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بسم اهلل الرمحن الرحيم
وبه نستعني
احلمددهلل ر ا ااملددعلى ماددن مددع ى ملددع ى ددان ار ماددن مددهلل ى ا د
ىسّاع
ىبملهلل :فإ قهلل كَثُر مايّ اإلحلدع مدب بملده ىادت اا ودلص ىاا د
ىن ىك ب سعاة يف ىحكعم اجلندعز متد ماة مادن كدر االاادب ىا

دل

ىاجلددعز فءددعمد امددهلل ار املددعب ىافمددة بددعلرام مت د ماة ماددن اددت اا د
األحكعم ،ى اعزي مب كت عظر م هللبر ألافعظهع ىمملع مهع ىن ال يدح مدب
ااهللمعم اي مان مرى األيعم ىيطاب جنعاي مب ىالال يلم ااومعم.

أحكام األموات إىل حني الدفن واالنصراف
ىفم مبعحث-:

املبحث األول:

املقدمات

ىيس هللمي بمعن ىمل مطالبة ىىفملعل منهللىبة :
ى(منهدددع ااتدددكر مادددن ااملعفمدددة ىرابهدددع ىمملرفدددة قدددهلل اع -:فملدددب

ااددددددن (
ىمند (( : ااملعفمددة ا ا ىُادهللُد ُسد ُم ىا ا فذودهللُد ُكدرُد ىمددب
اا ددع( (( : مخددخ خ ددعل مددب فوددهلل ىاحددهللز مددنهب يد ل ددعق

(( :ىن خددددددس مددددددب يسددددددالُ ارَ ااملبدددد دهللُ ااملعفمددددددة ،

ااملمش ،متغلل ااواب :فاىهلع

حة اابهللن ىااثع مة األمب ىااثعاثدة ااسدملة

يف اارز ىاارابملة األ مخ اللافق ىادل اا ىادة اا دعحلة ىاالادهلل اا دع

ىاجلامخ اا ع ىاخلعمسة ىان جتمع اذه اخل عل ااهللمة .
و(منهااا الشااك علااا اضاا ع وم وااة ووا اا  -فملددنهع(

:

( .................................................... )4املقدمات

ينويدي السدامى مدب اادذ لا

( للحما طهور من ربٍّ غفاور ىىن الدر

كمع يذاب ااكس خبث احلهلليدهلل ،ىىن ّيدن امادة كفدع ز سدنة ،ىان ّيدن
اماددة كفددع ز لددع قباددهع ىمددع بملددهللاع ،ىان
ااكبعزر ،ىىن الر

ددهللاط اماددة د كددت خطم ددة االي

ال يهللط مادن ااملبدهلل بدع االي حطهد  ،ىىن ار ا ا اطد

بعاملبهلل ىحتف بلاحهللز مب ث ثدة ىمدع

دهللاط ىىمدع ّدن ىىمدع مدهلل ،ىى د ال

يكددره اإل سددعن ى بملددة أل هددع أل بملددة اا ُكددعم ىمددعن مددب اجلددذام ،ىااددهللمعممت
ىمددددعن مددددب ااددددحا ،ىاارمددددهلل ىمددددعن مددددب ااملمددددن ،ىااسددددملعل ىمددددعن
مدددددب اافدددددعْ .ىىن مُدددددب اودددديُ ار مكفدددددل
آلل مددهلل( صللات اهلل وهللالمللعليهللما ل

ااب دددددر

سدددددبع ملاامدددددع

اوددي ار ىال حسددعا مام د  ،ىى د ال

يسدداب ار مددب مبددهلل كتد كرإ م د ىى احددهللاامع ثددع يسدداا مددب ددب ،ىان
اخلهللشة ىااملثدرز ىا وطدعط ااتسدع ىاخد ع األمودعم ىىشدبعاهع ُيمُحد
بهع ىاديّ ل مدهلل( صلات اهلل وهللالملعليهللمال هللهللهلل مدب اادذ لا ،ىىن ااملبدهلل ا ا
كثرد لب ى

جيدهلل مدع يكفيرادع بد ابد ه ار بدعحل ن يف اادهلل مع امكفرادع

ال شدهلل( مامد مندهلل ملاد امكفرادع بد ،
ال ىسوع بهلل امكفرادع بد ى ا ي
ب  ،ىا ي
ىاالي مذب يف قحه اماون ار ىامخ مام

ب ىىن زكدعز األبدهللان الدر

ىى ال خس يف بهللن ال إر  ،ىان ار ىىحن اب (اى((

،

((أنا رااا

أم ضت ال ب وقبلت منه صالته وخ مته ،ولَصاوته ذاا ععاان يف ب اه
أحب ذل ّ من صالة اضصلني اب غس ا .

ى(منهددع حسددب اا ددب بددعر -:فملددب ااددن (
اا ب بعر مثب اجلنة ىمب اا ع( (
اسب اا ب بعر املعب

.

(( :ان حسددب

( :ى (خت مان مريه فامره
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و(منهاااا اعسااات اع للماااوت يف صاااحته وم ضاااه  -فودددهلل ىي

منهع(
فوهلل ىسعم

 ( :أبث وا من اب هاعم اللذات ىى مب مهللّ غهللا مدب ىااد
دحبة ماد

الدلد ىىن ااندعم مدامل ىن بعغ ندعم مخدخ قبدت

مخخ :ااتدبعا قبدت اهلدرم ،ىاا دحة قبدت ااسدوع ،ىااغندن قبدت اافودر،
ىاافراغ قبت ااتغت ،ىاحلمعز قبت اللد .ىى ينبغي اانعم ىن إلادلا قبدت
ىن إلاددلا .ىاددذه ااملبددع ز مددب الامددع ااكَاتددع ،ىكامددع الح د

شددم ع مددب

ا عسب ىاهللا متملال هلع.
ىيهللخت حت

االس ملهللا( ىمل ا-:

أوهلا ىن جيملت الملع( ىمع فم مب ال
مد

ى اآلالم

ب ممنم امح ودر

ااددهلل مع ى المهددع ،فددذكر احلددل ُي اتددهلل يف اانسددعم ،ىاالاددهللان ُي اتددهلل يف

ااغامعن ،ىااو دل ا ادهلل يف ادذه اادهللى  ،ىاكدذا كمدع ىن كدر احلسدعا
ىااملذاا ي اهلل يف م عزب ااهلل مع.
ثانيها ىن عسب فس يف كت سعمة أل ال يرادل اابودعم اب سدعمة
ىخرص ،فمت غت يف قودعم مدع مامد مدب االاابدعد اإلهلمدة ىاحلودل ااد
اامخال فس( ال دع

اب ىاادهع ىيفدي (يل د ىي دان شدمى ممدت مدب

يس ملهلل اارحمت اب اوعم الا

اجلامت.

ثالثها ىن يكلن مما ممت ملُ(ّط فدسص
ز ،ى معم خر

د ا ااد

ادل فمهدع خدر

معم ،ىزيع اد اسدع(اد زمع د ىإلخلا د ىى(امهدع

خددر زيددع ز ىى(اط ،فوددهلل وددت ىَنّ ى ددحعا ااددن (
اا ولا بنلا مان ى

كددع لا ا ا

خر اوعم.

را ها ىن يُحكتع ى ّم يف

ح فو مب مرضد بن دب ى دي
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مان األرفدعل ى دعظر كدذا
األا مب رر

مدع االح مدعع اامد ان كدعن ىبدع هلدع ىى ادهللا

األا ،ىىن يل ي كت مُب ا اركة ىى اد مُدب يدم(ي مند

حعل اا حّة فو مب ا لر

كعزنع مب كعن مبع مامد مدب ىاابدعد معامدة

مددب (يددلن ىىمخددعم ىزكددلاد ى ددذى ىكفددع اد ىحتءّددة اإلسد م ى ددل
ا  ،ىان كعن ااملمت بهع الزمع مدب ى دت الدعل مدع اال دمة ىبدهللى هع االي
ا ا ممّنهع مب ااثاث فموهللم اإلخراع من بوهلل مع إكب ،ىخيرع اابدعقي مدب
األ ددت .ثددع االاابددعد االق مددة مددب ااثاددث ىكددذا اابهلل مددة ثددع بعا طلمددعد
الطالبدددة مدددع معيدددة حدددعل اادددلا ه ىمدددهللم اإلاحدددع

مدنهع(

اددد فودددهلل ى (

( ذن الوصية حقّ علا بل مسلم وذنّ مَن مل يُحسِن وصايّته

عن اضوت باان نقصاايف يف م وّتاه وعقلاه ىان اال دمة ادعم مدع ود
اا كعز .ىى ال ينبغي ىن يبمد

ال ىى دمةت حتد
اإل سدعن ا ي

مدب

ىسد  .ىىن مدب

يلاِ ألقع ب ااذيب ال يرثلن فوهلل خ ع مما مبمل مة .ىىن احلم

فمهدع

مب ااكبعزر .ىجيب مرامعز ااملهللااة يف اال ي مان األرفدعل ىاالاابدعد،
ىيس حب ا

يف الس حبعد ىمع مهللم املمى اال ي ي لب األمدر حدعكع

ااترط ىى ىكما ىى من لب مع ام بع مهللاا همع ان ىمكدب ،ىيودلم مدهللىل
الممنى موعم مع فوهلله ىى بُملهللته ،ىيس حب ااوبلل األى دمعم ،ىقدهلل جيدب
حمث ال يلاهلل ااوعزع بهع مب (ى هع ،ىهلع (اع ىال بملدهلل ااوبدلل بتدر
بالغ اخلح اب الل ي قبت ملا ىقبدت خرىاد مدب ااتدملل  ،ىينبغدي ىن
يبهللى باادت بم د ىى حعمد ف مل دمهع مبدع ي دان (يدنهع ى( مدعاع ثدع بدامل
جتهم ه مب

ز ىغساع ،ىىن ور مجعمدة مدب ااملدهللىل ااتدهع(ز ،ىىن

يك ب مع ىى ن ب ىيرسع ىمسدعماع -ىمسدعم ااتدهل( -ىخي دع ااملدهللىل
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منهع ،ىيهللملا بعلداثل قبدت اال دمة ىادل ( اللهم اما ا الاماا ات األعا ما
الغيممو الاممهالر المماحي المماحي

… اب خددره ،ىىن يرامددي اا د

يف املددهلل(

اال ي ىاانعظر ىىحهللاهمع.
خامسااها ا عف ددة ماددن اس د وبعل ااوباددة يف حددعل لم د مددع اا ددحة
خلفع مب بغ ة األات.

ىالر

ساعسها اهم ة ااكفب ىاحلنل ىااغست ىم ملاوعاهع ىااودح ىالازمد
يغست مامهع.

ىاانملش ىااسعاة اا

سا ها ىن خيرع اب الوعبر ىاب اللاضع ااوهللإة ام ذكر ىااهع.

ى(منهع ك مدعن الدر  -:فملدب اادن (
اا دحّ ك مددعن احلعاددة ىك مددعن اا ددهللقة ىك مددعن الددر

ىمب اا ع( (

((ى بملدة مدب كندلز
ىك مددعن ال ددمبة

(مب ك ع ىاملع ى عب ث ثة ىيدعم مدب ااندعم ىشدكر

ار ( كعن حقٌّ مان ار ىن يملعفم من
ى(منهع ارك االضطءعط اامر

متن ب  ،ىمن (

.

فملب ماي(

(ال اوطءع مع اس طمل

ى(منهددع اا ددح ىااتددكر ماددن الددر

مدع

ش بهللاز
(ام ِ

ااومعم مع ماة .

فملددب اا ددع( (

اشد كن اماددة فددا(ّص شددكراع ى ددح ماددن مددع فمهددع ،كع د

(مددب

اد كفددع ز سد ى

سنة .

ى(منهددع اددرك ااتددكعية -:فملددب ااددن (

(ىن ار يوددلل ىإددع

مبددهلل مددممب مددب مبمددهللي اب ام د بددب م ماددن فراشد فاددع يتد ت اب مدلّا(ه
ىبهللا حلمع خسا مب حلم ى(مدع خدسا مدب (مد فدإن قبود فدإب ّد
ىان معفم معفم ىال ب اد  .ى ىيُ ىن ااتدكعية امسد

ددر( األخبدع
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بعلر

بت ىن يولل :اب ُاتم ُ مبع

يُب تُ ب ىحدهلل .ى ىي ىن مدب شدكع اب

مددممب فوددهلل شددكع اب ار املددعب ىمددب شددكع اب غددسه فوددهلل شددكع متددب ار
املددعب ،ىاا ددعار ىن الددهللا ماددن الوع ددهلل ىمامد اُند ل األخبددع فمددب ى ا(
راب ااهللمعم مب اخلا ى له ف امرتا

مام .

ى(منهدع اددرك الملعجلددة منددهلل األربددعم ىغساددع مددع (ام ا ددهللفعط الددر

مُرالا بسهلاة فملب اا ع( (
كدثسه ىمند (( مددب ظهدرد ددح ماددن سدوم فملددعْ فسد بتدديم
(ان اابهللن مبن اة اابندعم قاماد جيدح اب

فمعد فا ع اب ار من بريم  ،ثع اارالط اب ااطبمب مع احلعاة مندهللىا
ىامخ بلااب ىامخ املبهلليع كعارالط اب اافوم يف األحكعم ااترممة بدت
الهللا مان ال نة ،فال ظب ااور بهللىاز حرم اا دهللاىي مندهلله ،ىا ا قدلي
اا ب بعاملءعز ىاا ءع ا يف بمله األمرا

كعن اارالط اامهب ىىب.

و(منها احملاوظة علا احلمية واعحتياط يف اضأبل واضشارب وحنوها
والتح ز عن اضؤايات من ح أو ع أو هاوا أو رطو اة وحنوهاا ى مبدع
ىاب .ىمبومل قون ااطب ىااترط ،ىجيب اافرا مب مجمع مع ي دب
اراب اهل ك مام مب اهللا منههللم ىى خطر مب ظع
مب األمرا

ىى رعملن ىى غدسه

ىى حمدلان مفدرتم ىى غدس اد  ،ىاكدب يو دهلل اافدرا مدب

ار اام ىمع ى ( مب اانلااي ملل مان اخ

الوع هلل.

و(م نها مت يضه والقيام خب مته ى مبع ىاب كفعية مع اضدطرا ه االي

مع ظب ااستراية فملب اان (

 (( :من قام علا م يض يوماايف وليلاة

ثه اهلل ت اىل مع ذ اهيم اخلليل ،وجاز علا الص اط بالربق الالمع .
ىاألىب اد مدع (ام اد شدملل ىن يُدمثتر يف اريود األ حدعم المعثدت موددهللمع
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مان غسه ثع األقرا موهللمع مان غسه ثدع بعلمعثدت مدب غسادع ىىب مدب
غسه فإن غاب مام الر

ى اب شملل ه كعن االاي ىىب ب .

و(منها عياعة اض يض فإ هدع مسد حبة اارادعل ى مبدع ىابد

حمدث

يكلن اامعهلع بعمثع مادن قطمملدة اادرحع ىاألقدلص ااودلل بعالسد حبعا يف
ممددع(ز الددرىز ألمثعهلددع ىأل حعمهددع االي ىن االسدد حبعا يف ااراددعل ىشددهلل،
فرىي ى ( ما من مسلم ي وع مسلمايف غا وة ذع صالا علياه ساب ون ألا
ملك حتا ميس وع ي وع مسا ً ذع صلا عليه سب ون ألا

ملاك حتاا

يصاب  .ى ىي ىيوددع ى د ( ماان عاااع م يضاايف وونااه لااوع يف ال
حقويه وواا جلس غم ته ال
مل يسأل اهلل اض يض لل ا

ااة ذىل

ة  .ى ىي ىيوع ى (مان عااع م يضاايف هلل
شيئايف ذع استجاب اهلل لاه  .ى ىي ىيودع (أن

للمسلم حقوقايف ستة يسلم عليه ذاا لقيه ،وي وع ذاا م ع ،ويشه

مات…  .ىمب اادن (

ذاا

(( ذن اهلل يقاول لاب ض عبااع م ضات

وما ع تين واستساقيتك ولام تساق ين واساتع متك ولام تع ماين ويقاول
ال ب بي

يكون الك وأنت اهلل اضنز عن الك ويقول بذلك و لت مع

عب ي .
ى ىي ( أنه ليس علا النسا عياعة م يض وع اتباع جنازة وع ذقامة
ال ا ا ىحددب اارىايددة
عناا قاارب ىيسدد حب ادد اجلاددلم منددهلله ىّفمفدد ا ي
ىا حوق ااملمع(ز مبءر( اال لل ىال قعزمع ىمع اجلالم ىااك م ىااسدمال
مب حعاد فمسد حب يف مسد حب .ىيسد حب اد ىن يبتدره بطدلل األادت
امسره بذا

ىىن يههللي اام اهللية ك فعحدة ىى سدفرااة ىى ىارادة ىى دل

ىى ل ا

امسرتين اامهع ىىضع يهلله مان ابه ىى يهلله ىاادهللمعم اد ىىن
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يولل منهلل (خلا ىممذك بعر اامل مع مب كت مر

ملّع بدعاملى ىاا تدهلليهلل

ىال اافدلا بعادهللم .ىمدب شد ِّر حد ِّر ااندع سدبع مدراد ىىن يودلل يف (معزد
ى سعك ار ااملعفمة ىال ى سعك ااتكر مامهع ىىن يكدلن بملدهلل كدت ث ثدة ىيدعم
ىاا دعار اح سددعا الكسددل منهددع .ى ىي يدلم ىيددلم ال ىىن يددرتك ممع(اد
امدث

ىخيايي بمن ىبى ىاا ا ا رعل مرض ىى يملرتي اإلغمعم ىى ااومل

دعع اب فددق ىااد ىىن يددرتك األكددت مندهلله اتد ي دب ىاددره ىىن يسدداا

ااهللمعم ىيس حب ااسملي يف حلازء فملب اان (

((من س ا يف

حاجااة م ا يض قضاااها أو ع خ ا ب ماان انو ااه بيااوم ول تااه أمااه ىمددب

اان (

(( أنه ع عيااعة يف عُملال وع ضا ل وع رما

احلمت مان فع شهللز اانهللا ىقهلل يران اامللا

ىاا دعار

ىشهلل احعن.

ويستحب اامريه ىألىامعز ىن يا لا إلخدلا هع الدممنى بعاملمدع(ز
ففددي احلددهلليث ان يف اد

ىاددرا م ممددع اامددريه ىاألىامددعم ىااملددلا( ىىن

يا مخ ااهللمعم منهع فإ

مبع (ُمُلا اد فمسد ءعا هلدع فمد  ،ىىن يُس تدفن

بعارتبة احلسمنمة ىاا هللقعد ىااهللمعم خ ل ع مب األىامدعم ىاأل حدعم ىال
سمُمع األمهعد ىاألبعم ،ىيس حب ااملراقي ىىىامعزد ا سدعل شدخ
اب كرب م امهللملا ا بعاتفعم حت

ى ط

قبة سمهلل ااتههللام ،ى مبع ارص يف ىادت

األمددعكب اابملمددهللز ا يراددن ح ددلل األثددر مبءددر( ا

ددرا

ااددهللامي مددب

ت مدب التدعاهلل ااتدريفة ىالسدعاهلل ىقبدل
مكع م لاهدع اب مو دهلله ىاكد ن
األ بمددعم ى ددعلّ األىامددعم خ ل ددم يف اسدد ءعبة ااددهللمعم ماددن اخدد
مراابهع فمس حب ا ا ا سعل ااهللامي اامهع.

املبحث الثاني:

االحتضار
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ىامندع سُدمّي اح ودع حلوددل ال زكدة ىى األ حدعم ىى مطادق اانددعم
منهلله ،ىيسمن مع أل ىق

د ط اادرى مدب اابدهللن ىسدلقع أل هدع اُسدع

من اب خع ع.
ا ا اح ور الممب ى( دع ىااد ىادب مادن ااندعم كفعيدة -ىان كدعن
االاي ىىب -بعحلول مندهلله حلف د
مان املءمت ح

دع يدر( مامد مدب ااملدلا

ى ف ىااع ة فس  ،ىىن يُس وبت ب ااوبادة ان

اابعمثدة
يسد وبت

بنفس بلضدمل مادن قفدعه ىاملدت ىاهد ىمودع(يع بهلل د ىبدعرب قهللممد اب
ااوباة ،ىال محز بمهللي فإن املذ االسد وبعل مادن اد

االاد فملادن ام دة

الوددطءع ّمّددرا بددى األإددب ىاأليسددر ىان كددعن األىل ىىب ،ىان كددعن يف
مكددعن ضددمّق ىى مددت ىى ددله اسدد وبت بدد ماددن ام ددة اجلددعاخ ىاكددذا
ىيسددو احلكددع اددل كددعن ماددن (ابددة ىى يف سددفمنة سددعزراى ىى م ددالبع ىى
مو لال حهللّا ىى قت ع ع ،ىال قمت بلالا االس وبعل اب هللا ًم ثع يسو بملدهلل
ا

ىى يس وبت ب

ىم ااسفمنة ىى

هلل ااهللابدة

يكدب بملمدهللا ىى يسدو

مع اا ملذ ىمع اهت ااوباة االي ىن يملاع التر ىالغرا ى لامع فم لاد
بمنهمع ثع ا ا معد سو ىالا االسد وبعل االي يف اادهللفب ىان اسد حب يف
ىحلال مجمع االضع مس ورا ىال

يسد وبت بد ىحدهلل ىىمكند االسد وبعل

بنفس ىاب مام .
ويسااتحب ىن يكددلن اددعكه ىكثددر مددب خلف د كمددع يف اخلددح ىيسددرت
مل اد ىك مددعن مملعيب د ى فددع ااوددذا اد مند ىحسددب اا ددب ب د ح ددن اددل
هلل د من كامة كفر ّاد

مادن اهلدذيعن ىىمدره اسدب اا دب ىااومند

ىادل ااد اوى األىل ااتددهع(اى ىمجمدع االم وددع(اد اإلسد ممة ىاإلإع مددة
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ىاإلقرا بعألزمة ىاحهللا ىاحتهللا ىاا حّي مدب ىمدهللازهع ىيدن

مادن بملده

ىمسعزهع خع ة ىحسب اا ب بعر ،ىاالم مع( مان شدفعمة اادن
بم  .ىيس حب ا ىن ي بع بعااسعن فدإن مءد فبوابد
بمهلله ىى برىس ىممنم فدإن َق ُد ُر مدب ااكد م اق
ىان كدعن بد
ا

ىىادت

ركدع اسدع ىمتدسا

در مادن اا

دهلليق بوابد

ع بعإلشددع ز ان ىمكددب فددإن املددذ
ددمع ىى ثوددت يف مسملد ذفهِّد ُ

اا ئ مبءر( اا ىز ىكذا احلعل يف كت ااوى ىكذا يس حب ااومند

اف د ( ال إلممإ إالا اه فوددهلل ى ( ( ماان باناات كخ ا بالمااه عخاال ا نااة ،
ىكامعد اافرع ىىحل

ل اهع ( ع ذله ذع اهلل احللايم الكا يم ع ذلاه ذع

اهلل ال ل ال ظايم ،سابحان اهلل رب الساماوات السابع وربر األرضاني
السبع وما ويهن وما ينهن وما حتتهن ورب ال ش ال ظيم وسالمٌ علاا
اض سلني واحلم هلل رب ال اضني ىااومن قلل( :اللهم أغف ل الكثري من
م اصيك واقبال ماين اليساري مان طاعتاك ىقدلل( :ياا مان يقبال اليساري
وي فو عن الكثري اقبل منّا اليساري وعفاو عنّا الكاثري ذناك أنات ال فاو
الغفور ىقلل ( :اللهم أعنّ علا سك ات اضوت ىقلل( :اللهم ار
وونك ب يم ،اللهم ار

ين وونك رحيم

ين

.

ويسااتحب ىن يوددرى منددهلله سددل ز اا ددعفعد ىيددخ ىاألح د اا ى يددة

ااكرسددي ى يددة ااسددءهللز ىاددي إن عبكمم

اه المملق الممو الامماوات

األعا …] اب خره ىث ه يعد مب خر سل ز اابورز ىاي ه مما
يف الاماا ات األعا …] اب خره ىكذا مجمع مع كعن مدب قدر ن ىى
(معم ىى كر ىى

الاد مان اان

ى اد ىىن يُودعل يف اادهللمعم اد ( :اللاهم

سااكن عليااه سااك ات اضااوت ىاكددرا اا د اوى مبددع مددر ىااوددرامز ىااددهللمعم
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ى لامع ح ن إلد ،ىىن يكلن الاوِّب بلبدع مندهلله ىمندهلل ىادت بم د غدس
كريدد اا ددلد ىال افملددع ا ددلا فددل االسدد ىال مكددر ا اادد اوى مددع
مرى

ااغثمعن ،ىىن يكلن عث ىى مُحرمدع ىجيد ي ااودى الممد ىان

يكب مكافع.
ويستحب وا ا ا ىش هلل مد اب ملضدع كدعن ي داي فمد ىى مامد ،
ىخفدده االسددع(ز اسددهلاة ااند ط ىقددرامز سددل ز اا ددعفعد هلددذا ااو ددهلل،
ىيكددره حوددل اجلنددب ىاحلددعزه ىاانفسددعم منددهلله ،ىان كددعن ىحددهللاع ىيف
ا افعط ااكرااة بعا ممع ىى رهع ز احلدعزه مدب اادهللم قبدت ااغسدت ىاهدعن
ىقلاامع ا  ،ىىن يُرتُك ىحدهلله ىيسد مر احلكدع اب مجمدع ىحلااد ح دن
يددهللفب ماددن األقددلص ،ىحوددل مددب اوددمف بددل ( ىى زمفددران ،ىاا ددعار
خ بهلل د
كرااة حودل كدت مُدب اادبخ بابدعم ااغدعفاى مدب اآلخدرز ،ىمد ّ
ىاابكعم مندهلله ىاا خامدة بمند ىبدى ااندعم خلفدع مامد ىا افدعط األ دلاد
ىكثرز ااودءم ى مبدع حرمد

الشد معهلع مادن األ يدة ى مبدع بملثد

مادن

حالل النمة ،ىيس حب اا نعا مجمع مع يبملث مان مهللم احرتام .

املبحث الثالث:

خروج الروح من البدن

فمنءخ بهللن غس المل لم مبءر( خرىع اادرى مند سدلامي فمد بدهللن
الممب ىغسه ،ىيدنءخ مدع ى دعب بررلبدة مدمثرز مدع احلدرا ز ىاادحى(ز،
ىال يا م شم ع فممع القعه بمبلسة االي مدع اادحى(ز فماد م مملهدع غذسدت الدخ،
ىيبون العم مان رهع ا كمع مر يف ا .
ويستحب يف اا

احلعل االاي ىى ما ى ىى غسامع مدع فودهللامع يف

هلل حلم دد ىمددهلل يهلليدد اب انبمدد ىاربددع فمدد
الددممب اغمددمه ممنمدد ىشدد م
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ىاس مرا

مع امكع اب ىن يسدرته ااكفدب ىى ااودح ،ىاغطم د بثدلا

ا

ح ددن يتددرط يف جتهمد ه .ىمجمددع مددع كر ددع ددع يطاددب بددنفخ ىاددل(ه (ىن
اا ورّا ب فمء ي ادل

دهلل مدب ىي فعمدت كدعن ىادل مدب رفدت ىى بو دهلل

ااريعم ،ىىن ال يرتك ىحهلله .ىىن يوعل منهلل خرىاهدع مند ( ذناا هلل وذناا ذلياه
راج ون اللهم أبتبه عن ك يف احملسنني ،وأروع عرجته يف عليني ،وأخل
علا عقبه يف الغا ين ،وحنتسبه عن ك يا رب ال اضني  .ىاإلسدراع مندهلله
ام ىاس مرا

ا

ااسددل ىاآليددعد اادد

يف ت ملا اكرامع ا  ،ىقرامز ااور ن منهلله خ ل دع
كددرد يف االح وددع  ،ىاملددعري مددع يبملددث ماددن

احرتامد مددب حسددب مكع د ىفراشد ىغطعزد ىغساددع مددع

يتد مت ماددن

زالز ااهلل مع البغلضة منهلل ىات ار ،ىاذا اع ٍ يف مجمع ىحلاا .
ويك

حول اجلنب ىاحلعزه ىاانفسدعم مندهلله ىان كدعن مدب ىحدهللاع

كحددعل اح وددع ه ،ىيف ا افددعط ااكرااددة بددعا ممع ىطددر( ااطهددر قبددت ااغُسددت
ىاهدعن ىقلاامددع اد  ،ىيتددرت فممدع كددعن مدب كددر ىى (مدعم ىى قددرامز مددة
ااوربة ،ىيكره ىضع احلهلليهلل مان بطن  ،ى مبع ىذحلق ب غسه ،ىمبعشرا مبادت
ىقايددة منعيددة ىى بملن د

ال ي ددت اب ح دهللّ ا د

احلرمددة ىاالي فمحددرم ،ىكثددرز

اا مع ىااوءم ىاءدلم اانسدعم ىاأل حدعم ى دلاع مامد ىاكمدنهع مدب
ا .

املبحث الرابع:

جتهيز امليّت

ىاددي اهم ددة ىسددبعا حمادد اب قددحه ىموددره جيددب كفعيددة ماددن كعفددة
الكافى الممنى ىغساع ىان

ي ن مدع كدعن مبدع(ز مند االي مدب الدممنى

األىامعم منهع ىغساع مع مدهللمهع ىى مدع االسد ذان مدنهع ااومدعم مبدع جيدب
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اامم
لذا

الممب ىمع اكم مب سو ىى بمله ىى اعبع انسب ىادل مدب ز دع ىى
ىى ىال( مممب يف ى

ال الم

الممنى ىى

فمهدع مدممب إكدب ىن يكدلن

ىى مب ىبملعض ىال يسو االالا مب اانعم مبءدر( ااتدرىط بدت

بملهلل ااعم ااملمت ،ىامنع يرافدع بد ىادلا البدع( ز ،ىا ا

يدمد بعالاادب

ملقب مجمع الكافى ااودع( يب ااملدعلى بعحلدعل ،ىخي اد

االاادب ىحدهللز

ىكثرز بعخ
ااا

ال ملادق فدعا ءهم االاادب قدهلل يكدلن مبءدر( اادهللفب ىى مدع

رقدة ىى مدع اا د ز كعاتدهمهلل بدى يدهللي اإلمدعم ىى مطاودع يف الملركدة

ىيُهلل ُك ىال مق فم ُكَرا كدعن ىى ال،
بس د

فس د  ،ىكددذا الو ددلل ح دهللّا كددعن ىى ق ع ددع فإ د يك فددي بعألممددعل

ال وهللمددة اد ىقددهلل يكددلن ىكثددر مددب اد
اا ملع

دغسا ىى ال مو دلال اهلليدهلل ىى ال ىادل
كمددع سددمءيم اف ددما  .ىاددل ح ددت

بدى األممدعل قذدهللِّم اادهللفب ثدع اا غسدمت ثدع اا د ز ثدع ااكفدب ثدع

اا حنددم  ،ىالبددهلل مددب اإلامددعن بددعلمكب مددب االاابددعد ىال يسددو ىاددلا
بملوددهع املء د مددب غددسه ال ك د ىال بملوددع ،ىيف ابملددمه ااغسددت ىاا د ز
ىاهعن ىقلاامع ملع .ىال جتهم ىالبع ىال هللبع اغس الممب مسدامع كدعن ىى
ال ،ىبطلن ااك ا ىملاضع اخل ىحق ب  .ىاالااب فم ااومدعم بعألممدعل
اابهلل مة (ىن العامة ،ف جيب مان اانعم بذل العل يف ىااب مب االاابدعد
ىال يف شيم مب الوهللمعد .ملع يسد حب اد

اسد حبعبع ممكدهللا ىقدهلل جيدب

ااددرحع يف بملدده الوعمددعد ىخيددرع مددب ى ددت معادد موددهللمع ماددن ااددهلليلن
ىاحلوددل اإلهلمددة ىاال ددعيع ىاللا يددث فموددهللم مددعم ااغسددت ىى قمم د ىكددذا
خامطددعه ىكددعفل احلنددل ىااكفددب ىقممددة ى

ااددهللفب ىاددل القدد

شرازهع ،ىىارز األممدعل مدع فودهلل ال دحط ىمدع يندهللفع بد الدع ع مدب ظدع

ماددن
ىى
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يف مع يكلن بوهلل االااب.

غسه كت ا

ىىمع الس حب ف خيرع االي احمع ىى مب ااثاث مع اال مة ب  ،ىجيدب
بددذهلع مجمملددع اامماددلك ىاا ىاددة ااهللازمددة غددس اانعش د ز ،ىاألح دل مددهللم
اافر  ،ىال جيب بذل غدس االاادب ىادل ىى د

بد ىذخدرِع مدب ثاثهدع ىادل

مسر اا ىع مدب بدذل االاادب ىذخدرِع مدب ى دت معهلدع ىيرادع بد ىا ثهدع
مان اا ىع بملهلل ايسع ه ىادل

يكدب ااممد

اهِّد مدب بمد
مدعل ىال بدع ل ُ

العل ىى اا كعز مان األقلص ىجيب مان الكافى فملدت مدع جيدب مادمهع قبدت
ح لل اافسع( ابهلل ىى ح لل مع يُ َب مع ملم مب ااومعم بلااب ىى مودي
زمعن م ءعىز ااملع(اد امث يملدهللّ اهعى دع يف ىمدره ،ىيسد حب املءماد فدل
ا

ال
ل وع اان ماات لاي يف
ففي اخلح اانبلي (( ع يُنتظَا اان ماات نهاار َا ليا ٌ

نهاااارٌ ىمند د (
ىيس ثنن مب ا
اال

(( ذاا ماااات أول النهاااار واااال يقيااال ذع يف قااارب

ىمل منهع:

ع ب لَ عاتحت ت كطاب الكعن اللافق ىى ااسدرير ىى ااكفدب اجلمدهلل

ىى احلنل ااكعمت ىى العم التر

فإ

مبع يران هلع اا اخس مع

ين د اب

فسع( ى له.
ومنها مع ال كعن اا اخس خلل

مام مب بش ىى احدرا ىى اثمدت ىى

اد

حرمددة ملا د غرضددع اانتددعا ىى ماملبددة اا ددبمعن ىى ددل ا د  ،ىى

خلل

مام مب شهللازهلل اآلخرز ىادل ىىب مدب األىل بعل ح دة فمنودت اب

متددعاهلل األزمددة(

ىى مددب متددههلل اب ىفوددت من د ى مبددع ياحددق بددذا

موعبر األىامعم ىااتههللام بت موعبر الممنى ىجيلز حمن ذ وا ك ىى بملودع
ق بطند
حلمع منفر( ىى ط مملع مدع اامل دع بملدهلل اادهللفب ىقباد  ،ىال بدام بتد ِّ
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ىاا مثمت ب ا ا الق

اانوت مام  ،ىاألىب يف ااتهمهلل (فن يف ِّا .

ش ه يف ملا املرىض فءداز بإغمدعم ىى (اتدة ىى حدر
ومنها مع ال ُ
ىى غر ىى

ملق ىى غابة ع ىى لاع فمُن َر ب ىحهلل األمدريب :ىمدع يودى

الدددلد دمدددلط م مدددعد ىى امدددع اد بد د كحدددهللىه اارازحدددة ىا سدددع
اا هللغى ىممت األ

ىام هللا( ااهللز االاد ىا د ط ااكد

ىاسددرتخعم ااوددهللمى ىاوا د
اانددل مددب بمددع

مدب اادذ اط

األ ثددمى اب فددل ىاددهللاي ااددهللاهمع ىزىال

ااملددى ىسددلا(اع ىزىال حركددة اانددبه ىا فددع ااددبطب

ىا دددفرا بعابدددهللن اب غدددس اد د  ،ىى ا

دددع ث ثدددة ىيدددعم مدددع اااماد د ى

ال لسط ى فو مادن األقدلص ىااكسدر يُءبُدر مدب ااامادة اارابملدة ىى يلمهدع
مان األ ن.
ومنها ال كعن م البع فإ جيلز ىن يمخر ث ثة ىيعم ا مل ح بد ااندعم
ىال ي ا( مان ا .
ومنها ىن اكلن حعم ىيف بطنهع ىادهلل حدي فإ د جيدب اا داخس ح دن
اتدق بطنهدع مدب اجلع دب األيسدر ىخيدرع منهدع ثدع خيدع ىيدمان بعألممددعل
ى له مع ال كعن مب املع لعل ضع ٍ ىيف اجللاز مطاودع اشدكعل ،ىاملدت ااتدق
انع مب ىس اابطب ىىب ،ىال كعن االاهلل مم ع يف بطنهدع ىاديُ حمدة فموطدع
ىخيرع مب فراهع قطملة قطملة ،ىال لاي ا ا
اان ر اب ااملل ز ىمسِّهع مب اعز
مع قعبام همع ااومعم بذا

األممدعل فممدع ي لقد

مادن

ره اامهع ىى مس ايعاع كاحدهلل ااد ىاى

ىيف غس ا

يوهللم المعثت ثدع ا درم فدإن املدذ

اجلممع الاله غساع ااورى ز ثع مع كعن مب غس ااملبع(اد ااد

يمل دح 

فمهع مة ااوربة ي نّ ىقلمهع مب ىي م لايي كعن مممنع ىى غدسه بعاغدع ىى ال
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معق ىى ال با ن االاي ىبهللى ىان فملت حرامع بعلبعشرز فممع فمد االاليدة.
ىىمع مع كعن مب ااملبع(اد ف ي لب شم ع منهع سلص الدممب ااملعقدت اابدعا
مع ا ن االاي فممع ا ىالي ىان ىقع مب المم

ُن ،ى

الكافدى االي مدع االرد ط اابدعرش ،ىاشددرتا ااملدلُ

يسدو اكامد

ال يفسددهلل شدم ع مددب

ااوسع األىل ىان خ اافملت مدب مّدة ااوربدة االي ان االشدرتا ىاألخدذ يف
االااب

ل  ،ىيف قسع ااملبع(اد كعاغسدت ىاا د ز ىاادذكر ىااودرامز

ىااهللمعم ال مع ع مب اشرتار ىىخذه مان النهللىبعد منهدع ىى مدب ىا ازهدع
ىى موددهللمعاهع ىال ينددعيف اا وددرا ،ىىمددع االااددب منهددع فمحددرم فم د ااتددر
ىاألخذ االي انّ ىخذ العل حرامع م وهللمع ىى م اخرا ال ينعيف ق دهلل ااوربدة االي
ىن يُملاَع مهللم ا ا(ز اا ودرا ىىّدن اندع بدذا

ىىفملدعل السدامى ابندن مادن

اا حة؟! ىىمع ال كعن ااهللفع مان ىا اهلبة ف بدام بد مادن كدت حدعل
مب حعل مم

ىال جيب اافح

ىضمل الساملن اا

ز ىى ى ا(ىا (فند

يف ى غذسِّت ىى ال ،كفب ىى ال ،حن ىى ال ،بت اابنعم مان اا حة ىيسو
بذا

اا كام

مب الكافى.

املبحث اخلامس:

تغسيل األموات

ىفم ف لل:

الفَصْل األَ ْل:

يف بيان أجره وثوابه

ىفم ىار م مع ىثلاا اسمع فملب اان (

ى قدعل(( :مان

غسل مؤمنا واعّى ويه األمانة بان له كل ش ة منه عتق رقباة ورواع لاه

ما ة عرجة  ،فومدت اد ىكمد يدم(ي األمع دة؟ فودعل(
عورتاااه وشَاايإنَه وذن مل يف ااال حاااب أجاا

(( :يسا

وبشااافت عورتاااه يف الاا نيا
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واآلخا ة ىمددب اابددعقر(

(و يمااا ناااجا موسااا ر ااه أنإ قااال مااا ضاان

غسااال اضاااوتا قاااال اغساااله مااان انو اااه بياااوم ول تاااه أماااه  .ىمدددب

اا ع( (

ا قعل ( :مَن غسلل مؤمنايف واعى ويه األمانة غُفِ َ له فسُ تتُ

مب األمع ة فوعل( :أن ع لرب اا ي ى .

الفَصْل الثَاني:

الغاسل

جيب كفعية مان كت مكا

مممب ىى ّدعا

ىى كدعفر ىان

ي دن

ي ااملدريف ان كدعن اغسدمت مدب جيدب
ال مب الممب مع االس ذان مدب اادلا ّ
ا ي
اغسما مب مممب عثت ىى مراب بملاوة الذ ْا
العادد

مع مهللم ابعحدة اابودع اغدس

ىى بملاوددة اا ىامددة ىاددل بملددهلل ا ووددعم مددهللّز االفددعز ىى اا حامددت ىى
ي ( سن مب ث ه سنى ،ىال ي ن مب غدس الدممب االي

ا رممة ىى مب

مع اا ملدذ فمدممر اان درا ي ىاان درا مة بغسدت بدهلل همع ىاغسدمت عثادهمع
فمكلن ااغر
بهللن الم

اا ملبهلل بعا ل ز ىيممران بعا ءندب مدب ا دعب همع الدعم ىى

ان ىمكب ىيسري احلكع اب اامهل(ي بدت ىاب الخدعا

ألادت

اد

ماددن

احلددق االي يف ا د ىم غسددت اابددهللن قبددت اا غسددمت فإ د ال يا م د

األقلص ،ىال ا افدع ااملدذ قبدت اادهللفب ىذممدهلل ااغسدت ،ىال ي دن مدب غدس
الكا

االي ىن يكلن م ا مان األ دن فم دن ىال يرافدع االادلا مادن

اانعم املهللم امكعن اإلر ط اابدعرش ،ىى دت اا دحة اندع غدس ادع ىادل
املذ اال

ع ى

ور سلص غس المعثت مب األاع دب (فدب بد غذسدت

مددع اإلامددعن بعألممددعل اابعقمددة ،ىكددذا طهددلل احلددعل كددعخلنثن ىالمسددل
ىاألبملددع

ادهددلل ى دداهع ،ىاددل اددلب غددس ااوعبددت

ااوعبت ال ااغعست إلاراز العم

دبّع ىى اوامبددع ىكددعن

يكب بام ىادل ا ملكدخ فَسُدهلل ،ىي دن
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مب احلدعزه ىاجلندب ىان كدعن مكرىادع ،ىجيدب حدبخ
ىبهلل مب ااامخ فممع رم

دره مدب اان در

ره اام ىلسد ىشدر اسد ذان اادلاي فمد ،

ىجيب ىن ال يكلن ا مع ع شرمي مدب مملع ضدة ىاادب مودمّق ىان كدعن
حمحع مع الملع ضة.
ويسااتحب ىن يكددلن ىممنددع ،ثوددة ،ب ددسا بعاملمددت ىاددل اددع يف كددت
ممت ،ىىن ي لضا قبدت ااغسدت ىى يغ سدت ىمدع اجلنعبدة ي لضدا ثدع يغسدت
ىىن يغست يهللي اب الرفوى بملهلل اافراغ ،ىان يوهللم المعثت مان غدسه دب
جيلز مبعشرا  ،ثع اا ىع مادن غدسه ،ىادل اشدرتكع يف ااغسدت طد مملى ىى
مرابى كعن حعل كت منهمدع كحدعل ااغعسدت ،ىاا دعا ىالوادب (فملدة ان
ىحهللامع بو هلل اارام العم فهل ااغعست كمع ادل ااويدن الوادب الدعم

اخ

مب اا عا فااراه فإ يكلن ال ااغعسدت ىاالي فعا دعا ،ىادل اشدرتكع يف
اإلارام كع ع مملع غعساى.

الفَصْل الثَالِث:

من جيب على الناس تغسيله

امنع جيب اغسمت الم

بملدهلل بدر(ه ا ا كدعن مممندع ىى مدب اكمد ىادل

سددوطع با د ى بملددة ىشددهر فمددع زا( ىى ىبملعض د الاحوددة ب د يف احلكددع ،ىال
يُغسددت كددعفر ىال ّددعا
يُددهلل ُك ىفم د

ىال شددهمهلل ذق تددت يف الملركددة بددى يددهللي اإلمددعم ى

مددق احلمددعز انبددع كددعن ىى ال ،ىال مس د لاب ااو ددت اددهلل ىى

ق عا ىقهلل اغ ست مب قبت بامر احلعكع ىى مب قبت فس غست األملاد
مت م مان شرازط ال غس ىاحهللا مان األقدلص ،ىادل اافدق ملاد بملدهلل
ا

غسِّدت اهلليدهللا ىادل كع د
ااغست بسدبب خدر ذ

ىا ى ا

ااغُست منهع كغُست الم

مامد ىغسدعل م ملدهلل(ز

ىال بودي حمّدع ىمع(ادع ىال مُدب يُفستدهلل
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الددعم بهلل د ىيبملددث ماددن اسددامف ااددهلله ىانددعثر حلمد ىاددل اخد ا مبددع جيددب
اهِددت حعهلمددع قددليُ
اغسددما غذسِّددت اجلممددع ،ىاددل اشد ب كسدو ىى بملدده ُ
االالا ،ى اد احلمت ا ا معد ّاهع يف بطنهع غذسِّت مان حعهلدع ،ىان
ىاحدهلل

خرع من بمله ىبوي بملده يف بطنهدع اح مدت املادهع مملد كممد

فمغست اخلع ع ابملع هلع ىال حعاة اب اخرااد ىاألحدل اإلخدراع ،ىادل
كددعن الددعم م ملددذ ىى غددس كددب االسدد ملمعل ااددحى(ز ىى غساددع ىى كددعن
اس ملمعا يفسهلل اابهللن ىيساخ ىيبملدث مادن اندعثر حلمد

ادع اب اا دممع

ىجيدد ي اددممع ىاحددهلل مددب األغسددعل ااث ثددة ،ىاألحددل اإلامددعن بددث ه
امممعد بث ه مّعد يو هلل بكت ىاحهلل اابهللامة مب ىاحهلل ىبرابدع اح معردع
بو هلل اابهللامة مب ادملط ،ى ل ا مادن دل ادممع اجلندب مدب ااودرا
بكفم مرز إسن بهع ىا الم
عل السن ىبوعم بملده يو

ىمدرز إسدن بهدع كفمد ىمدع ادعا بملده
در مادن مسدن اادبمله اابدعقي ىادل

منهدع شدديم سددو اا ددممع ،ىاألحددل السدن مامد ث ثددع مددل

يكدب

السددحعد

ااث ثددة كمددع سددمءيم بمع هددع ،ىاددل مجددع بددى ممد ى ىى ىمددلاد ىى ىموددعم
منف اة مب ىشخعا م فرقة يف

ب ىاحهلل ف بام ،ىادل مجدع بدى مدع

ا اُغسماذ كمحرم ىشدبه ىبدى غدسه

دنّ يف األىل ان

اسدرِ اانءعسدة

اام ىفسهلل يف ااثع ي ،ىم ملاق ااغست امنع ادل اا دعار فادل غذسِّدت ثدع كتد
ف هر اابعرب

جيب غسا  ،ىال كت قبت اادرام الدعم (خدت اابدعرب يف

حكع اا عار ،ىجيب اس مملعا ااتملر ىمع حت د بعلدعم ىادمخ حعاد كحدعل
االضددلم ىغسددت اجلنعبددة ىبددعرب ااملددى ىاأل د

ىاأل ن ىثوبهمددع ىبددعرب

األظعفر مدب اابدلارب ،ىجيدب اسد مملعا ادعم ظدعار اابدهللن امدث ال ابودن
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شددملرز من د ىى موددهللا اع االي ىقددهلل اددرص مامهددع الددعم ،ىاددل كددعن شخ ددعن
م غددعيران ماددن حُددقن ىاحددهلل ىمددعد ىحددهللامع فددإن ىمكددب قطملدد ىااددرام
األحكددعم مامد ىاددب ،ىان خمد

ماددن احلددي مددب اا اد

بوطملد ىذبوددي،

ىات جيب مدع مدهللص اادهللفب مدب األحكدعم مامد ؟ فمد ىاهدعن ،ىكدذا كدت
مم

ح ت الع ع مب (فن ىااولل بعالالا يف اذا ااوسع ىقلص.

الفَصْل الاَابع:

يف ماء الغسل

ىممعه اا غسمت ث ثة-:
أوهلا ما الس ر ىيُدرا( بد مدعم ىضدع فمد شديم مدب ااسدهلل امدث
ي ن فمد ارد

اسدع مدعم ااسدهلل مامد (ىن مدع ال ياحد مرفدع كعاوامدت

اهللا ىال حهللّ ا بلزن ىال بتملُهللِّ ى
بعاملراقي ى(ى

رت ى

 .ملع ال يبملهلل ىن يوعل ىن األفودت فمد

رت مع

مبع ز مب مثع مة ىس ى مثوعال ى بع

خيرع العم مب امسد  ،ىاارردت
سفمة ،فعارردت يدنو

ااملوع يددة ىاددي مبددع ز مددب مخسددة ىسددبملى مثوددعال
ىث ثددة ى بددعط
مثوددعل

ددسفمة ،ى سددب اب األىقمددة اابوعامددة ااد

مدب األىقمدة

ددسفمع بس د ة مثعقمددت
مبددع ز مددب معزددة

ددسفمة ث ثددة ىمخددعم ىمثع مددة مثعقمددت ى بددع ااررددت ى

مثوعل ىمثوعالن ىث ثة ىمثعن مثوعل

ددف معزددة

سفمة ،ىال يترت فم بودعم اارازحدة،

ىاألحل ام بع اع ىال يولم غسه موعم ال اخ مع ا ىال اضطرا ا.
ثانيها ما الكاوور ىال رمب مملرى
ىّر ىيبمُهم بعاملمت ،ىيكفي من مع

يمان ب مب اهلنهلل يف األ ت
تب

دهلل االسدع ح دن يودعل

معم ااكعفل  ،ىال ام بع بعاذ ز ى لاع ىال حهلل ا قاة ىال كتثرز ،ىال يودلم
موعم د شدديم مددب رمددب ىى غددسه مددع امكع د ىمهللم د  ،ىيتددرت فم د بوددعم
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اارازحدة مادن األقددلص ،ىفمد ىيف ااسددهلل ىيودع ىن يكل دع مبددعحُى فد ىثددر
اامغ لبُمب ىال املوب ضع العا

يف ىا قلي.
إعزاد شديم مدب

ثالثها ما القَ َاح كسحعا ىيُرا( بد اندع مدعم

اخلامطى عزاة ابملدث مادن اضدعفة الدعم اامهمدع ىال بدام ا دلل شديم
منهمع ال يبملث مان
كعن فم ىحهللامع ى
كعن خ

حة اإلضعفة ف مع ع مب ىضع مدعم ااودرا يف ا دعم
دهلل ىمسهمدع ىان

يبق فم شيم منهمع يبملث مان

االح مع  ،ىال يورّ (خلل خام غسامع مدع بودعم اسدع الدعم

مام  .ىال املذ اخلامطعن ىى ىحدهللامع ا مدعم األمودعم ىى ادبمله ىا ازهدع
ىى جل م من املدهللم ااوممدة ىاابدع ل ىى خدل

اافسدع( ىى اإلامدعل بعا داخس

ىاب اس ملمعل مدعم ااودرا يف مودعم ااملدلز ىادل

ال مدع
يكدب مدب الدعم ا ي

يكفي ألحهلل المعه ااث ثة ىىاهلل اخلامطعن قدهللِّم مدعم ااسدهلل مادن غدسه فدإن
يكب فعاكعفل مان ااورا يف ىاد قدلي ،ىادل ح دت مدب اخلادم مدع
ال اغسددت ىاحددهلل اح مددت
يكفددي موددلا ىى بملدده موددل ىالددعم ال يفددي ا ي
ىالا اخلادم مودهللمع ااملودل ااسدعبق بعلدعم ااسدعبق فمغسدت اادرىم مبدعم
ااسهلل ىاجلع ب األإب مبعم ااكعفل ىأليسر مبعم ااورا  ،ى مت اارادلط
اب مددعم ااوددرا ىااغددعم اخلاددمطى ،ىاملددت األىل ىقددلص ىاددل ح ددت مددب
اخلامطى مع ال يبملث مان

حة اإلضعفة قدليُ ىادلا ىضدمل  ،ىيتدرت

يف المعه ااث ثة رهع اهع فادل ا كتد
غذست ،ىابعح هدع مدع

جنعسد هع بملدهلل ااغسدت غذسدت ىىال ثدع

يكدب مدب المدعه ال سدملة ى

يكدب ااغعسدت ىالمد

غع بُى فإ جيلز فم حمن دذ ،ىار قهدع فم دن خراد
العم الطاق مامهع ىال بسبب ىحهلل اخلامطى

مدب

دهلل اسدع

جي اس ملمعهلع ،ىىن يكدلن
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ال انفملت مب قعز اانءعسة كعلعم اجلع ي ىااكر ى لامع فممدع

مب المعه اا

ال غست ا اعسع فإ ال ى يهلل ا

ا م ىن يلضع ىحهلل اخلامطى مادن مدعم

ممل لم فممان اكم ثع يلضع اخلام اآلخر مان خر ىيمان بملماد ثدع
يرمخ ثعاثة يف العم ااورا  ،ىاألحل االحدرتاز مدب كل د مدب طمدع مدعم
غسعاة اجلنب ىى طمع معم االس نءعم مع ىن األقلص يف األخس النع.
ويسااتحب اا هددع مددب األقددذا ىكل هددع مددب المددعه ااتددريفة كمددعم
اافراد ىى المعه اانعبملة يف األمعكب الترفة ىخالاع مب شبهة اانءعسة.
ويك
ااكنم

احلع منهع مع اك سب احلرا ز مدب دع ىى غسادع ىا سدعهلع يف

ىى بعالمدة ُمملُدهللّز اانءعسدة ،ىال جيدب مادن ااندعم بدذهلع ىى بدذل

ال ا ىاددة ىى اددلك ،ىامنددع االااددب مملمددع
اخلاددمطى ىى بددذل قممدد هب ا ي
ااومعم بعألممعل اابهلل مة ىال قمت بلادلا بدذل ىسدبعا اا ءهمد االاادهلليب
يكب بملمهلل.

الفَصْل اخلَامِس :فيما يغسل فيه أو عليه أو منه
فممددع يغسددت فمدد ىى مام د ىى من د متددب مكددعن ىى سددعاة ىى لامددع،

ىيترت ابعحة الكعن ى ضع ىالامً .ف ي نّ يف مكعن مغ دلا يف فسد
ىى يف الاه مدع

يكدب مدب األ

ااغعست ىى الم

غع بع .ىابعحة مع يلضع مامد مدب ىختدعا ىى بدعا ىى

لامع ىابعحة األىا ي اا
ىمع احلمت ال بام بذا
املا حت

ن مدع
ال سدملة ،ىمدع فمهدع فم د ّ

يكدب

يغست بهع ىى منهع ىطع ي العم يف ىاد قدلي
كاِّ  ،ىيا م ضمعن ااوممة ىاألادرز .ىيسد حب

ظ ل ىغست األىا ي بملهلل اافراغ مب كت مب ااغسا ى مب ىثدر

اخلاددمطى ىاخ مددع الكددعن ااتددري

ااددذي ال مددع ع مددب االيث د بعانءعسددة
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ااسع

مب ااوذا اد ىبذل اجلههلل يف اكرام ىاحرتام .

الفَصْل الاَالِس :حقيقة الغسل

ااغسددت مبددع ز مددب طمددلط ث ثددة ىغسددعل كددت ىاحددهلل منهددع ماددن ددل
غست اجلنعبة :ارامبمع ىى ا اعسمع.
ىمع اال اعسي فممل ح فم ث ثة ا اعسعد بث ثدة ممدعه مدع ثد ه مّدعد
العم كت ىاحهللز مب غست ،ىاألحل اوهلليع اانمدة

يوع ن بهب ااكلن حت
اجلعمملة.

ىىمع غست اارتامب فهل مبع ز مدب ث ثدة ىغسدعل بث ثدة ممدعه بدث ه
معد يوع ن بهب ااترىط بدعارىم ىال مدع ع مدب اا ودهلليع حدى ااتدرىط يف
الوهللمعد ،ىاألحل اوهلليع اانمة اارابملة ىاي اانمة اجلعمملة.
أوهلااا مبددعم ااسددهلل

رىسددع ىى مسددحلقع ا حوددق اضددعف اامد مب ددهللزع

بعارىم ح ن اعم اب ىسفت اارقبة ثع اجلع دب األإدب ىادل

د

اابدهللن

األإب مب ىسفت اارقبدة ح دن ي مد اب بدعرب ااودهللم األإدب ،ثدع بعجلع دب
األيسددر ىاددل

د

اابددهللن األيسددر ح ددن ي م د اب بددعرب ااوددهللم األيسددر

ىااملل ز ىااسرّز يكدر غسداهمع ىى ين دفهمع ىياد م ى(خدعل بملده ىاد ام
احلهللى( امح ت يوى اارتامب.
ثانيها مبعم ااكدعفل مادن اد
االسع ،ىى ( قهلل

اانحدل ىيك فدي بعلسدمن مدع

دهلل

حبة.

ثالثها مبعم ااورا كذا

مرابع هلدع فادل قَدهللم مدمخرا ىى ىَخدر مودهللمع

مددب غسددت ماددن غسددت ىى موددل ماددن موددل ممددهللا ىى سددهلا ىمددع( ماددن
المخر ىجي ي مبع

نع فممع حوي اا وهلليع مدع ااسدهل ىى ااملدذ  .ىىمدع مدع
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ااملمهلل ىمهللم ااملذ فما م امع(اهمع مملع ،ىال ارامب بدى ىاد ام األبملدع
ااث ثة فال اب هللى بعاوهللم قبت مع ياي اادرىم ادعز ىال مدلاالز بمنهدع ىال بدى
ىا ازهع ف يورّ ااف ت ىال مع اجلفع  ،ىال ىان ببمله األغسعل ارامبع
ه ا اعسدع
ىبتبمل ٍ

يكدب بدام ،ىكدذا ادل ُادب امسدع ادبمله األمودعم

(ىن بملدده ىاددل كددعن مام د حددعل احلمددعز ىغسددعل سددو ام بع اددع ىاا د ى
بغست األمدلاد منهدع ،ىبن ّم د مدب م هدع ،ىادل ىضدع حتد
ممدد اا ىى ددله ىىاددن بتددراز

الطدر ىى حتد

ااغسددت ىادد م ارامبددع يف موددعم اارتامددب

ىا اعسع يف مودعم اال ادعم مدب (ىن اح مدعع اب البعشدرز ،ىادل فودهلل مدعم
ااغست ىى غساى ا م اممع ىاحهلل فمهمع ىى يف األخس امممعن ،ىاألحدل
اضعفة اا ممع اجلعمع ىال ىاهلل معم يكفي اابمله ىادن بدعلمكب فدإن قَ ُدر
مب ااغست االاحهلل ىضم

اا ممع ىىن ىفين ب فعألحل اجلمدع بمند ىبدى

اا ممع ،ىجيب قبت ااترىط فم غست اانءعسة مب اابهللن كاي  ،ىىمدع ازاادة
احلعاب مب ى لل العم فملب كدت دت مندهلل ا ا(ز غسدا  ،ىاألىب (فملد
مب اعم اابهللن قبت ااترىط ىسرت ااملل ز مع حول مب ال جيلز اد اان در
اامهع ،ىال يلثق ابخ ب ره منهع مدب غعسدت ىغدسه بدت األحدل سدرتاع
مطاوع كمع ىن األحدل اغسدمت ا دع م بدت اا ىادة مدب ى ام ااثمدعا ىان
كعن االح مع يف األىل ىشهلل ،ىاطهر كت مب ااثمعا ىاخلرقة ابملدع اطهدع ز
بهللن الم
ش

ىيطهر بدهللن ااغعسدت ىثمعبد ااد

يف رهع ز يدهلله ااد

بعشدر بهدع مادن اشدكعل ،ىال

بعشدر فمهدع ىامندع اا امدت يف غسادع ،ىيتدرت فمد

اانمة مب ااغعست م حهلل ىى م ملهلل( مع االشرتاك ىاا لزيع فمءدب اانمدة مدب
اجلممددع م ح ددع يف فملددت ااددبمله ااددعم ااغددس ،ىاألقددلص فم د كغددسه مددب
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ااملبع(اد مهللم اشرتا

م االا ىمهللم منعفعز م ااوطع ،ىجيديم فمد مدع

مددرّ يف مبحدددث مدددة االضدددلم مدددب حكدددع ااودددمعزع ىغسادددع .ىيسدد حب
االس وبعل ب حعل اا غسمت يف اب هللام ىضمل ىبملهلل اعم غسا ىيف ىثنعز مدع
ااوطع السرتاحة ىى غساع ،ىىضمل مان سعاة ى لادع ،ىاملدت ملضدع
ااددرىم ىماددن مددب ملضددع ااددرااى ىااددمى األ ددعبع ىالفع ددت برفددق ان
ىمكب ىاغسما حت

اا ت ىىضلم ااغعسدت ثد ه مدراد قبدت كدت غسدت

ىضلم ،ى ط ااثلا ىشدبه مدب األسدفت ىادل بدعاف ق ىال مدع ع مدب اهدة
حق غريع ىى ي مع ىى ى مة ،ىرريدق االح مدع غدس خفدي ،ىال دمة مدرز
ىاحهللز مب غس مومودة ىاس نتدع قبدت ااغسدت ىجتريدهلله ىىضدع خرقدة
ماددن مل ا د فممددع

يكددب ااغسددت مطالبددع فم د مددب فددل ااثمددعا ،ىقمددت

براحددعن ااغسددت مددب ى ام ااثمددعا مطاوددع ىى اا غسددمت بعحلممددهلليعد ىاددي
ىىا ددي ااكبددع ىغسددت يددهللي الم د

اب

د

ااددذ اط ،ى ىي اب

د

الرفوى ىاافراى ث ثع قبت كدت غسدت مدب معزتد  ،ىغسدت اادرىم سد ّع يف
كددت غسددت اكددت شددق مند غسددت مسد وت ،ىغسددت اجلددع بى يف كددت غسددت
ث ه فمكلن ادملط ى بملع ىمخسى غساة ب ب الدعم اكدعثرا ،ثدع غسدت
ااك

قبت كت غست مرز ىغست اامهلليب اب الرفوى ىغسدت اافدرع ث ثدة

ث ثة قبت ااترىط يف ااغست مبعم ااسدهلل مدع احلدر
(2

خلطْميم
بعاسهلل ىغسا بع َ

( ، 1ىغسدت اادرىم

ىااغست اا عم برغلز ااسهلل ىب مدع احلدر

ن
ىخرص ف كلن األغسدعل مخسدة ىااغسد د اا ازدهللز احدهللص متدر غدس ا ّ
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يف اانفخ من شيم.

ممت غس الاال

ويستحب ىن ال يوطع العم مدب غسدت ااملودل ح دن ي مد ىىن جيملدت
مع ااكعفل يف ااغست ىااثع مة شم ع مب ااذ يرز ىاي ف عد ق دب ااطمدب
جيعم ب مب اهلنهلل ىقمت مطاق ااطمب السدحل ىقمدت ىخد

مدب ااطمدب

مددب ااددممب ،ىقمددت حبددلا اسددب حددب احلنطددة ،ىقمددت بددعد رمّددب ،ىقمددت
ااددل م ىقمددت اا مفددران ىقمددت غددس اد  ،ىاركهددع ااخد

يف حومو هددع

ىحل  ،ىاكثع العم ا ا با احلوليب ىىضع خرقة مان يهلله حعل ااغسدت،
ىقددهلل جيددب اغسددت ااملددل ز ا ا ىاددب ماددن مددب اددمخ ا د مسددهع ،ىىقددل
ااغعست مب ىحهلل اع بم ىال يركبد ىاملدت األإدب ىىب ،ىامدرا اامدهلل مادن
اابهللن ى(اك بهع ىى مع يودلم موعمهدع ىمسدن بطند قبدت كدت مدب ااغسد د
مب ااغسداى األىادمى (ىن ااثعادث ىخ ل دع ثعاثدة ااغسدت ااثعادث (ىن
احلباددن خلفددع مددب ااهعضددهع ،ىانتددمف بثددلا بملددهلل اافددراغ ىىن يددهللملا

ااغعست ا فملب ىبي املفر(
اللهم ذن هذا

( أميا مؤمن غسّل مؤمنايف وقاال ذاا قلباه

ن عب ك اضؤمن ،وق أخ جت روحه منه وو قت ينهما

و فااااوك عفااااوك ذع غفاااا اهلل لااااه انااااوب ساااانة ذع الكبااااا

اا ددع( (

ىمددددب

( مااا ماان مااؤمن يغساال مؤمناايف ويقااول وهااو يغسااله رب

عفوك عفوك ذع عفا اهلل عنه .
ويك
ى دد

اقملع(ه ىىضع ااغعسدت اد بدى اامد  ،ىحادق ىسد ىمع د

ابطدد ىقدد

شددع ب ىى شدديم مددب شددملره ىى شدديم مددب ىضددفع ه

ىان مفهمع مب االسف ىاإلكثع مب ان م

بهلل  ،ى مبدع حدرم ا ا باد حدهللّ

االسلام ىقاة االكدرتاه بد ىالادت ،ىال يغسدت ااتدهمهلل

دغسا ىى كدبسا
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ا ىى امرىز مو لال اهلليدهلل ىى غدسه ق اد بسد ح ىى غدسه ىال اامو دلل
حهللّا مع اوهللم كمع مر.

املبحث السادس :التحنيط
جيب حتنم مب كعن مب الممنى ىمب ياحدق بهدع مُحتد غدس مُحدرِم
ىال ممل كفع ىى ممل هللز مهللز االفعم ىالبدع كفعزمدع مادن مجمدع الكافدى مدب
غس الق

مان ا ن ان كعن ىامّع مع االس ذان ان

يكب.

ىىمع الذحرِم ف يورا اام احلنل ىال جيري مام مدب حكدع الذحدرِم
اا دد ل ىال

سددلص ادد  ،فدد يكتدد

ىسدد ىال ي ءنددب ااكددلن حتدد

الخم ى لاع ،ىاألبملدع

ااحدق األ دت يف احلدت ىاإلحدرام ،ىااسدو

مب ا رمة اكدع ا ذلحتدت ىاادبمله ىن قطدع حدعل احلتدت ىذحلدق بعحلتدت ،ىان
ىحرم بملهلله ىااملكخ بعاملكخ ،ىيف كمفمدة حتندم األبملدع

كد م يدااي يف

اِّ  ،ىيُء ي منليع ىى ال مب ىي فعمت كعن ،ىال يترت فمد ابعحدة مكدعن
ىى ا عم .ملع يترت رهع ا ىابعح ىبودعم ازح د ىادل فملدت بداارز
ىحرم د

األاددرز االي ىن اُءملُددت ماددن مس د حبعا  ،ىخي د

دن

بعاكددعفل ىال

يولم غسه موعم مع امكع ىمهللم  ،ىىق بملهلل ااغست فال قهللم مام ىممدهلل
بملهلله ،ىجي ي يف مب ذق تت حهللّا ىى ق ع ع حنلر الوهللم مان ق ا ان كدعن
ال اا ىاددة ىى اددلك
ىاالي ىىاددي ب د  ،ىامنددع جيددب اافملددت (ىن بددذل الددعل ا ي
ىخيرع ال ىى قمم مب ى ت العل معل الم

موهللمع مان اادهلليلن ىغسادع

كءممع العامّعد ال ملاوة بلااب اا ءهم  ،ىمس حب ال خيرع مدب الدعل االي
مع اال مة ب فمخرع مب ااثاث ىجي ي مسمّعه.
ويسااتحب ا عف ددة ماددن ااددهلل اع ىاددل

د

مثوددعل

ددسيف ى بددع
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مُتدرِه ثددع ىىفوددت مند الثوددعل ااتددرمي ىاددل مبددع ز مددب ااددذاب اامل مددق
ااددذي اددل ث ثددة ى بددعط الثوددعل اا ددسيف ،ىىىب مددب اد

ى بملددة ( ااددع

مبع ز مب مثوعاى ىمُتر مثوعل بعا دسيف ،ىىىب مند ى بملدة ( دع س مبدع ز
مب ث ثة مثعقمت

سفمة ،ىىىب من ث ثدة متدر ( امدع مبدع ز مدب اسدملة

( ع س ىثاث (ينع ىاي سبملة مثعقمت

سفمة ،ىادذا من هدن اافودت ىادل

خعا بعحلنل ىكعفل ااغست خع ع من ىاالم بع بعاهلل ع س ىضب .
ويستحب خاط بعارتبة احلسمنمة ىسحو بعامهلل فدإن

يد مكب مادن

سحو هلع فمفريهع ىيكره خاط بتيم مدب ااطمدب سدلص اادذ يرز السدمعز
مف لحدة الدمع متدهللز -كحدب احلنطدة يف

يف اااغة قذمُحة -موملمة ااودع

ااالن ىااتكت ىاألحل اركهع الخ فهع يف مملنعاع كمع مرّ.
ىجيب سحو ىىضع شيم مان السعاهلل ااسدبملة ىاالحدل مسدحهع
ىى اجلبهة موهللمة مع اا ملع

مان غسادع ىيد خس يف اخ مدع مدع يتدعم دع

مددهللااع ىال جيددب اس د مملعبهع ا الددهللا ماددن مددع يس دمّن حتنمطددع .ىيس د حب
احلدع اا ددهلل ىىسد اادراح ى ىااددرىم ىاااحمددة ىبدعرب ااوددهللم ىمملوددهلل
ااتراك ىرر

األ

ىىاب ىاي النخر ملضدع ااود (ز ىاافدرع .ىيكدره

يف ااملى ىالنخر ىاافع.

املبحث السابع:

الكفن

جيدب اكفدى كددت مدب ىاددب اغسدما مدب مددممب ى داي ىى ابملددي ىى
ماحق ب مب سو با ى بملة ىشهر ىى بمله ياد م اغسدما  ،ىال يمل دح فمد

أحكام األموات )31(..............................................

مّة ىال فعمت ّ لا ،ىيُحرم ىخذ األارز مان ىااب ىان

ن مملهع،

ىحتت مان منهللىب ىاالاي ىىب ب ىال مراب مان اا غسدمت مدع امكع د ،
ىال ارامب بمن ىبى اا حنم ىاألىب ااخسه من .
ويسااتحب امددهللا(ه حدددعل اا ددحة فودد مددب الدددر

موهللمعد اا ءهم اولا (

كغددسه مدددب

( من بان بفناه م اه يف يتاه مل يكتاب مان

الغاولني وبان مأجور بلما نظ ذليه ىخيرع كغسه مب ىاابدعد اا ءهمد
مب ى ت العل موهللمع مان ااهلليلن ىاال عيع ىاللا يث ،ىيمخذ مب بمد
يكددب ااممدد

الددعل ان

اابعقر(

مددعل ،ىيسدد حب بذادد فمدد ىاددر م ددمع اوددلل

( من بفَّن مؤمنايف بان بمن ضمن له بسوته ذىل يوم القيامة

ىظددعاره ا ا(ز اابددذل (ىن اافملددت ،ىجيددب بددذل االااددب من د كغددسه مددب
ىاابعد اا ءهم ااممالك ،ىال جيب يف الدبمله مادن الدلب االي مدع قعبدت
ا م اار فإن ىفن

م مب االااب ممل ح ىادل مبودهللا سدرت ااملدل ز مدب

ااكفددب مددث ا د م ىاالي فد  ،ىاألحددل اإلامددعن بددعلمكب ىكددذا جيددب بذا د
اا ىاددة ااهللازمددة الطمملددة حددرز كع دد

ىى ىَمددة ،ىاألحددل احلددع ال ملددة

ىالطاوة ااراملمة ىاانعش ز بهدع ىادل كدعن مُملستدرا ىى نملدع ىخدذ مدب معهلدع

ىيراع ب مام ىالو لل يف الملركة بى يهللي اإلمعم(
مق ى

ى

يُدهلل ُك ىبد

يكب طر(ا يهللفب بثمعب ىال ين ط منهع سدلص اافدرى ىمدع ىشدب

ي خذ مب اجلال( ىاخلد

دع

ال ا ا ي دمب مدنهب (م فإ د
ىااوانسدلز ىالنطودة ا ي

يهللفب ممل  ،ىيف احلع ااملمعمة بهدب قدلز (ىن ااسدراىيت ،فدإن اا دعار ا د
يهللفب مملهع كسعزر ااثمعا خ فدع ابملودهع ،ىاُحُدتم األز ا ىااملودهلل مدنهب.
ىالو لل اهللّ ىى ق عا يك في بكفن ااسعبق ان كعن.
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ىالفرى

من ث ثة ىثلاا م

يلضع مامهع ااومدم
يا

ىقمم

ىافعفدة الضدع ااافعفدة ثدع

ثدع يلضدع مامد ال د

ثدع

مام فمكلن العم اابهللن اي ال

ىا ا املذ ح لهلع ط مملة اق
(ا بى اآلحع( قهللم
ال

ثع ال

ثدع يلضدع مامهدع المد

فلقد ىااافعفدة فلقهمدع

ىااومم

ر مان المكب مب اثدنى ىى ىاحدهللز ،ىادل

ااافعفة اتملهلع اابهللن ثع ااومم

ىا ا املذ اجلممع اق

أل امشدت مدب

در مادن المكدب مدب ااسدعار ااملدل ز

موهللمع األمشت مان غسه ،ىال (ا األمر بى ااملل اى كعن ااوبدت مودهللمع
يف ىا قلي .ىيترت فمهب ىن يكلن كت ىاحهلل منهب سعارا ال كدن مبدع
حت  ،ىيف ااافعفة ىن اكلن

لية مان اعم اابهللن ىا يهلل مام مب ااطدرفى

مبع إكب شهللمه ح ن ي ع سرتاع ،ىيف ااومدم
ىيف ال دد

النكدبى اب

ااسدع ،

د

مددع يسددرت ااسددرز ىااركبددة ،ىاألقددلص االك فددعم بسددعار مددع بددى

احلوليب اب ااركبة ثع األقلص يف اذيب جيب ااطلل ام بع

دهلل االسدع

مرفددع ،ىمرضددع االح ددلام ااددذي ي حوددق ب د ال ددهللا ااملددريف مددب اع ددب
ىال معرة ىان كعن األفودت يف ال د

ااملر

بى اا هلل ىااوهللم ىيف ااومم
ااسرت مبءر( ااا

ىن يكدلن

ليدع مادن مدع

مب النكدبى اامد ىيف ااملدر

ىن

دت

إلحهللص احلعشدم ى مادن األخدرص مدب (ىن حعادة اب

اخلمعرة.
ويستحب ا

األإب مادن األيسدر ،ىيتدرت فمد ابعح د ىسدرت كدت

قطملة من ىىن يكلن مب ااثمدعا المل دع(ز (ىن مدع يُ خُدذ مدب بدعد ى دله،
ىان يكلن ع ا ن

ز ااراعل فم  ،ف جيلز يف احلرير ا ه ىال مدع

االضطرا  ،ىيولص اجللاز بعلكفل

ال سممع ا ا و

مب مدر

ى بملدة
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ى عبع ىالذملاهع ىالخال ىالخم ب ىمع ال ُي تع اا

ز ىحدهلله ،ىال جيدلز

ااذاب ىال الدذاب ىال اادهلل غدس مداكلل اااحدع ىشدملره ىمدع اا دت بد
شيم من

ع ال ي ن اا

ز ب  ،ىال بدام مبدع كدعن مدب ا سدعن ىى حمدلان

ددغس ىال ال ددنءخ بغددس الملفدلِّ مند  ،ىاا ددعار مددهللم اريددعن ااملفددل انددع،
ىاألحددل اددرك اا د كفى بددعجلال( مطاوددع ىجيددب غسددت اانءعسددة من د ان
ح ا

قبت ااهللخلل يف ااوح ىمُاتع بهدع .ىىمدع يف ااودح فحكمهدع ااودر

كمع سمءيم.
ويسااتحب اادد كفى مبددع كددعن املبددهلل ر بدد مددب

دد ز ىى احددرام ىى

لامددع .ىيس د حب ىن ي د ا( فم د حددحز ّددرام غددس مطددرزه بعاددذاب ىال
بعحلرير ىمع مدهللم احلدحز يدمان بدعلمكب ىمدع مدهللمهع جيملدت غسادع بدهللهلع
ىاي كمفمة ضرا مب برى( اادممب ىادل ثدلا ي دنع بدعاممب مدب قطدب ىى
ك عن ّط ثع يس حب ىن اكلن متحي -بكسر ااملدى ىى ف حهدع -منسدلبة
اب مُبُرز اع ب االا(ي ىى ملضع ىى ثلا ىضفع ح دب بدعاممب ىى بادهلله
فم قرية مب

نملعم فإن ذفوتهللا فمب غساع ىخرقة ات هلل بهع شهللّا شهلليهللا مدب

احلوليب اب اارااى ىخيدرع ىسدهع مدب حتد
ىيغم اع يف اللضع ااذي اذفه

فم .

ويستحب ىن يكلن رلهلع ث ثة ى ط ى
ىال ام بددع بددذ اط الم د

اامد اب اجلع دب األإدب

يف مددر

د

شددح ىى شددح ى

بدذ اط اامدهلل ال ملع فدة
د  .ىيُ د ا( ااددذكر

ممعمة ،ىيك في منهمع ا لل االسع ،ىيكفدي فمهدع ىن اُاهد
افيددة ىاحددهللز ثددع يددهللا كددت ر در

مددب اع بم د

مادن ىسد

نكددع ب د اب ددل اانحددر ىى

اا هلل  ،ىاأل ثن قنعط اونع ب  ،ىجيد ي مدع ي حودق بد االسدع مرفدع ىاذفعفدة
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رفد ىمند ىادل كسدعم اد ررازدق فمكدلن افعفدة ثعاثدة،

اثهلليمهع ىال كع

هلدع بملودهع افعفدة ابملدة،

ىسعىص بملوهع فم بمنهع ىبى اارات ىىضع

ىال بددام بعاملمددت بوددلل اافومدد االاحددهلل يف ىمددر ااسددنب مددع
مملع

 ،ىيمل ح يف السنلن من مع يمل ح يف الفرى

يملع ضدد

انسع ىشررع.

ويستحب ىن يكلن اهلليهللا ىىن يكلن مب رهل العل ىكدذا كدت مدع
يسدد ملمت يف جتهمدد ه ،ىىن ياوددن اا ددحك ماددن بملدده ااوددرازن الوهللسددة
ىاألمددعكب التددرفة ىىضددع اددراا شددري

ىغددسه مددب التددرفعد فمد  ،ىىن

جيملت بى اام قطب ،ىىن تر (بره مع خدل
ىذحلق اافدرع بد  ،ىادل كدعن يف اادلا ه دعق
ى عيع ال ا يهلل اارتكة مامهع اق
يف اا ءهم مع
ويك ا
األاددلان اابمددع
قدهللم

خدرىع شديم مند  ،ى مبدع
ىى مدع ع ىى كع د

(يدلن ىى

ر مان االااب فم ىيف كدت مدعل يدهللخت

يلاِ بهع ف خرع مب ااثاث ان ىمكب.

ااك ددعن االي ىن يكددلن اخلاددم مددب ااوطددب ىكثددر من د ىىفوددت
 ،ىيكددره ااسددلا( ىاددل املع ضد

كرااددة ااددذاد ىاا ددفة

مرامدعز اادذاد فاسدل( ااوطدب خدس مدب ىبدمه ااك دعن ،ىال جيددلز

اا يع(ز مان اللظد

ال ىن ياغدن ام بدع مدع ىضدع
فمد بو دهلل التدرىممة ا ي

ىىال خلرىا مب العامة اكثرز قذا ي ىااليث بعانءعسدعد امدث ال إكدب
اطهسه ،ىجيب مجع ىموعز ال فرقة ىمجمدع مدع اسدعق مند مدب حلدع ىى
شملر ىى ىضفع ىى غساع فم  ،ىموطلط اارىم يتهللّ ىس مادن قب د بملدهلل
ااغسددت بملددهلل ىن يلضددع بمنهمددع قطددب ى كددع ش دهللّه ثددع يكفددب ،ىادددرى
يمل ب اراحعا امل مبع كمع ثع يكفب.
ويستحب ااغعست ىن يغسدت يهلليد مدب ااملدعاق ىادل مدع بدى النكدب
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ىااملنق ثع يكفن .
ويك

خمعرة ااثلا بثلا ،ىيس حب اكثع ااوطب بوبت الرىز ح ن

قذهللِّ بررت مبع ز مب مثع مة ىسبملى مثوعال

سيف ى بع ىى رت ى

د ،

ىيس حب ىضع اريهللاى مب اانخدت لدع ىي ى د (يتجااوا عناه ال اذاب
ماعامتااااا رطبااااتني ى ىي ا همددددع ينفملددددعن الددددممب ىااكددددعفر ،ى ىي ىن

اادن (

ى د قددعل (( :خضا وا أمااوتكم ومااا أقاال اضمضا ين يااوم

القيامااة ىفذسِّددر بعجلريددهللاى .ىيسدد حب ىن اكل ددع رب د ى قددهلل

اط ىى

م ع ىى قهلل شح مب ىىس األ ط ىاألشبع  ،ىقمدت جيد ي مودهللا ى بملدة
ى ددعبع ىجي د ي ىن يكل ددع متددولق ى ىاغددش االاحددهللز ،ىاا ددعار ام بددع
ااررلبددة ىالوددهللا ىااملددهلل( س دنّة يف س دنّة ،ىاملددت ااغُاْ د فمهمددع ىىب ابط د
يكددب مددب اانخددت فمددب رددب ااسددهلل ثددع مددب رددب

اجلفددع

فمد ىان

اخل

ثع رب اارمعن ثع كدت شدءر ردب كعزندع مدع كدعن ،ىاألىب يف

كمفمة ىضملهمع ىن الضع ىحدهللامع يف اجلع دب األإدب ما
اارتقددلز ىاألخددرص منهمددع بددى ااافعفددة ىااومددم
كع

دوة بعجلادهلل مدب

يف اجلع ددب األيسددر ،ىان

ىاحهللز اق ُ تر مادن االضدع األىل ،ىادمخ ادذا اانحدل بد زم ىامندع

اددل س دنّة يف سدنّة ،ى ىي كمفمددعد ىذخددر منهددع :ىضددع ىاحددهللز حت د
األإددب ىاألخددرص بددى كب دد

دد

ددع ياددي ااسددع ى

دد

اافخذيب ،ومنها ىضملهمع مملع مادن اجلع دب األإدب فدل ااومدم
اخلع رز ،ومنها مع كره اا هللى ىاحهللز مب األإدب ما
اارتقلز ىاألخرص مان األيسدر مندهلل ى كد بدى ااومدم
كددعن فددعلطالا ىضددملهمع كم د

اإلب د
ددع ياددي
ى(ىن

دوة بعجلادهلل مدب
ىاإلزا  ،ىكمد

كددعن غددس ىن مرااددب اافوددت ّ افددة فاددل
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ىضمل

يف ااوح ىى ررح

مام ىفع(د.

ويساتحب ثدر اادذ يرز مادن مجمدع قطدع ااكفدب ىمادن ىاهد ىادل
ارك د

اكثددرز اخل د

احلسددى(

يف مملنعاددع ف د بددام .ىيس د حب ىن يك ددب برتبددة

ىن ىمكددب ىاالي فبغساددع موددهللمع األشددر

فعألشددر  ،فددإن

فوددهللد فددبغس اارتبددة فددإن فوددهللد فبعإل ددبع امسدد ىااتددهع(اى ىىمسددعم

األزمة(

ىى (معم اجللشب ىااودر ن بملودع ىى كذد ىكايمدع يك دب مدب

(مددعم ىى ىمسددعم ىى ى كددع فهددل حسددب ىحتسددب ااك عبددة يف مجمددع قطددع
ااكفددددب ،ىاملددددت احلددددحز ىااومددددم

ىاإلزا ىاجلريددددهللاى ىىب ،ى ىي

اس حبعا ك عبة (معم اجللشب بكعفل ىمس
ااكفب ،ىارك السد

يف اعم ىغسا ى ش مادن

ىحدل ألن االح مدع يف ادرك مدع مدهللا اادذ يرز مدب

ااطمب بت اركهع ىيودع اكثدرز االخد

يف مملنعادع ىقدرا اب االح مدع ،

ىيس حب الغعالز يف ااكفب فوهلل ىي ( أن اضوتا يتباهون يف أبفانهم ياوم

القيامة ىان ااكعظع(

كذفِّب يف كفب مثن ىا

ااور ن كاي  ،ىيس حب خمعر

مل من  .ىيكره قطمل بعحلهلليهلل ىاألكمدعم

الب هللىز ىىمع ااسعبوة ف بام بهع ،ىبتم اخلمل اا
بام بغس ااريق ىاملت األىب حف

ىمخسمعزة (ينع مامد
خيع فمهع بدعاريق ىال

مب مجمدع فود د اإل سدعن ،ىيكدره

المعكسة يف ىمثع هدع ،ىك عب هدع بعاسدلا( ىاطممبهدع بدهللخعن اابخدل  ،ىينبغدي
ّا هع مب سعزر ااوذ اد ،ىيس حب ىضع ااذ يرز مادن ااكفدب ىمادن
اافرع ىمان االا .
ىا ا مت اكفمن اس حب األىامعم ىن يطابلا اانعم ا تممل امملل( اانفع
اب اانعم ىاب الم

ىاامهع كمع يف اخلح ،ىىن ور ى بملدلن اد مدب
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الممنى ىيولالن ( :اللهم ذنا ع ن لم منه ذع خريايف وأنت أعلم ه منا فدإن
ار املعب يولل منهلل ا

قهلل ىا د شهع(اكع ىغفرد ا مع املاملن ىمدع

ال املاملن ،ىمب اان (

(( ذن أول عنوان صاحيفة اضاؤمن ا

موتااه مااا يقااول النااال ويااه ذن خااريايف ومااري وذن ش ا ايف وش ا

املفر(( ذن عا بان يُ جِب عاوع(

 ،ىمددب ىبددي

وأخرب اهلل أنه م ا ٍ ولما

مات مل حيض جنازته واأم اهلل ت ااىل وضاورها وساال عاوع عان السا
وقال اهلل ت اىل ألنه ضا غسلو قام مخسون رجال وقاالوا ع ن لام مناه ذع
خريا وبذلك ضا صلوا عليه وأجزت شهاعتهم  ،ىيس حب ااراعل اتممع

انعزز الممب ىمب اكم اولا (
وضن تبع جنازته ىمب اا ع( ( ( من أخذ قا مة الس ي غفا اهلل
له مخسايف وعش ين ببرية وون ر ّع خ ب من الذنوب  ،ىمب اابعقر(
( ذن أول حتفة للمؤمن أن يغف لاه

( أنه بان ويما ناجا موسا ر ه أن قال يا رب ما لِمَن شايّع جناازة قاال
أوبل ه مال كة من مال كا

م هام راياات يشاي ونهم مان قباورهم ذىل

حمش هم ىمدب اادن (

( أول ماا يبشا اه اضاؤمن أن يقاال لاه

ق مت خري مق م غف اهلل ضن شي ك واستجاب ضان اساتغف لاك وقُبِال

ان شه لك ىمند (

( ذن مان شايّع جناازة مسالم أُععا َ ياوم

القيامة أر ع شفاعات ،ومل يقل شيئايف ذع قال اضلك ولك مثل الك  .ىقهلل
جيب ا ا الق

مام بمله االاابعد ىال حهللّ ا ىى ( اب مدماى ،ىالمدت

ثاث اافرسف ،ىا عف ة ىن ال يم ص التمملى بعل اّة ى مبدع حُدرُم ،ىىن
يرمن حولقهع ىإكنهع مدب دلب هع ىىن يودلل التدعاهلل ااءندعزز( :احلما
هلل الااذي مل ل لااين ماان السااواع اضم ا م  ،ىغددس ا د

مددب ااددهللملاد
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الدداثل ز ،ىىن مددت ااددنملش متددمملله ىال يوددملله ماددن حمددلان اال مددع
ااملء  ،ىىن يكل لا مب خاف ىى( ن من ىن يكلن مان ىحهلل اع بم .
ويك ا

اوهللم د  ،ىال بددام ب وددهللم

ددعحب ااددنملش ،ىح درّم بملوددهع

اا وددهللم جلنددعزز غددس ىاددت احلددق حددذ ا مددب اوددعم م زكددة ااملددذاا ،ىىن ال
يبملددهلل مند كددثسا فمخددرع مددب حكددع اا تددممع ،ىىن مددت ىررافد األ بملددة
ى بملة اعل كت ىاحهلل مت ررفع ،ىىن يهللى ىا مامد (ى اارحدن مب دهللى
مبوهللمة إمن ثع مبمخره ثع مبمخرِّ يسع ه ثدع مبوهللم د ىادل مكدخ فد بدام
غددس ىن األىل ىىب ،ىيغتددم بثددلا ال ينب د مددب زاددرز ااددهلل مع خ ل ددع

اامرىز ،ىااطلا ب مان قبل األ بمعم ىاألزمة(

بت قبل اا دعحلى

ىزيددع اهع هلددع ىاحّك د بهددع ،ىىن ال يملوددهلل التددمع ح ددن يددهللفب مددع اهم ددة
ااوح ،ىىن ال يرادع اال مدع ا ن اادلاي خ ل دع قبدت ىضدمل يف اااحدهلل،
ىىن يتددمع معشددمع ال اكبددع اال يف ااراددلط ىى رددلل السددعفة فإ د ال بددام
بددعاركلا ،ىكثددرز اافكددر ىاالم بددع ىاوامددت ااك د م ،ى ىي األمددر بددرتك
ااسدد م ىحتفددي ال ددعا ىى رددر

(ازدد ىى لامددع ددع يددهللل ماددن ى دد

م عا ،ىااو هلل يف التي ىىخذ التمملى ىقدرا ااطدر اب ملضدع قدحه
االي اددهللاط ،ىيف اسدد حبعا اا تددممع لثددت ااسددو ىاألبملددع

ىادد قددلي.

ىيكره ااورا مادن اافخدذ بعامدهلل ،ىااممندن مادن ااتدمعل .ىيف احلدهلليث
املب اخلعمتة ىاههع ىااتعقة امبهع ىااهللاممة بعاليدت ىااثبدل ىمتدي غدس
دددعحب ال دددمبة بغدددس (ام ىال يبملدددهلل حترإد د  ،ىاا دددعار حتدددريع اااطدددع
ىاخلهللش ىا ااتملر ىشقِّ ااثلا مان غس األا ىاأل خ ل دع لدلد
االاددهلل ىاا د ىع ىاا ددعار اخ

ددعا ا د

كاِّ د حرام د ىمكرا د مبددع كددعن
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ااح ن مان فرا األحبعا ى ع مع كعن افودهلل ىىامدعم ار ىىذمنعزد فد بدام
بدد  ،ى ددرم قددلل اهلءددر ،ىيكددره قددلل :ا فوددلا بدد ىى ارّددلا مامدد ىى
اس غفرىا ا  ،ىىضع مم ى يف ملش ىاحهلل ،ىقمت ب حرإد ىيودلي يف غدس
المعثت ىمب غس ا ع م ،ىيف اتم اب اابملوى مب ممد ى ىاد  ،ىيكدره
ىن ي بع مرز ىى بعانع  ،ىاتممع اانسعم ىّاهب ىحول اب مع ااراعل
مع ال اّة ىاابعمهب اجلنعزز ى فدع األ دلاد ىااومدعم هلدع اال ىن اكدلن
انعزز يهل(ي خلفع مدب ىن يملادل مامد  ،ىيودلص احلدع مطادق ااكفدع ىال
يبملهلل احلع غس ىات احلق مب السامى.

املبحث الثامن:

يف الصالة عليه

وويه وصول

الفَصْل األَ ل:

يف بيان أجرها

ىىاراع م مع ىثلابهدع اسدمع .فملدب اادن (
علا ميت صلا عليه سب ون أل

((مان صالا

ملك ،وغف له ما تق م من انباه وذن

أقام حتا ي ون وحيث عليه ال اب باان لاه كال قا م نقلاها قارياط مان
األج والقرياط مثل جبل أح

ىمن (

((ما من مؤمن يصال

علا ا نا ز ذع أوجب اهلل له ا نة ذع من يكون مناوقايف أو عاقايف .

الفَصْل الثَاني:

يف املصلي

جتددب اا د ز كفعيددة ماددن كددت مكا د

ىان كع د

ال ا ددن االي مددب

مممب ىشر اا حّة :األإعن ىااملوت ىاابالغ ،ف ا ن ب فوهلل احدهللص
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اذه اا فعد ىال جيب مان مب فوهلل احدهللص اا دف ى األخسادى ،كمدع ال
ا ن لب

يكب ىامّع ىى ما ى ع من مع امكع  ،ىا نّ مدب الممد ىان

يكب مكافع مان األقدلص ىاكدب
الكافددى ،ىا دنّ

يسدو بفملاد اا كامد

اا دعاري مدب

د ز كددت مددب ااراددعل ىاانسددعم ىاخلنددعه ىاألحددرا

ىااملبمهلل مان عثا ىغسه ،ىيس حب فملادهع مدع اإلمدعم ىيمل دح فمد األإدعن
ىااملوددت ىااباددلغ ىاالحددهللز ىاا ملددمى بعالسددع ىى اإلشددع ز ىمددع اا ملددع
يوددهللم اإلشددع ز ،ىااددذكل ز اددل ىم كددل ا ىى خنعثددع متددك د ىى ّاددلرى
بهددع ىى متد بهى ،ىاا ددعار اشددرتا رهددع ز اللاددهلل ىااملهللااددة ىيف اشددرتا
قمعم ال ىم قعزمى مع مءد ه مدب ااومدعم ،ىرهع اد بعلدعم ادل ى ّم م طهدريب
ب  ،ىمهللم ا افعط موعم مبع يمل هلل ب مان الاملمى ىاهعن ىقلاامع ااملدهللم،
ىمع اارقمة ىاجلذام ى له ىمهللم س مة اااسعن مب اآلفة ف مع ع منهدع بد
شب  ،ىاولم احلعزه ىاانفسدعم بملدهلل اا دممع اسد حبعبع عحمدة مدب ال داى
مماية ىى منفر(ز ،ىال ظهر مهللم قعبامة اإلمعم يف األثندعم ا فدر(ىا فممدع بودي
ىى از ع بملوهع ببمله ى ن مدع مودن ىادل ظهدر بملدهلل اا مدعم مود
جيب فمهع امع(ز ،ىال اخ ا
كن

ال امعن كتٌّ يولل كن

ىال

امعمع ىى كدتٌّ يودلل

ماملمدع ىى اخ افدع بدان قدعل ىحدهللامع كنّدع منفدر(يب ىقدعل اآلخدر كندع

امعمع ىماملمع

حّ

الفَصْل الثَالِث:

ىىا ىد.

يف املصلى عليه

امنع ي ان مان الممب ى عاة ىى ابملع ىى اكل بملوع مند ىى مبدهللى اد
كعاسددو يف بملدده ىحلاهلمددع ،ىيس د لي يف ا د
ىغسامددع ىجيددري احلكددع ماددن األغا د

ااتددهمهلل ىالو ددلل ح دهللّا

ىالددهلليلن المعرددت ىمددع ى ( ددع
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ا

خيعا

ملل مان اا اخس يف اجلماة اا(يبع ،ىال ا دنّ مادن غعزدب

ىى طهلل بى ىملاد ح ن يملمن بعالسع ىى اإلشع ز ىمدع اا ملدع

اودهللم

مام د ىال بملمددهلل ىال مرافددع ىى مددنخفه ىى ءددلا ال ي ددهلل فم د اسددع
ز مام مرفدع ىال مادن موادلا اد ه اب إدى اإلمدعم ىال ملضدلط

اا

مان ىحهلل انبم مس وب اام ان ىى ااوباة ىياح يف اا هلل ىمد ه ىمدب
اارىم ىموع(إ يف االس وبعل ،ىال مان مدب خد مدب اا غسدمت ىبهللاد ىى
اا حنم ىى اا كفى ىمدع يودلم موعمد مدع اا ملدذ ىادل بلضدع شديم سدعار
ااملل ز ىى االضع يف ااودح مدع اإلمكدعن ،ىال مادن مدهللفلن ىكثدر مدب يدلم
ىاماة ىال مافوى مدع

خيدرع مدب قدحه فسادع اامد حكمد  ،ىادل

ظعّع مهللم الع ع ع مر ف هر خ ف ىمع( اا

د اع

ز.

 ويسااتحب اا دد ز ماددن ااملوددل اا ددعم ىماددن ااسددو السدد هت
ىمطاق اا

مع مهللم اابالغ اتست ِّ سنى.

الفَصْل الاَابع:

كيفية الصالة

يترت فمهع ااومعم مس و مع اإلمكعن فإن املذ فممل مهللا فدإن املدذ
فءعاسدع ىى اكبددع ىى معشددمع فددإن املدذ فموددطءملع موددهللمع ااءع ددب األإددب
مان األيسر فإن املذّ فمس اومع.
ىابعحة الكعن اام اي ىالم
ىى الم

االي ال سع ف ءلز مع

يكدب ال داي

غع بع.
ىابعحددة ااابددعم ىمددهللم الددع ع اكل د حريددرا ىى ابددع يف ىاد قددلي.

ىاالس وبعل ىاالسد ورا ىسدرت ااملدل ز ىىضدع المد
إى اإلمعم ،ىمهللم الع ع مب

مسد اومع ى ىسد اب

هلل اسع اا د ز مامد مرفدع ابملدهلل ىغدسه،
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ىال يترت فمهدع رهدع ز مدب حدهلله ى دغر ىال ىكدح ىال خبدث يف بدهللن ىى
ثلا ىى غساع ىال كلن ااثلا ع ال يمكت حلم ىال كل مب المل دع( ى دع
إنع مب اا

ز فم  ،ىيفسهللاع كامع خيدت ب دل اهع مدب سدكلن رليدت ىى

فملددت كددثس ىى ضددح

ىى كد م ىى بكددعم ىى ىكددت ىى شددرا ىى قددرامز قددر ن

ىكددذا ىفملددعل اااملددب ىاااددهل ىان قاهدد
ىي رفهع مدب
اا

ىى غددس ادد

ددع يفسددهلل ام هددع

دهلل االسدع اذا اد ىى كثراد ىمدع مدهللا اد

مدب منعفمدعد

ز ال يو وي اافسع( ىاكب األحل ىن يمل ح فمهع مع يمل دح يف اا د ز

مب ااتراز ىاللا ع مهللا ااطهع ز مب احلهلله.
ويستحب ااطهع ز مب احلهلله ىخ ل ع اإلمعم ىجت ي اارتابمة ىال
مع اا مكب مب العم ىاألحل ام بع خل
ىمان كتِّ حعل فعلعزمة ىىب ،ىىقل

فلد اا

ز مع اانعم مامهع

ال اي مندهلل ىسد اارُاُدت ى دهلل

الددرىز ىي د خس يف اخلنثددن التددكت المسددل  ،ىمددع اا مددعط اجلنددعز يوددهللم
اارات احلرّ اب اإلمعم ثع اار ثع اا
بعاغهع ب ي ان مام ثع اا
مرابة ثع األمة ثع

بم هع كذا

احلرّ بعاغدع ستد

سدنى ثدع غدس

اار ثع اخلنثن اابعاغة احلدرز ثدع

دبم هع

ثدع اانسدعم مادن ادذا اا ف دمت ىادل كدعن

ال اي امرىز قهللم األ عثن ثع اخلنعثن ثدع اارادعل مادن اد
قمددت بعسد حبعا اوددهلليع ىاددت ااتددر

اانحدل ،ىادل

ىااددهلليب مددب األمددلاد مددرابى كددعن

حسنع ،ىالمل ح ااورا اإلمعم ىى النفر( (ىن الاملمى.
ى ىي ىن ال الا ان كعن ىاه اب ااوباة قعم ال ان مان منكبد
األإب ىان كعن مس هللبراع قعم مان األيسر ،ىان كعن منكب األيسدر ااوبادة
قعم مان األإب ىان كعن منكب األإب اب ااوباة قعم مان األيسر ىال بدام
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بعاملمت بهع.
ويستحب اا
كددعن ىاحددهلل خا د

ز مجعمة ىال يترت فمهع مهلل( ىىقل

الداملم ىان

اإلمددعم اال يف اانسددعم ىااملددراز فددإن اإلمددعم مملهددع يو د

ىسطع بمنهع ىال سبق الاملم ب كبسز اسد ءب اد اادعم ااملدهلل( مدع اإلمدعم
ىجيلز ا اإلاعم منفر(ا ىال زا( اكبسز سدهلا ىى بو دهلل اادذكر فد حتدريع
ىال فسع( ،ىمع ق هلل اجل زمدة م ملمدهللا يكدلن متدرمع مع دمع ىان
ا  ،ىال لااع س ّع مب األ ت بطا  ،ىاخ مع اا
اا

دح

األخس مكدخ

ز ،ىااورا مب اجلنعزز اإلمعم ىالنفدر( ،ىزيدع(ز اخلودلط ىاخلتدلط

ىاددذكر ىاددلال الملددع( ىاالم بددع السدءّن بددى يهلليد ىاكثددع ال دداى ى د ط
احلددذام اال اخلدد

ىايوعمهددع يف اللاضددع الملددهللز ىاألمددعكب التددرفة مددهللا

السعاهلل فإ هع اكره فمهع اال مبكة ىىضع اجلنعز ال ملهلل(ز مهلل اة ىم كدت
ىاحددهلل منددهلل ى ك اآلخددر بتددر ىن ال ين هددي احلددعل اب ىن يكددلن بملوددهع
خاف د ثددع ىن بوددي منهددع شدديم ىضددع
ىسدددطهب ىاألفودددت ّ دددم

دفيع خددر ىاكددذا ،ىيوددلم ال دداي

كدددت ممد د

ب د د ز ىاالب دددهللام بعألفودددت

فعألفوت .ى ل اهع :ىن ينلي اا ورا بهع مان ل مع مرّ مٍرا ا ىال دلي
كت مب ال اى (فملة فدرا(ص ىى مداملمى ىى (خادلا يف ىثندعم االادلا يف
ددت االاددلا فد بددام د

مددع اددل ىممددهلل فإ هددع اكددلن ددهللبع ثددع يكددح

مخخ اكبساد ي تههلل ااتدهع(اى بملدهلل األىب ،ىي داي مادن اادن
بملهلل ااثع مة ،ىيدهللمل اامدممنى بملدهلل ااثعاثدة ،ىيدهللملا ااممد
ىيكح ااخعمسة ىيف النعفق ين ر

مب اارضع(

ى اد

بملدهلل اارابملدة،

مان اارابملة .ىينبغي ىن يااي بعلنولل

ىال ىن يكبِّر ىيولل ( :أشه أن ع كله ذع اهلل وحا

ع
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ش يك له ،وأن حمم عب

ورسوله ،وأن اضوت حق وا نة حاق والناار

حق والب ث حق وأن الساعة ع ريب ويها وأن اهلل يب ث مَن يف القبور
ثع يكح ثع مة ىيولل ( :اللهم صالا علاا حمما وكلاه حمما  ،و اارك علاا
حمم ا وعلااا كل حمم ا  ،وارحاام حمم ا ايف وكل حمم ا  ،أوضاال مااا صااليت
و اربت ور
ي جمي

ت وت

ت وسالمت علاا ذ ا اهيم وكل ذ ا اهيم ذناك

ثع يكح ثعاثة ىيولل ( اللهم اغف

مياع اضاؤمنني واضؤمناات

واضساالمني واضساالمات األحيااا ماانهم واألمااوات وتااا ع يننااا و ياانهم
اخلريات ذنك جميب ال عوات وول احلسانات ياا أرحام الا ا
يكح ابملع ىيولل يف ااهللمعم اامم

ني ثدع

ا ا كعن مممنع( :اللهم ذن هاذا عبا ك

وا ن عب ك وا ن أَمتك نزل ساحتك وأنت خري مُنازَل اه ،اللاهم ذناا ع
ن لم منه ذع خريايف وأنت أعلم ه منا ،اللهم ذن بان حمسنايف وزع يف ذحسانه
وذن بان سيئايف وتجاوز عنه وأغف لنا وله ،اللاهم احشا

ماع مان يتاوع

وحيبه وأ

ممن يتربأ منه ويبغضه ،اللهم أحلِقْه نبيك وع ّف ينه و اني

نبيك ،وار

نا ذاا توويتنا يا ذله ال اضني ثدع يكدح اخلعمسدة ىيودلل (ر ناا

كتنااا يف الا نيا حساانة ويف اآلخا ة حساانة وقنااا عااذاب النااار ثددع ين ددر
ىيهللمل بملهلل اا كبسز اارابملة لب
ولنا سلفايف وو طايف وأج ايف ى ل ا
بنحددل ا د  ،ىاامس وددمل

يبا احلاع بولا ( :اللهم اج له أل وياه
ىاامءنلن الس مر انل مب اا دغر

ىالددرا( من د ماددن األقددلص مددب ال يددلااي ىال

يملع(ي ىيهللخت فس يف اسع الدممنى ىالخدعافى ىال يملدر

مدع ادع مامد

بولا  ( :اللهم اغف للذين تا وا واتب وا سبيلك وقِهِم عذاب ا حيم ىمع
شعكا ىادهلل احلعل( :اللهم أنت خلقت ه ذ النفول وأنت أمتها ت لم
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س ي تها وعالنيتها أتيناك شاو ني ويها وشف نا وهلاا ماا تولات وأحشا ها
مع من أحبت ثع يكح اخلعمسة يف اجلممع ىين ر
اجلعحهلل ااحق بملهلل اارابملة ال
ا سددع ىان

ىيدهللمل مادن الندعفق

ان مام اومة ىى ىا ع اا

ز مام اادرامً

لابهددع كمددع اددل األقددلص بولاد  ( :اللااهم أمااال جووااه نااارايف

وقرب نارايف وسل عليه احليات وال قارب ىين ر

مامهع ى رم اا سامع

ىااورامز فمهع بو هلل الترىممة.
ويسااتحب فددع اامددهلليب اب اانحددر مددع كددت اكددبسز امددث يب ددهللى ب د
بعب هللازهع ىين هدي بع هعزهدع ىاجلهدر بعأل كدع خ ل دع اإلمدعم ىاإلخفدعد

اامددددداملم ،ىاا دددد ز مادددددن األ بمدددددعم ىاألى دددددمعم(
اادددن ( ى اد د ( ، ىاإلرعادددة يف اادددهللمعم ىاادددذكر ،ىىقدددلط
مندددددهلل كدددددر

اا

ز هع ا ،ىاالقل

بملهلل اافراغ منهدع قدهلل مدع بدى اا كدبساى ،ىجيدلز

ااماملم ىن ينفر( مب اإلمدعم بملدهلل (خلاد مملد ىال جيدلز مهللىاد اب امدعم
املدددع

ىادددل ى( ك بملددده

ال ا ا اد د
خدددر ا ي

د د اإلمدددعم ىى قطملد د

اا كبساد ممل (ىن بمله ىمت ،ىال متن اب مس

ااوباة ىال مان ااودح

مع ااذكر ىى بهللى د  ،ىادل شد

اإلمدعم ىى الداملم يف مدهلل( اا كدبساد ابدع

ااتددعك منهمددع ااوددعب ىا ا حوددرد انددعزز يف األثنددعم كددعن ا د اخلمددع يف
ا(خعهلع يف اا كبساد اابعقمدة ،ىيد خس يف فدع األىب قبدت اادعم اكدبساد
ااثع مة ىى بوعزهع اب اا معم ىا خد

اد

بدان يد ع اا د ز مادن األىب

ىيب هللى بهع ااثع مة ىاا دعار كراادة اكدرا اا د ز كراامدة مبدع(ز مبملندن ىن
ااثع مة قاماة ااثلاا ،ى مبع يوعل بعس حبعب ااملامعم ىاألشرا .
ىجيلز ىخذ األارز مامهدع اندهللبهع ىمادن مندهللىبعد اا د ز االاحدهللز
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(ىن ىاابعاهددع ،ىاددل ىخددذ ماددن ىاابعاهددع مع يددع مددع اإلخ د ا ىاانمددة
دحّ

د ا ىاددل اهددت احلددعل حُمتددت ماددن اا ددحة ،ىال بددام بوبددلل
اهع اسد حبعبع مادن

اهلهللايع ،ىال حورد انعزز قهللم

ىكذا مادن اافريودة مدع ستدملة ىق هدع ىادل ضدع ىقد
ضددع االق ددعن قذددهللِّم

اافريوددة ،ىاددل

ىحهللامع (ىن ىاي األخرص
ظنهددع

اكمددت ست د

دح

د ز اانعفادة

اافريودة (ى هدع ىى

دداين ماددن انددعزاى ى تن ىاددي

اامدا ىن فمد ىفسدهللد األخدرص ىادل

سددنى ىى ى هددع ُددايُ مامهددع فنددلص اانددهللا ثددع بددعن

ىالبهددع ىى بددعاملكخ فنددلي االاددلا ثددع بددعن خ د

اد

يتددرت ااملاددع بكل هددع ادد ىى امددرىز اكندد ينددلي ااتددخ

دحّ

ىال

ىاددل ىاددن

بعاومعزر الذذكهرز مم ثة بو هلل اجلثة ىى الم ثة مُذكهرز بو هلل ااتخ

مدث

فدد مددع ع ،ىاا ددعار ىاددلا ااددهللمعم بددى اا كددبساد ىال يتددرت (مددعم
يف ضدمب بملودهع ،ىاألحدل ا عف دة

ال ى د جيدب كدر المد
ّ لا ا ي

مان ل مدع كر دعه ىاا دعار ان اااحدب يف األ كدع ىاادهللمعم ال يفسدهللاع،
ىيف اا كبساد ياد م ا عف دة مادن مربم هدع ،ىجيدلز قطدع اا د ز اخ مدع ا
ماددن األقددلص كغساددع مددب اللابددعد ااكفعزمددة دددر( ااددهللخلل ىال يسددو
ىالبهع مب اانعم االي بملهلل اا معم.

املبحث التاسع:

الدفن

يس حب امهللا( اإل سعن قحه يف

ح فو مب مرض اتمع فمد مدب
ّ

اا ااب ااوعم ار  ،ىىن يهللخت فم مان اادهللىام ىيودرى فمد ااودر ن كمدع

كعن ي نمل بمله لّاا اإلمعم(
م مع فملب اان ( (( من احتف للماؤمن قاربايف حمتسابايف ح ّماه اهلل
ىيف حفدره ادهللفب الدممب فمد ثدلاا
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ت اىل علا النار و وأ اهلل يتايف يف ا نة وأورع حوضايف من األ اريق ع ع
النجوم ع ضه ما ني أُ ُلَّة  -البا اضوح ة يف اض النساب الياا ب تلاة
مضاامومة ال ااني والتااا مفتوحااة الااالم مش ا عة موضااع البص ا ة -و ااني
صن ا اليمن ىجيب (فب الممب ىمع ىذحلتق ب يف حفسز مب األ

بعقمة

مادددن حعهلدددع ىى مسد د حماة كحد د ىى ماحدددع ىى لامدددع ،ىمرامدددعز مدددهللم
االس حعاة ىىب ،ىجيب ىن اكلن مبعحة ف جي ي اادهللفب يف الغ دلبة اال
يف األ اضي ال سملة مع مهللم غ بمة ااهللافب ىى الهللفلن هلدع ىمدهللم امع هدع
ااغ ددب ،ىىن اكددلن غددس اعاكددة حلرمددة الم د

كخ د م ىى بعالمددة ممل دهللّز

اانءعسددة ى لامددع ،ىىن اكددلن حعف ددة ا د مددب ااسددبعط ىبددذا
ا عل يف ا ىم اإلغرا يف ااملمق ىمهللم ىاالح معع اب بندعم د
ىمهللم كعادة ارازح د حعف دة اد مدب

در ااندعم فرضدع ىان

اخ اف د
ى ادر
يكدب دع

ي الن اامهع ،ىال جي ي ىضمل يف معم مدث يو ىى مربلردع ىان ىمتدب ظهدل ه
ىال يف بنعم مان األ

ىى اعبلد ىى حتد

كع سرت ىسهع اب غس اد

مدة ال إكدب فملهدع ىى يف مدة

االي مدع ااودرى ز ،ىبملدهلل ا افعمهدع ىبوعزد

قعب ااهللفب جيب وا ى(فن  ،ىجيب ىن يلضع مان اع ب األإب مسد وبت
بلاهد ىموع(إد مبددع ىمكدب منهددع ااوبادة مددع امكدعن مملرف هددع ،ىيسدو مددع
اجلهت ىخل

اافسع( بعال

ع اطاب الملل ة ىمع مملرفدة مدع بدى التدر

ىالغرا يوهللم مان غدسه ،ى اكدب اابحدر ىى اانهدر مدع املدذ اادح ىاد ىم
اافسددع( ب دداخسه اب حددى اخلددرىع اام د يددمان بعألممددعل اا زمددة ا د قبددت
ااهللفب ثع يلضع ظر

ىيرسدب يف الدعم ىى بثودت ىياودن فمد ىاألىل ىىب

بت األحل أل مع اإلاوعم كثسا مع ين فف فمطفن مان ظهر العم ىيسد وبت
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ب حى ااوعز يف الوعمى ااوباة مع اإلمكدعن ،ىمدع املدذ اادهللفب مبدع جيمدع
ااتراز جيب اإلامعن مبع ىمكب ىبملهلل زىال ااملذ يمان بعللظ

مع مهللم

الع ع ،ىجيب (فب الممب يف قح منفر( ىى يف موعبر الممنى ىال جيلز (فند
يف موحز غس ىات اإلإعن كمع ال جيلز (فدب غدس الدممب يف مودعبر الدممنى
االي ىن يكددلن امددرىز حعماددة مددب مددممب ف ددهللفب فمهددع مددع املددت ظهراددع اب
ااوباة موطءملة مان يسع اع امكلن ىاه اب ااوباة موطءملع مان إمند
ألن ىا االاهلل اب ظهراع ،ىيف ممدلم احلكدع لدب

حتاد اادرى ىالادهلل

اا ددع ال كددلن مددب طفددة ىحددهلل األبددليب الددممنى ىاهددعن ىقلاامددع ا د ،
ىيس حب فم ىمل :
منهااا (فن د يف موددعبر الددممنى ،ىاخ مددع ىشددر

األمكنددة اهللفن د مددهللا

السعاهلل فإن النع فمهع قدلي ىاخ مدع األفودت فعألفودت ىاخ مدع األ
الملهللز ااهللفب مان غساع ىاالق

مان غسه ىىضدع اجلندعز مادن األ

(ىن ااوح بذ امى بذ اط اامدهلل ىى ث ثدة ،ىاركد قادم مدب اا مدعن اماخدذ
ىذاب  ،ىاا احمهلل ىاملت اااحهلل اب اهة ااوباة ىالسدمل امدث جيادخ فمد
اجلعاخ ،ىاخ مع ااتق يف األ

اارخلز اا

ال إكدب اا احمدهلل فمهدع ىى

خيتددن سددرمة ا همددع ه ىبنددعم حلددهلل فمد ىاحكددعم اااحددهلل ىىن يكددلن يف بطددب
ااوح ،ىىن جيملت اامم

ىسع(ز مب ادراا ىخاد

ظهدره حءدرا ىى مدهلل ا

ىى لامع يسنهلل اام ح ن ال يسو ىافدلد ام دة االسد وبعل ،ى تدر ثدلا
مان ااوح حى اإل(خعل خ ل ع اامرىز رابع ااسرت ىاالحرتام ،ىىضدمل
(ىن ااوح ث ه (فملدعد ،ىا(خعاد فمد بملدهلل ااثعاثدة ىبهللزد برىسد ان كدعن
ا د  ،ىا(خعا د بددعاملر

ان كع د

ك ىى سددلحع
امددرىز ىى خنثددن مت د ي

أحكام األموات )49(..............................................

ىحتفيددي اانددعزل ،ىكت د

ىس د  ،ى د ط (از د  ،ىح دتِّ ىز ا ه ،ىاالضددلم

ااماحهلل ىااولل منهلل ىا  ( :اللهم اج له روضاة مان ريااع ا ناة ،وع
جت له حف ة من حف النار ىىخذُ اارات ع ياي ملضع اارااى ،ىالرىز
ع ياي ااوباة ،ىاملدت اارتبدة ااتدريفة حتد

خدهللّه ،ىكل د ىانبمدع ان كدعن

الهللفلن ا ىان كعن امرىز فعا ىع ثع اادرحع ىىب مدب المعثدت ،ىحفدر
ااوددح قددهلل قعمددة ى(ى د اب باددلغ اارتقددلز ىال يسدبّ مددع زا( ماددن ا د
املددرى

االي

بملدده األسددبعا ،ىحدتّ موددهلل ااكفددب مددب منددهلل ىسد ى اامد ،

ىىضع خهلله مان اارتاا ،ىاملت اربة احلسى(

يف قدحه ،ىاألفودت

ىن يكلن موعبت ىاه ىيولص ااودلل بعسد حبعا ىضدع شديم مدب ادراا
ىي التعاهلل الترفة كعن ىاألمعكب ا رتمة مهللا السدعاهلل االي ىن يمخدذ مدب
قمعمهع ىااومن ااملوعزدهلل قبدت ودهلل اااتدو ىادل ااد اوى ااثدع ي ،ىاادهللمعم اد
قبت اا اوى ىبملهلله ،ىاخلرىع مب قتبُت اادرااى ىااعادة احلعضدريب اادرتاا
ب هددددل األكددد ّ قددددعزاى ( :ذنااااا هلل وذنااااا ذليااااه راج ااااون ىكددددعن ىمددددس

الددممنى(

ا ا حددث ااددرتاا يوددلل ( :ذميان اايف ااك وتص ا يقايف ُسُاالك

وذيقاناااا ب ثاااك هاااذا ماااا وعا ا نا اهلل ورساااوله وصا ا ق اهلل ورساااوله

ىقعل(

 ( :من و ال مثال و لا هاذا باان اثال بال ارة مان الا اب

حسنة .
ويك

ىضع اراا غس اراا ااوح مامد فإ د يثودت مامد  ،ىال بدام

بان يلضع يف فم ف مومق مك لا فم ام وع(ه ىاسع اان (
ىاألزمددة( ىممل د شدديم مددب اربددة احلسددى( كمددع ددنع بملدده
اا دددعحلى ىااملامدددعم ااملدددعماى .ىيكدددره فدددرش ااودددح بعاسدددعع ىغدددسه االي
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اورى ز (فع االث بعانءعسعد ىى ااوذا اد ،ى(فب ممد ى قدي قدح ىاحدهلل
(فملة ىاحهللز االي مع ااورى ز ىمع مهللم المعثاة ىا رممدة ىشدبههع ال يبملدهلل
اا حريع.

األوليـاء

املبحث العاشر:

يترت يف االاليدة اإلإدعن ىااملودت ىاابادلغ ىاحلودل ىىن ال يكدلن
قعاا ممهللا ىاخلطا ال ينعفمهع ىمهللم اإلبعم مدب البعشدرز ىاإل ن مدب ااوعبدت
ىى اإل ن ىحهللاع مب غس ااوعبت ،ىا ىل بعخلمع ة ىاجلنلن ىاملدل( بع افدعط
الع ع ىمع اافوهلل ىى اانو

ىى اابملدهلل ىى غسادب مدب منعفمدعد االاليدة ادت

ان في االالية فمس لي الكافدلن يف احلكدع ىى ارادع اب احلدعكع؟ ىاهدعن
ىاألحل اارالط اب احلعكع خ ل دع مدع ىادل( اادلاي ىمدهللم امكدعن
قمعم ىا

 ،ىاثب

ىى اكفى ىى

يف األممعل الس هللممة اامبعشدرز مدب اغسدمت ىى حتندم
ز ىى (فب ىى ىا ازهع ىاابة ىى هللبع.

ىىمدددع اا تدددممع ىااودددرامز ىاادددهللملاد ىاأل كدددع مدددب (ىن مبعشدددرز
فعا عار اسعىي اانعم فمهع ىال ممت معمت بتيم ع فم االالية مدب (ىن
اس ذان م ن ىفسهلل مع كدعن مبدع(ز كعا غسدمت ىاا د ز ىىادب امع(اد
ى دنّ غددسه ،ىيكفددي اافحددلص مددب اإل ن اا ددر ة ،ىال ي ددن اا ددان
مان سولرهع ىى واهع اب ااغس ىال ح ر االاي ىى جتدهلل(د اد االاليدة يف
ىثنعم ااملمدت ىقد

مدب ااملمدت ىاد م االسد ذان االي يف اا د ز ،ىكدذا ادل

منملد يف األثنددعم بملددهلل اإل ن فد جيددب اسد ذان ىاددمخ اد فمهددع مد ل ماددن
األقلص ىاثب

مان مب املاو

ب األممعل مب سو ىى بمله ىى غسامع

ىىىب اانددعم اادد ىع ب ىا دد (ازممددة ىى م ملددة ثددع العادد

ىان املدددهلل(ىا
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اشرتكلا يف االالية ثع األا ثع األم ثع ااذكر مب األىال( ثع األ ثن مدنهع
ثع ىىال( األىال( ثع اجلهلل ثع اجلهللز ثع األ ثع األخد
ىىال( األخ

ثدع ىىال( األ ثدع

ثع ااملع ثع ااملمة ثع اخلعل ثع اخلعادة ثدع ىىال( األممدعم ثدع

ىىال( األخلال ىكت مب كدعن ىقدرا يف ربودة ىىب مدب غدسه ىمدب اودرّا
بسددببى ىىب مددب ال وددرا بسددبب ىاحددهلل ،ىااددذكر ىمددب كع د

ماو د مددب

اه ىىب مب غسه ىا ا ذفوتهلل اجلممع ىى املهلل( ال سعىىن ان األكثر فدإن
اسعىىا ىاخ افلا يف اوهلليع اإلمعم ىى ح ت بى األزمدة اتدع قذدهللّم األفود
ثع األى ط ثع األمر

بعأل كع ىااهللمعم ثع األكثدر ام مدع(ا اام داى ثدع

األحب اب ىات الم

ىاألكثر ام مع(ا منهللاع ثع ااملالي موهللمع مب كدعن

يف ساسا مب األزمة ىكثر ثع اهلعمشي ثع ااورشي ثع األختع
األحسب

دلاع ثدع

لاع ثع األسب ثع األ بن ىاهدع ىمدهللمي االاليدة م دهللقع مدع

مهللم الوعبت ىممل يرادع اب اابمدعن فدإن فذودهللىا فدإب ااورمدة ،ىمدب ىادهلل
قعزمع بعألمل اا ى بإ
اإلمعم الا ىن ىى مدر

بنعم مان ىالي ىى ما ى م د يف األ ن ىادل مدعد
اد مدع

ع الداململن مبدب شدعمىا مدب غدس
ازد ّ

اس ذان ،ىال اسدعىص األىامدعم يف اارابدة ىمرضدلا اا د ز

دايلا مجمملدع

ىامخ ألحهللاع منع اآلخر ،ىال اخ افلا ىما ى هع يف املدمى اإلمدعم ىخدذ
بعلراحعد ثع بعاورمة ،ىيف مع إكدب قسدم يوسدع بمنهمدع ىى يُءملدت كدت
ممت الاحهلل ىادل كع د
ا

امدرىز فدا ا(د ىن اد ذا ّم اانسدعم ىى ادا ن المدرىز يف

ىال اا ن اارات فعألقلص مهللم قبلل قلهلع ،ىكذا يف اا تممع.

املبحث احلادي عشر :ما يلحق باملؤمن
حكع مب كعن

ل ز مب مبهللى ا سعن مممب ىمدب يف حكمد ىى فدر(ا
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من اب حى اابالغ ىيف حكع األبملع

.

ىمع ااوسع األىل فا ىحلال منها ااسو حعل كل د طفدة منملودهللز ىى
ماوددة ،ىاحلكددع فم د ى د ال شدديم فم د ىان كددعن (فنهمددع ىال سددممع األخددس
ىىب.
ومنهااا حعاد بملددهلل

ددسى ا موددغة اب ىن يوددع ا اا مددعم ،ىحكم د

ااهللفب فو ىافي يف خرقة ىحل كعااحع اخلعاي مب اامل ع.
ومنهااا مددع اددل مت اد ى بملددة ىشددهر ىسددو مددب بطددب ىمد مم ددع فحكمد
اا غسددمت ىاا حنددم ىاادد كفى ىااددهللفب ىال
كعامل ع ادر( ىى مع اااحع ى

دد ز مامدد فرضددع ىال فدد

يكب مولا اعمع ىال

هلل ا.

ومنهاا مددع ادل اسد هت ىي خدرع مددب بطنهدع حمّددع اب ىن يودع ا ستد
سنلاد ى

يباغهع فهذا جتري مام األحكعم ب معمهع غس ىن اا

سنة ىامس

بفريوة كعاملول اا عم غس اا هلل .

ومنها مع ال با س

ز مامد

ذ كحدعل اابدعاغى يف مجمدع
سدنى ىحعاد حمن د ٍ

األحكعم كمع ىن اا دهلل مدنهع كدذا  ،ىادل شُد ه فمد فد يدهلل ي مدب ىي
األقسددعم اددل القلم د يف ددع مددث ىاواي دد ىخددذ بددعأل( ن أل ددعاة مددهللم
اا كام

ىاألحل اابنعم مان األمان ى سبة ىمودعز مدب

دهلل ىى م دع

ىى غساع بعانسبة اب ىحكعم كنسبة ىموعم اابعا اام يف ىحكعمد ف دهلل ه
مبن ا ىاكذا.
ىىمع ااوسع ااثع ي فاقسعم:
منها مع يكلن

هلل ا ىحكم كا ا يف مجمع األحكعم غس ان قطع

ااكفب ىمعم ااغست مان موهللا ه ،ىاا عار احلدع م دعم اإل سدعن ما هدع
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ب ىم عم اا هلل بعا هلل ىالهللا مان

هلل امس مرفدع ىال يودر ود

ال خيرا مب االسع ،ىال ياحق ب بملو مع مهللم اا هلل .
ومنها مع يكلن مولا اعمع ،ىفم اا

ز دهللبع مدع ىادلا األممدعل

األخر.
ومنها مع يكلن قطملة فمهع م ع ىال

غسا ىى م مع طر(ا مدب ممد

مطاوددع ىى مددب حددي غددس سددب ىاددمخ موددلا اعمددع ىفمد اا غسددمت ىااد كفى
ىاا حنم ىااهللفب ىامخ اا فر مب اامل ع ىال كعن حلمع ب م ع ىال قابع
اذ د

يف خرقددة اح معرددع ى(فددب ،ىاألحددل يف ااواددب ااددرام حكددع الم د

ىكامع يبدق مدب األمودعم ىى ىبملعضدهع ي ملادق بد األحكدعم ااثعب دة اد حدى
اا مددعم فددعارىم مددب (ىن بددهللن ا د مددب ااغسددت ىااكفددب ىاحلنددل ىكمفمددة
ااهللفب مع كعن اد مدع اجلمادة ىيسدو اجلع بدعن ،ىااءدع بى مدع ا فرا(امدع
من د مددع كددعن هلمددع قبددت ا ف ددعل ااددرىم ،ىيسددو حكددع ااددرىم ىألحددهلل
اجلع بى مع كعن اد ىيسدو حكدع اجلع دب اآلخدر ىألبملعضدهع مدع كدعن هلدع
حى اا عهلع بهع ففي اا هلل ىى اامهلليب ىى اادرااى كدذا

يف كدتّ غسدت

غس د ن مرابددعن ىحنددل ىااددب يف ااددركب ى ىرددريف اإلبهددعمى ىبددعرب
ااكفددى ىمنددهللىا يف اا ددهلل ىبددعرب ااوددهللمى ىيف ااددرىم ىااوددهللمى مددب
ااكفدى ااافعفددة ىيف ااكد فى ىاامددهلليب اددي مددع ااومددم

ىفممددع مددهللا اد

ااث ثة ىالبع فممع جيب مشلا مع االا عل ىااندهللا فممدع يندهللا ىجيملدت
ىمان كت مول يف

ز ىى (فب يف ملضدع اادرىم ىمدع قدع ا ىسدط يف

ملضددع اا ددهلل ىىسددفا يف ملضددع ااددرااى ىاهدد يف ملضددع االادد
ىاكذا ىال يبملهلل مرامعز ا

يف ااغست ىيوع ىإكب املت اابمله كممد
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ىم ىبهللن اعم ىيمان بعألممعل ال ملاوة بعارىم ىاابهللن مان ىاد

اعم ا

مودل سدعبق

اا معم ىاملا ب معم مبن اة مول مدب األمودعم بدان يفدر

ثع خر ىاكذا يف غسا ىحتنمط ىاكفمن جتري مام اعمع حكدع األمودعم
ب معمهع يفرض

االي ان األقدلص

ىسع مرّز ىاع بع ىإب ىخرص ىىيسر كدذا

مدع اودهللم ىاألخددس ىىفدق بعالح مددع ىالوطدلط مدب احلددع اكمد ىان كددعن
بددع (ا ىاددل قبددت َقطْملت د ح ددن يددح( ى ددا فددإن بددر( ى ددا ىى ىبملعض د كددعن
اكم ىان كعن حع ا مان اشدكعل ،ىيسد حب ىضدع اجلريدهللاى مدع مدب
يبا د حددهلل اا كام د
ىكذا

الكا د

مطاوددع

اقعمددة ارسددع ااس دنّة ىمددع ىبملددع

اا تممع هلمع ال خيالا مب احعن ىال املهلل( قبل األبملع

املدهلل(

اجلريهللاعن ىاا تدممع .ىااملودل التد ب بابملدع

ال حكدع هلدع ياد م اادرام

األحكعم مامهع ابملع ا كعلت ب مب األملاد مبب ال حرمة ا  ،ىىمدع التد ب
بهع ىال بعمث مان احلعق فعألحل اارام احلكع مام .
ش ه يف اغسما ىى اغسمت مجا ىى يف غس ا
ىىمع مع ُ

ع جيدب اد

مب األممعل بش فم مادن ااملدهللم ىجيدعم بعاملمدت ىكامدع يتدرت يف اجلمادة
يتددرت يف ىبملعضددهع مددب ام بددع ا ددرم ىالمعثددت ىاشددرتا اإددعن ااغعسددت
ى ل ا

ىيف اش بعه احلعل يولص سدول ااغسدت كدعخلنثن ىاالح مدع بد

مب ى ام ااثمعا ىىب سممع مع حول اا نفى فمغست كدت منهمدع غسد
مان ا فرا(ه ىال كع د

م فرقدة إكدب مجملهدع ىادب مجملهدع يف اا غسدمت

ىااد كفى ىاا حنددم ىااددهللفب ،ىيف اد ىم ا(خعهلددع ااوددح طملمددة حمددث ال
كفب ىاهعن ىقلاامع ااملهللم اكب البهلل مب ىحهللز ااوح ىمع املدذ ااغسدت
يا م اا ممع ان بوم

مُحعاة ف ك م ىان بوي بملوهع مسن اد

اادبمله
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يبددق منهددع شدديم قددلي سددول ااددلظمف ى ،ىاألحددل ىن يددمان

ىاددل

بعلسحعد ااث ثة مام مان ل مع اح مانعه يف ااغست ،ىادل غسدت بملده
ىى كفب ىى حن ثع (فب فخرع ىى

يهللفب فلُاتهلل بمله خر ىذاريُ مامد

احلكع ىال يملع( مع ممت األىل ثع جيمع ممل يف ااكفب ىيهللفب ،ىالدهللا يف
قطع ااكفب مان مع ينعسب الوهللا ىالال اد
املا

جيد كربدعم اادهلل مع ا ا

ىبملعض م فرقدة فدمحكع مادن بملده اد حكدع بملدهلل اادرام احلكدع

مان غسه ،ىال ىارص احلكع مان بمله فحور مع امخ ا حكم كاحع
ىاهلل بملهلل م ع ان مت حكع اامل ع ىذضم

اام يف ااكفب بغس اغسمت مادن

اشكعل ىال حور قبت غسا قليُ ا ىم ا(خعا ممل يف ااغسدت ىادل خدرع
مب ااوح مع حُكتع مام بعا ممع ىكعن العم حعضدرا قدليُ اد ىم اغسدما مدع
امكع  ،ىيف اري حكع اا اوى ىاا تممع ىااودرامز ىاا يدع ز مادن ااستدو
ىاألبملع
ع
اات

ف ملهلل( هلع ال اافق (فنهع مان اا فريق ىاهدعن :ىقلاامدع اد

يكب مب احلي ىام بع ااكح ىى ااكثرز ال خيال مب ىاد  ،ىال ينبغدي
يف احلع اا هلل بعلم

حوددر ففددي ا د
اجلماة اب األبملع
مع ىال( اال

منهع ىال حدن اد م مدب دتِّ اا حندم ثدع

اجل د م ا د مي خددر اق ُ تددر ماددن األىل ،ىيسددري حكددع
فدبمله ااتدهمهلل ىالذحدرِم الدممب ىمودعبامهع مبند ا هع
حعل ااوطع ىحعل ااملمت ىال اخ افع بدان اس تدههلل ىى

ىَح درُم ىى كفددر ىى مددب بملددهلل ااوطددع قبددت ااملمددت اح مددت فم د مرامددعز حددعل
ااوطع ىاملا ىىب ىمرامعز ىق

ااملمت ىال قمت بان النف دت مدب الذحدرِم

ىى ااتددهمهلل ال جيددري حكمهمددع مامد مطاوددع ىيف الددممب موعباد يمل ددح حددعل
ااوطع كعن قليع.
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املبحث الثاني عشر:
ىال ىقسعم-:

منها ااسدهل ىحكمد ى د م دن سدهن مدب ممدت سدعبوع ىى مدب بملود
ح ن (خت يف اا حق ىا ىمع( مان اا حق ىال سدهن مدب اا غسدمت ىى
بملو ح ن حن ىى كفب ىمع(ه ثع ىمع( مامهمع ،ىال سدهن مدب ىحدهللامع
ىى مددب اا غسددمت ح ددن

داين مددع( ماددن مددع فددعد ثددع ىمددع( اا دد ز ىيف

اا حنم كد م ،ىادل سدهن مدب ىحدهللاع ح دن ىذ(ختدت ااودح فدإن كدر قبدت
ااهللفب ىذخرِع ىىادن مبدع فدعد ىان كدر بملدهلل اادهللفب فدإن كدعن اا د ز ى
اهِ ااملم ىاااماة
غس اا

ان مامد يف ااودح ،ىان فدعد االقد

ىى كدعن النسدي

ز فومت با ىم اانبش ىاألقلص مهللم .

ومنها اات

ىال حكع ا ىال اا فدعد اامد مدب كدثس ااتد

بدت يبندن

مان اا حة ىاا معم ،ىىمع مدب غدسه فدإن كدعن يف ممدت بملدهلل اادهللخلل يف
غسه كعات
اا كفى ح ن

يف ااغست ك ىى بملودع ح دن كفدب ىى (خدت يف ااد كفى ىى
ان ىى اا

اب اذا ،ىمثا مع ال شد

ز ح ن (فب ىى ىضدع يف ااودح فد ام بدع بد
يف غسدت ااسدهلل كد ىى بملودع ح دن (خدت يف

غست ااكعفل ىى يف غست ااكعفل ح ن (خت يف غست ااورا .
ىىمع اات

يف مول سعبق بملدهلل اادهللخلل يف مودل الحدق مدب غسدت

ىاحهلل ىى يف اكبسز ىى (معم بملدهلل اادهللخلل يف غسامدع ففمد ىاهدعن ىمدهللم
االا فعد ىقلص ىرريق احلعزطة ال خيفن.
ومنها ااطلا ئ فمع يملدر
ا اهللا( يف ىثنعم ااملمدت فدإن

اافعمدت مدب مدع ع مدب مدلد ىى غدسه ىى
يكدب مبدع(ز

ن العضدي ىىكمدت اابدعقي،
د ّ
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ىاا عار احلع ااغست بذا .
ز فعا دعار اد ىم امع(اهدع ىااودلل بعالك فدعم ب كممادهع أل هدع

ىمع اا

(معم بملمهلل .ملع ا ىم مرى
ثع ان شعمىا
اددلاز

مثت ا

اإلمدعم ال يفسدهلل

د ز الداملمى

بلا امعمع منهع ىان شعمىا ا فدر(ىا مادن دل مدع مدرّ ،ىيف

ددب امددعم مددب خددع ع اشددكعل ىان كددعن يف ىثنددعم ااغسددت

العضي ىىمت اابعقي ،ىال ابى فسدع(

د ز مدب

ددن

داين ىادب مادن ااندعم

كفعية ملضدهع ،ىادل ردرىد جنعسدة مدب ىحدهلل الخدراى ىى مدب خدع ع يف
ىثنعم اا

ز مام ىى ااغست ىى حتنمط ف بط ن ىامنع اغست اانءعسة مدب

بهلل ىى كفن ثع يمان ببعقي ااملمت ،ىكذا احلعل ادل ردرىد قبدت اإل(خدعل
يف ااوح مطاوع ،ىادل ردرىد بملدهلل اادهللخلل اب ااودح ى
فإن كع

يُملاَدع بهدع االي فمد

يف اابهللن ىى يف كت ااكفب ىى يف كثس من امدث يفسدهلله ااودر

ىخيرا مب كل سعار ىخرع مب ااوح ىغست ثع ىممدهلل اامد  ،ىان كع د
قاماة فمد ال يفسدهلل قرضدهع ذق ِرضُد

ىخمطد

ان

دت ااودر

ع
بوُد ِّ

بمله اب بمله ،ىااولل بعا ملفل مدب قامدت اادهللم ىان كدعن غدس خدعل مدب
االا االي انّ األىا خ ف .
ومنها مع ال مدهللل اادلاي مدب اإل ن يف ىثندعم ااملمدت ىى مدع(ز االاليدة
اب غسه ىى حور بملدهلل غمب د فمندع ىاحلكدع اندع ا د ان كدعن يف اكفدى ىى
حتنم ىى موهللمعد (فب

جي اإلكمدعل ىيف اا د ز ىاهدعن ىاألقدلص ان

ا د اإلكمددعل ،ىاألحددل ااوطددع ىاإلمددع(ز مددب ىم ىاددل كددعن امعمددع ىمت
الاململن ىكذا ال كع لا منفدر(يب م ملدهلل(يب فمندع بملودهع ،ىادل شُد ه يف
مول يف احلرم ى مب مُحتتن ىى مُحرِم حكع اتاِّ  ،ىادل شُد ه يف كل د مدب
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ا سددعن ىى غددسه ف د حكددع ا د  ،ىاددل شُ د ه يف ىاددل( م ددع فم د بددش ماددن
مهللم د  ،ىاألحددل اابنددعم مام د  ،ىكددذا اات د

يف م ددعم م ملددهلل(ز ا هددع مددب

ىاحدهلل ىى ال بدشُ مادن االاحددهللز فمء د ئ بددعاكفب االاحدهلل ىااوددح االاحددهلل
ىاانملش االاحهلل ىاكذا.

فيما بعد الدفن

املبحث الثالث عشر:

رم بش قح الممب ىمب يف حكم احرتامع ا  ،ىادل ادهللفب خدر بدت
درم اانددبش مددب (ىن ضددرى ز اسددبق حددق األىل ا وددهللم حمعزاد يف البددع
ىاوهللمد يف األىقددعد ىاخ
المد

ددسى ا

مددع مددهللم

ع د يف غددس اد  ،ىا ا ا كتد

ااوددح مددب

مممددع ىاددب ماددن اانددعم (فند  ،ىاا ددعار ان

االاي ىىب ،ىيف ىالا اكفمن مرز ىخرص مب معا مع اعا كفن ىاد
قريددب ،ىمددع مددهللم سددبق اكفمند ىى غددسه مددب األمددل العامددة يبوددن املاوهددع
بعلعل ،ىيس ثنن مب حرمة اانبش ملاضع:
ومنها ا ا
ومنها ّام

ع

مممع فمخرع مب منلان اانبش.
مب جنعسة يف ااوح ىى قذا اد ابملث مان ااع .

ومنها كل يف موعبر ااكفع ىغساع مب ىات اابعرت ف خرا منهع.
ومنها ىن خيتن مان بهلل مب اخراع حمدلان ىى مدهللى يريدهلل اخرااد
امحرق ىى إثت ب ىى يه

حرم

ملا غرضع اانتدعا ىى املبدة اا دبمعن

ى مبع ىاب يف مثت اذا.
ومنها ىن يكلن ا

إلي عا اب تن يران ب فلزه بعاثلاا ىجنعا

مب ااملوعا كعانوت اب التعاهلل الترفة بت موعبر مطاق األىامعم ىااتدههللام
ىااملامعم ىاا احعم ،ى مبع كعن ادذا ااوسدع ىىب مدب غدسه فمخراد كد
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ىى بملوع م مع ىى حلمع ىى ط مملع ىال ال قمعم اإلمجعط ىااسسز مادن مدهللم
ىالب اوانع بعالالا يف بمله ا عل.
مغ لبة ى

ومنها ىن يكلن يف ى

ي ملوب

ضن العا .

ومنها ىن يكدلن يف بطند ىى يف قدحه مدعل ممل دهلل بد اادلا ه ىى غدسه،
ىااولل لازه لطاق الدعل غدس بملمدهلل االاد  ،ىيف ىادلا بدذل الدعل مدب
ى ت العل اهللفع اانبش ىى ااتق ىى اإلحدرا ى لادع ان ىمكدب ىاد ىيف
اوهللإهع مان ااكفب ىاحلنل ىمعم ااغست ىا ىام .
ومنها ىن ي لق

مان كي شهع(ز ا لقد

مامهدع ملا يثد ىىحكعمد

ىى ثبلد حق انعية ى لاع.
ومنها ىن يكلن يف حفرز

يبا حهللّ اإلا ام.

ومنها ىن يكلن ملاهع اغس ااوباة ىيف احلع مدب اُملتدت مادن اامسدع
مس وب ىا .
قمت ومنهاا مدع ا ا
ىفعد ىق
ىان ا بعافعز
ىقمل

اا

يكدب مغسّد ىى مكفندع ىى نطدع ىى ُم د مامد

ز مام يف قحه ىفم اشكعل ،ىال ىخدرع ىى خدرع اافعقدعذ
ا مب األممعل ،ىاا عار اإلا ام بعا د ز مادن ااودح ادل

يف ىق هع ىال حعاة اب امع(اهع ىال اضمحت بهلل د ىى ىكاد حمدلان

مع( ااكفب اب االا ه ان كعن مب اارتكة ىاب ال حط ان كعن من .
ومنها ىن يكلن ىبملعضع ىقهلل (فب بملدهي منهدع فمندبش إل(خدعل اابدعقي
من يف ىا قلي.
ومنها ا ىم منعفعز اا ومة يف بوعز .
ومنها مع ا ا ا م مب بوعز اور م مع مان الع ز.
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ومنها مع ا ا الق

ا

التههلل

ا ت ااذي املت موحز ىى ا

ااذي املت مهللفنع مام .
ومنها مع ا ا مُاتع ىال( مهللى مب ىمهللام ار ممل .
ومنها مع ا ا مُاتع ىال( امرىز ىانبمة ممل .
ومنها مع ا ا ى يهلل املمس (ا ىاهلل فمهع ىى لاع.
ومنها مع ا ا ىضطذر اب املا ب را ىى طرص مدعم مودطرا اامد اب غدس
ا .
ىيس د حب فددع ااوددح قددهلل ى بددع ى ددعبع مفراددعد ىغعي د اب شددح
ىاربممل ىا طمح ى بّ العم مام مدب قبدت ىسد مسد وب ااوبادة بعجتدعه
ثع يهللى مان الا ب األ بع ىال يوطع الدعم ح دن ين هدي اب اادرىم

الم

ىي د ع ااددهللى ز ىي ددب فعضددت الددعم ماددن ىسددط  ،ىىضددع احل ددمعم ىاددي
ددغع احل ددن ،ىاألىب ىن اكددلن ددرا ماددن قددحه ىىضددع ااكفددى مام د
ى(ى د ىضددع االاحددهللز ،ىاألىب منهددع األإددب ىىن يكل ددع مددمثريب امكددلن
ا

كعامل مدة مامد  ،ىىن يودرى سدل ز ااودهلل سدبع مدراد مسد وبت ااوبادة

ىيهللملا ا بولاد  ( :اللاهم جااف األرع عان جنبياه وصا ّ -ويف اض
النسب -صاع روحه ذىل أرواح اضؤمنني يف عِلِيّني ،وأحلقاه الصااحلني
ىىن يلضع مام ابنة ىى ادل يك دب امسد مامد ادمُملاَع بد  ،ىاألىب كدلن
اد

كاِّ د برضددع ااددلاي ىااوددى ااددلاي ىى مددب يددامره بملددهلل اال

ددرا

مددع

اس وبعل ااوح ىااوباة ىااومعم ى فع اا لد االي ا ومة.

ىيس د حب زيددع ز ااوبددل فملددب ماددي(

(زوروا أمااواتكم وااونهم

يف حون زيارتكم وليعلب أح بم حاجته عن قرب أ يه أو أمه اا ي عوا
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هلما ىيف األخبع ى هع يا سلن بعا ازر ىا ا اب اس لحتدلا ،ىاألخبدع
يف اذا اابعا كثسز ىخ ّهع بملوهع بعاراعل ،ىيودرا اسد حبعبهع اانسدعم
مع ااسرت ىخي ا

ىاراع بعخ

ال ى ىىن يولل يف زيع اهع( :الساالم

علا أهل ال يار من اضؤمنني واضسلمني أنتم لناا وا ط وحنان ذن شاا اهلل
كم عحقون ىى يولل ( :السالم عليكم من عيار قوم مؤمنني وذنا ذن شا
اهلل كم عحقون ى ىي غس ا
ااسد م فوددت خددر ثددع ي وددعم

ىيكفي يف اا يع ز طر( احلول ثع يف
ب وددعم

ااددهللمعم ىااوددرامز ،ىيف اهلليددة

األممددعل فوددت خددر ،ىاألفوددت ىن يكددلن يددلم االثددنى ىمتددمة اخلمددمخ
ىغهللاز ااسب  ،ى ىي

يف سدعمة اا دبن مطاودع ،ى ىي ان ى( دن ااد ىا

من اة مب يمخر اا يع ز مب اجلمملة اب اجلمملة.
ىيس حب خاع اانملت ا ا (خت الوحز ىقرامز سدل ز اإلخد ا هلدع
ىحهلل متر مرز ىسل ز يخ ى ىي ( أن من ق أ ياس ألهال اضقاربة باان لاه
ع من ويها حسانات ومان قا أ الك سا وج ال ثوا هاا ألهال القباور
ج ل اهلل له من بل ح ف ملكايف يسب له ذىل يوم القيامة  .ىاا هللقة مب
فودهلل ىي ( أناه مان تصا ق نياة اضيات أما اهلل ت ااىل جربا يال أن

المد

حيمل ذىل قرب سب ني أل

ملكايف يف ي بل واح طبقاايف ويقولاون الساالم

عليك يا ول اهلل هذا ه ية والن ا ن والن ذليك ويتألأل قرب نورايف وأععا
اهلل أل
أل
مب

م ينة يف ا نة وزوّجه أل

حورا وألبسه أل

حاجة ىى ( يف ىخبع كثسز ى ي ت اب الم

حُلة وقضا لاه

كدت ممدت يملمدت اد

ب بدعاثلاا مادن
ز ى معم ىح ى هللقة ىغساع ىان ار املعب إُد م

ااملعمددت ىالمدد  ،ىاألىب ىن ي دداي مددب االاددهلل بعاامددت ىمددب االااددهلليب
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بعانهددع ىااددهللام األممددعل مددب

دد ز ىى قددرامز ىى

ددهللقة ىى غساددع اب

المل لمى ىفوت مب اإلاهللام اب غسادع ،ىارامدب اافودت مادن ارامدب
الههلليِّ اام يف اافوت ،ىىىاي األ حدعم ىىب مدب غسادع ىاألقدرا مدنهع
ىىب مب غسه ىاجلع ىاا هلليق ىى بعا احلول مان اخد فهع ىىب مدب
غساع.
ىيكره جت م

ااوح ىجتهلليهلله ىاواما  ،ىالودعم يف غدس قبدل األزمدة

المل لمى ىكحام ىات ااهلليب ىااوملل( مامد ىالتدي مامد ىاالسد نع( اامد
االي اهللاط ىاحلهلله مان ااوح ىبى ااوبل خ ل ع اا خاي ى مبدع ىذحلدق بد
ىضددع اانءعسددعد ىااوددذا اد ىمجمددع مددع فمد ا د

احلرمددة ،ى ددرم بددى

ااوبل المل مة.

املبحث الرابع عشر:

التعزية

ينبغددي ا ددعحب اا مل يددة ىى ال ددمبة ىن جياددخ ااملدد ام ث ثددة ىيددعم،
ىاألفوت ىن يوم

اب ا

مع يو وي اكرام المل يب مدب ىضدع ااطمدب

ىالددعم ىااوهددلز ىاا نبددعك ىىضددع اافددرش النعسددبة ،ىىن يوددع

اب ا د

ارحمع ىفعحتة كمع ي نع ااملم ،ىاي مس حبة قبت اادهللفب ىبملدهلله ىىارادع
م مع ىي ( أن من عازى مصاا ايف باان لاه مثال أجا

ى ىي ىيودع (مان

عزى أخا اضؤمن بُس َ حُلة ى ىي ( أن من عزى حزيناا ألبساه اهلل مان
لبال التقوى وصلا علا روحه يف األرواح ى ىي (أن من مس علاا
رأل يتيم بتب اهلل كل ش ة م ت ي

عليها حسنة ومن سكت يتيماا

ماان البكااا أوجااب اهلل ت اااىل لااه ا نااة قددعل ااددن (

(الت زيااة

تااورا ا نااة اب غددس ادد  .ىيسدد حب ىن يوددلل( :جاارب اهلل وهاانكم
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وأحسن عزا بم ورحم متووابم ىيكفي يف حتووهع طدر( احلودل مندهلله
اد

إل(خعل ااسرى مام  ،ىاافودت ىن ودر اب ث ثدة ىيدعم ىفدل
ي هددر هلددع شددفو ىى د م ددعا مبددع ى ددعبهع ىجيددلز البعاغددة يف اد
كع

ىن
ىاددل

كذبع ،ىيس حب ااءسان ارملعم ىات ال مبة ث ثة ىيدعم ىي متدن يف

األ هللقعم ىغساع بدت مجمدع األخدلان ،ىينبغدي ىن ُي ادن مامد مدع يبملدث
ماددن اسددام ىىقددلاه م ااددهلل مع ى كددر مملعيبهددع مف دداة ىبمددعن قددرا ااسددفر
ىسرمة اال لل اب ااراحاى ىىن مع اب مدب األقدع ا ىاألحبدعم ىكثدر
مب اابعقى ،ىاع انع من رىن ىمب قريب ب بهع الحودلن ،ثدع كدر مدع
ارص مان األ بمدعم ىاألى دمعم ىخ ل دع مدع ادرص مادن سدمهلل ااتدههللام
ىىات بم ىى حعب يف كرب م ىمع ارص مادن ااملامدعم ىالادلك ىاألذمدرام

ىسعزر مب رحنهع ااب م ،ىمدب اادن (

(( :مان أصايب اصايبة

وليذب مصيبته يفل وأنها من أعظم اضصا ب ىيذكر بمله مدب
ال يران من

اد

كدان ينودت قودمة ىمرابدي كدعن مندهلله ضدم

ىاهللان اسعقطع يف ااب در حدى ّدت ااطملدعم اب ااودم
يملاع ااوم

دح دب
ىمدعد اد

فدامت ااودمعفة ى

ح ن سدع مدب اد  ،فلادهلل اانملتدى يف ااطريدق ى

بتددرز ىبمهمددع ىال مسددع

اد غس

ددلد ىمهمددع ىى ىحددهلل ى حعمهمددع ،ىىقددع مثاد يف

زمع نع ابمله ااملامعم األىاخدر ااسدعكنى يف ى
بهللىي شمف كبس ااسب ا ىا ىا ىاهلل ىاحهلل فمر

اجلدلاز ىى يدذكر ق دة
االاهلل ىكامدع (خدت

ىبله مادن ىمد ىسداهلع مدب حعاد حتمدهلل ار املدعب ىاودلل :ادل يف ىحسدب
حعل ،ح ن قبه فلضمل
فحمهللد ار ىقعا

مامد ثلبدع ح دن ادعم ىبدله ىسداهلع مدب حعاد

ال مان ىحسب حعل مادن دل مدع كع د

اودلل ،ثدع
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ىخرا

رمبع ف طمب

ا  :يع ىبع ف ن ا

ىالمب ح ن ( ع منهع ( ل اارات مب الدرىز فوعاد
ّلن اال(ازع :فوعل مملع ار ،فوعاد  :ان ىبند

ف دع

ى(يملة ار منهللك ىقدهلل ىسدرت(اع فوودن ح همدع ،ىىقدع ادبمله اانسدعم يف
ىيعمنددع اددذه ،ىى يددذكر بددهللىيع ىخددح بو ددت ىاددهلله ىى مبلاد ىاددل يود

ماددن

ااوددلم ى ددهللثهع مددب بملدده ىحع(يددث ااسددا  ،فدداخح بو ددت ىاددهلله فددامر
ب ءهم د ه ى

ينوطددع ك م د اب غ دس ا د  ،ثددع ي اددل مددع ى ( مددب اآليددعد

هلل ار اا دعبريب مدب األادر ىااثدلاا ىى د املدعب
ااهللااة مان مع ىمد ّ
مان مب ى مب مب مبة ف ح فودعل :ا دع ر ىا دع اامد

دان

ااملدلن ،ثدع يدذكر

بمله اارىايعد ال ملاوة بهذا اابعا.

منها مع ىي مب اا دع( (

ىد

ىص اد ىشد هلل ا مد مادن

ىادهلله فودعل ( :يااا هااذا أجزعاات للمصاايبة الصااغ ى وغفلاات عاان اضصاايبة

الكربى ىمن (

م ّص ا بلاهلله فودعل اد ( :اهلل خاري ع ناك مناك

وثواب اهلل خري لك منه فامع باغ ا م مام مع( اام فوعل ا ( :ق مات

رسول اهلل( وما لك ه أسوة… اخلح .ىمن (

ى د مد ّص

ا فوعل ا ( :لاو أن اهلل قاال لاك هال ت ضاا ااا أرضاا اه ماا بنات
قا اليف

فوعل :ى ضن برضعم ار فوعل( :هذا رضا اهلل .
ومنهااا ىن ي اددل مام د مددع ىي ففممددع ىمددهلل ار اام ددعا مددب األاددر

ىااثلاا كمع ىي مب اا ع( (

( ذن من أصيب اصيبة صرب عليها

أو مل يصرب بان ثوا ه من اهلل ا نة ىمب اابعقر(

(ذن من صرب علا

مصيبته زاع اهلل عزّايف ذىل عزّ وأعخله جنته مع حمم وكله ىمند (
( من ل من شي تنا بال وصرب بتب اهلل له مثل أج ألا

شاهي

ىمدب
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ماي( مدب اادن (
ومل يشك ن ما

( ذن اهلل يقاول مان مل يا عَ قضاا

ومل يصرب علا ال

وليتمذ رَ ّاايف ساواي ىقدعل (مان

أصااب حزيناايف علااا الا نيا أصااب ساااخعايف علااا اهلل وماان أصااب يشااكو
مصيبة نزلت ه وومنا يشتك من اهلل ىقعل( :ويما أوحا اهلل ذىل عزي
ذاا نزلت ك مصيبة وال تشتك ذىل خلق بما ع أشكوك ذىل مال كا
عن ص وع مساو ك ووضا حك .

ومنهااا مددع ى ( مددب األاددر يف م ددعا األىال( فملددب اا ددع( (
( ول واح يق م ال جل أوضل من ساب ني ولا يقوماون ا

القا م ىمن (

:

يا ربون

 ( :ول واح يقا م ال جال أوضال ممان ساب ني ولا ايف

بلهم ق ربب اخليل وقاتل يف سبيل اهلل ىمن (
للفونه من
( ثواب اضؤمن من ول ا نة صارب أو مل يصارب ىمدب اادن (: 
:

((م ن أُثكل ثالثة من صالبه واحتسابهم عنا اهلل وجبات لاه ا ناة ىمدب

اان (

 (( :ذن للجنة مثانية أ واب وال يأت من مات منه ول

منها ذع وج ا نه عن ها يشافع لاه ىمدب اادن (

ا ايف

(( :مان عوان

ثالثة وصرب واحتسب وجبت له ا نة وبذا من عون اثنني وبذا من عوان
واحا ا

ىمند د (

 (( :ذن اهلل ياااأم أطفاااال اضاااؤمنني ذىل ا ناااة

ويقولون ع ن خل ذع وك اؤنا م نا ويأم اهلل جربا يل ل ب ك ا هم من ني
احملش وي خلهم م هم ا نة ى ىي ان ااسو يو

ىقفة ااغوبعن مادن

بعا اجلنة فمولل ال ى(خت ح ن يهللخت ىبلاي فمهللخاهمع ار اجلندة ىىمثدعل
ا

دع ال

دن ىقدهلل ى ( يف األخبدع ااكدثسز ان اابكدعم مادن المد

يس ا م اجل ط النهي من ى ىي ان اان (

قعل لدع (مملد

ال
ممندعه
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ماددن ابند ابددراامع (( :ت ا مع ال ااني ويوجااع القلااب وع نقااول مااا يساام

ال ب  .ى ىي ىن اان (
ى حعب  .ىقعل ((( : ما بان من حزن يف القلب ويف ال ني وومناا
بكن مان ابراامع ىاهلله ىمان بمله

هو ر

ة وما بان من احلزن اللسان أو الي وومنا هاو مان الشايعان .

ىمب اا ع( (( : ذن ذ اهيم(
ا نةيف تبكيه

موته اب غس ا

خليل ال

مب األخبع .

ن سأل اهلل ت اىل

اه يلّ التوايو انع املوىل نع الاايو حابنا اه نع الوكيل ،صلى
اه لى حماد آلإ الطاهايي

