بسم اهلل الرحمن الرحيم
شرح رياض الصالحين

( )1حديثا الباب :حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري -رضي اهلل عنهم-
الشيخ /خالد بن عثمان السبت
الحمد هلل ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،أما بعد:
فيذا باب اإلسراع بالجنازة.

والمقصود باإلسراع :اإلسراع الذي ال يحصل معو اضطراب الجنازة ،أو لربما يؤدي إلى سقوطيا ،أو يؤدي إلى

مشقة عمى من يتبع الجنازة ،وانما المقصود باإلسراع عمى األرجح من أقوال أىل العمم :أن يكون فوق المشي،
مشيا فيو شيء من السرعة ،كما نشاىد اآلن ما
يعني :أسرع من المشي المعتاد ،ودون الخبب ،يعني :يكون ً
يفعمو الناس في حمل الجنائز ،ىذا ىو العمل المشروع في اإلسراع بالجنازة.
وجاء في ذلك حديث أبي ىريرة -رضي اهلل عنو :-عن النبي -صمى اهلل عميو وسمم -قال(( :أسرعوا بالجنازة،

فإن تك صالحة ،فخير تقدمونيا إليو ،وان تك سوى ذلك ،فشر تضعونو عن رقابكم))

()1

متفق عميو.

ىذا الحديث يدل داللة أولية عمى اإلسراع في السير بيا إلى القبر؛ ألنو قال(( :فشر تضعونو عن رقابكم)) ،إذن

أيضا يدل عمى اإلسراع في تجييز
أسرعوا بيا من أين؟ أسرعوا بيا في توجيكم إلى القبر ،أو المقبرة ،لكنو ً
الميت ،والمبادرة في ذلك ،وعدم التأخير ،وذلك يؤخذ من عموم قولو -صمى اهلل عميو وسمم(( :-أسرعوا بالجنازة،
فإن تك صالحة ،فخير تقدمونيا إليو)) ،إذن كمما كان الدفن في وقت أقصر وأقرب فيذا ىو المشروع ،فإن كان
خير لو؛ ألنو يقدم إلى روضة من رياض الجنة.
من أىل الخير والصالح ،فإن ذلك يكون ًا

وبيذا نعرف أن تأخير الناس لمجنازة ،التأخير الذي يكون باختيارىم لمجنازة غير مشروع ،فاإلنسان يموت في
الصباح لربما ال يصمى عميو إال في اليوم الثاني أو الثالث ،ىذا غير مشروع ،يقولون :من أجل أن يأتي

األقارب ،والناس من البالد األخرى ،فيشيدوا الجنازة ،يقال :ال ،ىؤالء إذا جاءوا يمكن أن يذىب الواحد منيم إلى

القبر ،ويصمي عميو ،كما صمى النبي -صمى اهلل عميو وسمم -عمى المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد(،)2
فماتت ،فسأل عنيا ،فأخبر أنيا ماتت ،الشاىد :أنو صمى عمى قبرىا -صمى اهلل عميو وسمم ،-أما أن يؤخر من

أجل ىذا فال ،فالمشروع أن يدفن في يومو ،وفي أقرب وقت ،ولن يعدم وجود عدد من المصمين ،كما جاء في

األحاديث السابقة" :من صمى عميو مائة"( ،)3وحديث" :من صمى عميو أربعون"( ،)4فيؤالء يشفعون لو ،كما جاء
 - 1أخرجو البخاري ،كتاب الجنائز ،باب السرعة بالجنازة ،رقم ،)1315( :ومسمم ،كتاب الجنائز ،باب اإلسراع بالجنازة ،رقم:

(.)944

 - 2أخرجو البخاري ،كتاب الجنائز ،باب الصالة عمى القبر بعدما يدفن ،رقم ،)1337( :ومسمم ،كتاب الجنائز ،باب الصالة
عمى القبر ،رقم.)956( :
 - 3أخرجو مسمم ،كتاب الجنائز ،باب من صمى عميو مائة شفعوا فيو ،رقم.)947( :
 - 4أخرجو مسمم ،كتاب الجنائز ،باب من صمى عميو أربعون شفعوا فيو ،رقم.)948( :

أحيانا لربما
في األحاديث السابقة ،فسيجد اليوم في المساجد ما يزيد عمى ىذا العدد ،فالمشروع ىو :اإلسراع ،و ً
يتباىى الناس بكثرة من شيد الجنازة ،وصمى عمييا ،وحضرىا ،وجاء إلى العزاء ،وما أشبو ذلك ،فيعمن في

الصحف ،وتؤخر الجنازة من أجل أن يأتي القريب والبعيد ،ويحتشد الناس ليا ،فيذا خالف المشروع ،ىذا إساءة
إلى الميت.

وقل مثل ذلك فيما يفعمو بعضيم من نقميا من بمد إلى بمد من غير موجب ،حتى لو أوصى الميت ،أوصى أنو

يدفن في قريتو ،أو في بمده ،أو نحو ىذا ،فإذا أراد ذووه وأىمو أن يدفنوه حيث أوصى فال بأس ،لكن ذلك ال
يجب عمييم ،السيما إذا كانت مؤنة ذلك عمييم ،يعني :فيو كمفة ،ويدفعون أجرة لمطائرة لنقمو ،أو نحو ذلك ،فال

يجب عمييم ،أو كان فيو مشقة عمييم ،أما إذا كان يحصل بسبب ذلك ضرر عمى الجنازة ،كالتغير ،ونحو ىذا
فإنو ال تنفذ ىذه الوصية ،يدفن في المكان ،وفي البمد الذي مات فيو ،وىذه ىي السنة ،وىذا ىو العمل المشروع،

تأخير في حقو ،ىذا من جية ،واألمر
ًا
وليس من صالحو أن يوصي أن يدفن في بمد آخر؛ ألن ذلك يكون
اآلخر :فيو مخالفة شرعية ،واألمر الثالث ىو :أن ىذا الميت يكون قد شق عمى ورثتو؛ ألنيم يكونون في حال

من المصيبة ،ومن األلم والحزن ،ونحو ذلك ،والسفر قطعة من العذاب ،فإذا سافروا بو فإن ذلك يتضاعف

أحدا ،ما في فرق ،ولو
عمييم ،لكن إذا دفنوه في البمد الذي مات فيو فيذا خير لو ،واهلل أعمم ،والبمد ال تقدس ً
دفن في أي مكان ،الذي يقدسو ىو عممو ،وما يقبل عميو.
فخير تقدمونيا عميو))(.)5
وفي رواية لمسممٌ (( :
أيضا الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري -رضي اهلل عنو -قال :كان النبي -صمى اهلل عميو
وذكر ىنا ً

وسمم -يقول(( :إذا وضعت الجنازة ،فاحتمميا الرجال عمى أعناقيم ،)6())..يعني :المقصود :عمى األكتاف ،وانما
عبر بالعنق لممجاورة ،واال فإنيا ال تحمل عمى العنق.

((إذا وضعت الجنازة ،فاحتمميا الرجال عمى أعناقيم ،فإن كانت صالحة قالت :قدموني)) ،أسرعوا ،عجموا بي.

((وان كانت غير صالحة قالت ألىميا :يا ويميا ،أين تذىبون بيا؟)) ،قولو(( :يا ويميا)) يحتمل وىو الظاىر :أن
تكون قالت ذلك بضمير المتكمم ،يعني :يا ويمي ،أين تذىبون بي؟ ولكن من باب التأدب في الخطاب فإن الناقل

شيئا مما يكره ،يعني :بدال من أن يضيف ىذا اإلنسان عمى سبيل الحكاية إلى نفسو ،وىذا
ال ينسب إلى نفسو ً

أمر مكروه ،كأنو ىو الذي يحصل لو ىذا ،عبر بضمير الغائب ،يا ويميا ،مثمما في قصة أبي طالب عند الوفاة،
لما دعاه النبي -صمى اهلل عميو وسمم -إلى التوحيد ،واإليمان ،واإلسالم ،ماذا قال آخر ما قال؟ ،قال :ىو عمى

ممة عبد المطمب( ،)7ىو ماذا قال في الحقيقة؟ قال :أنا ،لكنو كره لمناقل أن ينسب ذلك إلى نفسو ،يعني :أن
يتكمم الواحد ويقول :أنا عمى ممة عبد المطمب ،قال :ىو عمى ممة عبد المطمب ،فيذا من األدب في المخاطبة،
مثمما تقول لمن تخاطبو بشيء في أمر يكره أن يضاف إليو لمتمثيل أو لمتقريب ،تقول كما لو قال البعيد :كذا،

 - 5أخرجو مسمم ،كتاب الجنائز ،باب اإلسراع بالجنازة ،رقم.)944( :
 - 6أخرجو البخاري ،كتاب الجنائز ،باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ،رقم.)1314( :
 - 7أخرجو البخاري ،كتاب الجنائز ،باب إذا قال المشرك عند الموت :ال إلو إال اهلل ،رقم ،)1361( :ومسمم ،كتاب اإليمان ،باب
أول اإليمان قول ال إلو إال اهلل ،رقم.)24( :

وكذا ،تقول :قال البعيد ،من باب التأدب ،ما تقول لو :كما لو قمت ،كما لو فعمت ،في أمر مكروه ،تقول :كما لو
ش ِف ِ
ين}
ضت فَه َو َي ْ
قال البعيد ،كما لو فعل البعيد كذا ،ىذا من أدب الخطاب ،وىكذا في قولو تعالىَ { :وِا َذا َم ِر ْ
تأدبا،
[الشعراء ،]81 :فقال" :مرضت" ،والذي يمرض ىو اهلل -تبارك وتعالى ،-فأضاف المرض إلى نفسو ً

ُّك َو َما َقمَى} [الضحى ،]3 :واألصل :وما قالك ،فقالَ { :و َما َقمَى} ،فما أضافو إلى النبي -
َّع َك َرب َ
وقولوَ { :ما َود َ
ون ِفي ا ْلب ْح ِر فَأَرْدت أ ْ ِ
الس ِفي َنة فَ َكا َن ْت لِمس ِ
يب َها}
َما َّ
صمى اهلل عميو وسمم ،-وىكذا قولو تعالى{ :أ َّ
ين َي ْع َمم َ
اك َ
َن أَع َ
َ
َ َ
َ
ِ
َما ا ْل ِج َدار فَ َك َ ِ
صالِ ًحا
[الكيف ،]79 :وقالَ { :وأ َّ
ان تَ ْحتَه َك ْنٌز لَه َما َو َك َ
يم ْي ِن ِفي ا ْل َم ِدي َن ِة َو َك َ
ان أَبوه َما َ
ان لغ ََل َم ْي ِن َيت َ
َن َي ْبم َغا أَشدَّه َما
اد َرب َ
اد َرب َ
ُّك أ ْ
ُّك أ ْ
َن َي ْبم َغا أَشدَّه َما} [الكيف ،]82 :ما قال :فأردت أن يبمغا أشدىما ،بل {فَأ ََر َ
فَأ ََر َ
ستَ ْخ ِر َجا َك ْن َزه َما َر ْح َم ًة ِم ْن َرِّب َك َو َما فَ َع ْمته َع ْن أ َْم ِري} [الكيف ،]82 :فيذا كمو من األدب ،وكذلك(( :يا
َوَي ْ
ويميا)).

ويحتمل أن تكون ىي التي تقول ىذا(( :يا ويميا)) ،من باب ما يسمى بااللتفات في البالغة ،وىذا فيو بعد.

وبعضيم يقول ما ىو أبعد من ىذا في معناه ،يعني ىنا يقول في قولو(( :وان كانت غير صالحة قالت ألىميا:
يا ويميا ،أين تذىبون بيا؟)) ،باعتبار أن الجنازة بالكسر :السرير ،والجنازة بالفتح :الميت ،وأن الرواية ىنا:

الجنازة ،في قولو(( :إذا وضعت الجنازة)) ،وليذا ضبطيا عندي في ىذه النسخة الجنازة ،وليس ذلك بعبرة؛ ألني

أرى فيو أخطاء في الضبط ،قمنا :الجنازة ىي :السرير الذي يوضع عميو الميت ،النعش ،والجنازة :الميت الذي
فوقيا ،كما قمنا لكم :إذا أردت أن تضبطيا ،فاألسفل لألسفل ،واألعمى لألعمى ،الكسرة لمنعش ،والفتحة لمميت

الذي يوضع عمى النعش ،فبعضيم يقول :إن الذي يقول ىذا ىو الجنازة النعش الذي تحمل عميو(( :يا ويميا،

أين تذىبون بيا؟)) ،لكنو ىنا قال(( :قالت ألىميا)) ،فال يحمل ىذا عمى النعش.

((يا ويميا ،أين تذىبون بيا؟ يسمع صوتيا كل شيء إال اإلنسان ،ولو سمع اإلنسان لصعق)) رواه البخاري،
يعني :يغشى عميو لو سمع ىذا الكالم ،فالحظ ىنا :ىذا في كالميا قبل الدفن ،إذن الذي يسمعو كل شيء ليس
فقط الضربة التي بالمرزبة من حديد يضرب بيا الكافر حينما يسألو الممكان عن األسئمة الثالثة :من ربك؟ وما

أيضا
دينك؟ ومن ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعيا كل شيء إال الثقالن ،وىنا ً
يسمع قوليا(( :يا ويميا ،أين تذىبون بيا؟)).

إذن ىؤالء الذين يحممون :من كان من أىل السعادة ،فإنو يقول(( :قدموني)) ،وان كان غير ذلك -نسأل اهلل

العافية -يقول(( :يا ويميا ،أين تذىبون بيا؟)) ،يعني يقول :يا ويمي ،أين تذىبون بي؟ يسمعو كل شيء ،فنسأل
اهلل -عز وجل -أن يجعمنا واياكم من السعداء ،وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة والعاقبة ،الميم ارحم موتانا ،واشف

خير من دنيانا ،الميم اغفر لنا ،ولوالدينا ،وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان،
مرضانا ،وعاف مبتالنا ،واجعل آخرتنا ًا
وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،وآلو ،وصحبو.

