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 ..مستند وهو اهلل رسول سمعت :عائشة حديث شرح
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 
 أما بعد:، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 .ماذا يقول؟ ،عمم أن ىذا المرض ىو مرض الموت :يعني ،يس من حياتوأما يقولو من فيذا باب 

في  :يعني-وىو مستند إلّي  ،-صمى اهلل عميو وسمم-سمعت النبي  :قالت -ارضي اهلل عني-ذكر حديث عائشة 
ألن اهلل  ؛ليس عميو ذنوب -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي  ،(1)((وارحمني ،اغفر ليالميم )) :يقول -مرض موتو

والمنازل عند  ،والمراتب ،رفع الدرجات يكون بذلكولكن عمى كل حال  ،وما تأخر ،قد غفر لو ما تقدم من ذنبو
ترك ما فإنو ال يأمن أن يكون قد  ،إذا قال اإلنسان وليس عميو ذنوبلكن  ،ليس عميو ذنب ،-جل جاللو-اهلل 

 .أو نحو ذلك ،ىو األولى في مقام من المقامات
المراد بو الرب  :العمم من يقولوالرفيق األعمى من أىل  ،((وألحقني بالرفيق األعمى ،وارحمني ،الميم اغفر لي))
تبارك -ن المراد ما جاء في قول اهلل إ :وبعضيم يقول ،يريد أن ينتقل إلى جوار ربو :يعني ،-تبارك وتعالى-

دِّيِقينَ  النَِّبيِّينَ  ِمنَ  َعَلي ِهم   اللَّهُ  َأن َعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  َفُأوَلِئكَ  َوالرَُّسولَ  اللَّهَ  ُيِطعِ  َوَمن  } :-وتعالى  َوالشَُّهَداءِ  َوالصِّ
اِلِحينَ   ،والصديقين ،والصالحين ،األنبياءمن  ،فيذا ىو الرفيق األعمى ،[69: النساء] {َرِفيًقا ُأوَلِئكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّ

-وجاء ذلك في رواية  ،-عمييم السالم-وبعضيم أدخل في جممتو أيًضا المالئكة  ،فيذا كمو الرفيق األعمى
 .جاء ذلك في حديث آخر ،-والشيداء ،والصالحون ،والصديقون ،أن الرفيق األعمى ىم النبيون :أعني
إذا عمم أن ىذا ؟ لكن ىذا متى يقولو اإلنسان ،والحديث مخرج في الصحيحين ،((وألحقني بالرفيق األعمى)) :قال

ال فكما سبق ،أنو سيموت ،المرض ىو مرض الموت ال يتمنين )) :في حديث آخر -إن شاء اهلل-ويأتي  ،وا 
وألحقني  :يقول ،إذا عمم أنو ميت ،أن ىذا حال انقطاع الرجاء :فالجمع بين ىذا ،(2)((لضر نزل بوأحدكم الموت 

الميم أحيني ما كانت  :فيقول ،فإن كان والبدّ )) ،الموت ىفإنو ال يتمنوأما إذا كان في غير ذلك  ،الرفيق األعمىب
 .((وتوفني إذا كانت الوفاة خيًرا لي ،الحياة خيًرا لي

إن شاء اهلل -وقد يأتي الحديث عنو  ،وىذا لو شواىده ،ويجوز لو أن يتمنى الموت إذا خشي الفتنة في الدين
 .في موضعو -تعالى
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وىو  -صمى اهلل عميو وسمم-قالت: رأيت رسول اهلل  -ارضي اهلل عني-عن عائشة وىو  ،وذكر الحديث اآلخر
ثم  ،ثم يمسح وجيو بالماء ،دخل يده في القدحوىو ي   ،عنده قدح فيو ماء ،في االحتضار ،بالنزع :يعني ،بالموت
 .رواه الترمذي (3)((وسكرات الموت ،الميم أعني عمى غمرات الموت)) :يقول
دراكو ،ما يحصل بو غمر اإلنسان :يعني ((غمرات الموت)) كأن عقمو وقمبو  ،غمرات الموت ،يذىب وعيو وا 

وليذا كان  ؛بسبب شدة سكرات الموت ،والعقل ،والوعي ،يذىب اإلدراك :سكرة بمعنىال ،وىكذا السكرات ،ينغمر
 :وقال ليم، -عميو الصالة والسالم-النزع حينما كان في حال  ،يغمى عميو مراًرا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

-أصابت النبي وىذه السكرات  ،فيذه الغمرات ،(4)((من آبار المدينة ،آبار من سبع ،صبوا عمّي من سبع قرب))
يقيو مثل  -تبارك وتعالى-كرم العبد عمى ربو ولو كان  ،ويكون ذلك رفعة في الدرجات ،-صمى اهلل عميو وسمم

فقد كان في حال الحياة  ،-صمى اهلل عميو وسمم-لكان أولى الناس بذلك رسول اهلل  ؛ىذه اآلالم حتى عند الموت
 ،(5)((فاألمثل ثم األمثل ،أشد الناس بالء األنبياء))و ،عف ما يصيب اآلخرينض   ،عفيصيبو من البالء الض  

فمثل ىذه األمور  ،ويغمى عميو من شدة ما يجد ،-عميو الصالة والسالم-وعند الموت أيًضا كان يقول مثل ىذا 
نما يصبر ،ن عندهأو يجزع م   ،وأن ينكسر ،فال ينبغي أن يجزع ،ويكون ذلك خيًرا لو ،تعرض لممؤمن ويرضى  ،وا 
عز -فما قضاه اهلل  ،ال قمياًل وال كثيًرا ،وجزعو لن يرد عنو من القضاء والقدر شيًئا ،لو -عز وجل-بما قدر اهلل 

 وآلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد ،واهلل أعمم ،والبدّ  ،وقدره كائن -وجل

                                                           

 ،(978: )رقم الموت، عند التشديد في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الجنائز أبواب الترمذي، خرجوأ - 3
 (.1176، رقم: )(166: ص) :وزيادتو الصغير الجامع ضعيف ، وضعفو األلباني فيغريب حديث ىذا: وقال
 (.198: )رقم والحجارة، والخشب والقدح المخضب في والوضوء الغسل باب الوضوء، تابك البخاري، خرجوأ - 4
 ،(2398: )رقم البالء، عمى الصبر في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الزىد أبواب الترمذي، خرجوأ - 5

 سمسمة األلباني في وصححو ،(4423: )رقم البالء، عمى الصبر باب الفتن، كتاب ماجو، وابن صحيح، حسن حديث ىذا: وقال
 (.143، رقم: )(273/ 1) :الصحيحة األحاديث


