احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم احلمد هلل

املوتى ضربان

ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى أما بعد .فهذه

فاألول :املؤمن ،وهو من أشار إليه بقوله صلى هللا عليه وآله وسلم:
((يسرت ِ
صِ
ب الدنيا وأذاها إىل رمحة هللا)).
يح من نَ َ
َ ُ

هههم شهههداء هللا  -عههز وجههل  -يف األرض ،وهههل هههم يُثنههون بهها ري علههى

العباد والبالد والشجر والدواب)).
((يسرتيح منه ُ

اثنان ،وال سيما من جريانه العارفّي به ،من ذوي الصالح والعلم.

الذي خلق اإلنسان علمه البيان والصالة والسالم على الذي

فوائد من أحاديث النيب:

َ َّ َ َ َ ِّ
َ َ َ َ
َ َ
ان ْيحدثْْ
ن ْرِبعِيْ ْأنهْ ْك ْ
عنْ ْأبِي ْقتاد ْة ْب ِْ
َ َّ
َ َّ َ
ولْالل ِْهْْ--صلىْاهللْعليهْوسلمْ-
نْرس ْ
أْ
َ
ََ َ
َ َ َ
َّ َ َ
م ْر ْعلي ْهِ ْ ِبجنازةْ ْفقال(ْ ْ :مسترِيحْْ
َ َّ َ
َ َ
َ
َ َ
َ
ول ْالل ْهِ ْماْ
ومستراحْ ْمِنه)ْ ،قالواْ:يا ْرس ْ
ََ َ
َ َ
َ
َ
الْ:
المسترِيحْ ْوالمستراحْ ْمِنه؟ ْفق ْ
َ َ
َ َ
َ
بِْ
منْ ْنص ْ
(العبدْ ْالمؤمِنْ ْيسترِيحْ ْ ِ
َ َ
َ
َ َ
ُّ َ
اجرْ ْيسترِيحْ ْمِنهْْ
الدنياْ ،والعبدْ ْالف ِ
َ َّ َ َ َّ َ ُّ
َ
َ َ
عبادْ،والبَِلدْ،والشجرْ،والدواب)ْ ْ
ال ِ
رواهْالبخاريْ(ْ،)2156ومسلمْ(ْ )019

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
الشرح الإجمالي :
معىن احلديث أن املوتى قسمان  :مسرتيح ومسرتاح منه  ،ونصب الدنيا
 :تعبها  .وأما اسرتاحة العباد من الفاجر معناه  :اندفاع أذاه عنهم ،

وأذاه يكون من وجوه منها  :ظلمه هلم  ،ومنها ارتكابه للمنكرات فإن

أنكروها قاسوا مشقة من ذلك  ،ورمبا ناهلم ضرره  ،وإن سكتوا عنه

أمثوا  .واسرتاحة الدواب منه كذلك ؛ ألنه كان يؤذيها ويضر هبا

وحيملها ما ال تطيقه  ،وجييعها يف بعض األوقات وغري ذلك  .واسرتاحة
البالد والشجر  ،فقيل  :ألهنا متنع القطر مبصيبته  ،قاله الداودي .

وقال الباخي  :ألنه يغصبها ومينعها حقها من الشرب وغريه .
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املؤمنون شهداء هللا  -عز وجل  -يف األرض:

وقسمان:

سرتاح منه.
ض ْرب يسرتيح ،و َ
َ
ض ْرب يُ َ

واآلخر :الفاجر ،وهو من أشار إليه بقوله صلى هللا عليه وآله وسلم:

فاألول :يسرتيح هو من نصب الدنيا وما فيها.
والثاين :تسرتيح منه هو الدنيا وأهلُها.

ولذلك فإنه ومع شيء من البحث والتقميش ،والتأمل والتفتيشَ ،ترى
وتتبّي وجبالء :أنه ليس ألحد  -كائنًا من كان  -أن خيرج من
وبوضوحَ ،
هذه القسمة ألبتة ،أو يتجاوزها أو تتجاوزه ،وأنه وال بد أن يكون أحد
الوصفّي(( :مسرتيح ،ومسرتاح منه)) مستغرقًا له ،داالا عليه ،واص ًفا حلاله.
بيان معىن االسرتاحة:

فالقسم األول :يسرتيح من نصب الدنيا :تعبها وأذاها ،وال سيما وهي:
(سجن املؤمن) كما قال صلى هللا عليه وآله وسلم.
ِ
وج ْوِره،
والقسم الثاين :يسرتيح غريه منه؛ من أذاه وظُلمه ،وسوء ُخلقه َ
يسرتيح غريه من فساده الكبريِ ،
وشره املستطري ،واحلقيقة أن هذا الغري يقع
يف حرية مع مثل هذا الضرب والنوع؛ ألنه بّي حالّي ال ثالث هلما :فهو
الفساد والشر باإلنكار ،فينال منه ،ويلحق به املشقة
بّي أن يُقابِل هذا
َ

ض عنه ويرتكه ،فيقع األمر اآلخر ،وهو أن
والضرر واألذى ،وبّي أن يُع ِر َ
ذلك الفساد والشر منه سيعود أذاه على البالد والشجر والدواب
مجيعا؛ وذلك ألن هذا الفساد والشر  -والسكوت عنه -
وسيتَأَذَ ْون منه ً
احلرث
سيكون سببًا يف انتشار املعاصي والذنوب ،واليت سوف ُتُلِك
َ
والذنوب  -ستكون سببًا يف قلة
املعاصي
والنسل ،كما أهنا  -أي:
َ
َ
األمطار ،وضيق األرزاق؛ وذلك لشؤمها.
األرض ِ
بدواهبا وشجرها؛ لسوء فِعاله معها ،واليت مل
بل لرمبا اسرتاحت منه
ُ
تكن تطيقها منه ،كتسل ِطه عليها ،وحتميلها ما ال حتتمله ،أو إحلاق األذى

هبا بأي صورة من صور األذى.

وإذا أراد أح ُدنا أن يَ ِز َن أحد املوتى ،ويعلم من أي النوعّي هو؟ فعليهه أن

يسمع ما يقوله املؤمنون فيه ،من أقربائه وجريانهه وممهن ههم حولهه ،والهذين

مجعهها مههن املسههلمّي الصههادقّي ،وأقلهههم
امليههت ،أم ال؟ وال بههد أن يكونههوا ً

سئل الشيخ العالمة ابن عثيمهّي  ،يف شهرح كتهاب "الرقهاق" مهن صهحيح
البخاري عن :

راحة الشجر من الكافر ؟
فقال – رمحه هللا تعاىل : -

[ ألن الكف ههار س ههبب ملن ههع األمط ههار  ،واجل ههدب والقحه ه  ،وك ههل ش ههر ،

والشجرة معلوم أهنا إذا انقطع عنها املطر ماتت ]

فمن املسرتيح؟

 -1املسرتيح بعد املهوت ههو مهن رضهي بهاهلل ربًها وباإلسهالم دينًها ومبحمهد
صلى هللا عليه وسلم نبيًا ورسوالً.
 -2املسرتيح هو من ختلص من حقوق العباد واستعد ليوم املعاد.

 -3املسهرتيح مههن عبههاد هللا هههو مههن يرحههل مههن هههذه الههدار بعههد أن أسههس
قائما على التقوى ،وخلف وراءه صدقة جارية.
بيتًا ً

 -4املسرتيح هو من دعا إىل هللا بالتوحيد .

 -5املسرتيح هو ذلك الشاب الذي نشأ يف طاعة هللا
-6املسرتيح من ِ
يتقي حمارم هللا على نور من هللا وخيشى عقاب هللا.
َ

فمن املسرتاح منهم

 -1هم املرتفون الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون.
 -2هم ِ
املعطلون لشرع هللا احملاربون لدين هللا.
 -3هم الذين حيبون أن تشيع الفاحشة.

وترويعهها
هادا قههتالً لآلمنههّي
 -4هههم اجملرمههون الههذين يعيثههون يف األرض فسه ً
ً
للمؤمنّي.

 -5هم الذين أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات.
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هل جيوز الفرح مبوت أعداء اإلسالم ومبا يصيبهم من مصائب دنيوية ؟

 -5يؤخههذ مههن الروايههة أن املههوت خههري للمههؤمن الطههائع وللفههاجر ،أمهها املههؤمن

اجلواب :أن إهالك أعداء هللا تعاىل من َنعم هللا على املسلمّي اليت
تستوجب ِذكراً وشكراً .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه هللا : -

فيسههرتيح مههن نصههب الههدنيا ،أمهها الفههاجر فمسههتارح منههه يسههرتيح منههه العبههاد
بانقطههاع أذاه عههنهم ،ومههن ظلمههه هلههم ،وارتكابههه املنكههرات ،ألهنههم إن أنكروههها

وارج  ،وذكر
وقاتل أمري املؤمنّي علي بن أىب طالب رضي هللا عنه ا َ
فيهم سنَة رسول هللا املتضمنة لقتاهلم  ،وفرح بقتلهم  ،وسجد هلل شكراً
ملا رأى أباهم مقتوالً وهو ذو الث َديَة  "..جمموع الفتاوى " ( 395 / 22

األوقات وغري ذلك ،ويسرتيح منه البالد والشجر ،ألهنا متنع املطر مبعصيته

النصفي "  : -فرح أهل السنَة بذلك

القبول بّي عباده؛ .فعهن أيب هريهرة عهن النهيب -صهلى هللا عليهه وسهلم -قهال:

 .وملا أُصيب املبتدع الضال " ابن أيب دؤاد " بالفاجل – وهو " الشلل

من فوائد احلديث:

قاسوا مشهقة ذلهك ،ورمبها نهاهلم منهه ضهرر،وان سهكتوا عنهه أمثهوا ويسهرتيح منهه

الههدواب ،ألنههه كههان يؤذيههها ويضههرهبا وحيملههها مهها ال تطيقههه ،وجييعههها يف بعههض

لَّاللهَََّّّ--صلىَّهللاَّعليهَّ
سو ََّ
أَنََّّ َر ُ
لََّّ:
مرََّّ َعل َْيهََّّب َج َنا َزةََّّ َف َقا ََّ
وسلمَُّ -
س َت َراحََّّم ْن ُه) َّ
م ْ
م ْ
س َتر يحََّّ َو ُ
( ُ

 -6العبد املؤمن املطيع هلل املتبع لرسول هللا حيبه هللا ،فإذا أحبه هللا وضع لهه

(إذا أحب هللا العبد نهادى جربيهل :إن هللا حيهب فالنهاً فأحببهه ،فيحبهه جربيهل،

-1أن املوت هو النهايهة احملتومهة ،والهيت ال ميكهن ألحهد بوجهه مهن الوجهوه
أن يف َر عنها،
صههري إِ َىل ر ْمحه ِهة َِ
ِ
 -2ال ُْم ْسه َِ
َع ه َد لَهههُ ِمه ْهن
اّلل َ ،وَمهها أ َ
يح ُهه َهو ال َْع ْب ه ُد ال ُْمه ْهؤم ُن يَ ِ ُ َ َ
هرت َ
ا ْجلن َِة والنِعم ِة  ،ويس َِرت ِ
صِ
ب الدنْهيَا َوتَه َعبِ َها َوأَذَ َاها.
يح م ْن نَ َ
َ َ ْ َ ََ ْ ُ
 -3إمنا الناس رجهالن ،مبتلهى ومعهاى  ،فهأرمحوا أههل الهبالء ،وأمحهدوا هللا
على العافية.

 -4الف ههرح مبهلههك أع ههداء اإلسههالم وأه ههل الب ههدع املغلظههة وأهههل اجمل ههاهرة
ب ههالفجور أم ههر مش ههروع  ،وه ههو م ههن نِ َع ههم هللا عل ههى عب ههاده وعل ههى الش ههجر
والههدواب  ،بههل إن أهههل السهنَة ليفرحههون مبههرض أولئههك وسههجنهم ومهها حيههل
هبم من مصائب .
ِ
ِ
َ
هاءتْ ُك ْم
آمنُهوا اذْ ُك ُهروا نِ ْع َمهةَ َ
ين َ
اّلل َعلَ ْهي ُك ْم إِ ْذ َج َ
-1قوله تعهاىل ( يَها أَيه َهها الهذ َ
اّلل ِمبَها تَه ْعملُهو َن ب ِ
صهرياً )
ُجنُود فَأ َْر َسهلْنَا َعلَ ْهي ِه ْم ِرحيهاً َو ُجنُهوداً َملْ تَه َرْو َهها َوَكها َن َُ
َ َ
األحزاب. 9 /

 .2عههن أَنَههس بْههن مالِههك ر ِ
هازة فَهأَثْهنَه ْوا َعلَ ْيه َههها
ضه َهي َ
اّللُ َع ْنهههُ قههال َ :مههروا ِجبَنَه َ
َ ََ
َ
ِ
ِ
َ
َ
هت ) ثَُ َمهروا بهأُ ْخ َرى فَهأَثْهنَه ْوا
صهلى َ
َخ ْيه ًرا فَه َق َ
اّللُ َعلَيْهه َو َسهل َم ( َو َجبَ ْ
ال النَِيب َ
هاب ر ِ
اّللُ َع ْنههُ َ :مها
ض َهي َ
هت ) فَه َق َ
َعلَ ْيه َهها َشه ارا فَه َق َ
هال ( َو َجبَ ْ
هال ُع َم ُهر بْ ُهن ا َْطَ ِ َ
هت لَهههُ ا ْجلَنَهةُ َو َهه َذا أَثْهنَه ْيههتُ ْم
هت ؟ قَه َ
هال َ ( :هه َذا أَثْهنَه ْيههتُ ْم َعلَ ْيه ِهه َخ ْي ه ًهرا فَه َو َجبَه ْ
َو َجبَه ْ
ت لَه النَار أَنْهتم ُشه َداء َِ
ِ
اّلل ِيف ْاأل َْر ِ
ض).
َعلَ ْيه َش ارا فَه َو َجبَ ْ ُ ُ ُ ْ َ ُ
رواه البخاري (  ) 1321ومسلم ( . ) 949
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فين ههادي جربي ههل يف أه ههل الس ههماء :إن هللا حي ههب فالنه هاً ف ههأحبوه ،فيحب ههه أه ههل
السماء ،ث يوضع له القبول يف األرض) رواه البخاري

 -7الكههافر أو الفههاجر أو الفاسههق فههإن هللا يبغضههه ،ويبغضههه يف قلههوب عبههاده
املتقهّي ،حهى أهنهها تبغضهه احليوانههات واجلمهادات ،وال تتأسههف عليهه إذا مههات؛

بل إهنا تسرتيح من شره .

 -8أن املهؤمن بههاهلل اسههرتاح مهن عنههاء الههدنيا ،وانتقهل إىل جههوار املههوىل ،وحههزن
عليه العباد ،بل وبكت على فراقه احلي واجلامد ،وأما الكافر أو الفهاجر فقهد

فرح مبوته العباد ،ومل تتأسف على فراقهه الهبالد مبهن فيهها ،بهل فرحهت بهذلك؛
ين}؛
ت َعلَْي ِه ُم ال َ
يقول هللا -تعاىل{ :-فَ َما بَ َك ْ
س َماءُ َو ْاأل َْر ُ
ض َوَما َكهانُوا ُم ْنظَه ِر َ
قال ابن كثهري -رمحهه هللا" :-أي مل تكهن هلهم أعمهال صهاحلة تصهعد يف أبهواب
السماء فتبكي على فقدهم ،وال هلم يف األرض بقاع عبهدوا هللا فيهها فقهدُتم؛

فلهذا استحقوا أال ينظروا وال يؤخروا لكفرهم وإجرامهم ،وعتوهم وعنادهم

 -9الراحة نعمة من نعم هللا اجلليلة اليت البد من شكرها وأول أبواب
شكرها  :الفرح هبا  .ويدلل فعل السلف على هذا املعىن املستنب فإن
سجود علي رضي هللا عنه هلل شكراً ملقتل " املخدَج " ا ارجي ملا رآه يف

القتلى يف حماربته له  ,هلو أكرب دليل على ذلك
ت إِبْهر ِاهيْم ِمبَو ِ
بل إن محادا قال  :بَ َ
س َج َد َ ،وَرأَيْهتُهُ يَه ْب ِكي
ت احلَ َج ِ
ش ْر ُ َ َ ْ
اج  ،فَ َ
ِم َن ال َف َر ِح .
وهللا اعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
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فوائد من أحاديث النبي

صلى اهلل عليه وسلم
أخي الكريم ساهم في الدعوة إلى هللا بنسخ هذه
المطوية وتوزيعها عسى أن تكون لك حسنة جارية
والدال على الخير كفاعله .
تهدى وال تباع اإلصدار رقم ( )05

أعدها عزمي إبراهيم عزيز
1

