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 : املقدمة

احلمد هلل الكريم الوهاب، غافر الذنب شديد العقاب، قىض باملوت عىل مجيع العباد، 

رمحة للعاملني، فبلغ  والصالة والسالم عىل خري املرسلني، ونبي رب العاملني، أرسله اهلل

األمانة وأدى الرسالة حتى أتاه اليقني، وهكذا كتب املوت عىل األولني واآلخرين، فَأخذ 

أرواحهم بِأيديه اْلَقاِهَرة، ناقال إياهم من القصور إىل ظلامت احلافرة، مذالا باملوت رقاب 

اآلخرة، لكن جاد بفضله اجلبابرة، كارسا بصدمته ُظُهور األكارسة، قاطعا به أعامل الدنيا من 

عىل خلقه من نعامئه املتظاهرة، وآالئه املتظافرة، فجعل هلم ُفرصا بلحوق األجر إىل الدار 

اآلخرة، كام ثبت ذلك يف األدلة املتكاثرة، فمن ذلك أن فتح هلم برمحته أبواب الدعوات، 

ذا املبحث وصنوف الصدقات، واإلطعام عن األموات، وهذا ما أحببت أن أتكلم عنه يف ه

املتواضع، الذي تناولت فيه مرشوعية صنع الطعام ألهل امليت من طرف آله وأقربائه 

وَعَصبته املقربني، أو صنيعته من طرف أهل امليت أنفسهم ألقارهبم وأهليهم وخاصتهم، أو 

لسائر الناس وعامتهم، وهكذا التجمع عندهم، ومرشوعية رجوع املشيعني للجنازة إىل بيت 

ت إن هم دفنوه وانرصفوا عنه، ثم ذكرت يف األخري خرب جرير املعارض لكل أهل املي

  :األحاديث وبينت علله، وتأويله، وقد قسمته عىل النحو التايل

مرشوعية إعداد الطعام ألهل امليت من طرف آله وأقربائه وعصبته املقربني،  :املسألة األوىل

 :ولو كان يف ذلك اجتامع

مرشوعية صنيعة الطعام من طرف أهل امليت أنفسهم، (: األوىلعكس ) :املسألة الثانية

  :ألقارهبم وأهليهم وخاصتهم مع جواز اجتامع الناس أو النسوة يف بيت أهل امليت

مرشوعية التجمع عند أهل امليت وصنيعة الطعام عموما جلميع الناس، أيا  :املسألة الثالثة

  :كان الصانع، أهل امليت أم غريهم
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مرشوعية التجمع عند أهل امليت وصنيعة الطعام طيلة مدة االفتتان وهي  :رابعةاملسألة ال

  :سبعة أيام

 :مرشوعية وصية امليت بأن ُيطعم عنه وُينَحر وُيَتصدق :املسألة اخلامسةُ 

  :يف استحباب قضاء النذر عن امليت إن نذر طعاما :املسألة السادسة

عن امليت بعد موته بالطعام، ونْحر الضأن أو يف عموم استحباب التصدق  :املسألة السابعة

  :سقاية املاء

  :يف عموم التصدق عن امليت بعد موته بأي يشء كان، ويدخل يف ذلك الطعام :املسألة الثامنة

  :مرشوعية اجتامع الرجال أو النسوة عند أهل امليت، إذا مل يكن هنالك نياحة :املسألة التاسعة

جوع املشيعني من اجلنازة إىل بيت أهل امليت أو غريه إن هم مرشوعية ر :املسألة العارشة

 دفنوه وانرصفوا،

 :ذكر خرب جرير املعارض لكل األحاديث السابقة وبيان وجهه وعلله :املسألة احلادية عرشة

ذكر املسالك بني األحاديث الصحيحة املبيحة لإلطعام واالجتامع،  :املسألة الثانية عرشة

 :وحديث جرير املضطرب

فإْن كان حديثا ذكرته معتمدا عىل الرتقيم غالبا، وأما يف باقي  :وأما عن عاديت يف طريقة العْزو

  .املصادر فإين أْذكر اجلزء والصفحة يف غضون الصفحة ال يف اهلامش
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ثني أو خترجيهم، فإن مل أجد  كام أنني أذْكر درجة احلديث واحلكم علْيه من خالل كالم املَحدا

، وما "الدليل أو احلديث" ام كان من صحيح أو حسن كتبته بالتعريف هكذااجتهدت رأيي، ف

، وما كان من " دليل أو الدليل ":شككت فيه أو مل أجده، أو كان حمتمال كتبته بصيغة الشك

 ":، أو بالكالم يف أحد رواته، أو بصيغة التمريض"دليل" :ضعيف أكتبه بصيغة التنكري

  ."أهل اإلسالماالجتامع واإلطعام عن أموات مرشوعية  ":وقد سميته ب، "ُروي

مرشوعية إعداد الطعام ألهل امليت من طرف آله وأقربائه وعصبته املقربني، : املسألة األوىل

اجتامع الناس وحتى  لقد جاءت السنة التقريريُة مؤكدًة مرشوعيةَ  :ولو كان يف ذلك اجتامع

والفعلية يف  النسوة يف بيت امليت ألجل دفنه ومواساة أهله، كام جاءت السنن القولية

  :استحباب الوضيمة وهي عىل نوعني

نوع خمتلف فيه وهو صنيعة الطعام من طرف أهل امليت أنفسهم نحو غريهم وأضيافهم، 

يته، استدالال بحديث جرير اآليت فقيل بمرشوعيته وقيل بكراهته وقيل بتحريم ذلك أو بدع

  .ذكره

ن يصنع جريان امليت أو آله وأقاربه من بني عمومته ونوع مرشوع باالتفاق، وهي أ

  .ونحوهم، ألهل امليت طعاما ملواساهتم وإظهاِر التكافل معهم

  :ويف كل ذْين وردت أدلة وآثار

عبد األعىل عن ابن وحسنه األلباين من حديث  1111خرجه ابن ماجه  :الدليل األول

إسحاق حدثني عبد اهلل بن أيب بكر عن أم عيسى اجلزار حدثتني أم عون ابنة حممد بن جعفر 

ملا أصيب جعفر رجع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  ":عن جدهتا أسامء بنت عميس قالت

ْم َطَعاًماإِنَّ آَل َجْعَفٍر َقْد ُشِغُلوا بَِشْأِن َميِّتِِهْم َفاْص  ":إىل أهله َفَقاَل  ، فهذا نبي "نَُعوا هَلُ

اإلسالم، عليه الصالة والسالم، هو الذي تكفل بصنيعة الطعام لبني األعامم، وقد كان أهل 

http://www.alukah.net/sharia/0/86928/
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جعفر من آل بيت النبي صىل اهلل عليه وسلم وأنفِسِهم، ألن جعفر هذا هو ابن أيب طالب ابن 

ده إبراهيم بن سعد يف عم النبي صىل اهلل عليه وسلم ومن آله املُقربني، ونفس األ مر أكا

 :متابعته

عن ابن إسحاق ثنا عبد اهلل بن ( إبراهيم بن سعد)نا يعقوب نا أيب  :( 073/ 1)قال أمحد  (1

أبى بكر عن أم عيسى اجلزار عن أم جعفر بنت حممد بن جعفر بن أيب طالب عن جدهتا 

صىل اهلل عليه  ملا أصيب جعفر وأصحابه دخلُت عىل رسول اهلل: أسامء بنت عميس قالت

، ودهنتهم ونظفتهم، فقال  وسلم وقد َدَبغُت أربعني منيئة، وَعجنُت عجيني وغسلت َبنِيا

فأتيته هبم فشمهم وذرفت عيناه، : ائتيني ببني جعفر، قالت: رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

: يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه يشء؟ قال: فقلت

فقمت أصيح واجتمع إيل النساء وخرج رسول اهلل صىل اهلل : عم، أصيبوا هذا اليوم، قالتن

ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هلم طعاما فإهنم قد شغلوا  ":عليه وسلم إىل أهله فقال

، هذا حديث حسن، وفيه من الفقه جواز اجتامع النسوة يف بيت امليت، "بأمر صاحبهم

ام عن امليت من آله وبني عمومته، وفيه أيضا أن النهي عن الصياح ومرشوعية صنيعة الطع

والبكاء إنام هو ذاك املصحوب باللطم والرضب وقول اهلجر، كام يف هذه املتابعة التالية البن 

 :إسحاق عىل حديثه

أخربنا حممد بن عمر ثني مالك بن أيب الرجال عن عبد اهلل بن  (281/ 8)قال ابن سعد  (2

حممد بن عمرو بن حزم عن أم عيسى بنت اجلزار عن أم جعفر بنت حممد بن  أيب بكر بن

أصبحت يف اليوم الذي أصيب فيه جعفر : جعفر عن جدهتا أسامء بنت عميس قالت

وأصحابه فأتاين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ولقد هنأت، يعني دبغت أربعني إهابا من 

ودهنتهم، فدخل عيل رسول اهلل  أدم، وعجنت عجيني وأخذت بني فغسلت وجوههم

 :يا أسامء أين بنو جعفر؟ فجئت هبم إليه فضمهم وشمهم ثم ذرفت عيناه فبكى فقلت: فقال

فقمت أصيح : قالت. نعم قتل اليوم: أي رسول اهلل لعله بلغك عن جعفر يشء؟ قال
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يا : يقول فجعل رسول اهلل: ، قالت["فاجتمع إلينا النساء ":ويف رواية. ]فاجتمع إيل النساء

فخرج رسول اهلل حتى دخل عىل ابنته فاطمة : أسامء ال تقويل هجرا وال ترضيب صدرا، قالت

عىل مثل جعفر فلتبك الباكية،  ":فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم! واعامه: وهي تقول

، وهذا حديث حسن، "اصنعوا آلل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم: ثم قال

السري تلف فيه، وقد أفردته برتمجة خاصة خالصتها أنه صدوق حجة يف فالواقدي خم

، ربام هيم يف غريها، وقد تابعه ابن إسحاق كام مىض، وأم عيسى صحابية كام قال واملغازي

لعرصية، هلا صحبة ورواية عن النبي صىل اهلل أم عيسى بنت اجلزار ا ":ابن ماكوال يف اإلكامل

، وكذلك ذكرها ابن األثري وابن حجر يف تبصري املنتبه واإلصابة ضمن "عليه وسلم

، ألهنا هي نفسها بنت اجلزار "ال يعرف حاهلا ":الصحابة، لكنه غفل يف التقريب فقال

التي قيل عنها أهنا اخلزاعية كام هو ُمبني يف كثري من الروايات، وقد روت عن أم جعفر 

مقبولة، لكنا الصحايب إذا روى عن شخص ارتفعت جهالته، وقد احتج هبا الطحاوي يف 

ِديَث َفإَِذا  ":فقال( 49/ 0)رشح مشكله  ُه الَّتِي َرَوى َعنَْها َهَذا احْلَ َواْحَتْجنَا َأْن َنْعَلَم َمْن ُأمُّ

ِد ْبِن َجْعَفرِ  َكْيَف َتْقَبُلوَن َهَذا َوَأْنُتْم َتْرُووَن : ْبِن َأيِب َطالٍِب، َفَقاَل َقائِل   ِهَي ُأمُّ َجْعَفٍر اْبنَُة حُمَمَّ

َم َما َيْدَفُعهُ   ."...َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

( 173)أن احلافظ ابن حجر يف التلخيص ( 112/ 0)كام ذكر الشيخ األلباين يف اإلرواء 

وإسناده حسن وقد احتج به أمحد وابن  ":عدما عزا حديثا هلام يف الغسل بنفس اإلسناد قالب

  :، وللحديث شاهد جيد"املنذر ويف جزمهام بذلك دليل عىل صحته عندمها

من طريق احلميدي ثنا سفيان ثنا جعفر بن خالد بن سارة ين ( 727/ 1)خرجه احلاكم  (0

ملا نعي جعفر قال النبي : ر أنه سمع عبد اهلل بن جعفر قالأيب وكان صديقا لعبد اهلل بن جعف

هذا حديث : قال« إصنعوا آلل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم» :صىل اهلل عليه وسلم

صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، وجعفر بن خالد بن سارة من أكابر مشايخ قريش، وهو كام 

  ." وقد روي غري هذا احلديث مفرسااكتبوا عن األرشاف فإهنم ال يكذبون، : قال شعبة

http://www.alukah.net/culture/0/77949/
http://www.alukah.net/culture/0/77949/
http://www.alukah.net/culture/0/77949/
http://www.alukah.net/culture/0/77949/
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هكذا رواه الناس عن سفيان عن جعفر بن خالد، ورواه الشافعي أنا سفيان عن جعفر بن 

ة، وحسن : حممد، والصواب ابن خالد، قال الرتمذي جعفر ثقة وهو ابن خالد بن َسارَّ

 (448)احلديث 

قول بأن صنيعة الطعام من وقد استدل مجاعة هبذا احلديث مع حديث جرير اآليت فأطلقوا ال

طرف أهل امليت أنفسهم أمر مكروه، وبالغ بعضهم فادعى ببدعية ذلك حتى من طرف 

أقارب امليت املقربني، وليس كام قالوا ألن النبي عليه السالم هو الذي أمر أهله بصنعة 

 الطعام آلل جعفر، وهو من آل بيت النبي عليه السالم وبني عمومته ومن عصبته كام مر،

وليس يف هذا احلديث هني  ألهل امليت من صنيعة الطعام ألنفسهم أو لغريهم، وأما حديث 

 .جرير فسيأيت بيان ضعفه واضطرابه

وقال بعض احلنابلة بالكراهة مل يتجاوزوها، لكن إن ُوجد األضياف جاز صنع الطعام هلم 

ا ُصنُْع َأْهِل املَْيِّ  َ":ولو من أهل امليت، فقال يف املغني  ":، ثم قال"ِت َطَعاًما لِلنَّاِس َفَمْكُروه  َأمَّ

اَم َجاَءُهْم َمْن ََيْرُضُ َميَِّتُهْم ِمْن اْلُقَرى َواأْلََماكِ  ُه ُربَّ َك َجاَز؛ َفإِنَّ
اَجُة إىَل َذلِ ِن َوإِْن َدَعْت احْلَ

 ."اْلَبِعيَدِة، َوَيبِيُت ِعنَْدُهْم، َواَل ُيْمكِنُُهْم إالَّ َأْن ُيَضيُِّفوهُ 

ثم إن األمر بصنيعة الطعام ليس بأمر إجياب اتفاقا، بل هو لالستحباب فقط كام قال عامة 

العلامء، ولذلك فليس يف ها احلديث أصال ما يفيد حتريم إعداد الطعام من أهل امليِت 

أنفِسِهم إن هم أرادوا ذلك، بل كل ما فيه أن مصيبة املوت قد تشغلهم عن ذلك، فُأمر الناس 

معهم، وُيفَهم من هذا أهنم إن وجدوا الوقت أو استطاعوا اجلمع بني االنشغال بالتكافل 

بامليت تكفينا وهتيئة ونحو ذلك، مع صنيعة الطعام ألضيافهم وأقارهبم وخاصتهم جاز هلم 

ذلك، بل واستحب أيضا، وإن كان اإلعداد من أقارهبم أو جرياهنم أفضل، وقد جاء يف ذلك 

 :عدة آثار وأخبار
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مرشوعية صنيعة الطعام من طرف أهل امليت أنفسهم، (: عكس األوىل)ة الثانية املسأل

  :ألقارهبم وأهليهم وخاصتهم، مع جواز اجتامع الناس أو النسوة يف بيت أهل امليت

من حديث عائشة زوج النبي صىل  (2211: ، م7917: خ)استدالال بام خرجاه يف الصحيح 

مليت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إال أهلها أهنا كانت إذا مات ا اهلل عليه وسلم

كلن : فصبت التلبينة عليها ثم قالتثريد وخاصتها أمرت بربمة من تلبينة فطبخت ثم صنع 

التلبينة جممة لفؤاد املريض تذهب : قولمنها فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ي

  ."ببعض احلزن

كانت إذا أصيب أحد من أهلها فتفرق نساء اجلامعة عنها : عنها قالت (83 /1)وألمحد 

وبقي نساء أهل خاصتها أمرت بربمة من تلبينة فطبخت ثم أمرت بثريد فيثرد وصبت 

 ":هلل صىل اهلل عليه وسلم يقولكلوا منها فإين سمعت رسول ا: التلبينة عىل الثريد ثم قالت

 ."إن التلبينة جممة لفؤاد املريض تذهب بعض احلزن

 

مرشوعية التجمع عند أهل امليت وصنيعة الطعام عموما جلميع الناس، أيا : املسألة الثالثة

  :ويف ذلك أدلة :كان الصانع، أهل امليت أم غريهم

عالء أخربنا ابن إدريس نا عاصم بن حدثنا حممد بن ال 0002قال أبو داود  :الدليل األول

خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف  ":كيب عن أبيه عن رجل من األنصار قال

أوسع من قبل  ":جنازة فرأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو عىل القرب يويص احلافر

لطعام فوضع يده فلام رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء با "رجليه أوسع من قبل رأسه 

، وفيه مرشوعية االجتامع عىل الطعام بعد اجلنازة، إذا تطوع أي "...ثم وضع القوم فأكلوا

 :خل يف إطالق ذلك أهل امليت أم ال؟شخص بصنيعة الطعام للناس واحلضور، وهل يد

http://www.alukah.net/literature_language/0/62222/
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 :فذهب األكثرون إىل دخوهلم يف ذلك

فلام رجع استقبله  ":تنه بلفظهذا احلديث بسنده وم( 242/ 0)ذكر التربيزي يف املشكاة 

 -فلام رجع  ":، وقال املال يف مرقاة املفاتيح"داعي امرأته فأجاب ونحن معه وجيء بالطعام 

 ."...- أي زوجة املتويف-استقبله داعي امرأته  -أي من املقربة

، "داعي امرأته: كذا يف النسخ احلارضة، ويف املشكاة (داعي امرأة) :وقال يف عون املعبود

أي زوجة املتويف، وكذا ذكره يف حاشية الطحاوي : اإلضافة إىل الضمري، قال القاريب

: ويف رشعة اإلسالم ":، احلديث، ثم قال"داعي امرأته، فجاء وجيء بالطعام ":بلفظ

والسنة أن يتصدق ويل امليت له قبل ميض الليلة األوىل بيشء مما تيرس له فإن مل جيد شيئا 

ويستحب أن يتصدق عىل امليت بعد الدفن إىل سبعة  ":واهبام له، قالفليصل ركعتني ثم هيد ث

 .أيام كل يوم بيشء مما تيرس

إنام يدل عىل كراهة ذلك عند املوت فقط ( حديث جرير يف النهي)وهذا : قال الربهان احللبي

عىل أنه قد عارضه ما رواه اإلمام أمحد أيضا بسند صحيح وأبو داود عن عاصم بن كليب 

خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف جنازة فلام : ه عن رجل من األنصار قالعن أبي

رجع استقبله داعي امرأته فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ووضع القوم فأكلوا ورسول اهلل 

، احلديث، فهذا يدل عىل إباحة صنع أهل امليت "صىل اهلل عليه وسلم يلوك اللقمة يف فيه

  .هالطعام والدعوة إلي

 

وإن اختذ طعاما للفقراء كان حسنا، : بل ذكر يف البزازية أيضا من كتاب االستحسان :قال

وإن اختذ ويل امليت طعاما للفقراء كان حسنا إال أن يكون يف الورثة ": ويف استحسان اخلانية

  ."صغري فال يتخذ ذلك من الرتكة
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فهذا يدل عىل إباحة صنع أهل امليت الطعام  ":مراقي الفالحوقال الطهطاوي يف حاشيته عىل 

والدعوة إليه، بل ذكر يف البزازية أيضا من كتاب االستحسان وإن اختذ طعاما للفقراء كان 

 .حسنا اهـ

 : يفوقد كان ُيفعل كل ذلك يف زمن الصحابة والفاروق عمر ريض اهلل عنهم، كام

أن جريرا وفد : روى سعيد بن منصور يف سننه ومل أجد إسناده :أثر جرير وعمر :دليل ثاين

فهل تتجمعون : ال، قال: هل يناح عىل ميتكم؟ قال: عىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه فقال

، فدل هذا اخلرب عىل اجتامع "ذاك النوح: نعم، قال: عند أهل امليت وجتعلون الطعام؟ قال

وصنيعتهم للطعام، وأن عمر وحده هو من أنكر ذلك، وليس يف هذا اخلرب أبدا ـ مع  القوم

اجلهل بإسناده ـ أن الصحابة قد تراجعوا عام كان يفعلونه لِقول عمر وحده، ألنه أمر 

مسكوت عنه يف هذا اخلرب، مع عدم صحته ونكارته، ألن الوارد عن عمر الفاروق أنه قد 

الطعام عنه، وُفعل ذلك به بحرضة مجيع الصحابة بال إنكار كام أوىص حتى عند موته بصنعة 

 .سيأيت

ثم طلبنا املنطوق هلذا اخلرب فوجدنا أنَّ األرجح فيه إن صحا أن جريرا إنام أخرب عمر ريض اهلل 

عنه بأن اجتامع النسوة للنياحة مع صنعة الطعام هو النياحة، ألن الغالب عىل النسوة إذا 

، فمنََعهنا عمر من ذلك سدا لباب الذريعة اجتمعن نِْحَن وِصْح  ن كام هو معروف عنهنا

  :املعروف عند العلامء، دليل ذلك ما

قال أبو بكر يف املصنف باب ما قالوا يف اإلطعام عليه والنياحة، حدثنا وكيع عن مالك بن  (2

: قالهل يناح قبلكم عىل امليت؟ قال ال، : قدم جرير عىل عمر فقال: مغول عن طلحة قال

، وهذا "تلك النياحة : فهل جتتمع النساء عندكم عىل امليت ويطعم الطعام؟ قال نعم، فقال

خرب منقطع بل معظل ومنكر، ولو صح فإنام هو حممول عىل ما ذكرنا، وأنا اجتامع الرجال أو 

  .النسوة إذا مل يكن فيه نياحة فال بأس به كام سيأيت ذكر ذلك بأدلته يف بابه

http://www.alukah.net/library/0/54091/
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نا يزيد بن هارون نا عمر أبو حفص الصرييف : ثنا عبد احلميد (121)يف تارخيه قال أسلم  (0

كنا نعد  ":قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: ثنا سيار أبو احلكم قال: وكان ثقة قال

، ومل يذكر اإلطعام، وقيد النهي بام بعد "االجتامع عند أهل امليت بعد ما يدفن من النياحة 

إعضاال من سابقه، مع خمالفته لألحاديث الصحيحة الكثرية املبيحة ملطلق  الدفن، إال أنه أكثر

  .اإلطعام واالجتامع، الناهية عن النياحة والصياح فقط

وبام أن القوم سيستدلون بقصة جرير وحادثة عمر مع ضعفها واضطراهبا، فليعلموا أن ليس 

ل كل ما فيه هو أن اإلطعام كان يف هذا اخلرب ِذكر  لرتاجع جرير وغريه إىل قول عمر أبدا، ب

أمرا مشتهرا بني الصحابة يف زمن الفاروق عمر، وأن عمر وحده هو من أنكره، وليس فيه أن 

بوه، كيف واخلرب منقطع، ثم هو منكر خمالف ملا ورد  جريرا وغريه قد رجعوا إىل قوله أو صوا

 :ام كام يفعن عمر ريض اهلل عنه وسائر الصحابة معه كلهم عىل استحباب اإلطع

وفيه جواز صنيعة الطعام من املال الذي أوىص به امليت يف زمن عمر ريض اهلل  :الدليل الثالث

  :عنه وبتوصية منه

قال أمحد بن : باب صنعة الطعام ألهل امليت :(028/ 7) املطالب العالية قال ابن حجر يف

ن عن األحنف بن قيس منيع نا يزيد بن هارون ثنا محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن احلس

ال يدخل أحد من قريش يف باب إال دخل معه : كنت أسمع عمر َريِضَ اهلل َعنْه يقول ":قال

ناس، فال أدري ما تأويل قوله حتى ُطعن عمر َريِضَ اهلل َعنْه، فأمر صهيبا َريِضَ اهلل َعنْه أن 

نازة جاؤوا وقد وضعت يصيل بالناس ثالثا، وأمر أن جيعل للناس طعامًا، فلام رجعوا من اجل

املوائد، فأمسك الناس عنها للحزن الذي ُهْم فيه، فجاء العباس بن عبد املطلب َريِضَ اهلل 

ا الناس قد مات رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأكلنا ورشبنا بعده، ومات  :] َعنْه فقال يا أهيا

طعام، فمد يده ومد الناس أبو بكر ريض اهلل عنه فأكلنا ورشبنا، أهيا الناس كلوا من هذا ال

  .[ "أيدهيم فأكلوا، فعرفت تأويل قوله



13 
 

أخربنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وسليامن ( 24/ 9)تابعه ابن سعد فقال يف الطبقات 

: حدثنا محاد بن سلمة عن عيل بن زيد عن احلسن عن األحنف بن قيس قال: بن حرب قالوا

وس الناس ال يدخل أحد منهم يف باب إال إن قريشا رؤ: سمعت عمر بن اخلطاب يقول

، فلم أدر ما تأويل قوله يف ذا حتى طعن، فلام احترض أمر [طائفة من الناس]دخل معه فيه 

صهيبا أن يصيل بالناس ثالثة أيام، وأمره أن جيعل للناس طعاما فيطعموا، قال عفان 

عام ووضعت املوائد فلام رجعوا من اجلنازة جيء بالط. حتى يستخلفوا إنسانا: وسليامن

أهيا الناس إن : فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه، فقال العباس بن عبد املطلب

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قد مات فأكلنا بعده ورشبنا، ومات أبو بكر فأكلنا بعده 

يده  ثم مد العباس. وإنه ال بد من األجل فكلوا من هذا الطعام: قال عفان وسليامن. ورشبنا

  ." فأكل، ومد الناس أيدهيم فأكلوا، فعرفت قول عمر إهنم رؤوس الناس

رواه الطرباين وفيه عيل بن زيد وحديثه  ":هذا حديث حسن كام قال اهليثمي يف املجمع

روايَة رواية محاد عن عيل بن جدعان ، وإنام حسنه ألنا "حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح

َّن  ":ل عبد احلق اإلشبييل عن عيل بن زيدمن احلسن كام سيتبني، فقد قا من ضعفه َأكثر مِم

، فإْذ قد اختلفت العلامء فيه وجب أن نرتك التقليد وننظر يف سبب جرحه، ففعلنا "َوثََّقه

  :فوجدنا أنَّ من ضعافه فإنام لسبب االختالط ومن َثم التخليط

زيد َتركه قوم َوَضعفه آَخُرون َوعيل بن  "(:009/ 0)قال ابن القطان الفايس يف بيان الوهم 

َّا يقفه َغريه، َواْخَتَلَط أخريا، َواَل  َقُه مَجاَعة ومدحوه، َومُجَْلة أمره َأنه َكاَن يرفع الْكثري مِم َوَوثَّ

اف اْلعلية ، ومما يؤكد "اختلط يف كربه ":، وقال الفسوي"يتهم بكذب، َوَكاَن من اأْلرَْشَ

ذ بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن عيل بن زيد قبل أن اختالطه ما روى عبيد اهلل بن معا

، فوجب أن ننظر علا أحدا قد روى "خيتلط ، فإْذ ُهَو َقد اختلط، حتى تركه بسبب ذلك قوم 

 عنه قبل اإلختالط؟ 
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ثا عنه قبل اختالطه، وكان محاد ممن ُيتِقن  فنظرنا فوجدنا أنا شعبة ومحاد بن سلمة قد حدا

َأْضَبُط : نه، ووجدنا أن ابن أيب حاتم قال عن أبيه كام يف عللهحديثه ويميُز خطأ الناس ع

َ َخَطَأ النَّاسِ  اُد ْبُن َسَلَمة، َبنيَّ ِديِث َثابِت َوَعيِلِّ ْبِن َزْيٍد مَحَّ ، وكذلك قال أمحد، وقال "النَّاِس حِلَ

 ."محاد بن سلمة أروى عن عيل بن زيد: َييى بن معني

محاد بن سلمة والرتمذي والعجيل : عله صدوقا مثلوعليه يتنزل كالم من وثقه أو ج

 ":ويعقوب بن شيبة والذهبي، وقد ذكره الذهبي يف كتاب من تكلم فيه وهو موثق وقال

ي "ليس بيشء وقواه غريمها: صويلح احلديث، قال أمحد وَييى ، فصار احلديث حسنا، ُيقوِّ

لمة، ورواها عيل بن زيد عن ذلك أن روايته هذه قد رواها عنه أجل أصحابه وهو محاد بن س

احلسن وهو أيضا من أجلا تالميذ احلسن، كام قال األصمعي عن محاد بن سلمة عن عيل بن 

، فصار احلديث حسنا وهو رصيح  يف استحباب "زيد بن جدعان وكان أعلم الناس باحلسن

صىل اهلل صنيعة الطعام عن امليت ولو من طرف أهل بيته، وأن هذا العمل كان منذ زمن النبي 

عليه وسلم فأيب بكر ثم يف زمن الفاروق عمر، وقد صنع أهله بعد وفاته طعاما للناس بعد 

دفنه، وأكل منه مجيع الصحابة بال إنكار، وذكروا أهنم فعلوا ذلك أيضا بعد موت النبي عليه 

نا فأكلنا بعده ورشبنا، ومات أبو بكر فأكل ": السالم وبعد أيب بكر وعمر،كام قال الصحايب

  ." بعده ورشبنا، وإنه ال بد من األجل فكلوا من هذا الطعام

وهلذا احلديث يف اإلطعام عن امليت من ماله، أو من مال أهله، واالجتامع يف بيته، شواهد 

  :أخرى عن غمر نفسه وغريه من الصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني

  :هداه إليها كام يف وقد استفاد عمر هذه السنة من رسول اهلل عليه السالم بعد أن

مرشوعية التجمع عند أهل امليت وصنيعة الطعام طيلة مدة االفتتان وهي : املسألة الرابعة

  :سبعة أيام
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قال حممد بن سعد نا حممد بن عمر نا أبو بكر بن عبد اهلل بن أيب سربة عن عبد اهلل  :دليل أول

ن النوح، لقد بكى عىل خالد إن عمر بن اخلطاب هنى ع: عجبا لقول الناس: بن عكرمة قال

بن الوليد باملدينة ومعه نساء بني املغرية سبعا، يشققن اجليوب ويرضبن الوجوه، وأطعموا 

 ."الطعام تلك األيام حتى مضت ما ينهاهن عمر

م، لكن قال عنه أبو داود وغريه ُمفتي املدينة وعاملها، : يف إسناده ابن أيب سربة مرتوك وقد اهتا

هو من أهل العلم بالسرية وأيام الناس، واسع العلم كثري : يف أخبار القضاة وقال عنه الضبي

، وهذا يعني أنه مل يكن ممن يتعمد الكذب، "احلديث، حدث عنه الناس، يف حديثه ضعف

  :وعليه فُيقبل حديثه يف الشواهد، وهي موجودة

 : اهلل عنه فهوفأما شاهد جزء اجتامع النسوة يف جنازة أيب سليامن خالد بن الوليد ريض

قال البخاري يف الصحيح َباب َما ُيْكَرُه ِمْن النَِّياَحِة َعىَل املَْيِِّت، َوَقاَل ُعَمُر َريِضَ  :الدليل الثاين

ْ َيُكْن َنْقع  َأْو َلْقَلَقة  : اهللَُّ َعنْهُ  اُب عَ "َدْعُهنَّ َيْبكنَِي َعىَل َأيِب ُسَلْياَمَن، َما مَل َ ْأِس ، َوالنَّْقُع الرتُّ ىَل الرَّ

ْوُت  ْقَلَقُة الصَّ ملََّا َماَت َخالُِد ْبُن  ":، وسيأيت وصله من طريِق األَْعَمِش َعْن َشِقيٍق َقاَل "َواللَّ

نُْهنَّ ْبُلُغك عَ اْلَولِيِد اْجَتَمَعْن نِْسَوُة َبنِي املُِْغرَيِة َيْبكنَِي َعَلْيِه َفِقيَل لُِعَمَر َأْرِسْل إَلْيِهنَّ َفاهْنَُهنَّ الَ يَ 

ء  َتْكَرُهُه، َقال ِرْقَن ِمْن : َفَقاَل ُعَمر: يَشْ ْ َيُكْن َوَما َعَلْيِهنَّ َأْن هُيْ ُدُموِعِهنَّ َعىَل َأيِب ُسَلْياَمَن َما مَل

  :، وستأيت طرق هذا احلديث"َنْقع  َأْو َلْقَلَقة  

طاب وما بعده وأما شاهد جزء اإلطعام عن امليت سبعة أيام يف زمن الصحابة وعمر بن اخل

 :فهو

  :وفيه استحباب اإلطعام عن موتى أهل اإلسالم، ملدة سبعة أيام :الدليل الثالث

قال أمحد يف الزهد حدثنا هاشم : باب صنعة الطعام ألهل امليت: قال ابن حجر يف املطالب

إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعًا  ":بن القاسم حدثنا األشجعي عن سفيان قال قال طاوس
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، ومن طريقه خرجه أبو نعيم يف احللية من ترمجة "كانوا يستحبون أن ُيطعَم عنهم تلك األيامف

قال حدثنا أبو بكر بن مالك ثنا عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ثنا أيب مثله، ( 11/ 9)طاوس 

وهذا أثر صحيح كام قال ابن حجر والسيوطي وذكر أن له حكم الرفع، وإنام َيدث طاوس 

الكبري عمن كان قبله من أصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم، وهم أفضل وهو التابعي 

القرون، بنص النبي الكريم، وحاشاهم من االبتداع وألف كال، ومن رمى أفعاهلم بالبدعة 

 .فالبدعة به ألصق، وهو هبا أوىل من خري القرون

ذلك قال ، وك"إسناده صحيح وله حكم الرفع :(943/ 2)وقد قال السيوطي يف الديباج 

َما ِقيَل إنَّ املَْْوَتى ُيْفَتنُوَن يِف ُقُبوِرِهْم َأْي : ابن حجر كام يف الفتاوى الكربى ملا سئل باَِم َلْفُظهُ 

؟ َفَأَجاَب بَِقْولِهِ  اٍم َهْل َلُه َأْصل  َنَعْم َلُه َأْصل  َأِصيل،  ":ُيْسَأُلوَن َكاَم َأْطَبَق َعَلْيِه الُْعَلاَمُء َسْبَعَة َأيَّ

ِحيِح، َوُعَبْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ بَِسنٍَد اْحَتجَّ بِِه اْبُن َعْبِد ا نَِد الصَّ ، َفَقْد َأْخَرَجه مَجاَعة  َعْن َطاُوِس بِالسَّ ْلرَبِّ

ُه ُولَِد يِف َزَمنِِه َصىلَّ اهللَُّ  ُه َصَحايِبٌّ أِلَنَّ َم َوُهَو َأْكرَبُ ِمْن َطاُوِس يِف التَّابِِعنَي، َبْل ِقيَل إنَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ةَ  َواَياِت الثَّاَلِث ُحْكُم املََْراِسيِل ": ؟، قال"َوَكاَن َبْعُض َزَمِن ُعَمَر بَِمكَّ َوُحْكُم َهِذِه الرِّ

ْأِي إَذا َجاَء َعْن َتابِِعيٍّ َيُكوُن يِف ُحْكِم املُْْرَسِل املَْرْ  وِع إىَل فُ املَْْرُفوَعِة أِلَنَّ َما اَل ُيَقاُل ِمْن ِجَهِة الرَّ

ِة  ة  ِعنَْد اأْلَئِمَّ ِديِث، َواملُْْرَسُل ُحجَّ ُة احْلَ َم َكاَم َبيَّنَُه َأئِمَّ الثَّاَلَثة َوَكَذا النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

ُقْلنَا بُِثُبوِت ُصْحَبِة  ِعنَْدَنا إَذا اْعَتَضَد، َوَقْد اْعَتَضَد ُمْرَسُل َطاُوِس بِاملُْْرَسَلنْيِ اآْلَخَرْيِن، َبْل إَذا

َحاَبِة َكاُنوا  ":ُعَبْيِد ْبِن ُعَمرْيٍ َكاَن ُمتَِّصاًل لِلنَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوبَِقْولِِه اآْليِت  َعْن الصَّ

اَلِف فِيهِ  َا َيْأيِت َأنَّ ُحْكَمُه ُحْكُم املَْْرُفوِع َعىَل اخْلِ
َواَياِت َيْسَتِحبُّوَن إَلْخ ملِ ، َويِف َبْعِض تِْلَك الرِّ

ُْم َكاُنوا  ":َوِمْن َثمَّ َصحَّ َعْن َطاُوِس َأْيًضا "إنَّ املُْنَافَِق ُيْفَتُن َأْرَبِعنَي َصَباًحا "ِزَياَدةُ  َأهنَّ

امَ  ِعيِّ َكاُنوا َيْفَعُلوَن، َوفِيِه ، َوَهَذا ِمْن َباِب َقْوِل التَّابِ "َيْسَتِحبُّوَن َأْن ُيْطَعَم َعْن املَْيِِّت تِْلَك اأْلَيَّ

ِديِث َواأْلُُصولِ  ُه َأْيًضا ِمْن َباِب املَْْرُفوِع َوَأنَّ َمْعنَاُه َكاَن النَّاُس  :َقْواَلِن أِلَْهِل احْلَ ا َأنَّ َأَحُدمُهَ

َم َوَيْعَلُم بِِه وَ  ُه ِمْن َباِب َيْفَعُلوَن َذلَِك يِف َعْهِد النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ُيِقرُّ َعَلْيِه، َوالثَّايِن َأنَّ

ُه  ِه إىَل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَعىَل َهَذا ِقيَل إنَّ
َحاَبِة ُدوَن اْنتَِهائِ إْخَبار  َعْن اْلَعْزِو إىَل الصَّ
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َحاَبِة َفَيُكوُن َنْقاًل لإِْلِمْجَاِع، َوِقيَل َعْن  ِح ُمْسلٍِم، َوَقاَل مَجِيِع الصَّ َحُه النََّوِويُّ يِف رَشْ َبْعِضِهْم َوَرجَّ

افِِعيُّ  ُه َكاَن َمْشُهوًرا يِف َذلَِك اْلَعْهِد ِمْن َغرْيِ َنكرِيٍ : الرَّ ْفِظ ُيَراُد بِِه َأنَّ ،اهـ، ولألثر "..ِمْثُل َهَذا اللَّ

  :شاهد آخر

وذكر ابن جريج يف مصنفه عن عبيد  ":(943/ 2)قال السيوطي يف الديباج  :الدليل الرابع

 .أن املؤمن يفتن سبعا واملنافق أربعني صباحا وسنده صحيح أيضا: بن عمري

رث َعْن ُعَبْيد ْبن ُعَمرْي َقاَل  ارث ْبن َأيِب احْلَ ُيْفَتن : َوقد َرَواه اِْبن ُجَرْيٍج يِف ُمَصنَّفه َعْن احْلَ

ا املُْ  ا امْلُنَافِق َفُيْفَتن َأْرَبِعنَي َصَباًحاَرُجاَلِن ُمْؤِمن َوُمنَافِق َفَأمَّ ، وكذلك "ْؤِمن َفُيْفَتن َسْبًعا َوَأمَّ

وغريه هبذا السند، وقد قال احلافظ كام ( 272/ 22)ابن عبد الرب يف التمهيد ذكره عنه 

عبيد بن ، و"وسنده صحيح أيضا  ":، وقال السيوطي"بَِسنٍَد اْحَتجَّ بِِه اْبُن َعْبِد اْلرَبِّ  ...":سبق

 .عمري خمرضم أدرك زمن النبي عليه السالم، واختلف يف صحبته له

/ 0)، عن عبد الرزاق يف مصنفه (272/ 22)ذكره ابن عبد الرب يف التمهيد  :دليل خامس

إنام يفتتن رجالن مؤمن ومنافق، »: قال عبد اهلل بن عمر: عن ابن جريج قال ( 1777 743

افق فيفتن أربعني صباحا، وأما الكافر فال يسأل عن حممد وال أما املؤمن فيفتن سبعا، وأما املن

قد قيل يف ذلك، فام رأينا مثل إنسان أغفل هالكه سبعا أن : وأنا أقول: ، قال ابن جريج«يعرفه

  .، كالم ابن جريج صحيح عنه، لكنه عن ابن عمر منقطع"يتصدق عنه 

رجب يف أهوال القبور عن وذكر بن  ":قال السيوطي وغريه :دليل أو الدليل السادس

، وكذلك ذكره ابن عبد "أن األرواح عىل القبور سبعة أيام من يوم الدفن ال تفارقه ":جماهد

 .وذكر ابن رجب أن هذا نقل عن الصحابة ريض اهلل عنهمالرب وغريه، 
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فقد جاءت شواهد  :مرشوعية وصية امليت بأن ُيطعم عنه وُينَحر وُيَتصدق: املسألة اخلامسةُ 

 :رى يف استحباب نحر األنعام والُبدن عن امليِت املسلِم إن هو وىص بذلكأخ

ما مىض عن عمر حني ُأطعم عنه بعد دفنه باتفاق الصحابة، ولفظه عن  :الدليل األول

ال يدخل أحد من قريش يف باب إال دخل : كنت أسمع عمر َريِضَ اهلل َعنْه يقول" :األحنف

حتى ُطعن عمر َريِضَ اهلل َعنْه، فأمر صهيبا َريِضَ اهلل َعنْه  معه ناس، فال أدري ما تأويل قوله

أن يصيل بالناس ثالثا، وأمر أن جيعل للناس طعامًا، فلام رجعوا من اجلنازة جاؤوا وقد 

وضعت املوائد، فأمسك الناس عنها للحزن الذي ُهْم فيه، فجاء العباس بن عبد املطلب 

ا ا] :َريِضَ اهلل َعنْه فقال لناس قد مات رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فأكلنا ورشبنا يا أهيا

بعده، ومات أبو بكر ريض اهلل عنه فأكلنا ورشبنا، أهيا الناس كلوا من هذا الطعام، فمد يده 

  ."ومد الناس أيدهيم فأكلوا 

حدثنا هشيم عن : باب ما يتبع امليت بعد موته (081 /0)قال أبو بكر  :دليل أو الدليل الثاين

يا : جاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم فقالح

رسول اهلل، إن العايص بن وائل كان يأمر يف اجلاهلية أن ينحر مائة بدنة، وإن هشام بن 

إن أباك لو كان أقر بالتوحيد  ":العاص نحر حصته من ذلك مخسني بدنة، أفأنحر عنه؟ فقال

، يف إسناده احلجاج بن أرطاة وهو "دقت عنه أو عتقت عنه بلغه ذلكفُصْمَت عنه أو تص

فصار احلديث مقاربا وله شواهد ( 181/ 2) مدلس، لكن قد رصح بالتحديث عند أمحد 

 :أخرى

حدثنا حممد بن شعيب األصبهاين  (21/ 1)قال الطرباين يف الكبري  :دليل أو الدليل الثالث

ا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء ثنا حممد بن كريب عن ثنا عبد الرمحن بن سلمة الرازي ثن

: جئت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقلت: أبيه عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال

فهل ينفعها : نعم قال: توفيت أمي ومل توص ومل تصدق، فهل تقبل إن تصدقت عنها؟ قال
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مد بن كريب وهو ضعيف ُيكتب ، يف إسناده حم"نعم ولو بكراع شاة حمرتق: ذلك؟ قال

 .حديثه يف الشواهد وهي موجودة

اِد ْبِن َزْيد َعْن ُسَلْياَمَن ْبِن  (780/ 0)قال أبو بكر  :دليل أو الدليل الرابع َثنَا َوكِيع َعْن مَحَّ حدَّ

يِّ َوَأْوىَص َأْن ُينَْحَر َعنُْه َبَدَنة  : َيْعُقوب َعن َأبِيه َقال ، َفَسَأْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعِن َماَت َرُجل  ِمَن احْلَ

ِزئ: اْلَبَقَرِة؟ َفَقال َوَأنَّى لَِبنِي َرَباٍح : ِمْن َبنِي َرَباٍح، َقاَل  :ِمْن َأيا َقْوٍم َأْنَت؟ قلت: ، َقال"جُتْ

اَم اْلَبَقُر لأَِلْزد َوَعْبِد اْلِقيسِ  رد ، سليامن بن يعقوب ذكره مسلم يف املنفردات ممن تف"اْلَبَقُر؟ إِنَّ

عنه محاد، لكن قد روى هذا اخلرب كل من أيوب ومحاد وبعض أصحاهبم عن سليامن به، وهو 

  :وإن كان جمهول احلال، فقد احتج به تلميذه محاد وهو أعرف الناس به

حدثنا سليامن بن حرب ثنا محاد بن زيد عن أيوب عن (: 7/ 0)فقال الفسوي يف تارخيه 

أوىص إيل رجل : يت سليامن فحدثني عن أبيه قالفلق: سليامن بن يعقوب الرياحي قال

إن رجاًل أوىص إيل وأوىص ببدنه فهل : فأتيت ابن عباس فقلت له: وأوىص ببدنه، قال

كان أيوب وأصحابنا يعجبهم هذا : ، فذكر نحوه، وقال محاد...نعم: جتزيء عني بقرة؟ قال

  .بلنا، ونحن بحمد اهلل ُيعجبنا ما أعجَب سلفنا الذين من ق"احلديث

  :وقد روي عن عمران أنه وىص أن ُيطعم عنه

حدثنا حممد بن عيل بن ( 17)قال ابن زبر الربعي يف وصايا العلامء  :دليل أو الدليل اخلامس

زيد الصايغ نا سعيد بن منصور نا حفص بن النرض السلمي قال حدثتني أم رملة بنت حممد 

ة أن عمران بن حصني ملا احترض بن عمران بن حصني عن أمها مريم بنت صيفي بن فرو

  :، توبع سعيد"إذا أنا مت فشدوين عىل رسيري بعاممة فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا  ":قال

أخربنا مسلم بن إبراهيم وعبيد اهلل بن حممد بن ( 243/ 9)فقال ابن سعد يف الطبقات 

وهي بنت حفص القريش التيمي قاال ثنا حفص بن النرض السلمي حدثتني أمي عن أمها 
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إذا مت فشدوا عيل رسيري  ":عمران بن حصني أن عمران بن حصني ملا حرضته الوفاة قال

 ." بعاممتي فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا

أخربنا مسلم بن إبراهيم وعبيد اهلل بن حممد بن حفص القريش التيمي قاال حدثنا  :قال

ن احلصني أن عمران بن حفص بن النرض السلمي حدثتني أمي عن أمها وهي بنت عمران ب

احلصني ملا حرضته الوفاة قال إذا أنا مت فشدوا عيل رسيري بعاممة وإذا رجعتم فانحروا 

 ." وأطعموا

حدثنا حممد بن عيل بن شعيب ثنا خالد بن خداش ثنا حفص ( 131/ 18)وخرجه الطرباين 

مران بن بن النرص السلمي عن أمه بنت حممد بن عمران عن أمها مريم بنت فروة أن ع

رواه الطرباين يف الكبري ومريم  ":باب يف الطعام يصنع( 7/ 0)فذكره، قال اهليثمي  حصني

 ." مل أجد من ذكرها

لكنها من بنات عمران بن حصني وقد حدثت بام جرى يف منزهلا ويف بيت أهلها، وهذا مما قد 

  .يقوي روايتها واهلل أعلم

بن احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي قال ابن  ومن ترمجة التابعي املغرية بن عبد الرمحن

أوىص املغرية أن يدفن بأحد مع الشهداء وأن يطعم عىل : وقال البالذري: حجر يف التهذيب

 ."قربه بألف دينار

 

  :يف استحباب قضاء النذر عن امليت إن نذر طعاما: املسألة السادسة

  :وته إن هو نذر ذلك، ومن أدلة ذلكفقد جاء أيضا نحر البدن واألنعام عن امليت بعد م
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: قال أبو نعيم يف معرفة الصحابة من ترمجة مروان بن قيس ريض اهلل عنه :الدليل األول

َسنْيِ ْبِن ُمْكَرم َقااَل  ُد ْبُن احْلُ ُد ْبُن َعْبُدوِس ْبِن َكاِمل َوحُمَمَّ َثنَا ُسَلْياَمُن ْبُن َأمْحَد ثنا حُمَمَّ ثنا : َحدَّ

َي َمْرَواَن ْبَن َقْيٍس  َسِعيُد ْبنُ  َثنِي َأيِب ثنا ِعْمَراُن ْبُن ََيَْيى اأْلََسِدي َسِمْعُت َعمِّ ََيَْيى اأْلَُمِوي َحدَّ

ِعيََّة َعْن َأْهلِِه يِف َعْهِد َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم َقاَل  َجاَء َرُجل  إىَِل  ":َوَقْد َأْجَزَأ الرَّ

َيا َرُسوَل اهللِ، إِنَّ َأيِب ُتُويف َوَقْد َجَعَل َعَلْيِه َأْن َيْميِشَ إىَِل : َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم َفَقاَل  َرُسوِل اهللِ

ْك َمااًل، َفَهْل َيْقيِض َعنُْه َأْن َنْميِشَ َعنُْه، َوَأْن َننَْحَر َعنُْه  ْ َيرْتُ َة َوَأْن َينَْحَر َبَدَنًة، َومَل ِمْن  َبَدَنةً َمكَّ

َنَعْم إْقِض َعنُْه، َواْنَحْر َعنُْه َواْمِش، َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َعىَل  ":َمايِل؟ َفَقاَل َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُجُل َراِضًيا، َفاهللُ َأَحقُّ َأْن يْرَض  ، "َأبِيَك َدْين  لَِرُجٍل، َفَقَضْيَت َعنُْه ِمْن َمالَِك، َأَلْيَس َيْرِجُع الرَّ

، وفيه "رواه الطرباين يف الكبري ورجاله ثقات ":وهذا حديث حسن، فقد قال اهليثمي

وثقه ابن حبان واهليثمي، وقد روى عنه كلٌّ من َييى بن سعيد وحممد بن : عمران بن َييى

 .عبيد وعيسى بن يونس

أن أو يف عموم استحباب التصدق عن امليت بعد موته بالطعام، ونْحر الض: املسألة السابعة

  :سقاية املاء

سواء  أأْوىص بذلك أم ال، نذر ذلك أم ال، أو جعله يف مطلق الصدقة وغري ذلك، لعموم 

  :األدلة السابقة والالحقة، وملا فعله السلف

لو أن  ":عن الثوري عن سامل األفطس عن سعيد بن جبري قال 11099فروى عبد الرزاق 

كراع شاة ونحوها، وقد ورد ذلك : يعني به. "رجال تصدق عن ميت بكراع تقبله اهلل منه

 :مرفوعا كام يف

حدثنا حممد بن شعيب األصبهاين ثنا عبد  (21/ 1)قال الطرباين يف الكبري  :الدليل األول

ن الرمحن بن سلمة الرازي ثنا أبو زهري عبد الرمحن بن مغراء ثنا حممد بن كريب عن أبيه ع

توفيت : جئت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقلت: ابن عباس عن سعد بن عبادة قال
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فهل ينفعها ذلك؟ : نعم قال: أمي ومل توص ومل تصدق فهل تقبل إن تصدقت عنها؟ قال

 .، وقد مىض"نعم، ولو بكراع شاة حمرتق: قال

ق عن امليت بسقاية املاء، وهو :الدليل الثاين نوع من اإلطعام عنه كام يف  وفيه عموم التصدا

ُه ِمنِّي﴿  :قوله تعاىل ْ َيْطَعْمُه َفإِنَّ َب ِمنُْه َفَلْيَس ِمنِّي َوَمْن ََل  ﴾ إِنَّ اَّللََّ ُمْبَتِليُكْم بِنََهٍر َفَمْن ََشِ

  :، ويبدأ التصدق عن امليت منذ أول أيام وفاته وما بعد ذلك[294لبقرة ا]

أخربنا حممد بن عبد اهلل بن املبارك ثنا  0119عن امليت  باب فضل الصدقة: قال النسائي (1

يا رسول اهلل، : وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن سعد بن عبادة قال قلت

، "سقي املاء: فأي الصدقة أفضل؟ قال: نعم، قلت: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال

  .صححه األلباين

حدثنا سلم بن جنادة حدثنا أبو معاوية عن ( 120/ 9)وخرجه ابن خزيمة يف صحيحه 

يا رسول اهلل، إن أمي ماتت : قلت: عن سعيد بن املسيب عن سعد قالقتادة شعبة عن 

هشام  ، كذا رواه"إسقاء املاء: أي الصدقة أفضل؟ قال: نعم، فقلت: أفأتصدق عنها؟ فقال

عن قتادة وتابعه أبو معاوية عن شعبة عن قتادة فجعاله عن سعيد بن املسيب عن سعد، 

  :وخالفهام حجاج فجعله عن احلسن

فقال النسائي أخربين إبراهيم بن احلسن عن حجاج قال سمعت شعبة َيدث عن قتادة  (2

إن أمي ماتت  يا رسول اهلل: قال سمعت احلسن َيدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال

، فتلك سقاية سعد "سقي املاء: فأي الصدقة أفضل؟ قال: نعم، قال: أفأتصدق عنها؟ قال

  ." باملدينة

ثنا حجاج قال سمعت شعبة َيدث عن قتادة قال سمعت احلسن ( 289/ 7)وقال أمحد 

 ." َيدث عن سعد بن عبادة مثله

http://www.alukah.net/sharia/0/43198/
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يقان، يؤكد ذلك رواية يونس فإما أن تكون روايته عن احلسن أصح، أو أن لشعبة فيه طر

  :ومنصور عن احلسن عن سعد

قال سعد بن : حدثنا هشيم نا منصور ويونس عن احلسن قال: فقال سعيد بن منصور (0

نعم : إين كنت ابن أم سعد وإهنا ماتت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال! عبادة يا رسول اهلل 

: ، قال احلسن"عل صهرجيني باملدينة فج: اسق املاء، قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: قال

  ." فربام سعيت بينهام وأنا غالم

ورواه مروان بن معاوية عن محيد الطويل عن أنس أن سعدا أتى النبي صىل اهلل عليه  (9

نعم  ":وسلم فقال يا رسول اهلل إن أمي توفيت ومل توص أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال

 ." وهم فيه مروان بمكة، إنام هو عن محيد عن احلسن :، قال موسى بن هارون"وعليك باملاء

 

يف عموم التصدق عن امليت بعد موته بأي يشء كان، ويدخل يف ذلك : املسألة الثامنة

  :اإلطعام

فقد جاءت عدة نصوص تدل بعمومها عىل فضيلة التصدق عن امليت منذ وفاته إىل ما بعد 

  :اإلطعام عنهذلك، بأي نوع من أنواع التصدق، ويدخل يف ذلك 

باب ما يستحب ملن يتوىف فجأة أن  ":(2713)خرجه مسلم والبخاري فمن ذلك ما 

أن رجال قال للنبي  ن حديث عائشة ريض اهلل عنهام "يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن امليت

صىل اهلل عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ 

ب عليه ابن حبان"عنها نعم تصدق  ":قال باب ذكر اإلباحة للمرء أن يتصدق عن : ، وبوا

  ." محيمه وقرابته إذا مات
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دليل ذلك ما خرجه مسلم من : بل إن عموم الصدقة عن امليت بعد موته من مكفرات ذنوبه

أن رجال قال للنبي صىل اهلل  عن أيب هريرة (1103) باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت

، "نعم  ":إن أيب مات وترك ماال ومل يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قالعليه وسلم 

  ....واألدلة يف ذلك كثرية

 

  :مرشوعية اجتامع الرجال أو النسوة عند أهل امليت، إذا مل يكن هنالك نياحة: املسألة التاسعة

النياحة غري سبقت كثري من األدلة عىل مرشوعية اجتامع الرجال أو النسوة عند أهل امليت ل

وغريها من املحاذير كاالختالط والغيبة، إذ ال بد لكل جنازة من اجتامع عندها، حتى 

  :َيرضوا دفنها وُيعزوا أهلها ويتدباروا أمرها، ويف ذلك أدلة

ب جعفر وأصحابه دخلت عىل رسول اهلل ملا أصي: مر حديث أسامء قالت :الدليل األول

، ودهنتهم  صىل اهلل عليه وسلم وقد َدَبغُت أربعني منيئة، وَعجنُت عجيني وغسلت َبنِيا

فأتيته هبم فشمهم : ائتيني ببني جعفر، قالت: ونظفتهم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

بلغك عن جعفر وأصحابه يا رسول اهلل بأيب أنت وأمي ما يبكيك أ: وذرفت عيناه، فقلت

فقمت أصيح واجتمع إيل النساء وخرج رسول : نعم، أصيبوا هذا اليوم، قالت: يشء؟ قال

ال تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا هلم طعاما فإهنم  ":اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل أهله فقال

  ." قد شغلوا بأمر صاحبهم

 

نْيِ َأْو َثالَثًة  ":ال البخاريق: وفيه مرشوعية اجللوس للتعزية :الدليل الثاين َباب َمْن َصفَّ َصفَّ

نَاَزة أن رسول اهلل صىل »: عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام (1017)، ثم خرج "َعىَل اجْلِ

  .«اهلل عليه وسلم صىل عىل النجايش، فكنت يف الصف الثاين أو الثالث

http://www.alukah.net/sharia/0/74152/
http://www.alukah.net/sharia/0/74152/
http://www.alukah.net/sharia/0/74152/
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ينبغي ألهل : له، عن الطربى قال ذكر ابن بطال وابن امللقن وابن حجر وغريهم يف رشوحهم

، َويِف "امليت إذا مل خُيش عليه التغري أن ينتظروا اجتامع قوٍم تقوم منهم ثالث صفوف للخرب

ةِ  وهَنُمْ : الظَِّهرِييَّ  ."الَ َبْأَس بِِه أِلْهل املَْيِِّت يِف اْلَبْيِت َأِو املَْْسِجِد َوالنَّاُس َيْأُتوهَنُْم َوُيَعزُّ

باب من جلس عند املصيبة  ":حلنفية واملالكية عىل هذا بام قاله البخاريواستدل بعض ا

ملا جاء النبي صىل اهلل عليه وسلم ":قالت 1244، ثم خرج عن عائشة "يعرف فيه احلزن

قتل ابن حارثة وجعفر بن أيب طالب وابن رواحة جلس يعرف فيه احلزن، وأنا أنظر من 

إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن،  :صائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال

واهلل لقد غلبننا يا رسول اهلل، : فأتاه الثالثة، قال« اهنهن»: فذهب ثم أتاه الثانية مل يطعنه فقال

أرغم اهلل أنفك، مل تفعل ما أمرك : فقلت« فاحث يف أفواههن الرتاب»: فزعمت أنه قال

 ."...سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من العناءرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ومل ترتك ر

من حديث عائشة  (2211: ، م7917: خ)مىض ما خرجاه يف الصحيح  :الدليل الثالث

أهنا كانت إذا مات امليت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم  زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم

ثريد فصبت التلبينة تفرقن إال أهلها وخاصتها أمرت بربمة من تلبينة فطبخت ثم صنع 

التلبينة جممة : كلن منها فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: عليها ثم قالت

 ."لفؤاد املريض تذهب ببعض احلزن

 

خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل  ":ما مر من حديث رجل من األنصار قال :الدليل الرابع

 ":عليه وسلم وهو عىل القرب يويص احلافرعليه وسلم يف جنازة فرأيت رسول اهلل صىل اهلل 

فلام رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء  "أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه 

، وفيه مرشوعية االجتامع عىل الطعام بعد "...بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا

 .اجلنازة إذا تطوع أي شخص بصنيعة الطعام للناس واحلضور
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سمعت عمر بن اخلطاب يقول إن قريشا : ما مر عن األحنف بن قيس قال :مسالدليل اخلا

، فلم أدر ما [طائفة من الناس]ب إال دخل معه فيه رؤوس الناس ال يدخل أحد منهم يف با

تأويل قوله يف ذا حتى طعن، فلام احترض أمر صهيبا أن يصيل بالناس ثالثة أيام، وأمره أن 

فلام رجعوا من اجلنازة جيء بالطعام . ى يستخلفوا إنساناجيعل للناس طعاما فيطعموا، حت

: ووضعت املوائد فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه، فقال العباس بن عبد املطلب

أهيا الناس إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، قد مات فأكلنا بعده ورشبنا، ومات أبو بكر 

ثم مد . ال بد من األجل فكلوا من هذا الطعام وإنه: قال عفان وسليامن. فأكلنا بعده ورشبنا

 ." العباس يده فأكل، ومد الناس أيدهيم فأكلوا، فعرفت قول عمر إهنم رؤوس الناس

ملََّا َماَتْت ُأمُّ : عن اْبن َأيِب ُمَلْيَكَة َيُقوُل ( 242/ 9)خرج الطحاوي يف معانيه  :الدليل السادس

انَ  ُت َمَع النَّاِس، َفَجَلْسُت َبنْيَ َيَدْي َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر َوَعْبِد اهلِل ْبِن  َأَباَن بِنُْت ُعْثاَمَن ْبِن َعفَّ َحرَضْ

َأاَل َتنَْهى َهُؤاَلِء َعِن اْلُبَكاِء؟ إيِنِّ َسِمْعُت : َعبَّاس َفَبَكى النَِّساء َفَقاَل اْبُن ُعَمَر َريِضَ اهللُ َعنْهُ 

َم َيُقوُل َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهللَُّ َعَليْ  ُب بَِبْعِض ُبَكاِء َأْهلِِه َعَلْيهِ  ": ِه َوَسلَّ ، ومن "... إِنَّ املَْيَِّت َلُيَعذَّ

  .هذا الوجه خرجاه يف الصحيح

عن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت عن أمه ( 031/ 29)خرجه الطرباين  :الدليل السابع

يه وسلم وكنت كلام حرضت موت إبراهيم بن رسول اهلل صىل اهلل عل": سريين قالت

صحت وأختي وصاح النساء ال ينهانا، فلام مات هنانا عن الصياح، ومحله إىل شفري القرب 

والعباس إىل جنبه، ونزل يف قربه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأنا أبكي عند قربه 

إهنا ال : هذا ملوته، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم :وكسفت الشمس فقال الناس

 ."...كسف ملوت أحد وال حلياتهت

وهذه أدلة رصَية يف جواز اجتامع الناس حتى النساء إذا مل يكن هنالك ندب ونياحة ولقلقة، 

 :يؤكد ذلك
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قال البخاري يف الصحيح َباب َما ُيْكَرُه ِمْن النَِّياَحِة َعىَل املَْيِِّت، َوَقاَل ُعَمُر  :الدليل الثامن

ْ َيُكْن َنْقع  َأْو َلْقَلَقة  َدعْ : َريِضَ اهللَُّ َعنْهُ  اُب َعىَل "ُهنَّ َيْبكنَِي َعىَل َأيِب ُسَلْياَمَن، َما مَل َ ، َوالنَّْقُع الرتُّ

ْوُت، وهذا اخلرب خرجه البيهقي يف الكربى  ْقَلَقُة الصَّ ْأِس َواللَّ عن سعدان بن ( 118/ 9)الرَّ

ثَ : يف مصنفه قاال 11913، وأبو بكر -يف جزئه -نرص  نَا َأُبو ُمَعاِوَيَة َعِن األَْعَمِش َعْن َحدَّ

ملََّا َماَت َخالُِد ْبُن اْلَولِيِد اْجَتَمَعْن نِْسَوُة َبنِي املُِْغرَيِة َيْبكنَِي َعَلْيِه َفِقيَل لُِعَمَر َأْرِسْل  ":َشِقيٍق َقاَل 

ء  َتْكَرُهُه، َقال ِرْقَن ِمْن : َقاَل ُعَمرفَ : إَلْيِهنَّ َفاهْنَُهنَّ الَ َيْبُلُغك َعنُْهنَّ يَشْ َوَما َعَلْيِهنَّ َأْن هُيْ

 ."ُدُموِعِهنَّ َعىَل َأيِب ُسَلْياَمَن َما مَلْ َيُكْن َنْقع  َأْو َلْقَلَقة  

 

حدثنا األعمش عن : ورواه حممد بن سعد ثنا وكيع وأبو معاوية وعبد اهلل بن نمري قالوا

ع نسوة بني املغرية يف دار خالد يبكني عليه ملا مات خالد بن الوليد اجتم: شقيق بن سلمة قال

إهنن قد اجتمعن يف دار خالد يبكني عليه، وهن خلقاء أن يسمعنك بعض ما : فقيل لعمر

وما عليهن أن ينزفن من دموعهن عىل أيب سليامن، : تكره، فأرسل إليهن فاهنهن، فقال عمر

 ." ما مل يكن نقعا أو لقلقة

 

إن نسوة من بني : عمر عن األعمش عن أيب وائل قال لعمرعن م - 1187ورواه عبد الرزاق 

املغرية، قد اجتمعن يف دار خالد بن الوليد يبكني عليه، وإنا نكره أن نؤذيك فلو هنيتهن، 

ما عليهن أن هيرقن من دموعهن عىل أيب سليامن سجال أو سجلني ما مل يكن نقع، أو »: فقال

  ."، يعني الرصاخ«لقلقة

ملا تويف خالد بن الوليد ريض اهلل عنه بكاه : سمعت أبا وائل يقول: عمشورواه شعبة عن األ

  .، فذكره...نساء من نساء بني املغرية
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إن : حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عمر أنه قيل له (271 /4)وقال ابو عبيد 

ن يسفكن من وما عىل نساء بنى املغرية أ: النساء قد اجتمعن يبكني عىل خالد بن الوليد فقال

النقع صنعه الطعام : ، قال الكسائى"دموعهن عىل ابى سليامن مامل يكن نقع وال لقلقة

إنام النقيعة صنعة الطعام عند قدوم القادم، وانام املراد منه : للمآتم، وأنكر ذلك أبو عبيد وقال

 .جيلبوها ذات جرس وزجل. فمتى ينقع رصاخ صادق: هنا رفع العلم، ومنه قول لبيد

شق اجليوب : املراد به ههنا وضع الرتاب عىل الرأس، وضعافه، وقيل: وقال بعضهم: لقا

النقع : ، وقال يونس النحوي"وأما اللقلقة فشدة الصوت مل أسمع فيه اختالفا : وأنكره، قال

 :، ولألثر طرق أخرى" مد الصوت بالنحيب واللقلقة حركة اللسان نحو الولولة

  :ن رسول اهلل عليه السالم بعد أن هداه إليها كام يفوقد استفاد عمر هذه السنة م

حدثنا محاد بن سلمة عن عيل بن : والطياليس قال( 007/ 1)خرجه أمحد  :الدليل التاسع

هنيئا : ملا تويف عثامن بن مظعون قالت امرأته :زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال

اهلل عليه وسلم إليها نظرة غضبان،  فنظر رسول اهلل صىل :لك يا ابن مظعون اجلنة، قال

فشق ذلك عىل « ما أدري ما يفعل به » :يا رسول اهلل، فارسك وصاحبك، قال: قالت

أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وكان يعد من خيارهم، حتى توفيت رقية بنت 

فنا اخلري احلقي بسل» :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

وبكت النساء عىل رقية، فجعل عمر ينهاهن أو يرضهبن، فقال : قال« عثامن بن مظعون

إياكن ونعيق الشيطان؛ فإنه مهام » : ثم قال: قال« مه يا عمر» :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

: قال« يكون من العني والقلب فمن الرمحة، وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان

اطمة رمحها اهلل تبكي عىل شفري قرب رقية، فجعل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وجعلت ف

، وهذا حديث حسن ملا مىض من توثيق "بالثوب: يمسح الدموع عن وجهها باليد، أو قال

 .لعيل بن زيد من رواية محاد
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م حدثنا حممد بن أيب زرعة ثنا هشا - 1770 (28/ 7)قال الطرباين يف األوسط  :دليل عارش

بن عامر نا خالد بن يزيد القرسي ثنا أبو محزة الثاميل عن أيب جعفر حممد بن عيل عن أم سلمة 

زوج النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنا قالت يا رسول اهلل إن نساء بني املغرية قد أقمن مأمتهن 

بن  أبكي الوليد بن الوليد... عىل الوليد بن الوليد بن املغرية فأذن هلا فقامت وهي تقول

  ." أبكي الوليد بن الوليد أخا العشرية... املغرية

يف قصة موت أيب بن كعب ريض اهلل عنه الصحيحة املشهورة والتي  :الدليل احلادي عرش

[ أو اجلمعة]فلام كان يوم اخلميس  ":فيها اجتامع العدد الكبري بسبب ذلك، قال جندب

يف سكة إال تلقاين الناس،  خرجت لبعض حاجايت فإذا السكك غاصة من الناس ال آخذ

مات سيد املسلمني أيب بن : أجل، قالوا: قلت ما شأن الناس قالوا نحسبك غريبا، قلت

  .، وقد خرجته بطرقه يف مبحث النحلق والتدريس يوم اجلمعة"كعب

أخربنا عثامن بن عمر وعبيد اهلل بن  (18/ 0)قال ابن سعد يف الطبقات  :الدليل الثاين عرش

ملا رجع رسول : أخربنا أسامة بن زيد عن نافع عن بن عمر قال: بن عبادة قالواموسى وروح 

: اهلل صىل اهلل عليه وسلم من أحد سمع نساء بني عبد األشهل يبكني عىل هلكاهن، فقال

فاجتمع نساء األنصار عنده فبكني عىل محزة ورقد رسول اهلل : لكن محزة ال بواكي له، قال

يا وَيهن إهنن هاهنا حتى اآلن، مروهن : تيقظ وهن يبكني فقالصىل اهلل عليه وسلم، فاس

، وقد ُفرس سبب النهي عن البكتاء وهو إزعاج "فلريجعن وال يبكني عىل هالك بعد اليوم 

  :النائمني

نا حممد بن : أخربنا حممد بن عمرو: أخربنا حممد بن عبد اهلل األنصاري :قال ابن سعد

اهلل عليه وسلم حني انرصف من أحد، وبنو عبد األشهل  مر رسول اهلل صىل :إبراهيم قال

. لكن محزة ال بواكي له: نساؤهم يبكني عىل قتالهم، فقال رسول اهلل، صىل اهلل عليه وسلم

: قالت. فبلغ ذلك سعد بن معاذ، فساق نساءه حتى جاء هبن إىل باب املسجد يبكني عىل محزة
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اهلل، صىل اهلل عليه وسلم، ونحن نبكي ثم فخرجنا إليهن نبكي معهن، فنام رسول : عائشة

: استيقظ فصىل صالة العشاء اآلخرة، ثم نام ونحن نبكي، ثم استيقظ فسمع الصوت فقال

أال أراهن ها هنا إىل اآلن؟ قولوا هلن فلريجعن، ثم دعا هلن وألزواجهن وألوالدهن، ثم 

 ."أصبح فنهى عن البكاء كأشد ما هنى عن يشء

أخربنا مالك بن أيب : أخربنا حممد بن عمر( 234/ 0)قال ابن سعد  :الدليل الثالث عرش

تويف أبو بكر بني املغرب والعشاء فأصبحنا فاجتمع نساء : الرجال عن أبيه عن عائشة قالت

ح  املهاجرين واألنصار وأقاموا النوح، وأبو بكر يغسل ويكفن، فأمر عمر بن اخلطاب بالنوَّ

قن، فواهلل عىل ذلك إن كن  قن وجيتمعنفُفرا هو : مالك هذا قال فيه أبو حاتم الرازي، " لُيفرا

صالح، وهذا : أحسن حاالً من أخويه حارثة، وعبد الرمحن، وقد قال يف أخيه عبد الرمحن

  .أصلح منه، ووثقه أيضا ابن حبان، وأبوه ثقة

  .فإذا كان اجتامع بعد اجتامع بال نياحة فهو أمر مرشوع اتفاقا

 

مرشوعية رجوع املشيعني من اجلنازة إىل بيت أهل امليت أو غريه إن هم  :املسألة العارشة

 ،دفنوه وانرصفوا

خرجنا مع رسول اهلل صىل اهلل  ":ما مىض مْن حديث رجل من األنصار قال :الدليل األول

 ":عليه وسلم يف جنازة فرأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو عىل القرب يويص احلافر

فلام رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء  "جليه أوسع من قبل رأسه أوسع من قبل ر

 :، ويشهد هلذا املعنى ما يف"..بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اهلل بن موهب ثنا املفضل  0120خرجه أبو داود  :الدليل الثاين

 :حلبيل عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قالعن ربيعة بن سيف املعافري عن أيب عبد الرمحن ا
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قربنا مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يعني ميتا، فلام فرغنا انرصف رسول اهلل صىل اهلل 

أظنه عرفها، فلام : عليه وسلم وانرصفنا معه فلام حاذى بابه وقف، فإذا نحن بامرأة مقبلة قال

ما أخرجك يا فاطمة من  ": عليه وسلمذهبت إذا هي فاطمة فقال هلا رسول اهلل صىل اهلل

أتيت يا رسول اهلل أْهل هذا البيت فرمحت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، فقال هلا : بيتك؟ قالت

معاذ اهلل وقد سمعتك : فلعلك بلغت معهم الكدى؟ قالت "رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 

، والكدي هي "ا يف ذلكفذكر تشديد "لو بلغت معهم الكدى ": تذكر فيها ما تذكر قال

  :املقابر، وقد بني هذا التشديد نافع بن يزيد

نا أبو عبد اهلل احلافظ انبأ أبو عبد  :قال( 13/ 9)فخرج احلاكم ومن طريقه البيهقي يف سننه 

اهلل حممد بن عبد اهلل الصفار ثنا أبو اسمعيل ثنا سعيد بن أيب مريم انبأ نافع بن يزيد ين ربيعة 

قربنا مع رسول  ":بو عبد الرمحن احلبىل عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص قالبن سيف ثني أ

رجال، فلام رجعنا وحاذينا بابه إذا هو بامرأة مقبلة ال نظنه عرفها،  اهلل صىل اهلل عليه وسلم

  ."لو بلغت معهم الكدي ما رأيت باب اجلنة حتى يراها جد أبيك .....":فقال

عن ربيعة بن سيف عن أيب عبد الرمحن احلبيل، واسمه عبد قد روى غري واحد هذا احلديث 

اهلل بن يزيد ثقة، وأما ربيعة فهو صدوق له مناكري، ومنزلة حديثه يف مرتبة احلسن ما مل يكن 

حديثه منكرا أومستغربا، وقد صححه احلاكم وابن حبان، وحسنه ابن القطان واملنذري 

 :لكنه قد توبع والبوصريي يف اإلحتاف، وضعفه آخرون بربيعة،

ْحبِيُل بُن رشيك َوُهَو من رجال  ":فقد قال ابن عبد اهلادي يف املحرر َوقد َتابع ربيَعَة َعَلْيه رُشَ

 .، واهلل أعلم بمكانه"ُمسلم

 

 :ذكر خرب جرير املعارض لكل األحاديث السابقة وبيان وجهه وعلله: املسألة احلادية عرشة
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ة والكثرية يف مرشوعية االجتامع عند أهل امليت، هذا وقد عارض تلكم األحاديث السابق

  .واستحباب اإلطعام عنه من ماله أو من طرف أهله أو آله أو غريهم كام سبق

عارض كل هذه األحاديث خرب  واحد فقط، وهو أثر ضعيف موقوف، ُيروى عن جرير 

تارة ُينسب النهي ريض اهلل عنه، مع اختالف الرواة عليه فيه، فمرة ُينَسُب الفعل للصحابة، و

لفتوى جرير وحده، وتارة ينسب النهي لفنوى عمر، وأن جريرا وأصحابه يفعلون ذلك، 

ومرة فيه النهي عن اإلطعام، وأخرى فيه النهي عن النعداد فقط ال اإلطعام، باإلضافة إىل 

 :اختالفات وعلل أخرى يف ستده هذا بياهنا

ن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير مداره عىل إسامعيل ب :أثر جرير: األثر األول

  :واختلف عنه

وهي موضوعة، ألهنا مدلسة عن الكذابني وال أصل هلا من : رواية هشيم عن جرير: أوال

 :حديث الثقات

حدثنا حممد بن َييى ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم ح وحدثنا : 1112فقال ابن ماجة  (1

عيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن شجاع بن خملد أبو الفضل ثنا هشيم عن إسام

 .،"كنا نرى االجتامع إىل أهل امليت وصنعة الطعام من النياحة ":جرير بن عبد اهلل البجيل قال

 ." كانوا": هكذا رواه سعيد وأبو الفضل عن هشيم، وجعله ابن منيع بلفظ

ع ثنا هشيم عن إسامعيل حدثنا عبدان بن أمحد ثنا أمحد بن مني(: 037/ 2ك )فقال الطرباين  •

 ." كانوا يرون أن اجتامع أهل امليت وصنعة الطعام من النياحة: عن قيس عن جرير قال

وهذا إخبار عن الصحابة أو عن بعضهم يف أهنم كانوا يرون عموم صنعة الطعام مكروهة 

الدفن، مطلقا أيا كان صانع ذلك، أهم أهل امليت أو أقاربه أو جريانه أو غريهم، قبل أو بعد 
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وهذا خُيالف كل األحاديث السابقة، ألن كل ما صح عن الصحابة عىل خالف حديث جرير 

 .كام مىض، وقد صححه مجاعة من املتأخرين وهو وْهم شديد تتابعوا عليه

شيم عن اسامعيل، وهشيم يدلس عن املجاهيل واملتهمني، ومل ُيرصح فقد تفرد هبذا اللفظ ه

أخذه عن الكذابني، وال أصل له من سنن األصحاب أبدا، بل  بالتحديث ههنا، وال أراه إال

  :عدم سامعه من اسامعيلس هشيم وهو موضوع عنهم، والدليل عىل تدلي

عن اسامعيل كام قال [ عن رشيك]ما رواه خالد بن القاسم املدائني وفيه كالم عن هشيم  (2

زعموا أنه : د وأبو داودالدارقطني، ولذلك أنكر العلامء سامعه له من اسامعيل، وقال أمح

  .سمعه من رشيك

وهذا يدل عىل أنه أخذه عن رشيك، ورشيك يسء احلفظ فقط ال متهم؟ لكنه مدلس أيضا، 

 .ومل يسمعه من اسامعيل بل بينهام واسطة متهمة، فدلسه عن وضاع، واحلديث ال أصل له

د حديث هشيم عن ذكرت ألمح: "(1817)كام قال أبو داود يف كام يف مسائل اإلمام أمحد 

، "وما أرى هلذا احلديث أصال : زعموا أنه سمعه من رشيك، قال أمحد ": ، قال...إسامعيل

 " ، أي ال أصل لذاته بكل طرقه لوهائها، ومل يقل"ليس هلذا احلديث أصل..":فتأمل قوله

 ، إال إذا كان مرجعه إىل رواية"ال أصل له  ":، وال يقال عن حديث"هذا طريق ال أصل له

  :املتهمني، وهذا املتهم الذي ُأِخذ عنه هذا احلديث هو نرص بن باب، واحلديث يرجع إليه

 :فقد رواه نرص عن اسامعيل، لكن زاد فيه تقييد الكراهة بام بعد الدفن فقط ال قبله

ثنا نرص بن باب عن إسامعيل عن قيس عن جرير بن عبد ( 2/239)فقال أمحد يف مسنده  (3

   ،" كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنيعه الطعام بعد دفنه من النياحة :اهلل البجيل قال



34 
 

ونرص هذا متهم بالكذب عند اجلمهور، إال عند اإلمام أمحد وحده ومن قلاده، فإنه قد ريض 

به، ومع ذلك، وعىل الرغم من رواية أمحد هلذه املتابعة عن نرص فهو مل يعتد هبا، بل قال بأن 

، ولذلك مل يذكره يف مسند جرير أصال، بل ذكره يف مسند عبد اهلل "له ال أصل  "احلديث 

  .تبًعا، وقد خالف من هو أوثق منه

فقد رواه عباد بن العوام وهو ثقة عن اسامعيل بلفظ السؤال والنهي عن التعداد فقط، ومل  (9

 :يذكر فيه النهي عن اإلطعام، وهو األصح لثقة كل رجاله مع اتصاله

حدثنا أمحد بن َييى احللواين ثنا سعيد بن سليامن عن عباد  2278( 237/ 2)ين فقال الطربا

: قال جرير بن عبد اهلل: بن العوام عن إسامعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم قال

كنا نعدها : نعم، قال: يعددون امليت أو قال أهل امليت بعدما يدفن؟ شك إسامعيل، قلت

 الباب عن جرير،، وال ذكر فيه للطعام وال لالجتامع أصال ، وهذا أصح حديث يف"النياحة 

 .وهو الصخيخ

واملقصود بالتعداد املنهي عنه هو املبالغة يف تعداد مآثر امليت، ربام حتى بام ليس فيه، وقد 

يدخل فيه عدا األيام أيضا من منذ حلظة الوفاة، ثم هلم يف كل يوم عادة معينة يفعلوهنا حتى 

 .واهلل أعلم.. يوماتنقيض األربعون 

وقد ورد هذا األثر عن جرير وعمر وأن جريرا كان يطعم وجيتمع وأن عمرا : الطريق الثاين

 .وقد سبق ذكره :وحده هو الناهي مما يزيد من اضطرابه

فقد رواه سعيد بن منصور يف سننه ومل أجد إسناده، وجعل فيه جريرا سأل عمر بن  (1

أن جريرا وفد عىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه : هاخلطاب عن هذا الفعل، ولفظ حديث

فهل تتجمعون عند أهل امليت وجتعلون الطعام؟ : ال، قال: هل يناح عىل ميتكم؟ قال: فقال

، فدل هذا اخلرب عىل اجتامع القوم وصنيعتهم للطعام ومعهم "ذاك النوح: نعم، قال: قال
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رجع إىل هذا التايل وال يصح جرير، وأن عمر وحده هو من أنكر ذلك، وهذا احلديث ي

 :أيضا

فقد قال أبو بكر يف املصنف باب ما قالوا يف اإلطعام عليه والنياحة، حدثنا وكيع عن  (2

هل يناح قبلكم عىل امليت؟ قال : قدم جرير عىل عمر فقال: مالك بن مغول عن طلحة قال

 ،" تلك النياحة: ، فقالفهل جتتمع النساء عندكم عىل امليت ويطعم الطعام؟ قال نعم: ال، قال

: وليس فيه ما يدعي املخالفون من أن جريرا وأصحابه قد رجعوا عن قوهلم، أو قالوا لعمر

أصبت، إذ ال يوجد ذلك يف اخلرب أصال، كام أن الوارد عن عمر الفاروق أنه قد أوىص حتى 

 مىض مما بدل عند موته بصنعة الطعام عنه، وُفعل ذلك به بحرضة مجيع الصحابة بال إنكار كام

، إذ بنْي  وعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه طلحة عىل أنه خرب منكر، ثم منقطع بل هو معضل 

ثم هو مضطرب املتن ملا بيناه، وليس له مَردا إال أنه مأخوذ عن الكذابني  -أمد بعيد 

 :ال أصل له: قال اإلمام أمحد املضطربني ولذلك

نا يزيد بن هارون نا عمر أبو حفص الصرييف : ثنا عبد احلميد (121)قال أسلم يف تارخيه  (0

كنا نعدا  ":قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: ثنا سيار أبو احلكم قال: وكان ثقة قال

ام، وهذا أكثر إعضاال ، ومل يذكر اإلطع"االجتامع عند أهل امليت بعد ما يدفن من النياحة 

من سابقه، مع خمالفته لألحاديث الصحيحة الكثرية الناهية عن النياحة والصياح فقط، 

 .املبيحة لإلطعام واالجتامع، حتى عن عمر نفسه كام بينا

حدث به السلفي عن الصيدالين نا عثامن بن عبد الرمحن بن يوسف  :دليل ثاين ال عربة به

شيبان األعرج عن احلسن بن أيب احلسن حدثني أبو هريرة وجابر  الرقي نا عباد بن كثري عن

بن عبد اهلل وعمران بن حصني وعبد اهلل بن عمر بن اخلطاب وعبد اهلل بن عمرو بن العاص 

هنى أن يقعد »ومعقل بن يسار املزنيكلهم َيدث عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه 

هنى عن الولولة عىل امليت، وهنى عن إطعام الناس الرجل يف بيته للمصيبة ثم يؤتى فيعزا، و

http://www.alukah.net/sharia/0/33778/
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، «عىل امليت، وهنى عن إصابة الطعام عىل امليت، وهنى عن إيصال الطعام إىل أهل امليت 

عثامن مل أعرفه، وعباد هو املتهم بوضع حديث املنهيات هذا وال عربة به، وإيصال الطعام 

  .عانألهل امليت متفق عىل استحبابه كام مر واهلل املست

 

ذكر املسالك بني األحاديث الصحيحة املبيحة لإلطعام واالجتامع، : املسألة الثانية عرشة

  :وحديث جرير املضطرب

 :ال خيلو ذلك إما أن نسلك مسلك الرتجيح أو مسلك اجلمع

بحيث نقدم وجوبا أحاديث اجلواز الصحيحة والكثرية، مع أثر  :مسلك الرتجيح: أوال

 :طعام واالجتامع لعدة أمورطاوس يف استحباب اإل

أهنا أصح سندا وأوضح داللة، وأكثر عددا وأوثق رجاال، مع وجود االتصال، وعدم 

االختالف فيها، ألنَّ كلَّ األحاديث الكثرية تؤيد أثر طاوس يف استحباب اإلطعام عن امليت 

كلها تؤيد كام مىض، باإلضافة إىل الشواهد الكثرية جدا يف هذا الباب، العامة واخلاصة، 

  :ذلك، بخالف حديث جرير، فإنه واحد، منكر ومضطرب، مع االختالف فيه

فأما الطريق األوىل ففيها هشيم وهو مدلس ومل يسمعه من اسامعيل، بل روايته ترجع إىل  •

رواية رشيك وفيه لني وتدليس، أو ترجع إىل نرص بن باب وهو متهم، وقد زاد التقييد بام بعد 

تها إىل  الدفن فقط، وأما الطريق الثالثة وما بعدها فهي معضلة ضعيفة، وال يبعد أن ترجع برما

طريق نرص هذا، ومع ذلك فقد اختلفوا يف األلفاظ، وَمن هو الشخص املانع من االجتامع، 

فروى بعضهم املنع من فتوى جرير وحده، وقال آخرون هو ُعمر، وجعله آخرون عن 

ار مع قيس، وجعله آخرون مع عمر بن اخلطاب الصحابة أو بعضهم، وجعل بعضهم احلو

وأنه هو الناهي وجرير وأصحابه هم الفاعلون واملبيحون، وغري ذلك من العلل التي توجب 
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رد هذا احلديث، كيف وقد خالف األحاديث الكثرية يف استحباب االجتامع واإلطعام كام 

 .مىض

 

، وهي الرواية الصحيحة واملتصلة، ومل يسلم من العلة إال طريق عباد بن العوام عن اسامعيل

لكن ليس فيها ذكر  للنهي عن اإلطعام وال االجتامع أصال، وإنام أفتى فيها جرير بكراهة 

تعداد مآثر امليت فقط، وال َيل ترك رواية الثقات املتوافقة مع روايات الثقات اآلخرين، 

  .والتمسك برواية عن متهم أو جمهول وباهلل التوفيق

 

 

 :فنقول _ومل يصح  _وذلك بناءا عىل افرتاض صحة اللفظ السابق  :سلك اجلمعم: ثانيا

إن االجتامع وصنيعة الطعام املنهي عنهام مها ما وافق جمالس النياحة والصياح والغيبة، أو  (1

ما زاد عىل زمن احلداد، واجلواز إذا مل يكن هنالك نياحة كام مىض من قول البخاري، 

وسئل مالك عن أهل : ذلك، وهذا قول املالكية كام قال أشهبولألحاديث الرصَية يف 

، قال "امليت هل يبعث إليهم بالطعام؟ فقال إين أكره املناحة، فإن كان هذا ليس منها فليبعث

وهذا كام قال، ألن إرسال الطعام إىل أهل امليت الشتغاهلم : ابن رشد كام يف البيان والتحصيل

  ." ملناحة من الفعل احلسن املرغب فيه املندوب إليهبميتهم إذا مل يكونوا اجتمعوا 

وأما ما يصنعه أقارب امليت من الطعام ومجع الناس  ":قال( 002/  1)ويف الفواكه الدواين 

عليه فإن كان لقراءة قرآن ونحوها مما يرجى خريه للميت فال بأس به، وأما لغري ذلك فيكره، 

لذي صنعه من الورثة بالغا رشيدا فال حرج يف وال ينبغي ألحد األكل منه إال أن يكون ا
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األكل منه، وأما لو كان امليت أوىص بفعله عند موته فإنه يكون يف ثلثه وجيب تنفيذه عمال 

 ."بفرضه

أو ُيقال بأن االجتامع املذموم حممول عىل اجتامع النسوة مع بيتوهتن عند أهل امليت، ألنه  (2

زن والغيبة، فإن ذلك هو النياحة التي هنى عنها احليكثر منهن الندب والصياح وإظهار 

  .جرير، واهلل أعلم

ثالث من عمل  ":عن معمر عن ليث عن سعيد بن جبري قال (773/ 0)خرج عبد الرزاق 

، ليث لني، "النياحة والطعام عىل امليت، وبيتوتة املرأة عند أهل امليت ليست منهم: اجلاهلية

  .الكريم وهو مثله، عن ابن جبري به وقد تابعه فضالة وهو ضعيف، عن عبد

 .ذكره الثوري عن هالل بن خباب عن أيب البخرتي: وقال عبد الرزاق

 

وهو الذبح واإلطعام عند القرب أو يف املقربة، أو : أو َُيَمل النهي عن اإلطعام عىل العقر (0

ن هذا هو ختصيص التعداد يف ذلك كام يف رواية جرير الصحيحة، فإمحل الطعام إليها، مع 

املنهيا عنه، ملا روى عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول اهلل صىل اهلل عليه 

، وبوب عليه أبو «كانوا يعقرون عند القرب بقرة أو شاة »: ، قال«ال عقر يف اإلسالم»: وسلم

  ."باب كراهية الذبح عند القرب ":داود

اليوم األول والثالث وبعد األسبوع، ونقل الطعام إىل يكره اختاذ الطعام يف : قال يف البزازية

املقربة يف املواسم واختاذ الدعوة بقراءة القرآن ومجع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة 

 ، "األنعام أو اإلخالص
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وال خيلو عن نظر ألنه ال دليل عىل الكراهة إال  ":ومع ذلك فقد تعقبه الربهان احللبي فقال

املتقدم، وهو ما رواه اإلمام أمحد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد حديث جرير 

كنا نعد االجتامع إىل أهل امليت وصنعهم الطعام من النياحة اهـ يعني وهو فعل : اهلل

  .، وقد تقدم أنه متكر مدلس عن الكذابني، ًوال أصل له"اجلاهلية

 .فقظ كام أسلفناوأن الصواب فيه هو لفظ النهي عن التعداد للمآثر 

ُلوَس ِزَياَدًة َكثرَِيًة َعىَل  (9 ي اجْلُ وقد يقال بأن االجتامع املذموم هو الذي َيْسَتِديم فيه املَُْعزِّ

وا ﴿  :احلاجة فيحرجهم بذلك، وهو قول للحنابلة، يعضده قوله تعاىل َفإَِذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِِشُ

ْم َكاَن ُيْؤِذي النَّبِيَّ َفَيْسَتْحِيي ِمنُْكْم َواَّللَُّ ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اِْلَقِّ َوََل ُمْسَتْأنِِسنَي ِِلَِديٍث إِنَّ َذلِكُ 

  .[70األحزاب ]﴾ 

 

وقد َيمله بعضهم عىل ما لو كانت صنعة الطعام من تركة الصغري، ففي استحسان  (7

ة صغري فال يتخذ وإن اختذ ويل امليت طعاما للفقراء كان حسنا إال أن يكون يف الورث ":اخلانية

 .ا هـ. "ذلك من الرتكة

وقيل أن خرب جرير حممول عىل صنعة الطعام رياءا وسمعة ومفاخرة، أو تبذير ومغاالة،  (1

منهي أو عىل ما لو وىص امليت باإلطعام عنه بام زاد عن الثلث، فإن الوصية بأكثر من ذلك 

و مغاالة فيه وال تبذير، فأمر  ال بأس عنها، وأما الوصية باإلطعام بام دون الثلث وبام ال فخر أ

  .بذلك كام مر وباهلل التوفيق

أولياء : قلت ألمحد: أو َُيمل عىل االجتامع للتعزية يف املسجد وقال أبو داود يف مسائله (7

امليت يقعدون يف املسجد يعزون؟ قال أما أنا فال يعجبني أخشى أن يكون تعظياًم للميت أو 

  ." قال للموت
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مليت واجلواز عىل ما ُيقال بتقييد حديث جرير بالنهي عن صنعة الطعام بعد دفن اوقد  (8

  .قبل ذلك، كام مىض يف رواية نرص بن باب لكنها مل تصح

يت، ملا وقيل بكراهة االجتامع إذا اختذ أهل امليت فسطاطا عند القرب وخالفوا وصية امل (4

ال عن عامرة بن غزية عن عبد الرمحن عن عبد الرمحن بن أيب الرج( 171/ 0)خرجه احلاكم 

، «إين كربت وذهب أصحايب ومجاعتي فخذ بيدي»: قال يل أيب: بن أيب سعيد اخلدري قال

يا بني، إذا أنا مت »: فاتكأ عيل حتى جاء إىل أقىص البقيع مكانا ال يدفن فيه، فقال: قال

ني عيل نائحة، وال تؤذن فادفني ها هنا، وال ترضب عيل فسطاطا، وال متش معي بنار، وال تبك

فهلك يوم اجلمعة فكرهت أن أؤذن « يب أحدا، واسلك يب زقاق عمقة، وليكن مشيك خببا

إذا فرغت من جهازه أخرجه، : متى خترجوه؟ فأقول: الناس ملا كان هناين فيأتوين فيقولون

  ." فامتأل عىل البقيع الناس: قال

بن مهران أن أبا هريرة قال حني حرضه  عن املقربي عن عبد الرمحن( 242/ 2)وخرج أمحد 

  ."..ال ترضبوا عيل فسطاطا، وال تتبعوين بمجمر، وأرسعوا يب: املوت

أوىص أبو »: عن معمر عن ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي قال - 1179ورواه عبد الرزاق 

 .»هريرة أهله أن ال يرضبوا عىل قربه فسطاطا، وال يتبعوه بمجمر، وأن يرسعوا به

لصواب جواز اختاذه إذا اختذ للحامية من احلر أو القر، ملا روى ابن أيب الدنيا حدثنا حممد بن وا

مر عمر بن اخلطاب بحفارين َيفرون  :عاصم اخربنى أبو معرش عن حممد بن املنكدر قال

قرب زينب بنت جحش رض اهلل عنها ىف يوم صائف فرضب عليهم فسطاطا فكان أول 

  ،"فسطاط رضب عىل قرب 

عن يزيد بن عبد اهلل بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث  (27/ 9)وخرجه احلاكم 

أوصت زينب بنت جحش، أن حتمل عىل رسير رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم » :التيمي قال
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ومر عمر بن اخلطاب،  "وقيل محل عليه أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه « وجيعل عليه نعش

لو أين رضبت عليهم »: فارين َيفرون قرب زينب يف يوم صائف فقالريض اهلل عنه عىل ح

  .، وخرجه عبد الرزاق عن يزيد نحوه"وكان أول فسطاط رضب عىل قرب بالبقيع « فسطاطا

عن أيب معرش عن حممد بن املنكدر أن عمر رضب عىل قرب زينب ( 29/ 0)وروى أبو بكر 

 »فسطاطا

حممد بن احلنفية حني مات ابن عباس بالطائف  شهدت ":وروى عمران بن أيب عطاء قال

  ." فكرب عليه أربعا وأخذه من قبل القبلة حني أدخله القرب ورضب عليه فسطاطا ثالثة أيام

وإنام يكره الفسطاط إذا اعتقد الناس أنه يظل صاحب القرب أو ينفعه ملا قاله البخاري يف 

يض اهلل عنهام، فسطاطا عىل قرب عبد ورأى ابن عمر ر ":"باب اجلريد عىل القرب ":الصحيح

 .« انزعه يا غالم، فإنام يظله عمله»: الرمحن، فقال

 

وذهب بعضهم إىل كراهة االجتامع واإلطعام مطلقا، وصنيع الشافعي عىل كراهة ذلك  (13

وأكره املأتم وهى اجلامعة وإن مل يكن هلم بكاء فإن ذلك جيدد  ":بعد الدفن ألنه قال يف األم

بالغ بعضهم فامل إىل حتريم ذلك وتبديعه ، و"يكلف املؤنة مع ما مىض فيه من االثراحلزن و

  .استدالال بعموم حديث جرير( 001)مطلقا كام هو ظاهر  يف صنيع القرطبي يف التذكرة 

وقد تقدم أنه حديث مضطرب ومنقطع مدلس عن املتهمني، وال أصل له من حديث الثقات 

لذلك الدارقطني وباهلل التوفيق، وهو منكر املتن ملخالفته الكثري كام قال اإلمام أمحد وأشار 

 .من األحاديث املبيحة لذلك وباهلل التوفيق

 



42 
 

 :اخلامتة

  :احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وتكمل الطاعات، وبعد

املتواضع، املتعلق فأمحد اهلل جل يف عاله عىل مناه وكرمه، وتيسريه يل مجع هذا املبحث 

بمسألة اإلطعام واالجتامع عند أهل امليت، والذي بينت فيه بدالئله مرشوعية هذا االجتامع 

مع إعداد الطعام سواء أكان هذا اإلعداد من طرف جريان امليت أو أقربائه وعصبته املقربني، 

ارهبم وأهليهم اجتاه أهل امليت، أو كان هذا اإلعداد من طرف أهل امليت أنفسهم، اجتاه أق

وخاصتهم، أو لعموم الناس، ويمتد ذلك من موت امليت إىل ما بعد دفنه حتى سبعة أيام، 

وهي مدة االفتتان، كام ذكرت األدلة عىل مرشوعية وصية امليت بأن ُيتصدق عنه أو ُيطعم 

  .وُينَحر، وُيقىض نذره يف ذلك

نكارته وِعلله وخمالفته ملا هو  ثم ذكرُت خرب جرير املعارض لكل أحاديث اإلباحة، وبينت

أصح منه وأكثر عددا وأوثق رجاال، ثم ختمت البحث بذكر مسالك أهل العلم وطريقة 

توجيههم حلديث جرير، وكيفية اجلمع بينه وبني غريه من أحاديث اإلباحة الصحيحة 

  .والكثرية، وباهلل التوفيق، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 

 : انه نم باتكلا اذه ردصم

 

http://www.alukah.net/sharia/49331//09 

 

 


