
















.< الواجبات ترك إل ومنها السنن ترك 

اليوالأخطاء البدع انتثار : الموضوع هذا في الكتابة أسباب ومن 
يميزونلا غامحبحوا الأخيار من كير على أمرها واختلاط هث، س ا شاء إو سأذكرها 

•الأبرار ميد نة رض بجنها 
لذا دين ل الفقه عدم اوايحالمات ر والأخطاء البدع هذه انتشار على شهح مما و٠ 

هدْذكر ومل شط، الئال سبل على وإبجاز باختصار منها نذكر النشرة ١لأخءل١ء ومن : أنول )١( 
يهتمسونلا البرم الدعاة من تر كشللأسف ويا فانه العقيدة، أهمية عن رإيجاز باختصار نتكلم الأخهلاء 

ولاإمعوا لها تتعرمحرا لا عماليهم على الماص اتركوا بعضهم قال رمما ل وإصلاحها العقيدة بجانب 
المالمارات هذو من نحرا أو فيه اختلمنا فيما بعضا بعضنا وليعذر عليه انفشا ما عى لتجتمع ، تقرترا 
.[  ٥٩; اء المسررة ز ه والرسول ف ا إل ندوه شي، ذ ياذعتم نان ؤ ؛ تعال ف ا نول تحالف 

إلااله لا ) عن تعال ف ا رخمه القيم ابن تال • إ د ص فوزان لأبن الاعتماد صحيح إل الإرشاد ت طر ا إ
تعالس ١ أرسل وبها الخلويان ميع لأجلها وخلقت والموات الأرض بها نامت كلمة ر ت ا ذا 

وبهاوالنار الجنة سرق وتام الدواوين ووضعت الوانيان نصت ولأجلها شرالعه وشرع كمه وأزل رسله 
وهروالعقاب والثواب والأمر الخلق منشأ فهي والفجار والأبرار والكفار الو٠٠؛^ إل الخليفة انقسمت 

وعليهااب والعقالثواب يقع وعليها والحساب السؤال حقوقها وعن وعنها الخليفة له خلفت الذي الحق 
فهي، العباد حمح على ذ ا حق وهي الجهاد ف سيب جردت ولأجلها الملة أست وعليها القبلة نصبت 
ذ١ يدي ي—آن العبد ندما زول ذلا والأحرون الأولون يال وعنها السلام دار ومفتاح الإسلام كلمة 
إلهلا بتحقيق : الأول فجراب ؟ الرصالن اجمتم وماذا ؟ تعبدون كنتم ماذا ت مساكن عن سال حتى 

وطاعة،وانقيادا وإقرارا معرفة ف ١ رسول محمدا أن بتحقيق الثانية وحراب وعملا وإترارا معرفة ف ١ إلا 
بلغمهما لأنه الضرورات وأشد المهمات أهم من بالتوحيد العناية وإن • إ ( ٣٤/١)القيم لابآن المعاد اد زإ 

صحيحةعقيدة غثر على ولكنه الخ؛رات مجن وأكثر والفرائًل السنن على وحافط والتقوى الصلاح من العبد 
مننوعا صرف ئد يكون بهذا فانه هك، ف ا لغتر وينذر ويطرف جك ف ا لغتر ويذبح ف ا ضر يسأل 

الأساسهدم لأنه للخير محبته ولا تقواه ولا حجه ولا صومه ولا صلاته تنفعه لا نحيتذ ذ ا نمر العبادة 
هالخالص الدين ف ألا ؤ تعال تال —واه من دون وحده ف ا إل الترحه وهر العبادة عليه تفرم الذي 

تالالأمم حمي—م عند إليه والدعرة التوحيد لتقرير ذ ا أرّلهم والرسل الأنبياء وكل آ ٣ ت الزمر ورة صل 
ا ٣٦: النحل سورة ] ه الطاغوت واجتشوا ف ا اهمدوا أن رسولا أمة كل ل يعشا ولقد ؤ : هك 
ذا صلوات وكلهم آ  ١٨الجن؛سورة ] ه أحدا ف ا *ع تدعوا فلا ف الماجد وأن ؤ هلث؛ وقال 

الترحهليبقى الوثنية وهدموا وأهله الشرك حاربوا وكلهم بالدعاء ذ ا إل توحهرا عليهم وسلامه 
اءهمونوأمرافم دماعهم واستحلوا اذشركين تحاربوا شريك، دون وحده ذ الهمم وصرف والتقرب 

وإذؤ ؛ تعال نال انحراف أو خال دون الصحيحة العقيدة على البقاء أحل من وديارهم راريهم ذو 
عمهل ات باقيكالمة وجعلها سيهدين فانه فطرني الذي إلا تمدون تما براء لني لقومه إبرامم قال 

ه





٨

.الإسلامية الأداب أو للشريعأ محالف أر عن ينهى حينما كذا يفعلون )الناس ^^٠٢ وُنها ٤
٢-؛ v/y)الشيخ نال : ذلك ثل الهثي إلاس أو حيوان، أر ان إنصرر فيها الي الئياب ر ه- 

أوان صورة;نب ذلك أشجه ا مأو شماغا أو غترة يلمز أن أينا بجون ولا ذلك، بجون لا : ( ٢٧٥
ال>اري: أخرحه ] صوره« زلا كلب ف بنا الملاظ ثدحد لا :» غال هؤ الني لأف حيران؛ 

ائيرالم( ٢٨. ،>، YA. )٤ والترمذي ٤( ١ ه ا،ا ١  ٠٣)دود وأبو ١(  ٥٧)• ومسلم ( ٣٣٢)آآأم،ْ 
 ١( )٨ْ/٧(y/a  ١ )فهن ءس أم حديث من ( ٥٨٥. ) حبان وابن ١(  ٤٣.، ١ ٤ ١ )٤ يعلى وأبر ٢ ].

.اه . الكبتر الباّه يحرم ما الهجي إلباس بجرم إ؛ه ؛ أيضا ونال 
الالأشجار لأن ذس؛ يجرز لا : ١( ^ ٨/٣)الشيخ نال : ( النمس عباد ) الزهور بعض ٦-تسمية 

رمنموات الز من له يجد س ١ أن تر ألي ؤ ت جث قال كما ه، ذ ا تعبد وإكا ا الثمر تعبد 
ونحرمالحس، كمراثبة العبريين، ذكر فيها ليس اخرى عبارة ينال وإنما ...ه والئمس لأرض اق 

.اه العبارات. من 

:( ف ا ثاء إن تمرأ ذ ا جزاك ) : أحدهم يقرل كان ( ف ا شاء إن ) دعاته j الإنسان قول ٧- 
يع_ِمبل دعاته، j ذ( ١ شاء )إن : يمول أن جلث لف ١ دعا إذا ان لإنينبغي لا : ٩( ٠ ا/ ) الشيخ نال 

أخدكميمز لا » ; نال أنه ه الني عن تت وقد له، نكرم قولا لذ ١ فان الرغبة، ويعظم ، المالة 
النشاء نا نسن إنه محالته، زاءمم شذ، إن ازرفي شذ، ل0 ازخني شئ، إن لي اعفز اللهم 
محر.. له مكرم لا ف آ فان الرغبة، ولعقلم [ ( ٢٦٧٩)ومسلم ( ٦٣٣٩<v٤٧٧)الخاري أخرجه ل له« تكرْ 
تفقال ٧( ٤ ~ ٦ ٠ )صر الحق لف ا لمحن تحالف وألفاخل عادات كتاب ز القحهيام ّعيل محي الشيخ وذكر 

؛وضها وتعال تيارك ربنا مقام على تعد وفيها هث، ذ با الإيمان ٠ العقيدة ز تقدح ألفاحل — ١ 
مرف ا فان لذ، بما والعياذ ف( ا فرج من أرع جاء )فلأن ; ائاص من يجدنهم يقرم لن ولهم ن٠ 

•امحيب القريب 

ويدافعصرء أي من أهله يترئ أن يريد لن الفاجرة الكلمة تقال رم( محن باهلي أعرف )أنا • ولهم ت٠ 
.- ف با والعياذ - بالجهل هث ف ا اتهم لأنه الهلكة؛ المؤبنة هذْ j فيقع عنهم، 

الربمنام على تعد وهنا ، شرا بهم أوسر من على يهللقرنها يهتلث( ذ ا ، ظلمك س )ا ت ولهم ت٠ 
والبهتان.الظلم عن %قادزه 

ضن، يأكلون أناس على أحدهم يدخل "من الخبيثة الكلمة هده تقال الرحمن( معكم )يأكل ٠ وف؛ ق٠ 
.كبترا علوا تولهم عن س ا تعال ، الكلمة تلك فيقول ، معنا الأكل إل مضل له يقولرن انجاملة باب 

الإفكهذا عن ف ا تعال فلأن( حبة ز لعب )ربنا أو بفلان( لعب ذ )١ ت مصيبة به حلت لن ولهم ت٠ 
•كءأ علو'ا والزور 

كثرةعن كناية أدبنه( الغمق على كنت ال ن. ربي يا كنت )أين ت أيضا العني هذا ق ولهم ت٠ 
,يمولون عما لره ا فتعال ، الإنسان على وتتابعها الصائب 





ثِو)نمرة س يا م ينأ-حرمم فان هق، ف يا الخلف من أكثر الطلاق وسليم ; بالطلاق حلمهم ٠
إالفم لهذا وانقاد صاحبه فراتص ارتعدت عياله. أم مجن الطلاق عليه ت تال فإذا لكلامه، ينماع فلا 

ذلكأن ثلث ولا ا !! الرأةطلق حنن أجابه وإنما ، مطلبه إل يجنه لر انمليم ف با عليه م أنص ا محن
.المثاق الطلاق.من أن ومعلوم — ف  ١١والمحاذ — هق ف ا محن أكثر وسليمها الرأة توم من 
ٌف ا بغر والأسناث،ن الأسحار؛ ألفاظ ٣- 

•اليي( وجه د )أنا ولهم؛ ق٠ 
٠للتنموة أنها سجق والراو وعندك( ف ا عنل رهدا ت ولهم ت٠ 
استنان.مميتلأنه ؛ أير شرك وهذا قبرْ( ل أبوك وجه ل )أنا ومحتلث( حيلك وجه في! )أنا : ولهم ن٠ 
.لنيرْ ولا لنمه لا صر وديع نمع جلب على يندر لا 

.وعانيلث( ف ا عاني وض؛تلن<()أنا ف ١ )نمت ; ولهم ق٠ 
٠للتوحيل• ومجتافية بالألق للمخلوق ومساواة ف ا بمر امحتحارة وكلها ٠ وعليلث، ذ ا على )دخلت I ولهم ت٠ 
.وبلك( ذ يا )أنا : ولهم ن٠ 
•وءليلن٠( ف ١ على ُتوكل )أنا ث ولهم ق٠ 

.وانت(ذ ا إلا )مال •قولهم: 
.ومجنلث( ف ا مجن )هذا ت ولهم ن٠ 
•الأرض( ل ل وأنت الماء )، ف ف )١ : ولهم ق٠ 
■ل( اشفع مد )يا • ولهم ق٠ 
.شالوك( رصعق ت ولهم ت٠ 

.تمكلث([ ز)بقعة أو محوعلث( )بقعا ولهم؛ ق٠ 
هقلته با الشرك أنبح مجن هذا ) ! قال ذلك عن هث ثق ١ حمقله باز ابن العلامة الشيخ مثل وح؛ن 

بهدماس النمجن عرف ومجن ، نعله مجن على والإنكار ، بتركه والتواصي مجنه والحذر تركه فالواجب 
يعليحتى ، خلفه الصلاة ولا ، عليه الصلاة ولا ، ذييحه أكل ولا ، ماكحته بحز م الشركية الأعمال 

مجنحكم على إقامة إ اه ( وحلم هق ف والبالة الدعاء ويخلص ذلك من هث ف ا إل التوبة 
■إ ٣( ' )ص قك ف ا بمر استغاث 

:ذك رمحن الأدب موء منها ينلهن ألماط ٤- 
•ه ذ غداء جعلوه أي مداه( )ربي ولهم؛ ق٠ 
أنهاولاشك وعياله( ربي أرى راركوني : قال للماء ينطر أن أحدهم وأراد الطر نزل إذا ولهم ق٠ 

عنالغي وهر قل لف ١ إل الأولاد ونسب ، ثق ١ هي الحلوقة المماء أن اعتقد  AjU، كفرية كلمة 
.كّبرا علوا ذلك عن ثل ا فعال والولد الماجة 









البحثحطة 

؛فصول وأربعة مقدمة إل البح،ث هدا نسمت وند 
Iيلي ما الخطة بعد فيها تارك القدمجة ت{ 

.الموضوع واهمية البدع خطورة ، ١ ) 
وأحكامالمم وأساب وعلاج وفضل - ٧١٨حكم س بالرض يتعلق ُا )٢( 

•الرص ءيادْ عن ويذة 
.المهاب نزول عند خاطئة وتصرنات شالعة أخهلماء )٢( 
;نمول الأرسة أما وه 

.الحائز j الشامة والمخالفات والأخ1ْاء الدع : الأول الفصل 
.القرر j الشاتحة والمخالفات والأمحطاء الدع : الئاني القمل 
هالني نم عند تحدث الي الئانحة والمخالفات والأخطاء الدع : الثالث القمل 
التعازي.ل الشامة والمخالفات والأخطاء البدع الراع؛ القمل 

وغرهم.القراعوللأموات وتويب عليها، والاسكحار ا القبرر عناه بالقراية خاص؛ يبحث م ٠ 
■وزإرتٌ ودفنه' عليه، والصلاة وتكفينه، الميت، تميل بمفة خلخى .ممبحث تذلك أردفت م ث٠ 
*والتعازي والقبور الخنائر ل تثن نأ أحاديث ذكرت م ي٠ 
الولأمال . الخاتمةحه،—ن هث لك ١ نال ٠ بخاتمة مم البحث,كوعغلة هدا توجت م ث٠ 

ليذلول إنه شيئا فيه لأحد يجعل لا وأن خالصا، رلرجهه ، صالحاهدا عملمي يجعل أن الكريم 
عليه.والقادر 

اشليجرز لا لأنه ف!ق؛ ١ رسول عن ثت ،ا إلا' ازسالة هدْ j أذم لم : نبيت ته 
.بالأحكام فكيف ، — ١^١^ القول على — الأعمال نماثل ل الغثعيف بالحديث 
هذاعلى يمرل؛ ه الله رمرل مسبعت ; نا3 ، ءتاد٥ أم عن ماللمر، بن كعب لحديث و] 

أو، حما )لا مولن فلا غنمأ، فال س غني، الحديث ووق إياكم اض أيها يا » : البنم 
[. ، ١٠« ١^ س شدة ^ ، اف3 لز ن١ غائ ءاJ ص ، صدئ 

()u٠٣_ وابن ( ٢٣٧)واالدارس له واللفغل ( ٢٢. ٣٢: رنم ) ق.ندم أخمد الإمام أخرجه ] )١( 
عنديالتحديث إسحاق بن صتح وتد ٠ به صه نالك ثن كنب عن ، إسحاق بن محمد طريق من كلهم 
والحمدمتواتر والحديث . ذ ا بجمي الحديث ثصح إسحاق ابن توبع وتد ٠ الحديث إصناد ثحسى أخمد 

هوصحابيه صحابي وتسمن ثمان عن رواه فقد الجرزي ابن للإمام الموضوعات كاب نميمة ذ.ز: 
نحقيزالصحابة، من تن عن رواه فقد الطراثي سليمان القاسم أبر الحافظ ورسالة . )ا/اه~"ّآا( 







٧

تأقول أن إلى الإثارة تجدر والأخطاء البدع هذه ذكر قبل 
:اتان شرطان ب توفر إذا إلا ه ذ ا بمال« لا السل ن إ ا

•هط ذ ا لوجه خالصا يكون أن ت لأول ا٠ 
.ار فا محالف غم للسنة موافتا كان إذا إلا صالحا يكون ولا صالحا؛ يكون أن ت ابا ث٠ 

وحفرع الثر كمال ل )الإبداع النفع الخلم كتابه ل ءتي»-ين ابن الشيخ قال مهمة نائية )١( 
العملكان إلا!ذا نتحئق لا المتابعة لن الأخوة لها وليعلم ) ؛ نمهما ( ٢٤٠٢١الابتداع()ص 

;ستة لمور في للشريعة موهنآ 
شفرمريرين بدشة يهم غيا ش ليم بسبب مقرونة عيادة س الإوان تجد فإذا ٠ السبب ٠ لأول ا٠ 

٠ز الين النيية أنه' حجة رحب V والعثري■ السابع يحير الناك ، بعضِأن • ذلث مثال ، صاحبها 
محمابادت ١١هدء بى ه انبدعة كان السبب بهيا ترن لما ولكن عبادة فالتهحد ، ه اذ برسول فتها 

ت''يتا_ا ية يتي—ن مهم أمر - سبب الز يعة لنثر العبادة مرافقة ~ الوصف هدا و . شرعا يثب لم ب 
.الة من ولمءى السنة من أنه يطن مما كثم 

نرادة بعبممه ان إنتعبد فلو ها جنل للشرع موافقة العبادء تكون أل بد فلا ت الجنس ٠ لتاني ا٠ 
حاكلأنه أضحية يمح فلا بفرم، رجل بمنحي أن ; ذلك مثال ، نحمرلةغر فهي ها حنيشرع 

والغم.والبقر الإبل : الأنعام بهيمة من إلا تكون لا فالأصاحي الحس، j الشرسة 
مقبرةغير بدعة هده ; فنقول ، زيضت أنه' عنى صلاة يزيد أن ان إنأراد فلو ت الفر ؛ لتالث ا٠ 

معلا ٠-^ فإذ خمسا مثلا الطهر ض الإنسان أن لو أول باب ودن القدر، ي لمشرع محاكة لأ■ها 
.بالاتغاق 

٠وجهه ثم يديه عل يم رأسه سح ثم رجنيه يغل توضأ رمدلإ أن فلو ٠ الكيفية ٠ لرابع ا٠ 
.الكيفية ق ع للشر محالف لأنه باطل ونحروه فنقول 

ءانثر لمخانمة الأضحية تقبل فلا الحجة ذي أيام أول ز محي رجم'لآ أن فنو • الزمان • لخامس ا٠ 
يءرا• ٠ بمب د ى تع'ل ذ ١ إل ا تقرب'لغم حول يد رمجض'ن شهر ز الناس بعمر أن وسمعت ؛ لزمان از 

رالهدي و الأضحية إلا اليبح بذ ا إل به يتقرب شمء اك هندبس لأنه الوجه هذا على بدعة العمل 
أماو ، بدعة الأضحى عيد ز كالدبح ، الدبم على الأجر اعتقاد هع رمضان ل الذبح أما العفيفة، 

.جار فهذا اللحم لأجل الذبح 
لأنوذلك بمب لا اعتكافه فإذ حي مغم ز اعتكف رح،لأ أن فلو ت المكان : لسائس ا٠ 

يمحفلإ البيت. مملى ز أعتكف أن أريد امرأة نالت ولو الماحي ل إلا يكون لا الاعتكاف 
ضاقئد المطاف فوجل بملوف أن أراد رجم'لآ أن لو ■' الأمثلة وُ'ن المكان؛ ق الشرع لمخاكة اعتكافها 

البيت،الطواف مكان لأن طوافه يمح فلا الحد، وراء من يللوف قمار ضال ئد حوله ما ورجل 
ه





اخديثاأحسن إلأ ) ; ينول موعغك ئ يدأ إذا لكن ه مسعود بن ف ا همد وهذا 
توعدونما وإن ، محدثاتهاالأمور وشر ، محمد. هدي الهدي وأحسن ف، ١ كتاب 

.صس(رارأتم لآت،وما
الكتابعلى الخث بخطبه ل يفعل ه ف ا رمحرل كان كما موعظته يدأ فكان 

أمرهحميمة ق الشيع لأن ، والمخالفات البدع رذائل ؤ، الوقوع من الأمة وتحذير والسنة 
وهوه ديتكم لكم أكملت اليوم ؤ I يقول طه ا لأن ٠ طه ١ رسول مخون لأه با مكذب 

.العبادة ق والإحداث بالبدع نكمله ناقص ت يقول 
غؤمحمدا أن زهمم فقد نة حيراها بدعة الإسلام ق ابتدع مجن ؤ ؛ رخمهمالك قال 

فلادبما يومئذ يكن لر فما ه دبمكم لكم أكملت النوم ؤ يقول؛ ف ا لأن الرسالة؛ خان 
.، ٢١اه < ( دينا اليوم يكون 

رسوللما يشرعها ل؛ موعرمة عبادة كل أن الطم أهل من المحمض ذري عند الممرر ومن 
علىالمسة لأن لسنته؛ محالفة فهي بفعله، ^ لذ ا إل بها هر يتقرب ولر بقوله M ذ لا 

ةالفمن ادات، العبتلك مجن هؤ ثذ ا رسول ترى فما تركية، وسنة فعلية سنة نسمين؛ 
بجزإ هث نذ وتعظيما ذكرا كونه مع الميت وليفن للعيدين الأذان أن مثلا ترى ألا • تركها 

العضهذا فهم وند وو. ف ا رسول تركها سنة لكونه إلا ذلك وما هث، لذ ا إل به ايمرب 
قالحتى موضعه ق مذكور هر كما عاما تحذيرا البدع من المحذير عنهم فكر ه أصحابه 

فانتعبيرها، فلا ه لذ ا رسول أصحاب تعبدها ل؛ عبادة كل ) : ه اليمان بن حذيفة 
.، ١٢١( مقالأ للأخر يدع لم الأول 

.ُ؛ا( الخنق بالأمر عليكم كفيتم فقد تيتدعوا ولا اتيعوا ) • ه عول جمابن ونال 

.( ٧٢٧٨)الممحاري ; أخرجه )١( 

.، ١ ١—٦ )صْ الحميدي لحمد اشرر بدع من )٢( 

وهد)ا/.٩( واللألكاثي ١( محيا). واض ابمع j وضاح وابن ( ٢٥/• ١٣)ال'ري نتح : ن )٣( 
.١(  ١٢٩/١)الئة [ زواند ل و أخمد الإمام بن ذ ا 

وابنأ ء( العلم)٤ j خيمة وأم ٢( • )٤ الدخل و واليهني ٢( ١ )١ نن المj الدارص أخرجه ت )٤( 
ونمر وابن ١( ١ • )أ/ الزهد و أحمد ومه ( ١٢١)ء الزهد ق وكيع ١( )٤ البدع كاب ق وصاح 

بزياثكلهم ١( . )٤ واللألكاتي ١( ٨ ١ ا/ ) الزوايد مجمع ل ( ٨٧٧)• الكم j والطحماتي ٨( المنة)١ 
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٠ببدعة بخالطيا وI هو نبيه سنة وأتباع عبادته ق للإخلاص غؤؤ ف ا وفقه ش فهنيئا 
الديم■من .ق ف ا ا جعلن، جنته إياه وإدخاله لطاعته هق لذ ١ تقبل فليشر ت إذا 
,أحسنه فيتبعون القول يستمعون 

تامور إليها المشار البدع هده مرجع أن واعلم 
رمنله، الني إل تجها' ولا بها الاحتجاج بحوز لا ضعيفة أحاديث ؛ لأؤل ا° 

النيصلاة رصفة كتابه منيمة ل لك ١ يه الأيبانى بينه ما على عندثا به ألعمل يجرز لا هدا 
كما، ه غم و تيمية ابن الإسلام نيخ ام كالإمالعلم أهل من خماعه مذهب وهو ( ه 

.آنئداذكرا 

فنواالفقهاء بعض على أمرها خفي لها أصل لا أر موصوعت أحاديث ت  ٥
.الأمور محدثات ر البدع صميم محن هي أحكاما عليها 

ا،لتاحريبخاصة ائفقياء بعض من صدرت انات واّتحاجتهادات ت ^، ٥٥ 
ارتصحتى الأمور من لمات الماق مساقوها بل ، شرعي دليل بأي يدعموها ل؛ منهم 

ء

٠سع محسا 

شرعهما إلا شرع لا إذ ، إناعه يسوغ لا مما ذلك أن ، دينه ي المتبصر على يخفى ولا 
وأننه اسنحالعمل.يا هر له يجوز أن ~ مجتهدا كان إن ~ المتحن وحب ، تعال نه ئ ١

وبعضهافكيف ، لا ثم اد غوسنة صريعة ذللئ، الناس يتخذ أن أما ، به هث ذ ا يواحده لا 
.؟ هك ذ ١ شاء إن عليه التنبيه سياتي كما العملية لفة محالف 

عملوإن الحقل لها يشهد ولا الشرع عليها يدل لا وخرافات عادات ؛ لرابع اه 
ممن- ذلأئ، ض ز ولو - يؤيدهم من يعدمرا ول؛ لهم، شرعة وانحدوها الجهال ض بها 

اصالنلذ تمثلو ) : يقول حيل عميل ءن ابذ ا ورحم بزيهم، ويتربى م العليدعي 
.آأمررهي؛ لاصقامتج بالخرافات تملمنكهم بالتثرعيات 

فبعضها٠ درجات هى بل ، واحدةية نق خقلورتها ليت، البدع هده أن ليعلم نأإ 
أمغرأن يعلم أن يجب ولكن ، ذلل؛، دون ا وبعضهسترى، كما صريح وكفر ا ُ شرك 

.[ ( ضلالة بدعت كل كمتم فنا لمثلة 

مجنوالمرة المدد ج، يهللأو يتغيثح أر يدعو ولكنه الخرام، الين وحج وزكى وصام صلى وركا )١( 
ء
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والش_يخألول يتخذ من أو ن متا أو حيا أو ا جانأو شيطانا أو وليا أو نبيا كان محرأء ، هج لذ ا غير 
اوذاك محمد، يا : يقول نهدا كربة أر مصيبة ل وثع وكلما عثر، وإن نعد أو نام إن وديدنه ءادآه 

;ينول هل ف وا . زينب السيئة أر عيدروس أو رفاض أو ج؛إلآزي أو بدوي يا أو حين يا أو علي، 
ادعبمن بجمل  ١٠وأما [ ١ ٩ :٤ \لأءو\نى ّورئ ] ه أ،قالكم هماد ف ا دون من تدعون الذين ن إؤ 

اأمامهورئرفهم ، رأوها إذا لها والحول بها رثمح أركانها وامتلأم حولها طواف من النور 
:النم صاحب نائي ررتما حاجة، ير تيسأو ولد حصول أو مجريض شفاء من وحاجاتهم مءلال-هم --امح، 

المن ف ١ دون من يدعو ثمن أضل ومن ؤ : يقول هك لذ را نمي، ذلا بعيد بلد >ن جئتك سيدي يا 
من» : ه ويقول [ ٥ : الأحقاف سورة ] ه غافلون دعائهم عن وهم القتامة يوم اق له يستجيب 

يخلقونوبعضهم ([، ٤ ٤  ٩٧)يرتم ] الخاوي رواء النار« لخد : ندا لد ا دون من يدعو وهو هات 
القبوربالمئاهد ويقصدون المشاهد٢ حج رمناك مثل بعتاوين كتب بعضهم وعند النور عند رورسهم 
هداومع ، خعلروإلا بالأصنام تفعله الجاهلية كانت مما سينا يدعرا لآ إنهم وبالجملة . الأولياء وأصرحة 

بل، متعلماولا عالما لا الحنيف للدين خمية ويغار لذ يغضب محن بجد لا الغضع، والكفر الشنيع المكر 
;ا كاذبلذ ا بحلف .ين أحدهم على توجهت وإذا ، معتقداتهم ل العوام ويشارك ذلك يفعل من منهم 

شركهمعلى الأدلة أيين مءن وهذا . بالحق واعرف وأبى وتلكأ تلعثم . الفلاني بالشيخ ; له نيل نإذا 
لهدابلاء وأي ، الكفر م|ن أشد للأسلأم رزء نأي ، العفليم لذ با إلا قرة ولا حول ولا عقيدتهم، اد ون

منكروأي ، المصيبة هذه محن أشد الملمون بها بماب مصيبة رأي ' لذ ا غير عبادة من عليه أصر الدين 
؟منهم الإسلام رأين ، الإمءلإم من هؤلاء فاين ، ؟ واجبا البين الشرك هذا إنكار يكن ب إن إنكارء بجب 

أو، هك لذ تعفليمه من أشد للحلوق محفلم؛' لذ ا بغير بجلف أو ، لذ ا لنثر ينذر أو يذبح محن ومحنهم 
أره؛ نررء ص خلقوا الخلق أن أو ، نور محن خلق أنه أو ق، محي أجل محن إلا الحلق خلا ما يقول 

لعلميالربالة أن أو ، عنها لذ ا رصي عاتشة الومتقن آم عرض يمس أر ، الغيب يعلم الناّر محآن فلأنا أن 
أر، الأصابع على يعد من إلا [ مفا ز منهم يبق لر ارتدوا كلهم ه الصحابة أن أو محنه محمد فاحدها 
أنأر ، اب حولا بعث لا ! نال أو ، ه رسوله أو س لذ ١ ّب أو ، ه لذ ا بدين استهزأ 
أوة الاقتصاديأو الاجتماعية بالواحي بالإسلام علاقة لا أر الزمان، لهدا يصلح لا أو ناقص، القران 

نحا; قال أو ، مذهبهم صحح أو كفرهم، ق قلأ أر ، المشركين يكمر لر أو ، الإعلامية أو السياسية 
أر- يفعلها م ولو — والخمر والزنا ا كالربهث، لذ ا حرم ما امحتباح أر • حق على لعلهم يدريتا 

صلاةولا م بمر ينتفع لا فحينئذ ؛ ديته من لم التخرج الي الإسلام نواقض من ذلك غير ارتكب 
سورةز الخامين،< من وككونن عملك ليحبطن أشركت لشن ؤ ن ه قال ، عبادة أي ولا 

ولانجاح فلا ٠ والتتديد الشرك عن ونهر التوحيد إل دعرا الشراع حميع أن وذلك • [٦ ٥ • الزمر 
وهو، العبيد عنى الواجب لذ ا حق هو والتوحيد ، بالعبادة لذ ا إفراد وهر التوحيد بهذا إلا سعادة 
لبنسن غى فهو التوحيد عن غى أنه طن ومن ' كلها الأعمال صحة وأّاس ، الدين أوامحر أءطم 

نذا بذات يتعلق لأنه ؛ وتعليما تعلما به العناية يجدر الذي الأباثي العلم هو التوحيد وعلم ء ذ لا 
والبدعياتالشرك شراب مجن ونحليمه تحقيقه الملم على يجب لذا ء علم،ممتنعلقه كل شرف و، 
فلنغتره على بي فاذا ، صالحة عقيدة على محبنيا يكون أن العمل تبول شروط دن لأن ، لخرافات ا٩ 

ج
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سةل المتر ذ ا رحمهما أحمد الإمام أصحاب محن الربهاري علي بن حض الشيخ 
تصيرتعود البدع صغار نإن اخدتات صغار من واحذر ر ; ذ ا رخمه تال ، -، ٠٢)٩٣ 

فاغترالحق به يثصغيرا أولها كان ة الأمهذه ق أحدJت بدعة كل وكيلك ، كبارا
كدين( به يدان دينا وصارت فعغلت ، محنها المخرج يستطع لر ثم فيها دخل من بدلك 

•ا ر والتصرف الرض أهل 

الألفاظمن وراكصرفا رالصوفية، لقط إن وشقيقتها الرء1فى أهل صنر وهي الصوفية خطورة ( ١ ) 
كلمةهر الثرع ل ورد ما وكل t فيهما أصل لها وليس والسنة، الكتاب ق تعرف ب الي الخائنة 

بحكاياس صد فيما وازهد ف، ا بحك الدنا ي ازهد :» هو الم قال كما ، )الورع( أر )ارعي( 
ميل«أوعابر غريب الدنياكأنك ل »كن : ه ونوله رنم)'اآ"اأ([ محاجه ابن أخرجه ] الناس« 

.٤([١ ١ )٤ ماجه وابن ( ٣٣٣٣)والترمذي ( ٦٤١٦)الخاري خرجه أ] 
ادوعنالجراح، بمن ووكع المارك، وابن ' أحمد الإمام محنيم الزهد ل الألمة ن كتم ألف رند هذا 

وهوالمصطلح اصستعمال ل محي بالفرع التقيد على حرصوا لكنهم ف، ١ م رحمهوغرهم الري 
;أمرين أحد من غنلوا لا الي الحادثة المصهللمحات هذ، يستعملوا ولر ، )الزهد( 

ووجوببمللأنها على دليلا هدا فتكفي الشرع به جاء لما مخالمة ٌ*اني عر دالة تكون أن • لأول ا٥ 
•اؤلراجها 

الثروعةالعاني مدم تسمية فالواجب الخالة هدْ وق متروية، معان عالي دالة نكون أن ت لثاني ا٥ 
الدين،و للابمراع الباب تضح لا حش محدثة أ-ءاء ال لامعداعي ولا الشرع، بها سماها الق بالأسماء 

.والهوى بالرأي والاستحسان 
بالغةأضرار ق نمت ، اللوى وعمت اد<المين لإن ودنت ظهرت ئا الصوف آفة وإن ذا ه٠ 

؛أممهاومن اد-لمين على 

بلوالتركية، الخامدة والممررات المنحرفة الش١مم من الكير المالمن على أدخات أنها : ولأ ا٠ 
بنامخواك١ئالين والاتحاد الحلول كاهل الزنادقة، من كمحر ينديها الم العباءة هو التصوف وأصبح 

•الأرواح)■^وم 
لقبورتصدهم الممرن فكره لشيوع نتيجة الخهال السلمين من كتم فيها وع الي الشركية المظاهر ومن 

،ف إلا تصرف أن تنبغي لا والي ، إلها ادات العيمن الكتثر وصرف ، وغرهم وأصرحة 
لدفعإلها واللحرء ، ها والامتشفاع ، منها الحوائج وطلب ، بها والهلواف ، عندها أو لها كالذبح 

قالمرمة أئمة من وهو اكعراني ^ji ويكفي ، المادات أنواع مجن ذلك وغم ، النفع جلب أو اكر 
بعضونول • ( اس النحرالح يقضي ملكا الول بقبر يوكل ه ف ١ إن ) : والدرر الجوهر كتابه 

المقبورين،من الإمداد طلب عندهم شائع هو ومما . ( مجرب ترياق الكرخي معروف نر ) ت الصرفية 
القادرعبد يا ، هاثم أم يا ، صيدة يا مدد ، حسين يا مدد البدوي، أخمد صيدي يا مدد ؤ ; كقولهم 
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jُاعتقادعم،يمرق ااسلمين ص الجهال فها زئع الي الشركات هذْ كل • ( . . . الختلأني 
غكيف، صر ولا نفع ولا . حانهم j رلأ شرف لهم يكن ون! قرة، ولا لهم حول ،لا متى أنام 

محيوأندر ، حياتهم حال j مهم أكمل موتهم بمد أنهم الجهال ض ليظن ل • ؟إ مرنهم بمد 
زحي أنه ينمي آ التراب عن نبر أحبابه وض بجته يحجب نمن خم لا ) ■ القائل كقول ' التصرف 

.اد-غين والافك افن الضلال م لذ وا وهذا ، الحياة حال ي كان كما ، وبمرق ويرى يسمع ، نرم 
والكرامةالخغنرة مءت نالوه ما ، الباب هذا ق الحهال محلى اكلبي-ءط إل التصوف شيوخ ُءث كثم ينع ومما 
اِِ. تابعيهم مءب وتكريم تعطيم من ومما ، أموال ُ-ن يأتيهم حياتهم-مما حال j سوا، ، الناس شد 
نورهمعند تكون الق والعادة ير الممد مظاهر مءث مرنهم جد بنطرونه ما وكدا أ هم يركعون قد اتهم 

•بمد وص م ص الأم نه ن، 
.ة العطيالحنفية الفاسد مءن وموالدهم احتفالاتهم ز يظهر ما الباعة الأضرار هذه ومن ؛ انيأ ث٠ 

والحثستالخمر شرب وشيوع ٠ الماء وسرج ، وعنانهم ورتصهم ، بالتاء الرجال كاختلاط 
وأصرازمواصم .خمشابة الأحيان من كنثر ل أصبحت الوالد هذه إن بجيث ، والزنا بل ، والخيرات 

•؟ا هق ف ا دين من هذا كل وأين الفواحش أنواع كل لعاترة ، والفجور والزنا الفحخّا أهل شصيها 
محدهز وتصرنايهم واعتقاداتهم الصوفية أفعال رأوا لما الأجانب من كثترا أن الأضرار هذه ومن ٠ الئا ث٠ 

يدينالغين أساءوا ، العمائم لمرا ممن الاحتمالات هذه ق لهم العلم إل النتسبين بعض مشاركة مع t المراك 
أفعالمن بريء الأسلأم أن هؤلاء درى ومجا . لأهلهريشتعه بهذا يامر دين ق ختر لا : ونالوا الإسلام، 
.V! نمائه وشرعه به أمر مما هذا كل وأين بأفعالهم، ف ا سبيل عن صدوا أنهم أولتك درى وما أوشك، 

ماوثح، وأحزامبا فرق إل السلمين شمل تفريق ل تسببت ~ التصوف فكرة — الفكرة هذه أن ؛ ابعا ر٠ 
.[  ٢٣: النجم سررة ز ه الأنفس تهرى رما الظن يعون؛لا إن ؤ قق؛ تال صلطان، من بها ذ ا أنزل 
كلأ؟ وفرهم الأربعة كالأنمة بعدهم فمن أو ، ه الصحابة الأسماء هذه طهرت وهل 

أورقاعي أو نمثبتدى أنا منهم أحد يقل فلم يه واعتصموا طه ا محل خميعا اصتمسكرا لقد ، أ إ طه وا 
ه-هم س وهم علرك، أو عنمانى أو َك حش ولا ذلك، غثر و أص 

،لها أهمية لا أو ، وهمية وأسماء رايات محته يهم وتم اللمن شمل تفريق ل تثن الأسماء هذه وكل 
.الأعداء وتسلط الملإء نزول أِباب من كان هذا ركل ، سلهنان محن بها طه ا أنزل ما أو 

وعدم، اذنلم؛ن لإن والتواكل ، والحمرل الكسل روح تث ل الفضل الصرفية إل ى يعز ٠ امسا خ٠ 
يعزفب إنهم حتى ، الإسلام أعداء مواجهة ل القوة بامحساب الأخذ وعدم ، والدنيا الدين أمرر ل الحد 

تيميةابن الإسلام كشيح الته أهل علماء إن ل ، وغيرهم كالتتار ، الأعداء وجه ق وترف عنهم 
،ف ١ من بلاء التتار غزو أن منهم زعما ) ت هؤلاء اعتزل بينما ، بالسيف الكفر وجه j، ونفوا ، وغءرْ 

،المقام بذكرها يضيق الي الحهلقرة الأضرار من ذلك غ؛ر إل . ( الإلهي القدر مواجهة نحاولة داعي ولا 
•اه كفاية ذكرت وفيما ، الوريقات هذه تكفيها ولا 

عبدلحض الصرفية، بعين على الرد ق نية الرالحماصة كتاب على الخميس محمد الشيخ مقدمة من 
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ال• تعحش فلا خاصة زمانك أهل من لكلمه سمعت من كل ؤؤث ذ ا رخمك فانظر 
أوقو الرسول أصحاب من أحد فثه تكلم هل وننغلر أل تحتى محنه شيء j تدخلن 

شباعله نحر ولا لشيء نجاوزه ولا به نتمك عنهم أثرا أصبت فإن ؟ العلماء •،ن أحد 
.اكار ق يغط 

يمم■، ملما ومحمدنا متبعا يحوز حتى عبد امادم يتم لا أنه هش ف، ١ رحمك واعلم 
وكفىكذبه*■؛ فقد ه لله ١ رمحول أصحاب يمناه لر الإسلام أمر من شيء ض ئد أنه زعم 
.فيه ليس ما الإسلام ل محدث مضل صءال مبتدع فهو علمهم وطعنا فرقة بهذا 

إلاالأمة هدد آخر بمالح لا ) ت نال حيث ذ ا رحمه ُاللد الإمحام ذ ١ ورحم ■' قلت 
.آ تانا م ال يكون لا دينا يرمنذ يكن م فما ؛ أرفا به صلح .تما 

،به أمرتكم وقد إلا ذ ا اق بمربكم تجا تركت ها رح ت القانل لينا على ذ ١ وصلى 
. ٤١١عه« مهينكم وقد إلا النار إق وفركم ف ١ عن بجعدكم شيئا تركت وما 

,، ر إ الصالحات تتم بنعمته الذي لك ١ والحمد 

حقيقة، انترحيد ويعره العمل وسترة الوحيد وينظر . -٩( )صوأ ألصري الحثري الي ازحمن 
.والألوهية الربوية بتن والفرق التوحيد حقيقة ، التوحيد محلى وأمرها القبورية 

.(١٨٠)٣ الصحيحة السلسلة ( ١ ر 

كلامس هنا إل ( .. . شله لا انمل إن ) جمة أول من إ •..إ بتن الرصرع الكُلآم ( ٢) 
٠١ )ص ( ه الني )حجة كابه ل الألاُي انحدث الع'لآمت  ١—٠ وانمّردالحج مناملن وكتاب ^ ٠٥

ندما ذللي من ويستقى . الكتاب هذا موضوع مع الكلام ليتناسب جدا سر بتصرف ( ٤ —٧ ٤ ٢ )ص
٠منه فليس [ ل عليه قوس 
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؛١١وفوائده المرض حكم 

هقف ١ قلب بان إلا شم لا وهذا : المر ومي الضراء همودية استخراج ~ ١ 
.و١كن١ء ^^١، ١١على نشكره جق ف عبوديته صدق تين حتى العبد على الأحوال 

العبدس ونم ذنب على عقوبة يكون قد ارض فإن ت والبات الذنوب تكمم ٢" 
.؛ ١١ه كيم عن وبمفو أيديكم كست فما ممة س أصابكم وما ؤ : جث لذ ا ال ن، 

إذا» ; الحديث ،وق ه ذنوبعنه تكم حتى له خم الدسا ق للموس العقوبة وتعجيل 
عشهأمك الثر بمده ف ا أراد وإذا ، الدنياذ القوبة له عجل الخم بالمد ذ ا أراد 

.، ٣١القيامة« يوم به يوال حى بدئه 

بكتابةشاب فإنه ارض على صبر إذا فالعبد : الدرجأت ورفع الخسات كتابة - ٣ 
لمممن ما » : الحديث ول العظيمة، الأجور وحصول الدرجات ورس؛ له الحنان 

؛٤١خهلجة« بها صه ومحسن درجة بها له ف ا كتب إلا فوقها فما شوكة يشاك 

:الحديث ول الغرس، تكرمه إلا.مما الحة 'تنال لا : ابنة دخول سب ٤" 
.، ٠١بالشهوات« ايار وحفت الكاره اي؛ة فت ح» 

.؛ ٦١المار« س موس كل حظ الخمى ء الحديث؛ ول : المار س المجاة ٥— 

إن: فها مهمكا كان أن بمد غفلته س وليماؤله بمصيته وتدك؛ره ربه إل المد رد ٦— 
ونمنمولاه ني دنياه على وأمل وشهراته لذاته ل انهملث معافى صحيحا كان مجتى العد 
_•إل فلمجع داكرصيح اكيان أراد دس الخعض ف ا نمد اريض نحغة ص باختمار )١( 

.موصوعها ل ومفيدة مهمة ممة فإنها الرمعالة 
• ٣٠ت الشورى سورة )٢( 
الأسماءj دالهني ٦( •  A/i)والحاكم ٢( • ٠ )• الشكل j والخلخاوي ( ٢١٢٩٦)الترمذي أخرجه ] )٣( 

.آ١(  ٢٢ر. الصحٍحه اللة ل [وْنححهالألاتي ١(  ٤٣٥)المة ثرح ل والري )ا/أْأ( وانمفات 
الزهدئ الري رماد )؟/آ،،ملأا،ْْأ( وأخمد ( ٩٦٠)والترمذي ( ٢٥٧٢)لم م: أخرجه ] )٤( 

.)بماإ(والطيالي)-خما([
ن.خميبن وعبد ١( )م/أ0أ،أارأ،مه وأحمد ( ٢٥٥٩)والترمذي ( ٢٨٢٢)لم ُأخرجه ] )٥( 

.([٤١١والري)٤ ( ٣٢٧٠)ض وأر ( ٢٨٤٦والدائم)حان وابن ( ١١٢١)١ 
.( ١٨٢١انمحيحأ))\"(الدلة 



٢٨

صعقهاّتثعر غيره أو هن.عرض لله ١ ابتلاه فإذا والعاصي الشهوات ل فارئعه غفلته ألشيصان 
.عتضرعا ذلياد نائما إليه فعاد جانبه ل ومريطه حفه ل تةعيرْ وتذكر مولاه إل وفقره رذنه 

نال، ئفاوه حرمانه نعمة س محروم من تم ر • داءه كانت العبد لوأ-سها نعمة َن نحم 
لكم؛ه.ثل وهو شأ حوا أد وغنى لكم ختن وهو شثا تكرهوا أل وغنى ؤ : محك 

:والخاصرة السامة جق ف ا بمعم تذكترك ٧— 
:الشاعر قال 

العافيةُّوذع ما بمي بمب ل؛ إذا الرء يعرز لا 
•الرصى إلا يراها لا الأصحاء رووس على تاج الصحة : الأخر وفول 
المزمنيعرض أن هف الباري سئم ُن • المرضى أخوانك بحال تذكترك ٨" 
غماطالما الذيآى المرض اخرانه حال أصابه ير.مما فئتي الأحيان ل؛*ض والأسقام بالأمراض 

.وملامتهصحته حال ل عنهم 

والإعحابوالبهلر الأثر إل تدعر العحة إن ; الأمواض هن القيح طهارة ٩" 
الألأمرنجاذبته المرض مده فإذا بال وهدوء وقرة نشاط من المرء به يتمتع لما بالفس 

دوالخوالعجب والخيلاء الكر عءن الدميمة الأخالآق >ءن وطهر قله ورئ ه نفانكسرت 
.ف ا لعباد والتواضع هخ لله الخضوع محلها وحل القلية، الأمراض وسائر 

بالنعمالقوم بعضن دلُ ١ وبمّلمي عفلمت ران بالبلوى س ا بمعم قاس 
مجنفيه أنت ما أن جليا لك يتضح وثمراته المرض قواني س ذكره تقدم مجا خلال ن جم٠ 

مجنربانية وهبة هق ذ ١ من ومنحة نعمة — متاعب من يقلملث وما آلام من تعانيه وما مرض 
حيفر كما بالبلاء يفرحون الصالحون كان نعمة والبلاء المرض وليون — الرحيم الرب 

ثموغيرهما والفقر المرض بالصالحتن ٠ ١لأله١ء ابتلاء هؤ الني ذكر فقد بالرحاء منا احد ال 
.، ُ « بالرخاء أحدكم مرح كما باللأ، لتمرح أحدهم كان وإن » قال؛ 

عدهبلاء أحدهم أصاب إذا كان يبميم من إن ر ت نله ا رخمه منبه ن رهب وقال 
.( بلاء عده رخاء أصابه وإذا رخاء 

٤الصحيحة)٤ السلسلة راجع • ٣( ٠  ٧/٤)والحاكم ( ٤٠٢ماجه)٤ ابن أحرجه 
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المرضعلى الصبر أسبأب 

:غمْ يل من عليك بجر لر هلث ف ا محي من نقدر المرض بان الملم - ١ 
أصابما ؤ : هق ونال أ١، ه لما فئ ا كتب ما إلا يمنا لن قل ؤ ؛ تعال ف ا نال 

.، ٢١ه نرأها أن قل من 'محاب إلاو ولاذأشكم الأرض و ممة من 
والأرضالسموات يخلق أن فل الخلائق مقادير هق ذ ا كم، » : الخدين وق 

;له فال ٠ القلم ف ا خلق  ١٠أول إن » ؛ آخر حديث ول ا، ر سنة« ألف بجمي 
الماعة«تقوم حى شيء كل مقادير اكتب ت قال ، أكما وماذا رب ت قال ، اكم، 

.، ٤١الأبد« إل كالن هو وما كان  ١٠القدر أكم، » : لفظ وق 

توسyير مخف؛ اجسان أن اعلم ت انية فه 
سرريهو ، وإرادهربمم؛ وسمعا عقلا' أعهلاْ ه لذ ١ فلأو : مخيرا كونه ما أ٠ 

مالتكانف به س1ةت ربدلث ، بناب ما وبختار المثار س والاiع الشر من الخير بذلك 
ذ١ معمية عنى والعقاب ، هؤ ورسوله غل لذ ١ طاعة على الثواب وامتحق ، والنهي الأُر 

القكما ، رمشبمه فه ا قدر عن وأقواله بأفعاله يخرج لا نلائه : نميرأ كونه ما أ٠ 
نرأياأن يل من 'كاب، ل إلا أنفسكم ل ولا الأرض ل نمة من أصاب ما ؤ : هك 

.، ٠١[  ٢٢: الحديد ] ه سر لذ ا على ذلك إ0 
;هل يمول : أءع،بي اس النومن ك نفمن بك أرحم لذ ا أن محتقن أن - ٢ 

•رم 4 فيء كل وست لحي وؤ 
مأعلجق ذ وا ، لت، لورضيه المرض لك اختار فد هث لذ ا أن تعلم أن ٣— 

,٥١!اكوبة صورة ( ١ ؤ 
. ٢٢! الحديد سورة )٢( 
.(٢٦٥٣)ملم )٣( 
.)ه/7اآ( وأخمد ( ٢١٥٥)للترمذي واكاتي ( ٤٧٠)٠ داود لأم الأول اللفظ )٤( 
.آالعقيدة ل ( V'U^/v)'الدرويش جمع / والأفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة محتاوى ره( 
.١٥٦!الأعراف سورة )٦( 
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أصابكفا بها اللائتة مواضعها ق الأشياء يضع الذي الحكيم وعو ت لمطئ، س بممالحلث، 
٠الرخمة من أنه كما الحكمة من فمحو 

الضراءنهوعرديه ت اكبر م اليلوى هذه ق هوعليان، ف ا حق أن صالم أن £~ 
٠العبودية هذه تحقق أن علياك ن، 

عينيك.نمب ونجعلها ، منهاطرفا أسلفنا الي : وممراته الرض فوالد نتذكر أن ٥— 
بهف ا يرد س » : الحديث ول : الرض هذا 3، خ؛رأ بلث، أراد خ ا أن صالم أن ٦- 

.عليها( ليثيبه بالماتب بتليه معناه ) : لك ا رخمه عبيد أبو قال ، ، ١١صه« يمؤ حئرأ 
;الحديث ول ; للعبد هو ف ا محبة على علامة وغ؛ره يالرض الابملأء أن تذكر ٧— 

ومن3لت رضي دس ابملاهم فونا أحب إذا الله وإلأ الثلاث عظم نغ الجرا؛ ظم ع» 
.، ٢١اثذط« فالة مخط 

هو؛همال، . ؟ بلاء أقد الناس أي ؤو؛ ف ا رمرلأ ه وثاص أض بن سعد وسال 
صفادبمه كاث فإلأ ليه، خنب على الرجل يثلى فالأنغد، الأقل يم ، لأنياء ا» 

حتى؛العند الثلأء ينوح فنا دينه، حسب على اتش رقه دينه في كان وإلأ بلاؤه، اشد 
ارةالعبهذه ه الملف تأمل لمد . ، ٣١حطنه« علنه ما الأرض على يمشي بمركه 

٠وبشارة كمارة والشدة والمرخن نعمة، البلاء فعدو  ٠٠٠إثارة من فيها ما وأدركوا 

كانوصح به عريان، مقعد مجذوم، ر؛ا، أعمى بتلي، منبه ين رهب مت فا ولهذا 
.آنعمه على هله رالحمد يقول؛ 

•؟ عليها هك فه ا تحمد النعمة من عليك بقي شيء أي : رهب مجع كان رجل فقال 
.( ٥٦٤٥))ا(الخاري 

.[ ( ٢٧٧٣٩)أخمد له، واللفظ ٤( . ماجة)١٣ابن ( ٢٣٩٦)الرمذي ] )٢( 
مسند،و والزار ( ٢٧٨٣)والدارمي ( ٤٠٢٣)ماجه واس ( ٢٣٩٨)الترمذي ; أخرجه ل )٣( 

حانوابن ( ٦٩)والشاتم ( ٨٣)•ض وأم ١(  ١،٨٥ ،٣٧ ١ )\/؟U وأخمد ١( ١  ١،٥٥ ١ ٥ ،٤ ١ ١ ٥ ). 
.([١٩٥٦)الترمذي صمح j الألابي وبعه الترمذي الإمام نمسه ٢( ٩ ٢ ١ ، ٢ ٩ . )١ 

ثواباله أرض لر واحننب نمبن عييه( )أي ث أذهبت ض >> :0ُه عن يرويه فا # نال )٤(] 
٢٤٠)الترمذي أخرجه اينة« دون  انحبوابن ( ٢٧٩٨)والدارمي ( ٢٦٥/٢)وأحمد وصححه ( ١

•[ ه هريرة أم حديث من ( ٢٩٣٢)
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لييق يكس م إذ ، نعم أرع فته علي ف كان إلا محلأء ابمليت  ١٠) ■' ه عمر مال هينة 
.( عليه اكواب أرجو وإذ به ارضا احرم لر وإذ سه أعظم يكن لر وإذ 

يالقصرأو بالنفاق الإنصاف أو إممان بفقد دينك ق مصابا تكن ب أن .ك لله ا فاحمد 
•الحميمة على المصبمة هي فهده محرم ل الوقوع أو واجما قا 

منفيه أنت ما وأن عليه كان ثما أعظم يكون قد المرض أن يتحضر أن - ١ ٠ 
٠ولتصر ذلك على لذ ا فلتحمد ت محته أقد م مما أهون المرحتن 

نعمةفيه عليه لنه كان إلا ببلاء عبدا لذ ا ابتلى ما ؤ ت س ا رحمه عبيد بن حبيب قال 
.آ مجته باثد ابتلاه يكون ألا 

للها رحمه وامع بن محمد يد ق رأبتا ) : نال لك ا رحمه رواد أبي بن العزيز عبد وعن 
القرحةمده ل علي لله ماذا تدري ! ل فقال ، محنها علير ثق محا رأى فكأنه ؛ قال ، قرحة 

طرفعلى ولا لساني ؤلريا على ولا حيني على بجعلها لر إذ ت نال فاسكت ؟ نعمة من 
•ذمي،ذها؛تعليهمحتي(

يمنْيثصثن ومن قال.:» الصم، لك بجهل بدلك فانه : شك صثر - ١ ٦ 
«را،.3أونخساكم ءا ض اضهتغ>ا وسبمشش  'ط

.( اضر الصبر أفضل ) ; ه عمر وقال 

•٢ ر عليه الصم على وُعرنة للمرض تهرينا ذلك ق فان ت المرج انتظار " ١٧
جعلما .. . خلقهل لله.ق ا سنة هذه  ٠٠٠بسرا للعمر يكون أن بد ولا بائه واعلم 

ولاتنتهي، أن لأيامها بد لا وعفلمت طالت مهما والأمراض ، بسرابعده جعل إلا عرا 
تنحليأن اعانها يبد 

المخرجنها ملله ا وعند ذرعا النتى بها يضيق ازلة نولرب 
تفرجلا يقلنها وكان فرجت حلقاتها اصتحتكمت فلما صافت 

أخمد١( ٦ ٤ داود)٤ ر أب٢( • ٢ )٤ الترمحذي ١( •  ٠٣)لم مله واللفغل ( ٦٤٧)•البخاري ] )١( 
•[ ١(  ٦٤٦)ال-ارس ١(  ٥٨٠الموْلآ)ق مالك ١( ١  ٤٨)•١( ١ .  ٤٣)١(  ٠٧.٧)

•( "٦٦ ٤٨٨ا،لريض تحفة من جدأ باختصار )٢( 
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تكن.ب فكأن ّاعة م إمما - ١ ٨
■؟ تمى •مما نل ( بزرخمهر ) محن لما " ٠ 

ولا؛عبن، أصنع ماذا أصر لر إذا ، كائن مقدر وكل ، ذ با بالثقة أشياء تة ب؛ فمال 
.' ُ " ( آعلم لا وأنا فرب المرج لل ، فيه أنا مما أشد هو ما يكون رند ، بالخزع مي عر 

وأمر، ُرجع ر ُز خطب أنواعه١ اختلاف عر اكاب أن ت السلم أخي اعلم و٠ 
هقف ا بخلف أن رجاء كريم إل وركز واحتسب صبر إذا المصاب وإن مزعح، مهول 
منحفله أن المصاب م وليعل، يعوضه بل ه بخيبلا غل لذ ا فان مصابه عن ويعرضه عاّه 

.السخط فله سخط رمن الرصى فاله رصي فمن ، ريه له بحدت محا المصيبة 

كنتوكفرا سخطا له أحدت فإن ، شرها أو الخفلوظ خ؛ر س ١ عبد يا لشسلثا فاختر 
قكن محرم فعل أر واجب ترك ل وتفريهما جزعا له أحدثت وإن ؛ افدألمن يران دل 

وإن؛ ١لغبوذ^ن ديوان ق كنت ورصي صبر وعدم شكاية له أحدثت وإن ؛ المفرطن ديران 
ونحالزندقة باب فرعت فقد الأقدار ل ومجادلة حكعته ل وقدحا عاليه اعتراضا له أحدت 

.بالمرصاد خالفه لن فانه ، باك بحل هل ذ ا عياب فاحدر ، وولخته لك 
رصات أحدئوإن ، الصابرين ديران ل كنت غو ف وثباتا صبرا أحدثت وإن 

وشكراخمدا له أحدثت وإن ، بن الراص ديران ق كنت بقضائه وفرحت هث ذ با 
قكنت لقانه إل واشتياقا محبة له أحدثت وإن ، الخامدين الشاكرين ديران ق كنت 
.الخالهبن انحبان ديوان 

للهوضم همس ابملاهم قوما أخب إذا الله إن » : نال ه الني عن الحدين رق 
. ٠٢١اّيزع« فله جزع ومن رح احمد؛ زاد الثحط« مله محط ونى ١^٥^١ 

.٠ ١ يحب لما وإياك وفقنا محب ما منها واختر الطرائق هدْ ذ ا عبد يا فانقلر 

•١(  ٧٥٨نام نحمد الاّلأم كنوز سن )١( 
زواليهفي ( ٢٧٧٣٩)أحد ، له واللففل ٤( . )١٣ماجا ابن ( ٢٣٩٦)الترمدي : أجرحه] )٢( 

.([١٢٢٠)اكثعحة ل الألباني وصححه ( ١٤٣٥)والبغوي ٢( ً ٤ )١/ والصفات الأسماء 
•)'/،ا"( الدمّدي ءمٌ ّمد لأبي الأملأم ق والنمية اض أحكام " رمالة من )٣( 

.- يكون وم كله الصر ص رسالة - " الأجداد " رسالة ز كننا ما رانهلِ 
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فطهالمربجش على شني ما 

,زمنه اصتطالة آو المرحس إشاعة وعدم لصبر ا ١

.ويجزع يتسخط ولا هث، ذ يا الظن يحس وأن ، والرجاء الخوف بغا يكون أن ٢" 
•الوت ممي عن المهي ٣" 
.الدءاء من والإكثار والأذكار، بالأوراد الإمحان ٤- 
يرومحه لله ا رسول برة حمونراءة ، والذكر ، القرآن بفراءة ه نميتعاهد أن ه~ 

نموحاتوبة هق بارئه إل يتوب وأن ، الصلوات على بحافظ وان وأقوالهم •^ ١٩۵١١لف ال
نابهيرق بتذكره لأن ؛ الموت يتدكر أن وعلمه الأثام من وانترنه الميثان من اقترف عنا 

علمهكان وإذا ، منها ويكثر الطاعات على ويمل والعاصي م المظا عن فترجع ربه ويخاف 
•٠ ؛ أوصى وإلا ذلك سر إن أصحابها إل فلولها حقوق 

.رآ؛يالصدقة« مرضاكم داووا » : ه نال المتينة، من الإكثار وعلمه ٦- 
 ~U استماعمجن هق، لله ا يمخهل فيما أو ينفع، لا فيما الأوقات إضاعة مجن وليحذر

العورات.محنتر ق التهاون أر فعلِلنمم، أو نظر أر 
ناعيلا الصحة أن كما الموت من يدني لا المرض أن المريض يدرك أن وضغي ٨" 

ُعا.ودنأنفاس إلا مي فما ان يلانهث ذ ا فدره المزي الأجل إل كله ذلك ومجرد . مجنه
إي؛ئكم■ ; مجربما أو كان صحيحا بالإنسان الموت حا الأنفاس انقضت فإذا ، محيوده مجاكن أق 

:الشاعر ا. أ أرجب المرض ففي حال كل ل الإنسان على واجبة هث ف ا إل التربة كانت 
الدهرمن حنا عاش مريض من وكم علة غ؛ر ص مات صحم من كم 

وذمْه. أمجامجة أيي حديث ص ( ٣٥٠٧)الإ.ئن شعب ق الهي أ-مجه ل )٢( 
وأخرجه. الجزء هذا ولر'يطع ( ٣٤٩٢الشيقة): إل وعزى ( ٣٣٠٨)ا/أآأ■()الجامجع مح صل 

ه.سعود ابن حديث مجن ١( • الحلمة)آ/أ ق نعم وأم الزوائد ]صع ١(  ٠٧١)• اللجرم 
■.[( ٤١٦٠^١٧٤٥إلأح()الغاري)٤ أخمل للشيخ الماوي( وذرم المغتر الجامع لعلل وانظر)المداوي 

.ب( سار الجائز أحكام )٣( 
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•• • أبوابا ا لصاح فتح إلا الخير أماُِا من بابا يغلق لا أنه غوورخمته لف ا لطف من 
عليهوصرهم ورض، شدة من أصابهم ما جزاء الأجر من للمرضى يكب مجا على نعلارة 

أبينعن المرض، سب ا عنهثمثروا إذا الطاعات من فعله امحادوا مجا ثواب بحرمهم لا 
كانما فز له كتب أونار انمي نرض إذا » : الله. زنولأ قال : ثالأ ه نوني 

.، ١١صححا« تغنزتمنا 

لهاكبت : الله فال جنده، ي ببلاء النحلم انمد الئن ابملى إذا » : ؤؤ ثنال 
.؛ رورحمه« له عر فضه وإن وطهره عنله ثماة ثننله؛لأ كالأ الذي غنلي صالح 

لليإن ) : بقوله نمتره ريض وهو تلامسي٠ أحد لف ا رحمه أحمد الإمجام زار وند 
•( مليم غهر ريض وأنت وأجرك ريهن، ض مليم وألت أجرك 

•٢ ١ المرض أحر إل بالإضافة صحه ل أجر مجن بماله كان مجا عليه بجرى أنه أي 

العماىمن العد راحة النعم...؟ دي منضل وأي ' الكرم هدا بعد كرم فاي 
....يعمل كان ما وكتابة 

.([١٩ه٤،١٩١٨(وأخمد).٣.٩١(وأمداود)٢٩٩٦)اسري : أخرجه ] )١( 
(٠٣٣)والإيواء ( ٢۵٦)الجامع صحح ينغلر [ ١( ٢ • ٩ )٤ أحمد أخرجه ] ; حن حديث )٢( 
•()ص١١زيل• لأحمد والثواب الغع من اللوى ئ انماب.مما سنا )٣( 
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دالحذ و سوات، خمس منذ الحال هذه على وهو ، كلامه ممل وند بالأجهزة، ورجليه 
.نمه على والشكر 

ماهزا مرصه ق حففل فقد ، الكريم اممرآن من آيات يردد وهو أتيناه رجل هدا و٠ 
قدلأنه ، اكحف صفحات ل يمتح من إل يحتاج أنه مع ، جرءا عشر خمسة على يزيد 

علىوالشكر الحمد ذ و ، اء ٤ • ٧ عام مجند مروري حادت جراء من رباعي بشلل أصيب 
.مه 

رباعيبشلل أيضا فاصبب مروري بحادث أصيب عنفوانه ل شاب رجل رأينا و٠ 
مجرةذات يمرن فاحد ، فراشه على مجضهلح منوات عشر على يزيد ُا مجند نهو ، مباشرة 

فهل، أصابه مكروه أو أذى أر خعلب أي لترى الاجتماعي ا،لرشد جاءه فلما ، صرته باعلى 
آذاهفقد وجهه عن الغطاء يرفع لكي بأحد بتتحد كان ، ويستغيث يصرخ كان لر تدرون 

والشكرالحمد فلله ، بغثره تتحد الحرامحآذاه أو النرد آ،له إن ، يزيله أن يستملح لا هر و، 
.إحسانه عفليم مجن به نرفل مجا وعلى نمائه على 

الالي اليمنى يده باصع يقرئها كهربائية عربة على يسم السريان من أخ هدا و٠ 
فلله، مروري حادت بسبب نين ٌتع مجند الحالة هده على وهو ، مراها حده مجن يخرك 

.إحسانه عغليم مجن به نرفل مجا وعلى انه نععلى والشكر الحمد 
عشرمجند ة غيبوبق الوعي عن غائب وهر ، والكر بالضغهل مجصات أحر هدا و٠ 
وعلىنمائه على والشكر الحمد فلله هفق ثنه ا من الفرج ينتغلر صريره على ممرد ، صنوان 

.إحسانه عغليم من يه نرفل ما 

!نال ، الهلبيب سألنا فلما ، سراها يحرك لا الي اليمنى يده ربعك قد شان أحر و٠ 
لأنه؛ عورة كشف أر سقوط أو بحيش بنفسه فضر شعوريا لا حركها فرعا غيبوبة ل لأنه 

.إحسانه عفليم مجن به نرفل ما وعلى ضاثه على والشكر الحمد فلله ، حوله .ممن يشعر لا 
،العيون ويبكي التلون ويدمي الصلبة الحجارة حاله يذب ويتاوه يتلوى آخر و٠ 

الألأممجن يشعر مجا م.عدى أعلف وا ، يطللمه وتارة نراه، بكل سريره على يمض فتارة 
.الثران الأحر هث ف ا بحرمجه لا أن فعي ، أوجاع مجن ويمامي 
اهفعين، معافى ه أنإليك حيل رأيته إذا ، الشبان وبهاء النضرة ماء فيه شابا رأينا و٠ 
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،jLإل م فقل مروري حادث أثناء كاملة بضوبة أصيب ند أمره حقيقة ل أنه غم ترمجثان 
بمافإلا نوة ولا حول فلا ، لوفاتها المر إل أمجه ونقلت ، اليدان نم إل أخته ونقلت ،

.العظيم العلي 

آمكرتما بل ، وبحادنلث مجع-ك يتكلم ءعرْ مجن الممتن ل شخا رأينا و٠ 
ياله فقلتا إ يلعنهم اق ر!بعبارته قال أولاده عن مجألماه عندمجا أنتا غ؛ر ، وأضحكك 

التشفيدخلت أن >LJ ،  ٢١١يلعنهم ف ا يهديهم لا ذ ١ ) : فقال يهديهم، ف ا قل عم 
ذا يزوروني ولا وادج الرياض ق، يسكنون خ؛ر فيهم ما يزوروني، ل( ث إل أتوا يب 

برأ ، ذاقها المي العقوق مرارة مجن إلا ذلك رمحا ، به ابتدأ كما باللعن ويختم ( بمهم 
لذبا نعوذ ، ه نفخدمجة على ندرته وعدم شلله إلا بالإضافة ، يقاسه الذي الحرمجان 

.الوالدين وغضب العقوق مجن هلث 

كانخفيز وما )؟( منشفي ق رأيناه مما كفر س قليل هذا الأخوة أيها 
.أكثر فهو العديدة والدن الأخرى الأماكن ق تفرق وما أعفلم، 
رويةمن المستعأدة الدروس بعض سالك بعن يغيب ألا ينبغي ف٠ 
*التروس فمن ، القممن هذه وسماع 

.اء ومجصاحا بها نرفل الي العثلبمة النعم على وشكره جق لذ ١ خمد مجن نكثر أن — ١ 
مثلإل نغلر مجن لأن ؛ محوب زوال أو مكروه بحصول اكيبة نزول عند يخزن ألا ٢" 

,مصيبته عليه هانت المصائب هده 

خمسأاغتم » : هؤ قال وعامة، صحة ل دمنا مجا الصالحة بالأعمال نادر أن ٣- 
أوانمي مرض إذا قو وقال ، ؛ ٢١مقمك« فل وصحك » : محنها وذكر خمس« فل 

٢٣١صح؛حا« نمنا ينمل ك١ن ن، مئاُ لن كتب مام 

مجستجاب.الغب بفلهر والدعاء والأجر، بالمعافاة رالتلين المرضى لاخوانتا ندعوا أن ٤~ 

[عله. عضاقن ووالداه جس له ويغمض يهنا كيف ل والديه، أحد عليه دعي ص لذ وا ملك ] )١( 
نرسلا٤( • ٢ )١ ( ٢٢ا/ئ )٤ المنة وشرح والنوى ١(  ٤٨)؛/الحلية j نعيم أم : أخرجه ت )٢( 

.([٣.٦/٤)الحاكم زصاله ز، 
.[ مدم رفد ( ٢٩٩٦)الخاري : أخرجه ل )٣( 
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وعدم، الساران قادة ل التهور بميم ف ا ندر من هي الي الأمباب نتخذ أل — ه
يدفعوالر فإنه ، بسياراتهم ذ ١ عباد ويرذو' هم أنفيؤذوا أن السن ومغار للفهاء السماح 

العتبكل والعتب وأخطار أصرار من علهم نجنيه يفكروا.مما ،ولر كثئرا أر نليلأ مالأ فيها 
الأمور.رأولء 

وعدمالوالدين بر وذللن، ، وانتقامه هق ف ا غضي، ل الوقوع عدم على الحرص ٦" 
•علته غضا أو والداه لعنه مجن بؤس ثم بؤس فيا ، عقوقهما 

 ~U يتحبي،، صاعد إليه وثرنا نازل لنا س ١ فختر ، بالعاصي هق لله ا نبارز ألا
أنتحاذ ألا — اان| كدلوكلما — العاصي أخي يا ، بالدنوب، اله ونتبغض ، بالمعم إلما 

اقوالأطبوالقدير التلفاز بها.ممئاهدة ف، ا عصيت طالما الي الصر نعمة فر ا لبك ي
محرماتركن، وما المع فتفقد هث لك ا يصمك أن من تحدر ألا ، اخرمايت، مجن وغيرها 

فاناحذر ، عمرك بقية الرضيع الطفل بمحدم كما نخدم أن تحشى ألا ، إليه اّتمعت، إلا 
ورع، العقاب شديد فانه — وترددونه ه تحفظونكما — رحيم غفور هو كما له ل ا

.شديد بطش ذر ، الانتقام 

اباسماعنيمتعنا لكي ، له شريلث، لا وحل-ه هث س ا بدعاء الإلحاح بجب وأخترا ٨" 
١العمر أرذل إل نرد بالا والدعاء ، أبقانا مجا أبدا رنواتنا وأبصارنا 

آلوعلى ، والمرمجلمن الأنبياء أشرف على لذ ا وصلى ، العانجن رب لف والحمد 
ّ، ل أ"هم*؛ز، وصمه 

٤١٢س)انبي 
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فا رور.يرنة المسإلا يدمه لا حزن القلب ففي . ٢ ١ الظلمات بجار ل مفمى فانه ،
النلق وفيه ، حالوته ق به الأنس إلا يزيلها لا وحشة وفيه ، معاملته وصدق ^؛١ 

التعظيمأشياء ميتة على المردية فمدار ، إليه منه والفرار عليه بالاجتماع إلا بسكن 
.والهيبة وامحبة والرجاء والخوف والخياء 

بهالقلب وتعلق له وامحة منه الخياء ترجب الي ذ ا معرفة ) ; القيم ابن الإمام يقول 
•، ُ ( إلته الخلق من والبرار به والأنس إليه والإنابة وخشيته لقائه إل والشوق 

•ا>.ض)أا()ا(أض 
.)■آ(اكوسل4
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عيد

هوسرى؛لا وع دلا ٌ اذ \لأ ص ٌ اذ ض ۶^ أ اذ j ض 
يلأ، الشفاء بها ذ ا ست ند أماب إلا الدواء ولا الطيب ولا الرمة ولا الرض وما هش، 
L,، بجرز.ممحرم ولا اكداوى.ماح، ق الربض على حرج ولا الدواء ل حرج   i أبرروى
.، ٢١« شفاء له أنزل إلا داء ف ا الذل ما :» قال أنه هو الني عن فهب، هريرة 

.، ٣١بجرام« تداروا ولا فتداووا ، والدواء الداء خلق ف، ١ إن » ٌ ونال 
[لقداوي ا] 

والشعرذين،، حرةالإل كالئهاب ت العمدة د يفبما التداوي بجون ولا 
.التمائم _ jijC؛أو ؛ لف، ا نمر واكُح أو ؛ والحمين ، والكهان 

م،مرصهمن به تعالجون قيء أى عن يحثون - جك ف ١ محياهم - الرصى وبض 
.؛ ر جائزا العلاج يكون أن بشرط ولكن ، مشروع ّّمء وهمذا 

منفلأنا أن سممرا إذا أنهم - ف ١ هداهم - الرصى بعض مه يقع الذي واخدور 
ب—؛نيمرق لا بعضهم ترى ولهدا ؛ وسرته صلاحه عن السؤال دون إليه سارعوا بمالج الناص 

.الممسة ثكمن وهنا ، مواء عندهم الأمر بل والطاخ، ال۵ثالح 
١(١ ٦ - ١ • )صم\ العلوبمي ذ ا محي للثيخ انحرمة( والأدوية الأفة إل )الإصعلرار ; راجع ] )١( 

المصنهد ليشغ والمايم( >نى و)أحكام ٢( ١  ١T-T ا/ا )• ححر لابن الماري( و)فتح 
_(Y\-\A]).

للعلامة( والرمان والطب والكفارات الأمراض كاب ) راجع ، ( ٠٦٧٨)الممحاري أخرجه: ] )٢( 
.[ الخويي إصحاق أيي الشيخ تعلمان مع ( )ص٧٧~٢٨المدمي الدين صياء الواحد عبد بن محمد 
مرن)ْ/آح( الزوائد صع ل الهضم نال ، ( ٢٠أ/أ )٤ امحر j امحرام : أخرجه ت )٣( 

•ر ١( )لأ/يْ الثمات ل حنان ابن لكرم لم مبن ثمة ندْ ول ( مات رجاله ) ; ( ٨٢٨٨)
•[ )أ/ْأ( جحر ان تهذيب 

[المرنة دار ط؛ ل بسمة ابن الإٍلام لشيخ الكرى( )الفتاوى الهرم؛ بالتداري حكم انفلر ] )٤( 
صداقللشخ ا>مة( ة يدالأنمة إل )الإصعلرار ( ١٨٢)؟/( ٢٦٩-٢ْ٢٦٦،٢-٧/٤ْ٨)

.الءلريس)صآآا-اْا([
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:صمين على فهولأء ، وامحار بالرقى يعالجون اللبن أولتك بهذا وأعني 
بعضويعلمه علمه، وينفث المرض على فيقرأ بالقرآن، يعالج ت الأول لقسم ا٠ 
الطسعةالأعتاب وبعض ، الرداء والحبة العسل، يستعمل؛ وند المشروعأ، الأذكار 

,شرعا جانز عماله فهذا 

تلمكويكب إحدامحما( أو الوالدين أسماء الأسماء)أي عن يال ؛ ١^١^، لشم ا٠ 
الشوب)احضر I يمول ند ثم قليلة، أو كانت كتمء أمثلة بطرح يدأ ثم ورثة' ل الأسماء 

.وهكذا... الفلاني( الشيء أر الفلاني، 
دبملث.عن ينموك أن واحذرهم هؤلاء س ماتاك 

ممنغثرهم أو ومثعوذين وسحرة ودجاجلة وكهنة عرامحن من هؤلاء احذر ت أقول 
جلذ ١ خلق ئ أخبمن وهم والاستقامة، الملاح يدعي بضهم الغيب، علم يدعي 

ومشركى.ورانضة صوفية من العمر دجاجلة من بل ف، با وأشركهم 
ئكهض،أو له، نمر أو ثطثو، س منا لمن » : ئ١ل أنه ه ^٠ ١١عن الحديث ول 

انزلبما كفؤ فقد يقول بما فصدقه كاها أى ومن له، نم أو نم، أو له، ئكهن أو 
.ءلىمحمده«را؛

.أ١ ليله« ارميق صلاه له محل لم ضء عن مناله أثى س ء قو؛ ويقول 
وجعلواللشيهنان دينهم باعوا الذين هؤلاء على يزدد أن دينه على يغار لم ملبجون فلا 

.عبادهمن استطاع مجن بواسعلتهم يضل ومنفذا له مطية مهم أنقمن 
قان بعلما أفيدكم ز ؛ ثمنه هدا الداائمة اللجنة على سؤال عريتن 

الجنوهذا م، لأمجراصهالدواء ويالون إليه يأتون والناس جنا عندء أن يدعي زامبياملما 
.ا ؟ ^١ يجوز فهل لهم، الدواء يجد 

للهيئميالزوائد وبجمع ( ٣٣/٤)نا.ري للالترغيب ■ر■' ([٣٩٩نيم)i/مل الثوار أخرجه ] )١( 
أمالملة عن ينفل فلا كفر لود كفر الحديث هدا ل الكفر وهل . ( ٩٥٦/٢الجامع)وصحيح ١( ١ )ه/٧ 

أخمد.الإمام عن الشهور هر واكاني أترى، الأول - ؟ بخرج ولا الملة عن يخرج ينال فلا نه يتونف 
•١( )ص؛ شيخ آل لماخ الشائعة الأخهلماء من ك؛در بيان ل المنغلمار ر؛ 

.([ ٢٢٣لم؛ر;م).:م)آ(لأخرجه



٤٥

أنلأناس يجوز ولا الجن، تمحدم أل الرجل لدلك يجوز لا : اللجنة فأجابت 
عنالص_الح اء لقضولا الجن، من تمحدب< ما طريق عن الأمراض لعلاج طلبا إليه يذهرا 

معذلك عن وغية مندوحة بالأدوية الإنس من الأطاء طرق عن العلاج وق الطرق، ذلك 
يجوزفلا ، مجن يمرون الجن من وأصحابه الرجل وهدا ، الكهان كهانة مجن الئلامجة 
.٢ ١ اه مدينهم ولا موائم 

،[١^٠٢]نشى 
الفسادهذا بدمع الإسلامية الشسريعة جاءت نقد ( ائم التم) الحجب تعلق ما أ٠ 

إن» ; ه نال فقد ، الشرك أصباب مجن ذلك وجعلت تعليقها نحرمجت له، الناس ونجب 
.، ٣١شرك« والتولة والتماتم الرش 

يكبا م: صوره ومجن ] أرصفاته، ، لذا أسماء أو القرآن، مجن المعلق كان ولو 
الرقبة،ل أحيانا يعلق ، جدأصغم بحجم لطبع مصاحف وعنها بجلد، يحاط ثم وراقا أل 
لتعلق ما وغالبا فضنة ر ذمة قطع ق آيات من يكتب  ١٠رمجنها تعليق، دول خملها أو 

أصحهو بالحرمة والقول فيه، العلماء اختلف هدا فان ا ل آ المارات وعلى الصبيان أعناق 
:الخالية للادلة وذلك ، العلماء نول 

عمومعلى فيبقى و العموم، لهدا مخصص ولا ذلك، عن الناهية الأحاديث عموم ١~ 
•[ الأمر هذا مرعية هو الخير بجان عدم يويده . ، ١ ا ر الهي 

.٤( • /٨ اللخة)١ غاومحر )١( 

العمىفهد للشيخ إ اتم والتالرنؤر )أحكام اب كنؤر ؛ جيداثيم بجث التمائم نر راح ] )٢( 
غاية[.فهومهم ر0آ-أْتل( 

وأبر٦( ).٩. لجان وابن ( ٣٨١)ا/وأخمد ( ٣٥٣•> ماجه وابن، ( ٣٨٨٣داود)أم أخرجه ] )٣( 
من( ٤٣٢ )< المنة شرح ق والبغوي ( ٣٠)ه/• رالمهئي ٤( ١ والحاكم)الأ ( ٠٢• )٨ ملي 

.( ٣٣١الصحيحة)الململة ؤ، الألباني العلامة وصححه آ غهء مجعاريأ يمت زينب حديث 
.[ وأيكهم أنوالهم ل 0أآ-آْآ( وانائم( الرش )أحكام : ن ل )٤( 

الثيخا(وذار )صخا-الحميد العزيز وسر { ٦٦٦١٩العربي، لابن الأحرذي عارضة )ْ(لن: 
.[ ( ٣٨٤)؟/قل ذ ا رحمهم باز ابن العلامة 

دليليرد حتى، عومه على منى — نهيا أو أمرا كان مواء — العام أن الأصولية والقاعدة ز )٦( 
ء



علىخ الساحر أن خزي كيلك. لس ما تعلق إل بمضي فانه الدربمة، سد ٢- 
الخجباتخاذ منعنا فإذا ، الحجب تعليق جواز بححة ، سرك بل ، حرام هر محا نه ما الرص 

.مدخلا للثحرة نزك لر و ، كك ذلك وحمما اياب أغلقنا مطلما 
الحاجةقضاء حال فير معه بجعله المعلق ,ممتهنه أل بد فلا ، ذلك علق إذا ٣" 

٠ذلك وبحر والأستنحاء 

،ولماسه،قاله.مماءلقلأبمتعلق راآ إله« وكل شبما ملق س » ت لحديث - ٤ 
٠وممائم حجبا لتتخذ القرآن ينزل 

وابن، عود م->، ٠١١١كمد : والعلماء ه ة الصحابمجن جع به نال النحريز و] 
ه،عكبمم بن ف ا وهمد عامر، بن وعقبة ، اليمان بن، حديقة نول وخئاهر عبامخ، 

وابناياخرون، بها وجزم الأصحاب، أكثر اختارها رواية ق، وأخمد ، الممحص وإبراهيم 
•[ العث-مان محمد والشيخ باز، ابن، الشيخ ترجيح وهو ا، ل الربي 

دللالعام لأل العموم؛ يخمص لا ومذهه وبعله الصحايي نولا أن ؛ ~ هاتأ وم ~ افانة والقاعدة 
تولهأو الصحابي يعل موى له معارضا يكرل أن بملح مجا له يوجد لر و اكعميم، مذ انتضاه نيا ْلا*ر 

بدلكالراد أن ءل5، بدلا نص إل متني غر الصحابي نعل لأن وذلك ؛ لمعارصته صاخ غر هر و، 
دليلايكرل أن نيحتمل ، منه اثرى ذليلا يقلنه مجا إل مستندا الصحابي يكرذ ند بل ، خصوصه هر العام 

،شينا بجمل لا فدليل العام أما ، مجرجح ولا ساوية متالاحتمالات وهدء ، كذلك يكون لا أن يخمل ر، 
ظدلكللأّتدلأل، 'يملح لا الاحتالأ إليه ضزئ3 وما ، أمورايحتمل U على ، شبمايخل لا ما نتندم 

محنكفر مذهب وهذا . والستةالكاب من العام تخصيص على ونعله ومذهبه الصحابي ثولأ ينوى لا 
وثرح١(  t!  i٦٢)الغته، اصول ل )التهدب ! راجع • العفة التوعية الناعية هذء فافهم اء العن

•[ { ٦٥٢١٦الملة)الكرم، همد للشيخ الروضة 
(٧٠٧٨م رن٢ ١ )؛/٦ والحاكم ] ٢( • )٢٧والترمذي ( ٣١ام-ا )%١• أخمد : أخرجه )١( 

(٩٨انحيد())شح على تعليقه ؤ، ف ١ رخمه از بابن العلامة الشيح وحننه [ ( ٣٠)آ/ا واليهقي، 
•وعترهم ( ١١٢المديد())الهج ق المهيل جاسم والميخ الأصول()٧ْ/٧ْ( )جامع ل رالأر'ؤثءل 

-٦٣٩١١)امحيد ونح والأنى( الماتم تعلينر الهلب()باب شيبة)كتاب، أبي، ام، مصنف : راجع ] )٢( 
س١٧)١/ه[ العاصمة ت حذ و العثي«هزا للشيخ التوحيد اب كتشرح القيد والقول مجهم، وهر ( ٦٠١

ارجومحع( ١١٧٤- ٦٨)الحميد العزيز تر وتب( )أ/آهل()آ/١٨مفلح لابن المرعية والاداب ( ١٩•
للع؛يم—؛نالمتن وانجمرع )ا/*آ()أ/لهك( از بابن، المخ رفتاوى ٤( ^١ • / للحكمي،)١ القبول 

.[ ٢( )ص٣٤ والتانم رقى وأحكام ( ٥٨)١/ْالمثحيحة الأحاديثء وسلسلة ١\ا^0( 



٤٧

:بالمتحر المنحر فإئ ٠

،دواء أي معها ينفع ول؛ زوجته نجرت صديق ل ت محم؛ن ابن القتخ محيلة ثل 
يتمحدملأنه إثم؛ الرحل هدا على فهل بالنم..• النم يعالج رجل على آخر فدلنا 

هذاإل ذهب لأنه إثم صديمي على وهل • ؟ أحد به يضر وم الأخرين نفع ق الحر 
.؟ أصابها مما زوجته لعلاج الساحر 

سمنكان إذا الكفر من ل اخرمات، أكر من الشم أن محن أن أود ت فأجاب 
•الشرك إل يوصل؛ه أو سحره على ااشيْلاسة بالأحوال 

الكفرل الإنسان ينع لا حتى منه، والحذر عنه العد ويجب كفر، السحر وئعلم 
:سن إل م يقفإنه المحور عن السحر حل وأمجا ... الملةمجن النحرج 

.بهباس ولا جائز فهذا والقرآن، الم؛احة بالأدعية يكون الأول؛ المم ُء 
•الماس( برب أعوذ )تل و القلق( برب اعوذ )قل • المسحور على بمر'أ مجا أحن ثس 

;وخلفا ّتنفا نيه محلف وهذا ، بالسحر النحر حل يكون أن ت الثاني لمم ا٠ 
•منعه من ومنهم ، المسحور هذا عن الشر إزالة مجن فيه لما فته رخص من العلماء فمن 

وعمل؛ ١١الش_؛ءلان« عمل من هي » : را،فةال )القشرة( عن نل لما M والمي 
حرجولا به، باس لا هذا فان الماحة، بالأدعية كان مجا أمجا بالسحر، كان ما هر الشيهل١ن 

حتىالماحة والأدعية القرآن قراءة محن يكثر وأن بمر أن الأم بهذا ابملي مجن أن على فيه، 
ذلك.مجن ف ١ يشفيه 

؛نوعان بالسحر والتصديق 
الواقع.لأنه به؛ باص لا وهذا ، تامحراله بان يصدق أن ت أحدهما 
.، راه يجوز ولا محرم فهذا به وراصيا له مجقرا به يصدق أن •' والث١ني 

•[ مهم رم ١( ه ٩ - ١ د • )ص للحيص واشاتم( الرش )أحكام ق حكمها راحع ] )١( 
لحجر ابن الحافظ وحنه ه، جابر حدث س ( ٣٨٦٧داود)وأم ( ٢٩)م/ئ أحمد أخرجه ] )٢( 

)كشف( Y\rlY)الزار وأخرجه . ( UU/fالشرعية)الاداب ق مفلح ابن وحريم  0yyI\الفتح)•
الهشمينال ، فه، أض حديث س <( ٤ ١ )٣٨ ١ الحرين مجمع الأوسط) ق والطبرا؛ي الأستار( 

.[ ( الصحيح رجال الزار رحال ) ؛ ١( • )ْ/آ الزوائد ع حمل 
.الجلس)ا،آا-.ما(أنس )٣( 











٥٢

ايضمن برجال يعوذون الإنس س رجال كان وأله ؤ هث؛ قال ، شرك بالجن الاستعانة 
منامتكثرم قد ابن معشر يا محعا نحشرهم ويوم ؤ : قك ونال . ؛ ١١ه رهفا فزادوهم 

لماأجك الذي أجلنا وبلغنا بمعض بعضنا امتنمئع ربنا الإنس من أولاوُم وقال الإنس 
اتتاعوعز . ، ٢١عليم؛؛< حكيم ربك إن ف ١ ثاء  ١٠إلا فيها حالدس يثواكم الغار قال 

خدموهم.ناوالجن بهم، واّتعاذوا لهم وخضعوا الجن عقموا الإنس أن بعض؛ بعضهم 
عليهيطلع مما بابه وأّالمرض بنوع إخبارهم ذلك وس ، يطلبون ما لهم وأحضروا يريدون 

•مدينهم بجون ولا يومنون، لا فانهم يكدبون وند الإنس، دون الجن 
ساعاتنمدة القرآن من آيات على المجل جهاز تشغيل ) : اكامنة لمقرة اه 

.( للجان وأخرى للعثن، وأخرى الحر، نحص معتنة آيات وانتزاع افلريهل، عند 
الرنث—تلأن ؛ الرقبةعن يغى لا والأدعية بالقراءة المحيل جهاز تشغيل ■ الحراب 

الوالجهاز المريض، على ِثا لالغومباشرة ، أدانهاحال ونية اعتقاد إل بجتاج عمل 
ذلك.مه يتاتى 

شيءعلى وإلصاقها والذكر القرآن فيها أوراق كتابة ر : التاسعة لفقرة اه 
الحرونبعفن كتابة أو الضرس، على ووضعها طها أو ، وتحوه كالمار ابد من 
وتعليقأخرى، أماكن ل أو الفراش تحت وتوضع نحلي وشدها الشرعية الأدعية من 

.( والذكر القرآن س كانت إذا الماثم 
أوالجم على الأدعية أر القرآن ُن شيء فيها الكوب الأوراق إنماق : الجواب 

المانمتعليق محن ه لأن، يجوز لا ذلك ونحو الفراش تحت رصعها أو ، محنه محوصع على 
الرقىإن :» ه ونوله • ، ٣١له« الله أنم ملأ نمينه نعلق من :» جؤ بقوله عنه المهيب 

.، ٤١شرك« والتولة والمانم 
قاس،فهان حجريابس، : اتردمثل الأدعية بعضن ) : الخشرة الفقرة 

•( ألته الناس أحب وعلى علته الحاسد ء؛ن ردت 

.٦ : الخن صورة )١( 
. ١٢٨الأنعام; محورة )٢( 
.أخماد)ا/يْا()اْا'آ"ا([أخرجه ] )٣( 
نحربجهتقدم وند ( ٣٠٣ماجه)•وابن ( ٣٨٨١داود)"أم ; أخرجه ل )٤( 



٥٣

اتمالبجرز نلأ المعتدي، ض على عدوان وفته له، أصل لا ١ادءاء هدا : الخراب 
•ه رد فهو أمرنا علته لتس عملا عمل س رر ه؛ اليمح، لنرل 

اءوالإفنالعلمية للبحوث الدائمة اللجنة وملم، وصحبه وآله محمد نبينا على ف ١ وصلى 
بمنبكر : عفر يخ، نآل العزيز عد : ونائه هك ذ ا رحمه باز بن العزيز بمد لرص؛ ا ،

.اه آلفوزان ص\لج .* عضو ، زيد ابر لله ا عبد 

;ينول العامة بعتزئ أن — ضحك ُا البلية رثر ~ المبكي الضحك وس نول أ٠ 
وعند.ا. يشفى محي الربض على بمرألث الصالة المرفرف من نسوة ت من بد لا 

.ا١ ! يهن!جشت بنفيي أنا نعم ونال رجل حاء مسجدي، ل بهيا •حدثت 
بالدهماءهث ذ ١ على والإلحاح بالإكثار الحبيب أخي علتك ; ُم اكاجح لعلاج ا٠ 

•أمره هك لمه ١ ير والإخلاص الصدق منه ذ ١ وعلم بالدعا، جك ف ا على أخ إذا العبد إن ف، 
ذا إل والاكحاء بالدهماء ا كلهالأمراض علاج أن وفته ) :ذ ١ رحمه حجر ابن نال 

الأدويةتا'م من أعظم عنه البدن وانفعال ذلك تانتر وأن الطبية، العفانتر من وأنفع أنحح هث 
بأمرين؛ينجح إمما ولكن الدنتة 

القصد.صدق وهو العليل جهة من ت أحدهما 
انتهى( والتوكل بالتقوى نله وقوة توجهه نوة وهر المداري جهة من وام؛ 

.، رس ا رحمه كلامه 
اللهإلى والالتجاء الدعاء ) : اإ^Jلأم هدا وئفهم وئدبر تأمل هك ف ا شفاك أخي 

.( الهلبية العقاقير من وانفع انجح هق 
يرميأولها نعمة محن نا أنفنحرم فلماذا الدعاء على يقدر كلنا لذ، ا احمد أخي 

•ونم الخم من جزاء وآخرها 

فا هو البلوى يكشف الذي إي، به وازض لذ با هئ ابتليت وإذا 

منالرقية حللب بجوز ولا ١لمالح، الورع المعطي سليم محن إلا يطلب لا الرقية أن الحاهل هذا ومي )١( 
•قق ف ا أذلهم لن اعراز منهم 'للها وق وامتحان، ابتلاء فهدا برتتته ثغاء حمل وإن الفاجر، 

•١( )صْ الدحان العزيز لمد المريض أخي )٢( 
الباريضح )٣( 



٥٤

)١(لتمرمى والصلاة الطهارة أحكام 

الْلهارة:0أولأ:
منويخل الأصغر، الحدث من نتوصا ، يالماء يطهر أن المريض على بجب - ١ 
الأكثر.الحدث 

برئهناخر أو المرض زيادة من خرفه أو لعجزه ؛ بالما، التطهر يستملح لا كان فإن ٢" 
•يحيمم فإنه 

وجههبهعا مسح واحدة، ضربة الطاهرة.بدلأ الأرض يضرب أن التيمم كيفية ٣" 
بمعض.بعضهما كفيه يمح ثم 

الأرضالشخص فيضرب آخر، شخص ينمه ه بنفيميمم أن يتطع لر فإن 
ه،بقالوضوء يستطيع لا كان لو كما وكفيه، المريض وجه يهما ويمح بيديه الطاهرة 
٠آخر شخصن فيرضثه 

الجداركان فإن ار، غبله طاهر آخر شيء من أو الجدار، من يجيمم أن ويجوز ~ ٤ 
غبار.له يكون أن إلا منه يحيمم فلا كالويات، الأرض جض غتر من بشيء مطليا 

ق،أر منديل ل تراب يوضع أن أس بفلا غار، له شيء ولا الجدار يكن لر إذا ْ~ 
.عنه ويتيمم إناء 

بماليهاغإنه الأخرى، الصلاة ونت إل طهارته على وبقي للصلاة تيمم إذا ٦"" 
.سطارهامجا يوجد وب طهارته، على يزل ب لأنه التيمم؛ يعيد ولا الأول، بالتيمم 

علىصلى ستطيع لا كان فإن الخاصات، من بدنه يطهر أن المريض على يجب ٧" 
.صحيحةوصلاته حاله، 

طاهرة،ثيابا ويلس بجلعها أو الخامات محن ثيابه يطهر أن المريض على يجب ٨" 

العارفمحكبة t/ : )ءد انميمض ماخ بن محل للشيخ فنهيه( )رمائل كاب من )صا"~آ( )١( 
رواسمحي للشيخ تيمية ابن الإسلام شيخ فته مرصرعة ل الرمحض أحكام بعض وانْلر ت ٠ ه(  ١٤٠٤
الغئرورات(ابي لأربالمادات؛ )تمم بعنوان تمة رصالة وله مجهم، فهو تنمص 
•[ اربي ا"عرد ّيحغض 





.نوى محا امرئ ولكل ، بقلمه والقعود والقيام حول والألركرع 
َزما على استطاعته بجب وقها ل صلاة كل بملي أن الربض على يجب ٨- 

■وقتيا ص ثو'؛مْا أن بجرز ولا تفصيله، 

ولنوالعمر الغلهر من ا ١ الجمع فله ، وقتها ل صلاة كل فعل عليه ثق فان ~ ٩ 
ممالععر فدم ند ثاء إن ، له بر حسما ، تاخم جمع أو تقديم جمع ، والعشاء المغرب 
أحرثاء وإن ، المغرب مع العشاء ندم شاء وإن ، العصر ،ع الظهر أخر شاء وإن ، الطهر 

.العشاء عع الغرب 

وعت'نلها عم' منفعل رقها لأن ، بعدها لما ولا نلها لما نجمع فلا الفجر أما — ١ • 
إنالفجر وقرآن الليل غمق إل الشمس لدلوك الصلاة أقم ؤ ! هق ذ ١ نال ، بعدها 
اتعفركأن إلا إله ألا أشهد بجملك اللهم وسحانك  ٢٢١ه مشهودأ كان المجر قرآن 

■. . . إليك وأتوب 

.الجمع لهم ابجح بمن ءيرْ دون فمط بالسام خاص المصر لأو ؛ نصر بلا جمعا ( ١] 
. ٧٨: الارايسورة ;٢( 
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را؛وطهارته المرمن صلاة في مه4ة فتاوى 

؛؟ يقضيها ا كيففروض عدة فاتته ن م ١

،جراحية عملية أجرى مريص عن لذ ١ حفظه عيبن بن محمد الشيخ فضيلة مثل 
ونتكل يمليها أم شفائه بعد بحتمعة يصليها فهل الصلوات عن فروض عدة فاته ويالتال 

.؟ وهكذا ، الظهر عع وظهرا حاصرا يمليه الذي الصبح عع فاته مما صبحا يملي أي ، برنته 
غزوةز العصر صلاة فاكه لما ه الني لأن واحد آن ل جميعا يمليها ؛ ■عليه فاحاب 

حميعايمليها أن الصلاة فروض بعض فاته إذا الإنسان وعلى ، الغرب نل صلاها الخندق 

■ُ ١ هما خر ير دلا 
؛بول سلس به من ومعلاة طهارة ٢"" 
الأن بول سلس ه بمأن على الواجب ر ت تعال لذ ١ حفخله محمد الشيخ نال 

المحاةتعدى لا حتى بشيء تلحم فرجه غل فإذا ، وقتها دخول بعد إلا للصلاة يترصا 
■فرز نافلة أراد وإذا ، والنوافل الفروض يملى أن وله ويملي يتوضأ نم وبدنه ملابسه إل 

.٠ ١ ويصلي والوضوء التحفظ من ذكرنا ما يفعل فانه صلاته وقت 
:؟ ويصلي يتطهر كيف ، غازات به من ٣" 
الغازاتتلك حبس من يتمحن لا كان إن لذ، ا حفغله العثيم؛ن محمد الشيخ قال 

لسبه مءن حكم حكمها فان معه مستمرة كان فإذا ، اختيارهبغر تخرج أنها -ممعنى 
حالاتهفإن الص،لإة شيء منه خرج و؛ذا وييلي، وقتها دخول عند للصلاة يتوضأ البول 

لذ١ يكلف لا ؤ : هد وقوله ُ؛ا ي امتتنمم ما ف ا فاتقوا ؤ : تعال قوله بدلك بطل لا 
.ا١'  ٢٥١ومعها؛؛< إلا نفسا 

ب؛نأءما ( ١٤٨—١٣٥)ص الحعيئم• ض ا لعد الريضّأ( كتاب س نما شلت كنها الفتاوى ( ١ ) 
•ا نب ُي زنادة م تا ل المعكوض 

.)ا/ا،.٤( المني -بمع ازلأمة فتاوى )٢( 
.١( )؛//اه الهلهارة( ناوي ) ءث؛مين ورّارابن فتاوى بجموعة )٣( 

.١٦الغابن: )؛(صورة 

. ٢٨٦: القرة ّورة )د( 









:؟ بألمشقة ا'و بالعجز هو هل الصلاة، في القيام يسقط متى ١ ٣
٠جميعا ا بهمل نقر ر I ذلك عن هق لك ا حفظه عشمبن ابن الشيخ أك 

،الآة الحق الخنوع عن تمنعه مشنة عليه يثق كان وإذا 'عنه، منهل النيام عن عحر إذا 
;ئؤث ه فوللعموم الخال هذه ق عنه بسنتي القيام فإن مثلا الأخثن يدافع كالذي ويكون 

فانقانما صل » : فهد حصن بن لعمران ه الني ونول ٠١١ه امتْنمم ما لف ا فاتقوا ءؤ 
،٣١٠٢١جب« فعلى صل ب مإن فقاعدا تطع لر 

؛؟ بهلرفه يومئ هل برأسه الإيماء ستيلع لم إذا " ١٤
قصحيحة نق يرد م ) : فاجاب ذلك عن ه لذ ا حفمله ءث؛مين ابن الشيخ مالت 

لذا رحمهم اء الفقهبه امتا-ل الذي والحديث بعلرفه، يومئ برأسه الإيماء ستطيع لا من أن 
بمسحلر إذا أنه والحق بالطرف، الصلاة هث لف ا رحمه الإسلام شيخ ير لر ولهذا ضعيف، 

ادنا فيهيكون أن بد فلا عادة الصلاة لأن بالطرف، ارض بملي أن بجرز لا فانه الدليل 
الحركةه عنقتل نبرأسه يومئ أن بتطع لر إذا ■' نقول القول هذا على وبناء الثرع، من 

.ل'اا بقله وبملى بالصلاة 

٠٠ ر الصائم بها شتر شياء أ٠ 
:معرفتها إلى المريض يحتاج التي المقطرات بعض هذه ١! 

غايةهو الدم لأن بذلك؛ فيقطر دم به فيحقن بنزيف بماب أن مثل الدم، حقن — ١ 
.ار فيه الدم بحقن ذلك حمل وند والشراب بالهلعام الغذاء 

ل؛وإن لأُها أفطر؛ تناولها فإذا والشرب، الأكل عن بها يكفى الي المغذية الإبر ٢- 
حكمهمالهما فتت فإنها,ممعناهما حقيقة وشربا أكلا تكن 

•١٦•الغابن سررة ( ١ ) 

.( ٦٩٩١٦الإرواء): ن ١(  ٢٢٣عاجه)وابن ( ٣٧٢طود)أْا<(والرذيى)وأو ٦( الخارى)أ/. أخرجه )٢( 
•( ١٤)ص• المرض نحفة )٣( 

•)إ(تحغةالمرض)ص-أا(
•)'س'اإا(المرض تحفة )٥( 
•)_-U( ( عثر الراء انجلس ) رمضان بحالس )٦( 
.)ص.٧( ( عشر الرابع انجلى ) رمضان بحالي )٧( 





٦٣

•٢ ١ منه شيء جوفك يدخل لر إذا يه 
أنأس بلا ) ت لك ا حفظه ءث؛مين ابن الشيخ فال ; التحاميل تعمال امحس٦— 

شرباولا أكلا ليس هذا لأن مريضا كان إذا دبره من تكون الي التحامل الإنسان يتسل 
.ولأ.ممامارأ،

عنهك ف ١ حفغله ااعث؛مين محمد الشيخ أجاب ; اكفس ضيق بمئاخ اصتعمال ٧— 
وأنتالخاخ هذا تتمر أن باس لا ) ■' بقوله للصائم الممحاخ هذا اصتعمال عن ورد موال 
ويزولويخسر يتطاير شيء لأنه ، أجزاء العدة إل منه يدخل لا لأنه بذلك تفطر ولا صائم 

تمعلهتأن لك فيحرز ، الفطر يرجب مما هذا إن نقول حتى المعدة إل جرم مته يصل ولا 
.، ١ ;ذلك الصوم يطل ولا صائم وأنت 

•انمربمى ج ح٠ 

سزالعن ئك لله ا حففله عت؛مين ابن الشيخ نال ; الخ^ أثناء المرمحن عاليه طرأ إذا 
فمحليحاس حبي إن ت قال وند الحج أثناء المرحل عليه طرأ إذا ؤ ت هذا حكم عن إياه 

مماالمرض كان فإن ذلك، نال يكن ل؛ وإن . علميه شيء ولا يحلل قإنه بي حث 
أصابهلو كما الحج، فات إذا الأ ينتظر ل يتحلل لا فإنه نرب، عن يرأ أنه العادة جرت 
•بعمرة ويحلل الحج بموته نهذا بعرفة، الرفوف من يحمكن وب عرفة بوم ل المرض 

علىفإنه نحره أر رفقته فرت من وخاف نرب عن ييرأ لا بان العادة مرحنا كان وإن 
jيدبجها بشاة ويفدي بمحلل ل وفتل الحج، على بقدر حتى محرما يقي بمحلل لا الذهب 

منامتسمر فما أحمرتم فإن ؤ هث؛ ه نوللعموم الصحيح هر وهذا إحضاره، مكان 
.، ١ العموم على ذلك فدل ، بحدو الحصر هق س ا يقيد ولر ل؛ا ه الهدي 

٤٣).الدعرة بجلة [ ;؛روت القلم ط/دار ل ١(  YY/X)املأما فتاوى )١( 
•(٧٤٨المام عن اثل م)٢( 
•٩( )ص' الصيام عن ائل م)٣( 

. ١٩٦: )أ(القرة

•( ١٤٨٨المرض تحفة )د( 



انمرضىبعض على وتنبيهأت أحطاء 

،الغد من أوناتها ق إلا تحلونها لا الصلوات عددمن بموتهم الدين المرضى عض ب• 
من;» ؤؤ لموله لها تذكرهم فور بمطلرها أل أولئك على فالواجب واضح، خطا ومحيا 
.، ١١ذكرها« إذا بماليها أن فكفارتها محها نام أو صلاة سمأ 

;أمام ذلك ل وهم النيام، على ندرته مع جالسا المرضى بعض لاة ص٠ 

ألمح ، آخرها إل صلاته أول من جالسا صلى رأسه ل وسر أصابه إذا من فمنهم 
.شيء يكلفه لا النيام 

ليزيد لأنه ؛ حول المن الطيب فمنعه أنفه أو عينه ل وجع به كان إذا س ومنهم 
.حلوا كلها صلاته بجعل المريض هدا فترى ، محرصه 

نهليلر جود الأو الركوع عن وعحز القيام على ندر ص ؛ بمال شابهه وس ولهذا 
.لبماي ويسجد يجلى ثم للركرع فيومي نائما تحلي وإنما الثلاثة الأئمة عند القيام عنه 

يتركنتجده ءع-ين، عفر ل الماء استعمال عن الطيب ينهاهم المرضى عض ب٠ 
لالماء يتسل أل عليه الواجب لكن ، جهنأوهدا للتيمم، ويلجا ، بالكلية الماء اسعمال 
.له فتيمم الماء بميبه أن نهي الذي المكان وتجب الطهارة 

عليهيدخل ثم ، عليها باعده من يجد ولا الطهارة بتطع لا المرضى عض ب٠ 
هرمجا على بملي أن عليه الواجب ولكن ، خطا وهذا يصل، وب ويخرج للصلاة الوقت 

معريتفق رمدا الهلهرريزا )فاقد الفقهاء عند يسموِ، ما وهدا ، الوقت خروج نل عليه 
.ر*؟،ه وسعها إلا نفا ف ا يكالم، لا ؤ : جق قوله 

يلأطو وفتا تغرق توالعملية ، محاجراحية لعملية مجرعي على يكون المرضى عض ب٠ 

الربيانلعلي اللجية( الماثل من لكنتر الشرعية والفتاوى )الأحكام تكاب من الناب هدا ( ١ر 
.((ثأص١لرض)ص١٦٧٢٢-.١0٩)

.[ ( ٠٩٧ومسلم)( ٦٨٤)الخاري أخرجه : عليه متفق ل )٢( 
•القرة مورة )٣( 



أوله بجرن إنه : نقول الريض فلهذا بذلك، الصلاة فتفرنه كذلك، أيضا المج من وإفانه 
بمرالمغرب، مع العشاء أو الظهر مع العصر مثل معا •جعهما يجوز اللذين الوكز ض بجمع 

.الصلاةوقت فرات مجن يسلم كي 

أنفإما، عليهاشجامرتفعايحد أر ومادة أمامه يضع أن للمريض يصح ال• 
•هاء يومأ أو الأرض على بسد 

وتمامالعلاج سر ؤ، عاقا فيكون الصوم ل والرمة الحماس يأخذهم المرضى عض ب٠ 
اروصالرحمة ذ ا من فاله وإلا ، فيهاالصوم مع يتعارض لا العلاج كان فإذا ، الشفاء 
•أيام؛خر من عدة فرضه 

بعضفعد الضسين، اء للأطبيذمون يه نفمشاكل يعار ثمن المرضى عمحر، ب٠ 
وتزيلالصدر تشرح وأنها بالمرميقى علاج لمريضه يصف الغرت، بأفكار تأثر ممن الأطاء 
ألاأخي علمك فيجب ، بشيء الراحة من وليس ودجل كذب أخي يا هذا وكل الهم، 

مااباع ل ه، محمل سنا عليه للما مجا هر والشفاء الحر بل وترهاتهم، لكلامهم تنماع 
المحرجفيه فان وتدبره الكريم القرآن بقراءة أخي وعليك بخْله، ما واجتناب لك ا يرضي 

سكلهموصض•

؟إالدين هو السبب ؛ فقالوا مرص 

متعكمدينتنا ل شخص ■' هف ذ ا رخمه باز بن العزيز تمد الشيخ سماحة نل 
ومجنالدين، بمب المرض بهذا أصبيا إنه ت الماس بعض فئال ض •ممرض أصيما بالدين، 

.كان كما الصلاة على يجافغل يعد ولر لحيته حلق الماس كلام جراء 

مجنيكفر رهل ؟ الدين بأحكام رالمزامه ممسكه بمب مرض إنه بمال أن يجوز فهل 
الكلام؟.هذا مثل قال 

الدنيال خخر لكل سبب هو بل للمرض، سا ليس بالدين الممسك ■' فاجاب 
يجلقأن له يجرز فلا الكلام، هذا مثل نالوا إذا القهاء يطيع أن للمسلم يجوز ولا ، والاخرْ 

علىيتقيم أن عاليه الراحب بل الجماعة، صلاة عن يخلف أن ولا يقصها أن ولا لحيته 
سا غضب من وحذرا جؤ، ولرمرله هؤ ذ طاعة عنه، لف ١ نهى مجا كل يحذر وأن الحق 

الأنهارنحتها من نحري جنات يدخله ورسوله ف ا يطع ومن ؤ ت قك نال هث، وعقابه 



خالدأنارأ دخله حدوده وسد ورموله ف ا مص وس العفلم الفوز وذلك فتها خالدين 
رآر4 ص عذاب دله نجها 

.؛ 4٢١ بجب لا حث س ويرزقه ص هق:ؤوس وقال 
والايات، ، ٣١ه يسرا أمره ص له بجعل ف ا يتق وس ؤ : وجل غز ذ ا ونال 

انمي.هذا ق كثيرة 

نهرالدين، لب؛بآ إنه بالدين اكلن< أصاب الدي المرض إن ت القاتل نول وأما 
لمالمأصاب ما وإن بمنير، إلا ياني لا بالدين المسك أن ربملم عليه ينكر أن بجب جاهل 

.١لخهل١يا من وحط للمعان تكفير نهو يكره مما 

وفذ وا الإسلام، الفته كتب ق، المرتد حكم باب >ن يعلم تفصيل نفثه تكفيره أما 
.اه اكوفيق. 

•، ٤١المريش عيادة كم ح٠ 
أمريا) ت نال عنه الله رصي غازُِا بن اتزاء لحديث وذلك الوجوب [ كمها ح١ 

ونضرالداعي وإحابة المريض وهم-اذة الفاتن بامحاع رثا سم غن ونهاثا بنم M النم 
الدنبوخاتم القصة آنية غى ريهائا الناطن وتئمبت المثلأم ورد الممم وإبرار المقئلوم 
اببت صححه ل البخاري عليه بوب وقد . ر، ( والإسرق والمسي والديثاج والحرير 

•المريض عيادة جوب ول 

j(حاء وند بالعادة، الأمر ظاهر على بالوجوب جزم كدا ؤ : حجر ابن الحافثل نال 
رقاالمريض، عياله مجتها نذكر همن« انملم علمي السلم حق ;» هريرة أبي حديث 

وعودواا-يالع أهلخموا » : رآ،رلحديث اللم« على للمسلم بجب همى » لم مرواية 
النماء:سورة )١( 

T'-Y_)؟(سررة  : ،j.

٤٠ : الطلاق محورة )٣( 

•١( "• ٩٨،^ ٠٠٧الأسال، الأنوال من ازض عيادة و ورد فا الزلال العذب )٤( 
.[ .٢(  ٦٦)رمجلم له واللفظ ١(  ٢٣٩)البخاري : أخرجه] )ْ( 
.، ١ ١ ٢ / ١ )* الباري فتح ١( ٧ • ٤ / )٤ مسلم صحيح )٦( 
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اكتي«اا؛اآ،.وفكوا الريض 
٠المريض عيادة ضل ف٠ 

أخاةغاد )ذا اسم إلأ » ; ناد نطر ق ث ض ض ض ه ؟y hص 
•أم يذجغ« حى البمآ حزه م يرل، لم اسم 

حزجإلا ننسا نريث ينول رجل من نا » ٌ ف ا ر-رل قال ; ئ3 عئ وض 
ألفنسنوي* مغن خرج نصيحا أناة وس ملمح خى لن هنفزولأ نلك ألمحن سنولأ مغن 

. ٢٤١ينسلي« حى لن سفزولأ ملك 
فمنشى غاليا ا'يلم أخاة أنى >>_ :يمول قو الني نبنت ماد عئ وض 

سننونغف محلى عدوة كالأ فالأ الزجمه عمزئن جلس جادا بمبس حى الخن خزاه 
.٢ ر بمبح« خى منك ألمآ سنون غليي صلى مناء كالأ وإن ينم خى ملك ألمآ 

اللهم لن أحا أودار مريضا غاد س » قؤ: اللي زنولأ نال : نال نزيزة أبي وعن 
. ٢٦١نزلا« اإذي من ونوامتع ننثالأ وطابآ ؤيتت ألأ نثاد ناذاة 

مريضاغاذ س » : ونل»أعلئي ١^٠ صأى ش رسولأ نال نال اللب عند بن جابر وعن 
•، ٧١مها« اضل جلمن بملل؛ذا حى الزخنب في يحوض يزل لم 

.( ٥٦٤٩)ا(الاحارى)

أناللم؛ن على بجب أي كفاني، واجب المادة بانا ه ف ١ حفض عسن ابن الشخ واختار )٢( 
.السلم...على الملم حق محن جعلها الم. لأن الممح *و وعدا : ونال ٠رضا٠م، بمودوا 

..٣(  U/o)ف ا حقد ص المتع الثرح : اطر 
-ا ما،أا/*/ا'آ(  ١٨٦٨وأخمد)( ٩٦٧)والرمدي ] ( ٢٥٦٨)سلم : أخرجه )٣( 
١j^ وصسه . ([١٤٤٢ماجة)وابن ( ٩٦٩)وااترطي ( ١٢• ٩٨)داود أر : أخرجه ] )٤( 

(.٠٧١٧)صححالجا،ع 

ئالأل-اني وصححه [ ( ٧٠٦)أحمد •٣(  ٩٨)داود أر له وس ١(  ٤٤٢ماجة)ابن : أخرجه ل )٠( 
(.١١٨١٢ماجة)ابن صمح 

ابنمحبمح ي الأل-ام وصححه ١( ٤ ٤ ماجة)٢١ وابن ٢( ٢ • ل4)٨ واللغط الرمذ.ي ; أخرجه ] )٦( 
(^١١٨٤).

١٠(  ٠٨١الثكاة)واطر ومالك، [ ( ١١٢٨٤٨)أحمد : أخرجه ل )٧( 
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والاتعاض، حواتجه وامتعراض ، الرص( رأي نله تطسب .■ أيضا الرص عيادة وق 
•الخوزي ابن قاله ، .ممصرعه 

البعانده الرص علم ومجرد ر ت ححر ابن الخانظ قال ، عليه اJعغ٠ى عيادة ولسن 
دعاءبركة من يرجى وما ، أهله بجامحلر جثر ذلك وراء لأن ؛ عليه العيادة مشروعية تتوقف 

.، ١ < ورننته الرص على يلْ ووضع العائد 

ft'داب آ٠  jLC  ٢١ميض ،•
:بالمائة بختص لا ما ومنها أشياء عشرة العيادة آداب رجالة 

الاسئدان.عند ازب قابل لا أن .١ 
•برفق الباب يدق أن •٢ 

.أناأنا يمول بان ه نفيبهم لا ّآ.أن 
•ومجرم الدواء الرص شرب كوقت يالعيادة لائق غم يكون ونت ق بحضر لا أن .٤ 
الخلرس.يخفغ—ا أن •ْ 
السؤال.يملل أن .٦ 

ؤالمر يغض ٧.أن 
الرقة.يفلهر خ.أن 

الدعاء.يخلص أن .٩ 

جزيلمن فيه نا بالمحر عليه ويثير ه نفوتهلييب الأمل قا للمريض يوسع ّأن ١ • 
ؤهق ذ الإخلاص وأحواله شئونه كل ق وعليه الوزر، مجن فيه لل الجزع مجن وبحل-رْ الأجر 

•الأخْلاء من الريض بعياله يعلق ومما • أقول 
رمن، الأربعاء يرم العيادة ككراهية يضرصة، أوقات ق الريض عيادة من نعهم م— 

المبرة،ق زيارته يعنون الخميس( يوم زاره الأربعاء يوم مريضا عاد مجن ) ت نولهم خرافاتهم 
٠الجاهلن مجن نكرن أن بك نعوذ اللهم 

ؤ١(  ٩/١)■ الباري ثح )١( 
•٤( )ص• للخادم الزلال العذب )٢( 
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المصائبنزؤل عند خاطئة وتصرفات مفاصب 

:المصيبة عند يبكي من على لإنكار ا٠ 
القولمن الهحر نول دون وصمت ثن\ر ل الدموع كبت فان خاطئ، ممهرم وهذا 

غنالصبين ضي القلوب، و أودعت الم الرخمة ص غهذْ القدر على الاعتراض أو 
،ءاتنانص لي ابما إ0 إثه ه آلي ابنة أوطن ) ; يآل ، ^-4^، ١^٠ رصي رثد ثن أسامة 

منميبأجل عنده وكل أغطى ما وله أحد نا لله إل » ت وبمولث السلام بمرئ نارسل 
ومعادعنادة، ننيبن ومنه ممام ، ثاسهاعثه إلفبم ثأزغت، وقختسب« فنصبن 

و'ضالتنإ قؤ اللب رنرل إلى نبع ورجات ُا؛ت، ثق دريد كم، ن ذئ خل، ثن 
الأ_هرنرل يا : سند نمال ه. عناه نماصت، شن، كانها نال أنه خنه : ناد ئممنمع، 

منالأن ترحم وإنما عنائه هلوب في الله جغلها رحمه هذه » ه! نماد . ؟ هذا ما 
.، ١١( « \ؤراضوبي' عنائه 

•٢ ٠ حوله م، وأبكى مكي أُه فم زار قؤ أنه لورد 
٠ا ر دموشمه مالت، حتى موت عند مقلعون بن عثمان هو قيل كيلك 

لهفكوي اذه عنبن سند اشتكى ت نال عنهنا الله رصي عمر ثن عندالله ض وورد 
نغودمثن وعندالله وناص أبي ثن وخني عوم ثن عثدالرحمن مع ننوذه ه النص ناثاْ 

.محي« فد » ; سال أهله عاسية في نوجيم علنه دخل نلنا غهم الله رض 
.رثا;كناه ١^  -ص١^؛ ٌناوثامح المُ .نكى ش ناننود لا : ^^١
ولكنالفف يحزن ولا امحض يعيب؛ينع لا الله إي نثنوث ألا » : ه إمال 

.[( ٣١ ٢٠داود)وأم ( ٩٣٢)وملم ١(  ٢٨٤)الخاوي : أخرجه ] )١( 
.(٢٢ميم)٦/دأخرجه )٢( 
.( ٢١)0)؛U^ الجار وأحكام ٢( )f/• الزوائد مع .ن: )أ/-ما(الترمذي أخرجه )٣( 
عنخرج هالك على بكى من ) : الصونة بعض أنوال س ، الكاء من ه الرسول صنع وأين )٤( 

•( ٢٢)تزول أن بجب تنالي : ر • ؟؟ ( العارف أهل >يق 
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•، ل يزحم أز لحائه( إر واثار بهيا) بمدب 
بجردؤؤ منه حصل كما وجائز تحب مض الرحمة وجه على الميت على غالبكاء 

•امحذور وارتكاب النوح مخرج يخرح ب إذا والهم الحزن 
لدمعُناما لث ذليكن لر و هث، ذ ا عن والرضي رالأسزجاع الحمد لأئه سن وإ 

،حمداه لوأعظمهم قفاله  ijهث لذ ا عن الخلق أرضى كان ولدللث ، القلب وحزن المن 
ممتلئوالقلب عليه ورنة للولد ورحمة ه منرأفة ، ل إبرامم ابنه موت يوم ذلك ُع وبكى 

,وحمده بدكره مشتغل واللسان ، وشكره غأ؛ا س ١ عن بالرضى 

جعلولده مجان يوم العارفن بعض على الأمرين بئن والجمع الشهد محذا ضاق ولما 
أنأحست ف، بقضاء فضى هثر ذ ١ إن ت قال ؟ الألة هده ق أتفحلث ت له فقيل ، يفحلث 

جؤف ا رسول يكي كيف ت فقالوا ، العلم أهل ُن حماعة على هدا فاثكل بقفاله أرضى 
أنإل العارف بهذا الرصى ويلغ قق، ذ ا عن الخلق أرصي وهو إبراهيم ابنه ُات يوم 

 sهداهدي مجن أكمل كان نبينا هدي ٠ يقول تيمية ابن الإسلام شيخ معت ق• يض٠حلن
عليهوالرقة الولد ولرخمة غق ف ا عن للرضى قلبه فاتسع حقها العبودية أعهلي فإنه ، العارف 
للهوعبوديته البكاء على الرأفة فحملته ورأفة رحمة وبكى قضائه ق عنه ورضي لذ ١ فحمد 

لرث ، الأمرين اجتماع عن قلبه ضاق العارف وهدا ، والحمد الرضي على له ومحته هك 
.ا ُ والرحمة الرأفة عبودية عن الرضي عبودية فشغلته بهما والقيام لشهريهما باطه ينع 

شخصاصبب فإذا ، ه الله من عقوبة هي مصيبة كل ان عتقاد ا٠ 
.عقوبة هذه أو معاقب فلأن يل ق، 

وفدعقوبة نكرن فد الصانب مجن لأبلأءات ١i، خاؤلئ ومفهوم واضح جهل وهذا 
الماسأسد أن ذللث على دليل وأكثر ، هؤث لف ١ عند درجته ورغ العبد مجنزلة لعلو سببا نكرن 
•هك لف ا عند الخلق حيار هم الذين والصالحون الأنبياء ه■؛ خ، 

فإذا، للعبد واهانته ه الله بغضن على علامة مصيبة كل أن عتقاد ا٠ 

.([٩٢٤)لم ومجله واللفغل ١( ٣ • ٤ ) البخاري أخرجه ] ( ١) 
(٢٣١٥)لم ممحزوون. لد بإنا : ه المي نول باب ، الحائز ل ١( .٤ ، ١  ٣٩١٣)البخاري ] )٢( 
.([٣١٢٦)داود أم 

.المم)ا/بمآأ([لابن المعاد زاد ز )٣( 
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.إ يمتاش ما قلأن ر ؛ قيل الصلاح فيه يقلن من بعض اصيب 
فأماؤ ; كتابه محكم ق قال غق ف ا لأن باطل؛ واعتماد خاطئ مفهوم وهذا 

علبهفقدر ابملأْ ما إذا وأما أكرمن ريي فقول ونعمه فاكرمه ربه ابتلاه ما إذا ان الإن
أفتغمدون كما الأمر ليس أي كلاه ؤ الجواب فكان ، ؛ ر ه أهانن ريي فتقول رزقه 
.عنه مرضي أنه الرزق وّينة النحة وأعطناه عليه أنعمنا من كل 

وتمحيصابتلاء هر بل ، الديننهان نه أ باكائب وابملناه عله صثقنا محن كل وليس 
وابتلاءهللعد هث ذ ا محبة علامات من يكون ند أنه بل يصر، لا ومن يصر من لعلم 

رآء.اللأي« عفلم ْع الجزاء عظم إن » : الحديث ل ورد وكما باكائب 
وهذا. عليه يعاقب سرءا يعمل إ أنه بدلك نصيهم يتامحل ما فلأن يمول ومجن 

أن— يفهمونه وهم — قولهم معنى لأل هئ؛ ذ ١ لأمر معارفه فيه لأن خاطئ؛ المحتمل 
.~ المصان ذلك به يعنون ~ خاطئا محلا أصاب الابتلاء 

نعمبالالقوم بعمِر ويبتلي عظمت وإن بالبلوى  iuا بنعم قد 
.اكذا لكان كذا فعلت لو ر المصيبة؛ عند ولهم ق٠ 

فبعض. وأمثالهاارة العبهذه تردد كثرة الحوالب أو المصاب حصول عند نرى فاننا 
•ه بقوليعرض أخذ مرفه صبب عن يحدئك أخذ إذا — جو لله ا هداهم — المرضى 

ثرتكانت الفادنية بارة الأن لو أو) الحادث( وقع ما بالذهاب أمرني ما فلأنا أن و لر 
المكان(هذا إل أتت لما الأخر الشارع مع ذهبت أني لو أر) حصل( ما حمل لما بهدوء 

بالمدروالإيمان وقدره هك ف ا قضاء على اعتراض لأنه يجوز؛ لا وهذا • الكلام من ذلك وعتر 
لتميم كما بحرز فلا اعتراضا كانت إذا ا لو ر فكلمة إذن التة، الإيمان أركان مرن وشره خثرْ 

عليهبحب العبد فان المصيبة عند والاحتساب المثر لأدب مخالف خاطئ تمرق وفيها الأمثلة، 
وأنليصيبه، يكن لر أخهلاْ مجا وأن لخطئه يكن لر أصابه محا أن العلم حق ويعلم لهذا يستسلم أن 

رمولثنال( ت) ناد هريره أبي وعن المد، على الشيْلان مداخل من عفليم مدخل لو( نول) 
.)آ-ا-با(:را(اكحر

الشيخومحححه [ فهء مالك بن أس حديث من ٤( • ماجة)١٣ابن ( ٢٣٩٦)الترمذي أخرجه ] )٢( 
هعازب بن ١^١، حديث من ( ٤٤٥٦)داود أم وأخرجه ت • )آ/آهآ( الترمذي صحيح ق الألباني 

اد ز، 
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الأولادفلأنا نزفت ؟ول؛ فلأن ويمم فلأن يشقى ول؛ ؟ فلأنا عامت ب ر ؟ ب'بيي رب 
أعوذ، ؟ العادين وتزك تاخذ لا ذ ا يا لماذا • ؟ ولر ؟ لر ر ؟ ترفي وب والأموال 

،الخطم الزلق هذا من الحذر يجب لذا ، ؟ راض صابر لم جمذلك أيفعل ذ، با آعوذ ف با 
ووجعرأس وصدعة عرق صربة كل على يثاب الومن فإن • لبمانه نلامجة ءر حرص لم وال

أل؛كل على ثابت الأحر فله يشاكها الشوكة حتى بمسه والوصب والغم الهم وعلى صرس 
يضجرلا أن ها ^الصبر والقصود . واحتسب صر إذا الموس المرض به يشعر حسي أر نفي 

٠ل0، يا فلته ويسوء القدر وبمشكى 

وبالدين ب الضر ه مإذا فكان ابتلي ند كان بعضهم عرفت • الغي عبد نال 
وتلمظأيضا ه ونفوالأدوية والأياء ، ١ واليال الأيام ولعن زوجته ولعن ، وأمه أباه 

.— هله با والعياذ ~ خاتمته سوء ق له با يكون مما ، مقذعة بذيثة بكلمات 

عليهتعذر فر.مما هق، ف ١ إل والانتقال ، الاحتقار عند ولمانه نليه خانه ممن رر 
.ذلك أصابهم؛ اختضرين س كثيرا الناص شاهد كما ، بالشهادة التعلق 

تيقول فجعل . لله ا إلا إله لا ت نل فلأن يا ت لعضهم قيل حتى 

،١ منجاب خمام إل الْلريق أين تعسن وقد يوما قانلة رب يا 

•نجه نمى 'ثم 
حتى. .. تنتنا ، تاتنا: ويقول بالغناء يهذي فجعل لذ، ١ إلا إله لا قل : لأخر وقيل 

نادالدهر، من لأنها عام؛ يثكل والزس والساعات، والتين، والأيام، ، الدهر ب بجون لا )١( 
الذيهر جق ف ا لأن يجوز؛ لا الدهر إل المهاب هده ونية المصيا عند — معناه ق ما أو ~ لدهر اب 

الخالقالفاعل على — فه يا والعياذ ~ الب ، Jjلليهر ي1ّكمإ الدهر، وليس الابملأيأت لهذه النمير 
ذلل؛،عن وتعال ب"انه يره نهم، نكأ وحده، ^؛؛؛١ ف ١ هر والفاعل الدهر، على لا للدعر، الراجل 

./٥( ٢ ٢ ٤ مل؛)٦ عد الدهر« هو ف ١ ماز الدهر سوا لا » ثرله معي وهدا ، كيراعلوا 
حامأين : ونالت، جارية به غمرت ، دارهأمام وانفا كان رجلا أل ) ملخصه؛ الرجل هدا وبمة )٢( 

دارهز معه ها نفرأت فلما ، اخلفهودخل ، الدار المرأت فدخلت يته، باب إل فأثار . ؟ منحاب 
;لها ال فق. أعينا به وم عيشا نمتب ما معنا بملح ; له فقالت ، خدعها أنه علمت ام، بممحولبس 

ندالجارية وحد رجع فلما ، بمفلها ول؛ مفتوحة الدار وترك فبرج ■ تريدين ُا بكد آمحلم الساعة 
وهوترق حى الشعر، من الين ذاك مرل وهر ، يذكرهااكنرقأت ق وجهه على فهام خرجت، 

.اكذكره كاب من يتصرف . — ث با والعياذ ~ الحالة تللث على 
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.مات 

ثم؟! ارتكبتها إلا معصية أدع ول؛ تقول، ما ينعي مجا ت نقال ذلك لاثم ونتل 
.بمالهالر و مجان 

.بملها لر و ؟ صلاة ذ صلت أني أعرف وما يعي يغي ومجا ت فقال ت ذلك لأخر ونل 
•ونمى يقلها ب و • تقول كافر.مما [ هو ] ت فقال ت ذلك لأخر ونل 
.أنولهاأن أستطع لا آه، آْ : فقال : ذلك لأخر ونل 

•ومضى • عيك ا، ١ وخ ت فقال : ذلك لأخر ونل 
.عنهاريمك لساني أنولها أن أردت كلما : فقال : ذلك لأخر ونل 

ف،فلس فلس، ف يقول؛ ثحنل موته، عند الئحاذس بعض حصر مجن وأخ>رني 
•مات حتى 

الشهادة،يلفونه فجعلوا عنده، وهر احتضر أنه له فريب عن التجار بعض وأخبرني 
مجان.حتى  ٠٠٠جيد، مجشترى وهدا رخيمة، أرض نهلعة هده \ يقول وهو 

أحرالمجن عليهم بمشي والدي ؟ عحرا هدا مجن اس النشاهد كم لله ا وبحان 
اه.< وأعظم أعغلم اخنضرين 

.ص بأحد ^ة : بمول قاف : ذ ا إلا إله لا نل لأر ^^ل 
.وافي أشرب ; فقال ; ذلك لأخر وقيل 

أتاهمجن فمنهم المرن، عند كنثر خلق خيل وقد ر ف؛ ١ رحمه الجوزي ابن قال 
.وصيتهل ححورا إليه أصاف ور.،ا مضر، نيحا يستدرك فلم مجرصه أول مجن الخذلان 

اعترضمجن ومنهم كفر مجن فمنهم ألأم، اشتداد صاعة الخذلان فاجاه مجن ومجتهم 
.— الخذلان مجن س با نعوذ ~ رتسهحعل 

الجحود،أر الشك المرن محي القالب محلى يغلب أن وهو الحاممة صوء معنى وهذا 
.الحالة -طك على القس فشض 

الشهيرنج.أحجار اسما، س اسم )١( 
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.ُزءززال — اإنسسجا ام يا او ~ الناف أم يا للم ما ت ساد النسيب أم أو النائب أم 
.١٧م الخ1ىلأ:>لأ نالب:

حباأك؛ن يهب كنا آذم تم حطايا ئذهب ؛ثها الحمى، ننم لا » : إؤ نمال 
. ٢١١الحديد« 

اللهم. المرن ل اخز اللهم • ^١ ٠٢٠عحل اللهم ) : كقولهم ا: ل الموت ميي، ذ٠ 
بهمنفع ممسة نأي نلوبهم ل الإيمان يتمكن لر الناس معض • ذلك أشه وما ( أمتي 

اللأنهم ويتمنونه بالموت أنمهم على فدعون بجزعوا جاْ أو منصب زوال أو كالمرض 
أنالملم على فالواجب وإلا ١بم١نهم، لضعف وذلك المسة، تلك يتحملوا أن يستقون 

أحدكميتمن؛ن لا » ت ه نال ، منهاالخلاص هق لذ ا وبال بجزع ولا الصية على يصر 
الخياةكانت ما أح؛_ني اللهم : فليقل للموت •حمنا بد لا كان فان به نزل كر ا،لوت 
. ٢١٢١ق« محرأ الوفاة كانت إذا وتوفي، ؤ، خرا 

:امورّ الموت تمني عن هؤ النبي نهي وسبب 
.الحياة من عليه أشد الوت بعد ما فلعل ١^^٠١ بعد يلام ما يدري لا الإنسان أن ~ ١ 
.الحسنات وتضاعف السيئات تكفر الرض غزة أو الرض أن ~ ٢ 

•له خ؛او حثانه ونكرن ذبه من فتتوب المرض من يثغى ند أنه ٣" 

رولو الأعمال، بزيادة الأجور زيادة الحياة ففي بالموت المالحة الأعمال اشطاع ٤- 
هالتمب عن ه فرثره أبي عن حاء ولذا منه، أعغلم عمل فاي الإيمان، استمرار إلا يكن 

هسننسيثا وإما ^؛١ ثزذاذ ألأ فلغله نخسا إما الموت أحدكم بمنتن ولا » ت قال أنه 
. ٢٤١ننشب« ألأ 

ا• )ا(مجلم)هيْإ(]والرذي)*ْ؟آ( 
عبدبن محي الإسلام سنح إل الموت تمي أحكام ب انمي الكتاب بة نإليه الإشارة بجير ومما )٢( 

يةنإبملال الموسومة الرسالة إل عليها»المجع الاثلملاع أراد مجن عدة وجوم مجن حاطة سة الوهاب، 
قرنانبن اغ صالشيح لفضيلة الوهاب عبد بن محمد الإسلام سيخ إل الموت تمي أحكام كتاب 

.تمراهو هته ا فجزاه ا مجييئا مجعللأ مجدللأ بة الشهذه فيها فتي • الفوران 
.وغرهما ٦(  i/A)ومجلم ( ٦٣٠)ا/١ الممحاري )٣( 

.([ ٤٢.١(١نuجه)١٧١٨،٥.٣i(اكافي)٧٢٣ر٠،ْواسل ٥ الخاري :أخرجه )٤(] 
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:ا عنهلذ ا رصي م مريعن جث نال الغتنة، حدوث عند الموت تمي وبجرز 
وإذا» ; ه اس عبمابن حديث وق • ٢ ١ ه منسيا نميا وكنت هذا همل مت ليتي ا يؤ 

،٢١شون« همز إيلث فاهمضم فئغه بميادلة أرذت 
الكفربكلمة النطق عر بمهر أن يخشى لأنه الفتنة ونت j الموت طلب ق والحكمة 

السةمثلوا ثم ؤ : %ق نال الشة على بمللق والكمر الاصهلهاد، سب يتغر أنه أو 
هالخل س افد واص ؤ : جؤ وقال م، ه لأتوئ 

هنمالإنسان قل وهي الانتحار ظاهرة الحديثة العصور هدم ل طهر • لانتحار ا٠ 
أوه بنزلت ومحنة فاتت ينتويه رء؛ة وإما يده ذات نلة من إما الحياة نكبات محن نصيه لنكبة 
سه نفإلقاء أو حرق أو بغرق ه نففيقتل صوابه ويطم الخزع فيمتلكه معه مرض طول 

ذك.غير أو تطار أمام ه نفيلقي أو شاهق 
وهذهللطع ومحالمة للشرع محالفة من جدأ خْل،رة الشغتعة الظاهرة هذه مضار إن 

:محاذيرها يمض 

ولاؤ هت؛ قال الكريمة، نموصه باوصح هق لذ ١ لشريمة محالفة إنها ؛ ولا أ" 
نصليهوف فوفللما عدوانا ذلكا يفعل ومن رحيما بكم كان ف ١ إن أنقمكم تقتلوا 

.، ٠١ه يسترا لذ ا على ذك وكان فيهآ خالدا نار؛ 
ءالله رسول أل حديه الصحاك بن ثابت أل تلأبة أبي عذ الصحب،حين ل جاء ولما 

.ا١' القيامة« يوم به عدب الدثا في بمتيء نمه قل من نال 
بعضض قووالمشركول ائي اتنى ) ت نال نهل حديث من المحيحئن ول 

اكريثس يدع لا رجل انممحت وفى عم، ضم إر نوم كز ننال ' ناقلوا معانيه 
.-اأ:ميم)ا(مرة 

.( ٩٨١٣)الترمذي صحيح ل ١^ وصححه [ ( ٣٤٧٤)أحمل ( ٣٢٣٣)الترمذي أخرجه ] )٢( 
.١٤:الأحزاب ّورة )٣( 

. ١٩١: البقرة محورة )٤( 

-.٢٩.٣الماء: محورة )٥( 

.(]١١).وسلم له والقط ٦( •  ٤٧)الممحاري أخرجه ] )٦( 
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؛ى'T، ر •" ب س م م ٠ ~-ء7 محي و-بم^ رَس باُ ■سفه يماب نرصع 
إئص •' ه نمالأ . ناخمْ ذاثث« وما » : نما3 • الله رنوت لذ انأشهد : نمال النئ. 

همحضاذارس.صضلإضبمإت.صص 
را<.( « ؛، rJlم س 3م لثس تذو ب اوأر 

،شكر سراء أصايه إن ا،لؤمن صفة لأن من؛ فلتس,م ه نفنل من أن I انيآ ث■ 
صرص^اء أصابته وإن 

ورالأمومجابهة التحمل، وعدم والسلسة، الجبن على دلل هذا إن ؛ ألثأ ث٠ 
.عليهاواكغلب هنها والخروج رمعالحها 

بالموتيريد أنه ذلك الإيمان وصعق العقل صعق على دليل هذا إن ت ابعأ ر■ 
قنيه هو مما أعظم عذاب إل ي نفعذاب من انتقل ه نفبقتله وهو نيه هو مما الراحة 
.السلامةجق س ا ال نب١لار الرمضاء مجن كالمتحم الخياة 

الإيمانل وصعق العزيمة j ومحرر الإرادة ؤ، وهن الانتحار أن : القول خلاصة و• 
العسرمع فان به اشتد مهما البلاء على بمحر أن الموس فعلى • النار فاعله جزاء كان لذلك 
•؛ رالأجرة عذاب ص أهون الدنيا وعذاب فرج شدة ولكل برا 

وشقالحدود ولطم والدب وجزع وعويل بصياح الميت على الكاء وهي ت شاية ا٠ 
تتاليفهده والشور بالويل والدعاع وتنثره والشعر الثوب وتمزيق بالمصية الصوت وريع الجوب 

■ا؛ أبنائها أكر لوفاة حظها تندب وتلك . وفرانه!! رحيله بعد تفعل وكيف زوجها، 
٠.. ومائة.ة رخامورابعة • إأ رب يا الفراق كان ل؛ محوتها باعلى تنادى وثالثة 

١)لم م( ٢٨٩٨له)واللفغل ( ٤٢)٧• الخاري : أخرجه ] )١(  ١٢]).
المثامذ ١ ب للشخ الرام بلوغ من الأحكام توضح كاب محن حرما 'نقل الاشحار عن يكن ما )٢( 

الماسلأبي ملم صحٍح نلخص من أشكل لما المفهم ل الغس تل حكم وانغلر ل ( ٤٨٢-'٤٨٢/٢)
.[ \r-\ )\إ-أحمدالقرطى 
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مموألوانها أشكالها بكانة والياح-ة ، الإملأم إل وإساءة للدين مناف هذا وكل 
للقضاءالنسيم محالفة وف ، لكبر ورافع للأحزان مهيج النوح لأن ، العفة النكرات 
ه.ذ يا والإذعان 

هاكلكن يجزع ولا غق ذ ١ من الأجر ويجنب بمر المصيبة تصببه عندما والموس 
بميملا الجزع محيا أن ُع صرمحم عدم على تدل أمرر منهم بقع لبمانهم ثل الذي لناس اس 
•الإثم بحمل؛ه ل الصا ص شجا يؤخر ولا 

أوشي بماب.رض مجن ومنهم مرض ريب له مات إذا ص الزس هذا j كم وند 
كرذنب هذا أن ُع عتره أو التلفاز ل بمرض تأمحيا.مما الئوب ويشق يولول س ومنهم غئره 

٠عمن، منهن يفعله مجن أغلب لأن اء النمجن محذا على البتعة الني. أخذ لذا عثليم وجرم 
علماأحذ مما كان ) ; نالت ا عنهلذ ا رصي البائعات س امرأة عن أسيد أبي بن أسيد 

ندعراولا وجها نحش لا وأن نيه نعميه لا أن علما أخذ الذي المعروف ل ه لذ ا رسول 
٢(سعرا ننشر ولا جيبا نشق ولا وبلا  ١.

؛وجوه من المطهرة للشريعة مميادم نقدم مأ وكل 
—الجاهلمة أمر من أمي ق أرع » : الحديث ففي الجاهلية، عل س [ أنه ل ~ ١ 

.؛'االياحه« — فذكر 

هماالماس من انمان » ; الحديث ففي الكفر، مجن الباحة عد فد الني أن ٢- 
.؛ ٣١الميت« على والتياحة المب ل الطس : كمر بهم 

:الحديث ففي اع، الإتبدانره عن وأخرجه ذلك، فعل ممن ترأ قد ه الني أن ٣— 
.، ٤١اياهلمة« بدعوى ودعي الحيوب وشق ا-محمود لملمم من ما يس ل» 

.( ٣١٣١داود)-ا/؛بمارنم ام )ا(
.( ٢٧)ض الجار أذكام : ز [ ( ٩٣٤ل))٣/ه٤( لم جمأخرجه )٢( 
احيفزند [ ١( . . )١ وايزمجذى ( ٦٧)] لم وم( ٢٧)باب الأنصار مجنانب و الممحارى أخرجه )٣( 
وأخلاقالكمار أعمال مجن ا همهاْ أن ) ; أصحها ت عدة أنوال على ينا الخل. هذا نغّم ق العلم أهل 

•الروي اهكلأم ( والاحان النعمة كفر أنه ؛ والثالث . الكمر إل يودي انه ؛ والثاني . الأهلية 
.([١٥٨٤)زجه وابن ( ١٨٦). ^ ١١( ٩٩٩)والزمجذي ] ١( )٣• لم جم([ ١٢٩٤)الممحاري ] )٤( 

سمانوكان الملمن مجن لمن ونل . وحلريمتنا هدينا على لبس أي تأويلها ق نل ( ما لص ) ؛ ونوله 
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•٢ ١ والحس والعمل الشرع عليه دل أم وهذا الباطن هديهم 
اخترعهاالي البمدع من دعة الأصدقاء أو الأقارب أحد موت عند الراد لس إن 

قالدعة هده أحدت مجن وأول ، الحنيف ديتنا ق مذا لفعلهن أصل ولا عصرنا ق النماء 
لسوهالخلافة دعوى منه أحس الإمام،نا إبراهيم الأمي َوان ثل "ُين الماسون اللملن 

،عروس فيها نجلي لا ، المسة أهل شاب أشه لأنه ت قالوا . لم شعارا نمار عله حزنا 
. ٢٢١مت فيها يكفن ولا محرم فيها يلي ولا 

الاطل بشعار الصاب عند الراد لس ) • ه؛ك ذ ا حفغله عبين ابن الشيخ قال 
أصلله(رآا.

ولالحسن مجون عد دبتا اتحدوه فقل ، الرانحة فعل س الحو هدا على وهر ت قلت 

•عاشوراء يرم 

الياضالباب لس فالمة الياض، ذ ا عد الباب أنحل : المسالمة أحي السالم أخي 
وأطيبأطهر الياض المسوا » هؤ ينول واُلوت، والحياة والرخاء الشدة ال حل 

مني الماض؛ لمابكم من المسوا » : آخر حديث وق ■ ءوم« محها وكنموا 
. ٢٠١هوناكم« فها وكنوا محاكم، حم 

: ٢٦١الإسلام« في اسعأذ لا » هو اكي عن انميث في الإسعاد دعة ب٠ 
لرهن الميت، على والبكاء الياحة ل بعضا بعضهن النماء إعانة هر ; لاصعاد ا> 

قريب،أو حبيب بفقد ابتلمن ممن النماء س يعرفن ص حق ل عليهن واجبا يرونه ذلك 

.( ١٨طفة)لابنأبي الحائز >ا(منكرات 
.( ٠٦)السد محيي اء الموخرافات بدع )٢( 

•المرأة)صْأ■( فتاوى )٣( 

.( ١٨٥)؛/وم ( ٣٠٦٧ماجة)وابن ٢( • )ئ/اما()ار/ْ ( ٢٨١التردي)• أخرجه )٤( 
وابن( TtU)\/وأخمد ١(  ٤٧٢)ماجة وابن ( ٩٩٤)والترمذي ( ٣٨٧٨داود)أبو ; أخرجه ل )٥( 

.[( ٠٣٩٩)الإحان()حبان 

والمسائي( ٣١)٧^٦٤ حبان وابن ١( ؟ U/oوأحمد ( ٦٦٩شثفه)• ل الرزاق عد : أخرجه )٦( 
.(٦٢/٤(والبيهقي)١٧٤٨)
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ولعلهاعوتت، ذلك عن إحداهن ناحرت وإذا الواجب، هذا تقديم ل يسارعن ورس 
يجب، ا إليهندت من ذمة ل لها حقا يصبح الواجب هذا وبتمديمها ذلك، أحل س تقاطع 
ورائهامن بمكب ة مهنِالإسعاد اتخاذ ذلك من أشد بل الأول، به ابتلت متى به الوفاء 
•عليه يبكي مجن بكثرة الت مكانة علر على دلالة 

لذا رصي سالمة أم فعن ، المقيتة والبدعة الجاهلية العادة هده عن ه الني نهى وقد 
ولرمنامتقبلها تسعدني أن تريد الصعيد من امرأة أنبلت ملمة أبر مات لما ) ت قالت عنها 
غتكفمتمجرتبن ؟! منه« لذ ا أخرجه يتا الشيطان تدخلي أن أتريدين » : وقال ه •'ذ 
<لآر؛ ١١أكي( فلم البكاء عن 

احلمهإل يعودون ما وغالبا الميت، على جرنا "ياهمم اللحى بحلق عرف ُن عفاء إ٠ 
وندُ واد للماء الملبس وممثاية المصيبة، عند اء المعند الشعر حلق وهى.كثابة فترة بعل 

مجاملةأو ا حزناعفاوها وأما ه، المي عءن واجبة منة ه أصلق اللحية وإعفاء ~ تقدم 
أصلهل اللحى حلق فإن ياثم، بل المرء عليها يثاب ولا وضلالة بدعة فهي بالحزن وتكلما 

،منكرة بدعة السنة اتباع ثران رجاء دون فيه وتبدعا للحزن تكلما ثإءفائه١ ومعصية، إثم 
.ار ف يا والعياذ الذنوب كبائر مجن والبدع 

مجنتجا م وجوههأر رؤؤسهم على وصم,ا إذا الميت أهل أن يزعم الماص بعض و٠ 
أحزانهم.لتخفيف سببا يكون ذلك فإن الميت، ضلأبس 

عندوالأمرجاع ، وقدرهلذ ا بقضاء الرضا هو الجزن يخفف قاليي جهل، وهدا 
أولثكراجعون إله ا وإنلذ إئا قالوا مميبة أصابمهم إذا الدين ؤ ت هو لقوله المصيبة، 

الأحزان.خفف الذي هو هدا ه المهتدون هم وأولتك ووحة دبهم ْن صلوات عليهم 
اليت،ملابس ل غمن الباقي الماء شرب أن مجن الماص بعض يعتقده ما ذلك من و٠ 

.مابقه ق قيل مجا فيه ويقال جهل، وهدا • الميت بيت أهل على المصيبة ونع بخفق 
يدفعذلك أن بزعم ، منهابارز مكان ق وضعه أو السارة ق الصحف عليق ت٠ 

.([ ٩٢٢);ملم ]أخرجه )١( 
.(١٤)العم عبد لعمرو اء المبدع من بدعة نلأنون رمالة من الامعاد بدعة )٢( 
.(١٦٩)العم عبد نمرر العبادات j والبتدعات المن )■٣( 













هيضمنه لا ومأ الماتق ضمنه فيما قاعدة ٥

نعديامها يعتر الي الأثياء من يفيء إدانته بت »إن ، السائق ذمة راعْ ذلك ي الأصن 
ونحرالسارة، خمولة زيادة أو )اكرامن، الكوابح ل خلل أو الزانية، كالرعة ؛ مفرطا أر 

. ٢١١اه < السن صوى عله لم فلس وإلا فداك، مفرطا السائق به بمد مما ذلك 

هثرط القادة جادة إ٥ 

)الوابن(المارة محادث اكعالتة العاملة على الاطلاع جرى ند ) ت ه ذ ١ رخمه نال 
الغويةيالطتة المسن هنة وطر طركم وجه اختلاف من إله أفرم مجا على الاطلاع جرى كما 

اللاحعلى صعان لا وأن الثقة، على المارة ناس من الهسة ارتاته ومجا المائق، محسن حول 
.بمه مع الملاح قول فالتول والملاح المدعي اختلف وإذا ، يفرط- ا و بمد لر إذا فيها تلف فيما 

ؤيفرط لر و يعد، لر إذا المائق أن : المهنة هذه ضل ل يفلهر الذي أن ونمركم 
ولرالمادة، بممد وكان محل، صرعة دون معتدلا سره وكان ، وضعلهاالمارة آلات مقل- 
بهلا والذي واصدر، الأضاء باب مجن المارة ق قيء وحدث به، بميل شيء عليه يثب 

.بسيارتهتلف فيما المائق على صمان لا الخال هذا مثل ؤ( تفربمل ولا تعد فيه إليه 

عليهفلهم عُهمزرا فإن اليينة، فعلتهم ذكر مما شيء ق السائق ُع الركاب اختلف وإن 
■السن 

ماعلى بن مجمدمجراضن سيارته ركبوا حينما معه دخلرا أنهم ذكر  ١٠يوكد ومما 
مضمون،غ؛ر المأذون على ترب فما بهم، بقيادتها له أذنوا قد داموا وما مجتها، نحصل 

.٢ ١ اع < ذمته براءة والأصل 

هالمائقن تهور وعلاج الش1بق بسب الاصطدام قوع و° 
الديةمحكمة خْلاب ينها ومجن بكاملها، المعاملة دراسة م أنه نفيدكم ر ت ذ ا رحمه قال 

سرءمن عر الصدمة بسبب وقع الذي الحادث أن ; للقاصي ظهر أنه والمتضمن لكم الوجهة 
اليارات،لكثرة بيقة المر يلاحفل أن بجب الذي الوقت ق المقر، ل ومرعته المائق نمرق 

•-"ا(ا/ا)آ()ا





٩٢

منرأيت ، والتعازي واشور الجنائز ؤ، والخالخات والأخطاء البدع ذكر نل ٠
:ه المم ابن الإمام كلام ذم اياب 

مشتملاالأمم، ماثر لدي محالفا الهدي، أكمل الجالر ي هديه. ان ك> 
الإحسانوعلى ، معاده ويوم قره ق يمعه بما ومعامالته ايت، إل الإحسان على 

الست،يه يعامل فيما وجده جك ف الجي عودية إقامة وعلى وأقاربه، أهله إق 
،الأحوال، أكمل على جق للرب المودية إقامة الجائز ق هديه من وكان 

ووقوفه، وأفضلهاأحواله أجس على ف ١ إل ونحهيزه الين، إل والإحسان 
والرحمةالغمرة له ويالون له، ويسغفرون س ١ بجمدون صفوفا أصحابه وومف 

هووأصحابهيقوم ئم حفرته، يودعوه أن إل يديه ب؛ن المشي ثم عته، والتجاوز 
قه لبالزيارة يتعاهده ثم إليه، كان ما أحوج التشيت له ماللن قره على يديه لإن 

.٢ ١ < الدنيا ي مجاحٍه اخي يهعاهد كما له، والدعاء عليه واللام فأرْ 

.زادس)ا/ااا،أ( ;١( 





٩٤

.سلم ثم الرائعة التكيرة بعد ثانية عاد شاء وإن . ، ر ، وثنا مها 
عالةأو ، س ا رسول سنة وعلى فه ا بم ر ت اللحد ق وضعه يتول الذي ~يةول ١ ٠ 

•( ه ف ا رسرل 
لأخيكم،امضفروا » : ونال عله ونف الميت دفن س فرغ اذا ه الني كان - ١ ١ 

.يال« الأن ؤاله الضيت له وسلوا 

والمرالتمر على وبحملهم حزلهم، من ويكفا يسلهم •مما البن، أهل تعزية - ١ ٢ 
فاصممعي، أجل إل عنده شيء وكل أعئلى، محا ذ و أخذ ما س إن ر ت منها ، والرضا

الكلم.جوامع مجن ف ا لعمر وهذا ، واحتسّبا( 
:فيه ونال له، ابن ل يعزيه ه جبل بن معاذ إل كت_ا ؤؤ الني أن ) : حديث وأما 

وأفقاوأ«والا أنمتا الشكر، ولياك ورزقا المبر وألملث، الأجر لك ف ا عفلم أ» 
:الخافهنان قاله كما موضوع، حديث نهو المة...« غو ف ا مواهب من وأولادنا 

-- هق ف ا رخمهما - حجر وابن الذجي 
محصس—ة،كل من عزاء ذ ا ل إن ) ؛ وفيهه، اليي بوفاة الخمر ت*زية حديث، وأما 

كنثرابن ه ضعفحجة، به تقوم لا ضعيف فهر ( ٠٠•فثقوا فه فبا فاتت، كل مجن وخلفا 
الممزيةمن المقصد بجامجع لجاز؛ المروي؛ ل أنها على لا بهذه الإنسان عزى لو لكن . وءيرْ 

أعلم.ف وا ونمرهم، ليهم، ي.مما 
.وليتهله باإا.ءاء وإكرامه ، ثلاثااليتيم رأس مح " ١٣

باُهماعإليه يمل الدعاء فإن الزمن، طال مجهما مجعللقا المستا الوعاع استمرار — ١ ٤ 
مجثهرر.خلانت ففيه ذللث سيرى ومجا الصدقة، وكذا 

أنلا صه، والصدفة للبت، الدعاء هو الشروع أن إل الميه بحس ها و٠ 
ولاالشروع، خلاف هو الناس بين انتشاره «ع فهاواللميت، ثوابها يهدي ثم بمملها 
لفلانثوابها اجعل اللهم ت مال ثم بصدقة ممدق انه ه الصحابة من أحد عن بمرق 

.٢ ر للميت ووقوعه فعله أصل من المدقات من ٠^٠١ عمله يهدي بل اليت، 

.)آمآ/ا"لأأ(الفتاوى بحموع )١( 
.الروح)أآ-اام\()آ(ن;







٩٧

الإكثارللمسلم ينغى والذي ، تذكر0 وعدم عنه والأنشغال ، ١ الوت عن العملة ٠
وند، واعغل بعده ا مواعغل ا،لوت ذكر نفي ، أبداذلك عن يتشاغل وألا ا،لوت ذكر من 
و١عغلأء0ب الوت . واعظا بادت وكفى ، ١ « اللدات هاذم ذكر من أكثروا ت » جو نال 
•إلها والركون بالحياة والاغترار الأمل طول عن له مذكر وأكثر ان للإن

لماوأحسنهم ذكرا للموت أكثرهم ؛ فمال ، ؟ أكص الناس أي عود مابن ومثل 
.الأكياس أولتك ، استعدادا بعده 

مبينضلال يانه فتت الو ذاكر تزال ولا شمر صاح 

ولاوالكبتر المغتر على يقبل ححاب بمعه ولا الأبواب يقرع لا بغتة يأتي قالون 
•والمرض الصحيح يفاجئ الليل يمل 

تبأمور وذلك الرت تذكر أخي 
رالامحار.راكفكر للذم القبور زيارة - ١ 

أنبد لا الشباب بان المرة لأخذ الأقارب وخاصة ، منازلهم ق المن كار زيارة ٢" 
•هرمك نل شاك فاغتنم انمر طال إن الشيب إل يؤول 

وتوجيههمأمراضهم واختلاف أحوالهم ل والنغلر تشفيات الل المرصى زيارة ٣- 
الفرصةام واغتنشغلك نل صحة س فيه أنت مجا على لله ا نحمد وأن أحوالهم بملح مجا إل 

•٢ ر مرصك نل ره بطاعة 

هكذ ا فاتقوا فجاة مرض فحاة بمن ل! مجن ) ؛ يقول لله ا رخمه البصري الحز كان 
.( .. , ربكم مفاجأة واحذروا 

موعغلةمن يالها ياتها نوأمرع أبلغها ما مرعغلة س يالها ; فقال بجنازة الحسن مجر ونا 
....النوم ل يرونها كأنهم للقوم، شاملة ة غفليا ; قال ثم حياة القلوب من وافقت لو 

•اليوم ُت يدفن غد مت 

.للبدن ايإوح مف'رنة م وإنما ، ئء وض ، لأخر عال( بن الإنتناد م ت الموت )١( 
-مازوان ( ٤٢٥٨)ماجة وابن )ا/لأدآ( ائي راكه( )آ/• رالمطى ١(  ٦٣)الخارى اهرجه )٢( 

.( ٦٨٢/٣الإرواء)وانفلر )آددآ،آآ-هآ( 
••؛()ص الغث الرحمن ليد الحازم نجيز j الرجازة )٣( 



٩٨

فمات الذي مرصه ق حكم بن الغم؛ على دخلت : داود أبي بن العزيز عد وقال 
.، ١١المضجع... لهدا اعمل : ممال أوصي. ت نلت ف، 

انموح.اكربة وترزق لبمانك ويزيد تلك يلن واللي الموت اذكر ذ ا عد يا 
القلب،وناعة التوبة، بتعجمل ت بثلاثة اكرم الموت ذكر أكثر س • الدناق نال 

.العادةونشاط 

والتكامل.والكفاف الرضا وترك التوبة تسويف ؛ بثلاثةعوجل الموت ني وس 
القانتةالدار مذء عن الانزعاج اسثعار بورث الموت تذكر أن اعلم • النرطي ونال 

٠\ّ■ الاخرة القرار دار إل لخنلة كل ل والتوجه 

أكثري: ممالت تلبها، j تساوه عنها ذ ا رصي عاتشة إل شكت امرأة أن ويروى 
٠نلبها فرق ذلك ففعلت نلبك. يرق الموت ذكر مجن 

رويةعند الاحتضار ساعة الموت، حضور سّاعة هي فه ا عبد يا بك ممر سّاعة وأخطر 
ويرىحنة صورة ق، الموت ملك يرى فإنه السعادة، أهل مجن كان فإن الموت، لملك اغتضر 
الهرمد ضه ؤون يجلالجة من وحنوط الحة مجن أكفان معهم الوجوم محض الرحمة، مجلأتكة 

منزلتهفترى عليك، فه ا برضى أبشر فلأن يا ت فتقول رأسه عند فتحلى الموت ملك يأتي نم 
هقورضوان.١فه مغفرة إل إحرجيب الية القس أيتها يا •' الموت ملك ينول ثم منالخنة، 
ملائكةويرى أخرى، صررة ل الموت ملك يرى فانه الشقاوة أهل محن كان إن وأما 
فيجلسالمرن ملك ياتي ثم ، نار مجن وحنرط نار من أكفان معهم الوجوه صري العذاب، 

أخرجي! المرن مجلك ويقول ، المار مجن متزلمه ويرى عليه طء ا بخْل ويبشره رأسه عند 
١وغضب فه ١ بخهل أبشري ، الخبيثة المفس أيتها 

ةالمقاوموعدم قري انهيار يجمل المرن ملك اختضر يرى عندما الحالة بهذه 
الاستعدادوعدم كرات والانمرات لديه ونحمل الغثيان لديه فيحصل للتنين والاستسلام 

اكارتبلديه ويجمل يمر أن يستطيع ولا ويرى ، يرد أن بتْلتع ولا يسمع فهو ، للكلام 
ناللهم، المرن سكرات شدة مجن أحيانا ويغفر أحي١نا فيمحر ضرباته انتفلام وعدم القلب 

. ٢٢١المرن سكرات على أعنا 

.اوآما( )^ا\اوا خالدالصقعي اعداد لك، اخترت )١( 
.ْ( • )صا"إ- الحنانة تجهيز ق رجازة )٢( 



٩٩

توفاته بعد الميت المزمن على ترى التي العلامات ومن 
.الوجهعلى الابماُة ( أ  )
.المابة ارتفاع إ ب ؤ 

.ا،لرت ملك من سمعها الي بالشرى والفرحة والأشراقة الوضاءة )ج( 
الخاتمةحن على بها يستدل علامات وهاك 

ا.أ١ امكة« دخل ف ا إلإلا لا آخركلامه كان »س : ه قال : بالشهادت؛ن اتهلق - ١ إ 
.٢ ١ اضن« بمرق السلم موت » ; قو نال كما ; اضن برشح الموت ٢— 
أوالجمعة يوم ممون ملم من ما » ت هو نال ت الجمعة يوم أو الجمعة ليلة المرن ٣— 

وةاْاسكةاكر«م.إلا ليه 

.غازيا٤-الموت 

باله)اءرن.المرن ٠- 

العلن.بداء الموت ٦" 

بالغرق.الموت ٧— 

الشهيدثمذون ما اللب.:» رسول نال : نالأ مضْ أبي حديث محن أخمد أخرج 
١^شهداء J>، » : ناد شهيد. نهو اللم؛ شل ني نتن س اللب رسول يا ت نالوا يغم« 

شهدفهز آلله شل م محل س >> :نال اش ننوت يا م ص نالوا . << لقليت إذا 
فينات وص شهيد فهز الط1غون في نات وس شهيد فهز الله شيل في نات وس 

.٢ ١ شهيد« رالخويى فهوشهيد الثطن 
يعمنخصال ب اللي عند للشهيد » : ه قال : القتال ساحة ق الاصتشهاد ٨- 

منوتاس الفر ء-ذاب؛ من ويخاد الخن س مفندة ؤئزى ذمه من ذفغو أوو ض له 
•( ٢٦٧٣داود)أم صحتح ل الأيام وصححه ( ٣١١٦داود)أر أخرجه ر١( 
.( ١٧٢٤زجة)ابن صحح j الأياني وصححه ١(  ٤٥٢زجأ)وابن ٣( • )أ/م السام أخرجه )٢( 
.( ٨٥٨الرمدي)صحيح ق وحنة ، ١٦)i/< الزطي أخرجه )٣( 
له.والسل ١( ٩ ١ )٠ أخمد ( الروي شرح لم)ما/أأءع مأخرجه )٤( 





.؟ لا أم صحيح هذا نهل C الشهيد 

النيعن صح وفد ، بالهدم يموت الذي اللم يثبه لأنه ؛ شهيدا يكون أن نرجو ؛ و 
•شهيد بالهدم عات من أن 

الذيإلا ه عملعلى بجم مت كل » ٌ نال ; لذ ا ط ل رابضا الموت - ١ .٩ 
.، ٢١الشر« فتة وياس الشامة يوم إق عمله له بممى ^نه لف ١ نبيل ذ زاج مات 

،بها له يم ف ١ إلا إله لا فال س >> :نال ; م ٢ 
تمدقومن اية، دخل به، له ختم لذ ا وجه ابمغاء يوما صام ومن ، اية)٣( دخل 

إ)ْ()٤( ايةدخل ، بهاله شم ص ا وجه ابمغاء بصدقة 
تمنها ومتعددة كشره فهي الحاسة سوء علامات واما 

غقلذ ا أمر بمتهاون ، بهامتهاون صالآْ ترك على أو شرك على بموت أن ( أ  )
ومنالماجنة، والأفلام والتمثليات والزامئر الأغاني عنى يموت س وكذا • ه رسوله وأر 

.، روالخيرات والخمر لعمومها الفاحشة على يمرت 

وعدموظلمته ركامنه الوجه عبوس الوفاة بعد عليه تظهر الي العائمات ومحن )ب( 
الحدمائر راد اليعم وفد الوجه سواد وظهرر لذ ١ خط بالمرن مجللث من سمع الرضي.تما 

مفرقابالدمحر وكفى واعظا بالموت كفى ر فيغ اادرد١ء أبو قال لذ. با والعياذ ذلك غر إل 
■( القبور ل وغدا 'لدور ل 'لترم 

روحويدو يغوت والمة غفلل ا نبالما 
وصرحرق غبوت المن ما الدبلبي 

ءء

روحمجافيه دا مجا يومرء الميمتر م

.الدائمة)،//ه'ا"آ( اللجنت غاوي )١( 

.( صحيح حن ) ; وثال الأحوذي( أتحفة • )ه/\' الزمدي أخرجه )٢( 
.نوانضها من بشيء يأتي ولا الكلمة بهدم يعمل كان لن وذلك )٣( 
•( به بان لا إمنادْ ) ؛ )أ/ْيم( الزغب j المدري نال • أخمد أخرجه )٤( 
(—٥٤)٩٣ المتئد العزيز لمد الخاتن أحكام من والأتز المنوع كتاب من )٠( 
.وتاورته لف ١ تضاء على والاعتراض السخط على الكلام عنل. تقدم ما انغلر )٦( 



١ ٠٢

وحيلرن الملم عي حل ككا ع؛-ع، ب
رحتت ككي؛1، ما ي، لملمي عح ن

وحنعمر ا ُرت عمو وللموت—ن، 
■دينار بن ملمة حازم أبو قال 

.( .. .ت متى يضرك لا ثم غاتركه أجله من الويت، تكره عمل كل • • • ) 
.؟ تمرتي أن أتحجن • العابدة هارون لأم نلت، ) ت الداراني ملمان أبر ونال 
نكيف.. ..لقاءه لكرعت مخلوقا ءصستا لو واف : قالت . ؟ ولر : قالت، ّ لا : قالت، 

•هق( بالخالق 

لويقر ؟ ؤ. . ٠ فذم ما ت ومرل الجنازة أمام تمشي الملألكة أن ) ت غفلة بن ّريد عن 
ؤ..؟( مارك الاس: 

•فري أزل يوم ت فقري محرم أ-مركم ألا ت الدرداء أبر وقال 
ونشد، اإقامجتتق أو ممرنا ق أو أعمالما ق أو فرشنا مجن نرخل. محرق، أننا لنتدكر 

إنه_ا١لدرد، لأكلت_ا القبرر ق وترضع ، مراناؤلياتها ل تحمل لا باكفان ويكفن لوح على 
تالثثاعر قال العقل. عنأل.ها يتحير اعة س

يركب،ذاك نعته عن ذا حهل متى ومهرد_إ ملاذ ه منما المرن محر 
رأشيج،وكهل حلفت مضى عليه ة حقيق،ن العء_،ن ذا نشساهد 
نكذبا يقيناه علننقسي بما ا كأننالقلرب، تان العلا ولكن 
تجك فرله منه رأحسى 

المارض نمح' ')ص اشامة اجووك؛َيوم ميؤذ يإنا المو؟ ذامة مس ؤَح 
•ه ايرور إلا٠"؛؛ الدنا الخياة وما ذ\ر قو الخغة محالج 

:الشاعر وقال 

مهحمولحدباء آلة على يرما سلامته طالت وإل انثى ابن وكث 
بل، نهاية المهالة هذه ولمست، ، الدنيا هده ل ونهايته حاله يتدكر أن للأنسان ئينبغي 

اسأمعلى لا الوت دائما يذكر أن للإنسان فبغي الاخرن وهي ، منها أعفلم غاية وراحا 





اكب) ; مول وطرف ( الأجل م'ب الوصية فان الوصية، تكب لا ) :يمول الناس من 
الأجلتقرب لا الوصية أن •تمن وانيس . ( ويزيد محرك يطول تكبها إن فانك الوصية 

.يهملهالا أن له فبغي الأجل، يعد لا الوصية وترك 
نحوه،أو دين من للأخرين حقوق عليه من حق قا واجمة وعله له نيما فالوصية 

لالعسادالحقوق تلك كانت مواء حقرق من عليه ما بوفاء يوصي( أن الإنسان ض فيجمب 
اليوالزكاة الفرض حج أر نذر أو الكمارات مثل كانت أو والأمانات، والردائع كالديون 

•لم-محها

فالواجبيوص، ب أو الميت بها أوصى سراء الميت تركة من الواجب بإخراج ويبدأ 
أوكناره.بمتن أو ، الإسلام( )حجة الحج كفريضة العادات، من عباده أو لآدُي، حق إما 

كفارةأو به، الوفاء نبل ق، فتر ه نفعليي أوجبه ندر أو إخراجها، نل، ترق، واجمة زكاة 
ذلك.وتحر ظهار 

كلللثهيد ف ا يعفر » : يقول. الأخرين( بحقرق التهاون رشناعق خْلررة ولعظم 
.، ١١الدين« إلا فيء كل يكفر ف ا مسل j القتل » : رواية ول الدين« إلا فيء 

منهفايتحلله شيء أو عرضه س لأحد مفللمة له كانت من » ; آخر حديث ول 
مفللمتهبمدر هغه أحد هالح عمل له كان إن درهم ولا دينار له يكون لا أن فل النوم، 

.، ٢١عاليه« فحمل صاحبه سيئات من أحد نات ح له يكن لر وإن 
الأنام،لر ١ مقل—ُز، وبممحلص خ ا إل ذمته ويرئ الإمكان بحسك، بها الإسراع فيجب 

أمجرله بحدد وإن إليه، بحتاج ما فيها ويكتب ذلك علؤر ويشهد صحته ؤ، يكتبها بأن رذللث 
-بها ألحقه الوصية إل بحتاج 

رممسنرالعركة يحول أو جو أو بحر ركوب أو المرض اشتداد عند الوصية وتتاكد 
ذلك.ونحر العمرة أو الحج لأداء كالم-فر 

أوالإرث من حفهم من الورثة بعض بحرمان يوصي( كأن الوصية ق، الإصرار وبحرم 
قلتما والأقربون الوالدان ترك مما نصيب للرجال ؤ : هق لقوله بعضي( عر بعضهم يفضل 

.(١١والحاكم ( ٢٢)X/. وأخمد ( SAAyjrسلم))١( 
.)*ا/ها،(البخاري )٢( 



مضارض دس أو ه وب س س ؤ : جك ل أوكترنما منه 
رم.ه حلم علم ذ وا ف ا س وصية 

.، ٢١ذ« ا فاقه محاق ومن ف ١ محارم نحار من ضرار ولا ضرر لا » : جؤ ولقوله 
فهومنه ليس ما هذا أمرنا ل أحدث من » ت جؤ لقوله مردودة باطلة الجائرة والوصية 

.رد«رمر؛،

.؟ والكفن الجوط نيمة المن تركة س يؤخذ ط أول هل ؛ هر 

الضردافر - ■ الغاسل وأجرة الكنس كقيمة التحهثز ُروذة التركة من يؤخذ ُا أول ؛ ء 
الوصيةr رص مها لص الي المطلقة ال-بون م ثرهن مها الق الديون ثم • ذلك ونحو 

.رْ،الإرث ثم وارث لغتر قافل باكث 

أخيءلي_ك فيجب ، عليهاممون حال أي وعلى به المالأة وعدم امحضر همال إ٠ 
;هامة أمجورا تراعى أن فعليك تحتضر ا نفحضرت إذا السلم 

.بالماء وسنتيه حلقه بث وتتعاهد به ترفق أن — ١ 

أيهاحيعا ف ا إل وتوبوا ؤ : جك لقوله الذنوب جميع من بالتربة تذكره أن ٢" 

.\ T-U:الماء )ا(ِورة 

(٢٦ Alt)نهلي والدار ( ٣١٦• رقم ة امحالز الدبموري اللفظ بهذا أخرجه ل )٢( 
ال).أ/ا،ْا(والأطكارالمهيز م الب وابن ( ٦٩/٦)والهئي )أ/؟ء-خْ( والحاكم 

٣٢٠١رنم )آآ/آآآ  ولامرن لا ) الأو'ل ولهلرنه . ه الخيري مد أم حديث من كلهم ( ١
مثالهوند ، ويحنه ألحديث يقري بحموعها ؤ ت الصلاح ابن نال ولذللث  ٠٠كشره شواهد ( صرار 

فقد. ( بعضا بعضها بموي ) ل الروية الأربعآا ل الروي وتال • ( به واحتحوا العنم أهل "هماهتر 
وعوف' ونعلة وعائشة، ، وجابر ، هريرةوأم ' ماس وابن الصامت، ين عبادة عن الحديث ورد 
انمثحيحةلة ئوال\•^( T-ys<\iv)( مشهور الشيخ بتحقيق ) للديزري ة امحال; ر • مِئ ءن 
>نهبجث الحرث هزا j رسالة الحبلمل رجب ابن رللإمام ( ٤١ i-i-AlT)والإرواء ( ٢٥)• 

.[أعلم ف وا ( -١٦٣ ٣ ) وفقهه وشواهد 
.[ ( ١٧١٨)ومسلم ( ٢٦٩٧)البخاري ١خرجه ] )٣( 
•)صاّ( للألتاني الحاثز أحكام تلخيص )٤( 
■( ٤٨)باز لابن الحائز أحكام من )٥( 



.، ١١^ تفلحون لخالكم الومنون 
إياهاحئث ما حب على وبلغها ف ١ واش ، علها وتسهي باارص؛آ تذك؛رْ ٣" 

إلالفن محيت يه يوصي فيء ك ملم امرى حق محا » ٌ لتوله زيادة؛ أو مص دون 
.، ٢١عليه مممق عده« مكهوة ووصتتد 

الم.:وننالغلنباس.ق،مل والأحقاب الخثر على ث أن علك ٤- 
.، ٣١لم مرواه ف« با الفلن يصن وم إلا أحدكم مموتن لا » 

قرأفلن وإن فله، خيرا قلن إن بي عدي ظن عد أنا » : التيص الحديث رق، 
.، ٤١أخمد وآخره الخاري أوله روى ه فله 

منهوالمخمرة المر وطلب ه ذ ١ بذكر الاشتغال على ونحنه غفل كلما تذكره ْ~ 
•قو لقوله الحرف؛ عالي الرجاء جانب يعلب أن وعله ، والرجاء بالخوف وتذكرْ قث، 

بجافه«ثما وأمنه يرجوه ها ف ١ أعطاه إلا ا،لوطن هدا مثل ل عبد قلب ل بجتمعان لا » 
.، روحثه الرمدي رواه 

منلقاء ويكره لقاءه، أحب مجن لقاء بحب رحيم غفور ف ا بأن تدكره أن وعليك 
كرة١^٧؛ لْاء كرة ومن لماءة الله أحب الله لماء الحب س » وق؛ نال كما لقاءه؛ كره 
شل» ; ه نال . الموت لنكن0 إنا ; — أزواجه بعض أو "" عالتة نالت . لماءه« الله 

أخبأشإء ظفيرَ وكرامته، الله برضوان بمسر الموت خضره إذا المؤمن ولكن ذاك، 
نداببمئر حبر إذا الكافر وإثم، ، لماءْ ١^ وأخبأ الله لماء فأخجأ أمامه، مما زلته 
.، ٦١لماءة« الله وكره الله لماء كره أمامه، مما إليه أكره فيء محس وعقوبته، الله 

موتاكملقنوا » ت هؤ لقوله واحدة؛ مرة ذ، ا إلا إله لا ) ت التوحيد كلمة تلقينه ٦— 

٠٣١النور محورة )١( 

.ف ا بجد تخريجه تندم ٢( ر
.[ ( ٢٨٧٧لم م: أخرجه ل ( ١٢)

.[ ( ٢٦٧٥)لم وم( ٧٤)ه.الخاري أوله وأخرج ( ٨٨١٢٣)اللمغل بهيا أحمد أخرجه ] )٤( 
.[ ه أنس حديث من ( ٤٢٦١ماجه)وابن ( ٩٨٣)الترمذي أخرجه ] )٥( 
.[ الصامت بن عيادة حديث من ( ٢٦٨٣)لم وم( ٦٥• الخاري٧ أخرجه ] )٦( 







١ ٠٩

ثلاثاإلا بقي ا غالحجاج انمم الحابرة قاصم يا اللهم ؛ فقال ، المري الحسن ذللئ، فبلغ 
.فمايتج جوفه ل الدود ونع حتى 

بحم: نال ثم ننجي وهو القرآن حتم الرقاة ه إياس أبي بن آدم حضرت لما ٦- 
إلهلا ■' نال تم أرجوك، كنت النوم ولهذا ، أؤمللن> ت، كنالصرع هذا ل يي رفقت إلا للن، 
فضى.ثم ف ا إلا 

حضرهمن فعلى الروح وأسلم قضى فإذا 
سننهأبي على هو الله رمرث يخز ؛ نالت، مننه عن'أم روي لما ءثن؛ه تغميض ١~ 

را؛اتهنن« بنة يض ^١ الروح إلأ » : نال يم ناغنغنه بصت٠ ص وند 
 ~٢ ،j^ تليينهايمكن فلا فتتصلب جسمه يرد أن قبل برفق مفاصله.

.لهيدعو أن ٣- 

عنله وسترأ ، الإنكثاف عن له صيانة بدنه جميع ر يبتوت يعطى أن ٤- 
توهمأحئ ه اف ونول ألأ ) : عنيا ائه رصي المرتل 'أم عانشه روته لما ١'^■^، 
'بمرة(لم■يثري ثم 

•رأ، [ ، ١ مجرته بمد قق البمح، ثل بكر أبا لأن ؛ ] عيب ب؛زا ونحثله وجهه كثف، وبجوز 
.دفنهق ويثاركوا جنازته يشهدرا لكي وأهل.ممونه نرابته بملمم أن ْ~ 
.يتمر أن مخافة ودفنه بحهيزه إل المبادرة ٦- 

 ~U وصته وتنفيلم. دينه قضاء إل يسارع.

أوت، كانحكرمئة والستوصفات، الستشفيارا بعض أن له يومفط مما إن ر ت يه س0 
يكونأو ، فملأ لوحده يترلئ لم المامحنضر أن فنجمي ، ، الأمور بهذه يعتنون لا أهلية 
يعرفنلا مجن السلمات، من المرصايت، أو الهلبيبايت، أو اللمز ادّرصين أو الاطاء محن عنده 

.[(١٤٠٤)ماجة وابن ( ٣١١٨)داود وأم ( ٩٢)•ملم أخرجه ] )١( 
.[ ( ٢٤٣٤٢)أخمد ( ٣١٢ماجة)•وابن ( ١٨٩٩)الي والغ( ٠٨١الخاري)٤ ل )٢( 
.[ ١( )ا/آ للبنوي ؛ LuJlشرح وراحه ( ١٥٧١ ، ٥٧١. ، ٥٧.)٩ الخاري ل )٣( 
.( t^A-iywlA)الدانمة اللخة فتاوى : ن )٤( 



منهميرجى فماذا ، كنار ممرضات أو ممرضن عنده يكون أو ، الاحتضار آداب، عن شجا 
فوا عندهم لغرايتها التوحيد كلمة بفر الديا يفارق قد ثم . ؟ الملم امحتضر ذلك نجاه 

. ٢١١الممان< 

سقامبنن تمملق الي الأمور بعض عله نمى قصاصا القتل بمنمذ يقوم من عض ب٠ 
:ومنها ، عليهاالفل حد 

وصت.بكتابة أمره ~ ١ 

.قيها سثز وهو وفتها لحل الي الصلاة أداء مجن تمكنه ٢- 
القتللسرعة جيد مجاهر بالقصاص القاتم وكون الذبح مجرح حادا السيف كون ٣" 

صربة.بأول الحياة يفارق، ولم ، قصاصابالمعانب التنكيل وعدم 
ارتكته.مما النصوح التربة إحداث مجع للدنيا فرانه نن الئهادت؛ن تلقينه - ٤ 

هلوذض الملمتن. مجقابر ل ولقل عليه وصلي وكس عئز روحه خرجت فإذا ْ- 
•والرُهمب بالغبرأ 

ونصرانييهودي زي j( أبريه صفة على اختمر يأتون الشياؤلن أن بعضهم عتقاد ا٠ 
عنثقلا الحديتية( )الفتاوى ق الهيتمي ححر ابن قال ليضلوه، ملة كل عليه عرضون ي، 

رلممدذس(>'<.ادمًلي:
وتلقينهالكافر انحتضر حضور كم ح٠ 

الإسلاماعتناق ز ه وترغيب، للإسلام ودعوته بحضوره بأس لا الكافر أن لصحيح ا) 
أود الحالإسلام من منعه الذي يكون ورمما ، الموت علامات رأى قد لأنه ؛ حياته خر آل 

هؤالنيئ ولأن ، بالموت يفرت مما لتؤ وذل، رئامة أو مجنصج، فوات خوف أو ، الماسة 
أباأفر ؛ أبره فقال ، الإسلام إن، فدعاْ ، يخدمه كان الذي اليهودي الشاب ذلك حضر 

«للإسلام هداه الذي ف الحمد » ت يقول وهو هو المح، ُخرج ، بالشهادتغ، نطي القاسم 
الكفرعلى وإصراره عنائه عرنا الذي خأُا ، م[ ه النار س اشذْ الذي ء ؛ رواية ق، و] 

■( ٦٦٨والخام )ا(ادوع 
.( ٣.٧)^٤٧^١ الجنائز أحكام )٢( 
•[ ( ١٢٨٩٦)وأخمد ١(  ٢٦٨)الخاري أخرجه: ] )٣( 



ؤرتلقينه ؤر ذالالْ ولا حضوره الم للميجوز نلأ الدعوة ف توثر ولا  ٠٠٠حيلة لا وأنه ،
أعلمواف الخالب، 
.؟ نحضر الي أر النوفاة الرأة يد ق الحناء وصع حكم ما ت م 

• ٢٢١إله لهذااصديرجع لاأعلم ت ء 
ودمرهزبمب عليهم توفى إذا ص الناس ص أن يقضي لا رالخحب انمب س و٠ 

ومدا، وصته وتفيد ديته قضاء وأملوا والحنان وا،لاتم والولأنم الخزاء إنامجة إل عرعوا 
.الكم لإحدى ف وا 

إماالإنفاذ إّراع لكن ، واجب نهو وصثته إنفاذ أمحا ) ت عجض ابن الشيخ يقول، 
كانوإن ، ذمحته إبراء قا فللاصراع واجب ق كانت، إذا الوصية لأن ؛ تعءا ُأو واجب، 

أنفبغي : الخلم أهل نال تهلرع، أو واجمة إمحا والوصية له، الأمم فلاسراع ْلوع تل 
•يدين أن قل تقذ 

الدينالررنة من الفللمة بعض يفعله ما ورأين، الكلام، هدا رأينا إذا ف ١ بحان 
عقاراتووراءه ديون عليه الميت، نحد الخاصة، لصالحهم البت، عن الدين وفاء يؤخرون 
مجنلأالأراضي : يقولون أو ّتن، عشر بعد ولو الأجرة من نوفيه ل ، سعهالا : فيقولون 
—م فللوهدا ننزل، رر-ء—ا ا قيمتهترتفع ورمما • قيمتها ترتفع حتى ننتفلر الأن، كسدت 

بخفيلا ما الخمرق من فيه فيكون ، الين، ذرية محن مولأء يكون ورمما ، ر~ ذ با والخياذ 
بديتههعلمة المؤمن نمس » ت الحدين، صح إن عليه الذي بالدين بماثر البنج لأن أحد؛ على 
■عليه اليتم، الدين بهيا الأنفس نتأثر أن بد فلا بمح لز وإن ؛ ٠ عنه بمْنى حى 

•( ١٧"١٦)الخرض الخنين بمد الخناتز لأحكام الغرب )١( 
.(٩٨/١)٣ ف ا رخمه باز ابن الشخ سماجة ذاومح، محمرع )٢( 
المالز ثلمعا اليت، دين نماء ق الون، تخاذل ومحو ، ائم قوانتشر بلاؤء عم الأمر *يا إن أنول؛ )٣( 

وأولديونه، نيئ محي الخة عن مأسور الدين، بهذا مرتهن الين، أن الرل يدري ولا عليه، وحرصا 
[ف ١ رحمك واعلم ز له. ويارك القيامة يرم رهانه ف ا ليفك ليه، بقضاء ميته رهان يفلت، أن بالوؤ، 

لدلك.غلبمه النجات أصول ُن أصد الميت عن الدين نماء أن 
وأحمد( Yn\/T)والدارم-ي ٢( ٤ ١ )٣ ماجة وابن ١( .  ١،٧٩ • )٨٧ الترمذي : أخرجه ] )٤( 

 •/Y(٤٤ْ،٨،٤٧ )ْ• ( ٦١)؛/واليهقي(i/Y )u\،والحاكم )بم/هأ( ؟(XU،Y\/T ) يوالفري



١١٢

الناباو)الإسراع لكن ، ين وبالتهلوع بإنفاذها المادرة بجب الراجب بفالوصية 
.، ١ آ سة هذا ويدفن عليه يصلى أن نبل متحبة ام واجبة كانت مواء مهللوب 

أنوهر وارعوا ادروا لبتنفيذه وتاحم الدين فضاء إهمال خهلررة علموا ولو 
فطرئبأو حقوقهم الغرماء يتول أن إلا دين وعليه نبرْ ل بتريح لا مرتهن ميتهم 

ديندال بأخبرْ لمن ه ولقوله التقدم للحديث ا رباطنظاهرا ف ا لرجه احتسابا 
كللاشهيد يغفر » : وحديث ، ؛ ٢١« جلده عليه يردن -من الأن » : المتوفى صاحبه 

مرنهكان ولو  ٠٤١المن على الدين خطورة على دلالة هذا ول  ٠٣١الدين« إلا شيء 
.القبر عذاب أسباب من وأنه ف، ١ سبيل ق ف—هادة 

تالميت على الدخول من والصبيان ١الجنب الحائض نع م٠ 

صغبرولا جب ولا حاص يقربه لا أن وينبغي > : الدخل ل الحاج ان نال 
•عنه، ينهى أو به يؤمر لما يرجع لا بمت 

١()ه/ف؟أ الكامل ل وابزعدي ١( الخلية)ا،/ه ل مم وأو امحقي( )وحسنه .٢(  y/a)السنة شرح 
ترسوالالترغيب : وانظر . \( rA\iSiA)ني المj والناقص )أ/'اها( المغبر j واليراني 

 \/y( • )؟الجامع صحيح ز الألباني وصححه [ ٦/Y(YUU ) ابنوصحيح ( ٨٦)• الترمذي وصحيح
.(٢٤١١٢زجه)

.( mxYrloالممتع)الشرح )١( 
.( Uc>-U،/n)رالبطني والحاكم)•ا/اّه( ١(  ٦٧٣)والئالي ( ٣٣أحم-)م/.أحرءه )٢( 

.(١١)للأuني الجناثز وأحكام ١( .للهيئصانجمع : واقلر 
.تخريجهمدم )٣( 
:الوصايا هذه لك آنا.م الديون ل أخي تغرق لا نحتي الدين أمر وعظم وثناعة خهلورة علت إذا )٤( 
.الا-يون عاتبة ز االفزءة الأحاديث اسشعر ; الأول الوصية ١~ 
٠مضطرا إلا تقترض لا : اكانية الوصية ٢- 
٠ومعه الدين تل ف ا اتق ! الثالثة الوصية ٣— 

•بالهار وذل بالليل هم الديونر الرابعة الوصية — ٤ 
.البنوك وخداع إياك ت ة الخامالوصية — د 

.تهليق لا ما سك تكلف لا ; السادسة الوصية ٦— 
•بالبلوى الوقوع قز الحيوي دراسة ت السابعة الوصية ٧— 
.الأول همك الديون نديي ليكن الثامنة الوصية ٨— 
٠موصرعها j مهمة نهي إليها ارجع العال، العبد لعادل الديون ل تغرقا لا حتى ' رسالة من 
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أهليحن الخلاف ونع وإنما ' يؤيدها ما الشرع ل يرد لر ، بدعة مها هذه ! تلت 
الإخماعالذر ابن حكى وقد جوازم والراجح ، ٢ ر للعنت والجب الخائض مسيل ل العلم 
•جوازم على 

اندعاءهر والمتحس، . والهلاك والول بالشر أمهم على اخضرين أهل عاء د٠ 
عجاف ا رض لهة أم عن ورد لما ، والدنيا الأجرة بامور وذريته ولأهله موته عند للميت 

نبضإذا الروح إن ط • نال ئم فاغمضه بصره شق وند علتها ه ف ا رّرل لحل ) •' نالت 
الملائكةفان ، محير إلا أشكم على تدعوا لا » ؛ فمال أهله من ناس فضج « الصر تعه 

المهدسنj درحته وارفع سالمة لأبي اغمر اللهم :» نال ثم تمولون« ما على يؤمنون 
رآ؛.عقه« ي واخالفه فه له ونور قرْ ل له وافح 

:آمران وفاته حبر يبلغهم حين الميت أقارب على ويجب 
بالقدر.والرضا الصبر ; لأول ا٥ 
زأجرني اللهم راجعون إلمه وإنا لك إنا ) : يقول أن وهو الاسترجاع، : لثاني ا° 

•المشروع هر وهدا ُنها( حترا ل واحلف 
ربالثهم أنفعلى يدعون المصائب عند أنه ١لأهلية عادة مءن فهر بالشر الدعاء أما 

ماعلى يؤمون الملائكة فان بجر، إلا أنفكم على تدعوا لا » ٌ الني قال ذا ا ،
اليالحال هده ق سئما ولا بالإجابة، لحري الملائكة عليه نومن دعاء وإن . ، رتمولون« 

هذهمن نجيه لا أنه عارفا ربه، إل مفتقرا خاشعا خاضعا مصابا الإنسان فيها بمخون 
.دعائه؛٤، على لتومن اذلانكة سخرت ولهدا بالإجابة، حريا فنكرن لذ ١ إلا المعيية 

الماءحكم على نوله ض الياء من كرهه ومن ل • ١( ٦ )١ المادات ل والتدعات نن المس)١( 
زوالراحع مستعم-لإ، فيكون الميت، مته يمثل الذي الماء ميبا'ثران و١لح١أضي الحب أن إذ المستعمل، 

لا كالمتعمل الماء ءلهارن يرجح بنن الذر وابن صفاته، إحدى ثغر لر إذا النعل'لهورينه الماء 
٣٠( ١ / ١ ؤ ١^^ ق كما وأخمد الشافعي عن ورواية ماللئ، مجدهب، من المشهور وهر مهل)ا/آ"همآ( ر أل١ 

[أعنم. ذ وا . ا(  ٨٣/١)انحلي ز كما حزم ابن ورجحه 
.(٩٢مسلم).)٢( 

٠نحربجه تقدم )٣( 

٠)ْ/مأم( الع؛يمين للشيخ المتع الشرح )٤( 





.الآ؛ة ...ه راضا 
بمالالأتمار صفحات وعلى والمموعة المرئية الإعلام وماتل ق، مع وننرى ومما 

الساءةتمام ،في لالأتمم ادواْ إل الممد ■غنماذ وميوارى ؤ ت النم إعلان ئصطم بمد 
(م....٣^١

—ها مالصحيفة من مواء الأيام هده المنشورة المحق ق وسمعه ; نراه ما ومنها 
مجنأو —  LJتقلهر بدأت الي ( عنا رحلوا ر زاوية ي كما •ممونه تدك؛را أو أحدا نه تعزي 
•انحرم ض ص م ل بجون لا ذلك لكل ■ ه نفاض 

:اشي في اممسل بض المحك و0 
:الغم ريم ما 

حاءأي ت فلأن نعي جاء ت بمال • الجن بموت والإصعار الإخبار مر : لنص ا] 
بجيربأني الذي هر والناعي؛ ■ الداعي نداء ت ~ ثمل بوزتإ " والنم • نوتي خم 

•م[الموت 
:نجتنه وأحايين الغم، عن نهى أحاديذ وردت قد و■ 

حديثمجن مجاجة وابن الترمذي رواه مجا : الغم عن ئنهى الي الأحاديث فمن 
يإني، يعجايكون أ0 احان، إني بي، توذنرا نلأ مجت إذا ) ت نال الجمان بن حذيفة 

٢(الم ض ينهى وظم عمحه الله صلمى اللمث رسول سجنت  ١.
أف) : عنه الله رض خم.ز>< أبي حدبث ت النم تحم الي الأحاديث وهن 

•٢ ر عله متفق ( به مات الذي اليوم م التحائي ض قق اللم؛ رل، رّ
.الجملة هذه على الكلام قق فه ١ بإذن وستآتي ( ١ ) 

vjHالخواتم ق ]وما ١( )صا'~• العمري لعمر الإسلام( ي واكوية انم )أحكام رمالة من )٢( 
•ٌّهء فليس ُعكوفتين 

.([نما ) زدت ( YYY)\-/الرب لسان ] )٣( 

وحنتة[ ١(  ٤٧٦)ماحة وابن صحيح( حسن حديث )ندا ت ونال ( ٩٨٦)الزمذ-ي أخرجه ] )٤( 
.( ٧٨٦حY٨٩/١)الرذي صحيح ق ١لأل١ني [ وثبمه ] ١( ٤ )"؟z* الفتح ل حجر ا؛ن الحافظ 

.)ْ(اومحاري)0أ'اآاآوطم)ا0آ(
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نعىوهذا ، الأشياء بهذه وذكره الناس بهن والتطواف واكاخر الآثر وإنما ، متحب 
الجرابوبهذا ، الغاوهأ يجرز خلا بالإعلأم الأحاديث صحت فقد ، عنه المنهؤأ ايىهالية 
.ا ر ( ؛^٠١ محك ذ وا ، اخمفن والحديث الفقه أئمة بعض أجاب 

:الم ي الكلام حلاصة وه 

محالفاتا فيهتدخل نز ما الرسائل من وسيلة أي بوالإيذان النم بجون أنه 
عنالنعي أو ا مثلا العفلما موت عند المنارات آعلى فوق من كالنعي أخرى، شرعية 
طريقص الهي أو ، ، رذلك عن الهي ئت وند الخثوب، وشق واسم الوح طريق 

الطوافمن اJاللان من كنخر ل بحدث كما واللأي واJطرنات امحالس ل الهلواف 

ذكرهسبق مما شرعية محالغة فيها وسيلة بأي الم أو والبلدان، الأحياء ق بالسيارات 
ذلك.غير أو 

بدلكيقوم من وجد فإل ه، وأهلالميت بحق القيام [ ت ائهي من الغرض أف اعلم و] 
النعييجوز فلا ف البدرين يحب لا ف را الأموال وإتلاف الإسراف من ذلك على الزاني فالص 

نجيهعنة ومآثره الميت مماخر ذكر يجوز ولا للمفاخرة، ذلك محموى ومجا وامحلأت لصحف اق 

ذلك.من أكثر لا الميت بشخص الماس ينرف مجا على يقتصر ل ب ،

ينبغيفلا أهله وحق بحقه والقيام دفنه م فإذا الميت، بحق للقيام يشرع والّص 
.العزاء( سرادق لعمل) 

أخرىهراس به ثحيفأ لم ما جائز الثعي انأ ٠ الخلاصة وخلاصة 
التفاخر،أو الميت مار ذكر او الحاجة، على هنيادة ذلك عن ثذرجه 

م.أعلم هث والله 
صلاةأجل من الإعلان عته الهي الم من وليس ر ت ف ا حفقله ااع؛ثيمان الشيخ قال 

فإلاالمعين، الوقت ق فلأن على ميصلمى أنه وخارجه المجد ق الماس يخر بأن الجنازة، 

الفتحj حمر ابن كلام وانفلر ، ١( -٥٦ ١ ٦ )٤ ل والأذكار ٢( ١ و)\ا ٢( ١  i/Y)امحموع ; ن )١( 
كيللالخالص والدين الحالز ل انمي)أ/أآأ(والأفتي ز ة نداموابن ١( ٤ )٣;. 

(YAA-YAY/u ).

[.(٨٥٩-•A  ٥٦'ت )رنم الأثم لابن الأصول جامع ق ذلك ق الأحاديث راجع ل )٢( 
■الملام صد وحني نتحي.ممراجعة ين لصلاح الأعوان( )نم رصاله س وتصرف باختصار )٣، 





،الناس عند الشهور هر ، Jlخلافا له أصل لا مما هذا و بمزرائيل الموت ملك سمية ٠
أسماءمن يثت لر و إمراتل بي أمحار س يي هوإمما الني عن نشت ب عزرائيل فتسميه 
لص؛ى إلا الملائكة 

•القلوب حياة هر الذي بالوحي الموكل ت جريل ~ ١ 
•الصرر ق نفح إذا الأبدان حناه يه الذي الصرر بنفخ الموكل • امرافيل ٢" 
■الأرض حاة به الني الأرض نات و ب١لأمطلار بمي التات و بالتهلر الموكل  '•متكامل ٣" 

•جهنم خازن ت مالك - ٤ 
•الجنان خازن ; رضوان ٠— 

•الماد أعمال يولون فيمن الثابتة الأسماء هي فهده 
ولكنالعلم أهل محن كثير أنكرهما نمد قره ق الميت يسألان اللذان ونكير متكر قاما 

•، لآثار فيهما وردت 

منوهذا هؤ ف ا رسول عن يشت لر لأنه عزراسل يمي لا المرن ملك أن والهم 
نحرضلا الضية السائل و الشرع فيه ورد ما على نفيها و إبانها يترفق الي الضتة الأمور 

.إلا.:ثضانمJلر٢< فيها 

يتوفاكمقل ؤ تعال لك ١ نال ا كمفمط الموت مجلك تسمية على فيه يمتصر وإنما 
جاءط : ُال أنه ه الني عن ٥^^٠ أيي ] حديث ،وق ره بكم وكل الذي الموت ملك 
النلأمض نوض شلم قال رمك لأأجك ض الئلأم عض نوني زلي \وو'ج نللذ 
.رءا[ « تغار... ١^ إر _ وخ ة1و ه لك نص 

ولاالقرآن ل باسمه فليس.ممصرح الموت ملك أما ) ! تعال ف ا رخمه كثتر ان ونال 
•( ، ١ أعلم تحال  ٠١٠ا و الأثار بعض ق، تسميته جاء ند و الصحاح لأحاديث ال 

jالحديث هذا حنن اني الأو-ناصر الشيخ أن إلا محته ق •تكلم حديث ذكرهما j ورد وتد ( ١) 
•( ٣٩)٤ غالح ف ١ عبد بن لعامر القيدة ألماثل معجم ٢( )٤ الجامع صحيح 

.)مآ(الشرحافع)ه/ماموأام( 
.١١:الحدة )٣( 

٠[ ٢( • )٩٨اتي رالن( ٣٤البخاري : أخرجه ل )٤( 
.)ه(اودايهثالهاة)ا/م"ئ(



٢

وتالملك والسنة الكاب ل واسمه ) ،:١هث لله ١ أثابه الأناني الشيخ ونال 
• ٣٠ه ولعلاس النعند المشهور هو لما خلافا له أصل لا فمنا بعزرايل مثته توأما 

.( الأّرايلمات 

الأنه هذا ل العلم أهل كلام خلاصة ) : تعال ينه ١ أثابه زيل أبر بكر الشيخ ونال 
. ٢٣^٢٢١( أعلم ُف ا و حديث بعزرايل المرن ملك مية ن ق يصح 

تفيقال يئا حملخنا ملحونة وتنطق ، اخامحلتصبحل١ تضبط الكلمة هذه ا المتوفى ر ٠ 
ألسنةعلى درج وند هق، ذ ا هو والمتوني التحتية، الياء بعدها الفاء بكر ( لمتوز ا) 

والأضاء( الفبكر ) المتوئي من هث ذ ا توفاه رجل عن السؤال عند نولهم الناس بعض 
يتوفىف ا ؤ ; هث يقول هق ذ ١ هر الترئي لأن ؛ الفاء بفتح ( المنور س ) ؛ ينال أن 

منخلقكم ذ وا ؤ : هك ويقول أ؛ا ه صامها ل تمت إ والي موتها ح؛و الأنفس 
•، 4٦١ الأبرار  ٤٠دوقا ؤ ؛ هفلْاوبمرل 4 يتوفاكم 

وهنكمؤ : هل ه لقولذلك ( المنون هكذا) آخرها ق بالف تنهلق أن فالصحيح 
والدينؤ : هك رفرله ٢٨ر4 يولى س وطم ؤ ه؛ اومل 4١١ قل س ود ئص 

.ُممنمكم4لآآ
ذا ; فقال ، ؟ المتوقي من الس_ادل! ) : ال فقجنازة عن سئل ه عليا أن وبحكى 

.آيقول كيف هملي له فبتن السّائل، فاستنخر هلث، 

*( ١٥٦)الخناثز أحكام )١( 
•اللفغلية)صخ'آ'ا( الماص معجم )٢( 
أوا<ّاأ()م/مأ العثلمة : للأّمادة وانقلر . )صإر0 دحان لل( الأول الشم ُتنرءة) ئمحالفات )٣( 

والخانادلألكة ُمنت ل الكلام أف )٢٣( امحفلومحلين سز ( ١٢٣)الحالك ( ٤٦)المدور شرح 
 •(iA،n ) (١٨الأبرار)الملائكة عاب.

.٤٢الزمر: سررن )٤( 

. ٧٠: النحل سورة )ه( 
. ١٩٣عمران: آل )٦( 

. ٦٧: غافر سورة )٧( 

.٥ : الحج )٨( 
.٢٣٤: القرةسورة )٩( 
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;نصه >ا ا اللفظية الناهي معجم ) ؛ القيم كتابه ل زيد أبو بكر الشيخ نال 

•ئونى أو ئول ؛ فيه والبعل وفتات وجمعه ( بمرة ) وزن على وتة ( وقام ) صن ار 
اسعادً!، فاعل م اسلا مفعول اسم أنها على المثيلة الفاء بمتح ، التولي س ؛ يقال 

•الفاء بكر ( المتول ) بن امحدور عن 
;ونال الفضلاء بعض فاله ، جنازة حصر بعضهم أن نحكي ، لهليفة فيه ونعت وقد 

.؟ — الفاء بكر — لمتوئ اص 

.الفاء بمنح الترثى قل ؛ ونال • الغلط له ب؛ن أن إل ذلك فانكر . ه فه ا ت فقال 
.ه طالب أبي بن علي هر المثول أن يذكر وبعضهم 

،وللمجهرل للمعلوم بالناء ، قراءتان ٢ ر ه منكم بموفون الذين ُؤ • هث فوله وق 
ذا . وغتره النحاس ابن قاله الأجل استيفاء بمعنى آ يترئون ر للمعلوم الي قراءة على وإننا 

.؛ ر فلأن توق ت يقال وإنما ، فلأن توفى ت يقال لا وكذلك 

منالقرار هدا وإليك ت المسن جثة تشريح بطف — الأسبات لأقل — العض هاون ت٠ 
إلدى الق المرورات على بمائ > : ، ٤١الإّلإمي العال؛ لرابطة الإسلامي الفقهي امحمع 

كرامةاك انتهدة مفعلى تربر مجصلحة التشريح ا بهيصتر والي الموتى، جثث تثريح 
:باتي ما الإسلامي الُالم رابملة الإسلامي الفقهي انحمع مجلس فزر . الإنسان 

;التالية الأغراض لأحد الموتى جثث تشريح يجوز ؛ أولا 
عندماوذلك ، المرتكة الجريمة أر الموت أمبات لمعرفة جنائية دعوى ل التحقيق — ١ 

.الأسساب هدْ لمعرفة النيل هو التشريح أر رسن الوفاة أمات معرفة القاصي على يثكل 

. ٢٣٤: القرة سورة )١( 
ٌذ ا حفط الشيخ ذَمئ الي الراجع مأمور غص وانقلر ٤( ٩  ٩٢،٤ )-را اللفظة الماهي معجم )٢( 
يتصرف.( ٥٩)علي عاصم ليد اللسان، و٢ذات المخالفة الكلمات )٣( 
،١ ٤ • )٨ للاعرام ١( ،٣ ١ ،٢ ١ >١ دورته ق الإسلامي العال؛ لرابطة الإسلامي الفقهي انحمع ثرارات )٤( 

.ائا،ااإاه()صفحة7ا'-نا(،.،آ«؛اا/-أا
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الراناالاحشاطات ضوئب على شد التشريح تستدعي الي الأّراض س اكطق ٢- 
الأمراض.لتلك اياب وانملاجات 
.الهلب كليات ق الخال م كما وتعالمه العلب تعليم ٣" 

:التالية المود تراض التعليم لغرض التشريح ي • تامحا 
بشرحموته قبل هو أذل ند يكون أن يشرط معلوم لشخص الجثة كانت إذا ~ ١ 

عندإلا الدم معمرم جثة تشريح يبني ولا موته، بمد ورثته بدلك يأذن أن أو جنثه 
.الضرورة

■١^٠^، بحثث يمث كيلا الضرورة ندر على التشريح في، ينتصر أن بجب ٢" 
.يوجدن [ ل؛ ] إذا إلا القات ض تشرسما تولى أن يجوز لا الماء ف ٣- 

.المشرحة الجثة أجزاء *همح ض الأحوال جميع غ، يجب • ثالثا 
.اه أخممن وصحبه آله وعلى ممد سنتا على ف ا وصلى 
;*وضوع حول الإسلام العام لرابملة الإسلام الممهي انجمع تمرير ; مالأ 

الإنسان.جسم س الالعاش أجهزة ورفع الوفاة حمول 
.وّاإم آله وعلى هق محمد بعده ني لا من على واللام والصلاة وحده س الحمد 

ايعمدةالعاشرة دورته ق الإملامجي ب العا لرابطة الإسلامي الغنهي امحمع مجلس فإن 
،٢١٩٨٧أكتوبر ١ ٧ المواقز ه، ١ ٤ • ٨ صمر ٢ ٤ المح، يوم مجن الفترة ق المكرمة .ممكة 

مرصرعق نفلر ند ، م ١  ٩٨٧أكتوبر ٢ ١ المرافق ، ه ١ ٤ • ٨ صفر  ٢٨الأربعاء يوم إل 
المريضعن الإنعاش أجهزة رفع حران وؤ، اائا٠لعة العلة بالعلامات الوفاة ل حمر تقرير 

المقدمةالعلية والهات الاراء امحالس واستعراض ، المركزة العناية حالة ق عليه المرصرعة 

،اصيين الأحتص_الألماء ومجن ، السعودية العربية الملكة ل الصحة وزارة من وخعليا شفهيا 
عنانمدية ق ايعقد الإسلام المؤتمر لمنغلمة التابع الإسلام المقه مجمع نرار على واءلاع 

.م١٩٨٦/٧/٣بتاريخ )ْ( رنم الاردنتة العاصمة 
•التال، القرار أل انجلس انتهى ، ومجلاباته جوانبه خميع من الموضوع هذا ل المداولة وبعد 

وقلمانضجمع تعطلت إذا رفعها يجرز الانعاش أجهزة جسمه على ركبت، الذي المريض 
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مهرجعة لا التعطل أن خراء متخصص؛ن أطاء ثلاث من لجنة وقررت ، نهامحا تعهللأ دماغه 
يحكملا لكن ، اركة الأجهزة مغل آليا يعملان يزالان لا والتمس القلب كان إن و، 

ف١ وصلى . الأجهزة مده رغ يعد تاتا توقفا والقلب التنفس تونم إذا ،إلا ل شرعا 
،، أ كمحوا تسليما وملم وصحيه واله محمد سيدنا على 

.؟ — يتولون كما — دماغيا المت وفاة بعد الأعضاء نقل حكم ما ت م 

،خلقته يشره أو يؤذيه ه.مما لالتعرض عدم والواجب ، وميتا حيا محرم لم المت و 
.، أ « حيا ككٌره الجن ^٠^ كر دح ٠ الحديث ق جاع وتد ، وتقطيعه عظمه ككسر 

كليتهأو تله يؤخ_ذ أن مثل ، الأحياء لملحة به التمثيل جواز عدم على به ويستدل 
.عغلمه كر مجن أبالح ذلك لأن ؛ ذلك غهر أو 

;ُالأعياء المرع جواز و الخلماء ا؛ن الخلاف وقع وقئ 
.الكلى أمراض لكترة للأحياء مصلحة ذلك ق إن ; بعضهم ممال 

تلاعباذلك ق ولأن الذكور؛ للحديث يجوز؛ لا أنه عندي والأقرب ، نظر فيه وهدا 
الوالورنة اليت، بحرمة محالون ولا المال ق بملمعرن قد والورثة ' له وامتهانا الميت بأعضاء 

•، ٤١التوفيق ول ف وا فنط ماله يرنون راقا حسمه يرنون 
عنوذلك دماغيا، المريض إراحة فكرة ؛ العربية الدول بعض في ار قإ 

مجت— الطبية قوانينهم حب — المريض هذا و\رأ ويحتجون نميته، حقنة إءهل١له طريق 
ندالي الألأم مجن تربحه حتى الحقنة هذه ُعهليه ومحن وقت، اله جمهي وإيما محالة، لا 

حياته.أثناء بجاوها 

ومحرمونمحرمونه بل تربحونه، لا الأسلوب وبهذا اكلريقة بهذه أنتم • لهم ويقال، 

التقرير.آخر توثيعه ق كما الزرتا أخمد مجمعلفى الشيخ العبار هذه على اعترض )١( 
■٢(  ١٨الإملامي الخام لرابطا الاّلامي الفقهي اضع زارات )٢( 
iابن ( ١٢٢. )٧ داود أبو ٢(  ٢،٤٢[ > ،•١  ١،٦٨ • لحْ،ْ )A/ أحمد [ صحيح حديث ] )٣(  prU
الحارودابن ( ٣١ 1U/Uان)حبابن ( ٦٢٥٦الرنان،)صد ١( اووع الدارمملي)م/حح ١( ٦ ١ )٦ 

)أ/اْه(اليهقي)أ/عْ(.
.( ٤٧باز)لابن الجام أحكام من )٤( 
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:آ أمور لعدة ؛ ] ءيرْ 

، oUJيكمتر ت ~ الخالة نالك على رم — اخياة قد على ماله ل أل، ذلك و— 
علىلحك ) : عاد ه نتعود اثن حدث يفي الإيمان، أهل من كان إن لدرجاتبم ورغم 
أجل» ; دا3 . شديدا وغكا لترعالذ اُك : نمك ندي، سنن يوعك، وم ه الني 

أذىيمنه منلم من نا نغز » : نا3 لك؛جنان. : نا3 • بنغم« رجلان يوغلث ما ك، 
.؛ ١١( ورفها« حط كما سقاته الله حط إلا سواة فنا نرض 

هذافنمى هك لله ا نمالها صالحة دعوة ناله غد أته ; اخياة قد على بماله ق و— 
.له السلمين بدعوات ذنوبه تغفر أو ، فدير شيء كز عنى لك وا مرصه، مجن ا،لريض 

نعنوالغم، الهم أصابهم الذين أهله لسان تكفتر ت الخياة ةٍد على بماله ق و~ 
أم؛بن النسبم يصيب نا » : دا3 ه النم عن نريره، أبي وعز الخيري نعد أبي 
اللهكمر ،إلا يشاكها الءكة خى عي، زلا أذك، زلا خزن زلا هز زلا زس زلا 
.؛ ٢١حطاياة« من يهأ 

كانان وخصوصا امهلاعه وعدم الر استمرار ت الحياة قيد على بمائه ق و~ 
•أنا أو أبا ا،لريض 

■وزيارته الريمن بعي،ادة الأجر تكمحر • الخياة قد على بمائه وق "" 
،الذكور قولولهم شناعة دعرءّث ، ا وغيرهذكرناها الي العاني هذه أجل فمن 

م.إ أعلم هك واف 
JU  : ؟ دماغثا المتوفى هليحكي.ممرت•

عحلةوهده فه شك لا مرتا يموت حتى ويظر عله يتعجل ولا بمحكم.كرته لا ! و 
■١؛، بجون لا كله وهذا ، بالوني ويتلاعرن وأعضاء قتلعا منه خذوا يا حتى الأطاء عض بص 

.[ ( ٢0٧)١ ونسلم ( ٥٦٦٧ه،٦٦). الخاري أخرجه : عليه ضق ز )١( 
.[ ( ٢٥٧٣)وسلم ( ٥٦٤٢)ادخاري أخرجه : عله مممق ز )٢( 
.)صاهآ-آْأ( النلهوب لقواي سكتأص؛)الاداب( )٣( 

.( ٤٨)الحام أحكام من )٤( 
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.< بدعة وعتره 

بهاويشتر بحركها الت بناية ويمسك ف ا إلا إله لا الين يلقن المغ1لين من والبعص 
.النماء إل 

.ا ُ الت غل عند بها والجهر والأدعية الأذكار اخزاع الفاشية الدع من أن وللأمحف 
بعمهماكفاء اكساهلإل محيا وأدى : المبت تضيل في التساهل : الثا ث٠ 

■اكغيل نمه عن بعيون وهم الميت، عر بالرش 

بعدأو له غنبل الميت صدر على يضعون اس المبعض أن ذلك ومن • ابما ر٠ 
،٠ ر الميت غل حال نراءتها أو خاصة بس ّورة على مفتوحا مصحفا له غمن الفراغ 

الميتعند القرآل فيقرأ ، ت الميإ غقبل والبع2س ، اليح، عر بجفن أنه بذلك يزعمون 
.يل المعأناء المانحة صورة يقرأ والبعض ، ، ١ له بغالغاسل يبدأ حتى 

.البدع عر صاحبها تحث الي العقلية والأستحسانات الجهل من أيضا وهذا 

لصاله احتّ،7 اذا ٠أما : الله حاحة لا i'<jx  Iالتغساحض١ْ : امسا خ٠ 

•■ح 

العامةبعضِخ يفعله كما الأخيرة، لة الغل زمزم الميت.مماء تغسيل ) ت ادسا س٠ 
.لهأصل لا ومحيا 

.لله(اأمة يا انقلى ر يل المععند بعضهم نول • ابا س٠ 

.؛ ٠ إ( به أسمع لر ر ت نقال ذلك عن القرنان صاغ الشيخ نل وند ذلك، يرد لر 
;مباشرة الثلاجة من أحرج إذا الميت يل بتغالاستعجال : امتأ ث٠ 

.( ٤ ٩ )ا الدعاء تصحيح ت ر ( ١ ) 

■( ٦٧٩)معحم'ليع ٢( )١ زيد أم لكر النرا، بدع ٢( ١ )• الشاطئ نتاوى )٢( 
*د( ٠ ٠ ) 'لدعاء تصحيح ت ر )٣( 

•( ١ ١ ر عثيمتن 'بن للشيخ المهرية فتاوى ، ٤ ) 
•( ١ )صزو جءّين 'بن الشيخ بتقديم ، محل أم إعداد الجنائز أحكام ق المفيد رء( 
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.•ماصل" للن حتى ينظر أن والواجب ، خهلآ ومدا 

مكانحول تحوم المت روح أن بدعوى ، المت غل مكان بخور وصع • أسعا ت٠ 
.ايام ثلاثة لمدة الميت جمد غل 

.الميت جبن على بالعطر الإخلاص كلمة كتابة ؛ تيرا ظ٠ 

نالخطأ وهذا ; لة غكل ل الميت يوصئ المعلن بعض ؛ عشر ادي ح٠ 
إنهإلا ٌمما ما : قال ؟ لة غكل ز يوصا الميّى عن أسمع وأنا أخمد وصئز ) ؛ داود أم الإمام 

.;طأو'لرة(را،

;يل التغحال ختانه أو الميت عانة حلق إل لن المعبعض يعمي ت عشر اني ث٠ 
.طالا ولو الإبط وحلق الظفر تقلم وكيلك ، ، ١ ذلك يجوز فلا دليل عليه يدل ب أمر ومدا 

حرجولا تكفنهن أو التاء ل 'تعأف لها ليس الخاص المرأة أن ؛ عشر الث ث٠ 
رر •ياغ ض والختم 

أرادهام٢ن ، الميت بعنل المتعلقة البدع بعمآي ذكر ند البدع( رمعجم صاحب كما 
.١( ٣ • - ١ ٢ ٨ )صفحة هاك فلمفلرها 

النولمن بدعا بحيث ولا الغل ل السنة بمرق أن الميت غسل يباشر من فعلى 
دينل يطقه وأن رث؛ إ بدعة صاحب عن التوبة حجمح قد جق ف ا فإن ذلك ل الفعل أو 

•دينه ض وبمترة محنة على ولتكن ف ا 
هانمث غسل تعذر : سألة مه 

،نهر ماء ل الثياب ُن ومجرد ميت طفل على عثرت : ١إعثيمين الشيخ فضيلة نل 
شريعةوحب الموتى مثل له غأ»-تهني لآ مجتهتكا جمه وكان الولادة، حديث الهلفل وهدا 

•؟ الحالة هذه مثل تكررت لو أفعله الدي وما غل، درن له دفي ل إثم علل فهل الإسلام، 
.(١٤١- ١٤رص• داود أض مساو )١( 
•الغل صفة عند ذكره وسيأتي ١( )• باز لابن الجنائز أحكام من )٢( 
.( T'n'\/Aالدائمة)اللخة )٣( 

.٩( يحان)٠ للمتتوعذ ومخالفات ( علفة)٣٣—٦٢أيي لابءن الجنازة( رمجنكرات محن وتمرق باختصار )٤( 
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مالعلأهل فان ، نميرا الست، ل غوصار ة الحالهذه تكررن، إذا ت الجواب 
ثملغيه، و المبمت وجه بهما ويمح سديه التراب يضرب الحي أن، .ممعنى ينم، : يقولون، 

•ويدفن علته ويمش يكمن 
ءالثم؛ يفعل أن؛ المشكلة الأمور هذه عثل ل ان للإنضغي لا فانه منالئ، جرى ما وأما 

ال،  ٠١٠ي منمون لا كتم إن الذكر أهل ى/ لقول،ٌؤ العلم؛أهل أدال نل 
حتىلسرع ولا الاحتياط عل—لن، نح، فانه لغثرك، نمله الذي الأمر هذا مثل ل مسما 
.العلم أهل تال 

،نبرم تعرف وأنن، عليه تمل ل؛ كنت، إن ، فعلت، ما به فعلت، الذي الطفل وهذا 
علىبمترا أن السلمين على بجب لأنه ؛ ااغاو_اصلاه عليه فمل وإلا قبرْ على فصل 

.الكفايات فروض محن معلوم هر كما اليت، على فالصلاة أمواتهم 
اكأوصالا تنقلع أن ندر وإذا ُيمم، فانه عتره أر لاحتراق، الست، غل تعذر وإذا 

ويربتلوتغسل نجمع الأوصال هذه فإن الحوادث بعض ل — ذللئ، محن ذ با والعياذ — بجعل 
.٠ ١ الإجراءات بقية وسرقي بميعا وتكفن ببعض بعضها 

JII  ؟ الفديو طريق عن واككفاز، التغسيل تعليم حكم محا ؛•

التصويرعن النهى من الصبحة الكفرة الأحايين، ل لما المديو بغر يكون التعليم و: 
•^٣؛ المصورين، ولعن 

.إياهما ويلبسوسما وطاتة سروالا له يخيطون اليت يكفنرن حيما الناس عض ب٠ 
للسنةومخالفة ذلك ق خطثه إل يعمله من وتنبيه إنكاره نينبغى ، للسن محالف عمذ وهدا 

.رن الأمة صلف عليه ومجا المطهرة 

يغطرنالمقرة إل نم ومن الصلاة إل الميت الناس يحمل محدما الأماكن بعض ق ٠ 
ذ١ إلا إله لا كتابة أو القرآن س مجتفر؛نات آيات او ، الكرصي آية عليه مكتوب يغطاء الميت 

.٧ ! الأنبياء صورة ، ١ ر 
٠)ا/ه،/أ-ا"خآ( الدرب على نور فتاوى )٢( 
.١( ٢ ا/، )٣ باز ابن الشيخ ناوي مجموع )٣( 
•١( ٤ )U/؛ المنيع لف ١ عبد الشيخ وبحرمث فتاوى مجموع )٤( 
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خيراكال ولو اللض عمل من يكن فلم ، الشرع ق أصل له ليس وهذا . لذ ا رسول محمد 
اعتقادامه ولأن ، المسن به يتغطى غطاء بجعله هق لذ ا لكلام امتهان وفيه ، إليه لسمونا 

.آ ر نجنبه فالواجب ، بنافعه ليس وهو المن بممع همذا أن وهمو ' ( ) فاسدا 
القرآنيةالايات برصع ينوم بعضهم ،،ز المت؛كفن على دعاء كتابة الدع ن م٠ 

أهلهأسماء أو القرآن آيات وفيها باليت تعلق الي الصحيفة ذللشر وس • اليت ٌع لكفن اق 
ذلك.عثر أو الأولياء أو الأنبياء أسماء أو 

القبرعلى أو الكفن على آ كانت ومحواء اكرحياس يلمة الجنائز بعقس على وصع ي٠ 
إلهلا لقنوه » ه لقوله امحضر حق ق الموت قبل يشرع وإنما ، مشروع غتر وهذا 

إلاإله لا كلامهم آخر يكون حتى امحضرون به الراد هنا والمتوفى ، مسلم رواه كه لله ١ إلا 
أن.يجوز فلا نثره أو كفه على الكابة أما ، ف ا 

٠؟ البيض التياب غير في الميت تكفين يجوز هل ت سألة م٠ 
ائيأن ت داود أبى عند جاء فقد ، الييقض الثياب هي آلمستحب ولكن ، ذلك يجوز نعم 

. ٠٠١موتاكم« فتها وكنموا ثيابكم ختر من مانها اJاض، ثيابكم من الموا » : قال هؤ 
ليبادرون ولذلك بالأكفان، قبورهم ؤ، يتفاخرون الموتى أن بم بعضهول ف٠ 

٠للشرع محالفة بأكفان موتاهم تكفث\ن 
يكونفقد فاحشا، علوا فيها والمغالأة بالأكفان الماس افتخار ١^!؛ من إن : وأقول 

المية المميتبالأثواب الميت انتفن شرصون هذا وعع ثمنه، على يقدرون لا قفرة أمرة مجن 
u'j \،ولم، والسمعة والرياء للفخر وهذا - البلدان بعض ق - القابر عمل قبل ين ئ تن ن

دونحلما الكفن يكون أن فبغي ، الأحياء الغال الجديد بأحق وألأ ، للتراب أنها هؤلاء 
تفيدهأنها اعتقاد مع ا،نع يتأكد إنما لكن - الرسالة هده مقدم - جيرين ين ف ١ عبد الشيخ قاله )١( 

.عته تخفف أو 
.(٢٢^)قاري )٢( 

.( ٤٩٦الدعاء)تصحح : ن )٣( 
٠هقآ)٣٣( ذ ١ رّهمه باز ابن للشيخ الحائز أحكام رإ( 
حانوابن ٢( )ا/'اأ وأخمد ١(  ٤٧٢ماجة)وابن ( ٩٩٤)والترمذي ( ٣٨٧٨)داود أبو أخرجه )ه( 

•( ٢٧)الترض الرين مد الحائز،جمع لأحكام المقرب ت وانظر - ( ٥٣٩٩)
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؛فهر بكر أبو ونال ، عادته من ليس ما ذلك ل الإنسان يتكلض أن أو ، الثمن ل مغالاة 
إنر ت عنها س ١ رصي عائشة فقالت ا فيهم فكفنوني ^٧^ عليه وزيدوا هذا لربي لوا عار 

•٠ ٠ ٢{ ُ للمهلة هو إنما الميت من بالخديد أول الحي إلأ ) ; ه بكر أبو فقال • ؛ أخلق( هذا 
.ل؛ااستطاع« ما كمنه فثحسن أخاه أحدكم كمن إذا » : الني. ونول 

النرزبه الراد وليس وترمهله، ومتره نظافته الكفن بإحان الراد ) • العلماء قال 
.آونفاّته فيه، والمغالأة 

•المت على المقابر لصوص سطو مخافة أالسكين الكفن خرق الدين ل الرهن من و٠ 

■ا ر عليها المئلأة نل درس أو موعظة إلقاء لتزام ا٠ 
الميتتلمحيد محي المواعظ يلقون فنمن رأيكم ها ت ف ١ حمظه الخيمن الشيخ ثل 

.؟ذلك على المداومة ل حرج هناك هل و؟ 
ه،صحابته ولا جؤ الخم، عن يرد ل؛ لأنه نة؛ بليس هذا أن أرى الذكا ت فأجاب 

حولهالناص وجلس فحلى الأنصار من رحل جنازة ل مرة خرج انه ■ هنالك ما وغاية 
كانوكذلك الدفن، وبعد الموت عند الإنسان حال عن ه وحدثهم ، يلحد حى يتفلرون 

الجةمن مقعده ج، كتوفد إلا أحد من منكم ما » : فقال يدفن وهر قم عند مجرة ذات 
وإنمااس، النبعض يفعل كما واقفا خيا ه بهم يقم لر ولكن ...« النار من ومقعده 
قاس نوحوله جلس انا إنأن لو فمثلا ، دانهايتخذ.ها ول؛ مجالس حديث بها حدئهم 

قاتمايقوم أن وأما نة، الممجن رمو بأص، فلا الحل-بن، هن.ا ونحيت.ممثل ينتظرون المقبرة 
.، لالمنة من هاوا فليس بمثهلم، 

ومنالدس، من اء الانتهونل القم، حفر حال ل ه أصحابه ذكر إنما ه واإنء^ 

•[ بانا ئديم بل ل جديد غم أمحا )١( 
٠الميت س يسيل واكديد القيح )٢( 
[.(٩٤١)لم وم١(  ٣٨٧)الخاري : أخرجه] )٣( 
.[١(  ٥٢ماجه)١ وابن ( ١٢١ ٤٨يلوي)وأبر .٢( ١ والنسائي)ْا<لأا،أ ( ٩٤٣يز)م أخرجه ] )٤( 
سمتن.( Yx/yv)المقترح اياب ولقاء ( ٤٩٧)الدعاء تصحيح )٥( 
.( ٢٦)سيمين الجنائز أحكام j ّرالأ مبرز )٦( 
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الممعلى نام أنه هؤ الني عن بت وما ~ ه الرسول هدي خالف ففد الدفن بعد يذكر 
،- اكال دلالة عن تغي الخال دلالة ولأل ، لممت دفنهم بعد أصحابه.مموعظة يذكر 

عدوالثات بالمغفرة للمسن للدعاء الفم عد الوقوف الدفن من الانتهاء بعد فالسنة وأيضا 
،.١١المزال 

والأمروالمح س انمءوة بالفرص باستغلال ا إخوانننوصسي ا فإننه كلهلءا ومع 
فان، العد محمجر عن ^؛ ]و١٠، المواهلن هذه ق خصوصا النكر عن والنهي بالمعروف 

rij؛!ففرق • المراحلن من ا غئرهمحن للمول أدعى ، متاثرة مترجهة الموامحلن هذه قا القلوب 
أرالخطة سل على يفعل محا وب؛ن مشروع فهذا ايلماء ب؛ن يكون الذي الخاص الحديث 
.فممنرع بالوعظة الالتزام 

jالذكورة وهي ، مها الصلاة عن النهي الأوقات بعض j والدفن لصلاة ا٠ 
أله،^١^١ آلله رسول ك-ال ساعات ئلأت ؤ ! يقولأ فهلم الجمهيي عامر بن عقبة حدث 
نائمينرر وحش رمع حتى بازعه الشس نقع جذ ٣؛،، يهن مم أل أو فيهن نقي 

٢(نرب حتى للررب الئص مثفأ وجذ الخس تميل محي  ١•
بعدأما . لقالق سع اني الثومقدار ، ساعة ربع نحر والأخير الأول ومقدار 

أنحاجة فلا ولهذا الميت على الصلاة عن نهي فته لمي فانه العمر صلاة وبعد الفجر صلاة 
٠ا ١ والفجر العصر صلاتي نل الميت على الصلاة نقدم 

JIJ  : ؟ الهي ونت الفر على الصلاة حكم ما•

صلاةبعد أي الخلويل الوني ل ذلك كان إذا إلا المهي ونى اشر على يصلى لا و: 
منلأنها الوقت هذا ل الصلاة بأس بفلا محلويل ها المهي فوقت ، الفجر وصلاة العصر 
نجرزفلا - التقدم — الحين ل جاءت المي الضيقة ات الأوقق أما . الأسان ذوات 

.، ر الصحيح الحديث لهذا فيها دفه ولا الميت على الأوقات هذه ل الصلاة 

.٥( ٤ — ٥ )٣ للرميح جازم الو )١( 

.[١(  ٥١ماجة)٩ ابن ٢( . اْ،هآ-ْ،-اا). ا(اواتي ).٣. الرذي ( ٨٣١)لم مأخرجه: ] )٢( 
.ّؤالأ>اا(سعون )٣( 
.٢( ١ ٢- )ص. باز ابن للشيخ الهاتز أحكام من )٤( 
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بجونولا ، المرة سرر به اخيط حدها مأو المرة فير والوايل الفرائض صلاة ٠
حائلغر أو حائلا كان إذا مها يدكر لر الي العامة الصريحة الصحيحة للأحاديث منها شيء 

:متعددة بأساليب ذلك وع فانه النور عند الصلاة ل التشديد الينيها و، 
محلاليت القرة أن ض بعضها وق ، وإليهامها الصلاة عن النهي : بعضها نفي 

.للملأة

•مشابهتهم س والتحذير الوت فراش على وهو مساحي انحدها من لعن ; بعضها وق 
•بالنهي التصريح ت بعضها وق 

واوزَ» ] . ؛ ١١والخمام« القبرة إلا مسجد كلها الأرض » ت الأحاديث هذه من 
عننهى » .  ٢٣١الفور« إل تملوا لا » [ . ، ٢١مناجي« أبنانهز ثور اتحدوا اتهوذ الله 

ال» رُا. فورا« تخدرها ولا يؤتكم ق صلاتكم س اجعلوا » . ، ٤١الفور« بج، الملام 
يوراتحدوا والماركا اليهود الله لعس » . ، ٦١إليها« تصلوا ولا القور على نحلوا 

.، ر م1اجدا« يحد ألأ أخثى أتي همز منة لأنرزوا ذللث ولولا فالت منجدا أييانهم 
ممخدو١فلا ألا مناجي وهنالحهز أبنايهز مور بمخدولأ كانوا يلي؛ كان من وإلأ لا أ» 

■التحريم يقتضي وهذا ا. ل ذللث« عن أنهاكم إثيؤ مناجي المور 
■فهد الخيري صعيد أم حديث س وأحمد والدارس ماجة وابن والترمذي داود أبو صحيح مند ] ( ١) 

.الإرواء)ا/.أآ([ انغلر 

■[ "٢(  ٤٧)السائى د واللفظ ( ٣٢٢٧)داود أم ( ٥٣).مسلم ( ٤٣٧)الخاري : أخرجه] )٢( 
.[ ١(  ١٧٦)٤ أحمد ( ٧٦). الساتي ( ٩٧٢)لم م: أخرجه] )٣( 
•[ ( ٢٧• >ص ^١^ ١٧الجنائز أحكام انغلر . ٤( ٤ ،٣ ٤ ٤ ،٢ ٤ ٤ )١ الزار : أخرجه ] )٤( 
.[ له واللخظ ( ٧٧٧)سلم ( ٤٢)ا/.الخاري : أخرجه] )ء( 
•[ ١(  ٦٧٦٥)أحمد ( ٣٢٢٩)داود أم ١( ٠ ْ ). الترُدي ( ٩٧٢)ملم : أخرجه] )٦( 
.[ .٧( )٣ الماثي ( ٥٣١)سلم ١(  ٣٣)٠ الممحاري : أخرجه ل )٧( 
علىض حتى ١ل۵الجين وغم بل اكالخين ثور عقلت لمد : أنول • [ ( ٥٣٢)لم م: أخرجه ] )٨( 

ألل بختك لا ومما هث، ف. ا إل إلا صرغه يجوز لا مما ذلك وغتر والذر مراصعللدعاء وامحدت القبور 
تقريحرسائل ون—انح محانح ب؛ن ما ممعهم ، — لله با والعياذ - هث ف، يا والشرك للكفر موجب نعله 

زلمون المفاصبح للإسلام، الغربة لترى إنك حتى ، الحاجات وحصول ات للم١ودفع الكربان 
بدينهمجهلهم سب أعداءهم عليهم فه ١ وسلط غربتهم وعغلمث حالهم عغلم ولذلك دينهم من جاهلية 
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الخطاببن عمر فرآني نر، س قريا 'أصلي كنت ) ت نال ه مالاش بن أنس وعن 
.٢١١(النمر! : يقول احسه وأنا الماء إل بمري فرفعت . النير النير قال؛ فه 

منهؤ سهم عه نهاهم ما ه الهئحابة عند المستقر من كال أنه على يدل وهدا 
لرأو يره، ب لعله فانه جوازه، اعتقاده على يدل لا '٤^٠؛' أنس وقعن • التيرر عند الصلاة 

.، ١١ه ثكه ه عمر بهه فلنا صه، يهل أو قير، أنه يعلم 
الجديدةبخن فرق فلا اشحرة وأما > هق: ف ١ رحه محمة اين الإملأم شخ وقال 

الأو حائل الأرض وض محنها يكون أل محن فرق ولا تنقلب، ل؛ أو تربمها انقلت والعتيقة، 
ومعلوممساجد، أساتهم نور اتحدوا الدين لعن ه الني، ولأل العلة وعموم الأمم عموم ل ؛

التربةبنجاة اشيره ل الصلاة عن النهي علل فمن وبالجملة تنحس، لا الأساء مرر أل 
.، ١ < ، ١ جؤ الني مقصود عن يبد فهر خاصة 

الرزاياعفلمت ولا الساوين على اللأيا أبواب ضن ما ذ ١ نو العغلم، الأصل مدا ل وممربملهم 
مرقيعدم ف ا وسلم ف، ا إلا إله لا أن شهادة وهو العثلٍم، الأصل هدا تقيح سب إلا عليهم 
وأصابهممكانتهم ف ا عد هانت العنليم الأصل هدا نمون المضيع فلما ، سواهإل ف ا حق من ٌمء 

دبهملأصل تضيعهم بب نوتهم؛ ونددت جرعيم، وتشتت كلمتهم، وممرنت والدلة' الصغار 
وتقيناوتصحيحه إله والدعوة القلوب ل غره على والحرص به البناية ببغي الذي الأصول أصل وهو 
تمثوي، لف ا لفر يذبح وم ( طه ا إلا إله لا ) ؛ يقول بالإسلام التمي أصبح فإذا ، لشراب اس 

الأصلهذا تضييع أن شاث فلا ، هق لذ همادة من العبد هذا أبقاه الذي فا ، عتره وياله ، بغثرء 
تأمابه يعتي ما أهم من كان لذلك ؛ وآخرتهم ودنياهم دينهم ل الخلم البلاء هذا الملمن أورث 
ولقائهقرانه اعة مدنت وتد الدنيا عن الرحيل س تريب وهر الموت مرض ل كان الذي ، ه باض 

والتوسللهدمه الذريعة ق سا كان من كل ويلعن العقليم، الأصل هدا على الحرس على يوكل لربه 
كماالأصل هدا يحفغلوا أن وملته حلريقثه وأتاع سنتي بأهل ثحري م اش مجن هدا كان فإذا إ لتقضه 

•~ هووامجي بأبي ~ نبينا نقاه كماالثواب من يتقوه وأن كمامحه يينره وأن حفغله، 
مكانهاوبمييد الجهل؛ان مئركي نور تنس هل باب الصلاة) j( مختصرأ معلقا الهمحارى أ"؛مّجه )١( 

القرىالمن ل والمهقي ١(  ٥٨١رنم:٤ • ٤ )ا/ ١لتزاق عد وأخرجه . جدأ( م
.٢( ٩ ٢ / القيم)١ ابن للأمام اللهفان( )إغاثة كتاب ق المألة وانم, • صحيح وإسناده 

محيعمقي.تحقيق اللهفان إغانت )٢( 
الفتاوىبحرع < النجاة أوصاف فيه ظهر حتى طام المقيرة وتراب ر الإسلام؛ شيخ نال ] )٣( 

ونارعةوالنبلة، والحمام،امحزرة، والقترة، الإبل، )أءءلان الراضع وهده > : ونال . ( ٣٢؟/١ )١ 
ألوالصحيح . سوأ النهي بجعل وبعضهم النجاسة، مقلمة بأنها الفقهاء بعض يعللها تل ( ايلريق 

ء
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JU  : ؟ فته السلم بملي نيل اس ل ازحمد م م فيه الذي المسجد كان إذا.
يمامحد'ا يجد لر إن بيته ل أو غيرْ 3( بم-لي أن وعله ، أبدافته الملم بملي لا ؛ ء 

إلرفاته وقل حادثا كان إن المجد 3، الدي القير نس الأس ولاة على ويجب لمنور، اس 
الأولهو القبر كان وإذا القبور، كسائر ءلاهرها يرى خاصة حفرة 3، وتوضع العامة الق>رة 

فيهاالي اجد الم3( صلى ومن - : نال أن إل ~ • ل*ن لك. ا رمول لأن السحل يهدم فانه 
,؛ رمعناهما ق جاء وما المدكررين ثن للحد الإعادة وعليه بامحللة فصلاته القبور 

انلأنمحرج ملته انحاه ق يوجد مجد ق الصلاة حكم ْا ت عبْيرن ابن الشيخ ومثل 
.؟ ناطلخ أم صححة الجد هذا ذ الصلاة مص هل وبانيه، الجد مومس هو يكون فد 

الصقنخلف ولا قبانه 3، لا ، نر المجد ل يوضع أن يجوز لا : ف ا حفظه فاجاب 
هلوالماني له الموس هو ولوكان الجد 3، أحد ذقن وإذا شمائلهم، عن ولا أ-بماذهم عن ولا 
،المحي على سابقا القبر كان إذا ا وأمالناس، مع يدفن وأن الفر هدا ينس أن يجب فإنه 

التدعو ورمما حدا عفليمة المساجد ق القبور فتنة لأن القتر؛ عن ويتعد الجد هدم فيحّبب 
.٢ ١ اللمان على عغليم خهلر وهدا به للتترك وتدعو ، بعيد زمن بعد ولو المنور هدا عبادة 

.؟ المجد حارج فثر به ملحق ممجد ي الصلاة حكم عن فضيلته؛ وشل 
ابحاهل ولكن الجد حدران خارج أنه المائل هدا يفصد رمما لف ا حففله فاجاب 

؛فيه الصلاة بحوز لا ، القبلة ابجاه ل الجد جدار خارج كان لو حتى ! والخراب ، القبلة 
الصلاةتصح ولا ، محرمة القتر إل فالصلاة « الفتور إق يصلوا لا » يقول هق الني لأن 
،إليه يصلى لا أنه م ويعلشارع جد الموبئن بينه أو ' بعيدا القتر لكن إذا أما ، القر إل 

فهدالأباسبهم.

.رءا؟ المقبرة داخل الجنازة صلاة بحوز هل : ص 

لحديثالدفن؛ بحد عليها الصلاة بحوز كما المقرة، داخل الجنازة على الصلاة نجوز و؛ 

.( ١٨-١U)"؛/،باز لابن الجنائز أحكام من )١( 
.( ٩٩/١)لكمتن الدرب على نرر فتاوى )٢( 
•١( • • )١/ لكمأن الدرب على رر فتاوى )٣( 
.( rU-Y^rlAالدانمت)اللجنة ناوي )٤( 
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افرمحرلأ ففقدها — نابا أو — السجد تقم كانت سوداء امرأة أف ر ت نال غؤغ هريره أبي 
نكاتهمTذ٠تموذي« كنتم أيلا » ت ه دا3 م_ات. ت ^١ ١٥٠، — عنه أو — •^١ ال نه 

.،[١١(عثها نصلى ، ندئرة « يره على ذلويي ء ؛ هو نمال ~ أرم أو ~ أرها صروا 
.؟ الملي و أم المجد ي المن على الصلاة أفضل أيهما ; ص 

علىه ال-ى صلى كما جاتزة المحد ق والصلاة ، تيسر إذا أفضل المصلى ق و: 
•ا فه عائشة عن صحيحه ق لم مذلك روى كما المحد ل بيضاء ابي 

JII  ; ؟ يرك أم ينبس هل ، فتنة نشه ق كان إذا ، المسجد و الذي القبر نش.

ذلكويكون ، اس الهو المحد وكان المحد ق كان إذا التبر ينبش أن يجب و؛ 
هرحد الكان إذا أما . فتة تكون لا حتى الإمارة أو انحكمة إما الارر ولاة جهة مجن 

أنسانهمفور انحدرا والمارى اليهود ف ١ لخن » ت هو البي لفول هدمه فالواجب الأحتر 
.صحه على مض  ٢٣١اجد« م

مجنفيها ومجا الحبثة يارض رأتاها كئيمة حبيبة وأم ملمة أم ذكرت لما ونوله. 
فيهصوروا ثم مجدا فبره على ثنوا الصائ الرجل منهم مات إذا اول؛لث؛ ءح ؛ اكور 

.٢٠١ ١٢٤١^٥« عند الحiق ضار أولثلث الصورة تك 

u_وابن ( ٣٢. )٣ داود و وأب( ٩٠٦)وملم ١(  ٤،٣٣٧ ٦ • ، ٤  ٠٨)البخاري : أخرجه ] )١( 
(١٠٢٧])•

.باز لابن اياتز أحكام مجن )٢( 
.[ ( ٠٣١)لم جم( ١٣٩)'البخاري : أخرجه] )٣( 
.[ ( ٥٢٨)لم ومج( ١١٣٤ ، ٤٢٧)البخاري : أخرجه] )٤( 
لمن» : الصحيح الحديث ول الحلة، حيث مجن التمرير نحريم على : ef؟؛؛ ف ا رخمهم النلماء أجع )د( 

القانةيوم غيابا الغاس اقد » : ه وقال [ ( ٠٣٤٧)الخاري أخرجه ل المولين« ف. ا ومول 
الأخروالنوم هث ف با ومن كان ومحن ([ ٢١٠٩)لم وم( ٠٩٠)•الممحاري أخرجه ] الموزون« 

مانحن هذا عن وانزجارا وانكمايا مجوعظان كفاْ الحديث هذا نمع إذا أنه ثلأ فلا ويرانه، س ا ويخاف 
قا جمأنل قاف ، والأخلاق( الدين لماد صيب الصرر تصوير أن ت العلماء يقول كما ذللئ، ق السب و، 

فا م حل ، iUفلذ للفتنة نجا يكون ند وكذللئ، ف.ق، ا دون مجن الصورة صاحب يعظم أن التصوير 
أوإنانا كانت، مواء الأدراج، ذات صررت بها والراد ' المور غ*ل م، ولس الخور ء رررله ^١ 
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الياجد المل يصلى أن يجوز لا أنه يعلم معناهما ل جاء ومحا يشن الحد هدين ومن 
•، له لك با الشرك إل وسلة ذلك ولأن ذك، عن M الني لمهي نور فيها 

كانفان الجازة، صلاة المقرة( ق الصلاة عن المع من ذك)أي من يتقى مسألة؛ 
تقمكانت الي حديث ل ه الني عن بت لأنه ؛ اسشالهاق شك فلا اكر، على الصلاة 
.؟ الحكم فما المقرة ل يدفن أن نل علمه وصليإ بالمن جيء لر لكن • ؛ رعلمه المتفق الجد 

المقرةإلا جد مكلها الأرض » : حديث ل وذلك العموم، الأن لديا : نمول 
قولهعموم من يخرجها الذي فما ، صلاه( ز علمها بمللمى الميت على والصلاة  ٢٣^والخمام« 

ئده أندام رما ، الفر على الصلاة على ها 'نقي: مالوا . ؟ والخمام« المبرْ إلا » : . 
جنازةعلى أو مدفونة ازة جنعلى يصلي أن ُين فرق فلا القر، على صلى هؤ أنه لمت 

اسالنوعمل ، المقرةق يصلي الذي المسن هذا أل وهي واحدة، العلة لأن ؛ مدفونةغير 
•؛ ُ المقرة ل الدفن نل ولو الميت على يملي أن هذا على 

وحده،ذ الحمد آ؛ هجريا \  iy\ إ i إ ٦ وتاريخ  ٢١٤١٩رنم ر تري قه 
؛وبعد بعده... ُبءأ لا مجن على والمثلأم والصلاة 

فضيلةمن العام القي سماحة إلى ورد ما على والإفناء العلمية للمحوث الدائمة اللجنة امحللعت فقد 
. ٥١ ١٤٢ / ٢ / ١ ٩ رتاريخ ١( ١  ٤٧)رقم بكابة بالنيابة الأحاء الأول.:دحافذلة العدل رت؛سكابة 

اه.٤ ٢ ١ / ٢ / ٢ ٦ وتاريخ ١( ١ ٩ )٤ الثلماءبرقم كار لهثة العامة الأمانة س اللجنة إل والحال 
ه

علىدللن المارة ْذه ل، [ ْ(  ٢٨وملم)( ١١٢٤١، ٤٢٧)الخاوي أخرجه; ] الناقة« ثوم الله عند الخلق شرار 
أل; ذلك نإمفهوم هق. ف ا عند الخلق مرار س أنه ت وآخرتهم ودنياهم ليهم ق الض فتة يوجب ثرإزفغلا من كل أل 

هثف ا عد الحلق خيار من انه لهم للخنر ودلاله لهم واستقامة للض صلاح سه يمن ئولأ نال أو نعلا سل من كل 
•اعلم ه فه وا محمد، نما على ذ ا وصلى شرارهم من لا الاس خيار من بملها أل ذه ١ ال ف، 

الممريماأحكام ل ورد فيما ر)الترور واصل، علي أحمل لحد الإمحلاعي( الفقه ق )أحكام ; راج^ للامتزادة 
هوالحمالمور محن الحرم ألما الما نت )_ ) نال أنه الضخن محمد ينخ فضيلة بخعل محه وذكّ ، راشد تخمد 
دعتأوء؛رهاإلا٠١ للذكرى المرر افناء لابمرز أنه نرى ونحن علنا، قدكذب حرام غر ذلك غر وأن ، شل 

.[ r>( ]المكان[)آ/¥-آآ-آ٤ م كرح وانظر ] له ا,او؛ق( ف وا والرحمة، اكابمية ،فل والحاجة، الضرورة ألمه 
.باز لأبن الجاتز أحكام س )١( 
•[ هلث ف ١ بحمل نحريجه قريبا تقدم ] )٢( 
)-ا/آح،ا-آ(وأحمد ( ٧٤٥)ساحه وابن ( ٤٩٢داود)وأم )آ/؛-اا-ْ"اإ( ( XW)الترمذي أخرجه ] )٣( 
•[ للترمذي تحقيقه ل شاكر أحمد الشيخ صححه , هغ الخيري صعيد أبي حديث س ( ١٦٩٩)حبان وابن 
.( -٧-٢١n١٢)٢/المتع( الشرح ) j الش.ين صاخ بل محمد الثيخ كلام س محم )٤( 



١٤٢

نده أندام وما اشر، على الصلاة على نمها ; قالوا ؟. والخمام« اكرْ إلا » ١
جازةعلى أو مدفونة ازة جنعلى بملي أن ض فرق فلا امحر، على صز ه نه أب 
الماسوعمل امحرة، ل بملي الذي المن هذا أل وهي راحلة، العلة لأن مدفونة؛ غم 

را،.امحره ق الدفن نل ولو الين على بملي أن هذا على 
يمرل؛ محا بماس ولا ، لمإفيمن وارد النص أن وهو ت العلماء لبمض آخر نوت وهناك 

للدفننمرة الإل به يرني ثم اشرة خارج بمم ل( ص على الصلاة وبالإمكان م، من على 
الأحوطولذلك الدفن، نل المقرة ق ازة الجنعلى صلى M أنه على نص د ول( ، فتها

معهميصلي لا أن المشرة، ي عليه ومحش السجد ذ الجنازة على الصلاة فامحه إذا للمسلم 
الجازةعلى الصلاة و هؤ صه دلل هاك لمن لأنه ؛ عليهافيملى يدفن حى بمفلر ل ب، 

تحلواأن ينغي بل محاشرة المقبرة إل ا يهتذهوا أن الجازة لأهل بمم لا كا لقرة، ال 
الجافلووالمسحتعارض إذا ت القاعدة لألأ للض؛ اشرة ل بها باتوا نم المقبرة، خارج علتها 

القاعدة،من الثص؛بخرج به ورد فما ?لألتها، حب على المنة *ع فقف . ، لالجظر قدم 
المع.وهو القترة، على الصلاة العام الأصل على ءداْ محا ويبقى 

ورسولهف ا وعدنا ما هدا ؤ ت هو نوله وهي الجازة، روية عند الأية هذه راءة ق٠ 
.، ١ ه المرملون وصدق الرحن وعد ْا هذا ؤ ت أو ، ، ،رله ورموله ١ف وصدق 

بع—ضسكوصول ماح لغرض إُا عليه وصلاة وتكمين تغتل مجن الميت نجهير اخثر ت٠ 
وهذاعلمه، وتنويها الخان كقراءة مشروع عتر غرض أو بعيدة، أماكن من الأقارب 
قالقال هريرة أبي لحديث لملأ دفه أدى ،ولو بتحهيزْ البادرة فالمنة المنة، خلاف 
إنهت٠دموره١ فحيت صالحه محن فإلأ ؛الجنازة أمرعوا» ت وسلم عليه الله صر الله رسوت 
.([٤٣٥— iVi/X)الرمذي قرح ل شاكر أحد الشيخ وصححه حنن، حديث وهو . ه ١لخرى 

.( YT-U-XT-n/Y)المع الشرح j الخٍمين الشيخ كلام من مختم )١( 
Y) ) [ ْ١(  ٤٢-■١٣٤)نجيم ابن للإمام واثلمائر( )الأثباْ ل القاعدة راجعهذ ].

. : الأحزاب سورة )٣(  YY
"(٢٨)ص'الدعاء تصحيح ٤( )

. ٥٢ص: سورة )٥( 

.الوصيةوتتميد الديون ونما؛ التجهيز ■' نلاثة أمور ق الإمراع يتب ( ٠١)









 Sj■ لهشت لها ن؛تعأ يكون هل ، تدفن أن قل ايازة أدرك ولكنه سمها يسر فلم ذلك
.؟ النشح أجن 

لأن، الملي أجر له يكتب لا فانه الرانة لأداء الجنازة صلاة عن ناخر إذا ت الجواب 
•الجنازة س يرجع حتى الرانة يؤخر أن ممكن ممكن، الرامة ترك 

تقدمو مانع له لجصل ولكن يشع أن على وحرص أتى وند لعير عنها ناخر من وأما 
وعملنرى لأنه الأجر له يكتب أنه غاكل١هر ، الممترة إل بها وخرجوا عليها صلوا حتى الناس 

ومنؤ ! غق ال ن، كاملا الأجر له يكتب فانه استهناع ما عمل ١ نوى وس ، اسهياع ما 
ولكناده، على أجره وقع فقئ الوت يدركه ثم ورسوله لف ا إل مهاجرا بجنه من بجرج 

.'١؛ فتصل المرة ل عليها يصلي أن أمكن إذا 
هل■ؤاعق، أو فرد؛ كان مواء السجد ق الت على الصلاة فامحه من : وال م٠ 

•؟ الدفن بمد المر على أو الدفن فل اشرة ق اليت على الصلاة يم يجوز 
وإن، فعلواالدفن نل عليه يصلرا أن أمكّهم إن لكن ذلك، لهم بجرز نعم ; الجواب 

•ا ١ الئثر على محلى أنه قق اليي عن مت لأنه المم على يملون فإنهم دفن ونل جاءوا 
وفدالإمام مع الكم؛—ة الصلاة فامحه وقد المسجد إل الرجل دخل إذا وال: م٠ 

.؟ الكوبة يصلي أم ؟ الجازة على الإمام مع يصلي هل عليه، للصلاة اليت قام 
أماالإمام، بعد إدراكها يمكن الكتوبة لأل الجنازة؛ على الإمام مع بملي ت الجواب 

ينصرفونثم عليها يصلى موف خانه الجنازة 

.بجابه الإمام ءسين عن عليه الصلاة عند يحملونه من أو الميت أهل قدم ت٠ 
كانتوإذا ، بجانبه يصلرن ولا كمثرهم الإمام خلف يصلون أنهم ذلك ل والأصل 

مماأي الصبيان م وبعدهالإمام يلي مما الرجال فيكون اء ونوصبيان رجال فيه الجنائز 
.ياياشلةثم١لم١ءر٤،

.١( ١—٩ )صره ذ ا حفنله الشم؛ن للشيخ الحائز أحكام ق سرلأ )'٧( )١( 
.١( )ص؟ نف ١ حفغله الخيمين للشيخ الحائز أحكام ق سولا ٧( )٠ )٢( 
.١( )ص\، لذ ا حففله الخمى للشيخ أحكام j ّؤلأ ).٧( )٣( 
.ا{سؤالأ)\"بون )٤( 
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أنوالة العلم، أهل كلام من ولا نة المن لا له أصل فلا الإمام بجانب ونوقهم أمجا 
المعال يكن لر ث ازة الجنازة الجنأهل ندم إذا ولكن ، المأمومون وياخر الإمام يقدم 
وراءيكونون أنهم أي ، الأول الصف وبتن الجازة بتن يكونون فانهم لهم مكان الأول 
ولاشماله وعن بمنه عن يكونون فانهم صيق المكان أن قدر فان الأول اكف وبتن بينه الإمام 
■٢ ١ ذلك، ل حرج 

•؟ الجنازة معلأة في، الإمام يمين عن يصف أن يشرع هل |م؛ 
لولكن الإمام خلف انملأة والسنة شماله وعن بمنه عن نمق الحاجة دعت إذا و: 

رآ،.باس فلا ضيقا اذكان كان 

.؟ صفوف ثلاثة جعلهم يسز، هل قليلا اسن عدد كان إذا : سألة مه 
غلىهموم ينون ننلهم زجل من ما :» قال أنه ؤؤ الني عن نت : الجواب 

.، ٣١ن« ااإن قسهب ؛لا ٠^١ و\ض بمركولأ لا نخلا أبمولأ خازنه 
صفوفيلاقه عف ثمني ينون نسلم من ما » : فال أنه ه عنه صح وكيلك 

.، ١ له« غفر إلا » : رواية وق أوجب« إلا النسلمن من 
رجلمانعلى كانوا ولو صفوفا ثلانة يجعلهم أن تعبا ي: قال من العلماء فمن 

.،٠١رطتن 

رجلا«أربعون » الثاني الخي-ن، بدليل الكثرة ، ^١٧ه الني مراد أن : قال من ومنهم 
الكثرةحصلت وإذا فالأول الأول اكف يكمل أن الأفضل فتقول هدا وعلى ، الأقرب، وهر 

انبشلئ، ولا الحائز صلاة ق فرجها وط وإتمامها الصفوف بتسوية المبالاة دم ع٠ 

.)ا(ذاوىاكرة)أا( 

.١( )٦ باز ا>ن للشيخ ابىثز أحكام من )٢( 
.[ ( ٢٥. )٥ أخمد ٩(  ٤٨)لم مأخرجه: ] )٣( 
.[ ١(  ٦٢٨٣)أحمد ١(  ٤٩). ماجة ابن ١( .  ٢٨)^ ٠٢١( ٣١٦٦)داود أبو : أخرجه ل )٤( 
.[ للحدث صفوف دلأ؛ه جزانز ائجنازة انز اثمل إدا مالال؛ت كان : داود أبو تال ز )ْ( 
.(١٧،١٦المحنية)فتاوى )١( 







•ذلكءنضiق نوت 
قهوالم على واكلأة القراءة من وغئرها الاحرام تك-برة ل والتشرص لجهر ا٠ 
أوالفريضة صلاة ل الإمام كبر فاذا C ا1مالين معفلم يهعا4 الحهلآ وهذا ، والتلم والدعاء 
الماسبعض إن بل ، الجد بخارج يمر من سمعها حتى الماموم؛ن محن الأصوات ارتفعت الجازة 
،الصلاة ل لمدخل الإحرام تكيرة فكبر محولهم ل — الفريضة يملون والماس المحد دخل 
.أخرى مرة مجدوا ماجدا زال ما الإمام رأوا فلما ، روومهم *رفعوا الإُام أنه الناس فظن 

■؛

الفتحكما أخمد أخرجه ، ضممح ند به حديقة حديث من نحوه وجاء . ( ١ ٥ • )ْ ماجة وابن 
.١( ١ نية)أ^ا<أحا'ْأ وابنأبى ( ١٨٠رنم)( Tr\/U)رباني 
jكما ه، وعلي وحديقة وأصحابه جمل بن معاذ عود موابن أرقم بن زيا عن مرتوقا وجاء 

.[ ( ٤٩ i/t)ن—ة أبي ابن شسة أبي لأبن الممنف 
وعلى، مّتابدر أهل علمي يكثر كان أنه ) : فهغ علي عن أر ب ورد ؛ المتن التكبيرات أما 

١(ا ؤمآ/ا"و؛حئها ميية أبي ابن أحرجه ( أربعا الماس ماكر وعنى ا مخؤو رمرل أصحاب 
.(١١٣)الأ'ر أحكام j الألم;ي وصلمئحه ( Vv/i)المهقي رعه ( Vv/y)والدارقطي 

فكبرقادة أبي على صلى ه علما أن ; ف ا ء_د بن مرمى عن أر ته ورد ت السبع التكبيرات أما 
جحرابن ووانقه الركاني ابن وتعقبه وأعله، ( )؛/٦٣—^١٣المهقي أخرجه ا بدريا وكان معا عليه 
•الألباني وكذا تجه على 
مفحي بحزة أحد يوم أمر ؤإؤ رمول أن ر ؛ الزبتر بن ف ١ عجي عن روي ٠ السمع اثنا التكبير أما 

منيموحنن ثيبة أبي وابن را/م"ْ( الهلحاوي أخرجه ( .. • يرات تكبتسع فكبر عليه، صلى 
للعلامةايىتز أحكام ; وانقلر المع. عر يزيد ولا وارد ذلك كل . ( )٢٨الجائز أحكام ؤ، الألماني 
قعلبه وتفنا ما هوأكثر — المع أي — العدد وهذا ) ;(١٤)هى0 نال حث ( ١٤٦—  ١٤١)الألباني 
قال. ورد محا أقل وهر الأربع، إل منه ينمص أن وله عليه يزاد ولا عناء فيرقق ابىزة على المحر 
ححةص اثار وهده ) ; وأخبار آثار من أوردنا محا بعض ذكر أن بعد ( ٥٠ ٨/١)الراد ل القيم ابن الإمام 

.٥١<  ٥١( بمده س هوواصحايه محك بل الأربع تمازادعلى لربمع هؤ منهاواش لنمع فلاموجب '، 
.( ٤٢٩)ه/مأآ؛—هق فه ا حفغله الشمين هاخ بن محي للشيخ المع الشرح ; انثلر 

منهي المهني بوب وليلك به بحالتسع إل الممحيرات ل فتزاد البت، فضل محراعاْ الأول و) 
بدلا كان وإن ، بها( الفضل أهل ءنمسص إل الأرح على الممحر زبادة ق ذهب من )بات )إ/أم( 

.< فيه راردة الأحاديث لكثرة الأرع فهو ؛ منها لموع الألمزام من 
 )W( المهمي أخرجه كا مسعود ابن عن ذلك ورد(Uili ) الهبمي قال • المحر ل رالْلبرا'ي jبجمع

نهوح( جيد ندم ) : )ْ/بممأ( امحرع ق المروي وقال . ممات( )رجاله : ( TilY)روائي 
 j( ٤٢٥-٤٢٤)®/المتع الشرح وانغلر . ( ١٢٧)لجار ا.







١٥٣

JU  : ؟ الجنازة صلاة ل الأمام وقوف يكون كف:

كئيرةجنائز كاث وإذا الرأة، ووسط الرجل رأس عند الإمام يقف أن السنة من و؛ 
القمريلأن جميعا عليهم ويملي الأنثى، الهلفلة ثم المرأة ثم الذكر اسل ثم الرجل بميم 
الرحلرأس عند المرأة ووسْل الرحل رأس عند الكل رأس وبمز بالجنازة لإ-راع ام 

وأصلحهم.أعلمهم الإمام ندم رجالا كلهم كانوا ،وإن ١ بالمنة عملا الطغلة وكذا 
يسلمالتكمتر بعض فاثه وند الجاتز على يصلي والإمام جاء إذا الناص ُن لعض ا٠ 

.جهنأوهذا ؛ فاته ١٠يقضي ولا الإمام مع 
أولذلك وبحعإب مجعهم يدخل أن الجازة على يصلرن الناس ورأى حاء إذا المرء على فإ 

.صلاته باني يتم الإمام لم ّإذا تم ، صلاته 

وإذا، بشمه يفتتح ولكن ، ثانيةيكر أن الإمام يتتفلر لا بوق ال) المهني نال 
المسوقj ه المى عن الصالة اب كتj رويتا استدلالا.مما عليه بقي مجا كم الإنجام فرغ 

.، ٢١قاتموا« هاتقم وما فهنلوا أدركتم فما » ال۵لأة ببعض 
٢(ذلك من فاته مجا يقضي ) : نالا أنهما : شهاب وابن سرين ابن عن وروينا  ١.
ولايأتي ساعة كر الجازة على التكبترات بعض فاته ومن ) : حزم ابن الإمام ونال 

وتكبيرهتكبرة ؛ ربان يدعو التكبجر ُن بقي  ١٠هو أم الإمام ملم فإذا الإمام، تكجر يطر 
.ا فاته  ١٠ويم أدرك مجا يصلي أن الصلاة) أتى فيعن ه لقوله الإمام مع يفعل كان كما 

ولاماس ولا نص س لا صحته على دليل لا محامحي قفول هذا وماعدا صلاة وهدم 
.إ ٢ ١ صاحب فول 

.١( .٤ ; ١٣يناواْ)وبحمرع ( ٢٢٨باز لابن الجائز أحكام س )١( 
وأبو)\ا،م( اثي والن( ٣٢٧)والترمذي .٦( )٢ وسلم له واللفغل ( ٦٣٥)الخاري : رجه ل )٢( 
.[ ( ٧٧٥ماجة)وابن ( ٥٧٢)داود 

.(٤١اوهقي)أ/.من )آ(ا> 
جعاللحية نتاوى ر وانقل، ( ٢٥— ٢٣)الرميح لأسماعيل الحازم ل الناس مخالفات ق الوجازم مجن )٤( 

.الدويض)ًل/الر'طّة( 

•ائ( )*ا/'انجلى )ْ(ا> 



١٥٤

علىأهلي إني ه لكي قالت أنها ) : عها ف ا رصي عانثة أم حدث وأما 
عيك«فلافهناء فاتك وما فكثري سممت  ١٠» : ه ممال ؟ التكبتر بعض علي فحمى الجنائز 

•٢ ر ثابت نغتر 

.؟ بعضها فاته ونل دخل إذا الحنانة صلاة الممر يقضي هل : بم 

المانحة،ويرأ يكر فانه الثالثة التكسرة الإمام مع أدرك فإذا ، الحال ق يمضها و: 
الإمامسلم وإذا ه، الني على ويصلي إليه بة بالنالثانية يكم فانه الرابعة الإمام كر وإذا 
.ا٠ ويلم الرابعة يكثر نم • الدعاء آخر إل . ..له اغفر اللهم ؛ ونال الثالثة كر 

.؟ الصلاة بعض فاته من يملي فكيف الحنانة رفعت إذا أس؛ 

علىفيملي أدركها الي اككبثرة إمامه بعد يكر نم الفاتحة ويقرأ الحال ؤ، يكر و: 
فاتهند كان إذا لم وييكحر نم ه لاغفر اللهم ويمول؛ يكتر الإمام سلم إذا نم ه اليي 

٠ا ١ تكب؛برتان 

خاصةالحانة على الصلاة أن ويعفدن اىزة على الصلاة من اكساء بعض رج حن٠ 
لفرق لا والمسا، للرحال عانة الحانة على فالصلاة الصواب، خلاف وهذا ب١لتجال. 

أبيبن عمّر إل هؤ المثي دعا عندما ر ت حللحة أبي حدب مابقا تميم وند ل ذلك 
أبووكان ؤؤ ذ ١ رمول فتقدم منزلهم ل علمه مملى ه الرمول فاتاه تول ض ؤللحة 
عدمعلى يدل فهذا [  ٠٠١( غرهم معهم يكن ا ر مة، أبى وراء لجم وأم وراءه طلحة 

.يرجهمن على أنف إ : ( السنة )منهاج ق الحراري بكر أم الشيخ نال )١( 
.خرجه من على يقفا إ بأنهما الحلو الفتاح وعبد التركي ئه ١ همد لت ( ٤٢)'آ/ْ الغي محققا وتال 
.( )a/؟٩٣الدائمة واللحنة ١( )صء باز ابن للشيخ الخناتز أحكام من )٢( 
.٣( ٩ )a/® الدانمة واللحنة ١( د رص باز ابن للشيخ الخنائز أحكام من رم( 

.ا المسالة ق نص وهو الأتي الحديث يدكرا م د ] ( ٤ ١ "٧ ٤ ١ إه ٨١الدائمة اللجنة فتاوى ( ٤ ) 
حديث)مدا : الحاكم وتال اليهفي وت ( ١٣٩)١/د٦٣ح٠ الحاكم أخرجه ل >ء( 

ونال. ائز( الجنعلى اء المصلاة إباحة ل غرسة وننة ، يخرجاه ب و الشيخين شرط على صحيح 
الألماليالشيخ واقرهما ( الصحيح رجال ورجاله الكيير ق الهل؛راني رواه ) ت ( ٣٤/٣)امحمع  c5الهيشص 

.آ وحده ملم شرط على تال بان ( ١٢٦)الجائز حكام أل 





١٥٦

تابناد الإمام تتسم يالكي الحرم يدخو ولا أولاده على شرعية ولاية له وليت أصحته 
منوجرج عمله حبط قد توبة غئر هن مات إل له ذ ا يغمر لا والمال الدم حلال • نتل وإلا 
بجللا هذا فعلى . والرحمة بالمغفرة له يدعى ولا جهنم نار ل محلل خالد وهر الإسلام ملة 

المسالمينة منم عتر ل حفرة له بجفر أل والواجب عله ليصلوا الملمان إل يقيموه أل لأهله 
لوجوبهاجاحدا كال إذا وهذا ، كافر لأنه له كرامة ولا علمه يصلى ولا فيها ويرمى 

ندجق ذ ا لأل ا؛ ١ العلماء نول أصح ل فكافر غيه ل وتمادي الحكم علم أو بالإحماع 
الأمةإحماع وكذلك بل ، بالكفر عليه حكمت السنة وكذللثs ، الصلاة تارك بحفر حكم 

يرونلا هو محمد أصحاب كان ؤ ت شقيق بن لك ١ عبد الجليل التابعي قال ، ،ه الصحابة مجن 
علىصحابى بقول ياتل أن أحد يستطيع ولن ا ١ ( الصلاة إلا كفر تركه الأعمال مجن شيئا 

الصلأةJسك١نر.ألتارك 

مإذا السقط لأن حطأ وهذا ، أشهر أربعة له م ،إذا ١ الممقعل على الصلاة دم ع٠ 
لحديثالروح فيه نفخت ه لأن؛ السلمين محع ودفن علته وصلي وكفن غل أشهر أربعة 

إل» : دال المص_دريى الصائل وهو هو اله رّولأ حدتا يأل! أنه ه مسعود بن عدالتي 

وفتاوىعتيمان لابن العميدة وختاوى عقيبن، لابن الصلاة تارك حكم رسالة )١( 
والاستغفارالصلاة وتحريم إ ٌ ف ١ رى ١لآلام العلامة .قال ( ٤١١-٤١الداتمة)د/• اللخة 

ر: ٢(  ١،٥٨ ٤ )د/؛ تعال ف ا رخمه ت النووي نال — نال أل إل — راياشن الكف—ار على والرحم 
خطاتعلم ذلك ومن ت محلت . { والإجماع المران بنص حرام بالمغفرة له والدعاء والاستغفار الصلاة 

الخرالدأصحاب يعص مجن لئ، ذلويكثر ، الكفار بعض على رالترصي الرحم ل اليوم ادّلمين بعض 
هوالذي الشيوعي تالن معلى يترحم بالتيين المعروفن العرب روصاء أحد سمعت ولقد وامحلأت 
المدكوروناه .ممناب إليه المشار للرتيس ألقاها كلمة ق وذلك الدين على الأعداء وألد أشد س ومدهبه 
الدعاةبعضرط من العجب ولكن ، الحكم هدا مثل عليه يخفى محقد هدا من صب ولا يالراديو أذيعت 

التقاتبسنر وأخثرني • شو ئرنارد ف ١ رّحم له رصالة ل محال حيث ، ذلك مثل ل يقع أن المسلمن 
اللأنهم بىسدين غتر أنهم اعتنادء مع الأسماعيلية من مات من على يصلي كان أنه المشايخ أحد عن 

ف١ فإل • لهم ومياهنا نفاثا عليهم يصلي كان ذلك ومع . البشر ويعبدون الحج ولا الصلاة يرون 
.غ ٤ )ص؟ الحناتز أحكام تلخيص إ المستعان وهو 

)\/U(والحاكم ([ ٢١١٤)الترمذي صحيح j الألباني وصتخحه ( ٢٦٢٢)الترمذي أخرجه ل )٢( 
.( ١ ٠ )٨٧ اكالحين رياض j، النووي وذكره 

•تمابه مز امه بملن من ينل الذي الولد ت أكثر والكسر ، وكسرها وصمها الم؛ن بفتح ؛ المتمهل )٣( 
.)مغط( uدة .*١( r/v)العرب لمان . نةسوائ والأتي والدكر 





١٥٨

ليةمخالفة مكروهة بدعة فهي خطوة خطوة للخازة الشمن بعض مشي عن وينهى 
.اليهود الكتاب بأهل للتشبه ومحتضنة 

قوهم لها الشيمن وتشييع انز للحنمحممة سارة أو عربة على الجنازة حمل إ ٠ 
تلأمور وذلك التة يشرع لا الصورة فهدم بارة ال

ول، فيها تقليدهم يجوز لا أنه الشريعة ل تمرر وند الكيار، عادات من أنها — ١ 
وأزيالهماداتهم عبل مخالفتهم على والحض الأمر ل بعضها - جدا كئترة أحاديث ذلك 

ذلك.ل محالفتهم ل ه فعله من وبعضها وعاداتهم، 

١وكل ازة الجنحمل ل العملية للسنة معارضتها مع ، عبادة ق بدعة أنها ٢—  كان٠ 
.ضلالة فهو انحدثات مجن كيلك 

ذلكعلى نص كما الأخرة ندكن وهي وتشييعها حملها من الغاية تفرت أنها ٣— 
.را، « الاخزْ الجناره واتيغوا المريض عوذوا » ت فقال ه س ا رسول 

الماسعلى يمرت مما الصورة تلك على تشمحبيها إن • ( الأل؛اتي الشيح القائل ) أقول 
علىالمت خمل أن الصخر على يخفى لا مما فإنه ، ذلك دون كاملا تقربا الشريفة الغاية هذه 

تشييعهامن والاتعاظ الندم تحقيق ل أبلغ رؤؤسهم على وهي لها المثيعثن وروية الأعناق 
هرإنما عليها بن الأوربي حمل الذي إن ■' نلت إذا مبالغا أكن ولا ، المذكرة الصورة على 

•بالاخرن وكفرهم عليهم المادة تغلب سب به يدم ما وكل المرن مجن خرفهم 

سبقالذي الأجر على الحصول ل والراءثين لها الشيمن لتقليل نري سب أنها ~ ٤ 
.ليشيعها صيارة يستأجر أن أجد كل يستهلح لا لأنه ذلك . . 

المطهرةالشريعة عن عرفا محا مع بعيد مجن ولا نرب مجن تتفق لا المحررة هذه أن ٥— 
.المرن ؛ الجعلير الأمر هذا مثل ل سئما لا رالرٌعيات الشكليات عن البعد مجن المحة 

إذافكيف ! ردهال ذلك لكفى المخالفة هذه إلا البدعة هذه ل يكن ل؛ لو أنه : أقول والحق 
.؛ ١ إ ا أذُْ لا مما ذلك وعتر والمقاصد المخالفات مجن بيانه سبق ما إليها انضم 

.[ فه؛، الخيري صعيد ايي حديث من ١( •  ٨٧٧برتم)أحمد أخرجه ] )١( 
•٤( ٤~٢ )١ للاياني الحناتز أحكام تلخيص من )٢( 





لله أصل لا شيء فهذا ، ثملا كان إذا فنه وعلى خفيفا كان إذا الت كرامة على 
.، ١ ( نعلم... مما المهلهر الترع 

هل: الموال موردذها \ i-il\ol\Wبمارخ  ٧٠٩٨رقم توى ف٠ 
أمافبل ومن وقتا ل ها يقع كما يطير وهل النعش ل وهو خفيفا أم مميلا المت يكون 

.؟ المالفن ص لما يحكى كما 

وما، وصغره وكره ونحاف الست جثة عغلم باختلاف وخض مله بجلف ; اميواب 
نعشهحماله على أحيانا يثمل الواحد الين أل من المحرض من القوس ضعاف بعض ينعمه 
أوغيهايدفن أن بحب جهة إل بحملته أحياناأويجري بطربالعش وأنه أحياناعليهم ويخف 

ندما بل كاذب نزعم طه، ا أولياء من وأنه بصلاحه وإشعارا له كرامة ما لأمر أخرى جهة 
الصحابةكال رند وكذبهم، حملته خداع مجن خفة أو ثقل دعوى أر بحملته جرى مجن يكون 
فمنهم أعبد و هؤلاء من أصلح كانوا بحصول لا وأئمتهم السلف وخيار كثرتهم ع مه 

•ا ١ ( جنازاتهم شيعت حينما ذلك محن شيء منهم لأحد بحمل لر و ولاية وأعظم وأتقى 
علىوالصلاة الهليل من ونحوها الدكر أو الدعاي او القراءة أو بالبكاء المرن فع ر٠ 

صلرااض، على صلرا غاش، يا ف ا اذكر ذ، ا اذروا ; ب الجازة تشيع 
صياحهمأو لك، ا إلا ه إللا ; عليه فتردول وحدوه : أو ف، ا إلا إله لا حاصرين، يا الني على 

الذكرأو . ١ أونحره الوت ذائقة نفس كل أو ، لله القاء أو ، لهااممتنفروا ; الجازة خلف 
فقده، وصحابته ه الي عليه كال محا خلاف وهذا . ، ٤١الحي بالأسماء أو لاه ا بلففل 
حالهمل متفكرين متامجلين صامتقن محماكتن الهلتر رؤؤسهم على كان جنازة شيعوا إذا كانوا 

ةالكآبعليه وروى الصمات أكثر جنازة نح إذا كان أنه ر ! الني. عن جاء فقد ومآلهم، 
.، ر ( القس حديث وأكثر 

.( ٨٧،٨٦/٩)الدانمة اللحنه فتاوى )١( 
.(٢١٩)افد العزيز نمد الجاتز أذكام من وايىتز نوع الممن )٢، 
أل.تالأن فإنها التشيت لها وامالرا لها استغفروا تول فيشرع الدفن بعد لا )٣( 
الالحريم كراهة محي فقل الكرامة أملق ومحن ذلك، حرمة على الأربعة اكاه_، أبمحعت وند )٤( 

•قق ف ا بإذن بيانه وساتي تيمية، ابن الإسلام شيخ ذكر كما 'لزيه، 
الزوائدمجمع ق كما الكم العحم ل والْلراني ٢( ٤ )ح1 الزهد ل المارك بن ذ ١ محي أخرجه رد( 

وركيع ٧٤ا/' البيهقي أخرج فقد . بها يتقوى شواهد وله كلام، وفيه لهيعة ابن فيه : وتال )■آ/آأ( 



.؛ ١ نار« ولا بموت الجازة ممع لا » : نال أنه ؤؤ وءئّه 
غفرله استغفروا : يقول ناللأ سمع إذ جنازة ل عمر ابن بينما ) : عمر بن فضيل ونال 

.، ٢١( ك ف ا غفر لا ) ;عمر ابن فقال . له ف ا 
.اأبدا أكلمك لا تضحك ر ; فقال . جنازةل يضحك رجلا ه معود ابن ورأى 
.( الضحك عن يشغلك ما ا،لوت هول ل كان ما ) ت بعضهم وقال 

•( الجعتع لحزن مني س ندري ولا الجناتز نشهد كا ) : الأعمش ويقول 
كان) ه-:علي أصحاب من التاب،ض أكابر من وهر - اد عببن قيس ونال 

.آالجنائز شد المرن رغ يكرهون هؤ الني أصحاب 
•( بها مفعول هو ما بغر نفي فحدثت جنازة تبعت ما ) ! ه معاذ بن مهد وقال 
.(باكيا مشما إلا نرى فلا الجنائز نشهد كنا ) ; ه اليناني نابت وقال 
يحدوالذي هذا وحاديهم، إياكم ) ت مرضه ل قال أنه ه يب المبن معيد وعن 

.( لكم غفر ف ا استغفروا يقول لهم، 
معوأذكارهم أناجيلهم من ء بثي أصواتهم يرقعون فإنهم بالصارى، تشبها فيه ولأن 

-الحزين راكلحين التمطيهل 

;ال فأنه جء الني عن ثبت وقد بدعة، ذلك كل تقدم مما وغير0 بالتهليل الموت فرفع 
ومحدثاتوإياكم :» ء وقوله ، ، ٣١رد« فهو همه ليس ها هاءا أمرنا ق أحدث ن م» 

هالني أصحاب كان ) ت تال عباد بن نص عن ثقات رحاله ند بوغرهم  ٢١آ/آأأحا لزهد اق 
بالأتباعو)الأمر ( Ur-V)_\للأgتي( الحاتز )أحكام وانظر: . ( الحام عن انمون رتع يكرهون 

•طال حن •شهور الأخ؛ تحقيق ( ٢٠)"/،٢ لليوطي الابتداع( عن والهي 
الإرواءو الألباني الشيخ وصشه )آ/بأأ،،مآْ،آ'آْ( وأخمد ( ٣١٧١)داود أبو : أخرجه )١(] 

ائز(الجن)أحكام ل ومحوتونة مرفوعا بشواهد جنه يإ ( ٦١٩الجامع()•و)صعيف ٧(  ٤٢):رنم 
•([٣١٦^١٥١[الرسالة مؤسسة : حل ز )المني( محمقو تحينه على الشيخ وتبع ( ^٩١٢٩)صى 
منالثابة بهذه ~ اإدذن نل للميت الحاصرين دعاء وم ~ الاستغفار بطلب الصوت رغ كان وإذا )٢( 

برنعبالنا فا ؛ ذ ا مغفرة من بالحرمان عليه والدعاء والشح القت صاحب! واستحقاق الإنكار 
ثسلتوتفتاوى و إ امحونة النغمات ذات الموصيقى وعزف والندب والتياحة كالصياح بغيرْ الأصوات 

/'(٣٥٠٠ .لدلك! خليتشه ، فسنة دفنه من الفراغ بعد للميت بالاستغفار الشيمن أمر أما . ء (  ٠٠١ 
^؛١لف ا بحمل• نحرتبه تميم ، عليه متغق )٣( 



مكونهؤ أمره عله لص الأمر وهذا ، ١١ضلالة« وكل؛دعة بدعت محدثة كل مان الأمور 
شركاءلهم أم ؤ : ه س ا نال ورسوله، ف ا أنكره ا ف—لدخوله إنكاره يجب مدود'ا 
.، ٣١،٢١ه ذ ا به ياذن إ ما الدين ُن يم شرعوا 

الالجنائز مع المرن رفع يستحب لا ) : ه ذ ا رخمه سمية ابن الإسلام شيخ يقول 
منلف العن الماثور وهر الأربعة ة الأنمحدمب هدا ذلك، غار ولا ذكر ولا بقراءْ 

.، ٤١( مخالفا فيهم اعلم ولا واكابض الصحابة 

هالأربعة المذاهب إجماع نذكر ظي قسا وه 
كونال٢ن ماللف عليه كال مجا الصواب أل واعلم ) ؛ ^؛١ ف ١ رحمه الروي نال 

لحاحنرهأمكن لأنه غرهما ولا ذكر ولا بفراءه صونا يرفع فلا الجنازة، مع الئر حال 
بكثرتغتر ولا الحق هو فهذا الحال، هذا ل ا،لطلرب وهو بالجنازة يتعلق فيما لمكره وأحمع 

.ار إ بخالقه من 

نعيوعلى ر ; ه ملخصسما — الحنفي المذهب ل — الهندية الفتاوى صاحب ونال 
يذكرأن أراد فإن ، القرآن وقراءة بالذكر المرن رفع تحريما لهم ويكره الصمت، الجازة 

.الأحناف كتب سائر ل ومثله • اه نفه ل ذكره جك ذ ا 
الموترفع ويكره ) ت — الجبلي المذهب ق ~ وشرحه اللمالب دلتل ل ونال 

.ا القرآن وقراءة بالذكر ولو — الجازة يعي ~ رفعها وعند معها والصيحة 

الميتأهل من العجب ) : ملخصه ما الدخل ق ~ مالكي وهو ~ الحاج ابن ونال 
الرطينمحسد لستة ومحالفة الدين ل الحدث مجن وهر الجازة، أمام يذكرون بجماعة يأتون 

.، رإ عليه فدر من على منعه يجب المحاع، والسلف وأصحابه 

•هك( لله ١بحمد بحربجه )تقدم والزمنى داود وابر أحمد )١( 
 }٦(ojy' .الأنام

.( ٤٩٧)الدعاء وتصحيح ( ٧٢؟/آآ— )٤ الحوت بحلة ، الداتمة اللحتة فتاوى من ملخصا ( )٠٢
.( ٢٩٤-٢٩٣/٢٤)الفتاوى بحموع )٤( 
.(Y.T)•الأذكار ق )ْ( 

•( )٤٣تزلل أن بجب تقاليد ) كتاب س )٦( 



١٦٣

الحياةمن يعقبه وما الوت ل وتفكر خشوع موطن لأنه ؛ الوطن هذا ل الغفلة وتقبح 
وحياةللقالب صلاحا ذلك ق لأن ؛ الدنيا ريراق الأخرة الدار ق ه ف ا ولقاء ال^رزخية 
.الدنيا باُور التحدث أو القتر عند والجلبة الأصوات ريع بالهام يلتق ولا ، بالأخرة وتذكترا 
أبلغهامجا موعظة مجن لها يا ز ؛ قال ، جنازة هث لله ا رحمه البصري بالجن مرت ئا 
شاملةة غفليا ؤ ; تال ثم ( حياة القلوب محن وافقت لو موعظة مجن لها يا ، نسيانهاوأمرع 

البرمبت يدفن غد بت ... النوم ؤ، كأنهم.رونها للقوم 
بهناوكر ر ت نال ؟ به يجئ وماذا الجنازة، يشيع ق الكون عن عيينة بن صفيان وسئل 

رآر، ١١ه هما إلا قمع فلا ممرحن الأصوات وخشعت ؤ I تلا تم القيامة، يوم أحوال 
كونوالالأدب تزام العلى كاث ه، ذ ا م رحمهاتزهم حنكانت هكذا 
ومجاالجميع حزن لكثرة بينهم من يعرف لا كان ة الميبصاحب إن حتى والخشوع، 

.نائمون ٩عليه هاترون إليه هم فيما الفكر بسبب القلق من أخذهم 
-الأسوأكثرهم إلا حنازة نحضر فلا الأن أما هق، ذ ا رحمهم حالهم كان هكذا 

. ٠٤لذ؛با عياذا سماته أو نمرة إما وهذا ا ١ ويضحك يلهو ~ ربي رحم 
حةواليا ٠ ١ الرّميقية الألة على الحزين والعزف كالطبل الجازة.ممنكر اغ تبا٠ 

يقوموالبعض . المتعان لذ را للكفار تقليلءا الإسلامية البلاد بعض ل يفعل كما والتمفيق، 
.٢ ١ ممن ورد قراءة ،أو أ الخئرات دلائل أو التؤدة بقراءة 

.١ ٠ ٨ ت طه مرره )١( 

.( ٢٥٣)للموطي بلأناع والأمر شامة لأم والحوادث الدع إنكار على الباعث )٢( 
علىوالرحم الماح بالكلام باس لا لكن ) : جترين بن ف ا ءٍد الشيخ الرمالة لهذه الميم فال )٣( 

.اه إ المال؛ن ومزية الفور أهل على واللام الين 
٢٠( ١-• )ا'/\، ة الدالاللخة وضاوى )صآ؛-ما( لاين اكرية أحكام وانئلر )٤( 
.ه صاحبنق عن فضلا يكرم لر ث إنكاره من تمكن من فق إل هق لذ ا رحمه النووي أثار وند )٥( 

•( ٤ )_U؟ ^، ٠١١١تصحيح 
jغلو وكلها ، الصوفن سئما ولا اإتاس بتن مشهورة وهي ، الوصنوي للشاعر الرئة محيية )٦( 

.الراح والكمر الصراح الشرك غيها بل ، ه الني وّنة للقرآن ومخالفات الرسول 
وهر، الحزول سائمان بن محمد لولمه آ المنكرات دلائل سر ألأ والأول ] ( الخترات دلائل ) وكتاب 

عنصررا يقل لا وهر ، القرآن نرايت على العمٍإ يقدمه بل الصرفية عند المساجد ق سئما لا منتشر كتاب 
.آ١٨٠~١٦٠رزيو حمتل نحمد الدئن س مهمة معلومات وانظر • والابماع الغلو ل المابق الكتاب 





٥

عليهايصلون وبعدها الفريضة صلاة لأنتظار لوحدها غرفة ق الجنازة ترك عدم ٠
٠خرافة وهذه ، بها تلاعب الشياطن أن لاعمماد 

.؟ صحيح هدا هل إ باطليت تلعب الشياؤلن أن ز حديث يروى ة هم 

•، ١ المطهر الشرع س نعلم مما ل أصل ولا باطل هذا و؛ 
عنشن فلم ، له أصل لا وهذا ، الجنازة صلاة بعد الأيدي رفر مع جماعيا لدعاء ا٠ 

للميتلا الجنازة صلاة عقب ف ا يدعون كانوا أنهم ه الراشدين حلفانه عن ولا هؤ البي 
لله الدعاء نقل كما لقل منهم أو منه لئ، ذلحمل ولو . الأموات مجن نمره ولا الجاصر 
غثرهأو للميت الدعاء اعتقاد يكون ذلك وعلى دننه من الفراغ وبعد زيارته وعند عليه الصلاة 

ومنةني بعلكم » ; لحيين، يفعلها أن بالسلم يليق لا بدعة الجنازة صلاة من الفراغ بعد 
■، ٣١،٢'« الأمور ونحدثات وإياكم بالواجذ عليها عضوا بمدي س الراشدين الخلفاء 

معجهرا أو برا فرادى أو خماعة عليه الصلاة من الفراغ بمد للميت الدعاء فقصد 
•ا ر علتها دليل لا الي البدع من ذلك كل ، لهمارفع غثر مجن أو للدعاء الأيدي رنع 

رسولئال ت نال ميرْ أي حدث من لم مالإمام روى : تفرط لا طه، ا ق خي أه 
ئيعفنن » : مال . أنا : ه بكر أبو فالأ صاننا« اتوم »1لأم' أصح من :» ه الله 

.منكنا« اتوم ذقم أطعم فنن » : ه دا3 . أَنا: ه بكر أبو عا3 . « ■بمارْ اتوم 
ه؛بكر أبو ما3 • ه مريضا امحوم منفم عاد فنن » ت هؤ دا3 • أئا ت ه بكر أو ئا3 

.رْ،البمه« ذحل إلا امرئ ?ي اجتمس ما » : قؤ مما3 • أئا 
زهدذلك ول ، ذلك على الحرص وعدم البالأة وعدم الجائز تشيح محا الناس مريط ت٠ 

حتىالجازة شهد »ص : M الني عن الحدث ففي ذلك على المترتب والثواب لأجر ال 
:مال . ؟ اشر١ءل١ن وما : نل قراطان« فله تدفن حض شهدها ومن قيراط فله عليها يملي 

■باذ))لأا(الحائزلابن )ا(سأحكام 
ٌذ ا بحمد غنريجه تنام )٢( 
.١( الدائمة)و/ا• اللخة وناوى ( V./Y-)المد جع - إسلاما فاوى )٣( 
.( ٤٩٨٠٤٩٧الدعا،)تصحيح ر٤إ 
.١( •  ٢٨مسلم)أخرجه )ْإ 







١٦٨

بتركانت فإذا اللماس س نوع : والدلة تجا، ذك ي ه الني عن يرد ل( لا : ء
توزيعمن ذكرت محا أمجا ، تعمالهاامجاز والنصارى لليهود مجشابهة غيها يكن ب و ال*ورْ 
.، ١١ذ؛علم وا له، أصل لا فهذا الوفاة بمد والرجال النماء على اللباس 

صهذبح المنام، ل رأهما ثم الأمحوات، مجن أحدهما أو والداه كان إذا الناس ص مب٠ 
ذبيحة.صها أو 

إذاأنه س بمضهم يفعله أمجا ؤ هق لده ا حفظه جرين بن لف ا عبد شيخنا فضيلة نال 
أنوالأول ذلك.كشروع ليس ذبيحة، عنهم يذبح أمرات، وهم المنام ل أمجه أو أباه رأى 

.، ر اه ( لهم يدعو 

•، ١ متهم دفن س يفرغوا حتى الأكل اليت أهل رك ت٠ 
.؟ الول أو الإمجام البت على بالصلاة الناص أول هو ص : مسألة 

;جؤ المم لمول المحد إمجام أول فالإمجام حد الق عليه صلي إن الجواب؛ 
عليهصلي اوإن ١ مجحده j( اللهنان صاحب أ؛اوهر للطاله« ل الرجل الرجل يوس لا ط 
•رم إليه التاص فانرت وصي له يكن ب فإن رصه، به الناص قاول الحد عتر كان حمل 

.، ١ ؟ الراتب الاط، أو وليه البت على بملي هل : م 
.الراتب الأمام الحد ق عليه يصلي و; 

.، ر الاستفتاح دعاء راءة ق٠ 

.(١٠٦)خميد ين ف ا صد الشيخ ذاوى ( ١) 
.مجتنوعة)ا/أ\،(محالفات )٢( 
.(١٤).الدع مجعحم ٢( ٤ )٤ اياتز أحكام ( YUn/vالحاج لاين الدخل )-١( 

.[( ٦٧١لم)-جمأخرجه )٤(] 

•( ٥٩)باز لاين الخناتز أحكام من )٠( 
.)٩( محنمن لابن الجتاتز احكام ق سزالأ برن )٦( 
•( ١٧بان)ا٢د١هملأان أحكام ص )٧( 
ؤ( ٣١)٦ الأا؛ي للعلامجة الحنام أحآكام )٨( 





١٧٠

،الجري حد وال، الحرام الجد ت الثلاثة الماجد ذلك س ويحي ، محرم كله نهذا 
.الأقصى والحد 
مانعلا السلمن اخوانه لزيارة ممره وكيلك باس، فلا لم العلى للصلاة سفره أما 

.أعلم ذ وا الهي، ق يدخل ولا 
JI1  : ؟ الت على الصلاة لأجل غر الحكم ما.

.و:لأحرجفيذلكرا؛
،عليه يصلون ووحدتهم القيرة إل ذهبت نم المحي، ل ميت على صليت إذا ة تم 

.؟ أخرى مرة الصلاة أكرر أن بجون هل 
أجرذلك ول للميت، دعاء زبالة لأنه منه؛ مانع لا ولكن ذلك، يشرع لا و؛ 

. ٢٢١للمصلي وخئر 
*بالحاضرين جهرا بعضهم أو المؤذن وفول ، عليه الصلاة بعد للميت المانحة راءة ق٠ 

ا.ر ( فلأن لروح لمانحة ا) 
خميسكل القبرة يدخل العوام بعض ؛ وجمعة خميس كل الأموات على لصالة ا٠ 
كلأيه على يصلى بعضهم يرمحا وأحيانا ، اليوم هذا س نريا مات من على ربملي 

توقهدا ر ; نالوا المقبرة دخلوا إذا العامة يفعله محا ومحنها ، يدعخ الصلاة وهده . جعة 

يعزممن ولبوا يعرفونهم، لا وهم الضرر على جماعات فيصلون ( كذا ترؤ، وهذا بالأس 
الصحابةيكن ول؛ ، محت فبر على بملي ه الني يكن ل؛ و ، بدعة وهذا فقدهم، عليهم 
رفاثكعليه الصلاة على تحرص كن من أو عليك يعز مجن تول إذا نعم ، هذا فعلون يه 

.القبر على يصلي أن محانع فلا حينئذ الصلاة 
المشروع،بالدعاء لهم يدعو وإنما عليهم بملي ولا المقابر يزور ه البي كان وند 

هؤذ ا من يزيدهم لا هدا أن يفعلونه الذي للناس يبين وأل الصلاة هده عن النهي فيحب 
.رأ، بدعة لأنه ؛ أيضا الميت به ينتفع ولا ثربة 

•( ٦٢)باز لابن الحاتز أحكام س ( ١) 
•٤( ١ ٤- )ص- الحام لأحكام المقرب ص الثلاثة الأمثلة هدم )٢( 
٥٠)الدعاء تصحيح )٣،  ١).
الدين(ؤ والدع الأشياع عن اللمز )تحذير لزامحا وانفر ، >Y>،( عس لأبن التعزية فتاوى )٤( 



١٧١

•متوفى كل على الغاب صلاة ٠

JU  : ١١؟ الغاب على الصلاة حكم ئ ،.

jثان له الوني كان إذا العلم أهل بعض وأجازي بالحاشي خاصة أنها المتهور و; 
ؤؤأنه بلغنا ما ولكن ، عل، يملى غاب وهو العلم ونشر الدعرة ل نثاؤل له لر عا أو الإسلام 

الجاثي،غتر صلمى.ءلى أنه. صحح ؤلريق أي من بات لر و الجاثي، غتر على صلى 
•عليهم صلى أنه هؤ عنه شت ب و وغترها مكة ق ه، الصحابة من كثتر مات وقد 

لثان له محن محع ذلك فعل وإذا ، نوة ه لبالخصيص قال من نول أن فالخاصل 
إنحرج لا أن نرجو الإسلام j( ثان لهم الدين والأمراء العلماء مجن الجاثي يشبه الإسلام 

.، ٣١الحاصر على الصلاة مثل الغائب على الصلاة وكيفية . )٢( ذلك ل غق ف ثاءا 
قالسلان مجن مجان مجن على بوم كل الشمس غروب بعد الغائب صلاة قامة إ٠ 

.، ٤١محنكرة بدعة وهي اليوم ذلك 
لوالديهقرئ محن الصلوات بعمى بعد أو صلاة كل بعد غيرها أو المانحة محررة راءة ق٠ 

•، أ منها شيء يثرع لا الق الدع مجن محدْ كل ، للأموات الجماعة محن أو 
•وطعن وتجريح وفجور وندف ب س الأموات ض ل العنان يطلق لعض ا٠ 

قدفانهم الأموات نموا لا » : قال أنه ه المي عن ثت لما بجرز لا وهدا 
اللهرسول نال ت فال لمته بذ المغئره عن آخر حديث وق . ار فدموا« ما إق أفضوا 

ينيةاكلفغل بالقول ف ا رخمه إله نسبوا ا كما منهبريء هو وبدعا بل أنوالا ه ف ١ رحمه اللمانم 
.الصلاة 

بنمحامجي حمص أبي وترتيب حمع آ الغائب صلاة حكم ق الصائب )المولأ القلمة التّالة راجع )١( 
٠هلث س ١ حفغله النعي الرحمن عبد ين ف ا عبد الشيخ نضيلة وراجعها لها تدم العربي، 

.(٤٤•- IY = I= ) المتع والشرح ٤( ١  a/A)الدائمة واللخة ٢( )٤ باز لابن الجاتز أحكام من )٢( 
.( YUIa)الدائمة واللجنة ٢( )ْ باز لابن الجنائز أحكام من )٣( 
.( ١ . )A للمشيري والمتدعات المنن )٤( 
.(٥٠)٣ الدعاء تمحيح ره( 
١( ٩٣٦)ائي المس[ ( ٤٨٩٩داود)وأبر ( ٦٥١] الممحاري ١(  A>/n)أحمد أخرجه )٦( 

.١( .٥ الغوي)٩ )أإ0م المهني الحاكم)ا/ْخم( .٣(  ٢١)حبان ابن )مآ/بممأآ( الدارمي 







٧٤

اءأثنالوئى صورة رفع وكدا ، وعليهاأمامها والزهور الإكليل وخمل الخنازة ص ٠
.الجازةأمام الأعلام خمل وكدا اشش، على حمله 

،١١القصاند وإنشاد افلزاح وكدا ، القابر عند والملاعب اللاهي نحاذ ا٠ 
علىيدل ما وكل انمررس راكليل والْلربوض انمامة وضع ابم-ان ض ل ٠ 
.اليت شخصية 

.بالقصب المزركشة المحمل بأثواب النعش وتغطية الجازة تزض المناطق بمص ل ٠ 
.للاعتار وذلك زينة دون الطييعية بحالته يكون أن النعش ل والأصل 
الشارع.ق بهم المرور عند الأموات على اللام دم ع٠ 

زارهاسواء الوارد بالدعاء يدعو أن ص : قالوا هث لذ ا رخمهم الفقهاء : الشيح نال 
أو>بهام•

بأنيبل الشروع، باللام الأمران س أهلها على لم بلا امحرة يدخل مجن كثر أ٠ 
الديارأهل عليكم السلام ر ! دخلها إذا يقول أن الغرم دخول عند نة رال• محدث بلام 

.( العاقة ولكم لما ف ١ أمال لاحمون بكم لذ ا ثاء إن وإنا ، المسانمن و س
،لام( )العلى )عليكم( بتقديم ( لام العليكم ) بلففل الوني على للام ا٠ 
رسوليا لام العليك ت فقلت لك ١ رسول لقيت •' نال ، سلم بن جابر بحديث استدلالا 

• ٢٣١الوش« تحتة الملام( )علتك إن فقال.:» ذ. لا 
تشريعا،الوني« نحيا الملام( )عليك إن » ت قوله. فليس ا' خاطئ نهم وهدا 

إذ— ايىهاJة أي — الوقت ذلك الناص ألن عليه جرى الذي الأمر والمع م، إخبار هو وإمما 
؛الشاعر كقول أشعارهم، ق مذكور وهدا ، الدعاء على الميت اسم يقدمجون كانوا 

يترحماماثاءأن ورحمته عاصم ين فيس لف ١ سلام عليك 

.)\ا\•.٢( الزكام لأن واللمع ( ١٩١)الإبداع )١( 
.( Tv/U)اكوح اناب ولقاء ( ١٢٧)الخاتن أحكام j موالا وبرن ( ٩٣)الغنهية الاخيارات )بآ( 
.( ٢٦٦للازم)الخاتن أحكام ; ر ( ١٨٦والحاكم)؛/( ١١٢والترمذي)آأ/• داود)آآ/و7ا( أر رواء )٣( 



٧٥

مععنه ه نهيه بل نة، كونه عن محلا جوازه، على يدل لا الوابع عن والإحمار 
لمقلعلى الملم لمقل تقديم اللام ق المنة وأن ، مشروعتته عدم على يدل بونوجه إخاره 
اللام.علكم الأحٍاء: على اللام ق لائمال غكط الأموات. الأحٍاءأو مراءعلى اللام 

.٢ أ الاُرين على المربحة الصحيحة السنة به ححاءت كما الأموات، ملام ق ينال لا نكذلك 
.؟ علمهم يسلم فهل النور شاهد أو الشرة بجوار السلم مر إذا ص؛ 

•وأكل أنحل الزيارة نمد ولكن ، ماراكان ولو حتى علهم يسلم أن الأنحل و؛ 
فرم لن يجوز فلا يجوز، لا وهذا : عليهم سلم الكفار مت.ممقابر إذا الاس عض ب٠ 

بنسعد حديث ق جؤ الني أمر كيلك ، بالنار يشره ل له، يدعو أو عليه يسلم أن كام 
شث-فانية الحديث هدا ول ، ؛ ٢١بالنار« مقره كافر بمر مررت حتقما » : وناص أبي 

قما يخفى ولا ، فرء مجت إذا بايار الكافر نشئر مشروعية وهي ألا الفقه، كتب أغفلتها 
عفاذنا ارتكب حسث الكافر هدا ■جرم بجطررة وتدكتره المؤمن إيفافل من التشريع هذا 

.، ٣١به والإشراك هث  aUبا الكفر وهو ألا — اجتمعت ولو ~ بجاهه كلها الدنيا ذنوب نهرن 

فليعفوا لن أن كفروا الذين زعم ؤ ت هق بقوله كافر بفم المرور عند لقراءة ا٠ 
■بلىورنيفش4ر؛،رْ، 

. ٢٦١بالمقابر المرور محي الفاتحة بقراءة المناداة : المحالفات من ر٠ 

.، ٧١المقابر على يس ررة م قراءة : المخالفات مجن و٠ 

إليهأثار كما الجمع، هذا j ماض القاصي بخ وتد ١(  Ur/Xاليانع)ل القيم ابن كلام من )١( 
الئلأموالإعلام ( ٣٢١)الجار أحكام وانقلر . )ا/ْ( الفتح j حجر ابن الحافغل 

مهم.فانه مأمور غم فانغلر )٩٨—٣٩( برحى اللام نمد 
ء(واللين)٨٨ اليوم عمل و ي الوابن ا/ا( )ا/ا؟ الكبمم المصمم j اللمراني أخرجه )٢( 

وأحكام)\أ\\\-\\\{ ارواتد بجمع : وانفلر ( ٣٣٣/١)القدسي اء للضيالمختارة والأحاديث 
.(١٨والصحيحة)( ١٩٩)للأيام الحنام 

.)ا/أأ-م"أ( الأياني للخلأمة الصحيحة الميالة )٣( 
٧.التغابن: مردة )٤( 

.(٥٠)٣ الدعاء تصحيح )٥( 

.( ٢٧٦))أ(معخالأعاء 



١٧٦,

الأرض.على توضع أن نل الجنازة تع من جلوس المخالفات ن م٠ 
.« را، توضع حى فلاتحلمرا الجنازة نعتم إذا ص ت الني. لقول مخالفة نه وهذا 

الأرض.ل رصعها والمراد ت هك ذ ا رخمه نمه ابن الإسلام شخ قال 
هريرةأبي عن أمحه عن سهل عن اكوري الحديث هذا روى ؛ داود أبو نال ت نلت 

. ٢٢١اخ بالأرمحن........ توضع حى » : رنه : ال قه 
اعدامونت، كل ول نه حرج لا أنه والصحيح ليلا. الدفن مجن رجهم حت٠ 
عثاسابن حديث عن ٢ ١ الصحبمين ل مجا ذلك ودليل • ذكرها تقدم الي الثلاثة الأوقات 

فيكوهدال1تل فنات، يعوذة ه  ٨٧١ومود ، ١١٤إنسان'مات ت) ناد عتهنا !* ١١رمي 
فكرفاللمتل كال، ; ^١ ١٥ملنوني« ألأ ضفم ما » محال: أخثروة هؤ أصح فلما ليلا، 

علىآكر وإمما ليلا دفه يتكن قلم . ( غلته فهنلى فترة فأي غلنلث نثى ألأ ظلمه وكانت 
,عذرهم قبل إليه اعتذروا فلما ، صباحا إلا يعلموه ب أتهم أصحابه 

قالوا؟ هذا« من » : نمال رجل نر عن سألأ هق الني أل ) البخاري؛ صحح وق 
ليلا.ه مجعول وابن وعاتشة وعثمان بكر رأبر ه ودفن • عليه( فصلى البارحة دفن فلأن 

ليلابدفه التعجيز كال إذا مجا على نحمرت ليلا الدفن كراهة على يدل مما روي وُا 
أساءوالكونهم أر اس النعليه ليحضر الصباح إل يقوم فلم الشأن، ذوى من ليس لكرنه 
منكشثر عاليه ليملى الأفصل ان بيعلى محمول أو لذلك، فزجرهم بدفه، عجلوا كفنه 

كيفيةق الستة واناع دفه، لإحسان وأمكن جنازة يشع مجن على أسهل ولأنه المسلمتن، 
ليلا.بدفه التعجيل وجب وإلا دفه، تعجيل إل ضرورة ترجل لر إذا وهذا لجده 

نرجعفعنئذ عليه والصلاة الميت حقوق مجن شيء به يفوت لا ليلا الدفن كان نسى 
.، ٠١٢٤١يالجازة« أمرعوا » ; لحديث بالجنازة، الإسراع استحباب وهو الأصل إل 

.( ٢٨١)ب(مح؛خالأءاء)
.( ١٠١٧٣)داود وأبو ( ٩٥٩)وسلم ١( )م/مث الخاري جه أخر )١( 

.)آ(انغلرزادس)\ا\\0(

.([٩٥٤)وسلم ( ١٢٤٧)الخاري ; عليه ضق ] )٣( 
.[( ١٨٦ ٨ : )رنم الأصول ض ] )٤( 
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•؟ اللتل من أمحل الهاد j الدفن عل ص؛ 

نهىالي التاعات الثلاث باساء اكسير، حب النهار أو الليل ق الدفن بجون ; و 
وهده، عامر بن عمة حديث ل جاء كما ، موتانافيهن نر أو فيهن مش أن هؤ الني 

:الثلاث 

الشمس.ثللوع عند ~ ١ 
الثس.غروب عند ~ ٢ 

• ٢١تزول؛حتى ا الماء يد j ] نامها ٣- 
.فيه بدفه والوصية مجته بالقرب دفنه يريد مجن بجوار ونجهيزْ الفر مر ح٠ 

يفعلنر الني. فان ممون، أن نل نره بجمر أن للرجل يم فلا ' له أصل لا وهدا 
.تْلهرهولا أحدا تميس لا والبقعة يمرن، أين يدري لا والعبد ه، أصحابه ولا هو ذلك 

والنهاة،والفحار القمة ولا عقيدته، فندت مجن تفيد لا الفاصلة اإهiاهر٥ والبقعة 

؛٢١الهثاخ بالعمل يكون فهدا للموت الاستعداد الرجل مقموذ كالأ وإذا 
قبورهمالص_الخين من جماعة حفر قد ر : البخاري صحيح شرح ل بطال ابن ال نإ 

مستحباكان ولو ه، الصحابة من أحد من يقع لر ذلك بأل المنير ابن فتعمبه . < المرن فبل 
^٣١نهم مح؛ 

منوهر ه راشد أبي بن التُي-ع صتح نل بل ر ت محروس بنت س ا مد أم نالت 
;فقال ( المبرر يعي ) الجبانة ق معه كنت ؛ حوشب بن خلف فقال اكابعين، أتباع طبقة 

ثمفبكى، ^ فقرأتها الأية، ه العث من رس ل كممم الأ الناس أيها يا ؤ ؛ علل انرأ 
قلي(المرن ذكر فارق ولو ، التجارة من أريد مما كثير ومحن بيي المرن ذكر حال ت قال 

كانمن وأن؛خالف ر بدعة تكون أن لولا ذ وا قلي، علي د يفأن لخشيذ واحدة ساعة 
ِ( ر إ ك ( ) آ أموت أن (ل مكتير الجبانة ولكانت ر الخبال ق لهذ ( قبلي 
.رالأفتاء العلمية للبحوث الدالمة اللجنة فتاوى وانغلر )ه( 

.()١٣باز لابن الخاتن )ا(سأحكام 
.شامة لأبي الباعث )٢( 
.١( ٤  i/v)الصحيح الخُع شرح )٣( 
.[ )؛،/UU( الريع رحمة مجن الختآ ق نمم أم رواْ ل )٤( 





١٧٩

.المت نم عند الدنا بام التحدت ٠

ولا) ، وشراء بم من الدنا بامور التحدث إلا لهم عمن لا الذين هؤلاء من والعجب 
منحلمه مما مها وحيينهم لهوهم ل ، والمعاد الموت من إله صائرون هم مما يمكرون 

لنخلافا ، أفعالهم من ذلك إنكار ٢ ١ جلي ف ا بجنون الدين العلماء وحلريمة ، والأولاد المال 
.، ١ ( حالهم خلاف على حاله 

عندالموت خمض سحرن هؤ محمد أصحاب كان ر : نال عباد ين قص وعن 
.، ٣١( الحائز وعند ، القرآن وعد ، القتال عد ; نلاث 

بل، الط-ير رؤؤسهم على وكأن يجلسون كانوا ، القبور عند هديهم كان وكيلك 
منروضة قثرة يكون أن فإما آدم بي يذكت.ممصير أمجر لأنه ؛ القرر الحائز عنا أحوالهم تنغم 

هولخوف مجن القبور عند يكون ه كانوا ثiدإلنا المار، حفر من حفرء أو الحة رياض 
قمه الني، زار ) ت نال أنه ه هرترة أبي حدي-ثا من السنن وأصحاب لم مروى . المهللع 

ن،يزذن فلم لها استغفر ألأ ق ربمي استاذنت » : ال فقحوله، من وأبكى فبكى أمجه 
.، ٤١( « ١^ ندكن جوه\ امحور فروروا ن، فاذن همرها أزور أن ق واستأذنته 
ونويجلالحانة بقرن يكونهم محن بعضهم ل والعجب ) ،:١الحاج ابن قال 
علىكال ومحن ، الدنياأمرر من ونحوم والصنانع المجارات ق ذالا إذ وبمحدثرن يتتظرونها 

بلالب، الغي يمت واليت ذلك يفعل يمضهم بل شفاعتي، قبول ص 'نكيف الصمة هده 
ذلكوكل يستمعون، وآخرون ، موو يتوآخرون يبمكلمرل، •من يتضاحكرن يمضهم 
.( راجعول إله وإنا لذ فانا ، المهلهن؟ للمني محالف 

قيضغلذ رجلا رأى ه أنه عود مابن عن ، رمصنفي ق الرزاق عبد أخرج وند 

ه.الخلماق هماده س ف ا يخشى إنما ؤ : %ك نال )١( 
.\( ١-١٦ ).٦ u>؛g^ الحار وأحكام -.٩( للبعلي)٩٨ الغنهيآ الاخيارات )٢( 
)بلقط المدر ابن عد ونحو، صحح، وَدْ ( Vili)والمهقي ١( ١ ٢ ٠ )١ شبة أض ابن أخرجه )٣( 
•صحيح ند ب٣(  ٠٥٦)الأومهل ( ٠٠٠المرن رفر يكرهرن ه محمد أصحاب كان 
•وءيرْ ( ٩٧٦)"لم أخرجه )٤( 

.)ْ(>'ا/7ْ'ا( 
)٦(
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.( أبدا اكلمك لا ا تضحلأ ر ; فمال جنازة 

أما; قتال جنازة ق بملحاف رجل إل نظر ه الدرداء أيا أن بلغنا ) ت اةؤ؛بم قادة ونال 
الأش؛اءكن عن يشغلهم الوت هول كان فالقد . ( الضحك عن يثملأك  ١٠ا،لوت هول ي كالأ 
.( الجميع لحزن س؛عزي ندري ولا الحائز سهد 'تما ) نال ه الأعمش أن حتى 

المرنس خوفهم كان فهكدا ) : الأعمش كلام عر نف ؛ ١١الغزال حاُد أبو قال 
إلايتكلموف ولا ويلهون يضحأكوف وأكثرهم إلا جنازة يحضرون خماعة إل تنظر لا الأن و، 

بعضا بهيتناول الي الحلة ق إلا وقرابته أقرانه يتقكن ولا لوارثيه حلفه وما م؛راثه عن 
نعيمتذكر أين ؟ الاتعاظ أين ؟ القبور عند البكاء أين ؟ ا،لوت فزع أين ، ( خلفه ما 

البخاريروى ه، وصحابته التي. هدي من هؤلاء هدي أين . ؟ وعذابه القبر 
ه،ائه رمحرلأ لها ممام جنازة محرت ) ت ئال ه اللب عبد بن جابر حديث من ومسلم 

رأيتمنايا فزغ المرن إدا » ثمال. . يهودية إنه١ الا1ه، رمحول ^١ ; نقلنا ، معه وقمنا 
خوفااي (١، نزعا للموت إن ) ماجه[ ]وابن ائي النلفغل ول ، ، ر( نقومجوا« الجنازة 
رسولالناس أخشى ]كان[ ولذا ، المبالاة وعدم الغفلة على الإنسان يتمر فلا ، وهولا 

،حوله يبكرن ه وأصحابالقبر عند يبمكي تأخر وما ذنبه مجن تقدم مجا له المغفور ه ه فا 
إبراهيمعن مصنفه ل الرزاق عبد روى ، الحزن فيها يعرف أياما أحوالهم كانت بل 

.، ٤١( تلأثا فيم ذلك ئرف حنازة شهدرا إذا كانوا ) :قال أنه ; الخعي 
احضرنإذا ا كن) : نال أنه : ائمحعى إبراهيم عن الزهد ل أخمد الإمام وروى 

إلصثره أمر به نزل قد أنه عرفنا قد لأنا ؛ أتامافينا ذلك عرف الميت نمعنا أو حنازة 
.، ر( دنياكم بأحاديث تحدثون حنانزكم ل فائكم ; قال . النار إل أو الحة 

ايردنأن س ا نسألا اليوم، حالنا إل وانظر الثوم هؤلاء إل هك ف ا رحمك فانقلر 
نكيمآالقرآن، وقراءة والذكر بالاستغفار الصوت رفع يكرم كان إذا حميلأ، ردا إليه 

.( ٤٨٧٤الإحياء))١( 
[.اوءٍاري>اامآا(رطلم>.ا*ا،()أ(]أخرحه 

[• ( ١٠٤٣رقم)وابزمجاجه ( ١٩٢٢)يرتم ائي الن]ض )٣( 
.(٦٢٨٣))؛(الصنف 
.)>_Ur؛(الزهد )؛،(■ممان 



١٨١

منلأن ؛ الكتار_ا بأهل تشبه أيضا هذا ول ، المرر عند واللغط الصوت برغ إذا 
. ٢١١الجنائز عند الأصوات رفع عادتهم 

مآلهق نمكرا يكرف أن الحال هذه ق الإو|ان يتبم والذي ، السنة خلاف وهدا 
الرجلهذا نبز كما سحمز وأنه ، الأموات هؤلاء إليه آل كما إليه ميئولأ ما منتفلرا 
الأوأصح الأرض فلهر على ;—الأمس كان الذي الرحل هذا وأل الدنيا أمر ؤ، ومكر 
٠وعترة عظة فيهم له فيكون عمله رمن 

قمشيعا أو زائرا أكان مراء القبرة ق الإنسان يكون أن ينبغي ولا • نبيه له 
أمامالتأثر ينلهت أو ياثر ا وإنم، الين باهل شماتة فانه حمل ل وكانه ، ومرور نرع حالة 
.اليت١٢٢أهي 

فا أن نهم اعممادأ الأحرى الأبوان دون الديتة ل الرحمة باب من الت دخال إ٠ 
.له ويغمر سترحمه هلث 

لأصلا الاعتماد لهذا م أعاللا ) ; — جق ذ ا حمغله — از بابن العلامة الشيخ قال 
خميعمن الجنازة إدخال ل حرج ولا اعتماده، يجوز لا منكر ذلك بل السمحة، شريعتنا 
.، ١ ( الصلن على صررا أنل منه ادخالها يكون الذي البات من ادخالها والأفضل الأبواب 

;مراصع أرع ل للميت الأذان الجنائز ق الناس ابتدعه مما و٠ 
الين.أذن ق الأذان - ١ 

للأءلأمبه.٢-الأذان 
.نرهؤ، إدخاله عند والإقامة الأذان ٣- 

.، لمنها لواحد٠ أصل لا أرع بدغ وهذه • قبرْ ؤ، عليه الأذان ٤~ 
عزولا جؤ الني عن ينمل لر لأنه ّلءلان؛ من بها ف ا أنزل مجا بدعة هذا أن ريب ولا 

.٩( . )٩٨- لنميدي النور( بدع )_ )١( 
.( AY-A).الجار منكرات ( ١٢٤)التعزيت ناوي )٢( 
.الإملأمة)(ا/.ْ( النماوى )٢١( 

.( ٤٩٦))أ(مححانمءا، 
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.؟ نعله على الدليل وأين سيلهم، وملرك اساعهم ق كله والخم ه، أصحابه 
.■صه والابتعاد إنكاره نحب الثسهلال وحي من هو وإ 

.؟ اللحد فتح سد محي والإنامة الأذان حكم ما ت اليتمي حجر ابن ثز وقل 
قندبهما على تياسا المتر نزول عند ستة أنه زعم وس ، بدعة هر ) ٠ فاجاب 

.؛ ٢١لخوفه( بمتضي لا الانتهاء ق وهدا الابتداء ؛)، ١١المولود 
.، ٤١إ ، ٣١نره )، المن إدخال محي الأذان : الدع من الأزني وذكر 

النداءمع يكان ممن يكون وتد الميت، يدكر أنه زاعما المم ق يرذن عضهم ب٠ 
.؟إ مجونه بعد فكيف يحيب، فلا حي وهر 

يرصعأن بد لا حفره حال المم من يخرج الذي التراب أل ت يقول الناس عض ب٠ 
للميت.حق لأنه الدفن حال المم ق بغيعه 

يزيدبحث كنثرا التراب كال إذا إنه بل بمحيع، ليس خاحلى امحقاد وهدا ت أقول 
وأماالسنة خلاف الثبر من أكثر الثبور رقع لأن فيه، يدفن أن ببغي لا فإنه الثم على 

.، ٠١يزاد فلا القر تراب على الزيادة 

أنبد فلا تتعب ازة الجنأن بعضهم يعتقد ; النبر نيل الأكناف من الجنازة نزال إ٠ 
• ٥١عليه دليل لا وهدا ، القبر إدخالها قين تستريح 

أن)  '■ه جابر لحديث شبر؛ بتحو مرفوعا القبر يكون أن والمنة كيرا القبور قع ر٠ 
(٧)'؛■برمجن نحرا الأرض مجن نره ورغ نصبا اللبن عليه ونصب لحدا ألحد هؤ الني 

.عليه الزيادة عدم خيحب ، نمدي أمر وم ، الإتامة دولأ الأذان الثابت إ ١ ر
.ابنححراكي)أا/؛أ( فتاوى )٢( 
حرين.ابن للشيخ ( Ui-UT)-الحار لأحكام الترب ولنظر ( ١٢٠٣)الجار أحكام )٢١( 
:واطر . >/>A\( له أصل لا وما والحيتان واليدع ( iKlW)١^ ق اكاس مخالفات ق الوجازة )٤( 

(٤ ٤ /٢١ ١ ) ه ف ١ حفثله باز بن العزيز محي الوالد الشيخ لماحة متنوعة وثالأت قاري بحموع 
.اللخة>ا،/اا7( وفتاوى 

•)صمأ'أآ( العثي.ين محمد للشيخ اكويه فتاوى )٥( 
٠الداثمة اللخة ( TT-yT)_( ١٧٢٨))الدعرة بحالة )٦( 
.١(  ٠٦٢)١ىتر ل ١^ وحطه ( ٤١)■t/.والبيهتي ( ١١٢ بن).لأ ابن ;أخرجه )٧( 
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٠منكر وهر ( دونه حجيجهما لف ا فيكون ؟ حجته لقن رجل عند نمنع ما له يقول و صاحبه 
الماتالايات م ( ٣٩)٦ التحرير ( ١٢١ iIy)لالهل-راني الدعا، ٢(  ٩٦/٢)٤ الغتاوى صرع : اطر 

نحريحالضمنة)آ/بمهد( ١(  ٤٨٤)؛/الأفكار ( ٠٣١)والليلة اليرم منأذكار الند الصحيح م ( ٦٣)
صعقj افن النرل العاد)ا/آآهوآأْ( زاد ( 0i\lrالملام)سل ٤( الإماء)ْ/0آ. أحاديث 
(٠٩التذكرة)( ٥.٧)أض ( ٤٠٦لمز)م ( ٤٦٩الدرر)يس. موتاكم على اثروا و المن حيض 
الإرواءم الكسئر م القرطبي)ا/آوآ( تذكرة ١(  ٤٦)اكحدبمث ( ١٨الهرة)إتحاف 

ابنير نف١( . ٠٦المصرع)اللؤلؤ ١( ١ ارا ١ النكاح)• بآداب الانشراح ( ١٤١صيانه))آ/آْ'ا( 
•دجوث عدة س باطل اكلتئن وحديث ( ٤٩٥الدعا،)تصحيح ( ٢٠٨)؛/كتم 

لرالمري الأمر فهذا ا( نصع.ممونانأن ذ ١ رّول أمرنا كما أوله) j أٌامة أي قول : ولأ ا٥ 
أنبخاصة و إليه الدعوة ث ه يالعمل إل أخممن عليهم لف ا رصران الصحابة لمارع ثابتا صحيحا كان 

التمرلبل ذس فعل أن الصحيح بالمد متهم أحد عن يتمل لر و منها يوم يخلر يكاد لا واتعة الموت 
•بطلانه على ندل،ذا شمه عنهم 

الناستسمة j صحابته ث قؤ الني لرافع محالف فلأنه( ابن فلأن يا :) الحديث j نوله أن : ا مم٥ 
لدا ■همع إذا ) ؛ مرفرعاعمر ابن عن صحيحه ل البخاري محل بل أمهاتهم دون لأباثهم يتهم نر 

٠( فلأن ابن فلأن غدرة هذه فيقال لراء غادر لكل مّءع القيامة يوم الأخرين و الأولن 
معرنيلا الأموات أن عدنا فالصواب كثيرة شرعية لنصوص محالف يمهه( فانه ) تتوله ت مما يا 

•اللكغ، لموال ل؛-هئرا نعالهم فرع معوز في— الناس عنهم تول إذا إلا 
(ا دونهمحجيجه ذ ١ فيكون حجته لقن ند من عد نقعد  ١٠اطلق ) ; اللك؛ن تول أن ت ابما ر٥ 

ليسو بذللش الموكلان الملكان هم ثبورهم ز الناص يال الذي أن ق المتضافرة الكثيرة للنصرص محاك 
لفا أن حديث أي ل أيضا ليس و ذللث، نحو أو لقن إذا المثول عن ينطلقان أنهما ا منهاحد وق 

٠أ لقنوا إذا قبورهم ز الأمران أل يالذي هو بحانه 

قاص النوال بالمركفن الملكبن هذين عمل يعهللرا أن يلزمجهم الحديد بهذا القاتلون و ت ظهسا يا 
:مهم آخر شيء و . ا العلم رائحة اشتم أحد به يتول لا ما هذا و ا أمرانهم يلقنرن أنهم لطالما تبررهم 

التلفنحييتي صعق ق البين القول إ . العاصي!! و اإهل١ع بين يمترى - قولهم على - التلقين هذا أن 
.واةرؤاءلىمرىكميس)آآ-ْآ(ا 

حياتهي تره ل وصع إذا الرء ينقع إنما ، طراولا ترعا لا صاحبه يميد لا التلقين هذا أن ؛ لدسأ س٥ 
سعملصالح•

ب) '■M هديه يباق j زادالمعاد)ا/آآْ( j رحمه القيم ابن قال . نحدثةدعة اكلفن أن فالخلامحة 
لاطيراني رواه الذي الحديث أمحا و اليوم، الناص يفعله كما الميت يلقن لا و القبر عند يقرأ بجلي يكن 

.رفعه( يصح لا حديث فهذا [ فذكرْ ز معجمه 

•( بالقائم ليس؛سائم الصلاح ابن وقال ضعيف وأساله ) : ٣( • امحمرع)ْ/؛ ق لف ا رحمه النووي وقال 
ء
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وليسبدعة ر : اكأمين ق( هلث ف ا رحمه باز بن العزيز عد الشيخ سماحة يقول 
.، ١ < لها أصل لا موصومة أحاديث ذلك ل روي وند ا،لوت بعد يلئن فلا أصت، له 

إلاإله لا موتاكم شوا » : لحديث ؛ نقط الشهادة اختمر والشروع 
الذلك على زاد ما الميت وتلقين ف، ا وجه ابتغاء كلامه آخر تكون وأن ٢ أ « ف١ 

حولولا الثبات الشات ونولوا ذ ١ إلا إله لا م-اكم لقنوا ) : كحديث ، شيء ضه يمح 
ف١ بحان الكريم الحليم ذ ١ إلا إل لا هرتاكم )لنوا : حديت وكدا ( ف با إلا نوة ولا 
.ار العالن، رن ذ ا والحمد العفليم العرش رن السع مرات الرن 

الالاحتضار، ممد وذلك الموت، علامات عليهم فلهرت من بالأمرات د والنصر 
بعدذلك ه أراد ولو ، سيكون ا هار باعتبموتى ميتهم وت، الحياة نارقته من 

الطيبةالكلمة هده ولتكون — وفاته بعد أحدا لقن أنه ممه يرد لر و ، لفعله. المرن 
فا إلا إله لا كلامه آخر كان من » : ه لقوله ، بهاله ويختم كلامه، آخر 

.نشازها أقبح وما ، البدعة أبغض وما ، السنة أروع قعا ٠ اية دخل 
!؟ دفنه من الفراغ بعد للميت اكتبيت وموال الاستغفار ركهم ت٠ 

تدرسبدأت منة هذه الدفن من الفراغ بعد له التثبيت وموال للميت والاستغفار 

اللامسبل ز الصنعاني ونال . ( ضعيف سنده ) ت ( ٤٦٨)رنم المتثرت الدرر ل السيوطي نال وكذا 
(v/t  ١ )نال : ١ j بالحدث المعرفة أهل يثك لا التكن حدت إن : المار j )الحاففدقال وكنا . وضعه

منويحمل ر ; ، ١ ٦ ١ / )y أيضا وتال . موضوعايكن ل؛ إن عندي منكر الحدث أن  '•القول وحملة الراني 
ماها يرد .ولا (يفعله من بكثرة يغز ولا بدعة به والعمل ضعيف حدت أنه اكحنيق أتمة كلام 

مروبتبت ا فيمحله هذا فان الأعمال فضائل ئ الضعيف الحدث ببالعل النول محن اشتهر 
الو تشرع لأنه الضعيف بالحدث فيه العمل بجرز فلا كيلك ليس مجا أما و الصحيحة، والسنة بالكاب 

منلهذا فلنتبه • ؟! العمل.ممثله يجوز فكيف اتفاقا الرجوح الثلن يفيد لأنه الضعيف بالحدث ذلك يجوز 
٥([٩ /٩ )١ زالضعيفة ( التوفيق و الهداية تعال ف ا نأل غافلرن عنه الكث؛رين فإن دينه j الملامة أراد 

.( ٣٤. xvaIa)المحة وفتاوى ( uy/Y)القرنان فتاوى من والتقى 
.)٧( له الحاتز أحكام من ( ١) 

ماجهوابن ( ١٨٢٦ثاك—اأي)( ٩٧٦والترمذي)( ١٣١ ٧ داود) وأبر لم)أ/ا'آا( م)آ(لأمجه: 
.[ )ْ/آحأبمآآ( حبان وابن ١(  ١١.ا،لأح٦٩ ٣٦٣،٣٤٧)Y/يعلى وأبو { VIy)وأحمد ١(  ٤٤٥)

.(٤٩).الدعاء تصحح انئلر )٣( 
•جل بن ُعاذ حديث س ( ٦٨٧)والارواء •٧( • )٦ الأصول جاُع )٤( 
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:الت ض بعد - [ ريي رحم من ] إلا - كلهم الماس نجد بل أحد، يفعلها وشا ورول 
الحاجةأمل ؤ، الوثن هذا ق والمن يمى، من ومنهم سني محن ومنهم ينصرف من منهم 

تعم، اليوم متروكة المنة هذه أن له يوسف مما إن ت خانرل ذلك اوكد . يسالأ لأنه ؛ للدعاء 
المعزيناستهبال إل يتصرفون حتى يدفنونه يكادون لا الميت أهل خان السنة هذه أبهللت ند 
ننصحفالذي ، له والاستغفار الثبات له وسؤالهم ليتهم الدعاء هو مهم أمر عن المشمن من 

المنةبهذه يقوموا حتى عنه يبرحوا ولا القبر عند يبقوا أن الميت أهل خاصة المشيمن به 
٠التراب ل واروه الذي حبيبهم مصلمجة لتتحمق 

المغفرةبله ويدعو رأسه عند ، الميت نتر عند اإاwخن بعد يقف أن للمسلم فالممتحب 
رااء-ال4 قرْ على هم ولا أيا مات مهم أحد على تصث ولا ؤ : قك نال . والمثت 

صالتهفال له، لمدعو الدفن بعد نره على تمم ولا ) ■' هث لك ا رخمه عيي الالشيخ العلامة 
.ا١ اه ( — الماففن : أي — الشفاعة فيهم تنفع ولا لهم، منه شفاعق نورهم على ووقوفه 

عليهوس الميت دفن من زغ إذا الني. كان ) : تال ه عمان بن عثمان وعن 
هرهدا  ٢٤،ر٣١يسال« الأن ، ٧١٥الشين، ل، ف، ا وملوا لأختكم امضفروا » : فقال 

وهذاآ أحاكم حللوا ر ه بقولالعوام بعهن عنه واعتاحن الدعاء هذا ترك وند ، الشروع 
•خثر هو بالذي أدنى هو للذي اسميان 

والدعاءبالاستغفار الدفن من الفراغ بعد الحاضرين أهمر ، اهميتت الي المنن مذ و٠ 
•المهجورة السنة بهذه وتذكرهم الأخرين نبيه ويشرغ محبص والذي • بالثبات للمت 

*الحاضرون دعائه على ومحومن الدفن بعد فيدعو الحاضرين أحد يقوم أن البدع همن و٠ 
٠له ويستغفروا بالثبات حافت بصوت ،كفرده ان إنكل له يدعو أن السنة وإمما 

اككف-ينوقت حالهما على تبقى قاليان ، وهذا ت يده ثبره ق الميت وسيد ت٠ 
٠خده تحمت يده توضع ولا ، بجانه •سدولتان 

. ٨٥! التوبة صورة )١( 
.( Xvi/t)عدى ال'ض )٢( 
)ْ/آواآ(للمروي امحموع : وانقلر . )أ/ا"ْ( والمهقي )ا/•^( والحاكم )'أ/اآاآ'آ( داود أم )٣( 

.(١٥٦)ذلأو\تي الحار وأحكام 
.)آ/آو-أو( — الدوض جع - الدائمة اللجة وفتاوى ١( ا/خا )٦ الإسلامية الحرث بجلة )٤( 
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٢٠ ر قتره ق الميت رأس نحت نحوها أو الوصاية جعل ٠

.الت رأس عند بالماء خلطه بعد القبر طينة س شيء صع و٠ 
أنهوذلك ، بالصلاح !عريون الذين الأموات بعض على نثلرة إلقاء من الناس كع، مت٠ 

ازةالجنعلى النقلرة إلقاء يرغب ص فبزة مكشوفين والوجه الرأص يزك ١اتكفين بعد 
هكلالإنسان جم يغطى أن والسنة ، لها أصل لا يلعق وهذا . صاحبها على الهالة وإصفاء 

أنؤ عنها لله ١ رصي عاثشة عن ثبت لما ؛ وتكفينه له غس الفراغ بعد وكيلك ، وفاته بعد 
هؤلذ ا رسول وفاة بكر أبا بلغ ولما ، عليه متفق ( حبرة بردة فحي توقا . ف ا رسول 
عنومتره الميت تغطية محشروعتة على يدل فهدا ، يقبله عليه أكب ثم ه وجهه عن كشف 
فتركذلك وعلى ■ لم مثرء ق، ذلك على الاخماغ الروي الأمام حكي وند ، العتون 

أجمعلما ومحالن؛ بدعة الماص عامة من عليه نظرة إلقاء يرغب لن فترة مكشوفا الميت وجه 
هينةعلى روي إن عيوبه نشر أر اليتر ذلك ق اخرم الغلو إل يودي وند ، الملمون عله 
لفترةلبروه أو لمقبيله عساله بعل أو وجهه عن يكتفوا أن أهله أحب إن لكن ، حسنة غثر 

.٢ ١ ذلك من مانع فلا دفنه أو تجهيزه تآخثر على توثر لا مميره 
رحلسواء - القبر ق متهم وصعرا إذا الماس بعض : القبر ق الميت وجه شف ك٠ 

تركفبغي ه، ببمل حتى يبت شيء هذا ل وليس وكشفوه، وجهه أبرزوا - امرأة أو 
.يفعلهمحن على والإنكار العمل، هدا 

مجنوجهه ويبرز العقد عنه تحل أن أوصى أنه ز ت ٢ ١ الضحاك عن روي ما أما و~ 
•ناص نولت لأنه حجة فيه يكن لر صح ولو ، ٢ ١ عنه يصح ب فهدا • ( الكمن 

فلا. ( التراب إل بخدي فأفضرا اللحد إل ني أنرلتمر إذا ز ! فتيغ عمر ابن أم أما و~ 
ا.أ الوجه كشف مشروعية على يدل 

.■-؟؛■؟(VtU)للاياني الجاثز أحكام )١( 
.الداثمت اللحنة )صآآ--ا-ا( ( ١٧٢٨)العدد الدعوة بحلة )٢( 

•اكابمن من وم )٣( 

شبةأبي ابن مصنف : انثلر . )ا/ا'آأ([ التغريب تحرير ] صبب ومر جرير ّندْ غفي )٤( 
"(vrv/i ).

علىأنف م ر ؛ الرمجبمح)_Ut( إسماعيل الجنازة ل الناس محالفات ق الوجازة رصالة مؤلف قال ره، 
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منيستثنى ولا ، كمن كما يدس أيا ~ امرأه أو رحلا كان سواء ~ المسن، ل والأصل 
نالومن مكشوف غير الأصل على الوجه ويفي ، تقنائه بامحالدليل ورد ا حمإلا ذلك 

. ٠١بالدليل ذهiاله .ممشروعته 

JU  : ؟ اللحد ق وضعه بمد الميت وجه يكشف هل.

عننز لما ه لقوله ورأسه وجهه نيكشم امحرم إلا ، كله يغطى بل يكشف وألا 
وجههولا رامه تخمروا ولا ثوبجه j وكنموه ومدر بماء اغسلوه » ت عرفة يوم تول محرم 
 ،،j^ ،ره. ٥١ل,؛ ملواللفظ صمحه على مض مليا« القيامة يوم يبمئ

ja  ; ؟ القبر ق العقد تحل هل.

.ر؛؛ ه الصحابة فل كما الأفضل هو هدا و; 

إذالأنك ؛ بجون ولا حرام القولت هذا • ( الأح-؛ر قواه ل ذش ) ت القائل ول ن٠ 
ومنالمث، إنكار يتضمن وهدا له، فيء آخر المر أن غمئتضاه الأختر، مثواه ل : نلت 

فالق—رالأخر، بالنوم يومنرل لا الذين عند إلا شيء آخر ليس الفر أن السالمين لعا«ة المعلوم 
يقرأرجلا أعرابي سمع وند الغر، عنده شيء أخر فليس لم المأمحا عندهم. شيء آخر 
لأل• ( بمقتم الزائر ما ف وا ) ت فقال ه المقابر نرم حى التكاثر ألهاكم ؤ : هك قوله 

هدهتحنب يجب لهدا صحيح. وهدا بعث، من بد فلا بمشي، [ أن بد لا ] يزور الدي 
بومل نار وإما جنة ا إمالأخر المثوى لأن الأخر، المثوى أنه القر عن يقال فلا العبارة، 

؛.٠١اكامة 

ازماننل ارة العبهده انتشرت ) ؛ اللففليةالماهي معجم ق زيد أبو بكر الشيخ قال 

•درجته( محص ولا خرجه ر انجموع j النووي يذكر بدونءرو'ولم الغنهاء بعض لكرم وإنما رجه خس 
.الرجازة)»_n؛-Ui(انفلر: 

.( ٤٢-• ٤١)a/،، و ، rnrT"\Y/Aالدائمة)اللجة ناوي انقر )١( 

.[ ١( .٢ لم)٦ وم( ١٢٦٥)الخاري : أخرجه] )٢( 
•(٢٧^:)الخناتزلأبن )مآ(سأحكام 

الخنارلأبن.خم)م■)أ(سأحكام 
.( yy^؛yyv/y)الفيدة ناوي من اكس امحمرع )ْ( 





١٩٠

ز"ذتتت[وخانه سمد أنه لاعتقادهم اكر زوجته يدخل أن الزوج العامة بعض متع ٠
أولمن فالزوج ، الصواب عن بمد القول هدا أن شك ولا • النكاح عمدة واكنلت عليه 

■، ل وتكفها وتميلها ل ، المر زوجته بإدخاو الناص 
حضرمتحة منة وهر ت ذلك إمكانهم مع المر ق التراب جثو عن لرغة ا٠ 

دمجن الفراغ بعد جميعا محييه حثيات ثلاث بحئو أن والشروع ' بحثو أن له وتنحر الدفن 
المرأنى ثم جنازة على صلى ه ذ ١ رصول أن ) ت ه هريرة أبي لحديث أمكن؛ ما اللحد 
•، ٢١ثلاثا( رأسه م من عليه نمى 

لة رغببعض على بعضهم ويضنى الين على الحثو لأحل الفر على الناص تزاحم ي٠ 
فكماختر لكل جامع دين الإٌلأم دين ديتنا أن سلمه أن يجب والذي ، الأجر وتحصيل الحر 

جلبعلى المفاسد درء يندم بل ] المفاد عن ينهى كيلك هر ا،لصالح بجلب يأمجر أنه 
أداءاء أثنالتزاحم عن نهى ه رالنأءٍ، ، للغم وأذية مضايقة عنه ينتج والزحام ، [ الصاغ 

،قوي رجل إنك عمر يا » ؛ ه لعمر نوله ذلك ومن ، منها النوافل ميما لا المادات 
.، ١ اللعق« فوذي الخجر على تزاحم لا 

الأجرينومجاعدة بالعبادة القيام على وحرص تعاون الناص ض يكون أن يتيم فالذي 
اعامتنلولا أنه النة عقد مع أول فالبعد ذلك يجمل لر وإذا ، أذية أو تأذ يوف أدائها على 

علىالتوسيع به وبحمل الثواب يدرلث بذلك فانه لفعله أذى مجن عليه يترتب لما بالعبادة النيام 
.، أ أعلم ذ وا الزحام وتحقيق الناس 

علىمباشرة المر لتغهلية إسمنتة ألواح وصع ثم الأيمن شمه على الميت بعضهم ضع و٠ 
يجوزلا وهذا ، عليه وصغهلها الميت لجثة الألواح هذه محاصة منه يلزم وهذا ، الميت جم 
ميتااللم وحرمة ، احترامه وعدم للميت الإهانة من ذلك ل ولما ، السنة خلاف وهر 

.جق ف ١ بجمي نندم وقد ( flUA)ة الدالاللجة فاوى )١( 
■[ حس وسنده [ لخيل دار ت ط أ ١(  ٠٦٠)٩( )آ/• ماجه ابن أخرجه ل )٢( 

[.)ل/ا،أ(أخمد )٣(] 
•العليوي لماغ ، والإحداد الجنائز أحكام من وتنمهات مباحث رإ( 



.٢١١ث كحرت 

'•عليه القرآن نراءة بعد الكمن على حثوها و الشر تراب من حفنة خذ أ٠ 

ماتإذا ; والترهيب الترغيب ل ورد ; — غو ف ا حفغله — باز ابن العلامة نل 
علىاحثها نم ~ أذكرها لا — ات الاببعد عليها وانرأ قيره، تراب محن حفنة خد ) العبد 
٠؟ ذلك صحة مجا , نرم ل يعذب نلن كفنه 

ولانعلها بجرز لا منكرة بدعة هو بل له، أصل لا شيء هذا • ف ا حفغله فأجب 
ماتإذا لم الميغئل أن المشروع وإنما لأعته، ذلك يشرع لر الني. لأن ؛ منهانائدْ 

بعدله يدعو أن الدنن حضر لمن ويشرع الملمن، مقابر j يدفن ثم ، عليه ويمر ويكمن 
فوا ، به ويأمر ذلك يفعل ه الني كان كما الحي على والنبات بالمغفرة الدفن مجن الفراغ 

علىالجنازة دفن يتولون الذين هم العامة أن أحيانا — أسف كل مع — لاحفل ن• 
يعلمونولا يوجهون فلا زاوية، ل ونعوا ابتعدوا فد فنراهم العلم طثة وأما وغفلة، جهل 

الدسيتم حتى الدفن، ل الشاركع، مقدمة ز يحونرا أن عليهم والواجب يرشدون، ولا 
•ويمرة علم على 

نمدكموفها حلماكم منها ؤ : يقولون الشر j الميت وضع عند الماس حض ب٠ 
.؛ ر الشر الميت إدخال عند ه الني على بملي وبعضهم ه، أحرى تارة نحرجكم ومنها 

رسولل لكم كان كد ؤ ; هل ال نه، ف ا ررل لهدي ومخالف خهنأ وهذا 
وضعإذا كان هو المي أن ) : عنهما ف ا رصي عمر اس فعن ُإا، ي حسنة أمرة ف ا 

.؛ ر ( ذ« ا رسول منة وعلى ف ا م ب» : نال الشر ل المتن 
لذا رسرل بنت كلثوم أم وصيعت لما ) ت نال عنه لذ ا رصي أعامة أبي حديث وأما 

.الدانمةاللخة ( vr-rY)_١(  YTA_)الدعرة بحلة )١( 

.( ٤٩٨الدعاء)وتصحيح ر\/اد، إسلامية نتاوى )٢( 
.( ٤٩٨الدعاء)تصحيح )٣، 

٤ت الممتحنة صررة آ )٤ 

.(١٥٢)الحائز أحكام ( \سن شرط على صحغ ) : تال ( ١٣٢  r/v)داود أر )د( 



١٩٢

بممأخرى، تارة نحرجكم ومحها نعيكم وفها خلقناكم منها » : ه نال القر ل ه
صعيف.فحديث ٠ ١ إ لذ« ا رسول *لة وعلى ف ١ مجيل ول ٌ ١ّ 

.( لذ ١ ل رمر نة وعلى ف ا بم ) • المر ل التراب بحثو وهو يمول الناس بعض و٠ 
(نعتيكم وغيها ) ؛ الثانتةول خلقناكم( منها ) ت يقول الأول الخثره عند عضهم ب٠ 

سورةمن ( ٢٧-٢٦)الأفن نراءة أو . ( أخرى تارة غزجخج ا ومنه) : اكالثة ول 
•٩ والإكرام الخلال ذو دبك وجه ويفي فان عليها من كل ؤ ارحمن؛ 

عندولا الميت وصع عند الدكر هذا يقول يكن لر غإنه ه، اليي لهدي محالف وهذا 
•؛ ٢١ه الني إناع ل الختر كل فالحر المحاكة س بحترز أن المسلم فعلى ض. كما حتره 

;المر ل معه ودفنها والشعر اكوب حففل ت الخالقات من و٠ 

محنواتعشر العمر مآن ت-لغ بنت ل توفيت ت يأتي ■مما محمد العلامة الشيخ حيل 
جاءإذا حتى به واحتففلت واحدا ثويا مالإبسها مجن وأخذت شديدا حزنا عليها وحزنت تفريا 
علميعمامة التمشيعل بعد ياني الذي الئعر من وخمعت رأسي، عر عمامة يرصع مجرتي 

ى;أك تحت يوضع ا ونلت • منديل ل ورضت الأسرة، جميع رووس فعر وص رأي، 
jمعي ووضعها الشعور تجميع ومن رامي على الثوب رضع من شيء ذلك ل فهل . ُرني 
.خثرا نذ ا جزاكم أفيدونا ، ؟ نري 

؛غؤ نال وند بدعأ، السائلة دكرتها الي الأعمال هده كل ; نذ ١ حفظه الشيخ فأجاب 
أوبه اع الانتفيمكءن كان إن به ت، احتففلالذي الشرب وهذا ؛ ٢١ضلالة« يدعة ل ك» 

ليلفى أو يحرق فانه به اع الانتفبمكن لا كان وإن به، ويتمدق به ينتفع فانه به التصدق 
لتدفن فإنها الأهل، من غرها رمن الت هذه من الشعور من حفغلت ما وكذلك ، القمامة 

الأزطارونيل ( ٢٩)ء/أ للنووي وانحمرع )آ/آآأ؛( اروالد ومجمع ( ١٥٣)الحاتز أحكام : انثلر )١( 
(iAA/'i  ولأح)لاثوكانيالحمحمم الحصن وعدن ( ٣٧٩/٢)( انحنى ص ) والمتدرك ٨( • )١ الموس ا
لفوريالأحكام وخلاصة ( TAi-XAr)■للخضم الشيق والحديث ( ٢٦٣)الدمس ونحفة ( ٤١٩)

١)الممترع واللؤلؤ ( د٦٣ا١ )٢  .( ه • )١ الاء١ء وتممح ١( ٢ )م/م المربع الروض وحاشية ( ٠٤٤
اللجنةوفتاوى ، ٢( لأ )صءب-ين لأبن اتز الخنل رلأ معوز وانفلر (، ٤٦؛-)ص؛ الرجارة )٢( 

٥٠)الدفء وصحح ( ١٣٠()م/العمدة ) الدانمة  ١).
.( ٨٦٧)ملم أخرجه كا )٣( 



١٩٣

لهأصا لا بدعي خاطى عمل اشر ل معها جعلها وهو العمل هذا أن والهم ا يلقى أو مكان 
.؛ ر الوفق ف وا • كله ذلك ثحبي أن غحل؛الثا ، لشرع اي 

أو'، ٠ الهت نبر على ص نراءة أو ، ٠ ل بر القعند القرآن ختم ; الخالقات من و٠ 
.نكرة بدغ وكلها الولد نراءة 

.المسن،دفن عد رة عشرة ١^٠ ( أجئ ذ ا هو قل قراءة) : المخالفات من و٠ 
وانمروالقدر الفاتحة : فراية وهي المت، دفن عد المسعات قراية ; المخالفات من و٠ 

.'ُ ( العشم باسملن، أسأللف إني اللهم ) : موش يدعون ثم والمعوذض، والإخلاص والكافرون 
زاJثح ذلغم أو قرآن أو تاريخ أو اسم كتابة ، القبر على الكتابة المخالفات؛ محن و٠ 

.القبر على مجونه وتاريخ الست، اسم ينقشون واحيانا ، غرهاأو لوح أو يدة حد 
النملهى ) ال؛ فأنه ه جابر حديت ي عنه النهي ورد ومد بجون، لا ذلك ركل 

وأل» ; الثنن أصحاُج، وزاد ، عليه.( نى يبوأن عليه، يقعد وأن القبر، يحمثص ن أه 
ذلكحلاف على دليل يدل لر ما للتحريم يكون أن النهي، ل والأصل . ار عليه« يمحب 

فمدورموله ف ا بمص ومن ؤ : هل نوله التحريم النهي ؤ، الأصل أن على الدليل و، 
فرنهوق معممة، النهي وارتكاب، معمية الأمر محالفة أن ريب ولا ه مينا ضلالا ضل 

 M : « محال• ؟ ياتى ومن اف ينول يا : قالوا أتى« س إلا البمه يحلون اثني فذ
علىطاهره يدل الخليّتإ رهدا ٢٧رأبى« ص عصاني ومن البمه ذحل أطاعتي من » : ه 
•؛ ٨١التحريم يقتضي النهي أن 

.( Yut)>/الإسلام منار ذاوي )١( 
.( ٢٨٩)الدعاء تصّحيء7 )٢، 

•(٤٠رد/ما لله ا رحمه باز ابن الشيخ لسماحة متترعة ومقالات فتاوى ومجموع ( )٥٣اكعزية فتاوى )٣( 
.( ٢٨٠)الدع-اء تصحيح )٤( 
.د( ٠ :٢ ?■٠ ١ . ٢٨٧)الدعاء تصحيح )د( 
٢(.  ٢٨)—اتي وال١( • )آء الرمدى : ادذ لأصحاب؛ والزبائن . ( ٦٧)•لهم لالأول النفط ل )٦( 
.الإرواء)آ/7د7( واقئر [ . ( ١٥٦٢)م'حه وان ( ٣٢٢)؛•داود وأبو 
.[ ( ١٨١٢٥)نم وم( ٧٢٨).الخارتم، ; أخرجه ز )٧( 
زأصله( عن بمرقه صريح صحيح دلل يرد حتى التحريم الهي ؤ، الأصل )أن ١ك١ءد٠ هذْ راجع ] )٨( 

.[ الملة اعريم ب كلاماض الروضة)د/آ.٤( وثرح ١(  trr/rالفقه()■أصول ل لهدب ا) 



١٩٤

.الشرعية اخظررات من وغيره الخلو مجن وخيمة عواف إل تفضي ند عليها الكابة ولأن 
.عليها يكتبون يكونوا ولر بالأمجوات مجليثة مقابرهم كانت فقد ، السلف مجنمب وهذا 

وهدهؤ ! القبور على الكتابة عن الناهية الأحاديث بعض مجال ان يعد الحاكم قال 
ما>تربالخرب إل المشرق مجن السلمين ة أنقان ، ٠ ر عليها السن ولبن صحيحة الأسانيد 

.اه آ الثلف عن الخلف به أخد عمل وهو قبورهم على 
وإنماذلك، فعل صحابيا ولا ، طائلا قنذ مجا ; قالت؛ ) ; فقال الدهي عليه زك' 

٠(ض يلخهم ب و بغدهم، ص اكابعين بعض أحدثئ شيء  ١•
عليهوالكتابة رنجعيمه القبور على البناء ريكنْ ر ت قيامة ابن الإمام نال 

وألالقتر يجصص أل يكره ت والأصحاب التثافم قال ؤ ت ابجموع ل الروي الإمام ونال 
نالوبه ، عندنافه ■خلان، لا وهذا علبه، يبنى وأإل ذلك، غر أو صاحبه اسم عليه يكتب 
لو"ل القحر على ا،لكنرب كال وسواء ; اصحابنها قال . العلماء وجماهير وداود وأحمد مجالك 

.اه ( الحديث لعموم مكروة ^ ٤٠، ء؛رْ ل أم الناس بعض عاده جرت كما (؛أسي عند 
القبريجصمءب أن الني نهى ) كيف وانظر ) ؛ ذ ١ حفغله عشمبن ابن الشيخ يقول 

يحرنما بان النهي هدا ل ما جمع حيث آ عليه يرطا وأن عليه يكتب وان عليه يبتى وأن 
الوطءل والامجنهان ، والكتابة والتحميص البناء ق فالخلو ، لامجتهانه رسبب فيه، للخلو سببا 
.؛ ر اه ك تفريهل ولا فيها غلو لا ومحل مجعامجلة القبرر أهل الناس يعامل أن أجل من 

جحرص علامجة رصع باس فلا ٠ لزيارتم القبر معرفة الكتابة مجن القصد كان وإذا 
•اٌرأة أو رجالا كال مواء دفنه من الانتهاء بعد رأمه عند ونحرها 

بجنازتهأجرج مقلعون بن عثمان مات لما ر ؛ قال لله ١ رخمه ا ر وداعق أبي الخللب فعن 
بتتإذا ز به، 'يغني ولا ، ماشرعي لحكم صحيحة الأسانيد تكون كيف الحاكم، ف ١ رحم ] )١( 

.[ السلف مجدهب وهر بها الخل وحب ~ التأول تحتض لا الي ~ انحكة الأحادت 
فاوىومحوع ( Ta/y)د المجمع إ-لامجية نتاوى ; وانفلر ( ٥٣الرجازة))ا/م7ه( المتدرك )٢( 

صالالشيخ وفتاوى ( ٦٣\،٢/٩اللجنة)رفتاوف ( rrv.YX^Ii)باز ابن للشيخ مجترعة ومجقالأت 
.١( الخدد:هخد )الدعوة الموزال 
.)م/؟م؛(اكي )م(ز:
.انحموع)ه/خا'آ()أ(ن;

٤٠( ٦ ١ / )٥ المتع ح الشر )٥( 
•ا ( ٣٨٧""٣٨٦/٣)التغريب نحرم وهوصحابي الئهص ة صم الحارث؛ن وداعة أبي بن المهللب عو ا )٦( 



٩٥

وحممغؤ ذ ا رسول إليها ممام ، حمله يتطع فلم بجم يامحه أن رجلا ه البي *أم ندنن 
بياضإل أنظر كاني ٌ ذ ا رمول عن >نجوتي الذي نال ؛ المطلب نال ذراعيه، عن 

٢ر أتنلم » ; ونال رأسه، عند فوصعها خملها ثم عنها، حمر •ين ه  ٠٥ا رصول ذراعي 
•رآ، اهلمي« بن مات ص إيب وأدفن بهاقرأخي، 

المناسم عليها مكتوب صغترة لوحة قُ كل على يجعل أن الناس بمص قترح ي٠ 
الأسماءكتابة ذلك ق مدخل الكتابة، عن الهي، لورود يجوز لا وهذا • القم هذا قا المدنون 

عثمانلحديث نحره أو بحجر صاب نر يعرف أن الشخص إمكان ول الئرر، علؤر 
١^١٣.>

.؟ المر على العلامة وضع بجوز هل ; م 

او_ى 'ضا كمبه باس لا نهدا حديد، أو عظم أو حجر من كانت إذا ■مج لا و: 
• ٢٠٦فهغ مظعون بن عثمان نر لى عه 

الماسبعص فإن ، الدليل.:يشروعيتهايا'ت لر الق والزيادات الثبور تعليم ل لمالية ا٠ 
بوضعات العلامرضع لن، ذلؤ، وزيد ، بر القنلهر علؤر ثالثا حجرا أو الأحثات يضعون 
الحديدمن بشيء يانون أو ألوانا عنيها يضربون أو مختلفة، بألوان ُعهم بها باتون أحجار 
.لهأصل لا ذلك كل ؛ معاالجائع، امحرأو جانب جهة من، هذا يرفعرن أو القتر عف بم'ونه 

الشيخنال ; ينهما للتمرين، الرحل قبر ءف ين وحجر المرأة قتر ححرءل5ا صع ر٠ 
لمةأو حجرين أو حجر وصع بان ت قالوا والعلماء ليس.ممشروع، التمرين، هدا ) ت العث؛ماز، 

بينالتمريقر وأما به، اص بلا ثانية مره يحمر لئلا فبر أنه علؤ، العلامة أحل مجنر لتن أو 
. ٢٠١( له أصل ناد ذلك ؤ، والمرأة الرجل 

.العلامةص )١( 

الحالزأحكام ؤ، الألماني وكدا )آ/آآآآ( التلخيص ؤ، الحانفل وجنه ( ٠٣٢ * i/T)داود أبر )٢( 
.([١٩العارف)صمامحكية حل/ (] ١٥٠)

جبرين.ابن الشيخ ( y\-VK)الحار لأحكام القرب ١> )٣( 
.١(  ٠٨٥العدد:)١^ القرنان صال الشيخ وفتاوى ( )١٣باز لابن، الحار أحكام س )٤( 
,( ٣٠)ص الشمع، للشتخ اكرية قتالي )٥( 
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منوهو حرام، ذلك وكل ; عليها الناء أو ، تبليطهأأر ، الئرر ٠ أ نجصص ٠
.القد*. فهد جابر لحديث الأَكم؛ الشرك وسائل ومن الجاهلية، أفعال ومن الذنوب، كائر 

همورةحاكه ولكن ، أكفر أو شر مقدار الأرض عن يرتئ هتالث؛ر ت صسألة 
.؟ بالتة العمل غثر على ينجر الق؛ر مدا فهل ، ور مب

الذكورالبناء أن يعلم وبذلك ~ حديثا ذكر ثم — بجون لا القبور عر البناء •' ابو_اب 
ا.١ الشريف الحديث بهذا عملا يزال أن يجب 

عملوهذا ؛ نحوه او بنومث القتر يسترون لا ودفنها الرأؤ فتر عند الناس من ثتر ك٠ 
.ءورتها من شيء اذكسهأ لو له١ أمحتر أنه كما ه، ف ١ رسول لستة غنالهمت 

ئلرايبأن يزيد بن لك ا عبد فأبى الأعوّر، الحارث جنازة حضر أنه ر إسحاق؛ أبي فعن 
٠(ه الني رأى ند تزيد بن ف ا عبد وكان ت إسحاق أبو نال رحل. إنه ت وقال ثوبا، عله  ١.

وقدميتا يدفنول بقوم م ه طالب أبي بن علي أل ) ! سننه ل سعيد رواه ولما 
,آ ٠ اء بالتهذا بمنع إنما ت وقال فحذبه الثوب قترو عر بسهلرا 

(بثوبه سعد نحر جؤ طه ا رسول حلل ) ؛ قال عنهما فه ا رصي عباس ابن حديث وأما 
•٠ ١ ونحوه كمهلر حاجة دعت إذا إلا بغطاء فتره بمطي لا فالرجل . ار بمح لا فحديث 

أمللغت ز . نُعأبكنمه وهي . رتز-؛مف الم-اض بها 'نقى - أ كالنور ~ يماء *ادء : الحص ] )١( 
كالحديث حا؛ وند أنول [ )ا/'اآأ( )حعم،( مائة ألرب ان يل كما ز )المص( فيها الحجاز 
ارالسض و كما ( نمدب ) ك بدلا ( المرر ■ضبمِ؛ عن نهى ) الحجاز أس بمنة لطرق اض 

.[ ١(  ٣٧٣٥، ١ ٤  ٢٣٧)أخمد وسد ( ٢٠٢٨)
.الداتمة اللجة فاوى )٢( 

.إسادْ ومح؟ د( الكترى)،/٤ نن الj التهقي )٣( 
الأثرهازا أن ا هنخالثاهد ، •ءيرء ينال وجه عنى الشيء نحقيق ! وهو حصر أية ( إغا) أن لاحظ 3 )٤( 

■[ ٢(  ٧٣'١ ر النحو ل المفصل المعحم ( إدالفظة) ز اظر عداص. ما شمحرج ، اء للتالفعل هدا حصر 
زوانم ( ٣٩٩المنة)؛•/شرح ز البغري وكيلك ء( ٤ / )٤ [ الكترى ] نن المق المهقي ضعفه ( ْ) 

.والرحازة)آأ-ثأ(١(  ٢٩)؛/الأوءلار 
لمل( الك-م الحامع دروس من العير نفح ) ل الدس عند الرأة تر ستر منروعثة ق بحث واطر )٦( 

.( -٤٨)٢٨جق ذ ١ حفظه باز ين العزيز عبد الميخ سماحة على الفرو، العمحي، له ل١ 
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JU  ؟ لانمرأْ المجة اشر ممطية حكم ما ؛.

.؛ ١٠هدا؛ئغاي و؛ 
:القبر عند لدبح ا٠ 

حيررئي الشرك إل وسله لكونها حرام؛ فهي جث، ف ا إل بها التقرب ممد ولو 
. ٠٢٠الإسلام« ل عقر لا » : يمولب جو عنه ونهى ، عفر'، وسماه سه الإسلام 

الذبحيحرم ر ; هق ف، ا خمه ر ٠ ١ تيمية ابن الإسلام شخ قال ، منه الأكل ركدا 
لعقر لا » أنس لحديث باطل فشرطه واس شرطه ولر واوذذر٥ المر عند للتضحية 

.الإملأم«(

*"، أنواغ الذبائج انذْ ف* 
زالذبح ومثله هث، س ا عند غماعتنهم رجاء والأولياء للأنبياء الذبح • ْبذها قر 

أوحااج_اتهم نماء ورجاء لهم، إرضاء ث١إئياءلين للحن والذبح لهم، تعظيما أوول ني مولد 
لشرهم.دفعا 

به؛نصدنوا ولو وغضبه، هث ف ا للمنة تحق مفاعلمه ، أكر شرك — كله — فهذا 
ومنءبااتة، — ف الذبح أي — لأنها له شريك لا وحده ممه إلا يكون لا بذلك اءر لأن 
الذابحاعتمد إذا ويشتد ذلك إئم ويعن^لم ، عتره عبادته ق نق ا مع أشرك ففد س ا لغير ذبح 
.الألوهيةق الشرك مع الربرية ق شركا ذلك لكونه يمم؛ أو ينفع أنه لمت 

ذلكبعد الذيحة فدمت مواء وتكريمه إعظامه مجرد. بقصد للضيف الدبح ؛ ْنهأ و٠ 
الذبحعموم ل لدخوله اللعنة يوجب ثرلأ هو بل ، جائز غئر فذلك . لا أم لأكله طعاما 

لأكلهلا له تكريم وبحري إء۵لاس١ هف لثه ا لغتر بحيه عقيرة تقديم بها تصد لأنه هك؛ لله ١ لغتر 
•منها 

■)ب٢( ياذ لأبن الخناتز أحكام من )١( 
.[ صحيح بند ] مالك بن أنس عن ( ٣٦٦٦)داود أبو ; أخرجه )٢( 
[. ( ٢٦• / yuuالمكان( )ط/ ١( ١-•١٦ ٦ مآ/١ )٦ له اكاوى بجوع ] )٣( 
.-ءعالدوض-)ارااا-ا1ا(اللحاالدالة بفتاوى خمليك )٤( 
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:والشروط 

اوكايي.نكالم ملم الذابح يكون أن — ١ 
.اكدكية نمد ٢- 

.لهشريك لا وحده هق ف الدبح ٣— 
السمية٤" 

.حرامفالذبيحخ أحدها انتفى فإذا • الدم ينهر بمحدد الدييحة تذبح أن ه~ 
عندغرها ولا الأضحية يذبح أن لأحد يشرع ولا ت المور عند الأضاحي بح ذ٠ 
محالفاضالنآ جاهد فهو أنحل، وأنها متحة الئرر عند التضمة أن ثلن ومن النور، 
.، رالسالمين لإحاِع 

النزلمن اليت خروج أو الموت عند الزبانح تذبح حيثا الحفرة، ذبيحة ؛ منها و٠ 
•ا ر اكر نزوله أو 

،لها حقيقة لا الحفرة — صحية أو — ذبيحة ) ; هث ف ١ حفظه حثرين ابن الشيح نال 
،بثمنها يتحينون أو عنه، يصدنون أو له فيدعون الميت نفع يريدون كانوا فإذا ، نجوز ولا 
أمرعبعد أو ذلك، أنبه ما أو الثاني أو الأول اليوم ل عنه يذبحوا أن يلتزمون كونهم أما 

مثالالقص-ابين من لحما اشتروا أو بطعام تصدقوا ولو البدع، من نهر له أصل لا هذا ف، 
آخل لذ ا شاء إن الأجر وصاله للميت أجره وجعلرا به وتصدقوا 
ذا من ثوابها يرجى الأمران على صدقة يحعل أن أجل محن هك لذ ئقربا لدبح اا 

.هق لذ ا من ثوابه ُينجى إحاذ بل جانز هذا ن. 

.)'\آ/ها<أ،ا-\<ا( الإّلأم شيخ ياوى بحموع )١( 
نفاحانيا حيرانمغموما مهموما رحلا فرأيت ، حازم تشيع ز خرحا تريب زمن منذ أنول؛ )٢( 

•المعتل ق المتوفى ووالدي أذبح لر الأن ا وأن، الحفره ذبيحة من بد لا يقولون ) ! ناللأ بالسؤال 
بالحرافاتاواس تمك محيى إل لد ا وحملد خانملر • ( أ! اذبح اذبح لد نقتوثم لا ت يقولون والرجال 

لامتقاتبالخرافات تمنكم بالثئرعيات الناس تمنك لو ر ؛ نال حبن عقيل ابن در طه ث والبدع 
•( أمورهم 

•( ^٧٣٣المْلر خمود حمع له أصل لا وما وانحدثات البدع )٣( 
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.والأموات الأحياء عن الحر يوم الضحايا وهكذا 
ملأ، بيته وأهل ه لفأو القريب أو ، له إكراما الصيف لإمحلعام ه،ا للم لذبح ا٠ 

.ذلك ق حرج 

أصغر.،شرلئ هام ومنها أكبر، شرك م ما منها مشروع، غير تقدم  ١٠وكل 
.فمهل الأخ؛رة اكلاث القيمة الذباثح هن الشروع وإنما محرم. م ها ومنها 

مخرجأكثر شرك هذا فاعتمادء ، هث لك ا لغتر الذبح جواز اعتقد من ٠ سالة مه 
.[ مرتدا ] نتل وإلا تاب فان ، عليه ويصثق ايام ثلاثة صاحبه ينتاب ، لملة اص 

علىأصر فإن ، أكثر شركا فقه أن على والسنة الكتاب من له الدليل إمامة محن بد ولا 
والمسهبالكتاب عليه الحجة ام لقيله عير ولا أكثر شركا مشرلأ فهو هث لنه ا لغتر الذبح 
.أكثر شركا مشرك كافر له ويقالت 

بهأهل مجا ) ؛ جق ف ا حفظه الفوران صاع الشيخ فضيلة مال ت مهمة اسألأ ْه 
وإناسمه فر عليه سمي وا غو ذ ا نمر ذبح L هق س ا >وب' : ُوللما حرام فهو لله ا نمر 

الجنذبائح عن ونهى فه، ا شر ذبح من اشي. لعن فقد القربان، لا اللحم به نصد 
ذلكعلى دل كما مهللقا اسمه عليه يذكر لر مجا غك فه ا حرم ل للحن، يذبحون وكانوا 
لربكامحر أي ه وانجر لربك —ل ٠۵٥ؤ هق؛ نال رقد موصع، غئر ل والسنة الكات 
را،4 انماين دب ف ومماني ومحتاي ونكي محلاتي إن قل ؤ ٌ نال وكما . وحده

ْناتقل ربما ؤ : البت من القواعد يرفعان إذ [ السلام عليهما ] وإسماعيل إبراهيم قال وقد 
اوأرنلك مسلمة أمة ا ذريتنومن لك مسالم؛ن واجأُاوا ربما العلم المع أنت إك 

اجعلنأمة لكل ؤ ٌ لأل ،كما كلهاالحج مشاعر هنا ف\د\سك ، ، ٢١ه محامكا 
علىلف ا اسم ليذكروا منسكا جعلنا أمة ولكل ؤ •' هق وقال ، ه؛ نامكوه هم منسكا 

ولكندماؤها ولا لخومها لف ا بمال لن ؤ : ر؛؛وقال.ك ه الأنعام بهيمة من رزقهم  ١٠
.١٦٢:الأنعام )ا(ّورة 

.ارآا-آآا: القرةسورة )٢( 

. ٦٨: الحج سورة )٣( 
.٤٣الحج: سورة )٤( 
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رآ؛ه القلوب ثقوى س مالها س ا ثعالر مقلم وس ؤ : هق وقال ، ١١ه منكم التقوى بماله 
،له العبودية بغاية صراه ما دول وحد0 له عبادتها وهي هث لته القلوب تقوى من قالمقمرد 
وكان. ا ر الخليل إبراهيم مجلة وهده والإخلاص الذل وغاية اخية غاية قيها وانمودية 

راذبج عغليم فم مات إذا الجاهلية ل وكانوا ، القرابين لها ويقربون للقبور يذبحرن المشركون 
أننذر ولو كله لن ذلعن ه الني فنهى للميت سليما ذللئ، وغم والإبل الخيل نبره عند 

عادتوند . ر؛' فاسدا ثرينا لحان واقف شرطه ولو به يرق أن له يكن لر ف ١ لغتر يذبح 
أمرافيها ذ ١ لغثر الدبح وصار ، إسلامية لأد أنها أهلها يدعي بلاد ل صررها أنح ل ١لأهنية 

هثينه ١ يوحدرن الصحيح بالمعنى لمون ماللأي تللئ، ل يكون أن 'ننكر لا وبحن ، مألوفا 
أعلامدامت مجا ءاسادمية ^ ُيءزئ لا اللأي تللن ق أوكلذ وجود لكن الشرك ذلك وينكرول 

فيهايا رومبل وانجلترا وأمريكا ، لذ ا أنزت مجا بغم الناس بمغ، فيها والحكم طاهرة فيها الشرك 
٠؟ لنللئ< نغلرا إسلامية لأد١ نسميها أن لتا يصح فهل ، لمون م

منهفالأكل لذ ا لغتر به تعبد لأنه ائح الدبمجن النوع هذا أكل محريم بيان هنا والمقصود 
أكلهترك يكفى ولا اقراره يجوز ولا إنكاره يجب ما وهر ، عليه لهم رمجشايعة فيه لأهله مشاركة 

.وحده لذ الدين ويكون فتنة نكرن لا حتى منه البلاد رتْله؛ر مقاوُته من بد لا ل ، 
ولن[ ه ] وسلمهم [ هؤ ل نبيهم به نام كما بذلك للقيام السلمين لف ا وش 

رالدعرةسبيله ل والجهاد جق لذ ا توحيد وهو ، أولها به صلح إلا.مما الأمة هذه آخر بملح 
.اهرُ،(وعملا نولا ؛اسمه 

:ذلك صور وس احزامهم، وعدم اسن الموتى يذاء إه 
الميتهم يدنون ا عندمالناس من طائفة فترى ؛ عليهوالوطء المر، على لجلوس ا٠ 

بل، فعّي، هدا وليس الموتى، لبقية احترام دون انحاوره القبرر على بالويدء يبالون 

. ٣٧: ١^ )ا(ّررئ 
. ٣٢: الحج سورة )٢( 

.الإسلام لشيخ الفتاوى محمرع )٣( 
.٣( ٠  y-r•  ٦١٦الإسلام)٦ لشيخ الفتاوى صرع )٤( 
,غ ٢ ١ ١ — ٢ ١ ٠ رص والدياتح الصيد وأحكام الأطعمة ردا 
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.وأشنع أشد فالأمر يالاحذية كان وإن ، عليها ويقفون 
إذاله خلاق لا من بعض يفعله كما وذلك ت فيها الحاجة وفضاء المقابر ل لتغومحل ا٠ 

لأن» ه نال ، وبحامحته ينتنه الموتى خاذى فيها دخل أو مقرة تور الحاجة فضاء حضره 
؛١١لم مسض على أمشي أن س ه أحب رجلي ملي أخصف أو سف أو ءرْ على أمشي 

لالحاجة نقاء مح أن : أي ، ٢١السوق« ومط أو حاجي قضيت المر أوسط أ.طلي وما 
.السوق ق الناس أمام الحاجة وقضاء العورة كثف كقبح المئمْ 

.أمحوارها تهدمت والى المهجورة خصوصا القابر، ل والزبالة القاذورات لقاء إ٠ 

الماشيةروث *همع أو والواشي، والتركتلأت يارات بالا عليهالمرور ا منهو٠ 
ومحعصيهمحنكن ذلك وكل احترامهم، وعدم بهم الاستهانة من ذلك كل I المقرة ل بأنواعها 

حرمةله المؤمن فلحرمتهم، وانتهالث عليهم واعتداء للأموات رفللم ؤ؛ؤ، ولرسوله غل لله 
.حياته ق حرمة له كانت كما الوت بعد 

أوالفر على كالحلوس هذا من أقل هو عما والتحدير النهي ه الني عن ئت وقد 
.عليهأ« تحلسوا ولا اشور إل صلوا لا » : ء فقال .... ونحوهعليهم الاتكاء 

لهخثر جلده إل فخلص ئا؛ه فتحرق ■هرة على أحدكم بجلس لأن » : جؤ وقال 
محنهث ذ ١ عاد الحذر لحذر فا • ، رة؛ر« على يطأ » : رواية وي قثر« على يجلس أن من 

الحي.كحرمة حرمة للميت فإن مهينة، السالمثذ ولأمجوات المشينة الأفعال هذه 
الأذىمجن ء بثي لها التعرض وعدم موتاهم نور احترام ١لدين جميع على فالواجب 

•ل؛ا الأذى ص ذلك وأشباه عليها القمامة وإلقاء ونحرى بالثارات عليها والمرور عليها كالجلوس 
عطاموكر أهلها ات رفونقل القبرر نبش مسيرا والأعغلي إثما ذلك من الأشر و٠ 

.لْاحيا« ككسره عظم؛،Jc كسر » ; هؤ قوله مع الميت 
.ف با إلا توم ولا حول تلا محكيا أو نجاريا مشروعا عليها وشم منرت أرض على يتول ض فكيف )١( 
.ه( • )٨٣ الجامع صحيح ل وهو ( ٤٩٩/١ماجة)ابن ر٢( 
•ه أي حديث محن )أ/ْآ( اتئ الن( ٣٢٢٨)داود أم ( ٩٧١)مسلم )٣( 
وانغلر( ٨^٠٨)صن! الحل. صاغ ئمحما >نهاا الحذر بجب الناس بها امحتهان )محرمات من بتصرف )٤( 

.(٤٤y/a)الدائمة اللجة فارى 

■[ ( ٣٢■ )٧ داود أم • أخرجه ل )د( 
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حتىعغلمها كر بحرم دام ما الموتى عظام مها الي الضر نش يحرم " ت وأقول 
اكم~ ه اما بش فقئ ' اللم؛ن غئر مقاض ذلك من تثتى وي، مررها على والجلوس 

المتعايناحد فهم وند محده ض لما المدينة ل المشركن مضرة ~ الصحيح الحديث ل جاء 
مجنف با نتعوذ ، أخر مكان ل عظامها ودفن السلم؛ن مقابر نش جواز الحادثة هذاه من 

٢"والضلال الجهل  ١.

؛الثبور على لمشي ا٠ 
.؟ اكره دخول عشي الحداء خي حكم ما ت مسألة 

نعلتهيخلع أل للإنس—ان والأفضل ، السنة وحلاف ُمثْ النور ض المشي ؛ الجواب 
أوبرودة أو حرارة شدة أو شرك برة النق يكون أن إما ، لحاجة إلا النور ، jyمشى إذا 

للحاجةالشرر بغ، به ويمشي الحداء يلس أن باس فلا ذلك، نحو أو الرجل يؤذي حمى 
عس) ; الحديث ونص السممن، صاحب لحديث ا ١ القبور بئن قريبه قم إل يمل حتى 
النشرمحتبمئرر مر ه الله ينول أماشي أنا محننا : فال ه، الله رنول نو'و شر 
لمد» ; ممال النمثلمتي مرر نل يم ، فلأياكيرا« "؛^؛١ هؤلاء سق لمد » ; فمال 
امحورفي ينشي دج3 ^ذا ، نظوْ ه ائب ننول ?ى وحانط كمحرا« حئرا هؤلاء أذرلأ 
فلماالرج-د، فنظر منقك« الق ويحك اثقن صاحب يا » : فمال ملأن، علته 

• ٢٣١( بمما هرز خمحما ائه ونول ?ق 
فنكرنبنعليه ذلك كان وإذا إلمسلمين، إهانة فيه لأل يجوز فلا القبور على ١^^( أمجا 

.، ١ فجائز المقبرة أما . حرمحةأشد 

.؟ بدعة أم سنة القابر ق النعل حلع هل • ص 
أبورواه الدي التتن صاحب حديث ق كما نعليه خلع المقابر دخل لن يثرع و؛ 

•الأس؛اذولي محمد ٥( )• تزول أن بجب تقاليد )١( 
.اكر.ة)ا-بج(ناوي )٢( 

شبةابنأي ١(  ٠٦٨)ماجة ابن ٢( .  ٤٨)^ VYr).داود أم rA/،<(YT )،؛A،؛أخمد أخرجه )٣( 
.)؛/•A( اليهقي ١(  ١٢٤)اللألمي )ا/'اب-آ( الحاكم ( ٣١٧)U/.ثان ابن ( ٣٩٦٣)

.للحرث الداتمة اللخة فاوى ص \ُ( r^vlrliبمارخ)١(  ٤٩٦رنم)اكوى وانثلر )٤( 
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منإلا إلسه أذهب جيد الخصاصية بن بشير حديث إسناد ؤ ؛ إسناده ق أحمد وقال ، داود 
باسفلا ، ونحرهماوارمضاع كالشرك ف ا رحمه أحمد الإمام إليها أشار الي والعلة علة( 
.، ١ الأذى لترز الفور ض فهما 

:لخلاصة ا٠ 

نور.لا حث جائز بالعال القرة ل المشي — ١ 

.لحاجةالأ مكروة باليال الشرر يئ المشي ٢" 

•حرام [ وبدونها ] بالمعال النور على المشي ٣- 

JII  : ؟ المرة دخول عند النعال خللع ل الضابمل هو ما.

شفأن مثل ، بخلعها فلا القرر ض ممر ل؛ إذا أما الفور، ض -م كاف إذا يخلعها و؛ 
.، ١ يخلع فلا لم، ويالمقرة أول عند 

■القرر ض بعمهم مكن ركا ل المقابر داخل اللثال بممهم محيت اللدان بعض ق ٠ 

ة،بامحللفصلاتهم عندها صلوا وإذا ، ويعلمون عنه ينهرن للقور، وإهانة منكر وهدا 
اتصد لا » ت له لف ات المنكر * ٣٠عندها الصلاة  ١٥!المذكو ره بالصو ر القبو عند لجلوك او 

نحلمواءالها«>مَإلاشورولأ 
أو، زعمهم ي له إيناسا الميت أجل من أصايع أو أيام القور جاب إل كن الولتس 

ساترولا راشدين الحلفاء هدي من ولا ، ه الرسول هدى من مثلا له ا وحببه تعلقا 
عندالبت وترك ، اعهم اتبل الحر كل والحر العلم أهل ألمة عن عرف ولا ه، اكحابة 

•ل؛ُ ه بإحسان تعهم ومن أصحابه ومحاتر وخلفائه ه نأي ا برمحول اقتداء ذكن لما القبور 
الشركإل ووسيلة بدشة لأنه ذلك؛ يجوز لا ت الهلعام إمحلعام أو المر عند لصينة ا٠ 
.؛ ر أكر شركا ذللي صار ، القر صاحب إل تقربا بدلك الصينة كانت فان ، القر بصاحب 

.١( ٢ ١-٤  rrلدانمة)؟/اللجنة فتاوى )١( 
■جلث)"٤( ذ ا رخمه باز ابن للعلامة الجنائز أحكام ( ٢ر 

•باز)محرا٤( لأبن الختام أحكام س )٣( 
.(٠١٤./• i/A)تاريخ ( ٣٩٢٧)رثم للأفتاء الداتمة اللجنة فتاوى س )٤( 
.)أ/آ-7آ( الدالة اللجة فتاوى )٥( 
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يمرموالعض ، المقبرة إل ويحفره المتوفى ه بحبكان مما الطعام بمنع وبعضهم ٠
•المقبرة ل القرد بتقسيم يقوم والبعهس ، القبور عند والفواكه الأطعمة بتوزع 

المقبرةل القرد تقيم بجرز هل • والإفتاء العلمية للبحرت الدائمة اللجنة نلت وند 
.؟ الاس ض الجارية العادة حب على 

زالمثدنات م يقه الي يكءن لر لكن ، مشروعة المت عن المتينة ; فاجابت 
القبوروزيارته للحناتز تشييعه كثرة مع ، آخر رفت أي ل أو قبله أر الميت دفن بعل المقبرة 

هؤالمي هدي بدعة المموه ق فتقيمها ، ه، وأصحابه 

الرسولأل وحجتهم ، الميت نبر على الشجر أوراق أو الخيل محن السعف صع و٠ 
•، ١ جريد عليهما نرصع ، يعذبان نبرين على ُت هق 

أحديفعله لر و ، ه به خاص فهر القبرين غ؛ر محع يفعله ل؛ ه فالرسول ، خهلآ وهذا 
.بعده اكابعبن أو اكحابة من 

علمقبور على إلا الجريدة يرز ل؛ ه الرسول لأف ؛ الصواب هو بالخمرصية فالقول 
الخلفاءولأن ، الجميع لفعله سنة كان ولو ، القبور لسائر ذلك , يفعا لر و ، أهلها تعذيب 

.إليه لبادروا مشروعا كان ولو ، ذلك يفعلوا لر الصحابة وكبار الرافدين 

محنمحع والصواب ، وبميب يخطئ [ رامحتهد ] ، محنه اجتهاد فهر ه بريدة فعله محا أمجا 
■بريدة عدا محا ه الصحابة جمح على ويخفى مشروعا الجريد وضع يكون أن ويبعد ، ذلك ترك 

.، ر يعدب أنه بالمسن ظن ومحوء بدعة لأنه ؛ القبر على الجريدة رصع يجوز فلا 
.( YY)؟/( ٦١ ٦٧٧( ٤٩٩)• ة الدالاللجنة فتاوى )١( 
ثميندبان رنا محنذبان إئهنا » هال، م التبز م فالن هماس ابن ض ) تالحديث ونمى ] )٢( 

رفهجريدة أحد ئم ننثم؛الم1نة« فكان الأحر وأنا اتول، من يحجر لا فكان أحيننا أما كبير 
حمملش » : فال ؟ فذا فف لءر : ١^٠ رمول، يا نالوا واحدة، ثر كل يي قرر نمتمن فنقها 

٦■  ١،٠٢  ١،٣٧٨  ٣٦١، ٢١٦وأ>افه)٢(  ١٨له)واسل الخاري أخرنه .<<( عثبمنانالزشنا 
(٢٨/١)اتي اي)\/.\( داود أر )١/•٧( والزمحدي الووي، ثرح محع ( fUlr)ام حم٦( . ٥٠،

.([u٣٤٧/١جة)ابن 
تصحيح٤( • )؛،/٧ از بلابن متوهمة وُئالأت، فتاوى صرعة ( ٣Y٧/٣)الدائمة اللخة فتاوى )٣( 

()١٧القبرر ومنكرات )Y٧-٨٧( علتة أبي اليي.لأبن أحاديث، فهم ي الواسة والأوئم الأخطاء 
.١( -٣ ١  ٢/١) للمدحان متوعة ومحالفات 
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الذلك وكل الزرع، من شيء أو ام على المّيم أو الحب اصض؛رصع بمرم ٠
.را* ه مض ما إلأ للإيان ليس وألأ ؤ الخثالخة أعماله م ينفعه الذي وإنما ، الت ينفع 

•المرر على الحتام أو النور صع و٠ 
.واحد لون أو بألوان امحر صغ الدع ن م٠ 
•نحرم أو بزعفران القتر تطيب الدع ن م٠ 

•القتر زمحن ن٠ 

•القتر على الخش؛ة الألواح أو الرخام ذ ل٠ 
محاأما ، انحدثات من وهذا ، رجليه عند وخاتمتها الميت رأس عند ٠ البئز غاتحة راءة ن٠ 

إلبه وأسرعوا وه تحبفلا أحدكم مات إذا ) هو والحديث ، عنه يثت فلم عمر ابن عن ورد 
،٠آل بخاتمتها رجليه وعند البقرة بفاتحة رأسه عند وليقرأ نثره 

. ٣٩: المحم سورة )١( 
الك_ير( ١٣)الحائز أحكام ; انغلر . حدآضعيف ومر ه( • ١ ،  ٧١٢ اء)٥ الدعتصحيح )٢١( 

را/آأْ(المعاد زاد ١(  ٤٦الحديث)الشعب { tyirjiMxlT)الزوائد م )٢٦ 
وحاء ما ا وأمف ا رخمه ١^ الشيخ قال . السلفءه)ا/أمثااثْإ( عن دقاعا )ا/م>اماا( مرناة 

مّى;ن ض ثنا الوراق، أخمد بن الحس وأخترم الحلال؛ نال > ت ١( )ب المم لأبن الروح( )كتاب 
دفنا فلمحانة، ق الجوهري ندامة بن ومحي حنبل بن أحمد مع كنت ت قال — صيرقا وكان — الخيال 
حرجناغاّما ، إبدعة القير عند القرآن إن هذا يا ٢ أحمد له فقال القير، عند يقرأ صرير رجل جلس المتن 

نالثقة. : قال ؟ الحي مبشر ز تقول ما ف ١ عبد أبا يا ت حنبل بن لأحمد قيمة بن همعد نال ' المقام من 
تأيه عن اللمعلاج، بن الولاع بن الرحمن عيد عن ، مبشر فأحرني • قال • نعم قال ؟ شينا عنه بت ك؛ 

لقال بدلك. يوصي عمر ابن سمعت وقال . وخاتمتها البقرة بفاتحة رأّيه عنا يقرأ أل دفي إذا أوصى أنه 
:وجوأ محن القمة هده عن ؛الجواب اه• غارجعوقلللرجلبمرأ<تحنل بن أحمد 

عنديفتما ترحمة له أجد لر الوراق( )الحس الحلال شخ لأن ؛ نظراأحمد عن نوتها ل أل • الأول ُح 
أنهند الهدا ق قيل وإل أعرفه، ب الحداد( موصى بن )علمي شيخه وكيلك الرحال، كب من الأن 
[.أعرفها 1؛ ل ل حاله عرفت وقد ، هداالوراق هو القال أن الغناهر فإن ، صيوقاكان 

ألعنه الروابمخن بخن الحمع مجن وينتح عنه، داود أبو رواه مما أخص فانه عنه ثبت إن أنه ٠ لثاني ا٠ 
.الدفن عد إلا القير صد القراءة كراهة مذهبه 

الرحمنعد لأن ؛ - أحمل عى نبوته فرض ولو - عمر ابن عن يصح لا الأز بهذا الند أن : لثالث اه 
محا) : الميزان ل ترحمته ل الذهم نول بذلك يشعر كما امحهولن، ي معيري اللعلاج بن العلاء بن 
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.، ر الدفن بمد للميت الفاتحة ثراءْ طلب ٠

عنM نهى » : نال أوفى أبي بن ف ا عد حدث ول المر، عد برثانه لتترب ا٠ 
.، لصعق صده ول ماجه وابن أخمد رواه ٠ الرم 

بجملوبعضهم المت، على القراءة أراد لمن مصاحف بها يوجد القابر ص مب٠ 
لمنالمقابر ق المصاحف بونف يقوم والبعض إ الميت. على فيه ليقرأ المقترة إل الصحف 

مالكريالقرآن قراءة وص )الحضرة( وعمل • ا ل إ للأموات وإهدائها فتها القرآن قراءة يريد 
بهالمتمع حي المإل الماحق، هذه ثل أل والواجب بدعة، وهذا ٢ ١ الميت نم عد 

•ا ١ فيها ريقرووا الملون 

الوها»-؟،عبد بن محمسي الإمام الشيخ أبناء من لك ١ وعد حسين الشيخان أجاب وفد 
وحماالقبور عد القراءة أن " : ف ا رحمهم نالا — نية الالدرر ل كما — لذ ا رحمهم 

إداْحنان اس تولمق وأما i اكر عابن رواء طريته ومحن ( هذامثر سرى عه روى 
:ممال التغريب ل الحافط علمه يعرج ب ولذلك ، اكوم، ؤ المامل ُن ؛ه ائتهر لما ، ببيعتد لا قسا 

الترمذيأن ذللث، يؤيد ومما المقدمة، ق عله نص كما الحديث، نال؛ن وإلا المتابعت عند ي*ني ا شوي مر 
.يحنهم ث عليه مكت، غره عره له ورئ ا ١ ٢ ٨ / )٢ آخر حدبما له ج أخر لما اكحسين ل اهله نمع 

هذاا رمنأص'لآ. نيه حجة نلأ ه الني إل يرسه م مونوف نهر ابن عن سدء لت لو أنه الرابع؛ تُ 
مات،إذا الأنمار كانت ) : ال نالضبي ص الحلال وذم > : ١( )ص؛ أيضا القيم ان ذمء ما الأثر 

اللفغلبهيا الضبي عن ذلك ثبوت من شلثح ل فنحن اه. آ، القرآن يقرؤون نره إل اختلغرا البت، لهم 
يتروونالأنمار كانت ؤ ت بلفغل ١( د رص المدور ثرح ز أوردء ند اليرطي رأيت ممد ، حصة 

الإنسانينول محا ) ; باب ل أوردء ( والمروزي نية أم ان رواه ) : وذال • ( القرن ررْ المت عد 
باب) ل بقوله له ورحم ( شيبة)،/٤٧أى لابن الممنف ق رأبه ثم • ( عندء يقرأ ومحا الموت رض حمز 
رر I الحانظ تال — سعيد اص وهو — بح'لدا ضده ق أن نتن• ا آ حصر إذا ^ ٠٥المر عند يقال ما 

نالاحتضار عند ل ، الشر عند ز؛لقراءء  jJالأثر أن بهذا فظهر . ( ءمرْ آخر ز تغير وند بالقوي، 
.٢( ٤ د — ٢ ٤ رصُآ الجنائز أحكام حيرا ذ ا جراه الأيام كلام اه " الإضاد صعيف ذللث، على هر ثم 

.، ٤  ٩٨الدعاء)تصحيح )١( 
.([١٥٩٢)محاجه ام أحرجه أثرل ] .(٤٩٨الدعاء)تصحيح )٢( 
ّ( ٢٩٧الدعاء)تصحيح )٣( 
.( ٥٠٢الدعاء)صحيح )٤( 
.(٥٤)اكرية فتاوى )٥( 
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انلو حى يراع، وذراعا ضر شرا محلكم كان س ص لزك؛ن » : M وبقوله 
الطريقبامرأته جامع أحدهم أن لو وحتى ، لدخاكموْ محب جحر دخل أحدهم 
١'>^أبما ورواْ الدمى. وأب ، ( سلم فرط على ) ت ونال الخاكم رثاْ « سوه 

٢(ثقات رجاله ر ت الهيثمي ونال  ١.

مهلجنود ٠ شسهداء فهن. المحاغ لف الوسائر والتاب*ين الصحابة س كان وند 
فكان، علهاالرهور من ء ني وضع لديهم بمرق ب ر مسوررن، وآخرون وجاهتهم، 

كاوالشر الأمة، هده سالف اناع ق الحر كل والحر محدنة، بدعخ الفور على وصعها 
.، رخلف س ابتداع ل الشر 

التهربانيةبالأنوار وإمحراجها وإنارتها الممرات وسليط الأشجار بغرس المقابر ميل جن٠ 
•أٌؤءر عدة عليه والدليل ، بجون لا وهدا • وغثرها 

.محدثةبدعة كونه ~ ١ 
للمال.م>-إصاءة 

.المار يماوون الذين بامحوس المشبه ٣" 

.الأصنامبتعفلمم أنبه القبرر تعقليم ل الإفراط ٤" 

قرءتب ر■ جملة) أعا والتنرى. ننحجة أترب صعقه س سل وسلط ١( • الإرواء)د/؟ ق ''لإلاتي 
ثانص الررِ. مد ف بمني •٤( )١٣ عمر ابن س آخر >.ق ص داود أبو غاخرجها ضهم( نهو 
انعلقنميق : و • م-نه متابعات واه المقرب ق كما باخرة ونمر بالنير ورم بمخهلئ صدوئ وهو 

زر الكف ومحالفة ١( • )د/اْ الغليل الإرواء ل وصححه ٢ ٦ /٩ )١ للعرانم الإحياء نحريح )'ا/ا'أل( 
٠[ أعلم ف وا . ٢( ٩ — )_U٢ عسن لعلي المرية 'لمنة 
—حجر لابن زوائده محتمر ل كما — والزار ( ٨٤٠٢)رنم ال.رك ل الحاكم أخرجه ] )١( 

٦vالخدنهذا من والأول . ( ٦٦١)لا! رمحم-عازواتد ( ٣٢٨٥)الأستار وكثف \ح٥^٦^( )٦ا
ضسان، اض تن سان طريق ص \٢( ٦٣٩r، ١٣٩).وأحمد ( ٢١٨)•أخرجه ما وأصح 

واطأنذات : لها بمال ، كنشركف شم؛ م ص إلى خرج لنا قو الث؛ رنوي أذ المحي؛ ذم أبي 
ممالأنراط، دان لهم كما أنواط، ذات نا اجعل ' 'لله ن'و،ت يا ؛ ممالوااسلحتهم، عليها نمون '، 

ندءنقبي والذي ألهه لهم كنا إلها لما اجعل مرسى ُرم ئال كما ندا الله سبحان » أو؛ 'لثي 
ناليحة« سسنه ثبلكم كان مجن ستة لثركص رح • رواية ق أحمد وزاح • ك، لبلكم كان من سنة تركن 

.إصحيح حن حديثا ت الرمن.ي 
.٩( الدائمة)آ/اخ-١ اللجنة فاوى )٢( 



٢١ ٠

.الفاسدة الاعتقادات من إليه بمضي ما ٥— 

نان، الجاهيات أنعال مجن وغيرها الكهربائية بالأنوار وإسراجها المقابر إنارة ٦" 
نراراالعلماء ار كبهيثة أصدرت وند . باس فلا ضوء إل واحتاجرا ليلا الدفن كال 

.٢١١القابر إنارة بمنع 
JU  : ؟ امحرد محن الي أّاإطرق الفار إضاءة بجون هل•

الرجوضع أما ، باس فلا السور ل كال أو ، الدفن عند الناص لمصلحة كال إذا و; 
علهاواكمحدين النور زائرات لخن >> :ه اري لأن بحور؛ فلا القبور على والأنوار 

جعلوإذا باس، فلا بقربها يمر الذي الشارع ق الإضاءة كانت وإذا . والرج« اجد الم
•٢ ٠ باص فلا الغرض لهدا معهم براج أتوا أو الدفن عند لهم تضيء الحاجة ■sX لمبة 

لومجا القابر على السرج اغناذ ل يدخل هل > ; ف ا حمفله عبن ابن الشيخ ال ق" 
;التالية للأسباب، مطلقا المع ينغى أنه نرى الذي ؟ لإنارتها كهربائية مصابيح فيها وضع 

.الضرورة وجود عدم — ١ 

فيهاالق الأنوار يوقدوا أن يمكن بارات النمدهم الضرورة الناس وجد إذا ٢- 
•معهم سراجا يحملوا أن ويمكنهم الأمر لهم وسن 

بعدفيما ضبئله يمكن ولا الناس نلوت ل مشع الشر فان الباب؛ هذا فتح إذا — ٣ 
•يجوز لا وهذا ث المشركتن منابر ل والشركين الكفار فن د٠ 

•؟ وعترهم كالشعة واحدة شره ل السنة أهل غم دفن حكم ما ت مالة مه 
الس_لمين؛مقابر ل 'بدفن أن يجوز لا فانه ببدمحه كافرأ البدعة محاحب كان إن ; ايواب 

بأسفلا ببيعته يكفر لا كان إذا وأما السلمين، عن منفردة مقابرهم تكون أن يجب الكفار لأن 

البسامللشيخ المرام بلوغ بشرح الأحكام توضيح وهقلر ( آ/ف/آ"\،"اام ). بتاريخ ( ٤٩)رنم )١( 
.)صبمأه-.'لآْ(

•(٢٩)باز لأن الهاتز )أ(سأءكام 
•( ٨١)م،للحميدى الغور( بدع >_ ص نفلا التوحد كاب على المقيئ الغول )٣( 





٢١٢

■را؛ تركها j حرج ولا تركت وإلا ، الأحياء لغعة 
ؤالخشِ، من تابوت أو صندوق ق الشخص يدنن أن اللدان بعض ل وحد ي٠ 
.لح المالأسمنت 

jمتا يدفوا أن فهن أصحابه عن ولا عه نمل لر ه الني لأن السنة؛ خلان وهذا 
والمزفنبالكفار تشبها صندوق j الين دفن ل ولأن اناعهم، ل م إنما والختر ، صندوق 

.ا ر للمرة مدعاة والموت ، الدنيا أهل من 

دفهبجون لا -كن ذلك ي حرج فلا صندوق ل المت لرضع حاجة هناك كانت وإذا 
قبقائه إل الخاحة دعت إذا إلا ، نيره ل وضعه نل منه بمحرج بل ' الصندوق ي وهو 

•أ ندية الأرض كانت أو ، ، ١ بصندوقه غدغن ، مثلا نهرية أو بنتونة حمه كتمر الصندوق 
.ذلك عد باس محلا ، البلاد بعضن حال هو كما رخوة 

وصعربةالأحزاء واختلامحل تمزق من السيارات حرادت ق بجين ما ؛ سألة مه 
قطعاالجثة وتئهلع الأجسام با-ىراق ا وأحيان، السيارات مجن إحراحهم وصعوبة التمييز 

•لحوم أكوام أو رمادا كانوا ورمما ، السيارة من إخراحها يصعب 

:أجابت، للامتفتاء اللبمة دراسة بمد : ا-يواب، 

لفان وتكفينه، محنهم تغسيله ر نيما يل تغبعد خميعا عليهم يصلى ث أولا رح 
وكداأجزانهم، ُن ض ما على محيملى أجزاء إلا منهم ض  '؛وإذا ، مممواالتغسيل يتيسر 

.أيضاعليه يملى أمحرق 

مابعض س بعضهم تمييز ويجتهدق بخصه، محر ؤ مت كل لمحن يجب ت انيأ ث° 
أش-

ُعهأجزاؤه وتدمحن بارات، الق البقية الميت أحزاء خمح استخراج يجب ؛ الثا ث٠ 
.المتحللمةالسيارات مع تدمحن ولا برْ نل 

.للاقتا، الخامة ٍل/الرتامة الدويش، جع الدائة، اللجة كاوي )١( 
.؛،؟'r؛( rA/A)( ٤٣١)A/الدائمة اللحة فتاوى )٢( 
.الدائمة اللحة فتاوى )٣( 



٢١٣

الدغنمل بلده إل منها الض أو جثته إرسال المن أولياء طلب إذا ت رابعا ه
.ا أ لهم يؤذن فلا بعده وأما لهم نيوذن 

.؟ ونحوها ورجل يد س ان الأنمن القطوعة الأعضاء ل يفعل ها : سالة 
ليغلا وغرهما بحد أو بحادث كان سبب بأي الخي من المقطوع العضو ت ايواب 

عنبمدة طبة أرض 3، أو ، الفبرْ j ويدفن خرقة ل يلف ولكن عاليه، يملى ولا 
•، ١ مجف^رن بقربه لتس راجيه كان إذا الامتهان، 

واحدفم ل شخصن محن أكثر دفن حكم • سألة مه 
نديمالمان ااسأسنة به جرت كما وحده قم ؤ( إنان كل يدفن أن المشروع أن اعلم 

الافواحد نم ز فأكثر افن بين الجمع إل الضرورة أو الأحة دعت إذا ولكن ، وحديثا
هدهوق . ار واحد نم ق والثلاثة الرحلا'ث يدفن كان أحل غزوة ل هؤ النير فإن به، بأس 

حبإل سمهم ويرصع . ر؛االأفضل لأنه ؛ فرآناأكثرهم القبلة إل يقدم أن يغي افاة 
•ا ُ بعض فوق بعضهم يوضع ولا بعض 

دنارت صالأن أما الحجر، من بفرش ند كانت الأموات لحود ت سألة مه 
ذلك.علي أشكل فقد المار مقه مما الأسمنت أن وحيث الأسمنت، من بلن 

الأمرانلحود د لالأسمنت من الفن استبدال ق بأس للحنة يظهر لا ت الجواب 
حرانل أثر فلا صحيح، غتر المار منه مما الأسمنت وكون الحجر، مجن بالفروش 
. ٢٦١اساله 

.{ ITl-iYYiA)الداتمة اللخة فتاوى )١( 
.٤( ؛ i/A)الدائمة اللخة فتاوى )٢( 

جار.)-آأما،ْإماا(سحديث الخاري أخرجه )٣( 

'3^،واجعلوا ، وأوبُوا ، احفروا:» رفوعا ( ١٧١٣)والترمذي ( ٣٢١ره داود أم وروى ل )٤( 
•[ قرآنا« أكثرهم » : نال . ؟ يندم فأيهم : نل القر« j رالئلاثأ 

الممتعالشرح وانظر ( ٢٩٣-٢٩٢/١اس)حفظه ءثّمين ابن لكٍخ الدرب على نور ناوي )0( 
. (i\Y-l\\li)

.(٤٤١،٨للأفتاء)العامة الر'اسة ط! ١كرض، جع الدانمة، اسة فاوى )٦( 



٢١٤

•حرام وهذا ، الين ق الت صور تعليق ٠

الموتىصرر خمع وهل حرام هر هل اليت ل الميت صرر تعليق ؛ سألة مه 
.؟ لا أم حرام بها والاحمماظ 

كانتسراء المرن وغتر الموت ل الأرواح ذوات صور تعليق بجرز لا •' الخواب 
:فهد طالب أبي بن لعلي ه الم لقول ذلك؛ لغئر أو للذكرى أو ، أموات أم لأحياء 

.، رصححه ل لم مرواه ه مويته إلا مشرفا ة؛را ولا طمتها إلا صورة تدع لا جر 
بسبالعكس على وهذا ومجوده، ليتهم حب فيه هذا أن هذا بفعلهم يزعمرن ت أنول 

علمإذا بل الين هذا ل الش؛اطين وحلول الرحمة مجلألكة وبعد وس،محطه، غو ف ا غضب 
بميتفانه [ بذلك ] أوصى أو حياته ق عليهم بكر ب و ينههم فلم ذلك سيفعلون أنهم الميت 

.صورة« ولا كلب ذ محتا تدخل لا الملأُكة إلأ » ; ه نوله من هم فاين . رهنق 
ه.عظم ذ ا عند وهو هينا ونحسونه ؤ الخهلم الأمجر لهذا فليتنبه 
;بها والترك ومشاهد منارات واتخاذها الصالخين والأولياء الأنبياء قبور فليم صه 

-الأنبياء س ني نم تعيئن بمنح لا ) ؛ زبد أبر بكر الشيخ العلامجة قال ت ٧■؛ ^ه 
مدينتهق ه، محمد ثر>سووا نبينا فم هو واحدا فبرا إلا الأرض وجه على ~ الملام عليهم 

.،إلإليه الرجوع يحن ا نفيكلاما فم ا حفظه ذكر ثم ( المشرفة 
المفضلةالثلاثة القرون بعد لمان العند وقعت الي والبلايا القس أعغلم من ن إ٠ 

اختلافعلى بها والتبرك ومشاهد، منارات واتخاذها ^١-^، ٥١١والأولياء الأنبياء قبور تعغليم 
.اسءةوأشكاله البرك مجفلاهر 

:— وإيحاز بإحضار - الصانمن بقبؤر التبرك ظاهر م★ 

بل، أصحابهاوزيارة بالقبور يعلق فيمجا المة حد عند القبور بدع أصحات قف يم 
مجنأو والمالحس الأولياء قبرر ل. عتخاصة وخهلثرة، كقبرة بدعا وأحدثوا ذلك تجاوزوا 
.بذلك يسمون 

.)؟/أخ(اللجة )ا(ظوى 
.*ا~؟*اآاللعاءر،تصحيح )٢١( 



٢١٥

وتقديسوسلمهم ، منفعتهم واعتقاد ياك_الخين افرك باسم كله ذلك يفعلون 
.الدين شرائع من ذلك أن مدمن ، أضرحتهم 

;كالتال ومي اكّالحان. بقبور الترك ءغلاهر أبرز باختماووإيجاز الأن محاذكر وإ 
ْذم0ا:الأنمودوطلل١^١^ دطءهش : أره 
يستغيثمن البدع أصحاب من إن حيث القبور عند ابتدع ما اعفلم مجن هدا 
٠الدنيرية أو الدينية الحاجات منهم ويطلب ، بالأموات 

ن٠^٠ ١٠، أ محمدي بما ؛ يقول ، بموت لا الذي بمال كما الميت القبور أحدهم بم-ثالا 
علىوانصرني مريضي اشف الدين، عي انض ت مول أو علي، وتب وارخمي ل اغمر 

رم.ذلك ونحو ذلأن، 

موجب; الإّلامجٍة الملة من محرج ، أكر شرك ونحوها الأعمال هذه أن شك ولا 
.علمه مات لن المار ل للخلود 

هديهوكان > : القبور زيارة ل الني لهدى هزلأء مخالفة مينا المم ابن الإمام قال 
والامتغفاروالترحم الدعاع مجن الميت على المحالة عند يقوله مجا جنس من زيارتها عند يقول أن 

الحوائجوممراله به، هث ذ ا على والأمام به، والإشراك الميت دعاء إلا المشركون أبى ف، 
الميت،إل ال وإحا هق فه ل نوحيا- فانه ه، هديه بعكس إليه والوجه به والأّتعانة 

اه< الميت وإل نقومهم، إل وإساءة شرلأ هؤلاء وهدف 
•له هك ف ا ليدعو انقر بصاحب المؤمل أيما المتحدثة البدع ومجن 
.االملجن أثمة باتفاق Jدءة وهذا ؤ ت الفعل هل-ا حكم ل الإسلام شيخ تال 

واسطةوجعلهم جق، لذ ا إل الأموات بالمرسل وأمجا ر ; إبراهيم بن محمد الشيخ ونال 
كانواا مخانهم المشركون، يفعله مجا من هو بل امحرمجات، أكر من فهذا هث، فه ا وبئن بينهم 

*ُخد~امد([اللفغلية)ص الماهي مٌٌم ق المحلوق لم الحالق وإطلاتهاعلى اللفقلة هنه منوران انغلر ت )١( 
.بتصرف )أ/آأ،/( المستنيم الصراط اثتضاء )٢( 
.زاداس)ا/أ'اه-'ا'آد( )٣( 

.( ٥٦)تيمه لابن المكري على الرد )٤( 



٢١٦

ئالكما ذ، ا إل بها بموسلوو كانوا وإنما وترزق، ئخلق ونحوها واتحرى اللات أن ؛عممدون 
.؛ ٢١اه ،( ٠١زكى؛4 ف ا إل إلالقريوئ مدهم U ؤ : محهم جل 

عمدقمووهم:أداءانمادام ذ1ذيآ: 
ايرال هذه بركة لاعتقاد ، انما نور عند الدعاء نمد العبادات هذه أشهر )١( 

فيهااعتماد ولا فصل ودون ، اتفاقا'لدعا، هذا حصإ إذا وأما يستجاب. عندها الدعاء وأن 
ذلك.ق بأم، ذلا 

ِوغيرئ القبرر عند الدعاء ) : المسألة هذه حكم مصح_ا الإسلام شخ نال 
؛إلينقم الأماكن، 

كما فيهالدعا؛ لقعد لا الاتفاق، بحكم البقعة ل الدعاء بحمل أن ; الأول النوع 
ذ١ ويال علمها مل, يزورها كمن أو ، اشرر ببمر أن ويتفق ؤلريقه. j ف ا يدعو 

.بهبأم لا ونحره فهدا ا نة البه جاءت كما ثلاموتى، له العافية 

مها ر أجرب هناك الدعاء أن يستشعر بحث ، عندهاالدعاء يتحر أن ت الثاني النرخ 
.ُ؛* ( أقرت التحريم إل وهو تنزيه، أو تحريم ئهي إما عنه منهي النوع فهذا ، يرْ غل 

٠بيم تركا ا إليهأو ، انما•>؛;؛، قبرر عند الخسلملآة إقامة ادِجرده العبادات ومآنؤ )٢( 
•ا ر الأجر وتعخم للقول وتحريا 

عو؛ن ، مطنما اكرة ق الخلأة عن ه انمي نهي إل أشار أن بحد الإسلام شيخ قال 
لذريعةرد ، ونحرها اجد المبركة ينمي ا كم، بصلاته البقعة بركة انملي ينمد 
.الشرك 

الرجانمني إذا قاما ر ; التلمإك اصدا قبملي محن محالفة عغلم مبينا هث ذ ١ رحمه قال 

■٣ إ ارم )ا(ورة 

.ابرامم)ا/؛ا>ا-هأاا( ابن )أ(فتاوى 
[. اتءُابة وأشد أكم ; أي ] )٣( 
.\( UU،;Un/Yتمم)المانمرامحل امحاء )٤( 

فيهازجمى المي لر والمعا اكن الأمونمد ) ت الرقاص( ه)يوسف نفسفه من نال وند أنول؛ )د( 
.الميع)صدم"إانحكم الرد ( منصوص ثرغ والأصرحة جد ا كالموالتوسل الدعا، أستحابة 



٢١٧

ذاخادء عبن فهذا ، البقعة تلك ل الخالة يمتركا ، و١لخالخين الأنباء نور عند الخالة 
أجمعراند ادسالهن فإل ، هق لته ١ به باذل ب دين وابتداع ، لديته وايمحالفة ، ه ولرسوله 

—كال قبر أي — القبر عنلط الخلأة أل من ، هؤ لذ ا رسول دين ُن بالاصطرار علموه ما على 
.٢ أ ( شر مزية بل ، أصلا ختر مزية البثعة تلك ل للخلأة ولا ، لدلك فيها فضل لا 

علميقياسا ، ١لخالخان نبور حول الطواف \ أيضا المشهورة العبادات رس )٣( 
.أ أ اخرمجة ۶ البد أعظم من الكعبة بمر الظلواف أن شك ولا . ٢ ل الكعبة حول الطواف 

•لهم الذر أو بالذبح القبور أصحاب إل التقرب ومنها )٤( 
دصّنر، أيضا العبادات أنواع من والذر الذبح يإن ، الشرك من ذلك أل يخفى ولا 

•شرك هك لف ١ لغتر منهما شيء 
أوأمر ابهم نإذا أتهم ت الق؛رربين عند الذبح تنقية واصفا حكمى حاففذ العالأمة قال 

الإبلْنم■ الحائر القبور أفنية ل نحروا ، ذلك نحو أو غاف رد أو مريض شفاء مجن حاجة طلبوا 
زللقربة نملح أن إل له ويريها ، تولد -ين من للمر ر؛؛ سمها وأكثرهم رانمم والمر 

•ُ ر وبخس مها نمص عندهم ذلك إذ ، حميهاولا تديلها عندهم بجون ولا عرفهم، 

هكذ ا كذكر ، الأحرى المادات أنواع اُر دلأداء القبور قصد إن وهكذا )٥( 
صه ن المذمومة البدع من ونحرم ذلك كل ا عندها والذبح والخدفة والخيام القرآن وقراءة 

•؛ ُ القاع س شوط على فضل القرر عند منها شيء عل في 

.المدد بهذا البحث هدا ق تندم ما وانثلر )آ/أ/آا"،د'ا1( تمم المالمراحل انتماء ( ١ ) 
.(١٢٢/١)٢(ذاوىاني؛رامم)

ضكما صلاة الطواف أن عرضا إذا : أتون ] . ١( ٢ )!؟/ا الإسلام لشخ اكاوى بحموع انغلر )٣( 
ازنالرمول يعطا م و النواحي، كث الصلاة على يطص ما الهلواف ■عر فطبذ الممهلغى، بدلند 
اشالنأخرخ ، آخر نرق ولا ، الصسلإئ دون الك_لإم الطو،ف ق أمح فند ; فنعل اودلإم ز إلا ينهما 

١^-^وروى الكلام« س ثافلوا صلاة .اكتِ الطوامحن» نال: انه ه الض ص صحح بمد  ٢٩٢٢
(٢٧٣٩خزيمة)وابن ( ٢٥٩٩)يعلى وأبر ( ٤٦١)الجارود وابن )؛هااا،ءْا،ا( والدارمي ( ٩٦)•

الستحول الهلواف » : رنوئ بس حنان ( ٣٨٣٦)حان وان ( ٥٩٧٣)المنكل j والطحاري 
•([١٢١)الإرواء وراجع ه بختر الأ بمكلم فلا فد تكلم فمن فيه، تتكلمون أنكم إلا الصلاة مثن 
•م أز وم م؛ ائت س )٤( 
.باختصار٤( <  ٧/١)الشرل معارج )ء( 
.( ٧٣٨،٧٣٧،٧٣٣/٢)تمم المالمراحل اقتضاء )٦( 



٢١٨

تبمران بابا التوحد كتاب ق هؤث س ١ رخمه الوهاب عبد بن محمد الشيح عمد ولمد 
.٢ إ؛ ؟ عبده إذا يكيف ، صالح رجل نم عند ذ ١ عبد فيمن التغلغل ل جاء ما اب ب) 

احيالمباء : عندها العبادة بركة واعتقاد القبور هده لممفلم البتة التائج محن وكان 
•بدلك ينمون محن أو ر١ك١لخين الأولياء قبور بعض على 

.ا١ المضلة الثلاثة القرون ق ضنه شيء يكن نلم الإسلام، ل مححدت العمل وهذا 
ا،ر ذلك عن ه السى لهي ؛ العلماء باتفاق •؛y؛ القبور على اجد المبتاء أن ريب ولا 

محرمحةإما القبور على الى احي المق الصلاة فان ولهدا . فيها الصلاة عن النهى يستلزم وهذا 
.، ٤١محكررهة أو 

النهيفإن ، فيهاالصلاة بركة معتقدا اجد المتلك ل الصلاة الشخص نصد وإذا 
.هل لله ا بحمد وتقدم سبق كما أعغلم يكون 

ذقغوولحم وأثةددامإآ ٠ ظاك1 

عليهاوصع قد ومجا الصالحض بقبور التمسح المبور!ين بعض لدى الشائعة العادات محن إن 
•يلأء/ين لإهدانه مها شيء ونقل ، بربتها الاستشفاء أو ومبيلها والأبوان الجدران محن 

ابهويمح ياحد محن فمنهم ; أنواع عر لها استعمالهم ) I حكمي حاففل العلامة قال 
محنومحنهم ، الماء مع بها شذ محن ومحنهم الدابة، تمرغ القم على يتمرغ محن ومحنهم جلده، 
.، ر' ذلك وغير يشربها 

القولوحل/أكميعي[ ( ٣٨٥/١)التوحيد كتاب ثرح امحيد نتح ت التوحيد كتاب شروحات انقلر و )١( 
التوحيدكتاب شرح المديد القول آ لط/العاصمة ( ٩/٣٩ ١ ؤ اإعثيمين للشيخ التوحيد كتاب شرح المقيل 

[• ٢( • /٣ )١ القيم لابن اللهفان إغاثة رانقلر ، ٧( • )ص المعدي للشيخ 
ابكتانغلر الرواض، هم القبور على مححدآ ض س ولإل . ( ٢٣تيمية)لابن البكري على الرد )٢( 

.ؤصرٍاآه الوهاب عبد ين محمد للشيخ التوحيد 
انحاذمحن الناجي تحذير : وانغلر . ( tAU)؟/الاقتضاء ( ١٩)•تيمية لابن المصرية الفتاوى محصر )٣( 

.(٤١)'،^آآ- للأياني اجي حمالقبور 
المعادوزاد الانتماء)أإا'ا0 ١( )ا/لأآ الكرى الفتاوى .٤( تبمية)؟/٩ لابن الكرى الرسائل )٤( 
.احي المتلك ق الصلاة صحة ءد.م على الخوزية نيم وابن تنمية ابن ص وتد . )آ/؟ماد( القيم لابن 
.( ١١٣٨-٢ )ص١ للألباني الماجد تحذير : ق التفصيل انغلر )٥( 
لمحزاعم'لقبرربين ساق حيث )صا'اُآ( محفوثل لعلي الإبداع كاب ( ٣٧٣/١)القبول محعارح )٦( 



٢١٩

ثمواللأبس، بايادبل ١^^١ ضريح مح : خاصة اء التبها تقوم الي العادات ومن 
أنرادبنية بها لمح ، غلهادون الناديل بهذه يحتفظ وند أبنائهن، رآوس على يمحن 

الولمن تسري الركة أن هرلأء عند المائي الاعتقاد لأن الزيارة؛ من يتمكنوا ب ثمن الأصرة، 
تضرعند بحيث مجا ذلك، مجن والأغرب ، ، بهامحت الي والملابس 'لمناديل إل صربحه إل 

.، ر للترك الكوة هذه من نطع على ليحصول الجميع يعي حث ت الضريح كرة 

اءااهأأداجدوبيأنمويأ]عاوالهيفي  xJcذوالْجاودت انمي وايمأ: 
.اوتبأمءأيمأ;

،عليهاوالضاديل الثموع وإيقاد الكعبة، لذ ا بيت كأنها ، عليهاالتور وتحليق 
•، ١ وتشييدها وزخرفتها 

قامحاورة ذلك إل صم إذا فكيف ، النور على اجد المبناء بحريم بيان لنا تقدم وقد 
أحببعضهم عند فيه العكوف إن بل الحرام، المحد كانه غيه والعكوف المحد، ذلك 

ا.١ الحرام المحد 3، العكوف من إليه 

الأكوارعن نزلوا وقد ، عيدالها المتخذين غلاة رأيت فلو ) •' الحورية فيم ابن قال 
الرؤؤسوكشفوا الأرض ونالوا اه الجبلها نوضعوا بعيد، مكان محن رأوها إذا والدواب 
الربحق أربرا فد أنهم ورأوا النشيج، لهم مع ن حتى رناكوا بالضجيج أصواتهم وارتفعت 

إذاحتى ، بعيد مكان من ولكن ونادوا يعيد، ولا يبدي لا .ممن فاستغاثواالححيج، على 
القبلمن،إل صلى مجن أجر ولا أحرزوا فد أنهم ورأوا ركعين، النر عند صلرا ُنها دنوا 

خيبةأكمهم مجلمزا وند ، ورضواناالميت محن فضلا يبتغون ، مححداركعا المر حول فتراهم 
الأصوات،محن ويرتفع العبرات من اك هنيراق مجا للشيطان بل ذ، ١ فلغتر ، وحسرانا
الضانات،ذوي وإلحاء الكربان، تفريج من وبمال الحاجات، مجن الميتح مجن ويطلب 
بالبيته لتشبيها طاتضن، القرر حول ذلك بحد انئتوا ثم واليليات، الداهات أول ومعافاة 

•إ إ مجع؛ن محرض قا بنفع صريح كل وأن الأولياء' أضرحة بعض عند الشفاء اعتقاد 
بمرق.)ءس"ا٤(  ١٣١عيد العرية زانحلة كنب ضم، لهيام ممر( محوالدالأولياءق بعنوان) مجغالة )١( 
بمرق.٤( ٠ أ~ا' ٠  ٠/١)القبول محعارج ( ٧٣القيم)أ/؟ الصراط اقتضاء )٢( 
بمرق.( Ur'\/Yالاقتضاء))٣( 



٢٢٠

أرأيت، والأسلأم التقسل ل أخذوا ثم ، وهدى مباركأ س ا جعله الذي ، 'لحرام 
لكا يعلم الي ، والحدود الجباه لديه عمروا تم ؟ الحرام البيت وند به يفعل وما الأموي الحجر 

هناكبالضير النم حج منال؛، ا كمل ثم ، حول الل يديه ُين كذلل!، تعفر ب أنها 
وتربوا، حلاق من لك ١ عند لهم يكن ب إذ الوثن ذلك من بجلأنهم واستمتعوا ، والحلاق 

رأيهمفلو العاين، رب ذ ١ لغم وقربانهم ونسكهم صلاتهم وكانت التر١ين الوثن اذلك 
ء_الآنمالهم رجعوا فإذا ، وحظا وافرا أجر' ولكم لنا ذ ١ أجزد • ويمول بعضا بعفهم يهنئ 

ولولا ; فيقول ، الحرام بيت إل التخلف محج المر حجة ثواب أحدهم يبيع أن الت«"'لفين 
اا<.بجحلن،كلعام(اهلا؛ا

:حألأم، أربع من يخلو لا القبور زانر فأ 
منهمزاره مجن ومحص ، والرحمنالمغفرة لهم لله ١ ل أ قي^، ١٠٣١٧يدعر : لأول ا• 
وذكرىعحرة ذلك له فيحدث إليه، آلوأ وما الموتى بحال ريعتم ، والاستغفار بالدعا، 

.مشروعة زيارة فهنْ وموعفلة 

ةخاصنم صاحب عند أو القبرر عند أحب ولن لنفسه هث لله ا يدعو أن ت لثانية ا٠ 
لالدعاء مجن للاجابة وأترب أفضل أنه ق'لآن اييتآ قم عند أو القابر ق الدعاء أن معقدا 

.منكرةبدعة فهذه ائا'جد 

ربييا أسألك ت فينول حقهم، أر بجاههم متوسلا هلث ف ا يدعو أن ; لئالتة ا٠ 
؛محرمة بدعة فهذه ذلك وبحر عندك، أو.ممقامه عليك بحقه أو القم هاحب، بجاه كذا أءطني 

•هق طه با الشرك إل وسيلة لأنها 

االفم هذا صاحب، أو القبرر أصحاب، يدعب ولكن هذ لله ١ يدعه لا أن لرابعة ا٠ 
شركفهذا ذللث، حو أر ، كذاخمض أو أغني ييتم، 'يا لف ' ول يا لف ا يي يا يقول؛ بان 

.٠ ر إ الإسم،لأمية الملة س صاحب، يخرج أكم 
والاجتماععرفة يوم به الفلز بحن من بعض م قصد وهو النم، عند لتعريف، ا٠ 

.ا()ا(إغاهاللهفان)ل/أا'

•إ إ بع، لهليفة زيادت مع ٤( • • - ٣٩)صأ الجديع الرخمن عبد لناصر المرك )٢( 
.ْ-٧vْ( ٧٦/٢ام)للبالمرام بلوغ من الأحكام توضيح )٣( 



٢٢١

.ا ُ عرخات ق كما نتره عند العفليم 

.ر"؛الفر رارة •الشمم 

عمالي الد اد مصيبة غهذْ " ، وعيدا مولدا الصالخ؛ن نرر من نم لكل علوا ج٠ 
حاءمنة بأي أم ، حكمها 'تماب أي وق ، شرعها الذي ذا من ، صررها وامتشرى دلاؤها 

ائهمآبمن إلهم أحب هم نوم ل ه اننمب مات لني • ا إباحتهالأقل على أو ، طلها
.،مولنًا له أقاموا ولا سرا عليه وضعوا لا ١ قرا له رفعوا فما ، هم وأنفوأموالهم وأبنائهم 

مافعملوا ، وبدلوا غتروا خلف بعدهم من خلف حتى المن منان ذلك على الأمر وسار 
الدباتمحونحر الرايات ونهب المرادفات إقامة مرن عدتهم لدلك وأعدوا ، بالوالد يسمونه 
اذلاهءنهم ونامت ، ائهم بنرحالهم فيها واختلظل ، الحرف الذكر حلمات وإقامة 

نالقبور لأصحاب العامة تعقليم الخبيثة الغريبة الغل١هرة هزه مجن وترند ، الدواهي والمنكرات 
وعقارمال من إليها نقرسهم به نجود مجا ونذر ، أصحابها مجن العون وطلب ، إلمها واللمحوء 
افأقامب اجد المحرمات انتهكوا الوالد باسم ، العقائد وأماتت القوس قافين ، وذبائح 

حنىجد المتلمون محنلمات من منها ينتح رما ، والمشروبات الطعام وتناول الجملان فيها 
،عليها الحرص على الموالي هزه إقامة ل اكغال حملهم رفد ؛ كالمزبلة ف با والعياذ تجعله 

ماوتركوا إقامتها ز ممثروا هم, إن المولد حب ط انتقام من الخوف حد إل شأنها وتعفليم 
ولا، فرصاهج لذ يودي لا قد أحدهم أن حآن ل ! المنابةهذه مثل ق به النيام اعتادوا 

.... ؟ا هذا كا لماذا ، وأذاهشره ص العباد لم يولا ؛ زكاة للفقراء يخرج 
والمدويالبرية وفامحلمة والحبن زينب السيئة كمرلم. الرالل. هذأه إل ذهب ومجن 

،تهدر الإسالإُي الدين تعاليم يرى العجان، العجب رأى ، لهاحصر لا أخرى ومراني 
أناصيامقلمها منصوبة ام خيوهنا خلاعة، رهنا بحرن، رهنا رقص، وهنا صخب، فهنا 

.العظيمالعلي س با إلا قرة ولا حول فلا ذلك غم اإل بذاكرين"روليسرا يذكرون 
ثلاثةإل إلا الإحالئ تشد لا » : لحديث ; ه اض نر ولر القبور إل لمثفر ا٠ 

.(١٤٧)ا(الأثضاء)

.( ٢٥٩)^ ٧٤٨١الخاتن أحكام )٢( 
نم.بحمل وما به الأحمال وحكم الوك عن محمرة كلمه وّتأي ، محمرا( نزول)٧٥—٩٠أن يجب مفاهيم )٣( 



٢٢٢

للتحريموالمهمُ . ؛ ١١الأقص« والءبمد ه الرمول ومسجد اخرام المجد : ماجد 
والسنةللكتاب محالف نوله لأن إ الثلاثة الماجد غئر إل الرحال ثل يحوز بنن يرة ولا 

حيثوالمسه القرآن باتباع أمر هق ذ ا لأن العلمنة؛ منزلته سمت ا مهقائله على مردود 
ال:» هؤ ونوله . ه< أوياء دونه س نتعوا ولا ربكم س إلكم أنزل ما ائعوا ؤ ٌ نال 

جدوالمجؤ الرسول جد وماخرام المجل اجد مثلانة إل إلا ١لت■ح١لأ نشئ 
الرحالشد يصر لا وأن الشعائر غم يلحق لئلا الشرك إل المفضيه للدراتع لمد الأقصى« 

اكفيفيه—ا الغلو هو والأصرحة القبور إل الرحال شد لأن ؛ عادتهاإل ذريعة القبور إل 
.، ٢١اقاصد أحكام ض فالرسائل حرام، ووسائل حرام والشرلأ ، الأكم الشرك إل 

الملامله شرغ المجد إل وصل إذا ثم جء مجده لزيارة مفر إنشاء يس وإنما 
.، ٣١همهما ف ١ رضي وماصه ه الني على 

بلللدين، محالفة فيه ليس الأرلياء أصرحة من صريح أي إل الذهاب أن ) ; ولهم ق٠ 
ألاالمور زيارة عن نهيتكم كت » : بقوله الكب بها أمرنا الي القبور لزيارة تحقيى هر 

.، ٤١بالاخرف« تذكركم ^؛٠، فزوروها 
لردنياهم بامجرر حهلهم وشدة هم لأنفالماس طلم من ؛ ونقول طيهم نرد 

المعنيةالقبور إن ٠ بالاخرْ وتذكره للمومحلة التماسا الني عناها الي ر القب4 هي ما يفهموا 
..زينة كل من ومجرية ، بناء عليها يض أ ; ترفع ا الي الشرعية القبور هي لحدث ال 

تدكراممتعقل ة وتفأُامها فيقف حولها الممن فٍحد الزائر أرصها يهنا الي القبور وهي 
هذاصاحب كان هل متاملأ، ونف الإنسان زارها إذا الي القبور وهي الشرعي، للدعاء 

.[ ( ٨٢٧)ومسلم ( ١١٨٩)الممحاري : أخرجه ] )١( 
فعلىالحرام، ومقدمة الواجب منيمة خملى الك،الآم محي القاريء أخي نجدها أصولية مأله وهده ز )٢( 

أصولز الهدب راجع ] غايته أي إليه يودي ما كحكم واجب فهر واجب لنعل أدى ما فكل : الأول 
وهرحرام هر ما إل دبه لأنه حرا؛ فهو الخرام إل أدى ما فكل : اكام وعلى ، [ ٢( ٢ /٤ )١ الفته 

إذا، ^ الشيطان حطوات نتعوا ولا ؤ هق ونوله الزنا ممربوا ولا ؤ ; غنق كقوله ، الغاية 
٠[ أعلم لف وا ، ( القاصد ت أي ) الغايات أحكام لها غاررصاتز 

.والمحرك ( ٢٨٦-٢٨٠/١اليانمة)اللخة ومحاري ( ٩٦/١)اس ناوي س اكنز انجعوع وانئلر )٣( 
.[ ٢( . )٢٣والمالي ( ٣٧١)٣ داود وأم ١( ٠ ٥ )٤ والترمذي ١(  ٩٧٧،٩٧٧)لم م; أخرجه ] )٤( 



٢٢٢

سمهأحد وهل ، كافرا أو موط طالآ أم صالخا - بالحياة يبمع بالأمس كان الذي - المر 
فريرى الفوارق فيه نمتنع الذي القبر هر ، ، وخلف ■جع ما نفعه وهل ، الزاد من شنتا 

.رLهل١نه وجاهه ماله ينعه لر وذاك فقره، فيه يرثر لر فهذا بنها فرق لا الغي بجانب الفقير 
مهملاف، ا من خوفا تلبه وبملئ ريعنثر غفالته مجن قلبه ويستيقظ الزائر نفى تتأثر حينئذ 

.إليه ويتوب فيتغفره الحساب، يوم ذاكرا ، ومجلداتهادنياه 

القبوربزيارة تاثرون لا فإنهم النوم الماس أما هو، الني عناها الي الشرعية القبور هي هذه 
.مما~ يدعون كما — للرحمة ا اكمامموالأضحى الفهلر عيدي ل إلا يا٠رفونها لا لأنهم لك ذ، 

عع— انهم بنايامجا هناك فيقضرن ، الميت على تقرأ الي القرآن وبايات ، أحلعمة مجن بحملرنه 
.والمحيب والبكاء والحزن الأل؛ ض موتاهم بجوار للقبور" المرأة زيارة بتحريم العلم 

,؛الشرعية القبور نظام عن لخروجها شرعية نورا ليت مشايخهم أصرحة أن فاعلم 
بهاأحاطت وند ، بهابرة العتحصل فكيف . هثف ا دون من تعد ؤلواغيتب صارت بل 

مجنالسلة تأتي كيف . ؟ المذور اديق صنا جدرانهعلى وعلقت افمحكم والبناء الزخارف 
اليالقياحة انملور منها وفاحت الساؤلعة الأنوار وأحامحلتها الحرير من شاب، غهلت أصرحة 
.؟ ا بهليخدعرهم الزائرين غيبة ل والمحاس الخشب على بأيدهم الكاذبون السدنة يضعها 

الشرعيةالزيارة من الشرعي الهدف عن الزائر تمرق الوثنية والغلاAر البدع تلك كانت فإذا 
إلجلست الي الولمية مجفلاهر على للقضاء تمهيدا ويتها ونالأضرحة هذه هدم إذا يحب ف، 

أبىآن بعلل لي فاد ؛ نال الأندى الهتاج أبي لحديث امتثالا ، الجاهلية معتقدات الأذهان 
ذلا، حضته ذقالأ؛لا تدغ لا أو ) : ش رنوي علته بمتني نا على أبمثث ألأ ; طال_، 

.؛(أطمثها إلا صوره ولا ) : لفغل وق حويته( إلا ثريا مي 
لماالحديبية؛ صالح يوم تحتها أصحابه ه المي باع الي الشجرة ه الفاروق يقطع ر لأ 

نطقالذي بعمر نقتدي لا لر . بهاتركا تحتها يعلون إليها وذهبوا بها افتتنوا السلمان رأى 
الوثنيةجذور نقطع لا ل؛ ، الش_ياطان. مجته تفر والذي عديدة، متات لسانة على القرآن 
.؟ ~ بالشحرة فهد عمر فعل كما ~ الأضرحة تلك ل المتمئلة 

أنلأممان ١ أضعف فمن هؤ، ورسوله س طاعة بالأرض وتسويتها تعدرهدمها فإذا 

.الم)؟آ'؟()\(أخرجه4
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منتكب 1و محا على كون والعاليها العاكفن مواد وتكثثر إليها الرحال شد عن نمتع 
.٢١١عندها الكرات 

ألت لخديث عنهما لك ا رصي وصاحبيه هو الني قم ولو للقبور اء النيارة ز٠ 
سربعةالعاطفة قوية التحمل صعيمة غا،لرأة ; وأيضا ا، ر القبور« زوارات لص هو المي 

القبوروزيارة القبر، نزور أن تتحمل لا الجزع، كثترة المئم قليلة الشعور رقيقة الانفعال 
ورمماوالعويل الكاء س لها حصل زارته وإذا ذويهن، س الراحلتن ذكرى نفوسهن ل نحر 

علىالترات وحنو الشعور ونتف الحدود ولطم الجيوب شق [ حد إل الأمر هدا صل و] 
إلوحدها ذمت إذا وأيضا ذلك، أشبه وما - شاهده من ذلك ذكر كما - رؤؤسهن 

.ل؛اعليها العدوان أو الفتنة محن عليها يخشى خال مكان ؤ، تكون فالغالب القابر 

بإذا لها.مما محقيد بالإباحة المائل أن واعلم " ; زيد أبو بكر الشيخ العلامة يقول 
كتيريفعله ما بل وعملا، فولا المنكر من زماننا اء نمجن يفعله  ١٠على اء المزيارة تشتمل 

الخبيرالطالع على :محتفى لا كما الحرمة ق إذا خلاف فلا ، أيضا الرحال جهلة من 

وغيرهمالحين اكسنبور مجزارات عند هذا عصرنا ق يقع محا شهد وُن " ■' أيضا ونال 
علىالمترتبة المفاد محن ذكرناه محا أن العلم غاية علم ، وصاحبيه هؤ المي قم عند سعا لا 

هوالسور زيارة من منعهن من وأن والأرباب الثلث يحتمل لا واقع أمر الباب هذا نتح 
ولكنلذاتها لا الشارع منعها مسائل من وكم ، شريعته محاسن ومن وحكمه شرعه مقتضى 

وعن، عليها والبناء وتشريفها القبور بحميص ■من نهيه ذلك من بأسبابها إليه بموصل لما 
،ا ُ أوثانا اتخاذها إل ذريعة يكون لملأ ذللي كل ~ إليها الرحال شد وعن ، وعندها إليها الصلاة 

١"٣ ١ ٠ ١ )ص صادق لسهد والباطل( الحق بين رصراع كناب محن وتوضيح زيادة مع ميحما ( ١ ر  ٠).
•[ ءزّ؛ر علم ُذيها مأمور غتر علبها نقت ، للنور الماء زيارء ز دن رماله زيد أم بكر ١^٠^ وللشيخ ] ( ١٢ر

ماجةابن ٢( •  ٤٢)ام الن( ٣٢)• الترمذي ( ٣٢٣٦)داود أبر : ناس ابن : عن روي ] )-١( 
محاجاابن : ثان بءن وحنان ّ ١(  ٥٧٦)ماجة ابن ١( •  ٥٦)الترمذي ; هريرة وأبر . ١(  ٥٧٥)
ء[ ( ثمان ورجال صحتيح إسناد ) : البرصيري نال ١(  ٥٧٤)

(٣٦٢/١؛)١ ١( ٠ ١-٩ ٠ )الدوض()آ/• الداتمه اللجنة وناوى ( ٤٧٦-٤٧٥)ء/المعنع الشرح )٤( 
٠وترجبح وتفصل تدليل قفيه ( ١٨١—  ١٧)اا/ازيدان عبئالكريم للشيخ المرأة أحكام ل والفصل 

الغايةكانت فان الغاية، أحكام ها الرسيلة أن : الفقهية القاعدة ل ُلناه أو نبي ما يوكل وهذا ] )د( 
الأحك،امبقية وكدا كذلك؛ الوسيلة كانت ; محرمة الغاية كانت وآن كذلك، الر.سملة كانت ; جبة ا٠ 
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وسالمهالتوحيد لحاب حماية ذلك كل ، ينمي لر ومن ئصد من حق ل عام التحريم وهذا 
.، ل الإسلامية المائي بطسعة معرونة ذلك على وانحافظة ، الفطرة 

قئت فقد هذا ومع ، القبور زيارة من أؤكد الحاتز على الصلاة فان أيضا وإ 
•الميت على صلاتهن تفويت ذلك ول • الجنائز اماع عن النساء ئهى هو الني أن الصحيح 

.بالزيارة فكيف ، والثواب الصلاة محن فيها ما مع اتّاعها لهن ينحب لر فاذا 
تكريرمحغلنة ذلك كان ، الريارة ل للمرأ؛ رخص وإذا ) • تيمية ابن الإسلام شيخ نال 

الرجالنمد ة مقننذلك ول ، للميت والأذى الجزع ويتمدد ، الممدة فيه فتعفلم ذلك، 
القبورالنساء زيارة بسبب يقع فانه ، الأمصار من كث؛ر ل الواقع هر كما يهن والأفتان لهن 
.( الحاتز اتباع عند محنه شيء يقع لا ما والفساد والفواحش الفتنة من 

حفهنق انحرمجة للأمور ومسبا ة مجغلناء المزيارة كانت وإذا ) ٠ تيمية ابن نال ثم 
الزيارةإباحة ق أي ~ ذلك ل وليمن ، للذريعة مدا اب البهذا فيحرم ، الرجال وحق 

وذلكللميت دعاؤها إلا ذلك ل ليس فانه ، المفسدة هذه يعارض ما المصلحة مجن — اء للت

اه( محتها ل ممكن 

لقوةهلث ذ ا رحمه تيمية ابن نول ; لاقثور اء الغزيارة مسالة ز الراجح القول و8 
معهذا بالصحة. له مشهود أصل وهر الدرانع، صد أصل *ع يتفق بالع القول ولأن أيلمه؛ 
الأحاديثهذه كانت إن يقم ولا القبرر، زيارة عن نهيهن ل الصحيحة الأحاديث وجود 

.ُر إ الفساد لذرائع صدا بها الأخذ يقتضى فالاحتياط ، القبور بزيارة الإذن بعد أو قبل 
زيارةللماء بجرز هل ت هك لله ا رحمه باز بن العزيز عد الشيخ الوالد سماحة ونل 

فرالميء؟•
زيارةص اء المنهي ق المرارية الأحاديث لعموم ذلك؛ لهن يجرز لا ) : فاحاب 

(٤٥١محمية)لأل ردة الم.ر؛ (الذراتع ند قاعدة ر ب ايرونة هي القاعين هذْ أو واعلم . التكليفية
فيهاالخلف الأدلة وأثر ( ١٦للامدي)٤;.والإحكام ا/\أ-ا( الإسلام)١ لشيخ الفتاوى وبحرع 

[.الير)؛/اآإ()صاأ(وثرحالكوك 
.ه( ٩ - ه زيد)ص؟ أم بكر للشيخ للقبور اء المزيارة و جزء )١( 
شديد.باخصار ( ro\rirlri)النماوى بحموع )٢( 
•)اا/اخا( زيدان عيدالكريم للشيخ ا،لراة زأحكام اكصل )٣( 
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}ضولكن مقهور، قو الني لقر اء النزيارة ل والخلاف ذلك، على ولعنهن القبور 
بل، االنهى من ] غيرْ نم ولا ذمْ بمتن ب M الرسول لأن للسنة؛ وأدخ أحوط لذلك 
نصيرجي ل؛ ما اشمم بالأخذ والواجب منهن، ذلك فعل من ولعن ، عامائهيا هاص 

.، ٢١الترفتق( وئ ذ وا ، را، ذمْ بخص ما هناك وليس بذلك، نبرْ بجص 
.القابرداخل اء بالم١لرuل ختلاط ا٠ 

الماسيعرف عندما المارك الأضحى عيد لملة أو المطر عيد لملة ق المناطق بعض ل ٠ 
ويدعونموتاهم نبور على الشموع ويضئرن اللل ؤ، القبرر زيارة إل يخرجون عندا غدا أن 

فانوأما هث، لذ ا للعنة ب اطل بنحرم بم~3 وهذا ■ القبور على ليقرووا الشيوخ 
بدعةبالزيارة العيد ليلي نحصيئس 

الاربعبن،أو الأثن؛ن، أو ا الخميس أر والأعياد، اجمع ل القبور يارة ز ٠
أوشعبان، من النصف ليلة أو رجب، خميس أر منه، ٣ • و ١ ر  ٢٧أر عاشوراء يوم أو 

.الرامحم هدم ايام ل القبور إصاءة أو ، النوية 
هالمى يفعله يكن ل؛ الصنيع هذا فال ، الإسلام ق اخدثة الجدع من أنه لاشلأ وهذا 

.خير كل إل الماس اسبق وهم ه صحابته ولا 

المذز ت نال أ؛، « عيدا فري تخدرا لا » ت ه نوله على تقيغ الإسلام شيخ قال 
أآالأسرع عود أو نة السّلعود اما عائدا معتاد رجه على العام الاجتماع من يعود لما اسم 

٠١ومحعة أو عيد يرم ل المقبرة يزور أل ان الأناعتاد فإذا هذا وعلى ا ل ذلك{ ونحر المئهر 
مبمؤ لف ا رمحول لأن محدثا مبتدعا هذا فعله فيكون عنه منهي أمر ل وغ نحرٌ أو سهر 

•قو له مخالفة نربى فاتخاذه بفعله أمر ولا لما يشرعه 

نحصصاليرد حتى عمرمه على يبقى أل العام ز الأصل أل ؤ وهي شرعا معتبرة ناعية وهدم ز )١( 
.االصحيح( المتريح 

.( ٤٢لفضيك)الجائز أحكام )٢( 
عجبن.ابن للشيخ ه( ٧/٢)فتاوى)٣( 
الصراطانتضاء : التلف وأنوال ، المننق عيدا ه الني نم اتخاذ عن المص من جاء فا ا> ] )٤( 

.([٦ْ٧٢٧/٢(ور٩/٢)المشم 
.)آ/ئاد([المتقبم الصراط انتفاء ز رد( 
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نالمعذن بزمن تحدد ولا الأخرة تذكر الإنسان أراد متى مشروعة القرر وزيارة 
.'؛ ١٢١٠الوت« نذكركم ٥^١ فزوروها امحور زيادة عن نهيتكم كت » ؛ هو

JU  : ؟ الخبور لزيارة الجمعة يوم تحميص حكم ما.

نهارأو لل س للزائر تنثر وفت أي ل امحرر تزار أف والشروع لذلك، أصل لا ؛ ء 
أمرناو أحدث من » ; هؤ لقوله لها أصل لا غدعة معينة ليلة أو ممن يوم نحميص ما أ، 

)٣()؛(ه رد يهو ميه ليس ى ٠^١ 

قالوارد والحديث بدعة، وهذا ت عندهما يس ونراءة ب٠عة كل الوالدين نم يارة ز٠ 
.٠ ٠ ا له غمر ص فقرأ الجمعة يوم أحدهما أو والديه نم زار مجن ) وهر صرغ مر ذلك 

مر•يعرف وكذلك فيه، وقولهم عليه، وثنانهم الناس، كلام مع يالميت إل ولهم ن٠ 
•بمزاورون الوني وأن الأحياء من يزوره 

الأصافإل وأيضا ا، ١ تثب لم وآثار أحاديث علمي لاعتمادهم صحيح؛ غتر وهذا 
سن٠علا ، ^jiiؤ ; ه لقوله ؛ ٢ ١ النص فيه ورد ما إلا ، الأحياء كلام الأموات سماع عدم 

(٥٢٩٩)يعلى رأبو ٤( ه ٢ / )١ وأحد ١( '٠ ٧ )١ ماجة ابن : في، عود مابن ١( ر عن؛ روي ت )١( 
زوروا) بلغم؛ : هريرة أبي )٢( • ( حن إستادْ ) : الوصمي نال له، واللغغل ( ٩٨١)حان وابن 

الحبوابن ١( )؟آ"ء ماحا ابن ٢( • ٣٣)الناش ( ٣٢٣٤)داود أبر ( ٩٧٦)لم م( •••فإنها الئرر 
١(؟ئ )٠ ماجة ابن ( المور زيارة ل رخص لله ١ رّول )أن • بلغغل .بمعناه، تعاتشة )٣( . ٣(  ١٦٩)

ا. ( صحيح إسناد ) ! البوصري تال ئ ( ٤٨٧١)يعلى وأبر 
ءيع؛ن(ابن )الشيخ الدرب على ونور ( ١٦٧)العقيدة( ائل )مواللمحة باز ابن الشيخ فتاوى )٢١( 

-)٥٨والإبداع ١( ٩ )ا/• القيم لابن والإغاثة ١(  ٤٨)والإثضاء ( ٤٢)مولا وسبعون ( ٣١)
.( ٢٦٥)للأبني الحار وأحكام ( ٩• 

.( ١٧١٨)ملم ( ٢٦٩٧)البخاري )٣( 

•)ص'ل؛وصْا( باز لاين اياتز )أ(ُنأحكام 
.البحث هذا آخر ز تنبت لر أحاديث وانفر ( ١٩)•العبادات ل رالبتدعات السنن )٥( 
.البحث هذا آخر j تبت( لر )أحاديث j انظرئ )٦( 
المالةل الأصل يغرف أل ( الأصل دليل اّتمحاب ) وهي ، الاستدلال ل مهمة ناعية وهذه ] )٧( 

دليلالأصل اِتصحاب لأف ؛ الأصل على ال-اني يظالب ولا ، بالدليل الأصل عن الخارج يطالب م ن، 
فوا . أصله عن فيخرجه تثتيه يآخر يا..ليل يةJاياله أل عليه وجب عنه الخروج اراد فمن إ ذاته يحد 
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ليتبرزخية الموتى وحياة ه، اشوو ذ من بمسمع أن وما ؤ : ونوله ه الموز 
• ٠١١والسب الك-اُج؛ ثى إلا؛ص ُُلم لا الي الغنية الاُرر ُن وص ، الدنياكحياة 

عندالميت تثبيت لغرض م إنما هذا أن منهم زعما المم ل الميت مع كتاب صع و• 
التثبيتلأن كان؛ آخر رض لأي أو التثبيت لغرض سواء بجون.، لا وهذا : اللكين سؤال 

وزالذبا الخياة ز ائات القول بآموا الذين ذ ا شن، ؤ ; نال جث غق ف ١ من 
.رآ؛بدعة هذا ولأف ه؛ الاخرؤ 

للبحرثالدائمة اللخا، نالت ! اشر ق الميت مع الحناء وضع ; المخالفات من و٠ 
كمنهق ويوضع ، وسدر يغنل.مماء الميت أد السنة عليه دلك الذي ) ؛ والإفناء العلمية 
التسرعل أصلا له نعلم قلا القثر ل الميت مع الحناء وصع أٌ-ا القليب، من نوع وهو حنوط 

كلم ومحوصحبه وآله محمّل نبينا على لك ا وصلى تركه الواجب بل المطهر، 
حمىعلى القرأن أو الأدعية أو بيح التأو التهليل فراءة ت المخالفات مجن و٠ 
ويئروونالهراء يجتمع الوفاة من الثالث اليوم ل أنه اإاّائمة اللحتة نلت ; القثر ق ووضعها 

نونهويقروون حمى، أمامهم ويضعون الناس من بعض بجلس نم ، القرآن روحه على 
العملهن-ا هل ٠ القبر فوق الحصى هذا يضعون ثم ذلك، مجن أكثر ورمما مرة، ألف التهليل 

.خثرا لك ا جزاكم أفيدونا ؟ بدعة أو السنة من 
،القرأن وفراءة الميت، أهل عد الثالث اليوم j الاجتماع : أولا ر : اللحة فأجابت 

يجرز.لا للميّتا ثوابه وإهداء 

مجرةألف حصّى على القرآن من أو الأدعية مجن شيء أر التسبيح أو التهليل قراءة ؛ ثانيا
من» ق؛ لقوله ؛ فعلهايجرم ، محدثةبدعم الميت، فبر على ووضعه أقل، أو أكثر أو 

عليهلبى عملا عمل من » ; لفظ و)،  ٠٤١رد« فهو منه لس  ١٠هذا أرنا ق أحدت 

الفقهأمحول وُعالم )صا"دا( فيها المختلف الأدلة وأر ٤( )؛/v• الض الكوكب شرح : ر أعلم. هق 
.[ ٢( ٢ ■ ٢- ١ )٦ والجماعة الة أهل صد 
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٢٢٩

.؛ ٢١اه رد«ُاا<فهو أهرنا 

الشيحنال ; وفاته من يوما أربعين عضي نبل الين نر زيارة جواز بعدم لاعتقاد ا٠ 
بعدهو الني بها أُر ، الرجال حق ز منة القبور زيارة أن يعلم أن يبض ر ■ العي٠ين محمد 

الدينالأموات هؤلاء بحال واعتبارا ه، لأمره إمتثالأ امحر يزور الذي 'والزائر ■عنها نهى أن 
ليسالهم باعقبورهم j مرتهنحن الأن وأصبحوا الأرض، ظهر على معه بالأمس كانوا 

ارةلزيبالنسبة أما — لك ا حفغله قال أن إل ~ عملهم جليسهم وإنما حميم ولا صديق عندهم 
،دفنه يرم ثاني من قريبه يزور أن للإنسان بل ، له أصل لا هدا ، يوما أربض بعد القبور 
؛نبره على الزلل من يكثر وأن به، قلبه يعلق أن محيت له مجان إذا للإنسان ينغي لا ولكن 

التبرهذا عند يكون أن همه أكبر ويجعل هلث، نله ا ذكر به وينالأحزان له يجدد هدا لأن 
.٢ ر اه < والخرافات الميتمة والأفكار بالومراس يبتلى ورمما 

تنومالين عندهم مجان إذا الناس بعض : القحر على بها والطواف التوئى زوجة د مح٠ 
حولبها ومملوف ايوفى زوجة بتحميل — الشهرية العادة ا تأتهلر الي ~ الماء إحدى 
عنالدائمة للجنة مزال وجه وعندما شمالا. مرات وٌبع مميتا مجرات ٌبع الميت زوجها 

.ر؛اآ الدين ق الابتداع يجرز ولا بدعة لأنه محرم الفعل هدا بان ) •' أجابت الفعل هذا 
الدعاءوقت أو ا،ليت على اللام رفت عليه اليد وضع أو بححر التحر على لضرب ا٠ 

أناقلعاب ومن فيه، فانية ولا رغ مولا له أصل لا ذللئ، كل الأرقات؛ من غيره أر له 
مصافحةالقبر على اليد وضع من ويقعد وتنبيهه، استئذانه الضرت من يقصد منهم بعضا 

الخطاببن عمر قال ولهذا الترقيق، على يقف ب الم طريقة ق إن ; أفول . القبر صاحب 
jوليس )( ( قثكلث ما يمللئ، ه ذ ١ رسول رأيت أني لولا ) ت الأمرد الحجر ل ه 

ائي،بأني كان أنه ؛ عنهمالله ا رضي عمر ابن عن ورد رُا - ترقيق القحر على اليد وضع 

زيدأبو بكر للعلامة جامعة قرى ل ربمحرْ ] ( ٣٤ iriTله)أصل لا ا وموانحدثات البدع )٢( 
.(٤٩٨أيضا)له الدعا، وتصحيح [ ١( )ص٦ 

.؛(u/y)إسلامه فتاوى )٣( 

.(١٢٢٠٦الدائمة)اللجة )٤( 

•وغيرهما )آ/همآآوأ"أآ( لم م١( )أآ/ملآ الخاري )ْ( 



٢٣٠

.؛ ١١محنكر نضسف المر على يده ويضع ه
وذلك- فلانة بن يافلأن ، ^JUاللام : فيقول - والدته باسم الميت على لمثلأم ا٠ 

٠، ١ له أصل لا أيضا وهدا ؛ للقتر زيارته عند 

•بجواره وس الزور نربجه نم على للمق>رْ زيارته عند الماء كب س٠ 
رياضمن روصة ق كان إذا الماء دور هر  ١٠٠هث، س ١ وسبحان له، أصل لا وهدا 

أعةالون.لا الناس أكثر ولكن النار، حفر س حفرة ل كال إذا أو الختة، 

بمنأيذهب فلا التراب بمسك الماء لأن ماقرة؛ ال-فى بعد الفر يرش أن ت والشروع 
كلمافتراهم الميت على مدوا [ الفم ] رفوا إذا أنهم من العاثة بمقدم ما أما ، ارأوي

داعيفلا روصة ل كان إن هلث ذ ١ فسبحان له، أصل لا هدا فإن ، ن>رْ على رثرا زاروه 
هداأل كما لك، وا لا ، ! ؟ العياب من عليه وي^رد عنه ّيخفف نهل عداب ق كان إن و، 

فلاروضة ل كان إذا ولأنه عليه يمد حتى النار حفر ُن حفرة ؤ، أنه بالممور ثلمن سرء 
.ار عتا هدا فيعتبر . الماء من ُرجرة مصلحة ولا قالية 

منعلى رش شيء منه وبقى الماء عليه ورس الميت دفن من فرغ إذا يعفهم و٠ 
وهذا: الماء عليهم رس محاوريه إل أحسن ؛ له قالوا يفعل ب فإن القبور، من حوله 
•ل؛؛ غيرشمثغ الفعل 

JII  ؟ بالماء ورشه القر على الحصباء وضع حكم ما ؛.

علىوضع أنه ويروى وبحففله، التراب يتبن لأنه ذلك؛ تيسر إذا مستحب هدا و؛ 
معلوماواضحا المر ويبقى التراب يتبن حتى بالماع يرش أن ويتحب ، بطحاء هؤ الني؛ فر 

■، ربمنهن لا ض ، 

•نره ل الميت على الررد ماء ش ر٠ 

.(٢٤٩)l^؛U_ للشيخ الجئالز أحكام )١( 
.١^؛^ بدعة ز ذلك عن الجواب تقدم آ ٢ ر 

.(اكرين)٢٣فتاوى وانظر )٣( 

.( اشرية)٢٣ناوي )٤( 
•( ٢٧باز)اياتزلأبن أحكام ص )ْ( 





٢٣٢

-٢ ١ ذ؛علم وا ، ثم؛نصرنون ، علهم تشق 
•الدس س الرجوع من التت أثر س الأطراف غل الدع س و٠ 

ياتيوالبعض ، القابر ل الشمس عن مظلات إنشاء الأيام هده ل نرى ٠ نبية ته 
ا،١ حرج ولا جق ف ١ شاء إف بسه باس لا وهذا ، إليه الحاجة ونت عند أحيانا البارد بالماء 

قيتونعون ولكن ، نحسب الحاجة هده عند يتوقفون لا الناس أن بممحشى الذي ولكن 
مأكولاتوربعيه[ ، كراسي وغدا ، للحاجمة وماء الشمس عن مظلة فاليوم " ذلك 

٠وجلسات و"*"ضار وفراكه ومشروبات 

عندوالفواكه الأطعمة تورع حكم عن الدائمة اللجمتة على ءرءس لمّؤل جراب وهدا 
.آ بدعة القبرر عند والفواكه الأطعمة توزع ر ت فاجابرا ؟ القبور 

،الحر وقت خصوصا الدنن حال الناس على الماء توزع حكم عن أيضا وأجابت 
آهلعلى وكلفة مشقة فيه المشيمن لشرب المقترة إل الماء قوارير إحضار بان ؤ ت فاجابت 

فتحوفيه ، ذلك إل بحاج لا سر الدفن وزمن ، ه اكالح اللف عند يعرف اولر الميت 
٠( تركه فالواجب وعليه القابر ل الصدقات لبدل 

وأما) ! ومقالات( فتاوى )مجموع ل ف.ث ١ رخمه باز ابن الشيخ سماحة ونال 
هداوكل ، القرآن نراءه أو ، الصلاة أو ، التهالل أو ، والشرب للأكل المر عند الإقامة 

.؛ ٣١اه " الطهر( الشرع j( له اصل لا منكر 
•آخر إل بلد من الخثة ل ق٠ 

تدفنايورة الدية إل بلده س هوته بمد جثته بتحويل أولاده أب أوصى : الموال 
.؟ فيه لتيقن لأخر بلد من الجنة قل حكم فما الخرقد. قع بل 

يدفنأن ه أصحابه عهد ول الغي. عهد ل العملية المنة كانت ; الجواب 
قيثت نإ و ، اتوا محث الشهداء يدفن وأن ، فيه ماتوا الذي البلد مقابر ل الموتى 

.)ا/.لأ-آ(الدرب على نور )ا(ذ1وى 
الإتيانأي ( حرج فلا والشقة وللحاجة > ; هق لف ا رخمه باز ين العزيز عبد الشيخ ضلة يتول )٢( 
 ،_Ui ^٢( ١ /١ ا )٣ باز ابن ومقالات فتاوى مجموع : ر' ، أحٍانا.
•بم بمرق )اُ؟-لأا'( للحميدي المور( يدع )من )٣( 



٢٣٣

أونمه ات مالذي اللي منام غر إل نئن المثحاة مجن أحدا أن صحيح أم ولا حديث 
.. . . منه نرب مكان أو احيته صل 

الليغير إل دفنه نل الت يتل أن بجرز لا : الفقهاء جمهور نال هذا أجل وس 
نبرهعلى الاعتداء من مجان حيث دفه من يخشى أن مثل صحيح لغرض إلا فيه مجان الذي 

،عليه يومجن حيتب إل نقاله فيجب مجبالأة، وعدم استهتار أو لخصرمجه حرمحته انتهاك و أ، 
مدهجانب وإل ، فيحرز زيارته من وليتمكنوا ه أهللخامحلر تمليا بلد إل يقل أن وُثل 

ل؛فان حرمجته، تتهك وأن التاحير مجن التغتر عليه يخشى لا أن اشترطوا وأمثالها الدواعي 
.. ..نقلهيجز لر الشروط توجد ل؛ أو داع هناك يكن 

إلاينمل لا ] وأل فيه مات الذي اللي ام مجقل مجت كل يدفن أن ت اللجنة مري 
ىلما وتحقيقا للدريمة ويدا الأمة سلف عليه كان لما واتباعا بالسنة عملا صحيح ا لعرض 

مرتحففلها جثته ق تتغد إجراءات من للميت وصيانة بالدفن، التعجيل مجن الشرع عليه 
إلتدعو شرعية حاجة ولا ضرورة غير مجن طائلة أموال بانفاق الإسراف س تحاشيا الئغثر، 
انبينعلى ف ١ وصلى الترقيع حصل ^ا وعلى ' وأمثاله الورثة حقرق مراعاْ ُع إنفانها 

ؤوملم وصحبه آله وعلى محمد 

.؟ وصته تثد هل فيه، ليدفن بلد إل بنقله الميت أوصى إذا : م 
.٢ ر فم ا والخمر فيه فليدفن ملم بلد ل مجان فإذا بلازم، ليس هنا الوصية تنفيد و؛ 

،المبرر يزر ل( ومر نون العله تمر بعضهم أن حتى الفرر زيارة ءث فلتهم غ٠ 
وتدمعالقلوب ترق مالها فزوروها ألا ، الفور زيارة عن نهسكم كنت » ت ه يقول 
رآ،.الآخرة« وتذكر المن 

بنئهما وانقضاء الحياة هذه وانقطاع الوت وتذكر القبور شاهد إذا الإنسان أن وذلك 
بدريلا وهو الدود وتسلهل اللحد ضيق من إليه يصير فتما وتذكر والشهوات الملذات من 

لهوكان الخشية وحضرته الروع نلبه دخل الجواب وصعربة الحساب شدة من إليه يؤول ما 
٠واعتبار عظة ذلك 

■( ٢٨)باز لأبن الختام أحكام من ( ١ر 
•حن ند ب[ ه بريدة حديث من ل والحاكم ([ ٤٦٤ح٢ ١٣٦ )ْ/ ] أحمد )٢( 



٢٣٤

.؟ العظات ما ت العرب حكماء لبعض قيل ! الملف بعض نال "،0

.الأموات(محلا إل الظر )قال:

.آالسابقة الأمم مواعظ القبور كفتك ر ت بعضهم ونال 

٠اوصي ت الملف لعض رجل قال و٠ 
•( ينتفلرونك الموتى عسكر ) ت قال 

الجدآ البالية الأجمبّاد من القبور تضمنته ما العافية أهل علم لو ر ذر؛ بن عمر ونال 
.آوالأبصار القلوب فيه تتقلب يرم من خرفا الخالة ايامهم ق واجتهدوا 

انمعللقلوب ليس ؛ لذ ا رحمهم العلماء قال ) ! التدكرة ق طه ا رحمه القرطي ال حم٠ 
!أمور بتالآدة يعالجوها أن أصحابها فعلى قاسية كانت إن وخاصة ، القبرر زيارة من 

والتخويفوالتدكر والوعظ العلم مجالس بحضور ! عليه هي عما الإقلاع الأول 
•الص-الحين وأخبار الترغيب  ١١

والمات.المن وميتم الجماعات ومفرق اللذات هاذم ذكر مجن فيكثر : الموت ذكر : الثاني 
وتاملونزعاته سكراته ومشاهدة المّى إل الظر ل فإن ت انحتضرين مشاهدة ; الثاك 

مجنان الأجفوبمع مسراتها القلوب عن ويطرد لذاتها القوس عن يقطع ما مماته بحد صورته 
اه.إ والتعب الاجتهاد ق ويزيده الراحة من والأبدان النوم 

•مشغولون زيارتها،عرضون عن الناس ولكن 

الأمواتمصارع ونصينا وهاك بهاك ١كنيا شعلتنا 

؟يبكون ما ر ت فقال ، وبكوا أهلها عج لحدها ل وضعت فلما جنازة، فهتي 'ًالي شيع 
عودةثم عودة فيهم له وأنه منتهم، عن معابنته لأذهلتهم منتهم عاين مجا عاينوا لو طه وا أما 

*أس(حنىلأبمىسأ
فبكىاللحا٠ ل فاطلع محفورا محبرا رحل أتى و ت قال طه ١ رحمه الجعفي حسين عن 

.ا لأعمزُك استحلعت إن ف وا حقا بيق س وا أنت ! فقال بكاؤه واشتد 





٢٣٦

المجدوق ، الدبمة ي يفعلونها الدين، من فا أساس لا أمورأ اس النابمدع 
رسولهمحع تأدبا ذلك وأل، هك، ف ١ إق التقرب بدلك ذاعمن ، . همره وعند ، النثوتم، 

 M ، ،دونصهم ان امتحعلى أو الأحكام، بمطها نشت لا واهية أدلة على بماء وذللث
أنهمويحجون ذلك كث والإحماع، والننة الكتاب من الئرِع أدلة إق الرجوع 
والخالمات،الأخطاء قده وارتكابهم ايكرايت، لهذه فعلهم وبجانب • صنعا يحسون 

■أ ه ف ا رمول، يحب لا باله الأفعال، هده عن ينهاهم س يرمون  ٣٠^
نذكره الني نم عند نحدت الي الشامة وايمحالفات والأحهلاء الدع ذكر ونل 

•وإبجاز باختصار 

باطلةواعتقادات أحطاء من الناس بعض ما 
النبويرا،وال4سجد للمدينة زيارتهم عند 

رحمهمالعلم أهل لكن ، والعمرة الحج عن منفصلة النبوي السجد زيارة إن •) تنبية 
أنعليهم يشق سبق عهد ق الناس لأن ؛ العمرة اب بق أو الحج باب ل يذكرونه ك يا 

أوحجرا إذا فكانوا ، آخر سفر ق النبوي السجد وزيارة ، سفر ل والعمرة الحج يمردوا 
.، ٢١< وهذا هذا ، JUعلاقة فلا وإلا ، . الني مسحد لزيارة المدينة على •روا اعتمروا 

يلين—ا عله وليس ، خاط؛ة التسمية وهذه . رادرر٠آ د ف، ١ رسول مديئة تسمية ت الأخطء س ( ١ ) 
المنورةيقال لا ر التمية هذه عن لله ١ حفظه محمد الشيح يقول . مردودة نكرن ولذللث بمتها 

وكذلك، المنلف عند معرونا يكن لي ذلك ولأن ؛ بالإسلام منور فهو الإسلام دخله بلد كل ن أل؛ 
القول: ن اه ( باس ملأ التمييز لحاجة الجوية المدية نيل لو لكن فقط، بالمدية القرآن ق اسمها جاء 

٠الأول امحلد علجبن اين للشيخ المفيد 
الشرشن^رثالث ت عنه فيقولون حرمجا، الأقصى سمية من الماس عليه تواتر ما المخالفات ومن 

تطعوعدم صيده تفر عدم من الحرم خصانص له ان توهم حرما ونميته ~ لاامسالمين ف ا ده ر— 
أنهذلك من يلزم لا لكن فيه، الصلاة نضاعفه ورد ند نعم الحرم. خصائص من ذلك وغتر شجره، 

متوعةمحالفات : ر , الخمانص جميع ق يشاركها أن واحده ميزة ق الحرمقن شارك إذا 
.١( !^ ٦٦الفتاوى)مجموع ق الإسلام شيح وكلام 

١)ص؟ للخيم؛ن والشمر الحاج فيها يقع الي الأخطاء دليل )٢(  ٠).



٢٣٧

وجربيرون هذا وعلمى ، للحج وتكمله متممة المدينة زيارة أن يعتقد العيس ٠
يزرهلهآ فإذا منة الثري الجد زيارة لأن ؛ صحيح غتر اعتقاد وهذا ، الجوي الحد زيارة 

زيارةكماله أو الحج ض من فليس وعليه ، البتة به للحج علاقة ولا . ا ١ علمه إثم فلا 
.بعده أو الحج نل الجوي الحد 

،وهلل صفق ة للمدينفدم إذا العوام يفعل كما فيفعل للعاؤكة العنان بمللق لبعض ا٠ 
.وشكرْ جث ف ا حمد من يجب لما مغاير ذللث وكل ، يزغردن اء والم

لدذلمن تثنى وي، ونحوه الجوي الجد أو الدينة لدخول معينة أدعية هيم حن٠ 
.، ل هذا من فليس ، المحد ودخول البلد دخول دعاء 

ماإلا البري الجد ق يفعل ولا ، إحرام ولا تلية الثري للمجد ليس أنه كما 
إلابمعل لا كله فهذا ، به يطاق ولا يمثل ولا يستلم شيء فيها لمي الماجد سار ل يفعل 

اليمانيالركن إلا فقهل يستلم ولا ، الأسود الحجر إلا يمل أو يستلم فلا ، الحرام السجد ؤ، 
المويالمسجد تخصيص إل عمدوا الجهال بعض ولكن • فمهل بالكعبة إلا يطاق ولا ، فمهل 

والغلوجهة من الحهل إلا ذلك على حملهم ومحا ، فعلا اجد المصائر عن نمنه بآداب 
.بداخله القبر لوجود ؛ ثانية جهة مجن والاعتدال القصد عن الخرج 

فاجعلهرصوللث حرم هذا اللهم ) : المدينة حيطان على بمره ونع إذا بعضهم ول ن٠ 
.( الحساب وصرء العذاب من وأمانا المار مجن قاية ول 

اداعتقأو . ، ٣١ذللي نئة واعتقاد الجديد، ولمى ، الدينة لدخول لاغتسال ا٠ 
وهذا. شيء بانت ولر ويتصدق باك؛ا ماشيا المدينة دخول — وجوب عن فضلا — سة 
.بعدهم من اللف ولا ه الصحابة من أحد يفعله رلر عالمه دلل لا كله 

الحرمقن.ل المثلأة بأنمة الحهال بعض ح مت• 
المبريوالجد الحرام السجد ل رنحرؤا والوافذ رالحدران بالأبواب لتمسح ا٠ 

.لهأصل لا باعة هذا و، 

•( ١٤والزيارة)صْ والعمرة الحج باحكام تتعلق وفتاوى ( ٠٤)القرنان محاخ الشيخ محنك )١( 
•( ٢٢الهمل)لرياض والحاج العتمر فيها ينع وأخْناء بدع بعض ق المهاج )٢( 
•( ٢٢الحغل)لرياض والحاج اكر فيها يقع وأخهناء بدع بعض ل المهاج )٣( 
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.عقولهم حب عندهم أدب؛ سوء وهو المحد عن الإدبار علته يرب العادي الخروج 
.الف السمن أحد نعله ولا الثرع ل له أصل لا هذا لأن ؛ أدب سوء هذا بينما 

أولىالخم أنل نح لكام بالرأي الدين كان ولو ، الترع به برئ لر اف امنحوهذا 
•، ٢١ه طالب أبي بن علي عن ذلك روي ،^-؛ ١١هره طس 

.للمقر ئه الإذن وأخذ هؤ الني على للملأم لدuب ا٠ 

عنوإعراصهم التوسعة نل م القديالحد حدود ق الصلاة الكث؛رين لتزام ا٠ 
.اسمالأجر اليفها الأول الصفوف 

أنمنهم اءشاد'ا الأخرى الأبواب دون المدينة ق الرحمة باب من الميت دخال إ٠ 
.، ١ — ذلك تقدم ونل — له ويغفر سئرحمه هث ذ ا 

كانوإن ذلك باسماب والقول بعدهما يدعو بركتن النبوي الجد وديع ت٠ 
؛دليل إل يقشر فهذا وغتره وانجمرع الأذكار ل كالمروي العلم أهل بعض ذكرْ ند 

منخروجه عند الحد يودع كان أنه ه الني عن يشت ل؛ و توقيمية المادات لأن 
.أ؛اتركه يبغي لذا ، ه الصحابة عن ذلك أنر ولا ، ءيرْ أو لغزو المدينة 

٠ة الحهلبأثناء والتحدث ، نبلية سنة أنهما على الجمعة أذان بعد ركتن لاة ص٠ 
الخطبةمجن الإمام تفرغ قل للصلاة استعدادا والوقوف ، يدعو والأهليب الأيدي ورلمع 

.اجد الممن غيرْ ق ولا البري المحد ؤ، لا بجون لا ذلك وكل • أحرم إل • • • 

.٢ ١ الأدعية لتلقينهم ب)الزورين( يحول ُن ُع لذهاب ا٠ 
السعةاجد كالم، حولها وما المدينة ل الي والمرارات اجد المُن فيء صد ن٠ 
،الخا■،( وبئر ، الناقة بمحرك يحي وما ، الأبار وبعض ، والغمامة ، الهبدان ومسحد 

البريجد اللزيارة وتتمة 'ابعة المزارات "لمك أن منهم فلنا . المواقع من وعترها 

■( ٣٢قالرسول مع والتائب ( ٢٣٨)؛/الحاج لأن المدخل ( ١) 
.[ بلوغالرام ق انححِ الحاظ وث ( ٩٧١<واليار،ي)د ١ ،؟ Ur)\،وأحد ١(  ٦٢داود)أو أحرجه ] )٢( 
الحث.محيا من ( صمحة) اطر )٣( 

.( ٢٥٢)الكاب مض لأخطاء واليان الزاترن)•ي،ا؟( شيه )٤( 
.االجوية السنة عن بعيدة مبتدعة بل شرعية الأدعية هده لمث ويا ل )د( 
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ه.عله لام وال

هوإنه—ا ونحوها العة جد ا للمالزيارة أن بيتعلل البعض لعل ؛ نبيه له 
خصمهمانناع عن عحزوا إذا رأيهم ير لتم التعليل وهذا ، للتمد لا والامتطلاع للفرجة 

وإلحاحهمإصرارهم ذلك على يدل ومما ، ا زيارتهسروعية يعتقدون فهم إلا و، 
وائما، زيارتهيشرع ما مع زيارتها وقرنهم ، ذلك عن تنازلهم وعدم زيارتها بضرورة 

كلماهم وأيضا ، فلا الجعة اجد الموأما ، يشرع لر مما اجد الممن غئرها يزكون ند 
اهمرأينلما الاستطلاع نمدهم كان ولو ، ركعتين غيها وا صالاحي المهده زاروا 

•الزيارة تلو الزيارة يدرون 

:هو إنما زيارته يشرع والذي 0؛ 
جديمj صلاة » : الحديث نفي الموي، المحي ، هدا رسول مسحد - ١ 

استحبالمحد، إل وصل وإذا ا ر اخرام« السجد إلا سواه فما صلاة ألف من خير هذا 
٠ ■هوصاحبيه ه تأه ا رسول على الملام المحد تحية بعد له 

فيه،فصلى فاء مسجد أتى ثم بجته ل مملهر س » : لحديث ، قباء مسحي ٢- 
.٠ ١ عمرة« كاجر له كان 

هلذ ١ برسول اقتداء غيه فيحلي قباء حي ميوم أن المدينة أتى لمن فص 
.الثوام لهف وتحقيقا 

أنيأمرك اك ربإن : فقال أناني اؤقو إلأ-مريل » : لحديث البقيع؛ مجقبرْ ٣- 
رم.لهم« فتستغفر المع أهل تأتي 

لهم،ويدعو ويتغمر ويزورهم ياتيهم ه كان ففد احد، شهداء قبور - ٤ 
منالديار أهل عليكم الئلأم » ؛ يقولوا أن القبور زاروا إذا أصحابه يعلم جو وكان 

.[١(  ٣٩)٤ وسلم ١( ١ ٩ ر البخاري ; أخرجه ز )١( 
والكبرى( ١٩٩)( Vv/y)الضرى وو وافاثي ] ؛( AU/f)أخمد أخرجه ; [ لحل سد ل )٢( 

.[ ( ٤٦٥٧)( ٩٨)؛/الأشراف تحفة : ن ] ١( ٤ ١ )٢ ماجه وابن [ ( ٦٨٩)
.[( ٩٧٤)برتم لم مأخرجه ل )٣( 
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١^،يقبر التلقة للأخطاء مقدمة 

الرحمنعبد بن لله ا عبد الشيخ فضيلة كلام إيراد المستحسن من أرى ذكرها قل 
الترحيدأي — منه وليس إ _4 غضالتنال ، بصيده نحن ما لمامئة لك ١ حفظه الحثرين 
أرخفيا شركا يكون بل ، ا ومطلبمقصدا وجعله إليه الرحل بثي اشر تعظيم ~ الخالص 

لذا حق خالص وهدا ، والخضوع التذلل ق أثره يظهر الذي التعظيم مجن بمحبه لما جليا 
بالمسجدالقبرر أمام يقفون الذين ، الزوار أولشك جل من بكثرة بحصل ما وهذا ، تعال 

وصعراوند ، والهيبة الذلة نعشاهم روسهم مجفنعى ُههلعين هناك فتراهم ، بالبقح وبالشهداء 
يبعضها بحصل لا واستكانة وهيبة ع بجشر ُبته1وان داعين رفعوها أو الصدور على الأيدي 

ضفلا نفسه عن غاب وركا ام القيأحدهم يطيل وتد . تعال ربهم يري ض صلاتهم 
قراءةأو الدعاء أو الجلوس حالة اشر ناحية إل يوجهون وأكثرهم ، تانيب ولا بضرب 
اتوالإخبوالخشوع بالسكينة متصفون الحال تلك ل وهم القبلة على له ممملجن ، الأوراد 

انفرادهمفعند ، علتهم البعض إنكار من خوفا يتسترون لهم ١^؛^ همن أو منهم الكثير و، 
ولوصمتره ل .تما فيبرح ، يجدون ما بعض همتهم الكثير يغلب وند ، الصدور محبات تظهر 

كوصفكماله أو التوحيد أصل تناق كلمات همتهم تبدر ما وكثيرا ، الجمهور سمعه او رآه 
ألكونق والتصرز الملك سعة من ذ ١ إلا يستحقه لا .مما بيته أهل بعضي أو ء الرسول 

.ورصاه يذ ا إذن بدون الشفاعة محلك ذلك وأقل . إخ  ٠٠٠والمع والضر والمع والإءقلاء 
،ونضيرعليه ويعتمدون ، لذ ١ إلا مملكه مالأ ويسألونه ه يدعونه الاعتقاد هذا وممرحب 

أوالحراس غفلة يهتبلون فتراهم ، التأثير واعتقاد التعظيم على تدل الأقوال كهذه أفعال منهم 
يحلوفونهما وكفرا ، ونحوها والمنتر والحيطان والأستار بالباب ليتمسحوا نقردا لهم يدفعون 

عنإلا تصدر لا الي والأقوال الأفعال هذه وأضعاف ، العتيق بالبيت كالملراف بالحجرة 
بينهمنيل ما عنها ينتح وما الزيارات هذه إل دفعهم وقد . والحيطان الستور تلك ل اعتقاد 

،الأحلام بأصغاث أشبه ومجنامجان مكذوبة أو ضعيفة وأخبار واهية حكايات ص كثيرا 
انهممجرلغوصمنرها فتناقلوها البصائر وضعفاء الدج على الأمور تلك راحت ولكن 
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قوتمكنت - موقعا منهم ونعت حتى ، الألسن على واشتهرت وانتشرت الأيدي وتداولتها 
ومن. وصلال باطل وسراها الحق واعتقدوها نيتر غتر س الأجيال وتواريها النفوس 

بكيالللتمي الأنام( ختر زيارة ل السقام )شماء ت كتاب وأثدمها ١الوأمات تلك أشهر 
كلهاوأدلته أحاديته أن يعلموا ،ولآ وتطبيقا وعملا قراءة الغفير الحم عليه وأنبل اختهر الذي 
ردهق لنه ا رحمه الهادي عبد ابن الحاظ ذلك بين كما مستندا تصلح لا موصوعة واهية 
. ٠١السبكي( على الرد ي الكي )الصارم ت سماه الذي 

العفلم،النحر زيارة ل المنتفلم )الدر •' كتاب الباب هذا ل أيضا الباطلة الولفات ومن 
وتنمرالأسماع تمحه ما والأباطيل وااناُات الحكايات من فيه ذكر حيث ، الكي ححر لابن 

الشرفيعظم بها العمل ونحبذ وتروجها تتقبلها صاغية آذانا له نجد ذلك ومع الطباع منه 
١لنبهاني،; أمشال الزاJفان المتأخرين بعص الأباطيل هذه عن للدفاع محيى ولقد ٠ والضرر 
جراءةبكل وتكلموا كتبوا الذين واصرابهم جرجيس وابن ودحلأن، رالزهاوي، ، والحداد 
Mالرسول ببغض عنها نهى من كل وُتهمتن معها الشركية والأفعال الزيارة هذه إل دامن 

والحضبذاته والتوسل بدعاله تتحلى اتما ه الرسول محبة وكان ٠ ذلك إل ومجا •••• وتنقصه 

نبيناعنه نهى قد ومما تعال، س ا حق ؛ ٠٠٣١١'^هو مما ذلك وشبه الشريف ق>رْ أمام والذل 
يعلمنر و . وشئت لنه ١ شاء مجا ت قول أو ، صيداتسميته أو الثرية حتر ككونه دونه، هر وعمن 
يكونواعنهم،ول؛ ف ١ رصي صحابته هم وتعفليما محبة له اكاص اشد أن الأغبياء هؤلاء 

بعد..-ثم لذلك بكراهته لعلمهم أقبل إذا له يقومون لا كانوا حتى ذلك من بشيء يعامجلونه 
والاعتقاداتالأفعال تلك عن الس-لمين إخواننا ننصح وأحترا ~ ت بقوله ختمه طويل كلام 

أصلال وتنالعقيدة 3، تقدح أنها مع ظن حسن عن أو تقليد عن فيها يقعرن الي الخاطئة 
وحدهوعبادته تعال لذ ا حق من عليهم يجب ما يعلموا أن بهم ونهيب كماله، أو التوحيد 

هالرسول وسنة لذ ا كتاب وهر ألا ورصي قناعة عن منه يمهلون همورد أعذب وصيجدون 
لذ١ وصلى أعلم لف وا ملته اع أتبوجعلمن زمرته ل لف ١ حشرنا نجاة؛مجته، على الحريص 

,، ١ إ سلم وصحبه وآله محمد على 

)مقبلالعلامة الشيخ بتقديم الماني القطري عقيل حمقها الي الطعة الكتاب حلبعات ■رد ٠٣أمجن ل )١( 
٠آ الريان مرسسة ! حلمة .ا به ونمع لذ ا حفظه الوادعي( هادي ين 

•٩( ٩"؛ )ص، ج>رتن بن لذ ا عبد للشتخ والحاج للمعتم الوهاج السراج )٢( 
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سةوالمخالفات والأس البدع 
Mالئئ قبر عند تحدث التي 

علىالمقر بي وأفضل المرّين وسيد الأنياء أشرف ه المي أن اعلم ؛ السلمأخي 
نالكما الشر من بثر أنه فكما ارتياب، بلا القبور أشرف ء نبرْ فكذلك الإطلاق، 

والاتعاظلأم للميزار اشور من هوق؛ر ق؛رْ هكذلك ه مثلكم بشر أنا إنما نل ؤ ت ه"، 
ولعلناه، نمْ عند باطلة واعتقادات ومنكرات بدعا الماس أحدت وند والاعتبار، 

والاعتقاداتانعة الثماء الأحهنهذه بعمى على ونثتصر ونوجز نختصر 
؛مردا نمريها الإييالة وخشية الباطلة 
وكثيره، نبرم زيارة ومنمدهم يكون المدينة إل يدهون من - الحجاج عظم م٠ 

يننقونمما أكثر بل الموي، السجد زيارة إل يتشوفون مما أكثر نمء إل يتشوفون متهم 
رغبتهأصل يكون العمرة أو للحج يذهب عندما العوام ببعض بلغ بل الكعبة، زيارة من 

ويرونه، المي لزيارة أجاب؛ ؟ أين إل سئل إذا بمضهم أن حتى ه، اليي لق>ر ذهابه 
اقصنفحجه ه الني بزر ب ومن ومنامكبم مكملاته ومن بالحج علاقة لها القر زيارة أن 

هوالمي قبر زيارة أل رأوا ر.ءا بل ، يتيمة( مجدينة بلا حجة ) ; يقول؛ العامة بعض أن حتى 
الأحاديثهذه ومن هؤ، الني عن نشت لا أحاديث على معتمدين بالحج، علاقة لها واجبة 

:يلي ما ، ؛ ١١وموضوع ضعيف ض  ١٠هي وإنما تثبت ب الي 
•( جفاني ففد يزرني ب د الهت وآ)سحح 

،كفرايكن لر إن الكبائر الذنوب من هو اض جفاء أن وضعه على يدل ومما ٠ اقول 
كالحجواجبة الزيارة أن يستلزم وذلك كبير لذنب مرتكبا يكون ه زيارته ترك قس وعليه 
عندتتجاوز لا فإنها القربات من كانت وإن ه زيارته لأن وذلك لم، ميقوله لا مما وهذا 

.؟إ  ٢٢١عنه جوومعرضا لليي مجافيا تاركها يكون فكيف المستحبات حدود العلماء 

طىالكلام ذكر على ننتصر ولكن النام، بما لطال حديث لكل؛ اض بمللأن ذم أردنا ولو )١( 
سل.الأول الحديث 

.)آ(ااضبة)ا/اا•(
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•( . .ثقاعي.له حلت ) ; لفظ (ول ثفاعي له وجبت نمي زار س ) وآ 
•( ص ق زارني كمن لكن موتي بعد ن^ري فزار حج من ) وأ 

•( جفاني نفد بمدإل، ب و سعة وجد من وآ) 
.( الجة له صمت ) : لفظ (،ول الجنة دخل عام ل إبراهيم 'ؤ'؟)ُنزارنيوزار 

زكان ) ; لفظ (ول القيامة يوم شهيدا و شفيعا له كن بالمدينة زارني من ) وأ 
٠آ القيامة يوم جواري 

منو ) : بزيادة لفظ (ول القيامة يوم جواري ل لكن متعمدا زارني من ) وآ 
•آ ١لآمنآث من القيامة يوم لله ا بعثه الحرمين أحد ل مجان 

مالمقلس بثت ل علي محلى و غزوة غزا و ي ذم زار و الإسلام حجة حح من ) ه 
٠عليه، اخترض خيما وجل عز لله ١ بماله 

يومشفيعا له أكون أن علي حقا لكن زيارتي إلا حاجة تعمله لا زائرا جاءني من ) وآ 
•آ القيامة 

•ا ر ( مرورتان ححتان له كتت نميني نم مكة إل حج مجن ؤ وآ 
لهالعمل إل الماس أسق ه المثحاية لكان ثابما الأحاديث هذه س شيء ولوكالأ 

وأعلمهمعلمهم، ف ا صلوات الأنساء بمد الأمة خثر لأنهم إله؛ ودعوتهم للأمة ذلك ويان 
ضدلأ ذلك ضءس محهم فلما!ربمل وقله، نمائه تلغه على وأحرصهم بحدودذرعه 

مشروع•غم أئه 
يقصدإنما الموي المحد أن ) أو ( المجل شرف لما النم لولا ) ! الشنيعة قالتهم م٠ 
.، الشريف المر جدرانه بين لاحترانه 

النبويحل المأف اعتقد ه لأُ؛ والغنلأل الجهالة ق مفرط إلا يقولها لا المقالة وهذه 
هوالأمار منهم الهاحرون : والصحابة هؤ الني كان إذ فضيلة، له تكن لر الفم نل 

عبدبن الوليد خلافة ل المرية الحجرة أدخلت لما إلا الفضيلة هذه نحدث ولر فيه، بملون 

•نشت( ل؛ )أحاديث بعنوان البحث هذا آخر ي ومراجعها السائقة الأحاديث درجة انفلر ( ١١
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.؛ ١١الكلام هدا ص أقح وقح وضاعة واعتقاد خهلورة فاي الملك. 

.، ٢١سوائ الأرض ل ضة كل ض ه فيها ذنن الي التربة فضل ت٠ 
فانرىهؤ، المي تعفلم ة جملس ه الني ض زيارة بان الممموفة بعص قول، ي٠ 

علىالرد ل الإشارة المم)أوضح ك\أ< ل عليهم زد اشتمي أحمد الشيخ فضيلة المقالة لهذه 
.؛ ٣١أوجه عشرة من هناك فانغلره محرأ، ف ا فجزاه الزيارة( من الممنوع أحاز من 

مزيةالزيارة لهذه وأل رجب، شهر ء النم نحر ارة زيوهي ت الرجبية لزيارة ا٠ 
.غئرهاعلى وفضلا 

لسنالزيارة هذه على الرجمية اسم واطلاق النبوي المحي زيارة نحميمحن إل • أقول 
النريعةإل فالأقرب الشلال، وبدعات الرجال ض من هر ل ، قرعابمروف 

يراعيبل النبوي، المسجد لزيارة السنة شهور من شهر بممحمص لا أن اتباعه يئبغي والذي 
إلالتقرب بزيارته ينوي أن البري المسجد زيارة أراد مجن فعلى ومصلحته، خلروفه زائر كل 

جعلالي والهتاعات القربان أنواع محن ككفر نحص لا ارة الزيهده إن ثم ، هإ؛أ ف ١ 
.السنةأوقات عن رنت أي ؤ، تمح مثلا كانمرة ، معللقازمنها الشارع 

•تورم ٌن نورا ويكتب والتحليات الأنوار يرى ه الم لقحر الزائر ف أ٠ 
• ١٢٤١^^^نر زيارة الرحال •ئد 

.، ٠١ه ١^، شر الماء يارة ز٠ 

فيههك ف وتتمي جد التزور لكن ، ء؛رْ ولا هؤ النير قم تزور لا أن المرأة ء*لوا 

.٢( ٤ ٢—٧ ٤ ه)ص،" ف ١ حمقله القرنان صاخ للشيخ الكثاب( بعض لأحهل١ء )الٍان وانفر؛ )١( 
.(١٤د عمة)ص أر ودراسة نحقينر ، الهيتعيرجحر لابن المختار النير ص إل الزوار تحفة انفر؛ )٢( 

.)-ا()صأ7أ-آبما(

.عيه الكلام تندم )٤( 

نضبلةالماطل ارعم لهدا فامى ، ه تبرْ زيارة ه البئر نعفلم حملة ُز، أل ١لاءلز١ ايلر بعض زعم وند 
—١ ٧ رحرة أوجه عشرة من هناك غانغلره ، الإشارة أوضح القيم كتابه نر عليه زد النحمير أحمد الشيخ 
١٩٢).

.عليه الكلام تقدم \0ا 
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ملغمكانها ق وهي ق الني على لم وتالمثلأة، مضاعفة من اكوام من مه محا رغ؛ة 
و«جانأواولا t نسورا يوئآكم ئجغلوا لا » ه لقوله ؛ كانت مكان أي ق ه الني ذلك 
للهان >> :قؤ ونوله ، ؛ ١١كثم« حيث محكي ءمحم فإلأ علمأ وصلوا ، عنداهري 

.؛ ٢١الئلأم« أشي س يلئوني الأوض في •^ ١٢-نلأتكه 
مجننحره نحى ومن سمة ابن الإسلام شيخ أن اس النمن كثم يظن ن ببه ته 

•ه الم، نم زيارة س بمنع النلمحن 
■٣٠وكا ا، ر تعال ف ا رحمه سمتة ابن على فرية أول وليت ، وافراء كذب وهذا 

سشيء بها يقترن م اتمحابا؛ذا يفرل-ممثروءتتها أنه يعلم محمية ابن كتب على اطلاع له 
إلإلا الرحال تشد لا » ; ه لقوله إليها غر والالرحال شد مجثل رالدع، المخالفات 

.، ٤١مساجد« ثلاثة 

زيارةإل الرحال يشد أن يجوز لا الإنسان أن وهر باطل برعم هذه فريتهم وييعون 
.الثلاثةاجد المخارج كلها الأشياء هذه لأن رزق انتجاع أو علم طلب أو رحم 

شيخعلى اطل بوزعم وادعاء خهلتر ومزلق عجيب غلط هذا إن : لهم نقوله ونحن 

.( YArl)\داود أم ْمح j ومشه [ ( ٧٧٦٢)وأخمد ٢( •  ٤٢)داود أم أخرجه ل )١( 
وسنحهوالحاكم ا ( ٢٧٧٤)والدارمجى ( ٣٦٥٧)وأحمد ١(  ٢٨٢)ام النأخرجه ] )٢( 

■( ٢٧٤/١)اتئ النصحيح و الألباني 
كماالمخلرق كاسراء عرثه على لف ا نراء اّوأل يم، واتعالتشبيه إل ونبره عنيه افتروا كما و )٣( 

بأنهعنيه واغتروا لذ،  ١١إلا نوه ولا حول ذلا أحمد للأمام به نبل الحصى، بكر أم فريه والعام ذكره 
النزول(حديث )ثرح واطر . رحلتهل بملوطة ابن عيه ادخماه كما الحلوق كزول ه نزوله فال 

.الحميمحي ;الشيخ امحق مقدمة مأمور ض وانظر ، اكحيحية عقيدته ا لتعرفضهه تيمية لابن 
.[ الافتراءات هده على نحمل رئ ففيها )ص؛م-حم( 

،،/٥-<؛ولا الأنبياء من لا أحد نر عند للونوف أحل اقر ب)لا : لذ ا رحمه نوله ذلك على والدليل ] )٤( 
بالزيارةالفور تزار ولكن ، المحور من نر لزبارة يافر لا أنه المحا، نول أطهر بل ال~سن، باتفاق 

لأحدرض المدينة، من يزار ناء محي أن كما ، بها اجتاز ومن ،  ١٣قريا كان من الشرعية 
تيميةابن الإسلام شيخ مك ; ز اه. التلأُة( اجد المغر إل الرحال تند أن ه لهيه إليه از 'يأن 
والحراب( ٢،٣٣٣  ٦،٦/٢٧)١( د ١ ، ١ ٤ آ/؛ )٦ الفتاوى ربحموع العمران علي اعتناء ١( . ١ - ١ . ). 

٠g([الجل دار : ط ) )ص\\\ي القابر زوار ق ر ١.
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غبرعدها أو ا مهالممد لأجل مخصوصة بقاع إل الثمر مع يعي الحديث لأن ؛ الأملأم 
رحملزيارة فر الأما ا غرها أو مررا أو احي مالبقاع هذه كانت وسواء الثلاثة اجد الم
.؛ ١١أصلا الحديث [ مدلول ل j يدخل غلم رزق أر علم محللب أو 

ابنةرياض من روضة ومغري بجي لإن ما » ; لفط< الصحيح الحدث ت نييه ته 
رمنبرينمى بمتن ا م) ت الألن على المشهورة اللفظة أما . ، ١ حوضي« منري و' 
وء-يرهم،؛ ٣١وامطبي حجر وابن تجمه ابن به جزم كا الرواة بعض س خطأ فهو ( ••• 

لأنه؛ صحيحايمتره لا الروايات بعض ل ووروده الصحاح، من فيء ل يخرج ل( ولذلك 
ولكم-الصحيح، الثابت هر هذا ؤ الحديث ذكر أن بعد الإسلأم شيخ نال . بالمعنى رواية 

■،قؤ لحر قد يكن إ القول هدا ال نحان قؤ وهر ( فمي ) فقال؛ بالمعنى رواه بعضهم 
هذاكان ولو ه، دفه مرصع ل ازعوا تنحيتما ة الصحابمحن أحد بهذا بحتج نإ ولهذا 

عهالذ ا رفي عانثة حجرة ق دنن ولكن النزاع، موضع ل صا لكان صحيحا عندهم 
.؛ ٤١اه < -  aJlpوصلامجه لذ ا صلوات وأمي هو بابي ~ نه مات الذي لمرصع ال 

هؤ،نته ا رمرل لزيارة ذاهب أنا ت يقول المدينة إل فر الالناس محن أحد أراد ذا إ٠ 
العراصبارال ينوم وبعضهم ه. لذ ا ل رمر إل ملامحنا بلغ ؛ يودعهمحن بعض له فثقول 

عليه؛ّلإُهم المدبمة إل انر حملكل أمحانة وتحميلهم هو الني ال والزوار الحجاج محع 
السائم; فيقول ه النم نحر صد الزانر ياتي نم إليه، سلامهم الهاتف عن وبعضهم 

.؛ ر الجهل من وهذا عليك يسلم فلأن بن أوفلأن فلأن بن فلأن من لذ ا رسول يا عليك 
:المكي الحثارم كتابه ل الهادي عبد ابن قال ت ( ه الني فم زرت ) ؛ بعضهمول ن٠ 

ةالمدينقصد إيسا أنه من اللفغل هذا يرهم لما ذللث؛ القاش يقول أن لف ١ رحمه مجاللث ره كر 
علىالقبور أعظم كونه محع إليه الزيارة بإضافة القم تعغليم محن فثه ولما ، القم زيارة لأجل 

.()١٧القرنان صاغ للدكتور الهفوات من السلفية كتاب ل ما على وتشان نفلرات )١( 
.وغرما( ١٣٩١سلم)١(  ١٩٦)البخاري )٢( 

.١(-٦٣ ١ )٥٣ الأل١تي لنملأ'مت اجي حمالقبور انحاذ محن الساجد تميم )٣( 
.(جليلة)٤٧)أ(ثاعالة 

لليحان.١(  ١٤٣- ٤١والزبارت)•وانمرت الحج محالفات )د( 
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.، ١٠< . . الأرض. و>ه على نر وأشرف وأجلها الامحللاق 
;يقول أن الصحيح اللفظ بل ، ( الزائرين س سك لئ؛ر اجعلنا اللهم ) ؛نولهم وٌثلها 

•( الزائري■ ُن محك لمحل اجعلنا اللهم ) ■ أو ( الجوي المسجد سزور ّ) 

•هو اليي م عند لهم الدعاء المدينة إل سافر ممن للهم ح٠ 

عندالروضة ل الفاتحة ّورة بفراءة السوية المدينة إل 'سيسافر من إل بعضهم صية و٠ 
مالني1مح•

،بدعئ وهذا ، أجا. وشهداء البقيع وممبرْ جء الني نثر عند مض دعاء ميص حت٠ 
.بها خاصة أدعية لهذه ءالسس 

.عليه للدخول ء ذ ١ رسول من المستأذن كهيثة النبوي المجد إل لدخول ا٠ 
مقامهق ثوم صلاته بعد وبعضهم ، ْدلأة كل دبر عليه للسلام ه النير فثر صد ن٠ 

•القبر إل متجها ه اليى على ويلم 

عندوالأوراد الأذكار بعض الحجاج جماعات الجهلة )المزورين( ئ يرفون من لقأن ت٠ 
.رآ؛ منها أشد بأصوات لقوا  ١٠هؤلاء وإعادة المرتفعة بالأصوات عنها بعيدا أو الحجرة 

أشاءء اشي على والئلأم للصلاة صغ على تضل الي للكسب بعضهم ل مح٠ 
هذهجل أن كما ه، الئلف فعل من يكن ل؛ ذلك لألأ ؛ جهنا وهذا الحجرة، أمام الوقوف 

•M البئر حى ل غلو بها - كلها يكن ل( إن - الكتب 

•النبوي القثر إنجاه رجليه مد من على الإنكار س الناّكر بمض من بحمل ما الجهل ن م٠ 
وتكريروالدعاء هؤ النك، فبر عند الوقوف إًلالة الملمنر محن كير على يلاحفل ا مم٠ 

عندوالإيذاء رالضحيج والازعاج الزحام غيب الصوت برغ ذلك كان ورمما عليه اللام 
•قو الرمرل ُع أدم ّوء وهذا القثر، 

الصلاةكثرة مع ه إاّم للدعا، الوقوف أن ) تف ا رحمه الإسلام شيخ ذكر وقد 
هذهآخر بملح ولن لغ، الا يفعلهلر بدعة هو ) توقال مالك كرهه فد عليه لام وال

.( ٢٩١اص)الماص مسم )١( 
.حجةالييهلأفني>أأا()٢( 
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.ا ل اه ا ( أولها صلح إلا.مما الأمه 
ويقهأن خؤى لته شكرا المري الجد ق الثكر سجود بعضهم ول ن٠ 

.العقلمة الكعبة على ا ناس، ادة عبه يانلظنهم ؛ المبوبة الحجرة إل المظر دامة إ٠ 
.فيء فه يثبت وم ، بمائه لمس والخجرة الكمة إل المفلر أل راكحح 

مقبرةأو ، الشهداء مجمرة أو ، ه نبره زيارة عند واحد بصوت ا-فماءي لدعاء ا٠ 
■النبع 

يدعوولا ) ; الإسلام شيخ قال ، الدعاء حال البرية الحجرة استقبال الخالقات؛ مجن و٠ 
الأئمةأعفلم مجن مالك والإمام الألمة باتفاق عنه منهي كله هذا نإن الحجرة، متقل هناك 

;ونال الدعاء وقت التبر يتقبل أن المرر أمجر أنه ر ! عنه الروية والحكاية لدلك كراهية 
بلالقيامة يوم إل لام العليه آدم نبيك ووسيلة وسلتك وهو عنه وجهلش تصرف ١ و 

.رآ؛ مجالك على كدت فهدا . ( به واستنفع استقبله 
يقيالصحابة من أحد يكن ب و بدعة هده فان ا ه لفبالدعاء القبر عند يقف ولا 

هنبره عند لا ، ؛؛؛ K ه مجده ق ويدعون القبلة يتقبلون كانوا ولكن ه لفيدعو عنده 
الىة القملوهو ، إليه يصلى أن يتحب مجا إلا الدعاء حال يتمل أن يستحب فلا ) إليه ولا 

أفللداعي بحرز لا لهدا ، ~ هث يك ا حرسها ~ الكعبة إل بالمرحه الأمة لهده ذ ا ارتضاها 
عليهالمثلأم بعد ، ه الم فر عند حتى ، ما جهة ولا ، وليا أو قرا ؛ الدعا، حال يتقبل 

.( ٣٨/؛ tu)الإِلإم لشيخ الفتاوى مجموع ( ١ر 
.٢( ء ١ ٢- 0 )ص. الكتام( ض لأحهناء )البيان j عليه الرد انفلر )٢( 

الترسلحقيقة إل الموصل ( ٦٨والوسيلة)المرسل )ا'ءآ-أ1'آ( الكي الصارم : باٍللة وهي )٣( 
•(vrf-rr ) انضاءالصراط المهاني على الرد ل الأماني غاية(المستقيمv٦٤/٢ )الضعيفة

ةاللينيب المواه٤( ١ ا/ ) ر امحهثن ( ٣٨يلة)٤ والوسالمرسل j ة جليلاعية ن٢( /ه ا) 
الرد( ١٣٧)الإنسان صيانة المنية)٣٣( الشبهات ( ٣٩٢)والمقيض الماص مجنهاج ( ٥٩•در ٨٩/٤)

•ءشالكلي)ْأ(
ومطلر بتصرف ٧( ١ ٧— والوسيلة)٠ اكوسل ز جليلة وناعده ١( ؛ u/t)\الفتاوى مجمجرع )٤( 

[العمران. على اعتاء ( ٩٤تيمية)ابن الإسلام شيخ 
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.؛ ١٠< افرز دينهم ل للنمارف •فارعة فته ذلك من شيء وفعل محامه، وعلى 
.والذكر القرأن لتلاوة وحوله اشر عند لجلوس ا٠ 

القرآنس نحرها أو الاخلاص أو ص محورة ّررة أو ه الني نر عند المانحة راءة ق٠ 
.، ٠ بدعة ذلك وكل للأموات وتنويه القبور من غترْ أو ه مره عند 

مهالشفاعة ومحرالهم ، به ذ ١ على امهم وإنفبره عند ه بجاهه أو بياته ؤالهم س٠ 
.( ... أعغلمه بالقاع لفت من خئر يا ) ت وانشادهم ، . 

بمليبعضهم بل ، مزية ه نثره عند للدعاي أل يقلنرل ه اش فبر عند عاؤهم د٠ 
.السوية بالخحرة وبملوف هؤ فبره عند 

دليللا بدع وهذه . هؤ له والتومحل والدعاء وؤ الني قبر أما بالت لوقوف ا٠ 
،.١٢١علها 

والوجوهبالأيدي عحها وم، بها المح أو اّتلإُها أو الحععرة جدران قبيل ت٠ 
القبرباتجاه ورميه الشعر محن والقهلع ، تبركا بأيديهم الأطفال ممحح نم والصدور والرووس 

وأنح، القبر برؤية برك والتالشبابيك، ل ومحوها والخرق الخيوط وربط >إركأ القرد ورمي 
تميلأن : فاك أن الخرافة المررية بالمونة بلغ وقد القثر. حول الأرض تقبيل ذلك محن 

مبرعيهيقول الشال. واللم اتجرت الترياق هو الأولياء من عتره نم تراب أو M' نمْ تراب 
عنأحدهم محئل عدما أنه القوم على العلرانف ومن • (ترابه مسح الوزر بحط فر ) تالهالك 

■لثلى مجنون بقول ل اسل• المم تقبيل جراز دليل 

دارالجوذا الجدار ذا أنل الي ليدار الديار على أمر 

الديارسكن من حب ولكن هم، شغفن الديار حب وما 
هذ ١ لرمرل حبك نا ثأنهوى، احب، صمائي عاشق مقالة هده بان وأذكرك 

.اتاعه هي إنما إياه محبتك حقيقة وإن ، روحي 

.إ الطحاويآ الشدة شرح (] ٤٥)الدعاء تصحيح )١( 
.القرآن تراءة اهداء بحث انقلر رآ، 

.(٤٩٧)الدئء تصحيح ( ١٢)
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ظلمواإذ أئهم ولو ؤ : للأية وقراءتهم الني نم عند الاسغمار ملدم.:وشروعية ٠
ويزعمون' ر ؟؛< رحيما ئوا;ا ف ا لوجدوا الرسول لهم واستغفر ف ا فاستغفروا جاءوك هم أنف
-له سلتما ء تمطع.كرته ولا ه له رنة فهي الخيام حال ل ورد ند كال وإل ذلك أن 

•" قولهم حق عر 
:وجوه ثلاثة من عنها فالجواب الكريمة الأية أما ، يجوز لا كله وهدا 

امحيءعلى إلا تدل لا لأنها ذلك؛ عكس على تدل الكريمة الأية أن ؛ الأول الوجه 
•ه نفظلم لمن ليستغفر حياته ل الني،. إل 

منوعتره الأشراف كعب بحكم رصي الذي المنافق ل وردت أنها ؛ النائي الوجه 
إلاميلهم ملك ومن الثلف من أحد يفهم لر و ، لف. ا رسول حكم دون الهلواغيت 

.هذا

.؛ لالزمان من مصي ما على تدل الكريمة الأية ق ( إي ) أن ؛ الثالث الوجه 

•المنال ميل على منها الباطلمة الخرافية للحكايات وترويجها القبررية الصرفية ثر ن٠ 
؛الأشهاد رووس على وقال النبوية الححرة نجاه وقف حج لما وأنه الرفاعي أحمد حكاية 
لكان من كل ذلك سمع ولدي، يا اللام وعليك ه له فقال جدي، يا عليك اللام 
وألوبكى قام ثم ركبتيه على وجثا لونه واصفر وأرعد الرفاعي أحمد فتراجد البري المحد 

جداهيا ت وقال طويلا 

ائيتينوهى عي الأرض تقل أرسلها كنت روحي البعد الة حق 
شفيبها نحظى كي يمينك فامحدد حضرت ند الأشباح دولة وهدم 

مجنيقرب مجلا ل فقبلها الأزهر قبره مجن العطرة الشريفة يده ه لف ا رسول له فمد 
اكابوتفانشق ) ; الروايات بعض ل وجاء . الشريفة اليد يطرون والاس رحل ألف تمن 

.؛ ء ( ألفا الممن على يزيدون الماس من جمع أمام لقبلها الرفاعي إل يده M المح، ومد 

.(٥٠٢)الدعاء تصحيح ; وانظر ٠ ٦ ٤ ت النماء ، ١ز 

وانفلر[ ٧( ٧-؛ فيه)١ معاني)إذ( كل وراجع /٣٧( الحربي()١ النحو ل القمل راجع)العجم ل )٢( 
.٢(  lA-yامحاب()ص\ا مض لأخطاء )ازن 

رمالومجموع سلمان، ص لشهور ( ٢٤٧-١٧١/٣)تثبت لا نمص اظر وهي.أكذوبة، )٣( 
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ولاعنزان تتتطح ولا اثنان فيها بجلف لا الي والخرافات الأوهام هذه من ف ا بحان 
ؤقالنسي قبر عند جالسسا كان ه وأنانمي وحكاية . بطلانها ق عقل من مكة عنده من 

ظلمواإذ أنهم ولو ؤ ت يقول لف ا سمعت ، لذ ا رسول يا عليك لام الت فقال آعرابي فحاء 
ونده رحيما توابا لذ ١ لوجدوا ول الرسلم وا،سازهر ف ١ فامتعمروا جاووك أنمهم 

يقولأنشأ ثم . ربي إل بك متشفعا لذبي مستنفرا جئتك 
لأكموا القاع محليّهن 4ن فهناب أعغلمه بالّقاع دفنت من خ؛ر يا 

والكرمالجود وفيه العفاف فيه  ٠٠٠٠٠٠ماكنه أنت لقحر الفداء نفي 
ى؛ فقال ، النوم ل قؤ النير فرأيت عيناي فغلتي ؛ انمي قال • الأعرابي انصرف نم 

.، ر اه ( له غفر ف. ف ا أن فبشره الأعرابي الحق عني 
حجةالمنامان صارت ومتى ، متنها المنكر إمنادها المفللم الحكاية هده مجن لذ ا مبحان 

.، ر بالعقائد فكيف لأحكام اق 

ذنوبهومغفرة حوائجه يذكر لا أن الأدت من أن ر ; ؛١ الدخل ل الحاج ابن ال ن• 
علىسلامه عند استحضاره فعليه وُصاحه بجوائحه أعلم لأنه ؛ نتره زيارة عند بلسانه 

ونياتهمباحوالهم عارف لأمته مشاهد بلامه صامع يديه ؛_ برقوقه ب عا الني أن ، هؤ الني 
•< إ وخواطرهم 

كذباوأمح فرية وأكبر بلية أعغلم القول هذا إن ; أنول ، ل؛، اخاج ابن قال كذا 

١الرئءي)٩٨- .(٣١٦/١اللخة)(ثiت١وى ٦.
لابنبكي العلى الرد نر الكي والصارم محقق، ( ٣٨٨)A/• لليهقي الإيمان لشعب الجامع : انثلر )١، 
وجليلة ناعية ( ٢٩-. ٢٧٣)الرغاعي لسبب التوسل حقيقة إل التوصل ( ror-ro)\الهادي عد 

مجفامف'هدْ )دْآ-حهأ( يحلان وسوسة عن الأتان صيانة تمة، لاين ( ٤٣٩والوسلة)النول 
_(UA-U0 ) نحت(امحهرlo-roir ) البيان)آ/آآ"ي-أبمي( للقممي وابًلل الحق ض الصراع

نحفا.٤(  ٧/١كثير)ابن ير نفاخممار و القدير العلي تيسير ( ٢٤٧)للفوزان الكاب بمص لأخطاء 
.( -٥١٤٠المدية)زائر نبيه )أه-ْه(م الزوار 

.١ْ-٤ه١( ١٢/٢٧لأّلأم)شيح فتاوى واطر )٢( 
•)آ()ا/ا'ْأ( 

لسنفه ل فانه الدع، لعرنة الحنة المراجع محن معيري الذكور كنابه ركون نضله سمر الحاج وابل )٤( 
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بملمملا بشر M واض، ضزلته، فرق ه الني لزلة ورفع واطراء غلر وكله صلألأ وأشع 
را،.ه ف ا إلا الغيب والأرض موات الق س ملم لا قل ؤ ت هث يمول الغب، 

ماملم ؤ وأخفى السر ملم الذي ه، الرحيم الرحمن سوى النيات على يطع ولا 
•، ٢١ه المدور بذات عليم ف وا ملنون وما ترون ما وملم والأرض موات ال

رم.ه ف ا مانمه ندوه أو صدوركم ق ما محوا إن قل ؤ ت قق ونال 
شكاواهمالماس بعض إرسال الصراح الأكر الشرك من ل وايمحالمات البدع من و• 
هرا ممنهم يطلون متذللن الأمران أو الأولياء مجن غيرْ أو البي م إل كتابة أو مشانهة 

معهحمل ر.ءا مجن ومنهم • ذلك نحو أو ضر ينع أو نفع جلب محن العاين رن خصائص من 
ويقضىطلته ال لينالشريف المر على ليلقيها كاتبها ص ق، حاجة عليها مكربا ورنة 

.وطه ق حاجته 

ميدبه ذ ا بعث الذي بالتوحيد الجهله بعض فكان البلوى عمت وند ت أقول 
مشروعغتر بكلام غنوها أو القيع أو أحد شهداء من ولغثرْ ء لليي بزيارته د الوّمحا 

ابنحرانات لغربلة النخل ؤ . _اني الألللعلامة ا ه اليي حجة ) * ر • والجماعة السنة أهل عقتدة على 
عظيمةالحجم صغثرة رصالة الحميد صالح بن الكريم عيد وللشيخ . الخميس محمد للشيخ آ الدخل ز الحاج 

تيلي خيما بعضها إجمال ويمكن ، الشنعة الزلات تللن من الدخل كاب ل ما بعض يان ل الفائدة 
الزندقةعلى ثنن الجلاح أل الإّلأم شيخ ذكر وتد • التوحيد على نتل الحلاج أن الحاج ابن يزعم ~ ١ 

٠اترارْ وبغر بإقراره لتت الق 

إلفيتونز بركته ترجى ممن اليت كان وإن ، نازلة ياذسدين نزلت إذا القبور عند بالدعاء يقول ٢" 
•به .ك فا 

وبجممهم ويطب بهم تغيث ويذنوبه، ومغفرة المارب نماء ف بالأنياء قق ذ ا إل التوسل ٣" 
•بالإجابةض 

ومغفرةحوائجه قضاء ص يحتاجه وما إليهم بالمثلأم أرنل المثلأم عليهم الأنياء زيارة عن عجز من ~ ٤ 
•عيوبه وسم ذنوبه 

.المثدحان للشيخ امحهرغ نحت وأحاديث ورجال )أخبار ٠ كناب وانظر 
٦٠ ه ت النحل سورة ( ١ ) 

٠اكغابن: صررة )٢(  ٤

.٢٩:عمران آل مورة )٣( 
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ذا رّول يا ) : الخحرة عند م بعضهكقول اللة، من المخرج الأكثر الشرك من م ل
الحاجاتقضاء ؤؤ منه يطلب وهكذا ( خائن تردنا فلا سسغيمحا ستمرس زائرين أتيناك 

لأصحابالنذر بضهم يفعل وقد الحال إليه ويشكو ١الرغوبات وحصول الكربان وتنقيص 
كقوله كلوهذا ، لهم والمجود والركوع الانحناء أو بهم الاستغاثة أو لهم الذبح أو القبور 

طلبأو به الترمل أو نثر لمائة داعيا جاء مجا ه واليي ، ، ر بسواء صواء وفعلهم الكفار 
حمهك لك وا ، طه ١ إلا إله لا أل شهادة وهر .ث طه خانمى بتوحيد جاء وإنما ، منه الحاجة 

إنقطمير من مملكون محا دونه من تدعون والدين ؤ ت هلث بقوله للقبور الكفار عبادة قضية 
شرككميكفرون القيامة ويوم لكم استجابوا ما سمعوا ولو دعاءكم يسمعوا لا تدعوهم 

للشيخوتعت ، الأمة هذ0 أفراد من كتم واتع تمرر ، مججكية محزنة نمة أصرق المنابة بهذت وليلي ( ١ ) 
،صغيرة شراعية سفينة ق راكبا ثماس مجءن أكثر كنا ٠ ٠ ٠ ) ت يقول ف.ث ا رخمه باشميل أحمل محمد 

كأنه'٩ ، الهائلة الأمجواح دء\ن ا بنتهبهل الفينة صارت مكان كل من وغشينا الموج علينا هاج وعندما 
٠العمحسة الساعة تللث وق ، البحر مرن الهلترن تريد وكانها المد مع وترتفع البحر ناع ق الاستقرار نري 
الالذي اليت من وإنما ، شيء كل على القدير الحي مرن لا والمدد العون وطلب بالرعاء القبوريون صج 
فارقالذي لته ا رحمه عيسى بن سعد الشيح إل كّقرة خاشعة توجهوبقلوب خمد ، شيء على يقدر 
ء■با يعيي ي• يا ؤ ت محاللن بالرجاء مشرب فرع ق يدعونه وأخذوا ، سنة سنماتة من أكثر منذ الحياة 

نحراهم ان برئ نعند يتقيممها والتعهد ، له النذور بنذر يابقرن وأخذوا ( الدي عمرد يا حغها عيسى 
أنيمح لا مؤنق هذا بان إناعهم حاولت وعندما ، هق ف ا بيد لا بيده أمرهم وكان ، النرق مجن 

وبجلعراربهم إل يلحاوا أن - وإخلاص شفعة ق - منهم ورجوت هق ف ا غم إل ملم فيه يتوجه 
الوالذي ٠ شيء الأمر من له لمءب الذي عيسى ان الشيح يتركوا وأن وحده إليه ۶ و\ك؛و الدين له 

بانبمي يقذفون وكادوا ( وخائي ونابي ) معا وصاحوا ثاروا دعاءهم، بجبهم أن عن شلا يسعهم 
هدأتوعندما , المقيتة ق يكتمون الذين ببعض ثم ، ضنهم "^٠٠^، لذ ا أن لولا اخاتجة الأمواج 
أخذبعضا يهنئ بعضنا وأمل ، طبعا عسى ان يفضل وليس وحده وعونه لذ ١ بفضل ونحوا العاصفة 

لولابأنه ومذكرين بالجاه يلئ صن بالأولما، الظن م، من و؛ممني يؤن^ني اشوريون عزلا، 
.اه الأسماك بطون ل حميعا لكنا العمة الساعة تلك ز عيسى ام• القطب حضرر 

عزهمر ومعد عقيدتهم عن الابتعاد إل بهم وأدى لمين المن كثيرا أصاب الدى الأليم الر الراتع هذا 
صتجني أن بها بمل صن أي ) ؛ وحرة أك بكل يقول المنفلوطي لطفي لم الالأديب عل ج، 

نحرأعتاب على سحي ركع وهم الملمتن أولتك منظر ، المؤثر النظر هذا أمام تريقها لا فطرة شؤونها 
أنتطيع يقلب أي • ماته بعد كدللث يكون أن محاحرى حياته ق منه حتر هر ' ٢٠ينهم كان رمما ميمت 

التوحيددين أصحاب ^ ٠٧١يرى حينما جرعا يهلم أو وجدا يخفق فلا ساعة صاحبه جيي ين يستقر 
الدء-اةوأين ٠ . ٠ ؟ العلماء فأين ، أعنانا ق أمانة ع الحمر هذه إل . اه آ ربهم عن ابتعدوا ل قز 

.؟ ... ومغاربها الأرض منارق ز والملحرن 
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.، ١١ه ض ض بمثك ولا 
إنيأقول ولا انمب أعلم ولا ف ا خزائن عندي لكم أقول ولا ؤ ت هق ويوله 

إنيأشكم ذ بما م أعالف ا محرآ ف ا يريهم لن أمحكم تزدري للذين أقول ولا ملك 
،لنالظالينهءم.إذا

بقولاخذ أن، انمب م بمله انمي إن ويقول ل خلاق لا من ويايى ذ ا بحان 
•؟ هك ف ا بكلام أم والضلال الغي أهل والرهان الأحبار 

أجعالشي» ! هؤ نقال ، رششت ذ ١ شاء ما ت له نال رّحل عر أنكر ه البي كان وإذا 
.نمع وحصول صر لكشف جؤ الرسول يدعو فكيف.ممن ا ١ وحده« ذ ا قاء ما ت هل دا نف 

لهبرهان لا آخر إلها ف ا مع يدع ومن ؤ : هن لذ ا نول يكمنا واسوباسوتاس 
كافر'انذ ا غر دعا من هن ذ ا نسمى رث، ي الكمرون بملح لا إنه ربه محي حسابه به 

.ا١ العادة« م الدعاء » ; الحديث ق و، 
القيامةيوم إل له بمتجيب لا من ف ا دون من يدعو ثمن أضل ومن ؤ : هك ونوله 

ثأضاي أحد لا : وانمى ؟ س وحكم ؟ من كلام هذا ، ٦١ه غافلون لعالهم عن وهم 
•ا ر لعالهم وعآت عنهم وغافلون له يتحببون لا أنهم مع ذ ا دون من يدعو 

سيهللب رجا فحاء مشهور مزار ل جالسا كان الظرفاء أحد أن بحكى ■' لهلبمة ت؛ 
حاءثم الرحل هذا وانصرف ! رةمتعولادة تلد امرأته لأن الجدة الرل الفر صاحب 

فهرالأ«تحان، ل دخل الذي ايمه اعدة جمالقبر صاحب مجن ليطلب بعده مجن آخر رحل 
برالقصاحب الول إن • الغلريم—ا الرجل ذلك له نال اللحظة هذه ول ينححه، أن يطلب 

.١ ئءلر:آا-؛ سورة )١( 

.٣١هري صررة )٢( 

ماحةوابن ( ٦٦٧)ي الوابن ( ٩٨٠والللة)البوم عل ل الساتي ٢( ١ )ا/ا أحمد : أخرجه )٣( 
■ O^vIt) ^(٢١١٧)

١٠ ١ ٧ ت الومنرن صررة ( ٤ )

ماحةالكرف ف تي (و٣٣٧٢،٣٢١JL ٤٧،٢٩٦٩)والز'ذي ١(  ٤٧٩)داود أم : أخرجه ] )د( 
.)ممآ\ّآ(وأخمد>أ/ابآآ([

.٥ الأحقاف صورة )٦( 
•باشميل أحمد نحمد التوحيد نفهم كيف • وانفلر )٧( 
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. ٢٢١٢١١!! ولادتها-مرت حامل اُرأة لتولد ذهب فقد الأن ها يس "
•؟ قق اليي نثر زيارة صفة ص ما • ينول مائلا لعل ■' ائدْ فه 

،عنهما ذ ١ رض صاحبيه وفم ه الرسول قر يزور أذ المدينة ز لن ين فانول؛ 
ياعلطك السلآم ; نائلا صاحبيه وعلى ه الني على لم ويه الرسول فُ عند ننقض 
.ينصرف نم . عمر يا عليك اللام ، بكر أبا يا عليك لام ال، لله ١ رسول 

.(١١)ص! الكي الخرم إمام الثريم ايرامم بن عود ل، والحاج للمعتمر المنهاج )١( 
عنىالغيور رالهدمد ق الأسطر مذْ بالا له يلقي ولا شانا للتوحيد يرنع لا من إل ها وأرق )٢( 

لأعذبمه( ٢٠)العائش من كان أم الهدهد أرى لا مال فقال الطم وتلفي ؤ قق ف ا نال الترحيل( 
بهنحهل ب بما أحيل كال عد غم فمكث ( ٢١)سن دلْلان لات>ي أو لأذبمه أو شديدا عذابا 

ئلمعرش ولها فيء كل س وأوتت مملكيم اماْ وجدت م ٢( )٢ شذ بمإ سإ س وجثتك 
السيلعن ضدهم أعمالهم الش؛هلا0 لهم وزين ف ١ دون س للشمس يسجدون  ١٠٠٨وجدتها ( ٢١٠)

رمانحفرن ما ويعلم والأرض موات الل الخبء بخرج الذي ف يسجدوا ألا ٢( )٤ يهتدون لا فهم 
٢I(  n-xة). الأيالنمل سورة ز ه ( ٢٦الثم)العرش رب هو إلا إله لا ف ا ٢( تعانون)ه 

أنعلم لأنه لف ا لغير يحل. أحدا يرى أن وياى الطور مءت لجر نلب ل العقيدة على الغرة وتتحرك 
نحضعوكيف ؟ لف ا لغير يحدون كيف الحعيع. يعرفها أن بجب حقيقة وهي ووبال، نوم الشرك 

الهامةوتتعب العنق ويترتب الرأس يرتفع أن الفروض كان ؟؟ المخلونان أمام رقابهم وتنحي رؤؤسهم 
الفاّلحّيسة ات المقامز يفاوترن كانوا وإن العبودية ز ف ا أمام ية مواّالمخلومن لأن الخلوت؛ن أمام 
نالعبرديةالكريم، ان للإنف ١ أعهناها كرامة وهي الحياة لراهب إلا ينحي لا والفلهر ف، إلا تدل 

أورسولا ملكا يكون أن ين ذ ١ حيرْ لذه ١ فرسول العارفون إلا يختارها لا عال مقام للإن.سان ية بال
ايعرفهلا وكيف الحقيقة عرف وسلم عليه لف ا صلى لأنه الملك على العبودية جانب فاختار رسولا عبدا 
منوان لؤ ; هق نال وحده ف ١ إلا يعرف لا أنه مؤمنا.ممعنى كان الهلّهد إن . ؟إ الحكمة معلم وهو 

إنوحقيقة ([ ٤٤)الأية الأمراء مورة إ ه سحهم تفقهون لا ولكن بحمده بح يإلا فيء 
القومعلى الهدها. مر مجا العلم.. أهل إلا يعلمها لا الي الأمور بعض لخفايا ومدرك ب عا هدا الهدهد 

عليهف ا لي وجاء انتفض لكنه جاهلون إنهم : قال ولا موقفهم ناول ولا اللامز مرور الشركين 
سليمانجنود من كان وإنه خاصا اعدادا اعد هدا الهدهد إن I قائل يمول قد * •••• اديقين بالخم السالإم 

تلمكالأمر ل الهم لكن حفا الأم-ر هدا يكون وقد . العارمن العقلاء متزنة ل وإنه بالخراسة 
مناهدعلى بمرون هدا ومع أبماء من وهم الناس لعض نجد يينما ،ا حلمر همآت والأنتفاصة الغضبة 

طريقعن الضالن الخقفن مرقق يثورون ند بل ، ينكرون ولا يغضبرن فلا النوع هدا من قرية 
الإندفاعوذلك الأفيال ذلك ورأى النوم المانمن ديار بعض على الهدهد م لو ف، ١ ف أ اكوحيد. 

إنها، ف ١ لغثر تتوجه المانمن لعض الصيحات تلك ّءع ولو ، والأضرحة والقبور الهياب! إل 
٠ا ٤( /٩ ١ )٠ الأصالة : راجع ] الإسلام. ودعاة اسون.. فا بمبه فمتى مرة؛ موممه حقيقة 



٢٥٩

. ٠١١آخر"كان ق الملة بجل فانه ف الدعاء أراد وإذا "
;القمل هذا مراجع من 

.العمومية المشاهدات — ١ 

أيما.له اليى.ق وحجة للألاني، الساجد تحذير ٢" 
.حان للي والزيارة والعمرة الخج مخالفات ٣— 

.دلأن للالمدية زائر نتبيه — ٤ 

■تيمية ابن الإٌلأم لشيخ المقابر زوار عن ١لاهر الخراب ْ~ 
.للحديثى والحرام الجوي المحد ل المخالفات إل الأنام تنبيه ٦— 
.للمتحمي الإشارة أوضح ٧— 
.الهادي عبد لأس بكي العلى الرد j المكي الحثارم ٨- 
.للحدع وأحكامه أنواعه الترك ٩— 

شقرةنحمل. الساري إرشاد — ١ ٠ 

.علقة أم لأبن البدع معجم - ١ ١ 
.للزركشي اجد المياحكام الناجي إعلام ~ ١ ٢ 

.العينين لأبي العثحيحة والسنة الكتان محن والعمرة الحج أحكام ل الميحة " ١٣
•ه لف ١ حغغله له ال^كتات( بعض لأخطاء )البيان و القرنان الشيخ منك " ١٤
٠ا شيخ آل محمل للشيخ الشكور اجوات على الرد ق الصدور شفاء " ١٥

.١( )أ؛//اا الدانمئ اللحة وفارى ( ٤٢)باز ل;ن للعلامة الخاتن أحكام : وانفلر )١( 
نسبهاتلالح_ص كجت جليلة القدر عظيمة فهي ث مسمى على م اّالمدور( )شفاء الرمالة (وهدْ )٢ 

ءانبي ثيها دروا الشات'ل. اة ودعالو، علما، نبز محن ف ١ رخمه العزيز عد بن مهود للملك رفعت 
زحرزنهار لتنويرها الأموال وصرف عليها احي والمالقباب وبناء وتشييدها القبور يرفع ونادوا والخرافات 

وعلىالعامة، الأفتاء دار ز الموجودين بهم المقتدى العلماء إل بها بعث أن إلا ف ١ رحمه منه كان ما ف .
علىة الإجابمنهم وطلب هف، ذ ١ رحمه إبرامم ن محمد الشيخ عودين الالديار مفي العلامة رأسهم 

.يااء الإيتدار غقا'ت مضللة، وعبارات متهافتة وحجج داحضة شبهات محن المظللون هزلأء أوردوْ مجا 
.المشكور( الجواب على الرد ل الصدور رشفاء كتبوه ما وّءرا القيام حق ٌمٍد الملك يه أمرهم 
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لهأ0 إلا ان إنكل بمنظره وما ، حي كل ضجة وهو حقا كالأ وإلأ الوت 
هذهل ومنيتهم مواساتهم الإسلام شرع ثم ومن اك أهل نفوس ل مولآ وقعا 

.الخالة هذه ق عليهم يجب بما وتدكرهم حزنهم لتخفيف ا،لوت مصيبة " اكيبة 

®اشزة؟
I مؤها، ؤسطما ، ةا^مه،ا إمزاظط ا

:التعزية معنى ا إ 
•؛ لفقد ما كل عن الصر أو الحس، المر ت لغة 

عفليممن للصابرين ه لذ ا وعد من له يذكر الصر.كا على المصاب حمل ؛ اصقللاحا
.، رالعانة وحن الأجر 

إليهموالتقرب حقوقهم نماء أو ، لتهم ت! هر المسة أهل بتعزية والقمري 
' ()٤

(٣)

•منبتهموتهوين حزنهم ومحفيف 

:لفاظها أ ■
لذا )جمر لهم؛ تقول ا، ر حملت عزاه لفظ مأي نيه، حجر فلا التعزية لغظ أما 

لذا وغفر عزاءك وأحن أجرك لذ ا )أعظم ; أر لثتك( وغفر ظك وأخلف مصتك 
•هك لذ ا بإذن ساتي مما الشرع بخالق مما خلوها شربملة ذلك، ؛ومحو ١ لتتكم( 

.)٥\ا^0{ الرب لسان ( ٢٢)f/.اقبل القاموس )١( 

.(الأيام)٠٣آخر أحكام )٢( 
.)ما/ْفأ(الغي )٣( 
(١٢٦الأذكار))٤( 

.(١٢٧)الأذكار و الروي قاله )٥( 

■ذوب عليه فليس يكلف، إ لأنه ليتكم( ثذ ١ )غمر يمال قلا ؤلفلأ كان وإن )٦( 
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قيءوكل ماأعطى، أحذوله ذU »إن : لابته ه رسول أحنهامانال وُن 
■الكلم جوامع من ذ ا نمم را،وهذا عله *تفق وكحب« فسر مى، ميأجل عنده 

النيوه عزى ما الصيغ محن به بمري يا وأحن ) ت ذ ا حفظه عشمتن ابن الشيح نال 
اجركذ ١ )أعظم نولهم محن الاس عند افتهر ُا وأما " السابق الحديث ذكر ثم - ه 

السنةبه جاءت محا لكن العلماء بمض اختارها كلمة فهي لتكم( ف ا وغفر عزاءك وأحن 
وأسن(م•أدل 

Iوفضلها التعرية كم ح٠ 

والهيبالمعروف الأمر على مشتملة غإنها ، مستنمحبة اكعرية أن وأعلم ) • التروي قال 
رم.ه والتقوى التو على وماونوا ؤ : هك قوله ل أيضا داخلة وهي الكر، عن 

•١؛؛ ( الين أهل تعزبة استحباب على واتفقوا ) : هبيرة ان الوزير وقال 

قالعبد كان محا العبد عون ل ف وا ر قال؛ ه لذ ا رمرل أن الصحيح ل وثبت 
رم.إ اه ،( ٠١عليه محض ( أحيه عون 

:■كلها

لالومن أخاه عزى من » : قوله محنها : أحاديث التعزية فضل ل ورد قد 
.؟ ( يحبر لذُا) يارمولاالقيامة«.ذل:يوم بها يحتر خضراء حلة ف ا كساه مصيبته 

.، ٧١يغبط« » : نال 

؛التعزية من الحكمة ■ إ 
،عنهالته وتالعزى على الصيبة نهرين ت أهمها جمة وُصالح كئ؛ر ثواب لتعزية ال 

.([٩٢٣)وملم ( ١٢٨٤)البخاري أخرجه ] )١( 
•الحام أحكام ل ّخمال )•٧( )٢( 
[. ٢ ; الأ'دة ] )٣( 

.)ئ(الإضاح)ا/مبما(
.١٢٦الأذكار )ه( 

[٠ واكرضيح الزيادة مجع ١( )7-أ الهلب معاذ لأم العزاء ] )٦( 
•هك ف ١ بإذن تحربجه ٌياتي )٧( 
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الصبرالتزام على وحضر ، لئغلهم.كمابهم وبعده الدنن قل يلزم ما لقضاء معه والوقوف 
بانوالدعاء ، لف ١ لأمر والتسالم بالقدر والرضا ، الأجر واحتساب ، هلث لذ ١ إل والرجوع 

.له والاستغفار عليه والترحم للميت والدعاء ، الثواب جزيل مصابه عن المصاب لذ ١ يعوحس 
لغوصهمسدا ليكون ، بعده من الخن والخلف ، الجزيل بالأجر الت أهل وترغيب 

يذكرما وسائر الحيوب وشق النياحة عن ينهرا وأن ، هأه ١ إل التوجه لباب وفتحا لقلق اق 
إلمتني أمورا ابتدعوا الجاهلية أهل وكان ، والقلق الخزن معه يتضاعف، ر الأسف اكاب 
.، ٢١أ ، ١١الباب ذلك، سد اسة فافضن، ف با ١^ 

الذيالصر ولأن ، الصبر عندها يشرع الي الصدمة وفت التعزية نكرن أن وينبغي 
علىيؤجر وإنما ، بعده ا مبخلاف ا،لصيبة مجفاجاه عند كان ما المصاب أهل علميه بحمد 
عندالصبر » ا; ر لم معند مرفوعا ه أنس حديث ق كما صبره وجميل تثبيته حن 

•أ؛، الأول الصدمة 
لذا جعله وفل هث، لذ طائ، وولده رماله وأهله ه نفأن يعلم أن المصاب لي يومما 

وأن، تمر المن عاريته ياحد كالمر فهر العبد، من لذ ا أخده فإذا عارية، العبد عند هق 
•، ل ه لف ا إل ومرجعه العد مصثر 

الميتأهل أنل بالتعزية يخص أن تب ي) ت هث لف ا رحمه الماوردي الإمام ال ن] 
ق] فلسلوا الصبر القيل أما ، ا ردينفضلا أكثرهم ويخص ، جزعا وأشدهم صبرا 

.[ ( ودعائه ردْ إجابة س يرجى ئمما الفضل الكقتر وأما ، [ مجميتهم 
;حديئان وفيه الميت، أهل تعزية تشرع وإ 

مننفر إليه يجلس جلس إذا جو لف ا ني كان ; محال ه المزني ره عن : لأول ا٥ 

احاءط/دار ) ( Av/t)ايالغة ذ ا وحمة ( ١٣)y/.خلل محمر على ا>شي ثرح : تطر )١( 
•الطرم( 

ء' ١( ٠ )ص المالح لماعد التعزية ز )٢( 
.)'ا()ا'/لأآأ(

.١( ا-ا'أ  ٤٨الحاتر)أحكام والجائزمن الموع )٤( 
.١( ٥ ا-أ  ٥١٢)الحائز أذكام من ثالحئز الموع )ْ( 
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•له ابن ومعه ه صلى المأ ش كاف رجل ونهم أصحابه، 
أنحن«» : ه الض لن ممال 

.أحمتكث الأن (حمك اش رسود يا ; مما3 
،اللمينمنده عليه، فحزن ه ابنلذكر الحلقة، بحضر أن الرجل فامتنع فهلك، 

.ملأن« أرى لا ل ما » : ثمالأ 
هلك.رأيته الذي بنيه الله رمرل يا \ قالوا 

.عليهفعزاه هلك بانه فا'خبره ؟ يميه عن اله فه الني فلقيه 

غد؛تاتي لا أو عمرك به ممع أن ; إلٍك أحب كان أمما فلأن يا » : # النئ ممال 
.يمنحه« إليه مفك فئ وجدثه إلا الجنات أتواب مذ تاب إل 

•إل أحب لهو إل، فمتحيا الحة باب إل سفي بل إ ذ ا ني يا ت نال 
.لك« فداك » ; ه نال 

.لكلنا أو حاصة أله ا فداك س ا جعلي ] الله رسول يا ؛ [ الأمار من ] رجل ئمال 
<<(''دلكمحإ >>ت3 ق،تء:

ذ jApامحاء ص >> :ه اض ص ه ^ س ص؛_ : اكام ءء 
؟( يخر ما) ذ ١ رسول يا : نيل . القيامة« يوم بها بحر خضراء حلة ف ا كاه ممسته 

.رأ،يغط« » ٌ ال ن .

ثبتمما والمر الرضا على وبحملهم حزنهم من ويكف يسليهم، أنه يظن ويعزيهم.مما 
يخفقالذي الحسن الكلام محن له ر نيقبعا وإلا ويتحمره، يعلمه كان إن ه، عنه 

.( عمره أعطاك ؤ ! كقولهم ، الترع يخالف ولا ، الغرض 
:أحاديث ذلك وفي 

صياأن ؛ بناتهبعض هؤ فه ا رسول إل أرسلت ) قال؛ زيد بن أسامة عن ; الأول تأ 

ا.اه\،آدخ\'ا( ٦٨)أخمد ١(  ٨٧.> المائي زر١( 
•ه ذ ١ بإذن تخريجه ساني )٢( 
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غارمحل: نال ، فاشهدنااحتضرت، فد ا( ١ زبمب بت أميمة ؛ أنهارواية وؤ، ابنة) أو ابنا لها، 
مىمأجل مبعده فيء وكل أعطى ما وف أخذ ما ف إن » : ويقول ا اللام مروها إلها 

.، ٢١ولتحتب« فضر 

فمنبها فاكرزي_ة الوت شارف فيمن وردت وإن التعزية من الصغة وهدم : الألاني نال 
•به( يعرى ما أحن الحديث وهدا ر ت وعتره الووي نال ولهذا الص، بدلالة أول ُات قد 

علىجزعت أنك بلغي أته أما » ! بولدها يعزيها الأنصارية للمرأْ . قوله ؛ الثاني 
امرأةإني [ و أجزع لا ل ما و لله ا رمحرل يا I فمالت . وبالصبر لله ١ بتقوى فآمرها « ابنك 

;قال ثم . ولدها« يقي الذي : الرقوب » ت M فقال • ؟ ءثرْ ل يكن ور أك، لا رقوب 
بهمف ا أدخله إلا ، [ بجسهم ] أولاد ثلائة لها ممون ملمة امرأة أو ارئ س ا م» 

•؟ واقن وأمي، أنت أبي ب: لذه[ارسول يمتن عن وهو ] فه هممر فقال • اية 
.، ٣١واقن« » : ه قال 

.وطليتهله بالدعاء وإكرامه ، ثلاثااليتيم رأس يمح أن ويستحب 

البحنوخاصة المصان أهل تذكثر ل الفرصة المعزى يستغل أن بجم • نييه ته 
لذلك.مهثاه القوس لأن ذلك؛ ونحو للموت والاستعداد هق لذ ا إل باكوبة واكاء؛ة العلم 

باللعانيالمتعلفؤ السابعة والأحهياء البدع 
:ضمحات٠ازي،ميا;ر نا أة 
١لأنو١روإص_اءة احتفالية اهر ُغلتاخذ الي واكعمعات ١^ بإقامة للعزاء لجلوس ا٠ 

ووضعالشوارع راغلاق و١كور الهنرقات ل الكرامحي وصف الرائقان وتشييد والشموع 
الأبوانوفتح ، لصالحهم وتعهليل السلمين حقرق على تعد يعد مما متواصلة ليال ثلات الفرش 

،١؛، الأفراح! فصور تئحار امحورمما الطعام وصنع والشاي القهوة وإعداد مصراعيها على 
.عنهملذ ا رصي فاطمة بعد علي تزوجها حتى أمامحة( وينال؛ هدْ) امحيمة عامحت نم )١( 
.)آ/\،آ( وسلم ١(  YY-Y)-ا/. الخاري )٢( 
.٢( • A-Y• )٧ الحار وأحلكم ( A/Y)الزوالد وبجمع )ا/أ،م-ا( واذكم ( ٨٥٧)الزار )٣( 
.)ْ/ْاآ( مترعأ ومقالات فتاوى محموع j باز ابن الشيخ ننوى وانفلر )٤( 
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.١لوظانبى لترك رغا مشرعيا عذرأ ذلك واعتار وال۵الح الأشغال وتعطل الأعمال وترك 
الأتمحدادوحن المرين وكثرة الراء ضخامة ل ون رئتنانسامن الماس صح أل 

•ومرور فرح مظا،/ كلها وهذه ، غئره إل 

مولو ، ت اغرمحالمياحة محن الظاهر هده وحديثا نديما السلمين علماء عد كل ت أقول 
.ار المياحت مجن لكونه حرمجة لكمى الطعام صنع إلا بها يكن 

وصنعةالميت أهل إل الاجتماع نعد ا كن) : فهغ المجلي لذ ا عبد بن جرير قال 
.، رالمياحة( من دفته بعد الطعام 

لذا رصي لذ ا عد بن جرير وفد فقد لدلك، الصحابة كبار إنكار صربحا وجاء 
أهلعد بمنمعون وهل : قال . لا : قال . ؟ متكم على يناح هل : فقال عمر على عنهما 
رم.المرح ذلك : قال . نعم : قال . ؟ الطعام ويجعلون المت 

هدهأل الرغم محلى ذلك يقحل ل؛ مجن يعيبرل الماس إل بل فحب، هدا ولمس 
وتقديم، اء ماح صبالماص خدمة على الخيام س لها *ا السيئة الأثار من لها الاجتماعات 

البهتان.محن ذلك وغر الدخان وتقديم الأحزان وبحديل والشراب الطعام 

مكانكونها إل العزاء لماليه صحانا كونها عن خرجت امحالس هده دن كث؛ر ول 
.والحارةلع الراوصاع الأخبار باهم فيه يتحدثون 

وتفاخرتسلية مجالس إل اللبال وتعاقب الأيام رور ُع انحالس هذه بحرك حتى 
وحقيقته،ءاثاْ فيها ه وأصحابه ه الني يفعله كان الذي الشرعي العزاء وفقد رمجباهاة، 

وأحضرتالين غيها ونسي الأنفس عن المرن بها غاب أمورا فيها يكلغرن الماس وصار 
!الخاتل در لذ ر • وزينتها الدنيا فيها 

ر؛'الزار ثم والاتم الولد ........... . الدار بهن تثقى ذلأثة 

•هق لذ ا شاء إن المسالة هذه بعد ومحال بمفميل وسفريها ( ١ ) 
يالمروي وصححه آ صحيح إسناد ؤ الومري وتال ( ١٦١٢)ماجة ابن ( ٦٩٠٥)أحمد ل )٢( 

[•( ٣٢)ْ/• انمرع 
.(oo./Y)ندامة لأبن الغي )٣( 

يستغيثونحيث المريضر سماء بحجة والصياح والزمور الطبول من الدجالون ستخدعه ما هو الزار ( ٤ ر 
ه



٢٦٧

زللعزية ذالجاإوس > ; ٢ ر المطار كابه ق الشح ير الم همد اخ حمالشيخ فضيلة نال 
يريس لنحضر الناس وجلوس الحزن، لتعر عمله إل كل انصراف السنة بل مكروه، الأصل 

ماأن شك فلا الجلوس شان هذا كال فاذا كراهته، على المتوعة الذاهب أصحاب نص ند إليهم 
.وبدعةمنكر الأموال من أصحابها تكلف ومجا كالقرايه محدثات س فيه بحدث 

يكنل؛ و الميت أهل تعزية ه هديه من وكال ) نارالهدي ل القيم ابن الإمام قال 
حادثةبدعق هذا وكل ، غتره همد ولا فره شد لا القرآن ويقرأ للعزاء بحتمع أن هديه مجن 

اه.( مكررهة 

وهذاالأعمال، إل التفرق ُع التعزية مج٢ن المعزون تمكن لا ر.ءا الأزمان هذه ول 
يتملر ومجا المنة، به تتم مما ه لأنالوقت، بعض فيه يرخص منكر دون الاجتماع يجعل 

. ٢٣١اه < أعلم ف وا مشروع فهو به إلا الشروع 
نيامالمستحب من ) ;المرأة أحكام ق الفصل كتابه ل زيدان الكريم عد الشيخ وقال 

لهالية وتللمماب اة مرامحالتعزية هذه ق لأن قريبه؛ مجون المصاب.كصسة بتعزية الملم 
دعاءالتعزية ل أن كما ، محم إذا ينتغلره الذي وبالأجر الصر بضرورة بتلكيرْ له وإعانة 
وهر— شرعا تحب المس—هذا حصول ها يمما أن شك ولا للمعزي، عغليما وأجرا للميت 
المعنسض من إله الوصول وسهل معرون آخر مكان ل أو بنته ل المصاب جلرس - التعزية 

اليالماخ هذه فتموت فيه، يجنس مكان للمصاب يعرف لر إذا التعزية تتيسر لا قد و، 
لهيشترحل للتحزية الجلوس هذا ولكن ~ قال أن إل ~ وللمعزي وللعين للعصاب ذكرناها 

ذكرتهما وحصول للتعزية الجلوس جواز ومع ~ نال ثم ~ انحدثة الأمور من التعزية مكان حلو 
وله، مقصرايكون لا للتعزية يجلى لا فمن ' وللمعزى وللمصاب للميت بالدعا، قواني من 

ارفتهل ا بهيقومون كانوا وإمما للتعزية، ون يجلكانوا مجا الذي الصاخ باللف حنة أصرة 

.صريح!نرك م مما والجن بالأولياء 
•)ا()صا،اا(

زاد)٢( 

اللتلوأول النهار كاخر وقا حدوا لو أنهم وأرى > قك: ذ ١ حففله -مرين ابن الشخ قال )٣( 
.اه ( منازلهم شع عليهم يشق فد الناس فان ذلك، من ماغ فلا ، للعزاء هومحم ل وجلوا 

هثلف ا حففله جرين ابن للشيخ )ص؟و( الحاتز لأحكام المقرب وانغلر 



٢٦٨

.؛ ١١اه < لكمي4 الجلوس بلون أيضا هذا بحمل أن ويمكن ، نله أو الدفن بعد 
اريخوبت٧ ٤ ; م برنضوى والأفتاء العلمان للحوت الدائمة اللجنة أقتت رند 

الجوسبسوذاةاصادأض.لأدوا
وغيرهاالدياثح ذ الأموال من كفرا فانفقوا ذلك ل وغلوا أكر أو أسموعا منهم فخص 
ونسوهفيه خاضوا اكوية عن حلف وس مدة مسافات س وافدين فجاوا اشزون وتكلفا 

.؟ ذلك ق واجا يظتونه ُا وترك الخل إل 

لكريةالجوس ولكن المبمة على المثر على تعاون وفيها ، مشروعي التعزية ؛ الخواب 
أصحابه،عمل ُن يكن ب و وق الني؛ عمل من يكن لر ، عادة ذلك واتخاذ المذكورة الصفة على 
نكرنوند ، الهل١نلة الأموال فيه وأنفقوا ا دينفلتره حتى للممزية الجرس من الناس اعتاده فما 

ِنيلومون كما عليهم ريفي بتاركهم ل( من فيه ولاموا ممالحهم فيه وعطلوا ، لتتامى الركة 
لأحدت من » : نوله عموم ق ه ف ا رّول ذمها الي البدع من هذا • اسلأمة شمره ترك 

الراشدينالخلماء ومنة بمي علكم » : الخيث وق رد« فهو مه ليس ما هذا أمرنا 
ضلالةيدعة كل فان الأمور، ومحدثات ولياكم بالواجد، علتها عضوا بمدي، من االهدي؛ن 

منوحدر ذلك. يفعلون يكونوا لر وهم بعده محن الرائدين الجفاء نة وّسه باتاع امجر ف« 
هذهإنكار على يعاونوا أن الساوين فعلى ضلال، انه وبجس الدين ل والأحيان الابمداع 
الأحزانمنار عن وبعدا والأوقات للأموال وحفظا للسنة اتياعا عليها والقضاء السيثة العادات 

لفوالالصحابة ومحع محا وليعهم الخلمات، وحلول المعزين ووفود الذباتح بكترة التباهي وعن 
والرحمة.المغفرة به لوالدعاء ه عنوالميقة ونلته المست أهل تعزية من الص_الح 

•، ١ ولم آله وعلى محمد نبينا على ذ ا وصلى 
والأفتاءالعلمية للبحوت الدانمة اللحنة 

اللحنةرئيس نائب عضو 
عقيقيالرزاق عد عييان بن لد ا عبد 

محنالمكان ذلك لجو اشرحل للتعزية الجوس أجاز من كل • جدا منهم نييه ته 
والنكرات.البدع س ذلك ونحو والغيبة رالقراية الوليمة 

•)ا()صْا"ا(

.٢( ه — ٢ ٤ )ص الشوادق صفوت : وترتب جع اللحنة، نتاوى ( ٢) 



٢٦٩

.؟ ذلك حكم فما أدام، ثلاثة رن يجلالمت أهل بعض : أم 
لكناس النينعوا لا حتى ف، ا شاء إن حرج فلا الناس يعزيهم حتى وا جلإذا و؛ 

.٢ ر ولمة للناس يصنعوا أن دون من 
عزاءهو هل تدرى ولا ويراح بها يغدى الخفان فترى الدبائح، وذبح الولائم نع ص٠ 

والوليمةالتعزية إقامة إن ; يقولون العامة وبعض الضيافة، لكئرة ؟ ترح أم فرح زواج، أم 
حديثتقدم وفد — ، ١ بدلك الميت أوصى ولو منكرة، بدعة وهدا . الميت قوق حص 

ويطعمونام الطعبمنعون الذين هم الجن أهل أل س الأن الناص اعتاده فما ، ~ ه جرير 
٠، لشنيعة يدعق فهر الناص 

:يلي ما منها الي انحاذير ص فيه ولما لأهميته المسالة بهانه فقدأفردته نله الذي بتع هدا أن ومع 
رما— ياتي مكما — الميت لأهل الهلعام صتاعة السنة إن حيث الستة خلاف إنه ~ ١ 

,بدعة فهر السنة خالف 

إذاليتهم ويولون الطعام يمنعون كانوا إنهم حيث الجاهلية لأهل مشابهة فيه إن ٢" 
,دفنه بعد مات 

:الرزاق عبد ال نالإسلام« j عمر لا » : نال الني. أن :) قال ه أنس فعن 
٠ا أ الجاهلية ق شاة أو بقرة القبر عند يعقرون كانوا 

.شديدا وأنكره آ الجاهلية فعل س ) ت نال والذبح الطعام صع عن ه، أحمد الإمام نل ولما 
منيمنعونه — غالبا — الميت أهل إن حيث بالباطل، الناص أموال أكل من إنه ٣" 

صفيهم يكون رقد ياذنهم إلا منه الإنفاق يجرز فلا لورثته، يصبح أنه ومعلوم التوفي، مال 
اببل داخلة فهي محرم إنفاق ق فهي التوفي غر مال ُن كان وإذا راض الغر أو يبلغ ل( 

السرفلْ،.

.)ص0سمي باز لاين الجار أحكام من ( ١) 
.( Viv/i)باز ابن للشيخ متنوعة ومقالات ناوي اننلر )٢( 
.( ١ ْ ١ - ١ )آ/"؟؛ الدالمة اللخة فاوى )٣( 
.١( ؟ U/r)"أخمد ( y\/y)داود أبو )٤( 
٢٠ ٠ ٣ آ شرط على صحيح إمحناده ؤ I الألباني الشيخ تال 
•٣( ٠ ءث؛؛مين)آ/ْ ابن الضخ ورّالل فتاوى بجوع )ْ( 



٢٧٠

.ممصتهمعنه بالانغغال إليه الناس ودعرة الملعام إعداد من شغل ل الت أهل إن ~ ٤
.المت الخاطر.ممون انشغال من فيه هم ما مع وشغلهم الميت أهل على تثقيل فغيه 

سيناتلها البدعق وهذه إ ، ُءممة وهي الما■،( وإحياء الناس نجمع على يساعد — ٠ 
بهاختلط ال.ي العصر هذا ق مميما لا بمليقونه لا ما الميت أهل تحميل غيها أن إذ ، كمرة 

اوونيتكبالشديدان والأسى الحزن غمرهم الدين الميت أهل تجد فانك ، ا١لابل الحابل 
الماوفديرن فقراء يكونوا ور-ء-ا ، للناس الهلعام صنع أجل من وذلك ، الكمحرة الخاص 

هدهمجن الاستياء يجعل مما والترتيب التحضير ق مجتهمك؛ن تراهم ذلك مع وهم الطعام لصنع 
أهايه يقامحما نتيجة تعزية لا تحديبا .فغدا الوجوه بعض على وجليا واضحا ظاهرا الحال 
.ييه يوالحاره والتعب هر المجن الميت 

;بقولهم الجهلة بعض لهم تصدى البدعن ^ه عن الإقلاع العامة بعض حاول ما وإذا 
يركثوأصح ■ ذللث وغر والشح بالبخل ينهمونكم مرق إنهم ؟ عنكم النامي قول مماذا 
لأحدهم ل فال وند عزاله ل فعلها بعدم الميت أوصى ولو ، هؤلاء يدارون الناس من 

فماذا، عزاله ق والمام الولائم إقامة بعدم أوصى ند الأن ندفنه الذي والدي إن ) ؛ المقترة 
يعترنيأن أخشى ، أنقدها أن أقدر )لا ت قال . وجوبا والدك وصية نفد ■' له فقالت ( ؟ أفعل 

المقالةهذه على غق ف ا شاء إن الجواب بأتي وم( والشدرذ البخل إل وينسوني الماس 
.الشنيعة 

كتقديمذلك من أكثر إل تعدى بل فحم، الطعام صنع عند الأمر يقتصر ولر 
.، ١ إ مر والوالميعة الغببة مجالس وجرد مع للناس ~ اتحرم الجثث الضار ~ الدخان 

•طهورهم وراء البدع هدْ نبذوا العلم بنور اسناروا الدين الأخر والعض 

:ناجع وعلاج نافع قتراح اه 
العشاءوبمد الظهر بمال ايوين امشال عدم على العزاء أهل يفق أن أقرح وأنا 

.ويغمراالبدع محن فيسلمون ، والعشاء الغداء لدربمة ومذأ لهم راحة 

.)7"ا-ا''ا( الجار منكرات )١( 
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:الأمؤر هذه بلعبة على نصوا قد العلم أهل أن واعلم 
يدعونطعاما اليت أهل صنعة وأما > : جلث ف ا رخمه سمية ابن الإسلام ثيخ ال ق٥ 

.، لاه < الدع س هو وإنما مشروع غم مهذا إليه، الناس 
طعاماالت أهل إصلاح وأما ) ؛ ، ١ الشامل صاحب قال ) ت الروصة ل النووي ونال أّأ 
.رآ،< وهوكمانال ( غذمستحب وهوبدمه :) نال فيء( يتملنه فلم عله، الناس وجمهم 

.[ ، ٤١الجاهلية( أهل ننلر : ونال الثوري سميان وكرهه ] ه 

المنأهز أملخ إذا أما > : " والبدع الحوادث كابه" ل الطرطرخي بكر أبر وقال ] ه 
.[ رًا < مكروه بدعه أنه وهوعندي ، فيء الندمجاء عن مه يقل نلم إليه، اإناس دعرا وس 

زفرع لأنه اليت؛ أهل س الضيافة انحاد يكره > : القدير فتح ؤ، الهمام ابن ال قه 
ا.ر ك مستقبحة بدعة وهي الشرور ل لا المرور 

.< مكروهة بدعة علمه الماص اجتماع لأجل الطعام ا،ليت أهل واصطناع ) ت القاري ال ق٥ 
.، ١ الإنصاف ل كما الحنابلة مذهب وهو ؟~أ 

أهلمجن الزمان هدا ل بعضهم اعتاده بالك.مما فما > ; الدخل 3، الحاج ابن وقال ل-أ 
ه،السالف عن حكي ما عكس عليه الماس ويجتمعون ليال ثلاث العلعام يعملون الميت 

.، ٨١< مكروهة بدعة فانه ذلك فعل من فلتخدر 

.اكتاوى)ئأ/ا"ا"ا()ا(محموع 
المتفلمj ترجمه . له( ١ نة)٢ وق الأصهاني الفضل بن محمود : الصباغ بن نمر أبو هو ز )٢( 
[.الخرزى)ه/أ-أ--ا.أ(لابن 

)آ()مآ/ْلا(.

[.\•( A/nللماوردي الحاوي )٤(] 

[•(١٧)ْ(ل)ص•

)0)\إسآ.

o"\o/r)(U)).

 )٨( . yyyir
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فمكروهاس لأنطعاما الت أهل صنع قاما ر ; الغي ق المنيمحي ندامة ابن ونال ؛-ا 
,، ١ < الجاهلية أهل بصنع وتثبها شغلهم إل لهم وشغلا مجصيتهم على زيادة فيه لأئه 

غيهاينقل ب مكروهة يدعة الميت بيت طعام على الناس وخع ) ت المالكية وقال ؟-ا 
• ٢٢١( ولائم موصع ذلك ولص شيء 

الميت.حقرق س والوليمة التعزية إقامة بان قولهم أما و" 
والتكفنيل بالتغيجهزوه أن إلا الموت بعد حقوق الميت أهل على ليس ت فأقول 

أنوأما له، وبايعوا له يستغفروا أن لهم ويبغي، وصيته، وإنفاذ دينه وقضاء ودفنه عليه والصلاة 
■ا إليه"١ الإحسان ومن بره من، فهو الدعاء وأما ذكر، مجا صوى نعلم فلا بشيء يلزموه 

حمرصاالعمل هذا لمثل اإسابقاز، العلماء نكارة العاصرين العلماء مجن كئم وكتب 
إلالاستعداد وحن المعزين وكثرة العزاء ضخامة ن، ويتنافسون يتباهرل الناص أصبح وفد 

ضْص<رْ،.

JO  ; ؟ ذلك يجوز فهل طعاما هم لأنفالميت أهل صنع إذا•

•، ١ لأناس ذلك يصنعوا لا ولكن هم، لأنفصنعوا إذا باس لا ; و 
،نور هناك وليس مظلم فالقم الميت، عن يطعم حتى مظلم المر إن ) :ولهم ق٠ 

بمترالمر ل الميت يدخل أل ونل ، المر طلأم j( يفيء الذي يشعل لأناس الطعام فتقديم 
الالي الغيبية الأمور مجن ذلك لأن بالغيب؛ رجا به والقول له، أصل لا وهذا . (منورا 
.، ٧١اللخة بدلك أجابت كما هث ذ ا إلا عليها يطلع 

.ا()آ/'هه(
.الصاوي،وحاشية للدردير الصغم الشرح إ ٢ 

.٤( ا )ص ١لعثيميرن، مد للشيخ التعرية فتاوى ٣( 
;)_a\yالدين j الأشياع ص لمتن المتحذير ركاب ١( .)_T رالمتدعات المن كاب : ر ٤( 

.هامشهاؤ، الملونة المألة ومحراجعهده ، الكثبرْ العلماء كبار هثة وفاوى للألباني، الجاثز كاب 
.( iV-T-U).،^عكة أبي لابن الجام منكرات ص واختمار بمرق ء( 
.)٧٣( باز ان لكيخ الجاتز أحكام ص ٦( 
.الدالمة)و/؟؛--د( اللحنة ٧( 
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المنأهل صنع - وحرب بل - صرورة س الناس ب؛ن انتثر ما والأم الأدهم، ٠
الخلبالست، أهل يوصف، أن ذلل؛، من والأغرب، للوفاة، ولعة وكأنه ، للمعزين العلعام 

يشهدالشرع أن مع ، الصيحة واليدعة الستة العادة هده تركوا ما إذا ويعاتبوا 
.خلافها ويم بل بمطلأنها 

•الخل إل الناس بمي، ولمة أعمل ب إذا : رجل ل قال ند و٠ 
وصولأما ، ؟ القرع حكم ما الهم الناس، أمر الهم لس أنه : ذللئؤ على والخراب 

ذلك،أب وما والمامى الأرامل على الدراهم أو الشاة بلحم باكدفط فدك المتؤ إل التراب 
الأمة.بإجماع الثواب ويصل البت، به ينتفع مما فهدا 

طعاماغقط الين لأهل ونحوهم آ أصدنانه أو ز جمراته أر الست، أقرباء بمنع أن فالمنة 
وهركريم وذكت ضة فهي لقلوبهم ونتجا لخاطرهم وجمرأ مصاب مجن شغلهم لما بشعهم 

.وبعدنانلنا الخير أهل فعل من 

اصنعوا» ; ه اسم، قال جم نم جاء 'لا ) ■ قال ه جم م، لأن ١ عبد لحديث وذللئ، 
الست،أهل أ0 لا الة، هي وهده .  ٢٢١٢١١يشغلهم« ما اهم أتفقد طعامحا جمر لأل 

منتركها محي فنا نة تللئ، ت، زالفما ) ت بكر أبي بن ف ١ عد نال للأخوين. بمنعرنه 
.عدهم بمنمع من لا الست، أهل بها وينمي . ( ركها 

كصنعكثيرة أمور م، ممجه تشغله نريبح أو حبيبه بفقد أميي، من أن شلئ، لا وإ 
.ه نفهو بمتمه فيما النزل ترتيب أو الأثواب غل أو اكلعام 

كثيرعليه ويئداع اءه صفعليه يعكر الأوقات هده ؤ، ث، المليكن الذي الحرن فإن 
•حهة من هذا أفكاره من 

علىأهله وتمبير وتكفينه تغسيله من الميت بحهيز الانشغال فإن ت أخرى جهة ومن 
أوشراب أو طعام مجن اليومية حاجاته الإنسان يني فد مما ودفنه عليه والصلاة مميبتهم 

١(• • )٣ والرمدي ( ١٦١ماجة)•وابن ( ٣١)٢٣ داود وأبو ( ١٢• ا/ْ ) أخمد ] ( ١> 
.)ا/أا'ار'اا'\([

أبيلابن واللام، الصلاة عليه الني أحاديث، فهم ؤ، الواسة والأوئم الأخطاء تصحيح : وانظر )٢( 
\(^■yir-yrKl ^) مفيد.نافخ
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،.لإحزنه لشدة الحاجات هذه إهمال المرة هذه ل تورنه الأقل عنى 
jجاء لما تحقيق ومه اجتماعي تكافل ففته الإ'سلآم محاسن س هذا أن شك ولا 

.رآ، « بعضا يعضه يشد كالمان للموهن الوهن » ت الحديث 

طعاماالت أهل إصلاح ا وأم) الشامل صاحب نال ) ! الروضة ل التروي نال 
المنأقارب تهيئة من الة عكس لأنه ، تحب مغ؛ر بدعة فهو عليه الناس وجمعهم 
.ا ١ < ( بهم نزل لشغلهم.مما يشبعهم طعاما لأهله وج؛رانه 
مماالميت أهل القيام.مموونة مشروعية على دليل الحديث هذا شرح ل جاء قد وإ 

ّ( يالصيبة دهمهم أنفسهم.مما عن لاشتغالهم الطعام من إليه بجاجون 

ماجاءهم فقد » ; هو لقوله فيه ات مالذي اليوم ل الهلعام يمنع أذ فيه والسنة 
•حالهم« عن يشغلهم 

الحزنأن الغالب فان وليلتهم، يومهم يتبعهم طعام والمراد > ؛ القاري على وقال 
أنالمستحب فمن ذكر ما لهم صنع إذا ثم ، يوم من أكثر يتمر لا الئلعام تناول عن الشاغل 

.< جزع لفرط أو استحياء بركه يضعفوا لتلا الأكل ل عليهم يلح 
طعامتهيئة الأباعد والأقرباء الميت أهل لجثران ويستحب y الهمام؛ ابن الكمال وقال 

.، I٤١ < طعاما« جعمر لأل اصنعوا » غؤ لقوله وليلتهم يرمهم يشبعهم 
الالميت أهل أن ه هديه مجن وكان > : المعاد زاد ق قق ف ا رحمه القيم ابن الإمام وقال 

مكارمأعغلم محن وهذا إليهم، يرصلونه الهلعام لهم الاس بمنع أن أمجر ل للناس الهلعام يتكفلون 

.(٢١المتعم)ص عبد ليمرو ، اء التبدع ص بدعأ نلاثون )١( 
.( Yo،\o/i)لم وم٦( .  ٢٦)البخاري )٢( 

•)'ا()مآ/ْأا(
أنوالوُمذة الامزادة أردت وإن ٠ زيدان الكريم لمد ١( )١ المرأة أحكام j القمل )٤( 

رد/ْم'اأاالمهذب . ١( )ا/بمآ الخاوي وحاثية للدردبر انمغتر الشرح ; فعليك الأربعة الذاهب 
ندامةلأبن الغي • [ ( ٢٩• - ٢٨٩التراث()ه/وطعة)إحياء ] )ْ/أ\،أ( للنووي امحموع وشرحه 

.( iUr)\/الهداة نرح المدير فتح • ( ٥٠)آ/• 
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.'١ < الماس إطعام عن شغل.ممابهم ل فإنهم المن أهل عن والحمل والمقيم الأخلاق 

منجاءهم ر.ءا غان4 ، جاز ( الطعام صنعهم ) ذلك إل الحاجة دعت إن ت ائدة فه 
.٠ ُ يطعموه أن إلا ممكنهم فلا عدهم ويت المعيدة الماطق أهل مجن متهم بحضر 

ويستحبر ! فقال الدعة هده إنكار ل ا،لدخل كنابه ل فملأ ف ا رحمه الحاج ابن وعقد 
.، ٠ < — الحديث ذكر ثم — وشبهها للمياحة الامحماع يكن لر مجا المن لأهل طعام تهيثة 

ويمرونانح الدبهده مجن لماكلوا الماس لها يدعى حث ، الين بعشاء الماص ميه يا جم٠ 
العملهدا على يدل مجا المشرع ل يرد م و ، اخرمة المدع من وهذا المت روح عن صلفة ذلك 

رر.،االمن تركة من كانت إذا بالورثة وإجحاز المن عن بالميتة مجع؛ن ونت مخميص وعلى 
يتحدقفانه ذلك غير أو لحم أو بطعام الميت عن يتميق أن أراد ومجن . .. وصغار فقراء فيهم 
الخالعةوالعوائد ، سخن ونت أو مجعينة ;ليلة تميد دون الحاجة أوقات ل الخاص مجاله مجن عه 

•ل'؛ بها السل يجوز لا لشرع 
رمضانشهر ل سنويا ينام الذي الوالدين عشاء البدع مجن ر٠ 
وذلك، يولها لر ر حياته ل عليه وجمت والي المرمى على الصلاة إمحقاط دعة ب• 
عهذلك راجزاء عنه والصيام الصلاة إسقاط بنية نقدية مبالغ بتوزح بالوصية 

نقرسهمل وجدوا الطعام إل الميت أهل دعوة يجب لم وإذا العزاء طعام مجن لأكل ا٠ 
لأهلطعامجا يمنعرا أن مجن بدلا والماس ، أهانهم وكانه وحنقرا عليه وحملرا عفليما وجدا علمه 

مجابدعية رلانم مجن ليالكوا ، وصرب حدب كل مجن الميت أهل عد يتحمعون صاروا الميت 
•والعدوان الإثم على المعاون مجن لأنه مجنها الأكل يجرز لا ل ، سلطان مجن بها ذ ا أنزل 

.)\/آ\/ْ(المعاد زاد )١( 

.( IUIy)تدامجة لابن الغي )٢( 
 )٣((oy=>lr .

••مرين ابن ١( • )٧ الحار لأحكام والمغرب ( ٧٦/١)الفرزان الشيخ فتاوى ص المتقى )٤( 
كروصنياللحنة)بم/بم'اآ( رفتاوى الخيمين، للشيخ الهاتف على سؤال ( ٣٤٢وامحدمات)البدع )٥( 
.أيضاالصدد بهذا نرى غق ف ١ بإذن 

.د( ١ - 0 . / ٩ ) اللجا تتارى ( ر٦ 
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التقاطع.عدم القصد ; يقرل والبعض 

منفهدا الحضور تركت ولو الدع من هذا لأن الدعوْ إجاية لك بجون لا ت نقول 
الممن فعله لك يشرع ما فعل نزك أن القطعة لأن ، القهليعة من ذلك ولص هق ف ا طاعة 

قحرج فلا ذلك على تقوى وأنت الكر تغيئر لقصد حضورك كان إذا لكن ، والخير 
.، ١١الغرض لهدا ا،لقدم الطعام -أكل لا أن عر الكر لإنكار حضورك 
ثلاثبنمحن تكون وهي ( الربعان ) بتوزيع محصاب محن العزاء مجالس ل يخمل ا حم٠ 

المعزبمنعلى العزاء مجالس ل فرزع " حدْ على جزء "كل الكريم القرآن أجزاء س جزءا 
والامجتهانللأبتدال غق ف ا كلام يعرض مما ولغو وهرج ا ر ودخان صاخب ر حق 

أنهمه لف الهدي من ذللئ، يكن رم . للميت القراءة ثراب يهدون ثم ، والاحتقار 
لروحثوابها يهدون حتمة قراءتهم مجموع ليكون جزأ يقرأ منهم كل محنهم القرآن يقسمون 

.الوفي فلأن 

،أحر شخص ويد جزء ل الأحر والخم جزء ل الأية محن م نكون اكسة ومحن 
•، ر ذلك يفعل أن لمسلم يجرز ولا 

واجبةبعضهم اعتبرها بل عليها رالاصتئجار سنة كل للأموات الختمات ريب ت٠ 
لوالديختعة سة كل أثرب أن عادتي محن ) ت فقالت امرأة محالتي وند ، تاركها يائم 

عنللفقراء ريال مائة مخأخرج أن يجرز فهل ، أفعل لر السنة وهده ، امحتاجر أر 
.،٤١(؟!ذلك تجزئ وهل الختمة 

طلوعإل الخرآن بقراءة ال ليثلاث وإحياء الصوت، المام.تمكر ل الخرأن راءة ق٠ 
.الفجر 

.، ١ محيى أو لحي آ الكرى العتانة ر موتها وبمرة، ألف أحد، لذ ا هر نل ر راية ف٠ 

.١( \-U>، )آ'/آ"ْ - اليوض - اللخة فاوى )١( 
.(٢٤)ااد•ءاء تصحح لذ. ا لكلام اعتهاذ ذلك لأن الدخان؛ مجالس ؤ الكريم القرآن ثراءة نحرم )٢( 
.الداتمة( )اللحة ( ٣١)ا/. إمحلأما يتاوى )٣( 
بدلكوالوصية القرآن نراءة بتثويب يتعلق ما كل عن الكريم( القرآن )إهداء مححث لزاما وانفلر )٤( 

.ذللئ، على الأوقاف، وإيقاف 
.( ٢٨٥)الدعاء تصحيح ره( 
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.الواقف لروح ثوابه ويهدي انمادات من غتره أو القرآن لتلاوة الأوقاف وقل ٠
.اأ موضوع فيها ، JLjوالحد ، بدعة للميت مجرة عشر إحدى ، أحد لك ا هو قل ؤ راية ن٠ 
-، ل ليال ثلاث بعد الترفي بت ق والإخلاص الفاتحة سورتي راءة ق٠ 

.الغداء أو العشاء محن انتهرا ما إذا وذلك ( فلأن روح على الفاتحة ) ؛ ولهم ق٠ 
الفاتحةاقرؤوا ز ! يقال العيون بالماكول وتقر النفوس وتهليب الملون ممتلئ أن وبعد 

.منامحبة كل عند بقراءتها الأمر أو ، ( للمتوفى الْلعام هدا رثراب ثوابها وانووا 
؟صواب على الأن العامة هل الفإلر يبنى هق س ا حففله ءث؛مين ابن الشيخ قال 

ذلك،أشبه ومجا وأخوالهم وأعمامهم لوالديهم جعلوه إلا شيئا يعملرن لا أنهم العامة وعمل 
للجدوالرابعة للحية والثالثة للأب والثانية للأم ختمة وأول القرآن يقرؤون رمجضان ق حتى 

هدىهن لس غلط فهدا للحالة، والثامنة للخال والسابعة للعمة والسادسة للعم والخامة 
.لجده والرابع لأبيه والثالث لأمه الثاني واليوم له الأول بممرون مكة ق وكيلك • السلف 

•ك لفتكن ب إذا بوم كل العمرة تكرر أن باس لا ت ويقول يفتيهم الماس بعض إن حتى 
لفا إل ودالهم الخلق هادى أن مع الطواف،لوناهم ويكثرون يطوفون يعتمرون لا والدين 
إلاعمله اقطع آدم ابمن مات إذا » ; قال ه فانه ، هدا إل الأمة يرشد نر ه مد حمه 
وسياق.  ٢٤؛له« يدعو خ ما ولد أو به، بمشغ عالم أو جارية، صدقة : ثلاث من 

مرنهبعد ان للأنامالح انمل كان فلو الإنسان، تشع الي اناسة الأعمال ق الحديث 
ليسأنه على يدل الدعاع إل العمل عن الني. فعدول له، يعملر ص١لح ولد أو : لقال نافعا 
وهكدالهم لف ا فادع تنفعهم أن تريد كست وإن للأموات الأعمال بجعل أن الشروع من 

غلاقلوبما ي تحمل ولا بالأيمان مقونا الدين ولإحوالنا لتا اغفر ربما ؤ : ا،لؤءن؛ن قول 
نكرنأن مكن لكن يفع الست، أن رننكر لا ونحن ه. لجم رووف إئلث ربما آمنوا للذين 

(.٢٨٥الدعاء)تصحيح )١( 
.٠( • الدعاء)٢ صحيح )٢( 

.الشرح )٣( 
ماجهوابن ( ٣٦٥١)والماثي ( ٢٨٨٠)داود وأم ( ١٣٧٦)والرذي ١(  ٦٣١)نسلم أثءرءْه ل )٤( 

•[ ( ٠٠٩)والدادص ( ٦٦٢٧)وأخمد ( ٢٤٢)
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عليهمأفاضوا الغداء جاء إذا أنه وهو للأموات. بجمل شيء فكل الإفراط بهذا المسالة 
المالحةالأعمال من شيء يى فلم ، كذلك والعشاء لفلان ثوابه اجعل اللهم ت ونالوا أيديهم 

•ايدع س همذا وكل • لهم جعلوه إلا 

■نةالبدعي العمل هدا صار عليه ينبهوا ر و عملا عملوا إذا الناس أن الأسف يع لكن 
.مجنقهلعة واعمالهم محاجون فامواتنا ، ؟أأ أمواتنا أنحيي عليهم ينكر *عن وصاحوا ا عندهم 

،لهم ه ف ا وادع لنمك اجعله لهم ااص١لح العمل نجعل أن مدل ، لهم ادع •' فقول 
•( اليمحاء بتوجيه وأخذ وأفضل لك خثر وهدا 

•؟ إلهم تمل وهل الوني على الفاتحة قراءة بجون هل ت ؛ ١ موالأ كهيك وجه كما 
تقرأفلا هدا وعلمي السنة من ضا فيها أعلم لا الموتى على الفاتحة قراءة ; فاجاب 

جثذ ا شرع من وإنها ثبونها على دلل يقوم حتى والمتع الحضر العادات ل الأصل لأن 
؛هث ال فقلنه ١ به ياذن لر  ١٠طم ا دين ل من،رعوا على أنكر هك ذ ا أن ذلك دليل و، 

:قال أنه هؤ الني عن وثبت ه ف ا به ياذن ئر ما الدين س ب شرعوا شركاء لهم م أؤ 
لنها نزه يوعسا باطلا كان مردودا كان وإن رد« فهو امرتا عاليه ليس عملا عمل س ط 

.إليهبه ي؛مب ألأ هك 

.كدا( صورة أو الفاتحة صوره ثواب السالمان خمع وموتى لونانا ونهدي ) • ولهم ن٠ 
هأصحابه عن ولا ه الني عن ينقل لر لأنه تركه فالواجب دليل، عليه ليس وهدا 

.، ٢١للأموك لا للأحياء 'أنزل والقرآن ذلك، طى 
.، ١ الفاتحة سورة ونراءة التعزية ؤ، التدين رنع منها و٠ 
اءأثنالمال من مع؛ن ملغ تقديم وهي الهدة( ) باسم يعرنا مجا العزاء بدع س و٠ 

.، ١ مصابه عند الدافع هذا تعزية عند مثله ييسر أن على للمصات العزاء 

.(٤١٢)اللقطة الناهي ومعحم ١(  ٦٢/١المقصود)هد أشرف اعداد ءثّمين، ابن الشيخ فاوى ر١( 
•)مرا١( زيد بكرأم للعلامة جامعة ننوى ر؛ )٢( 

•١( جاُعة)'/،٣ قوى )٣( 

.١( ١ ١- • )ص زيد أر بكر للشيخ جامعة ترى )٤( 
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لأتنافةقلسلأ أو كنثرأ المال من ملغ خمع من القائل بعض ممعله ما الدع ومجن ٠
.، ١ القتلة أفراد على وتفريقه والعسل من والالذبائح لشراء الأشخاص من عدد 

.٠ ر بدلك والوقف ... ويهلل له ويبح له يدعو لن مجاله من الوصية مجنها و٠ 
لوترنيمه ، جماعة من أو ، للميت للذبح أو للميت للدعاء أيام نحصيمر أيضا و٠ 

وهذانص، به يرد لر بزمان التقيد مجن وهكذا الأربمئن وتمام والسابع، وفاته مجن الأول النوم 
.، ٠ مطلما مشروع السلم للميت والدعاء ، يشرع لر إحداث 

أنومعلوم ، بغاعة أو فرد مجن محمة لقراءة المذكورة الأيام ق اكمحصيص مجنها و٠ 
ر".الدليل لعدم يشرع لا للميت القرآن قراءة إهداء وأن يشرع، لا الوقت هذا 

نجاوزهبل ، الخد هذا عند الأمر يقف لر و ، للميت الجملان إقامجة الخالقات مجن و٠ 
لهذهنجدد يوم الأربع؛ن يوم جعلرا بل الأول بالأيام يكتفوا فلم الأهواء ذوى مجن كثم عند 

الوفاةعلى عام مجرور ذكرى.كناسة لها وجعلوا ، اا؛أ؛ان ويسمى البدع لهذه وإعادة الكرات 
.نقل ولا عمل مجع بمفق لا مما وهكذا ثانية وذكرى ، الذكار يسمى 

هالمي عن بمت )لم ~تجلث لف ١ ه حفغل~ باز بن المزيز عبئ الشيخ سماحة نال 
بعدولا وفاته عند لا مهللقا للميت حمل إفامجة السلف عن ولا ه صحابته عن ولا 

ندماءعند كانت فسحة وعادة بدعة ذلك بل ، وفاته مجن منة أو يرما أربعن أر أسوع 
،الخفلأت هذه يقيمون الل.ين لامسسلّ\ن الصح فيجب ، الكافرين من وغيرهم الصر؛ان 

الدينل الابتداع من فيها لما ويتحنبوها هف لذ ا إل يتربرا أن عنى عليهم وإكارها 
ياليفاعن انيدي بمشت؛-؛، » ; قال أنه هو اسم، ءر1، ثن وفد الكافرين، ومشابهة 

والمغارالذل وجعل رمحي، ظل محت رزقي وجعل له قريك، لا وحده ذ ا يند حى 
ابنئ، حديمجن نده جمق، أخمد رواه هغهم« فهو بموم تشبه وس أمري خالف من على 

.()ص١١زيد أم بكر للشيخ جامعة ننوى )١( 
.( ٤٩٨الدياء)تصحيح )٢( 

.( ٤٩٩)الدعاء تصحيح -٧٢( ٢٦/٩الداتمة)اللجنة ٤( إسلامية)■ا/• فتاوى )٣( 
،يشذ( لا أوصى )ولو اإ*ثيمين للشيخ )'ا/ولأل( الإمجلأم منار و؛تاوى ( ٤٩٩)الدعاء تصحيح )٤( 

■هئآ لف ا ثاء إن بالتفصيل ذلك بيان و«سمأتي 
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مننلرك؛ن >> :نال هؤ الني أن عنهما ذ ا رصي عباس ابن عن الحاكم وروى • ٢ ١ عمر 
محبجحر دخل أحدهم أن لو حتى بذراع، وذراعا بشر فبرأ محلكم ان كس 

ا.<رالخيري معيد أبي حديث من اكّحيحين ق وأصله ٠ ل لدخلتموه« 
أممإقامة على الأن الناس من كثتر بحرص ) ت له فترى ل مخلوق حنان الشيح نال 
السرادقاتله ويقيمون الصعحف ق عته معلنون الوفاة، مام عن يختلف لا الأربع_ان 

لرو تخلف س وتلأم حضر من منهم فشكر المعزون ومد الدبائح ويتحرون القراء ويخضرون 
وتجديدوالبكاء ب* للنحيالنهار صحوة ق آخر مجاتما ذلك بجاب يدان الوتنثم ' بمتذر 

ههديه من يكن م فل، الغراء الشرمة ل ذلك س لشيء مغل ولا ... والعزاء الأسى 
•؛تهورمد معروفا يكن م بل التابم^ن، عن مأثورأ ولا ه صحابته عمل من ولا 

.<لء،اسبي...

ممحلنلا : له وقالوا علمته، أنكروا قلمها عزى وس الدغن بعد إلا التعزية دم ع٠ 
.بالتعزية 

اكعزيةكائت إذا الصيبة تحل أو الست، ممون حنن من التعرية نوقت ، له أصل لا وهذا 
بعدوأو الدفن نل عزى اوصواء الصاب نفس عن وتزول المصيبة تنسى أن إل الميت بغتر 
.و1-با إلا التعزية المعزى بكرر لا ولكن ذلك، ل حرج فلا 

ويهونحزنه، ويخمغا المصان لي يما بذكر الصر على والحمل التمبئر ■ التعزية 
واحتسابالمصيبة هذه تحمل على له وتقوية بالقضاء والرضا اكبر على وحثه مصته، علميه 

نعزيه؛لا قاما الزمن لطول مصته ونى ان ألإنإذا'أصيب العلماء; فال ولهدا الأجر، 
.اأ والحزن المصة علميه جددنا أننا يعي فهدا الزس ملول بعد عريناه إذا لأننا 

اواْنتق إسناده جود الشيخ أل هنا اف ويضالحديث، هذا صحة ل الخلاف ذكر تقدم ] )١( 

[. الحديث تجريح مدم وتد ( ٨٤د  ٢٢ ٤٥)٤/د رنم المستدرك j الحاكم أحرجه ] )٢( 
)آ/ا-د(إسلاما ونتاوى ( YAX-TA)\وامحدنات والبدع ( )_UUUاز بابن ناوي مجموع )٢١( 

.وذاوىاللحلأ>و/أب-لأي(

■أغسطس شهر س ام  ٩٤٧سنة ق ١(  i-T-UU)برتم مصر ق مجلة فتوى )٤( 
ةاللحناوى وفت( ٤A٩)ْ/كضيف الممتع والشرح رص٩( الجناثز أحكام ق مزالا سبعون )ه( 

ه
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حتىصض ل ووضعهم النور عن بعيدأ الميت أهل بإخراج المعزين بعض -ض ؛  ٠٣
ذلك.حكم ما القبور، تهان ولا بنظام، وتحزنهم مرنهم شم 

•ا ل لتعزيهم الحاصرين على المر س نه لما ، بأما هذا ق أعلم لا و؛ 
أحلمن جميعا يجتمعون م لأنهُه باس لا هذا أن الأصل ؛ عتيمتن ابن الشخ وقال 

.باصا؛٢، هذا j أعلم ولا لتعزى، منهم واحد كل على الحصول سهولة 

وبعد، منتهم دفن من الفراغ بعد يكون ان بمشروط لنا ذلجواز لئن ت أقول 
.ذلك إل بحاجة مجيتهم لأن ؛ الشين له وموالهم له الاستغفار 

،الماب لأهل شعار وهر الراد يخصص والعض ، للتعزية محعتن لباس صيص حن٠ 
. ٢٣١ذلك، من شيء سل لقط العن يرد فلم الدع، ُن باٍلل شعار وهر 

ذلكونحر زنى أو ، نكر ل أو ، ُنتحر'امات ممن المعاصي أهل ى التعزية دم ع٠ 
أهلهتسلية من الماغ وما التعزية، ذللن، ل والأصل • ~ منها ه لك با والعيال ~ العاصي من 

المغفرةبالعصاة من ولأمثاله له الدياء من مانع ولا نيه أهله نيعزى . عليهم المصة وتهوين 
لطانالسمثل السوين أعيان عليه يصلي لا ولكن عليه، ويملى ويكفن ويغنل والرحمة 

•عليه الناس بعض يصلي و اليء عمله عمط حر الر باب من ذللثا ونحو والقاص 

•؟ مرنهم بعد شفاؤه يرجى لا الذي والمريض والعجوز للطفل عزاء هناك هل ؛  ٠٣

كونبمتن ذلك ل غرق ولا بالحنو له والدعاء المصان جبر ُن فيها لما سنة التعزية ؛ ء 
•٢ ١ ك؛ترا أو صغترا المبسح 

.١( ١-٧٣ اللجنة)؟/٤٣ وقتالي )ا"ه-لأه( باز لابن الخناتز أحكام من )١( 
.( TmIv)الكي ا>م وفتاوى دروس وبحموع ( التعزية)٦٣نتاوى )٢( 
الكلاموتندم ١( .الخناثز)٨ لأحكام والمقرب، ٣( ١  ٣١٣اسلامية)وفتاوى التعزية)٨٣( فتاوى )٣( 
٠الصايبح نزول عند خاطثة وتصرغارت٠ا مفاهيم ز ذلك على 
.( YTU/l)ُتوءة ومقالات فتاوى ل باز ابن الشيخ فتوى انغلر )٤( 
.باز ابن الشيخ فتاوى مجموع من محممرأ )ْ( 



٢٨٢

إنامةنبل بعده من أهله فان أحد يترقى عندما عادة عندنا : الشمين الشيخ ثل ٠
لأهلمالأ ويدفعون ، العزاء إل سفدون الذين الرين أسماء لتحيل سحلا بحضرون العزاء 
؟.حرام أم حلال المال هدا فهل فقيدهم، ل مجواساه الميت 

المعروفوإنما السلف، عد معروفة تكن لر بدعة العملية هده : هك ف ا حفظه فاجاب 
لألاصنعوا » ; ه الني قال فهد طالب أبي بن جعفر نعي جاء لما أنه السنة به جاءت الذي 

إصلاحعن اشتغلوا ند الميت أهل أن عالمنا فإذا  ٠١ر يثغالهم« ما أتاهم فقد طعاما جعفر 
اِبا واكعسالمرنة لنكفيهم طعاما م إليهنبعث أن نة المن بل بااس، فلا وعشانهم غدائهم 
صفهذا ، يدفرنها صرية عليهم أن ويرون المرون يحل أن ورا اليوم، هذا ل والشغل 
انالإيعر والواجب يجوز، ولا بحل، لا بدعة الماخوذ المال فان ذلك كان فان الدع، 

أنمصيبة بأي إصيب إذا المؤمن واجب فإن هث، ذ ا من العوض ويأحذ وبحتب يصر أن 
منوشمن وايرع الخوف من بمئيء وسوكم ؤ : ذاُد على ه ذ ا أش •ا يقول 

وإناف ا إنقالوا مصسة اعابمهم إذا الدين الصابرين وبشر والثمرات والأنفس الأموال 
لمممن ما رح • قال ه النير أن الصحيح الحديث ل نت وكما ا ر ه راجعون إليه 

لذ١ أجاره إلا منها، حثرأ ل وأحلف مصبي ل أجرني اللهم : فول ثم بمميية بماب، 
.منها«حيرأ له وأحلف مصيجه ق غق 

علىنحفيف التعزية لأن ذلك؛ يجوز ولا وتشييعهم السلمازا غر الناس بحض عزية ت٠ 
ينبغيفلا لمين، السأأعداء الكفار أما . والرضا والإيمان الصر علير وحث وتنين المصان 

لفبا يؤمون قوما نحد لا ؤ : هف ال نلهم، الامتغفار ولا جنائزهم تشييع ولا مواساتهم 
والدينللتمر كان ما ؤ : هق لف ا وقال ه ورسوله لف ا حاد من، يوالون الأخر واليوم 
أصحابأنهم فم سن ا مبعد من قربى أول، كانوا ولو للمشركهمر يستغفروا أن آموا 

.بالهداية لهم وندعوا عزونا إن تعزيتهم نقل أن حرج ؛ولا ره الجحيم 
.١(٦ ١ زجه)> وابن . ( ٩٩٨)والترمذي ( ٣١)٢٣ داود وأر )ا/ْ.٢( أحمد )١( 
.ا-\"ء١  ٥٥; البقرة صورة )٢( 

.لم)لخآ/أ()٣(م
.٣( .  Y-r. ١ ) وانحدات البدع )٤( 
١:التربة )٥(  ١٣ .
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الأنه — وجها - الحرض إمام وحكى > : نصه ما هث ذ ا رخمه للنووي امحموع وق 
الصبرعلى والحمل الدعاء الغرض لأن ؛ الزمان طال وإن ايام ثلاثة بعد يقي بل للتعزية أمد 

jالقاص ابن الماس أبو نطع وبهذا • ان الزمطول مع بحمل وذلك الجزع عن والنهى 
.، ١١•نه الراد انتهى < التلخيص 

اكعزيةأن والصحيح ) ؛ يقول هك ف ا حفظه جحرين بن لذ ١ عبد الشيخ شيخنا وسمعت 
.اه ك أكثر أو أمبوع بعد ولو فتجوز موجودا المصيبة أم كان إذا أيام نلاثة بعد ولو جائزة 

بليتجاوزها لا أيام بثلاثة التعزية تحد ولا ) ت جق تذ ١ حفظه الألباني الشيخ وقال 
عبدحديث ل ، الثلاثة بحد عزى أنه ه عنه ثبت نقد ، بها أتى التعزية ق الفائدة رأى متى 

.، ١ إ ا ١ < الحر . ..أتاهمثم يأتيهم أن ثلاثا جعفر آل أمهل نم جعفر بن ذ ا 
يثت،ولر بغترهاولا بثلاثة لا محددة أيام للتعزية وليس ر ; زيد أم بكر الشيخ وقال 

•، ل ٌ اليي عن شيء تحديدها ؤ، 
توقيتلأنفسهم سوغرن ولعلهم ، الناس عليه اصهللح كما ايام بثلاثة نحد لا والتعزية 

زورسبة ه لنبيهم وينسبونه ، بينهم فيما بمداولونه حديث على اعتمادا أيام بثلاثة التعزية 
اُ والمكدوبة الصحيفة الأحاديث ق حتى له أصل لا الحديث فهدا ثلاث( بعد عزاء )لا 

فيماحدبما ( الثالشة بعد عزاء لا ز نولهم لص ر • قالت حيث الدائمة اللجنة أجابت وبذلك 
ال) قولهم على لذ ١ رحمه ارامم بن محمد القي العلامة سماحة تقريوات ل جاء وند ، نعلم 

الزوجغخر الميت على الإحداد عن الهي من واستنبط هدا اخد ) ؛ قال أنه ( ثلاث بعد تعزية 
التوفيقول لذ را ٠ اه ( . ٠ ٠ الحد هذا بحيلها يجيءنص ب أنه ونعرف ثلاث فرق 

الزيادةوهدم عشرا ورمما سبعا فيجعلونها الثلاثة الأيام على الناص من كثتر يزيد وند 
الذيالمغمور عتر منهم الشأن فدو ، الموتى ب؛ن بالتفاضل تكون أن وإما بعادة نكرن أن إما 

.(٢٦١-٢٦٠/٠للنووي))ا(ابجمو، 
.١( ١-٦٦ ٦ >ء الحائز أحكام ص محصرا )٢( 
.المدحان العزيز نمد ( -٨٢/١٤٨)متوعة محالفات )٣( 
••)صإّآ( الشريعة( ميزان ل ومفاهيم رألفاط ل الخيمين وفتوى لفضيلته جامعة فتوى )٤( 
•الرِالة آخر والتعازي( والقبور الحائز ق تثبت م )أحاديث وانظر )٠، 
.(٢٢٦)والخاتر ادرع )٦( 
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،المشتكي وحده لك ا فال ، وفعلوا أصابوا السنة ولا ، تمدوا بمدعتهم هم فلا ، له بوبه لا 
•، ١١"ائرنجى واقراصها الدع زوال ل وحلم وم 

معبنونت نحصمؤه ا وأم، فيه إشكال لا وهدا مشروعة باليت الصاب تعزيه فإ 
أنهوؤ التي عن ثبت وقد البدع من فهذا يعزى لا وبعدها أيام ثلاثة وجعله العزاء لقول 

.، ٢١إ عليه مممق رد« فهو أمرنا عله دس عملا عمل س » : نال 

JII  ; ؟ مسن حد للممزية هل.

.، ١ معلوما حدا لها أعلم لا و؛ 

تكرارق المصلحة أن المعزي علم فإن المصلحة •ع يدور التعزية تكرار • فأئدة ءؤ 
.فيكره وإلا ذلك فيحرز التعزية 

ألليل،j أو العيد كآيام الأوقات بعض ل التعزية عن وينهى بل يتحرج بعضهم ن أ٠ 
حِصومن ، والهار الليل ق وغئرها الأعياد ل مئروعة فالتعزية . الصواب خلاف وهذا 

ولانريب وفاة مع بالعيد التهنئة عن يتحرج وبمنهم ٠ الثابت بالدليل ؛عليه ونت دول، ونتا 
المانع؟.وما حرج 

بقولهمالناس عليه توارد ما مثل ت للئرع محالفة بل صحيحة ليت بكلمات لتعزية ا٠ 
أورأسك، ق البهية ت أو ، حياتكم أو حياك ل البقية ؛ أو عمرك، ق البقاء ؛ يعزونه لن 

.، ٤١حيلك شد أر عمرك ل زاد عمره من نقص ما ت نولهم 
*لأمرين تجوز لا القافل وامثالها فهذه 
.وحده قل س ا هو الباقي أف : الأول الأم 
.ار ف ا إلا الغيب يعلم ولا الغيب، ادعاء من هذا أن ت الثاني الأم. 

.علقة أبي لابن الجار منكرات )١( 
•)صا''ا( الثرادو صمرت مع الدالمة اللجنة فتاوى )٢( 

■)ءام( باز لابن الحار س؛حكام )٣( 
..( rA\l\Tباز)ابن الشيخ فتاوى مجموع )٤( 
.٢( )صماآ-أ الطب معاذ لأم الراء )٥( 
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عمرهمن نقص ما ر ; القائل نول وأما ) ت جك ذ ا رخمه تيمية ابن الإسلام شيخ نال 
أعظمر ; يقول أن مثل ينفع له.مما يدعى أن المستحب بل ، منحب ف*؛ر ( عمرك ل زاد 

.٢ ر < ( وغفر،ليتك عناك وأحسن أجرك له لا 

ساخرونلا أجلهم جاء فاذا ؤ : ف ا قال حياته من بقية للميت ليس أنه كما 
ماعةعمره يقدم ل؛ باكمله أجله استوفى وقد بموت فالمن ، ه يستقدمون ولا ماعة 

التشرهالبدع أشهر مجن ا حياته ق ؤ١إبقية ت وقولهم ٠ البقية تللث، فأين ساعة، يتأخر وب 
.الشرعيةالتعازي ق اليدعية الصيغة هده مثل ترد ل؛ و النوم، 

والبتسانآربالنفاء بالزواج التهنثة ل قولهم التعازي ل الكلمة هده انتثار ومثل ت أقول 
الحديث.بذلك صح كما الجاهلية نهقة رص 

;فقال ، محمدالعلامة الشيخ العليوي صاخ الشيخ مال العزاء ق لتقبيل ا٠ 
أي— ترقيفية سة العزاء أن ومما ، لنمرهاعادة العزاء ل التقبيل انحدرا الناس بعض نرى 
-العزاء ل المميل أعي - الفعل لهدا شرض دلل عن بحثت - البرص الدليل على بية 

وجدتهما وغاية الكتب مجن عليه وقفت فيما ذلك ق اجتهاديا رأيا ولا شرعيا نصا أحل فلم 
شئتإن ) ت فال حيث ذ ا رحمهما أحمد الإمام عن ادني ق ة قيامابن الإمام نقله مجا 

الفقهق الزحيلي الدكتور وقال . ( نأخد لر شثت وإن التعزية، ل الرجل بيد أخذت 
.اه ( عزاه مجن بيد المعزي أخذ أو الصافحة، تكره ولا ) ; الإصلاص 

لناينقل لر وعلومه الحديث ل العلويل الباع من له ما على ذ ا حفغله الألباني والشيخ 
الأحاديثصلمالة ) كتابه ق نقل بل ، شيئاالمألة هذه ل ائز الجنأحكام تاب كق 

شرمنص عليه دل فيما إلا يشرع لا التقبيل أن منه فهمت ؟®؟(ما — الصحيحة 
فضيلتكممن فرغب المنة، به جاءت مما ذلك وتحو والزوجة والأولاد السفر محن القادم كتقبيل 

فيكم.لك ا بارك للناس ليانها اليواعى تتوفر حنث المسالة هده ق رأيكم إبداء 
عندالتقبيل ل فليس ذكرم، ا كمالأمر ) ؛ — أنقل خطه وس — بقوله الميخ فاجان 

الوأحوط، أول فتركه اإص-الح، اللم عن العلم أهل س أحل نقله ولا متبعة، منة العزاء 

.اكتاوى مجموع )١( 
.١٢٤;الأعراف )٢( 
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.، ل التوفيق للم وبا ، آلامها تحقيق ق أكمل كان المصيبة وقت 
ةالجهلبعض بحرا بل ، خلان بالشهيد معركة ق يقتل من مية تالزمان هدا ق ثر ك٠ 

.للموتن إلا تكون لا الشهادة أن عع الاسم بهذا الكمار تسمية إل 
رسولله شهد من إلا بالشهادة لإنسان يشهد أن كان من [ كائنا ز لأحد يجوز ولا 

١م يعلولا ، كبير بالقلب تعلق لها الشهادة لأن وذلك ، له فتشهد ه س ا  إلاالقلوب ل ٠ 
ومم■شهيد فهو العليا هي كلمته لتكون هل لاه ١ محبيل ز الجهاد ونيته قتل فمن ، هث س ١ 

صلىاللب رمحول؛ نز ; مالآ الأشعري مومحى أبي عن ، صلممه بن ثفيق لحديث ، ] فلا لا 
١^٠سبيل في ذلك عأي رياء وبماتن حمته وبماتز شعاعه بماتذ الذجل عن ونم عليو الله 
.آ؛ ٢١<< ض سيل في فهو اكإٍا م اش كبمع ئولأ ^ ١٥س قا3 

هؤ١^٥ رنولأ نيت دات زوإ أبا أف النيب بن محعيد عن  ٢٣١البخاري روى ك٠ا 
.« .. نيله. في يجاهد بمن أغلم والله اش نيل في المجاهد مثل » : بمرلأ 

فريكون ولعمه ، شهيدافلأن ومات شهيد، ت فلأن ق تقولون ؤ ت فهتء عمر وقال 
قولواولكن ذلكم تقولوا لا ألا الخجارة، يتم وفضة ذها راحلته دف أو دابته عجز أوفر 
.ر؛؛ شهيد« فهو قتل أو ف ا سيل ل مات من » ; ه ف ا ومول قال كما 

وهوللماس يدو فيما الجة أهل عمل ليعمل الرجل إن >> :ه الني عن الحديث ول 
.آر الجنة« أهل من وهو اكاس يبدو فبما ايار أهل عمل لعمل الرجل وإن انار أهل من 

•هك ذ ١ إلا بعلمه لا ءلاُر وهذا الذنوب وغفران الحة دخول لصاحبها تستلزم الشهادة ولأن 

.( ir/x)افد جمع إمحلأمة نتاوى )١( 
;ونال ئ واللفظ ١(  ٦٤٦الزموى)١( .٩ سلم)٤ ( ١Ui0Mr\r\،rA،.\ ٢١٢الخاري)أخرجه: ل )٢( 

•[ به مّى أش ص ّدة بن ئنتق ءث كلهم ( ٢٧٨٣ماجة)ابن ( ٣١)٦٣ اني ١د، صمح( —-ن ح) 
[المن. رامحات ا،أخاءآ( ٨٧٨وسلم).٦( . ٧،٦.. ٦،٦٣وأطراف،)٣د( ٢٧٨٧)] )٣( 
.١( <  ٦/٦)الباري فتح ؤ، الجاففل وحسنه )ا/ائ،م؛( أحمد )٤إ 
•ظ بمن هل ّ)٢( ■ ( ٣٢• ٨،٦د٩٤)البخاري ؛ مسعودابن )١( حديث؛ من روي ] )٥( 

.٢٤٢ . )٧ الخاري  داودأبو : ( .ممعناْ ) هريرة أبو )٢١( . ١( ١،٧٩ ا/أ ١ )٢ سلم ( ٤
[. ( ٢٧.)٤ ماجة ابن ( ٢١١٧)الترمذي ( ٢٨٦٧)
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.٢ ١ هذا لقول يعود ولا جق طه ا يستغفر أذ ذلك يقول س غطى 

أوله ر وايض ارحوم إطلاق ، ا،لعركة ق مات ش الشهيد لمقل إطلاق حرمة ُثل وإ 
الأموات.بعض ،^ ٢٠الأعالي الرفق إل أو الجان اكن 

سالمن ذلك بان الجزم ذلك فعنى مت على أطلقت إذا شابهها وما الألفاظ وهذه 
.هق إليه ومريم قؤآ لك ١ عند علمه وهذا الجنة أهل 

افديمن ليس > : اللففلّة الناهي معجم القيم ه كتابل زيد أبو بكر الشيخ نال 
الأعلى،الرفيق إل ذهب أو رحل، أو ندم، المسلم؛ حق ل لم اليقول أن النوى 
هذانمع قو الي له شهد من إلا ، ار نأو بجنة لأحد الشهادة عدم ل الإسلام وناعدة 

.، آاه < بالحة قو له شهد من عتر لحق ل الإطلاق 

الحزم؛الخبومها الي الألفاظ هذه إطلاق عن الهي على الدالة الأحاديث وس 
■الميت بمصثر 

نرزلما . ..لهكالأم ياق مبعد عنها ف ١ رصي الأنصارية العلاء أم أل ) روي؛ ما 
أباعليك الني رحمة ; نقالت ه البي دخل أثوابه في، كفن ث وغل فهد مغئعون بن عثمان 

١ّ^٠ لعد عليك ذشه١دتي — مقلعون بن عثمان كنية ■" الماف 

ّأكزنه« الله أية يدريك وما » : وسلم علئه الله صش الثمأ ممال 
.الليرصول ^١ وأم أنت أأ؛ي أدري لا ■ ممل-؛ 
وزنياليمئ والله جاءة ممد غقنان أثا » : وسلم علنه الله صلى الله رسول ممال 

.بي« يمعن رسول، وأنا أذري ما واللب الحم لة لأزجو 
ّرء، [( أ;ذا ] بخدن ١^١ أزكي لأ نواإ1ص : ناَاذ 

بنفعثمان ، شهيد وهو المع ألقى أو نلب له كان لمن ذكرى الحديث هذا نفي 

-٦\٦i.c)0م>١ز'')
للسرميادلإء وشه ه ١  r^Ai'vlrwق  ٦٥٨ن اه آ/'\/لأآ-ا . ز  ٦٥٧الدعوت)محاه : ر )٢( 

.(iAVlSY)اياري )صهد(وذح 

.[ ( ٢٦٩١)١ أخمد .٧( .  ٤،٢■٩٢٩،٢٦٨١لم، ١٢٤٣)رإ(المحارى 
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إلأضيف إذا فكيف كاف الصحة ونضل ، ١^١١:؛^^ المهاجرين من جليل صحابي مقلعون 
معلكن ، وأسمى أرغ الزلة أن شك لا . ف ا سل ل ا،لرابملة وفضل الهجرة فضل ذلك 
•الت ■ممتر الجزم عن عنها ف ا رصي العلاء أم ق الني نهى كله هذا 

ومحولوأنا أذري ما والله » ؛ الحديث آخر ل الني. نول نعجب تعجب وإن 
ندM والني هذا المت، ■ممصم الجزم عن النهي على أكني دلل فهذا  ٠١ربي« يممن ما الله 
.الحةباب تفتح يمجن أول وهو ذنثه محن تأخر وما تقدم مجا له غفر 

مأنهوالجماعة السنة أهل عليه الذي أن اعلم ) ت جق ف ا رحمه مجاغ ابن الشيخ ونال 
عنهوأخبر ه ذ ا رسول له صهد مجن إلا نار ولا بجنة المسلمين مجن مات لأحد يشهدون لا 

اسالنمن كشتر عليه مجا تعلم وبهذا المسيء على ويخافون للمحسن يرجون ولكنهم • بذلك 
(الحان ساكن ر ت أو إ له المغمور ر ! نالوا ■فرهم أر مالكا أو أميرا أو عالما ذكروا إذا 

علمبلا لله ا على نوت هذا أن شك ولا ( الأعلى الرفتق إل مل ) ت قولهم ذلك من وانكى 
بهينزل ل؛ ا مف با تشركوا وأن ؤ ; هث قال كما الشرك عديل علم بلا فر ١ على والقول 
آ.؛،رهلتعلمون مالأ ف ا على تقولوا وأن ّاكلانا 

بماريخ( ٨٢١٧)رقم اء والأفتالعلمية للحوت الدانمة اللبمة كوى وإلمك 
ذاكان وإذا إ فلأن المرحوم ز ; الناس يقول ءع؛ن فخص يتوفى عندمجا ؟ا/''ا/ه»؛اهت 

المهلة،هذه حول التاول علي الواجب من كان فلذا ا له الغفور ر ; نالوا كبير منصب 

ُاجورين؛أفتوني 
اليالغيبية الأمجور مجن موته بعد إياه سبحانه رحمته أو لشخص المغفرة ثبوت ت الجواب 

ارفاخبوأنبيانه، ورمله ملائكته من بذلك ف ا أعلمه من ثم هل، س ا إلا يعلمها لا 
عنالنص فتهم ورد من إلا يجوز لا ت ورخمه له غفر قد ف ١ بان مت عن هؤلاء غ؛ر شخص 

ذ ٧٣٠بملم لا فل ؤ • هث قال وفد الغيب برجما يكون ذلك وبدون هو، العموم 
غيبهعلى يظهر فلا الغيب عال( ؤ قل: ءءءونال ه لف ا إلا الغيب والأر'ض الموات 

*■زبجه تقدم { ١ ) 
. ٣٣: الأعرف سورة )٢( 
.{ Y\-rTl)\للمدحان مترعة مخالفات محن واخممار بتصرف )٣( 

•ْا■)أ(المل:
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• 4٢١٠ رسول ص ادممى س إلا أحدا 
لهويدعى ورحمة ف ا من فضلا الخنة ودخول والرحمة الغغرة للعلم يرجى ولكن 

العلاءأم حديث ذكرت م ث— له مغمور مرحوم بأنه عنه الإخبار مجن بدلا والرحمة بالمغفرة 
.محمد نبينا على لك ا وصلى ~ التهدم 

ذلكنحو أو الشهادة ذ ا رزئه أو رحمه أو له لذ ا غفر ; منها بدلا يمال أن ينبغي لذا 
.للميت الدعاء كلمات مجن 

علىأحدًا ١^١ يزكي نلأ ، ار J١أهل من غلان الجنة، أهل من فلأن يقال لا و٠ 
أعلمهو أنفكم تركوا فلا ؤ I هل قال ، حييه ثذ وا كيلك، به أحت يقول وإمما ذ، ل١ 

أملمن أنه الأرض على بمشي لأحد يمول ه الني سمعت مجا ) :نال ه مجعد وعن 
البخاري.رواه سلام( بن لد ا لعبد إلا الحنة 

لفلان.لذ ا يغفر لا لذ وا : وجل قال » : هؤ نال : نال لذ ا عبد بن جندب وعن 
لهغفرت فد إني ؟ لفلان أغفر لا أن عنإ 'Lنى الذي من » : وجل عز لذ ا قال 
.؛ رإ مسلم رواه عملك« وأحبهلت 

يدريهمما بل غالط، هذا ه. المهلمئنة المن أيتها يا ؤ ت للمتوفى بعضهم ول ف٠ 
.؛ لذلك ويكفي والرحمة بالمغفرة له الدعاء المشروع بل مهلمئنة، نفس بأنها 

JU  : ؟ عنه النهي النعي من هر وهل بالجرالد التعزية حكم مجا.

الحيمن والعزية ان الإنمجون بعد الجرائد ق الموت إعلان أن ل الظاهر و؛ 
■ر؛،عنه المنهي 

.ا-آ)ا(الخن:

ةالداتماللحنة فتاوى ت وانغلر آ ٤ )صْ على عاصم لمسد اللسان وآفات الحالمة الكلمات )٢( 
.)بم/ااا(

•( )٤٣باز ابن العلامة للشيخ الجناتر أحكام من )٣( 
•النم على الكلام وميم ( A،U)عشمتن لابن التعزية فتاوى )٤( 
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١٠للولد ملتمة رزقها وطلبت فرجها وأحصنت تزوجت إن ■ءليها  كانلر وحسلا ، خ  ٠٠٥١١
الهمأطفوتصان الشمل فيحمع ، منه أولاد لها كان إن ّيما لا ، الزوج أقارب بأحد الزوج 

•أبيهم محل الخال الأجخي الأم زوج ونهر اليم ب تس 
ل، ابنتهاوزوج وعمها كأخيها ت محارمها مصافحتها عدم : الأخطاء من وه 
كتمابدي أن بحجة الجارات لا القريات حتى اء المكل •مانحة من الحادة بمع بعضهم 

.!؟ هلللحاده يجوز لا ذهب خوام مها اء الممن 

غممن أقربائها من حتى الرجال من مهللما أحد'ا تكلم لا الحادة أل ; الأخطاء من و٥ 
ذلكويعللون الهاتف، خلال من لمعزيه ولو ، ومحوهماالزوج وأحي العم كابن ت اتخارم 

.فقط انحارم إلا الرجال تل من الحادة صرت سماع حران بعد 
أيامايحدد وبعضهم فقط، الأبرع ل مرة إلا الحادة ال اغتعدم ; الأخطاء ومن رح 

تدهنولا ، تمتشط ولا ابون، الصولا امبرا رالثنستعمل ولا ١لأدنين، أو كالجمعة معينة 
.رالمتكة( المحرر مجن تبحر أن بد لا وأنه له، رائحة لا كان ولو 

كالتنفى،والضرورة للحاجة حتى بيتها ِت نحرج لا أنها : الأخطاء محن و٥ 
،إ؟ فقلل غروبها ومحي الشمس طلوع عند محددة أوقات ل الخروج للحالة بمحلي وبعضهم 
•نهار' لا ليلا محرج يقول والعض 
رويةولا المرآة ل المفلمر ولا اللمح مجس ولا الحلبة أكل جواز عدم : الأخطاء من و٥ 
.جنينهاثقل عزت وإن الحادة الحامل الراة تعزي ولا حافية، بيتها ي تمشي ولا القمر، 

منهاشهر كل فيها نحد الي الأشهر الأربعة نكرن أن بد لا أنه ; الأخطاء من و٥ 
,ال١ن۵رر اليوم زادت نقحي فإن تنقعي، لا يوما ثلاثون 

.أظافرهاتقلم وألا ، صرير على تنام وألا الطعام، أطايب ِن تمتنع أن اح 
تبادربل الأذان وفت عن العثلأة تؤخر ولا وفاته، بعد زوجها محررة إل تنظر لا رح 

الأذان.حن مجن 
الين.نكنس ولا ، الأحمر اللحم تقطع لا ٥ 
,عليهما العل-ة نسمت زوجتان له كان إذا التوفي ن أ٥ 
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المارىعملها من أول الموالي فانامة . ه لعمى مولدا يعملون رآهم لما ، ل بالماري 
•، مهم«١٣بمومفهو »وستجه يقولٌ ،  ٢٢١غهيسضانمارى

هومما غتره دون المولد بخمص نلم ، ؟ والفتح والهجرة والعثة المولد ين الفرق ا م٠ 
• ٢٤١ه سل؛ن رحة إلا أرياك ومحا ؤ العثة وهي المولد من أكل 

وبناتهزوجاته إله اكاس أحب فعاله وهل ؟ ه ف، ا رمول الولد باحتفل ل ه٠ 
قانت. ... م نعالجواب كان فان . ؟ المفضلة الأول القرون أهل فعله هل ؟ ه وأصحابه 

بامكانهلكان مقولا أو مشروعا الشريف بالولد ال الاحتفكان ولو ؟ ذلك على دللا 
■، ر « علي صلوا » ؛ نال كما به يقول وأن ويشرعه ذلك إل يشم ^أن 

وهمم إلهالاس أحب وهو الأجيال وحم إليه الاس أحب ض كان ه تول وحنن 
لخلييه ولادته بذكرى يحتفلوا ب ث أربعينية يقيموا ل؛ ذلك رمع ّراهم ممن أكثر بحرنه 
مجونهعند ذللت، ل الفكم ■؛ميعا بالهم أو بعضهم أو أحدهم بال عن يمح لر أنه مع ذكراه 

أتباعهل والإخلاص المدق هو فعلوه محا وكل مجونه على عام أو أيام مرور بعد و أه 
هؤلف ا رمحول يغفل كيف س ا يحان قر ، ر ه لاتباعا أكثرهم إليه وأحبهم أثره وانتفاء 

حماكان ولو بشرعيتها أنت وتاتي وبجهلوذها العبادة هده عن ه واكابعون ه وأصحابه 

بمنقراأن أرادو' لما أنهم بهم التنبه وعدم المارى محالمة على الكرام المحابة حرص ء محي ومن ( ١ ) 
اريالعمشع من لكونه ه الرسول التاريخ.تمولد عن عدلوا الزمان حوادث به يعرنون للإصلأم تاربجا 

ونمرالامحلأم به ف ا أعز الذي الزمان لأنه جء الرسول بهجرة التاريخ بداية على وأجمعوا ٠ بهم والتشبه 
•وكسر اياطل به أذل و، 

ميالإدأنه بزعمهم منه خلمت وعث—رين لأربع الأول كانون أتناء ل الثناء حاء إذا المارى )،؟(كان 
لهداأمل الإمحلأم ض وليس . عندهمونرح سرور يوم وصار الهلعام ووضعوا الأنوار أضاءوا ه عيسى 

الإخواننماتح j الحان الرمحال س  ٣٩ص انقلي - ويآمر.تمخالغتهم مشابهتهم عن يهى لإمحلأم ال 
٠خميد ين ممد بن لد ا عبد العلامة لي العا للشيخ 

انظرا/أ( ١ )• الأعرابي ابن معجم ( ٨٤٨)حميد بن عبد ْ،ملبم( )Y/. أحمد ٤( • )١٣داود أبو )٣( 
٠\•( w\l)\المسا ١(  ٢٦٩الإرواء)ه/( ١٣٨٤المرام)بلوغ الفتح)٠ 

.(االأنياء)'\.سورة )٤( 

"(٦٩امحي)على الصلاة فمل ق الأياني وذكره ( ١٩•/ )ا اتئ النأخرحه ( ْ) 
ّج؛إوْ؛( ) المولد وفكرة الأسلاميه العقلية )٦( 
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.البدع أهل يا إليه سثقتمرنا وما بل ، إليه لسبقونا 
لأنكتمول، فا بصادق فلمت : لك نقول لا. نلت خان ، ؟ همادة م ل ه" 

أعظممن ه المم ومحة جج، ذ ا من عليها الأجر بزعمك تفعله 
.؟ جهلها أم الرسول. علمها العادة هذه هل لك؛ أنول *اني • نعم نلت وإن • المادات 

١ذرسول إل يصل وصلإلماول( الدي العلم ض : لك أنول ، جهلهات قلت فإن 
يعرنهلا الدين من وأمرا عادة نعرف أننا ويو ؟؛ وإّلأم ليمان الاتهام هذا بعد ويل ، . 
دواويننهذه ، لمايلغها لر فلماذا ت للث نمول ، علمهانلت؛ وإن • ef؟؛؛ ذ ا من به أتى مجن 

أونا حأو صحيحا ~ واحدا حدشا فيها نجد لا لذ وا أيدينا بئن المنة ومجانيل الإسلام 
علأنه ء للم آجر ام إتهوهدا • أقامه من أفر أو إقامته، أو يا،لولر أمجر ء أنه ~ ضعيفا 

منلكل ا منهمفر لا لوازم أخي يا فهده • لنا يلغها فلم ~ ه وحاشاه — وكتمها العبادة هده 
نا.أكله الذي لذ ا دين من ليت عبادة أحدث 

أصحاب;تعبده.ا لا ادة عبكل ) : عنه لذ ا رضي حديقة الجليل الصحابي يقول 
.، ١ ( مقالا للاتحر يدع لر الأول فان تعبدوها فلا ء لذ ا رسول 

إ'إهلا الذي )واف ;محه س ا رضي مسعود ابن فال  ١٠با،لوالد يحتفل ش نمول وإنا 
. ٢٢١علما ه محمد أصحاب غمكم ند أو محللما ببدعة جثتم لمد •^٥ 

،؟ فيه لهم محولفا أر بإباحتها لأتمتكم قولا أسندوا الأربعة اجلداهب أتباع يا ف٠ 
علممن كم مد هل قل ؤ وأخمد والشافعي ومالك حنيفة أبو الأئمة نال ماذا 

٢!؛١^فتخرجوه  بدعةوهي عندكم الزعومة المنة ق لذ ١ رحمهم يولفرا ل( لماذا ، ١
. ٢٤١فرن من أكثر مضي بعد بعدهم حدثت لأنها ذلك ؟ الموي الولد 

ومد( ٩ • / ١ ) واللألكائي ١ • ص منها والهي الدع j وصاح وابن ٢( ْ • / ا الباري)٣ فتح )١( 
هوصحابه ؤؤ لذ ١ رسرل ؟ بالاباع أول محن أثول؛ • ( ١  ٣٩/ ١ المنة) فى أحمد الإمام ابن ذ لا 
•البدع يحمه-ذْ ُن م أ ،

الأمر١( ا-ب ام)٦ ض j الجوزى ان ، البدع)٩( j وضاح ابن ( -٦٨/١٩٦ر )٢( 
عبدالحميدحن لعلي ابلمس تلمس مجن الض والمنى ( مجشهور)٣٨ث٤٨تحمض لمتوُلي بالأتباع 

.الهانئ)هد-اره(وصول نقض j المباني وأحكام )،رآوآم( 
.١  ٤٨: آيهالأنعام سورة )٣( 
كناألأنمة، أحد إل قنب الأربعة، الأنمة عهد ق حملت إنها يمول أل أحدهم سطع ولا )٤( 







٢٩٩

عماويخلف ، عنها ويدافع ، المتدعة الاحتمالات هذه حضور ل يجتهد و ينشط الناس من 
أنىأنه يرى ولا رأسا بدلك يرفع ،ولا الجماعات و الجمع حضور من عليه هلث ذ ا أوجب 
القلوبعلى ران ا وكثرة الصقرة وقلة الإيمان ضعف من ذلك أن شك ولا ، عغلما مكرا 

._ JLi'لسانر و كا العانية ذ ا ونال ، وا،لعاصي الذنوب صنوف من 
ومح-ين ه ليقومون لهدا و الولد يجضر ذه ا رمحول أن يقلن بعضهم أن ذلك ن مو 
نلفره من يخرج لا قو ف ١ رسول فإن الجهل أشح و البامحلل أعظم من هذا و ، مرمن 

إلذبرْ ل شم هو بل ، اجتماعاتهم يخضر لا و التاس من باحد يتمل لا و ، القيامة يوم 
سورةj تعال ذ ا فال كما الكرامة دار ل ربه عند عالمن أعلى ل روحه ث ، المامة يرم 

أنا» ٌ وقال ، ؛ ١٠ه تعنون القيامة يوم إنكم ثم لينون ذلك بمد إنكم ثم ؤ : الؤُتين 
أفضلربه محن عليه ، ٢٠مشفع« وأول شافع أول وأنا القيامة يوم القر محه ينشق من أول 

اتالأيم■ ممعناهما ق جاء وما الشريض والحديث اعريمة الأية نهده لام، والالصلاة 
القيامةيوم نورهم من يخرحون إنما الأموات مجن وعتره ه الني أن على تدل كلها والأحاديث، 

لهذهالتنبه نلم ملكل فينبغي م، بينهنزاع فيه ليس المسلمان ءلم-اء بذن عليه بجمع أمجر هذا و، 
منبها ذ ا أنزل مجا الي والخرافات البدع مجن وأشباههم الجهال أحدثه مما والجدر الأمور، 
.بهإلا نوة ولا حول ولا التكلأن وعله الممتعان ف وا سلهنان، 
،الصالحات الأعمال ومن القربات أفضل من فهي لك. ا رسول عل اللام و الصلاة أما 

ومانمواعليه صالوا لمْشوا الذين أيها يا الني على يصلون وملألكه ذ ا إن ؤ ٌ نال كما 
هيو ، ٤١عثرا« ها عليه ف ا صلى واحدة علي محلى من :» ه الني، وقال 4 تيما 

وعندالعلم أهل من جع عند واحة ل صالة، كل آخر )، محاكيه و الأرقات، جيع ؤ، مشروعة 
يوفقناأن المؤول لك وا . كثترةأحاديث ذلك على دلت كما - ليلتها و الجمعة ذكرْهوفييوم 

إنهالبدعة مجن والجدر السنة، بلزوم الجمع ^، -م، أن و علته، والثبات دينه ل للفقه اللمع، وسائر 

.١ اوأ ٥ : الأيمان الزمنون سورة )١( 

.( ٥٤)V/■ أخمد ( ٤٦٧٣)داود أر '؛>( Yua)؛/لم مرواْ )٢( 
.٦د ت آية الأحزاب سورة )٣( 

(٨٩و٤ ٨٩٣)ان حبابن ( rUY/r>أحمد ٥( اشائي،)م/• ( ٤٨٥)الترمذي ١(  ٠٣٠داود)أم )٤( 
(٢٧٧٢)الدارس ( ٦٤٠المرد)الأدب ئ البممحادي 



٣

.آ ر وصحه آث4 وعلى محمل سا على وملم لذ ١ وصلى ، كريم جواد 
٠٠رقم والإفناء العلمية لفتوث الدائمة اللحنة توى ف•  ١٦٥٢٤

المراحله و الموي المولد بليلة كالاحممال الدعية الاحممالأت حضور يجوز هل 
.؟ ذللث، ق الحق لبيان مشروعيتها عدم يعقد لن شعبان مجن النصفح وليلة 

توبعد وصحبه وآله رسوله على واللام والصلاة وحد0 لذ الحمد ت ابواب، 
.المكرهالبدع مجن هو بل يجرز لا الليال بهده الاحتفال : أولا 
البدعة أنها و فيها الحق بيان و لإنكارها حضورها و الاحفالامن، هده غشيان ت ثانيا 

منسلامته فلمه على يغلب و البيان على يقوى مجن حق ل ميما لا و مشروع : فعلها يجرز 
قأهلها مشاركة مجن فيه لما يجوز فلا الأستهللاع و الملية و للفرجة حضورها أما القس. 

وسلم.وصحبه وآله محمد نما على لله ا وصلى بدعهم. ترويج و موائهم تكشر و مجنكرهم 
الرئيسالااأبمنة رئيس نائب عضو عضو 

ازن ف علما العزيز همد عقيقي الرازق همد غدياف بن لذ همدا تعود بن لذ عبدا 
:المولد في كتب من عض به 

ميلعلى منها نذكر المولد يدعيه إنبات ل وراتل كتبا المعاصرين العلماء من واحل غير ألف 
:إليها فليرجع والاننارة الأّتزادة أراد مجن للحصر لا المال 

.الأنصاري إسماعيل ; الرسل خ؛ر الاحتمال-ممرلد حكم ن، القمل النول، ١~ 
.محفوفل علي : الابمداع مضار ق الإبداع - ٢ 
.ثشر سعد محمد I الابتداع و الأتباع با،لولد الاحتفال — ٣ 
•منيع بن لذ عبدا ؛ صلألاتهو محكراته رد ل المالكي مع حوار - ٤ 
•ايويجري حمري • اليوي الرلد ل أخءلالءم محاد و علوي ابن و انجهرل و الرناعي على الرد - ه 
•الخزائري بم أر • الإجحاف و النلر من الموك ق ثيل فيما الإنصاف، — ٦ 
باز.بن العزيز عبد : البدع من المحدير - ٧ 
العيي.محي علي • المولد وفكرة الأسلامية العملية — ٨ 
المعم.عبد عمرو : الموالي - ٩ 

•الجزائري بكر أر يركضون؛ جاهوا و ~ ١ • 

•باز بن، اتحزبز ■مد • الثيخ ل—ماحة ( الاختصار مع ) البدع مجن التحدم كنام، من ة مقتبالغتومح، هذه )١( 
الأملاميةالممون ة بحلانغلر ادة للقوثمة ١(  ٤٧١١الأملامية البحوث بحلة )٢( 

)ما'ا/؛اا-أأا(ولأبد.





































٣١٨

الئلأمI يقولون القابر إل خرجوا إذا ؛علمهم كان ) ؛ لم مصحيح ول 
؛.١١(عليكم...

.له واستغفار لينت دعاء غالها لأن ؛ لدلك شاهد كلها الجنازة صلاة إن بل 
س١ رمحول يا ت ال قعيادة بن سعد أن عنها لف ا رصي عائشة لحديث الصدقة \  ٢

.؛ ٢١نعم« » : هؤ نال ، عنهاتصدت إن أجرا فلها توص وع نمها افتلتت امي إل 
ل؛و مالأ وترك مات أبي إن : ؤؤ للمي نال رحلا أن ) : ه هريرة أبي ولحديث 

.، ٣١نعم«( ;» قال ؟، عنه أتصدق أن عنه كفر نلم يوص 
نميعلها أن لا عنه والصدقة للميت الدعاء هو المشروع أن على التنبيه بحن وهنا 

أحدعن !عرف ولا ، المشروع خلاف هو الناس بغ، انتشاره عع لهدا ، للميت ثوابها يهدي 
الصدقاتمن هذا عمله يهدي بل . الميت لفلان ثوابها •' قال نم تصدق أنه ه الصحابة من 
.، ٤١أعلم لذ را ّ للميت ورنوعه فعله صل أس 

واتلس العاص أل ) ؛ غيث عس ، أمحه ض ، محا بن عمرو لحديث ت العتق ؛ ٣ 
عنهُنيى أن ءنتو ابنه ئأزاذ ، زت 'وخنين هشام ١^ نأغس ، رثة ؛١^ عنه يغتى ألأ أوصى 

إلاله رمو3 يا ; ممالأ ه الم يأتي • الله. رٌرد أسأل حتى ممالأ الباتة، الحمسا3 
أناعتقرثة، خمسون عليه وبمن خمبن عنه أعتى هساما وإن رثة مائة بعتق أوصى أم 
خبميمأو غه أوصدقم صه 3اصقتم ملم١ لوكالأ إنه » ت هو الله رمرلط مما3 • عنه 
نفعهمحه ومميز فمت ام؛اكوحيد كان فلو ؛» رواية ول • ( ذللذ« نلنه عنه 

أصقمن » ؛ الحديث ول ، العبودية رق من ونحليمه المالرك بحرير والعتق ■ ، ر *ك ذلك 
والرجلاليي مباليد ليعتق إنه حى النار من ْده اريا محها إرب بكل لف ا أمحق موهنة رقبة 

• ٢٦؛بالمرج« واكرج بالرجل 

)\اىب)لإا0م.
.( )؛،/■TV( A\/r)لم م٤( • ١( الممحاري)مأ/\،بم )٢( 
.أخمد)آ/ا؟'ا(( Xua)\-/المهقي ١( ٦ )y/. ماجة ابن ١( )y/؟y اكاثي ( yrloلم)م)٣( 
.( ١٣٣-١٣٢القيم)لابن الروح من"محاب نقلا ( ٤٩٢الدعاء)محتح )٤( 
واليهقي- له الأخرى والرواية ~ ( ٦٧•)٤ وأحمد [ له واللففل ( ٢٨٨٣)] داود ابر أخرجه )٥( 

للألباني.الجائز أحكام ي كا حن رمدهم ( ٢٧٩/٦)
.[ ( ٢٢١)٤ ومسلم الأْ،أبمأْ( )>، الممحاري : عله متفق ] )٦( 



٣١٩

رمرليا : نالت جهثنة س امأْ أن ه عاص ابن عن جاء لما ؛ والعمرةالحج : ٤
حجمنعم » : ه ال ن، ؟ عنها أفاحح مانت، حتى نحج وب نحج أل نذرت أص إل ذ ١ 

.؛ ١٠« بالوناء أحق ف فا ف ا اقضوا ؟ قاضيته أكنت، دين أملث، على كان لو أرأيت، عنها 
يله١ رسول أن ، عنهالله ١ رصي عائشة لحديث ت عنه النذر صوم اليت، ولت قضاء ٠ ٥ 

.وته« صه صام صيام وعاليه ماتا س » : نال اؤ 

تصومأن أنجاها نارك  ٠٥ا إن نذرت البحر ركبت، امرأة أن ) ه عباس ابن ولحديث 
النيإل ابنتها أو أختها إما لها ثرابة فجاءت مجاتت، حتى تصم فلم ه ف ا فانحاها ، شهرا
نعم.: قال . ؟ تقضيه كت، دين عليها كان لو أرأيتلئ، » ت فقال له، ذلك دكزت نه 

.، ٢١أملق« عن فاقض يقضى أن أحق ف ا فدين » : قال 
ماتتامجي إن ؤ فمال فه. ا رمحول استفتى فهغ ادة عببن معد أن أيضا وعنه 

.، ٣١عها« اقضه » ; فقال. . ؟ ندر وعليها 

مجرىجار الصيام فرض لأن ؛ ، ٤١الأصلي الغرض درن النذر بمام [ بائه ] وتلنا 
فهوالذر وأما الصيام، فكذلك أحد عن أحل يسلم ولا أحد عن أحد يصلي لا فكما العئلأة 

.، ر الفقه محض وهذا ، دينه يقصى كما الوئ فضاء ثمل الدين، الذمة-ممتزلة ل التزام 
بنسعد لحديث وذلك غمْ أر كان وليا فخص أي مجن عنه الذين قضاء • ٦ 
علىأمقها أن فارين : نال عيالأ وترك درهم ثلاثمائة وترك ُات أخاه أن ) ت فقغ الأحول 

.( ٩٢٨)الرذي ( ٢٦٣٥)ائي الن( ١٨٥٢))ا(الخاري 
١/د٨(). )أ/د0أو1دتا( اليهفي ١( ٤ )■t/. الطحاوي ١( )أ/آإ ائي الت)آ/اخ( داود أم )٢( 

.له الثانية اريادة مع .وامحاق ( ٣٤٢.، ٣٢٢٤،٣١٣٧،١٩٧،■١٨٦١^^د)
١(ه ٩ ، ١  ٤/٥٨ ) البخاري وأخرجه . واليهقي داود لأبي الأول والزيادة ، الشبين سرمحل على وإسناده 
عندهمومه . يحوم )ا/همه( ماجة وابن ، وصححه )أ/أأ—٣٤( والرذي )آ/آها( ومجام 

.الأخ؛رة مسلم وعند الثانية الزيادة خميعا 
١(٤ )أ/.آاو؛ وازني ( ٨١١٦)داود ر وأب)آ/الأ( وطم اوأوا( • )ْ/• الممحاري )٣( 

(٢٧١٧)راكل؛الي ا/ه،/( ). ( ٢٧٨/٦))ا/آْأ( واليهقي ، وصححه )أ/ْبآ( رالترذي 
(٤٧)!/<٣( ٤٩،١٨٩٣)وأخمد 

.وجابجته له ، الصوم ؛، ١٧٥^ثوت وهناك )٤( 
.)صآآا-ا'لأا( الجنائز أحكام )٠( 



٣٢٠

فدمت] عه« فاقض [ فاذهب ] يدينه محوس أخاك إن » : الني ل نمال ت قال عياله، 
وليستامرأة ادمحها دينارين إلا عنه قضت ند ذ ا رسول يا ت نلت ، [ جن ثم عنه شنمتت 

.؛ ١١صادقة« » : رواية وق • محقة« مائها أعطها » : قال تة، لها 
;فال ] « ؟ الدبماران صمت ما » ) : ومه ه ذ ا عد بن جابر عن آخر حديث ول 

ذللي.آخر كان حتى [ أص مجان إنما لق ا رسول يا 
نن; نال « ؟ الدبماران فعل وما » ; نمال الغد من لمه نم ) : أخرى رواية ول 

.؛ ٢١جاليته« عاليه بردت •صن الأن » : قال لذ، ١ رسول يا قضتتها 
;أنام ثلاثة فهي الأموات عن أما ، الأحياء عن مشروعأ فهي بالأصحية يعلق مجا مجا أ> 

وأهله،نفه عن ان إنصحى لو كما وذللق ت للأحياء تبعا نكرن أن ٠ الأؤل 
رفيهممحمد« وأل نحمد عن هدا اللهم » ت ويمول يهنم ه كان فقد أموات، رفتهم 

.مابقا مات مجن 

ذلكأد على الحنابلة اء فقهنص فمد ؛ ترعااستقلالا ا،ليت عن يشحي أن • الثأش 
أنالعلماء ير لر ث . صه الصدقة على قياما به وينتمع المت إل يصل ثوابها وأن الخثر من 

يصحوناليوم الناس من كثير يفعله ما الخهلآ محن لكن به، يوصي أن إلا الميت عن أحل يضحي 
المنةبه جاءت مجا فيتركون ، الأحياء وأهليهم هم أنفعن يضحون لا نم ، تثوعاالأمران ءن 

يضحيأن المسنة بال علموا فلو وإلا الجهل، ٌن وهذا الاصحية، فضيلة هم أنفويحرمون 
ا.ر واصع ذ ١ وفضل والأموات، الأحياء فيثمل بيته أهل وعن عنه الإنسان 

لوكما فتنفذ لوصيته، تنفيذا منه وصية الميت.مموجسب عن يضحي أن ؛ الثالث 
سعيالأموات يه ينتفع مما ال-ات هدا ل الوارد هو هدا • ك نمص ولا زيادة بدون بها أوصى 

للأمواتوتقريبه القرآن قراءة حران راتحة مجته يمتاض واحد دليل فيها وليس ، الأحياء 
أوعنوالفعلية، القولية الثابتة لمه نة وّذ ١ كتان مجن الدليل فابن إليهم، ذللي ثوان ووصول 
.ذللل إباحة على أخممن علميهم لذ ١ رضوان صحابته 

.١( ا/آ؛ )• اليهقي رْ/ي( )ئ/ا"اا( أحمد ( AX/T)ماجة ابن )١( 
.( X^X)الهضي ( ٣٣)-ا/.أحمد ( ١٦٧٣)الطالمي ( Uo-Ui)\-/المهني ( 0A/>r)الحاكم )٢( 
٠رلأ/دهأّلإدأ( المع المرح من صاغ محمد الميغ فضيلة كلام من )٣( 



٣٢١

★واختصار بايجاز المسالة في العلماء اقوال واله ه
أزاو؛عه ومن س ١ رخمه الشانم اسبط ) تممْ ل كثير ابن الخانط الإمام ال ث٠ 

يدبب ولهذا كبهم، ولا عملهم من لس لأنه الموتى؛ إل ثوابها إءيداء بمل لا القراءْ 
ءنمأحد عن ذلك ينمل ولر زكاء ولا بنص الته أرثيهم ولا عله حثهم ولا ات ه اليي إله 

ولاالحرص على مه يضر القربان وباب ، إليه بئرنا ل•؛مرا كال ولو ، ه الصحابة 
.اه . ، ر ( والأداء الأمة بأنواع فيه يتمرذ 
٢مسلم شرح ق لذ ١ رحمه النووي الإمام ال ق°  فالمشهورالقرآن، قراءة ا وأم) ;١

-: قال أن إل والخلاف الأنوال يكن ثم - الين إل ثوابها يصل لا أنه الشانم مذهب ُن 
بالإحماعتصل فإنها والحج والصدقة الدعاء على القياس ودليلهم ضعيفة الذاهب هذه وكل 

اضونول ٢٣١ب، معي U إلا للأنمان لس وأن ؤ : ه فوله ومرافقيه الشافعي دليل و، 
أوبمه، يفع عالم أو جارية، صدقة ; ثلاث من إلا عمله اقطع المد مات إذا » ; 
.رأ؛ له« يدعو محاغ ولد 

ومع) ; بقوله لذ ١ رحمه كلامه ختم ثم ذلك ق العلماء ض الخلاف الإمحلأم فيخ ذكر و٥ 
يهدواأن القرآن قرووا أر حجرا أو اموا صأو تهلوعا صلرا إذا لف العادة مجن يهش فلم هذا 

فانهالئلف طريق ءأن يعدلرا أن للناس يغي فلا لحعوصهم، ولا ل٠ين، اللوناهم, ذلك ثواب 
.٠ ُ < أعلم لذ وا وأكمل، أفضل 

٢فتاريه ل ذ ١ رحمه السلام عبد بن العز قال وْ  فضورالقراءة ثواب وأما ) ؛١
•( غيرْ إل بمل لا القارئ على 

ويقرأللعزاء يجتمع أن هو هديه يكن )لم ا:رالراد ؤ، لف ا رحمه القيم ابن قال و° 
.( Y،5A/i)له انملم القرآن تقم )١( 

. ٣٩: الحم ّورة )٣( 

.نحربجهتقدم )٤( 

.)أ'ا/آهآ(الفتاوى صرع )ه( 
•)آ()صلأآ(
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.اهف ٠ ( مأكروهة حادثة بدعة هذا وكل ، غره عند ولا نره عند لا القرآن 

وأع—١) ...«؛عماله اقطع انمد مات إذا » ت لحديث شرحه ،عند ر آخر *وصم ل نال و٥ 
أنهاوالجمهور! الثافم فذهب ، ونحوهماعنه والصلاة للممت يوابها وجعل القرآن قراءة 

اهإيضاحه، مبق كما خلاف وفيه الميت تلحق لا 

منفيء فراءه وكره ) ا: ١ الشر( )الترح كتاب ل خمزة أبي ابن الشيخ ال ن° 
شانهممن كسان وانما الثلف عمل من ليص لأنه ، القبور وعلى وبعده الموت عند القرآن 
.آ والاتعاظ والرحمة بالمغفرة الدعاء 

•ليروي؛؛* انحمرع *ن نقلا الحسن، أبي شرح على العدوى حاشية ل وكيلك 
ولاثؤ ت الأية عند الأنعام مررة ا تمم ل آخر ق رصا رشيد محمد الأمحتاذ ال نْ 
بهجرت ما كل إن ) : ض ما ي< أخرى وزر وازرة ترو ولا عليها إلا نفس كل تكب 

الأوقافوحبس الزك وامتئحار الأموات إل ثوابها وإهداء والأذكار القرآن نراءة من العادة 
لأصل لها كان ولو الصلاة، قاط إسيسمونه مجا ومثلها مشروعة، غم بدع ذلك على 

.بهاالحمل أهملرا لما علموها ولو النلف، جهلها لما الدين 

مجنبه أربد وإن صحيح غثر الموتى على بس صورة نراءة حديث وإل ت أيضا وقال 
الدارقهني.انحدت بدلك قال كما قهل حديث الباب هدا ق يصح ب وإنه المرن؛ حضرهم 

حديثفيه يرد لر للموتى المانحة قراءة محن والحضر البدو وعم اشتهر ما أن واعلم 
ارصولكنه القطعية، النصوص مجن تقدم لما الخالقة البدع مجن فهر ضعيف، ولا صحيح 

السننقبيل مجن عليه الحامجة نم.ممحاراة له، وبمافرارهم اء العلملباس اللأسن كرت ب
.امحعةالفرائض أو المؤكدة 

عندالوقوف فيها بجب الي التعبدية الأمور مجن المسالة أن ت القول وخلاصة ت قال 
.اه . المالح، السلف من الأول الصدر وعمل والسنة الكتاب نصرص 

.ا/ْخ( )١ للروي ملم شرح )١( 
.وامحدنات والباع ( UiAX،UUUU)رنم اكوى ع1ى الداتمة اللجنة جواب وانقلر )٢( 

■)ي)اإ'يا
.ا/لأأ1(-ر؛(
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مداق دليل هناك وليس رد« فهو أمرنا عليه لمس عملا عمل من » ؛ نال واليي. 
اأنهوهو ، الأصل على المتاء فينبغي ، للموتى المراءة شرعية على يدل نعلمه فيما الماب 
وقضاءوالعمره والخج لهم وألدعاء عنهم الصدقة بخلاف للأموات تفعل فلا ، ترنيفية عبادة 

إذا» ; ال قأنه صهونت المحوص، بها جاءت وند تمعهم، الأمور هذه فإن الدين، 
محاخولد أو ، به ينتفع علم أو جارية، صدنة ت ثلاث من إلا عمله آدم ابن مجان 
اغمرا ربميقولون ؤ الصحابة بعد أي ه بملمم من جاءوا والذين ؤ ت هلث ونال • بمه له يدعو 

رووفإنك ا ربمآمحوا للذين غلا قلوبما ذ نجعل ولا ؛الإممان سقوناالذين ولإخواننا لما 
علىيدل وذك سفهم لمن بدعائهم الناخرين هرلأء على هك ذ ١ أثنى نقد . ٢ ل ه وحتم 

رق. المدكرر للحديث الصدقة وهكذا ينفعهم، وأنه السلمين محن للامحوات الدعاء شرعية 
لهذابنية واخاويج الفقراء على للأمجوات يقرأ من به يمتاجر الذي بالمال بمصدق أن الإمجكان 

;ال قرجلا أن الصحيح ل ئت وقد ، البدعة محن باذله ويسلم المال بهذا الميت فينتفع ، الميت 
إنأجر أفلها ، لتصدقن لوتكلمت وأظنها ، توص لر ث اتت مامحي إن ! اس رّول يا 

.نعم« » ; قال. . ؟ صها تصدقت 

جاءتوقد والعمرة، عنه ألحج وهكذا تنفعه، الميت عن الصدقة أن ه فسن 
هليهديه أو له ويو;ه القرآن له يحلو كونه أمحا ، بمفعه الدين قضاء وهكذا ، بذلك الأحاديث 

.مجشروع غير أنه والصواب ، له أصل لا كله فهذا ، تعلوعا له يصوم أر له يصلي أر 
رقمفتوى ٠ ُ والأفتاء العلمية للحوت الدائمة اللجا أجابت ايواب هذا ويمثل 

)م؛؟ْا(بماريخه/؛/؛ا£اه.
اللحنةاطلعت فقد ! وبعد . .. بعده ني لا من على لام والوالصلاة وحده ف الحمل 

اخكمةرئيس فضيلة من ام العالفتى سماحة إل ورد محا على والإفناء العلمية للبحرت ... 
وتاريخ، ٣٤٧)برقم اء العلهار كبلهيثة العامة الأمانة من اللجنة إل وامحال بالمترز الكرى 

صورتيماحتكم لأشفع ؤ ؛ نمه هذا صوالأ فضيلته سأل وند ٠ ه  ١٤١٣/ ١ / ٢٠
(٧١٠)ورقم ، ه ١  ٣٠٦/ ٦ /  ٢٣ل ١( )٢٦ برقم امة هد>، من الهنادرين الصكتن 

.ا.)ا(الحشر:
خمح١( -٨٣ ١ )ص7م ة اللجننماوى ائلر ، م ١ ٤ ٠ ٢ / ١ ٢ / ١ ٩ تارخ ق ٥( ١ )٣ برلم )٢( 

٠باز ابن للشيخ اآ  ٩٨/٤٦)الإسلامية البحوث بحلة وانقلر ، الشو١دفي صفرت 
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•عنةسورة نراءة •عنانها صمن ومن القارات بعض وقفية حول . >؟مااه /ا>فيلأ/
ثرطحب بذلك الأيام يّتطتع لا أنه الول ويذكر يوم كل جزلن وكذا ، الارآن من 

استئجارله بجرز وهل ؟ بدل لذلك هل . افناءْ وب1؛لدبح تركه من وتحرج وقته لضتق الونف 
بالإفادةالفضل آمل لذا . ؟ الماصية الدة الاراءة تركه ل إثم عليه وهل ؟ عنه بذلك• قوم يس 

غلةمن جرءا الواثق شرط بأن أجابت للأّتفناء اللجنة دراسة وبعل ٠ ( ٠ عليكم واللام 
غترمصرف هو ، ولغتره له أو للميت ثوابه ويهدي اصرآل من جزءا أو اكانحة يقرأ ش الونف 
أصحل هذا ، يذك الص ورود لعدم ؛ للأموات ثوابها يهدى لا اصرآن قراءة لأن ؛ فرعي 

خيمرفوعليه , الشرعية الوقف مصارف مجن يعثتر لا الذكور الثثرط فال لذا ، العلماء قول 
منميإل أقرت هزا لأن الخيرية الارآن نحفيفل لدارس لذلك الوقف من المحمتص الجزء 

.وصالم وصحبه آله وعلى محمد نبينا على نذ ١ وصلى ، الوفيق ول لله وا ■ ه جنومجن الواقف 
الريسعضو 

بازبن العزيز عبد العييان الرخمن عبد لله ا عبد 
•ى^يرو ٠٠۶١^^^•ى^نو 

الخرزانمحاخ الشيح العزيز عبد زيد أبو ش ا عبد بكر 
ثموقت، أي ذ ا1نكعات من عددا أصلي أن يمح هل : أيضا اللبمة مثلت و٠ 

•؟ لا أو إلته ثوابها يمل وهل ، الين إل ثوابها أهدي 
عنيثبت ب لأيه بدعذ هو بل ، للمسن صلست محا ُواب تهب أن يجوز لا • فاجابت 

فهومنه لمس ما أمرنا j أحدث من :» ق الني قال وقد ه، الصحابة عن ولا قو الني 
ا.أ ومسلم البخاري رواه رذ« 

كانإذا الوالدين أحد عن المنة أو المفروضة الهتلأة نحون هل : أيضا ونالت، 

ط؟■
مقروصةولا ، غيره ولا متوفى عن لا مطالقا، أحد عن أحد صلاة بجرز لا ; فاحابت 

أحدتمن » : ه نال وفد ، المعلهر الترع ل ذللث، ورود لعدم بدعة، هي بل سنة، ولا 
منحى ل الطواف ركعي إلا ا، ل لم ومالبخاري رواه رذ« فهر منه لمى مجا مرنا أل 

.(١٧١٨)لم وم( ٢٦٩٧)البخاري )١( 
.( ١٧١٨لم)وم( ٢٦٩٧)البخاري )٢( 
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.٠ ر اه < الض عن والعمرة الحج لأعمال تابعة لأنها ؛ غتره ص اعتم أو حج 
واليجق ف ا رحه باز بن الخرير همد الشخ الوالد سماحة بن الفتوى هذْ نفلر اة 

;فه قال . يوما عثر بثمانة وفاته قل منه صدرت حيث ، فتاواه أواحر ن مص 
عدلكتابة رض فضيلة ا،لكرم الأخ حضرة إل باز بن ف ا همد بن ١^ د مهس 
•هك ف ا سلمه السلمي أحد الشيخ بالنيابة الأول الأحاء 

مرقابكم كنإل إليكم خر فان: وبعد ، وبركاته لذ ١ ورخمة عليكم لذ ا ملام 
كابكمل إليها أث-رتم الي الوصية صورة ومشفوعة )ه٦اها٩\^^Aا وتاريخ ( ١٢٤١)

بعضمن أكرذحا — لذ ١ وفمكم • سماحتكم ار أنفلعلى فاعرض ر ؛ نمه ما جاء الذي 
علىالطعام بتوزيع الوصية مشلأ تتضمن والي المس-لمين، بعض بها يوصي الي الوصايا 
بنيةمالية مالغ بتوزيع والوصية ، ألمامجعول نهليلة كل عنه وبالتهليل ، الخزاء ايام ل الغقراء 
عنهالكهف ّورة وبقراءة رمضان، شهر ق العلعام وبترزيح عنه، والصيام الصلاة إسقاط 

علىيرم كل مرة عشر إحدى الإخلاص وسورة يوم، كل ص وسورة جمة يوم كل 
هىلذ ا حفغلكم سماحتكم مجن فنأمجل . الوصاياهذه عن صورة وبرفقة ذلك، ونحو الدوام 
منفقدها بعد الوصايا لهده صور إخراج يجوز وهل عدمه، أو ذلك مشروعية عن إفادتنا 
وحكمالوصية ق ج_اء مجا مشروعية عن وموالكم . ا العدل وكتاب القضاة نل مجن أهلها 

العدل.وكاب القضاة محن أهلها عند مجن فقدها بعد الوصايا لهذه صور إخراج 
عالشر ل له أصل لا يدعة وأمثالها اهلرفقة الوصية تضمنته مما ذكر مجا بان وأفيدكم 

إذامجتها مرجرد هو ا ملصور ولا ١لتدءة، الوصية لهده صكوك إخراج يجوز ولا ، الطهر 
الوصيةجراز ذلك محن يثئنى لكن البدعة ونثر الباطل على الإعانة مجن ذلك ق لما ثقيت، 

يكونأن بشرط ثوابا وأكثر أجرا أعفلم فيه الصدفة لكون رمجضان شهر ل الطعام وزيع تل 
ولوتركته من تحرج الموصى عن بالحج الوصية وكذلك فاقل، الموصى مال ثلث بمدر ذلك 

أماأرففه، وقف غلة مجن أو تركه مجن ه عنبالأصحية وصيته تنفين وكذلك تهلوعا، كانت 
يصمهولر صيامه مجن تمكن رمضان محن قضاء أو كفارة أر نذر صيام كان فإن عنه بالصيام الوصية 

لعدمنفذ لا فإنها عنه تهلوع ام بصيالوصية كانت إن وأما وليه، عنه يصوم أن يستحب فإنه 
اللحاشاوي وانظر له أمل لا ا ومجوامحدنات اليدع كاب مجن اكوتغ، كلأ )١( 

.)ا'/>ا*-ْا"(
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،خ؛ر كل على وإياكم وأعاننا رصاه ف ل، الجمع ف ا ونق . الشرع ق ذلك عر يدل ما ورود 
كّارهيئة ورئيس السعودية العربية للمالكة العام المفي • • • وبركاته ذ ا ورحمة عل؛كم واللام 
.اه باز بن العزيز عبد والإفتاء العلمية البحوث وإدارة العلماء 

نراءةقؤ اليي عن يصح لا ؛ اكانيةالناعية > زيد أم بكر اللأُة قال ائدة؛ فه 
قا مرتبلا ، آيات أو آية أو صرره أو ورة لمخصصا لا للميت الكريم القرآن من خيء 
وإهدائهالقرآن محن شيء بقراءة التعبد فإن ولدا . محيللقا ولا ، محكان أو ، زمان أو ، الحال 

الماسبعض نوّع رند . العلماء خلانا مجن الصحيح على الميتا إل ثوابه يصل لا ، للميتا 
الأونازورصد ، لذلك آخرين وتمرغ القراء استئجار إل الحال بلغت، حتى ، ذا هل 

يجتمعرنومد روحة، على بوم كل الفاتحة أو فلأن، نم على ختمة يقرأ لمن وا-؛بابات 
علىحزء يوم كل ق يوزع الكريم، القرآن أحزاء ا مهصناديق معهم حلقا 

اصتاجرهملن أو ، الرنم، لماحب، الدعاء نم واحد، بصرت أو ، جهرأ أو ّثرأ فقروونه 
علىيتدافعون ورأيتهم يا ١٣٨٤)عام تحر النبوي المسجد ل كذللاج شاهدتهم وقد ، لدللئ، 

خارجةات مجريق وهكذا ، المقدرة الأجرة يستلم حتى ، ليقرأ يستلمه أيهم ، الجزء استلأم 
.الشن وقرة التوحيد بضياء بميرته ف ا ور مجن /ضنه-ا الشرع، حدود عن 

بعضعلي مجر ( ه ١ ٤ • ' حتى ه ١  ٣٨٨)عام هومنذ الني القضاء.ممدينة وليتا ولما 
والتهاليلالختمات قراء جهة مجن الغلة بصرف أحكم فكنت، ، الر شروط ق ذللا، مجن 

غلتهإجراء يجس، الوقمحه لأن الكريم، القرآن تحفيثل ومدارس حلق إل المع، j أو ، مجهللقا 
الوجهإل صرف ، شرعا يصح لا سرط له كان فإذا ، وانفه شرط وفق الشرعية صارفه جمل 

.ا١ اه < آمن ~ ولهم لما ف ا غفر ~ الواقف نما- س يقرم، الذي الشرعي 
أوأيام ثلاثة المجد ل أو انحلس ل أر اشر على القرآن قراعق أن : لحصة اه 

أنومع المبتدعة، القراءة لهذه القراء واصتثجار ، يرمجاأراعين ذالأ١ يفعل وبعضهم أيام، سبعة 
قولا حن ل ولا صحيح حدبّثح يرد ولر ، العلماء يخن خلاف فيه القراءة ثرابا إهداء 

ذللثؤعلى ه اليي وأنرهم ه الصحابة بعض فعل أو ، ذللث، فعل أو أمجر ه الني أن ضعيغج، 
اعأتبمحن الناخرين أن الأمر ل ما كل المهتدون، الأئمة أو التابعون أر الصحابة فعلته و أ، 

٠" ٤٩٩)الدعاء تصحيح ( ١ )  .•دآ دام ٠ 
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،المن إل يصل الدعاء أن إذ الدعاء على وقاّره المتحنة الدع من جعلوه المذاهب 
يهديأن ان للإنأن ، سلف بعد خلف عليها جرى ناعيه لهم وأصلوا ، واهية بشبه وتعلقوا 

ئراببإهداء بأس لا ت نالوا الناعية هذه ومن ، عليها يمرعون وأحيوا لضْ عباداته ثراب 
بلوالة، الكاب من دليل يؤيدها لا مهلرده، ض القاعدة هده أن عع ، لأموات القراءة 

كالخجالمرن بعد يفعل أن فيه ورد فما ، متدعا لا متبعا يكون أن الإنسان على الواجب 
القرآنقراءة ثواب وإهداء كالصلاة يرد ل؛ وما به يعمل أن باس فلا فيهما خلاف على والصيام 

•به انمل ض لا ف، 

بهف ١ ينزل لر ما وابتدعوا ترمحعرا هؤلاء ولكن ، والصدفة الدعاء إلا الميت بقع ولا 
فتحد، والعلم للقراءة وللمشبن للكال مأكلة للأموات القراءة فضية وصارت ، صلْلانا 

والتغيالقراء وإحضار رائقان الوينصب ، يالاجتفالأت الليال بحيرن الأمصار عض بل 
فلم، تباع ّالعة القرآن فأصبح ، العزاء أهل من القارئ ياخذها أجرة لها محاعة بكل بالقرآن 
دوافاف، وبعناندهم اص النبعقول ولعبوا ، المهلهرة السنة بحترموا لر كما ، القرأن بحترموا 

جراءمجن الديون الورثة ارتكبت ورمما ، الميت أولاد فقر ق وتببرا أموالهم وأكلوا عماليهم 
الميتالنفع وإيصال القرآن محبة قالب ل تسبك الأعمال هذه وكل ، البدعية الأعمال هذه 

.الرحيض من له أصل لا ذلك أن يعلم لذ وا ، له الي الحقوق بعض وآداء 
العلامةحاشية وق الفلاني الكات وق الفلاني الشيخ بمال العض ياتي فئ نعم 

أكثرق اس النأكثر بعمل وبحتج الشنعاء البدعة هذه تأييد ق نقولأ لك وبقل ، الْلأني 
اكمنهوما ذخذره الرسول آتاكم وما ؤ : غك قوله يعلم ب وكأنه ،  ٢١ل والبلدان الأمصار 

اتومحدثبلنهىفيقولههي:»إياكم البدعة،بهذه ه الرسول يأتنا ول( ه فانتهوا عته 
.<ضلالة« يعق كل فإن الأمور 

التسميةهذه أن يفلهر والذي ا، الدستور ر القرآن على البعض بمللق • به س٠ 
لذا به سماه عما إخراجه من ذلك ق لما الرفيع، الكرب»إ القرآن منام تناسب ولا بجيدة، ليت 

.القراء( بجتا)اهداء مقدمة j الكلام أسلفنا كما )١( 
.( YU'\-XUA)_الدين ي والبدع الابتداع ص الملمن نحذم )٢( 
اعتنى، البعيري الي الرحمن عبد لحن الصوفية بعض على الرد ل السنية الحماسة الراجع؛ مجن )٣( 

.( ١-٩٦)بم/ْ الدالمة اللجنة رفتاوى . الخميس الرحمن عبد محي الشيخ له وفدم به 



٣٣٠

■هث ذ ا أنزل ما بض حكم من أنه الدستور به عرف ئا الأسماء تلك عن تنزيهه ويم ، هث 
تالمبحث لهذا المراجع أهم 

.اللام عبد أحمد محمد للأموات القراءة حكم — ١ 
الجنائز٦-م 

الشد.عبد الرحمن لعبد الجدل حولها محنال أسئلة ٣- 
.المنعم عبد تحمرو اء النبدع من بدعة ثلاثون — ٤ 

.تزول أن يجب تقاليد ٥— 

■ُاُع ابن للشيخ القرآن تلاوة على الأجرة أخد تحريم على والرهان الدليل انامة ٦— 
•/عي وعصام المصري محمل لأبي والمملم القرآن على الأجرة أحد ق العليم تيسير ٧— 
•يجنى أبو لف ا عد لخلي القربات فعل على الاستئجار ٨- 

.له أصل لا ومجا وانحدثات البدع - ٩ 
.حديقة لأبي وفاته بعل لم المينفع ماذا — ١  •
•للمهاوي غترْ بمادة السلم يمفع هل ، والضر النفع رسالة — ١ ١ 
.والخاشر( التاٌع راغلد الدائمة اللجنة فتاوى — ١ ٢ 
•اروءلا'ي ححر لابن الدين )، والبدع الابتداع من المسلمان تحدير - ١ ٣ 
.السلام عيد محمد والسنن البدع ق أصول — ١ ٤ 
•الأول( )اغلد ابن الشيخ فتاوى — ١ 0 
.زيد أبو بكر للشيخ الدعإ، تصحيح — ١ ٦ 
•الرابع( )اغلد لف ا رحمه باز ابن للعلامة مجتتوعة ومقالات فتاوى بحموع — ١ ٧ 





٣٣٢

الذياليانع إن ; أفول أن المحسث هذا عن الأكلأم أبدأ أن نل بالذكر جدير هو مما 
الإّلاميةالبملاد من كفر ل انتثر الذي الجهل هو الحمر الحث هذا َممابة إل ينعي 
الممص-؛رإن ! نالت لو مالغا ولت ، الحانز باحكام — العربية الجزيرة حتى ~ استثناء بدون 

عندحتى واضح المشروعخ الميت وزارة والدفن الجاتر على والصلاة واككفين لتغسيل اق 
.، أ اجد المألمة بعض 

أولثكوخاصة جهودهم الإخوة لبعض ننكر ولا ، الساء عند أسوأ بذلك والجهل 
وند، جدا تليلة ية نأنهم إلا بالأحكام دراية على وهم الهمة لهذه هم أنفندروا الدين 

.أحيانا نجدهم لا وند عليهم تعثر 
فلاء-يرهم إل الأمر أنل وإل أقرباوْ هم المن بغل الناس أول أن أيضا نني ولا 

•أحد يغسله أل أوصى يكن لر إن باس 
ومن، والعدالة الأمانة مراعاة مع الغل بسنة أعرف كان من ذلك يول أن 'يستحب 

•١ث٠ين بشرحل؛ن عقلمم أجر فله غله تول 

غلمن ء ؛ ء لقوله المكروه، مجن يرى قد بحدث.مما ولا عليه بمر أن : الأول 
أمكنهمكن كاجر علمه أجرى فاجه له حفر ومحن رة، أريمن ف ا له غفر عله فكتم •سلما 

.؛ ١ الجة« واممرق منيس محن المامحة يوم س ا كساْ كفنه وس المامحة، يوم إل لياء 

أمررمجن شبا ولا شكورا ولا جزاء به يريد لا جق ف ١ وجه بذلك يبغي أن ■' الغاني 

منومحو ذلك. ك؛مة معرنة إل ماسة فالحاجة الموتى تغيل لتعلم علمة دورات بإنامة شرح لذا )١( 
•الدين ل الفقه 

المالسل على منها وتعليمهن، لإرثادهن بالماء الخاصة القيمة الولفأت بعض خرجت وتد ز )٢( 
)لالأمة اء لنالهمة الدروس .ومنها القرنان لماغ الزمنان تحص أحكام على نبيهات ; الحصر لا 

ومنها١ المقصود عبد أشرف جع ; ة الملالمرات فتاوى ; ومنها ٠ النعم عبد نمرر والأدب( والعقيده العلم 
لمصهلفىاكاء أحكام جامع •' ■ومحنها خان حن لمل-يق المرة ل ورصود ف ١ عن ئيت لما الأسوة سن حت 

وهروالجراب المزال ءلر؛فة على كامحلة الخقة أبواب ب الخامس بحليات خمس ي الأن منه )اقهى العلوي 
[• أعلم ف وا • ائية( ننفهية وهومحومرعة ) المرأة أحكام ل الممثل . جدا، مفيد 
ّه ف ١ بجمي تحربجه تقدم )٣( 



٣٣٣

خالصاكان ما إلا المادات من يقبل لا وتعال ارك تبس ا أن التئرع ق تم لما ، الدنيا 
ومنفليغتسل متا مل س » ٌ لقوله يغتسل أن همنله لن ويستحب الكريم، لوجهه 

.القاصي القنب يلن ودرس وعترة عقلة خاو جسد تغسيل ول ، ١ « فليتوضأ حله 
*

أمررفيه الموتى فتغيل ، غرية عجيبة أمور علميه فتمر الميت يل يتغالإنسان يقوم فد 
فلاوجهه نيثرق عادة الارات أمعله وترى ١كالح يغل فقد ، هث ف ١ إلا يعلمها لا 

وكانهاه محيعلى المرور ب ثٌعا والنور الأس فيه ترى بل ، الأموات وحشة فيه ترى تكاد 
والإحس-انبدينه لمث وتموصلاح اسمامة على كان الأخبارممن بعض سمثا وقد بل ، حي 
وهذا، تكفينه وقبل تغسيله بعد منه مرورا أبهج ولا منه وجها أشرق كان ما أنه الناس إل 
الغسلعلى بمر وند القلوب، منها تفزع هئة على تراه وقد المؤمن، بشرى عاجل من 

يرىوفل - لذ با والعياذ — مرء على كان محن تغسيل بب ببالذعر فيها يمان قد أحوال 
ندبل ، المهور ذعره محعه يبقى فد محا بهم وصخهله ومقته هث لذ ا عذاب جاب عس 

منهفرأى — لف ا بوالعياذ — متمردا عاصيا غئل أنه لبعضهم وحدت ، المنة محعه يتمر 
لرآه ما مول محن وذلك ، بحيد أر قريب محيت يتغسيل يقوم أن بعدها يستطع لر محنغلرا 
.— لذ با والعياذ — العاصي الميت ذلك 

و١لتكفينيل بالتغيتعلق فيما المخالفة والاعتقادات الخانعة الأخطاء بعض تندم وفد 
الميتمسيل صفة بيان — ه لذ ١ ياذن — نشرع والأن ، والزيارة والدفن والصلاة 
:فنقول ، ؛ ٢١وزيارته ودفه عليه والصلاة وتكمغه 

يوالطيال)ادلامحوارد( حان وابن \( T'Y/Y)والمرمحذي ( YY'-YY/Y)داود أبو أخرجه )١( 
 ٤('\YY ) وأخمد(YA«/Y ) ولكن، الوجوب يفيد الأمر وثلمامر . ( )١٧للألباني الخنار أحكام وانظر

تالرفر حكم لهما موتومحان حدينان خناهره عن صرفه 
بتعسليس ميتكم فان لمتمره، غإذا ل غميتكم غل من على ليس ) : ه عباس ابن عن - ١ 

>أيديكم، تغلوا ان فحبكم 
 -Y الحاكمأخرجه ( يشل لا محن رنا يخمل من نما الميت نغل كا ) : ه عمر ابن ثول

(٨٦/١ )Y• رالبيهتي(Y^aIy ) للأبتي)الأ-أي( الجنائز وانظرأحكام ١(  ٩١)والدارفطي•
•[ هام وم ١( .لمدالملام؛ئلوش)٩ بهاالفقهاء( لربمت الغ، الأحاديث انظركاب)الإنهاءلمعرفة و] 

 )Y( والغسل، ححر لابن الباري وفتح ، للروي وانجموع ، ندامة لابن المغنى ذللي؛ ل مجراجعنا
ائزالجنأحكام محن وتنبيهات وماحد ، باز ابن، للشيخ ائز الجنوأحكام ، الحيوي لصطفم، والكفن، 



٣٣٤

الميتممس؛ل : اولأ 

:الدكر الميت غسل ا ١ ر 

يحنيلم ركنه، إل سرت*• من بغطاء عورته سر ثم ، ؛ ١ التغل /ض - على يوصع 
الحلومحمن نريب وصع ق يكون ، بحيالسنا ينهتض حسثا بتغيله، الدء عند الملابس من 

فرجينظفا ثم الخارج، من نته مستعد هو ما ليخرج برنق؛ بطنه ( يعمر يمح) م ن، 
.— ونحوم نماز من مقامه يقرم مجا أو — خرقة يده على لأنا والمعمتث ، ذاالئابعد المسنا 

قالماء يدخل لا فانه والاستنشاق، المضمضة إلا للصلأْ ،كوصرئه أالستا يوصى نم 
ومنخريه،أسانه ا بهيمح ثم بالماء ثظة أو خرنة بتذ يكممى وإمما ، الميتاأنغّا أر فم 

•؛ ١ ولا إبطا ولا عانة ولا ظمر'ا ولا شعرا بحلق )ولا 
•التال النحو على الغل ل يشرع ثم فنز ، الست، غل المعمل ينوي ثم 

يدأندمه إل رأمحه من الستا ه بيغسل ثم ، ، رإناء ل والنير ، أالماء يخلط — ١ 
كدل-لناالأمر شقه يغل ثم ، والخلم، الأمام من اليمنى القدم حتى الرأس من الأيمن بشقه 

وهذهه، ج-يسع على الماء يفيض ثم الجم، بقية وبالباني ولحيته رأصه بالرغوة يفل 
•الأول لة الغمحي 

.الثانيةلة الغهى وهذه أخرى، مجرة ذللئ١ يكرر ٢" 

ه.١  r٤٢/\/. بمارخ ٢( . ٧٣٩)رنم ينوى الدالمة للعليويواسة والاحداد 
•جمده ؤا ويؤثر فيؤذيه الماء تحته يراكم لا حينا لوح أو )١( 
.ه٣( المتع)ه/٠ الشرح ، ا'تحبايا)٢( 
باسفلا ٥^٠ من أخذ ولو دليل، عليه لبس : الجواب ؟ أفلغارْ أو شاربه يقص للميت، يتعرض هل )٣( 

الميتجحق ق سلهما يثرع نلأ والختان العانة حلق أما والشارب، ١لأخiافر على العلماء بعض نص و، 
•١( • ر ذ ١ رحمه باز ابن للعلامة الجائز أحكام ق كما . عله الدليل لعدم 
.عدمه من الماء نهض ناحية من كان سواء ، له ئعل أنفع كان وما رإ( 
■)٦( باز ام، للشيخ الجائز أحكا ت ر . ونحوم الصابون مقامة ويقوم )٥( 







٣٣٧

هالميت تكقين : ثانيأ 

را(دكقينالذم:

وتب، ؛ ٢١مها الست للم مها واحدة كل تكفى ، ١١أثواب ثلاثة : لكفن ا٥ 
يكونلا وأن ا ر بماء نكرن وأن الميت ال ممن الكفن يكون أن و القطن من تكون أن 

,عمامة ولا قميهس ليها 

Iيفيته ك٥ 

•أكثر مه الخور يعلق م نخر؛ ثم غتره، أو ~ تثسر إن ~ الورد •مماء الأثواب ترش " ١ 
:كالتال التكفن ُأك\ن ن الأثواب شط ٢- 

للميت.المعد ا ر؛ الخنوط عليه ويرش التكفن مكان على منها الأول الثوب محط ( أ  )

.أيضابالحنوط ويرش الأول على الثاني الثوب يط )ب( 
•بالحنرمحل ويرش عليها الثالث الثوب محط )ج( 

امرةأو رجلا كان ء صرا ، جاز صاتره واحدة لفامحة ل الميت كفن وإن ؛ القماش من تهلر تلأتة أي ؛ ١) 
ولكنهذلك أجزأ العادية كفن.مملابه وإن . محزو( باز لابن الجنائز أحكام )من واصع ذلك j والأم 

لئه١ رصي عائشة عن نت وند ء ه وأصحابه ه الني عهد ل العمل عليها كان الي السنة خلاف 
(عمامة ولا ص تمي فيها لص س—حولية بيض أترابا تلاثة ق . ف ا رسول كفن ) • قالت أنها عنها 

٠( ٠٤٣ )a/ اللجنة فتاوى ت ر . علميه مجتفق 

وبجعل'يغل، أو الكفن يغير ؛ الجواب ؟ الكفن تغيثر يلزم هل ، اليت تكف؛ن بمد دم خرج إذا ت مالة 
•١( ب باز لابن الحنام أحكام )من • وعمْ الشمع مثل -ممسكه شيء النزيف محل على 
٠انحل تمسيك قرة له الذي الصلب الخالص فبالهلن يستمسك م وإذا 

•ص؟( باز لأبن الحائز أحكام )من وعمامة قص فها لص )٢( 
وادبالتكف إل الداعي كان وإذا المة، محلأف لكه ، أحزأأسود كفن الين، كفن ولو )٣( 

.( ٤ • )اِ/أ اللمينة فتاوى . وندره ف ا تفاء على للصم يافاته ذلك حرم الخط إفلهار أو التناوم 
وصندلوذري ك ممن خاصة وأجسامهم الموتى ان لأكنمالعلب مع يخلط ما كل ت الحنوط )٤( 

■٢( • ١ ١/ ) الوسيعد المعجم ؛ . ذلك وعتر وكانور وعنبر 





٣٣٩

الأولثم اكانمة ١لالم١غة عليها تلف ذللي وبعد ، وصدرها ووجهها رأسها على بلفه بالخمار 
.ا ر خفيفا ربطا يربط ثم محكما لفا يدميها إل رأسها من 

اتض:ممن )٣( 

لكفن زإن خرنة، ل الص يكفن ) : أخمد الإمام نال > : المغي ل قيامة ابن نال 
وأصحابوائوري الب بن مد فال ونحوه إسحاق، قال وكذلك • ( بأس فلا ثلاثة 

لأنهاس؛ بفلا ثلاثة ل كفن إلأ وأئه يجزنه، ثوبا أل ل بينهم خلاف لا وغئرهم، الرأي 
أم.اه < رحل نأشبه يكر 

الجارية:)؛(كفى 
كمل r أحمد الإمام أي ] لذ ١ عد أبا سألتن : المروري قال > : الغي ق قيامة ابن قال 

ابننسترين اس وكمن فيه( خمار لا ونمص لغاض ل ) ت فمال • ؟ نلغ ل( إذا الجارية 'تكمن 
القميصالشر ) : أحمد قال رلفافن. بشر ل وروي • رلفاض قميص ل ا ٠ أعصرت قل له 

.اهألا<الصلاة ق رأسها ستر يلزمها لا ايالغ غثر ولأل ، ( كمال له ليس الذي 
وذلك، ورأسه وجهه يغقلي ولا الجوط، فيه •مما الطيب يمرب لا اخرم • نيبه ت٠ 
ومسيربناء اعسالوة » ; ه ; ائي ثال رغد مات ) نال؛ ه اس عبابن لحديث 

أم.( ثلثا« التامة يوم يغث ؤ، ورأسه وجهه تخمروا ولا ثيابه وكم-وة؛ي 

.،١٥)_U~ والإحداد الجنائز أحكام من وتنسهاتا مباحث ؛ انغلر ( ١ ) 

•[ ( VAU/V)الزكي وطعة ل الغي )٢( 
انحض.تأربن أي )٣( 

.( ٢.٨-٢.٧،١٩٧-١٩٦لااعدوى)والكفن الخل : ز . )ا(اكي)'ا/ام"ا( 
.[ ١( ٢ . ٦ وملم ( ١٢٦٥)البخاري : أخرجه ل )ْ( 



٣٤٠

هالميت على الصلاة : ثالثأ 
الرجلمكرن انز جناجتععت، وإذا الرأة، ووسط رجل رأس عند الإمام بمف أن 

■ارجل رأس حذاء المتتة المرأة وسط وبجعل المرأة ثم المثير ثم أولا 
نلأ— مافرة بعدها ويتعوذ ا ١ تكيرة كل *ع متكئه إل يديه رافعا للإحرام يكم ثم 

عليهالصلاة عثل - جؤ الني على بعدها ويملي يكر ثم ، ١ الفاتحة ويقرأ ويمي - بتفتح 

تيلي فيما نلخميها خلافية، مسألة الجنازة صلاة في اليين رفع )١(مسألة 
:بحديمح، استدلر نقل الأول، ا ذ ] بالرفع قال مر : ولا أ٠ 

•الري على الض ورصع نكرة، أول j يديه زنع جنازة ض قو"؛r؛ المر أن ه رمة أمر حديث )١( 
.يعري لا ثم تكأيرْ أول ؤ، الجنازة على يديه كان؛رفع قو النير أن ه عاص ابن، حدبث )٢( 

اصححهس نعلم معتقه،زلا على العلم ، ٢٥١أك-ر وإطاق ه، اليير مر بمت، لا صعيف ا وكلأه
شيءفها بيت ولا ه، الصحابة مؤ الأتار يعم، استدلوا وهكذا . والماخرين، افقدمغر العلم هل أس 

أهلبعض الرأي بهذا وأخي ذلك. نر نلة وهم بعضها نّتا وند ، اكابمضرآثار بجعض واستدلوا . أيضا
•والأنام والثركام، حزم، وابن ' والحنفية مالك، عن ورواية ' الثوري سفيان ت هنهم العلم 

عنهماذ ا رضي ءمر ابرا:س>يز،بحدبجن استدلوا : النكرات جع ل الدمر برفع قال ;/، ايا ن٠ 
والطريق• الإسناد تالف الأول؛ فالطريق • تكحرة كل ق يديه رفع الجنازة علير صلى إذا كان ه اليير أن 

أحدل؛ ; وقال ال-اركموري. العلامة قال كا مرفوعا قيء ذلك ق بيت ولا الونف، فه الصحيح : الثاني 
ابنوأنر ه، عمر ابن اثر لهم وّلم ، الصحابة آثار يبعض أيضا واصتدلوا . الباب هذا ز صحيحا حديا 
ببعض; واستدلوا . الإصاد ناحية من فيه ذلك ومري حجر، اثن الخاخط صححه ما على ه عباس 

إليهم.الند وصح ذلك، على التابمئن أكثر فإن الكثثر، لهم وسلم اداب*ين، آثار 
وعنحبمة أبي الإمام م، رواية وهير جامعه، ؤ، الزمدي ذكرْ مجا على العلم أهلر أكثر بهذا وأخذ 
العلماء.أكثر وتابعهم وإسحاق، أخمد والإُام ، الشافعي، قول رم هالك، الإمام 

أبيلجديي تضعيفه بعل حمر ابنر الحافظ نال ولذا صحيح، حديث س تماما خالية المسالة أن يضح وهتا 
،والردللأخذ نابلة المسألة أصبحت ولذا . بحومالباركفوري ونال . تمر( فه يصح ولا ) ■' عاص ابن، هرترة 

وهرفه، عمد ابن، لغر الثاني، الرأي الأوجه؛ الرأي إن ت قال نال لو ل هو• محي أُة الخلاف فها ووسع 
.وجيهارأيا لكان الصحابة؛ س يخالفه ما وجرد وعدم للتة' تبعا وأسلظيم فاضلرالصحابة أس 

;حكمن . ؤؤ محي أمة الخلاف فه سع يمما فهذا سي،ء اياب ئ يمح لر أنه دام ما إنه ; نقول ولكن، 
تكبيراتنؤ اليدين، رفع ن، المافلرة وانغلمر —٨٣( )'/،٧٣ العلأوي محمد الجازة آكير١ت مع اليدين، رفع 

(yrvlv)اري البونح ٦( ٦-؛ را"آ/آ/• التوحيد بحلة ق، ال، بالئلأم عبد وحيد للشيخ الجازة 
.المع)0ا0\أ-\•؟^( والشرح ة)لأ/ا'لأآ( الدانراللحة 

صحقد لأنه ؛ فحسنرالايات بعض، أر العصر أو الإخلاص ُثإا نميرة سورة الفاتحة معر زأ وإن )٢( 
•١( )ص٨ باز ابن للعلامة الجائز أحكام انفلر عباس. ابن، حديث س ذللث ض يا-ل ما أو عته 



٣٤١

;ومنه ا، ١ ورد للميت.كا بعدها ويدعو يكر ثم ~ الصلاة تشهد 3، 
مناللهإ ، اوأنثانوذكرئا ثكبإرن\ وصغيرنا وعاسا رذاهدJا ومؤنا لحنا اغمر اللهم 

.؛ ٢١الإيمان على نوئه منا ئومته وس الإسلام على نأحيه منا أحنيه 
^١١^بالماء واعجلئ مدخله وونغ 'نزله وأكرم غنه واغمت وعاقب وارحمه له اعم اللهم 

"مراوأهلا داره من خيرا دارا رابيله الدنس ثى الأمحص الثوب ننتذ كنا الننايأ من ونقه والرد 
•؛ ٣١اثار عداب أوثى المم عذاب ثى وأعدم الق وأدخلن روج خئرا؛ى وروجا ّ بن 

لماواغفر' العابرين ص عنبه م واخلمه النهدص م درجته وازنغ لفلان اعم اللهم 
•، ٤١بمه له ورز م? ثي له [ أوّغ ] واننح العالبم رب يا وله 

لوالديهذخرا اجعله اللهم ) ت نال وإن ، يناصه دعا.مما ، صغيراعليه المصلى كان وإن 
بماخوألحقه أجورهما بمه وأعظم ، موانئهمابه مل اللهم . مجابا وشفعا ثأ"؛ما وفرطا 
.٢ ر نحن إ الجحيم عياب يرخمتك وقه إبراهيم، كفالة ق واجعله الؤمجتين، صلف 

بعضفاته ومن . ٢ ١ يمينه عن واحدة سليمة يسلم نم تليلأ بعدها ويقف يكر نم 
.ه صفتعلى فاته ما قضى الإمام ّلم إذا ثم ، بقي فيما الإمام مع دخل الجازة على الصلاة 

.السنة ق ذلك لررود فحن الرابعة اككأiرة بعد دعا وإن 

لأنهإ غيه ه لوبجلحى الميت الوعاء بجمي أن الهم يتحمره، دعا.كا ذلك محعرفة له يتيسر نإ وإن ( ١ؤ 
•عثحن لاين ( ٧٠٣)اياتذ أحكام ل -زالا ٧( )• •إله بحاجة 

[.١( ■ ٢٤)الترمذي ل )٢( 
.([ ٩٦٣)لم :مأخرجه )٣(] 

الرربعةالتك؛يرة يعد الثانية ي دعا شاء وإن فحن، زاد .وإن [ ( ٣١ ١٨)داود أر ( ٩٢)■ لم م] )٤( 
<ونتا غيها يوثت لر الدعاء منمودئ الجازة صلاة كانت ث > : سية ابن الإسلام شيخ قال يسلم ثم 

.اكاوى)أآ/آ'\أ( بحموع 
والدي، اء العياصعنه ولكن ' تقق اليي عن ترد لر ذكرناها الي بالصيغة ووالديه للطفل الدعاء )٥( 
والإحداداماتز أحكام من وتبيهات ماحث . ولوالديه له رالدعاع عاليه بالصلاة الأمر اليي. عن ورد 

منةفيه وليس واسع، عاوا ز والأمر ، يتحضر٥ دعاء بأي وإلا بذلك، دعا فان . ٢( )صزا للعليوي 
عتيمين.لابن ١( )ءسآ الجائز أحكام ؤ، سوالأ ٧( )• • أعلم ف وا ذلك ق عليها يعتمد صحيحة 

فهومعا أو سبعا أو ستا أو تكبيرات خمس كئ بأن أربع، عن الإمام فيها زاد لو • التكبرات )٦( 
لأنهبماس؛ فلا يساره، وعن يمينه عن سلم إن وكدا ، ~ ذلك بجان وتندم "■ السنة ل لبونه صحيح 

•٢( )ص' للعليوي والأجداد الجائز أحكام من وتبيهات ماحث صحيح. حديث فيه ورد 



٣٤٢

هدفئه صفة : رابعآ ه

كأنالموتى على الثلأم إلقاء نسحب الميت لدفن التبرة للخنأزة المشيعون دخل إذا 
لاحقونبكم ف ١ شاء إن وإنا ، والام؛ن ١^٣، س الديار أهل عليكم الملام ) ت يقول 
زفهم الوني أحوال ل وبممكر لأمرت ويستعد ١لآخر٠ يذكر وأن الخانة( ولكم ق لد ا أسأل 
،ذلك ذ ا نسال الجة رياض من روضة ل هو س منهم بداخلها ولكن اوون، *نالشور منفلر 

ذلك.من ف ا أعاذنا المار حمر من حمرة ل هو س ومنهم 
علىيجتمع ولا الدنيا أمرر ل المحدث وعدم ذ ١ محن والخوذ كون الللحمح وينبض 

ينتهيحتى ننتطرون الماقون أما آ، ١ والأس الهلس مناولة أو الين لإنزال حاجة له من إلا المتر 
•الدفن ل يشاركون [ نم ومن ] بالأى ، ١ الأحد ّد مجن 

منهايدر أن يامجن فلا عورة لأنها ؛ لهاأمتر لأنه ؛ نرهاعملي امرأة اليتة كانت وإن 
ثمذلك. ونحو مطر كترول لعذر إلا فتره، يغطى فلا الرجل وأما • الحاصرون فرام شيء 
اناثنالقبلة ناحية من القتر بأعلى وبمابلهم الجنازة، حجم حب ثلاثة أو اثنان القر ق يتزل 

يليمما القتر بجانب يحرن للميت، ينح مكان هو الذي الأحد ق يتزلوه حتى يساعدونهم 
القتروتعميق توسيع ويصن القتر. ومهل ئ الحمرة هر الذي الذي الشق من أفضل وهو القبلة، 

•اليت أ يل م ث، 
ثمدنن إذا ٢ ر رجلاه فيه تكون الذي الوضع ق رأصه يجعل بان سلا القبر الين ويدخل 

.نلناءربما الْلين من الضروب اليء الهلوب الأتن؛ )١( 
منالذي جانه إل بالحمرة الحار نم.مم؛ل ؤلولأ أمغل إل الملة الأرض ق بحمر أن : هو المتر ق الأحد )٢( 
.امكةالتأو الصلة الأرض ل إلا ذلك ينمم ولا القبلة، تقبلا مالجاني الحفر ق الميت ليوضع القبلة جهة 

غيرالرخوة الأرض ق ذلك ويكون ٍلرلأ، ذلك ل البت لموضع قط طولا القتر بحمر أن ؛ هو والشق 
.( iX-\-iYY/A)اللخة فتاوى انغلمر . الرُلمية كالأرض المتمامكة 

تلر؛ ؛^ ٥١١أذحلن م عث نمش يزيد، بن ش عد عد بملل أن الحارث أوصى :) نالا إنص أم وعن )٣( 
:نال إذا المحاي لأن ه؛ الرسول إل الرفع حكم له الحديث ومدا . القة( من هيا :) وئالأ ( المر رجلي 

وروى] ، كالمني فصار المنة من )هدا : ٥(  ٤/٤المن)ق المهقي تال • الرسول. سنة بها بمي المنة( )_ 
.( ٢٧٥)Y/. داود أيي صحيح j الأزي وصححه ( ١٣٢ ١ > داود أبو ب [(. وأس عم ان عن ذلك 
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إذ، سهل حيث أدخله أسهل رجليه نل من بر القإدخاله يكن لم وإن ٠ رفيقا سلا فيه يسل 
,آ س ا رسول ٌلة وعلى لذ ا بسم ) ٠ القبر اليت يدخل الدي ويقول • باليت الرفق القصود 

حتىالخاط إل ويقرب ا القبلة نجاه ووجهه ، الأيمن سقه على لخده ق الت ويوصع 
لبنمن كسرة أو التراب مجن قليلا رأسه تحت يوضع أن إل احتيج وإن ، وجهه على لأينكب 

•لبن بكسرة أو بتراب فيسد ظهره على سقوطه خيف إن وكدا ، فلا وإلا باس فلا 
ذلكوبعد ا يكثف لا مغطى حاله على الوجه ويبقى ، وتترك الكفن عقد تحز ثم 

الصعترةوالحجارة اليابس اللبنات يبن الي الفتحات وتسد اللحد على اللبن ينصب 
إنزالبعد الين على اللبن يسقط لا حتى الفتحات تلك لسد لبن طبن فرنه يحعل م ن، 

.عليه التراب 

أوالتراب.عساحاة عليه يهال ثم رأسه عند مجرات يلان باليد عليه التراب يحثى ثم 
يتميزحتى بالأرض سوى ولا شم قدر الأرض عن ومحريع الدفن، بمكميل إسراعا نحوها 

أوبحجر فيعلمه ، بأس فالا يزار حتى القبر لعرفة بعلامة تعليمه أحب وإن ، يهان ولا فيصان 
ليتماسكله -^.v أثب—ذلك لأن ؛ ه ترابلحففل عليه الحصباء وضع بعد التراب يرش نم ■ نحوه 

.، ١ والسيول الرياح به تذهب أن من وأنوى يضض 
أنأحب وإن ، له تغمر ويات الثبله بمال الشر عند الدفن بعل للميت يدعى ثم 

•؛ ر امحرة ٩ المت أهل يعرى ثم . حرج فلا مل عليه بمد ل؛ من عليه بملي 
نري—اكان من بالجنازة تأثرا الناس أءقلم فان ، المر من فريا يكون أن ششنح وينبغي 

أهلهابحال الاتعافل ودفها الجنائز تشيع من اكصود فان ، أهلها وحال حالها إل ينغلر منها 
إذاحاله إل وينفلر المدلي المحي الميت ذلك إل وينظر المر على الإنسان فقوم ، وقرابتها 

وأعزوقرابته أهله ل ناثلرا ، مثله كان إذا حالته محتدكرا متاملأ متدبرا متفكرا المر 'اخل 
أوشريفا أو عزيزا كان فان ، شئا يك ا من عنه بغي لا دمعه يكفكف كل ، عليه الناص 

منالدنيا ق فدم إلا.مما عليها يزيل أن دون بتربه دنياه مجن محن خرج وفد إليه نطر وضيعا 
يديهعن الناس أعز ينفض ا وكيفقبرْ عليه يغلق أن بعد إليه ينظر نم • وطالحه العمل صالح 

فيخرجعليه غاليا ولدا أو عليه عزيزا ابنا كان ولو ، كسترا حترا فره محن بخرج ثم ، ترابه 

.؛( YI-IVV/A)اللجنة فاوى : وانغلر )١( 

•( ٢٧٦باز()ابن الدرب)الشيخ على نور )٢( 
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منالأرض وجه على ض ب كأنه المن ذلك وأصح ريه، س التدين صمر المر ذلك س
إنحتى التراب عليه يهيلون وهم القرابة حال إل نغلر كله ذلك س فرغ إذا ثم ، ذلك نل 

م، شنا لله ا من عنه يغي لا وبنيه رصاحته وأبيه أمه على التراب يهيل الابن ترى ع؛نك 
كلنفي ، طالخه أو العمل صاغ س مدم لما وتركوه القتر ذلك عن انصرفوا وند إليهم ينفلر 
.هو فه با تذكر المواقف هذه 

أحلمن ودفنه الميت على الصلاة ثواب عغلم إنما ) ;ف ا رحمهم العلماء نال وليلك 
.( هث طه يا المدكرة المواقف هذ0 

،الأحرةعلى الدلالة ل يكفي الدفن عند الميت حال إن ) ؛ العلماء بعض قال ولذلك 
هأصحابه يذكر نر على نام أنه ء الني عن صح وذلك ( ذلك بعد موعقلة إل بحتاج فلا 

المقال.دلالة عن تغي الخال دلالة لأف وذلك الميت، دفتهم بعد موعفلة 
حمرإذا م بعضهكان فئد ه، المحاغ السلف هدي هو هذا أن لف ا رحمك واعلم 

أهرنكى، لم بعضهم؛ ثل بل • وقرابته الميت ذلك أهل س أنه يظن حتى بكى الجنازة 
فالمؤمن. آالمحاغ وعمله جده مبكاه مومجن على أبكى إنما لا، ر ت ال فق؟ قريك 

•توليه الي وفصيلته وبنيه فرابته من لم^كن ولو الموس، باخيه مفجوع 
القبورلزيارة الغاففن بعض معهم يمطحبون ا■لض المحالشباب بعض هناك هر؛ 

.؟ ذلك ل رأيكم فما ف، ١ مجن ونحربمهم 
.اُ والقرى الر على اكعاون من وهر ، خ؛رًاف ا وجزاهم حن، وذلك مجانع، فيه ليس و: 

.؟ للميت الدعاء أثناء اليدين رفع يجوز هل ص؛ 
ثبتوثل ، الأهلهودعا القبور زار لما يديه رفع ه أنه الأحاديث بعض ل جاء و؛ 

أخرجه( يديه ورفع لهم ودعا القور زار ه أنه ) • عنها ف ١ رصي عائشة حديث س ذلك 
.صأح.ب^^ه ق ملم 

؛٤ ٦ ، ٤ د ) باز ابن للشيخ الجنائز أحكام من ا ١ ر 
•( ٤ )٥ از ابن للشيخ الجنائز أحكام من ( ٢) 
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زيارتهصفة ؛ خامسا 

عنديأتي نم • ~ العروق السلام ~ القبور على عاما ملاما الممرة دخل إذا لم يأن 
ال، والرحمة المغفرة بللمت للدعاء يجلس أو يقف ثم ، عليه ململم زيارته يريد من نم 

.فيها يجلس حتى كن أو استراحة ,مموضع لت القبور فإل ، الاستراحة أو لكرك 
.المر على يده يضع ولا ، آية ولا مورة ولا فاتحة يمرأ فلا 

الأمواتزيارة صفة هي وهذه ، راشدا ينصرف والرحمة بالمغفرة للميت الدعام وبعد 
.؛ ١١الشرءية 

.؟ زارته ينمي الذي القبر إل بميل أن للزائر ُيشرع هل القبور زيارة صد ; أس 

فلاويلم، زيارته ينمد من نم إل يصل أن أحب وإن ، اشور أول عند يكفي ؛ ء 
•بأس 

ابكاتزأحكام من ( ٧٤•; العدد ) الدعوى محلة ز از بابن الشيخ سماحة فتاوى وانغلر )١( 
.()٩٣باز 





٣٤٧

والقبور)الخنانز باب j الماس وبدع أخطاء ض ذكر هك الماري ل نثر أن بعد 
قوالمي عن ست ل؛ الى الأحاديث بعض بذكر هذا نحم أن المناب من كان والمعاني( 

،ات والمخالفالخرافات ترويح وغرها خلالها من يتم والي وموضوع، صعيف ض ما وهي 
لهمفيل لو بينما ، إليه دعوا فيما الماس رغب رمما عبادة وذاك مشروع هذا للناس قيل لو إذ 

استدلواأو ، عندهم محن حدنا لهم وضعوا ثم اء الأولينور إل فاهرعوا أمر أعياكم إذا 
البدعارتكاب إل ومثجعا قريا باعئا ذلك لكان ، لضعفها هؤ الني عن نشت لر بأحاديث 

يّتدلوننم يعقدون الباطل أهل بان واعلم ، هراه إلهه اتحد ممن فالعجب ، والشركيات 
وحدتإذا لأنك وذلك ا يعقدون ثم أولا الدليل عن يبحثون فانهم الحق أهل بخلاف 
الأجربها ننال ، صحيحة وطاعة حق على كن ، به قل ذ ا وعبدت اعتقدت ثم الدليل 

يوجدب وإذ؛ ، الدليل بحد أن إل الموقف العبادات ق والأصل ، بالدليل لمبوتها ؛ والمواب 
بعضلله ١ ل أخي يا اذكر آ المصحة الدين ) محن وانهللاقا ، دونه عبادة ولا طاعة فلا 

لمنوتنقاد بها تغتر فلا سمعتها لو فيما حدر على ككون ه الني عن تثبت لر الي الأحادث 
•امحنمع أفراد ض ويشيعها يردها 

والتعازيوالقبور الجنأيز باب في تثبت لم أحاديث 
.إ أيام سعة ببيته المار يرى الميت إن ) ٠ 

ا.؛ آ له أصل لا باطل ) ؛ فهر أخمد الإمام قال 
محنكن; ، فتموتواقبوركم تحفروا ولا ، فتمرضواتمارضوا لا ) ٠ 

)حجر لأبن الميت وأحوال ( ٤٨اكرت)• والدرر ( ٢٥٧الحنة)والقاصد ( ٧٨٨الخفاء)كثف : ن )١( 
والكشف١( )٣٣ والأمرار ( ٤٠)والتمييز ( ١٣٠نة)الحالمقاصد ومخممر ( ٥٧)( البشرى يري تحقيق 

انملمرئوالرافع \( )\/xU■آ(راكذرة ٠ )٩ والمدكرئ ( ٦٩)والصرع )٧٨( للكرمي والفراتد )ل/ه0\( 
.( )٥٧الحثيث والجد ( )٦٨الهنالب واض ( ١٢٨)ايلمن ^ ( ٥٨)المرصرع واللؤلؤ )٨٧( 

منالطي، ومميم ( ٢٩٩٠)الحفاء وكثف ١(  ٢٨٧الخنة)والمقاصد ( ٤٥٤المقرة)الدرر : ن )٢( 
أبيلأبن والعلل ( ٨٠٦)والفوائد ( ٥٩٠)والأسرار ( ٥٨)حجر لابن المت وأحوال ( ١٥٨٩)الحث 
.والمعيقة)ا/بمهأ( ( ٣٢١/٢حاكر)



٣٤٨

•، ١ بحديث ولص ه علي كلام من : ( اشهواماتوا فإذا ننام الماس ) ٠
خرجوند له ويولي لينكح الرجل إن حتى شعان إل شعان من الأجال تقطع ؤ ٠ 

.٠ ١ صمم ( ا،لوتى ل اسمه 
إلانوة ولا حول ولا القات، القات : ونولوا ( ذ ١ إلأ إله لا ) مو-اكم •)لفرا 

•، موصوغ؛ ( ذ يا 
 ٠ y ورنمع المرات الرن مبحان الكريم الخليم فه ١ إلا إله لا ؤ ! موتاكملقنوا

.٢٤١صعق < ا العالمي رب س والحمد العقلم، العرش 
ا.ل له أصل لا الحانة( ق نصب للتاء لص ر ٠ 

ثلاثا،اذكريم الحيم ف ١ إلا إله لا : الحة دخل وئته عد نالهن من كلماذ ) ٠ 
شيءكل على وهو ويميت يحي الملك بيده الذي تبارك ، ثلاثاالعاين رن طه الحمد 

.ار صعيف ( فدير 

.، ١ صعيف آ تقدمها من منا لمس بمابعة، وليت مترعة الحانة ر ٠ 

اءالخفص ( ١٦٣)•الطالب أض ( ١٢٤الحطة)•الفاصد ( ٤٢٥)اكرة الدرر : ن )١( 
(٥٩)حجر لأبن المن أحوال ١(  ٥٢٨)الحث من الطيب غم ( ٥٥٥)الرنوعة الأّرار ( ٢٧٩٥)

•( ٣٧٧)المنوع ( ٧٦٦)الفوائد 
كنمابن شر ٢(  ٤١)أ/• الفردوس ( T^r^lv)الشعب محقق ٥( )• للخلأل الأمال ; ن )٢( 

(TT-t/V ) الغوي تقم ( ٢٥٦)العارف لطا"ف م )٦( الدا أيي لأبن رمضان نضانل(a/u ؟ )نتح٢
(١٣٢)شعان من الصف للة )•٧( الحبران هداية ١( القرطي)٦ ير نف)ا/ا.٨( القدير 

.(٢١)السان حن ( ١٦٤)الشجعان تلح ١( ٩ )؛/٤ اللدنة الواهب 
الجامعضمف ( ١١١)أ/آ الطبراني معجم إل الداني الروض ( ١٣٩  rlv)للهضي الزرص بجع )٣( 
.(٤٩)•١كءاء صحيح ٤( ^١ • )٨ 

الممايحمشكاة الحبر التلخيص ( ٤٢١ ٦٣/١)٥ العمال كر ١( ٤  ٤٦اجه)ابن )٤( 
wwls) ) ( ٤٩الدعاء).تصمح ( ٤٧.الأُع)٧ صعق.

Oy=l\y.باز)ابن الشخ فتاوى مجوع )٥( 
ّ( ٤٩٥الدعاء)تصبح ( ٤٢٦٤الجامع)صعق ( ٢٥١ ٥٩العمال)؟/كر )٦( 
اإرا؛انمب ١( .١ الترمذي)١ ١(  ٤٨٤ماجه)ابن ( ٣٦٣٧الجامع)( ٢٦٦٣الجامع)صعق، )٧( 

ؤ١( الحبر)أ/ما -صٍص ( ٣٩٤)أخمد )آ/وخأ( 





٣٥٠

.( شفاعي... له حلت ) : لمقل وؤ، ( ثغاعي له وجت نري زار من ) ٠
•٠ ١ 'رصوع 
•، ٢١موصرع ( جفاني فقد إلأ بمد ب و سعة وجد ص ) ٠ 

(الجتة له ضن ) : لمقل (وق الجنة لحل عام ق إبراهمم زار و زارني •)_ 
.٢٣١مرضوع 
لكان ) لمغل (ول القامة يرم شهيدا و شفيعا له كنت بالديتة زارني س ) ٠ 
.٢ ١ ضعيف الشامة، يرم جواري 

)أ/اره'ا(اللحة غاوي ١(  ٥٧)•الفتاوى ت؛ميح الجاري ( ٨٨٩)ا/• ان اللم( ٠٢)اكغاني ( ٤٠١)
■اكرئ( ١٧٧ / t الإحياء) تخربمج ١( ٣ )١ التحديث ١(  ٣٦).تميز ٤( ١ الدرر)١ م ( ٠٨)ادلضل الدر 

م( ٣٧٥الدارظي)س'ت ْ( ٧١/٤اللدمة)اراهب ( ٦١)الظار ( ٦٢٠)المين التحذير ( )٦٧
٠( ٢١٧الستة)النون نقد مقاييس ( ٢٣نية)الالتنبيهات ( ٤٩)الصدور شفاء 

م١( •  ٥٧/٢)اس_ص م ( ١٧الوضوعة)الفرائد ( ٢٩)الأخنائي على الرد ( ٢٧٨/٢)ت )ا(تطي 
١(٤ )٣. !_ ( ٥٦صيانة)( ٢٧انماز)٤( )٨• الدرر أ-و؛( الصارم)• ( الضعيفة)٩٣الأحاديث 
٢(. ماو؟ . )٨ التحديث ( ٥٦• )٧ ضعيف .٨(  ٢/٢)الإلهي الكشف ( ١٣٣)أوضح ( ١١ ١٣الإرواء)

ارنزيكل ( 0٨٧١ الجامع ( ١٧الضعفاء)ا/.( ٢٣٥الكامل)٦/. ( ٧٧٢/٢الأحياء)أحاديث تحريح 
)ا/أ:اح(الزوائد محمر م ( ٥٧اللدنية)٤/•الواهب ( ١٨٦الشفاعة)١( • )• رتيب م ١( القرر)٤ 

اكبجامع م ( ٦٧زوار)التحفة ( ٥٣المدور)شفاء ( ٩١ ٧٦/٧)الميزان ( ٨٩ ٤٣/٦)اللسان 
.١(  ٤٣٣الوهم)؛/بيان ١(  ٤٧٤)المترع اللزلز ( ٣٨٦٢/٨)

(تذكرة)٥٧( ٣٢)١ الساوين تحير ( ٣٢)٤ الفوائد .٣(  ١/٦القاضية)طقات ١( أوضح)٩٦ : انظر )٢( 
.(٤١٦إتحافالسادة)؛/( ٢٨٣)الباعث ( الضعيفة)٩٣الأحاديث (أر ٧٧١تحريحالإحياء)؟/

حم'١( • ٣ )• اصد الفمحضر ١(  ٣٧٨)يز تمي( ١١٢٦)اصد الق١( التذكرة)٢٧ : انظر )٣( 
٢(). القصاص أحاديث ( ٢٣٧)از الغ( ٣٨٩)الدرر ( ٤٨٩)الأمرار ١( ٤ • )٤ أض ٢(  ٤٩)٢/• 

نزيه١(  ٥٩).الصاوي بتخريج الحاوي الفتاوى بحرع ( ٢٧٧)^انمرع 
السامينتحذير ( ٣٥٣انمة)( ٤٦/١الضعيفة)( ٥٦٧)اللؤلؤ ( ١٦الرضوعة)الفوائد ( ١٧٦/٢)
الصارم)٧٣(( ٤٢٩)الجثيث الجد ( ١٦٢)الأحاتي على الرد ( ٢١ ٦٦)النرافح ( تذكرن)٦٧( ٦٢٨)

أثر( ٦٦)الحديث علم ).٥( المدور شفاء ( ٢٨٣)الباعث ( ٦١)١لفلار ( ٧٧٢/٢)الصراط اتضاء 
.١(  ٤٧٧)الصرع اللؤلؤ ( الضعيفة)٩٣الأحاديث 

رغيبم ١( )٥ القبور زيارة نحل م ( ٣٨٦)خ/. لكب الجا،ع ١( ١ )0اأ الأرطار نيل : انظر )٤( 
فتاوىم ( ٤٨٧الغرام)مشتر ( -٩٤٦٩المحارم)( ٤١٦ادة)؛/انإتحاف ( ١٨)أ/أ.تو ممذري 

الواقع( ٥٦٠٨)ضعيف ١( ١-٨٦  ٥٩)أوضح ١( . ٧٥/٢)اللبخيص صيانة)٣٧( ( ٣٥٨اللحة)؛/





٣٥٢

•، ل موصوع ( شفيعا و شهيدا 
يومإل أحد علي بملي فلا الخلائق أسماع ف ا اْ أءهلملكا شري وكد ف ١ إن ) ٠ 

.؛ ٢١صعق ( عليك صلى ند فلأن بن فلأن هدا أيه امم و باسمه أبلغي إلا القيامة 

بعضمن خطأ ( نرى ) ت لفغلة ( الجنة رياض من روصة ومنثري نري ض *ا ) ٠ 
والألباني، والقرطي ، حجر ابن والحاففل ، تيمية ابن الإسلام شيخ ت بدلك جزم كما الرواة 

رم.جك ص ا رحمهم 
محلانبن ياذلأن فليقل رأمه عند أحدكم فليقم فدفنتموه مجتكم الرجل مجان إذا ز ٠ 

يقولسفانه فلانة بن يافلأن فليقل قاعدا صيستوي فانه فلانة بن يافلأن فليقل مع محيفانه 
طها إلا إله لا أن شهادة الدنيا دار من عليه خرجت ما اذكر فليقل لف ١ رحمك أرشدني 

يّعثلف ١ أن و فيها لأريب آتية الساعة وأن رسوله و عبده محمدا أن و له شريك لا وحده 
نصنعما له يقول و صاحبه بيد محنهما واحد كل خد يا نكترا و منكرا فان الفور قا مجن 

.، ٤١منكر ا دونه حجيجهما لف ا فيكون ؟ حجته لقن رحل عند 
رسولقال الفر ل ه لف ا رسول بتت كلثوم أم وضعت ،نا 1 قال أمجامة أبي ديث ح٠ 

.، رجدا ضعيف ( أخرى تارة نحرحكم ومنها نعيدكم وفيها خلمناكم منها ) ; ه ف لا 

أوضح١( .١ الفرص)١ ( ٢٢٧الدح)(١لمل ٢٩٢-٢٨٢الصارم)( ١٧٨الشفاعة)١( جلاءالأمحهام)٢ )١( 
اليمانالكن ( ٢٨٣/١اللألئ)( ٥١)الهجاب كشف ٢( الضعيفة)ا/-ا. م ( الزوار)٦٣نحفة ( ٢٦٢)
•بغداد)r/؟Ur( زوالي ٢( ١ ٢-١ ١ الأخناني)• على الرد ( ١٧٨الشفاعأ)الموضوعات)ا/م.٣( ( ٢٨٩)

الزوائدم ( ٣١ ٦٢)؛/الأستار م ٢(  lUUY)- تو م - منذري رغب ٢( • ٢-٦ ٠ )٥ الصارم )٢( 
امحأبي بن التعديل و ا>ح لألئ م ١( اوآ'ااا )ا/ْماأ الزخار ( ١٧٢٩\ا )•

^t/م )٨٧( (حلأ،الأُه١م ١٦)٦.
■لف.ق ١ بحمد مراجعه مع ذكره تنام )٣( 
(٦٣)المات الايات م ( ٣٩٦)التحرير ( ١٢١)آ/أ للْلبراني الدعاء ( ٢٩٦/٢٤)الفتاوى محموع )٤( 

الإحياءأحاديث تحريج )أ/؟وء( الضعيفة ١(  ٤٨٤)!/الأفكار ( ٠٣١).. أذكار من الند لصحيح ام 
والطضن حيض ضعف ى افن القول )ا/أآهثآأد( المعاد زاد ( ٥٤٦)؟/اللام سل ٤( )ه/هآ• 

الهرئإتحاف ( ٥٩)التذكرة ( ٠٠٧)أس ( ٤٥٦)تمييز م ( ٤٦٩)الدرر . يس موتاكم على  ١٧١
صانه( Vorlvالإرواء)م ( ٧٩٧٩)^الكر م النرطي)ا/آ؟آ( تذكرة ١(  ٤٦التحديث)( ١٨)
،( ٢٥٨)؛/ابزكئر شر ١( •  ٠٦)المصنوع اللؤلؤ ١( ١ اوا ١ الكاح)• بآداب ١لأنثماح ( ١٤١)

المزمنسلاح ١(  ٤٦٨)؛/الأوًلار )ْ/؛؟آ( امحمرع ( ٤٢٣٩/٣)الزوالد ١(  ٥٣)الخام أحكام )٠( 





٣٥٤

.ا١ جدا صبف ( أحدكم مات إذا ترض أرواحكم إن ) : لفظ وق ( إل-لث وتقربه عنه 
أهلمن أوليائكم على تعرض ا فإنهأعمالكم يتان بموتاكم تفضحوا لا ) ٠ 

ا.١ ضعيف ( القرر 

انشرواخثرا كان فإن الأمران من وعشاتركم أقاربكم على تعرض أعمالكم إن ) ٠ 
ألهمهمم الله) : لفظ ول هدبما( كما تهديهم حى نمهم لا اللهم نالوا ذلك غ؛ر كان وإن 

.٢ ر ضعيف ( بْلاءتاك يعملرا أن 

كانر لفظ ول بارا، وكتب له غفر جمعة كل أحدسا أو أبويه نثر زار من ر ٠ 
•، ١ موضوع كحجة( 
عليهورد عرقه إلا عليه لم مالدما ق يعرنه كان رجل بفر ممر عبئ من ما ر ٠ 
.٢ ١ ضعيف ( رجل•••■مجن لمقل-)ما ول اللام( 

 )١((A"\i/Y ) اعر )؛ الث__امين ( ٢٩٣١٣)د الزوائم )أس/Y(٠٤  )بنايرو>م ١
(٢١)ا/-االقرطم تد/ن م ( ١٣١٢)انميور فرح م ( ٣٣)•الخرم ١(  ٤٧١)الأوسط ( ٣٤)الأم-

١()آ/آآْ الناب ( ٦٨)النور أهوال م ( )/١٦الكنمب بشرى ٤( .  ٠٣/٦)الإحٍاء تزيح ٢( ١ )٠ وكرة ام 
.( )٢٣مراد نمل على الرد م ( ١٨٤)العثليم الفوز ٤(  ٤٣)- مارل؛■ - الزهد ١( ١  tAlV)الكامل 

م)٢( ات ايام( ٣٨٤/٦)الشانمة طنات ( ١٦٩)•أسنى ١(  ٠٨٨)تمسز ١(  ٢٩٦)المقاصد )٢( 
الإحياءنحربح ( ٨٤٣)الفرائد م ١( ْ ٦/١)أصفهاني الترغيب ( ٢١٦)تذكرة م )ْ/'اهآب( الفردوس 

القبورأهوال م ٧( • )٣ اضربر ( ٤ )٠ كز ( TAoh)اتحاف ٣( .  ٣٦/٢)خفا ( ٤ . ٥ ١ / )آ 
.( )٢٣مراد نمل على الرد ( ٤٨٣)العفليم الفوز ( ١٩٠)

المرنتمي أحكام ( ٣.٣٦/٢خفا)( r\rrlr)الزرائد الروح)ا/ْآا( م ١(  ٩٠النور)أعرال )٣( 
(٨٦٣/٢الضيفة)( ٢١التدكرة)أ/ا م ( ٣٤٢انميور)ثرح م اضربر)آ.ِا(و)ا./١( ( ٦٣)

.( راد)٢٣نمل على الرد م ( ٤٧٨العنلم)٧/^٤رالفرز م ( ٣٨٨)٤/م^الكم 
اتالموضوع( ٤٥)الحدب اوى الفت٢( ١ تذكرة)٩ .٢( )١ المشتهر ٢( ١  ٦٨الواقع))٤( 

اليمانالنكت م ( ٤٣١)آ/أ الزوائد نزيه ( ٦١١)U/. ْل الأثّ( ٢٤و. ٢٣٩/٣)
الدانيروض الالضعمة)ا/بمإ( ٤( ٤ )y/• اللألئ ٤( •  ٢٨/٦الإحماء)تخريجأحاديث ١( ١ )١ 

•( ١٧٦٨رنا؛)؛/( ٢٢٢الزاخرة)الخار ( ٨٥). الفرائد م )أ/ْهآ( 
١٨٠)الواقع ٥( ٢ • )٨ ضعيف )٠(  القبورأهوال ٠( ٩ • / ١ البلاء)٢ سير ( ١٣٩)الكئيب بشرى ( ١

(AYj\A0 )\ الأهوال م(AYlf ) ام ايالروض ١( )؟/آأْ المنامة(o/Y ٠١ ) مض(YY/o )٨•
صأهوال م )٧٣و٨٣( الزوار تحفة م )ا/7ْ( القرطي تدمة ( oa/Y)انحروحمن ( ٦٩٩)اشراني 
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ذ١ يدي بملرن م ولكنهليلة أربعين بعد نورهم ل يتركون لا الأنبياء إن ) ٠
.اُ ضعيفة وال؛انية صحيحة الأول الجملة ( الصور ل يشخ حتى هث 

ُوسنر كل ل هك لذ ا أدخل القبور لأمل ثوابها وجعل الكرسي آية الموس زأ إذا ) ٠ 
كتابمحقق نال . ( • • • ضاجعهم عليهم هك ذ ١ ومع و نورا أربعتن الغرب إل لمشرق اص 

.ار ( عليه بادية والضعف الوضع ولوائح عليه أنف رلر ; للقرطي اكدكرة 
البقرةبمانحة رأسه عند وليقرأ قبره إل به وأسرعوا نحبسوه خلا احدكم مات إذا ؤ ٠ 

.جدا ضعيف آ بجانمها رجليه وعند 

سررةاليت عند نرووا حضروا إذا الأنصار كانت نال الشعي عن مجالي عن ر ٠ 
.ار ضعيف ( البهمة 

ضعيفآ وخاتمتها البقرة بفاتحة ه رأمعند بمرأ أن أوصى فهن عمر ابن أن ) ٠ 
:نال ثم التكاثر وألهاكم أحر ذ ا هو نل و الكاب فاتحة قرأ ثم اكابر دخل س ) ٠ 

كانواات والمؤمنالمومنتن من القابر لأهل كلامك س نرأت ما ثواب جعلت قد إني اللهم 
.؛ ر ضعيف إ تعال لذ ا إل له شفعاء 

البينانالأيات م ٨( \ ٤ ر جليلة ناعية ( ١٤٥٢)الغتاوي بتخريج الخاوي ( ٢٩٧و٢٩٦زالصارم ( ٩٥)
>ْ/ه،/إ/(ب،نداد زوالي م ( ٦٢١)-الخحرير ( iAvrli)المران ( ٦٢٧ر٦٢٦)الضياءالشارق )ا'آر.'\( 

•م ٤( • )١ العفليم الموز 
(٢٧٢الصارم)م فاتهم)٤( ر بمد الأنياء اة حي( ٢٦٣٩/١الحقاتق)كرز الضعيفة)\ا(>.٢( )١( 

)٤(العلي إبراهيم و صعيليلث أبو تحقيق فاتهم و بمد الأنبياء حياة ( ١٢٤)الباعث ( ٢٤٤البدع)القول 
.م( ٤٢الزوار)م،تحمة 

.القرطي)ا/ا،أأ( )؟(تذكرة 
٩(٢ ٩ )U/؛ الشعب ٤( ٢ ٤ إو-ا ٢ ٤ )-آ/؟ الزراند م ١(  ١٣٦ /-١ ١ الكبير)٢ ١( )٣ الحار أحكام )■٣( 

.( iojiijYilS)لفية العن دفاعا ( ١٧١٧)؛/مرتاة )ا/أ؟ه( المعاد زاد ١(  ٤٦)التحدت 
.)؟/■آأب\،( الأحكام خلاصة ( iT\l)\وضعيفه الأذكار صحيح ( ١٨٥)اكيان )٤( 
(٤٦)ة انحمريالمحة ( ١٩٢)الحار أحكام ، م ( ٤٥٨)الْلحاوبة ١( . )٦ والمتدست السنن )٠( 

رضعيمهالأذكار صحيح السلفية عن دفاعا ( ١٤)•القاطع السيف ( ه . / ١ ) الضعيفة 
(ivrls).

.( ٢٢)الموت تمي كاب ية نإبملمال ( Tvrlsالسادة).إتحاف )٦( 
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للأمواتأجره وهب ثم مرة عشر إحدى أحد ف ا م قل فقرأ بالمقابر مر من ) ٠
•ا ١ مونحرع ( الأموات بعيد الأجر من أءطيا 

انرووهاله غمر إلا الأحرة الدار و لذ ا يريد رجل يقروها لا ص القرآن قلب ) ٠ 
. ٢٢١لضعمها لاتمت كلها مطولاو لفظ وؤ، ، أوله على ُضر'ا آخر لفظ وؤ، ( موتاكم على 

إلاظمآن ولا شع إلا جائع نرأها ما بركات عشر ص ل فان يس اقرأ علي يا ) ٠ 
ولاخرج إلا مسجون ولا أمن إلا خائف ولا تزوج إلا عزب ولا كي إلا عاري ولا روي 

عندقرتت ولا برئ إلا مريض ولا وجدها إلا صالته صلت ولا سفره على أعان إلا افر م
•ا ر محوصوعة بل نشت لا كلها مطولا و مختصرا وورد - ( عنه خفف إلا محت 

•ر؛؛ صعق ( موتاكم على افرووص :) لفغل ول ، يس( موتاكم اقرؤواعلى ) ٠ 
ا,ر مرصوع له، غفر يس عنده فقرأ الجمعة يوم أحيهما أو والديه فثر زار مجن ر ٠ 

خفا٢( ١ )٩ تذكرة م ( Oi)الإخلاص سورة سضاتل ١(  ٢٩)V/. الضمفة ١(  ٩٣)الحائز أحكام )١( 
م( ٩٣)المات الايات م )ا/،/ا-آ( القرطي تذكرة ( ٤٠)الحيية الئتاوى ١( . )؟/٩ المهل )آ/-مآ"آ( 

.م ( ٨٣٦)التحرض )٧( اكاغاني م ( ٠٦). انملمم الفوز ١( ٢ اوا  ٢٢)المبمات الفتاوى ( ١٤٦)الحديث 

يسالقرآن تلب حديث ، يس موتاكم على ازووا و اك،قين حدش صعق ل الع، القول ؛ انفلر )٢( 
 j٠(. )أاأ القدير تتح ( ٢٠٨)الذاكرين تحفة م )أ/إلأا٢( - متر - منذري ترغب )٨٣( لزان ا

.١( . )٠٧اللملة و اليوم عمل م ١( . ٨١)؟/آ الزوص ( ١٣٦٩)؛/الأوًنار ( ٢٦٢/٨)المهل 
م)٣٧( الماحت بغية اليزان j يى القرآن تلب حديت م ( ٣٧١المطالب : انظر )٣( 

).٧(الملمن تحذير م ( ٤٩)الماتئط الدر ( ٦١٤)الأسرار ( ٧٢٧)اللوم و٧٣ْ( ٣٧٤/٢)اللألئ 
.( ٢٩٦/١)تريه ( ٥٨)الرصرءةس الأحاديث ( ٤٣)المصنوع )٩( انماغاني 

(٢٨)١/• النرطي تذكرة ١( )٦٧ تمم يس، موتاكم على اقرؤوا و التلقن حدش صعق j الغ القول )٤( 
ضعينهو الأذكار صحيح م ٢(  ١٧٣/٦)اللألكاثي ١( • )٢٧صعق ( ٢٣٩)أسني ( ٦٨٨/٣)إرواء م، 

U،؛؛١( )٤ الزان j يس القرآن تلمب حديث ( ٧٣٤/١)اسمص ( ٥٧١)الإلهي الكنف )ا/-'آأ( 
نقلم( ١٣٦٩)؛/الأوطار ( ٥١٩)المني الصحيح ( ٤٦)انحدية المحة ( ١٨٥)النيان ( ٩٩). التحصيل 

.( ٩٧١)المصنوع اللولز م، )٨( يس سورة تضائل ((، ١٩٦)التحرز م ٢( ٤ )آ/ا الدرر 
(٢٢٣)الزاخرة الحار ٢( ١  ٢٦٨و١  ٦٧)الوافح ( ٥٦٠٦)صمف ( ٩٣٧٢)الإلهي الكشف )٥( 

٤()أ/• اللألئ ^( r<\lr)الموضوعات ١( ١ )٨• ننسب ٢ْ( ٨/٨المهل)( ٣٧٣/١تحريجالإحياء)
١(.٨ الكامل)م/١ ( ٤٥الحديثية)الفتاوي ٥( • الضعيفة)١/ ( ٣٧٣/٢نزيه)( ١٨٧)الحائر أحكام 

•( ٦٣٧٧/٥)الميزان م ( ٢٩)يس مورة فضائل ( ٦٣٢٧)؛/لسان 
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صعليه قرنت إذا ) ت لفظ وق ، ، عليه لف ١ هون إلا ص عليه تقرأ بت من ما ؤ ٠
الميتعند قرئت إذا ؤ ت لمغل وق . ، للون عيدي على هون أن الموت ملكالملك س ١ بعث 

رر ضعيف ( بها عنه خفف 
فيهامن بعدد لهم وكان عنهم لف ا خفف يس سررة فقرأ القابر دخل مجن ) ٠ 
٠آ ل مجوصوع آ حسنات 
نخفىالجنائز على أصلي إني للبي. نالت أنها ) : عنها ف ا رصي عائشة ديث ح٠ 

. ٠٣١أصل لا ( عليك« قضاء نلأ فاتك وما نكرى سمعت ما » : ؤؤ فقال ؟ اكك؛ير بمض علي 
. ٠٤١له أصل لا ( تلاث فوق عزاء لا ) ٠ 
القامةالأرواح أيتها علتكم اللام ) ! يقول الجبانة دخل إذا ه ذ ا رسول ان ك٠ 
علهمأدخل اللهم ة مؤمنلك با وهي الدنيا مجن خرجت الي الخرة والعظام البالية والأبدان 

.٠ ر ضعيف ، منا سلاما و منك روحا 
باجنمن ونمله عبادة ونومه صدنة ه نمو تكبئر وصياحه بيح نأنينه الربض ر ٠ 

(بثابت ليس ) ححر ابن قال ( ... ف ا سبيل ل جهاد جنبا إل 

المهلم ( ٦٣)المات ات الايم ( ١٩٥)الحرير ( ٠٣).الليلة و اليوم منأذكار المني المحيح )١( 
الإرواء( ٢٦)تهر المنم القردي)ْا/آ( ر ■فم ١( )ْ/اآأ نة السرح تس

(oakIy ^(،,التلخيصVYil ) سعد ابن م ( ١٨٥)النيان(iirlv ) قالمذن النول ١( • )ا/ْ أحل
م٢( ٤ )آ/ا الدرر نقلم س-اهين ابن - ب، ترغي.ؤ.)7اوخاو؟ا( حييني صعق 

'م ١( )٧ ص *رئة غضا'ل م ٦( )٩ الميور شرح 
المهلم ( ٥٦١)العفلم الفرز ١( ٢  ٤٦/٣)الضعيفة م ( ٩٣)المات الايات ( ٢٠٩)الجائز أذكام )٢( 

 .a/القرييير ا(تف ٤٦)التحديث م ( ٢٧٨/١القرلي)تذكر; ( ٤٠)الخيتية الفتاوى ١( )؟
١)المدعات و المن م ( ٨٣٧)التحرير م ا/ْ( )٠  م( ٢٧٦)التدكار ( ١٤القاًلع).السيف ( ١٦

 Jم ٢( )• ص فضائل ( ٢٢كنابح)سبة إبماا•
جمحة الدالاللجنة وفتاوى -٢ْ( ٢٣)الرمح لأسماعيل الجازة ق الماس ات مخالفق الوجازة )٣( 

.(y^'kIa)الدوض 
حاني للمتنوعة ات ؛فتان( ١٢٦ ، ٢١وع)ْ/. امح١( ١-٦٦  ٦٥)للألماني الجائز أحكام )٤( 
\(Ai-Ayl ) الشوادق جح - الدالة اللجنة ضاري ( -٩٤ ٤٨علفة)أبي لابن الجائز محكرات-

(٥٩٣والملة)اليوم عل ( ٤٣٨٧)ضعيف ( ٦٦٧٦)^^٠ عيرن إ، والاواة'')آ؟ه( اليوم عمل )٥( 
أسنى١( بمداد)أ/ا٩ ( ٢٦٧/٢ان)ن٢( ٩ اكوع)٩ ( ١٤٤ ٩١٦الناب)( ٣١٦الخا)٢( ٠ تدم؛)٦ )٦( 

(A.U)الخوالد ( ٤٣٣)الأسرار ١(  ٢٥٥)تييز ١( . ١ )٤ القاصد ( ٣٧٦)الجث الجد ( ٢٦٣)از الغ١(  ٥٧٩)
.( ٩٣٠)القاصد محمر ( ٢٩٨)الميزان ذيل ( YYAU/y)خنا ٥(  ٠٣)اللولز 
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بنثابت على دخل أنه قو ذ ا رسول عن ) : ه شماس بن نص بن نابت عن ٠
منترابا أخذ ثم شماس« بن ثابت عن الماس رب الماص اكشف » ممال؛ مرض وهو نس 

.٠ مكرأصعيف ا عليه علمه.مماءوصبه نفث ثم قدح ق فجعله بطحان 
•٢ ر موضوع شهادة( الغريب موت ) ٠ 
.؛ ٣١جدا صعق اللائكة( كدعاء دءاءْ فان لك فليع فمره ض / على دخلت إذا ) ٠ 
بعدا،لريض زرارة ر : لمقل وق ( ثلاث بعد إلا مريضا يعود لا ه الني كان ) ٠ 

.؛ ٤١حدا ضعيف منة( ثلاثة بعد العيادة ) لمغل وق ( ثلاث 
•لْ، صبت ( الرش عن قق نهى ) ٠ 
وصرءض على وأنت ازة الجنفحانك إذا ) ت نال قؤ المي عن ه عاس ابن ن ع٠ 

٠ا ر مرتوق صحيح مرفوع ضعيف آ تتيمم 
.، رصعق أجره( مثل فله مصابا عزى من ) ٠ 

• ٢٨٠صبف الجنة( من بردا كي نكلى عزى من ) ٠ 
انمعم.٦( جاد)_vr ابن .١( ١ لئام)٧ وسة الوم صل ( ٣٨٨٥داود)أبو للخاري مر اكارخ ( ١ر 

مالتهذب ١( ٣ •  ٦٢لأمهام)كنابة مرنأ ١( ١ ١ • ر سراني الدعا، ( ٢٨٣/٢الأوط)١( >آ/حمأم الكم 
.( ٣٦٢للدية)وفقال راري؛ الأحاديث ١( • • )أ/ه سة ١( ١ ٨ • )أ/ 
(١٢٢تذكرة)( ٦٢١)^١ ١١۶^١( اللألئ)أ/آآ م لم)٣٨( الب اسص)أ/لأ.٨( ٤( ٢ /٠ الضمنة)١ )٢( 

ماجاابن م ١( ١  ١٦٢٨و١ .  ٣٧١)١ تر الكب٤( • )آ/. ا خف١(  ١٤٨١ر)أ/ْح؛ التامة )أ/؟7ا( نزيه 
.( ٢٦٤)؟/الوعم محاد م ١( ١ )٨• القاصد محمر ( ٤٣)ممنة رمالل ١(  ٦١٧١)

م0(  ٥٧)راللٍلة اليوم عمل م ْ( ١ ا/ا" ) الزجاجة مصاح م ( ١ ٤ ٤ ١ ا/ ) ماجا ابن ( ٥٥)رار الأبتحفة )٣( 
صحيح١( ٦ اا٦ * ١ الفتح ١( ٠ ٠ ٤ )آ/ الضعيفة د١(م ٨٨/١)الشكاة ه( ٠ ٩ /٨ )٤ متو منذري ترغيب 
(.٩٣)التْناة اان؛ذ ٣( • )٦ ماجة ابن ضعف ( ٤ ١ /٧ )١ وصعقه الأذكار 

خلاصاالكامل ١ ا،أا ١ ميزان؛/.  ٤٦٥الدرر ١  ١٧١فحالاري. ٤٤٩٩ضعيف  ٤٦٩٠ )٤(الجامع 
مشكاة ٢٩٩/٦اتحاف  ١٩.o/؛ فيض  ٤٨٤/١الداني الروض ١ \اس ُملأحابحة  ٣٢١آ/ا الأحكام 
وآدابهالم أخلاق \إ0ا\ أ/هاآاكسة حام أبي لابن العلل  ٩٢١٦/٦الشعب  ١٩٨٧٤مري؛  ١٥٨٧١
Vorlr  م. ٦٦٢/١- السوني : -ت الحار الني بال و الأنوار ١  ٥٥منسيا عله تكذب لا

(٥٨٨١/٥)اظ الحفذخيرة ٢( ١ ٥ / الكامل)١ ٦( • ه الجامع)٤ صعيف ( ٣٤٨محاحة)ابن صعيف )٥( 
.( ٤٩٨الدعاء)تصحيح 

)٦(تقدم.
الترمذي( ٨٨٥الجامع)؛/١ ( ٣٣الوماب)ا/.شح ( ٣٤٥ ٤/٦الداوي)٥(  ١٥٣والترمب)؛/لزغب )٧( 

(vyIx • )(١٨٣٨الكا٠ل)ء/( ١١٠ماكر)ابن ( ١٣٧٢التلخيص)( ٧٦٥الإرواء)( ٥٦٨٦الجامع)ضف ١
(٢٦١f(كشفالخفا)١٦/٢(الحلية)U/؛١٣٥)(الأذكار ٢٢٧٣الوضوعات)( ٢١٧اللألئ)آ/هآأ(تذكرة)

ءٍٍز)أأا(القاًد)اه\ا(.
(٧٦)٤ الإرواء ( ٥٦٩٥)الجامع ضعيف ( ٨٨٥)٠ الجامع ١( . )٦٧ والترمذي ٥( ١ ٠  ili)رالترب الترغيب )٨( 

•)آ/ءآآا( اللألئ ١( )آلام التلخص 
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؛٢١مرضوع ا

.٠ ُ موضوع ( شهيد فهو ممات فكتم فعف عشق من 
بجارهالحي يتاذى كما الرء بجار يتاذى الت نال صا-لحن ثوم وسهل موتاكم ادفنوا 

)٢(

)٦(

ججثع

. ٠٢٠صمم ( مات قامت هد أحدكم مجان إذا ) : لمقل ول ( ناص نامت قد مات من ) ٠ 
.٠" موضوع المات...( دفن ذ ا الحمد ) ت آخر ول ( ادكرمجات من المات •)دفن 

هديةوالمرض الصحة، من للمرمجن خير المرض فال العافية، تمرا فلا مرصنهم إذا ر ٠ 
.؛ ر محنكن ( للمعاد هث ف ١ 

اوالمزاغ الصحه الناس مس فيهما'ممر مغول ننفال ر ت الصحيح الحديث وبممحالفه 
وجمنمضلق و»ج_اءة ء_اتيالذ وحوو نمتلق زواو مى يلذ أعود إني اللهم ) وحدبث؛ 

سخطلذ(رم.
قجائزه التعزية فان صحيح غم كلام وهو بجديث، ليس ( المهام ل عزاء لا ر ٠ 

،.ر— الدائمة اللجنة أجابت كما — وغيرها المار 
الرحالمجن الحليم فإل الجنة، وبشروهم لله، ١ إلا إله لا ولمنرهم موتاكم أحضروا ر • 

والديالصرع، ذلك عند يكون مجا لأقرب الشيطان وإن الصرع، ذللا، عند يبمحثرون اء والن
نمسنحرج لا بيده نمي والذي ، بالسيماضربة ألف مجن أشد الوت مجلك لعايتة بيده نمي 

(٢٧٥)؛/المعاد زاد م ١( • )هْ المعاصي محمر ( ٧١٨)!/بمداد زوالي نمق. عشق ص حديث ^ : انظر )١( 
،اكلخبمِ( (نزيه)t/؛١٩٩٦٣(تذكرن)١٩٥الموضوعأ)(نم)آ/آءخ\،( ٨٨٠٢(مالخامع)٣٩٠انمرر)
صمفم ْ( . الأسرار)٨ ٤( • سة)\ا\ ( ٧٦٢محواتد)١( ٤ • محن)٦ ١( لو7ارآ  ٢٨٦المتامأ)؟/١( )أ/آأ 

(ناوياللحا١١٥٣اوْها-آه١(النامي)(روضةامحبين)٧. ٣٥٦الكال)(الحواب ٣٢١(النار)٥٦٩٨)
(.٢٤٤يانالوهم)ه/؟(م، ٧٦•الخقاثق)؟/٥ (كرز ٣٥٩)

.( ٤٢٣٧١(كر)٢٢٧/٢)٢(الضمنة)آ/مأه(الخلة)أ/؛ْآ(امحروحين)ا/ا؟آ(حفا)ا/؛لأ(موضرظت)
٢(١ تذكرة)ه ( ٢٧٩/٢ا)خن( ١٧١فز)١(  ١٨٣النامي)الإحياء)؛/٦٥( نحريح ١( ١ الضمنة)س )٣( 

صعن المني ٤(  ٢٧٤٨/١المال)٥ كر ١( ١ ١ الفريوس)ا/لأ ١( ه . المطاف)٢ اّنى ( ٨٣٧انجوعآ)
.(م؛جأحاديثالإح؛اء)ْ/٣٣ْ٧( ٢٣٦٨الأّنار).

امرمحةالفوائد ( ٣٧٢/٢ثزيه)( ٤٣٨-٤٣٧/٢الألئ)( ٣٧٩٤/٢٩١/٧بمياد)تاريخ ( ١٧٧٧/٣الموضوعات))٤( 
أض( ٩٦)الدبمات لكت ( ٢٢٥)اكر؛ اليرر \( h\\Ka)الضمنة ا(اس  ٩٧)المرصوع اللؤلؤ ( ٢٦٦)

(٤٩١)الحط المقاصد ( ٢٥).الشهاب مد ( ٢٥).اللماز على الغاز ١( )٦٨ للزركثي اكذكرة ٦( )٣٦ المطاف 
(.٤٣١)الثيرة ( ٤٦١)المقاصد محمر 

(.٩٧١(صااذميسل)٣٩١r٩سفيالخالل)٢/.
([.٦٤١٢)٦(]الخاري)

[.١( ٥  ٤٥داود)وأم ( ٢٧٣٩ملم)أخرجه ] )٧( 
.( ٧٣٣٩رنم)١( اليائة)؟/٧٣ اللخة )٨( 
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ا.ُ صمم ( حياله على عرق،نه كل لر يا حتى الدنيا من عبد 
سفهل المقام على 'لمرض إن ف ا رّول يا ت روين أم نال : قال ه ممْ أم ن ع٠ 

اللام: شل المرر( أهل علتهم)بمي مررت إذا ) ت فال ؟ عليهم مررت إذا يه أتكلم كلام 
لذا شاء إن وإنا تبع لكم ونحن ّااف لنا وأشم والؤُنين، المسلمين من المور أهل يا علتكم 

الولكن ويس—معوز ) : نال . ؟ ويسمعون لذ ا رسول يا ت رزين أم قال • ( لاحقون بكم 
ُأا.مكن اللأكة( س بعددهم عليك رد أن رزين أيا يا رصي لا أر ، يحيراأن يتْليعون 

نبضهايريد نمس كل بقبض المرن ملك إل لذ ١ يوحي شعبان من النصف ليلة ل ز ٠ 
.؛ أضعيف ( المنة لك نل 

محنونجاة الغار من له كتب صلاة تفوته لا صلاة أربعتن مسجدي ل صلى من ) ٠ 
.آ ذنبه مجن تقدم مجا له لذ ١ غفر غرض يفرته أن دون ) ٠ لففل •ول (النفاق مجن رئ و العياب 

رن.ضعبض ( أمجه ولدته كما ذنوبه مجن بخرج ) ؛ لفظ ل و 
غماالكم أععلي تعرض لكم خثر ووقاني لكم وبحيث تحدثرن لكم خدر حياتي ) ٠ 

.ُ ر ضعيف ( لكم ُله ا اتنفرت شر من رأيت ومجا عليه لذ ا خمدت خثر مجن رأيت 
;وجره فمن المس ناحية من أما 

فالقولوالخميس ألألمن يوم لذ ١ على تعرض الأعمال أن الصحيحة الأحايين ل ثن انه ( ١ 
يحبكان حياته ق ه نفه الني أن مجع بالخالق للمخلوق تشريكا غؤ الني على العرض هدا بثبوت 

,ه عليه تعرض الأعمال أن يقال فكيف وهوصانم لذ ١ على أعماله تعرض أن 
عندماإلا عنه غاب مجن أحوال بيعلم يكن لر الدنيوية الجياة ل كان لما ه' الني أن ( ٢ 

عائشةبراءة غو الّم بملم م فلالإفك نمة منها كثيرة ها-ا على الدالة والأحاديث إليه يوحى 
بطلبهأمجر حيث عنها لذ ا رصي عانشة عقد ضياع نمة و القرآن نزول بمد إلا عنها لله ١ رصي 

.١( i اضة)"ا/دأ اسة )١( 
(.١١؛ U/fاضف؛)له الي)٢( 

آ(بمازر.ا/آأخآا(صىد)آاتآ(همحكدورر.آ(م
د(؛ ٠ )؛■/. الأوذ ( ٣٦انمسا)ا/أ م ( ٦٥اخحة)الماري)آ/آه( ارناد ( ٣٤٧ة)،/الدالاللخا ذاوى )؛( 

■م ( ٤٣٧الاّلأم)ئ الحي• ٦( ١ >ا/ا الغري ترغيب ( ٢٤٥الشفاعأ)م ١( ه )١ الزرار نمة ١( )٣٧ المنتهر 
ص٩( i أ/ْ الكار) الشي؛ من ومزك الدعا، م ١( المات)٦ الآيات> ( الجي)٦٨النول : ز )د( 

(rrv\lT ) الإحياء)ْ/خهاآ( الضمنة م ٤( روار)أ تحة ( ٢٣٦الديع)النيل(الطالبTAorli)
اكوة(ءالآ.ات ١r٦٧•١و٦٦(الصارم)١٢٦٥السنوالتدعات)( ١٢٥٨صيانة)١( خفا)ا/خ/اا والهائل)ه/ه/و'ا( 

فة١لاحث)/٩ْ١(مبي)٥م٦م٦(٠اJ٠غاسا)٦آ٦-
.ه.٢( -  ٦٢.)٣ ١^٣ ( )٨ْ-٢٦الصراع)آا/اه،/( ٩( ا/هأ الأستار) م ١(  ٩١٢الزخار)ه/ه ( ٩٦٢
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ماإلا الغيب يعلم لا هو كان فإذا ، عنها لك ا رصي عائشة تركبه الذي البمر تحت وجرده مع 
.الثررخ ق بعلمه نقول فكيف الدنيا ل س ١ علمه 

أعلمكن لو و ف ا فاء ما إلا ضرا لا و نفعا ي لتفأملك لا قل ؤ : ف ا وصدق 
.^ السوء مي ما و الخم من لامتكفرت انمب 

وردحيث الزاتر الخوض حديث منها الثايتة الصحيحة الأحاديث يخالف الحديث هذا أن ، ٣ 
:فاقول دولي، اخلجوا عرفهم إذا حتى الخوض اصحابي من ناس علي لتردن » مه: 

عدمعلى واضحة دلالة يدل الحديث ؛فهدا ١١بمدك« أحدثوا ما تدري لا ت فقول أصحام؛ 
الذيالأعمال عرض فناقض عله سلامه و لذ ا صلوات بعده هؤلاء أحدثه جؤ.مما الني ■علم 
٠متواتر ذاك و صعيف فهدا أمته باعمال علمه على يدل 

لكما الأعمال ائر ممدون خاصة ه الني على الملام ق نت إمما العرض إن ( ٤ 
صلاتكمفان فيه الصلاة من علي فاكقروا الخمعة يوم أيامكم أفضل من إن » : الحديث 

؟أرمت فد و عليك صلاتا تعرض فكبم، ف ا رسول يا : فقالوا : قال علي، معروضة 
.« الأنبياء اد أجالأرض عل حرم ف ا إن : قو قال بليت، : يقولون : قال 

هبالرمول الدعاي جواز على به الاستدلال يمح لا الأعمال عرض ثت لو إنه ثم ( ه 
.لأ؛....أودقئه
نبرهعلى ووقفت فاطمة جاءت ه، لذ ١ رمحول مات لما ت قال فهه علي ن ع٠ 
تقول؛وأنشأن وبكت عينها على قوصعتها ترات من قبضة وأحيت 

غوالياالزيان مدى ينم لا أن أحمد تربة شم محن على ماذا 
ليالياعدن الأيام على صبت لوأئها مصائب علي صبت 

لذ١ رضي فاطمة فلأن ! عقلا قاما ولألأقاه~، عقلا تمح لا بل ا ر باطلة حكاية وهي 
مننذ ا بقدر وأرضى أصبر تكون أن بها والفلز • الديانة وكامجلات المساء عاقلات من عنها 
.مقطع؛؛، إساده نقلافان وأما . ذللئs من هق نذ وأتقى ذلك 

٠ا ر للدعاع القبر يستقبل أن أمجره وأنه الصور الخليفة عع مالك الإمام كاية ح٠ 

(.١٢.٥٧ماجة)وان •١( .اش)٧٨واك( r\-\Uirirrوالترذي)وملم)ْ\'آبا( ( ٤٦١٢٥الخاري)(ب ا) 
.بامحمار ( ١٧٨ - ٧٧)\/\الأسلاب الشدة س مزك و اس )٢١( 
.٢( -٧٩ ٦٢٩٦الاثارة)وأوقح الزوار رمحة ١(  rt/vالملأ،)أعلام وسر ١( ٤ والكا،)٢ الرتت : انفر )٣( 

(.٢٣اروار))إ(محة 
.البحث هذا من ٢( ٠ )»_U تئدمت )٥( 
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ا٠ اطلة وهي . الني. ومصانحة السوية الحجرة عند الحرافٍة الرقاعي أخمد حكاية ٠
.؛ ٢٠باهللة وهي . ...اعفلمه القاع ق دنت من ختر يا : وانغادء العني كاية ح٠ 
إلالرحال شد يجوز من بها يستدل والي النتشرة والقمص المشهورة الحكايات ن م٠ 

ما: ه له وقال هؤ ذ ا لرمول بالشام كان حينما فهر بلال رآها الي الرؤيا نمة هو نمْ 
هالرسول حل مل وآذانه نره عند وتمرغه المدينة إل ذهابه ثم بلال يا الجفوة هذا 

.٠ ر باطلة وهي ، ذلك إثر على المدينة وارنجاج 
نماق القي عن شت ل! الي الأحاديث من جمعه - العجالة هده ق - سر ما هذا 

والقهٌعرإ، والموضوعة الضعيفة الأخبار هذه س.محل ١ رعاك يا تغر فلا ، ببحثنا يتعلق 
لخدماجق ذ ١ مخرهم علماء وأبطلها سعها ففد ، والمنامات والخرافات ، الواهية والحكايات 

القبررأرباب لهم وكاد ، هؤ، ف ١ قاعانهم ، والنصح الدعرة ل هق س أخلصوا الدين هذا 
.كيدهم أبهلل ذ ١ لكن والبدع 

محنالدين يأخذون فهم ١لصالح الملف أتباع ، الصافية الصحيحة العقيدة بأهل فعليك 
اتوالمامحات والحرافات والحكايالقصص مجن لا ، الصحيحة ء نبيه ومنة لف ١ كتان 

;القائل L لذ ١ ورحم المكذوبان، 
ارالأنللفتى الملية نعم ار أخبمحمل بي الندين 

نهاروالحديث ليل فارأي وأهله الحين عن ترغن لا 
أنوارلها بازغة والمس الهدى أنر الفتى جهل ولرتما 

١شبجمل تقدمت 

)'ا(مدتبجاولس.

(U(،'roA-Tالملأ،)\/أعلام سر ( ٣١)٤ الذكي الصارم •شت)ا/؟(متابي لا محص : انقلي )٣( 
؛،\(r/r)انحلى الوضوع، الحديث ,عرفة j المنوع انحمرعأ).٤( الخوالد ١( ا-،م• الٍزان)\/U. ان !

لف-حان.٤( ٠ / اههر)١ تحت ورجال جبار و ّتحب 
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س؛ز احي 
لخلكمالزْضون أيها •معا لف ا إق وتوبوا ؤ ; هق ينول : الحب التأثاب أيها 

.ه مملحون 

النواحيك-3 من علي تلدن والمنايا أحثي أن الملأ 
الصاعإلى اعيس لا لخلي يوما أمست إلأ أدري وْا 

.( يمملروك! الموت عكر ) : له فقال أوصي. ١لهلاني؛ إل*اود محمل بن بم ومال 
•؟ دلهوك غفلتك س تجه ض ، ؟ زرح ربك إل 'تجب ض ، ؟ وملع ثوب فمتى 

الفراقنفلرة الدنيا هذه إل نظر أعدما ، ؟ الموت وسكرات الروح بنزع تفحا أعدما 
يقطعوقالبك عك، القضاء رد يتهلعرن ولا ويتحنرون، ترمقك أهلك وعيرن والوداع 
ثمط_تأض<سها طاعة أعمال وعلمي نفك، على بها أسرفت خطيثات على وندامة حرة 

افأكنفرق العش عالي رفعت ثم الغل، قلك ثم i كفنك بشراء أهلك باين ثم . فيها
أقاربكأحد وتقدم ، اغريبفريدا وحيدا القبر ي وقعت م ثقرك، ق لتودع الرجال 

فيجعلالأرض إل بميل برأسك فاذا القبلة، إل موجها الأيمن الحب على القر ق ليحعلك 
,لترقده تحته الترات من حثوة 

:فانشد . ؟ تجدك كيف لبعضهم قيل 

ازتيجناملون الحأنل داة غامي قيامجك ونالدنيا مجن خرجت 
كرامقه إليوتعجيلي خروجي ■ وصروا فري حفر أهلي وعجل 

اعيوسي عليوُيا أنى فدام صمي قط ي،رمرا ب نهموا كأ 
ويلغيزاد لا بل الرحيعلى أسفا فوا ا الدنيمجن وأحرجرني 

يعيبثُن وخلفي الرجال ص ة أربعالاكاف ى علوخملرني 
يرحميذ ا ل خلبغيلأ فحلا واكتي اثمصيان عن كفي ص يا 

ممنكفنك مجن بحلها عقدة آخر مع مباشرة بك الأحياء تعلق عك ينقطع ربعيها 
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اللحدعلى اللمات ليصف قريك أو أخوك أو أبوك يتقدم ثم . القتر وإنزالك دفنك تول 
.بك رحمة بالملن بجنها الثغرات د ق ويجتهد 

،الرزخية الحياة مراحل أول تبدأ بك فإذا دفنك، ويتم التراب ؛{ XAf■يهال أن وبعد 
الذيممبترك تواجه نم القبر، عند من ينمرفون وهم ذويك نعال صوت تسمع حث 

.وسؤال القتر بفتنة بدءا الكربان عليك فتتوال ، الدنياهذه ق ياعمالك له أعددت 

برالكاريخ تو وهة اليوان عنالشيب 
رالأثى علتا أنثم شعرك رت مشعرك اض وبي

درالحالحدر فرأس الم عالئسٍّا —تح رأي إذا ف
أخيفياس:
...تراب وأمامك نرات... وفرقك تراب... نحتك فرك ل أصبحت لو أرأبن، 

تغيئ،ت. . ..؟ ونسبلأ، ... ؟ ومصبك ؟ ... ؛، Jjlونتشذ،يكون فأين ••• ترايج وخلفلث، 
,لصّاخ ١عملك إلا هراء فلا وتتنشق . ..صوتلث، يمع مجتا أحد فلا 

يكون.ما لله يا قل منزل أول القتر الكون... فقارني يوٌا مرقدي موضع قارنتا 
:الشاعر قال 

الضبر العمِه علييعد من يا ه فاعلست، أنا عناس النواعظ يا 
فرسومن بغل من تركب كنتا ما على الركون يك ميالتعس ركوبك 

رسالعة ليني تنالقتر وقمة سد ولولا ال جملا ة القياموم ي
ه؛ستا يقول ما أتدرى 

. ٢١١محه« أفهنع والقير إلا قط مطرأ رأيت ما » : ه يقول 
يكنل؛ وإن الجنة، رياض من روضة فقبرك صالحا لفمك قدمتظ قد كنتط فان 

.~ السلامة هلث لله ١ نسال " "المار حفر مجن حفرة فقيرك 

الله—واتإل ى ترنأن اغ تعالئكرات ق وهى ي بنفكأني 

.( ٥٦٢٣الجامع)صحح ; ر [ وأحد ( ٢٣٠٨)والترمذي ( ٤٢٦٧)ماجه ابن أخرجه ] )١( 
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حدضالرحمل بآذني د ونابي ركواصقك مأ علزم د ون
اتوعظا لنزجر من مه وكم ة ورخمذاب عه منزل مإل 

:ذاق أخي 
،مطروحاالألواح وعلى محمولا، الأكتاف على صرت إذا ؟ تتوب متى لذ با 

ونقشتالتراب، وعلاك نيرك، أوحشك إذا مثولا، الملك؛ن وإل متروكا، اكر وإل 
والخراب.للسؤال الملكان رأتاك الأحباب عنك وانصرف الحساب ك وحصن الأسباب بك 

ودواهيهاوعجانبها يمة الخوتدانيها العفليمة وأهوالها بالقيامة بك وإذا نعم، 
،الأولاد وتنمى اد، الأكبوندوب ، وبحتار الحليم ويندهش اللبيب غيها بحار الي وطوامها 
.الحاجر القلوب فيه ونلغ القلوب، وتتقير الحوامل، ونذهل 

يرمام، الأحوعريت الأقدام، وتمت القيام، وطال بالغمام، السماء تشققت إذا 
.اكاد يوم والفضيحة والدامجة الحرة 

يوماكمرتم إلأ تنقون فكيفا ؤ ت نال حيث وغث عر نذ ا وصدق الولدان، وثابت 
ه.شيبا الولدان بجعن 

تاكاتل در ذ لث 
امحرميناحال نكرن فكيف ذن_ا بغر الصغم ثاب وفد 

والأبمان.بالشمائل الكتب وتقسم الحان، وتفتح الئرال، وتنفر النزال ينصب نحسئذ 
منبلث المنصرف يكون أن واحذر الأبد، خلود مع النار أهل سهر اذكر أخي؛ يا 

.الرحاء ومنقطع العهد آخر فيكون النار إل لذ ا عند 
ولا، اثننكواإذا يعذرون ولا ، بكراإذا يرحمرن لا اكين، ممساكين النار نأهل 

ولوالأغلال،والكبلأمل الق بل ، استعتنبراإذا نتعتنبرن يولا ، دعراإذا يجابون 
ويتذوفرنالغصص، يجرعون يرحرن لا ويضربون، ويقيدون ويحبون يجرون والأنكال 

•يخض ولا يتقطع لا وعذابهم دائم، حزنهم ا لعذاب ام 

•4 اّر س مج؛ن  ١٠٠دئ عليهم حسرات أعمالهم ف ا يريهم كذلك ؤ قك: نال 
.4 ملمون فه وهم محهم بمر لا خالدون جهم ءدادj s ايرمن إن ؤ قك: ونال 
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ولاتلهو ولا ربك، إل وترجح شوب أن لك آل أما اصي العبحر ق سح من يا 
جهلأبا ينفع لر و ، و'كبرياوْ ملكء همءرف بنفع ب و ماله قارون نفع ا فطاعته عن تنشغل 
وأبو، نارها ل يبح جهنم ل وفرعون ، ا بطنهق خفا الأرض قا فقارون ، سيادته 
حامحباءاو_ه أرمالنا من فمنهم بذله أخذنا فكلا ؤ . •مها يذوق المر حفرة ق جهل 

ه.أغرقا محن ومهم الأرض به حثا ص ومهم الصيحة اخذته س ومهم 
،ار الجبنبضة ق وجوا وبحرا برا وهناك هنا تدُِا وأينما ربلن، تعص ومهما 

•يهمللثا ولا 

كرويات عقبمن ا أمامنلما ولشمتعد ، تا أنفلنحامب ! انحبط الحبيب أيها فيا 
زالا رمالعمل، دار ق دمت ما نفك فحامحب ، ا ! جسيمةومصائب عفليمة ومجصاعب 

وما، ونوعه المؤكد الأجل دنو ومل ، الفراق مل ، الدم بنفع لا أن مل ، مسحة به الأمر 
ارجبيدي ؛بن والجزاء للحات غدا أيك تعلم ،أل؛ نفك محامبة وبلن بينك الذي 

القيامةويرم قليل والزاد ئمم العم ، سنة ألف خمسان مداره يرم ق ، والأرض السموات 
•أ ؟ هلك لف ١ عبد يا صاغ أنت فماذا ، طويل 

نفكوقاية ق ايغ تبكيف الشتاء ئملر جاء إذا نفك ترى أنت ; لذ ا ق أخي 
كيمالصيد فصل جاء وإذا - جهنم زمهرير من لف يا نعوذ القارس الرد من وأولادك 

نعوذ، عطشك! يروى بارد وماء ظليل ظل عن وتبحث اخرقة الشمس حرارة من تهرب 
وهو~ غدا بيتك وأهل ك لفتقي أن وصدق بجد فكرت فهل جهنم، حر مجن لف با 

,غراما كان عذابها إن ، ؟ جهنم عيان ~ لماظره غرت 

اللحفلةهذه من تبدأ لا فلماذا . عليمبه لذ وا وشره يخئره انمضى مضى الذي أخي 
الرحيم.التراب لف ا إل ورجعة صادفة وتوبة مشرقة بيضاء رصفحة جديد .مميلاد 

•؟ الموت مل عودة من هل ت أقول وأحترا 
والمعاصي.والأيام الذنوب من ~ لف ا بإذن ~ بها تتخلص صادقة توبة مجن هل 
اللحفلة،هذه من فابدأ شيء كل وسعت لف ا رحمة أن واعلم نردد ولا أسرع إذا 

اديعبيا قل ؤ : يقول حيث الراحمن، وأرحم العالمن رب مجن البترى بهذه وأبشر 
هوإنه محما الذنوب يغمر لف ا إن لف ١ رحمة من شهلوا لا أنفسهم على أسرفوا الذين 
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الثم العذاب ياتيكم أن مل من له وأسلموا ربكم إل وألموا الرحم، الخمور 
.ه تصرون 

تا ل العابدين زين علي نال 
والكم—!ناللحد غرب الغريب إل والمسن ام التغريب الغريب ليل 

ح—ولولا رف خولا اء بكولا ندم لا بامي أيماعات ث تع
بملل—يوال_—وت ر3 نلر وينمي ُبمني لا وزادي بعيد مري م
ويسرنيُر ذنل اديت مثد وقأمهلي حث عي ف ا أفم ا م
يتنفلرنف ١ تن وعاصي العى علدا مجتهواب الأبأغلى ذي الا أن

ىئقتنيرالقلب نز بقيت حسمِة يا ذهت آ ة عملو يا يجتن زلة يا 

 ُ.ُ تعدرس[ كنذ ] بمي ما طز كذ لو مدلي كال من بما عذل عنلذ ذع 
والحزلار بالتدكالدهن وأقطع ا وأنديهمسي ى علوح أندعي 
منهابرة ععسى يهل يا اقعلساغ لا دموعا أسح دعي 

منيم وأيديهراش الفى علنطرحا الأهل لذ تلتن بك—الي 
ييفنوم اليطيب ن بأر ول( بحي يعالَكي بق وا أتد ون

رنهولا رفق بلا عرق كز بن َيحبُبها الموت وصار نزعي واشتد 
يغرغرنح—؛ذ مرا الحلق ي وصار مرغرها ل مي الروح واس—تخرج 

كفنيرا بj وجدوا اس الإيبعد وا وانصرفالكل وراح ي وغنضون
يغت——ليي——أتيي المعتل إل عحل ل اس النأول كان من ام ون
تجئءار»__ا ا أريا أديا ن حا حدنغاسلا ي نغنوم ا يال ون
وأفردنىي وأعراناب الثيبى ي فرينم منه[ رغت ] اءني نح

ينُيطماء المخرير نوني ومحار نم—ردا واح الألى علي واطزحون
اليمنبالعرم ادي ونا تلانلا عوعسلي نوقي بن اء الموأنكب 

حنطيحخن ا حنوطزادي وصار لحا رم كملا ا ثيابوني وألب»س
ودعيثم مملى ام الإمفا خلوا وانصرفراب الحإل —ي، وليمرن 

•ه طالب أم بن علي بن الخبز بن علي م ( ١ر 
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ييرخمذ ا ل؛ لعحول مولا ا هلركرغ لا صلاة علي وا صل
ييلحدنم منهدأ واحرا وأنزلمهل ى عل٠—برى ل ي وأنزلون

أغرن—يعيسه من الدمع وأم—بد لنظرني وجهي عن ائوب وكشم 
ارنيوققوني من اللمس وصفف تملا مشالعزم با محترمام فق
نالمنذي الرخمن من اكرامجي حسن وا واغتنمالتترب  aJlpظرا ال ون
يونيأخ ولا قص نأب ولا هناك أم لا المم ة ملظق 

يخلص——يمن إلهي راك -بل ا مسؤال——همر ل ا ولحر' ] ي وأودعون
ادهش_نيكال ند ما مطلع هوو من ظرت إذ [ العبن ز j( صورة وه_الني 

يأفرعان كا ما منهالي هإذ م هلول أنا جمونكير مكر من 
مرئهىالدف بموس سألي أملي ا يلث مجن بنقر د علامنن ف

فاثقليري طهعلى وزري ار وصوا انصرف—ا بميم ال جمالأهل ماشر 
والوطنالأهل ل ا ننلهإل وانظر تها وزينا الدتجفومئك فلا 
نوالكفراد البغم ا منهراح هل ا باجمعها الدنيحوي مجن إل وانظر 
دنالبة راحإلا لذ ليكى ل؛ و لا بهوارض الأ دنين جمالقامة خذ 

يرحميلك ا ل لعلأ خميلا نعي واكتان العميعن كمي نفس يا 
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ةزنيٌ
انيمتفنائما ن للمهيمن كوان الأكيد مابع يتامن ي

انإنإل ج يحتب مواك ذي الذ ا القك خبان م واعل
انوالأيمالإخلاص بره تدعأن أجل ن ما كلهة الخليقق خل

ا'لآنالثمص يخلكي اده لعا مخونه منات الأيل أرمد ن
ث__انيامح_انار ه ليك—ون لا كي ة ؤلريقل كان للأنان وأب

انالعمين عوى التقيز تتما علها ونهيرا أمى انتمم ث
انوالإيمق يالممد وى مليت ي الك ؛فطرتورأمحفطدت وول

انمفتتحدان النجامجك وأمحير حمأث التكليض بوبلت 
١مراقب وأن وى تها مفعمك  اليدانن عا محجوبكن ٠ 

نقعانول صعق ق دأت وبه بأ تهنذي الر العمانقضى ثم 
يالدانالقغاء ن مر اشن أيرت نهين ولأن راق الفودنا 

انالحديب عواقرن نكاذا مرة حبون يرقبك صحبوالتسف 
انالعينا دمعهوألقت ا حزبتقطعت وب والقلروحك تل واس

برانا-لحن جمحضروا مجن اح واجتالغ بزن حدار الأهل اح فاجت
انالأجفاحة ميملأ ع والدمة كيبراق للفعرى البنت ف

يرانالحع نمللون يتطلعرا نجنعار والمغى ثكلزوج وال
والأخ—جانزان الأحن مخيثا كاتما ازك حهل دأب ين والاب

لأنفان وفن عم سمعتا أومم بعضهاءل توقد الحديث ومري 
انفيء خكل ين ا،لهمتر غّبيلنا اة والوفا سمعنالوا ق

انالفام للحطوب صكل من رعوا فاملوارثيك ث الحديوأتى 
انالأكفة بحلوك لجللى أتد قوا،لكفن ل الغوأتى 

انالكتة وحلر الحريك عننزعوا وياب الثين مردوك وبج 
انالأكفوى ما الدنيهذه من ة حاجامل حلت ردا فود لتع
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يانالعن واهبنمش ناتوا اهز جبرك قأن تر ايتحى وأت
١—الأحزانفا حيور الظهوق ف•ممرك وأركوك ك عليوا صل

انجبخضرْ د عنرك ووصعزوا جهك لن-ي الالفر رأوا حنى 
انيالثبر المغالمن ل وضموك ا بم—د ن مالهم نعنرع وسممت 

انالملكاءك وجروح والمخيما ا.لكون كذا لأم الغلحاء 
ذلانوالخالنمر ام مقذا هى أند نق واخقة الحقيقا وهن

انوالإيمالتوحيد بوه تدعمحلما ك لربا الدنيل كت إن 
انالأركهل—اهر م نيح بفا مرفهم النعيل ل ترفل فتفل

والأخ—دانالأحب—اب ن عيغي ليا مراق الفعن الرفيق ولك 
انرالربجالأنوار بتاتيك لم• نوانان الحنمن عليك فتحت 

لانالثقاء القضإل وم يقى حنمنعما راد القمنشرح ل وتفل
الرصوانوبكنت د نالنور بة صحيفمجنحنح ل- وقاب الحأتي ت

انوأمنة مبت أن؛ر وتم لا-نبهخ——١^، ق الخلائرى وت
الأذانإل رق عق اس والنه بمللم الكريلك ا —ك ويقلل 

انالحر حنه فيم تعبرق كالة صعوبه فيوليس المراهن وترى 
انالبنية رفيعه فيالخمور وترى ا وجمالهبجها ان الحنرى 

انالأزمالف صقة هثى تكفمشقة دون العيس رعيسد ل جه حل
زانوالأحدار الأكن عد وابمل واغتواقرب د الخلثياب والس 

والأح—زانالأك—ان-ار ع—ن وابم—د ا مائهواشرب ار الأنهوانغلر ر م
انوالألبردوس الفره مخع مر مهلهون العيل ار حوالشهد 

الأبدانخوامص وه الوجبيض ب كواعالخصور ق حور زوج وال
انوالمرجون المكنر واللزله أصدافj در الشه ار أبك
نالرحمة برؤيرور اله فيده بعول حنلا را مقا وهن

الئ___يهلانق لهلرائمحتبعا ا مخرما فيهت كنا حمإذا ا أمح
برازالى لقلق ر تم،lJ أم الأذى ل تحتم، فكيلئ، أمجثكلت—لث، 

انالمالكاءك جاك نعثسال محوانثنى صحبك لئج عنرق تفإذا ف
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افرالن مراظ بافنرمى ا أعيتهممن مرهوب—ع، اءاك ج
القرآنياء جذي الن وعالق خر يند رب ن ع—ألاك مم 

لانالثقة •قالخبه ول وتقا ممدنت وكنأدري لا فتف—ول 
المعانة صرييضرباناك وصدم بنالكلام بانك فويخ

المرانل داخمقر'ا ك لدا مقعنظر والظلمات لحر ال 
انالإحذي د عناصم التخوم يورى الس ا يبعث أن إل دا ه
دانالولارق مفه منتمض ه هوللشدة ا ية القياموم ي

انأوطن ومجأهل ن مررت لفه بهولعلمت و لة القياموم ب
رانالقمع ويجمالماء ه فيوي وتتهلال الحه لسر وم ي

انبدخا جرهى فغهلى وغلا مجاوهاجح ند ونار المحرى وت
الثانم عغليإل ان متوجها كلهق الخلائر للحشوم فتق
انهتائل مع بدمتبكي ا خائفا حريتمكتثبا يء ونج

زانوالأحدار الأكرى ّا فيهرى تولا بالشسمال ة اكحيفتلفى 
انعمين ومور جمن ه فعلتالذي بوارح الجف ١ ر ونح
رانالقطرل ومعبلال مكبلا م للجحيسحب، اك وهن

انبهه منلت ولكن ر قما دخانهأن كار نل يضعون—لث 
للضماند أعم الحميمن ا فيهرع مفشيء الأهوال ن جما فيه
لداخل حناز أعجا كأنهوام والهاعي الأفا مه

دانالأبى علمنصب واد ك منهملثا و"؛دة متتتح والرب
انييعوذاك ي مغناك وهنمحتنفر ذا فق ضيق ق والحل

انالأزمدى مير فاصا هللهب اصب بنولمس ة محهلبقوازر 

انيبفولت ترجى راخعة لا اقتي يي الحلذاك وليس د خل
انالإدمم دائه علين جما يلشربها امحب ر الخمارب شا ي
آنم خمبن مفاشرب وم واليارب شمدام—ة من تشرب الأمس ب

دوانوالعم القللزاء جذا ها مجرما يقا فامحا يا ياظالم
انيالثق للحريتقت ود لتعونت—بري ام ااعقلإل ود الجلتشوي 
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رآنالقاجر هلزاء الجهذا عبرة بك حسرآن القهاجر يا 
والمسانغل يالثا متدرعه وأثايق روض اكنارك ا ي

انالأوثع—ابد ا إليهواصب جهم ار نار الكفن مأدخل 
افرانب وراهان الجنراجي ه لل فليعماس المال مذا ه
بالقض—انفلت ل الرحيد جاشه ه لخلقت ا عمافلا غا ي

إمجكس^—انذا وكن_^ت، صنع_^_حؤ مدءسادا اء انمهنينكشف جين م تعلوف ول
انالإني بول الم يفلللا ه بيمينغره يحمد مل ك

عيانالن جمورد ى يحتلا دره مبرس يغالورد طيب رام من 
انبالإحرب ا علينن وامتا أوزارنوخفض فارحما رب ا ي
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٠٠ ٠٠

َى 

َر\ ويرموله 

ايتوبأل اني الأموصدته ا الذنوبكب ذي الد العبا أن
كساقلقا زلاته ى علا حزينى أصحذي الد العبا أن
االرقيبا فيهض جبلم ائف صحه عليطرت حمالدي د العبا أن
اائحيبدي أبلا الأن ل فا ط عمت يء المالعبد ا أن
والسابيبة الثأرغ م فلري عماع حنالمرحل- العب—سد ا أن
انجيبى ألقا لرممح أصير جببلج ق الغريد العبا أن
االهلبيبألتس أنبك د ونالخهلاي_ا ن مالقيم د العبا أن
نصاروف معكل ن مووا -حاس أنن عف الخلد العبا أن
امنيبابكمر بوافت د وقي نفظلت الشريد د العبا أن
االخطوبي عادفعوا فإلكم ي كفسدين جمالقفر السر ا أن
اكذوبه باء الرفى علوكت دا عهاهدت عم كدار الغا أن
اقريبا فرجل لثا ُنر ويي وصلارحمي ف—وع المهل ا أن
احمن فلاك رصر برجن وموا عفك منو أرجر الضعلا أن

االذنوبإلا ه بأكب ب و ى شئر عمى علأمح—فا را ف
االلبممرعه ول هتر جبات مميع_^_^اجاإني أل ذر وأح

محادان الولل بجعرم يري ونثري حثن ماه حزنا ري
اكثيبه ب-ال الجبتا وأصبحارت ومه باتماء تفط__نت 

ليباحمبانا م رف الطم حظمثا ا حيرانفك ا جمإذا 
—االعيوب نا المحدت أبا جمإذا ابي اكح نبن جمخحلاه ا وي

يباحي نفى عله بول أكدل اباعوحمجرنسف ة وذل
القلوب—١وأقلقتا رت زفإذا ى تلثلار نن مذراه حا وي
امريبا فللامجال كن جمى علا غيقنق تنشبسين إذا اد تك

اتتربأل للن< يا ا أمجام نيا الخطايكب ق د جمن ما في
انميبد مجتهل لكا رأينا فاند واجهسب وتاقلع فألا 
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ارحيبه لللمنسب ا جنابوانصد زم العق ا صادقوائل 
اغريبا الدنيذه هل ن وكلا رحا أخإلصس^_^الخين ن وك

انجيبا مقدامتر الحل ن وكا جبانة فاحثكل ن عوكن 
اخلربا لعنالبهه مخالبا يجدها زخارفهر جبن فم

االأريبل الرجبم ا طموحا طرن•نك ارم انحن عوغض 
اوثوبوثت اهك ا حمإذا اب غكأي ون العية فمحائن
اريروحا ه نلل يجئ ا عنهالطرف ول فضيغض—ض ومن 

اوحربادا أحقك علير جيكلام ق و—_اذلنا ق تطلولا 
اوطيبا ريانذ ا ر بذكت ونل كلمسانك رح يولا 

هرب—ان وتكه بر محولا ميولا أرخى الدجى إذا وصل 
والمسبار العاشارقت وفنبرا أودعت إذا (نبحا نجد 

غيباما محلمانفمت ا مإذا ا رينجده ستقيع ا مم وص
اوهربسمحا ن وكل تبخولا را وجهرا ّا تحدنن وك

١إذا لا ظداك يه قدمتا جمبجد  االكروباس بالنني اث٠ 
اغضوبسكسما لا ه الوجق طليحياء وذا حايا الحن وكن 
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ميننس ا
والعهع الأربإدكار ل ح

وودع الماعن والط
االصحمفي—ه سردت لما ما زمانيب وان

الشعح المى لع امعتكفزل ن( لو 
ابدعتءما؛ا أودعتهة ليلكم 

مرنيومذل  اأؤنمههوة 

خزيل ا حثثتهى خطم وك

ىالعلمرات الرن ى علرأت نج وكم 
يتدعغيما صدفت لا و4 

أم وكره بت غممم وك
الخداذ نبره أمذت نبم وك

الكذببععدا وفهت ب اللعل ركضت م تو 
عالمبمده عهن مب جبا مراع تولر 

دمالثاسب كب وامدم الشعار الس ف
الممرعزء ونل دم النزوال نز 

ا،لق-ارذ،لاذ مد ولترف العخضوع واحضع 
عالقلراف انحه يعنرف وانحراك هص واع

يفالعمر م ومعقلوتنهو إلام 
ولى القتيمر ا خيم

هلخهلرأس الق هل وخيل وخيب الثرى تا أمح
ينعد نقوله بقمهل الشد وفح يلن وم

صالمخلاد ارنى علي احرصنص ا يك وبج
كاوعالمسح تمعي واّوأخكي، اوعي وط
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وانقضرون القص ض ن •ممتري واعت
يمحدعان اذري وحالمضاء اة مفاجواخشي 

ردىالوشك ري والكدى الهبل سوانتهجى 
عبلقد خلر نعل  ١
ألالحر اكل والمز الض  ١]،أْ 

اف واللأالأل فر الو—ورد 
واستودعهه صمد نه اودععن رى يبيت 

اذرعلاث ثمد عة والس؛، ^.٠١١بعد 

بعلن، كلمللن، ه لن مأو ر م«س.أو 
ذيوالي الحيري تبجذي الض م ده وبع

رماوس رم وس واتحدي يي الت
يوند فد عبح وربي القاز مغا م
زعالفوم بوهول الموس الحاب وء ّ

وطغ——ىدى تعن ومى بغن ارماخوي
عمطمأو م لطعى الوغئران ن

لوحز، ُي بم—ا زاد د نل المتكه علمص ا ي
لل زلن مترحتا احا مل

جمالمنسبكاه وارحم محترم نمد ذ.اغفر 
لصو مدعتر وخرحم ن مأول أن ف

يفلحثت ك ونبائي تارجأنيارب 
يعنواعض وع—افي ذنوم اغفر فبمارب 

يماء حد قواإدن-|ا ي إلهتك و العف
يينلذ بغفلق حق■جسز ك فين والعل
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رهآخري عمخم إلهي اجعل فرة الأجار ديإل ارحثل رب ن
رةزاخي إلهيا ودك جار وبحم راحأكرم ات نرحمت فكن 
اخرةنندو حبن ام عظوارحم ي ووحدترر القبل ي بيآنس 

متوايرةدثن عاوزار بولت ه ايامالذي اذسكان ا فان
الأجرةورب ا الدنيالك حما يه مآلد عناللطف به وتول

غربتيالدنيا في ارحم اللهم 

صرعتيالموت وعند 

وحدتيالقبر وفي 

غداومقامي 

يديكبين 
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هاتسبمة

الخاتمةصن الله سال 

كان، والتعازي والقبور با-لحائز يتعلق معا صيما ولا البدع الناس بعض من كثرت لما 
افبمالوقوع ص وبحدر بحدر وأل السنة على ويدفن يجهز بان المسلم يوصى أن الواجب من 

كمأنفقوا آمنوا الذين أيها يا ؤ ; هك بقوله عملا وغرها شائعة وبدع أخهناء مجن تميم 
مالذ ا نمول لا شداد غلاظ كلانكه غليها والخجارة الماس وهودها نارا وأهلكم 

واتبعواهق لذ ا صدفوا الدين محا ا ي: S؛، لذ ا يقرد ] را؛ ه ءزولأ مل وبملون أمرهم 
أهلكمواحفغلرا عه، نهاكم ما وترك به لف ا أمركم ما بفعل أنفكم احففلوا جؤ، رسوله 

أقوياءلأنكه أهلها تعدبِا على يقوم والحجارة، الناس ونردها نار مجن أنفكم به نحفغلرن .كا 
■[ بث بومرون  ١٠وبفذون أُر؛' ق ُف ا يخالفون لا معاملتهم، ل اه ن

كفرةذكرنا عنهم.مما والاثار بدلك يوصون جؤ ذ ا رمحرل أصحاب كان ولذلك 
:هما رين على وصر 

الذيمرصه ل نال أباه أن - عنهما لف ا رصي - وناص أبى بن سعد بن عامر عن ن  ١
.، ٢١( هف ف ا برسول صع كما نمسا اللن عالمآ وانصبوا لخدأ ل لخدوا أ ) : فيه مجان 

إذا) : قال الموت حضره من ه مجوسي أبر أوصى نال؛ ه بردة أبي عن ن  ٢
بحولتجا لحدي على بحعلى ولا •سم، تتعوني ولا المشي، بي ناّرعرا بجنازتي انطلقتم 

سالمةأر حالقة كل مجن بريء أني وأشهدكم ، بناء فري على بحعلى ولا الأّات، وبان بتي 
.، ٣١( ه لذ ا رمحول من نعم : قال ؟ شيثا منه سمعت : قالواحارقة، أو 

قالبدع من يه العادة جرت مجا باجتناب يوصيهم أن مجوكدا استحبابا له نيستحب 
•٦ • الحريم سردة )١( 

..([١٥٠٦ماجه)وابن ٢( ٠ )٧• والناتي ( ٩٦٦)ملم : أخرجهل )٢( 
١)لم نأخرجه؛ ل )٣(  .[ ١(  ٥٨٦وايززجة)( ٣١٣٥)داود وأبو ( ١٨٦١)اي والن( ٠٤
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.بذلك العهد ويؤكد الحائز 

أذعله محب يفعلها أناربه أحد أن حثي أو ، ظنه على غلب أر م عالوإذا 
.وتعال تارك مولاه أدام ذمته يرئ حتى فعلها من وبجيرهم بزكيا يوصيهم 

من» ٌ قوله من انطلاقا ومحذيره نصحه عله نتعتن نبا واقعا رآه من كل بل 
هؤذ ا رسول ايعت ب) : نال فهته جابر وحديث ا، ؛ « ... فلبميرْ منكرا منكم رأى 
.؛ ٢١( لم ملكل والمح الزكاة وإيتاء الخثلأة إنامة على 

أولياتيفعلى وفاتي دنت ما إذا ) ت لهم ينول كان للوصية المثال سيل وعلى 
عفرهررحاء ورخمته لك با ليدكروني بالسنة التمسكين الموحدين الصالحين بعض إخبار 
•، ٣١( جق« ف با الظن بحس وص إلا أحدكم مموتن لا :» ه لقوله 

ليدمرا وأن ، ٤١ذ« ا إلا إل، لا هوتاكم لقنوا » ٌ لتوله هادة الث_ألتن وأن 
حضوحإذا » ; ه لقوله ، صدنا إلا يطفوا ولا ، خئراإلا يمولوا لا وأن ، جميعا ١لأصرون 

.ار تقولون«  ١٠على يؤمنون الملألكة ، ح؛را وقولوا المر فاغمضوا موتاكم 
الأسواقل بالإعلأن.مموني انمترت رفع وهر الأهل؛ة، نعي تتعرني ولا أخروا.عرتى 

تضربواولا أصواتكم، ترفعرا فلا رجالا، ولا اء نلا علي تنوحوا لا الماجد، أبواب وعلى 
ضربمن منا لتس » : ء نال لف ا دين ل حرام هذا فان ثيابكم، ممزنرا ولا وجوهكم، 

.أمر من الميت على والتياحة ا ر الخاهلة« بدعوى ودعا الجرب وشق الخدود 

..ه([.ْ،ا،.رخ.والا*ني ( ٢١٧٢)والترمذي ( ٤٩)ملم : أخرجه ] )١( 
٠(( ٥٦لم)وم( ٥٧)البخاري أخرجه ن عليه متفق ] )٢( 
.[٤( ١  ٦٧ماجه)وابن ( ٣١ ١٣)داود وأبو ( ٢٨٧٧)سلم : أخرجه] )٣( 
ماجهوابن ( ١٣١ )٧ داود وأم ( ١٨١٢٦)ام والع( ٩٧٦)والترمذي ٩( ١ )٦ لم م: أخرجه ] )٤( 

(١٤٤٥]).

أوسبن شداد حدبمث من ( ٣٢)ا/أ والحاكم ( ١٤٠٥)ماجة )أ/هآا(واتن أخمد : أحرجه ] )ه( 
تلمغله بدون عنها ف ١ رصي صلمة حديث؛م من شاهد وله ، نزعة( بن )حسن فيه صعيف ند به 

(٩٧٧)ترمذي وال( ٣١١٥)داود وأبر ( ٩١)٩ لم م: أخرجه صحيح ومحدْ المر( )فاغمضوا 
.[ .٣( . )٠ جان (و١بن ٣٢٢،٣.٦،٢٩١/٦)وأحمد ١( ٤  ٤٧) OrUوابن )؛/٤( والشام 

.[ ١( . )٣ ونسلم ١(  ٢٩٧)البماري أخرس : عله ثس ] )٦( 
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الأمواترفع ولا لغمي، أو ل ص_نر أو أعلام أو بخرر أو بمار جنازتي محع لا 
حشماولكن ، لذلك نجتمعوا ولا ، للعزاء ا خاصا مكانتقيموا ولا ، بغتره أو لك ا بدكر 

تجافري على بنوا ولا ، موتي •ممنامة طعاما للناس تصنعوا ولا ، عزوكم الناس نابلكم 
ال، شيثا عليه تكتموا ولا ، صراجا عليه ترندوا ولا ، تراب محن شرا إلا بشيء ترسوه ولا 

،ثياب أو متاع أو مال من شيا معي تدنوا ولا كذلك، قرآن يقرأ ولا دفي، بعد تلفوني 
،هك ذ ا رحمهم الأربعة الأئمة ولا ه صحابته ولا جو ف ا رمرل يفعله لر كله هذا قان 

.^و محمد هدي الهدي وخم 

منبك واعوذ ، [ قولا أو فعلا كان صراء ] لشرعك مخالفة كل ص إليك أبرأ إني اللهم 
الخاسرين،من لأكونن وتعفر تصفح لر فان وصفحك عفرك وأصأللث وعذابك غضبك 
•( الراخم؛ن أرحم يا فارحمي 

الذينض إف ينمL س ى دمعد نمن ؤ ٌ نال ، محا
عناالتنويه المقصد ولكن الوصية، ي هذا التزم نقول ولا • ٠ ر [ ه عليم سمع ذ ا إن يبذلونه 

نعله.أهله من يخشى 

زأنر مت كلام ورب . وهيتلث، تكب أن تبل تام ولا ترثد لا أن على لم المأخي فاحرص )١( 
الأج/بها فنال به يضع افع نعلم لماجها كان وصية ورب م، وهو كلامه ص أكثر الأحياء 

'( ى ومتهدْ ) ت أنول الأحرف هذه كاتب وأنا والثواب. 
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*والخالفات اليدغ هذه على ثقضي كيم *
.بدلك يعلق ما وكل والراء وانمفن الجنائز نجهيز ل ه ارمرل بهدى الناس ضزيف 

ومها، الماس من ٍ فيها وقع والي ، لذلك الخالقة و١لمغلاهم الأعمال بيان 
.الرسالة هذه ل تقدم ما 

.ذإلئs على يزتب وما وعقوبتها المخالفات هذه خطورة بيان ت ٣ 

طريقوعن الجمع ل اجد المخطاء طريق عن كله ذلك وبمم ، أنابها على المضاء ؛  ٤
اليالمحتلمة الإعلام رسائل طريق عن ونصيرهم الناس ونوعية • والندوات واخاصرات ، انمء١ة 
.ذلك توضح الي والأشرطة والكيات والطريان النشرات وتوزع . معها الناس يتعامل 

jونع من نبيه عليك وبجب ، ات اتحدنق الوقوع ص الحذر كل الحذر وانول 
.المستعان ف وا . اتحدنات من وعصمة غنية النبوي الهدى ول ، منها شيء 

والمخالفاترالأخطاء البدع بعض بيان محءن العجالة هذه ل جمعه سر ما هذا 
أرمهم جهلا - الماص مجن كشر فيها ونع الي والتعازي والتحور بالجنائز المتعلقة الشائعة 

اليالأحاديث من طرفا ذكرت نم ، مهمة وانعتها.ممباحث ، ولهم لنا لله ا غمر ~ نقليدا 
ولرسرلهولحتابه جق ذ محا ذكرها أحبت وخاتمة مجوعملة ثم ، البات هذا ل تثبت لر 
تنقصأو العمل ئيطز ند الي والاخهتاء البدع ُان وتحذيرا ، وعاُتهم اللمئن لأئمة وه 

علىحرصت كما — مهما ذ با والعياذ — والشرك الكفر ق بعضها يوغر ند بل ، الأجر 
.وانتثر واشتهر ظهر مجا إلا أذكر لا أن 

;عينيك نصب صعها بأمور إلا العلم ينفع لا • أقول البحث لهذا قراءتك وبعد 
.النية إخلاص ١~ 

.اتحرمات وترك الملاح ٢" 
.الكب طبب ٣- 

.كلهالأم ل ؛-الصدق 
.يعلمالعمل.مما ٥— 

.والذكر الدعاء — ٦ 

.العلممع الصالح صالفنا قال هكذا . علن؛ مجا الماص تعليم ٧— 



٣٨٥

؛شعرأ المعنى مدا ق ونيل 
نعلتهحظوة ودنتا دينا به تحظى كي للعلم طالبا يا 

أهلتهل انثره يم لف به اعمل ثم احفغله ثم اسمعه 
الدعةأهل ويقمع الخحة ويقيم يتنها أن مسألة ق جلث لذ ا حكم يعلم من كل نعلى 

مهلاالأمر فيكون العوام عند تقف إ والاعتقادات والمييالفات والغلو الجهل هذا أن وخاصة 
الأمرنقدح ، ماه مإل لا العلم اسم إل ينتسبون من إل وتجاوزهم نعياهم ولكنه ، مقبولا 
■الماء موارد عن العطاش الإبل تدال كما الختر عن الماس يذود ركبته على الشرر وجثم 

ألوافاسؤ : هلث لقوله لديك راحممل محها فامأل مسألة عليك أشكلت إذا : ف ا j أخي 
المشهودنة للمالمتمن الورعين الموحدين العلماء اصأل ه ملمون لا كنتم إن الذكر أهل 

•والعمل العلم ل ه لف ا رسول منهج لرك ب لهم 
اخىيربما وأن والعاصي والبدع الشرك من يطهرنا أن المدير اتحلي لف ١ اسال، 

.اجتايهويرزقنا باؤللأ الباطل يرينا وأن ائباعه، ويرزقا حما 
آلهوعلى محمد ا نبينعلى لف ١ وصلى العالمين رب هف ا الحمد أن ا دعوانوآخر 

•وسلم وصحبه 
تلقاهلن، أين حمد بلا ه لاثت أو وت المن حمم 

متقراه!ك تلق نامك ئته ثا جمدار الذي بواكتب 

انبللغاب الغره يعن حماحي صا يع أنفوة دعا حم
—انبللمك ران العفأل تأن ا نارنا ين الرخمناشدتك 

يتجربولا ي عقلاقعي نلا بي فري الهرى سمن j زك ا م

الملكعيد أو 
السلميلف ا عبد بن أحد 

لسرللم٠ لمغامح، ٠ الدم ل ٠ له لف ا غم 

 ;٢١;/٣ :;،"
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المراحعاهم 
العاينرب محي  •من الننزل الظيم ذ ا كتاب أولها 

الزق الرجعاسم 

الألبانيللمحدث  الجائزأحكام 
العمريعمر  الإصلأمق واكعزية النم أحكام 

للمنثاوى اكلنأخعناء 

اثيأخمد  الإحداد

العيرخمود  لهأصل لا وما وامحدثات الدع 
للحدع الترك

زيدأم بكر للعلامة  الدعاءتصحيح 
الراشدساعد  اكرية
١لأستاملمحمود  تزولأن بجّا تقاليد 

البساميف ١ عبد للعلامة  الرامبلوغ بمشرع الأحكام توصح 
زيدأم بكر للعلامة  للقبورالنساء زيارة ل جزء 

المملأبن للإمام  العادزاد 

عثتم؛نابن للعلامة  الجناتزأحكام من صوالأ بون 
العمعبد يرو  العباداتj والتدعات السنن 

ابنللعلامة  الممتعالشرح 
للروي م—اميرح 

صادقساد  والباطلالخذ بع صراع 
معاذأم  العزاء

العدوىلمطفى  و١ككفينالغل 
عشمبنابن للعلامة  التعزيةفتاوى 

نمآابن الإسلام شخ  [المعرفة دار ز الكرى الفتاوى 
واكاّع(الثامن )انحلي  الدالةاللخة فتاوى 

حجرلاين  الخاريبشرح اناري فتح 
زيلأو بكر للعلامة  جامعةفتوى 

همرمالعلماء كبار من نحموعة  الإسلامالفقهي انجعع زارات 
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الحربلسان 

الجنائزأحكام من وسيهات مباحث 
الفتاوىبجرع 
أ١ جّا ) متنوعة ومقالات فتاوى بجرع 

مترعةمحالفات 

الراءأحكام ق القمل 
الحارلأحكام القرب 
الحارأذكام من رالحُ المرع 

الحارأحكام من 
الموردع محن 

الحانةمكرات 
الأمراننم 

الحانةنجهيز ل الرجازة 
الحانةمحالفات j الرجازة 

بازابن الولأمة 

طورلابن 
للعليوي

تيميةابن الإصلأم لشيخ 
بازابن العلامة للشيخ 
حانللي 

زيدانالكريم عبد 

بازابن للعلامة 

للحميدي

لأبنأنيءل»ة
فتحيبن ملاح 
للغيث

للرمح
.الذهبيةالفقه وكتّا ، وشروحهاانوي الحديث كب إل : بالإضافة هدا 

أعلملذ وا 
وآلهمحمد نبينا على لذ ا وصلى 

اجمضوصحبه 



٣٨٨

الرسالةمحتوى 
الصفحة الوضوع

٢ وتقدمشكر 

٣ جمريناين العلامة الشيح فضيلة تقريض 

٤ الممرضصورة 

ه :مدخن 

١٦
.القيمة

٢٦ عنوسيم وغتاوى وعلاج وفضل ومائد حكم من ;المرض يتعلق ما ه
•المرض عادة 

٢٧ ونوالي0المرض حكم 

٢٩ ألمرتسعالإ الصم أسان 

٣٥ سلمهالمرض على بمم ما 

٣٦ للمرضىبشرى 

٣٧ المرضبعض حال من صور 

٤٣ الخداوى

٤٨ الشربالرنى 

٥. الشرعيةرثى ق محالفات عشر 

٥٤ للمريضوالصلاة الطهارة أحكام 

٥٧ وصلاتهالرص طهارة ل مهمة فتاوى 

٦١
يفطرهلا وما الصائم يمطر ما 

٦٣ المرضحج 

٦٤ المرضبعض على وتيهات أحطاء 



٣٨٩

٦٦
الرضعيادة حكم 

٦٧ عيادتهنضل 

٦٨ عيادتهآداب 

٧٠ .والأمراض المال نزول عند خاطئة وتصرفات شاتعة اخطاء ه

٨٩ السارةحوادث ل إيراهم ين محمد الشيخ فتاوى عن شذرات 

٩٣ عشرخمة القبور زيارة إل الاحتضار صاعة ُن المشروعة والأذكار الأدعية 
;وعأ

٩٦ :\}و\ض■ ض ه

٩٦ .الجنالز ق الشائعة والمخالفات والأخطاء البدع I الأول الفصل 

١٣٧ .القبور ل الشائعة والمخالفات ر١لأخهل١ء الباع ؛ الثاني القمل 

٢٣٥ التسىنر عند تحدث الى الشائعة والمخالفات رالأخهناء البدع ت الثاك الفصل 

٢٦٠ .التعازي ل الشائعة والمخالفات والأخطاء البدع ت الرائع الفصل 

٣٠٢ :مايلي ل خاص بحث )١( 

٣٠٤ القبور.عر القرآن ١-قراءة 

٣٠٨ القرآن.ثراءة على الاستئجار ٢- 

٣١٣ .ء للنى القرآن قراءة ثواب إعياء - ٣

٣١٤ للأموات.القرآن فراءة تواب إهداء ٤- 

٣٢٤ ألأموات.عالي القرآن قراءة حكم 

٣٣١ تيلي ما بحث )٢( 

٣٣٤ الميت.تغسيل صفة — ١

٣٣٧ ,تكفنه صفة — ٢

٣٤٠ .عليه الصلاة صفة ٣- 



٣٩

٣٤٢ ٠دفنه صفة — ٤

٣٤٥ زيارتهصفة — ٥

٣٤٦ •واكعازى والقبور الجنائز ايواب ق تثبت ل؛ أحاديث )٣( 

٣٦٣ )؛(موعظة.

٣٨٠ .الخاتمة)٠( 

٣٨٤ .والمخالفات البدع على نقضي كيف )٦( 

٣٨٦ ٠الراجع أهم 

٣٨٨ .الرسالة محتوى 
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