
 المحاضرة الرابعت عشر : الصالة على الشهيد

ٌّ انصالح رجت ػهٗ انًـهًٍٛ ٔأٔالصْى يٍ غٛغ فغق ثٍٛ يظاْجٓى  ارفمٕا ػهٗ أ

ـّم ٔال  ٌّ انشٓٛض ال ٚغ ٌّ انصالح ال رصّخ ئالّ ثؼض انغـم ٔانكفٍ ، ٔأ ٔفغلٓى ، ٔػهٗ أ

َؼػٓب ٔركفُّٛ يٍ جضٚض ٚكفٍّ ثم ٚضفٍ فٙ صٛبثّ ، ٔسّٛغ انشبفؼٛخ ثٍٛ صفُّ ثضٛبثّ ٔثٍٛ 

 ، ٔاسزهفٕا فٙ انصالح ػهّٛ ، فمبل انشبفؼٛخ ٔانًبنكٛخ ٔانذُبثهخ : ال ُٚصهّٗ ػهّٛ .

 ٔلبل اإليبيٛخ ٔانذُفٛخ : رجت انصالح ػهّٛ كغٛغِ يٍ األيٕاد .

 الصالة على الصغار 

ر اسزهفٕا فٙ انصالح ػهٗ انطفم ، فمبل انشبفؼٛخ ٔانًبنكٛخ : ُٚصهّٗ ػهّٛ ئطا صغ

ٌّ دكى انصالح دكى انًٛغاس .  ٔاؿزٓم دٍٛ انٕالصح ، أ٘ أ

ٔلبل انذُبثهخ ٔانذُفٛخ : ُٚصهّٗ ػهّٛ ئطا رّى نّ فٙ ثطٍ أُيّ أعثؼخ أشٓغ . ٔلبل 

اإليبيٛخ : ال رجت انصالح ػهٗ اغفبل انًـهًٍٛ ئالّ ثؼض ثهٕغٓى ؿذ ؿٍُٛ ، ٔرـزذت 

 ػهٗ كم َيٍ كبٌ صٌٔ ْظِ انـٍ .

 ئبالصالة على الغا 

لبل اإليبيٛخ ٔانًبنكٛخ ٔانذُفٛخ : ال رجٕػ انصالح ػهٗ انغبئت ثذبل ؛ ٔاؿزضنٕا 

 ٌّ ٌّ انُجٙ ) صهّٗ هللا ػهّٛ ٔؿهّى ( ٔانصذبثخ نٕ فؼهٕا طنك الشزٓغ ٔرٕارغ ، ٔثأ ثأ

اؿزمجبل انمجهخ ثبنًٛذ ٔدعٕع انًصهٙ ػهٗ انجُبػح دٍٛ انصالح يٍ انشغٔغ 

 انالػيخ .

ٌّ انُجٙ صهّٗ ػهٗ ٔلبل انذُبثهخ ٔانشب فؼٛخ : رجٕػ صالح انغبئت ؛ ٔاؿزضنٕا ثأ

انُجبشٙ ، دٍٛ َُؼٙ نّ . ٔأُجٛجٕا ثأَّّ ػًم سبص ثبنغؿٕل ، أٔ نشصٕصٛخ 

ثبنُجبشٙ ، ٔنظا نى ٚكغع ْظا انؼًم يٍ انُجٙ يغ انؼهى ثًٕد كضٛغ يٍ ػٌٕٛ 

 األصذبة ْٔى ثؼٛضٌٔ ػُّ .

 

 األولياء

انًزؼهمخ ثزجٓٛؼ انًٛذ رزٕلف صذزٓب ػهٗ ئطٌ  لبل اإليبيٛخ : جًٛغ انٕاججبد

انٕنٙ ، يٍ غٛغ فغق ثٍٛ انزغـٛم ٔانزكفٍٛ ٔانزذُٛػ ٔانصالح ، َٔيٍ فَؼم شٛئبً يٍ 

طنك صٌٔ أٌ ٚأطٌ انٕنٙ ثطغٚك يٍ انطغق ٚجطم انؼًم ٔرجت اإلػبصح ، فبنٕنٙ ئّيب 

ٍ انًجبشغح ٔاإلطٌ أٌ ٚجبشغ ثُفـّ ، ٔئّيب أٌ ٚأطٌ ثبنًجبشغح نغٛغِ ، فاٌ ايزُغ ػ

 ٚـمػ اػزجبع ئطَّ .



ٔانؼٔط ػُض اإليبيٛخ يمّضو فٙ انٕالٚخ ػهٗ جًٛغ األعدبو ثبنُـجخ انٗ ػٔجزّ ، 

ٔاألٔنٛبء غٛغ انؼٔط ٚأرٌٕ ثزغرٛت اإلعس ، فبنًغرجخ األُٔنٗ ـ ْٔٙ اٜثبء ٔاألثُبء ـ 

بَٛخ رُمّضو ػهٗ انضبنضخ ـ رُمّضو ػهٗ انًغرجخ انضبَٛخ ـ ْٔٙ اإلسٕح ٔاالجضاص ـ ٔانًغرجخ انض

ْٔٙ األػًبو ٔاألسٕال ـ ٔاألة أٔنٗ يٍ انجًٛغ فٙ انًغرجخ األُٔنٗ ، ٔانجض أٔنٗ يٍ 

اإلسٕح فٙ انًغرجخ انضبَٛخ ، ٔئطا نى ٚكٍ فٙ انًغرجخ طكٕع فبنٕالٚخ نإلَبس ، ٔئطا رؼضص 

 اإلسٕح أٔ األػًبو ٔاألسٕال رٕلّف انؼًم ػهٗ ئطَٓى جًٛؼبً .

ب ٚضل ٔاألعثؼخ  ًّ نى ٚزؼغظٕا نهٕنٙ ؿهجبً ٔال ئٚجبثبً فٙ يجذش انغـم ٔانكفٍ ، ي

ب ْٕ أٔنٗ ٔأدك  ًّ ٌّ ئطَّ ال ٚؼزجغ فٙ شٙء يٍ طنك ػُضْى ، ٔركهًٕا ػ ػهٗ أ

ٌّ انظٍٚ ٚمّضيٌٕ فٙ انصالح ٚزغرجٌٕ ػهٗ ْظا  ثبنصالح ػهٗ انًٛذ ، فمبل انذُفٛخ : ئ

، صّى صبدت انشغغخ ، صّى ئيبو انذٙ اطا كبٌ  انُذٕ : انـهطبٌ ، صّى َبئجّ ، صّى انمبظٙ

 أفعم يٍ ٔنٙ انًٛذ ، صّى ٔنٙ انًٛذ ، صّى ػهٗ رغرٛت انؼصجخ فٙ انُكبح .

ٔلبل انشبفؼٛخ : ٚمٕو أثٕ انًٛذ ، صّى اثُّ ، صّى األر انشمٛك ـ أ٘ ألة ٔأُو ـ ، صّى 

ثٍ األر ، صّى انجض ، صّى انؼى... األر ، صّى االثٍ ، صّى اثٍ االثٍ ، صّى األة ، صّى األر ، صّى ا

 انز .

ٔلبل انذُبثهخ : انٕصٙ انؼبصل أٔنٗ ، صّى انـهطبٌ ، صّى َبئجّ ، صّى األة ، صّى االثٍ 

، صّى األلغة فبأللغة ػهٗ رغرٛت انًٛغاس . ) انفمّ ػهٗ انًظاْت األعثؼخ . يجذش 

 األدك ثبنصالح ػهٗ انًٛذ ( .

 اشتباي المسلم بغيري 

يٛذ ، ٔنى ٚؼهى أَيـهى ْٕ أٔ غٛغ يـهى ؟ فاٌ كبٌ فٙ صٚبع انًـهًٍٛ فٕٓ ئطا ِٔجض 

 ثذكى انًـهى ، ٔئالّ فال ٚجت شٙء ػهٗ َيٍ عآِ ؛ نهشك فٙ أصم انزكهٛف .

ٔئطا اسزهػ يٕرٗ انًـهًٍٛ ثغٛغْى ٔرؼّظع انزًٛٛؼ ، لبل انذُبثهخ ٔاإليبيٛخ 

ئٌ كبٌ يـهًبً . ٔلبل انذُفٛخ : ٔانشبفؼٛخ : ُٚصهّٗ ػهٗ كم ٔادض ثُٛخ انصالح ػهّٛ 

 ٚإسظ ثبألكضغٚخ ، فاٌ كبٌ انًـهًٌٕ أكضغ ُصهّٙ ػهٛٓى ، ٔئالّ فال .

 كيفيت الصالة

 ٕٚظغ انًٛذ يـزهمٛبً ػهٗ ظٓغِ ، ٔٚمف انًصهّٙ ٔعاء انجُبػح غٛغ ثؼٛض

يـزمجم انمجهخ ٔعأؽ انًٛذ ئنٗ ًُّٚٛ ، ٔأٌ ال ٕٚجض دبئم يٍ جضاع  (1) ػُٓب

َٔذِٕ ، ٔأٌ ٚكٌٕ انًصهٙ ٔالفبً ئالّ نؼظع يشغٔع ، صّى ُٕٚ٘ انًصهّٙ ٔٚكجّغ أعثغ 

 يغاد .



لبل انًبنكٛخ : ٚجت انضػبء ثؼض كم ركجٛغح يٍ انزكجٛغاد األعثغ ، ٔألهّّ أٌ ٚمٕل 

ٛذ ( ، ٔئطا كبٌ انًٛذ غفالً صػب نٕانضّٚ ، ٔٚـهّى ثؼض انًصهّٙ : ) انهٓى اغفغ نٓظا انً

 انغاثؼخ ، ٔال ٚغفغ ٚضّٚ ئالّ فٙ انزكجٛغح األُٔنٗ . ٔػهٗ ْظا رجؼ٘ انصٕعح انزبنٛخ :

) هللا أكجغ ، انهّٓى اغفغ نٓظا انًٛذ ، هللا أكجغ ، انهٓى اعدًّ ٔاعدًُب ، هللا أكجغ ، 

 انهٓى اؿكُّ فـٛخ جُبَك ، انـالو ػهٛكى... (انهٓى رُت ػهّٛ ٔػهُٛب ، هللا أكجغ ، 

ٔلبل انذُفٛخ : ُٚضُٙ ػهٗ هللا ثؼض األُٔنٗ ، ٔٚصهّٙ ػهٗ انُجٙ ثؼض انضبَٛخ ، ٔٚضػٕ 

 ثؼض انضبنضخ ، ٔٚـهّى ثؼض انغاثؼخ ، ٔال ٚغفغ ٚضّٚ ئالّ فٙ األُٔنٗ ، ٔركفٙ ْظِ انصٕعح :

، انهٓى صمِّ ػهٗ يذًض ، هللا أكجغ ،  ) هللا أكجغ ، ؿجذبٌ هللا ٔنّ انذًض ، هللا أكجغ

انهّٓى اعدى ْظا انًٛذ ، هللا أكجغ ، انـالو ػهٛكى ٔعدًخ هللا ، انـالو ػهٛكى ٔعدًخ 

 هللا ( .

ٔلبل انشبفؼٛخ ٔانذُبثهخ : ٚمغأ انفبرذخ ثؼض األُٔنٗ ، ٔٚصهّٙ ػهٗ انُجٙ ثؼض انضبَٛخ 

غ ٚضّٚ فٙ جًٛغ انزكجٛغاد ، ٔدُٛئظ ، ٔٚضػٕ ثؼض انضبنضخ ، ٔٚـهّى ثؼض انغاثؼخ ، ٔٚغف

 ٚكفٙ أٌ ٚمٕل انًصهّٙ :

) هللا أكجغ ، ٔٚمغأ انفبرذخ ، هللا أكجغ ، انهٓى صمِّ ػهٗ يذًض ، هللا أكجغ ، انهٓى  

 اعدًُب ٔئّٚبِ ، هللا أكجغ ، انـالو ػهٛكى... ( .

ٔلبل اإليبيٛخ : رجت سًؾ ركجٛغاد ثؼضص انفغائط انٕٛيٛخ ، ٚأرٙ انًصهّٙ 

ثبنشٓبصرٍٛ ثؼض األُٔنٗ ، ٔانصالح ػهٗ انُجٙ ثؼض انضبَٛخ ، ٔانضػبء نهًإيٍُٛ 

ٔانًإيُبد ثؼض انضبنضخ ، ٔانضػبء نهًٛذ ثؼض انغاثؼخ ٔألثّٕٚ ئٌ كبٌ غفالً ، ٔال شٙء 

 ثؼض انشبيـخ . ٔٚغفغ ٚضّٚ اؿزذجبثبً ثؼض كم ركجٛغح ، ٔانصٕعح انزبنٛخ ألّم يب ٚجت :

ٌّ يذًضاً عؿٕل هللا ، هللا أكجغ ، انهٓى صمِّ ) هللا أكجغ ، أشٓض أ ٌ ال ئنّ ئال هللا ٔأ

ػهٗ يذًض ٔآنّ ، هللا أكجغ ، انهٓى اغفغ نهًإيٍُٛ ٔانًإيُبد ، هللا أكجغ ، انهٓى اغفغ 

 نٓظا انًٛذ ، هللا أكجغ ( .

ٌّ نكم يظْت  أعصَب ثٓظِ انصٕعح انًٕجؼح أٌ َجٍٛ أصَٗ افغاص انٕاجت ، ٔئالّ فا

نخ ُطكغد فٙ يذهٓب .أصػٛخ ي ّٕ  أصٕعح ٔيط

ٔاشزغغ األعثؼخ نصذخ انصالح ػهٗ انجُبػح : انطٓبعح ٔؿزغ انؼٕعح رًبيبً كًب 

فٙ انصالح انًفغٔظخ ، ٔلبل اإليبيٛخ : نٛـذ انطٓبعح ٔال ؿزغ انؼٕعح ثشغغ 

نهصذخ ، ٔنكًُّٓب يـزذجزبٌ ؛ ألَّٓب نٛـذ صالح فٙ دمٛمزٓب ٔئًَّب ْٙ صػبء ، ٔنظا ال 

 ذًم اإليبو ػُضْى شٛئبً يٍ انمغاءح ػُض انًأيٕو .ٚز

 ٌّ ٌّ انًظاْت األعثؼخ ٕٚججٌٕ أعثغ ركجٛغاد ػهٗ انًٛذ ، ٔأ ٔثٓظا رجٍّٛ يؼُب أ

) فرض هللا الصالة خمساً ، اإليبيٛخ ٕٚججٌٕ سًـبً ، لبل اإليبو جؼفغ انصبصق : 



بّر خمساً على ) كان الىبي يك. ٔلبل أٚعبً : جعل للميت مه كل صالة تكبيرة ( 

 الجميع ، ولّما وهاي هللا عه الصالة على

المىافقيه كبّر خمساً على غير المىافق يدعى لً بعد الرابعت ، وكبّر أربعاً على 

 . المىافق ولم يدُع لً أبداً (

 مكان الصالة على الجىازة

لبل انشبفؼٛخ : رـزذت انصالح ػهٗ انًٛذ فٙ انًـجض . ٔلبل انذُفٛخ : ركغِ . 

 لبل اإليبيٛخ ٔانذُبثهخ : رُجبح ئٌ نى ٚشش رهٕٚش انًـجض .ٔ

  

 وقت الصالة على الجىازة

ٔلبل انشبفؼٛخ ٔاإليبيٛخ : ُٚصهّٗ ػهٗ انجُبػح فٙ كم ٔلذ . ٔلبل انًبنكٛخ 

 ٔانذُبثهخ ٔانذُفٛخ : ال ُٚصهّٗ ػهٛٓب ػُض غهٕع انشًؾ ، ٔػٔانٓب ، ٔغغٔثٓب .

 الدفه 

انًٛذ ػهٗ ٔجّ األعض ٔانجُبء ػهّٛ يٍ غٛغ دفغ  ارفمٕا ػهٗ ػضو جٕاػ ٔظغ

ٌّ انٕاجت ٔظؼّ فٙ دفغح رذغؽ جضزّ يٍ  ، ٔئٌ كبٌ فٙ ربثٕد ئالّ نعغٔعح ، ٔأ

انزؼض٘ ٔعائذزّ يٍ انظٕٓع ، ٔأٌ ٕٚظغ انًٛذ ػهٗ جُجّ األًٍٚ يـزمجم انمجهخ 

 ٔعأؿّ ئنٗ انغغة ٔعجهّٛ ئنٗ انشغق .

ٌّ ٔظؼّ ػهٗ ْظا   انذبل يُضٔة ، ٔنٛؾ ثٕاجت .ٔلبل انًبنكٛخ : ئ

ٍ كبٌ ٚذم نّ انُظغ  ًّ ٔلبل اإليبيٛخ : انًغأح ٚهذضْب ػٔجٓب أٔ أدض يذبعيٓب ي

ئنٛٓب دبل انذٛبح ، أٔ رهذضْب انُـبء ، فاٌ نى ٕٚجض ػٔط ٔال يذغو ٔال ئيغأح 

 فبألجبَت انصهذبء .

ثُّٛ ٔثُٛٓب ٔلبل انذُبثهخ ٔانذُفٛخ : انؼٔط كبألجُجٙ ثؼض أٌ اَمطؼذ انؼصًخ 

 ثبنًٕد . ٔجبء فٙ كزبة ) انٕجٛؼ ( نهغؼانٙ يٍ انشبفؼٛخ : ) ال ٕٚظغ انًٛذ فٙ

لجغِ ئالّ انغجم ، فاٌ كبٌ ئيغأح رٕنّٗ أيغْب ػٔجٓب أٔ يذغيٓب ، فاٌ نى ٚكٍ فؼجٛضْب 

 ٌّ ، فاٌ نى ٚكٍ فشصٛبٌ ، فاٌ نى ٚكٍ فأعدبو ، فاٌ نى ٚكٍ فأجبَت ( . ٔيؼُٗ ْظا أ

 جٙ يمّضو ػهٗ انًغأح .انغجم األجُ

 إلقاء الميت في البحر 

ئطا يبد ئَـبٌ فٙ ؿفُٛخ ثؼٛضح ػٍ انشبغئ ، فاٌ أيكٍ انزأسٛغ نُٛضفٍ فٙ األعض 

ٔجت رأسٛغِ ، ٔئٌ سٛف ػهّٛ انفـبص ٚغـم ٔٚكفٍّ ُٔٚصهّٗ ػهّٛ ، ٕٔٚظغ فٙ 



ٚض أٔ ربثٕد يذكى أٔ ثغيٛم ٚـض عأؿّ صّى ٚهمٗ فٙ انجذغ ، ٔئٌ نى ًٚكٍ ٚضمم ثذض

ٌّ انفمٓبء ركهًٕا ػٍ ْظا انفغع ٔأيضبنّ ، دٛش نى  دجغ ٔٚطغح فٙ انًبء . ٔثضٚٓخ أ

ٚكٍ فٙ ػٓضْى ٔؿبئم فُٛخ رذفع انجـى يٍ انفـبص ، أّيب انٕٛو دٛش ًٚكٍ ٔظؼّ فٙ 

ثّغاص أٔ ٚـزؼًم نّ ثؼط انٕؿبئم انزٙ ال رـزهؼو ْزكبً ٔال يضهخ ، فٛجت انزأسٛغ ٔئٌ 

 غبل انؼيٍ .

 القبر تسطيح 

ٌّ انُجٙ ) صهّٗ  ٌّ انـُّخ فٙ انمجغ ) انزـطٛخ ( ، دٛش صجذ أ ارفك انجًٛغ ػهٗ أ

نضِ اثغاْٛى ، ٔثّ لبل انشبفؼٛخ ٔاإليبيٛخ . َٔ  هللا ػهّٛ ٔؿهى ( ؿطّخ لجغ 

ٌّ انزـطٛخ أصجخ  ٔلبل انذُفٛخ ٔانًبنكٛخ ٔانذُبثهخ : انزـُٛى أٔنٗ ال نشٙء ئالّ أل

 !شؼبعاً نجؼط ) انطٕائف ( 

 وبش القبر

ارفك انجًٛغ ػهٗ رذغٚى َجش انمجغ ، ؿٕاء أكبٌ انًٛذ كجٛغاً أٔ صغٛغاً ، ػبلالً 

أٔ يجَُٕبً ، ئالّ يغ انؼهى ثبَضعاؿّ ٔصٛغٔعح انًٛذ رغاثبً ، أٔ كبٌ انُجش نًصهذخ 

انًٛذ ، أٔ كبٌ انمجغ فٙ يجغٖ انـٛم أٔ دبفخ انُٓغ ، أٔ صفٍ فٙ يكبٌ يغصٕة ـ 

أٔ َـٛبَبً ـ ٔأثٗ انًبنك أٌ ٚـبيخ ٔٚأسظ انؼٕض ، أٔ كفٍ ثًب ال  ػضٔاَبً أٔ جٓالً 

 ٚجٕػ انزكفٍٛ ثّ ، أٔ صفٍ يؼّ يبل نّ لًٛخ ، ؿٕاء أكبٌ نّ أٔ نغٛغِ .

ٔاسزهفٕا فٙ جٕاػ انُجش اطا كبٌ لض صفٍ ثال غـم ، أٔ غـم ػهٗ غٛغ انٕجّ 

ُٔيضهّ . ٔلبل انذُبثهخ  انشغػٙ ، فمبل انذُفٛخ ٔثؼط اإليبيٛخ : ال ٚجٕػ ألَّّ ْزك  

ٔانشبفؼٛخ ٔانًبنكٛخ ٔكضٛغ يٍ اإليبيٛخ : ُٚجش ٔٚغـم ُٔٚصهّٗ ػهّٛ ، ئطا نى ٚشف 

 ػهّٛ انفـبص .

ٔػاص ثؼط اإليبيٛخ فمبل : ُٚجش أٚعبً ئطا اَذصغ ئصجبد دك يٍ انذمٕق ػهٗ 

 عؤٚخ جـض انًٛذ 

 


