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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

وىو عبد الرحمن أبو  ،شماسةوىو حديث ابن  "والتينئة بالخيراستحباب التبشير "في باب فيذا الحديث األخير 
يعني في حال -وىو في سياقة الموت  -رضي اهلل عنو-و بن العاص نا عمر  حضر  "بن شماسة قال: عمرو 

     يعني عبد اهلل بن عمرو بن العاص ..فجعل ابنو يقول ،وحول وجيو إلى الجدار فبكى طويالً  ،-االحتضار
 ،وعبد اهلل بن عمرو بن العاص من عمماء الصحابة ،وكان بينو وبين أبيو ثالث عشرة سنة ،-عنيمارضي اهلل -

أما بشرك رسول  ،؟بكذا -وسمم صمى اهلل عميو-ا بشرك رسول اهلل يا أبتاه، أم   :فجعل يقول ألبيو ،ومن عبادىم
نما  ،يعني أن عبد اهلل بن عمرو في المقام ال يبشر أباه ،وىذا ىو الشاىد ،"؟بكذا -صمى اهلل عميو وسمم-اهلل  وا 

صمى اهلل عميو -أن النبي  :أي "باب التبشير بالخير"وىذا  ،لو -صمى اهلل عميو وسمم-بتبشير رسول اهلل يذكره 
ال فإن عبد اهلل بن عمرو ذكرىا  ،عاص بأمور أبيميا الراويالفبشر عمرو بن يبشر أصحابو كان  -وسمم وا 

وقد  ،وقد تكممت طوياًل عن موضوع الخوف والرجاء في األعمال القمبية ،وىذا أمر يحسن عند الموت بيو،أل
في مسألة الخوف والرجاء ما  وذكرُت في األعمال القمبية تفصيالً  ،في ىذا الكتاب اً أيض "باب الرجاء"مضى 
منيم من و  ،يغمب جانب الرجاء :ولومنيم من يق ،يغمب جانب الخوف :ب؟ فمن أىل العمم من يقولالذي يغم  

ليردعو عن مقارفة ما ال  ؛ففي حال العافية يغمب جانب الخوف ،وحال المرض ،يفرق بين حال العافية :يقول
 ،ليموت وىو يحسن الظن بربو ؛يغمب جانب الرجاء ،ونحو ذلك ،السياق والموت واالحتضاروفي حال  ،يميق

أثنت عمى وأن نصوص الكتاب والسنة  ،ىما كالجناحين لمطائر ال يطير إال بيما :ومن أىل من العمم من يقول
فإن اإلنسان يجمع بين  م  ومن ث   ،يرجون رحمتو ويخافون عذابو ،اً وطمع اً هلل المتقين أنيم يدعون ربيم خوفعباد ا

 ويختمف األمر بالنسبة إلى األفراد كل   ،وتدل عميو دالئل الكتاب والسنة ،وىذا قول لو وجو من النظر ،ىذا وىذا
فاإلنسان  ،ومنيم من ىو بحاجة إلى مزيد من الترجية ،فمن الناس من ىو بحاجة إلى مزيد من التخويف ،بحسبو

واإلنسان  ،بو ذلك إلى شيء من القنوط فيذا يحتاج إلى كثير من الترجية آلولربما  ،عمى نفسو الذي قد قسا
 ،يطير بالجناحين بين الخوف والرجاءواإلنسان المعتدل  ،شيء من التخويف حاجة إلىالذي عنده تساىل ىذا ب

 .واهلل تعالى أعمم
لما رأى من حالو من البكاء فخشي أن يكون ذلك من  :أوالً  ؟ا ذكره بيالماذ ،فالشاىد أنو جعل يذكره بيذه األمور

ومن أجل أن يموت وىو يحسن الظن  ،-عز وجل-الجزع الذي قد يفضي إلى اليأس والقنوط من رحمة اهلل 
 .(1)((ال يموت أحدكم إال وىو يحسن الظن بربو))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-ألن النبي  ؛بربو
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صمى اهلل عميو -أما بشرك رسول اهلل  ،؟بكذا -صمى اهلل عميو وسمم-أما بشرك رسول اهلل "أنو قال ىنا: فالشاىد 
إن أفضل ما نعد  "أقبل عمييم بوجيو فقال:  ،فأقبل بوجيو بعد أن أداره إلى الجدار ،يذكره بأمور "،؟بكذا -وسمم

يعني  ،يعني عمى أحوال ثالث -أطباق ثالث إني قد كنت عمى  ،وأن محمًدا رسول اهلل ،شيادة أن ال إلو إال اهلل
وال أحب إلي  من  ،مني -وسممصمى اهلل عميو -لرسول اهلل  ني وما أحد أشد بغضاً لقد رأيتُ  ،-مر بثالث مراحل

ومعروفة عداوة عمرو بن  ،"فمو مت عمى تمك الحال لكنت من أىل النار ،فقتمتو ،أن أكون قد استمكنت منو
في حال من الخوف ولما ىاجر المسممون إلى الحبشة ضعفاء  ،-صمى اهلل عميو وسمم-العاص لرسول اهلل 

إلى وذىب مع وفد  ،بل تبرع عمرو بن العاصبإخراجيم من ديارىم  ،المشركون بأذيتيم والفقر والمسغبة لم يكتف  
في ذلك  ولما رأى منو تمكًؤا ،أو أن يسمميم لقريش ،من أرضوممك الحبشة ليحرض عمييم من أجل أن يخرجيم 

عز -فالحاصل أنو كان شديد العداوة ثم ىداه اهلل  ،-عميو الصالة والسالم-بطمب السؤال عن عيسى استفزه 
فمما جعل اهلل اإلسالم في " :يقول ،-رضي اهلل عنو-فكان من خيار الصحابة حسن إسالمو  ،إلى اإلسالم -وجل
 مالك)) :فقال ،فقبضت يديفبسط يمينو  ،ابسط يمينك فألبايعك :فقمت -صمى اهلل عميو وسمم-أتيت النبي قمبي 

أما عممت أن اإلسالم )) :قال ،غفر ليأن يُ  :قمت ،((ماذا؟))تشترط  :قال ،أردت أن أشترط :قمت ،((يا عمرو؟
لو ما فإذا أسمم اإلنسان غفر اهلل  ،وىو أكبر الكبائر ،الكبائر والصغائر ورأس ذلك اإلشراك ،((قبمو كان ما ييدم
واليجرة إذا  ،ناآلىذا يبدأ كأنو ولدتو أمو  اً اإلنسان الذي يسمم حديث ،((وأن اليجرة تيدم ما كان قبميا)) ،كان

صمى اهلل عميو -وىاجر إلى النبي  ،أسمم بعد الحديبية -رضي اهلل عنو-وعمرو بن العاص  ،ىاجر اإلنسان
 ،من مكة :أي ،((ال ىجرة بعد الفتح)) :يقول -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،وكانت ىجرتو قبل الفتح ،-وسمم

ييدم ما كان وأن الحج  ،اليجرة تيدم ما كان قبمياوأن ))قال:  ،-رضي اهلل تعالى عنو-فيو من المياجرين 
أو  ،ىل يكون ذلك في الكبائر والصغائر؟ "رجع من ذنوبو كيوم ولدتو أمو" ،والعمماء تكمموا عمى الحج ،((؟قبمو

   .والكبائر البد  فييا من توبة؟ ،يكون في الصغائر
وال أجل في عيني " ،يعني بعدما أسمم "،-وسممصمى اهلل عميو -وما كان أحد أحب إلي  من رسول اهلل " :قال
 ،إذا جمس نكس رأسوف ،من شدة المحبة والميابة والتعظيم "،لو ، وما كنت أطيق أن أمأل عيني منو إجالالً منو
من  ،-عميو الصالة والسالم-من رسول اهلل ألنو لم يكن يمأل عينو  "؛ئمت أن أصفو ما أطقتولو سُ " :يقول

ثم  ،ولو مت عمى تمك الحال لرجوت أن أكون من أىل الجنة ،ألني لم أكن أمأل عيني منو" :يقول ،النظر إليو
خرج أىل  -رضي اهلل عنيم-ولينا أشياء لما وقعت الفتنة بين الصحابة  ،"ما أدري ما حالي فييا ينا أشياء  ل  و  

رضي اهلل -وحصل ما حصل من القتال بين الصحابة  ،وعمرو بن العاص ،-رضي اهلل عنو-مع معاوية الشام 
-  بعد قتل عمي  -رضي اهلل عنو-ثم بعد ذلك استقر األمر بخالفة معاوية  ،وحصمت أمور كثيرة ،-عنيم

 اً كان عمرو بن العاص واليثم بعد ذلك  ،-رضي اهلل عنيم أجمعين-وتنازل الحسن  ،-رضي اهلل عن الجميع
ن ىو "، اآلفإذا أنا مت ،ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فييا" :يقول ،عمى مصر -رضي اهلل عنو-لمعاوية 

كنت أود  ،ن ىي التي ما كنت أود أن أموت عميياي أنا فييا اآل: المرحمة الثالثة التيقول ،يبين لماذا كان يبكي
 ".ي نائحةال تصحبن  فإذا أنا مت ف": قال ثم أوصاىم ،ذكر ذلك فسر بكاءه، أن أموت في المرحمة الثانية



وشقت جيبيا  ،مزقت شعرىاولربما  ،بالصياح والبكاء والعويل عمى الميتوالنائحة ىي المرأة التي ترفع صوتيا 
ال نار يعني ال يكون ذلك ال في  "،وال نار فال تصحبني نائحة،"بعض الناس في النياحة  ،ونحو ذلك مما يفعمو

   وال في غيره. ،وال في مشعل ،وال في مبخرة ،سراج
الميت ال  ،وبعضيم يفسره بغير ذلك ،من أجل التفاؤل بالنجاة من النارإن ذلك  :وبعض أىل العمم يقولون

 ".انوا عمي  التراب شن  ا دفنتموني فشُ فإذ" :ويقول ،صحب بناريُ 
كان أو  والجزور ىي ما ذبح من اإلبل ذكراً  ،نحر جزورثم أقيموا حول قبري قدر ما تُ  ،وبعضيم ضبطو بالسين

إنما ما  ،جزور : يقال لياالناقة الحية ال ،جزور :ال يقال ليايعني الشاة المذبوحة  ،أنثى عمى سبيل الخصوص
 ،حتى أستأنس بكم" :يقول ،وىذه ىي السنة ،قسم لحمياويُ  ،جزورنحر بقدر ما تُ جزور  :من اإلبل يقال لونحر 

  .رواه مسمم ،(2)"وأنظر ماذا أراجع بو رسل ربي
سمخيا كم يستغرق من الجزار نحر الجزور مع  اً بره بعد دفنو بيذا المقدار تقريبيسأالنو في قيعني أن الممكين 

  ؟اً عشرين دقيقة إلى نصف ساعة تقريبمقدار الجزار الماىر يستغرق كم  ؟وتقطيع لحميا
ولألسف الواقع خالف  ،لو بالثبات ، ُيدعىقبر الميت بعدما يدفن بيذا المقدارإذن السنة أن يوقف عمى القبر 

ويدعوىم إلييا فإذا  ،ر لياوينظ   ،ويعمميا لمناس ،يقرر ىذه األمور اً ، تجد الرجل أحيانإال من رحم اهلل اً ذلك تمام
أن يسمموا  نيريدو  ،أن يتخمصمن أجل وجرجروه بعد الدفن مباشرة  اً شديد اً استفزاز  استفزه الناسمات لو أحد 

الدعاء  ،الميت من مثل ىذا األمر العظيم الذي ىو أحوج ما يكون إليوفيحرمون  ،ثم يتسابقون إلى األبواب ،عميو
ليوقف في صف من  اً سحب بيده أحيانيبقى يُ أن أحد منيم رون حتى لو أراد جرج  فتجد أىل الميت يُ  ،لو بالثبات

والالئق أن  ،ين فالن؟ ويتأخرون عن االنصرافأ وينتظروا، ،الناس أن يتعطمواحتى ال يضطر أجل التعزية 
ويبقى عند  ،ونا في حالنادعو  ،وتعزيتكم وصمت   ،الجنازة شيعتم ،جزاكم اهلل ،كثر اهلل خيركم :يقول اإلنسان ليم

ىذا ىو  ،طموبويدعو ليذا الميت بالثبات ىذا ىو الم ،وتركياوكل من سحب يده نفض يده  ،يتركيم ،القبر
 ،حصل األجر انتيى ،وبتشييعيا ،بالصالة عمى الجنازةا الذين يشيعون فإنيم يحصل ليم القنطاران وأم   ،الميم

أىل تجد كاد تولذلك ال  ،-واهلل المستعان-مشكمة حرم الميت من مثل الدعاء بالثبات بيذه الطريقة فيذه ا أنو يُ أم  
مع أن  ،لو إلى أن يقفوا ويدعوا - يترك القبر ىكذاال حتى- اً أحيان، فيضطر آخرون الميت يقفون عمى قبره
 .من حضره يدعون لو ،ليس فقط أىل الميت ،الذين يدعون يشتركون

   وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم
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