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  الملخص
  "دراسة حدیثیة فقهیة"ّتلقین المیت 

  محمد محمود طالفحة.د& محمد مصلح الزعبي .د
  

دراســة حدیثیــة فقهیــة وذلــك مــن خــالل جمــع األحادیــث " ّــتلقــین المیت"تنــاول الباحثــان موضــوع 
ّمقــة، وتنــاول األحكــام الفقهیــة المتعلقــة بــه؛ المتعلقــة بالموضــوع ،وتخریجهــا، ودراســتها دراســة حدیثیــة مع ّ

  .ّألن األحكام ال تستنبط إالّ بعد تمحیص النصوص ونقدها
بعد الدفن ؛ ) الشهادتین ،وجواب سؤال الملكین( ّویخلص البحث إلى استحباب تلقین المیت

  .   لكلثبوت سماع المیت لما یقوله األحیاء وبخاصة عند الدفن لآلثار الصحیحة الواردة في ذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

شهد أن ال الـــه نـــوحمـــد الـــشاكرین، والعاقبـــة للمتقـــین وال عـــدوان إال علـــى الظـــالمین، الحمـــد هللا 
ّإل◌◌◌ا ّ ّ ّفـــأذل بـــه رقـــاب الجبـــابرة، وخلـــق  خلـــق المـــوت الـــذي ؛ اهللا وحـــده ال شـــریك لـــه العلـــیم القـــدیرّ

 وهــو علــى ، كــل عــسیر علیــه یــسیر،ً أیهــم أحــسن عمــالولیبتلــي عبــادهالحیــاة لتكــون مزرعــة اآلخــرة، 
ّ الرســـالة وأدى غّـــبلوصـــفیه مـــن خلقـــه وخلیلـــه،  ،شهد أن محمـــدا عبـــده ورســـولهنـــ و، كـــل شـــيء قـــدیر

ّوتركهــا علــى المحجــة البیــضاء لیلهــا كنهارهــا ال یزیــغ عنهــا إال  ّاألمانــة ونــصح األمــة وكــشف الغمــة
  :هالك أما بعد

أهل الدنیا إلى اآلخرة، جسرا یعبر علیه و ،االبتالءو ًا للبالءدارالدنیا  الحیاة قد جعل اهللاف
ما یبلغهم مقصدهم، وال بد  منها ونزودت یمحطةوزرعون فیها ما یحصدونه في آخرتهم، ومزرعة ی

 كثیرا ما  فقد كانأمیر المؤمنین عمر بن الخطاب لهذه الحیاة مهما طالت من زوال، ویرحم اهللا
 : بهذه األبیاتیتمثل 

  یبقى اإلله و یودي المال و الولد  ... ال شيء مما ترى تبقى بشاشته 

   و الخلد قد حاولت عاد فما خلدوا   ... لم تغن عن هرمز یوما خزائنه

  ردـ و اإلنس و الجن فیما بینها ت   ... وال سلیمان إذ تجري الریاح له

  د؟ـــ أوب إلیها وافد یف من كل   ... اـأین الملوك التي كانت لعزته

  .)١("اال بد من ورده یوما كما وردو    ...  بذحوض هنالك مورود بال ك
  :أهمیة الموضوع وسبب اختیاره

ًوضــع العلمــاء أحكامــا كثیــرة تتعلــق بــالموت اســتنبطوها مــن الكتــاب والــسنة، اتفقــوا علــى معظمهــا 
 النـــصوص فـــي الظـــاهر،واختالف واختلفـــوا فـــي بعـــضها، ویعـــزى ســـبب اخـــتالفهم إلـــى تعـــارض  بعـــض

 یحــصل االخــتالف حیــث،العقــول فــي فهــم الــنص الواحــد، ومــن ذلــك اخــتالفهم فــي مــسألة تلقــین المیــت
  .بین الناس في هذه المسألة عند الدفن فینقسمون إلى داع لذلك ومنكر له
  .یها الحق ف ما نراه فرأینا أن نبحث هذه المسألة من الناحیتین الحدیثیة والفقهیة، وبیان

   - : البحث منهج
 والتحلیل ءعلى االستقرا اعتمدنا المنهج العلمي القائموبما أن البحث دراسة حدیثیة فقهیة فقد 

   :ّواالستنباط،وأما آلیات هذا المنهج فهي على النحو اآلتي



  ٤

 ، وتخریجهــا ، ودراســتها دراســة حدیثیـــة بتلقـــین المیــتقمنــا بــضبط النــصوص المتعلقــة  -١
 .معمقة 

 إال تستنبط ألن األحكام ال ؛ بتلقین المیت المتعلقة  الفقهیةناولنا األحكامبعد ذلك ت -٢
              . بعد تمحیص النصوص ونقدها 

ــــل شــــملت غیرهــــا مــــن  -٣ ــــاول األحكــــام ب ــي تن ـــة فــ ــذاهب األربعـ ــــى المــ عــــدم االقتــــصار عل
 اآلراء، ر،واعتمـــدنا الدراســــة الفقهیـــة المقارنـــة مــــن خـــالل ذكــــالمـــذاهب وأقـــوال الفقهــــاء 

ــان الـــرأي الـــراجح واألد ــوه االســـتدالل بهـــا، ومـــا یـــرد علیهـــا مـــن مناقـــشات ،وبیـ لـــة، ووجـ
 .وسبب الترجیح

 الدراســة الحدیثیــة، وكــذلك فــي الدراســة الفقهیــة، فــالرأي ياعتمــدنا المــصادر األصــلیة فــ  -٤
ّالفقهــي المنــسوب إلــى مــذهب مــا، تحققنــا منــه بــالرجوع إلــى المــصادر المعتمــدة فیــه، وال 

 . األخرىبالمذاهننقله من مصادر 

  :خطة البحث 
   :تي وخاتمة ، على النحو اآل،مبحثینتمهید، و قسمنا البحث إلى 

  . المعنى اللغوي واالصطالحي للتلقیننبیا: ویتضمن أوال:        تمهید
  .صور التلقین:                         ثانیا

  :،وفیه أربعة مطالبالدراسة الحدیثیة : المبحث األول 
  األحادیث الواردة في مسألة التلقین:         المطلب األول       

  األحادیث الواردة في سماع األموات لما یقوله األحیاء:                المطلب الثاني
  ّ الواردة فیما یقال عند دفن المیت من الدعاءثاألحادی:                المطلب الثالث
   .ث الواردة في تلقین المیت بعد الدفن األحادی:                المطلب الرابع

  :،وفیه خمسة مطالبالدراسة الفقهیة  : المبحث الثاني 
  تلقین الشهادتین للمحتضر:               المطلب األول

  تلقین المیت بعد الدفن وآراء الفقهاء فیه:               المطالب الثاني
  ستدالل بهااألدلة ووجوه اال:               المطلب الثالث
  المناقشة والترجیح:               المطلب الرابع

  صیغة التلقین:              المطلب الخامس
                                وتتضمن خالصة ألهم النتائج والتوصیات:الخاتمة



  ٥

  :معنى التلقین وصوره: تمهید
  :ًمعنى التلقین لغة واصطالحا: ًأوال 

ینَّْالتل: التلقــین لغـــة ِ كــالتفهیم؛ِــق ن،َّْ ٌ وغـــالم لق َِــ نو ،ُ ســریع الفهـــم:ٌ ُاللق ْــ ن الــشيء یلقنـــه :َّ َُْ مــصدر لق َ ََ َِـــ
ـــا ًلقن ِ فهمـــه:َََّ وتلقنـــه،َْ َّ ولقنـــه إیـــاه فهمـــه،َ َ ِ َّلقنتـــه الـــشيء فتلقنـــه: ، ویقـــال ،َََّ ََّ إذا أخـــذه مـــن فیـــك مـــشافهة، : َ

ة:َََّوتلقنتـه ً َأخذتـه لقانی ٌ وقـد لقننـي فــالن كال،َِــَ ًمـا تلقینــاَََّ َ َأي فهمنـي منـه مــا لـم َأفهـم:ًَِْ َْ  وفــي حـدیث الهجــرة ،َّ
َویبیت عندهما عبد اهللا بن َأبي بكر وهو شاب ثقف لقن َأي فهم حسن التلقین لما یسمعه ْ ِ ِ َِّْ ُِ ََ ٌ َ ٌ َُ ٌ َ ٌّ ُ)٢(.  

  .)٣(التفهیم مشافهة:  فالتلقین في اللغة یعني
  : وأما التلقین في االصطالح

بادر إلى و-أي إسنادا أو متنا- الحدیثيإلقاء كالم إلى الغیر ف: " ینفهو عند المحدث
 وهو أن یلقن الشيء فیحدث به من غیر أن یعلم أنه من حدیثه فال یقبل ؛التحدیث بذلك ولو مرة

  .)٤("مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به لداللته
هل بغداد مع شیخ الصنعة اإلمام  وهذا بمثابة اختبار ضبط المحدث لمرویاته كما فعل أ

، وهذا ال یتناسب مع تلقین األموات إذ المقصود من هذا - والقصة معروفة-- البخاري رحمه اهللا، 
  .عكس المقصود من ذاك، فالمراد من تلقین المیت تفهیمه وتذكیره بما یجیب به الملكین

تلقین الشاهد الشهادة،  : إلقاء الكالم على الغیر لیأخذ به، ومنه": وأما عند الفقهاء فهو
  .)٥("وتلقین المحتضر الشهادة

  .ًوالتعریف األخیر هو الذي یتناسب تماما مع موضوع البحث
  :لتلقین المیت صورتان: صور التلقین: ثانیا  
  . )٦(تلقین الشهادتین للمحتضر .١
   .تلقین المیت بعد الدفن .٢

*   *   *  
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  المبحث األول
  الدراسة الحدیثیة

  *   **   
  :األحادیث الواردة في مسألة التلقین: المطلب األول

  :قسمنا األحادیث ذات الصلة بهذا الموضوع إلى قسمین
  : أحادیث التلقین عند االحتضار وأشهرها: القسم األول

  ".لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا : "قوله
، )١٢(، وأحمد)١١(اجه، وابن م)١٠(، والنسائي)٩(، وأبو داود)٨(، والترمذي)٧(فقد روى مسلم 
لقنوا موتاكم ال ":  قال، بأسانیدهم، جمیعهم من طریق أبي سعید الخدري أن النبي)١٣(وغیرهم

  ". إله إال اهللا
: أي من حضرته الوفاة، وهو ما یعرف بـ: وهذا الحدیث صحیح، والمقصود بموتاكم

َّاالحتضار، وهذا قول أكثر العلماء من شراح الحدیث" ُ)١٤(.  
ین المحتضر الشهادتین لم نجد فیها خالفا بین أهل العلم؛ فهي محل اتفاق، وال ومسألة تلق

  .ًداعي لإلسهاب فیها، لكننا سوف نوظف هذا الحدیث في المسائل األخرى الحقا
  :األحادیث الواردة فیما یتعلق بالمیت بعد الدفن وهي على أضرب: القسم الثاني

  :لقبر فترة من الزمن بعد دفن المیتاألحادیث  الواردة في المكث على ا: ًأوال
ــة)١٦(، وأحمـــــد)١٥( روى اإلمـــــام مـــــسلم:الحـــــدیث األول ـــانیدهم، )١٨(، والبیهقـــــي)١٧(، وأبوعوانـــ ، بأســ
فـإذا أنـا مـت فـال  : "... وممـا قـال فیـه عمـرو-ًحـدیثا طـویال- عمـرو بـن العـاصجمیعهم من طریق 
تنحــر   ثــم أقیمــوا حــول قبــري قــدر مــا،ا فــإذا دفنتمــوني فــشنوا علــي التــراب شــننــار،تــصحبني نائحــة وال 

  ".جزور ویقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي
وهــذا الحــدیث صــحیح، ویؤخــذ منــه جــواز االنتظــار عنــد القبــر بعــد الــدفن فتــرة مــن الــزمن، وقولــه 

یل قولــه یــشیر إلــى أن المیــت یــشعر بوجــودهم بــدل" وأنظــر مــاذا أراجــع رســل ربــي، حتــى أســتأنس بكــم"
  .أستأنس، واالستئناس ال یكون إال بالمحسوس

  .)١٩(" یرید أن یستأنس بدعائهم له وبذكرهم اهللا عز وجل عنده: "قال عبد الحق اإلشبیلي
 : وهـو مـذهب أهـل الحـق ومنهـا، وسـؤال الملكـین،ثبـات فتنـة القبـرإ :فیـه فوائـد منهـا: وقال النووي

 وفیـه أن المیـت یـسمع حینئـذ مـن ،نحـو مـا ذكـر لمـا ذكـراستحباب المكـث عنـد القبـر بعـد الـدفن لحظـة 
  .)٢٠(حول القبر



  ٧

إذا ":  أنه قال،الحكم بن الحارث السلمي  ما رواه الطبراني بسنده من طریق :الحدیث الثاني
ٕ واسناده حسن .)٢١("دفنتموني ورششتم على قبري الماء فقوموا على قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي

  .)٢٢(ة ومحمد بن حمران في إسناده وهما صدوقانلوجود حمید بن مسعد
  .وهذا یقودنا إلى مسألة أخرى وهي سماع المیت لما یقوله األحیاء

*   *   *  
  :األحادیث الواردة في سماع المیت لما یقوله األحیاء:المطلب الثاني
 رضي اهللا عنهما قال من طریق ابن عمر،)٢٤( وأحمد ،)٢٣(  روى البخاري:الحدیث األول

 : تدعو أمواتا ؟ فقال: فقیل له،"؟وجدتم ما وعد ربكم حقا: "على أهل القلیب فقاللع النبي اط
  ".ما أنتم بأسمع منهم ولكن ال یجیبون"

 كالهما من طریق أنس بن مالك عن أبي طلحة ،ورواه البخاري وابن حبان وغیرهما
  .)٢٥(بنحوه

بن مالك عن عمر بن الخطاب به ، وأحمد، جمیعهم من طریق أنس  والنسائي،كما رواه مسلم
  .)٢٦(بنحوه

وكذلك رواه مسلم، والنسائي، وأحمد، وابن حبان، وغیرهم جمیعهم من طریق أنس بن مالك به 
  .)٢٧(بنحوه

اني دیث الث ــــه- روى البخــــاري: الح ــــسائي)٣٠(، وأبــــو داود)٢٩( ومــــسلم،)٢٨(-واللفــــظ ل ، )٣١(، والن
 وذهــب ىعبــد إذا وضــع فــي قبــره وتــول ال: "قــال  عــن النبــيأنــس،جمــیعهم مــن طریــق )٣٢(وغیــرهم

ــى إنــه ل-أصــحابه  ــَحت  مــا كنــت تقــول فــي هــذا : أتــاه ملكــان فأقعــداه فیقــوالن لــه- قــرع نعــالهمُعَمْسَی
 انظـر إلـى مقعـدك فـي النـار أبـدلك اهللا : فیقـال، أشـهد أنـه عبـد اهللا ورسـوله: ؟ فیقـولالرجل محمـد 

 كنــت ، ال أدري: وأمــا الكــافر أو المنــافق فیقــول،ًیعــافیراهمــا جم: " قــال النبــي ،بــه مقعــدا مــن الجنــة
طرقـــة مـــن حدیـــد ضـــربة بـــین أذنیـــه م ثــم یـــضرب ب، ال دریـــت وال تلیـــت: فیقـــال،أقــول مـــا یقـــول النـــاس

  ".فیصیح صیحة یسمعها من یلیه إال الثقلین
 .)٣٣(سلم  كان ال یمر بقبر اال وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر أنه كان

 رأیــت :لم علــیهم وقــالّ أنــه أتــى المقبــرة فــس بــن الخطــابعــن عمــر-حمــه اهللار- ونقــل العینــي
  .)٣٤(" یسلم علیهمالنبي

مـا مــن أحـد یمــر بقبــر : " قــالأن النبــيعـن ابــن عبـاسبــسند صــحیح روى ابـن عبــد البـر و
  .)٣٥("أخیه المؤمن كان یعرفه في الدنیا فیسلم علیه إال عرفه ورد علیه السالم
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  .)٣٧(وصحح إسناده العیني، )٣٦( صححھ عبد الحق
وهذه األحادیث كلها صحیحة، وهي تدل على سماع المیت لما یدور حوله، ویثبت سؤال 

  . وفعله الصحابةالملكین، ویثبت انتفاع المیت بدعاء الحي، وهذا ما أمر به النبي
ْوما َأنت بمسمع من في ال: بین هذه األحادیث وبین قوله تعالىعارض توال  ِ ِْ ََ ُ ٍَ ْ ِ ْ ِقبورَ ُُ]فاطر :

َإنك ال تسمع الموتى:  تعالىو قوله، ]٢٢ ُْ ُ َْ ْ ِ َ َِّ]ألن النبي، ]٨٠:النمل   قد نادى أهل القلیب
إنه لیسمع قرع ": قال في المیت، و"ولكنهم ال یستطیعون جوابامنهم، ما أنتم بأسمع ": أسمعهم و قالو

 وحملت اآلیتان ونحوهما من ،)٣٨( ووقت دون وقت، وأن هذا یكون في حال دون حال،نعالهم
  .)٣٩(اآلیات على أن المقصود باإلسماع هو اإلسماع الذي ینفعهم في اآلخرة

*   *   *  
  .األحادیث الواردة فیما یقال عند دفن المیت من الدعاء واألذكار: المطلب الثالث
ــو داود: الحــــدیث األول ــاكم)٤٠(روى أبــ  - داودواللفــــظ ألبــــي- بأســــانیدهم)٤٢(، والبیهقــــي)٤١(، والحــ

 " :إذا فــرغ مــن دفــن المیــت وقــف علیــه فقــالكــان النبــي :  قــالجمیعــا مــن طریــق عثمــان بــن عفــان
 ".استغفروا ألخیكم وسلوا له بالتثبیت فإنه اآلن یسأل

 ولــم ،هــذا حــدیث صــحیح علــى شــرط اإلســناد" :والحــدیث صــحیح؛ صــحح إســناده الحــاكم، وقــال
  .)٤٤( من موضع، وكذلك صححه األلباني في أكثر)٤٣ ("یخرجاه

فقومـوا علــى ...الحكـم بـن الحـارث الـسلمي مـا رواه الطبرانـي بإسـناد حــسن عـن  :الحـدیث الثـاني
   .)٤٥(وقد مر ذكره آنفا" قبري واستقبلوا القبلة وادعوا لي

كــان إذا وضــع أن النبــي ابــن عمــر أبــو داود بــسند صــحیح مــن طریــق روى :الحــدیث الثالــث
  .)٤٦(هذا لفظ مسلم " وعلى سنة رسول اهللا بسم اهللا " المیت في القبر قال 
 : حــدثنا وكیــع عــن قتــادة عــن أنــس أنــه دفــن ابنــا لــه فقــال:قــال ابــن أبــي شــیبة: الحــدیث الرابــع

، )٤٧(" خیـــرا مـــن دارهًبدلـــه بـــداره داراأ و، وافـــتح أبـــواب الـــسماء لروحـــه،اللهــم جـــاف األرض عـــن جنبیـــه
 كـان أنـس بـن مالـك :عبـد اهللا بـن أبـي بكـر قـالحـدثنا إسـماعیل بـن علیـة عـن : وفي روایة أخـرى قـال

ــدك ر:إذا ســـوى علـــى المیـــت قبـــره قـــام علیـــه فقـــال ــارأف بـــه وارحمـــه اللهـــم جـــاف َّدُ اللهـــم عبـ  إلیـــك فـ
ــسماء لروحــــه وتقبلــــه منــــك بقبـــول حــــسن اللهــــم إن كــــان محــــسنا  األرض عـــن جنبیــــه وافــــتح أبــــواب الـ

  .)٤٨( مسیئا فتجاوز عنهٕ وان كان، فزد في إحسانه:فضاعف له في إحسانه أو قال
أخبرنـــا أبـــو عبــد اهللا الحـــافظ ثنــا أبـــو العبـــاس : روى البیهقـــي فـــي ســننه الكبـــرى قــال: الحــدیث الخـــامس

 حـدثنا : القبـر فقـالعنـدمحمد بن یعقوب ثنـا العبـاس بـن محمـد قـال سـألت یحیـى بـن معـین عـن القـراءة 
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 ثـم إذا أدخلتمـوني :یـه أنـه قـال لبنیـه عن عبد الرحمن بن العالء بن اللجالج عن أب،مبشر بن إسماعیل
 عنـدوسـنوا علـي التـراب سـنا واقـرؤوا  باسم اهللا وعلى سنة رسـول اهللا :قبري فضعوني في اللحد وقولوا

  .)٤٩(بن عمر یستحب ذلكارأسي أول البقرة وخاتمتها فإني رأیت 

   كــان رســول اهللا":قــال عــن ابــن مــسعودأنــه أخــرج  ســعید بــن منــصور ونقــل الــسیوطي عــن
ت ّـاللهـم نـزل بـك صـاحبنا وخلـف الـدنیا خلـف ظهـره اللهـم ثب: یقوم على القبر بعدما یسوى علیـه فیقـول 

عــن ابــن منــدة أنــه أخــرج عــن -ًأیــضا-، ونقــل)٥٠(عنــد المــسألة منطقــه وال تبتلــه فــي قبــره بمــا ال طاقــة بــه
 بــن عجـالن اذكــر يیــا صـد: إذا مـت فــدفنتموني فلـیقم إنــسان عنـد رأســي فلیقـل : أنـه قــال أبـي أمامــة

  .)٥١(شهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا: ما كنت علیه في الدنیا
وهذه األحادیث تثبـت جـواز االسـتغفار للمیـت والـدعاء لـه، وطلـب التثبیـت لـه ،وقـراءة القـرآن عنـد 

  .قبره 
*   *   *  

  :األحادیث الواردة في تلقین المیت بعد الدفن:المطلب الرابع
 ثنـــا محمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن العـــالء ،حـــدثنا أبـــو عقیـــل أنـــس بـــن ســـلم الخـــوالني: رانـــيقـــال الطب

 عــن ، عــن یحیــى بــن أبــي كثیــر، ثنــا عبــد اهللا بــن محمــد القرشــي، ثنــا إســماعیل بــن عیــاش،الحمــصي
إذا مـت فاصـنعوا بـي كمـا :  وهـو فـي النـزع فقـال أمامـةبـاشـهدت أ:  قـال،سعید بن عبد اهللا األودي

ــأمرنـــا رســـول إذا مـــات أحـــد مـــن إخـــوانكم فـــسویتم التـــراب ": فقـــال أمرنـــا رســـول،صنع بموتانـــاأن نـ
 ثـــم ،یـــا فـــالن بـــن فالنـــة فإنـــه یـــسمعه وال یجیـــب:  ثـــم لیقـــل ، فلـــیقم أحـــدكم علـــى رأس قبـــره،علـــى قبـــره

أرشـــدنا :  فإنــه یقـــول ، یـــا فــالن بـــن فالنـــة: ثــم یقـــول،ً فإنــه یـــستوي قاعـــدا،یـــا فــالن بـــن فالنـــة: یقــول 
ال إلـــه إال اهللا أن  شـــهادة :اذكـــر مـــا خرجـــت علیـــه مـــن الـــدنیا:  فلیقـــل ،لكـــن ال تـــشعرونرحمـــك اهللا و

 فـإن ،ً وبـالقرآن إمامـا،ً وبمحمـد نبیـا،ً وباإلسـالم دینـا،ً وأنـك رضـیت بـاهللا ربـا،وأن محمدا عبده ورسـوله
 ،جتـــهانطلـــق بنــا مـــا نقعــد عنـــد مــن قـــد لقــن ح:  ویقــول، یأخـــذ واحــد منهمـــا بیــد صـــاحبهً ونكیــراًمنكــرا

  .... "فیكون اهللا حجیجه دونهما
، كمــا ذكــره الهیثمــي فــي )٥٢(وهــذا الحــدیث رواه الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر، وفــي كتــاب الــدعاء

، وذكــره )٥٤(، وابــن عــساكر فــي تــاریخ دمــشق)٥٣("وفــي إســناده جماعــة لــم أعـرفهم: "مجمـع الزوائــد، وقــال
، )٥٦(تــاب وصــایا العلمــاء عنــد حــضور المــوت، وذكــره الربعــي فــي ك)٥٥(المتقــي الهنــدي فــي كنــز العمــال

 مــن ، لكنــه روي مــن غیــر وجــه، فقــد رواه الــضیاء)٥٧(ّوالحــدیث بهــذا اإلســناد ضــعیف، ضــعفه األلبــاني
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 عـن یحیـى ابـن أبـي كثیـر ، عن عبد اهللا بـن محمـد القرشـي،حماد بن عمرو، عن طریق علي بن حجر
  .)٥٨(بهعن سعید األودي 

ــی ــناده صـــالح: ص الحبیـــر، وقـــالوذكـــره الحـــافظ ابـــن حجـــر فـــي تلخـ  وقـــد قـــواه الـــضیاء فـــي ،ٕواسـ
 ،بـن أبـي حـاتمازدي بـیض لـه  وأخرجه عبد العزیز في الشافي والراوي عن أبي أمامة سـعید األ،أحكامه

ِضمرة بـن حبیـب قـالو ما رواه سعید بن منـصور مـن طریـق راشـد بـن سـعد : منها،ولكن له شواهد َ َ ْ  : " واَـ
ستحبون إذا  ُّكــانوا ی ِ َ ْ ــ َ ِســوي علــى المیــت قبــره وانــصرف النــاس عنــه َأن یقــال عنــد قبــره ُ ْ َْ َ ََ ْ ْ ّ ِْ ُ ُ َ ُ ُ َ ُُ ِّ ْیــا فــالن قــل : ِّ ُ ال : ُُ

ْإله إال اهللا ثالث مرات یا فالن قل  ُ ٌربي الله ودیني اإلسالم ونبیي محمد : َّ ّ ِّ ِّ ِِّ َ ُ ْ ُ َّ َ")٥٩(.   
*   *   *  

ــ: وخالصـــــة القـــــول ــعیفا إال أنـــ ــدیث وان كـــــان ضـــ ًأن هـــــذا الحـــ ـــــوى بـــــشواهده، وباألحادیـــــث ٕ ه یتق
الــصحیحة الــواردة فــي ثبــوت ســؤال الملكــین، وجــواز مكــث األحیــاء علــى قبــر المیــت بعــد دفنــه، وثبــوت 

  .سماع المیت لألحیاء واالستئناس بهم، وجواز سؤال التثبیت للمیت، والدعاء له
هم، ممــا ســنبینه ، وغیــر)٦٢(، وقرطبــة)٦١(، والمدینــة)٦٠(مــن أهــل الــشامًویتقــوى أیــضا بعمــل النــاس 

فـي الدراســة الفقهیــة، وبخاصــة أن العلمــاء تــساهلوا فــي روایــة أحادیــث الفــضائل، فهــي عنــدهم أقــوى مــن 
ــد نقــــل عـــن اإلمــــام أحمـــد  أنــــه یعمــــل بالـــضعیف إذا لــــم یوجـــد غیــــره ولـــم یكــــن مــــا : "أقـــوال الرجــــال، فقـ

  .)٦٣(" الضعیف عندنا أولى من القیاس:وقال مرة، یعارضه
 أن ضـعیف -رحمـه اهللا- جمیـع الحنفیـة یجمعـون علـى أن مـذهب أبـي حنیفـة وذكر ابـن حـزم أن

   .)٦٤("الحدیث أولى عنده من الرأي والقیاس
ــووي وقـــــد اتفـــــق علمـــــاء الحـــــدیث علــــى المـــــسامحة فـــــي أحادیـــــث الفـــــضائل والترغیـــــب : وقــــال النـــ

أن : ط منهـاّ، ولكن هذا لـیس علـى إطالقـه؛ فالعمـل بالحـدیث الـضعیف قیـده العلمـاء بـشرو)٦٥("والترهیب
یكون ضعفه غیر شدید، فیخرج من انفرد من الكـذابین والمتهمـین بالكـذب، وأن ینـدرج تحـت أصـل عـام 

 .)٦٦(معمول به، وأن ال یعارضه دلیل آخر أقوى منه

ـــه مـــن  وقـــد وجـــدنا حـــدیث أبـــي أمامـــة  ـــك مـــا ل ـــى ذل ــذه الشروط،یـــضاف إل ــد تـــوافرت فیـــه هـ  قـ
  .الشواهد الصحیحة في بعض فقراته

ــیصّن بعـــض العلمـــاء قـــوى الحـــدیث، فقـــد  كمـــا أ ــن حجـــر فـــي التلخـ ٕ واســـناده : "قـــال الحـــافظ ابـ
  .)٦٧( وقد قواه الضیاء في أحكامه،"صالح

ـــشهادتین ـــه ال  وأن المیـــت یـــسمع -وهـــذا محـــل اتفـــاق-وبالجملـــة فـــإذا كـــان المحتـــضر ینتفـــع بتلقین
   .األحیاء فإنه ینتفع بتلقینه عند سؤال الملكین واهللا أعلم



  ١١

  ثانيالمبحث ال
  الدراسة الفقهیة 

  .سنتحدث في هذا المبحث عن صور التلقین ، وآراء الفقهاء فیها، وتحریر محل النزاع فیها
  .تلقین الشهادتین للمحتضر: المطلب األول

یعتبر تلقین الشهادتین للمحتضر الصورة األولى للتلقین، وقد سبق القول في الدراسة الحدیثیة 
ًین المحدثین، وهي كذلك عند الفقهاء، فلم نجد خالفا بین الفقهاء في أن هذه الصورة  محل اتفاق ب ّ

" لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا: " في الحدیث الصحیحجواز تلقین المحتضر الشهادتین؛  لقول النبي
)٦٨(.  

  )٦٩(فالمسألة متفق علیها عند جمیع من یعتد بقوله من الفقهاء 
*  *  *  

  .بعد الدفن وآراء الفقهاء فیه تلقین المیت : المطلب الثاني
ّیعتبر تلقین المیت بعد الدفن الصورة الثانیة للتلقین ،وقد اختلف الفقهاء في حكمها ، على 

  :ثالثة آراء
، )٧١(، والمذهب الحنبلي)٧٠( وبه قال أكثر فقهاء المذهب الشافعياالستحباب :الرأي األول

  .)٧٣( والمالكیة)٧٢(وقول لبعض فقهاء الحنفیة
، وهو )٧٦(، والحنابلة)٧٥(، والمالكیة)٧٤( وبه قال بعض فقهاء الحنفیةاإلباحة :الثانيالرأي 

  .)٧٧(اختیار ابن تیمیة
  .)٧٩(، والمالكي)٧٨( وهو قول في المذهب الحنفيالكراهة :الرأي الثالث

*  *  *  
  :أدلة الفقهاء ووجه االستدالل بها: المطلب الثالث

  :أدلة القائلین باالستحباب: ًأوال
استغفروا :" في استحباب الدعاء للمیت بعد الدفن ،نحولوا باألحادیث الواردة عن النبياستد

  .)٨٠("ألخیكم، وسلوا له التثبیت ،فإنه اآلن یسأل
للمیت ثابت بداللة منطوق الحدیث السابق، وجاء " سؤال الملكین" أن :وجه الداللة من الحدیث

  .)٨١(" لكل مكلف ویكون بحسب لغته على الصحیحواعلم أن السؤال عام":"إعانة الطالبین"في كتاب



  ١٢

َِوذكر فإنَّ :، لقول اهللا تعالى)٨٢(فالتلقین في هذه الحالة أحوج ما یكون المسلم إلى التذكیر به َْ ِّ َ
َالذكرى تنفع المؤمنین ِ ِِّ ْ ُ َْ َُ ْ َْ]وأما غیر المسلم فال ینفعه التذكیر ؛ألن التذكیر ینفع  ]الذاریات:٥٥اآلیة،ّ

  ..."ألخیكماستغفروا :"لآلیة الكریمة،والحدیث الشریف السابقالمؤمنین 
، "التلقین": "وسلوا له التثبیت" في الحدیث السابقواستدلوا أیضا بأن المراد بقول النبي

إذا دفنتموني فأقیموا بعد ذلك حول :" أنه قالاالستحباب لما روي عن عمرو بن العاص: وحكمه
  .)٨٣("ویفرق لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع رسل ربيقبري ساعة قدر ما تنحر الجزور، 

 واستدلوا أیضا باألحادیث النبویة الواردة في بیان سماع المیت لما یقوله األحیاء، نحو قول 
، وأمرنا بالسالم على )٨٥("ما أنتم بأسمع لما أقول منهم:"، وقوله)٨٤("إنه لیسمع قرع نعالهم :"الرسول

من رجل یمر بقبر الرجل في الدنیا فیسلم علیه إال رد اهللا روحه حتى یرد علیه ما :"الموتى فقال 
  .)٨٦("السالم

  :وجه الداللة من األحادیث السابقة
إن سماع المیت لما یقوله األحیاء عند قبره ثابت بالنص،ومن جملة ذلك ما یقولونه وهم 

ّ،وبما أن هذا ینفعه كان التلقین مستحبا؛ ّیذكرونه باهللا تعالى، وما كان علیه في الدنیا من أمور الدین
  .)٨٧(النتفاع المیت به ، والمسلم مطلوب منه أن ینفع أخاه المسلم بما یقدر علیه

ّ فاألمر بالسالم على الموتى، دلیل على أن األموات یعلمون بالمار بهم ، وسالمه علیهم، واال  ٕ ّ ّ
  .)٨٨(كان ال معنى له 

فقـــد قـــواه الـــضیاء، وقـــال الحـــافظ ابـــن ..."البـــاهلي الـــذي تقــدمأبـــي أمامـــة "بحـــدیث: واســتدلوا أیـــضا
العمــل بــه ألهــل الــشام وابــن العربــي ألهــل المدینــة وغیرهمــا ، ونــسب اإلمــام أحمــد "إســناده صــالح: حجـر

وأمــا التلقــین المعتــاد فــي الـشام بعــد الــدفن فالمختــار اســتحبابه وممــن نــص علــى ": ، وقــال النــوويلقرطبـة
وحدیثــه ،  والرافعــي وغیــره، والــشیخ نــصر المقدســي، والمتــولي،القاضــي حــسین :اســتحبابه مــن أصــحابنا

 وقــد اتفــق علمــاء الحــدیث علــى المــسامحة فــي أحادیــث ،الــذي رواه الطبرانــي ضــعیف لكنــه یــستأنس بــه
ــن یقتـــدى بــــه إلــــى  ــشام علــــى العمـــل بهــــذا فـــي زمــــن مــ ــم یــــزل أهـــل الــ الفـــضائل والترغیــــب والترهیـــب ولــ

ویــستحب تلقـــین بــالغ عاقــل أو مجنــون ســبق لــه تكلیــف ولـــو : "فــي التحفــة وقــال ابــن حجــر ، )٨٩("اآلن
 :، وقـــال العجلـــونيشــهیدا بعـــد تمـــام الــدفن لخبـــر فیـــه ضــعیف اعتـــضد بـــشواهد علــى أنـــه مـــن الفــضائل

 رجــال مــن أهــل الــشام األولــین مــع روایــتهم لــه ولهــذا اســتحبه أكثــر أصــحاب )أي بالحــدیث (عمــل بــه"
  . )٩٠( "أحمد



  ١٣

  لقائلین باإلباحةأدلة ا: ًثانیا
: ابـن القـیم، وغیـرهم، فقـد قـال )٩٣(، وقرطبـة)٩٢(، والمدینـة)٩١(مـن أهـل الـشامبعمـل النـاس استدلوا 

مــن تلقــین  ٕ ویــدل علــى هــذا أیــضا مــا جــرى علیــه عمــل النــاس قــدیما والــى اآلن":"الــروح: "فــي كتابــه" 
 وقـد سـئل عنـه اإلمـام أحمـد ً،عبثـاالمیت في قبره ولوال أنه یسمع ذلك وینتفع به لم یكن فیـه فائـدة وكـان 

ٕالحــدیث وان فهـذا : " قـال، واسـتدل بحـدیث أبــي أمامـه)٩٤(" رحمـه اهللا فاستحـسنه واحـتج علیــه بالعمـل
 كــاف فــي العمــل بــه ومــا إنكــارتــصال العمــل بــه فــي ســائر األمــصار واألعــصار مــن غیــر فالــم یثبــت 

غاربهـا وهـي أكمـل األمـم عقـوال وأوفرهـا  طبقـت مـشارق األرض ومةأجرى اهللا سبحانه العـادة قـط بـأن أمـ
ق علـى مخاطبــة مــن ال یـسمع وال یعقــل وتستحــسن ذلـك الینكــره منهــا منكـر بــل ســنه األول یــمعـارف تط

لآلخر ویقتدي فیـه اآلخـر بـاألول فلـوال ان المخاطـب یـسمع لكـان ذلـك بمنزلـة الخطـاب للتـراب والخـشب 
 . التي ذكرناها في الدراسة الحدیثیة ثم عزز بذلك بشواهد الحدیث،)٩٥("والحجر والمعدوم

 لــن تجتمــع أمتــي  :"ٕ فیــدل ذلــك كلــه علــى جــواز التلقــین للمیــت واباحتــه، وقــد قــال رســول اهللا
  .)٩٦(" على ضاللة

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، وما رآه المسلمون قبیحا :"وقال عبد اهللا بن مسعود
  .)٩٧("فهو عند اهللا قبیح

" أي المیت"وأما تلقینه:"وهو من مصادر الفقه الحنفي"للباب في شرح الكتابا"وجاء في كتاب
  . )٩٨("في القبر فمشروع عند أهل السنة ألن اهللا تعالى یحییه في قبره

وأما التلقین بعد الموت وهو في القبر فقیل یفعل : "و قال الكمال بن الهمام في شرح فتح القدیر
  .)٩٩("ة والجماعة وخالفه إلى المعتزلة لحقیقة ما روینا ونسب إلى أهل السن

سمعت أستاذي قاضي خان یحكي عن ظهر الدین : قال صاحب الغیاث:" وقال الزیلعي
ّالمرغیناني أنه لق◌ن بعض األئمة بعد دفنه، وأوصاني بتلقینه فلقنته بعدما دفن، ثم نقل قول قاضي  ّ ّ

  .)١٠٠("فیجوز- ًأیضا- إن كان التلقین الینفع فإنه ال یضر: "خان
 وطائفة من  أحمد؛ولهذا قال اإلمام تلقینه بعد دفنه مباح :" ابن تیمیةوقال الشیخ تقي الدین

ّإن هذا التلقین ال بأس به فرخصوا فیه ولم یأمروا به:العلماء  اإلباحة ):ّأي الشیخ ابن تیمیة(  وقالّ
  .)١٠١("أعدل األقوال وال یكره

  أدلة القائلین بالكراهة: ًثالثا
ــت بمــسمع مــن فــي القبــور :المیــت ال یــسمع لقولــه تعــالى اســتدلوا بــأن  ِومــا أَن ُُ ْ ِ ِْ ََ ُ ٍَ ْ ِ ْ َ]فــاطر: ٢٢[ ،

َإنــك ال تــسمع المــوتى  :وقولـه تعــالى ُْ ُ َْ ْ ِ َ َِّ]؛ عنــد االحتــضارإن التلقــین ســنة ومــشروع : ، وقــالوا]النمــل:٨٠



  ١٤

ّصــلى اهللا علیــه وســلم(لقــول الرســول  أمــا بعــد الــدفن فهــو مكــروه ألنــه ، و" لقنــوا موتــاكم ال إلــه إال اهللا): "ّ
  .)١٠٢(خالف السنة

ّبأن المقصود من التلقـین هـو التـذكیر فـي وقـت تعـرض الـشیطان للمحتـضر، وهـذا :واستدلوا أیضا ّ
  .)١٠٣(یكون قبل الموت ال بعده

*   *   *  
  المناقشة و الترجیح :المطلب الرابع

   مناقشة األدلة:الفرع األول
  :ألول القائلین باالستحبابمناقشة أدلة أصحاب الرأي ا:أوال

  ّاعتـــرض علـــى أصـــحاب هـــذا الـــرأي بـــأن التلقـــین مـــستحب للمحتـــضر فقـــط، ولـــیس للمیـــت بعـــد
 .ّدفنه؛ النه ال یسمع

وقـد تـم ذكرهـا فـي (فـي أن المیـت یـسمعباألدلة الثابتـة عـن النبـي:ویمكن الرد على هذا االعتراض
  )الدراسة الحدیثیة

  أمامةّواعترض علیهم كذلك بأن حدیث أبيضعیف،فال یحتج به. 

ّویمكــن الــرد علــى هــذا االعتــراض بــأن الحــدیث وان كــان ضــعیفا،إال أنّ لــه شــواهد صــحیحة تقویــه 
 )ّوقد تم بیانها في الدراسة الحدیثیة(

  
  : مناقشة أدلة أصحاب الرأي الثاني القائلین باإلباحة:ثانیا

 تخصــصها األدلــة القائلــة باالســتحباب، ّاعتــرض علــى أصــحاب هــذا الــرأي بــأن األدلــة القائلــة باإلباحــة
فالمبــاح عنــد علمــاء األصــول تعتریــه األحكــام التكلیفیـــة ، ومــن بینهــا االســتحباب؛ لمــا ذكرنــا مــن أدلـــة 
سـابقة فــي اسـتحباب التلقــین، وكـذلك أیــضا فعـل األمــة للتلقـین ینقلــه مـن دائــرة اإلباحـة إلــى االســتحباب؛ 

ــي ــر النـــاس قرنـــي، ثـــم الـــذی :"لقـــول النبـ ــونهمخیـ  فیمـــا رواه الترمـــذي وصـــححه ، ولقولـــه )١٠٤("ن یلـ
 ویــد اهللا مــع الجماعــة ومــن ، علــى ضــاللة  محمــد أو قــال أمــة، إن اهللا ال یجمــع أمتــي: "األلبــاني

 أهــل الفقــه والعلــم والحــدیث : وتفــسیر الجماعــة عنــد أهــل العلــم هــو:الترمــذيقــال ، "شــذ شــذ إلــى النــار
")١٠٥(.  
  

  :رأي الثالث القائلین بالكراهةمناقشة أدلة أصحاب ال:ثالثا
  :ویمكن مناقشة ما استدل به القائلون بكراهة التلقین بما یأتي



  ١٥

  المیت ال یسمع(ّاستدلوا بأن( 

 نـــصت صـــراحة علـــى ســـماع ّویمكـــن الـــرد علـــیهم بـــأن األدلـــة الـــصحیحة الثابتـــة عـــن النبـــي
ُإنـك ال تـسمع:ّالمیت، وأن المراد بالسماع فـي اآلیـة القرآنیـة ِ ْ ُ َ َ الموتىَِّ ْ َـ ْ]؛  ونحوهـا]٨٠: النمـل

ِوما أَنت بمسمع من في القبور :تعالىكقوله  ُُ ْْ ِ ِْ ََ ُ ٍَ ْ ِ َ]انتفاع هو سماع ،]٢٢: فاطر.   
 وحكــى الــسفاریني ...القبــر  المیــت فــيتلقــینبم یقولــوا  والــذین حملــوا اآلیــات علــى ظاهرهــا لــ

افقهـا طائفـة مـن العلمـاء علـى في البحـور الزاخـرة أن عائـشة ذهبـت إلـى نفـي سـماع المـوتى وو
ــحجذلــك ور فــي كتابــه الجــامع الكبیــر  یعنــي الحنابلــة ه القاضــي أبــو یعلــى مــن أكــابر أصــحابناّ

َإنك ال تسمع الموتى: حتجوا بقوله تعالىاو ُْ َْ ْ ُ ِ َ َِّ]١٠٦("] ٨٠: النمل( .  
یـــسمعون فـــي الجملــة وهـــذا علـــى أحـــد والحـــق أن المــوتى : "ویمكــن الـــرد علـــیهم بقــول األلوســـي

 أن یخلــق اهللا عزوجـــل فــي بعــض أجـــزاء المیــت قــوة یــسمع بهـــا متــى شــاء اهللا تعـــالى :أولهمــا :وجهــین
 :وثانیهمـا ،السالم ونحوه مما یشاء اهللا سبحانه سماعه إیاه وال یمنـع مـن ذلـك كونـه تحـت أطبـاق الثـرى

وال یمتنـع أن تـسمع بـل أن تحـس وتـدرك مطلقـا أن یكون ذلـك الـسماع للـروح بـال وسـاطة قـوة فـي البـدن 
بعد مفارقتها البدن بدون وسـاطة قـوى فیـه وحیـث كـان لهـا علـى الـصحیح تعلـق ال یعلـم حقیقتـه وكیفیتـه 
إال اهللا عزوجل بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غیـر التعلـق بالبـدن الـذي كـان لهـا قبلـه أجـرى اهللا 

خلقـه لهـا عنـد زیـارة القبـر وكـذا عنـد حمـل البـدن إلیـه وعنـد الغـسل سـبحانه عادتـه بتمكینهـا مـن الـسمع و
مـثال وال یلـزم مــن وجـود ذلــك التعلـق والقــول بوجـود قـوة الــسمع ونحـوه فیهــا نفـسها أن تــسمع كـل مــسموع 

  . )١٠٧("لما أن السماع مطلقا
ا وال تعارض بینهمـا ألنـه جـائز أن یكونـوا یـسمعون فـي وقـت مـا أو فـي حـال مـ: "وقال القرطبي

 -قـد تقـدمو-فإن تخصیص العموم ممكن و صحیح إذا و جد المخصص وقد وجد هنـا بـدلیل مـا ذكرنـاه
 و بـالمعلوم مـن سـؤال الملكـین للمیـت فـي قبـره "إنه لیسمع قرع نعالهم": و بقوله علیه الصالة و السالم 

  .)١٠٨("و جوابه لهما وغیر ذلك مما ال ینكر
: الــسابق عــن النبــي بعــد ذكــره حــدیث أنــس"المنتقــى شــرح الموطــأ: " صــاحب كتــابّــعقبو

ّإن المیت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصـحابه وانـه لیـسمع قـرع نعـالهم أتـاه ملكـان" ، )١٠٩("الحـدیث... ّ
  .)١١٠("وهذا یدل على إحیاء المیت ومخاطبته ،واهللا أعلم وأحكم: "بقوله

  هالتلقین مشروع قبل الموت عند االحتضار ال بعدواستدلوا أیضا بأن 
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ــد  ــذكیر لإلنــــسان المــــؤمن كمــــا هــــو مــــستحب قبــــل المــــوت عنــ ــأن التــ ــن الــــرد علــــیهم بــ ّویمكــ
االحتــضار لتثبیتــه مــن فتنــة الــشیطان، كــذلك هــو مــستحب لتثبیــت قلبــه عنــد ســؤال الملكــین 

  .)١١١(واهللا تعالى أعلم
 ؛ فألن اإلحیاء عندهم للمیت في وأما ما نسب إلى المعتزلة من عدم جواز التلقین

  . )١١٢(یلالقبر مستح
 فهو محمول على رفع األصوات والزعقات بحضور وأما ما قالوه من كراهة التلقین 

  .)١١٣(الناس قبل انصرافهم أو بعد انصرافهم فهذا بدعة
*   *   *  

  :الترجیح:الفرع الثاني
بإنعام النظر في اآلراء السابقة، وأدلتهـا، ووجـوه االسـتدالل بهـا، ومـا ورد علیهـا مـن مناقـشات، فإننـا 

  :میل إلى ترجیح الرأي األول القائل باستحباب التلقین؛ وذلك لألسباب اآلتیةن
  قوة أدلتـه، وصـراحتها حیـث جـاءت نـصا فـي الموضـوع؛ لثبـوت سـماع المیـت لمـا یقولـه

 . األحیاء، وبخاصة عند دفنه وبعده  مباشرة

 قوة الردود والمناقشات الواردة على أدلة الرأیین الثاني والثالث. 

 ٕلیــه عمــل النــاس قــدیما والــى اآلن مــن تلقــین المیــت فــي قبــره فــي كثیــر مــن مــا جــرى ع
  . بالد المسلمین واألمة ال تجتمع على ضاللة

  
  :صیغة التلقین: المطلب الخامس

تذكیر المیت المسلم بما ینبغي أن یجیب به الملكین المكلفین عند : إن الغایة من التلقین
  .عاء له بالتثبیت عند سؤال الملكینسؤاله، وتلقینه حجته، یضاف إلى ذلك الد

وقد وردت أقوال كثیرة في صیغ التلقین استنبطها العلماء من األحادیث النبویة واآلثار الواردة 
  .عن الصحابة والتابعین مما یحقق الغایة المرجوة منه

 بـسم اهللا: وبالرجوع إلى الدراسة الحدیثیة نجد أنه یستحب أن یقال عنـد وضـع المیـت فـي القبـر
ــو داود بــــسند صــــحیحوعلــــى ســــنة رســــول اهللا ــة؛ ل)١١٤(؛ لمــــا رواه أبــ َِّ، ثــــم یــــستقبل الملقــــن القبلــ مــــا رواه ُ
 شــهادة ال إلــه :اذكـر مــا خرجــت علیــه مــن الــدنیا: ، ثــم یلقنــه الحجــة بقولــه)١١٥(الطبرانـي بإســناد حــسن 

 وبـــالقرآن ،ًمـــد نبیـــا وبمح،ً وباإلســـالم دینـــا،ً وأنـــك رضـــیت بـــاهللا ربـــا،إال اهللا وأن محمـــدا عبـــده ورســـوله
  .حدیث أبي أمامة المتقدموهذه هي الصیغة الواردة في " ًإماما
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هـــذا " حاشـــیة البرمـــاوي" عـــن صـــیغة أخـــرى نقـــال "نإعانـــة الطـــالبی:" كمـــا جـــاء فـــي كتـــاب
ــرحمن الـــــرحیم : "نـــــصها ون بـــــسم اهللا الـــ ه ترجع ــك إال وجهـــــه لـــــه الحكـــــم والی يء هالـــ ــل ش َكـــ ـــــ ُ َ َ ََ ُُْ ِٕ ِ ـــــٍ ْ َْ َِ ُ ْ ْ ُ ُ َِّ ٌ ـــــ ََ ْ ُّ ُ] 

َكل نفس ذائقة الموت وانما توفـون ُأجـوركم یـوم القیامة فمـن زحـزح عـن النـار وُأدخـل  ]القصص:٨٨ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َِّ ََّ َ َ َ ُْ ْ َ َـ ْ َ َـ ََ َْ َْ ْ ْ ُْ َ َُ َّ ُ ِٕ ُْ َ ٍ ُّ
از ومـا الحیــاة الــدنیا إال متـاع د ف ُالجنة فق َ َ ََِّ ََّـ َ َ َْ ُّ ُ ْ َْ َ َــ َْ َــ اكم، ]آل عمــران:١٨٥[  الغــرورَ ْمنها خلقن ُ َــ َْ َ َـ ْ ْ وفیهــا نعیــدكم ِ ُ ُُ ِ َ َِ

ا نخــرجكم تــارة ُأخــرى َومنه َ ْْ ْ ًْ ُ َُ ُ ِ ــ َ َِ ]وفیهــا نعیــدكم للــدود والتــراب،منهــا خلقنــاكم لألجــر والثــواب .]٥٥:طـــه ، 
َـهـذا ما  ٕ باسـم اهللا وبـاهللا ومـن اهللا والـى اهللا وعلـى ملـة رسـول اهللا،ومنها نخـرجكم للعـرض والحـساب َ َ

ــــدق الم ـــــرحمن وصـــ ُوعـــــــد الــ َْ َ َ ََ َ َُ ْ َّ لونَ ُرس ـــــــ َ ــــع لـــــــدینا *ْ م جمیـــ ــإذا ه ــدة فـــــ ـــیحة واحـــــ ت إال صــــ َ إن كان ً ــ َـــــ َْ َْ َ َْ ٌ ِ َِ َْ ــــ ُـــ َْ َِ ِ َِ ًَ َّ
َمحـــضرون َُ ُْ]یرحمـــك اهللا!یـــا فـــالن ابــن فالنـــة أو یـــا عبـــد اهللا یــا ابـــن أمـــة اهللا، ]یـــس :٥٣-٥٢اآلیتــان ، 

تنـا علیـه  فـال تـنس العهـد الـذي فارق، وصرت اآلن في بـرزخ مـن بـرزخ اآلخـرة،ذهبت عنك الدنیا وزینتها
فـــإذا ، شـــهادة أن ال إلـــه إال اهللا وأن محمـــدا رســـول اهللا:فـــي دار الـــدنیا وقـــدمت بـــه إلـــى دار اآلخـــرة وهـــو

 واعلـم أنهمـا خلـق مـن ،فـال یزعجـاك وال یرعبـاكجاءك الملكان الموكالن بك وبأمثالـك مـن أمـة محمـد
مـا ربـك ومـا دینـك ومـا نبیـك  : لـك، وقـاال فـإذا أتیـاك وأجلـساك،خلق اهللا تعالى كما أنـت خلـق مـن خلقـه

فــإذا ،  اهللا ربــي: فقــل لهمــا:فــإذا ســأالك الثانیــة،  اهللا ربــي:ومــا اعتقــادك ومــا الــذي مــت علیــه فقــل لهمــا
 واإلســـالم ، اهللا ربــي: فقــل لهمـــا بلــسان طلــق بــال خــوف وال فــزع:ســأالك الثالثــة وهــي الخاتمــة الحــسنى

 ، والمــــسلمون إخــــواني، والــــصلوات فریــــضتي، والكعبــــة قبلتــــي، والقــــرآن إمــــامي، نبیــــي ومحمــــد،دینــــي
 تمــسك یــا عبــد اهللا ، ال إلــه إال اهللا محمــد رســول اهللا: وأنــا عــشت ومــت علــى قــول،ٕوابــراهیم الخلیــل أبــي

 مـا تقـول فـي هـذا الرجـل الـذي : فإذا قیل لك،واعلم أنك مقیم بهذا البرزخ إلى یوم یبعثون، بهذه الحجة 
ــیكم،  ـــا بـــه ،جاءنـــا بالبینـــات مـــن ربـــه، هـــو محمـــد : فقـــل؟وفـــي الخلـــق أجمعـــینبعـــث فـ ــاه وآمن  فاتبعنـ

یم،وصــدقنا برســالته رش العظ و رب الع ل حــسبي اللــه ال إلــه إال هــو علیــه توكلــت وه إن تولــوا فق ِف ــ ِ َِ ــ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِْ ُّ َ ُــ ُُ َ ُ َّْ ِ ِ َِ ََْ َ َُــ ََّ َّ ََّ ْ ْْ َ  َــ
ؤال منكــر ونكیــر فیــه  وأن ســ، وأن نــزول القبــر حــق،واعلــم یــا عبــد اهللا أن المــوت حــق، ]التوبــة:١٢٩[

 وأن ، وأن النــار حـــق، وأن الــصراط حـــق، وأن المیـــزان حــق، وأن الحــساب حــق، وأن البعــث حـــق،حــق
 اللهـــم یـــا ، ونــستودعك اهللا، وأن اهللا یبعـــث مــن فـــي القبـــور، وأن الــساعة آتیـــة ال ریـــب فیهــا،الجنــة حـــق

 وال ، ولقنــه حجتــه،وغربتــه وارحــم غربتنــا ،أنــیس كــل وحیــد ویــا حاضــرا لــیس یغیــب آنــس وحــدتنا ووحدتــه
ســبحان ربــك رب العــزة عمــا یــصفون وســالم علــى المرســلین ، واغفــر لنــا ولــه یــا رب العالمین،تفتنــا بعــده

  .)١١٦("والحمد هللا رب العالمین
وهــذه الــصیغة شــاملة لجمیــع مــا ورد فــي اآلثــار، ولكــن هــذه الــصیغة غیــر ملزمــة وأهــم مــا فــي 

  .لدفن، وجواب أسئلة الملكین، واهللا أعلمهذه المسألة هو تلقین الشهادتین بعد ا
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*   *   *  
  :الخاتمة

ّصــلى اهللا علیــه وســلم(ّالحمــد هللا وكفــى والــصالة والــسالم علــى النبــي المــصطفى ســیدنا محمــد ّ (
  :وبعد

فبعــد التطــواف بــین األحادیــث النبویــة، واآلثــار ، وأقــوال العلمــاء المتعلقــة بمــسألة تلقــین المیــت 
  :تیةتوصلنا إلى النتائج اآل

  .على تلقین المحتضر الشهادتین) ّمن المحدثین والفقهاء(ّاتفق العلماء .١
ثبوت سماع المیـت لمـا یقولـه األحیـاء وبخاصـة عنـد الـدفن لآلثـار الـصحیحة  .٢

 . الواردة في ذلك

بعـد الـدفن ؛وذلـك ) الشهادتین، وجـواب سـؤال الملكـین( استحباب تلقین المیت .٣
 .ٕقف، وامكانیة النسیان واالرتباكلمساعدته على تذكر الحجة لهول المو

 جواز المكث عند القبر برهة من الزمن بعد الدفن .٤

 .استحباب الدعاء للمیت وسؤال التثبیت له .٥

 .استحباب السالم على األموات في كل حین عند المرور بقبورهم .٦

  التوصیات 
ر نوصـي بـأن یعـرض هـذا األمــر علـى أحـد المجـامع الفقهیــة،أو مجـالس اإلفتـاء بحیـث تــصد

فتــوى رســمیة بــشأن مــسألة تلقــین األمــوات؛ وذلــك لقطــع دابــر الخــالف الــذي یحــصل بــین النــاس فــي 
  .هذه المسألة عند الدفن  حیث ینقسمون إلى داع لذلك ومنكر له

ًوختامـا نــسأل اهللا أن یكــون عملنــا هــذا خالــصا لوجهــه الكـریم، فمــا كــان فیــه مــن صــواب فهــو 
ن تقــصیرنا ومــن الــشیطان، واهللا ورســوله منــه بــراء ونــستغفر بتوفیــق اهللا، ومــا كــان غیــر ذلــك فهــو مــ

  .اهللا ونتوب إلیه
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین

  
  
  
  

 الھوامش
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م، ١٩٩٧ي،، المدینة المنورة،دار البخار  في أحوال الموتى واآلخرةذكرةالت، )هـ٦٧١:ت(محمد بن أحمد القرطبي )١(
  ٢٦،ص١،ج١ط
،بیروت، دار إحیاء التراث، ، لسان العرب، )م١٣١١/هـ٧١١توفي سنة(جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور)٢(

تاج ) م١٧٩٠/هـ١٢٠٥توفي سنة(،باب النون فصل الالم،محمد مرتضى الزبیدي٣٩٠،ص١٣الطبعة األولىج
، ١لبنان، ط- ، مكتبة لبنان، بیروتالصحاح مختار، محمد بن أبي بكر، الرازي باب النون فصل الالم، والعروس
، )٢١٣ص(لبنان- ، المكتبة العلمیة، بیروتالمصباح المنیر، أحمد بن محمد، الرافعي، و)٢٩٦ص(م١٩٩٦

لبنان، - علي البیجاوي ومحمد أبو الفضل، دار المعرفة، بیروت:، تحقیقالفائق، محمود بن عمر، الزمخشريو
  ).٣٢٥ص(٢ط

  .١٢٤، ص)١ط(م١٩٩٦، بیروت، دار النفائس، معجم لغة الفقهاءة جي، َّمحمد رواس قلع)٣(
محمد محیي الدین : ، تحقیقتوضیح األفكار لمعاني تنقیح األنظارمحمد بن إسماعیل األمیر الحسن الصنعاني، )٤(

  ).٢٥٨-٢/٢٥٧.(ط.عبد الحمید، المدینة المنورة، المكتبة السلفیة، د
  ما بعدهاو١٢٤،صمعجم الفقهاءقلعة جي ،) ٥(
  )١٧٨،ص١،جمجمع األنهرشیخي زاده،(ههو من حضره الموت وظهر علیه أمارا ت) بفتح الضاد:(المحتضر )٦(
، ) ٢/٦٣١(لبنان- محمد فؤاد، دار إحیاء التراث العربي، بیروت:، تحقیقصحیح مسلم، مسلم بن الحجاج، مسلم )٧(

  ).٩١٦(كتاب الجنائز، باب تلقین الموتى ال إله إال اهللا، برقم
 باب ما جاء في تلقین المریض عند الموت والدعاء له، كتاب الجنائز عن رسول اهللا، )٣/٣٠٦(جامع الترمذي )٨(

  .حدیث أبي سعید حدیث حسن غریب صحیح: وقال الترمذي بعده) ٩٧٦(، برقمعنده
، كتاب )٢/٢٠٧(ن لبنا-محمد محیي الدین، دار الفكر، بیروت:، تحقیق السنن، سلیمان بن األشعث،أبو داود )٩(

  ).٣١١٧(الجنائز، باب في التلقین، برقم
عبد الغفار البنداري ومحمد كسروي حسن، دار الكتب :، تحقیقالسنن الكبرى، أحمد بن شعیب، النسائي )١٠(

  ). ١٩٥٢(، كتاب الجنائز، باب تلقین المیت، برقم)١/٦٠١(م١٩٩١، ١لبنان، ط- العلمیة، بیروت
   ).١٤٤٥(تاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في تلقین المیت ال إله إال اهللا، برقم، ك)١/٤٦٤(سنن ابن ماجه)١١(
   ).١١٠٠٦(، برقم)٣/٣(مسند أحمد)١٢(
 ٢لبنـان، ط-شعیب األرنؤوط، مؤسـسة الرسـالة، بیـروت: ، تحقیقابن حبان، محمد بن حبان، الصحیحفقد رواه )١٣(

 ورواه أبـــــو یعلـــــى فـــــي ،)٣٠٠٣( المنیـــــة، بـــــرقم، ذكـــــر األمـــــر بتلقـــــین الـــــشهادة مـــــن حـــــضرته)٧/٢٧١(م١٩٩٣
، أبو بكر عبد اهللا بـن محمـدابن أبي شیبة، ، ورواه )١٢٣٩و١١١٧و١٠٩٦(،برقم)٤٣٤و٣٦٣و٢/٣٧٤(مسنده

،فــي تلقــین ) ٢/٤٤٦(١ المملكــة العربیــة الــسعودیة، ط-كمــال الحــوت، مكتبــة الرشــید، الریــاض:، تحقیــقالمــصنف
محمـــد عطـــا، مكتبـــة دار :تحقیـــق،  الكبـــرى، الـــسننأحمـــد بـــن حـــسین،  البیهقـــي، ورواه)١٠٨٦٤(المیـــت ، بـــرقم
، بـــاب مــا یـــستحب مـــن تلقــین المیـــت إذا حـــضر، )٣/٣٨٣(م١٩٩٤ المملكـــة العربیــة الـــسعودیة، -الباز،الریــاض

صبحي السامرائي : تحقیق، المنتخب من مسند عبد بن حمید،عبد بن حمیدعبد بن حمید، ، ورواه )٦٣٩٠(برقم
 وكذلك روي الحدیث من ،)٩٧٣(، برقم)١/٣٠١(م١٩٨٨، ١مصر، ط- مكتبة السنة، القاهرةومحمود الصعیدي،
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، وابـن ماجـه فـي سـننه )٩١٧(فـي كتـاب الجنـائز، بـرقم) ٢/٦٣١( فقد رواه مـسلم فـي صـحیحهطریق أبو هریرة

، وابـن حبـان )١٤٤٥(، كتاب ما جاء في الجنائز، باب مـا جـاء فـي تلقـین المیـت ال إلـه إال اهللا، برقــم )١/٤٦٤(
فإنـه مـن كـان "وقد زاد علیه) ٣٠٠٤(، باب ذكر العله التي من أجلها أمر بهذا األمر، برقم)٧/٢٧٢(في صحیحه

، الطبراني، ورواه "ٕآخر كلمته ال إله إال اهللا عند الموت دخل الجنة یوما من الدهر وان أصابه قبل ذلك ما أصابه
، )٢/٢٥٤(م١٩٨٤، ١األردن، ط-أمریـر، دار عمـار، عمـانمحمـد :، تحقیـقالمعجـم الـصغیرسلیمان بن أحمـد، 

، فــي تلقــین المیــت، )٢/٤٤٦(، وابــن أبــي شــیبة)٦١٨٤(، بــرقم)١١/٤٤(، وأبــو یعلــى فــي مــسنده)١١١٩(بــرقم 
وقـد )٦٣٩١(، بـرقم باب ما یـستحب مـن تلقـین المیـت إذا حـضر، )٣/٣٨٣(، والبیهقي في الكبرى)١٠٨٥٧(برقم

   .عائشة، وعمروعبد اهللا بن مسعود: بة منهمروي الحدیث عن عدد من الصحا
لبنان، - ، دار إحیاء التراث العربي، بیروتالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجیحیي بن شرف النووي، )١٤(
، )٣/٧(الدیباج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، والسیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، )٦/٢١٩(هـ١٣٩٢، ٢ط

لبنان، - ، دار الكتب العلمیة، بیروتعون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق، والعظیم آبادي
، دار الكتب العلمیة، األحوذي بشرح جامع الترمذي تحفة، محمد بن عبد الرحمن،  المباركفوري،)٨/٢٦٨(،٢ط

عبد الفتاح أبو غدة، :، تحقیقحاشیة السندي النسائي، نور الدین بن عبد الهادي، السندي)٤/٥٤(لبنان- بیروت
  ).٤/٥(٢سوریا، ط-مكتب المطبوعات االسالمیة، حلب

  .)١٩٢(، كتاب، اإلیمان، باب كون االسالم یهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، برقم)١/١١٢(صحیح مسلم)١٥(
  ).٤/١٩٩(مسند أحمد) ١٦(
، ١لبنان، ط- أیمن الدمشقي، دار المعرفة، بیروت:، تحقیقالمسند، یعقوب بن إسحاق، أبو عوانة)١٧(

  ).٧١- ١/٧٠(م١٩٩٨
  ).٦٨٦٠-٦٨٥٦(، كتاب الجنائز، باب ما یقال بعد الدفن، برقم)٤/٥٦( للبیهقي السنن الكبرى)١٨(
خضر محمد خضر، مكتبة : ، تحقیق العاقبة في ذكر الموتابن عبد الرحمن بن عبد اهللا اإلشبیلي،عبد الحق، )١٩(

  ).١/١٨٤.(م١٩٨٦دار األقصى، الكویت، الطبعة األولى
  ).٢/١٣٩( بشرح النوويصحیح مسلم)٢٠(
لبنــان، -علــي البیجــاوي، دار الجیــل، بیــروت:ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي، اإلصــابة فــي تمییــز الــصحابة، تحقیــق)٢١(

حمـدي الـسلفي، مكتبـة العلــوم :، تحقیـقالمعجــم الكبیـر، سـلیمان بـن أحمـد، الطبرانـي، والحـدیث  رواه )٢/٩٨(١ط
 عبدان بن أحمد ثنا حمید بن مسعدةثنا  :قال)٣١٧١(رقم، ح )٣/٢١٥(م١٩٨٣، ٢العراق، ط-والحكم، الموصل

 ، عن عطیة الرعاء، ثنا محمد بن حمران: قاال، ثنا محمد بن عبید بن حساب،حدثنا محمد بن خالد الراسبيو ح 
  .،به عن الحكم بن الحارث السلمي

  .)٣٩٥و١/١٨٢(تقریب التهذیب: ینظر) ٢٢(
، ٣لبنــان، ط-مــصطفى البغــا، دار ابــن كثیــر، بیــروت:، تحقیــقيصــحیح البخــار، محمــد بــن إســماعیل، البخــاري)٢٣(

  ).١٣٧٠(م، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر، برقم١٩٨٧
  ).٢/١٣١(مسند أحمد)٢٤(
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  ).٤٧٧٨ح١١/٩٩(، صحیح ابن حبان)٣٩٧٦(، كتاب المغازي، باب قتل أبي جهل، برقمصحیح البخاري)٢٥(
ـــاكتـــاب الجنـــة وصـــفة) ٤/٢٠٢٢(صـــحیح مـــسلم)٢٦( ...  نعیمهـــا وأهلهـــا، بـــاب عـــرض مقعـــد المیـــت مـــن الجنـــة والن

، ومــسند )٢٢٠١(كتــاب الجنــائز، بــاب أرواح المــؤمنین، بــرقم) ١/٦٦٥(وســنن النــسائي الكبــرى، )٢٨٧٣(برقــــم
  ).١/٢٦(أحمد

... كتـــاب الجنـــة وصـــفة نعیمهـــا وأهلهـــا، بـــاب عـــرض مقعـــد المیـــت مـــن الجنـــة والنـــا) ٤/٢٠٢٣(صـــحیح مـــسلم)٢٧(
ــم ــ ، ومـــسند )٢٢٠٢(كتـــاب الجنـــائز، بـــاب أرواح المـــؤمنین، بـــرقم) ١/٦٦٥(، وســـنن النـــسائي الكبـــرى)٢٨٧٥(برقـ
  ،)٦٥٢٥ح١٤/٤٥٨(، وصحیح ابن حبان)١/٢٦(أحمد

، وفــي بــاب مــا جــاء فــي عــذاب )١٣٣٨(صــحیح البخــاري، كتــاب الجنــائز، بــاب المیــت یــسمع خفــق النعــال بــرقم)٢٨(
  ).١٣٧٤(القبر، برقم

، كتــاب الجنــة وصــفة نعیمهــا وأهلهــا، بــاب عــرض مقعــد المیــت مــن الجنــة أو النــار، )٤/٢٢٠٠(مــسلمصــحیح )٢٩(
  .ًمختصرا)٧٠(برقـم

وكتـاب الـسنة، )٣٢٣١(، كتاب الجنـائز، بـاب المـشي فـي النعـل بـین القبـور، بـرقم)٦٥٢و٢/٢٣٦(سنن أبي داود)٣٠(
  .مختصرا)٤٧٥٢(باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، برقم

و باب المسألة في القبر، برقـم التسهیل في غیر السبتیة، كتاب الجنائز، )٦٥٩و١/٦٥٨(لكبرىسنن النسائي ا)٣١(
  ).٢١٧٨و٢١٧٧و٢١٧٦(

 ذكر اإلخبار عما یعمل المسلم والكـافر بعـد )٧/٣٩٠(، وابن حبان في صحیحه)٣/١٢٦(ورواه أحمد في مسنده)٣٢(
باب المشي بین القبور ، )٤/٨٠(یهقي في السنن الكبرىبنحوه، والب)٣١٢٠(، برقمإجابتهما منكرا ونكیرا عما یسأل عنه

  ).١/٣٥٦(، ورواه عبد بن حمید في مسنده)٧٠٠٩(، برقمفي النعل
حبیــب الــرحمن األعظمــي، المكتــب اإلســالمي، :، تحقیــقمــصنف عبــد الــرزاق، أبــو بكــر عبــد الــرزاق، الــصنعاني)٣٣(

  ).٣/٥٧٥(٢لبنان، ط-بیروت
  ).٨/٦٩(عمدة القارئ: ینظر)٣٤(
  ).١/١٨٥(الستذكارا)٣٥(
خــضر محمـد، مكتبــة دار األقــصى، :، تحقیــقالعاقبــة فــي ذكـر المــوت:  ، ابــن عبـد الرحمن،فــيعبــد الحــقذكـره )٣٦(

فــیض القــدیر شــرح ، عبــد الــرؤوف، المنــاوي: ، ونقــل المنــاوي عنــه أنــه صــححه، ینظــر)١/٢١١(١الكویــت، ط
  ). ٥/٤٨٧ (١، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، طالجامع الصغیر

  ).٨/٦٩(عمدة القارئ: ینظر)٣٧(
  .بتصرف) ١/١٨٠(التذكرة للقرطبي)٣٨(
  ).٢/٧٢٨(تفسیر ابن كثیر: ینظر)٣٩(
  .)٣٢٢١(، برقماالستغفار عند القبر للمیت في وقت االنصراف، كتاب الجنائز، باب )٢/٢٣٤(سنن أبو داود)٤٠(
. م١،١٩٩٠لبنان، ط- العلمیة، بیروتمصطفى عطا، دار الكتب:، تحقیقالمستدرك، محمد بن عبد اهللا، الحاكم)٤١(

  ).١٣٧٢(، برقم)١/٥٢٦(
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  .)٦٨٥٦(، كتاب الجنائز، باب ما یقال بعد الدفن، برقم)٤/٥٦(سنن البیهقي الكبرى)٤٢(
  ).١٣٧٢(، برقم)١/٥٢٦(المستدرك)٤٣(
ســنده :،وقــال)٩٤٥(ح رقــم١/٩٥(، وصــحیح الجــامع الــصغیر وزیاداتــه)٤٧٦٠ح رقــم٢/٦٣٠(صــحیح أبــي داود)٤٤(

  صحیح
  .وصححه األلباني) ٣٢١٣(كتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت إذا وضع في قبره برقم) ٢/٢٣٢(رواه أبو داود)٤٥(
  ).٢٢(األحادیث الواردة فیما یتعلق بالمیت بعد الدفن هامشسبق تخریجه في )٤٦(
، ح )١/٢٤٤(، ورواه الطبرانــي فـــي المعجـــم الكبیـــر)١١٧٠٢(ح رقـــم)٣/١٩(رواه ابــن أبـــي شـــیبة فــي مـــصنفه ) ٤٧(

  .به بنحوه قتادة ،عن هشام، إبراهیم، عنمسلم بن إبراهیم، عن  مسلميحدثنا أب: عن ) ٦٨٧(رقم
، أحمـد البیهقـيورواه )٢٩٨٥١(ح رقـم)٦/١٠٧(، وفـي)١١٧٠٦(ح رقم)٣/٢٠(رواه ابن أبي شیبة في مصنفه ) ٤٨(

  ).٩٢٦٢(ح)٧/٨(١ن، طلبنا-محمد زغلول،دار الكتب العلمیة، بیروت:، تحقیقشعب اإلیمانبن الحسین،
  ).٦٨٦٠(ح رقم)٤/٥٦(السنن الكبرى للبیهقي)٤٩(
  ).٥/٣٩(م١٩٩٣لبنان، -، دار الفكر، بیروتالدر المنثور، جالل الدین، السیوطي)٥٠(
  ).٥/٣٩(الدر المنثور)٥١(
، بـاب مـا )٣٦٥-١/٣٦٤(كما رواه في كتـاب الـدعاء)٧٩٧٩(، ح رقم)٨/٢٤٩(رواه الطبراني في المعجم الكبیر)٥٢(

  ).١٢١٤(قال عند قبر المیت بعدما یدفن، برقمی
ــــد، نــــور الــــدین علــــي بــــن أبــــي بكـــــر، الهیثمــــي)٥٣( ، )٣٩١٨ح٣/٦٦(لبنـــــان-، دار الفكــــر، بیــــروتمجمــــع الزوائ

  ).٤٢٤٨ح٣/٣٦٣(و
  ).١/١٥٠٤(مختصر تاریخ دمشق)٥٤(
  )١٥/٩٥٠(م١٩٨٩لبنان، -، مؤسسة الرسالة، بیروتكنز العمال، علي بن حسام الدین، الهندي)٥٥(
عبد : تحقیق  ،وصایا العلماء عند حضور الموت محمد بن عبد اهللا بن أحمد بن زبر ، أبو سلیمان،الربعي)٥٦(

  ).١/٤٧.(هـ١٤٠٦الطبعة األولى لبنان، - بیروت، دار ابن كثیر ،صالح محمد الخیميوالقادر األرناؤوط 
  ).٣/٢٠٥(إرواء الغلیل: ینظر)٥٧(
 ) ٥/٢"(المنتقـى مـن مـسموعاته لـه بمـرو " إسـناده عنـد الـضیاء المقدسـي فـيوقد وقفت على: قال الشیخ األلباني)٥٨(

-، المكتـب اإلسـالمي، بیـروتإرواء الغلیـل، محمـد ناصـر الـدین، األلبـاني(الـخ...رواه من طریق علي بـن حجـر
  ).٣/٢٠٣(م١٩٨٤، ٢لبنان، ، ط

 بعض العلمـاء ونـسبوا روایتـه ، والحدیث ذكره)١٣٦-٢/١٣٥(تلخیص الحبیر: ینظر قول الحافظ ابن حجر في )٥٩(
  )  .٤٨١و٤/١٣٨، ونیل األوطار١/٢٢٤، ومراقي الفالح٥/٣٩الدر المنثور: ینظر. لسعید بن منصور

، ١لبنــان، ط-محمــود مطرحــي، دار الفكــر، بیــروت:النــووي، محیــي الــدین بــن شــرف ، المجمــوع، تحقیــق: ینظــر)٦٠(
-، دار الفكـر، بیــروتالمغنـياهللا بـن أحمـد، ، عبـد ابـن قدامـة المقدسـي)١٣٨ص(، والروضـة)٥/٢٦٧(م١٩٩٦

  ) .٢/٣٧٥(وكشف الخفاء)١/٣٦٧(لبنان
  ).٢٣٨/ ٢(هـ١٣٩٨، ٢لبنان، ط-، دار الفكر، بیروتالتاج واألكلیل، محمد بن یوسف، أبو القاسم العبدري)٦١(
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   .١١٩،ص١القرطبي،التذكرة،ج)٦٢(
عبــد اهللا بــن یوســف، دار فــواز : ، تحقیــقیثالمقنــع فــي علــوم الحــدســراج الــدین عمــرو بــن علــي، ابــن الملقــن، )٦٣(

  ).١٠٤ص.(هـ١٤١٣للنشر، السعودیة
، دار الكتــب القــول البــدیع فــي الــصالة علــى الــشفیعشــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن، الــسخاوي، :ینظــر )٦٤(

  ).٦٣ص(، وشرح البیقونیة)٢٥٨ص.(م١٩٧٧لبنان، الطبعة الثالثة-العلمیة، بیروت
، اآلیات البینات في عدم سماع األموات على مذهب السادة )١٣٦- ٢/١٣٥(تلخیص الحبیر: ینظر)٦٥(

  ).٣٧٦- ٢/٣٧٥(، وكشف الخفاء)١/٦٣(األحناف
، والـصناعة الحدیثیـة فـي الـسنن )١/٧٦(، وشرح علـل الترمـذي)١٩ص(، واألذكار للنووي)٢٥٨ص(القول البدیع)٦٦(

  ).٤٦٥ص(الكبرى
  .١٣٦-١٣٥،ص٢،جتلخیص الحبیرابن حجر،  )٦٧(
  .وقد سبق تخریجه)٩١٦(، كتاب الجنائز، باب تلقین الموتى ال إله إال اهللا، برقم)٢/٦٣١( مسلمصحیح)٦٨(
بیروت فتح القدیر في شرح الهدایة،، )هـ٨٦١توفي سنة(كمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام) ٦٩(

الحقــائق شــرح كنــز  تبیــین،) هـــ٧٤٣تــوفي ســنة(،ومــا بعــدها، عثمــان بــن علــي الزیلعــي١٠٣،ص٢،دار الفكـر ،ج
تـــوفي (، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان شـــیخي زادة٢٣٤،ص١بیـــروت،دار الكتـــاب اإلســـالمي،جالـــدقائق،

، علــي ١٧٩،ص١ج،بیــروت ،دار إحیــاء التــراث العربــيمجمــع األنهــر فــي شــرح ملتقــى األبحــر،، )هـــ١٠٨٧سـنة
، ، صــالح ٥١٣،ص١هـــ،ج١٤١٢لفكــر،، بیــروت، دار احاشــیة العــدوي، )هــ١١٨٩تــوفي ســنة(الـصعیدي العــدوي

،محیي الـدین أبـو زكریـا یحیـي ٢٧٥،ص١،بیروت، المكتبة الثقافیة، ،جالثمر الدانيعبد السمیع اآلبي األزهري ، 
 ، ١٠٥،ص٥،ج)١ط(م١٩٩٦،بیـروت، دار الفكـر، المجموع شرح المهذب، )هـ٦٧٦توفي سنة(بن شرف النووي

،بیــروت، دار الفكــر، ي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاجمغنــ، )هـــ٩٧٧تــوفي ســنة(محمــد الخطیــب الــشربیني 
اإلنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف علــى ، )هـــ٨٨٥تــوفي سـنة( ، علـي بــن ســلیمان المــرداوي٣٣٠ص١ج

، ، عبـد اهللا بـن قدامـة المقدسـي، ٤٦٤،ص٢محمـد حامـد الفقي،بیـروت،ج:، تحقیـقمذهب اإلمـام أحمـد بـن حنبـل
) ٥ط(م١٩٨٨زهیـــر الـــشاویش،بیروت، المكتـــب اإلســـالمي ، :، تحقیــقبـــن حنبـــلالكـــافي فـــي فقـــه اإلمـــام أحمـــد 

  . ٢٧٢،ص١ج
توفي (، عبد الكریم  بن محمد الرافعي٣٦٧،ص١، جمغني المحتاج، الشربیني، ٢٦٦،ص٥،جالمجموعالنووي، )٧٠(

، لطالبینإعانة ا ، السید البكري حسن، ٢٤٢،ص٥،ج)مطبوع بهامش المجموع(فتح العزیز شرح الوجیز، )هـ٦٢٣سنة
  . ١٣٩،ص٢بیروت، دار الفكر، ج 

، كشاف القناع، )هـ١٠٥١توفي سنة(لبهوتيا، منصور بن یونس ٥٤٨،ص٢اإلنصاف،جالمرداوي، )٧١(
الكافي ، )هـ٦٢٠توفي سنة( بن قدامة المقدسي،عبد اهللا١٩٤،١٩٥،ص٢هالل مصیلحي،بیروت، دار الفكر، ج:تحقیق

  .٢٧٢،ص١،ج)٥ط(م١٩٨٨یروت،المكتب اإلسالمي زهیر الشاویش ،ب:، تحقیق في فقه ابن حنبل
حاشیة الطحطاوي ،)هـ١٢٣١توفي سنة(، أحمد بن إسماعیل الطحطاوي٢٣٤،ص١الزیلعي، تبیین الحقائق،ج)٧٢(

  . وما بعدها٤٠٨،ص ١،ج)٣ط(هـ١٣١٨ القاهرة،مكتبة البابي الحلبي،على مراقي الفالح،
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التاج واإلكلیل ،)هـ٨٩٧توفي سنة (ن یوسف الشهیربالمواق، محمد ب(القرطبي، وابن العربي، وابن الحاج، انظر)٧٣(

التذكرة بأحوال الموتى ، القرطبي، ٢٣٨،ص٢،ج)٢ط(هـ١٣٩٨بیروت،دار الفكر،لمختصر خلیل،
،بیروت، دار مواهب الجلیل، )هـ٩٥٤توفي سنة( بالحطابف، محمد بن محمد المعرو١٧٢،١٧١،ص١،جواآلخرة

  .المدخلن ابن الحاج في  نقال ع٢٢٠،ص٢،ج)٢ط(هـ١٣٩٨الفكر ، 
، ابن ٢٣٤،ص١جتبیین الحقائق،، الزیلعي، ١٢٥،ص١،جاللباب في شرح الكتابعبد الغني الغنیمي الحنفي، )٧٤(

  ١٧٩،ص١،جمجمع األنهر، شیخي زاده، ١٠٤،ص٢جفتح القدیر،الهمام، 
  .٢٢٠،ص٢،جمواهب الجلیلالحطاب، )٧٥(
شرح منتهى ، )هـ١٠٥١توفي سنة(هوتي،منصور بن یونس الب٥٤٩،ص٢،جاإلنصافالمرداوي، )٧٦(

  .٣٧٠،ص١،جاإلرادات
:            ،تحقیقكتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیه في الفقه، )هـ٧٢٨توفي سنة(أحمد عبد الحلیم ابن تیمیة)٧٧(

  .٢٩٨،ص٢٤عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي،ج
  .١٠٤،ص٢،جفتح القدیرابن الهمام، )٧٨(
  . ٢٩٨،ص٢٣ ،جلفتاوى، ابن تیمیه، ا٢٢٠،ص٢جمواهب الجلیل،الحطاب، )٧٩(
  .)١٩- ١٦(سبق تخریجه في الدراسة الحدیثیة الهوامش)٨٠(
  ١٣٩،١٤٠،ص٢،جإعانة الطالبینالسید البكري، )٨١(
  .٢٣٨،ص٢جالتاج واإلكلیل، الصفحة نفسها، المواق، المصدر السابق نفسه)٨٢(
  .)١٩و١٨و١٧و١٦(سبق تخریجه في الدراسة الحدیثیة في الهوامش)٨٣(
  .)٣٢و٣١و٣٠و٢٩و٢٨(سبق تخریجه في الدراسة الحدیثیة في الهوامش )٨٤(
  .)٢٤و٢٣(سبق تخریجه في الدراسة الحدیثیة في الهوامش)٨٥(
  ).٣٥و٣٤(سبق تخریجه في الدراسة الحدیثیة في الهوامش )٨٦(
 مجمـــــــع، شـــــــیخي زاده، )٢/٥٤٩(اإلنـــــــصاف، المـــــــرداوي، ١٤٠،ص٢،جإعانـــــــة الطـــــــالبینالـــــــسید البكـــــــري، )٨٧(

، ســـبل الـــسالم،  محمـــد بـــن إســـماعیل الـــصنعاني، ٢٣٨،ص٢،جالتـــاج واإلكلیـــل، المـــواق، ١٧٩،ج١،جاألنهـــر
، محمد بن علي الشوكاني، ٧٢،ص١،ج)٤ط(هـ١٣٧٩محمد الخولي، بیروت، دار إحیاء التراث العربي ، :تحقیق

  .١٣٨،ص٤م،ج١٩٧٣بیروت، دار الجیل، نیل األوطار،
، دار الفرقــان، عمــان، الطبعــة فوة األحكــام مــن نیــل األوطــار وســبل الــسالمصــقحطــان عبــد الــرحمن، الــدوري، )٨٨(

  ).          ١٠١ص. (م٢٠٠٣الثانیة
، )١/٦٣(، اآلیات البینات في عدم سماع األموات على مذهب السادة األحناف)١٣٦- ٢/١٣٥(تلخیص الحبیر)٨٩(

  ).٣٧٦- ٢/٣٧٥(وكشف الخفاء
ینات في عدم سماع األموات على مذهب السادة ، اآلیات الب)١٣٦- ٢/١٣٥(تلخیص الحبیر): ٩٠(

  ).٣٧٦- ٢/٣٧٥(، وكشف الخفاء)١/٦٣(األحناف
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ص،    ،٢، ج)٢ط(هـــــ١٤٠٥بیـــروت ،المكتـــب االســـالمي،روضـــة الطـــالبین،، و٢٦٧،ص٥جالمجمـــوع،النـــووي، )٩١(

  ) .٢/٣٧٥(كشف الخفاء،العجلوني،٣٦٧،ص١،بیروت، دار الفكر ج،المغني ،ابن قدامة١٣٨
  .٢٣٨ص٢، ج،تاج واألكلیلاللمواق، ا)٩٢(
  ١٨٠،ص١ ،جالتذكرةالقرطبي، )٩٣(
 ١٩٧٥،بیــروت، دار الكتــب العلمیــة،الــروح، )هـــ٧٥١تــوفي ســنة (محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب الزرعــي ابــن القــیم )٩٤(

  ).١٣ص(،)١ط(
  المصدر السابق نفسه،الصفحة نفسها)٩٥(
 بإسنادین رجال أحدهما ثقات رجـال الـصحیح رواه الطبراني: وقال بعده)٥/٣٩٣(مجمع الزوائدذكره الهیثمي في )٩٦(

على ان اهللا عز و جل لم یكن لیجمع أمة محمد  : "لفظ الطبراني: قلت".خال مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة
  ).٦٦٦ح١٧/٢٤٠و٦٦٥ح١٧/٢٣٩المعجم الكبیر(ضاللة

صـحیح اإلسـناد و لـم  هـذا حـدیث :وقال) ٣/٨٣(لمستدرك، ورواه الحاكم في ا)١/٣١٧٩(دلمسنرواه أحمد في ا)٩٧(
  .رجاله موثقون : وقال) ١/٤٢٨(، كما ذكره الهیثمي في الزوائدیخرجاه

)١/١٢٥)(٩٨          .(  
          ١٠٤،ص٢، جفتح القدیرابن الهمام، )٩٩(
  .          ٢٣٤،ص١،جتبیین الحقائقالزیلعي، )١٠٠(
  .٥٤٨،ص٢،جإلنصافالمرداوي،ا)١٠١(
  .          ٢٢٠،ص٢ ،جاهب الجلیلموالمصدر السابق نفسه، الحطاب ،)١٠١(
  ).          ٢/١٠٤.(فتح القدیر شرحابن الهمام، )١٠٣(
، ومـــسلم فـــي كتـــاب فـــضائل )٣٦٥١(، بـــرقمرواه البخـــاري، كتـــاب المناقـــب، بـــاب فـــضائل أصـــحاب النبـــي) ١٠٤(

  ).          ٢٥٣٣(الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم، برقم
  ).          ٢١٦٧(، باب ما جاء في لزوم الجماعة، برقم)٤/٤٦٦(الفتنرواه الترمذي في كتاب )١٠٥(
، بیـروت، دار إحیـاء روح المعـاني فـي تفـسیر الـسبع المثـاني والقـرآن العظـیم، محمود أبـو الفـضل،  األلوسي)١٠٦(

  .          ٥٥،ص٢١التراث ،ج
  ).          ٢١/٥٧(المصدر السابق )١٠٧(
  .ف یسیر بتصر١٨٠،ص١،جالتذكرةالقرطبي،)١٠٨(
  ).٣٠و٢٩و٢٨الهوامش٧ص: (سبق تخریجه في الدراسة الحدیثیة، ینظر) ١٠٩(
  ).          ٢/٣١.(لبنان -دار الكتاب العربي، بیروتالمنتقى شرح الموطأ، سلیمان بن خلف، الباجي، )١١٠(
ــــسید البكــــري،٢٣٨،ص ٢،جالتــــاج واإلكلیــــلالمــــواق، )١١١( ــالبین، ال ــــن الهمــــام ، ١٣٩،ص٢،جإعانــــة الطــ فــــتح ،اب

     ٥٤٨ص/٢،جاإلنصاف،المرداوي،١٠٤،ص٢،جالقدیر
            ١٠٤،ص٢،جفتح القدیرابن الهمام، )١١٢(
            .المدخل، نقال عن ابن الحاج في ٢٢٠،ص٢،جمواهب الجلیلالحطاب ،) ١١٣(



  ٢٦

                                                                                                                                                       
  ).٢٢(األحادیث الواردة فیما یتعلق بالمیت بعد الدفن هامشسبق تخریجه في )١١٤(
  .وصححه األلباني) ٣٢١٣(كتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت إذا وضع في قبره برقم) ٢/٢٣٢(رواه أبو داود)١١٥(
  ١٣٩،١٤٠،ص٢،جإعانة الطالبینالسید البكري، )١١٦(


