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ُهمَّْ»َْقاَل:َْصِغيراْ َْكانََْْوإِنْ  هُْٱْاللَّ عل  راْ ْج  را ،َْوَفَرطًا،ْلَِوالَِدي ِه،ُْذخ  ُهمَُّْْمَجابًا،َْوَشِفيعًاْوَأج  ْْاللَّ ْبِهَِْْثقِّل 

ظِمْ َْمَواِزينَُهَما، هُُْْأُجوَرُهَما،ْبِهَِْْوَأع  ِمنِيَن،ال َْْسَلِفْْبَِصالِِحَْْوَأل ِحق  هُْٱوَُْْمؤ  َعل  َْوقِهِْْإِب َراِهيَم،َْكَفالَةِْْفِيْج 

َمتَِكْ ْ«.ِحيمِْال َجَْْعَذاَبْْبَِرح 

َدَْْوَيِقُفْ ابَِعةِْْبَع  ْ.َيِمينِهَِْْعنْ َْواِحَدةْ َْوُيَسلِّمَُْْقلِيال ،ْالرَّ

َفعُْ َْْمعََْْيَدي هَِْْوَير  بِيَرةٍ.ُْكلِّ َْتك 

 (1)الشَّْرُح:
 َأْْجَِعنَي. َوَأْصَحاِبهِ  آلِه، َوَعَلى مٍَّد،م َ  نَِبيِ َنا َعَلى َوالسَََّلم   َوالصَََّلة   الَعاَلِمنَي، َرب ِ  لِلَِّ  احلَْمد   الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 
 إىل شهرأ أربعة له تَّ  من هنا ابلصغي واملراد - اصغير  املتوىف كان  إنو  :أي (َصِغيراْ َْكانََْْوإِنْ ) : اْلم َصنِ ف   قَالَ 

 فيه وصل فإذا لكبيا يف السابق الوارد الدعاء يقول أن بعد امليت الصغي هلذا الدعاء يف :يأ (َقاَلْ) ،- بلوغه قبل

ُهمَّْ) يَي تَهَُْْمنْ ْاللَّ يِهِِْْمنَّاَْأح  اَلمَِْْعَلىَْفأَح  نَِّة،ْاإِلس  ي تَهَُْْوَمنْ َْوالسُّ ُهمَّْ) :قولي نأ من فبدلر  (َعَلي ِهَماْتََوفَّهُْفَِْْمنَّاَْتَوفَّ ْاللَّ

ِفرْ ٱ هُْٱوَْْلَُه،ْغ  َحم  ُهمَّْ) :يقول (...ر  هُْٱْاللَّ عل  راْ ْج  ُهمَّْ) فقوله: ،(لَِوالَِدي هُِْْذخ  عل هُْٱْاللَّ راْ ْج   هو ابلذخر: املراد (ُذخ 

 (َدي هِْلَِوالِْ) هيئرام   أي: (َوَفَرطًا) ،اآلخرة يف ألجروا ابلرفعة (لَِوالَِدي هِْ) دخررام   يكون أنه   واملراد ؛املدخر الشيء

راْ ) اآلخرة، يف للصاحلات  مسلم يحصح يف ورد ملا ؛(ُمَجابًاَْوَشِفيعًا) هلما، أجررا والديه أصاب مبا كتبأ ي:أ (وَأج 

 َكَما  - بَِيِدهِ  : قَالَ  أَوْ  - بِثَ ْوِبهِ  ْْأخ ذ  فَ يَ  - أَبَ َوْيهِ  : قَالَ  أَوْ  - َأاَبه   َأَحد ه مْ  يَ تَ َلقَّى اْْلَنَِّة، َدَعاِميص   ِصَغار ه مْ » قال: النيب أن

َتِهي َفََل  : قَالَ  أَوْ  - يَ تَ َناَهى َفََل  َهَذا، ثَ ْوِبكَ  ِبَصِنَفةِ  َأنَ  آخ ذ   ْْاللَُّهمَّْ) :وقوله ، (2)«اْْلَنَّةَ  َوَأاَبه   لِلَّ  ا ي ْدِخَله   َحّتَّ  - يَ ن ْ َْثقِّل 

ظِمْ ) ،موته مصيبة من والديه أصاب مبا ابحلسنات يعين (َمَواِزينَُهَماْبِهِْ  ألجورا مضاعفة املراد (ُأُجوَرُهَماْبِهَِْْوَأع 

هُْ) ،لوالديه ِمنِينَْال َْْسَلِفْْبَِصالِِحَْْوَأل ِحق  هُْٱوَْ) احل،الصَّ  لفالسَّ  مع القيامة يوم شري   يعين: (ُمؤ  َعل  َْكَفالَةِْْيفِْْج 

َمتَِكَْْوقِهِْ) ،ضعيف احلديث ولكن اْلنة يف  إبراهيم عند جيتمعون األفراط أن روي ملا ؛(إِب َراِهيمَْ َْعَذاَبْْبَِرح 

 النار. الصغي هذا متس ل أبن اءدع يعين: («ال َجِحيمِْ
 لك:ذ فمن األخرى النصوص يف جاء ملا خمالفة بعضه ويف السنة به ءجتي مل  املصنف ساقه الذي الدعاء وهذا

                                                

 ه23/02/1439 األحد يوم درس (1)

 دويبة الدعموص وأصل الجنة صغار أي: دعموص جمع دعاميص «اْلَجنَّةِ  دََعاِميصُ  ِصغَاُرُهمْ » ، هريرة أبي حديث من (2635) مسلم صحيح نظرٱ  (2)

 .طرفه أي: «ثَْوبِكَ  بَِصنِفَةِ » يفارقها، ال الجنة في الصغير هذا أن أي: تفارقه، ال الماء في تكون
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َمتَِكَْْوقِهِْ) :قولهب الدعاءف؛(1)«إْْجَاعرا اْْلَنَّةِ  يف  اْلم ْسِلِمنيَ  َأْطَفال  » : سَلماإل شيخ قال :ولأ األول َْعَذاَبْْبَِرح 

 ْجا..اإل هذا خيالف («ال َجِحيمِْ

هُْٱوَْ) وقوله: الثاين: واألمر َعل   .صحيح حديث ذلك يف يرد مل (إِب َراِهيمََْْكَفالَةِْْفِيْج 

 اِبْلَمْغِفرَةِ  َدْيهِ لَِوالِ  َوي ْدَعى َعَلْيِه، ي َصلَّى َوالسِ ْقط  » قال: ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن :ْحدأ ماماإل مسند يف جاء ما هو ورد والذي

 الدعاء يف زاد ولو ؛«رْحهماٱو  لوالديه غفرٱ اللهم» يقال: الثالثة التكبية بعد صغيرا املتوىف كان  ذاإ فالسنة ،(2)«َوالرَّْْحَةِ 

ْ أبس. فَل وهكذا: ،«منه خيرا هلما خلفٱو  والديه صرب اللهم» يقول: أن مثل أبس فَل
  .اْلنة يدخلون ذلك بعد مث ،ميتحنون القيامة يوم هنمإف املشركني أطفال اوأمَّ 

َدَْْوَيِقُفْ) قال: ابَِعةِْْبَع   ا.اإلْج العلم هلأ بعض ساق بل تكبيات ربعأ عن يزيد ول يدعوا ل يقف يعين: (َقِليال ْْالرَّ
 أرقم بن َزْيد   انَ كَ   قال: ليلى أيب بن الرْحن عبد عن مسلم صحيح يف جاء امَّ ع وأجابوا ؛األربع على يزيد ل نهأ على
 َخس يكرب كان  أنه (3)ي َكربِ  َها ملسو هيلع هللا ىلص الِلَِّ  س ول  رَ  َكانَ   :فَ َقالَ  َفَسْأَْلت ه ، ََخْسرا، َجَنازَةٍ  َعَلى َكب َّرَ   َوِإنَّه   أَْربَ عرا، َجَنائِزِنَ  َعَلى ي َكربِ   

ابَِعةِْْبَع دََْْوَيِقُفْ) :وقوله ،منسوخ ذلك أن تكبيات  يف تناآ ربنا» :ولفيق يدعوا نهأ يرى العلم هلأ وبعض ،(َقِليال ْْالرَّ

 الرابعة. بعد يدعوا ألَّ  صلفاأل نص ذلك يف يرد مل لكن ؛«حسنة الدنيا

 النَّيب ِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ِستَّةٍ  َعنْ » : ْحدأ مامإلا قال واحدة تسليمة سلمي   :يأ (َيِمينِهَِْْعنْ َْواِحَدةْ َْوُيَسلِّمُْ) قال: مثَّ 
 . (4)«ملسو هيلع هللا ىلص

 والنافلة. املفروضة الصلوات على قياسرا ؛تسليمتني سلمي   نه  أ ىلإ واحلنفية الشافعية وذهب
 . الصحابة نع جاء ما على قتصارٱال والراجح

َفعُْ) :قال َْْمعََْْيَدي هَِْْوَير  بِيَرةٍُْْكلِّ  كل  مع يديه يرفع  عمر بنٱ قول على قياسرا ولكن ؛نص ذلك على يرد ومل (َتك 
ْ.الرفع وه املستحب ولكن ؛أبس فَل يديه يرفع مل ولو أفضل، وهذا القيام، مع يديه فيفع قيام فهنا ،قيام
 أْجعني. وصحبه آله، وعلى ممد، على للا وصلى أعلم، وللا

 

                                                
 (.5/536) الكبرى الفتاوى  (1)
 . الثقفي شعبة بن المغيرة عيسى أبي حديث من (3180) داود أبو ورواه (18174) المسند نظرٱ  (2)

َمامُ  َكبَّرَ  إِذَا َوإِْسَحاُق: أَْحَمدُ  َوقَالَ  (:2/331) سننه في  الترمذي قال (957) مسلم صحيح نظرٱ  (3) َّبَعُ  فَإِنَّهُ  َخْمًسا اْلَجنَاَزةِ  َعلَى اْْلِ َماُم. يُت  اْْلِ
 (.2/116) القناع كشاف نظرٱو (2/366) المغني نظرٱ  (4)
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