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ُهمَّ » َفَيُقوُل: الثَّالَِثةِ  فِي َوَيْدُعو  ُأْنَثاَنا،وَ  َوَذَكرَِنا َوَكبِيرَِنا، َصِغيرَِناوَ  َوَغائِبِنَا، َشاِهِدَناوَ  َوَميِّتِنَا، الَِحيِّنَ  ْغِفرْ ٱ اللَّ

 .َقِدير   َشْيء   ُكلِّ  َعَلى َوَأْنَت  ،َمْثَواَناوَ  ُمنَْقَلَبنَا َتْعَلمُ  إِنََّك 

ُهمَّ  نَّةِ  مِ إِلْساَل ا َعَلى َفَأْحيِهِ  ِمنَّا َأْحَيْيَتهُ  َمنْ  اللَّ هُ  ِمنَّا ْيَتهُ َتَوفَّ  َوَمنْ  ،َوالسُّ  َعَلْيِهَما. َفَتَوفَّ

ُهمَّ   ،دِ َواْلَبرَ  َوالثَّْلِج  ْلَماءِ بِا ْغِسْلهُ ٱوَ  ْدَخَلُه،مُ  عْ َأْوِس وَ  ، ُنُزَلهُ  َوَأْكرِمْ  َعنُْه، ْعُف ٱوَ  َوَعافِهِ  ْرَحْمُه،ٱوَ  ،َلهُ  ْغِفرْ ٱ اللَّ

هِ  ُنوِب  ِمنَ  َوَنقِّ ىُينَ  َكَما ؛اْلَخَطاَياوَ  الذُّ َنِس، ِمنَ  اْْلَْبَيُض  الثَّْوَب  قَّ  ْيًراَخ  َزْوًجاوَ  ،َداِرهِ  ِمنْ  َخْيًرا اًرادَ  هُ َوَأْبِدلْ  الدَّ

رْ َونَ  َقْبرِِه، فِي هُ لَ  ْح ْفَس ٱوَ  ،النَّارِ  َعَذاِب وَ  اْلَقْبرِ  َعَذاِب  ِمنْ  َوَأِعْذهُ  ْلَجنََّة،ا َوَأْدِخْلهُ  َزْوِجِه، ِمنْ   .«فِيهِ  َلهُ  وِّ

 (1)الشَّرْحُ:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحابِهِ  لِه،آ َوَعَلى ،ُم َمَّد   ِبيِ َنانَ  َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   اَلِمنَي،العَ  َرب ِ  لِلَِّ  حلَْمد  ا الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
ُهمَّ » َفَيُقوُل:) أمومملوا ماماإل الدعا ذاهب ويدعوا رب،كي   نأ بعد :يأ (الثَّالَِثةِ  فِي َوَيْدُعو) : م َصنِ ف  الْ  قَالَ   ْغِفرْ ٱ اللَّ

  من أو نازةاجل لصَلة اهًداش كان  نم يعين (َوَغائِبِنَا َوَشاِهِدَنا) مات، من وأ حًيا ِمنَّا انك  من :يعين (َوَميِّتِنَا الَِحيِّنَ 

 له، في دعى مكلف نثىواأل الذكر ألن (؛ُأْنَثاَناوَ  َوَذَكرَِنا) املسلمني، من ي:أ (َوَكبِيرَِنا َوَصِغيرَِنا) عنها، غائًبا كان

 ىلإ الدار ذهه من نتقالناٱ يعين (َقَلَبنَاُمنْ ) ،(َوَمْثَواَنا ُمنَْقَلَبنَا َتْعَلمُ  إِنََّك ) ،لمنياملس بني خوةاأل   كمال  ابب من وهذا

 حالنا تحويلب (َقِدير   َشْيء   ُكلِّ  َعَلى َأْنَت وَ ) انر، أو جنة نم فيه نستقر   وفس ما :يأ (َوَمْثَواَنا) ،خرىاأل   الدار
 السعادة. إىل الشقاء من

ُهمَّ ) نَّةِ ) ليهع ابلثبات :يأ (إِلْساَلمِ ا َعَلى َفَأْحيِهِ ) بعد، ميت مل حًيا ِمنَّا بقيتهأ من يعين (ِمنَّا َأْحَيْيَتهُ  َمنْ  اللَّ  (َوالسُّ

هُ ) املسلمني حنن :يأ (ِمنَّا ْيَتهُ َتَوفَّ  َمنْ وَ ) احلياة، هذه يف ملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي تباعٱب  .(َعَلْيِهَما َفَتَوفَّ

ُهمَّ ») ولهأ من املصنف ذكره الذي الدعاء هذاو    (2)ْحدأو  الرتمذي عند حديث فيه ورد هنا ىلإ (َوَميِّتِنَا الَِحيِّنَ  ْغِفرْ ٱ اللَّ

 َعَلى ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  َرس ول   َصلَّى» قال: مالك بن عوف نأل ؛الدعاء هذا مبثل الدعاء نعمي   ال ولكن ،ضعيف احلديث ولكن

  فيه. تعد   غري من الدعاء يف املسلم يزيد نأ أبس فَل اآلخر، احلديث يف سيأيت كما «د َعائِهِ  ِمنْ  َفَحِفْظت   َجَناَزة ،

                                                 

 ه13/02/1439 الخميس يوم درس (1)
 وال أبيه عن األشهلي إبراهيم يأب ديثح من (8619) النسائي أيًضا ورواه (1024) الترمذي سنن نظرٱو ، األنصاري ةدقتا أبي ديثح من (22619) المسند نظرٱ  (2)

 . هريرة أبي حديث من (1498) ماجه ابنو (3201) داود أبوو (8809) أحمد رواهو ،عرفاني  
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ُهمَّ ) قَاَل: ث َّ   دعاء يف حديث أصح   وهو ، (1)مسلم صحيح يف وهو مالك بن عوف ثحدي يبدأ هنا من (َلهُ  ْغِفرْ ٱ اللَّ

ُهمَّ ) قال: اجلنازة، صَلة  ما عطاءإ والرْحه ا،عليه العقاب وعدم الذنوب من السرت يعين املغفرة (ْرَحْمهُ ٱوَ  ،َلهُ  ْغِفرْ ٱ اللَّ

 يؤاخذ ال حبيث اخلطااي من يعين (َوَعافِهِ ) النعيم، يف زايدة   والرْحة العقوبة عن بعاداإل املغفرة يعين ،املغفرة لىع ائد  ز  هو

 يف كما  مشروع هو بل به أبس ال الدعاء يف التفصيلو  ،الدعاء يف التفصيل ابب من ولكن كقبله  هذا (َعنْهُ  ْعُف ٱوَ ) هبا

 الضم (ُمْدَخَلهُ ) يف جيوز (ُمْدَخَلهُ  عْ َأْوِس وَ ) قربه، يف وفضلك كرمك  عليه نزلأ يعين (ُنُزَلهُ  َوَأْكرِمْ ) احلديث، هذا

 ،﴾َمْدَخَل } [80اإلسراء: ]سورة ﴾ڑ ڑ ژ ژ} بعةالس عند هبما ئر ق   نمريوابأل «َمْدَخَله  » أو (ُمْدَخَلهُ ) والفتح

 ،اخلطااي بتكفري الدعاء يف بالغةامل مناإو  احسً  به املراد وليس ستعارةٱلا من نوع هذا (َواْلَبَردِ  َوالثَّْلِج  بِاْلَماءِ  ْغِسْلهُ ٱوَ )

هِ ) ،فتجمد برودته شتدتٱ ذاإ املطر ماء   هو الربد (َواْلَبَردِ  َوالثَّْلِج  بِاْلَماءِ  ْغِسْلهُ ٱوَ ) ُنوِب  ِمنَ  َوَنقِّ  اآلاثم يعين (الذُّ

َنسِ  ِمنَ  اْْلَْبَيُض  الثَّْوَب  ُينَقَّى َكَما) السيئات؛ (اْلَخَطاَياوَ )  جلًيا فيه يظهر بيضاأل الثوب نأل ؛الوسخ من (الدَّ

َنس)  يف بدلهأ يعين (َداِرهِ  ِمنْ  َخْيًرا َداًرا هُ َوَأْبِدلْ ) فيها، خطيئة ال بيضاء جعلهاٱ امليت صحيفة رب ِ  اي كذلكف (الدَّ

 َخرْيًا َوأَْهًَل » رواية: ويف الدنيا، يف هو مما أفضل حبال اجلنة يف قربه بعد حاله أبدل وكذا الدنيا، يف اليت الدار خري   ربقال

 اْلَقَمرِ  ص وَرةِ  َعَلى اجْلَنَّةَ  َتْدخ ل   ز ْمَرة   أَوَّل  » : قال كما  (َزْوِجهِ  ِمنْ  َخْيًرا َوَزْوًجا) ذلك، وحنو البنني من «َأْهِلهِ  ِمنْ 
َلةَ  نَ ه مْ  تَ َباغ ضَ  اَل  َواِحد ، َرج ل   قَ ْلبِ  َعَلى ق  ل وهب  مْ  ِإَضاَءًة، السََّماءِ  يف  د ر ِي    َكوَْكب    َكَأْحَسنِ   آاَثرِِهمْ  َعَلى َوالَِّذينَ  اْلَبْدِر، لَي ْ  بَ ي ْ
 نأل ؛(اْلَجنَّةَ  َوَأْدِخْلهُ ) ،(2)«َواللَّْحمِ  اْلَعْظمِ  َورَاءِ  ِمنْ  س وِقِهنَّ  م خ   ي  َرى اْلِعنِي، احْل ورِ  ِمنَ  َزْوَجَتانِ  ْمرِئ  ٱ ِلك ل ِ  ََتَاس َد، َواَل 

 نأ على يدل   وهذا (اْلَقْبرِ  َعَذاِب  ِمنْ  َوَأِعْذهُ ) لذلك، كالتوطئة  هذا كان  وإمنا ،اجلنة دخول هو تقدم ما ْجيع من املراد

 قال كما  اجللود شوي هو ما منه نواع:أ النار يف العذاب نأل ؛(النَّارِ  َعَذاِب وَ ) ضراهبمأو  للمعتزلة خَلفا عذاابً  للقرب

 ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ} :سبحانه

 ے ھ ھ ھ ھ ہ}سبحانه: قال كما  احلميم املاء ومنه ،[56النساء: ]سورة ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 كلأ هو ما ومنه ،[25-21النبأ: ]سورة { ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ]سورة {ڻ ڻ ڻ ں} سبحانه: قال كما  املنظر ببشاعة هو ما ومنه ،ابهلل والعياذ الزقوم شجرة مثل

                                                 
 .(963) مسلم صحيح نظرٱ  (1)

 . هريرة أبي حديث من للبخاري، واللفظ (2834) ومسلم (3254) البخاري رواه  (2)



 

  علمية فوائد                                                                                                                               الجنائز كتاب - المستقنع زاد

 4 

 {ٴۇ ۈ ۈ} تعاىل: قال كما  النار هلأ صراخ ابهلل والعياذ كسماع  لسمعاب هو ما ومنه فيفزعون، [65الصافات:
 ابهلل والعياذ وي ضيق بصره مدَّ  للمؤمن في فسح ،ضيقي   وأ فسخي   نأ ماإ القرب نأل ؛(َقْبِرهِ  فِي َلهُ  ْح ْفَس ٱوَ ) ،[37فاطر: ]سورة

رْ ) الكافرين، على  تفاملي امليت، هذا على  للا نورهي   ما سوى فيه ضوء وال رضاأل َتت القرب نأل ؛(فِيهِ  َلهُ  َوَنوِّ
 قربه. ربه له رينو  أنو  ،وكرمه وبفضله ابهلل أينس أن إالَّ  موحشة ظلمة يف قربه يف وحيد  

 ال أن وإمَّا ،اجلنة فيدخل ثبتي   نأ امَّ إ ؛فتنة شدأ على قبل  م   امليت نأل ؛اجلنازة صَلة يف عظيم عاء  د هذا أن واملقصود
 ابهلل. والعياذ النار فيدخل السؤال عند ي ثبت
 ذلك. وغري ستغفار،ٱوال القرآن، وتَلوة الصاحل، ابلعمل املوقف؛ هلذا نستعد أن ْجيًعا علينا وجيب

 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ُممد، على للا وصلى أعلم، وللا
 


