
 أمحد اخلليل /د.أشرح بلوغ املرام لفضيلة الشيخ 

 ( 111)هذه المادة لم تراجع على الشيخـ  حفظه اهللـ  وقد كتبت كما هي في التسجيل         التسلسل العام للدروس  

1 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َجاِلٌس ِعْنَد َاْلَقْبِر, َفَرَأْيُت  َوَرُسوُل َاللَِّه  ,ُتْدَفُن َشِهْدُت ِبْنًتا ِللنَِّبيِّ ): َقاَل َوَعْن َأَنٍس 

 . َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ .(َعْيَنْيِه َتْدَمَعاِن

حديث أنس رواه البخاري، وما أخرجه البخاري فهو صحيح، واستفاد الصحة من إخراج اإلمام البخاري 

 . له

 : فوائد احلديث

ما دام مل حيتف به رفع صوت أو تكلم . جواز البكاء، وأنه ال يتعارض مع الرضا بقضاء اهلل وقدره  (1

وإذا تأملت النصوص تجد من األشياء التي ال يحبها الشارع رفع الصوت، مجرد  ،مبا يدل على السخط

إن اهلل ال يؤاخذ بدمع العين، وال : )قال البكاء ال إشكال فيه، ولهذا جاء يف حديث ابن عمر أن النبي 

اء ، وهذا الحديث متفق عليه، فمجرد البك(أو يرحم -وأشار إلى لسانه–بحزن القلب، ولكن يعذب هبذا 

 : والحزن الذي ينتاب القلب ال إشكال فيه، لكن اإلشكال عند الشارع يف أمرين

 . رفع الصوت: األول

ولهذا ما يفعله بعض النساء إذا بكت يكون مع بكائها صراخ، هذا من . أي عبارة تدل على التسخط: الثاين

نسان يبكى بكاء طبيعيًا ولو مع النياحة، فالشارع يركز على قضية أن النياحة هي رفع الصوت، أما كون اإل

صوت يسير هذا ال إشكال فيه، لكن إذا احتف به رفع الصوت أو تعداد محاسن الميت، أو أي عبارة فيها 

 . يكون من النياحة -يف الحقيقة–تسخط مما جرى فهذا 

 . أكمل الناس إيمانًا ويقينًا ومع ذلك بكى فإن النبي  .البكاء ال ينايف كمال الباكيأن  (2

خالفًا لمن فصل على هذا النحو، فبعض  .جيوز البكاء قبل املوت وبعد املوت، وقبل الدفن وبعد الدفنأنه   (3

بكى، فجعله بعد الموت، قبل الموت، أو بعد  العلماء أراد أن يجمع بين النهي عن النياحة وكون النبي 

ا الجمع الصحيح أن هذا الدفن، وقبل الدفن، وهذا ليس له عالقة بالموضوع، وهو جمع ضعيف، إنم

 . النوع من البكاء ال حرج فيه
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الظاهر من اآلثار المروية أهنا أم كلثوم زوج عثمان رضي اهلل عنه  :ُتدفن شهدت بنتًا للنبي : قال

 . وأرضاه، ورضي اهلل عنها

ألن يف تمام هذا الحديث أن  ومع وجود محارم المرأة،. جواز نزول غري حمارم املرأة بال حاجة وال ضرورة  (4

، فقال أبو (ال ينزل إال من لم يقارف: )، أو(هل أحد منكم قارف الليلة؟: )سأل أصحابه قال النبي 

، فهذا دليل على أنه يجوز أن ينزل غير المحارم مع (انزل: )فقال رسول اهلل . أنا لم أقارف: طلحة

: فقيل: ، اختلفوا يف سببه(أيكم لم يقارف الليلة؟): وجودهم، ومع عدم الحاجة وال الضرورة، وقوله 

أن يشير إشارة خفيفة إلى أن هذا ما كان  السبب أن عثمان يف تلك الليلة قد أتى بعض جواريه، فقد النبي 

 . له أن يقع، وما كان ينبغي لعثمان أن يفعل

رب ينبغي أن يكون على أكمل صفة، أراد أن يشير هبذا إلى أن من يلي إنزال الميت إلى الق إن النبي : وقيل

 . وهي أنه لم يقارف يف ليلته تلك

وهذا القول األخير فيه ضعف، ألن المقارفة أي الجماع ال يعترب نقصًا، بل هو كمال يف الحقيقة، ألنه أداء 

 أشار إلى قضية أنه كان ينبغي على عثمان أال يقارف لواجب، فربما يكون التعليل األول وهو أن النبي 

 . ، ربما يكون هذا المحمل هو المقصوديف تلك الليلة مع قرب وفاة زوجته وهي ابنة النبي 

َأْخَرَجُه اْبُن  .(َلا َتْدِفُنوا َمْوَتاُكْم ِباللَّْيِل ِإلَّا َأْن ُتْضَطرُّوا): َقاَل َأنَّ َالنَِّبيَّ  َوَعْن َجاِبٍر 

 . َماَجْه

 .َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيِه, َزَجَر َأْن ُيْقَبَر َالرَُّجُل ِباللَّْيِل: َقاَلَلِكْن , "ُمْسِلٍم"َوَأْصُلُه ِفي 

هذا حديث موضوع، يف إسناده رجل مرتوك الحديث، وكان ينبغي على الحافظ أن يذكر  حديث ابن ماجه

يان فهذا كاف يف ب. زجر أن ُيقرب الرجل بالليل حتى ُيصلى عليه: أو. هنى: حديث مسلم، ألن فيه زيادة

، وبكل حال لو اكتفى بحديث مسلم كان (إال أن تضطروا: )الحكم، ربما أتى بحديث ابن ماجة لزيادة

 . أولى

 : واختلف العلماء يف حكم دفن الميت بالليل على أقوال
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وهذا مذهب الظاهرية، ورواية عن اإلمام أحمد، واستدل هؤالء هبذا . أن الدفن بالليل محرم: القول األول

 . زجر أن ُيقرب الرجل بالليل ألن النبي  الحديث،

خشي أن ُيستعجل يف تكفينه وال ُيعطى  أن الزجر عن القرب بالليل له سبب، وهو أن النبي : والجواب

حقه من الكفن، أو خشي أن يكون المصلون عليه قلة فال يحصل الشفاعة المطلوبة، وتقدم معنا أن النبي 

 فخشي أن يكون هناك قلة يف المصلين(وا فيهمن صلى عليه أربعون شفع: )قال ،. 

حتى ُيصلى : )إنما هنى عن القرب بالليل يعني إذا ترتب عليه تقصير، بدليل قوله هنا يف الجملة النبي 

 .، فهذا دليل، ألنه إذا أخذ حقه من الكفن والصالة فال بأس بدفنه(عليه

الحسن البصري وسعيد بن : ين من أئمة السلفوهذا مذهب اثن. أن الدفن بالليل مكروه: القول الثاين

المسيب، وكأهنم ذهبوا للكراهة من باب الجمع بين األقوال، وغالبًا من يذهب للكراهة يريد أن يجمع 

بين األقوال إذا كان يف المسألة أدلة بعضها يفيد الجواز وبعضها يفيد التحريم، فمن يذهب للكراهة يريد أن 

 .يجمع بين النصوص

 . وهذا مذهب األئمة األربعة، وُحكي إجماعًا. جواز الدفن ليالً ما لم يرتتب عليه محظور: لثالثالقول ا

 . استدلوا بأدلة كثيرة صحيحة صريحة: أدلتهم

 . قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت فدفنوها ليالً : األول

 . الرجل الذي ُدفن ليالً وسأل عنه النبي : الثاين

دفنوا أبا بكر  أنه صح أن أصحاب النبي : -والحقيقة أن هذا الدليل مع النصوص قوي جداً –الثالث 

وهذا قوته تأيت من قضية أن هذا الدفن هو بمثابة اإلجماع، ألن أبا بكر الصديق ليس . الصديق بالليل

يف دفنه ولم ينكروا، كغيره، وإذا ُدفن بالليل فمعنى هذا أن جميع الصحابة عرفوا بأنه ُدفن بالليل وشاركوا 

 . وهذا إجماع من الصحابة

 : ولهذا أنا أستغرب أن التحريم رواية عن اإلمام أحمد، ألمرين

 . وضوح وصراحة األحاديث الدالة على الجواز: أوالً 
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إجماع الصحابة هبذا الشكل الذي ال يخفى عن اإلمام أحمد يجعل اإلنسان يتشكك يف صحة هذه : ثانيًا

 . الرواية

 . واية األخرى هي الجواز، وهي المذهبوالر

الجواز، وهو مذهب األئمة األربعة ما لم يرتتب عليه : -بال شك وال إشكال–على كل حال الراجح 

 . محظور

َقاَل  -ِحنَي ُقِتَل-َلمَّا َجاَء َنْعُي َجْعَفٍر ): َوَعْن َعْبِد َاللَِّه ْبِن َجْعَفٍر َرِضَي َاللَُّه َعْنُهَما َقاَل

ِإلَّا , َأْخَرَجُه اْلَخْمَسُة .("َفَقْد َأَتاُهْم َما َيْشَغُلُهْم, اْصَنُعوا ِلآِل َجْعَفٍر َطَعاًما" ِبيُّ َالنَّ

  .النََّساِئّي

: هذا الحديث مع شهرته إال أنه حسن بشواهده، يعني قابل للتحسين، ومن المعلوم أن الحديث إذا قيل فيه

أقل مرتبة من الحديث الحسن، يعني الحديث الحسن كأنه بإسناده هو ثبت، لكن على  فهو. قابل للتحسين

 . كل حال هو قابل للتحسين

 . أي أخرب بموته :نعى: قال

 . هي زوجته أسماء بنت عميس وأوالده رضي اهلل عنهم وأرضاهم أجمعين :آل جعفر: قال

 : فوائد احلديث

 . استحباب صنع الطعام ألهل امليت (1

. وأنه ال يشرع إرسال الطعام قبل الطبخ ،-يعين مطبوخًا–املشروع واملستحب إرسال الطعام مصنوعًا  أن  (2

، فما يفعله بعض الناس من إرسال الذبيحة وهي حية هذا خالف الشرع، خالف السنة، ال (اصنعوا: )لقوله

بزيادة، وإشغال لهم ما بعده يرسل إال طعامًا مطبوخًا مصنوعًا، بل إرسال الذبيحة هو يف الواقع تكليفًا 

 . إشغال، فهو عكس الحديث، فقد يصل إلى المنع، يعني إلى التحريم، ألنه مناقض لمقصود الشارع

واعترب جمع من أهل العلم صنع أهل  .ال ُيشرع ألهل امليت أن يصنعوا هم طعامًا للناس الذين يأتونأنه  (3

وهي ما إذا أتى أهَل الميت : مة صورة واحدةواستنثى الشيخ الفقيه ابن قداالميت للطعام بدعة، 

يف هذه الصورة : ، فإهنم يف هذه الحالة ال بد لهم من صنع الطعام، فقالأقرباء من بلد بعيد وسكنوا عندهم
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ُيرخص للضرورة أو للحاجة، ألن هؤالء ضيوف، وهم يسكنون عندهم، فال بد من صنع طعام لهؤالء 

 . ى هذه الصورةالضيوف، المهم أن ابن قدامة استثن

، فإذا لم ينشغلوا فإنه ال (فقد أتاهم ما يشغلهم: )لقوله .أن صنع الطعام ألهل امليت إمنا يشرع إذا انشغلوا (4

صفة (: فقد أتاهم ما يشغلهم: )قوله: ُيشرع، ألن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويحتمل أن نقول

: مثل. توجد دائمًا يف الشيء وفقدها ال يؤدي إلى فقد الحكم والصفة الكاشفة هي الصفة التي. كاشفة

ليس هناك طائر إال يطير بجناحيه، فهذه صفة كاشفة، يعني إذا ُفقدت : (.83: األنعام) (وَالَ طَائِرٍ يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ)

وهي . لمؤثرةالمؤسسة، أو المنشئة، أو ا: ال يتخلف الحكم، ويقابل الصفة الكاشفة الصفة التي يسموهنا

 .الصفة التي إذا ُفقدت ُفقد الحكم

 : فصارت األوصاف المذكورة يف األحاديث تنقسم إلى قسمين

 . صفة كاشفة

 . وصفة مؤثرة

أن هذه (: فقد أتاهم ما يشغلهم: )ومعنى هذا أن قوله. الصفة هذه يحتمل أن تكون صفة كاشفة: فنقول هنا

 .ما يشغله صفة كاشفة، ألن كل من أتاه ميت فقد أتاه

أن االحتمال الثاين أرجح، بمعنى أن كل من مات له ميت فهو يف الواقع مشغول به،  -واهلل أعلم–والظاهر 

مهما كانت الظروف فهو مشغول به، حتى لو كان مريضًا مرضًا طويالً، أو صغير السن، أو كبير السن، هم 

وعلى هذا إذا قررنا أهنا صفة كاشفة يكون صنع الطعام  سينشغلون به، وهذا هو األظهر، -يف الحقيقة–

 . أقوى -واهلل أعلم–ألهل الميت سنة مطلقًا، وهذا 

 : واختلف الفقهاء يف مدة صنع الطعام .مدة صنع الطعام: من مسائل هذا احلديث (5

 . ذهب الحنابلة إلى أن مدة صنع الطعام ثالثة أيام كمدة العزاء: القول األول

ألهنم . وهو منقول عن الشافعي، وهو ظاهر المنقول عن المالكية واألحناف، أنه يوم وليلة: القول الثاين

 . ينشغلون يف هذا اليوم والليلة
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أن هذا األمر فيه سعة، وأنه ما دام أهل الميت مشغولون بميتهم وليس لديهم متسع  -واهلل أعلم–والظاهر 

عرفنا من الخالف أن أقصى ما قيل ثالثة أيام، فال  من الوقت لصنع الطعام فإنه ُيصنع لهم طعام، لكن

 . يحسن تعدي هذه المدة، لكن لم يقل أحد بأكثر من ذلك

: ُيَعلُِّمُهْم ِإَذا َخَرُجوا ِإَلى َامَلَقاِبِر َكاَن َرُسوُل َاللَِّه : َوَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ُبَرْيَدَة َعْن َأِبيِه َقاَل

َأْسَأُل َاللََّه , َوِإنَّا ِإْن َشاَء َاللَُّه ِبُكْم َلَلاِحُقوَن, َالسََّلاُم َعَلى َأْهِل َالدَِّياِر ِمَن َاْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلِمنَي)

  .َرَواُه ُمْسِلم .(َلَنا َوَلُكُم اْلَعاِفَيَة

: مهجورًا، ولهذا سمى المقابر جمع الدار، وهو اسم يقع على المكان معموراًً  كان أو (:الديار: )قال

 . الديار

 . ألن المقابر فيها المؤمن وفيها المسلم، فأراد أن يعم (:من المؤمنين والمسلمين: )قال

هي محو الذنب وإسقاطه، يعني يشتمل على األمرين، وتقدم الكالم (: العافية) (:لنا ولكم العافية: )قال

 . على العافية

 : فوائد احلديث

 . هذا الذكر عند زيارة القبور استحباب (1

وهم (: إن شاء اهلل–وإنا : )فكيف يقول .اختلف العلماء يف خترجيه(: -إن شاء اهلل–وإنا : )أن معنى قوله  (2

 : قطعًا سيموتون؟ على أقوال

نموت على  -إن شاء اهلل–وإنا : فهو يقول. أن التعليق ال يرجع للموت وإنما يرجع لإليمان: القول األول

 . اإليمان

 . وهذا رجحه كثير من العلماء. ليس للتعليق، وإنما للتربك (إن شاء اهلل)أن : القول الثاين

نموت يف المدينة، ألن الموت  -إن شاء اهلل-وإنا : فكأنه قال. راجع للمكان (إن شاء اهلل)أن : القول الثالث

 . وهو أن يستشهد وهو يف مدينة النبي  يف المدينة له ميزة، ولهذا سأل عمر ربه هذا األمر،

إن شاء )أكثر العلماء يرون أن : يف الحقيقة األجوبة بالنسبة لي غير مقنعة، بشكل واضح، لكن ممكن نقول

 . ليست تعليقًا، وإنما من باب التربك( اهلل
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ما يف هذا الحديث أو ما يف حديث  سواء .ال يشرع ملن أتى املقابر أن يذكر إال ما ورد يف السنةأنه  (3

عائشة الذي سيأتينا، ما عداه فهو غير مشروع من األقوال واألفعال، وأخذنا باألمس أن فيما يتعلق بالمقابر 

وإنما ما هي األشياء المشروعة، ألن . ما هي األشياء الممنوعة؟: ال نفعل إال الواجب، وال نقول: قاعدة

 . ذكر الذي يستحبالباقي كله ممنوع، فهذا هو ال

 . وإال لم ُيشرع أن ندعوا ونسلم عليه .أن امليت ينتفع من دعاء الناس له (4

  .استحباب وتأكد زيارة املقابر  (5

إذا أتى : إذا خرجوا إلى المقابر، ويف حديث عائشة: لقوله .أن هذا الذكر إمنا ُيشرع ملن قصد زيارة املقربة (6

إذا ذهب إلى المقابر، وظاهر هذه األحاديث أن اإلنسان ال يسلم إال إذا  :المقابر، ويف حديث أبي هريرة

 . وهذا القول األول. قصد الزيارة

لحديث ابن عباس الذي . أنه يشرع لإلنسان أن يسلم على المقابر ولو مرورًا بال قصد الزيارة: القول الثاين

 . نه ضعيف، وهو ضعيف جداً مر على مقربة، لكن هذا الحديث سيأتينا أ سيأتينا أن النبي 

الظاهر من األحاديث أن اإلنسان يسلم على المقربة إذا قصد الزيارة، أما إذا مر فإنه ال يسلم، هذا ظاهر 

إن المقابر لم تكن يف وسط المدينة، بحيث كان الناس يمرون : األحاديث، والمسألة تحتمل، قد يقول قائل

جانب البلد، فال يخرج إليها إال إنسان يريد قاصدًا للزيارة، هي أصالً كانت يف . من عندها وال يسلمون

إن الذين يخرجون من المدينة للسفر من جهة : على أنه قد نقول. ُيضعف الداللة: وهذا يجعلنا ربما نقول

، وتحتاج جزء مهم من المسألة وهو -الحقيقة–على كل حال تحتمل . البقيع لم ُينقل أهنم كانوا يسلمون

كيف كان الصحابة يتعاملون؟ هل كانوا يسلمون : ، وهو ما لم أجد وقتًا له، ألننا نريد أن نفهمجمع اآلثار

لما بات عند عائشة خرج ليسلم  على المقابر بمجرد المرور؟ أو ال بد أن يخرج قاصدًا للمقربة؟ والنبي 

: لمسجد، قد نقولعلى أصحابه، وهذا يعني أنه لم يكتف بمروره، أنت تعرفون أن البقيع قريب من ا

 . الظاهر أنه لم يكن يسلم إذا مر، بل كان يخرج قاصدًا الزيارة ليسلم

الحاصل أن ظواهر األحاديث أن اإلنسان يقول هذا الذكر إذا خرج قاصدًا للزيارة، وأنه ال يقول الذكر إذا 

 . اآلثار مر مرورًا، هذا ظاهر األحاديث، وإن كان يف النفس من المسألة شيء، تحتاج جمع بعض
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َفَأْقَبَل َعَلْيِهْم , ِبُقُبوِر َاْلَمِديَنِة َمرَّ َرُسوُل َاللَِّه ): َوَعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي َاللَُّه َعْنُهَما َقاَل

 .("َأْنُتْم َسَلُفَنا َوَنْحُن ِباْلَأَثِر ,َيْغِفُر َاللَُّه َلَنا َوَلُكْم, َالسََّلاُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل َاْلُقُبوِر: "ِبَوْجِهِه َفَقاَل

  .َحَسٌن: َوَقاَل, َرَواُه َالتِّْرِمِذيُّ

هذا الحديث فيه قابوس بن أبي ظبيان، وهو ضعيف، وينفرد عن أبيه بما ال أصل له، الحقيقة ضعيف جدًا 

بيه بأشياء ال أصل لها فيقع على هذا التقدير، لكنه إذا كان ضعيفًا ال يضبط الرواية ثم وجدنا أنه ينفرد عن أ

يف قلبي أن  الحديث ال أصل له، يكون وهم وهمًا فاحشًا، أو دخل عليه حديث يف حديث، المهم أن هذا 

 .الحديث ضعيف جدًا، أو ضعيف

 ولو أن المؤلف ذكر حديث عائشة الذي رواه اإلمام مسلم لكان خيرًا وأكثر فائدة وفيه تنويع يف األذكار، 

: ولكنه ذكر هذا الحديث ليعالج مسألة المرور أو قصد المقابر، ولو أنه قال يف حديث سليمان بن بريدة

 . كان يكفي، ثم يذكر حديث عائشة، وحديث عائشة أهم وأكثر فوائد. وفيه حديث ابن عباس أنه مر

ظن أن عائشة  لما أن النبي : ولذلك لعلنا نُعرض عن هذا الحديث ونذكر بعض فوائد حديث عائشة

نامت قام ولبس هبدوء رداءه، وانتعل هبدوء، وفتح الباب هبدوء، ثم خرج إلى المقابر، وتبعته عائشة لما 

ظنت أنه ذهب إلى بعض زوجاته، ثم سلم على المقابر ودعا دعاء طويالً ورفع يديه ثالثًا، ثم رجع 

، بمجرد ما اضطجعت دخل ورجعت، فرأى ظلها فأسرع فأسرعت، فما كان إال أن دخلت واضطجعت

ما لك : ، ثم لما دخل وجد أهنا مع اإلسراع واضح أهنا ما كانت نائمة، وإنما تو داخلة، تتبعه، فقالالنبي 

، فأخربته، فوضع أصبعه يف صدرها (واهلل لتخبرين، أو ليخبرين اهلل: )نفسك مرتفع؟ فأخربته، أو قال لها

ما من شيء يخفى على : ، ثم قالت(حيف اهلل عليك ورسوله؟أتخشين أن ي: )وغمزها غمزًا شديدًا وقال

 . فأخربها بصيغة قريبة من صيغة سليمان بن بريدة. أخربين عن السالم: ثم قالت. نعم: اهلل ورسوله؟ فقال

 .وهذا حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة

 :  فوائد حديث عائشة

فأراد أن يخرج  .ونفس عائشة فعلت هذا خشية أن تستوحش إمنا قام بهدوء ولبس بهدوء، النيب أن  (1

 .  وهي ظانة أنه بجوارها، حتى ال تظن أهنا بمفردها، فتحصل الوحشة، وهذا من لطف النبي
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بمعنى أن يكون هو  .الرجل إذا أراد أن يتعامل مع زوجته فينبغي أن يكون هو الرجل وهي املرأةأن  (2

توعب المشكلة، ال سيما إذا كانت المشكلة ليست عميقة، وال العاقل، وهو الذي يتصرف هبدوء ويس

يكون خفيفًا كل شيء يشده ويغضبه ويخرجه إلى ما ال تحمد عقباه، بعض الناس أي خطأ ولو كان 

ذهب إلى بعض أزواجه، وهذا شيء يسير،  بسيطًا يأخذ األمور بشدة، هذه عائشة تظن أن النبي 

، مع ذلك أخذ األمور هبدوء، ب، مع هذا كله، مع أنه رسول اهلل وتخرج تراقبه، خرجت ينظر أين يذه

 . ولم يرتكها ولم يعاقبها عقوبة شديدة

 . فقام قيامًا طويالً : فإهنا قالت .يسن ملن زار القبور أن يطيل يف الدعاءأنه  (3

 . وهذا تقدم معنا مراراً ال عن جلوس  .الدعاء عند املقابر ُيشرع أن يكون عن قيامأن   (4

 . ورفع يديه ثالثًا: ألهنا قالت .الدعاء عند املقابر يكون برفع اليدينأن  (5

، ألن ظاهر اإلنسان إذا أراد أن يدعو يف املقابر ال يشرتط أن يأتي بالدعاء مجلة واحدة وينتهيأن   (6

حديث عائشة أنه رفع ثالث مرات، يعني رفع ثم وضع، ثم رفع مرة ثانية، ثالث مرات، فال مانع أن 

 . يدعو فإذا تعب أو انشغل بشيء يدعو مرة ثانية أو يدعو مرة ثالثة، كما يف حديث عائشة اإلنسان

إنه ُيشرع تقصد آخر الليل؟ هذا : ولكن هل نقول .ال بأس بزيارة املقابر بالليل أو يف آخر الليلأنه  (7

مصادفة؟ خرج يف هذا الوقت قصدًا أو  هل نعتقد أن النبي . يرجع إلى قضية األعمال التي توصف

 . تشبه قضة صفة كاشفة وصفة مؤثرة

والذي يظهر لي أنه ليس قصدًا، وإنما خرج ألن هذا الوقت متسع، وليس مشغواًل، فخرج، وليس 

المقصود أنه يستحب أن يقصد اإلنسان أن يزور المقربة يف الليل، الظاهر أن هذا ليس بمستحب وال 

 . مقصوداً 

َفِإنَُّهْم َقْد َأْفَضْوا , َلا َتُسبُّوا اْلَأْمَواَت) َقاَل َرُسوُل َاللَِّه : َعاِئَشَة َرِضَي َاللَُّه َعْنَها َقاَلْت َوَعْن

   .(َياَءَفُتْؤُذوا اْلَأْح): َلِكْن َقاَل, َوَرَوى َالتِّْرِمِذيُّ َعِن َامُلِغرَيِة َنْحَوُه. َرَواُه َاْلُبَخاِريُّ .(ِإَلى َما َقدَُّموا

حديث عائشة صحيح وثابت، ورواه اإلمام البخاري، وحديث المغيرة يف الرتمذي ظاهر إسناده أنه 
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صحيح ال إشكال فيه، وإن كان يف حديث المغيرة اختالف واضطراب شيء نوعًا ما، لكن هذا ال يقتضي 

 . -إن شاء اهلل–الضعف، بل هو صحيح 

 : فوائد احلديث

والظاهر أن هذا المقدار هبذه الضوابط محل  .سب األموات من املسلمني لغري مصلحة شرعية حتريم (1

 . إجماع، يعني لم أجد فيه خالفًا

 . هذا صرحوا بأنه إجماع. أن جرح الرواة األموات منهم واألحياء خيرج عن هذا احلديث أيضًا باإلمجاع (2

 . ة خارجة باإلجماع، وتبقى صور محل خالفاألولى داخلة باإلجماع، والثاني: فهاتان صورتان

 حكم سب الكفار؟ : مسألة

 :اختلف العلماء يف ذلك على أقوال

 (. ال تسبوا األموات: )وهؤالء استدلوا بعموم الحديث. أنه محرم: القول األول

عاد وهود  واستدلوا بأن اهلل تعالى ذم قوم. جواز سب األموات، وأنه ُيستثنى من هذا الحديث: القول الثاين

ذم الذين ُقتلوا من كفار  وقوم إبراهيم، األمم الكافرة الذين ذكرهم اهلل عز وجل يف كتابه، كما أن النبي 

 . قريش

 . أن سب أموات الكفار جائز إال إذا أدى إلى إيذاء أقاربه من المسلمين: القول الثالث

 . حرمة، بخالف المسلم له حق وحرمة وهذا القول األخير هو الراجح، ألن الكافر أنه ليس له حق وال

كان  عموم هذا الحديث معارض بعموم حديث أنس الذي أخرجه اإلمام البخاري أن النبي  :مسألة

، ومرت جنازة فأثنوا عليها خيرًا (وجبت، وجبت: )جالسًا وأصحابه فمروا بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال

إلى  -بطبيعة الحال–هذا فيه سب لألموات، فنحتاج . عليها شراً  أثنوا: فقوله(. وجبت، وجبت: )فقال

 . التوفيق بين األحاديث، وذهب العلماء مذاهب شتى يف التوفيق بين هذه األحاديث

وهذا ضعيف ألنه ال يعلم التاريخ، وألنه يمكن . منسوخ بالنهي. أثنوا عليها: أن حديث: المذهب األول

 . الجمع

ألن هذه التي أثنوا عليها شرًا . ث النهي بعد الدفن، وحديث الجواز قبل الدفنأن حدي: المذهب الثاين

 . كانت قبل الدفن



 أمحد اخلليل /د.أشرح بلوغ املرام لفضيلة الشيخ 

 ( 111)هذه المادة لم تراجع على الشيخـ  حفظه اهللـ  وقد كتبت كما هي في التسجيل         التسلسل العام للدروس  

11 

مثل التنفير عن أعماله، والتنويه إلى . أنه يجوز سب المسلم إذا كان لمصلحة شرعية: المذهب الثالث

يقتضي أن الذي أثنوا وهذا . هبذا يحصل التوفيق بين األحاديث: ابتداعه، والتحذير من أفكاره، وقالوا

، : عليها شرًا كان معروفًا بالشر، مشتهر عنه، واألحاديث ليس فيها هذا مرت جنازة فأثنوا عليها شرًا

لكن ينبغي أن نحمل هذا الحديث على أن الذين أثنوا عليه شرًا كان . ومرت أخرى فأثنوا عليها خيراً 

كله التحذير، ال بد أن نحمله، وهذا قد يكون معروفًا بالشر ومشتهر هبذا األمر وكان الغرض من هذا 

قريبًا، ألهنم ما أثنوا عليه شرًا إال وهو معروف بالشر، ألن الذين أثنوا عليه جميع الحاضرين، ليس واحدًا 

يعرف أحواله الخاصة، وإنما الجميع أثنى عليه شرًا، فنحمل هذا الحديث على هذا المحمل، ويحصل 

 . هبذا التوفيق

على عدم الكالم عن من مات وخلف تركة ( ال تسبوا األموات: )لخطأ البيّن االستدالل بقضيةولهذا من ا

سيئة من األفكار والمذاهب، سواء كان من المعاصرين أو من غير المعاصرين، بل إنه يجب أن ُيحذر، 

إذا عمد بعض : لسواء كان ميتًا أو غير ميت، يذم بما فيه، ويكون الغرض من الذم هو التنفير، ومن هنا نقو

الناس إلى شخص ميت له ما يوجب التنفير والتحذير ثم صار يسبه تشفيًا شخصيًا، فهذا ال يجوز، وهذا 

قد يقع فيه بعض الناس، وقد يقع فيه بعض المتقدمين، فمثالً إذا مات أحد الحنابلة عليه مؤاخذات فتجد 

أراد أنه مبتدع، وإنما أراد التشفي من مذهبه، أو أن الشافعي ماذا به؟ أو العكس؟ يذمه بأنه مبتدع، وهو ما 

أحيانًا يف أشياء شخصية، وهذا يوجد كثيرًا، ومن يسب األموات بغرض التشفي الشخصي ويلبسها لباس 

النصيحة فهو داخل يف حديث عائشة خارج عن حديث أنس، وهو آثم هبذا الصنع، يجب أن يكون الغرض 

من شناعته، ثم كتب أهل العلم تطفح بمثل هذا، كتب األئمة الذين  تنبيه الناس إلى أخطائه، والتحذير

ينصحون لألمة تطفح بالتحذير من األموات، كتب شيخ اإلسالم كلها تحذير من أناس أموات من ابن سينا 

 . واألشاعرة والماتريدية بأسمائهم وأعياهنم، فهذا ال إشكال فيه ما دام الغرض هو التحذير

 . هلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينواهلل أعلم، وصلى ا
 

 


