
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 شرح رياض الصالحين

 -عنو اهلل رضي- لعمي   الباب حديث( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 .فيذا باب الموعظة عند القبر
 :يعني ،مع ما يحصل بو الحث عمى الفعل أو الترك ،األمر والنييما يكون من  :والموعظة المقصود بيا

 .ىو االستعمال الشائع ليذه المفظةىذا  ،االمتثال من الترغيب أو الترىيب
 ،-صمى اهلل عميو وسمم-فأتانا رسول اهلل  ،قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد -رضي اهلل عنو-عن عمي  :يقول
ما منكم من أحد إال وقد كتب ))ثم قال:  ،صرتوخ  وجعل ينكت بم   ،فنكس ،صرةخ  ومعو م   ،وقعدنا حولو ،فقعد

ميسر لما  اعمموا فكل  )) :فقال ؟أفال نتكل عمى كتابنا ،يا رسول اهلل :فقالوا ،((ومقعده من الجنة ،مقعده من النار
 .متفق عميو ،وذكر تمام الحديث ،(1)((...خمق لو

بمقبرة  وىي معروفة إلى اليوم ،في المدينةالتي يدفن بيا المقبرة  :بقيع الغرقد يعني ،في جنازة في بقيع الغرقد كنا
 ،شجر لو شوك :يعني ،من شجر العضاه وىو ،الغرقد :وكان فييا ىذا الشجر الذي يعرف بيذا االسم البقيع،

ينطق )) :وأنو ،فيما يكون في آخر الزمان من القتال مع الييود -صمى اهلل عميو وسمم-وىو الذي ذكره النبي 
فإنو من شجر  ،إال الغرقد ،فتعال فاقتمو ،ىذا ييودي ورائي ،يا عبد اهلل ،يا مسمم :فيقول ،الشجر والحجر

 .(2)((ييودال
كان  ،-عميو وسممصمى اهلل -وىذا يدل عمى كمال تواضعو  ،فقعد -صمى اهلل عميو وسمم-فأتانا رسول اهلل  :قال

 .ويجمس معيم في المقبرة ،يحضر جنائز أصحابو
أو نحو  ،عمييا ما يرتفق بو اإلنسان من عصا يتكئلكل تقال صرة خ  والم   ،صرةخ  ومعو م   ،وقعدنا حولو :يقول
 .رأس معوج :يأ ،عصا ليا طرف فيو انحناء: -أعممواهلل تعالى -ولعل المراد بيا ىنا  ،ذلك
 .ويتأممو ،كالمتفكر الذي ينظر في أمر ،طأطأ رأسو :يعني ،نّكس :ويقال ،سفنك   :قال

مثل الذي يضع خطوًطا  :ينكت يعني :وجعل ينكت بمخصرتو ،طأطأ رأسو :يعني ،صرتوخ  وجعل ينكت بم  قال: 
كأنو يضع خطوًطا  ،يجريو عمى األرض ،أو نحو ذلك ،أو عود ،الذي يفكر ويكون معو عصا ،يخطط فييا

 .كأنو يفكر :يعني ،ينكت بمخصرتو ،ينكت فييا :يقال ،يرسميا بشيء من البطء غالًبا

                                                           

 كيفية باب القدر، كتاب ومسمم، ،(4949: )رقم، [11: الميل] {ِلْمُعْسَرى َفَسُنَيسُِّرهُ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، خرجوأ - 1
 (.2647: )رقم وسعادتو، وشقاوتو وعممو وأجمو رزقو وكتابة أمو بطن في اآلدمي خمق
 من الميت مكان يكون أن فيتمنى الرجل بقبر الرجل يمر حتى الساعة تقوم ال باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب مسمم، خرجوأ - 2

 (.2922: )رقم البالء،



أفال نتكل  ،يا رسول اهلل :فقالوا ،((ومقعده من الجنة ،إال وقد كتب مقعده من النارما منكم من أحد ))ثم قال: 
وذكر تمام  ،((ميسر لما خمق لو اعمموا فكل  )) :فقال، وال نعمل ،ال نجاىد أنفسنا ،ما ُكتب :يعني؟ عمى كتابنا

  .الحديث
وىم  ،إلى آخره ...((ما منكم من أحد)) :قال ليم ىذا -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :الشاىد في الحديثف

-قد ال يؤخذ بإطالقو وىذا  ،مشروعية الموعظة عند القبر -رحمو اهلل-فأخذ منو اإلمام النووي  ،بحضرة الجنازة
كما  ،إذا حضر الجنازة وعظ الناس -صمى اهلل عميو وسمم-وذلك أن ذلك لم يكن من عادتو  -واهلل تعالى أعمم

صمى اهلل -فكون النبي  ،وىم أشد اتباًعا واقتفاء آلثاره، -مرضي اهلل عني-أن ذلك لم ينقل من عادة أصحابو 
 ،أو ذكر ذلك مرتين ،في ىذا المقام -عميو الصالة والسالم-ألمر أراد أن يبينو ليم  ؛ذكر ىذا مرة -عميو وسمم

ن المداومة عمى الموعظة عند إ :-واهلل تعالى أعمم-ومن ىنا يمكن أن يقال  ،لكنو لم يكن عادة ،أو نحو ىذا
ذا جاء أناس عند جنازة قام واحد يعظ الناس ،يعتقد أن ىذا سنة :يعني ،القبر ة أن ىذا قد ال يكون بيذه الصف ،وا 

 :يعني ،فال بأس ،ن المقام يقتضيو مثاًل أو أل ،لحاجة ؛أو نحو ذلك ،مرةولكن لو أنو فعل  ،من العمل المشروع
ميم أمًرا فعمّ  ،أو نحو ذلك ،أو التجاوزات ،من األخطاء رأى عند الناس شيًئا: مثاًل  ،رأى اإلنسان مقاًما لمتعميم

إذا  ،ن إلى طالب العمم قبل غيرىمانظر اآل ،لتعميم فيياا ىلإوما أكثر األمور التي يحتاجون  ،يحتاجون إليو
 ،النعالببين القبور  ال تمش   ،بارك اهلل فيك :و تقولأ ،واالعتبار ،ذىبت إلى المقبرة ما تدري أن تشتغل بالنظر

وىذا  ،القبورون ئم زرافات ووحداًنا يكادون يطوتجد العال   ،النعالبال يجوز المشي بين القبور  ،بارك اهلل فيك
مما أو يقف  ،ثم يمشي ،أو أخذىما بيديو ،إذا أراد اإلنسان أن يمشي بين القبور وضع نعميوف ،األمر ال يجوز

 .يمشي بينيا بنعميوو وال يدخل  ،يمي القبور
أو رأى  ،وذكرىم بالصبر ،فوعظيم ،أو رأى في الناس جزًعا مثاًل تحتاج إلى تعميم، ىناك أمور كثيرة  :الشاىد

ىذا  -اهلل يكرمكم-إذا توتر أخرج  وبعض الناس ون،يدخن جد الناسيو  ،قد يأتي إنسان لجنازة :يعني ،مة غالبةغف
والحديث عن  ،الضحك منيم تجدوبعضيم لربما  ،ويده تنتفض ،عمى أساس أنو يتماسك ،وجمس يشرب ،البالء

وخاصة إذا كانت القضية فييا شيء من  ،تصويركال ،وقد يوجد في بعض البيئات أكثر من ىذا ،أمور الدنيا
يتوقعون فييا  بحال  أحياًنا يكون الميت  :يعني ،ولربما يكون ذلك مما سيل وىان عمى أىل الميت ،الوجاىات

فموتو  ،ينتظرون موتوف قديمة من سنوات، أو حالة من الغيبوبة ،إنسان عنده موت دماغي مثاًل ك ،موتو من سنين
 ،وقمة المباالة ،قمة االكتراثإلى المقبرة أوالد الميت لربما في حال من ي فيأت ،بذي وقعبالنسبة إلييم لم يكن 

فينا  ،أو المباراة في كأس العالم ،وآخر مساىمة نزلت ،والعقارات ،وعن المساىمات ،والناس يتحدثون عن الدنيا
 :مقاماننكار ألن أصعب المقامات في اإلصالح واإل ؛لكن بأسموب مناسب ،يمكن أن يوعظ الناس

 .األتراح :والثاني ،حال األفراح :األول
ينا يحتاج اإلنسان إلى ف ،أو نحو ذلك ،أو نساء متبرجات ،أو منكرات ،وحصل منكر ،الناس في زواج إذا كانف

الفرح إلى نوع تقمب وأمور  ،وصدام ،خصومةلئال تتحول ىذه المناسبة إلى  ؛ونوع من المعالجة بمطف ،الحكمة
 .واأللم ،من الضيق



فيحتاج  ،منكر وفي ،في جنازة ءالؤ ىألن  ؛مشكمةفيذه  ،واألتراح ،واألحزان ،التي ىي عند المآتم :والحالة الثانية
كما يحصل أحياًنا  ،اتوال تتحول القضية إلى مشاد ،أن يتمطف دون أن يجرح مشاعرىمإلى  بطريقةاإلنسان 

 ،فيحتاج أن يبين ليم بطريق لطيف ،وتحصل أمور ،وينزعج أىل الميت ،ويتكمم ،يذا يرفع صوتوف ،عند المقبرة
 .واهلل المستعان ،وال يكون في ذلك شيء من جرح المشاعر

طبًعا في بالد كثيرة في  ،بالجموس في العزاءالناس يسألون كثيًرا السيما األخوات عما يتصل  ،عمى كل حال
 ،طالبنا في الجامعة اإلسالمية ،-عز وجل-الدعاة إلى اهلل  ،اعندىم ىذه مشكمة كبيرة جد   ،أرض اهلل الواسعة

أنا إذا أريد اإلصالح البّد أن  :ىوإذا سافرت إلى تمك البالد السؤال الذي يرد دائًما  ،ىذا السؤال دائًما يتكرر
كل وفييا أ ،إذا مضى أربعون يوًما ،إذا مضى أسبوع ،عندىم مناسبات كثيرة ،أحضر المناسبات في المآتم

يذا ف ،اوضالالت كثيرة جد   ،وبدع ،واستئجار قراء ،وفييا قراءة ختمات بطريقة ،وفييا بدع ،ألموال الناس بالباطل
ويكونون في غاية  ،وىم يجتمعون ،إال إذا حضرت اوال كثيرً  ال يمكن أن يتقبل المجتمع مني قمياًل  :الداعي يقول

ولكل حالة  ،لب بدعياألصل أن ال توضع الدعوة في قا :ىل نحضر معيم ىذه المناسبات؟ نحن نقول ،ييؤالت
ىم  ،يدعونني أللقي كممةأجد الناس قد اجتمعوا، و  ،األخوات يسألن دائًماو  ،يسألونالناس ولكن ىنا أيًضا  ،لبوس

ال ف ،مناس في العزاءلاجتماع عند كل  لكن ال يتخذ عادة ،عل أحياًنا فال بأسإن فُ  :نقول ،في غاية التييؤ لمقبول
 ،أو كممة ،أو محاضرة ،خطبةويجمس يمقي لمناس  ،أو إحدى األخوات الداعيات ،أنو يستضاف داعية يتخذ عادة
أن يمكن  ،وكذا ،ويبكون ،والجزع ،رأى الناس في حال من االنكسار ،لكن إن رأى المقام يقتضي ىذا ،أو موعظة

والصبر  ،وأن الجزع ال يرد الفائت ،وما ليم عند اهلل ،ويذكرىم باالحتساب ،ويقوي قموبيم ،يقول ليم شيًئا يصبرىم
  .عند الصدمة األولى

ن كان ىذا خارج موضع الشاىد -صمى اهلل عميو وسمم-وىو قولو  ،أما ما ذكره ىنا أيًضا في الحديث ما )) :وا 
 ؟أفال نتكل عمى كتابنا ،يا رسول اهلل :فقالوا ،((ومقعد من الجنة ،منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار

فقد يقول  ،اجتزأ منو ىذا لكنو ،والحديث طويل ،يذه تحتاج إلى تنبيوف ،((فكل ميسر لما خمق لو ،اعمموا)) :فقال
 ،ىذا الذي كتب فقط ليس :نقول لوالعمل؟  ماذاإذن ل ،أو في النار ،مقام اإلنسان في الجنة تبإذا كُ  :إنسان

فيؤمر بأربع  ،إذا بمغ أربعة شير ،ك يرسل إليو وىو في بطن أمووالمم   ،شقي أو سعيد ،وعممو ،وأجمو ،كتب رزقو
 لو: نقولف ،نفخمونا في موضوع الرزق اآل ،كما يطارده األجل ،وثبت أن الرزق يطارده ،الرزق :منيا ،كممات

كما  ،والقضية متسمسمة ،مكتوبفيو  ؟ولماذا تتجر ؟ولماذا تذىب إلى السوق ؟لمعمل ذىبت ماذاول ؟التعبماذا ل
لماذا  ،طيب ،ضية متسمسمةالق ،وأنو ال ينافي تعاطي األسباب ،رت في األعمال القمبية في الكالم عمى التوكلذك

ال  ،كل شيء مكتوب ،أو غير ذلك؟ مثاًل في الجامعة لمقابمة  لماذا تستعد لماذا تذاكر لالختبار؟ و  ،؟ال تجمس
رزق يُ لرزقتم كما ))يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم-النبي لكن و  ،جمسوا ،نم عمى فراشك ،تخرج إلى عممك



فالبد من تعاطي  ،تغدو وتروحبل  ،الطير ما جمست في أوكارىاف ،(3)((وتروح بطاًنا ،تغدو خماًصا ،الطير
 :السبب

 أن اهلل قال لمريم ألم تر  
 هولو شاء أن تجنيو من غير ىز  

 

 يسَّاقط الرطب   جذعالوىزي إليك  
 و ولكن كل شيء لو سبب  جنت  

 

وىل  ،ينبغي العمل لطمب اآلخرةإذن  ،القعود عن طمب دنياىمفكما أن الناس يأبون  ،فالبد من بذل األسباب
 َواتََّقى َأْعَطى َمنْ  َفَأمَّا} :يقول -عز وجل-واهلل  ،ما تدري ؟المحفوظ والموح ،والكتاب ،قدرفي الاطمعت عمى ما 

 َفَسُنَيسِّرُهُ ( 9) ِباْلُحْسَنى َوَكذَّبَ ( 8) َواْسَتْغَنى َبِخلَ  َمنْ  َوَأمَّا( 7) ِلْمُيْسَرى َفَسُنَيسُِّرهُ ( 6) ِباْلُحْسَنى َوَصدَّقَ ( 5)
 ُمرْ َوأْ }وقال:  ،[69: العنكبوت] {ُسُبَمَنا َلَنْيِدَينَُّيمْ  ِفيَنا َجاَىُدوا َوالَِّذينَ }، وقال: [11 - 5: الميل] ({11) ِلْمُعْسَرى

ََلةِ  َأْىَمكَ   ِمْنُكمْ  َوْلَتُكنْ }وقال:  ،[132: طو] {ِلمتَّْقَوى َواْلَعاِقَبةُ  َنْرُزُقكَ  َنْحنُ  ِرْزًقا َنْسأَُلكَ  َل  َعَمْيَيا َواْصَطِبرْ  ِبالصَّ
 ،[114: عمران آل] {اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َوُأوَلِئكَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوَيْأُمُرونَ  اْلَخْيرِ  ِإَلى َيْدُعونَ  ُأمَّة  

 ،ونحن لم نطمع عمى ما كتب في الكتاب األول ،كل ىذه أسباب ؟وننيى عن المنكر ،لماذا نأمر بالمعروف
ال  ،فينبغي عمى اإلنسان أن يجتيد جروا ىذا الباب أولئك الذين أرادوا أن يُ  :في مناسبات سابقة كما قمتفوا 

 ،والرزق مكتوب ،األجل مكتوب كل شيء مكتوب، ناآل :نحن نقول لو ،طيب ؟منيم ما الذي حصل ،باطراد
ذا جيء بالطعام إليك ال تأكل ،الطعام ال تشتر   اجمس ،الطعام إذن ال تشتر     لماذا تأكل؟ ،ألن األجل مكتوب ؛وا 

ويضعون فيو  ،فكانوا يفتحون فمو ،كلفكان ال يأ ،يزعم أنو متوكل ،ر لإلمام أحمدك  وليذا ذكرت أن بعضيم لما ذُ 
عمييم الصالة -أخبر أن األنبياء  -عز وجل-واهلل  ،ىل ىذا توكل؟ ،فكانوا يحركون فكو ،فال يمضغ ،الطعام
يزاول األسباب كان  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،ويمشون في األسواق ،الطعاموالرسل أنيم يأكمون  -والسالم

 ،وقد غفر لو ما تقدم من ذنبو ،وما ترك العمل ،-تبارك وتعالى-مع كمال توكمو عمى ربو  ،عمى أحسن الوجوه
 ،حتى في السفر -عميو الصالة والسالم-وكان يصوم  ،(4)ومع ذلك كان يقوم الميل حتى تتفطر قدماه ،وما تأخر
نَّ يقول الصحابي:  ،شديد الحرالفي اليوم   وما منا ،أحدنا ليظمل رأسو في السفر بيده من شدة الشمس والحر وا 

 -عميو الصالة والسالم-من ىو وىو  ،(5)وعبد اهلل بن رواحة ،-صمى اهلل عميو وسمم-صائم إال رسول اهلل 
 .تبارك وتعالى-بمنزلتو عند ربو 

                                                           

 ىذا: وقال ،(2344): رقم اهلل، عمى التوكل في باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، خرجوأ - 3
 األلباني وصححو ،(4164: )رقم واليقين، التوكل باب الزىد، كتاب ماجو، وابن الوجو، ىذا من إال نعرفو ال صحيح حسن حديث

 .(311، رقم: )(621/ 1) :وفوائدىا فقييا من وشيء الصحيحة األحاديث سمسمة في
رَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  َتَقدَّمَ  َما المَّوُ  َلكَ  ِلَيْغِفرَ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، خرجوأ - 4  ِصَراًطا َوَيْيِدَيكَ  َعَمْيكَ  ِنْعَمَتوُ  َوُيِتمَّ  َتَأخَّ
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نك لتعجب أحياًنا لم ،ينبغي اإلقبال عمى اآلخرة ،فكما يتنافس الناس في الدنيا ،ويجتيد ،فاإلنسان يعمل ا تسمع وا 
يأتون  ،تسمع أشياء غير عاديةو  ،تسامع الناس عنيا تسمع عن مساىمة ،ال تكاد تصدقالتي بعض األشياء 

 ،الشيكات أو نحو ذلك من تحت باب المكتبولربما أدخموا المال أو  ،ولربما ألحوا ،ويتوسمون أن يقبل منيم
العمل لآلخرة ال يقاس وال ومع ذلك تجد  ،بإذنويدعو إلى الجنة والمغفرة  -عز وجل-واهلل  ،لتيافتوأمور من ا

أو نفكر لدنيانا لتغيرت األحوال  ،أو نخطط ،أو نيتم ،بنصف ما نعملولو كنا نعمل لآلخرة  ،مدنياليقارن بالعمل 
 .بيذه المثابة من التقصير اولما كن ،تماًما

بعض المساجد ال يوجد إال  ؟كم عدد الذين يحضرون المسجد ،صالة الفجر ىذه األيام مع السيرإلى انظر 
أذىب إلى  أوأصمي ىل  :يقولفوبعض الناس يسأل  ،ال يوجد إال اإلمامفإذا كان اإلمام ىو المؤذن  ،اإلمام

مع جماعة في  أصميو أذىب أ ،أحد ءما يجيو  أصمي في مسجديىذا السؤال موجود ووارد: ىل  ،؟مسجد آخر
أن  -عز وجل-فنسأل اهلل  ،؟!لو كانت مساىمة لمدنيا ما الذي يحصل !أين الناس؟ ،!ين الناس؟أ ،؟مسجد آخر
خواننا المسممين و  ،يمطف بنا ياكم ووالدينا وا   ،وأن يحسن عاقبتنا في األمور كميا ،من أىل الجنةأن يجعمنا وا 

  وصحبو. ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد


