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 عنيم اهلل ضير  زيد بن أسامة وحديث ىريرة أبي وحديث موسى أبي حديث( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

حديث أم  ،مضى الكالم في ىذا الباب عمى حديثين ،وما يقولو من مات لو ميت ،ففي باب ما يقال عند الميت
 .براويتيو -رضي اهلل عنيا-سممة 

))إذا مات ولد العبد، قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  :-رضي اهلل عنو-ثم ذكر حديث أبي موسى 
نعم، فيقول: فماذا قال قال اهلل لمالئكتو: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: 

رواه  (1)عبدي؟ فيقولون: حمدك، واسترجع، فيقول اهلل تعالى: ابنوا لعبدي بيًتا في الجنة، وسموه: بيت الحمد((
 .حديث حسن :وقال ،الترمذي
 ،ابن :الذكر يقال لوف ،الذكر واألنثى :الولد يطمق عمى ))إذا مات ولد العبد(( :-صمى اهلل عميو وسمم-قولو 

ىنا لم  :وكذلك أيًضا ،أو مات لو ذكر ،ما إذا مات لو بنتعمى: فيذا الحديث يصدق  ،بنت :واألنثى يقال ليا
نما قال ،أو دون البموغ ،صغير :ما قال ،يحدد ذلك في حال الصغر أنو  :فيذا يعني ،))إذا مات ولد العبد(( :وا 

 .فيصدق عميو ىذا ،أو صغيًرا ،ولو كان كبيًرا
ثمرة  :يعني ،: قبضتيم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟((-وىو أعمم -مالئكتو))قال اهلل ل

 .قيل لو ذلك ،ومحبة الوالد لولده ،لشدة عموقو بالقمب ؛خالصة الفؤاد ،المبلب كأنو  :يعني ،قمبو
))قالوا: حمدك، واسترجع،  ،عند ىذه المصيبة العظيمة :يعني ،))فيقولون: نعم، فيقول اهلل: ماذا قال عبدي؟((

فيذا مقام عظيم من مقامات العبد في حال  ،فيقول تعالى: ابنوا لعبدي بيًتا في الجنة، وسموه: بيت الحمد((
 َما} :يقول -تبارك وتعالى-اهلل ف ،وما يوفق إليو كل أحد ،والصبر عمى أقدار اهلل المؤلمة ،المصيبة والشدة

ِمن   َوَمن   الَموِ  ِبِإذ نِ  ِإّلَ  ُمِصيَبة   ِمن   َأَصابَ  دِ  ِبالَموِ  ُيؤ   ،وأقوال المفسرين فييا معروفة ،[11: التغابن] {َقم َبوُ  َيي 
 :يقول -تبارك وتعالى-واهلل  ،ويسمم ،فيرضى ،يعمم أنيا من عند اهلل ،أن اهلل ييدي قمبو :وجماع ذلك يرجع إلى

َنا ِلَموِ  ِإَنا َقاُلوا ُمِصيَبة   َأَصاَبت ُيم   ِإَذا اَلِذينَ ( 511) الَصاِبِرينَ  َوَبشِّرِ }  َعَمي ِيم   ُأوَلِئكَ ( 511) رَاِجُعونَ  ِإَلي وِ  َواِ 
َمة   َربِِّيم   ِمن   َصَمَوات   َتُدونَ  ُىمُ  َوُأوَلِئكَ  َوَرح  فيذا قد تطيش عنده العقول  ،[135 - 133: البقرة] ({511) ال ُمي 
أو حينما يسمعو  ،بالقول !تقرير ىذا أييا األحبةف ،فينسى ىذه األمور ،وال يتمالك اإلنسان حال المصيبة ،والقموب
مقام  ،ولكن إذا كان اإلنسان في ذلك المقام ،يستطيعو كل أحد ،ىذا أمر سيل ،أو عند التنظير ،اإلنسان
بين العزم عمى الصبر وبين  -رحمو اهلل-وليذا فرق شيخ اإلسالم ابن تيمية  ؛فينا قد ينسى كثيًرا ،المصيبة
نَ  ُكن ُتم   َوَلَقد  } ،الصبر تَ  َتَمَنو  هُ  َأن   َقب لِ  ِمن   ال َمو  ففرق بين  ،[121: عمران آل] {َتن ُظُرونَ  َوَأن ُتم   رََأي ُتُموهُ  َفَقد   َتم َقو 

                                                           

، (1201: )رقم احتسب، إذا المصيبة فضل باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن الجنائز أبواب الترمذي، جوخر أ - 1
 (.573: )رقم ،(177/ 1) :وزيادتو الصغير الجامع صحيح في األلباني وحسنو غريب، حسن حديث ىذا: وقال



لو مات لي  :ويقول، الصبرعمى  ، وبين الصبر، فاإلنسان قد يكون عازمااإلنسان عازًما عمى الصبر أن يكون
 ،وال أكون جزًعا ،وأحتسب ،أو نحو ذلك سأصبر ،أو حصل ألحد من أحبتي ،لو حصل لي مرض خطير ،ميت
فيذا يحتاج  ،واستنكره من غيره ،ورآه ،فقد ينزل بو من الجزع أعظم مما شاىده ،ولكن ذلك إذا وقع ،فالن :مثل

نما كمما كان اليقين أثبت في قمب  ،وال يكون ذلك لمعالم أو الجاىل ،-عز وجل-فيو العبد إلى ألطاف اهلل  وا 
 ،وينيار ،وليذا قد تجد العالم لربما يكون أكثر جزًعا من الجاىل ؛كمما كانت ىذه اآلثار والنتائج أعظم ،العبد

 ،شيء مشاىدوىذا  ،وتجد عند بعض العامة من الصبر والثبات واليقين ما ال يوجد عند بعض المنتسبين لمعمم
ياكم بالقول الثابت. -عز وجل-ونسأل اهلل   أن يثبتنا وا 

وما  ،وال يمكن أن يستدرك بو ما مضى ،أن جزعو ال يرد لو الفائت :ثم أيًضا اإلنسان ىنا يحسن بو أن يتذكر
نما تتضاعف عميو مصيبتو ،وال يرتفع عنو البالء بالجزع ،حل بو  يوجد الإذن  ،ويفوتو ىذا األجر والثواب ،وا 

ولو  ،ألن اإلنسان من طبيعتو أنو يسمو ؛سمو البيائم :كما قيل ،ثم بعد حين يسمو ،إما أن اإلنسان يجزع ،حل
نما الصبر عند الصدمة األولى ،بعد حين ويستيقن أن جزعو ال  ،ويتصبر ،أو أنو يثبت في أول المصيبة ،وا 

واهلل  ،ويتجرع المصيبة ،فيصبر ،و إال الصبرإذن ما ل ،جزعيم ل وأجزع  سواء يستفيد لن ،يغني عنو شيًئا
 .بيت الحمد ،ويبني لو ىذا البيت في الجنة ،ويثيبو ،يعوضو

))يقول اهلل تعالى: ما قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  :-رضي اهلل عنو-ثم ذكر حديث أبي ىريرة 
 .(0)احتسبو، إال الجنة((لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيو من أىل الدنيا، ثم 

 .-تبارك وتعالى-ولم يعترض عمى أقدار اهلل  ،لما يجزع ،-عز وجل-رجا ثوابو عند اهلل  :يعني ،))ثم احتسبو((
، وىذا ال يكون لمولد فقط ،وخالصيا ،الذي لو صفو المحبة :والصفي ىو ،))إذا قبضت صفيو من أىل الدنيا((

 :ويصدق عمى غيرىا ممن يكون متصًفا بيذه الصفة ،صدق عمى الولدوي ،والوالدة ،يصدق عمى الوالدفإنو 
 ،ليس ىو الذي يجمبيا ،المصيبةفي مع أن اإلنسان ال يد لو  ،))صفيو من أىل الدنيا، ثم احتسبو، إال الجنة((

ر فنحن نؤج ،ثم يكون لو ىذا الجزاء العظيم ،والصبر ،لكنو فقط يحتاج إلى االحتساب ،وليس ذلك من عمل يده
 الرضا :منزلة وىي ،وليذا كان بعض السمف تحصل ليم منزلة أعمى من الصبر واالحتساب ؛عمى المصائب

 ،وأخبارىم في ىذا كثيرة ،الشكر عمى المصيبة :فتحصل لو درجة ،ومنيم من يرتفع درجة ،-عز وجل-عن اهلل 
 .وقد تكممت عمى ىذا طوياًل في الكالم عمى الرضا والشكر في األعمال القمبية

صمى اهلل عميو -قال: أرسمت إحدى بنات النبي  -رضي اهلل عنيما-حديث أسامة بن زيد  :والحديث األخير ىو
ًنا ليا في أن صبًيا ليا أو اب :وتخبره ،أرسمت إليو تدعوه ،كما جاء في بعض الروايات ،زينب :وىي ،-وسمم
إنيا  :فبعض أىل العمم قال ،وأمامة لم تمت ،أمامة :المقصود بو :بعضيم يقول ،أنو في النزع :يعني ،الموت
وىذا  ،ىما واقعتان ،ال :وبعضيم يقول ،-صمى اهلل عميو وسمم-فأرسمت إلى النبي  ،وظنت أنيا تموت ،مرضت
 :فقال لمرسول ،وىو صغير ،الذي مات :عمي ىذا ىوف ،وليا عمي ،ليا أمامةفيي:  :قالوا ،وليست صبية ،صبي
))ارجع إلييا فأخبرىا: أن هلل تعالى ما  :قال لمندوبيا -صمى اهلل عميو وسمم-النبي أي:  ،لمذي أرسمتو :يعني

                                                           

 (.4202: )رقم اهلل، وجو بو يبتغى الذي العمل باب الرقاق، كتاب البخاري، جوخر أ - 0



، ىو ممكو أيًضا افالذي أعطان ،ولو ما أعطى ،إنما أخذ ممكو ،مو ما أخذف ،كمو منو ،أخذ، ولو ما أعطى((
))فمرىا فمتصبر،  ،جاء أجموقد ف ،وال يتأخر عن أجمو ال يتقدم اإلنسان ،ى((عنده بأجل مسم  ))وكل شيء 
 ،متفق عميو ،(1)وذكر تمام الحديث، فيذا تصبير قبل وقوع المصيبة ،ىو ما مات إلى األن :يعني ،ولتحتسب((

ووجد نفسو  ،وذىب ،-وسممصمى اهلل عميو -لما أصرت عمى النبي  ،أطول من ىذا ،والحديث في سياقو طويل
عميو -وسئل  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فبكى النبي  ،القربة أو الجمد اليابس :يعني ،نشليا صوت مثل ال ،تقعقع

وأن اهلل ال يؤاخذ عمى  ،أنيا رحمة يجعميا اهلل في قموب الرحماء من عباده :فذكر ؟عن ىذا -الصالة والسالم
ال يطالبنا  -تبارك وتعالى-واهلل  ،وحزن القمب ال يؤاخذ عميو اإلنسان ،سانفدمع العين ال يؤاخذ عميو اإلن ،ىذا

وىم يتفاوتون فييا غاية  ،وقسميا بينيم ،في قموب العباد -عز وجل- جعميا اهلل وىذه رحمة ،بما ال نطيق
 ،لمستعانواهلل ا ،-تبارك وتعالى-واالعتراض عمى اهلل  ،والتسخط ،لكن ال يصل ذلك إلى حد الجزع ،التفاوت

 وصحبو. ،وآلو ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد
 

                                                           

 كان إذا ،((عميو أىمو بكاء ببعض الميت يعذب)): -وسمم عميو اهلل صمى- النبي قول باب الجنائز، كتاب البخاري، جوخر أ - 1
 (.701: )رقم الميت، عمى البكاء باب الجنائز، كتاب ومسمم، ،(1062: )رقم سنتو، من النوح


