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 عذاب القبر؟
 
 
 

 تأليف

 محمد بن إبراهيم النعيمد. 

 -رحمه هللا  -
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 مقدمة:
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده هللا فال مضل له ومن 

 واشهد أن حممداً عبده ورسوله أما بعد:يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
فإن للذنوب أو بعض الذنوب عواقب وعقوابت يف الدنيا، وبعضها له عواقب يف القرب، وبعضها عواقبه يوم القيامة،  

 والبعض اآلخر عواقبه يف النار عياذا ابهلل، أما عقوابت الذنوب اليت يف الربزخ فهي اليت يُعربرُ عنها بعذاب القرب. 
من عقيدة أهل السنة واجلماعة أن عذاب القرب حق، وقد نُقل لنا متواتراً، دل على ذلك الكتاب والسنة فيجب  إن 

 اعتقاده. 
  النَّارُ  عذاب القرب كقوله تعاىل يف شأن تعذيب فرعون يف القرب غدوًّا وعشيا  إىلأما الكتاب فهناك آايٌت أشارت 

إذا   [، وكان أبو هريرة  46: غافر سورة ] اْلَعَذابِ  َأَشدَّ  ِفْرَعْونَ  آلَ  أَْدِخُلوا السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ  َوَعِشيراً  ُغُدوراً  َعَلي َْها يُ ْعَرُضونَ 
أصبح اندى: أصبحنا واحلمد هلل وعرض آل فرعون على النار، فإذا أمسى اندى: أمسينا واحلمد هلل وعرض آُل فرعون على  

(1) اب هريرة أحٌد إال تعوذ من النارالنار، فال يسمع أ
. 

  ُعُجزِ  ِمنْ  َعُجوزَانِ  َعَليَّ  َدَخَلتْ  قَاَلتْ وأما السنة فقد وردت أحاديث عدة يف ذلك ومنها ما روته عائشة رضي هللا عنها  
بُونَ  اْلُقُبورِ  أَْهلَ  ِإنَّ  فَ َقالََتا اْلَمِديَنةِ  يَ ُهودِ  بْ تُ ُهَما قَاَلتْ  ،قُ ُبورِِهمْ  يف  يُ َعذَّ قَ ُهَما  َأنْ  أُْنِعمْ  َولَْ  َفَكذَّ   اّللَِّ  َرُسولُ  َعَليَّ  َوَدَخلَ  َفَخَرَجَتا ،ُأَصدِر
  ُبُونَ  اْلُقُبورِ   أَْهلَ  َأنَّ  فَ َزَعَمَتا َعَليَّ  َدَخَلَتا اْلَمِديَنةِ  يَ ُهودِ   ُعُجزِ   ِمنْ  َعُجوزَْينِ  ِإنَّ  ،اّللَِّ  َرُسولَ  ايَ : َلهُ  فَ ُقْلت  :فَ َقالَ  ،قُ ُبورِِهمْ  يف  يُ َعذَّ

ُمْ  َصَدقَ َتا بُونَ  ِإَّنَّ (2) اْلَقرْبِ  َعَذابِ   ِمنْ  يَ تَ َعوَّذُ  ِإالَّ  َصالة   يف  بَ ْعدُ  رَأَيْ ُتهُ  َفَما قَاَلتْ  اْلبَ َهائِمُ  َتْسَمُعهُ   َعَذاابً  يُ َعذَّ
. 

النجاة ويف هذا الكتاب املختصر سأحاول عرض أدلة من القرآن والصحيح من السنة النبوية عن عذاب القرب وسبل 
 منه، لعلنا أن نستيقظ من غفلتنا ونُِعدَّ هلذا الكرب العظيم عدته.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .(15/319اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ( 1)

 .( 2067والنسائي )(، 586(، ومسلم واللفظ له )6366البخاري ) ( 2)
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 المبحث األول   

 كرب القبر 

 والقرب كرب من الكرب اليت سيعاين منها املرء ال حمالة، يدل على ذلك عدة أمور:

 نه أول منازل اآلخرة إ :والأ

             أن    عثمان أيسر منه، ومن ل ينُج منه فما بعده أشد منه، فقد روىفالقرب أول منازل اآلخرة، فمن جنا منه فما بعده 
 .  (1)  ِمْنُه( َأَشد   بَ ْعَدهُ  َفَما ِمْنهُ  يَ ْنجُ  لَْ  َوِإنْ  ِمْنُه، أَْيَسرُ  بَ ْعَدهُ  َفَما  ِمْنهُ  جَنَا فَِإنْ  اآلِخَرةِ  َمَنازِلِ  أَوَّلُ  اْلَقرْبَ  قال: )ِإنَّ  النيب        

، قَاَل أَبُو َسِعيد : َولَْ َأْشَهْدُه ِمَن النَّيبِر َصلَّى هللاُ و         ، َعْن زَْيِد ْبِن ََثِبت  ثَِنيِه زَْيُد  َعْن َأِب َسِعيد  اْْلُْدرِيِر  َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَلِكْن َحدَّ
َنَما النَّيب  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، قَاَل: بَ ي ْ  يف َحاِئط  لَِبِِن النَّجَّاِر، َعَلى بَ ْغَلة  َلُه َوحَنُْن َمَعُه، ِإْذ َحاَدْت بِِه َفَكاَدْت تُ ْلِقيِه، َوِإَذا ْبُن ََثِبت 

ْقرُبِ؟« فَ َقاَل َرُجٌل: أاََن، قَاَل:  فَ َقاَل: »َمْن يَ ْعِرُف َأْصَحاَب َهِذِه اْلَ  -قَاَل: َكَذا َكاَن يَ ُقوُل اجْلَُريْرِي     -أَْقرُبٌ ِستٌَّة أَْو ََخَْسٌة أَْو أَْربَ َعٌة  
تَ َلى يف قُ ُبورَِها، فَ َلوْ  ْشَراِك، فَ َقاَل: »ِإنَّ َهِذِه اْلُمََّة تُ ب ْ اَل َأْن اَل َتَدافَ ُنوا، َلَدَعْوُت هللَا َأْن يُْسِمَعُكْم  َفَمََت َماَت َهُؤاَلِء؟ " قَاَل: َماتُوا يف اْْلِ

َنا ِبَوْجِهِه، فَ َقاَل: »تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمْن َعَذاِب النَّاِر« قَاُلوا: نَ ُعوذُ الَّذِ   َعَذاِب اْلَقْبِ ِمْن   اِبهلِل ِمْن َعَذاِب النَّاِر،  ي َأْْسَُع ِمْنُه« ُُثَّ أَقْ َبَل َعَلي ْ
، قَاَل: »تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمَن اْلِفََتِ، َما َظَهَر ِمن َْها َوَما بََطَن«  فَ َقاَل: »تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ« قَاُلوا: نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ 

َنِة الدَّجَّالِ  َنِة الدَّجَّ قَاُلوا: نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمَن اْلِفََتِ َما َظَهَر ِمن َْها َوَما بََطَن، قَاَل: »تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمْن ِفت ْ  .(2)  الِ « قَاُلوا: نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمْن ِفت ْ
فالقرب ليس املثوى الخري كما يقوله كثري من اْلعالميني وكتاب الصحف، تقليدا لعبارات اْلعالميني النصارى، وإمنا هو  
أول منازل اآلخرة، وعبارة املثوى الخري تدل على عدم اْلميان ابلبعث والنشور، إذ إن املثوى الخري للعبد سيكون إما يف اجلنة  

 ( •)[.7]سورة الشورى: {ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ } لقوله تعاىلأو النار 

 فيه أفظع المناظر التي ال يتحملها عقل ثانيا: إن

 اعترب أن القرب أفظع املناظر اليت رآها.   اجلنة والنار، ورأى بعض أهوال يوم القيامة، إال أنه   لقد رأى النيب  
  اجلنةُ  تُْذَكرُ  له فقيل ،حليته يَ ُبلَّ  حَت بكى قرب  على  وقف إذا عثمان كان  :قال   بن عفان عثمان موىل  فقد روى هانئ

  أيسرُ   بعده   فما  منه  جنا  فإن  ، اآلخرة  منازل  من   منزل    أولُ   القرب   إن)  :قال    هللا  رسول  إن  :فقال  ؟هذا  من  وتبكي  ،تبكي  فال  والنارُ 

 

(، واحلاكم  4267)يف سننه  (، وابن ماجه واللفظ له  2308)يف سننه  (، والرتمذي  106/ 8) -الفتح الرابين–اإلمام أمحد  رواه   (1)
 .( 3550(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )536/ 1)يف مستدركه 

 (.2867)يف صحيحه اإلمام مسلم رواه  (2)
هذا كالم ابطل وكذب؛ ألن القبور ليست هي   يف قول الناس انتقل إىل مثواه األخري: أن-رمحه هللا–قال الشيخ ابن العثيمني    ( •) 

املثوى األخري، بل لو أن اإلنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ لصار كافراً ابلبعث، والكفر ابلبعث ردة عن اإلسالم، لكن كثرياً من  
لقاء الباب    يدرون ما معناها، ولعل هذه موروثة عن امللحدين الذين ال يقرون ابلبعث بعد املوت. الناس أيخذون الكلمات وال  

 . 98املفتوح 
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 (1) (منه أفظعُ  القربُ  إال قطُ  منظرا رأيتُ  ما: ) هللا رسول وقال :قال (،منه َأَشد   بعده فما منه  ينج  ل وإن ،منه

 في القبر ضمةٌ لن يفلت منها إنسان ثالثا:

َلْو أَفْ َلَت َأَحٌد ِمْن  قال: ) أن النيب   فللقرب ضمة سيذوقها كل الناس ال حمالة، جاء ذلك عن أِب أيوب النصاري 
 .(2) (َلَفْ َلَت َهَذا الصَّيب   ،َضمَِّة اْلَقرْبِ 

َهَذا الَِّذي ََتَرََّك َلُه فيما رواه عنه عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: )  يف شأن سيد النصار سعد بن معاذ   وقال 
  .(3)  (َلَقْد ُضمَّ َضمًَّة ُُثَّ فُ ررَِج َعْنهُ  ،َوَشِهَدُه َسب ُْعوَن أَْلًفا ِمْن اْلَمالِئَكةِ  ،َوفُِتَحْت َلُه أَبْ َواُب السََّماءِ  ،اْلَعْرشُ 

  ،َلْو ََنَا َأَحٌد ِمْن َضمَِّة اْلَقْبِ لََنَجا َسْعُد ْبُن ُمَعاذ  قال: )  ويف حديث آخر رواه ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب  
  .(4) (َوَلَقْد ُضمَّ َضمًَّة ُثَّ ُروِخَي َعْنهُ 

ومع ذلك فمن غفلة بعض الناس يف املقربة وأثناء دفن امليت جتد بعضهم يتضاحكون                      ويتباسطون يف  
احلديث وكأن المر ال يعنيهم، وكأن الدور لن مير عليهم، فهم ال يتصورون ضغطة القرب اليت ما جنا منها الطفال، ليسألوا لخيهم  

 الثبات والتخفيف.  

 أن في القبر فتنة وسؤاال رابعا:

 ما هي فتنة القرب؟ وما الفرق بينها وبني عذاب القرب؟

َنَة الَّيِت يُ ْفََتُ ِِبَا اْلَمْرُء يف َقرْبِهِ   قَاَم َرُسوُل اّللَِّ  قالت:    َعن ُْهَما  اّللَُّ   َرِضيَ   َبْكر    َأِب   بِْنتُ   َأْْسَاءُ فقد روت   فَ َلمَّا   ، َفذََكَر اْلِفت ْ
تُ ُهْم قُ ْلُت لَِرُجل  َقرِيب  ِمِنِر   ذََكَر َذِلَك َضجَّ اْلُمْسِلُموَن َضجًَّة َحاَلْت بَ ْيِِن َوَبنْيَ َأْن أَفْ َهَم َكالَم َرُسوِل اّللَِّ   َأْي    :فَ َلمَّا َسَكَنْت َضجَّ

ُ َلَك َماَذا قَاَل َرُسوُل اّللَِّ   َنِة الدَّجَّالِ ) :قَالَ  ؟ يف آِخِر قَ ْولِهِ  اَبَرَك اّللَّ  . (5)( َقْد أُوِحَي ِإََلَّ أَنَُّكْم تُ ْفتَ ُنوَن يف اْلُقُبوِر َقرِيًبا ِمْن ِفت ْ
  َكاَن َرُسوُل اّللَِّ  عائشة رضي هللا عنها:    قَاَلتْ يكثر االستعاذة ابهلل من فتنة القرب ومن عذاب القرب،    ولقد كان النيب  

َنِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّارِ )  :ِِبَُؤالِء اْلَكِلَماتِ َكِثريًا َما يَْدُعو   َنِة اْلَقرْبِ َوَعَذاِب اْلَقرْبِ   ،اللَُّهمَّ ِإينرِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ َنِة اْلَمِسيِح    ، َوِفت ْ َوَشرِر ِفت ْ
اْلَفْقرِ   ،الدَّجَّالِ  َنِة  ِفت ْ اْلِغَن   ،َوَشرِر  َنِة  ِفت ْ اْغِسلْ   ،َوَشرِر  َواْلرَبَدِ   اللَُّهمَّ  الث َّْلِج  ِبَاِء  الث َّْوَب   ،َخطَااَيَي  أَنْ َقْيَت  اْْلَطَااَي َكَما  ِمْن  قَ ْليب  َوأَْنِق 

َواْلَمْأُثَِ   ،ْلَكَسِل َواهْلََرمِ اللَُّهمَّ ِإينرِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ا  ،َواَبِعْد بَ ْيِِن َوَبنْيَ َخطَااَيَي َكَما اَبَعْدَت َبنْيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِربِ   ،الَبْ َيَض ِمْن الدََّنسِ 
 . (6) ( َواْلَمْغَرمِ 

 

 ( واللفظ للرتمذي.3سبق حترجيه يف حاشية رقم )( 1) 

 (.5238، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )«3858رقم  121/ 4»املعجم الكبري  يف الطباينأخرجه  ( 2) 

 .(6987(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )2055النسائي واللفظ له ) رواه  ( 3)

 .( 5306الطباين، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) رواه  ( 4)

 .( 2062(، والنسائي واللفظ له )905، ومسلم )( 1373البخاري )(، و 447اإلمام مالك )رواه  ( 5)

 (.3838(، وابن ماجه )5466(، والنسائي واللفظ له )6386(، والبخاري )14/306)-الرابينالفتح –رواه اإلمام أمحد  ( 6)
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َوإِلَْيِه   الت َّْوبِيخ،َعَلى َسبِيل    خزنة النار ُسَؤال  ذكر ابن حجر العسقالين رمحه هللا تعاىل أبن املقصود بفتنة النار هي  وقد  
 .(1)   ِهَي ُسَؤال اْلَمَلَكنْيِ ، وأن فتنة القرب  [8]سورة تبارك:  َسَأهَلُْم َخَزنَتَها أَلَْ ََيِْتُكْم نَِذيرُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فَ ْوج  اِْلَشارَة بَِقْولِِه تَ َعاىَل  

 .(2)  التحري يف جواب منكر ونكريقال املناوي رمحه هللا تعاىل يف معن فتنة القرب: و  
َنُة الدَّجَّال فإنَُّه ل َيُكْن َنيبٌ إالر  قال: )  فقد وضحها حديٌث لعائشة رضي هللا عنها أن النيب    أما نوع فتنة القب مَّا ِفت ْ

ْرُه َنيبٌّ أُمرَتُه إنرُه أْعوُر وإنر اّللََّ لَْيَس أبَْعَورَ  رُكُموُه ِِبَِديث  َلْ ََيْذِر َر أمََّتُه َوسُأَحذِر نَ ْيِه كاِفٌر يقرأُُه ُكل  ُمْؤِمن   َمكُتوٌب  َقْد َحذر وأّما    ؛َبنْيَ َعي ْ
َنُة الَقْبِ َفيب تُ ْفتُنوَن َوَعّنِّ ُتْسأَُلونَ  فإَذا كاَن الرَُّجُل الصَّاِلُح ُأْجِلَس يف َقرْبِِه َغرْيَ فزِع  ُُثَّ يُ َقاُل َلُه: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟   ِفت ْ

قْ َناُه فَ يُ ْفرَُج َلُه فُ ْرَجٌة قَِبَل النَّار فينظر إليها َيطم بعضها بعضا فيقفيقول: حممٌَّد َرسوُل اّللَِّ  ال له: جاَءان ابلبَ يِرناِت ِمْن ِعْند اّللَِّ َفَصدَّ
ُ ُُثَّ يُ ْفرَُج َلُه فُ ْرَجة ِإىَل اجلَنرِة فَ يَ ْنظُُر ِإىَل َزْهرِِتا َوَما ِفيها فَ يُ َقالُ  اليقني كنت    على َلُه: َهَذا َمْقَعُدَك ِمْنها ويقال له:  اْنظُْر ِإىَل َما َوقَاَك اّللَّ

 َوِإذا كاَن الرَُّجُل الس وُء ُأْجِلَس يف َقرْبِِه فزِعاً فَ يُ َقاُل لُه: َما ُكْنَت تَقوُل؟ فَ يَ ُقوُل: اَل أْدرِي فَ يُقاُل:  ، وعليه مت وعَلْيِه تُ ب َْعُث إْن شاَء اّللَُّ 
ْعُت النَّاَس يَ ُقولوَن قَ ْواًل فَ ُقْلُت َكَما قَاُلوا فيُ ْفرَُج لُه فُ ْرَجٌة مْن ِقَبِل اجلَنرِة  َما َهَذا الرَُّجُل الَِّذي   فينظر إىل زهرِتا  كاَن ِفيُكْم؟ فيُقوُل: ْسَِ

ْعُضها بَ ْعضاً ويُقاُل: َهَذا َمْقَعُدَك  وما فيها فيقال له: انظر إىل ما صرف هللا عنك ُث يُ ْفرَْج َلُه فُ ْرَجٌة قَبَل النَّاِر فَ يَ ْنظُُر إلْيها ََيِْطُم ب َ 
ُ ُثَّ يُ َعذَّبُ     .(3)  (ِمْنها على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إْن شاَء اّللَّ

واالستجابة لوامره وجعله قدوة لنا يف حياتنا االجتماعية والسلوكية وهذا مما   وللوقاية من فتنة القرب؛ جيب اتباع النيب 
نْ َيا احْلََياةِ   يف   الثَّاِبتِ   اِبْلَقْولِ   آَمُنوا  الَِّذينَ   اّللَُّ   يُ ثَ بِرتُ يزيد إميان املرء، ويثبته يف الدنيا واآلخرة، قال  تعاىل    اّللَُّ   َوُيِضل    اآلِخَرةِ   َويف   الد 

 [.27: إبراهيم سورة]( َيَشاءُ  َما  اّللَُّ  َويَ ْفَعلُ  الظَّاِلِمنيَ 
،  التعذيب فيه بنحو ضرب أو انر أو غريمها على ما وقع التقصري فيه من املأمورات أو املنهياتأما عذاب القرب فيقصد به:  

 .(4)وهو نوعان دائم ومنقطع

 أن العبد سينعم فيه أو يعذب:خامسا: 

اْلطورُة يف كرب القرب أن فيه ثواابً أو عقاابً، فالقرب سيكون على صاحبه إما روضًة من رايض اجلنة أو حفرًة من حفر  
َنا  الَْنَصارِ   ِمنْ   َرُجل    ِجَنازَةِ   يف    النَّيبرِ  َمعَ  َخَرْجَنا  قَالَ    َعاِزب   ْبنُ   اْلرَبَاءُ   النار والعياذ ابهلل. دليل ذلك ما رواه    اْلَقرْبِ   ِإىَل   فَانْ تَ َهي ْ

  اْسَتِعيُذوا)  :فَ َقالَ   رَْأَسهُ   فَ َرَفعَ   اَلْرضِ   يف   يَ ْنُكتُ   ُعودٌ   يَِدهِ   َويف   الطَّرْيَ   رُُءوِسَنا  َعَلى  وََكَأنَّ   َحْوَلهُ   َوَجَلْسَنا    اّللَِّ   َرُسولُ   َفَجَلسَ   يُ ْلَحدْ   َوَلمَّا
نْ َيا  ِمنْ   اْنِقطَاع    يف   َكانَ   ِإَذا  اْلُمْؤِمنَ   اْلَعْبدَ   ِإنَّ )  :قَالَ   ُُثَّ   َثالَثً   أَوْ   َمرََّتنْيِ   (اْلَقرْبِ   َعَذابِ   ِمنْ   اِبّللَِّ   َمالِئَكةٌ   إِلَْيهِ   نَ َزلَ  اآلِخَرةِ   ِمنْ   َوِإقْ َبال    الد 
  ُُثَّ  اْلَبَصرِ   َمدَّ   ِمْنهُ  جَيِْلُسوا َحَتَّ  اجْلَنَّةِ  َحُنوطِ  ِمنْ  َوَحُنوطٌ  اجْلَنَّةِ  َأْكَفانِ  ِمنْ  َكَفنٌ   َمَعُهمْ  الشَّْمسُ  ُوُجوَهُهمْ  َكَأنَّ   اْلُوُجوهِ  بِيضُ  السََّماءِ  ِمنْ 
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يءُ    فَ َتْخرُجُ   قَالَ   َورِْضَوان    اّللَِّ   ِمنْ   َمْغِفَرة    ِإىَل   اْخُرِجي  الطَّيِرَبةُ   الن َّْفسُ   أَي َّتُ َها  فَ يَ ُقولُ   رَْأِسهِ   ِعْندَ   جَيِْلسَ   َحَتَّ   السَّالم  َعَلْيهِ   اْلَمْوتِ   َمَلكُ   جيَِ
َقاءِ  يف  ِمنْ  اْلَقْطَرةُ  َتِسيلُ  َكَما  َتِسيلُ   اْلَكَفنِ   َذِلكَ  يف  فَ َيْجَعُلوَها  َيَُْخُذوَها  َحَتَّ  َعنْي   طَْرَفةَ  يَِدهِ  يف  يََدُعوَها لَْ  َأَخَذَها  فَِإَذا فَ َيْأُخُذَها  السِر

  ِمنْ  َمَل    َعَلى  ِِبَا  يَ ْعِِن   مَيُر ونَ  َفال  ِِبَا  فَ َيْصَعُدونَ   قَالَ  اَلْرضِ   َوْجهِ   َعَلى  ُوِجَدتْ   ِمْسك   نَ ْفَحةِ   َكَأْطَيبِ   ِمن َْها  َوََيْرُجُ   احْلَُنوطِ   َذِلكَ   َويف 
نْ َيا  يف  ِِبَا  يَُسم ونَهُ   َكانُوا  الَّيِت   َأْْسَائِهِ   أبَِْحَسنِ   ُفالن    ْبنُ   ُفالنُ   فَ يَ ُقوُلونَ   الطَّيِربُ   الر وحُ  َهَذا  َما  قَاُلوا  ِإالَّ   اْلَمالِئَكةِ  تَ ُهوا  َحَتَّ   الد    ِإىَل   ِِبَا  يَ ن ْ

نْ َيا  السََّماءِ  تَ َهى  َحَتَّ   تَِليَها  الَّيِت   السََّماءِ   ِإىَل   ُمَقرَّبُوَها  َْسَاء    ُكلرِ   ِمنْ   فَ ُيَشيِرُعهُ   هَلُمْ   فَ يُ ْفَتحُ   َلهُ   فَ َيْستَ ْفِتُحونَ   الد    السَّابَِعةِ   السََّماءِ   ِإىَل   بِهِ   يُ ن ْ
  ُأْخَرى  ََترَةً  ُأْخرُِجُهمْ   َوِمن َْها  أُِعيُدُهمْ   َوِفيَها  َخَلْقتُ ُهمْ   ِمن َْها  فَِإينرِ   اَلْرضِ   ِإىَل   َوأَِعيُدوهُ   ِعلِريِرنيَ   يف   َعْبِدي  ِكَتابَ   اْكتُ ُبوا  َوَجلَّ   َعزَّ   اّللَُّ   فَ يَ ُقولُ 

  اِْلْسالمُ  ِديِِنَ  فَ يَ ُقولُ  ِديُنكَ   َما  َلهُ  فَ يَ ُقوالنِ  اّللَُّ  َرِبِرَ  فَ يَ ُقولُ   رَب كَ  َمنْ  َلهُ  فَ يَ ُقوالنِ  فَ ُيْجِلَسانِهِ  َمَلَكانِ   فَ َيْأتِيهِ   َجَسِدهِ  يف  ُروُحهُ  فَ تُ َعادُ  قَالَ 
  بِهِ   َفآَمْنتُ   اّللَِّ   ِكَتابَ   قَ رَْأتُ   فَ يَ ُقولُ   ِعْلُمكَ   َوَما  َلهُ   فَ يَ ُقوالنِ     اّللَِّ   َرُسولُ   ُهوَ   لُ فَ يَ ُقو   ِفيُكمْ   بُِعثَ   الَِّذي   الرَُّجلُ   َهَذا   َما  َلهُ   فَ يَ ُقوالنِ 

  فَ َيْأتِيهِ  قَالَ  اجْلَنَّةِ  ِإىَل  اَبابً  َلهُ   َوافْ َتُحوا اجْلَنَّةِ  ِمنْ  َوأَْلِبُسوهُ  اجْلَنَّةِ  ِمنْ   فََأْفِرُشوهُ  َعْبِدي َصَدقَ  َأنْ  السََّماءِ  يف  ُمَناد   فَ يُ َناِدي َوَصدَّْقتُ 
  َيُسر كَ   اِبلَِّذي  أَْبِشرْ   فَ يَ ُقولُ   الررِيحِ   طَيِربُ   الثِرَيابِ   َحَسنُ   اْلَوْجهِ   َحَسنُ   َرُجلٌ   َوََيْتِيهِ   قَالَ   َبَصرِهِ   َمدَّ   َقْبِهِ   يف   َلهُ   َويُ ْفَسحُ   َوِطيِبَها  َرْوِحَها  ِمنْ 
يءُ   اْلَوْجهُ   فَ َوْجُهكَ   أَْنتَ   َمنْ   َلهُ   فَ يَ ُقولُ   تُوَعدُ   ُكْنتَ   الَِّذي  يَ ْوُمكَ   َهَذا  َحَتَّ   السَّاَعةَ   أَِقمْ   َربرِ   فَ يَ ُقولُ   الصَّاِلحُ   َعَمُلكَ   أانَ   فَ يَ ُقولُ   اِبْلَْرْيِ   جيَِ

نْ َيا  ِمنْ   اْنِقطَاع    يف   َكانَ   ِإَذا  اْلَكاِفرَ   اْلَعْبدَ   َوِإنَّ   قَالَ   َوَماَل   أَْهِلي  ِإىَل   أَْرِجعَ   ُسودُ   َمالِئَكةٌ   السََّماءِ   ِمنْ   إِلَْيهِ   نَ َزلَ   اآلِخَرةِ   ِمنْ   َوِإقْ َبال    الد 
  ِإىَل   اْخُرِجي  اْْلَِبيثَةُ   لن َّْفسُ ا  أَي َّتُ َها  فَ يَ ُقولُ   رَْأِسهِ   ِعْندَ   جَيِْلسَ   َحَتَّ   اْلَمْوتِ   َمَلكُ   جيَِيءُ   ُُثَّ   اْلَبَصرِ   َمدَّ   ِمْنهُ   فَ َيْجِلُسونَ   اْلُمُسوحُ   َمَعُهمْ   اْلُوُجوهِ 
َتزُِعَها  َجَسِدهِ   يف   فَ تُ َفرَّقُ   قَالَ   َوَغَضب    اّللَِّ   ِمنْ   َسَخط   تَ زَعُ   َكَما  فَ يَ ن ْ   يََدُعوَها  لَْ   َأَخَذَها  فَِإَذا  فَ َيْأُخُذَها  اْلَمب ُْلولِ   الص وفِ   ِمنْ   السَّف ودُ   يُ ن ْ

  مَيُر ونَ   َفال  ِِبَا   فَ َيْصَعُدونَ   اَلْرضِ   َوْجهِ   َعَلى  ُوِجَدتْ   ِجيَفة    رِيحِ   َكأَْنََتِ   ِمن َْها  َوََيْرُجُ   اْلُمُسوحِ   تِْلكَ   يف   جَيَْعُلوَها   َحَتَّ   َعنْي    طَْرَفةَ   يَِدهِ   يف 
نْ َيا  يف   ِِبَا  يَُسمَّى  َكانَ   الَّيِت   َأْْسَائِهِ   أِبَقْ َبحِ   ُفالن    ْبنُ   ُفالنُ   فَ يَ ُقوُلونَ   اْْلَِبيثُ   الر وحُ   َهَذا  َما  قَاُلوا  ِإالَّ   اْلَمالِئَكةِ   ِمنْ   َمَل    َعَلى  ِِبَا   َحَتَّ   الد 

تَ َهى نْ َيا  السََّماءِ   ِإىَل   بِهِ   يُ ن ْ   يَِلجَ   َحَتَّ   اجْلَنَّةَ   يَْدُخُلونَ   َوال  السََّماءِ   أَبْ َوابُ   هَلُمْ   تُ َفتَّحُ   ال     اّللَِّ   َرُسولُ   قَ رَأَ   ُُثَّ   لَهُ   يُ ْفَتحُ   َفال  َلهُ   فَ ُيْستَ ْفَتحُ   الد 
  يُْشرِكْ   َوَمنْ    قَ رَأَ   ُُثَّ   طَْرًحا  ُروُحهُ   فَ ُتْطرَحُ   الس ْفَلى  اَلْرضِ   يف   ِسجِرني    يف   ِكَتابَهُ   اْكتُ ُبوا   َوَجلَّ   َعزَّ   اّللَُّ   فَ يَ ُقولُ   ، اْْلَِياطِ   َسمرِ   يف   اجْلََملُ 

َا  اِبّللَِّ   فَ ُيْجِلَسانِهِ   َمَلَكانِ   َوََيْتِيهِ   َجَسِدهِ   يف   ُروُحهُ   فَ تُ َعادُ   َسِحيق    َمَكان    يف   الررِيحُ   بِهِ   َِتِْوي   أَوْ   الطَّرْيُ   فَ َتْخطَُفهُ   السََّماءِ   ِمنْ   َخرَّ   َفَكَأمنَّ
  بُِعثَ   الَِّذي  الرَُّجلُ   َهَذا   َما   َلهُ   فَ يَ ُقوالنِ   أَْدرِي   ال   َهاهْ   َهاهْ   :فَ يَ ُقولُ   ِديُنكَ   َما   :َلهُ   فَ يَ ُقوالنِ   أَْدرِي   ال   َهاهْ   َهاهْ   فَ يَ ُقولُ   رَب كَ   َمنْ   َلهُ   فَ يَ ُقوالنِ 

  َحّرَِها   ِمنْ   فَ َيأْتِيهِ   النَّارِ   ِإىَل   اَبابً   َلهُ   َوافْ َتُحوا  النَّارِ   ِمنْ   َلهُ   فَاْفِرُشوا  َكَذبَ   َأنْ   السََّماءِ   ِمنْ   ُمَناد    فَ يُ َناِدي  أَْدرِي  ال  َهاهْ   َهاهْ   فَ يَ ُقولُ   ِفيُكمْ 
 َيُسوُءكَ  اِبلَِّذي أَْبِشرْ  فَ يَ ُقولُ  الررِيحِ  ُمْنَِتُ  الثِرَيابِ   قَِبيحُ  اْلَوْجهِ  قَِبيحُ  َرُجلٌ  َوََيْتِيهِ  َأْضالُعهُ  ِفيهِ  ََتَْتِلفَ  َحّتَّ  َقْبُهُ   َعَلْيهِ  َوُيَضيَّقُ  َوََسُوِمَها

يءُ   اْلَوْجهُ   فَ َوْجُهكَ   أَْنتَ   َمنْ   يَ ُقولُ ف َ   تُوَعدُ   ُكْنتَ   الَِّذي  يَ ْوُمكَ   َهَذا   السَّاَعةَ   تُِقمْ   ال  َربرِ   فَ يَ ُقولُ   اْْلَِبيثُ   َعَمُلكَ   َأانَ   فَ يَ ُقولُ   اِبلشَّررِ   جيَِ
(1).  

رضي هللا عنها  ن أُمِر َسَلَمَة مستجاب، فعَ  يدعو للموتى أن ينور هلم قبورهم ويوسعها عليهم ودعاؤه   فقد كان النيب  
  ، اَنٌس ِمْن أَْهِلهِ َفَضجَّ   (،ِإنَّ الر وَح ِإَذا قُِبَض تَِبَعُه اْلَبَصرُ )  :َعَلى َأِب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ َبَصرُُه فََأْغَمَضُه ُُثَّ قَالَ   َدَخَل َرُسوُل اّللَِّ    :قَاَلتْ 

 
له    رواه   (  1) الرابين  –اإلمام أمحد واللفظ  داود  7/74)-الفتح  سننه  (، وأبو  (،  380/ 1)يف مستدركه  (، واحلاكم  4753)يف 

 .(1676وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )
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َواْرَفْع َدَرَجَتُه يف    ،اللَُّهمَّ اْغِفْر َلِب َسَلَمةَ )  :ُُثَّ قَالَ   (ال َتْدُعوا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم ِإالَّ ِِبَرْي  فَِإنَّ اْلَمالِئَكَة يُ َؤمِرُنوَن َعَلى َما تَ ُقوُلونَ )  :فَ َقالَ 
 .)1(( َواْفَسْح لَُه يف َقْبِِه َونَ وِّْر َلُه ِفيهِ  ،َواْغِفْر لََنا َوَلُه اَي َربَّ اْلَعاَلِمنيَ  ،َواْخُلْفُه يف َعِقِبِه يف اْلَغابِرِينَ  ،اْلَمْهِديِرنيَ 

 ن عملك سيَُجسَُّم لك في قبرك إ :سادسا

قيام الساعة، فإن كان صاحلا جاءه عمله يف   إىل إن أعمال العبد ستجسم يف قربه يف صورة رجل َيتيه إما يسليه أو َييفه 
 صورة رجل حسن الوجه، وإن كان طاحلا جاءه عمله يف صورة رجل قبيح الوجه ليزيده عذااب وحسرة.  

  ِمنْ  َوأَْلِبُسوهُ  ،اجْلَنَّةِ   ِمنْ  فَأَْفرُِشوهُ  َعْبِدي  َصَدقَ  َأنْ  :السََّماءِ   يف  ُمَناد   فَ يُ َناِدي) فمن حديث الرباء بن عازب السابق قوله 
 ،اْلَوْجهِ   َحَسنُ   َرُجلٌ   َوََيْتِيهِ   :قَالَ   ،َبَصرِهِ   َمدَّ   َقرْبِهِ   يف   َلهُ   َويُ ْفَسحُ   ،َوِطيِبَها  َرْوِحَها  ِمنْ   فَ َيْأتِيهِ   :قَالَ   ،اجْلَنَّةِ   ِإىَل   اَبابً   َلهُ   َوافْ َتُحوا  ،اجْلَنَّةِ 

يءُ  اْلَوْجهُ   فَ َوْجُهكَ  أَْنتَ  َمنْ  :َلهُ  فَ يَ ُقولُ  ،تُوَعدُ  ُكْنتَ   الَِّذي  يَ ْوُمكَ   َهَذا ،يَُسر كَ  اِبلَِّذي أَْبِشرْ  :فَ يَ ُقولُ  ،الررِيحِ  طَيِربُ  ،الثِرَيابِ  َحَسنُ    جيَِ
(2)...احلديث(َوَماَل  أَْهِلي ِإىَل  أَْرِجعَ  َحَتَّ  السَّاَعةَ  أَِقمْ  َربرِ  :فَ يَ ُقولُ  ،الصَّاِلحُ  َعَمُلكَ  أانَ  :فَ يَ ُقولُ  ؟اِبْلَْرْيِ 

. 

  ِمنْ   َلهُ   فَاْفرُِشوا  َكَذبَ   َأنْ   السََّماءِ   ِمنْ   ُمَناد    فَ يُ َناِدييف َّناية حديث الرباء بن عازب )  وأما الرجل الطاحل فقد قال عنه  
  قَبِيحُ   اْلَوْجهِ   قَِبيحُ   َرُجلٌ   َوََيْتِيهِ   ،َأْضالُعهُ   ِفيهِ   ََتَْتِلفَ   َحَتَّ   َقرْبُهُ   َعَلْيهِ   َوُيَضيَّقُ   َوَْسُوِمَها  َحررَِها   ِمنْ   فَ َيأْتِيهِ   النَّارِ   ِإىَل   اَبابً   َلهُ   َوافْ َتُحوا   النَّارِ 

يءُ   اْلَوْجهُ   فَ َوْجُهكَ   أَْنتَ   َمنْ   :فَ يَ ُقولُ   ،تُوَعدُ   ُكْنتَ   الَِّذي  يَ ْوُمكَ   َهَذا  َيُسوُءكَ   اِبلَِّذي  أَْبِشرْ   فَ يَ ُقولُ   الررِيحِ   ُمْنَِتُ   الثِرَيابِ    : فَ يَ ُقولُ   ؟اِبلشَّررِ   جيَِ
(3)(السَّاَعةَ  تُِقمْ  ال َربرِ  :فَ يَ ُقولُ   ،اْْلَِبيثُ  َعَمُلكَ  أانَ 

. 

َوََيْتِيِه آت  قَِبيُح اْلَوْجِه، قَِبيُح الثِرَياِب، ُمْنَِتُ الررِيِح فَ يَ ُقوُل: أَْبِشْر ِِبََوان  ِمَن هللِا، َوَعَذاب   )  :وزاد  ِبعناهللمام أمحد    رواية  ويف
، فَ يَ ُقوُل: َوأَْنَت، فَ َبشََّرَك هللاُ اِبلشَّرِر َمْن أَْنَت؟ فَ يَ ُقوُل: أاََن َعَمُلَك اْْلَِبيثُ  ،  َبِطيًئا َعْن طَاَعِة هللِا، َسرِيًعا يف َمْعِصَيِة هللاِ ُكْنَت ، ُمِقيم 

  َرااًب، فَ َيْضرِبُُه َضْربًَة َحَتَّ َيِصرَي تُ رَااًب، ُُثَّ يُِعيُدهُ َفَجَزاَك هللاُ َشرًّا، ُُثَّ يُ َقيَُّض َلُه أَْعَمى َأَصم  أَْبَكُم يف يَِدِه ِمْرزَبٌَة، َلْو ُضِرَب ِِبَا َجَبٌل َكاَن ت ُ 
: " ُُثَّ يُ ْفَتُح َلُه اَببٌ الث ََّقَلنْيِ(هللاُ َكَما َكاَن، فَ َيْضرِبُُه َضْربًَة ُأْخَرى، فَ َيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعُه ُكل  َشْيء  ِإالَّ   ِمَن    . قَاَل اْلرَبَاُء ْبُن َعاِزب 

     .(4)  النَّاِر َومُيَهَُّد ِمْن فُ ُرِش النَّاِر "

 العذاب ال يسمعه إال البهائمن هذا إ سابعا:

 إن عذاب القرب أمٌر حسي وحقيقي، يتأل منه امليت أشد الل فيصرخ ولكن ال يسمعه يف هذه الدنيا إال البهائم.   
بُوَن يف قُ ُبورِِهْم، َحَتَّ ِإنَّ اْلبَ َهائَِم لََتْسَمُع َأْصَواَِتُْم« :قال   النيب عن    مسعود ابن عنف  .(5) »ِإنَّ اْلَمْوَتى لَيُ َعذَّ

 
 .(1454)يف سننه وابن ماجه (، 3118)يف سننه (، وأبو داود 920واللفظ له )يف صحيحه رواه اإلمام مسلم  ( 1)

 . 6سبق َترجيه ص ( 2)

 . 6سبق َترجيه ص ( 3)

له    رواه   (  4) الرابين  –اإلمام أمحد واللفظ  داود7/74)-الفتح  سننه  (، وأبو  (،  380/ 1)يف مستدركه  (، واحلاكم  4753)  يف 
 .(3558وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

 .( 3548)  الرتغيب والرتهيب، وصححه األلباين يف صحيح  يف الكبري الطباين رواه  ( 5)
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بُونَ   اْلُقُبورِ   أَْهلَ   ِإنَّ   فَ َقالََتا  اْلَمِديَنةِ   يَ ُهودِ   ُعُجزِ   ِمنْ   َعُجوزَانِ   َعَليَّ   َدَخَلتْ   قَاَلتْ وروت  عائشة رضي هللا عنها     ،قُ ُبورِِهمْ   يف   يُ َعذَّ
بْ تُ ُهَما  قَاَلتْ  قَ ُهَما  َأنْ   أُْنِعمْ   َولَْ   َفَكذَّ   يَ ُهودِ   ُعُجزِ   ِمنْ   َعُجوزَْينِ   ِإنَّ   ،اّللَِّ   َرُسولَ   ايَ :  َلهُ   فَ ُقْلتُ    اّللَِّ   َرُسولُ   َعَليَّ   َوَدَخلَ   َفَخَرَجَتا  ،ُأَصدِر

بُونَ   اْلُقُبورِ   أَْهلَ   َأنَّ   فَ َزَعَمَتا  َعَليَّ   َدَخَلَتا  اْلَمِديَنةِ  ُمْ   َصَدقَ َتا  :فَ َقالَ   ،قُ ُبورِِهمْ   يف   يُ َعذَّ بُونَ   ِإَّنَّ   رَأَيْ ُتهُ   َفَما  قَاَلتْ   اْلبَ َهائِمُ   َتْسَمُعهُ   َعَذاابً   يُ َعذَّ
 .)1(  اْلَقرْبِ  َعَذابِ  ِمنْ  يَ تَ َعوَّذُ  ِإالَّ  َصالة   يف  بَ ْعدُ 

 َيمله الناس إىل قربه سيصيح إما مستبشراً أو مولواًل خوفا من العذاب الذي سُيالقيه.إن العبد منذ أن 
  ُوِضَعتِ   ِإَذا"    : اّللَِّ    َرُسولُ   قَالَ :  يَ ُقولُ   َعْنُه،  اّللَُّ   َرِضيَ   اْلُْدرِيَّ   َسعِيد    أابَ   ْسَِعَ   أَنَّهُ   أَبِيِه،   َعنْ   َسِعيد ،   َأِب   ْبنِ   َسِعيدِ   َعنْ ف

ُموين، :  قَاَلتْ   َصاحِلَةً   َكاَنتْ   فَِإنْ   أَْعَناِقِهْم،  َعَلى  الررَِجالُ   فَاْحَتَمَلَها  اجلَِنازَُة، ُموين،   َقدِر   أَْينَ   َويْ َلَها،  ايَ :  قَاَلتْ   َصاحِلَة    َغرْيَ   َكاَنتْ   َوِإنْ   َقدِر
َعَها َوَلوْ  اِْلْنَساَن، ِإالَّ  َشْيء   ُكل    َصْوَِتَا َيْسَمعُ  ِِبَا؟ يَْذَهُبونَ   .(2) " َلَصِعقَ  اِْلْنَسانُ  ْسَِ

 هلذه اللحظة احلاْسة. فاستعد اي عبد هللا 

 مرة يوميا على األقل 13ننا أُمرنا باالستجارة من عذاب القبر إ ثامنا:

 وهذا مما يؤكد خطورته وسنذكر دليله ال حقا.
 الكرب، فكيف النجاة منه؟ أمٌر هذا حاله يدل على أن القرب كرب من 

 إن ظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب، أو نعيم وُحسن ثواب.  
 هل فكر أحدان يف عذاب القرب وفتنته؟ فالقرب سندخله ال حمالة، هل حصن أحدان نفسه من عذاب القرب؟  

شَت الطاعات، فهي املنجية    إىللتسابق  لذلك ينبغي االستعداُد هلذه املرحلة احلاْسة بفعل اْلريات على شَت أنواعها وا
ُكنَّا َمَع َرُسوِل اّللَِّ   :قال  بن عازب    الرباء ابْلعداد هلذا القرب، فروى    إبذن هللا تعاىل من عذاب القرب وكربه، وقد أمر النيب  

  .(3)  «ََي ِإْخَواين ِلِمْثِل َهَذا فََأِعدُّوا » َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ِجَنازَة ، َفَجَلَس َعَلى َشِفرِي اْلَقرْبِ، فَ َبَكى، َحَتَّ بَلَّ الث ََّرى، ُُثَّ قَاَل:
إن االشتغال ابلطاعات والبعد عن املعاصي هو الكفيل لنجاتنا من عذاب القرب، إال أن هناك بعض العمال اليت خصها 

ابلذكر أَّنا تنجي صاحبها من عذاب القرب، فحري بنا التعرُف عليها والتشبث ِبا، وهذا ما سنتطرق له يف املبحث الثاين،    النيب  
يف العذاب وحسرة وعقوبة يف القرب، فحري بنا التعرف عليها لتجنبها واالحرتاز منها، وهذا ما    وهناك بعض املعاصي اليت هلا غلظة

 سنتعرف عليه يف املبحث الثالث إبذن هللا تعاىل.
 
 

 

 
 .( 2067(، والنسائي )586(، ومسلم واللفظ له ) 6366البخاري )رواه  ( 1)

 .(3038) (، وابن حبان1908(، والنسائي)1380) رواه البخاري ( 2)

(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب  4195واللفظ له )   يف سننه  (، وابن ماجه33/ 7)-الفتح الرابين–اإلمام أمحد  رواه    (  3)
 .( 3338والرتهيب )
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 المبحث الثاني 

 األعمال التي تنجي صاحبها من عذاب القبر 

أكد على بعض العمال لمهيتها يف َتصني صاحبها  العمال الصاحلة سيجد املسلم نفعها يف قربه، ولكن النيب   كل
 من عذاب القرب فينبغي التشبُث ِبا واليت أمهها:

 داء الفرائض والنوافل من صالة وصدقة وتالوة القرآن واإلحسان إلى الناسإ أوال:

  كان  فإن  ،مدبرين  يولوا  حني  نعاهلم  خفق  يسمع  إنه  قربه  يف  وضع  إذا  امليت  إن: )قال    النيب  عن    هريرة  أِب  عنف
  واملعروف  والصالة  الصدقة  من اْلريات  فعل وكان ،مشاله عن الزكاة  وكانت ،ميينه عن الصيام  وكان ،رأسه عند  الصالة  كانت  مؤمنا

 ليبَ قِ  ما  :الصيام فيقول ،ميينه عن  يؤتى ُث  ، مدخل ليبَ قِ   ما : الصالة فتقول ،رأسه لِ بَ قِ  من  فيؤتى  ،رجليه عند   الناس إىل واْلحسان
  واملعروف  الصدقة  من  اْلريات   فعل   فيقول  ،رجليه  لِ بَ قِ   من  يؤتى  ُث   ،مدخل  لي بَ قِ   ما  :الزكاة  فتقول  ،يساره  عن  يؤتى  ُث  مدخل

   .(1)....( مدخل ليبَ قِ  ما :الناس إىل واْلحسان
  دفعته   يديه  لِ بَ قِ   من  أيت  وإذا  ،القرآن  تالوة  دفعته   رأسه  لِ بَ قِ   من  يتأُ   فإذا  قربه   يف  الرجل  يؤتىقال: )  أن النيب   رواية  ويف

(2) ( ....املساجد إىل مشيه  دفعه رجليه  لِ بَ قِ  من أيت وإذا ،الصدقة
.  

املؤمُن يوم عن أهلها حرَّ القبور، وإمنا يستظل     لتطفئالصدقة   إن):  قال: قال رسول هللا    عقبة بن عامروروى  
 .(3) القيامة يف ظل صدقته(  

لذلك ال يطفئ حر القبور رش املاء كما يفعل بعض الذين يزورون املقابر، وال وضع جريد النخل لن هذا من خصائص  
اليت فعلها على قرب واحد فقط كان صاحبه يعذب. فالذي يطفئ حر القبور الصدقة عن امليت كما جاء يف احلديث   النيب  

 السابق، فالصدقة تطفئ غضب الرب عن العبد.

 حفظ سورة تبارك  :اثنيا
   .(4) (ِهَي اْلَمانَِعُة ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ  ،ُسورَُة تَ َباَركَ قال: )  أن النيب   فعن عبد هللا بن مسعود  

قَاَل يُ ْؤتى الرجل يف َقربه فتؤتى رِْجاَلُه فَ َتقول لَْيَس لكم على َما قبلي َسِبيل َكاَن يْقرَأ ُسورَة اْلملك    :قالأنه    ه أيضا  عنو 
ول من قبل رَأسه فَ يَ قُ ُثَّ يُ ْؤتى من قبل َصدره أَو قَاَل بَْطنه فَ يَ ُقول لَْيَس لكم على َما قبلي َسِبيل َكاَن يْقرَأ يف ُسورَة اْلملك ُثَّ يُ ْؤتى  

ورَة اْلملك من قَ رَأََها يف  لَْيَس لكم على َما قبلي َسِبيل َكاَن يْقرَأ يف ُسورَة اْلملك َفِهَي اْلَمانَِعة متنع َعَذاب اْلَقرْب َوِهي يف الت َّْورَاة سُ 

 
حبان  رواه    (  1) صحيحه  ابن  واحلاكم  3113)يف   ،)( مستدركه  والرتهيب  (،و  379/ 1يف  الرتغيب  صحيح  يف  األلباين  حسنه 
(3561 ). 

 (.166/ 9) رواه الطباين يف األوسط ( 2)

 .( 873(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )788الكبري )الطباين يف رواه  ( 3)

 .( 3643ابن مردويه، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )رواه  ( 4)
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 .(1)  لَي َْلة فقد َأكثر َوأطيب
حفظها، وعلمها ولدك وجريان بيتك،  ا قرأ تبارك الذي بيده امللك،  الرجل: أال أطرفك ِبديث تفرح به؟    عكرمة    وقال

أْن تنجيه من النار إذا كانت يف جوفه، وينجي هللا ِبا صاحبها   إليهفإَّنا املنجية واجملادلة، جتادل وَتاصم يوم القيامة رِبا، وتطلب 
   .)2( ه  امن عذاب القرب 

  أن رسول هللا   على هذه السورة أنه كان يقرأها كل ليلة قبل أن ينام حيث روى جابر    وكان من حرص النيب  
ْلُك{

ُ
   .)3( كاَن اَل يَ َناُم َحَتَّ يَ ْقرَأَ }ال تَ ْنزِيٌل{ السجدة و }تبارك الَِّذي بَِيِدِه امل

  يف   وكنا  ، القرب  عذاب  من  ِبا  وجل  عز   هللا  منعه  ليلة  كل   امللك  بيده  الذي   تبارك  قرأ  من:  وقال عبد هللا بن مسعود  
 .(4) وأطاب  أكثر فقد ليلة كل  يف ِبا قرأ من  سورة وجل عز  هللا  كتاب   يف وإَّنا ،املانعة نسميها   هللا رسول عهد

 اجلهاد والرابط يف سبيل هللا ونيل الشهادة اثلثا:
: يُ ْغَفُر َلُه يف أَوَِّل َدفْ َعة  ِمْن َدِمهِ قال: )  أن النيب   فعن املقدام بن معد يكرب  َويَ َرى    ،لِلشَِّهيِد ِعْنَد هللا َسْبُع ِخَصال 

  ، َوَيََْمُن ِمَن اْلَفزَِع اَلْكرَبِ   ،َوجُيَاُر ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ   ،َويُ َزوَُّج اثْ َننْيِ َوَسْبِعنَي َزْوَجًة ِمَن احْلُوِر اْلِعنيِ   ،َوَُيَلَّى ُحلََّة اِْلميَانِ   ،َمْقَعَدُه ِمَن اجْلَنَّةِ 
نْ َيا َوَما ِفيَها ؛َويُوَضُع َعَلى رَْأِسِه ََتُج اْلَوقَارِ   .)5(( َسْبِعنَي ِإْنَساانً ِمْن أَْهِل بَ ْيِتهِ َوَيْشَفُع يف  ،اْلَياُقوتَُة ِمْنُه َخرْيٌ ِمَن الد 

  ِإالَّ  قُ ُبورِِهمْ  يف  يُ ْفتَ ُنونَ  اْلُمْؤِمِننيَ  اَبلُ  َما اّللَِّ  َرُسولَ  : ايَ قال رجال نأ   النيب أصحاب من رجل نع  سعد بن راشد وروى
َنًة( رَْأِسهِ  َعَلى الس ُيوفِ  بَِبارَِقةِ  )َكَفى قَاَل: الشَِّهيَد؟    .(6)ِفت ْ

لن من    ،معناه أنه لو كان يف هؤالء املقتولني نفاق كان إذا التقى الزحفان وبرقت السيوف فرَّ   :قال القرطيب يف التذكرة
  ْلعالء شأن املنافق الفرار والروغان عند ذلك ومن شأن املؤمن البذل والتسليم هلل نفسا وهيجان محية هللا عز وجل والتعصب له  

 .(7) اه   فلماذا يعاد عليه السؤال يف القرب قاله الرتمذي احلكيم  ،ا قد أظهر صدق ما يف ضمريه حيث برز للحرب والقتلفهذ  ،كلمته
 

 
 .( 1475(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )540/ 2)يف مستدركه احلاكم رواه  ( 1)

  لالحتجاج( وقال: صاحل  453/ 2)  سن غريب، ذكره املناوي يف فيض القديررواه احلافظ ابن حجر يف أماليه عن عكرمه وقال ح  (  2)
 . ه احّت يف غري الفضائل 

أمحد    رواه   (  3) الرابين–اإلمام  )14/246)  -الفتح  والرتمذي   ،)2893( واحلاكم  املفرد  412/ 2(،  األدب  يف  والبخاري   ،)
 (.4873األلباين يف صحيح اجلامع )(، ووافقه 6921(، وصححه السيوطي يف اجلامع الصغري )1207)

 .( 1589(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )10085النسائي يف السنن الكبى )رواه  ( 4)

والطباين عن عبادة  (،  2799)يف سننه  (، وابن ماجه  1663)يف سننه  (، والرتمذي  30/ 14)-الفتح الرابين–اإلمام أمحد    رواه   (  5)
 (.5182األلباين يف صحيح اجلامع )بن الصامت، وصححه 

 (.1380(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2053)يف سننه رواه النسائي   ( 6)

 .( 1/294التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة للقرطيب ) ( 7)
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 الموت يوم أو ليلة الجمعة  رابعا:

َلَة اجْلُُمَعِة ِإالَّ َوقَاُه  َما ِمْن ُمْسِلم  مَيُوُت يَ ْوَم : )   هللا رسول قال :قالرضي هللا عنهما   عمرو  بن هللا   عبد عنف اجْلُُمَعِة أَْو لَي ْ
َنَة اْلَقرْبِ  ِفت ْ الفتنة أب  .)1((  هللاُ  (2)َّنا التحري يف جواب منكر ونكريوقد ذكران معن 

عائه  وقد يُكرم املرء ِبذا الفضل لصدقه وبد   ،
 الصادق أن يبلرغه هللا إايه. 

 الموت بداء البطن  خامسا:
َ َماَت بَِبْطِنهِ     يسار   بن  هللا   بدن ع عف ،  قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا َوُسَلْيَماُن ْبُن ُصَرد  وَخاِلُد ْبُن ُعْرُفطََة، َفذََكُروا َأنَّ َرُجاًل تُ ُويفرِ

 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن يَ ْقتُ ْلُه بَْطُنُه، فَ َلْن فَِإَذا مُهَا َيْشَتِهَياِن َأْن َيُكواَن ُشَهَداَء َجَنازَتِِه، فَ َقاَل َأَحُدمُهَا ِلْْلَخِر: أََلْ يَ ُقْل َرُسوُل اّللَِّ 
 ف .)3( يُ َعذََّب يف َقرْبِِه« فَ َقاَل اآْلَخُر: بَ َلى

 املؤمن ال يتمن البالء؛ لذلك يشرع التداوي من هذا الداء، وال يشرع متِن املوت عليه.

 عذاب القبر خاصة في أدبار الصلوات الخمسالمداومة على االستجارة من سادسا:         
َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنِدي اْمرَأٌَة ِمَن اْليَ ُهوِد، َوِهَي تَ ُقوُل: فقد جاء عن عائشة رضي هللا عنها أَّنا قالت: 

َا تُ ْفََتُ يَ ُهوُد« قَاَلْت عَ َهْل َشَعْرِت أَنَُّكْم تُ ْفتَ ُنوَن يف   اِئَشُة: فَ َلِبثْ َنا اْلُقُبوِر؟ قَاَلْت: فَاْرََتَع َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل: »ِإمنَّ
ُبوِر؟« قَاَلْت َعاِئَشُة: »َفَسِمْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ  : »َهْل َشَعْرِت أَنَُّه أُوِحَي ِإََلَّ أَنَُّكْم تُ ْفتَ ُنوَن يف اْلقُ   ِ لََياَلَ، ُُثَّ قَاَل َرُسوُل هللا

 .)4(  «َعَلْيِه َوَسلََّم، بَ ْعُد َيْسَتِعيُذ ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ 
ْسَتِعيُذوا  قال: )ا  ابالستعاذة واالستجارة من عذاب القرب:فعن أم مبشر رضي هللا عنها أن النيب    ولذلك أمر النيب  

بُوَن يف قُ ُبورِِهْم َعذاابً َتْسَمُعُه الَبهائِمُ  ُْم يُ َعذَّ  . (5)( اِبّللَّ ِمْن َعذاِب الَقرْبِ إَّنَّ
»اْسَتِجريُوا اِبهلِل ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ فَِإنَّ    قال:  رضي هللا عنها أن النيب    العاص  بن  سعيد  بن  خالد  بنتوعن أم خالد  

 .(6)  َعَذاَب اْلَقرْبِ َحقٌّ« 
َكِثريًا َما    َكاَن َرُسوُل اّللَِّ    :قَاَلتْ رضي هللا عنها    َعاِئَشةُ يكثر االستعاذة من عذاب القرب حيث روت    ولقد كان النيب  

َنِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّارِ )  :ِِبَُؤالِء اْلَكِلَماتِ يَْدُعو   َنِة اْلَقرْبِ َوَعَذاِب اْلَقرْبِ   ، اللَُّهمَّ ِإينرِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن فِت ْ َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ   ،َوِفت ْ  ،َوَشرِر ِفت ْ
َنِة اْلَفْقرِ  َنِة اْلِغَن   ،َوَشرِر ِفت ْ َوأَْنِق قَ ْليب ِمْن اْْلَطَااَي َكَما أَنْ َقْيَت الث َّْوَب الَبْ َيَض ِمْن    ،َخطَااَيَي ِبَاِء الث َّْلِج َواْلرَبَدِ   اللَُّهمَّ اْغِسلْ   ،َوَشرِر فِت ْ

 
 (. 5773(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )1074واللفظ له )يف سننه  (، والرتمذي  7/ 6)  -الفتح الرابين–اإلمام أمحد    رواه   (  1)

 . 5ص ( 2)

(، وصححه 2052واللفظ له ) يف سننه  (، والنسائي  1064)يف سننه    (، والرتمذي133/ 8)   -الفتح الرابين–اإلمام أمحد    رواه   (  3)
 (.1410األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )

 (.584)يف صحيحه رواه اإلمام مسلم  ( 4)

 (.942، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )( 103/ 25) (، والطباين125/ 8)  -الفتح الرابين –اإلمام أمحد  رواه  ( 5)

 (.932، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )( 25/95) رواه الطباين ( 6)
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(  َواْلَمْأُثَِ َواْلَمْغَرمِ   ،ْلَكَسِل َواهْلََرمِ اللَُّهمَّ ِإينرِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ا  ،َواَبِعْد بَ ْيِِن َوَبنْيَ َخطَااَيَي َكَما اَبَعْدَت َبنْيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِربِ   ،الدََّنسِ 
(1) . 

مرة على القل( َخس مرات بعد التشهد يف الصلوات    13ابالستعاذة واالستجارة من عذاب القرب يوميا )  بل أمر النيب  
 اْلمس، وست مرات بعد التشهد يف السنن الرواتب ويف الشفع والوتر، ومرتني عند أذكار الصباح واملساء: 

ِمَن  : )  هللا  رسول  قال  قال:    هريرة  فعن أِب َعَذاِب  ِإَذا فَ رََغ َأَحدُُكْم  ِمْن   : ِمْن أَْربَع  فَ ْليَ تَ َعوَّْذ اِبهلِل  اآْلِخِر،  التََّشه ِد 
َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوِمْن َشرِر اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ    .(2) ( َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َوِمْن فِت ْ

المر ابالستعاذة من عذاب القرب قبل أن تدعو لنفسك أبدعية عامة يف َّناية التشهد فقال فيما رواه    بل قدرم النيب  
اْلَمْحَيا  : )عنه أبو هريرة   َنِة  َوِفت ْ اْلَقرْبِ،  َعَذاِب َجَهنََّم، َوَعَذاِب  ِمْن   : ِمْن أَْربَع  فَ ْليَ تَ َعوَّْذ  َتَشهََّد َأَحدُُكْم  َشرِر   َواْلَمَماِت، َوِمنْ ِإَذا 

  .(3)  (اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل ُُثَّ يَْدُعو لِنَ ْفِسِه ِبَا بََدا َلُه "
َنا  قَاَل:  أَْمَسى  ِإَذا    اّللَِّ   َنيب    َكانَ   قَاَل:  بن مسعود    اّللَِّ   وأما يف أذكار الصباح واملساء فقد ُرِوَي عن َعْبدِ    َوأَْمَسى   )أَْمَسي ْ

،  اْلُمْلكُ  ،  َواحْلَْمدُ   ّللَِّ  َقِديٌر،  َشْيء    ُكلرِ   َعَلى َوُهوَ   احْلَْمدُ   َوَلهُ   اْلُمْلكُ   )َلهُ   ِفيِهنَّ:  قَالَ   أُرَاهُ   قَاَل:  َلُه(،  َشرِيكَ   ال   َوْحَدهُ   اّللَُّ   ِإالَّ   إَِلهَ   ال ّللَِّ
 اْلَكَسلِ   ِمنْ   ِبكَ   أَُعوذُ   َربرِ   بَ ْعَدَها،  َما  َوَشررِ   اللَّي َْلةِ   َهِذهِ   يف   َما  َشررِ   ِمنْ   ِبكَ   َوأَُعوذُ   بَ ْعَدَها،  َما  َوَخرْيَ   اللَّي َْلةِ   َهِذهِ   يف   َما   َخرْيَ   َأْسأَُلكَ   َربرِ 

(    اْلُمْلكُ   َوَأْصَبحَ   َأْصَبْحَنا   أَْيًضا:  َذِلكَ   قَالَ   َأْصَبحَ   َوِإَذا  ( اْلَقْبِ   يف   َوَعَذاب    النَّارِ   يف   َعَذاب    ِمنْ   ِبكَ   َأُعوذُ   َربِّ   اْلِكرَبِ،  َوُسوءِ    .)4(  ّللَِّ

 الصالة على الميت والدعاء له والصدقة عنه  :سابعا  

ينبغي اْلكثار من الدعاء للموتى والتصدق عنهم فإن ذلك ينفعهم، قال ابن القيم: ُث إن عذاب القرب قسمان: دائم وهو 
عذاب الكفار وبعض العصاة، ومنقطع وهو عذاب من خفت جرائمهم من العصاة، فإنه يعذب ِبسب جرميته، ُث يرفع عنه، وقد  

 .)5(يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو حنو ذلك اه  
، وإمنا يستظل  عن أهلها حرَّ القبور  لتطفئالصدقة   إن)  :قال  أن النيب      عقبة بن عامروقد ذكران سابقا ما رواه  
 .(6) املؤمُن يوم القيامة يف ظل صدقته( 

 أن يعمل المرء لنفسه صدقات جارية  :ثامنا          

َسْبٌع جَيْرِي لِْلَعْبِد َأْجَرُهنَّ َوُهَو يف َقرْبِِه بَ ْعَد َمْوتِِه: َمْن َعلََّم ِعْلماً أَْو َأْجَرى ََّنْراً  قال: ) أن النيب   فعن أنس بن مالك 
 

 (.5سبق َترجيه صفحة ) ( 1)

(، والدارمي 909(، وابن ماجه )983(، وأبو داود )588(، ومسلم واللفظ له )29/ 4)   -الفتح الرابين–اإلمام أمحد    واه ر   (  2)
(1344.) 

 .(432(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )1310النسائي ) رواه  ( 3)

 (.2723اإلمام مسلم ) رواه  ( 4)

 (.247بشرح حال املوتى والقبور للسيوطي )صفحة شرح الصدور  ( 5)

 .(11سبق َترجيه يف صفحة ) ( 6)
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  .(1)  ( َمْوتِهِ أْو َحَفَر بِْئراً أْو َغَرَس ََنْاًل أَْو َبَن َمْسِجداً أَْو َورََّث ُمْصَحفاً أَْو تَ َرَك َوَلداً َيْستَ ْغِفُر َلُه بَ ْعدَ 

 تثويب العمل للميت  تاسعا:           

القرب. وهناك بعض العمال  ينبغي للمرء عملها؛ كي َيلص نفسه من عذاب  اليت  الصاحلة  ذكران مجلة من العمال 
 الصاحلة الخرى اليت ميكن أن يقدمها احلي للميت فتنفعه يف قربه ومنها:

 الصالة على امليت  (1
ُغوَن  َعِن النَّيبِر َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: »َما ِمْن َميِرت  ُتَصلِري َعَلْيِه أُمٌَّة ِمَن اْلُمْسِلِمنَي يَ ب ْلُ فعن عائشة رضي هللا عنها،  

ْسِلم  مَيُوُت، فَ يَ ُقوُم َعَلى َجَنازَتِِه أَْربَ ُعوَن  »َما ِمْن َرُجل  مُ    ويف رواية قال.  (2) ِمائًَة، ُكل ُهْم َيْشَفُعوَن َلُه، ِإالَّ ُشفِرُعوا ِفيِه«
ًئا، ِإالَّ َشفََّعُهُم هللاُ   .( 3) ِفيِه«  َرُجاًل، اَل يُْشرُِكوَن اِبهلِل َشي ْ

 الدعاء واالستغفار له  (2
، َمْوىَل ُعْثَماَن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، قَاَل: َكاَن النَّيب  َصلَّى   هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا فَ رََغ ِمْن َدْفِن اْلَميِرِت َوَقَف َعَلْيِه،  َعْن َهاِنئ 

 .(4) فَ َقاَل: »اْستَ ْغِفُروا ِلَِخيُكْم، َوَسُلوا َلُه اِبلت َّْثِبيِت، فَِإنَُّه اآْلَن يُْسَأُل«
َسْبٌع جَيْرِي لِْلَعْبِد َأْجَرُهنَّ َوُهَو يف َقرْبِِه بَ ْعَد َمْوتِِه: َمْن َعلََّم ِعْلماً أَْو َأْجَرى ََّنْراً  قال: ) أن النيب   وعن أنس بن مالك  

 .(5) (تَ َرَك َوَلداً َيْستَ ْغِفُر لَُه بَ ْعَد َمْوتِهِ أْو َحَفَر بِْئراً أْو َغَرَس ََنْاًل أَْو َبَن َمْسِجداً أَْو َورََّث ُمْصَحفاً أَْو 
 الصدقة واحلج عنه  (3

ِه، َأنَّ اْلَعاَص ْبَن َوائِل  أَْوَصى َأْن يُ ْعِتَق َعْنُه ِمائَُة رَق َ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِر َبة ، فََأْعَتَق ابْ ُنُه ِهَشاٌم ََخِْسنَي  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيب 
ى  اْْلَْمِسنَي اْلَباِقَيَة، فَ َقاَل: َحَتَّ َأْسَأَل َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َفأََتى النَّيبَّ َصلَّ رَقَ َبًة، َفَأرَاَد ابْ ُنُه َعْمٌرو َأْن يُ ْعِتَق َعْنُه  

َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: اَي َرُسوَل اّللَِّ ِإنَّ َأِب أَْوَصى بَِعْتِق ِمائَِة رَقَ َبة ، َوِإنَّ ِهَشاًما أَْعتَ  ْنُه ََخِْسنَي َوبَِقَيْت َعَلْيِه ََخُْسوَن  َق عَ هللاُ 
قْ تُْم َعْنُه أَْو َحَجْجُتْم  رَقَ َبًة، أََفُأْعِتُق َعْنُه؟ فَ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإنَُّه َلْو َكاَن ُمْسِلًما َفَأْعت َ  ْقُتْم َعْنُه أَْو َتَصدَّ

 (6) َعْنُه بَ َلَغُه َذِلَك« 
 
 
 

 
 .(3602(، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع )7289)يف مسنده  رواه البزار ( 1)

 (.947)يف صحيحه رواه اإلمام مسلم  ( 2)

 (.948)يف صحيحه رواه اإلمام مسلم  ( 3)

 (.945(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع)3221، وأبو داود )( 65/ 8)  -الرابينالفتح –اإلمام أمحد  واه ر  ( 4)

 ( 31سبق َترجيه يف صفحة ) ( 5)

 (.2507(، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود )2883) يف سننه  رواه أبو داود ( 6)
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 المبحث الثالث 

 الذنوب التي يُعذُّب الميت في قبره بسببها:

من العمال الصاحلة اليت تنجي صاحبها إبذن هللا تعاىل من عذاب القرب، فيبقى أن نتعرف على    وبعد أن ذكران مجلة
بعض الذنوب اليت تؤول بصاحبها إىل عذاب القرب، فهناك العديد من الذنوب صحر اْلرُب فيها أَّنا أحُد أسباِب عذاِب القرب،  

ص نفسه من عذاب القرب أن يسارع إىل جتنبها والتوبة منها قبل  أجاران هللا مجيعا من عذاب القرب، فحري بكل مسلم يريُد خال
 املمات.  

 يف كتاب الروح عن السباب اليت يعذب ِبا أصحاُب القبور:   -رمحه هللا تعاىل-ذكر ابُن قيم اجلوزية 
 ،وإضاعتهم لمره وارتكاِبم ملعاصيهبون على جهلهم ابهلل  عذر فاَّنم يٌ   أما اجململُ   ،ومفصلٌ   ا من وجهني جمملٌ جواِبُ فقال:  

فان عذاب القرب وعذاب اآلخرة أثر غضب    ، كانت فيه أبداانَ دَ وال بَ   ،فال يعذب هللا روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت َّنيه
بقدر    ُث ل يتب ومات على ذلك كان له من عذاب الربزخ  ،فمن أغضب هللا وأسخطه يف هذه الدار  ،هللا وسخطه على عبده

 .(1) اه    غضب هللا وسخطه عليه فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب
 وهي اآليت:  - رمحه هللا-ثلثها تقريبا يف حديث واحد رواه البخاري وأهم هذه الذنوب ستة عشر ذنبا ذكر النيب  

[ أكل  5]  الوقوع يف الفاحشة[  4]  [ نشر الكاذيب يف اجملتمع 3]  [ النوم عن الصالة املكتوبة2]  [ هجر القرآن بعد حفظه1]
 .الراب

َنا  أَقْ َبلَ  َصالةً  َصلَّى ِإَذا   النَّيب   قال: َكانَ   ودليل الذنوب سابقة الذكر ما رواه ْسرة بن جندب     َمنْ  فَ َقالَ  ِبَوْجِههِ  َعَلي ْ
 قَاَل:  ال  قُ ْلَنا:  ُرْؤاَي؟(  ِمْنُكمْ   َأَحدٌ   رََأى  )َهلْ   فَ َقاَل:  يَ ْوًما  َفَسأَلََنا  اّللَُّ   َشاءَ   َما  فَ يَ ُقولُ   َقصََّها  َأَحدٌ   رََأى  َفِإنْ   قَالَ   ُرْؤايَ   اللَّي َْلةَ   ِمْنُكمْ   رََأى

َلةَ   رَأَْيتُ   )َلِكِنِر    َحِديد (،  ِمنْ   َكل وبٌ   بَِيِدهِ   قَائِمٌ   َوَرُجلٌ   َجاِلسٌ   َرُجلٌ   فَِإَذا  اْلُمَقدََّسةِ   اَلْرضِ   ِإىَل   َفَأْخَرَجاين   بَِيِدي  َفَأَخَذا  أَتَ َياين   َرُجَلنْيِ   اللَّي ْ
  ِشْدقُهُ   َويَ ْلَتِئمُ   َذِلكَ   ِمْثلَ   اآلَخرِ   ِبِشْدِقهِ   يَ ْفَعلُ   ُُثَّ   قَ َفاُه،  يَ ب ُْلغَ   َحَتَّ   ِشْدِقهِ   يف   اْلَكل وبَ   َذِلكَ   يُْدِخلُ   )ِإنَّهُ   ُموَسى  َعنْ   َأْصَحابَِنا  بَ ْعضُ   قَالَ 
   َهَذا؟  َما قُ ْلُت: ِمثْ َلُه،  فَ َيْصَنعُ   فَ يَ ُعودُ  َهَذا

َنا َحَتَّ   فَاْنطََلْقَنا  اْنطَِلقْ   قَاال  فَِإَذا   رَْأَسهُ   بِهِ   فَ َيْشَدخُ   َصْخَرة   أَوْ   بِِفْهر    رَْأِسهِ   َعَلى  قَائِمٌ   َوَرُجلٌ   قَ َفاهُ   َعَلى ُمْضَطِجع    َرُجل    َعَلى  أَتَ ي ْ
   َهَذا؟  َمنْ  قُ ْلُت:  َفَضَربَهُ  إِلَْيهِ  فَ َعادَ  ُهَو، َكَما  رَْأُسهُ  َوَعادَ  رَْأُسهُ  يَ ْلَتِئمَ  َحَتَّ  َهَذا  ِإىَل  يَ ْرِجعُ  َفال  لَِيْأُخَذهُ  إِلَْيهِ  فَاْنطََلقَ  احلََْجرُ   َتَدْهَدهَ  َضَربَهُ 

  ََيُْرُجوا  َأنْ  َكادَ   َحَتَّ   اْرتَ َفُعوا   اْقرَتَبَ  فَِإَذا  اَنرًا  ََتَْتهُ  يَ تَ َوقَّدُ  َواِسعٌ  َوَأْسَفُلهُ  َضيِرقٌ  أَْعالهُ  الت َّن ورِ  ِمْثلِ  ثَ ْقب   ِإىَل  فَاْنطََلْقَنا اْنطَِلقْ  قَاال
   َهَذا؟ َمنْ  فَ ُقْلُت: ُعَراٌة، َوِنَساءٌ  رَِجالٌ  َوِفيَها فِيَها َرَجُعوا ََخََدتْ  فَِإَذا

َنا  َحَتَّ   فَاْنطََلْقَنا  اْنطَِلقْ   قَاال:   ْبنِ   َجرِيرِ   َعنْ   َجرِير    ْبنُ   َوَوْهبُ   يَزِيدُ   قَالَ   الن ََّهِر(،  َوَسطِ   َعَلى  قَائِمٌ   َرُجلٌ   ِفيهِ   َدم    ِمنْ   ر  َّنََ   َعَلى  أَتَ ي ْ
:   َحْيثُ   فَ َردَّهُ   ِفيهِ   يف   ِِبََجر    الرَُّجلُ   رََمى  ََيْرُجَ   َأنْ   أَرَادَ   فَِإَذا  الن ََّهرِ   يف   الَِّذي  الرَُّجلُ   َفأَقْ َبلَ   ِحَجارَةٌ   يََدْيهِ   َبنْيَ   َرُجلٌ   الن ََّهرِ   )َوَعَلى َشطرِ   َحازِم 
   َهَذا؟ َما فَ ُقْلتُ  َكانَ   َكَما  َفرَيِْجعُ  ِِبََجر   ِفيهِ  يف  َرَمى لَِيْخرُجَ  َجاءَ  ُكلََّما  َفَجَعلَ  َكانَ 

 

 .(1/340الروح البن قيم اجلوزية، دراسة وحتقيق د. بسام العموش ) (1)
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َنا  َحَتَّ   فَاْنطََلْقَنا  اْنطَِلقْ   قَاال َيانٌ   َشْيخٌ   َأْصِلَها  َويف   َعِظيَمةٌ   َشَجَرةٌ   ِفيَها  َخْضَراءَ   َرْوَضة    ِإىَل   انْ تَ َهي ْ   ِمنْ   َقرِيبٌ   َرُجلٌ   َوِإَذا  َوِصب ْ
َيانٌ  َوِنَساءٌ  َوَشَبابٌ  ُشُيوخٌ  رَِجالٌ  فِيَها ِمن َْها َأْحَسنَ  َقط   أَرَ  لَْ  َدارًا َوأَْدَخالين   الشََّجرَةِ  يف  ِب  َفَصِعَدا  يُوِقُدَها اَنرٌ  يََدْيهِ  َبنْيَ   الشََّجَرةِ    َوِصب ْ

  َعمَّا   َفَأْخرِبَاين   اللَّي َْلةَ   َطوَّفْ ُتَماين   َوَشَباٌب.قُ ْلُت:  ُشُيوخٌ   ِفيَها  َوأَْفَضلُ   َأْحَسنُ   ِهيَ   َدارًا   َفَأْدَخالين   الشََّجرَةَ   ِب   َفَصِعَدا  ِمن َْها  َأْخَرَجاين   ُُثَّ 
   اْلِقَياَمِة. يَ ْومِ  ِإىَل  بِهِ  فَ ُيْصَنعُ  اآلفَاقَ  تَ ب ُْلغَ  َحَتَّ  َعْنهُ  فَ ُتْحَملُ  اِبْلَكْذبَةِ  َُيَدِرثُ  َفَكذَّابٌ  ِشْدقُهُ  يَُشق   رَأَيْ َتهُ  الَِّذي أَمَّا نَ َعْم، قَاال رَأَْيتُ 

اْلِقَياَمِة. )ويف    يَ ْومِ  ِإىَل  بِهِ  يُ ْفَعلُ  اِبلن ََّهارِ  ِفيهِ   يَ ْعَملْ  َولَْ  اِبللَّْيلِ  َعْنهُ  فَ َنامَ  اْلُقْرآنَ   اّللَُّ  َعلََّمهُ  فَ َرُجلٌ  رَْأُسهُ  ُيْشَدخُ  رَأَيْ َتهُ  َوالَِّذي 
  الث َّْقبِ   يف   أَيْ َتهُ رَ   َوالَِّذي  (َويَ َناُم َعْن الصَّالِة اْلَمْكُتوبَةِ أَمَّا الَِّذي يُ ثْ َلُغ رَْأُسُه اِبحلََْجِر َفِإنَُّه َيَُْخُذ اْلُقْرآَن َفرَيِْفُضُه    :قَالَ رواية للبخاري:  

َيانُ   السَّالم  َعَلْيهِ   ِإبْ رَاِهيمُ   الشََّجَرةِ   َأْصلِ   يف   َوالشَّْيخُ   الرراَِب،  آِكُلوا   الن ََّهرِ   يف   رَأَيْ َتهُ   َوالَِّذي   الز اَنُة.  فَ ُهمْ    َوالَِّذي   النَّاسِ   َفَأْوالدُ   َحْوَلهُ   َوالصِرب ْ
ارُ  النَّارِ  َخازِنُ  َماِلكٌ  النَّارَ  يُوِقدُ  ارُ   َهِذهِ  َوأَمَّا اْلُمْؤِمِننيَ  َعامَّةِ  َدارُ  َدَخْلتَ  الَّيِت   اُلوىَل  َوالدَّ  ِميَكائِيلُ  َوَهَذا ِجرْبِيلُ  َوأانَ  الش َهَداءِ  َفَدارُ  الدَّ
 َتْسَتْكِمْلهُ  لَْ   ُعُمرٌ  َلكَ  بَِقيَ  ِإنَّهُ  قَاال َمْنِزَل  أَْدُخلْ  َدَعاين  قُ ْلتُ   َمْنزُِلكَ  َذاكَ  قَاال السََّحابِ  ِمْثلُ  فَ ْوِقي فَِإَذا رَْأِسي فَ َرفَ ْعتُ  رَْأَسكَ  فَاْرَفعْ 

 .(1) َمْنزَِلَك(  أَتَ ْيتَ  اْسَتْكَمْلتَ  فَ َلوْ 
معلقا على هذا احلديث: قال العلماء: هذا نص صريح، يف عذاب الربزخ؛ فإن رؤاي    - رمحه هللا تعاىل-قال السيوطي  

 .(2) يوم القيامة اه   إىلالنبياء وحي مطابق يف نفس المر، وقد قال: يفعل به 
القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لنه   رَْفضيف عقوبة هجر القرآن: قال ابن هبرية:    -رمحه هللا تعاىل-وقال ابن حجر  

 (3) ، فلما رفض أشرف الشياء وهو القرآن عوقب يف أشرف أعضائه وهو الرأس اه .رَْفضه يُوِجبيوهم أنه رأى فيه ما 
 خطر هجر القرآن بعد تعلمه. 

والثاين: هجر العمل  ْساعه واْلميان به واْلصغاء إليه.  إحدامها: هجر    قال ابن القيم رمحه هللا تعاىل: هجر القرآن أنواع:
تحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه. والرابع: هجر  والثالث: هجر َتكيمه والد حالله وحرامه وإن قرأه وآمن به.  به والوقوف عن 
كل هذا داخل يف قوله تعاىل  ُث قال: و   واْلامس: هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلوب وأدوائها.تدبره وتفهمه.  

  ًَوقَاَل الرَُّسوُل اَي َربِر ِإنَّ قَ ْوِمي اَتََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورا [ :30الفرقان.] (4 ) 
 ( •) البعض ال يقرأ القرآن إال يف رمضان.و  ال يفرق بني آية وحديث، فهناك من صور أخرى من هجر القرآن:  وهناك

: فتكثر يف صاليت الفجر والعصر، وترى اْلمهال الشديد عند الكثري من الناس يف ( أما النوم عن الصالة املكتوبة2) 
 أمرها وعدم إدراك خطورة التأخر يف أدائها عن وقتها. 

 
 (.1386(، والبخاري واللفظ له )19/210)-الفتح الرابين–د اإلمام أمح  رواه  ( 1)

 (. 231)ص شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور ( 2)

 (.464/ 12فتح الباري ) ( 3)

 .(82الفوائد ) ( 4)

طلبت من شخص يف اجلامعة أن يقرأ سورة الطارق، فبدأ يبحث عنها ومل جيدها، فرجع إىل الفهرس. فمثل هذا ال يعلم أين تقع      (•) 
 هذه السورة يف أول القرآن أم آخره!
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 = البعض يضع املنبه على وقت الدوام وليس على وقت الصالة.
 جة اْلجازة، وهل هناك إجازة عن صالة الفجر؟!!= السهر الطويل خاصة يف عطلة َّناية السبوع ِب

»ِإنَّ أَثْ َقَل َصاَلة  َعَلى اْلُمَناِفِقنَي َصاَلُة اْلِعَشاِء، َوَصاَلُة اْلَفْجِر، َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما    = صالة الفجر تفضح املنافقني لقوله 
ْن  آُمَر اِبلصَّاَلِة، فَ تُ َقاَم، ُُثَّ آُمَر َرُجاًل فَ ُيَصلِرَي اِبلنَّاِس، ُُثَّ أَْنطَِلَق َمِعي بِرَِجال  َمَعُهْم ُحَزٌم مِ ِفيِهَما َلَتَ ْومُهَا َوَلْو َحب ًْوا، َوَلَقْد مَهَْمُت َأْن  

 .(1)   َحَطب  ِإىَل قَ ْوم  اَل َيْشَهُدوَن الصَّاَلَة، فَُأَحررَِق َعَلْيِهْم بُ ُيوَِتُْم اِبلنَّاِر«
 خطر الكذب (3)

ُث اِبلَكْذبَِة، فَ ُتْحَمُل َعْنُه َحَتَّ تَ ب ُْلَغ اآلفَاَق، ف َ   ...)قوله   اٌب َُيَدِر ُيْصَنُع بِِه ِإىَل يَ ْوِم  أَمَّا الَِّذي رَأَيْ َتُه يَُشق  ِشْدقُُه، َفَكذَّ
 وفيه خطر ترويج اْلشاعات.  .(2) ...( الِقَياَمةِ 

اْلعالم يف املستقبل واليت منها االنرتنت حاليا، وأتمل كيف أن الكذبة من هذا احلديث كأنه َيربان عن انتشار وسائل  
 خالله تبلغ اآلفاق يف حلظات، لذلك كان عذاب من يكتب يف النرتنت كذابً أشد من غريه لن كذبته انتشرت عرب العال. 

 ( الوقوع يف الفاحشة 4)
 خاصة يف القنوات الفضائية، اليت انتشرت يف معظم البيوت.  أتملوا يف انتشار دواعي الزان يف وسائل اْلعالم املختلفة 

لذلك جيب جتنب دواعي الزان إن كنا َناف عذاب القرب، فقد حرم اْلسالم مقدمات الزان فحرم النظر إىل النساء أو  
  تَ ْقَربُوا الزرََِن ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً َوال   مصافحتهن أو تعطر النساء عند الرجال، ولذلك ل يقل لنا ربنا ال تزنوا وإمنا قال 

 [. 32: ]اْلسراء

 ( أكل الراب سبب يف عذاب القب 5)
 لمهن كثري من الناس واليت أمهها:وهناك بعض الذنوب اْلفية اليت تعد من الراب ال يع

 ؛ فقبلها عليها  هدية  له فأهدى  ؛ بشفاعة لخيه  شفع  من ) :قال   النيب  عن  أمامة أِب فعن : )أ( قبول هدية على شفاعة
 .(3) (الراب أبواب  من عظيما اباب أتى فقد

يِه َدلِيٌل َعَلى ََتِْرمِي اهْلَِديَِّة يف ُمَقابَ َلِة الشََّفاَعِة َوظَاِهرُُه َسَواُء َكاَن قَاِصًدا ِلَذِلَك ِعْنَد  ف":  -رمحه هللا -قال اْلمام الصنعاين
نَ ُهَما، َوَذِلَك ِلَنَّ  َبِه بَ ي ْ  الرراَِب ُهَو الزراَِيَدُة يف اْلَماِل ِمْن اْلَغرْيِ اَل يف  الشََّفاَعِة أَْو َغرْيَ قَاِصد  هَلَا َوَتْسِميَ ُتُه راًِب ِمْن اَبِب ااِلْسِتَعارَِة لِلشَّ

اَنْت الشََّفاَعُة يف َواِجب  َكالشََّفاَعِة ِعْنَد الس ْلطَاِن يف إنْ َقاِذ اْلَمْظُلوِم ِمْن يَِد الظَّالِِ أَْو  ُمَقابَ َلِة ِعَوض  َوَهَذا ِمثْ ُلُه، َوَلَعلَّ اْلُمَراَد إَذا كَ 
فَ  َا يف اْلُوىَل َواِجَبٌة  الرَِّعيَِّة فَِإَّنَّ اهْلَدِ َكاَنْت يف حَمْظُور  َكالشََّفاَعِة ِعْنَدُه يف تَ ْولَِيِة ظَالِ  َعَلى  ُمَقابِِلَها حُمَرٌَّم، َوالثَّانَِيُة حَمْظُورَةٌ  َأْخُذ  يَِّة يف 

َا ُمَكاَفأٌَة َعَلى إْحَسان  َغرْيِ َواِجب     فَ َقْبُضَها يف ُمَقابِِلَها حَمْظُوٌر، َوأَمَّا إَذا َكاَنْت الشََّفاَعُة يف أَْمر  ُمَباح  فَ َلَعلَّهُ  َجائٌِز َأْخُذ اهْلَِديَِّة ِلََّنَّ
 

 (.651)يف صحيحه رواه اإلمام مسلم  ( 1)

 (.1386)يف صحيحه رواه اإلمام البخاري  ( 2)

األلباين يف    وصححه(،  7853والطباين يف الكبري )  (،3541)يف سننه  (، وأبو داود  21748)ده  يف مسناإلمام أمحد  رواه    (  3)
 (.3465) السلسلة الصحيحة
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َا ََتُْرُم ِلَنَّ الشََّفاَعَة َشْيٌء َيِسرٌي اَل تُ ْؤَخُذ َعَلْيِه ُمَكاَفَأةٌ َوََيْتَ   ( 1) "   ِمُل َأَّنَّ
الوزاعي رمحه هللا تعاىل جبرَّة عسل كهدية ليشفع له لدى الواَل يف َتفيف اجلزية عنه، فقال    إىلجاء رجل نصراين  وقد  

واَل بعلبك، فقال: إن شئت رددت اجلرة وكتبت لك، وإال قِبلت اجلرة ول أكتب لك، فرد    إىلالرجل: اي أاب عمرو، تكتب َل  
 .(2) ثالثني دينارا -أي الواَل   – اجلرة وكتب له، فوضع عنه 

  املسلم   عرض   يف  االستطالة  ؛الراب  أرب   من  إن)  :قال    النيب  عن    زيد   بن  سعيد   عنف:  )ب( االستطالة يف عرض املسلم
 أي إطالة اللسان يف عرض املسلم ابحتقاره أو الوقيعة فيه بسب أو قذف أو  حنوه.  ،(3) (حق بغري

 عدم التنزه من البول، وإيذاء الناس ابللسان واملشي بينهم ابلغيبة والنميمة (6)    
  .(4)(أْكثَ ُر َعذاِب الَقرْبِ ِمَن البَ ْولِ قال: ) أن النيب   فقد روى أبو هريرة  

ِديَنِة، أَْو َمكََّة، َفَسِمَع َصْوَت رضي هللا عنهما عباس   ابنُ وروى 
َ
، قَاَل: َمرَّ النَّيب  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِِبَاِئط  ِمْن ِحيطَاِن امل

يُ َعذَّاَبِن يف َكِبري « ُُثَّ قَاَل: »بَ َلى، َكاَن َأَحُدمُهَا اَل َيْسَترِتُ   ِإْنَساَننْيِ يُ َعذَّاَبِن يف قُ ُبورمِِهَا، فَ َقاَل النَّيب  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »يُ َعذَّاَبِن، َوَما
ُسوَل  َقرْب  ِمن ُْهَما ِكْسَرًة، فَِقيَل َلُه: اَي رَ ِمْن بَ ْولِِه، وََكاَن اآلَخُر مَيِْشي اِبلنَِّميَمِة«. ُُثَّ َدَعا جِبَرِيَدة ، َفَكَسَرَها ِكْسَرَتنْيِ، فَ َوَضَع َعَلى ُكلرِ 

َبَسا« َبَسا« أَْو: »ِإىَل َأْن يَ ي ْ ، ِلَ فَ َعْلَت َهَذا؟ قَاَل: »َلَعلَُّه َأْن َُيَفََّف َعن ُْهَما َما لَْ تَ ي ْ  .(5) اّللَِّ
لن عدم التنزه منه يفسد الصالة وهي عماد : -رمحه هللا تعاىل-ما احلكمة أن أكثر عذاب القرب من البول؟ قال املناوي 

 .)6(وأفضل العمال وأول ما َياسب عليه العبدالدين 
 لذلك ينبغي احلذر من هذا المر دون الوقوع يف الوسوسة والشك. 

، وهذا مما ابتلي به كثري  السبب املوقع للعداوة بني الناس بلسانه وإن كان صادقاصاحبها  ارتكب  وأما الغيبة والنميمة فقد  
 من الناس يف جمالسهم.  

 
 

 
 (.58/ 2سبل السالم ) ( 1)

 .(143/ 6حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم ) ( 2)

(،  357(، والطباين يف الكبري )20916والبيهقي )  (، 4876(، وأبو داود )19/217) -الفتح الرابين–اإلمام أمحد  رواه    (  3)
 (.2203) صحيح اجلامعاأللباين يف  وصححه

، وصححه األلباين يف صحيح  (4141)  (، والبيهقي9047)يف مستدركه  ( واحلاكم  287/ 1)-الفتح الرابين–اإلمام أمحد    رواه   (  4)
 (.1202اجلامع )

 (.292)يف صحيحه (، ومسلم 216واللفظ له )يف صحيحه البخاري رواه  (5)

 (.80/ 2فيض القدير للمناوي ) ( 6)



 

18 
 

 العجب وجر اإلزار خيالء  (7)      
َنَما َرُجٌل يَ تَ َبْخرَتُ، مَيِْشي يف بُ ْرَدْيِه َقْد أَْعَجبَ ْتُه نَ ْفُسُه، َفَخَسَف هللاُ بِِه  :  قال    هللا  رسول  أن    هريرة  أِب  عن)أ(   »بَ ي ْ
 .(1)   يَ َتَجْلَجُل ِفيَها ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة«اْلَْرَض، فَ ُهَو 

وإعجاب املرء لنفسه كما قال ابن حجر نقال عن القرطيب: أي مالحظته هلا بعني الكمال مع نسيان نعمة هللا، فإن احتقر  
   .(2) غريه مع ذلك فهو الكرب املذموم اه 

َنَما َرُجٌل جَيُر  ِإزَارَُه ِمْن اْْلَُيالِء ُخِسَف بِِه فَ ُهَو يَ َتَجْلَجُل يف  )  :قَالَ   َأنَّ النَّيبَّ  رضي هللا عنهما  ُعَمَر    اْبنِ   )ب( وعن بَ ي ْ
 .(3) (اَلْرِض ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ 

من وطئ َعَلى ِإزَار  ُخَياَلَء َوِطَئُه  قال: ) أن النيب   خطُر إسباِل الثياِب لَّنا مدعاٌة إىل اْليالء روى هبيب الغفاري  
 .(4) (يف النَّارِ 

الذي يتحكم يف الشباب اليوم هو املوضُة وليس الدين، فهم ميشون على املوديالت وليس على السنة، فهم هم كلٌّ جديد   
 كان حمرماًّ!! ولو  

يستحي أحُدهم أن ميشي يف ثوب فوق الكعبني )ثوب مقصمل(، بينما ال تستحي الفتاة أن تلبس الثياب فوق الكعبني   
بل فوق الركبة، وكذلك الالعبني ال َيجلون من لبس ثياب الرايضة وهي تغطي نصف الفخذ، ملاذا لن املوضة هكذا. ويستحي 

 هكذا، وهذا أُثٌ قد يشرتك فيه اجملتمع كله إن ل ينكره. أحدان أن يقول: السنة 

 اإلفطار يف رمضان من غري عذر  (8)
َنا أاََن اَنئٌِم ِإْذ  أِب    عنف ْعُت َرُسوَل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " بَ ي ْ ،  أَُماَمَة اْلَباِهِلير قَاَل: ْسَِ أَََتين َرُجاَلِن، َفَأَخَذا ِبَضب َْعيَّ

ُلُه َلَك، َفَصِعْدُت َحَتَّ ِإَذا ُكْنُت يف َسَواِء اجْلََبِل ِإَذا  َفأَتَ َيا ِب َجَباًل َوْعًرا، فَ َقااَل: اْصَعْد، فَ ُقْلُت: ِإينرِ اَل أُِطيُقُه، فَ َقااَل  : ِإانَّ َسُنَسهِر
فَِإَذا   اْنطُِلَق ِب،  َهَذا ُعَواُء أَْهِل النَّاِر، ُُثَّ  قَاُلوا:  اْلَْصَواُت؟  َهِذِه  َما  قُ ْلُت:  بَِعَراِقيِبهِ أبَِْصَوات  َشِديَدة ،  ُمَعلَِّقنَي  بَِقْوم   ْم، ُمَشقََّقة   أاََن 

ِة َصْوِمِهْم، فَ َقاَل: َخاَبِت اْليَ ُهوُد َوالنََّصاَرى َأْشَداقُ ُهْم، َتِسيُل َأْشَداقُ ُهْم َدًما قَاَل: قُ ْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء الَِّذيَن يُ ْفِطُروَن قَ ْبَل َتَِلَّ 
َعُه أَبُو أَُما َعَلْيِه َوَسلََّم أَْم َشْيٌء ِمْن رَأْيِِه؟ ُُثَّ اْنطََلَق، فَِإَذا بَِقْوم  َأَشدَّ فَ َقاَل ُسَلْيَماُن: َما أَْدرِي َأْسَِ  َشْيء  َمَة ِمْن َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ 

ُُثَّ اْنطََلَق ِب، فَِإَذا بَِقْوم  َأَشدَّ َشْيء  انِْتَفاًخا،   انِْتَفاًخا َوأَنْ َتِنِه رًَِيا، َوَأْسَوئِِه َمْنظًَرا، فَ ُقْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ فَ َقاَل: َهُؤاَلِء قَ ت َْلى اْلُكفَّاِر، 
الزَّانُوَن َوالزََّواين، ُُثَّ  َهُؤاَلِء  َهُؤاَلِء؟ قَاَل:  َمْن  قُ ْلُت:  اْلَمَراِحيُض،  تَ ن َْهُش ثُِدي َُّهنَّ َوأَنْ َتِنِه رًَِيا، َكَأنَّ رََِيُهُم  فَِإَذا أاََن بِِنَساء   اْنطََلَق ِب،   

َذا أاََن اِبْلِغْلَماِن يَ ْلَعُبوَن َبنْيَ ََّنَْرْيِن، قُ ْلُت: َمْن  احْلَيَّاُت، قُ ْلُت: َما اَبُل َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء مَيْنَ ْعَن أَْواَلَدُهنَّ أَْلَباََّنُنَّ، ُُثَّ اْنطََلَق ِب، فَإِ 
ٌر،  َرَف َشَرفًا، فَِإَذا أاََن بِنَ َفر  َثاَلثَة  َيْشرَبُوَن ِمْن ََخْر  هَلُْم، قُ ْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء َجْعفَ َهُؤاَلِء؟ قَاَل: َهُؤاَلِء َذرَارِي اْلُمْؤِمِننَي، ُُثَّ شَ 

 
 .( 2491)يف سننه (، والرتمذي 2088واللفظ له )يف صحيحه (، ومسلم 19/227)-الفتح الرابين–اإلمام أمحد  رواه  ( 1)

 .( 5789ح   10/272فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ) ( 2)

 .( 5326)يف سننه (، والنسائي 3485)واللفظ له يف صحيحه (، والبخاري 17/289)  -الفتح الرابين–اإلمام أمحد  رواه  ( 3)

 .( 6592صححه األلباين يف صحيح اجلامع )  ( 4)
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َذا ِإبْ َراِهيُم، َوُموَسى، َوِعيَسى، َوُهْم يَ ْنظُُروين  َوزِيٌد، َواْبُن َرَواَحَة، ُُثَّ َشرََفِِن َشَرفًا آَخَر، فَِإَذا أاََن بِنَ َفر  َثاَلثَة ، قُ ْلُت: َمْن َهُؤاَلِء؟ قَاَل: هَ 
" (1).                                                                                                           

 امتناع األمهات عن إرضاع أوالدهن من غري عذر  (9)
 ودليله من حديث أِب أمامة سابق الذكر. 

 أخذ الغلول والسرقة  (10)         
ُ َعْنُه،    فعن َا َغِنْمَنا البَ َقَر  قالُهرَيْ َرَة َرِضَي اّللَّ َتاَع َواحلََواِئَط، ُُثَّ اْنَصَرفْ َنا  : افْ تَ َتْحَنا َخْيرَبَ، َولَْ نَ ْغَنْم َذَهًبا َواَل ِفضًَّة، ِإمنَّ

َ
َواِْلِبَل َوامل

َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل َواِدي الُقَرى، َوَمَعُه َعْبٌد َلُه يُ َقاُل َلُه ِمْدَعٌم، أَْهدَ  َنَما ُهَو ََيُط   َمَع َرُسوِل اّللَِّ َصلَّى هللاُ  اُه َلُه َأَحُد َبِِن الضِرَباِب، فَ بَ ي ْ
ا َلُه الشََّهاَدُة، فَ َقاَل َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإْذ َجاَءُه َسْهٌم َعائٌِر، َحَتَّ َأَصاَب َذِلَك الَعْبَد، فَ َقاَل النَّاُس: َهِنيئً َرْحَل َرُسوِل  

َقاِسُم، لََتْشَتِعُل َعَلْيِه    اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »بَْل، َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، ِإنَّ الشَّْمَلةَ 
َ
، لَْ ُتِصب َْها امل َغاِنِِ

َ
الَّيِت َأَصاَِبَا يَ ْوَم َخْيرَبَ ِمَن امل

َع َذِلَك ِمَن النَّيبِر َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبِشَراك  أَْو ِبِشَراَكنْيِ، فَ قَ  ُتُه، فَ َقاَل َرُسوُل اَل: َهَذا َشْيٌء ُكْنُت أَ اَنرًا« َفَجاَء َرُجٌل ِحنَي ْسَِ َصب ْ
 . (2) ِمْن اَنر «  - أَْو ِشَراَكاِن  -اّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِشَراٌك 

 فليحذر املوظف من استغالل الموال العامة، وليحذر كل مسلم من أكل أموال الناس ابلباطل. 
فتأملوا يف إنسان جماهد ُعذرب يف قربه ابلنار من أجل أمر َتفه )نعلني( كانت من الموال العامة اليت له فيها نصيب )لن  

 له حصة يف الغنائم( فما ابلكم ابملال اْلاص الذي ليس له فيه سهم؟ 

 وصية املرء ابلنياحة عليه بعد موته  (11)
َيِرَت لَيُ َعذَُّب بُِبَكاِء أَْهِلِه َعَلْيِه«: يقول  هللا رسول ْسعتقال:    عمر عن

  ، ويف رواية عند مسلم أن النيب »ِإنَّ امل
            والصحيح أنه يعذب  ،  كثريا يف تعذيب امليت ببكاء أهلهوقد تكلم العلماء  "  .(3)  »اْلَميِرُت يُ َعذَُّب يف َقرْبِِه ِبَا نِيَح َعَلْيِه«قال: 

 كان مولعا ِبا يف دنياه، أو أمر أهله ِبا قبل موته، أو مات راضيا عنها.بنياحة أهله إذا  
 حَت قال طرفة ابن العبد: ،قدين أَّنا تزيدهم إكبارا وإعظاماوقد كان العرب يوصون أهليهم ابلنياحة، معت

                                                          وشقي على اجليب اي ابنة معبد          إذا مت فانعيِن ِبا أان أهله
       أما إذا أدى ما عليه، وَّناهم عنه قبل موته، وأظهر هلم عدم رضاه عنه يف حياته، فال مؤاخذة عليه بفعل غريه.

(4)موهللا أعل
 . 

 
   (. 2393(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )1986(، وابن خزمية واللفظ له )7491ابن حبان ) رواه  (1)

 (.115يف صحيحه )(، ومسلم 4234واللفظ له )يف صحيحه والبخاري رواه  ( 2)

 (.792(، ومسلم )6128(، والبخاري )122/ 7)  -الفتح الرابين –اإلمام أمحد واللفظ له  رواه  ( 3)
 .( 238/ 1فتح املنعم شرح صحيح مسلم)( 4)
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 تعذيب احليوان وعدم إطعامه عند حبسه  (12)
َبِت اْمرَأٌَة يف ِهرَّة  َسَجنَ ت َْها َحَتَّ َماَتْت َفَدَخَلْت ِفيَها   قال    هللا  رسول  أن  عنهما  هللا  رضي  عمر  بن  هللا   عبد  عن »ُعذِر

 .(1) النَّاَر، اَل ِهَي َأْطَعَمت َْها َوَسَقت َْها، ِإْذ َحَبَست َْها، َواَل ِهَي تَ رََكت َْها أَتُْكُل ِمْن َخَشاِش اْلَْرِض«
 هذا يف تعذيب حيوان فكيف ِبن يعذب إنساان؟

  رؤوسهم   على  بوصُ   الشمس  يف  أقيموا  وقد  النباط  من  أانس  على  ابلشام  مر  أنه    حزام  بن  حكيم  بن  هشام  عنف
 :يقول    هللا  رسول  لسمعت  أشهد  :هشام  فقال  ،اجلزية  يف  حبسوا  :رواية  ويف   ،اْلراج  يف  يعذبون  :قيل  ؟هذا  ما  :فقال  الزيت

نْ َيا« بُوَن النَّاَس يف الد  ُب الَِّذيَن يُ َعذِر  .(2)  فخلوا  ِبم فأمر  ،فحدثه المري  على فدخل ،»ِإنَّ هللَا يُ َعذِر

 أداء الصالة على غري طهارة وعدم نصرة املظلوم  (13)        
َأْن ُيْضَرَب يف َقرْبِِه ِمائََة َجْلَدة ، فَ َلْم يَ َزْل َيْسَأُل  ِمَر بَِعْبد  ِمْن ِعَباِد هللِا  : )أُ قال    النيب   عن   فعن عبد هللا بن مسعود  

فَ َلمَّا اْرتَ َفَع َعْنُه قَاَل: َعاَلَم َجَلْدمُتُوين؟  قَاُلوا: ِإنََّك    ، َحَتَّ َصاَرْت َجْلَدًة َواِحَدًة، َفُجِلَد َجْلَدًة َواِحَدًة فَاْمَتََلَ َقرْبُُه َعَلْيِه اَنرًا  ،َويَْدُعو
 .(3) َوَمَرْرَت َعَلى َمْظُلوم  فَ َلْم تَ ْنُصْرُه " ،لَّْيَت َصاَلًة بَِغرْيِ طُُهور  صَ 

 التحدث بكالم يسخط هللا تعاىل  (14)         
  َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَِّ  رِْضَوانِ  ِمنْ  اِبْلَكِلَمةِ  لَيَ َتَكلَّمُ  الرَُّجلَ  : )ِإنَّ   اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ     اْلُمَزينرِ  احْلَاِرثِ  ْبنِ  ِباللِ  َعنْ  َعْلَقَمةَ  فعن

  َوَجلَّ  َعزَّ   اّللَِّ  َسَخطِ  ِمنْ  اِبْلَكِلَمةِ  لَيَ َتَكلَّمُ  الرَُّجلَ  َوِإنَّ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومِ  ِإىَل  رِْضَوانَهُ  ِِبَا  َلهُ  َوَجلَّ  َعزَّ   اّللَُّ  َيْكُتبُ  بَ َلَغتْ  َما تَ ب ُْلغَ  َأنْ  يَظُن   َما
  َمنَ َعنِيهِ  َقدْ  َكالم    ِمنْ  َكمْ   يَ ُقولُ  َعْلَقَمةُ   َفَكانَ  اْلِقَياَمِة(، قَال:َ   يَ ْومِ  ِإىَل  َسَخطَهُ  َعَلْيهِ   ِِبَا  َوَجلَّ  َعزَّ   اّللَُّ  َيْكُتبُ   بَ َلَغتْ  َما  تَ ب ُْلغَ   َأنْ  يَظُن   َما

 (4) احْلَاِرِث   ْبنِ  ِباللِ  َحِديثُ 
فإذا كان غضب هللا تعاىل سيستمر على العبد إىل يوم القيامة ْلصرار هذا العبد على كلمته حَت مماته وعدم توبته منها، فمعن      

 فاحلذر كل احلذر من الكلمات اليت تغضب هللا تعاىل.  ربزخ بقدر سخط هللا تعاىل عليه. ذلك أن ذلك العبد سيناله من عذاب ال

 ين يقولون ما ال يفعلون ويُ َعّلمون غريهم وينسون أنفسهماخلطباء الذ (15)        

مررُت ليلَة أُسرَي ِب أبقوام تُقَرُض شفاُههم ِبقارُيَض من انر ، قلُت: من هؤالء اي قال: )    النيبأن    عن أنس بن مالك        
نعوذ ابهلل من فتنة القول دون    .(5)(به  يعملون  وال  هللا  كتاب  ويقرؤون  ،  جربيُل؟ قال: خطباُء أمتِرَك الذين يقولون ما ال يَفعلون

 
 (.2242(، ومسلم واللفظ له )2365)يف صحيحه البخاري رواه  ( 1)

 .( 8718) يف السنن الكبى والنسائي (،  3045)يف سننه  داود وأبو(، 2613)يف صحيحه  مسلماإلمام  رواه  ( 2)

 .( 2234قال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه ) ( 3)

 .( 1619وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )(، 19/259) -الفتح الرابين–واللفظ له اإلمام أمحد رواه  ( 4)

 . (125، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )والبيهقي واللفظ له(،  20/257)  -الفتح الرابين–اإلمام أمحد     رواه   (  5)
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 العمل. 
 النفاق (16)

ُِبُْم َوممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعَلى النِرَفاِق ال تَ ْعَلُمُهْم حَنْنُ قال تعاىل    نَ ْعَلُمُهْم َسنُ َعذِر
 [ 101التوبة: ] َمرََّتنْيِ ُُثَّ يُ َرد وَن ِإىَل َعَذاب  َعِظيم  

ُِبُْم َمرََّتنْيِ  قال قتادة والربيع بن أنس يف قوله تعاىل    إحدامها يف الدنيا والخرى هي عذاب القرب. َسنُ َعذِر
بنجاة صاحبها من    وإن جتنب املعاصي عموما واليت مت ذكرها خصوصا واحلرص على العمال الصاحلة اليت أكد النيب  

عذاب القرب من المهية ِبكان؛ للنجاة من فتنة القرب وعذابه، ومن جنا من هذا الكرب فما بعده أهون منه إبذن هللا تعاىل، فلنعد  
  فهل نستجيب لنصيحة رسول هللا   ،(1) )َي إخواين ملثل هذا فأعدوا(أمر بذلك قائال    هلذا الكرب عدته، ال سيما أن النيب

 فنعد هلذا الكرب العصيب قبل فوات الوان؟ 
َأنَّ اْمرَأًَة َسْوَداَء َكاَنْت تَ ُقم  اْلَمْسِجَد أَْو َشاابًّ   َأِب ُهَريْ َرَة    فللقرب ظلمة ووحشة، ففيه العذاب الليم أو النعيم املقيم، فعن

ُتْم آَذنْ ُتُموين )  :َفَسَأَل َعن َْها أَْو َعْنُه فَ َقاُلوا َماَت قَالَ   فَ َفَقَدَها َرُسوُل اّللَِّ   ُْم َصغَُّروا أَْمَرَها أَْو أَْمَرُه فَ َقالَ   ؟(أََفال ُكن ْ ُدل وين )  :قَاَل َفَكَأَّنَّ
   .(2)(َوِإنَّ اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يُ نَ وِررَُها هَلُْم ِبَصاليت َعَلْيِهمْ  ِإنَّ َهِذِه اْلُقُبوَر ََمُْلوَءٌة ظُْلَمًة َعَلى َأْهِلَها ) :َفَدل وُه َفَصلَّى َعَلي َْها ُُثَّ قَالَ  ( َعَلى َقرْبِهِ 

 أال تريد أن تكون من أنعم الناس؟ 
تذاكر الناس الِنَعَم فقالوا: من أنعم الناس؟ فقالوا فالن وفالن، فسئل أبو عطية املذبوح: من أنعم الناس؟ فقال: جسد يف  

    .(3) ينتظر الثواب اه الرتاب، قد أمن العذاب، 
فكن ممن يتجنب دواعي عذاب القرب لتأمن العذاب وتنتظر الثواب، نسأل هللا تعاىل أن يكون هذا حالنا يف قبوران، نسأل  

القول فيتبع أحسنه واحلمد هلل    إىلهللا تعاىل أن جيريان من عذاب القرب وعذاب النار ومن فتنة احمليا واملمات، وأن جيعلنا ممن يستمع  
 رب العاملني. 
 
 
 
 
 
 

 
 (.8سبق َترجيه يف صفحة ) ( 1)

 (.956)يف صحيحه رواه مسلم  ( 2)

 (.154/ 5حلية األولياء ) ( 3)
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