


الـجـنــائـــز

�ســنــن واداب  بـــدع ومــنــكــرات

) وبـه نـسـتـعـيـن.. (
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    قـال رسـول اللـه

) مـــثــل الـمـومــنـني في تــوادهــم وتــراحــمــهــم وتـعـاطــفــهــم ، 

مـثـل الـجـسـد . اذا اشـتـكـى مـنـه عـضـو ،  تـداعـى لــه سـائــر  

الـجـسـد بـالــسـهــر  والــحــمــى (  م�سلم. 
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قـال تـعـاىل      ا ل عمران. 

تـوفـي مـنـذ لـحـظـات... انـا لـلـه و انـا الـيـه راجعـون

ايــهــا الـمـ�سـلـمـــون   

 ، ومعجـزة مـن معجزاته ، الـمـوت ايـة مـن ايـات اهلل
فـال يوجد قـوة عىل وجـه االرض تـقـف يف وجـهـه... 
فـالـمـوت ال يـهاب احدا... !! وال يـخـاف احدا...!!

*   *   *   *

الـمـقـدمـة
بسم الـلـه  واحلمد لـلـه والصـالة والـسـالم عـلى رسـول الـلـه وعـلى الـه وصـحـبـه ومـن وااله  وبــعـد 
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اخي الـحـبـيب    كـلـنـا مـعـرضـون لـلـمـوت يف  

 انــفـسـنـا... واقـاربـنـا... واصـدقـائـنـا... 

  وهذا الـكـتـيـب يـعـلـمـنـا هـدي النبي
يف مثـل هذه االحوال    خـطـوة... خـطـوة... 

)  بـمـا ثـبـت باالحاديـث الصحيحـة ) بـحـسب اجـتـهـادنا (  (
والـلـه تـعـاىل اعلم. 

هـذ ا... وصـلـى ا لـلـه وسـلـم عـىل نـبـيـنـا  وعـىل ا لـه وصـحـبـه 

ا جـمـعـيـن ، وا لـحـمـد لـلـه رب الـعـا لـمـيـن.

*   *   *   *

سـيـد فــواد بــن سـيـد عـبـد الـرحـمــن الـرفـاعــي الـحــســيــنـــي
12 ربيـــع االخـــر 1433هــــ . الـمـوافـــــق  5 / 3 /2012 م

وكــتـبــه اخـوكــم    ابـــو عـــبـــد الـــلــه 
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اخـي الـمـ�سـلــم   

اوال    كـيـف تـتـصـرف اذا واجـهـت احـدا يـحـتـضـر...؟؟ 
ومـا هـو هـدي الـنـبـي  يف ذلـك...؟؟

   اوال... قـال
) ا ذ ا حـضـرتم ا لـمـريض ا و ا لـمـيـت فـقـولوا خـيـرا، فـان

ا لـمـالئـكـة يـومـنـون عـىل مـا تـقـولـون (  مسلم 

*   *   *   *

ا لـلـهـم هـون عـلـيـه سـكـرات ا لـمـوت

ولـد صـالح يـدعـو البـيـه يف لـحـظـاتـه االخـيـرة
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وقـال     ) لـقـنـوا مـوتـاكم    ال ا لـه ا ال ا لـلـه (  مسلم 
والـتـلـقـني يـكـون بـتـرديـد كـلـمـة الـتـوحـيـد   
) ال الـه اال الـلـه مـحـمـد رسـول الـلـه ( 

عـنـد الـمـحـتـضـر بـلـطـف... ال بـعـنـف يـنـفـر مـنـه... ويـربـكـه... 
فـاذا وفـق اهلل  الـمحـتـرض لـلـتشـهـد قـبـل الـمـوت... 
    فـهـذه بـشـارة خـيـر عـظـيـمة... حـيـث كـان اخـر كـالمـه

) ال ا لـه اال ا لـلـه ، ان لـلـمـوت سـكـرا ت ( البخاري.
ومـن الـضـروري ان يـعرف االنـسـان ان  ) ال ا لـه اال ا لـلـه (...

ال تـنـفـع صـاحـبـها اال بـشـروطـهـا واركـانـهـا.

*   *   *   *
يف لـحظـات ا لـنـزع االخـيـر... يـنـطـق بـكـلـمـة ا لـتـوحـيـد
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ثانيا    مـاذا يـصـنـع ا لـمـسـلم ) بـا لـمـيت ( عـنـد لـحـظـة وقـوع ا لـمـوت   
1- يـقـول    )  ا نـا لـلـه و ا نـا ا لـيـه راجـعـون (

    ويـدعـو بـمـا ثـبـت عـن الـنـبـي
) ا لـلـهم ا جـرنـي يف مـصـيـبـتـي واخـلـف لـي خـيـرا مـنـهـا  (  مسلم 
 2- يـغـمـض عـيـنـي الـمـيـت... لـمـا صــح عـن الـنـبـي
) انـه دخـل عـىل ابـي سـلـمـة وقـد شـق ) احـتـد ( بـصـره فـاغـمـضـه( مسلم

3- يـقـبـلـه ويـغـطـيـه... لـمـا ورد عن عـائـشـة  انـهـا قالت    
) فـجـاء ابـو بـكـر فـكـشـف عـن رسـول الـلـه  فـقـبـلـه ( البخاري

4- يـدعـو لـه...لـمـا ورد عـن الـنـبـي  انــه قــال 
) اذا حــضــرتـم ا لـمــريـض او ا لـمـيـت فـقـولوا خـيـرا فــان

ا لـمـال ئــكــة يـومـنـون عـلـى مـا تـقـولـون ( مسلم
مـات منـذ حلـظـات...!!

ا لـلـهم ا غـفـر لـه... ا لـلـهم  ارحـمـه
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تـنـبـيـه    يـجـوز الـبـكـاء عىل الـميت من غري نـياحـة وال رفـع صـوت  
لقول النبي   ) ان الـلـه ال يـعـذب بـدمـع الـعـيـن وال بـحـزن 
الـقـلـب ولـكـن يـعـذب بـهـذا )واشار اىل لسـانه(  او يـرحـم ( متفق عليه 

مالحظة  يـسـتـحـب املسارعة اىل فتح وصـيـتـه... وتنفيذها ...
) وال سيمـا الـجـزء الذي يتعلـق بمـا قبل الـدفـن (.

 

ا لـلـه... ا لـلـه... بـا لـوصـيـة
هـذا نـمـوذج مـقـتـرح لوصـيـة شـرعـيـة مـن                       ... تـوزع مـجـانـا . 
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ثالثا      الـمسارعـة  اىل  اعالم االهل... والـجريان... واهـل الصـالح... 
للمشـاركـة يف تـشـيـيـع جـنـازة ـ اخـيـهم الـمسـلـم ـ . 

الـرسـائـل الـقـصـيـرة وسـيـلـة مـن وسـائـل الـنـعي الـحـديـث

ا لــنـعـي
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تـحـذيـــر رقم )1(  
 بـعـض الـمسلمـني يستـخـدم عبـارات يف الـنـعـي بـاطـلـة مثـل   

) ا لـمرحـوم... ا عطـاك عـمره...!!! ( ،  وغريها ... 
فـلـكـل انـسـان عـمـر مـحـدود ال يـعـطـى مـنـه الحـد... 

 . فـاالجـال بـيـد الـلـه

فـانـتـبـهـوا...!! واحــذروا...!!
وقــولـوا    مـات فـالن... او... تـوفـي فـالن
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كـمـا ان بـعـضـهـم يـستـخـدم عـند الـنـعـي عـبـارة  

ا نـتـقـل ا ىل رحـمـة ا لـلـه تـعـا ىل    فـالن 
واالوىل عـدم استـخـدام هـذه الـعـبـارة  

) ا نـتـقـل اىل رحـمـة ا لـلـه تـعـالـى  (... بـصـيـغـة الـجـزم 
النــه ال احــد يـعـلـم مــا مـصـيــر االنـســان بـعــد الـمـوت 

.  اال ا لـلـه

وكـذلـك عـبـارة ) ا لـمـرحـوم ( لـنـفـس الـسـبـب...

فـانـتـبـهـوا...!! واحــذروا...!!

وقـولـوا    مـات ...او تـوفـي فـالن يـرحـمـه ا لـلـه تـعـاىل
او يـغـفـر ا لـلـه تـعـاىل لـه... او يـعـفـو ا لـلـه تـعـاىل عـنـه

تـحـذيـــر رقم )2(  
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رابعا    الـمسـارعـة اىل تـغـسـيـل الـمـيـت...

ا لـميت يف ا لـمغـسـل ا لعـام ا ثـنـاء ا لـغـسـل )  تـسـتـر عورتــه  (

*   *   *   *
وتـكـفـيـنـه...

   الـميت بعد التكفني... والسـنـة ان يكون الـكـفـن ابيض... لقول عـائـشـة
) ان رسول ا لـلـه  كـفـن يف ثـالثـة ا ثـواب يـمـانـيـة بـيـض سـحـولـيـة ) نسبة اىل قرية 
سحول يف اليمن ( من كـرسـف ) من قطن ( ليس فـيـهـن قميص وال عـمـامـة ( متفق عليه 

مالحظة    ال فـرق يف تـغـسـيـل الـميت... وتـكـفـيـنـه... بـيـن ان يـكـون   
1 - يف بـيـتـه              2 - او يف الـمـغـسـل الـعـام. 
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خامسا    الـمسـارعـة اىل دفـنـه...) يف غـري ا وقـات ا لـنـهي كمـا سيـاتـي ( 
فـالـتـاخـيـر يف الـدفـن دون عـذر شـرعـي مـحـرم شـرعـا    

ثـالجـة الـمـوتـى

بعـض املسـلمني ـ هدانـا اهلل تعـاىل و ايـاهـم ـ يضعـون موتاهم يف 
ثـالجـات الـمـوتـى ) لـعدة ايـام ( ... يف الـمـسـتـشـفـيـات... 
انـتـظـارا لـحـضـور االهـل واالصـدقـاء ـ الـغـائـبـيـن ـ ... 

مـمـا يـودي اىل تـاخـري دفـنـه... وهـذا مـخالـف لـلـسـنـة. 
قــال     )  اســرعـوا بـا لـجـنـازة ، فـان تــك صـا لـحـة 
فـخـيــر تـقـدمـونـهـا ا ليـه ، و ان تــك ســوى ذلــك فـشــر 

تـضـعـونـه عـن رقـا بـكم  (  متفق عليه. 

ال�ل���ه  ع�ب���د  ب���ن  ال�ل���ه  ع�ب���د 

ت�وف���ي م�ن���ذ ث�الث���ة ا ي���ام 

ان���ا ل�ل���ه و  ان���ا ال�ي���ه راج�ع���ون 



14

تـنـبـيـه    ا لـمسارعـة يف ا لـدفـن رحـمـة بـاالمـوات واالحـيـاء... 
الن تـاخـري ا لـدفـن يـعـني مـزيـدا مـن ا لـبـكـاء والـحـزن... 

فـاذا دفـن ا لـمـيـت بـســرعـة  وشــغـل اهـلــه بـتـلـقـي ا لـعـزاء 

مـن ا لـنـاس خـفـت ا لـمـصـيـبـة... فـعـوضـا عـن اسـتـمـرارهـا 

اليـام... تـصـبـح سـاعات... وهـذا مـن رحـمـة ا لـلـه تـعـا لـى .

مـالحـظـة هـامــة    ال يـجــوز دفــن الـمـيـت يف ثـالثـة اوقـات ومـا 

عـداها فـجـائـز ... لـمـا ورد عـن عـقـبـة بـن عـامـر  انـه قـال 

) ثـالث سـاعـات كان رسـول ا لـلـه  يـنـهانـا ان نـصـلـي فـيـهـن 

او نـقـبــر فـيـهــن مـوتـانـا ، حـيـن تـطـلـع ا لـشـمـس بـازغـة حـتـى 

تـرتــفـع ، وحـيـن يـقـوم قـا ئـم ا لـظـهـيـرة حـتـى تـمـيـل ا لـشــمـس ، 

وحـيـن تـضـيـف ا لـشـمـس لـلـغـروب حـتـى تـغـرب ( مسلم

*   *   *   *
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ساد سا      عـنـد سـمـاع ا لـمسلمني نـبـا ـ   وفـاة ا خـيـهـم ـ   يـنـبـغي ا لـمسـارعـة 
اىل تـعـزيـة ا هـلـه... وكـل مـن يـحـزن عـلـيـه مـن ا لـمسلـمـني. 

تـنـبـيـه    الـتـعـزية مـشـروعـة قـبـل الـدفن وبـعـده. 
قـال بـعـض اهـل الـعـلـم  

) يـشـرع لكل مسلم ان يـعـزي اخـاه بـعد خـروج الـروح ) الحـد اقـربـائـه ( 
يف البـيـت ، او يف الطريـق ، او يف املسجـد ، او يف الـمقربة، سـواء كانت 

التعـزيـة قبـل الصالة او بـعـدهـا (. 

مسلم يـعـزي اخاه قـبل دفـن ا لـميـت
 

تـشـرع ا لـتـعـزيـة قـبـل ا لـدفـن... او بـعـده

آخـر  يعزي)يصافـح(  رجـل  صـورة 
وبجانبه ميت مكفن

ا لـتـعـزيـة
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  اتـى رسول الـلـه (
قـبــرا فـقـالــوا هــذا 
قــال  البارحــة  دفــن 
   عبـاس  ابـن 
فصـفـنــا خـلـفــه ثم 
صــىل عـلـيــه ( ومن 
الـمعلوم ان ابن عباس 
كـان غالمـا صغـيـرا.

مـالحـظـة    مـن الـسـنـة تـعـلـيـم االوالد سـنـن الـجـنـائـز والـتـعـزيـة... 
واصـطـحـابـهـم اىل الـمــقــابـر... حــتـى يــتــعـلـمـوا

ــ  مـا يـجـب عـلـيـهم  ــ  اذا كـبـروا... 
وقـد عـقـد الـبـخـاري ـ يـرحـمـه الـلـه تـعـالـى ـ بـابـا بـعـنـوان  

) صـالة الـصـبـيـان مع الـناس عىل الـجـنـائـز (
وسـاق حـديث ابن عباس  والـذي فـيـه  

االخ اال كرب )  جـزاه ا لـلـه تـعـا لـى خيـرا  ( ... يـشـرح الخـيـه ا لـصـغـيـر...
مـا يـتـعـلـق بـالـقـبـر
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طـفـل صغـري مـع ابـيـه )  جـزامهـا ا لـلـه خـريا  ( ا ثـنـاء ا لـتـعـزيـة

طـفـل صغـري )  بـارك الـلـه تـعـالـى فـيـه  ( يـشـارك يف ا لـدفـن
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سابعا    مـا مـعـنى الـتـعـزيـة...؟؟ ومـا تـعـريـفـهـا...؟؟؟ومـا حـكـمـهـا...؟؟
مـعـنـى الـتـعـزيـة    مـن طـبـيـعة النفـوس الـبرشيـة ان تـحـزن للفـراق ويصيـبـها االلـم... 
وقـد جعـل اهلل  الـمسـلمني كاجلسد الواحد، وشـرع لـهم ارق والـطف 
الـرشائـع واالعـمـال، فلذلك شـرعـت الـتـعـزيـة عند مصـيـبـة الـموت. 

تـعـريف الـتـعزية    التعزية هي    التصبري... والتخفيف من امل 
الـمصيـبة، وهي حق من حقوق الـمسـلمني عىل اخوانـهم 
عند مصيـبـة الـموت... ان يـخـفـفـوا عـنهم مـصابـهم. 

مـن حـكـم الـتـعـزيـة   
1- الـحـصـول عـىل االجـر والـثـواب الـعـظـيـم. 

2- الـعـظـة واالعـتـبـار. 
3- الـمشـاركة يف تـجسـيد وحدة االمـة ) افـرادا ومجاعات ( ، 
فالـمسـلمون كالـجسـد الواحد ، يفرحون لبعضهـم البعض ، 

ويـحـزنـون الجـل بعضـهم البـعـض. 
4- االسـتـغـفـار لـه...والـتـرحـم عـلـيـه...  والـدعـاء لـه.

5- الـتـخـفـيف عن اهل الـمـيت يف مـصـيـبـتـهم...
وتـفـقـد حـوائـجـهـم... و ادخـال االنـس عـلـيـهم. 
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ثامنا    الـمـشـاركـة يف تـشـيـيـعـه ودفـنـه   
ومـن الـتـشـيـيـع حـضـور الـدفـن فـي الـمـقـربة   

يـسـن عـنـد الدخـول اىل الـمقـابـر، او عـنـد رويـتـهـا، ان يـقـول الـمـسـلـم   
) السـالم عـلـيـكـم اهـل الـديـار مـن الـمـومـنـني والـمـسلمـني، و انـا 

ان شـاء الـلـه لـالحـقـون ، اسـال الـلـه لـنـا ولـكـم الـعـافـيـة ( مسلم. 

بـوابـة احـدى مـقـابـر الـمسلمـني ) مـقـربة الـصلـيـبـيـخـات يف الـكـويـت (

فـائــدة زيـارة القبـور    قــال    ) قـد كـنـت نـهـيـتـكم 
عــن زيـارة الـقـبـور ، فـقــد اذن لـمـحـمـد يف زيـارة قـبـر امـه 

فـزوروهـا ، فـانـهـا تـذكـر االخـرة  ( الرتمذي وهو صحيح. 
*   *   *   *

بـلـديـة الـكـويـت

مـقـبـرة ا لـ�سـلـيـبـيـخـا ت
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تاسـعا    يـنـبـغي عىل الـمسـلم ان يـحـرص عـىل صـالة  جـنـازة 

اخـيـه الـمـيـت... لـفـضـل الـصـالة عـليـهـا   

قـال       )  مـن شهـد الـجـنـازة حـتـى يـصـلـى عـلـيـهـا فـلـه قـيـراط ، 

ومن شهـدها حـتـى تـدفـن فـلـه قـيـراطـان، قـيـل    وما الـقـرياطـان...؟؟ 

قـال    مـثـل الـجـبـلـيـن الـعـظـيـمـيـن ) اي من االجر ( ( متفق عليه. 

*   *   *   *

حـكـمـهـا      فـرض كـفاية ، اذا فـعـلهـا الـبـعـض ، ســقـط 

االثـم عـن الـبـاقـيـن ، وتـبـقـى يف حـق الـبـاقـيـن سـنـة ، 

و ان تــركـهـا الـكـل اثـمـوا. 

*   *   *   *
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صـفة صـالة الـجـنـازة      لـيس فـيـها ركـوع  ، وال سـجـود، و انمـا هـي    
1- اربـع تـكـبـيـرات.      

2- قـراءة الـفـاتـحـة.   

. 3- الـصـالة عـىل رسـول اهلل

4- الـدعـاء لـلـمـيـت.

5- الـتـسـلـيـم.   

*   *   *   *

شـروط صـالة الـجـنـازة   
يـشـرتط لـصـالة الـجنازة مـا يـشـتـرط لـلـصـالة الـعـاديـة مـن   

1- اسـالم ) الـمـصـيل والـمـيـت(. 
2- االتـجـاه نـحـو الـقـبـلـة.        

3- سـتـر الـعـورة.   
4- الـنـيـة. 
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5- الـطهارة يف    الـجـسم ، والـثوب ، والـمكـان ) لـلـمـصـلـي والـميت (.

مالحظة   صالة اجلنازة ال بـد هلا من الوضوء كاي صالة عادية... 

صالة اجلنازة من غري وضـوء بـاطـلـة... فـلـنـنـتـبـه.

ولـنـستـعـد لـذلـك... قـبـل الـذهـاب الـى الـمـقـبـرة...!!

رجـل يـتـوضـا لـصـالة الـجـنـازة

صـالة الـجنـازة من غري وضـوء بـاطـلـة
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كـيـفـيـة الـصـالة عـىل الـمـيـت   

يـقـف االمـام عـنـد وسـط الـرجــل والـمـراة...

لـمـا عـقـد الـبـخـاري بـابـا بـعـنـوان   

ايـن يـقـوم مـن الـمـراة والـرجـل... 

ثـم سـاق حـديـث ســمــرة بـن جـنـدب قـال  

يف  مـاتــت  امــراة  علــى    الـنـبــي  وراء  صـلـيــت   (

نـفـاسـهـا فـقـام عـلـيـهـا وسـطـهـا (.

) وعـنـد الـبـخـاري ان الـرجـل مـثـل الـمـراة... 

اذ لـم يـرد دلـيـل صحيح خـاص بـاحـدهـمـا (.

*   *   *   *
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يـقـف ا لـمـصـيل يف صـالة ا لـجـنـازة

عـنـد وسـط ا لـمـيـت ) ا لـرجـل وا لـمـرا ة (
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ويـقـف الـمـصـلـون خـلـف ) االمـام (. 
يـكـبـر االمـام والـمـصـلـون  

 الـتـكبـرية االوىل ثـم يـقـراون    الـفـاتـحـة ، 
ثم يـكـبـرون الثانـيـة ويـقولـون    ) الـلـهـم صـل عـىل مـحـمـد 
وعــىل ا ل مـحـمــد كمــا صـلـيــت عــىل ابـراهـيـم وعــىل ا ل 
ابـراهـيــم وبـارك عىل مـحـمد وعـىل ا ل مـحـمـد كمـا بـاركـت 

عـىل ابـراهـيم وعـىل ا ل ابـراهـيم انـك حـمـيـد مـجـيـد (. 

مـسـلمـون مـع ا طـفـا لـهـم يـصـلـون عـىل ا لـجـنـازة

عـلـمـوا اوالدكـم صـالة ا لـجـنـازة 
*   *   *   *
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ثـم يـكـبـرون الثـالثـة ، ويـدعون لـلمـيت  

) الـلـهم اغـفـر لـه ، وارحـمـه ، وعـافـه ، واعف عـنـه ،

وا كـرم نـزلـه ، ووسـع مـدخـلـه ، واغـسلـه بالـمـاء والـثـلـج 

والـبــرد ، ونـقـه مــن الـخـطـايــا كـمــا يـنـقــى الـثــوب 

االبـيــض مـن الـدنــس ، وابـدلـه دارا خـيـرا مـن داره ، واهال 

خيـرا مـن اهلـه ، وزوجـا خـريا من زوجـه وادخـلـه الـجـنـة ، 

واعـذه من عـذاب الـقـبـر وعـذاب الـنـار ( مسلم. 

مـالحـظــة    االفـضــل ان يـلـتـزم الـمســلـم بـهــذا  الدعاء 

) النـه صحيـح ( ، فـان مل يكـن يـحـفـظــه ، فـلــه ان يـدعــو 

لـلـمـيـت بـمـا شـاء .......ومـنـهـا عىل سـبـيـل الـمـثـال... 
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كـان يـقـول  

) الـلـهم  اغـفـر لـحـيـنا ومـيـتـنـا ، وشــاهـدنـا وغـائـبـنـا ، 

وصغـرينـا وكـبـيـرنـا ، وذكـرنا وانـثـانـا ، الـلـهـم مـن 

احـيـيـتـه مـنـا فـاحـيـه عـىل االسـالم ، ومـن تـوفـيـتـه 

مـنــا فـتـوفــه عــىل االيـمــان ، الـلـهــم ال تـحـرمـنـا 

اجـره وال تـضـلـنـا بـعـده (  

*   *   *   *
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او يـقـول  

) الـلـهــم ان فـالن بـن فـالن يف ذمـتـك وحـبـل جـوارك ، فـقـه مـن 

فـتـنــة الـقـبـر وعـذاب الـنـار ، وانـت اهـل الـوفـاء والـحـق ،

فـاغـفـر لـه وارحـمـه انـك الـغـفـور الـرحـيـم ( 

*   *   *   *
او يـقـول   

) ا لـلـهــم عـبــدك وابـن امـتــك احـتــاج اىل رحـمـتــك ، 

وانـت غـنـي عـن عـذابـه ، ان كـان مـحـسـنـا فـزد  يف

حـسـنـاتـه ، و ان كـان مـسـيـئـا فـتـجـاوز عـنـه (  

*   *   *   *
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و ان كـان الـمـيـت طـفـال يـقـول   

) الـلـهــم اجـعـلـه فـرطـا وذخـرا  لـوالـديـه ، وشــفـيـعـا 

واعـظــم  مـوازيـنـهـمــا  بــه  ثـقــل  الـلـهــم   ، مـجـابــا 

 ، الــمـومـنــني  بـصـالــح  لـحـقــه  وا   ، اجـورهـمــا  بــه 

واجـعـلــه يف كـفـالـة ابـراهـيـم ، وقـه بـرحـمـتـك عـذاب 

الــجـحـيــم ، وابـدلـه دارا خـيــرا مـن داره ، واهـال خـيـرا 

مـن اهـلـه ، الـلـهم اغـفـر الســالفـنـا ، وافـراطـنـا ، ومـن 

سـبـقـنـا بـااليـمـان (   

*   *   *   *
او يـقـول   

)  ا لـلـهـم ا جـعـلـه لـنـا فـرطـا ، وسـلـفـا ، وا جـرا  ( 

*   *   *   *
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ثـم يـكــبـرون الـرابـعـة . 

ثـم يـسـلـمـون تـسـلـيـمـة واحـدة عـن يـمـيـنـهـم . 

*   *   *   *

و اذا كـان الـميـت امـرا ة  يـقـال   

) ا لـلـهـم اغـفـر لـهـا... ا لـخ ( 

*   *   *   *

و اذا كـانـت الـجـنـائـز اثـنـتـيـن يـقـال  

 ) ا لـلـهم اغـفـر لـهمـا... ا لـخ ( 

*   *   *   *

و اذا كـانـت الـجـنـائـز ا  كـثـر مـن ذلـك يـقـال   

) ا لـلـهم اغـفـر لـهم... ا لـخ ( 

*   *   *   *
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وجـنــني الـمــراة ـ اذا ســقـط مـيـتـا ـ وقـد تــم لـه اربـعـة 

اشـهـر فـا كـثـر... صـلـي عـلـيـه صـالة الـجـنـازة... 

و ان كـان دون اربـعـة اشـهـر لـم يـصـل عــلـيـه 

مـالحـظـة هـامـة جـدا   
) ولـكـن يـجـب دفـنـه النـه نـفـس مـعـصـومـة (. 

يـنـبـغـي الـصـالة عـىل الـسـقـط ا ذ ا كـان فـوق اربـعـة اشـهـر...
 امـا دونـه... فـال...

الـصـالة عـىل الـسـقـط
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و اذا جـاء احـد الـمسلـمـنيـ  مـتـاخـراـ  وقـد فـاتـه بـعـض الـصـالة 

عـلـى الـجـنـازة    

دخـل مـع االمـام فـيـمـا بـقـي... 

ثــم اذا سـلـم االمــام، قــضــى مـا فــاتــه عــلـى نــفـس

الـتـرتـيـب الـسـابـق.

*   *   *   *
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يـجـب اكمـال الـصالة عىل الـجـنازة...لـمن جـاء مـتـاخـرا 
عـن صـالة االمـام... فـان نـسـي... وسـلـم مـع االمـام... ثم تـذكـر 
بـان صـالتـه نـاقـصـة... اكـمـل مـا فـاتـه مـع االمـام... وصـحـت 
صـالتـه... فـان لـم يـتـذكر حتى مـر وقـت طـويـل بـان غـادر 
مـكـان الـصـالة... اعـاد الـصـالة كـاملـة من اول وجـديـد .

مـسلـم يـكـمـل صـالتـه بـعـد سـالم االمــام
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عـاشـرا    يـنـبـغـي عـىل الـمسـلم الــحـرص عـىل اتـبـاع ـ جـنـازة اخـيـه ـ 

وعـدم االنـصـراف مـبـكـرا لـئـال يـفـوتـه االجـر الـعـظـيـم. 

ايـمـانــا  مـســلـم،  جـنــازة  اتـبــع  مــن   (      قـال 

واحـتـسـابـا، وكـان مـعـه حـتـى يـصـلـى عـلـيـها، ويـفـرغ 

مــن دفـنـهـا، فـانــه يـرجـع مـن االجــر بـقـرياطـيـن، كـل 

قـيـراط مـثـل احــد، ومـن صـلـى عـلـيـهـا ثـم رجـع قـبـل 

ان تـدفـن، فـانـه يـرجـع بـقـيـراط ( متفق عليه. 

ومـن اتـبـاع الـجـنـائـز ـ ايـضـا ـ    

حـملـهـا لـلـصـالة عـلـيـهـا... ودفـنـهـا...او حـضـور دفـنـهـا...

كـمـا  يـنـبـغـي  

) عــدم الـقـعــود قـبــل وضــع الـجـنــازة  عــىل االرض لـدفـنـهـا اال 

    الـمـضـطر (  لـحـديـث الـنـبـي

) فــمــن تـبــعـهـا فــال يــقـعـد حــتــى تــوضــع ( متفق عليه.

*   *   *   *
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  حـمـل الـجـنـازة فـيـه اجـر عـظـيـم عـنـد الـلـه

الـمسلمـون يـحمـلـون جـنـازة

مالحظة    ال شـك ان مـن حـمـل الـجـنـازة، او قـام بـشــيء 

 ،)   مــن اعـمـال الـدفـن ) مـحـتـسـبا االجـر عنـد الـلـه

يـكـون اعـظـم اجـرا مـمـن لـم يـقـم بـشـيء مـن ذلـك. 
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قـبـر مـحـفـور... جـاهـز لـلــدفـن...

الـمـوت يـاتـي بـغـتـة... والـقـبـر صـنـدوق الـعـمـل
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تـنـزع عـنـه الـعـبـاءة ) الـبـشـت (

الـجـنـازة بـجـانـب الـقـرب... جـاهـزة لـلـدفـن...
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ويـدفـن بـالـكـفـن االبـيـض

بـدايـة حـمـلـه مـن اجـل الـدفـن
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الـحـادي عـشـر   دفـن الـمـيـت   

 ا لـمـيـت ا ثـنـاء وضـعـه يف ا لـقـبـر

 الـمسـاهـمـة يف دفـن الـمـيـت مـن االعـمـال الـمـربورة

تنبـيه    بعض املسلمني يقومون باالذان واالقامة يف القرب قبل وضع

الـميت فيه... ويعتـقـدون انـه سـنـة...!! وهـذه بـدعـة ال اصـل لـها. 
*   *   *   *
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رجـالن يـقـومـان بـدفـن اخـيـهـم ا لـمـيـت...
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رجـــالن يــتــمــان عـمـلـيـة الـدفـن...
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يـسـد عـىل الـمـيـت بـلـبـنـات...!!
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تـسـد فـجـوات ا لـلـبـنـات بـا لـطـيـن...

اخي الـحـبـيـب  

تـامـل هـذه الـصـورة... واعـتـبـر...!!

فـكـلـنـا اىل هـذا الـمصـري سـائـرون...!!

*   *   *   *
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يـسـتـحـب عـدم االنـصـراف حـتـى يـفـرغ من دفـن ا لـمـيـت 
حـرصــا عىل الـقـيـراطـيـن من االجـر

ايـمـانــا  مـســلـم،  جـنــازة  اتـبــع  مــن   (      قــال 
واحـتـسـابـا، وكـان مـعـه حـتـى يـصـلـى عـلـيـها، ويـفـرغ 

مـن دفـنـهـا، فـانـه يـرجـع مـن االجـر بـقـرياطـيـن... ( متفق عليه. 

*   *   *   *

الـمسلمـون اثـنـاء اهـالـة الـتـراب فـوق الـقـرب 
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مـسـلـمـون ) جـزاهم اهلل تعاىل خـريا ( يـشـاركـون 
يف اهـالـة الـتـراب فـوق الـمـيـت 

*   *   *   *

الثاين عرش   يـسـتـحـب ان يـشـارك الـمـسـلمـون يف دفـن الـمـيـت 
و اهـالـة الـتـراب عـلـيـه ال نـهـا مـن االعـمـال الـصـالـحـة .
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الثالـث عرش   يـنبـغي عـليك ـ اخي الـمسـلم ـ االسـتـغـفـار 

والـدعـاء لـلـمـيـت بـعد الـدفـن  

يـسـن االسـتـغـفـار والـدعـاء للميت يف كل وقـت... 

ومنـه عـقـب الدفن ، لقول النـبـي  عـندما مـات الـنجـاشـي   

) اسـتـغـفـروا الخـيـكـم ( متفق عليه. 

مـسـلـمـون يـسـتـغـفـرون لـلـمـيـت

الـدعـاء بـعـد الـدفـن لـلـمـيـت ... 
من االوقـات التي يـشـرع فـيـهـا الـدعـاء.
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بعـض الـمـســلـمـيـن عـنـد الـدعــاء لـلـمـيـت يـضـعـون 
ايـديـهـم عىل الـقـرب...!! وهـذا لـم يـرد فـيـه د لـيـل...

تـنـبـيـه  
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الرابع عرش     بـعـد االنـتـهاء مـن الـدعـاء لـلـمـيـت يـتـوجـه 
الـمسلمـون ـ عـادة ـ لـتـعـزيـة اهـلـه. 

مـالحـظـة    الـتـعـزيـة مـشــروعـة قـبـل الـدفـن وبـعـده ) كمـا ذكـرنا ســابقـا (. 
فـضـل الـتـعـزيـة   

قال   ) حـق الـمسلم عـلـى الـمـسلم خـمـس .... 
واتـباع الـجـنـائـز ( متفق عليه . 

ومــن اتـبــاع الـجـنـائــز الـتـعزيـة ، وبمــا ان التعزية من باب 
الرتاحم بني الـمومـنني فـيـنال الـمـعـزي رحـمـة الـلـه تـعـاىل. 
لقوله   ) و ا نـمـا يـرحـم ا لـلـه مـن عـبـاده ا لـرحـمـاء ( متفق عليه.

مـسلمـون يـعـزون اهـل الـمـيـت 
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  مـالحـظـة هـامـة جـدا    بـعـض الـمسلـمـني ـ هـدانـا الـلـه 

و ايـاهـم ـ ال يـعـزي اال مـن يـعـرفـه من اهل الـميـت...
او مـن يـتـصـدر لـتـقـبل الـعـزاء ـ فـقـط ـ ... 
بـيـنـمـا الـعـزاء مــشــروع لـكـل مـسـلـم... 

سـواء عـرفــنــاه ـ ام ال ـ وسـواء    اوالده... ام غـيــرهـم... 
فـلـنـنـتـبـه اىل ذلـك حـتـى ال يـفـوت الـفـضـل الـعـظـيـم. 
كـمــا ان بـعــض الـمســلمـني ـ هـدانــا اهلل  و ايـاهـم ـ 

يـقـومـون بـالـتـعـزيـة مـن بـاب   
1- العـادات       2- الـتـقالـيـد       3- الـواجـبـات االجـتـمـاعـيـة...

بـيـنـمـا هـي يف االصـل ) اضـافـة اىل ذلـك (   
1- عـبـادة   2- وقـربـة اىل الـلـه ...  3- وحق عىل املسلم الخيه املسلم.
فـعـىل الـمـسلم تـصـحـيـح الـنـيـة حـتى ينال االجـر العـظـيـم...

 قـال     ) انـمــا االعـمــال بـالـنـيـات ، و انـمــا لـكـل 
امـرى مـا نـوى... ( البخاري 

) اي ان تـكـون نـيـتـه لـلـه  يف الـتـعـزيـة (
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مـسلـمـون يـعـزون اخـوانـهم ) من اهـل بـلـدهـم (
الحـظ كـثـرة الـمـعـزيـن...!!

مـالحـظـة هـامـة    يف بعض الدول تكون التعزية يف الـمقربة ... 
وغالبا ما تـتعدد الـجنائـز ...فـيـقوم بعض الـمسلمني بتعزيـة معارفـهم 

فـقط ...!!!  بينمـا باقي الـمصابـني ال يقوم بــتعـزيـتهم...!!! 
وال سـيـمـا اذا كـانـوا غـربـاء عـن الـبـلـد ...!!! 

وهـذا فـيـه جــرح لــمـشـاعــرهـم ... 
) فـالـمسلمون كـالـجسـد الـواحـد... ( 
وكـذلـك فـيـه تـفـويـت الجـر عـظـيـم.
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تـنـبـيـه  
يـستحب تـعـزية مجـيع الـمسلـمني... سـواء كـانوا مـن اهـل الـبلـد 

ام مـن غـريهـم... قـال تـعـاىل     احلجرات

مـسـلمـون ) غـربـاء عـن اهـل هـذه الـبـلـد ( 
الحـظ انـتـظـارهـم لـمـن يـعـزيـهـم...!!
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 كـيـف تـكـون الـتـعـزيـة...؟؟ ومـا هي الـفاظـهـا...؟؟

ا لـفـاظ الـتـعـزيـة   

تـسـتحـب بـلـفـظ  

) ان لـلــه مــا اخــذ ، ولــه مــا اعـطــى ، وكــل عـنــده 

بـاجـل مـسمـى فـلـتـصـبـر ولـتـحـتـسـب ( متفق عليه. 

وتـجـوز بـكــل لـفــظ لـيــس فـيــه مـخـالـفــة شــرعـيـة... 

ومـنـهـا  

)1- اعـظـم الـلـه اجـرك...      2- او... احسـن عـزاءك....

3- او... غـفـر لـميـتـك... ( ذكره النووي يف كتاب االذكار. 

*   *   *   *
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وبـعـضـهـم يـسـتـخـدم الـفـاظـا ) بـاطـلـة ( يف الـتـعـزيـة مـثـل   

الـبـقـيـة بـحـيـاتـك...
الــبــقـاء بـعـمــرك...
الــبـقــاء  بــراســك...

ذلــك ان لـكــل نــفــس اجـــال... 

فـال احـد يـاخـذ مـن عـمـر احـد...

وال يـعـطـي احـد... مـن عـمـره الحـد... قـال تعـاىل   

  
االعراف

تـنـبـيـه  
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ومـنـهـا ـ ايـضـا ـ قـولـهـم   

جـعـلـها ا لـلـه خـاتـمـة االحـزان... ) فالـموت لـيـس لـه نـهـايـة (
ا و جـعـلـهـا ا لـلـه ا كـرب ا لـمـصـائـب... 

)وا كرب الـمصائـب هو خسـران الـديـن... وليس الـمـوت...!!! ( 

وغـيـرها من اال لـفـاظ الـتـي فيـها مـخـالفـات شـرعـيـة... 

فـالـحـذر... الـحـذر... مـنـهـا. 
*   *   *   *

ويـنـبـغي ان يـرد اهـل الـمـيت عىل الـمـعـزيـن شـاكـريـن  

 جـزاكـم الـلـه خـيـرا...

 ا و... عـظـم ا  لـلـه ا  جـورنـا وا  جـوركـم...  وغـيـرها. 

*   *   *   *
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ويـسـن تـسـلـيـة اهـل الـميـت   

1- بـحـثـهم عـىل الـصـرب واالحـتـسـاب. 

2- بالـكـالم الـطـيـب ، والـقـصـص الـمـنـاسـبـة من احوال 

االنبـياء والصاحلني من السلف لـمـا فـقدوا احـبـتـهم.

3- بـتذكريهم بـمـصاب االمـة... بمن هو اعىل قـدرا واعـظـم 

اثـرا عىل االطالق... وهو سيد املرسلني ، ورسول رب العاملني ، 

وحبـيـب الـمومنني   ... حيـث تـهون كل مصـيـبـة 

 . )  عند ذكـر املصيـبة بفـقـده ) بابائـنا وامهاتـنا نـفـديه

4- يـسـن الـمـبادرة اىل كـفـالة اسـرة الـمـيت... 

اذا كـان الـميت هو مـعـيـلـهم... حتى تــخـف الـمصيـبـة عـلـيـهم. 

*   *   *   *
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هـل لـلـعـزاء وقـت مـحـدد ؟ 

لـيس لـلـعـزاء وقت مـحـدد... )ال بـثـالثـة ايام وال بغريها...(. 

لكن ما يفعله البعض من تكرار مـجـالس العزاء عىل الـميت   

بـعـد اسبـوع )  مثال  (... او عند االربـعـني... او بعد سـنـة...

باالجـتـمـاع له... وتـهـيـيـج الناس بالـمديح... والـبـكاء... 

والـنـوح عىل الـمـيـت... امـر مـحـرم شـرعـا 

) النــه من الـتـشـبـه بالـنـصـارى (. 

قـال     ) خـالـفـوا الـمـشـركـيـن ( متفق عليه. 

*   *   *   *
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الـمناسبات    االسبوعيـة... او الشهريـة... او السنويـة... ) لـذكرى الوفـاة ( 

واالعالن عنها يف اجلرائـد... امـر مـحـرم شـرعـا... 

اعالن صحفي

الفجر

بـمـنـا�سـبـة الـذكـرى الـ�سـنـويـة االوىل 

لـرحـيـل الـحـاج عـبـد الـلـه بـن عـبـد الـلـه

عــمـيـد اال�سـرة وكـبـيـرهـا نـ�سـتـقـبـلـكــم 

يف ديـوانـنـا الـكـائــن...... ا نــا لـلـه و ا نــا راجـعـون 
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اخلامس عرش   هـل لـلـعـزاء مكـان مـحـدد...؟؟
التعـزيـة تـكـون يف اي مكـان لـقـي فـيـه الـمســلم اخــاه...

فـيـعـزي الـمسلم اهل املصاب يف اي مكان قابلهم فيه سواء  
يف الـمـسجـد عند الصـالة عىل الـجـنـازة... او يف الـمقـربة...

او يف الـشـارع... او يف الـسوق... او يف مـنـزلـهـم... 
او يتـصل بـهم باهلاتف ) واالوىل ان تـكون الـتـعزيـة شخـصـية مباشـرة (. 

*   *   *   *
السـادس عـرش   يـنـبـغـي عىل اهـل الـمـيـت... واقـاربـه... 
واصـحـابـه... مـراعـاة االداب الـتـالـيـة ا ثـنـاء الـتـعـزيـة   

1- حـمـد الـلـه ... والـثـنـاء عـلـيـه... 
 . واحـتساب االجـر يف ذلـك عىل الـلـه

2- اظـهـار الـتـجـمـل بـالـصـبـر. 
3- االكـثـار من االسـتـغـفـار له... والـتـرحـم عـلـيـه. 

4- تـحـلـيـلــه... ومسـامـحـتـه مـمــا كــان قـد صـدر عنه من 
مـظـالـم ، سـواء كانت سـبـا او  شتمـا ، وسواء كانت مـتعـلـقـة   

بـالـنـفس... او بـالـعـرض... او بـالـمـال.... ونـحـوها. 
5- الـمسارعة اىل قـضـاء ديـونـه )  ان كـان عـلـيه ديـن  ( قـبـل 

تـغـسـيـلـه والـصـالة عـلـيـه ) ان امـكـن (  . 
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6- تـرك مـا ال يـلـيـق بـحـال الـمـصـيـبـة مـن   
تـعـاطـي الـمـحـرمات مـن الـتـدخـيـن وغـيـره. 

الـتـدخـني مـحـرم شـرعـا    فـكـيـف اذا كان يف الـمقـبـرة...!!؟؟
او عنـد الـعـزاء...!!؟؟

*   *   *   *
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7- تـرك الـلهـو... والـلعـب... والضـحـك... والـمـزاح... 
والـتـحــدث بــامـور الـدنـيـا... عـنـد الـقـبـر. 

  ا لـتـحـدث بـامــور ا لدنيـا  )  عــن طـريــق ا لـهـاتــف وغــريه  (
 عـنـد ا لـتـعـزيـة مـن ا لـغـفـلـة... }  ا نـا لـلـه و ا نـا ا لـيـه راجـعـون  { 

 

     قـال ابو هريرة
زار الـنـبـي  قـرب امـه فـبـكـى وابـكـى من حـولـه...

   ثـم قـال الـرسـول
) فـزوروا ا لـقـبـور فـا نـهـا تـذكـر ا لـمـوت  ( مسلم. 
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السابع عرش    اهـم الـبـدع والـمـخـالـفـات الـشـرعـيـة التي 

تـرتـكـب عـنـد الـعـزاء... ويف الـمـقـابـر  

قال   ) وكـل بـدعـة ضـاللـة ( مسلم

1- اعـتـقـاد ـ البعض ـ ان لـبـس الـسـواد لـلـرجـال والـنـسـاء ) سـنـة (.

الحظ لبس السواد من قبل اهل الـميـت ) ا ثـنـاء الـتـشـيـيـع ( 

قـال بـعـض اهـل الـعـلـم   

وامـا لـبـس الـسـواد عـنـد الـمـصـيـبة فـمـن الـبـدع

) يـعـنـي ا عـتـقـاد ذلـك ا نــه سـنـة (  
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2- تـعليـق صـور الـموتى ، ووضع رشيـطة سـوداء عليها... 
ســواء عىل الـتـابـوت... او عىل صورته الـمـعـلـقـة يف بـيـتـه 

وهـذا مـن فـعـل الـنـصـارى .
مـالحـظـة   

)  تعليق الـصـور سـواء لالحيـاء او لالمـوات مـحـرم شـرعـا  (
   قال جربيل عليه السالم للرسول

) انـا ال نـدخـل بـيـتـا فـيـه صـورة وال كـلـب ( متفق عليه

 

    وقـال
) خـالـفـوا الـمـشـركـيـن ( متفق عليه.

صـورة علـيـهـا شـريـطـة سـوداء... لـلـداللـة عىل وفـاة صـاحـبـها...!!
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3- الـطـواف بـالـقـبـور...

بـعـض الناس يـطـوفـون بـاحـد ا لـقـبـور...!!
 كـمـا يـطـوفـون حـول الـكـعـبـة...!! 

)  وهـذا شـرك بـالـلـه (
) الن الـطـواف عبادة ، وال تـشـرع اال حول الـكعـبـة (

  قـال
         

      احلج
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4- دعـاء الـمـوتـى اصـحـاب الـقـبـور ) لـقـضاء الـحـوائـج (.

 )  وهـذا شـرك بـالـلـه (

بعـض الـنـاس يـسـتـغـيـثـون بـالـمـيـت...!!! 

    قـال
 

فاطر.
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5- الـذبـح لصـاحـب الـقـبـر ) وهو شـرك (. 

قـال تـعـاىل   

املائـدة 

وقـال     ) لـعـن ا لـلـه مـن ذ بـح لـغـيـر ا لـلـه... ( مسلم.

*   *   *   *

خـروف يـذبـح لـلـقـبـر...!!
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6- اتـخـاذ الـقـبـور مـسـاجـد... ويـكـون ذلك   
1- بـبـنـاء الـمـساجـد عىل الـقـبـور ...

2- او دفـن االمـوات يف الـمساجـد... 
وحـكـمـة الـمـنـع    ) سـدا لـذريـعـة الـشـرك... (

    قـال
) لـعــن ا لـلــه ا لـيـهــود وا لـنـصــارى ، ا تـخــذوا قـبــور 

ا  نـبـيـا ئـهـم مـسـاجـد (. متفق عليه. 

*   *   *   *

بـنـاء الـمساجـد عىل الـقـبـور



68

7- الـتـكـفـني بـعـلـم الـبـلـد 
فـالـسـنـة ان يـكـون الـكـفـن ابـيـض كـمـا اسـلـفـنـا...

هـذا فـضـال عـن كـون الـعـلـم وثـنـا مـن االوثـان...
اذا تـمـثـل لــه الـنـاس قـيـامـا عىل وجــه الـتـعـظـيـم...!! 

فـالـقـيـام اعـظـامـا لـه عـبـادة...
  قـال ...  وال يـجـوز لـغـري الـلـه

  البقرة
فـكـيـف يـكـفـن بـه...؟؟

تـكـفـني جـنـازة بـعـلـم الـبـلـد

هـذا الـعـمـل بـدعـة... 
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8- الـسـجـود لـلـقـبـر... ) وهو شـرك (...

قـال  حـاكـيـا عىل لـسـان الـهـدهـد   

 

نـسـاء سـاجـدات لـلـقـبـور...!!

النمل.
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9- تـقـبـيـل الـقـبـر...
تـقـبـيـل مـا يـسـمـى بـالـجـمـادات ، امـر مـحـرم شـرعـا ، 

اال الـحـجـر االسـود.

مـسـلـمـان يـقـبـالن احـد ا لـقـبـور

قال عمر بن اخلطاب  خماطبـا الـحـجر االسود يف الكعبة الـمـشـرفـة  

) انــي اعـلــم ا نــك حـجــر ، ال تـضــر وال تـنـفـع ، ولــوال ا نـي 

رايـت ا لـنـبـي   يـقـبـلـك ، مـا قـبـلـتـك ( متفق عليه. 
*   *   *   *
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10- رش مـاء الـورد عـلـى الـقـبـر...

لـو تـم رش الـقـرب بـمـاء مـن ذهـب ) لـيـل نـهار ( 
وبـاغـىل الـعـطـور... 

لـن يـنـفـع الـمـيـت شـيـئـا اال    عمله... والدعاء له... 

وما نـص عليه الرشع الـحنـيف من وجـوه الـبـر...
*   *   *   *

احـد الـمسلمـني يـرش الـقـبـر بـمـاء الـورد
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11- ايـقـاد الـشـمـوع عـىل الـقـبـور.

انـه مـن االسـراف والـتـبذيـر... وال يـنـفـع الـمـيـت بـشـيء 

*   *   *   *

شـمـوع مـضـاءة عـلـى احـد الـقـبـور
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12- وضـع ا كـالـيـل الـزهـور عـلـى الـقـبـر. 

هـذا الـفــعل مـن عـادات الـنـصـارى

قــال     ) لـتـتـبـعـن ســنـن مــن قـبـلـكـم شــبـرا بشـرب ، 

وذراعـا بـذراع ، حتى لو سـلـكـوا جـحر ضـب لـسـلـكـتـمـوه ، 

قـلـنـا  يا رسول الـلـه اليهود والنصارى..؟؟ قال  فمن؟  ( متفق عليه. 

*   *   *   *

ورود مـوضـوعـة عىل احـد الـقـبـور...!!
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13- رفـع الـقـبـر ) عـن االرض (. 

قـال ابـو الـهـيـاج االسـدي  

قال يل عيل بن ايب طالب     اال ابعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل  ؟ 

)  ان ال تـدع تـمـثـاال  اال طـمـســتـه . وال قـبـرا مـشــرفا  اال 

سـويـتـه  ( ويف رواية )  وال صـورة  اال طـمـسـتـهـا  ( مسلم.

*   *   *   *

قـبـر مـرفـوع عـن االرض
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14- الـبـنـاء عـىل الـقـبـور...
 او تـجـصيـصـهـا ) اي استـخـدام الـجـبـس يف بـنـائـهـا (... 

او بناوها بالرخـام والـواح الـخشب او اي مـادة اخـرى...
او كـتـابة االيـات عـليـهـا...!!  

     قـال جابر
) نـهــى رســول الـلــه  ان يـجـصـص الـقـرب ، وان يـقـعـد 

عـلـيـه ، وان يـبـنـى عـلـيـه . ( مسلم

*   *   *   * 

 قـبـور مـبـنـيـة بـالـرخـام ، ومـكـتـوب عـلـيـهـا بـعـض االيـات...!!
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15- الـنـيـاحة وهي     تعداد  مـا ثـر الـمـيـت... ورفع الصوت هبا... 
ومن النياحة ، رفع الصوت بالبكاء زيادة عن الـحد الطبيعي... 
وكذلك الرصاخ والعويل سواء كانت الـنـائـحـة مـسـتـاجـرة...!! 

ام مـن اهـل الـمـيـت...!!
نـسـاء يـنـحـن عىل احـد الـمـوتـى

     قـال

) الـنـائـحــة اذا لــم تـتــب قـبــل مـوتـهــا تـقــام يــوم الـقـيـامــة 

وعـلـيـهـا سـربـال مـن قـطـران ، ودرع مـن جـرب ( مسلم. 

*   *   *   *
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16- ضـرب الـخـدود... وشـق الـجـيوب... ) حـزنـا عىل الـمـيـت (. 

امـراة تـرضب وجهـها حـزنـا عىل احـد الـموتـى...!!

    قـال

) لــيــس مـنــا مـن ضـرب الـخـدود ، وشــق الـجـيـوب ، 

ودعـا بـدعـوى الـجـاهـلـيـة ( متفق عليه. 

*   *   *   *
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17- الـجـلوس عـىل الـقـبـور... اواالسـتـنـاد الـيـها... 
او الـمـشـي عـلـيـها... او وضـع االقـدام فـوقـهـا   

    قـال

)  الن يـجـلـس احـدكـم عـىل جـمـرة ، فـتـحـرق ثـيـابـه ، فـتـخـلـص 

اىل جـلـده خـيـر لـه  مـن ان يـجـلـس عـلـى قـبـر  ( مسلم.  

*   *   *   *

مـسـلـمـان جـالـسـان عىل احـد الـقـبـور ا ثـنـاء زيارتـهـم لـلـمـقـبـرة...!!
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18- واخريا    اعـتـقاد البعـض ان زيارة الـمقـابـر مشـروعـة 

يف يوم مـعـيـن ) كاجلمعة ( ، او مناسبـة سنـويـة ) كالعيد (.

زائـران لـلـمـقـابـر يف الـعـيـد...كـل عـام وانـت بـخـري

زيـارة الـمـقـابـر مـشــروعـة يف كـل وقـت  

يف الـجـمـعـة... والـعـيـد... وغـيـرهـمـا...

*   *   *   *
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الثامن عرش   بعـض ما ينـبـغي فـعـله عند وفـاة احـد الـمسلمـني   
اوال  الـمـسـارعة يف قـضـاء الـدين عنه ، ان كـان عـلـيه ديـن

 ـ قـبـل الـدفـن ان  امـكـن ـ. 
لقوله     ) نـفـس الـمـومـن مـعـلـقـة بـديـنـه حـتى يـقـىض عـنـه (                             

    ثانيا   رعـايـة اسـرة الـميت ان كانوا مـحتاجـني... قال
) ا لـسـاعـي عىل االرمـلـة وا لـمـسـكـني ، كـا لـمـجـا هـد يف سـبــيـل ا لـلـه ( البخاري. 

ثالثا  الصيام عنه    ان كـان عليه قـضـاء او نـذر او كـفـارات.

قـال     )  مـن مـات وعـلـيـه صـوم صـام عـنـه ولــيـه  ( متفق عليه. 

مـمـا يـنـبـغي فـعلـه    كفـالـة زوجـة ا لـمـيـت واوالده

احد املسلمني )  جزاه اهلل خريا  ( يمسح عىل راس يـتـيم

امحد وهو صحيح
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    رابعا   الـصـدقة والدعـاء والـتـرحـم عـلـيـه... قــال
) اذا مـات االنـسـان انـقـطـع عـنـه عـمـلـه اال مـن ثـالثــة   

اال مــن صـدقـة جـاريـة . او عـلـم يـنـتـفـع بـه . او ولـد صـالـح 
يـدعـو لــه (   مسلم. 

خامسا    الـحـج عـن الـمـيـت   
لـقول الـنـبـي  للـتي قالـت    ان امـي نـذرت ان تـحـج 

فـلـم تـحـج حـتى مـاتـت افـاحـج عـنـهـا ؟ فـقـال   
) حـجــي عـنـها ، ارايـت لـو كـان عـىل امـك ديـن ، اكـنـت 
قـاضـيـة عـنـها ؟ اقـضـوا الـلـه ، فالـلـه احـق بـالـوفـاء ( البخاري. 

ا حـد ا لـمسـا جـد مـشـيـد بـا مـوا ل ا ال غـنـيـاء عـىل روح ا قـربـا ئـهـم
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سادسـا    ابــرار قـسـم الـميـت.. وتـنـفـيــذ عـهــده... 

وصـلـة رحـمـه... وبـر اصـدقـائـه... وغـيـرها. 

   قـال رسـول الـلـه

) ان ا بـــر الــبــر صــلـة الــولـد اهـل ود ابـيـه ( مسلم. 

ولـد بـار... يـزور صـديـق ابـيـه بـعـد ان مـات وا لـده ) اي وا لـد الـشـاب ( 

*   *   *   *
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واخــيـرا    

اهـمـيـة الـتـوحـيـد فـي نـجـاة الـمـيـت    

قــال     ) الـعـبـد اذا وضـع يف قـبــره ، وتـولــي وذهـب 

اصـحـابـه ، حتى انـه لـيـسمع قـرع نـعـالـهـم ، اتـاه مـلـكـان ، 

فـاقـعـداه فـيـقـوالن لـه    

مـا كـنـت تـقـول يف هـذا الـرجـل ) مـحـمد  ( ؟؟ 

فـيــقــول    اشــهـد انـــه عـبــد ا لـلــه ورســولـه ، فـيـقـال    

انـظـر اىل مـقـعـدك مـن الـنـار، ابـدلـك ا لـلـه بـه مـقـعـدا 

مـن الـجـنـة ،  قـال الـنـبـي   فـيـراهـمـا جـمـيـعـا. 

وامــا الـكـافـر اوالـمـنـافــق فـيـقـول     ال ادري ، كنت اقول 

ما يـقـول الـنـاس ، فـيـقـال    ال دريــت وال تـلــيـت ، ثم 

يـضـرب بـمـطـرقة من حـديـد ضـربـة بني اذنـيـه ، فـيـصـيـح 

صـيـحـة ، يـسـمـعـهـا مـن يـلـيـه اال الـثـقـلـيـن ( متفق عليه.
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وخـتـامــــا    

اخـي الـحـبـيـب    

قـال     ) يـتـبـع ا لـمـيـت ثـالث ، فـيـرجـع ا ثـنـان ويـبـقـى واحـد   

يـتـبـعــه اهـلـه ، ومـالـه ، وعـمـلــه ، فـيـرجـع اهـلـه ومـالـه ، 

ويـبـقـى عـمـلـه ( البخاري. 

فـان كـان عمـلـك صـالـحـا فـابـشـر بـاخلـري الـعـظـيـم...

و ان كـان غـيـر ذلـك  فـسارع    

بـالـتـوبـة... واالستـغـفـار... قـبـل فـوات االوان. 

وفـقـنـا الـلـه  وجـمـيع الـمسلـمـني لـمـا يـحـبـه ويـرضـاه...

 انـه ولـي ذلـك والـقـادر عـلـيـه...

وجـزاكـم الـلـه خـريا... والسـالم عـلـيـكم ورحـمـة الـلـه وبـركـاتـه

 اال هـل بـلـغـت... الـلـهـم فـاشـهـد. 

*   *   *   *
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- املقدمة 
- كيف تترصف اذا واجهت احدا حيترض 

- ماذا يصنع املسلم ـ بامليت ـ عند حلظة وقوع املوت  
- النعي 

- املسارعة اىل تغسيل امليت وتكفينه 
- املسارعة اىل دفن الـميت 

- التعزية  
- ما معنى التعزية..؟؟ وما تعريفها..؟؟ وما حـكـمـهـا..؟؟

- املشاركة يف تشييع الـميت و دفنه 
- ينبغي عىل املسلم ان حيرص عىل صالة اجلنازة 

- حـكـم صـالة اجلنازة
- صفة صالة اجلنازة

- رشوط صالة اجلنازة 
- كيفية الصالة عىل امليت

الـفـهـــر�س

الصفحةاملوضوع

3
5
7
9

12
13
15
18
19
20
20
21
21
23
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- اذا جاء احد املسلمني متاخرا وقد فاته بعض الصالة 
عىل اجلنازة  

- ينبغي عىل املسلم احلرص عىل اتـبـاع جنازة اخيه  
- دفن امليت   

- يستحب ان يشارك املسلمون يف دفن امليت 
- ينبغي عليك ـ اخي املسلم ـ االستـغـفـار والدعـاء 

للمـيـت بـعـد الـدفـن  
- بعد االنتهاء من الدعاء يتوجه املسـلمون عادة 

لتعزية اهله 
- فضل التعزية   

- كيف تكون التعزية..؟؟ وما هي الفاظها..؟؟ 
 - بعضهم يستخدم الفاظا باطلة يف التعزية

- يسن تسلية اهل امليت 
- هل للعزاء وقت حمدد 
- هل للعزاء مكان حمدد 

- ينبغـي عـىل اهل امليـت واقاربـه واصحابـه مراعاة 
بعض االداب  

32
34
39
45

46

48
48
52
54
56
57
59

59
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- اهم البـدع واملخالفات الرشعيـة التي ترتكب عند 
العزاء ويف املقابر  

- لبس االسود 
- تعليق صور املوتى ووضع رشيطة سوداء عليها  

- الطواف بالقبور 
- دعـاء الـمـوتى ) اصـحـاب الـقـبـور لـقـضاء الـحـوائـج ( 

- الذبح لصاحب القـرب   
- اختاذ القبور مساجد  

- التكفني بعلم البلد
- السجود لـلقـرب  

- تقبيل القرب 
- رش ماء الورد عىل القرب  
- ايقاد الشموع عىل القبور  

- وضع اكاليل الزهور عىل القرب  
- رفع القرب ) عن االرض(   

- البناء عىل القبور 
- النياحة

62
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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- رضب اخلدود وشق اجليوب   
- اجللوس عىل القبور  

- اعتقاد البعض ان زيارة املقابر مرشوعة يف يوم معني
- بعض ما ينبغي فعله بعد وفاة احد املسلمني   

- املسارعة يف قضاء الدين عن الـميت  
- رعاية ارسة الـميت 
- الصيام عن الـميت  

- الصدقة والدعاء والرتحم عىل الـميت  
- احلج عن الـميت  
- ابرار قسم الـميت 

- واخريا
- وختاما

- الفهرس 

77
78
79
80
80
80
80
81
81
82
83
84
86
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صـورة...!! وعـبـرة...!!

فــلـيـبـك الـمـرء عـىل نـفـسـه... ويـتـدارك مـا فـاتـه... 

فـهـذا اولـى مـن الـبـكـاء عـىل الـمـيـت...



91



92

تـنـبـيـه  
نـهـيـب باالخـوة االعـزاء تـوقـيـر هـذا ا لـكـتـيـب 

لـمـا فـيـه مـن ذكـر لـلـه عـز وجـل.

هـذ ا ، وصـلـى ا لـلـه وسـلـم عـلـى نـبـيـنـا  

وعـلـى ا لـه وصـحـبـه ا جـمـعـيـن.

واخـر دعـوانـا ان ا لـحـمـد لـلـه رب ا لـعـا لـمـيـن.




