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عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
رمحه اهلل
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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والعاقبة للمتقني  ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله نبينا
حممد  ،وعلى آله وأصحابه أمجعني .
أما بعد :
فهذه كلمات موجزة يف بيان بعض ما جيب أن يعرفه العامة عن دين اإلسالم ،
مسيتها ( :الدروس املهمة لعامة األمة) .
وأسأل اهلل أن ينفع هبا املسلمني  ،وأن يتقبلها مين  ،إنه جواد كرمي .
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
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الدروس املهمة لعامة األمة

()1

الدرس األول سورة الفاحتة وقصار السور
سورة الفاحتة وما أمكن من قصار السور  ،من سورة الزلزلة إىل سورة الناس ،
تلقينا  ،وتصحيحًا للقراءة  ،وحتفيظًا  ،وشرحًا ملا جيب فهمه .

( )1نشرت يف كتاب مساحته (جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة) اجلزء الثالث  ،ص (. )292 -222
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الدرس الثاين أركان اإلسالم
بيان أركان اإلسالم اخلمسة  ،وأوهلا وأعظمها  :شهادة أن ال إله إال اهلل  ،وأن حممدا
رسول اهلل بشرح معانيها  ،مع بيان شروط ال إله إال اهلل  ،ومعناها ( :ال إله) نافيا مجيع ما
يعبد من دون اهلل ( ،إال اهلل) مثبتا العبادة هلل وحده ال شريك له  .وأما شروط (ال إله إال
اهلل) فهي  :العلم املنايف للجهل  ،واليقني املنايف للشك  ،واإلخالص املنايف للشر ،
والصدق املنايف للكذب  ،واحملبة املنافية للبغض  ،واالنقياد املنايف للشر  ،والقبول املنايف
للرد  ،والكفر مبا يعبد من دون اهلل  .وقد مجعت يف البيتني اآلتيني :
علم يقني وإخالال

حمبالالة وانقيالالال والقبالالول الالا

وصالدقم مالع

سوى اإلله مالن األيالياء قالد أ الا
الا
وزيالد اامنالها الكفالران منالم ال
مع بيان شهادة أن حممدا رسول اهلل  ،ومقتضاها  :تصديقه فيما أخرب  ،وطاعته فيما
أمر  ،واجتناب ما هنى عنه وزجر  ،وأال يعبد اهلل إال مبا شرعه اهلل  ورسوله  . مث
يبني للطالب بقية أركان اإلسالم اخلمسة  ،وهي  :الصالة  ،والزكاة  ،وصوم رمضان ،
وحج بيت اهلل احلرام ملن استطاع إليه سبيال .
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الدرس الثالث أركان اإلميان
وهي ستة  :أن تؤمن باهلل ومالئكته  ،وكتبه  ،ورسله  ،وباليوم اآلخر  ،وتؤمن
بالقدر خريه وشره من اهلل تعاىل .
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الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك
بيان أقسام التوحيد  ،وهي ثالثة  :توحيد الربوبية  ،وتوحيد األلوهية  ،وتوحيد
األمساء والصفات .
أما توحيد الربوبية  :فهو اإلميان بأن اهلل سبحانه اخلالق لكل شيء  ،واملتصرف يف
كل شيء  ،ال شريك له يف ذلك .
وأما توحيد األلوهية  :فهو اإلميان بأن اهلل سبحانه هو املعبود حبق ال شريك له يف
ذلك  ،وهو معىن ال إله إال اهلل  ،فإن معناها  :ال معبود حق إال اهلل  ،فجميع العبادات من
صالة وصوم وغري ذلك جيب إخالصها هلل وحده  ،وال جيوز صرف شيء منها لغريه .
وأما توحيد األمساء والصفات  :فهو اإلميان بكل ما ورد يف القرآن الكرمي  ،أو
األحاديث الصحيحة من أمساء اهلل وصفاته  ،وإثباهتا هلل وحده على الوجه الالئق به
سبحانه من غري حتريف  ،وال تعطيل  ،وال تكييف  ،وال متثيل ؛ عمال بقول اهلل

سبحانه { :

               

}   

() 1

}   

[ الصمد  :كاملة ]  ،وقوله { 

()2

    

[ الشورى  ، ] 11 :وقد جعلها بعض أهل العلم نوعني ،

وأدخل توحيد األمساء والصفات يف توحيد الربوبية  ،وال مشاحة يف ذلك ؛ ألن املقصود
واضح يف كال التقسيمني .
وأقسام الشرك االاة  :شر أكرب  ،وشر أصغر  ،وشر خفي .
فالشرك األكرب  :يوجب حبوط العمل واخللود يف النار ملن مات عليه  ،كما قال اهلل

تعاىل  [ )3( }         { :األنعام  ، ] 22 :وقال
( )1سورة اإلخالص آية . 4 - 1 :
( )2سورة الشورى آية . 11 :
( )3سورة األنعام آية . 22 :
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سبحانه { :

            

 [ )1( }       التوبة  ، ] 17 :وأن من مات عليه
فلن يغفر له  ،واجلنة عليه حرام  ،كما قال اهلل { 
}      

()2

       

[ النساء  ، ] 42 :وقال سبحانه { :

   

 [ )3( }             املائدة . ] 72 :
ومن أنواعه  :دعاء األموات  ،واألصنام  ،واالستغاثة هبم  ،والنذر هلم  ،والذبح هلم ،
وحنو ذلك .
أما الشرك األصغر  :فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ،
ولكنه ليس من جنس الشر األكرب ؛ كالرياء يف بعض األعمال  ،واحللف بغري اهلل ،

وقول  :ما شاء اهلل وشاء فالن  ،وحنو ذلك ؛ لقول النيب  { أخوف ما أخاف عليكم
الشر

األصغر }

()4

فسئل عنه  ،فقال  { :الرياء }

()5

رواه اإلمام أمحد ،

والطرباين  ،والبيهقي  ،عن حممود بن لبيد األنصاري  بإسناد جيد  ،ورواه الطرباين
بأسانيد جيدة  ،عن حممود بن لبيد  ،عن رافع بن خديج  ،عن النيب . 
وقوله  { من حلف بشيء دون اهلل ففد أشر }

()6

رواه اإلمام أمحد بإسناد

صحيح  ،عن عمر بن اخلطاب  ورواه أبو داود  ،والترمذي بإسناد صحيح  ،من
( )1سورة التوبة آية . 17 :
( )2سورة النساء آية . 42 :
( )3سورة املائدة آية . 72 :
( )4أمحد (. )422/5
( )5أمحد (. )422/5
( )6البخاري األميان والنذور ( ، )6271مسلم األميان ( ، )1646الترمذي النذور واألميان ( ، )1533النسائي
األميان والنذور ( ، )3764أبو داود األميان والنذور ( ، )3249ابن ماجه الكفارات ( ، )2994أمحد
( ، )47/1مالك النذور واألميان ( ، )1937الدارمي النذور واألميان (. )2341
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حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،عن النيب  أنه قال  { :من حلف بغري اهلل فقد
كفر أو أشر } ( )1وقوله  { ال تقولوا  :ما شاء اهلل وشاء فالن  ،ولكن قولوا  :ما
شاء اهلل مث شاء فالن } ( )2أخرجه أبو داود بإسناد صحيح  ،عن حذيفة بن اليمان رضي
اهلل عنه .
وهذا النوع ال يوجب الردة  ،وال يوجب اخللود يف النار  ،ولكنه ينايف كمال التوحيد
الواجب .
أما النوع الثالث  :وهو الشر اخلفي  ،فدليله قول النيب  { أال أخربكم مبا هو
أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال ؟ قالوا  :بلى يا رسول اهلل  ،قال  :الشر

اخلفي  ،يقوم الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر الرجل إليه } ( )3رواه اإلمام
أمحد يف مسنده  ،عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه .
وجيوز أن يقسم الشرك إىل نوعني فقط :
أكرب وأصغر  ،أما الشر اخلفي فإنه يعمهما .
فيقع يف األكرب  ،كشر املنافقني ؛ ألهنم خيفون عقائدهم الباطلة  ،ويتظاهرون
باإلسالم رياء  ،وخوفا على أنفسهم .
ويكون يف الشر األصغر  ،كالرياء  ،كما يف حديث حممود بن لبيد األنصاري
املتقدم  ،وحديث أيب سعيد املذكور  .واهلل ويل التوفيق .

( )1البخاري األدب ( ، )5757مسلم األميان ( ، )1646الترمذي النذور واألميان ( ، )1535النسائي األميان
والنذور ( ، )3766أبو داود األميان والنذور ( ، )3251ابن ماجه الكفارات ( ، )2994أمحد (، )69/2
مالك النذور واألميان ( ، )1937الدارمي النذور واألميان (. )2341
( )2أبو داود األدب ( ، )4929أمحد (. )399/5
( )3ابن ماجه الزهد ( ، )4294أمحد (. )39/3
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الدرس اخلامس اإلحسان
ركن اإلحسان  ،وهو  :أن تعبد اهلل كأنك تراه  ،فإن مل تكن تراه فإنه يرا .
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الدرس السالس يروط الصالة
وهي تسعة :
اإلسالم  ،والعقل  ،والتمييز  ،ورفع احلدث  ،وإزالة النجاسة  ،وستر العورة ،
ودخول الوقت  ،واستقبال القبلة  ،والنية .
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الدرس السابع أركان الصالة
وهي أربعة عشر :
القيام مع القدرة  ،وتكبرية اإلحرام  ،وقراءة الفاحتة  ،والركوع  ،واالعتدال بعد
الركوع  ،والسجود على األعضاء السبعة  ،والرفع منه  ،واجللسة بني السجدتني ،
والطمأنينة يف مجيع األفعال  ،والترتيب بني األركان  ،والتشهد األخري  ،واجللوس له ،
والصالة على النيب  والتسليمتان .
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الدرس الثامن واجبات الصالة
وهي مثانية :
مجيع التكبريات غري تكبرية اإلحرام  ،وقول ( :مسع اهلل ملن محده) لإلمام واملنفرد ، ،
وقول ( :ربنا ولك احلمد) للكل  ،وقول ( :سبحان ريب العظيم) يف الركوع ،
وقول ( :سبحان ريب األعلى) يف السجود  ،وقول ( :رب اغفر يل) بني السجدتني ،
والتشهد األول  ،واجللوس له .
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الدرس التاسع بيان التشهد
وهو أن يقول :
(التحيات هلل  ،والصلوات  ،والطيبات  ،السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته ،
السالم علينا وعلى عباد اهلل الصاحلني  ،أشهد أال إله إال اهلل  ،وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله) .
مث يصلي على النيب  ويبار عليه  ،فيقول ( :اللهم صل على حممد  ،وعلى آل
حممد  ،كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ،إنك محيد جميد  ،وبار على حممد ،
وعلى آل حممد  ،كما باركت على إبراهيم  ،وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد) .
مث يستعيذ باهلل يف التشهد األخري من عذاب جهنم  ،ومن عذاب القرب  ،ومن فتنة احمليا
واملمات  ،ومن فتنة املسيح الدجال  ،مث يَتَخري من الدعاء ما شاء  ،وال سيما املأثور من
ذلك  ،ومنه :
(اللهم َأعِين على ذكر وشكر وحسن عبادتك  ،اللهم إين ظلمت نفسي ظلما
كثريا  ،وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فاغفر يل مغفرة من عند  ،وارمحين إنك أنت الغفور
الرحيم) .
أما يف التشهد األول فيقوم بعد الشهادتني إىل الثالثة يف الظهر والعصر واملغرب
والعشاء  ،وإن صلى على النيب  فهو أفضل ؛ لعموم األحاديث يف ذلك  ،مث يقوم إىل
الثالثة .
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الدرس العاير سنن الصالة
ومنها :
 -1االستفتاح .
 -2جعل كف اليد اليمىن على اليسرى فوق الصدر حني القيام  ،قبل الركوع
وبعده .
 -3رفع اليدين مضموميت األصابع ممدودة حذو املنكبني أو األذنني عند التكبري
األول  ،وعند الركوع  ،والرفع منه  ،وعند القيام من التشهد األول إىل الثالثة .
 -4ما زاد عن واحدة يف تسبيح الركوع والسجود .
 -5ما زاد على قول ( :ربنا ولك احلمد) بعد القيام من الركوع  ،وما زاد عن
واحدة يف الدعاء باملغفرة بني السجدتني .
 -6جعل الرأس حيال الظهر يف الركوع .
 -7جمافاة العضدين عن اجلنبني  ،والبطن عن الفخذين  ،والفخذين عن الساقني يف
السجود .
 -2رفع الذراعني عن األرض حني السجود .
 -9جلوس املصلي على رجله اليسرى مفروشة  ،ونصب اليمىن يف التشهد األول
وبني السجدتني .
 -19التور يف التشهد األخري يف الرباعية والثالثية وهو  :اجللوس على مقعدته
وجعل رجله اليسرى حتت اليمىن ونصب اليمىن .
 -11اإلشارة بالسبابة يف التشهد األول والثاين من حني جلس إىل هناية التشهد
وحتريكها عند الدعاء .
 -12الصالة والتربيك على حممد  ،وآل حممد  ،وعلى إبراهيم  ،وآل إبراهيم يف
التشهد األول .
 -13الدعاء يف التشهد األخري .
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 -14اجلهر بالقراءة يف صالة الفجر  ،وصالة اجلمعة  ،وصالة العيدين ،
واالستسقاء  ،ويف الركعتني األوليني من صالة املغرب والعشاء .
 -15اإلسرار بالقراءة يف الظهر  ،والعصر  ،ويف الثالثة من املغرب  ،واألخريتني من
العشاء .
 -16قراءة ما زاد عن الفاحتة من القرآن  ،مع مراعاة بقية ما ورد من السنن يف
الصالة سوى ما ذكرنا  ،ومن ذلك  :ما زاد على قول املصلي ( :ربنا ولك احلمد)  ،بعد
الرفع من الركوع يف حق اإلمام  ،واملأموم  ،واملنفرد  ،فإنه سنة  ،ومن ذلك أيضا  :وضع
اليدين على الركبتني مفرجيت األصابع حني الركوع .
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الدرس احلالي عشر مبطالت الصالة
وهي مثانية :
 -1الكالم العمد مع الذكر والعلم  ،أما الناسي واجلاهل فال تبطل صالته بذلك .
 -2الضحك .
 -3األكل .
 -4الشرب .
 -5انكشاف العورة .
 -6االحنراف الكثري عن جهة القبلة .
 -7العبث الكثري املتوايل يف الصالة .
 -2انتقاض الطهارة .
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الدرس الثاين عشر يروط الوضوء
وهي عشرة :
اإلسالم  ،والعقل  ،والتمييز  ،والنية  ،واستصحاب حكمها بأن ال ينوي قطعها حىت
تتم طهارته  ،وانقطاع موجب الوضوء  ،واستنجاء أو استجمار قبله  ،وطهورية ماءه
وإباحته  ،وإزالة ما مينع وصوله إىل البشرة  ،ودخول وقت الصالة يف حق من حدثه
دائم .
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الدرس الثالث عشر فروض الوضوء
وهي ستة :
غسل الوجه ومنه املضمضة واالستنشاق  ،وغسل اليدين مع املرفقني  ،ومسح مجيع
الرأس ومنه األذنان  ،وغسل الرجلني مع الكعبني  ،والترتيب  ،واملواالة  .ويستحب
تكرار غسل الوجه  ،واليدين  ،والرجلني ثالث مرات  ،وهكذا املضمضة  ،واالستنشاق ،
والفرض من ذلك مرة واحدة  ،أما مسح الرأس فال يستحب تكراره كما دلت على ذلك
األحاديث الصحيحة .
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الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء
وهي ستة :
اخلارج من السبيلني  ،واخلارج الفاحش النجس من اجلسد  ،وزوال العقل بنوم أو
غريه  ،ومس الفرج باليد قبال كان أو دبرا من غري حائل  ،وأكل حلم اإلبل  ،والردة عن
اإلسالم  ،أعاذنا اهلل واملسلمني من ذلك .
تنبيه هام  :أما غسل امليت  :فالصحيح أنه ال ينقض الوضوء  ،وهو قول أكثر أهل
العلم ؛ لعدم الدليل على ذلك  ،لكن لو أصابت يد الغاسل فرج امليت من غري حائل
وجب عليه الوضوء .
والواجب عليه أال ميس فرج امليت إال من وراء حائل  ،وهكذا مس املرأة ال ينقض
الوضوء مطلقا  ،سواء كان ذلك عن شهوة  ،أو غري شهوة يف أصح قويل العلماء ما مل
خيرج منه شيء  ،ألن النيب  قبل بعض نسائه مث صلى ومل يتوضأ .
أما قول اهلل سبحانه يف آييت النساء  ،واملائدة  [ )1( }    { :النساء :
 [ ] 43املائدة  ، ] 6 :فاملراد به  :اجلماع  ،يف األصح من قويل العلماء  ،وهو قول ابن
عباس رضي اهلل عنهما  ،ومجاعة من السلف واخللف  .واهلل ويل التوفيق .

( )1سورة النساء آية . 43 :
29

الدروس املهمة لعامة األمة

الدرس اخلامس عشر التحلي باألخالق املشروعة لكل مسلم
ومنها  :الصدق  ،واألمانة  ،والعفاف  ،واحلياء  ،والشجاعة  ،والكرم  ،والوفاء ،
والنزاهة عن كل ما حرم اهلل  ،وحسن اجلوار  ،ومساعدة ذوي احلاجة حسب الطاقة ،
وغري ذلك من األخالق اليت دل الكتاب أو السنة على شرعيتها .
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الدرس السالس عشر التألب باآللاب اإلسالمية
ومنها :
السالم  ،والبشاشة  ،واألكل باليمني والشرب هبا  ،والتسمية عند االبتداء  ،واحلمد
عند الفراغ  ،واحلمد بعد العطاس  ،وتشميت العاطس إذا محد اهلل  ،وعيادة املريض ،
واتباع اجلنائز للصالة والدفن  ،واآلداب الشرعية عند دخول املسجد  ،أو املنزل واخلروج
منهما  ،وعند السفر  ،ومع الوالدين  ،واألقارب واجلريان  ،والكبار والصغار والتهنئة
باملولود  ،والتربيك بالزواج  ،والتعزية يف املصاب  ،وغري ذلك من اآلداب اإلسالمية يف
اللبس واخللع واالنتعال .
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الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع املعاصي
ومنها  :السبع املوبقات (املهلكات) وهي  :الشر باهلل  ،والسحر  ،وقتل النفس اليت
حَرم اهلل إال باحلق  ،وأكل الربا  ،وأكل مال اليتيم  ،والتويل يوم الزحف  ،وقذف
احملصنات الغافالت املؤمنات .
ومنها  :عقوق الوالدين  ،وقطيعة الرحم  ،وشهادة الزور  ،واألميان الكاذبة  ،وإيذاء
اجلار  ،وظلم الناس يف الدماء  ،واألموال  ،واألعراض  ،وشرب املسكر  ،ولعب القمار-
وهو  :امليسر -والغيبة  ،والنميمة  ،وغري ذلك مما هنى اهلل  عنه  ،أو رسوله . 
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الدرس الثامن عشر جتهيز امليت والصالة عليه ولفنه
وإليك تفصيل ذلك :
أوال تلقني احملتضر

يشرع تلقني احملتضر ( :ال إله إال اهلل) ؛ لقول النيب  { لقنوا موتاكم  :ال إله إال
اهلل }

()1

رواه مسلم يف صحيحه  ،واملراد باملوتى يف هذا احلديث  :احملتضرون  ،وهم

من ظهرت عليهم أمارات املوت .
اانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه ويد حلياه
لورود السنة بذلك .
االثا جيب تغسيل امليت املسلم إال أن يكون يهيدا مات يف املعركة
فإنه ال يغسل وال يصلى عليه  ،بل يدفن يف ثيابه ؛ ألن النيب  مل يغسل قتلى أحد
ومل يصل عليهم .
رابعا صفة غسل امليت
أنه تستر عورته  ،مث يرفع قليال ويعصر بطنه عصرا رفيقا  ،مث يلف الغاسل على يده
خرقة أو حنوها فينجيه هبا  ،مث يوضئه وضوء الصالة  ،مث يغسل رأسه وحليته مباء وسدر أو
حنوه  ،مث يغسل شقه األمين  ،مث األيسر  ،مث يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة  ،مير يف كل
مرة يده على بطنه  ،فإن خرج منه شيء غسله  ،وسد احملل بقطن أو حنوه  ،فإن مل
يستمسك فبطني حر  ،أو بوسائل الطب احلديثة ؛ كاللزق وحنوه .
ويعيد وضوءه  ،وإن مل ينق بثالث زِيد إىل مخس  ،أو إىل سبع  ،مث ينشفه بثوب ،
وجيعل الطيب يف مغابنه  ،ومواضع سجوده  ،وإن طيبه كله كان حسنا  ،وجيمر أكفانه
بالبخور  ،وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها  ،وإن تر ذلك فال حرج  ،وال
( )1مسلم اجلنائز ( ، )916الترمذي اجلنائز ( ، )976النسائي اجلنائز ( ، )1226أبو داود اجلنائز ( ، )3117ابن
ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )1445أمحد (. )3/3
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يسرح شعره  ،وال حيلق عانته  ،وال خيتنه ؛ لعدم الدليل على ذلك  ،واملرأة يضفر شعرها
ثالثة قرون  ،ويسدل من ورائها .
خامسا تكفني امليت
األفضل أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال عمامة  ،كما فعل
بالنيب  يدرج فيها إدراجا  ،وإن كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس .
واملرأة تكفن يف مخسة أثواب  :درع  ،ومخار  ،وإزار  ،ولفافتني  .ويكفن الصيب يف
ثوب واحد إىل ثالثة أثواب  ،وتكفن الصغرية يف قميص ولفافتني .
والواجب يف حق اجلميع ثوب واحد يستر مجيع امليت  ،لكن إذا كان امليت حمرما فإنه
يغسل مباء وسدر  ،ويكفن يف إزاره وردائه أو يف غريمها  ،وال يغطى رأسه وال وجهه ،

وال يطيب ؛ ألنه يبعث يوم القيامة ملبيا  ،كما صح بذلك احلديث عن رسول اهلل 
وإن كان احملرم امرأة كفنت كغريها  ،ولكن ال تطيب  ،وال يغطى وجهها بنقاب  ،وال
يداها بقفازين  ،ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه  ،كما تقدم بيان
صفة تكفني املرأة .
سالسا أحق الناس بغسله والصالة عليه ولفنه
أحق الناس بغسله والصالة عليه ودفنه  :وصيه يف ذلك  ،مث األب  ،مث اجلد  ،مث
األقرب فاألقرب من العصبات يف حق الرجل .
واألوىل بغسل املرأة  :وصيتها  ،مث األم  ،مث اجلدة  ،مث األقرب فاألقرب من نسائها ،

وللزوجني أن يغسل أحدمها اآلخر ؛ ألن الصديق  غسلته زوجته  ،وألن عليا 
غسل زوجته فاطمة رضي اهلل عنها .
سابعا صفة الصالة على امليت
يكرب أربعا  ،ويقرأ بعد األوىل  :الفاحتة  ،وإن قرأ معها سورة قصرية أو آية أو آيتني
فحسن ؛ للحديث الصحيح الوارد يف ذلك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما  ،مث يكرب
الثانية ويصلي على النيب  كصالته يف التشهد  ،مث يكرب الثالثة  ،ويقول ( :اللهم اغفر
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لِحينا وميتِنا  ،وشاهدنا وغائبنا  ،وصغرينا وكبرينا  ،و َذ َكرِنا وأنثانَا  ،اللهم من أحيَيتَهُ منا
فأحيه على اإلسالم  ،ومن توفيته منا فَتَوَفهُ على اإلميان  ،اللهَم اغفر له  ،وارمحه ،
وعافه  ،واعف عنه  ،وأكرِم ُنزُلَه  ،وَوَسع مُدخَلَه  ،واغسله باملاء والثلج وِالربد  ،ونقه من
اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدَنس  ،وأبدلهُ دارا خريا من داره  ،وأهال خريا من
أهله  ،وأدخله اجلنة  ،وأعذه من عذاب القرب  ،وعذاب النار  ،وافسح له يف قربه  ،ونور
له فيه  ،اللهم ال تَحرمنَا أجره وال ُتضِلنا بعده)  ،مث يكرب الرابعة  ،ويسلم تسليمة واحدة
عن ميينه .
ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبرية  ،وإذا كان امليت امرأة يقال ( :اللهم اغفر
هلا  ) . .إخل  ،وإذا كانت اجلنائز اثنتني يقال ( :اللهم اغفر هلما  ) . . .اخل  ،وإن كانت
اجلنائز أكثر من ذلك قال ( :اللهم اغفر هلم  ) . .اخل  ،أما إذا كان فرطا فيقال بدل
الدعاء له باملغفرة ( :اللهم اجعله فرطا وذُ ْخرَا لوالديه  ،وشفيعاَ ُمجَابا  ،اللهم ثقل به
موازينهما  ،وأعظم به أجورمها  ،وأحلقه بصاحل سلف املؤمنني  ،واجعله يف كفالة إبراهيم
عليه الصالة والسالم َ ،وقِهِ برمحتك عذاب اجلحيم) .
والسنة أن يقف اإلمام حذاء رأس الرجل  ،ووسط املرأة  ،وأن يكون الرجل مما يلي
اإلمام إذا اجتمعت اجلنائز  ،واملرأة مما يلي القبلة  ،وإن كان معهم أطفال قدم الصيب على
املرأة  ،مث املرأة  ،مث الطفلة  ،ويكون رأس الصيب حيال رأس الرجل  ،ووسط املرأة حيال
رأس الرجل  ،وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس املرأة  ،ويكون وسطها حيال رأس
الرجل  ،ويكون املصلون مجيعا خلف اإلمام  ،إال أن يكون واحدا مل جيد مكانا خلف
اإلمام فإنه يقف عن ميينه .
اامنا صفة لفن امليت
املشروع تعميق القرب إىل وسط الرجل  ،وأن يكون فيه حلد من جهة القبلة  ،وأن
يوضع امليت يف اللحد على جانبه األمين  ،وحتل عقد الكفن  ،وال تنزع بل تتر  ،وال
يكشف وجهه سواء كان امليت رجال أو امرأة  ،مث ينصب عليه اللَبِن  ،ويطني حىت يثبت
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ويقيه التراب  ،فإن مل يتيسر اللَبِن فبغري ذلك من ألواح  ،أو أحجار  ،أو خشب يقيه
التراب  ،مث يهال عليه التراب  ،ويستحب أن يقال عند ذلك ( :باسم اهلل  ،وعلى ملة
رسول اهلل)  ،ويرفع القرب قدر شرب  ،ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك  ،ويرش باملاء .
ويشرع للمشيعني أن يقفوا عند القرب ويدعوا للميت ؛ ألن النيب  كان إذا فرغ من

دفن امليت وقف عليه  ،وقال  { :استغفروا ألخيكم  ،واسألوا له التثبيت  ،فإنه اآلن
يسأَل } (. )1
تاسعا ويشرع ملن مل يُصَل عليه أن يصلي عليه بعد الدفن
ألن النيب  فعل ذلك  ،على أن يكون ذلك يف حدود شهر فأقل  ،فإن كانت املدة
أكثر من ذلك مل تشرع الصالة على القرب ؛ ألنه مل ينقل عن النيب  أنه صلى على قرب
بعد شهر من دفن امليت .
عايرا ال جيوز ألهل امليت أن يصنعوا طعاما للناس
لقول جرير بن عبد اهلل البجلي الصحايب اجلليل ( كنا نعد االجتماع إىل أهل
امليت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) رواه اإلمام أمحد بسند حسن  ،أما صنع
الطعام هلم  ،أو لضيوفهم فال بأس  ،ويشرع ألقاربه وجريانه أن يصنعوا هلم الطعام ؛ ألن
النيب-صلى اهلل عليه وسلم ملا جاءه اخلرب مبوت جعفر بن أيب طالب  يف الشام أمر أهله
أن يصنعوا طعاما ألهل جعفر  ،وقال  { :إنه أتاهم ما يشغلهم } (. )2

وال حرج على أهل امليت أن يدعوا جرياهنم  ،أو غريهم لألكل من الطعام املهْدَى
إليهم  ،وليس لذلك وقت حمدود فبما نعلم من الشرع .

( )1أبو داود اجلنائز (. )3221
( )2الترمذي اجلنائز ( ، )992أبو داود اجلنائز ( ، )3132ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز (. )1619
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حالي عشر ال جيوز للمرأة اإلحدال على ميت أكثر من االاة أيام إال على زوجها أو
تكون حامال
ال جيوز للمرأة اإلحداد على ميت أكثر من ثالثة أيام إال على زوجها فإنه جيب عليها
أن حتد عليه أربعة أشهر وعشرا  ،إال أن تكون حامال فعلى وضع احلمل ؛ لثبوت السنة
الصحيحة عن النيب  بذلك .
أما الرجل فال جيوز له أن حيد على أحد من األقارب أو غريهم .
ااين عشر يشرع للرجال زيارة القبور بني وقت وآخر للدعاء م والترحم عليهم
وتذكر املوت وما بعده

لقول النيب  { زوروا القبور  ،فإهنا تذكركم اآلخرة }

()1

خرجه اإلمام مسلم

يف صحيحه  ،وكان  يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا  { :السالم عليكم أهل
الديار من املؤمنني واملسلمني  ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون  ،نسأل اهلل لنا ولكم

العافية  ،يرحم اهلل املتقدمني منا واملستأخرين }

()2

أما النساء فليس هلن زيارة القبور ؛

ألن الرسول  لعن زائرات القبور  ،وألهنن خيشى من زيارهتن الفتنة وقلة الصرب ،
وهكذا ال جيوز هلن اتباع اجلنائز إىل املقربة ؛ ألن الرسول  هناهن عن ذلك  ،أما الصالة
على امليت يف املسجد  ،أو يف املصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء مجيعا .
هذا آخر ما تيسر مجعه .
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد  ،وآله وصحبه .

( )1مسلم اجلنائز ( ، )976النسائي اجلنائز ( ، )2934أبو داود اجلنائز ( ، )3234ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز
( ، )1569أمحد (. )441/2
( )2مسلم اجلنائز ( ، )975النسائي اجلنائز ( ، )2949ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ( ، )1547أمحد (. )353/5
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