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 أسرار الجنائز 

 للشيخ السيد مراد سالمة 

 اخلطبة األوىل

الحمد لله الذي ال يسأل عما يفعل، فال تيأس من رحمته وال تعجل، فسبحانه من أقبل بجوده وبره على من رجع إليه 
يتدارك لوأقبل، ورأى زلة المسيء وجنح الظالم مسبل، فعامله برأفته وتجاوز عنه برحمته وأمهل، وجعل للقبول والفضل أوقاتا 

 المقصر ما ضّيع وأهمل.

 واشهد أن ال اله إال الله، وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة عبد خضع لهيبه وتذلل
 يا من عليه مدى األيـاا  متمــد  

 

 إليااو هت ااه هت إ ي إلإ   ااد   

 
 ناااه الـ ياااي لـن يااادع   ياااا 

 ألمااااااااااااااااااـااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااإ  

 

 يا ساااااا د يا عدتإ يا شاااااا ا إ ه 

 
 يااا ملااو الـلااو يااا متلإ ال  ياا   

 

لـن يرت  نااداب  ح   اااااار هي  

 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 
 ما لإ س ا  هما لإ غير  ا ـااااااو 

 

ياا م ي  ااامب  ت    ما ت مه    

 ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين ونحن معهم يا أرحم 
 الراحمين

 إخوة اإلسالم: يف مثل هذا اللقاء حيث نفارق األحباب ونواريهم الرتاب نسأل أنفسنا ما هو فضل اتباع اجلنائز وما هي أسرارها؟

 تاتي إىل هنا لتشيع اجلنازة؟ما الذي أخرجك من بيتك ل

 ما الذي جاء بك من قريتك أو مدينتك إىل هنا؟

 هيا لنتعرف على فضائل اتباع اجلنازة وعلى أسرارها فأعريوني القلوب واألمساع 

 فضائل اتباع اجلنازة

 أن التباع اجلنازة فضائل مجة وفوائد عظيمة نذكر منها: –بارك اهلل فيكم  –اعلموا 

 عظم األجر والثواب من الكريم الوهاب:

َها َفَلُه ِقرَياٌط، َوَمْن َشِهَدَها َحتَّى َعَلْي َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن َشِهَد اْلِجَناَزَة َحتَّى ُيَصلَّى

 (1يَمْيِن. )َفَلُه ِقرَياَطاِن ، ِقيَل : َوَما اْلِقرَياَطاِن َيا َرُسوَل اهلِل ؟ َقاَل: ِمْثُل اْلَجَبَلْيِن اْلَعِظ -َغ َوَقاَل َعتَّاٌب : َحتَّى ُتْفَر -ُتْدَفَن 

َََع َمْن َتِبَع ِجَناَزَة ُمْسِلٍم ِإمَياًنا َواْحِتَساًبا َفَصلَّى َعَل»َسلََّم َقاَل: َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو ْيَها ُُمَّ اْنَتَظَرَها َحتَّى ُيو

 (2« )ٌطِقرَيا ِفي َقْبِرِه َكاَن َلُه ِمَن اْلَأْجِر ِقرَياَطاِن َأَحُدُهَما ِمْثُل ُأُحٍد، َوَمْن َصلَّى َعَلْيَها ُُمَّ َرَجَع َكاَن َلُه

                                                           
 ( .12( )541) 2/11(، ومسلم 1221) 2/111لبخاري أخرجه: ا - 1

 (.1122، رقم 8/121(، والنسائي )44، رقم 1/22أخرجه البخاري ) - 2
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قوله: " إميانا واحتسابا " قيد به؛ ألنه ال بد منه؛ ألن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيخرج من فعل ذلك على 

 سبيل املكافأة اجملردة أو على سبيل احملاباة

 -وهي من حقوق املسلم على املسلم

ال كما نسمع من بعض اخلطباء  –إىل الدار الربزخية  وعلم أن من حق أخيك املسلم عليك أنك إذا مات وجب عليك أن تشيعه

 الذين يقولون: إىل مثواه األخري، وهذا خطأ عقائدي ألن القرب أول منازل األخرة 

لسَّاَلِم ، َوِعَياَدُة اْلَمِريِض ا َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َخْمٌس َردُّ» َيُقوُل: -صلى اهلل عليه وسلم-َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه 

 (2«)، َواتَِّباُع اْلَجَناِئِز ، َوِإَجاَبُة الدَّْعَوِة ، َوَتْشِميُت اْلَعاِطِس 

 واتباعها من موجبات دخول اجلنة  

 «.ْوَم َصاِئًما َمْن َأْصَبَح ِمْنُكُم اْلَي: » -صلى اهلل عليه وسلم-َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

 َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا  

 «.َفَمْن َتِبَع ِمْنُكُم اْلَيْوَم َجَناَزًة»َقاَل: 

 «. َفَمْن َأْطَعَم ِمْنُكُم اْلَيْوَم ِمْسِكيًنا»َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا َقاَل:  

 َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا 

 «.اَفَمْن َعاَد ِمْنُكُم اْلَيْوَم َمِريًض»َقاَل: 

 َقاَل َأُبو َبْكٍر: َأَنا 

 (4«. )َما اْجَتَمْعَن يف اْمِرٍئ ِإالَّ َدَخَل اْلَجنََّة: »-صلى اهلل عليه وسلم-َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  

 كان هذا فضل اتباع اجلنائز، فما أسرار صالة اجلنازة؟-صلى اهلل عليه وسلم –أحباب رسول اهلل 

 أسرار صلاة الجنازة
 أن العلماء ذكروا أسرارا وحكما من صالة الصالة نذكر منها:-اعلم علمين اهلل تعاىل وإياك

 ومن األسرار يف صالة اجلنائز أمور:

اس ، يف عن كريب موىل ابن عباس عن عبد اهلل بن عب* السر األول: أن اهلل ُسبَحاَنُه َوَتَعاَلى يشفع هؤالء املسلمني يف هذا امليت

بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فإذا ناٌس قد اجتمعوا له فأخربته فقال  أنه مات ابٌن له

يقول ما من رجٍل مسلم ميوت فيقوم  {صلى اهلل عليه وسلم}تقول هم أربعون قال قلت نعم قال أخرجوه فإني مسعت رسول اهلل 

  (1)  شفعهم اهلل فيهعلى جنازته أربعون ال يشركون باهلل شيئًا إال

ما َصلَّى ُالُة صفوف من املسلمني على رجل مسلم يستغفرون  'عن مالك بن ُهَبرَية قال: قال رسول اهلل ]صلى اهلل عليه وسلم[: 

  (2) وكان مالك إذا َصلَّى على جنازة فتقالَّ أهَلها صفَّهم صفوفًا ُالُة ُم يصلي عليها .'له إال أوجب 

                                                           
 ( . 1( و)  4( )2122) 4/2(، ومسلم 1241) 2/51أخرجه: البخاري  - 2

 (2/22( والبخاري )2/228(. وأمحد )251« )املوطأ»أخرجه مالك - 4

 ( .221، رقم 15/255(، والطرباني )2122، رقم 2/212(، وأبو داود )12441، رقم 4/45أخرجه أمحد ) - 1

 (.2252، رقم 4/21أخرجه البيهقي ) - 2
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ويف هذه األحاديث استحباب تكثري مجاعة اجلنازة ويطلب بلوغهم إىل هذا العدد الذي -رمحه اهلل  –أبو العال قال املباركفوري 

 يكون من موجبات الفوز 

وقد قيد ذلك بأمرين األول أن يكونوا شافعني فيه أي خملصني له الدعاء سائلني له املغفرة الثاني أن يكونوا مسلمني ليس فيهم  

 ئا كما يف حديث بن عباس من يشرك باهلل شي

قال النووي يف شرح مسلم قال القاَي قيل هذه األحاديث خرجت أجوبة لسائلني سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله  

قال وحيتمل أن يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرب بقبول شفاعة مائة فأخرب به ُم بقبول شفاعة أربعني ُم ُالُة صفوف وإن 

أخرب به وحيتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد وال حيتج به مجاهري األصوليني فال يلزم من اإلخبار عن قبول شفاعة قل عددهم ف

مائة منع قبول ما دون ذلك وكذا يف األربعني مع ُالُة صفوف وحينئذ كل األحاديث معمول بها وحيصل الشفاعة بأقل األمرين 

  من ُالُة صفوف وأربعني انتهى كالم النووي

وقال التوربشيت ال تضاد بني هذه األحاديث ألن السبيل يف أمثال هذا املقام أن يكون األقل من العددين متأخرا عن األكثر ألن اهلل  

 تعاىل إذا وعد املغفرة ملعنى مل يكن من سنته النقصان من الفضل املوعود بعد ذلك بل يزيد تفضال فيدل على زيادة 

  (4) انتهىفضل اهلل وكرمه على عباده 

وإمنا شرعت الصالة على امليت ألن اجتماع أمة من املؤمنني شافعني للميت له تأُري بليغ يف نزول -رمحه اهلل-قال اإلمام الدهلوي 

  (8)الرمحة عليه. 

ليه اهلل ع حتى يف املوت مع املسلم واإلخاء بتلك الرابطة اليت ربط بها حممد صلى * السر الثاني: أننا نظهر التضامن واإلخاء:

 َأْنَفْقَت َما ِفي َوَألََّف َبْيَن ُقُلوِبِهْم َلْو}وسلم بيننا، فماذا كنا قبل اإلسالم؟! وكيف كان تآخينا وتعاوننا قبل هذا الدين؟! قال تعاىل: 

 (.5) {َحِكيٌم اْلَأْرِض َجِميعًا َما َألَّْفَت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلِكنَّ اللََّه َألََّف َبْيَنُهْم ِإنَُّه َعِزيٌز

إذا »قيل: ما هي يا رسول اهلل؟ قال: «. حق املسلم على املسلم ست»قال: -صلى اهلل عليه وسلم-عن أبى هريرة أن رسول اهلل 

  (11. )«لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد اهلل فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه

واحلديث دليل على أن هذه حقوق املسلم على املسلم واملراد باحلق ما ال ينبغي تركه ويكون فعله إما -رمحه اهلل –ي قال الشوكان

واجبا أو مندوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذي ال ينبغي تركه ويكون استعماله يف املعنيني من باب استعمال املشرتك يف معنييه 

  (11) ب كذا ذكره ابن األعرابيفإن احلق يستعمل يف معنى الواج

اعلم باك اهلل تعاىل فيك أن من أسرار صالة اجلنازة التسامح و التغافر: فكم من مسلم يكون بينه  السر الثالث: املساحمة واملعافاة:

الة يه صو بني أخيه املسلم فذالت مات فانك جتد هذا املتشاحن يذهب إىل بيت أخيه املسلم ليقف جبوار أهله ُم اذا صلى عل

 اجلنازة دعا له بالرمحة و املغفرة  

                                                           
 (58/ 4حتفة األحوذي ) - 4

 (451[ لبالغة )ص: 22حجة اهلل ا]األنفال: - 8

 [22]األنفال:  - 5

 (.242، رقم 1/444(. وأخرجه أيًضا: ابن حبان )2122، رقم 4/1411(، ومسلم )521، رقم 1/215األدب املفرد ) (، والبخاري يف8822، رقم 2/242أخرجه أمحد ) - 11

 (211/ 2سبل السالم ) - 11
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ولذلك ذكر أهل السري أن عليًا رَي اهلل عنه ملا جرى بينه وبني الصحابة ما جيري بني البشر يف معركة اجلمل، وقتل طلحة بن  

ار " ُم بالنار، وبشر قاتل طلحة بالنعبيد اهلل والزبري بن العوام، وهما من العشرة املبشرين باجلنة، فقال علي: " بشر قاتل الزبري 

نزل علي إىل طلحة فمسح الرتاب عن وجهه، وقال: يعز علي يا أبا حممد! أن أراك جمنداًل على الرتاب، ولكن أسأل اهلل أن 

 [.44]احلجر: {نَيَوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرٍر ُمَتَقاِبِل}جيعلين وإياك ممن قال اهلل فيهم: 

أن نتذكر بالصالة عليه قدومنا عليه ُسبَحاَنُه َوَتَعاَلى، ورجوعنا إليه  * السر الرابع العظة والعربة والصحوة من سكرة الغفلة:

 ُسبَحاَنُه َوَتَعاَلى.

 هو املوت ما منه مالذ ومهرب *** متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب

 لردى مما نرجيه أقربنؤمل آمااًل ونرجو نتاجها ***وعلَّ ا

 نشاهد ذا عني اليقني حقيقة *** عليه مضى طفل وكهل وأشيب

فهذا من أعظم الواعظ، عن هاني، موىل عثمان قال: كان عثمان إذا وقف على قرب بكى حتى يبل حليته، فيقال له: قد تذكر 

القرب أول منازل اآلخرة، فإن »ه وسلم، قال: إن عندك اجلنة، والنار فال تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول اهلل صلى اهلل علي

 (12) «جنى منه، فما بعده أيسر منه، وإن مل ينج منه فما بعده أشد منه

 للموت فاعمل جبد أيها الرجل *** واعلم بأنك من دنياك مرتــحُل

 إىل متى أنت فـي هلو ولعـب *** متسي وتصبح يف اللّذات مشتغـُل

 كأني بك يا ذا الشيب يف كرب *** بني األحبة قد أودى بك األجـُل

 ملّا رأوك صريعًا بينهم جـزعوا *** وودعوك وقالوا قد مضى الرجـُل

 فاعمل لنفسك يا مسكني يف مهل *** مادام ينفعك التذكـار والعمــُل

 إّن التقّي جّنات اخللـد مسكنـه *** ينال حورًا عليها التاج واحللــُل

 اجملرمني بناٍر ال مخـود لـهــا *** يف كل وقت من األوقات تشتعـُلو

عن عبد اهلل بن العيزار قال: البن آدم بيتان: بيت على ظهر األرض وبيت يف بطن األرض فعمد للذي على ظهر األرض فزخرفه 

ه د إىل الذي يف بطن األرض فأخربوزينه وجعل فيه أبوابا للشمال: وأبوابا للجنوب وصنع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه ُم عم

فأتى عليه آت فقال: أرأيت هذا الذي أراك قد أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: ال أدري قال: فالذي قد أخربته كم تقيم فيه؟ قال: 

 فيه مقامي قال: تقر بهذا على نفسك وأنت رجل يعقل؟! 

 وعن احلسن قال: يومان وليلتان مل تسمع اخلالئق مبثلهن قط:  

لة تبيت مع أهل القبور ومل تبت ليلة قبله وليلة صبيحتها يوم القيامة ويوم يأتيك البشري من اهلل تعاىل إما باجلنة أو النار ويوم لي 

 تعطى كتابك إما بيمنك وإما بشمالك 

واجتهدوا يف أيامهم  وعن عمر بن ذر أنه كان يقول يف مواعظه: لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من األجساد البالية جلدوا 

 اخلالية خوفا من يوم تتقلب يف القلوب واألبصار 

                                                           
 (و قال األلباني[ : حسن221 – 221/  4(، واحلاكم 2218(، والرتمذي )4224( أخرجه ابن ماجه )112/ 1مسند أمحد ط الرسالة ) - 12
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وعن مطرف بن عبد اهلل بن الشخري قال: القرب منزل بني الدنيا واآلخرة فمن نزله بزاد وارحتل به إىل اآلخرة إن خريا فخري وإن  

 شرا فشر 

  وعن احلسن قال: أوذنوا بالرحيل وجلس أوهلم على آخرهم وهم يلعبون 

 وقال رجل لبعض السلف: أوصين قال: عسكر املوتى ينتظرونك  

وكان أبو عمران اجلوني يقول: ال يغرنكم من ربكم طول النسية وحسن الطلب فإن أخذه أليم شديد حتى تبقى وجوه أولياء اهلل  

 بني أطباق الرتاب إمنا هم حمبوسون لبقية آجالكم حتى يبعثهم اهلل إىل جنته وُوابه 

 مد بن واسع قال: كل يوم ينتقل منا إىل املقابر ُالُة وكأنك بهذا األمر قد عم أحزانا حتى يلحق منا ولنا وعن حم 

فإمنا هم إخوانكم يقدمونكم وأنتم باألُر أيها -رمحكم اهلل -شهد احلسن جنازة فاجتمع عليه الناس فقال: اعملوا ملثل هذا اليوم  

قي بعد وامليت يف أُرك أوال بأول حتى توافوا مجيعا قد عمكم املوت واستويتم مجيعا يف املخلف بعد أخيه إنك امليت غدا والبا

 عز وجل -كربة وغصصه ُم ختليتم إىل القبور ُم تنشرون مجيعا ُم تعرَون على ربكم 

 تظر الثواب وقال صفوان بن عمرو: ذكروا النعيم فسموا أناسا فقال رجل: أنعم الناس أجسادا يف الرتاب قد أميت وبقي ين 

 وقال مسروق: ما من بيت خري للمؤمن من حلده قد اسرتاح من أمر الدنيا أو من عذاب اهلل  

 وقال بشر بن احلارث: نعم املنزل القرب ملن أطاع اهلل  

 وقال الفضل بن غسان: مر رجل بقرب حمفور فقال: املقيل للمؤمن هذا  

 لي ولكم ولسائر املسلمني من كل ذنب؛ فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.أقول هذا القول، وأستغفر اهلل العظيم الكريم  

 الخطبة الثانية

 احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني.

 حممدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما.وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن 

 أما بعد:

 وقال: ونظر رجل إىل القرب فقال: أصبح هؤالء زاهدين فيما حنن فيه راغبون 

 وعن عقبة البزار قال: رأى أعرابي جنازة فأقبل يقول: هنيئا يا صاحبها  

 فقلت: عالم تهنئه؟  

 ه إىل حبس جواد كريم نزله عظيم عفوه جسيم قال: كأني مل أمسع القول إال تلك الساعة قال: كيف ال أهنئ من يذهب ل

قال ابن أبي الدنيا: ُنا أبو مالك البجلي عن أبي معاوية قال: ما لقيين مالك بن مغول إال قال لي: ال تغرنك احلياة واحذر القرب  

 (12إن للقرب شأنا )
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ي علي بن جبلة يوما فأتينا أبا العتاهية فوجدناه يف احلرم فانتظرناه فلم يلبث أن عن خالد بن أمحد بن أسد قال: أخذت بيد

 وكان مجيال فتأمله أبو العتاهية وقال متمثال  -جاء فدخل عليه إبراهيم بن مقاتل بن سهل: 

 يا حسان الوجوه سوف متوتون ... وتبلى الوجوه حتت الرتاب

 فأقبل علي بن جبله فقال:  

 شبابه للرتاب ... سوف يأكل البلى بعض الثياباكتب يا مربي 

 يا ذوي الوجوه احلسان املصونات ... وأجسامها الغضاض الرطاب

 أكثروا من نعيمها أو أقلوا ... سوف تهدونها لعفر الرتاب

 قد نعتك األيام نعيل صحيحا ... تفارق اإلخوان واألصحاب

 حلسن قال : نعم فقلت : فقال أبو العتاهية: قل يا خالد قلت: معك ومع أبي ا 

 يا مقيمني رحلوا للذهاب ... أشفري القبور وحطوا الركاب

 نعموا األوجه احلسان ... فما صونكموها إال بعفر الرتاب

 والبسوا ناعم الثياب ... ففي احلفر تعرون من مجيع الثياب

 (14قد ترون الشباب كيف ميوتون ... إذا استضروا مباء الشباب )
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