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'رححمأ

أرمن بالله ونعوذ ، وستغفر0 تعيته وننحمده لله الحمد إن 
Iله، مضل قلا الله يهدم من أعمالنا، ومحسان أنفسنا محرور 
إلا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد له، هادى فلا يضلل ومن 

١ورسوله. عبده محمدأ أن وأشهد له، شريك 
إ؛الملمه.. أخش ٠ المسلم. أمب وبمد  إوالأ-محهلاء البيع يعص بيان عن موجزة مختصرة رّاله فهده 

أ|ا فيهوقا التي والتعازي والقبور بالجنائز المتعلقة الشائعة 
إ|• ولهم لنا الله غفر - تقليدأ أو منهم جهلا - الناس من كير 

أ|المسالمين ولأئمة ولرسوله ولكتابه لله نصحآ ذكرها أحببت 
ilالعمل بتلل قد التي والاحهل-اء اللع من وتحذيرأ وعامتهم 

|اوالعياذ والشرك الكفر في بعضها يوقع ئد بل الأجر تنقص أو 
إ|وظهر فثى إلاما لاأذكر أن على وقدحرصت، بالله. 

إ|وانتشر. واشتهر 
اوبمائدفي وأخطاءهامحم بدع 

إIوكفى تذكره، وعدم عنه والأنشغال الموت عن الغقالة — ١ 
أ|واعثلآ. بالموت 
إ؛فراش على الذي المحتضر إلا الوصية يكتب لا أنه  ٠٢

|إاءل تتفأن )الواجب له فيل ذلكإ قبل كتمها ومن الموت، 
إ|سبحان بعيد( عتلث، الموت توص لا العمر طيلة للث، بالخير 

إ:بل ٠ يدري ومن بل ثوان؟ يعيش أن للأنسان يضمن ومن الله 
ئملم امرء حق ءما الله. رسول حديث من هؤلاء وأين 
إ!مكتئبة إلالصيته فيه بوصي شيءثريأن دله ليلتين محت 

|اسمعت مند ليلة علي مرت ما عمرت ابن قال رأسه؛( عند 
إالشخان رواه . وصيتي وعندي إلا ذلك قال الله رسول 

Iوغيرهم. المنن وأصحاب 
إوالولائم والمانم العزاء إقامة إلى هرعوا الميت دفنوا إذا ٣— 

إنفى أن ونسوا وصيته وتنفيذ دينه قضاء وأهملوا والختمات 
إلإحدى والله هذا ؤإن عنه يقضى حتى بديته معلقة المؤمن 

الواحات.ؤيزكوا البيع إلى مِعوا الكتر 
Iله. أصل لا مما وهذا بعزرائيل الموت مل1لثا تسمية ٤— 



إيباشر حتى وفاته حين من الميت على القرآن —قراء ٥
إبمن فكيفا الاحتضار عند حاصة يس صورة قراءة أو غسله، 

أ|بدلك؟ يقوم من يستأجر 
إآصدر0 على أو المحتضر رأس عند المصحف وضع ٦— 

أوالموت. يعد عليه وضعه وكذا 
إأ الشعر وتمزيق يالمصسة الصوت ورغ والندبط التياحة ٧•— 
إوالاعتراض والثبور، يالويل والدعاء الثوب وتمزيق ونشره 

|االمصيبة، يستحق لا رفلأن كقولهم وقدره، الله قضاء على 
أ.. ربط• يا علمتى . تصيبني. حتى رب يا ١^، عملتا ماذا 

أحتى ذض لكن ط ري يا مني تريد ماذا • رب• يا 
ذبيطا؟ئذانلسمسمواما:بإرتم

بقضاءوارصى الكون والواجب نصر( مش و1لى نصبر 
j• راجعون( إليه ؤإتا لله )إنا والأمسرجاع والحمد الله 

إوقد الأحر، أحدهما يخل لا الزوجين أن اعتقاد ٨— 
إزوجاتهم. لوا غأنهم الصحابة يعص عن نت 

إلىثم ومن الصلاة إلى الميت، الناس يحمل عندما ٩- 
آز أو الكرمحي أية عاليه مكتوب يانهلاء الميت يغهلون المقبرة 

أ. القرآن من مممرثة آيات! 
Iالصلاة عن المنهي الاوقايت، بعض فى والدفن الملأة — ١• 

يقوميحنن، ترتمع حتمح، بازغة الشمس طلع حثن ومب فيها 
أالتمس تتضيفط وحين الشمس، تميل حتى الفلهيرة قائم 

أنحو والاحير الأول الوقتين ومقدار • تغرب حتى للغروب 
I. دقائق سبع الثاني ومقدار ، ساعة رع 

Iأ مجدها أو المقبرة فى والنوافل الفرائص صلاة — ١ ١ 
أمسحد كلها والأرمن الحديثا وفي المقبرة ّور به المحيتذ 

إأاكورء، إر تصلوا لا ء وحديث• ال٠شرةوالخبمام،، إلا 
إ:ولأن • ص اكلأة ص الني.ض »إن وحديث؛ 

Iإ ّن عندها القراءة وتحري عندها والدعاء القبور عند الصلاة 
أ— الله رحمه — باز اين الشيخ سماحة قال كما الشرك وسائل 

Iالجنائز صلاة بخلاف ( ١٦ص  ٣٧عدد البحوث )مجلة في 



إالخرق فى فتجور رإ 
إأكوصول ٌباح لعرنحى إما الجنازة على الصلاة تأ-خير — ١ ٢ ر ا
إ!كقراءة مثِاّدع ض لرض أو بمدة أماكن من الأقارب عض ب ;
|أوصل ؤإذا ازة، بالجنالمبادرة والسنة وتثويّها. الختمات أ  ر
أ■ مرْ على صلى أئاربه عص ي ؛

Iأالإمام يمين عن عليه الصلاة عند الميت أهل تقدم — ١٣
 j: إكغيرهم الإمام حلف يصلون أنهم ذلك في والأصل مأيه

أ. بجاب يصلون ولا إ  '
I   I ء عليه يصلوا لكي للمسلمين الصلاة تارك تقديم — ١ ٤I

إاإذا الصلاة فنارك للمسلمين. وغش وحيانة يجوز لا وهذا إ  ■
همييدفن ولا علته، يصلى ولا يكمن ولا يخل لا مات رأ 

!إتحل ولا يرثهم ولا الملمون، يرثه ولا المسلمين، مقابر أ  ؛
إعلى شرعية ولاية له وليست ذبيحته ولاتحل زوجته ه ل إ
إI أظهر كافر)فى لأنه عليه ولاثترحم يستغفرله ولا ولاده أ أ

قورالعياء(.
الخام.صلاة بمة -الجهل 1١٥ ؛
. Iإأسهر، أربعة له تم إذا السقهل على الصلاة عدم " ١٦
إعليه وصلي غل أشهر أربعة بلغ إذا الشل لأن حطأ وهذا I  إ

إمحلا. ذلك محيل ما أما الروح، فيه شحت لأنه دمحن و إ
Iأ على ثقلها حف صالحة كانت إذا الجنازة أن اعمماد " ١٧I
'إ~ له. أصل لا وهذا امليها حأ 

^إ لحديث المعتدل الإسرلغ والسنة بالجنازة الإبطاء — ١٨أ '
I  1• بالحتازة، ارآسرعوا أ 1
إإ ازة الجنتثسّع عند والتهليل بالذكر الصوت رغ " ١٩إ ;

ملمراذكرسياءأفل،ئاواضضاحاسم،
I  واللهووالضحك والشلة ( ٠٠٧١ك!لا لا ، ٠٧١إلا إله لا

I  ألشماتة. أو قسوة إما وهذا إ
I  إالجنازة. صلاة يعد الأيدي رغ مع حماعيآ الدعاء ٢— ٠ أ إ؛في المبالاة وعدم الجنام تشيع في الناس تغريهل ٢— ١  إ

الييعن الحديث ففي العظم والثواب الأجر 














