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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 بعد: اوالصالة والسالم عمى رسول اهلل، أم ،الحمد هلل

اهلل رضي -ذكر حديث عائشة  وجعل صفوفيم ثالثة فأكثر ،استحباب تكثير المصمين عمى الجنازةففي باب 
ما من ميت يصمي عميو أمة من المسممين يبمغون مائة )) :-صمى اهلل عميو وسمم-قال رسول اهلل  :قالت -اعني

فيذه  ،فعوا فيو((إال ش  )) ،وأن يتجاوز اهلل عنو ،يطمبون لو المغفرة :يعني ،(1)((فعوا فيوإال ش   ،كميم يشفعون لو
فإن المساجد الجوامع التي يصمى فييا عمى  ،وىو أمر ميسور وهلل الحمد في مثل ىذه األيام ،من المبشرات

ن لم يعرفوا الميت ،العدد فييا عادة يزيد عمى مثل ىذا العدد الجنائز ن لم يشيعوه ،وا   ويأتوا معو. ،وا 
ما من ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: سمعت رسول اهلل  -مارضي اهلل عني-وذكر حديث ابن عباس 

  .رجل مسمم أي   :يعني ،لمعموم :وىي ،ىنا نكرة في سياق الشرط" مسمم" ،(2)((..رجل مسمم يموت
رواه  ،((إال شفعيم اهلل فيو ،ال يشركون باهلل شيًئا ،فيقوم عمى جنازتو أربعون رجاًل  ،ما من رجل مسمم يموت))

 ،-مفيوم مخالفة-ألن العدد ال مفيوم لو  ؛ال :ىل بينيما معارضة؟ الجواب ،وىنا أربعون ،ىناك مائة ،مسمم
 ،وىم األربعون ،وىنا ذكر أقل من ىذا ،الحصر بيم :وال يعني ،فيناك ذكر مائة ،مفيوم العدد غير معتبر

 ،أربعين فبمغ إلى ،عمى مزيد من التفضل عمى ىذه األمة -صمى اهلل عميو وسمم-ويمكن أن يكون أطمع اهلل نبيو 
 :وىو ،زنيوىو ما يدل عميو حديث مرثد بن عبد اهلل الي   ،وليس في العدد ،في الفضل :يعني ،بل أكثر من ذلك
إذا صمى عمى  ،ومالك بن ىبيرة من الصحابة ،-رضي اهلل عنو-كان مالك بن ىبيرة  :قال ،من كبار التابعين

أو  ،األربعين مثاًل  ،ما يبمغون العدد ،رآىم قمة :يعني؟ الناس عمييا تقال  ما معنى  ،الناس عمييا فتقال   ،الجنازة
صمى اهلل -قال رسول اهلل  :ثم قال ،جعميم عمى ثالثة صفوف :يعني ،أىم عمييا ثالثة أجزاءجز   :يقول ،المائة

 ،والترمذي ،رواه أبو دواد ،أوجب الجنة :يعني ،(3)((جبو  فقد أ   ،من صمى عميو ثالثة صفوف)) :-عميو وسمم
يطمب تكميل الصف  :ال نقول ىنا ؟كيف نصنع بيم ،ىذه الجنازة ما حضر إال ستة :بمعنى، حديث حسن :وقال

صمى عميو ))من  :وبيذا يتحقق ىذا الوصف ،ثالثة صفوف ،ثم اثنين ،ثم اثنين ،ضع اثنين ،ال ،في الجنازة
ن يصمي ثالثة وهلل الحمد اآل ،عمى عباده -وتعالىتبارك -فيذا كمو من فضل اهلل  ،((جبو  ، فقد أ  ثالثة صفوف

                                                           

 .(947: )رقم ،فيو شفعوا مائة عميو صمى من باب الجنائز، كتاب مسمم، خرجوأ - 1
 (.948: )رقم ،فيو شفعوا أربعون عميو صمى من باب الجنائز، كتاب مسمم، خرجوأ - 2
- اهلل رسول عن الجنائز أبواب والترمذي، ،(3166: )رقم الجنازة، عمى الصفوف في باب الجنائز، كتاب داود، أبو رجوخأ - 3

 حديث ىبيرة بن مالك حديث: وقال ،(1228: )رقم لمميت، والشفاعة الجنازة عمى الصالة في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى
: في األلباني وضعفو ،(1492: )رقم المسممين، من جماعة عميو صمى فيمن جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجو، وابن حسن،
 (.5222، رقم: )(754: ص) :وزيادتو الصغير الجامع ضعيف



 ،وىم متفرقون في أرضيم ،حينما كان الناس قمة ،بخالف ما كان الناس في السابق ،صفوف وأكثر ممتمئة
كان الناس لربما ال يجتمعون إال في الجمعة من القرى  ،وما إلى ذلك ،وقراىم ،وأعماليم ،وحروثيم ،وزروعيم
الرجل ف ،نحن نعرف أحوال اآلباء واألجداد ،وكانت أحواليم في غاية الصعوبة ،يجتمعون في الجمعة ،والنواحي

 ،ما كان بينيم إال المكاتبات ، ألنوىذا موجود ،أو المرأة لربما مات أبوه أو أمو ولم يعمم إال بعد شير أو شيرين
وال يكاد يجتمع الناس  ،؟أو الخطابومتى يجدون من يكتب؟ ومتى يجدون من يذىب حتى يوصل ىذا الكتاب 

بل لربما مات  ،ونحو ذلك ،ومن زروعيم ،حيث يجتمعون من النواحي المختمفة ،في مجمع كبير إال في الجمعة
يرجع في  ،أو نحو ذلك ،إلى السوق ،من مزرعتو ،من أرضو ،خرج من زرعو ،الولد وأبوه في ناحية البمد

 ،ثالثة أو أربعة ،مى عميو من حضرص   ،مي عميووص   ،ودفن ،د قد ماتويأتي ويجد الول ،أو نحو ىذا ،المغرب
 ،والمرأة لربما سقطت في القميب وماتت بعد العصر ،كانت أمور الناس في غاية البساطة ،ىذا كان يحصل

ويأتي  ،وتدفن ،ويصمى عمييا ،وتغسل ،خرجفت   ؟متى يأتيف ،لكن يذىب عمى قدميو ،وزوجيا في ناحية البمد
ذا بزوجتو التي كانت ال بأس بيا قد ماتت ،زوجيا بعد المغرب   .وما ينتظرون ،ودفنت ،مي عميياوص   ،وا 
  .ويكثر الحضور لمجنازة ،ويأتي المسافرون ،ويجتمع الناس ،ينتظرون إلى الغدفأما الناس اليوم 

نحن نعرف في بعض الحاالت حينما  :يعني ،لربما كانت تقع بعض األمور أحياًنا الطريفة من غير قصد وقديًما
وىو في حال ينتظر  ،الناس يجتمعون ،فيذا رجل من ىؤالء من أىل القرية ،يجتمع أىل القرى في يوم الجمعة

في غاية ألنيا توشك أن تموت  ،ينتظر فقط خروج روحيا ،ألنيا قد بمغ بيا المرض غايتو ؛فييا خروج روح أمو
فقال لمجماعة بعد  ،فما ماتت ،فيصمون عمييا ،ويغتنم ىذا الجمع ،فكان يتوقع أنيا تموت قبل الجمعة ،المرض
جمسوا ينتظرون  ،لعمكم تصمون عمييا ة،الوالدة في حال ،انتظروا ،يا جماعة :أمور الناس بسيطةوكانت  الصالة

إذا جاء الظالم يصعب عمييم الذىاب ف ،طبًعا ال يستطيعون التأخرولكن  ،انتظروا :قال ،ما ماتت ،إلى العصر
 ،سياراتبن ما ىو مثل اآل ،وىذا جاء عمى قدميو ،عمى حمار -اهلل أعزكم-يذا جاء ف ،ونواحييم ،إلى أرضيم

 :فالشاىد ،نصف يوم حتى يصل ربمان بالسيارة بعشر دقائق يحتاج لو قطع اآلي ي  ذالفتحسنت، وأمور الناس 
 ،المرأة عوفيت فيما بعدو  ،وانصرفوا ،فذىبوا ،فالناس تمممموا ،جمسوا إلى قريب من المغرب ،انتظروا :قال ليم

كان يقصد  ،وىو لم يكن يقصد ىذا ،!حتى تستريح ؛انتظروا :تقول لمناسكنت  تقول لو: وكانت  ،تئوبر 
نسأل ف ،فاهلل المستعان ،ستة من الناسأو بداًل من أن يصمي عمييا خمسة  ،وأن يكثر المصمون عمييا ،اإلحسان

 وعاف   ،مرضانا واشف   ،الميم ارحم موتانا ،ولوالدينا وإلخواننا المسممين ،أن يغفر لنا ولكم -عز وجل-اهلل 
   وصحبو. ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واجعل آخرتنا خيًرا من دنيانا ،مبتالنا


