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 ] كتاب اجلنائز [
ه اي للةن اا نلس ا ونألحكام نل  حيسا نلت ويه  لي ا قوم نلشروع يف بيان نألحا ي  نل  نشتمم  لي ا هذن 

بيان هذه نفسائم ونإلشار  إلي ا ارتوةد يعني  لى ت ارها قوم تف يل ا     شرح  نلواب، ونظرند إىل أن
: أنه إذن تايف نفيه، Uنألحا ي ، كان اا نف اسب أن ن وه  لى بعِ نألاار: فالس ة  ا رسال هللا 

ه رضي هللا    - وه   ه يف ح ي  ش ن  با أوا   Uفالانءب  لى اا حضر أن يغمِ  ي يه؛ ألن نل يب 
: ) إن نلو ر - ليه نل ال  ونلسالم  -: أنه أار اا حضر نفيه أن يغمِ  ي يه بع  نل زع، وقال -وأرضاه 

: -رضي هللا   ه وأرضاه  -يف ح ي  أ  سلمة  - ليه نل ال  ونلسالم  -يتو  نلروح  . وق   وه   ه 
هذه نلس ة نل حيحة  ا  ي يه. ف له  Uحي ما   م  ليه وق  قضى وشخ  ب ره إىل نلسماء، فر مِ 

 لى اشرو ية إ ما   يي نفيه بع  وفاته، وإذن أ مضه  ي اه، في وغي  لى أهله وذويه أن  Uرسال هللا 
تفق  أحانل نفيه وبع ه  ا كم  -رمح   هللا  -يرن ان نألاار نل  في ا إحسانن  ثة نفيه، فاستحب نلعلماء 

 الة: أن نفيه إذن نُز ه روحه فهنه يفت  فاه، وإذن بقي فمه شيء  يضر جبس ه، ومما ُن   ليه يف هذه ن
افتاحاد: فهن ذلم ق  يضر به قوم تغسيله، أو أ  اء تغسيله، أو بع   ف ه، فال ي َاا اا   ال نهلانم 

؛ ألنه إذن ل يُغل  بع  نلافا  اواشر د ي عب إ القه بع  ذلم، - اصةد بع   ف ه  -ون شرنت إىل فمه 
 لى أن اا حضر  نفيه بع  نز ه يش   ييه بُع ابة ، وصار   -رمح   هللا  -لاها نلعلماء  ولذلم ن 

ِ  ويغل  نلف  ااااد، مث ير ذ ُ  ابةد إىل حته ن  م اا فا  نلرأا  ذلم: أن ي و  نلفكني بعض ما  لى بع
 نة نفيه ور اية حراته.ويش  سا  يي نفيه. كم ذلم حن يوقى فمه اغلقاد، وذلم أسل  وأبلغ يف صيا

،  8مث نلس ة ألهم نفيه إذن رأون نفات وحتققان اات قريو  ، وكذلم اا حضر اا إ اننه: أن يذكرون هللا 
وق  قضى: مس   -رضي هللا   ه  -فا   م  لى أ  سلمة  Uوأن يس ءعان، وأن ي  ان خبا ؛ ألن نل يب 

: ) ال ت  ان  لى أنفسك  وال تقالان إال U، فقال -أ : مس  صات نلتفن   -نل ات اا  ن م نل نر 
 اند، فهن نفالئكة ي ا ان  لى اا تقالان  . فالس ة له: أن ي  ا باخلا وأن يسرل هللا أن ي نه، وأن 

، ويقال اا قاله نل ا ان: "إنا هلل وإنا إليه رنءعان، نلل   أءري يف  8يس ء  وأن يسرل نخلل  اا هللا 
: أنه اا اا ا اا  باهلل ونليام ن  ر يقال هذه نلكلمة Uل  ل  اند ا  ا"، وق   وه  ا نل يب ا يو  ون 
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ااق اد سا  ال ةد اا قلوه: إال آءره هللا يف ا يوته وأ ل   ليه  اند ا  ا. فيخل   ليه يف  ي ه، وخيل  
  ليه يف  نياه، وخيل   ليه يف آ رته، وهللا كرسن.

أ ن أنه إذن نزل نلوالء بال اا فرضان  ا هللا أرضاه  هللا، كما يف  Uمث نفستحب له: نلرضا؛ ألن نل يب 
أنه قال: ) إن هللا إذن أحب قاااد نبتاله ، فما رضي فله  - ليه  نل ال  ونلسالم  -ن  ي  نل حي    ه 

 ها  لى  و هللا يف نف يوة: نفاق  نلرضا، واا سخ  فعليه نلسخ   . وأش  ن االت وأ ظ  نفانق  وأش
، فالعن  يف نل ن وأ ظ  اا يكان نألءر لل ابر     -بال  اة نألوىل  Uوها نلذ  مساه نل يب  -نألول 

يف ن  ي   Uنل  اة نألوىل، وال مي   أن هللا يرءره ويثيوه بع  ذلم  لى حسب  ظ  نلوالء، قال 
يا أاة هللا، نصن   فقاله: إليم  ي، فلسه أنه نف اب. فلما نل حي ، حي ما ار  لى نفرأ  فقال: ) 

: ) إمنا نل ن     نل  اة - ليه نل ال  ونلسالم  -! فناءت إليه، فقال  Uوىل قيم هلا: هذن رسال هللا 
نألوىل   ف ذن نألسلاب أسلاب ح ر  وق ر ، أ : إمنا نل ن نلكاام ونل ن نأل ظ  أءرند للعو : أن يكان 

نل  اة نألوىل، حي ما يولغه نخلن، أو يرى برم  ي يه اا يساءه يف نفسه أو االه أو أهله وول ه. وكان     
نل حابة ونلسل  نل ا  يس ء  نلانح  ا    يف أقم شيء  اا نف ائب، حن ولا ُق   شرني نعله قال: 

 "إنا هلل وإنا إليه رنءعان"، فعلى نفسل  أن ي ن وي  ن.

رمح    -  أهم نفيه اا اات نفيه، فالس ة: أن يسر ان بتن يزه وقضاء  يانه، فق  أل  نلعلماء مث إذن حتق
 لى أن نف وغي  لى ور ة نفيه: أن يوا رون بس ن   ي ه مبنر  وفاته اا أاكا، فهذن أاك    أن يس  ون  -هللا 

 Uها ونءبن  لي  . ولذلم كان  يانه قوم نل ال   ليه فذلم أفضم وأكمم، حن قال بعِ نلعلماء: بم 
: -كما يف نل حي  اا ح ي  أ  قتا     -يف أول نألار ال ي لي  لى ايه   ليه  يان ل ي ي قضاءد، وقال 

) هم  ليه  يان؟   قالان: يا رسال هللا،  ليه  ي ارنن، فقال: ) صلان  لى صاحوك    فقال أبا قتا  : مها  لي  
وصلى  ليه. ف ل هذن  لى  ظ  أار نل يا، والشم أن  -نل ال  ونلسالم  ليه  -يا رسال هللا. فتق م 

نألار يكان آك  ويكان أوءب وأ ظ  اس وليةد، إذن كان نفيه اا نلانل يا، وتري نلانل  س ن ند ل ي ه اا 
وم نل ال  نل قا : فال جياز للار ة أن يتر رون يف س ن   ي ه إىل اا بع   ف ه، اا نم أنه ميكا أن يس   نل يا ق

قال: ) نف  نف اا اعلقةن بَ ي ه  ، ويف رونية : ) ارهانةن ب ي ه  . ون تل  نلعلماء يف هذن  U ليه؛ ألن نل يب 
ن  ي ، حن قال بعِ أهم نلعل : إن نفسه حُتو   ا نل عي  حن يس     ه نل يا. وهذن أارن  ظي ن ي ل 
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لس ن   يان نفاتى،  اصةد إذن كان نفيه ق  تري س ن ند وتري  لى   ر نل يا و ظ  أاره، وأنه ي وغي نفوا ر  
وفاءد لار ته، فما نلظل : أن يتر رون يف س ن  هذه نل يان، اا نم أن أصحاسا ق  سنل   أو ُ رفان     نلار ة. 

نلفنر  و لى نلار ة أيضاد يف اثم هذه ن الة: أن يتحققان اا وفا  نفيه،  اصةد إذن كان ااته فنر د، فمات 
يستلزم نالحتياس أكثر، وقالان: ال جياز أن يشرع بتن يزه وتكفي ه حن يتحق  نلار ة  -كما ذكر نلعلماء   -

، ا  ا: نحنالل نألرب ة نل  تكان يف ي  نفيه: كما ها ن ال فيما بني  اا وفاته. وللمات  الااتن وأاارنتن
 ر نحنالهلا. كذلم نحنرنف أنفه وايله؛ الحنالل نلزن يا، وكذلم نلعض  ا  نلسا  ، في خس  اكاهنا ويظ

أرب ة نلاءه. وكذلم أيضاد: نخنساف نل   ، وحنا ذلم اا نلعالاات ونألاارنت. ويُرء  يف اثم هذه 
نلعالاات إىل أهم نخلن  اا نألئواء، وال جياز لل اا أن جيت  ون ان اا أاكا نلرءاع إىل نل ويب نلشر ي 

اا  الهلا أن  -أو يغلب  لى نلظا  -بعالاات نفات وأاارنت نفات نل  يُتحق   نلذ  له إفامن واعرفةن 
: نإلسرنع يف جت يز نفيه؛ لتغسيله وتكفي ه Uنفيه ق  اات. وإذن حتققان اا ااته، فالس ة  ا رسال هللا 

: ) أسر ان -الم  ليه نل ال  ونلس -يف ن  ي  نل حي : ) أسر ان با  از   ، فقاله  Uونل ال   ليه، قال 
با  از    أارن فيه تاءيهن وإرشا ن لعمام نألاة أن يوا رون بتن يز نفاتى، وأن ال حيوسان ءيفة نفسل  وءثته بني 

: ) ال حيم  يفة اسل   أن توقى بني   رني أهله  . وقال بعِ U  رني أهله إال اا ضرور  ، ولذلم قال 
 يزه ونل ال   ليه ونإلسرنع به فهن ذلم أفضم، ونست لان مبا  وه يف نلعلماء: حن لا اات بالليم وأاكا جت

يف ق ة نفرأ  نل  كانه تق  نفسن ، ويف نل حي  يف ق ة نلرءم نلذ  تايف  Uن  ي  نل حي   ا نل يب 
، و تب  لى أصحابه، فقال: ) هال آذنتماي؟!   أ : - ليه نل ال  ونلسالم  -بالليم ول يْ َذن به 

تماي مباته. ف ل  لى أنه يشرع نإلسرنع با  از  ولا كان بالليم، وقال ل ار نلعلماء: إذن كان ااته أ لم
بالليم ونحتيل إىل تر اه إىل صال  نلفنر؛ ل عابة تغسيله، أو وءا  حاءة   ضار بعِ أقربائه نلذيا يلزم 

  نفاء نلكايف إىل قرب نلفنر أو حنا حضاره ، وحنا ذلم اا نألاار نلضرورية، أو تعذر تغسيله؛ لع م وءا 
ذلم: فال برا بتر اه إىل صال  نلفنر. وقال بعِ نلعلماء: إن كان ق  تايف بع  ن   نلليم، فهنه ال برا 

: أن نلس ة: أن Uونلذ   له  ليه نل  اص نحملفا ة  ا رسال هللا  -بتر اه إىل نلفنر. لكا نألصم 
زون. أاا حو  نفاتى وتر اه   ضار نفسافريا، ف ذن ال جياز إال اا ضرور   يُوا ر بافاتى وأن يُغسلان وجُي 

وحاءة : كرن ُيشم يف أاره، أو خُيشى اا قرنبته أن يت مان أح ند بساء ، أو حنا ذلم. فحي ئذ : إذن ُوء ت 
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فة االبسة ن رمية أاار تست  ي تر ا نفيه، أو كان ااته  لى سويم ن  اية ونال ت نء  ليه، فاحتيل إىل اعر 
يف اثم  -رمح   هللا  -وكش  اا قتله، وحنا ذلم اا نألسواب نل  يض ر إلي ا، فق  ر   بعِ نلعلماء 

 هذه نألحانل: أن حُيو  وي  ر بق ر نلضرور  ون اءة.

مث إذن ُ ل  أن نلس ة: أن يسرع بافيه وأن جي ز؛ اا أءم أن يقضى حقه بال ال   ليه، فهن ه اي ارحلة 
للةن اا نألحا ي  نل  بي ه اا ي وغي  لى نفسل  يف  Uنلغسم، وارحلة تغسيم نفيه في ا  ا رسال هللا 

رضي  -تغسيله أل يه نفسل  وقيااه  قاقه  ليه، وس ذكر تف يم اسائم نلغسم     بيان ح ي  نبا  واا  
 نف مة نفتعلقة سذه نفرحلة:، وح ي  أم   ية. ولكا ال برا أن يشار إىل بعِ نألاار -هللا    ما 

 . ، وتغسيم  وزئ  فروالد: تغسيم نفيه حقيقته: تعمي  ب نه بافاء، وي قس  هذن نلتغسيم إىل: تغسيم  كاام 
وتُفعم فيه نلس ا نل  ن ب إىل فعل ا أو أار سا، و سمن  Uف  اي  سالن:  سمن كاامن ي تسى فيه بال يب 

، وس وني كلتا نل فتني.وزئن يُقت ر فيه  لى اا ها ون  ءبن

أاا اا حي  حك  نلتغسيم: فاإللاع ا عق ن  لى أن تغسيم نفيه فر ن  لى نلكفاية. أاا نل ليم  لى كانه 
رضي  -، كما يف نل حيحني اا ح ي  نبا  واا  - ليه نل ال  ونلسالم  -فريضةد  لى نفسلمني: فقاله 

: - ليه نل ال  ونلسالم  -حنة نلا نع وها ونق ن بعرفة، قال  يف نلرءم نلذ  وق ته  نبته يف -هللا    ما 
، فهنه يوع  يام نلقيااة الوياد   ووءه  ) ن سلاه مباء  وس ر  وكف اه يف  ابيه، وال تغ ان رأسه وال اساه ب يب 

، ونألار ي ل  لى نلاءاب. ويف نل  Uنل اللة اا ن  ي : أن نل يب  حي  قال: ) ن سلاه   و"ن سلاه" أارن
واا اع ا اا نساء نل حابة حي ما تافيه ب ته  -رضي هللا    ا  -: أنه قال ألم   ية U ا رسال هللا 

، ونألار - ليه نل ال  ونلسالم  -قال  - لى نل حي ، رضي هللا    ا  -زي ب  : ) ن سل  ا   وهذن أارن
ووءاب تغسيم نفرأ ، أ ذ ي ل  لى نلاءاب. واا هذيا ن  يثني نلذيا  ال  لى وءاب تغسيم نلرءم 

نلعلماء فرضية هذن نألار، ولك  ا فرضيةن  لى نلكفاية، ونفرن  بقال ا: فرضيةن  لى نلكفاية: أنه إذن قام بتغسيم 
نفيه نلوعِ سق  نإلمث  ا نلواقني. وجيب أن يكان يف نف ي ة ويف نلقرية ويف ن ما ة اا حيسا نلقيام سذه 

م؛ فا يف ذلم اا تضيي    قا  نفاتى، وتر ا  هل  نلس ة، وال جياز أن سلا  نلقرية بكاال ا اا وءا  اا يغس م
يف نلتغسيم، وإنه فا  Uإىل حضار نفغسلني، ولذلم ي وغي أن يكان يف نل اا اا يعل  ه   رسال هللا 
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  ومما هل  نف س  أن ميات نفيه ويُ تظر بالسا ات إىل حضار اا يغسله، ا  وءا  ل   اا ئالب نلعل
اعرفةن، ولكا ال حيس ان ت وي  هذه نلس ا أو جي لان للةد اا أحكاا ا، فالانءب  لى نفسلمني: أن يت و ان 
هلذن نألار وأن يكانان  لى  ل   به،  اصةد يف هذه نألزا ة نل  ق  يتاىل نلتغسيم في ا اا ال حيسا نلتغسيم، 

، فُيح ا يف  يا هللا اا لي  ا ه، ويكان وق  حُي ا اا نلو ع ونحمل  ات نل  اا أنزل  هللا سا اا سل ان 
وس ته. فالانءب: تعل  أحكام نلغسم،  Uذلم سوواد يف إضالل نل اا وصرف    ا ه   رسال هللا 

 وتعليم ا نل اا ونشرها بني نل اا.

م، وإمنا جُيم  وأاا اا حي  اا نلذ  يُوَغسم، فهن نألصم: وءاب تغسيم نفسل ، وأاا نلكافر فهنه ال يغس
أار جبث  نفشركني يام ب ر  فُ ف ه يف نلقليب، ل يرار بتغسيل ا وال  Uبثيابه وحيفر له ويانرى؛ ألن نل يب 

: - ليه نل ال  ونلسالم  -بتكفي  ا، ف ل  لى أنه ال حراة للكافر إال أن يانرى ءس ه. وكذلم  وه   ه 
تايف. واا قاله بعِ نلفق اء: اا أنه جياز للقريب نفسل  أن أنه أار  ليا  أن يانر  ءثة أ  ئالب  حي ما 

؛ ألن ن  ي  نلذ  نست لان به اا رونية  يغسم قريوه نلكافر إذن اات، إذن كان له  ليه ح ي. فقالن ضعي ن
، أنه أار بغسم نفشركني ونلكفار، وإمنا حُيفر هل  ويقنون Uح ي   لي   رونيته ضعيفةن ل ت    ا رسال هللا 

وال ياض  هل    ن وال وش ي وإمنا يانرون  ا نألر  فق . ونلس ة يف نلكفار: أهن  ال يغسلان، وأاا بال سوة 
للمسلمني، فقل ا: إنه جيب تغسيم نفسل . فهذن كان نلرءم اسلماد فال إشكال، وإن كان كافرند فال إشكال، 

؟ فهنه يُ ظر إىل ح : فاألصم: أن فهن شم نإلنسان: هم ها اسل ن أو كافرن ال نل نر، فهن كان يف بل   اسل  
ااتاه اا نفسلمني، فيغسله ويكف ه وي لي  ليه ويقام  قاقه. وأاا إذن كان يف بل   كافر : فاألصم: أنه كافرن 
حن يقام نل ليم  لى كانه اسلماد. وقال بعِ نلعلماء: ال برا بالتحر ، كالكش   ا ااض  نخلتان، وحنا 

 به نفسل . ذلم مما يُعرف

أاا اا حي  اا يسق  تغسيله: فهنه جيب تغسيم نفسل  اا حي  نألصم، إال أن نلغسم يسق  يف ح  
 بعِ نل اا، وه :

أار بش  نء أح   أن يزالان بثياس   Uأوالد : نلش ي : فال يغسم نلش ي ، وال ي لى  ليه؛ ألن نل يب 
تلان يف سويله. فالش ي  ال يغسم؛ ألن هذه نل ااء وهذه أهن  قُ  8وب اائ  ، وأنه ش ي ن هل  بني ي   هللا 
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يُكل   -يعي: ءرح   -أنه قال: )) اا اا ُكل    Uن  ار حنةن له بني ي    هللا، ففي نل حي   ا رسال هللا 
، ونلري  ري  اسم    فالش ي  ال يغسم،  يف سويم هللا، إال ءاء يام نلقيااة وءرحه يثعب  ااد: نللان لان  م 

 يزنل اا فيه اا أ ر نلش ا   يف سويم هللا. كذلم أيضاد: يسق  نلغسم بال سوة للمحرو : وها نلشخ  وال
نلذ  نح   ءس ه، فلا أر نا أن نغسله: فهن ن ل  يْ فم  ا  وءا  نلقروح ون روح ون رو ، ولذلم يسق  

ه وت ظيفه: فال برا. أاا إذن كان ن ر  تغسيم نحملرو ، إال إذن كان ن ر  يساند ميكا اعه اعا ة ن ل  و سل
،مث يكفا -فييم  يف ي يه ويف وء ه  -اضرن  با ل ، وال ميكا اعه تغسيم نلو ن: فيسق  تغسيله، وييم  

وي لى  ليه وي فا. كذلم أيضاد: نجمل ور: وها نلذ  به ن  ر ، ففي بعِ أنان ه وأحانله: إذن ُ سم 
: ال يغسم ويع ل إىل نلتيم . كذلم أيضاد: اا نح   حن صار راا ند، تساق  ءل ه وتر ر وتضرر، فحي ئذ  

؛ ألنه ال ميكا تغسيله  لى هذن  فالذ  حي   وت ا ءثته راا ند: جُتم  هذه ن ثة، مث ي لى  لي ا ب ون  سم 
ا يف نلاءه. كذلم إذن ُق   أشالءد وأ ضاءد ال ميكا لع ا للغسم  ي  كانه أ ضاءد اق عةد، وكما حي 

بعِ نألحانل نل  ي فنر في ا ءس  نإلنسان، أو يق   أوصاالد صغا د  ي  ي عب اع ا  سله: فيع ل 
حي ئذ   ا نلغسم، وال يغسم. كذلم لا ننفنر فل  يو  شيئاد اا ءثته: فهنه يقت ر  لى نل ال   ليه، 

فرون، وتايف أح ه  ول يكا ويسق  تغسيله؛ لتعذر تغسيله. كذلم لا تعذر وءا  نفاء: فلا أن ركواد سا
   ه  ااءن، أو كان    ه  ااءن قليمن،  ي  لا أهن   سلاه لرمبا ل يك  لتغسيله، أو كان    ه  ااءن لا 

أهن   سلاه لع شان وهلكان، فحي ئذ  يف م يف هذه نفسرلة: فهن كانان يف ااض   لي  فيه ااءن ويرءان 
: في  رون هذن نفيه بشرس أن يرا ان تغا ءثته، فهن أا ان -واد ا     ي  كان نفاء قري -وصاهل  إىل نفاء 

تغاه: أ رون تغسيله إىل وصاهل  إىل ااض  نفاء، و سلاه وقااان  قاقه. أاا لا كان ااض  نفاء بعي ند، و لب 
وقال بعِ   لى      أهن  لا ننتظرون أنه تتغا ءثته، ويستضر بذلم نلتر ا: فهنه ييم ، مث ي لى  ليه.

، وهذن نفر  اع  ،  ي  لا  سله نلغاسم فهنه ي اب سذن نفر  نف لم   -نلعلماء: إذن كان نفيه به ار ن
: فهنه يسق  تغسيله ويسق  تكفي ه إن  لب  لى نلظا ح ال -وكما ها ن ال يف حاالت نألوبئة وحناها 

 أار بتغسيله ونلقيام  قاقه. Uل ؛ ألن نل يب نلضرر يف هذه نألحانل. و لى هذن: فهن نألصم: أن يغسم نفس

أاا اا يغسم نفيه: فهنه ال جياز أن يلي تغسيم نفسل  إال نفسل ، وقال بعِ نلعلماء: بالر  ة أن يغسله 
نلكافر، ونل حي : أنه ال يغسم نفسل  إال نفسل ؛ ألن نلغسم  وا  ن. ونلذيا قالان: إنه يغسله نلكافر، قالان: 
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؛ ألنه لا كان ألن نفق  ا : تعمي  ب نه بافاء، وهذن حي م بالكافر كما حي م بافسل . وهذن ضعي ن
نفق ا : تعمي  ءس ه بافاء، لسق  نلغسم  ا نلغري ؛ ألنه ق  نبتم ءس ه كله بافاء! وق  أل  نلعلماء 

. و  بتغسيم  Uق  أار  لى أن نلغري  يغسم، وب اءد  لى ذلم: فقاهل  ونءت ا ه   لى هذن نلاءه ضعي ن
، فالب  اا نية تغسيله، وق   له -كما ذكرنا   -نفيه، ونلقيام بذلم فر ن  لى نفسلمني  لى نلكفاية 

نل  اص  لى ن توار نل ية يف نلعوا نت، فيكان  سله  لى هذن نلاءه  وا  ن والب  أن يقام به نفسل ؛ إبرنء 
 للذاة، وإسقائاد للانءب  ا إ اننه نفسلمني. 

لم يش س فيما يغسم نفيه: أن يكان  افاد برحكام نلغسم؛ ألنه إذن كان ءاهالد برحكام نلغسم: ل كذ
ي اا ا ه أن يضي  ونءواد أو يفات فرضاد، ويق ر يف ح  نفيه، ويف ذلم إضا ةن فق ا  نلشرع. فالب  اا 

ة نلعل      نلقيام باألاار أن يكان نفغسم للميه  افاد برحكام نلغسم، وق  ن  نلعلماء  لى وءاب صف
، و لى هذن: فال ي   أن يلي تغسيم نفيه: ن اهُم؛ ألن اثله ال ي َاا ا ه أن يضي   نل  حتتاج إىل  ل  

 حقاقه. 

واا نل فات نل  تستحب فيما يغسم نفيه: أن يكان أاي اد، فهن رأى  اند نشره، وإن رأى ساءدن وشرند 
 اسلماد س ه هللا يف نل نيا ون  ر ، واا هتم س  أ يه نفسل  ل يراا أن س ه  لى أ يه نفسل ، فما س 

يفضحه هللا ولا كان يف  قر  نره. ولذلم قالان: يستحب أن يس  اا يرى اا نلساء. فاستحوان فيه صفة 
، فالس ة: أن نألاانة، ونألاني حر ي به أن حيف   ار  نفيه، وحر ي به أن حيف  أسرنر نفيه. وإذن رأى  اند 

ي شر ذلم نخلا؛ ألنه يثوه نلقلاب  لى ئا ة هللا، وحيفز نل اا إىل نالهت نء باأل يار ونلترسي باألبرنر؛ ألن 
نلغالب يف اثم ه الء: أن تظ ر نلوشائر  لي   يف حال اا   ويف حال تغسيل  ، فما نلس ا نل   ننتشرت 

 إال وءعم هللا يف ااته اا نلوشائر، كما  وه يف ن  ي  و رفه بالتانتر: أنه قم أن ميات نلرءم نل ا 
يف  -أنه قال: ) اات نف اا برش  ن وني  . فالغالب: أن تظ ر نلوشائر يف حال ااته  Uنل حي   ا نل يب 
، أو تظ ر نلوشائر     نزع روحه، أو تظ ر نلوشائر بع  وفاته اا  لم وء ه ووءا  نل ار -سكرنت نفات 

حن إن نلرءم إذن رأيته ال ترى فيه وحشة نفاتى، وق  تسترن  لرهية وء ه وق  ُتسر. وك  اا أم   يف وء ه، 
، فلما رأته بع  ااته ورأت بشائر نخلا  لى وء ه: نئمرن قلو ا و وه ء اهنا. ف  اي  ُفنعه بابا  صا  

ذلم س ه، إال أن بعِ نلعلماء قال:  بشائرن تظ ر، فهذن كان نفغسم أاي اد: إذن رأى  اند نشره، وإذن رأى  ا
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إذن كان نلرءم رءم ساء ، أو اعروفاد بالظل  وأذية نل اا، أو بالو  ة ونإلح نا يف نل يا، وحنا ذلم اا 
نلفسا ، و  رت  الئم نلساء وأاارنت نلساء  ليه: فهنه ي شر ذلم؛ حن ي زءر نل اا ويتعظان، ويف ذلم 

  ن ن فا ن تن.

يف ن  ي  نلثال   -إن شاء هللا  -. وس وني Uنلغاسم: أن يقام بغسله كما ور   ا رسال هللا  مث نلس ة هلذن
 ، سانءد كان ذلم يف نلرءال، أو كان يف نل ساء. Uصفة تغسيم نفيه نل  ور ت  ا رسال هللا 

، فالس ة إذن -وهي ارحلةن تكان بع  تغسيم نفيه  -بتكفني نفاتى  Uأاا بال سوة لتكفني نفيه: فق  أار 
 سم نفيه، وقام بتغسيله وأ نء ذلم  لى نلاءه نف لاب: أن ي شفه، مث بع  ذلم يقام بت ييوه، مث يضعه 

، وح ي  أم   ية  -إن شاء هللا  - لى نألكفان،  لى نل فة نل  س ذكرها  رضي  -يف ح ي  نبا  واا 
 يف هذن نلواب. -رمحه هللا  -، ونلذيا سيذكرمها نف    -ا ن مي  هللا  

: أنه ن ب إىل تشيي  ء از  نفسل ، Uوبع  تكفي ه يشرع يف تشييعه ونل ال   ليه، فق   وه  ا رسال هللا 
وهذن اا ح  نفسل   لى أ يه نفسل . وور  نلفضم فيما شي  ء از  نفسل  وتوع ا وصلى  لي ا، مث توع ا 

حن ُت فا: فما صلى  لي ا كان له قانسن، واا ش  ها حن ُت فا كان له قانئان. وقال بعِ نلعلماء: إن 
نلفضم يف نل ال   ليه ااقافن  لى ش ا ه اا حال  روءه اا بيته إىل نف لى، وقالان: إن هذه هي نل فة 

: أن نلقانس اتعل ن بال ال  -شاء هللا  كما سيريت إن  -نلكاالة نل  يتحق  سا نلقانس. وإن كان نلذ  يظ ر 
يف قن  Uه   رسال هللا  -إن شاء هللا  -وح ها. فهذن صلي  ليه، فهن نلس ة: أن يُ فا وأن يُقن. وس وني 

 . -إن شاء هللا تعاىل  -نفاتى و ف    يف نألحا ي  نل  سيذكرها نف    

، وأن حيرص  لى اعرفة هذه  Uونلذ  حيسا نلت ويه  ليه: أنه ي وغي للمسل  أن يتعل  ه   رسال هللا 
نألاار؛ ألهنا اا  ي ه، ولي  اا نلعار: أن يكان نفسل   لى بي ة  وب ا   اا أاار نل يا، ولكا نلعار: أن 

أ نئ ا ونلافاء سا ألصحاسا. ولذلم يشيب  ارضاه يف نإلسالم وها ءاهمن سذه ن قا ،  ا  ال  بكيفية 
 ي وغي: أن حيرص نفسلمان  لى تعل  اثم هذه نفسائم، واعرفة هذه نألحكام، ونل ن  لى تعلم ا وضو  ا.

ففي ذلم نخلا نلكثا   U أاا نلت ويه نلثاي : في وغي أن يتعل  نفسل  نلس ة وأن يتحرى ه   رسال هللا
و مم سا وئوق ا فهن  Uفما تو  س ة رسال هللا  ،نلَغ اء ونلكفاية Uرسال هللا ونلفضم نلعظي ، ول ا يف س ة 
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: ) نض ر هللا نارءند مس  اقال  فا اها، فر نها كما مسع ا، Uهللا ي ضر وء ه يف نل نيا ون  ر ، ولذلم قال 
نل  حُتَ ا يف ن  ائز،  فرب اول غ  أو ى اا ساا    . كذلم ي وغي  ليه أن جيت ب نلو ع ونحمل  ات: فاألاار

ويف حال نحتضار نفاتى، أو بع  اا  ، أو حال تغسيل  ، أو حال تكفي   ، أو حال تشييع  ، أو حال 
نل ال   لي  ، أو حال  ف   ، ي وغي ر ها و  م نلعمم سا. في وغي  لى نفسل : أن يكان وق افاد     ح و  

  چڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گچ  ي ه اا ل يرذن به سوحانه  هللا، فهن هللا ال يرذن ألح   أن يشرع يف
، ون رص  لى هذه نلس ة وت ويق ا،  Uفراار ن  ائز أاارن تعو يةن ي وغي نلاقاف في ا     س ة رسال هللا 

يفعلان للةد اا نألاار، فهذن سئلان  ا ذلم: أس  ون ذلم إىل  -رضانن هللا  لي    -ولذلم كان نل حابة 
حي ما صلى  لى بعاه، وُ تب  ليه يف ذلم وها  -رضي هللا   ه وأرضاه  -، حن قال أن ن  Uرسال هللا 

يفعله اا فعلته". أ : ال نفعم إال اا  U: "لاال أي رأيه رسال هللا -رضاه رضي هللا   ه وأ -يف نلسفر، قال 
. وي وغي تري نلعا نت ونلتقالي  - ليه نل ال  ونلسالم  -، وكذلم ال نقال إال اا قاله  Uفعم رسال هللا 

سرل  ا  ، فال يا باالتواع، ال باإلح نا ونالبت نع. و لى نفسل  أن ي Uنل  ليسه اا ه   رسال هللا 
كم نألاار، وأن يرء  إىل نلعلماء، وأن ي ظر إىل اا يا   ب ي ه و لمه، فيسرله وجيعله حنةد بي ه وبني هللا، 
فهن قال: إن هذن نألار اا نلس ة، ئوقه. وإن قال: إنه اا نلو  ة، نءت وه، ولا وء   ليه ن باء ونألء ن ، 

وإحيائ ا، ونل  ا  إلي ا ونل ن  لى ذلم،  Uال هللا ولا وء   ليه كم نل اا، فعليه أن حيرص  لى س ة رس
 وحتمُّم اا يرتيه اا نألذية ونإلضرنر اا نل اا، لعم هللا أن يْعظم  بذلم أءره وجيزل اثابته.
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هذن ن  ي   -رمحه هللا  -يف نل ال   لى ن  ائز، وق م نف     Uهذن ن  ي  نشتمم  لى ه    نل يب 
وها اتعل ن بال ال ؛ ألن نلكتاب كتاب نل ال ، والشم أن نلعلماء ونلفق اء يساون  لى نل تيب ن  ر: 

 وها نلو نء  برحكام نالحتضار، مث نلتغسيم، مث نلتكفني، مث نل ال ، مث نلتشيي  ونل فا ونلتعزية، ويرن ان
ترتيب نألاار  لى حسب نلاقاع، لكا نف    ق م أحا ي  نل ال ؛ ألن نلكتاب كتاب نل ال ، وألن 

 نفق ا  اا تغسيله وتكفي ه: أن ي لى  ليه .

نل عي: ها نإل وار بافات، يقال: نعى  النجاشب [ U] نعع النيب : -رضي هللا   ه  -قال أبا هرير  
: هم جياز نشر  ن نلافا  وإ وار نل اا -رمح   هللا  -ن تل  نلعلماء  نلرءم: إذن أ ن بافاته وااته، وق 

وإ الا   مبات نفيه، أم أن نلس ة: أن ُي ي نألار مث جُي ز نفيه ويقام  قاقه اا حضر، مث ي لي  ليه اا 
ون قرنبة  لى أنه يشرع نعي نفيه، وأنه ال برا أن خين  -رمح   هللا  - ل ؟  لى وء ني: فنم ار نلعلماء 

نفيه، وأن خينون أص قاء نفيه، وأن خينون نل اا؛ حن يكثر نف محان ونف لان  لى نفيه، ويف ذلم وفاء 
وإحسان للماتى، والشم أن نإلحسان إلي   اا نخلا واا نلن، فقالان: يشرع أن خُين بافا  نفيه، ونست لان 

رضي  -وح ي  ءابر با  و هللا و امها  - ي  أ  هرير  ح - لى ذلم باأل لة نل حيحة، فروهلا: ح يث ا 
نعى نل ناشي، وأ ن بافا  نل ناشي. وهذن إ المن وإ وارن بافات، ف ل  لى  U: أن نل يب -هللا      

: أنه نعى ءعفر با أ  ئالب  وزي  Uاشرو ية إ الم نل اا بافا  نفيه، كذلم  وه يف نل حي   ا نل يب 
حي ما قتال، وأ ن  Uحي ما قتال يام ا تة، وءل   لى نف ن و اعه  ي اه  -هللا    ما رضي  -با حار ة 

، وكذلم أيضاد، -صلانت هللا وسالاه  ليه  -أصحابه وها باف ي ة يشاه ه  أاااه، اعنز ن اا اعنزنته 
بافاته،  Uن نل يب نست لان مبا  وه يف ح ي  نبا  واا  يف نل حي  يف ق ة نلرءم نلذ  تايف بالليم ول خيُ 

: ) هال آذنتماي؟!   أ : هال أ لمتماي؟! ف ل هذن - ليه نل ال  ونلسالم  -فعتب  لى أصحابه وقال 
 لى اشرو ية نإل الم ونإل وار بافا  نفيه. وا   اا نل عي ونإل وار بافا  نفيه ئائفةن اا نلسل : فق  

قاهللا: نعع النيب  -رضب هللا عنه  -عن أيب هريرة  - 211]  :-رمحه هللا تعاىل  -قال 
U .] النجاشب يف الي م الذي مات قيه، وخر  هبم لىل املصلع، قصف هبم وكرب أربعاب 
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أهن  ا عان اا نإل وار،  -رضي هللا  ا ن مي   -ان ءاء  ا  و هللا با  مر، وكذلم  ا حذيفة با نليم
فا حضرته نلافا  قال: "إذن أنا اه فال تُعلمان أح ند  -رضي هللا   ه و ا أبيه  -حن إن حذيفة با نليمان 

ي  ى  ا نل عي" رونه نل اذ  بس     Uاا نل اا؛ فهي أ اف أن يكان اا نل عي، وق  مسعه رسال هللا 
ي  ى  ا نل عي، وقال: )  U: أنه مس  رسال هللا -رضي هللا   ه وأرضاه  -ء  ا  و هللا حسا. وكذلم ءا

اا نف   اا نإل وار بالافا   -إنه اا أاار ن اهلية   وها ح ي  نل اذ . قال ه الء نل حابة سذن نلقال 
 -رمح   هللا  -  وتوع    لى ذلم: ن سا نلو ر  وسعي  با نفسيب وإبرنهي  نل خعي و لقمة و اه -

وقالان: ال يشرع نإل الم بافا  نفيه. ونل حي  اا ذهب إليه ن م ار: أنه يشرع أن خين بافا  نفيه  اصةد 
 ا نل عي، فهن  - ليه نل ال  ونلسالم  -نلقرنبة، فيخنون بافا  قريو   حن يقااان  قاقه. وأاا بال سوة ل  يه 

اهلية: كانان إذن اات نلرءم بعثان إىل نلقوائم وبعثان إىل اا جبانره  اا نلقرى نفرن  به: نعي ن اهلية، ونعي ن 
ونلضانحي صار اد ي رخ ي عي ايت   ] ....... [ وافا ره، وأنه ق  هلم نل اا سالكه، وحنا ذلم اا 

ن اوالغة  و ون صفات نلتمني  ونفوالغة يف تعظي  نفيه، ف ذن ها نل عي نحملرم، وأاا نإل وار بافا  نفيه  و 
: فذلم ال برا به، كما فعم رسال هللا   . Uتضنر  و ون َناح 

نل ناشي: ها أْصُحَمة، وقيم: أْصُمحة،  النجاشب [ U] نعع النيب : -رضي هللا   ه  - انياد: يف قاله 
، وقال بعِ نلعلماء: إن نس  "َصْحمة"  وقيم: َصْمحة، وقيم: َصْحمة. وكل ا ق  ءاءت سا رونياتن
رضي  -و"َصْمحة" ضعي ن وشاذي. وكان هذن نلرءم مما له ي ن  لى نإلسالم ونفسلمني حي ما هاءر ءعفر 

مبا اعه اا نل حابة، فق  أحسا إلي   وأكرا  ، وفا أرن ت قريش أن تضره     ه وبعثه اا  -هللا   ه 
 -ولع   وتال  ليه ءعفر ، - ليه نلسالم  -   ه ويذكر أهن  يتكلمان يف  يسى  Uيشي برصحاب نل يب 
سار  ارس. قال: إن نلذ  ءاء به  يسى وهذن نلذ  ذكرت ليخرج اا اشكا    -رضي هللا   ه وأرضاه 

 ليه  -ونح   . مث خنرت نلقساوسة و ضوان لذلم حي ما مسعان ن يات نل  تتلى يف ح   يسى با ارس 
، أ : ال ، فقال: وإن خنر ، وإن خنر . مث قال  عفر -نلسالم  واا اعه: نذهوان فرنت  ُشامن. و"شامن": أحرنرن

ميسك  أح ن بساء . ف نف       وحفظ   ور اه ، ف سرل هللا نلعظي  أن يعظ  أءره وأن جيزل  انبه كما أ ز 
اس اد إىل نإلسالم اا هذن نلاءه، ولذلم  -رمحه هللا  - يا هللا يف أر  ال يذكر هللا في ا باإلسالم. فكان 

 ولذلم يع  اا نلتابعني. ويلغز بعِ U، وإمنا أسل  ول ير رسال هللا  Uن اا نلتابعي؛ ألنه ل ير نل يب يعت
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نلعلماء فيقال: إن  مرو با نلعاص   م يف قلوه نإلسالم اا ق ة نل ناشي، واا ه ا يلغزون ويقالان: 
، وها  مرو با نلعاص  اا قضيته ا  قلوه نإلسالم حي ما قذف هللا يف صحا ي أسل   لى ي  تابعي  

 نل ناشي.

 Uفيه اعنز ن اا اعنزنت رسال هللا  النجاشب يف الي م الذي مات قيه [ U] نعع النيب ويف قاله كذلم: 
و ل ن اا أ الم نواته، حي  إنه أ ن سذن نخلن نلذ  بي ه وبي ه اسافاتن شاسعاتن ال ميكا لهنسان أن 

 بافاته. Uأئلعه  لى ذلم وأ لمه به، ونزل نلاحي  لى رسال هللا  8هللا  يولغه نخلن إال بع  ش ار ، ولكا

وفياد  - ليه نل ال  ونلسالم  -وكرس  لقه، فق  كان  Uويف هذه ن ملة أيضاد  ليمن  لى فضم رسال هللا 
ل  حافظاد للع  ، حي  حف  هلذن نلرءم حس ته نل  ق ا ا لهسالم ونفسلمني، فق  أسل  نل ناشي، ون ت

قوله ووضعه  Uبع  بكتابه إليه بع  ن  يوية، وفا ق م  ليه كتاب رسال هللا  Uنلعلماء: قيم: إن رسال هللا 
 -بني  ي يه ونزل  ا سريره وأسل  اواشر د. وقيم: إن نلذ  فعم ذلم  اه، ولك ه أسل  وتايف  لى نإلسالم 

فضم وأشا  به وصلى  ليه صال  نلغائب، ويف هذن له هذن نل U. فحف  رسال هللا -رمحه هللا برمحته نلانسعة 
 ليمن  لى أنه ي وغي لكم اسل   أن حيف  للحكام وللملاي نلذيا حيس ان لهسالم ونفسلمني، ويكان في   
نلع ل ونإلن اف ونخلا لهسالم ونل  ر  لقضايا نفسلمني: أن حيف  هل  ذلم نلفضم، وأن ي  ان هل  إذن  

حف  هلذن نلرءم نلعظي   Uأن ي ح   لى ااتاه  وأن يذكره  با ميم؛ ألن رسال هللا كانان اا نفسلمني، و 
اا كان ا ه اا إحسان  لهسالم ونفسلمني، وكذلم اا له فضمن  لى نإلسالم: كالعلماء ونلقضا  نلذيا 

ه  مما هل  فضمن  لى يُعرفان بالع ل ويُعرفان ب شر نخلا بني نل اا، ونل  ا  إىل هللا ونهل ن  إىل سويله وحنا 
حف  هلذن نلرءم  Uنإلسالم ونفسلمني، في  ى هل  وُي ح   لى أاان   وُيستغفر فسيئ  ؛ ألن رسال هللا 

حس ته وسا بذلم يف نإلسالم س ةد  ظيمةد لكم اا كان له فضمن  لى نإلسالم ونفسلمني، فخا ه الء لي  
-رضي هللا   ه وأرضاه  -، ولذلم قال حن نألاة وترلان نلقرآن قاصرند  لى أنفس   وإمنا ها اتع    إىل نلغا

ْق   اا نألر  فر  ا له، وهللا اا ل    ه اا اظلمة ، ولكا فا  : "وهللا إي ألمس  بالقاضي نلع ل يف صم
   مسعه ا ه اا  ا لهسالم ونفسلمني". في  ى ألاثال ه الء وي ح   لي   إذن ااتان؛ وفاءد  ميل   وفضل

: -رضانن هللا  لي    -، وبع  نيب نألاة وصحابته  8وإحساهن . وأ ظ  اا كان له نلفضم بع  هللا 
 .-رمح   هللا برمحته نلانسعة  -نلسل  نل ا  اا نلعلماء ونألئمة، فُي ح   لى أاان   ويُذكرون با ميم 
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فيه  ليمن  لى   م الذي مات قيه [النجاشب يف الي U] نعع النيب : -رضي هللا   ه وأرضاه  -ويف قاله 
 Uاشرو ية نل ال   لى نلغائب؛ ألن هذن نل عي وق  لرءم   ا حاضر ، وق  كان نل ناشي با وشة فَر ن 

يف اشرو ية نل ال   لى نلغائب، فم    اا ا   ذلم وقال: إن  -رمح   هللا  -بافاته. وق  ن تل  نلعلماء 
: -رمح   هللا  -إذن حضرت ء ازته. وقال ئائفةن اا نلسل  ونلعلماء نألصم: أن ال ي لى  لى نفيه إال 

، فم    اا قال: ي لى  لى نفيه نلغائب إذن كان مما له  يشرع أن ي لى  لى نفيه نلغائب  لى تف يم 
فضمن  لى نإلسالم: كا كام نلذيا  رفان بالع ل ونإلحسان إىل نفسلمني، وهل  اانق  يف ن ر  نإلسالم 

لمني، وكذلم نلعلماء نلعاالان نلذيا ُ رفان باتواع نلس ة ونل  ا  إلي ا، وحناه  مما هل  بالءن  ظي ن؛ ألن ونفس
فعم هذن نل اع اا نل ال  يف ح  رءم  خم اص  ُ رف بذلم، ولذلم ل ي م صال  نلغائب  لى  Uنل يب 

 ليه نل ال   -ته، وهذن صحي ن  ابهن   ه نل حابة نلذيا تافان باف ي ة وها يف  زونته ويف أسفاره يف حال  يو
حي  ل ي م صال  نلغائب إال  لى هذن نلاءه نلذ  ذُكر. فاألشوه سذن: س ي  هذن ن ك   -ونلسالم 

مبا له فضمن  لى نإلسالم ونفسلمني، وق  ن تار هذن نلقال ل ن اا نحملققني: كشيخ نإلسالم نبا تيمية 
 .- رمح   هللا -وئائفةن اا نلعلماء 

فيه  ليمن  لى اشرو ية  ] وخر  هبم لىل املصلع، قصف هبم وكرب أربعاب [: -رضي هللا   ه  -ويف قاله 
، وأن ذلم أفضم،  نل فاف  لى ن  ائز، ونستحب ئائفةن اا نلسل : أنه ي    لى نفيه  ال ة صفاف 

 ة صفاف  فق  أوءب. ولذلم كان يف شفا ت  ، وأنه إذن صلان  ليه  ال Uوفيه ح ي ن ارفاعن إىل رسال هللا 
، وهذن ي ل  لى اشرو ية  -رضانن هللا  لي    -بعِ نل حابة  إذن تقال  نل اا قسم    ال ة صفاف 

نل فاف يف نل ال   لى ن  ائز. وقال بعِ نلعلماء: يشرع يف نل ال   لى ن  از : تساية نل فاف، كما 
 يشرع أن تساى نل فاف يف نل ال   ماااد. 

 لى  -رمح   هللا  -أربعاد  لى نل ناشي. وق  أل  نلعلماء  - ليه نل ال  ونلسالم  -كن   كرب أربعاب [] و 
وه يه، فق   Uاشرو ية نلتكوا يف حال نل ال   لى نفيه، ألعان  لى نلتكوا أربعاد وأنه اا س ة رسال هللا 

: أنه كن  لى ن  ائز أربعاد، وهذن ها نلغالب وها نألفضم -يف نل حيحني و امها  -ُحفظه   ه نألحا ي  
. وأاا  -إن شاء هللا  - ، وها  ابهن يف صحي  اسل   يف نل ال   لى نفيه. وور    ه: أنه كن مخ  تكوانت 

، فمحفا ة  ا  لي    ، وقال بعِ نلعلماء: هلا حك  نلرف ؛ -  ه وأرضاه رضي هللا  -سه تكوانت  وسو  
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ل يكا ليفعم إال اا كان اا س ة ،  اصةد يف نل ال   لى نفيه. وأاا  -رضي هللا   ه وأرضاه  -ألن  ليا  
يف ش  نء أح . فاألفضم  -رضي هللا   ه و ا أبيه  -نلتكوا تسعاد، فق  ءاء يف ح ي  نبا نلزبا 

، فالتكوا  نألوىل: هي تكوا  نإلحرنم، ونلس ة: أن يرف  ي يه؛ لثوا ا  ا ونألكمم: أن يكن  ل يه أرب  تكوانت 
، وألن تكوا  نإلحرنم يف نل ال  برف  نلي يا ق   وه  ا أكثر اا ستني اا أصحاب نل يب  Uرسال هللا 

U رفوُْعه :U فاظ اا ه   نل يب لي يه يف تكواه لهحرنم يف نل ال . مث يكن بقية نلتكوانت، ونحملU أنه ل :
رضي هللا  -ير  أنه رف  ي يه يف نلتكوانت نلثالا نلواقية، وقال بعِ نلعلماء مبشرو ية نلرف ؛ أل ر نبا  مر 

، قالان: فال يعقم أن يرف  ي يه إال وق   U، وكان نبا  مر اا أحرص نل حابة  لى س ة رسال هللا -   ما 
ف  يترول نلس ة يف أ ر نبا  مر فال برا، واا تري نلرف  يترول نلس ة يف نل ي يرف . فما ر  Uرأى رسال هللا 
فالبرا، فال ي كر  لى اا رف  ي يه وال ي كر  لى اا تري نلرف . مث نلس ة يف هذه  U ا رسال هللا 

ي  نبا : أنه قرأ نلفاحتة يف نلتكوا  نألوىل، وص    ه ذلم و وه يف ح Uنلتكوانت نألرب   ا رسال هللا 
: أنه قرأ برم نلقرآن، ويف بعِ نلرونيات     نل سائي بس    -رضي هللا  ا ن مي   - واا  وأ  أاااة 

: أنه قرأ نلفاحتة وسار د  ، وقالان: إنه ال برا أن يقرأ اع ا سار د،  U ا رءم  اا أصحاب نل يب  -صحي  
 ليه نل ال  ونلسالم  -كوا  نلثانية، كما ور    ه يف نلت Uلكا نحملفاظ: قرنءته للفاحتة. مث ي لي  لى نل يب 

، فالس ة: أن يقال: ) نلل   - . مث يف نلتكوا  نلثالثة ي  ا   اء نفيه نفس ان، وجيزئ أقم   اء حي   فيه 
 ن فر له ونرمحه و افه ون     ه، وأكرم نزله وأوس  ا  له ون سله بافاء ونلثلل ونلن  ونقه اا نخل ايا  ، ويف
رونية : ) اا نلذناب ونخل ايا كما نقيه نلثاب نألبيِ اا نل ن   ، ويف رونية : ) كما ي قى نلثاب نألبيِ 

اا نل ن ، وأب له  نرند  اند اا  نره وأهالد  اند اا أهله وزوءاد  اند اا زوءه، وأ  له ن  ة وأءره اا 
قال: ) نلل   إن كان اس اد فز  له يف إحسانه،  U ذنب نلقن و ذنب نل ار  ، ويف بعِ نلرونيات: أن نل يب 

، فهنه جيزيه   اا حي   فيه 
. وق  ن تل  -إن شاء هللا  -وإن كان اسيئاد فتناوز   ه   وإذن   ا برقم   اء 

نلعلماء يف هذه نل فة، فقال بعِ نلعلماء: ال يشرع أن يقرأ نلفاحتة  لى نفيه يف صال  ن  از ، وإمنا يقت ر 
بقرنء  نلفاحتة، و لي ا نفعال، وال  U  اء وال يشرع أن يقرأ نلقرآن. وق   وته نلس ة  ا رسال هللا  لى نل

نلوال ، و لي ا نلرضى  Uو وات س ته، فعلى هللا نألار، و لى رساله  Uقال ألح   بع  قال رسال هللا 
 .-وهللا تعاىل أ ل   -ونلتسلي ، 


