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 السؤال األول: ملاذا احلديث عن القرب؟!
 السؤال الثاين: ما أدلة عذاب القرب؟ وكيف عرف به الصحابة؟! 

 ؟ روح فقطعلى ال موالبدن أ روحهل عذاب القرب على الالسؤال الثالث: 
ثني عن نعيم القرب!السؤال الرابع:   حدِّ

 ين الستحمان احليماة!فرص التعويض أو الدور الثماسما : ماس السؤال اخل

 مل ال نسمع عذاب القرب؟! وهل هنماك سن يسمعه؟! :سمادسالالسؤال 

 ؟!أسئلة القرب الثالثةسما  :سمابعالالسؤال 

 : سما ضمة القرب؟!الثامنالسؤال 

 : ما أسباب عذاب القرب؟!التاسعالسؤال 
  : ما املنجيات من عذاب القرب؟!العاشرالسؤال 

 ض أعمال األحياء على األموات؟!: هل تُعر  السؤال احلادي عشر
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  السؤال األول: ملاذا احلديث عن القرب؟!

 ملاذا املوت؟

 وما سبب الفراق؟

 االنتقال من دار معلومة إىل أخرى جمهولة؟رس و

 ، فقال:رثم أجاب عنها بعد طول تفك  هذه التساؤالت تأملها ابن اجلوزي، 

 :تواحلكمة يف امل»

وإزعاج قلوب  ،وتنبيه عقول الغافلني ،وتكذيب ظنون اآلملني ،وتنغيص حياة املرتفني ،وضع عامد املتكربين

وفوز املحبني بلقاء من كانوا إليه  ،يف أثقال العبادة عن العاملنيفوخت ،طنيورفع أيدي املتسل   ،املطمئنني

 .مشتاقني

ضا به فرضا  ،إالا أنه قضاء رب العاملني وتولو مل يكن يف امل  .ما جلميع املؤمننيزاللكان الر 

 .زاءار اجلديف  ودخول   ،من دار العمل وخروج   ،بدار البقاء واتصال   ،الفناء عن دار ع  ااملوت انقط

ء فينقطع عنه استمرار طغيانه ،املوت راحة امليسء واملحسن ار اجلزاء عىل دوأما املحسن فيفيض إىل  ،أما املمُيسي

 .إحسانه

 .فليس يكرهه إال مريب مرتاب ،اباز الثاووإحر ،املوت فيه لقاء األحباب

نمُه كافر أو فاجر قد خي ،حسن مآبألنه ُيفميض إىل زلفى و ؛يعطامل يشتاقه الرَب  املوت  سخطه ا  بعده وحييد مي

 .«وعقاب

 ومن فوائد احلديث عن القرب:

  :أول سنمازل اآلخرةأوال 

 قال:  بن عفان موىل عثامن  عن َهانيئ

َناة وتاى َيُبلا حليبكي ح إذا وقف عىل قرب عثامن بن عفانكان  ُكر اجلم بكي من الناار وال تبكي، وتيته، فقيل له: َتذم

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص  هذا؟ قال: إن رسول اهلل

خرة، فإن نجما » ل سنمازل اآلآ   .«، فام بعده َأيآََسُ سنه، وإنآ مل َينآُج سنه، فام بعده َأَشدُّ سنهسنهإنَّ القرب َأوَّ

  4861اجلامع رقم: مذي وابن ماجة واحلاكم عن عثامن بن عفان كام يف ححي  حسن: رواه الرت
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 أشد العذاب. هو عذاب النار ، وأن كثريا من عذاب النارأهون  القرب عذابوهذا دليل عىل أن 

ات عىل ما هو آت، ولذا ملا  كانوا يرون القرب أول حمطة أخروية، والبدايات تدل عىل النهايات، وتعطي املؤِّش 

ثم قال:  ،م حتى رفع الثوبيَ شم ة بن أَ لَ جاء حي  ،الثوب عىل القرب دا مُ و ،أخ يلملا خرج احلسن البرصي يف جنازة 

 .. يا فالن 

 ك ناجيامن ذي عظيمة ... وإال فإين ال أخالُ  ُج نم منها تَ  ُج فإن تنم 

  :ال دواء هلا إال أما وحشة القرب ف، واألححاب واإلخوانلقاء ب تنقطعالدنيا وغربتها  وحشةثمانيما

 !غدقرب يف الوحشة الآنس اليوم ز جتها ، فمن ة اإليامندا العمل الصال  وعُ ب

 احلسن: قال 

 .م اهلل رجال مل يغره كثرة ما يرى من كثرة الناسرحي »

 .. ابن آدم 

 .وحتاسب وحدك ،ث وحدكعَ بَ وتُ  ،وتدخل القرب وحدك ،إنك متوت وحدك

 .. ابن آدم 

 .«راديُ  وإياك ،وأنت املعني  

  :ألن القرب زيمارةثمالثما: 

 ينطلق سنهما الزائر إىل سنزله، إسما اجلنة وإسما النمار.ثم ، ﴿حتى زرتم املقابر﴾قال تعاىل: 

لفرتة من عون مستودَ يف املقابر هم ف ا،ناطيستيارة ال ازجمرد حياهتم يف القرب اهلل  تأمل كيف جعلو

 اجلنة أو النار.ويسكنوا  ،دار القرار قبل أن يرحلوا إىل الزمن،

ىامذا ف جمرد زيارة، -عىل طول املكث فيه–يف القرب  اإلقامة تإذا كانو من  كثريباحلياة الدنيا وهي أقرص  ُتَسما

 فام أهلاك! ؟ما ينتظرك هناكيف بحر ماء ل هي إال قطرة يف أخراك؟ ه دنياكماذا تساوي  ذلك؟

 الدنيما قطرة يف بحر اآلخرةصورة: 

 يف جنازة: من هذا امليت؟ فقال احلسن: آخر رجال يسأل رجال سمع احلسن البرصي 

 .«إهنم حمبوسون )يف قبورهم( عىل آخرنا، حتى يلحق آخرنا بأوهلم هذا أنا وأنت!»

 عمر بن عبد العزيز، فقال: ووعظنا اخلليفة الراشد التقي الزاهد
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موا ،أهل القبور حمبوسون« موا عىل ما قدا ه أهل القبور ين عىل ما علويقتتل ،وأهل الدور منتظرون ،َندي

عون )األحياء( إىل هؤالء)املوتى( فال هؤالء  ،مونمتند    )املوتى( هبؤالء)األحياء( وال هؤالء  ،يرجي

 .«ونمعتربي 

  :سهماد القرب:  إعدادرابعما 

 ابن اجلوزي:قال 

ُنمَثى قد محلت» قرب  أفرتاك ما علمَت  ،بل المَوضعَأخذ ينمقل العيدان لبينَاء العش ق ،الطاائير إيذا علم َأن األم

 .«فألنفسهم يمهدون :اش تقوىرفهال بعثت لك في  ؟!رحيلك إىل القرب

 هُس ني ؤ... يف قربه أعامله ت راقد  من  أكرمُ  ما أحد  

 هُس بَ ه حمم ربُ قَ  ... ليس كعبد   يف القرب يف روضة   م  منعا 

وسعينا ملضمون عىل حساب غري املضمون، ا نا خلفثم مضمون، ودخول اجلنة غري مضمون، فلهَ الدنيا رزق 

 ذار .تعاتسويف وأرزاق اآلخرة  ، لكن معألعذاربقهر اق الدنيا ارزوراء أ

 رزقك سضمون ففيم القلقصورة: 

 أخي .. أختي ..

زهعمد إىل الذي عىل األرض فنفأ، هاطنابيتان، بيت عىل ظهر األرض، وبيت يف بكل منا له   ،نهزي  نو نجه 

طيب نفس عاقل ت نا الطويل، كيفقاموفيه م به،خر  نطن األرض فاعمد إىل الذي يف بنثم قليل، ومقامنا فيه 

 !؟هبذا

 

  :العميق!خري رفيق يف حفرة القربخامسا  

  :قال بعض السلف

 قه حمبوبه؛ نظرُت إىل اخللق؛ فإذا كل شخص له حمبوب، فإذا وحل إىل القرب فارَ «

 .» قربيفجعلُت حمبويب: حسنايت؛ لتكون معي يف

  :حياتك احلقيقية!بداية القرب سادسا 

 قال إبراهيم بن أدهم: ليس املوت هنابة بل جمرد بداية. 
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 .«دارنا أمامنا، وحياتنا بعد موتنا، إما اجلنة، وإما إىل النار»

  :إلحالحل داع  أقوى القرب سابعا 

  :لرافعيامصطفى حادق قال 

 .« هنا كام هي، بقَيتم كام هي إىل األبدأحليحوا عيوبكم، فإن جاءت إىل :نادي القربي»

  :روالقب ذكر تفوائد  أهمثماسنما 

َر القرب وجده روضة من رياض اجلنة، ومن غفل عنه وجده »قال سفيان الثوري:  .4 من أكثر ذيكم

 .«حفرة من حفر النار

 :قال عمر بن عبد العزيزو - .2

 .«عه عليكفإنك ال تذكره وأنت يف ضيق من العيش إال وسا ، أكثر ذكر املوت»

  ى:واملعن

ن عليك ذلك كله  .مهام كنٓت يف ضيق وشدة، فإن ذكر املوت هيو 

 .نيونعيم املرٓتف ني،ومرض املريض، وأمل املكروب، فاملوت يقطع فقر الفقري

نعيم ليس كمثله نعيم، يبدأ من حفرة القرب وحتى عبور الرصاط إىل جنات للصاحلني وبعد املوت 

د أمل املت  .اعب واملشاق بذكر املوت والفراقعدن، فبد 

 دع عن الظلم:ارقرب ال .3

اذكر ليلة .. إنابتك؟ قال: أردت رضب غالم يل فقال: يا عمر  أما كان بد :قيل لعمر بن عبد العزيز

 . )يعني القرب( حبيحتها يوم القيامة

 .ام،  واملعايص تتفرع من نسياهنوالقبور الطاعات تتفرع عن ذكر املوت .1

 وكيف عرف به الصحابة؟!  ما أدلة عذاب القرب؟: السؤال الثاين
 الدليل األول:

ة، إال قل ^النبي ن  زممل يعرفها يفاليوم املسلمني  ىعروفة لدبعض العقائد املهل تعلم أن 

قد علمت عن عائشة ريض اهلل عنها، ف :، ومن هؤالءملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل ومنهم أقرب الناس إىل 

 :ولقواسمع إليها تدية! هيوامرأة من  -رةأول م–عذاب القرب 
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، بون يف قبورهمعذا أهل القبور يُ  إنا ، موينفقالت: أطعي  ،جاءت هيودية فاستطعمت عىل بايب

 .أعاذك اهلل من عذاب القرب

 33122صحيح: رواه أحمد كما في المسند رقم: 

 : أمحد ويف رواية

قالت هلا اليهودية: وقاك أن هيودية كانت ختدمها، فال تصنع عائشة إليها شيئا من املعرو  إال 

 فقلت له:  ،رسول اهلل ^ ودخل علا ، تم َج رَ فخَ  ،هابتُ قالت عائشة: فكذا ، اهلل عذاب القرب

بون يف فزعمت أن أهل القبور يعذا ، ز هيود املدينة دخلت علا جُ إن عجوزا من عُ ..يا رسول اهلل

 ب الناس يف قبورهم؟ذا عَ أيُ ، قبورهم

يستعيذ باهلل من فتنة الدجال، ومن فتنة  ،افقام فرفع يديه مد   ،^ قالت: فارتاع رسول اهلل

 .عذاب القرب

، وقد وافق الشمس  وكس إال يف خطبته عند ومل خيرب الرسول ^ عامة الناس بعذاب القرب

أمر  و، وهمن اهلجرة عاِّشةالسنة يف العن ثامنية عرش شهرا، وكان هذا  إبراهيمابنه موت ذلك 

جدا، ففي حديث أسامء يف الصحيحني أنه ذكر يف خطبته عند كسو   متأخر -كام ترى–

أنكم تفتنون يف قبوركم مثل أو قريبا  إيلا  ولقد أوحي»الشمس عذاب القرب، وفتنة القرب، فقال: 

ححي  . ححي : روه الشيخان كام عن أسامء بنت أيب بكر كام يف «من فتنة املسي  الدجال

  2222اجلامع رقم: 

غنا كل ما يتعلق بمصرينا غدا وأحوال اآلخرة مما مل يعلمه أن بلا بفضل اهلل علينا وهبذا تعر  

 عمل.بذل والعىل ال نا، وحيثعلينا  ، مما يضاعف احلجةإال متأخرا كثري من الصحابة

خرج البخاري عن أسامء قد أهول ما سمعوا، فمن فضّجوا وفزعوا  ،لقد بلغهم عذاب القرب

 عنها  قالت: بنت أيب بكر  ريض اهلل 
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َتن هبا املرء، فلام ذكر ذلك ض قام رسول اهلل ^» املسلمون  جا خطيًبا، فذكر فتنة القرب التي ُيفم

 3131البخاري رقم: ححي : رواه البخاري عن أسامء بنت أيب بكر كام يف ححي   .«ضجة

 وزاد النسائي:  

ة حالت بيني  تهم قلت فلام سكنت ضجا  ،وبني أن أفهم كالم رسول اهلل ^ضجا املسلمون ضجا

 ماذا قال رسول اهلل ^ يف آخر قوله؟  ،لرجل قريب مني: أي بارك اهلل فيك

صحيح: رواه النسمائي كام يف  .«نون يف القبور قريبما سن فتنة الدجمالفتَ أنكم تُ  قد أوحي إلَّ »قال: 

 2682سنن النسائي رقم: 

 الدليل الثماين:

 :عن آل فرعون تعاىل قال

﴾﴿النااُر يُ  َعَذابي َن َأَشدا الم َعوم رم
ُلوا آَل في خي اَعُة َأدم َم َتُقوُم السا ي ا َوَيوم

ا َوَعشي َرُضوَن َعَليمَها ُغُدو    [18غافر: ] عم

 قال ابن كثري:

 .«وهذه اآلية أحل كبري يف استدالل أهل السنة عىل عذاب الربزخ يف القبور»

ميمون بن روى ، فبالتحذير من عذاب القربو والعيش( )الغدهذين الوقتني كبار الصحابة خصا بعض ولذا 

ض آل فرعون عىل ،هلل نادي: أحبحنا واحلمدإذا أحب  يكان  هريرة  اأبأن  مهران النار، فال يسمعه  وُعري

ذ باهللد إال أح  من النار. تعوا

 بن سريين:  حممد قالو

، فيقول:  ةكان أبو هرير»  يأتيينا بعد حالةي العرصي

، وهَ عرجت مالئ ، فال يسمُعه أحد إال تعوا بَ كة   .«من النار ذ باهللطتم مالئكة  وُعرَض آل فرعوَن عىل الناري

تأخر إخبار احلديث عن  قد سبقاآلية مكية، وأن بأن هذه اآلية تدل عىل عذاب القرب لكن البعض عارض 

 ، فكيف اجلمع بينهام؟ عذاب القربعن  ^النبي 
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 ،ت عىل عرض األرواح عىل النار غدوا وعشيا يف الربزخدلا سورة غافر ية آأن بأجاب عن هذا اإلمام بن كثري 

فأما حصول  ،فقط إذ قد يكون ذلك خمتصا بالروح ،يف القبور جساداألأملها بتعىل اتصال  يلوليس فيها دل

 . األحاديث بعد ذلكعليه  تفدلا  ،للجسد يف الربزخ وتأمله بسببهالعذاب ذلك 

ملؤمن يف  خترب بعذاب اومل ،ن هذه اآلية إنام دلت عىل عذاب الكفار يف الربزخ: أآخربجواب  كذلكأجاب و

 متأخرا. ^، والذي أخرب به النبي قربه

في فبذلك،  الوحي أخربهحتى أوال عذاب املؤمنني يف قبورهم ^ أنكر النبي  األخبار أنبعض  ولذا جاء يف

: وقاك اهلل عذاب القرب، كانت تدعو لعائشة اليهوديةأن مع اليهودية عائشة كام مر بك من حديث مسند أمحد 

 بذلك قال: ^فلام أخربت عائشة النبي 

 .«كذبت هيود، وهم عىل اهلل عز وجل أكذب، ال عذاب دون يوم القيامة»

قالت: ثم مكث بعد ذاك ما شاء اهلل أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتمال بثوبه، حممرة عيناه، 

 عىل حوته: وهو ينادي بأ

أهيما النماس، أظلتكم الفتن كقطع الليل املظلم، أهيما النماس، لو تعلمون سما أعلم بكيتم كثريا وضحكتم قليال، »

رقم: ه مسندححي : رواه أمحد يف  .«أهيما النماس، استعيذوا بماهلل سن عذاب القرب، فإن عذاب القرب حق

21226 

 م به بعد حني، فأعلم به الناس.عىل اليهودية عذاب القرب، ثم ُاعلي  ^أنكر النبي ف

 فائدة!

 : عن بكاء األم واإلخوة عىل امليت: هل فيه بأس عىل امليت؟شيخ اإلسالم ابن تيمية سئل

أما دمع العني، وحزن القلب، فال إثم فيه؛ لكن الندب والنياحة منهي عنه، وأي »أجاب: ف

 .«ق هبا عن امليت نفعه ذلكد  ُص حدقة تُ 

 زن وإن العني لتدسعإن القلب ليحصورة: 
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روح على ال موالبدن أ روحعلى اليقع هل عذاب القرب  :الثالثالسؤال 
 ؟ فقط

الروح تبقى بعد مفارقة و ،عىل الرأي الراج والبدن مجيعا  روحعىل اليقعان العذاب والنعيم 

اتصال ، وفيحصل له معها النعيم والعذاب ،تتصل بالبدن أحياناو، البدن منعمة أو معذبة

سأل عن يُ لإليه يف قربه،  امليت روح، فتعاد الصحيحة ت يف األحاديثروح بالبدن يف القرب ثابال

يف الدنيا؛ ألهنا حياة برزخية  بدنبالروح اتصال الربه ودينه ونبيه، وهذه اإلعادة ليست ك

  .وطبيعتها هاهَ نم ال نعلم كُ  ،خاحة

 قال ابن تيمية:

وعند النفخة  ،م وال تفنى؛ ولكن موهتا مفارقة األبدانعدَ وهي ال تُ  ،واألرواح خملوقة بال شك»

 . «الثانية تعاد األرواح إىل األبدان

ومن احلياة الدنيا إىل حياة أخرى هي حياة ، إنام انتقال من دار إىل دارو !ليس يف الكون فناءوهذا دليل عىل أنه 

 .الربزخ

 عالء املعري:ولذا قال أبو اليوم البعث،  إىليف هذه احلفرة العبد ظل وي

 حيسبوهنم للنفاد أمم  ..  تلا َض ق الناس للبقاء فَ لي ُخ  

 إىل دار شقوة أو رشاد .. لون من دار أعاملنقَ إنام يُ 

 من نوع خاص! حياة

 ثالثة:التي يمر هبا كل عبد ياة الدنيا، فأنواع احلياة احلحياة الربزخ ختتلف عن لكن 

 إىل السامء  يستشعر اإلنسان حركات روحه وال عروجهاالف ،البدنحياة والغالب فيها  :احلياة الدنيا -

 .ائذلذآالم أو من  هجوارحيصيب حركتها، وإنام يستشعر بدنه وما  وأ

ب جَ أكله الرتاب إال عظام واحدا، وهو عَ يالروح عىل البدن، فالبدن حياة تغلب فيها : وحياة الربزخ -

 .يف اجلنة يف حواحل طري خرض - الشهداءكام يف–حول القرب أو  تبقى حمبوسةفالروح أما الذنب، و
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َيََواُن }وهي احلياة احلقيقية التي تستوي فيها الروح والبدن:  خرة:احلياة اآل - َي احلم
َرَة هَلي اَر اآلخي َوإينا الدا

َلُمونَ   [.81]العنكبوت: {َلوم َكاُنوا َيعم

ذاب، فال هذا اية العالنعيم، ومن هو يف غ رقالقرب الواحد عظام من هو غايف ختتلط 

عذاب هذا، وقد اختلطت عظامهام وحتللت أجسادمها بحيس بنعيم هذا، وال هذا حيس 

 ة.واحدحفرة يف 

 من شبهات امللحدين!
 ل قائل: وققد ي

  ؟!رىا يخال  ماإلنسان ق صد  لامذا يف، من عذابه شيئا رىن نل ،ناهيف قربه وراقب اكافر ناشاهدلو 

ح نفس السؤال عىل أيب حام د الغزايل، فكان مما أجاب به يف سياق كالمه عن احليات والعقارب التي ُطري

ب هبا امليت يف قربه:  ُيعذا

ق بأهنا موجودة وهي تلدغ امليت، ولكنك ال تشاهد ذلك، فإن هذه األظهر واألح  واألسلم أن تصد  »

 مللكوت.العني ال تصل  ملشاهدة األمور امللكوتية، وكل ما يتعلق باآلخرة فهو من علم ا

 أما ترى الصحابة ريض اهلل عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جربيل وما كانوا يشاهدونه.

فتصحي  أحل اإليامن باملالئكة والوحي  ،ال تؤمن هبذا ويؤمنون بأن النبي عليه السالم يشاهده، فإن كنَت 

 أهم عليك.

ت أن يشاهد النبي ما ال تشاهده األمة، فك زم  يف ال جُت وز هذا يف امليت؟!وإن كنت آمنت به وجوا

وكام أن املَلك ال يشبه اآلدميني واحليوانات، فاحليات والعقارب التي تلدغ يف القرب ليست من جنس حيات 

 «.ك بحاسة أخرىدرَ عاملنا، بل هي جنس آخر، وتُ 

وأنه قد  ،أمر النائمأن تتذكر زع به شك املتشككني، فيوحيك )تيزيد به يقني املؤقنني، وين مقام ثان  ثم أشار إىل 

، ويعرق جبينه، وقد ينزعج من مكانهحتى تراه يصب  يف نومه  ،يرى يف نومه حية تلدغه وهو يتأمل بذلك

، ويتأذى به كام يتأذى اليقظان، وأنت ترى ظاهره ساكنا وال ترى حواليه حية، واحلية موجودة يف حقه

 ال فارق فيه بني حية ُتَتخيال أو ُتشاَهد(. ، واألمل واحد،ولكنه يف حقك غري مشاهد ،والعذاب حاحل  

 :فقال يف ختام فرتة تأمل امتدت ألشهر ،، ومقارنا بني الدنيا واآلخرةهقا يف تفكرمتعم  الغزايل ثم قال 
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فلعل احلياة الدنيا نوم باإلضافة إىل اآلخرة، فإذا مات ظهرت له األشياء عىل خال  ما يشاهده اآلن، ويقال «

﴾ ] ﴿: له عند ذلك  .« [22:  قفكشفنا عنَك غطاءَك فبرُصَك اليوَم حديد 

 .هوابا نتفإذا ماتوا  ،قيل: الناُس نيام  أحدق ما  منولذا 

 سني وجيم

 سني:

إذا كان امليت سيبرشا عند موته باجلنة أو بالنار، فام سبب فزعه وخوفه عند سؤال القرب، ومن بعد القرب فزعه 

 يوم القيامة؟!

 جيم:

 ها.لتي كان عليها قبلل اااحلل العبد عن ذهي فزعته التي تُ ن مواطن القيامة ملكل موطن 

ثني عن  السؤال الرابع:  نعيم القرب!حدِّ

 كان برش بن احلارث يقول: 

َم املنزل القرب ملن أطاع اهلل» عم
 .«ني

 !إىل يوم بعثه من ساعة موته ما أروع نعيم املؤمنأال 

، املالئكة من سالم  ، ومن عند اهلل ، سالم  عليك : سالم  حرض نزع روحه ممن املالئكة من عظيم   د  حش هيبرش  

 باجلنة.  ونهبرش  ثم يُ إليه، أسامئه بأحب املالئكة تناديه و

ظ املعرفة املبكرة بنتيجة االمتحان، أهم امتحان!   قال حممد بن كعب: والحي

ن أهل اجلنة هو أو أهل النار»  .«ال يموت أحد من الناس حتى يعلم أمي

 :^وهو مصداق حديث رسول اهلل 

 . «ه برضوان اهلل وكرامته، فليس ءيء أحب إليه مما أمامرش  املؤمن إذا حرضه املوت بُ »

 8262رقم:  البخاريححي : رواه البخاري عن عبادة بن الصامت كام يف ححي  

 ولذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

يقول: حبيبي ها قد جئتك، حتى خرجت نفسه، ومثل وأعر  شخصا من أححابنا ملا حرضته الوفاة جعل »

 .«هذا كثري
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 خروج روحهويكون  ،عىل وجه األرض دَ جي كأطيب ري  مسك وُ روحه فتخرج ثم ينزع ملك املوت روحه، 

يف يده طرفة املالئكة ها دعتمل ملك املوت فإذا أخذها  ،قاءالس   مسيل القطرة من فسيل كام تفت سهال يسريا،

ن كف يفن روحه فيجعلو روح املؤمن،ستقبال ال منهم أو اشتياقا ،معه باأد  وذلك ت ،هاعني حتى يأخذو

 .وحنوط وحرير من اجلنة

موين القربعون به إىل سي يسمع ثناء الناس عليه وهم يُ ، فحيمل الناس نعشهثم  موين .. قد  ، فتصي  روحه: قد 

.. 

يف اجلنة له  دا عي ما أُ ، فريى الثواب العظيمو ينتظرهللخري الذي استعجاال ، ومن نعيم ه اهلل لهاشتياقًا إىل ما أعدا 

 .قبل أن يصل إىل قربهحتى 

 ،إال حىل عليه اكملَ يقابل سامء، فال يمر بباب إال ُفتي  له، وال كل ستقبله مالئكة فت ،عرج روحه إىل السامءتثم 

حيث ، إىل السامء السابعة ييها حتى ينتهإىل السامء التي تل ، وذلكبوهاكل سامء مقرا يف يصحبه بعد دخوله و

 لجنة.لمكان أقرب 

بعد أن  يسمع ثناء اهلل عليهثم ربه ودينه ونبيه، سؤاهلام عن يسأالن، فيجيبهم عن  فيأتيه ملكان ،تعاد روحهثم 

  :أجاب

 .«حدق عبدي»

 لكفاه. ليهعرب العاملني عليه إال ثناء ثوابه يكن  لو ملفواهلل .. 

انه بنتيجة امتحانه وثمرة اجتهاده نيمللكاحوت يسمع بد أسعد قلب عما و  : يبرش 

، وعليه تُ »  .«ث إن شاء اهللبعَ عىل اليقني كنَت، وعليه متا

 :إىل املالئكةاهلل من يصدر مر مجل أأثم يسمع 

 دا مَ    لهفَس حَها وطيبها، ويُ وم يه من رَ فيأت، سوه من اجلنةوألبي  ،وافتحوا له بابا يف اجلنة ،شوه من اجلنةفأفري »

 .«هبرص

 :^قال النبي 

: رواه ي حح«. نكُ فيقول: دعوين أَبرش  أهل، فُيقال له: اسم  قربه،إذا رأى املؤمن ما ُفسي  له يف »

 222 اجلامع رقم:أمحد والضياء عن جابر كام يف ححي  
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 .وقدر حمتوم البد منه ،له أجل معلوم ءفكل ءي ،ال تعجل يأ

 صحيحني: يف الكام ويف حديث أنس 

ححي : رواه الشيخان  .«فيقال: انظر إىل مقعدك من النار، أبدلك اهلل به مقعدا من اجلنة، فريامها مجيعا»

 4822وأمحد والنسائي عن أنس كام يف ححي  اجلامع رقم: 

 ،ويعر  نعمة اهلل عليه بتخليصه من النار ،فيزداد فرحا إىل فرح ،أي يرى مقعده من النار ومقعده من اجلنة

 إىل مقعدك من النار أوال فتنظر، والنار بعينيه يرى اجلنةقربه، يف املبهرة، فبينام املؤمن راقد هذا من آيات اهلل و

 ؟!من اجلحيم، فكيف إذا كان بعد هذه النجاة: الفوز بجنات النعيمما رص  عنك تعر  نعمة اهلل عليك يف ل

 ؟!هذا الفضل العظيموأنت ترى  ،قكك وعظمة اشتياتشدة فرحون مشاعرك وتكس كيفتخيال ف

 وماذا بعد هذا؟!

 :  لرتمذي من حديث أيب هريرةيف سنن ا

حتى يبعثه اهلل سن سضجعه  ،نوسة العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إليهكويقمال له: نم »

  .«ذلك

 327ححي  اجلامع رقم: حسن: رواه الرتمذي عن أيب هريرة كام يف 

أهلها ختتلف حياة ينام النوم املعهود يف الدنيا، بل أحوال القبور و العبد عىل أنهذا ال يدل و

  برشح سنن الرتمذي: يف حتفة األحوذي ، ولذا جاءال الدنيا وأهلهاوحأعن جذريا اختالفا 

مإناام َشباه نومَ و»  .«لعيشب األنه يكون يف َطي   ؛ة العروسه بينَوم

ل حال بحال، وانتقال من دار إىل دارحمض، وال فناء رص ، و م  دَ بعَ إذن  املوت ليس  .إنام هو تبد 

ه ابن اجلوزي يف كتابوحفه لصاحلني راحة من عناء السفر وجهد املجاهدة، كام لوت املبل 

 :)املدهش(املدهش:

خرة القرب، َفمن مات فقد َحطا َرحم »  .ل الّسفرأول منازل اآلم

 .فاملوت ُيطليُقه ،من كان يفي سجن الت قى

 .فاملوت له حبمس  يوثيقه ،ائام يف وادي اهلوىومن كان ه



15 

 

تمق هلم من اسرتقاق الكَ موت املتعب   )ومشقة  هبم من تعب املجاهدة ، ورفق  )ومرارة الصرب( د  دين عي

 .البالء(

 .)وهول املعاناة( ن به لطول العذابَقوم شم وموت العصاة أرسم  يَ 

ناية ح بفت  باب من كان واثقا بالسالمة من اجلي ن ، فري جم  .«الس 

 سوت الصماحلني عتق وسوت العصماة أرسصورة: 

 !بليغة سوعظة

 ملا سمع أمري املؤمنني املستيضء ابن اجلوزي ينشد حتت داره:

ُلَك الردى دارا بدارك  ستنقلك املنايا عن ديارك ... َوُيبمدي

 من غناك إىل افتقارك لقَ نم وتُ به زمانا ...  نيَت وترتك ما عُ 

 غريك يف ديارك يرعى ... وترعى عنيُ  فدود القرب يف عينيك

رها ويكر   ،ويقول: أي واهلل: وترعى عني غريك يف ديارك ،فجعل املستيضء يميش يف قرصه

 ويبكي حتى الليل.
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 !احليماة ستحمانفرص التعويض أو الدور الثماين السما : ماس اخلالسؤال 

وتفصيلها كام  ك،عقوبات ِّش  والتحرر من  بك،منها فرحا رائعة للتطهر من ذنلك اهلل  جعلأمامك ثالث حمطات، 

 :يل

 دنيوي:التمحيص الاملحطة األوىل: 

 ربعة أشياء: حيصل عن طريق أيف الدنيا العبد ذنوب متحيص و

 ستغفار:اال .4

، كل يومهبا ستفتي  ن أنمنه ال تقل عن مائة مرة، وحثانا عىل أن نحرص عىل جرعة يومية  ^وقد علامنا النبي 

 :^ فقال رسول اهلل

 2236اجلامع رقم:  ححي  «.اهلل تعاىل فيها مائة مرة غداة قط إال استغفرُت  ما أحبحُت »

 2236كام يف ححي  اجلامع رقم:  عن أيب موسى: رواه الطرباين ححي 

 ما بني الفجر وطلوع الشمس.الوقت والغداة: 

 ؟مائة ملاذاو

 ، وذاكرتنا سمكية!دورية ألن ذنوبنا كثريةواجلواب: 

 بكر بن عبد اهلل املزين:  نا أوىصومن ه

العبد إذا وجد يوم القيامة بني كل  إنكم ُتكثيرون من الذنوب، فاستكثيروا من االستغفار، فإنا »

ه ذلك  «.سطرين من كتابه استغفارا رسا

 لقامن البنه:قال ض ألوقات اإلجابة، فقد َكُثر التعر  ر، زادت فرص املغفرة، واوكلام زاد االستغف

رم يل.. نَيا يا بُ »
في دم لسانك: اللاُهما اغم  ال يُرد  فيها سائاًل  ، فإينا هلليَعو 

 .«ساعات 

 وأب وأبرش! هذا االستغفار سيجاورك يف قربك، وحيرسك بعد موتك، ويؤانسك يف وحشتك. قال

 املنهال: 

 .«خري من استغفار كثري يف قربه من جار   ما جاور عبد  »

 :كل صالةيف االستغفمار 
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سبحانك اللهم ربنا »ر أن يقول يف ركوعه وسجوده: كثي يُ  عن عائشة قالت: كان رسول اهلل ^

  فسب  ﴿تعاىل: قوله ، أي ر بهمي يفعل ما أُ ، أي 161ححي  مسلم:  يتأول القرآن، «وبحمدك، اللهم اغفر يل

 .حمد ربك واستغفره إنه كان توابا﴾ب

 :سفروضة وعقب كل صالة

، أستغفر اهلل، أستغفر اهللا، فقال: ذا انرص  من حالته استغفر ثالثكان رسول اهلل ^، إفقد 

 أستغفر اهلل.

 ويف األسحمار: 

 .﴾واملستغفرين باألسحار﴿لقوله تعاىل: 

 ويف ختمام كل جمل :

 : ^لقول النبي 

فقمال قبل أن يقوم سن جملسه ذلك: سبحمانك اللهم ربنما  ،سن جل  يف جمل  فكثر فيه لغطه»

 «.له سما كمان يف جملسه ذلك رف  غُ إال  ،أستغفرك وأتوب إليك ،ال إله إال أنت أشهد أن ،وبحمدك

 8412اجلامع رقم:  : رواه الرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة كام يف ححي ححي 

 رو  سن اخلال::اخلوعند 

ران»: عند اخلروج من اخلالء علامك رسولك أن تقول نا اهلل عليك بطهارة جسدك، ام مَ ، فك«كُغفآ

ر قلبك من ف ُه  أن ُيَطه   يغفر لك.و، الذنوبَسلم

فأغواك وهكذا تتطهر من ذنوبك كلام أخطأت، وتبي ض ححيفتك عىل مدار يومك مهام غفلت 

طَت.الشيطان ف  فرا

 توبة.ال .2

 التوبة عمل، واالستغفار قول.إن فوالتوبة غري االستغفار؛ 

م توبته م  ولذا رأينا أن كعب بن مالك ك باالنخالع من ماله ن التخلف عن غزوة تبوأراد أن يتم 

 هلل ورسوله.

 بحائطه الذي شغله عن حالة العرص.تصدق  ورأينا أن عمر بن اخلطاب 

 ىل الفريضة التي تليها تنفال.الفريضة، فيجعل من توبته أن يصل إحالة تفوته  وابن عمر 
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 واسمع هلذه التوبة:

رسيعا،  قاهلاحالته وقال: اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك، رجاًل قد فرغ من   بن أيب طالب رأى عل

 وتوبتك حتتاج إىل توبة. ،فقال له: يا هذا إن رسعة اللسان باالستغفار توبة الكذابني

 ؟ التوبةوما  .. يا أمري املؤمنني :قال

 قال: 

 سم يقع عىل ستة معان: ا»

  الندامة.الذنوبعىل املايض من : 

 دة.ولتضييع الفرائض: اإلعا 

   املظامل إىل أهلها. ورد 

 يف املعصيةربيتها النفس يف الطاعة كام  ذابةوإ. 

 وإذاقة النفس مرارة الطاعة كام أذقتها حالوة املعصية. 

 والبكاء بدل كل ضحك ضحكته.» 

 التوبة!حتقيق يف  غمائب   د  ُبعآ 

 قال ابن تيمية:

أو بعض الظلم  ،أو مقدماهتا ،فاحشةوكثري من الناس ال يستحرض عند التوبة إال بعض املتصفات بال»

باللسان أو اليد، وقد يكون ما تركه من املأمور الذي جيب هلل عليه يف باطنه وظاهره من شعب اإليامن 

 .«أعظم رضرا عليه مما فعله من بعض الفواحش ،وحقائقه

 :احلسنات املاحية .3

  تزيل اخلطيئات:متحو السيئات وأن من أهم أدوار احلسنات:  اوهذ

 :[441هود: ن احلسنات يذهبن السيئات﴾]﴿إ

 يشمل أمرين: وإذهاب السيئات

 .حمو إثمها إذا وقعت -

 .سهلأرتك السيئات ليصري انسياق النفس ، بحيث هبا النفس وحمو تعلق -

 :  قال احلسن البرصي 
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ديمة  من استعينوا عىل السي ئات القديامت، باحلسنات احلديثات، وإناكم لن جتدوا شيًئا أذهب بسيئة  ق»

﴾ ي َئاتي بمَن السا
هي ََسنَاتي ُيذم ، وأنا أجد تصديق ذلك يف كتاب اهلل: ﴿إينا احلم  .«حسنة  حديثة 

 الصماحلون يدفعون بمالصمالح سن األعمل سيئت األعاملصورة: 

آخر جوالت  اجعل حسناتك، بل آخر جوالت الرصاع مع الشيطان الو، املطا  ليست السيئة إذن هناية

ي َئةَ ﴿ :الثناء عىل أهل اجلنةيف قال اهلل  فقد، معاركك  السا
ََسنَةي َرُءوَن بياحلم  :[22﴾ ]الرعد: َوَيدم

 : يف معناهاقال ابن عبااس 

 .«من العملء اليس   يدفعون بالصال  من العمل»

 ابن عباس، فقال: قولعلاق اإلمام البغوي  عىل و

بمَن وهو معنى قوله: »
هي ََسنَاتي ُيذم ﴾﴿إينا احلم ي َئاتي  «.[441: هود] السا

 احلسنمات املماحية! بعض

 األول:

 قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي   عن عبد اهلل بن عمرو

يف دبر   ال حيافظ عليهام عبد مسلم إال دخل اجلنة، مها يسري، ومن يعمل هبام قليل، يسب   خلتانخصلتان، أو »

 للسان، وألف ومخس مائة يف امليزان.مخسون ومائة با عرشا، فذلك كل حالة عرشا، وحيمد عرشا، ويكرب  

  ثالثا وثالثني، فذلك مائة باللسان،  أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه، وحيمد ثالثا وثالثني، ويسب  ويكرب  

 يعقدها بيده. ملسو هيلع هللا ىلص، فلقد رأيت رسول اهلل «وألف يف امليزان

 قالوا: يا رسول اهلل  .. كيف مها يسري ومن يعمل هبام قليل؟ 

ره حاجة قبل أن  -يعني الشيطان  -أحدكم يأيت »قال:  مه قبل أن يقوله، ويأتيه يف حالته، فيذك  يف منامه، فينو 

 2682سنن أيب داود رقم: ححي : رواه أبو داود عن عبد اهلل بن عمرو كام يف  «. يقوهلا

 :^قال: قال رسول اهلل  عن عبد اهلل بن مسعود  الثاين: 

الفجر غسلتها، ثم حترتقون حترتقون، فإذا حليتم الظهر غسلتها، ثم حترتقون  حترتقون حترتقون، فإذا حليتم»

حترتقون، فإذا حليتم العرص غسلتها، ثم حترتقون حترتقون، فإذا حليتم املغرب غسلتها، ثم حترتقون 

  .«ب عليكم حتى تستيقظواكتَ فال يُ  ،حترتقون، فإذا حليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون
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 322 رقم: ححي  الرتغيب والرتهيبححي : 

 كفارة سنويةالثالث: 

 : ^رسول اهلل قال 

َرله ما تقد من قام ليلة القدر إيامنا»  . «م من ذنبهواحتسابًا ُغفي

 4164ححي : رواه البخاري عن أيب هريرة رقم: 

 يةري مم كفارة عُ  الرابع:

 ^:رسول اهلل قال وذلك عن طريق احلج. 

عن أيب  البخاري ححي : رواه .«يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من حجا هذا البيت فلم»

 4626هريرة كام يف ححي  البخاري رقم: 

 :رةكفِّ املصمائب املُ  .4

 :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي 

إال  يشماكهماسما يصيب املسلم سن نصب وال وصب وال هم وال حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة »

بخاري ال رواه البخاري عن أيب سعيد اخلدري كام يف ححي : ححي  « .كفر اهلل هبما سن خطمايماه

 2814رقم: 
 أخي الكريم .. 

 أربعة آال  جرح!هي حياته أثناء متوسط اجلروح البسيطة التي يتعرض هلا اإلنسان  نهل تعلم أ

ر جرح منها ي كل  ، فام ألطف اهلل وأرمحه بمواله.دريتمن حيث ال  من ذنوبككف 

ى( قط ده، فقال: أما محمَت لَ ب من َج جي ال فعَ رج  رأى أبو الدرداء  .؟ قال: ال)ُأحبَت باحُلما

 : أما حدعت قط؟  فقال

 .فقال: ال

 قال أبو الدرداء: 

 .«يموت بخطيئته ،بؤسا هلذا»

 : هلم يف رضا ممتزج بيقني هذه أم إبراهيم العابدة ترضهبا دابة، فتكس رجلها، فأتاها قوم يعزوهنا، فقالتو

 .«مفاليسب الدنيا وردنا اآلخرة لوال مصائ»
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ومل  ،التوبة نصوحاوال لم يكن االستغفار نافعا، فوختليصه، العبد  ذنوب هذه األربعة بتمحيص في إن مل تَ ف

حطة كانت امل، ائبملصة افا أو خل، اتإما لعظم اجلناي، كذلك وال املصائب، وافية بالتكفري تكن احلسنات

 عن طريق:الثانية للعبد للتخلص من الذنوب 

 التمحيص الربزخي املحطة الثمانية:

 أشياء:أربعة يف الربزخ بالعبد ص ح  مُ ف

 :أحدهما: صالة أهل اإليامن اجلنمازة عليه

 ثالثة أحاديث:هنا وبني أيدينا 

 األول:

 يف ححي  مسلم:

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل 

 . «ئا، إال شفعهم اهلل فيه، ال يرشكون باهلل شيأربعون رجالما من رجل مسلم يموت، فيقوم عىل جنازته »

 116مسلم رقم: : رواه مسلم عن عبد اله بن عباس كام يف ححي  ححي 

 الثاين:

 ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسول اهلل  :سنن ابن ماجةيف 

 « .ر لهفي مائة من املسلمني غُ  من حىل عليه»

 8328ححي : رواه ابن ماجة عن أيب هريرة كام يف ححي  اجلامع رقم: 

 من املسلمني غفر له من حىل عليه مائةحورة: 

 الثالث: 

 : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  يف سنن الرتمذي:

حسن: رواه الرتمذي عن مالك «. من املسلمني، إال أوجب حفو فيصل عليه ثالثة  ،ما من مسلم يموت»

 4626سنن الرتمذي رقم: بن هبرية كام يف 
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ليصيب الفضل املذكور  حفو الثة أهم ثجزا  ،إذا استقل أهل اجلنازة -راوي احلديث– بن هبرية فكان مالك

 يف احلديث.

 :األعامل صمالحي إخوانه إليه سن : سما هيدينالثما

 الصدقة والدعاءثواب الصدقة والصيام واحلج وقراءة القرآن عنه، وقد أمجع العلامء عىل وحول  همنو

ل ثواب مجيع ، وما عدامها فيه خال ، ومذهب اإلمام أمحد يف هذا أوسع املذاهب، حيث  يرى وحوللميت

 ها.ها ومالي  ني  دَ للميت، بَ  اتالقرب

 قال اإلمام أمحد:

امليت يصل إليه كل ءيء من اخلري، للنصوص الواردة فيه، وألن املسلمني جيتمعون من كل مرص ويقرؤون، »

 . «وهيدون ملوتاهم من غري نكري فكان إمجاعا

 : يف بشارة رائعة قال ابن القيم يف كتاب )الروح(

تصل إليه من بعض أقاربه أو ، َأو قيَراَءة قطع عنه العذاب بدعاء أو حدقة أو استغفار أو ثواب حجوقد ين»

 . «غريهم

فإذا قرأت شيئا من القرآن، ثم قلت: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفالن، فسيصل هذا الثواب له إذا تقبل اهلل 

 قراءتك، وهذا أرج  قويل العلامء.

 !تصل ألسواتنما دعواتنما

ويرى الصاحلون ارتفاع درجاهتم يف ، د تكون سبب ختفيف عذاب املسيئني أو رفعة درجات املحسننيوق

استغفروا اهلل »فقال:  ،إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه ^النبي  ، ولذا كانن قبورهم مستبرشيناجلنة م

اجلامع رقم:   يف ححي : رواه احلاكم عن عثامن كام. ححي «لسأَ فإنه اآلن يُ  ،وسلوا له التثبيت ،ألخيكم

112 

 : بينام هو يف سياق املوت عمرو بن العاص لذا أوىص و

حتى أستأنس بكم، وأعلم ماذا أراجع ، م حلمهار جزور ويقسا نحَ إذا دفنتموين فأقيموا حول قربي قدر ما تُ »

   «.ل ريبُس به رُ 
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وقالوا  عليه،اجلنازة  حالةمدد للميت بعد ثان مدد بللميت للدعاء الوقو  عىل القرب وقد شباه بعض العلامء 

فهو له للدعاء الوقو  عىل القرب أما و صاحبهم،اجتمعوا بباب امللك يشفعون ل عليه بمثابة منن الصالة أ

 إضايف.مدد بمثابة 

ألموات، ؤالء اأن مرورك بالقبور مع عدم دعائك ألهلها لون من ألوان اخليانة هل حاتم األحموقد رأى 

 الدعوات، فقال رمحه اهلل: : بعضحيث بخلت عنهم بأعظم اهلبات

 «.فقد خان نفسه وخاهنم ،هلم عُ ومل يدم  ،ومل يتفكر يف نفسه ،بفناء القبور من مرا »

 أعظم اهلبمات بعض الدعواتصورة: 

خ املقريزي لزوجته التي توفيت يف عمر الشباب، فقد حكى عن رؤيا مؤثرة  رآها هلا واسمع ما ترجم به املؤر 

 يف املنام، فقال:

أكثر من االستغفار هلا بعد موهتا، فأريتُها يف بعض الليايل، وقد دخلت علا هبيئتها التي  واتفق يل أين كنُت »

نُتها هبا، فقلت هلا   أعني: استغفاري هلا. !: يا أم حممد .. الذي أرسله لك يصل؟-وأنا أعري  أهنا ميتة-كفا

، ثم بكت وقالت: قد علمَت أين عاجزة عن مكافأتك، فقلُت هلا: ال قالت: نعم، يف كل يوم تص ل هديتك إيلا

 .«عليك، عام قليل نلتقي

 ى للميت؟!َد سما أفضل سما هُي 

 : مقال ابن القي

 .والصدقة أفضل من الصيام عنه األفضل ما كان أنفع يف نفسه، فالعتق عنه»

 .كانت دائمة مستمرةعليه، و  قاملتصدا ما حادفت حاجة من : ةأفضل الصدقو

، وهذا يف موضع يقل فيه املاء، ويكثر فيه العطش، وإال «أفضل الصدقة سقي املما:» ومنه قول النبي ^:

عليه، و  قاملتصدا حادفت حاجة من ، فسقي املاء عىل األهنار ال يكون أفضل من إطعام الطعام عند احلاجة

 .كانت دائمة مستمرة

 أفضل الصدقة سقي املما:صورة:

ذلك الدعاء واالستغفار له، إذا كان بصدق من الداعي وإخالص و ترضع، فهو يف موضعه أفضل من وك

 .«الصدقة عنه
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 :الثمالث: احلسنمات اجلمارية

 تقاء درجاته.رما أروع أن يموت العبد دون أن يتوقف جريان حسناته، وا

 :^قمال رسول اهلل 

  جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد سوته: سبع  »

 أو ترك ولدا، ث سصحفماأو ورَّ ، أو بنى سسجدا، أو غرس نخال، أو حفر بئرا ،أو أجرى هنرا ،م علاملَّ سن عَ 

 3862ححي  اجلامع رقم :حسن: رواه البزار عن أنس كام يف  .«يستغفر له بعد سوته

ف إىل  ة: ابن ماجاثنان روامها   هذه السبعةأضي

حسن:  «.خرجهما سن سماله يف صحته وحيماته تلحقه سن بعد سوتهأو صدقة أ ، ....، ما البن السبيل بنماهأو بيت   »

 2234 :رقم اجلامع ححي رواه ابن سماجة عن أيب هريرة كام يف 

 :^والعاِّش: الرباط يف سبيل اهلل، لقول النبي 

فإنه ينمى له عمله وجيرى عليه رزقه إىل يوم  ،كل عمل منقطع عن حاحبه إذا مات إال املرابط يف سبيل اهلل»

 1231ححي  اجلامع رقم: ححي : رواه الطرباين عن العرباض كام يف  «.يامةالق

 ربماط يوم وليلة خري سن صيمام شهر وقيماسهصورة: 

 :فقالمن الشعر،  أبيات  أربعة يف ارية العرش اجلسنات هذه احل السيوطي منظوقد 

 إذا مات ابن آدم ليس جيري *** عليه من فعال غري عرشي 

 لي *** وغرس النخل والصدقات جتريعلوم  بثها ودعاء َنجم 

 هنري  إجراءُ  أو البئر وحفر***  ثغر ورباط مصحف   وراثة  

 ِي  ذكر حملي  بناءُ  أو،  إليه***  يأوي بناه للغريب وبيت  

حون أن اإلنسان ال ينباأ بعمله إال بعد انقضاء فرتة القرب، ألن أعامل امليت  بقائه وهذا الذي جعل العلامء يرج 

 [43: القيامةينبأ اإلنسان يومئذ بام قدم وأخر﴾ ]﴿ء فرتة القرب من خالل حدقاته اجلارية. قال تعاىل: تصله أثنا

 . عند وزن األعامل يوم القيامةيتم  -عىل الرأي الراج –فهذا اإلنباء 

 :القرب: متحيصه بفتنة رابعال

ر سيئات امليت و  .أي سؤال امللكني يف القرب انروعة الفتا مما يكف 
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والكافر عىل سؤال امللكني،  جييببعد أن  ،ن فينجوفتَ فاملؤمن يُ  خمترب،يف القرب  والكل   لفتنة هي االختبار،وا

 .فشله يف االختبارنتيجة والعذاب العقوبة  هتأتيجابة، فاإلبعد أن يعجز عن ن فيهلك، فتَ يُ 

رات الذنوب، وفزعه فيه واختبار املؤمن يف قربه    به عذاب النار يف اآلخرة.مما يدفع اهللهو ومن مكف 

ر السيئات:  (منهاج السناة) كتابه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ما ُيبتىل به املؤمن يف قربه من »أن مما يكف 

 .«وفتنة املَلكني الضغطة

ب يف قربه بحسب ذنوبه، قلة الذنوب فإن مل يكف ما فات لتمحيص  وأ، وبقيت عليه ذنوب راجحة، ُعذ 

  كثرة.

 متحيص يوم القيماسة!ملحطة الثمالثة: ا

 بأربعة أشياء:  يوم القيامةص بني يدي ربه ، حُم  العبد ذنوب بتمحيصالدنيا والقرب فإن مل تف 

 .أهوال القيامة -

  ألف سنة.نيالذي يبلغ مخس املوقف طول -

 التي اداخرها ألهل الكبائر من أمته. ملسو هيلع هللا ىلص النبي  شفاعة -

 يكون بسبب وقد يكون بغري سبب! الذي قد عفو اهلل عز وجل -

ليتخلص ويتمحص، فتكون النار طهرة  نارفال بد له من دخول ال ،ثالثة بتمحيصهحطات الفإن مل تف هذه امل

عىل حسب كثرة اخلبث وقلته، فإذا خرج خبثه، وحار خالصا طيبا،  النار له ومتحيصا خلبثه، ويكون مكثه يف

 ج من النار، وأدخل اجلنة.خري أُ 

 

 
 ر األسل!حصما

 قال:  عن عبد اهلل بن مسعود 

وخط خططا حغارا إىل هذا الذي يف  ،خطا يف الوسط خارجا منه وخطا  ،خطا مربعا ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  خطا »

 ،وهذا اخلط اخلارج: أمله، وهذا أجله قد أحاط به، وقال: هذا اإلنسان، من جانبه الذي يف الوسط، الوسط
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وإن أخطأه هذا هنشه ، فإن أخطأه هذا هنشه هذا ات العارضة له(، )اآلف وهذه اخلطط الصغار: األعراض

 .«هذا

  8621البخاري رقم:  : رواه البخاري عن ابن مسعود كام يف ححي ححي 

 
 اإلنسان واألعراض وأمله وأجلهحورة: 

ة من مرض أو ومل تصبه آف ،إىل املوت يةاملؤد   اآلفات كل  وإن سلم من ، مل يسلم من هذا ،أي: إن سلم من هذا

واحلاحل أن من مل يمت بالسيف مات ، هبا فامت م والشيخوخة،رَ اهلي  ه، أحابية أو حادث مروريأزمة قلب

 باألجل.

ومن ُغي ب عنه ، حدود )مربع( األجل غالباالذي يتجاوز  تقصري األملرضورة عىل  ^النبي  تنبيه  من ذاوه

را غتةاباملته جمهل االستعداد جيداو ،توقعهفهو أحوج إىل ، أجله
 ة.، وعىل حني غي

بياب حل اوهذا هو الذي أخا  أباا حمماد حبياب الفاارب وأبكااه، فعان إساامعيل بان زكرياا وكاان جاار

 الفارب قال:

: ماا شاأنه يبكاي إذا أهلاه، فقلاُت  بكااءه فأتياُت  سامعُت  سمعت بكاءه، وإذا أحابحُت  كنت إذا أمسيُت 

 ويبكي إذا أحب ؟! فقالت يل:  ،أمسى

 «.واهلل إذا أمسى أن ال يصب ، وإذا أحب  أن ال يميسخيا  »

يؤدهياا كال ياوم، رمزية بل بإجراءات عملية  ،يف قلوبنا اليقني باملوتحبيب  وليس بالبكاء وحده يغرس 

 يويص امرأته حبيحة كل يوم:كان ف

لني وافعل كذا، واحنعي كذا، فقيل المرأته: أ رأى رؤيا؟! قالات: إذا مت  يف اليوم فأرسل إىل فالن يغسا

 هذا يقوله يف كل يوم.

 أخربين باهلل! 
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ياة إىل راحلة احلعن يف أي حلظة ُمرَغام نزل يسوعىل جناح سفر،  من هويف هذه الدار، غريبا كون يكيف ال 

 :عن حياتك قيلأحدق ما  منوهيئة راقد،  عىلوساع  ، مقيممسافر يف حورة يا أخي أنت ؟ القرب حفرة

 إىل املوت قاحد هبا داع   حيث   ...إال مراحل وما هذه األيام 

 جَ وأعم 
 
 ى واملسافر قاعدطوَ منازل تُ  ...أهنا  لَت لو تأما  ب ءيء

 يسمعه؟!هل هنماك سن القرب؟! و بال نسمع عذا مل: سمادسالالسؤال 

إال  عذاب القرب من عامل الغيب، فال يؤذن ألحد من عامل اإلنس واجلن أن يطلع عليه أو يسمعه، ومل يسمعه

 ، منها:ةريكث، وهلذا أدلة ^النبي 

 قا ل: األنصاري عن أيب أيوب  -

متفق « . ب يف قبورهاهيود تعذا »فقال:  ،فسمع حوتا)أي غربت(، خرج النبي ^ وقد وجبت الشمس 

 عليه

ف  َف له نبينا بام أذن اهلل لهلوهذا الصوت إنام تَكشا كشف ينالتي ال غيب، ور كثرية من عامل الوأم، كام ُكشي

 .إال لنبيمثلها 

 لكن ورد يف األحاديث الصحيحة أن عذاب القرب تسمعه البهائم كذلك، والدليل:

 : قال زيد بن ثابتحديث  -

لقيه، وإذا أقرب ستة أو فكادت تُ  ،بينام النبي ^ يف حائط لبني النجار، عىل بغلة له ونحن معه، إذ حادت به

 .فقال رجل: أنا «قرب؟سن يعرف أصحماب هذه األ» فقال: ،مخسة أو أربعة

 فمتى سمات هؤال:؟قال: 

 قال: ماتوا يف اإلِّشاك، فقال: 

كم سن عذاب القرب الذي أسمع عَ سم  اهلل أن يُ  وُت ىل يف قبورهما، فلوال أن ال تدافنوا، لدعَ بتَ إن هذه األسة تُ »

 ثم أقبل علينا بوجهه، فقال:  ،«سنه

 .«ذوا بماهلل سن عذاب النمارتعوَّ »

 .اهلل من عذاب النارقالوا: نعوذ ب

 فقال: 
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 .«تعوذوا بماهلل سن عذاب القرب»

 .قالوا: نعوذ باهلل من عذاب القرب

 قال: 

 .«تعوذوا بماهلل سن الفتن، سما ظهر سنهما وسما بطن»

 .قالوا: نعوذ باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن

 قال: 

  .«ذوا بماهلل سن فتنة الدجمالتعوَّ »

 .الدجالقالوا: نعوذ باهلل من فتنة 

 2682ححي  مسلم رقم: ححي : رواه مسلم عن زيد بن ثابت كام يف 

مد بن ُحبيم  ، وقد حاح هذه الصيحة العالية حمهلهاألي كثريا عام جيري إن السكون الظاهر من القبور حيك

 : ، ليوقظ الغفالن، وينب ه حاحب العصيانالشهري بابن السامك

 .«ك استواؤها، فام أشد تفاوهتمنا املغمومني فيها، وال يغرا  ال يغرنك سكوت هذه القبور، فام أكثر»

 :ويف النفس من عاقبة الذنب، ويقوليلتمس رقة القلب، وختبني القبور،  ملا مرا أبو الدرداء و

 .«يا بيوت .. ما أسكن ظواهرك، ويف داخلك الدواهي» 

 ما احلكمة يف إخفاء عذاب القرب؟

فلو ؛ البالغلطفه وحكمته ، وهذا من نتدافننقدر عىل أن حتى حوت عذاب القرب ا عناهلل  كتم

بون، عاملوتى ي سمع الناس زيارة دفن ميت أو عىل أحد رؤ جي ملو، قلوب اخللقاخلو   مرلغذا

د والرع وانظر ما يصيب الناس عند سامع؛ القرب عذاب سامعمن بعض المات  ربام لبل و، قرب

 عذابملا نزل به من امليت حيحة أمام حعقة الرعد  اويسماذا تو، دمرةالزالزل املو ةالقاحف

 !؟القرب

يما »واحتملتها أعناق الرجال، قالت:  ،اجلنازة إذا كانت غري حاحلة جاء يف ححي  البخاري أن

 يشي أي لغُ َق، عي ا كل  ءيء إال اإلنسان، ولو سمعها لَص يسمع حوهَت ف ،«ويلهما! أين تذهبون هبما؟!
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يقوله امليت  ، وهو كالم«يما ويلهما! أين تذهبون هبما؟!»: ع قول امليتهذا ألنه سم، وماتعليه و

 لنكال؟! واالعذاب ألوان  هبنزل ، فكيف إذا عذاب من غري رضب وال

  ؟!يالمواشتد عليه الرضب واإل

رضبة بني  ،سن حديد قامطرب) هرضببصحوبة املالصيحة املدوية إذا انطلقت من امليت كيف و

 4822ححي  اجلامع رقم:  .(عهما سن يليه غري الثقلنيفيصيح صيحة يسم ،أذنيه

 ؟!أسئلة القرب الثالثةسما  :سمابعالالسؤال 

فتنة عن ذكرها النبي ^ يف حديث الرتمذي عن الرباء بن عازب حني تكلم النبي ^ وقد 

 : فقال ،املؤمن يف قربه

ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟  فيأتيه ملكان شديَدا االنتهار، فَينتهرانه وجُيلسانه، فيقوالن له: َمن«

 :عىل املؤمن، فذلك حني يقول اهلل عز وجل ضعرَ تُ وهي آخر فتنة 

ل  اهللاُ الظا  َرةي َوُيضي خي َيا َويفي اآلم نم  الد 
ََياةي  احلم

لي الثاابيتي يفي َقوم يَن آَمنُوا بيالم
ذي َعُل اهللاُ ﴿ ُيَثب ُت اهللاُ الا امليينَي َوَيفم

[، فيقول: ريب اهلل، وديني اإلسالم، ونبي ي حممد ^، فينادي مناد  من 22اهيم: َما َيَشاُء ﴾ ]إبر

 3/4314السلسلة الصحيحة:  .«السامء أن حدق عبدي

 عن ثالثة:ل العبد سأَ يُ فه، يف قربالعبد سؤال  عندوالتثبيت اإلهلي يف اآلخرة هو  

 كعن ربالسؤال األول: 

 .لدنيا وعبده حق عبادتهيف ا اهللب عن هذا السؤال َمن عر  فيجي

ل عليك إجابهذه األسئلة اواإلجابة عن   الغد: اتليوم تسه 

 ؟له معرفة تدعوك إىل اخلضوع واإلذعان اهلل هل تعر  -

دك كرمه وعفوه كلام قرصا  إذامعرفة تردك إىل رحابه هل تعرفه  -  ت؟!أذنبت، وُتشهي

 غراك بالعصيان؟استزلك الشيطان وأ مهامتنتشلك من هاوية اليأس  معرفتههل  -



30 

 

 دينكعن السؤال الثماين: 

، فهل هذا شؤونككافة ضع له، وتلتزم بأوامره، وتتحاكم إليه يف ختالذي تدين هلل به، والدين 

 مقام الدين اليوم لديك؟!

 عن نبيك :لسؤال الثمالثا

 عن هذا السؤال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قالوقد 

 .»فتنة القرب فبي ُيفَتنون، وعن ي ُيسألون وأما«

ا، واهتدى هبديه،  هإال من عر  نبيا النبي يب عن سؤال ال جيف ^ إمامه  رسول اهللجعل وحق 

اجلواب، وخُيَشى عليه يتلعثم يف ، فبغري يقني تبع هواهاو ،يف الدينالناس  دَده، أما من قلا وُمرشي 

سمعت الناس »، أو «هسمعت الناس يقولون قواًل فقلتُ »وانظر إىل قول هذا العبد: ، العذاب

 .«يقولون قوال فقلت كام قالوا

 هل جييب املسلم العماىص عىل أسئلة القرب؟!

 رأيان: يف هذه املسألةللعلامء 

 األول:

 جييب، الف املنافق أو الكافرأما ، وكان فاسقاً  ، ولواملَلكنيمسلم جييب عىل سؤال كل أن 

ب  . ذلك إثر ويعذا

 :ميثابن حجر اهلي قال

، ولكن بشارته حتتمل جييبهام كالعدل -ولو فاسقا-: أن املؤمن أحاديث سؤال امللكني ومقتىض»

 . «بحسب حالهتفاوت( تتكون )أن 

 الثماين:
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ب عىل الذنوب واملعايص، ب  ال يلزم من إجابة املسلم الفاسق عىل أسئلة املَلكني أال يعذا بل يعذا

بحسب ذنوبه،  ةإىل قيام الساعمنقطعا أو مستمرا  قد يكون هذابعوعليها إن مل يتب منها، 

  .فمستقل ومستكثر

 هل يرى املؤسن العمايص سقعده سن اجلنة؟!

 :قوالنوهنا كذلك 

ب–، وأن مصريه ده يف اجلنة باعتباره ليس كافرامسلم يرى مقعكل األول: أن   إىل -وإن ُعذ 

 . اجلنة

بعد جمازاتك  وستصري إليهمن اجلنة،  يقال له: هذا مقعدكوط مقعده يف اجلنة، املؤمن املخل   فريى

 .هاتستحق التيبالعقوبة 

ن عرض مقعد اجلنة عىل املؤمن املخل ط أو املسلم الفاسق هو إلخباره بأن هذا مقعدك إوالثاين: 

: هذا قال لهُيعرض عليه مقعده من النار ويُ و، استحققت العذابفأذنبت  يف قربك لوال أنك

 ك.بسبب ذنوب

 : احلافظ ابن حجر قال

ر عليه أن يُ  حيتمل يف املذنب»  عرض بعد - مثالً  –ب قبل أن يدخل اجلنة أن يقال له عذا الذي ُقد 

 وهلة أول من)من النار(  مقعدك وهذا تذنب، مل لو وهلة أول من مقعدك هذا: اجلنة من مقعده

 .«لعصيانك

 توضيحمات سهمة

 ،نة يف قربهرأى مقعده من اجل، واملَلكني يف القربسؤال وأجاب  ،سيئاته نمن كثرت حسناته ع

كام ، دون أن يتوب منه جاء بام يستحق عليه العذاب نبالرضورة أن ينجو من عذاب القرب إ يسل

، والغلول والكذب وعدم االسترباء من البول، واينعقوبة املرايب، وعقوبة الزناة والزورد يف 
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يها يف به علشاء اهلل عذا أحاديث ححيحة، فإن ها من العقوبات التي وردت عن طريق وغري

باعتبار مآله أي بعد نيل  -يف هذه احلالة-ه، وإن شاء عفا عنه، وتكون رؤيته ملقعده من اجلنة قرب

 . ما يستحق من العذاب

 سبب هذا:أول موت العبد؛ واحلسنات والسيئات ومن حكمة اهلل أنه مل جيعل ميزان 

ل السيئات عىل العايص بام يصيبه من أنه خُيف   .4 ؛ ختفيفًا عنه هابعذفتنة القرب وف محي

من عذاب جهنم ، وال شك أن ما يصيب العايص من عذاب القرب أهون عليه 

 . مما يصيبه من نار جهنم

تبقى معه حتى يدخل هبا اجلنة، وال من جاء سأنه ليس كل َمن جاء بحسنات  .2

ى رتبقى معه حتى يدخل هبا الناسبسيئات  ، وهو أخذ (املقاحة)، فثمة ما ُيسما

من حسنات من ظلمهم، أو إلقاء سيئاهتم عليه، كام يف حديث  أححاب احلقوق

  .وهذا إنام يكون قبل امليزان، (املفلس)

ن ُحوسب به يوم القيامة، فُيؤخذ من يم من مات وعليه دَ »ابن عباس: قال 

ذ من سيئات حسناته، فُيجعل يف حسنات غريمه، فإن مل يكن له حسنات ُأخي 

 «. ل عىل الغريمحاحب الدين، فُيجعَ 

سيئات )، و (حسنات جاريةهناك )تنقطع احلسنات وال السيئات باملوت، بل  ال .3

 .احلسنات والسيئاتالكتابة يف سجالت قف ويال ملوت (، فاجارية

 ما ضمة القرب؟! :السؤال الثامن
 :جابر بن عبد اهلل عن 

اس معاه ، فسابا  النا^  رساول اهلل ؛ سابا ^ملا ُدفن سعد بن معاذ  ونحان ماع رساول اهلل 

 حت؟!طويال، ثم كربا فكربا الناس، ثم قالوا: يا رسول اهلل.. مم سبا 
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حاحي :  «.جاه اهلل عاز وجال عناهلقد تضايق عىل هذا الرجل الصال  قربه حتى فرا »فقال: 

 42621رواه أمحد عن جابر بن عبد اهلل كام يف مسند أمحد رقم: 

 ^: إىل النبي  مرفوًعا ابن عباسيف حديث و

ة القرب، لنجا سعُد بن معاذ، ولقد ُضما ضمًة، ثم ُرخ  لو نج» ححي : . «ي عنها أحد  من ضما

 2368رواه الطرباين عن ابن عباس كام يف ححي  اجلامع رقم: 

ش الارمحن ملوتاه .. فاامذا سايحدث يل إن كان هذا ما حادث ماع ساعد بان معااذ الاذي اهتاز عار

 ؟!ولك

قال: ُدفيَن  ن أيب أيوب األنصاري ع، في الصغريحتى الصب د  أَح هذه الضمة  ينجو منن لو

، فقال رسول اهلل  ة القرب لنجا هذا الصبي: »^حبيٌّ َلَت أحد  من ضما ححي : رواه . «لو َأفم

 2362ححي  اجلامع: الضياء عن أنس كام يف 

 هناك بشارة! ولكن..  

 .  تان بني ضمة وضمةش

 وما أعظم الفارق بني ضمة املؤمن وضمة العايص. 

 قال اإلمام حافظ الدين أبو الربكات النسفي:

ة » تهم ضما إنام أحلها أهنا أمهم ومنها ُخلقوا، فغابوا عنها الَغيمبة الطويلة، فلام ُرّدوا إليها ضما

ته برأفة ورفق، ومن كان  الوالدة غاب عنها ولدها، ثم قدم عليها، فمن كان هلل مطيًعا ضما

ته بعنف سخًطا منها ع  «.ليه لرهباعاحًيا ضما

 

 سن عجمائب األسوات!

 ثني بأعجب ما رأيت. : حد  معاوية فقال له ،بن أيب سفيان دخل عبيد اجلرمهي عىل معاوية

 قول الشاعر: ُت لذات يوم بقوم يدفنون ميتا هلم، فاغرورقت عيناي بالدموع، ومتثا  قال: مررُت 
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 عفوه األعاحريُ س تمم ... إذ حار يف الرا  ط  وبينام املرء يف األحياء مغتبي 

 عليه ليس يعرفه ... وذو قرابته يف احلي مسور يبكي الغريُب 

 ل هذا الشعر؟ ائفقال يل رجل: أتعر  من ق

 فقلت: ال. 

وأنت الغريب الذي تبكي عليه، وهذا اخلارج من قربه ة، فقال: إنا قائله هو الذي دفناه الساع

 عجبا! فقال له معاوية: لقد رأيَت ، (ن مرياثهملا ينالون م) م بموتههُ الناس رمحا وأرَس   أمس  

 ؟!أسباب عذاب القربما : السؤال التاسع
 . يف حديث سمرة يف ححي  البخاري يف تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ اآلفاق .3

بون ليكون من أسفل منهموهم عراة بلهب  تعذيب الزناة والزواينو .2 ، وعرهيم وهم يعذا

 تهم لكون جريمتهم بأعضائهم السفىل. فضيحة كفضيحة الزنا، واللهب من حت

 بالسباحة يف بحر الدم.وتعذيب آكل الربا  .1

 .ر لتثاقلهم عن الصالةجرضخ رؤوس أقوام باحلو .7

 واعوقب ،أِّش  األشياء وهو القرآن وافلام رفضيرفضون القرآن، ورضخ رؤوس الذين  .5

  .الرأس :ميف أِّش  أعضائه

م( نم امن املغعن حاحب الشملة التي غلها  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أخربو .6 أهنا تشتعل )قبل أن تقسا

 ؟ ما ال حق له فيهيف ، فكيف بمن ظلم غريه ، هذا وله فيها حقيف قربه ناراعليه 

ححي : رواه الطرباين  «.هوا سنهفتنزَّ ، إن عماسة عذاب القرب سن البول»ويف احلديث:  .3

 .2462 ححي  اجلامع رقم:واحلاكم عن ابن عباس كام يف 

كان »قتادة:  ولذا قال، » عذاب القرب من الغيبة والبول: »ه كتاب اجلنائز بقولترجم البخاري يفو

 .«ُيقال: عذاب القرب من ثالثة أثالث: ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة، وثلث من البول

 :^عن النبي  يف حديث ابن مسعود وجاء  .8
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 يسأل ويدعو حتىب يف قربه مائة جلدة، فلم يزل رَض ر بعبد من عباد اهلل أن يُ مي أُ »

وأفاق  د جلدة واحدة، فامتأل قربه عليه نارا، فلام ارتفع عنهلي حارت جلدة واحدة، فجُ 

عىل  قال: عىل ما جلدمتوين؟ قالوا: إنك حليت حالة واحدة بغري طهور، ومررَت 

ححي : أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار عن ابن مسعود كام يف  «.مظلوم فلم تنرصه

 2221قم: السلسلة الصحيحة ر

  تم:أبو حابشارة يسوقها لنا  وإليك

ألفاظ الوعيد يف الكتاب والسنن كلها مقرونة برشط وهو: إال أن يتفضل اهلل جل وعال عىل »

 .مرتكب تلك اخلصال بالعفو وغفران تلك اخلصال دون العقوبة عليها

عاملها ما يستوجب وكل ما يف الكتاب والسنن من ألفاظ الوعد مقرونة برشط وهو: إال أن يرتكب 

ثم يعطى ذلك الثواب الذي وعد  ،به العقوبة عىل ذلك الفعل حتى يعاقب إن مل يتفضل عليه بالعفو

 .«به من أجل ذلك الفعل

  : ما املنجيات من عذاب القرب؟!السؤال العاشر
 :يف قوله عل حممد زينواألستاذ  خمس منجيات جمعها 

.. كام   جاء يف األخبار واحُد مخسةي  ويأَمُن يف قرب  لُه من سؤاليهي

يم يف سبيل اهلل ماَت ُمرابيًطا 
، وتايل املُلكي يف كّل ليلةي  َلذي   .. شهيد 

 مُجمعةي  وذو مرض  يف البطن يقُتُلُه، وَمنم 
 .. لقد مات يف يوم  وليلةي

 وإليكم التفصيل مع الدليل:

 املرابط يف سبيل اهلل األول:

 :^قال رسول اهلل 

  «.ه اهلل سن فتنة القربنَ يف سبيل اهلل أسَّ  سن سمات سرابطما»

 8212اجلامع رقم:  ححي صحيح: رواه الطرباين عن أيب أسماسة كام يف 

 الثماين: الشهيد

 :^قال رسول اهلل 
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  «.، ..وجيمار سن عذاب القرب ..،للشهيد عند اهلل سبع خصمال: »

 2462 يف ححي  اجلامع رقم: كام املقدام بن معدي كرب: رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة عن ححي 

 

 الثمالث:  املحمافظة عىل قرا:ة سورة امللك

 :^قال رسول اهلل 

حسن:  «.وهي تبمارك ،خماصمت عن صماحبهما حتى أدخلته اجلنة ،سما هي إال ثالثون آية ،سورة سن القرآن»

 3811ححي  اجلامع رقم: رواه الطرباين يف األوسط عن أنس كام يف 

حتى أدخلته اجلنة بعد ما كان ، تالوهتا بتدبر وتأمل واعتبار وتبرصعىل املداوم  ،اأي قارئه»قال املناوي: 

 «.ممنوعا من دخوهلا ملا اقرتفه من الذنوب

 :^وقال 

ححي  اجلامع ححي : رواه ابن مردويه عن ابن مسعود كام يف  «.سورة تبمارك هي املمانعة سن عذاب القرب»

 3813رقم: 

 

 الرابع: املبطون

 :^هلل قال رسول ا

 8184ححي  اجلامع رقم:  «.ب يف قربهعذَّ سن قتله بطنه مل يُ »

 اخلماس : امليت يف يوم اجلمعة أو ليلتهما

 :^قال رسول اهلل 

 3775صحيح اجلماسع رقم:  «.سما سن سسلم يموت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقماه اهلل تعماىل فتنة القرب»

ات من نصوص الوعد هيو، وهذه اخلمسة ثابتة يف األحاديث الصحيحة والتي حيرص عليها ، واملبرش 

 .املؤمن

ها، أن غري  يفتحقق باجتامع الرشوط وانتفاء املوانع، فال يعني كون الشخص حيافظ عليها ويقرص  يلوعد ا إن

وهذا الزم حتى يعتدل رجاء املؤمن وخوفه، فال يسحبه ، كذلك قائمالوعيد قائم، وجًيا، فالوعد ايكون ن

 بعيدا عن ميدان العمل اتكاال عىل الرمحة، وال يسحبه اخلو  نحو هاوية اليأس جزعا من العذاب.الرجاء 
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 اخلماصة!املؤسن حراسة 

 هل ختا  عذاب القرب؟!

 هل ختشى مالئكة العذاب؟!

 ؟!زخربعذاب الخبار أمما بلغك من  منهل متلكك اخلو  

تخذ حراسة خاحة خاحة، حتوطك يف قربك ذلك، فاعلم أنه ما زال يف إمكانك اليوم أن تلك إن حدث 

يأذن حتى يبعثك اهلل يوم و كإقامتك يف قربأثناء التام هات، وتضمن لك األمان وحتميك من مجيع االجتا

  ببعث األموات.

 قال:  ^عن النبي   هريرة اسمع ما رواه أبو

سؤسنما، كمانت الصالة عند رأسه، إنه يسمع خفق نعماهلم حني يولون عنه، فإن كمان  ،إن امليت إذا وضع يف قربه»

وكمان الصيمام عن يمينه، وكمانت الزكماة عن شامله، وكمان فعل اخلريات سن الصدقة والصلة واملعروف 

يل سدخل، ثم يؤتى عن يمينه، بَ ل رأسه، فتقول الصالة: سما ق  بَ واإلحسمان إىل النماس عند رجليه، فيؤتى سن ق  

ل رجليه، بَ سدخل، ثم يؤتى سن ق   يلبَ ق  فتقول الزكماة: سما ، يسماره يل سدخل، ثم يؤتى عنبَ سما ق  فيقول الصيمام: 

صحيح: رواه . «...سدخل يلبَ ق  فتقول فعل اخلريات سن الصدقة والصلة واملعروف واإلحسمان إىل النماس: سما 

 3443 ححي  ابن حبان:ابن حبمان عن أيب هريرة كام يف 

 سوات؟!: هل ُتعَرض أعامل األحيما: عىل األالسؤال احلمادي عرش

 :^قال رسول اهلل 

وعشائركم من األموات، فإن كان خريا استبرشوا به، وإن كان غري ذلك  ض عىل أقاربكمعرَ تُ إن أعاملكم »

 الصحيحةيف ثم  683رقم:  الضعيفةرواه األلباين يف ححي :  «.هم حتى هتدهيم كام هديتناقالوا: اللهم ال متت

 2226رقم: 

 الدرداء:  ولذا قال أبو

 اء يقول عند ذلك: د، فكان أبو الدر«عاملكم ُتعَرض عىل موتاكم فُيّسون، وُيساؤونإن أ»

 .«اللهم إين أعوذ بك أن أعمل عمال أخزى به عند عبد اهلل بن رواحة»

ظمني، قال عياد:   وملا دخل عياد اخلواص عىل إبراهيم بن حال  وهو أمري فلسطني، قال له: يا شيخ .. عي
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، فانظر ماذا ُيعَرض عىل رسول اهلل ^ من عملك، ُتعَرض عىل أقارهبم من املوتىياء بلغني أن أعامل األح

 قال: فبكى حتى سالت الدموع عىل حليته.

 


