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 "..الَقبرِ  في ُسِئلَ  ِإَذا الُمْسِممُ " :-عنهما اهلل رضيَ - عازب   بنِ  الَبرَاءِ  حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

قال  :قال -مارضي اهلل عني-ما جاء عن البراء بن عازب : في باب الرجاء -رحمو اهلل-فمما أوره المصنف 
 ،وأن محمًدا رسول اهلل ،يشيد أال إلو إال اهلل :ئل في القبرالمسمم إذا س  )) :-صمى اهلل عميو وسمم-رسول اهلل 

متفق  (1)(([>7: إبراىيم] {اْْلِخَرةِ  َوِفي الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي الثَّاِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّهُ  ُيَثبِّتُ } :فذلك قولو تعالى
 .عميو

 وىو ،طمئن بو المسممذكر ما ي   -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  :وجو إيراد ىذا الحديث في باب الرجاء ىو
فمثل ىذا يحصل لو  ،أنو ليس بمنافق :أي ،وأن محمًدا رسول اهلل من قمبو ،ا الذي يشيد أال إلو إال اهللالمسمم حق  

 ،شديدا االنتيار ،شديدان ،ألنو يأتي ممكان غميظان ؛وىو موقف مفزع ،فإذا سألو الممكان ،التثبيت في القبر
فإن مثل ىذا  ،-عز وجل-فالمسمم يثبتو اهلل  ؟وما ىذا الرجل الذي بعث فيكم ؟وما دينك ؟من ربك :فيقوالن لو

وما  ،وشجاعتو ،وال يحصل لو أيضًا بقوة قمبو ،وتكرار ىذه األلفاظ عمى لسانو ،الثبات ال يحصل لإلنسان بالدربة
نما ال يبقى عند اإلنسان إال ما يكون بتثبيت اهلل  ،ويتالشى ،فإن كل ذلك يتطاير ،عنده من رباطة الجأش -وا 

  .وأن محمًدا رسول اهلل ،فالمسمم يشيد أال إلو إال اهلل ،لو -تبارك وتعالى
 الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي الثَّاِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّهُ  ُيَثبِّتُ } :فذلك قولو تعالى :يقول -اهلل عميو وسمم صمى-فالنبي 

أو أجريت لو  ،قد يرتبك إذا جاء ليكممو ،ويرتبك أمام مخموق ،واإلنسان قد يضطرب ،[>7: إبراىيم] {اْْلِخَرةِ  َوِفي
بل حتى من كان  ،حتى من كان حافًظا :يعني !،؟فكيف بيذا الموقف الشديد العصيب ،أو نحو ذلك ،مقابمة

ت يلكنو بحاجة إلى تثب ،كل إلى نفسو فإنو ال يستطيع أن يثبت في ذلك المقام الرىيبلو أنو و   ،محقًقا لإليمان
ىذا يترتب عميو ما  ألن ؛وأن يميمو الجواب الذي يكون بو خالصو ،وأن يربط عمى قمبو ،لو -جل جاللو-اهلل 
ويرى  ،فينام نومة ينعم فييا غاية النعيم ،نم نومة العروس :فإنو يقال لو ،فإذا أجاب بمثل ىذا الجواب ،بعده

-ا يرى من رحمات اهلل م  ل   ،(7)أقم الساعة رب ،رب أقم الساعة :ويقول ،طمع نفسو لدخولياتوت ،مقعده من الجنة
وعن  ،فال تسأل عن حالو ،بخالف اإلنسان اآلخر الذي أخفق في الجواب ،وألوان النعيم المقيم ،-عز وجل
وقد يخفق في  ،قد يخفق في مقابمة ،وىذا ىو اإلخفاق الذي ليس بعده إخفاق ،-نسأل اهلل العافية- ،تعاستو

                                                           

 ،(<<;9: )رقم ،[>7: إبراىيم] {الثَّاِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّهُ  ُيثَبِّتُ } باب القرآن، تفسير كتاب البخاري، خرجوأ -1
ثبات عميو، النار أو الجنة من الميت مقعد عرض باب وأىميا، نعيميا وصفة الجنة كتاب ومسمم، : رقم منو، والتعوذ القبر عذاب وا 

(7=<1). 
 .(;>;1)، رقم: (1/899) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وصححو ،(89:=1: )رقم أحمد، خرجوأ -7



لذي ل ما ىو أحسن وأنفع لو من ىذا اوقد يحص   ،ولكنو قد يستدرك ،وقد يخفق في غير ذلك من األمور ،اختبار
 .فاتو

فإنو يصير بعد ذلك إن كان من  ،غايتيا فمو كانت تعاستو فييا بالغةً  ،ظل زائل :ىي الدنيا ؟ثم ما ىي الدنيا
 .ينسى معو كل عناء لقيو في ىذه الحياة ،أىل اإليمان إلى نعيم مقيم

 [>7: إبراىيم] {اْْلِخرَةِ  َوِفي الدُّْنَيا اْلَحَياةِ  ِفي الثَّاِبتِ  ِباْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  المَّهُ  ُيَثبِّتُ } :-صمى اهلل عميو وسمم-وقولو 
ت في يأن التثب ،كما قالو بعض السمف ،ت في الدنياييحصل بو التثب أن ذلك مما :يحتمل أن يكون المراد بذلك

نما المقصود باآلخرة ىي ما  ،إنو لم يصل إلى اآلخرة :قالوا ،الدنيا ىو التثبيت عند سؤال الممكين في القبر وا 
 :فيذا ىو المراد بقولو تعالى ،القبر أول منازل اآلخرة :ومن أىل العمم من يقول ،النفخ في الصور يكون بعد

 -عز وجل-وأما في الدنيا فيثبتو اهلل  ،عنى بو ىذا الجزء -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي و  ،{اْْلِخَرةِ  َوِفي}
يختم لو  ،فإنو يختم لو بالسعادة ،وكذلك أيضًا عند الموت ،وسموك الصراط المستقيم في ىذه الحياة ،عمى اإليمان

أخبرنا أن الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يبقى بينو وبينيا إال  -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،باإليمان
ت في ىذه الحياة يفيحتاج العبد إلى تثب ،كذاوى ،(8)فيدخميا ،فيعمل بعمل أىل النار ،فيسبق عميو الكتاب ،ذراع

 .وصحبو ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،عمى العمل الصالح

                                                           

 ،(9:9>: )رقم ،[1>1: الصافات] {اْلُمْرَسِمينَ  ِلِعَباِدَنا َكِمَمتَُنا َسَبَقتْ  َوَلَقدْ } :تعالى قولو باب التوحيد، كتاب البخاري، خرجوأ -8
 (.98;7) :رقم وسعادتو، وشقاوتو وعممو وأجمو رزقو وكتابة أمو بطن في اآلدمي خمق كيفية باب القدر، كتاب ومسمم،


