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ّاجليْبٔ٘
التْزٓع اخلريٖ للعرقٔ٘ :
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إن الحؿد هلل كحؿده ،وكستعقـف وكستغػره ،وكعقذ باهلل مـ
شرور أكػسـا ،وسقئات أطؿالـا ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ
يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف،
وأشفد أن محؿد طبده ورسقلف.
﴿ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﴾

[آل طؿران.]102:
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ﴾ [الـساء.]1:
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﴾

[إحزاب.]71-70:
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بعد
أما :
فنن أصدق الحديث كتاب اهلل ،وخقر الفدي هدي كبقـا
محؿد  ،وشر إمقر محدثاهتا ،وكؾ محدثة بدطة ،وكؾ
بدطة ضاللة ،وكؾ ضاللة يف الـار.
يؼقل اهلل تعالك﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴾ [آل طؿران .]185 :ويؼقل تعالك :

﴿ﭿ ﮀ ﮁﮂ﴾ [الرحؿـ.] 26:
فلخرب سبحاكف و تعالك خربًا طا ًما  ٓ ،يتخؾػ طـف مخؾقق
بلن كؾ كػس ذائؼة الؿقت ،وأكف وحده  -تعالك وتؼدس -هق
الحل الذي ٓ يؿقت  ،و الؿالئؽة ،و اإلكس والجـ يؿقتقن،
ّ
آخرا
ويـػرد القاحد إحد الؼفار بالديؿقمة والبؼاء ،فقؽقن ً
لقس بعده شل ٌء ،كؿا كان ً
أوٓ لقس بؾف شل ٌء.
مػصال وٓ طر ً ا إٓ
ً
ولؿا كان ألؿ الؿقت وصرطتف ٓ يدع
هنسف استعقر لف الذوقٕ ،ن الذوق مـ أبؾغ أكقاع الؿباشرة،
وحاستفا متؿقزة جدً ا( ).
( ) اكظر :البحر الؿحقط ٕبل حقان (.)136/3

ماذا بعد املمات

5

ويف هذه أية وطظ و تعزية لجؿقع الـاس ،فنكف ٓ يبؼك
أحد طؾك وجف إرض حتك يؿقت ،فنذا اكؼضت مدة الدكقا
وتؿ ما دره اهلل جؾ وطال مـ أجؾفا ،أ ام اهلل الؼقامة وجازى
ّ
الخالئؼ بلطؿالفا جؾقؾفا وحؼقرها ،كثقرها و ؾقؾفا ،كبقرها
وصغقرها ،وٓ يظؾؿ أحدً ا مثؼال ذرة :ولفذا ال﴿ :ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾( ) ،ولؼد أحسـ مـ ال:
هي الدار دار إذى والؼذى

ـــ كاء ودار الغقر
ودار الف

فؾو كؾتفا بحذايفـــــــــ رها

لؿت ولم تؼض مـفا الوصر
ّ

أيا من يممل صول الخلـــ ود

وصول الخؾود طؾقه ضرر

إذا أكت شبت وبان الشباب

فال خقر يف العقش بعد الؽبر

و د أحببت  -مـ باب التعاون طؾك الرب والتؼقى ،-
والتقاصل بالحؼ والتقاصل بالصرب ،أن أذكر كػسل وإخقاين
الؿسؾؿقـ بجؿؾة مـ التقجقفات واإلرشادات الؿفؿة التل ٓ
ٍ
ٕحد مـ إهؾ أو إ ارب أو
غـك طـفا طـد حدوث القفاة
تقجقفا متحر ًيا يف ذلؽ
إصحاب ،و د حصرهتا يف تسعة طشر
ً
آختصار جفدي ،وصحة الدلقؾ وآستدٓل.
( ) اكظر :تػسقر ابـ كثقر (.)177/2
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سائال اهلل التقفقؼ أن يـػع هبا الؿسؾؿقـ يف كافة أرجاء
ً
خالصا صقا ًبا ،وآخر
الؿعؿقرة ،وأن يتؼبؾ هذا العؿؾ ،ويجعؾف
ً
دطقاكا أن الحؿد هلل رب العالؿقـ.
وصؾى اهلل وسؾم طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه
أجؿعقن.
ّكتبُ
أبو عبد الرمحً
سليناٌ بً جاسر بً عبد اللريه اجلاسر
10حمروٍ1434ـ
***
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إذا و عت مصقبة الؿقتّ ،
وحؾ بالعبد إجؾ الؿحتقم،
ّ
فنن طؾك أهؾف وذويف ،أو مـ يؾقف مـ الؿسؾؿقـ الؿصابقـ
ٍ
واجبات متحتؿات ،يجب أن يتعبدوا اهلل ّ
جؾ وطال
بؿقتف
بػعؾفا ،وأن يحذروا ّ
كؾ الحذر مـ مخالػتفا أو التػريط فقفا،
ومـفا:
املصٔب٘
أّالً الصرب عيد صدم٘ :
:

ٍ
وأحداث
ػ
فاإلكسان
معرض يف حقاتف الدكققية إلك مقا َ
ٌ

سارة ومحزكة ،والقاجب طؾقف يف مثؾ هذه إحقال أن يتؾؼك
طؿال بؼقل اهلل تعالك﴿ :ﯮ ﯯ
الؿسرات وإفراح بالشؽرً :
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

﴾ [سبل ،]13:وحالة الضراء

والؿؽروهات بالصرب لؿا فقف مـ طظقؿ إجر ،وجزيؾ الثقاب
ال تعالك﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ﴾ [الزمر.]10:
فؿـ ابتؾك بقفاة أحد أحبابف مـ ٍ
والد ،أو أم (والدة) أو
زوجة ،أو ابـ ،أو بـت ،أو أخ ،أو أخت ،أو أحد أصد ائف،

ماذا بعد املمات

8

فالبد لف مـ الصرب طؾك در اهلل الؿملؿ طـد حدوث هذه
الؿصقبة.
والصبر :هق مـع الـػس وحبسها طـ الجزع ،والؾسان طـ
وشؼ الجققب
التش ِّؽل ،والجقارح طـ لطؿ الخدودّ ،
وكحقهؿا( ).
و د أمركا اهلل بالصرب يف غقر ما مقض ٍع مـ كتابف الؽريؿ
فؼال سبحاكف:

﴿ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﴾ [آل طؿران:

 ،]200و ال سبحاكف﴿ :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ﴾ [البؼرة.]153:
وبشر ربـا

تعالك طباده الصابريـ الذيـ يحؿدوكف

ويسرتجعقن طـد الؿحـ والؿصائب وآبتالءات فؼال
سبحاكف﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
( ) طدة الصابريـ ٓبـ الؼقؿ (ص.)15 :
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ﮁ ﮂ﴾ [البؼرة.]157-155:
أما طـ أجر الصابريـ فقؽػقفؿ أن اهلل تعالك لؿ يجعؾ لف
مؼدرا ،ال تعالك﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﴾
حسا ًبا
ً

[الزمر ،]10:ال إوزاطل  :لقس يقزن لفؿ وٓ يؽال إكؿا يغرف
(
غرف ).
لفؿ ا ً

ويف الصحقحقـ مـ حديث أبل سعقد الخدري
الـبل
الَ ...« :و َم ْن َيت ََص َّبب ْر ُي َص ِّبب ْر ُه اهللَُ .و َما ُأ ْططِ َي َأ َحدٌ
()
ِ
الص ْبر» .
َط َطا ًء َخ ْق ًرا َو ْأو َس َع م َن َّب

أن

ٍ
سـان
ويف صحقح مسؾؿ مـ حديث أبل يحقك صفقب بـ
ِ
ُ
الؿ ْم ِم ِن ،إِ َّبن َأ ْم َر ُه
رسقل اهلل
َ الَ َ :ال
َ « :ط َج ًبا َٕ ْمرِ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ُك َّبؾ ُه َخ ْق ٌرَ ،و َل ْق َس َذ َ
ؾؿ ْمم ِن ،إِ ْن َأ َصا َب ْت ُه َس َّبرا ُء َشؽ ََر،
اك َٕ َحد إِ َّبٓ ل ُ
()
َان َخ ْق ًرا َل ُه» .
َان َخ ْق ًرا َل ُهَ ،وإِ ْن َأ َصا َب ْت ُه َض َّبرا ُءَ ،ص َب َر َفؽ َ
َفؽ َ
ويف مسـد أحؿد مـ حديث سعد بـ أبل و ّ اص
قل اهللِ
ت ِمن َق َض ِ
َ « :ط ِ
َ الَ َ :ال َر ُس ُ
اء اهلل ِ َطزَّب َو َج َّبل
ج ْب ُ ْ
( ) اكظر :تػسقر ابـ كثقر (.)60/4
( ) البخاري ( )1469والؾػظ لف ،ومسؾؿ (.)1053
( ) مسؾؿ (.)2999
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ِ
لِ ِ
أصا َب ْت ُه ُم ِصق َب ٌة
أصا َب ُه َخ ْق ٌر َحؿدَ َر َّبب ُه َو َشؽ ََرَ ،وإِ ْن َ
ؾؿ ْمم ِن ،إِ ِن َ
ُ
ح ِؿدَ ربه وصبر ،الؿ ْم ِمن ي ْمجر فِي ك ِّبُل َشي ٍء حتَّبى فِي ال ُّؾ ْؼؿةِ
ْ َ
َ
َ َ َّب ُ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ
َي ْر َف ُع َفا إِ َلى فِي ْام َر َأتِ ِه »( ).
أن رسقل اهلل
أيضا مـ حديث ابـ طباس
وفقف ً
ال« :واط َؾم َّب ِ
الص ْبرِ َط َؾى َما َتؽ َْر ُه َخ ْق ًرا كَثِ ًقراَ ،و َأ َّبن الـ َّْبص َر
أن في َّب
َ ْ ْ
الص ْبرَِ ،و َأ َّبن ال َػ َر َج َم َع الؽ َْر ِ
بَ ،و َأ َّبن َم َع ال ُع ْسرِ ُي ْس ًرا»( ).
َم َع َّب
الَ :م َّر
ويف الصحقحقـ مـ حديث أكس بـ مالؽ
ِ
ٍ ِ ِ
اصبِرِي »
الـَّبِ ُّل
بِا ْم َر َأة َت ْبؽل طـْدَ َ ْب ٍرَ ،ف َؼ َال« :اتَّبؼي اهللَ َو ْ
ب بِ ُؿ ِصق َبتِلَ ،و َل ْؿ َت ْع ِر ْف ُفَ ،ف ِؼ َقؾ
َ ا َل ْت :إِ َل ْق َؽ َطـِّلَ ،فنِك ََّؽ َل ْؿ ُت َص ْ
َلفا :إِ َّكف الـَّبِل َ ،ف َل َت ْت باب الـَّبِل َ ،ف َؾؿ َت ِ ِ
قـ،
جدْ طـْدَ ُه َب َّقابِ َ
َ َ
َ
ْ
ِّ
ُ ُّ
ِ
الصدْ َم ِة إُو َلى» ( ).
الص ْب ُر طـْدَ َّب
َف َؼا َل ْتَ :ل ْؿ َأ ْط ِر ْف َؽَ ،ف َؼ َال« :إِك ََّبؿا َّب
ِ
الصدْ َم ِة»( ).
ويف لػظ« :طـْدَ َأ َّبو ِل َّب
وكؾ مـ يصرب طؾك فؼد إكسان طزيز سقا ًء كان والدً ا أو
( ) رواه أحؿد ( )1487وحسـف شعقب إركموط.
( ) رواه أحؿد ( )2803وصححف شعقب إركموط.
( ) البخاري ( )1283والؾػظ لف ،ومسؾؿ (.)926
( ) البخاري ( )1283والؾػظ لف ،ومسؾؿ (.)926
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والد ًة أو ولدً ا أو ً
أخا أو أي محبقب يتعؾؼ بف ،ويطؾب إجر
مـ اهلل تعالك وحده فؾف يف ذلؽ الثقاب العظقؿ.
فػل صحقح البخاري مـ حديث َأبِل ُه َر ْي َر َة
قل اهللِ
ِ ِ
َ َالَ « :ي ُؼ ُ
َر ُس َ
الؿ ْم ِم ِن ِطـ ِْدي
ول اهللُ َت َعا َلىَ :ما ل َع ْبدي ُ
جزَ اء ،إِ َذا َقب ْض ُ ِ ِ
الجـَّب ُة»( ).
احت ََس َب ُه ،إِ َّبٓ َ
ت َصػ َّبق ُه م ْن َأ ْه ِل الدُّ ْك َقا ُ َّبم ْ
َ
َ ٌ
،
قسك إَ ْش َع ِر ِّي
ويف ســ الرتمذي مـ حديث َأبِل ُم َ
قل اهللِ
َأ َّن َر ُس َ
ات َو َلدُ ال َع ْب ِد َق َال اهللُ لِ َؿ َال ِؽَتِ ِه:
َ َال« :إِ َذا َم َ
ولَ :قب ْضتُم َ ؿر َة ُف َم ِ
اد ِه،
َق َب ْضت ُْم َو َلدَ َط ْب ِديَ ،ف َق ُؼو ُل َ
ونَ :ك َع ْمَ ،ف َق ُؼ ُ َ ْ َ َ
ونَ :ك َع ْمَ ،ف َق ُؼ ُ
ونَ :ح ِؿدَ َك
ولَ :ما َذا َق َال َط ْب ِديي َف َق ُؼو ُل َ
َف َق ُؼو ُل َ
ِ
ِ ِ
َو ْاست َْر َج َعَ ،ف َق ُؼ ُ
ت
الجـ َِّبةَ ،و َس ُّؿو ُه َب ْق َ
ول اهللُ :ا ْبـُوا ل َع ْبدي َب ْقتًا في َ
الح ْؿ ِد»( ).
َ
َأ َّن

فقـبغل لؾؿسؾؿ إذا ابتؾل بؿثؾ هذه إمقر أن يصرب ،يحؿد
اهلل تعالك ويسرتجع لؿا جاء يف صحقح مسؾؿ مـ حديث ُأ ِّم
قل اهللِ
َي ُؼ ُ
َأك ََّفا َ ا َل ْتَ :س ِؿ ْع ُت َر ُس َ
قلَ « :ما ِم ْن
َس َؾ َؿ َة
( ) رواه البخاري (.)6424
( ) رواه الرتمذي ( ،)1021وحسـف إلباين يف صحقح الجامع (.)792
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مس ِؾ ٍم ت ِ
ُصق ُب ُه ُم ِصق َبةٌَ ،ف َق ُؼ ُ
ول َما َأ َم َر ُه اهللُ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾
ُ ْ

الؾف َّبم ْأ ُج ْركِي فِي ُم ِصق َبتِيَ ،و َأ ْخ ِؾ ْ
ف لِي َخ ْق ًرا ِمـ َْفا ،إِ َّبٓ
[البؼرةُ ،]156:
()
َأ ْخ َؾ َ
ف اهللُ َل ُه َخ ْق ًرا ِمـ َْفا» .
ّمً األمْز اليت ٓباح فعلَا للنصلح٘ :اإلخبار بالقفاة
طـ صريؼ إحدى وسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل (تقيرت ،فقس
بقك ،واتساب ،رسائؾ  ،smsالربيد آلؽرتوين) أو رسالة مـ
رسالة جقال الؿتق َّفك ،مع الحرص طؾك اختقار الق ت
الؿـاسب لإلرسال :فال يؽقن آخر الؾقؾ ،مالؿ تدع الضرورة
إلك ذلؽ ،ويراطك يف ذلؽ ضروف َمـ كان خارج البؾد حتك ٓ
يػاجل هبذا الخرب والؿصاب ،فؼد يؽقن ابـف أو ابـتف :فالبد مـ
َ
التؿفقد والتفقئة لؾخرب بؾ إرسال الرسالة.
كالتالٕ
ّ أقرتحُ أٌ ٓكٌْ ىص ٍرِ السضال٘ :
صاحب هذا الجقال د تقفاه اهلل تعالك ،وسقصؾك طؾقف
إن شاء اهلل تعالك يقم  ..........و ت  ..........بجامع
 ..........بؿديـة  ،..........رحؿف اهلل رحؿ ًة واسعة وأسؽـف
حؼ طؾقف فؾقبادر إلك آتصال بابـف
فسقح جـاتف ،فؿـ كان لف ٌ
( ) رواه مسؾؿ (.)918
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خقرا.
 ..........ر ؿ جقالف  ،..........وجزاكؿ اهلل ً
ّمً املنكً أٌ ٓته التبلٔغ بالْفاٗ ّالطؤال عً الدٌْٓ
بْضاٜل أخس:ٚميَا
 - 1آتصال بالفاتػ الثابت.
 - 2اإلطالن بالجريدة بدون مبالغة أو تؽؾػة طالقة.
 - 3إرسال رسالة طرب الربيد اإللقؽرتوين.
 - 4اإلطالن بؿسجد الحل.
 - 5اإلطالن طرب مقا ع التقاصؾ آجتؿاطل مثؾ
( )Facebookأو ( ،)Twitterوغقرها.
ّالدعا ٛلُ
:
 ثاىًٔ:ا تغنٔض عٔين املٔت
مـ إمقر التل يـبغل أن يحرص طؾقفا أهؾ الؿقت بعد
وفاتف أن يغؿضقا طقـقف ،ويدطقا لف بالخقر لػعؾ الـبل ذلؽ
و قلف.
َ ا َل ْتَ :د َخ َؾ
فػل صحقح مسؾؿ مـ حديث ُأ ِّم َس َؾ َؿ َة
قل اهللِ
َر ُس ُ
َط َؾك َأبِل َس َؾ َؿ َة َو َ دْ َش َّؼ َب َص ُر ُهَ ،ف َل ْغ َؿ َض ُفُ ،ث َّؿ
َاس مِ ْـ َأ ْهؾِ ِف،
وح إِ َذا ُقبِ َض َتبِ َع ُه ال َب َص ُر» َ ،ف َض َّج ك ٌ
الر َ
َ َال« :إِ َّبن ُّ
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ِ
ُون
الؿ َال ِ َؽ َة ُي َم ِّبمـ َ
َف َؼ َال َٓ « :تَدْ ُطوا َط َؾى َأ ْك ُػسؽ ُْم إِ َّبٓ بِخَ ْقرٍَ ،فنِ َّبن َ
الؾف َّبم اغْ ِػ ْر َِٕبِي َس َؾ َؿ َة َو ْار َف ْع َد َر َج َت ُه
َط َؾى َما َت ُؼو ُل َ
ون »ُ ،ث َّؿ َ َالُ « :
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ينَ ،واغْ ِػ ْر َلـَا َو َل ُه َيا
قنَ ،و ْ
اخ ُؾ ْػ ُه في َطؼبِه في الغَابِرِ َ
الؿ ْفد ِّبي َ
في َ
ِ
قنَ ،وا ْف َس ْ َل ُه فِي َق ْبرِ ِهَ ،وك ِّبَو ْر َل ُه فِ ِقه»( ).
َر َّبب ال َعا َلؿ َ
ويتلكد الحرص طؾك الدطاء إذا كان الؿقت أحد القالديـ:
َأ َّن
َأبِل ُه َر ْي َر َة
لؿا جاء يف صحقح مسؾؿ مـ حديث
قل اهللِ
ات ِ
َر ُس َ
ان ا ْك َؼ َط َع َطـْ ُه َط َؿ ُؾ ُه إِ َّبٓ ِم ْن
َ َال« :إِ َذا َم َ
اإلك َْس ُ
َ َال َ ٍة :إِ َّبٓ ِم ْن َصدَ َق ٍة َج ِ
ار َي ٍةَ ،أ ْو ِطؾ ٍم ُيـْ َت َػ ُع بِ ِهَ ،أ ْو َو َل ٍد َصالِ ٍ
()
رجك بقلفٕ ،ن الؿالئؽة
َيدْ ُطو َل ُه »  .فالدطاء يف هذه الحال ُي َ
تممـ طؾقف كؿا تؼدم ،فؾقحرص الؿممـ طؾك الدطاء الؿبارك

الـافع ،ولقحذر مـ اتباع خطقات الشقطان ،والتسؾقؿ لـزغاتف.
 ثال:جًا أٌ ٓغط ٚبجْب ٓصرت مجٔع بدىُ:

فػل الصحقحقـ مـ حديث أم الؿممـقـ َطائِ َش َة
ول اهلل ِ
ِ
ات بِ َث ْو ِ
التُ « :س ِّبج َي َر ُس ُ
ب ِح َب َر ٍة »( ) ،أي:
قن َم َ
ح َ

أهنا

( ) رواه مسؾؿ (.)920
( ) مسؾؿ (.)1631
( ) البخاري ( ،)5814ومسؾؿ ( )942والؾػظ لف.
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وهذا إذا كان الؿقت غقر محرم ،فنن كان ُم ِ
حر ًما فال ُي َغ َّطك
رأسف ،و يف وجفف خالف لؿا ثبت يف الصحقحقـ مـ حديث ا ْب ِـ

َط َّب ٍ
َ ،أ َّن َر ُج ًال ك َ
َ ،ف َق َ َص ْت ُف كَا َ ُت ُف َو ُه َق
َان َم َع الـَّبِ ِّل
اس
قل اهللِ « :اغْ ِس ُؾوه بِؿ ٍ
اتَ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
اء َو ِسدْ ٍرَ ،و َك ِّبػـُو ُه
ُم ْح ِر ٌمَ ،ف َؿ َ
ُ َ
فِي َ ْو َب ْق ِهَ ،وَٓ ت ََؿ ُّسو ُه بِطِ ٍ
قبَ ،وَٓ تُخَ ِّبؿ ُروا َر ْأ َس ُهَ ،فنِ َّبك ُه ُي ْب َع ُ
ث َي ْو َم
ِ
الؼ َق َام ِة ُم َؾ ِّبب ًقا»( ) .ويـبغل الحرص الشديد طؾك سرت طقرتفٕ :كف د
يؽقن يف مستشػك وطؾقف مالبس ٓ تسرت طقرتف ،فحرمة الؿسؾؿ
ح ًقا ومقتًا.
 راب:عًا أٌ ٓعجلْا بتجَٔسِ مً تغصٔل ّتهفني ّاملبادرٗ
بالصالٗ علُٔ ّتعٔٔع جيازتُ ّ:دفيُ
يستحب ٕهؾ الؿقت وذويف ا إلسراع يف تجفقزه ،ابتداء
بغسؾف الغسؾ الشرطل ،فقغسؾ يديف ،ثؿ يـجقف ثؿ يقضئف وضقء
الصالة ،ثؿ يغسؾ رأسف ولحقتف بؿاء وسدر أو كحقه مـ صابقن
أو أشـان ،ثؿ يػقض الؿاء طؾك شؼف إيؿـ ،ثؿ إيسر ،ثؿ
( ) رواه البخاري ( ،)1851ومسؾؿ (.)1206
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يغسؾف كذلؽ مرة ثاكقة ،وثالثة ،وإن لؿ يـؼ زاد إلك خؿس أو
 :لؿا جاء يف
كافقرا إن تقسر
سبع ،ويجعؾ يف إخقرة
ً
الصحقحقـ مـ حديث ُأ ِّم َططِ َّق َة إَك َْص ِ
َ ا َل ْتَ :د َخ َؾ
ار َّي ِة
قل اهللِ
ِحقـ ُتق ِّفق ِ
َط َؾ ْقـَا َر ُس ُ
ت ا ْبـَ ُت ُفَ ،ف َؼ َال« :اغْ ِسؾـ ََفا َ الَ ً اَ ،أ ْو
َ ُ َ
ٍ ِ
ك إِ ْن َر َأ ْيت َّبُن َذلِ َ
َخ ْؿ ًساَ ،أ ْو َأ ْك َث َر ِم ْن َذلِ َ
ؾن
اج َع َ
ك ،بِ َؿاء َوسدْ ٍرَ ،و ْ
ِ ِ
ِ
ورا َأ ْو َش ْق ًا ِم ْن كَا ُف ٍ
ور» ( ) ،ويجعؾ الطقب يف
في أخ َرة كَا ُف ً
مقاضع سجقده ،وإن صقبف كؾف فحسـ ،وإن اكتػك بغسؾة
واحدة جاز ذلؽ ،والؿرأة يضػر رأسفا ثالثة رون ،وتجعؾ
مـ ورائفا.
ثؿ يؽػـ الؿقت يف ثالثة أثقاب بقض لقس فقفا ؿقص
إدراجا ،ويجقز أن يؽػـ يف ؿقص
وٓ طؿامة ،يدرج فقفا
ً
وإزار ولػافة أو لػافة فؼط  ،والؿرأة تؽػـ يف خؿسة أثقاب ( ):
يف درع ومؼـعة وإزار ولػافتقـ ،وإن كػـت يف لػافة واحدة جاز.
ثؿ يصؾك طؾ ى الؿقت الصالة الشرطقة :يؽرب ويؼرأ
( ) رواه البخاري ( ،)1253ومسؾؿ (.)939
( ) ٕن ذلؽ أطقن طؾك سرتها ،وإخػاء مالمح جسدها ،و د ثبت هذا العدد
طـ بعض السؾػ .اكظر :الؿصـػ ٓبـ أبل شقبة(.)262/3
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 ،ثؿ يؽرب ويدطق

لؾؿقت ،وإن جاء بـص الدطاء الؿلثقر ففق حسـ ،ومـف ما جاء
حديث َطقف بـ مالِ ٍ
ِ
الَ :ص َّؾك
ؽ
يف صحقح مسؾؿ مـ
ْ ْ َ
قل اهللِ
َط َؾك َجـ ََاز ٍةَ ،ف َح ِػ ْظ ُت مِ ْـ ُد َطائِ ِف َو ُه َق َي ُؼ ُ
َر ُس ُ
قل:
ِِ
ِ
اط ُ
ف َطـْ ُهَ ،و َأ ْكرِ ْم ُكزُ َل ُهَ ،و َو ِّبس ْع
« ُ
الؾف َّبم ،اغْ ػ ْر َل ُه َو ْار َح ْؿ ُه َو َطافه َو ْ
مدْ َخ َؾه ،واغْ ِسؾه بِالؿ ِ
اء َوال َّبثؾجِ َوال َب َر ِدَ ،و َك ِّبؼ ِه ِم َن الخَ َط َايا ك ََؿا
ُ َ
ُ َ
ُ
الدك ِ
َسَ ،و َأ ْب ِدل ُه َد ًارا َخ ْق ًرا ِم ْن َد ِار ِه،
ت ال َّبث ْو َب إَ ْب َق َض ِم َن َّب
َك َّبؼ ْق َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
الجـَّب َة
َو َأ ْه ًال َخ ْق ًرا م ْن َأ ْهؾه َوزَ ْو ًجا َخ ْق ًرا م ْن زَ ْو ِجهَ ،و َأ ْدخؾ ُه َ
اب الـ ِ
اب ال َؼ ْبرِ َ -أ ْو ِم ْن َط َذ ِ
َو َأ ِط ْذ ُه ِم ْن َط َذ ِ
َّبار  ،) ( »-ثؿ يؽرب
الرابعة ويسؾؿ.
وبعد الصالة طؾقف يحرص الجؿقع طؾك اتباع الجـازة لؿا
ِ
حديث َأبِل
يف ذلؽ مـ الثقاب العظقؿ ،فػل الصحقحقـ مـ
قل اهللِ
َأ َّن َر ُس َ
َ َالَ « :م ِن ا َّبت َب َع َجـَازَ َة ُم ْس ِؾمٍ،
ُه َر ْي َر َة
َان َم َع ُه َحتَّبى ُي َص َّبؾى َط َؾ ْق َفا َو َي ْػ ُر َغ ِم ْن َد ْفـ ِ َفا،
احتِ َسا ًباَ ،وك َ
يؿاكًا َو ْ
إِ َ
َفنِ َّبكه ير ِجع ِمن إَجرِ بِ ِؼقرا َصق ِن ،ك ُُّل قِقر ٍ
اط ِم ْث ُل ُأ ُح ٍدَ ،و َم ْن َص َّبؾى
ُ َْ ُ َ ْ
َ
َ ْ
( ) رواه مسؾؿ (.)963
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ط َؾقفا ُ م رجع َقب َل َأ ْن تُدْ َفنَ ،فنِ َّبكه ير ِجع بِ ِؼقر ٍ
اط»( ).
َ
َ ْ َ َّب َ َ َ ْ
ُ َْ ُ َ
ويقضع يف لحد إن أمؽـ ،وإٓ فػل شؼ ،وبعد تسقية ربه
يستحب أن يؼػ الحاضرون طؾقف ،ويستغػرو ا ،ويدطقن لف
بالثبات.
وٓ يجقز أن يمخر إٓ يف حدود حاجة تجفقزه أو اكتظار
حضقر أ اربف ،أو جقراكف إذا لؿ يطؾ ذلؽ طر ًفا :لؿا جاء يف
قل اهللِ
َأ َّن َر ُس َ
َ َال:
الصحقحقـ مـ حديث َأبِل ُه َر ْي َر َة
« َأ ْسرِ ُطوا بِ ِ
َك َصالِ َح ًة َفخَ ْق ٌر ُت َؼ ِّبد ُموك ََفاَ ،وإِ ْن َي ُ
الجـَازَ ِةَ ،فنِ ْن ت ُ
ك
ِس َوى َذلِ َ
كَ ،ف َش ٌّرر ت ََض ُعو َك ُه َط ْن ِر َقابِؽ ُْم»( ).
ويصؾل طؾك ربه مـ لؿ يحضر الصالة طؾقف إذا كان يف
الؿديـة التل هق فقفا ،إلك حدود شفر ( ) ،فؼد ُروي أن الـَّبِ َّل
َص َّؾك َط َؾك َ ْب ِر ُأ ِّم َس ْع ِد ْب ِـ ُط َبا َد َة َب ْعدَ َش ْف ٍر( ).
وٓ يجقز أن يؼام لف ملتؿ ،سراد ات وكحقها ،بؿا يسؿك
( ) رواه البخاري ( )47والؾػظ لف ،ومسؾؿ (.)945
( ) رواه البخاري ( ،)1315ومسؾؿ (.)944
( ) اكظر :فتاوى ابـ باز (.)153 /13
( ) رواه الرتمذي ( ،)1037وضعػف إلباين ٕكف مرسؾ.
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بؿراسؿ العزاء.
 خام:صًا إصدار صو حبصر :الْرث٘
أن يؼقم ورثة الؿقت بنصدار صؽ حصر لؾقرثة ،وذلؽ
بالذهاب لؾؿحؽؿة وبرفؼتفؿ هذه اإلثباتات:
 -1شاهدا ٍ
طدل ومعفؿا إثباهتؿا.
 -2شفادة القفاة الصادرة مـ الؿستشػك.
 -3البطا ة الشخصقة لؾؿقت.
 شاد:شًا إصدار صو ّالٓ٘ ملً ناٌ دٌّ :البلْغ
يتؿ إصدار صؽ وٓية لؿـ كان دون البؾقغ مـ الذكقر
القلل بشمون همٓء ال ُؼ َّصر.
واإلكاث لقؼقم
ّ
األعنال
 شاب:عًا تْنٔل أحد الْرث٘ لصرع٘ إىَا: ٛ
مـ إمقر الؿعقـة طؾك تقسقر وتعجقؾ هذه إطؿال
وتسفقؾ اإلجراءات الحؽقمقة ،الحرص طؾك جؿع الؽؾؿة
وتقحقد الجفد ،مـ خالل تقكقؾ أحد القرثة :لقتحدث طـ
الجؿقع ،ويؿثؾفؿ يف البقع أو الشراء وغقر ذلؽ مـ إطؿال،
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طؿال بؼقلف تعالك:
وذلؽ بعد مشقرة القرثة بؿا سقتؿ طؿؾفً ،
﴿ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾ [آل طؿران.]159:
 ثام:يًا حصر األمْال اليكدٓ٘:
أن يؼقم ورثة الؿقت بحصر إمقال الـؼدية يف الؿصارف
والبـقك  ،أو الؿرور طؾك الػروع يف البؾد الذي يسؽـ فقف ،وهـا
تجدر بـا اإلشارة إلك أكف مـ إفضؾ أن يػصح اإلكسان يف وصقتف
طـ أر ام حساباتف ويف أي البـقك هل ،حتك يتقسر لؾقرثة حصر
أمقالف والقصقل إلقفا ،كذلؽ يؿقز ما كان لف أو لغقره مـ هذه
الحسابات ،فؼد تؽقن لديف حسابات باسؿف ولقست لف ،مثؾ
حسابات القصايا وإو اف ،وكذلؽ يؿقز ما طـده مـ إماكات
والقدائع.
العٔئ٘
 تاش:عًا حصر األمْال :
أن يؼقم ورثة الؿقت بحصر إمقال العقـقة مـ طؼارات -
ٍ
َ
أراضل أو مزارع أو اسرتاحات أو
مـازل أو
طؿارات كاكت أو
َ
سقارات أو غقرها -وتؼققؿفا طـ صريؼ ثالثة مؽاتب ملمقكة
معتؿدة ،لقتؿ معرفة قؿتفا بلخذ السعر إوسط ،ومـ َث َّؿ

ماذا بعد املمات

21

تؼسقؿفا طؾك القرثة أو بقعفا.
علُٔ دًٓ
 عاظ:رًا املبادرٗ بكضا ٛدٓيُ إٌ ناٌ :
مـ إمقر الؿفؿة التل يـبغل أن يحرص طؾقفا ورثة
الؿقت بعد وفاتف أن يستؼصقا يف البحث طـ ديقكف ،وهذه
الديقن إما أن تؽقن هلل

تعالك ،أو تؽقن لؾعباد ،ويف كؾتا

الحالتقـ يجب طؾك القرثة أن يبادروا بؼضائفا.
فالدَ ْي ُـ الذي هلل تعالك إما أن يؽقن حج فريضة ،أو زكاة
لؿ يخرجفا ،أو كػارات ،أو صقم فريضة كصقام رمضان أو
صقام كذر ،أو زكاة مال لؿ يمدها طـ هذا العام الذي ُت ُق ِّف َل فقف
روى ا ْب ِـ َط َّب ٍ
اس
أو ما بؾف ،و َد ْي ُـ اهلل أحؼ أن ُيؼضك لؿا َ
قل اهللِ
َأ َّن ا ْم َر َأ ًة َأ َت ْت َر ُس َ
َف َؼا َل ْت :إِ َّن ُأ ِّمل َما َت ْت َو َط َؾ ْق َفا َص ْق ُم
َان َط َؾقفا ديـ َأ ُكـ ِ
ِ
ْت َت ْؼ ِضقـَ ُف؟» َ ا َل ْت:
َش ْف ٍرَ ،ف َؼ َالَ « :أ َر َأ ْيت َل ْق ك َ ْ َ َ ْ ٌ
َكعؿَ َ ،الَ « :فدَ ين اهلل ِ َأح ُّ ِبال َؼ َض ِ
اء»( ).
َ
ْ ُ
َ ْ
ويف صحقح البخاري َط ِـ ا ْب ِـ َط َّب ٍ
أيضًا َأ َّن ا ْم َر َأ ًة
اس
َف َؼا َل ْت :إِ َّن ُأ ِّمل ك ََذ َر ْت َأ ْن َت ُح َّج
مِ ْـ ُج َف ْقـَةََ ،جا َء ْت إِ َلك الـَّبِ ِّل
( ) رواه مسؾؿ (.)1148
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َف َؾؿ َتحج حتَّك ما َت ْتَ ،أ َف َلحج َطـْفا؟ َ َال«َ :كعم حجي طـْفاَ ،أر َأي ِ
ت
ُ ُّ َ
ْ ُ َّ َ َ
َ ْ ُ ِّب َ َ َ ْ
ِ
ِ
َان ط َؾى ُأم ِ
ك َد ْي ٌن َأ ُكـْت َقاض َقةًي ا ْق ُضوا اهللَ َفاهللُ َأ َح ُّ
َل ْو ك َ َ
ِّب
بِالو َف ِ
اء»( ).
َ
ً
أمقآ ا رتضفا ،أو
أما الدَ ْيـ الذي لؾعباد فنما أن يؽقن
ودائع ،أو أماكات ،والقاجب طؾك ورثة الؿقت الؿبادرة بؼضاء
تؾؽ الديقن ،ورد القدائع وإماكات إلك أصحاهبإ :ن كػس
الؿممـ معؾؼة بدَ ْيـِف حتك ُيؼضك طـف هذا الدَ ْيـ ،فػل ســ
قل اهللِ
َأ َّن َر ُس َ
َ َال:
الرتمذي مـ حديث َأبِل ُه َر ْي َر َة
الؿ ْم ِم ِن ُم َع َّبؾ َؼ ٌة ِبدَ ْيـ ِ ِه َحتَّبى ُي ْؼ َضى َطـْ ُه»( ).
« َك ْػ ُس ُ
وخطقرا أن الؿديـ
مفؿا
ً
ومؿا يجعؾ إمر ً

يحرم مـ

دخقل الجـة إن مات وطؾقف َد ْي ن فرط يف ضائف حتك يؼضك
َ َال:
طـف ،فػل مسـد أحؿد مـ حديث َس ْع ِد ْب ِـ إَ ْص َق ِل
ث مِائ َِة ِديـ ٍ
ِ
ات َأ ِخل َو َت َر َك َث َال َ
صَغ ًاراَ ،ف َل َر ْد ُت
َارَ ،و َت َر َك َو َلدً ا
َم َ
قل اهللِ
« :إِ َّبن َأ َخ َ
َأ ْن ُأك ِْػ َؼ َط َؾ ْق ِف ْؿَ ،ف َؼ َال لِل َر ُس ُ
وس
اك َم ْح ُب ٌ
( ) رواه البخاري(.)1852
( ) رواه الرتمذي ( ،)1079وصححف إلباين يف صحقح الجامع (.)6779
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ِِ
بَ ،فا ْق ِ
ض َطـْ ُه» َ َ .الَ :ف َذ َه ْب ُتَ ،ف َؼ َض ْق ُت َطـْ ُفُ ،ث َّؿ
بِدَ ْيـهَ ،فا ْذ َه ْ
ؾتَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ َ ،دْ َ َض ْق ُت َطـْ ُفَ ،و َل ْؿ َي ْب َؼ إِ َّٓ ا ْم َر َأ ًة
ِج ْئ ُتَ ،ف ُؼ ُ
َتدَّ ِطل ِديـَاري ِـ ،و َلقس ْت َلفا بقـَ ٌةَ َ .الَ « :أططِفاَ ،فنِكَّبفا ص ِ
اد َق ٌة»( ).
ْ َ
َ َ
َ َ ِّ
َْ َ َْ
ولعظؿ أمر الدَّ يـ لؿ يغػره اهلل حتك لؾشفقد إٓ بسداده ،فػل
صحقح مسؾؿ مـ حديث َط ْب ِد اهللِ ْب ِـ َط ْؿ ِرو ْب ِـ ال َع ِ
َأ َّن
اص
ؾش ِف ِ
قد ك ُُّل َذك ٍ
َر ُس َ
قل اهللِ َ َالُ « :ي ْغ َػ ُر لِ َّب
الد ْي َن(»).
ْب إِ َّبٓ َّب
بؾ إن الـبل

كان يصؾل طؾك الجـازة إن لؿ يؽـ طؾك

الؿقت ديـ ،فنن كان طؾقف ديـ لؿ يصؾ طؾقف ،وهذا يدل طؾك
خطقرة الديـ وضرورة العـاية بسداده طـ الؿقت ،فػل صحقح
ُأتِ َل
َأ َّن الـَّبِ َّل
البخاري مـ حديث َس َؾ َؿ َة ْب ِـ إَك َْق ِع
بِ َجـ ََاز ٍة لِ ُق َص ِّؾل َط َؾ ْق َفاَ ،ف َؼ َالَ « :هل َط َؾ ْق ِه ِم ْن َد ْي ٍني » َ ،ا ُلقاَ :
ٓ،
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
ُ
ٍ
َف َص َّؾك َط َؾ ْق ِفُ ،ث َّؿ أت َل ب َجـ ََازة أ ْخ َرىَ ،ف َؼ َالَ « :هل َط َؾ ْقه م ْن َد ْيني»،
َ ا ُلقاَ :كعؿَ َ ،ال« :ص ُّؾوا ط َؾى ص ِ
:
احبِؽ ُْم»َ َ ،الَ :أ ُبق َ تَا َد َة
َ
َ
َ
َ ْ
ِ
ِ( )
َط َؾل َد ْيـُ ُف َيا َر ُس َ
قل اهللَ ،ف َص َّؾك َط َؾ ْقف .
َّ
( ) رواه أحؿد ( ،)17227وصححف إلباين يف صحقح الجامع (.)1550
( ) رواه مسؾؿ (.)1886
( ) رواه البخاري (.)2295
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ويف رواية لؾحاكؿ يف الؿستدرك مـ حديث َجابِ ٍر
ات ر ُج ٌؾَ ،ف َغسؾـَا ُهَ ،و َك َّػـَّا ُهَ ،و َحـَّ ْطـَا ُهَ ،و َو َض ْعـَا ُه لِرس ِ
قل
َ ُ
َّ
َ َالَ :م َ َ
قل اهللِ
اهللِ
الجـَائِ ُز ِطـْدَ َم َؼا ِم ِج ْب ِر َيؾ ُث َّؿ آ َذكَّا َر ُس َ
َح ْق ُث ُت َ
قض ُع َ
« َل َع َّبل َط َؾى
الص َال ِة َط َؾ ْق ِفَ ،ف َجا َء َم َعـَا ُخ ًطكُ ،ث َّؿ َ َال:
بِ َّ
ص ِ
احبِؽُم ديـًاي» َ ا ُلقاَ :كعؿِ ،ديـَار ِ
ان َفت َ
ػَ ،ف َؼ َال َل ُف َر ُج ٌؾ مِـَّا
َخ َّؾ َ
َ
َ
َ ْ
ْ َْ
قل اهللِ
قل اهللُِ ،ه َؿا َط َؾل َف َج َع َؾ َر ُس ُ
ُي َؼ ُال َل ُف َأ ُبق َ تَا َد َةَ :يا َر ُس َ
َّ
َي ُؼ ُ
ك َوفِي َمالِ َ
قلُ « :ه َؿا َط َؾ ْق َ
ت ِمـ ُْف َؿا َبرِي ٌء» َف َؼ َالَ :ك َع ْؿ
الؿ ِّبق ُ
ك َو َ
قل اهللِ
إِ َذا َل ِؼل َأ َبا َ تَا َد َة َي ُؼ ُ
َف َص َّؾك َط َؾ ْق ِف َف َج َع َؾ َر ُس ُ
قل:
َ
«ما صـَع ِ
َان ِ
الديـ ََار ِ
اني» َحتَّك ك َ
آخ َر َذلِ َؽ َ َال َ :دْ َ َض ْقت ُُف َؿا
ت ِّب
َ َ َ
قل اهللِ َ َالِ َ « :
َيا َر ُس َ
قن َب َر َد ْت َط َؾ ْق ِه ِجؾدُ ُه»( ).
أن ح َ
ال الحافظ ابـ حجر« :وفِل َه َذا الح ِد ِ
يث إِ ْش َع ٌار بِ ُص ُعق َب ِة
َ
َ
()
ٍ
ِ
ِ
ورة» ا.هـ .
َأ ْم ِر الدَّ ْي ِـ َو َأ َّك ُف َٓ َيـْ َبغل َت َح ُّؿ ُؾ ُف إِ َّٓ م ْـ َض ُر َ
لؽـ ما الحؽؿة مـ ترك الـبل
وطؾقف ديـ؟

( ) الؿستدرك طؾك الصحقحقـ لؾحاكؿ (.)2346
( ) فتح الباري (.)468/4

الصالة طؾك مـ مات
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َ َ « :ال ال ُع َؾ َؿا ُء ك َ
َان ا َّل ِذي َف َع َؾ ُف
ال الحافظ ابـ حجر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس َط َؾك
الص َالة َط َؾك َم ْـ َط َؾ ْقف َد ْي ٌـ ل ُق َح ِّر َض الـ َ
م ْـ َت ْرك َّ
َ َض ِ
اء الدُّ ي ِ
قن فِل َح َقاتِ ِف ْؿ َوالت ََّق ُّص ِؾ إِ َلك ال َب َرا َء ِة مِـ َْفا لِ َئ َّال َت ُػق َت ُف ْؿ
ُ
َص َال ُة الـَّبِ ِّل » ا.هـ ( ).
ععر الصؤال عً حالُ ٍل لُ ّصٔ٘؟
 احلادٖ :
فنن كان لؾؿقت وصقة :يجب طؾك مـ ُأسـد إلقف تـػقذ هذه
القصقة أن يسارع بتـػقذها.
ويغػؾ كثقر مؿـ أوصل إلقفؿ طـ حؽؿ تـػقذ ما أسـد إلقفؿ
يف القصقة وأحقاكًا ٓ يبالقن هبا ،وهذا خطل كبقر ،فحؽؿ تـػقذ
الؿقصك إلقف بعدم تـػقذها أو تلخقرها إن
القصقة واجب يلثؿ
َ
كاكت محددة بق ت :فعؾك مـ كان وص ًقا طؾك شلء أن يـتبف لفذا
الحؽؿ.
 ،سلل الـبل
أخرج أبق داود أن طؿرو بـ العاص
َف َؼ َالَ :يا َر ُس َ
قل اهللِ إِ َّن َأبِل َأ ْو َصك بِ َعت ِْؼ مِائ َِة َر َ َب ٍةَ ،وإِ َّن ِه َشا ًما
ِ
قـ َو َب ِؼ َق ْت َط َؾ ْق ِف َخ ْؿ ُس َ
قن َر َ َبةًَ ،أ َف ُل ْطتِ ُؼ َطـْ ُف؟
َأ ْطت ََؼ َطـْ ُف َخ ْؿس َ
( ) فتح الباري (.)478/4
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َف َؼ َال رس ُ ِ
َان ُم ْس ِؾ ًؿا َف َل ْط َت ْؼت ُْم َطـْ ُه َأ ْو ت ََص َّبد ْقت ُْم
قل اهلل « :إِ َّبك ُه َل ْو ك َ
َ ُ
()
ِ
َطـْ ُه َأ ْو َح َج ْجت ُْم َطـْ ُه َب َؾ َغ ُه َذل َ
ك» .
أوصك
ويجب تـػقذ القصقة بؽامؾ ما فقفآ ،سقؿا إن َ
بعدم ارتؽاب مخالػات شرطقة طـد مقتف ،ففـا يجب ويتلكد
طؾك القصل الؼقام بؿا ُأوصل بف :وإن كاكت يف أمقر مالقة ففـا
أيضا بعد مقت الؿقصل ،وطؾك حسب ما
يجب تـػقذها ً
تؼتضقف الحاجة.
لؾؿقصك لف إٓ بعد مقت الؿقصل
وٓ تستحؼ القصقة
َ
وبعد سداد الديقن ،فنن

استغر ت الديقن الرتكة فؾقس

لؾؿقصك لف شلء لؼقل اهلل تعالك﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
َ

ﯱ﴾ [الـساء ،) (]11:و د أجؿع العؾؿاء سؾ ًػا وخؾ ًػا طؾك أن
الدَّ ْيـ مؼدم طؾك القصقة( ).
وأما إن لم يؽن لؾؿقت وصقة :فقستحب كػع الؿقت مـ
بؾ ورثتف بلن يخصصقا جز ًءا مـ إمقال التل ورثقها طـ
( ) رواه أبق داود ( ،)2883وحسـف إلباين يف صحقح الجامع (.)5291
( ) لؿحات مفؿة يف القصقة ،لؾؿملػ (ص.)34-33 :
( ) اكظر :تػسقر ابـ كثقر (.)228/2
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القارث لقصرف يف أوجف الرب واإلحسان ،ومـ الؿـاسب إن
كبقرا أن يقضع يف أصؾ كعؿارة أو مـزل أو مصـع
كان الؿبؾغ ً
أو مزرطة أو أسفؿ أو غقر ذلؽ طؾك سبقؾ الق ػٕ :ن الق ػ
تحبقس إصؾ وتسبقؾ الؿـػعة ،وبالجؿؾة فلفضؾ الق ػ ما
كان كػعف أطؿ وأدوم وأ رب إلك اهلل ،ويقزع ريعف طؾك إطؿال
الخقرية ومـفا:
 - 1الؿجال التعؾقؿي مثؾ (كشر العؾؿ الشرطل والدطقة إلك
اهلل ،بـاء المدارس و المعاهد ودطؿفا ،كػالة صالب العؾؿ
والؿعؾؿقـ ،المـح الدراسقة ،إ امة الدورات و المسابؼات
الطؾؿقة ،صباطة الكتب ،كسخ إشرصة ،تعؾقؿ الؼرآن،
إكشاء الؿؽتبات الخقرية).
 - 2الؿجال الدطوي مثؾ (الؿراكز الصقػقة ،الؿخقؿات
والؾؼاءات الدطقية ،الجقٓت الدطقية ،تقزيع الؽتب
وإشرصة ،كػالة الدطاة ،الؿمسسات الدطقية ،هقئات
إمر بالؿعروف ،مؽاتب الدطقة والجالقات).
واإلغاث مثؾ (كػالة إيتام وإرامؾ،
ي
 - 3الؿجال آجتؿاطي
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مساطدة الػؼراء والؿساكقـ و الغارمقـ و أصحاب الديات
والحقادث بالؿال والغذاء والؽسقة والؿسؽـ ،اإلطاكة طؾك
الزواج ،إصعام وسؼقا الحجاج ،تػطقر الصائؿقـ يف رمضان،
ت الؽقارث
حػر أبار ،وضع الربادات ،دطؿ حآ
والطقارئ ،تعبقدالطر ات ،الؼرض الحسـ لؾؿحتاجقـ).
 - 4الؿساجد(البـاء والتلسقس ،الرتمقؿ والتقسعة ،ت أمقـ
المصاحػ ،تلمقـ إجفزة وإدوات ،كػالة إمام ،مغاسؾ
إمقات ،إكشاء الؿؽتبات الخقرية بالؿساجد).
 - 5الؿجال الصحي مثؾ (تلمقـ إجفزة وإدوات لؾؿرضك
والؿعا قـ ،الدطؿ يف حالة الطقارئ وإمراض العارضة،
التعاون مع مستشػقات طالج اإلدمان ،دطؿ الـشرات
والؽتقبات الصحقة وكحقها ،دطؿ الؿراكز الصحقة
الؿحتاجة ،تلمقـ الدواء لؾؿرضك الؿحتاجقـ ،دطؿ
العقادات الصحقة الخقرية ،دطؿ الجؿعقات الصحقة
الخقرية).
 - 6الؿجال اإلطالمي مثؾ (تلسقس ودطؿ الؼـقات الػضائقة
لـشر اإلسالم والعؼقدة الصحقحة ،ـقات لتعؾقؿ الؼرآن
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الؽريؿ ،ـقات لؾسـة الـبقية الصحقحة ،إكشاء ودطؿ
الؿجالت والدوريات اإلسالمقة ،إكشاء ودطؿ مقا ع
إسالمقة طؾك الشبؽة العالؿقة ،كشر اإلسالم والعؼقدة
الصحقحة إلؽرتوك ًقا ،دطؿ اإلطالكات الدطقية الؿمثرة يف
الؿجآت الؿختؾػة ،رطاية أي طؿؾ إطالمل جاد يـػع
اإلسالم والؿسؾؿقـ).
ععر ٍل لُ أّقاف ميجسٗ؟
 الجاىٕ :
هؾ لؾؿقت أو اف مـجزة و د ثبت و ػفا بؽتابة وثقؼة أو
شفادة أو إ رار ،وما زالت باسؿف لؿ يفؿش طؾقفا أم ٓ؟
فنن كان لف أو اف ما زالت باسؿف ،فعؾك ورثتف أن يؼقمقا
بنثباهتا وكؼؾفا بالصؽقك مـ مؾؽ فالن إلك و ػ فالن بـ
فالن ،وطؾك الـاضر أن يتقلك إدارهتا والؼقام طؾك شموهنا ،وإن
كاضرا فعؾك ورثتف الؿسارطة بتعققـ كاضر طؾك
لؿ يحدد الؿقت ً
هذه إو اف.
ععر إثبات مجٔع األعنال :نتابً٘
 الجالح :
الحرص طؾك أن تثبت جؿقع إطؿال كتابةً :لئال يؼع
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شؽ أو خطل أو كسقان ،فؽؾ طؿؾ ٓ بد أن يؽقن ضؿـ محضر
يق ع طؾقف الجؿقع سقاء كان فتح حساب أو بقعًا أو شراء أو
سؿة أو تلجقؾ صرف حؼ مـ حؼقق القرثة ط ًعا لؾخالف
وحرصا طؾك سالمة الصدور.
ً
ععر حصر األعنال اخلريٓ٘ اليت ناٌ ٓعنلَا :املٔت
 الرابع :
أن يحرص أهؾ الؿقت طؾك حصر إطؿال الخقرية التل
كان يعؿؾفا ولؿ يعؾؿ هبا القرثة إٓ بعد القفاة لقستؿر الصرف
طؾقفا كـػؼة طؾك فؼقر ريب ،أو كػالة يتقؿ ،أو غقرها مـ
إطؿال الصالحة ،لقستؿر إجر.
اخلاص
ععر التصدم مبتاعُ :
 اخلامض :
أن يسارع أهؾ الؿقت إلك التصدق بؿتاطف الخاص مـ مالبس
وغقرها طؾك الؿستحؼقـ مـ الػؼراء ،أو تسؾقؿف لجؿعقة مـ
الجؿعقات الؿعروفة الؿلمقكة ،أو الؿستقدطات الخقرية ،رغب ًة يف
كػع الؿقت.
أحدٍنا
ععر برالْالد أّالْالدٗ حني ٓهٌْ املتْفَّ: ٙ
 الصادط :
الحرص طؾك بر القالد أو القالدة طـد وفاة أخر ،فنن
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مقت أحدهؿا يرتك ً
كبقرا يف حقاة أخر ،فؿـ الؿـاسب
فراغا ً
تؼسقؿ إيام طؾك إبـاء والبـات ،لقؼقمقا بقاجبفؿ مع البا ل
وإيـاسا وخاصة يف أيام
مـ إبقيـً ،برا وخدمة ،وتػؼد حاجة،
ً
القفاة ،ويؼرتح أن يؽقن هـاك اجتؿاع دوري أسبقطل أو
شفري أو كصػ شفري حسب ما يـاسب لؾتقاصل وصؾة
الرحؿ ،فنن صؾة الرحؿ زيادة طؾك كقهنا ربة وفضقؾة ،فنن لفا
أثرا يف حقاة الؿسؾؿ طؾك طؿره ومالف كؿا ثبت يف الصحقحقـ
ً
ٍ
ِ
َأ َّن َر ُس َ
َ َالَ « :م ْن
قل اهللِ
مـ حديث َأكَس ا ْبـ َمالؽ
ب َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه فِي ِرزْ قِ ِهَ ،و ُيـ َْس َل َل ُه فِي َأ َ رِ ِهَ ،فؾ َق ِصل
َأ َح َّب
َر ِح َؿ ُه»( ).
 الصابع ععر:
الؿبادرة بؼسؿة الرتكة طؾك القرثة حسب ما شرطف اهلل
تعالك بعد ضاء الدَّ يـ وتـػقذ القصقة.
ععر
 الجامً :
د يتحرج بعض القرثة مؿـ كان يسؽـ مع القالد الؿتق َّفك
( ) البخاري( ،)5986ومسؾؿ (.)2557
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يف البقت مـ بؼائف فقؿا شاركف فقف غقره ،فؿـ الؿـاسب أن
يسؿح الجؿقع باستؿرار سؽـفؿ ما دامت القالدة يف العدة ،أما
الـػؼة مـ كفرباء وماء ومصروف البقت يف فرتة العدة فؿـ
الؿـاسب أن يؽقن طؾك الجؿقع ،وهذا مـ باب التعاون طؾك الرب
والتؼقى.
 التاشع ععر:
طؾك كؾ أهؾ بقت تػؼد أحقال الؿتقىف ،فؼد يؽقن الؿقت
فؼقرا ،ولديف أيتام ،فعؾك ذويف بذل القسع يف سداد َديـ
مديـًا أو ً
الؿتقىف وكػالة أيتامف فقؿا يحتاجقكف مـ ضروريات الحقاة مـ
دفع أجرة سؽـ ومطعؿ وطالج وتعؾقؿ ومركب وغقرها.
العـعـرٌّ
:

طؾك الجد أن يؿـح أوٓد ابـف أو ابـتف طـد وفاة ابـف أو ابـتف
حصة مـ وصقتف لقـػعفؿ ٕهنؿ محجقبقن بالػرع القارث إطؾك
مـفؿ.
األحهاو
ّالععرٌّبٔاٌ ما ٓلسو احملدٗ عل ٙزّجَا مً :
:
 احلادٖ
أّالً :تلصو بٔتَا الرٖ مات شّجَا ٍّٕ ضاكي٘ فُّٔ ،ال
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ختسج ميُ إال حلاج٘ أّ ضسّزٗ  :كؿراجعة الؿستشػك طـد
الؿرض ،وشراء حاجاهتا مـ السقق :كالخبز وكحقه -إذا لؿ
يؽـ لديفا مـ يؼقم بذلؽ-

إلى أن تضع حؿؾفا إن كاكت

حامال :لؼقلف تعالك ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾
ً
[الطالق.]4 :
ولؿا جاء يف الصحقحقـ :أن سبقعة بـت الحارث تقيف
طـفا زوجفا سعد ابـ خقلة يف حجة القداع وهل حامؾ ،فؾؿ
تـشب أن وضعت حؿؾفا بعد وفاتف ،فؾؿا تعؾت مـ كػاسفا،
تجؿؾت لؾخطاب ،فدخؾ طؾقفا أبق السـابؾ بـ بعؽؽ ،رجؾ
مـ بـل طبد الدار ،فؼال لفا :ما لل أراك تجؿؾت لؾخطاب،
ترجقـ الـؽاح؟ فنكؽ واهلل ما أكت بـاكح حتك تؿر طؾقؽ أربعة
أشفر وطشر ،الت سبقعة :فؾؿا ال لل ذلؽ جؿعت طؾل
فسللتف طـ ذلؽ
ثقابل حقـ أمسقت ،وأتقت رسقل اهلل
«فلفتاين بلين د حؾؾت حقـ وضعت حؿؾل ،وأمرين بالتزوج إن
بدا لل»( ).
وطشرا إن كاكت غقر حامل  :لؼقلف
أو تؽؿل أربعة أشفر
ً
( ) البخاري( ،)3991ومسؾؿ (.)1484
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تعالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﴾ [ البؼرة ،]234 :ولؿا جاء يف الصحقحقـ :أن الـبل
أخرِ َأ ْن ت ِ
ح ُّل ِٓمر َأ ٍة ت ُْم ِمن بِاهلل ِ والقو ِم ِ
ال َٓ« :ي ِ
ُح َّبد َط َؾى
َ َْ
ُ
َْ
َ
()
ِ
مق ٍ
ٍ
ت َف ْو َق َ الَث َل َقال ،إِ َّبٓ َط َؾى زَ ْو ٍج َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُفرٍ َو َط ْش ًرا» .
َ ِّب
ثاىًٔا :جتتيب املالبظ اجلنٔلّ٘ ،تلبظ ما ضْاٍا:
ال ٕم ططقة
لؿا جاء يف الصحقحقـ أن الـبل
ُح َّبد َفو َق َ ال ٍ
أخرِ َأ ْن ت ِ
ح ُّل ِٓمر َأ ٍة ت ُْم ِمن بِاهلل ِ والقو ِم ِ
«َٓ ي ِ
َث إِ َّبٓ
ْ
َ َْ
ُ
َْ
َ
ِ
َط َؾى زَ ْو ٍجَ ،فنِك ََّبفا َٓ َت ْؽتَح ُل َوَٓ َت ْؾ َب ُس َ ْو ًبا َم ْص ُبوغًا ،إِ َّبٓ َ ْو َب

:

َط ْص ٍ
ب »( ) .

أكف ال:

زوج الـبل  ،طـ الـبل
وطـ أم سؾؿة
«ا ْل ُؿت ََو َّبفى َطـ َْفا زَ ْو ُج َفا َٓ َت ْؾ َب ُس ا ْل ُؿ َع ْص َػ َر ِم َن ال ِّبث َق ِ
ابَ ،و َٓ
ا ْلؿؿ َّبش َؼةَ ،و َٓ ا ْلح ِؾي ،و َٓ تَخْ ت َِضب ،و َٓ َت ْؽت ِ
َح ُل»( ).
ُ َ
ُ َّب َ
َ
ُ َ

( ) البخاري( ،)5334ومسؾؿ (.)1486
( ) البخاري( ،)5342ومسؾؿ (.)938
( ) أبق داود (  ،)2304والـسائل (  ،)3535وصححف إلباين يف صحقح الجامع
(.)6677
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ثالجًا :جتتيب أىْاع الطٔب ّحنٍْا  ،إٓ إذا صفرت مـ
حقضفا أو كػاسفا ،فال بلس أن تتبخر بالبخقر وغقره مـ الطقب
تتبع بف أثر الدم إلزالة الرائحة الؽريفة ٓ لؾتطقب  :لحديث أم
الَ « :و َٓ ت ََؿ ُّس صِق ًبا ،إِ َّبٓ
السابؼ ،وفقف أن الـبل
ططقة
ٍ ()
إِ َذا َصفر ْتُ ،كب َذ ًة ِمن ُقس ٍ
ط َأ ْو َأ ْض َػار» .
ْ
ْ ْ
َُ
زابعًا :جتتيب احللٕ مـ الذهب والػضة وإلؿاس،
وغقرها مـ أكقاع الحؾل ،سقاء كان ذلؽ الئد ،أو أسقرة ،أو
السابؼ  ،وفقف « :ا ْل ُؿت ََو َّبفى
غقر ذلؽ  :لحديث أم سؾؿة
ِ ()
َطـ َْفا زَ ْو ُج َفا َٓ َت ْؾ َب ُسَ .....و َٓ ا ْل ُحؾ َّبي» .
هنك
خامطًا :جتتيب احلياّ ٛالكحل ٕ :ن الرسقل
:
الؿحدة طـ هذه إمقر كؾفا ،كؿا يف حديث أم ططقة
ِ
« َفنِكَّبفا َٓ َت ْؽت ِ
ب،
َح ُل» ( ) ،وحديث أم سؾؿة
َ
َ « :و َٓ تَخْ تَض ُ
()
ِ
َو َٓ َت ْؽتَح ُل» .
( ) البخاري( ،)5343ومسؾؿ (.)938
( ) أبق داود (  ،)2304والـسائل (  ،)3535وصححف إلباين يف صحقح الجامع
(.)6677
( ) البخاري( ،)5342ومسؾؿ (.)938
( ) أبق داود (  ،)2304والـسائل (  ،)3535وصححف إلباين يف صحقح الجامع
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«ولفا أن تغتسؾ بالؿاء والصابقن والسدر متك شاءت،
ولفا أن تؽؾؿ مـ شاءت مـ أ ارهبا وغقرهؿ ،ولفا أن تجؾس
مع محارمفا وتؼدم لفؿ الؼفقة والطعام وكحق ذلؽ ،ولفا أن
وهنارا يف جؿقع
لقال
تعؿؾ يف بقتفا وحديؼة بقتفا وأسطح بقتفا ً
ً
أطؿالفا البقتقة ،كالطبخ والخقاصة وكـس البقت وغسؾ
الؿالبس وحؾب البفائؿ ،وكحق ذلؽ مؿا تػعؾف غقر الؿحدة،
ولفا الؿشل يف الؼؿر سافرة -كغقرها مـ الـساء -ولفا صرح
الخؿار طـ رأسفا إذا لؿ يؽـ طـدها غقر محرم»( ).
ّأخرياً ما أحدثُ الياط يف اإلحداد مً أظٔا ٛال أصل
: 
هلا( ):
أحدث بعض الـاس أمقر ًا يف اإلحداد ٓ دلقؾ طؾقفا مـ
الشرع الحؽقؿ  ،وإكؿا تؾؼقها مـ العادات والتؼالقد التل ما
أكزل اهلل هبا مـ سؾطان: ،ومنها

(.)6677
( ) بقان ما يؾزم الؿحدة طؾك زوجفا مـ إحؽام  ،لسؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ طبد
الثاكقةهـ.
اهلل باز  ،ط .الرئاسة العامة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء ،الطبعة 1431
( ) دلقؾ الرشاد يف أحؽام اإلحداد (ص.)12-11:
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 - 1أن الحادة ٓ تغتسؾ إٓ مـ الجؿعة إلك الجؿعة وهذا ٓ
أصؾ لف بؾ لفا أن تغتسؾ متك شاءت.
 - 2إلزام الؿرأة الحادة بؾباس لقن معقـ كإسقد وهذا ٓ
أصؾ لف بؾ لفا أن تؾبس ما شاءت ما لؿ تؽـ ثقاب زيـة.
 - 3مـع الؿرأة الحادة مـ مشط شعرها وهذا ٓ أصؾ لف بؾ لفا
أن تؿتشط متك شاءت واحتاجت إلك ذلؽ .
 - 4مـع الؿرأة الحادة مـ صبخ صعامفا وخقاصة ثقاهبا وكؾ هذا
ٓ دلقؾ طؾقف فؾفا أن تطبخ الطعام وتخقط الثقاب وتحؾب
الشاة وتحز الـخؾ وغقر ذلؽ .
 - 5مـع الؿرأة الحادة مـ السقر يف ضقء الؼؿر وأن ٓ تؿشل
حافقة يف ضقء الؼؿر وكؾ هذا ٓ أصؾ لف بؾ لفا أن تؿشل
يف ضقء الؼؿر حافقة ومتـعؾة.
 - 6مـع الؿرأة الحادة مـ الظفقر طؾك سطح البقت وهذا ٓ
أصؾ لف بؾ لفا أن تظفر فقق سطح بقتفا أو يف بطـ البقت
أو يف مؾحؼ البقت.
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 - 7إلزامفؿ الحادة أن تزيد يف العدة إذا رآها أحدٌ مـ إجاكب
مؼابؾ ذلؽ الققم وهذا ٓ أصؾ لف.
- 8مـع الؿرأة الحادة مـ أن تؽؾؿ أحدً ا مـ الرجال وهذا ٓ
أصؾ لف بؾ لفا أن تؽؾؿ مـ شاءت مـ الرجال إذا
احتاجت لذلؽ كسائر الـساء مـ غقر خضقع بالؼقل .
 - 9مـع الؿرأة الحادة مـ الخروج مـ البقت لؼضاء حقائجفا
وهذا ٓ أصؾ لف بؾ لفا أن تخرج مـ بقتفا لؼضاء حقائجفا
مـ شراء الطعام – إذا لؿ يقجد طـدها مـ يؽػقفا – أو
الذهاب إلك الؿستشػك طـد الؿرض وكحق ذلؽ.
 - 10مـع الؿرأة الحادة مـ الرد طؾك الفاتػ وهذا ٓ أصؾ لف
رجال.
بؾ لفا أن ترد طؾك الفاتػ ولق كان الؿتصؾ ً
 - 11مـع الؿرأة الحادة مـ الـظر إلك زوجفا بعد مقتف أو
تغسقؾف وهذا ٓ أصؾ لف بؾ لفا أن تدخؾ طؾقف و لفا أن
تغسؾف.
 - 12اطتؼادهؿ أن الزوج الؿتقىف إذا كان لف أكثر مـ زوجة فنن
العدة تؼسؿ طؾقفـ وهذا ٓ أصؾ بؾ كؾ واحدة تعتد طدة
كامؾة.
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 - 13اطتؼادهؿ أن الؿرأة ال حادة يجب طؾقفا الؿبادرة إلك
الصالة يف أول و تفا فنذا سؿعت إذان وجب طؾقفا أن
تصؾل وٓ يجقز لفا التلخر وهذا ٓ أصؾ لف.
 - 14اطتؼادهؿ أن الرجؾ الؿتقىف إذا كان لف زوجتان إحداهـ
ذكرا خرجتا مـ العدة ،وإن وضعت
حامؾ ،فنن وضعت ً
أكثك لؿ تخرج إٓ مـ وضعت ،وأما إخرى ،فنهنا
تؽؿؾ طدهتا وهذا ٓ أصؾ لف ،وإكؿا الحؽؿ يتعؾؼ بؿـ
وضعت حؿ لها ففل التل تخرج بف مـ طدهتا ،وأما
وطشرا إذا
إخرى فتبؼك حتك تؽؿؾ طدهتا أربعة أشفر
ً
حامال.
ً
لؿ تؽـ
ّباجلنل٘ فالؿرأة الحادة حؽؿفا حؽؿ الـساء يف كؾ
شلء إٓ ما دل الدلقؾ طؾك اختصاصفا بف مؿا تؼدم.
***
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هذا ما تقسر جؿعف مـ مسائؾ ،وأفؽار ،وا رتاحات ،وما
يجب ويستحب طؾك أهؾ الؿقت وذويف بعد وفاتف ،فؿا كان مـ
تقفقؼ فؿـ اهلل تعالك وحده.
وٓ يػقتـل يف الختام أن أذكر بؿا جاء يف صحقح مسؾؿ
أكف سؿع رسقل اهلل
مـ حديث طبد اهلل بـ طؿر
ِ
ِ
الر ُج ِل َأ ْه َل ُو ِّبد َأبِ ِقه َب ْعدَ َأ ْن ُي َو ِّبل َي»( ).
يؼقل« :إِ َّبن م ْن َأ َب ِّبر البِ ِّبر ص َؾ َة َّب
أسلل اهلل

أن يتقلك الجؿقع برحؿتف وأن يغػر لـا ولؽؿ

ولجؿقع الؿسؾؿقـ وأن يجعؾ بقر مقتاكا روضة مـ رياض
ولل ذلؽ والؼادر طؾقف.
الجـة ،وأن يسؽـفؿ فسقح جـاتف ،إكف ّ
ّكتبُ أبْ عبد السمحً

سليناٌ بً جاسر بً عبد اللريه اجلاسر
***

( ) مسؾؿ (.)2552
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تاس ًعا :حصر إمقال العقـقة 20 ............................. ................................
طاشرا :الؿبادرة بؼضاء ديـف إن كان طؾقف ديـ 20 ...............................
ً

ماذا بعد املمات

42

الحادي طشر :السمال طـ حالف ،هؾ لف وصقة؟ 24 ...........................
الثاين طشر :هؾ لف أو اف مـجزة؟ 28 ................... ................................
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