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 شرح رياض الصالحين

 ..الميت أو المريض حضرتم إذا :-رضي اهلل عنها- سلمة أم حديث( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، الحمد هلل، والصالة والسالم عمى رسول اهلل

 فيذا باب ما يقال عند الميت، وما يقولو من مات لو ميت.
حضرتم المريض، أو  ))إذا: -صمى اهلل عميو وسمم-قالت: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنيا- عن أم سممة
 .(1)خيًرا، فإن المالئكة يؤمنون عمى ما تقولون(( الميت، فقولوا

باب ما يقولو بعد تغميض الميت، وىو حديث أم  المعنى في الحديث الذي قبمو، في وقد مضى الكالم عمى ىذا
 .وأرضاهرضي اهلل تعالى عنو --ة موت أبي سممة سممة أيًضا، في قص

، وذكرنا ما قالو خيًرا، فإن المالئكة يؤمنون عمى ما تقولون(( حضرتم المريض، أو الميت، فقولوا ))إذافينا قال: 
))الميم اغفر ألبي سممة، وارفع قال:  -رضي اهلل عنو-حينما حضر أبا سممة  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

ح لو في قبره، ونور لو س  الميديين، واخمفو في عقبو في الغابرين، واغفر لنا ولو يا رب العالمين، واف  درجتو في 
 ومضى الكالم عمى معاني ىذا الدعاء.، (2)فيو((

إن أبا سممة قد  ،فقمت: يا رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم-فمما مات أبو سممة أتيت النبي "فينا قالت: 
ألن  ؛وال منافاة ،قد حضره -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  و:السابق ظاىر في الحديث ، وفيمات..." الحديث

فجاءت  ،وكان قد حضر، يعني بعد ذلك "،-صمى اهلل عميو وسمم-لما مات أبو سممة أتيت النبي " :قوليا ىنا
 :))قولي :قال ،كما عممت   :يعني "،إن أبا سممة قد مات" :فقالت ،أخبرتو عن أمر قد عممو ،وقالت لو أمًرا ،إليو

فأعقبني اهلل من ىو خير لي " :فقمت ،ني خيًراعوض   :يعني ،بني منو عقبى حسنة((ق  الميم اغفر لي ولو، وأع  
ورواه  ،عمى الشك ))إذا حضرتم المريض أو الميت(( ىكذا: رواه مسمم ،"-صمى اهلل عميو وسمم- امحمدً  ،منو

  .بال شك ))الميت(( :أبو دواد وغيره
صمى اهلل -سمعت رسول اهلل  :قالت -رضي اهلل عنيا-وىو من حديث أم سممة  ،والحديث الذي بعده يوضحو

نا إليو راجعون، الميم أجرني في مصيبتي، يقول:  -عميو وسمم ))ما من عبد تصيبو مصيبة، فيقول: إنا هلل وا 
 .(3)ا منيا((ره اهلل تعالى في مصيبتو، وأخمف لو خيرً واخمف لي خيًرا منيا، إال أج  

                                                           

 أن يستحب ما باب الجنائز، كتاب داود، وأبو(، 919: )رقم والميت، المريض عند يقال ما باب الجنائز، كتاب مسمم، جوخر أ - 1
 في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الجنائز أبواب والترمذي، ،(3115: )رقم الكالم، من الميت عند يقال
 الجنائز، كتاب والنسائي، صحيح، حسن حديث سممة أم حديث: وقال ،(999: )رقم عنده، لو والدعاء الموت، عند المريض تمقين
 (.1449) :رقم ضر،ح   إذا المريض عند يقال فيما جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجو، وابن ،(1225: )رقم الموت، ذكر كثرةباب 

 (.929: )رقم ضر،ح   إذا لو والدعاء الميت إغماض في باب الجنائز، كتاب مسمم، جوخر أ - 2
 (.912: )رقم المصيبة، عند يقال ما باب الجنائز، كتاب مسمم، خرجوأ - 3



فعمى قدر ما ، باليقين وثيق لكن ىذا ال شك أنو لو اتصال ،ما يقول إال ويحصل ،وىذا من باب الشرط والجزاء
فمما توفي : "قالت ،يحصل لإلنسان ما رتب عميو ،-عز وجل-يكون من حضور القمب واليقين بمثل موعود اهلل 

صمى -   اهلل  رسول   ،فأخمف اهلل لي خيًرا منو ،-وسمم صمى اهلل عميو-قمت كما أمرني رسول اهلل  ،أبو سممة
ن مثمو؟ م   ،؟-رضي اهلل تعالى عنو-ن مثل أبي سممة م   :تقول ،فكانت تستبعد ،رواه مسمم "،-اهلل عميو وسمم
أو كان ذلك بفقد  ،سواء كان ذلك في ميت ،فكل من وقعت لو مصيبة ،-عميو الصالة والسالم-فتزوجيا النبي 

كون فت ،فإن اإلنسان يقول مثل ىذا الكالم ،أو كان ذلك بشيء يقع لو من المكروه من حادث ونحو ىذا ،مال
وىذه أم سممة كانت  ،[3: النجم] {اْلَهَوى َعنِ  َيْنِطق   َوَما} ،وكالم الصادق المصدوق وحي ،عاقبتو إلى خير

سد عبد األعبد اهلل بن  ،ر الصحابةكان من خيا -رضي اهلل عنو-ألن أبا سممة  ؛تستبعد غاية االستبعاد
ثم  ،فبرئ منيا ،أصابتو جراحة ،في غزوة أحد -صمى اهلل عميو وسمم-وكان قد أصيب مع النبي  ،المخزومي
 ،من شجعانيمو  ،كان من خيار الناس ،ثم بعد ذلك مات متأثًرا بيذه الجراح ،فعاد ،بمدة انتقض جرحوبعد ذلك 

فيذا  ،-صمى اهلل عميو وسمم-اهلل النبي  افعوضي ،-رضي اهلل عنو-فكانت تستبعد أن تجد رجاًل كأبي سممة 
فإن ذلك يفقد  ،والكالم البذيء -إذا وقع لإلنسان مصيبة-وأما الجزع والتسخط والمعن  ،يكون ديدن اإلنسان دائًما

واهلل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-ه النبي ما عممناويضيع ىذا الخير المرتب عمى  ،ويحصل معو وزر ،معو األجر
 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،أعمم

 


