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 "..َيُموتُ  ُمسِمم   َرُجل   ِمن   َما" :-مارضي اهلل عنه- عباس   ابنِ  حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

-سمعت رسول اهلل  :قال -مااهلل عنيرضي -حديث ابن عباس  :-رحمو اهلل-ففي باب الرجاء أورد المصنف 
 ،ال يشركون باهلل شيًئا ،فيقوم عمى جنازتو أربعون رجالً  ،ما من رجل مسمم يموت)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم

 .رواه مسمم (1)((إال شفعيم اهلل فيو
من كان عمى  :ىذا يشمل في ظاىره من العمومو  ،((ما من رجل مسمم يموت)) :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 
 .فإن ىؤالء يشفعون فيو ،وصاحب معصية ،ًطاأو كان مخم   ،طاعة

-وقد جاء في حديث عن رسول اهلل  ،تحقيًقا كامالً  أن ىؤالء قد حققوا التوحيد :يعني ((ال يشركون باهلل شيًئا))
 :وفي رواية ،(2)((ب  وج  فيصمي عميو ثالثة صفوف إال أ   ،ما من مسمم يموت)) :أنو قال -صمى اهلل عميو وسمم

حديث مالك بن ىبيرة ىذا  ،وأيًضا يشيد لو حديث آخر ،دخل الجنة :بمعنى ((جب  أو  ))و ،((إال دخل الجنة))
وحديث أبي أمامة رواه  ،والترمذي ،حديث مالك بن ىبيرة عند أحمد ،يشيد لو حديث أبي أمامة ،الذي ذكرتو آنًفا

صمى اهلل -أن النبي )) :وىو ،محديث السابقلولكن يشيد  ،فيو ابن لييعة ،ولكن في إسناده ضعف ،الطبراني
 ،(3)((اواثنين صف   ،اواثنين صف   ،افجعل ثالثة صف   ،فقسميم ثالثة صفوف ،صمى ومعو سبعة نفر -عميو وسمم

وال يطمب  ،فإنيم يقسمون ،نيفإذا كان العدد ال يبمغون األربع ،"ثالثة صفوف" :وىذا يشيد لمعنى الحديث السابق
ذا كانوا يصمون في  ،يقسمون بحيث يكونون ثالثة صفوف ،في ذلك تكميل الصف في المسجد مكان في وا 

 :مو كانوا ستة مثالً ف ،ولو كانوا عدًدا قميالً  ،ا واحًداال يصفون صف   ،الذين يصمون في المقبرة مثالً  :مثل ،فضاء
وىذا  ،((جب  و  يصمي عميو ثالثة صفوف إال أ  ))ف ،ىر ىذا الحديثلظا ؛واثنان صف ،واثنان صف ،اثنان صف

 .وفضمو عمى عباده المؤمنين ،-عز وجل-من سعة رحمة اهلل 
وانتفاء  ،ىذا موقوف عمى تحقيق الشروط ،أو أنو يدخل الجنة ،م فيوأن اهلل يشفعي :وىذه الشفاعة التي تحصل

ألنو ال يدري ىل  ؛ويترك أحاديث الوعيد ،المسمم ما يركن إلى أحاديث الرجاء فقط :ونحن دائًما نقول ،الموانع
نما يجتيد في طاعة اهلل  ،فيتخمف مقتضى ىذا الوعد بسبب مانع قام بو ،أو يوجد مانع ،في حقو يحصل ذلك وا 
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ادث تشاىدون بعض من ماتوا في بعض الحو  ،وقد يفقد ،كان ال يصمى عميوم وقد يموت في ،-عز وجل-
ما وجدوا شيًئا  ،وصاروا رماًدا ،لعميم تحمموا بالنار ؛ال يدرى أين ىم ،عمن أن عدًدا من ىؤالء قد فقدواأ   ،القريبة

 ،ثم بعد ذلك لم يوجد ليم أثر ،ىؤالء ذىبوا إلى أعماليم في الصباح ،؟وىل ىذا شيء بعيد ،يدل عمى بقاياىم
ولم  ،وأكثرىم لم يوجد ،وذىبوا ،ثم أكمتيم الحيتان ،أو نحو ذلك ،ارةأو عب   ،ركبوا مركًبا ،الذين غرقوا في البحرو 

أو ال  ،عميو ىذا العدد يىل يصم ،ى عميوصم  أو ال ي   ،ىصم  ىل سي   :فاإلنسان ال يدري أصالً  ،يعرف لو خبر
نما يقبل عمى اهلل  ،يصمي عميو فنحن  ،ويبادر بالتوبة ،ويجتيد في العمل الصالح ،ويتوب إليو ،-عز وجل-وا 

وعن أعمالنا  ،وعن توبتنا ،وىو غني عنا ،وألطافو ،ونحن محتاجون إلى رحمتو ،واهلل غني -أييا األحبة-فقراء 
ذا  ،إذا تقرب إليو العبد شبًرا تقرب اهلل إليو ذراًعا -عز وجل-واهلل  ،والمبادرة ،ما أحوجنا إلى اإلنابةف ،جميًعا وا 

تبارك -فأسأل اهلل  ،كما مضى في بعض األحاديث السابقة ،(4)ىرولة -عز وجل-جاء العبد يمشي أتاه اهلل 
 ،ولوالدينا ،وأن يغفر لنا ،وأن يقينا شر أنفسنا ،وأعمالنا ،وأن يصمح قموبنا ،وأن يرحمنا ،أن يمطف بنا -وتعالى

وصمى اهلل  ،ن دنياناواجعل آخرتنا خيًرا م ،مبتالنا وعاف   ،مرضانا واشف   ،الميم ارحم موتانا، وإلخواننا المسممين
 وصحبو. ،وآلو ،عمى نبينا محمد
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