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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

: ُثمَّ َيُقوُل, َيْجَمُع َبْيَن َالرَُّجَلْيِن ِمْن َقْتَلى ُأَحٍد ِفي َثْوٍب َواِحٍد َكاَن َالنَِّبيُّ ): َقاَل  َوَعْنُه

َرَواُه  .(َوَلْم ُيَصلِّ َعَلْيِهْم, َوَلْم ُيَغسَُّلوا, َفُيَقدُِّمُه ِفي َاللَّْحِد, "?َأيُُّهْم َأْكَثُر َأْخًذا ِلْلُقْرآِن"

 .َاْلُبَخاِريُّ

 : اختلف يف معناه على قولين: ِفي َثْوٍب َواِحٍد: قال

فيجمع أكثر من ميت يف ثوب واحد، ولكن هذا ال يقتضي . على ظاهره، يف ثوب واحد: القول األول

تالقي بشرتيهما، بل إما أن يوضع بين البشرتين نحو إزخر أو يكون الثوب طويالً فيسفط بينهما، المهم أن 

 . تتخذ تدابير بحيث ال تتالقى بشريت األموات

 . وكأهنم رأوا أن هذا اللفظ كناية عن القرب. أي يف قرب واحد: لقول الثاينا

 . القول األول: والراجح. وهذا القول الثاين فيه بعد وضعف

أي حفظًا، وهذا التفسير جاء مصرحًا به يف رواية الرتمذي، فإنه : "?َأيُُّهْم َأْكَثُر َأْخًذا ِلْلُقْرآِن": قال

 . ، فصرح بالمراد(رآن؟أكثرهم حفظًا للق: )قال

 : فوائد احلديث

 .، على ما تقدم من مسألة عدم تالقي بشريت األمواتجواز مجع االثنني يف كفن واحد عند الضرورة (1

 . والجواز عند الضرورة مذهب األئمة األربعة، بل ُحكي إجماعًا .جواز قرب أكثر من اثنني يف قرب واحد (2

 : رب واحد بال ضرورة ففيه خالفأما حكم جمع أكثر من اثنين يف ق

لم يقرب أكثر من واحد يف قرب إال يف حال الضرورة أو الحاجة الماسة،  ألن النبي . أنه محرم: القول األول

 . والغسل والتكفين ووضع الميت يف القرب كله أمر شرعي يحتاج إلى دليل

 . أن مكروه فقط: القول الثاين

 . واستدل هؤالء بأنه ال يوجد دليل على التحريم، وهذا القول اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .الجواز مطلقًا: القول الثالث

 . صنع هذا وال أصحابه إال يف حال الضرورة أنه محرم، إذ لم نجد أن النبي : والراجح

                                                           
 
 . أي عن جابر 
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ثر حفظًا، فإن كانوا يف احلفظ سواء أنه إذا احتجنا إىل وضع أكثر من واحد يف القرب أنا نقدم األك (3

، ألنه إذا قدم بحفظ القرآن دل ذلك نظرنا إىل جهة التفضيل األخرى، من كثرة الطاعات والصالح واخلري

على أن سبب التقديم هو الفضل الديني، فنفاضل بغير القرآن عند التساوي، وظاهر الحديث أن ال ننظر 

فمثالً لو وجدنا رجالً يحفظ القرآن، واآلخر يحفظ ثالثة أرباع لغير القرآن من جهات التفضيل األخرى، 

القرآن ولكنه يف نظر الناس أكثر صالحًا وعلمًا وتقى بمراحل، فإنه يقدم األكثر حفظًا، هذا ظاهر 

ال يلزم من هذا الحديث ما ذكرت، ألن يف الصحابة األكثر حفظًا أكثر فضالً؟ : الحديث، فإن قيل

حيح، فإن بعض الصحابة يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ربما أجمع أهل العلم على هذا ليس بص: الجواب

أنه يحفظ القرآن، بينما نجد أن أبا بكر وعمر هل يحفظان القرآن؟ أم ال؟ فيه خالف، ومع ذلك نقطع أن 

 (. أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟: )أبا بكر وعمر أفضل، لصحيح السنة، ومع ذلك نجد الحديث

 : وهذه المسألة محل خالف بين أهل العلم. ولم يغسلوا: لقوله .ال يغسل أن الشهيد (4

 . وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، وعدد من أهل العلم. تحريم تغسيل الشهيد: القول األول

 : استدلوا بأمرين: أدلتهم

 . ترك تغسيل شهداء أحد أن النبي : األمر األول

 . أن يف تغسيل الشهداء اعتداء عليهم، ألن التغسيل يذهب بأثر الشهادة، وهو أثر شريف كريم: األمر الثاين

 . أن التغسيل مكروه: القول الثاين

 . وإلى هذا ذهب الحسن وسعيد وبعض السلف. أن التغسيل جائز: القول الثالث

  .واستدلوا بأن التغسيل إكرام، والشهيد أحق الناس باإلكرام

 . وهذا قياس يف مقابل النص

وأما شيخ اإلسالم فإنه يرى الجواز، ولكن ليس يف كالمه ما يدل على أنه يرى الجواز مع الكراهة أو بدون 

 . كراهة، يعني ليس يف كالمه ما يدل على أنه مع القول الثاين، أو القول الثالث

امتنع من التغسيل، وإن كان  ز، والنبي التحريم، فإنه ال يوجد يف النصوص ما يدل على الجوا: الراجح

 .التغسيل فرض كفاية، فال يرتك الفرض إال لشيء ال يجوز
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 : وهذه المسألة أيضًا فيها خالف. ولم يصل عليهم: لقوله .أن الشهيد ال يصلى عليه (5

 . وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أنه يحرم الصالة على الشهيد: القول األول

 . ترك الصالة عليهم يف أحد استدلوا بأن النبي و

 : ألمرين. أن الصالة على الشهيد واجبة: القول الثاين

 . خرج إلى البقيع وصلى على أصحابه بعد ثمان سنين أن النبي : األول

 . وهذا حديث صحيح. خرج معه أعرابي يقاتل فقتل فصلى عليه أن النبي : الثاين

 . أن الصالة مستحبة وال تجب: القول الثالث

 . لمجيء السنة هبما. أنه إن شاء صلى، وإن شاء ترك: القول الرابع

أن ابن : أن األفضل واألولى ترك الصالة، فإن صلى جاز، والفرق بين هذا القول وقول ابن القيم: والراجح

ًا، وهذا القول أرجح األقوال، وأما الجواب القيم جعل األمر متساويًا، وهذا القول ال يجعل األمر متساوي

 : يف آخر حياته بجوابين على صالة النبي 

 . أن هذه الصالة ليست صالة جنازة، وإنما هي صالة مودع: الجواب األول

 . أن صلى بمعنى دعا، ولم يصل الصالة المعروفة: الجواب الثاين

صلى عليهم صالة : ديث فيه إشكال، ألنه قالوالجواب األول أحسن، والحقيقة أن الجواب على هذا الح

إذا وجد خالف ولم نتمكن من الجواب عن كل أدلة القول المرجوح : جنازة، لكن تقدم معنا مرارًا قاعدة

فهذا ال يعني أنه راجح، ألنه مجموع األدلة ُيرجح هبا، فنحن نرى أن أدلة القول الراجح أقوى يف الجملة 

الجواب على بعض األدلة المرجوحة، هذا ال يعني أنه راجح، ومن الخطأ  من تلك األدلة، لم نتمكن من

تصور أنه ال بد للرتجيح من الجواب عن كل دليل، هذا ليس بشرط، المهم أن تستطيع أن تبين أن أدلة 

جواب  -أدلة القول الراجح–القول الراجح أقوى وأرجح من أدلة القول المرجوح وال يوجد عليها 

 . ر يكفي للرتجيحصحيح، هذا القد

وهذه القاعدة قوية جدًا لكثرة األدلة يف الشرع التي تشهد  .املشقة جتلب التيسري: أنه دليل قوي لقاعدة (6

 . لها
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فهنا لما لم نتمكن من تكفينه وقرب كل واحد على  .ما ال يدرك كله ال يرتك جله: أنه دليل لقاعدة (7

 . مسلكًا آخر وهو الجمع حدة، لم نرتك التكفين والقرب، وإنما سلكنا

مناط  .أنه مقرر لألصل العظيم العام الذي دلت عليه الشريعة وهو أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم (8

التقديم يف الشرع شيء واحد فقط وهو التقوى، فال يمكن أن يفضل أحد بشيء يف الشرع إال بالتقوى، ال 

وال بالعلم الديني حتى يكون معه تقوى، فالعلم بالمال وال بالجمال وال بالمنصب وال بالعلم الدنيوي 

حتى الديني الشرعي وهو العلم الذي إذا ُأطلق العلم ينصرف إليه بدون تقوى ليس له أي قيمة، بل العامي 

أفضل من العالم الذي ليس بتقي، العالم الذي ليس بتقي أسوء وضعًا، كما تقدم معنا يف رسائل ابن رجب 

سام، وأنه جعل هذا القسم أسوأ األقسام، جعل قسم من يعلم وال يعمل وهو بعيد المقسمة للعلم أربعة أق

 . عن الشرع هو أسوأ األقسام

َرَواُه  .("َفِإنَُّه ُيْسُلُب َسِريًعا, َلا ُتَغاُلوا ِفي َاْلَكَفِن: "َيُقوُل َسِمْعُت َالنَِّبيَّ ): َقاَل َوَعْن َعِليٍّ 

  .َأُبو َداُوَد

 : هذا الحديث ضعيف، ألمرين

 . بن هاشم، وهو ضعيف، وال يصح حديثه امرأن فيه ع  : األول

والشعبي لم يسمع من علي إال حديثًا . أنه يرويه الشعبي عن علي، وهو لم يسمع منه الحديث: الثاين

واحدًا ليس هذا الحديث، فإذن فيه انقطاع، مع العلم أن الشعبي من العلماء الذين ال يكثرون من الرواية 

 . واألصل أنه مرسلعن الضعفاء، فمراسيله ليست ضعيفة جدًا، لكن تبقى أن األصل أهنا ضعيفة، 

 : تقدم معنا أن األحاديث الضعيفة تنقسم إلى قسمين

فهذه يمكن أن تؤخذ منها الفوائد، باعتبار . أحاديث ضعيفة تشهد لها أصول الشرع األخرى: القسم األول

 . أن المعنى العام للحديث تشهد له األصول الشرعية

رع وال األدلة األخرى، فهذه ال ينبغي استنباط أحاديث ضعيفة وال تشهد لها أصول الش: القسم الثاين

 . الفوائد منها

وهذا الحديث من القسم األول، فضعفه ليس شديدًا، وتشهد له األصول العامة، وتقدم معنا أدلة كثيرة 

 . على مسألة النهي عن المغاالة يف الكفن، فهي تشهد لهذا الحديث
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 : فوائد احلديث

 . النهي الشديد عن املغاالة يف الكفن واملبالغة فيها (1

 (. فإنه يسلب سلبًا سريعًا: )قال والنبي  .أنه حيسن بالعامل إذا بّين حكمًا أن يبني علته (2

والمغاالة يف األصل هي مجاوزة الحد يف كل شيء، لكنها أصبحت يف عرف كثير من أهل  .ذم املغاالة (3

 . ة يف الثمن، والمغاالة يف الثمن ويف كل شيء منهي عنهاالعلم تطلق على المغاال

فسماه سلبًا، والسلب ال يسمى سلبًا إال إذا ُأخذ (: يسلب سلبًا سريعًا) .أن الكفن يسلب بسرعة (4

بسرعة، فكذلك الكفن يبلى بسرعة، والواقع شاهد لهذا، ما لم يكن رجالً صالحًا فإنه قد يكون مع براد 

سم يبقى بعض الكفن لم يبل، أما الجسد فمما تواتر أن كثيرًا من الصالحين وجد كما هو المكان وبراد الج

إن الميت بعد نحو عشرين يومًا : لم يتغير لخمس أو ست أو سبع أو عشر سنوات، مع العلم أهنم يقولون

يبًا عشرة التحلل يحتاج إلى وقت، لكن إلى أن يصل إلى مرحلة ال تعرفه تقر. تحلل: ال أقول. ال تعرفه

أيام إلى عشرين يومًا، فتصور الفرق بين الميت الذي ال تعرفه بعد عشرين يومًا، والميت الذي لم يتأثر 

مطلقًا بعد عشرين سنة، أليس هذا آية من آيات اهلل؟ أيبقى بعد هذا شك، األرض والجسم ومكونات بني 

نة، بال شك أنه آية لمن أراد اهلل له آدم واحدة، هذا يفنى بعد عشرين يومًا، وهذا يبقى بعد عشرين س

 . الهداية والسعادة

فال يتخذ الكفن الردئ والمهرتي، وال . جمعًا بين األخبار أن الوسط يف الكفن هو املطلوب شرعًا، (5

 . يتخذ الكفن المغالى فيه

. َاْلَحِديَث .(...ُمتِّ َقْبِلي َفَغسَّْلُتِكَلْو ): َقاَل َلَها َأنَّ َالنَِّبيَّ ; َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َاللَُّه َعْنَها 

  .َوَصحََّحُه اْبُن ِحبَّاَن, َواْبُن َماَجْه, َرَواُه َأْحَمُد

وأصله يف : هذا الحديث أصله يف البخاري، وينبغي على طريقة الحافظ يف هذا الكتاب أن يقول هنا

 . ألن هذا ينطبق عليه تمامًا، ألن أصله يف البخاري. كتابال

ذلك لو كان لكنت دعوت : )لها الحديث أصله يف البخاري وليس فيه ذكر للتغسيل، بل قال النبي  وهذا

ابن إسحاق : ، دعاء واستغفار، ليس للتغسيل ذكر فيه، والتغسيل انفرد به اثنان(لك واستغفرت لك

، فتفرد وصالح بن كيسان، وهذا الحديث يروى من طريق الزهري، والزهري إمام مكثر أخذ عنه الناس
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مثل ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري عالمة واضحة لضعف هذا اللفظ، وتقدم معنا مرارًا أن 

 . ترك البخاري للفظ ينبني عليه حكم شرعي واضح أمارة على أنه يرى أن الحديث ضعيف

ضعفوا هذه وهذا الحديث ضعفه أيضًا المتأخرون، مثل ابن الجوزي وابن الرتكماين والزيلعي، كل هؤالء 

 . يف حديث عائشة، قضية التغسيل ال تثبت يف حديث عائشة -إن شاء اهلل–الزيادة، فهي ال تثبت 

وأما حديث أسماء أن فاطمة رضي اهلل عنها أوصت أن يغسلها علي، فأيضًا هذا الحديث فيه ضعف، فيه 

يصل إلى أن :  بن نافعرواة ضعفهم األئمة، بل بعض األئمة مثل النسائي والدارقطني قال عن عبد اهلل

لكن هذا الحديث له طريق آخر عن قتيبة بن سعيد، ظاهر هذا اإلسناد الذي من طريق . يوصف أنه مرتوك

قتيبة بن سعيد الصحة، يعني ال أعلم له علة، لكن اإلشكال فيه أنه لم يخرجه إال البيهقي، وتقدم معنا مرارًا 

وضع أن الحديث إذا لم يكن يف الكتب الستة المشهورة أن ابن رجب ذكر يف شرح العلل يف أكثر من م

كل حديث ال يروى يف الكتب الستة : وخرج عنها فإن هذا عالمة على أن فيه شيئًا من الضعف، ال نقول

هذه قاعدة صعبة، لكن عالمة على ضعفه، هنا ظاهر اإلسناد الصحة، ليس له إشكال إال أن . ضعيف

ين أصحاب الكتب المعتمدة، مع أنه حديث مهم، لكن لما لم نجد له البيهقي فقط هو الذي أخرجه من ب

 . األصل أن إسناده حسن ومقبول وصالح لالستدالل: علة واضحة نقول

 : فوائد احلديث

يالحظ أن املؤلف ذكر أواًل األحاديث اليت فيها حكم تغسيل الزوج لزوجته، ومل يذكر األحاديث اليت  (1

مع أهنا أقوى، ومن تلك األحاديث حديث عائشة رضي اهلل عنها  فيها حكم تغسيل الزوجة لزوجها،

 : الً هذا أو. إال أزواجه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهلل : حيث قالت

جاء بإسناد حسن أو صحيح أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، ولما : ثانيًا

كان يف الموت عزم عليها رضي اهلل عنها أن تغسله، وكانت صائمة، فطلب منها طلبًا مؤكدًا أن تفطر 

اء الغسل تعبت فأعاهنا عبد لكنها أثن. ال أحنثه وهو ذاهب إلى قربه: لتستطيع أن تغسله فأفطرت، وقالت

 . الرحمن بن عوف

أن الحافظ لم يورد تلك  -واهلل أعلم–فأحاديث تغسيل الزوجة للزوج أصح من العكس، والسبب 

 . األحاديث أن مدلولها محل إجماع، فالظاهر أنه ذكر أحاديث المسألة التي فيها خالف
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 : فيه خالف: حكم تغسيل الزوج لزوجته

 . تغسيل الزوج لزوجته جواز: القول األول

 : أدلتهم

 .استدلوا على هذا باألحاديث التي معنا، فإهنا صريحة: الدليل األول

 .منها أن ابن مسعود غسل زوجته، والظاهر أنه بدون وصية: استدلوا أيضًا بآثار عن الصحابة: الدليل الثاين

 . أنه ال يجوز للزوج أن يغسل زوجته: القول الثاين

 : استدلوا بأمرين: أدلتهم

لما غسلت أم عطية ومن معها من النسوة زينب رضي اهلل عنها . حديث أم عطية السابق: الدليل األول

 . ووجه االستدالل واضح، وهو أنه لو كان يشرع لغسل زينب زوجها. وأرضاها

يدل على أنه كان فإنه ال يوجد يف األدلة ما . الزوج لم يكن حاضراً : إما أن نقول: والجواب على هذا سهل

 . مجرد الرتك ال يدل على التحريم والمنع: حاضرًا، أو أنه لم يكن يحسن التغسيل، ويف كل حال

بدليل أنه يجوز أن يتزوج بعدها مباشرة . أنه بالموت انقطعت عالقة الزوجة بالزوج تمامًا: الدليل الثاين

العالقة تمامًا، وإذا كانت أجنبية، فاألجنبية  أربعة، ويجوز أن يتزوج بأختها، فهذا دليل على أهنا انقطعت

 . ال يجوز النظر إليها وال أن يمسها

أن هذا تكلف عظيم يف مقابل اآلثار الصحيحة، ويف مقابل القياس الجلي على مسألة تغسيل : والجواب

الزوجة لزوجها، التي هي محل إجماع، كذلك العكس نفس الشيء، نقيس هذا على هذا، واالستدالل 

وهذه األحاديث التي بمجموعها تصلح  مثل هذه التعليالت مع وجود اآُلثار عن أصحاب النبي ب

 . لالحتجاج غير مقبولة

وتقدم معنا أن هذا محل إجماع، لكن وجه االستدالل هبذه . جواز تغسيل الزوجة لزوجها: الثانية

باب أولى، وجه أنه من باب أولى  األحاديث أنه إذا جاز تغسيل الزوج لزوجته فتغسيل الزوجة لزوجها من

أن المرأة إذا ماتت فهي يف العدة ال تستطيع أن تتزوج، فالعالقة مع الزوج ما زالت باقية، بينما إذا ماتت 

 . ألنه ليس للزوج عدة، فهذا قياس أولوي. الزوج يف عدة: الزوجة ال نقول
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َأنَّ َفاِطَمَة َعَلْيَها َالسََّلاُم َأْوَصْت َأْن ُيَغسَِّلَها َعِليٌّ ) :َوَعْن َأْسَماَء ِبْنِت ُعَمْيٍس َرِضَي َاللَُّه َعْنَها

  .َرَواُه َالدَّاَرُقْطِنيُّ. (َرِضَي َاللَُّه َتَعاَلى َعْنُه

 . تحدثنا عن هذا الحديث، وأنه ضعيف، لكن إسناد البيهقي حسن

أوصت فاطمة رضي اهلل عنها أن يغسلها علي، واستعان علي بأسماء بنت عميس، كأن أسماء تحسن 

تغسيل الموتى، غسلت زوجها وغسلت فاطمة، وما استعان هبا إال ألن عندها شيئًا من العلم يف هذا 

 . الباب، ربما

ُثمَّ َأَمَر ): َقاَل -ِبَرْجِمَها ِفي َالزَِّنا ِبيُّ ِفي ِقصَِّة اْلَغاِمِديَِّة َالَِّتي َأَمَر َالنَّ- َوَعْن ُبَرْيَدَة 

  .َرَواُه ُمْسِلٌم .(ِبَها َفُصلَِّي َعَلْيَها َوُدِفَنْت

لى عليها: روي: َفُصلَِّي َعَلْيَها: قال لى عليها: وأكثر الرواة. فص  هل يصلي عليها؟ : وستأتينا مسألة. فص 

  .أو ال؟

هذا الحديث رواه مسلم، إال أن اإلمام مسلمًا جعله يف آخر الباب، وتقدم معنا أن اإلمام مسلمًا إذا ذكر يف 

 . آخر الباب حديثًا فيه علة فإن هذا إشارة منه إلى تعليل هذا الحديث وبيان أن المحفوظ سواه

المهاجر، ويف حفظه ضعف، هذا الحديث جعله اإلمام مسلم يف آخر الباب، كما أن يف إسناده بشير بن 

وهذا يؤيد أن اإلمام مسلمًا إنما أخره آلخر الباب ألن فيه ضعفًا، لكن يغني عن هذا الحديث حديث 

 . صلى على الجهنية، كما سيأتينا عمران بن حصين أن النبي 

 : فوائد الحديث

لى عليهاف: هذا على رواية .فيه دليل على أن اإلمام يصلي على من ُأقيم عليه احلد (1 : وتقدم أنه روي. ص 

صلى على  لكن يف حديث عمران بن حصين وهو حديث صحيح، فيه التصريح بأن النبي . فُصلي عليها

هل الغامدية هي نفس هذه الجهنية؟ أو ال؟ أم : امرأة من جهينة، يعني بعد رجمها، لكن أهل العلم اختلفوا

 : أهنما قصتان؟ فيه خالف

 . أتان مختلفتانأهنما امر: القول األول

 . واستدلوا بأن هذه جهنية وتلك غامدية
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وإلى هذا ذهب الحافظ أبو داوود، ويؤيده أن القصة واحدة، وأجابوا عن . أهنما امرأة واحدة: القول الثاين

 : -هو جواب واحد، لكن اختلفوا يف طريقة الجواب–قضية أهنا جهنية وغامدية بأحد جوابين 

 . فالتعبير هذا راجع الختالف النسب. طن من جهينةأن غامد ب: الجواب األول

 .يعني قبيلة واحدة. غامد وجهينة شيء واحد: الجواب الثاين

 . فعند هؤالء جعل اختالف التسمية راجع إلى أن غامدًا وجهينة شيء واحد

ة كالهما أهنا قصة واحدة، والتعبير عن اإلنسان بفخذه األدنى واألعلى هذا كثير، وغامد وجهين: والراجح

 . يرجعان إلى األزد، فهذا ليس شيئًا غريبًا، ال سيما مع التشابه الكبير يف القصة

كل هذا يدل على أن . ُصلي: والقلة منهم قالوا. صلى: أضف إلى هذا أن أكثر الرواة يف قصة الغامدية قالوا

 . صلى عليها، وأهنا امرأة واحدة النبي 

لى عليها: ليلبد. أنه يصلي عليها: فالقول األول باإلضافة إلى حديث عمران بن حصين يف قصة . فص 

 . الجهنية، سواء كانت الجهنية والغامدية واحدة أو كانتا اثنتين، بكل حال هو يف الجهنية صلى بال شك

 . أنه ال ُيشرع لإلمام أن يصلي، بل يدع الناس يصلون: القول الثاين

 : أدلتهم

 . لم يصل على ماعز رضي اهلل عنه أن النبي : الدليل األول

هل صلى؟ أو لم يصل؟ فال يصلح : على ماعز فيها خالف قوي أن صالة النبي : والجواب على هذا

 . االستدالل به

والجواب واضح، تقدم معنا أن الرواية . ُصلي: لقوله هنا. لم يصل على الغامدية أن النبي : الدليل الثاين

لى: الصحيحة  . ات األخرى للحديث تدل على أنه صلىوأن الرواي. ص 

ولهذا أصحاب هذا القول عدوا هذا القول إلى . أن يف هذا ردع وزجر للمتعاطين للكبائر: الدليل الثالث

 . يرتك الصالة على كل فاسق، ولم يقتصروا على مرتكب الحد. ال يصلي على كل فاسق: تعميمه فقالوا

إذا انتشر يف : يف ترك الصالة، فهنا يرتك الصالة، مثال المصلحة أنه يصلي إال إذا رأى المصلحة: والراجح

البلد الوقوع يف فاحشة معينة، زنا، لواط، شرب خمر، والحظ الحاكم أنه انتشر، فإنه يحسن به أن يرتك 
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يرتك اإلمام والصالحون المنظور لهم : الصالة، ويف ترك الصالة من اإلمام العام زجر عظيم، قال العلماء

بل أحيانًا يكون ترك العالم الكبير أشد شناعة وقسوة على أهل الميت والناس من . ل العلم الكبارمن أه

ترك السلطان، ألهنم يرجون استجابة دعاء العالم الكبير ما ال يرجون غيره، ولهذا تعدية الحكم لكل من 

ى بعض كبار العائلة ترك على مستوى العائلة الواحدة، إذا رأ: يكون تركه مؤثرًا هذا صحيح، ربما نقول

ألن الحكم يدور مع علته وجودًا . الصالة على أحد األفراد الذين يتعاطون محرمات كبيرة فإنه أيضًا يرتك

 . وعدمًا، والرتك استحبابًا، وليس وجوبًا

َفَلْم , َل َنْفَسُه ِبَمَشاِقَصِبَرُجٍل َقَت ُأِتَي َالنَِّبيُّ ): َوَعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة َرِضَي َاللَُّه َعْنُهَما َقاَل

  .َرَواُه ُمْسِلٌم .(ُيَصلِّ َعَلْيِه

المشاقص جمع مشقص، والمشقص هو النصل، نصل السهم، يعني الحديدة، لكن ال : ِبَمَشاِقَص: قال

 . تسمى الحديدة نصالً أو مشقصًا حتى تكون يف السهم أو السكين أو نحوها

هكذا، مبهم، والظاهر أنه يف جميع الروايات مبهم، ألن مثل هذا ال يحسن تسميته، ألن فيه : ِبَرُجٍل :قال

 . ذمًا له

أما أنا فال أصلي : )بينت رواية النسائي أنه لم يرتك الصالة مطلقًا، بدليل رواية: َفَلْم ُيَصلِّ َعَلْيِه: قال

 . فهذا دليل على أهنم صلوا عليه(: عليه

 : فوائد الحديث

الشارع شدد جدًا يف قتل النفس، الحظ . نسأل اهلل العافية والسالمة .حكم الصالة على من قتل نفسه (1

صلى عليه، هذا الذي قتل نفسه ربما لم يأت  أن الزاين الذي ُرجم الراجح من حيث األحاديث أن النبي 

ذا األمر مذموم عند بكبيرة قبل ذلك، ومع ذلك لم تختلف األحاديث أنه لم يصل عليه، االستعجال هب

 . أمر ليس بالهين، شاق جداً  الشارع بشكل كبير، ترك الصالة من النبي 

 : اختلف العلماء يف حكم الصالة على من قتل نفسه

وذهب إليه األوزاعي وعمر بن عبد العزيز، . وهذا أشق األقوال. أنه ال ُيصلى عليه مطلقًا: القول األول

 . كأهنم فهموا أنه لم يصل عليه مطلقًا. صل عليهفلم ي: وكأهنم أخذوه من عموم
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يصلى عليه، ولكن ال يصلي عليه اإلمام مطلقًا، ردعًا وزجرًا لإلتيان بمثل هذا الفعل : القول الثاين

 . الشنيع، وعلى هذا جماهير العلماء، عامة العلماء على هذا

هم من كالم بعض أهل العلم، لم أجده وهذا القول قد ُيف. أنه يصلي عليه اإلمام والناس: القول الثالث

 . صريحًا، لكن قد ُيفهم

 . واستدلوا بأنه ال ترتك الصالة إال على الشهيد فقط، ما سوى الشهيد يصلي عليه اإلمام والناس

 . القول الثاين، أهنم يصلون عليه، ولكن ال يصلي عليه اإلمام: -كما هو ظاهر–والراجح 

لكن انظر شناعة هذا العمل، يعني لو كان هذا الميت الذي قتل نفسه يف عهد عمر بن عبد العزيز وهو 

الخليفة كان منع من الصالة عليه، ألنه خليفة، ُدفن بدون صالة، نسأل اهلل العافية والسالمة، الحديث لم 

سلم، لكن ال يصلى عليه، يتعرض لمسألة التغسيل والتكفين، فالظاهر أنه يغسل ويكفن مثله مثل أي م

واإلمام إذا ترك الصالة عليه يبين، حتى ال يظنوا أنه ترك الصالة عليه ألجل شغل أو شيء، ولذلك قال 

 (. أما أنا فال أصلي: )النبي 

 : على قولين هل مات مسلمًا؟ أو كافرًا؟: أن العلماء اختلفوا يف هذا الرجل (2

 . لرجل استحل قتل نفسه فمات كافرًا، ولهذا لم يصل عليه النبي لعل هذا ا: قال القرطبي: القول األول

الصالة عليه لشناعة فعله، كما ترك الصالة على من مات  أنه مات مسلمًا، وإنما ترك النبي : القول الثاين

 . وهو مدين قبل أن يفتح على النبي 

ة إكرامًا ورفعة، كأنه أرفع من أن نصلي وانظر إلى أن األمور بحقائقها ال بأشكالها، تارة يكون ترك الصال

عليه، فهو مكرم عند ربه، وتارة يكون ترك الصالة إهانة وزجرًا، الفعل واحد، لكن الفرق عظيم، كالفرق 

بين السماء واألرض، وهكذا كل شيء يف الحياة، ال ُينظر فيه للشكل، وإنما ُينظر فيه للمضمون ولحقيقة 

يد وعبيد كلهم يصلون، والفرق بين صالتيهم كما بين السماء واألرض، األمر ولمعناه، مثل الصالة، ز

وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم، وإن كانت مبذولة، لكن تطبيقها صعب، يعني كل شيء يف الحياة أو فعل 

يصدق عليه هذا التفصيل، إما أن يكون له حقيقة ومعنى أو ال، مثل طلب العلم، إما أن يكون له روح 

ا أن ال يكون، كالهما طالب علم، لكن هذا مقدم عند ربه، وعمله محبوب، وهذا ممقوت، ومعنى، وإم
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لسبب أو آلخر، لم يخلص، أو أراد الدنيا، أو ألي سبب، بر الوالدين، الصدقة، صالة الليل، قراءة القرآن، 

 . كل شيء من هذا الباب له نفس الحكم، فعلى طالب العلم أن ينتبه

شكالية يف هذه القضية دائمًا يف األعمال الصالحة، لماذا؟ ألن الذي يعمل أعمااًل اإل: وأنا أقول شيئًا

هل هذا العمل عمل : صالحة دائمًا يظن أنه من المقربين، وال ينتبه لقضية أنه يجب أن يراجع نفسه

وروح؟ أو جسد بال روح؟ أو عمل بال روح؟ يغفل كثير من الذين يعملون األعمال الصالحة عن هذا 

أن من هؤالء الذين يقاتلون من  لمعنى، حتى الشهيد وهو شهيد وهو يقاتل يف المعركة أخرب النبي ا

، يف معركة أهلها هم أفضل أهل األرض، مع يقاتل لغير وجه اهلل، أليس كذلك؟ مع أنه يقاتل مع النبي 

واإلنسان يجود بنفسه، ومع ذلك فيهم من يقاتل للدنيا، سادة الخلق فيهم من يقاتل للدنيا، مع أنه قتال، 

يف أفضل القرون، مع ذلك هناك من يريد الدنيا، فنحن أولى أن نراجع أنفسنا يف قضية طلب  النبي 

 . العلم، والعمل الصالح كله، الجهاد، وغيره، كل عمل، مهما ارتفع شأنه عند اإلنسان

 .واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


