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 شرح حديث يتبع امليت ثالث
  مقدمة 

احلمد هللا الذي كتب املوت والفناَء على كلِّ حي، وجعل البقاء 
  .له وحده سبحانه فهو احلي

والصالة والسالم على أمري األنبياء وإمام األصفياء، حممد بن 
عبد اهللا صاحب احلوض والشفاعة، صلى اهللا عليه وعلى آله 

  .وصحبه وسلم تسليما كثريا
   :أما بعد

ال ريب فيه، وحقيقةٌ كربى ما زالت تقصم فإن املوت حق 
  .ظهور اجلبابرة وتفلق هامات األكاسرة

  فمن الذي يزعم بأنه يستطيع دفع املوت عن نفسه؟
  ومن الذي يقدر على تأخري موته وتأجيل ساعته؟

  فلماذا تتكرب أيها اإلنسان وسوف تأكلك الديدان؟
 اِئقَةُ الْموِتكُلُّ نفٍْس ذَوملاذا تطغى ويف التراب ستلقي؟ 

ا فَاٍنهلَيع ناِم * كُلُّ ماِإلكْرالِل وذُو الْج كبر هجقَى وبيو 
َونعجرِه تِإلَيو كْمالْح لَه ههجِإال و اِلكٍء هيكُلُّ ش.  

فيا غافالً عن املوت وقد لدغه، أخذ قرينه فقتله ودمغه، تأمل 
   صبغه، بأي حديث ترعوي أم بأية لغة؟صنع الدهر بالرأس إذ
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  :أخي الكرمي
وقد رأيت إعادة نشر هذه الرسالة؛ ملا حتويه من األحاديث 
واآلثار واألخبار واألشعار اليت تذكر باملوت، وحتثُّ على االستعداد 

وحنن مجيعا يف مسيس احلاجة إىل . له، والتزود من األعمال الصاحلة
من القلوب، وطغى على النفوس، حىت ذلك، فقد متكن حب الدنيا 

 الدارهم والدينار، وأصبح الفطن أصبح البطلُ املغوار هو صاحب
فنسأل اهللا تعاىل أن مين علينا . الذكي هو الذي جيمع املال وال يتقي

باخلشية من جنابه، والرجاء لثوابه، واخلوف من عقابه، إنه على كلِّ 
  .شيء قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل

وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 
  .وسلم
  

  /وكتب
   خالد بن مصطفى سامل  

  أبو صاحل
  هـ٢٠/٦/١٤١٨الرياض يف 



 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
رب يسر يا كرمي، احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على 

  .سيدنا حممد املصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا
ني من رواية عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو يف الصحيح

يتبع امليت ثالث، فريجع «:  قالبن حزم عن أنس عن النيب 
يتبعه أهله، وماله، وعمله، فريجع أهله وماله، : اثنان ويبقى واحد

  .)١(»ويبقى عمله
ورواه عمران القطان وحجاج بن حجاج عن قتادة عن أنس، 

 إال له ثالثة أخالء، فأما خليل ما من عبد«:  قالعن النيب 
ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، فذلك ماله، : فيقول

أنا معك، فإذا أتيت باب امللك رجعت :  فيقولوأما خليلٌ
أنا معك حيث :  فيقولوتركتك فذلك أهله وحسبه، وأما خليلٌ

هون إن كنت أل: دخلت، وحيث خرجت، فذلك عمله، فيقول
٢(»الثالثة علي(.  

                                                
كتاب ) ٢٩٦٠(ومسلم رقم . قئكتاب الرقا) ٦٥١٤(أخرجه البخاري رقم  (1)

  .الزهد
رقم ) ٢٦٩(والطيالسي يف املسند ص) ١/٣٧١(أخرجه احلاكم يف املستدرك  (2)

وصححه احلاكم ووافقه ) ٣٢٢٩(والبزار كما يف كشف األستار رقم ) ٢٠١٣(
): ٨٠٣٥) (١٠/٣٦٠(سادة املهرة الذهيب، قال البوصريي يف خمتصر إحتاف ال

رواه الطرباين يف الكبري . رواته ثقات وله شاهد من حديث النعمان بن بشري
. اهـ. صحيحوالبزار من حديث أيب هريرة بسند . واألوسط والبزار بسند صحيح

= 

٧  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث
 



 ٨  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث  

يروى حنو هذا، من حديث النعمان بن بشري مرفوعا و
  .)١(وموقوفًا

أن ابن آدم يف الدنيا، البد له من أهل يعاشرهم، : وتفسري هذا
  .فذان صاحبان يفارقانه ويفارقهما. ومال يعيش به
من اختذ من ذلك ما يعينه على ذكر اهللا تعاىل، وينفعه : فالسعيد

  .يف اآلخرة
 به إىل اآلخرة، ويتخذ زوجة صاحلة فيأخذ من املال ما يبلغ

  .تعينه على إميانه
فأما من اختذ أهالً وماالً يشغله عن اهللا تعاىل، فهو خاسر؛ وكما 

 وقال .]١١: الفتح[ شغلَتنا أَموالُنا وأَهلُونا فَاستغِفر لَناقالت األعراب 
م عن ِذكِْر اِهللا ومن يفْعلْ ال تلِْهكُم أَموالُكُم وال أَوالدكُ: تعاىل

  .]٩: املنافقون[ ذَِلك فَأُولَِئك هم الْخاِسرونَ
                                                 

= 
) ١٠/٢٥٢(وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ). ٣٢٨٨(انظر كشف األستار رقم 

طرباين ورجاهلما رجال الصحيح غري عمران القطان وقد وثق رواه البزار وال: وقال
وله شاهد آخر من حديث مسرة بن جندب أخرجه : قلت. اهـ. وفيه خالف

  ).٣٢٧٧(البزار كما يف كشف األستار رقم 
رقم ) ٧/٢٦٣(والطرباين يف الكبري ) ١/٣٧٢(أخرجه احلاكم يف املستدرك  (1)

وصححه احلاكم على ) ٣٢٢٦(قم والبزار كما يف كشف األستار ر) ٧٠٧٥(
:  قال رسول اهللا ولفظ حديث النعمان بن بشري . شرط مسلم ووافقه الذهيب

هذا مايل فخذ :  خالن، فقال أحدهمةمثل الرجل ومثل املوت كمثل رجل له ثالث«
أنا : وقال اآلخر. أنا معك حياتك، فإذا مت تركتك:  وقال اآلخر،منه ما شئت

خذ منه ما شئت : فأما الذي قال. إن مت وإن حييتمعك أدخل وأخرج معك 
  .»عشريته، وأما اآلخر فهو عملهففإنه ماله، وأما اآلخر 
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وما أَموالُكُم وال أَوالدكُم ِبالَِّتي تقَربكُم ِعندنا : وقال تعاىل 

  .]٣٧: سبأ[ زلْفَى ِإال من آمن وعِملَ صاِلحا
لئن رجعت إىل أهل !! ابن آدم: قال احلسن وهو يف جنازة

  .)١(ومال، فإن الثوى فيهم قليل
ش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ع! ابن آدم«: ويف احلديث

من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مالقيه، وكن 
  .)٢(»كيف شئت، وكما تدين تدان

مل ينتفع من أهله : فإذا مات ابن آدم، وانتقل من هذه الدار
بدعاء أهله له واستغفارهم، ومبا قدمه من ماله بني وماله بشيء، إال 

  .يديه

                                                
كُنت : ومنه قوله تعاىل. أي اإلقامة واالستقرار: فإن الثوى فيهم قليل: قوله (1)

نيدِل ما ِفي أَهثَاِوي... اآلية.  
يا «:  فقال جربيل إىل النيب جاء:  قاللفظ احلديث عن سهل بن سعد  (2)

عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك جمزي به، وأحبب من ! حممد
شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف املؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن 

صحيح اإلسناد : وقال) ٣٢٥، ٤/٣٢٤(أخرجه احلاكم يف املستدرك . »الناس
وحسنه املنذري يف الترغيب ) ٣/٢٥٣(احللية وأبو نعيم يف . ووافقه الذهيب

، ٢/٤٨٤(وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة لطرقه ) ١٢١٣(رقم ) ٢/٦٣٩(
  ).٨٣١(رقم ) ٤٨٥

 والبيهقي يف ،)١٧٥٥(وله شواهد منها ما أخرجه الطيالسي يف مسنده رقم * 
  .من حديث جابر) ١٠٥٤٠(الشعب رقم 

  .من حديث علي ) ٣/٢٠٢(ية وكذلك ما أخرجه أبو نعيم يف احلل* 
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ِإال من أَتى اَهللا  * يوم ال ينفَع مالٌ وال بنونَ: وقال تعاىل
ولَقَد ِجئْتمونا : ، قال تعاىل]٨٩، ٨٨: الشعراء[ ِبقَلٍْب سِليٍم

مكْترتٍة ورلَ مأَو اكُملَقْنا خى كَماداَء فُررو اكُملْنوا خم 
وِركُمظُه ]٩٤: األنعام[.  

فأما إن خلف من يدعو له من أهله، أو قدم شيئًا من ماله فإنه 
  .ينتفع به

إذا مات «: كما يف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النيب 
إال من صدقة جارية، أو ولد : اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث

  .)١(» نافعصاحل يدعو له، أو علم
  األهل: الصاحب األول

فأهله ال ينفعه منهم بعد موته إال من استغفر له، ودعا له، وقد 
  .ال يفعل

                                                
  .كتاب الوصية] ١٤) [١٦٣١(أخرجه مسلم رقم  (1)

معىن احلديث أن عمل امليت : قال العلماء: قال النووي يف شرح هذا احلديث
ينقطع مبوته، وينقطع جتدد الثواب له إال هذه األشياء الثالثة لكونه كان سببها، فإن 

ن تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه م
اجلارية وهي الوقف، وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صاحل، وفيه دليل لصحة أصل 

 على االستكثار منه، والترغيب يف ثالوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم واحل
توريثه بالتعليم، والتصنيف، واإليضاح، وأنه ينبغي أن خيتار من العلوم األنفع 

... فع، وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إىل امليت وكذلك الصدقة ومها جممع عليهمافاألن
  .طبعة دار املؤيد) ٨٨، ١١/٨٧(انظر شرح صحيح مسلم للنووي . اخل
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وقد يكون األجنيب أنفع للميت من أهله، كما قال بعض  

؟؟ أهلك يقتسمون مرياثك، ..وأين مثل األخ الصاحل: الصاحلني
  .وهو قد تفرد حبزنك؛ يدعو لك وأنت بني أطباق األرض

ِإنَّ ِمن أَزواِجكُم : ن األهل من هو عدو كما قال اهللا تعاىلفم
موهذَرفَاح ا لَكُمودع الِدكُمأَوو)١٤: التغابن[ )١[.  

  :ومنهم من يشتغل عن امليت حبصول مرياثه كما قيل
ــربي  ــات قـ ــاريب جنبـ ــر أقـ   متـ

  
    

  !!كـــأنَّ أقـــاريب ال يعرفــــوين      
ــايل    ــسمون مـ ــرياث يقتـ   وذو املـ

  
    

ــوين     ــدوا ديـ ــألون إن جحـ   !!وال يـ
ــوا      ــهامهم وعاش ــذوا س ــد أخ   وق

  
    

ــسوين      ــا نـ ــرع مـ ــا هللا أسـ   !!فيـ
أهلُه : أزهد الناس يف عامل جريانه، وشر الناس ميت: قال احلسن  

  .يبكون عليه، وال يقضون دينه
يشري إىل أم يفعلون ما يضره، ويتركون ما ينفعه، فالبكاء إذا 

                                                
يقول تعاىل خمربا عن األزواج واألوالد أن منهم من هو : قال ابن كثري يف تفسريه (1)

: مل الصاحل وهلذا قال تعاىل ها هناعدو الزوج والوالد، مبعىن أنه يلتهي به عن الع
موهذَرفَاح .يعين على دينكم، وقال جماهد: قال ابن زيد : ِإنَّ ِمن

اِجكُموأَزا لَكُمودع الِدكُمأَوو حيمل الرجل على قطيعة الرحم أو :  قال
 انظر تفسري القرآن. اهـ. معصية ربه فال يستطيع الرجل مع حبه إال أن يطيعه

  .طبعة دار اخلري، بريوت) ٤/٣٩٧(العظيم 
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  .)١(يعذب به امليت : و نوح، أو تسخطكان معه ندب أ
األهل؛ يصلون مع خليلهم إىل : فهذا أحد األخالء الثالثة، وهو

  .باب امللك وهو اللحد، مث يرجعون عنه
  املال: الصاحب الثاين

فهو املال، ويرجع عن صاحبه أوالً وال : وأما اخلليل الثاين
ربه، يدخل معه قربه، ورجوعه كناية عن عدم مصاحبته له يف ق

  .ودخوله معه
مبن يتبعه من رقيقه، مث يرجعون : وقد فسر بعضهم املال الراجع

                                                
 وقد أشكل ذلك على )١(»عليهإن امليت ليعذب ببكاء أهله «: كما قال النيب  (1)

، وكذلك )٢( رمحةه بكى عند موت ابنه إبراهيم ومسى بكاءالعلماء ألن النيب 
زر  تِزر واِزرةٌ ِووال: ألن بكاء األهل ليس من عمل امليت، وقد قال تعاىل

  .إنه يعذب إذا أوصى أهله بالبكاء عليه: فقال بعضهم]. ١٦٤: األنعام [أُخرى
إن الباء للحال؛ أي أنه يعذب حال : وقال آخرون إنه خاص بالكافر، وقال آخرون

إنه خاص : والتعذيب بسبب ذنوبه ال بسبب البكاء، وقال آخرون. بكائهم عليه
إن املراد : مذهب البخاري، وقال آخرونملن كان النوح من سنته وطريقته وهذا 

تأمل : إن املراد بالعذاب: بالتعذيب توبيخ املالئكة له مبا يندبه به أهله، وقال آخرون
امليت مبا يقع من أهله، وهذا القول عليه ابن جرير،واختاره مجاعة من األئمة منهم 

انظر شرح : م، واهللا أعل»عدة الصابرين«ابن تيمية، ونصره أيضا ابن القيم يف 
  ).١٢٧(البن القيم ص» عدة الصابرين«و ) ٤٠٠-٣٩٧(الصدور للسيوطي ص 

  ــــــــــــــــ
) ٢٣(كتاب اجلنائز، ومسلم رقم ) ١٢٨٨، ١٢٨٧، ١٢٨٦( البخاري رقم -١

  .كتاب اجلنائز
كتاب ) ٦٣، ٦٢(كتاب اجلنائز، ومسلم رقم ) ١٣٠٣( أخرجه البخاري رقم -٢

  .الفضائل
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مع األهل فال ينتفع امليت بشيء من ماله بعد موته، إال ما كان  

قدمه بني يديه، فإنه يقدم عليه وهو داخل يف عمله الذي يصحبه يف 
ا وأما ما خلَّفه وتركه، فهو لورثته ال له، وإمنا كان خازن. قربه

  .)١(لورثته 
 مايل :يقول ابن آدم«:  قالويف صحيح مسلم عن النيب 

وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت، : قال!! مايل
  .)٢(»أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت

مايل مايل، إمنا له : يقول العبد«:  قالوفيه أيضا عن النيب 
. )٣(قتىنالى، أو أعطى فما أكل فأفىن، أو لبس فأب: من ماله ثالث

  .)٤(»وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس
 أيكم مال وارثه أحب«:  قالويف صحيح البخاري عنه 

!! ما منا إال ماله أحب إليه من مال وارثه: إليه من ماله؟ قالوا
  .)٥(»فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر: قال

                                                
فقد قال يف تفسريه قوله » فتح الباري«احلافظ ابن حجر يف : ه بذلكوممن فسر (1)

 :»هذا يقع يف األغلب، ورب ميت ال يتبعه إال عمله : »ماله وعملهيتبعه أهله و
واملراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة . فقط

 بعد الدفن أم ال، ومعىن العرب، وإذا انقضى أمر احلزن عليه رجعوا، سواء أقاموا
  .الطبعة السلفية) ١١/٣٧٣(انظر الفتح . اهـ. »بقاء عمله؛ أنه يدخل معه القرب

  .كتاب الزهد] ٣) [٢٩٥٨(أخرجه مسلم رقم  (2)
أي ادخره آلخرته كما يف شرح األيب والسنوسي على صحيح مسلم : فاقتىن (3)

)٩/٤٢٩.(  
  .كتاب الزهد] ٤) [٢٩٥٩(أخرجه مسلم رقم  (4)
  .كتاب الرقائق من حديث ابن مسعود) ٦٤٤٢(أخرجه البخاري رقم  (5)



 

نفسه، وأنفقه يف سبيل اهللا فال ينتفع العبد من ماله إال مبا قدمه ل
، فأما ما أكله ولبسه فإنه ال له وال عليه، إال أن يكون )١(عز وجل

  .فيه نية صاحلة
  .بل يثاب عليه مطلقًا: وقيل

فأما ما أنفقه يف املعاصي فهو عليه ال له، وكذلك ما أمسكه 
ومل يؤد حق اهللا عز وجل منه، فإنه ميثل له شجاعا أقرع، يتبعه وهو 

ويلقمه ! أنا كرتك!  ويقول أنا مالك)٢(نه، حىت يأخذ بلهزمتيهيفر م
  .)٣(يده فيقضمها قضم الفحل

وإن كان املكنوز ذهبا أو فضة جعل صفائح، فأُحمي عليها، 
  .)٤(مث كوي ا جبينه وجبهته وجنبه

                                                
إنك «:  لسعدوال يعارض هذا احلديث قوله ): ١١/٢٦٥(قال احلافظ يف الفتح  (1)

 حديث سعد حممول على من ألن» أن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة
حق من يتصدق يف تصدق مباله كله أو معظمه يف مرضه، وحديث ابن مسعود يف 

  .اهـ. صحته وشحه
. مها حلم اخلدين الذي يتحرك إذا أكل اإلنسان: ويف اجلامع. أي بشدقيه: بلهزمتيه (2)

  ).٣/٣١٨(الفتح : انظر
. كتاب الزكاة) ١٤٠٣(ورد ذلك يف حديث صحيح أخرجه البخاري رقم  (3)

  .كتاب الزكاة] ٢٨) [٩٨٧(ومسلم رقم 
أي : ومعىن يقضمها. ضاء كريهة املنظر كثرية السمفسر حبية بي: والشجاع األقرع

  ).٣/٤٣٩(شرح مسلم لأليب : انظر. يأكلها
ها إال إذا ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقَّ«: يشري إىل قوله  (4)

 صفحت له صفائح من نار، فأمحي عليها يف نار جهنم، فيكوى كان يوم القيامة،
ردت أعيدت له يف يوم كان مقداره مخسني ألف ا جنبه وجبينه وظهره، كلما ب

: وذلك مصداقا لقوله تعاىل. كتاب الزكاة] ٢٤ [)٩٨٧( مسلم رقم هأخرج» سنة
= 

١٤  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث  



 ١٥  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث
    :شعر 

ــى  ــري التقَ ــدخر غ   ال ت
  

  رخــد ــالُ ال يــ   فاملــ
  فـــاخر ألمـــر ربنـــا  

  
ـ      ربوااعتـــدلوا واعتــ

فمن حتقق هذا فليقدم لنفسه من ماله ما حيب؛ فإنه إذا قدمه   
  .كان له وبني يديه، ينتفع به يف دار اإلقامة

وإذا خلفه كان لغريه ال له، وقد يكون هو ممن حيبسه عن النفقة 
يف سبيل اهللا، فرياه يوم القيامة يف ميزان غريه، فيتحسر على ذلك، 

  !!.وارثه به اجلنةفيدخل هو مباله النار، ويدخل 
فالعاقل هو من قدم من ماله ما حيبه، فيفوز به يف دار اإلقامة، فإن من 

  .أحب شيئًا استصحبه، وال يدعه لغريه، فيندم حني ال ينفع الندم
ذكر ابن أيب الدنيا من حديث عبد اهللا بن عبيد بن عمري 

: ما يل ال أحب املوت؟ قال! يا رسول اهللا: أن رجالً قال: مرسالً
 أطيق ذلك ال: قال[» فقدمه«: نعم، قال: قال»  لك مال؟)١(]هل[«

فإن قلب املرء مع ماله، إن قدمه أحب أن « )٢(:]يا رسول اهللا، قال
  .)٣(»يلحق به، وإن أخره أحب أن يتأخر معه

                                                 
= 

َةالِْفضو بونَ الذَّهكِْنزي الَِّذينوإىل قوله تعاىل  : متا كُنفَذُوقُوا م
  ].٣٥، ٣٤: التوبة [تكِْنزونَ

  .بن املباركزيادة من كتاب الزهد ال (1)
  .زيادة من كتاب الزهد البن املبارك (2)
وهو حديث ضعيف مرسل ويف سنده عبيد اهللا ) ٦٣٤(أخرجه ابن املبارك يف الزهد رقم  (3)

  .طبعة الرسالة) ٣١، ١٠/٣٠(ذيب التهذيب : انظر. بن الوليد الوصايف ضعيف احلديث



 ١٦  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث  

: ما بالنا نكره املوت؟ قال: وقال بعض امللوك أليب حازم الزاهد
يك، فأنت تكره فراقه، ولو جعلت مالك بني عين! لتعظيمك الدنيا

  !.قدمته آلخرتك ألحببت اللحوق به
آل [ لَن تنالُوا الِْبر حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ: قال اهللا تعاىل

  .]٩٢: عمران
كان ابن عمر ال يعجبه شيء من ماله إال قدمه هللا، حىت إنه 

 )١(ال، وقلدها كان يوما راكبا على ناقة فأعجبته، فرتل عنها يف احل
  .وجعلها هديا هللا عز وجل

وكان له جارية حيبها حبا شديدا، فأعتقها وزوجها مبواله 
فولدت لنافع أوالدا، فكان ابن عمر رمبا أخذ بعض أوالدها !! نافع

  .)٢(واها لريح فالنة، يعين أم ذلك الولد : فشمه، وقال
يا : دخل رجل على أيب ذر، فجعل يقلب بصره يف بيته، فقال

، !!إن لنا بيتا نوجه إليه صاحل متاِعنا: أين متاعكم؟؟ قال: أبا ذر
إن صاحب : إنه ال بد لك من متاع، ما دمت ها هنا، قال: قال

  !املرتل ال يدعنا فيه
  

                                                
  .يأي جعل يف عنقها قالدة عالمة على أا هد: قلدها (1)
ال أظن ذلك صحيحا عن ابن عمر؛ اإلمام الورع الزاهد التقي، إذ كيف يتذكر  (2)

  .ريح امرأة قد صارت يف عصمة رجل غريه



 ١٧  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث
  :شعر 

ــرفها  ــادر ص ــوال ب ــامع األم ــا ج   ي
  

    
  واعلـــم بـــأن الطـــالبني حثـــاث    

  خذ مـن تراثـك مـا اسـتطعت فإمنـا            
  

    
ــركاؤك ا     ــداث شـ ــام واألحـ   أليـ

ــشر      ــال إال مع ــق امل ــض ح   مل يق
  

    
ــاثوا       ــه فع ــث في ــان يعي ــروا الزم   نظ

ــهِ    ــن قوِت ــالً ع ــه فاض ــان في ــا ك   م
  

    
ــرياث       ــه مــ ــيعلمن بأنــ   فلــ

بئس الرفيقان الدرهم والدينار؛ ال ينفعانك حىت : قال احلسن  
  !.يفارقانك

.  فيه؟هل مجع عمرا ينفقه: قال! مجع فالنُ ماالً: وقيل لبعضهم
  !!ما مجع شيئًا: قال. ال: قالوا

  :شعر
  مجعت مـاالً ففكـر هـل مجعـت لـه          

  
    

ــا تفرقــه         ــامع املــال أيام ــا ج   ي
  املـــال عنـــدك خمـــزرن لوارثـــه  

  
    

ــال      ــا امل ــك[م ــه)١(]مال ــني تنفق    إال ح
                                                  

وقد ذكر هذه األبيات ابن أيب الدنيا . ساقط من املطبوعة، وال يستقيم الوزن إال ا (1)
) ٢٠ (، ص»ذم اجلاه واملال«واملصنف يف كتاب ) ٣٧(ص» لقناعةا«يف كتاب 
  .ذه الزيادة



 ١٨  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث  

من قدم اليوم شيئا قدم عليه غدا، ومن مل يقدم شيئًا قدم على 
  .إلقامةغري شيء، فطال فقده يف دار ا

إمنا تسكن يوم القيامة فيما بنيت، ! ابن آدم: قال بعض السلف
  .وترتل يومئذ على ما نقلت يف حياتك من متاعك

! يا أم املؤمنني: دخلت امرأة على عائشة، قد شلَّت يدها فقالت
وما : قالت عائشة!! بت البارحةَ صحيحة اليد وأصبحت شالء

 كان أيب يعطي الزكاة، ويقري كان يل أبوان موسران،: ذاك؟ قالت
الضيف، ويعطي السائل، وال حيقر من اخلري شيئًا إال فعله، وكانت 
أمي امرأة خبيلة ممسكة، ال تصنع يف ماله خريا، فمات أيب مث ماتت 
أمي بعد شهرين، فرأيت البارحة يف منامي أيب، وعنده ثوبان 

من : ال يا أمهما هذا؟ ق! يا أبته: أصفران، بني يديه ر جار، قلت
فما : يعمل يف هذه الدنيا خريا يره، هذا أعطانيه اهللا تعاىل، قلت

هيهات عِدلَت : نعم، قال: وقد ماتت أُمك؟ قلت: فعلت أمي؟ قال
عنا، فاذهيب فالتمسيها ذات الشمال، فالتفت عن ِشمايل فإذا أنا 

 واهلفاه، :بأمي قائمة عريانة مئتزرة خبرقة، بيدها شحيمةٌ تنادي
فإذا بلغها اجلهد دلكت تلك الشحيمة !! واحزناه، واعطشاه

ما لك ! أيا أماه: براحتها مث لَحستها، وإذا بني يديها ر جار، قلت
ال أترك أن أشرب منه، : تنادين العطش وبني يديك ر جار؟ قالت

وددت أنك فعلت، فغرفت هلا غرفة : أفال أسقيك؟ قالت: قلت
أال من سقى هذه :  شربت نادى مناد من ذات اليمنيفسقيتها، فلما

املرأة شلت ميينه مرتني، فأصبحت شالء اليمني، ال أستطيع أن 
  .أعمل بيميين



 ١٩  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث
نعم يا أم املؤمنني، : وعرفت اخلرقة؟ قالت: قالت هلا عائشة 

وهي اليت رأيتها عليها، ما رأيت أمي تصدقت بشيء قط، إال أن 
 سائل فعمدت أمي إىل عظم عليه أيب حنر ذات يوم ثورا فجاءه

شحيمة فناولتها إياه، وما رأيتها تصدقت بشيٍء إال أن سائالً جاء 
  .يسألُ، فعمدت أمي إىل خرقة فناولتها إياه
صدق اهللا، وبلغ رسوله : فكربت عائشة رضي اهللا عنها وقالت

 :هرا يريٍة خلْ ِمثْقَالَ ذَرمعي نلْ * فَممعي نمٍة وِمثْقَالَ ذَر 
هرا يرش ]أخرجه احلافظ أبو موسى املديين يف كتابه ]٨، ٧: الزلزلة 

الترغيب والترهيب عن طريق أيب الشيخ األصبهاين احلافظ بإسناد 
  .)١(حسن 
من خرج إىل سفر من أسفار الدنيا بغري زاٍد، ندم حيث * 

كيف مبن رحل إىل حيتاج إىل الزاد، فال ينفعه الندم، ورمبا هلك، ف
  !سفر اآلخرة مع طوله ومشقته بغري زاد؟؟

  :شعر
  الــسقم يف جــسمي لــه تــزداد   

  
    

       والعمــر يــنقص والــذنوب تــزاد  
  مـــا أبعـــد ســـفريت ومـــايل زاد  

  
    

     ــاد ــي ويل نقـ ــر رجـ ــا أكثـ   مـ
                                                  

وابن أيب الدنيا يف ) ٤٧٢، ٤/٤٧١( من طريق أخرى كأخرجه احلاكم يف املستدر (1)
  ).٧١(، رقم ٧٥، ٧٤كتاب جمايب الدعاء، ص



 ٢٠  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث  

آٍه من قلة الزاد، وبعد السفر، :  يقول يف الليلكان علي 
  .)١(ووحشة الطريق 

إمنا أبكي على بعد سفري، : يرة عند موته والوبكى أبو هر
  .وقلة زادي

إذا شكا من قلة الزاد من زاده كثري؛ فكيف يقول من ال زاد 
  !.له؟

*     *     *  
  يا جـامع املـال مـا أعـددت للحفَـرِ          

  
    

  !هل يغفل الزاد من أضحى علـى الـسفر؟            
 ما بكوا لسكرة املوت، إمنا بكوا حلسرة: قال ابن السماك  

الفوت؛ خرجوا من دار مل يتزودوا منها، وقدموا على دار ال زاد 
  .هلم فيها

*     *     *  
ــى ــن التق ــزاد م ــت مل ترحــل ب   إذا أن

  
    

  وأبصرت بعـد املـوت مـن قـد تـزودا              
  

                                                
أعجب العجاب أن النقاد خيافون دخول البهرج يف : قال ابن اجلوزي يف ذلك (1)

  !!.أمواهلم، واملبهرج آمن
يا : وهذا عمر يقول!! هذا الذي أوردين املوارد: ليق ميسك لسانه ويقوهذا الصد

انظر !!. واملخلط على بساط األمن] أي من املنافقني! [هل أنا منهم؟! حذيفة
  ).٤٦١(املدهش ص 



 ٢١  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث
ــركته   ــون ش ــى أن ال تك ــدمت عل   ن

  
    

  وأرصدت ما قد كـان مـن قبـلُ أرصـدا           
  العمل: الصاحب الثالث  

  .فهو العمل: لثأما اخلليل الثا
وهو اخلليل الذي يدخل مع صاحبه قربه، فيكون معه فيه 
ويكون معه إذا بعث، ويكون معه يف مواقف القيامة، وعلى 

  .الصراط، وعند امليزان، وبه تقسم املنازل يف اجلنة والنار
 من عِملَ صاِلحا فَِلنفِْسِه ومن أَساَء فَعلَيها: قال اهللا تعاىل

من كَفَر فَعلَيِه كُفْره ومن عِملَ صاِلحا :  وقال تعاىل]٤٦: تفصل[
  .]٤٤: الروم[ فََألنفُِسِهم يمهدونَ

يف القرب، يعين أن العمل الصاحل يكون : )١(قال بعض السلف
مهادا لصاحبه يف القرب، حيث ال يكون للعبد من متاع الدنيا فراش 

ل عامل يفترش عمله ويتوسده من خري وال وساد وال مهاد، بل ك
  .أو شر

فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته فيه، ولو عمره خبراب 
  .بيته الذي يرحتل عنه قريبا مل يكن مغبونا بل كان راحبا

: يا بين لكل إنسان بيتان: قال لقمان البنه: قال وهب بن منبه
                                                

واآلية عامة تشمل القرب وما بعد ذلك . أي ميهدون ألنفسهم يف القرب. تفسريا لآلية (1)
  .من أمور اآلخرة



 ٢٢  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث  

د الذي فيه بيت غائب، وبيت شاهد، فال يلهينك بيتك الشاه
  .)١(عمرك القليل، عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل 

 على قدر مكثك فيها، واعمل اعمل للدنيا: وقال بعض السلف
بيت : البن آدم بيتان: وقال بعضهم. لآلخرة على قدر مكثك فيها

على األرض، وبيت يف بطن األرض، فعمد إىل الذي على وجه 
األرض، فزخرفه وزينه، وجعل فيه أبوابا للشمال، وأبوابا للجنوب، 
ووضع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفه، مث عمد إىل الذي يف بطن 

  !رض فأخربهاأل
ال : هذا البيت الذي أصلحته كم تقيم فيه؟ قال: فإذا قيل

: قيل!. فيه مقامي: والذي أخربته كم تقيم فيه؟ قال: قيل له. أدري
  !!تقر ذا على نفسك وأنت رجلٌ تعقل

 يف املقابر يف جنازٍة، ومعه شاب كان عثمان بن أيب العاص 
اطلع إىل بيتك، فاطلع يف : نمن أقاربه فيه بعض غفلٍة، فقال عثما

أرى بيتا ضيقًا مظلما، ليس فيه طعام : ما ترى؟ قال: القرب، فقال له
                                                

» ار أميت ما بني الستني إىل السبعني، وأقلهم من جيوز ذلكأعم«: وقد قال النيب  (1)
مث إن املرء قد ميوت فجأة؛ ). ٤٢٣٦(وابن ماجه ) ٢٣٣١(أخرجه الترمذي 

  .فاملوت ال يعرف شابا وال شيخا وال طفالً وال كهالً
وقد كان كثري من السلف إذا بلغ األربعني تفرغ للعبادة، ورأى عمر بن عبد * 

  :مه قائالً يقول لهالعزيز يف منا
  إذا مـا أتتـك األربعـون فعنـدما    

  
  فاخش اإلله وكن للمـوت حـذرا        

أنت منذ ستني : قال له. كم أتى عليك؟ قال ستون سنة: وقال الفضيل لرجل*   
  .وما بعدها) ٥٢٠(، يوشك أن تصل؟ انظر لطائف املعارف صكسنة تسري إىل رب
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وقد تركت بيتا فيه طعام وشراب وزوجة، ! وال شراب وال زوجة 

أما واهللا لو رجعت نقلت . صدقت: قال! فإن هذا واهللا بيتك: قال
  .من ذلك إىل هذا
نازة أخيه، فلما دلِّي يف تبع رجل من املسلمني ج: قال احلسن
ما أرى يتبعك من الدنيا إال ثالثة أثواب، أما واهللا : قربه، قال الرجل

أما واهللا إن أقالين اهللا حىت أرجع، ! لقد تركت بييت كثري املتاع
وكانوا !!  بني يديه– واهللا –فرجع فقدمه : ألقدمنه بني يدي، قال

  .يرون أنه عمر بن عبد العزيز
  :ه األبيات كثرياوكان ينشد هذ

  :شعر
  من كان حني تـصيب الـشمس جبهتـه        

  
    

ــشعثا       ــشني وال ــاف ال ــار خي   أو الغب
ــشاشته    ــى ب ــي تبق ــل ك ــألف الظ   وي

  
    

ــا جــدثا     ــا راغم يوم ــسكُن ــسوف ي   ف
  يف ظــل مقـــربة غـــرباء مظلمـــة   

  
    

ــا      ــا اللُّبثَ ــرى يف غمه ــت الث ــل حت   يطي
ــه    ــبلغني بـ ــاٍز تـ ــزي جبهـ   جتهـ

  
    

  !نفـس قبـل الـردى مل ختلقـي عبثًـا          يا      
فاملؤمن يأتيه عمله الصاحل يف قربه يف أحسن صورة، فيبشره   

  .)١(بالسعادة من اهللا، والكافر بعكس ذلك 
                                                

  .كما يف حديث الرباء بن عازب الطويل (1)
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واألعمال الصاحلة حتيط باملؤمن يف قربه؛ يف صحيح ابن حبان 
والذي نفسي بيده، إنه ليسمع خفق «: عن أيب هريرة مرفوعا
ه، فإن كان مؤمنا كانت الصالة عند رأسه، نعاهلم حني يولون عن

والزكاة عن ميينه، والصوم عن مشاله، وفعل اخلريات واملعروف 
واإلحسان إىل الناس من قبل رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، فتقول 

 وذكر سائر األعمال كذلك، وقال »...ليس قبلي مدخل: الصالة
لس خائفًا يؤتى من هذه اجلهات فال يوجد شيء فيج«يف الكافر 

  .)١(»مرعوبا
إذا وضع امليت يف حلده، فأولُ شيء يأتيه : قال عطاء بن يسار

فأين أهلي : فيقول! أنا عملك: عمله، فيضرب فخذه الشمال فيقول
تركت أهلك وولدك : وولدي وعشرييت وما خولين اهللا؟ فيقول

وعشريتك وما خولك اهللا وراء ظهرك، فلم يدخل معك قربك 
يا ليتين آثرتك على أهلي وولدي وعشرييت وما : فيقول! غريي

  !!خولين اهللا، إذ مل يدخل معي غريك
بلغين أن امليت إذا وضع يف قربه احتوشته : قال يزيد الرقاشي

انقطع ! أيها العبد املنفرد يف حفرته: ، مث أنطقها اهللا، فقالت)٢(أعمالُه
                                                

، واحلاكم يف املستدرك )٦٧٠٣(وعبد الرزاق رقم ) ٣١١٣(أخرجه ابن حبان  (1)
والطرباين يف . صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهيب: وقال). ٣٨٠-١/٣٧٩(

وقال اهليثمي يف ) ٤٤١، ٢/٤٤٠) (١٣٢١(األوسط كما يف جممع البحرين رقم 
  .سنرواه الطرباين يف األوسط وإسناده ح): ٥٢، ٣/٥١(جممع الزوائد 

  .أحاطت به: احتوشته أعماله (2)
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كى يزيد، مث ب. عنك األخالء واألهلون، فال أنيس لك اليوم غرينا 

  .)١(طوىب ملن كان أنيسه صاحلًا، والويل ملن كان أنيسه وباالً : وقال
ــا    ــك إمن ــن فعال ــا م ــزود قرين   ت

  
    

  قرين الفـيت يف القـرب مـا كـان يفعـلُ               
  وإن كنت مـشغوالً بـشيء فـال تكـن           

  
    

ــشغل      ــه اهللا ت ــى ب ــذي يرض ــري ال   !بغ
  فلن يصحب اإلنـسانَ مـن بعـد موتـه           

  
    

   إال الــذي كــان يعمــلُ  إىل قــربه    
ــه      ــيف ألهل ــسان ض ــا اإلن   أال ِإمن

  
    

ــدهم مث يرحــلُ        ــيالً عن ــيم قل   !!يق
                                                  

 من أحد ما«: ولذلك فإن كل إنسان يندم عند املوت كما روي عن النيب  (1)
ميوت إىل ندم، إن كان حمسنا ندم أن ال يكون ازداد، وإن كان مسيئًا ندم أن ال 

كتاب الزهد وصححه السيوطي يف ) ٢٤٠٣(ذي رقم أخرجه الترم» يكون نزع
إال أنه من حديث حيىي بن عبيد اهللا قال ابن رجب يف أهوال اجلامع الصغري، 

  .متروك: وقال ابن حجر يف التقريب. حيىي هذا ضعفوه: القبور
أال رجل يعمل ملثل : جئت أبا الدرداء وهو جيود بنفسه فقال: عن أيب مسلم قال* 

 مث ، أال رجل يعمل ملثل ساعيت هذه، أال رجل يعمل ملثل يومي هذا،مصرعي هذا
  .قبض رمحه اهللا

 *ن علينا سكرات اللهم امأل قلوبنا من خشيتك، وأقبل بقلوبنا على طاعتك، وهو
  .املوت، واحشرنا يف زمرة عبادة الصاحلني

اللهم اجعل خري أعمالنا أواخرها، وخري أعمالنا خواتيمها، وخري أيامنا يوم * 
  .نلقاك

م العرض عليك و، ووسع يف ياللهم واجعل القبور بعد فراق الدنيا خري منازلنا* 
ضيق مالحدنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، برمحتك يا أرحم 

  .الرامحني



 ٢٦  
 

 شرح حديث يتبع امليت ثالث  

  
  انتهى
  

واحلمد اهللا وحده، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه 
  .وسلّم تسليما كثريا
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  الفهرس 
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