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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

ــه   يف أحكــام اجلنــائز , − بفضــل اهللا تعــاىل −رشعنــا       حيــرم عــىل املــرأة وذكرنــا أ
ضـــا , واليناحـــة عـــىل امليـــت وجيـــوز هلـــا البكـــاء هـــل   الف يف مســـألةأوضـــحنا اخلـــًأ

ضـــا ذكرنـــا و ?  أم اليعـــذب امليـــت باليناحـــة عليـــه حتـــريم رضب اخلـــدود وشـــق ًأ
اهعوى اجلاهلـيــة واحللـــق عـنــد املصـــيبةاجلـيــوب واـلــدعاء ـبــد  , ونســـتكمل مـــا ـبــدأ

 . وجيعلها يف ميزان حسناتناعسى اهللا تعاىل أن ينفع هبا
üëc@Zoî¾a@óÜÇ@†a‡y⁄aZ@

هو إذا حزنت عليه :  عىل زوجها برتك الزينة, وقيلإحداد املرأة: اإلحدادمعنى 
ــه مــأخوذ مــن املـنـع : ولبســت ثـيـاب احلــزن وتركــت الزيـنـة, قــال أـبـو عبـيـد وـنـرى أ

 ).٢/٣٥٦( لسان العرب − ألهنا قد منعت ذلك
ال حيل المرأة أن حتد عىل ميت فوق ثالث ليال إال إذا كـان امليـت زوجهـا فتحـد 

 .ًعليها أربعة أشهر وعرشا
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ال حيل المرأة مسلمة تؤمن بـاهللا «:  قالعن أم حبيبة ريض اهللا عنها أن النبي 
ــــام, إال عــــىل  »ً زوجهــــا أربعــــة أشــــهر وعرشاوالـيـــوم اآلخــــر أن حتــــد فــــوق ثالثــــة أ

 ).٥٣٣٩(أخرجه البخاري 
كنا ننهى أن نحد عىل ميت فـوق ثالثـة, إال «: عن أم عطية  ريض اهللا عنها قالت

, وال نكتحـل وال نتطيـب وال نلـبس ثوبـا مصـبوغا  ًعىل زوج أربعـة أشـهر وعرشا ً
 مـن حميضــها يف وقـد رخـص لنـا عـنـد الطهـر إذا اغتسـلت إحـداناثـوب عصـب إال 



 ٢

أخرجـــــه البخـــــاري  −», وكنـــــا ننهـــــى عـــــن اتبـــــاع اجلنـــــائزبـــــذة مـــــن كســـــت أظفـــــارن
)٥٣٤١.( 

k—Ç@lìqZ  ـبـرود يمنـيـة يعصــب غزهلــا أي جيمــع ويشــد ـثـم يصــبغ وينســج فـيـأيت
 ).٦/٢٧٥( اللسان − ا لبقاء ما عصب منه أبيض مل يأخذ صبغًموشي

@@ðëìäÛa@ÞbÓZالقسـط واألظفـار نوعـان معروفـان مـن البخـور ولـيس مـن مقصـود  
 فتح البـاري  − من احليض إلزالة الرائحة الكرهيةالطيب, رخص فيه للمغتسلة 

)٩/٤٠٢.( 
óÜÇ@†a‡y⁄a@ñc‹¾a@o×‹m@ægëÙÛˆ@b@Œbu@xëÜÛ@õbšŠg@xëÛa@Ë@N@

ـــس بـــن مالـــك, قـــالمـــا روي والـــدليل عـــىل اجلـــواز  كـــان ابـــن أليب طلحـــة : عـــن أ
مــا فعــل : لحــة قــاليشــتكي, فخــرج أبــو طلحــة, فقــبض الصــبي, فلــام رجــع أبــو ط

هو أسكن مما كان, فقربت إليه العشاء فتعشى, ثم أصاب : ابني? قالت أم سليم
واروا الصبي, فلـام أصـبح أبـو طلحـة أتـى رسـول اهللا صـىل : منها, فلام فرغ قالت

مهللا بـارك «: نعـم, قـال: قـال» أعرسـتم الليلـة?«: اهللا عليه وسلم فأخربه, فقال
 ).٢١٤٤−٢٣(, ومسلم )٥٤٧٠( البخاري أخرجه − فولدت غالما,» هلام
bĆîãbq@ZÌí@æc@Ýu‹ÜÛ@Ýç_bèuëŒ@ÝÌm@æc@ñc‹àÜÛë@LénuëŒ@Ý@

ا أجـد رجع إيل رسول اهللا «: عن عائشة قالت  ذات يوم من جنازة بالبقيع وأ
ـــا أقـــول مـــا رضك لـــو مـــت قـــبيل فغســـلتك «: وا رأســـاه, قـــال: ًصـــداعا يف رأيس وأ

 ـبـك واهللا ـلـو فعلــت لكـنـي أو لكــأين: تقلــ» وكفنـتـك ـثـم صــليت علـيـك ودفنـتـك
فتبسم رسول اهللا : ذلك لقد رجعت إىل بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك قالت

والبيهقـي ) ٢٦٤٣٣(أخرجـه أمحـد يف مسـنده . ثم بدئ بوجعه الذي مات فيه
 ).١٤٦٥(وصحيح سنن ابن ماجه ) ٦٧٥٨(يف السنن الكربى 
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اسـتقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرت لو كنت : عن عائشة ريض اهللا عنها أهنا قالت
) ١٦٣٤(والطيـاليس ) ٣١٤١(صـحيح أيب داود  −  غـري نسـائهما غسل النبي 

 ).٢٦٨٣٧(, وأمحد )٦٧١٧(والبيهقي 
ذهــــب أكثــــر أهــــل العلــــم إىل جــــواز غســــل الرجــــل زوجتــــه وغســــل املــــرأة زوجهــــا 

ــه يبعــد عــن عائشــة ريض اهللا عنهــا زوج النبــي   أن وحجــتهم أحاديــث البــاب وأ
ضـا مل يـرد نـص يمنـع الرجـل مـن تغسـيل زوجتـه وال املـرأة تت ًمنى شيئا ال جيـوز, وأ

مــن تغســيل زوجهــا, فاألصــل يف املســألة اإلباحــة حتــى يــأيت نــص بــالتحريم, وهــذا 
 .لظاهرمذهب الشافعية ومالك وأمحد وأهل ا

لــيس للــزوج غســل زوجتــه ألن الزوجيــة زالــت :  وخــالفهم يف ذلــك احلنفيــة, قــالوا
 .ملطلقة البائن وهلا أن تغسل الزوجفأشبه ا

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@ÝîÜ‚@‹—n¬@À@õbuIRORTX@LRTYZH@

َّيغســل أحــد الــزوجني صــاحبه وإن كــان ثــم غــريه مــن الرجــال والنســاء : قــال مالــك َ
ويســـرت كـــل واحـــد عـــورة صـــاحبه, وأجـــاز ابـــن حبيـــب أن يغســـل كـــل واحـــد مـــنهام 

 .األمر يف ذلك واسع: صاحبه بادي العورة وقال اللخمي
@Êìàa@À@õbuëIUOQRRZH@

نقل ابن املنذر يف كتابيه اإلمجاع واإلرشاف والعبدري وآخرون إمجـاع املسـلمني 
أن للمــرأة غســل زوجهــا وقــد قــدمنا روايــة عــن أمحــد بمنعــه, وأمــا غســله زوجتــه 

كــاه ابــن املنــذر عــن علقمــة وجــابر بــن زيــد فجــائز عنــدنا وعنــد مجهــور العلــامء, ح
وعبــد الــرمحن بــن األســود وســليامن بــن يســار وأيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن وقتــادة 
ومحـــاد ـبــن أيب ســـليامن وماـلــك واألوزاعـــي وأمحـــد وإســـحاق وهـــو مـــذهب عطـــاء 

 .وداود وابن املنذر
@



 ٤

@óÜa@À@ây@åia@ÞbÓISOTPU@H@òÛdßVQWZ@

ة زوجها  وأم الولد سيدها وإن انقضـت العـدة بـالوالدة, وجائز أن تغسل املرأ
مــا مل تنكحــا, ـفـإن نكحـتـا مل حيــل هلــام غســله إال كاألجنبـيـات, وجــائز للرجــل أن 
تــــه وأم ولــــده وأمتــــه, مــــا مل يتــــزوج حريمتهــــا أو يســــتحل حريمتهــــا  يغســــل امرأ
بامللك, فإن فعل مل حيل له غسلها, ولـيس لألمـة أن تغسـل سـيدها أصـال; ألن 

öΝ ®: ته انتقـل إىل غـريه, برهـان ذلـك قـول اهللا تعـاىلملكها بمو à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ 
x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& 〈] ١٢: النساء.[ 

تــه يف اجلنــة وكـــذلك أم −إن كانــا مســلمني−فســامها زوجــه بعــد موهتــا وهـــي   امرأ
ولده وأمته وكان حالال له رؤية أبداهنن يف احلياة وتقبيلهن ومسهن, فكل ذلك 

ليـــل, فمـــن ادعـــى حتـــريم ذلـــك ـبــاملوت فقولـــه باطـــل إال بـــنص وال ـبــاق عـــىل التح
 .سبيل له إليه

@òí‡äÛa@òšë‹Ûa@À@õbuIQORSS@HÒ‹—niZ@

مـا رضك «: لعائشـة ريض اهللا عنهـا  جواز غسـل أحـد الـزوجني لآلخـر, أوىل لقولـه 
لو استقبلت «: وساق حديث عائشة كام ذكرناه , وقالت عائشة» ِّلو مت قبيل فغسلتك

احلديث تقدم, وقد غسلت »  إال نساؤهري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا من أم
الصـــديق زوجـتــه أســـامء كـــام تقـــدم يف الغســـل ملـــن غســـل ميـتــا وكـــان ذـلــك بمـــحرض مـــن 
الصــحابة ومل ينكــروه, وغســل عــيل فاطمــة كــام رواه الشــافعي والــدارقطني وأبــو نعــيم, 

 .والبيهقي بإسناد حسن ـها
 )٣٣٠, ٢/٣٢٩(غني وهذا مذهب أمحد انظر امل

@åia@ÞbÓa@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@âbàIROQQSZH@

ًال يغسل الزوج امرأته وال أم الولد سيدها, خالفا للشافعي يف األول, ولزفر يف 
الثاين; ألهنام صارتا أجنبيتني وعدة أم الولد لالسـترباء ألهنـا مـن حقـوق الوصـلة 

اـنــت حمرمـــة أو الرشعـيــة, بخـــالف عـــدة الزوجـــة, فـلــذا تغســـل هـــي زوجهـــا وإن ك
 .ًصائمة أو مظاهرا منها



 ٥

@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@ÀëIQOTUQZH@

 أهنا −ريض اهللا عنها−أما املرأة فتغسل زوجها ملا روي عن عائشة : قال الكاساين
إال نساؤه, ومعنى  لو استقبلنا من األمر ما استدبرنا ملا غسل رسول اهللا : قالت

 بإباحـة غسـل املـرأة لزوجهـا ثـم ذلك أهنا مل تكـن عاملـة وقـت وفـاة رسـول اهللا 
 .علمت بعد ذلك

أما إذا ماتت املرأة حيث ال يغسلها الزوج ألن هناك انتهى ملك النكاح النعدام 
 .ًاملحل فصار الزوج أجنبيا فال حيل له غسلها

|îu‹më@kîÔÈm@

 −مـنهم األئمـة الثالثـة مالـك والشـافعي وأمحـد−ما ذهب إليـه مجهـور أهـل العلـم 
ملــرأة زوجهــا وغســل الرجــل زوجتــه هــو الصــواب إن شــاء اهللا مــن جــواز غســل ا

وهو ما تطمئن إليه النفس ويـنرشح لـه الصـدر, لقـوة األدلـة يف ذلـك كـام تقـدم يف 
 .أول الباب, واهللا أعلم

bĆrÛbq@Z@@ÝË—Ûa@ñc‹¾aZ@

األصل أن املـرأة تغسـل املـرأة واجلاريـة, ولكـن إذا كـان هنـاك رضورة فقـال أكثـر 
 . حد الشهوة فال بأس أن تغسل املرأة الصبيمل يبلغذا كان الصبي أهل العلم إ

áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

Š‰ä¾a@åia@ÞbÓZ@

 .وأمجعوا أن املرأة تغسل الصبي الصغري
@‹í‡ÔÛa@|nÏ@À@õbuIROQQSZH@

والصغري والصغرية إذا مل يبلغا حد الشهوة يغسلهام الرجال والنسـاء , وقـدره يف 
 .كلماألصل بأن يكون قبل أن يت
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ابــن ســبع : ًقــال احلســن تغســله إذا كــان فطــيام أو فوقــه بقليــل, وقــال مالــك وأمحــد
: ســنني, قــال األوزاعــي ابــن أربــع أو مخــس, وقــال إســحاق ثــالث إىل مخــس, قــال

 .تغسله ما مل يتكلم ويغسلها ما مل تتكلم: وضبطه أصحاب الرأي بالكالم فقالوا
 .انومذهبنا يغسالن ما مل يبلغا حدا يشتهي: قلت

|îu‹më@kîÔÈmZ@

مـــا ذهـــب إلـيــه مجهـــور أهـــل العـلــم مـــن جـــواز غســـل املـــرأة الصـــبي هـــو مـــا ـيــرتجح 
 . عندي

 حــد ول الشــافعية واحلنفيــة مــا مل يبلــغأمــا حــد ذلــك, فالــذي يظهــر يل هــو صــحة قــ
 . الشهوة وذلك حتى تؤمن الفتنة, واهللا تعاىل أعلم بالصواب

 
                    ه املرأة  من فققالة التاسعة عرشامل −جملة التوحيد
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