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شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

اإلحتضاُر  وُحْكُم 
تغسيِل الميِت 
والصالة عليه

.يًبا ُمبارًَكا فيهالحمُد اهللا َربِّ العاَلمين حمًدا كثيًرا ط
 قد عمَّ الَفساُد يا َرّب، قد َعَجَز الطبيُب فداِونا، يا ربّ 

َتَك نا، إرَفْع َغَضَبَك وَمقْ فَنجِّنا، يا رّب قلَِّت الِحياة فـَتَـَولَّ 
َعَل ا، وال ُتحاِسْبنا ِبما فَـ عنَّا، وال ُتؤاِخْذنا إْن َنسينا َأو َأخطَْأن

 قبلْ ٱْسُتر ُعيوبَنا، وٱو غِفْر ُذنوبَنا،ٱالسُّفهاُء ِمنَّا، يا ربِّ 
تـُْر سْ ٱْعَفنا، وتوََّل أمَرنا، وْرَحْم ضَ ٱَتوبـََتنا وَأصِلْح قُلوبَنا، و

نــا، وبـَلِّْغــنا ما َعوراتنا، وآِمُن َرْوعاتِنا، وآِمّنا في َأوطانِ 
وأْشَهُد أنَّ / نا ْخِتْم بالّصاِلحاِت أعمالٱيُرضيَك عّنا، و

وباَرَك عليه  صلى اهللا عليه وسلم محمًدا عبُدَك ورسوُلك
.وعلى آِلِه وَصْحِبِه أجمعين
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:أما بعد
.َة في أعمالهِ فاألصل في المسلِم وال ِسّيما الملتزم، أن يُراِعَي الُسنّ 

ذير، في بحِث كُل عمٍل فيه شيٌء ِمَن التـََّرِف أو اإلْسراِف أو التب*
.الجنائز، فهو َحراٌم وَيِجُب النهي عنه بالِحْكَمة

 ًصا َصريًحا، أو قاعدًة ُمّتفقاً كلُّ أمٍر يـُْفَعُل في َبحِث الجنائز، وُيخاِلُف نَ *
.عليها، فهو أمُر سوٍء وَيْحُرم

ًصا ظنًيا، أو قاعدٌة كلُّ أمٍر يـُْفَعُل في الجنائِز ونحوها، وليس فيه نَ * 
.الختالِف مع الناسُمختَلٌف فيها، فيجُب أْن ال َنْجَعَل منه ِمحَورًا ل

َدما تغّلبِت العاداُت االهتماُم والحرُص على ما يُواِفُق الَشرَع، خصوصًا بع*
ّيما في أموِر على الِعبادات، والعاداُت لها َتمكٌُّن في القلوب، وال سِ 

.الجنائز



2016‐12‐17

2

ٌع ِمَن الّناِس ليس مَن السهِل تغييُر العادات، إال إذا التزَم َجم**
بالحكمِة والموعظِة  التمسَُّك ِبما في الّشرع، و َتمََّم َتطبيَقه

، جعَل ِخالفاً ظَنِّياً الَحَسنة، ومع ُمراعاِة التدرُِّج والَحَذِر من أْن نَ 
ُنراعي في َدْورَتِنا هذه، لذا فإنّنا سَ  .َسَبباً ِلفتنٍة بيَن اُلمسلمين

ائز، واالقتصاَر في اإللتزاَم بما أَمَر اهللاُ َعّز وَجّل في أحكاِم الجن
 .الغالِب على الصحيِح منها

إن الموت حتم في موعده المقدر، ليس له عالقة بالسلم 
إن الموت نهاية الحياة األرضية وطور من أطوار نشأة ،والحرب
.االنسان
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، وبعـــدها، للميـــت حقـــوق الحـــّي، تبتـــدئ قبيـــل وفاتـــه
ــــه، ت ــــازة، الصــــالة علي ــــه، حمــــل الجن ــــه، غســــله وتكفين لقين

راف أو من غيـر إسـ. والترحم عليه، لباس الميت هو المهم
.مخيلة

ا َخَلْقَنا اإْلِْنَساَن ِمْن نُ :(قال تعالى لِيِه ْطَفٍة أَْمَشاٍج َنْبتَ إِنَّ
ا َھَدْيَناهُ السَّ ) 2(َفَجَعْلَناهُ َسِميًعا َبِصيًرا  ا إِنَّ ِبيلَ إِمَّ

ا َكفُوًرا  )3(َشاِكًرا َوإِمَّ
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سورة اإلنسان 

نستدل من ھذه اآلية إِّن الغاية من خلق اإلنسان، ھي إختبار 
.إيمانه في ظروف الحياة الدنيا

تباره فخلق اإلنسان مصاحب إلبتالئه، أي اخ
ق ألجل ذلك خل. في ظروف هذه الحياة الدنيا

نفسية، اهللا لهذا اإلنسان صفات جسدية فكرية و 
التي  ووهب له وسائل المعرفة والطاقة اإلدراكية
الله يدرك بها سبيل هدايته ورشاده، وسبل ض
الطريق،  وفساده، ونزل له الشرائع التي تنير له

.وتوجهه إلى سواء السبيل
ودل القرآن الكريم أن هذا اإلنسان يعيش 

:عمره كادحًا للوصول إلى رضى اهللا، قال تعالى
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َما َخَلْقَناُكمْ  ُكْم إَِلْينَ أََفَحِسْبُتْم أَنَّ ا اَل  َعَبًثا َوأَنَّ
ُ اْلَملِكُ ) 115(ُتْرَجُعوَن   اْلَحقُّ اَل إَِلَه َفَتَعاَلى هللاَّ

سورة المؤمنون )116(إاِلَّ ُھَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم 

فخلق اإلنسان مصاحب إلبتالئه، أي اختباره في ظروف ھذه 
ألجل ذلك خلق هللا لھذا اإلنسان صفات جسدية . الحياة الدنيا

فكرية ونفسية، ووھب له وسائل المعرفة والطاقة اإلدراكية التي 
يدرك بھا سبيل ھدايته ورشاده، وسبل ضالله وفساده، ونزل له 

.الشرائع التي تنير له الطريق، وتوجھه إلى سواء السبيل
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ودل القرآن الكريم أن ھذا اإلنسان يعيش عمره كادحاً 
:للوصول إلى رضى هللا، قال تعالى

َھا اإْلِْنَساُن إِ  َك َكاِدٌح إِلَ َيا أَيُّ ى نَّ
َك َكْدًحا َفُماَلقِ  ا ) 6(يِه َربِّ َفأَمَّ

)7(َيِميِنِه َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه بِ 

ي الَكْدُح العمل والسعي بنصب ومشقة ف: كاِدٌح 
كسب خيٍر أو ٱكتساب شر، فھو يتحمل المتاعب 

لذلك . والمشقات في سبيل الوصول إلى رضا ربه
امتن هللا على اإلنسان بمواھب جليلة تساعده في 

أن اإلنسان قابل للعلم وصنعة : ھذه الحياة، منھا
مع ذلك، وصف هللا اإلنسان أنه عجول . الكتابه

مجادل وضعيف، ومن أجل ذلك، كلفه هللا عز 
وجل مراعاة الواقع الذي ھو فيه، وفتح له أبواب 

.العفو والغفران والتوبة، مراعاة لھذا الواقع
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ليلـة لذلك امـتن اهللا علـى اإلنسـان بمواهـب ج
قابـل  أن اإلنسان: تساعده في هذه الحياة، منها

. للعلم وصنعة الكتابه
مــــع ذلــــك، وصــــف اهللا اإلنســــان أنــــه عجــــول 

عــز  مجــادل وضــعيف، ومــن أجــل ذلــك كلفــه اهللا
ه وجـــل مراعـــاة الواقـــع الـــذي هـــو فيـــه، وفـــتح لـــ
هـــــذا أبــــواب العفـــــو والغفـــــران والتوبـــــة، مراعـــــاة ل

.الواقع

وضعف اإلنسان يشمل الضعف الجسدي، 
والضعف النفسي، وضعف العزيمة و اإلرادة، 
وضعف القدرة على الضبط الدائم تجاه دوافع 

:نفسه، وشھواته وأھوائه؛قال تعالى 
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ُ ُيِريُد أَْن َيُتوَب َعلَ   ْيُكْم َوُيِريُد الَِّذينَ َوهللاَّ
َھَواِت أَْن َتمِ  ِبُعوَن الشَّ يلُوا َمْياًل َعِظيًما َيتَّ

ُ أَْن ُيَخفِّفَ ) 27( َعْنُكْم َوُخلَِق  ُيِريُد هللاَّ
سورة النساء)28(اإْلِْنَساُن َضِعيًفا 

الفتنة والبالء

ي كالم أصل الفتنة ف: قال أهُل اللغة:"قال النووي: تعريف -1
رت في ثم صا: قال القاضي عياض. اإلبتالء واإلامتحان: العرب

.عرف الكالم لكل أمر كشفه االختبار عن سوء
الكفر  وتطلق الفتنة على": فتح الباري"قال الحافظ إبن حجر في 

ذاب، والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة، والبليه والع
والقتال، والتحول من الحسن إلى القبيح، الميل إلى الشيء 

:والعجاب به وتكون في الخير والشر كقوله تعالى
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رِّ َوالْ ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َونَ  َخْيِر ْبلُوُكْم ِبالشَّ
)35(فِْتَنًة َوإَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن 

ْن َيقُولُوا أََحِسَب النَّاُس أَْن ُيْتَرُكوا أَ ) 1(آلم :(قال تعالى -2
ا َوُھْم اَل ُيْفَتُنوَن  ا الَِّذيَن ِمْن قَ ) 2(آََمنَّ ُ ْبلِِھْم َفَلَيْعَلَمنَّ َوَلَقْد َفَتنَّ  هللاَّ

 أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ ) 3( الَِّذيَن َصَدقُوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبينَ 
َئاِت أَْن َيْسِبقُوَنا َساَء َما َيْحكُ  يِّ َمْن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء ) 4(ُموَن السَّ
مِ  ِ آَلٍَت َوُھَو السَّ ِ َفإِنَّ أََجلَ هللاَّ   )5(يُع اْلَعلِيُم هللاَّ

سورة األنبياء 

سورة العنكبوت

.  يأتي ھذا اإلمتحان في شدته على قدر اإليمان -3
:  عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنھما قال

أي الناس أشد بالء؟ قال صلى : قلت يا رسول هللا
أشد الناس بالء األنبياء، ثم (: هللا عليه وسلم 

، )األمثل فاألمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه
ھذه السنة ...... فإن كان دينه ُصلباً إشتد بالؤه

يستثنى منھا بر وال فاجر وال مؤمن وال كافر فھي 
:سنن كونية لقوله تعالى
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ْم لُِكْم َوأَْنفُِسكُ َلُتْبَلُونَّ فِي أَْمَوا
ِذيَن أُوُتوا َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَّ 
َوِمَن الَِّذيَن  اْلِكَتاَب ِمْن َقْبلُِكمْ 

وا إِْن َتْصِبرُ أَْشَرُكوا أًَذى َكِثيًرا وَ 
قُوا َفإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر  َوَتتَّ

سورة آل عمران )186(
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قال إبن عباس رضي هللا : ومن أنواع اإلبتالء
:  عنھما في تفسير اإلبتالء الوارد في القرإن

 بالشدة والرخاء؛ والصحة والسقم؛ نبتليكم "
والغنى والفقر؛ والحالل والحرام؛ والطاعة 

"والمعصية؛ والھدى والضالل .
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المرض وما يستحبُّ فِعله

روى الترمذي بإسناد حسن أنه صلى هللا عليه وسلم 
:  قالوا!! استحيوا من هللا حق الحياء: "قال ألصحابه

ك، ليس كذل: قال -الحمد –إنا نستحي يا نبيَّ هللا 
ولكن من استحيا من هللا حق الحياء فليحفظ الرأس 
وما وعى وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت 

والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الحياة الدنيا 
" .ومن فعل ذلك فقد استحيا من هللا حق الحياء
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وعن مشتق من الوعي، : وقوله.  24كتاب القيامة، باب ) 154/ 7(حديث عبداهللا به مسعود رواه الترمذي بإسناد حسن  -
وهو الحفظ، والمراد ما وعى الرأس من السمع والبصر واللسان وسائر الحواس، ومعنى حوى جمع وأحاط ، والمراد ما      

 .حواه البطن من القلب والفرج ومدخل الطعام والشراب ومستقره،والبلى بكسر الباء هوذهاب الجسم وتالشيه،وكونه تراباٍ 

 :ما يجب فعله على المريض

عليه  إذا ما شعر المؤمن بقرب األجل ودنّو المنية، وجب
 :أمور منها

سخط أن يستسلم لقضاء اهللا وقدره، وال يظهر ال -1
ل اهللا والتبرم، روى أنس بن مالك، رضي اهللا عنه عن رسو 

ء، وأن عظم الجزاء مع عظم البال: "أنه قالصلى اهللا عليه وسلم 
، ومن اهللا إذا أحب قوماً ابتالهم، فمن رضي، فله الرضا

." سخط فله السخط
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أخرجه ابن ماجه في الفتن ، والترمذي في الزھد، وقال حديث حسن غريب
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ُكْم بِ :(قال تعالى  َشْيٍء ِمَن اْلَخْوفِ َولََنْبلَُونَّ
اِل َواأْلَْنفُِس َواْلُجوِع َوَنْقٍص ِمَن اأْلَْموَ 

ابِ  ِر الصَّ َمَراِت َوَبشِّ الَِّذيَن ) 155(ِريَن َوالثَّ
ِ َوإِنَّ إَِذا أََصاَبْتُھْم ُمِصيَبٌة َقالُ  َّ ِ ا  ا إِلَْيِه وا إِنَّ

لََواٌت ِمْن أُولَئَِك َعلَْيِھْم صَ ) 156(َراِجُعوَن 
ِھْم َوَرْحَمٌة َوأُولَئَِك ھُ  ُم اْلُمْھَتُدوَن َربِّ

)157( 

 

سورة البقرة 

ين أن اهللا أن يحسن الظن باهللا تعالى، وأن يكون على يق  -  2
أنا :"قدسيعباده، لقوله تعالى في الحديث ال تعالى ال يظلم

)"عند حسن ظن عبدي بي
ى أن يكون بين الخوف والرجاء، الخوف من اهللا تعال -3

تعالى،  بسبب ما اقترفه من ذنوب، وأن يطلب الرجاء من اهللا
ور، الذي ألن اهللا تعالى هو الرحمن الرحيم، وأنه العفو الغف

.يعاً وسعت رحمته كل شيء، وأنه تعالى يغفر الذنوب جم

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

.أخرجه البخاري في التوحيد، ومسلم في التوبة والذكر

شاب وهو في  فعن أنس رضي اهللا عنه، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، دخل على
اهللا عليه  أرجو اهللا وأخاف ذنوبي، فقال صلى: قال" ؟ كيف تجدك: الموت، فقال

ا يرجوه، و ال يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إال أعطاه اهللا م: "وسلم
."مما يخاف  أمَّنه

.وقال ھذا حديث حسن غريب) 11(في الجنائز باب  983رواه الترمذي 

م كره، أن يحب لقاء اهللا تعالى وهو مقبل على الموت، وسواء أحب ذلك أ-4
اِمِت رض فإنه مقبل عليه عن النبي صلى اهللا ي هللا عنه؛؛فَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
 ؛كره اهللا من أحب لقاء اهللا ؛أحب اهللا لقاءه؛ ومن كره لقاء اهللا:"عليه وسلم قال

:نكره الموت ؛قال إنا ل:َقاَلْت َعاِئَشُة أَْو َبْعُض أَْزَواِجهِ  ."لقاءه

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 
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َذا َحَضَرهُ الَمْوُت َلْيَس َذاِك، َوَلِكنَّ الُمْؤِمَن إِ «
ِ َوَكَرامَ  َر ِبِرْضَواِن هللاَّ َحبَّ ِتِه، َفَلْيَس َشْيٌء أَ ُبشِّ
ا أََماَمُه، َفأََحبَّ لِ  ُ إَِلْيِه ِممَّ ِ َوأََحبَّ هللاَّ  َقاَء هللاَّ

َر ِبَعَذاِب هللاَِّ لَِقاَءهُ، َوإِنَّ الَكافَِر إَِذا ُحضِ   َر ُبشِّ
ا أََمامَ َوُعقُوَبِتِه، َفَلْيَس َشْيٌء أَكْ  ُه، َرَه إَِلْيِه ِممَّ

 ُ ِ َوَكِرَه هللاَّ »لَِقاَءهُ  َكِرَه لَِقاَء هللاَّ
.من أحب لقاء هللا أحب هللا لقائه: في الرقاق، باب 357/ 11: رواه البخاري

أن يشغل نفسه بالذكر والدعاء واإلستغاثة -5
.وتالوة القرآن 

ففي الحديث َعِن أن يتوب قبل فوات األوان؛ -6
ُ َعَلْيِه َوسَ  ِبيِّ َصلَّى هللاَّ َ َيقْ :(لََّم َقالَ النَّ َبلُ َتْوَبَة إِنَّ هللاَّ

.الحلقوم أي تبلغ الروح؛ )الَعْبِد َما َلْم ُيَغْرِغرْ 

أن يكتب أو يملي وصيته إن إستطاع، وإال -7
أمالھا على كاتب عدل ثقة، من أبنائه أو أقربائه 

: أو غيرھم لقوله تعالى

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

، وحسنه )4253(، وابن ماجه في السنن، ح)3537(رواه الترمذي في السنن، ح
.األلباني

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

َك َدُكُم اْلَمْوُت إِْن َترَ ُكتَِب َعلَْيُكْم إَِذا َحَضَر أَحَ  
ُة لِْلَوالَِدْينِ  ُروِف  َواأْلَْقَربِيَن بِاْلَمعْ َخْيًرا اْلَوِصيَّ

قِيَن  لَُه بَ ) 180(َحّقًا َعلَى اْلُمتَّ ْعَدَما َفَمْن َبدَّ
َما إِْثُمُه َعلَى الَّ  لُوَنُه إِ َسِمَعُه َفإِنَّ َ ِذيَن ُيَبدِّ نَّ هللاَّ

 َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص ) 181(َسِميٌع َعلِيٌم 
ِه إِنَّ َنُھْم َفاَل إِْثَم َعلَيْ َجَنًفا أَْو إِْثًما َفأَْصلََح َبيْ 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم  )182(هللاَّ
.157-155:سورة البقرة، اآليات
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ويحرم االضرار بالوصية، 
كأن يوصي بحرمان بعض 

الورثة من حقھم في 
اإلرث، أو يفضل بعضھم 

.على بعض

ما ُيستحبُّ في حالِة االحتضار

روح من هو ظهور دالئل الموت على المريض، وبدء السكرات أي نزع ال: اإلحتضار
.جسده

إذا : " سلمصلى اهللا عليه و قال رسول اهللا : عن أم سلمة قالت: لدعاء للمحتضرا-1
قولون، قالت حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإّن المالئكة يؤمنون على ما ت
: مات قال فلما مات أبو سلمة أتيت النبي فقلت يا رسول اهللا إّن أبا سلمة قد

أعقبني اهللا من ف: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، قالت فقلت: قولي
.هو خير لي منه محمد صلى اهللا عليه وسلم

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

).919(رواه مسلم في الصحيح، ح

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

أي يندب إلى قول الخير حينئذ من الدعاء 
يف عنه؛ واإلستغفار له؛ وطلب اللطف به ؛والتخف
.همونحوه، وفيه حضور المالئكة حينئذ وتأمين

: مثال ما ورد في السنة
ْع َدَرَجَتُه فِي اللُھمَّ اْغفِْر أِلَِبي َسَلَمَة َواْرفَ *  

يَن، َواْخلُْفُه فِي َعقِبِ  ْر ِه فِي اْلَغاِبِريَن، َواْغفِ اْلَمْھِديِّ
َسْح َلُه فِي َقْبِرِه، َلَنا َوَلُه َيا َربَّ اْلَعاَلِميَن، َوافْ 

ْر َلُه فِيهِ  .َوَنوِّ ).920(رواه مسلم في الصحيح، ح .
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، اْغفِْر َلُه َواْرَحْمُه، وَ  اْعُف َعْنُه اللُھمَّ
ْع ُمْدَخَلُه، َوَعافِِه، َوأَْكِرْم ُنُزَلُه، َووَ  سِّ
َطاَيا ٍد، َوَنقِِّه ِمَن اْلخَ َواْغِسْلُه ِبَماٍء َوَثْلٍج َوَبرَ 
ْوُب اأْلَْبَيضُ  َنِس، َوأَْبدِ َكَما ُيَنقَّى الثَّ ْلُه  ِمَن الدَّ

ْيًرا ِمْن أَْھلِِه، َداًرا َخْيًرا ِمْن َداِرِه، َوأَْھاًل خَ 
ِر ِه فِْتَنَة اْلَقبْ َوَزْوًجا َخْيًرا ِمْن َزْوِجِه، َوقِ 

ار .)963(رواه مسلم في الصحيح، ح .َِوَعَذاَب النَّ
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َنا، َوَميِّ  يِرَنا، ِتَنا، َوَصِغيِرَنا، َوَكبِ اللَُّھمَّ اْغفِْر لَِحيِّ
ْن َغاِئِبَنا، اللَُّھمَّ مَ َوَذَكِرَنا َوأُْنَثاَنا، َوَشاِھِدَنا وَ 

ا َفأَْحِيِه َعَلى َتُه اإْلِيَماِن، َوَمْن َتَوفَّيْ  أَْحَيْيَتُه ِمنَّ
ا َفَتَوفَُّه َعَلى اإْلِْساَلمِ  ْجَرهُ، ، اللَُّھمَّ اَل َتْحِرْمَنا أَ ِمنَّ

َواَل ُتِضلََّنا َبْعَدهُ 
، والنسائي في السنن، )1024(، والترمذي في السنن، ح)3201(رواه أبو داود في السنن، ح

، وصححه األلباني)1498(، وابن ماجه في السنن، ح)1986(ح

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

2-أن يوجھوه إلى القبلة:  
 يستحب توجيه المحتضر
 إلى القبلة مضطجعاً على
شقه األيمن، فإذا تعذر 
ذلك لسبب من األسباب 
ألقي على قفاه وقدماه 

لجھة القبلة، ويرفع رأسه 
ر قليالً على وسادة ليصي

.وجھه إليھا
.187و 176ص/6، النووي، المجموع، ج363ص/3، ابن قدامة، المغني، ج436ص /2الرملي، نهاية المحتاج، ج: ينظر

 



2016‐12‐17

11

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

 َصلَّى ، َقاَل َرُسوُل هللاَِّ "ال إله إال هللا"تلقين المحتضر -3
ُ دَ َمْن َكاَن آِخُر كَ « :هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َخلَ اَلِمِه اَل إَِلَه إاِلَّ هللاَّ

.، وصححه األلباني)316(رواه أبو داود في السنن، ح»اْلَجنَّةَ 

).916(رواه مسلم في الصحيح، ح»َلقُِّنوا َمْوَتاُكْم اَل إَِلَه إاِلَّ هللاُ «: وقال

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

ه وسلم  أتيت النبي صلى اهللا علي: عن أبي ذررضي اهللا عنه  قال
َما : (لوعليه ثوب أبيض؛وهو نائم ؛ثم أتيته وقد استيقظ؛فقا

ُ، ثُ : ِمْن َعْبٍد َقالَ  َخلَ مَّ َماَت َعَلى َذلَِك إاِلَّ دَ الَ إَِلَه إاِلَّ هللاَّ
وإن زنى وسرق : وإن زنى وإن سرق، قال: فقلت ؛الجنة 

.)وإن زنى وسرق على رغم أنف أبي ذر: قال........ 

ِ البخاري ا ِعْنَد الَمْوِت، َھذَ : َقالَ أَُبو َعْبِدهللاَّ
ُ : َقالَ أَْو َقْبَلُه إَِذا َتاَب َوَنِدَم، وَ  ، الَ إَِلَه إاِلَّ هللاَّ

.)94(، ومسلم في الصحيح، ح)5827(رواه البخاري في الصحيح، ح -.ُغفَِر َلهُ 

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 

إذا قال : قال أھل العلم
مرة فما لم يتكلم فال 

ينبغي أن يلقن أو يكثر 
. عليه
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ين ولكن ينبغي للملقن أن ال يلح في التلق-
فيشق  يتلطف فربما ال ينطق لسان المريض
لقين عليه ذلك فيؤدي إلي استثقاله الت

بب وكراهية الكلمة ويخشى أن يكون ذلك س
   .سوء الخاتمة
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ا يسن أن يقرأ عنده سورة يس لحديث اقرأو -4•
ضره على موتاكم يس، والمقصود بموتاكم من قد ح

.الموت
ة، يسن للمريض إذا حضره الموت بتعجيل التوب-5

ويندب أن يدخل عليه حال احتضاره أحسن أهله 
اد وأصحابه وكثرة الدعاء له وللحاضرين ويندب إبع

الحائض والنفساء والجنب وكل شيء تكرهه 
.المالئكة
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ة اللهــم أعنــي علــى ســكرات المــوت، فعــن عائشــ: "دعاء الــ-6•
بـــل أن رضـــي اهللا عنهـــا أنهـــا ســـمعت رســـول اهللا وأصـــغت إليـــه ق

منــي اللهــم اغفــر لــي وارح: "يمــوت وهــو مســند إلــى ظهــره يقــول
كـــان اللهـــم أعنـــي علـــى ســـكرات المـــوت و ". " والحقنـــي بـــالرفيق

 يمســــــح وجهــــــه بالمــــــاء لتخفيــــــف الحــــــرارة فلــــــم يســــــأل رفــــــع
لمــا  المكروهــات عنــه بــل ســأل اإلعانــة علــى حملهــا فــذلك خيــر

.فيها من رفع للدرجات

شيرين خورشيد الدكتورة للمرشدة التربوية محفوظة التصميم واإلعداد والتقديم  جميع حقوق 
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ائشة الدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة، فعن ع•
َلْيِه يَّ َصلَّى اهللاُ عَ أنها َسِمَعِت النَّبِ رضي اهللا عنها 

ْسِنٌد َل َأْن َيُموَت، َوُهَو مُ َوَسلََّم َوَأْصَغْت ِإلَْيِه قـَبْ 
ِني،  اْغِفْر ِلي َواْرَحمْ اللَُّهمَّ «: ِإلَيها َظْهَرُه يـَُقولُ 
 وكان يمسح وجهه بالماء .)]1[(»َوَأْلِحْقِني بِالرَِّفيقِ 

ات لتخفيف الحرارة، فلم يسأل رفع المكروه
ر لما عنه، بل سأل اإلعانة على حملها، فذلك خي

.فيها من رفع للدرجات
).2444(، ومسلم في الصحيح، ح)4440(رواه البخاري في الصحيح، ح - ]1[
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ال في في هذه الحالة يندب أن يق :الخالصة
الئكـة، مجلسه الدعاء واالستغفار لشـهود الم

وأن يحضــــــر أنــــــاس لهــــــم خــــــواص يحدثونــــــه 
ـــــ ـــــدعاء ل ـــــب واالســـــتغفار، وال ـــــدعاء الطي ه بال
ن بالرحمــة ألن الشــيطان أقــرب مــا يكــون حــي
ــــه إال اهللا مــــن ــــر  االحتضــــار ، فــــيلقن ال إل غي

.إلحاح

بسم هللا الرحمن الرحيم
 

ل وأنا بكام:.................................................... ھذا ما َكَتبتُه أنا
ھا بيد أجعلُ ھذه الوصيـة وتنفيذ: األھلّية الشرعّية والقانونّية أقول

...............................................................
الوصـــــية

:أوصي كل محب لي أن ال يفعل أمراً يغضب رب العالمين كـ 
.العويل والنياحة والصراخ، وال بأس ببكاء العين بدون صوت
صدقة  ال تنفقوا ماالً لتراعوا عادات الناس، بل اجعلوا كل ما تنفقونه

.عني لجھة موثوقة حتى يكون أنفع لي بإذن هللا تعالى
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

........................................................
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:أعطوا كل صاحب حق حقه فإن الذمم المالية كما يلي
: ..................................................لـ   -أ

: ..................................................َعَليَّ          
: ..........................................  وموِعد الرّد          

: .................................................ولـ  -ب            
: ..................................................َعَليَّ          

: ...........................................وموِعد الرّد                     
:................................................  ولي على  -أ-2    

: ...........................................وموعد األداء                   
: ................................................ولي علي -ب             

 : .............................................موعد األداء                   
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:الوصية الشخصية  -
رع بتغسيلي بعد وفاتي وتكفيني حسب الش، ..........)(والتكفينأوصي لجنة الّتغسيل  -1

.واألصول
ة وھذا ما أوصي به مما يتعلق بتوزيع التركة التي يجب أن تقسم حسب الشريع -2

افة اإلسالمية، وذلك بعد إعطاء ذوي الحقوق المذكورين في القرآن الكريم حقوقھم باإلض
:  إلى 

:اقتطاع ثلث المال ليكون وقفاً محبوساً لصالح كل من
: ..................................طلبة العلم

.............................................

.............................................
:........................أو حفظة القرآن الكريم

.............................................

.............................................
لك أو األيتام واألرامل والمحتاجين، إبتداًء من ذوي قرابتي وأرحامي ثم بعد ذ

.األبعد فاألبعد، فاألقربون أولى بالمعروف
أسأل هللا إلخ، وجزاكم هللا خيراً، و... ال تنسوني من الدعاء واالستغفار والصدقة و : أخيراً 

.  تعالى أن يجمعنا عنده في الفردوس األعلى
: ..................التوقيع:....................كتبه
:...................  تاريخ
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