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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 

 ىـ ٖٚٗٔ مجادى اآلخر ٜٕموافق  ٕٙٔٓ/ٗ/ٚ اخلميس

 مركز شباب الرزيقات حبري ـ األقصر
 (درس النساء) 

 )آداب معاملة ادليت(
 :بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جعلنا من أمة سيدنا زلمد حبيب اهلل ومصطفاه.احلمد هلل الذي 
نور اهلل الدال باهلل على اهلل ومشس احلق ادلشرقة بنور  والصالة والسالم على سيدنا زلمد

مُت علينا معهم أمجعُت آمُت آداه و ى آلو وصحبو وعلى كل من اىتدى بُ صلى اهلل وعلُىداه، 
 يا أهلل.

اإلسالم يا أحباب جعل أساس اإلشنان ركنًا ىامًا من أركان اإلسالم وىو الصرب، قال فيو 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

  من اإلشنان دبنزلة الروح من اسجسد(.)الصرب
ال يستطيع أن زنيا ن يعيش بغَت روٍح؟ ال ـ وكذلك اإلنسان ادلؤمن ىل يستطيع اسجسد أ

 احلياة اإلشناين احلقَّة بدون الصرب.
هلل عز وجل الصرب ُعدَّة ادلؤمن اليت يعتمد عليها يف كل ما يواجهو يف حياتو، ولذلك جعل ا

و اهلل وال يفعل شيئًا يُغضب اهلل أن يرضى دبا قدَّر ؤمن لكي يكون صابرًا أتاج من ادلوالصرب زن
 .صلى اهلل عليو وسلَّمسنالف سنة رسول اهلل 

الزوج وممن حوذلا، ىذه  حيانًا تتعرَّض دلضايقات من األوالد ومنيف حياهتا العادية أة رأفادل
تدعي على فأو تدعي عليهم،  إما تدعي على نفسها :ادلضايقات تدفعها أحيانًا إىل أمرين

و إما ىذه أـ  [ربنا ياخدكم ويرزنٍت منكم وربنا ياخدين ويرزنٍت منكم أ]نفسها كما نسمع: 
 تلك.

صلى اهلل عليو وضع لنا فيها ضابطًا شرعيًا فقال  صلى اهلل عليو وسلَّموىذه حضرة النيب 
 :وسلَّم
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كم فعسى أن تكون ساعة إجابٍة )ال تدعوا على أنفسكم وال على أوالدكم وال على أموال 
 فتندموا(. 

اتًا أن تدعي على نفسها أو على أوالدىا أو على من حوذلا، فممنوع للمسلمة منعًا ب
فأحياناً ادلؤمنة زندث ذلا ضيٌق يف الصدر بسبب أمٍر أذنها أو ُغمَّة أصابتها أو مشكلة معقدة ال 

ادلوت وتقول: يا رب أنت سايبٍت ليو ما تطلب من اهلل  بأنذبد حاًل ذلا فُتنفِّث عن نفسها 
 تاخدين وترزنٍت ـ وىذا ما نسمعو من كثٍَت من النساء.

وضع ضابتًا ذلذا األمر، فقال  صلى اهلل عليو وسلَّم صلى اهلل عليو وسلَّمأيضًا حضرة النيب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 سيدنا رسول اهلل ـ ولكن يقول: وماذا يقول؟ عرفنا أحدكم ادلوت لُضرٍّ نزل بو ـ )ال يتمنُّتَّ 
 يل(.  اللهم أحيٍت ما كانت احلياة خَتاً يل، وتوفٍت ما كان ادلوت خَتاً 

 ال رُبدد على اهلل وتطلب ادلوت. لكن
ن تكون صابرة لكل أمور اهلل عز وجل، فقد تتعرض ادلسلمة يف حياهتا إذن ادلسلمة البد أ

 ن تفعلو ادلؤمنة يف ىذا الباب؟أما الذي ينبغي لفقد عزيز وفاة إنسان غايل، 
 :علمنا ربنا عز وجل

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا"   "الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
 عرفنا ربنا حىت ماذا نقول، فماذا قالوا: 

 البقرة(.ٙ٘ٔ) "ِإنَّا هلل َوِإنَّا ِإَلْيِو رَاِجُعونَ "
  ا األمر.يف ىذادلباح وادلمنوع  صلى اهلل عليو وسلَّموعلمنا حضرة النيب 

وإبنو ىذا عاش ستة أشهر وتوفاه اهلل ومل ، اه إبراىيمقد أمسكان عنده إبنو الوحيد وكان 
ما الذي حدث من سيدنا رسول اهلل اأُلسوة الطيبة يكن عنده ولٌد غَته، والباقي كلهم بنات، 

 اليت ذكرىا لنا اهلل وقال يف شأنو:
ِخَر َوذََكَر اهلل  َواْليَ ْوَم اآل ٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اهللَ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلل ُأْسوَ "

  األحزاب(.ٕٔ) "َكِثيًرا
حلظة وفاة إبنو إبراىيم، وكل ما حدث منو والذي  صلى اهلل عليو وسلَّمحضر رسول اهلل 



3 

 وعلمنا األدب الواجب فقال:أباحو لنا ما ىو؟ فرَّت الدموع من عينيو،  
مع وإن القلب ليحزن وإنا عليك يا إبراىيم حملزونون، ولكنا ال نقول وال نفعل )إن العُت لتد

 إال ما يُرضي ربنا عز وجل(.
 وم القيامة على ىذا النهج القومي.مسلمة إىل يلكي شنشي كل مسلم وكل 

أباح البكاء، والبكاء ليس فيو شيٌئ وليس عليو ذنٌب وال وزٌر وال عقاب، لكن ادلشكلة  
 فال يقول إال ما قال الرمحن يف القرآن:سان، كلها يف الل

 البقرة(.ٙ٘ٔ) "ِإنَّا هلل َوِإنَّا ِإَلْيِو رَاِجُعونَ "
 أو ُيضيف ما علمَّو النيب ويقول:

  أجرنا يف مصيبتنا ىذه خَتاً وعوضنا عنها خَتاً منها(.)اللهم 
أمرىا بو النيب، جديداً، ففعلت ما  ا تويف زوجها أبو سلمةرضي اهلل عنهالسيدة أم سلمة 

سُيعوضٍت و عطوفاً رحيماً، وقالت يف نفسها: وما الذي ىو خٌَت من أيب سلمة  وكان زوجاً حنوناً 
 اهلل عز وجل بو؟

ومل يُرسل إليها طالبًا الزواج با،  صلى اهلل عليو وسلَّموإذا بعد إنقضاء العدِّة حضرة النيب 
يها سجماذلا ـ ألهنا كانت كبَتة يف السن ـ ولذلك لرغبتو ف صلى اهلل عليو وسلَّميطلب الزواج با 

قالت: يا رسول اهلل إينِّ كرُب سٍت ولسُت أشتهي ما يشتهيو النساء ويل عياٌل كثَتون ـ كان 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمعندىا ستة أوالد، فقال 

 أُلربيهم(. أوالد أخي إيلَّ ن أُضمَّ )قد علمُت ذلك، ولكٍت أريد أ
الذين مل يكن ذلم دخاًل وال أي مورٍد من موارد  ةالست يبِّ أوالد أخيواذلدف كلو لَتُ كان 

 اإلنفاق.
خالف ذلك فإن الشرع زندث  اإذن ال نقول وال نفعل إال ما يُرضي اهلل عز وجل، وكل م

 لن الرباءة التامة ممن يفعل ذلك، وانظروا إىل حديث الرسول الذي يقول:يُع
أو شقَّ اسجيوب ـ يعٍت شق ادلالبس ـ  ـ من لطم اخلدود )ليس منا ـ يعٍت ليس من ادلسلمُت

 أو دعا بدعوى اسجاىلية(.
من اللي ح ـ  ؟بعدك يأكلنا حأنت حاتسيبنا دلُت؟ من اللي ] اسجاىلية يعٍت كقول:دعوى 
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  [.يُبص علينا؟ 
ذلذا األمر وامسها ُمعدِّدة ىناك سيدات يوظفوىنَّ  والكالم الذي نسمعو يف بعض األماكن

 وال من بعيد. وىذا ليس من اإلسالم ال من قريبٍ  ،ي تُعدِّد وىم يرددون خلفهاوى
ئًا يهتك سًتىا، وال تقول ألفاظًا تُغضب اهلل وال تفعل شيادلسلمة ال تلطم وال تشُق اذلدوم 

ن ربافظ على سًتىا ـ كيف؟ وقد رأيت ىذا الكالم ولكن منذ فًتة واآلن األمور ألن اهلل أمرىا أ
 عندكم اآلن. قد تعدلت

منذ أن ذىب النساء للمدارس وتثقفن وىذا الكالم كان موجودًا يف الوجو البحري، ومنذ 
 ثالثُت سنة ومل نعد نسمع شيئاً مما زندث يف ادليامت.

يسمعوه، وال ل لوا القرآن الكرميفمنذ حلظة موت اإلنسان يشغَّ وممنوع اللطيم،  ممنوع الصوت
 نازة أو خلف اسجنازة.زبرج أي مرأة من البيت مع اسج

وصاروا وغاية ما يقولون وىو خراج من البيت: مع السالمة، ألن العلم اآلن نوَّر الناس 
 سليم ورأٍي سديد. أصحاب فكرٍ بالعلم 

بنات معهن تعليم ن معظم الأإمتدت وأصبح قد وىنا أيضًا واحلمد هلل أرى أن الثقافة 
 اىلية.ن تفعل شيئاً من أعمال اسجعايل، فال يليق أ

ويأيت  يتجمع النساء يف الشارع إنسانشنوت عندما ـ عشرين سنة  حوايلزمن منذ ىنا رأيت 
قرب الناس للميت فتكشف شعرىا وتنكش شعرىا وتلطم على خدودىا ومن حوذلا أ

يقولون: أهنا مش زعالنة، وىي تفعل ذلك ليقولون أهنا زعالنو ن مل تفعل ذلك هنا، وإيشجعو 
 عليو.

اىلية اليت هنى عنها اإلسالم واليت هنى عنها احلبيب سجاىلية وأفعال اسجى اوىذه ىي دعو 
 فضل الصالة وأمت السالم.ادلصطفى عليو أ

 : صلى اهلل عليو وسلَّمقال حىت 
 )إن ادليت ليُـّعذَّب ببكاء أىلو عليو(.

 دباذا أوصى؟ يُوصي ويقول: عندما أموت يا أوالد ال تًتكوينو ، وىذا للميت الذي أوصى
فهذا يُعذَّب عندما  وبعض اسجهلة يوصون بذلك ـ كن البد أن تفعلوا كذا وكذا وكذا ـىكذا، ول
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 ادليت البد وأن يُوصي عند ادلوت ويقول:ألن زندث ذلك،  
وىذه من ضمن تقول كالم يُغضب اهلل،  إياكم واحدة فيكم تصوَّت، أو واحدة فيكم

  ميت.الوصايا األساسية لل
وحنن واحلمد هلل متعلمُت فهذه لرسالة وعمل ما عليو هلل عز وجل، لكي يكون قد أدَّى ا

 نبعد عنها بالكلية.األمور اسجاىلية 
من ُيشغِّل راديوا فبعض الناس يف بعض ادلدن أو يف بعض الُقرى يضع طقوس للموت، 

فرحان يف ادليت، ومن يأكل كذا يكون فرحان يف التليفزيون يكون ومن ُيشغِّل يكون فرحان، 
 ليس لو أساس يف اإلسالم أبداً.أساس يف الدين؟ ىذا يت، ىل ادل

وماذا فيها؟ فنحن حنتاج لسماع القرآن الكرمي، ن مثاًل لقرآفأنا ُأشغِّل الراديو لسماع ا
لسماع القرآن الكرمي أم أرى درسًا علمياً، فهل ىذا شننع شيئًا من ىذه وكذلك ُأشغِّل التليفزيون 

 مور كلها.األ
ما  عندنعرفها أن لكن األمور اليت رنب موانع وليس فيها حرج على ادلؤمن، فهذه ليست 

ا ُمعرضُت للموت، فكلن اليت نًتكها وال ننتبو ذلا أبدًا ـفهذه  جند أحدًا يعاًف سكرات ادلوت ـ
وحنن جبواره  علينا حنو ادليتن نعرف كلنا الواجب ًا شنوت، فالبد أحدأن حنضر وكلنا ُمعرضُت أ

 اًل أو إمرأة.رجكان إن  
 ليو إال من كان زُنبو يف الدنيا.علينا يف ىذه اللحظات أننا ال نُدخل عأول شيئ: واجب 

ى فالنة هنا عندما تر ألن يسازلا بعضهما، ال ـ ن بينها وبُت فالنة عداوة ونريد أفمثاًل: إ
نريد أن تُت، فطق بالشهادوال تستطيع النُ وزندث عندىا تأثر ازز أن يتغَتَّ قلبها، ىذه فمن اسج

وليس يف يف الدنيا ىنا وذنا ي شيئ؟ السماح تسازلا وعلى أنُدخل عليها أحبابا فقط، فكيف ي
 مثل ىذه الظروف.

أحدًا أكل حق ُأختو، فيقول ذلا يف ىذه اللحظة: سازليٍت، فعلى ماذا أن و فمثاًل ل
وأن يؤدِّي ما عليو من فهل ينفع ىذا السماح، فالبد  تسازلو؟ وماذا أخذت منو لتسازلو عليو؟

 لكي يكون السماح صحيحاً.احلقوق ادلالية أواًل، 
عند اإلحتضار ال نُدخل عليو إال أعزُّ الناس عنده، نفسنا يف ىذه احلالة، فلكننا خندع أ
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ة واحلسنة اليت عملها يف الدنيا   وأحُب الناس إليو، ومن رنلس جبواره يُذكِّره باألعمال الطيبة اخلَتِّ
 :صلى اهلل عليو وسلَّمشف ويفرح لقولو حىت يستك

 )من فرح بلقاء اهلل فرح اهلل عز وجل بلقازو(.
ىل صالة الفجر ، سيدنا عمر عندما ُضرب وىوذاىب إوىذا ما مشى عليو الصحابة الكرام

وأصبح منتظراً للموت وكان معو بعض الصحابة ومنهم سيدنا عبد باخلنجر والدم خرج كاألهنار 
وفعل بك كذا وكذا وكذا وأخذ  قال لو: يا أمَت ادلؤمنُت أنت أيَّد اهلل بك الدين،اهلل بن عباس ف

 اليت عملها خلدمة اإلسالم. يذكر لو األعمال العظيمة
 نقول: لكننا عند ادلوت 

  [.وح تسييب بنتك دي دلُت؟أنيت حاسبويت يا اخيت، وح تسييب إبنك دا دلُت؟ ]
وأمره وات واألرض، ضوع بيد من بيده ملكوت السماادلو  وما ذلا وما ذلذا ادلوضوع؟ ىذا

 بُت الكاف والنون، وىو يعرف ماذا يفعل تبارك وتعاىل.
زلافظة عل الصالة أو أنيت نُذكرىا باألعمال الطيبة ونقول ذلا: أنيت احلمد هلل  نالكن

لكي  زعالن عندإىل أحد، نتذكر األعمال الطيبة ونذكِّرىا حججيت بيت اهلل أو أنيت مل تسيئي 
 الظن باهلل عز وجل. وت وىي زلسنةٌ سب

ن شنوت على قول ال إلو إال اهلل، قال ادلفروض أن ادلؤمن الذي ربنا زُنبو أساعة ادلوت 
 :صلى اهلل عليو وسلَّم

 )من مات على ال إلو إال اهلل دخل اسجنة(.
 :صلى اهلل عليو وسلَّموقال 

 )إدنا األعمال خبواتيمها(.
 وماذا نفعل؟ قال: ادلهم ىذا اخلتام،

 : ال إلو إال اهلل(.)لقنوا موتاكم
فأنا ال أقول لو: كذلك،   ليسوالناس غَت منتبهة يقولون للميت: قل ال إلو إال اهلل، ال ـ 

 قل: ال إلو إال اهلل، وماذا نفعل؟ 
ال و فقط،  ال إلو إال اهللـ  ال إلو إال اهللـ : ال إلو إال اهلل بصوت عايل جنلس جبواره ونقول
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يكون اللسان و ليس شرطًا أن يقوذلا باللسان، فردبا ألننقول لو قل، فهو يسمع وسيقول معنا،  
فيكون قد ُختم لو باإلشنان، فكونو قد قاذلا بقلبو  ىا من القلب،فربنا يريدقد ُكفَّ عن الكالم، 

 وأصبح من أىل اسجنة إن شاء اهلل.
وُنكرر ال إلو إال اهلل بصوت ا جنلس جبواره فكيف يكون تلقُت ادليت بال إلو إال اهلل؟ بأنن

 وال يضجع. ال شنلُّ عايل ـ ونقوذلا شوية ونسكت شوية حىت 
صلى اهلل عليو حضرة النيب حلظة ادلوت ويعاين، واحلكاية استمرت شوية إذا كان ىو يف 

 :يو وسلَّمصلى اهلل علأعطانا عالجاً سريعاً يُعجِّل خروج الروح على الفور، وما ىي؟ قال  وسلَّم
 ."يس"()إقرأوا على موتاكم 
، أو منخفض سورة "يس" حولو ويقرأون مع أنفسهم أو بصوٍت عالٍ  فيجلس مجاعة من

وال ىمٍّ عند خروج روحو إن شاء اهلل وج الروح وذبعلو ال يشعر بأمٍل وال غمٍّ ر و"يس" تُعجِّل خ
 رب العادلُت.

 "يس".ة سور فعندنا اآلن: نلقنو ال إلو إال اهلل ونقرأ 
ما عوسنرج حول ادليت وال يستطيع أن يتماسك أعصابو ىناك أحٌد من اسجالسُت كان وإذا  

  ، فُنخرجو يف اخلارج على الفور.قلناه ويعمل ما هنى عنو اهلل
ولذلك ُيستحبُّ أن زنضر خروج الروح الصاحلون ادلتقون ألن ىؤالء دعاؤىم رُلاب 

ة تُعجِّل خبروج الروح براحة تامة بدون تعٍب وال وكالمهم مستجاب، وحضورىم رنعل ادلالزك
 حدب.

 ما الواجب على من شنوت؟ فهذا الواجب علينا حنن، ف
ىلو دبا أمن شنوت الواجب عليو أواًل أن يُوصي، والبد أن تكون لو وصيِّة، يُوصي أواًل: 

 بعد موتو، حبيث ال سنالف شريعة اهلل كما ذكرنا اآلن. يفعلون
فال مانع بشرط أن ال عنده مال ويريد أن يُوصي جبزء صدقة جارية لنفسو  إذا كانثانياً: 

، فأنا أريد و، ألن ادلسلم سيخرج من الدنيا وينقطع عملعلى الورثةيُوزَّع الباقي و د عن الثُلث يزي
وادلالزكة تكتب إىل يوم القيامة، فماذا أفعل مستمر بعد خروجي من الدنيا أن يظل العمل 

 لنفسي؟ 
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أشارك فيو  وأاليت تنفع ادلسلمُت لنفسي مشروعًا من مشاريع اخلَت  ارية، أعملة جصدق 
 وىذا ادلشروع يكون صدقًة جارية يل إىل يوم القيامة.

صلى اهلل صدقة جارية قال قابر والعمل شغَّال يل وُيكتب يل ألن يل فأكون قد متُّ ويف ادل
 :عليو وسلَّم

 و علٌم يُنتفع بو، أو ولٌد صاٌفٌ الث: صدقة جارية أإال من ث)إذا مات ابن آدم انقطع عملو 
 يدعو لو(.

 فهذه يل صدقة جارية.
 الذي يُغسِّلو وُيكفِّنو ومن ُيصلي عليوويُوصي كذلك ـ وىي وصية الصاحلُت ـ من ثالثاً: 

ن األتقياء األنقياء، ألن من يصلي على ادليت يكون ادلؤمنو ألن ىذه أموٌر كان زنرص عليها 
 فكانوا يتخَتون الشفعاء. شفيعاً لو،

رضي اهلل ى أن من ُيصلي عليو السيدة نفيسة وأرضاه أوص رضي اهلل عنواإلمام الشافعي 
ا وأرضاىا، وكان ىو ُيصلي با صالة الًتاويح يف شهر رمضان، فلما أبلغوىا قالت: ال مانع عنه

ليو، وبعدىا أخذوه للمسجد وصلَّي عليو ذلا وصلَّت ع توين بو ىنا، فجاءوا بالنعشولكن إز
 ادلسلمون.

من الذي يغسلك؟ قال: فالن ىذا ىو الذي يُغسلٍت، وفالن الذي أوصى بو كان تاجراً، 
والشافعي كان فاربًا بيتو لطلبة ، وصيتولو وا ذكر جاءوا بالتاجر و فتعجبوا أيغسِّلو تاجر؟ فلما 

وُيطعمهم وُيسقيهم وينيمهم ويشًتى ذلم األقالم  يأتونو من كل البقاع يسكنون عندهلم الع
 رلاناً.  والورق، وكل ىذه األمور

 .العلم ةفكان أحياناً دخلو ال يكفي فكان يقًتض ليُنفق على طلب
ن ال يوجد أحٌد منا يبيت أ وىؤالء القوم كما كان حضرة النيب يُعلمهم ويُعلمنا حنن أيضاً 

 :صلى اهلل عليو وسلَّم، قال "الوصية"إال وربت رأسو مكتوب ما لو وما عليو وامسها 
 )من مات على غَت وصية مل يُؤذن لو بالكالم مع اهلل عز وجل يوم القيامة(. 

فالن كذا  دأن يل عن البد يل كل ليلة على األقل أن أُعرِّف من معي يف البيترابعاً الدْين: 
 مكتوبة يف ورق ألن ربنا أمرنا وقال لنا:فضل أن تكون ذه األمور األويل على فالن كذا، وى
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ى فَاْكُتُبوهُ "   البقرة(.ٕٕٛ" )يَا َأي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّ
 ىذا شيٌئ بسيط يا رب، قال:ذا كان إف
  البقرة(.ٕٕٛ) "َكِبيًرا ِإَلى َأَجِلوِ   َوال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأوْ "

 أسلم وأفضل.دلاذا؟ ألن الكتابة 
الشافعي  أوصى، فلما جاء الرجل الذي كتب ما عليو يف صفحة كبَتةقد  فكان الشافعي 

: أين وصيتو؟ فأحضروىا، فسأذلم ماذا عليو من الديون؟ أنو يُغسِّلو وقالوا لو ما قال فيو، قال
، أنٍت أُغسِّلو من الديون اليت  الذي قصدهُغسلو عليَّ أنا، وىذا قال: ىذا  قالوا: سبعُت ألفاً،

 عليو حىت سنرج وليس عليو ديٌن ألحد.كانت 
صلى ؟ قال لو ألن ادلشكلة الكبَتة أن سنرج اإلنسان من الدنيا وعليو دين، وماذا زندث

 :اهلل عليو وسلَّم
 بدينو حىت يُؤدى عنو(.)ادليت زلبوٌس يف قربه 

 وا عنو دينو.دبس حىت يسدِّ من الورثة، ولكنو زنُ  جز يف قربه حىت ُيسد عنو دينوزنُ 
ومن ُيصلي عليو،  وكل ما عليو ويُوصي من يُغسِّلو ومن ُيكفِّنوفيكتب اإلنسان كل ما لو 

 ور أصحاب الدين ادلتقُت الصاحلُت.وسنتار يف كل ىذه األم
يتوب إىل اهلل ُمتوىف ـ عليو أن يُعجِّل بالتوبة، فبعد الوصية ـ وىذا بالنسبة لل: التوبة اً خامس

 عز وجل على الدوام.
 أن اهلل يظلَّ يقبل توبة عبده حىت خروج روحو.ومن رمحة اهلل عز وجل بنا 

لى اإلستغفار والرجوع إىل اهلل والندم على ما فعل والتوبة إىل اهلل عز وجل مما فيداوم ع
 م.مور على الدواصنع ويواظب على ىذه األ

 ما علينا فعلو عند خروج الروح: 
 من ال يعرفها:مور اإلسالمية اليت رنب أن نعرفها ونعرِّف األ

 إذا خرجت الروح ونكون جالسُت فماذا نفعل؟
 ، فال نقول كالماً يُغضبصلى اهلل عليو وسلَّمكل ما نقولو: بسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل 

 .صلى اهلل عليو وسلَّماهلل سنالف سنة رسول  اهلل وال سنرج منا لفظاً 
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على نو قد مات فادلفروض يف ىذه اللحظة نكون موجهينو إىل القبلة أي ينام فإذا تأكدنا أ 
 ن والقبلة تكون أمامو يف إذباه القبلة.جنبو األشن

إذا ، و صلى اهلل عليو وسلَّمفإذا خرجت الروح وحنن نردد بسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل 
فيتحرك ادلوت ويبدأ ادلوت عادًة من جهة الرجلُت فتربد وتتجمد وال تتحرك تأكدنا أنو قد مات 

         يف اسجسم حىت يصل إىل الرأس.
  كنكون حكماء، فعليناات اإلنسان فعلينا يف ىذا الوقت أن فإذا م

و، ألن الوضع الذي يكون عليو عند ادلوت لو تركناه شوية يعاذر : أن نفرد رجليو ونفرد والً أ
نُغلق الفم ونأيت بقماشة عريضة شوية و فنريد أن شنوت على حالة طيبة، ستطيع تغيَته، فلن ن

 .اً م مغلقمن ربت الذقن إىل الرأس ليظل الف ونربطها
وبالراحة نسد الرموش لنقفل العينُت، وبعد شوية حُنرِّك اليد بالراحة ليكون عند ثانياً: 

وبعدىا مع مفصل الفخذ شوية ة من بداية الرُكبة الُغسل يتحرك معنا، وحُنرك أيضًا الرجل بالراح
غسِّل  

ُ
 .كما يريدشوية ليظل اإلنسان ليناً ويتحرك مع ادل

إذا كانت و زُبلع لبس شيئًا يف يديها أو يف أذنيها ـ بالنسبة للنساء ـ ىذه األشياء إذا كان ت
 .جل مثل حظ األُنثيُتويُوزَّع كبقية ادلَتاث إن كان ذلا أوالد وبنات للر ، صبح إرثاً ذىباً فيُ 

فهو مَتاث شرعي ن الذىب للبنات وانتهى األمر، ال ـ أالبالد يقولون الناس يف وبعض 
إذا كان شيئًا كثَتاً، وإذا كان شيئًا قلياًل ونتنازل عنو للبنات شأن أي مَتاث شرعي يُورَّث شأنو 

لفالنة وىذه الُغويشة  وإذا كانت ىي قد أوصت: ىذه الدبلة لفالنة وىذا احللقفال شيئ فيو، 
 إذا أجزنا ىذه الوصية.لفالنة فال مانع 

 بعد ذلك خنلع ادلالبس بطريقة لطيفة ونغطيو دبالءة وىو متجو إىل القبلة.
 ن نعرفها مجيعاً مجاعة ادلؤمنُت.األمور البد أوىذه 
الُغسل: الرجال يغسلون الرجال، والنساء يغسلون النساء، والُغسل كأي ُغسل ثالثًا 

، ولكن زنتاج إىل شوية عمل فبالنسبة للمرأة اليت تغتسل من اسجنابة أو الدورة فهو نفس الُغسل
 .تدريب بسيط ولكن الوقت لن يكفي لتعلم طريقة الُغسل

وأوىل الناس بتغسيل ادلرأة أقرب الناس إليها، وأوىل الناس بتغسيل الرجل أقرب الناس إليو، 
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غّسشل الذي نأ 
ُ
ل مؤمن يستطيع أن ألن ك فهذا يكون عجزًا منا ا أو من ىنايت بو من ىنأما ادل

 وكل مؤمنة تستطيع أن تُغسِّل ادلؤمنة. يُغسِّل ادلؤمن،
نتهى بذا األمر فال زبرج وراءه إىل ادلسجد وال زبرج بالنسبة للميت إـ الزوجة ـ ما دور ادلرأة 

 ألن من يتوىل ىذا األمر الرجال.، انةوراءه إىل اسجبَّ 
 صلى اهلل عليو وسلَّميها بعد ذلك إال شيٌئ شرعي حكم بو سيدنا رسول اهلل لعفما 

 وامسها العدِّة.
عدِّة ادلتوىف عنها: إذا كان متويف الزوج فعدهتا أربعة أشهر وعشرة أيام بالشهور اذلجرية، 

 يالدية.بادلوليست 
قال  ثة أيام،و إبن أو أم أو أي شخص آخر فالعدة ال تزيد عن ثالوإذا كان أب أو أخ أ

 :صلى اهلل عليو وسلَّم
 )ال ينبغي دلرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ربزن على غَت زوج أكثر من ثالثة أيام(.

 فما عالمة احلُزن يف موضوع ادليت؟ 
د أصبح موضة يلبسو فتيات اسجامعة ا، ألن السو أواًل: اللبس األسود ليس عالمة يف اإلسالم

  بالنسبة لعدة الزوجة أربعة أشهٍر وعشرة أيام. وكل ادلوضوعوليس عالمة على احُلزن، 
 أيامأن اسجنُت تُنفخ فيو الروح ـ إذا كانت حامل ـ يكون بعد أربعة أشهر واحلكمة من ذلك 

 فالعدة حىت تضع محلها. ويتحرك يف البطن ونزيد عشرة أيام سبكُت إذا كانت حامالً فيظهر 
ضع زينة وال زبرج من البيت إال لضرورة ُقصوى، فلو يف ىذه الفًتة كل ما عليها أن ال ت

  .سنطبها، فمنع اإلسالم من وضع الزينة أحداً وضعت زينة فمعناىا أهنا تريد 
ُكحل القلم ولكن ال ُتشفى إال إذا وضعت ُكحاًل ـ وليس بو ونفرض أهنا عينيها مرضت 

 وال زبرج بو للخارج. ولكن يف البيتبالُكحل األصلي فال مانع فتكتحل  الُكحل األصلي ـ
 الضرورات اليت با زبرج للخارج: 

يقضي من ذا كان ذلا معاش، إذا مل يكن ذلا إ نهي إجراءات كادلعاشأو تُ تذىب للطبيب 
 ُأخرىبكالم ومع  أحدٍ فال مانع شريطة أن ال تتحدث مع ذلا حاجاهتا ـ طلباهتا من السوق ـ 

، ألهنا أصبحت من  تعود فورًا لبيتها، ال ـ تذىب لتقضي طلباهتا مثكالمنصف ساعة  ب
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 الضرورات. 
 .وممنوع أن ذبلس أمام البيت يف الشارع كما نفعل ىنا عندنا يف الُقرى

 اآلن. ت مكلفة بذلكممنوع أن زبرج لتحضر فرحاً ألنو ليس ضرورة وليسو 
 عنها فقط. عزِّي ألن الضرورات لألشياء اليت ال غٌتً تُ ل اخلروجممنوع و 

يف أي مكان األحزان ال تزيد عن ثالثة أيام فقط، أو إنسانة غَت الزوج  آخرأي إنسان 
 وبعد الثالثة أيام ينتهي كل شيئ.

وكان زعيم أىل وأبوىا كان أبو سفيان  صلى اهلل عليو وسلَّمالسيدة أم حبيبو زوجة الرسول 
ام طلبت من اسجارية ـ بعد الثالثة أيقدوة  يعرفون أن زوجات النيبوكان الناس ـ مكة، تُويف أبوىا 

يب النساء ليس لو ون أن طموأنتم تعل ساء ـأن رُبضر طيبها واخلاص بالناليت تشتغل عندىا 
فتطيبت بو، فسألوىا دلاذا تضعي الطيب؟ فقالت: واهلل ما يب حاجة إىل الطيب رازحة نفَّاذة ـ 

م، حىت كثر من ثالثة أياال ينبغي أن ربزن على غَت زوجها أولكن تنفيذًا لسنة احلبيب أن ادلرأة 
 ال تكون قد أطالت احلُزن على أبيها أكثر من ثالثة أيام.

فما بالنا يف بعض البالد ىنا يقولون: أن احلُزن البد أن يكون سنة، وال أعلم من أين أتوا 
 بذه الفتوى.
؟ لكالمذا افرح وممنوع الزواج دلدة سنة، ومن أين أتوا بأن يعملوا ىل ادلتويف ممنوع ألوحىت 

، فهي عصبية جاىلية وليست يف دين اهلل ال من قليل علم، وال حىت يف شرع قدماء ادلصريُتال أ
 وال من كثَت، ألن الدين واضح وضوح الشمس.

عازشة قال للسيدة  صلى اهلل عليو وسلَّمبعد ذلك، فال مانع ألن الرسول تريد زيارة القرب 
 ا:رضي اهلل عنه

 القبور، أال فزوروىا فإهنا تُذكِّركم باآلخرة(. )كنُت قد هنيتكم عن زيارة
 فنذىب لزيارة القبور ولكن بشروط معينة:

. زيِّ الالشرط األول: أن تكون ملتزمة ب  الشرعيِّ
 من اآلخرين يف الليل.الشرط الثاين: أن يكون بالنهار حىت ال تتعرَّض للمضايقات 

ما قلناه  جنَّبتوتاهلل، فتذىب للمقابر الشرط الثالث: أن ال تفعل شيئاً عند ادلقابر يُغضب 
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 أو غَته، فال رنوز ذلك عند ادلقابر.و اللطيم أو دعوى اسجاىلية صوات أاأل من 
الرسول السيدة عازشة، قالت لو: ماذا أقول يا رسول اهلل؟ علَّم فإذا ذىبت للمقابر وكما 

إن شاء اهلل بكم الحقون،  قال ذلا: قويل: السالم عليكم دار قوٍم مؤمنُت أنتم السابقون وإنا
 نسأل اهلل لنا ولكم ادلغفرة.

 أو غَتهن كان األب أو األم تسلِّم على اليت تزوره من أىلها إو ُتسلِّم على أىل ادلقابر 
 يا أيب أو السالم عليك يا فالن.عليك : السالم وتقول

خالص قل ىو عز وجل، فإن مل تكن ربفظ فتقرأ سورة اإلمث تقرأ ما تيَّسر من كتاب اهلل 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال اهلل أحد إحدى عشر مرة، 

)من قرأ سورة اإلخالص إحدى عشرة مرة ووىب ثوابا لألموات، أعطاه اهلل بعدد ما يف 
 ىذه ادلقابر من األموات حسنات(.

يعطيها حسنات بعدد ما يف ادلقابر كلهم، فنقرأ قل ىو اهلل أحد إحدى عشرة مرة ونقول: 
ودلواتنا واموات  جعل ىذه القراءة لفالن أليب فالن او ألمي فالنة وألىل ىذه ادلقابرللهم إا

 ادلؤمنُت وادلؤمنات أمجعُت.
 للعظة واإلعتبار.ال مانع أبداً من زيارة ادلقابر ف
ومخيس أول رجب؟ وغَته؟ كل ىذه  وماحكاية اخلميس الصغَت واخلميس الكبَت واألربعُت 

 ين اهلل يف شيئ.عادات جاىلية ليست يف د
  عادات من أيام قدماء ادلصريُت.ربعُت فاخلميس الصغَت واخلميس الكبَت واأل

كانوا عندما يتزوج الرجل يف ادلقابر يف األقصر،  قدماء ادلصريُت ادلدفونُت عندكم ىنا 
، و غَته ويضعوىا معو يف القربذىب أو بذلة أاليت تزوج فيها إن كان زنتفظوا بكل حاجاتو 

من ىذا الطعام، ا يضعون لو طعامًا ألن إعتقادىم يف يوم اخلميس األول يقوم فيأكل وكانو 
 .وكانت ىذه عقيدهتم

ويأكل ويلبس ويفعل كل ويوم اخلميس الكبَت يرجع مرًة ُأخرى فيأكل ويوم األربعُت يقوم 
 عندىم.شي، فكانت ىذه عقيدهتم 

وليست يف اإلسالم يف ادلاضية يف األيام  وكانت عاداتلكنها ليست عقيدة يف اإلسالم 
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 شيئ. 
 فمىت نزور؟ 

عصر يوم اخلميس وفجر يوم السبت،  باستمرار يف الوقت بعدحضرة النيب كان يزور ادلقابر 
ليلة السبت أو األحد بعد و ، أو بعد العصر أو يوم اسجمعة طوال النهار، أو يوم يف ىذا الوقت

 .ليس ىناك مانٌع يف أي وقت صالة الفجر وىي األيام اليت كان يتخَتىا، ولكن
على أن ال نقول وال يف مثل ىذه األوقات فمن أراد أن يقتدي حبضرة النيب فتكون الزيارة 

 عز وجل.نفعل شيئاً يُغضب اهلل 
أو يف  ىنا سواٌء كقراءة القرآن حنن نريد أن ننفع ادليت ونعمل شيئًا للميت فال مانع أبداً،  

 هنا تُرفع هلل عز وجل.يف البيت أو ىناك أل كقراءهتاالبيت فقراءءءهتا ىنا  
على روح وكذلك الصدقة يف أي مكان تصل للميت طادلا أنا يف نييت أن ىذه الصدقة 

 فالن.
، ، لكن الفريضة الثوابما لو لفالن فيذىب أن يكونا ونويتوإذا صليت ركعتُت سنة نفاًل 

 أحد.ال أحد يؤدِّي الفريضة عن 
، أيضاً يكفي م يف رمضان وأخرجُت لو الفدية أو ُصمت ىذه األياموإذا كان عليو أيام صيا

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال ـ ادليت 
 (.)من مات وعليو صيام فليُصم عنو وليو

 يصوم عنو أو سُنرج عنو كفَّارة. إما أن
فلماذا نشق على أنفسنا ونذىب إىل كل ىذه األشياء تنفع ادليت سواء ىنا أو ىناك، 

واهلل  والصدقات وتالوة القرآن ويوىبها لألمواتم لإلنسان أن يواظب على الدعاء ىناك؟ فادله
 عل ىذا العمل صاحلاً ذلم ومسدداً ذلم إىل يوم ادليقات.، ورنعز وجل ينفعهم بذلك

وقت طويل، أن أتكلم فيها اليوم، لكن التفصيل زنتاج إل  وىذه بعض األمور اليت أحببتُ 
إكرام اهلل لألموات" فجمعنا كل ىذه ءتو وامسو: "اب تستطيعون قرااألمور مجعناىا يف كت وىذه

 كفُت.كيفية الُغسل وكيفية الت  :مور بالتفصيلاأل
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 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم 


