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، وْ أَ  بَِماء   َحْلِقهِ  ل  بَ  َتَعاُهُد  ُسن   بِِه: ُنِزَل  َوإَِذا ، َشَفَتْيهِ  َوَنْديُ  َشَراب  ًة، «اللُ  إِل   َلهَ إِ  َل » ينُُه:َوَتْلقِ  بُِقْطنَة   َيِزيُد  َل فَ  َمر 

؛ َعَلى ، ْلِقينَهُ تَ  َفُيِعيُد  َبْعَدُه، َيَتَكل مَ  نْ أَ  إِل   َثلَث  ُههُ  ،{ڤ} ِعنَْدهُ  ْقَرأُ َويَ  بِرِْفق   الِقْبَلِة. إَِلى َوُيَوج 

 (1)الشَّرْحُ:
  َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلهِ  َوَعَلى ُم َمَّد   نَِبيِ َنا َلىعَ  َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   لَعاَلِمنَي،ا َرب ِ  لِلَِّ  حلَْمد  ا لرَِّحيِم،ا لرَّْْحَنِ ا للاِ  ِبْسمِ 
 يادةع حكم  ذكر امَّ ـل ،(َشَراب   وْ أَ  بَِماء   َحْلِقهِ  َبل   َعاُهُد تَ  ُسن   بِِه: ُنِزَل  َوإَِذا) : الـم َصنِ ف   قَالَ 

 يهعل ظهرت من ندع فعلها يسن أحكام   سةمخ فذكر املوت هِ بِ  ينزل قد ملريضا أن ذلك عدب ذكر املريض
 .املوت أمارات

 ميوت كأن  ؛ذلك يفعل أحًدا دجن ال وقد نا،ب فعلت   وقد ،املوت حضره   من عند فعلهان قد ذكرها ليتا األحكام وهذه
 :اخلمسة حكاماأل هوهذ ،وحده االنسان

 من خبروجه يوحي مما الكبري لاز وال   دالشدي كاملرض  املوت عَلمات حضره ذاإ يعين: (بِهِ  ُنِزَل  َوإَِذا) قال: :وهلاأ

 ذلك وحنو نقط من يسري ماء   حلقه يف وضعي   أي: (َحْلِقهِ  َبل  ) مرة بعد مرة يعين: (َتَعاُهُد  ُسن  ) قال: الدنيا هذه

 صحيح يفف شديد النزع أن ذلك يف واحلكمة   وحنوه، كعصري  (َشَراب   َأوْ ) يسري ماء حلقه يف يوضع أي: (بَِماء  )

 من آية   فيه احلال هذه يفو  ،(2)«َسَكرَات   لِْلَمْوتِ  ِإنَّ  الِلَّ ، ِإالَّ  إِلَهَ  اَل » جل:األ حضره امَّ ـل  النيب قال البخاري

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ} سبحانه: قال اخللق؛ على وهيمنته وقدرته للا ةقو  كمال  إظهار يف للا آايتِ 

 املخلوق. ضعف فيه فيظهر ،[87-86الواقعة: ]سورة {ڎ ڎ ڌ ڌ
 مثل: حنوها وأ (ُقْطنَة  بِ ) نيتالشف على ماء - وضعي   أي: - ىدَّ نَ يـ   أي: (بُِقْطنَة   َشَفَتْيهِ  َوَنْديُ ) قال: :الثانية والسنة
 خففولي   ،سيأيت كما  لتوحيدا بكلمة ينطق حىت لهاب ىلإ جفنحتا  شفتاه فتجف ديدش الكرب نأل ؛ذلك وحنو منديل

 النزع. من شيء   عليه
ةً  «اللُ  إِل   إَِلهَ  َل » ينُُه:َوَتْلقِ ) قال: :الثالثة والسنة  :قولهف ، (3)«الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َمْوََتك ْم: َلقِ ن وا» : النيب لقول ؛(َمر 

 .«الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  :ق لْ » :يقول نهأ العلم هلأ بعض ذهب « َلقِ ن وا»

                                                 

 ه21/10/1439 األربعاء يوم درس (1)
  . عائشة المؤمنين أم حديث من (4449) البخاري رواه   (2)
  . الخدري نسنا بن مالك بن سعد سعيد أبي حديث من (916) ممسل رواه  (3)
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 بكَلم فينطق يدةالشد احلال هذه يف وهو األمر من تضايقي قد نهأل ؛«ق لْ » بكلمة يؤتى ال هنأ يرى العلم هلأ وبعض

 ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  :ق لْ » له قلنا إذا قوايً  كان  إذا نظرفي   املسلمني من املوت به نزل من كان  نإ املصلحة ىلإ نظري  ف لذا ،حيسن ال

 ؛هبا لينطق الكلمة هذه له قالت   نهإف الكافر وأما ،«ق لْ » كلمة  غري من «الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل » عنده: نقول الَّ وإ ،يتكلم «الِلَّ  

 .(1)«الِلَّ  ِعْندَ  هِبَا َلكَ  َأْشَهد   َكِلَمةً   الِلَّ ؛ ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  ق لْ  َعمِ ، ايَ » :طالب أبو عمه عند قال  النيب نأل

  أصًَل  فهو ًَل مث «أقول لن» فقال: «الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  :ق لْ » له: لقي إذا رالكاف كنل ،أبس َلف «ق لْ » كلمة  امللقن يقل مل ومل
 .املقام ذلك يف هب نس  حيَ  ال اكَلمً   يقول نأ املؤمن على شىي   لكن ،كافر
ةً ) :قال  هذه على وحنرص ،شديدة حال يف نهأل ،الكلمة هذه من يتضجر نأ املوت به نزل من أنَّ  شىي   نهأل ؛(َمر 

 :قال ،(2)«اْْلَنَّةَ  َدَخلَ  ؛الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َكََلِمِه:  آِخر   َكانَ   َمنْ » قال:  النيب ألن ؛غريان نلقنها أو هبا نتلفظ حنن ةالكلم

ةً )  َيَتَكل مَ  َأنْ  إِل  ) :قال ،مرات ثَلث من أكثر «الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  :ق لْ » يقول: ال يعين (َثلَث   َعَلى َيِزيُد  َفَل  ، َمر 

 َتْلِقينَهُ  َفُيِعيُد ) ؟يبأ ينأ :وأ ؟ميأ ينأ :وأ ؟أان أين قال: لو مثل التوحيد بكلمة طقن أن بعد تكلم إذا إالَّ  أي: (َبْعَدهُ 

 النيب وعد يف ويدخل التوحيد بكلمة حياته يتم لكي ؛« الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  :ق لْ  ،الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  :ق لْ » :ولقي أي: (بِرِْفق  

: « ْاْْلَنَّةَ  َدَخلَ  ؛الِلَّ   ِإالَّ  إَِلهَ  اَل  َكََلِمِه:  آِخر   َكانَ   َمن». 
 عند عليه هلةس نو فتك حياته يف منها كثرًام   هاعلي عتاًدام   املسلم كان  اذإ املوت عند نطقها يسهل عظيمة   كلمة    وهذه

 لكلمة.ا تلك نطق عليه يشق   فقد ذلك لىع معتاًدا يكن مل اذا أما الشدائد،
 ؛{ڤ} سورة عنده احلاضرين حدأ يقرأ جلاأل عنده حضر من :يأ ({ڤ} ِعنَْدهُ  ْقَرأُ َويَ ) قال: :الرابعة والسنة

 دعىي   مثًَل  مناإو  ،السورة هذه عنده قرأت   فَل ،(4)ضعيف ثاحلدي ولكن  (3)«َمْوََتك مْ  َعَلى {ڤ} قـَْرء واٱ» : لقوله

 فـَق ول وا اْلَميِ َت، أَوِ  اْلَمرِيَض، َحَضْرت    ِإَذا» : قال كما  لك؛ذ وحنو روحه خروج له يسهل للا أبن احلال هذه يف له

                                                 
 تاريخ في  الذهبي رذك ، المدني القرشي مخزوم بن عمران بن عائذ بن عمرو بن وهب أبي حزن بن المسيب حديث من (24) لمومس (1360) البخاري رواه  (1)

 . الحافظ فقيهال البحر عالمال المسيب بن سعيد بنهٱو صحبة. وألبيه له : (944ص التهذيب تقريب في)  حجر بنٱ وقال الشجرة، تحت بايع ممن أنه اإلسالم
 . األنصاري جبل بن ذمعا الرحمن عبد أبي حديث من داود. ألبي واللفظ ،(3796) ماجه بنٱو (3116) داود أبو (22127) أحمد رواه  (2)
 . الكوفي البصري مزنيال يسار بن معقل علي أبي حديث من (1448) ماجه بنٱو (3121) داود أبوو (20314) أحمد رواه  (3)
 .بهم بأس ال اإلسناد رجال وبقية يسار، نب معقل عن وهو هيأب وال عثمان أبي الح عرفي   ال إذ   سنده في هالةلج  (4)
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 ،ابلدعاء للا ىلإ لتجاءاإل هو ويففها الكروب زيلي   ما خري نوأل ، (1)«تـَق ول ونَ  َما َعَلى يـ َؤمِ ن ونَ  اْلَمََلِئَكةَ  فَِإنَّ  َخرْيًا،

 .«تِ وْ مَ الْ  اتِ رَ كَ سَ  انَ يْـ لَ عَ  نْ و هَ  مَّ ه  اللَّ » :يقول نأ للمسلم ستحبي   لذلك ؛شديدة املوت وكربة  

ُههُ ) قال: اخلامسة: والسنة ُههُ ) جلاأل حضره   ذاإ  املصنف قول على يعين (الِقْبَلةِ  إَِلى َوُيَوج   (الِقْبَلةِ  إَِلى ُيَوج 
 صفة وأ مضطجًعا، لقبلةا إىل متوجه سهأور  ميناأل جنبه على اانئمً  جيعله نأب القبلة ىلإ حتضارٱال حال احملتضر هجَّ وَ يـ  
 ستدلواٱو  ؛- القبلة إىل متوجه لكنه على على الرأس يكون يعين – ةالقبل ىلإ متوجه ورجَله ظهره على ينام نأ خرىأ  

َلِتك مْ  احْلَرَامِ  اْلبَـْيتِ » : النيب بقول ذلك على  حضره امَّ ـل  والنيب ،ضعيف احلديث ولكن (2)«َوأَْمَواَتً  َأْحَياءً  ِقبـْ
 القبلة ىلإ وجهي   مناإو  ، النيب موت عَلمات ظهور مع القبلة ىلإ توجه فلم  عائشة وحنر سحر بني مات جلاأل

 .الشرع يف عنه فمسكوت النزع حال ماأ ،فيه يوضع حني قربه يف وأ عليه الصَلة ندع سيايت كما
 .ذلك وحنو والثبور لويلاب النفس لىع والدعاء ،النياحة :النزع حال تجنبوي  

 املوت. موعنك عنا يفف أن  للا نسأل
 .أْجعني وصحبه آله، وعلى ُممد، على للا وصلى أعلم، وللا

                                                 
 . سلمة أم حديث من (919) مسلم رواه  (1)
 .  الجندعي الحجازي المكي الليثي عامر بن سعد بن قتادة بن ميرع   حديث من (2875) داود أبو رواه  (2)


