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 -عنهم اهلل رضي- العاص بن عمرو وحديث عفان بن عثمان حديث :الباب حديثا( 1)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

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

 .والقراءة ،واالستغفار ،لمدعاء لو ؛والقعود عند قبره ساعة ،يذا باب الدعاء لمميت بعد دفنوف
عثمان بن  ،أبو ليمى :وبعضيم يقول ،بو عبد اهللىو أ :بعضيم يقول ،غير ذلك وقيل ،ذكر حديث أبي عمرو

إذا فرغ من دفن الميت وقف  -صمى اهلل عميو وسمم-قال: كان النبي  -وأرضاه رضي اهلل تعالى عنو-عفان 
 .رواه أبو داود (1)((يسألن فإنو اآل ،وسموا لو التثبيت ،استغفروا ألخيكم)) :وقال ،عميو

 فمم يبق   ،عميوأن تراب القبر بأجمعو قد أعيد  :بمعنى ،وفرغ من ذلك بالكمية ،أنو قد دفن :فرغ من دفنو بمعنى
 .من أعمال الدفن :يعني ،شيء من ذلك

ولو كان  ،من قام عمى قبر فإنو يكون قد وقف عميو :يعني ،والوقوف ىنا المقصود بو عمى القبر ،وقف عميو
ن كان المعنى أعم من ذلك  ،الوقوفو القيام  :-أعمم واهلل تعالى-ولكن الظاىر ىنا من السياق  ،جالًسا في وا 

 َماتَ  ِمْنُهمْ  َأَحد   َعَلى ُتَصل   َوَل } :-صمى اهلل عميو وسمم-يقول لنبيو  -تبارك وتعالى-واهلل  ،أصل االستعمال
بل لو  ،وال يشترط في ذلك الوقوف ،لمدعاء لو :يعني [84: التوبة] {َقْبرِهِ  َعَلى َتُقمْ  َوَل }، المنافقين :يعني {َأَبًدا

 .وقف عميو قال: فينا ،جمس يدعو فإنو يكون قد قام عمى قبره
وعرفنا من قبل أن الغفر  ،اطمبوا لو المغفرة :استغفروا يعني ،((وسموا لو التثبيت ،استغفروا ألخيكم)) :وقال

وفي الوقت  ،يستره ،غفر الذي يمبسو المقاتل عمى رأسوومنو الم   ،الوقاية :والثاني ،الستر :األول :يتضمن معنيين
 .نفسو أيًضا يقيو من ضرب السالح والحديد

يو بحاجة إلى ف ،يسألو الممكان األسئمة الثالثة :يعني ((يسألن فإنو اآل ،وسموا لو التثبيت ،استغفروا ألخيكم))
يدعو لو  ،الميم اغفر لو ،الميم اغفر لو ،الميم اغفر لو :فإن من المشروع أن اإلنسان يقول م  ومن ث   ،ىذا

ولألسف فإن ذلك  ،ىم أىمووأولى الناس بذلك  ،الميم ثبتو ،الميم ثبتو ،الميم ثبتو ،لتثبيتويسأل لو ا ،بالمغفرة
كما أشرت في بعض -تارة يكون ذلك  :من جيتين -واهلل تعالى أعمم- والسبب في ىذا ،بو اإلخالل كثيًرايحصل 

إذا  وولكن ،أن اإلنسان لربما يعرف المسألة من الناحية النظريةبسبب  -في مسألة مضت ،المناسبات السابقة
لربما يكون اإلنسان يعرف  ،والتخبط ،فيقع لو شيء من اإلخالل ،ذىل عن كثير من معموموكان في الموقف 

قد و -ولربما إذا نزل في القبر  ،إلى آخره ،نيبنى عمي المب  وكيف  ،وكيف يوضع في لحده ،يدفن الميتكيف 
فالموقف والمقام  ،ال تضع كذا ،ضع كذا ،اعمل كذا ،فإنو قد يحتاج إلى توجيو العامة -يكون من طالب العمم

 .فالشاىد أنو بحاجة لمتذكير ،المعرفة النظريةالعممي غير 
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 ،وينسى ىذا المعنى ،فيذىل ،إما من جية أن اإلنسان في ذلك المقام يحصل لو نوع اضطراب :اإلخالل يقعف
 ،سحب سحًبابل إنو ي   ،ال يميمونوأن الناس  -وىو الغالب-وأحياًنا  ،ليستقبل المعزينو  ؛ليقف ؛ويذىب مباشرة

سقاط ىذا العبء ،عمى األغمب يريدون أداء ىذا الواجبوذلك أن الكثيرين  ليعزوه، من أجل أن يقف  ،وا 
فأوالده وىم  ،حرم كثيًرافيذا الميت ي   ،ينصرفونثم بعد ذلك  ،بالتعزية في أسرع وقت ،والتخمص من ىذه التبعة

قرع نعاليم إذا  يسمع ،ويسمع تماًما غاية السمع ،المحظات التي ىو أحوج ما يكونأوالده ال يقفون في أحرج 
 ،لمتعزيةليوقف  ؛جرجر من القبرفينبغي لإلنسان أن ال يستجيب لمناس حينما ي   ،بحاجة إلى دعوةوىو  ،انصرفوا

 .إنما يقف ويدعو
-حديث عمرو بن العاص  :وىو ،يوضحو الحديث اآلخر بعده ؟فو ما مقدار ىذا الوق ؟الدعاء ما مقدارهوىذا 

 ،ويقسم لحميا ،نحر جزورت  ما قدر فأقيموا حول قبري  ،-ىو يوصي أىمو-ني و إذا دفنتم :قال -رضي اهلل عنو
 .رواه مسمم ،(2)وأعمم ماذا أراجع بو رسل ربي ،حتى أستأنس بكم

يقال  ،ناقة أم ،سواء كان جماًل  ،ما نحر من اإلبل :الجزور ىي ،فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور :يقول
الذي إذا كان  ،حتى أستأنس بكم ،ويقسم لحميا ،قدر ما تنحر جزور ،جزور :المنحورة يقال لياف ،جزور :ليا

 ،فإن ذلك يستغرق ما يقرب من عشرين دقيقة -وميارة ،وحذق ،صاحب صنعة :يعني-جزاًرا ينحر الجزور 
، يحتاج ما يقرب من عشرين دقيقة ،ىذا الماىر ،ويبدأ يقطع ،يسمخ :يعني ،وتقطيع لحميا ،نحر الجزور :يعني

 .إذن يحتاج اإلنسان أن يقف عمى القبر بيذا المقدار تقريًبا
تجدون أن اإلنسان إذا كان في ف ،الوحشةمن ن اإلنسان يكون في غاية ألوذلك ؛ حتى أستأنس بكم :قال ىنا

ىب اإلنسان إذا ذ   تجدو  ،فإنو يأنس بيم ،قرب من يحب ،ب الناس منوبحاجة إلى قر  يوف ،موقف شديد عصيب
يتشبث أحياًنا  ،أو نحو ذلك ،جرى لو عمميةت   لكي ،في حالة من التعب واإلعياءىو لربما و  ،المستشفىإلى  بو

في البيت أحياًنا إذا اشتد بو المرض لربما  المريض بل ،ابقوا عندي ،ابقوا ىنا ،ال تذىبوا عني ،ببعض أىمو
فكيف باإلنسان إذا وضع في  ،وموجود ،ىذا مشاىد ،أن يفارقوه في ليل أو نياروال يريد من أىمو  ،يستوحش
فيذا ليس من  ،وتركوه وراء ظيورىم ،ووقفوا لمعزاء ،وذىبوا ،فإذا جرجروىم ،يأنس أن يو بحاجة إلىفالقبر؟ 

ومجاممة الناس ال ينبغي أن تكون عمى  ،وال من حسن العيد والوفاء لو ،وال من اإلحسان إلى الميت ،البر
 .ودنياىم ،وأعماليم ،الذىاب إلى أىمييمفيؤالء األحياء إنما يريدون  ،حساب مصمحة ىذا الميت

 ين،قريب كونوا ،ما عندي أحدو  ،ال أنفرد في ىذا المكان الموحش :يعني ،وأعمم ماذا أراجع بو رسل ربي :يقول
 .حولي كونوا
وال يختص ىذا بأىل  ،وأن يراجع نفسو في مثل ىذه المقامات ،أن يتأممويحتاج اإلنسان إلى الموقف فيذا 
 .يقف الناس عمى القبر ىذه المدة تقريًبا ،فال يستعجمون في العزاء ،بل ذلك يشمل الجميع ،الميت

ن ختم ،قرأ عنده شيء من القرآنويستحب أن ي   :-رحمو اهلل-يقول الشافعي   .القرآن عنده كان حسًنا واوا 
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 ،واالستغفار ،لمدعاء لو :قالفي ترجمة ىذا الباب  -رحمو اهلل-وىنا المصنف  ،ىذا قول لبعض أىل العمم
 :يعني ،حال الدفنوكل ذلك مقيد  ،وخالف ،والمسألة فييا كالم معروف ألىل العمم ،ىذا قول النووي ،والقراءة

في ذلك إنما  -ماعنيتعالى رضي اهلل -وما جاء عن ابن عمر  ،في قراءة القرآن كالم أىل العمم في ىذه المسألة
أو كل  ،عمى القبر اً أو يستأجر قارئ ،أو أكثر ،ويختم ختمة ،ال أن يذىب الناس ،مباشرة :يعني ،الدفنبعد ىو 
رضي -إنما قول من قال من أىل العمم المعتبرين ومن السمف  ،المحدثةفيذا من البدع  ،ال ،أو نحو ذلك ،جمعة

قال بو  ،ول لبعض السمففيذا ق ،من القرآنقرأ عميو شيء أن ي   ،إنما قصدوا بذلك بعد الدفن مباشرة -ماهلل عني
ومن المعاصرين الشيخ  ،-رحمو اهلل-ومنيم اإلمام الشافعي  ،وقال بو طوائف من أىل العمم ،بعض الصحابة

 ،أن ذلك ال يشرع مطمًقا :ىو -واهلل تعالى أعمم-ولكن األقرب  ،-رحم اهلل الجميع-محمد األمين الشنقيطي 
لكن ، ولم يكن من عادتيم ،م ذلك أصحابووال عم   ،عمى قبر اما قرأ قرآنً  ،فعموما  -ممصمى اهلل عميو وس-والنبي 

رضي اهلل -وبعض السمف  ،لثبوتو عن ابن عمر ؛إن ىذا ال يشدد فيوف من قرأ عمى القبر بعد الدفن مباشرة
نما ي   ،غير مشروعأنو األقرب  ولكن، -معني عز -نسأل اهلل  ،واهلل تعالى أعمم ،واالستغفار ،كتفى بالدعاءوا 
وصمى اهلل عمى  ،يجعل آخرتنا خيًرا من دنياناأن و  ،وأن يعافي مبتالنا ،ويشفي مرضانا ،أن يرحم موتانا -وجل

 ، وصحبو.وآلو ،نبينا محمد


