عميو وسمـ بعد أأيضا، حيث  وبيذا قاؿ ابف حـز
 . (1) لمندب وال يجوز أف يكوف نسخًا ألف النسخ ال يكوف إال بنيي أو بترؾ معو نيي(

  . : النسخ المسمؾ الثاني
وىذا الذي يقوؿ بو  ،وأف دعوى النسخ ال تصح ، فالقوؿ بالجمع أولى ،وقد سبؽ ذكر القائميف بو

 وهللا تعالى أعمـ . ،الباحث
 لثالثة : المكاف األفضؿ في السير مع الجنازة .المسألة ا

   .تعارضت األحاديث في تحديد المكاف األفضؿ لمسير في الجنازة ، ىؿ ىو أماميا أـ خمفيا 
عف ابف عمر رضي هللا عنيما أنو رأى النبي صمى هللا عميو وسمـ وأبا بكر وعمر  الحديث األوؿ:

 .(2)يمشوف أماـ الجنازة
 : األحاديث المعارضة

وسمـ عف السير قاؿ: سألنا رسوؿ هللا صمى هللا عميو  رضي هللا عنو : عف ابف مسعود الحديث األوؿ
 . (3)ليست تابعة، وليس منيا مف تقدميا"الجنازة متبوعة، و في الجنازة فقاؿ: "

                                                           
 ( .5/154المحمى) ( 1)
(، وابف 2/320/1007(،والترمذي )4/358/1943(، والنسائي)3/178/3181أخرجو أبو داود)يح:إسناده صح ( 2)

(، جميعيـ مف طريؽ سفياف بف عيينة ، عف 9/368/5482(، وأبو يعمى)2/8/4539(،وأحمد)3/36/1482ماجو )
جميع رواتو ثقات ،  مت :قالزىري عف سالـ عف أبيو عبد هللا بف عمر رضي هللا عنيما ، جميعيـ بنفس المفظ المذكور، 

(، وقاؿ شعيب في تحقيؽ المسند : رجالو ثقات رجاؿ 3/211وقد قاؿ ابف حجر في الفتح : رجالو رجاؿ الصحيح )
(، والحديث صححو 9/368( ، وقاؿ سميـ حسيف أسد في تحقيؽ مسند أبي يعمى : إسناده صحيح )2/8الشيخيف )

 ( .1/248صحيح ابف ماجو )( ، واأللباني في 5/233النووي في المجموع )
( 3/38/1484(، وابف ماجو )2/322/1011(،والترمذي )3/180/3186: أخرجو أبو داود)إسناده ضعيؼ ( 3)

( ، جميعيـ مف طريؽ زىير عف 8/452/5038( ، وأبو يعمى )4/22/7097( ، والبييقي)1/394/3734وأحمد)
إسناده  قمت :والمفظ البف ماجو ، واآلخروف بنحوه ، يحيى الجابر عف أبي ماجد عف ابف مسعود رضي هللا عنو ، 

: أبو ماجد ، وىو أبو ماجد الحنفي مجيوؿ ، قيؿ البف معيف: مف أبو ماجد ؟ قاؿ: طائر  األولىضعيؼ ، فيو عمتاف، 
ؿ مجيو  :يطير ، وقاؿ الترمذي : مجيوؿ ، وقاؿ النسائي: منكر الحديث ، وقاؿ الجرجاني: ال يعرؼ ، وقاؿ ابف حجر 

(،الكامؿ 1/253(، الضعفاء والمتروكيف لمنسائي )12/194لـ يرو عنو إال يحيى الجابر ، انظر: تيذيب التيذيب )
: يحيى الجابر، وىو يحيى بف عبد هللا بف الحارث  العمة الثانية،  1199(، تقريب التيذيب ، ص7/201لمجرجاني )

أحمد في قوؿ ، وأبو حاتـ ، والنسائي، وقاؿ ابف حباف : التيمي ، ضعفو جماعة مف أىؿ النقد ، منيـ ابف معيف، و 
منكر الحديث يروي المناكير ال يجوز االحتجاج بو بحاؿ ، وقاؿ ابف حجر في التقريب: ليف الحديث ، انظر: الجرح 

،  1070( ، تقريب التيذيب، ص3/123( ، المجروحيف )3/198( ، الضعفاء البف الجوزي )9/161والتعديؿ )
عفو البخاري كما في سنف الترمذي ، قاؿ الترمذي : سمعت محمد بف إسماعيؿ يضعؼ ىذا الحديث والحديث ض

( ، وحسيف سميـ 1/394( ، وشعيب في تحقيؽ المسند )1/321( ، وضعفو األلباني في ضعيؼ أبي داود )2/322)
 ( .  9/368أسد في تحقيؽ مسند أبي يعمى )
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:عف عبد الرحمف بف أبزي قاؿ: كنت أمشي مع عمي رضي هللا عنو في جنازة وىو  الحديث الثاني
فقمت لو في ذلؾ، فقاؿ: إف فضؿ  ،وأبو بكر وعمر يمشياف أماميا ،دي وىو يمشي خمفياآخذ بي

أف المشي  -وفي لفظ -الماشي خمفيا عمى الماشي أماميا كفضؿ صبلة المكتوبة عمى صبلة النافمة
خمفيا أفضؿ مف المشي أماميا كفضؿ صبلة الرجؿ في جماعة عمى صبلتو فذا، ولكنيما سيبلف 

 .(1)يسيبلف لمناس
:عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو: أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ وأبا بكر وعمر  الحديث الثالث

 . (2)كانوا يمشوف أماـ الجنازة وخمفيا

 وجو التعارض بيف األحاديث:
الحديث األوؿ يبيف أف األفضؿ ىو المشي أماـ الجنازة وذلؾ ألف النبي صمى هللا عميو وسمـ 

:)وقد عمموا أف العامة تقتدي بيـ رحمو هللا رضي هللا عنيما فعموا ذلؾ ، قاؿ البييقيوأبا بكر وعمر 
ولـ نكف  ،ولـ يكونوا مع تعميميـ العامة نعمميـ يدعوف موضع الفضؿ في إتباع الجنائز ،وتفعؿ فعميـ

ضؿ كاف ذلؾ موضع الف ،نحف نعرؼ موضع الفضؿ إال بفعميـ، فإذا فعموا شيئًا وتتابعوا عمى فعمو
عمى أف  فيدال وحديث عمي رضي هللا عنيما ، وأما األحاديث المعارضة فحديث ابف مسعود ، فيو(

 يدؿ عمى التخيير بيف األمريف . رضي هللا عنو، وحديث أنس ،األفضؿ ىو المشي خمفيا
 

                                                           
(، وعبد 4/101/11353( ، وابف أبي شيبة )4/25/7116نف الكبرى )أخرجو البييقي في الس إسناده حسف : ( 1)

(، ثبلثتيـ مف طريؽ أبي فروة الُجيني عف زائدة عف ابف عبد الرحمف بف أبزي 3/445/1263الرزاؽ في المصنؼ )
عمى  جميع رواتو ثقات ، وقد حكـ الباحث قمت :عف أبيو ، والمفظ لمبييقي ، وابف أبي شيبة وعبد الرزاؽ بنحوه ، 

، وبسبب عمرو بف 6627إسناده بأنو حسف ، بسبب أبي فروة الجيني ، صدوؽ ، كما قاؿ ابف حجر في التقريب، ص
مرزوؽ ، متكمـ فيو ، كاف يحيى القطاف ال يرضاه في الحديث، وقاؿ الدارقطني عنو : كثير الوىـ ، وقاؿ الذىبي: ثقة 

ولكف ىذا القدح فيو ال يضر إف شاء هللا ، فيو إماـ  قمت :ـ ، فيو بعض الشيء ، وقاؿ ابف حجر : ثقة فاضؿ لو أوىا
ثقة مشيور ، وثقو ابف معيف وأحمد وغيرىما ، ولكنو ينزؿ رتبة حديثو عف الصحيح إلى الحسف، وهللا تعالى أعمـ ، 

،  ( ، تقريب التيذيب 2/88( ، الكاشؼ )2/489( ، المغني في الضعفاء )19/405انظر: سير أعبلـ النببلء )
( ، وكذلؾ قاؿ 3/211، والحديث حسنو ابف حجر في الفتح، فقاؿ: إسناده حسف وىو موقوؼ لو حكـ الرفع ) 745ص

 74( ، واأللباني في أحكاـ الجنائز ، ص2/222الصنعاني في سبؿ السبلـ )
ف ابف ( ، مف طريؽ يونس بف يزيد ع1/481/2544أخرجو الطحاوي في شرح معاني اآلثار)  إسناده صحيح: ( 2)

جميع رواتو ثقات ، والحديث صححو األلباني في أحكاـ الجنائز وقاؿ : ىذا  قمت :شياب عف أنس رضي هللا عنو ، 
 . 74سند صحيح عمى شرط الشيخيف ، انظر: أحكاـ الجنائز ، ص
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 : أقواؿ الفقياء في المسألة
  (1) أقواؿ: نظرًا الختالؼ األحاديث، اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى خمسة

أف المشي أماـ الجنازة أفضؿ لوروده مف فعمو صمى هللا عميو وسمـ وفعؿ الخمفاء، وألف  األوؿ:-
المشيع شفيع لمميت والشفيع يتقدـ عمى المشفوع لو، وقد ردوا عف األحاديث التي جاءت بالمشي خمفيا 

 . (2) ميست ثابتة(أنيا ضعيفة، قاؿ النووي: )وأما األحاديث التي جاءت بالمشي خمفيا ف
 . (3) وقاؿ البييقي: )اآلثار في المشي أماميا أصح وأكثر(

رضي هللا  أف المشي خمفيا أفضؿ، وبو قاؿ الحنفية واألوزاعي واسحاؽ، وذلؾ لحديث عمي الثاني:-
وعمموا أيضًا أف ذلؾ أبمغ في الوعظ واالعتبار، فقد روي عف  ،الصريح باستحباب المشي خمفيا عنو
فإنما  ،عينيؾ ا بيفصبً قدميا بيف يديؾ واجعميا نُ إذا شيدت جنازة فأيضًا أنو قاؿ: ) ي هللا عنورض عمي

 ( 4) ىي موعظة وتذكرة وعبرة(

ما كاف لو أف يقوؿ ىذا إال بتوقيؼ مف رسوؿ هللا صمى هللا  رضي هللا عنو، وقالوا أف عمي
يقاؿ ويعمـ بما قد وقفيـ عميو رسوؿ هللا قاؿ الطحاوي: )وىذا مما ال يقاؿ بالرأي إنما ، عميو وسمـ 

 . (5) صمى هللا عميو وسمـ وعمميـ إياه مف ذلؾ(

وعف نافع قاؿ: خرج عبد هللا بف عمر رضي هللا عنيما وأنا معو عمى جنازة فمشى خمفيا فقمت 
 قاؿ (6)يا أبا عبد الرحمف كيؼ المشي في الجنازة أماميا أـ خمفيا، قاؿ: أما تراني أمشي خمفيا

وىو الذي روى أف  ،أنو  :أجاب سائمو ؟الطحاوي: فيذا ابف عمر لما سئؿ عف المشي في الجنازة
فدؿ ذلؾ أنو كاف يفعؿ ذلؾ عمى جية التخفيؼ  ،رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ كاف يمشي أماميا

                                                           
 . (6/176معرفة السنف واألثار)(1)
 ( .6/346المجموع ) (2)
 ( .4/24السنف الكبرى ) (3)
( مف طريؽ عمي بف يزيد عف القاسـ عف أبي 3/512/6519أخرجو عبد الرازؽ في مصنفو )  ؼ:إسناده ضعي (4)

أمامة أف أبا سعيد الخدري رضي هللا عنو سأؿ عميا عف الجنازة فأجابو بو ، وقد ذكره البوصيري في إتحاؼ الخيرة 
ـ ، وأبو زرعة ، والنسائي، وفي سنده مّطرَّح بف يزيد ، ضعفو ابف معيف ، وأبو حات قمت :( ، 2/482/1935)

والدارقطني، وقاؿ ابف حباف : ال يحتج بو ألنو يروي عف الضعفاء ، وقاؿ الذىبي : مجمع عمى ضعفو ، انظر: الجرح 
 ( .6/441( ، ميزاف االعتداؿ)3/26( ، المجروحيف )8/409والتعديؿ )

 ( .1/480شرح مشكؿ اآلثار) (5)
( مف طريؽ الحكـ بف نافع عف أبي بكر 1/483/2552ح معاني اآلثار )أخرجو الطحاوي في شر  :إسناده ضعيؼ(6)

وفي سنده أبو بكر بف أبي مريـ ،  قمت :بف أبي مريـ عف راشد بف سعد عف نافع عف ابف عمر رضي هللا عنيما ، 
ف حجر : ضعفو أبو زرعة أبو حاتـ وأحمد والنسائي ، وقاؿ ابف حباف: ردئ الحفظ يحدث بالشيء وييـ فيو ، وقاؿ اب

 . 7974(،تقريب التيذيب ، ص3/146(،المجروحيف)2/405ضعيؼ سرؽ بيتو فاختمط ، انظر: الجرح والتعديؿ )
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ف كاف أفضؿ مف المشي أماميا ليس ىو مما الب ؛عمى الناس د منو ليعمميـ أف المشي خمؼ الجنازة وا 
 . (1)ولكنو مما لو أف يفعمو ويفعؿ غيره ،وال مما يحرج تاركو

وقاؿ أيضًا ردًا عمى حديث ابف عمر في المشي أماميا شيئًا: )وقد يجوز أف يكونوا كانوا 
يفعموف شيئا وغيره عندىـ أفضؿ منو لمتوسعة كما قد توضأ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ مرة مرة 

ف أفضؿ منو والوضوء ثبلثًا ثبلثًا أفضؿ مف ذلؾ كمو ولكنو فعؿ ما فعؿ مف ذلؾ والوضوء اثنتيف اثنتي
 . (2) لمتوسعة(

ومف دالئميـ عمى أفضمية المشي خمفيا أف النبي صمى هللا عميو وسمـ أمر بإتباع الجنازة واألغمب مف 
 . (3)معنى ذلؾ ىو المشي خمفيا

ينيا وعف شماليا وال أفضمية لجية عمى أخرى وبو أنو يمشي بيف يدييا وخمفيا وعف يم الثالث:القوؿ 
 . (4)قاؿ الثوري وابف حـز وطائفة

 . (5)واستدؿ ىؤالء بحديث أنس قاؿ: إنو يمشي بيف يدييا وخمفيا وعف يمينيا وعف شماليا
قاؿ الصنعاني: )وفيو التوسعة عمى المشيعيف وىو يوافؽ سنة اإلسراع بالجنازة وأنيـ ال يمزموف مكانًا 

 . (6) دًا يمشوف فيو لئبل يشؽ عمييـ أو عمى بعضيـ(واح
ولعؿ ىذا المذىب ما ماؿ إليو البخاري، قاؿ ابف حجر: )ودؿ إيراد البخاري ألثر أنس المذكور عمى 

 . (7) اختيار ىذا المذىب التخيير في المشي عمى الجنازة(
لمشيعيف وعدـ التزاميـ جية وقاؿ الزيف بف المنير في أثر أنس: )ىذا األثر يتضمف التوسعة عمى ا

 . (8) معينة وذلؾ لما عمـ مف تفاوت أحواليـ في المشي(
أف الماشي يمشي حيث شاء والراكب خمفيا وذلؾ استدالاًل بحديث المغيرة مرفوعًا  القوؿ الرابع:

 . (9) )الراكب خمؼ الجنازة والماشي حيث شاء منيا(
ال فخمفيا وبو قاؿ النخعيإف كاف مع الجنازة نساء مشي أ القوؿ الخامس:  .(10)ماميا وا 

                                                           
 ( .1/483السابؽ ) (1)
 ( .1/480شرح معاني اآلثار ) (2)
 ( .1/483السابؽ ) (3)
 (6/77عوف المعبود ) (4)
 ( .2/86) أخرجو البخاري معمقًا، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (5)
 ( .2/222سبؿ السبلـ ) (6)
 ( .3/211فتح الباري ) (7)
 ( .3/210فتح الباري ) (8)
 .50تقدـ تخريجو ، ص (9)
 ( .2/223سبؿ السبلـ ) (10)
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والذي توصؿ إليو الباحث أف المشي مع الجنازة جائز في أي جية أماميا وخمفيا وعف يمينيا 
وذلؾ لصحة حديث المغيرة وكؿ ما فيو بياف الجواز ال بياف األفضمية، أما مف حيث  ؛وعف شماليا

لحديث عمي وفعؿ ابف عمر وثبوت ذلؾ عف األفضمية فاألفضؿ في حؽ الماشي أف يكوف خمفيا وذلؾ 
النبي صمى هللا عميو وسمـ وصاحبيو، وأما حديث ابف عمر في المشي أماميا ففعمو النبي صمى هللا 
عميو وسمـ لبياف الجواز ولمتوسعة عمى الناس كما ذكر الطحاوي وىذا يعني ترجيح الجمع بيف 

 األحاديث وهللا تعالى أعمـ .

 .كـ الركوب في الجنازة المسألة الرابعة : ح
 الحديث األوؿ:

عف ثوباف أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ أتي بدابة وىو مع جنازة فأبى أف يركبيا فمما 
انصرؼ أتي بدابة فركب فقيؿ لو، فقاؿ: )إف المبلئكة كانت تمشي فمـ أكف ألركب وىـ يمشوف، فمما 

 . (1) ذىبوا ركبت(
 الحديث المعارض:

ف شعبة أف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: )الراكب يسير خمؼ الجنازة والماشي عف المغيرة ب
 . (2) يمشي خمفيا وأماميا عف يمينيا ويسارىا وقريبًا منيا(

 وجو التعارض:
الحديث األوؿ يفيد كراىة الركوب في الجنازة والثاني يفيد اإلذف بالركوب لقولو صمى هللا عميو وسمـ: 

 لجنازة(.)الراكب يسير خمؼ ا

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
كما أنيـ  ،ألنو المعيود عف النبي صمى هللا عميو وسمـ ؛اتفؽ الفقياء عمى أفضمية المشي مع الجنازة

 اتفقوا عمى جواز الركوب بعد االنصراؼ عنيا.
نقؿ  فقاؿ األكثر بالكراىة بما فييـ األئمة األربعة وبعضيـ ،أما الركوب أثناء السير في الجنازة

 . (3)االتفاؽ، أما الحنفية فقالوا بعدـ الكراىة مع كوف المشي ىو األفضؿ

                                                           
( ، 4/23/7102(، والبييقي )1/355/1261(، والحاكـ )3/178/3179: أخرجو أبو داود ) إسناده صحيح(1)

معمر عف يحيى بف أبي كثير عف أبي سممة بف عبد الرحمف بف عوؼ عف ثوباف ثبلثتيـ ، مف طريؽ عبد الرزاؽ عف 
جميع رواتو ثقات ، والحديث قاؿ فيو الحاكـ في قمت : رضي هللا عنو، والمفظ ألبي داود ، والحاكـ والبييقي بنحوه ، 

جاؿ الصحيح (،وقاؿ الشوكاني في نيؿ األوطار: رجاؿ إسناده ر 1/355مستدركو : صحيح عمى شرط الشيخيف)
 . 75( ، والحديث صححو األلباني في أحكاـ الجنائز، ص1/433)
 . 88تقدـ تخريجو ، انظر ص (2)
 . 75( أحكاـ الجنائز لؤللباني ص1/411( الفقو عمى المذاىب األربعة )3/234( المغني )6/345المجموع ) (3)
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 مسالؾ العمماء في دفع التعارض:
 المسمؾ األوؿ: الترجيح

وذلؾ ألف امتناع النبي صمى هللا عميو وسمـ  ؛وذلؾ بترجيح حديث المغيرة عمى حديث المنع
مع المعموؿ وجودًا وحكمًا كما ىو مقرر في  والعمة تدور ،عف الركوب كاف لعمة وىي مشي المبلئكة

 عمـ األصوؿ.

: )يحتمؿ أف إنكاره صمى هللا عميو وسمـ عمى مف ركب وتركو لمركوب رحمو هللا قاؿ الشوكاني
إنما كاف ألجؿ مشي المبلئكة، ومشييـ مع الجنازة التي مشى معيا رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ال 

مكاف أف يكوف ذلؾ منيـ تبركًا بو صمى هللا عميو وسمـ فيكوف الركوب إل ؛يستمـز مشييـ مع كؿ جنازة
 . (1) عمى ىذا جائز غير مكروه، وهللا تعالى أعمـ(

 المسمؾ الثاني: الجمع
 وذلؾ بوجوه:

ونحو ذلؾ والحديث اآلخر في حؽ غير  ،إف حديث المغيرة في حؽ المعذور بمرض أو شمؿ أو عرج-
 . (2)المعذور

وال يعارض الكراىة ما  : )رحمو هللا  األلباني الشيخ قاؿ ،يرة لبياف الجواز مع الكراىةإف حديث المغ-
  (3) ألنو يمكف أف يكوف ذلؾ لبياف الجواز مع الكراىة( " ؛الراكب خمؼ الجنازة"تقدـ مف قولو 
دؿ عمى : )ويمكف الجمع  بأف قولو صمى هللا عميو وسمـ الراكب خمفيا ال يرحمو هللا  وقاؿ الشوكاني

نما يدؿ عمى الجواز فيكوف الركوب جائزًا مع الكراىة(  . (4) عدـ الكراىة، وا 

ىو الجمع بالوجو الثاني والذي فيو أف حديث المغيرة لبياف الجواز، والذي توصؿ إليو الباحث، 
وقد عمؿ البعض أف كراىة الركوب  ،والركوب مكروه إال لعذر ،فيبقى المشي مع الجنازة ىو األفضؿ

 . (5)ألنو تنعـ وتمذذ وىو غير الئؽ في مثؿ ىذه الحالة ؛ؼ الجنازةخم
صمى  فمـ يرد عنو ،كما ال يخفى أف المشي ىو سنة النبي صمى هللا عميو وسمـ وسنة أصحابو

 . وهللا تعالى أعمـ، (6)أنو ركب مع الجنازة هللا عميو وسمـ

                                                           
 ( .3/434نيؿ األوطار ) (1)
 ( .3/448تحفة األحوذي ) (2)
 ( .1/458يقات الرضية )التعم (3)
 ( .3/434نيؿ األوطار ) (4)
 ( .5/421مرقاة المفاتيح) (5)
 . 75أحكاـ الجنائز، ص  (6)
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 المسألة الخامسة : اتباع المرأة لمجنازة .
    ،يث في بياف مشروعية اتباع المرأة لمجنازة ، فأحاديث منعت ونيت عف ذلؾتعارضت األحاد
 وأحاديث أجازت .
 األحاديث الناىية :

  . ( 1)"عف اتباع الجنائز ولـ يعـز عمينا" نيينا  قالت:  رضي هللا عنيا، عف أـ عطية الحديث األوؿ :
 صمى هللا عميو وسمـ فإذا نسوة جموس خرج رسوؿ هللا":  قاؿ رضي هللا عنو : عف عمي الحديث الثاني

قاؿ: ما يجمسكف؟ قمف: ننتظر الجنازة، قاؿ: ىؿ تغسمف، قمف: ال، قاؿ: ىؿ تحممف؟ قمف: ال، قاؿ: ىؿ 
 . ( 2)"تدليف فيمف يدلي؟ قمف: ال، قاؿ: فارجعف مأزورات غير مأجورات

ف نسير مع رسوؿ هللا صمى هللا بينما نح"قاؿ:  رضي هللا عنو : عف عبد هللا بف عمروالحديث الثالث
فإذا فاطمة  ،فمما توسط الطريؽ وقؼ حتى انتيت إليو ،عميو وسمـ إذ بصر بامرأة ال تظف أنو عرفيا

بنت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ، قاؿ ليا: ما أخرجؾ مف بيتؾ يا فاطمة؟ قالت: أتيت أىؿ ىذا 
، قالت: معاذ هللا أف أكوف ( 3)ىت معيـ الُكدَ الميت فترحمت إلييـ وعزيتيـ بميتيـ، قاؿ: لعمؾ بمغ

الجنة حتى يراىا جد  بمغتيا وقد سمعتؾ تذكر في ذلؾ ما تذكر، فقاؿ ليا: لو بمغِتيا معيـ ما رأيتِ 
 . (4)أبيؾ

                                                           
(، كتاب الجنائز، 2210( ، ومسمـ )2/78( كتاب الجنائز ، باب اتباع النساء الجنائز )1278أخرجو البخاري ) (1)

 ( ، والمفظ لو .3/47باب نيي النساء عف اتباع الجنائز )
(، كبلىما مف طريؽ 4/77/7452(، والبييقي في الكبرى )3/99/1578أخرجو ابف ماجو )إسناده ضعيؼ:  ( 2)

 :قمتإسرائيؿ عف إسماعيؿ بف سمماف عف دينار أبي عمر عف ابف الحنفية عف عمي رضي هللا عنو ، والمفظ ليما ، 
، اتـ والدارقطني وابف حجر والذىبيعة وأبو حوىذا سند ضعيؼ ، عمتو إسماعيؿ بف سمماف ، ضعفو ابف معيف وأبو زر 

( ، الضعفاء والمتروكيف 2/176الجرح والتعديؿ ) :وقاؿ النسائي : متروؾ ، وقاؿ األلباني : ضعيؼ ببل خبلؼ ، انظر
( ، والحديث ضعفو 6/262، السمسمة الضعيفة )140( ، تقريب التيذيب ، ص1/246( ، الكاشؼ )1/151لمنسائي )

 ( .1/119عيؼ ابف ماجو )األلباني في ض
ىي المقابر، والكدى جمع كدية ، وىي قطعة األرض الغميظة الصمبة ، وسميت بذلؾ ألف مقابرىـ كانت  : الُكدى ( 3)

 ( .4/156في مواضع صمبة، انظر: النياية البف األثير)
( ، 2/168/6574( ، وأحمد ) 2/403/2019( ، والنسائي)3/160/3125أخرجو أبو داود) إسناده ضعيؼ : ( 4)

( ، جميعيـ مف طريؽ ربيعة 12/113/6746(، وأبو يعمى )1/374/1331( ، والحاكـ )7/451/3177وابف حباف )
بف سيؼ المعافري عف أبي عبد الرحمف الُحبمي عف عبد هللا بف عمرو رضي هللا عنيما ، والمفظ ألبي داود ، والباقوف 

بف سيؼ المعافري ، قاؿ البخاري : عنده مناكير، وقاؿ ابف حباف :  وىذا سند ضعيؼ ، عمتو  ربيعة قمت :بمثمو ، 
يخطئ كثيرا ، وقاؿ ابف حجر :صدوؽ لو مناكير ، وقاؿ األلباني: حديث فاطمة مف مناكيره وىو منكر جدا عندي، 

، 321ص(، تقريب التيذيب ، 3/290(، التاريخ الكبير)6/301(، الثقات البف حباف )3/221تيذيب التيذيب) :انظر 
( ، وحسيف سميـ أسد في 2/168( ، والحديث ضعفو شعيب األرنؤوط في تحقيؽ المسند)14/131السمسمة الضعيفة )

 ( 2/215( ، واأللباني في ضعيؼ الترغيب والترىيب )12/113تحقيؽ مسند أبي يعمى )
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 الحديث المعارض :
عف أبي ىريرة رضي هللا عنو، أف النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف في جنازة، فرأى عمر امرأة 

فقاؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ:" دعيا يا عمر فإف العيف دامعة والنفس مصابة والعيد  فصاح بيا،
 . ( 1)قريب" 

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
واختمفوا في حكـ تشييعيا   ،( 2)اتفؽ الفقياء عمى منع المرأة مف اتباع الجنازة إذا خيؼ منيا الفتنة

 : عمى ثبلثة أقواؿ ،لمجنازة مع أماف الفتنة
 . (3)وبو قاؿ جماىير أىؿ العمـ ،مكروه تنزييياً  األوؿ:
 . (4)وبو قاؿ الحنفية ،مكروه تحريمياً  الثاني:
 . (5)وبو قاؿ المالكية وابف حـز الظاىري ،جائز ببل كراىة الثالث:

 مسالؾ العمماء في دفع التعارض:
 المسمؾ األوؿ: الترجيح

وعمدتيـ في ذلؾ أف أحاديث النيي  ،لناىيةوذلؾ بترجيح حديث عمر المبيح عمى األحاديث ا
ما عمف ال يحتج بو إلماـ ابف وبيذا قاؿ ا ،لـ يصح منيا شيء فيي إما مرسمة أو رواية عف مجيوؿ أوا 

ولعمو  ،وأما حديث أـ عطية فيو غير مسند ألننا ال ندري مف ىذا الناىيحـز الظاىري حيث قاؿ: "
  (6)( 6)"يو حجة بؿ كاف يكوف كراىة فقطثـ لو صح  مسندًا لـ يكف ف ،بعض الصحابة

، ألف ىذه ة رضي هللا عنيا، لو حكـ المرفوعوقد فات ابف حـز رحمو هللا ، أف حديث أـ عطي :قمت
، كما ىو مقرر في كتب الحديث لى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـمعناىا الرفع إ ":"نييناالصيغة

 واألصوؿ. 

                                                           
( 1/381/1355(، والحاكـ )2/444/9729( ، وأحمد )3/106/1587أخرجو ابف ماجو ) إسناده صحيح: ( 1)

ثبلثتيـ مف طريؽ ىشاـ بف عروة عف وىب بف كيساف عف محمد بف عمرو بف عطاء عف أبي ىريرة رضي هللا عنو، 
جميع رواتو ثقات ،والحديث قاؿ فيو الحاكـ : حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ يخرجاه  قمت :والمفظ ليـ جميعا ، 

( وقاؿ ابف حجر 5/160مد شاكر في تعميقو عمى المحمى)(، وأح5/160(، وصححو ابف حـز في المحمى )1/381)
 ( . 3/173في الفتح : رجالو ثقات )

 ( .1/411الفقو عمى المذاىب األربعة لعبد الرحمف الجزيري ) ( 2)
 ( .6/342المجموع ) ( 3)
 ( .1/411الفقو عمى المذاىب األربعة ) ( 4)
 (  6/342المجموع ) ( 5)
 (5/160المحمى) (6)
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 . المسمؾ الثاني: الجمع
بحمؿ حديث الجواز عمى رفع الحظر  ،جميور العمماء إلى الجمع بيف الحديثيففقد ذىب 

والقرينة التي صرفت النيي عف التحريـ إلى الكراىة حديث  ،وحمؿ حديث النيي عمى كراىة التنزيو
 .(1)الجواز

 المسمؾ الثالث: النسخ
فإنو يكوف قبؿ  ،)ىذا الحديث إف صح عف حديث "دعيا يا عمر": رحمو هللا  قاؿ ابف عثيميف

ذا تعارض حديثاف فإنو يرجح ما كاف ناقبًل عف األصؿ ،ألف النيي ناقؿ عف األصؿ ؛النيي ألف  ؛وا 
، واألوؿ عمى فإذا جاءنا ما ينقؿ عنو دؿ ىذا عمى أنو حكـ متجدد ،األوؿ مبتف عميو وىو األصؿ

  .(2) أصؿ البراءة(
رأة لمجنازة النيي التنزييي وليس التحريـ، بدليؿ قوؿ أف األصؿ في اتباع الم والذي يراه الباحث ،قمت : 

ـ ، ومعناه أـ عطية رضي هللا عنيا: "ولـ يعـز عمينا " فمعنى ىذا: أي ُنيينا نييا شديدا غير محتّ 
، وأما حديث عمر رضي هللا عنو ، فيدؿ عمى استثناء ىذا النيي وزواؿ ىذه (3)كراىة تنزيو ليس تحريـ
 وىذا ما نص عميو جماىير أىؿ العمـ ، وهللا تعالى أعمـ .الكراىة عند الحاجة ، 

 .المسألة السادسة : متى يجمس مف تبع الجنازة 
 :  الحديث

رسوؿ هللا صمى  قاؿ: قاؿ رضي هللا عنو عف أبي معاوية عف سييؿ عف أبيو عف أبي ىريرة
 . (4)ى توضع في المحد"بعيا فبل يقعد حتإذا رأيتـ الجنازة فقوموا ليا، فمف تهللا عميو وسمـ: " 

 الحديث المعارض :
عف سفياف الثوري عف سييؿ عف أبيو عف أبي ىريرة  رضي هللا عنو، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

 .(5)صمى هللا عميو وسمـ:"إذا رأيتـ الجنازة فقوموا ليا فمف تبعيا فبل يقعد حتى توضع في األرض"

                                                           
 ( . 6/342موع )المج( 1)
 ( .2/587شرح بموغ المراـ) (2)
 ( .6/341المجموع) ( 3)
( ، كبلىما مف طريؽ أبي 4/26/7124(،والبييقي في الكبرى)3175/3/177أخرجو أبو داود) إسناده صحيح : ( 4)

ميع رواتو ثقات : ج قمتمعاوية عف سييؿ عف أبيو عف أبي ىريرة رضي هللا عنو ، واالفظ ألبي داود،  والبييقي بمثمو، 
 ( .7/173، والحديث صححو األلباني في صحيح وضعيؼ أبي داود )

(، مف طريؽ سفياف الثوري عف سييؿ عف أبيو عف أبي ىريرة 3175/3/177: أخرجو أبو داود ) إسناده صحيح (5)
 ( .7/173جميع رواتو ثقات، والحديث صححو األلباني في السابؽ ) قمت :رضي هللا عنو ، 
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 دفع التعارض:
ألف سفياف الثوري أحفظ مف أبي  ؛ى رواية أبي معاويةرجح العمماء رواية سفياف الثوري عم

فترجح رواية سفياف الثوري عف سييؿ  ،(2)ويةسفياف الثوري أحفظ مف أبي معاقاؿ أبو داود:  ،(1)معاوية
 البخاري إلى ترجيح رواية سفياف "حتى توضع باألرض" ، وأشار"حتى توضع في األرض"عف أبيو 
 . ( 3)" فبل يقعد حتى توضع عف مناكب الرجاؿ فإف قعد أمر بالقياـباب مف تبع الجنازة  "فبوب عميو

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
وبو قاؿ ابف عمر وأبو ىريرة  ،الجميور عمى استحباب عدـ الجموس قبؿ أف توضع الجنازة في األرض

 .(4)والشعبي واألوزاعي وأبو حنيفة وأحمد
وأف النيي عف الجموس قبؿ الوضع  ،ضع الجنازةأما الشافعي فقد ذىب إلى جواز الجموس قبؿ و 

  .  (5)منسوخ
كاف النبي  "حيث قاؿ :،  بحديث عبادة بف الصامت رضي هللا عنووقد يستدؿ عمى النسخ قمت : 

صمى هللا عميو وسمـ إذا تبع جنازة لـ يجمس حتى توضع في المحد ، فقاؿ : فعرض لمنبي صمى هللا 
ود، فقاؿ : يا محمد ىكذا نفعؿ، قاؿ : فجمس النبي صمى هللا عميو عميو وسمـ ، حبر مف أحبار اليي

ولكف ما يعيؽ القوؿ بالنسخ، أف ىذا الحديث ضعيؼ، فمو صح  قمت:،  (6)"خالفوىـ :وسمـ ، وقاؿ 
 إسناده لكاف حجة في النسخ . 

، ىو قوؿ الجميور، باستحباب عدـ الجموس قبؿ أف توضع الجنازة والذي يخمص إليو الباحث
عمى األرض ، وأما األخذ برواية حتى توضع في المحد ، فيذا محموؿ عمى األكمؿ لمف قدر عميو ، 

وقد ثبت ىذا عف النبي صمى هللا عميو وسمـ وعف   ،فبل حرج أما إف جمس قبؿ أف توضع في المحد
 . -رضي هللا عنيـ أجمعيف –صحابتو الكراـ 

                                                           
 ( .3/237مغني )ال ( 1)
 ( .3/177سنف أبي داود ) ( 2)
 ( .   2/85صحيح البخاري، كتاب الجنائز ) ( 3)
 ( .3/236المغني) ( 4)
 ( .   6/347المجموع) ( 5)
(، 3/77/154( ، وابف ماجو )2/329/1020(،والترمذي)3/178/3178: أخرجو أبو داود)إسناده ضعيؼ ( 6)

( ، والسياؽ لو ، أربعتيـ مف طريؽ بشر بف رافع عف عبد هللا بف 1/489/2581والطحاوي في شرح معاني اآلثار)
وفي إسناده بشر بف  قمت:سميماف بف جنادة بف أبي أمية عف أبيو عف جده عف عبادة بف الصامت رضي هللا عنو، 

أشياء رافع ، قاؿ أحمد: ليس بشيء ضعيؼ الحديث ، وقاؿ ابف معيف : يحدث بمناكير، وقاؿ ابف حباف : يروي 
، انظر: الضعفاء 169موضوعة ، قاؿ البخاري : ال يتابع في حديثو ، وقد ضعفو ابف حجر في التقريب، ص

 ( .              4/310( ، الجرح والتعديؿ)1/142والمتروكيف البف الجوزي )
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 الباب السادس: الدفف والمقابر

 اإلباحة في حكـ دفف الميت ليبًل تعارضت األحاديث بيف النيي و  : حكـ الدفف بالميؿ: المسألة األولى
 األحاديث المجيزة:

:عف جابر بف عبدهللا رضي هللا عنيما قاؿ: رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوىا فإذا رسوؿ  الحديث األوؿ
ذا ىو يقوؿ ناولوني صاحبكـ وا   اه الذي يرفع ذا ىو الرجؿ األوَّ هللا صمى هللا عميو وسمـ في القبر وا 

 .  ( 1)صوتو بالذكر
أف النبي صمى هللا عميو وسمـ دخؿ قبرًا ليبًل فأسرج لو  رضي هللا عنو، : عف ابف عباسالحديث الثاني

 . ( 4)" ر عميو أربعاً لمقرآف وكبَّ ( 3)تبلءً (2)رحمؾ هللا إف كنت ألواىا "سراج فأخذه مف قبؿ القبمة وقاؿ :

                                                           
(، ثبلثتيـ 4/31/7160(،والبييقي )1/368/1311(، والحاكـ )3/174/3166أخرجو أبو داود ) إسناده حسف : ( 1)

مف طريؽ الفضؿ بف ُدكيف عف محمد بف مسمـ عف عمرو بف دينار عف جابر رضي هللا عنو ، والمفظ ألبي داود ، 
جميع رواتو ثقات، إال محمد بف مسمـ في توثيؽ خبلؼ ، قاؿ ابف معيف : ثقة ، ومرة  قمت:والحاكـ والبييقي بنحوه ، 

ات وقاؿ : كاف يخطئ ، وقاؿ العجمي : ثقة ، وقاؿ الذىبي : مشيور وثقو قاؿ: لـ يكف بو بأس، ذكره ابف حباف في الثق
(،تاريخ ابف معيف 3/76ابف معيف وغيره ، وقد قاؿ ابف حجر: صدوؽ يخطئ، انظر: تاريخ ابف معيف رواية الدوري)

(، تقريب 2/633(، المغني في الضعفاء)2/253(، الثقات لمعجمي)7/399(،الثقات البف حباف )1/197رواية الدارمي)
، وقد خالؼ البعض، فضعفو أحمد، وقاؿ أبو حاتـ: ما أضعؼ حديثو، انظر: الجرح والتعديؿ 896التيذيب، ص

والذي يقوؿ بو الباحث أف ىذا الراوي ثقة، لكف في حفظو شيء ، وبيذا فإف حديثو يكوف في أحسف  قمت :( ، 8/77)
: ىو حسف فقط قمت(، 1/368(، والحاكـ في المستدرؾ)5/302األحواؿ حسنا ، والحديث صححو النووي في المجموع)

 مف أجؿ محمد بف مسمـ.
: قاؿ في النياية : األواه : المتأوه المتضرع ، وقيؿ: ىو الكثير البكاء، وقيؿ : ىو الكثير الدعاء ، انظر:  أواىا ( 2)

 ( .1/82النياية البف األثير )
 ( .4/139، انظر: تحفة األحوذي ) : بتشديد البلـ، أي : كثير التبلوةتالاء ( 3)
( ثبلثتيـ مف 2/203(، والبزار)11/141(، والطبراني في الكبير)2/360/1057أخرجو الترمذي ) إسناده ضعيؼ :(4)

طريؽ المنياؿ بف خميفة عف الحجاج بف أرطاة عف عطاء عف ابف عباس رضي هللا عنيما، والمفظ لمترمذي، والطبراني 
، المنياؿ بف خميفة ، قاؿ البخاري: فيو نظر،وقاؿ ابف  األولىوىذا سند ضعيؼ ، فيو عمتاف :  قمت :والبزار بمثمو، 

معيف: ضعيؼ الحديث، وقاؿ النسائي: ليس بالقوي، وقاؿ ابف حباف: ينفرد بالمناكير عف المشاىير، ال يجوز االحتجاج 
(،الجرح 2/217: التاريخ الصغير): ضعيؼ ، انظر األقواؿ السابقة في974بو، وقاؿ ابف حجر في التقريب ص

الحجاج بف أرطاة، قاؿ ابف معيف: ال يحتج بحديثو، وقاؿ أبو العمة الثانية:(، 3/30(،المجروحيف)8/357والنتعديؿ)
حاتـ : صدوؽ يدلس عف الضعفاء، وقاؿ أبو زرعة: صدوؽ مدلس، وقاؿ ابف حباف: ليس بشيء في الحديث وجب 

الحجاج رواه بالعنعنة ولـ يذكر سماعا فبل يقبؿ ذلؾ ، انظر: الجرح التنكب عف االحتجاج بو ، وىنا 
 ( .1/297(، المجروحيف)1/297والتعديؿ)
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مى هللا ثبلث ساعات كاف رسوؿ هللا ص": ف عقبة بف عامر رضي هللا عنو قاؿع ثالث:الحديث ال
وحيف  ،حيف تطمع الشمس بازغة حتى ترتفع ،فييف وأف نقبر فييف موتانا عميو وسمـ ينيانا أف نصمي

اللة .  ووجو الد(1)"وحيف تضيؼ الشمس لمغروب حتى تغرب ،يقـو قائـ الظييرة حتى تزوؿ الشمس
 في ىذا الحديث : أنو لـ يذكر الميؿ في األوقات المنيي عف الدفف فييا فدؿ ىذا عمى الجواز . 

ما شعرنا بدفف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ حتى ":عف عائشة رضي هللا عنيا قالت:الحديث الرابع
 . (3)"مف آخر الميؿ ليمة األربعاء ( 2)سمعنا صوت المساحي

 .(4)حمو هللا: وفي الحديث إباحة الدفف بالميؿ، وعمى إجازتو أكثر العمماءقاؿ ابف عبد البر ر 
عف ابف عباس رضي هللا عنيما قاؿ: " مات إنساف كاف رسوؿ هللا صمى هللا عميو الحديث الخامس: 

وسمـ يعوده، فمات بالميؿ فدفنوه ليبل، فمما أصبح أخبروه، فقاؿ: ما منعكـ أف تعمموني؟ فقالوا : كاف 
 .(5)ؿ وكانت ظممة وكرىنا أف نشؽ عميؾ فأتى قبره فصمى عميوالمي

كوف النبي صمى هللا عميو وسمـ لـ ينكر عمييـ الدفف بالميؿ، فيو صراحة الداللة عمى  :ووجو الداللة
 جوازه . 

 األحاديث المعارضة :
حابو قبض : عف جابر رضي هللا عنو: أف النبي صمى هللا عميو وسمـ ذكر رجبل مف أصالحديث األوؿ

فكفف في كفف غير طائؿ وقبر ليبل، فزجر النبي صمى هللا عميو وسمـ أف يقبر الرجؿ ليبل حتى يصمى 
 .(6)عميو، إال أف يضطر إنساف إلى ذلؾ

                                                           
 ( .2/208(كتاب صبلة المسافريف،باب األوقات التي نيى عف الصبلة فييا)1966أخرجو مسمـ)(1)
الكشؼ واإلزالة"، انظر: النياية في  : جمع مسحاة، وىي المجرفة مف الحديد، والميـ زائدة ألنو مف السحو"المساحي(2)

 ( .4/328غريب الحديث البف األثير)
(،وابف أبي 3/409/6974(، والبييقي في الكبرى )6/62/24378أخرجو أحمد )إسناده حسف : (3)

(، ثبلثتيـ مف طريؽ محمد ابف اسحؽ عف فاطمة بنت محمد عمارة عف عمرة بنت عبد الرحمف 7/377/11961شيبة)
جميع رواتو ثقات، إال محمد ابف  قمت:ضي هللا عنيا، والمفظ ألحمد والبييقي وابف أبي شيبة بمثمو، عف عائشة ر 

 ، وحديثو ال ينزؿ عف رتبة الحسف . 80اسحؽ، اختمؼ في توثيقو ، وقد سبؽ الكبلـ فيو، ص
 ( .3/56االستذكار)(4)
(، كتاب الجنائز، باب الصبلة 2259(،ومسمـ )2/73( كتاب الجنائز، باب اإلذف بالجنازة )1274أخرجو البخاري) ( 5)

 ( .2/667عمى القبر)
 ( .2/50(،كتاب الجنائز،باب في تحسيف)2228أخرجو مسمـ)(6)
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أيضا : قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ : )ال  رضي هللا عنو : عف جابرالحديث الثاني
 .(1) وا (تدفنوا موتاكـ بالميؿ إال أف تضطر 

 أقواؿ الفقياء في المسألة :
 اختمؼ الفقياء في حكـ دفف الميت بالميؿ عمى ثبلثة أقواؿ :

واستدؿ  .(2)الكراىة وبو قاؿ الحسف البصري وسعيد بف المسيب وقتادة ورواية عف أحمد القوؿ األوؿ:
، وعمؿ لرجؿ ليبلً يو وسمـ زجر أف يقبر اأف النبي صمى هللا عم ،ىؤالء بحديث جابر رضي هللا عنو
ت حؽ الميت مف تكثير المصميف عميو وتحسيف الكفف والدفف وتماـ ىؤالء لرأييـ بأف الدفف بالميؿ يفوِّ 

ولـ يصح  ،أؼ مف مبلئكة الميؿ: أف مبلئكة النيار أر القياـ عميو، وقد قيؿ في تعميؿ كراىة الدفف بالميؿ
 .(3)ما يدؿ عمى ذلؾ

وقد ( 4)هللا ماـ النووي رحمووىو مذىب العمماء كافة كما قاؿ اإل ،راىةالجواز وعدـ الك القوؿ الثاني:
 .(5): الدفف بالميؿ أجازه أكثر العمماء رحمو هللا قاؿ ابف عبد البر

واستدؿ ىؤالء بحديث المسكينة التي دفنت ليبًل وفيو: ىبل آذتموني... أي أعممتموني... قاؿ 
 .(6)الدفف بالميؿ( ابف عبد البر: )وفيو دليؿ واضح عمى جواز 

بأف الزجر منو صمى هللا عميو وسمـ إنما كاف لترؾ الصبلة ال  ،وقد أجابوا عف حديث جابر
أو ألجؿ أنيـ كانوا يدفنوف بالميؿ لرداءة الكفف فالزجر إنما ىو لما كاف الدفف بالميؿ مظنة  ،لمدفف بالميؿ

 .(7)لميت وتكفينو فبل بأس بالدفف ليبلً إساءة الكفف كما تقدـ فإذا لـ يقع تقصير في الصبلة عمى ا

والذي ينبغي أف يقاؿ في ذلؾ وهللا أعمـ أنو متى ، حيث قاؿ: وىذا ما قالو ابف القيـ رحمو هللا
وعميو تدؿ أحاديث  ،كاف الدفف ليبًل ال يفوت بو شيء مف حقوؽ الميت والصبلة عميو فبل بأس بو

                                                           
(، مف طريؽ وكيع عف إبراىيـ بف يزيد المكي عف أبي 3/62/1521: أخرجو ابف ماجو ) إسناده ضعيؼ جدا ( 1)

يؼ جدا ، عمتو إبراىيـ بف يزيد الخوزي المكي ، قاؿ أحمد وىذا سند ضع قمت:الزبير عف جابر رضي هللا عنو، 
والنسائي والدارقطني وابف حجر: متروؾ ، وقاؿ ابف معيف: ليس بثقة، وقاؿ أبو زرعة وأبو حاتـ وابف المديني: ضعيؼ، 

 . 118(،تقريب التيذيب ، ص1/100(، المجروحيف)1/30(،المغني في الضعفاء )1/157انظر: تيذيب التيذيب )
 ( .5/302( ، المجموع )3/56(،االستذكار)2/417انظر: الشرح الكبير) ( 2)
 ( .4/137نيؿ األوطار) ( 3)
 (  .5/302المجموع) ( 4)
 (3/56االستذكار) ( 5)
 السابؽ ( 6)
 ( .  4/137نيؿ األوطار)(7)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

114 

ف كاف يفوت بذلؾ حقوؽ الصبلة عميو ،الجواز نيي عف ذلؾ وعميو يدؿ الزجر  ،وتماـ القياـ عميو وا 
 . ( 1)وباهلل التوفيؽ
ال يجوز أف يدفف أحد اؿ ابف حـز رحمو هللا حيث قاؿ : وبو ق ،: عدـ الجواز إال لضرورةالقوؿ الثالث

ة وكؿ مف دفف ليبًل منو صمى هللا عميو وسمـ ومف أزواجو وأصحابو فإنما ذلؾ ،ليبًل إال عف ضرور
وخوؼ تغير  حر عمى مف حضر وحر المدينة شديدأوجبت ذلؾ مف خوؼ زحاـ أو خوؼ ال لضرورة

 . (2)ال يحؿ ألحد أف يظف بيـ خبلؼ ذلؾو  ،أو غير ذلؾ مما يبيح الدفف ليبلً 
ومف العمماء المعاصريف الذيف سمكوا مسمؾ ابف حـز رحمو هللا، الشيخ األلباني رحمو هللا كما في  قمت:

 . ( 3)ئزكتابو أحكاـ الجنا
ص مسالكيـ في التعامؿ مع األحاديث المتعارضة إلى يمخِّ  ،والذي يتأمؿ آراء الفقياء في المسألة:قمت

 ما يمي :
 وبو قاؿ أكثر العمماء كما تقدـ .الجمع ، -
وبو قاؿ ابف حـز ومف وافقو ، حيث رجح أحاديث المنع عمى أحاديث الجواز ، واعتبر الترجيح ، -

 مة ليبًل في عيده صمى هللا عميو وسمـ أنيا حاالت ضرورة.حاالت الدفف الحاص
 وبو قاؿ العيني رحمو هللا حيث قاؿ: ،وقد وقعت عيني عمى قوؿ يسمؾ مسمؾ النسخالنسخ ، -
ثـ رخصو  ،بأف يكوف صمى هللا عميو وسمـ نيى عف ذلؾ أوالً  ،قمت : يمكف التوفيؽ بيف ىذه األخبار 

  . (4)فافيـ

 الخالصة : 
ألف دعوى  ؛وقولو بحاجة إلى دليؿ وبرىاف ،ولـ تقع عيني عمى مف قاؿ بالنسخ غير العينيقمت : 

وىو الذي يقوؿ بو أكثر  ،دمت ، فيبقى القوؿ بالجمع ىو القوؿ المقدـالنسخ ال تقبؿ إال بحجة وقد عُ 
ذلؾ كونو و  ،طبلؽوىو المسمؾ الذي يعتمده الباحث مع اعتبار الدفف بالنيار أولى عمى اإل ،العمماء

 يساعد في تكثير المصميف وتحسيف الكفف وتماـ القياـ عمى أمر الميت وهللا تعالى أعمـ .

                                                           
 ( .8/308حاشية ابف القيـ) ( 1)
 ( .5/114المحمى) ( 2)
 . 178انظر: أحكاـ الجنائز، ص ( 3)
 ( .6/77عمدة القاري)(4)
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 الثانية : زيارة النساء المقبرة المسألة
  . منعت نيت و ، فأحاديث أجازت، وأحاديثي بياف حكـ زيارة المرأة لممقبرةتعارضت األحاديث ف

 األحاديث الناىية : 
 ،زائرات القبورسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ لعف أف ر  "ف عباس رضي هللا عنو:عف ابالحديث األوؿ:

 . "(1)والمتخذيف عمييا المساجد والُسُرجَ 
أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ لعف زوارات  "عف أبي ىريرة رضي هللا عنو:الحديث الثاني:

  .( 2)"القبور
قاؿ: بينما نحف نمشي مع النبي صمى هللا  -عنيما رضي هللا –عف عبد هللا بف عمرو الحديث الثالث:

عميو وسمـ إذ بصر بامرأة ال نظف أنو عرفيا ، فمما توسط الطريؽ وقؼ حتى انتيت إليو فإذا فاطمة 
بنت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ، فقاؿ ليا : ما أخرجؾ مف بيتؾ يا فاطمة ؟ فقالت : أتيت أىؿ 

ـ بميتيـ، قاؿ: لعمؾ بمغت معيـ الكدى ، فقالت : معاذ هللا أف أكوف ىذا الميت فترحمت عمييـ وعزيتي
بمغتيا معيـ وقد سمعتؾ تذكر في ذلؾ ما تذكر فقاؿ : لو بمغتيا معيـ ما رأيت الجنة حتى يراىا جد 

 .(3)أبيؾ

 األحاديث المعارضة :
بكي عند قبر فقاؿ: مر النبي صمى هللا عميو وسمـ بامرأة ت "عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو قاؿ:-1

إنو النبي صمى  :ولـ تعرفو فقيؿ ليا ،قالت: إليؾ عني فإنؾ لـ تصب بمصيبتي ،اتقي هللا واصبري
يف، فقالت : لـ أعرفؾ فقاؿ : ابِ هللا عميو وسمـ، فأتت باب النبي صمى هللا عميو وسمـ فمـ تجد عنده بوَّ 

 . ( 4)إنما الصبر عند الصدمة األولى
  عنيا قالت: قمت: كيؼ أقوؿ ليـ يارسوؿ هللا يعني األموات؟ قاؿ:    عف عائشة رضى هللا -2

                                                           
 ( .2/453جمع سراج، وىوالمصباح، والنيي عنو ألنو مف اإلسراؼ وتضييع الماؿ، انظر: مرعاة المفاتيح) السرج:( 1)
( 14/164/8449(، وأحمد )3/98/76(، وابف ماجو )2/359/1056أخرجو الترمذي ) إسناده حسف:(2)

يعيـ مف طريؽ أبي عوانة عف عمر بف أبي سممة عف أبيو عف (، جم10/314(، وأبو يعمى )4/78/7455والبييقي)
جميع رواتو ثقات ، إال عمر بف أبي سممة ، اختمؼ في توثيقو  قمت :أبي ىريرة رضي هللا عنو ، جميعيـ بنفس المفظ ، 

في ، والحديث حسنو حسيف سميـ أسد 51، ولعؿ حديثو ال ينزؿ عف رتبة الحسف ، وقد سبؽ الكبلـ فيو ، انظر: ص
 . 185( ، وصححو األلباني في أحكاـ الجنائز ، ص10/314تحقيؽ مسند أبي يعمى )

 . 112سبؽ تخريجو ، ص (3)
( كتاب الجنائز، باب في 2179(، ومسمـ بنحوه )2/79(، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور)1283أخرجو البخاري )(4)

 ( .3/40الصبر عمى المصيبة عند الصدمة األولى )



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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نا إف  " قولي السبلـ عمى أىؿ الديار مف المؤمنيف والمسمميف ويرحـ هللا المستقدميف منا والمستأخريف وا 
 .  (1)شاء هللا بكـ لبلحقوف"

 وجو التعارض:
 زيارة المقبرة والحرماف مف الجنة. الحديث األوؿ والثاني والثالث صريحة المنع لممرأة مف

وأما حديث عائشة فيفيد الجواز؛ ألف النبي صمى هللا عميو وسمـ عّمميا ماذا تقوؿ إذا زارت 
المقبرة ولو لـ ُيجز ليا زيارة المقبرة لما كاف ىناؾ فائدة مف تعميميا الدعاء ولبيف ليا النبي صمى هللا 

 اف عند الحاجة كما ىو مقرر في أصو الفقو .عميو وسمـ الحكـ ، فبل يجوز تأخير البي
وأما حديث المرأة التي تبكي عند القبر ، فقاؿ ابف حجر: )وموضع الداللة منو أنو صمى هللا عميو 

  . (2) وسمـ لـ ينكر عمى المرأة قعودىا عند القبر وتقريره حجة(
 لمفقياء في ىذه المسألة ثبلثة أقواؿ :أقواؿ الفقياء في المسألة: 

 . (3)/ تجوز ببل كراىة، وىو مذىب الجميور وبو قاؿ ابف حـز لقوؿ األوؿا
، وىو مذىب الشافعية وقوؿ في مذىب الحنابمةالقوؿ الثاني  .  (4)/ تكره وال تحـر
، وىو قوؿ عند الحنفية والمالكية، ورواية في مذىب الحنابمة، وبو قاؿ ابف تيمية القوؿ الثالث / تحـر

 .  (5)ومف المعاصريف ابف باز وابف عثيميفوابف القيـ والنووي، 
 : مسالؾ العمماء في دفع التعارض -
 المسمؾ األوؿ:/ النسخ -1

وأف ىذا الوعيد والتيديد كاف قبؿ النيي،  ،ذىب بعض العمماء إلى أف أحاديث النيي منسوخة
ي صمى هللا قاؿ اإلماـ الترمذي رحمو هللا : )ذىب بعض أىؿ العمـ إلى أف ىذا كاف قبؿ ترخيص النب

 .(6) فمما رخص دخؿ في الرخصة الرجاؿ والنساء( ،عميو وسمـ في زيارة القبور
وقاؿ الطحاوي: )يحتمؿ أف يكوف ذلؾ كاف مف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قبؿ إباحتو زيارة 

، ( 8) وخة(وقاؿ الحاكـ النيسابوري: )وىذه األحاديث المروية في النيي عف زيارة القبور منس ،( 7)القبور(

                                                           
 (3/64(، كتاب الجنائز، باب مايقاؿ عند دخوؿ القبر والدعاء ألىميا )2300مسمـ )أخرجو (1)
 ( . 3/148فتح الباري ) ( 2)
 ( .3/388( ، المحمى)5/310انظر: المجموع )(3)
 ( .2/57(، مغني المحتاج )2/561انظر: اإلنصاؼ )(4)
 ( .2/562(، اإلنصاؼ )5/310انظر: المجموع )(5)
 ( .2/359سنف الترمذي )(6)
 ( .10/371مشكؿ األثار )(7)
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كة أنو رآىا زارت قبر  أخييا ميْ ، وقد استدؿ ىؤالء بأثر عائشة رضي هللا عنيا حيث روى ابف أبي مُ ( 1)
عبد الرحمف فقيؿ ليا : أليس قد نيى النبي صمى هللا عميو وسمـ عف ذلؾ ؟ قالت: نعـ، كاف نيى ثـ 

 ، وىذا حديث صريح في النسخ .(2)أمر بزيارتيا
 المسمؾ الثاني: الجمع . -2

قاؿ القرطبي: )المعف المذكور في الحديث إنما ىو لممكثرات مف الزيارة لما تقتضيو الصيغة 
ع حؽ الزوج والتبرج ، وما ينشأ مف الصياح يمف المبالغة ولعؿ السبب ما يفضي إليو ذلؾ مف تضي

و الرجاؿ ونحو ذلؾ ، وقد يقاؿ: إذا أمف جميع ذلؾ فبل مانع مف اإلذف ليف ألف تذكر الموت يحتاج إلي
وقاؿ الشوكاني: )وىذا الكبلـ الذي ينبغي اعتماده في الجميع بيف أحاديث الباب ،  (3) والنساء (

 .  (4) المتعارضة في الظاىر(

قاؿ الشيخ األلباني: )فيذا المفظ ) زوارات( إنما يدؿ عمى لعف النساء البلتي يكثرف الزيارة 
ئذ أف يعارض بيذا الحديث ما سبؽ مف األحاديث بخبلؼ غيرىف فبل يشمميف المعف، فبل يجوز حين

الدالة عمى استحباب الزيارة لمنساء ألنو خاص وتمؾ عامة فيعمؿ بكؿ منيما في محمو، فيذا الجمع 
 وىذا الجمع ارتضاه جماعة مف العمماء . .(5) أولى مف دعوى النسخ(

 أستأنس بكبلـ الشيخ األلبانيو  ،: والذي توصؿ إليو الباحث، أف أحاديث المعف والنيي منسوخة قمت
رغـ أنو يقوؿ بالجمع وليس بالنسخ ، قاؿ: )إف القصة إنما كانت في المدينة، لما ىو معمـو  رحمو هللا،

والنيي إنما كاف في أوؿ األمر في مكة ونحف نجـز  ،أنو صمى هللا عميو وسمـ بنى بعائشة في المدينة
ف كنا ال نعرؼ تاريخًا يؤيد ذلؾ ؾ مف قولو صمى هللا ف االستنتاج الصحيح يشيد لو وذللك ،بيذا وا 

 في العيد المدني دوف العيد المكي إذ ال يعقؿ في مثؿ ىذا النيي أف يشرع عميو وسمـ :"كنت نييتكـ"،
، والنيي عف الزيارة مف العقيدةالذي كاف أكثر ما شرع فيو مف األحكاـ إنما ىو فيما يتعمؽ بالتوحيد و 

ألف الناس كانوا فيو حديثي  ؛باب سد الذرائع وتشريعو إنما يناسب العيد المكي ألنو مف ؛ىذا القبيؿ
لكي ال تكوف ذريعة  ؛عيد باالسبلـ وعيدىـ بالشرؾ كاف قريبًا فنياىـ صمى هللا عميو وسمـ عف الزيارة

                                                           
 ( .1/374المستدرؾ عمى الصحيحيف ) ( 1)
( ، مف طريؽ يزيد بف ُزريع 4/78/7458(،والبييقي في الكبرى )1/376/1341: أخرجو الحاكـ )إسناده صحيح(2)

جميع رواتو  قمت:عف بسطاـ بف مسمـ عف أبي التياح يزيد بف حميد عف عبد هللا بف أبي مميكة، كبلىما بنفس المفظ ، 
( : إسناده 1/988(، وقاؿ البوصيري في الزوائد )4/418ثقات، وقد قاؿ العراقي في تخريج اإلحياء: إسناده جيد )

، إرواء الغميؿ 181صحيح رجالو ثقات ، والحديث صححو الذىبي والنسائي والشيخ األلباني، انظر: أحكاـ الجنائز، ص
(3/234. ) 
 ( .3/149فتح الباري) ( 3)
 ( .4/165نيؿ األوطار)(4)
 . 237أحكاـ الجنائز،ص(5)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

118 

ارة ثـ أذف ليـ بالزي ،إلى الشرؾ حتى إذا استقر التوحيد في قموبيـ وعرفوا ما ينافيو مف أنواع الشرؾ
 . (1) ينياىـ عنيا في المدينة فيو بعيد جدًا عف حكمة التشريع(

قاؿ: ) والقصة رواىا أنس وىو مدني  ،وكذلؾ قاؿ الشيخ في قصة المرأة التي تبكي عند القبر
جاءت بو أمو أـ سميـ إلى النبي صمي هللا عميو وسمـ حيف قدـ المدينة وأنس ابف عشر سنيف فتكوف 

 . ( 2) ت أنيا بعد النيي فتـ االستدالؿ بيا عمى الجواز(فثب ،القصة مدنية
: )نعـ ، كاف نيى ثـ أمر بزيارتيا( وعائشة  رضي هللا عنيا : وال أدؿ عمى النسخ مف قوؿ عائشة قمت

 مف أعمـ النساء بمثؿ ىذه األمور .
مـ يقؿ ىنا إال ف نيا تذكركـ باآلخرة"،أال فزوروىا فإ:" وقوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ لـ يستثف

  بؿ الخطاب عاـ ويشمؿ الرجاؿ والنساء . ،النساء
وقد قاؿ الباحث ىنا بالنسخ وتقديمو عمى الجمع لثبوت النص الصحيح فإذا ثبت النسخ فبل 

 داع لمقوؿ بالجمع إذ الجمع لحديث انتيى حكمو وشرعيتو ال يجوز نصًا وال عقبًل.

إال أنو لو حظ مف التصحيح  ،ـ عميو بالضعؼكما وأف حديث ) زائرات( رغـ أف الباحث حك
، قاؿ أبو صالح عمة الحديثفد والقوؿ بتضعيفو ليس بمجمع عميو، فالخبلؼ في صحتو خبلؼ شدي

، وقد وثقو (3)وقاؿ ابف أبي حاتـ : سمعت أبي يقوؿ: صالح الحديث ،: ليس بو بأسفيو ابف معيف
 .شاكروصححو أحمد  (5)والحديث حسنو الترمذي  ،(4)العجمي

  ومع ذلؾ فإف القوؿ بالجواز ينبغي أف يكوف مقيد بعدـ اإلكثار مف الزيارة، وهللا تعالى أعمـ .

                                                           
 .    233أحكاـ الجنائز، ص(1)
 234السابؽ، ص(2)
 (    2/432الجرح والتعديؿ )(3)
 ( .    2/408الثقات لمعجمي)(4)
 ( .1/352سنف الترمذي ) ( 5)
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 لثالثة : لبس النعاؿ بيف المقابرالمسألة ا
 . تعارضت األحاديث في حكـ لبس النعاؿ بيف المقابر ،فحديث يمنع، وآخر يبيح

 الحديث المانع : -
أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ رأى رجبًل يمشي في  :"وعف بشير بف الخصاصية رضي هللا عن

 . ( 2)"ألقيما(1)فيْ تَ يَّ تِ بْ يا صاحب السِّ  :فقاؿ ،نعميف بيف القبور
 الحديث المبيح : -

إف الميت إذا وضع في رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ : " عف أنس بف مالؾ رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ 
 .( 4)إذا انصرفوا" ( 3)نو ليسمع خفؽ نعاليـقبره إ

 وجو التعارض:
والثاني يفيـ منو جواز المشي بيف القبور  ،الحديث األوؿ صريح في منع المشي بيف القبور بالنعاؿ

 فمو كاف مكروىًا لبّينو. ،وذلؾ ألف النبي صمى هللا عميو وسمـ قالو وأقره ؛بالنعاؿ
 أقواؿ الفقياء في المسألة: -

 عمى ثبلثة أقواؿ : ،ي حكـ المشي بيف القبور بالنعاؿاختمؼ أىؿ العمـ رحميـ هللا ف
ولكنو خص التحريـ بالنعاؿ السبتية دوف  ،( 5): التحريـ، وىو قوؿ ابف حـز كما في المحمىالقوؿ األوؿ

 ، رحـ هللا الجميع .(7)، ومف المعاصريف الشيخ األلباني(6)الشوكانيبو قاؿ دوف غيرىا ، و 

                                                           
ت بذلؾ ؛ ألف شعرىا قد سبت : السبت بالكسر، جمود البقر المدبوغة بالِقرظ يتخذ منيا النعاؿ، سميالسبتية (1)

 (.2/303عنيا،أي: حمؽ وأزيؿ، وقيؿ: ألنيا انسبتت بالدباغ،أي:النت، النياية )
( 5/83/20803(، وأحمد )3/92/1568(، وابف ماجو )2/471/2186أخرجو النسائي )إسناده حسف:  ( 2)

د بف شيباف عف خالد بف (، جميعيـ مف طريؽ األسو 7/513/12269(، وابف أبي شيبة )1/373/1329والحاكـ)
جميع  قمت:ُسَمْير عف بشير بف َنييؾ عف ابف الخصاصية رضي هللا عنو،  جميعيـ بنفس المفظ ، إال النسائي بنحوه، 

نما حسف الباحث إسناده، ألجؿ خالد بف سمير، وثقو النسائي وابف حباف ، وقاؿ ابف حجر: صدوقييـ  رواتو ثقات، وا 
، والحديث صحح إسناده  287(، تقريب التيذيب، ص4/204،الثقات البف حباف)(1/365قميبل، انظر: الكاشؼ)

(، واأللباني في صحيح ابف ماجو 1/373(، والحاكـ في المستدرؾ )5/83شعيب األرنؤوط في تحقيؽ المسند )
(،والحديث حسنو النووي في المجموع 3/280(، وقد قاؿ اإلماـ أحمد: إسناده جيد، المغني)1/261)
 ( .3/160وصححو الحافظ في الفتح )(،5/312)
: مف الخفوؽ االضطراب والتحريؾ، إنو ليسمع خفؽ نعاليـ حيف يولوف عنو يعني الميت، أي : يسمع خفؽ نعاليـ (3)

 ( .2/56صوت نعاليـ عمى األرض إذا مشوا، النياية )
(، كتاب الجنائز، 7396ومسمـ )(، 2/90(، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفؽ النعاؿ )1388أخرجو البخاري ) (4)

 ( والمفظ لو .8/162باب عرض مقعد الميت مف الجنة أو النار)
 ( .5/135المحمى )(5)
 (.3/448نيؿ األوطار )(6)
 . 172أحكاـ الجنائز، ص(7)
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يور العمماء وىو قوؿ الحسف وابف سيريف والنخعي وأبي حنيفة الجواز، وبو قاؿ جم القوؿ الثاني:
 . (1)ومالؾ والشافعي

ومف المعاصريف قوؿ  ،، وىو مذىب أىؿ الظاىر(2)وبو قاؿ أحمد بف حنبؿ ،القوؿ الثالث: الكراىة
وىو عندي أظير مف القوؿ ،الشيخ ابف عثيميف، قاؿ: )والقوؿ بأف المشي بالنعاؿ بيف القبور لمكراىة 

 .(3) ألف النيي عف ذلؾ مف باب إكراـ قبور المسمميف واحتراميا( ؛التحريـب

 :مسالؾ العمماء في حؿ التعارض بيف الحديثيف
وعمموا أف نيى النبي صمى هللا  ،ذىب الجميور إلى ترجيح حديث أنس عمى حديث ابف الخصاصية  -

 منيا: ،صةعميو وسمـ ليذا الرجؿ عف المشي بنعميو بيف القبور كاف ألسباب خا
أف نعميو كاف فييما قذر، قاؿ الطحاوي: )إف أمره صمى هللا عميو وسمـ بالخمع ال يكوف المشي بيف   -

 القبور بالنعاؿ مكروىًا ولكف لما رأى النبي صمى هللا عميو وسمـ قذرًا فييما يقذر القبور أمر بخمعيما(

(4) . 
صمى هللا عميو وسمـ ، قاؿ الخطابي: يشبو أف  أف نعاؿ السبت مف لباس أىؿ التنعـ ، ليذا نياه النبي  -

يكوف النبي صمى هللا عميو وسمـ إنما كره لمرجؿ المشي في نعميف لما فيو مف الخيبلء فاف نعاؿ 
 .(5)السبت مف لباس أىؿ التنعـ

ومف المرجحات لحديث أنس عمى الحديث اآلخر القوؿ بتضعيفو ، فحديث أنس في الصحيحيف   -
 بل يقوى عمى المعارضة.واآلخر فيو كبلـ ف

قاؿ ابف القيـ : ) وقد اختمؼ الناس في ىذيف الحديثيف فضعفت طائفة حديث بشير، قاؿ البييقي: 
 . ( 6) رواه جماعة عف األسود بف شيباف وال يعرؼ إال بيذا االسناد(

 الجمع :
ا عف وبو قاؿ طائفة مف أىؿ العمـ، فأخذوا بحديث بشير رضي هللا عنو وعمموا بو، وقالو 

: عارضتو بقولو صمى هللا عميو وسمـالحديث اآلخر بأنو ال يعارضو، قاؿ ابف القيـ رحمو هللا: )وأما م
"إنو ليسمع قرع نعاليـ" فمعارضتو فاسدة، فإف ىذا إخبار مف النبي صمى هللا عميو وسمـ بالواقع، وىو 

                                                           
 ( .3/281المغني البف قدامة )(1)
 ( .5/312الجموع )(2)
 ( .17/200مجموع فتاوى ابف عثيميف ) ( 3)
 ( .1/510اآلثار )شرح معاني (4)
 ( .3/160فتح الباري )(5)
 ( .9/40تيذيب السنف )(6)
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المشي بينيا بالنعاؿ إذا اإلخبار سماع الميت قرع نعاؿ الحي، وىذا ال يدؿ عمى اإلذف في قرع القبور و 
 .( 1)عف وقوع الشيء ال يدؿ عمى جوازه وال تحريمو وال حكمو، فكيؼ يعارض النيي الصريح بو

وقد جمع البعض بأف حديث أنس محموؿ عمى سماع الميت قرع النعاؿ بعد مجاوزة المقبرة، قاؿ ابف 
 .(2) د أف يجاوز المقبرة(حجر رحمو هللا : )احتماؿ أف يكوف المراد سماعو إياىا بع

قاؿ الشوكاني رحمو هللا : )إف سماع الميت لخفؽ النعاؿ ال يستمـز أف يكوف المشي عمى قبر أو بيف 
 . ( 3) القبور فبل معارضة (

 :والخالصة في ىذه المسألة
، وذلؾ بدليؿ حديث وأذى فبل بأسإال لعمة كشوؾ أوحر أ ،أف المشي بيف القبور بالنعاؿ مكروه

قاؿ ابف القيـ: ) وأما تضعيؼ حديث بشير  ،وأما القوؿ بتضعيفو فبل يستقيـ ،ر الصريح في النييبشي
فيو احتماؿ بعيد،  ،وأما تعميؿ النيي بقذارة النعميف كما قاؿ الطحاوي:  قمت، ( 4) فمـ يبمغنا عف أحد(

ـز ابف حـز ببطبلنو االحتماؿ بطؿ بو االستدالؿ كما ىو مقرر في األصوؿ ، بؿ ج ووالدليؿ إذا دخم
 . ( 5)واعتبره مف التقوؿ عمى هللا بغير برىاف

بأف النعاؿ كانت سبتية وىي مف لباس أىؿ التنعـ والترفو فغير صحيح  ،وأما تخصيص النيي
ويقوؿ: إف النبي صمى هللا عميو  ،كاف يمبس النعاؿ السبتية رضي هللا عنيما ومتعقب بأف ابف عمر

 وسمـ كاف يمبسيا. 

ألنو نيي صريح ومحكـ والحديث اآلخر حديث  ؛يرجح العمؿ بحديث ابف الخصاصية وبيذا
إذ كؿ ما فيو ىو إخبار مف النبي صمى هللا عميو وسمـ بالواقع وىو  ،عاـ ليس فيو تعارض صريح
، باحة كما أوضح ذلؾ المحققوفوىذا ال يفيد حكمًا شرعيًا بالمنع أو اإل ،سماع الميت قرع نعاؿ الحي

 تعالى أعمـ .وهللا 

 ألة الرابعة : الجموس عمى القبرالمس
أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: )ألف يجمس  ،:عف أبي ىريرة رضى هللا عنوالحديث األوؿ

 . ( 6) أحدكـ عمى جمرة فتحرؽ ثيابو فتخمص إلى جمده خير لو مف الجموس  عميو(

                                                           
 ( 2/104تيذيب السنف)(1)
 ( .3/253فتح الباري )(2)
 ( .3/448نيؿ األوطار)(3)
 ( .2/104تيذيب السنف)(4)
 ( .  5/137المحمى)(5)
 ( .3/62(، كتاب الجنائز،باب النيي عف الجموس عمى القبر )2292أخرجو مسمـ )( 6)
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أف النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: ) ال تجمسوا  ،عف أبي مرثد الغنوى رضي هللا عنو الحديث الثاني:
 . ( 1) عمى القبور وال تصموا إلييا(

عف عمارة بف حـز رضي هللا عنو قاؿ: رآني رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ جالسًا : الحديث الثالث
 . (2) عمى قبر، قاؿ: )انزؿ عف القبر ال تؤذ صاحب القبر وال يؤذيؾ(

 : األحاديث المعارضة
: ) إنما نيى رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ عف الجموس عمى قاؿ عف زيد بف ثابت رضي هللا عنو-1

 . ( 3) القبور لحدث أو غائط أو بوؿ (
عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ : ) مف جمس عمى قبر -2

 . ( 5) فكأنما جمس عمى جمرة نار(  ( 4) يبوؿ، أو يتغوط

 أقواؿ الفقياء في المسألة: -
  .(6)يث السابقةاستدالاًل باألحاد ؛إلى القوؿ بحرمة الجموس عمى القبرذىب جميور العمماء، ، حراـ -1

                                                           
 ( .3/62(، كتاب الجنائز، باب النيي عف الجموس عمى القبر)2294أخرجو مسمـ)(1)
(، والطحاوي في شرح معاني 3/590/6579(، والحاكـ )4/300/301أخرجو أحمد ) إسناده صحيح:(2)

(، أربعتيـ مف طريؽ عمرو بف 2/20/916( ، وابف الجوزي في تحقيؽ أحاديث الخبلؼ )1/515/2711اآلثار)
جميع رواتو قمت:عف بكر بف سوادة عف زياد بف ُنعيـ عف ُعمارة بف حـز رضي هللا عنو، جميعيـ بنفس المفظ ، الحارث 

(، 4/300(، وقاؿ الذىبي في تنقيح التحقيؽ: سنده صحيح )3/266ثقات، قاؿ ابف حجر في الفتح: إسناده صحيح )
 ( .3/221وقد صحح إسناده األلباني في صحيح الترغيب )

(،مف طريؽ عمر بف عمي عف عثماف بف 1/517/2716أخرجو الطحاوي في شرح معاني اآلثار) ضعيؼ: إسناده(3)
جميع رجالو ثقات ، إال عمر بف عمي فيو ثقة أيضا،   قمت :حكيـ عف أبي أمامة عف زيد بف ثابت رضي هللا عنو ، 

صدؽ لوال تدليسو، وقاؿ أحمد: كاف يدلس، لكنو يدلس تدليسا شديدا ، ولـ يصرح ىنا بالسماع ، قاؿ أبو حاتـ : محمو ال
وقاؿ ابف سعد: كاف يدلس تدليسا شديدا، وقاؿ ابف حجر: ثقة وكاف يدلس تدليسا شديدا، وقاؿ الذىبي: رجؿ صالح 

(، تقريب التيذيب ، 1/292(، تذكرة الحفاظ  )2/67(، الكاشؼ )3/1062انظر: الجرح والتعديؿ )، موثؽ يدلس
 ( .2/387األلباني في السمسمة الضعيفة: سنده معموؿ)، وقد قاؿ الشيخ  725ص

ط:(4) مف الغائط ، وىو المكاف المنخفض مف األرض، وىو المكاف الذي يقضى فيو الحاجة ، فالمقصود مف  يتغوا
 ( .1/100يتغوط: يقضي حاجتو، انظر: تفسير غريب ما في الصحيحيف، لمحميدي )

(، مف طريؽ محمد بف أبي حميد عف محمد بف كعب القرظي عف 1/517/2717أخرجو الطحاوي ) إسناده ضعيؼ:(5)
وىذا سند ضعيؼ ، عمتو محمد بف أبي حميد ، قاؿ البخاري وأبو حاتـ : منكر   قمت:عف أبي ىريرة رضي هللا عنو ، 

وز الحديث، وقاؿ ابف معيف: ضعيؼ، وقاؿ النسائي: ليس بثقة، وقاؿ ابف حباف: كاف كثير الخطأ فاحش الوىـ، ال يج
(،الكامؿ البف 3/135(،الجرح والتعديؿ )1/70االحتجاج بخبره ، وقاؿ ابف حجر: ضعيؼ، انظر: التاريخ الكبير)

 ( . 3/257، وقد ضعؼ إسناده ابف حجر في الفتح ) 839(، تقريب التيذيب، ص1/253(،المجروحيف )2/240عدي)
 ( .4/59شرح مسمـ )(6)
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   . (1)وبو قاؿ الحنفية، مكروه تنزيياً  -2
وبو قاؿ المالكية ، وذلؾ استدالاًل بحديث زيد وأبي ىريرة رضي هللا عنيما ، وأما ، الجواز -3

 .(2)بوؿ أو غائط –ديث الناىية فأولوا القعود بالحدث األحا
 رضي هللا عنو، وأف عمي.  (3)كاف يجمس عمى القبور رضي هللا عنيما استدؿ ىؤالء بأف ابف عمروقد 

 .  (4)د القبور ويجمس عميياكاف يتوسّ 
 : مسالؾ العمماء في دفع التعارض

الناىية واعتبروىا صريحة فوجب  سمؾ جميور العمماء مسمؾ الترجيح ، فرجحوا األحاديث
 . ( 5) األخذ بيا ، وأما تأويؿ القعود بالحدث، فقاؿ النووي رحمو هللا: )تأويؿ ضعيؼ أو باطؿ(

وقد ذكر ألحمد أف مالكًا يتأوؿ حديث النبي صمى هللا عميو وسمـ أنو نيى أف يجمس عمى القبور أي 
 . ( 6)لمخبلء، فقاؿ : ليس ىذا بشيء ولـ يعجبو رأي مالؾ

وقاؿ الصنعاني: والدليؿ يقتضي تحريـ القعود عمى القبر والمرور فوقو ألف قولو:"ال تؤذ 
صاحب القبر" نيي عف أذية المقبور مف المؤمنيف، وأذية المؤمف محرمة بنص القرآف )والذيف يؤذوف 

ثمًا مبينًا(  ( . 58حزاب)األ- ( 7) المؤمنيف والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمموا بيتانًا وا 
 . المسمؾ الثاني : الجمع

وذلؾ بحمؿ األحاديث المطمقة عمى األحاديث المقيدة، فاألحاديث التي نيت عف الجموس عمى 
القبر مطمقا، قالوا : يجب حمميا عمى األحاديث التي نيت مقيدة، وتقييدىا بالحدث مف بوؿ وغائط كما 

                                                           
 . (1/415الفقو عمى المذاىب األربعة ) ( 1)
 ( .4/59(، شرح مسمـ )1/516انظر: شرح معاني اآلثار)(2)
أخرجو البخاري تعميقا قاؿ: قاؿ نافع : كاف ابف عمر رضي هللا عنيما يجمس عمى القبور، كتاب الجنائز، باب الجريد (3)

و عف (، وقد وصمو الطحاوي في شرح معاني اآلثار مف طريؽ عبد هللا بف صالح عف بكر بف عمر 2/95عمى القبر)
 جميع رواتو ثقات . قمت:( 1/517/1720بكير عف نافع )

( قاؿ : حدثنا عمي 1/517/2719(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار)1/144/552أخرجو مالؾ في الموطأ ببلغا)(4)
عمي بف عبد الرحمف عف عبد هللا بف صالح عف بكر بف مضر عف عمرو بف الحارث عف بكير عف يحيى بف أبي 

آلؿ عمي رضي هللا عنو، أف عمي كاف يجمس عمى القبور، قاؿ المولى: كنت أبسط لو في المقبرة  محمد حدثو مولى
 فيتوسد قبرا ثـ يضطجع . 

 ( .5/313المجموع)(5)
 (3/279المغني)(6)
 ( .2/246سبؿ السبلـ )(7)
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يث ما فيو التغميظ عمى الجموس لمحدث فإنو يحـر ، تقدـ، وقيؿ : أف األْولى أف يحمؿ مف ىذه األحاد
 . ( 1)وما ال تغميظ فيو عمى الجموس المطمؽ فإنو مكروه

وذلؾ لؤلحاديث الناىية الصريحة ،  : والذي توصؿ إليو الباحث، أف قوؿ الجميور ىو األصوب،قمت
ز ىي أحاديث ضعيفة ال وقد تبيف لمباحث أف جميع األحاديث التي استدؿ بيا الفريؽ اآلخر عمى الجوا

 تقوى عمى معارضة األحاديث الصحيحة الصريحة .
فيي آثار موقوفة، والموقوؼ إذا عارض وأما فعؿ عمي وابف عمر رضي هللا عنيـ أجمعيف، 

 المرفوع ُقدـ المرفوع ببل نزاع، إال إذا أمكف الجمع فيعمؿ بيما جميعا. 
 .(2) تعارض المرويقاؿ في عوف المعبود: مخالفة الصحابي لما روي ال

ويمكف أف يقاؿ: لعؿ النيي لـ يبمغيما، وىذا مثالو في السنة كثير، قاؿ البييقي: والذي روي عف  قمت:
حديث النيي وال يخصصو؛ لجواز أف يكوف لـ يبمغو ولو بمغو  دُّ رُ ابف عمر مف جموسو عمى القبر، ال يَ 

  . (3)النتيى عنو

 رضلة الخامسة: رفع القبر عف األ المسأ
 :الحديث األوؿ 

عف أبي اليياج األسدي قاؿ : قاؿ لي عمي بف أبي طالب أال أبعثؾ عمى ما بعثني عميو رسوؿ هللا 
 .( 6)"إال سويتو ( 5)وال قبرًا مشرفاً  ( 4)أف ال تدع تمثااًل إال طمستو"صمى هللا عميو وسمـ،

 : الحديث المعارض
 .( 7)"شبر نحوًا مفاألرض  مفوسمـ رفع قبره  أف النبي صمى هللا عميو":عف جابر رضي هللا عنو

                                                           
 ( .2/115ىامش الموطأ )(1)
 ( .9/74عوف المعبود )(2)
 ( .6/333معرفة السنف واآلثار )(3)
قاؿ في المساف : طمس : الطموس : الدروس واالنمحاء، وانطمس الشيئ : انمحى ودرس، لساف العرب  طمستو :(4)
 ( .6/129(، وطمستو ىنا يعني : محوتو وأبطمتو، وفيو األمر بتغيير ذوات األرواح ، انظر: عوف المعبود)4/2704)
 ( .3/495ة األحوذي ): والمشرؼ: ىو القبر الذي بني عميو حتى ارتفع، تحفمشرفًا (5)
 ( .3/61(، كتاب الجنائز، باب األمر بتسوية القبر)2287أخرجو مسمـ)(6)
(،كبلىما مف 3/10/6983(،والبييقي في الكبرى )7/64/2160أخرجو ابف حباف في صحيحو ) إسناده حسف:(7)

، كبلىما بنفس المفظ  طريؽ أبي كامؿ عف الفضيؿ بف سميماف عف جعفر بف محمد عف أبيو عف جابر رضي هللا عنو
جميع رواتو ثقات، إال الفضيؿ بف سميماف في توثيقو خبلؼ، ذكره ابف حباف في الثقات، وروى عنو ابف المديني  قمت:، 

عمى تشدده ، وىذا توثيؽ لو، وقاؿ ابف حجر في التقريب : صدوؽ لو خطأ كثير ، وقد قاؿ أبو حاتـ : يكتب حديثو 
(،خبلصة تييب الكماؿ 4/226ف وأبو زرعة، انظر: تاريخ ابف معيف رواية الدوري )وليس بالقوي، وضعفو ابف معي

والذي يظير أف حديثو حسف، خاصة أنو لـ يروي منكرا بؿ لمحديث شواىد  قمت:،  785(، تقريب التيذيب ص1/310)
 .   195كثيرة، والحديث حسنو األلباني في أحكاـ الجنائز ، ص
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 وجو التعارض .
الحديث األوؿ الذي يظير مف مقصوده ىو األمر بتسوية القبور يعني تسويتيا باألرض بحيث ال ترفع 

طبلقًا ، والحديث الثاني يفيد أف قبر النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف مرفوعًا عف األرض فقاـ بيذا إ
 .  ثيفالتعارض بيف الحدي

 أقواؿ الفقياء في المسألة :
اتفؽ الفقياء عمى استحباب رفع القبر عف األرض؛ ليعرؼ أنو قبر فيتوقى ويترحـ عمى 

 . (1)صاحبو وال يستحب رفعو أكثر مف ذلؾ
: ) القبر ال ينبغي أف يدرس، بؿ ينبغي أف يظؿ ظاىرًا مرفوعًا عف رحمو هللا قاؿ األلباني

 . ( 2) صاف وال يياف، ويزار وال ييجر (األرض قدر شبر؛ ليعرؼ في
ألنو  ؛وقاؿ أيضًا: ) وحديث عمي ال ينافي االتفاؽ عمى استحباب رفع القبر عف األرض

 . ( 3) خاص بالقبر المبني عميو فحينئذ يسوى باألرض (
 دفع التعارض .

 . ىو الجمع ،ف ظاىرىما التعارضالمسمؾ الذي سمكو العمماء في ىذيف الحديثيف المذيْ 
نما أراد تسطيحو جمعًا بيف األحاديث: رحمو هللا قاؿ النووي  . (4)قالوا: لـ يرد التسويو باألرض وا 

وىذه اآلثار التضاد بينيا واألمر بتسوية القبور إنما ىو تسويتيا باألرض وأال : رحمو هللا  قاؿ ابف القيـ
 . ( 5)ضوىذا ال يناقض تسنيميا شيئًا يسيرًا عف األر  ،ترفع مشرفة عالية

أف الحديث األوؿ محموؿ عمى ما كانوا يفعمونو مف تعمية القبور بالبناء العالي والمرتفع،  فالخالصة:
ىو  -رفعيا شبر-وليس المقصود تسوية القبور المرفوعة عف األرض قميبًل بمقدار شبر، بؿ إف ذلؾ

 وهللا تعالى أعمـ ،لتناقضالمستحب والمسنوف، وبيذا يجمع بيف الحديثيف ويزوؿ ما ظاىره التعارض وا

                                                           
 ( .3/276لمغني )(، ا6/373انظر: المجموع )(1)
 ( .3/454السمسمة الصحيحة )(2)
 . 77تحذير الساجد لؤللباني، ص(3)
 ( .6/373المجموع )(4)
 ( .2/100تيذيب السنف)(5)
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 المسألة السادسة :صفة قبر النبي صمى هللا عميو وسمـ . 
 : الحديث األوؿ 

"(1)عف سفياف التَّمَّار قاؿ: "رأيت قبر النبي صمى هللا عميو وسمـ مسنَّما ًً
 (2 ) . 

 الحديث المعارض:
قبر النبي صمى  عف القاسـ بف محمد قاؿ: دخمت عمى عائشة فقمت:" يا أمَّو اكشفي لي عف
 ( 4)وال الِطئة ( 3)هللا عميو وسمـ وصاحبيو رضي هللا عنيما، فكشفت لي عف ثبلثة قبور ال ُمْشِرفة

 . (7)الحمراء" ( 6)الَعْرَصة ( 5)مبطوحة ببطحاء
 وجو التعارض:

ًا عف األرض عمى ىيئة سناـ حديث التمار يصرح أف قبر النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف مرتفع
 ، وحديث القاسـ صريح في أف القبور الثبلثة مسطحة ال مسنمة.الجمؿ

 أقواؿ الفقياء في المسألة:
 فوا في األفضمية عمى قوليف اثنيف:ولكنيـ اختم ،اتفؽ الفقياء عمى جواز كؿ مف التسطيح والتسنيـ

   (8)شافعيةوبو قاؿ المزني مف ال ،وىو قوؿ أبو حنيفة والثوري وأحمد ومالؾ ،أف التسنيـ أفضؿ :األوؿ
 .(9)وبو قاؿ الشافعي وأكثر الشافعية ،: أف التسطيح أفضؿالثاني

  
                                                           

مرتفعًا كييئة السناـ وقاؿ ابف حجر : أي مرتفعًا عمى وجو األرض مأخوذ مف السناـ وىو حدبة الجمؿ،  مسنمًا:(1)
 ( .1/134انظر: فتح الباري )

( كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صمى هللا عميو وسمـ وأبي بكر وعمر رضي هللا 390أخرجو البخاري )(2)
 ( .2/103عنيما )

 ( .6/175شرح سنف أبي داود لمعيني) ،: ال مرتفعة عالية ال مشرفة(3)
 ( .4/249: أي ممتصقة باألرض ، النياية البف األثير)الطئة(4)
بطحاء العرصة الحمراء وىو الحصى الصغار، واألبطح مسيؿ واسع فيو دقاؽ الحصى، انظر: مسواة ب مبطوحة:(5)

   . 73مختار الصحاح، ص
:بفتح العيف الميممة وسكوف الراء وفتح الصاد الميممة، كؿ موضع واسع ال بناء فيو، انظر النياية البف العرصة(6)

 ( .1/467األثير)
(، وأبو يعمى 4/3/7006(،والبييقي )1/369/1316(، والحاكـ )3/208/3222أخرجو أبو داود )إسناده ضعيؼ: (7)
  قمت :(، جميعيـ مف طريؽ عمرو بف عثماف بف ىانئ عف القاسـ بف محمد ، والمفظ ليـ جميعا ، 8/52/4571)

و ، والحديث ضعف 741جميع رواتو ثقات ، إال عمرو بف عثماف بف ىانئ مستور كما قاؿ ابف حجر في التقريب ، ص
 ( .1/326األلباني في ضعيؼ أبي داود)

 ( .3/276(، المغني)6/373انظر: المجموع )(8)
 انظر: نفس المصدريف السابقيف.(9)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مسالؾ العمماء في دفع التعارض .
 المسمؾ األوؿ: الجمع :

والجواب عف تعارض الحديثيف ما أجاب بو البييقي رحمو هللا قاؿ : صحت رواية القاسـ  : )قاؿ النووي
اية التمار( فنقوؿ : القبر ُغّير عما كاف فكاف أوؿ األمر بف محمد السابقة وصحت ىذه الرواية )رو 

مسطحًا كما قاؿ القاسـ ، ثـ لما سقط الجدار في زمف الوليد بف عبد الممؾ ، وقيؿ: في زمف عمر بف 
 . (1) ( عبد العزيز أصمح فجعؿ مسنماً 

ف قولو ثـ إنو لو صح حديث القاسـ فميس معارضًا لحديث التمار؛ أل قاؿ الشيخ األلباني:)
)مبطوح( ليس معناه مسطح، بؿ ممقى فيو البطحاء وىو الحصى الصغيرة وىو ظاىر في الخبر نفسو 

  .(2) ( )مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء( فيذا ال ينافي التسنيـ
وبيذا جمع ابف القيـ بيف الحديثيف فقاؿ في الزاد:) وقبره مسنـ مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء ال 

 . (3) يف وىكذا كاف قبر صاحبيو(مبني وال مط
فاألوؿ الجمع بيف الحديثيف ترجح فيو  الذي قالو البييقي، : وىذا الجمع يختمؼ عف الجمع األوؿ قمت

 والجمع الثاني ترجح فيو التسنيـ فتنبو ليذا . ،التسطيح
 المسمؾ الثاني : الترجيح .

)عمة حديث القاسـ عمرو بف  قاؿ األلباني:، جيح حديث التمار عمى حديث القاسـوذلؾ بتر 
ولـ يوثقو أحد البتة فتصحيح الحاكـ  ،عثماف بف ىانيء وىو مستور كما قاؿ الحافظ في التقريب

 . (4) لحديثو مف تساىمو المعروؼ(
  .(5) قاؿ ابف قدامة في المغنى: )حديث التمار أثبت مف حديث القاسـ وأصح فكاف العمؿ بو أولى(و 

في إسناده عمرو بف عثماف بف ىانيء وىو مستور كما في التقريب وقاؿ المباركفوري: )بؿ 
 . (6) فبل يكوف حديثو ىذا صحيحًا فضبًل عف أف يكوف أصح مف حديث التمار(

القبوؿ كما والذي يراه الباحث ىو الترجيح، فبل يجمع بيف حديثيف إال إذا كانا في دائرة  :قمت
ببل شؾ فيو في صحيح البخاري كما تقدـ ، أما حديث  ار صحيحمّ ، وحديث التّ ىو مقرر في ىذا العمـ

، أي: مجيوؿ الحاؿ القاسـ ففي ثبوتو خبلؼ، والذي ترجح لدى الباحث أنو ال يثبت ففي سنده مستور،
                                                           

 ( .6/374المجموع )(1)
 . 196أحكاـ الجنائز، ص(2)
 ( .1/524زاد المعاد)(3)
 . 196أحكاـ الجنائز ، ص(4)
 ( .3/276المغني )(5)
 ( .5/428مرعاة المفاتيح )(6)
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قواعد عمـ الحديث المعروفة ، وأما مف قاؿ بالجمع، فيو عمى  ال يجوز وفؽ واالحتجاج بمجيوؿ الحاؿ
، (3)والمناوي في فيض القدير ( 2)، والبييقي والنووي(1)ث صححو الحاكـاعتبار تصحيح الحديث، فالحدي

وأما الشيخ األلباني فإنو أورد وجيا لمجمع قائبًل إف ثبت الحديث ، والحديث عنده لـ يثبت ، وعمى ىذا 
أما في حالة ثبوت الحديث فيقاؿ بالجمع بينيما، وما قالو ابف  ،الذي يقوؿ بو الباحث ىو الترجيح فإف

وهللا تعالى  رحمو هللا ىو القوؿ األقوى لمف تبّنى القوؿ بالجمع، القيـ رحمو هللا وتبعو عميو األلباني
 أعمـ .

 
          

                                                           
 ( .1/369المستدرؾ )(1)
 ( .6/374المجموع )(2)
 ( .4/153فيض القدير )(3)
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 الباب السابع: األحاديث المشكمة

 الحديث األوؿ :
عف عائشة رضي هللا عنيا قالت: توفي رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ودرعو مرىونة عند 

 . (1)صاعًا مف شعير ييودي بثبلثيف
 وجو اإلشكاؿ:

) َوَوَجَدَؾ َعاِئاًل أف كوف النبي صمى هللا عميو وسمـ يستديف مف ييودي يخالؼ قوؿ هللا تعالى : -1
 . (8َفَأْغَنى ( )الضحى : 

 لماذا لـ يستدف النبي صمى هللا عميو وسمـ مف مياسير الصحابة ولجأ ليذا الييودي. -2
شكاؿ، فكوف النبي صمى هللا عميو وسمـ عدؿ عف معاممة مياسير الصحابة وأما اإلجابة عف ىذا اإل

 إلى معاممة الييودي.
فقد قاؿ ابف حجر: )وقاؿ العمماء: الحكمة في عدولو صمى هللا عميو وسمـ عف معاممة مياسير 

اجة الصحابة إلى معاممة الييود إما لبياف الجواز أو ألنيـ لـ يكف عندىـ إذ ذاؾ طعاـ فاضؿ عف ح
غيرىـ أو خشي أنيـ ال يأخذوف منو ثمنًا أو عوضًا فمـ يرد التضييؽ عمييـ فإنو ال يبعد أف يكوف 
نما اطمع عميو مف لـ يكف  فييـ إذ ذاؾ مف يقدر عمى ذلؾ وأكثر منو فمعمو لـ يطمعيـ عمى ذلؾ وا 

 . (2) موسرًا بو ممف نقؿ ذلؾ وهللا أعمـ (
 ف جواز معاممة غير المسمـ .وأما كونو يعامؿ الييودي فيذا لبيا

قاؿ ابف حجر: ) وفي الحديث جواز معاممة الكفار وفيو ما كاف عميو النبي صمى هللا عميو 
وسمـ مف التواضع والزىد في الدنيا والتقمؿ منيا مع قدرتو عمييا والكـر الذي أفضى بو إلى عدـ 

 . (3) االدخار حتى احتاج إلى رىف درعو(

اآلية فغير صحيح ، ألف الغنى المقصود في اآلية ليس غنى الماؿ  وأما أف الحديث يعارض
 والثراء إنما ىو غنى القمب والرضا عف تقدير هللا.

قاؿ مقاتؿ : فرضاؾ بما أعطاؾ مف الرزؽ، وقاؿ الكمبي: منعؾ بالرزؽ، وقاؿ ابف عطاء: ووجدؾ 
 يث الصحيح .وبيذا زاؿ اإلشكاؿ المتوىـ في ىذا الحد .(4)فقير النفس فأغنى قمبؾ

                                                           
 . 13تقدـ تخريجو ، ص (1)
 ( .5/141فتح الباري ) (2)
 ( .5/141فتح الباري ) (3)
 ( .10/326انظر ىذه األقواؿ في تفسير القرطبي ) (4)
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 الحديث الثاني : 
لرسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ ُتدَفف، ورسوؿ هللا  (1)عف أنس رضي هللا عنو، قاؿ: شيدنا بنتاً 

صمى هللا عميو وسمـ جالس عمى القبر فرأيت عينيو تدمعاف، فقاؿ: ىؿ منكـ رجؿ لـ يقارؼ الميمة؟ 
 . (2)ي قبرىافقاؿ أبو طمحة : أنا ، قاؿ : فانزؿ ، قاؿ: فنزؿ ف

: منو رجؿ َقَرؼ عمى نفسو ذنوبًا ؛ أي: كسبيا، يقاؿ: قرؼ الذنب واقترفو إذا عممو وقارؼ  يقارؼ
 . (3)الذنب وغيره إذا داناه والصقو وقرفو بكذا أي أضاؼ إليو واتيمو بو وقارؼ امرأتو إذا جامعيا

 وجو االشكاؿ في الحديث:
 ة األنصاري وىو ليس بمحـر ليا فكيؼ جاز ذلؾ.أف الذي تولى إلحاد أـ كمثـو ىو أبو طمح 
 . لماذا لـ يتوَؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ إلحاد ابنتو وال حتى عثماف زوجيا ؟ 
  لماذا قاؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ : أيكـ لـ يقارؼ الميمة؟ ما عبلقة المقارفة بإنزاؿ الميت في

 قبره ؟ .
 حؿ ودفع االشكاؿ:

 أـ كمثـو ىو رجؿ وليس بمحـر ليا ) أبو طمحة( وذلؾ لبياف الجواز. أف الذي تولى إلحاد -
قاؿ النووي: )ىذا الحديث مف األحاديث التي يحتج بيا في كوف الرجاؿ ىـ الذيف يتولوف الدفف،  -

ف كاف الميت امرأة قاؿ : ومعموـ أف أبا طمحة رضي هللا عنو أجنبي عف بنات النبي صمى هللا  وا 
 . (4)مف صالحي الحاضريف عميو وسمـ ولكنو كاف

وأما االشكاؿ في كونو ليس بمحـر فقد قاؿ الشوكاني: )ال يدخؿ أحدًا مف النساء القبر وال يخرجيف  -
إال الرجاؿ ولو كانوا أجانب ألف مس األجنبي ليا بحائؿ عند الضرورة جائز في حياتيا فكذا بعد 

 موتيا (. 
بر ابنتو إللحادىا ، فقاؿ النووي: ) لعمو كاف عذر وأما عف عدـ دخوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ ق -

 . (5) في نزوؿ قبرىا(

                                                           
ما كما ذكره ابف حجر في فتح الباري البنت المقصودة في ىذا الحديث ىي أـ كمثـو زوجة عثماف رضي هللا عني (1)
(3/158. ) 
 ( .2/79( كتاب الجنائز، باب زيارة القبور )1285رواه البخاري ) (2)
 ( .4/45النياية البف األثير ) (3)
 (5/289المجموع ) (4)
 ( .5/289المجموع ) (5)
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 وأما عدـ نزوؿ عثماف زوجيا، فاختمفت اإلجابة عف ذلؾ:
أف عثماف لـ يكف موجودًا، فقيؿ : قد يكوف أنو لـ يحضر النشغالو بأمر أعظـ، وىذا  االحتماؿ األوؿ:

 وىذا احتماؿ بعيد. :قمت ( ،6/481) ذكره الطحاوي في مشكؿ اآلثار
 االحتماؿ الثاني: أنو قد يكوف قارؼ الميمة.

قاؿ ابف بطاؿ في شرحو : )ودؿ سكوت عثماف وتركو المشاحة في إلحاد أىمو أنو قد كاف 
قارؼ تمؾ الميمة بعض خدمو ، ألنو لو لـ يقارؼ لقاؿ: أنا لـ أقارؼ فأتولى الحاد أىمي بؿ كاف 

مالو عند هللا وكاف أولى مف أبي طمحة لو ساواه في ترؾ المقارفة يحتسب خدمتو في ذلؾ مف أزكى أع
فأراد صمى هللا عميو وسمـ أف يمنعو الحادىا حيف لـ يمنعو حزنو بموت ابنة رسوؿ هللا صمى هللا عميو 

، زنو وحادث مصابو لمف ال عوض منياوسمـ وانقطاع صيره منو عف المقارفة تمؾ الميمة عمى طراوة ح
صمى هللا عميو وسمـ بأف حرمو ىذه الفضيمة، وكاف عثماف كثير الخدـ والماؿ، وفيو فضؿ  فعاقبو النبي

ف كاف عميو بعض الغضاضة في الحاد  عثماف وايثارة الصدؽ حتى لـ يّدٍع تمؾ الميمة ترؾ المقارفة وا 
 . (1) غيره لزوجتو(

تمؿ أف عثماف لفرط الحزف أنو كاف عاجزًا عف ذلؾ، قاؿ ابف حجر الييثمي: ) يح االحتماؿ الثالث:
واألسؼ لـ يثؽ بنفسو بإحكاـ الدفف فأذف أو أنو صمى هللا عميو وسمـ رأى عميو آثار العجز عف ذلؾ 

 . (2) فقدـ أبا طمحة مف غير إذنو وخصو لكونو لـ يقارؼ تمؾ الميمة(
سر ذلؾ فمـ  وأما إشكاؿ عبلقة )الجماع( باإللحاد في القبر فيقوؿ الباحث: أنني بحثت كثيرًا عف -

نما ىي مجرد اجتيادات واحتماالت تبقى محؿ النظر والتفحص  أجد ما يشؼ القمب ويقنع العقؿ وا 
 والتأمؿ .

قاؿ ابف حجر : ) وعمؿ ذلؾ بعضيـ بأنو حينئذ يأمف مف أف يذكره الشيطاف بما كاف منو تمؾ  -
 . (3) الميمة(

الصفات يقدـ منيـ مف بعد عيده  ) يؤخذ مف الخبر أف األجانب المستويف في: وقاؿ الييثمي -
 . (4) بالجماع ألنو أبعد عف مذكر يحصؿ لو لو ماس المرأة(

وقد ذىب بعض أىؿ العمـ إلى أف المراد بالمقاِرؼ ىنا ) الذنب(. وماؿ إلى ىذا ابف المبارؾ 
 والبخاري .

                                                           
 ( بتصرؼ يسير .3/329شرح ابف بطاؿ ) (1)
 ( .3/169تحفة المحتاج ) (2)
 ( .3/159الباري )فتح  (3)
 (.3/170تحفة المحتاج ) (4)
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ي إلى تأييد ىذا المعنى قاؿ ابف األثير: )نقؿ عف ابف المبارؾ أف المقارفة تعني الذنب وقد ألمح البخار 
 . (1) بتعميقو عميو بقولو: ليقترفوا : أي ليكتسبوا(

 . (2) والصحيح أنو )الجماع( بدليؿ رواية الحاكـ )ىؿ منكـ رجؿ لـ يقارؼ الميمة أىمو(
ومعاذ هللا أف يتزكى أبو طمحة بحضرة  ،، ال مقارفة الذنبقاؿ ابف حـز : )المقارفة: الوطء

فصحح أنو مف لـ يطأ تمؾ الميمة أولى مف األب والزوج  ،و وسمـ بأنو لـ يقارؼ ذنباً النبي صمى هللا عمي
 . (3) وغيرىما(

 الحديث الثالث :
عف أبي ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: كاف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ إذا صمى عمى الجنازة 

كرنا وأنثانا ، الميـ مف أحييتو منا قاؿ: الميـ اغفر لحينا وميتنا وشاىدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذ
 . ( 4)فأحيو عمى اإلسبلـ ومف توفيتو منا فتوفو عمى اإليماف

 شكاؿ:وجو اإل
 .عمييـ القمـ بعد لمصغار الذيف ال ذنوب ليـ ولـ يجرِ  ى هللا عميو وسمـ استغفر في دعائوأف النبي صم

 شكاؿ:دفع اإل
ف استغفار رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ الطحاوي: ) فتأممنا ما في ىذه األحاديث م

لمصغار الذيف ال ذنوب ليـ كاستغفاره لمكبار ذوي الذنوب إذا كاف بعض الناس قد سأؿ عف كشؼ 
ذلؾ، فوجدنا لو معنى صحيحًا، وىو سؤاؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ ربيـ أف يغفر ليـ الذنوب التي 

فتكوف مغفورة ليـ قد قدمتيا وتكوف غير مكتوبة يصيبونيا بعد خروجيـ عف الصغر إلى الكبر ، 
عمييـ ويكونوف غير مأخوذيف بيا ، ومثؿ قوؿ هللا سبحانو وتعالى لنبيو صمى هللا عميو وسمـ : ليغفر 

                                                           
 . (4/45النياية البف األثير)(1)
مف طريؽ يونس بف محمد عف فميح بف سميماف عف ىبلؿ بف عمي ، (4/49/6955أخرجو الحاكـ )إسناده صحيح: (2)

(، 4/49جاه )صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ يخر  :جميع رواتو ثقات ، والحديث قاؿ فيو الحاكـ قمت :بف أسامة، 
 . 149وصححو األلباني في أحكاـ الجنائز، ص

 ( .5/145المحمى)(3)
وأحمد  (1/358/1273(،والحاكـ )2/332/1024(، والترمذي )3/188/3203داود ) أخرجو أبوإسناده صحيح: (4)
 (، مف طريؽ يحيى بف أبي كثير عف أبي سممة عف أبي ىريرة رضي هللا4/41/7222(، والبييقي )2/368/8795)

(، مف طريؽ محمد بف إبراىيـ التيمي عف أبي سممة 4/41/7223والبييقي أيضا ) (،3/47/1498عنو، وابف ماجو )
جميع رواتو ثقات ، قمت: عف أبي ىريرة رضي هللا عنو، والمفظ ألبي داود وابف ماجو والبييقي، والباقوف بنحوه، 

الحديث قاؿ فيو الحاكـ: ىذا حديث صحيح عمى شرط ولمحديث شواىد وطرؽ عديدة وأسانيد يشد بعضيا بعضا ، و 
(، وقد صححو 2/368(، وقاؿ شعيب األرنؤوط: صحيح بطرقو وشواىده، ىامش المسند)1/358الشيخيف ولـ يخرجاه )

 ( .1/251األلباني في صحيح ابف ماجو )
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( ، فكاف ذلؾ غفرانًا منو لو ما لـ يعممو حتى يكوف في 2لؾ هللا ما تقدـ مف ذنبؾ وما تأخر )الفتح:
 . ( 1) عنو ما عممو غير مكتوب عميو ( عممو إياه مغفورًا لو معفواً 

وقاؿ المباركفوري: )قولو : صغيرنا، وكبيرنا ( ىا ىنا إشكاؿ، وىو أف الصغير غير مكمؼ ال 
ذنب لو فما معنى االستغفار لو ، وذكروا في دفعو وجوىا فقيؿ: االستغفار في حؽ الصغير لرفع 

 . ( 2) الشيخ(الدرجات ، وقيؿ : المراد بالصغير والكبير: الشاب و 

 :الحديث الرابع
عف عبيد هللا بف عمر قاؿ: حدثنا نافع عف عبد هللا أف حفصة بكت عمى عمر فقاؿ: ميبًل 

 . (3) يابنية ألـ تعممي أف رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: )إف الميت يعذب ببكاء أىمو عميو(
 وجو االشكاؿ:

( ، وأنو  15تزر وازرة وزر أخرى( )االسراء: أف ىذا الحديث يعارضو قوؿ هللا تعالى: )وال 
 يخالؼ العقؿ أيضا، فكيؼ يعذب إنساف في قبره بفعؿ غيره وبذنب غير ذنبو .

وىذا الحديث قد أشكؿ عمى عائشة رضي هللا  عنيا ، فعندما ذكر ليا ىذا قالت: رحـ هللا 
مف ببكاء أىمو عميو ولكف رسوؿ عمر وهللا ما حدث رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ إف هللا ليعذب المؤ 

وال تزر وازرة وزر أىمو عميو وقالت: حسبكـ القرآف )هللا قاؿ: إف هللا ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 
 . (4)أخرى(

وعف عمرة بنت عبد الرحمف أنيا سمعت عائشة رضي هللا عنيا زوج النبي صمى هللا عميو 
مـ عمى ييودية تبكي عمييا أىميا، فقاؿ: )إنيـ ليبكوف وسمـ قالت: إنما مر رسوؿ هللا صمى هللا عميو وس

نيا لتعذب في قبرىا(  . (5) عمييا وا 
 اختمفت طريقة العمماء في توجيو الحديث وبياف عدـ تعارضو مع اآلية ، وليـ في ذلؾ طرؽ:

ف لـ يك -1 ف أنو يعذب بذلؾ إذا كاف مف سنتو وطريقتو وقد أقر عميو أىمو في حياتو فيعذب لذلؾ، وا 
مف طريقتو فإنو ال يعذب، وىذه طريقة االماـ البخاري حيث بوب في صحيحو : )باب قوؿ النبي 

                                                           
 ( .2/455مشكؿ اآلثار )(1)
 ( .3/459تحفة األحوذي )(2)
( 1304( والبخاري )3/41لو، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أىمو عميو ) (والمفظ2181أخرجو مسمـ ) (3)

 ( .2/84كتاب الجنائز باب البكاء عند المريض )
( كتاب الجنائز، باب قوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ يعذب الميت ببعض بكاء أىمو عميو 1288أخرجو البخاري ) (4)

 ( .2/79إذا كاف النوح مف سنتو )
 ( .2/79( السابؽ )1289ي )ر لبخاا (5)
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صمى هللا عيو وسمـ ليعذب الميت ببعض بكائو أىمو عميو إذا كاف النوح مف سنتو )أي مف طريقتو 
 . (1) وعادتو(

ًا بذلؾ بأف قاؿ ابف حجر: )فالمعنى عمى ىذا أف الذي يعذب ببعض بكاء أىمو مف كاف راضي
تكوف تمؾ طريقتو، ولذلؾ قاؿ المصنؼ: )فإذا لـ يكف مف سنتو ( أي كمف كاف ال شعور عنده بأنيـ 
يفعموف شيئًا مف ذلؾ أو أدى ما عميو بأف نياىـ ىذا ال مؤاخذة عميو بفعؿ غيره ومف ثـ قاؿ ابف 

 . (2) كف عميو شيء(المبارؾ: إذا كاف ينياىـ في حياتو ففعموا شيئًا مف ذلؾ بعد وفاتو لـ ي
حمموا الحديث عمى مف وّصى بأف يبكي عميو ويناح بعد موتو فنفذت وصيتو فيذا يعذب ببكاء  -2

أىمو عميو ونوحيـ ألنو بسببو ومنسوب إليو ، فأما مف بكى عميو أىمو وناحوا مف غير وصيتو منو فبل 
 يعذب لقولو تعالى: )وال تزر وازرة وزر أخرى( .

 . (3)عادة العرب الوصية بذلؾ  قالوا : وكاف مف
 . (4)محموؿ عمى مف قصر وفرط بالوصية بتركيما، وبيذا قاؿ داود الظاىري وطائفة -3
ما رواه البخاري عف النعماف بف بشير قاؿ : أغمى  معناه توبيخ المبلئكة لو بما يندبو أىمو بدليؿ 4

كذا واكذا تعدد عميو ، فقاؿ حيف أفاؽ : عمرة تبكي: واجبااله وا وعمى عبد هللا بف رواحة، فجعمت أخت
 . (5)ما قمت شيئًا إال قيؿ لي : آنت كذلؾ ؟ فمما مات لـ تبؾ عميو

وبو قاؿ الطبري والقاضي عياض  ،معنى التعذيب تألـ الميت بما يقع مف أىمو مف النياحة وغيرىا-5
فقالوا: أف تعذيب  .(7) لعذاب(واستدؿ ىؤالء بحديث )السفر قطعة مف ا .(6)ورجحة ابف تيمية وابف القيـ

تعذيب الميت ببكاء أىمو عميو ولـ يقؿ : أف الميت يعاقب ببكاء أىمو عميو بؿ قاؿ: يعذب والعذاب أعـ 
مف العقاب فإف العذاب ىو األلـ، وليس كؿ مف تألـ بسبب كاف ذلؾ عقابًا لو عمى ذلؾ السبب فسمي 

ألمور المكروىة التي يشعر بيا مثؿ وليس ىو عقاب عمى ذنب واإلنساف يعذب با اً السفر عذاب
األصوات اليائمة واألرواح الخبيثة والصور القبيحة فيو يتعذب بسماع ىذا وشـ ىذا ورؤية ىذا ولـ يكف 

                                                           
 ( .2/79صحيح البخاري ) (1)
 ( .3/153فتح الباري ) (2)
 السابؽ( 3)
 السابؽ (4)
 ( .5/144( كتاب باب غزوة مؤتة )4267رواه البخاري ) (5)
 ( .2/84تيذيب سنف أبي داود ) (6)
( كتاب العمرة باب 1804ذاب، البخاري )( والمفظ لو، كتاب اإلمارة، باب السفر قطعة مف الع5070أخرجو مسمـ ) (7)

 ( .3/8السفر قطعة مف العذاب )



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ف لـ تكف النياحة عمبًل لو يعاقب  ذلؾ عمبًل لو عوقب عميو، فكيؼ ينكر أف يعذب الميت بالنياحة وا 
 . (1)عميو
رحميـ هللا  ابف تيمية وابف القيـ الطبري والقاضي عياض و ىو قوؿ والذي يميؿ إليو الباحث، :قمت

 جميعا، ىذا وهللا تعالى أعمـ . 
 

                                                           
 ( .3/68فتاوى ابف تيمية ) (1)



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الخاتمة

 : المخموقات والبريات ، ثـ أما بعدالحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات ، والصبلة والسبلـ عمى خير 
ث المتعارضة في كتاب الجنائز، تـ بفضؿ هللا تعالى ومّنو وكرمو ، االنتياء مف دراسة األحادي

تمكف الباحث مف أف يسجؿ أبرز النتائج التي توصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة ، وأبرز التوصيات 
ؼ التي يوصي بيا طمبة العمـ ، وخاصة الراغبيف في خوض غمار ىذا العمـ الشريؼ )عمـ مختم

 ذلؾ مف خبلؿ النقاط التالية : ا( موضحً الحديث

 ئج التي توصؿ إلييا الباحث مف خالؿ الدراسة :أوال : النتا
 يوجد عدد ال بأس بو مف األحاديث الضعيفة التي ال تقوى عمى المعارضة . -1
أف عمـ الحديث عمـ أساسي بالنسبة لمفقيو،وقد ظير ىذا مف خبلؿ الدراسة التطبيقية، فقد رأينا  -2

لـ  ،عنده عمـ بالحديث لـ يكف فالفقيو إف كثيرا مف األحكاـ الفقيية  قد بنيت عمى أحاديث ضعيفة،
 يوافؽ الصواب في كثير مف أحكامو وفتاويو .

 أف أكثر التعارض في أحاديث الجنائز يمكف الجمع بينيا . -3
 نسخيا . تأكدأف األحاديث المنسوخة في الجنائز نادرة جدا ومع ذلؾ وقع االختبلؼ في  -4
 أللفاظ بالنسبة ألحاديث السنة .يوجد عدد مف أحاديث الجنائز غريبة ا -5
نما ىو تعارض ظاىري فقط . -6     أنو ال تعارض حقيقي بيف أحاديث النبي صمى هللا عميو وسمـ ، وا 

 :وىذا بياف تفصيمي لمسائؿ البحث مع ذكر الخالصة التي توصؿ إلييا الباحث في كؿ مسألة
 الباب األوؿ: مسائؿ متفرقة

وذلؾ بجواز تمني الموت إذا كاف خشية  ،وت ، الخبلصة: ىو الجمع: حكـ تمني المالمسألة األولى
 الفتنة في الديف، وعدـ جوازه إذا كمف لضر نزؿ بو .

سنية عيادة المريض مف  مف وجع العيف، الخبلصة: ىو ترجيح : حكـ عيادة المريضالمسألة الثانية
 . وجع العيف

مذمـو و أة محمود في حؽ المستعد لمقاء هللا، : موت الفجأة، الخبلصة: أف موت الفجالمسألة الثالثة
 في حؽ الغافؿ البله .

وذلؾ أف مصيرىـ ىو  ،: مآؿ الموتى مف أطفاؿ المسمميف، الخبلصة: ىو الترجيحالمسألة الرابعة
 الجنة بإذف هللا تعالى  .

ذلؾ بأف و  ،: ىؿ نفس النبي صمى هللا عميو وسمـ معمقة بدينو، الخبلصة: ىو الجمعالمسألة الخامسة
ىو في حؽ مف لـ يترؾ وفاء، أما النبي صمى هللا عميو وسمـ فقد ترؾ  حديث نفس المؤمف معمقة بدينو

 درعو وفاء، وعمى ىذا فبل يشممو الحديث .



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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: البعث بالثياب، والخبلصة، ىو ترجيح البعث مف القبور بالثياب، ثـ عند الحشر المسألة السادسة
 يكوف بالعري .

: حكـ ذكر مساوئ الميت، والخبلصة، ىو الجمع بأف ذكر مساوئ أموات الكفار المسألة السابعة
 يجوز، أما أموات المسمميف فبل يجوز إال لمصمحة كتحذير أو غيره .

: نعي الميت، والخبلصة ىو الجمع، وذلؾ بالجواز إذا كاف لمجرد اإلعبلـ بالصبلة المسألة الثامنة
 نعي الجاىمية المشتمؿ عمى ذكر المفاخر وغيرىا. عميو وتشييعو، وعدـ الجواز إذا كاف ك

 الباب الثاني: تغسيؿ الميت
 ، الخبلصة: الجمع ، وىواالستحباب دوف الوجوباالغتساؿ لمف غسؿ الميتالمسألة األولى: 
فمـ يتبيف لمباحث  ،: تحديد بنت رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ، الخبلصة: التوقؼالمسألة الثانية
 وهللا وحده أعمـ بالصواب . وجو الترجيح،

 الباب الثالث: التكفيف
أبيض، أو  يلوف الكفف، الخبلصة: الجمع، وىو إما أف يجعؿ كفف واحد حبرة، والباقالمسألة األولى: 

  تكوف الحبرة بيضاء مخططة لكف يغمب عمييا البياض .
وعده  :أف أعطاه بمعنى الخبلصة: الجمع، وىو، تكفيف عبد هللا بف أبي بف سموؿالمسألة الثانية: 

 وليس عمى الحقيقة .
: الترجيح، وىو أف النبي الخالصةىؿ كفف النبي صمى هللا عميو وسمـ في قميص،  المسألة الثالثة:

 صمى هللا عميو وسمـ لـ يكفف في قميص .
 صفة الكفف، الخبلصة: الجمع، وىو أف المراد بالتحسيف: ليس المغاالة في ثمنو،المسألة الرابعة: 

نما المراد بو كونو جديدا أبيًضا  . وا 

 الباب الرابع: الصالة عمى الميت
الصبلة عمى الجنازة في المسجد، الخبلصة: الجمع، وذلؾ بجواز الصبلة عمى الجنازة المسألة األولى: 

 . في المسجد، مع كونيا خارج المسجد أفضؿ
لميت، الخبلصة: الجمع، فالقيراط ىؿ حصوؿ القيراط يتحقؽ بمجرد الصبلة عمى االمسألة الثانية: 

 يحصؿ بمجرد الصبلة عمى  الجنازة، مع كوف األفضؿ ىو اتباعيا مف عند أىميا.
عدد المصميف عمى الجنازة الذيف تقبؿ شفاعتيـ، الخبلصة: الجمع، وذلؾ باحتماؿ المسألة الثالثة: 

 . ذكر ىذه األعداد المختمفة في فترات مختمفة
تكبيرات الجنازة، الخبلصة: الجمع، وذلؾ بأنو ال تعارض أصبل، فالغالب مف عدد المسألة الرابعة: 

 تكبيراتو صمى هللا عميو وسمـ عمى الجنائز أربع تكبيرات، وما نقؿ مف الزيادة فكاف يكبره أحيانا .



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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: التسميـ في صبلة الجنازة، الخبلصة: ىو الجمع، فالغالب تسميمة واحدة، المسألة الخامسة
 أحيانا . والتسميمتيف

: الصبلة عمى السقط ، الخبلصة: الترجيح، وىو مشروعية الصبلة عمى السقط ولو المسألة السادسة
 لـ يستيؿ وذلؾ لضعؼ حديث االستيبلؿ .

: ىؿ صمى النبي صمى هللا عميو وسمـ عمى ابنو إبراىيـ، الخبلصة: ىو الترجيح أنو المسألة السابعة
 لـ يصؿ عميو .
لصبلة عمى مف قتؿ في حد، الخبلصة: ىو الترجيح بأف الصبلة عمى مف قتؿ في : االمسألة الثامنة

 عميو زجرا لغيره  اإلماـ فاألفضؿ في حقو ترؾ الصبلةحد مشروعة في حؽ آحاد الناس أما 
: الصبلة عمى مف مات مديونا، الخبلصة: ىو النسخ، وىو جواز الصبلة عمى المسألة التاسعة

 قرت عميو سنة النبي صمى هللا عميو وسمـ .المديوف ألف ىذا الذي است
 : الصبلة عمى الشييد، الخبلصة: التخيير بيف الفعؿ والترؾ .المسألة العاشرة

: الصبلة عمى الجنازة بيف القبور، الخبلصة، الجمع،  وىو أف الصبلة عمى المسألة الحادية عشر
 القبر ىو تخصيص مف عمـو نييو عف الصبلة في المقبرة .

 الخامس: اتباع الجنازةالباب 
ـَ يدرؾ القيراط الثاني: الخبلصة ىو الترجيح، وىو أنو ال يحصؿ األجر إال بالفراغ المسألة األولى:  ب

 مف دفنيا .
وىو أف القياـ لمجنازة مستحب،   ،الجنازة تمر بالقوـ يقوموف ليا أـ ال ، الجمعالمسألة الثانية: 

 . وحديث القعود لبياف الجواز
: المكاف األفضؿ في السير مع الجنازة، الخبلصة، ىو الجمع، وذلؾ بأف األفضؿ الثالثةالمسألة 

 المشي خمفيا، وأف حديث المشي أماميا لبياف الجواز .
: حكـ الركوب في الجنازة: الخبلصة: الجمع، وىو جواز الركوب مع كوف المشي المسألة الرابعة

 أفضؿ .
زة، الخبلصة، وىو الجمع، وذلؾ بجواز اتباع المرأة الجنازة مع أف : اتباع المرأة لمجناالمسألة الخامسة

 ترؾ االتباع ىو األفضؿ .
: متى يجمس مف تبع الجنازة، الخبلصة، ىو الجمع، وذلؾ باستحباب عدـ الجموس المسألة السادسة

 قبؿ أف توضع الجنازة عمى األرض، واألكمؿ استحباب ذلؾ حتى توضع في المحد .

 الدفف والمقابر الباب السادس:
 فف بالميؿ، مع كوف النيار أولى  الدفف بالميؿ، الخبلصة، ىو الجمع، وذلؾ بجواز الدالمسألة األولى: 



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

129 

ة، وأف زيارة المرأة ال بأس الخبلصة، أف أحاديث المنع منسوخ : زيارة النساء المقبرة،الثانية المسألة
 بيا 

بلصة، ىو الترجيح، وذلؾ بترجيح حديث النيي ألنو لبس النعاؿ بيف المقابر، الخ المسألة الثالثة:
 أصرح .

 الجموس عمى القبر، الخبلصة: ىو ترجيح  النيي عف الجموس عمى القبر . المسألة الرابعة:
رفع القبر عف األرض، الخبلصة : الجمع، وذلؾ بسنية رفع القبر عف األرض  المسألة الخامسة:

 بمقدار شبر . 
قبره  صفة ر النبي صمى هللا عميو وسمـ، الخبلصة، ىو الترجيح، وذلؾ بأفصفة قب المسألة السادسة:

 مسّنما . "التسنيـ" صمى هللا عميو وسمـ



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 : ثانيا : التوصيات
أوصي إخواني مف طبلب الحديث النبوي الشريؼ الخوض في غمار ىذا العمـ الشريؼ، لما لو مف -1

 ـ خاصة .األىمية البالغة في حياة المسمـ عامة وطالب العم
أوصي إخواني الطبلب بدراسة األبواب التي لـ يتـ دراستيا مف قبؿ،والتعرؼ عمى أحاديثيا ودفع -2

 التعارض عنيا .
ىتماـ بعمـ الفقو، وذلؾ لما لو مف صمة وثيقة وعبلقة وطيدة بعمـ أوصي إخواني الطبلب باال-3

 أطمؽ البعض عمييما )التوأماف (  ليذاو ، قرناء ال يستغني أحدىما عف اآلخر، فالحديث والفقو الحديث
الكتابة في ىذا المجاؿ، نوع مف أنواع الجياد في سبيؿ هللا ، وذلؾ لما فيو مف الدفاع عف سنة -4

جبلء الشبو التي يثيرىا المغرضوف ، لذلؾ أحرض إخواني والمشككوف النبي صمى هللا عميو وسمـ ، وا 
     المشرفة .  ميداف الدفاع عف حياض السنةيكوف ليـ سيما في  خوض ىذا المجاؿ، عسى أفل
االىتماـ بعمـ غريب الحديث، إذ ىو أصؿ أصيؿ في فيـ حديث النبي صمى هللا عميو وسمـ،  -5

وجزء ميـ في عمـ مختمؼ الحديث، فكـ مف كممة غريبة توىـ مف خبلليا وجود التعارض بيف حديثيف، 
 . وال تناقض و ال تعارضتبيف أنيولكف عند الوصوؿ إلى مرادىا ومعناىا 



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 فيرس اآليات القرآنية
 

 اآلية -السورة  نيةآاآلية القر 
ـْ َورَاَء ُظُيوِرُكـْ َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا فُ  ْلَناُك ـْ َما َخوا َؿ َمراٍة َوَتَرْكُت ـْ َأوا  94األنعاـ :  رَاَدى َكَما َخَمْقَناُك

ـْ َتُعوُدوفَ   29األعراؼ:     َكَما َبَدَأُك
 103التوبة:                                        َوَصؿِّ َعَمْيِيـْ 

ـْ أِلَ  ـْ َأْحَسْنُت ـْ َفَمَياِإْف َأْحَسْنُت ْف َأَسْأُت ـْ َواِ   7اإلسراء :                                         ْنُفِسُك
 15اإلسراء:                                                               َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

ْثًما  َوالاِذيَف ُيْؤُذوَف اْلُمْؤِمِنيَف َواْلُمْؤِمَناتِ  ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُموا ُبْيتَاًنا َواِ 
 58األحزاب:      ُمِبيًنا

ر                                                  ـَ ِمْف َذْنِبَؾ َوَما تََأخا  2الفتح :  ِلَيْغِفَر َلَؾ اَّللاُ َما َتَقدا
ياَتُيـْ  َوالاِذيَف آَمُنوا َواتاَبَعْتُيـْ  ـْ ُذرِّ ـْ ِبِإيَماٍف أَْلَحْقَنا ِبِي ياُتُي  21الطور :   ُذرِّ
 8الضحى :                                                                   َوَوَجَدَؾ َعاِئاًل َفَأْغَنى
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 واآلثار فيرس أطراؼ األحاديث النبوية
 

 الصفحة الراوي األعمى ؼ الحديثطر 
 67 رضي هللا عنو جابر بف عبد هللا عبد هللا بف أبي بف سموؿ أتى النبي

 65 ةجابر بف سمر  كفف في ثبلثة أثواب أف رسوؿ هللا 
 52 أبو سعيد الخدري إف الميت يبعث في ثيابو

 55 عبد هللا بف عمر اذكروا محاسف موتاكـ
 56 ذيفة بف اليمافح نوا بيإذا مت فبل تؤذ

 57 عبد هللا بف مسعود إياكـ والنعي
 65 عبد هللا بف عباس لبسوا مف ثيابكـ البياضإ

 65 عائشة كفف  إف رسوؿ هللا
 66 جابربف عبد هللا إذا توفي أحدكـ
 52 عبد هللا بف عمر إف الميت يعذب

 130 أبو اليياج األسدي أف التدع تمثاال إال طمستو
 46 عبد هللا بف مسعود ؤمف تخرج رشحاإف نفس الم

 127 عمارة بف حـز نزؿ عف القبرإ
 72 جابر بف عبد هللا إذا كفف أحدكـ أخاه

 85 أبو ىريرة صمى عمى جنازة  أف رسوؿ هللا
 88 جابر بف عبد هللا إذا استيؿ السقط

 91 عمراف بف حصيف أف امرأة مف جيينة
 97 أنس بف مالؾ إف شيداء أحد

 97 عقبة بف عامر خرج يوما  النبيأف 
 101 أبو سعيد األرض كميا مسجد

 101 جابر أعطيت خمسا
 102 أبو ىريرة أفبل كنتـ آذنتموني

 104 عامر بف ربيعة إذا رأيتـ الجنازة
 104 أبوىريرة إذا رأيتـ الجنازة فقوموا ليا

 110 ثوباف تي بدابة وىو مع جنازةأُ 



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 124 أنس بف مالؾ رهإف الميت إذا وضع في قب
 135 عائشة ودرعو مرىونة توفي رسوؿ هللا 
 94 جابر بف عبد هللا توفي رجؿ منا
 45 أبوىريرة ثبلثة ال يعادوف

 85 عبد هللا بف مسعود ثبلث خبلؿ
 117 عقبة بف عامر ثبلث ساعات

 13 أبو ىريرة حتى توضع في المحد
 63 أـ عطية دخؿ عمينا رسوؿ هللا 

 116 عبد هللا بف عباس برا ليبلدخؿ ق
 49 عائشة الى جنازة دعي رسوؿ هللا 

 49 المغيرة بف شعبة الراكب يسير خمؼ الجنازة
 47 عائشة راحة لممؤمف

 104 عمي بف أبي طالب قاـ رأينا رسوؿ هللا 
 116 جابر بف عبد هللا في المقبرة ارأى ناس

 124 بشير بف الخصاصية رأى رجبل يمشي
 130 جابربف عبد هللا ع قبره عف األرضرف

 132 سفياف التمار مامسنّ  رأيت قبر النبي 
 85 عبد هللا بف عمر رأيت النبي 

 106 عبد هللا بف مسعود سألنا رسوؿ هللا 
 136 أنس بف مالؾ شيدنا بنتا لرسوؿ هللا 

 49 أبو ىريرة صغارىـ دعاميص الجنة
 82 أرقـزيد بف  صميت خمؼ رسوؿ هللا 

 45 زيد بف أرقـ عادني رسوؿ هللا 
 112 عمي بف أبي طالب فارجعف مأزورات

 97 عبد هللا بف عباس فجعؿ يصمي
 67 عبد هللا بف الزبير فسجي ببردة

 117 عبد هللا بف عباس فأتى قبره فصمى عميو
 117 جابر بف عبد هللا قبض فكفف في كفف

 46 أبو أمامة يتعوذ كاف النبي 



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

135 

 59 عائشة كاف يغتسؿ مف أربع
 60 عبد هللا بف عمر كنا نغسؿ الميت
 65 جابر بف سمرة في ثبلثة أثواب كفف رسوؿ هللا 

 94 أبو ىريرة كاف يؤتى بالرجؿ
 96 جابر بف عبد هللا يجمع بيف الرجميف كاف النبي 

 42 أنس بف مالؾ يدعوف أحدكـ عمى نفسو ال
 42 بف مالؾ أنس لوال أني سمعت النبي 

 42 أبوىريرة يتمنى أحدكـ الموت ال
 42 أبو ىريرة تقـو الساعة حتى يمر ال

 55 عائشة األموات اال تسبو 
 60 عمي بف أبي طالب لما مات أبوطالب

 60 عبد هللا بف عباس ليس عميكـ في غسؿ ميتكـ
 42 عائشة الميـ اغفر لي وارحمني

 139 ةأبو ىرير  نا وميتناالميـ اغفر لحيّ 
 127 أبو ىريرة ألف يجمس أحدكـ

 73 عمي بف أبي طالب تغالوا في الكفف ال
 67 عبد هللا بف عمر هللا لما توفي عبد

 63 أـ عطية لما ماتت زينب
 74 عائشة  لقد صمى رسوؿ هللا

 85 ابف أبي أوفى أزيدكـ عمى ما رأيت ال
 90 عائشة براىيـإلقد توفي 

 90 برزة األسمميأبو  لـ يصؿ عمى ماعز
 101 أبو مرثد الغنوي ال تصموا إلى القبور

 127 أبو مرثد الغنوي ال تجمسوا عمى القبور
 127 أبو ىريرة ألف يجمس أحدكـ

 120 أبو ىريرة  لعف رسوؿ هللا
 55 أنس بف مالؾ مروا بجنازة

 59 أبو ىريرة مف غسؿ ميتا
 74 أبو ىريرة مف صمى عمى جنازة
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 78 أبو ىريرة جنازةمف خرج مع 
 78 أبو سعيد مف جاء إلى جنازة

 80 عائشة يموت ما مف ميت
 80 مالؾ بف ىبيرة ما مف مسمـ  يموت
 81 ابف عباس ما مف رجؿ مسمـ

 97 أنس بف مالؾ مر بحمزة
 103 أبو ىريرة مف شيد الجنازة
 103 أبو ىريرة مف اتبع جنازة

 112 عبد هللا بف عمرو ما أخرجؾ مف بيتؾ
 117 عائشة  ما شعرنا بدفف رسوؿ هللا

 121 أنس بف مالؾ بامرأة  مر النبي
 119 عائشة ماذا أقوؿ إذا زرت
 51 أبو ىريرة قةنفس المؤمف معمّ 

 56 أبو ىريرة نعى النجاشي
 112 أـ عطية نيينا عف اتباع
 101 أنس بف مالؾ نيى أف يصمى

 73 عائشة نظر إلى ثوب عميو
 42 أبو ىريرة سي بيدهوالذي نف

 53 عائشة يحشر الناس يـو القيامة
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 الرواة المترجـ ليـ
 

 الصفحة اسـ الراوي
 108 أبو بكر بف أبي مريـ -1
 107 أبو فروة الُجَيني -2
 97 أسامة بف زيد الميثي -3
 118 المكي الخوزي إبراىيـ بف يزيد -4
 112 إسماعيؿ بف سمماف -5
 66 عبد الكريـإسماعيؿ بف  -6
 85 إبراىيـ اليجري -7
 115 بشر بف رافع -8
 56 ببلؿ بف يحيى العبسي -9

 120 باذاـ الياشمي مولى أـ ىانئ بنت أب طالب رضي هللا عنيا -10
 69 حماد بف سممة -11
 46 حساـ بف الِمَصؾ -12
 116 الحجاج بف أرطاة -13
 124 خالد بف ُسمير -14
 112 المعافريربيعة بف سيؼ  -15
 85 سعيد بف حفص -16
 98 شداد بف الياد رضي هللا عنو  -17
 69 صدقة بف موسى -18
 59 صالح مولى التوأمة -19
 47 عبيد هللا بف الوليد-20
 51  عمر بف أبي سممة  -21
 46 عمر بف موسى -22
 60 عمرو بف أبي عمرو -23
 60 عبد هللا بف أبي بكر بف عمرو بف حـز-24
 55 عمراف بف أنس المكي -25
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 85 عمرو بف مرواف النخعي -26
 72 عمرو بف ىاشـ أبو مالؾ الجنبي  -27
 127 عمر بف عمي -28
 107 عمرو بف مرزوؽ -29
 94 عبد هللا بف محمد بف عقيؿ -30
 106 عائذ بف نضمة أبو ماجد الحنفي - 31
 132 عمرو بف عثماف بف ىانئ -32
 65 عثماف بف ُخثيـ عبد هللا بف -33
 130 الفضيؿ بف سميماف -34
 82 الميث بف أبي سميـ -35
 116 محمد بف مسمـ -36
 127 محمد بف أبي حميد -37
 116 المنياؿ بف خميفة -38
 108 مّطرح بف يزيد -39
 45 مسممة الخشني - 40
 80 محمد بف اسحؽ بف يسار -41
 69 ناصح بف عبد هللا المحممي -42
 98 الوليد بف مسمـ الدمشقي -43
 68 يحيى بف عبد هللا الحارث  -44
 68 يزيد بف أبي زياد -45
 45 يونس بف أبي اسحاؽ -46
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 ِفْيِرس المصادر والمراجع

  : كتب التفسير وعمـو القرءاف -
 القرءاف الكريـ .-1
بف كثير الدمشقي ، ت سنة ، لبلماـ الحافظ عماد الديف أبي الفداء اسماعيؿ  تفسيرالقرءاف العظيـ-2

  ىػ ، تحقيؽ أنس الشامي و محمد سعيد محمد ، دار البياف العربي .774
ىػ 1376شيخ عبد الرحمف بف ناصر السعدي تتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ، لم-3

  نشر مكتبة الصفا .
ىػ ، تحقيؽ 671صاري القرطبي تالجامع ألحكاـ القرءاف ، لبلماـ أبي عبد هللا محمد بف أحمد األن-4

 . د. مجدي باسمـو ، دار البياف العربي

 : كتب الحديث النبوي
ىػ، تحقيؽ : محمد فؤاد عبد الباقي،دار البشائر 254األدب المفرد،لمحمد بف إسماعيؿ البخاري ت  -1

 ـ .1989ىػ،1409االسبلمية،بيروت، الطبعة الثالثة،
عبد القوي المنذري ، أبو محمد ، تحقيؽ: إبراىيـ شمس الديف،  الترغيب والترىيب،عبد العظيـ بف -2

 ىػ .1417دار الكتب العممية،بيروت، الطبعة األولى 
ىػ، تحقيؽ صدقي محمد 275، ألبي داود سميماف بف األشعث السجستاني ، تسنف أبي داود -3

 ـ .1989العطار،دار الفكر، بيروت ، 
ىػ،تحقيؽ د.بشار 279ى بف سورة الترمذي، ت ،ألبي عيسى محمد بف عيسسنف الترمذي -4

 ـ . 1998عواد،دار الجميؿ ،بيروت ، الطبعة الثانية 
ىػ،حققو ورقمو مكتب 303،ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب الشيير بالنسائي، ت سنف النسائي -5

 . -بيروت–تحقيؽ التراث،دار المعرفة 
ىػ،تحقيؽ بشار 273قزويني الشيير بابف ماجو ، ت،لبلماـ عبد هللا محمد بف يزيد السنف ابف ماجو -6

  ىػ .1418بيروت ، الطبعة األولى ،  –عواد معروؼ،دار الجميؿ 
ىػ،تحقيؽ محمد عبد القادر عطا دار 458السنف الكبرى ألحمد بف الحسيف بف عمي البييقي، ت  -7

 ـ.2003ىػ،1424الكتب العممية،بيروت، الطبعة الثالثة عاـ 
ني، ألبي الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدي الدارقطني،مؤسسة الرسالة،بيروت سنف الدارقط -8

 ـ . 2004ىػ،1424الطبعة األولى عاـ 
 –ىػ ، تحقيؽ :حسيف سميـ أسد ، دار المغني  280سنف الدارمي ، لعثماف بف سعيد الدارمي ت  -9

 ـ 2000الرياض ، الطبعة األولى عاـ 
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ىػ،تحقيؽ شعيب 354باف بف أحمد بف حباف الُبستي، تلمحمد بف ح ،صحيح ابف حباف -10
 ـ .1993ىػ،1414األرنؤؤط،مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية،عاـ 

ىػ ، تحقيؽ محمد زىير 256صحيح البخاري ، لبلماـ محمد بف إسماعيؿ البخاري ، ت  -11
 ىػ . 1422بيروت ، الطبعة األولى ،–الناصر، دار طوؽ النجاة 

ىػ ، تحقيؽ صدقي محمد 261لبلماـ مسمـ بف الحجاج النيسابوري، ت  صحيح مسمـ ، -12
 ـ .2003العطار،دار الفكر ، بيروت 

صحيح ابف خزيمة، ألبي بكر محمد بف اسحؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر االسممي  -13
ىػ 1390بيروت عاـ -المكتب االسبلمي -ىػ ، تحقيؽ د. محمد مصطفي األعظمي311النيسابوري ت

 ـ 1970،
المسند،لبلماـ أحمد بف حنبؿ أبو عبد هللا الشيباني، نشر مؤسسسة قرطبة القاىرة ، تحقيؽ  -14

 شعيب األرنؤؤط . 
ىػ ، تحقيؽ د.محفوظ 292، ألبي بكر أحمد بف عمرو بف عبد الخالؽ البزار تمسند البزار -15

 ىػ .1409بيروت ،-ـمكتبة العموـ والحك–الرحمف زيف هللا ، مؤسسة عمـو القرءاف 
، تحقيؽ حسيف سميـ ىػ 307مسند أبي يعمى،ألحمد بف عمي بف المثنى أبو يعمى الموصمي ت  -16

 ـ.1984ىػ،1404أسد،دار المأموف لمتراث، دمشؽ عاـ 
،ألبي بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني الصنعاني مصنؼ عبد الرزاؽ -17

  ىػ .1403بيروت ، الطبعة الثانية -عظمي ، المكتب االسبلميىػ،تحقيؽ حبيب الرحمف األ211
، ألبي بكر عبد هللا بف محمد بف أبي شيبة العبسي الكوفي،تحقيؽ محمد مصنؼ ابف أبي شيبة -18

 ـ . 2006-ىػ1420 1عوامة،دار القبمة، السعودية ط
ىػ،تحقيؽ 405نيسابوري تعمى الصحيحيف، ألبي عبد هللا محمد بف عبد هللا الحاكـ ال المستدرؾ -19

 بيروت .-يوسؼ عبد الرحمف المرعشمي،دار المعرفة
 ىػ ، تحقيؽ محمد األعظمي،مؤسسة الشيخ زايد الدوحة .179الموطأ، لبلماـ مالؾ بف أنس ت  -20
ىػ، تحقيؽ : عبد 458معرفة السنف واآلثار، ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي ت -21

 ىػ .1421الطبعة األولى  المعطي أميف قمعجي ،
ىػ،دار الفكر بيروت،عاـ 907ومنبع الفوائد،يعمى بف أبي بكر الييثمي ت  مجمع الزوائد -22

 ىػ .1412
ىػ ، تحقيؽ:حمدي بف عبد المجيد 360المعجـ الكبير، ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني ت -23

 الطبعة الثانية . -السمفي،مكتبة ابف تيمية،القاىرة
ىػ، تحقيؽ طارؽ عوض هللا وعبد المحسف بف 360المعجـ األوسط،ألبي القاسـ الطبراني ت -24

  ىػ .1415دار الحرميف ، القاىرة  -إبراىيـ الحسيني
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 كتب تخريج الحديث : 
في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، البف حجر العسقبلني ، دار الكتب العممية ،  التمخيص الحبير -1

 ـ .1989ىػ ،1419، الطبعة األولى 
سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا ، لمشيخ أبي عبد الرحمف محمد بف ناصر  -2

 ىػ ,1415الرياض، -ىػ ، طبعة دار المعارؼ1420الديف األلباني، ت 
سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة ، دار المعارؼ ، الرياض ، الطبعة  -3

 ـ .1992ىػ ،1412لى األو 
-ىػ ، مكتبة المعارؼ1420صحيح وضعيؼ أبي داود، لمحمد بف ناصر الديف األلباني ت -4

 ـ.2000ىػ،1421الرياض، الطبعة الثانية 
الرياض، -ىػ، مكتبة المعارؼ1420صحيح وضعيؼ الترمذي،لمحمد بف ناصر الديف األلباني ت -5

 ىػ .1421الطبعة الثانية 
  1997ىػ،1417ماجو، لمشيخ األلباني،مكتبة المعارؼ الرياض ط صحيح وضعيؼ ابف -6
المقاصد الحسنة في بياف كثير مف األحاديث المشتيرة عمى األلسنة ، لعبد الرحمف السخاوي  -7
 ىػ ،دار الكتاب العربي . 902ت

 : شروح الحديثكتب 
ف عبد الرحيـ تحفة األحوذي بشح جامع الترمذي ،ألبي العبل محمد بف عبد الرحمف اب -1

 ـ 2001ىػ ،1421ىػ ،تخريج عصاـ الصبابطي ،طبعة دار الحديث 1353المباركفوري،ت
يضاح مشكبلتو، البف قيـ الجوزية .  -2  تيذيب سنف أبي داود وا 
الديباج عمى صحيح مسمـ بف الحجاج ، لعبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي،تحقيؽ أبو اسحؽ  -3

 ـ .1996ىػ ،1416الطبعة األولى الحويني ، نشر دار ابف عفاف ، 
حاشية ابف القيـ عمى عوف المعبود شرح سنف أبي داود،البف قيـ الجوزية ، نشر: المكتبة السمفية   -4

 ىػ .1388بالمدينة،الطبعة الثانية 
حاشية السندي عمى شرح النسائي ، لنور الديف عبد اليادي أبو الحسف السندي ، تحقيؽ عبد  -5

 ـ، مكتبة المطبوعات اإلسبلمية، حمب .1986ىػ،1406، الطبعة الثانية الفتاح أبو غدة 
سبؿ السبلـ شرح بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ، لبلماـ محمد بف إسماعيؿ األمير اليمني الصنعاني  -6

ىػ ، 1408ىػ ، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية بيروت، الطبعة األولى 11182ت 
 ـ1988

، طبعة دار الفجر لمتراث بالقاىرة ، تحقيؽ بلماـ يحيى بف شرؼ الديف النووي ، ل ـح مسمشر  -7
 محمد تامر .
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شرح صحيح البخاري،ألبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ البكري القرطبي تحقيؽ  -8
 ـ .2003ىػ،1423-الرياض-أبو تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشيد

ىػ،تحقيؽ :خالد بف إبراىيـ المصري، الطبعة األولى 855ود، لمعينى ت شرح سنف أبي دا -9
 ـ، نشر مكتبة الرشد بالرياض  .1999ىػ، 1420

بشرح سنف أبي داود ، لبلماـ أبي الطيب محد شمس الحؽ العظيـ آبادي، تحقيؽ:  عوف المعبود -10
 ـ .2005ىػ ،1426عصاـ الصبابطي ، طبعة دار الحديث بالقاىرة 

ىػ ، نشر: دار 855شرح صحيح البخاري،لبدر الديف محمود بف أحمد العيني ت  دة القاريعم -11
 إحياء التراث العربي .

بشرح الجامع الصغير،لمحافظ زيف الديف عبد الرؤوؼ المناوي، الطبعة األولى فيض القدير  -12
  بيروت .–ـ ، دار الكتب العممية 1994-ىػ1415

ىػ، 1421رح بموغ المراـ ف لمشيخ محمد بف صالح العثيميف تفتح ذي الجبلؿ واإلكراـ بش -13
-ىػ 1427ي ، الطبعة األولى تحقيؽ صبحي بف محمد بف رمضاف وأـ إسراء بنت عرفة بيوم

 ، نشرتو المكتبة االسبلمية بمصر .ـ2006
  شرح مشكاة المصابيح ، لممبل عمي قاري . مرقاة المفاتيح -14
المصابيح، ألبي الحسف عبيد هللا بف محمد عبد السبلـ بف خاف شرح مشكاة  مرعاة المفاتيح -15

ىػ ، نشر إدارة البحوث العممية 1414محمد بف أماف هللا بف حساـ الديف الرحماني المباركفوري، ت
 ىػ .1404بنارس اليند ، الطبعة الثالثة ، -والدعوة واإلفتاء، الجامعة السمفية

أحاديث سيد األخيار، لمحمد بف عمي الشوكاني ت  شرح منتقى األخبار مف وطارنيؿ األ -16
  ـ . 2005ىػ 1426،الطبعة األولى  ىػ ، تحقيؽ عصاـ الديف الصبابطي ، دار الحديث بالقاىرة1255

 : كتب غريب الحديث
تفسير غريب ما في الصحيحيف،محمد بف أبي نصر الحميدي، تحقيؽ: د. زبيدة محمد سعيد عبد   -1

 ىػ .1415أولى ، مكتبة السنة بالقاىرة،العزيز ، الطبعة الػ
الفائؽ في غريب الحديث، لمزمخشري ، تحقيؽ:عمي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،   -2

 بيروت . –الطبعة الثانية، نشر دار المعرفة 
-النياية في غريب الحديث،  لمجد الديف أبو السعادات المبارؾ ابف محمد الجزري ابف األثير -3

 ـ .1979ىػ ،1399يؽ طاىر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، المكتبة العممية بيروت تحق
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  : كتب مصطمح الحديث
 تحرير عمـو الحديث ، لعبد هللا الجديع . -1
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، لعبد الرحمف بف أبي بكر السيوطي ، تحقيؽ:أبو عبد  -2

 ـ1996ب العممية ، الطبعة األولى الرحمف صبلح عويضة ، دار الكت
فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف السخاوي، دار الكتب العممية  -3

  ىػ .1403، الطبعة األولى 
الكفاية في عمـ الرواية ، أحمد بف عمي بف ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي ، تحقيؽ: إبراىيـ  -4

 د هللا السورقي .حمدي المدني ، أبو عب
مقدمة ابف الصبلح في عموـ الحديث ، أبو عمرو عثماف بف عبد الرحمف الشيرزوري ، نشر  -5

  ـ .1984مكتبة الفارابي ، سنة 
نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر ، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  -6

 بيروت –ي ىػ ، نشر دار إحياء التراث العرب852العسقبلني ت 

  : التراجـ والطبقاتكتب الرجاؿ و 
ىػ،تحقيؽ أحمد نور سيؼ ، 233تاريخ ابف معيف،رواية الدوري ألبي زكريا يحيى بف معيف ت  -1

حياء التراث االسبلمي،مكة المكرمة ، عاـ   ـ.1979ىػ،1399مركز البحث العممي وا 
 ـ .1986بيروت  -التاريخ الكبيرلمبخاري،دار الكتب العممية -2
ىػ،تحقيؽ أبو األشباؿ 852تقريب التيذيب،ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ت  -3

  صغير أحمد شاغؼ الباكستاني،دار العاصمة.
ىػ 1404ىػ،دار الفكر،بيروت عاـ 852تيذيب التيذيب، ألحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ت  -4
 ـ .1984 -
، تحقيؽ:السيد شرؼ الديف أحمد ،دار الفكر،بيروت عاـ ىػ354الثقات،لمحمد بف حباف الُبستي ت  -5

 ـ .1975ىػ ،1395
، ىػ، دار إحياء التراث العربي327 الجرح والتعديؿ،محمد بف عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازي، ت -6

 بيروت .
ىػ،تحقيؽ عبد 759الضعفاء والمتروكيف،عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجوزي ، أبو الفرج ت  -7

 ـ 1986ىػ،1406، الطبعة األولى  لقاضي ،دار الكتب العممية ، بيروتهللا ا
ىػ ، تحقيؽ إبراىيـ 303الضعفاء والمتروكيف،ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي ت  -8

 ـ .1986ىػ، 1406زايد،دار المعرفة، بيروت الطبعة األولى 
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تحقيؽ د.عاصـ بف عبد هللا -نيطبقات المدلسيف، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبل -9
  ـ .1983ىػ،1403مكتبة المنار، عماف ، الطبعة األولى –القريوتي 

ىػ ، تحقيؽ : يحيى مختار غزاوي ، نشر دار 365الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، البف عدي ت  -10
 ـ .1988ىػ ، 1409بيروت ،  -الفكر
 -حقيؽ نور الديف عتر ، دار الفكرىػ،ت748المغني في الضعفاء، لمحمد بف أحمد الذىبي ت  -11

 سوريا .
ىػ ، تحقيؽ محمود بف إبراىيـ 354لمحمد بف حباف الُبستي ت  المجروحيف مف المحدثيف، -12

 ـ .1992ىػ،1412زايد،دار المعرفة، بيروت 
 ، الناشر:ىػ ، المحقؽ:عمي البجادي784بي ت شمس الديف أبو عبد هللا الذى ميزاف االعتداؿ، -13

  ـ .1963ىػ ،1382عرفة لمطباعة والنشر ، بيروت ، لبناف ، الطبعة األولى دار الم

  : كتب مختمؼ ومشكؿ الحديث
أحاديث العقيدة التي يوىـ ظاىرىا النعارض في الصحيحيف دراسة وترجيح، سميماف بف محمد  -1

 . الُدبْيخي، دار البياف الحديثية
قيؽ رفعت فوزي عبد المطمب ، الطبعة األولى محمد بف إدريس الشافعي، تح ، ختبلؼ الحديثإ -2

 ـ ، دار الوفاء . 2001-ىػ1422
ىػ،تحقيؽ 321شرح مشكؿ األثار، لبلماـ أبي جعفر بف أحمد محمد بف سبلمة الطحاوي ت  -3

 ـ .1987، ىػ1408بيروت  –شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة 
ري النجار، أحمد بف محمد بف سبلمة بف شرح معاني األثار، لبلماـ الطحاوي،تحقيؽ محمد بف زى -4

 ىػ . 1399عبد الممؾ ، دار الكتب العممية ، بيروت، الطبعة األولى 
كشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف،ألبي الفرج عبد الرحمف ابف الجوزي، تحقيؽ عمي حسيف  -5

 الرياض . –ـ،دار الوطف 1997ىػ،1418البواب، الطبعة األولى،
صالح الفوزاف عبد هللا بف فوزاف بف رحمو هللا جمعا ودراسة، الماـ أحمدمختمؼ الحديث عند ا -6
 ، الرياض .ىػ، دار المنياج1428طبعة األولى ال
 منيج التوفيؽ والترجيح بيف مختمؼ الحديث وأثره في الفقو اإلسبلمي ، د.عبد المجيد السوسوة، -7

 دار النفائس .
لفقياء دراسة حديثية أصولية فقيية تحميمية،د. أسامة مختمؼ الحديث بيف المحدثيف واألصولييف ا -8

 بيروت .–ـ ، دار ابف حـز 2001-ىػ 1421بف عبد هللا خياط ، الطبعة األولى ، 
مختمؼ الحديث بيف الفقياء والمحدثيف ، د. نافذ حسيف حماد ، دار النوادر، دمشؽ، الطبعة  -9

 ـ .2009ىػ،1430الثانية 



 األحاديث املتعارضة يف اجلنائز وأثرها على األحكام الفقهيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

145 

 :أصوؿ الفقو كتب  
اد الفحوؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ،محمد بف عمي بف محمد الشوكاني،تحقيؽ: إرش -1 

 ـ . 1999-ىػ 1419دمشؽ، الطبعة األولى  –الشيخ أحمد عزو عناية 
ىػ ، 794البحر المحيط في أصوؿ الفقو،لبدر الديف محمد بف بيادر بف عبد هللا الزركشي ت -2

 ـ2000ىػ،1412بيروت، الطبعة األولى -ب العمميةتحقيؽ:د.محمد محمد تامر ، نشر دار الكت
ىػ ، تحقيؽ أحمد محمد شاكر ، دار العقيدة ، 204الرسالة ، لبلماـ محمد بف إدريس الشافعي ت  -3

 ـ .2009ىػ ، 1430
،لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية، تحقيؽ:محمد محيى الديف عبد الحميد ، صوؿ االفقوأالمسودة في  -4

 ىرة .نشرمكتبة المدني بالقا
األصوؿ، ألبي حامد محمد بف محمد الغزالي،تحقيؽ:محمد بف سميماف  مف عمـالمستصفى  -5

 بيروت . -ـ ، مؤسسسة الرسالة1997-ىػ1417األشقر،الطبعة األولى 
، تحقيؽ  ىػ790، إلبراىيـ بف موسى بف محمد الشيير بالشاطبي،تفي أصوؿ الشريعة الموافقات -6

 ـ،نشر دارابف عفاف . 1997-ىػ1417سمماف، الطبعة األولى  أبو عبيدة مشيور بف حسف آؿ

 كتب الفقو :
أحكاـ أىؿ الذمة،البف قيـ الجوزية، تحقيؽ:يوسؼ البكري وشاكرالعاروري ، الطبعة األولى  -1

 ـ . 1997ىػ ،1418
ىػ 463الجامع لمذاىب فقياء األمصار،ألبي عمر يوسؼ بف عبد هللا بف عبد البر تستذكار اإل -2

بيروت ، سنة النشر  –يؽ : سالـ محمد عطا ، محمد عمي معوض ، نشر دار الكتب العممية تحق
  ـ .2000

بداية المجتيد ونياية المقتصد ، لبلماـ القاضي أبي الوليد محمد بف أحمد بف أحمد ابف رشد  -3
ار الحديث ىػ ، تحقيؽ فريد عبد العزيز الجندي ، د595القرطبي األندلسي الشيير ابف رشد الحفيد ت

 ـ .  2004ىػ ،1425بالقاىرة 
لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد ، ألبي عمر يوسؼ بف عبد هللا بف محمد بف عبد   التمييد -4

ىػ،تحقيؽ مصطفى بف أحمد العموي ومحمد عبد الكبير البكري 463البر بف عاصـ النمري القرطبي ت 
 ، مؤسسة قرطبة .

ىػ ،نشر دار 1420روضة الندية ، لمشيخ محمد ناصر الديف األلباني تعمى ال التعميقات الرضية -5
  ـ .2003ىػ ،1423ابف القيـ _ الرياض ،الطبعة األولى 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج ، لسراج الديف أبو حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي  -6
 ىػ .1406،  ىػ،تحقيؽ:عبد هللا بف سعاؼ المحياني ، الطبعة األولى804المصري ت
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  ، الطبعة األولى ، مكتبة غراس الثمر المستطاب في فقو السنة والكتاب ، لمشيخ األلباني رحمو هللا -7
زاد المعاد في ىدي خير العباد ، لمحمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد شمس الديف ابف قيـ  -8

يت، الطبعة السابعة الكو -بيروت،مكتبة المنار االسبلمية–ىػ،مؤسسة الرسالة 751الجوزية ت 
 ـ . 1994ىػ،1415والعشروف 

 ـ . 2004ىػ ، 1424الفقو عمى المذاىب األربعة ، عبد الرحمف الجزيري ، دار الحديث  -9
،  32الفقو اإلسبلمي وأدلتو، لؤلستاذ الدكتور وىبة الزحيمي ، دار الفكر ، دمشؽ ، الطبعة  -10

 ـ .2010ىػ ، 1431
أبي محمد عبد هللا بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي الدمشقي ، لموفؽ الديف  المغني -11

ىػ ، 1425ىػ ، تحقيؽ محمد شرؼ الديف، د. السيد محمد السيد ، نشر دار الحديث 620الحنبمي ت
 ـ .2004

 شربيني ، نشر دار الفكر : بيروت إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ، لمخطيب ال مغني المحتاج -12
، تحقيؽ لجنة إحياء  ىػ456بي محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىري ت ، ألالمحمى -13

 بيروت . -التراث العربي، دار األماف الجديدة
عامر الجزار، الطبعة -ىػ ، تحقيؽ أنور الباز728ت ابف تيمية مجموع الفتاوى، لشيخ اإلسبلـ -14

 ـ ، نشر دار الوفاء . 2005ىػ ،1426الثالثة، 
ىػ ، تحقيؽ 676ب، لبلماـ محيي الديف أبي زكريا يحيى شرؼ النووي ت يذَّ شرح المُ  المجموع -15

 ـ .2010ىػ ، 1431محمد أيمف الشبراوي ، دار الحديث 
الكويت ، الطبعة -عف وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية ةالموسوعة الفقيية الكويتية ، صادر  -16

 ىػ .1404الثانية ،

  : كتب المغة
س مف جواىر القاموس،محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني أبو الفيض الممقب تاج العرو  -1

 بمرتضى الّزبيدي ، تحقيؽ : مجموعة مف المحققيف، نشر دار اليداية . 
 ىػ ، نشر دار الفكر . 972تيسير التحرير، محمد أميف المعروؼ بأمير بادشاه ت  -2
مد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتوحي شرح الكوكب المنير،تقي الديف أبو البقاء مح -3

ىػ ،تحقيؽ:محمد الزحيمي ،نزيو حماد ، الطبعة الثانية 972المعروؼ بابف النجار ت 
 ـ .1997ىػ،1418

ىػ ، المحقؽ عبد هللا عمي 711، لمحمد بف مكـر بف منظور اإلفريقي المصري ت لساف العرب -4
 ىػ .  1414لشاذلي ، دارصارد، بيروت ، الطبعة الثالثة الكبير، محمد أحمد حسب هللا ، وىاشـ محمد ا
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ىػ،تحقيؽ:عبد 458، ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي تعظـالمحكـ والمحيط األ -5
 ـ .2000بيروت،سنة النشر -دار الكتب العممية الحميد ىنداوي،

عمي المقري الفيومي،المكتبة في غريب الشرح الكبير لمرافعي، أحمد بف محمد بف المصباح المنير  -6
 بيروت . -العممية

محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي، تحقيؽ : محمود خاطر، الطبعة  مختار الصحاح، -7
 ـ، مكتبة لبناف .1995ىػ ،1415األولى

ىػ ، تحقيؽ عبد السبلـ محمد 395أحمد بف فارس القزويني الرازي أبو الحسيف ت  ،مقاييس المغة -8
 ـ .1979ىػ ، 1399، دار الفكر،  طبعة سنة ىاروف 

إبراىيـ مصطفى ، أحمد الزيات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار، تحقيؽ :  ،المعجـ الوسيط -9
 مجمع المغة العربية ، نشر دار الدعوة .
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 فيرس الموضوعات
 
 الصفحة الموضوع

 5 المقدمة
 6 أىمية الموضوع وبواعث اختياره

 6 أىداؼ البحث
 7 منيج البحث

 7 الدراسات السابقة
 9 خطة الدراسة

 القسـ األوؿ : الدراسة النظرية
 11 تعريؼ مختمؼ الحديث وأىميتو وأىـ مصنفاتوالمبحث األوؿ: 
 11 تعريؼ مختمؼ الحديث والفرؽ بينو وبيف المشكؿالمطمب األوؿ : 
 15  حة الفتوىأىمية عمـ مختمؼ الحديث ومكانتو وأثره عمى صالمطمب الثاني:
 17 أىـ المصنفات في مختمؼ الحديثالمطمب الثالث:

 24 نبذة عف بعض كتب أحاديث األحكاـ وشروحيا
 27 ذكر مف تميز وبرع في ىذا العمـالمطمب الرابع : 
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 ممخص البحث

قاـ الباحث في ىذا البحث بدراسة األحاديث المتعارضة في أحد الكتب الفقيية وىو كتاب 
 المراد دراسة تعارض أحاديثيا إيراد عنواف لممسألةي ىذا البحث الجنائز، وكانت طبيعة الدراسة ف

التعارض بيف ىذه  ثـ ذكر وجو ،األحاديث المتعارضة ، ثـ إيرادعنواف ألحد األبواب تندرج تحتو 
ـ ذكر أثر ىذا التعارض عمى آراء وأقواؿ الفقياء في المسألة، وقد قاـ الباحث بالحكـ األحاديث، ومف ثَ 

عمى األحاديث التي خارج الصحيحيف مف خبلؿ دراسة السند ورجالو ، وأما األحاديث التي في 
ريجيا مف الصحيحيف دوف دراسة وذلؾ الشتماليا عمى األحاديث الصحيحيف فقد اكتفى الباحث بتخ

 ،الصحيحة فقط، ولـ يغفؿ الباحث في طيات بحثو التعريؼ باأللفاظ الغريبة الواردة في األحاديث
مستعينا بيذا بكتب المغة وغريب الحديث وشروح الحديث أحيانا، وقد اشتمؿ البحث عمى مقدمة ذكر 

ومنيج البحث وطبيعة عممو في ىذا وأىداؼ البحث  ع وبواعث اختيارهفييا الباحث أىمية الموضو 
ذاكرا الدراسات السابقة التي تناولت الحديث في مثؿ ىذا البحث، وقد اشتمؿ البحث عمى  ،البحث

و وبيف ميتو والفرؽ بينأىقاء الضوء عمى تعريؼ مختمؼ الحديث و قسميف : قسـ نظري تـ مف خبللو إل
متعارضة في قسـ الثاني وىو القسـ التطبيقي فتناوؿ األحاديث الأما ال، و نفاتومشكؿ الحديث وأىـ مص
، وقد اشتمؿ القسـ التطبيقي عمى سبعة أبواب ضمت قرابة األربعيف مسألة، الجنائز كما سبؽ ذكره

وكذلؾ اشتمؿ البحث عمى خاتمة بيف فييا الباحث بعض النتائج التي توصؿ إلييا مف خبلؿ الدراسة 
 .بعض الفيارس التي تـ ذكرىا آنفا ، وقد ختـ الباحث بحثو بعمؿيات التي أوصى بياصتو وبعض ال

ب لو القبوؿ في األرض والسماء، ، وأف يكتكتبتو صالحا ولوجيو خالصا يجعؿ ماىذا وهللَا أسأؿ أف 
 .ـ آميفة الحديثية الفقيية، الميلممكتب ،بحثي ىذا إضافة نوعية وجديدة جعؿأف ي جؿ وعبل، هرجو أكما و 

   




