
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ..الجنازة شهد من :-رضي اهلل عنه- هريرة أبي حديث( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 .وكراىة اتباع النساء الجنائز ،وحضور دفنو ،وتشييعو ،فيذا باب الصالة عمى الميت
إن كانت في -اتباع الجنازة من حين الخروج من بيتيا  :والمقصود بالتشييع ىو ،"وقد سبق فضل التشييع" :يقول
 .حتى تدفن ،ثم من المسجد إلى المقبرة ،احتى يصمى عميي ،إلى المسجد -بيتيا
الجنازة حتى من شيد )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-وعن أبي ىريرة  :يقول

مثل الجبمين )) :وما القيراطان؟ قال :قيل ،((ومن شيدىا حتى تدفن فمو قيراطان ،يصمى عمييا فمو قيراط
 .متفق عميو (1)((العظيمين

-      يوضحو الحديث الذي بعده حديث أبي ىريرة  :يعني ،((من شيد الجنازة حتى يصمى عمييا فمو قيراط))
فإنو  ،ويفرغ من دفنيا ،وكان معو حتى يصمى عمييا ،جنازة مسمم إيماًنا واحتساًبامن اتبع )) :-رضي اهلل عنو

 (2)((فإنو يرجع بقيراط ،قبل أن تدفن ثم رجع ،ومن صمى عمييا ،كل قيراط مثل أحد ،يرجع من األجر بقيراطين
من اتبع جنازة )) :ىنا ،((من شيد الجنازة حتى يصمى عمييا)) :فيذا المفظ يوضح المفظ الذي قبمو ،رواه البخاري
 أو من المكان الذي ىي ،من حين تخرج من بيتيا :يعني ،((وكان معو حتى يصمى عمييا ،واحتساًبا مسمم إيماًنا

 حتى تدفن. ثم بعد ذلك ،اثم يصمي عميي ،فيو إلى المسجد
كما جاء في  ،بيتياأنو يتبعيا من : وبما جاء أيًضا مما ىو أصرح منو ،ومن أىل العمم من احتج بمثل ىذا

أما مجرد الذىاب إلى  ،إن ىذا ىو الذي يحصل بو القيراط :وقالوا ،بعض روايات الحديث ما يدل عمى ذلك
مجرد بأن ذلك يتحقق  :-واهلل تعالى أعمم-واألقرب  ،والصالة فإن ذلك ال يتحقق معو ىذا الوصف ،المسجد

فإذا جاء الناس  ،أو غير ذلك ،يؤتى بو إلى المغسمة من المستشفى منيم وأن الناس صار الواحد ،الصالة عميو
والناس يجتمعون  ،يموت اإلنسان في بيتو ،لم يعد الناس كما كانوا في السابق ،وصموا عميو حصل ليم القيراط

وم الي، فويحممونيا ،ثم يخرجون معيا إلى المسجد ،وتجيز وتغسل في البيت ،ثم يخرجون مع الجنازة ،عند أىمو
أتى المسجد وصمى حصل  ،فمن صمى عميو ،وصارت تجيز في مغسمة المسجد غالًبا ،الوضع اختمف عن ىذا

وىكذا  ،وصمى عميو فإنو يحصل لو مثل ىذا األجر ،ثم جاء إلى المقبرة ،أو تأخر ،بل لو أنو لم يدرك ،لو ىذا
ا أن يتبع الجنازة بما يصدق عميو و جد  حال الناس اليوم قد يصعب مع فإن ،اتباع الجنازة حتى تدفنبما يتعمق 

 ،ألن المقبرة صارت بعيدة ؛فإن ىذا أمر عسير اليوم ،أو يمشي أماميا ،يمشي خمفيا :بمعنى ،ااتباع حق   وأن
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فيكفي أنو يذىب من المسجد إلى المقبرة بقصد اتباع  ،ويتفرقون في الطرق ،صار الناس يذىبون بالسياراتو 
لكنو إن انصرف قبل الدفن فإن ذلك ال  ،فيكتب لو قيراط ،فيشيدىا حتى تدفن ،ثم يدركيا في المقبرة ،الجنازة

 .يحصل لو
وفي الرواية األخرى  ،من األجرأي  ،جبالن عظيمان :قيراطان ،والقيراط في الرواية األولى فسر بالجبل العظيم

فيذا األجر والثواب يحصل بيذا  ،اوجبل أحد ال شك أنو جبل عظيم جد   ،أنو مثل جبل أحد :-رواية البخاري-
 .العمل اليسير

ذا تأممت ما تحتو تجد فيو من التكافل  ،ألن الناس إذا مات ليم الميت يضعفون ؛والمواساة الشيء الكثير ،وا 
عانةو  ،من األزر وتقوية وشد ،واالنكسار ،فيم بحاجة إلى جبر ليذا الضعف ،وتنكسر قموبيم  ،لربما يعجزون ،ا 

فيعينيم  ،ثم إلى المقبرة ،وذىاب بو إلى المسجد ،وحمل ،من تغسيل ،يضعفون عن القيام بما يجبو  ،ينيارونو 
ذىب بيا إلى ثم ي   ،ى عميياثم يصم   ،يتناوبون عمى حمميا ىؤالءو  ،وىذا يحمميا ،فيذا يغسل الجنازة ،إخوانيم
 ،ويواسونيم بيذا ،فإذا وجدوا إخوانيم قد اجتمعوا معيم ،ما ينفردون بمصيبتيم ،وال ينفرد بيذا أىل البيت ،المقبرة

وىذا  ،وتيوين المصيبة الشيء الكثير ،والتعزية ،والتسمية ،ويكفونيم فإن ىذا يحصل بو من المواساة ،ويعينونيم
 .كمو من حقوق المسممين

، وحاجة الميت إلى حاجة أىل الميت ،لكربما لشدة الحاجة إلى ذ ،ورتب اهلل عميو ىذه األجور العظيمة
 ،فجاء ىذا الترغيب العظيم ،يو بحاجة إلى ىذاف ،وتكثير المصمين ،والصالة عميو ،دفنالو  ،حملالو  ،تغسيلال

ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو -تبارك وتعالى-فنسأل اهلل  وآلو  ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،أن يعيننا وا 
 وصحبو.


