
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 ... وميتنا لحينا اغفر المهم :-عنه اهلل رضي- هريرة أبي حديث إلى الباب ةبداي من( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 .قرأ في صالة الجنازةما ي  فيذا باب 

 ".ثم يكبر الثانية ،ثم يقرأ فاتحة الكتاب ،يتعوذ بعد األولى ،يكبر أربع تكبيرات" :-هللرحمو ا-يقول النووي 
أن من أىل العمم من يرى أن  :باعتبار ،طبًعا ىنا لم يذكر البسممة، في األولى ال يقرأ دعاء االستفتاح :يعني

 .ال يحتاج أن ينبو عمى ذلك ،البسممة ىي من الفاتحة
وعمى آل  ،الميم صل عمى محمد :فيقول ،-صمى اهلل عميو وسمم-عمى النبي ثم يصمي  ،ةثم يكبر الثاني" :يقول
 ."إنك حميد مجيد :إلى قولو ...كما صميت عمى إبراىيم :أن يتمو بقولو :واألفضل ،محمد

قد عممنا السالم  :-صمى اهلل عميو وسمم-النبي  -رضي اهلل عنو-لما سأل قيس بن سعد بن عبادة والدليل: 
فيذه ىي  ،إلى آخره ،(1)...((وعمى آل محمد ،الميم صل عمى محمد :قولوا)) :فقال فكيف نصمي عميك؟ ،كعمي

 .الصيغة الكاممة المشروعة
ِئك ت ه   الم ه   ِإن  } :من قراءتيم ،ما يفعمو كثير من العواموال يفعل " :قال م َل  مُّون   و  م ى ي ص   [56: األحزاب] {الن ِبي   ع 
 ".اآلية
نما  ،-صمى اهلل عميو وسمم-مى عمى النبي إن فعل ذلك ال يكون قد ص ألنو قرأ اآلية التي تخبر أن اهلل وا 

مُّوا آم ن وا ال ِذين   أ يُّه ا ي ا}: وفييا أمر ألىل اإليمان ،ومالئكتو يصمون عمى النبي م ْيهِ  ص  م م وا ع  س   {ت ْسِميًما و 
 .[56: األحزاب]

ولممسممين بما سنذكره من األحاديث ويدعو لمميت  ،ثم يكبر الثالثة ،إذا اقتصر عميوفإنيا ال تصح صالتو " :قال
 ..".ن أحسنووم   ،ويدعو ،ثم يكبر الرابعة ،-إن شاء اهلل تعالى-

 .من أحسن الدعاء :يعني
خالف ما  ،أنو يطول الدعاء في الرابعة :والمختار، واغفر لنا ولو ،وال تفتنا بعده ه،الميم ال تحرمنا أجر قال: "

 ".إن شاء اهلل تعالى-لحديث ابن أبي أوفى الذي سنذكره  ؛يعتاده أكثر الناس
يصمي عمى  :وبعضيم يقول ،ثم يسمم ،وال يقول شيًئا ،نو إذا كبر الرابعة يسكت ىنييةإ :من أىل العمم من يقول

رحمو -    يقول النووي ، -معميو الصالة والسال-وال أعمم فيو شيًئا يثبت عنو  ،-صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
حتى ظنوا أنو  ،جاء عنو أنو سكت سكوتًا طوياًل  -صمى اهلل عميو سمم-باعتبار أن النبي  ،نو يدعو بعدهإ :-اهلل

 .سيكبر خامسة
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  ..".فمنيا ،فأما األدعية المأثورة بعد التكبيرة الثالثة" :قال
 .أكثر من أربع تكبيرات فييا ،ورد أيًضا صفات أخرى في صالة الجنازة ،عمى كل حال

-صمى رسول اهلل  :قال ،األشجعي :يعني ،-رضي اهلل عنو-عوف بن مالك  ،وعن أبي عبد الرحمن :يقول
 واعف   ،وعافو ،وارحمو ،الميم اغفر لو)) :وىو يقول ،فحفظت من دعائو ،عمى جنازة -صمى اهلل عميو وسمم

ونقو من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من  ،والبرد والثمج واغسمو بالماء ،ووسع مدخمو ،وأكرم نزلو ،عنو
وأعذه من عذاب  ،وأدخمو الجنة ،وزوًجا خيًرا من زوجو ،وأىاًل خيًرا من أىمو ،وأبدلو داًرا خيًرا من داره ،الدنس
 .واه مسممر  (2)،حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت ،((ومن عذاب النار ،القبر
 ،والوقاية ،الستر :-كما سبق التنبيو عميو في بعض المناسبات-غفر يتضمن أمرين ال ،((الميم اغفر لو)) :قولو

 .ويقيو أيًضا ضرب السالح ،ألنو يستر رأس البسو ؛غفرومنو الم  
ومن رحمتو إدخالو  ،فإذا رحم اهلل عبًدا غفر لو ،الغفر جزء من الرحمةألن  ؛والرحمة أعم من الغفر ،((وارحمو))

 .وما إلى ذلك ،ع الدرجاتومن رحمتو رف ،الجنة
 .من النار ،من العذاب :يعني ((وعافو)) :قال
 .خطاياه وذنوبو ىمح  ت   ،محتو :أي ،عفت الريح األثر ،المحو :بمعنى العفو، ((عنو واعف  ))
 .واألجر ما يصير إليو من الثواب :والمقصود ىنا ،ما يعد لمضيف :وأصل النزل ىو ،((وأكرم نزلو))
 .القبر :عنيي ((ووسع مدخمو))
أنو ما وجو تحديد ىذه األمور؟  :وىو ،لكنو يرد سؤال ىنا ،وىذه الثالثة معروفة ،((واغسمو بالماء والثمج والبرد))

-ابن القيم وىل الذنوب تغسل بالماء؟ وما عالقة ذكر الثمج والبرد؟ : لكن يرد سؤال ،الغسل بالماء واضحألن 
اغسمو بالماء والثمج ))و  :الدعاءعن ىذا  -رحمو اهلل-م ابن تيمية ل شيخو شيخ اإلسالأذكر أنو س -رحمو اهلل

أبمغ في الحار الماء و  ؟وما وجو ذكر الماء والثمج والبرد ،وأن الذنوب ال تغسل بالماء ؟ما وجيو ،((والبرد
والمعاصي الشيوات والذنوب بأن  :أجابو -رحمو اهلل-فشيخ اإلسالم فمماذا ذكر الثمج والبرد؟  ،التطيير والتنظيف

 ؛يحصل بو التطييرفالماء  ،فناسب ذكر الغسل بالماء والثمج والبرد ،وارتخاء ،وضعًفا ،تورث حرارة في القمب
ويناسب ىذا الغسل بالثمج  ،وضعًفا ،كما أنيا تؤثر فيو ارتخاء ،فذكر الماء ،وتقذره ،الذنوب تنجس القمب ألن

فيكون في غاية  ،فذكر ىذا ،وتبريد لما في الذنوب والشيوات من الحرارة ،فيكون فيو قوة وصالبة ،والبرد
 .واهلل تعالى أعمم ،المناسبة

الدار التي في الدنيا  ،((وأبدلو داًرا خيًرا من داره ،ونقو من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس)) :قال
 .بدل خيًرا منياي   ،كان فيياالتي 

 .وما إلى ذلك ،والخادم ،الولد :يعني ((وأىاًل خيًرا من أىمو))
 .أو من نساء الجنة ،من الحور العين :يعني ((وزوًجا خيًرا من زوجو))
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وليذا قال عوف بن مالك  ؛وىذا من أجمع األدعية ،((ومن عذاب النار ،وأعذه من عذاب القبر ،وأدخمو الجنة))
 .حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت :-رضي اهلل عنو-

 :يعني ،وأبوه صحابي ،عن أبيو ،وأبي إبراىيم األشيمي ،وأبي قتادة ،-رضي اهلل عنو-أبي ىريرة حديث  ثم ذكر
-عن النبي  ،-مرضي اهلل عني-ضر الجيالة فيو تال  ،صحابي ولكن ،ما يعرف من ىو أبوه ،ضر الجيالةتال 

 .(3)((تناالميم اغفر لحينا ومي)) :فقال ،أنو صمى عمى جنازة :-صمى اهلل عميو وسمم
 .اغفر لمجميع :يعني ،يذا دعاء جامعف
إذا  :يعني ،بما يصير إليو :فمن أىل العمم من يقول ،مع أن الصغير ليس عميو خطايا ،ا((وصغيرنا وكبيرن))

  .باختصار ،اغفر لمجميع :والمقصود ىو ،صار في سن التكميف
ومن توفيتو منا فتوفو عمى  ،و عمى اإلسالما فأحيالميم من أحييتو من ،وشاىدنا وغائبنا ،وذكرنا وأنثانا)) :قال

يو فأح)): قال ىناو  ،اإلسالم في األولى والثانيةف ،وفي بعض الروايات غير ذلك ،كما في ىذه الرواية ،((اإليمان
صار لكل واحد منيما معنى معًا إذا ذكر اإلسالم واإليمان ف ،((ومن توفيتو فتوفو عمى اإليمان ،عمى اإلسالم

 ،-وتعالى تبارك -أن يكون منقاًدا لربو  ،-عز وجل-االستسالم هلل  :فالحياة عمى اإلسالم بمعنى ،يخصو
، بالتصديق ،فإن ذلك يتصل بالقمب ،ويموت عمى اإليمان ،وىذا الذي يناسب في الحياة ،مطيًعا ،مستجيًبا لو

 .وما إلى ذلك ،واإلقرار ،واإلذعان ،النقيادوا
 .وأجر الدعاء لو ،الصالة عميووأجر  ،أجر االحتساب :يعني ((رهالميم ال تحرمنا أج)) :قال
 ،ولكن فتن الدنيا قد تركيا وراء ظيره ،عميو إال فتنة القبر ولم يبق   ،ألنو قد ذىب بعممو ؛((وال تفتنا بعده))

ة أبي ىريرة وأبي ورواه أبو داود من رواي ،واألشيمي ،رواه الترمذي من رواية أبي ىريرة ،((ال تفتنا بعدهو )) :فيقول
أصح  :قال البخاري :قال الترمذي ،حديث أبي ىريرة صحيح عمى شرط البخاري ومسمم :قال الحاكم ،قتادة

األول الذي  ،حديث عوف بن مالك :وأصح شيء في الباب :قال البخاري ،روايات ىذا الحديث رواية األشيمي
 وقد ال يكون ،قد يكون صحيًحاف ،أنو صحيح :نيال يع ،أصح ما في الباب :ومعموم أن قوليم ،في صحيح مسمم

ن كانت تتفاوت أيًضا في الصحة ،وىذه الروايات صحيحة أيًضا ،وىنا حديث عوف بن مالك صحيح كذلك،  ،وا 
  وصحبو. ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل تعالى أعمم ،ىذا
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