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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َوَمْن َشِهَدَها َحتَّى ُتْدَفَن , َمْن َشِهَد َاْلِجَناَزَة َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها َفَلُه ِقرَياٌط" َقاَل َرُسوُل َاللَِّه : َوَعْنُه َقاَل

 . ُمتََّفٌق َعَلْيِه". ِمْثُل َاْلَجَبَلْيِن َاْلَعِظيَمْيِن: "َقاَل? َوَما َاْلِقرَياَطاِن: ِقيَل". َفَلُه ِقرَياَطاِن

 . (ي َاللَّْحِدَحتَّى ُتوَضَع ِف): َوِلُمْسِلٍم

َوَكاَن َمَعُه َحتَّى ُيَصلَّى َعَلْيَها َوُيْفَرَغ ِمْن َدْفِنَها َفِإنَُّه , َمْن َتِبَع َجَناَزَة ُمْسِلٍم ِإمَياًنا َواْحِتَساًبا): َوِلْلُبَخاِريِّ

 . (ُكلُّ ِقرَياٍط ِمْثُل ُأُحٍد, َيْرِجُع ِبِقرَياَطْيِن

 . ي هريرة، وهو حديث صحيحهذا الحديث متفق عليه من حديث أب

 (. من تبع: )-وهي أكمل معنى–أي حضرها، ويف الرواية األخرى  (:من شهد الجنازة: )قال

 : ُضبطت بوجهين (:حتى ُيصلى: )قال

 (. ُيصلى: )األول

 (. ُيصلي: )الثاين

 . واألرجح رواية الفتح، وسيأيت ثمرة االختالف يف ضبط هذه الكلمة

القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو يختلف باختالف البلدان واألعراف وموازين  (:قيراط: )قال

 . الناس، لكن المقصود به أنه جزء من أجزاء الدينار

 : فوائد احلديث

حتى : )، أما على رواية(حتى ُيصلي: )لقوله. القرياط األول ال حيصل إال بالصالة على اجلنازةأن ( 1

ال ُتشرتط، ألنه بناه للمجهول، أي حتى يصلي عليه أي أحد، لكن الصحيح فظاهرها أن الصالة ( ُيصلى

، ألن الغرض األكرب من اتباع الجنازة الصالة عليها، والشفاعة للميت (ُيصلي)محمولة على ( ُيصلى)أن 

تحصل بذلك، فتحقيق أو تحصيل هذا األجر ال يكون إال بذلك، ومن هنا حملنا هذه الرواية على رواية 

 . ، وعلى هذا الثواب أو القيراط األول ال يكون إال لمن صلى على الجنازة(يُيصل)

من شهد الجنازة حتى ُيصلى عليها فله : )ألنه يقول. أن ظاهر سياق اللفظ األول أن القراريط ثالثة (2

المجموع ثالثة، لكن الصواب أن مجموع (: ومن شهدها حتى ُتدفن فله قيراطان)هذا واحد، (: قيراط

، وهذا التصريح (فقد رجع بقيراطين: )راريط اثنان فقط، ويدل على هذا تصريح رواية البخاري أنه قالالق
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يقضي على الظاهر والمفهوم، ألن الصريح ال ُيقدم عليه شيء، فإذن القراريط تكون قيراطين فقط بدون 

 . زيادة

من شهد : )ألنه يقول. نتهي الصالةالقرياط األول ال حيصل إال باتباع اجلنازة من البيت إىل أن تأن  (3

، فمعنى أن هناك شيئًا ُيفعل قبل الصالة، وهو اتباعها من البيت، يؤيد هذا الفهم (الجنازة حتى ُيصلى

، وهذه األلفاظ كلها مجتمعة تدل على أن القيراط األول ال (من خرج مع الجنازة من بيتها: )رواية مسلم

يحصل إال باتباع الجنازة من البيت، لكن ُيعارض هذا الظاهر األلفاظ واألحاديث األخرى التي فيها أن 

، فربط األجر يف هذا اللفظ بالصالة المجردة عن االتباع (من صلى على جنازة فله قيراط: )قال النبي 

 : تالف اآلثار اختلف العلماء على أقوالالسابق، والخ

وعلى هذا القول . أن األجر ال يحصل إال باتباع الجنازة من البيت إلى أن تنتهي الصالة: القول األول

 . من صلى على الجنازة يف المسجد فقط فهو ال يحصل على القيراط

لما تقدم . م يتبعها من األولأن القيراط يحصل بالصالة على الجنازة يف المسجد ولو ل: القول الثاين

أن المقصود األعظم من اتباع الجنازة هو الصالة عليها، وقد حصل، باإلضافة إلى األلفاظ الصريحة التي 

جعلت األجر يرتتب على الصالة فقط، وتقدم معنا أنه إذا اختلفت األحاديث فبعضها ربطت األجر بعمل، 

 . عمل األقل، وأن هذا له نظائر يف الشرعواألخرى ربطه بعمل أكثر، أن األجر يحصل بال

 . هذا كله تقرير أصحاب القول الثاين

أن من تبع الجنازة من البيت له قيراط، ومن صلى عليها فقط له قيراط، لكن قيراط من : القول الثالث

 . بمعنى أن القراريط تثبت للجميع، لكنها تختلف. تبعها أعظم من قيراط من صلى عليها فقط

، وهذا اللفظ يدل على وجود (أصغرهما مثل جبل أحد: )واستدلوا على هذا بأن اللفظ اآلخر

 . التفاوت يف القراريط

ألن هذا الحديث واأللفاظ األخرى يف الواقع  هو القول األخري، ويليه يف القوة القول األول،: الراجح

البيت إلى أن تنتهي الصالة، واأللفاظ  أهنا صريحة جدًا يف أن القيراط األول يحصل لمن تبع الجنازة من

من صلى على : )إن لفظ: ، قد نقول(من خرج مع الجنازة من بيتها( )من تبع)و( من شهد: )متعددة، ذكرنا
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ُيحمل على األلفاظ األخرى المتكاثرة الصحيحة الدالة على أن القيراط ال يكون إال (: جنازة فله قيراط

ث نرجحه لما تقدم من مسألة أن اتباع الجنازة المقصود األعظم منه هو لمن تبع ثم صلى، لكن القول الثال

إنه لم يحصل على القيراط، وقد أتى : الصالة، فإذا حقق المقصود األعظم فمن الصعوبة بمكان أن نقول

 . بالمقصود، ألن اإلنسان لو تبع الجنازة ثم لم يصل عليها فالواقع أنه لم يحصل المقصود

أنه لمن تبع ولمن  -إن شاء اهلل–إن الراجح : ة فيها خالف، وفيه قوة، وأنا أقولالحاصل أن المسأل

صلى فقط قيراط، ولكن القراريط تختلف، وهبذا نكون جمعنا، لكن أحببت أن ُألقي الضوء أن القول 

 . األول فيه قوة

: يف الحديث ه لقول. القرياط الثاني ال حيصل إال باتباع اجلنازة بعد الصالة إىل أن ُتدفنأن ( 4

، وهذا صريح يف أنه ال بد من أن يكون الوضع انتهى بالنسبة للميت، ُوضع يف القرب وُدفن (حتى ُيفرغ منها)

 . وهذا القول األول. وانتهى األمر

. أن اتباع الجنازة الذي يرتتب عليه األجر ينتهي بوضع الجنازة يف اللحد، وإن لم ُتدفن: القول الثاين

 (. وضع يف اللحدحتى ت: )لقوله

أن : -وهو القول الثالث يف المسألة–سيكون  -على ضوء ما تقدم–بطبيعة الحال أن القول األخير 

لمن تبعها حتى ُتدفن تمامًا قيراطًا، ولمن تبعها حتى توضع يف اللحد قيراط، ولمن تبعها حتى يبدأ إهالة 

 . الرتاب عليها وإن لم ينته قيراط، ولكن القراريط تختلف

هذا جيد، فيه : شراح الحديث يف هذه المسألة توجهوا لهذه القضية، قضية اختالف القراريط، فأقول

 . فمن جلس إلى أن ينتهي الدفن هذا حصل له القيراط تمامًا. جمع بين النصوص

يف –يعني بعد االنتهاء من الدفن، لكن . واالتباع التام أن يقف ويدعو: بقينا أن بعض الشراح قالوا

حديث أبي هريرة الذي معنا ليس فيه أي إشارة إلى هذه القضية وأهنا من مكمالت القيراط، ألن  -يقةالحق

، وُيفرغ منها بعد استكمال الدفن وانتهائه تمامًا، ُفرغ منها، (حتى ُيفرغ منها: )أكثر من جاء يف الحديث

وهذا ال إشكال فيه، له بحث فالراجح أن قضية الوقوف ليس لها دخل يف القيراط، نعم هو سنة ويستحب، 



 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  

4 

يحصل على القيراط وإن لم يقف ويدع، لكنه  -إن شاء اهلل–آخر، لكنه ال يدخل يف القيراط، فاإلنسان 

 . يحصل على القيراط بشكل أكيد إذا انصرف بعد تمام الدفن

مثل   فالنبي. ينبغي على املتكلم إذا أراد أن ميثل أن ميثل بشيء معروف معلوم للمتكلمنيأنه  (5

بالقيراط، لكن بّين أن القيراط هذا حقيقته من األجر، وأن حجمه كأحد، فهو ليس كالقيراط الذي هو جزء 

من أجزاء الدينار، لكنه مثل به ألن هذا المسمى معروف معلوم لدى الصحابة، ولهذا من غير المناسب أن 

 . قريبًا، بل تصعيبًايمثل اإلنسان بما ال يعرفه المتكلم، ألن هذا ليس تفهيمًا وال ت

حتى أمر باتباع الجنازة من بيتها، ورتب  .من األشياء اليت يعظمها الشارع وحيبها اتباع اجلنازةأن ( 6

 . األجر على هذا الشيء، وهو اتباع الجنازة من البيت، فهذه من العبادات التي يخصها الشارع بالعناية

نوع من التقدير والتكريم  -ال شك–وهذا ع جنازته، حتى أمر باتبا. رفعة منزلة املسلم باإلسالم( 7

 . والرفعة

فهو لما حدث هبذا الحديث أنكر . فضيلة عظيمة ألبي هريرة، وأنه من حفاظ وضباط الصحابة( 8

عليه ابن عمر هذا الحديث، فأرسلوا إلى عائشة رضي اهلل عنها، فصوبت عائشة أبا هريرة رضي اهلل عنهم 

 . شدة حفظه وضبطهأجمعين، وهذا يدل على 

فهذا . ال إشكال مطلقًا يف إنكار العلماء بعضهم على بعض ما دام بقصد بيان احلق بدون تعدأنه  (9

ابن عمر أنكر على أبي هريرة، ثم أنكرت عائشة على ابن عمر، هذا ال شيء فيه، وال حرج فيه، وليس 

أو تعقب بعضهم على بعض كثير يف  فإنكار الصحابة بعضهم على بعض،. ال ينبغي: مكان تحسس أو يقال

األحاديث، لكنهم رضي اهلل عنهم إنما يفعلون هذا بقصد بيان الحق ال بقصد التشفي وال التشهير، ثم 

 . يستخدمون أحسن الطرق يف بيان الحق لآلخرين

 . كثرة تأسف الصحابة على فوات العمل الصاحل، وأن هذا الذي يشغلهم( 11

َرَواُه َاْلَخْمَسُة, . (َيْمُشوَن َأَماَم اْلَجَناَزِة, َوَأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َأنَُّه َرَأى َالنَِّبيَّ ) َعْن َأِبيِه , َوَعْن َساِلٍم

 .  َوَأَعلَُّه النََّساِئيُّ َوَطاِئَفٌة ِباْلِإْرَساِل, َوَصحََّحُه اْبُن ِحبَّاَن

عن أبيه، لكن أصحاب الزهري الكبار اختلفوا عليه إرسال هذا هذا الحديث يرويه الزهري عن سالم 

، ومن الحديث أو وصله، فرواه ابن ُجريج وابن ُعيينة وغيرهما من أصحاب الزهري مرفوعًا إلى النبي 
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المعلوم أن ابن ُجريج وابن ُعيينة حفاظ كبار، ورواه معمر ومالك ويونس فأرسلوه ولم يذكروا فيه ابن 

: هل هو مرسل؟ أو موصول؟ وأنا أقول: اختلف الحفاظ يف الحكم على هذا الحديثعمر، ومن هنا 

باعتبار أن البيهقي ممن ذهب إلى ترجيح الرواية الموصولة، واعتمد يف ترجيحها على . اختلف الحفاظ

ابن ُعيينة حافظ كبير، فكونه يصل الحديث هذا دليل على أن هذا الوجه : رواية ابن ُعيينة، وهو يقول

النسائي والبخاري وأحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم رأوا أن هذا : لكن عامة أهل الحديث. حفوظم

 . الحديث مرسل، وحكموا لرواية معمر ومالك ويونس أهنا هي المحفوظة

من حيث مقارنة األسانيد واضح جدًا أن اإلرسال أصح، بمعنى أن ما ذهب إليه البخاري وأحمد 

م والنسائي هو الصواب، بسبب أن معمرًا ومالكًا ويونس أحفظ وأتقن وأضبط والدارقطني وأبو حات

 . لحديث الزهري من غيرهم، فهذا الوجه

لكن يبقى أن الحديث الصواب فيه أنه معلوم باإلرسال لكن الخالف فيه قوي، ألن ابن ُعيينة وابن 

فلما قاله وجهة نظر، وأنا أقول  ُجريج أيضًا حفاظ وثقات وأثبات، الخالف فيه قوي، من رأى أنه موصول

 هذا حتى ُيعترب عند مناقشة المسألة الفقهية، بمعنى أن القول بأن هذا الحديث موصول مرفوع إلى النبي 

 . قوي، لكن الراجح أنه مرسل

 : فوائد احلديث

وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، . السنة بالنسبة للماشي أن ميشي أمام اجلنازةأن ( 1

 .واختاره ابن المنذر وابن عبد الرب

 : أدلتهم

 . وهو إما مرسل أو موصول، فاالحتجاج به صالح. هذا الحديث: الدليل األول

، منهم أبو بكر وعمر أن هذا مروي عن عامة أصحاب النبي : -وهو أيضًا قوي–الدليل الثاين 

 .وعثمان

 . وهذا القول األول

واتباع (: من تبع الجنازة: )للحديث السابق. يمشي خلف الجنازة أن السنة أن اإلنسان: القول الثاين

 . الجنازة يكون لمن يمشي خلفها
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وهذا أيضًا قوي، ألنه ذهب إليه علي بن أبي طالب من األئمة األربعة، ولهذا هو مذهب الحنفية وأبو 

 . إسحاق وابن حزم واألوزاعي وغيرهم

الكل سواء، إن شاء يمشي أمام أو خلف أو عن . أنه ال يوجد أفضل يف هذه المسألة: القول الثالث

يمين أو عن شمال، وإلى هذا ذهب اإلمام البخاري وسعيد بن ُجبير وغيرهم من فقهاء السلف، وإال 

 . من األئمة األربعة -يف ما أعلم–يذهب إليه أحد 

 : أدلتهم

إنما أنتم مشيعون، فمن شاء أن يمشي خلفه أو األمام، أو عن يمين أو ) :حديث أنس أنه قال: األول

 (. عن شمال

الراكب خلف الجنازة، والماشي إن شاء يكون عن يمين أو عن شمال، أو : )حديث المغيرة: الثاين

 (. من األمام أو من الخلف

 . حديث أنس صحيح، وحديث المغيرة معلول، وال يصح عن النبي 

يف األمام، يف الخلف، ليس هناك شيء معين، وأن اإلنسان مخير، ويدل عليه : فصارت األقوال

 . حديث أنس

 .وهذه المسألة الخالف فيها قوي

هذا الحديث أنا أرى أنه مرسل، من مراسيل سالم، ومراسيل سالم صالحة لالحتجاج، هذا إذا ما 

يه أو عن كبار الصحابة، ويف المسألة إشكال، وأنا أرى مراسيل سالم غالبًا أخذها عن أب. إنه موصول: قلنا

: أن الراجح أن المشي أمام الجنازة، يكفي أن  هذا صحيح عن أبي بكر وعمر، فهذا مرجح، وكما قلت

لكن باعتبار أن الجنازة مما يتكرر، وأبو بكر وعمر فهموا هذا، وأما أثر علي فأنا . الخالف يف المسألة قوي

يح؟ أم ال؟ لكن حتى لو كان صحيحًا فاآلثار المروية عن أبي بكر وعمر وعثمان ال أعرف هل هو صح

 . تقدم على هذا األثر، وفهمهم مقدم على فهمه، السيما اجتمعوا وانفرد، والخالف بعد هذا قوي

 : تنبيه

 . إلخ... الخالف هذا يف األفضلية، أما الفضل فيحصل سواء مشى يف أي مكان، يف األمام أو الخلف
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لئال يؤذي، . أن هذا البحث يف املاشي، أما الراكب فقد ُنقل اإلمجاع على أنه يكون خلف اجلنازة (2

وهذا اإلجماع الصحيح أنه غير محفوظ، فقد خالف يف ذلك الشافعي، لكن مع ذلك القول الراجح هو 

 . هذا، أن يكون الراكب خلف الجنازة، ألنه ال يناسب أن يكون أمام الجنازة

ما دام يوصف بأنه يمشي . ملشي جبوار اجلنازة حيقق االتباع والتشييع واحلضور وإن كان راكبًااأن  (3

مع الجنازة، سواء كان الراكب أمام أو خلف أن بجانب الجنازة، وتقدم معنا أن السنة أال ُتحمل الجنازة 

 . على دابة أو سيارة، وإنما ُيمشى هبا حتى تتحقق السنة

 .  ُمتََّفٌق َعَلْيِه. (َوَلْم ُيْعَزْم َعَلْيَنا, ُنِهيَنا َعِن اتَِّباِع اْلَجَناِئِز): َة َرِضَي اللَُّه َعْنَها َقاَلْتَوَعْن ُأمِّ َعِطيَّ

 . هذا الحديث متفق عليه، فهو صحيح

وهذه الرواية تؤيد وتقوي مذهب . هنانا رسول اهلل : وصرحت يف رواية أخرى فقالت :ُنهينا: قال

 . الجماهير أنا نُهينا له حكم الرفع

 . أي لم يؤكد علينا بالمنع :لم ُيعزم: قال

 : فوائد الحديث

 . حكم تشييع املرأة للجنازة: ـ وهي مسألة هذا احلديثـ  (1

 : هذه المسألة فيها خالف على أقوال

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . يصل للتحريم أن اتباع المرأة للجنازة مكروه وال: القول األول

والمالكية إال يف الشابة عند المالكية، وذهب إليه أيضًا جماعة من فقهاء السلف، وهو اختيار ابن المنذر، 

 .وهذا األول. فالنهي يقتضي الكراهة، ولم ُيعزم ينفي التحريم. ُنهينا ولم ُيعزم: ودليلهم هذا الحديث

وهذا الحديث ال (. دعها: )وقال عمر رأى امرأة يف جنازة فصاح هبا، فنهاه النبي أن : الدليل الثاين

 . يصح

 . وهذا القول األول

 . أن اتباع المرأة للجنازة محرم وال يجوز: القول الثاين

أن هذا مجرد فهم أم عطية غير . ولم ُيعزم علينا: واستدلوا هبذا الحديث، وأجابوا عن قول أم عطية

، وهو هنى، والنهي األصل فيه أنه للتحريم، وأيدوا هذا بأن ا نأخذ بالحديث المرفوع للنبي ملزم، وإنم
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المرأة ممنوعة من زيارة القبور، وهذا يدل على أن الشارع يتشوف إلى عدم حضور المرأة للجنائز، وبأنه 

 . ُيخشى من حضورها مفاسد معروفة

 . وهذا الخالف أيضًا فيه قوة

الذي هو أن النهي للتحريم، هو اختيار شيخ اإلسالم، وهو مذهب الحنفية، واختيار  هذا القول الثاين

الراجح القول األول، وسبب الرتجيح أن هذا الفهم ليس فهمًا : األوزاعي، وقول فيه قوة، لكن أنا أقول

عائشة وأم سلمة وأم عطية وابن مسعود وابن عمر : ألم عطية وحدها، فروي عن عدد من الصحابة

النصوص ُتفهم كما فهمها : يرهم أهنم فهموا هذا الفهم، وأن النهي ليس للتحريم، ونحن دائمًا نقولوغ

أنه ليس على سبيل التحريم فألن نأخذ بفهمهم  الصحابة، وإذا كان هؤالء جميعًا فهموا من هني النبي 

العربة بما : مًا أن نقولأولى من أن نأخذ بظاهر الحديث المجرد، ثم هذا الحديث قد ال يستقيم معه تما

ألن ما روى ليس صريحًا يف هذه القضية حتى نقول نلتفت إلى، يعني من المعلوم أن . روى ال بما رأى

النهي قد يكون للتحريم، وقد يكون، نعم األصل أنه للتحريم، لكنه يظل يحتمل أنه للتحريم أو للكراهة، 

ما دام هذا فهم خمسة : أجمعوا أهنا للكراهة، فهنا نقولعن أمور كثيرة بلفظ النهي، وقد  وقد هنى النبي 

الخالف يف : النهي للتحريم؟ وهذا هو الراجح، وكما قلت: أو ستة من الصحابة لماذا نخرج عنه ونقول

 . هذه المسألة قوي

َفَمْن َتِبَعَها َفَلا َيْجِلْس َحتَّى , َفُقوُمواِإَذا َرَأْيُتُم اْلَجَناَزَة ): َقاَل َأنَّ َرُسوَل َاللَِّه  َوَعْن َأِبي َسِعيٍد 

 .  ُمتََّفٌق َعَلْيِه. (ُتوَضَع

 . هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث صحيح

 : فوائد احلديث

إذا مرت الجنازة بقوم قعود فاختلف أهل العلم يف . بيان حكم القيام للجنازة إذا مرت بقاعد( 1

 : حكم القيام لها على قولين

وعلى هذا ال ُيشرع وال ُيستحب، واستدلوا . مذهب األئمة األربعة أن القيام منسوخ: القول األول

ترك القيام، فهو عند هؤالء يشبه أن يكون  قام وقعد، وهذا تصريح بأن النبي  بحديث علي أن النبي 

 . نصًا يف النسخ
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ية وبعض الحنابلة، واختيار شيخ وهذا قول لبعض الشافع. القول الثاين أن القيام للجنازة مستحب

 . اإلسالم ابن تيمية

أمر أمرًا صريحًا صحيحًا يف أكثر من حديث أنه من مرت عليه جنازة  واستدل هؤالء بأن النبي 

للقيام، ومجرد الرتك ال يقوى على النسخ، ألن من  وعارض هذا األمر الصريح ترك النبي . فليقم

بغرض  الجمع اآلن ممكن، بأن يكون الجلوس الذي جلسه النبي شروط النسخ عدم إمكانية الجمع، و

 . بيان الجواز، وعلى هذا يكون القيام مستحبًا وليس واجبًا

ومن حيث الدراسة الفقهية القول الثاين هو الراجح، ترتيبهم ونظرهتم للنصوص وكيفية التعامل معها 

لم ذهب : جملة وتفصيالً، لكن أنا ال أدري يجلس ال يعني أنه نُسخ القيام هو هكذا، ألن كون النبي 

لكن هذا ال . ذهاب األئمة األربعة إلى قول فيه قوة، بال شك: األئمة األربعة لهذا المذهب؟ دائمًا نقول

يقتضي أن اإلنسان ال يخرج عن ما ذهب إليه األئمة األربعة، بكل تأكيد، فما ذهبوا إليه قوي، وقد يكون 

يف المسألة أكثر حتى يفهم وجهة نظر األئمة، ألنه ما يغيب عن األئمة أن النسخ اإلنسان يحتاج إلى تعمق 

ال يكون إال بعد تعذر الجمع، هم الذين قرروا هذا، الشافعي وغيره، لكن ال بد أن يف المسألة مآخذ 

 . أخرى، قد يكون، وهذا من حسن الظن باألئمة

اجح أن القيام للجنازة مستحب، سواء على ضوء المعطيات الموجودة اآلن عندنا الر: الحاصل

فدل (: ؟أليست نفسًا: )إهنا ليهودي؟ فقال: قام لجنازة، فقيل له كانت جنازة مسلم أو كافر، ألن النبي 

 . هذا على  أن القيام يكون للكافر والمسلم مستحب، ويكون المنسوخ هو الوجوب

 : ألة فيها خالف على أقوالوهذه المس. من تبع اجلنازة فإنه ال جيلس حتى توضعأن  (2

 . وهذا قول الجمهور. أن من تبع الجنازة فإنه ُيكره له أن يجلس قبل أن توضع: القول األول

وهذا قول . أن من تبع الجنازة فإنه يحرم عليه أن يجلس حتى توضع على األرض: القول الثاين

 . األحناف، وفيه قوة بالنسبة لظاهر الحديث
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ليس دائمًا أن يكون قسيم األقوال أحد األحكام -. الحكم كله منسوخ أن هذا: القول الثالث

يدل على أن هذا المعنى كله منسوخ، وهو النهي عن الجلوس . قام وقعد: حديث علي: ، وقالوا-الخمسة

 . أثناء وجود الجنازة

مكروه أو  وهذا القول الثالث هو أضعف األقوال، ويكون القول األول أو الثاين هو الراجح، يعني إما

 . هني صريح(: فمن تبعها فال يجلس: )محرم، ألنه يقول

 . وليس المقصود أن توضع يف اللحد. املقصود بوضعها أي من على رؤوس الرجال إىل األرضأن ( 3

 : أدلتهم

 (. حتى توضع على األرض: )أن يف بعض ألفاظ الحديث: األول

كانوا يجلسون يتحدثون حال تجهيز القرب،  وأصحابه ما جاء صحيحًا صريحًا أن النبي : الثاين

 . وبالتأكيد أن حال التجهيز لم توضع يف اللحد

هو اختيار شيخ اإلسالم وغيره من المحققين،  -المقصود هبا أن توضع على األرض–وهذا القول 

 . وهو الصواب، أنه بمجرد أن توضع الجنازة على األرض انتهى هذا الحكم، وله أن يجلس

الناس الذين يدخلون مع الجنازة إلى المقربة وهم متعبون، ثم يبادرون بالجلوس، أن : ومن هنا نقول

هذا الجلوس إما مكروه أو محرم، عليه أن ينتظر إلى أن توضع على األرض، السيما بعض الناس يتقدم 

لوس إلى أن تدخل الجنازة شيئًا بسيطًا ويدخل قبلهم، وتوجد كراسي، فهذا مدعاة إلى أن يبادر بالج

 . إما مكروه أو محرم: الجنازة مع سور القرب، وكما قلت

 .واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

 

 


