
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 الباب آخر إلى الميت على صليتم إذا :-رضي اهلل عنه- هريرة أبي حديث من( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 ،قرأ في صالة الجنازةباب ما ي   :في -اهللرحمو -في الميمة الماضية عن بعض ما أورده المصنف فكان الحديث 
 :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-قال: سمعت رسول اهلل  -رضي اهلل تعالى عنو-حديث أبي ىريرة ومما ذكر 

 .(1)((فأخمصوا لو الدعاءإذا صميتم عمى الميت ))
 .رحمو اهلل-حسنو الشيخ ناصر الدين األلباني وىذا الحديث 

ادعوا  :يعني ،يعني غير مشوب :خالص ((أخمصوا)) ،خصوه بالدعاءأي  :قيل ،((الدعاءأخمصوا لو )) :ومعنى
 واشف   ،وارحم موتاىم ،الميم أصمح أحوال المسممين :مثاًل  تقولكأن  لغيره وال تشتغموا بالدعاء ،ليذا الميت
وقنا  ،وفي اآلخرة حسنة ،في الدنيا حسنةالميم آتنا  ،واجعل آخرتيم خيًرا من دنياىم ،مبتالىم وعاف   ،مرضاىم

 .عذاب النار
 .فينبغي أن يخص بالدعاء ،ومن أجل ىذا الميت ،ىذه صالة عمى الجنازة ،((أخمصوا لو الدعاء))

الشفاعة ليذا  :ألن المقصود ىو؛ واإلخالص ،بحضور القمب :أي ((أخمصوا لو الدعاء)) :وبعض أىل العمم قال
 .لعل ذلك يكون سبًبا لمقبول ،وحضور قمب ،بإخالصفإذا دعا لو يدعو  ،الميت

في الصالة  -صمى اهلل عميو وسمم-عن النبي  -رضي اهلل عنو-عن أبي ىريرة  :أي-وعنو  :يقول ىنا أيًضا
وأنت أعمم بسرىا  ،وأنت قبضت روحيا ،وأنت ىديتيا لإلسالم ،وأنت خمقتيا ،الميم أنت ربيا)) :عمى الجنازة

  .رواه أبو داود (2)((فاغفر لو ،جئناك شفعاء لو ،وعالنيتيا
 .في إسناده ضعف :يعني ،كمم فيو من ناحية الجيالةوىذا الحديث في إسناده بعض من ت  

أبي عبد الرحمن  حديثمن وليذا في الحديث السابق الذي  ؛الجنازة :أي ((أنت ربيا)) :ويحمل ما جاء فيو
 :قال -صمى اهلل عميو وسمم-بدعاء النبي  ،الذي ذكرناه أواًل في ىذا الباب ،-رضي اهلل عنو-عوف بن مالك 

 ،وارحميا ،الميم اغفر ليا :إذا كانت امرأة يقالف ،(3)((وأكرم نزلو ،عنو واعف   ،وعافو ،وارحمو ،الميم اغفر لو))
ذا كان ال يعمم ىل الجنازة ذكر أو أنثى ،عنيا واعف   ،وعافيا  ،الميم اغفر ليا :أن يقول يمكن ؟فماذا يفعل ؟وا 

 .التأنيث معوفيصح  ،في المفظوالجنازة مؤنث  ،يقصد بذلك الجنازة ،عنيا واعف   ،وعافيا ،وارحميا ،الجنازة :أي

                                                           

 في الدعاء في جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجو، وابن ،(3199: )رقم لمميت، الدعاء باب الجنائز، كتاب داود، أبو خرجوأ - 1
 (.669: )رقم ،(176/ 1) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وحسنو ،(1497: )رقم الجنازة، عمى الصالة

: رقم ،(533/ 1: )المصابيح مشكاة في األلباني وضعفو ،(3233: )رقم لمميت، الدعاء باب الجنائز، كتاب داود، أبو خرجوأ - 2
(1688.) 
 (.963: )رقم الصالة، في لمميت الدعاء باب ،الجنائز كتاب مسمم، خرجوأ - 3



عمى رجل  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: صمى بنا رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-واثمة بن األسقع  ثم ذكر حديث
 .في عيدك :في ذمتك يعني ،(4)((في ذمتكالميم إن فالن بن فالن )) :فسمعتو يقول ،من المسممين

أنو  :بمعنى ،في ذمامو :يعني ،أنا في جوار فالن :تقول ،في ذمامك :حبل جوارك يعني ،((وحبل جوارك)) :قال
 .فالن جار لفالن :تقول ،ال يصل إليو أحد بمكروه

 .سؤال الممكين :والمقصود بفتنة القبر يعني ،((القبر فقو فتنة ،وحبل جوارك ،في ذمتك)) :قال
 .أبو داود رواه ((إنك أنت الغفور الرحيم ،وارحمو ،الميم فاغفر لو ،أىل الوفاء والحمدوأنت  ،وعذاب النار))

 .ومرة يقول ىذا ،مرة يقول ىذا ،فاإلنسان ينوع في األدعية ،-صمى اهلل عميو وسمم-وىذا أيًضا ثابت عن النبي 
فقام بعد  ،أنو كبر عمى جنازة ابنة لو أربع تكبيرات: -مارضي اهلل عني-وذكر حديث عبد اهلل بن أبي أوفى 

-    كان رسول اهلل )) :ثم قال ،أطال بعد الرابعة :يعني ،ويدعو ،يستغفر ليا ،الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين
 .(5)((يصنع ىكذا -صمى اهلل عميو وسمم

فمما  ،وعن شمالو ،ثم سمم عمى يمينو ،فمكث ساعة حتى ظننت أنو سيكبر خمسة ،كبر أربًعا :وفي رواية
، أو يصنع -صمى اهلل عميو وسمم-إني ال أزيدكم عمى ما رأيت رسول اهلل )) :فقال ؟ما ىذا :انصرف قمنا لو

 .حديث صحيح :وقال ،رواه الحاكم (6)((صمى اهلل عميو وسمم-ىكذا صنع رسول اهلل 
 .كمم فيووفي إسناده بعض من ت   ،حسنو بعض أىل العممالحديث عمى كل حال  ىذا

 ،يدعو :يعني ،ثم قام ساعة ،وكبر عمى جنازة أربًعا ،وشيدت   :وجاء من حديث عبد اهلل بن أبي أوفى عند البييقي
  .(7)((كان يكبر أربًعا -صمى اهلل عميو وسمم-إن رسول اهلل )) :قال ،ال :قالوا ،؟أتروني أكبر خمًسا :ثم قال

أنو بعد التكبيرة  :-كما أشرت في الميمة الماضية -رحمو اهلل-ىذا الذي أخذ منو اإلمام النووي  ،عمى كل حال
استنبط  ىكذا ،أنو يدعو أيًضا بعد الرابعة :يعني ،التي قبمياول بقدر ما يكبر في التكبيرات األ  يمكث مدة  رابعةال

مثل المدة التي بقييا بعد  ،إذا كبر الرابعة يبقى مدة :يعني ،-رحمو اهلل-ومنيم النووي  ،منو بعض أىل العمم
 .يسممثم  ،الثالثة
يمكن أن تراجع في  ،وىناك أدعية أخرى غير ىذه ،بعض ما ورد من األدعية التي تقال في صالة الجنازةىذا 

يحفظ اإلنسان  ،المشروع أن ينوع :وكما قمت ،-صمى اهلل عميو وسمم-صحيحة ثابتة عن النبي  وىي ،مظانيا
 .وفي كل مرة يقول شيًئا ،قدًرا منيا

                                                           

 في الدعاء في جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجو، وابن ،(3232: )رقم لمميت، الدعاء باب الجنائز، كتاب داود، أبو خرجوأ - 4
 .(3363، رقم: )(72/ 5) :حبان ابن صحيح عمى الحسان التعميقات في األلباني وصححو ،(1499: )رقم الجنازة، عمى الصالة

 رجالو وبقية مسمم، ابن :وىو ،اليجري إبراىيم لضعف ضعيف إسنادهوقال محققو المسند:  ،(19143: )رقم أحمد، خرجوأ - 5
 .الشيخين رجال ثقات

: رقم الجنائز، كتاب الحاكم،و  ،(1533: )رقم أربعا، الجنازة عمى التكبير في جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجو، ابن خرجوأ - 6
براىيم يخرجاه، ولم صحيح، حديث ىذا: وقال ،(1333)  .بحجة عميو ينقم لم اليجري مسمم بن وا 
 االستغفار في روي ما باب القبر، بإدخالو أولى ومن الجنائز عمى التكبير أبواب جماع الكبرى، السنن في البييقي خرجوأ - 7

 (.6981: )رقم والسالم، الرابعة التكبيرة بين ما لو والدعاء لمميت



فمك  ،؟أو الذكر الوارد في صالة الجنازة ،الدعاء وقمت   ،أطال في الدعاء ؟،فعلماذا ي   ،الصالةفإذا أطال اإلمام 
 .لو بما ورد ىدعفي   ،ألن المقصود في ىذا المقام ىو الدعاء لو ؛أن تأتي بالدعاء اآلخر

في أيًضا و  ،تكممت عمييا بشيء من التفصيل في مناسبات سابقة ،كثيرة تتعمق بصالة الجنازةوىناك مسائل 
لكن من األشياء التي يحتاج الناس إلى معرفتيا  ،أيًضا وفي شرح عمدة األحكام ،دروس الفقو في شرح المقنع

 .األولى والثانية مثاًل ماذا يصنع؟تو التكبيرة تفاف ،إذا جاء والناس يصمون :كثيًرا
ن وىو اآل ،ن كبر األولى والثانيةاإلمام اآل :يعني ذىبت عميو ويقضييا، يعتبر األولى :يقولمن من أىل العمم 

فمن  ... إلى آخره،وعمى آل محمد ،الميم صل عمى محمد :بعد التكبيرة الثانيةيقول  :يعني ،بعد التكبيرة الثانية
ثم بعد  ،ثم إذا كبر الثالثة تدعو ،الميم صل عمى محمد إلى آخره :فتقول ،تكون مع اإلمام :أىل العمم من يقول

عميو -والثانية لمصالة عمى النبي  ،تكبر أنت بالنسبة لك التكبيرة األولى لقراءة الفاتحة ،ذلك إذا كبر الرابعة وسمم
 .الصالة والسالم

صالة الجنازة مبنية عمى  تلكن لما كان ،األولى بالنسبة لوالتكبيرة يعتبر ما أدركو ىو  :ومن أىل العمم من يقول
فيي مبنية عمى  ،مم ليا إذا خشي الفواتيوكان بعض السمف يت ،وليذا ال ركوع فييا وال سجود ،التخفيف

إذا كانت الجنازة ف ،وحممو ،فالناس بمجرد ما يصمون عميو يبادرون لرفعو ،التخفيف من أجل اإلسراع بالميت
- ثم تصمي عمى النبي ،ثم تكبر ،الفاتحةعميك: ما فات يعني:  ،تقرأ الفاتحة مثاًل  ،موجودة فإنو إذا كبر يقرأ

عمى فيكون ذلك  ،يكتفي بالتكبيرات :فمن أىل العمم من يقول ،لكن إذا رفعت الجنازة ،-صمى اهلل عميو وسمم
واهلل تعالى  ،واإلسراع في صالة الجنازة ،فيألن المقصود التخف ؛سميممع التيأتي بأربع تكبيرات  :يعني ،التمام
وصمى اهلل عمى نبينا  ،واهلل تعالى أعمم ،ىذه من المسائل التي يسأل الناس عنيا عادة في ىذا الباب ،أعمم
 وصحبو. ،وآلو ،محمد


