ننن
وافسالم ظذ
افصوحلغّ ،
وّيل ّ
احلؿد هلل ّ
وافصالة ّ
رب افعودغ ،وأصفد أن ٓ إهل إٓ اهلل ُ
حمؿد ،وظذ آخه وصحبه أمجعغ.
أرشف إنبقوء وادرشؾغ ش ّقدكو ّ
ٍ
وبعد؛ ؾودوت هنويي ِ
حّق ٓ ريى ؾقه؛ ؿول تعوػ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ
ـّل
كػس ،وهو ٌ
ﮡ﴾ [آل ظؿران ،]581 :وـام ّ
أحؽوًو  ي حقوته ٓ بدّ فه ًن ًعرؾتفو واإلحوضي
أن فنإكسون
ً
هبو؛ ّ
هفو« :أحؽوم
ؾنن فؾؿوت
أحؽوًو ّ
ختص اد ِق ًَ ٓ بدّ فه ًن ًعرؾتفو واإلحوضي هبو ،وًن أ ّ
ً
اجلـوئز وادؼوبر» وًو يؿؽن أن يؼع ؾقفو ًن إخطوء وادخوفػوت ،و ّحو ـون ادقً يعذب
ببؽوء أهؾه ظؾقه؛ ـون افواجى افوصقي بوخلر وافثوبً ًن إحؽوم وأداب.
ادوضوع ادشور إفقه آكػ ًو  ي
افرشوفي ؿد اصتؿؾً ظذ ظؼ وؿػوت؛ مجعً
َ
وهذه ّ
حؾؼوت ً ّتصؾي؛ تسفق ً
واختصورا فؾػوئدة؛ وهي:
ال فؾؼورئ،
ً

 الوقفة األوىل – اشتعّدَ! فاملوتُ آتٍ:
ؿول اهلل تعوػ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [افبؼرة.]412:
وظن ابن ظبوس ¶ ؿول :ؿول افـبي ﷺ« :كِعؿت ِ
َون ًَ ْغ ُبو ٌن ؾِ ِ
قف َام ـَث ِ ٌر ًِ َن افـ ِ
َوس:
َْ

ح ُي َوا ْف َػ َرا ُغ» [رواه افبخوري] .وظن ظبد اهلل بن ظؿر ¶ ؿول :أخذ رشول اهلل ﷺ
افص َ
ِ

ِ
يى َأ ْو ظَوبِ ُر َشبِ ٍ
قّل» [رواه افبخوري].
بؿـؽبي ؾؼولُ « :ـ ْن  ي افدُ ْكقَو َـ َلن ََك ؽ َِر ٌ

أحس بؼدوم أجؾه أن حيسن افظن بوهلل تعوػ ،وأن يؽثر
ؾقـبغي فنإكسون؛ وبخوصي إذا
ّ
ًن ؿول ٓ :إهل إٓ اهلل؛ ّ
اهلل أن يؾفؿه ذفك ظـد ًوته ،جوء  ي حديٌ ًعوذ بن جبّل
فعّل َ
ِِ
ؿول :ؿول رشول اهلل ﷺً« :ن ـ َ ِ
اهلل َد َخ َّل ْ
اجلَـَ َي» [رواه
َ ْ
َون آخ ُر ـ ََالًه َٓ إِ َ َ
هل إِ َٓ ُ
أمحد وأبو داود].

 الوقفة الثّانية – نعيمُ القرب وعذابُه:
حّق ٓ ّ
صك ؾقه ،وؿد د َف ًْ ظؾقه أحوديٌ ـثرة؛ وًن ذفك ؿوفه ﷺ« :إِ َن
وهو ّ
ِ
ِ
ِ
ق؛ إِ ْن ـ َ
َون ًِ ْن َأ ْه ِّل ْ
اجلَـ َِي؛ َؾ ِؿ ْن َأ ْه ِّل
َأ َحدَ ـ ُْم إِ َذا ًَ َ
وت ُظ ِر َض َظ َؾ ْقه ًَ ْؼ َعدُ ُه بِو ْف َغدَ اة َوا ْف َع ِ
ِ
ِ
ْ ِ
اهلل َي ْو َم
اجلَـَيَ ،وإِ ْن ـَو َن ً ْن َأ ْه ِّل افـ َِور؛ َؾؿ ْن َأ ْه ِّل افـ َِورَ ،ؾقُ َؼ ُولَ :ه َذا ًَ ْؼ َعدُ َك َحتَى َيبْ َعثَ َك ُ
ا ْف ِؼقَو ًَ ِي» [ًتػّق ظؾقه].
 الوقفة الثّالثة – ماذا يفعل مو مات له قريب؟
افصز وآحتسوب :ؿول اهلل تعوػ﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ
 -أ ًّو ًو يـبغي ؾعؾه؛ ؾفو ّ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﴾ [افبؼرة.]511-511 :

ادصوب
 وـذفك افتذ ّـر وآظتبور؛ وظدم آؽسار بوفصحي وافعوؾقي ،ؾقجعّل ذفكَ
حوؾزًا ِ
فسك ّ
افذكوب وأثوم.
ٍ
ز
 تصبر أهّل اد ّقً وًن حوفه ،ـام ؿول افـّ ّبي ﷺ ًٓرأة ًوت وفدُ هوَ « :ؾ ْؾت َْص ِ ْ
ِ
ى» [ً ّتػّق ظؾقه].
َو ْفت َْحتَس ْ
ؿول :ؿول رشول
افنوحي ،ؾعن أيب هريرة
 وأ ًّو ًو حيرم ظؾقه؛ ؾلًور؛ ًـفوّ :ِ
ِ
اهلل ﷺ« :ا ْثـَت ِ
هو ِهبِ ْم ُـ ْػ ٌر :اف َط ْع ُن  ي افـ ََس ِ
َون ِ ي افـ ِ
وح ُي ظ ََذ ا ْ َدقًِ» [رواه
ىَ ،و ِ
افنَ َ
َوس ُ َ
ًسؾم].
وصّق اجلقوب ،وافدّ ظوء بدَ ظوى اجلوهؾقي؛ ؾعن ابن ًسعود
 وًـفو :رضب اخلدودّ ،ِ
اخلُدُ و َدَ ،و َص َّق ْ
رض َب ْ
وبَ ،و َدظَو
اجلُقُ َ
ؿول :ؿول رشول اهلل ﷺَ « :فقْ َس ًـَو ًَ ْن َ َ
اجل ِ
وهؾِقَ ِي» [ًتػّق ظؾقه].
بِدَ ظ َْوى ْ َ
افصوت ،وافدّ ظوء بوفويّل ،وحؾّق ّ
افش َعر؛ حلديٌ أيب بردة ظن أيب ًوشى
 وًـفو :رؾع ٍّ
ِ
ؿول :وجع أبو ًوشى وجع ًو ؾغق ظؾقه ورأشه  ي ح ْجر اًرأ ة ًن أهؾه ،ؾصوحً اًرأ ٌة ًن
ؾؾام أؾوق ؿولَ « :أنَو َب ِري ٌء ِمِمَو َب ِرئَ ًِـْ ُه َر ُش ُ
ول اهلل ِ ﷺ؛
أهؾه ،ؾؾم يستطع أن ير َد ظؾقفو صقئ ًوّ ،
َؾ ِن َن رش َ ِ
ِ ِ
ِ
صوَتو ظـد ادصقبي)َ ،و ْ
احلَوف ِ َؼ ِي (أي:
ول اهلل ﷺ َب ِرئَ ً َن َ
افصوف َؼي (أي :ا ّفتي ترؾع َ
َ ُ
ِ
ا ّفتي حتؾّق صعرهو؛ ًن صدَ ة اجلزع واهلؾع)َ ،و َ
تس ُخط ًو
افشو َؿي (أي :ا ّفتي ّ
ثوهبو َ
تشّق جقبفو َأو َ
ظذ ؿضوء اهلل)» [ًتػّق ظؾقه].
ادحرًيً ،ثّل كعي اجلوهؾقي ادشتؿّل ظذ ذـر ِ
ًآثر ادقً ظذ شبقّل
 وًـفو :كعقُه ّبوفصػي ّ
افتػجع ظؾقه ،وإظظوم حول ًوته؛ ُ
تسخ ًطو ظذ ؿدر اهلل.
ادػوخرة وافتبوهي؛ ًع إطفور ّ
ٍ
فؼصد ديـي؛ ـطؾى ـثرة اجلامظي حتصق ً
ال فؾدظوء فؾؿقً،
جمر َد إظالم؛
وأ ًّو إن ـون ّ
ِ
ًستحى.
وتتؿق ًام فؾعدد ا ّفذي ُوظدَ بؼبول صػوظتفم فه ،ؾفو
ّ

 الوقفة الرّابعة – جتهيسُ امليّت وتغصيلُه:
بي ﷺ أنّه ؿولَ « :أ ْ ِ
رسظُوا
وافسـّي اإلرساع بتجفقزه؛ ؾعن أيب هريرة
ظن افـّ ّ
 ُِ
ِ
بِ ْ ِ
وجلـَوزَ ِة؛ َؾ ِن ْن ت َُك َص ِوحلَ ًي؛ َؾ َ
ؼ ت ََض ُعو َك ُه َظ ْن
خ ْ ٌر ُت َؼدِ ًُ َ
وهنَوَ ،وإِ ْن َي ُك ش َوى َذف َك؛ َؾ َ ٌ
ِر َؿوبِؽ ُْم» [ًتػّق ظؾقه].
ِ
وادحر م ٓ ُي طقَى ،وٓ ُحي ـ َط (واحلـوطً :و ُُيْؾط
غس ّل،
 وصفقد ادعرـي ٓ ُي َِ
وأج َس وً فم) ،وٓ ُي غ َط ى رأشه وٓ وجفه.
ادو تَى ْ
ًن افطِ قى ٕـػون ْ

 وأًو حؽم تغسقّل ادقً :ؾػرض ـػويي ،إذا ؾعؾه افبعض شؼط ظن أخرين.افذ َـ َر إٓ ٌ
يغس َّل ّ
رجّل أو زوجته ،وٓ يغسّل إنثى إٓ اًرأة أو زوجفو؛
 وٓ جيوز أن ِبي ﷺ
ؽسّل اف ّـ ّ
ؾعن ظوئشي ▲ ،ؿوفً« :فو ــً اشتؼبؾً ًن أًري ًو اشتدبرت ًو َ

ؽر كسوئه» [رواه أبو داود و ابن ًوجه].
ُ
ِ
 وأ ًّو صػي ؽسؾه؛ ؾعذ افـّحو افتّوّيل:
 ُجيعّل ادقً ظذ رسير  ي ؽرؾي ٓ يراه ؾقفو افـوس ،ؾ ُق َج َرد ًن ثقوبه وتُسس ظورته؛رستِه إػ رـبته.
ًن ُ َ
ُؾغ ًػوص ُؾه ،وهو أن ير ّد افغوشّل أظضوء اد ّقً بعضفو ظذ بعض.
وافسـَي أن ت َ
 ُ ثم ِيعك بطـَه ظكا ً رؾقؼ ًو؛ ٕجّل إخراج ًو ـون ؿوب ً
ال فؾخروج ًن افـّجوشوت.
ّ
ؾقـجقه هبو؛ ؾقغسّل ؾرجه.
ثم ّ
يؾف افغوشّل ظذ يده افقرسى خرؿ ًي أو ؿػوز ًا أو ـقس ًو ِ
 ّويؼص صوربه إذا ـوكً ضويؾي ؛ ّ
ٕن هذا ًن
أجضو :أن تُؼ ّؾم أطػوره،
وافسـّي ً
ّ
 ًُستورا ـوفعوكي واإلبط.
تـظقف ادقً ،بخالف ًو ـون
ً
ثم يوضئه وضوءه فؾصالة.
 ِّ
افسدر.
بوفسدر؛ ؾقغسّل رأشه برؽوة ّ
ثم ُجي ّفز احوء ّ
 ّ ثم يغسّل شوئر بدكه؛ ًبتدئ ًو بودقوًن.يـبغي ؾع ُؾه :آفتزام بوفسـّي  ي افسس ظام يراه ادغسّل وًن ًعه ًن ادق ِ
 ومِمو ًِ ًن
ّ
ّ
ُ
ِ
ّ
ُ
ّ
ٍ
أًور يؽرهوهنو.

 الوقفة اخلامصة – تكفني امليّت:
حيسـوا افؽػن؛ حلديٌ جوبر بن ظبد اهلل ¶ ّ
أن افـبي
 جيى ظذ أهّل ادقًّ أن ِﷺ ؿول« :إِ َذا َـ َػ َن َأ َحدُ ـ ُْم َأ َخو ُه؛ َؾ ْؾقُ َح ِس ْن َـ َػـَ ُه» [رواه ًسؾم].
يستحى أن يؽون افؽػن ًن افبقوض؛ حلديٌ ابن ظبوس ¶ ؿول :ؿول
وّ
وض؛ َؾ ِن َهنو ًِ ْن َخ ْ ِ
ر ثِ َقوبِؽ ُْمَ ،و َـ ِػـُوا ِؾ َقفو ًَ ْوتَوـ ُْم»
رشول اهلل ﷺ« :ا ْف َب ُسوا ًِ ْن ثِ َقوبِؽ ُُم ا ْف َب َق َ
َ
[رواه أبو داود وؽره].
َ
ويستحى فؾرجّل ثالثي
شوترا جلؿقع افبدن،
 وجيى أنّ
افرجّل وادرأة ً
يؽون ـػن ّ
ٍ
أثواب ،وفؾؿرأة مخسي أثواب؛ دون ًغوٓة أو زيودة ؾوحشي.
 وأ ًّو صػي افتّؽػغ؛ ؾؽوفتّوّيل:
 -تبسط اف ّؾػوئف افثالث بعضفو ؾوق بعض؛ ثم يمتى بودقً ًستور ًا بثوب وكحوه،

ويوضع ؾوق اف ّؾػوئف ًستؾؼق ًو ظذ طفره.
ٍ
ثم جيعّل ؾوق ِ
فػوؾي حـوض ًو وـوؾور ًا؛ وٓ جيعّل ظذ وجه افؾػوؾي افعؾقو ،وٓ
ـّل
 ّظذ افـعش.
 ُيمتى بدهن افعود أو ادسك أو ؽره ًن إضقوب ،ويوضع ظذ ًواضع شجوداد ّقً :ظذ رـبتقه ،ويديه ،وجبفته وأنػه ،وأضراف ؿدًقه تؼيػ ًو وإـراً ًو هلذه
ِ
ى اف ِط ِ
قى» [رواه
إظضوء؛ فسجودهو هلل تعوػ ،وؿد ؿول افـبي ﷺَ « :وا ْد ْس ُك َأ ْض َق ُ
ًسؾم] ،وإن ُض ِقى جسدُ ادقً ـ ّؾه ؾال بلس.
ثم ضرؾفو إجؿن
ثم ير ّد ضرف اف ّؾػوؾي افعؾقو ًن اجلوكى إجرس ظذ صؼه إجؿنّ ،
 ّثم اف ّثوفثي ـذفك.
ثم اف ّثوكقي ـذفكّ ،
ظذ صؼه إجرسّ ،
افرأس ،وًو زاد ًن افؾػوئف ير ّد ظذ وجه ادقً،
بوفربوط ظذ ّ
 ثم يبدأ بوٕربطي ،ؾقبدأ ّافرجؾغ ،وًو زاد ًن اف ّؾػوئف ير ّد ظذ
ثم يربط ًو حتً ّ
افربوط كػسهّ ،
ويربط بوفزّ ائد ًن ّ
افربوط كػسه.
رجؾقه ويربط بوفزّ ائد ًن ّ
 ويؽون ربط إربطي ًن كوحقي جـبه إجرس ربط ًو يسفّل ح ّؾه إذا وضع  ي افؼز ظذجـبه إجؿن.
ختؿر بخامر
ثم ّ
ثم تؾبس ؿؿقص ًوّ ،
 أ ًّو ادرأة ؾتؽ ّػن  ي مخسي أثواب :إزار تمزر بهّ ،ـوفرجّل ؾال بلس.
ثم ُت ّ
ؾف بؾػوؾتغ ،وإن ُـ ِػـً ّ
ظذ رأشفوّ ،

 احذر بعض األخطاء:
بعض افـّوس ًن إخطوء-:
ومِمّو ؿد يؼع ؾقه ُ
أوًٓ :ادغوٓة  ي ثؿن افؽػن وتزيقـه وزرـشته.
يتقرس
ثوكق ًو :تؽػغ اد ّقً  -ؽر افشفقد
ْ
وادح ِرم   -ي ثقوبه ا ّفتي ًوت ؾقفو؛ ّإٓ إذا مل َ
ؽرهو.
ُ

 الوقفة ال ّصادشة – صالة اجلهازة:
َ
حؼوق ادسؾم  ي حقوته وبعد مِموته ،وفذفك ورد احلديٌ  ي ؾضّل
ظ ّظم اإلشالم
تعظقام ِ
ؿول :ؿول رشول
حلؼه ظذ ادسؾؿغ؛ ؾعن أيب هريرة
افصالة ظذ اد ّقً
ّ
ً
ِ
ِ
ِ
احت َسو ًبوَ ،وـ َ
َون ًَ َع ُه َحتَى ُي َص َذ َظ َؾقْ َفوَ ،و َي ْػ ُر َغ ً ْن
اهلل ﷺْ ًَ « :ن ا َت َب َع َجـَوزَ َة ًُ ْسؾ ٍم إِ َيامكًو َو ْ
غ؛ ـ ُُّل ِؿر ٍ
َد ْؾـ ِ َفو؛ َؾ ِنكَه َي ْر ِج ُع ًِن ْإَ ْج ِر بِ ِؼ َرا َض ْ ِ
اط ًِ ْث ُّل ُأ ُح ٍدَ ،و ًَ ْن َص َذ َظ َؾ ْق َفو؛ ُث َم َر َج َع َؿ ْب َّل َأ ْن
َ
تُدْ َؾن؛ َؾ ِن َكه ير ِجع بِ ِؼر ٍ
اط» [ًتػّق ظؾقه ،وافؾػظ فؾبخوري].
َ ُ َْ ُ َ

أحّق افـّوس بوإلًوًي  ي صالة اجلـوزة :وص ُقه افذي أوىص أن ِ
ثم إًوم
 ّيصع ظؾقهّ ،
ؾنًوم
ؿرب ؾوٕؿرب ًن جفي أبقه ،ؾنن ُص ِع ظؾقه  ي ادسجد؛
ثم إ ُ
ُ
ادسؾؿغ أو كوئبهّ ،
ادسجد اف ّراتى أوػ.
 وٓ بد  ي صالة اجلـوزة ًن :افـِـقـَي ،واشتؼبول افؼبؾي ،وشس افعورة ،وضفورةَ
ِ
ِ
وادصذ ظؾقه.
ادصع
ادصع ،واجتـوب افـّجوشي ،وإشال ِم
ت َأ ْن ُي َؿ َر
 وجيوز افصالة ظذ اجلـوئز  ي ادسجد؛ حلديٌ ظوئشي ▲َ « :أ َهنَو َأ ًَ َر ْبِجـَوزَ ِة شع ِد ب ِن َأ ِيب و َؿ ٍ ِ
ِ
ِ
َوس َذف ِ َك َظ َؾ ْق َفو؛ َؾ َؼو َف ًًَْ :و
وص  ي ا ْد َْس ِجد؛ َؾت َُص ِ َع َظ َؾ ْقه؛ َؾ َلنْؽ ََر افـ ُ
َ
َ
َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اهلل ﷺ ظ ََذ ُش َف ْق ِّل ْب ِ
َوسًَ ،و َص َذ َر ُش ُ
ن ا ْف َب ْق َضوء إِ َٓ  ي ا ْد َْسجد » [رواه
َِس افـ ُ
َأ ْ َ
رس َع ًَو ك َ
ًسؾم].
افصالة ظذ ادقً؛ ؾعذ افـّحو افتّوّيل:
 وأ ًّو صػي ّ
أوًٓ :يؼف اإلًوم ظـد رأس افرجّل ووشط ادرأة ،ويؼف احلًوًون خؾف اإلًوم،
ويسن جع ُؾفم ثالث َي صػوف أو أـثر.
ّ
ويسؿي ،ويؼرأ افػوحتي.
ويتعوذ،
يؽز اإلًوم،
ّ
ثوكقًوّ :
ّ
بي ﷺ ـام ّ
ّ
يصع  ي افتشفد  ي افصالة.
يؽز افتّؽبرة اف ّثوكقي،
ثوف ًثوّ :
ويصع ظذ افـّ ّ
ويتحرى فه اإلخالص
يؽز افتّؽبرة اف ّثوفثي ،ويدظو فؾؿ ّقً بوفدّ ظوء احلثور،
راب ًعوّ :
ّ
 ي دظوئه؛ ؾقؼول:
«اف َؾفم ِ
ركَو ،و َذـ َِركَو و ُأنْ َثوكَو ،و َص ِ
اؽْػ ْر ِحلَ ِقـَو َو ًَ ِقتِـَوَ ،و َص ِغ ِ
وه ِدكَو َوؽَوئِبِـَو ،اف َؾ ُف َم ًَ ْن
َ
َ
ركَو َوـَبِ ِ َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َأ ْحقَقْ َت ُه ًِـَو َؾل ْحقه ظ ََذ ْاإل َيامنَ ،و ًَ ْن ت ََو َؾقْ َت ُه ًـَو َؾت ََو َؾ ُه ظ ََذ ْاإل ْش َالمِ ،اف َؾ ُف َم َٓ َحتْر ًْـَو أ ْج َر ُه َو َٓ
ت ُِض َؾـَو َب ْعدَ ُه» [رواه أبو داود وؽره].
ّ
اج َع ْؾ ُه ُذ ْخرا ً ف ِ َواف ِدَ ْي ِه َو َؾ َرض ًو َو َأ ْجرا ً» [رواه
 وإن ـونادصذ ظؾقه صغرا ً ؛ ؿول« :اف َؾ ُف َم ْ
أبو داود وؽره ًوؿو ًؾو] ،أو دظو بغره مِمّو ثبً.
ثم يس ِؾم.
افرابعيّ ،
خوًسو :يؽز اف ّتؽبرة ّ
ً
صورخو؛ ّ
ً
و ّؾصور
افروح ؿد د ّبً ؾقه
ويغسّل؛ إذا اشتفّل
افسؼط
َ
ٕن ّ
َ
يصذ ظذ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
افر ْمحَي» [رواه أمحد
افس ْؼ ُط ُي َص َذ ظَ َؾقْهَ ،و ُيدْ ظَى ف َوافدَ ْيه بِو ْ َدغْػ َرة َو َ
بي ﷺَ « :و ِ
كػسو؛ فؼول افـّ ّ
ً
وأبو داود].
ثم إذا ش ّؾم اإلًوم،
 وًن ؾوته بعض ّافصالة ظذ اجلـوزة ،دخّل ًع اإلًوم ؾقام بؼيّ ،
ص ُؾواَ ،و ًَو َؾو َتؽ ُْم َؾ َل ِمِتُوا » [ًتػّق
بي ﷺَ « :ؾ َام َأ ْد َر ْـت ُْم َؾ َ
ؿه ًو ؾوته ظذ صػته؛ فؼول افـّ ّ
ظؾقه].

صذ ظذ ِ
افصالة ظذ ادقًّ ؿبّل دؾـهَ ،
ؿز ِه؛ حلديٌ ابن ظبوس
 وًن ؾوتته ِّ
ِ
ول اهلل ﷺ إِ َػ َؿ ْ ٍز َر ْض ٍ
ؿول« :ا ْكت ََفى َر ُش ُ
َز َأ ْر َب ًعو» [ًتػّق
ى؛ َؾ َص َذ َظ َؾ ْقهَ ،و َص ُػوا َخ ْؾ َػ ُهَ ،وـ َ َ
ظؾقه].

 احذر بعض األخطاء:
وًن إخطوء افتي ّ
حيذر ًـفو افعؾامء-:
وافسـَي ادبودر ُة بوجلـوزة ،وإذا وصّل بعض أؿوربه
ّأوًٓ :تلخر ّ
افصالة ظذ اجلـوزة؛ ُ
صذ ظذ ؿزه.
افصالة ظذ ادقً  ي ادسجد بعد رؾعه ،وظدم ّ
فؾصالة
افذهوب إػ افؼز ّ
ثوك ًقو :تؽرار ّ
ظؾقه.

 الوقفة ال ّصابعة – محْل اجلهازة واتّباعها وتشييعها:
ِ
ؿولَ « :أ ًَ َركَو افـَبِ ُي ﷺ بِ َس ْبعٍَ ،و َهنَوكَو َظ ْن َش ْبعٍ؛ َؾ َذـ ََر ظ َقو َد َة
ظن افزاء بن ظوزب
ا ْد َِر ِ
اجلـ َِوئ ِز »...احلديٌ [ًتػّق ظؾقه].
يضَ ،وا ِت َب َ
وع ْ َ
ّأًو حؽم محّل اجلـوزة ؾفو ؾرض ـػويي إذا ؿوم به ًن يؽػي شؼط اإلثم ظن افبوؿغ.
تقرس ذفك ،وجيوز محؾفو ظذ افسقورة.
وافسـّي محّل اجلـوزة ظذ إظـوق إذا ّ
 ُبي ﷺ
ظن افـّ ّ

 ويؼع اإلرساع بوجلـوزة ًن ؽر َر ًَّل؛ حلديٌ أيب هريرةِ
ِ
أنّه ؿولَ « :أ ْ ِ
رسظُوا بِ ْ ِ
وجلـَوزَ ِة؛ َؾ ِن ْن ت َُك َص ِوحلَ ًي؛ َؾ َ
ؼ
خ ْ ٌر ُت َؼدِ ًُ َ
وهنَوَ ،وإِ ْن َي ُك ش َوى َذف َك؛ َؾ َ ٌ
ت ََض ُعو َك ُه َظ ْن ِر َؿوبِؽ ُْم» [ًتػّق ظؾقه].

هلن اتبوع اجلـوئز ؛ حلديٌ أم ظطقي ▲ ؿوفًِ ُ « :هنقـَو ظ ِ
َن ا ِت َبو ِع
 ّأًو افـّسوء ؾ ُقؽر ُه َْ ِ
هلن اف ّصالة ظذ اد ّقً.
اجلَـَوئ ِزَ ،و َمل ْ ُي ْعزَ ْم َظ َؾقْـَو» [ًتػّق ظؾقه] ،وفؽن ّ
ٍ
افؼع؛ حلديٌ ابن ظؿر
بصوت أو كور ،وٓ بام ُيوفف ّ
 ٓ جيوز أن تُتبع اجلـوزة¶ ؿولَ « :هنَى َر ُش ُ
ول اهلل ِ ﷺ َأ ْن ُت ْت َب َع ِجـَوزَ ٌة ًَ َع َفو َرا َك ٌي» أي :صوئحي[ ،رواه ابن ًوجه].

 احذر بعض األخطاء:
وًن إخطوء ّ
افشوئعي افتي يذـرهو افػؼفو ُء-:
ًبوحو أم ٓ ،ورشب افدخون ،وؽرهو ًن
ّأوًٓ :رؾع افصوت بوفؽالم شواء ـون ً
ادـؽرات.
ثوكقًو :أن يصوحى اجلـوزة ؾرؿي ًوشقؼقي ًشتؿؾي ظذ افغـوء وأٓت ادوشقؼقي.

 الوقفة الثّامهة – دفو امليّت:
ِ
ِ
اهلل
ظن أيب راؾع
ؿول :ؿول رشول اهلل ﷺْ ًَ « :ن ؽ ََس َّل ًُ ْسؾ ًام؛ َؾ َؽت ََم َظ َؾ ْقه َؽ َػ َر ُ

َف ُه َأ ْر َب ِعغَ ًَ َرةًَ ،و ًَ ْن َح َػ َر َف ُه َؾ َل َجـَ ُه؛ ُأ ْج ِر َي َظ َؾقْ ِه َـ َل ْج ِر ًَ ْسؽ ٍَن َأ ْش َؽـَ ُه إِ َيو ُه إِ َػ َي ْو ِم ا ْف ِؼ َقو ًَ ِيَ ،و ًَ ْن
اهلل َي ْو َم ا ْف ِؼ َقو ًَ ِي ًِ ْن ُشـ ِ
ْدُس َوإِ ْشت ْ ََز ِق ْ
اجلَـَ ِي» [رواه افبقفؼي].
َـ َػـَ ُه ـ ََسو ُه ُ
افرجول ،وأوػ افـوس بذفك وفقه؛ ٕنه ادعفود  ي
 ويتوػ إكزال ادقً إػ افؼز ّظفد افـبي ﷺ ،وجرى ظؾقه ظؿّل ادسؾؿغ  ي ـّل ظك ًن إظصور.
 ُيغ َطى ؿز ادرأة ظـد إدخوهلو  ي افؼز؛ فئال يظفر وٓ يزز ًن ًعومل جسؿفو يشء. ويؽره افدّ ؾن  ي ثالثي أوؿوت :إذا ضؾعً ّافشؿس ح ّتى ترتػع ؿدر رًح ،وإذا
وؿػً ظـد افزّ وال ح ّتى تزول ،وإذا بؼي هلو ًؼدار رًح ظـد افغروب ح ّتى تغرب،
وًؼدار افوؿتغ إول وإخر كحو ربع شوظي ،وًؼدار اف ّثوين شبع دؿوئّق.
 وٓ يدؾن افؽوؾر  ي ًؼوبر ادسؾؿغ ،ـام ٓ يغسّل ،وٓ يؽػن ،وٓ ّيصذ ظؾقه،

وإ ّكام يدؾن  ي ًؽون ؽر مِمؾوك ٕحد.
 ويراظى  ي دؾن ادقً إًور افتّوفقي:
وجف ُه إػ افؼبؾي ،وـؾام
ّأوًٓ :جيى أن يدؾن ادقً  ي ؿز يؿـعه ًن افسبوع ،و ُي َو َج ُه ُ
ـون أظؿّق ؾفو أؾضّل.
حيػر فؾؿ ّقً حػرة  ي ظؿّق افؼز مِمّو
ثوكقًو :إؾضّل أن يؽون افؼز ّ
ًؾحدً ا؛ وذفك بلن َ
يع افؼبؾي.
ٍ
ًؾحد؛ بلن حيػر فؾؿقً حػرة  ي ظؿّق افؼز  ي وشطه
ؽر ّ
ثوف ًثو :جيوز أن يؽون افؼز َ
ـوكً إرض رخو ًة ،أو دظَ ِ
ِ
ً احلوجي فذفك.
 ،وخوصي إذا
َ
ادقً إػ افؼز ًن ًمخرة افؼز.
رابع ًوُ :يدخّل ُ
ًتوجفو إػ افؼبؾي.
خوًس ًو :يوضع ادقً  ي ؿزه ظذ جـبه إجؿن
ً
شودش ًو :يؼول واضع ادقً  ي افؼز ظـد إدخوفه« :بسم اهلل وظذ ً َؾي رشول اهلل» ،أو
يؼول« :بسم اهلل وظذ ُشـَي رشول اهلل ﷺ»؛ حلديٌ ظبد اهلل بن ظؿر ¶ ّ
ّبي
أن افـ ّ
ﷺ ـون إذا وضع ادقً  ي افؼز ؿول« :بِس ِم اهللِ ،وظ ََذ شـ َِي رش ِ ِ
ول اهلل ﷺ» [رواه أبو
َ
ُ َ ُ
ْ
داود].
شوبع ًو :يـصى ظؾقه اف َؾبن (افطوبوق) كص ًبو ،ويسدّ ًو بقـه بوفطغ ادب ّؾّل؛ ّ
فئال يـفول
ّ
افساب ظذ ادقً.
ويسن أن يرؾع ظن
يزوق،
ثوًـ ًوُ :ي ْر َد ُم افؼز بعد ذفك ،وٓ ُي َش َقد
ّ
بجص أو ؽره ،وٓ َ
ّ
ًستوى افؼز ًؼدار صز؛ فقعؾم أن ّه ؿز ..ؾقحسم ،وٓ هيونّ ،
تقرس.
ويرش بوحوء إن ّ
توشع ًو :يؼف احلورضون بعد افػرا ِغ ًن افدّ ؾن ظذ افؼز يدظون فؾؿ ّقً بوفتّثبقً
ويستغػرون فه ،ويطؾى ًن مجقع احلورضين ذفك؛ حلديٌ ظثامن بن ظػون

ؿول:

ـون افـبي ﷺ إذا ؾرغ ًن دؾن ادقً وؿف ظؾقه ؾؼول« :اِ ْش َتغ ِْػ ُروا َِٕ ِخقؽ ُْمَ ،و َش ُؾوا َف ُه
س َل ُل» [رواه أبو داود].
اف َت ْث ِب َ
قً؛ َؾ ِن َك ُه ْأ َن ُي ْ

 احذر بعض األخطاء:
ومِمّو ذـره افػؼفو ُء ًن إخطوء-:
ّأوًٓ :اظتؼود ّ
أن ّ
افساب افذي خرج ًن افؼز ظـد احلػر ٓ بد ًن إظودته ـؾه بعد
افدّ ؾن.
رشظي ،أو وضع ؾراش حتته  ي ؿزه.
ثوكقًو :دؾن ادقً  ي توبوت ًن ؽر ظذر
ّ

 الوقفة التّاشعة – أحكام التّعسية وآدابُها:
ِ
افصز ُشـّي؛ حَو روى ابن ًوجه ظن ظؿرو بن حزم
تعزي ُي أهّل اد ِقً ،وح ّثفم ظذ َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ّ
اهلل ُش ْب َحو َك ُه ًِ ْن ُح َؾ ِّل
أن افـ ّ
ّبي ﷺ ؿولًَ « :و ً ْن ًُمْ ً ٍن ُي َعزِ ي َأ َخو ُه بِ ُؿصق َبي إِ َٓ ـ ََسو ُه ُ
ا ْفؽ ََرا ًَ ِي َي ْو َم ا ْف ِؼ َقو ًَ ِي» [رواه ابن ًوجه].
 وفػظ افتعزيي أن يؼولً :و ؿوفه رشول اهلل ﷺ ٓبـته حقـام ُؿبض هلو« :إِ َن ِِل ِوفدٌ
ّ
َ
ِ
ِ
ى» [ًتػّق ظؾقه].
ز َو ْفت َْحتَس ْ
ًَو َأ َخ َذ َو َف ُه ًَو َأ ْظ َطىَ ،وـ ٌُّل ظـْدَ ُه بِ َل َج ٍّل ًُ َس ًؿى؛ َؾ ْؾت َْص ِ ْ
َ
ظزاءك ،وؽػر د ِق َ
تك ..ؾال بلس.
أجر َك ،وأحسن
وفو ؿول :أظظم اهلل َ
أهّل ادقًّ بعد افقوم اف ّثوفٌ ؾال بلس إن ـون فغوئى وكحوهّ ،
 وفو ظزّ ى َوإٓ ـُره،
بي ﷺ أنّه ظزَ ى بعد اف ّثالثي  ي حديٌ ظبد اهلل بن جعػر ¶.
ؾؼد ثبً ظن افـّ ّ
[رواه أمحد].

ٕهّل ادق ِ
اصـَ ُعوا
ً
 و ُيستحى أن ُيعدَ
ضعوم يبعثه جراهنم إفقفم؛ فؼوفه ﷺ ْ « :
ِ ِ
ُ
ٌ
ِ
َوه ْم َأ ًْ ٌر َي ْش َغ ُؾ ُف ْم»[ ،رواه أمحد ِ
وافسًذي].
ٔل َج ْع َػ ٍر َض َعوً ًو؛ َؾ َؼدْ َأت ُ
 وتؼع اف ّتؾبقـي فؾؿحزون (وهي :حسوء ًن دؿقّق أو كُخوفي ؾقفو ظَ سّل)؛ حلديٌظوئشي ▲ ّأهنو ـوكً تلًر بوفتّؾبقـي فؾؿريض ،وادحزون ظذ اهلوفك ،وـوكً تؼول:
ّإين شؿعً رشول اهلل ﷺ يؼول« :إِ َن اف َت ْؾبِقـَ َي ُ ِ
ى بِ َب ْع ِ
ُت ُم ُؾمَ ا َد ا ْد َِر ِ
ض ْ
احلُزْ ِن»
يضَ ،وت َْذ َه ُ
[ًتػّق ظؾقه].

 احذر بعض األخطاء:
بعض افـوس-:
وًن إخطوء ا ّفتي يامرشفو ُ
وافصحقح اجلوازُ  ،وإن ـون إوػ
ّأوًٓ :اإلكؽور افشديد ظذ ًن ظزّ ى ؿبّل افدّ ؾنّ ،
ِ
ِ
بغسؾ ِه وتؽػقـ ِ ِه ودؾـ ِ ِه.
ٓكشغول أهّل اد ّقً
بعدَ ه؛ وذفك
ثوك ًقو :ظـدم افتّعزيي أجوم افعقد ،أو ظدم َتـئته بوفعقد إذا ًوت فه ؿريى.
ًـتحرا ،أو  ي شؽْر؛ أو
ثوف ًثو :اظتؼود ظدم جواز افتّعزيي  ي أهّل ادعويص مِمّن ًوت
ً

كحو ذفك ًن ادعويص ،وإصّل  ي ذفك اجلواز.

 الوقفة العاشرة – أحكام املقابر وآدابُها:
يستحى فؾؿسؾم أن يؼتطع ًن وؿته بغ افػسة وإخرى؛ ؾقدخّل إػ ادؼوبر ويتػؽر  ي
ُ
يبّق ًعفم إٓ ظؿؾفم افصوفح؛ ؾقس ّؾم ظؾقفم ،ويدظو هلم؛ ويؼول:
حول ادوتى ،حقٌ مل َ
ِِ
ِِ
ِ
اهلل َف َال ِح ُؼ َ
اِل
« َ
افس َال ُم ظَ َؾقْؽ ُْم َأ ْه َّل افدِ َي ِور ً ْن ا ْدُمْ ًـغَ َوا ْد ُ ْسؾؿغَ َ ،وإِكَو إِ ْن َصو َء ُ
ون؛ َأ ْش َل ُل َ َ
َفـَو َو َفؽ ُْم ا ْف َعوؾِقَ َي» [رواه ًسؾم].
زائر افؼبور:
 ومِم ّو جيى أن يعر َؾ ُه ُ
أوًٓ :حؽم زيورة افؼبور:

افؼبور فؾر ِ
ِ
ٕجّل آظتبور وآتِعوظ،
خوص ًي
جول
ا ّتػّق افػؼفوء ظذ اشتحبوب زيورة
َ
ِ ِ
ِ
افؼ ِ
ُـً َهنقتُؽم ظن زيورة ُ
بور
وٕجّل افدُ ظوء
فألًوات ،وآشتغػور هلم؛ فؼوفه ﷺ« :ـ ُ
أخر َة» [رواهو ِ
ًذي].
ؾنهنو ت َُذـ ُِر
افس ّ
َ
وروهو» [رواه ًسؾم] ،و ي روايي أخرىَ « :
َؾزُ ُ

وٓ بلس بزيورة افـّسوء فؾؼبور فال ّتعوظ ،وافدظوء فؾؿوتى؛ وفؽن دون اإلـثور ًن
صبي ؾؼول هلو:
افزيورة وافس ّدد ظذ افؼبور؛ ؾؼد وجد افـبي ﷺ اًرأة تبؽي ظـد ؿز
ّ
ِ
فعن رشول اهلل
يـففو ظن زيورة افؼز ،وبذا يػفم ُ
اص ِ ِزي» [ًتػّق ظؾقه] ،ومل َ
اهلل َو ْ
«ا َتؼي َ
زوارات افؼبور؛ أي :ادؽثرات.
ﷺ َ
ثوكقًو :بعض أداب وإحؽوم ظـد زيورة افؼبور:

ؿول :ؿول رشول اهلل ﷺْ ََٕ « :ن
 ٓ جيوز اجلؾوس ظذ افؼز؛ حلديٌ أيب هريرةِ
ِ ِِ
ِ
ٍ
جيؾِ َس ظ ََذ َؿ ْ ٍ
ز» [رواه
جيؾِ َس َأ َحدُ ـ ُْم ظ ََذ َمج َْرة؛ َؾت ُْح ِر َق ثقَو َب ُه؛ َؾت َْخ ُؾ َ
ص إِ َػ ج ْؾده؛ َخ ْ ٌر َف ُه ً ْن َأ ْن َ ْ
َْ
ًسؾم].
ؿول :رآين

 ٓ ُيتؽل ظذ افؼبور وٓ تُوضل؛ حلديٌ ظؿرو بن حزم إنصوريِ
ِ
ِ ِ
ى َه َذا ا ْف َؼ ْ ِز َ -أ ْو َٓ تُمْ ذه[ »-رواه أمحد].
رشول اهلل ﷺ ًتؽئ ًو ظذ ؿز ؾؼول َٓ« :تُمْ ذ َصوح َ
ول اِلِ
ٍ
خل ِ
در ِي
افصالة  ي ادؼزة؛ ؾعن ِأيب شعقد ا ُ
 ظدم جواز َّؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ َ
بي ﷺ ّبغ ّ
احل َام َم» [رواه ابن ًوجه] ،و ّ
أن
ﷺْ « :إَ ْر ُض ُـ ُؾ َفو ًَ ْس ِجدٌ إِ َٓ ا ْ َد ْؼ َ َز َة َو ْ َ
ٕن افـّ ّ
وراَ ،و َٓ َُتْ َع ُؾوا َؿ ْ ِزي ِظقدً ا،
افؼبور فقسً ًن ًواضع افصالة ،ؾؼولَُ َٓ « :تْ َع ُؾوا ُبقُو َتؽ ُْم ُؿ ُب ً
َع َؾ ِن َن َص َال َتؽ ُْم َت ْب ُؾغُـِي َحقْ ُ
ٌ ُــْت ُْم» [رواه أبو داود] .و ُيستثـى ًن ذفك افصالة
َو َص ُؾوا ظ َ َ
افصالة ظؾقه ؿبّل دؾـه.
ظذ ؿز اد ّقً دن ؾوتته ّ
 ظدم جواز بـوء ادسوجد ظذ افؼبور؛ حلديٌ ظوئشي ▲ أن أم حبقبي وأم شؾؿي¶ حقـام ذـرتو فرشول اهلل ﷺ ــقسي  ي احلبشي ؾقفو تصووير ؿولُ « :أ َ
وَلِ َك َؿ ْو ٌم إِ َذا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً َ ِ
افص َو َر؛
افصوف ُح؛ َبـ َْوا ظ ََذ َؿ ْ ِزه ًَ ْس ِجدً اَ ،و َص َو ُروا ؾقه ت ْؾ َك ُ
افر ُج ُّل َ
وت ؾ ِقف ْم ا ْف َع ْبدُ َ
افصوف ُح َأ ْو َ
َ

ُأ َ ِ ِ
ار ْ
اخلَ ْؾ ِّق ِظـْدَ اهلل ِ» [ًتػّق ظؾقه].
رش ُ
وَل َك َ
 ٓ جيوز أن ُيبـَى ظذ افؼبور افؼبوب ،وٓ تُرؾع أـثر ًن صز؛ حلديٌ أيب اهلقوج :أٓ أبعثك ظذ ًو بعثـي ظؾقه رشول
إشدي ؿول :ؿول ّيل ظع بن أيب ضوفى
َدَع ِمِت ْ َثوًٓ إِ َٓ َض َؿ ْس َت ُهَ ،وَٓ َؿ ْ ًزا ًُ ْ ِ
ؼ ًؾو إِ َٓ َش َو ْي َت ُه» [رواه ًسؾم].
اهلل ﷺَ « :أ ْن َٓ ت َ

 احذر بعض األخطاء:
ومِمّو يـبغي آبتعود ظـه ًن إخطوء-:
ٍ
افسالم ظذ اد ّقً.
بحجر ،أو
افضب ظذ افؼز
ّأوًّٓ :
وضع افقد ظؾقه َ
ُ
وؿً ّ
افسالم ظذ اد ّقً بوشم وافدتِه ،وذفك ظـد زيورة افؼبور ،ؾقؼول :افسالم
ثوك ًقوّ :
ظؾقك يو ؾالن بن ؾالكي.
ثوف ًثو :اظتؼود ّ
أن افزّ يورة  ي افعقدين واجلؿعي ؾقفو ًزيد ؾضّل وأجر.
يؼصدُ هبو دظو ُء إًوات ،وشماهلم ،وضؾى احلوائٍ ًـفم،
راب ًعو :افزّ يورة افتي َ
وافـّذر هلم ،واف ّطواف بؼبورهم.
واحلؿد هلل رب افعودغ

وحدة البحث العلمي
بإدارة اإلفتاء

