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 9002-77-71الثالثاء    ـ  طفنيس مسجد سيدى عبد الكريم

                                                                                    سؤال عن تلقين المّيت :
رواية تلقين الميّـت حـحيحة رهاىـس رسـهللل اى حـلع اى عليـو وسـلا ا ورواىـس ابرـسى الضىااهللـّع ر ـع اى جـ : 

 عنو : 
 : ) لقّنهللا رهللتسها ال إلو إاّل اى (.. هيف ؟  حلع اى عليو وسلاوقد قسل فيهس  

فـع النـخي ا، يـا ا فمـن الم ـاوس مع يألٌـ رنـو ماـدي رـن ال ـسلحين رـن مىـا الىلــد  ا  عنـدرس هللـاو وااـدا  
مو رمــن يحــّىها .. ،ع الــثو يحــد  رــن .نــع النــسس .. رــف ا،ســف : يقهلللــهللع فــتع ىــثا قــد مســس  إليــو فــ تهللا .ــو 
ليسـسرحو انع .. وىـثا مرــاي رافـهللسي ا ،هللــو عنـدرس يــاو فـتع ىـثا الــثو ي اىـو ا قــد ييسـط وي  ــّدر ا فـت يســ ضيف 

ياه فـــع ىـــثه اللحإـــة ا وإهللّمـــس يأـــط مع هللىاـــّاه ا وقـــد مراهللـــس الاســـهللل مع النضـــ  ) .ـــت إلـــو إالّ  اى ( ا وال يأـــط ت ـــد
 هللثّهاه فع ىثه اللحإة . اط معمسلو إليو ،ع : 
 ) رن فاح .لقس  اى ا فاح اى .لقسئو (

 فيألٌ رنو ماد ال سلحين مورأمهللعة رن الثين هسع يحّىها وىا رن قسل لها اسا  النىع : 
اى (.. مّرــس عـن هي يـة ال لقــين ا فـت يأـط مع هللقـهللل لــو : قـا ال إلـو إالّ  اى ا وإهللّمــس ) لقنـهللا رهللتـسها ال إلـو إالّ 

هللألٌ .أـهللاره وهللقـهللل هللحـن : ال إلـو إالّ اى وهلل ارىـس .سسـ ماار ا وىـهلل يسـمننس . وىـهلل إرا قسلهـس .قلىـو فسـ  قى ا عنـد اى 
 علع ال هللر .. وىثا ىهلل تلقين المح سا .

نـو ا وىــثا ىـهلل .قيـة الحــدي  ا قـسل .نـد ابهلل هــس  رـن الـدفن : ) يقــف قىـسل وجهــو ا مّرـس تلقـين الميّــت .نـد  ف
ويقـهللل : يـس عىـد اى ال تنسـع النهـد الـثو فسرق نـس عليـو ا وىـهلل ال إلـو إالّ  اى رحمـدي رسـهللل اى .. ورـن يقـهللل رلـ  ؟ 

 را يحد  ؟ .. واادي رن مىلو : إ.نو مو م هلله مو عّمو .. وإرا لقنّسه .هثه ال ي ية .. رس
ـسع الـثاع سيسـ الهللو : قـا .نـس .. رـس يألسـنس إلـع رجـا   حلع اى عليـو وسـلا قسل  : ) فـذرا ل قنـن .. قـسل المل   

 قد ل قنن اّأ و ( 
وهنــس هللــاو فــع الســس.  مع رــن هــسهللهللا يــثىىهللع رــف المّيــت إلــع المــدافن وىــا جمسعــة ر    ــين فــع رلــ  ..  

ل ـتى المســأهللي .. وال نـ إع لنــس .ـثل  ا فهـثه الديىسجــة لـنهلل ع   الحس ــاين هـسهللهللا يلقنـهللع الميّــت .ديىسجـة منــهللل رـن ا
ــ ع المــهللق اــ ي ا واع   ــهللل القىــا اــ ي ..  ــس الديىسجــة ال ــع يــثهاوهللهس . ــسه .. مّر .. ل ــن ا،حــا فــع الحــدي  رــس قلن

 مو الحّ  .سل نا .. و  لو وراقو وغيا رل  ا فذع الميت قد ر 
ــس  الحيــس  وىــهلل المهــا ىــهلل إرع فهنــست تلقــين ســسعة ابا ســسر  ــس ال لقــين مون ــست تلقــين .نــد الــدفن .. مّر ا وىن

الثو متلقنو رن رجا  رن ال سلحين فيلقننـع : ال إلـو إالّ اى ل ـع تسـاو فـع هـا هيـسهللع ا وي ـىٍ هـا نـو   فـّع يقـهللل 
 : ) ال إلو إالّ اى ( .

لن اس مهللنع م ثق ال لقين علع يد نيخ  رن الماسيخ ا وـّا إهلل قلـت رنـو إلـع نـيخ   ـا ا فـت فـع نـو  فـع 
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رل  .. ،ع ال لقين فع ا،سـسس عنـد رسـهللل اى ا فـت راـ لة فـع مع مهلل قـا رـن نـيخ إلألـع   ـا ا ،ع سـّنة السـلف 
.. فـذرا إهلل قـا إلـ ـّع ي ع جـهللار اى .. م.حـ  عـن نـيخ    ـا اـّع متلّقـع ال سلٍ مع مسيا رـف الاجـا ال ـسلٍ نسلمـس مهللّـو ا 

عنو ا فت يأهللز مع متنلّـا ومتهـّثو ومتهلّلج ـو ومس انـد رـن رجـا  ريّـت ا إالّ إرا وحـلت إلـع  رجـة ال اـف .. هـ ع مراه 
ويااهللع ومهلّمو وي لّمنع .. ول ن رس  رنت فـع راالـة الحأـسو ا ف هللـس ما ـس  إلـع نـيخ اـع  .. ىنـس سـيقهللل قسئـاي إهللـو 

 أد  ال لقين . ورس الما لة فع رل  ا فذع تأديد النهد سّنة ا سي
 اى ا قسل .ت إلو إالّ اى ( : ) جد وا إيمسهلل ا .. قسلهللا .مسرا يسرسهللل  حلع اى عليو وسلاقسل 


