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الصالحينشرح رياض   

    

الصالحين رياض كتاب  من   المسلمين  ضعفة فضل باب  شرح  

  

 شرح حديث أبي هريرة: "أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد" 

 

 

أو شابًّا  –عن أبي هريرة: أن امرأةً سوداَء كانْت تَقُمُّ المسجد 

ففقََدها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه،   –

فقالوا: مات، قال: ))أفال كنتم آذَنتُموني((، فكأنهم صغَّروا  

أمَرها، أو أمره، فقال: ))ُدلُّوني على قبره((، فَدلُّوه، فصلَّى  

عليها، ثم قال: ))إن هذه القبوَر مملوءةٌ ُظْلمةً على أهلها، وإن  

ُرها لهم بصالتي عليهم((؛ متفق عليه.هللا تعالى يُ  ِّ نو   

 

مةِّ الشيخ ابن عثيمين  : -رحمه هللا  –قال َسماحة العالَّ  

 

ذَكَر المؤل ِّف رحمه هللا تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي  

هللا عنه: أن امرأة سوداَء كانت تقُمُّ المسجد، أو شابًّا، وأكثر  
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ت من نساء العرب، الروايات على أنها امرأة سوداء، يعني ليس

كانت تقُمُّ المسجد: يعني تنظفه وتزيل القُمامة، فماتت في الليل،  

فصغَّر الصحابة رضي هللا عنهم شأنَها، وقالوا: ال حاجة إلى 

أن نُخبِّر النبي صلى هللا عليه وسلم في هذا الليل، ثم خرجوا  

بها فدفنوها، ففقََدها النبي صلى هللا عليه وسلم، فقالوا: إنها 

ماتت، فقال: ))أفال كنتم آذنتموني((؛ يعني أَعلَمتموني حين  

ماتت، ثم قال: ))ُدلُّوني على قبرها(( فَدلُّوه، فصلَّى عليها، ثم 

قال صلى هللا عليه وسلم: ))إن هذه القبور مملوءةٌ ُظلمةً على  

ُرها لهم بصالتي عليهم((.  ِّ  أهلها، وإن هللا يُنو 

 

  

 

 ففي هذا الحديث عدة فوائد: 

 

م الناَس بحَسبِّ  منها أن النبي صلى هللا عليه وسلم إنما يعظ ِّ

 أعمالهم، وما قاموا به من طاعة هللا وعبادته. 

 

ومن الفوائد جواُز تول ِّي المرأة لتنظيف المسجد، وأنه ال يحجر  

ذلك على الرجال فقط؛ بل كل من احتسب ونظَّف المسجد فله  
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رت من يقُمُّ المسجد على  أجُره، سواء باَشرتْه المرأة، أو استأج

 حسابها.

 

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية تنظيف المساجد، وإزالة  

َضْت   القُمامة عنها، وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم: ))ُعرِّ

ُجها الرجل من المسجد((،   عليَّ أجوُر أمتي، حتى القَذاة يُخرِّ

ر القذاة: الشيء الصغير، يخرجه الرجل من المسجد فإنه يؤج

 عليه.

 

  

 

وفي حديث عائشة رضي هللا عنها أن النبي صلى هللا عليه  

وسلم أمر ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُنظَّف وتُطيَّب، 

فالمساجد بيوت هللا ينبغي العناية بها وتنظيفُها، ولكن ال ينبغي  

زخرفتها وتنقيشها بما يوجب أن يلهَو المصلُّون بما فيها من 

فُنََّها الزخرفة، فإن النبي صلى هللا    –عليه وسلم قال: ))لَتَُزْخرِّ

كما زخَرفَها اليهود والنصارى((. –يعني المساجد   
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ومن فوائد هذا الحديث: أن النبي صلى هللا عليه وسلم ال يعلم  

الغيب؛ ولهذا قال: ))ُدلُّوني على قبرها((، فإذا كان ال يعلم  

يه الشيء المحسوس، فالغائب من باب أَولى، فهو صلى هللا عل

ي  ْندِّ وسلم ال يعلم الغيب، وقد قال هللا له: ﴿ قُْل اَل أَقُوُل لَُكْم عِّ

ِّ َواَل أَْعلَُم اْلغَْيَب َواَل أَقُوُل لَُكْم إِّن ِّي َملٌَك إِّْن أَتَّبُِّع إِّالَّ َما   َخَزائُِّن َّللاَّ

ي نَْفعًا50يُوَحى إِّلَيَّ ﴾ ]األنعام:   [، وقال له: ﴿ قُْل اَل أَْملُِّك لِّنَْفسِّ

َن  ُ َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلغَْيَب اَلْستَْكثَْرُت مِّ ا إِّالَّ َما َشاَء َّللاَّ َواَل َضرًّ

نُوَن ﴾  يٌر لِّقَْوٍم يُْؤمِّ يٌر َوبَشِّ اْلَخْيرِّ َوَما َمسَّنَِّي السُّوُء إِّْن أَنَا إِّالَّ نَذِّ

[. 188]األعراف:   

 

م  ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية الصالة على القبر لمن ل

يَُصلَّ عليه قبل الدفن؛ ألن النبي صلى هللا عليه وسلم خرج 

فصلَّى على القبر، حيث لم يَُصل ِّ عليها قبل الدفن، ولكن هذا 

مشروعٌ لمن مات في عهدك وفي عصرك، أما من مات سابقًا،  

فال يُشَرع أن تُصل َِّي عليه؛ ولهذا ال يُشرع لنا أن نُصل َِّي على 

لم على قبره، أو على قبر أبي بكر، أو النبي صلى هللا عليه وس

عمر، أو عثمان، أو غيرهم من الصحابة، أو غيرهم من  

 العلماء واألئمة. 
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وإنما تُشرع الصالة لمن مات في عهدك، فمثاًل إذا مات إنسان  

قبل ثالثين سنة وعمرك ثالثون سنة، فإنك ال تُصل ِّي عليه 

 صالة الميت 

 

 

ض أن رجاًل مات قبل  سنة أو سنتين، وأحببَت أن تصل َِّي  فلو فُرِّ

 على قبره، وأنت لم تصل ِّ عليه من قبل، فال بأس. 

 

  

 

ومن فوائد هذا الحديث: ُحسُن رعاية النبي صلى هللا عليه وسلم  

تِّه،  ألُمَّ
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