


     

 ننن

الم ظذ الة وافّس وافّص وأصفد أنٓ  إهل إٓ اهلل وّيُل افّصوحلغ، عودغ، اف احلؿد هلل رّب 

 .د، وظذ آخه وصحبه أمجعغدكو حمؿّ أرشف إنبقوء وادرشؾغ شقّ 

ٓ  ريى ؾقه وبعد؛   ڻ ں ں﴿ :؛ ؿول تعوػؾودوت هنويي ـِّل كػٍس، وهو حٌّق

و  ي حقوته ٓ بدّ ، وـام[581 :آل ظؿران] ﴾ڻ ًً ًن ًعرؾتفو واإلحوضي فه   أّن فنإكسون أحؽو

و  هبو؛ ؾنّن فؾؿوت ًً ًَ أحؽو أحؽوم »: فوأهّ ًن وفه ًن ًعرؾتفو واإلحوضي هبو،  ٓ بدّ  ختّص ادِق

ادقً يعذب و ـون وحّ وًو يؿؽن أن يؼع ؾقفو ًن إخطوء وادخوفػوت، « اجلـوئز وادؼوبر

داب ـونببؽوء أهؾه ظؾقه؛   .افواجى افوصقي بوخلر وافثوبً ًن إحؽوم ؤا

ادشور إفقه آكػًو  ي  شوفي ؿد اصتؿؾً ظذ ظؼ وؿػوت؛ مجعً ادوضوعَ وهذه افرّ 

 :وهي ا فؾػوئدة؛فؾؼورئ، واختصورً  صؾي؛ تسفقالً ًتّ  حؾؼوت

  آٍت فاملوُت !اشتعَّد  – األوىلالوقفة: 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ﴿: ؿول اهلل تعوػ

 .[412:افبؼرة]  ﴾ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ

َن افـَوسِ »: ملسو هيلع هللا ىلصؿول افـبي : ؿول ¶وظن ابن ظبوس  ًِ ثٌِر  ـَ ْغبُوٌن ؾِقِفاَم  ًَ : كِْعَؿتَوِن 

 ملسو هيلع هللا ىلص أخذ رشول اهلل :ؿول ¶وظن ظبد اهلل بن ظؿر  .[رواه افبخوري]  «افِصَحُي َواْفَػَراغُ 

لَنََك َؽِريٌى َأْو َظوبُِر َشبِقّلٍ »: بؿـؽبي ؾؼول ـَ ْن  ِي افُدْكقَو   .[رواه افبخوري] «ـُ

أن يؽثر و أن حيسن افظن بوهلل تعوػ، أحّس بؼدوم أجؾه فنإكسون؛ وبخوصي إذا قـبغي ؾ

، جوء  ي حديٌ ًعوذ بن جبّل ظـد ًوته فعّّل اهلَل أن يؾفؿه ذفكٓ إهل إٓ اهلل؛ : ًن ؿول

َٓ اهلُل َدَخَّل اجْلَـَيَ »: ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشول اهلل : ؿول    َٓ إهَِلَ إِ ِه 
ًِ اَل ـَ وَن آِخُر  ـَ ْن  رواه ] «ًَ

 .[أمحد وأبو داود

  هالقرب وعذاُب نعيُم – انيةالّثالوقفة: 

إَِن »: ملسو هيلع هللا ىلصظؾقه أحوديٌ ـثرة؛ وًن ذفك ؿوفه  ًْ وؿد دفَ وهو حّّق ٓ صّك ؾقه، 

وَت ظُ  ًَ ْم إَِذا  ـُ ْن َأْهِّل اجْلَـَِي؛ َؾِؿْن َأْهِّل َأَحَد ًِ وَن  ـَ ؛ إِْن   َواْفَعِقِ
ْؼَعُدُه بِوْفَغَداةِ ًَ ِرَض َظَؾقِْه 

ْن َأْهِّل افـَوِر؛ َؾِؿْن َأْهِّل افـَوِر، َؾقَُؼوُل  ًِ وَن  ـَ ْؼَعُدَك َحتَى َيبَْعثََك اهلُل َيْوَم : اجْلَـَِي، َوإِْن  ًَ َهَذا 

يِ  ًَ  .[ًتػّق ظؾقه]« اْفِؼقَو

  ماذا يفعل مو مات له قريب؟  – الثةالّثالوقفة 

و ًو  - ًّ ٺ  ٺ  ٿ  ﴿: ؿول اهلل تعوػ :؛ ؾفو افّصز وآحتسوبيـبغي ؾعؾهأ



     

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ    ڃ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ  

 .[511-511: افبؼرة]  ﴾ ڇ   ڇ  ڍ

ـّ  - ظتبوروـذفك افتذ ؽسار بوفصحي وافعوؾقي، ر وٓا  ذفك ادصوَب ؾقجعّل ؛ وظدم ٓا

ثومافذّ  حوؾًزا فسكِ   .كوب ؤا

وت وفُدهو ملسو هيلع هللا ىلص  بّي ـام ؿول افـّ، ً وًن حوفهتصبر أهّل ادقّ  -  ً َؾْؾتَْصِزْ »: ًٓرأٍة

 .[ػّق ظؾقهًتّ ]« َوْفتَْحتَِسْى 

-  ًّ ؿول رشول : ؿول   عن أيب هريرة ؾ، وحيافّن  :ًـفو ؛حيرم ظؾقه؛ ؾلًورًو و وأ

ْػرٌ » :ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ـُ و هِبِْم  ًِ : اْثـََتوِن  ِي افـَوِس ُهَ رواه ] «افَطْعُن  ِي افـََسِى، َوافِنَوَحُي َظَذ اْدَقِ

 .[ًسؾم

ؾعن ابن ًسعود  ؛ظوى اجلوهؾقيدَ بظوء دّ وافاجلقوب،  رضب اخلدود، وصّّق : وًـفو -

َب اخْلُُدوَد، َوَصَّق اجْلُقُوَب، َوَدَظو »: ملسو هيلع هللا ىلص ؿول رشول اهلل: ؿول    ْن رَضَ ًَ ـَو 
ًِ َفقَْس 

 .[ًتػّق ظؾقه] «بَِدْظَوى اجْلَوِهؾِقَيِ 

حلديٌ أيب بردة ظن أيب ًوشى  ر؛عَ حؾّق افّش ، وظوء بوفويّل، وافدّ وترؾع افّص : وًـفو -

وشى وجعًو ؾغق ظؾقه ورأشه  ي حِ : ؿول صوحً اًرأٌة ًن ًن أهؾه، ؾ ةٍ ر اًرأ جْ وجع أبوً 

 » :ظؾقفو صقئًو، ؾؾاّم أؾوق ؿول أهؾه، ؾؾم يستطع أن يردَ 
ِ
ـُْه َرُشوُل اهلل ًِ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص  َأنَو َبِريٌء مِِمَو َبِرَئ 

 
ِ
ًِنَ  ملسو هيلع هللا ىلصَؾِنَن َرُشوَل اهلل : أي)، َواحْلَوفَِؼِي (اّفتي ترؾع صوََتو ظـد ادصقبي: أي)افَصوفَِؼِي  َبِرَئ 

ن صَدة  اّفتي تشّّق جقبفو َأو ثوهَبو تَسُخطًو : أي)، َوافَشوَؿِي (اجلزع واهلؾعاّفتي حتؾّق صعرهو؛ً 

 .[ًتػّق ظؾقه] «(ظذ ؿضوء اهلل

ًـفو - آثِر ادقً ظذ شبقّل  ،ه بوفّصػي ادحّرًيكعقُ : و ًثّل كعي اجلوهؾقي ادشتؿّل ظذ ذـرً 

وته؛ تسُخًطو  ع إطفور افتػّجع ظؾقه، وإظظوم حولً   .ظذ ؿدر اهللادػوخرة وافتبوهي؛ً 

و إن ـون ًّ ـطؾى ـثرة اجلامظي حتصقاًل فؾدظوء فؾؿقً،  ؛ديـي ؛ فؼصدٍ إظالم دَ جمرّ  وأ

 .ًستحّى  وف، ؾذي ُوِظَد بؼبول صػوظتفم فهوتتؿقاًم فؾعدد افّ 

  هتغصيُلت واملّي جتهيُس – ابعةالّرالوقفة: 

ُظوا » :ه ؿولأنّ  ملسو هيلع هللا ىلص بّي ظن افـّ   ؾعن أيب هريرة  ؛وافُسـّي اإلرساع بتجفقزه  - َأرْسِ

وهَنَو، َوإِْن َيُك ِشَوى َذفَِك؛ َؾَؼٌ َتَضُعوَكُه َظْن  ًُ ـَوَزِة؛ َؾِنْن َتُك َصوحِلًَي؛ َؾَخْرٌ ُتَؼِد بِوجْلِ

 .[ًتػّق ظؾقه] «ِرَؿوبُِؽمْ 

ؾط  :واحلـوط) وٓ حُيـَط ،ّل، وادحِرم ٓ ُيطقَىغَس وصفقد ادعرـي ٓ يُ  - ًو ُُيْ

قى ٕ فمًن افطِ ًِ  .وٓ ُيغَطى رأشه وٓ وجفه ،(ـػون ادْوَتى وأْجَسو



     

و   -  .، إذا ؾعؾه افبعض شؼط ظن أخرينؾػرض ـػويي: حؽم تغسقّل ادقًوًأ

، وٓ يغسّل إنثى إٓ اًرأة أو زوجفو؛ أو زوجته إٓ رجٌّل  رَ ـَ افذّ  َّل وٓ جيوز أن يغِس  -

و ؽَسّل افـّ فو ــً اشتؼبؾً ًن أًري ًو ا»: ، ؿوفً▲ؾعن ظوئشي   ملسو هيلع هللا ىلص بّي شتدبرتً 

 .[ابن ًوجهو  أبو داودرواه ] «ؽُر كسوئه

 و صػي ؽسؾِه ًّ   :ؾعذ افـّحو افّتوّيل؛ وأ

ه ؾقفو افـوس - ، ؾُقَجَرد ًن ثقوبه وُتسس ظورته؛ جُيعّل ادقً ظذ رسير  ي ؽرؾي ٓ يرا

تِه إػ رـبته  .ًن رُسَ

  .ّد افغوشّل أظضوء ادّقً بعضفو ظذ بعض، وهو أن يرأن ُتؾَغ ًػوصُؾه وافُسـَي -

ً رؾقؼوً  -  .فؾخروج ًن افـّجوشوت ؿوبالً ؛ ٕجّل إخراج ًو ـون ثّم يعِك بطـَه ظكا

 .ثّم يؾّف افغوشّل ظذ يده افقرسى خرؿًي أو ؿػوزًا أو ـقسًو ؾقـِجقه هبو؛ ؾقغسّل ؾرجه -

كً ضويؾي ؛ ّٕن هذا ًن إذا ـو ويؼّص صوربه، أن ُتؼّؾم أطػوره: وافُسـّي أجًضو -

 .تـظقف ادقً، بخالف ًو ـون ًستوًرا ـوفعوكي واإلبط

 .يوضئه وضوءه فؾصالةثّم  -

 .؛ ؾقغسّل رأشه برؽوِة افّسدرثّم جُيّفز احوء بوفّسدر -

 .؛ ًبتدئًو بودقوًنيغسّل شوئر بدكهثم   -

مُ : ؾعُؾهُ  ومِمّو يـبِغي - ه ادظاّم  افّسسي  ي بوفسـّ آفتزا ًِ ًن غِسّل وًن ًعه ًن ادقّ  يرا

 .ووهنأًوٍر يؽره

  تتكفني املّي  – اخلامصةالوقفة: 

أّن افـبي  ¶حلديٌ جوبر بن ظبد اهلل  ـوا افؽػن؛ً أن حيِس جيى ظذ أهّل ادقّ  -

َػـَهُ »: ؿول ملسو هيلع هللا ىلص ـَ ْم َأَخوُه؛ َؾْؾقَُحِسْن  ـُ َػَن أََحُد ـَ  .[رواه ًسؾم]« إَِذا 

ؿول  :ؿول¶ حلديٌ ابن ظبوس افبقوض؛  ًن أن يؽون افؽػن يستحّى و -

ـُمْ »: ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل  ْوَتو ًَ ِػـُوا ؾِقَفو  ـَ ْن َخْرِ ثِقَوبُِؽْم، َو
ًِ ًِْن ثِقَوبُِؽُم اْفبَقَوَض؛ َؾنهَِنَو   «اْفبَُسوا 

 .[رواه أبو داود وؽره]

الثي فؾرجّل ث شوتًرا جلؿقع افبدن، ويستحّى جّل وادرأة ـػن افرّ  وجيى أن يؽونَ  -

 .؛ دون ًغوٓة أو زيودٍة ؾوحشيوفؾؿرأة مخسي أثواب ،أثواب

 و صػي افّتؽػغ ًّ  :؛ ؾؽوفّتوّيلوأ

ثم يمتى بودقً ًستورًا بثوب وكحوه، ػوئف افثالث بعضفو ؾوق بعض؛ تبسط افؾّ  -



     

 .ظذ طفره ػوئف ًستؾؼقوً ويوضع ؾوق افؾّ 

ٓ و ،ظذ وجه افؾػوؾي افعؾقو وٓ جيعّلجيعّل ؾوق ـِّل فػوؾٍي حـوضًو وـوؾورًا؛  ثمّ  -

 .ظذ افـعش

ويوضع ظذ ًواضع شجود  ُيمتى بدهن افعود أو ادسك أو ؽره ًن إضقوب، -

ظذ رـبتقه، ويديه، وجبفته وأنػه، وأضراف ؿدًقه تؼيػًو وإـراًًو هلذه : ادّقً

ْسُك أَضْقَُى افطِ »: ملسو هيلع هللا ىلصوؿد ؿول افـبي ، إظضوء؛ فسجودهو هلل تعوػ
ِ
رواه ]« قِى َواْد

 .ه ؾال بلسادقً ـؾّ  ى جسدُ قِ وإن ضُ ، [ًسؾم

ضرؾفو إجؿن  ، ثمّ ػوؾي افعؾقو ًن اجلوكى إجرس ظذ صؼه إجؿنضرف افؾّ  يردّ  ثمّ  -

 .وفثي ـذفكافثّ  ثمّ  ،وكقي ـذفكافثّ  ثمّ  ،ظذ صؼه إجرس

ظذ وجه ادقً،  يردّ وًو زاد ًن افؾػوئف  ،أسبوط ظذ افرّ يبدأ بوٕربطي، ؾقبدأ بوفرّ ثم  -

ن افرّ ويربط بوفزّ  و حتً افرّ  بوط كػسه، ثمّ ائدً  ن افؾّ يربطً  ظذ  ػوئف يردّ جؾغ، وًو زادً 

ن افرّ رجؾقه ويربط بوفّز   .بوط كػسهائدً 

ظذ  ربطًو يسفّل حّؾه إذا وضع  ي افؼزويؽون ربط إربطي ًن كوحقي جـبه إجرس  -

 .جـبه إجؿن

-  ًّ ر بخامر ختؿّ  تؾبس ؿؿقصًو، ثمّ  إزار تمزر به، ثمّ :  ي مخسي أثواب و ادرأة ؾتؽّػنأ

ـُ  ؾّف تُ  ظذ رأشفو، ثمّ   .جّل ؾال بلسـً ـوفرّ ػِ بؾػوؾتغ، وإن 

 احذر بعض األخطاء: 
- :بعُض افـّوس ًن إخطوء ؾقهومِمّو ؿد يؼع 

 .ادغوٓة  ي ثؿن افؽػن وتزيقـه وزرـشته: أوًٓ 

ّٓ إذا مل يتقرَس تي ًوت ؾقفو ي ثقوبه افّ  -م رِ  افشفقد وادحْ ؽر - ًتؽػغ ادقّ : ثوكقوً  ؛ إ

 .ؽُرهو

  صالة اجلهازة – ادشةالّصالوقفة: 

ظّظم اإلشالم حؼوَق ادسؾم  ي حقوته وبعد مِموته، وفذفك ورد احلديٌ  ي ؾضّل 

 ؿول رشول: ؿول   عن أيب هريرة افّصالة ظذ ادّقً تعظقاًم حلِؼه ظذ ادسؾؿغ؛ ؾ

ًِْن »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َعُه َحتَى ُيَصَذ َظَؾقَْفو، َوَيْػُرَغ  ًَ وَن  ـَ ْسؾٍِم إِياَمًكو َواْحتَِسوًبو، َو ًُ ْن اَتبََع َجـَوَزَة  ًَ

ًِندَ  ْن َصَذ َظَؾقَْفو؛ ُثَم َرَجَع َؿبْ  ْؾـَِفو؛ َؾِنَكه َيْرِجُع  ًَ ثُّْل أُُحٍد، َو
ًِ ُّل ؿَِراٍط  ـُ ؛  َْجِر بِِؼَراضَْغِ ْٕ َّل أَْن ا

 .[، وافؾػظ فؾبخوريًتػّق ظؾقه] «ُتْدَؾَن؛ َؾنَِكُه َيْرِجُع بِِؼَراطٍ 



     

إًوم  ثمّ  ،وصُقه افذي أوىص أن يصِع ظؾقه: أحّّق افـّوس بوإلًوًي  ي صالة اجلـوزة -

 ؾنًومُ  ؛ِع ظؾقه  ي ادسجدنن ُص ، ؾًن جفي أبقه ؿرُب ؾوٕؿربإثّم ، ادسؾؿغ أو كوئبه

 .اتى أوػرّ ادسجد اف

واشتؼبول افؼبؾي، وشس افعورة، وضفورة  ،يـَقـافـِ :وٓ بد  ي صالة اجلـوزة ًن -

 .ادصِع، واجتـوب افـّجوشي، وإشالِم ادصِع وادصَذ ظؾقه

َرْت أَْن يُ »: ▲؛ حلديٌ ظوئشي وجيوز افصالة ظذ اجلـوئز  ي ادسجد - ًَ َر ؿَ أهََنَو َأ

ًْ بَِجـَوَزِة َشْعِد  و : ْبِن أيَِب َوَؿوٍص  ِي اْدَْسِجِد؛ َؾتَُصِعَ َظَؾقِْه؛ َؾلَنَْؽَر افـَوُس َذفَِك َظَؾقَْفو؛ َؾَؼوَف ًَ

 
ِ
و َصَذ َرُشوُل اهلل ًَ و َكِِسَ افـَوُس،  ًَ َع  َٓ  ِي اْدَْسِجِد   ملسو هيلع هللا ىلصأرَْسَ رواه ] «َظَذ ُشَفقِّْل ْبِن اْفبَقَْضوِء إِ

 .[ًسؾم

  ًّ  :حو افّتوّيل؛ ؾعذ افـّالة ظذ ادقًو صػي افّص وأ

، ويؼف احلًوًون خؾف اإلًوم، ظـد رأس افرجّل ووشط ادرأة اإلًوم يؼف: أوًٓ 

 .أو أـثر جعُؾفم ثالثَي صػوف ويسنّ 

 .ذ، ويسّؿي، ويؼرأ افػوحتيويتعوّ  ، اإلًوميؽّز : ثوكقًو

 .صالةاف  ي افتشفد  ي يصّع ـام  ملسو هيلع هللا ىلص بّي  ظذ افـّ، ويصّع يؽّز افّتؽبرة افّثوكقي: ثوفًثو

ى فه اإلخالص ظوء احلثور، ويتحرّ ، ويدظو فؾؿّقً بوفدّ يؽّز افّتؽبرة افّثوفثي: رابًعو

 :ؾقؼول  ي دظوئه؛

ِرَكو َوأُنْثَوَكو، َوَصوِهِدَكو َوَؽوئِبِـَو، ا» ـَ بِِرَكو، َوَذ ـَ قِتِـَو، َوَصِغِرَكو َو ًَ ْن فؾَ افَؾُفَم اْؽِػْر حِلَقِـَو َو ًَ ُفَم 

 َٓ ـَو َؾتََوَؾُه َظَذ اإْلِْشاَلِم، افَؾُفَم  ًِ ْن َتَوَؾقْتَُه  ًَ ياَمِن، َو ـَو َؾَلْحقِِه َظَذ اإْلِ
ًِ َٓ َأْحقَقْتَُه  ـَو أَْجَرُه َو ًْ حَتِْر

 .[وؽره داودرواه أبو ]« ُتِضَؾـَو َبْعَدهُ 

ً فِ ْخ ذُ  هُ ؾْ عَ اْج  مَ فُ افؾَ »:  ظؾقه صغراً؛ ؿولوإن ـون ادصّذ  - رواه ]« راً ْج أَ َؾَرضًو وَ وَ  هِ يْ دَ افِ وَ را

 .و ثبًغره مِمّ دظو ب ، أو[ًوؿوًؾو وؽره داودأبو 

 .ميسؾِ  ، ثمّ ابعيؽبرة افرّ يؽز افتّ : خوًًسو

ً ؾقه ؾصوَر وح ؿد دبّ ؛ ّٕن افرّ إذا اشتفّل صورًخوويغَسّل؛  ؼط ظذ افِس يصّذ و -

رواه أمحد ] «ْؼُط ُيَصَذ َظَؾقِْه، َوُيْدَظى فَِوافَِدْيِه بِوْدَْغِػَرِة َوافَرمْحَيِ افِس وَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بّي كػًسو؛ فؼول افـّ

 .[وأبو داود

 ،م اإلًومإذا شؾّ  دخّل ًع اإلًوم ؾقام بؼي، ثمّ  ،الة ظذ اجلـوزةوًن ؾوته بعض افّص  -

و َؾوَتُؽْم َؾلمَِِتُوا »: ملسو هيلع هللا ىلص بّي ؿه ًو ؾوته ظذ صػته؛ فؼول افـّ ًَ تُْم َؾَصُؾوا، َو ـْ ًتػّق ] «َؾاَم أَْدَر

 .[ظؾقه



     

   ؛ حلديٌ ابن ظبوس هِ  ظذ ؿزِ صَذ  ،ً ؿبّل دؾـهالة ظذ ادقّ وًن ؾوتته افّص  -

 »: ؿول
ِ
َزَ أَْرَبعً  ملسو هيلع هللا ىلصاْكتََفى َرُشوُل اهلل ـَ  َرضٍْى؛ َؾَصَذ َظَؾقِْه، َوَصُػوا َخْؾَػُه، َو

ًتػّق ]« وإَِػ َؿْزٍ

 .[ظؾقه

 احذر بعض األخطاء: 
- :وًن إخطوء افتي حيّذر ًـفو افعؾامء

تلخر افّصالة ظذ اجلـوزة؛ وافُسـَي ادبودرُة بوجلـوزة، وإذا وصّل بعض أؿوربه : أّوًٓ 

 .صذ ظذ ؿزه

 الةهوب إػ افؼز فؾّص وظدم افذّ  رؾعه، ي ادسجد بعد  الة ظذ ادقًتؽرار افّص : ثوكقًو

 .ظؾقه

 باعها وتشييعهال اجلهازة واّتمْح –ابعة الوقفة الّص: 

َرَكو افـَبُِي »: ؿول   ظن افزاء بن ظوزب  ًَ َر ِظقَوَدَة   ملسو هيلع هللا ىلصَأ ـَ بَِسبٍْع، َوهَنَوَكو َظْن َشبٍْع؛ َؾَذ

 .[ًتػّق ظؾقه] احلديٌ «...اْدَِريِض، َواِتبَوَع اجْلَـَوئِزِ 

و حؽم محّل اجلـوزة ؾفو ؾرض ـػو ًّ  .يي إذا ؿوم به ًن يؽػي شؼط اإلثم ظن افبوؿغأ

 .وافُسـّي محّل اجلـوزة ظذ إظـوق إذا تقرّس ذفك، وجيوز محؾفو ظذ افسقورة -

ع بوجلـوزة ًن ؽر رَ  -  ملسو هيلع هللا ىلص بّي ظن افـّ   ّل؛ حلديٌ أيب هريرة ًَ ويؼع اإلرسا

ـَوَزةِ؛ َؾِنْن َتُك َصوحِلًَي؛ َؾَخْرٌ »: ه ؿولأنّ  ُظوا بِوجْلِ وهَنَو، َوإِْن َيُك ِشَوى َذفَِك؛ َؾَؼٌ َأرْسِ ًُ  ُتَؼِد

 .[ًتػّق ظؾقه] «َتَضُعوَكُه َظْن ِرَؿوبُِؽمْ 

و افـّ - ًّ هُنِقـَو َظِن اِتبَوِع »: ؿوفً ▲؛ حلديٌ أم ظطقي  اجلـوئز ؾُقؽرُه هلَن اتبوعسوء أ

 .ّصالة ظذ ادّقًهلّن اففؽن ، و[ًتػّق ظؾقه]« َومَلْ ُيْعَزْم َظَؾقْـَو، اجْلَـَوئِزِ 

ع؛ حلديٌ ابن ظؿر ٓ جيوز أن ُتتبع اجلـوزة بصوٍت أو كور، وٓ بام ُيوفف افّؼ  -

 »: ؿول ¶
ِ
َعَفو َراَكيٌ  ملسو هيلع هللا ىلصهَنَى َرُشوُل اهلل ًَ  .[رواه ابن ًوجه] ،صوئحي: أي «أَْن ُتتْبََع ِجـَوَزٌة 

 احذر بعض األخطاء: 
- :وًن إخطوء افّشوئعي افتي يذـرهو افػؼفوءُ 

ء ـون ًبوًحو أم ٓ، ورشب افدخ: أّوًٓ  وؽرهو ًن ، ونرؾع افصوت بوفؽالم شوا

 .ادـؽرات

 .أن يصوحى اجلـوزة ؾرؿي ًوشقؼقي ًشتؿؾي ظذ افغـوء وأٓت ادوشقؼقي :ثوكقًو

 تدفو املّي –امهة الوقفة الّث: 

ْسؾاًِم؛ َؾؽَ » :ملسو هيلع هللا ىلص ؿول رشول اهلل: ؿول   ظن أيب راؾع  ًُ ْن َؽَسَّل  تََم َظَؾقِْه َؽَػَر اهلُل ًَ



     

ْسَؽٍن أَْشَؽـَُه إَِيوُه إَِػ َيْومِ  ًَ لَْجِر  ـَ ْن َحَػَر َفُه َؾلََجـَُه؛ أُْجِرَي َظَؾقِْه  ًَ َرًة، َو ًَ ْن َفُه أَْرَبِعَغ  ًَ ِي، َو ًَ  اْفِؼقَو

ِق اجْلَـَ  ْن ُشـُْدِس َوإِْشتَْزَ
ًِ ِي  ًَ َسوُه اهلُل َيْوَم اْفِؼقَو ـَ َػـَُه   .[رواه افبقفؼي]« يِ ـَ

ٕنه ادعفود  ي  ، وأوػ افـوس بذفك وفقه؛جولافؼز افرّ إػ ويتوػ إكزال ادقً  -

 .، وجرى ظؾقه ظؿّل ادسؾؿغ  ي ـّل ظك ًن إظصورملسو هيلع هللا ىلصظفد افـبي 

 .؛ فئال يظفر وٓ يزز ًن ًعومل جسؿفو يشءُيغطَى ؿز ادرأة ظـد إدخوهلو  ي افؼز -

ى ترتػع ؿدر رًح، وإذا ؿس حتّ إذا ضؾعً افّش :  ثالثي أوؿوتؾن  يافدّ ويؽره  -

ى تغرب، ًؼدار رًح ظـد افغروب حتّ  هلوى تزول، وإذا بؼي وال حتّ وؿػً ظـد افزّ 

 .وين شبع دؿوئّقوًؼدار افوؿتغ إول وإخر كحو ربع شوظي، وًؼدار افثّ 

 ظؾقه، وٓ يصّذ  ،، ـام ٓ يغسّل، وٓ يؽػنوٓ يدؾن افؽوؾر  ي ًؼوبر ادسؾؿغ -

 .ام يدؾن  ي ًؽون ؽر مِمؾوك ٕحدوإكّ 

 يراظى  ي دؾن ادقً إًور افّتوفقيو: 

إػ افؼبؾي، وـؾام  يؿـعه ًن افسبوع، وُيَوَجُه وجُفهُ  جيى أن يدؾن ادقً  ي ؿز: ًٓ أوّ 

 .ـون أظؿّق ؾفو أؾضّل

و ً حػرة  ي ظؿّق افؼز مِمّ فؾؿقّ  وذفك بلن حيػرَ  ؛ًداإؾضّل أن يؽون افؼز ًؾحّ  :ثوكقًو

 .يع افؼبؾي

بلن حيػر فؾؿقً حػرة  ي ظؿّق افؼز  ي وشطه  ؛دٍ ًؾحّ ؽَر يؽون افؼز جيوز أن : ثوفًثو

ًِ إرض رخوةً إذا  ، وخوصي  .حلوجي فذفكا ًِ ظَ دَ  ، أوـوك

ًُ يُ : رابعوً   .إػ افؼز ًن ًمخرة افؼز دخّل ادق

 .و إػ افؼبؾيًتوجفً  ٕجؿنيوضع ادقً  ي ؿزه ظذ جـبه ا :خوًسوً 

ؾَ »: هظـد إدخوفواضع ادقً  ي افؼز يؼول : شودشوً  ، أو «ي رشول اهللبسم اهلل وظذً 

أّن افـّبّي  ¶ظبد اهلل بن ظؿر ؛ حلديٌ «ملسو هيلع هللا ىلصي رشول اهلل ـَ بسم اهلل وظذ ُش »: يؼول

، َوَظَذ ُشـَِي َرُشولِ »: ـون إذا وضع ادقً  ي افؼز ؿول ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
  بِْسِم اهلل

ِ
رواه أبو ] «ملسو هيلع هللا ىلصاهلل

 .[داود

 يـفول ؛ فئاّل بوفطغ ادبّؾّل ًو بقـه ويسدّ  ،كصًبو (افطوبوق) بنيـصى ظؾقه افؾَ  :شوبعوً 

 .اب ظذ ادقًافّس 

أن يرؾع ظن  ويسنّ ، قوٓ يزوَ ، أو ؽره د بجّص قَ َش وٓ يُ  ،افؼز بعد ذفك ُيْرَدمُ : ثوًـوً 

 .ن تقرّس إبوحوء  ويرّش ؾقحسم، وٓ هيون، .. ه ؿزفقعؾم أنّ ًستوى افؼز ًؼدار صز؛ 

يدظون فؾؿّقً بوفّتثبقً  يؼف احلورضون بعد افػراِغ ًن افّدؾن ظذ افؼز: توشعوً 

: ؿول   ديٌ ظثامن بن ظػون حلذفك؛ طؾى ًن مجقع احلورضين ويستغػرون فه، وي



     

َ »: إذا ؾرغ ًن دؾن ادقً وؿف ظؾقه ؾؼول ملسو هيلع هللا ىلصـون افـبي  ِٕ ِخقُؽْم، َوَشُؾوا َفُه اِْشتَْغِػُروا 

َن ُيْسَلُل  ْٔ ؛ َؾنَِكُه ا ًَ  .[رواه أبو داود] «افتَثْبِق

 احذر بعض األخطاء: 
- :ومِمّو ذـره افػؼفوُء ًن إخطوء

بد ًن إظودته ـؾه بعد  اظتؼود أّن افّساب افذي خرج ًن افؼز ظـد احلػر ٓ :أّوًٓ 

 .افّدؾن

 .ظذر رشظّي، أو وضع ؾراش حتته  ي ؿزه دؾن ادقً  ي توبوت ًن ؽر :ثوكقًو

 هاعسية وآداُبأحكام الّت –اشعة الوقفة الّت: 

و روى ابن ًوجه ظن ظؿرو بن حزم   ظذ افَصز ُشـّي؛ م، وحّثفادقًِ أهّلتعزيُي  َ
ِ
ح

َسوُه اهلُل »  :ؿول ملسو هيلع هللا ىلصأّن افـّبّي      ـَ  َٓ ٍن ُيَعِزي َأَخوُه بُِؿِصقبٍَي إِ ًِ ْم ًُ ْن 
ًِ و  ًِْن ُحؾَِّل ًَ ُشبَْحوَكُه 

يِ  ًَ ِي َيْوَم اْفِؼقَو ًَ  .[رواه ابن ًوجه] «اْفَؽَرا

 »: ُؿبض وفٌد هلوٓبـته حقـام  ملسو هيلع هللا ىلصًو ؿوفه رشول اهلل :  عزيي أن يؼولوفػظ افتّ  -
ِ
َ
ِ
 إَِن ِل

َسًؿى؛ َؾْؾتَْصِزْ َوْفتَْحتَِس  ًُ ٌّل ِظـَْدُه بِلََجٍّل  ـُ و أَْظطَى، َو ًَ و أََخَذ َوَفُه   .[ًتػّق ظؾقه]« ْى ًَ

  .ؾال بلس ..، وؽػر دِقتَك  وأحسن ظزاءكَ   ، أظظم اهلل أجَركَ    :وفو ؿول

ره وفو ظّزى أهَّل ادقًّ بعد افقوم افثّوفٌ ؾال بلس - ـُ  ّٓ ، إن ـون فغوئى وكحوه، وإ

. ¶الثي  ي حديٌ ظبد اهلل بن جعػر ه ظَزى بعد افثّ أنّ  ملسو هيلع هللا ىلص بّي ؾؼد ثبً ظن افـّ

 .[رواه أمحد]

ًِ ضعومٌ  وُيستحُى  - اْصـَُعوا »  :  ملسو هيلع هللا ىلص فؼوفه  ؛ يبعثه جراهنم إفقفم أن ُيعَد ٕهِّل ادِق

ٌر َيْشَغُؾُفمْ  ًْ   . [رواه أمحد وافِسًذي]  ،«ِٔل َجْعَػٍر ضََعوًوً؛ َؾَؼْد َأتَوُهْم َأ

حلديٌ  ؛(َظسّل وحسوء ًن دؿقّق أو ُكخوفي ؾقف: وهي)فؾؿحزون  ؾبقـيوتؼع افتّ  -

: أهّنو ـوكً تلًر بوفّتؾبقـي فؾؿريض، وادحزون ظذ اهلوفك، وـوكً تؼول ▲ي ظوئش

« إَِن افتَْؾبِقـََي ُُتُِم ُؾَماَد اْدَِريِض، َوَتْذَهُى بِبَْعِض احْلُْزنِ »: يؼول ملسو هيلع هللا ىلص شؿعً رشول اهلل إيّن 

 .[ًتػّق ظؾقه]

 احذر بعض األخطاء: 
- :وًن إخطوء اّفتي يامرشفو بعُض افـوس

ُز، وإن ـون إوػ اإلكؽور افشديد ظذ ًن ظّزى ؿبّل افدّ : ًٓ أوّ  ؾن، وافّصحقح اجلوا

 .؛ وذفك ٓكشغوِل أهّل ادّقً بغسِؾِه وتؽػقـِِه ودؾـِهِ بعَده

 .أو ظدم َتـئته بوفعقد إذا ًوت فه ؿريى، ظـدم افّتعزيي أجوم افعقد :ثوكقًو

ز افّتعزيي  ي أهّل ادعويص اظتؼود: ثوفًثو ، أو  ي شْؽر ظدم جوا ؛ أو مِمّن ًوت ًـتحًرا



     

 .اجلوازكحو ذفك ًن ادعويص، وإصّل  ي ذفك 

  أحكام املقابر وآداُبها –الوقفة العاشرة: 

 ويتػؽر  يطع ًن وؿته بغ افػسة وإخرى؛ ؾقدخّل إػ ادؼوبر تفؾؿسؾم أن يؼ يستحُى 

 :م، ويدظو هلم؛ ويؼولقسّؾم ظؾقفؾًعفم إٓ ظؿؾفم افصوفح؛  حول ادوتى، حقٌ مل يبَّق 

ـَِغ َواْدُْسؾِِؿَغ، َوإَِكو إِْن َصوَء اهلُل َفاَلِحُؼوَن؛ أَْشلَُل » ًِ ًِْن اْدُْم  اَِلَ افَساَلُم َظَؾقُْؽْم أَْهَّل افِدَيوِر 

 .[رواه ًسؾم]« َفـَو َوَفُؽْم اْفَعوؾِقَيَ 

  ّروافؼب زائرُ  يعرَؾهُ و جيى أن ومِم: 

 :افؼبور حؽم زيورة: أوًٓ 

ِتعوظ،  ػّق افػؼفوء ظذ اشتحبوب زيورة افؼبوِر فؾِرجوِل خوَصيً اتّ  ظتبور وٓا ٕجِّل ٓا

ًُ هَنقتُؽم ظن زيورة افُؼبوِر  »  : ملسو هيلع هللا ىلصفؼوفه  ؛فألًواِت، وآشتغػور هلم وٕجّل افُدظوء ـ ـُ

خَرةَ  »: أخرى  ، و ي روايي[رواه ًسؾم]« َؾُزوُروهو ُر ٔا ـِ  .[افِسًذّي اهو رو]« ؾنهَنو تَُذ

؛ وفؽن دون اإلـثور ًن فدظوء فؾؿوتىاعوظ، وسوء فؾؼبور فالتّ وٓ بلس بزيورة افـّ 

: ؾؼول هلو اًرأة تبؽي ظـد ؿز صبّي  ملسو هيلع هللا ىلص افزيورة وافسّدد ظذ افؼبور؛ ؾؼد وجد افـبي 

رشول اهلل ، وبذا يػفم فعُن فو ظن زيورة افؼز، ومل يـفَ [ًتػّق ظؾقه]« يِزِ اْص وَ  ي اهللَ ؼِ اتَ »

 .ادؽثرات: ؛ أيزَوارات افؼبور ملسو هيلع هللا ىلص

 :زيورة افؼبورظـد  وإحؽوم داببعض أ: ثوكقًو

َْن »: ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشول اهلل : ؿول   ؛ حلديٌ أيب هريرة اجلؾوس ظذ افؼزٓ جيوز  - َٕ

ْم َظَذ مَجَْرةٍ؛ َؾتُْحِرَق ثِقَوَبُه؛ َؾتَْخؾَُص إَِػ ِجْؾِدهِ؛ َخْرٌ  ـُ ًِْن أَْن جَيْؾَِس َظَذ َؿْزٍ  جَيْؾَِس أََحُد رواه ]« َفُه 

 .[ًسؾم

رآين  :ؿول   حلديٌ ظؿرو بن حزم إنصوري  ؛ٓ ُيتؽل ظذ افؼبور وٓ ُتوضل -

َ ُتْمذِهِ  -َٓ ُتْمذِ َصوِحَى َهَذا اْفَؼْزِ » :ًتؽئًو ظذ ؿز ؾؼول ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل   .[أمحدرواه ] «-أَْوٓ 

  : َؿوَل    ؾعن أيِب شعقٍد اخلُدِرِي ؛ ةالة  ي ادؼزافّص  ظدم جواز -
ِ
َؿوَل َرُشوُل اَِل

َة َواحْلاََممَ »: ملسو هيلع هللا ىلص َٓ اْدَْؼَزَ
ْسِجٌد إِ ًَ ُؾَفو  ـُ َْرُض  ْٕ  بّغ أنّ   ملسو هيلع هللا ىلص بّي افـّ ٕنّ ، و[رواه ابن ًوجه]« ا

َٓ َُتْعَ  ،َٓ َُتَْعُؾوا ُبقُوَتُؽْم ُؿبُوًرا»: افؼبور فقسً ًن ًواضع افصالة، ؾؼول ي ِظقًداَو  ،ُؾوا َؿْزِ

ـْتُمْ  ـُ  ٌُ وُيستثـى ًن ذفك افصالة  .[دداورواه أبو ]« َوَصُؾوا َظَعَ َؾنَِن َصاَلَتُؽْم َتبُْؾُغـِي َحقْ

 .ظذ ؿز ادّقً دن ؾوتته افّصالة ظؾقه ؿبّل دؾـه

أن أم حبقبي وأم شؾؿي  ▲؛ حلديٌ ظوئشي ظذ افؼبورادسوجد ظدم جواز بـوء  -

ُأوََلَِك َؿْوٌم إَِذا »: ــقسي  ي احلبشي ؾقفو تصووير ؿول ملسو هيلع هللا ىلصذـرتو فرشول اهلل حقـام  ¶

ْسِجًدا، َوَصَوُروا ؾِقِه تِْؾَك افُص  ًَ ِه  وَت ؾِقِفْم اْفَعبُْد افَصوفُِح أَْو افَرُجُّل افَصوفُِح؛ َبـَْوا َظَذ َؿْزِ َوَر؛ ًَ



    

 

 
ِ
ُر اخْلَْؾِّق ِظـَْد اهلل ا  .[ظؾقهتػّق ً] «ُأوََلَِك رِشَ

؛ حلديٌ أيب اهلقوج وٓ ُترؾع أـثر ًن صز ،افؼبوب ى ظذ افؼبوربـَ جيوز أن يُ ٓ  -

أٓ أبعثك ظذ ًو بعثـي ظؾقه رشول :    ؿول ّيل ظع بن أيب ضوفى: إشدي ؿول

َٓ أَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  َ َتَدَع مِِتْثَوًٓ إِ َٓ ضََؿْستَهُ  ْنٓ  ًؾو إِ ْؼِ ًُ  .[ًسؾمرواه ]« َشَوْيتَهُ  ، َوَٓ َؿْزًا 

 احذر بعض األخطاء: 
- :ومِمّو يـبغي آبتعود ظـه ًن إخطوء

ًَ افّسالم ظذ ادّقًافّض  :أّوًٓ   .ب ظذ افؼز بحجٍر، أو وضُع افقد ظؾقه وؿ

افسالم : ً بوشم وافدتِه، وذفك ظـد زيورة افؼبور، ؾقؼولافّسالم ظذ ادقّ : ثوكقًو

 .ظؾقك يو ؾالن بن ؾالكي

 .وأجر ًزيد ؾضّلؾقفو افعقدين واجلؿعي يورة  ي افزّ  أنّ  ظتؼودا :ثوفًثو

، م، وضؾى احلوائٍ ًـفميورة افتي يؼَصُد هبو دظوُء إًوات، وشماهلافزّ : رابًعو

 .واف بؼبورهمذر هلم، وافطّ وافـّ

 احلؿد هلل رب افعودغو
 

 وحدة البحث العلمي

 بإدارة اإلفتاء

 




