
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  " اِدفَةُا الرِت الراِجفَةُ تَتْبعه جاءاس اذْكُروا اهللاا َأيها النَّي "- عنهرضي اهللا-شرح حديث َأبي بن كعٍب 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  
  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

 -رضي اهللا تعالى عنه- وهو حديث أبي بن كعب ، األملقصرخير في باب ذكر الموت وفهذا هو الحديث األ
 ، اذكروا اهللايا أيها الناس،:  فقال، إذا ذهب ثلث الليل قام-صلى اهللا عليه وسلم-كان رسول اهللا ((: قال

  .)١())...جاءت الراجفة تتبعها الرادفة
يوم تَرجفُ الَْأرض والِْجباُل وكَانَِت الِْجباُل {لنفخة األولى  وذلك با،المقصود بها القيامة، ))جاءت الراجفة((

  .]١٤: المزمل[ }كَِثيبا مِهيلًا
جاء الموت بما ((وهي النفخة الثانية تكون رديفة لها، وبها يحصل البعث والنشور، ، ))تتبعها الرادفة((
إن للموت ((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-بي  كان الن،الموت بما فيه ابتداء من شدته وسكراته، ))فيه

  .)٢())لسكرات
 حيث يحضر الشيطان، وكذلك أيضاً ما يحصل بعده من السؤال ،وكذلك أيضاً ما يحصل من فتنة عند الموت

  .برمن سؤال الملكين وفتنة الق
 وهو ذكر الموت ،بهذا القدر من هذا الحديث يتعلق بأصل البا، )) جاء الموت بما فيه،جاء الموت بما فيه((
  . وداللته على ذلك واضحة،قصر األملو

ما شئت:  فكم أجعل لك من صالتي؟ قال، إني أكثر الصالة عليك،يا رسول اهللا((: قال ُأبي((.  
 فإن الصالة في اللغة ،ظاهره يدل على أن المقصود بالصالة هنا الدعاء، ))إني أكثر الصالة عليك((: قوله

 المختتمة بالتسليم ، األقوال واألفعال المفتتحة بالتكبير، الصالة المعروفةفي الشرع فهيا الدعاء، وأما معناه
إني أكثر ،قلت يا رسول اهللا:  هذه هي الصالة، لكن هل هي المرادة هنا؟ لو كانت هي المرادة هنا لقال،ةبني 

 واهللا ،من دعائي: يعني، ))؟فكم أجعل لك من صالتي((:  وأيضاً قال، عليك، فهذه قرينة:الصالة لك، ما قال
  .]١٠٣: التوبة[ }وصلِّ علَيِهم ِإن صالَتَك سكَن لَّهم{:  يقول-عز وجل-
فكم أجعل لك من : قال(( بمعنى أن يذكره في المأل األعلى، -صلى اهللا عليه وسلم-صالة اهللا على رسوله و

 ،ما شئت: ، قال؟فالنصف: زدت فهو خير لك، قلت فإن ،ما شئت: ، قال؟الربع: ، قلتما شئت: صالتي؟ قال
  .))فإن زدت فهو خير لك

: قلت(( ودعاء له، -صلى اهللا عليه وسلم- به نصف الدعاء صالة على النبي يجعل الدعاء الذي يدعو: يعني
ر غفكفى همك، ويإذاً تُ: ، قال؟أجعل لك صالتي كلها:  فإن زدت فهو خير لك، قلت،ما شئت: ، قال؟فالثلثين

                                                
  )٢٤٥٧: (، رقم)٤/٦٣٦ (-صلى اهللا عليه وسلم-أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهللا  -١
  .)٦٥١٠: (، رقم)٨/١٠٧( البخاري، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت أخرجه -٢
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 حديث حسن، والحديث فيه ضعف، وجاء بقريب من هذا المعنى أو يتفق :رواه الترمذي وقال، ))لك ذنبك
  . رجل مبهمه وكذلك في،-رضي اهللا تعالى عنه- من حديث أبي ذر -أعني أصل المعنى-معه في أصله 

-صلى اهللا عليه وسلم-  ما كان من هذا القبيل فالمراد به الدعاء أن يجعل دعاءه صالة على النبي:فالمقصود
صلى اهللا عليه - الصالة المعروفة يجعلها للنبي -صلى اهللا عليه وسلم-وليس المقصود بذلك أنه يصلي للنبي 

  . فإن مثل هذا غير مراد،-وسلم
 هو الذي ه من األجر كأجورهم؛ ألن-صلى اهللا عليه وسلم-وكل ما يفعله المكلفون من ألوان العبادات فللنبي 

 ومن دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه ال -عليه الصالة والسالم-الذي دلنا على هذا  هو ،دلهم
  .ينقص من أجورهم شيء

 .  وآله وصحبه،وصلى اهللا على نبينا محمد
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