








و|إإهواداواسإزى انس ااهاوأهل اهقام 

تقدهم

مديرأيامه ق وبارك اض حفظه البنيان محمد ين الحسن عبد * الشخ الفضيلة صاحب 
مامابالدمام والإرشاد الدعوة نركز 

الرحيمالرحمن اهله م ي

ومنوأصحابه آله وعلى اممه رسول محمد سيدنا على واللام والصلاة ش الحمد 
;وبعد -ردا0 اهتدى 

الشيحفضيلة اض إل الداعية ورتبه وحمعه ألفه الذي الكتاب وتصفحت فرأت فقد 
وتنبيهاتواعتقادات وبيع أحكام ب والممنون السلمي افه عبد بن أحمد الملك عبد أبو 

باصالوبهت،ا وأءجبكشرا منه فاستقيت آ ل والأموات الصائب وأهل بالمرضى تتعلق 
وشعاف وفقه أحمد الشيح عن عرف وفد والمخالفات البدع لتلك واستقصائه ومحلرحه 

معوالمخالفات للبيع المنكرين ومن س الله رسول سنة عن المناصلين من أنه بعلمه 
حالية. اف< رسول ومحنة تام افه دين أن شك ولا ذلك على والرهان الدليل توضح 
يزيغلا كنهارها ليلها البيضاء الحجة على تركتكم ) : افه. رسول ئال كما واضحة 

لبالتقصر ه الرسول وامم بالنقص الدين اتمم فقد ابتدع من ؤإن ( هالك إلا عنها 
أنؤإما له الحق وبين نصحه فيجب مقلدا جاهلا إما والبتلع للأمة والنصح البيان 
فهذاالثدعة على الإصرار ق مصلحة وله معاندا ولكنه عالم بعض أو علم لديه يكون 
محلكهما وهذا عليها الكون وعدم بدعتته بإنكار الذمة وتبرأ الحجة عليه لتقوم بحائل 

ينفعأن القدير العالي اض فاسأل ومجولفاته كتبه وماتر هذا مؤلفه ق أحمد الشيح فضيلة 

خاصاعا موص أصنت التقديم بعد أن كما التعديل. نل هدا كان ١لعنر١ن من فضيلته ذكره ما ٠( 
.فضيلته علتها يطغ م أخ ائل مبالإحداد وألحقت ;التعزية 



هاافواف1مواس؛ سيراس 

موانينj ذلك محعل وأن الأول الخزاء أحد الشخ محزى وأن وارمائل المولمأت :ءدْ 
■محتب سمح إنه ربه يلقى يوم حنانه 

وملموصحيه وآله محمد ميدنا على الثه وصلى 
البنيانمحمد ين المحن عبد كتبه 

م ١٤٣٣/؛/٦ الأربعاء يوم 



٥١٠٠٥١٠هاس1ذي اسنم واهو الدضى اهقام 

شكرؤتقدير

واكرمذى ١٤٨١ داود و أباص( الميشم لا من اض يشكر )لا : ال. ن
١^٩١٧٧، ٣٢٠٣٧

الرحمنعبد بن الحسين أنشدق ؛ اكنياأي ابن وئال 
الثمنق اف عد الشكر ص أعر مرلآ اضر نوق رف أعلوكن 

حنمن أولت ما صغ عر ثكرأ مهنئه ي منمتحتكها إذا 
ريشاكنك ثأكرأ موليكها ة نعمكل على تزدد إ أتت إذا 

الأخر:وتال 
الشكربجب مثلها ل له عر نعمة الله نعمة نكرى كان إذا 

العمرواتصل الأيام ؤنالت ؤإن مقاله إلا الشكر بلؤخ فكيف 
،ثان شكر إل نحتاج أجرى نعمة فهي ، شكرما إذا ئم ، شكر إل تحتاج فالنعمة 

تتعال نال ، أيدا وهكذا ، ثالث شكر إل تحتاج نعمة فهي ، الثاب ل شكرت ؤإن 
والشمالح٠د فالله . [ ١٨; |النحل ه قمت تنئ آقت لا أم نعه أزمدوأ ؤؤ 

وبالماظاهرا وأخرا أولا 
الحمدلك قول النعماء حملة ومن نعمة كل عر مولأنا لحمد اك 

العبدشكرك على يقوى لا تعاليت بنعمة تمن أن إلا حمد فلا 
مشاخإل — اف شكر بعد ~ الشكر بوافر أتقدم أن إلا القام هذا ق عي يولا 

بنمحمد بن المحن عبد : الشيخ الفضيلة صاحب رأسهم عر فضلاء ؤإخوة أجلأء 
منوغبره ~ محابقا ~ بالدمام والإرشاد الدعوة مركز مدير له النه غفر الينيان العزيز عبد 
أدوكبهم علمهم من سواء المحو هذا عر الرسالة إخراج ل ساهموا ممن العلم أهل 

،القيمة الملاحقتان بعض ؤإبداء الرسالة تصحيح عر بمساعدة أو ومشورة نصح محإبداء 
الأحرلهم افه أجزل ، والامتنان بالفضل لهم معترف فاق أسماءهم أذكر ل؛ ؤإن قاف 

لهاكان فقد المول حفظها الملك عبد أم أولادي أم الوفية الغالية شكر أنى ولا والتوبة 









واةْهاداهاسذى الدضى اهقام 

[امسايت تؤى سا 

—حكم من بالرض يتعلق ما ~ الكتابة سبب ت إل الرسالة هذه ق تْلرقت وند 
أمبر مالأسان هل - المرض على الصبر أسباب ~ فتاوى ~ علاج ~ قفل فوائد" 

برهمصلف للمناصعة وصور سامحلمة نماذج " الابتلاء مواحهة وطرق قواعد ~ ؟ محبر 
نواتيمع للغاية مهم نيته ~ اكيبة تقبل ق الإنسان أحوال ~ ومواساة تلة ورصاهم 

بثرى- فعله الريض على ينغي ما ~ ؟ والغم والكابة وائم الخزن لماذا ~ ودرر ممة 
الممالةالدروس بعض والعبرة" للعثلة المرصى بعض حال من صور ~ للمرصى سارة 

-الأبدان ومرض القلوب مرض علاج - التداوي - القصص هذه وسميع رؤية من 
منحكم مسالة — اف باذن سهل علاجه ولكن حهلثر مرض ؟ العضال المرض هو ما 

مهمتنبيه — ؟ ة الومحومحلهذه العلاج وما ؟ اش حلق من بقوله؛ الشيهلان له وموس 
تثبرالق الكفر موانع على يدخل أن شرعي علم عنده ليس لمن يبغي لا ت للغاية 

والكمرالشك إل إليها بالداحل يودى ند هذا لأن الإسلام رسالة حول الشبهات 
أوو_اؤصاشغوتوأكيدك؛ةموا ؤ تعال؛ افه نول من نصيب له ويصبر باق، والعياذ 

اتفللمإل ان البينور نمن أي [ ٢٥٧: [الشرة ه أقمهأ يضمحيمم 
—أوقاته — آدابه — شروطه " الدعاء ثقاتل ~ البلاء دفع ق الأسباب أعفلم الشكوك— 

—الناغ ابع النالعلاج — الدعاء صان باحتصار" أسبابه — أحهلاؤْ " أحواله — أماكنه 
الرقىق محالفات - الشرعية الرقى - احذرهم احذرهم - مات نم بالالتداوي 
يعرفوصفات علامات " وخرافات ومحالفات وبيع اعتقادات " التداوي ول الشرعية 

والصلاةالهلهارة أحكام — يضحك  ١٠البلية ومر الكي الضحك ومن ~ المشعوذ  ١٦٢
-يفطره لا وما الماتم يقطر  ١٠- وصلاته المريض طهارة ل مهمة فتاوى ~ للمريض 

ذكرتإذا أحدهم يقول - ووققة المرضى بعض على وستهان أخْلاء ~ المريض حج 
"المريض عيادة حكم ؟!" الدين هو سبب ال؛ فقالوا مرض •" افتضحنا اللف مناقب 

آداب" ؟ المرمى يعاد كتف بر يعمل على جزيل وثواب عقلتم قفل عيادته" فضل 
-والزيارة؟ العيادة بين الفرق فائدة - الأحْلاء من المريض مائة يتعلق مما عيادته- 



هاإمح|ئتيوايدع اسة بيق 

نزولعند الشريعة نحاك وأقوال باؤللة واعتقادات حامحلتة وتصرفات ثاتعة أحطاء 
أحكامه~ حالاته الكاء — الواح الكفر من الكلام هذا — والبلايا والأمراض الماب 

~الانتحار — الوت تمي — . الخبيث المرض د السرءلان مرض تسمية كم ح— 
بلات المخالفأكبر من — المتثنيان منكرات من — الإسعاد — السواد لبس الأذين~ 
وحهالأتحرافات - الإسلام إل يتنسب من بعض يعيشه الذي التخبهل الفلهور قاصمة 

فعقاعشق من ) ؛ •ح-ديثا ~ النار بالأمراض علاج ~ الملمن على دحيالة ادة ع- 
—الصبر فرؤع من وقصص نماذج ~ مكذوبة وقمة نشرة - ( شهيد فهو فمات فكنم 
حواديثاق الفتاوى من ثذرات ~ للدعاْ مهم تنبيه ~ صرورة الصبر ~ حديثا »ع وقفة 

فائدة~ وتنائيه الصبر ق تقدح أمور - والقدر القضاء عن حاؤلتة مفاهيم - السيارات 
-نوعا عثر خمسة القثور نيارة إل الاحتضار ساعة من المشرومة والأذكار الأدعية قيمة 
والتغيلوالاحتقار بالموت ئتعثق ثائعة ومحالفات وخرافات واعتقادات وأحهتاء ييع 

الثارانحواديثج ق بموت من هل ~ المقبرة إل وتشييعه ايت، على والصلاة والتكفين 
والواحستاعلميها بموت حال أي وعلى به المثالأة وعدم المحتضر إهمال - ؟ سهيدأ يكون 
نموذج~ الوصية ~ قصاصا القتل حل علميه سيقام لمن تتعلق الق الأمور بعض ~ نحاهه 

-اثتا جثة تشرح طلب — النعي ~ الديون ق أحي تغرق لا حق ~ الديون ~ للوصية 
أحكاممن يالإحداد يتعلق ما ~ التذكار ~ حهلير أمر — حا المع أو الميتج أعضاء نقل 

-معناها - التعزية - به تتعلق ومحالقات وبدع وأحهتاء والممتؤع منه والمثرؤع وأيام 
الثائعةوالأخطاء المانع — منها الحكمة — فضلها — حكمها — ألفاؤلها — مقمودها 

-( للميدان عزاء لا ) شعار - مهم تنبيه - خاطتة التعازي ق ألفاْل - المعلمة؛التعازي 
جيحوموتى لموتانا ومدي ) ؛ نولم ~ الختمات تثويب — العزاء ضخامة احتفال مغلاAر 

ولماللفائدة وتتميما المطاف مائة ول ~ ( كذا سورة أو الفاتحة سورة ثوان الملمن 
ذكرتيعده وما والموت والاحتقار والمصائب بالمرض يتعلق فيما بصيده نحن ما لشمل 

نيرانويلهب ، الأحزان لإثارة الفجاغ ونحلب الأجفان، من الدمؤع يكب موضوعا 
لهتدمع لا ثم الوضع هذا يقرأ ثمن عجب أيما عجب الإيمان ذوي أكباد على الموجدة 

-M ووفاته M افه رسول مرض : !!؛!؛!؛ قلب له نحزن ولا دمع له تذرف ولا عض 
إلأؤ ني الإشارات ~ ه الصهلفى أيام من الأخيرة الأيام - وتسلية تعزية موقفنا 





^^١٥١٥اسق سن 

أالكتابم اسباب ا

والاعتقاداتوالأخطاء البيع انتثار ت الوضع هدا ق الكتابة أساب من 
الأخارمن ممر على أمرها واختلاط ، ه اف ثاء إن سأذكرها الق والخرافات بل 

البلعهدْ انتشار على شعثع ومما • الأبرار سيد سنة وبتن بينها يميزون لا فأصبحوا 
جهةمن الوضع هذا ق والتساهل . جلث اش دين ل الفقه عدم والخالفات والأخهلاء 
أخرىجهة من الإسلامي عالنا ق والأمراء العلماء من والعقد الحل أهل وسكوت 

أق4؛ ٠٣آوكش؛؛لكقب j١، لأنايى بمدما بى وأنثدئ ألست أرتامى تآ قةثتول ١^"؟،  ٤١٠ؤ
^مجآمنيءثآذا^وشصهثبمئبمإمحئ0الأ 

الأمرذلك أن حبرا أم على العالم مكون رأوا إذا والعوام . [ ١٦•-  ١٥٩: ]١^^٥ 
٣١عمل .وكدا . المم عن النهي ترنا آفات من أفه وس - القرع حالفث لا 

التعصبوكدا . الصوان فيه ما إلا يفعل لا يائه لونوفهم له الناس وتقليد ، يالبدعت 
ورجرجث اش وبح ولقد ، الإمام وقول والمذاهب والعادات والأكابر والأسلاف للاياء 

استآأتنو ؤإدانللثأائأروا ؤ : قائل من عز فقال ، الأباء بفعل احتجوا الدين المثرين 
٢[١ : القمان ه النعم عياب إك يد؛ءوهلم اكتثن »ابا»ناءأاولزءكادا قه ئو، ما يزثبع قالؤأ 
المجرهو ، ذلك غير أو . .. الدهب أو الإمام أو العادة يخالف لأنه الحق رد أن كما 

بملرومعي ٩ ١ لم م( الناس وعمهل الحق بهلر المجر ) ت بقوله ق الني ءُاْ الذي بعينه 
•موله وعدم ردْ أي الحق 

يالييعالناس ممسك على تدل بنقسي عايتتها محزنت مواقف الكتابة أساب ومن 
إليعاف مما منها يعضا أذكر نتهم وتاصلها والأحطاء الباطلة والاعتقادات والخرافات 

بالدعانس ممسك العجب كل العجب : الخلية بالأدلة وعلاجها وعرها لها الطرق 
ممسكلو ) .* قال حين اف رخمه عقيل ابن در وف مشروبها اعتقاد بل والخرافات 

القالواقف بعفر وإليك ٠ ( أمورهم لأستقامت بالخرافات ممسكهم يالثرعيات الناس 
والاعتقاداتالبلع يعص واستحكام تاصل على يدل مما العامة بعض ْع ل حصلت 



ؤا؛ةصواههاسزى امانس ها'هو الوضى ا'هةام 

سنؤإن تركها وعدم الأعص التعصب لها تعصبهم والأمر الأدص بل عندمحم الخاطة 
الباطلتازاعم هدم على الرد الرسالة ثنايا ل ذكرت وند حلاقه على الدلتل لهم 

الخلة.بالأدلة الخاطتة والامحقادات 
قحرجتا قريب زمن ممن ، الت دنن إذا الحفرة بديحة مي يبما يتعلق ا م ~

منبد لا يقولون ؛ قائلا ؛ال|سؤال ففاجأل ح؛ران مهمو،أ رحلا فرأيت ، جنازة تشيع 
نفكتوثم لا • يقولون والرجال المغتسل ل الول ووالدي أذبح ب وأنا ، الحفرة ذيحة 

للمتوق!!!الحفرة ذبيحة اذبح اذبح 
بعمهماعتبرها بل عاليها والامتثجار للأموات الختمات يتثويب يتعلق ا م ~

لوالديحتمة سنة كل أيوب أن عائق من ت فقالت امرأة سألتى وقد يتركها يأثم واجبة 
الموتىللفقراء يمال ماتة مخأحرج أن ومحزتمأ محرز فهل أفعل لر الستة وهذه 

أستأجر؟!!!أو 
الغداءقدم إذا أمم وهو عجبا حديثا حدنت أق حى • عجبن ابن الثخ ؤيقول 

منسيء يق فلم كذلك والعناء لفلان ثوابه اجعل اللهم • وقالوا أيديهم عليه أفاصوا 
إذاالناس أن الأث مع ولكن البلع. من هدا وكل لهم جعلوْ إلا المالحة الأعمال 

ينكريمن وصاحوا عندهم، محنة البدعي العمل هدا صار علته ييهوا ول! عملا عملوا 
فبدللهم ايع لهم فتقول متقطعة. وأعمالهم محتاجون فأمواتتا ، ؟!! أعواننا أتحد عليهم؛ 

التيبتوجيه وعمل لك خر وهذا لهم وايع لئ، لنفاجعله لهم المالح العمل نجعل أن 
^rvo/oالمع .)الترح 

أعقلمس عيد كل صباح للمقابر الذهاب أن العامة بعض باعنقاد يتعلق ا م~ 
أحدهموسألي الأموات على المعايدة يلزمه الأحياء على معايدته قبل وأنه الموتى حقوق 

؟!!!كفارة هناك وهل الحل وما إثم يلحقي فهل العيد يوم اكرة يدهب لر أنه 
انتثرما للعراء والولائم - ماثم س ونحره تجنيه وما ~ المأتم بإقامة يتعلق ا م~ 

حقمن وأنه ، للمعزين التلعام الميت أهل صغ - وجوب بل " صرورة من الناس بض 
،عزائه ل فعلها بعدم الين أوصى ولو ، ذلك محن بد لا ؤإنه أهله على المتوق 

هذهتركوا ما إذا ؤيعاتبوا والشذوذ بالبخل الميت أهل يوصف أن ذلك من والأغرب 
،حلاقها ؤيقر بل ببهللأما يشهد الحنيف  ٤٠٣١أن!•ع ، القبيحة والبدعة سيئة الالعادة 





هاة»جاتl__ واهو الدضى  ١٠٥٥١

والء_تنهو الناس ؤيطعمرن العلعام يصنعون الذين هم المت أهل أل من الأن الناس 
شبة.

وهر، الت حقوق ومن ومودة لتهم حب ب هذا أن هذا بفعلهم يزعمون • أنول 
العكس-على 

منبعض ونصحت كالمت ؛ البيت ل ا،ليت صور تعليق مسألة ؛ حلهر مر أ~ 
تفانية ولا جدوى بلا ولكن الرحمة ملأتكة وحرمان صرر0 بل حكمه وذكرت فيه ونع 

لهذافليتنبه . العكس على وهذا ، ومودة لتهم حب فيه هذا أن هذا بفعلهم يزعمون 
.!١٥;زالور ه ^^ثثمثاةتزطاشنجأ الخهلثر الأمر 

ويضمنهن أنفيلزمن النساء أن العجب أفول؛ بالإحداد؛ يتعلق يما ف٠ 
تفعللا ومحن الجهل ل يتجملن ممن مشلأتس أقوام من أحد-نأا لها أصل لا بأمور وبمثن 

معالوقف هذا ل حمل وند له محبة ولا وفية غثر عندهم لهي لزوجها المرامم هذه 
الخاطةوالاعتقادات البدع تترك أن ل جهدى وبذلت حاولت إحدادها ل قرياق أحل 
هن.محالحديث وأصر ل وكلامهم اس النتعيثر أحشى فقالت؛ فتها وقعت الق 

الحادةالمرأة أن المصيبة . والبيان التعليم علينا محب والذي • فعجب تعجب ؤإن ت أقول 
عرفترمما بل ، وتدعن لها وتنقاد مريعا تقبلا ذكرها سيمر الق والخرافات البلخ تتقبل 

تلمن والتعليق التعير من أحشى أفعلها ل! إل تنول ولكن ، الدع من ذلك أن 
.ذلك ل حصل كما . محالهن حديث أكون وأن ، النساء 

-يضحك ما البلية وشر ~ الكي الضحك وص ■ أنول • يالرنية يتعلق فيما و٠ 
حقالمريض على الصالة الفري؛ س وة نت س بد لا ؛ يقول العامة بعض أن 

حثت._!!أناشئ نعم ت وقال رجل جاء مجدي، ق :بذا حدتت وعندما • يشقى 
محوزولا المالح، الورع المعتقد مليم من إلا ّ لا الرقية أن الجاهل هذا وتسل 
محللبهاول ، وامتحان ابتلاء فهدا برقيته ثناء حصل وإن ، الفاجر س الرقية محللب 
.اممه أذلهم لن إعزاز منهم 

عنينمكون الجهال بعض فترى ، صفر شهر س بتشاؤمهم يتعلق فيما و٠ 
حشيةوغرها متاسبات أو بتاء أو نكاح س فيه الأعمال ابتداء ويتركون ، فيه السفر 

ماركة.تكون ألا 



واعفوافاهواس؛ اس بمن 

فعلهامن على وأنكروا صفر، شهر ل الأمور هده عن؛عل ثهوا ربما بل 
اأعطينعندما قاتلا باق حالفا إحوانتا أحد .أ-محرق فقد الثهر  IJlf•ونيرا تثاومآ 

;يعي ~ . أأأااا ؟ صفر ل زواج ■ ٌتعجبا متغربا متتكرا قال زواج بْلانة رجلا 
؟!!!!!صمر j زواج أيعقل 

مهالأصابع تثبيك أن بينهم دارج وهذه الناس من العوام من ممر ظن ي ~
والأعجب• عنها الحديث يكثر مسألة وهده • الزوجئن يئن اكونق ويوعدم ير صرر 

والمادرة، الصوت برفع ذلك نعل من على وغضبهم الثديي إنكارهم : هذا من 
قويتاهلون ، الماحات ق ينددون وجل عز اف سبحان • وتفريجها يديه إل التريعة 

راجعون.إليه ؤإثا ممه فاثا ، وغيرها الزفاف ليالة عندهم نحمل الق الحرمات 
الثنييكعلانة ما ، !! ازكاد الفاسد الاعتماد هذا من افه نحان : وأفول 

فاىوالمنة الحمد وفه . ؟ الروحين بمستقيل التشبيك علاقة ما ؟ الثماوة أو يالثعادة 
والتوفيق.يالعادة مكللا الرواج ويكون ؛ الأصاح تشيبك ويجمل حصل ما كثثرأ 

فاسداعتماد ذلك أف على وأنته ، ينكر من على انكت — الحمد وش — أق غير 
تعتمدهوما آباءنا عليه رأيتا مجا هذا • ويقولون إنكاري علمي فينكرون ، العوام ٌن ظقى 

.وجل عز الله حلقنا منذ 

عنينهى الاذونين بعض أل ثن ت سمعي إل نما ما حمقة والأمر والأدهم، 
!!!!!!التشئيكفيضس 

..........وعائناوسمعنا قرأنا مما ذلك غير إل 

رحهعميل ابن در ولله والخرافات بالبيع الماس ممسك مدى إل افه رحمك فانظر 
—( أمورهم لاسقامت بالخرافات ممكهم الماس؛الشرعيات مملث، لو ) ت قال حين اطه 

فقئوالمنكرات البيع يفعل من بكثرة يتخيع أو يغتر ألا السلم فعلك، — أسلفت كما 
!!اآنفا ذكرت كما الأمر قمار فيه الأحوال وتغيرت هذا زماننا ق الموانين انقلثت 

اعليهمجمرأ يزال لا للثريعة نحالفتها وعرف عالمها إذا الماس بعمى أن والمميثة 
ولأمالهله فنقول يالها متمر بل مستمرا 

أعثلمفالمصيثة تدرى كنت ؤإن ممؤيثة فتلك لاتدرى كنت فان 



واة«واداهاسذى واهل الوضى اهقام 

نمن، إياهعلمه يعد إلا خطثه يلام لا المخطئ إل • نقول أل يالدم ابدم وس 
الرثتا :ؤ وحل عز لخوله ؛ عليه حرج فلا ~ بجطئه عالما يكن رلر ~ أحهلآ 

والنسيانالخطأ أنق عن نصح افن )إف : قؤ ولقوله . [ ٢٨٦: \\م0- سئآؤممأأه 
يتملمبند لكن ( ١٤ ٩٨)حبال وابن ( ٢٠٤٥)ماجه ابن أحرجه ( عليه ا>ثكعٍهوا وما 

مهليل مجا هذا أمرنا ق أحدث )من : لقوله ؛ علميه وأصت علنة مى بدعت ال الختلما 
فنلاله(دعة )م : ق ولقوله ( ١٧١٨)وملم ( ٢٦٩٧)البخاري : علميه ثتفق ؛ذ( ,ي 

الخناتزل هف اطه دين ل ومحدثات وأحياء بدعا تعالج الرسالة وهده •  ٨٦٧لم م
والمخالفاتالمحدثات هده من إلا الدين يؤتى وهل ؛ والتعازي والإحداد والقبور 
انتمىما إلا التوسع وعدم ، المستطاع ندر الاختمار على حرصت وقد • وأمثالها 

قه نفالعند يصبر لكي الكتاب مجوصؤع ق الدخول قبل المقدمة هذه وذكرت . ذلك 
هثوافه ، الها بكثرة يغتر ولا ، الثالك؛ن قلة من يستوحش ولا ، الخق لزوم 

،اجتنابه ا ويرزقنامحللا بالباطل يرينا وأن ، اتثاعه ويرزقنا حما الحق يرينا أن المثول 
■ونضل علمينا ملتسا بجعله لا وأن 

نيتافيه لأحل بجعل ولا حالما ولوجهك صالحا كله عملي اجعل اللهم 
وناشرهوسامعه وقارئه واصعه الكتاب -بذا انفع اللهم 

عامتنابما وانفعنا ينفعنا ما علمتا اللهم 
لهايتتجاب لا ودعوة تشح لا ونقى نحثع لا وقلب يضر لا علم *ن باك أعوذ 

وسلموصمه ولله محمد لبينا على اطه وصر 

السلمياطه عبد بن أحمد 
٠٠١اآ/آا/*آ"آ؛ 















ءايبدإاس بمن 

أصابكU ..... أركان خانتك إن الركن... فانه افه..... إل وانثع ..... للقالب وّرض 
...لاق أث بما القلم وجف  ١١...لمسك يكن لر أيهنأك وما ... ليخهلثك يكن لر 

ليسبيت عده من ...... لأحد كمك الحياة أن نفلن لا ... ٠٠.القضاء ق لك حيلة ولا 
محيلا ئد شهية ءنل.ْ ومن •••• • وفليفة عنده ليس زوجة كنده ومن سيارة عنده 

يعودحى العادة يوحر من ...... الأكل من مغ المأكولات عند.ه ومن ••••• الهلع—ام 
محدؤعهو ا إنم...... مناسة وفليفة ومحي ••••• بيته ثي وي..... الغاب ابنه 

افرحف... شالة أو مميية عليك وقعت إذا ... اليقفلة بأحلام مغرور .•.•.• بالسراب 
عمرالثوة لأن ...... عمرها من وينقص ...... منها محقق لأنه ّ.. ١ . ٠ يمر يوم بكل 

ينمىوالأصم ...... الع_الم يشاهد أن يتمي الأعمى ••••• نتعداه لا  ٠٠٠سان الإنكعمر 
يمولأن يتمي والأبكم  ٠٠١...حهلرات المشي يتمي والمقعد .... ١١الأصوات 

يثيغي ١٠١. ٠ الشاكرين من فكن  ٠٠١١٠وتتكلم وممشي وتمع يشاهي. وأنت ١ ... ١ كلمات 
.....كنه تبيتا تطالب فمثلا ..... إليه تسهي الدنتوية الْلالب من حد لك يكون أن 

اوافه.. مصراعيها على الهلمع شهية فنح أما . محملك وسيارة •••■ ينامحبك وعملا 
؛الحاصرة العمة وتنى ؟؟! الموجود على تشكر ولا المفقود؟؟ j تفكر لماذا ء. شقاء 

فولدائما تاوكر ؟؟ لديك عما وتغفل الناس وتحسد ؟؟؟ الغاتبة النعمة على وتتحر 
..يومه قوت عنده .١ جده ل معال .. محربه ل آمنا منكم أصبح )من ه؛ الرسول 
الترغيب)صحيح الأناق نه وحالترمذي ( بحدافرها الدنيا ه لحيزت فكايا 

فقد، عافية ق وبدنه ، مسالما كان »من المزق؛ افه عد بن بكر قال • والترهيب( 
،العافية هو ت الدنيا نعيم محيي لأن ؛ الأحرة نعيم ومحتد الدنيا، نعيم محيي عليه اجتمع 
الدنيالم حيزت الذين من أم ؟؟؟ محروم أنت فهل • الإسلأم« هو ؛ الأخرة تعتم وسند 

٠نعمه على ونشكره افه نحمد فيه ومجا 
سكثبمر عنها يغفل ، الشن وتحديل. الإيمان لزيادة عثليمة فرصة .. الحياة مرة غل 

الإسعافم ننيارة ) •• إما ، الأحل'اث وتتاع الحياة بازدحام انشغالهم ثب بالناس 
.االمستشفيات حد أل 

مئاتتغرمه لا ا مالإيمان س قلبك ل تغرس قد الإسعاف لقم واحدة نيارة 
حقيقةتاJرك الإسعاف( )قم ل العبارات عثرات تغره لا ما فيك وتغر ، الكلمات 





و|ئو|ئتوالبدإ اس سق 

بعكيرؤيته رمو الآح-رة ثوابا أرفع ورداْ إ همردتته دهي الدنيا مراب لأشرنا 
اللكفر.

العمرطول لأن ؛ عمله أحن إذا إلا للامان خثرا ليس العمر ؤلول محرد إن 
١ةiL١سفيأك؛و(ّقثروأ ولا ؤ ؛ تعال نال كما ، عله وصررا ان للأتشرا يكون أحيانا 

فه—ولاء1،  ١٧٨|آلعمِان: ه مهة ؤتدادواإذن؛اومماب نم إسام اخملهآ ا ثم 
-والزوجات، والخن العمر وطول والعانية الرزق ببمدهم أي لهم- اف الكفاربمالي 

■أ عثيمتن ابن *ل إمما بدلك، يردادون موف، لأمم ؛ لهم لشر ولكنه ، لهم لخثر لا 
فيهأنت، ما أن جليا للت، يتضح وثمراته الرض نواش من ذكره تقدم ما حلال ن م• 

وهبةهف الله من ومنحة نعمة — متامحب، من يقلهلثه وما آلام من تعانيه وما مرض من 
•الرحيم ارب ٌن ربانية 

مناالواحد يقرح كما بالبلاء يفرحون الصالحون كان نعمة والبلاء المرضى ولكون 
:نال ثم رغثرهما والفقر المرض بوالصالحين الأنبياء ابتلاء قؤ الي ذكر نقد بالرحاء 

عنماجه ابن وخرج ■ ا ل بارخاء( أحدكم يفرح كما بالبلاء لنفرح أحدهم كان إن و) 
فوضعتا، يوع-لث، وهو التي. على )دحلتؤ ت قال عته الله رضي الخيري معيد أي 

أشدهاما اللص، رسول يا ت ت، فهلاللحانؤ، فوق يدي حره؛؛ن فوجدت علميه، يدي 
انثه،رسول يا ؛ قلت، ؛ الأحر لتا ويضعف، ، البلاء لتا يضعف، كدللن، إنا ت قال عليلتؤ؛ 

كانإن ، الصالحون ثم : نال ؟ من ثم ; قلت ؛ الأنبياء : ىل ؟ بلاء' أشد الأس أي 
كمابالبلاء يفرح أحدهم كان ؤإن ، بجوحا العباءة إلا محي ما حى بالفقر ليبتلى أحدهم 

■بارحاء( أحدكم يفرح 
عدهبلاء أحدهم أصاب إذا كان قبلكم من إن ) ؛ اد؛؛ه رحمه مثبه بن ومتا وقال 

الكتاب.آحر ملحقا وانفلر • ( بلاء عدم رخاء أصابه وإذا رخاء 
؛-الابتلاء مواجهة وهلرق قواعد 

وأربعونثلاث، ~ الابتلاء تواجه كيف، ت بعنوان موصوعه ل قيما كتابا انفلر 
-الشيح فضيلة تقديم - الهلال محمد عامر — الابتلاء ، صنوفلمواجهة وؤلريقة قاعدة 

؛٤٤)المحيحت لة اللراحع . ٣( ٠ /٧ ٤ ر رالخاكم ( ٤٠٢٤)ماجه ايء• جه ألحم ( ١ ) 

٢٨_س_ي 



٥١٠٠٥^واساذى اسس واهي الدضى  ١٠٥٥١

القواعدهذه ومنه • ياثناته ننصحك عليه الاؤللاع يفوتك فلا . الحجري معيد بن معد 
:هي ؤإليك المذكور الكتاب من . ١ ٧ و ١ ٦ ٩ ص : والهلرق 

.وأرادهثاءه اش وأن ، اف عند من بك نزل ما أن تعلم أن ١" 
.منهالأبد نة ّالابتلاء أن تعلم أن ٢- 
منه.مخ فد مقدر بك نزل  ١٠أن تعلم أن ٣" 
.أبداتتجنبه أن لك يكن ب بك نزل ما أن تعلم أن ٤" 
.الشامل والعلم الكامل العدل على مجي اش نقاء أن أن ٥- 
.وذنوبك لبانك تكضر المصاتب أن تعلم أن ٦" 
افهلك.ب ض دلل الابتلاء أن تعلم أن ٧- 
.يعود لا عليك مضى وما يفيد لا الماضي على الحزن أن تعلم أن ٨" 
.ينفعك ولا يفرك التسخط أن تعلم أن ٩" 

بك.أنزل فيما اف عن ترضى أن - ١ ٠ 
.افه يريده ما إلا كون ولن اف كته ما إلا المتمل ل يصبك لن أنه تعلم أن - ١ ١ 

•زوالها ل تتعجل فلا محدودا وعمرأ مقدرا زمنا للمصيبة أن تعلم أن " ١٢
.المصاب وحدك لت أنك تعلم أن " ١٣
.عدمه من لك محر الابتلاء أن تعلم أن " ١٤
.والعثلماء والأولياء الأنبياء طريق الابتلاء أن تعلم أن " ١٥

.البلاء ومع نل نفك حمن " ١ ٦ 
واككض.الضر >_ الابتلاء أن تعلم أن -  ١١^

.صاحبه على يعود السيئ الكر أن تعلم أن " ١٨
هوأسباب إلا سواه وما ، بيديه الأمور أزمة وأن اطه يد والنفع الضر أن تعلم أن " ١٩

.بحانه يقدرها 

.ونعمة متءحة انقيّتا عليها صرت إدا المحنة أن تطم أن " ٠٢ 
أنتعلمأنالألملأ؛دْنه." ٢١
الاحتمالات.أمرأ ومع وتقدر تفرض أن " ٢٢
.افه حدود نحففل أن — ٢٣



وايبدإ^^١٥٥اسة سن 

.الذنوب عن تتوب أن — ٢٤
.بالأيتلأ■، ؤبمحملئ، يريك وجل عز اف أن تعلم أن " ٢٥
.مراه دون وحده عليه وتعتمي باق تمن أن —  ٢٦
.اف ق تامة مة على تكون أن — ٢٧
اض.ق فلك تحن أن -  ٢٨
اض.إل أعرك تفوض أن - ٢٩

•اش من العوض ترجو أن " ٠٣ 
اiؤءن.أيها لك الحميدة العامة أن تعلم أن - ٣١
•الضعيف الثرى عقالك كنهها يدرك لا عثلمة حكما فه أن تعلم أن — ٣٢
.بالدعاءاللأء تقاوم أن - ٣٣
.الضعفاء المخلومن تراقب ولا اطه تراقب أن — ٣٤
.الشدة ق لعرفك الرخاء ق اطه على تتعرف أن —  ٣٥
اءالعلممن هم ومن؛عل. الصحابة وسر والرسل الأنساء قصص تقرأ أن - ٣٦

•والأوياء 
.يضرك ما إل تلتقت ولا عينك نصب الماسة الأمور اجعل — ٣٧
•والخوف الوسوسة حارب —  ٣٨

•الانتقام محن لك حم العفو أن تعلم أن —  ٣٩
.أصابك ما وبين اكرقة والحوانب عليك اطه نعم بين تقارن أن — ٤ ' 
•ا،لومن أيها معك افه أن تعلم أن — ٤ ١ 

.الممكنة الأسباب وافعل نفك على اللأء وغ قاوم — ٤٢
الأسباب.هذه على الكلام وسياق . اللأء دفع ق الأسباب أعثلم -  ٤٣

:المرض على الممر أساب 
■غيره تل من عليك محر لر ه اطه عند من مقدر المرض بأن العالم — ١ 

JU هوقال [ ٥١:!اكوبة ه مقس؟إلأثاًحاسثا ؤ : تعال ، ٥١
■الحدي—د ل ه مإلأفيءكثت"ستنلإكمحأمأ 

٢٢ !.



واة»ؤاتواساذي اسس ^IAJ الدضى اهقام 

والأرضموات النحلق أن فل الخلائق مقادير هث اف كتب ) الحديث؛ وق 
تله قال ، القلم اش حالق ما أول إن ) ؛ آحر حديث وق ا، ل ( سة ألف ءنمسان 

وق( الساعت تقوم حق شيء كل مقادير أكتب : قال ؟ أكتب وماذا رب : قال ، اكتب 
يوطنأن ت الماب يسلي ومما . ٢ (ر الأبد إل كاتن هو وما كان ما القدر أكتب ) ؛ لففل 

سحانهوأنه ، وقدره بقضائه وأما ، الله عند من هي تأتيه مصيبة كل أن على ه نف
،اه ورضصره ليمتحن ابتلاه إمما ، ليعينه ولا ، حا ليهلكه عليه يقدرها ب وتعال 

حرٍمؤإن ، مقدورأ ندرأ افه أمر كان لذلك ونق فان ، ودعاءه وابتهاله إليه وشكواه 
خراناميأ.ذلك كان ذلك 

قدريدم أم ندر لا يوم أفر الوت من يوص أي 
الحذرينجي لا دور المقومن أرمه لا ندر لا يوم 

:وص محث الإنسان أن اطم : فانية 

فهر، وإرادة وبصرأ وسمعا عقلا اه أءهلهق افه فلاق ؛ محثرأكونه ما أ٠ 
بهثعلقت وبذلك ، يناسه ما ونحتار الصار من والتاع الشر من الخير بذلك يعرف 

،قو ورسوله ه اممه طاعة على الثواب واستحق ، والنهي الأمر من التكاليف 
.ورسولهه الله معصية على والعقاب 

كما، ومثيثته افه قدر عن وأقواله بافعاله يخرج لا فلا)ه ؛ مسثرأكونه محا أ٠ 
شسننلإرلإتأإنت ه ال ق

. ٢٠١! ٢٢: الحديد ١ ه قوأديث د؛ذك 
الراحينأرحم قافه أ"بمعين الناص ومن نفك من بك أرحم افه أن تتيقن أن ٢" 

.ا"ءا[ : ؤوجمتيوسمتةلسءى : يقول وتعال سبحانه 

.(٢٦٥٣لم)را{م
.ره/ما)م( وأحمد ( ٢١٥٥)لكِءنى واكان ( ٤٧• )• داود لأي الأول اللمظ )٢( 
.العقيدة( ) )"آ/ديّأ( الدرويش جع / والإفتاء العلمية للبحوث الداتمة اللجنة فتاوى )٠( 



هادم|ىتيهاو،دإ اسق بمق 

مأعله واف لك، ورصه المرض لك احتاو ند L اف أن تعلم أن ٣" 
فماا ءأاللاقة مواصعها ل الأشياء يضع الذي الحكيم وهو نفك؛ من بمهيحتك 

٠الرحمة عين أنه كما الحكمة عين هو أصابك 
وحكيممحهل ولا يفل لا وعانر محور لا عدل تعال اف إن ٠ ت العالماء يقول 

ماوله أعطى ما له بحانه فانه لحكمة إلا شيئا يفعل ما ومصالح، حكم كلمها أفعاله 
الخلقله يشاء ما على والقادر يريد لما الفعال وهو يسألون وهم يفعل عما يال لا أحد 

بهاف ويرفع أحره به ويكثر ربه به يرضي بكلام يتكلم أن المصاب وعلى والأمر، 
.ا فدره 

عبوديةفهو ت الصر هو البلوى هذه ق عليك ه اف حق أن تعلم أن ~ ٤ 
تثلاثة أنواعه فالصر . العبوديةهده تحقق أن فعليك الضراء، 

اببمالقيام ل تحتاج اللازمة الإسلام أركان أن أسامه اش؛ طاعة على صر —  ١
وأخنينالصارف ورخنإض ؤ : تعال كقوله ومعاناة تحمل إل عليها والمداومة 

فهو. ا _>ديهحق والناعات الأوامر على صر فهدا [. ١٣٢: أد ه هقا 
•المأمور على صبر 

طريقل ممثث الق للممغريات المقاومة عنصر وهو : اف معصية عن صر _ ٢ 
)حقت؛ اف. رسول قال ، المحفلورة الماثم اقتراف لهم ونيت ، الناس 

عنصر وهذا • لم مأحرجه بالشهوات( النار وحقت ، بالمكاره الخنة 
•المحظور عن مر فهو فتها يقع لا حق والمخالفات الناهي 

مرلتهأو ماله أو ه نقل المؤمن يصيب ما وهو ؛ اف امتحان على صر - ٣ 
نولهذلك فمن ••• محنها الل.نيا نحلو ولا متوقعة أعراض وهذه ، أهله أو 

والقربدألاش ألأنوو مى دسي دألمع لثتف نن ييء دكتلوهق( ؤ ت تعال 
المؤلمةوالأقضية الأقدار على صبر وهدا . [ ١٥٥: !١^ ه ثديأهم؛ث 

)الأولان: اف رحمه القيم ابن قال . القدور على صبر فهو يتخطها لا حق 
للعبدكسب لا ما على صر والثالث ، بالكب يتعلق ما على صر 

فالواجبعليه يصبر وقدر بجتنبه ومي يفعله أمر س للعبي. بل. لا إذا فيه....( 



واسازىسنم ؤاهل ءض  ١٠٥٥١

لكنؤإن يصر أن بلى لكن ؤإن يثكر أن عليه منعما لكن إدا المسالم على 
.السعادة عنوان هو فهذا يستعمر أن مدنيا 

نمبوتحعلها ، منها ؤلرنأ أسلفتا الق ت وثمراته ١^^، فوائد تتذكر أن ~ ٥ 
>عيتيك 

من) I الحديث وق ت الأيلأء أو الرض هذا ق محرأ بك أراد اش أن تعلم أن ٦" 
يبتليهمعناه ) I اف رحمه عبيد أبو نال ، ( منه يصب ح؛رأ يه اش يرد 

.، عليها ليثيبه بالمصائب 

الحديثوق ت للعيد .١ اف محبة على علامة وغيره يالمرصن الابتلاء أن تذكر ٧" 
ثلتص,؛صر اتلائز ي (ئ إذا اللت ه ابلأء عم نغ اوئإ؛اء ب ) 

^٢١صُ( ه ضط زنن >ئا 
ممال. ( ؟ بلاء آثد اقاّم أي ) ت ه اش رمول ه وئاص ١,^ بن سعد ومال 

دنتكاف  oil، دت ب ض الت-ثو Jl_ ،  Jدالآق١^ م ، الآسأءُ ) : قؤ 
التلأءيرح ثنا ، ديته حن-؛ على اقليأ وئة دينه ني لك0 نإف ، ولأؤ0 اثتد صلتا 

.؛ ١ ( حطسه علته ما الآ,؛صرإ على ينبئ يئركه حش يالعند 
أدىولا حرن ولا هم ولا رصسث ولا يمنبا مس المسلم بمثيب ما ) ؛ قال 

.رء'(خطا;اة من ١^^١ كم إلأ ، اليكةُثاتيانش غإ، ,؛لا 
ُثمّألمؤلأبثم ؤءها • ويقول ! ١٥٥]١^٠؛ ه قمجيت يقولواش 

منندمه ما ان إنكل وعبد النزال يتصب القيامة يوم ق وذلك ، ١[ ' لالزمإ ه جاب 
الأولونيفطهم نمتثد اب حشر أحورهم فيونون الصابرون إلا ديوان ق العمل 

منيرون لما ؛الماؤيفى الهم أحقهلعت لو أن ويتمتون العافية أهل من والأحرون 

.ر>(اوخارى)ه؛آْ(

.[ ( ٢٧٧٣٩أحد)له، واللفثل ٤( • ماجه)١٣ابن ( ٢٣٩٦الترمذي)ا )٢( 
ومدموالزار ( ٢٧٨٣)والدارر ٤( •  ٢٣)ذجه وابن ( ٢٣٩٨)ذى اكرُ: أخرب ا )٣( 

وابن( ٦٩)والثاني ( ٨٣)•عالي وأبو ( ١٧٣، ١٨٥،  ١٧٢/١)وأحمد ١( ١ ٥ • ،١ ١ ٥ ٤ ، ١ ١  ٥٥)
.([١٩٥٦)الترمذي صحيح ق الألبان وبعه الترمذي الإمام وصححه )ا'هآ،اآهآ( حبان 

.ا ( ٢٥٧٣)لم وم( ٥٦٤٢)البخاري أخرجه : عاله مفن ا ١؛( 



هاإني|ئقواس؛ اسث سن 

يخألإو0يتئمه; قوله j أنى بن مالك وقال الصابرين على اف فضل 
نماسلم من كل أن ثك ولا • وأحزاما الدنيا فجانع على الصر هو قال؛ ه جاس 
مكيالهاك ما واف لا : قادة وقال . لأجرهم مقدار فلا ، عنه تى مجا وترك ، أصابه 

اللأءأهل سلى حض القيامة يوم العافية أهل يود ر ت و. اف رسول وقال ، متزان ولا 
اقالألبوحسنه اكرمذي ( باكاريض الدنيا ق فرصت كانت جلودهم أن لو اكواب 
بلاءاليزال ما ) هؤ؛ اف رسول وقال به اف كافاهم الذي الخواب من يرون لما وذلك 

اكرمدى.صحيح " حهليئة عليه وما اف يلقى حق وماله وولدْ ه نفق والمزمنة بالمؤمن 
^-١ساظئ4ابمل ، ١^ الله عند نئ لثكونُ الت-ئل )اف : ه س ن.نول وَقال 
العباراتهدْ ?ه اللف تأمل لقد حبان ابن إياها( يلئها •قى يكره بما يبليه يزال 

.وثارةكمارة والشدة والمرض ، نعمه البلاء يعدو إشارات... من فيها ها وأدركوا 
فمال؛، ذلك عن فتل ، ولد له يعيش لا ، عليه اف رصران ، ذر أبو كان 

.البقاء دار ل ويدحرهم الفناء، دار من ياحدهم الذي ف الخمل- 
،الحارق، اللماعون ق ، عليه اش رخوان ، المازل عامر بن الله عبد لأيا ومات 

مسالم.مسلم إق فقال؛ ، واحل يوم ق بتين سبعة 
أببه،عن موته الصي( )أم أمه فأحفتح ، عاليه اف رصوان ، ؤللحة لأبير ابن مات 

لهتضن تم ، وشرب فأكل ، ؤلعاما له نممّتح ثم ، فطمأنته ، عته مال ، رجع فلما 
:قالت، ...ثم )جامعها( فواقعها ، له وتعرضت، ونملرت 

الحمِان؛ذللن،ا طالبنثم إعارة، ا ج؛راننمن شيثا أحذنا لو أرأيت، طلحة أيا يا 
عزاف من )أمانة( عاؤية كان ابق إن ؛ قالتخبلى. قال؛ ؟ حقهم أنعهليهم ، الشيء 
.إليهفقبضه وجل، 

بالصثر.أحق أنا وقال؛ فاسترمع 
رزقلقد ت حفصة فقالت، ، فمات ، *ها البر عقلتم ابن مميز بنت، لحفصة كان 

فبيناقالت، ، لهّ_ج لا عمة أجد كنت، أل غر ، يرزق أن شاء ما الصر من عليه اش 
تثايتهداش ولاثئروأ ؤ : الآية هذه على أتيت، إذ ، الحل سورة أقرأ ليلة ذات أنا 

^١٥٠أس عند رما تعد مابمدؤ و؟ تمي هظتتتِ إن ظ -ءش ين آثي عت. إث١ فلا 



^^٣١٥واسذى اسس ها'هو الدضى  ١٠٥٥١

؛نالت ، [ ٩٦- ءه ]الحل: ه سمى ،^؛ ٤٠ث بلصن لمهر صرؤأ أق؛ن ولتجتيث 
.أحد تمت ما اف فاذهب ، فاعدتما 

العانيةأيام ل عرفه كال من فرآ0 حلوس، من بملي ضرير مقعد رجل وشوهي 
الرجلقال، . يزل؛—ك ما ؛ قال ؟؛ يكيلث، ما : الرجل فقال ... عليه نبكى والقوة، 

ضفالحمد النان اش وجه ألقى حق ذللث، يكفيق ؟ والتوحيد الإيمان على ألت : المتلى 
٠بالإسلام حلقه من كثير على ففلق الذي ض الحمد ... وأجلهاالنعم أعثلم على 

هو، لله الحمد : فقال ، المرض حا فتان، أن يعل صالح رجل رجل وقهلعت، 
.طاعةق إلا أسممملها لر ، لله الحمد أحل.ها، وهو الأمانة، أعتلى 

نعمه،على فه الحمد ت لمواميه فقال المرضى،  ١٦٠فتلث، أن بعد رجل رجل وقطعت، 
٠رجلاي ؤإحدى ويداي وبصري ولساق عقلي أبقى ، أكثري انفه أبقى لقد ، ض الهمي. 

ألفح؟بمائة بمرك أنبح ■' حكتم ءالم له فقال ومعاشه حاله ضيق رجل وشكا 
قانت،; الحكيم قال لا. : قال ألنط؟ سمعاث، أنبح : الحكيم قال ّ لا ; قال 

•بثمن ياع لا بما الغمح( 
.. والالتزام. الإيمان على أولادْ ْع وبقي • ■ • وماله عقارْ بعض رجل وحر 

:يقول مع ف
عوضضيعته إن افه من وما عوض صمه إذا شيء كل من 

لثؤ،ذلعن صتلتج وعندما . . ٠ بت، واحتفصيرت ولدها، ى زاهدة وأصيبت، 
بالحتةللفوز واحدة وتكفيق . . . واكاية وبالرحمة ، علي بالصلاة الله بشرف قد • قالت 
^مضتت،فاإئاقوإمابيزحولؤددنيأكم؛كرج^'١^^٠١^١ ■ بحانه لقوله إشارة 

.[ ١٥٧-:0ها |اوقرةه صةوأؤككج١كهةJوئ 
وضحبه ، عريان مقعل. ، محن.وم ا، ل أعمى ، مميتلى منته ين وهب، م لما وظا 

منعليلث، بقي شيء أي ت وهب مع كان رحل فقال ء نعمه( على لل4 )الحمد ؛ يقول كان 

دونثوابا له أرضن ب واحتب، يمتر عينيه( )أمح، حبيثته أذهبتؤ س : رنه ص يرويه فتما ثال، ا ( ) 
جانوابن ، ٢٧٩٨)والدارمى )آ/ه~آ( وأحمد وصححه ( ٢٤• )١ ،^^، ٣١١أحرجه ) الخنة 

ّهريرة[ ش حديث من ( ٢٩٣٢)



ه|إم|زا|تيو|وادإ اسة ص

إلفانظر ، الدمة أمحل إل )إرءؤمرك : البلى ل سال عليها؟. ه اف تحد اشة 
.غيري( يعرفه أحد فيها ليس أنه ه اا؛ه أحد أفلا أعلها أكثر 

قعنده ميى وئا اليصر، كفيفا سى عيمن مخ الياك عب. ين للوليد جاء وتد 
منليلة ق بت لقد الؤءت\ن، أم؛ر يا •' فقال ؟ حاله عن الوليد ماله أيام، أحد عنية 
،نفرأ أعزهم ولا وولدأ 4 ؤإبلأ وحيلا مالأ، مي أكثر رحل عيي ق وما 4 الليال 

غلامإلا سا من محق ولر 4 والمال والولد الأهل ذهب ميل فطرتا . جاها وأكثرهم 
لحمتثم 4 وحملته للصي فاتحهث4 4 الصغير الناقة ولد وهو شرود ويكر 4 حال.يثا ولد 

وسرت4 الأرصى الصى*يى وصعت4 4 به اللحاق عن عجزت ولما 4 ند الد.ى ياليكر 
،أكله قد الذب وجدت إليه رجعتا ولما 4 الصى صراخ فعت، 4 اليكر وراء 

4بصرى فال.هيا 4 وجهي على يرجله رمحى 4 يه أمكتج ولما 4 بالمر فيحمتا 
4والخلال و\1\نى الثروة أم،ءابا من الماء ق ي إذا أمحتج ولما 4 قفاي على وألقاق 
قبصر لا اليدين صفر 4 الغداة ق أصبصتج فئ ، القياتل يجن والكانة والخاء والولد 

اذهيوا: الوليد محال 4 ذلالث٠ على افه فصدت 4 ال مولا أمحل ولا وك. ولا 4 عيي 
تحلأوأشد 4 لاء بمنه أكثر هو من ١^^١ ق أن ليعلم 4 الزبير ين عروة إل يه 

ؤوصثرأ 
فمدمجن مثلا لدللمثج نضربه الصابرين به اش وعد الذي والفضل الخزاء وتذكر 

أنعته افه رضي هريرة أي عن اليخاري صحيح ق ورد ما ؛ مجتها واحتسبا فصير الولي. 
منصفته تض.تا إذا جراء عدي الزمن لمدى مجا ؛ وجل عر الد يقول ) • تال . التي 
أصفياءناجح نحتاللهم فعندك جزاء من له يا . الخنة( إلا جه احتثم ١^^١ أهل 

إليها ؤإنفه ا ؤإنالوكيل، ونعم حبنا وأنته وأمهاتنا وآباءنا وأحيابتا وأصدفاءنا 
•راجعون 

:محالتج لها بصم التي. إل امرأة )أتته ت فال عته اه رصي هريرة أي وعن 
أمرهامتعتلما — ؟ ثلاثة ينتج ؛ فال. 4 ثلاثه يفتته فالقد 4 له افه ايع افه! نى يا 

لممالإمام أحرجه ( النار مجن شديد بحفار احتضرت لقد فال؛ ؛ نعم ؛ قالته— . 
:برقم . ٢ ' Til)فحتسيه ولد له من.بموت فضل ؛ بابهوالأدابج والصالة الجر تاب كق 

٢٦٣٦.)



^٥^٥قاسذيى امالب ءاهل اهقام 

،الشراب أكّل وما ، الأم أطم نما النار، من عظم بمس احتمت لأي أي 
•الثواب هذا طلب ل العذاب يتعذب أن أجدر رما 

)إذا: نال اش. رمحول أن يته  ٥١رصي الأشعري موص أبح حدث ق وجاء 
نمم؛ت نقرلون مدي؟ ولد أتمتم ؛ ^^4 وجل م الذ تال العد، ولد مات 

مدي؟نال ماذا ت نمول ■ نعم ت نمرلون ؟ ^١٥٠ثمرة أتمتم ت أملم وهو نقول 
ست،وسموه ابتأ ل ستا لمدي ابترا ؛ وجل م اه نتقول واسترمع، حمدك ن نتولرن 
ابب: الجام محاب ق الترّدي وأحرجه ٤(، )؛/ْا المني ي أمد أخرجه . الحد"( 

غريب،حن جدث هدا : وتال ١( ٠ ٢ ١ برتم: rrylTاحشب)إذا المية قفل 
حممموايديث، ؛ الحانثل ومال ، (١٥٤٩:يرتم ٤ )®/٦٥ التة ثرح ق والتوي 

الأحدالي'أم ٌل حن طرقه بمجمؤع غالخديئ، ) : نقال اللملة ق الأل1ي وحسنه 
٠. ( ١٤ ٠٨الحدث '؟/^-ارتم الحسه )اللملة 

منلأحد مت سناء أمر إذا اه لأن الإبمان، ح الولد موت عند ثارة من لها يا 
■الأيام من يوم ل الين عدا مكي من انمد لذللث، يد فلا تم؛دْ 

الهياق رجل كان أنه أثب؛) ص *رة ين •عاؤيأ حدث من أمد الإمام روى 
ألحك،'أااديااحبمظاظه، رسول يا فقال؛ امحه؟ ؛ الى. ننال ، له ابن معه و. 

اه<'هاحسفصهرسول يا : نتالوا فلأن؟' اين يل "ط : نمال الي. ثنقده 
رجل؛ءزصأ'ئ-ال يتتذلوجدته إلا الحتآ أيواب من بايا نأي أن تحب "أما لأيته؛ 

أ>مابمه'اعد)ْ/ْم*( لكلكم "يل : ه ننال لكلنا؟ أم خاصة أله ااو4، يارصول 
نزولهد الأمربالأحشابؤاكم باب : الحاثز واكاشفيىاب (، ١٠٠ ٤٢:برتم 

٢(،٠ :٠ )ص الحائز أحكام ق الألماق وصححه (، ١٨٦٩:برتم  ٣٢ر؛/ا المميت 
..( ١٧٦٤: برتم ٤ ٠ ؛-٤ * Tir)افائي ّني وصحح 

الحنة؛دعامتص معي فإن البمه رآتاه ، الله يدخله ثى يئادته ئلأ ، ئدا ؤليلثأب 
ساأن أي تقارنه لا الآء ق تكون دؤسة الدعموص وأصل : النووي قال أهلها، صغار 



و|ام|ئدا ٤٥٠١^املأ سق 

للم مأحرجه الذي الحدث ق اللففل هذا ورد وثل • يفارقها لا الحنة ل الصغر 
•الحنة دعاميص صغارهم : قال ه الني أن صحتحه 

ويفوتالمصسة عليك ؤيفاعف آلامك يزيد وإنما يفيدك لا ابنع أن علمك ٨" 
وأنتالمقادير علميك جرت صثرت إن إيلمذ ) فه؛ علي قال • الأجر عليك 
•( مأرور وأتت المقادير علميك جرت جزعت ؤإن ، مأجور 

.( اثنتان ولملجانع واحدة للمصابر المميية ) : الحكماء بعض وقال 
ئدةق ذكر ما الموت فإن ت الدار هده عن الانتقال ومرعة الموت ندكر ٩" 

بالثيبؤيزجر يتعقل والمؤمن • ضيقها إلا سعة ل ذكر ولا وسعه إلا وضيق 
•انماد إل الموت ملك رسل من لأمما ، والمرض 

والأسقامللأنكاد محل وهي : وامتحان تلاء ابدار الدنيا أن علمك - ١ ٠ 
معمالابتلاء وطريق وتعال. سبحانه حالقها عند حضرة وأما والأحزان 

لوألقي إسماعيل للذبح واضجع الخليل النار ي ورس آدم فيه تعب شاق 
لوألقي يوسف بجس بثمن ويح أيوب اكر وقاسى يرني الحوت بملمن 

علىوأنت ، محمد ا نيينالأذى أنولع وعالج ظلما الجن ول إفكأ الحب 
قالينال أن ام عما مها نال ولو لأحد تصف لر والدنيا ساتر، الابتلاء صنة 

عنيزيد انزعاجا البلاء لرول يزعجون الناس جهور رأيت ت اللف يعص 
إلاالصحيح يتتظت وهل ، وضعت ذا على الدنيا أن علموا ما كامم ، الحد 

؟العدم سوى والوجود ، الهزم إلا والكبيث المم، 
:الشاعر قال 

زانوأحوبثر ومولود وميت وفرقة اجتماع الناص مضى ذا على 

:بعضهم وقال 
داروالأكالأقذاء ص صفوأ تريدها وأتت كدر على طعن 

الأحر:وقال 
الثمانيةعلميه تحرى أن بد ولا القي لى عمنها بد لا ثمانية 

وعافيةمغم ئم ؤير وعر وفرقة واجتملغ وهم سرور 



٠٥١٠٠٥^هاسذي __ ءا'هو الوضى  ١٠٥٥١
يدلا وأنك ؛ قدرا وأجل منها ملم دارا الدنيا الدار عده وراء يان عالمك — ١ ١

وميلأوليائه ه اف أعدما الق الخة وعي أمالها من ممن إن إليها مرتحل 
دخلهامن الق الدار عي والأحزان والأ-قام الأكدار تممي.نها الق الدار 

يلمعها سقم لا الي والصحة يعدما شقاوة لا الق العادة له حصلت نقد 
"وأنكاد وهموم وأمتام أحزان من يه م ما كل الرء ينمى 

ممنمرصا منالث، وأعئلم يلأء منالث، أشد هو من إل يالفلز والنامي التسالي — ١ ٢ 
اليةتأعفلم هؤلاء حال القلوق ق فان ؛ تقدمك وممن لك معاصر هو 

؛الحديث وق ، متالث، أشد هو من نحد أن يد فلا شدة من عاليه كشت، فمهما 
أنفهوأحدر فوقكم مجن إل تطلروا ولا مكم، هوأمغل من إل طروا ا) 

.أ ١ عليكم( افه نعمة تندروا لا 
نعمةمن عليك أيقى فكم ؛ الأحرى النعم من عليك أيقاه  ١٠إل تتثلر أن ~  ١٣

الإبماننعمة من عليك أ؛قا0 مجا كم تأمل ، ويلية سوء من عنك لغ وكم 
•ذلك غ؛ر إل • • • • والنطق الصر ونعمة والمع والعقل 

فهي١^٠٢٧ ق لت مجصيية فكل ٠ ديتك ق لمت ممستك ان نتذكر أن ~ ١ ٤ 
لرإذ ، نعم أربع فيه عالي فه كان إلا ييلأء ا؛تالمت، ما ؛ ه عمر قال هينة 
الثوابأرجو ؤإذ يه الرضا أحرم ار وإن «ت4 أعثلم يكن لر ؤإذ ليق ى يكن 

عاليه.

أرععاليها افه فآحل. يالصيية لأصاب إق ت قال أنه شريح عن الدنيا أيى اين حكى 
وفنيؤإذ ، عليها المر رزقق ؤإذ ، هي مما أعئلم تكن لر إذ ، وأش؛كر0 مرات 

أعظممن الدين ى وانمة ليي ى بجعلها م وإذ ، الثواب مجن محه أرجوه لما الأسترجاع 
والحرمان، معه رح لا الدي الحران مائة وهي ، والأحره الدنيا مصائب ، الصائب 

.معه هلع لا الذي 

.والفكر( للأساءل الرصى بمص حال من )صور عتوان تحت سأق ،1 اواتنر ( ٢٩٦٣)ملم )*( 

٠٥



والفواساسة سن 

ممةكل من أعظم به الصية لأن التي. موت الدين ق اكائب أعظم ومن 
وانتطتالقيامة يوم إل ماء المن الوحي انقطع بموته. لأن الملم حا يصاب 

■الدين عن العرب بارتداد والساد اكر ظهرر أول موته وكان التيوات 
ؤيرصي، شه ؤيصر ، همه ؤيدما ، اطلصاب يسلي ثما إن ت الملم أحي 

أصستنما ، التي. موت تذكر مو ، آلامه وءنف؛ذ.| ، مصابه على ويعيته ، قليه 
فإذا، الوحي نزول واش؛لاع ، التي. نقد مصتة من أحل ولا ، أعتلم يمصية الأمة 

•وحف، بلية لكل واطمأنت، شلث، ومكنت، مصية، كل علياكه هانت، هذا علمته 
.الصاسسؤ أعتلم من ناما ي مصيته فليذكر بمصية أحدكم أصسج، "إذا ت تال. 

(.١ ١ ٠ )٦ برقم الصحيحة الميالة 
نالتكما وامحلوب الصائس، مون و؛دللث، وفراته موته بمصاتينا نذكر أن فعليتا 

ولقل• مون ؛ رواية ول • افه رسول يا حلل بعدك ممية كل ؛ الصحابيات إحدى 
؛يقول حيث، العتاهية أبو أحن 

لضرنحلالمرء بان واعلم د ونحلمصيبة لكل اصبر 
بمرصدللعثاد النية وترى حة اإلص_اوم، أن ترى ما أو 
بأوحدعنه ت، لمميل مذا بمصية ترى ثمن يص، م من 

محمدُالتْ, مصاطث، مص___اوهفاحعا, ٠ محمدأ ت ذك. فاذا 
:وتالالآحر■

اكىحسنع لها تحنع فلا الرزايا احتلث، بحلت، إذا 
التيد فقمن كلن ند بما زاء عحادثة لكل فان 

-الكتاب آحر . قؤ ووفاته قق افه ومول مرض • ملص اننلر و~ 
لث،ذلمن نعوذ؛اا،ه ~ الدين ق الصيية فأعئلمها ، ثفاويت، اكائمه أن والقمري 

الاسمان.ما يصاب مجصيية كل من أعفلم هي و~ 
حبرانالدين تتاة لكمر وما حابره الدين فان كر وكل 

تعالافه فيخلفه المال أمجا ، المال ق ئم ، التفس ق المصيية الدين مصيية بعد ثم 
له.فداء لا والدين ، الدين فداء والنفس ، الأنحس وهوفداء 

رانالخسأعئلم من فضياعه به فامتمملث، المال رأس الدين 



هاة»اهامهاسزى واهو الوضى  ١٠٥٥١

دزهينزر النفوس يذل دون ريت دة العقيإذا يدل كل 
منفيه أتت ما وأن عليه لكن تما أعظم يكون قد الرصن أن تتحفر أن " ١٥

■ولتصر ذلك على هث اض فلتحمد ت منه أشد هر مما أهون المرصن 
فيععليه فص لكن إلا يبلأء عبدأ افع ابتلى ما ) : اش رحمه عبيد ين حبيب قال 
■( منه يأثد ابتلاه يكون ألأ نغمة 

واسعين محمد يد و رأيت ) : تال اطه رحمه رواد أبير ين العزيز عبد وعن 
ماذاتدرى : ل فقال ، منها على شق ما رأى فكانه ; قال ، فرحة افه رحمه 

حينيعلى محعلها لر إذ تال؛ فاسكت ؟ نعمة ص القرحة هذه ق علي فع 
■( قرحي علي فهانت ، ذكرى طرف على ولا لساق طرف على ولا 

يمتأنْبمصبن من ) قو؛ قال ، الصبر لك محمل يذلك فانه : نفك صبر - ١ ٦ 
•ُ( الهم ثى وأوسع حترا عطاء سطوا ولن الله يعته يتعن ومي الله 

.( يافع واتصل يافع )متعيتا . التصبر( الصبر أفضل ) ه؛ عمر وقال 
عليهالصبر على ومعونة للممرصى مويتا ذلك ل فان ت الفرج انتذلار —  ١٧

...حلقه ق ه افع سة هذه ... را ير للعيكون أن يد ولا يائه واعلم 
طالتمهما والأيتلاءات والأمراض ، برأ بعده جعل إلا عرأ جعل ما 

تتتجلير أن ياعاما لإ ولا ، تنتهي أن لأيامها بد لا وعظمت 
المخرجنها مافه وعند ذرعا الني -٦١ يفيق ازلة نولرب 

كفرجلا يظنها ان وكفرجت حالقاتبا استحكمت فلما ضاقت 
الرضاعواقبه ق لك زن حمأمر فلرب 

االقفضاق ورمما الضيق انح ولربما 
:آخر وقال 

عواقثهوحم يإجمان فعادت محنة كل ق العبر نمي وألزت 
جوايهبنل أودت غرمحا يكن نله والرنق بالمر نهل ي ومن 

أخمد١(  ٦٤داود)٤ و أبم٢( • ٢ )٤ الترمذي ١( •  ٥٣)لم مل والكفل ( ٦٤٧)•الخاوي ل ( ١ر 
.([١٦٤٦)الدارمي ١(  ٥٨٥)الوظ ق ع ١( ١  ٤٨)• ١( ١ •  ٤٣)١( • ٧ • )٧ 

•( )صرخ؛-٦٦الريض نحفة من جدأ باحممار )٢( 



ؤاإذواى|ءاسة بمه 

Jb  القذىعلى مقلي لأغفي
صيقر والأمالله لأدعو ؤإئي 
وجوههعله سدت فى من وكم 

اماماندت إذا الأمور إف 
البهمططالت وإن تيامحن لا 

بحاحتهمحفلي أن الصير بذي أحلق 
مفجعةا والدنيأجل المبحر 

همواطنق المثر أحن ما 
عواقبهه حنمن حبك 

القلوبثاليأس على اشتملت إذا 
رتوامتئالمكاره وأوطنت 

وجهاالضن لأتكثاف ر ولر 
وثغمتك قنوط على أتالث 

اهتتناذا الحادات وكل 
رجاففانتفلر أمر تضايق إذا 

حفيف لعلمن ض وكم 
احاصبيه اء تأمر وكم 
مرد مبمن اتى 4و وكمُ 

ونامبالأحوال بك ضاقت إذا 

أبلجاأبيض الصر ثوب وألبس 
ذهمح_^_اأن ينفك فما علي 

نحرحاالله دعوة ق لها أصاب 
ارمحاا كلممنها يفرج فالمر 

فرحاترى أن بمر استعنت إذا 
يلجاأن للأبواب القؤع ومدمن 

؟حرنا مرة يحرع ب الذي ذا من 
نحموحلن كل ي المبحر 

ثمنلها ا مالصر عاقبة 
ارببالصدر له يما وصاى 

الخطوبآماكنها في وأرت 
الأييبثه بحيأغي ولا 
المتجيبف اللهليبه ,ممى 

قريبرج ققنوصوويها 
رجالفمن أيتام الأمر فأضيق 

الدكلم قيعل حمام دى 
بالنثئتةُ التزءايك 

الثج_لالف تية' مخ 
اليأبالواحد نق 

تاكن.ب ذكأن ساعة هي إثما - ١٨
•؟ تتعزى بما ثل بزرجهر( سجن) لما ٠ ٠ 

أصغ،ماذا أصر لر إذا كائن، مقدر وكل قك، باق بالثقة ت أشياء بستة ت فقال 
وأناقريب الفرج لعل ء نه أنا مما أشل هو ما يكون وقد بابنع، نفي على أعئن ولا 

لأأءاإمال*أ.

(فاثز)ص٥٧١لمحمد الإسلام كنوز ن م( 
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موجع،مولر حطب أنواعها احتلاف على المصاب أن لم؛ الأحي واعلم ٠
اضنحلف أن رجاء كريم إل وركن واحتسب صر إذا المصاب ؤإن مزعج، مهول وأمر 
يعوضه.بل نحيبه لا جن الثه فان مصابه عن ويعوضه عليه هق 

الرضيفله رضي فمن ربه، له محدث ما المصيبة من حثله أن المصاب لعلم و٠ 
قوهو ، يضاعفهابل الصبة يرد لا الخنع أن المصاب وليعلم السخطل فله مختل ومن 

،صديقه ويسوء ، عدوهيشمت الخنع أن المصاب يعلم يل مصيبته، ق يزيد الحقيقة 
ه.نفا ويضعف، أحره ومحبط ، شيهتانه ويسر ربه، ويغضب 

وماءصديقه، ر وم، ريهوأرضى شيطانه، أحزى واحتسب، صر ؤإذا 
الديى،الأمر ق يايت، الهو فهذا ، يعزوه أن قبل هو وعراهم إجوانه عن وخمل ، عدوه

كل؛لا الأعفلم الكمال هو فهدا . " الأم ق الثبات، أللث، نإئ اللهم الي قال 
.المقدور على والتخهل ، والثبور بالويل والدعاء ، الحيوب وثق الخدود 

بعدالحاهل ه يفعلما المصيبة من يوم أول ق يفعل العاقل ت الحكماء بعض قال 
•أيام 

اكمؤإلأ ، ابا واحت|c؛jL صريت، إن إنلث، ■' قيس بن الأشعث، وقال 
ُ

ثنلوالبهائم.
واللذةالفضل من والاحتساب الصر يعقبه ما أف يعلم أن المصاب على بل 

;مفوعا الترمذي ول . عاليه بقي لو به أصيب، ما ببقاء له محصل محا أضعافظ والمسرة 
أهلثواب من يرون لما الدنيا ق تقرض؛القاريص كانت، جلودهم أف لو ناس د أين 

.٢٢٠٦:الصحيحة السلسلة . البلاء" 

الصابرونإلا وزنا له ويوزن كيلا له يكال مملح كل • عنه افه رضي علي وقال 
ه!الزمر؛سيي-محارؤ ألثؤعذالمخم إنايؤق ؤ • تحال قوله مصداق وهذا حثيا، لهم محثى فانه 

. oMiyنعيم أبو / الأوبء حلية ا ١ ٠ 
وكفرأّخهلا له أحدنت، فان ، شرهاأو الحنلوفل خر افه عبد يا الث، لقفاختر 

محرمفعل أو واجب، ترك ل وتفريهلآ جزعا له أحدئت، ؤإن الهالكن؛ ديوان ق كنت، 
ديوانل ت، كنورضي صر وعدم ثكاية له أحدنت، ؤإن المثرمحلن؛ ديوان ل كنت، 



هالخداف1هءاس؛ اس سق 

فمدالأندار ق ومحادلة حكمته ق وقدحآ عليه اعتراضا له أحدثت ؤإن ؛ الغون؛ن 
لمنفاته ، بك محل أن جث اف عذاب فاحذر ، وراض لك وفتح الزندقة ياب قرعت 
.بالوصال حالفه 

رصاأحدثت وإن ، الصابرين ديوان ق كنت ه ض وثباتا صرأ أحدثت وإن 
كنتوشكرآ حدآ له أحدثت ؤإن ، الراص؛ن ديوان ل كنت بقضائه وفرحت باض 

ديوانق كنت لقائه إل واشتياقآ محبة له أحدثت ؤإن ، الخامدين الشاكرين يوان دق 
.ادحالصان المحبين 

قةسن اثلائم* منا آئ اذا الثت ا0 ) : نال ٩ ام عن الحديث وق 
.٠( ر الخنع فله جنع )ومن • أحد زاد ( الئحط قله سخط ومن الرصا 

٠.ُ يحب ئا ؤإياك الله وفقنا محب ما منها واحتر الْلراتق هذه النه همد يا فانظر 

الأمما،و وال-هقي ( ٢٧٧٣٩)أحمد ، له واللفظ ٤<  ٠٣١)1حه ان ( ٢٣٩٦)اكرُدى : أ-محرجه ا )١( 
j وثئحه ١(  ٤٣٥)والنوى ٢( ٥ )ا/أ والمنان  (jUSi  (١٢٢)•الضحة!.

•)صرآ( انمروى صر ّمد لأي( الإّلأم ل والعزة الغي أحكام رسالة من )٢( 
.- يكون وبم فقاله الصر عن رسالة - " الإحداد " رسالة ق كننا ما وانظر 



^٥^٥سنم ها'هو الوضى أهقام 

اربمْديبتتقيل في الإنسان أحوال 

إما، المصسة تلك تقل ق أحوالأ له فان ، بمصسة بماب عندما والإنسان 
.يالشكر ؤإما ، بالرصا وإما ، ا"يزع عن النفس وحبس يانصر وإما ، وابنع بالعجز 

لهوليس ، بالمد تحل الق واكاب ) ت ~ تحال اض رخمه ~ ( AUO)ترا القيم ابن قال 
فان، ذلك ونحو ، ومرخه ماله، وصرقة ، عليه يعر من كموت ، دفعها ق حيلة 
مقاماتأرع فيها للمد 

يفعلهلا ما وهذا ، والخهل والشكوى الخنع مقام وهو ، العجز مقام •' أحدها 
.ومروءة ودبتا عقلا الناص أقل إلا 

.الإنسانية للمروءة ؤإما ، فه إما الصر مقام ت الثال القام 
نزلع،وحوبه وق ، الصر مقام من أعلى وهو الرصى مقام • الثالث، المقام 

•لجدبه على ٌتمح والصبر 
نعمة،البليه مححل فانه ؛ الرصى مقام من أعلى وهو ، الشكر مقام ت الراح المقام 

.(٨١:)ص المحابرين عدة علميها( المثلى فيشكر 
١صر،ريصؤح عثيم،ن بن محمد الشطي الأربع المقامات هذه على علق وقد 

افهرخمه )ه/هو؛( أيضا للشيخ الممتع الشرح وانفلر ، ( ١٢٢)ا/اآا—الصالحين 
:حالات أرع له المصيية حلول عند ان للأت: فقال — تمال 

يتخْل.أن الأول: الحال 
.يصر أن ؛ الثاق الحال 
يرضى.أن : الثالث، الحال 
.يشكر أن : الراع الحال 
؛بالمميية بماب عندما للأتان حالات أرع هدْ 
بحوارحه.أو بلسانه أو بقلبه إما يتسخهل أن : الأول الحال أما 
والشرهالخهل من وحل عز ربه على شيء قلبه ق يكون أن القال، تخهل ف ~

المصيبة.-^٥ ءإاإمه قد اطه وكان ويشعر ، أشبهه وما باطه والعياذ — تعال اطه- على 



^^!٥٥واس؛ ببلاسه 

الدهرسب وأن ثبوراه؛ يا ويلأْأ يا واكور، بالويل يدعو فان باللسان وأما 
أشبهه.وما وجل عز اض فيؤذي 

يتتفأو رأمحه، يمضر أو ، حدهيلهلم أن •' مثل بالخوارح التخعل أما و~ 
ذلك.أشبهه وما ثوبه، يثق أو ، شعره

منينجوا ولآ ، الثواب من حرموا الذين ائالعين حال الحهل حال ذا ه~ 
خط،بالالدين ل مصيبة ت محصستان عدهم قمار الإثم؛ اكتبوا الذين بل الختبة 

يولهم.مما أتاهم لما الدنيا ي ومصيبة 
المصيثةيكرم هو ه؛ نمنحبن أن بالمميبة على فالصر ت الثانية احال أما 

خضيبما باللسان يتحدث لا ؛ ه نفيصبر لكن ، وقعن،؛ أنبا نحب ولا نحبها، ولا 
أبدأ؛شيء اف على قلبه ل يكون ولا تعال، الق يغضب ما نحوارحه يفعل ولا اف، 

.لهاكاره لكنه صابر 

١٦٢ويرقى المصيبة تأذْ صار0 منشرحا الإنسان يكون بأن \لمأض ؛ الثالثة والخال 
.-٦١ يصب إ وكأنه تاما، رفاء 

رأىإذا ه الرسول وكان ، علمتها ~ تعال ~ افه فيشكر الثكر : الرابعة والخال 
فخلباب : الأدب كتاب ق ماجه ابن أحرجه حال كل على ف الحمد : قال يكره ما 

،صحح إمحتاده ت الزوائد ل البوصري قال (، ٠٣ ٣٨.رقم )آ/هآا الحامدين 
أنأجل مجن افه فيشكر • ( ٢٦٥رقم  ٤٧٢/١)الصحيحة اللسلة ق الألباق وصححه 

.أصابه مما أكثر المصيبة هذه على الثواب من له يرتب، 

ودررقيمة فوائد مع للغاية مهم تنبيه 

النهإل يركن ثم الصدمة وقؤع لحظة ونحتب، ؤيصر تربع يأن المصاب على 
للممصيثةأن المعروف من لأن ، مصابه عن ؤيعوخه علميه النه نحلف أن رجاء تعال 

ريت،انكالصدمة وقؤع لحفلة المصاب صر فان ، وتزعجه القلب، تزعنع روعة المفاجثة 
أبإالقلعلى ترد المصيبة لأن بعدها صره استمرار عليه فيهون فوتها وضعفت، حدتها 
توحلنذللثح يحد عليه وردت إذا وأما ، الأول الصدمة وهى فتزعجه لها موؤلن عثر وهو 

الاصعلراريالصر وهذا هنا، مضهلرا يكون لكنه فبصر، منها له بد لا أنه وعلم لها 



هاة»هامهاسذي اسس واهو ا'هةاءرالدضى 
الأول(الصدمة عتد المر إثما ر ؛ .ق الرسول يقول ولذا • عليه ثواب ولا محمود ضر 

.عله( ممق م) 

تمسهما أول الأول الصدمة عند يصر أن هو الأسان عليه يناب الذي فالصبر 
الصبر.هو هذا الصسة، 

فالصبر• الهائم الي تنكما تاليا يكون ند هذا فان ذلك، بعد فيما الصبر أما 
فا إن) ؛ ينول أن ومحسن ، وبمنمب يصبر يصدم مجا أول صدم إذا الإنسان أن حقيقة 

الخونيةقيم ابن قال مجتها( خرأ ل واحلفا مصيق ل أجرف اللهم ، راجعون إله وإنا 
دأذمحعدئثني|ثثدمحلدمح{بجءثنمحتي ؤ • ال تعال نت اد المعزاد ل ~ افه خمه ر~ 

•[ ١٥٠"• ٠٠٢٥]١^وؤ1يأءو/كب وآلأثيىلآمحت أ'لأمتل 
إلي؛ؤإثا ف إثا ت مقول مجصسة كصسه أحد مجن مجا )) ؛ تال أنه عنته المني وق 

،مجصث ق اف أحار0 إلأ ، مجتها محرأ ل واحلفأ مجمسي ق أ-مق اللهم ، راجعول 
عاجاضق له وأنقعه ، المصاب علاج أبئر مجن الكلمة وهذه • (( حترأ له وآحلم، 
مجمحيتهمني الي تممعرفتي العيد تحقق إذا عذليمين اصلٍن تتصمؤني فإث|ا وآجلته 
،عاؤية العيد عتد جعله وقد ، حقيقة وجل عز ا؛ه ملك ومجاله وأهله العيد أن ت أحدهما 

؛إعدمجٍتي محفوف فانه وأيضا ، المستمر مني مجتاهه يأحذ كالمعثر فهو ، يته أحذه فإذا 
ليسفاني وأيضا يبر، زمن 3، معارة متعة له العيد ومللث، ، بعدهوعدم نله، عدم 
الأفاتمجمنر بمقتله الذي هو ولا حقيقة، ملكه يكون حؤر عدمه، مني أوجده الذي هو 

وأيضاحقيقي، ولامجلك تأشر، فيه له فليس ، وجودهعليه ولايض ، بعدوجوده
يياحلا ولذا الملاك، تصرف لا المنهي، المأهور العيد تصرفا فيه؛الأمر مجتصرف فانه 

ومرجعهالعيد مجصبر أن ت والثاق • الحقيقي مجالكه أمر وافق مجا إلا فيه التصرفات مجن له 
حلقهكما فردا ربه ويجيء قيهره، وراء الدنيا يخلفت أن بد ولا الحق، مولاه افه إل 

هذهكانتر فإذا والسيئات، بالحنان ولكن ، عثبرةولا مجال ولا أهل بلا مجرة أول 
ففكرهمجفقود، على ياصى أو بموجود، يفرح فمجف ، و*رايتهحوله و*ّا المد بداية 
أنالشن علم يعلم أن علاجه ومجن ، الداء هذا علاج أعثلم مجن ومعاده مجيدته ق العبد 

i،لهتي ؤتعال؛ تال يصييه، يكن لر أ-محناه ومجا دخ9كه، يكن لر أصابه مجا 



هاإم|ئتيبجن 

.[  ٢٣-  ٢٢االخاو؛د: ه ثمرٍ صًظمنأهلأبج4وءثثافي< 
كلهومره حلوه وشره حارْ والقدر بالقضاء الإبمان عادة الأساب اعظم فمن 

jذلك وكب نحلقهم أن مل حلقه ومقادير عاده أعمال علم اش وأن اف عند من 
)قدرالحديث وق تأحر ولا تقدم بلا المحددة أوياما ق وأوحدها حلقها المحموحل اللؤح 

أحدسة( ألف بجمسبن والأرصن السماوات نحلق أن تبل الخلائق ادير مقاف 
الأقلامرفعت ليصيبه يكن لر تعداه وما ليتعداه يكن لر الإنسان أصاب فما • والترمذي 

معيدأو وثقي وعملها وأجلها رزئها تستكمل حق نفس تموت ولن الصحف وحفت 
النعميتلقون فالمؤمنون افه من يأتيه بما وقنع وسالم رصي ذلك الإنسان علم فإذا 

والعموموالهموم والمكاره المصائب ؤيتلقون يرصيه فيما واستعمالها بالشكر والحران 

بشرحصاص ألقملأمم بمابجي ؤ يقول واف وئدرْ اف قضاه يما والرضا الخميل بالصر 
.آلامها وحفت وؤلآتبا هانت وسلم ورصي قصر  ١٦٢العبد ابتلي إذا والمصائب فالمكاره 

القرآنق ذلك ومصداق بعيشه ينهنا لر القدر ْع نحر لر من أنه ملة كل عقلاء أُم 
،١١١زاكغابن: ش؛اوى.عمحيخسءثثه أ ؤ

تالأحر ؤيقول ( مماليس الأخرة ا لوردنالدنيا مصائب لولا ) ت السلف بعض يقول 
محويحالة تنمق ألا الصر ) ت اليمان ين نحي قال ( بالصر عيثنا محر وحدنا قد ل) 

إذا) : عيينة بن سفيان يقول ( وآحرتك دنياك أمر من اف قضى بما والرضا اف رزقك ما 
بنعمر وقال ( بالقضاء ورضيت البلاء على صرت إذا ت أمرى كمل هاتئن جعت 

الخبرأدرى لا إق أكره ما على أو أحب ما على أصبحت ما على أبال ما ) ؛ الخهناب 
ؤإلأواحتسابا ليمانا صرت إن إك ) • قيس بن الأشعث وقال ( أكره فيما أو أحب فيما 

.المعحال من الأل ودوام • ( واحتسبوا فاصبروا البهائم نالوا كما ملون 
القضام حك__لما وتسليما صبرا الخليقة لى عالحمام مهم 
حبيبراق فأو مال رنية له فاصهلبر هكذا إلا الدهر وما 

يهلا لا باق واثق لزمن لة نافالحر وفيه التقاء بجري 
فالحمل ول؛ يقالألتان ق ٌرح ابه نأو همج جاءْ إن 



هاسزى__ ض ا'هةاءرالوضى 

الراقبالرص فاز نمد اشّ عن بالرمحا نحمف البلوى اشتدت إذا 
مواهبوالبلايا نحمى الناس عر يبلية رونة مقنعمة وكم 

مميبةكل على الصر ذلك ق يحل [ ١٢: jL-jNi]ه  ؤ
والأمراض،والأوجاع القمر، ومضض وقريب، حميم ومولت، مال(، ممد ورنية، 
زالقماب[. ربه لحكم فيها وسلم ألامه، على وصر غممه، جيع إذا ذللثا وأشباه 

•تدبر( رسالة )_ 
وكان— اش رحمه — حجر ابن الحافثل حياة عن تكلموا الذين الورختن يعص ذكر 

قأوالبقال الخيول نحرها بعربة يأق عمله إل جاء إذا وكان عهده ق ممر قضاة قاصي 
يكونوعادة - الزن يح أي - نيات مصر ل يهودى برجل يوم ذايت، •نمر موكا 
رحه— حجر ابن وقال ■ الموكبا فاوقما اليهودي فجاء ، الثياب ومخ الزيات 

،ممر قضاة قاصي وأنت، الكافر( وجنة المؤمن مجن الدنيا ) ؛ يقول ييكم إن ؛ ~ اف 
العذابهذا ق - اليهودي ه نفيعي - وأنا ، النعيم هذا وق الموكب( هذا ق وأنتا 
يعتروالنعيم الترف من أنا فيما أنا ت ~ افه رمه حجر~ ابن الحافثل قال . الشقاء وهذا 

بالنيةيعبر فيه أنت، الذي للشياء ية بالنأنت، وأما ، مجتا الحنة نعتم إل بالشبة 
.افه رسول محمدأ أن وأشهد اش إلا إله لا أن أشهد : اليهودي نقال • جنة النار لعذاب 

اأنتذكروا ، الحياة أشواك علميكم زادت أو ، الأنين قلوبكم ق سرى كلما 
حياةحث الأكبر والسرور ، الأبدي النعيم حث الحقيقي. الوطن إل مسافرون 

مصفى..وعل ، لتن من أمار •• م النعيحياة ، فيها موت لا 
•أحببنا من كل نرى • • الخليل حبيبنا نرى •• هناك صحابنا نرى 
الخة.. والأنقى ، الأحمل الوطن حيث هناك 

عدديمن الصبر وكان منعت، بمغ ؤإن نكرت أعملي إن بالله رصيت، 
دغرزق الله فعند الهموم عتك فاطرحن اليوم رزق عندك كان إن 

والخم؟والكآبة والهم الحزن ئاذا 
•المويت؛ أو العقم أو المقم أو المرصن من حونا يثغتم ؤيهتم ؤثحزن يشتكي، من، يا 
والحزن،بالهم وجهه ينهلث، رجل على أدهم بن إبراهيم ص ؛ الموقف هذا إليك ؤ٠ 

•عتها غاجؤ، ثلاث عن ساتللث، إق ت الرجل أيها • له فقال 



ه|ضائقه|سإ بمداسة 

•نعم ت الرحل فقال 
.؟ اش يريده لا شيء الكون هذا ل أبجرى • نال 

لا.نال: 

.؟ لك اش نيره شيء رزقك من أمئقص قال؛ 
لا.نال: 

ءالحياة ل لك افه كتها لحظة أحالك من أينقص : قال 
لا.قال: 

٠٠١'؟!إذن الهإ قال:سلألم 
اشحق ل تفريطه على إلا ويتامف يبكي وألا يمزن ألا أيضا الماب فعلى 

ونكمٌمنكر مساءلة يم متوحا د،ليلأ ا وحيي. القثر ق الأنمراد تعر يأن وعله تعال، 
حروحهلث، ذلاس يعمن تنم معذبا وإما منعما إما الثرى تحت، مكثه وطول اللام عليهمإ 

القيامةيوم أهوال من يرى وما الحشر ل الطويل ونوقه ئم العاين لرب رنيامه قثره عن 
الذرةمثقال على والمحاسبة الصحف وتهلماير أعماله ووزن تعال افه يدي يئن حابه ثم 

أحماهاإلا كٍا؛رة ولا صغ،ثرة يغادر لا كنتاب ل محررا علميه محصيا عمل ما سيجد وأنه 
هدهالمصاب استشعر فلو ، الشمال لدات أو اليم^ن لن.ات إما وخوف رجاء بين وأنه 

عنلشغدته لها أتنعا. .مغيم عنها عاقل هو كان والق يديه بان الق العفليمة المصاب 
٠وأمضاه تعال اف قدره بما والرضا الصبر إل ولر->ع مصابه 

بالفاقالاتصاف أو ان ليمبفقد ديتك ق مصابا تكن لر أن ه اش فاحمد 
الحقيقة.على الصبية هي فهذه همرم ل الوقؤع أو واجب ق أو؛التقصير 

لأممعجتا ) : ا نيتنقول المبتلى أحي يا وأك المريض أحي تنس لا وا 
جن'\_ ثكن ءاث اج ا0 للمنزمن إلا لأخي ذالا 3لتن خث كثث ١^٠ ال>منال 

*ا.له' ا حنن ثكال صتن صثناء أصثابثه وإن له 

محمدالشيخ لفضLاة الهموم( )عالج يعنوان نوعها ق فريدة تيمة رسالة عالي الكريم القارئ ومحيل )١( 
اف.حفظه النجد صالح 

رقم(بمراJر٨/ ١٥/٦()٣٣٢/٤^lرد)رالدارس نلم : أحرجه ا )٢( 
.صهيب! حديث من ( ٢٨٩٦حبان)وابن ( ٧٣١٦،٧٣١٧



ها،تءحامهاسزى اسنم _ ا1وضى اهقام 

ليتحمد حير آصابه إن للم-ومرإ وجل عز اش قصاء من عجت ) : ؤؤ وثال 
اسم؛في "قى ش؛ كل يي يؤجر الموثى • وصبر ربه حثي مص؛قه أصابته ؤإن' وتكن 
.أرتياه('ا':>محأ

.ُآمنه' يصب حثرأ له افه مود زمن ه ونال 
:فطه الريفن على شغي ما 

.زمنه امتطالة أو الرنحن إشاعة وعدم الصر ~ ١ 
خطيتولا ، هث اض بالغلن يحن وأن ، والرجاء الخوف ُان يكون أن ٢" 

ولا تعال افه رخمة من لقط جئ الرصى حم استمر إذا المرضى بعض ويقنط ومحئ 
رواء" وجل عر بربه الغلن محن وهر إلا أحدكم يموتن لا " ت الني. لقول محالفة هذا 

ومعي، الخاتمة عند الرجاء على وحثا القنوط من تحذير هذا العلماء قال لم م
منالخدر كل محير أن الريفل فعلى ■ عنه ويعفو يرحمه أنه يظن أن ■ بالله الغلمن حن 

افرمحول عن عنه اش رصي عيد بن فضالة فعن ■ تعال اف رحمة من واليأس القنوط 
،الك^رياء رداءه فإن بردائه، وجل عز اض نانع رجل عنهم أل تلا ثلاثة •' ال ق. 

حسانوابن أحمد رواه اش رحمة من والقنوط اض، أمر ق شلئ، ورجل العز، وإزاره 
الألبال.وصححه 

-عليه الكلام وسياق •- الموت، تمي عن النهي ٣" 
ومرقؤ اش رسول سبرة وقراءة ، والدكر ، القرآن بقراءة ه نفيتعاهد أن — ٤ 

توبةه بارئه إل يتوب وأن ، الصالران، على محافثل وأن وأقوالهم الصالح ، لفال
تذكرهلأن ؛ الوت، بتذكر أن وعليه الأئام من واقترفه اليثاته من انزف عنا نصوحا 

،منها ويكثر الهناعات على ويمل والمعاصي الذلالم عن فرجع ربه ومحاق نله يرمحا 
.ُ' أوصى ؤإلأ ذللث، تبتن إن  ١٢أصحا-إل فليؤدها حقوق عليه كان وإذا 

عملق الرزاق وعد ٢( ١ )١ واللالس )ا/آأ،ما( أحد أخرجه; : ضحح ا )١( 
•I وناص أا_( بن ذ حديث س ( ١٣٩، ١  ٤٣)حني بن وعد ١( •  ٦٧)والليلة اليوم 

•[ صححهما ق ( ٢٩٧٠)حبان وابن ( ٥٦٤٥)البخاري ت أحرجه ا )٢( 
.(YU-roالزلال)_العيب )٣( 



ه|رفو|ىقواس{ اسة ببن 

.م بانمثدنؤ نرنحاكم داورا ) : ه تال ، الميتة س الإممان وعله ٥- 
تنعل1؛ ولكن ممرا تصدقت قد تكون ربما ، الثناء بنية الصدقة إما أحي يا نعم 

سيشفيك.اه أن بواثقا ولتكن ، الأن نجرب ، مرنحك من اف يعافيك أن بنية ذلك 
الميتةإن جاؤية. صدقة أو ، ح_^رى لونف تجع أو ' يتتما اكفل أو ، ففرا أشح 
اشأهل محن ا،لونقون ذلك جرب وقد ، وبلايا مصائب من والأعراض الأمراض لتر*ع 

يعالج؛الأدعيةاف. رسول كان وند ، الحي من أنفع الروحي الدواء فوجدوا 
وبالتهم،مرضهم قدر على يتصدقون الصالح لف الوكان ، والإلهية الروحية 

هيفها ، ار ؤيمال ذا كنت إن ملث، على تبخل فلا ، يملكون ما أعز من و؛نرجون 
حانت.قد الفرصة 

منهث، اس خهل يفيما أو ، ينفع لا فيما الأوقات إضاعة من وليحذر ٦" 
.العورات سر ق التهاون أو ، لمحرم فعل أو نفلر أو اسماع 

ناعيلا المححة أن كما الموت من يدق لا المرض أن المريض يدرك أن وينغي ٧" 
معدودةأنفاس إلأ هي فما للإنسان ه اش قدرء الذي الأجل إل كله ذلك ومرد ، منه 
مريضاأو كان صحيحا بالإنسان الموت حل الأنفاس انقضت فإذا ، محدودة ماكن أل 

أوجب"،.المرض ففي حال كل j الإنسان على واجثة جل اف إل الوبة كانت إذا ولكن 
:الشاعر قال 

الدهرس حيتا عاش مريض من وكم لة عغير من مات صمح من كم 
.والدعاء الامتغفار ص والإكثار ، والأذكار بالأوراد الإتيان ٨- 

:الدعاءإهمال وليحذر 

فعليك، رفعه على القادر ومو تعال افه بقدر بالمد نازل المرض : المريض أحي 
اهرصي عمر ابن عن الألياف حسنه ند بالترمذي روى ، الومن سلاح فإنه بالدعاع 

لالأل—اف وذكره • أمامة أي حدين■ من ( ٣٥٠٧)( TAY/u)الإبمان شعب ق الهمي أحرجه ا ( ١١
.( ٣٣٥٨)ا/إآ\()الحاُع صحح 

.للطإد)صا<( الخائن أحلكم ( ٢١



هاسذياساس الدضى  ١٠٥٥١
اضعاد نعليكم يزل، ل! ومما نزل مما يشع الدعاء • الد. رمرل تال ت تال عنهما 

بالدعاء".

اللأءعدو ومر ، الأدوية أنفع من والدعاء " : اه رحه القيم ابن الإمام تال 
مجعوله ا،لومن سلاح وهو ، نزل إذا نحققه أو ويرفعه ، نزوله ؤبمغ ، ويعالجه يدفعه 
—ت مقامات ثلاث البلاء 

فيدفعه.البلاء من أقوى يكون أن • أحدها 
،العبد به فيماب ، البادء عليه فيقوى ، البلاء من أصعق يكون أن الثال؛ 

.صعيفا كان وإن عنففه قد ولكن 
صاحبه.منهما واحد كل ؤبمغ يقاوما أن • الثالث 

ت. !! ه يهمالأو الريفي عنه يغفل فكيف البلاء مع الدعاء حال هدا كان فان 
أنمعمن الدعاع فصل د.واء والالداء أو الشاق الدواء عن سال لن الكاق )الجواب 
-عزواش والعافية بالشفاء وحل- -عز ش الدعا. من الإكثار المريض نعلى الأدوية( 
بمثادىنإداساقي ؤ ، •٨[ \\ثو\-أ: ب يهويثممحنح ؤإدامؤث ؤ ت يقول وجل~ 

٠! ١٨٦ه ألئ)ع دعوء أجيب 
.الكتاب هدا ق الوعاء شأن : وانثلر 

•للمرصى مارة بشرى 
أبوابالصاحبه فح إلا الخثر أبواب من بابا يغلق لا أنه ورخمته ه اه لقلق من 

،ومرض شدة من  ٢٠٦٢أمجاما حزاء الأجر من للمرصى يكتب ما على فعلأوة • • • 
سبعنها ثصروا إذا الهناعات مجن فعله اعتادوا ما ثواب بجرمهم لا ؛ علته وصرهم 

كتبسام م العد مرض إدا ) : ه الله رمول قال ت يال ه موسى أب قعن ، المرض 
؛را. صحيحا مقيما يعمل كاف ما مثل له 

ا)؛هأ<ا،>\/ا\<ا(وأخمد ٣( • ٩ )١ وأبوداود ٢(  ٩٩٦)الخاري : خرجه أا 



ه|ام|ئقبمداسة 

'و'ىب: ١^ ثاو ، تِْ ز الني الخد اللت ابمى )إذا : ق وغال 
٠(ورحمه له عم يمه رإن  a^i»jعنله تمام يإن ينمله كاف الذي عمله صالح  ٠.

اكبرا: يكبون ليزين تحال اش ئال المج المد اشتكى "إذا : ه اش رسول وتال 
.(١٢٣٢)رقم الصحيحة أهللقه حق طلقأ كان إذا يعمل كان ما أقفل له 

وجلعز اف أمر إلا جيم ل ببلاء يماب الناس من أحد س ما : إؤ وتال 
حيرمن يعمل كان ما وليلة يوم كل ق لعبدي اكبوا •' قال محففلونه الدين الملانكة 

.( ٥٧٦١)برقم الخاْع .صحيح وثاني ق كان ما 
ثمالعسادة من حسنة ْلريقة على كان إذا العبل. إن أو؛ اش رسول قال رواية وق 

اممهأو اطلقه حق طليقا كان إذا عمله مثل له اكب به : الموكل للمملك قيل سمض على 
ترمحلعلى صحيح ت ونال ، بنحوْ والحاكم ، ٢( )أ/م* المسند ق أحمد رواه • إل 

٠وأقبضه إل أصمه ت أكفته ٠ لم ومالبخاري 
عبديابتليت إذا ت نمال افه قال •' و النه رمحول قال القدمي الحديث ول 

حيراودما لحمه من حيرا لحما أبدلته ثم إساري من أطلقته عوائه إل يثكق فلم اجلوْن 
البخاريمرهل على صحيح ! وقال الحاكم رواه ■ العمل يستانف مم دمه من 

يذكي"ولر : وفيه شرطهما على : الدهي وقال ،المستدرك وسلم" 
.( ٢٧٢)اكعحيحة السلسلة يشكي فلم بدل 

للت،إن ) بقوله نمتره ميض وهر تلاميذه أحد النه رحمه أحمد الإمام زار وقد 
•( مليم غثر مريض وأتت وأ"مك ، مريص غثر مليم وأنت أجرك 

•ا ر المرض أجر إل يالإصاية صحته ق أجر س يناله كان ما علميه بجري أنه أي 
العملمن العبد راحة ؟ ...النعم مسدي هضنغ وأي ، الكرم همذا تعد كرم نأي 

.٠٠-يعمل لكن ما وكتابة 

.( ٥٣٣والإرواء)( ٢٥٦اجاهع)صحيح ينظر ! (١٢٠٩٤أخمد)أحرجه ا حن؛ حديث ر١ا 
.فريد)صسا١( لأحمد والثواب النني *ن البلوى بمال اكماب تليه ( ١٢)



واهءواتهاسزى اسس ءا'هو الدضى  ١٠٥٥١

;ا ل والتفكر للاماظ ا1رصى بعقم؛ حال من صور 
التشمات؛أحد من ١^^ الكية الدامية الصور هده إل انغلر 

افقدر ولكن ، الخامعة يحل ئم الثانوية دراسته أمي قد العمر مقتبل ق اب ث٥ 
،وحاجته أعماله طرق من طريق ل كان ينما منارته ل حادث قاصابه إليه مبق هذ 

قاصيب فقد ذلك على وزيادة ، الفراش ألزمه يثلل أصب أن الحادث هذا عن ننتج 
بينتينبس أن يستملح ولا ، معك وييراك ناصح ، الكلام أنقدته إصابة رأسه 
لتحفظمنشفة صدره على ومع قد ذلك ومع ، الكلام على قادرأ يعد فلم شفة، 

التفاهمطريق عن أما • رمحح طفل وكانه فمه من الخارج لايملك لأنه اللل من ملابسه 
حروفمحموعة إل ليشثر بالعة بصعوبة يده محرك نم مه امعن سأله فانك معه 

علىوالشكر الحمد ولعه ، اسمه لك ينتج روف الحمحمؤع ومن حجرة ق مقهلعة 
.نعمه

علىاصءل>ع ند ، تقريبا والحمسن الأوبعين بين ءمرْ كهلا رجلا رأينا م ثه 
حراكبملك ولا يديه محرك لا وهو ، الطيعي العادج له بجرون واكحصصون ظهره 
علىليشرف عمارة على صاعدا كان أنه فامحرنا فيه هو ما سبب عن فالتاه ، قدميه 
فانهظهره على أمضاها الق ا،لدة على أما ، أصب بما وأصيب أعلاها من فقط بنائها 

،أذاه عنه الماس يزيل ، الصغر للعلفل يغر كما له يعير ، أشهر وأربعة ٌنوارتا ثمان 
.نعمهعلى والشتكر الحمد ولله ، صاح كل تغسيله مع ساعتين كل وينفلفونه 

 Qتقريبا( ١٥٠بسرعة)له صدضن مع ائرأ كان فقد الأحر، الشاب أما و
اأم، الماق ومحلم أحدهم فيه مات مرؤع حادث إل أدى ثما السيارة توازن فاحتل 

،اكتايمدد كما مدد نع. رأسه، إلا محرك لا ، أشهر ثماق مند فراشه على فهو صاحبتا 
٠نعمه على والشكر الحمل ولعه 

 Dالشباب أترابه من ءارْ يؤمل كما واسعة آمال ق يعيش كان آحر شاب هذا و،
وتلكمالأمال لهذه طرفه ق وهو الحوي ليلحق؛الدفاع الدواسر وادي إل توجه فقد 

إنبالغة بصعوبة إلا يتحرك لا مقعدأ يلقيه بحادث يصاب الأمال، وهاتيك الأحلام 

محرااش حزاث ١( ٤ ٩ - ١  ٤٣)الهلر لخمري اوض أنيس محاب س كله !□بت هذا"( 



واعفوافاتواس، اس بمن 

خمسمند الخال هذء على وهو ، كلامه ثقل وقئ ، بالآجهزة ورجليه يديه بمرك 
.نعمه على والشكر الحمد ولائه ، نوات حم

هدامرصه ل حفغل نقد ، الكريم القرآن من آيات يردد وهو أتيتاْ رجل هذا و٥ 
لأنه، الصحف صفحات له يمح من إل بمتاج أنه ُع ' جرءأ عثر خمسة على يزيد ما 

والشكرالحمد وض ،  ١٤٠٧عام منذ مرورى حادث جراء من رباعي بشلل أصبب ند 
.نعمه على 

اعيرببشالل أيضا فاصيب مرورى بمادث أصيب عنفوانه ق شايا رحلا رأينا و٥ 
ذاتيصوت فاحد ، فراشه على مضفع سنوات عثر على يزيد ما مند نهو ، مباشرة 

مكروهأو أدى أو حطب أى ليرى الاجتماعي الرشد حاءه فلما ، صوته ؛١۶^، مرة 
ءل الخليرفع لكي باحد يستنجد كان ، ويستغيث يصؤخ كان لر تدرون فهل ، أصابه 

تنجدامحالحر آذاْ أو الرد اله إن ، يزيله أن يستتليع لا وهو ، آذاه فقد وجهه عن 
.إحسانه عنليم من به نرفل ما وعلى نعمائه على والشكر الحمد فلله ، بغيره 

القاليمق يده بأصح يقودها كهربائية عربة على يثر الردان من أخ هذا و٥ 
حادثثب بسنن نع منذ الحالة هذه على وهو ، سواها حده من محرك لا 

.إحسانه عنلم من به نرفل  ١٠وعلى نعماته على والشكر الحمد فالله ، مرورى 

منذغيبوبة ق الوعي عن غائب وهو ، والسكر بالضغهل ممات أحر هذا و٥ 
نعمائهعلى والشكر الحمد فلله هث الثه من الفرج يتتنلر سريره على ممدد ، سنوات عشر 

إحسانه.ممليم من به نرفل ما وعلى 

 Dالهلبيب مالنا فلما ، سواها يحرك لا الق اليمق يده ربهلت ند شان احر و،
كنفأو نوط مأو عندمى ه بنفيأصر شعوؤا لا حركها فربما غيبوبة ل لأنه ■' تال 

منبه نرفل ما وعلى نعمائه على والشكر الحمد فلله حوله، يمن يشعر لا لأنه ؛ عورة 
إحسانه.عقلتم 

ويبكيالقلوت ويدمي الصلبة الحجارة حاله يذيب ويتأوه يتلوى آحر و٥ 
يشعرما يملى أعلم وافه يهللقه، وتارة ، نواه بكل سريره على يقبض فتارة ، العيون 

واكوات.الأحر محك افه بمرمه لا أن فعي أوجاع، من ويقامحي الألأم من 



١٥١٠٠٥١٠ياس1زى ااه(انااأ| وا'هل الرضي ا'هةام 

،معاق أنه إلياك حيل رأيته إذا ، الشباب وتياء النضرة ماء نيه شايا ورأينا ٥
ننقلمروري حادث أثناء كاملة بغيبوبة اصبب قد أمره حقيقة ق أنه ءاِ ترمشان فعيناه 

حولخلا ، لوفاتها القر إل أمجه ونقلت ، اليدان م فإل أحنه ونقلت ، هنا إل هو 
العفليم.العلي باض إلا قوة ولا 

آنسكربما بل ، ومحادنك معك يتكلم عمره من الستين ق شيخا رأينا و0 
؛له ا فقلن( يلعنهم اف ) ؛ ُحبارته نال أولاده عن مالاْ عندما أننا غير ، وأضحكك 

لرالتشفي لحالت أن منذ يلعنهم اش، يهديهم لا افه ) : فقال ، يهديهم اش نل عم يا 
اشيزوروو ولا والحلج ارياض و يسكنون حيرّ فيهم ما ، يزوروو ول! إل ياتوا 

وألر، ذاقها الق العقوق مرارة محن إلا ذلك وما ، به ايتدأ كما باللعن وبمم ( يلضهم 
اللهبفتعوذ ، ه نفحدمة على قدرته وعدم شلله إلا بالإضافة ، يقامحبه الذي الحرمان 

الوالدين.وغضب العقوق ن مه 
،أعفلم كان حمي ومحا مستشفى ق رأيناه ثما كثير من قليل هذا الأخوة أيها 

أكثر.فهو العديدة والمدن الأحرى الأماكن ق مرق وما 
هذهومملع رؤية من التفادة الدروس يعص بالك عن يغب ألا ينبغي فا 
:الدروس نمن ، القصص 

باحاصا -هنرفل الق العنليمة العم عر وشكره ه اض حمد من نكثر أن ~ ١ 
.اء وم

إلننلر من لأن ؛ محبوب زوال أو مكروه بحصول الصيثة نزول عند نحزن ألا ٢" 
.مصيبته عاليه هانت المصائب هذه مثل 

حمااغتنم ) قأؤ؛ قال ، وعافية صحة ق دمنا ما المالحة بالأعمال نبادر أن ٣" 
ادا) قؤ؛ وقال ، 'ا ر قمك مقبل وصحتك ) ؛ منها وذكر ( حمى ئبل 

٠(صحيحا مقيما يعمل كاف ما مثل له كتب نام أو العد مرٍض  ٠.

،ترسلا ٤( • ٢ ا/أأآ()١ )٤ ة الشرح ق والعري ١(  ٤٨الحية)؛/ق أبونمم ; أ-م-بم ا ]١( 
.-مإالهاكم)أ/ا-ززصله 

.اتقدم وقد ( ٢٩٩٦)الخارى ; أ-محرحه ١ زآ( 



ي|إذوائ،؛ياواس{ اسن بين 

الخببظهر والادءاء ، والأم بالعافاة الرصى لإحواتتا تدعوا أن ٤- 
■متجاب 

،السيارات تيادة ق التهور بعادم اش ندر من مي الي الأساب نتخد أن ه~ 
افعباد ؤيرذوا أمهم يؤذوا أن الن وصغار للمهاء السماح وعدم 

نحببما ينكروا وم ، أوكشرا ئاليلأ مالأ مها يدسوا لر نإنه ، ساراتبمم 
•الأموي أولياء عر العتب كل والعتب وأ"حْلار أصرار من عليهم 

الوالدينببر وذلك ، وانتقامه ه اف غضب ق الو3وع عدم على الحرًى ٦" 
.عليه عضبا أو والدا0 نمه من بوص ؛م بؤس *يا ، عقوتهما وعدم 

ذنحيب، ماعد إليه وشرنا نازل لتا افه فصر ، بايياصى هق ا)أله نيارز ألا ٧" 
ألا- كذلك وكلنا ~ اّصي أحي يا ، بالذنوب إليه وبض ، باكُم إليثا 

التلفازبمشاهدة بما اض عصيت طالما الق الصر نعمة الله سلك أن نحاف 
هاظه همك ي أن من تحذر ألا ، المحرمات من وضويا والأط؛اق والفيديو 

كماكغدم أن نحشى ألا ، إليه اسمعت إلا محرما تركت وما المع نتفقد 
كما~ رحيم عفور هو كما الله فإن احدر ، عمرك بقية الرصيع الطفل يخدم 

يطضذو ، الانتقام ومريع ، العقات شديد فإنه — وترددوئه تحفغلونه 
٠شدد 

يمصنالكي ، له لاشريك وحد0 هك الله بدعاء الإلحاح وأحثرأمحب ٨— 
أرذلإل بالاممرد اء والدع، ا أ؛قانما أبدا وفواتنا وأبصارنا بأمماعتا 

؛.ر العمر 

ر*(أتيسالخاوسرآأا-بمأا(.



محاه«وامهاسذى اسنم ءاهو الوضى اهقام 

،^!١٥١

الأبدانومرض اصوب مرض علاج 

بشيءأذكرك أن احب ، الأبدان مرض علاج لك أذكر أن نل ؛ المريض أحي 
•الأحر المرض إل بة بالتمهلا مرصا يعم فإنه بلغ مهما هذا مرصك أن وهو ، مهم 

المرضبذلك أعي ولا . ٠ ٠ القلوب مرض إنه . ؟ الأحر المرض هو ما أتدرى 
'ذلك أعي لا ، لا ، القلب نمات نيادة أو الصمام كفيق للقلب العضوي 

تنوعان القلب مرض إن 

.العاصي ومانر والبدع والمماق والشرك بالكفر وشك شبهة مرض ~ ١ 
•وغي شهوة مرض ٢" 

في»لودهممنصءادمأسؤ : ه ال غ، الكريم القرآن ق ذكر0 حاء وكلاهما 
مأ»ايدةاءطانمفيؤ جث نمال الشهوات مرض وأما ١( • رالشرن; ه نمثا 

!٣٢لالأح_ ه ممضدبمل0ملإممييا آلساءإي(أوممائلأعمحص؛ملي،لععألإ؛ىفقيؤء 
•؛ ٢٠الزنا شهرة مرض فهذا 

إلمثل ولا ، علميهم وسلامه افه صلوات الرمل إل لم موعلاجه هذا وحلب 
برماعارفة تكون أن القلوب صلاح فإن ، أيديهم وعلى جهتهم من إلا حصوله 

،ومحته مؤثرة،لرصاته تكون وأن ، وأحكامه وأنعاله وصفاته وباسمائه ، وفاحلرها 
تلقيهإل سيل ولا ، بدلك إلا البة حياة ولا لها صحة ولا ، وماحطه لمتاهيه متجنبة 

•الرسل جهة من إلا 

الكاقالجواب ) الئاق المم الكاب وعليك ••( ••نكتم عنق )من حديث؛ عر نعلشا واننلر ( ١١
هوتلمزما طبعاته؛ وأجود ا . اف رحمه الحورية تم ابن للإمام ( ال—افي الدواء عن سال لمن 

•أ ابوزي ابن • طعة الحلي، ٠^، بتحقتق اخرى وطعة النعم، مد ءمرُ الشخ 
•)*١(المريض لأ(أص 



ه|ديدءو|اقوائتياسة بين 

،ذلك يظن ممن فغلط ، ات؛اءهم يدون القلب صحة حصول من يظن مل وأما 
وقوته، وصحته ةاو< وحياة ، وقوما وصحتها الشهوانية البهيمية نمه حياة ذلك وإثما 
منفانه ، تلبه حياة ^٠٠ قليبك ، وهذا هذا يان لم.بمتز ومن ، بمعزل ذلك عن 

يذمهلا حزن القالب فمي ل*أ . التللمات بمار ق منغمس فإنه ، نوره وعلى ، الأموات 
قبه الأنس إلا يزيلها لا وحشة وفيه ، معاملته وصدق هإ اه بمعرفة السرور إلا 

علىالمودية فمداث إليه، والفرار.ته عليه يالاحتماع إلا يكن لا تلق وفيه خلوته، 
.والهيبة والحية والرجاء والخوف والحياء التعفليم ت أشياء صتة 

وتعلقله والمة منه الحياء توجب الق اش معرفة ) ؛ القيم اين الإمام يقول 
•( إلته الخلق من والفرار يه والأض إلته والإنابة وحشتته لقائه إل والشوق به القلب 

..ازله؟اعلى الإمال إلا يله، لا شعث القالب ق إن 
..به؟االأنس إلا ، تزيلهالا وحشة وفيه 
.. إله؟امه والفرار ، عله الاجتملع إلا يذهه لا حزن وفيه 
.. وثميه؟أ بأمره الرصا إلا ، بملفثها لا وحسرات أهان وفيه 
ومراقبتهوتعفليمه إليه والإنابة ، محبته إلا يسدعا، لا فاقة وفيه 

.. له؟ا والإخلاص ذكره، على والداومة منه، والحياء 
.. ا أبدأ؟ منه الفاقة تلك لرند ، فيها وما الدنيا ولوأءا؛لي 

عمابوالأنام ترصي وليتك مريرة اة والحيمحلو فليتك 
محراباين المويئن وييق عامر ويبك بيق ذي الوليت 

ترابالتراب فوق ذي الفكل اش ظية يا صح،^،١^٥ إذا 
حهبلأل؛نالب وفيل^ جمى أنت حسهب فيل^ ل صح إن ومجمى 

حصل ودادك مق خيب، الدير من ل تعرض ما أبال لا 
ربقفيك وبعده ذب مهفيك عذابه 

اأحّب<مهأنت بل كروحي دي عنوأتت 
أحبتحت، ئا أل الحب ن مجمى 

اضيا فتل النكبة بك وحلت الميبة بك ت وقعإذا 

(١٢)ارض أنس 



ها،ذءجامهاسوى اسنم ءآهو الدضى  ١٠٥٥١

اشيا نقل الخيال بك وانقطعت 1ل الآعبك انتهت إذا 
اضيا ناهق حلت بما نفك علك وخانت رحبت يما الأرض عليك صامت إذا 

حلمتأو ، نازلة به نزلت من يا ا أصحابك وهجرك ، أحبابك ملأك بليت إذا من نيا 
،والبكاء الدمع وأكثر ، الماء إل يديك ارغ بلاءا أو يمصيبة بليت من يا ا كارثة به 

ؤإذااق، بفامتعن امتعت إذا ا شكوى لكل محامعا يا : وتل ، بالدعاء اف على وألح 
بصدقوأعلن وحد0، اش على توكل ا مكوي لكل محامعا يا  '■وتل ، القّ فاسأل محاك 

أمكوي لكل سامعا يا ؛ مؤع جمبصوت وردد ، بجشؤع ه وامجد ، ءبد0 أك 
الحيليه خانت مجن ملجا وأنت ثملت أزمة ما إذا اللاذ أتت 
والأملالدحر وأنى الإله أنت حادثة كل ق به التائي أنت 
المثلبه صلت لمن الدليل أنت مذاهبه سدت لن الرجاء أنت 

ومبتهلملهوف ل والكعليك واقعة والأمال قصدناك إنا 
المائةعن يبحث مجن نيا 

.الهلمأنيتة عن يبحث من ويا 
.والأغنياء الملوك أبواب دونه أغلقت من ويا 

•والأحزان ا-لمملموب داهمته من يا 
.فا'ءيا0 رفيقا له المرض كان من يا 

.. يديك بين الحلاج 
■• علاج من أجه دُا 

.اض وقدر اش بقضاء ورصا ش ورصا باش وأنس اش من قرب كون يص 
.اه مع الحياة أجل ما ت ا؛ي أحي

وكتابه، دواء فيكره عته الحديث من أحن حديث ولا اه، من أعهلم شيء لا 
..قباء أمره واتثاع شفاء، 

تصمدالخلائق كل له من يا غثرك ليس دأ "همرب يا 
يوصدلا واصعا بابك ورأيت أوصدت قد مملك كل أبوان 

باطلحبك بضر التقوس ورصي صانع وجهك لغثر العيون مهر 
حبفيك ل صح إن وبحي حب للقلب وفيلثا حي أنت 



و|إم|ئتيوايبمد؛ اكض ببن 

حطبل تعرض ما ا)دهر من صح ل ودادك مق لا 
حانتؤإلأ ومك الركاب د تثلا وإلا إليك 

كاذبءادم__الث ؤإلأ وعتك مضح رام نالغوإلا وفيك 
أفانرك بذكلا كلام وكو مضح واك ّق اجتهاد وكل 
زلاتلقولك لا بع مم-—وكل ياطل بحك لا ال ائتغوكل 
لاإJكمحااتءك__وف وكل خيبة ، iLUالرف وقوكل 
نحلالاتإليك لا اْ انحوكل اح فوصلك دون اهتمام وكل 
حعليئاتمراك عن حديث وكل أيس لك قفدون رجاء وكل 

هعقليفل لا [ ١٢٣|طه: ؤشآيسايىلأبمسلهذىه ت اش دق وص
فمنبه واعتز باض فتعلق آت هو ما تفشى ولا فات ما على محزن ولا ه نفتثقي ولا 

ومنيقل، فلن به استكثر ومن ، بفل فلن به اهتدى ومن ، بدل فلن باض اعتز 
،خذل فلن به استنصر ومن ، يفتقر فلن به امتغق ومن ، يضعف فلن به استقوي 

فلنملاذْ جعله ومن ، بمب فلن عليه توكل ومن ، يغلب فلن به استعان ومن 
تقيممصراط إل هدي فقد به اعتصم ومن يفح، 

العقال؟؟المرض هو ما 
:اف باذن مهل عالجه ودكن حطم مرض 

يرتكبهاالق العاصي ث-ا بالحصر داء اصبح القلي، مرض أن فته ثلثط لا مما 
الاحرْيان ونبالدنيا القلم—._، تحلق بسبب أو يفقه لا نصار قلبه على طع حق العبد 

•• ؤإياكم اش أعادنا . ٠ الخطر الداء هدا مسيبات من وغبمرها ومكراته الموت يان ون
االش,ّة؛ه بكذمحذا ^٧ويمامالإثلبماك١ؤأ ؤ : تع—ال ة—ال 
!١•.

لهيعرض القلب، لأن والنفاق والشبهات الشك مرض : هنا بالمرض الراد 
الشهواتومرصر الباطلة الشبهات مرهمي واعتداله؛ صحته عني نحرجانه مرضان 
وبحةا والزن، الشبهات مرض مني كلها والبدع والشكوك والشاق فالكفر المرئية، 

•الثهوات مرض من وفعلهأ والمعاصي الفواحش 



يااة»اوامءاسنى اسس §ض الوضى اهقام 

محْمآشوئمدينآلإهآؤمأتمال ال ن
،! ١٦د: |ا-ا؛ددب ئٌ؛ 

ونقاد، المرأن هر الدي اش لذكر وتمثع ئالر-أم تالن به الذي الوقت يأت الر ت أي 
بوهذا وسلم؟ عاليه اش صالي محمد به جاء الذي الخق من نزل وما وزواجرء لأوامرء 

ين: تعال ش القلب حشؤع على الاجماد على الحث 
لخشؤعالوحب، الكتاب عليهم افه أنزل كالذين يكونوا ولا ت أي ه تخزاكو ^١^ ٠٢

حمواستمرت الرمان عليهم محنال بل شتوا ولر عله يداوموا لر ثم التام والانقياد القلب 
إيقاتبمم.وزال بماخم فاصمحل العملة 

القلوب؛نأن 
الخدق ؤإن )ألا ؛ اه. رسول قال ت تال عنه افه رصي بشير بن النعمان عن 

القلب(وهي ألا ، كله الخد مط مدت وإذا ، كله الخد صلح صيحت إذا مضغة 
لم.ومالبخاري رواء 

القلوب:أنام 
كمابه أتى من إلا القيامة ينجويوم لا الذي السليم القيب، هو : الصحيح القلب، 

،! ٨٩-  ٨٨\\ذث»و\ء: بجا.للأسأيىأيفنمه ؛ تعال افه نال 
كلومن وميه اش أمر نحالف، شهوة كل من سلم الذي القلب، فهو ، السالر هو والسليم 

•رسوله. ء؛ر تحكيم من وسلم محرم تحادض ثمهة 
يسأمرءيعبد. ولا ربه يعرف، لا فهو به حياة لا الذي القلب، وعو ؛ اليستا القلب، 

وغميه،ر؛ه سخهل فيها كان ولو ، ولذاته شهواته •ع واس، هو بل ، ؤيرصاء بمبه وما 
قائدهوالشهوة إمامه فالهوى ، سخط أم ربه رصي وحنله بشهوته فاز إذا يبال لا فهو 

.مركبه والغفلة محاتقه والخهل 
وهذءمرة محذه تمده ، مادتان نله علة وبه حياه له وهوقلبا : الريض القلب، 

لهوالإحلاص يه والأيمان تعال افه محبة محن ففيه مجئنهما عليه غلب،  ١١وهو أحرى 
علىوالحرص وإيثارها الشهوات محبة مجن ونيه حياته. هومادة ما عليه والتوكل 
.هلاكه هوماده  ١٠: والعجب، والكير والحد تحصيلها 



|ااخراهامءاس{ اسن سن 

مريضوالثالث؛ مت يابس ت والشال ولع لين نحستا حي : الأول الةاو_ا 
القلب.ممدامتا وص 

اهمن التالوبs وأبعد ، الماسة القلوب لإذابة التار حلقت، : القيم ابن قال 
وإذا، اه عن والبعد ااقاو؛ا مرة من أعئلم بعقوبة مد صرب وما القامي، القاJيا 

،الحاجة قدر حاوزيت، إذا أشياء خمن من القاو_ا ونسوة ، السن هحطت، القال، ما 
والتام.، والشح ، تعال اش بغير والتعلق والتمني الخلطة، كثرة 

تالتل، ؛تضعف، القال، على العاصي أثار 
ميثاالتوبة إرادة وتضعف العصية إرادة ثتقوى إرادته عن القالب، تضعفج نهى 

معقود؛العصيةوتلبه بالاستغفار تيأق بالكلية الثنوبة إرادة تله من تشلح أن إل تشيثا 
•اللأك من وأقرما الأمراض أعثلم من ومدا عليها مصر 

تصاحبها قلبا على تملح الذنوب كثرة 
١I ٤ اال3ائمين: ه ثاكاؤ؛ ٥^٠! ؤ؛قرإنءق ؤ : تحال توله ق الملف، بعض تال 

■؛ْلوببمم أحاطتا ومعاصيهم ذٌو7أم كثرتا ئا • أنه 

تالقالب، من الحياء تذهبا 

حيركل وهوأصل القلبه حياة مادة هو الذي الحياء ذهاب : عقوباما تمن 
لممرواْ ه( كلحير )الحي—اء ؛ ال ته أحعير الخاب ذهه وذهاب

تالرب تعفليم التلبا ق تضعفا 

وتضعفاحلاله حل الرب تعنليم القلبا ق تضعفا أما الذنوب ءقو؛اأت، فمن 
معاصيه؟؟؟على لحرأ له العبد قلب، ل وعفلمته افه ونار ممكن ولو العبد قلب، ل وقاره 

تافه إل  ٠٣القلمثر تشمف 

عنوسلحه توقفه أو نعوته أو الأحرة والدار افه إل القالب، محير تضعفه فالذنوب 
•ورائه إل وجهته عن ترده ل! إن هدا حطوه افه إل محلو تدعه فلا الير، 



٥١٠٠٥١٠^ ١٠٠١١٠امانب وّ ايدضص  ١٠١٥١
تالقالب ق الوحشة توغ 

وئينالخالق  CjiiJربه وبعا محته الوحشة وتعت ك متوحشا ه نفالذنب بجد 
الخاضنالستوحاشين عيش العيس وأّر الوحشة، اشتدت الذنوب كثرت وكلما ه نف

٠أان االستاناعسس العسس وأءلسب 

:القالب تمرض 

أجيعوتد وانحرافه، مرصه إل وامتنات صحه عن القلب صرف إما حيث 
إلتمل ولا مولاعا إل تحل حى مناما تعطى لا القلوب أن ، تعال اش إل الساترون 

مصارداوما يتتالب حق ملمة صحيحة تكون ولا سليمة صحيحة تكون حق مولأما 
.ءناك« وشفاو*ا مرصها فهواما الهوى بمخالفة إلا ذلك له بمح ولا دياتها نفس 

:اش رحه اليارلث بن اض مد قال 

اتهاإدمالذل يورث وقد القلوب تميت الذنوب رأيت 
ءصي_اثراالث، لغومحر لوب القحياة الذنوب وترك 

وبالذننلهري وأثقلت اصي العدجمب مولت قد 
طثيبورى الق ل وليس سناما ذكرعا وأورثي 

روبالكي أحاطت إذا عرضي غداة نفي  ٢٢يا 
يجيبا ومتقرأ أئن باممي اق دهمئا والداص 

العيوبر تهلهتعتدها ائرأ نالذنوب كت١ب هذا 
بالخلاصالة الكفوأرمته أيممنلفىتركَ 

العاصيعممي يتجرعوا ول( فاستراحوا وم قافه أءلإع 
فامتانىله وبالا عهد فالذنوب أوحشتك إذا 

*التلب بصيرة تعم، 
بضعفالود هذا يزال ولا الهداية همه وتحجب العالم طرق وتد نور، وتطمس 

مهلكمجن عم الهيم الليل ،ثل القلب يمثر حق يقوى العصية وءللأم وبممحلء 
.يصر، لا ومو فيه يشل 



ه|رخو|ئههاو،د، است بمه 

تالقلب صحة علامات 

•بغثرْ ياض ولا خلت من يام ولا ربه ذكر عن يفتر لا أنه ~ ١ 
.ماله بفوات الحريص تالر من أعفلم عفلمأ ألآ لفواته وحد ورده ناته إذا أنه ٢" 
منهاحروجه عليه واشتد وغمه همه عنه ذهب الصلاة ل لحل إذا أنه ٣" 

.ونعيمه راحته فيها ووحد 

.تعال اض ل همه يكون وأن واحدأ هما همه يكون أن ٤" 
.بماله شحا الناس أشد من ضائعا يذهب أن بوقته أشح يكون أن ْ~ 
■اش إل ينيب حى صاحبه ■على يشرب يزال لا أن ٦" 
.الهلعام إل الحاغ يشتاق كما تعال مولاه لخدمة يشتاق أنه ٧— 
٠ه نقبالعمل اهتمامه مجن أكثر العمل بتصحح اهتمامه يكون أن ٨" 

تالقلب علاج 
تعالباطه المحرفة ~ ١ 

بعضقال ، قلبه ا قربه جهل ومن قلميه رق المعرفة حق ربه عرف فمن 
أطيبما ؛ نيل فيها ما أطيب ذاقوا وما الدنيا من حرجوا الدنيا أهل مساكين ؛ العارقن 

وطاعته.اق بذكر والتنعم لقائه إل والشوق يه والأنس افه محبة : نال فيها؟ 
تبأهلها والتفكر القثور وزيارة بعده وما الموت تذكر ٢— 

عليهاش صلى قال ، ونومه غفلته من القلب توقنل الق الأمور أنير من هذا فان 
عليهومعه إلا العيش من ضيق ل أحد يذكره ل؛ فانه اللذات هادم ذكر *أكثروا : وملم 

•حبان ابن أحرجه عليه؛؛ ضيقها إلا العيش من سعة ق ذكره ولا 

وتدمعرالقلب ترق فإما فزوروها ألا القبور زيارة عن ميتكم )كنت : وقال. 
•الحاكم أحرجه ؛الأحرة( وتذكر العين 

الكريم؛القرآن آيات تدبر ٣" 
حبراه نفمن رأى ما نحاطبه اش أن واستشعر اش آيات المؤمن قلب تدير فإذا 

•ر7اا إل ه نفومارت عيته وفاضت قلبه فخشع 
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:والاسغفار تعال اض ذكر من الإكثار ٤- 

رواهمرة( سعين ة والليالالنوم ل النه تغفر فآمحقلي على ليغان )إنه ■ قال. 
لمم

تال فقنلي؟ نوة إليك أشكو سعيد أبا يا فقال؛ البصري للحن رجل رجاء 
.بالذكر أذبه 

بثيتين؛وحلاره والذنب بالملة ت أمرين بالقلب صدأ ■' القيم ابن ويقول 
والذكر.بالاستغفار 

:وصحتهم مهم والقرب ونحالعلتهم الصالحين زيارة ٥- 

هونهثُ رأدسي,رددوق إلمدية ربهم أدين ح مسك محمر ؤ ت ال تعال ن
ويرثدونكنسيت إذا ويدكرونك صحفت إن بيدك يأحدون فالمالحون ، [ ٢٨|الكهض; 

.طاى على وأعانرك باش ذكروك رأيتهم ؤإن جهلت إذا 
ومحاسبتهاالقس محاهدة ٦، 

ويرىيومه ل فعله فعل كل على ومحامثها ه نفْع أن؛ملر الإنسان على فيجب 
.أغضبه أو بفعله اش أأرصى 



اليلأءدفع هي الأسباب اعظم 

والآح_رةالدنيا شرور من النجاة وأساس الأسباب، ،وأعم الأسباب أمقلم إن 
.صادقا اعتماما به والاعتصام اش تقوى مي 

ايحاوف،من وأمن ، للدين وحاية للقس، وصيانة للمرء، حنتل اف تقوى إن 
.الألداء من وحرز ، الأعداء على وتمرة ، الهاك من ونحاه الخاؤلر، من وصمان 

بجافوعل اض، تقوى من للمؤمن أملم ولا أحفتل ولا أكل ولا أكمل ولا أجل ولا 
؟أعتابه على اطرح من محب لعل ؟ مخرابه إل ا بس 

والاعصام؛ه.وتقواه اف< ءلاءة ق النجاة وءلريق الملاح وأية السعادة ومدار 
.! ٧٨الخج: |ه 

ي،وآعكتثثوا أس ^٢ ١٠ؤ»أماأؤمت> 
باضالاعتصام النيع والد الخص؛ن الخمن هو ،هدا [ ١٧٥االساء: واملثلاستؤياٌاب 

،ورجاء ، وخونا ، وحبما وإخلاصا تحدأ كاملا توجها إليه والتوجه إليه واللجوء 
•وإنابة وتوكلا، 

.ذلك على والهرص ، صادثا انقيادا ورسوله س والانقياد 
.ورسوله افة بمبه فيما الجهد واست؛ّر|غ 

والعز،، والأمن ، الجاة ومحلريق ، والأحرة الدنيا ق السلامة أصل هو هدا 
أيدأ. LJصمان فلا الصادق الإيمان بدون وأما . والنمر 

الأليم:ابن تال 
متابعتهج، مبأن ك؛ا ، والتمرة والكنايان العزة تكون الرسول متابعة بحب )) 

شقاوةوجعل بمتابعته ^؛ ١٠١١١سعادة علق سبحانه قافه والنجاة، والملاح الهداية تكون 
والولأيانوالنصرة الكناية والعزة والملاح والأمن الهدى فلأتباعه ، عالمته ق الدايين 
والضلالوالخوف والصغار الذلة ويحالميه ، والأمحرة الدنيا ق العيش وؤلجؤ والتأييد 

.ه .أ والأخره{( الدنيا ق والشقاء والخذلان 
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و؛حواأهؤاماكته ؤاوقاته ؤإدابه ؤشروطه الدعاء ضاين فا 
باحتصارؤإيجازإو؛سيابمح ؤاحطاؤه 

إبراهيملحمد فيه تقع أنتٍناء أحكامه مفهومه الوعاء الة رمحمن صرا خ) 
والتوسععل .للباممه رحمه از ببن العزيز عبد الشخ سماحة عليه وعلق قرأه الحمد 

.(مهم فإنه إليه يرجع والتعليل والتدليل 
:الدعاءفقائل )أولا( 

.لأوامرهوامثاو فه ءلاءه الدعاء أن 
.الكبمر من السلامة 
ؤءباد؟ة الدعاء 

.اطه على ثيء أكرم الدعاء 
•طه محبوب وهو 

.الصدر لاتشراح سب الدعاء 
•ه افه غضب لدفع سبب الدعاء 
ّهث اطه على التوكل على دليل الدعاء 
.الهمة وعلو النفس لكثر وسيلة اثمعاء 
٠الكياسة على ودليل العجز من سلامة الدعاء 

■هث اطه بإذن مضمونة الدعاء ثمرة 
نزوله.قبل البلاء لدغ ّبب الدعاء 
.نزوله بعد البلاء لريع ّب الدعام 
.ولن.اود.ها الناحاة باب للعبد يفتح الدعاء 

٠المسلمان يٍن المودة حصول 
.الشن افه عباد صفات من الدعاء 
.الأعداء على والتمر للمثبات صيب الدعاع 
ّالستص.عقان وملجا ، الفiلومين تنو؛ا الدعاء 
والأسماءوالألوهية بالربوبية له والاعتراف بافه الإيمان على دليل الدعاء 

.والصفات 



ه|إذر|ئتيه|دبدإ |إسة 

؛الدعاء شروط ( انيا ث) 

.دعائه احابة على القادر هو ه افه بان عاف الداعي يكون أن 
إلايدعو ألا 
تالشروعة التوسل أنولغ بأحد افه إل يتوسل أن 

.صفاتهمن صفة أو هث اثإه أسماء من يامم اطه إل التوسل ( أ) 
.مالح افه إل التوسل )ب( 
قادر.حاصر حي صالح رجل بدعاء الثه إل التوسل )ج( 

.والتصر بالدب والاعتراف ، والدلأن الافتقار إظهار ( د ) 
الاستعجال.ونحب 
بالحر.الدعاء 

•ه الظن؛١٥^ حن 
•القلب حضور 
.ش بما الدعاء 

المأكل.إطابة 
.الدعاء j الاعتداء نحب 

.حاصرةفريضة أو واجب عن الدعاء يشغل ألا 
:الدعاء آداب )ثالثا( 

.ه الي على والصلاة ، الدعاع مل اممه على الثاء .  ١
.بالخطيئة والاعتراف بالدنب الأفرار . ٢ 
والرهبة.والرغبة والخثؤع التفمع . ٣ 
.السالة ق والعزم الدعاء ق الحزم •  ٤
.الإلحاح؛اللطء .  ٥

الأحوال.كل ل الدطء 1.
•والنقص والمال الأعل على الدعاء تحنب . ٧ 
.ثلاى الدعاء . ٨ 

.القثلة استقبال . ٩ 
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٢

٣

.من السلامة .  ٤
.القرصي اغتنام ٠ ٥ 
الصالحة.الأصال كئرة . ٦ 
الفرائض.س بالوار محك اض إل التقرب . ٧ 

•المنكر عن واض بالمعروف الأم • ٨ 
برالوالدين..٩ 
;الدعاء إجابة ناحر من الحكمة )مائعا( 

صر.إل بماج الذي البلاء من الإجابة ناحر إن 
.اللك \شصم أن 
الخالق.على للمخلوق حق لا أنه 
اuلنة.الحكمة له هف اش أن 

•الشر من نيادة الطلوب نحقق ل يكون ثد 
لفه.العبد اختيار من خر للعبد النه احتار أن 
.أمر0 عانية يعلم لا الإنسان أن 

.المحبوبين زمرة ق الدخول 
.بالعكس والعكس بالمحبوب يأق قد الكروه أن 

.لفه العبد لتفقد مثب الإجابة احر ن• 
.الداعي علم دون منتجابة الدعوة تكون د ق• 
.البلاء يقاوم فلا ضعيفا الدعاء يكون د ن• 
.بالمعاصي الإحاية محلريق مد الإنسان يكون د ن• 
•ه افه أمماء أثار لهور ؛• 
.للأولياء العبودية مراتب كميل ت. 
١^٠١،إجابة ناحر جراء من تحمل الق العبوديات ومن 

الفرج.١-انتذلار 
•النه إل والافتقار الاصعلرار حصول ٢- 
.الرضا عبودية حصول ٣- 

٧

٨

٩
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•والأرض مارات الجار يدي ض الانكسار ٤" 
.الناحاة بطول التمع ~ ْ 
.ا وإرغامه ا الشيطان محاهدة — ٦ 

:الدعاء ثان 

حىنعم. ؟؟ نعلهم شع انقطاع عند حى اض يدعون كانوا أناس عن مع ن أل؛ 
أيها! الحاجات أصحاب يا اللح. اش يسألون كانوا بل ، اض يسألون كانوا النعل مير 

القفرأيها إ والهموم ر العأيها إ وا،لظلوم الكروب أيها أ المدينون أيها الموصى! 
الدرث-ةأعن ويحث العقم يشكو من يا ا الزوجة عادة العن يحث من يا والمحرومأ 

منيا محتاج؛ كل يا اللمتزأ لأمر يهتم من يا أ والوظيفة الدراسة j( التوفيق يريد من يا 
هوالذيقالاه بالدعاء الاه على ونلمح ندعو لا لماذا رجت؛ بما الأرض علميه صاتت 
إلالضراعة أكف نرغع لا لماذا إ ؟ ا ٦ • اغانر: ه ئؤ ذلإحأينيت ؤ : القائل وهو أمرنا، 

صعقلماذا ؟! [ ١٨٦|اوق_رة: ب تؤظنىنرئنيبدض،ادغإدادعان القاتل وهو اممه؛ 
بع'يحئلؤلأتءآرطر :ؤ القاتل وهو ، اممه علمي الاممماد وjالة باش الملة 

القرآنق نقرأ أ[؛ إ الحاجات أصحاب يا إ المون المأيها إ المؤمنون أيها !؟! ^١٧|الفريان; 
ؤدل4مبمءاونبلماذا؟ [ ٤٢-ام: تالأنعه تؤ»أتخمارلألأخإفتاء وجل عز الحز قول 

افه؟على الإلحاح س نحن أين ؟ افه إل والتضرع الشكوى س تحن فأين ؟! ا  ٤٢\\لأب■ 
حوللا ! واممه ئم واممه ؟ وحولما نوتنا على أنعتمد ؟ ربنا إل بحاجة ألنا  ١٠٥١بحان 

تونقولا ، اش إلا للملوى كاشف ولا ، اطه بند إلا شفاء لا وافه ا باش إلا قوة ولا كا 

كلأن الأخإ~ أيها ~ والغريب العجيب . اش س إلا نحاح ولا سعادة ولا ، فلاح ولا 
القلو'بتنعلق إذا ءلم_ادا، هذا على وشم بل ، 7أذا ويعترف ، هذا يعلم لم م

؟سلموقن ونلجأ انس إل نشكوا ولماذا ؟ والعاجزين بالضعفاء 
عندهمما الثامن أل تولا عنده ما ربك اش سل 

.عبدهم تكن لا عبده وكن الغى سواه س بع ولا 
حقم ابتولكن م، بنحق السعادة تنمملمر لا تحزن فلا المنيا ألأم أت٠بنال إذا 

شيءوكل المجهول من القلق ولماذا النديثر ول واش الممكثر تدس لماذا سعيدا تكون 
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تلسانك مل بقلبك وقل الخميثل اض عبن ق فاتت ، اطمئن لذلك معلوم اش عند 
■كريم رحيم الرب أن وتذكر اش إل أمرى فوصت 

النار،من إبرامم نحى وكيف ، الأنبياء سورة ل أنبيانه لخال اش حكاية تأمل من 
داودم عالوكيف ؟ العفليم الكرب محن ونوحا ، الخبائث تعمل الق القرية من ولوطا 
الولدووهب ، الغم من النون ذا ونحى أيوب عن الضر وكثفا ، سليمان وفهم 

ف،محمحى ؤلثهم'==كامأ • بقوله ذلك عقب ثم واللام-؟ الصلاة ازكريا-ءليهم 
المزهلأتعرق •٩[ ]الأنساء: ه ياكيعوى 

.الهاصى[ .أحد ]د . افه ولاية وتحصيل الدعاء لإحابة المْللوبة 
دعوةقبلها لوجدت القرآن ل ومرادفابا )فاستحبا( كلمة محعى تاُملت، لو 
.يرة يالكريم عند لكنها الأسان، يسعدها 

الولد(يطلب الير )زكريا 

الفرج(يطلب الحوت بملن ق )ويونس 
بعدم(من لأحد ييغي لا ملكا يال )وسليمان 
زيع(ذي غثر واد عمارة ربه أل ي)وإبرامم 

محسبانرو_ا فربالث، ستبعدها فلا حاجة ^^، وأنت، 
المسالةل واعزم به، حاج؛تلث، أنزل 

للث،تتجييا ومي

أبوابوطريت، نوات مس٦ الدرية من حرمت، عندما ؛ المثاركين أحد يقول 
ريس،لأتدّكمداإتبرؤ ؛ ا زكرينول تذكرت ، فائدة أجد ولر المتثنيان 

،والاستغفار ، الدعاء مع ، دائما أرددها ثعحت فأص، ! ٨٩زالأس—اء: ألنرن؟ىه 
•[ تدبر رسالة من ل • الحمد وفه ، افه؛*؛_j، رزقي حى والرمة 

يمجاأن ينفالث، ا فمعائ صتى والأمن اطه و لأدعواف 

مخرجااطه وة دعل له أصاب وجوهه عليه اقتا ضفى ورب 

تحجبلا أبوأبه ذي الومحل اجه حآدم ض تالي لا 

٧٧ت





اسسواهو الدضى  ١٠٥٥١

،بماح التداوي ق المريض على حرج ولا الدواء ل حرج فلا ، الئفاء نيا افه سر غد 
إلاداء اش أنزل ما ر : نال أنه الني عن ه هريرة أبو روى لما ، بمحرم بحوز دلا 

.٠١شفاء('له أنزل 
٠(بحرام تتداووا ولا فتداووا ، والدواء الداء حلق اض إن ) • و وقال  ٠.

:التداوىالن>مات[•ل
،الأشجار ، ?lLJLU، الأبعاد بينة ، ادرالم وانححة سوية ٍلرثا حدد الإسلام إن 

منوشرب بنللها وامتظل بدروبها وامتنار ، بيا فانقاد المسلم تعها إن ، الأمار عدبة 
والهدفالغاية إل المالك تلك به وأدت ، الرحن ورصي الأمان لر نادته ~ ثوعها 
إلللوصول والدروب العلمرق تلك بحري الصادق الملم على لزاما كان ولدا ، المنشود 

لهايدعو شي3لان منها كل يتصدر ممرة أحرى دروب فهناك وبالهابل ، المنشودة غايته 
،وملك نحا الحق حنريق واتبع حالفه ومن ، هلك وافقه نمن ، الناص أعان ق ويزينها 
بحكمبل ، شاء بما منفعة كل بحلب أن ولا ، ثاء يما صرر كل يدفع أن للعبد وليس 

رافعمن والوحل والخوف التقوى توحي من بد ولا ' الشرعية الأطر صمن ذلك كل 
بميزانيزنه أن ضر ص مؤثرا يرام ما تمرير ل العنان لنفسه أطلق ومن ، عمد بلا السماء 

وتحصينا، شرر كل لدغ كفاية الشريعة أباحته وفيما ، بينا حطا أحهلآ فقل الشريعة 
١ؤإيدائه اليتنان صرر من البرية لانمس 

أنق تتمثل ، أكيدة واضحة دلالة على يقف والحديثية القرآنية للنموص فالتتح 
لتحميلالعسال إليه يلجأ الذي وهو ، الضر يكشف الذي وحدء وتعال بحانه ارده 

قنمال ينول ، سب يغتر أو ثب يذلك على القادر وهو ، منية درء أو منفعة 
مارئنسسادبمّ •ؤ ه كتابم محك

للعلامة( والرفات والطب والكفارات الأمراض كتاب ) راجع ، ( ٥٦٧٨)الخاري : أحرجه ا زا( 
إمحاقأي الشخ تعليقات مع ( —٢٨)_UU القدسي الدين صياء الواحد عد بن محمد 

•t الحويف، 
:( ٨٢٨٨)رقم الزوائد مجمع ق الهثي ثال ، )إآ/أهآ( اي j الطراف : أحرجه ا ]٢( 

حجرابن تأذيب ت ر ١(  ٥٧/٨)التمات ل جان ابن ذكنْ تسالم ين ئعانة نده وق ( ثقات )رحاله 
.)آ/هآ([





ءاسزيسنب لأمل الدضى اهقام 

أصحلمد ت وقال به نرمى ، وقهلعه فجيبه . الحمرة عن فيه ل رقى ت نقلت ؟ هذا ما 
والتولةوالتمائم الرقى إن ) ؛ يقول رمحول سمعت . الشرك عن اغتياء عبدافه أل 

رمتهافإذا • تله الق عنى فدمعت • فلأن فابمرل يوما حرجت فال •' قلت ( شرك 
وإذا، تركك أؤلته إذا . اوثسهلان ذاك ؛ قال ■ دمعت تركتها وإذا - دمعتها مكنت 
لكمحرا كان ، س الثه رمول فعل كما فعلت لو ولكن • عينك ل بأصعه طعن عصيته 
.اس النرب • الباس )أذهب ؛ وتنولين الماء عيثك ل تنقمن • تشفن أن وأجدر 
الإمام()أحرجه سقما يغادر لا شفاء شفاوك، إلا شفاء لا الشاق. أنت اشف، 

،)٨٣الهلب وكتاب ، (  ٥٦٧٥) يرقم (" ٢٠)المرضى كتاب ~ صحيحه ق البخاري 

والحروفوالربعات والعللامم كالكتابات معناها يفقه لا الق الشركية التمائم وعذاصة 
أوتعليقها يعبر والق ، شابمه وما والعظم والحرز العقد أو المختلفة والرسوم القهلعة 

وانتكامىالعقيدة ق وانحراف ، وجل عز بافه شرك صر دفع أو منفعة بجلها الاعتقاد 
.للفعلرة 

علاقةفا ، البتة بة متاممتحاطيها على تأثثرها وبين بينها ليس التمائم وتلك 
،لذلك شرعيا ببا ساض محعلها ولر لها تأو؛ر لا خماد وهي ، ؤإزالته الشر بدفع الخرزة 

الاعتمادكان ا هنومن ، والأحيار الشرور لدنع سببا ليت ؛١^١ الناس يدرك ولا 
تنفعولا بصر ولا تسمع لا الق والأصنام الأموات على المشركين كاعتمإد عليها 

لهاأن ويهلنون ، صر دير أو حير لحلب النه عند التومعل فيها ثظنون وهم ' تضر ولا 
•وأرزاقهم أموالهم 3، وتؤثر عابديها إل نثقل معينة بركة 

والمثعوذين،، الحرةإل كالذهاب ت الحقيدة د يفيما التداوي يجوز فاد 
قالهو شرك هدا كل التمائم. بتعليق أو اف؛ لغير بالذبح أو والنجم؛ن؛ والكهان، 

العينفان العين من بافه )امتعيدوا : قو وقال • شرك( والتولة والتمائم الرقى )إن رمول 
:قال . أشرك( فقد تميمة علق )_ : ؤء وقال . [ ٩٣٨ماجه ابن رواْ ]صحيح • حق( 
وقال. [ ٥٩٤لم م]رواه ليلة( أربعين صلاة له تقبل لر شيء، عن فاله عرافا أتى )من 

]صحيح« محمد على أنزل يما كفر فقد يقول، يما فصدقه كاهنا أو عرافا أتى من ءا ت قو 



ياJخداهتواس، اس  ٥٥

وثراءةوالفنجان الكف وقراءة والعرانين للحرة الذهاب بجون فلا • [ ٥٩٣٩أحد رواه 
رواهصحح ] ( ان الكهتأتوا لا ) ت ن1ل . الكهانة من هذا كل لأن ؛ اليوم حظك 

.ااطراقارا'اا
;يصدئه نحن فيما والخرافات بل والأح3ل1ء والبيع الاعتقادات بعض وإليك 

ذئبومن وخرز وعوذ وحجب وتمائم وحرون عزائم 3( النفع عتماد ا٠ 
محاوالشر الصوف ربطنا ؤيقال؛ المحمر يد ل يريهل صوف حيط ول ومكتن وحديدة 

مصروف.

ة"خموالكف ، الحصان وحدوة ، والخرزة التمائم تعليق بأن لامحقاد ا٠ 
.الحسد ذلك.بمغ شابه وما والحaلاظة ، القديم والحداء الفلفل، وقرن وحمية 

زوجتهق الزوج تحبب أو ، الحسد أوتمنع الرزق، نحلب الأحجبة بأن لامحقاد ا٠ 
.الشرع من لها أماص لا خرافات هذه كل . الهلفل بكاء تمع أو 

فح— والفنجان الكف قراءة — النديل )فتح والعرافئن الحرة ل لامحقاد ا٠ 
■اليوم( يرجك ~ الكتاب 

محيماهذا بمدث . الحسد  ٧٠٣١١١نظرة يزيل النار فوق القنز بان لامحقاد ا٠ 
هذاعقن فيقلحون الحائز بصورة يتمثل التخهلي هذا أن بامحقاد النهلرة به من يرقون 

احتالواله_م العائن عرفوا وإذا • العبن عن السوء يصرف ذللئ، أن زاعمين التمثال 
.العين أثر يبطل ذللتا أن معتقدين وحرقوها ثيابه من قهلعة على للحصول 

خزعثلأتالماس من الكثير ها يمارمامحقادات ؛ الهد لمع المثاحر نحاذ ا٠ 
ويصعوتباالبيوت بمص وق والمحالونات التجاؤية المحلات بعض ق نراها وخرافات 

منبمميه المكان ق الزكية الروائح وإطلاق البخور أن اعتقاد الولادة الحديني للمواليد 
•أذى أي 

وهذاارئ4 بإذن فيثنى له قير بحفر يؤمر مرض أو بعين أصيب إذا الناس عض ب٠ 
له.أصل لا خرافة 

ويضلوالحسد العين يرد وأنه غو الثى على الصلاة باستحباب قولهم دعية ب٠ 
الي®على ®صل ت قولهم وردها والحسد العين أر لإسقاط ايحدون أحدثه فمما أرها 

أرماويممضل العين رد القول هدا أن يعتقدون ذللث، تحو أو عليلث،( الني صلاة )يا أو 



ؤ|إإءه|ريااسنس واهي الوضى اهقام 

المرنةكلام من هو ا إفضعيف ولا صحح دليل فيه يرد لر بدع نول وهو 
يذكرحبن غتو الرمول أن قاتله اعتقد إدا الأصغر الشرك إل يصل والذي ومبتدعاتيم 

.ُالعن أثر يرد عليه يصلى أو اسمه 

أصابللذي فقال التزيك هو العن حشية حال ق عليه أثنه الني دل والذي 
من؟وليلك . صليت هلا : مل ولر ؟( بركت يعجبك ما رأيت إذا )هلا ت ؛العن أحاه

•( الني على صلتا ما من هذي ) ■ الناس يعص ُول الخطأ 
منبه ينعالخون ثيء أي عن يبحثون - ^٠ اض مداهم - الرصى عض ب٠ 
ُ.ُ حامآ العلاج يكون أن بشرط ولكن ، مشرؤع ء ني وهذا ، مرصهم 

فلأناأن سمعرا إذا آنهم ~ افه هداهم ~ الرصى بعض فيه يقع الذي والحذور 
بعضهمترى ولذا ؛ وسبرته صلاحه عن السؤال دون إليه سارعوا يعالج النامي من 

.المصيبة ثكمى وهنا ، سواء عندهم الأمر بل ، والطالح الصالح بن يفرق لا 

:نمن على فهؤلاء ، والأذكار يعالجون؛الرش الذين أولئلثط بأذا وأعي 
ويعلمه، عليه وينمث المريض على فيقرأ ، بالقرآن يعالج • الأول لمم ا٠ 

الأعامبوبعثس ، الرداء والحبة ، العسل ت ستعمل وند ، الروعة الأدكار بعضن 
العلييعية.

.سرعاحائز عمله فهدا 

ويكتبإح-داهما( أو الوالدين أسماء )أي الأمماء عن يسال ■' التاق لمم ا٠ 
يقول؛ند ئم ، قليلة أو كانت كشرة ئلة أسيطرح يبدأ ئم ، ورقة ل الأسماء تلك 

.وهكذا . .• الفلاق( الشيء أو ، النلاق الثوب )احضر 
دينك.عن يفتنوك أن واحذرهم هؤلاء من فإياك 

•)٣٨( للثيمرى حق السن رسالة من )١( 
اايرنة دار : ْل ا تمة ابن الإسلام لشخ اشدى( )الخاوي : بالخ'م التداوى حكم انغلر ا )٢( 

اضمد لكتخ الحرمة( والأدوية الأْنمة )الاضْلرارإل )T1'\-Y0A،T1-(-T0U )) (AY/T)؛/
.|الطلرض)صماأ)-؛0ا(



ه|إقو|ئرتيواس؛ ببن 

غيّه—مأو ومثعوذين وسحرة ودجالن وكهنة عرانئن من هؤلاء احذر أنول؛ 
حلقأحث من وهم ، والاستقامة الصلاح يدعي نعمهم ، الغيب علم دعي يص 
ومتركن.ورافقه صوفية من العصر دجال من بل ، باض شركا وأكثرهم ه اش 

،له يطين آو ، ثهلين من منا ليس ) ت نال أنه هءو ني العن الحدث وق 
فقديقول بما فصدقه كاهنا أتى ومن ، له سحر أو ، سحر أو ، له ُكهن أو ، ثكهن أو 

.(٠١٠:ؤ صد عر أنزل يما كفر 
.٠ ١ لبمة( آرتعئ صلاة له مبل لم ثرء عر يسأله مادا اُى )_ ت M' ويقول 

للشي3لا0ديتهم باعوا الذين هؤلاء على يتردد أن ديته على يغار لملم بجون فلا 
.عباده من استهلاع من بواسعلتهم يضل ومنفذا له مطية أنقمهم من وجعلوا 

مسالمازامبيا ق علما؛أ0 افيدكم ) ثصه؛ هذا الداتمة اللجنة على سؤال عرض 
يجدالحن وهذا ، لأمراصهم الدواء وسألون إليه ياتون والناس جنا عنده أن يدعي 
•( ؟ هذا يجوز فهل ، لم الدواء 

أنذك\س محوؤ ولا ، الخن يستخدم أن الرجل لذلك يجوز لا اللجنة؛ فأجابت 
اكالحلقضاء ولا ، الخن من يستخدمه ما طريق عن الأمراض لعلاج طلما إليه يذهوا 

وغيةمندوحة بالأدوية الإنس س الأطاء طريق عن العلاج ول ، الطريق ذلك عن 
منيحمرون الخن من وأصحابه الرجل وهذا ، الكهان كهانة س الثلأمة مع ذلك عن 

•١ ر تصديقهم ولا سؤالهم يجوز فلا العرافئن، 
اهممرضلشفاء البيوت زوايا ل لهم الملعام ويفع للجن يذبح الخهلة وبعض 

•ومعهم 

 )١( I للمذري الترغيب ; ز . ا رأ/ا'\'م ثدْ ق اتزار أحرجهrV•/للهشىالزوائد ومجمع ( )؛
الملةعن يقل فاد ممر دون ضر الحدث هذا j الكفر وهل . \<( on/Tالحامع)وصحح ١( )ه/ماا 

الإمامهمن المشهور هو والثاف أنوي، الأول • ؟ نحرج ولا الملمة عن يقال؛مرج فلا ب ينونف أم 
احد.

.١( شيخ)صرأ أل لصالح الشائعة الأخطاء مءن كثير بيان ز الفلار ت ر 
.برةم)-مأآآ(ا،اوا)آااأخرجه:

رآ(ذاوى













^١٠٥٥٠|اود، اسة بمن 

الوقممض عاشو«خاأ1ت1ت 

اتوحيارالوحص اس بسم 

اطلعتففعل ت وبعد ، بعده ني لا من على واللام والصلاة وحده اض الحمد 
وزير—ال مع من العام انفق سماحة إل ورد ما على والإيتاء للبحوث الدائمة اللجة 

ملمن المعد الحضر به والمرفق ، والإرشاد والدعوْ والآوءاف الإسلامية الشئون 
النكرعن والنهي بالمعروف الأمر هيئة ومندوب الإسلامية الشئون وزارة مع مندوب 

برقم)ا<ما/س(العلماء ار كبلهيئة المامة الأمانة من اللجة إل الحال و، 
■يلي بما عنها اللجنة أجابت نمرات عدة الحضر تضمن وقد ١( ٤  ١٨/)A/١ وتاريح 

ئم، نته الأوراق غمى ثم ، زعفران فيه ماء على القراءة ر '• الأول لفقرة ا٥ 
٠( مرسبا ثم بماء ذلك يعد حلها ثم ، نجقيفها 

علىوتلمع ، الماء هذا ل الأوراق تغص ثم زعفران فيه ماء ل الهراءة ت الحواب 
أكلعلى احيال لأنه ؛ منعه ومحب بحوؤ لا العمل هذا ; -با الاستشفاء لأحل انس 
:جوازها على العلماء نص الق الشرعية الرقية من هو وليس ، بالباطل الناس أموال 
الكتابةتلك غل ثم ، واضحة كتابة طاهر سيء ق أو ورقة ل الايات كتابة وهي 

٠غسيلها وشرب 

 Dطلبأو ، القراءة جراء من للعاتن المريض نحيل صحة مدى ) ت الثانية لفقرة ا
•بالعتن( أصابه من للمريض يمل أن القريب من الراني 

هو، بذلك له القارئ وأمر ، عليه القراءة أساء للعائن المريض نحيل : الحواب 
الإنسيصورة ق له تتخيل الق فهي ، بالشياطن استعانة لأنه ؛ يجوز لا عمل 
١؛تعانة اسلأنه محرم عمل وهدا ، أصابه الذي  ؛؛نالعداوة ثب يولأنه ٠ حلين  ١١

ؤوأق'؛ا0بماتتل؛ هف ه قولل فيدخل ، بيتهم والرعب الخوف نشر ويسبب ، الناس 
•h رالخن؛ ه ^^^ةءؤ١فيمحمتاثومحارسا 



٥١٠٠٥^هاسزى الوضى  ١٠٥٥١

غيرمن ماشرة — رنتها أو جبهتها أو يدها ~ الرأة حد نس ) • الثالة المقرة ٥
اللمسهذا مثل أن خاصة الجان من فيها ما على والتضييق الصغعل يحجة حائل، 
.( ذلك ل الضوابمل هي ويا / المتثنيان ل الأطاء من يحمل 

منذلك ل لما ا يرثيهالق المرأة بدن من شيء مس للراني بجرز لا ابواب؛ 
لأنالهليب، وعمل الراقي عمل ب؛ن قرى وهناك • مس بدون عليها يقرأ وإنما ، الفتة 

فانالراقي بجلاف يعالجه، أن يريد الدي الموضع بمس إلا العلاج لا.بمكنه الطيب 
اللص.على يتوقف لا - والنفث القراءة وهو - عمله 

منها، أذكار أو آيات فيها مكتوب الحجم كثرة أختام وضع ) ؛ الرابعةالفقرة 
لالختم يغص ثم للجان، هو ما ومنها ، هو ما ومنها للسحر، غمص شيء 

.( وسنب ذلك يعد لحل أوراق على بجتم قم زعفران، فيه ماء 
فيهئء تغص أختام ق الشرعية والأدعية الألأت كتابة للرافي محوز لا : الجواب 

تلكتغل ثم ، الكتابة مقام ذلك ليقوم أوراق على الأختام تلك توضع ثم ، زعفران 
بكتابالامتشفاء والمرقي الراقي نية الشرعية الرقية شرْل س الأوراق 

.كتابته حال اطه 

وحولعن يفصح أنه بدعوى المريض تل من الذنب حلد شم ؛ ةالخاملفقرة ا٥ 
عندويضطرب منه وينفر الذنب من ثناف ~ ؛زعمهم ~ الجان أن إن ، عدمه أو حان 

•بوجوده الإحامب 

ممابأنه يعرف حق المصاب يشمه لكي الذنب يلد الراقي استعمال ابواب؛ 
.يتاتامنعه فيجب ، الفاسد والاعتقاد الشعوذة من نؤع لأنه ، يجوز لا عمل ■ بالجنون 

.لهاأصل لا خرافة ( الذئب من يجاف ابي إن ) • وقولهم 
معالهاتف عثر أو ، الموت بمكثر الرقية أثناء القرآن قراءة ) ؛ السادسةالفقرة 

.( واحد آن ق كيثر جع على والقراءة ، المسافة بعد 
،المكثر بواسهلة تكون ولا ، مباشرة المريض على تكون أن بد لا الرقية • الجواب 

انباحوأتباعهم ه وأصحابه ه الي فعاله ما يخالف هذا لأن ، الهاتف بواسْلة ولا 
.( رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا ل أحدث من ) : M' نال وند ، لرقية ال 





واةْاهامهاسزى اسنس ءاهل الوضى  ١٠٥٥١

،ناس ثهاب ، يابس حجر ; مشل ترد لر الأدعية بعض ) ■' العاشرة الفقرة 
.اإليه الناس أحب وعلى عاليه الحاسد عثن ردت 

يجوزفاد ، المعتدي ضر على عدوان وفيه ، له أصل لا الدعاع هزا : الخوان 
.رد( نهو أمرنا عليه ليس عملا عمل )من ت قو التي لقول فعله 

العلميةلاJحوث الدائمة اللجنة ، وملم وصحبه وآله محمد نبينا على افه وصلى 
،شيح آل العزيز عبد ونائبه هإ اممه رحمه از ببن العزيز عبد • الرئيس ، والإفناء 

الفوران.صالح ت عفو ، أبوزيد الله عبد بن يكر • عفو 
الرقيةمن صورة وذكر الحقرت عزيمة )أو( والعقرب الثعبان اك إمراءة ق٠ 
اك؛الثعبان.لالآمالشركية 

بالسبعالله قراءة يا الله م )ب؛ يقوله صدرها السموم لدوات شركية قية ر٠ 
.(إلح.....المرسلات.... يالأيات الموات 

والعقودالنجيات والسع الحوثن حرز وكتاب الحصين الحصن تاب ك٠ 
بعضتلياما بين نحمل الأوراق من محموعة وهي الأير( )الحرز بعنوان نشرة الليمانية 

الشيخلمولانا الأكثر )ا>ز ي عنونت وند إلخ والعويدات... والأدعية القرآنية الأيات 
.( الباعث عبد إبراهيم محمد 

*عليه دليل لا وهدا المنجيات بالسور وسميتها القرآن من سور سح ختيار ا٠ 
.والإيتاء العلميه للبحوث الدائمه اللجتة من فتوى وهده 

:٤( ٤ • ٥ ) رقم القوى من الأول المزال 
آياتمع وثركيات خرافات الرفقة بالنسخة وجد المائل أن مضمونه؛ ؛ _) 

اللازمليتخذ وأرملها اعتقادات فيها ويعتقدون عليها يتهافتون الناس وأن قرآنية 
مناب؟أخر بهلريق الناس يين نثره أو عليها الرد أياٍليل؛إذاعة س فيها ما حيال 

استمالتكما ، الكريم القرآن س وصور آيات على اشتملت النسخة هده ت ١ ج 
صماماالق النسخة هده افع منييان ق مؤلفها كلام س تهريبا صفحات ثلاث على 

فيهاجده عن الحارفان يعفى كلام س صفحات حمس وعلى ' الحصان الحصن حجاب 





هاف»واتاسس واهل الرضي اهقام 

تريعي •• وصحبه وآله رمحوله على واللام والصلاة وحده ش الحمد ؛ الحراب 
لمنونجاة لالم_ؤمإن ورحمة وهدى الصدور ق لما شفاء وآياته القرآن محور كل 

اممه.رسول وبين ، الأليم والعذاب والضلال الكمر من آءداْ واهتدى يه اعتصم 
باباان الثم—السور هده حمى أنه عنه يثت ولر ، الرنية جواز وتقريرْ وعمله يقوله 

ؤذلدوآقثالثلاث المعوذات ؛ه نفيعود كان أنه ثتت يل المنجيات تسمى أو توصف 
مراتثلاث ينرأهن ب ؤ*لأعودبرباقاص د ب و ه آمحد 

،جده من تطاع ام_وما وجهه حما ؤبمح النوم عند مرة كل عنب كميه ل وينفثا 
النيدأقرْ اُثه بإذن مرأ للغ قد الكفار من حي سيد الكتاب يفانحة معيد أيو ورنى 

نالكنيهلان فريه لر قرأها من وأن الوم عند الكرمحى أية قراءة ونرر ، ذلك على 
احمعهومن مثتلع جاهل فهر يالمتجيات السؤال ق الذكورة السور حص نمن ، الليلة 
افركأو الحفثل أو الجاة رجاء القرأن محور من محواها عما مستقلة الرتيب هدا على 

عليهأحمح الذي العثماي المصحف لرتيب لمخالفته وعصى ذلك ل أماء فقد حا 
رمحوليه نجمه لر بما يعضه وقنصيمه القرأن أكثر ولهجرة ، عنهم اش رصي الصحابة 

منملح ما 'على والقضاء توزيعها مع فيجب هذا وعلى ، أصحايه من أحد ولا . اض 
وعلىمحمد نبينا على اف وصلى ، اكوفيق وياممه . • له وإزالة للممنكر إنكارأ المح هذه 

رئيس( ١٢٦رنم فتوى - والإفناء العلمية للبحوث اكاJ٠ة )اللجنة الم وسوصحبه آله 
وماوالحدثان البدع / كتاب من از بين عبداض ين العزيز عبا ت الشخ ؛ اللجنة 

.المهلر حمود / اليف . له أصل لا 
.( افه شفاه فلا القرآن شر امحتثنى من ) ت بمديث حتجاجهم ا٠ 

•موغؤع ؛ درجته 
(٩٣٥)الفوائد ٢( ٤ • )YWا حف( ١٣٨)المنال ١( )ا/آه الضعيفة : انظر 

م.( ٢٨٤)/)• القرْلي تفر ( 0٤٢/• اللدنية الواهب 
القرانتلاوة على فيها والاعتماد المائية بالأدوية المعالحة يترك يوحي الحديث هذا 

بالأدويةتعالج فقد والفعلية القولية ه محنته مع ممر ولا قليل ق يتقى لا شيء وهذا 









هااذ»اواتهاسذى اسس واهل الوضى  ١٠٥٠١

.ذلك ل التفقه وعا-م وطهارته ارض صلاة بكيفية الخهل ت الأخطاء من 
:٢ ل للمريض والصلاة الطهارة باحكام بيانا وإليك 

اثطهادة<اولأ،

fr؛يتطيحِ أن اريص على بجب ~ ١  Uil  ، ويغتسلالأصغر، الحدث من فيتوضأ
الأكثر.الحدث من 

تأخرأو ارض زيادة من محوفه أو لعجزه ؛ ؛الاء التطهر يسمملح لا كان فإن ٢" 
.يتيمم فانه برته 

ثيمافيمح ، واحدة صربه بيديه الهلاهرة الأرنحن يفرب أن التيمم كيفية ٣" 
.ببعض بعضهما كفيه ئمبم-ح وجهه 

الأرضالشخص فيضرب ، أخر شخص يمنه ه ينقيتيمم أن يستطع لر فان 
الوضوءيتطيع لا كان لو كما ، وكفيه الريفي وجه ثبمما ؤبمح بيديه الهلاهرة 

٠آخر شخمئ فيوضته ، بنفسه 

كانفإن ، غبار له طامر آخر شيء من أو ، الخيار من يتيمم أن وبحوز ٤" 
لهيكون أن إلا مه يتيمم فلا ، كالبويات الأرض جض غثر من بثيء مطليا الخيار 

•غار 

قأو منديل ق راب يضع أن بأس فلا ، غار له شيء ولا الخيار يكن لر إذا ه~ 
.منه ؤيتيمم إناء 

يصليهافانه ، الأخرى الصلاة وفت إل طهارته على وبقي للصلاة تيمم إذا ٦" 
.يعللها ما يوجد ولر ، طهارته على يزل لر لأنه ؛ التيمم يميد ولا إ الأول بالتيمم 

صلىيتهليع لا كان فان ، التجامحات من بدنه يْلهر أن اريض على يجب ٧" 
.صحيحة وصلاته ، حاله على 

العارفمكتبة y/ )ط؛ صالح بن محمد للشيخ فقهية( )رصاتل كتاب من —٩( ( ر
محمدللشخ تيمية ابن الإسلام ثخ فقه موسوعة ل الريفي أحكام بعفر واننلر I .م( ١٤٠٤
ابلأربادات العببر يعنوان)ئيتمة رسالة وله مهم، فهو قلعجي رواس 

•ا الحرف سعود بتحقيق الفثرورات( 



ه|إخواىتيواس، بميراسة 

ثنايابى ويلا عنالعهأو النجاسات من ثيابه يطهر أن المريض على بجب ٨" 
.علمه إعادة ولا ، صحيحة وصلاته حاله على صلى بمي ل! فإن ، طاهرة 

نحىفراشه على كان فإن ، طام شيء على يضلى أن المرمى على وبحب ٩" 
علىصلى يستطع لر فإن ، طاهرأ شيتا عليه فرش أر ، طاهر فراش بدله أو له غ
.عليه إعادة ولا صحيحة وصلاته ، عليه هو ما 

Iاثصلأة I ثانيا 

علىمعتمدأ أو ، منحنيا ولو قاتما الفريضة يملى أن المريض على يجب ~ ١ 
■عما أو جدار 

لمتربعا يكون أن والأفضل ، سا جالصلى قائما الصلاة بتهليع لا كان فإن ٢" 
.الجود موضع ل ومفترشا والركؤع القيام موصع 

،القبلة إل متوجها جنبه على صلى جالسا الصلاة يتهلح لا كان فإن ٣— 
صلىالقبلة إل التوجه من يتمكن لر فإن ، الأيسر الخنب من أفضل الأبمن والحب 

.عليه إعادة ولا انحاهه كان حيث 
،القبلة إل رجلاه ، تلقيا مصلى جسه على الصلاة يستملح لا كان فإن ٤" 
القبلةإل رجائه تكون أن يستهني لر فان ، القبلة إل ليتجه قليلا رأسه يرغ أن والأفضل 

.عليه إعادة ولا ، كان حيث صلى 

،ه برأمحما أومأ بمي ل! فإن ، جد وييركع أن المريض على يجب ْ~ 
حالركع السجود دون الركؤع اس-تهلاع فإن ، الركؤع من أحفضى السجود ويجعل 
وأومأالسجود حال سجد الركؤع دون الجود استعلاع وإن ، بالسجود وأومأ الركهمع 

•بالركوع 
أيبملرنه أثار والسجود الركوع j برأسه الإيماء يستطح لا كان فإن ٦- 

كمابالأصح الإثارة وأما ، للسجود أكم ويغمض ، للركؤع قليلا نيغمص ؛، ل بعينه 

لوانفلر . ( ٤٧١"٤٦٨/٤)المنح القرح وانظر • الشتخ فضيلة عنه رجع بالطرف بالإيماء المول ( ر 
.!(١٤الممزة)وطهارته( الريض صلاة ل فتاوى ) I هدا مبحثنا 





ه|ام|ئقاست بمن 

لالعمر صلاة فاتته لما ه الي لأن واحل آن ل حيعا بملها : عليه فاجاب 
أنالملأة فروض يعمى فاتته إذا ان الأتوعلى ، الغرب قبل صلاها الخندق غزوة 

يوحرهاولا حميعا يصليها 
تبول سلس به من وصلاة طهارة ٢— 

أنبول لى م به من على الواجب ) ؛ تعال الله رحمه العثيمL١ن محمد الشخ قال 
تتعدىلا حق بشيء تلجم فرجه غل فإذا ، وفتها لحول يعد إلا للملأة يتومحا لا 

وإذا، والنوافل الفروض يصلي أن وله ويصلي يتوصا ثم وبدنه ملابسه إل النجاسة 
.٠ ر ويملي( والوصوء التحففل من ذكرنا ما يفعل فانه صلاته وفت غثر ل نافلة أراد 
؟ويملي يتطهر كف ، غازات به من ٣- 

ازاتالغتلمك حبي من يتمكن لا كان إن ، اممه رحمه العثي٠ان محمد الشح قال 
لىصبه من حكم حكمها فإن معه مستمرة كانت فإذا ، اختياره بغثر نحرج أما بمُى 
فإنالصلاة أثناء شيء منه حرج ؤإذا إ ويملي وفتها لحول عند للصلاة يتوضأ البول 

الج ه وقوله ! ١٦لالتغا;نث ب ؤ»أمواآقّماآسظعم ت تعال لقوله بدلك بطل لا مجلاته 
.[ ٢٨٦القرة: ] ب ثةشآمحد1اللأثءا 

؟بالإغماء الوضوء ينتقفى هل ٤" 
ينتقفىنعم ) ت بقوله السؤال هذا عن الله رحمه اا٠ثيمان محمل الشيخ أجاب 

كانإذا الوضوء ينقض والنوم ، النوم من أشد الإغماء لأن ؛ بالإغماء الوضوء 
(شيء منه لوحرج النائم يدرى لا بحث ، مستغرقا 

ت؟ لها يتيمم هل الريصن بدن على النجاسة ه~ 
إن، لها يتيمم لا ) ت بقوله السؤال هدا عن هث ا)إه رحمه العثٍمان الشح أجاب 

،تيمم بلا حاله بحسب صلى ؤإلأ ، غسلها النجاسة هذه يغل أن الريفي هذا أء؛كن 
ؤإذاالنجامة عن البدن نحلي اظلوب أن وذلك ، النجاسة إزالة ق ينثر لا اك٠م لأن 

.٤( • /٩ ر١ المد جع إّلأمة فتاوى )١( 
ا)؛/٧٩( الطهارة فتاوى ) ءثٍمين ابن ورسائل غتاوى محموعن )٢( 
.٢( • )؛/• عيمن ابن كاوي محموع )٣( 







سنسوا'هو الوضى  ١٠٥٥١

من^؟؛1 باش تعاذة الامومن ، الأسنغمار ومن ، هق اش ذكر ومن ، الدعام من يكثر 
آعنه يكثف أن الله لعل غضبه يثور عندما الرجيم الشيْلان 
؟القبلة م إل المرضى أّتة كانت إذا المريض بملي كيف - ١ ١ 

أنبجب ) • بقوله فأحابى ، نللثا عن تعال اض رحمه ءث؛مين ابن الشيخ سألت 
إلالأمرة وجره تكون أن بمارلوا وأن المسالة هدْ إل المستسقيات ق المستولون ينتته 

منبمعونة سرير التوجيه محن يتمكن المريض لكن ؤإذا ، المرضى ؛زجوا لا حى الملمة 
حيثيملي فانه القبلة إل يتجه أن بنمه عو بتخ ولر تير يلر وإن فالينعل حوله 

وندأأينعامإوأهم إإل،تيث، ^؛^١٥^ ؤ ت هف نوله عموم ل داحلأ هدا ويكون وجهه لكن 
.٠٢("[ ١١٥|اوقرة: ه أئه 

:؟ علها الصلاة ضح فهل لثنة الرضي رش كانت إذا - ١ ٢ 
الفرشكانت إذا ) فقال؛ ذلك عن هف اش رحمه عثيمن بن محمد الشيخ سألت 

؛أس بفلا أيضا وبيديه عليها بحبهته اتكأ إذا يعي عاليها كس إذا ذلك بمر فلا لينة 
الفرءسهده على جبهته يضع كان لو أما سديدة وصار؛ت ن انكثعليها كثس إدا لأثيا 

■٠ ٠ الحال( هذه على السجود بمح لا فإنه ذلك من يتمكن أن دون وضعا اللينة 

؟أو؛المشقة يالعجز هو هل ، الصلاة ق القيام يسقط مى - ١ ٣ 
إذا، حميعا حما نقول ) ٠ فأجاب ذلك عن هذ اش رحمه عجبن ابن الشخ سألت 

،الصلاة ق الحشؤع من تمتعه مشقة عليه يشق كان ؤإذا ، عنه سقط القيام عن عجر 
هف؛نوله لعموم الحال هده ق عنه يسقط القيام فان مثلا الآ"حبث؛ن يداغ لكلدي ويكون 

قاتماصل ) • فقا حصثن بن لعمران قو الني وقول ، ١٦االت*اين■ ه ؤ»أموامحماآسكنم 
.''  ٠٤٠جب( فعلى تستهير لر فإن فقاعدأ شتي إ فان 

.م( ١ ٤ ١ /n/؛ ١ )٢ تاريخ ١( ٤  ١٨عدد)الدعرة محلة ر١( 
•المريض)ص'ثا(رآ<تحمة 

(١٤الرص)ص• نجمة < ٣١
)^مر':ص)ص0.^أبوداود)أهو(واكرطىوموايني 

.المريض)ص>أا(ره(محفة 











هاوخراف1هواس؛ اس سن 

تريم مI ه عنا هسوفةذورت ،^^^ ١١ؤأثبمأ ألصتؤأ آءناعوإ حالما دلم،سبميعأ ؤ ؛ وجل عز 
.رنتها( يتقوت إصاعتها والتابعون الصحابة فسر )وند • القيم ابن الإمام قال • [ ٥٩

بل، الأحوال من حال، بأي الصلاة ترك يجوز )ولا ؛ اش رحمه باز ابن الإمام نال 
.صحته أيام عليها حرصه من أكثر مرصه أيام الصلاة على محرصن أن االكلف على محب 

يؤديهابل ، ثابتا عقله دام ما مريضا كان ولو وقتها يفوت حى الفروصة ترك محوز فلا 
.امتطاعته حسبا على قتها ول 

الغربوبض والعصر النلهر ي؛ن الخمع فله رقتها ل صلاة كل فعل علته شق ؤإن 
.له( تسر حسما تأخر أو تقديم جع والعثاء 

عليهتي والالصلاة ويضيع الموت فراش على هو ممن لأعجب إل واف ؛ وقفة 
حميعاس بالنيصلى كان فيه مات الذي المرض شدة من به كان ما مع واللام الصلاة 

قالتجد المإل الخروج يستني ب محيشر عليه المرض نقل زاد ومحدما الصلوات 
:نالخا ( ؟ الناس )أصر : واللام الصلاة عليه الي )نال : - محها اش ءاسة-رضي 

فاعتلففعلوا ( المخضب ل ماء ل ضعوا ) ت قو فقال اش رسول يا يتتنلروك هم ، لا 
وقعما وثالثا ثانيا ووقع ( ؟ الناس أصلى ) : فقال أفا3، نحر عليه فأغمي ليتوء ذهب ثم 
اضرمول يتتفئرون المجد ق عكوف والناس ، الإغماء ثم الاغتسال من الأول لمرة ال 

فكلماموته مرض ل السلمين لصلاة هقأ الني متابعة كانت كيف انغلر >ام(■ يصلي ق> 
حفةه نفل وحد أن ولما مرات أرع هذا وكان ؟( الناس )أصلى سأل إغمانه من أفاق 

منرحل؛ن تن بفخرج عنهم الاه رضي بأصحابه واللقاء الخماعة صلاة على حرص 
الصلاةعنلمة على يدل موته مرض ل قو الني من كان وما عنهم النه رصي أصحابه 

انيالصلاة أمر يتاح الموت مرض ل إنه ... الإسادم ق المجد ومكانة الخماعة وأهمية 
كيف؟ والتشاؤل القوة بتنعمون من يا و ؟ الشباب أيها ويا ؟ المعاقون الأصحاء أيها 

إذابالصلاة تفعلونه مالذي وما ؟ والخماعة المجد عن التخلف، لأنفكم ترضون 
؟مرصتم 

ةالناقل الأمثلة أرؤع ضربوا ومكانتها الصلاة منزلة الصالح السلم، عرف لما 
سمعافه عبد بن عامر فهذا الإحرام تكبيّة على المحافثلة كل الحافظة إل والسابقة 

داعيأسمع : نال *وبض إنك له؛ فقيل بيدي حذوا ت فقال الموت فراش ل وهو المؤذن 



__^IAJ الرضي اهةاْر 

ثابتوهذا مات. ئم الإمام هع فركع الغرب صلاة ل فيحل بيده فأحذوْ أجيبه فلا افه 
وقدمريض أتت ت فقالوا السجد إل احملوق ت لأبنائه فمال الغرب أذان سمع عامر ابن 

أجيبلا ثم الفلاح على حي الصلاة على حي أسمع اهه إلا إله لا فقال؛ اض عدرك 
اممهقيض الغرب الة صمن الأ-تيرة الجدة ق كان فلما الجل إل كحملوق واش 

وموضعالأرض ل مجوده موضع بكاه لن هنيئا الحنة الخاتمة إما واش اض لعمر روجه 
ماعلموا ئا لفنا فمرضهم ل الصلاة ْع السلف حال هي هده ماء الل الصالح عمله 

وعتلتحن حضورها عند فئلوحم حقها وأعتلوها عليها عكفوا يرى أهمية من للصلاة 
فراشعلى وهم بل المرض شدة مع يترضن،ا فلا وتئن وئكي وتندم تتامف قواما 
:فقال الوت سكرات ل وهو حا رسولهم وصاهم فلقد ما يهتموا أن عجب ولا الوت 

.الصلاة( )الصلاة 

هنفيعرف واحد وكل نفه يهلرح موال صحة ق ونحن معها ترى يا حالتا فما 
.افتضحنااللف مناقب ذكرت إذا ت أحدهم يقول 

كالمعدمى إدا الصجح ليسرإ ذكرهم ل يدكرهم تعرضن لا 
•نقول لكن 

فلاحبالكرام التشبه إن مثلهم ونوا تكلر إن فتشبهوا 
:عليها القدرة ْع العلهارة رك ت٠ 

صلاةاف يقبل )لا ت ني. اللقول ، صلاة لكل يتطهر أن المريض على بحب 
يستطيعلا كان فإن ، بالتراب يتيمم الوضوء يستطع لا المريض كان فإن ■ طهور( بغثر 

.. الصلاةيترك ولا ، عليه شيء ولا حاله على محلى 
منأوقاما ق إلا يصلوما لا الصلوات من عدد يفومم الدين لرضي ا ٠

لقولهلها ندكرهم فور يملؤها أن أولئلث^ على فالواجب ، واضح حعلا وهذا ، الغد 
.ل؛( ذكرها إذا يصليها أن فكفارما عنها نام أو صلاة سى )من ■ فق 

ام؛أقذلك ق وهم ، القيام على قدرته مع جالسا الرضي بحض لاة ص٠ 
مع، آحرها إل صلاته أول من جالسا صلى رأسه ق وجع أصابه إذا من قمتهم 

.شيء يكلفه لا الهيام أن 

[( ٥٩٧)وملم ( ٦٨٤)البخاري أحرجه : عو< مممق ا )*( 



ؤاوخراف1هاس< ببن 

يريدلأنه ■ الجود من الطبيب نمنعه أنفه أو عينه ل و"؛ع يه لكن إذا من ومنهم 
.حلوماكلها صلاته بجعل المريض هذا فترى رصه، مل 

لرجود الأو الركوع عن وعجز القيام على ندر من يقال؛ ثاحه ومن ولهدا 
جدوييجلس ثم للركؤع فيومي نائما يملى وإنما الثلاثة الأنمة عند القيام عنه يضل 

.لياء 

يتركفتجده معبن، عفو ق الماء تعمال اسعن الهلبيب ينهاهم المرصى عض ب٠ 
أنعليه الواجب لكن حلمأ، وهدا للتيمم، ويلجا ، والكاو_ةالماء استعمال 
•له فيتيمم الماء يصيبه أن مي الذي المكان ويتجنب الهلهارة ل الماء يتعمل 

الوقتعليه يدخل ثم ، عليها يساعده من يجد ولا الطهارة يستطيع لا المرض عض ب٠ 
هوما على يصلي أن عليه الواجب ولكن ، خطاوهذا ، يصل ولر ويمرج للصلاة 

يتفقوهذا الaلهورين( )فاني الفقهاء عند يسمى 4ا وهذا ، الوقت حروج نبل عليه 
.! ٢٨٦|اوقرة: ه وتعها لأتممث_>أسثساإلأ ؤ ; ه قوله هع 

طويالأوقتا تتعرق والحملية ، ما جراحية لعملية موعد على يكون المرضى عفى ي٠ 
إنهت نقول المريض فلهذا ، بذلك الصلاة فتفوته ، كذلك أيضا البنج من وإفاقته 

الظهرمع العصر مثل معا حعهما يجوز اللذين الرقين بتن يجمع أن له يجوز 
.الصلاة وقت فوات من لم يكي يصلي ، الغرب مع العشاء أو 

يجدأن فإما ، عليها يجد مرتفعا شيتا أو وسادة أمامه يفع أن للممريقس يصح لا ٠ 
فهوالأرض على جد يأن امتطاع إن فالمريض • إ،-اء يومئ أو الأرض على 

علميهاليسجد ونحوها وسادة يفع أن يلزمه ولا برأمه يومئ فإنه وإلا الواجب 
فدخلمعه وأنا مريضا أصحابه من رجلا افه. رسول عاد : نال عمر ابن لحديث 

وأخذالعود فعلرح إليه فاومأ العود على جهته فوضع عود على يصلي وهر عليه 
الأرضعلى جد تأن تهلعت امإن عنك )دعها ؛ اض. رسول نقال الوسادة 

.ُآآُااأالصح؛حة . ركوعك( من أخفض مجردك واجعل ناومئ!بماء وإلا 
قاعداأو قائما يصلي أن يستطع لر إذا المرضى نبعض بأصبعه المريض صلاة 

ومنةافه كتاب ل أصل لها ليس الي المخالفات من وهذا بأصبعه يشير فإنه مضهلمجعا أو 
رسوله.



٥١٠٠^؛؛اسنس ءاهو الوضى ا'هةام 

القصرنله افرا مكان إذا إلا نق3ل الحهع إلا له وليس للصلاة ا،لريض نمر ومنها 
لهميشئ ممن والأعذار الرحص ذوى من لكن نخص لأي يثؤع لا فالقصر فلا وإلا 

.فقهل السافر عدا الخْع 
العلاجسبر ل عائقا فيكون الصوم ل والرغبة الحماس ياحدهم المرضى عقس ي٠ 

الرحمةاش من فاله ؤإلأ ، فيها الصوم مع يتعارض لا العلاج لكن فإذا ، الشفاء وتمام 
.أحر أيام من عدة فرصه وصار 

:وغيرهم أطباء من تعال افه يغبر لتعلق ا٠ 
الصريناق لا وهدا بالأسباب بالأحد مطالب الملم أن شك لا ت المريض أحي 

للاسعانةكان فإن - بالحال المخلوق إحثار )وألك : القيم ابن الإلكم قال . والتوكل 
المريضار كإحث، الحبي ل ذلك يقدح لر صررْ زوال إل والتوصل معاونته أو بإرثادْ 
.يشكايته( الهلتيب 

اذنالثناء إل تودي الق الأسباب وبدل التداوي ل المريض على أيدآ حرج فاد 
ذلك.ونحو الماهر العلبيب عن البحث من الثه 

الهلتيبأن يعلم وأن تعال باليه ورجاءه قلبه يعلق أن المريض على بجب لكن 
إبراهيمعن تعال قال ، حلاله حل افه هو حقيقه والتاق ، للثناء محب محرد والدواء 

ونمتإذا ت أي ت الأية معي ل ممر ابن الإمام قال • ه دهددثغاب> ميضق يإدا ه؛ؤ 
.إليه الموصالة الأسباب من يقدر بما ضره أحد مغاني على يقدر لا فإنه رض مل 

؟!الدين هو السبب ؛ فقالوا مرض 
متمكمديتتنا ل نخص : ه اليه رخمه باز بن العزيز همد الشيح صماحة سئل 

،الدين ثب يالمرض -؛ذا أصيب إنه الماس بعض فقال نفي يمرض أصيب ، بالدين 
.كان كما الصلاة على بمافنل يعد ولر لحيته حلق الماس كلام جراء دُن 

يكفروهل ؟ الدين باحكام والمزامه ممسكه بب بمرض إنه يقال أن يجوز فهل 
.؟ الكلام هدا هثل ال قص 

الدنياق حثر لكل محبب هو بل ، للمرض محببا ليس بالدين المسك ت فاحاب 
لهيجوز فلا ، الكلام هدا مثل قالوا إذا السفهاء يْليع أن للمسلم يجوز ولا ، والأحرة 



ه|إم|ئهه|سإ بميراسث 

أنعليه الواجب بل ، الخماعة صلاة عن يتخلف أن ولا يقمها أن ولا لحيته محلق أن 
وحدرا، ه ولرموله هث فه ءلاعة ، عنه افه نهمي ما كل محير وأن الحق على يستقيم 

جننتينخ_إه ورئوثه> أثه تجلج دمت ؤ ■ ه نال ' محق وعقابه اطه غضب مني 
بمصألمورألتظيم.وش ود'إلكتح مهنأ كنلدث ألأيهنر ثحتها تن قممح> 

اء:|النب مهيرِث\ عداب• ولت مهثا حث؛إاوا نارا دإله -ثوودْ> وبقمد ورنوثه. اممه 

.٣!- ٢ |اللالآق: ب يهريؤفثتيت1<لأعسغ هف وئال 
اتوالاي٤! الآق: |الْلي ؤوشبج١سئلمحينلهثك : وجل عز افه وقال 

.العي هذا ل كثثرة 
،الدين اسب[ إنه بالدين المتمسك أصاب الذي الرنحى إن ت القاتل يول وأما 

وإن، بمفر إلا ياق لا بالدين التمك أن ويعلم عليه ينكر أن نحب جاهل فهو 
.الخطايا من وحهل فئات تكفتر نهو يكره مما المسلم أصاب ما 

وافه، الإسلامي الفقه كتب ل المرتد حكم باب من يعلم تفصل نفثه تكفثوه أما 
•الوفتق ول 

يعقم،فتجد ، النمي؛ن للامحلياء يدهبون نفسيه مشاكل يعال مر المرخمي عضر ي٠ 
المدرتشرح ا وأتبميالموسقمي علاجا لمريضه يصف ، الغرب بافكار تأثر مر الأطاء 
عليكفيجب ، بشيء الراحة من وليس ودجل كدب أحي، يا هدا وكل ، الهم وتزيل 

ابمم- محمد نبينا عليه دلنا ما هو والشفاء الخ2ر لر ، وترهامم لكلامهم تنصّاع ألا أحيي 
وتدبرهالكريم القرآن يقراءة أحي وعليك ، يسخْله ما واجتناب اطه يرصي، ما تلع ال 

•ونحيف هم كل م المخرج مه فإن 
توجيهI ١  ٥٣ااوقمِة: ه ؛ وجل عز يقول 

،أيام قبل حادث ل وأحنها وأحيها والديها بفقد فجعت ٧ أخت بركته وجدت ريال 
،رحا بكلام موقنة ، للملأه ففزعت الأية هده تذكرت المصيبة عليها اشتدت لما إذ 

عملييتأكيد وذلك . مصيبتها علميها حققت عثليمة محكيتة قلبها علؤ، نزل أنه فنقم 
•( تدبر رسالة من، ) • كلها فلمروفه ل العبد حياة ل به والعمل، القرآن تدبر أثر على 



٥١٠٠^،^ؤاسذي __ ؤا'هو الرضي اهقام 
ريفاء العلمأحال معت ق، ميء واجتماعي ونفسي صحي يرصع أمر كنت 

برتامح—همن مغ غلما ، ٢! - ١ ]طه: ه م^آأركاثكأمالكئق : تعال نوله 
أغلقتما أني ادقه يم فأث، السعادة عن ياحثة أقرأ وبدأت ، الصحف فتحت 

يبن—الذي العنليم الكنز هذا ق فرطنا أنتا فعرفت ، -يا أحن وند إلا المصحف 
■( تدبر رمالة محن ) • كثثرا — أيدينا 

مشاكلنا!لحل ومفزعا كلمها، ا حياتنل مزثرا يكون ح-؛ن القرآن أرؤع ما 
وعقدييده الشيخ فأحد عماله، ل بجدها ءقباات، اش- —رحمه ياز اين للشيخ مسئول شكا 

ثتأئتاؤ ت السورة ا •بمحتمت الق الأوامر هدْ من أمر كل عند واحدا واحدا أصايعه 
)من، ٢[ • • عمران: اش ه أقتلتث؛مح؛ وائقوأ وياطوأ أصةiأوصاخوأ متوا ١٠آلإمكت 

•تدبر( رّسالة 

الشدائدنزول عند أو رمضان ل إلا القرآن يعرف، لا من لمين الممن وكم 
ثانوياأمرأ القرأن جعلوا من الملمين من وكم ، أ ا أ أ ا والكوارث الصائب وحدوث 

كثيرعند وانتشرُت، الفاكرة هذه راجت وقد الماتم ق ويتلي والنا،ساُت، الحفلات به تفتتح 
!!!ا!!اا. وْاثمأ عزاء فته أن على دليل القرأن فيه يقرأ الذي البسن كان حق الاس من 

•تدبر( رسالة )من 

:شرعا المتوعف التلبية الإجراءات يحض على لإقدام ا٠ 

فهناكشرعا به مأذون طي إجراء كل لجس أنه يعلم أن الريض على بجب 
عنم العلأهل يأل أن السلم عالي يجب وعيرها للتقويم وعمليات للتجميل عمليامته 
المسلممن صيانة لن، ذلعن العلم أهل موال ل أن ثلث، ولا • إجرائها قبل حكمها 
إنآليئ_ آهل متثلؤأ ؤ • وتعال ارك تبرينا نال الخاتمة سوء لأسباب منه ومحنتا لديته، 

:حفظها وعدم العورة كشف ق لتساهل ا٠ 
منإلا ءورتائ، احففل ) : ه الني لقول ، مكلف، كل على واجب، العورة سر 

.( liJbملكتن،,،؛ما أو زوجتلثؤ 



واإذو|ئرياه|ودإ اسه بجن 

ليسارض محوي أن شك ولا • العورة أمر ل يتهاون ارصى بعض أن لاحظ يو 
.ومترها بمففلها الشؤع أمر الي العورة كشف ل عدرا 

؛~صور له النكر وهذا 
أكثرأن مع مرعي عذر يدون اليب أمام العورة من لشيء ارأة كثف — أ 

النساءبعض تساهل ؛ الفوران الشخ نال • اء نفيها يوجد اليوم التخصصات 
عقلتممتكر وهدا ، العادج إل محاجة أما بحجة العلبيب عر ارأة بدحول وأولياوهن 

•عليه والسكوت إقراره بحوز لا ير وحطر 
.كثفها يستلزم مجؤخ طي مؤخ بدون العلبيب أمام عورته اريض كثف ب— 
تستر،لا ضرة لأما إما ، ارض أثناء الساترة اللابس اريض ارتداء عدم ج~ 

.حلالها من العورة فتنلهر فتحات، ما أو 
.العورة تصف الق والشفافة الخفيفة، الآلبس ارتداء — د 

مشاهدةأو الأغاق <،ماع من وجل عز الثه حرمه فيما الأوقات وقضاء لنقالة ا• 
.القفانية القنوات 

المريضأحي فعليلث، كثرته، من يتضايق قد الوقت، من متح لديه عاليا اريهمر 
القرانيقراءة ءليان١ النامي، من كشر فيها عتن الي النعمة هدْ اغتنام عر محرصي ان 

واستغفار،وتسبيح ،ودعاء، صالة من المبادات بنوافل عليلئا ، حنة حرف بكل فإن 
.ديتلث، ل ينفعلث، مجا وس٠اع وقراءة 

هدينعلم أو مراجعة ل وقته من يتقيد أن للمريفي جدا الناسك، من أقول 
بأحكاميتعلق ما بحشوا رمضان جاء إذا النامي أن كما ، والبلاء ارض ق ه الني، 

راجعةجدة مناسبة ذللث، ل فان والبلاء ارض ؛المسلم نزل إذا فكدللث، مثلا، الصيام 
٠يارضن يتعلق فيما النبوي الهدي 

أنوإياك والبصر، المع، ؛ جوارحلت، واحففل الحرمات، احدر اريضن وأحي 
■باإلوٌن يلينا لا فهذا ينعمه، جلاله جل الله تعصي 

حمنزل ما إذا عجبا السلم؛ن يعفى من يرى الونتج هدا ل المسالم أن وللاصف، 
Lkارض؛  x ليلورسوله افه محاريب، الق الفضائية القتوات على وسهر ، الأءاق ؛؛



















واسازىءاهد__ الدضى ا'هةا0ا 

مائةالأيام من يومأ يحص أن قو هديه من يكن ولر ) ت القيم ابن الإمام قال 
سائرق وبارأ ليلا المريض عيادة لأم حيأ' بل ' الأونات من وقتا ولا ، الربمب 

.راءالأوقات( 

الشالسيل على . مادة بمزية الشهور بعض أو الألأم بعض نحصيص 
،للمرضى ا حاصلجعله اليوم لهذا ميزة هناك فلسن ، بدعن وهذا عاشوراء يوم 
ذلكومن ، فو الله رسول على وافتراء كدب نهو أحاديث من الحهلة بعض يتنايله وما 

•( تلهم آدم ولب مرصى عاد فكامما ، عاشوراء يوم مريضا عاد من ) ؛ حديث 
.ا ُ ( أبلهه ما رصعه من افه نح ) ت الدهي الإمام نال 

.صعيف بمديث استدلألأ ، ثلاث بحد إلا تكون لا العيادة أن •' منها و~ 
المرصىلحتادة معتنة أوئانا بين محقت المحموم عن يمرص توحد لا أته واعلم 

بارأو ليل من وك أي ل المرض زيارة ياح فإنه كيلك الأمر دام وما ، وزياربم 
وتعلييبالمريض على التخفيف العيادة معال من لأن ؛ علتهم مثمة هناك تكن لر ما 

ذكوننقد ، والمكان الزمان باحتلأف العيادة أوقات ونحتلف ، عليه الإشقاق لا ، قلبه 
،العيادة ل معت؛ر فالزمان . أحر زمن ق ولكنها تاغ ُغثر وقت الليل أحر ق الزيارة 

تكونلا ند والزيارة للحيادة معتنة أوقات من واعتادوه البلاد هذه أهل عليه تعارف فما 
.عليه معتادأ أحرى لاد بل 

مريصاأحدكم عاد »إذا ؛ بحديث تدلالا اسالمريض عند الأكل عن النهي 
.حدا ضعيف والحديث حطأ وهذا ءيادته«؟ من حظه فانه شيئا عنده يأكل فلا 
^-٨٨٢٢ ].

توالزيارة العيادة بين الفرق •' فانية 

،للمريض والعيادة للصج الزيارة الله~ رحمه ~ الحثيمذن محمد الشخ يقول 
،العود من أحوذة ملأ-ا—ا ؛ تكرر أن أحل من للمريض العيادة لففل احتير وكأنه 
تكرارإل الإنسان فيحتاج بملول ند ،والمرض أحرى بعد مرة للشيء الرجؤع ت ويي 

.العادة 

.را(زائاسد)\/،م-اا(
•ص)آ/ ؛،( nVT)الحوزي لأبن الموضوعات رآ( 





واف»هاتواسزي امانب واهو الوضى اهقام 

فاسط نزول عند حاطئم ؤاقوال وJصرفات عماهيم 

:الصيبة صد يكي من على لإنكار ا٠ 
منالهجر قول دون وصت ونار ل الدمؤع مكت فان ، حاطئ مفهوم وهذا 

نمى، القلوب ق أودعت الق الرحمة من الْ نهالقدر على الاصراض أو القول 
إةاف إف:اليئ اتة أزذك ) : تال ، صبى1 اث زصى 3^ ;ن  bc\لهن المسن 

زئلا'ءطى ه؛؛I اق نا اوش ) : زبمول ا'لثلألم مرئ ثا3نو ، ءأث1 مص ني اثا 
ومعهشام ، ناسها علنه مسم إلنه سلط ثار ( ولقحتسط ثلممي متمي إم عنده 
إلىهم؛ع ورجال ، ثان نن وئيد ، كف بن واثي ، جم بن دنناذ ، ءبادْ بن ثُد 

^٠ثاضت ، تن ^١ : ُال آنت بن ;  Du، ثشمإ ونتن ١^؛ M ذنول؛لله 
نلوتفي الله جعلها رحمة هذه ) ت غو ممال . ؟ هذا ما الله رصرل يا ■' سند ممال ؛و. 

.؛إ ُ الثحماء هماب؛ ثن الله يرحم ؤإيما ع؛اب؛ 
؛•٢٠حوله من وأبكى نكى أمه م زار ق أنه ووري■ 
دموعهسالت حق موتهن هد مظعون بن عثمان قو قبل كاهد 
حكريصاده بن ننذ اثتتكى : ثال عنهما الله رصي غم بن اللي هماي عن وتم؛■ 

بمالله وهمد وئاصم أيي بن ونند عوف بن الرحمن عد مع بموذْ ق اث؟يى داذاْ له 
.( مصي هد' ) : ممال آهله عاسة نى ئوجده علي؛ ذحل ها عنهم الله رصي محعو؛ 

ُقال. #'٤ءثمااي؛ثكات ه قئا . ;ق: ١^ س-مكي :لأ:اننول 
يهذايعدب ولكي الملب يحزن ولا العنن بدُع يندب لا الله إف معوف مألا ) ت ه 

.٠٠٠)نأثانإوص(آو':>خء( 

.ا ( ٣١٢٥)داود وأبو ( ٩٣٢)وسالر ( ١٢٨٤)الخاري : أحرجه ل )١( 
.الم)ا-/هآآ(م)٢(أحرجه 

.٢( )١ للأل-ان الجاد وأذكام ٢( )آ/• وائد ال محْع : ر . ( اكرُدىأخرجه )٣( 
طريقعن حرج هالك على كى من ) : الصونة ,صض أنوال من ، الكاء من الرسول صنع وش )٤( 

.( ٢٢)تزول أن محب تنالي ذ: (؟■آ العارف أهل 
.([٩٢٤)لم ومله واللفغل ( ١٣• )٤ الخاري أخرجه ا )ْ( 



ه|اخوائقاسة ببن 

$ؤ•منه حمل كما وجائز مستحب حن الرحمة وجه على الت على فاليكاء 
•المحذور وارتكاب النوح محرج نحرج لر إذا والهم الخزن محرد 

لدمعمنانيا ذلك يكن ول؛ ، هف اش عن والرضي والأسترجاع الحمد لأمه ومحن 
لهوأعفلمهم قضاته ق هف اش عن الخلق أرضى كان ولذلك ، القلب وحزن انمن 
علت—هورنة للولد ورحمة منه رأنة إيراهيم ابنه موت يوم ذلك مع وبكى ، حمدآ 

•وحمده بدكره مشتغل واللسان ، وشكره هف اش عن بالرمحي ممتلئ والقلب 
ولدهمات يوم العارقن بعض على الأمرين بتن وابْع المشهد هذا ضاق ولما 

،بقضاء نفى هف اش إن ; فال ؟ الحالة هده ل أتضحك ت له نقيل ، ضحك حعل 
سكىكيف ؛ فقالوا ، العلم أهل من حماعة على هدا فأشكل بقضائه أرضى أن فاحسن 

حذاالرصى ومحلمغ ، هن النه عن الحلق أرضى وهو إبراهيم ابنه مات يوم قث اممه رسول 
كانغتو ا تبينهدى يقول؛ تيمية ابن الإسلام سخ فسمعت يضحك. أن إل العارف 

هفافه عن للرضى قليه فاتسع حقها العبودية أععلى فانه ، العارف هدا هدى مجن أكمل 
فحملتهورأفة رحمة وبكى قضائه ل عته ورضي اش فحمد عليه والرقة الولد ولرحمة 

ضاقالعارف وهذا ، والحمد الرضي على له ومحبته هف فه وعبوديته البكاء على الرأفة 
الرضيعبودية فشغلته حما والقتام لشهودهما باتلته يتسع ولر ، الأمرين اجتماع عن قلبه 
.٠٢'والرحمة الرأفة عبودية عن 

أبو( ٢٣١٥)لم م• لمحزونون( بك )إنا الني؛ نول باب ، الخنائز رُآ/'أا،ا،ما(في البخاري ا )١( 

ا0;'ُ:;تت;م,>َ,,،.ل







٥١٠٠٥١٠واساذى اماس ءاهو الدضى اهقام 

مننيه ما «ع وهذا أمرهم ؤيتول يعولهم كان إذا مات لن يقولوما ؛ لض ماسا ٠
عنعرصا تعال اض فان اه على والاعتماد التوكل ق صعقا يتضمن اش عن الرصا قلة 
•له دل لا من ول ويد أحد كل 

اشمع الأدب وء ّمن هدا . صضر ه ليومك كانس ما • عمرك من دري ب٠ 
منلأن القضاء على اعتراض من فيه عما قفلا أجلها تتول حق نفى تموت لا فانه 

.هدرا يقول لا افه بقضاء يرضى 
عقإليك ) : بعضهم ول ف٠ 

فإذا، ببلاء يبتلى أو بمصيبة يصاب من نة ألعر نسمعها ما كثثرأ عثارة وهده 
إم_صيبنىيصب لر أنت ، عق إليك ) العبارة هده يردد أحذ والاحتساب بالصر يكر 
ذلك.شابه ومجا ( فلي ق أجدها الق الخرقة محلمم تدق لر أتت 

المصيبة.ونحمل الصر على القدرة يعدم الشعور على يدل وهدا 
.وءلر0 الثه فضاء على والاعتراض الخط 
علمق. تصيثق حق رب يا لك عملت ماذا • المصيبة يستحق لا فادن ) ت كقولم 

يعق. ( ؟ هذا ي فعلت حق ذني كان ما . مق تريد ماذا . . رب يا علمق • - رب يا 
وهذاالمصائب عند اممه إل اللوم توجيه فيها ■ رب يا كده ليه ~ رب يا غثدى لقيتس ما 

•شرعا حرام 

مماوضرها ( نصبر مف وإل نصبر كم إل صبرنا ) : نالوا ، اصاروا لم قيل يإذا 
،تبيح عمل وهدا ، المصا؛؛ن لإرضاء المصيبة من والاستياء التّحط عبارات من محمل 

تبوله.وعدم ، وقدره الاه لقضاء رد فيه 
لبه محزم ما الشرعية الناحية من عندنا ليس • الخبيث المرقى • للسرءلان قولهم 

لأنيتركها ننصح ا ولكننللقدر، متسخهلا صاحبها يكن لر إن التسمية هده عن النهي 
ويسألعليها، يصبر أن الملم فعلى الذنوب، مجن للعبد معلمهرة والأبتلاءات الأمراض 

.والصدقات والرقى والدواء كالدعاء المشرؤع العلاج عن ويبحث العافية، النه 
;الخبيث"المرض ئ السرءلان مرض سمية تحكم 

؟الخبيث بالمرض السرهلمان وصف محرز هل 
;حالان له الخثيث، د السرءلان مرض وصن، ، لنه الحمد ; الخواب 



هااخدائ،ي«والبد، اسه بمن 

jينتثر الذي النؤع من أنه الرض وصف الكلمة يتلك يراد أن ت الأول الخال 
." الحميد " لمغل اء الأطبعليه طالق ما وصده ، بالغة أصرارا ومحدث ، الخم 

الأولكان وإن ، بالرض التعريف إلا منه القمود ليس لأنه ، جاتز الوصف فهدا 
الألماثلاخيار ق تائبا "الحث" الوصف هدا ضر أحر وصف أو أحرى بكلمة الإيان 
.ايامية 

عنعنها الله رمل عائثه ض ٢( ٢ ٥ )٠ لم وم( ٥٨٢)٥ الخاري روى وتد 
.( ض لمت :تقل زلكن شي ه )لأ؛فولنام : نال الئ. 

:وضرهم الحديث وغرب اللغة أهل ومع همتي أبو نال • اش رحمه اتووى قال 
وعلمهم، م الأملثاعة "الحثؤ" لمقل كره ؤإنما واحد، بمعى " حثت و لقست 

لم"م"مرح انتهى. -تحيتها" وهجران ، حسنها واستعمال ، الألفافل ل الأدب 

لهالسب سبيل على السرطان مرض على " الحنث 'ا لمغل يهللق أن الثانية؛ الحال 
بذلك.

.الكراهة : التسمية هده حكم أحوال فاقل 
،تعال اض تدر من لأما ؛ الحس" "مرض ب عن الهي الحديث ق ورد وك 

لاشتراك؛ الأمراض عموم ب عن الهي منه ويستفاد ، المسلم حهلايا تكفر دم، 
.اللخلمايمكمره كوما ومن ، ال تحاطه قدر مجن كوما فٍ، ها كلالأمراض 

الل_ت;ازلأ لا النئى : يالت■ ئاف الأ؛ اف غيما اللت ص اللي همد بن حائر خمن 
دمثئا آد'م يي خطاَيا كدبتث ؛نخا ، النش م لا ) : لها الي. ننال ، نيا 

.( ٢٥٧٥)ملم رواه . ( الحديد حيث الكثر 
الأمراضمحن نؤع وعي ، الخونة هي الحمى '• الله رحه العثي٠ان الشيخ قال 

ونوعا،يقدرها الذي فهو ، وحل عز الله بقدر تكون ولكنها ، متعددة أنولع وهي 
لأن؛ سه أن للإنسان محوز لا فانه اطه أفعال( من شيء وكل ، وتعال سبحانه ويرفعها 

الدهر(هو الله فان : الدهر تسبوا )لا : الي. نال ولهذا ، وعلا حل لحالقه ب مئه 
اللهعلى الأحر ومحب يصر أن أصيب إذا المرء وعلى • مثها عن . اله، ننهمح، 

إذاالحديد فإن ، الحديد ننبث الكثر يذهب كما كذهب؛الخْلايا أما وأمحر ، وجل عر 





هارذواذإ،;ياو|ويدإ اسه ببق 

ئىيثه الحمد : قاو يكنْ ما رأى  lljj، الصالحات بإ سغمته الذي لله )الحمد ؛ ثاو 
للحوتالدائمة اللجنة فتاوى ماجه.] ابن صحيح ق ال الألبحسنه ■ حال( كل 

.والإفتاء؛)/؟مآ[
:٣٣٦٦٣رقم مزال 

يقولهما أما ( ١٢٧)ص عم" حزء مسار ل افه رخمه عشمتن ابن الشيخ نال 
هبجاءت محا حلاف نهدا صراه مكروه على محمد لا الدى فه الحمد الناس؛ يعفى 

ض"الحمد : تمول أن أما حال" كل على طه الحمد الي قال كما نل بل ة، ال
وهذا، علك اض قدر ما كاره أنك تعلى الأن فكأنك سواه مكروه على محمد لا الذي 

لأن، يره أو يورم مما عليه اش قدر ما على الإنسان يصر أن الواجب بل ، يتبغي لا 
،له مملوك وأنت مالكك هو ، عبده وأتت ربك وهو ، وجل م الله هو قدرء الدي 

وألاالصر عليك محب بل ، نجنع فلا تكره ما عليك قدر الذي هو اض كان فإذا 
ودوامسيزول والأمر ومحمل اصر ، بحوارحك ولا يلسانك ولا بقلبك لا ، تشخْل 

نخض وأن ح، نخ الخن أن زام ) الني.:نال ، المحال من الحال 
٣١٥عاصم \ي لأبى السنة محقيق ي الأليال صححه ( برأ الصر مع وأف ، الكنبا 

فهوسراء الندر إن لأنه ، الضراء أو الراء مجن حال كل على محمود وحل عز قافه 

فان. [ ٣٥الأن__ا،: ه| تلقزوأ-ضأثنه : تعال افه ال ن، وامتحان ابتلاء 
تصرعل ليبلوك وحل عز الئه من وامتحان ابتلاء أيضا ذللث، فان قاصر ضراء أصا؛تلث، 

ؤإةتايلإ،الصؤوزا: يقول اطه فان اش من الأحر واحتسست، صرت ؤإذا ، تصثر لا أو 
.باحتصار  ٥١. [١٠[الزمر؛ ه ق؛ممسم؛حثاص 

 Iوهذاوالقنوط اليأس إل يدعونا الخاطئ المثل هذا : اشر إلا الصر راء و
الدارj والثواب الأحر أو الفرج وانتذلار الياس عدم ال الداعية الأسلأم تعاليم نحالف 
-١[ ٠ ]الزمر؛ ب • الأحرة 

قالعميان غن افه أن يقتضى لأنه -خطأ وهو • ( مغون الأعمى هدا ) • قولهم 
والاله، مة القق فهينرا لث، دلغير افه عند لم محب كان فكأمم بالحمى، لهم تقديره 



هااف«واتهاسزى اسس واهو الدضى  ١٠٥٥١

مقبل أحدا يفن نلم ، ه نفعلى أوجبه ما إلا لأحد شيء علته بجب لا بحانه 
.عاليه استحقاق ولا عن غير من شاء لن شاء ما 

;الشخص فقول ، اف لضر دعاء يعتبر بلوام( على أيوب صر )يا ت ول ن٠ 
يهيقصد بأن وذلك ، تأويله ل تعسف على حقا معي يجتمل بلوام على أيوب صبر يا 
ينبغيفلا كذلك المائل نية كانت وإذا ، اللام عليه أيوب كصر صرا ارزقي رب يا 

نيتهكانت وإذا ، وصماته وجل؛أسماته عز الله يدعو أن ينبغي بل اللننل هدا استعمال 
علىافر0 الناس بعص يقولها وند ، وجل عز اش لغير دعاء فهو أيوب صبر دعاء 

حايقصد وقد ، الهلريل الصبر ذلك صبر اللام عليه أيوب أن كيف أى التعجب سبيل 
القاتل.نية إل فالمرجع ، ذلك عثر قائلها 

:الزلة افه أقدار على الصبر وعدم التخهل ؛ الأ-محمناء •من 
قالبلاء هذا على الصبر هو مرض س أصابه ما نحاه — الريفي على الواجب إن 

الإسلامشيح قال • الصبر( من وأوسع حبرأ عقناء أحد أعطي )ما • قال الصحيحن 
:القيم ابن تلميذه وقال . الدين( أئمة باتفاق واجب المصائب على )الصبر ؛ النهرحه 

صبرنصف : نصفان الإيمان فإن الإيمان، نصف وهو الأمة، واجب )وهو 
.شكر( ونصفا 

وتقدم— الصابرين محبا جلاله جل اف فان بالصبر عليلثا الريض؛ أحي 
.مصالحه ويعطل ، والكلام والئندا الأكل عن يمح اثاس من والبعض 

وكيف،الأّ_ترجاع. والحمد افه بقضاء اليم والتوالرصى الكون والواجب 
نحمل)ولا •' دعائه ق يقول والرسول. ؟ دينه ل ليت، مصييته كانت، س يخهل 

يعترمحىأن مامور عيد يجرأ كيفا • النعم ويني الصانبه يذكر كيفا ديننا( ل مصيبتنا 
قضىلما ، ينافقأو يشتكي أو يتضجر أن ه نفله تسولت، كيفط أ ؟ الحاك٠ين أحكم على 

عضوأفتمزقه الرماح تتتاوشه أو إربا إربا فتقعلعه السيوف، المرء ل نحتلف، لأن ، افه 
ءافي_تاولر ؟ تبتليي لر رب يا ، المعترض موقفح افه من يققح أن من له حبر عضوأ 

؟ترزقي ولر والأموال الأولاد فلأنا نزقت، ولر ؟ فلأن وينعم فلأن يشقى ول؛ ؟ فلأنا 
،اق بأعوذ باض أعوذ ، ؟ الفاسدين وتترك الصالخن تاحذ اش يا لماذا . ؟ ولر ؟ و1ر 

والسلم، الخهلثر المزلق هذا من الحذر محبؤ لذا ، ؟ رامحم صابر لم مذللا، أيفعل 



ه|سإواام|ئتسن 

ووجعرأس وصدعة عرق ضربة كل على يثاب الرس فإن . لبمانه نلأمة على حريص 
كلعلى يابت الأجر فله اكها يالوكة حى يصيبه والوصب والغم الهم وعلى صرّس 

ألمحنا بالصر والقمري . واحتسب صر إذا الومن اريض به يثعر حص أو مي ألر 
.باش فلته ويسوء القدر ويتثكى يضجر لا 

الدينب الضر مسه إذا فكان ابتلي ند كان بعضهم عرفت : الغي عبد نال 
أيضاه ونفوالأدوية والآءل_اء والليال الأيام ولعن زوجته ولعن ، وأمه أباه وب 
•" والعياذ؛اطء ~ خاتمته محوء ل له محسا كان مما ، مقدعة بديتة بكلمات وتلقفل 

تنول أما مات ا فلأنأن سع لما الميت أهل )عن - اكئن م، حرام يا ول ق٠ 
تفصيل؛ففيه المصاب رؤية عند حرام( )يا 

تعالاش لأمر التسليم وعدم والقدر بالقضاء الرضا عدم منه المقصود كان فإن 
محكلا فبهذا أصابه ما يتامحل ما : البعض يقول كما المصاب وأن ظلم هذا أن واعتقاد 

وكتإوةؤرؤ ت بقوله تعال الله أمرنا ما نقول أن المصيبة حلول عند الواجب بل رمته حق 
لتتهمونيأهمنجتث.ألياذا رألأشدافثت وألمعدثثه،نىآلأمول منللوف ييء 

هموأولنيك ويغثة دبهم م0 صلوت عنجم أديى اقور"ءملا. دإي A ث١لوالئ١ ممته 
.ا ١  OU- ١  ٥٥والقرة: ألن4قووله 

رأى)من ت يقوله ه الله رمول علمناه ما نقول أن المبتلى روية عند يمن وكذا 
لرتفضيلا حلق ممن ممر على وفضلي يه ابتلاك مما عافال الذي فه الحمد : فقال مبتلى 
وحسنه( ٤٤ ٤٣)الثمب ق والييهقي ( ٣٤٣٢)الترمذي لرواْ ( بلاء الذلك يصبه 

اص.
تحريمفهذا : محرم أمر أصاّبمم  ١٠أن اعتقاد وكان ذلك، اعتقاد فيه كن لر إذا أمحا 

•س ورسوله افه محرمه لر أمر 
وامثل توجع أو وأيتام • مثل مًأع الندبة لأن الدبة باب من ذلك يكون وقد 

لذاالحاة ذلك قرر كما ( وا ) وهي فمهل واحدة أداة للندبة أن المعروف ولكن • رأساه 
ليخرجأعلاه ذكرته ما وليقل ارة العبهذه مثل يجتنب أن المرء فعلى حال كل فعلى 

•والعقاب الوزر من لم ويوالثواب بالأجر 

و^^ًًًًًًًْ







هاه«وا،؛ااسنم واهل الوضى  ١٠٥٥١

منهاحبرا له وأحلف مميبته ل اش أجره إلا منها خثرا ل واحلف مصيبق ق أجرف 
اكدرزال)لب الي ذكر الكر.ثلما الكلام أو الخط وإظهار الخزع يجوز ولا 

.الأزلية( لبه محكم لر لمتصور المترصد اكدر رولكن نوله وهكدا العمياء( 
اعتراضالكونه البواح الكفر من يل العفليمة المنكرات من وأشباهه الكلام هدا 

يتوبأن ذلك ئال من فعلى ، بدلك واستهزاء علمه به ميق لما ومحبا سبحانه الله على 
منا منليس ؛ تال أنه . النه رسول عن صح وقد صادقة توبة وتعال سبحانه اش إل 

حديثمجن صحته على متفق الحاهالية بدعوى دعا أو الجيوب نق أو الخدود صرب 
متفقوالثاقة والحالمة المالأة من بريء أنا • ه وقال عنه اش رمحي عود مابن 

ترنعالق هي ت والصالتة . عنه اش رصي الأشعري موسى أي حديث من صحته على 
القهي والثاقة . المصيبة عند شعرها محالق الق هي • والحالقة • المصيبة عند صوما 

بازابن للشخ متتوعة ومقالات فتاوى رمحمؤع . التوفيق وباق ، المصيبة عند ثوت|ا تشق 
.اض( رخمه 

اللهم• الموت ل اختر اللهم • موف عجل اللهم ) • كقولهم • الموت تمق ٥ ٠ 
حمتقع مصيبة فأي نلوحم ل الأيمان يتمكن لر الاس نعص • ذلك أب وما ( أمنى 

لأممويتمنونه بالموت أشهم على فتدعون بجزعوا جاه أو منصب زوال أو كالمرض 
علىفالواجب وإلا ، زعانمم لضعف وذلك ، المصيبة تلك يتحملوا أن يتْليعون لا 
؛جو ال ق، منها الخلاص هق افه ال ويمحنع ولا المصيبة على يصثر أن لم ال

أحيياللهم ت فليقل للموت متمنيا بد لا كان فان به نزل لضر الموت أحدكم لا ) 
٠.٠ ( ل خثرأ الوفاة كانت إذا وتوفق ل محثرآ الحياة كانت ما 

مدبن محمد الإسلام شخ إل '' الوت تمي أحكام ب" المس الكاب V إل الإنارة تحدر ومما ر١( 
"إبطالا،لوسومة الرسالة إل فلمجع عليها الاثللاع أراد من عدة وجوم من حاًلئة بآ ن، الوهاب 

بنالح صشخ اللمشيالة الوهاب عبد بن محمد الإسلام شخ إل الوت ممي أحكام كتاب ية ن
.حثرأ اش فجزاه ، سينا معلالآ مدللا ية النهذه فيها فند • الفوران فوزان 

.)آ(الخاريرأ/اْ*اا-(وِ)اِ/أا-(وغ؛يهما



ه|اذوائرياو|وبدإ |سة ببق 

:أموت الوت تمي عن هق الني تمي دب 
منعاليه أثد الوت بعد ما فلعل الموت بعد يلاقي ٌا يدرى لا الأسان أن ~ ١ 

.الحياة 

الحنان.وتفامم، اليثات تكفر المرض فترة أو ارض أن ٢" 
له.حيرا حياته وتكون ذنبه من فيتوب المرض من يشفى ند أنه ٣" 
،الأعمال بزيادة الأجور زيادة الحياة نفي بالموت الصالحة الأعمال انقطاع ٤- 

ه'بمئتن_نة ابي عن جاء ولدا ، منه أعظم عمل فاي ، الإيمان استمرار إلا يكن لر ولو 
دائاجن؟ ئلئلهآلَيزذاذ ثبنا ائا ١^ ام زلاتكن ) : قال ام.أنه عن 

.٢١١( يشتتب أل ظعئه مسئا 
:عتها الله رصي مريم عن ه قال ، الفتة حدوث عند الموت تمي وبجوز 

اسعبابن حديث وق . [ ٢٣امريم: ه دانطنغساسنا ثل 
. ٢٢١مئون( همن إلبمئآ ثانمني نته يعبادلث أردت )^ذا . ه 

بكلمةالنطق على يقهر أن نحشى لأنه الفتتة ونت ق الموت طلب ق والحكمة 
:غ؛لق نال الفتنة على يهللمق والكفر ، الاصهلهاد سب تنثر أنه أو الكفر 

.! ١٩١ب قك تال ، [ ١٤]الأحزاب: أكت_ثهلآمهاه 

هنقالإنسان قتل وهي الانتحار ظاهرة الحديثة العصور هدْ ل ظهر • لانتحار ا٠ 
بهنزلت ومحنة فاتت دنيوية رغبة وإما يده ذات نلة من إما الحياة نكثات من تصيبه لنكثة 

إلقاءأو حرق أو بغرق ه نففيقتل صوابه ويطير الجميع فيمتلمكه معه مرض طول أو 
.ذلك غير أو قلمار أمام ه نفيلقي أو شاهق من ه نف

وهدمللطبع ونحاكة لاإشرع نحالمة من حدأ حعلثرة الشنيعة الظاهرة هذء مضار إن 
:محاذيرها بعض 

.ا( ٤٢• أجه)١ ابن ( ١٧١٨،٥• اياثي)٤٣( ٧٢٣٠ك، واللفظ  ٠٦٧٣)المخاري : أحرجم ا )١( 
)_.الترمذي صحح ق الأزف وصححه [ ( ٣٤٧٤)أحمد ( ٣٢٣٣)الترُدي أخرجه ] )٢( 



ءاف»واتواسزى اسس ءاهل الرضي اهقام 

ولاؤ ؛ ه نال ، الكريمة نصوصه باوصح هش اض لشريعة نحالمة إما ؛ أولا 
دبللفعنو'ثاوئنتاموئ<ثنيهثاؤأ؛محأثبمثاحهدشيقعل مموأآمآقمانككا0 

. If•-  ٢٩: ٠٧١]ب 
اللهومول آل حدثه الصحاك بن أف؛ايث قلابه لمي عى الصحيحى ق حاء وئا 

 M١٢التانة( شُهيرم الدى ني ذي*ء ئ م )تن : ال ث(.
بنميني والنثزكول قو الثيإ الثمي ) ت قال *نهل حديث من الصحيحض وق 

زفيالهزنللأ:نغية، ،نئازيهِنائوا
أجزأأحدما الئه ونول يا ثمل؛ سفه، ثصنJها اتمها إلا ثاده ولا تائه 

مدآكاف إف الصة آهل من آنا : ثمالوا ( النار آهل من إثه ) : قو ممال ثلاف. أجزآ ما 
زآبماكثظ،شضآ>غ نإذا لأيقه : اس من ن-ئل تنال النار. ثنآ،نل 

سترظه ثحامل ئم ، ثدييه يص ودنابه يالأزمحم سيفه متاب ُوصع الموت ثا'نقغجل 
(ذاكَ زنا .فقال:) الله ننول :آذيدآممذ ق|ثقال التجأ ار ١^-^ فئاءَ ، ممنة 

 ٠'^ . M : ءثتَلمنآغلبماثدوبمام انم الت-ثلَبمل/تلآذل )إذ
.)٠٢( ١^ منآنل زئن دوياقام *:بما ام أنل سل زبمل ام 

سراءاصابتنه إن المؤمن صنة لأن ؛ بمؤمن فليس ه نفنتل محن أن • ايا ث٠ 
ّصر ء صن! أصايته وإن ، شكر 

الأمورومحامة ، التحمل وعدم ، واللية اثن على دلتل هذا إن • الثا ثا 
.عليهاوالتغلب منها والخروج ومعالختها 

افلوتبيريد أنه ذلك الإيمان وصعق العقل صعق على دليل هدا إن ؛ ابعار■ 
قفسه هو مما أعنلم عداب إل تمسي عياب من انتقل ه نفبقتله وهو فيه هو مما الراحة 

.السلامة ه افه نسأل بالنار الرمضاء من كالمتجثر الخياة 

.!(١١وسالم)• لم والأفظ •٦(  ٤٧الخارى)أخرجه ا )١( 
ا١(  ١٢)لم م( ٢٨٩٨)له واللففل ( ٤٢)٧• الخاوي : أخرجه ا )*( 



ءالخدافاتءالبدإ اسة سن 

زوصعق العزيمة ق ومرر الإرادة ق وهن الانتحار أن ت الفول وحلاصة 
فانبه اشتد مهما البلاء على يصر أن ا،لومن نعلى • النار فاعله جزاء كان لذلك الإيمان 

.؛ ُ الاحرْ عذاب من أهون الدنيا وعذاب نرج شدة ولكل برأ المر *ع 

الخدودولعلم والندب وجنع وعويل بصياح الميت على البكاء وهي • النياحة 
بالويلوالدعاء ثره وتنوالشعر الثوب وتمزيق يالميبة الصوت ورغ اُبمتوب وثق 

حغلهاتندب وتلك . ا! وقرانه رحيله بعد تفعل وكيف ، زوجها تنادى نهذْ واكرر 
.!!أسائياأكر لوفاة 

.ا! رب يا الفراق كان لر صوما بأعلى تنادى وثالثة 
.. . وسادسة ة وحامورابعة 

منوألواما أشكالها بكافة حة واليا ، الإسلام إل ؤإساءة للدين مناف هذا وكل 
ليماكنحالفة وفيه ، للصر ورافع للأحزان مهيج النوح لأن ، العفليمة النكرات 

•هث اض لأمر والإذعان للقضاء 
لكنثبنع ولا هف اش من الأحر ونحتب يمر المصيبة تصيبه عندما والمؤمن 

هذاأن مع صبرهم عدم على تدل أمور متهم يقع لءا"ام نل الذين الناس س هناك 
•الإثم به بممل بل المصة س تجا -زحر ولا يقدم لا الخزع 

بمرضبحاب من ومتهم مرض نريب له مات إذا من الزمن هذا ق كثر وند 
أنمع غم0ّ أو اللمفاز ق يعرض يما تا'ّتا الثوب ويثق ل يولي من ومنهم غثره أو نفي 

منأغالب لأن الماء من هذا على البيعة ق الني أحد لذا عغليم لجرم ير ذب هذا 
؛نالت عتها اه رصي المبايعات من امرأة عن أميي أي ين أسيد فعن ، منهن يفعله 
وأنفيه نعميه لا أن علمينا أحذ الذي المعروف ل قو اممه رسول علمينا أحذ فيما )كان 

١( شعرأ ننثر ولا جينا نثق ولا ويلا ندعوا ولا وجها نحمس لا 

البناماض عبد للشيخ المرام بلهمغ من الأحكام توضيح كتاب من حرفتا مل الانتحار عن ذكز ما ( ١ ) 
AY/T)؛Ar )الفهم ق القس قتل حكم وانفلر ا ؛ U لأنلم مصحيح تلخيص من أشكل
. )١;• امني أحد انماس  I

.( ٣١٣١ر'؟/؛أ'ارفم داود أبو )٠( 



هاأفءاهاه«اسنم ها'هو الوضى اهقام 

;وجوه من الطهرة للشرسة مصادم تقدم ما وكل 
—نذكر ~ الخاملة أمر من أمي ل أرع ) ■ الحديث م، ، الخاهلية عمل من [ أته ا س ١ 

-مهما الاس من انمان ) : الحدث نفي ، اتكفر من الياحة عد ند فؤ أذالي ٢- 
.( ٠٢'اك على والماحة الب ق الطعن : كفر 

:الحديث نفي ، الأتّ_اع دائرة عن وأحرجه ، ذلك فعل ممن تثرأ ند هقأ الي أن ٣" 
.ا ا الحاهاJيةل بدعوى ودعا الحيوب ومحق الخدود لطم من منا يس ل) 

يتركهيوصى ز إن أو ، عليه يالوح أوصى إدا ودلك عليه نح بما يعدب الميت أن ~ ٤ 
بمايعدب علميه يح من ) : قال قوأنه الى فعن ، عادة يفعلونه الاسرر بان العلم مع 

.،('القيامة يوم عليه نيح 
القيامةيوم ام تقموما قبل تتب لر إذا اكائحة ) ؤو؛ قوله عيابا اكايحق ويكفي 

•( ٠٠٦٠ جرُ من ودرع نمران من ربال م وعليها 
ستل نوح صوت محمع أنه ٠ الحطاب بن عمر عن بلاغا الأوزاعي يروى 

،خمارها سقط حق ذضر-؛ا الاوح_ة بلغ حق صربا علميهم فمال غثره ومعه فيحل 
علىدموعا تريق وإنما لشجوكم بكي لا إما ، لها حرمة لا ناتحة فإما اصرب • ونال 
عنتنهى إما ، دورهم ل وأحياءكم نورهم ل أمواتكم تؤذي إما ، دراهمكم أحذ 

عنه.مى الذي بالحنع وتأمر ه الله به أمر الذي الصبر 
الأنتنحكم ؛ فانية 

.( ٢٧)الخاتن أحكام : ن I ( ٩٣٤)ا ٤( )م/ه لم مأخرحه ( ١ر 
اختلفوند ا ١( ' ' )١ والترمذي ( ٦٧)I لم وم( ٢٧)باب الأنصار مناف ل الخاوي أخرجه )٢( 

الكفارال أعمِمن هما معناه أن ) : أصحها ■' عدة أنوال عر الحدث هذا تقم ل العلم أهل 
كلاممن ( والإحسان انمة كفر أنه : والثالث الكفر. إل .>دي أنه : والثان ■ الحاهلة وأخلاق 
•الروي 

.)ههه(واوانى)'سما(وابننحه)أدها(ا اوالترمذي ١( )٣• نم I الخاري)أبمأا( ا )٣( 
.الغرة حديث من ا ١( ■ ' )' والرمذي (] ٩٢٧)لم مI ١( ٢ ٩ )١ ا الخاري ا )٤ 

.١( ٥ - ١ )صرأ علفت لأي " الحنائز منكرات " من ثقلت الوجوه )ْ( 
الأشعري.مالك أي حدث من (1 ١  ٥٨١)وابن I !( ٩٣٤ا ،  ٩٣٣لم)م)٦( 



ءاممواسواس، اسة ببن 

:سن على الآمح أن التحقيق ٠ ه؛ القيم ابن الإمام قال 
نيكره.تكوى؛ ، julالأول المم 
٠أعلم واض • يكره فلا • وتئريج امتراحة أنين ت الثاق المم  ٠٠.
اهذكر والتأوه الأنين مكان بجعل أن بعثرهما أو بولدْ أو ه نفل للمهاب يبغي 

الموت.مرض مصة ق حاصان والتعباو والأسانفار تعال 
اإمام يا ت له نقيل ، أنيننا منه يثن موته مرض ل تعال افه رخمه أحل. الإمام كان 

ثاؤ : الكريم كتابه ق وتعال تبارك اممه لقول يعي ، يكب الأنين إن يقول؛ ءلاووسا إن 
مات.حى تحال افه رحه أحد الإمام عادها فا ا  ١٨ذت ا ب 

وهدهالحناتز ق المواد لبس وانتشارا شيوعا المنكرات أكثر من • المواد يس ل٠ 
الماسمن اللون هدا انحدوا الأين وانمارى اليهود من الملمين إل انتقلت العادة 

دنيقةالوقوف مثل من العادات من وغيرها العادة نهده والأسى. الخزن عن نمئدأ 
الشؤعحاء وس . والنصارى اليهود طقوس من إلا الوافر ل هي ما الميت على حدادأ 

زيهمل  ٢٣٠تشه من لأن ناقص وبكل والنصارى باليهود اكشثه عن بالنهي الحنيف 
والحقلالشؤع عليه دل أمر نل.ا ومالماطن هديهم ق >يم لمشبه مدعاة فهدا الظاهر 

ُا-ض"'.
اليالبيع من بدعة الأصدقاء أو الأقارب أحد موت عند العواد لبس إن 
أحدثمن وأول ، الحنيف ديننا ل هدا سلهن أصل ولا عصرتا ل الماء اخرعها 

منهأحس لما الإمام إبراهيم الأٌري مروان قتل حين العباسون االسامين ق الدعة هده 
،االصي٠ة أهل بثياب أشبه لأته • قالوا • لهم شعارا فصار عليه حرنا ليسوه الخلافة دعوى 

•٠ ر مت مها يكفن ولا محرم مها يلي ولا ، عروس مها بجلى لا 
باطلشعار المصاب! عند المواد لبس ) ث .ك اش رحمه عثيمثن ابن المخ مال 

.٠٤٠له( أصل لا 

.( ٢٣١)اكئاس عدة )١( 
.( ١٨)علا أي لأبن ابمائز رأ(ممات 

(٥٦)العد لجادى الماء رحرافات بدِع )٣( 
■المرأة)'،r،؛،!"( )،(فتاوى 





هارخو|ئداوالهد، است بمن 

فإن، يأثم بل الرء عليها يثاب ولا وضلالة بدعت فهي بالحزن وتكلفا •محامله أو حزنا 
رجاءدون قيه وتثدعا للحزن تكلما وإعفاوها ، ومعصية إثم أصله ل اللحى حلق 

٠.أ باض والعياذ الذنوب كياتر من واليع ، منكرة يدعة الستة ١^١٤ ثواب 
شتتاوجوههم أو روومهم على وضعوا إذا الثت أهل أن يزعم الناس بعض و٥ 

حراتيما لحمق مييا يكون دلل فإن ، ال ملأبى من 
والأس-ترحاع، وقدره اض بقضاء الرصا هو الخزن يخفف قاليي ، جهل وهذا 

راجعونإليه ا وإنف إما • قالوا مصيبة أصابتهم إذا )الذين ت ه لقوله ، المميية عند 
يخمفالذي هو هذا المهتدون( هم وأولئك ورحمة رحم من صلرات عليهم أولتك 

الأحزان.
ملابسل غمن الباقي الماء ثرب أن س الناس بعض يعتقده ما ذلك وص ا-ا 

لقتل ا مفيه ويقال ، جهل وهذا . التت بيت أهل على المصيبة وسر نحقق الميت 
.صابقه 

 Dبيسرذلك أن بزعم ، منهابارز مكان ل وضعه أو الستارة ق الصحف حليق ت
لوهو حرز ذلك أن اعتقاد الهلمل ائة ومنحت المصحف وصع أو • ُ ' المصاب 

اش.وكلام إهانة الحقيقة 
ذلكعن ال الأءلثدوبئ الشص، غروب بعد المرأة ق الطر س لامتطع ا• 
•؛ جازلتلبس أو داتم هلع من مصاب عليهم نحلب ذلك أن لزعمهم حاصتة، 
•ذلك وغير اليارة ل حيوانات وصعر كذا و• 
المرأةبأن الاعتقاد أو الذكور دون بالإناث رزق لن والتناوم والشحط لحزن ا٠ 

*الذكور إنجاب عن الئولة هي 
وإذاذكورا، زوجته له تلد لر إن نحزن الرجال س بعض هناك الثديي للأسف 

الأمريصل وقد المنكلات وتحدث والحزن، الهم أصابه بتتا له ولدت زوجته بان بثر 
اضقدر على اعتراض إنه : الأول : جهتتن س وإثم حهلأ الأمر هذا وق الهللاق، إل 

.(١٦٩)الع»إب لعمرو العبادات ل واسءات افن ر١( 
>صآ؛(دحان الالعزيز نمد ( الأول المم ر متنوض رأا(محالفبات 

.٤( • / ١ ر حان ي للمنوية محالفات )-١( 



٥١٠٠٥١٠هاا؛ع،زي اسس قا'هو الدضى افام 

عبمآءإسائد4بإعنمايثآءتنب ظف ؤأديص ه ؤ ت س_حانه القائ-ل 
.•٠! -  ٤٩رالثورى: ه ىرئئمحزسقآءنمثا 

ثإذاؤ ; وعلا جل ربمم محهم تال كما كانوا الكفر!_ أهل مثاه : الثانية 
بلاكح-لإين أ3؟^^اوهئلم نثن 
نعلوهذا الأنثى ولادة عند والتناوم والحزن الذكر ولادة عند فالفرح .  ١٥٩-  ٥٨

كتايه.ق عنهم اض ذكر كما الحاهلية 
يحللا الولود نؤع أن أسنت قد الحديثة العالمية والأثمحاث التجارب أن العالم •ع 

كانتا موهذا اش، بإذن النوعين من أيا محمل الذي هو الرجل وأن مْللقا، فيه للأم 
إلأتي—ا هجرها؛ حمرة أبو يمي رجل امرأة فهذْ السليمة، بفهلرما وعتقد0 القديمة المرأة 

؛فقالت بنينا، له تلد 
ايليننالذي للت ويدهب ا يأتينلا حمزة لأي ما 

المن——اله نلد لر لأننا ان غضبحيران تراه 
الزارعينكالأرض فتحن ا فينلعيب هذا ما واا،وه 

افينألقى د فما ننت 
المشاكلل لحمر مسب وأته ، النكاح عقد أثناء الأصاح تشبيك من لتشاؤم ا٠ 

منعلى الإنكار أمد ينكرون فنراهم الزوجية الحياة استقرار وعدم ، والمصائب 
فيهالأصاح تشبيك أن بينهم دارج وهذه الناس من كم فينلن • العقد أثناء أصابعه 

•عنها الحديث يكثر مالة وهذه ■ الزوجين بتن التوفيق عدم وهو كيثر صرر 
برفعذلك فعل من على وغضبهم الثديي إنكارهم ت هذا من والأعجب 

قيشددون وجل عز اغ سبحان . وتفرمحها يديه إل السريعة والبادرة ، الصوت 
فقاما ، وغرها الزفاف ليلة عندهم محمل الي الحرمات ل اهلمون ويت، الباحات 

•اجعرن ر إليه ؤإثا 
التشبيكعلاقة ا م، !ا الكاسد الخامد الامحثقاد هذا من اش مثبحان ن وأقول 

فا0والمنة الحمد وش . ؟ الزوحن بمستقبل التشبيك علاقة ما ؟ الشقاوة أو مالثعادة 
.والتوفيق Jالثعادة مكللا الرواج ويكون ؛ الأصاع تشبيك ومحمل حصل ما كيجآ 



اسةسن 

ات»اّاعتماد ذلك أف على وأتن ، يثكر من على انكث - الحمد وش - أق غثر 
نعقدهوما آياءنا عاليه رأينا ما هذا ؛ ويقولون إنكاري علي فيتكرون ، العوام من ظني 

٠وحل عز اض خلقنا مند 
عنينهى ال-أذرتين يعص أن ثن ؛ ممعي إل نما ما حقيقة رالأمر والأدهى 

بمنعليل برد حق الجوار والأصل دلل أي معه وليس ، العقد محلس ل اقشبتك 
خروجعند ذلك عن بالتهي ورد كما ، فلا وإلا ؛ به فيعمل موطن ق الأصابع تشبيك 
■مرفوعا عنه اش رصي عجرة بن كعبا حديث من )]حاء بملي حى الجد إل المسالم 

بصيثتك ثلأ ، الصلاة إلى عامدأ حنج ثم وضوءه، ءاحس أخوكم' يوصا "إدا 
ئحان)م\1ا،(وابن ( ٥٦٢)داود وأبو ( ٣٨٦)الر٠اني أخرجه " انمثلأة في ثاثن ، دنه 

(٢٠٣٦)لجان وابن ( ٥٤٣،  ٥٤٢،  ٥٤١،  ٤٤٤)خزيمة وابن  ٥٤وأخمد 
لالألبال ووافقهما حسان وابن محزممة ابن وصححه . ( ٣٧٩: )نقم الإرواء وانقلر 

•أ داود وأبا الترمذي صحيحي 
.( أا/ها-ما[ الكوينة( الفقهية )الموّوعة : ]اني 

: ()UA)،^_p

;والإفتاءِ العلمنة للحوث الدائمة اللجنة خلت 
ايعالأصفرقعة أف ق جاهل وأنا ، اصح فرثعة النكاح عقد عند مي حصل قد 
ثلاثةل ا وأن— ، أسأل أن من خجلت علمت أن وبعد • للزوج تعقيدأ يضعن وثثبيكها 

ماذا؟ حديدآ عقدأ أعقد هل • أفعل فماذا ، سنوات سبعة زواجي ومدة ، أؤلفال 
افعل؟.

•يلي بما فأجابت 
وفرنمهاالأصاح ثشيك من ذكرت لما الإ فلا ، ذكرت كما الوافإ كاف )إذا 

إلبماج ولا صثحتح هو بل ، العقد على لدلك أثر فلا ، اتكاح عقد إجراء حئن 
فتاوى) • ٠ لأم( للاّمناف لأله ؛ غجره ومن ذكرت مما التثازم واترك ، إعادته 
.( ٩٧٥٦)رقم ترى ١ ١  i/\A( الدائمة اللجنة 



واة»جامهاسذى اسس ءاهو الرفس اهقام 

:والإناث العلب للبحوث الدائمة اللجة خلت ترى 
امينبك أو بحة مبسح من الخالمن بعصب من يكون النكاح عند إجراء أثناء 

هائهأن من ذلك جراء من الثاكل بعض فيه يكون أو أعوادا يكر أو أصابعه بان 
الإيضاح.أمل ؛ الزوجين بين النكاح تفد أو تربمل الأشياء 

الثأكوكوترك عليه والاعتماد وجل عز افه على التوكل بجب : الجواب 
وأعمالهمعقيدتبمم ل يشك من بجمره لا مأكان ل الكاح عقد يجري وأن ، والوساوس 

عاليللأحد لطة العته نبج ١لشيهلانية الأعمال هده بعمل متهم عرفا ومحن السحرية 
١١ /٤ ١ ٨ ( الدائمة اللجنة فتاوى ) • أه التوفيق و؛ارنً شرم س الناس يترح حى يدْ 

.(٢١٢٧٢)رقم فتوى 
واليتانالثقة يزعنع ذلك< لأن ، والتناوم الطيرة عن بشدة ئيى قد الإسلام إن 

أنه-شحل - افه بان الوثوق تمام واثقا يكون أن السلم على بل • وتعال" تارك ~ بافه 
بإذنه.إلا صرر بمر لا وأنه الناج، هو 

 iمواء وعدمه التثسيالئا فان ت ولدللث.
ومنهاات الخرافمن هذا ، الفتر يورث بالليل الرل كنى أن ت الخرافات وس 

أنوظنا تشاؤما ؛ أهله س أحد سفر عقب وكنه البيت تنفليفا الناس بعض ترك أيضا 
.ليلا والنخل الخياطة إبرة متع وكدللث، ، السافر يرّجع فلن حدث إن ذلكر 

اليمىكانت إذا القدم وحكة العين ورقيما الأذن طنين أن اعتقادهم ؛ ومنها
مر.فعلامة الأحرى كانت، ؤإن محر فعلامة 

كانإذا القص وأيضا والبومة الغرابة كصوت الأصوات بعض س تشاؤمهم 
اءالأيأمماء على الأبناء وبتمية الكشر. و؛الضحلئ، ، ليلا الأظافر وتقليم مفتوحا 

ونحوهكعدو بغيض رؤية أو مثلا كحادث السمار أول بسوء ما وبمشاهدة ، أحياء وهمم 
والكنسو؛العءلاس البنات. وحاصة الأولاد وبثعض اليسرى العين ورقة الرجل وبحكة 
وبشرتوالأحمر والأزرق كالأمود الألوان وبثعص أطرافها تقليم فبل جديدة بمكنة 

والتشاؤموااعقردثv الحية و؛اوكر . الوصية كتابة على وبالعزم الشمس اصفرار عند الماء 
•وبعيدا ابرم ]بعدالشراأدقولهم وقولهم الموت ذكركلمة من 



هادم|زااتيوائد؛ |سة يبن 

الناسبعض يمقد • • طر أو اسم أو رنم أو محكان أو زمحن أو بشخص التشاؤم 
.والبلايا والصاب الشر محلب القاصي على القراض- — القص فح أن 

ليلاغطاء بدون تركت إذا الرآة أن يعضهم ويعتقد يجوز لا ليلا الرآة ق النظر أن 
.تضل الخامل فان 

يرددلك أن اعتمادا حذاء عليها علق الخديد مزله أو سيارته على حشي إدا 
.العين ويدغ الحسد 

نالا كوبأو اء إنكر إذا الماس نبعض الشر أذهب كر إذا الإناء أن الاعتقاد 
■( وراح الشر )أحد 

يعقتهأن بد لا الكثير الضحك أن يعتمد الماس فبعض الضحك كثرة ص المشاوم 
بامحللاعتقاد وهدا حبرأ احعله اللهم ت نالوا كثيرأ صحك فاذا وحزن وغم هم 

بينعلاقة ولا القلب ثمين الضحك كثرة لأن الضحك س زكثر لا الملم أن والصواب 
.وقدر بقضاء ثيء فكل والماتب الضحك 

تتوقعوكأنك الهلثرة س أيضا فهذا الضحالث، هذا ثر يكفينا افه "• يقول وبعضهم 
٠سيحدث محكروْ شيء 

والمارخالأيام ماء أسمعرفة ل العجيب الممويم ) بعنوان كتاب على طلعت ا٠ 
معظمأن زعموا ) ت الأحرة حمالي نهر عن قال حيث ٢( ١ )ص التاح لجار ( الغريب 

وهذا( ورحب حمالي بين العجب كل العجب ) : قالوا حى الشهر هذا ل تقع الحوادث 
•( باطل وادعاء زعم 

،فيه ئفر العن يمسكون الخيال بعض فترى ، ؛ رصفر نهر س ناومهم ت٠ 
تكونألا خشية وغيرها بات مناسأو بناء أو نكاح من فيه الأعمال ابتداء ويتركون 

■ٌباركة 
هافعلمن على وأنكروا ، صفر شهر ل الأمور هذْ نعل عن ئهوا رنما بل 

.فيه يضاعف، البلاء وأن الثير -يذا وتطيرأ تناوما 
الأزهارعليها ويضعون الثمؤع ويقولون القبور يزورون الناطق بعض ل ٠ 

.)• اسلت( __ وانظررسبمم 





و|إفو|ئتيسيراس 

دخلحتن اللام عليه للمسح جرى لما ■شاه ذلك أن ؤيزعمون ونحو0 الزيتون بورق 
غوغاءعلمه فثار النكر عن وس بالعروق فأمر جحشها مع أتانا راتما القدس بتت 

العصينالك فاورقت -ر_ا يضربونه عصي معهم نوما وكلوا ند اليهود وكان • الناس 
.الإسلام شيح كلام انتهى ( للمح أولثك وسجد 

الشحنال متهم. الخهلة على يروجوما الي وخزعبلامم أساطرهم س وهدا 
إلالعرب لدى الدعة هالْ امتدت ئم ) ؛ ه افه أثابه نيد أبو افه عبد بكر العلامة 
.( والأعياد الوامم أيام الزهور مائي 

كادوما ، للمرضى إهداته من آخر شكلا الزهور مائي أحد نتن الهده ول 
لتناللدى انتشرت محق اق ومحندم على الدعاية له وتقوم إلا يفعلونه الكفار 

.فعلته إل الا،خة المعية حم ّتالح — ولمانا يا وندارأ العرب أن أنلن كنت وما 
إل- ومستكثر مستقل - الزهور محمل عقله ل الريض ترى أن الظاهر أثقل وس 

كانمن محتن لمبعن المنن إم—ا أ أكبر قافه • ؟ أول العكس وكان بدنه ق الريض 
•نلكم 

إلأنحف ، الثمن غال يكون أنه إذ إسرافا الورد ذلك شراء ق إن ؛ أيضا ويقال 
كشرمع إلينا وفدت دخيلة عادة فتلك حال وبكل . له راتحة فلا طبيعي غبر أنه ذلك 

يشيلأن وعليه للإثم تعرضه الق العادات تللئ، س محير أن الملم وعلى مخواتيا أس 
بهقويدعو الرسول كان يدعوبما للمريض عيادته فعند . محبر هو بالذي أدق هو الذي 

كثيرخير هدا ففي أصابه ئا الاحتساب عليه وأن هت اطه رحمة بوامحع الريفي ويدكر 
؛•٣١؛ ٢١جذط ^-، ١٨

والغمرةوالرحمة بالتهلهر للمريض انمءاء امحشدلوا ، هزلأم حال عجيب : أقول 
سالشرعية الرتى واستدلوا ، إ تؤخر ولا محقدم لا وأمنيات جوفاء ُعيارات ، والعافية 

.المشم المراٍل اقضا، را( 
■)صْآ( الريض أحي رالة )٢( 
.)صا/م\-ااا( يحان لل( الأول القسم ر مترعأ محالفات )٣( 



هاة«هاد«هاسزي اسس واهل ايدضى اهقام 

،— طسعمة لكنت إن هذا "" يرمثن يعد تذبل ند الورد من يانات نبوية وأحاديث آيات 
.أمثن ، الضالين ولا عليهم المغضوب غر المستقيم صراطك اهدنا اللهم 

صرفالورود هذه من متتوعت ممره محموعات المرمى عند يتكدس رنما ؛ وأقول 
نحملأن الزوار يعفى من طلت لو أنك العجيب التناقض ولكن ، ممرة أموال عليها 

أوذلك ق لتردد ، ومهلمالته ُقراءته ينضر كتايا أو ، يماعه يّتني شريطا مريقه إل 
•شأنه من ئلل 

قت أحال ظاهرة عن فضيلتكم أل ن؛ السؤال ■' للمرضى الزهور إهداء حكم 
منإلينا انتقلت حيث المسلم المجتمع على دخيلة وهي المستشفيات داخل الازدياد 

بأثمانتشترى وفد - للمرضى الزهور إهداء - وهى ألا الكافرة الغربية المجتمعات 
؟العادة هذه ق رأيكم هو فما ياهنلة 

الريضتشفي هي فلا لها أهمية ولا قيها فانية لا الزهور هذْ أن شك لا • ابواب 
ممنوعةصور برئ هي حيث الأمراض تينع ولا الصحة نحلب ولا الألر نحقق ولا 

المانعونفيه ربح ر؛ح بثمن لبح الماكينات أو الأيدي عملته زهور له نيات شكل على 
فإنتفكثر أدق يدون أعمى ملبدا الغرب تقليد سوى فيه فليس المشترون فيه وخسر 
أويومثنأويوما ساعتثن أو صاعة المريض عند وتتى الثمن برفع تشترى الزهور ْدْ 

شيءق وصرفه بثمنها الاحتفاظ الأول ولكن استفادة يدون النفايات «ع حا يرمى رثم 
ذلكيقعل من تمحه بجعها أد يشتريها أحدا رأى من فطي الدين أو الديا أمدر ْن نابع 

فتاوىمن المكثن اللؤلؤ ) • ميثن خسران هو الذي الثراء هذا ويترك يتوب أن رجاء 
•صلهْ( • جيرّين ابن الشيخ 

ت"~المستشفيات متكرات من و٠ 
المرصاتمفس وخفّوع والخلوة والاختلاط الستشفيات ق والنور التمج 

يعصجعلت الق والقابلأت والراملأت كالكالمات المستشفيات ق نحدث وما ، يالقول 
.السيثة المعة عليها وأصمت للحنا مركرا المستشفيات 

ءو^^ًًْس-





هاةْاواداهاسزى سنس واهل الوضى  ١٠٥٥١

أينثرس لها بول بالُربي تفهم ولر ذلك إل احتاج وإذا الكافرات وبجاصة للممرصات 
.ممرصة 

تالرحمن ملائكة ئ المرصات وصف 

أوكتابه ل يصف من وثعراثهم ركنام الناس عامة س كثثرأ ونمع نقرأ 
علىإطلأنه محرز لا الوصف فهدا حطأ وهذا الرحة ملائكاز بأنس الممرضات شعرء 

ولأنالممرضات؛ عالي ينطبق لا خاص وصف لهم الرخمة ملائكة لأن الممرضات 
.علميهن الوصف هذا إطلاق بجون فلا والحيث العلميب فيهن الممرضات 

الكربانوتفريج المرضى نقاء طلب ت الظهور قاصمة بل المخالفات أكثر من و٠ 
.الأموات من والباليات المصائب وكثف 

ونعفيما ونعوا حيث الإسلام إل يتنسب من بعض يعيثه الذي التخبط إل وانغلر 
والطوافلها كالنحي لديهم المقدمة للقبور العبادات حل بصرفهم ، السالخون المشركون فيه 

صرفتلخد . إليها الرحال وشد منها الثناء وطلب ؛ترا7أا واكرك ما والاستغاثة حولها 
وطلبتغاثات الاموكثرت الخدود ا أعتل-بمعر وعمروا الخيور أجل من الاهنلة الأموال 

الشكوىعرائض الخهلأء ندم الخهات ;عقم ول • والأموات الغادين من الخاجات نضاء 
وتضرعاتهمبحرائضهم يتقدمون وهكذا الرفات، المقبورين أولئك إل الخاحات وطلب 

•وحدء ه إلا صرفها بجون لا الق وتوسلامم 
الجيلاقالخائر عبد الإمام الشيح لشر نيارة وصما ل ذكره؛عضهم ما وإليلثا 

يمليئم ، مابغا وضوءأ يتوضأ أن الزائر على يجس، ما أول إن ) • يمول اش رحه 
،الخائر عبد الشخ فثر يعي ، المشرفة الكعبة تللث، إل يتوجه ئم ، بجشؤع ركعتي 

;يقول العظم الضريح صاحب على لام الوبعد ، اش بإلا قوة ولا حول ولا 
الدينمحيي يا أغثي ، كربي وتفريج حواتجي بقضاء وأمدل ، أغثي صاحبا يا 

حضرةيا ، الخائر عيد صلطان يا أغثي ، الخائر عبد الدين ول يا أغثي ، الخائر عد 
محتاجعاجز مظالوم ومريدك عبدك ، اّييلأف الخائر عيد سيدي يا ، الصمداق الغوث 

.( والأحرة والدنيا الدين ل الأمور جيع ل إليلثج 
قتستبقي أن -ر_ا بجمل عين أي ، أقوام ب؛ن الإسلام حال إليه أل ما أعذا 

منتسينأقوام منظر ؟ الحزن المنظر هذا أمام تريقها فلا ، دمع من واحدة قهلرة محاجرها 









هاسذىاسس ها'هو الوضى اهقام 

مكزا1مواتأ يدعون !!!! < ٥١سحان . ! ٥٢!روم: ه مون َرو ^١ ٥١
تنلوتى ؤ ت تعال قال ، يسمعون لا ولندائهم غانلون عنهم وهم ، الأضرحة 

ثإدانذره دع؛فيهءّءمملدق ص لنم ةث>أق لابمتيب ش أئب ديي ين يثن 
يؤنثر أكن ،ز^٤^؛ ؤ . ٦[ - ٥ ي ^قغئن أ1ثاش'؛مإ 

سوىإقتيرّإيىاكتيدءوث ١دثزئكمرلأعزرلأأه درنيءلأبمص_ئت؛ئما 
إالإّرا،:ب ءت،وو;إ أ0 وبجامُكث- ثنمثئ'  Ofr/Jأمث أء أوسة 

يدعوثمن أنحل أحد لا : والعي ؟ من وحكم ؟ من كلام هذا ؛ أنول ! ٥٧-  ٥٦
:وانثلر - دعائهم. وعن محهم وغانلون ل< سمحرن لا أمم مع اض دون من 

.التوحيدآ نفهم )كيف • كتاب 

تتعال لقوله تدبره هو هدايته محب بأن الستة إل المهتدين أحد صرح 
الهدعيهم إن ?ه ظمم ثن بمصيى ما دؤنهء ثن قشي ثافيك أنممف له وم' أثه 

;نمال نوله نلما : الهدى الأخ هدا يقول ما؟ نار كف لكن ! ١٤-  ١٣انا>: 
ونحنإ فقراء والأئمة فقثرا علي الإمام ناس يا • نلت ه ؤكلإ،ااثاسأمأكثراءإقمح 

،نة للمالهداية نمة ابتدأت هنا ومن ؟ اش دون من ندعويم فلماذا ، اش إل فقراء 
أعنلمفما ، باكملمها ثمة فرى يد0 على فاهتدى ، إليها دعا ، ؤلممها ذاق فلما 

التدبر؟بركات 

بقبور)التمسح البلدان بعض ق القبور زوار بعض لدى الثاثمة العادات ومن 
؛تربتهاالاصتثناء أو وتقبيلها والأبواب والراؤيز الخدران على يوضع قد وما المالحتن 

القالعادات ومحن . وفضيلة مزية له ذلك أن واعتقاد للاحرين لإهدائه منها شيء ونقل 
والخيومحلالخرق وربط والملابس يالمناديل الول صريح مح • حاصة النساء حا تقوم 
دونالمناديل حذ0 محتففل وقد أبنائهن ورووس رؤؤسهم على شابمين جدرانه حول 
عندالسائد الاعتقاد لأن الزيارة من يتمكنوا لر ثمن الأمرة أفراد بقية ما لتمح ضرها 
بمامسحت الق والملابس المناديل إل نحربمه إل الول من ترى الركة أن هؤلاء 













هاا؛صواتواسازى ااهطنس الوضى اهقام 

...الأصدقاء من همدي إل الرمحالة هد0 ال ارمحالنحهى هدا منا يطلب ثم .. الرنحن 
؟ائل الرسشذ0 صحة فما ... الموت إل تصل كثيرة ياثياء ذلك ينعل لا من ويتوعد 

،جديدة ليت — الكريم أحي — عنها سألت الق النشرة هده ض الحمد ■' الحرات 
الرعالاتصال اتل ومحعير التواصل سهولة بسبب الأزمنة هدْ ل ترويجها كثر وإنما 

يجملوقد • للدين محة عندهم يكون ممن كثثر على الجهل غله ٌع الإلكتروف كالريد 
علىاليئة آثارها وق فكرما ق متحدة إما إلا تفاصيلها بعض ل تغيير القصص ْ طل 

٠الماس عماتي 

نصوهذا افه رخمه باز بن العزيز همد الشح سماحة من منها المحيير سبق وقد 
•الجهلة بعض يروجها مكذوبة نشرة على تنبيه ■ كلامه 

ألهوعلى ، محمد ا نبينورسوله الثه عبد على والسائم والصلاة ، فه الحمد 
.بعد أما ، وصحبه 

لوالبصيرة م العلونليلو الحهلة بعض يروحها مكذوبة نشرة على اطلعت نمد 
علىلام والوالصلاة ، الرحيم الرحمن اف م ب) ؛ الشرة هذه ونص ، افه دين 

نال، لم ومحوصحبه آله وعلى ، واللام الصالة عليه محمل. سيا.نا المرسلين أشرف 
.!٦٢يونس:ا ه هنرصثك هم ولأ هئتين لأحرق أئي ألآآ» ؤ • تعال 

:المية أحق المسلم أحي 
ذاتول ، علاجها ل الهلب عجز ا يل. شاو مرصا عاما (  ١٣عمرها) فتاة مرصت 

اشرصي زينب ة اليد بان منامها ل فرأت الموم علبها حق فبكت المرصن حا اشتد ليلة 
،تماما مرضها من شميت وند نومها من فامحتيمغلت نهلرات فمها ل وضعت عنها 

وتوزعهامرة (  ١٣) الرواية ظء تكتب أن عنها افه رصي نيتب اليدة منها وطلبت 
،وخلوناته آياته ق ونحلت ، قدرته جلت الخالق قدرة ل للحيرة ؛ السلمان على 

;يلي ما حصل ونو ، منها طلب ما الفتاة فنمذت يشركون عما وتعال 
شاءيوما (  ١٣ر مضى ويعد ووزعها فكبها فقير بيد وقعت ■' الأول المسخة ~ ١ 

ّالفقير هذا يغني أن الكريم الرل 



هاوخواف1تواس؛ سناسة 

فمديوما (  ١٣) مضي ويعد فأهملها عامل يد ل وقعت ؛ الثانية النسخة ٢— 
عماله.

( ١٣) مضي ويعد كنايتها فرفض الأغنياء أحد يد ق وقعت ; الثالثة النسخة ٣— 
■ثروة *ن مابملك كل فقل يوما 

( ١٣) كابمها ق الرواية هذْ عر الاطادع يعد المسلمة أخي لم المأخي يادر 
قدرته.وتعاظمت شانه حل الكريم المول من تنمى ما تنال ئد الناص على وتوزيعها مرة 

ه.. ا أحمعن وصحبه آله وعلى محمل سيدنا على الله وصر 
زعمهما أن على التنثيه الواجب ص أن رأيت المفتراة النشرة هدم على اطلعت ولما 

ولرأهملها لن مقار وترتب ، وترويجها بكتابتها نام لمن ومصالح فوائد ترتب من كانها 
والدحالينالكذايين مفتريات من هي بل ، الصحة من له أساس لا كدب بنشرها— يقم 

ودفعالنفع حلب ل بحانه رحم على الاعتماد عن المسالمين صرف يريدون الدين 
والانحاهالاعتماد إل والباحة الشرعية الأخذ؛الأسباب «ع ، له شريك لا وحدْ الضر 

الباطلةثاب يالأموالأخذ ، الضر ودفع النفع جلب طلمب ل وتعال سبحانه غيره إل 
ادةوعيبحانه سالقه عر على التعلق إل يدعو ما وإل ، المثروعة وغير المباحة غير 

.(  ٣٤٨، Ti\lA) " باز ابن الشيخ فتاوى "محموع 
الخرافيةالدجاحلة الموفية ينعمه ثما الّي على المكذوبة القصة هده منها و٠ 

فرأىمرض صاحبها أن يزعمون واليراءة بالرئة عندهم المسماة البوصثرى قصيدة أن 
•مرصه من فيرى فليها جبته فاعطاه اش رسول 

ئم، الرسول. مدح ق ثماني نفلمت قد كنت، > ; ناظمها قاله ما ذللث، وبيان 
هذهقصيدق عمل ل ففكرت ، نصفي أبطل فالج "بلط أصابئ أن ذلك بحد ائفق 

ت،وبكي، ائها إنوكررينت، ، يعافيى أن ق الله إل حا معت، واسفعملتها ، الردة 
وألقى، الباركة بيده وجهي على نمح ه الني فرأيت ، وتمت وتوسلت ودعوت 

بذللئ،أعلمت أكن ولر بيي من وخرجت ثنمتط نبضة ل ووحدت فانتبهت، بردة علي 
رسولحا مدحتج الق القصيدة يعهليق أن اريد : ل فقال الفقراء بعض فلقيى ، أحدأ 

وافه: ال وق، أولها وذكر ، مرصلث، ق أنشأتما الق : فقال . ؟ أيها : فقلت، . انثه. 





هالخواف1تاسة بمن 

.الخرافات من وهو بجون لا حرام ذلك بأن فاحاب هدا عن جك اش رخمه باز بن العزيز 
هثالنه رحمه جوابه ميحصن هدا 

.' ' البلاء لرقع الخارى صحح ؛لراءة • ومها 
مثل، متعددة لحاجات محتؤع دعاء هع مرة أريعين يامتن محورة قراءة ت منها و٥ 

٠...محن فك أو نخص إهلاك  ٠.
:٠٤٠واطلوت بارمحم الأولاد على الدعاء : ئها و٠ 

علىغفت إذا بضهن على ئلاحنل ، النساء بعض من مؤع ممشاهد وهل.ا 
،مميبة أي بأو مرض أو بموت إما الغضب؛دعوة ذلك صاحبت شيء لألف ولدها 

لكنها. الدعاء محن نفها ل ما إذراغ بعد ها بنمومدأ ما نوعا  ١٢أعمانترح نت
تعوهتا ، يستجاب قل دعاءها لأن ؛ ؛دعائها محمراها نفعلى جلت قد أنها تدري لا 

تدعواولا ، أولادكم على تاJءوا ولا ، أنفكم على تدعوا لا ) : محأ قال ، الميتة 
فالأول٠  ٠٠١( لكم فيستجيب عطاء فيها سال محاعة اض من توافقوا لا ، أموالكم على 

•ذلك فلها نفعا لضرم رأت ؤإن ، والصلاح يالهداية لهم ندعو أن مرأة بال
تبقوله بار ابن العلامة الشخ محجاحة أحاب أولادها على تدعو امرأة حول محموال وعن 

وقد، اللعن يّتحق لا ممن غرهم لعن وكيلك الذنوب كبائر من الأولاد عن ل> 
وقفلم المباب )ص؛ هقأوقال ا، ر كقتله( المؤمن )لعن ■ نال أنه الني؛؛؛i■ عن صح 

.٠٨١المانت( َبنلم نفات زلا نقدات ;كوئوذ لا الثنانئن )إف : ئ وقال  ٠٧٠كفر( وقتاله 
٠أولادها شتم من لساما وحففل هف اف إل التوبة عليها فالواجب 

. ١٩٢• يحان)ص؛ه-هه( للالأول( م الفمحالفات.ترض) )١( 
.١  ٩٢■• الدع)ها-"ا( سجم ( ٢٥٥الماجد)إصلاح )٢( 

.١٩٤•(٢٨١ر٣(ضمحانمئ،)
الأول()_-U-؟U(م دحان)القمالالريز ءِد شنخ افاء( محالتان كاب)_ س النمل ،شا )٤( 

■ا ( ٦٤)لم وم( ٤٨)البخاري أحرجه ■ علته متفق ا )٧( 
.ا ( ٢٥٩٨)ملم أحرجه ا )٨( 



وا!فصهاتواسزي اسنم واهو الرضي اهقام 

الزوجأيها لك والشرؤع ، والصلاح يالهداية لهم الدعاء من كخن أن لها ويشرع 
الهجرالمح، فها يفع لر إن وهجرها أولادها ب من وتحذيرها دائما تصحتها 

افأل نالطلاق، ل العجل وعدم والاحتساب اضر مع ، فيهامفيد أنه نمقي الذي 
ستقيمحق الخبر إل وتوجيههم الأولاد اديب مع ، الهيابة ولها ولك لما هف 

.ل*اأحلافهم، 
هفاممه رخمه جبرين اين الشيخ لفضيلة هنا كلاما ناقل الأمر بال■ا البلوى ولعموم 

عنوالمعاصي بالمنح الوالدين تنصح > ■' الله رحمه نال الموضع؛ هذا عن له واب جل 
الأحلمالأن حيث أذى أو كلام من نالهم ما على والصر الصغر، حال الأولاد مصر 

عنا عفحليما الوالد كان فمق والفعل، القول ل الخءلا منهم فيقع عقولهم تتكامل لر 
،ونائبه قبوله إل أدعى يكون حق ونصحه به ورفق ولن يلطفا الولد وعلم ، ذللف 

والمرضالموت بالأولاد على الدعاء وهو الأير الخهلآ ل يقع الوالدين يعص ولكن 
يتأسفغضبه يسكت ما فبعد منه ويكثر الدعاء هذا ل ويتمادى ، والمصائب والعاهات 

عليهجبل لما يريدها ولا الدعوات تلك ونؤع بجبا لا بأنه ف، ويعتر أحهلاُ أنه ويرى 
يعقوه فالله الغضب شدة الدعوات تلك على حمله وإنما والحنان، العنف من الواك 

هأجثلهم إدأم أشي أثه,لأثابماألقرآستصجامحّ ولوزيجخ ؤ ؛ هن نال ، عنه 
فإن، الزاجر بالضرب والماديب والمحمل الهبر الوالدين على فالواجب ، I ١ ١ ايونس: 
يدرىولا يفيده فلا عليه الدعاء قاما ، والعليم الماديب من أكثر بالضرب يتاتر الهلفل 

٠١'أءلم< وافه ، المقاع للولد محصل ولا قال ما الوالد على ؛^ ١١فيكتب ، عنه يقال ماذا 
افهفان ، آمن إذا أنه الإسلام( ق الاعتقاد لهذا أصل )ولا الماس بعض يعتقل ٠

الصنفوهذا ا ويتمق يرجو ما عليه ويغدق ، والمتاعبط الصائب عنه يبعد وجل عز 
...حياته وتتغثر وطأتها، تحت فينهار ، وقوعها لمجرد الفتة عليه تعفلمم لماس، اس 

ييتمّا٠ حرة ق مات ات موإذا ، حثرة ق عاش ، عاش فإذا . رالمزامه ديته وربما 
الامتحانلأن ، غبره من أكثر بل ...غثره يتتفلره كما البلاء ينتفلر الموس أن ، الحق 

.١( رءسْ\، الدعرة مماب )'( 
(AA-AU)_اذاة را(ظوى 





^٥^٥،هاسذي اسنم واهو الوضى اهقام 

،! ٦٤امريم: ه ؤوماَةانإلفمنا ؛ وحل عز اض نول مع ونتانفها الكلمة هذ0 
تمال أن والمحح ينسى لا هث الق، ف، [ ٥٢رف؛ ه ؤلأنتيسلرنىهسّى ؛ ونوله 
٩٠، ٠ عجبن ابن اللمفلية )الناهي وانغلر اض توذا0 

أنصحيحا ليس بكذاآ عامك امحم ر ( العام هدا صحيفة رمتطرى : ولهم ت٠ 
الأعمّوترفع ، العمر تأاية عند الموت عند تْلوى إنما ، العام بنهاية تطوى الصحائمه 

الحديثل حاء كما ، والخميس الأسن يومي الأمبؤع وأء٠ال ، ثعبان ق العام 
.الصعحح 

.الإحساتي الراك محمد لأحمد ( القرآن حتم دعاء ) ■' بعنوان رسالة من و٠ 
نحنما على منها شمر عليم به اف، ما والفثلأل البدع من فها ذكر صغثرة رمالة 

بعضهمذكر ت عاموراء يوم دعاء ؛ له يقال ، حاص؛عاشوراء دعاء ) ؛ توله ؛ يصدئه 
اممهكماه ، النصثر الوكيل ونعم اش، حي ت مرة سبعين عاسوراء يوم [ ل ا تال من أن 

الفاتحةوقرأ ، اء إنل الورد ماء من سيئا عاموراء يوم ل أحد ومن ■ اليوم ذلك ثر 
ذلكفإن ، وولده أهله من يحب بمن ذلك ويفعل ، ووجهه رأمه يه مسح ثم ، سبعا 
.القابل العام من اليوم ذلك مثل إل والأسقام الحلل حميع من له حمظ 

،ءه التا؛ع؛ن ولا أصحابه وولا الي عن يثت لر الذي الهراء هدا من حد و— 
،مهللوب جث افه وذكر ، أ المحعحة عن فضلا رالمثعيفة الحديث كب ل يرد ولأ 

.بدعة عاشوراء بيوم الدكر هدا نحصيمس ولكن 
قالدعاء هدا ُرأ [ من ] أن ) - الإسلام ل صوفية ولا - الصوفية بعض ونقل 

المجرباتمن وهو قراءته ه الق، يلهمه لر أحلمه مخ ومن ، سنه ل يمتا ر عاشوراء يوم 
النةj أصل له ليس الدعاء هدا وأيضا . ( - طويلا دعاء' وذكر - فيها شلأ لا الق 

بعاشوراء يوم ق الدعاء هدا ثرأ أ من ا أن ) ت -وقوله المشايخ يعص كلام من هو وإنما 
الباريقول من هو وأين ، علميه مردود ففلمح ثنح باطل نول، هدا • ( • • • سنته ل يمت 
ؤJلنلإحتأ١ةثسا: ه وقوله • ٤[ انوح• ^رئثتّثل«وته • قك 
،مرةألقح ماتة الدعاء هدا قرأ ولو ميّت، أنه شلث، ولا • ! ١١|الاممون؛ ى لبملهأ •جآء إدا 

ح ٧١



ؤ|وذوائريياييداسة 

الكذبأشغ من القول ومد ، السنة نلك المرن عليه نفى تيخش اطه كان إذا 
•والاختلاق 
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ندرالذي هر اش بأن وخطتهم تقميرهم على المقصرين المدنب؛ن بعض يتعلل قد 
بالقدرالاحتجاج ناد على دل وند ذلك على يلأموا أن ينغي فلا وعله علميهم؛ هذا 

•والعقل المع ؛ الطاعات ترك أو العاصي نعل علمي 

:الشرعية الأدلة نمن 

ولاءاثاوناولأ-رتاين^١ ٠٣١تآ ثاءأس" أفرؤأؤ أقه سي؛>ل ؤ • ~ تعال اف~ نول ١" 
دتزخمُيا؛يل

احتجواالمشركون نهولأء ! ١٤٨،؛: LxjVi]^وثإلأأء؛ننأمإلأةثصوةه 
.باسه اطه أذاقهم ما صحيحا مقيولأ احتجاحهم كان ولو ، شركهم على بالقدر 

أثثوقاث بمد حجه وأثب ثلأيلإلألة؛ى نمح)وأ رنلأثبؤبمة ؤ ؛ تعال نال - ٢ 
لمامائنا العاصي على بالقدر الاحتجاج كان فلو ، ( ١٦٥،: ]iJLه عتيراحكيما 

•الواقع ل له فانية لا الرسل إرسال كان بل ، الرسل بإرسال الحجة انقطعت 
ماأقن  ١٣^ؤ ؛ تعال قال ، يستطع ما إلا يكلفه ولم ، وماه العبد أمر افه أن ٣- 

هؤلأقةف^سسثاإلأومختا : سبحانه وقال ، ! ١٦أسكنمب 
،منه الخلاص يستهليع لا بما مكلفا لكان الفعل على محرآ العبد كان ولو ! ٢٨٦

لأنهعلميه إئم فلا ، إكرام أو ، بجهل العصية منه وقعت إذا ولذلك ، باطل وهذا 
وبتن، والحامل الكره بين فرق هناك يكن ل؛ الاحتجاج هذا صح ولو معذور 
.بينهما جليا فرقا هناك أن العقول وبيانه ، الواقع ل ومعلوم ، التعمد العامد 

قدراممه أن فادعاوه ، وقوعه بعد إلا الخلق من أحد يعلمه لا ، مكتوم مر القدر أن ة_ 
،اض إلا يعلمه لا والغيب ، الغيب لعلم ادعاء لأنه ؛ باطل ادعاء وكذا كذا علميه 

.يعلمه لا فيما للمرء حجة لا إذ ؛ داحضة إذأ فحجته 





و|وذر|ئتواس، اسف بمن 

،والتوبة ، لالآمتغفار حاحة هناك كان لما الباطل الاحتجاج هدا ئبلنا لو - ١ ١ 
•النكر عن والهي بالمعروف والأمر ، والخهاد ، والدعاء 

ولعت، الناس مصالح لتعملك والذنوب العاب على حجة القدر كان لو ~ ١ ٢ 
اليءلأن والخزاءات ، والتعزيرات ، للحدود يبع هناك كان ولما ، الفوضى 
إلولا ' الطريق وقطيخ ، للظلمة عقوبات لوضع احتجنا ولما ، بالقدر سيحتج 

وهدا، اف بقدر وير إنما وي ما كل أن بمجة ، القضاء ونصب ، الحاكم فتح 

فكف، علينا ذلك كتب اش لأن ، نواحي لا ؛ يقول الذي بالقدر *المحتج أل"هلا " ١٣
نؤاخذ.مماإنما ، المايقة الكتابة عر نزاخذ لا إنا : له فيقال ؟ عالما كب مما اخذ 
نحنوإنما ، علينا كتبه أو ، كا اف فدره مما ما'صرين فلمنا ، وكناه ، فعلناه 

أرائهفما ، هنا أؤيد وها ، بنا أريد ما فرق؛؛ن فهناك به يأمرنا بما بالقيام مأمورين 
علىبالقدر الاحتجاج فان وبالحملمة يه بالقيام أمرنا متا أراده وما ، عنا طواه بتا 

ومماوالواي ، والعقل ، الشؤع ل باؤلل احتجاج الطاعات ترك أو ، العاصي فعل 
هووإنما ، وليمان نناعة عن نانحا ليس هؤلاء من ممر احتجاج أن إليه الإشارة نحدر 
عندأتت ت ثانه هذا فيمن العلماء بعفى قال ولذا ومعانيه هوى نهمع عن ناج 

)محمؤع" يه تمذهت هواك وافق مذهب أي ، -بمري العصية وعند ، فدري الهلاءة 
يكونأن وأنكر ، ه نفإل ذلك نسب الهتاعق فعل إذا أنه يعير ( ١ ٠ الفتاوى 

بمجأن للعبد يسوغ فاد وعليه بالقدر احتج العصية فعل ؤإذا ، له ذلك ق-ر اممه 
تحلالق المصاب عند ت بالقدر الاحتجاج يسؤخ ؤإنما • بالقدر ومعاصيه معايبه على 

،المال وحارة ، الز.رع وتلف ، القريب وفقد ، والمرض ، كالفقر بالإنسان 
علىكون إنما فالاحتجاج ربا بافه الرضا تمام من فهذا ؛ ذلك وتحو ، لتهنأ ا-وقتل 

،الصائب على ويصر ، العاب من يستغفر حيل فال، المعاتب لا ، الصائب 

،هه| لءائِ: ه يلك ]و وأسنعمز حى أثي ؤعد ٠اصايإرى ؤ ؛ تعال قال كما 
كانما أن ود فالمقم ■ العاب على بالقدر وبمج ، الصائب عند ؛بلع والشقي 

عنحارحا كان وما ، بالقدر بمج أن له يمح لا فانه واختياره العبد فعل من 
موالالإسلام موي من ئنتصر إ . بالقدر عاليه بمج أن له فيصح وإرادته اختياره 

.إ ادأه حففله النجد صالح محمد الشبح لفضيلة وجواب 



ؤ||ةهواقهاسزي 1نب ااهاها'هفي افدضى  ١٠٥٥١
يتعاملفكيف الهدايه ل يكتب ل؛ اش إن ت قال للحق دعي عندما عاصي ثحءس 

ليكتب لر اطه إن فيقول اض إل والرجؤع التوبة إل نلءو0 نقول ماذا ■' السؤال ؟ معه 
؟يشاء من اش إن يقول والثاف ، الهاداية 

اًلةبويكل ، ( الهداية ل يكب لر اش إن ) :يقول فإنه الأول  ui: الخواب 
،كقرن إذن • فنقول ، نعم ت قال فإن ؟ عهدا اهه عند انحدت أم العيب أطلنتا نقول؛ 

لرافه أن ثهللع لر كنت، إذا ، ءلست، : فنقول ، لا : غال وإن ، ااغيسا علم اذعيتط لأنالث، 
،فتها ورءبلئ، إليها دعاك بل ، الهاداية من منحالئ، ما فاش ، فاهتد الهداية يكبر 

صلألةعلى عباده ييع أن وجل عز افه يشأ ولي ، عنها و"أاك الضلالة من وحذرك 
منئنم؛ظ؛اثس وبمدبميظم 3^؛ نقتغن ئيذآقه ؤ ت تعال ~ نال أبدأ، 
أصلرجل من بتوبتك فرحا أشد وجل عز واش اش، إل ثب ، ! ٢٦ب!الم—اء؛ عو^ي 

فإذافاستيقثل ، الوين، يتتفلر شجرة نحت، وتام منها وأيس وشرابه طعامه وعليها راحلته 
رئلئأوأُا عدي أتت اللهم )) ■ ونال الناقة بجتتام فأحذ ، بالشجرةمتعلقا ناقته بجطام 
اكاقوأما عيدك( وأنا ري أنت، اللهم ) يقول؛ أن يريد فكان ، {( المرح شدة من آحطأ 
،ءليلث، حجة فهدم ، يشاء من يهدى اش كان فإذا ' يشاء من يهدى اش إن يقول الذي 
لدسرهو العاصي من الخواب هذا أن والحقيقة ، هدايتهاممه شاء ممن تكون حى فاهتد 

اةّءاتثنول ؤ يقول؛ وجل عز اش لأن اش، عند ذللث، ينفحه ولن ، لناالحجة؛النسبة 
هؤثاثيوتاينمح؛ض;ئتأقجألزثآثآقُمحث 

بعرهثوة إلأ أنثن ؤإن آمميى تئمبم>إلأ لآان عمم، علو مذ عندحفم يل، ئل، بأتتثثأ س' 
~اكاق ايجلد ~ صالح محمد الشيخ ورماتل فتاوى محمؤع ) . ! ١٤٨

.( والقدر القضاء باب 



والخوافاتواس؛ اس ببن 

:وتنانيه الصر ق تقدح أمور رتكاب ا٠ 
:الأمور هذه ومن 

يرخمهمن شكا فقد نحلوق إل ريه العبد شكا فإذا ، الحلوق إل لشكوى ا٠ 
وهذا. صرهولا نفعه يبده وليس يرحمه لا من إل ومعه صره ويده ويعانيه يه ويلطف 

فاقةآخر إل رجلا لف البعض رأى وند • الإبمان وصعق المعرفة عدم من 
;أنثي مم يرحمك؟ لا من إل يرحمك من تشكو هدا، يا ) ت فقال ودورة 

(أعلم بك فإنه الكريم صر لها قاصر يلية عرتك وإذا 
هؤلاء؛ يكون أن ثبب الدي السؤال الأخ أيها ■ وحده اش إل والتضؤع الشكوى 

مثلهمبثر على ؛ الحال واقع محك ؟ مزبمدون إل وأيديهم ؟ يشكون من إل 
وربما، يتقلبون والثناء المديح ول ، ويلحون يالون ، يتملقون وللعبيد ، يترددون 

وزفرايت،، الستضعفين شكاوى تولنا أ واف نعم . يتهافتون والكهنة الحرة على 
وأناترالتوحعين لأهات اشا~ —يعلم أعيننا وتدمع ، النكوuن وصرحات ، المساكن 

اق؟بالإكان أين المشتكي؟ وحده اف إل أليس لكن الملدومن.وانكسار المظالوُين، 
باق؟والشن الثقة أين اف؟ عر التوكل أين 

لهاقاصر بلية عرتك وإذا 

اإنمآدم ابن إل شكوت وإذا 
أرملها فيمبه ألون من يا 

كاسرهأنت عنلما الناس محر لا 
أحروقال 

بدكرْل حنمن يا 
المشتكيإليه ن ميا 

ياوم فييا م يا 
ادالعبعلى الرقيب أنت 
أطاعكلمن ز المعأنت 
وموالهمدعوتك إل 

ربيكولك حبفافرج 

مأرحك فإنه الكريم صر 
يرحملا الذي إل الرحيم تشكو 

أحادرها مميه وأسمي 
جابرهأنت عظما يهيضون ولا 

والشدائدالنوائب د عق
عائدالخالق أمر وإليه 

مفساددعن تهزه صمد 

واحدوت الملكل وأنت 
جاحدل لكوالمول 

اردتطنحوى حوشه—ا 
دالوائحسمن له من يا 



واسذيىاسس الوضى اهقام 

العانيالزمن على يه ان سنعلطفك فخضي 
والساعدوالمهل والسسب ااوسس_^ر ألختا 

يلاناعإلهي ياانريا يرلنافرح
والأياعدالأنارب من يتت فلقد راحمي كن 

دالأماجالغر وآله الى لى عالصلاة ئم 
ماحيللرحمن حم ما كالهم الصحابة وعلى 

فلقدالعبودية وتمام كمال من فهي افه إل الشكوى الصر يناق ولا يقدح ولا 
الصلاةوعليه نبينا على يعقوب وهر ألا أنيائه من كريما نيا ~ وتعال يارك ~ النه ذكر 

هوالخميل والمثر ، ! ١٨إيوش: ب بيل يمهر ؤ ت عنه الله ثال الدي ، واللام 
احبهصيه يبتغي الذي الصر هو الشكوى، وعن ١لألم عن صاحبه يتعلي الدى الصر 
منحوفا ولا صر، الناس يقول أل أجل من يمر لا نهو ~ وتعال نارك ~ اف وجه 

اركتب~ النه وجه ابتغاء وأحزانه آلامه على يتعلي هر بل لا، حالخ، الناس يقول أن 
.الخميل الصر هو هدا ~ وتعال 

ؤيس؛ريبل،إق■ يقول لام والالصلاة أفضل وعليه ا نبينعلى نيعقوب 
المنعالخبر ح—ذا وأخبروه أولاده جاء حيتما . ! ١٨]يوش: ه ماثانو0 عق أكتعال 

رث٦أنت،ألدنب ثأءئ)ه عندمثنمنا ررءكنادزثف ئالؤأكأرانأإئادمنائنثى ؤ الأل^_^يم، 
خميلؤأتبر ؛ الخميلة قولته فقال ، الآياات، [ ١٧ريوش: ه ولودٍكنامثيقن بمؤمنكا 

لئcؤأبىقادإلما ؤ نال اض، إل اثتكى فقد ذلك، ومع ه مام-فوق عك أئألثستتان 
!٨٦ايوسف—،؛ ب أثم وحرالاإل 

اطه،إل فقرك واشك ، اش إل حالك، اشالث، يل المحبر تنال لا اض إل ظلئكوى 
وانكساربدل هلثلئ، واؤلرح باللل وفم ، اش إل عجزك واسلث، ، اش إل صعفالث، واشالث، 

٠تعال ما كل له واشك يديه يثن 
بحماكمحمي صعيما فأجر واك ممحر ومن أمتجيمم بك 
واكنببعض ومعمتى ذني قوى لى عأمتعتن صعثف إف 

إلأكافر غمالهامن ذنوب ادتن وفرف يا أذنتتر





و|ا؛هه|قهاو،اهازى |اهاانس واهل الرضي اهقام 

بكنزل ندرأ المخل—ومن من أحد إل تشكو ذهبت فإذا وتعال بحانه اش هو والقدر 
.التهجم معاق يأمحمى القدر على وتتهجم الصر تبارز حالك لسان كان 

أعظمفالمسة تدرى لا كنت وإن مصيبة كلك تدرى كن إن 
ثقمن المميثة نزول عند زمانا ق اس النأكثر يفعله ما الصر ينال مما و٠ 

علىاليدين بإحدى والضرب الشعر، ونتف الوجوه، وحمش ، الخدود ولهلم ، الثياب 
فعلثمن ه الي برئ ولهدا ، المصيبة عند الصوت ورفع ، بالويل والدعاء ، الأحرى 
ذلك.

عنال تعنال ، محرم كلام ولا صوت غمد من والحزن البكاء الصثر ينال ولا 
كهليم) ت قتادة قال . [ ٨٤|مش: ب ئهويير ألحزن متى منا، وخحن ؤ ؛ يعقوب 

•( حثرآ إلا يقل فلم الحرن، على 
كتمانالر من ) ؛ نيل وقو . ثبا واكحدث المصيبة إئلهار الصر ق يقدح ثما و٠ 
كنوزمن ثلاثة . ( الصر رأس المائي، كتمان ) ونل • ( والصدقة والأمراض المائي، 

الرجواهر س ؛ العلماء وقال • . المحدقة وكتمان المرخى وكتمان المحببة كتمان الحنة 
•قهل تصب، ر أك يقلن حى المصيبة كتمان 

العمة،ورود عند والمتع المحببة ورود عند الجنع وهو الهلع، الصبر ينال مما و٠ 
]العا;ج:ه نيئا أ-لت؛و مثه ?^٧^١ نمئاوأ.إدامثنآلثرحموء١ •؛؛S( - أ>؛أبجإأ ؤ • تعال قال 

ولكن، القلب، ومحزن العبن تدمع أن ابنع )ليس • عمثر بن عبيد قال ، ا ٢ ١ - ١ ٩ 
'■لأمه فقلت، ، نفيس ل ابن مات ؛ بعضهم وقال . ( السيئ والفلز اليئ القول الجنع 

أفدهاأن من أعفلم به ممحيبي : ت، فقال. واصبري ، اش عند واحتبيه الله اتقي 
•بابزع 

:ول. الرّلها قال ولهدا عنده والبكاء اشر على الردد الصبر؛ ينال مما و٠ 

•واصبرتم،(( اض ))اتقي، 

ومحكيفبرم على يتردد صار مت له مالت، فإذا ، يتلى من النام، من ويوجد 
،ل؛يتلن، وأنت، اض فايع البت، تنفع أن ثنت، إذا • نقول ل الممر، ينال وهدا عنده، 

الست،هذا يتخيل الإنسان بجعل القثر على الردد لأن القمر، على تترد أن حاجة ولا 









هاة٠اواتءاسذى اسنم )، ^١٥الدضى اهقام 

-مامكلفأ القاعدة مده كانت إذا نكيف ، الحياة حاجيات حميع من هذا حاجياته سائر 
لكلالحامعة الإمسلامية الثخمية توجد حق ه نفق دينه يقيم أن • ريه جهة *ن 

.وتأييده اطه لعون التاهالة ، اكر خصال كل على النابية ، الخير خصال 
الحيدةالعناصر تتخلص بحيث الحنة والوعفلة بالحكمة إليه غيره يدعو م ث— 
.السالمين سواد حا فيكثر والفداء والبدل للتضحية المتعدة الصالحة 

•عوجا ويبغوما اش ميل عن يمدون الذين والمنافتين الكفار ومحاهد 
ييويدونهيبرنه آخرين مع يعيش أن الملم على نحتم التكاليف هذه كل ن إ- 

•ويوازدونه 
:تعال نال ، وفضلها الناص غالعلة ق الواردة النصوص يعص ؤإليك ت أولأ 

.٢! |الأممة: ب ويماومأوألإفيسثن 
ميلل فرسه بعنان ممسك رجل ، الناس بجير أخركم ألا • ه الني ويقول 

ألا، فيها الثه حق يردى له غنيمة ق معتزل رجل ، يتلوه يالذي أخركم ألا ، افه 
•الترمذي أحرجه " به يعطي دلا باُثه يسأل رجل ، الناس يشر أخركم 

؛منها العلماء وموقف ، العزلة ق الواردة النصوص بعض ت ثانيا 
.لم مأخرجه ( الحفي الغي، التقي، العبد بمب اش إن ) ت ه نوله ذللن، من 

وموانعالحبال معف، -ما ثع ، غنم لم الممال مخير يكون أن يوثلثا ت ونوله 
.البخاري أخرجه ( القس ص بدينه يقر القطر، 

.الاختلاط؟ أو العزلة ، أفضل أيهما • العلماء اختلف، ذللئ، على ويناء 
قترغب، الق الأخيرة بالأحاديث، واستدلوا ، أفضل العزلة أن إل ت فريق نذب 

.مأتما ص وترفع العزلة 

تبشروط أفضل الاختلاط أن إل العلماء حمهور وذهب، 
.المن ص الدين سلامة - أ 

.مره ص الناص سلامة — رِإ 

■الناس من الأذى على المر - ج 

=١٨٣



و|و،دإوااذر|ئر؛|راسة سق 

وأجابواعليها، والخاصة الخالطة لفضل الينة أولأ الذكورة يالنصوص واستدلوا 
والحروب،المس زمن ق الاعتزال( على محمولة بأما ت للعزلة الداعية النصوص عن 
•ذلك ونحو عليهم يمر ولا نره من الناس لم بلا فيمن أو 

والصحابةوالمرملون فالأنبياء الشال الرأي هو العلماء يعص إليه والدي.بميل 
.تمحتلتلون والزهاد والتابعون 

*وترّبويا دعويا الحديث من يتفاد ما 
:الاحتلاحل على يعين ومما ، الحماعة ولزّوم بالناس الاحتلاؤل ضرورة - ١ 

.الاختلاط وراء من تعود الق والمنافع الفوائد معرفة - أ 
.السلف، ومنهج ، ورسوله الله أمر وأنه — ب 

.الناس وأذتم، المر على وتعويدها النفس خمل - ٢ 
عنوعجز ال الفوانتشر القس كثرن، إذا الناس عن والعد العزلة جواز - ٣ 
.ه ونفدينه على وحاف، بل الامحادح 

■صرورة المر 
..الحياة ضروييات مجن ضرورة اكير_ إن حقيمه 

لهبد فاد حياته فلروفح وتعددت فيرونه اختلفت مهما الإنسان حال، رأبتا فإذا 
تالجال، هدا ل المهمات ؛عض، أذكرّ أن بأس لا • • المرٍ من 

ر1لأرٌد،ألثتؤي، رب ؤ ؛ وحل عز كقوله مر إل نحتاج الديق بالواجب الشام - ١ 
.ه سما ملرمح> ش وماثمنا؛اقتادءرإصثلإ_كانه 

أمرهمبالعبادة عباده أمر عندما وتعال تبارك اممه أن نلاحفل القرآل المى دا هق 
.الصر من أقوى وهو بالاصهلبار 

:تعال قال ، بر إل تحتاج الق الأمور من معهم والتعامل الماس محالْلة إن -٢ 
.ئال: ٠٢٥١١!ه لبى ربما تحقارا أسبميرئرك> حقئ يمحملتاسثءءكمتني_رؤ 

بعضببعمهم امتحان للناس الرباف المنهاج ضمن من أن على تدل، الأية فهده 
هؤأدمو,ييى■ تحانه منال( ولدللث، ، بمر إلا نحاح ولا الامتحان بحد والمتيجة 

لكم.الر؛اف الامتحان ؤ، ؛الجاح تفلفرواحق : أي 



٠٥١٣^^هاسذي سس واملر الوضى اهقام 

بالنفسذئتضج؛ة تعرض من فيه ئا عفليم صر إل بماج الأه مثيل ق الخهاد — ٣
؛عمران آل مورة ق تعال نال وليلك ، ه نفت الأسان يبدل ما وأجود ، والمال 

ءم_ران: JiIه مميزي تئجأ أقن وأيقنوا وياطوأ آصهوأوصلإوا منوا ١٠تؤ!بى أينا كؤ 

كلالاجتهاد وكيلك الفوائد بعض وتحضر العالمي والبحث الدراسة كيلك - ٤ 

ؤأزرأقكبجإغاصفيأصاروقئ\ذثةاويىت تعال قال كما ، صر من له بد لا هذا 
أثن*ودلجة(إلآ ?ه ينيهوألث»زكل رسمألشنتى أفي 
ذ،ألحرنض،ألخق-رأورأزرأنأئاثمو1 صمنخمأكلل٠رأنأسهمآمي أنس 

.! ٣١-  ٢٩|لةمان: ه ءودوض 
إممانإل يوصل أن بد لا فيها والبحث الكونية النلواهر أن عر الص هدا دل 

الديالأول الباحث على وفص ، نكور صبار كل يتبعه إنما البحث وهدا عميق، 
.منها ويستفيد افه كتاب ل المزلة الأيات يتدبر 

الخالقعالي القس وتربية أحن هي بالي والدغ الغيظ وكظم الغضب كبت - ٥ 
يتعلحولا الغضب عند ه نفلن.بملك يصر لا قاليي صر من لدللتا بد لا الفاصل 

.؟ا أحن هي بالي يينع فكيف غيظه يكظم أن 
^^لإحإفييأعلإذاوىممنسال ت٠ال ن

٣٤انمك: ه محاصميأوتااهاإلأذوحهظم 
.ا  ٣٥- 

ومايلمنها;ؤ بقوله أتبعها ثم بالحسنة السيئة يدغ الأيات هده ل سبحانه الله يأمر 
.الأخلاق مكارم من الظاهرة هدْ أن على فدل ه  ١٤أكن^/إلا 

أيديهمأو ئتهم يالإما إحواثيم إل ييثون قد النامي يعفى أن الملاحغل ومن 
والشرفالعرض أو نفس التمر فد والإساءة المالية وغر المالية تمرقاتيم حى أو 
-الحقوق من حق أو الأهل أو المال أو 



ؤأإقوائتيواس{ سن!_ 

يصرأن الإساءة 1له وجهت الذي الومن يأم السائق النص ل قافه 
>محنة ويقابلها عليها 

اطهقال فقد النفس على لصعوبتها الناس من صنف به امتاز الخصلة هذ0 ت أقول 

نتاتجهادائما ومحي ، ه ؤ ٠ أحرى آية ل بحانه 
•عليه تعود فائدة أول المسيء نفس ق حق بل ، مضمونة 

الناسمن عدد أكثر كسب ل الناجح الإنسان أن إل ألفت أن الدح من وكيلك 
تفتجده الاعتماد أسد الخصلة هده على معتمدا نحده إليه وتقريبهم 

ينازلان إنكل وليس حق م أن يعلم لأنه الحقوق من كم عن يتنازل - أ 

فإذا، ان الإحإطار وهو أحر إطار تحت يحل التقدمة الخصلة فعل إذا _ ب 
:القاعدة هدْ وأعطاك القائل فول أتى الإحسان بلغ 

انإحالإنسان استعبد فهلالما ئالوببمم تتعبد الناس إل أحن 
مماأمحل فهدا الحقوق عن والتنازل الصر على زيادة بالثدل الإحسان يكون وقد 

نله.



واة«واههاسني اسنم واهو ادض اهقام 
1ممو،عاة مهعر تنبيه 

قنوطولا باس فاد يافه الظن وحن والسات الهصسثر إل الوعاة أحؤج ْا 
ولأكل.تخاذل ولاطرولأ تراجع ولا 

!٣٥تالأحق1ف: ه رالآسعجلئ| »ا»نؤةاٌبدأولوأ ؤ ؛ تعال تال 
هشتورذدأ->ءآأئثلم : ال رف

.[ ٣٤\لأيم: \ه 
ايرم—ف:ب -ٍتأئز>0ذؤ صلوظآأمس»ظذبوأ ؤ : رث__ال 

يعينةميشرة ، السعة إل الضيق من الخروج يترف الداعية نحعل الأية هدم ، !١١•
اطلولمةلهوادث فا ؛ الحيطة والظروف ، القاصية المحن رغم ، واعد ومتقبل ، راضية 
منوتنبيه ، ذنب من وتهلهير_ ، مدحر وثواب ، مرتقب نصر من جليلة لحفلوظ مكبة 

الياساذا نلم—، حبر( له كله أمره ان المؤمن لأمر )عجا ذ محر، ذلك وكل ، عقلة 
.والقنوط 

إده.لأأش زج من ئانئثوأ ولا نأبغّي يوثق ين نأثتثنإ أدهبإ نبي ؤ ؛ ال تعه قول
اتالذكبونية الصائب كثرة رغم [ ٨٧ايوث: ه ألكنفثين ألمم وا'نصينرغآشإلأ 

هوأبدا يتغير لر الذي أن إلا ، اللام عليه يعقوب افه ني على تعاقبت الق والمتغثرات 
.تعال بربه ظنه حن 

علىالناصر ضعف من تعال أو ، حولها المغريات كثرة نشكو أخت لكل 
امرأةإما ، القيامة يوم إل ومؤمنة مؤمن لكل مثلا الله جعلها امرأة بحال اعترى الحق، 

،برحا قلبها تعلق أن ، حولها المعريات ولا ، زوجها طغيان لآبمعها الق ، فرعون 
منالمقبل عم . .رد " الُالض لنماء قدوة وصارت بل ، الحنة ثم ، الثبات : ذلك فاممر 

.تدبر[ رسالة 



هاوم|ئ،ياواس؛ اسة بم؟تي 

:ه اش رحمه إبراهيم بن محمد العلامة ثتاوى من ثيران 
٥السيارات حوادث من محمل يما ف° 

ته اف رحمه ال ق٠ 

رقاةامالآ-آا من وحدث ، سثرها أثناء السارة انقلت إذا وهي ■ الأول لمسالة ا٠ 
•ذلك ونحو ، كور أو ، جروح أو ، ارلكب بعض 

السرعةمثل ، تعديه أو السائق تفريهل عن نانحا الانقلاب كان إن أنه ت ذجوا7أا 
القيادةيحن السائق يكن لر أو منها شيء ل لخلل أو ، تفقدها عن غفلته أو ، الكبمِة 

انق—ائبعن نتج ما كل يقمن فإنه ؛ تعديا أو تفريطا يعد ما كل محن ذلك وتحو 
.متسثب لأنه ؛ السارة 

ومتققدأ، السيارة Jةيادة حاذقا السائق وكان ، ذلك من شيء يكن إ وإن 
.ذمه براءة الأصل لأف ؛ عليه صمان فاد : زانية سرعة مسرعا يكن ولر ، لآلأت٦ا 

فالي٠انعنها عجزوا وإن ، عليه ادعوا إن الركاب على قالية الاختلاف؛ وعند 

•دعواهم نفي على السائق على 

،وشنلها السائق فجاء ، تارة حممحت إنسان نام إذا وهي • الثانية لمسألة ا٠ 
؟فاتلفته عليه ومنت 

،الميامحر هو لأته ؛ فعاله عن نتج ما كل يضمن السائق هدا أن محك لا الخراب 
حدعليه منطبق ولأنه ، حا يمشي أن أراد عندما سيارته محت ما تفقده يعدم ولتفريطه 

عاقالسائق كان فان وحينثد؛ . معصوماآدميا ثيصيب فعله له ما يفعل أن وهو ؛ الخطأ 
علىوتكون ، الدية ضر عليه فليس وإلا ، القصاصن فعليه ه لهوتعمد ، الراقد ثيدا 

.ماله j والكفارة ، عاقلته 

.البارةمن بنفسه ألقى الركاب بعفن كان إذا U وهى : الثالثة لمسألة ا٠ 
حمللو ما خلاف ه نفقتل الذي هو لأنه ؛ أحد على صمان لا أنه ت والحواب 

.؛ ل< محنونا أو صغيرأ 

ا-ه"ئآ/ئ٢٣٤))٠( 





واس؛اسة بمن 

٠الساشن تبرر وعلاج التسابق سب الاصطدام مع و٠ 
محكمةحطاب بينها ومن ، بكاملها ١اعاماة درامة تم أنه ميدكم أ ت الله رحمه قال 

الصدمةبب وقع الذي الحادث أن : للقاصي ظهر أنه والضمن م الوجهة الدينة 
المريايحفل أن محب الذي الوقت، ل ، المر ق ومرعته السائق تصرف سوء من هو 

علىالقصاص وو-أب، ما القاصي لدى يثبت لر كله ذللث، ومع ، السيارات لكثرة بدقة 
........الذكور ائق ال

كلومحاسب، ، المالح تكفل ببه يالا-ي الرائع التأديب، ق الإمام يراه ما أما 
هذاإلا منها فائدة لا الي رغبامم محو واندفاعهم السائفن تيور ؤبمخ ، ه نفسائق 
أيعلى ، دللفلّه ؛ سياراتهم ق محملونيا الي للنفوس ومحترمين ميالين عير ، هذا يبق 
.كان وجه 

رآهما أن المسالة هذه ل ا لنظهر والذي ، الدية محكمة حطاب ملخص هذا 
.ال < وجيه فيها الدينة محكمة قاصي 

°رجلا فأصابت الخلف، إل فرجعت، مرتقع على صاريت، حق المارة ئعوا ده 
أمريأمخاتمي دئها الق السيارة حكم عني الاستفتاء وصلنا ر ت هئآ ايئه رحمه قال 

الخلفإل رجعت ثم ، الارفؤي مني مرتقع علمي صاريته حق ، له مساعدة هاحثها 
أنغم ، ا يوجههفيها راكب، البارة وصاحب، ،  ١٠٧٥١؛الذينيمني رجلا فأصابت 
علىيتوقف ذكرتم ما على الجواب أن ثا وحي، الحادث ت، وقثمتئل لر مكيتها 

'■يأق ما عني الامتفصال 

-بماأو ؟ صالحة هي وهل . ؟ الهوى أو الزيت، علكي السيارة فرامل، هل : أولا 
خلل؟•

حاولوه—j، . ؟ لا أم الحالة تللث، ق إيقافها يستملح السيارة صاحب، هل ; ثانيا 
المصابنته أحث. وهل . ؟ إيقافها باله علير بملر ولر أهملها أم ؟ عليه فتعصت، إيقافها 

.الممارةعليهأملأ؟انحدار حن 

\ir\r) :





هالخراف1هواس؛ اسه ببن 

٠٠ قمة دة فائ

ةمخق مع القبور زيارة إل الاحتقار صاعة من الشروعت والأذكار الأدعية 
:كالتال هى ، نوعا عثر 

.اض وجه ايتغاء كادمه آحر تكون وأن ، الثهادة الحضر ٢" ، ١ 
ههريرة أب حدث ومنه ، شيء منه يمح لا ذلك على زاد ما المحتضر وتلممن 

إلاقوة ولا حول ولا ، ات الثب: ونولوا، ارإ4 إلا إله لا : موتاكم لقوا ) :مرفوعا 
.موضع وهو الأوسط ق الطارازر رواه ( باق 

الحليماممه إلا ه إللا اكم؛ موتلقنوا ر : مرفوعا ه جعفر بن الثه عبد وحدث 
ربلله والحمد ، العظيم العرش ورب ، السح موات الرب الله سبحان ، الكريم 
.صعيقا ند بوغره ماجه ابن رواه ( العاين 

.خرآإلا حاصره يقول لا وأن ، الاحتضار ساعة له الدعاء ٣— 
.بدنه وفارقت روحه فاقت إذا ، الحاصر من له الدعاء ٤- 

اللهم) ويزيد ( راجعون إليه ؤإتا لله إنا ) : قول وهو الأٌسرجلع أناريه على ه~ 
•( منها حثرآ ل واحلف ممي ل أجرف 

.عاليهوالمائة لتجهيزه ، بوفاته يخبروا ثمن له الاستغفار طلب ٦" 
الصلاحأهل من فماعدأ اثنان ، ا،لمالمان من جع من احتياؤآ عليه الثناء ٧" 

.وكرمه الله بفضل ~ للميت للجة موجب ، والإيمان 
التكيثرةبعد ، عليه الصلاة حال له الدعاء وإخلاص ، عليه الصلاة 

.الوارد الدعا، من شاء ئ وذلك ، الثالثة 

لر، الدعاء مقصودها الحنانة صلاة كانت لما > تيمية؛ ان الإسلام شخ نال 
ملم.ثم الرابعة التكبيرة يعد ثانية عاد شاء ؤإن • ، وقتافيها يوقتج 

،الله ول رمحمسثة وعلى الله م بر : اللحد ق وصمه يتول الدى يقول ~ ١ ٠ 
•( الله رسول ملة أو 

[٤٩٣-٤ )•٩ الدعا، تصحح زد أبو بكر النخ كاب م بأكلها القادة عذْ ر١( 
الخاوي)٢(مجموع 





ؤااخواف1تسيراس 

تالقبور ريارة عند لهم الدعام " ١٥
،زايمئ النوين من الديار قرأض ثادم ال) : الوارد الدعاء ومن 

أئت,إَلثا، لأحئويى قم'  ٥١ص ا0 ناثا، ناكتاِين ثا النتذدِبم  ٥١وِو'خإ 
ل*ا(.زم  ١٥٥١زلأزوئنَطم'لإممُ 

الأذكارأو ، الأدعية من شيء فته يثبت فلا الباب هذا ق الأنولع هدْ عدا وما 
•قق الني عن 

يدعةوكل ، يدعة محدثة وكل رر ، محدث فهو ذلك صوى ما أن تعلم وبه 
{(.صلألة 

•قك افه رحمه زيد أبو بكر الشتح كلام انتهى 

■ا ٢(  ٠٤٠)التائي أحرجه رالثال ( ٩٧٤)ملم جه اح حدشن! با1ن دمج ا )ج( 







اهامهاةْاهاسزى امانس ؤا'هو الوفص ا'هةا9ا 

مالكويقول ، النار من مرلته ويرى عليه الله بخهل ويبشره رأٌه عند فيجلس الموت 
.وغضب اض بخل أبشرى ، الخبيثة القي أيتها أحرجي ت الموت 

المقاومةوعدم نوى اميار محمل الموت ملك المحتضر يرى عندما الحالة تأده 
وعدموالكرات السران لديه ومحمل الغثسان لديه فيحمل للشن والامحتلأم 

يعثرأن يتحلع ولا ويرى ، يرد أن بتعلح ولا مع يفهو ، للكلام الاستعداد 
سدةمن أحيانا ويغفو فيصحوأحيانا صرباته انتظام وعدم القلب ارتباك لديه ومحمل 
.رم الموت مكرات على أعنا فاللهم ، الموت مكرات 

:وفاته بعد الميت المؤمن على ترى الق العلامات ومن 
.الوجه على الابتسامة ( أ ) 
.السبابة ارتماع ( ب ) 

•الموت ملك من سمعها الق بالبشرى والفرحة والإشراقة الوضاءة )ج( 

;الخاتمة حسن على بيا يستدل علامات وهناك 
يحلافه إلا إله لا : كلامه أحر كان من ;) ه قال : بالشهادتين النطق - ١ 

.(٠٢٠الحنة 
٠(الحبين يعرق الملم موت ) ■ قو نال كما • الحبان برشح الموت ٢"  ٠.
الحمعةيوم يموت مسلم من )ما ؛ بمء* قال ت الحمعة يوم أو الحمعة ليلة الموت ٣- 

.(  ٠٤٠الضر فتنة اطه ونا0 إلا ليلته أو 
غازا.؛-الموت 

.يالطاعون الموت ٥— 
انلن.بداء ٦-الموت 

.٥( • - ٤ الحنانة)هسا" نحهيز ق الوحاوة ( ١١ 
.( ٢٦٧٣)داود ش صحح ق الألبان وصححه ( ٣١١٦)داود أبو أحرجم ( ٢١

: ١٧٢ماجه)٤ ابن صحح j الأزف وصححه ١( ٤  ٥٢) u.,4وابن '٣(  Tilالماثي)أخرجه )٢( 
.(٨٥٨الرمدي)صحح ق الألبان وحسنه ( ١٦الرمدي)؛/•أحرجه )٤( 



ه|إما؛اتيبمداسة 

.بالغرق الوت ٧— 

الشهيدثمدول ما ) ت ئؤ الله رسول قال ت قال هريرة أي؛، حديث من أخمد أحرج 
أبيص إف : قال . ثهيد قين 1ش ّيل ني م نن 3نول!ش َيا : ؟١^١ ؟ فقم' 

ill  ^ ) . صط!ش في بر نن ) : # ؟13 ؟ اشِ رص ;١ م ض : إالوا
ماتومذ يهوتهتد الطاعون في نات وس ثهوثهيد الله سل في نات وني تهتد 

■( ٠١٠تهثق دامس تهتد مهو البطن يي 
بابالأمما •' الأف السؤال ( الدرب على نور ) ل باز ابن الشيح مماحة سل 

يسربطه ل بالرطان الريض هل ، صاحبها عن تحايل والق اشر عياب من النجية 
؟شهيد المهلون لأ'ن ثهيدأ، 

اشدين على تقامة الامورسوله، اش طاعة اشر ق السلامة أسباب : فأجاب 
علىغثره أو والمريض؛السرءلان ، اشر ق السلامة أسباب هذه العاصي، من والخدر 

مرضالإنسان أصاب فاذا ، للمسيتأث، كفارة المرض ، عفليم خر له يرجى ، عغليم خر 
من؟٠—ا اش يكفر الشوكة حق والغم والهم المرض من العبد أصاب ما ، كفارة فهو 

الذيوالبطون ، الهل-اعون بمرض المصاب الهلعون كثيرة الشهادة وأسباب ، حه1اياه 
لوالشهيد الغرق وصاحبا الهدم صاحتا وكداان١ ، والمجدوم ، البهلن بمرض يصاب 

كلهالأذى من ميء أر مرصى يصيبه إنان وكل الشهادة أنويع من هده كل اش سبيل 
.الشوكة حق له كفارة 

يعفرت خصال ست الله عند رللثهيد ت غو قال ت القتال ساحة ل الاستشهاد ٨" 

الخرعض وياس الخز عدف ض ويجار الجنة ض نمعدة وياى ذمه ض دئنة أول ني له 
منإئنائ١ سعئ في ويشمع العم الحور ض ويزوج الإ-بمان حله وتحر الأم 
.٠ ' أنره حديثا من البخاري وأحرجه . '( ر أقاربه 

.لهواللفظ ( ١٩١٥)أحمد ( الروي ثرح مع )ُاا/آ1 لم مأحرجه ( ١١
(٢٢٥٧ماجه)ابن صحح ق الألبان وصححه له، والالغنل ( ٢٧٩٩ماجه)وابن الترمذي أخرجه )٢( 

.(٢٨١٧)ر-ا(؛رةم 





ها|خوافاتواس{ بميراسة 

وصدام، المارات وانقلاب ، المارات يدهس يموت من حكمه ول ، سقف أو 
لكن، الشهادة من أنولع هده كل ، الغرق وكذلك ، الهدم جنس من هدا ، المارات 

؛البهية أما ، عليه يصر ولا ، ل يغلا المدى وهو ، المعركة شهيد : أفضالهم 
الصحيحالحدث حاء فقد ت الشفاعة أما شهداء كانوا وإن ، عاليهم ويصر فيغالون 

،المعركة شهيد ل حاء هدا ، مدير غر مقبلا با مجنصابرأ كان إذا ، المعركة هيد شق 
،كدا ق يشفعون كوثبمم ولكن ، حبر ولهم ، قفل لهم ، أعلم فالألة ٠ غرهم أما 

فضللهم لكن حاص، دليل إل محاج نفلر، محل هدا : شيء كل لهم يغفر وكومم 
. ٣٣٩/  ٤٣٣٨( الدرب عر نور فتاوى الشهادة) 

شهيدا؟يكون البارات حوادث ق يموت من هل الموال؛ 
يموتالذي أن أخر أنه أحاديث عدة ل الني. عن ثبت فه الحمل ) : الخواب 

والعلون، شهيد فالمهلحون ؛ شهيد أنه هال يالإمم يالبطن أو يالهناعون أو يالغرق 
،شهيد افه منيل ل والمقتول ، شهيد الهدم وصاحب ، شهيد الغرق وصاحب ، شهيد 

وعلاجل اف قفل من وهذا - آخرين شهداء عدة ق ، شهيد افه مثيل ل والميت 
الذين، اطه سبيل ق الشهداء : أفضلهم مر جزيل. وثواب الأحر ل ميزة لهم ليكون 
عنداء أحنلأتمم ؛ عليهم يمر ولا يغلون لا ، أفضلهم هم ؛ افه سبيل ق يقتلون 

والمطعرنكالمبهلون افه سيل ق الشهداء غر الأحرون الشهداء وأما ، يرزقون رحم 
بموتمن حم ويلحق ، عليهم ويمر لون يغفهولأم والغرق الهدم وصاحب 

لهمويرجى بالهدم الميت يشبه هذا فإن ، الياران صدام ق أو اليارات يانقلأب 
•انتهى ( والغرق بالعلن يموت من مثل • عليهم ويصلى لون لكزيغالشهادة 

(الدرب على نور فتاوى ) افم رحمه از ببن العزيز عبد الشيح سماحة 
عدميثرؤل اطه شاء إن شهيد فهو بحادث مات من إن : مشاها يحص يقول (. ١٤٢)أ/آ" 

المرورلأنثلمة غالفته وعدم وعجلأمل البارة وسلامة والإهمال التفريهل وعدم المرعة 
فهوالأمور هذه من أمر يتخلف ولر حادث ق مات فمن القيادة عن انشغاله وعدم 
•القه شاء إن شهيد 





ؤ|اذو|ئرياواس، بيقاسة 

ونند، إقامتنا ق أو سفرنا ق أو أعمالنا ق أو فرشنا من نوحد موف أننا لتذكر 
،الدود ا ليأكلتالقبور ل ونوصع ، سوانا محلياما ق نحمل لا )اكفان ويكفن لوح على 

أمت>عقتإوم'محىني<دبمأوبدإساإفى ؤ • العمل عندها شثر س—اعه ا إثه
اشه ^^آءآاذءَليتعص 

.[ ١٨٥حممران: 

:الثاعر وقال 
محمولحدباء آلة عر يوما سلامته لت ?IL وإن أش ابن ك!؛ 

،مائة النهاية هده وليت ، الدنيا ه،و0 ق ومايته حاله يتذكر أن للإنسان هيتبغي 
عرلا اطلوت دائما يتذكر أن للإنسان فينبغي الأحر؛ وص ، *نها أعظم غاية وراءها بل 

فراقاس أمعلى ولكن ، قاصرة نظرء هالْ لأن ، والآلوف للاحباب الفراق أساس 
ننلروإذا الأحر؛ عمل ق وزاد استعد النفلرة هذء نظر إذا فانه للاحرة والحرث العمل 
'•الشاعر نول حد عر وصار الأمر وساءء حزن الأول النظرة 

والهرمالموت بادكار لداته منانمة دامت ما للعيش طسبا لا 

•وندما نحسرا إلا به يزداد لا الوجه هذا عر يكره فيكون 
،للأخر؛ ويعمل له ليستعد الموت يتذكر أن وعر الأول الوجه عر ذكره إذا أما 

فانهجلف اف إل الإنسان أقبل ؤإذا ، اش إل الا إقبيزيدء وإغا حزنا يزدء لا فهذا 
.ا١ اءل٠ثتانا وقلته انشراحا صدره يزداد 

عقيدةمن اللماعق بمس له متعدأ كون أن يقتضي الموت ذكر س الإكثار 
الحصعمل ومن زاتغة، اعتقادات ولا حرافات ولا بدع تشوبما لا صافية صحيحة 
الكتاب.آحر موعفلة ينظر والذلاإإ المعاصي من وحروج 

ومنالموت فراش عر الذي المحتضر إلا يكتها فلا الوصية، كتابة عن الغفلة 
الموت،به نفعلى يتفاءل ولا بالحر يتفاءل أن الواجب ) ؛ إله ا ونيل لتم، كبها 

■بعيد( عنك فالموت الأن توصى لا العمر، طيلة لك له ويقولون 

اضرحمه للتسخ المستتع زاد على المع الشرح )٠( 

_سسيآ.آءًْءس











٥١٣٥^هاسزي ها'هو ايرضى  ١٠٥٥١
أحيعلك نجب ، عليها بموت حال أي وعلى به المالأة وعدم المحتضر إهمال 

تهامة أمورا يراعي أن نعليك يحتضر ا شحفرت إدا المسلم 
.بالماء وثشيه حلقه بل وتتعاهد يه ترنق أن - ١ 

^إلأشجمك،اأقثآصشىت هت لقوله الذنوب حيع من بالتوبة تذكره أن ٢" 
•! ٣١!اش: ه سمحةنس 

دونإياها حملت ما حب على وبلغها اش واتق ، علتها وسهد بالوصية تديره ٣" 
إلالكتن ست به يوصى شيء له لم مامرئ حق ما ؛) لقوله؛ء ؛ نبالة أو قمم 

. ٠١٠علميه متفق ( عنده مكتوية ووصيته 

:ؤ؛م' التي لقول ؛ هف اض بالثلن وحسن والاحتساب المثر على تحقه أن عليك ٤" 
. ٠٢٠لم مرواه ( باض الفلن يحن وهو إلا أحدكم لايموتن 

شرأظن ؤإن ، فله خرأ ظن إن ي ■مدى ظن عند أنا ) • القدس الحديث ول 
.ا ر أحد وآحره البخاري أوله روى ( فله 

،هف منه والمغفرة العفو وطلب ه افه بذكر الاشتغال على وتحثه غفل كلما دنكرْ ٥"" 
غقألقوله ؛ الخوف على الرجاء حاب يعلب أن وعليه ، والرجاء بالخوف وتذكره 

(ثنانه مما وأمنه يرجوه ما اش أءهلاْ إلا الوطن هدا ُثل ل همد تلب ل يجتمعان )لا 
. ١٤٠وحئه الترمذي رواه 

منلقاء ويكره ، لقاءه أحب من لقاء يجب رحيم غفور اش بآن تذكره أن وعليك 
كرهالله كاء كره ومن لماءه الله أحب الله لماء أحب من ) م؛ قال كما ؛ لقاءه كره 
ليل) : فالَه . \م'ت' 3ية إءا : ن م;ضذقاب - _ د1َلت . ( لقاء'ة اللت 
أحبثيء ثليى ، يكرا"؛؛ الق يرصوان يشر الموت ه حصن إذا المرثي ولكن ، داك 
اض.بحمد نحرمحه نقدم )١( 
.([ ٢٨٧٧لم :مأحرجه ! )٢(
٣١ ) I ا ( ٢٦٧٠)لم وع( ٧٤• )٥ اوخ1رى أوله وأحرج ( ٨٨٣٣)الأفظ  ١٨١؟أحمد أحرجه.

.٢٥٦أنس حديث من ( ٤٢٦١)ماجه وابن ( ٩٨٣)الترمذي أحرجه ر؛( 







هالماف1تواس، اسة سن 

ئموزأ : معيد نقرأ . [ القبلة غثر I إل ظهره على اتلوه ؛ فقال ه رالأُبمتثا 
قلإ'محبمايذلإريماشثلإ'ؤيم، سعيد؛ نقرأ • وجهه على كوْ فقال؛ • ^ أقء وجن 
قاصميا اللهم ت فقال ، البصري الخن ذلك فبلغ • اف رحمة عليه ثديح ه لمئ داره 

.فمات جوفه ق الدود ونع حى ثلاثا إلا بقي نما الحجاج اقصم الجائرة 
بمي: نال تم مثش وهو القرأن حتم الوفاة >؛بم إيامحم أب بن آدم حضرت لما ٦- 

:نال ثم ، أرجوك كنت اليوم ولهذا ، أرملك كنت الصؤع هدا ق ي رفقت إلا لك 
الوعثلة.ق وسويها الخاتمة حن أحوال من نماذج وساق • ثقي ثم الثه إلا إله لا 

;حضره من فعلى الروح وأسلم قضى فإذا 
أميعلى محو الله رمول لحل ■ لت  ١٠ظمه ام ص روي لما عينيه تغميض ~ ١ 

٠.أ البصر( ينه نبض إدا الروح إف ) • يال ثم أآءمص-ه تجره س ويد سلمه 
.تلييتهايمكن فلا فتصلب جسمه ي؛رد أن قبل برفق مفاصله تلي؛ن 

له.يدعو أن ٣- 
عنله وسترأ ، الانكشاف عن له صيانة أا.نه جيع يستر بثومث بمر أن ~ ٤ 

صجيإئوش قوحص الله رسول أن ) ؛ عثها الله رصي الومتعآ ام عاسه روته لما الآءiن 
مح>؛م•

بعده تي التل يكر أبا ألأن ؛ عينيه يبن وميله ه وجهكشف ومحوز 
مته'مأرسم

.دفنه ق ويثاركوا جنازته يشهدوا لكي بموته وأهله قرابته يغلم أن ه~ 
٠يتعير أن نحافة ودفنه بمهيزه إل المبادرة ٦" 
.وصته وتنقيد ديته ففاء إل يايع ٧— 

.ا ١(  ٤٥٤)اجه وابن ( ٣١١٨)داود وأبو ( ٩٢>• مشم أخرجه ا ( ١١
.ا ( ٢٤٣٤٢)أحد ( ٣١٢)• اجه وابن ( ١٨٩٩)والماتي ( ٥٨١)٤ الخاوي ا )٢( 
ا١( )ا/أ^١٧٤ ليغوي الة شرح ورابع ( ٥٧•،٩  ٥٧١،•  ٠٧١)١ الخاوي ا)٢( 

.( ٤٢٨-٤٢٧/٨)الدانمة اللجة ذاوي ; ر؛(ن 







هاا؛أءجا،واسازى اسس )؛ ٥١٠الدضص  ١٠٥٥١

بدفلا يمح 1؛ وإن . ٠ ر ( عنه يمصى حى يدينه معالقة المؤمن نفى ) ؛ الحديث صح إن 
.عليه الذي الدين بهذا الأنفس نتأثر أن 

بذلكريغ الاملكن ، ن يوبالمملؤع بإنفاذها البائرة بجب بالواجب فالوصية 
.ُ ( سنة هذا ويدفن علميه يصلى أن قبل متحثة أم واجبة كانت سواء معللوب 

أنوهو ارعرا وّادروا لبتنفيذه وتأمحر الدين نقاء إهمال حهلورة علموا ولو 
يمطوهاأو حقوقهم الغرماء يتول أن إلا دين وعلميه مرْ ل ستريح لا مرمن بهم 

صاحبهدين بسداد أمحره لمن بجو ولقوله التقدم للحديث وباطنا ظاهرأ الله لوجه احتسابا 
٠(جلده علميه بردت حض الأن ) ت المتول  إلاشيء كل للشهيد يغفر ) ت وحديث ، ٠
سبيلق سهاده موته ولوكان ١ ١ الميت على الدين حطورة على دلالة هذا ول ( الدين 

الشرعذاب أساب من وأنه ، اف 

وأحمد( TITZT)دارص وال( ٢٤ ١٣) orUن واب١( • ١،٧٨ * )٩٧الترمذي : أخرجه ا )١( 
و(واكوى ٢٦،٢٧/٢ر(والخاكم ٢٥/٩()٩٤،٧٦/٦()٦١/٤)ّ 

الكاملل عدي وابن ١( را'/ه الحلية ق نعيم وأبو المحقق( نه )لح٢( •  v/A)تة الشرح 
المحب: واط . ( ٥٤٨، ١٣٨٩)الّد ل والثاض رآ/مما( اب و ره/دها-ا(وامانى 

(٨٦)٠ الترمذي وصحح ( ٦٧٧)آ/هالجامع صحح ي الألبان وصححه I ٦( ٠ )آ/آ والترهيب 
.I ( ٢٤ ١٣}ماجه امحن وصحح 

.( TTixrrloالمع)الثرح )٢( 
.( -٧٤/٦٥٧>والسهقي ( ٥٨/٢>والحاكم ( ١٦٧٣)واللجالي ( X'lVأحمد)ب )٣( 

.(١٦)، jUSUا^ئز وأحكام ١( • )م/ه للهبمي الجمع : واننلمر 
ل؛اثمدمنحر؛بم•

الوصايا؛هذْ لك الدم الديون ل أخي تغرق لا فحق الدين أمر وعبمم وستاية خْلورة ءلم~ت، إذا )ْ( 
.الديون عانة ل القزعن الأحاديث، امتثعر الأول؛ الوصية - ١ 

..ضلرآ :لأ-شرضإلأ الثاب ٢-الوصية 
.ومعه الدين قتل افه اتق : الثالئة الوصية ٣- 

•بالنهار وذل باللثل هم الديون ؛ الرابعة الوصية — ٤ 
.البنوك وخد١٤ إيالأ ؛ ة الخامالوصية ه~ 
تطق.لا ما نفك تكالف، لا : ادّة الالوصية ٦- 

.بالبلوى الومع نل الحيوي دراسة ؛ الساسة الوصية ٧- 



^الخوافاتواس؛ سيراسة 

؛الميت عر الدخول من والصبيان والخنب الخائضر مع 
صغمولا جب ولا حائض فربه لا أل وسمي > ت المدخل ل الخاج ابن نال 

•* عنه ينهى أو به يوم لما رح ق-لا يب 
يبنالخائف ولع وإنما ، يؤيدها ما السرع ل يرد لر ، بدعي ها نفهده ت قلت 

المنيرابن حكى وند جوازه والراجح ، ٠ ر للميت والخنب الحائض يل ثغل العلم أهل 
•جوازه عر الإجاع 

توالهلاك والويل بالشر هم أنفعر المحتضرين أهل دعاء 
لما، والدنيا الابجرة بامرر وذريته ولأهله موته عند للميت الدعاء هو والستحب 

بصرهثق وقال ا عاليهلإو الله رسول دخل ) •' قالت عنها الله رصي سلمة أم عن ورد 
ال) ت ال فقأهله من اس نفضج ( البصر تبعه نبضن إدا الروح رإن * قال ثم فاعمشه 

هم)اللت قال ثم تقولون( ما عر يؤمنون الملائكة فإن ، بجثر إلا أنفكم عر تدعوا 
لوامحلفه فيه له ونور قارْ ل له وامسح المهديثن ل درحته واري، سلمة لأب اغفر 

. (.)٢ .(عمته 

•أران وفاته محير يبلغهم ح؛ن الميت أقارب عر ومحب 
.بالقدر والرضا الصر ؛ لأول ا٥ 
لأجرف اللهم راجعون إليه وإنا فه إنا ) • يقول أن وهو ، الأّ~ترجاع • لشاق اْ 
.المثرؤع هو وهذا ( منها محيرأ ل واخلف مصيثي 

همأنفعلى يدعون الصائب عند أنه الحاهلية عادة من فهو بالشر الدعاء أما 
عرذمنون الملائكة فإن ، بجر إلا أنفكم عر تدعوا )لأ لإلإ:الي قال لدا ، بالشر 

.الأزل همك الويون ديي نليكن : الثامة الرب -٨- 
•موصوعيا ل مهمة فهي إلها ارجع ا العال العد لعادل الديون ل تغرق لا حق رسالة من 
الما،حكم عض نوله ثق الياء اومنمههمس .( ١٦١)العادات ل والبدعات المن )١( 

،معملا نكون ، الت منه يمثل الذي الماء سباثران والحاتص الحب أل اذ ، المستعمل 
الماءطهارة يرجح ممن المنذر وابن ' صفاته إحدى تنغز لر إذا طهوريته العمل الماء ل والراجح 
كماوأخمد النانس عن ورواية مالك مذهب محن الشهور وهو الأوسهل ل كما المعمل 

.I أ-كلمم واف . المحلى ق كما حرم ابن ورجحه ، را/اّا، لغي ال 
(Y>)،JL،(T)؟.



ءاسازياسنم الدضى اهقام 

الخالهالْ ق سما ولا ، والإجاأة لحري اللائكة عليه نومن دعاء وإن • ( مرلون ما 
منينجيه لا أنه عارظ ، ربه إل مفتقرا حاشعا حاصعا مصابا الإنسان فيها يكون الق 
. ٠٢'دعائه على لتومن الملأ مخرت ولهذا ، ؛الإجابة حريافتكون اش إلا المصية هده 

:المتوق عفلمة علمي يدل والممر الثمس انكاف مع الشخص وفاة أن الاعتقاد 
والثمنالث،س إف ) : محال حيث M■' ارمول أبطلها الق الخاهلميت حرافات من وهذا 
الل_هياذعو١ لثت دلرآبتإ مادا لصاته ولا أحد لموت يحسمان لا الله أيان مى أسان 

'َ فوازخماض!نوابمَ 
.١ بالوفاة'أحدهم إحثار عند فلأن( روح على الفاتحة ) • ولهم ق٠ 
:النعي مجن الاس بعض إليه يعمي ما : لعي ا٠ 

أمرين؛احد العي ويكون 

وال2ئنقاتوالأزية احي المق ينادي مناديا ال بارئوتكون ت المناداة ت الأول 
وكثرأ، صفاته بعض ويعيد ، فلأن بن فلأن بموت نياته ل الاس يعلم والوادي 

.العربية الخزيرة حارج الإسلامية الدول بعمى ل الأمور هلْ تكون ما 
،مرئية أو مومة مأو مقروءة كانت محواء الإعلام وسائل ق الإعلان ت اكاق 

؛صربغا على وص 

•نحربجه تقدم )١( 
.رهممأ'[آما العشم؛ن ليثح الممع الشرح )٢( 
لهرواية وق ينجلي حق وصالوا افه فادعوا ت ( ١ ٠ ٦ )١ له رواية ول عباده ؟أا بمثوف اض اولكن )٣( 

•ا ( ٩ ٠ )٧ ملم أحرجه والحديث • يكثف حق ■ (١٠ ٦٣)
.(٥٠٢)اووعاء تصحح ■' ر )٤( 
زذا،jjS، أمله فه كون الذي الجلي مو : نالنادي ، القوم وءت«ع المجالس هي النوادي ا رء( 

لتكيوءتيته أهاله من ه محلل الحالن أي ه ثادته• ونع ؤ قوله؛ ل كما ناديا يكن ل! أهله 
العربلسان : 3 ■ اجتماعام ي أي ه ىذمحاد،قأأكٍظز ت ونال • :م يغمي 
أعلم.وافه ■ ( )الندوة مادة ١( )ا"/ها" 







ه|ابدإو|وذو|ئتاسة بمه 

يقإكال — سوداء اممأة \إ — أسرد رحلا أ0 ) ؛ ميرة آُي حديث ■' ومنها 
آذقنونيكثئز ادلأ ):نات.ئاوه:ظ،مماوواه  ٧١ثنأو ، سان افجد 

.، ١٠( محا نمر يذا م ( - مذ١ ناو ار• - مْ ض _ ، يث 

الأحاديثمحمؤع من يوحد ) : رالمالكيأ العربي ابن نال ٠ ؛ حجر ابن ال ن" 
:حالات ثلاث 

.ّثنه نهدا ، الخثلاح وأهل والأصحات الأهل إعلام : الأول الخاله 
.يمء فهدم ، للمفاحن؛ الحمل دعوة ت الثانية الحالة 
،.٢١< ( :حرم فهدا ، ذلك ونحو كالنتالحة آ> يرع الإعلام : الثالثة الحاله 

والوفنوالحمل والصلاة والتكفن للغسل الإعلام أن فالحاصل > : النوكانر قال 
الإحماعونع مما يه إلا الأمور هده ثم لا من إعلام لأن ، الهي عموم من ؛نموصن 

عمومتحت داخل فهو المدار هدا جاوز وما لعده وما النبوة زمن ل فعله على 
الممح،يم•

ذكرناهاالق المثحيحة الأحاديث تنتقيه الق والصحيح ر النووي؛ ونال 
لكثرةالإحمار بدلك ثصد إن بل ، بمكروه ليس يعلم لر لن بموته الإعلام أن •' وضرها 
ببدهوذكره النام ا_ين والمملواف والفاخر الآثر يكره وإنما ، شب فهو الصلن 
محوزفلا الأحاديث؛الإعلام صحت فقد ، عنه الننهؤأ الحاهلية نص وهدا ، الأشياء 

هإوافه ، الحقفن وادا-يث الفقه أئمة بعض أجاب الجواب وبوا ، إلغاوما 
.أءلم<'؛•

 C( ( ٩٥٦)لم وم( ٤٥٨)الخاري.
•[ )؛/٧٩( الأوطاد نل ل الثوكاف وس ا ( ١٤)م/• ازري نح )١( 

)مفز\لأوط\و)1إص.
القحل حجر ابن كلام واظ ، >؛آا-ه1ا( ل والأذكار ٢( و)'\إ\ >آ/آاأ( الجموع ن ر؛( 

كيللالخالص والدن الإم)-بما*ا( ل والأس ؛( T-T/T)المني ل ندائ وان ١( ٤ )٣!' 
(TAA-TAT/U).









ها1خوافامواس، بمناسة 

أنههذا ق العالم أهل كلام حلاصة ) ؛ تعال الاه أثابه زيد أبو بكر الشيح وقال 
(٠ أءالمُ واف حديث ؛عزرائيل الوت ملك سمية ق يصح لا 

 D ( النول ) فيقال يثا ملخنا مالحونة وتنطق ، حاطثا صيهلآ تحبط الكلمة هده:
نةألعلى درج وقد ، تمحق الله هو وال؛ور ، التحتية الياء بعدها الفاء بكسر ( لمتور ا) 

(الماء ر يك) المتوش من هث اف توفاْ رحل عن السؤال عند نولهم الناس بعض 
ألئمه:ؤ يقول محق هواف الزر لأن ؛ الفاء بفتح ( النور من ) ■ يقال أن والأصل 

محق؛ؤويقول ! ٤٢الزم؛ اي ثنامهأ موتهثاإفيدسشيى ,ولآشسج 
.اآلسان:^ل( ويقولٌؤدمقاحألآشب ، [ ٧٠ص■■ 

ؤبخثلقوله ذلك ( المموقى ) هكذا آحرها ل مقصورة بألف تنطق أن فالصحح 
،٥! ب ؤرهنه=ظمشيرق محت؛ ويقول ! ٦٧اغام؛ ه مق بن يود ثن يثم وؤ 

.أُا'آا االقرْ: ه منآمح|  oyijriؤواؤوئ • هن ونوله 
اش; فقال ، ؟ النور من ت السائل ) : فقال جنازة عن سئل ه عليا أن ومحكي 

•( يقول كيف علي له د؛ين ، السائل فاستنكر ، ومجك 
تنصه ما ( اللفغلة الناهي معجم ) I القيم كتابه ل زيد أبو بكر الشخ محال 

يولأو يول نه؛ والفعل وفتات وجعه ( بثرة ) ورن على وي ( وفاه ) صل أر 
عنابتعادأ ، فاعل اسم لا مفعول اسم أنما على المثددة الفاء ثح ، الثور من ت يقال 

.الفاء يكر ( التول ) من المحذور 
الفضلاءبعض فاله ، جنازة حضر بعضهم أن ثحكى ، لعليفة فيه ونحت وئد 

•الغلهل له أن؛؛j( إل ذلك< فاُنآكر ه. اض : فقال . ؟ — الفاء يكر - النوق من  '■وقال 
الفاىينح الزر قل وقال: 

.ه طالب أب بن على هو المسئول أن يدكر وبعضهم 

.( TT-U)الكفلت الماهي سبمم )١( 
٤(العنلمة : االآ<تزادة وانفلر • )صا/ا( دحان للم( الأول سم القر متتوعن نحالنات )٢( 

والخاناللأتكة سرقة ل الكادم أف ( ٣٣)الخلوظآن ف ١(  ٢٣)الحاتك ( ٤٦)المدور شرح 
.(١٨)الأبرار اللائكت -آ(ئلر )\1ِ،



هأةههاأتيهاسزي _ الوضى اهقام 

للمعلوميالناء ، تراءتان  jtT'tه : ه قوله وق 
ابنناله الآجل اسيفاء يمعى ( ثونون ) للمعلوم الي نراءة على ؤإننا ، وللمجهول 

أعلم،اوو4 . وغير0 النحاس 
. ٠٢٠فلأن ثوق : بمال وإنما ، فلأن نوش : بمال لا وكيلك 

 Dالقرارهدا والتك : اثن جثة تثريح طف - الأمام لأ3و - العض اون م
القالضرورات على بناء > : ا ا الإسلامي العالر لرابملة الإمحلامي اليقهي المجمع من 

ممسيةعلى تربو مصالحة التشريح بما يصر والق ، الموتى جثثا تثريح إل دعتا 
الإسلاميالعالر لرابملة الإ1ّلأ،ي الفقهي الجمع محلى رر . سان الإنكرامة انتهاك 

ياق؛ما 

:التالية الأغراض لأحد الموتى جشتح تنربح بحوز • أولأ 
وذلك، المرتكبة الخربمة أو الموت أسان لمعرفة جناية دعوى ق التحقيق ~ ١ 

لمعرفةالثيل هو التشريح أ0 ويتين الوفاة أساب، معرفة القاصي على يشكل عندما 
.الأسبايبا هد0 

الاحتياطاتصوئه على ؤخد التشريح تستدعي الق الأمراض من التحقق ٢- 
.الأمراض لتلك، المنامة والعلاجات الوانية 

.الطب، كليات ق الخال هو كما وتعالمه الهلب، تعليم ٣" 
:التالية القتود يراعى اكعلميم لغرض التشريح ل ؛ ثايا 

يتشريحموته قبل هو أذل قد يكون أن يشترحل معلوم لشخمم الخثة كانت، إذا ١~ 
عندإلا الدم معصوم جثة تشريح ييغى ولا ' موته بعد ورثته بدللاظ ياذن أن أو جثته 

.الضرورة 

•الموتى بجثث يعبث، كيلا الضرورة قدر على التشريح ق بمتصر أن يجب، ٢— 
•يوجدن [ لر ر إذا إلا العلبسات غم تثريمها يتور أن يجرز لا النساء جثث ٣" 

اض.رحمه النخ ذكرها الق اجع اد مأمور غر وانظر ( ٤٩١،)صأآه٤ اللفغلة التاهي )١(معجم 
ف.بص ( ٥٩)علي عاصم لد ، ان اليوآغات، الخالغت الكلمات )٢( 

لالآءواماا(،  ١٢، ١٣)دورته ق الإساص ؛ iLxJIلرابطة الإسادس الفقهي الجمع )''(ثرادات 
M'A ماا-دا()صفحة ( ١٤١• ،١٤١١،-^ ٩١.

—>تتن< 







و|إم|ئقواس، اس 

ملتمْنامن : JUولأآ>ان. : ماو . ا بكم• ن-ئلأن ئاثوثلأ ، يل أل 
.٠( ر وريها \ذثتحز'» ثحهث كما مسا؛ب اللت حط إلا سواه ثنا مرض أدى بمب 

مداثثتفى هذ اف سبلها صالحة دعوة ناله قد أنه : الحياة قيد على بهائه ل و~ 
له.المسلمين بدعوات ذنوبه تغفر أو ، قدير شيء كل على واف ، مرصه من المريض 

ثنن، والغم الهم أصاتبمم الدين أهله ليثات تكضر ت الحياة قيد على بقائه ل و~ 
دهن-امن اكل-لم بميب ما ) ت ثاو مح؛ السيأ عن ، هريره أبى وعن الحدري سعتد أبي 
ضكم آلا ،القنكةُِبثاتيا لحثي ، ٢ زلا زلاأذى يزن زلا غمً زلا زض زلا 

رم.بمامنظا:اة(
كانان محا خص ٠ انقطاعه عدم ٠ الم ار اسمر ■' الحاة ند عر, مائه  ٠١١ ~ 

.الربمبىأباآو'أئا
وزيارته.المريض سيادة الأجر تكشر الحياة قيد على بقائه ل و~ 

وافالمذكور، قولهم شاعة صرف ، وغثرهاذكرناها الق المعاق هده أجل هممن 
جثأءالمُم.

•؟ دماغيا المثول بموت يحكم هل • من 
وهدهفيه شك لا موتا يموت حق ويتنلر عليه يتعجل ولا بموته يحكم لا ج؛ 

بالوني،ويتلاعبون وأعضاء قهلعا منه يأخذوا حق الأطباء بعفن من عجلة 
.٠٤يجوز'لا كله وهدا 

إليهترجع أن لايمكن دماغيا النوق أن - اف حفنلكم - الأطباء دعوى ت محن 
.؟ حياته 

وفلدليل، صحتها على ولس  ١٦٢يعمل ولا عليها يعول لا الدعوى هده ■ ج 
وبكلوعاش، الحياة إليه عادت دماغيا مات أنه قيل من بعمى أن بلغق 

.I ( ١٢٥٧١)( ٥٦٦•، ٥٦٦٧)البخاري أحرج، : عف منق أ )١( 
.ا ( ٢٥٧٣)ومنم ( ٥٦٤٢)المخاري أخرب : ضه مفق ا ( ١١
.)صاهآ-أهأ( لغزاد )الأداب( محاب، من ( ٣١

.(٤٨)الخنائ■ أحكام من ( ؛ ر 









ه|وخو|ىرإاااسه بمد 

 Dالمت غل ذكرات م:
لأنإلا ذاك وما ، والخالخات الذكران من العديد تقع الت غل د ع" 
مماوبيته بينهم بل ، وافر العلم من نصيب لهم ليس الأمر هذا مثل على الئ١ئمين 

أفربالضلال إل يكون وعندئذ عمياء مس ركب كمن فهو ، حاله هدا كان ومن 
.والنجاةالسلامة إل منه أقرب الردى وإل ، الهدى إل 

،وز 

منهفرب 

اليت؛غل منكرات ومن 

:الين عورة عن الكشف : ولأ أ٠ 
،اكياب من ثيء عليه يبقى لا حى كاملا الين بتعرية يقوم من الناس ممن 

وأحياناالزمان. هذا ق البلاء به ِ قد الذكر وهدا ، الميت سر هتك قد بذلك فيكون 
هايفعلالق الثدعان من وليحذر > : '٠' سج ابن قال كما آخر بشكل المرية تكون 

اوكئيمةالسترة من عليه كان ما أزال والكافور باثاع له غإل حاء إذا أنه وهو أكثرهم 
ابتلتإذا مكشوفة ا كأنر_العورة فتبقى الماء علميها يفيض ثم ، لعلميفة حرفة علميه وألقى 
بعد-؛-ا أو علميه كانت الق الكثيفة الخرقة بمثل يسترء بل محرم وذلك ، باتاء الخرقة 

مهماتلمرفه ويغص المحاولة عند العورة كشف من يتحففل ذلك ْع وهو ، تنفليفها 
.< بغسله التوفية مع جهده امتظع 

عفو؛كل عند المخصوصة الأذكار محن بعضهم يقول ما ت انيا ث٠ 
٠الحاج ان قال  أنوهو أكثرهم يفعلها الق الأحرى البدعة من وليحذر > ؛٠

أنتقدم وقد ، الأذكار من ذكرآ ينله عضو وكل ذكر أخل غله ل بدأ إنا الخامل 
محلالحل وهذا ، ا فيهبه المامور الواضع ل لكن ، وعلمنا سرآ حن تعال اش ذكر 

عملوهو ، ءيرّْ أو كان ذكرأ العبادات من غره عن به فيثثنل وخشية واعتبار نفكر 
.آ بدعق وغره ءؤ;. الماضن السلف 

•لأ(را'آآ/آ(









واسي،بمداسة 

ولوالسالف عمل من يكن فلم ، الشيع ف أصل له ليس وهذا * اش رسول محمد افه 
ولأن، االسثا به يتغطى غطاء بجعله جلف اش لكلام امتهان ونيه ، إليه لقونا محثرأ كان 

٠أم محبه ، ينافعه ليس وهو اب يفع هدا أن وهو ، ُم نامدأ اعتقائ فيه 
القرآنيةالأيات يوصع يقوم بعضهم بل ، أ ر الت كفن "ٌر دعاء كتابة البيع من 

أمماءأو القرآن آيات وفيها بالت تعلق الي الصحيفة ذلك ومن • اليت •ع لكفن اي 
ذلك.غم أر الأوبء أو الأناء أسماء و أس 

القتر•عر أر الكفن عر أ لكنت امواء التوحيد لكمة الخنائز بعض على يوضع 
لقنوه) ت ه لقوله المحتضر حق ق الوت قبل يشئ ؤإنما ، مشرؤع غثر وهذا 

الكلامهم آحر يكون حى المحتضرون يه الراد هتا والنول ، مسلم رواْ ( اش إلا إله لا 
. ٠٤٠محوز فلا قره أو كفه على الكاة أما اش,، إلا إله 

.؟ اليفى الثياب غم ق الميت تكفين محوز هل * سالة مه 
:داود أي عند حاء فقل ، البيص الثياب هي المستحب ولكن ، ذلك بجون نعم 

فيهاوكفوا ثيابكم حم من فانما المياص ثيابكم من البسوا ) ال؛ نقؤ؛ الني أن 
.ا( ر موتاكم 

ليبادرون وليلك ، نورهم؛الأكفان ل يتفاحرون الموتى بان يعضهم فول 
للشيع.محالفة باكفان موتاهم تكفين 

فقد، فاحنا علموا فيها والمغالأة بالأكفان الناس افتخار المولر من إن ; وأفول 
الأثواببالميت لتكفين يقترضون هذا و*ع ، ثمنه على يقدرون لا ءقيمْ امرة من يكون 

والرياءللمفخر وهدا ~ البلدان بعص ق — المقابر عمال نل من تمسنق ربما الق الثمينة 

اوتقييم اما اعتقاد مع الغ يتاكد إنما لكن ~ الرسالة هذه مقدم ~ جترين بن الله عد الشخ قاله ( ١ ) 
■محه يخفف 

 C( (٢٢)ب فتاوى.
■( ٤  ٩٦)الدعاء تصحح ؛ ر )٣( 
.اض)٣٣( رخمه باز ابن ص الجائز أحكام )٤( 
حانوابن وأحمد)ا/تماإآ( ( ١٤٧٢ص)وابن ( ٩٩٤واكرمذي)( ٣٨٧٨داود)أبو أحرجه رء( 

.( ٢٧)العريفي العزيز عد ،جع ا-بمائز لأحكام القرب : وانظر . ( ٥٣٩٩)



٥١٠٠٠^،واساذي اسس الوضى اهقام 

أنفبغي ، الأحياء المال بالحديد أحق وأل ، للتراب ايها هؤلاء وسي ، والسمعة 
منليي ما ذلك ق الإنسان يتكلف أن أو ، الثمن ل مغالاة دون خنا الكفن يكون 
فقالتفيهم فكفنوف محوبين عليه وزيدوا هذا )اغسلوا؛ويا • ه يكر أبو وقال ، عادته 
منبالحديد أول الحي إف ه؛ يكر أبو لفئال • حلق؛ هذا إن ■ عنيا الله رصي ءانسة 
إنماهرلوهالة'م('^/اب 

. ٠٤١(اّتظع U كفنه ئالخن س أحدكم ممن إذا ) ; ه الي وقول 
بهالمراد وليس ، هله ونوموّتر0 ننلافته الكفن بإحسان الراد ) العلماء قال 

.آ ونفامته ، فيه والمغالأء السرف 

علىالقابر لصوص علو منحافة الكفن؛الك؛ن حرق الدين ل الوهن "ن و٥ 

.٠ ر عليها الصلاة قيل يرمى أو موعنلة إلقاء التزام 
؟الت تلحيد عند الواعغل يلقون فيمن رأيكم ما ت اف رخمه السيخ سئل 

•؟ ذلك على الداومة ل حرج هناك وهل 
صحاتهولا ؤء ني العن يرد لر لأنه ؛ يسنة ليس هذا أن أرى الذي : فاحاب 

الاسوحلس فجلس الأمار من رحل حنازة ل مرة حرج أنه • هنالك ما وغاية ، ءم 
،الدفن ويعد الموت عند الأنان حال عن ق وحدثهم ، يلحد حق يتتننرون حوله 

كبوند إلا أحد من منكم ما ) فقال يدفن وهو نر عند مرة ذات كان وكذلك 
بعضييفعل كما واقفا حيا لإ يمم يقم ولكن!٢ •••( النار من ومقعده الخنة من مقعده 

حلىإنسانا أن لو ، دائمايتخذها ولآ محلى حديث حا حدتهم ؤإتما الاءس، 
،السنة من وهو ، باس فلا الحديث هذا بمثل وتحدث يتتفلرون الدرة ل ناس وحوله 

. ٠٦٠السنة س هذا فليس ينف قاتما يقوم أن وأما 

■ا بال ئديم بل I جديب غثر أي )١( 
•التت من سل والصديد القح ( ٢ر 

.ا ( ٩٤)١ وسلم ( ١٣٨٧)المخارى : أخرجه ا )٣( 
.[١(  ٥٢)١ ماجه وابن ( ٣١ ٤٨)داود وأبو ( ٢١٨٩٠، > ١ )٤ والمساتي ( ٩٤٣لتإ)مأخرجه ا ( ٤ر 

.سمن )آآ/أآ( اكوح -_> Ulولئاء ( ٤٩٧)الدظ، رْ(محٍح 
.( ٢٦)للعشمن الخنائز أحكام ل موالأ صسعون )٦( 





هاةصهاتواساذي اسس قا'هو الوضى اهةا0ا 

تركلى عه قدرتمع ورؤيته محظور استماع إل يودي لأنه يرجع ؛ ثانيهما 
(أم.ذلك 

متوؤ : تعال لقوله أموره حمح ل بجهل عما العلم أمحل يال أن لم الوعلى 
يدلا بل يالخهل معذور غثر فالمسلم ، ٧[ الأناءت ] ه لأتلموى أنلآلنء=فيإنلأر 

منكراوالمعروف بائعة نة الفه أصحت الذي الوقت هذا ق خاصة السؤال من 
مالعاللأهل الماس سمع أن المفترض ص إن ثم والمقاليد العادات وحكمت والعكس 

عنوالماثور المشروع الوجه عر تولى أن يبر همادة المقابر وزيارة الحنانز تشنع فإن 
.وأهاله العلم ؤللبة هم بذلك الماس وأدرى مح؛ العموم 
قالذكورة وهى ، ا فيهالمائة عن النهى الأوقات بعض ل والدفن لصلاة ا٥ 
أنينهاثا غو الله رسول كاف ساعات ثلاث ) يقول؛ دهن* الجهئ عامر بن عب حديث 
ينوموُص ربع "ض بازعه الشس يظلح جن موئاثا يهن مر أن' أو يهن صلي 

•؛('ثنرب حتى للنروب؛ الئس صيم يجن الئص بتل حتى الغلهثر؛ ثابم 
أما. دقائق مع المال ومقدار ، ساعة رع نحو والأحثر الأول الوقتتن ومقدار 

فلاولهذا الميت على الصلاة عن مي فيه ليس فإنه العصر صلاة وبعد الفجر صلاة بعد 
.٠ ُ والفجر العمر صادق نل الميت على الصلاة نقدم أن حاجة 

.؟ الهى وقت الضر على الصلاة حكم ما ت س 
بعدأي الطويل الوقت ل ذلك كان إذا إلا المهى وقت الشر على يصلى لا : ج 

الوقتهذا ل بالصلاة اس ناد 'لويل هنا الهي نونت ، الفجر وصلاة العصر صلاة 
—المتندم - الحديث ل جاءت الق الضيقة الأوقات ق أمحا الأساب. ذوات س لأما 

.'٣' الصحيح الحديث لهذا فيها دنه ولا الميت على الأوقات هذه ل الصلاة تحوز فلا 
،المقرة محور ؛< المحيط جدها مأو المقرة ق والموافل الفرامى لاة ص٥ 

حائلاكان إذا فيها يذكر لر الق العامة الصربمة الصحيحة للأحاديث منها ثيء يجوز ولا 

.ا ١( ٥ ١ )٩  U-0ابن ( ٥٦،•  ٥٦٥، ٢ •  ١٣المار)١( ٣• )• اكرمذى ( ٨٣)١ سلم : أخرجه ا )١( 
.(١٤)موالا معوز )٢( 

.٢( •رص باز ابن الخنانزللشيخ أحكام من )٣( 

٢٣٧ث



ه|رذو|غإكه|ابدإ اسه ببن 

اليبيامذلك يؤع فإنه القبوو عند الملأة ل التشديد فيها والق ، حائل ضر أو 
تمتعددة 

لتاشرة أن ؛_؛j، بعضها ول ، وإليها فيها الصلاة عن النهى ت بعضها ففي 
.ةلكلا محلا 

منواكحدير الموت فراش على وهو اجد مانحدها من لعن ؛ بعضها ول 

■ٌشابتهم 

•بالنهي التصريح ت بعضها ول 
الله)مائل '• ٠ ( والحمام اشرة إلا مجد كلها الأرض ) ؛ الأحاديث هده من 

الصلاةعن رض القبور'م. إل تملوا لا ) .'( ٢٠تاجي انناهإ قون اثمثدوا ايئوذ 
٠(المور ب؛ن  وانحللا ) .( ٠ ١ قبورأ تتخذوها ولا بيوتكم ل محلاتكم من اجعلوا ) ١

اثنانهم•فوت اتلحدوا sاكانى امحوذ الثت لض ) . ٠٦٠(إليها تملوا ولا التثرر على 
لألأ. .  ٠٧١(ن1جدا  jjJfjlمنةمتآنىاخثى لالإووا ذلك وِو'لأ : مالت تجدا 

Jp  ثتخدواملأ ألا تناجي تءناِلحيهم• موزأنناِته.إ كاُوا'ئخدو0 وقإ كا0 نن
انزم.يقض وهد؛ .  ٠٨١ذلك( ص نناجدأنىتج القون 

■الخيري ممد أي! حدث مجن وأحد والدارمجي ماجه وابن والترمذي داود أبو صحح صني ا ١( 
.اظرالإروا،را/-أم|

.ا ٢( •  ٤٧)اكاتي له واللفظ ( ٣٢٢٧)داود أبو ( ٥٣)•سلم ( ٤٣٧)الخاري : أخرجه 
.I ( ١٦٧٦٤)أحمد ( ٧٦الساتي)• ( ٩٧٢)الم جم: أخرجه 
•إ ( ٢٧)ص' لألان الحار أحكام انغلر • (٤ ٤ ١ ، ٤  ٤٢، ٤  ٤٣)الزار : خرجه 

.I له والكفل ( ٧٧٧)لم م( ٤٢)ا/• الخاري : أخرجه 
.ا ١(  ٦٧٦٥)أحمد ( ٣٢٢٩)داود أبو ١( • ٥ )• الترمذي ( ٩٧٢)لم م: أخرجه 
.I ٧( • )٣ المائي ( ٥٣)١ ملم ( ١٣٣)• الخاري : أخرجه 
علىبني حق الصالحين وغم بل الصالحين نرد عقلت لقد ■' أنول • I ( ٥٣٢)لم مإ أخرجه 

لنحتلف لا ومما ، الله إل إلا صرته محوز لا مما ذلك وغم والنير للدعا، مواضع وانحدت القور 
وسائلوناثح انح مبيان ما ف—معهم ، - افه بوالماد - بافه والشرك للأكفر موجب نعله أن 

ناصح، للأسادم الغربة لترى إنك حق ، الحاجات وحصول الملمات وينع الكربان تفريج 
"أعداءهم■عليهم افه وملل غربتهم وعنلمت حالهم عفلم ولذلك دينهم من جاهلتة ل الملمون 

)٢(!

ارا(

I)؛

ا)ه(

ا)آ(
1)'ا(
)٨(!

٢٣٨



ءاساذىاسنم ءاهل الوضى  ١٠٥٥١

الخطاببن عمر نرش ، قم من تريا اصلي )كنت ت تال ه مالك بن أنس وعن 
(القمر! ؛ يقول أحسبه وأنا الماء إل بصري نرنعت ■ الشر الشر ؛ فقال فه< 

منه نبيهم عنه نباهم ما ههت الصحابة عند المستقر من كان أنه على يدل وهدا 
،يرء لر لعلمه فإنه ، جوازه اعتقاده على يدل لا ءهغ أنم وفعل • القبور عند الصالة 

.٠ ر ه ثقه فه< عمر نبهه فلما ، عنه يهل أو ، نثر أنه يعلم لر أو 
الخديدةبين فرق فلا الشره وأما > ؛ ائه رخمه تيمية ابن الإسلام شيح وتال 

حائلالأرض و؛ين بنتها يكون أن يئن فرق ولا ' تنقلب لر أو تربتها انقلتت ، والعتيقة 
أنبيائهمنبور اتحدوا المدين لعن ه ني الولأن العلة وعموم الاسم لعموم ؛ لا أو 
لالصلاة عن النهي علل فمن وبالجملة ، تنجس لا الأنياء نور أن ومعلوم ، اجد م

•ا ُ(لةؤُالي؛ مقصود عن بعيد فهو خاصة التربة بنجاسة القرة 

علىالبلايا أبواب ضحت ما اف م ، العنلمم الأصل هدا ل وتفريطهم بدينهم جهلهم ب ب~ 
إلهلا أن نهاية وهر ، العفليم الأصل هذا تقيح سبب بإلا عليهم الرزايا عظمت ولا لمثن ال

الأصلهذا الملمون صح فلما ، صواْ إل اض حق من شيء صرف بعدم الله وتعظيم ، الله إلا 
،حموعهم وتشتت ، كلمتهم وتفرقت ، والدلة الصغار وآصاميم مكانتهم اش عند هانت العظيم 

بٌالعناية ينبغي الذي الأصول أصل وهو دينهم لأصل تضعهم بيب ؛ توتمم ونددت 
أصحفإدا ا الشوائب من وتشته وتصحيحه إليه والدعوة القلوب ل غرمه على والحرصن 

اغثزه ويسأله ، يغثوْ ويستغيث ، افه لضر يذثح وهو ( الله إلا إله لا ) ■ يقول بالإّلأم المسمي 
المادءهدا السالم\ن أورث الأصل هدا تمسع أن شك خلا ، ض عبادة من العبد هذا أبقا0 الذي فما 

كانالذي ، ه بالي نايا به يمي ٌا أهم ٌن كان لذلك ؛ وآخربم ودنياهم دينهم ل العظيم 
علىيركد لربه ولقانه فراته ساعة لتت وتد الدنيا عن الرحيل من قرب وهو ارن رض مل 

،لتمضه والتوسل لهدمه الذريعة ق سسا كان من كل ويلعن ، العفلمم الأصل هذا على الحرص 
،حفظه كما الأصل هذا يحفغلوا أن وملته طريقته وأتبلع مشه بأهل فحري الي ٌن هذا كان فإذا 
.~ ٌي و هو ؛أبي ~ نييتا ُقاْ كما الشواتب مجن نموْ وأن يته كما يبيتوْ وأن 

مكام-اويحذ الخاهلية مشركي تبور ثتش هل باب ر الصلاة ق محتصرأ معلقا البخاري أحرجه ( ١ر 
الكبرىالسنن ل والبيهقي ( ١٥٨١؛رقم ٤ ٠ ٤ )ا/ الرزاق عبد وأخرجه ■ ( مسجدأ 
.القيم)ا/أبمآ(ابن للأمام اللهفان( كاب)إغاثة ل وانظرالمالة • صحإ وإمائه 

صدعقيقي.تحقيق اللهفان)ا/يآ( رآ(إغاثة 
الفتاوىمحمؤع * ة النجامآوصاف فيه ثظهر حتى طاهر المقرة وتراب * ت الإسلام شيح قال ا )٣( 

اوالنبالة ، ،والجزرة والحمام ا والقثرة ، الإز آعطأن ) الواضح وهذْ ء ت وقال • )اآآ/اآم( 



والخرافاتوالبد؛ اس، سن 

لأن؛ صححة. فر فملأته فر إل أو برة مقل ملوعا أو فريضة صلى ومن 
.الصلاة عن حارج شيء إل لا الصلاة ذات إل عاند الهي 

كانوما ، الشرك إل ذريعة القبر إل أو المقبرة ق الصلاة أن ذلك من والحكمة 
الشرك.إل تندى >يق كل مد قد الشارع لأن ؛ محرماكان الشرك، إل ذريعة 

بهئم؛يلغ والوسائل الذرائع ق أولأ فيبدأ الدم محرى أدم ابن من بجري والشيهنان 

القبورعند الصلاة ولأن ) ت هف الله رحمه باز بن العزيز عبد الشيح سماحة وقال 
.ُ ر ( الشرك ومانل من القراءة ونحري عندها والدعام 

وكلام، إليها أو المقبرة اق ُ انة الحنلخبر الصلاة أجاز من مع البتة دليل ولا 
اش،عافانأ دليل غبر على المبي التقليد إلا هو إن ولكن المنع، ل صريح كله M المصْلفى 

المذهبوق ... كذاالإمام... قال فيقول؛ • صء افه رسول قال نقول؛ ذلك، من هف 
.ماءالمن حجارة صيبنا أن نخشى • كل.ا الالم دليل ونص ، كذا

والمقايرللعبادة فالمساجد المساجد، عن مبتعدة القابر يجعلوا أن المسلمان فعلى 
.٠ ٠ لمين اللأموات تكون 

•؟ بور فتها الق المساجد ق يصر هل س؛ 

.تعبدا النهي محعل وبعضهم ، الجائ مغلة ي1ناا الفقهاء بعضي يعللها قل ( الطريق قارعة وْ 
وتارة، القبور عند كالصلاة ، القرك أهل مشا-رة الثلة تكون فتارة ، محلفة عللها أف والصحيح 

.االفتاوى صرع < ذلك ض وتارة الإبل، كاعطان ، مأوى تكوئ١ا 
.٤( . r-i. ]/X)الجند قح صاحِث ذم، وما ( WA-IVT/T)الاقضاء ى ذكرْ U واتفلر )٠( 

.الإسلأمةانموث )١(محلة 

كلهاوجوم مثة ثن الي عن يروى ؟ القم على الصالة ل يشك ومن ) •' اض رحمه أحمد الإمام قال )٢( 
.|صمآ\را-ا"اما[ متواتر( رصحيح ت فقدذكرهاوقال ( UT'l/Vوانظرالإرواء)■ ( حان 
أل) عباس وابن يرة ض أي حديث من الصحي*حذأت ل لما فجار اشرة ق الحنائز على الصالة وأما 

.)\/\<ه0 لم )آأ/آا،اوم)ا/ا>ا١( الخارى أخرجه قر( على صلى الي 
فتاوى( ١٩)الوجازة ( ١٩)موالا ممون (رآ/ُه~اه( فوزان ابن ) الدرب على نور ت انغلر )٣( 

الألباق،للشيخ اجد مالقبور اتحاذ من الساجد وتحدير ( Vau/Y)الدائمة اللجنة 





^^٠١٥٠اسن بمن 

أنهم ويعلاؤع ثجد الموبتن بينه أو ، بعيدأ المر لكن إذا أما ، اشر إل الصلاة 
لأينرإلم،مالالأباسبه'ا'.

؛.؟'اكرة داحل ابنازة صلاة تحوز هل • ص 
الدفن؛بعد عاليها الصلاة تحوز كما ، اكرة داحل ابتازة على الصلاة نجوز • ج 

مممدنا— شايا أو — المنجد مم كاثت سوداء ^٢٥ ٠١أف ) ؛ ثال  ٠٠٠هريرة أبي لحديث 
(مح؛ )٢^ : ه  Jliنات. : محالوا ، - ظ م  JLli^ه دخ6و 

نمش، ندثوة ( مره على ذثؤني ) : قؤ _LJ - أوآمنْ - أمها صموا ثكأثهم 
محا(م.

.؟ المصلى ق أم اإلسجا. ق اليت على الصلاة أفضل أيهما • س 
غؤ:ني الصر كما جائزة المجد ل والصلاة ، تيئر إذا أفضل المصلى ل ت ج 

ةٍبمععانثة عن صحيحه ق لم مذلك روى كما المجد ق بيضاء ابي على 
•؟ يترك أم ينبش هل ، فتنة نبثه ل لكن إذا ، الجد ل الدى اشر نبش ت ص 

منذلك ويكون ، السابق هو الجد ولكن المجد ق لكن إذا اشر ينبش أن بجب ت ج 
هوجد الكان إذا أما . فتنة تكون لا حق الإمارة أو الحكمة إما الأمور ولاة جهة 

أنبياتهمقبور اتحدوا والنصارى اليهود الاه لعن ت) M الني لقول هدمه فالواجب الأمحر 
صحته.على متقق ( اجد م

منا فيهوما الحبشة بأرض رأتاها كنية حبيبة وأم ملمة أم ذكرت ولما وقوله 
فيهص_ئروا نإ منجدا مره على توا الصالح الرجل ثلمهم مات إدا ادكك ) ■ الصور 

(.٠٧٠اوككشناثاّفيساشُا، ^^^ة

.١( • • للعيس)١/ الدرب على نور فتاوى ر١( 
.( r<\rr<\r/A)الداكة اللجة ناوي )٢( 

ة-ءهوابن ( ٣٢داود)٣• و وأب( ٩٥٦ومسالم)( ٤٥٨، ٤٦• ،  ١٣٣٧الخارى)أخرجه: )٣( 

■( ١٨باز)ص٧١-لأبن الحنائز أحكام من )؛( 
.ا ( ٥٣)١ ص ( ١٣٩• ر الخاري : أخرج، I رْ( 
.1 ( ٥٢٨)وملم ( ١١٣٤ ،  ٤٢٧)الخاوي : أخرجه ا )٦( 

رسوللني ) : الصحيح الحديث وق ، الحماة حيث من التصوير تحريم مر ■' الأه رحمهم العلماء أجع ( ١ر 
النضنرون(-الخيانة يوم غيابا الناص أثد : وقال ا ( ٥٣٤٧)البخاري أخرجه ا ( الممورن اف< 



هاسزىاسنس واهل الوضى اهقام 

افويخاف الأحر والرم باق يرمن لكن ومن ا ٢( ١ ٠ )٩ وملم ( ٥٩٥)٠ البخاري أخرجه ا" 
،الحزم هذا عن وانزحارا ا وانحفافموعظة نفاه الحديث هذا سمع إذا أثه نلأ فاد ، ويرانه 

ماأمحل فإل ، والآحالآق الدين لفاد سبب المحثور تصوير أل ■ العلماء يقول كما ذلك ل والثيب 
اضحزم فلذلك للفتة نبأ يكون محي وكيلك ، اف دون من الصورة صاحب يعظم أن لتصوير ال 

أوإنساأ لكنت سواء ، الأرواح ذات صورة  ١٢والمراد ، المحرر فعل من ولمز الصور ورسوله 
حالتنعلى Jتكول والصورة ، حيوانا 

فما. ذلك ونحو الرصاصم أو الحديد أو الخشب أو بالحجر مقرثأ شاحصا تمثالأ تكوف أن ؛ الأول ١لأأة 
,والباذفاعل ولعن عته ح على الله رحمهم العلماء أجع فقد ، التماثيل وهر النؤع هذا همن كان 
.صثم هيئي على تمثال صورة يشتري أن للأسان محور ولا ، يافه 

لكنتوسواء ، حطا أو حفرأ الثقش ذلك لكن سواء ، النقوثة الصورة وهي المحور* من اكانثة الألة 
ندحللا واللأتكأ ، محرم المحثور من الؤع فهذا ■ ذلك غثر أو قماش أو ورق أو جدار على متقوسة 

.ذلك وتحو والحجم الثجم من فيه روح لا ما قمحتور ، فاعلا بد لا كنث وإن • يمثال صورة فته محتا 
والأصلا المحثمة والصورة المتقوسة الصورة بثن يفرق ولر يعدبون الصور أصحاب أل وأجمرنا 
الكتائبصرء على الفقه اصرل ل الثامجس :) ر ا النيصص يرذ حق عمومه على العام بقاء 

الظنون ٤٢١إلا هؤلاء عند له محصص ولا I )ص؛ّآّأ( مالأمة محمد بن مصطفى للشيخ والمنة( 
المنهوشةل موجودة المفاسد فإن ، مرية ولا فته شك لا واضح فالحق وإلا ، الأنفس موى وما 

امة الجالصورة من فتنة أسر المجسمة غير الصورة تكون قد بل ، المجسمة وغم والمجسمة 
فالذي. الداعرة الفاتنة الصور بسب إلا الماس بذن الفواحش وانتشرت المنكرات عظمت وهل 
هذ0ق طرأ ما أمجا . لا أم محنمة لكنت سواء ، مظلقا جوازها بعدم * القول اطه عند والعلم يغلهر 

ذهبفقد ، نفسه الإنسان صورة تحرج الق الحديثة بالألأت الصور وحوي من التاحرة العصور 
القهي الأله أن ممعق ، نمصورة ليس أنه بحجة وذلك ، امع هذا استثناء إل العلماء بعض 

يخرجلا الألة أتأ ذك وتوضيح نظر فيه القول وهذا • المرآة على قياسا ، فتجرز الصورة أحرجت 
-الفاعل بفعل مرر وإنما بتمها( تصور لا )أي بقسها الصورة 

الصورةيصور انع ال—المصور كان القديم ل أنه ت جوابه نفه( الإنسان صورة تحرج )إ1ّا ■ وقولهم 
علىبدل كله فهذا . يف—سه الإنسان صورة أحرج لأنه ؛ ؟ بالحل يقال فهل ، ينفه ان نالن

بينولذلك ، منه المحريم موصن عموم هر المزامه ينبغى الذي الحي وأن ، ذبت ٌا صعقب 
أعظمومن ر ت ريه عن يرويه قيما قال ولذلك ، افه حلق مضاهاة هي العلة أل التنحنح الحديث 

٢٥٩٥٣)اثخاري أحرجه إ ( شعيرة ليخلقرا أو ، حثة فلمخلقوا كحلقي، يخلق ذهب ممن 
الصورز الموجودة المفاسد إن ثم - افه حلق مضاهاة هي الحلة أن على ذللشآ محيل آ(إ ١ ١ ١ ر وملم 

ائنا■"والفقه . مفسدة أعفلم الألأت صور مقامي إن بل ، ؛الألة تكون الق الصور ل موجودة بالمد 





هاة»اهامهاسزي اسنب ءاهو الدضى  ١٠٥٥١
القرةإلا مجد كلها الأرض ) ت بث حد ق وذلك ، العموم الأن لدينا ؛ نقول 

عموممن يخرجها الذي فما ، ( صلاة ) عليها يطلى التت على والصلاة ' ' ( والحمام 
أنهدام وما ، الشر على الصلاة على ها ثقيت نالوا . (؟ والحمام القرة )إلا ؛ ؛؛و نوله 

علىأو مدفونة حنازة على يصلى أن يئن نرق فلا ، الشر على صلى ء؛لآ أنه ثت ند 
،القرة ل يملي الذي الين هدا أل وهي ، واحدة العلة لأن ؛ مدفونة عثر جنازة 
وجهتوقد . ُ الشرة' ق الدفن قبل ولو الين على يصلى أن هدا على الناس وعمل 
:الحواب فكان المالكة عام مني لماحة حءلايا 

،وحدهف الحمد : هجريا( \  ty\ ا i إ y اريخ وت ٢١٤١٩م رقثتوى) 
•وبعد • ■ • بعده مي لا من على والسلام والصالة 

سماحةإلى ورد ما على والإفناء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة اطلعث فقد 
رنمباليابة؛ُكتاوة اء الأحبمحافث الأول العدل كتابة رتبى فضيلة من العام القي 

اركبلهنة الخامة الأمانة من الأجنة إل والحال . ١ ٤ ٢ ١ / ٢ / ١ ٩ وتاريخ ( ١١٤٧)
:ننه هذا مزلأ فضنه سأل وقد . ١  ١٤٢ / ٢ /  ٢٦وتاريخ ١( ١  ٩٤)برقم الئلماء 

ممدركهمالناس س فئة أرى وتكرارأ مرارأ أل فته ذاكرأ هدا حْلابي سماحتكم إل )أرفع 
القرةومط مقام ، بالتعزية حاص مكان ق فيصنوما لاجنائز تشييعهم أثناء الفريضة 

٤١ ٢ ١ / ٢ /  ١٣الوافق الأربعاء يوم وق ( الهفوف بازريتيج أم مشرة يدعى )والق 
وبعدهاالقيمة ق فرثت سجادة أن فرأيت الذكور الكان فيحلك المرة لهده ذهبت 

انكانقبلة ول بل ، حماعة لأصلاة وأعد هنئ قد فالكان ، الأوقاف سجاد س صنوف 
أماكنوميثة إحداث بمنع فتوى بامحدار والتفضل التكرم سماحتكم س أمجل ، قبور 

اضحفنلكم ؟ الصلاة يعيد هل ؛ المرة ق صادها عمن والإفادة ، الصلاة لأداء القابر 
.( وأحراكم دنياكم ل ونولاكم حهإاكم وسدد 

القرةل مكان ثخمتمى محوز لا ؛اأه ■' أجابت للأستفتاء الاجتة دراسة وبعد 
دلكورود لعدم ؛ الخنائز على فيه للصلاة دلك غير أو سجاد أو ، دمحرابا وتمييزه 

(AT,٩٦٣)ُاحه)ه؛ب(وأحمد وابن ٤(  ٩٢)داود وأبر ( iro-lTil)^( ٣١٧)الترمذي احرجه را(ا
•ا للترمذي نحقتقه ي ثاكر أحمل الخخ صححه ■ الخيري صعد أيي( حديث من ( ١٦٩٩)حيان وابن 

.( YrU-Yrn/Y)( المع الشرح ر و ١لخبمن صالح بن محط الشخ كلام من محصت )٢( 



هادفداف1هواس؛ اسة سن 

وذلك، فسه  iUUijالغروصة الصلوات لأداث الثاس يقصده أن ويخشى ، لنتة اق 
نحافةالمقبرة ل الصلاة عن الهي من متواترة كم؛ أحاديث ل جاء لما ؛ نما محرم 
مثلإحداث مع فالواجب ذلك على وبناء ، الشرك لدراغ ومدا للتوحيد وحاية الفتنة 
علىاض وصر ، التوفيق وباض • منها موجود هو ما وإزالة ، المقابر ل الأمكنة هذه 
.والإفناء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة ، وملم وصحبه وآله محمد ستا 

ّب^آل محمد بن اض عيد ين العزير عبد اليخ • الريس 
أبواش عبد بن بكر والشثح • الغدتان الرُهمن عبد بن اف ء7د • الشبح ■ الأعضاء 

.الفوران فوزان بن صالح والشبح • نيد 

أسما سا ؤ ; وجل عز قوله دهي ' الجازة رؤية عند الأية هذه راءة ق٥ 
ؤ،نذاما: أو ، ٠ ر ! ٢٢ي ؤثلئا ومارإدهلمإلأ'إشا ؤييثولئ. ويبمولخ٠يخديىأش 

!٥٢أبس؛ ه ياؤى 
كوصولاح مبلغرصم إما عليه وصلاة وذكمن تغسيل من الميت نحهيز أخر ت٥ 

وثثويبهاالختمات كفراءة مشرؤع غبر غرض أو ، بعيدة أماكن من الأقارب بعض 
أبىلحديث ليلا دفنه أدى ولو  ٠٢'بتجهيزه البادرة فالسنة ، السنة حلاف وهذا علميه، 
كمدمونهاثحير صالحه يكى ثإن Jالجتارة أمرعوا ) ؛ هؤ الله رسول ثال ؛ ثال هريرة 

•'٣( رقابكم ص صتنويه نثر دللذ عتر ثكن' دإف إم 
أتىأين فمن ، عنها بجالفوا ولم المالح لف العليها جرى الي السنة هي هده 

مماها نفالذنوب من أقبح ذاما ل وهى بأعدار نثره إيوانه عن الميت تأخر ؛ثدعة الناص 
اقبعياذا ونحمدأ يبومسة أعضاؤه فتزداد الموتى ثلاجة ل وصعه إل معه يضعلمرهم 

مثلمن عدة أمور الدفن ناخر على يترتب وقد للميت إيذاء هذا من أمد وهل ، تعال 
وغثرالبامر التشويه ه محي يودى الذي الميت وانتفاخ الميت من الكريهة الروائح حروج 

.( ٢٨رص• الذياء تصحح ( ١ر 
.الرصين وتنمي الديون ومحقاء التجهيز ت ثادتة أمور ل الإسرلغ يثحب ( ٢١
ساتيالم١( • ١ )٥ اكرمذى ( ٣١٨١)داود و أب( ٩٤)٤ مسالم ( ١٣١٥)الخاري : أخرجه أ ( ٣١

.ا له واللفغل ١(  ٤٧٧)اجه ابن ١( ٩ ١ • ،١ ٩ ١ )١ 











هاةْاها،؛ا«هاسزى امانس وأهل الوضى اهقام 

.؟ الحنانة صلاة ل الإمام عن,؛،_ يمض أن يشؤع هل ؛ ص 
الإمامحلمؤ الصانة والسنة شماله وعن بمنه عن فيصف الحاجة دعتؤ إدا • ج 

.باس'١' فلا صثقا ا،لكان كان لو لكن 
.؟ صفوف ثلاثة جعلهم ين هل فليلا الصلن عدد كان إذا مسالة 

ضشوم ثيإَنوت ن.م ىل:)نامن أنه M الى عن ثبت : الحواب 
رأزنه( اش طتحز ؛لا ^١ س لاممركوذ ن-ثلأ ؤازته/;٧ 
صفوفثلاثة عليه فتصلي يموت مثلم مى ما ) • فال أنه قو عنه صح وكذلك 

٠.٠ له( عفر إلا ) ت رواية ول ( أوجب إلا الميئ مى 
رجلنعلى كانوا ولو صفوف ثلاثة محعلهم أن يستحب •' قال من العلماء فمن 

•ر؛'رجلتن 
أربعون) الثال الحديث بدليل الكثرة بذلك غء الني ٌراد أن ■ قال س ومنهم 

وإذاالأول فالأول المف يكمل أن الأفضل فنقول هدا وعلى ، الأقرب (وهو رجالا 
.٠ ٠ كفى ااك!رة حصلت 

شكولا ت الحنائز صلاة ق فرجها ومد وإتمامها الصفوف ثوٍية الميالأة دم ع٥ 
.الصلوات محن ضرها ق كما واجب [ الحنانة صلاة ل ا وإتمامها الصفوف سوية بان 

،الأول الصف احتمال عدم مع حى الصفوف تكثير لامتحيات ية بالن•' س 
.؟حكمه ما 

فيكملونالمكتوبة الصلاة ل يصفون كما الحنانة صلاة ل يصفوا أن الأصل ت ج 
محالفوهو صعق منيه فقي ه هبثرة بن مالك عمل أما ' فالأول الأول الصف 

.٠ ُ الصلاة ق فالأول الأول الصف إكمال وجوب على الدالة الصحيحة للأحاديث 

.( ١٦)ا3 ابن للئخ الخناتز أحكام من ر١( 
.I ( ٠٢٥ >ه أحد ( ٩٤٨)لم م: أحرجه ا )٢( 
,ا ١(  ٦٢٨٣)أحمد ١( ٤ ٩ )• uجه ابن ١( •  ٢٨)اكرمذي ٣(  ١٦٦)داود أبتر : أ-محه ا )٣( 
.I دثد.ث محتفوف نادنث خزأهمإ الجنازة أ،نل اّتمل ناللأإذا كان : داود أبر قال ا )؛( 

.(١٦،١٧اكزة))ْ(كاوى 

.باز)ما/بمآا( ابمت الشيخ يتاوى محمؤع )٦( 



و|افو|ئقواس؛ اس< بمه 

المميزمع عليها الصلاة يعيد أن من مانع لا ؛ الحنانة على صلى الذي • مسالة 
فانتهممن ، عيها بملي من مع ثلاثة أو مرتتن عليها صلى لو حى ذلك ل حرج ولا 

'.١٠علمهاالخالة 
الفرضبملي فهل الفرض بمل وأا الجازة على للصلاة الجد لحل من : ص 

.؟ عليها بملي هل الجازة حملت وإذا ؟ الجازة على الصلاة ق معهم يدخل أو أولا 
والفرضتفوت الجازة لأن ؛ المرض بملي ثم الجازة على معهم بملي • ج 

أوالدفن يعل عليها فيملي يتبعها وإنما عليها بملي فاد الجازة حملت إذا وأما يفرت لا 
.٠٢٠الضر عتر 

٠عليها الصلاة وقبل ، المجد ق الجازة وضع عند العثتر راءة ق٠ 
الصلمنلمائة انتظارأ القبلة ل الجازة وضع الماجد بعض ل العادة رت ح٠ 

الركؤعلوقؤع ثديدأ نحربما محرم وهدا ؛ الجازة على الصلاة ثم الإٌام خلف الرانة 
.'٠ عليها والجود 
الجازةتوضع ئم . لواتبم صمن يفرغوا حق المصلمن أمام الجازة توضع فلا 

•عليها وبملى 
.(٥٤٤ت رقم الصفحة ، ٢ • رقم )الجزء الدائمة اللجنة علماء فتوى هذا وعلى 

جدالق مرتفع بموت القرآن لإذاعة نحوه أو راديو جهاز وضع • أولا • ج١ 
■بحوز لا الإٌام جيء ئل الجعة يوم 

لقيام؛ العالماء قول من الراجح على جائزة الجد ق ابمزة على الصلاة • ثانيا 
توضعثم منها يسالموا حق للفربمة الصلمن أمام توضع لا فهي ذلك، على الدليل 

.الجازة صلاة علمها ليصلوا القبلة وين بينهم 
ذكرت،ما أجل من المذكور الإمام مع الصلاة تترك أن لك ينبغي لا • ثاكا 

نةالحوالوعفلة بالحكمة بدليلها له نة الوبيان مناصحته ق الاستمرار لك ويتبعي 

.(١٥)باز الحائزلأين را(سأحكام 
الجاننلأينباز)'اآ(■أحكام )٢(،>، 

٥٠الدعاء)اآ(ثصحيح )' ٠).
.بجبأنمول)أآ()؛(تقاليد 





هاوذو|ىكواس؛ اس بمن 

ملمن أو ٠ ٠ الذكران ع الأربلى عزاد من عل نكارهم إ٥ 
•٥؛ الني ن عذلك نوت ع م، ٠ ليمت؛ن ت

:هريرة أبو ]١[ ث منهم ، الصحابة ءء' خماعة عن متواترأ نوتا ثابتة فهي • تكببمِات الأرح أما )١( 
اياش١( • ٢٢الترمذي){ ٣٦• داود)٤ أبو وأحد)rإ^^٦( ( ٩٠مسلم')١ ( ١٣٣٣الخاري)

خوجابر ا"اا . ( ٩٥٤)منم ( ١٣٤)• المخاري : ماس واس !٢! . ( ١٥٣٤)ماجه ابن ( )؛/٢٧
ثابتبن وزيد عازب بن والزاء عامر بن وعمة ا ٤ ا • (٩٥١)لم م( ١  ٤٣٣ ) الخارى ' اف• مل 

.معالقا( !٨٣)i اليهقى : عود موابن 
بنزيد كان ت قال ليالي أيئ بن الرحمآت مد حديثث من الصحيح ل فثنت ت تكبيرات الخمس أما 

(ُيكتثها اف رسول كان ) : ال فققالته حما -بمازة على كثر وأته أربعا جنائزنا على ممر أينم 
(١٩٨٢)واناش ١( •  ٢٣)والترمذي ( ٣١٩٧)داود وأبر )أالأ■؟؟( وأحمد ( ٩٠٧)ملم أخرجه 

الفتمل كما أحمد أحرجسه ، صمف ند بحذيفة حديث من تحوم وجاء . (١٥٠)٥ ماجه وابن 
.أبيثسة)آ/أبمةحاه؛اا(الربانرما/اآل(رنم)هخا(وابن 

jكما ، وعلي وحذمة وأصحابه جل بءن ومعاذ عود موابن ألقم ن زيد عءن موقوفا وجاء 
.(|٤٩٦/٢ثسة)أن لأس اكف 

وعلى، متا بدر أهل على ممر كان أنه ر : على م لإ قيه ورد : النت أما 
(١١٤٥أح؛ )آ/؟ا، ثيبه أب ابن أحرجه ( أربعا النامحم ساتر وعلى هما رسول أصحاب 

.(١١٣)الخاتن أذكام j \لأو\لي وثئحه ( )؛/٧٣البيهش ومحه وه\وقش)^اص 
فكمقادة أن على صالي علتا أن ر : افه عبيد بن موسى عن أم فته ورد : السع اضJبت أما 
ابنووافقه التركمان ايسءن وثعشه وأعله، الييهقى أحرجه ( يدرياوكان سبعا عليه 

.وكدا تعمه على حجر 
فضيحمزة أحد يوم أمر هو رسول أن ر ■' الزبثر ين الله عبد عآن رود،ا ■ السع التكبثرات أما 

محتدهوحئن ئيثة أي وابن ٥(  ٠٣/١رالطحاوي أحرجه ( •J٠٠كيسات تع فكبر ، عليهصلى ثم 
الخاتنأحكام : وانظر ٠ اثح على يزيد ولا وارد ذلك كل ٠ ( )٢٨الخاتن أحكام j الألباف 
مااكثر هو " التع آي ~ر العدد وهدا ر ت ١( ٤ )صء قال حيث ( ١٤"٦  ١٤١)الألباق للعالأمة 

وهو، الأرز إل منه ينمهس أن وله عليه يراد ولا عنده فيوقف الحنانة على التكبير ل عليه وقفنا 
:وأخار آثار من أوردنا ما بعض ذم أن بعد ٥( )ا/ح. الزاد ل القيم ابن اوام قال ٠ ورد U أقل 

منبمحابه وأص—هو فعله بل الأرح عر زاد مما لم•بمغ والي منها للمغ موجب فلا ا صحتحة آثار هذه و) 

؛/ه(، ٢٩"٤٢)مااممه رحمه العثيمثن صالح ين محمد للثّخ المع الشرح ت انظر 
سننهل البيهقى بوب وليلك حميه التع إل التكبثرات ل فيزاد ، الميت فضل مراعاة الأول ور 

الكان وإن ، ( ١٦؟المضل أهل نحصبص إل الأرثع على التكبير زيادة ق ذهب من رباب ( )؛/٦٣
.* فيه الواردة الأحاديث لكرة الأرع فهو ؛ منها لنؤع الالدوام من بد 

محمعق اسي قال الكثير. ل والطيران ( )؛/٤٣اليهقي أحرجه كما معود ■ابن عءن ذلك رويي ( ٢ر 
وحنه( جيد نيه م) ت ( ٢٣٩)٥^المجمهع ى النووي وقال ٠ ثقات( )رجاله ث )م/ةم( الزوائد 
٠آلمع (لشرح وانذلر . ( ١٢٧الخناثز)ل الأuل 



هاةْها،تاواسزى ها'هل الوضى  ١٠٥٥١

M'تي العلى والصلاة القراءة من وغرها الإحرام تكبثرة ل والتشويش لخهر ا٥ 
صالةق الإمام كبر فإذا المميز، م معفليفعله الخطأ وهذا والتسليم، والدعاء 
بجارجبمر من يمعها حق الماموم؛ن من الأصوات ارتفعت الخنازة أو الفريضة 

سجودهمل - الفريضة يملون والناس المجد لحل الناس بعض إن بل المسجد، 
ئمارزوصهم، نرنعوا الإمام أته الناس فظن ، الصلاةل ليدحل الإجرام تكب؛رة فكثر 
أحرى.مرة مجدوا ماحدأ زال ما الإمام رأوا 

سرنبلما نفلمرأ فمهل لالآمام إلا يمح لا للاحرين المعة العلريقة بتلك فالخهر 
قي.الني صحابة عليه كان لما محالفا وم عظيمة مفسدة س علميه 

والتفردالمأموم مواء يالتكيثر الإمرار تة فالالإمام غر وأما ) النووي؛ ونال 
لمهلمن عنده عارض ولا الع صحح كان إذا ه نفيمع أن الإمرار وأدل 

لاموالوالتشهد وغبره الركؤع ل والتسبيح والتكبر القراءة ل عام وهدا وغره، 
• ٠١('ونفلها واجها وسراء والدعاء 

٠.ر بدعت( الإحرام بتكيبرة والتشويش والخهر ) •' الشفري ونال 
يطلبحث الصوت رفع المائة ل المكروهة البدع وس ) محفوظ؛ الشيح وقال 

علىيكن لر اJئا ذلفان التسبيح.... أو الاستفتاح دعاء أو بالاستعاذة كالخهر الإمرار 
لمفان هث، اف إل ندوتنا وهؤلاء الصالح لفج الولا أصحابه ولا قو الله رسول عهد 
ء"٠ ام ( ٠٣٠؟! نقتدي فمن حم نقتد 

منورد ما كل : الصلاة س القرآن وقراءة والأذكار الأوراد الأخطاء ومن 
المكرهالأشياء س ويعال٠ا الخنازة صلاة فبل القرآن وقراءة والأوراد والأذكار الأدعية 
٠الختلقة 

:بقوله الين، على الصلاة عند المفيقهة بعض أصوات ورفع ) ؛ الشقبري قال 
وإحداثبدعة يموت لا الذي الحي الواحد وسبحان ، بالموت عياله قهر س سبحان 

.را(الجم؛ع)مهبمآ(
.٤( رصره عات والتي اش ر٢( 

.( ٢٨٣))آ(رالإدا.اع 
(٦٦،٦٧ادنثاوى)اسن )؛(أخطاء



وأوذرأزاقهأودإ سن 

صلاةمن التسلم يعد الفاتحة يقراءة أصوامم ورغ ، قف؛ رسوله ولا النه به يأذن لر شيع 
ي_دعتان، الأية هرميطتت>بمئثلكأشمأ....ه ؤ ؛ أيةيعدها وقراءمم الحنانة 

وربما. الح، صر يقولهم؛ القائل لهدا وإجايتهم ا ؟ فيه تشهدون ما ر ت وقولهم شنيعتان 
مراراذلك شاس1 كما أ فئاثفاجرا فاسقا أو للخمر شاريا أو للصلاة -ارلك كان 
منكرةويدعة ، الكياتر من ويرة زور قليلا إلا انكاره على نقدر ول؛ نناهدْ زلنا وما 

كشرمن تسمعه كما مرات ثالث ه ت قراءة وكيلك ، ضلالة( 
■لماس اس 

:الرحل ؤسط وعتد اتمرأة دإس عند اثقيام 

وعند، عورة لأّيا المرأة رامحن عند يكون الإمام قيام أن الا'س همن كّتر بتن اسمر 
تنال جندب ين سمرة فعن ، المنة من الصحيح للثايت نحالف وهذا ، الرجل ومحط 

بجهاش رسول نمام ، شاء وهي ماتت كعب أم على وصلى ٤> الني حلف ليت ص) 
.ار ( وسطها عليها للصلاة 

فقامرجل جنازة على صلى مالك بن أنس سهدت ) ت الخياط غالب أي وعن 
همنأو فريس من امرأة بج-ازة أق رنع فلما " المرير رأس ت رواية ول " رأسه عند 

فقامعاليها وصلى ، عليها فصل فلأن اينة فلانة جنازة هدم حمزة أيا يا ت له فقيل الأنصار 
والمرأةالرجل على قيامه اختلاف رأى فلما العدوى، زياد ين العلاء وفتنا ومهلها 

:فال ؟ قمت حيث المرأة ومن قمت حيث يقوم ق اممه رسول هكدا ، حمزة أيا يا • قال 
. ٠٣'( احفنلوا ; نقال إلينا فالتفت : قال نعم. 

رأسوعند المرأة وسهل عند الوقوف دلك ق الصواب أن شتان الحديثان وهذان 
. ٠٤'ذلك وتحالف انس يعص إليه ذهب U عر دليل ولا الرجل 

.؟ المرأة ووصعل الرجل رأس عند الوقوف س الحكمة ما ت محي 

.( )ص٥٩واكلءات السنن ( ١ر 
.( 1U/Y)داود أبو ٦( رم• رمالم ١( رما"ه الخاوي أحرجه : عاله منق ( ٢١
,١( )أ/\•؛ ذي الم )\إ\0 داود أبو ( ٣١
١(٤ -• ١٣٨);_، USflللشخ ابماتز وأحلكم ( ١٨٦، ١٨٧)لاضاوي الملن أح،ناء ( ٤١



٥١٠٠٥^هاسذى اسس ا1وضى اهقام 

■آمرين ل تتجلى ذلك ق الحكمة ج؛ 
رمدى-يديه والاهتداء باناعه مأمورون ونحن ، هو الي ٌُل لأته ■ الأول 

٠حنة أصرة فيهم ولنا ، "ي صحايته 
والإيمانوالهدى العالم محل القف من قريب وهو الأعضاء أمرق الرأس ؛ الثال 

؛ثقيل للمرأة بالنسة أما ، واليتان الهدى من حاء وما ، يئن؛ ورسوله باق والتصديق 
•ا ر اعلم وافه الأمومين عن وفرجها عجينما تر بوسطها على وف إذا أنه 

؟الحنانة صلاة ق الإمام وتوف يكون كيف ت س 
ائزحنكانت وإذا ، افلرأة وومعل الرحل رأس عند الإمام يقف أن السنة من •' ج 

لأنحيعا' علهم وبمالي ، الأنثى امملة ئم ارأة ئم الوكر الطفل ثم الرجل قدم يي 
عندالمرأة ووسط الرجل رأس عند الهلفل رأس وبجعل بالحنازة الإسر؛ع هو القصود 

٢٠الإمام قدم رجالأ كلهم كانوا وإن ٠ ر بالسنة عماد الهلفلة وكدا الرجل رأس  ٠٠١۶١
•وأصلحهم 

التكبثربعض فاتته وند الحنانز على بملي والإمام جاء إذا الناس من العض 
. ١١٥٠-وهدا ؛ فاته ما يقضي ولا الإمام ْع لم ي

ذلكوبجعل معهم يدحل أن الحنانة على يملون الاس ورأى جاء إذا المرء فحلى 
.صلاته باقي يتم الإمام سلم إذا ثم ، صالته أول 

وإذا، ه بنفيفتح ولكن ، ثانية يكر أن الإمام ينتفلر لا بوق الر ت اليهقى فال 
المسبوقق ه الي عن الصلاة كتاب ق روينا بما استدلالا عليه بقي U تمر الاط، فرغ 

. ٠٣'( فانموا ئاتكز زنا صلوا اذزكم* سا : الصلاة يعص 
منفاته ما يقضى ) ت نالا أمما شهاب وابن ثرين مابن عن ورويتا 

ذلك("'.

.( ١ -٨  ١٧)للعيري الخنائز أحكام من وتيهات مباحث ( ١ ) 
,(١٤غاواْ)آا/• ومحموع باز)_n( لأبن الحاد أحكام س )٢( 
(١٨٦ ر وافسائي ( ٣٢٧)واكرمذي ٦( • )٢ وملم ل والفل ( ٦٣٥)الخاوي : أخرجه ا )٣( 

•ا ( ٧٧٥)ماجه وابن ( ٥٧٢)داود رأبو 
.ا؛(انفلرشاوهنى)أ/-ر؛ا



^^١٥١٥اس بمن 

يأقساعة م الحنانة على التيرات بعض فاته ومن ) ت حزم ابن الإمام وقال 
تكبيرةيدعو التكبير من بقي ما هو أتم الإمام ملم فادا ، الإمام تكبير يثتفلر ولا 

وبممأدرك ما بملي أن ) الصلاة أتى فيمن إؤ لقوله الإمام مع يفعل كان كما وتيرة 
.( فاته ما 

قياميولا نص من لا صحته على دليل لا فامحل فقول هذا عدا وما صلاة وهده 
.ُ ' صاحب قول ولا 

أصاليإق قؤ تي للقالت أما ) ؛ عنها الله رمحي عائشة المومنتن أم حديث وأما 
فلافانك وما فكيري محمت ما ) ؤؤ فقال ؟ التكثير بعض علي فيخفى الحنائز على 

.' ُ ثابت هغير ( عليك قفاء 
.؟ يعضها فاته وقد لحل إذا الحانة محالة الملي يقضي هل ؛ مى 
ويقرأيكير فانه اكالنة التكبيرة الإمام مع أدرك فإذا ، الأل ق يقضها ؛ ج 

،وء الي على ويصلي إليه ياكثة اكانية يكير فإنه الرابعة الإمام كير وإذا ، الفاتحة 
الرابعةيكثر م . الدط، آخر إل . ..له اغفر اللهم : وقال اكالخة كثر الإط، ملم وإذا 

٠'١ لم وي
٠؟ الصالة بعض فاته من بملي ا فكيفالحنانة رفعت، إذا ص؛ 
فيصليا أدركهالق الذكبيرة إمامه بحد يكثر ثم الفاتحة ويقرأ اىل ل يكثر ج؛ 

ئدكان إذا ويلم يكثر ثم له اعقر اللهم ؛ ويقول ياكر الإمام محلم إذا ئم قح؛ الي على 
.٠ ر تكثيرنان فاته 

انةالحنعلى الصالة أن ويعتقدن الحنانة على الصلاة من الماء بع،ض رج حت٥ 
اءوالمللرجال عامة الحنانة على فالصلاة ، الصواب، حائف، وهدا ٠ خاصة؛التجال 

حمعاليبنة ناوي وانظر ، ( X0-YY,•الرمح لإساءل الجازة ذ اواس ل الوجازة من )١( 
.(٣٩٩/٨الJويش)ًل/الرى()

ر0انذلرالحال

.■>إجه من على أقف—، لر •' ( المنة )منهاج ل الخزائري يكر أبو الشيخ قال )٣( 
.خرجه مرن عر يقفا ز  ١٩^'الحلو الفتاح وهمد التركي الله عبد ت د ( ٤ ٢ )مآ/ه الغى محققا وقال 

.( ٣٩)A/؟ الدائمة واللجنة ١( )صمء باز ان للشيخ الجائز حجام أ )؛(مر• 
.ا٣٩٩/٨الدائمة)واللجتة ١( باز)صء ابن للشيخ الجائز أحكام من )د( 









واكدءوادف>افاتاسة بمن 

\ث1وخم\) : ه ني اللقول ، العتدل ٠ ر الإس_ر1ع والسنة ، وا-ل_ازة الإبطاء 
ضتضنوثة فثث ذللا ين ثكن زاف ١^ محدتوثيا نص ثكن نِل البماو 

رمم('م-
ازةبالخنصررأ ولا بالخامالن مشقة يلحق لا ما هو الحديث ق ا،لهللوب والإمراع 

منيةحدوث معها نحاف شدة إل ينتهي لا أنه نحيث انمتاد( ثر الونوق الخبب )دون 
دممنه نيخرج بحادث مصابا أو حنازته فتضلع محترقا المت يكون كان ، بالت 

الحامللحال مراعاة فه معتدلا يكون فالمني ، والنعش الأكفان يلوث حارج أو 
.ا ' والشيع والحمول 

نحالفةمأكروهة ؛دعة نهى حهلوة حْلوة للجنازة المشيعان بعض مشى عن وينهى 
.اليهود الكتاب بأهل للتشبه ومتفمنة نة للم

لوهم لها الشيعان وتشييع للمجناض مخصصة سيارة أو عربة على الحنانة حل 
!لأمور ودللمث البتة تثرع لا الصورة فهده السيارة 

،ا فيهتقليدهم نحون لا أنه الشريعة ق تقرر وند الكفار، عادات من أما ~ ١ 
عيادابمل مخالفتهم على والحض الأمر ل بعضها جدأ كثثرة أحاديث ذللث، ول 

.ذللث،ل مخالفتهم ل M فعله من وبعضها ، وعادامموأزياتهم 
كانما وكل الحنانة حمل ل العملية للسنة معارصتها مع ، عبادةق يدعق أما ٢— 

.ضلالةفهو المحدثات من كيلك 
لدذلعلى نص كما الأحرة ندكن وهي وتشيسعها حملها من الغاية موت أما ٣" 

.؛ الاحن؛(' ددكنكإ البارة واثمعوا المريص عودوا ) : وفقال اف رسول 

تحهيزهاق الإسر١ع • بالإسرلع والراد ر •' الرسالة لذ0 اكدم بن افه عبد الشخ فضيلة وتمال ( ١] 
•( المعي و الأسر١٤ دون ودفنها 

واكاتي( ٣١٨١)داود وأبر ( ١٠ ١٥)واكرمذي ( ٩٤٤)ومسلم ( ١٣١٥)الخاوي : أخرجه ا ]٢( 
.!(١٤٧٧)وابن ( ١٩١،• ١٩١١)

.( ١٣٩)السند العزيز لعبد الخنائز أحكام من والحائز المنؤع من ]٣( 
االحيوي نعيد أيي حديث من ١( ٠  ٨٧٧)برقم احمل أحرجه ا ( ٤ل 





وادفرافامءاس{ اسة ص

فاسداعمماد وهدا ، حاميها على ثقالها حف صالحة كانت إذا الحنائز أن اعتقاد 
له.أصل لا 

أعناقعلى محمولون رهم الموتى بعض ؤلران عن يتحدث الناس بعض أصح بل 
،اس النبين الأحاديث هذه وتنتشر ، الوراء إل بمامليه النعش ترا->ع وعن ، الرجال 
ألوالواقع الزيف عاليها يلرح أجمار وهده ، الصحيح الواغ صبغة الناس ُين وتاحذ 

علىمحمول وهو النعش روية جرد ولا مماعها جرد فيه يكفى لا الأخيار هده صديق 
،ماء الل حليرانه مم—؛ع عن قفلا ، الأمام إل يتقدم أو الوراء إل يتقهقر الأعناق 

وفيهمالغريية الأحبار سافل مولعون فالناس ، تصديقه ل هدا ص شيء سماع يكفى لا 
عليهويقسم يه ويتحدث فينقاله يسمعه شيء كل لتصديق قابل هو من 

انةالحنلخفة نعلم لا ) ت بقولها النامي الاعتقاد ^ا على اللجنة أجابت وقد 
يزعممن أما ، الحمم وضخامة الين نحافة وهى الحية الأسباب محوي أصبايا ونقالها 

شيءنهدا تقيلا، كان إذا قه فوعر حفيفا كان إذا الين كرامة على دل ذلك أن 
نعلمفيما المْلهر  ٤٠٣٠١١ق له أصل لا 

هل: التال السؤال فيها ورد ه .٤  ١٤./لم\\ا\ بتاريخ م١ ٥٩٨•فتوىرقم
قبلومن وقتتا ل هنا يقع كما يهلر وهل النعش ل وهو حفيفا أم ثقيلا الميت يكون 
.؟ اّلفين ص ن محكي كما أيضا 

،وصعره وكار0 وتحافته الميت جثة عثلم ياحتلأف وحفته ثقاله نحتالف ت الحراب 
علىأحيانا يثقل الواحد الميت أن من التحرفن من النفوس ضعاف بعض ينعمه وما 

أنمحب جهة إل بحملته محري أو أحيانا بالنعش يهلثر وأنه عاليهم أحيانا ونحف نعثه خمله 
فزعم، اض أولياء س وأنه بصلاحه وإشعارأ له كرامة ما لأمر احرى جهة أو فيها يدفن 

حملته ٤١حد من حقة أو ثقل دعوى أو بحملته جرى من يكون قد b بل كاذب 
كانوامحمون لا وأئمتهم لف الوحيار كثرتبم ْع ه الصحابة كان وند ، وكد-بم 

)ص٢٦محسد صادق لنعد والباحلل الحق ب؛ن )صراع كتاب إل الخرافة هدْ على التد تتمة وانظر ( ١ر 
الموتى(حرانة > عنوان تحت ( ٦٧

.( AV،Al>\'/الدانمة اللجة ناوي )٢( 







هاةمحها|تهاسذى __ واهل الوضى  ١٠٥٠١

;الذاهب إخماع نذكر يلي وفيما 

الكونمن الملف عليه كان ما الصواب أن واعلم ) ت ه اف رحمه النووي قال 
لخاتلر،أمكن لأنه ضرهما ولا ذكر ولا بقراءة محونا يرفع فلا ، الحنانة مع الستر حال 

تمرولا الهق هو فهذا ، الحال هذا ل الهللوب وهو يالخنازه يتعلق فيما لمكره وأحمع 
.٠١نحالفه('من يكثر 

شُىوعلى ) ; ملخصه ما ~ الحنفي الذهب ل ~ الهندية الفتاوى صاحب وفال 
أنأراد فان ، القرآن وقراءة بالذكر الموت رفع نحرمما لهم ويكرم ، الصمت الحنانة 

.( الأحناف كتب سائر ل ومثله • ه نفj ذكره ه افه يذكر 
الموترفع ويكره ) ؛ ~ الحنبلي الذهب ق ~ وقرحه الطالب دليل ل وقال 

.( القرآن وقراءة بالذكر ولو ِ الحنانة يعي ~ رفعها وعند معها والصيحة 
المتأهل من العجب ) : ملخصه ما المدخل ل ~ مالكي وهو " الحاج ابن ونال 

يدسلسنة ونحالفة الدين ق الحارث من وهو ، الحنانة أمام يدكرون بجماعة ياتون 
٠.٠ ( عليه ندر من على متعه محب ، الصالح والملق وأصحابه الرساين 

منيعقبه وما الموت ل وتفكر حشؤع موطن لأنه ؛ الوطن هذا ل الغفلة وتفتح 
للقلبصلاحا ذلك ق لأن ؛ الدنيا وفراق الأحرة الدار ق ه؛ا اش ولقاء اورزحيق ادياة 

التحدثأو الشر عند والحلبة الأصوات رفع بالقام يليق ولا ، بالأحرة وحياة 
.الدنيابامور 

أبلغهاما موعنلة من لها يا ر : نال ، جنازة جك الله رحمه البصري بالحسن مرت لما 
ةغفاليا ) : نال ئم ( حياة القلوب من وافقت لو موعظة من لها يا ، نياما وامنع 
.( اليوم ميت يدفن غل ميت ••• النوم ل يروما كامم للقوم شاملة 

:نال ؟ به محيء وماذا ، الحنانة تشيح ل السكوت عن عيينة بن سفيان ومثل 
اطه:ه ^^،٢محتاقلآتيلأسعjلأما :  ٠٨;ئم ، القيامة يوم أحوال به )تذكر 

.(T'T)■را(فيالأذكار 
.( )٤٣تزول أن محب تقالي ر كاب من )٢( 
.( ٢٥٣يوطئ)بالأتباع والأمر ( ٢٧٦، شامةلأن والحوادث الدع إنكار عر الباعث )٢( 

٢٦٧ت









هاةْهااةاااه،1نب واهو الدضى اهقام 

عليهايملون لا الصلاة حمرت إذا حى الحنانة يبرن الناس بعض لأحظ 
كفايةفرض الحنانة صلاة بال ويعذرون ، لها منعيين يكونون ولا ،  ١٦٢يهتمون ولا 

للأن ؛ عظيم وحبر كواد-ا وص-ياغ كبر جهل اف لعمر وهذا . عدد بائل يقظ 
.وللمتونى لالمصالى ثواب اليت على الصلاة 

منإلا باشراطن بمظى ولا الميت دفن يتم أن نل المضرة من انصرافهم ومنها 
لهكان تدفن حق شهدها ومن ) : لحديث ذلك س ييع حق دفنها وحضر علميها صلى 

•دفنها من يمخ حى بل اللحد ل الوصع بمجرد ذلك بممل ولا (' قراطان 
ويبقىالمقبرة إل المصلى ومن المملى إل يته س المن يتح المشيع أن نة فال

حقمعها وكان واحتسابا  LjLcjملم حتازة تبع من ) :لقوله؛و دفنه من ضأ حق معه 
• ٠٣أحد('جل مثل قراط كل ، شراؤلض يرجع فإنه دفتها من ديمغ علتها بملي 

عليهاوالصلاة ، الأول الخماعة مع الحنانة على الصلاة ترك ئعمد البدع من و٠ 
صلاةترك وُوذ أصحابه هدى ولا قؤ هديه من ذلك وليس ، عدر غتر من لمضرة ال 

مع، ا عليهللملأة برة المقق تقبالها واسمتابعتها وترك الأول الحماعة ْع الحنانة 
ينبراء الحديث من الصحيحين ل ثبت ولما ~ تقدم وقد - العفليم الأجر من يفوته ما 

(... الحنائز ياتبلع أمرنا ت مبع عن ومانا يبع فو النه رمول أمرنا ) ■' فال أنه ه عازب 
.الحدث'؛'

:السنن ترك س حصل ماذا واننلر 

•عليها بمم( حى محتها من امحاعها ستة " ١ 
.القثرة إل معها والمشي اتباعها ستة ٢" 

.ا ( ١ ٠ ٠ ١ )٨ له واللفغل وأخمد ( ٩٤٥)وملم ( ٤٧)الخاري ت أحرجه ا ( ١ ر 
فهالست دفن ي كذلك والعي الحنانة وحمل التت إل الحضور إن ث العلماء بعض قال ؛ فائدة )٢( 

واستقامةصائم هداية ل صببا يكون وقد ، الإسلام بحق منهم وشعور التت أهل لخاطر جبر 
،الأثر أعفلم ذللئ، ل له كان قريه ل مواساته على حريصون الأحبار رأى إذا فإنه ، فاسقهم 

.المقل هدا عر بحرص أن لا>إنسان فبغي 
■( ٢٩)باز لأبن الخناتز أحكام س ا ( ٩٤٥)ومسلم ( ٤٧)الخارق ت أرجه ا ( ٣١

(r٠٦٦٦\(وصر٦٣٩خاريرJ١أخمحه ار؛(





هاسزىاام1س واهل الدضى اههءر 

ذبح، ام التق رآهما ئم ، الأموات من أحدهما أو والداه كان إذا الناس بعض 
.ذبيحة عنيا أو عنه 

أنهس يعفهم يفعاله ما أما ) ؛ هذ اش رحمه جمرين بن اض عبد شيخنا فضيالة قال 
بمثرؤعذلك ليس ، ذبيحة عنهم يذبح ، أموات وهم المنام ل أمه أو أباه رأى إذا 

■لهم(' يدعو أن والأول 
■"■حممماسمضجمأالأم اك أم ك س• 

•؟ الول أو الإمام الت عر بالصلاة الناص أول هو ص : ألة م
;ئو ني اللقول الجد إمام أول فالإمام الجد ل علميه صلي إن • ابواب 

صليؤإن ٠ ٠ مسجده ل السالعلمان صاحب ٠وهو ر ( سلطانه ل الرجل الرجل يؤمن لا ) 
اسالنفاقرب وصي له يكن لر فان ، وصيه به الناس فأول الجد ض مكان ل عليه 

.٠١٠؟ الراتب الإمام أو وليه البت على بملي هل ص؛ 
.الراتب الإمام المسجد ل علميه يصلي ت ج 

.٠٧٠الأمشاج دظء •قراءة 
.؟ الحنانة على للصلاة الامممتتاح دعاء يثؤع هل مسالة؛ 

علىمبناها الحنانة صلاة بأن ذك وعللوا يستحب لا أنه العلماء ذكر ! الحواب 
.استفتاح لا فانه التخفيف على مثناها كان وإذا التخفيف، 

.( ٨٤/١)ممعة محالفات ١( 
١(٤ )٠ البدع معجم ( ٢٤٤) jUSuالجان أحكام ( TUi/r>الحاج لأبن المدخل ٢( 
.! (٦٧٣لم)ما ٣( 

.لأبنبازرآْ(ء(صأح<امالحام 
.عثتمن)٩( لأبن الجاتز أحكام ق سوالأ د(مثعون 

■(١٧١٨لأبن الجاد أحكام ص ٦( 
.(٣١٦\لأو\و)سائمة الجام ٧(أحكام 

٢٧٣أ



هارذو|،اتيه|س، اسة بين 

ظدارأثألم«(ل:ؤ سق افه قال رند ، القرآن سيقرأ لأنه يتعوذ فاته التعوذ أما 
[٩٨|الحل: ه يزأكظزآفيير ،\ستعاوأس 

فهدا. وأثار ونف ازة جنيه مرت إذا أنه من الناس بعض يفعله ما 
.شمع به يات ول؛ له تند م لا 

.؟ دعاؤ0 يكون فكيف ، رحل أم امرأة الميت هل بجهل المأموم كان إذا ؛ س 
ؤإن، الميت يعي إلخ. . ..له اغفر اللهم : قال فإن ، واسع هدا ل الأم : ج 

. ٠٢٠بأس فاد ، الحنانة يعي لها اغفر الله؛ : قال 
أهالهوأمحرق أيام عثرة بعله رجعت ئم افر موأنا ل صديق مات إذا ؛ مسألة 

٠؟ علميه وأصلي لشره أذهب أن يجوز فهل ، قرْ يمكان 

،بنهر المدة العلماء بعض حد وند ، قر0 على الصلاة لك يجوز نحم ت الحواب 
بنعد مأم موت قصة التحديد ودليل ، محل.ودة وليت مهللقة أما الصحيح ولكن 
بعدالصالة س المنع على دليل فيه ولبس نهر مضي بعد عالها صلى غائب وهو عبادة 
•اكءر 

الرحالشد معين بلد ل يول له قريبا أو صديقا أن علم إذا الناس بحض • س 
.؟ ذلك حكم لما ، جنازته دفن ومحضر عليه يصلي حى وسافر 

بقعةلأجل يثدهل لر الرحال شد عندما الشخص هذّا لأن ، بدلك باس لا • ج 
علىالصلاة لأجل بل ، الأحرى البلاد عن مزية فيها للعبادة أن ويعتقد فيها يتعبد 

إلأو ، مزية لأجل قم إل مثلا الشخص يافر أن هو الحرم الرحال وشد . صاحبه 
فيهأن يعتقل ( jyL»مشهد إل افر يأو ، الأ"؛مى اجد المعن غنمه مزية لأجل مجد 

الممجد؛ الثلاثة اجد المذلك من ويتثى ، محرم كله فهدا ، ذلك أشبه ما أو بركة 
.الأقصى والمجد ، النبوي والمجد ، الحرام 

.(١١٢)التعزية را(ذاوى 

'١ ر باز لأبن ابناثز أحكام من ر٢( 





والخوافاص^^٥٤ اسن سن 

 Dمتوقي؛كل على الغائب لاة ص
؛.ر ؟ الغاب على الصلاة حكم ما : ص 
لهالمترق كان إذا العلم أهل بعض وأجازها خاصة؛النجاشي أنبا المشهور : ج 

ولكن، عليه يصلى غائب وهو العلم ونثر الدعوة ل نشاهل له عالز أو الإسلام ل ثان 
لىصقو؛ أنه صحح طريق أي من يأت ولر ، الجاني غر على صلى ه أنه يلغنا ما 

قوعنه يثب ولر وغرها مكة ق ءون الصحابة من ممر مات وقد ، المجاشي غر على 
•عليهم صلى أنه 

قشان له من مع ذلك فعل وإذا ، قوة له بالتخصيص قال من قول أن قالخاصل 
أنقنرحو الإسلام ق أن شلهم الذين والأمراء العلماء من الجاثي يشبه الإسادم 

علىالصلاة مثل الغائب على الصلاة وكيفية .  ٠٢'ذلك ل هث اش ثاء إن حرج لا 
.٠٣٠الحاصر 

قالمسالمين من مات من على يوم كل الشمس غروب بحد الغائب صلاة قامة إ٠ 
منكرةبدعة وهي ١ليوم ذلك 

قردمن الصلوات بعض بعد أو صلاة كل بعل غرها أو الفاتحة محورة راءة ق٠ 
.'ً منها شيء يشرع لا الق البدع من هده كل ، للأموات الخماعة من أو لوالديه 

•وطعن وتحرج وفجور وقذف ب من الأموات حق ل العنان يْللق البعض 
أفضواقد فإمم الأموات تسبوا لا ) ت قال أنه قو الى عن ثبت لما بحور لا وهدا 

ال) : قو الله رسول قال قال؛ شعبه يى المعرة أحر"عن حديث وق • ١ ' ( قدموا ما إل 
. ٠٧'( الآ>تا؛ قؤذوا الأق\تِ تنثوا 

بنامي حفص أبير وترتب حمع الغاتب( صلاة حكم ق الصائب )القول القيمة راجع )١( 

.(٤٤-• iTolo)المع والثرح الدائمة واللجة ( ٢٤)باز لابن الحناتز محكام من )٢( 
.( T<\r/Aالدائمة)واللجة ( ٢٥باز)لأبن الجاثز أحكام من )٣( 
•١( ' )٨ لارقشِي عات واليتي المن )٤( 
.( ٥٠٣)الدعاء تصحح )٥( 
(١٩٣٦)المسائي I ( ٤٨٩٩)داود وأبو ( ٦٥١٦،  ١٣٩٣)ا الخاوي ( ١A)٦/•أحمد أخرجه )-■( 

.١(٥ ٠ )٩ الغوي )؛/وتمأ( الييهقي )ا/همآ( الحاكم •٣( ٢ )١ حان ابن ( ٢٣٩/٢)الدارمي 
-٥٢الألتاق)ه/• المثحيحة لة لالوراجع ( ٣٠٢٢)لحان وابل ا ( ١٩٨٢ا)اكرْذى أخرجه )'0 

.(٢٣٩٧يقم  ٥٢١

١٢٧٦



٥١٠٠٥^واسزى اسنب واهل الدضى اهقام 

•لهم والدعاء وللأموات منهم ول ثما والاستغفار هف اف إل يتربوا أن وعليهم 
الرغمبالشر ْن فيه ما بيان ل الناس فياحد ، صر فيه من أحيانا يمرن ت ألة م

ماإل أفضّوا ند فامم الأموات نبوا لا ) ؛ البخاري ل الصحح الحديث ورود من 
•؟ محذور ف ولعوا هم فهل ( قدموا 

،محرز لا فهدا باليت والشماتة الب ذلك س الغرض كان إذا ، نعم ت الحواب 
بأسلا هدا قاف عليها يمشي الق وطريقته صنيعه من التحدير ذلك من الغرسمر كان وإذا 

.٠ ٠ الصيحة به يقصد لأنه به 

والتعديلالجرح كب ل يوحد كما ، مصالحة فيه كان إذا الأموات ب بحوز إذا 
للامحلأمالمعادى فكرهم أو بدعتهم لبيان أو ، السقيم من الصحيح الحديث ف ليم 

. ٠٢مملحة'فيه ي؛كن ب إذا مبهم ويجرم آرائهم، ومن منهم للتحذير 
،منة كل مرور عند أو الأربعين ليلة اليت تأبين كاملة سنة الميت على الحرن 

وهكذانوية بالموتبا وي، السّنة تمام للميت الضيافة اثخاذ • ( التذكار ) والسمي 
.الأتراح وتنبعث الأحزان تتجدد 

الحانز)ها(أحكام j .ّزالأ •٧( ر ( ١ر 
.الرجازة)ص؛؛()آ(

٢٧٧ت





٥١٠٠٥^هاسذى ااه،1نب وا'هو الدضى  ١٠٥٥١
يولدالمترل زوجها كان وسواء وعمآ، أمهر أربعه مهللها، قتعتد الزوجة أما 

يدحللر أم ا ح—يحل قد كان ومحواء طأ، لا أم طا أكان وسواء كله، يولد لا أو كله 
؛كب-ر أو محم، لصعر له يولد لا تمن كانت أم كلها يولد ممن هي كانت وسواء نيا، 

آشبريخملأنسهن ديدروة ينآقم يتدمث • تعال قوله لعموم 
ااوء__رة:ب ■ير سمحن أإق<يعا أدامإني< أننسهى ؤآ هعأى ٠؛^؟^يما هلأ'جثاح بلسآجلهى هإدا 

)قدزوجها( من )بائتا المطلقة كانت فان أزواجهن، يموت اللواق الطلقات أما 
القأي الرجعية الطلقة وأما زوجة، ليت لأما علميها، إحداد لا فهده عدمحها( انتهت 

انقضاءفان حاملا، الزوجة كان فان . زوجة لأما فتعتد زوجها، من عدما تقضم ل! 
د-وؤ1ني، ثىألجني، وش,ؤ~0 ؤ • تعال قال، الحمل بوصع يكون وإحدائها عدتها 

أئةوم،محؤ، عهن بمص أن تبملهن ألآتاإ، رأمحكت، أقهر ثقئة آزثنحسلإن 
عدما،مدة ق الإحداد اكور زوجة تركت، وإن ، ٤[ االهإالآقث ه كأينآتخ،ءمرل عبمل 

ااواج_احدا للقثام بتركها تاثم فإما به؛ بالالتزام الله أمرها بما نلتزم فلم منه، جزءا أو 
محبولا المحدد، وقتها ل عدما )وانقضاء( تمام من بمنع لا ذلاائإ ولكن بعضه، أو 

تعلمإ من وهكذا ٠ الواجب، حدا القيام ق تقصثرها من النه تتعفر أن إلا سيء عاليها 
.عليها إحداد ولا عدة فاد العدة زمن انقضاء بعد إلا زوجها يموت 

؛دللثه ومن الإحداد، حال ل نجتتبها أن المرأة على محب أمور هناك 
واذكياج،التجميل أدوات من شيء بوضع تتجمل فلا مسها، ق الزينة ؛ أولأ 

،ونحوها والأساور ، والخواتيم ، كالقلائل أنواعها بجميع الحلي تلبس ولا 
قمحيش مما كلها الزينات فهده ، ءارْ من أو الدهب، من أكانت، ومحواء 

.إحدادها 

عهلر،كريم أو ، دهنا أكان سواء ، إحدادها مدة ق الءكبا المرأة ب، بجتتت ثانيا 
.ذللث، غمت أو بجورأ، أو بخاحا، أو عهلرأ، أو 

للأ/احالماء تلمها الق الثياب لبذ عاليها فيحرم ، الزينة ثياب ائيدة نحتب، : ثالثا 
ذللث،عدا وما • يه يتجمل مما وغرها والإمحبورات ، المهرة ات؛ن كفوالمامحيات 

•جياد أو ، ملونا كان وإن ، لمه لهن فيجوز اللباس من 

٢٧٩



ءالفراسالدة سن 

يعالجلا خرو من ب يكون أن إلا منه نصع فلا الكحل الحادة ونحب ؛ رابعا 
.تالزينة لا لالعلأج منها نفع ان لها فيجوز ، الكحل بغثر 

—عله النفق ~ عتها افه رصي عهلثة أم حديث ل الأربعة الأمور هدْ جاءت 
3لحض  ٧١فنيىتاث ثغ ض )ؤالأو\ذو؟و :  ص

رب ٧١نْثوغأ ي' ين وص ، زوتق زوضل، ذغثرآ، \وئ'لإو 
منسدة فى محضها من إحداثا اعطت، إدا اطهر عند نا رحص وءاً ، عصب 
.علهمنق . انبمائز( اتاع ص ذمحائش ظفار، اك 

زوجهامات الذي المرل ل ونيت تعتد أن عليها فيجب ، الرل من الخروج • خامسا 
مسكنهاإل رجتت مسكنها من خارجه وهى الخبر حاءها فان • فه وهى 

أحديوافقها لا كان ٠ وحاجة لنذر إلا عنه تتحول أن لها بجون ولا ، فيه فاعتدت 
تمسهاعلى تامن لا أن أو ، نحوف بمكان وتكون ، عندها الكث على أنار-|ا من 
،عدنيا زمن من نير ما به لها يستوجن مال ولا المت إيجار ينتهي أو تها، حمو 

تنمال قال ٠ تمسها على فيه تامن مكان إل الانتقال لها يجوز فحينئذ ذلك، ونحو 

|اوق_^مِة:ه أشيروعشثإ أسهن١يأ وبدروف ,ط' يثدمى 
يعيفإنه ، ه ءؤيربماث\نيى ؛ قوله وأما ؛ جرير ابن جعفر أبو قال • ! ٢٣٤

عنوالنقلة والزينة، والهلب، الأزواج، عن معتدات هن، بأنفيحسن ت به 
للمرأةويجوز . وعثرأ أشهر أربعة أزواجهن- حماة ل َسكنه كن الذي الكن 
تتكلموأن ، اب البلمرى من ونجب اكاس، يكلم أن زوجها على المحدة 

.التة هذا من ا _عنعهماع لا فيه رئة لا طرأ الرجال إل نظر وأن ، بالهاتف، 
وأنشعرها، سرح وأن ، وسابها ، بدثها وسظف—، ، تغتل أن كدللث، لها ويجوز 
يتآيكن لر ما ، ونحرها الكريمايتج من تحتاجه ما تستخدم وأن ، بالشامبو نضاله 

تطروأن ا، سهوحيينه ، مهزلها فناء إل نحرج أن كدللمنه لها وبجوز • فسه نل 
هازاذتحالتي لملمت : نال - عنه افه رصي - اممه عد بن جابر فعن • القمر إل 
))بلى: ممال -وه النبي هانت نحتج؛ أف رجل ثز-مه-ا ئحلها، تجد أف 

وأكثرلم. مرواه معروئا(( معلمي آو ثصدهي آن عمى ؛يب ثحلمك، قجدى 
لهافيجوز ٠ أيضا زوجها عنها المتوف يشمل عام الحكم هدا إن • يقولون العلماء 



وا،ذ«وامهاسزي واهل الوضى ؛هةا0ا 

أوالحرم، غير عملها إل تذهب أن لها ومحور للحاجة، مارا بيتها من نحرج أن 
كثم،وخروج توسع، دون السوق، من تحتاجها الي الأغراض تشتري أن 

فلامزلها تلزم أن عليها فيجب الليل قاما • الحاجة بقدر ولكن لل^زهة، ونمد 
أعلم.واش ، فيه إلا سب 

١٢اض أنزل ما Jعنتهن !امور الحادات النساء يلزمون الذين الناس بعفمر اف ليتق 
يحرموالبعض ، الرجال ص أحدأ رأت هي إن عدما أيام ل يزيد فالعص • سلطان من 

والعص، التثني إل حى ولا تحرجي لا : لها يقول وبعضهم ، الأؤلفال روية عليها 
وليمةصنع لزوم اعتقاد أو ، الإحداد من الخروج عند الفاتحة قراءة تحو س بدعا يبتدع 
هذهوكل أمول، أو أبيفرؤ اللباس س معم لون لم لزوم اعتقاب أو الناسبة، حذه 

زال.الالحي ناء ثا فإنم؛ يعلموا لر إذ سألوا ألا . . وتشان. مو\ط 
،أحكامه ، امه أقت الإحداد ) يعتوان مهلبوعة مستقلة برسالة الإحداد أفردت وقد 

ًلعالجثلين الرحمن عبد بن اش عبد الثح فضيلة بتقريظ حظيتا دالك، ( فتاواه ، بدعه 
.اإليهفالر->ع ذلك ق والأستزادة التفصيل أراد فمن ، بالرياض الحارق مكتبة ونثر 

•منها بعضا والإمحاز الاختصار سبيل على وسنذكر 

وقتهاعن بتامحرها الوفاة عدة ل النساء بعض اهل ن: والخالفات لأءءلاء اس 
انتهاءقبل متفرقة أوقات ل الحدة ق عاليهن محب فيما التفريهل . . Jمثاغلها معتذرة 

الأربعةعلى الزيادة ليحزن.. رمزأ وضرئ الأخضر أو الئواد بلبس الالتزام .. العدة 
الواردللنص أيام ثلاثة من أكثر الزوج غر على الإحداد •• الحار نمر وعشر أشهر 
الحان.الثياب يلن ولا بالحناء نحتضب فلا ، كاملة سنة البت عر الحزن . الحالي 
إلوتائقة ، الثبات سن ؤ، وهي زوجها مات إذا الفتيات بعض •' الأمحهلاء ومن 

مالولا ، عاليهم تقوم أيتام لها وليس ، أرملة  ١٢حيابقية وتقضي منه فتمتتع ، النكاح 
الخاطئة.وحية الكن ذللث، وإنما ، الزوجية النفقايت، عن يه تغي وتمنه فتأكل دي يل 

وحبذا، المالح للولد ملتمسة رزقها وءللست، فرجها وأحصنت، تزوجت، إن عليها وماذا 
الثملفيجمع ، منه أولاد لها كان إن سئما لا ، الزوج أقارب بأحد الزواج كان لو 

منماغ ولا • أبيهم محل الحال ١'؟■؛^، الأم زوج لقهر اليم نب من أتكالهم وماز 
.مع لن حلافا فيه تول الذتم( اّ، خلال وأقاربه البت، أولاد رواج 



واس،اسة بم>ا 

بل، ابنتها وزوج وعمها كأحيها : لمحارمها مماقحتها عدم : الأخطاء ومن 
كثرأيدي أن بحجة والخارات القريبات حى النساء كل مصافحة من الحادة يعصهم.بمغ 

.لمه للمحادة محوز لا ذهب حواتم فها اء النمن 
منا أقربائهمن حى الرجال من مطالعا أحدأ تكلم لا الحادة أف ت الأخطاء ومن 

،الهاتف خلال من لتعزبة ولو ، ومحوهما الزوج وأحي العم كابن ت المحارم غتر 
فقط.المحارم إلا ااتحال تل من الحادة صوت جواز بعدم ذلك ويعللون 

عنالنهي وإنما ، والاحتنام الأدب حدود ل دام ما الرحال مع كلامها ل حرج ولا 
يبماىبق ُبيء ؤا ي،لعألى هلا■محتااساملؤ ؤ ال؛ تعال ن، القول بالخضؤع 
الحاجةحدود ل يكون للرجل الرأة كلام أن يعلم أن ليبغي •  ١٣٢االأ'حزاب مميرأي 

محرزفانه العدة نل حانزأ كان فما ، بالمدة علاقة الأمر لهدا وليس ، حال كل على 
.المدةفترة أثناء كيلك 

يحددوبعضهم ، فقهل الأمبؤع ق مرة إلا الحادة ال اغتعدم : الأخهلماء ومن 
،نمتشهل ولا ، العابون ولا )الشامبو( تستعمل ولا ، الاثنين أو كالحمعة معينة أياما 
.زالمتكة( البخور من تتبخر أن بد لا وأنه ، له رائحة لا كان ولو تدهن ولا 

،كالمتثغى والضرورة للحاجة حق بيتها من نحرج لا أما ت الأخهناء ومن 
اغروتبموعتد الشمس طالؤع عند محددة أوقات ق الخروج للحالة يحدد وبعضهم 

•ّأارأ لا ليلا رج يقول والعض ، أ؟ فقط 
رويةولا الرآة ق الفلر ولا الملح مس ولا الحلبة أكل جواز عدم • الأخطاء ومن 

يتناقلهوما ، النهار أو الليل ل الملمض أو النزل طح لخروجها ل حرج ولا القمر 
الملمانعن تحجبها وكيلك ، الئه صحة لا القمر عن تحجبها وجوب من النوة بعض 
•هذا ق كغيرها فهي ، أيضا ل صحة لا بالصلاة يؤمرون حيث السابعة بلغوا الدين 
عرتوإن الحادة الحامل المرأة تعزي ولا ، حافية بيتها ل تمني •لا نولهم الأخءلاء ومن 

شهركل فيها تحد الق الأشهر الأربعة تكون أن بد لا أنه : الأخْناء ومحن • جنيتها سقهل 
أطايبمن تمتتع أن . الناقص اليوم زادت نقص فإن ، تنقص لا يوما ثلاثون منها 

يحدا زوجهصورة إل تنظر .لا أظافرها تقلم وألا ، سرير على تنام وألا ، اللحام 
اللحمتقطع لا الأذان حين من تبادر ل الأذان ونت عن الصلاة تؤخر ولا ، وفاته 



^؛؛^١٥٠واسازي اسنب وآهل الدضى أهقام 

يعدإلا إحدادها .عدم عليهما العدة نسمت زوجتان له كان إذا التوز أن ■ الأحمر 
المعزياتكم؛كين زوجها فيه تول الذي المكان ضر مكان ق ذها7اا • وفاته من أيام ثلاثة 

اعتماد. فيها ف لوجود منه ممنوعة وهى زعفران فيها الق القهوة رب ث • تعزيتها من 
لهكانت إذا على وهدا . وفاته يعد زوجها صورة إل النفلر لها بحوز لا الحادة أن 

فلوللضرورة، البلوى يه عمت مما ونحوها واJهلاقة الشهادة مثل رممية وثيقة ق صورة 
سواءاقتناؤها الحرم فان ااون.كرى الصورة كان إذا أما . مانع فاد الحادة إليه نفلمرت 
.ليت أو لحى الصورة كانت 

الموتىصور حمح وهل حرام هو هل البيت ل الميت صور تعليق ت الة م
لا؟. ٢١حرام -با والاحتفاظ 

واءمالموت. وغبي الموت ل الأرواح ذوات صور تعليق بجون لا ؛ ابوات 
طالب\لي ين لعلي بمو الي لقول ؛ ذلك لغثر أو للذكرى أو ' أموات أم لأحياء كانت 

اللجنةفتاوى لم م( مويته إلا مشرفا ئبرأ ولا طمسستها إلا صورة تلخ لا ) • ُأه 
.( ٥٥٧)ا،/اخ() 

العكسعلى وهذا ، ومودة ليتهم حب فيه هذا أن هذا بفعلهم يزعمون • أقول 
يلالبيت هذا ق الشياطان وحلول الرحمة ملائكة وتعد ، ومخهله ه اش غضب يسبب 

أوصىأو حياته ق عليهم ينكر ولر ينههم فلم ذلك سيفعلون أنيم الميت علم إذا 
كلبفيه ييتا اJحل تلا الملائكة إف ) : قو قوله من هم فأين . قثره ق يعدب فإنه 
•صورة( ولا 

اداعتق٠ يينهما م تقالعدة فان زوجتان له كان إذا التوق أن يعفهم اعتقاد 
عدةينهي هذا فإن ذكرأ وولاست حامل إحواهما زوجتان له كان إذا المتوق أن بعضهم 
.الثانيةالزوجة 

عملمشروعية ت الإحداد من الخروج عنله يكون بما الاحطاء من يتعلق ما ما أ٠ 
منيوم آخر ق حاتما بى وتل، يعدم أو الإحداد من خروجها قرب عند حتمة 

صلاةيعد خموصا ، الإحداد انتهاء عند المسجد ل ركعتين وصلاة ، الإحداد 
منرآها ومن أحد يراها لا حق ، المجد ل للصلاة بجروجها الناس ويعلم ، الغرب 
الإحدادمن ا خروجهبعد للمرأة حفل عمل . - ياممه والعياذ ~ عمرْ قصر الرجال 

٢٨٣؟





واةءاوا،ةاهاسزي اسنس واهل الوضى اهةا0ا 

؟؟؟؟٠٠٠والبملوهض الرؤساء ملى الحداد حكمر 

بازلابن اثميت على الحداد حكم ض فتوى 
الرحيمالرحمن اس بسم 

وعلىعاليه اض صالي محمد سدنا عالي والسلام والصالة العالن رب ض الحمد 
..وبركاته الثه ورحمه عليكم اللام وسلم وصحبه أله 

علىالإحداد بالأمر العمر هذا و الإسلامية الدول من ١^؛؛^ عادة جرت لقد 
الحكوميةالدوائر نمليل مع أمحر أو أثل أو زام ثلاثة لدة والزعماء المازك من_متمن 

ياعداءتنبه وفيه المحمدية، للمثريعة ثمحالف العمل هدا أن ثلث، ولا الأعلام، وتكيس 
وتحيرالإحداد عن تنهى اف رمول عن الصحيحة الأحاديث، جاءت وند الإسلام، 

الرحمةجاءت كما وعشرا، أمهر أربعة زوجها على تحد فاتها الزوجة حق ق إلا منه 
مناJثإ ذلصوى ما أما فاقل، ام أيثلاثة قريبها على تحد أن خاصة للمرأة عنه 

زعيمأو مالك على محيزه ما الكاملة الشريعة ل وليس مسرعا ممنؤع نهو الإحداد 
مفلآخرون وأعيان ١^١-؛، وبناته إبراهيم ابنه ه الني حياة ل ٌات وقد غثرهما، أو 

حارثة،بن زبد ت مؤتة جيش أمراء زمانه ل وقتل واللام، الصلاة علميه عليهم نحد 
توقثم عليهم، محل فلم عنهم اف رصي رواحة بن اش وتمد ، طالب ش ابن وجعد 

أعغلمبموته والمصيبة ، آدم ولد يد وسالأنبياء وأفضل الخلق أمرق، وهو ه الني 
اشرصي الصديق بكر أبو مات يم ، عنهم افه رصي الصحابة علميه محي وز المصاي—، 

عمرقتل ثم ، عاليه نحدوا فلم الأنبياء بحد الخلق وأمرق، الصحابة، أفضل وهو عته 
نلمالصديق بكر أي وبعد الأنبياء يعد الخلق أفضل وهم عنهم اش رصي، لعلي وعثمان 

أنمةمات وهكذا ، التابعون ءاإيهم محي فلم جيحا الصحابة مات وهكذا عليهم، نحدوا 
بنوءلي^ ، الميتا بن كسعيد ؛ بعدهم ومحن التابعتن علماء من الهدمح، وأئمة الإسلام 
،والزهري ، العزبز تمد بن وعمر ، علي بن محمد وابنه ، العابدين زين الحض 
،والثوري والأوزاعي ، أنس بن ماللث، والإمام ، احميه ومححنيفة، أي والإمام 
أئمةمن وغثرهم ، راهويه بن ،وإسحاق حنل بن أخمد والإمام الشافعي، والإمام 

إليهالمالح لف، اللكان محبرا كان ولو ، لمون المعليهم نحد فلم والهيثم، العلم 

٢٨٠ث



والخوافاهوالبدء اسة سن 

القه اش رسول ستة دلت وقد محالفتهم ل كله والشر اناعهم ق كله والخثر ، أمبق 
هوالأزواج غير على الإحداد ترك من الصالح سلفنا فعله ما أن على ذكرها أملقنا 

أمروالزعماء الملوك على الإحداد من اليوم الناس يفعله ما وأن ، والصواب الحق 
والتشبهالمصالح وتعطل الكشرة الأضرار من عليه يترتب ما ْع المهلهرة للشريعة نحالف 
هذاترك : ان؛م وأءيالسالمين قادة على الواجب أن يعلم وبذلك ، الإسلام بأعداء 

والواجب، سيلهم سلك ومن الصحابة من المالح سلفنا مج على والسيد الإحداد، 
اوتعاون، المصيحة لواجب أداء به وإعلامهم ذلك على الناس تنبيه • العلم أهل على 
ولأئمةه ولرسوله ولكتابه ض النصيحة من محانه اش أوجب ولما والتقوى. البر على 

٠الموجزة الكلمة هده تحرير رأيت وعامتهم لمين الم
والتمسكرصاه فيه ما لكل وعامتهم لمين المقادة يوفق أن وجل عز الله وأسأل 

قريبالدعاء سمح إنه حميعا وأعمالنا قلوبنا يصلح وأن ، حالفها مما والهذر بشريعته 
محلةل الموصؤع هذا نشر . وأصحابه وآله محمد نبينا على وسلم النه وصلى • الإجابة 

ه. ١٤٠٤عام الصادر التاسع الحيل الإسلامية البحوث 

دقيقةالوقوف بجور • السؤال • مات شحمن على حدادا دقيقة ألوقوف حكم 
؟مات رجل على ح،ءادآ الممن مع مثال 

تحيةالصمت مع ا زمنالوقوف من الناس بعض يفعله ما لله الحمل ; الحواب 
والبدعالمنكرات من عليهم وحدادا لأرواحهم وتكربما تشريفا أو الوجهاء أو للشهداء 
،الصالح لف الولا أصحابه عهد ل ولا ، الي. عهد ق تكن ب الق ، المحدثة 

المسلمئنجهلة بعض فيها انح بل ، لله التعفليم وإحلاص التوحيد آداب مع تتفق ولا 
رومانهمل وغلوهم ، القبيحة عادامم ل وقلدوهم ، اوكفار من ابتدعها من بدينهم 

الإسادمل عرف والذي • حم اكثبه عن ه الني مى وقل ، وأمواتا أحياء ووجهانهم 
،محامحسنهم وذكر ، عنهم والصدقة ، االسلمين لأموات الدعاء أهله حقوق من 

علىلت؛ الوحث ، الإسلام سها الق الأداب من ممر إل .. مساوئهم عن والكف 
تحيهالصمت مع حلءادأ الوقوف منها وليس ، وأمواتا أحياء إحوانه ْع مراعاما 
علىاش وصلى ، التوفيق وبانله الإسادم أصول تأباه مما هدا بل ، الوجهاء أو للشهداء 

الشيح، از _يبن الله عيد بن العرين عبد الشخ انتهى وسلم وصحبه وأله محمد نبينا 



ها(تءاها،؛ا«هاسزى ااه،1نب ها'هو الرضي اهقام 

فتاوى. قعود بن اش عبد الشيح ، غديان بن اش عبد الشيح ، عقيقي الرزاق عبد 
اعلم.واش . ؛( YU)؟/الدائمة" اللجة 

؛مراجعة بالإحداد.بمكن يتعلق فيما للامتزادة 
.الصالح حالي للشيخ الإحداد أحكام تاب ك٠ 
اممري.شال قيحان للدكتور . الحداد باحكام لإمداد ا *
اللمي.أخمد للشبح الإحداد تاب ك٠ 
.للأفتاء الدائمة اللجة تاوى ف ٠

•باز ابن العلامة تاوى ف ٠
عثيمين.ابن العائمة تاوى ف ٠

—ء



هااخواف1هبمناسة 

JLJI ^ ب1شاذئاسمشت اثثاضء والأحهلأف

ستلمهنا ذكرته ما أن حث الكتاب إل ؛يرم والتوسع الراحع أراد من ؛ تنبيه 
•لأصل اس 

وقعاله أف إلا ان إنكل ينتظره وما ، حي كل نتيجة وهو حقا كاف وإن الموت 
-المسة هذه ق وتعنتهم مواساتبم الإسلام شرع م ومن المن أهل نقوم ق مؤلما 

.الخالة هده ق عليهم محب بما ونذيرهم حزتبم لتخفيف الموت مصيبة 

:التعزية 
.مها الحكمة ، ففالها ، حكمها ، ألفاظها ، مقصودها ، معناها 

;التعزية عي م" 
.فقد ما كل عن المن أو ، الهن الصر : لغة 

عظيممن للمابرين الله وعد من له يذكر يما الصر على المصاب حل : اصعنادحا 
.العانة وحن الأجر 

إليهموالتقرب حقوقهم نماء أو ، لينهم ت: هو الصبية أهل بتعزية والمقصود 
•مصتهم وتموين حرمم ونحمتف 
:لفاظها أا 

النه)جبر ت لهم تقول حملت عزاه لفظ فبأي ، فيه حجر فاد التعزية لفظ أما 
افهوغفر عزاءك وأحن أجرك النه )أعفلم ت أو ليتك( وغفر عليك وأحلف مصيبتك 

.الله باذن سياق مما الشرع نحالف مما حلوها ثربملة ، ذلك ومحو لمنتكم( 
وكل، أعطى ما وله أحذ ما لنه إن ) : لابنته الرسول. قال ما أحنها ومن 

جوامعمن الثه لعمر وهذا علبه متقق ( ولتحتب هلتصر ، مسمى باحل عنده شيء 
١^٢.

بهعزى ما الصيغ من به يعرى ما وأحن ) ؛ الله حفظه ءثيم\ن ابن النيخ قال 
أحركاممه )أعفلم ; قولهم من الناس عند انتهر ما وأما ~ السابق الحديث ذكر ثم ~ الني 



هاهصوا|؛|اواسازي اسنب واهل الوضى اهقام 

بهجاءت ما لكن العالماء بعض اختارها كالمة نهي لتكم( اش وغفر عزاءك وأحن 
٠آ واحن أول السنه 

;ونقالها الممنية كم حا 
ا،لعروفبالأمر على مشتملة فإنر_ا ، مستحبة الممزية أن واعلم النووي نال 

.٢[ ;: jjlilJه دآقموئ الإ عق نوله؛ ق أيما داخلة وهي ، الكر عن والنهي 
.( البيت أهل تعزية استحباب على واتفقوا ) • هبثرة ابن الوزير ونال 

لالعبد كان ما العبد عون ل واض ) ت قال افه. ومول أن الصحيح ل وثبت 
.عليه مممق ( أخيه عون 

:*نضالها

مميبتهق المؤمن أخاه عرى من ) • قوله منها • أحاديث التعزية فضل ل ورد قد 
:قال . ؟ ( محبر ) ما افه رسول يا • قيل • ( القيامة يوم تبا محر خضراء حلة اش كاْ 

)يغبط(.

؛الممزية من لحكمة ا٠ 

اليتهوتالمعزى على الصيثة بوئن ؛ أهمهاحمة ومصالح ممر ثواب كعزية ال 
علىوحض ، بمصاحم لئغلمهم وبعده الدس مل يلزم ما لقضاء معه والوقوف ، عتها 

لأمروالتسليم بالقدر والرضا ، الأحر واحتساب ، ومحق اش إل والرحؤع المحبر التزام 
للميتوالدعاء ، التواب جزيل مصابه عن المصاب افه يعوض بأن والدعاء ، افه 

له.والاستغفار عليه والآترحم 
سدأليكون ، بعدم من الحسن والخلف ، الخزيل بالأجر الميت أهل وترغيب 

الخيوبوشق النياحة عن يتهوا وأن ، افه إل التوجه لباب وفتحا القلق ل لغوصهم 
الخاهليةأهل وكان ، والقلق الحزن معه ويتضاعف الأسف المصاب يذكر ما وسائر 

الباب.ذلك مد الحكمة فاقتضت باه الشرك إل تفضي أمررأ ابتدعوا 
ولأن.الصبر، الصبر عندها يتميع الق الصدمة وقت التعزية تكون أن وينبغي 

اوإنم، ه ؛عل. ماخلاف المصيبة محفاجأة عند كان ما المصاب أهل علته محمد الذي 
عندالصبر ر لم حمعني. مرفوعا أنم حد.يأثا ق كما صبر0 وجيل تثبيته حم على يرجر 

الأول(.الصدمة 

F ٢٨٩











^^؛؛٠١^ض ثلاثةممض 
قللممزية ذالخالوس > : الطار كايه ل الشخ العزيز عد صالح اممخ فضيلة تال 

الناسوجلوس ، الحزن ليبئر عمله إل كل انصراف السنة بل ، مموْ الأصل 
هذالكن ناذا ، كراسه على الترعة الداب أصحاب نص قد إليهم يعزى س ليحضر 

منأصحاحا تكلف وما لكلقراءة محدثات ص فيه محدث ما أن شك فلا الخلوص شأن 
.وبدعانمنكر الأموال 

منيكن وم التت أهل تعزية قو هديه س ولكن ) الهدى؛ ل القيم ابن الإمام تال 
حادثةبدعت هدا وكل ، غثرء عند ولا قرْ عند لا القرأن ويقرأ للعزاء بجتمع أن هديه 

.مكروهة( 

،الأعمال إل الشرق مع التعزية من المعزون يتمكن لا ربما الأزمان هدْ وق 
وما، السنة به تتم مما لأنه ، الوقت بعض فيه يرخص منكر دون الاجتماع بجعل وهدا 

اه.< اعلم واممه مثرمخ فهو ثه إلا المثرؤع يتم لر 
من> : ( المرأة أحكام ل )المصل كتابه ق زيدان الكريم عبد الشيخ وقال 

اةمرامالتعزية هد0 ق لأن ؛ قريبه موت يمصيية المصاب بتعزية الملم قيام المستحب 
،صر إذا ينتظره الذي وبالأجر الصر بضرورة بتديره له ؤإعانة له وتسلية للمصاب 

حموليهل مما أن شك ولا ، للمعزى عظيما وأجرأ للميت دعاء التعزية ل أن كما 
معروفأحر مكان ق أو بيته ل المصاب جلوس ~ التعزية وهو ~ شرعا المستحب هذا 

للمصابيعرق 1؛ إذا التعزية تتينر لا وقد ، المعزين قل من إله الوصول ويسهل 
إل— وللمعزى وللميت للمصاب نكرنا٠ا الق الصالح هذه فتفوت ، فيه يجلس مكان 

—المحدثة الأمور س التعزية خلومأكان له يشترط للتعزية الخلوس هذا ولكن ~ نال أن 
للميتبالدعاع فوائد من ذكرته ما وحصول للتعزية الجلوس جواز ومع ~ قال ثم 

نةحأموة وله ، محقصرا يكون لا للتعزية يجلسرإ لا نمن ، وللمعزى وللمصاب 
بعدوقتها ق بما يقومون لكنوا وإنما ، للتعزية ون يجللكنوا ما الذي الصالح بالسلف 

.< للتعزية الجلوس بدون أيضا هذا يمصل أن ؤيمكن ، تتله أو الدفن 
وبتاريح ٧٤ت برقم فتوى والإفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أقتت وقد 

:نصهاوإليك )ألآ/إ/آا،'آام( 
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منالكان ذلك حلو اشترمحل للتعزية الخلوص أجاز من كل ؛ جدأ مهم سه 
.والمنكرات البدع من ونحوذلك والدحان والضة والقراءة الوليمة 

.؟ ذلك حكم فما ، أيام ثلاثة ون محلالميت أهل بعض ت ص 
اسالنيتموا لا حى ، افه شاء إن حرج فلا الناس يعزيهم حى وا جلإذا • ج 

بازابن . وليمة للناس يصنعوا أن دون س لكن 
هوهل تدري ولا ويراح حا يغدتما الخفان فترى ، الذبائح وذبح الولائم غ ص٠ 

التعزيةإقامة إن : يقولون العامة ويعص ، الضيافة لكثرة ؟ ترح أم فرح ، زواج أم عزاء 
اعتادهنما . بدلك الميت أوصى ولو ، منكرة بدعة وهدا الميت. حقوق س والوليمة 

بدعةنهو الماص ويهلعمون الطعام يمنعون الدين هم الميت أهل أل س الأن الناس 
.شتيعة 

محوزلا دفنه بعد الياحة من متهم الهلعام وصنعة الميت أهل عند فالأجتماع 
الأجتماعنعد كا ) : نال البجلي اف عبد بن جرير عن أخمد رواه ما ذلك ل والأصل 

فتاوىرنم فتوى ( النياحة س موته بعد الطعام وصنعة الميت أهل إل 
.١ ٤ -٥  ١٣٣ص ٩ محلي اكال٠ة اللجنة 

الريسالريس ناب عفو عضو 

بازبن العزيز تمد عقيقي الرزاق عد عييان بن الد عبد ئعود بن الاه تمد 

.٢٨١،  ٢٨٠عتيبن لأبن الختاتز أذكام ى فتاوى انظر 

،الميت حقوق وس ومودة ليتهم حب فيه هدا أن هذا بفعلهم يزعمون • أقول 
صيفعلونأمم الميت علم ؤإذا ٠ ومّخطه وجل عر اطه غضب يسبب العكس على وهو 
أوصىالياحة بعدم الوصية ق قمر أو حياته ل عليهم ينكر ولر ينههم فلم ذلك 

علىدليل يفعلون م—أمم بعلمه مع ومكوته رصاه لأن مره ق يعدب فإنه ]يدلك[ 
لأبنالختاتز أحكام ق فتاوى انظر أعلم واش المكر كفاعل المكر على والراصى رصاه 

.ءثيمينآ«أ-ه•؛





هاإذو|ئقاس بين 

الحهلةبعض لهم تصدى ان الدع هذه عن الإتلاع العامة يعص حاول  ١٠وإذا 
•دلك وعثر والثح يالخل يتهمونكم سوف إمم ؟ عنكم الناس سيقول مادا • يقولهم 

تالوقد عزائه ق فعالها يعدم الت ولوأوصى ، هؤلاء يدارون الناس س ممر وأصح 
والانمالولائم إتامة يعدم أوصى ند الأن ندفنه الذي والدي إن ) • اكره ق حدهم أل 
أنأقدر )لا : نال . وحوياوالدك وصية مد : له فقلت ( ؟ أفعل فماذا ، زاته عو 

إنالخواب ياق وم( والشذوذ الخل إل يوق وينالناس يعيرل أن أحثي ، أنفذها 
.الشنيعة التالة هذ0 على هث اش شاء 

كتنديمذلك من أكشر إل تعدى يل فحب الطعام صغ عند الأمر يقتصر ول! 
.والمر والنميمة الغيبة محالس وجود مع للناس ~ الحرم الخثيث الضار ~ الدخان 

ؤإذا. نلهورهم وراء البيع هده نبذوا العلم بنور اّتناروا الذين الأحر والعض 
يعدمالوصية ق قصر أو حياته ق عليهم ينكر ولر ينههم فلم ذلك صيفعلون أمم الين علم 

يفعالونمبأمم علمه مع ومكوته رصاه لأن نره ق يعيب فانه [ يذلك ر أوصى التياحة 
أحكامj فتاوى انظر أعلم. واه الكر كفاعل ايكر على والراصى رظْ على دليل 

.٤٠٩-٤  ٠٦ء؛يمين لاين الخناتز 
طعاماجعفر لأل )اصنعوا بمدث المطبوخة والذيائح الولائم يصخ بمج وبعضهم 

؟الهلعام عمل من يشغلهم ما جاءهم قد البيت أهل وأن ( يشغلهم ما أتاهم فقد 
وعللطعاما جعفر لأل يصع أن الى. أهمر فقد مشروعة عثر ظاهرة • الحواب 

الولائمياقامة اليتهم تلأجل لا الطعام صغ كلفة عن يشغلهم ما أتاهم قد يأنه ذلك 
إنماأنه على يدل وهذا البيت آل بقدر يكون وهذا جعفر لأل يصخ أن أمر إنه يم عندهم 

حيثاليوم الناس يعض يفعله الذي الوجه على لا الحاجة ويقدر للحاجة يذلك أمر 
هذافإن كثيرا الناس علميها محتمع كثيرة ذيائح البيت أهل إل مدى الق الذيائح تكون 

وشالأن موجودا ليس محق الرسول عهن. ق كان الذي الانشغال إن ئم المشرؤع خلاف 
الهلعاملهم يهدى أن بحاجة ليو فهم الدن ق محصوصا تريثة كثيرة مطاعم هناك الحمد 

منمملوءة البيوت من كثيرا لأن لهم اللعام لمع بمتاجون لا اليوم الناس وغالب 
.٢٨١ءثيمان.خآ، لاين الحنائز أحكام ق فتاوى انظر • الحمد وه الحاهزة الأطعمة 





اسهسن 

اليت.حقوق من والوليمة التعزية اقامة بأن ت قولهم وأما 
والتكفينُالتغيل محهزوه أن إلا الوت بعد حقرق المت أهل على ليس • فأنول 

ويدعوله يستغفروا أن لهم وينبغي ، وصيته وإنفاذ دينه وقضاء ودفنه عليه والصلاة 
ومنبره من فهو الدعاء وأما ، ذكر ما سوى نعلم فلا بشيء يلزموه أن وأما ' له 

إليه.الإحسان 
العملهدا كل الساوقين العلماء نكارة المعاصرين العلماء من ممر وكتب 

ّنوحالمعزين وكثرة العزاء ضخامة ل ويتنافسون يتباهول الناس أصبح ونل حصرصا 
.عيره إل الاستعداد 

■؟ ذلك بجون فهل ٠لعا٠ا لأنفسهم الميت أهل صغ إذا ؛ س 
•باز ابن . للمنامر ذلك يصنعوا لا ولكن ، لأنفهم صنعوا إذا بأس لا ت ج 
،نور هناك وليس مظلم فالشر ، الميت عن بملمعم حق منلملم الشر إن ) ولهم؛ ن٠ 

الفرق الميت ي،-حل أن وقبل ، الشر حللأم ق يفيء الأى يشعل للناس العلعام فتقا.وم 
الغيبيةالأمور من ذلك لأن ؛ بالنيب رحما به والقول ، له أصل لا وهذا . ( منورأ يصير 

.اللجنة بدلك أجابت كما ه افه إلا >ها لا الق 
الميتأهل صغ - وجوب بل - صرورة ص الماس ؛؛ن انتشر ما والأمر الأدهى 

الميتأهل يوصفا أن لثا نلمن والأغرب ، للوفاة وليمة وكأنه ، للمعزين العلمعام 
الحنيفالثؤع أن •ع ، القبيحة والميعة السيئة العادة هده تركوا ما إذا ويعاتثوا بالبخل 

•حلاقها ويقث بل ببهلملأما يشهد 
البخل.إل الماس يبق وليمة أعمل ل؛ إذا : رجل ل قال وقد 

أما، ؟ الشيع حكم ما الهم ، الماس أمر المهم ليس أنه ت ذللا، على والخراب 
واليتامىالأرامل على الدراهم أو الشاة بلحم فداك؛المصدق الميت، إل اكواب ومول 

•الأمة اكواب ويصل البتر يه ينت؛ع مما فهدا ، ذلكر أشيه وما 
فقعدالميت، لأهل ونحوهمم [ أصدقانه أو ا جيرانه أو اايت، أقرباء يصخ أن تة فال

وذكرٌتة فهي لقلوحم ومنتا لحاؤترهم وجيرأ مصاستا س سغلهم لما يشبعهم ءلع١ما 
•وبعدنا نلنا الختل أهل نعل من، وهو كريم 





هاوذو|ئاتيl_ سن 

تبيئةالأياعد اء والأترباليت أهل ثيرا0 ويستحب ء ؛ الهمام ابن الكمال ونال 
.< ( طعاما جعفر لأل اصنعوا ) : هو لقوله وليلهم يومهم يشبعهم طعام 

أهلأن هديه؛ئي من وكان > ؛ العاد( )زاد ل هك افه رحمه القيم ابن الإمام وقال 
،إليهم الونه يرمالعلعام لهم الاس بمع أن أمر بل للناس الهلحام Jتكفاون لا الميت 
بمصاببممشغل ل نإمم الميت أهمل عن والحمل والشيم الأحلاق مكارم أعنلم من وهذا 

.< اّس إطعام عن 
منجاءهم ربما نإنه ، جاز ( العلعام صنعهم ) ذلك إل الحاجة دعت إن : نائية 

•يهلعموه أن إلا يمكنهم فلا عندهم ويبيت البعيدة الناطق أهل مجن ميهم محضر 
تفقال البدعة هده إنكار ل )المدخل( كتابه ق نملا اض رحمه الحاج ابن وعقد 

ذكرثم — وشبهها للنياحة الأج؛ماع يكن !ر ما الميت لأهل طعام تأيئة رويستحب 
.< الحديث" 

منالميت حروج أو ا،لوت عند الذبيحة تذبح حيث، الحفرة بذييحة بمي ا م ٠
الاسيميه ما وهي الفر الميت لحول ليلة الذبائح يذبح وبعضهم الفر نزول أو المرل 

عنصدنة ذلك ويعتمرون الذبائح هذه من لياكلموا الاس لها يدعى حيث ( الميت شاء ع) 
•الت روح 

وعلىالعمل هذا على يدل ما الشيع ل يرد ز لأته المحرمة الدع من ذلك وكل 
كانتإذا بالورثة إجحاف هذا ثانية ناحية ومن الميت عن بالصدقة مع؛ن ونت نحصيص 

هذافيكون وفقراء صغار فتهم يكون وليما الميت تركة من التلعام وهذا الذباتح هذه 
هعملمحرز لا الشرع ق هذه؛دعة أن من ا ذكرنا معلى علاوة بهم إجحئاف 

فانهذلك غبر أو لحم أو بطعام الميت عن يتصدق أن أراد ومن عليه الاستمرار ولا 
معينونت أو معينة بليلة تقييد دون الحاجة أوتات وق الخاص ماله من يتصدق 

.المنتقى الفوران )صالح بها العمل محوز لا للشرع المخالفة والعوائد 
البيتس الميت حروج عند أو الموت عند ذمحه أو الشر عند حيوان ذبح بجور لا 

قال:ه الني أن عنه اض رصي أنس حدث من  ٣٢٢٢داود وأبو ١ \، U/rأحمد رواه لما 
الدائمةاللجنة ٢  ١٧٥رنم فتوى الإسلام( ق عقر )لا 

الرئيسالرئيس نائب عفو عضو 
بازبن العزيز عبد عقيقي الرزاق عبد عييان بن اممه عبد قعود بن افه عبد 

.١ ٤ ٦ / ٩ الدائمة اللجنة فتاوى 









هال،؛>افاد<اسة بمن 

ضعا،وت أن ونمن . ١! • ^: ١١ه يبجه:اضأجهنآوئزظ 
حاءإذا أنه وع—و • للأموات بجعل شيء نكل الإفراط حذا المسألة تكون أن سكر لكن 

نلم، كيلك والعشاء لفلان ثوابه اجعل اللهم • ونالوا أيديهم عليهم أنانحوا الغداء 
•اليع من عدا وكل ■ لهم جعلوء إلا الصالحة الأعمال من شيء يبق 

العملهدا صار عليه ينبهوا ولم عملا عملوا إذا الناس أن الأمف مع لكن 
محاجونفأمواتتا ، ؟11 أمواتنا أتحمي r عليهم ينكر بمن وصاحوا ، عندهم متة المدعي 

.متتهلعة وأعمالم 
هثافه وايع لتفك اجعله لهم المالح العمل بجعل أن فبدل ، لهم ايع •' فنقول 

•ٍه الني بتوجيه وأحد وأفضل لك ■جمر وهدا ، لهم 
•؟ إليهم تمل وهل الوني على الفاتحة قراءة يجوز هل مرالأ لفضيلته وجه كما 

مرأفلا هدا وعلى الستة من نصا فيها أعلم لا الوني على الفاتحة قراءة ؛ فاجاب 
اللهشيع من ا وإنبمسوم—ا على دليل ينوم حى والغ الحفلر العبادات ق الأصل لأن 
:ال فقافه به يانن لم ما افه دين ق شتءوا من على أنكر قك افه أن ذلك ودليل ا هف 

اآلوستءنامرى:ممامبأد0ملأها
مجردودأكان ؤإن عليه مطق ( رد فهو أمرنا عليه ليس عملا عمل )من : نال أنه M الني 
.( إليه به  JjiLأف ه اش وءثثاُيتزة باطلا كان 

سورةأو الفاتحة سورة نواب الملمين جيح وموتى لونانا وّأدى ) • قولهم 
كدا(.

أصحابهعن ولا M الني عن يقل لم لأنه تركه فالواجب دليل، عليه ليس وهدا 
للأموات.لا بمدحياء أنزل والقرآن ذلك، لى عه 

:الفانحة سورة وقراءة التعزية ل اليدين رقع ومنها 
اءأثنالمال من مميز مثلغ تقديم وهي ( الهدة ) باسم يعرف ما العزاء بيع ومن 

مصابه.عند الدافر هدا تعزية عند مثله يدغ أن على للمصاب العزاء 
لاستضافةقليلا أو ممرأ ائال من ملغ جع من القبائل بعض تفعله  ١٠اليع ومن 

.القبيلة أفراد على وتفريقه والحل والمن الذباتح لشراء الأشخاص من عدد 



محااةا«هاماسنم قا'هو الوضى اهةا0ا 

.ذلك والوتف . . . ويهلل له وسح له يدعو لن ماله من الوصية ومنها 
وتوقيفه، حماعة من أو ، للميت للذبح أو للميت للدعام أيام تخصيص وأيضا 

بهيرد ز بزمان التقييد من وهكذا الأر؛عين وتمام ، والساع وفاته من الأول ليوم اق 
.مطلقا مثرؤع السلم للميت والدعاء ، 1؛ إحداث وهذا نص، 

أنومعلوم ، خماعة أو نرد من حتمة لقراءة الذكورة الأيام ل التخصيص ومنها 
.الدليل لعدم يثّرع لا لامست، القرآن قراءة إهداء وأن ، يثّرع لا التوقيت هدا 

بل، الخد هذا عند الأمر يقف ولر ، للميت الحفلات إقامة : الخالقات ومن 
برمالأربعئن يوم جعلوا بل الأول بالأيام يكتموا فلم الأهواء ذوى من ممر عد نجاوزه 

مروربماسبة ذكرى لها وجعلوا ، التابين ويمي البيع لهذه وإعادة النكرات لهذه نجدد 
نقل.ولا عقل مع يتفق لا مما وهلكزا ثانية وذكرى ، التنكار يمي الوفاة على عام 

محأالني عن يثبت لر ٠ ؛ ~ ه اض رخمه ~ باز بن العزيز عبد الشيح سماحة قال 
وفاتهعند لا مطلقا للميت حفل إقامة الصالح السالم، عن ولا هءم صحابته عن ولا 
ت،كانقبيحة وعادة ؛دعة ذللث، بل ، وفاته من سنة أو يوما أربعتن أو أسبؤع بعد ولا 
يهيمونالذين للمسلمين المصح فيجب، ، الكافرين من وضرهم المريين قدماء عند 
منفيها لما ويتجنتوها غيث افه إل يتوبوا أن عسى عليهم وإنكارها ، الحفلات هدء 

يديبين بعثتؤ ;) قال أنه ه الي عن ثبت، وند ، الكافرين ومشا-رة الدين ل الأبتدلع 
وجعل، رم ظل تحت رزقي وجعل له نريك لا وحده اش يعتد حق بق بالالساعة 

مسندهل أحد رواه ( منهم فهو يقوم تثبه ومن أمرى حالف من على والمغار الذل 
:قال و ني الأن عنهما افه رصي عباس ابن عن الحاكم وروى ■ عمر ابن حديث من 

جحرلحل أحدهم أن لو حى ، بذزلع وذراعا بشر نبرأ نلكم كان من ضن )لتركثن 
.< الخيري صعيد \لي حديث، من الصحيحين ل وأصله لدحلتموه( صت، 

إقامةعلى الأن الماسي من ممر نحرص ر ت له فتوى ل نحلوف حنين الشبح قال 
لهويقيمون ، الصحفق عنه فيعلمون ، الوفاة مأتم عن نحتلمه لا الأربعين مأتم 

حضرمحن منهم فيشكر العزون ويفد الذبائح ويتحرون القراء وكمحضرون رائقان ال
المهارصحوة ق آخر مأتما ذللث، نمحانب، اليدان وتقيم ، يعتدر ولم نخلف من ويلأم 

الشريعةل ل^٠ نلمن لشيء تد ّولا ... والعزاء الأسى ونحديد والبكاء للنحيب، 





هااةْاواهواسازي اسس واهو الوضى اهقام 

ذلكونحو زق أو ، مكر ل أو ، منتحرا مات ممن العاصي أهل ل العزية عدم 
تسليةمن المانع وما ، التعزية ذلك ق والأصل . — منها هذ باش والعيان — المعاصي من 

انماةمن ولأمثاله له الدعاء من مانع ولا نيه أهله نيعزى • علميهم المصسة وتبموين أهله 
الم؛نالأعيان عليه يملى لا ولكن ، عليه ويصلى ويكفن ويغنل والرحمة بالمغفرة 

بعضيصلى و بئ العمله عن الزجر باب من ذلك وتحو والقاصي السلطان مثل 
.عليه الناس 

بعدثناوْ يرجى لا الذي والمريض والعجوز للعلفل عزاء هناك هل س؛ 
•؟ م؛»م 

ذلكل نرق ولا ئالخثر له والدعاء الصاب جمر من فيها لما سنة التعزية ت ج 
•باز ابن * كبثرأ أو صغثرأ اليت كون 

إقامةتبل يعده من أهله فان أحد يتول عندما عادة عندنا ت العثيم\ن الشخ سثل 
ويدفعون، العزاء إل سيفدون الدين العزين أمماء لتسجيل سجلا محضرون العزاء 

.؟ حرام أم حلال المال هذا نهل ، فقيدهم ي مواماة البت لأهل مالأ 
ؤإنما، اللف عند معروفة تكن ل! بدعة العملية هذه ت هإ اف حففله فأحاب 

■ق الني ئال ه طالب أبى ين جعفر نُُي جاء ئا أنه السنة ته جاءت الذي المعروف 
اثتغلواقد المتن أهل أن عالمنا فإذا ( يشغلهم ما أتاهم فقد طعاما جعفر لأل )اصنعوا 

لكفيهمطعاما إليهم نعث أن السنة من بل ، باس فلا وعنانهم غداتهم إصلاح عن 
عليهمأن ويرون المعزون يجل أن وأما ، اليوم هذا ل والشغل ، والتعب الزنة 

،لمحذ لا بدعة الماحوذ المال فان ذلك كان فان ، البدع من فهذا ، يدنعوما نحرسة 
فان، هك اش من العوض ويأحد ومحب يصر أن الإنسان على والواجب ، محوز ولا 

وكتاؤبؤرؤ ؛ فاتله على ه اض أثق ما يقول أن مصيبة بأي أصيب إذا المؤمن واجب 
أقبم1دآ. مت دبثم دالأش ألأنول نف يشف دألجيع أمحا نن ييء 

الحديثل ثبت وكما • [ ١٥٦-  ١٥٥]الترة: ه ز؟مف قي ث١واإئا مم-نة امنبمتهم 
لأجرل اللهم ت يقول ثم بمصيبة يمان لم ممن لُا ؛ قال ه الي أل الصحيح 



ه|اذو|زإري،واّ اس بمن 

(منها حير1 له وأحالف مصيبته ق ه الله أجاره إلا ، منها حثرأ ل وأحلف ممي 
لم•م

نحمفالتعزية لأن ؛ ذلك نحرز ولا وتشيعهم السامين ضر الناس بعض تعزية 
،السلمي أعداء الكفار أما . والرضا والإيمان الصثر على وحشر ومنت المصاب على 

مثقمد لا ؤ • تعال قال ، لهم الاستغفار ولا جنائزهم تشيع ولا مواسامم ينبغي فلا 
ت^٠ اش ونال • ! ٢٢|الجادلة: ب نوثؤيت أقة -كاد مرأمآدرُى ألأيض يفينرث'لأم

تئىبمدما ئ رين> أول محفارا وؤ لأثثِءظيرا او(منئغنوا ولفيت الؤي اكرنث> مؤ 
وندعوعنونا إف تعزيتهم نقبل أن حرج ولا . [١١٣!اكوة: ه آئمحي أصحتب أنم لثم 
.بالهداية لهم 

منوضرهم الكتاب أهل تعزية حكم ما ت العثيمين صالح محمد الشخ سئل 
.؟ جنازته ل والمشي دنته حضور حكم وما متت لهم مات إذا الكفار 

جنائزهممهود أيضا محوز ولا بدلك تعزيته بجون لا *  '■ه اش حفظه فأجاب 
أويواسى أن ينبغي لا العدو أن ومعلوم ، للمسالمين عدو كافر كل لأن ، ونشسعهم 

يجوزلا أنه أيضا المعلوم ومن ، ينفعهم لا بنانزْم تشنيعنا أن كما معه للمشي يشأبي 
Lم فدعو! نأن   i ناصاضجك:ؤ و

.!١١٣االو;ة:ه آئييي أمحث أمتم ثم خئتك بمدما بى رق أزل ًقامأ 

.ايام ثلاثة بعد نحون لا التعزية أن الناس س ممر عند ؛لع ما ت المخالفات وص 
.أيام سبعة وللنساء أيام ثلاث لاjرجال العزاء يجعل الناس ص والبعض 

يقومحق حد بدون التعزية جواز الأصل أن إذ للجواز نحالفته ل سك لا وهدا 
ذلك.على دليل 

الإسلامشخ متهم • بنص التعزية حد عدم إل العلم أهل س جاعة ذهب وقد 
مهللقاتستحب فالظاهر > : هف اض رخمه الخاسم بن الرحمن عبد الشيخ تال ، تيمية ابن 

أحاهعرى ص ) ■' ق قوله عموم الحر يظاهر قك اض رحمه وقصده . < الحر ء؛لاهر وهو 
ماالله رسول يا نيل • ( القيامة يوم حا بمثر حضراء حلة افه كاه مصيبة ل الموس 

(٧٦٤)للالثاف الإرواء ( يغثْل ) ْق نال • ؟ محر 













هاواماف1تواس، اس بمن 

الهدىمن ليس ر •' اللنظية( الناهي )معجم القيم كتابه ق نيد أبو بكر النسخ قال 
،الآءا-ى ارفتق إل ذهب أو ، رحل أو ، يدم ؛ المسلم حق ل المسلم يقول أن القوى 

هذاتمنع •M' الني له سهد من إلا نار، أو بجنة لأحد الشهادة عدم ق الإسلام وقاعدة 
•* بابنة فو له شهد من غثر حق ل الإطلاق 

الخمّبالجزم مها الي الألفاظ هذه إطادق عن النهي على الدالة الأحاديث ومجن 
الينتابمص\ر 

توللما . ..لهكالم سياق يعد عنها اف رصي الأنصارية العلاء ام آل ) روىما 
اباعلبما الله رحمة : المى؛وثقالت يحل أثوابه ق وكفن وغل ه مظعون بن عثمان 

:ه الئ ثقال ّ الثت ١^ قد يلذ إثي١ئنى - مفلحون بن نمان كنية - الئاب 
رسولثمال الله. رسول يا وامي أن يابي أدري لا ■ ثقلت • أكرمه الله أف يدريك وما 

ايألأد*رى نا زالئه الجن لت لأزبو ءر الشن زاش -ئاءَة ثقي محاق أثا : الله. 
٠الخارى ( [ اآندا لأأزكيأحواس مالثه : ثالئ سريي. ن١ ١^ ,؛٧ 

بنفعثمان ، شهيد وهو المع ألقى أو قلب له كان لمن ذكرى الحديث هنّا ففي 
أصيفاإذا ا فكيفكانط الصحبة وفضل ، المرابعلن المهاجرين من جليل صحاي مظعون 

،وأسمى أرفع الزلة أن سلثه لا قو اطه سيل ق الرابطة وقفل الهجرة قفل ذللث٠ إل 
.الين، بمصر الجزم عن عنها اممه رصي العلاء أم ه الني س كله هدا ُع لكن 

رٌولا رامأذرى ما )واللم ■ الحديثج آحر قول الني قول فعجبا _>؛_، وإن 
ندبمي والني هذا ، المتن بممثر الجزم عن النهي على أكني دليل فهذا ( بي بمعل ما اللم 

الجة.بابا تفتح يمن أول وهو ذمه من ناحر وما تقدم ما له غفر 
وائماعةالستة أهل عليه الذي أن اعلم ر • هف النه رحمه مانع ابن الشثح ونال 

قوافه رمحول له شهد من إلا ار نولا بجنة الأاإمين من مات لأحد يشهدون لا أمم 
عليهما تعلم وحذا المسيء على وعنافون للمحسن يرجون ولكنهم • بدللثا عنه وأحتر 

أو:ل( ادنفور ) :نالوا ضرهم أو أوملكا أمثرآ أو عالما ذكروا إذا انس من ممر 
قولهدا أن شك ولا ( الأعلى الرفيق إل )ثقل : قولهم ذللئط من وأنكى الجان( )ساكن 

ؤثآندئهأأشما: ؤهلذ قال كما الشرك عديل علم بلا افه على والقول علم بلا افه على 
.( ! ٣٣\\لأءو\ف: ى ممث١نآنصزأتأمحت١لأءن 

—٠



وأاإهوأرإأاااه،،نب ^IAJ الوضى  ١٠٥٥١

أتاريخ( ٨٢ ١٧)رقم والإفناء العلمة للبحوث الدائمة اللجنة فتوى وإليك 
ذاكان ؤإذا ( فلأن ارحوم ) ت الناس يقول معين ثخص يتول عندما ؛ •ءه ١ وا/ّآ/أ 

هدهحول الت_ساؤل علي الواجب من كان قلدا ( له المغفور ر ؛ نالوامر متصب 
•ماجرينن أذوق ، النقطة 

الغبيةالأمور من موته بعد إناه سبحانه رحمته أو كنمم المغفرة ثبوت ؛ الحواب 
فاخثار، وأنثياته ورماله ملائكته س بذلك افه أعلمه ص ثم ، ه افه إلا يعلمها لا الق 

النصفيهم ورد من إلا بجون لا : ورحمه له غفر قد الله بان متت عن هؤلاء غير شخص 
ؤشؤ'يتاوث'نىو(: تعال نال وقد بالغيب رحما يكون ذس وبدون ، ف المعصوم عن 

عثقهر ئأد عنيمآلمتب ؤ ؛ تعال وقال • ! ٦٥االم-ل: ه أس ُإمحاأكإلأ ألثثزت 
.[ ٢٧-  ٢٦ض: اه 

لهويدعى ورحمة الله من فضالا الحنة ودخول والرحمة المغفرة للمسلم يرجى ولكن 
العلاءأم حديث ذكرت ثم — له مغفور مرحوم بانه عنه الإخبار س بدلأ والرحمة بالمغفرة 
.محمد سنا على الله وصلى - المتقدم 

محوأو النهاية اف رزقه أو رحمه أو له ايثه غفر : منها بدلأ يقال أن يتغي لذا 
.للميت الرعاء كلمات من ذلك 

علىأحدا المسلم يزكي فلا ، المار أهل ص فلأن ، الحنة أهل من فلأن يقال ولا 
آغار*ن أنمنم ئغرأ ئلأ ؤ ت تعال نال ، تثه حوافه كيلك أحثه يقول؛ ؤإنما ، اطه 

٦٣٢م: I ه يش[ةئ 
سأنه الأرض على بمشي لأحد يقول قؤ المي سمعت ما ) ؛ قال ه معد وعن 

.البخاري رواه ( ملام بن افه لعبد إلا الحنة أهل 
عزاطه قال لفلان. افه يغفر لا وافه ) : رحل قال : قال اطه عبد بن حندت وعن 

(عملك وأحأط_تا له غفرت قد إق ؟ لفلان أغفر لا أن عائ ال الذي من ) : وحل 
لم.مرواه 

يدريهمما بل ، غلط هذا ه ؤكاقثاأظىأممسع للمتور؛ بعضهم ول ق٠ 
.باز ابن ذلك. ويكفي والرحمة بالغفرة له الدعاء المثرؤع بل ، مهلمئنة نفس بآما 











_u،ii«واس؛ اس سن 

بفراقلنسه الله أذن أفواجا، الدين هذا 3، الناس بدحول عينه اش أنر أن وبعد 
الونال مهمته من مغ بأنه إثعارأ النصر سورة نزول فكان بدلك وأعلم ، العالرهدا 
ليجزيهربه إل وراحع القاف العال؛ لهدا ومفارق الأيام، من يوم ل لأصحابه مردع وأنه 

-٤ |اكحى: ه ثميئ زه بملث ويوف ه الأول اب—ناء 
ْ1•

Al»>iاقتراب قوإثى النبي إشاران 
يائلأأجله امحراب إل حطته ق أثار وفيها الودلع حجة افه؛و رسول حج لقد 

عيلتأحذوا ) : لمقل وق ( هدا عامي بعد ألقاكم لا لعلي مناسككم عي حدرا ) • مرارأ 
أميلتاحذ ) ت لمغل وق ( هذه حجي بعد أحج لا لعلي أدرى لا فإق منامككم 
ملم.آ مناسكها 

ثتمحإأمخانى هق.'ود؛ نوله نزل ولما ، الودلغ حجة نسميت الناس يولع وطفق 
هالصحابة كبار اّتشعر ، ٣[ ندة؛  111ا ه ألأسلم لكآ ومحضيت نمى وأتممت ديق^؛ 

اممهرمحول أجل يكون أن حشية هلعة واحقة وجلة قلوبهم وكانت ، ة!ق الله رسول وفاة 
.اقترب قد هؤ 

لييإنه ) ه؛ فمال ، يبكيك ما ؛ فقيل ، الأية هذه نزلت حن ءهء عمر وبكى 
•ه وصدق ه التي وفاة استشعر وكأنه  ١١( النقص إلا الكمال بعد 

tتُ قيل إذا 3اوالأ نقصدترقب شيءبدا تم إذا 

ج^ا»^؛١ • محورة برول أجله واقتراب عمره بانقضاء الني؛؛ؤ اعلم ٌا وأول 
بلادالعليك افه فتح إذا محمد يا إنك السورة هذه س الراد فان ه وألمح نرأس 

للقاسافتهيأ أجلك اقترب فقد أفواجا إليه دعوتم الذي دينك ق الناس ولحل 

الحاجة"*تفا، آداب أي ~ الخراءة حى نبيكم علمكم ت عنه افه رصي الفارمحي لمان ل"الثركن 
)٧(داود أبر ٤( ٩ ، ٤ )١ المسائي ( ١٦)محيي اك لم ما ( .. نمم.ر : تال 

الخاوي)٠( . ا ( ٨١، )٤٧ة حزيمن اب{ ITMyvIo)د أح( ٣١٦)ن اب
•٧(ء٧٨،٥٥٥•،٤٦٦٢،٣١٩٧،٤٤•٦،١٧٤١،١،ْ•٦٧)



واسزىاسس ها'هو الوضى  ١٠٥٠١

.والتبلخ الرسالة أداء من به أمرت ما مقصود متك حصل قد نان4 والاستغفار 
■إلينا للقالة فاسعد الدنيا من لك خر عندنا وما 

ه؛عباس وابن الخهلاب بن عمر قال ه، ؤإداجثآءسسرآسواكوثح ; نزلت 
٠(إلته نعي ءق اش رسول أجل ر ه)  ٠•

عنهالله رصي الحطابا بن عمر )كاف : قال ءه عبامؤ ابن عن ٠ ُ البخاري روى 
اثتمن،ممال:مثلثاتاء' لنا ون : ا;ن \}رلي مد ثث سال ه ما<م ا;دن ُش 
هرألننح مرآس -ماء ^؛١ ■' ؛؛ ١١هدء ض ء'مح عبامؤ انن عمر مال ، ثغلم حيث 
.( م نا الأ بما اظأ نا : ممال اثاث اشة ه الله ت-ثول أ-ئل : ممال 

!( ه ا1حب ابن اثحب ) نيئ بن اماص جهش تجهيز 

قائماكان ، إماراته ظهرت وند القريب الموت يتوغ كان ٍو الي أن دُع 
مرضيعونه لا مستمر فالواجب . لحظاته من لحثلة لأخر الأة دين وإعزاز التلخ بواجب 

الحياةدات ما لأنه وقربه الموت توقع يعوقه ولا والبعث الإرسال على نادرأ كان إن 
.قائم الله دين فتبلخ 

أواحرول ، العاشر العام ْن الحجة ذي أواخر ل الودلع حجة من ق الني رجع 
اركبوفيهم ، وفلمسهلن يالثالقاء الروم لغزو الناس ندب عثر الحادي العام من صفر 

فطعنالحيثن هدا على فامرْ نيد بن أسامة قو ودعا والأنصار المهاجرين س الصحابة 
فقد— زيد بن أسامة يريد ~ إمارته ل تهلعنوا إن ) • ممال ؤء فقام إمارته ق الناس يعص 

أحبلمن كان وإن للامارة لخلميقا كان إن اممه وأيم قل س أبته أمارة ل تهلعنون كنتم 
• ٠٣١( بعدم من إل الناس 

أخمد( ٧٩)اليائس ( ٣٣٦٢)الزمدي ( ٤٩٧•،  ٤٩٦٩، ٤٤٣•،  ٤٢٩٤، ٣٦٢٤)الخاوي را(أخر-بم• 
(٣٣٤٣،١٨٧٦،٣١١٧،٣١٩١).

.تله الذي الحديث وانغلر < ٤  ٤٣• ) ( ٢) 

(١٣٨ )٦ الترمذي ( ٢٤٢٦)لم م٧( ١  ٨٧،  ٦٦٢٧، ٤ ٤ ٦ ٩ ، ٤ ٤  ٦٨، ٤ ٢ ٥ ٠ ،  ٠٣٧٣ ) الخاوي )٢( 
.آ ٥ ٥ ٢ ر النبوية السيوة صحيح ( ٦ ٥ / ٤ ر القلمان ق سعد ابن ( ١ ١ ٠ ، ١ ٠ ٦ ،  ٨٩، ٢ ٠ رآ/ أخمد 

٣٢٣٦



ؤ|دذوائر؛؛اوايبدإ اسة بجن 

الخيشهذا يتحرك ولي ^٠^، الخيش هذا بتجهيز الدء يعد غؤ القه رمحول ومرمحى 
هبكر أبو أنقده لم ، هتو الرمول وفاه بعد الديتة إل ورجع بالخرق معكرأ لظل 
.استخلف بعدما 

وحرجاليمن إل معاذا بعث لما أنه ذلك ومن أجله بقرب يعرض فو الني وكان 
معاذيا ) ؛ قال فيغ نلما راحلته نحت ؛وبمشي الله ورسول راكب ومعان يوصيه معه 
معاذأفبكى ( وقرى هدا بمجدي تمر ولعلك هذا عامي يعد تلمقاق لا أن عى إنك 

كانوامن المتمون يى الماس أول إن ) ت فقال المدينة إل التفت ثم لإو الني لفراق جدعا 
.٠ ' ( كانوا وحيث 

عنهاالله رصي عائثه عى عنها الله رصي — فاحلمة لاينته ومحادثته ارته مومنها 
زجا) : البئ. ممال البإ. نثذ ٠^١ لكف نمشي ب  cji\) : ىَلت 
يز: قتلإا ، ثكت خديثا امحا آنت ثإ شناِله ص او' نإا.بمةاضنيه( اتي 
من\وي زت كام نالمت ئ : قلت ، شكت خدِيثا  ١٥١آنت لإ ، ممن 
البإمص جنحوواوب.خو لأٌني كنت نا : تذك' ذو ئئا ساققا ، -ئزن 
ءثةم؛ نثة م  ٧١كالُنارْنني جزيل اف ): اَئ آّش : تذك' س . 

،ثكت ُي( لحائا بني آهل آول وإثك آجلي حصن إلا أراة ولا التام عارصى 
محنحمحكتث( المومتئ ساء آو الجنة آهل نناء سدة مموني أن آما ) : سال 

لدلك(رم.
كما، زوجاته من به لحونا أول عنها النه رصي جحش بنت نيب كانت كما 

أسرعكن) ؛قو■ الله رسول قال : قالت عنها الله )رمحي : عائشة فعن ، بدلك ققؤ أمحر 

كثف(انياز)ا/-،مم ؛T( Y/Yر• \كؤر\و ( Tr))،/؛،■أحد ٤( • ؛-ه • )ه/؛ للميهقي ١^ دلائل )١( 
لةلال( oyrwiTالمشكاة)ل انرة)إ/'آا<ا(المبمنى j ص ابن ان)آ/أ-أا■( حبابن 

.(٢٤٩٧الصحيحة)

، ٦٢٨٥، ٤٤٣٤، ٤٤٣٣، ٣٧١٥، ٣٦٢٠()٣٦٢٣،٣٦٢٤ر٢(أخربالخارىوااسلل٠ر
(١٧٦١٥، ٣١٢/١٢(واكاشفيهم)ئةالأشاف٩٨،٩

.(١٦٢١ماجه)وابن 



٠٥١٠٠٠٥^واسذي __ ها'هو الوضى اهقام 
بدآأطولتا فكانت ، يدأ أطول أيتهن يتطاولن فكن عائثة قالت ( يدأ أطولكن ي لحاقا 

اوأعلامهنبوته معجزات من أيضا وهدا ■ ٠ ُ ( وتتصدق بيدها تعمل كانت لأما زيتب 
ه

الذيالعام كان فلما ، أيام عشرة رمضان كل ق يعتكف كان هؤ الني أن • ومنها 
.يوما عرين اعتتكف فيه فبقى 

أنيوشك بشر ا أنا فإنمالاس أيها ألا ) : قال الودلع حجة من M رجوعه وق 
٠(فاجب رنجا رسول ياف  ٠•

للسفرالتأهب على يدل ما الودلع حجة من جاء ما يعد قأو افه لرسول ظهر كما 
كالودعقريب عن أصحابه مودع كانه أحد قتلى على فصلى الأعلى بالرفتق واللحوق 

لهمفدعا الليل جوف من القيع إل حرج صغر سهر آحر وق والأمران للأحياء 
كقهلغالقس أقبلت فيه الناص أصح مما فيه أصبحتم ما لكم لتهنئ ) ■ وقال لهم واستغفر 

• ٠٤١( الأول من سر الأحرة ، أولها أحرها يتح المظلم الليل 

.المرأ-ا/خ-ا<(را(م
اوخاري)؛أ-آ(.( ٢١

أحمد( ٣٦٨)؛/الاثار ذكل ق الطحاوي ( Y-nAA،T ٠٣٨)الكرى ق المائي ٢( ٠  ٤٨)لم م)٣( 
.٥( ٠  ٢٦، ٥ ٠ ٤ )٠ اي ق ٣^ ( ٣٧١، ٣٦٧

دارميال، AUY/XT)الفراق كثف( A٦٣رالمزار ( ٤٨٨،)؛(أحمد
.( ٥٥٣)الطي ^١٠٣ المرية ب صحح ( oyoolT)الحاكم ( -٣٦/١٧٣ر

٣٢٠٦







ه|رذو|ئقواس، اسه بين 

إلاذلك أنول ما اش نو ؛ نالت ( والاس فليمل نمروه يومف صواحب )إنكن ت فقال 
مقامهقام رجلا بحون لا الناس أن وعرفت بكر أيى عن ذلك بمرق أن أحب كنت أل 

أيىعن ذلك بمرق أن أحب فكنت ، كان حدث كل ق به يتشاءمون الناس وأن أيدآ 
كر(ُار

الذيمرصه ني الئه. رسول علنا حرج ) • قال ءؤنّ الحيوي نعيد يي آض 
عليهثاسنى المم ثخو آموى قى - يخرقة وأنه عاصبا الماجد ني وص نته مات 

)إ0■' قال ثم ( هدا مثاثي ثى المحوصب إلى لأنظر إثي ئد؛ مسي والذي ) • قال واتعناه 
:ءاوإَضنهامميوس(َقال تام زز؛بجا ١^□ ءد'ارضتظه 

ذازأئننا و'أخماوإا اياتنا مدِيك  'ش: قال نإ ثكى ض يدزنت م، 
.رآُ ( ١^١۶ محي عننه ثام قنا تط م : ^ال الله ننول 

الأحرةللدار متاما وحل عز اض سناء ط إلا ترام لا حياته كل j ق وكان 
٠له فتصدق فه أحرجه إلا مال من ئسثا يترك فلم الاحرْ همه ل عليه الدنا إثال من يناف 

الزبثربمن وعروة أنا دخلت ت تال مهل بن أمامة أبا عن مر بن مومى فعن 
مرصنق يوم ذات اش ني رأيتما لو ر ت فقالت ، عنها اش رصي عاتثة على يوما 

فامرق•' قالت ~ معة أو ت محومى قال ِ دنانير ستة عندي له وكان ت قالت ، مرصه 
ثم؛ قالت ، افه عافاْ حق غؤ؛ اض ني وجع فشغلي ؛ قالت ، أفرقها أن ههي اض ني 

شغليكان لقد واممه لا : قلت . ( السعة أو قال الستة فعلت U ) : فقال محها الق 
وجلعز اض لتي لو اش ني ظن ما ) : فقال كمه ق صفها ثم -با فدعا : قالت وجعك. 

٠(عنده وهده  ٠.
ومنمنه فليتمي ظهرأ له جلدت كنت من ر : قاتلا للمحاص ه نفغو وعرض 

ترْلمتعاد ثم الفلهر فملي نزل ثم ( منه فليتقد عرمحي فهدا عرصا له شتمت كنى 

. ilUUIl)هشام لأبن النوية ثرة ال( ٢٢٩، TYA)1/وأخمد < ٣١٣)ا/اه،الم را()م
داللفنا)٧٧( الدارس ١( • ٧٥)• أحمد ( ٣٦٦)•اكرض ( ٢٣٨٢)سالم ( ٤١٦)الخاوي أحرجه )٢( 

له.

الإماممد تريب ان الربالقح ) ا ٢( ٤ •  ٣٩، ٢ ٤  ٤٩٦ ،  ٠٢٣٧ ٢ ، ٢ ٤ ٢ ١ )٢ أحمد الإuم روا، )٣( 
.( ٥٣)تداُة لأبن الرقة واتذار أ •٧( )أأ/آ ايا الرحمن عد لأحمد ااث_أل حز ا؛ن أمد 

٣٢٨



٠٥١٠٠٥^ياسذي اسنس )، ٥١٠افوضى  ١٠٥٥١
أعطه) ؛ ه نقال دراهم ثلاثة عندك ل إن ؛ رحل نقال وغيرها الحقوق حدث لواصالة 

أوصىثم • ( نضل يا )حدها ت فقال ، دراهم ثلاثة غل إنه ؛ آحر وتال ( فضل يا 
.محرأ يالأمار اش رسول 

مهمات الذي مرضه ل ه اض رسول خرج ) عنهما اف رضي ماس اين فعن 
والىالثه فحمد النير عالي جلس حى صحراء إل لسماء يعصاية عصت ند بمالحمة 

بمثزلةالناس j( يكونوا حق الأنصار ويقل يكثرون الناس إن يعد أما ) ؛ قال ثم عليه 
نهمحممن فليتبل آخرين فيه وينقع قوما فيه يضر شيتا منكم ول فمن العلعام ل اللح 

(هء الني فيه جلس محلى آمحر فكان ( ميثهم عن ويتجاوز 
والبيوتوالأهل العلعام قوتركوا مرضه ق السجد يفارقون لا السلمون وكان 

الرحنومد وعمر وعثمان عنا الأخيرة الصفوف ق ونحي ، حارحه إل المجد وامتلأ 
.ه اش رسول أخبار يتبعون بمنام ولا يعلعام يهنأون لا دغثرهم عوف ابن 

يتنلرعائشة حجرة متر هي التي )كثف • الصحابة يقول الاثت؛ن يوم ءول مرضه ول 
الفرحمن نفتآن أن قوفهممنا يضحك تبسم ثم مصحف ورنة وجهه كان وهوقاتم إلينا 

وأرخىصلاتكم أتموا أن فأثار الصلاة إل خارج الي أن وفلتا ه، الي يرزية 
■'ه يومه من وتول المتر 

الذيام امميألر أحد أزال ما عاسة يا ) ؛ فيه مات الذي مرضه ل يقول وكان 
قورزق وهكذا ٠ ٠ ( م الذلك من أبهري اع انقعلوحدت أوان فهدا بجبير أكلت 

الخونة، الأنبياء ثتالة ، الهناغوت عيية والخنازير القردة أبناء اليهود أيدي على الشهادة 
.النبوة رزق كما العهود نقضة 

.(٢٥١طم)؛/أ،أأ<ا/ح•( ٣٨را(الخارى)٤ا/سحا<ا<مام-ا•
.( ٣٨٠• ، ٣٦٢٨، ٩٣٧(رالخاري)٢١

الدلائلق وايهقي الحاكم)م/آا( ( ٣٣،٣٢/١الدارس)أحد)آ/ما( ( ٤٤٢٨سلقا))■ا(اوخ1رى 
.( ٧٣٧/٧()١٣١/٨)ازري نح )¥/آيا( 

ح ٣٢٩



و||ذو|ئداواو،دإ اسه بين 

:الأب اسمان 
وهويوعك■؛هي اه رمول على لحالت ) : محه اف رصي عود مين اش عد يتول 

أوعكإل أجل )  '■فه نقال شديدأ وعكا توعك إك اه رسول يا • فقلت يدي نمه 
أحل) : غء فقال ، أجرين لك أن ذلك •' فقلت ؛ نال ( منكم رجلان يوعك كما 

ههوحنت سنانه ما اض ممر إلا فوقها فما شركة أذى بمسه مسالم من t كذلك ذلك 
•ُ ر ورئها( الثجرة نحط ما ذنوبه 

أكرمفلا وذانتي حافتي لمن وأته الني؛ء مات ) • عنها اطه رصي عائشة تقول 
. ٠٢'( ق الي بعد أبدا لأحد الوت شدة 

اشرسول أن علي افه نعم من إن ) • عنها النه رصي عاتشة تقول أحر حديث وق 
عندورينه ريقي بئن جع اظه وأن ، ونحرى محرى وبتن يوهي وق محي ق ول تق 

الوت(ُم•
•- متبرم غبر ربه عن ْوويوراض افه رسول على الوت سك—ران ونتعاتب 

يعجزما الكرب من أصابه ولقد ريه لقاء إل مشتاق أجله بانتهاء موتن وعو وجل ولا 
يتسخطولر محنع ولر يضجر ولر يشك لر ذلك ومع وأقواهم الخلق أشد احتماله عن 

.جلف'؛االله قضاء 

..ا-ا-0،اآأ-ه،لأا-ا'ه(ولحرراي0أ(نم)ا/ه0؛()'لأإا-0،\>أا-0،)ا(اوغارى 
.أحد الوناة)•٣( ق المائي ٦( )؛/U• المائي ٤( ٤ )ا-إ المعادي )٢( 
أحمد( ٢٣٩)آ/• الطالي ( ١٦٢)• ابن.اجه ٢( ٤ ٤ )٤ سلم ٤(  ٤٣٧، ٤  ٤٣٦، ٤  ٤٣٥)المنادى )٣( 

.( ٥٧المرة)• صحح ( ٢٧٤، ٢ • ٥ ، ٢ • • ،  ٧٦،
•رالحن والبلايا اطلمائب حلول عند عليه يكون أن ملم كل على محب الذي هوالوقف وهدا )٤( 

ذلكممحته أن على قادر قلق واف غقأ اف رسول ماسيه الذي الألم مقدار إل انظروا ■ وعبرة عقلة 
بهأمته س نوحق أحواله كل ل ندوة غتؤ اف رسول يكون أن أراد ولكنه ، الشقة وتلكم الألم 

لمأصاحا L أن وتعلم هذ رحا مع فتكون ... والهاغ ابنع عن وبعد والصاتب الألأم على فتصر 
منلحفلة أحر ل حق .. حنةوندوة ّاوْ وهدء .. ليصيبهايكن لم أحهلا٠ا وما ليخطتها يكن 

حانه.





و|رغوائقواس؛ اسة ^

محؤوفاته مرص فوفي امسول وصايا 

أتيكتهالق الثديية الحس آلام ويقاسي الوت سكرات يعاف وهو صأو الي إن 
الماسإل التفت عنه سري نكالما ، يعده من أمته أمر عن يغفل  llذلك وْع • •  •

اضرصرل أن نلاحظ وهكذا ، عليه وسلامه الله صلوات القس من وحذرهم ونصحهم 
انتهزهاإلا يه تمر فرصة يفسع ولر ناذة ولا شاذة يترك لر كلها أمته أمور على حرصن قمحأ 

وأشدهاالساعات أحرج ق حق الشر من وتحذيرهم الخير إل وتوحيههم أمته لصح 
اي(يعمره دقائق باحر وهريمر ا،،،[ عليهم سيكون ما وإل أمته إل عنصرنا همه كان 
,ؤلئو:ءتجسئسمئمحتااشٌ ءس أس رم 

.[ ١٢٨|اكو;ة: ه نجئ رءوف ألثوني\رك> ثثبمتظم عنستن 
،أله ثلة بمس فاخذ بمفر أكله الذي الم وانتقص ويزيد يشتد الو-؛ع وءلفق 

اممهلغة ) : كيلك وهو نقال عه كشفها اغتم فإذا وجهه على له خميمة محلرح قد وكان 
عنهااش رصي عائشة وتقول . ( اجد مأسائهم نبور انحدوا والتماري اليهود على 

.٠ ُ ( صنعوا ما مثل بمذر ) ؛ الحديث راوية 
•ُ ' ( العرب جريرة من الثرين أحرجوا ) فو؛ ونال 
كماالموت حضره حين مرارأ وكرر الناس يه وأوصى به تكلم ما أحر هذا وكان 

الموتحمره حين ه الثه رسول وصية عامة كانت ) ت عته اض رصي أس قال 

افاش)آ/-أ(>بم-اا،ا؛؛؛،مإ؛؛،0امه(تلم)اآه(م،
الطقاتل سعد ابن ( ٢٧٥،  ٢٢٩)!/إك )\ا\\٢( أخمد )\إا-أ؟ا الدارمي )ا/آآ'ا( عوانت أبو 
.؟(OA)؟/

ايهقي)ا/آآأ( أحد 'آ( )هأ'داود أبو ( ١٦٣٧)سالم ٤(  ٤٣١، ٣١٦٨،٣• ٥٣)البخاري ( ٢١
 •U/الخمدي ( ١٩٣٧١)الصف ق الرزاق عبد ( ١١٨;• )١ ة الثرح ق الغوي ٢( )؟ jالمني
.اكهد)ا/؟آا()آآه(

٣٣٢





واإذو|ئدراسة ص

•همانيمح ال—اء ق يديه يدحل ماء علبة أو ركوة مؤ اممه رمول يدي ض وكان 
. ٠١'( ٌنكرات للموت إن اض إلا إله لا ) : ويقول وجهه 

وشأٌى ب~ بالإثارة يكتمي وإنما يتكلم لا نصار هء الني عر المرض ثقل ثم 
حجرغوق رأسه كان فبينما ) قؤ حياته من الأمحرة الاحذلات بدأت ثم ٠ ُ ة؛لإ - أفديه 

إليهفننلر سواك يده ول بكر \لي بن الرحمن عبد عليه لحل إذ عتها النه رصي عائشة 
يدهرفع منه ُرغ وعندما به قامتاك ولينته فتناوك السواك يريد أنه فعلمت ئث اطه رسول 

وهوعانثة إليه فأصغت نفتاه ونحركت قف النحو ببصره وثخمى وإصبعه 
اغفراللهم والصالخان والشهداء والمدشن التبيتن من عليهم أنعمت الدين مع ؛ يقول 

آخرهدا )وكان  ٠٣'ثلاثا الأمحرة الكلمة وكرر ( الأعلى بالرفيق وألحقي ارحمي ول 
رأمحمهفأسلمت عائشة يد على فمه من بارد رذاذ وحرج رأسه انحى ثم ( به تكلم ما 

٠(الأعلى بالرفيق ولحق يده مالت ثم ) روحه وفاصت للوسادة  ٠.
ضا إنالعيون وتبكي القالون وتمزق الأكباد تفتت مؤثرة ويلغ لحنيان من لها يا 

الصحابةا_ين الخ؛ر وترت ئأ وأمواكا وآبائنا وأمهاتنا نا بانفنفديه راجعون إليه ؤإنا 
فاشتدتبامرها الدنيا عليهم وأظلمت ضجيجهم وضج صائحهم فصاح لحظات حلال 
وأظلمتالدهشة وأقعدتبم الحثره وعمتهم الأمر وحل الخطب وعنلم غم بموته الرزية 
وينلبهلونيبكون أحع؛ن عليهم اض رضوان الصحابة وأخذ ، وحرههم ل الحياة 

لهموحق - الدئت'آا تنهشها راعيها تركها الثانية الأيلة و اممرة كالأغنام يدرون لا 
ليبالغواالحهاد راية س—يحملون إمم ، الثه رسول بلا الحياة إل مينطلقون إثيم ~ ذلك 
يرلكان الذي الوحي أين ؟ معهم يقاتل كان الذي جريل أين ، العالمثن إل افه دين 

.>;أ(«أحد)أ-/\>أ،اآا،( U-nالمائي)؛/٤( ٤ ٤ ٩ ،  ٧٩)الخاوي)• )١( 
.بالإشارةل< فدعا عه اف رصي زيد بن أسامة عله )٢(ولحل 

وسلم.٤( )أا/ارِ\آا/حا<إ؛ - الفتح - الخاوي )٣( 
.وضرهما( ٢٤٤سالم ٤( )ا-ا/0ا/آ(/ح*اا•؛ - الفتح - الخاري )٤( 
.(٤٤٤٩^٢٧٨/١٦)- الفتح - الخاري )ْ( 
يثجعناايكر أبو زال نما ايليرة كالغنم كنا وسلم— عاليه اطه —صلى اف رسول مات لما أنس يقول )٦( 

التتمرة.كالأسود كنا حى 

٣٣٤



هاة«واتهاسوى اسنم ءا'هو الوفس اهقام 

يؤذنلا أصح يزذن لكن الذي هازا وبلال ؟ علتهم يتردد الذي اش كلام أين ؟ علهم 
.٠ ُ أدأ )عارء 

(٤ ٠ / ر١ ( الجهر نحت أحادث رحال أحبار كب ر كتابه ق السدحان محمد العرض عبد الشيح ذكر ١( 
عليهاف -صلى الي قر على وتمرغه الدبة إل - عنته افه رصي - بلال محي، حبر وأما ؛ نمه ما 

ترجةل نق لمتاريخ ل اكر مابن الخاففل أحرج نقد باين الدينة أعل دحردج أذانه ثم وّلم" 
اليزانلسان ل حجر ابن الخاففل القصة إل وأشار الحاكم أخمد وأبو سليعان بن محمل بن 

الجموعةالغواني ق الثوكاق أبضا الخبر إل وأثار • الوضع بينة تمة هي ؛ ونال ١( ٠  ٧/١)
(٣١)•صفحة النكي الصارم ل الهادى عبد ابن قبلهما الخبر وذكر ( ٢١)صفحة له أصل لا ت ونال 
لحزم ابن ونال • )انتهى( دمه محهول وإسناده منكر غريب أنر وهو ماته؛ أن بعد ونال 

م- عنه اض رضي - بلألأ أن القل أهل من ائان فته خلف لا ما ذكرنا وقد : ١{ )م/آه الحلي 
.فيها( لأذانه يهتم ولر بالشام واحدة مرة إلا افه رسول موت بمد لأحد نْل يؤذن 



ه|إم|ئ|تياسن بمن 

ٍهءا1ْ^ددى ءوهاس 

دلائلرأى حجي صباحا بالح مكنه إل حرج قد عنه افه رصي يكر أبو كان 
فيحلنزل حى نرمه على أقل قو تدق فلما ' صباحا واستأذن قفأ عليه بائية العانية 
وزفراتهمملان ا© وعينعنها الله رصي عائشة على لحل حى أحدا يكلم فلم الجد 

نكثفحبره ؛اردْ مجي وهو قو افه رمول فقصد وترتفع تتصاعد وغصصه تتردد 
وميتاحيا طت الله رسول يا وأُي أنت بابا • لقال بكى ثم يقبله عله وأكب وجيه عن 

علىالردة رد ئم فقدمتها عليك افه كتب الق ا،لوتة أما مؤمن عليك اممه ؛بمع لا وافه 
فأيأنصت عمر يا رسلك على : فقال الناس يكلم وعمر حرج ثم ) ق اف رمرل وجه 

أملواكلامه الناس سمع فلما الناس على أنل ينصت لا بكر أبو رآْ فلما يتكلم أن إلا 
محمدأيعيد كان س إنه الناس أيها يا • نال ثم عليه وأثق افه نحمد • عمر وتركوا علته 
الأيةمده تلا ثم قال ، لا.بموت حي الأ4 فان اض يعبد كان ومن مات ند محمدا فان 

ؤآوقذأنتجم ماث آ،لإين القثزج تلد ثن -ظن ث تنون •نامحتدإلأ وؤ 
.[ ١٤٤حممران: ]iJ ب الثناءهء_ن نتتيفيىأثث شى أقد شبمن. علعسو دمنينثلب 
يومثذيكر أيو تلاها حق نزلت الآأة هذه أن يعلموا لر الناس لكان اش فو ت تال 

'عمر تال ) • ه هريرة أبو فقال ٠ قال أفواههم ل هي فإنما بكر أبا عن الناس وأحدها 
إلأهويت وحق رحلاي تقلى ما حق فعقرت تلاها بكر أيا سمعت أن إلا هو ما واف 

.( مات ند غغ التي أن علمت تلاها سمعته ح؛ن الأرمن 
محسلأالس،يهلان محي لا حق صاعدة يق سقيفة ل يالخلاثة بكر أبا الملمون باع ور 

هدمقي اطه رسول وليفارق بقلو?أم الأهواء تلعب ولا شملهم وتمزيق كلمتهم تمريق إل 
نحهيرومنها أمورهم يتو.ل أمثر وعلهم منتفلمة ومهلهم واحدة االأ.لمان وكلمة الدنيا 

•١^٥؛(

>قءاِة من ٤( ٤ ٥ ٤ ، ٤ ٤ ٥  Y/A)( ٣٦ ٦٨،  ٣٦٦٧/٧)١( ٢ ٤ ٢ ، ١ ٢ ٤ ١ رم/ - القح - الخاوي )٠( 

مدًْْءسًًأأأ ٣٣٦







ها؛ة»اهامهاسزى الرضي اهقام 

رأسهق وليس ستة سنن رأس على هف اش وتوفاه ) ت عنه اش رضي أنس وقال 
.؛('ء بما شعرة عشرون ولحيته 

٠(وستئن حمى ابن وهو توق M الني أن ) : عنهما الثه رصي عاس ابن وعن  ٠.
وأعضدظهرر منهم وهنت وقد سهم يهم لس بحزن وا وراح

أكمدفالناس الأرض بكته قد ومن يومه السماوات تبكى س يبكون 
محمده يفات ميوم ة رزيهالك يومارنية دك عوهل 

فاوحىعليل قو التي أن بلغنا ت قال الذل ذؤيب أب عن عساكر ابن وأحرج 
يفهتف نمت الحر نرب كان إذا حق طويلة بليلة وبت غفي الني على حيفة الحي أهل 

:وهويقول منامي( ق هاتف 
الأؤتامومقعد خيل النj؛j( لام بالإ،أناخ أجل حطب 
امبالشجعليه الدمؤع تدرى ونتا فعيمحمد التي بص 

ومواسمالذابح معد إلا أر فلم الماء إل فنظرت فرعا نرمي س فوثبت ت تال 
٤>;'ني الأن فعلمت ت نال الحاهلية أهل عادة على العرب ل يح ذبحا به فمماءلت نحم 

حميعاأهلوا الحج كضجيج بالبكاء ضجيج ولأهلها اللينة فقدمت ، ميت هو أو قبض 
.قي اممه رمول نبقى ؛ فقالوا ، إل مه ؛ فقالت بالإحرام 

.(١٨٢٤/٤(ب)٣٥٤٧/٦ل١(الخارتم،ر

٣٣٩ث



هااخوافا،؛ااواس؛ اس< سن 

قووفاته بعل ُةَ اكحابم موقف 

أضاءالدينة فؤ الني فه ندم الذي النوم كان ئا ) • نال عنه الثه رصي أس عن 
نفضناوما شيء كل منها أظلم ه التي قيه مات الذي اليوم كان فلما شيء كل منها 

.( ٠١'محلوبماأنكرا حق دفنه لفي وإنا التراب من أيدبا 
وأنقدالأنفس ورؤع القلوب وقنع العقول أذهل حدث قم الله رمول موت ن إ) 

كانيكون أين يكن لر شيء كأنه حى حيارى شانه ل الناس وبدا والفهم والفكر الوعي 
كانمات فلما ياسرها الدنيا وملء والأسملع والأمار والنفوس القلوب ملء هء 

أشدالماس على وقعه وكان إدراك محده ولا العقل يتصوره لا ضء تركه الذي الفرلغ 
وطاشتزلزالها المدينة وزلزلت الكارثة لهول حيعا الصحابة فاصهلرب ( محتمل ن أس 

أنتفتهم يكن ول! المصية لعغلم الإسلام إل والابقين ' ' الصحابة كبار س ممر عقول 
امتزجحب وق الله لرسول لبهم إلا-ذلك وما ، عنه الله رضي بكر وأب الماس من 

لحب وأي ، المحبة ندر على تكون الأحباب بفقد والصدمة ، وأعصاببم ؛دمائهم 
ومنحن س منهم كان وحى ، قو الله لرسول الأبرار الصحابة هؤلاء حب يبلغ اكنيا 

أحنلكن نط يرما رأيت فما المدينة لحل يرم شهدته ) • أيضا أنس حديث من أحر لفظ ول )١( 
ولاأنح كان يوما رأيت فما هموته يوم وشهدته ا افه رسول فيه علينا لحل يرم مجن أمحوأ ولا 

تحقيق~ الترمذي شمائل ( OU/V)الحاكم ( ٨٨/١)الدارمي ■ ( قو اف رسول فيه مات يوم من أظلم 
ابن( ٣٧٤)الشمائل ول ( ٣٦١٨)الحامع ل مدي اك ■ )آآ/ي؛ه( الممايح مشكاة ( ٤٨٤)- زمرل 

-موارد - ان حبابن ( ٢٨٧،  ٢،٢٦٨ ٤ ٠ ،  ١٢٢ ، ١  ٢٢/٣)أحمد ( ٥٧/٣)الحاكم لكحه)اآآا(
{TArtlM)لبرى اك شرح Y(YU )/؛الطيات ل عد مابن ٤( را/ا الدارمجي ( ٢١٦٢)

.( ٥٨٤)العلي لإبراهيم الثرة صحيح 
الحزنشدة من أنمهم أنكروا حى شديدة صّاعة وأثها الرسل أكرم بفقد اللوعة عن تعبثر هدا 

.الصحية وفقد الوحي وانقطاع 
حيكائن كل أن بيفن عر لكنوا ولو ٠؛^■ اض رسول صحآبة لدى الأثر هدا نحدث أن غرو ولا )٢( 

تديرشيء كل عر وهو له راد لا الله وقضاء حلل والخعلب فادحة الصميبة ولكن الموت فمصثره 
لأبنالمعارف ولطائف ، ( ٥٨٥/٧رللسهيلي الأف الروض ■■ وأبقى حثر ربه عند اض لني وما 

.(١١٤)الحنبلي رحب 







واال»ج|مياسزى اسس ^ ١٠الدضى اهقام 

وتمطيبم^تعنيص مولننا 

٠' ( الصائب أعظم فاما ي مصسته فليذكر بمصسة أحدكم أصيب إذا ) ؛ ه يقول 
بامةتحل ومحالت الق المصائب أعظم ققؤ التي موت أل الحديث هدا من لنا يس؛ن 

الصائبمون وبدلك وقرانه موته بمصائبنا تذكر أن منا قو اطه رسول ويطلب الإسلام 
.والحهلوب 

لوعتمن القلب وذاق إلا فقدناه صديق أو قريب أو حتتب أو عزيز من وما 
ماذاه الني وموت فراق نمثعر ونحن هدا من بثيء شعرنا فهل وداعه وحرقة فراته 

تزوجم الأسى دموعه وأست قواده وأدمي تله احترق وقد كلها أمرته الرحل لوفقد 
يالماتبنورن ما إذا وأله حزنه يكون كيها أبتاته أحد مات سنرات وعقب فترة بعد 

أقل.واست أهون الخطب، أليس الأول؟ 

:الشاعر تال 
انميجنع لها نحنع فلا الرزايا باحتك حلت إذا 

اليفقد محن كان ند بما عزاء حادثة لكل فان 

إنه ني الموت بذكر الصائب ابتنا أصكلما نا أنفنعزي أل ينغي وهكذا 
أً—_،المؤءن؛ن من أو الناص من أحد ليما الناص أيها '•ليا فيقول بجاطنا ق افه ومول 
يصابلن أمي من أحدأ فإن بغيري تصيبه الي الصيبة عن ي يمصسته فليممز بمصيبة 
.'[رمصيبق ص عليه أمد يعدى بمصيبة 

ا-أيتطب حروف إنما والعلاج الدواء فيها لوحدنا ( فليتعز ) كلمة ولوتأ.لتا 
.المزاد 

اقليق كما وغترمم وس ٤( والدارمي)\ا' ( TUسد)ri/؛،وابن الكم ق الفراق ( ١١
.(١١٠٦)برتم الصحيحة 

.( ٢٧٦/٥)والهاية والداية ( ١٥٩٩)ماجه ابن ( ٢١

•([١١٠٦)الصحيحة واللسالة (  ٠١٣ ٠ ر برتم ماجه ابن صحثح * نظر ا ا

٣٤٣:



وادفوافاهوالبد، است سن 

تلبهق الصسة أثر يظل ألا ، سيارة حادث ق الخبيبئن أبويه الأسان نقد لو ماذا 
.٠ ' ه المف فق—دان أمام لتهون فقدته ان إنأي وإن الدم مدى 

يعدهالسالم حا يصاب مصيية كل من أعظم به المصيبة لأن قو افه رسول وصدق 
الإعلامدعم أمر أول ت تعال افه رخمه القرطي ثال كما قو موته وكان القيامة يوم إل 

أعدد) : مالك بن لعوف :ه نال فقد الساعة نرب علامات أول مجن وفاته أن ة؛اي وأمحر 
القيامةيوم إل ماء المن الوحي انقطاع فيها لأن ( . . . . مجوق الساعة يدي بين ستا 

أنم أعالأكون لا أن أيكي ما ) : ق وقاتم عد زممن أم فاك وكما اليوات واjقهلاع 
.( الماء من انقطع ند الوحي أن أبكي ولكن مء النه لرسول محر افه عند ما 

بكرأبد همخ حنن رجعوا الناس أن ء اض رسول نمة ل عمة بن موسى وذكر 
وحلعز اف أكرم ند ؟ زممن أم يا يكيك ما ؛ لهافقيل نكي قاعدة ليمن وأم طته حس 
ماءالمحر على أبكي إنما ) • فقالت ، الدنيا نمب من وأراحه جنته وأدخله إؤ نبيه 
اسالنفعجب ( ••• أبكي وعلته ور؛ع انقء؛ني فقد وليلة يوم كل جديدأ غضا ياتثنا كان 
•قولها *ن 

العرببارتداد والماد والقس الشرور ظهور أول كان S؛ اممه رسول وبوفاة نعم 
أنكما والنصرانية اليهودية باب وانتشار النفاق ونحوم ونقصانه الدين عرى وانقطاع 

النجوم) تيقول؛ه غوكما لأمنه أمان أصحابه وبقاء حابه لأصأمجاز غو الني بماء 
أتىذمت فإذا لأصحاي أمنة وأنا توعد ما الماء أتى النجوم ذهبت فإذا ماء للأمنة 

ا.' ( يوعدون ما أمق أتى أصحاف ذهب فإذا لأمي أمنة وأصحابا يوعدون ما أصحاي 
باقيةصنته دامت وما عاش ما الأعظم الأمان غءهو الرسول ) ته بعضهم قال 

فقدمحن بن عدي مموقف تا أنفونلي والقس اللأء فانتفلر سنه أميتت فإذا باق فهو 
متتاا أنلولدنا والنه ) ويقولونق؛ افه رسول لوفاة يبكون هم افه رسول صحابة سمع 

أصدقهحق قبله مت أق أحب ما واف لكي • معن فقال بعده نفس نخشى إننا نبله 
.( حأ صدفته كما متا 

الثعربيى عدا ما • ■ ■ ( ره~ح صفحه للعواثة الأعة حياة ل وأرها إآف• الى موت مصيبة )١( 
.(١٩٠٧٢("وأخمدر٢٥٣١ر٢(سLمر







هاه«وامواهل ءض  ١٠٥٥١

وأرنحأوملاحه الياء بمه إلا ب ولا أئ ولا عدا ولا درهما ولا دبارأ ولا مالأ 
أر صدقة( سل اللأبن جعلها 

تا(اوخارى.
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واساعاحبا وعلينا قوقه حس 

.ه ؤنإننمثؤايهتدإ ت ه قال 
ثزثوأثن ^ oylثصت>ةأمح ئوإنَكتر ؤ ؛ محك ول وم
.١٣١\ونم\ن: بثه\

إحياءل لا به والتامسي مجه على والسير حديه والاهتداء ياتاعه إو فمحبته 
لهديمحالفة كلها هذْ فان . وثركات ظو نمائد j ولا والبدع '"'والأحزان الموالي 

ئنالمحبوب الحبيب 
انإنم واعفلفيها ان إنأكمل الدنيا عن غاب غء بوفاته وناف وباق واش أنول 

أمرهر عاليه ومحلامه اش صلوات ثحممه غياب من يه ورزئت البثرة فقدته وما فيها 
موأعنلالقادة أعظم أدم ولد ميال الدنيا هذ0 عن غاب لقد ، مصيبة له يعد لا جلل 

البيينحاتم البئرية م وأعنلالعلماء وأعفلم الحكام وأعفلم الرب؛ن وأعظم الدعاة 
.وأيدآ دائما ذلك السالم الداعية يستشعر أن يد ولا العاين رب ورسول 

دىنقتلا محمد ينثن ايا واشهدي أصيخي الدنيا هدْ يا 

النيمحة أن شأ العلوم ومن اكطفى لهدى ونحالمة واذداع وثقا، شر مي والي ر*( 
كانولو بالوالد الاحممال -ه- بجته من ووط الصادق الإ.قن درحات أمقلم من كاملا محة 

ولدتيوم أذلك ت تال الأتن يوم صومه عن مثل ولما الله رسول صحابة لفعله له حا ذلك 
مهمات الذي الرم هر فه ولد الذي فالوم لم مرواه القرآن( )أي أملا وعلي بمن نه وب 

وهيأمه على حقوقا -ه- للتي إن أقول ■ ه- موته على الخزن من باول نه الفرح فلس 
ووجوب:ه~ به حاء ما كل ل وتمديقه وفعال نولأ ~أقئ~ به الصادق الإبمان محنها كبر؛ 

بلامنزلته وإنزاله بحكمه والرضي إله التحاكم ووجوب ~ه~ معصيته من والحذر طامته 
والأهلالقس من أكثر ومحته الأمور حح ل وأسر؛ ندوة واغناذه واتبامه تقصر ولا ملو 

عليهوالصالة ّئو~ متته من والذب ليثه ونصر وتوقره واحترامه أحممن والاس والولد والمال 
وسرته~جهث~ الرسول شمائل يتان ق أنفقت لو الاحتفالأت ق تتفق الق الأموال وإن . -ه- 

منوغيرها الته رمحا بأبدأ التي للتوحيد ودعوته وأحاديثه ومعجزاته وتواضعه وآدابه وأحلاته 
'رسوله نصر كما اذله لصرهم لمون المذلك فحل لو اوافعق الأمور 



٥١٠٠٥١٠واساذي امانب واهل الرضي اهقام 

اوإليهون اكانا فيهيتنافس الق الهزلة هي اش رسول محبة إن ؛ إحواق 
فوتفهي العابدون يتروح نسيمها وبروح الحنون يمماق وعليها العاملون يثخص 
الأمواتحملة من فهو حرمها من الق الحياة وهي العيون ونرة الأرواح وغداء القلوت 
.والأعمال الإبمان روح وهي الظلمات بحار ل فهو فقده من الذي والنور 

المحبينعيثي إلا عيش ولا ورسوله اممه بمحبة إلا للقالب حياة فاد وبالحملة 
هيقربوامتاترا به ةلوء|م واحلمانت إليه نقومهم وسكنت بحبيبهم أعينهم فرت الذين 

بذلكيظفر إ ومن ورسوله افه محبة إلا دها يلا ٠لاقة القلب نفي بمحبته وتنعموا 
.وحران وآلام وغموم هموم كلها فحياته 

نفسالفقد يتمنون كانوا بحتث عغليما مثلغا لإو لنبيهم الصحابة حب بلغ ولقد 
.بثوكة ه افه رسول يشاك ولا والولد والمال 

بجوالأة رسول مع أحد يوم وأخوها وزوجها أبوها نتل أنصارية امرأة فهذْ 
:؛ؤ.اه رسول فعل ما : فقالت 

٠نحتثن كما افه بحمد هو حيرا • قالوا 
.إليهأنفلر حق أرونيه ت فقالت 

•"،رن • لفظ ول افّ، رسول يا حلل بعدك معيبة كل قالت؛ رأته فلما 
.صدقاالمؤمنين ظهور وقاصمة حقا المعاتب أعفلم •؛قؤ الرسول وفاة فكانت 
ؤإنكنفي من إل لأحب إنك اض رسول يا ت فقال ءء الني إل رجل وجاء 

وإذاإليك. فأنظر م حق أصير نما فاذكرك البيت ق لأكون وإف ولدي من إل لأحب 
هالني يرد فلم أراك لا أن حثت الحنة دخلت إذا أنك عرفت وموتك موق ذكرت 

والإبيتثر>مذألقنثث عائم أس آتم أئن ح ه1ؤيئ :ؤ الأية 7أذْ جثريل نزل حى شيثا 
.ُه(ُرفقا آوكش وحثن واكدء؛ئ تأل1إادا.؛ 

قليلغاو اف لرسول ايب، سديد كان قو اف رسول مول ثوبان أنه رواية ول 
؛ه اش رسول له فقال وجهه ق الحزن يعرف لونه تغير وقد يرم ذات فأتا0 عنه العبر 

أركلر إذا أل غير وجع ولا مرض ي ما افه رسول يا ت فقال ؟ لونك غير ا م) 

.صحح يحد الطهراق واه ر( 



والفوافاهواس؛ اس بمن 

ترفعلأنك أراك لا أن فأحاف الأحرة ذكرت ئم ألقاك حى شديدة وحشة استوحشت 
أدأأراك لا الحنة أيحل لر وإن منزلك من أدل مزلة ق الحنة يحلن إن وإل النيئن ُع 

.الآية('ا*هذه فزلت 
دهوروالبعاد اضر كيف برهة التباعد أرمحي لا كنت ئد 
ابالألبحياة رؤيته كانت من خصوصا الأحباب فارق من عيش أمر ما نعم 

بقالوبفكيف يؤ اف رمول فراق على وحزنا كمدأ وتتمزق تضير الخمادات كانت 
إليهفزل الصير يصيح كما وصاح إليه حن عاليه ثنطب كان الذي الحنخ فقدم لما الومتن 
أعتتقهلر لو ) : غو فقال يكاله عند يسكن الذي الصي يهدي كما يهدي فجعل فاعتقه 

• ٠٢'( القيامت يوم إل لخن 
حيهادات الحمل حى وألقى 
عندهنحطب كان حذعا وفارق 

م5_ذاقوم يا الخالع إليه بمن 
:أحر وقال 

رمحوىالمراق طعم ذاق لو 
وقمعذاب حمالوي قد 

:القاتل در وطه 
الغكل ودادك ل نسينا 

فيويكمحتكم على نلأم 
أشونلكن نلمقكم ما ول

ؤإنابالدنيا اس المالي ت

مداله السلام لإهداء ت5انت 
اد الفقنحد إذ الأم أنن أف ف

بع—ياله نْليق أن أول نحن أما 

دوجيم.بميمن كان ل
ديدالححمله عن يعجز 

كيتاما الى أغالنوم فأنت 
عليناا ومنلأم شرفا ا لن

التقيناإذا فكتف ذكرط 
سليناما دك بعافه مر لع

عنهاطه رمحي مسعود ابن عن ورد ما ويهلمئننا ويواسينا يسلينا ومما : إحوال 
نوماأحب رحل ل تقول كيف اطه رسول يا فقال قو اطه رسول إل رجل جاء ت قال 
(أحب من مع المرء ) ؛ هء اطه رسول فقال ؟ حم يلحق ولر 

.الماقةالابن را(أى 
•الدلأتل ق نعتم وأبو الكم j والْليماذا والدارمي وأحمد ماجه ابن رواء رآ( 
لمومالحائي )٣( 
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•٠ ر موصؤع وهو ( جفاف فقد يزرف وإ ائت حج ٠>؛ )ه 
(. . . فاعى ثله حلت ) ت لفثل وق ( ثناعق له وجبت قري زار من ) ٥ 

•؛ موصوع' 
•٠ ر موضع ( جفاف فقد إق بمد ولر سعة وجد من ) • 

الحنةله صمتت ) ت لمغل ول ( الحنة لحل عام ق إبراهم وزار زارل من ) ٠ 
موضع

ي)أ\ا-؛ا،( الصارم ( ٥٥)الكرى عالي الرد ( ٩١•  T/U)م-;ال ١( آ/ه'ا• ) اسص )١( 
الضبة( ٥٥)صياة ( ٦٤٤)أوضح ( ٢٧٢٩)الفتاوى محموع ( ٢٦)الأخاثي ض الرد ( ١٧٢/٢)
اللتضاوى ١(  ٥٧)•الخاوي تخرج الخاوي ( ٨٨٩)ا/• اللسان ( ٥٢)المعاق ( ٤٥١)

الأحياءمحرج ( ١٣١)انمدث ( ١٣٦)•ممييز ٤( ١ )١ الدير م ( ٥٨)الدقْل الدر ( ٣٥٨)؛/
تعليقات( ٥٧١)؛/\س الواهب ( ٦١)الفلار ( ٦٢٥)المن المتحدم ( ٧٦تذكرة)( ٧٧١/٢)

.(٢١٧)المة الهون نقد مقاييس ( ٢٣)الب اكيهات ( ٤٩)الصدور نفا، م ( ٣٧٥)الدارقلي 
أنر•١(  ٥٧/٢)الهلخيص م ( ١٧الوضوعت)الفوائد ( ٢٩)الأخاتي على الرد ( )^^UUت قطي )٢( 

(١٤٠٢)■أسق ( ٥٦)صيانة ( ٢٧)الغماز ٤( )٨• الدرر آ-ه؛( )• الصارم ( الضيفة)٩٣الأحاديث 
الهحدث( ٥٦)٧•ضيف الإئي نف الك( ١٣٣)ح أوض( ١١ ١٣الإرواء)

الجامع( ١٧الصفاء)٤/•( ٢٣٥)آ/• ١^ ( ٧٧٢/٢الإحياء)أحاديث نحرج ٢( • ٢و٩ )٨• 
م( ٥٧)٤/•نية اللي الواهب ( ١٨٦النفاية)١( • )• ترتيب م اشور)؛ا( زيارة قفل ( ٨٧١٥
الزوارتحفة ( ٥٣)المدور شفاء ( ٩١٧٦)؟/ادزان ( ٨٩٤٣/٦)الخان ( ٨٢٢/١)الزواد محمر 

.١(  trrliالوهم)بيان ١(  ٤٧٤)الممزع اللزلز ( ٣٨٦٢/٨الشعب)حاج م ( ٦٧)
تحرج( تذكرة)٥٧( ٣٢)١ اللخن تحذير ( ٣٢٤)الفرائد •٣(  ١٨)الشافعية طيقات ( ١٦٩)أوضح : انظر )٣( 

.٤(  ١٦انادة)؛/إتحاف ( ٢٨٣)ازعش ( )٩٣الضعيفة الأحادث أنر ( ٧٧١/٢)الإحياء 
٢(٤ ٩ )آ/• ا خن١( ٣• )• القاصد محمر ( ١٣٧٨)تمييز ١( ١  ٢٦)القاصد ( ١٧٢)التذكرة : انغلر ر؛( 

الجموع)•٢( القصاص أحادث ( ٢٣٧)الغماز ( ٣٨٩)الدرر ( ٤٨٩)الأسرار ١( ٤ • )٤ أسى 
تر0( ١٥٩)•الخاوي بتخرج الحاوي )ما/آ؛آ( و ( ٢٩/١٧)اوى الفتمحموع ( ٢٧٧٨)
لمىالتحذير ( ٣٥٣)الخثة )ا/آ؛( الضعيفة ( ٥٦٧)اللؤلؤ ( ١٦)الوقوية الفوائد ( ١٧٦/٢)
)٧٣(الصارم ( ٤٢٩)الحثيث الحد ( ١٦٢)الأخاثي يلي الرد ٢(  ١٦٦)الزافح ( ٧٦)تذكرة ( ٦٢٨)

أم( ٦٦)الحديث عب )•٥( المدور شفا، ( ٢٨٣)ازيث ( ٦١)الهظار ( ٧٧٢/٢)الصراط اقتضاء 
.١(  ٤٧٧)المترع الدزلؤ ( ٣٩)الضعيفة الأحاديث 











و|رذواىقه|ابمدع |سة بمن 

عاليهورد عرفه إلا عاليه فنسالم الدنيا ل فه يم كان رحل شر يمر مد من ما ) 0 
. ٠١'صعيف ( . . . . رجل من )ما لفظ ول ( اللام 

اضيدي يئن يمالون ولكنهم ليلة أربعن بعد قبورهم ق يتركون لا الأنبياء إن ) ه 
.٠ ' صعيمة والثانية صحيحة الأول الحمالة ( الصور ل ينفح ق حه 

لأامسطتربلأضصاُخلاشهفيممخمس
كتابمحقق قال . ( . . مضاجعهم. علتهم ه افه وومع نورا أربع؛ن المغرب إل الشرق من 

،.('عليه بائية والضعف الوصع ولوائح عليه أقف لر ) ؛ للقرحلي التذكرة 
 D بفانحةرأمه عند وليقرأ فره إل يه وأمرعوا وه محبفلا أحدكم مات إدا ر

جداصحيف ا عناتمتها رجليه وعثد البقرة 

 D محررةاطليت عند قرووا حضروا إدا الأنصار كانت قال الثعي عن محالد عن ز
.٠ ُ ضعيف البقرة) 

ا.أ ضعيف وحاتمتها( البقرة بفانحة رأسه يقرأعند أن أوصى عمرءهئ ابن أن ) ٥ 

القبورأموال ا/'\،ه( المبلأ،)٢ سر ( ١٣٩)الكيب بشرى ( ١٨•الواقع)١ ( ٥٢)٨• صعق )١( 
)0ا٦^>٨{فض )آ/هاه( السام الروض )آ/مأ0ا( التامة )آ/مم( الأموال م ( ١٨٧و١٨٥)

أهوالم ر¥موخم( ابيوار تحلت م را/لإ0( القرًني تنمْ ( OA/T>الجروحثن ( ٦٩٩القبران،)
الأسم ( ٨٦٤)جاليلة غاعدة ١(  ٤٥٢)الفاوى تخريج الخاوي )1هأوبهأ( الصارم ( ٩٥)القبور 

بغدادزوائد م ( ٦٢٣)الحرير ؛( AU^i)البزان ( ٦٢٧و٦٢٦)الناري الضياء و•٧( ٦٩>الشات 
(AAolo ) م.٤( • )١ العنلبم الموز

القول( ٢٧٢)الصارم م )٤( وفامم بعد الأئبياء حياة ( ٢٦٣٩/١)الحقاثق تموز ٢( • الضعيفة )٢( 
،م )٤( العلي وإبراهيم صعيليك أبو تحقيق وفاتبم بعد الأنبياء حياة ( ١٢٤)الباعث ( ٢٤٤)التدح 

م.( ٤٢)الزوار تحفة 
.(٢٦٩/١القرءني))٣(تذكرة 

النعبالزوائد)مآ؛أ؛وآ؛آ؛( م ( ١٣٦١٣/١٢الكبثر)( ١٣ابماتز))؛(أحكام 
.دفاعاعن محرقاه)؛/با'اا( ( ٥٢٢/١زادالعاد)١(  ٤٦)التحديث 
.الأحكام خلاصة وصعيفه الأذكار صحيح ( ١٨٥رْ()اكيان)

٤(الصدئة)٦ الحة ( ١٩٢ابماتز)أحكام م، ٤(  ٥٨الهلحاوية)١( • عات)٦ والتي الض )٦( 
رصعتفهالأذكار صحيح ( ٤٧-٤ • / نقية)١ العن دفاعا ( ١٤٠القاطع)سيف ال٥( • / ١ ر الضعيفة 

(٤٧٣/١.)



ءاة٠اهاتهاسزى واهو ايدفص اهام 

:ئال تم اللكثر وأئاكم أحد اش م وثل الكاب فاتحة ترأ م القابر يحل من ) ٥ 
كانواوالمؤمنات الومنن من القابر لأعل كلامك من فرأت ما ثواب جعلت ند إل اللهم 

ُ.٠ صعيف ( تعال افه إل له شفعاء 
للأمواتأجره وهب ثم مرة عثر إحدى أحد اطه هو نل فقرأ بالمقابر مر من ) ٥ 

موصؤعإ الأموات يعدد الأجر من أعطي 
اقرووماله غفر إلا الاحرق والدار افه يريد رجل يقروها لا يس القرآن نلب ) ٠ 

تبتلا وكلها معلولأ لفظ وق ، أوله على مجقتمرأ آحر لفغل وق ( موتاكم عل 
.ُ لضعفها* 

ظمانولا شع إلا "؛،بع قرأها ما بركات عثر يس ل فإن يس اقرأ علي يا ) ٠ 
إلاجون مولا أمن إلا خانق ولا تزوج إلا عزب ولا كي إلا عاري ولا روي إلا 

برئإلا مريض ولا وجدها إلا صالته صلت ولا سفره على اعن إلا مسافر ولا حرج 
بلتبت لا كلها ومجطولأ تمحتمرأ وورد • ( عنه حمق إلا مت عند قرتت ولا 

موصرعة

.٠ ُ صعق ( موتاكم على ص اقرووا ) لمقل؛ ول ، ( يس مجوتاكم على افرزوا ) ٥ 

.( ٢٢الوت)تمي محاب بة إبطال ( Twrlادة>•\ال)ا(أتحاف 
أا(سمماتلّورةابمص)؛0(م-نكرةلأاأ(محا)آ(أحكام 

م( ٩٣الجان)الابات م اكطى)ا/ما-آ( ندكرة ٤( الحدية)٥ الشاوي ١( • امحل)آ/ه ( ٢٦٣)أ/• 
م.( ٨٣٦المحرم)اكاغاف)٧( م ( ٥٦الفلم)• الفوز ( ١١٢و؛  ٢٢الهمان)الخاوي ١( ٤ التحدث)٦ 

بسالقرآن فلب حديث ص، موتاكم عر واقرنوا اكلمن حديثي صعق ق ابين القول • انظر )٣( 
 j(١٣٦٩/٤الأوطار)( ٢٦٢/٨المهل)٥( • )؛/٤ القدم فح ( ٢٥٨الذاكرين)تحفة لزان)٨٣( ا

.١( • واليلأ)٥٧الٍوم عمل م ١( )يمأ)م• الرواد 
م)٣٧( ؛□حث بمة-•٨( ٧٩)ادوان ل بس امآن نل حدث م ( ٣٧١)م) الطالب : انظر )٤( 

٧()• الم-المين تحذم م ٤( )٩ اللضل الدر ( ٦١٤)الأسرار ( ٧٢٧)اللزلؤ ( ٣٧٥و٣٧٤/٢)اللار 
.( ٢٩٦))/تنزيه ( ٥٨)الحامع من الوصوعة الأحاديث ( ٤٣)الصنؤع )٩( الصاغال 

(٢٨))/•القرطى تذكرة ( ١٧٦)تم—ز ص، موتاكم عر انرووا و اكلمن حيض صعق ل المن القول رد( 
وتجفهالأذكار صحح م \\٢( rhاللألكاتي)١( • سمن،)٢٧ ( ٢٣٩أس)( ٦٨٨/٣إرواء)م، 

حاح١( المزان)٤ ل يس القرآن قلمه حدت ( ٧٣٤اكالخمى))/( ٥٩الإلهي))/الكتف ( ٤٣))/•
نظم\لأو>و\و)اس( ٥( ١ المد)٩ المحح ( ٤٦الحمدية)المخان ( ١٨٥ايان)( ٩٩المحمل)٠ 
.( ٩٧الصنؤع)١ اللؤلؤ م، يم)٨( ّورة فقاتل م، ١(  ٩٦المحرم)م ٢( ٤ الدرر)آ/) 













^!؛^٥هاسذي ءاهل اهةا0االرضي 

ارالنمن براءة له كتب صلاة تفوته لا صلاة أربعين مجدى ق صلى من ) ٠ 
تميمما له اممه غفر نرض يقونه أن دون ) - لفغل ول • ( النفاق من وبرئ العذاب من ونحاة 

.٠ ُ صعيف أمه( ولدته كما ذنوبه من بجرج ) • لفظ وق • به( ذس 
أعمالكمعلي تعرض لكم محر ووفاق لكم ومحدث محدثون لكم محر حياق ) ٠ 

.ُ ُ صعيف ( لكم الثه استغفرت شر من رأيت وما عليه النه خمدت خر من رأيت نما 
•وجره ثمن اإلس ناحية من أما 

الاثنينيوم اممه على تعرض الأعمال أن الصحيحة الأحاديث ق بت أنه ( ١ 
لأوالني أن مع بالخالق للمخلوق تشريكا M التي على العرض هدا يون فالقول والخميس 

الأعمالأن ينال فكيف وهوصاتم افة على أعماله تعرض أن محب كان حياته ق ه نف
.M' عليه تعرض 

إلاعنه غاب من باحوال يعلم يكن ار الدنيوية الحياة ل كان لما قق الي أن ( ٢ 
قوالتي يعلم نلم الإفك قصة منها ممرة هذا على الدالة والأحاديث إليه يوحى عندما 
عنهااممه رصي عاسة عقد ضخ ونمة القرآن نزول بعل إلا عتها اممه رصي عائشة براءة 
قؤكان فإذا ، عنها اممه رصي عائثة تركبه الذي البعير محت وحود0 مع يعللثه أمر حيث 

.اليرزخ ل بعلمه نقول فكيف الدنيا ق افه علمه ما إلا الغيب يعلم لا 
ألعيبأعثم ظاإيمائ»أقءوفيكِت ت اش وص—دق 

.ه مثنآ ألثروت، ين حتنحقهة 

الأوسطالضمضة)\إلأ■(( م ( ٦٥)اب \<( T'/Y)الساري إرشاد ( TlUli)الدانمة الأجنة شاوي )١( 
jالجد ( ٦١را/ا الدري ترغيب ( ٢٤٥النفاعث)م ( ١٥)١ الزوار (محة  ١٧١٠)الشهر ( ٥٤٤)٦/• 

)ه؛(م.الإّادم 
(MolT) الكامل )\ا{<0بم^\م الشدة من ومزك الاعا، م ( ١٦)البات الأيات ( )٦٨الخالي القول : ن )٢( 

(٣٤)ه/حه الإحياء نحرج ،( Ivc/Y)الضث م ٤( )٤ الزوار محت ( ٢٣٦)الدح القول { TTWlV)فتض 
(٢٦٥)والميمان السن ( ٢٥٨))ا/م'ااا(صاة خفا )ه/ه'\أ( والهابة الدابة م ( ٣٨٥٣)؛/الْنالب 
الثاحتبمنية ( ٣٧٧١)الخاح م ( ٢٦الصلاة)كل م ١( ١ )• الوصثري النوة علامات ( ٢٦٧و٢٦٦)الصارم 

(٨٥٦/٢المرغ)( ٩٤)ا/ه الأمار م ١( )0ا0ي ادزخار ثاهسا)آآ-آه( _، ( ٢٢٥)أوضح م ( ٩٥٧)
.٢( . ٥ - ٢ الصارم)٣• لأه-أآ( الروق 

٣٦٧



هاوفر|غإتيواس{ اس ص

التواترالحوض حديث منها الثابتة الصعحيحة الأحاديث نحالف الحديث هذا أن ( ٣ 
،دول احتلجوا عربتهم إذا حى الحوض أصحابي( من ناس علي لودن ) فه؛ ورد حث 
دلالةيدل( الحديث فهدا ٠ ُ ( بعدك أحدثوا ما تدري لا ؛ نتقول ؛ أصحاب • نانول 

فاقضعليه وصلامه افه صلوات بعده هؤلاء أحدثه بما غؤ التي علم عدم على واصحة 
.متواتر وذاك صعيف، نهدا أمته باعمال علمه على يدل اليتم( الأعمال عرض 

كماالأءمال( سائر دون حاصة غ،و الني على الصلاة ل نت إنما العرض إن ( ٤ 
 )j )فإنفيه الصلاة من علي فأكثروا الخمعة يوم أيامكم أنمل من إن ) ؛ الحدين

قدو عليك صلاتنا تعرض فكيف افه رسول يا ■' فقالوا •' تال ، على معروضة صلاتكم 
.الأنبياء( أحاد الأرض على حرم افه إن ت ه قال ، بليت ت يهولون : قال ؟ أرمت 

الدعاءجواز على به تدلال الاسيصح لا الأعمال عرض ثبت لو إنه م ( ٥ 
.٠٢٠....دعائه أو ه بالرسول 
فرهعلى ووقفت فاحلمة جاءت ، قو اش رصول مات لما ) قال؛ ه علي ن ع٠ 
؛نقول وأنشأن وبكت عينها ءلم، فوصعتها تراب من قبضة وأحيت 

غوالياالزمان مدى يشم لا أن أحمد تربة سم من على ماذا 
لياليا(عدل الأيام على صت أنها لو مصائب على صبى 

رصيفاطمة : عقلا قاما ، نقلا ولا عقلا تصح لا بل ٠ ' باطلة حكاية وهى 
يقدروأرصى أصر تكون أن تبما والفلز . الديانة وكاملأت النساء عاقلات من عنها افه 
.'١ منقطع إسناده قاف نقلا وأما ٠ ذلك من هف لله وأتقى ذلك من افه 

.للدعاء الشر يتقبل أن أمره وأنه المنصور الخليفة مع مجالك الإمام كاية ح٠ 
باطلة.وهى هو• الني ومصاقحة النبوية الحجرة عند الحرافية الرفاعى أحمل كاية ح٠ 

•٢(وضطجهابي)٧٨(واك٢٤٢٣،٣١٦٧ض)
)م\ه«م.

.باخمار ( VAWWh)الإسلأب الشدة من رمزك \س )٢( 
 C[ أملام وسر ( ١٤٢)واص الرتت : انظر(النلأءWIH ) الزوار وتحفة(fT-TT ) ٢٩٦)الإشارة وأوضح-

٢٩٧.)

■(٢٣)الزوار أ؛اتح؛ة 

٣٦٨









ؤالماف1تواس؛ اسة سن 

فإنهموته، عند الحتضر أفاقة الأشياء أظرف »نمن ؛ ار؛ه رحمه الخوزى ابن يقول 
تركلو ويود ا،لاصي، زمانه على ويتلهف محي، لا نلئا ويقلق يوصف، لا اشائا يسبه 

موتمائِل ه نقيقتل ويكاد يافلوت يمينه مقدار على توبته ل ويمدق فاته ما لتدارك 
واللهفالقلق هدا من )أي الأحوال تلك من ذرة وحدت ر>ولو ت يقول زم • بالأمف« 

القوىلحملت، اذا؟؟ ,لم. العافية لحصاك العافية( أوان وق الدنيا ل الحر عمل على 
الساعةتللئ، ممثل من هو والعائل . الموت لحنتات اللحظات، تللق، كرت من تنقذه الق 

.اه . ذللثا« بمقتضى وعمل 
عنداهء_ة سوء من الصدشن حوف إنما ت يقول التستري افه عبد بن مهل كان 

:ؤوآلخإنسنثآتامأبقوله تعال الله وصفهم الذين وهم ، حركة كل وعند ، حهلرة كل 
.( •٦[ |الؤمون: ب ثحعوث إلنيأ أمم تظن دئمحم 

ياقأن اض~ ق الأخ أيها هو و الخاتمة سوء الصالحون عليه محاقا ما أحوف من 
علىوهو الويت، الخاتمة ّوء من يكون ما وأعغلم له، تعد معثر وهو الإنسان الموتآ 

علىالأممة فوء ، والعافية السلامة اش نأل ، معمية على أو ونفاق، وكفر ضلالة 
قشاكا أو حاحدأ يموت أو كمر، أو شرك على أن-ممون • وأحْلرهما أعلاهما ؛ درجتين 

.افن الحران هو عنوانما حاتمة فهذه ذللث،، ومحو للصلاة تاركا أو الإسلام، دين 
غثرالمعاصي على مصرأ يمرت لكن الإسلام، على يموت أن وهى ؛ دوما أخرى وحالة 
علىأو مكر، على وْو بإنسان.يموت وحبلث، ، نللثi ت، حبالحرة له فهدا تادّته، 
أحوالمن ذلاثح غر أو ماحنة، أغنية يردد أو وفجور، لخا ذاهّت، أو والدين، عقوق 

عندهايقف، أن محمط أصباب لها الحاتمة وسوء • والعافية السلامة الله نأل الأتمة، سوء 
أهلطريق لوك وم، المعاصي على والإصرار الاعتقاد، نسال ومنها ملم، كل 

الذينالسوء أصحايته ومرافقة ، الأحرة ونيان وعبادبا، بالدنيا والعلق الاعوجاج، 
تكونالق ابىمم_ة حن فهي : الأحرى الحالة أما . معهم وهو الإنسان يموت ند 

الذيالمالح لئ، ذل، الطيية الصالحن أحوال من سمحنا وكم ، الموففن للممرمتقن 
سيلق يموت ناواك ، وتعال سبحانه لريه بتوبة أمامه لما فامتعد الخام له افه أحن 

راجعأو ا"ني إل ذاهتا وهو يموت وثاك ورسوله، اش إل مهاجرأ وأحريموت ، اض 
لمجموعةحدمثط وقل • وتعال سبحانه الثه إل الدعوق إل ذاهّتإ وهو يموت وراع ، منه 

٣٧٢









هالماف،هاءاس؛ اسة سن 

السلامةاش أل ن— الخاتمة ء مْ أما الخاتمة لخس•, فقط تماذح . هء اتما تقدم ما , كا 

اتاذج^نلْ وااعاذة-فإوكم 
إلاإله لا نل : له نيل ااوفاة حضرته فلما وترديدها، للاغانر بمبه عرف رحل 

.بالتوحيد ينطق ولر قضى، حى ••• دندن دن دن • ويقول بالغناء يهذي يجعل اش، 
حقا تنتنا تاتنويقول اء بالغنيهذي فجعل . اممهإلا إله لا تل ت لآحر ونيل 

ات.م

كانلأنه ، يغي فجعل اف إلا إله لا نل : ا،لوت سياق ق وهر لأحدهم نيل 
.بافه والعياذ ، بالغتاء مفتونا 

تلبهعلى يطمس القه فإن ، الغناء وسمع تغق من عاقبة وموء ديدن هو هذا 
القالشهادة تلك ، بالشهادة النطق على يقوى فلا ، الاحتقار عند لسانه على ويعقد 

؛افه رسول تال ؛ قال حبل بن معاد عن ، الخئة يحل هي الدنيا يحن كلامه أحر كان من 
.[ niU،\/Y]الخامع صحيح . الحنة(يحل افه إلا إله لا كلامه أحر كان )من 

وسماعهالغناء ممعصية لفه مبارزا وكان الأعفلم الئه باسم النهلق على يقوى كيف 
.؟! وأمنه رحائه حال اذه من يستح i وهو العثليم الأمر ذلك على يقوى كيف 

)نائ>نيأذيماقل بمال رجل م ه اه 
فجاءوعافية صحة أتم ق كوثبم حال وحل عر الثه يذكروا طر وأمثاله فهذا ، ( ١٨٩)

.وه نكما نسيهم بأن الإلهي العدل 
؛الشيهلان صوت 

سنينعليهم مجفت، ، واحدة دائرة ل يعملون كانوا ، الشباب من أربعة هم وها 
ذاتق هم وبينما إليها طاروا الفجور يفعل ببلد سمحوا فإذا ، رواتبهم يجمعون وهم 

هذهرواتبهم يجمعوا أن الحزم وعقدوا ، إليها يذهبوا لر ببلاد سمعوا إن حالسان يوم 
ومضواطيارمم وركبوا الرحلة ونت وجاء • حددوها الق البلاد تلك إل ليسافروا الرة 
وأفعال، وخمور زنا بين وهم البلاد تلك ل أّبوع محن أكثر عليهم ومر ، يريدون ما إل 
بجاهرون، اللل من متاحرة ساعة ول ، اليال من ليلة ل هم بينما ، الرحمن رصي لا 

الأربعةبأحد إذا والمجون اللهو غمرة ل هم بينما نعم ، والفجور بالمعصية تعال اليه 
الليلةتلك ل ت أحدهم له فيقول الثلاثة أصحابه إليه فيهمع ، عليه مغشيا يضل 

٣٧٦









ه|لخرائقاس سن 

حفنالختم ثملثمذ أندا آج—لغ ض عاجل ذقلف لا 
_وأمب,ها مأمور الأزصم ق الثرى أطباق بص ساوى ولمد 

(ابقوا سؤ بل أ القصوى رعة النحدد لوحات نحد لن افه إل رشك طل 
ولمزدحما، الهلريق أول ومنجد نافعل وسابق اؤع تأن استطعت فان (، ورسارعوا 

.مصطفاة محتارة هلة إلا نحد لن الطريق أحر 
محالالأحباب، 0ع -٦١ الخلود أن وأمنت زوال إل الدنيا أن أدركت، •' وحبيي أحي 

طاعتهعلى الدنيا ل بكم محمعي أن الله فدعوت الرحال شد إل نجتاج اُبمة أن وعلمت 
.الظلال تحت، الخنة ول 

دمالفزلة من حاتما جئتك ئد رم والكابوب يا ويا الحائل ذا يا 
والكنموالعمران و العفداٌثع يا منفرة ك منوأرجو عظيم دُبي، 

موالقتالخنر طريق عن وأ-ءرصتا دامثعت، الختنات إر ثفمي ذعرت 
فيمرطاصترلأين_اممميرنتي في رثي جولاعنرى 

الميمرلة من عد في حجلي يا صعري الأورار؛ي ثن ملأ حملتن 
ألمم ولحم ثن ثحصك وما بب نجا ام للي الذباب راح 

الحل؛الة عمفي ائمصى منيأ والثمن اد كبصثعته ثد عرس زماف 
والكنمُالعمي القي حثجد لم إن أسمى وا دل يالعبمتي ائمصت، ئد 

الميمحافي دلنلأ ت، وئع^١ ممحستي لا وانكتارى ح—الى ذي 
موالكن يالقمران مئك الرصا أرجو دم والنوالتمصير يالدل أثيت 
ناقمات ايبؤ؟ ناجمدوا اوات ني المجدوف نان 

دالا.قنك;ثم;امزب_^نافهخاِلإا ثئاثميذن
والذنمزاثى.نؤ غ أ\ز\ نمدزا محم الممىم لأتر قت 

والرحمالخوف هول يوم أنجويه عملا لي ئدمت ولا ءممى صثنت، 
متثجمالدجى؛الدنير جح وُام حالمه اش يأ أطلعيد طويى 

ء؛ادالآئذاملزف_;و؛اللقاميلإل1نيآ،واأثي 
الئلأب-ثولث;اذا 

هممق العصنان إل مثيت، وئد اعته وطم،ثندي ذكر عن عملت 



^٥٠^١٥هاسذى واهو الوضى اهقام 

زامحم%ف\و الثداند من ممدي ب زكن:ا همي أ\جر' 
مزالا:اغاننالزلاتوالبم——مُدآمحنجينائمم 
بمظليمنالآثا.إزالم:ئنتجى:اأنىلأبذم 

دمتق الأورار كثرة من يبول لم، ني العم وول اكب لاح 
افثمباري إلهي ين حجش يا عمل ين بدمن وما رمايي مصي 
نهروائد الخم وأهل عثوو ثامن 

ننلأيمئمث4زئاضاإلذِ/ 
سدمن الخلق رم، غين لي وليسل 

سوىام الزحين؛ أحدا أرمكب لا 
ضرمن ار القض الصلاة نإ 

رنحىالمأن الأكوان! حالق يا 
-موأنن، أقول uذا خالقي! يا 

معلوأنتج أقول ماذا خالقي! يا 
يإلهيا ياُانط حنت، شرا 

زشن م عنهغي 
عوناسواك مالت ما إلهي 
عفواسواك سألت ما إلهي 
هدياسواك مالت ما إلهي 

إلهييا يك ن أسعب إذا 
ويسمعالضمبمر ق ما رى بمن يا 
كلهاداتد للشيرجى من يا 

كنقول و رزقه زاتن ح من يا 
وسلةإليك ففري سوى ل ما 
حيلةلبايك نرعي سوى ل ما 

ياسمهوأهتف و أدعالذي ومن 
هماصياتقنهل أن لحودك حاثا 

_متماللٍللأ-بممنيظلأم 
والكرموالمصل بالرصا وحمثهم 
بالعمراثوالكرميولتى أزجره 

والكرماوإ المص_مول اتزية رُبا 
Jالكنمالحصرص الصطفى محمد 
صلوانرترتقي دك وحؤإليك 

وشكاقحاجي لم وتعلمي •
والأتانواي شكعلى ع ل —

بالفقرادك عبإل ولت، 
الكبثرالفضل ق منلث، وأؤلمع 
قديرري، من ون العنحأى 

غفوررب من و العففحي 
ربمن دى الهفحي 

مري؟ومن س—واك عول فمن 
يترغما ل لكالمعد أنت 

والق—نعالمشتكي إله س يا 
أجعدك عنالخير فإن أمنن 

أدفعري فقإليك فبالافممار 
أمعباب أي فرددت فلمثن 

,بمعفقيرك ن عفضلك كان إن 
أومحوالراهب أجزل الفضل 

P ٣٨١



هاإفو|ذإقواس، امض بجن 

يتشفعبه ن ومالأنام حثر وآله الي لى عالملأة قم 

الممردالواحد مولانا وإعانة يتومق المقصود تم و7اذا وأعلم أعلى واف هذا 
وصحبهوأله محمد نبينا على وملم اف وصلى الصالحات تتم بنعمته الذي لأله والحمد 

•الورد يوم إل بإحسان تجهم ومن 
ولبادهحالما ولوجهه ، صالحا عملي يجعل أن ، ئدرته حلمت ه اف أسأو 

وقربةذحثرة العمل هذا يكون أن وتعال بارك أسأله كما القبول ل يكتب وأن ، نافعا 
زمرةمن محعلتا وأن ، والرلة ائموة ويغفر ، الخلة يد وأن ، حلة ولا مال ينفع لا يوم 
درجاتتايعلى وأن ، ملة بجم بعث من لواء نحت محشرنا وأن ، والسنة الحديث أهل 

•آمئن اللهم ، الحتة غرفات ل واللم؛ن ووالديتا ومنانحتا 
وناشرهاوقارنها كاتبها الرسالة بهذه بّني أن اش أسأل 

؛التّالة ءرذ0 ينتفع أحا وأسأل 
.السلمان ولحميع ، ولمثابجه ، ولوالديه ، لكاتبها يدعو أن 

يداهكتبت ما ر الدهويبقى سيفنى إلا اب كمن وما 
تراهأن امة القيق يرك ثيء غر يجهلك تكتب فلا 

بقلمهوكتبه بفمه ناله 

السلمياممه عبد بن أحد 
ه ١٤٣٣/

٣٨٢



ؤااة»اواداهاسزي اسنب _ الرفس اهقام 

عث،اض عفا االمؤلف صدر 
بناش عبد ت الشخ تقريظ والتعازي( والقبور الخنائؤ ل شالعة راحطاء ُيع ) ت  ١

.الكفاح( مaلاع ط ) صغيرة( )رسالة ه ١ ٤ ١ ٤ جيرين 
يممريظوالعيدين( اليطم وزلكة رمقان شهي تتعلق باؤللة واعتقادات ثانعة )أحه1اء ■' ٢ 

ه١ ٤ ١ ٦ . الخض محمد ض صالح الدكتور ت وتقديم . ح\رين بن اف عبد الشيخ 
.العارف( مكتبة ت - ١ — )ط 

دارهر  ١٤٢٥.الخنوبي أحد بن إبراهيم ؛ إسحاق أبو الشخ الكتاب هدا احتصر ما ك٠ 
•■حزيمة ابن 

رمضانشهم تتعلق باطالة واعتقادات مائعة )أحطاء : بعنوان أحرى طبعة للكتاب و٠ 
فوائدْع والقرقيحان شوال من الست وصيام والاعتكاف والعيا..ين الفهلم وزكاة 

مكتبةم  ١٤٣١. مصححة منقحة مزيدة الثانية الطبعة ( ورتانق ومواعفل ونراتد 
اسرف.

حطورة، المثير احرى اتل و)رّ( فتاواْ ~ بدعه أحكامه ~ امه أن)الإحداد— ت ٣ 
الشيحتمرينل وأهمها( المضايا أحهلر ل منها يد لا ئمة ، موعفلة ، المتوى 

العارفمكتبة : )ط ه ١ ٤ ١ ٨ الاحد سالمان ت الشيح تقديم ، حيرين بن اش عبد 
•بارياض( 

البنيانالحسن عبد الشيخ يتقريثل الظواهر( بعض ومعالخة عليها وما لها ما )أفراحنا ت  ٤
.( الدحائر؛اليمام دار ت )ط ه ١ ٤  ١٨

دارط أفراحنا. ل أحطاونا ت عنوان تحت الرجاء حالي الشيخ الكتاب ^ا احتصر ما ك٠ 
•حنبمة ابن 

عليهاالحكم ْع والأتار الأحاديث وم٠محة ومثئحة مزيدة ت احرى طبعة للكتاب و٠ 
.حنبمة( ابن دار ; ط ) ١م  ٤٢٨وثضعيفا ثصحيحا 

مكتبةت )ط ه . ١ ٤ ٢ والعبي( والعظات الدروس س فيها وما ت غو البثي سيد )وفاة • ٥ 
٠العارف( 

٠( القاسم دار : ط ) م . ١ منث(_مأ؛ د لا لأيي )تنزي : ٦ 



و|وخو|ئق|سلأوالبدع ببن 

والأصاحي(والماJين القطم وزلكة والاعتكاف الصيام ق نشت لر حديث )خمسمائة : ٧ 
الخوزي•ابن دو سمط--

1الشح تقرينل والتعازي( والنور ياياثز تتعلق ثانعه رمحالفات وآحطاء )بيغ • ٨ 
.المعارف( مكتبة )محل م ١ ٤  ٢٣مبرمحل كتاب وهو جبمين بن الثه مد 

•الجوزي( ابن دار ت ط > م ١ ٤ ٢ ٤ الضياع( طريق عر )أحلاث ؛ ٩ 
ه ١٤٢٥ن المحياش عبد الشيخ تقديم • النكاح عاند محتاحه فتما الملاح إنحاف ؛ ١ ' 

•الجوزى( ابن دار )ط؛ 
حنبمة(.ابن دار : )ط — ٠١٤٢٧وعنتات ووصايا ووقفات ومر نمص ت ١ ١ 
١٠ ٤  ٢٧حبرين بن اطه عبد : الشخ تقريغل والشهور تتعلق؛الأيام وأخطاء بدع ؛ ١ ٢ 

غ.القامم دار ت رحل 
مكتبة: )محل ٠  ١٤٢٧والسلوك ادات والعبالحقيدة ق تثبت لر متتثرة أحاديث ؛ ١ ٣ 

٠الرمد، 

وصحوفضائل ائل مغف؛ الأنام محر على واللام بالصلاة يتعلق بما الأنام إنحاف ■' ١ ٤ 
الصلاةل تثبت لر أحاديث )بيان د ملحق ويليه وأحكام وفتاوى ومواطن بدع 

.( القاسم دار : )ط م ١  ٤٢٨( ه الي على 
;العقيدة عن الدفاع ق رسائل ثلاث ت ١ ٥ 

٠البمردية اليوصري قصيدة ق العقدية القوادح ت الأول الرسالة )١( 
.مطحات من المقرات دلائل ل ما على تشيهات ■ الثانية الرصالة )٢( 

.الإحياء وممابه حامد ش على الكلام بجلاصة الأحياء إتحاف : الثالثة الرسالة )٣( 
والشحسابقا ّ الدائمة اللجنة عفو حبمؤين بن اش تمد • د الشخ العلامة تقديم 

محملبن المحن عيد والشحغ العلماء كثار هيثة عضو الشثري ناصر بن سعد د* 
.الرشد مكتبة ؛ محل ه  ١٤٢٨سابقا بالدمجام والإرشاد الدعوة مركز مدير البنيان 

وملاحظ—اتات وتنبيهونحالفات بدع إل للمقابر والزائر للموتى الشح تنبيه •' ١ ٦ 
حزيمة.ابن دار  ٠١٤٣١يالقابر تتعلق ومسائل وءغلات 



l ^الرضي اهقام  JAI __ ها!ةصهاتواسذي

منكشر وتحرر ا ينوقونبكانوا لف الوأن عليها الإقدام وعظم الفتوى مزلة •  ١٧
;ماحة الصاحب ت تقديم علم بغثر اش على القول من الرمان هذا ل الناس 

■بالرياض والتوزيع ليشر المعارف مكية ط  ٥١ ٤٣٢• المنكة عام مفى 
صفحاتفتاوى. . فوائد مسائل . بدع • نواعد • آداب • فقائل الكريم القرآن •  ١٨

لرأحاديث ملحق ت ويليه الكريم القرآن ْع الصالح للفنا ساؤلمة ونماذج ناصعة 
•■محز-بمة ابن دار ■ ٥١ ٤٣٢• الكريم بالقرآن مملق تب 

.بمولده. قرنت وإرهاصات وغرائب اطر وأّواهبة أجمار • الأول • رمالتان • ١ ٩ 
بالرياض.العارف مكية ط هِ ١  ٤٣٢متهافتة واهية شبه دحض ت الثانية 

كو3دار ه ١  ٤٣٢؟؟؟ ا!ا!ا له أعددا ترى ا فاذا وراء، ما الموت ص وأدهى : ٢ ٠ 
•بالرياض إشثيا 

تقديم:القبور محي متنرة لها أصل لا ومحالفات أحهلماء ببيان موجزة رمالة ؛ ٢ ١ 
.بالراض العارف مكية ه  ١٤٣٢.الممللكتعام مقي : الساحة صاحب 

.بالأحاء الحمى مطاع ه ١  ٤٣٢أخرى وقلواهر الزق رقية :  ٢٢
تتعلقمهمة وملاحظات نحتمرة تييهات : الأول الرسالة ت موجزتان رمالتان ؛  ٢٣

بالأياميتعلق ما بيان ق المختصرة الرسالة الثانية؛ الرسالة . الأموات بتثيح 
ه١  ٤٣٢المالكة عام مفي : الساحة صاحب : تقديم مشتهرة بلع من والشهور 

■بالرياض إسلتا كنوز دار 
رائعة.وقصص ّاللعة نماذج مع • ووقفات يرامحا جلاله جل افه ■ بعنوان رسالة ■' ٢ ٤ 

والخرافات[والبدع المنة بئن والأموات واليحازي المصائب وأهل المرض أحكام ل :  ٢٥

العارفمكية . تثت لر وأحاديث ووفاته ^ اممه رسول مرض ملحق؛ ويليه 
.الكتاب هدا وهو • بالرياض 

.ضرهاوجل عز النه بإذن وسمير 

:بعلمه ونئع أيامه ق النه بارك المؤلف عن موجزة لمحة 
اللملمى.اش عبد بن اللهليف عبد بن اش عبد بن أحد ( الملك عثل■ أبو ) ؛ سمها٠ 

P ٣٨٥ت





^!؛^٥٠ءاسازي اسس واهل الوضى اهقام 
صالحالدكتور والشخ جبرين ابن الدكتور العائمة والشخ الشخ آل اممه عبد ابن العزيز 

رحمةلمان الايحمد العزيز عبد الواعظ الزاهد للشخ محاك من استفاد كما الأطرم 
.طامحهعلى منهم بقي من عمر ق وأمد وبارك وحفظ منهم النول على اض 

شيخه؛فاق تلميد من وكم ~ المناخ الفضيلة أصحاب I أبرزهم من ؛ ادميدْ ت٠ 
النبوياالأ<جاء وحطسّتإ إمام الرحمن عبد أبو I وكنيته اليدير محمد بن صلاح لشخ 

داخلمشكورة وجهود متاشط وله النبوية بالمدينة الكثرى المحكمة ل ومحاصن الشريف 
ابنإبراهيم الدكتور والشخ والعباد التلال -أا الثه نخ ودعوية علمية وخارجها البلاد 
حففلبالأحاء الإسلامية والدراسات الشريعة كلية ق الشريعة م نرتيس التنم صالح 

المحاضراتمن عدد ل ارك نوحهليب ام إموالتعليم للانراء جلس ثم القرآن 
الدتيلأنمحمد بن عدنان الدكتور والشيخ العلمية والرامح الشرعية العلمية والدورات 

ومشاركاتومحاصرات ودروس مؤلفات وله حافنل بالدمام اعري بالحكمة القاصي 
ويعدنيمل المالك بجامعة الحاصر السميح الح صبن صلاح والشيح لدوات ال 

بنسالر والشيح العاصرة والذاهب العقيدة فم القرى أم جامعة ل الأن الدكتوراه 
ابنجامع وخهليب وإمام الحوية الرياض بقاعدة التربوي والرشد الوجه الحارق ٌبارك 

نبيلوالشيح الجد وقناة الكريم القرآن إذاعة مع مشاركات وله بالعير؛الرياض عساكر 
والتعليمالتربية بوزارة ؛^، ١٠٣٥^عام ومدير وحعليب وإمام حاففل الثدير محمد ابن 

بمتثفىواستشاري حانفل الصرعاوي إبراهيم بن عدنان الدكتور والشخ بالملكة 
لهكما العصي التصلب لمرصى السعودية الخمعية وعفو يالدمام التحصصي فهد الملك 

مقرئبل متقن حانفل بوثلف الرحمن مد بن النه تمد والثخ الندوات ل مشاركات 
دوراتق وشارك بإجازات الحفظة من كشر يديه على ونحرج القراءات ق إجازات وله 

(الأٍلفال بجفة ) متى برُاُج ل وشارك القرآن حلقات على ومشرف التجويد ل مكثفة 
محاصراتوله وحهليب وداعية حانفل الثخين بمنبت بن اش تمد والشيح ( لحزرية ا) 

ولهاء بالأحالخمؤية والشاريع اجد المإدارة مدير التوسفا اش تمد بن أحمد والشخ 
اجدالمإدارة مع بالتعاون وغرمإ والمحامرات الدورات إقامة من أنشهلة؛محتلفة 

بمحكمهصعل كاتب الفرنش الرحمن تمد بن سعد والشيخ والإرشاد والدعوة والأوئاف 
ينمجالح والشيخ علمية دورات وإقامة والحاصرات الدعوة ل مشاركات وله الحفر 

٣٨٧



ها|اذ>افاهواكدء اسة بمن 

يربوما ثيخة جامع ل الكريم القرأن حلقت ل مدرس أته كما وإمام حافظ الحمدان أحد 
وشع■حبرا الخميع اف فجزي . الذكور الخا،ع مكتة على ومشرف سة العشرين ■على 
.والمسلمين الإسلام حم 

.ذكرها تقدم ت ؤلفاته م٠ 

٣٨٨










	000
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008



