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 أسباب عذاب القربـ 4 
 واألسباب املُنجية منه

 
إنَّ احلمَد هلل حنمُده، ونستعيُنه، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، َمن يهد  

ا هللاُ فال مضل له، وَمن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال  شري  له، وأشهد أنَّ محمدا
 عبدُه ورسولُه.

 
 (201)آل عمران:  ﴾ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا اّللهَ َحقَّ تـَُقاتِِه َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ ﴿ 
 
ُهَما رَِجاالا َكِثرياا ََي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِهن نَـّْفٍس َواِحدَ ﴿  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ٍة َوَخَلَق ِمنـْ

 (2)النساء: ﴾ َوِنَساء َواتَـُّقوْا اّللهَ الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اّللهَ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباا
 
ا )ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوُقوُلوا قـَْوالا َسدِ ﴿  ( ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن 00يدا

 (02،00:)األحزاب ﴾ يُِطْع اّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َفاَز فـَْوزاا َعِظيماا
 

 أما بعد.... 
، وشر األمور صلى هللا عليه وسلمفإن أصدق احلديث كتاب هللا ــ تعاىل ــ، وخري اهلدي، هدي محمد 

 ثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.محداثهتا، وكل محد
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 أسـبــاب عـذاب الـقـبـر؟
  وأسـبــاب عـذاب الـقـبـر فجواهبا من وجهني: جممل ومفصَّل: -رمحه هللا-قال اإلمام ابن القيم 

فإهنم يعذبون على جهلهم ابهلل وإضاعتهم ألمره وارتكاهبم ملعاصيه، فال يُعذ ِّب هللا روًحا عرفته وأحبته  أما اجململ:
وال بدًًن كانت فيه أبًدا، فإن عذاب القرب وعذاب اآلخرة أثر غضب هللا وسخطه  ،هوامتثلت أمره، واجتنبت هني

على عبده. فمن أغضب هللا وأسخطه يف هذه الدار مث مل يتب ومات على ذلك، كان له من عذاب الربزخ بقدر 
 غضب هللا وسخطه عليه. فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب.

عن الرجلني اللذين رآمها يعذَّابن يف قبورمها ميشي  صلى هللا عليه وسلمفقد أخرب النيب  وأما اجلواب املفصل:
 أحدمها ابلنميمة بني الناس، ويرتك اآلخر االسترباء من البول.....

 فعذاب القرب من معاصي القلب والعني واألذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. -
غتاب، وشاهد الزور - 

ُ
حصن، والداعي إىل البدعة، والقائل على هللا ورسوله ما  ،فالنمَّام، والكذَّاب، وامل

ُ
وقاذف امل

جازف يف كالمه، وآكل الراب، وآكل أموال اليتامى ظلًما، وآكل الُسحتِّ من الرشوة، وآكل مال 
ُ
ال علم له به، وامل

ْسكِّر، وآكل لقمة الشجرة امللعونة 
ُ
احلشيش(، والزاين، )أخيه املسلم بغري حق أو مال املعاهد بغري حق، وشارب امل

حلَّل له.
ُ
ُحل ِّل وامل

 واللوطي، والسارق، واخلائن، والغادر، واملخادع، واملاكر، وآخذ الراب ومعطيه وكاتبه وشاهداه، وامل
واحملتال على إسقاط فرائض هللا وارتكاب حمارمه، ومؤذي املسلمني ومتتب ِّع عوراهتم، واحلاكم بغري ما أنزل هللا، 

عط ِّل  اواملفيت خبالف م
ُ
لحد يف حرم هللا، وامل

ُ
شرعه هللا، واملعني على اإلمث والعدوان، وقاتل النفس اليت حرم هللا، وامل

 . صلى هللا عليه وسلمحلقائق أمساء هللا وصفاته امللحد فيها، واملقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول هللا 
ورسوله واملستمع إليهم، والذين يبنون  والنائحة واملستمع إليها، ونواحي جهنم وهم املغنون الغناء الذي حرمه هللا

ُطف ُِّفون يف استيفاء ماهلم إذا أخذوا، وهضم ما عليهم إذا 
املساجد على القبور يوقدون عليها القناديل والُسرج، وامل

 بذلوه، واجلبَّارون، واملتكربون، واملراءون، واهلمَّازون واللمَّازون، والطاعنون على السلف.
مـني والعرَّافني فيسألوهنم ويصدقوهنم، وأعوان الظلمة الذين ابعوا آخرهتم بدنيا غريهم،  ةوالذين أيتون الكهن نج ِّ

ُ
وامل

جـاهر. 
ُ
 والذي يفتخر ابملعصية ويتكثر هبا بني إخـوانه وأضرابه وهو امل

والذي يؤخر  ،الذي تركه اخلَْلُق ات ِّقاء شر ِّه وُفحشه ءوالذي ال أتمنه على مالك وحرمتك، والفاحش اللسان البذي
الصالة إىل آخر وقتها وينقرها وال يذكر هللا فيها إال قلياًل، وال يؤد ِّي زكاة ماله طيبة هبا نفسه، وال حيج مع قدرته 
على احلج، وال يؤد ِّي احلقوق مع قدرته عليها، وال يتورع من حلظه وال لفظه وال أكله وال خطوه، وال يبايل مبا 

وال يصل رمحه، وال يرحم مسكيًنا وال أرملة وال اليتيم وال احليوان البهيم، بل يدع  ،محصَّل املال من حالل أو حرا
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اليتيم وال حيض على طعام املسكني، ويـرائي العـاملني، ومينع املـاعون، ويشتغل بعيوب النـاس عن عيبه، وبذنـوهبم 
 عن ذنبه.

ا وقلتها وصغريها وكبريها، وملا كان أكثر الناس هتفكل هؤالء وأمثاهلم يعذبون يف قبورهم هبذه اجلرائم حبسب كثر  
كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبني والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب، 
ظواهرها ابلرتاب واحلجارة املنقوشة مبنيات. ويف ابطنها الدواهي والبليات. تغلي ابحلسرات كما تغلي القدور مبا 

 بتصرف( 206 – 203)الروح: ص          هلا وقد حيل بينها وبني شهواهتا وأمانيها. اهــ قفيها. وحي
قال أبو حممد عبد احلق: اعلم أن عذاب القرب ليس خمتًصا  :246يف "التذكرة" ص  -رمحه هللا-وقال القرطيب 

فيه طائفة من املؤمنني وكل على حاله من عمله وما استوجبه من  مهابلكافرين وال موقوفًا على املنافقني، بل يشارك
 خطيئته وزالته، واألدلة على أن املؤمن قد يُعذَّب يف قربه بسبب ذنوب كثرية. اهـ. 

 ومن هذه الذنوب:
 الشرك ابهلل والكفر به: -2

اِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَمْوِت ظَّ َوَلْو تـََرى ِإِذ ال﴿ قال تعاىل: فمن أعظم أسباب عذاب القرب اإلشراك ابهلل، 
َعَلى اّللِه َغرْيَ احلَْقِه  َواْلَمآلِئَكُة اَبِسطُوْا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوْا أَنُفَسُكُم اْليَـْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن ِبَا ُكنُتْم تـَُقوُلونَ 

 (93)األنعام:  ﴾ َتْسَتْكرِبُونَ وَُكنُتْم َعْن آََيتِِه 
وذلك أن الكافر إذا احتضر َبشَّرته املالئكة ابلعذاب والنكال واألغالل والسالسل واجلحيم وغضب الرمحن  

قائلني ضرهبم املالئكة حىت خترج أرواحهم من أجسادهم تفالرحيم، فتفرق روحه يف جسده وتعصى وأتىب اخلروج، 
 (1/256)تفسري ابن كثري:  (93)األنعام: ﴾ ...َأْخرُِجوْا أَنُفَسُكُم اْليَـْوَم جُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُونِ ... ﴿  هلم:

َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويـَْوَم تـَُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ ﴿  فرعون: لآوقال تعاىل عن  النَّاُر يـُْعَرُضوَن َعَليـْ
َويـَْوَم  ...﴿  قال بعدها: عز وجل ألن هللاعذاب القرب ونريانه؛  فاملراد ابلنار هنا: (46)غافر:  ﴾ اْلَعَذابِ 

  ﴾ اْلَعَذابِ ِفْرَعْوَن َأَشدَّ  تـَُقوُم السَّاَعُة َأْدِخُلوا آلَ 
وقد وجبت  صلى هللا عليه وسلم" خرج النيب قال: رضي هللا عنهوأخرج البخاري ومسلم عن أيب أيوب 

 الشمس فسمع صوًتا فقال: يهوٌد تُعذَّب يف قبورها ".
 

صلى هللا عليه " قال أبو سعيد ومل أشهده من النيب قال: ضي هللا عنهوأخرج اإلمام مسلم عن زيد بن اثبَت 
ه إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا َأْقرُبٌ ستة أو مخسة أو عميف حائط لبين النجار على بغلة له وحنن  وسلم

قال: ماتوا يف  أربعة فقال: من يعرف أصحاب هذه األقرب؟ فقال رجل: أان. قال: فمىت مات هؤالء؟
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اإلشراك. فقال:" إن هذه األمة تُبتلى يف قبورها، فلوال أن ال تدافنوا لدعوُت هللا أن ُيسمعكم من عذاب 
ع منه، مث أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا ابهلل من عذاب النار، قالوا: نعوذ ابهلل من عذاب مسالقرب الذي أ

النار. فقال: تعوذوا ابهلل من عذاب القرب، قالوا: نعوذ ابهلل من عذاب القرب. قال: تعوذوا ابهلل من الفنت ما 
قال: تعوذوا ابهلل من فتنة الدجال،  .نظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ ابهلل من الفنت ما ظهر منها وما بط

 قالوا: نعوذ ابهلل من فتنة الدجال ".
 
 ــاق:ـفنـال -1

إن املنافقني أشد خطرًا على اإلسالم من الكفار الذين جيهرون بعدواهتم لإلسالم وأهله.... فهم الذين يشعلون ًنر 
ذلك فإن هللا ُيشعل قبورهم ًنرًا كما أشعلوا ول؛ –ابسم اإلسالم  –الفتنة بني املسلمني ويهدمون جدار اإلسالم 

 نريان الفتنة بني املسلمني.
ُن َوِِمَّْن َحْوَلُكم مِهَن اأَلْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوْا َعَلى النِهَفاِق اَل تـَْعَلُمُهْم حنَْ ﴿  قال تعاىل:

هُبُم مَّرََّتنْيِ  هُبُم ﴿  أما قوله تعاىل:، (202)التوبة:  ﴾ َعِظيمٍ يـَُردُّوَن ِإىَل َعَذاٍب  مثَّ  نـَْعَلُمُهْم َسنـَُعذِه  ﴾ مَّرََّتنْيِ َسنـَُعذِه
 إحدامها يف الدنيا واألخرى هي عذاب القرب. قال قتادة والربيع ابن أنس:

 :صلى هللا عليه وسلمجاء التصريح أبن املنافق يُعذَّب يف قربه، قال  -سؤال امللكني -ويف بعض أحاديث
، فقلت مثله، ال أدري، فيقوالن: قد كنا نعلم أن  ان ن ك".... وإ منافقاا قال: مسعت الناس يقولون قوالا

تقول ذل ، فيقال لألرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضالعه، فال يزال فيها ُمعذابا حىت يبعثه هللا 
 (2392)السلسلة الصحيحة: . من مضجعه ذل  "
 احلديث  واملنافق فيقال له:...... ". افرالك"وأما : رضي هللا عنهويف رواية عن أنس 
 احلديث ."وأما املنافق أو املرًتب فيقال له:... " :-رضي هللا عنها-ويف حديث أمساء

 احلديث ."وإن كان منافقاا قال:...... " :رضي هللا عنهويف حديث أيب هريرة 
 يثحلدا "وأما املنافق فيقعد إذا توىل عنه أصحابه.....". :رضي هللا عنهويف حديث جابر 

" وأما املنافق أو الكافر :صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا  رضي هللا عنهوأخرج البخاري ومسلم عن أنس  
فيقال له: ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: ال أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: ال دريت وال 

 .تليت، ويضرب ِبطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غري الثقلني "
يف حديث أمساء: " كنُت أقول ما يقوُل الناُس" قوله: (:3/339كما يف فتح الباري )  -رمحه هللا-ظافقال احل

ُقْلُتُه " كذا يف أكثر الرواايت   "ال دريَت وال تليَت"وكذا يف أكثر األحاديث قوله:  "مسعُت الناَس يقولوَن شيئاا فـَ
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ال دريت وال اتبعت من  واملعىن:رآن، القأت : أي ال فهمت وال قر "تلوت"أصله  "تليت"قال ثعلب: قوله: 
 "دريت".يدري، وإمنا قاله ابلياء ملؤاخاة 

َهلَُّب: املراد املالئكة الذين يلون فتنته، كذا قال: وال وجه لتخصيصه ابملالئكة، فقد ثبت  "من يليه" قوله:
ُ
قال امل

 أن البهائم تسمعه.
 
 اإلعراض عن ذكر هللا:  -3

 (214)طه:  ﴾ َض َعن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشةا َضنكاا َوحَنُْشُرُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمىْعرَ أَ  َوَمنْ ﴿  قال تعاىل:
 ُيضيَّق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه فيه. قال: ﴾ َمِعيَشةا َضنكاا﴿  عن أيب سعيد يف قوله:

قال:" عذاب  ﴾ انكا فَِإنَّ َلُه َمِعيَشةا ضَ ﴿  يف قوله تعاىل: صلى هللا عليه وسلمعن النيب  وعن أيب هريرة 
 )رواه البزار، وقال ابن كثري: إسناده جيد(.  القرب"

  (:263، ص 230يف "الداء والدواء" )ص  -رمحه هللا-وقال اإلمام ابن القيم 
وُفسرت املعيشة الضنك بعذاب القرب وال ريب أنه من املعيشة الضنك. واآلية تتناول ما هو أعم منه. وإن كانت 

ات، فإن عمومها من حيث املعىن، فاملعيشة الضنك الزمة ملن أعرض عن ذكر هللا الذي أنزله ثباإل نكرة يف سياق
 يف دنياه ويف الربزخ ويوم معاده. صلى هللا عليه وسلمعلى رسوله 

 
 ب:ذـــكـال -4

والذي يصور بعض مشاهد العذاب يف  رضي هللا عنهففي احلديث الذي رواه البخاري عن مسرة بن جندب 
لى رجل ُمستلق لقفـاُه، وإذا آخر قـائم عليه تينا عنا، فأ" ... فانطلق:صلى هللا عليه وسلمالقرب... قال 

إىل قفاه، ومنخره إىل قفـاه، وعينه  (3)شدقه (2)من حديد، وإذا هو أييت أحد شقي وجهه فيشرشرُ  (1)بكلوب
إىل قفاه، مث يتحول إىل اجلـانب اآلخر فيفعُل به مثل ما فعل ابجلانب األول، فما يفرُغ من ذل  اجلانب حىت 

 احلديث.. كما كان مث يعود عليه فيفعل مثل ما فعل املرة األوىل... "جلانب  ذل  ا يصح
"... وأما الرجل الذي أتيت عليه :صلى هللا عليه وسلممث جاء البيان يف آخر احلديث بقول امللكني للرسول  

و من بيته فيكذب الكذبة تبلغ جل يغدنه الر يشرشُر شدقه إىل قفاه، ومنخره إىل قفاه، وعينه إىل قفاه، فإ
 . احلديث.اآلفاق.... "

                                                 

 ـ الكلوب: حديدة ُمْعَوجَّة ينزع هبا الشيء أو يعلق.1
 ـ يشرشُر: أي يقطع 2
 ـ الشدق: جانب الفم 3
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"أما الذي رأيته ُيشق شدقُه فكذَّاٌب حيدث ابلكذبة فُتحمل عنه حىت تبلغ اآلفاق فيصنع به ما  ويف رواية:
 )أخرجه البخاري(. . رأيت إىل يوم القيامة.... "

 ة. اهـ. املعصيمبحل  شرشرة شدق الكاذب هو إنزال العقوبة قال ابن العريب:
 واجلزاء من جنس العمل.

 بــا: ر ـال لــآك -5
 وفيه: ليه وسلمصلى هللا عففي احلديث السابق أيضاا الذي أخرجه البخاري عن مسرة بن جندب عن النيب 

".... فانطلقنا على هنر حسبُت أنه كان يقول: أمحر مثل الدم، وإذا يف النهر سابح يسبح، وإذا على شط 
وإذا ذل  السابح يسبح ما يسبح مث أييت ذل  الذي قد مجع عنده ة كثرية، عنده حجار النهر رجل قد مجع 

له فاه فُيلقمه حجراا، فينطلق فيسبح مث يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراا  (1)احلجارة فيفغر
."  

 .راب..."نه آكل ال"... وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح يف النهر ويلقم احلجارة، فإ ويف سياقه:
إمنا عوقب آكل الراب بسباحته يف النهر األمحر وإلقامه احلجارة، ألن  قال احلافظ ابن حجر: قال ابن هبرية:

أصل الراب جيري يف الذهب والذهب األمحر، وأما إلقام امللك له احلجر، فإنه إشارة إىل أنه ال يغين عنه شيًئا، 
 رائه ميحقه.هللا من و ه يزداد ووكذلك الراب فإن صاحبه يتخيل أن مال

 :االـزنــ -6
".... فانطلقنا فأتينا على ويف نفس احلديث السابق الذي أخرجه البخاري عن مَسَُرة بن ُجْندب مرفوعاا وفيه: 

مثل التنور، قال: وأحسُب أنه كان يقول: فإذا فيه لغٌط وأصواٌت، فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء ُعراة، 
 ...".  (2)نهم إذا أًتهم ذل  اللهب ضوضوامن أسفل ميهم هلٌب وإذا هم أيت

 "وأما الرجال والنساء الُعراة الذين هم يف مثل بناء التنور فإهنم الُزانة والزواين ". ويف آخر احلديث:
  قال: صلى هللا عليه وسلمويف بعض طرق حديث مسرة بن جندب الذي يف صحيح البخاري أن النيب 

فإذا ببيت مبينٍه على مثل بناء التنور، أعاله ضيق  لقت معهمااين، فانط"رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرج
وأسفله واسع، يوقد حتته انر، فيه رجال ونساء ُعراة، فإذا أوقدت النار ارتفعوا حىت كادوا أن خيرجوا، فإذا 

 أمخدت رجعوا فيها، فقلت: من هؤالء قـال: هم الزانة ".

                                                 

 يفغر: أي يفتح. -1
 أي: صاحوا. -2
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 واجلزاء من جنس العمل:
  :-هللارمحه -يم قال ابن الق -أ

واعلم أن اجلزاء من جنس العمل، والقلب املعلق ابحلرام كلما هم  أن يفارقه وخيرج منه عاد إليه، وهلذا يكون جزاؤه 
يف الربزخ ويف اآلخرة هكذا. فتأمل مطابقة هذا العذاب حلال قلوهبم يف الدنيا، فإهنم كلما مهُّوا ابلتوبة واإلقالع 

 (441)روضة احملبني: صركسوا فيه وعادوا بعد أن كادوا خيرجوا. التوبة أ إىل فضاء واخلروج من تنور الشهوة
" مناسبة العري هلم الستحقاقهم أن (:21/465يف "الفتح" ) -رمحه هللا- قال احلافظ ابن حجر -ب

من  ن جنايتهميُفضحوا؛ ألن عادهتم أن يسترتوا يف اخللوة فعوقبوا ابهلتك، واحلكمة يف إتيان العذاب من حتتهم كو 
 هم السفلى".أعضائ
"مناسبة العقوابت املذكورة فيه للجناايت ظاهرة إال الزًنة ففيها خفاء، وبيانه أن العري  وقال الكرماين: -جـ

  فضيحة كالزًن، والزاين من شأنه طلب اخللوة فناسب التنور، مث هو خائف حذر حال الفعل كأن حتته النار".
الكفر واملعاصي والفسوق كله  "(:442،440"روضة احملبني" )ص يف  كما  -هللارمحه -وقال ابن القيم  -د

غموم، وكلما عزم العبد أن خيرج منه أبت عليه نفسه وشيطانه ومألفه فال يزال يف غم ذلك حىت ميوت، فإن مل 
ما ن هناك، فخيرج من غم ذلك يف الدنيا بقى غمه يف الربزخ ويف القيامة، وإن خرج من غمه وضيقه هاهنا خرج م

عبد عن هللا يف هذه الدار حبسه عنه بعد املوت، وكان معذاًب به هناك كما كان قلبه معذاًب به يف الدنيا، حبس ال
فليس العشاق والفجرة والظلمة يف لذة يف هذه الدار، وإمنا هم يعذبون فيها ويف الربزخ ويف القيامة، ولكن سكر 

يل بينهم وبني ما يشتهون أحضرت نفوسهم األمل ، فإذا حعور ابألملالشهوة وموت القلب حال بينهم وبني الش
الشديد وصار يعمل فيها بعد املوت نظري ما يعمل الدود يف حلومهم، فاآلالم أتكل أرواحهم غري أهنا ال تغين، 

 والدود أيكل جسومهم". اهـ. 
وملا كانت نريان  سفل منهم،تيهم من أوملا كانت معصية هؤالء أبجزائهم السفلى كانت النار أت وقال أيضاا: -هـ

الشهوات تثور عليهم يف الدنيا بني حني وآخر فيفارقون املعصية كانت النار تثور عليهم بني حني وآخر، وكانوا  
قصرت هبم مهمهم، وغلبت عليهم شقوهتم فعادوا إليها مرة  عز وجلكلما أرادوا اخلروج من املعصية والتوبة إىل هللا 

ما مهُّوا ابخلروج عادوا إليه مرة اثنية، ولو اتبوا من املعصية وأًنبوا إىل هللا الربزخ كلتنور يف  اثنية، فهم كذلك يف
 خلرجوا من التنور أو ملا دخلوه أصاًل.

ُيَضاَعْف َلُه  (68) َواَل يـَْزنُوَن َوَمن يـَْفَعْل َذِلَ  يـَْلَق َأاَثماا... ﴿  كما قال تعاىل: يف وصف عباد الرمحن: 
ُل اّللَُّ َسيِهَئاهِتِْم  (69)ُمَهاانا اَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه اْلِقيَ  اُب يـَْومَ اْلَعذَ  ِإالَّ َمن ًَتَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالا َصاحِلاا فَُأْولَِئَ  يـَُبدِه

ُ َغُفوراا رَِّحيماا  ( 00-68)الفرقان:    ﴾ َحَسَناٍت وََكاَن اّللَّ
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فعباد الرمحن ال يقارفون الكبائر وال يتنجسون بشيء منها، ولكن من تدنَّس بشيء من ذلك مث اتب وأًنب 
 دخل يف عباد الرمحن، وبدلت سيئاته حسنات. عز وجلواستقام على طريق هللا 

 ه:النوم عن الصالة املكتوبة وهجر القرآن بعد تعلم -8، 0
مشهد  صلى هللا عليه وسلميث الذي أخرجه البخاري عن مسرة بن جندب يوضح لنا النيب ت احلدويف ذا

"...  :صلى هللا عليه وسلمعذاب القرب ملَن هجر القرآن بعد تعلمه وملن ينام عن الصالة املكتوبة.... قال 
 (1)وأان أتينا على رجل ُمضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي ابلصخرة لرأسه فيثلُغ رأسه

جر هاهنا، فيتبُع احلجر، فيأخذه فال يرجع إليه حىت يصح رأسه كما كان، مث يعود عليه فيفعل حلا (2)هدهُ فيتد
 به مثل ما فعل املرة األوىل...".

".... وأما الرجل األول الذي :صلى هللا عليه وسلممث جاء البيان يف آخر احلديث بقول امللكني للرسول 
 عن الصالة املكتوبة ".ه، وينام رآن فريفضأتيت عليه يُثلُغ رأسه ابحلجر، فإنه الرجل أيخذ الق

" والذي رأيته ُيشدُخ رأسه فرجل علَّمه هللا القرآن، فنام عنه ابلليل ومل يعمل فيه ابلنهار، يفعل ويف رواية: -
 )أخرجه البخاري(.. به إىل يوم القيامة "
فيه ما  م أنه رأىألنه يوه قال ابن هبرية: رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة؛: -رمحه هللا-قال ابن حجر

 يوجب رفضه، فلما رفض أشرف األشياء وهو القرآن عوقب يف أشرف أعضائه وهو الرأس.
 حيتمل أن يكون التعذيب على جمموع األمرين ترك القراءة وترك العمل. وقال أيضاا:

 هجر القرآن وأنواعه: 
  - ع:قرآن أنوا وهجر ال (:91كما يف "الفوائد" )ص  -رمحه هللا-يقول ابن القيم 

 هجر مساعه واإلميان به واإلصغاء إليه.  أحدها:
 هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه وإن قرأه وآمن به.  والثاين:
هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه ال يفيد اليقني، وأن أدلته لفظية ال  والثالث:

 حتصل العلم. 
 ما أراد املتكلم به منه.  مه ومعرفةدبره وتفههجر ت والرابع:
هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غريه ويهجر  واخلامس:

 ﴾ ورااالرَُّسوُل ََي َربِه ِإنَّ قـَْوِمي اختََُّذوا َهَذا اْلُقْرآَن َمْهجُ  َوقَالَ ﴿  وكل هذا دخل يف قوله تعاىل: التداوي به.
 كان بعض اهلجر أهون من بعض. اهـ.  وإن( 30رقان: لف)ا

                                                 

 يثلُغ رأسه: أي يشدخه ويشقه. -1
 يتدهَدُه: أي يتدحرج، واملراد أنه دفعه من ُعلو إىل أسفل، وتدهده إذا احنط.  -2
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 أما النوم عن الصالة املكتوبة: 
فجزاؤه أن يُثلغ ويرضخ هذا الرأس الذي هذا فعله وشأنه، وهكذا يُعذَّب إىل قيام الساعة، فقد جاء يف بعض 

 (3/152)فتح الباري:  "..... فيفعل به إىل يوم القيامة ".الرواايت: 
 الء:ــيــخ اإلزار رـج -9

" بينما رجل جير قال: صلى هللا عليه وسلمأن النيب  -رضي هللا عنهما-فقد أخرج البخاري عن ابن عمر 
 إزاره إذ ُخسف به فهو يتجلجُل يف األرض إىل يوم القيامة ".

" بينما رجل ميشي يف ُحلة تعجبه نفسه مرجل مُجته إذ خسف هللا به فهو يتجلجل إىل يوم ويف رواية: -
          ي()البخار ". القيامة 

أن يسوخ يف األرض مع اضطراب شديد، ويندفع من شق إىل شق  التجلجل: :-رمحه هللا-قال ابن فارس
 يتجلجل يف األرض: أي ينزل فيها مضطراًب متدافًعا. فاملعىن

الء  ويف هذه األحاديث أن إسبال اإلزار للخي (:20/163كما يف "فتح الباري" )  -رمحه هللا-قال احلافظ 
بال لغري اخليالء فظاهر األحاديث حترميه أيًضا، لكن استدل ابلتقييد يف هذه األحاديث ابخليالء وأما اإلس كبرية،

على أن اإلطالق يف الزجر الوارد يف ذم اإلسبال حممول على املقيد هنا، فال حيرم اجلر واإلسبال إذا سلم من 
لوعيد، إال أن جر القميص وغريه من الثياب ال يلحقه ا اخليالء مفهومه أن اجلر لغري قال ابن عبد الرب:اخليالء، 

اإلسبال حتت الكعبني للخيالء، فإن كان لغريها فهو مكروه، وهكذا نص  وقال النووي:مذموم على كل حال. 
 واملستحب أن يكون اإلزار إىل نصف الساق، واجلائز قال:الشافعي على الفرق بني اجلر للخيالء ولغري اخليالء، 

ىل الكعبني، وما نزل عن الكعبني ممنوع منع حترمي إن كان للخيالء، وإال فمنع تنزيه؛ ألن ما حتته إ بال كراهة
األحاديث الواردة يف الزجر عن اإلسبال مطلقة فيجب تقييدها ابإلسبال للخيالء انتهى. والنص الذي أشار إليه 

للخيالء، ولغريها خفيف لقول النيب يف غريها  الصالة والالبويطي يف خمتصره عن الشافعي قال: ال جيوز السدل يف 
ليس صرحًيا يف نفي التحرمي، بل هو حممول على أن ذلك ابلنسبة  "خفيف"أليب بكر وقوله:  صلى هللا عليه وسلم

للجر خيالء، فأما لغري اخليالء فيختلف احلال، فإذا كان الثوب على قدر البسه لكنه يسدله فهذا ال يظهر فيه 
وقع أليب بكر، وإن كان الثوب زائًدا على قدر البسه فهذا قد يتجه قصد كالذي ان عن غري حترمي، والسيما إن ك

املنع فيه من جهة اإلسراف فينتهي إىل التحرمي، وقد يتجه املنع فيه من جهة التشبه ابلنساء وهو أمكن فيه من 
 األول.

، ألن النهي قد تناوله رَّه خيالءيقول ال أجال جيوز للرجل أن جياوز بثوبه كعبه. و  :-رمحه هللا-وقال ابن العريب
َّ، فإهنا دعوى غري مسلمة،  لفظًا، وال جيوز ملن تناوله اللفظ حكًما أن يقول: ال أمتثله؛ ألن تلك العلة ليست يفِّ

وحاصله أن اإلسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب  قال احلافظ:بل إطالته ذيله دالة على تكربه. اهـ. ملخًصا، 
 ويؤيده ما أخرجه أمحد بن منيع من وجه آخر د الالبس اخليالء،ولو مل يقصاخليالء،  يستلزم

 " وإَيك وجر اإلزار فإن جر اإلزار من املخيلة ".عن ابن عمر يف أثناء حديث رفعه:
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 حبس احليوان وتعذيبه:  -20

"... قال: صلى هللا عليه وسلمأن النيب  رضي هللا عنهويف حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر 
من بين إسرائيل تُعذَّب يف هرة هلا. ربطتها فلم تطعمها ومل تدعها أتكل  فيها امرأةنار فرأيت وُعرضت عليه ال
 )أخرجه مسلم( ".من خشاش األرض

حني صلى  صلى هللا عليه وسلم" ورأى النيب  (:90يف "إثبات عذاب القرب" )ص -رمحه هللا-قال البيهقي
اهلرة، وقد صاروا يف  نت تعذب يفأة اليت كاصالة اخلسوف من جير ُقصبه يف النار، ومن يُعذَّب يف السرقة، واملر 

 ". قبورهم رميًما يف أعني أهل زمانه، ومل يَر من صلَّى معه من ذلك ما رأى
 فالذي يُعذ ِّب احليوان وال يرمحه؛ فإن هللا ال يرمحه، ألن الرمحة ال تكون إال للرمحاء.

" ارحم ل:قا صلى هللا عليه وسلمأن النيب  رضي هللا عنهفقد أخرج الطرباين يف الكبري بسند صحيح عن جرير 
 (. 896)صحيح اجلامع:  رض يرمح  َمن يف السماء ".ن يف األم
يْـن: -22   الـدَّ

" توىف رجل فغسَّلناه وحنَّطناه وكفنَّاه، مث أتينا به قال: -رضي هللا عنهما-أخرج احلاكم عن جابر بن عبد هللا
ال أبو صاحبكم، فقلُّوا على النيب ليصلي عليه فخطى خطاا، مث قال: هل عليه َدين؟ قلنا: نعم. قال: ص

: مها علي  حق الغرمي وبرئ منهما امليت؟، صلى هللا عليه وسلمقتادة: َي رسول هللا دينه عليَّ؟ فقال النيب 
قال: نعم. فصلى عليه، مث لقيه يف الغد فقال: ما فعل الديناران؟، فقال: َي رسول هللا إمنا مات أمس. مث لقيه 

:" صلى هللا عليه وسلما. فقال رسول هللا قد قضيتهم رسول هللا.من الغد فقال: ما فعل الديناران؟، فقال: َي 
 اآلن بردت عليه جلده ".

  فـائـدة:
أي: اسرتاح، وهذا  " اآلن بردت عليه جلده":صلى هللا عليه وسلم"املقصود بقول النيب  قال بعض أهل العلم:

صلى هللا عليه ولقول النيب يدل على أنه مازال قلًقا حىت يقضى الدين عنه، وال يؤاخذ امليت لتحمل غريه عنه، 
صلى هللا عليه  فال يلزم من قول النيب مها علي  ويف مال  وامليت منهما برئ"" لرواَيت:يف بعض ا وسلم
إن رفع العذاب ال يكون إال بعد قضاء الدين  وقال البعض: وقوع العذاب. " اآلن بردت عليه جلده":وسلم
 عنه.

، :رضي هللا عنهوأخرج اإلمام أمحد عن سعد بن األطول  " أن أخاه مات وترك ثالمثائة درهم، وترك عياالا
: إن أخاك محبوس بدينه، صلى هللا عليه وسلمله، قال: فقال يل نيب هللا ها على عيادت أن أنفققال: فأر 
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فاذهب فاقِض عنه، فذهبت فقضيت عنه، مث جئت، قلت: َي رسول هللا، قد قضيت عنه إال دينارين 
 "صادقة".  ويف رواية: - ادعتهما امرأة، وليست هلا بينة، قال: أعطها فإهنا محقة.

ل  أبو جعفر وهو جمهول، لكن صححه األلباين يف صحيح فيه عبد املالعلم ألن )ضعفه بعض أهل    
    (2550اجلامع: 

أن ذلك الصحايب حمبوس بسبب دينه، وميكن أن يفسر هذا احلبس  صلى هللا عليه وسلمفقد أخرب الرسول 
 " إنه مأسور بدينه عن اجلنة ".:صلى هللا عليه وسلماحلديث اآلخر حيث قال الرسول 
 صلى هللا عليه وسلمأن النيب  ":رضي هللا عنهجندب ث مسرة بن ائي من حديواحلديث عند أيب داود والنس

  - صلَّى على جنازة
قال: أهاهنا من آل فالن أحد، فسكت القوم، وكان إذا ابتدأهم  انصرف، فلما -صلَّى الصبح : ويف رواية

بشيء سكتوا، وقال ذل  مراراا ثالث ال جييبه أحد، فقال رجل: هو ذا، قال: فقام رجل جير إزاره من مؤخر 
ما منع  يف املرتني األوليني أن تكون أجبتين؟، أما إين مل أنوه  صلى هللا عليه وسلم نيب:فقال له الالناس، 

مأسور بدينه عن اجلنة، فإن شئت فافدوه، وإن شئت فأسلموه  -لرجل منهم  -ابمس  إال خلري، إن فالانا 
  ."إىل عذاب هللا، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حىت ما أحٌد يطلبه بشيء

ْين، والذي قد حيبسه عن اجلنة ويكون سبب يف عذاب القرب. نبغي أنولذلك ي  يتحلل اإلنسان من هذا الدَّ
 ــواط: الـل -21

  وهو محرم.الرجَل، وهو عمل قوم لوط،  لهو وطء الرج واللواط:
" َمن وجدَتوه يعمل قال: صلى هللا عليه وسلمفقد أخرج أمحد والنسائي وأيب داود بسند صحيح أن النيب 

  (6589)صحيح اجلامع:  املفعول به ".لوا الفاعل و قوم لوط فاقتعمل 
 ".بع ابحلجارة كما فُعَِّل بقوم لوط" ينظر أعلى بناء يف القرية فُيلقى منه مث يت:-رضي هللا عنهما-قال ابن عباس 

لك .. ولشناعة تولقد عاقب هللا قوم لوط عقااًب شديًدا يف الدنيا، وهذا مع ما ينتظرهم من العقوبة يف اآلخرة.
قبحها عاقب هللا مرتكبيها أبربعة أنواع مل جيمعها على قوم غريهم وهي: أنه طمس أعينهم، وجعل أعايل اجلرمية و 

قراهم سافلها، وأمطرهم حبجارة من سجيل منضود، وأرسل عليهم الصيحة، ويف هذه الشريعة صار القتل ابلسيف 
 ر.ن رضا واختيابه إذا كان عوهو عقوبة الفاعل واملفعول  –على الراجح  –

 :" إن اللوطي إذا مات من غري توبة فإنه ميسخ يف قربه خنزيرًا ".أيضاا -رضي هللا عنهما-وقال ابن عباس
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 النياحة على امليت: -23
 ". نيح عليه يُعذَّب ِبا نيح عليه ن" مَ قال: صلى هللا عليه وسلمأخرج البخاري بسنده أن النيب  -
 ه ِبا نيح عليه ".ذَّب يف قرب " امليت يُع:قال صلى هللا عليه وسلمويف صحيح مسلم أن النيب  -
صلى هللا عليه قـال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وأخـرج البخـاري ومسلم من حديث ابن عمر  -

 :وسلم
 " إن امليت يُعذَّب ببكاء أهله عليه ". 

وتعديد واملقصود ابلبكاء يف هذا احلديث هو النواح ويفسر ذلك األحاديث اليت قبله، والبكاء اجملرد عن النواح 
 صلى هللا عليه وسلمؤاخذة عليه، فإن هللا ال يؤاخذ بدمع العني وال حبزن القلب وقد بكى النيب امليت فال م مشائل

 على ابنه إبراهيم، وعلى عثمان بن مظعون وغريه.
وهذا العذاب يكون ملن أوصى أهله ابلنياحة عليه بعد موته، أو ملن مل يوص أهله برتك النياحة مع علمه أهنم 

 سيفعلون ذلك. 
 ، فلم ا مات مل يرتكوا النياحة عليه فهذا ال شيء عليه. برتك النياحةما َمن أوصى أ

إذا كان ينهاهم يف حياته ففعلوا شيًئا من ذلك بعد وفاته مل يكن عليه  :-رمحه هللا-كما قال عبد هللا بن املبارك
 شيء.
امليت  "قال: صلى هللا عليه وسلمأن النيب  هرضي هللا عنوأخرج اإلمام أمحد عن أيب موسى األشعري  -
، إذا عذَّب ببكاء يُ  قالت النائحة: واعضداه، واانصراه، واكاسباه، ُجِبَذ امليت وقيل: أنت عضدها أنت احليِه

 انصرها أنت كاسبها؟!". 
" ما من ميت ميوت فيقوم ابكيه فيقول: واجباله، واسنداه... أو حنو ذل  إال وُكِهل وعند الَتمذي بلفظ: -

 به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت ".
جعل صهيب يقول: واأخاه،  " ملا أصيب ُعمر بردة عن أبيه قال: من حديث أيب أخرج البخاريو  -و

أما علمت أن النيب : صلى هللا عليه وسلمواصاحباه، فقال ُعمر: َي صهيب، أتبكي عليَّ وقد قال النيب 
 قال: إن امليت لُيعذَّب ببعض بكاء أهله عليه ". صلى هللا عليه وسلم

إذا كان ه" كاء أهله عليامليت ببعض ب" يُعذَّب : صلى هللا عليه وسلم وبوَّب عليه البخاري "ابب قول النيب
"  :صلى هللا عليه وسلم وقال النيب .﴾ ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنراا ...﴿  لقـول هللا تعـاىل:؛ النوح من سنته

﴿  :-رضي هللا عنها- فهـو كمـا قـالت عـائشة، فإن مل تكن من سنته ." كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
 ﴾ َشْيءٌ ِإىَل مِحِْلَها اَل حُيَْمْل ِمْنُه ﴿  أي ُذنُوبـًا ﴾ ُمثْـَقَلةٌ َتْدُع  َوِإن﴿  ه:كقولوهي   .﴾ ْخَرىأُ َواَل َتِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر 
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" ال تُقتل نفس ظلماا إال   :صلى هللا عليه وسلم وقال النيب .وما يرخص من البكاء من غري نوح (28:فاطر)
 (.3/250ي: )فتح البار وذلك ألنه أول من سن القتل.  كان على ابن آدم األول كفل من دمها "

وهو أن احلديث حممول على َمن أوصى ابلنوح عليه أو مل يوصِّ  قول مجهور العلماء: -رمحه هللا-جَّح األلباين ر و 
إذا كان ينهاهم يف حياته ففعلوا شيًئا من  وهلذا قال عبد هللا بن املبارك:برتكه مع علمه أبن الناس يفعلونه عادة، 

املكتب  – 19)أحكام اجلنائز: هامش ص .مبعىن العقابلعذاب عندهم ذلك بعد وفاته مل يكن عليه شيء" وا
 اإلسالمي(.

 
 الغلول من الغنيمة: -24

ألمر ضه على ويل اغنيمة دون عر والغلول: هي السرقة من الغنائم قبل أن تُقسَّم، أي أيخذ الغازي شيًئا من ال
 لقسمته.

كما عند   صلى هللا عليه وسلمعن الرجل الذي غله مشلة يوم خيرب فقال  صلى هللا عليه وسلموقد أخرب النيب 
" أهدى رجل لرسول هللا غالماا يقال له ِمْدعم، فبينما مدعم حيط رحالا لرسول هللا إذ البخاري ومسلم وفيه:

 (2)سي بيده إن الشملةكال والذي نفقال الرسول:  فقتله، فقال الناس: هنيئاا له اجلنة، ف (1)أصابه سهم عائر
اليت أخذها يوم خيرب من املغامن مل تصبها املقاسم لتشتعل عليه انراا، فلما مسع ذل  الناس جاء رجل بشراك 

 فقال: شراك من انر أو شراكني من انر". صلى هللا عليه وسلمأو شراكني إىل النيب 
  انراا ":ل عليه " لتشتعقوله:( 0/489كما يف "فتح الباري" )  -رمحه هللا-قال احلافظ 

حيتمل أن يكون ذلك حقيقة، أبن تصري الشملة نفسها ًنرًا فُيعذَّب هبا، وحيتمل أن يكون املراد أهنا سبب لعذاب 
 النار.

 ""ابب ِغَلُظ حترمي الغلول وأنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون وبوَّب النووي هلذا احلديث:
م خيرب، أقبل نفر من صحابة النيب كان يو " ملا  قال: رضي هللا عنهويف صحيح مسلم عن عمر بن اخلطاب 

فقالوا: فالن شهيد... فالن شهيد، حىت مرُّوا على رجل فقالوا: فالن شهيد، فقال  صلى هللا عليه وسلم
 : كال إين رأيته يف النار يف بردة غلَّها أو عباءة ".صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 

ل يقال قل النيب رج" كان على ث:قال -رضي هللا عنهما-ويف رواية أخرى عند البخاري عن عبد هللا بن عمر
 : هو يف النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلَّها صلى هللا عليه وسلمله: َكرَْكرة، فمات، فقال رسول هللا 

 

                                                 

 عائر: ال يدري من رماه. -1
 الشملة: هي الثوب يتوشَّح به. وهي كساء من صوف يتغطى به. -2
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 الـسـرقــة:  -25
".... قال: صلى هللا عليه وسلمأن النيب  رضي هللا عنهففي حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر 

ه قال: إمنا تعلَّق نه فإن فطن لق احلاج ِبحججير ُقصبه يف النار. كان يسر  (1)وحىت رأيت فيها صاحب احملجن
 .ِبحجين، وإن غفل عنه ذهب به.... "

 
 اإلفطار يف رمضان من غري عذر: -26

 وهذا ال جيوز، وهو من األمور احملرمة.
 رضي هللا عنهفقد أخرج النسائي يف "الكربى" وابن حبان وابن خزمية واحلاكم يف "املستدرك" عن أيب أمامة 

انئم أًتين رجالن فأخذا بضبعي فأتياين جبالا ا أان " بينميقول: صلى هللا عليه وسلمقال: مسعت رسول هللا 
وعراا، فقاال: اصعد. فقلت: إين ال أطيقه. فقاال: إان سنسهله ل ، فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل 
إذا أبصوات شديدة، قلت: ما هذه األصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، مث انطلقا يب، فإذا أان بقوم 

تسيل أشداقهم دماا، قال: قلت: من هؤالء؟ قال: الذين يفطرون قبل حتلة ققة أشداقهم بعراقيبهم مشمعلقني 
       (995)صحيح الَتغيب:  ."(2)صومهم
          
 أمر الناس ابلرب ونسيان النفس: -20

ُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل تـَْعِقُلونَ َن أَنُفَسكُ  َوتَنَسوْ َأأَتُْمُروَن النَّاَس اِبْلرِبهِ ﴿  قال تعاىل:   (44)البقرة: ﴾ ْم َوأَنُتْم تـَتـْ
 ﴾ َمْقتاا ِعنَد اّللَِّ َأن تـَُقوُلوا َما اَل تـَْفَعُلونَ  ( َكرُبَ 1تـَْفَعُلوَن )أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ملَ تـَُقوُلوَن َما اَل  َيَ ﴿  وقال تعاىل:
 (3،1)الصف:
" رأيت ليلة ُأسري يب رجاالا تُقرُض قال: صلى هللا عليه وسلما عن رسول هللا وأمحد بسندمهرج أبو يعلى وأخ

شفاههم ِبقاريض من انر، فقلُت: من هؤالء َي جربيل؟ فقال: اخلطباء من أمَِّت ، أيمرون الناس ابلرب وينسون 
 (.192)الصحيحة:  أنفسهم، وهم يتلون الكتاب، أفال يعقلون ".

أتيت ليلة ُأسرى يب على " قال: صلى هللا عليه وسلمنيب ال أن رضي هللا عنهديث أنس وعند البيهقي من ح
قوم تُقرُض شفاههم ِبقاريض من انر، كلما قُرضت وفَّت، فقلت: َي جربيل من هؤالء؟ قال: خطباء أمَِّت  

 (.219)حسنه األلباين يف صحيح اجلامع:  .كتاب هللا وال يعملون به"  ويقرؤونالذين يقولون ما ال يفعلون، 

                                                 

 ـ واحملجن: عصا معقوفة الطرف.1
 ت اإلفطار.أي يفطرون قبل وق -2
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أسكتتين كلمة ابن مسعود عشرين سنة وهي: "من كان كالمه ال يوافق فعله فإمنا : -رمحه هللا-قال زبيد اليامي
 يوبخ نفسه".

طلب العلم شديد، وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، : -رمحه هللا-قال هالل بن العالء
 والسالمة منه أشد من العمل به.

 
 والد بغري عذر:االمتناع عن إرضاع األ -28

" مث انطلق يب فإذا بنساء ينهشن ثديهن قال: صلى هللا عليه وسلمففي احلديث السابق أن رسول هللا 
 (3952)الصحيحة: احليات، قلت: من هؤالء؟ قال: هؤالء الاليت مينعن أوالدهن ألباهنن".

 فكما حرمن أوالدهن من الرضاع من ثديهن تنهشها احليَّات جزاء وفاقًا يف الربزخ.
 
 لناس ابللسان: أذى ا -29

قال يف بعض  صلى هللا عليه وسلمأن النيب  رضي هللا عنهفقد أخرج ابن حبان يف "صحيحه" عن أيب هريرة 
 : الرواَيت

 " كان أحدمها ال يستَت من البول، وكان اآلخر يؤذي الناس بلسانه، وميشي بينهم ابلنميمة ".
عراضهم واالستطالة يف أوأذى الناس ابللسان يكون ابلفحش والسب  واللعن والسخرية واالستهزاء والكذب عليهم 

 واهلجاء والقذف والغيبة كما سيأيت.
 

 :الغيبة -10
" بينا أان أماشي رسول هللا قال: رضي هللا عنهفقد أخرج اإلمام أمحد وابن ماجه بسند صحيح عن أيب بكرة 

صلى هللا عليه وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره فإذا حنن بقربين أمامنا فقال رسول هللا  هللا عليه وسلمصلى 
أيكم أيتيين جبريدة، فاستبقنا فسبقته فأتيته جبريدة، فكسرها يف كبري وبلى، ف: إهنما لُيعذَّابن وما يُعذَّابن وسلم

نصفني، فألقى على ذا القرب قطعة، وعلى ذا القرب قطعة، قال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتني، وما يُعذابن 
 (1442، وهو يف صحيح اجلامع:2/66)صححه األلباين يف صحيح الَتغيب: إال يف الغيبة والبول ".

قد روي هذا احلديث من طرق كثرية مشهورة يف الصحـاح وغريها عن مجاعة  :-رمحه هللا-قال احلافظ ابن حجر 
صلى هللا ويف أكثرها أهنما يعذابن يف النميمة والبول. والظاهر أنه اتفق مروره  –رضي هللا عنهم  –من الصحـابة 

مر  بقربين يُعذَّب أحدمها يف  لبول، ومرة أخرىمرة بقربين، يعذب أحدمها يف النميمة، واآلخر يف ا عليه وسلم
 الغيبة، واآلخر يف البول.... وهللا أعلم.
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أن النيب  - موالة النيب -ويـؤيد مـا قاله احلـافظ ابحلديـث الذي أخرجه ابن سعد إبسنـاد حسن عن ميمونة 

 " َي ميمونة... إن من أشده عذاب القرب من الغيبة والبول ".قال هلا: صلى هللا عليه وسلم
 
أو ثوبه أو داره أو دابته  خاك مبا يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص يف دينه أو بدنه أو نسبههي ذكرك أغيبة: وال

أو خلقه... أو غري ذلك مما يفهم التنقيص منه. والغيبة ال تقتصر على اللسان فالتعريض به كالتصريح. والفعل منه  
 يفهم به املقصود فهو داخل يف الغيبة وهو حرام. واحلركة وكل ما كالقول، واإلشارة واإلمياء والغمز واللمز والكتابة

 
 عدم االسترباء من البول واملشي بني الناس ابلنميمة: -12
 مر بقربين فقال: صلى هللا عليه وسلم" أن النيب :-رضي هللا عنهما-ففي "الصحيحني" عن ابن عباس  -أ

خر فكان ميشي ابلنميمة، مث بوله، وأما اآل "إهنما لُيعذابن وما يُعذابن يف كبري، أما أحُدمها فكان ال يستَت من
دعا جبريدة رطبة فشقها نصفني مث َغَرَز يف كل قرب واحدة. فقالوا: َي رسول هللا ملا فعلت هذا؟ قال: لعله 

 ." خيفف عنهما ما مل ييبسا
 تنبيهان على هذا احلديث:

 .صلى هللا عليه وسلموضع اجلريد خاص ابلنيب  -2
ملراد بتخصيص هذين األمرين ابلذكر تعظيم أمرمها ا(: 3/320فتح" )كما يف "ال  -رمحه هللا-قال احلافظ  - 1

 ال نفي احلكم عما سوامها، فعلى هذا ال يلزم من ذكرمها حصر عذاب القرب فيهما.
صلى " مره النيب قال: -رضي هللا عنهما-ويف رواية أخرى هي يف "الصحيحني" أيضاا: عن ابن عباس  -ب

صلى هللا  :ابن يف قبورمها، فقال النيبصوت إنسانني يعذمن حيطان املدينة، فسمع (1)حبائط هللا عليه وسلم
 (1) من بوله كان أحدمها ال يستَت  (2) إهنما لُيعذابن، وما يُعذابن يف كبري، مث قال: بلى وإنُه لكبري عليه وسلم

                                                 

 ي: بستان.أ -1
( 1/713كما يف "فتح الباري" )  -رمحه هللا -: "وما يعذابن يف كبري، مث قال: بلى. وإنه لكبري"، ذكر احلافظ ابن حجر ويف قول النيب  -2

 معناها فقال: 
عذااًب شديًدا يف ذنب :"يعذابن ريرة وحيتمل أن الضمري يف قوله: "وإنه" يعود على العذاب، ملا ورد يف )صحيح ابن حبان( من حديث أيب ه

}َوحَتَْسُبونَُه َهي ًِّنا َوُهَو عِّنَد اَّللَِّّ َعظِّيٌم هني" وقيل: املعىن ليس بكبري يف اعتقـادمها أو يف اعتقاد املخاطبني، وهو عند هللا كبري، كقوله تعاىل: 
هذا األخري جزم به البغوي وغريه، ورجحه ابن دقيق حرتاز من ذلك، و [، وقيل: ليس بكبري االحرتاز منه، أي كان ال يشق عليهما اال11]النور:{

دد ذلك منه العيد ومجاعة، وقيل: ليس بكبري مبجرده وإمنا صار كبريًا ابملواظبة عليه، ويرشد إىل ذلك السياق فإنه وصف كاًل منهما مبا يدل على جت
 علم. اهـ. واستمراره عليه لإلتيان بصيغة املضارعة بعد حرف كان. وهللا أ
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 -رطب  (3)بعسيب ويف رواية: -، مث دعا جبريدة رطبة، (2) البول ـ، وكان اآلخر ميشي ابلنميمة ويف رواية: -
، فوضع على كل قرب منهما كسرة، فقيل له: َي رسول هللا -فشقها نصفني  :ويف الرواية -، فكسرها كسرتني

 ". : لعله أن خيفف عنهما ما مل ييبساصلى هللا عليه وسلمملا فعلت هذا؟ قال 
دخلْت عليَّ امرأة من اليهود، فقالت: إن عذاب القرب  "قالت: -رضي هللا عنها-أخرج النسائي عن عائشة 
صلى هللا عليه رسول هللا  لنقرض منه اجللد والثوب، فخرج فقالت: بلى، إانَّ من البول، فقلت: كذبِت، 

إىل الصالة، وقد ارتفعت أصواتنا، فقال: ما هذا؟ فأخربته ِبا قالت، فقال: صدقت، قالت )أي:  وسلم
عائشة(: فما صلَّى بْعد يومئذ إال قال دبر كل صالة: ربه جربائيل وميكائيل وإسرافيل، أعْذين من حرِه النار 

 .رب"وعذاب الق
 

 تنبيه:
ْرض اجللد والثوب من البول كان من الدين الذي شرعه هللا لبين إسرائيل؛ ولذلك ملا هناهم أحدهم عن فعل ذلك قَـ 

صلى هللا  رسول هللا كما جاء يف احلديث الذي أخرجه عبد الرمحن بن حسنة أنُعذ َِّب يف قربه بسبب هنيه. 
قطعوا ما أصابه البول ا أصاهبم البول " أمل تعلموا ما لقي صاحب بين إسرائيل، كانوا إذ:لاق عليه وسلم

 ". ُعذِهَب يف قربهمنهم، فنهاهم عن ذل ، ف
 ( إىل أيب داود والَتمذي وابن ماجه وابن حبان واحلاكم(22/426)عزاه يف "صحيح اجلامع:)        

 
  :وهناك أحاديث دلت على خطورة عدم التنزه من البول منها- 

 صلى هللا عليه وسلمعن النيب  رضي هللا عنهماجه بسند صحيح عن أيب هريرة  إلمام أمحد وابنما أخرجه ا
  قال:

                                                                                                                                                                            

: "وما يعذابن يف كبري" معناه أهنما مل يعذاب يف أمر كان يكرب عليهما أو يشق فعله (:ويف قوله 1/73يف معامل السنن ) -رمحه هللا-اخلطايب  وقال
نب فيهما سهل ق الدين وأن الذلو أرادا أن يفعاله، وهو التَّنزه من البول وترك النميمة، ومل يرد أن املعصية يف هاتني اخلصلتني ليست بكبرية يف ح

 هني.
 : "بلى إنه لكبري"(:وخلوف توهم مثل هذا استدرك فقال 161قال املنذري كما يف الرتغيب والرتهيب )

فظ منه، (:معىن "االستتار" أنه ال جيعل بينه وبني بوله سرتة، يعين ال يتح1/713ومعىن: "ال يسترت من بوله" بـَيـََّنه احلافظ كما يف فتح الباري ) -1
عند ابن خزمية وصححه: "أكثر عذاب القرب من البول" أي:  هنا من التنزه وهو اإلبعاد، ويف حديث أيب هريرة رواية: "ال يستنزه" ألفتوافق 

 بسبب ترك التحرز منه. اهـ بتصرف.
دقيق العيد: هي نقل كالم  لنميمة" قال ابن: "وكان اآلخر ميشي اب( يف قول النيب 1/711يف "الفتح" أيًضا ) -رمحه هللا-وقال احلـافظ  -2

 الناس، واملراد منه هنا: ما كان بقصد اإلضرار، فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب.
 عسيب: هي اجلريدة اليت مل ينبت فيها خوص، فإن نبت فهي السعفة. -3
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 (.2/255)صححه األلباين يف صحيح الَتغيب:  " أكثر عذاب القرب من البول ".
 

" إن عامة قال: صلى هللا عليه وسلمعن النيب  -رضي هللا عنهما-وأخرج البزار والدار قطين عن ابن عباس 
، وهو يف صحيح 2/251صحيح الَتغيب:حه األلباين يف )صح عذاب القرب من البول فتنزَّهوا منه ".

 (.1201اجلامع: 
" اتقوا التبول فإنه أوُل ما قال: صلى هللا عليه وسلمعن النيب  رضي هللا عنهوأخرج الدارقطين عن أنس 

 (.2/253ب: يف صحيح الَتغي )حسنه األلباين   حياسب به العبد يف قربه
" تنزَّهوا من البول فإن قال: عليه وسلم صلى هللاأن النيب  رضي هللا عنهوأخرج الدارقطين من حديث أنس 

 (.3001)صحيح اجلامع:    " عامة عذاب القرب منه
 وقـفـة:

اآلخرة وفيه أمنوذج ما يقع يف يوم القيامة من العقاب والثواب، ومقدمة الصالة: الطهارة من لقرب أول منازل ا
احلدث واخلبث. ومقدمة الدماء: النميمة والوقيعة يف األعراض ومها أيسر أنواع األذى، فيبدأ يف الربزخ ابحملاسبة 

 والعقاب عليهما.
 ة، ومن حقوق العباد: الدماء.حقوق هللا: الصالوأول ما يُقضى فيه يوم القيامة من 

 عن سبب عذاب هذين الصنفني من الناس:  -رمحه هللا-يقول ابن القيم 
"فهذا ترك الطهارة الواجبة، وذلك ارتكب السبب املوقع للعداوة بني الناس بلسانه، وإن كان صادًقا، ويف هذا 

كما أن ترك االسترباء من البول تنبيًها على   ذااًب.والبهتان أعظم عتنبيه على أن املوقع بينهم العداوة ابلكذب والزور 
 أن َمن ترك الصالة ـ اليت االسترباء من البول بعض واجباهتا وشروطها ـ فهو أشد عذااًب.

 س: ما احلكمة اليت من أجلها َسرَتَ هللا عنَّا عذاب القرب؟
ذاب القرب ما دفن منا أحٌد أحًدا، وما انه لو أمسعنا عواحلكمة من هذا حىت يدفن بعضنا بعًضا؛ ألنه سبح جـ:

 .صلى هللا عليه وسلماستطعنا أن نقرتب من القرب وهذا ما يؤكده النيب 
" لوال أن ال قال: صلى هللا عليه وسلمأن النيب  رضي هللا عنهفقد أخرج اإلمام مسلم من حديث أنس 

 تدافنوا لدعوُت هللَا أن ُيسمَعُكم من عذاِب القرب".
 فن.ة، وهي حىت نتدافكتم هللا تعاىل عنا عذاب القرب هلذه احلكم

ولعل هناك حكمة أخرى من أجلها غما هللا عنا عذاب القرب، وهي أنه لو مسع اإلنسان منا صفيه وحبيبه الذي 
 َقرَبَُه يُعذَّب يف َقرْبِّهِّ ما ذاق طعاًما وال أكتحل مبنام.
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 : أنه فضيحة للميت وكشف للمخبوء.أضف إىل هذا
 يعلم ضعفنا؛ ألنه لو كشف لنا عذاب القرب لُصعِّْقَنا من لطفه وكرمه، وهللافاحلمد هلل الذي سرت عنا عذاب القرب ب

 هولِّهِّ وشدتِّهِّ.
صلى هللا عليه أن النيب  رضي هللا عنهانظر هلذا احلديث الذي أخرجه البخاري من حديث أيب سعيد اخلدري 

 قال: وسلم
انت " إذا ُوضعِت اجلنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صاحلة قالت: قدموين قدموين، وإن ك

 ". الت: َي ويلها أين يذهبون هبا، يسمع صوهتا كل شيء إال اإلنسان ولو مسعها اإلنسان لُصِعقغري صاحلة ق
وهذه صيحة كانت من غري ضرب وال هوان وال عذاب وكانت على رءوس الرجال، ولو مسعناها لصعقنا فكيف 

ار ترااًب؟ نسأل هللا العافية ب هبا اجلبل لصهبذه الصيحة املدوية عندما يضرب املقبور مبطرقة من حديد؟! لو ُضرِّ 
 والسرت يف الدنيا واآلخرة.

 .صلى هللا عليه وسلموهذه الصيحة يسمعها مجيع اخلالئق إال الثقلني، كما أخرب بذلك النيب 
" مث يقمعه قمعة ابملطراق يف حديث طويل وفيه: رضي هللا عنهفقد أخرج اإلمام أمحد عن أيب سعيد اخلدري 

 غري الثقلني ". كلهم  عز وجلفيصيح صيحة يسمعها خلق هللا 
يف حائط لبين النجار على  صلى هللا عليه وسلم" بينما النيب فقد أخرج اإلمام مسلم عن زيد بن اثبت قال:

صلى هللا فقال النيب  -إذ حادت به فكادت تلقيه، فإذا َأْقرُبٌ ستة أو مخسة أو أربعة  -وحنن معه  -بغلة له 
 . احلديث: َمن يعرف هذه األْقرُب...."عليه وسلم
غلة ملا مسعت من صوت املعذَّبِّني، وإمنا مل يسمعه من يعقل من اجلن ا حـادت به البوإمن :-رمحه هللا-قال القرطيب 
 اهـ. " لوال أن ال تدافنوا لدعوُت هللَا أن يسمَعُكم من عذاِب القرب".:صلى هللا عليه وسلمواإلنس لقوله 

افن فكتم هللا تعاىل عنا عذاب القرب حىت نتد "(:223أيضاا يف "التذكرة" )ص  -رمحه هللا-ويقول القرطيب 
ية والطائفة الرابنية لغلبة اخلوف عند مساعه، فال نقدر على القرب من القرب للدفن، أو يهلك احلي حبكمته اإلهل

عند مساعه إذ ال يُطاق مساع شيء من عذاب هللا يف هذه الدار لضعف هذه القوى، أال ترى أنه إذا مسع الناس 
عقة الرعد من صيحة الذي تضربه املالئكة الناس؟!، وأين صصعقة الرعد القاصف أو الزالزل اهلائلة هلك كثري من 

 مبطارق احلديد اليت يسمعها من يليه؟!"
 " ولو مسعها إنسان لُصِعَق ".يف اجلنازة: صلى هللا عليه وسلموقد قال النيب 

هذا وهو على رءوس الرجال من غري ضرب وال هوان، فكيف إذ حل به اخلزي والنكال واشتد عليه العذاب 
 ه وعفوه ورمحته مبن ِّه.معافاته ومغفرت والوابل؟ فنسأل هللا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
22 

 

 
 وقـفـة:

ها قد رأيت أخي احلبيب كيف يُعذَّب العصاة مبعاصيهم يف الدنيا، وكيف يناهلم شؤم ما كسبت أيديهم من 
فواحش وجرائم، وهذه املعاصي كذلك تالحق أهلها يف القبور حيث تنغص عليهم حياهتم فيها، فال جيدون منها 

قال هللا تعاىل يف الدنيا واتبوا وأًنبوا لنجوا من عذاهبا يف الربزخ،  عز وجلإىل هللا ولو فروا منها  مهراًب وال معاًذا،
ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِه  َحىتَّ ﴿ :عز وجل واصفاا حال املصرين على املعاصي املعرضني عن هللا

َا كَ َلَعلِهي َأْعَمُل َصاحِلاا ِفيَما تـَرَْكُت كَ  (99) اْرِجُعونِ  َعثُونَ الَّ ِإهنَّ   ﴾ ِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمن َورَائِِهم بـَْرزٌَخ ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
 فال سبيل للنجاة إال ابلتوبة واألوبة والرجوع إىل هللا تعاىل. (200،99)املؤمنون: 

 
 س: األسباب املنجية من عذاب القرب؟

مل فجواهبا أيضاا من وجهني: جمُ واألسباب املنجية من عذاب القرب  -رمحه هللا-قال اإلمام ابن القيم  جـ:
 وُمفصَّل.

فهو جتنب تلك األسباب اليت تقتضي عذاب القرب، ومن أنفعها أن جيلس الرجل عندما يريد النوم هلل  أما اجململ:
ساعة حياسب نفسه فيها على ما خسره ورحبه يف يومه، مث جيدد له توبة نصوًحا بينه وبني هللا، فينام على تلك 

هذا كل ليلة، فإن مات من ليلته مات على توبة، وإن استيقظ، ويفعل  التوبة ويعزم على أن ال يعاود الذنب إذا
استيقظ استيقظ مستقباًل للعمل مسرورًا بتأخري أجله، حىت يستقبل ربه ويستدرك ما فاته، وليس للعبد أنفع من 

 صلى هللا عليه وسلمهذه النومة، والسيما إذا عقب ذلك بذكر هللا واستعمال الُسنن اليت وردت عن رسول هللا 
 م، فمن أراد هللا به خريًا وفقه لذلك، وال قوة إال ابهلل.حىت يغلبه النو  عند النوم

 فيما ينجي من عذاب القرب. صلى هللا عليه وسلمفنذكر أحاديث عن رسول هللا  أما اجلواب املفصل:
  :التوحيد -2

عندما تكلَّم عن  صلى هللا عليه وسلمففي احلديث الذي أخرجه اإلمام أمحد عن الرباء بن عازب عن النيب 
"... وجُيلسـانِه فيقوالن له: من رب ؟ فيقـول: ريب هللا، فيقوالن : حلديثمللكني له ويف االعبد املؤمن وسؤال ا

له: ما دين ؟ فيقول: ديين اإلسـالم، فيقوالن له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم؟ فيقول: هو رسـول هللا 
فتنة  ، فيقوالن له: وما عمل ؟، فيقول: قرأت كتاب هللا فآمنت به وصدَّقُت، وهي أخرصلى هللا عليه وسلم

نـَْيا  ﴿ :عز وجلاملؤمن فذل  حني يقول هللا تعرض على  يـُثـَبِهُت اّللهُ الَِّذيَن آَمُنوْا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ
  [10]إبراهيم:   ﴾ َويف اآلِخَرةِ 
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  :هللا تقــوى -1
 (3،1)الطالق:  ﴾ ...َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسبُ  (1)ََمَْرجاا َوَمن يـَتَِّق اّللََّ جَيَْعل لَُّه ... ﴿  قال تعاىل:

ففي هذه اآلية َوَعَد هللاُ أهل التقوى أبن جيعل هلم خمرًجا من كل ضيق، وليس هناك شدة وال ضيق أعظم من شدة 
لكن ما  فمن كان يف الدنيا تقيًّا فإن الفرج واملخرج يكون له ثوااًب يف قربه. دخول القرب.ت وخروج الروح و السكرا

 هي التقوى؟
اختلفت تعبريات العلماء يف تعريف التقوى، مع أن اجلميع يدور حول مفهوم واحد، وهو أن أيخذ العبد وقايته 

 جتناب احملظور.وعذابه، وذلك ابمتثال املأمور وا عز وجلمن سخط هللا 
" إذا وقعت الفتنة فأطفئوها ابلتقوى، قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل :-رمحه هللا-وقال طلق بن حبيب 

 بطاعة هللا على نور من هللا ترجو ثواب هللا، وأن ترتك معصية هللا على نور من هللا ختاف عقاب هللا.
 وى ملا ختشى "." التقوى هي ترك ما هت:-رمحه هللا-وقال اإلمام أمحد 

 " هي: اخلوف من اجلليل، والرضا ابلقليل، والعمل ابلتنزيل، واالستعداد ليوم الرحيل ".وقيل يف تعريف التقوى:
 " هي أال يراك هللا حيث هناك، وال يفقدك حيث أمرك ". وقيل يف تعريفها:

 
  :طاعة هللا وفعل الصاحلات -3

" إن :صلى هللا عليه وسلمهللا  قال: قال رسول رضي هللا عنهفقد أخرج ابن حبان واحلاكم عن أيب هريرة 
امليت إذا ُوضع يف قربه إنُه ليسمُع خفَق نعاهِلم حني يولوا عنه، فإن كان مؤمناا كانت الصالة عند رأسه، وكان 
الصيام عن ميينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل اخلريات من الصدقة والصلة واملعروف واإلحسان إىل 

ة: ما قبلي مدخٌل، مث يؤتى عن ميينه فيقول الصيام: ما قبلي أسه فتقول الصالالناس عند رجليه. فيؤتى من ر 
مدخٌل، مث يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخٌل، مث يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل اخلريات من 

 الصدقة والصلة واملعروف واإلحسان إىل الناس: ما قبلي مدخٌل ".
 قربه. املسلم لنفسه يفهي خري ما يقدمه  عز وجلفطاعة هللا 

﴿  يف قوله تعاىل: ( والبيهقي وأبو نعيم يف "احللية" عن جمـاهد12/51فقد أخرج الطربي يف تفسـريه )
 . قال: يف القرب".(44)الروم: ﴾ َفأِلَنُفِسِهْم مَيَْهُدونَ 

 من أنت؟ وأنت فبشرك هللا خبري ويف حديث الرباء الطويل يف سؤال امللكني وفيه أن العبد املؤمن يقول:
الوجه جيُئ ابخلري، فيقول: أان عمل  الصاحل فوهللا ما علمت  إال كنت سريعاا يف إطاعة هللا، بطيئاا يف  فوجه 

 معصية هللا فجزاك هللا خرياا، مث يفتح له ابب من اجلنة ".
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 : -عز وجل-االستقامة على طاعة هللا  -4
اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ خَتَاُفوا َواَل حَتَْزنُوا َوأَْبِشُروا  ا اّللَُّ مثَّ ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـّنَ ﴿  قال هللا تعاىل:

َيا َويف اآْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَ  (30) اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنُتْم تُوَعُدونَ  نـْ ُكْم نُفُسُكْم َولَ حَنُْن َأْولَِياؤُُكْم يف احْلََياِة الدُّ
 [31-30]فصلت:  ﴾ نـُُزالا مِهْن َغُفوٍر رَِّحيمٍ  (32) ِفيَها َما َتدَُّعونَ 
ُأْولَِئَ  َأْصَحاُب  (23) ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبُـَّنا اّللَُّ مثَّ اْستَـَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم حَيَْزنُونَ ﴿  وقال تعاىل:
 [24،23]األحقاف:  ﴾ اء ِبَا َكانُوا يـَْعَمُلونَ يَن ِفيَها َجزَ اجْلَنَِّة َخاِلدِ 

فلقد أجرى هللا الكرمي عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بُعث عليه.... فمن 
بل ويصبح عاش على الطاعة خملًصا هلل ومتبًعا هدي رسول هللا فإنه ميوت على الطاعة وينور له قربه بتلك الطاعة، 

 .-جل وعال-وضة من رايض اجلنة جزاء لكل حلظة عاشها يف طاعة هللا قربه ر 
 
 الرابط يف سبيل هللا:  -5

والرابط مالزمه ثغر من ثغور املسلمني فارًسا كان أو راجاًل، والربـاط مأخوذ من ربط اخليل، ومن مات مرابطًا جنَّاه 
 -ا: ويدل على ذل  أحاديث منههللا من عذاب القرب، 

" َمن مات :ه وسلمصلى هللا عليقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنهابن ماجه عن أيب هريرة  ما أخرجه -
مرابطاا يف سبيل هللا أجرى هللُا عليه عمله الصاحل الذي كان يعمل عليه، وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتَّان، 

 وبعثه هللا يوم القيامة آمناا من الفزع ".
" رابُط يوم يقول: صلى هللا عليه وسلم مسعت رسول هللا أخرج اإلمام مسلم عن سلمان الفارسي قال: -

وليلة خري من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان 
." 

 صلى هللا عليه وسلم( أن النيب 3482ويف لفظ آخر عند الَتمذي وصححه األلباين يف "صحيح اجلامع" )
يه ُوِقَي فتنة القرب، ومنا له عمله إىل امه، وَمن مات ف" رابُط يوم يف سبيل هللا أفضل من صيام شهر وقيقال:

 يوم القيامة ".
صلى هللا ( أن النيب 4561وأخرج أبو داود والَتمذي واحلاكم وصححه األلباين يف "صحيح اجلامع" ) -

" كلُّ ميٍت خُيتم على عمله إال الذي مات مرابطاا يف سبيل هللا، فإنه ينمو له عمله إىل يوم قال: عليه وسلم
 لقرب".ؤمن من فتَّان االقيامة وي

 " َمن مات مرابطاا يف سبيل هللا أمَّنه هللا من فتنة القرب".ويف رواية الطرباين: -
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 الشهادة يف سبيل هللا تعاىل:  -6
" للشهيد عند هللا سبُع قال: صلى هللا عليه وسلمفقد أخرج اإلمام أمحد والَتمذي وابن ماجه أن النيب 

حُيلَّى ُحلََّة اإلميان، ويُزوُج اثنني وسبعني زوجةا عده من اجلنة، و خصاٍل: يُغفر له يف أول دفعة من دمه، ويرى مق
من احلور العني، وجُيار من عذاب القرب، وأيمن من الفزع األكرب، ويُوضع على رأسه ًتج الوقار، الياقوتة منه 

 (5281:صحيح اجلامع) خري من الدنيا وما فيها، وُيشفَّع يف سبعني إنساانا من أهل بيته ".
" للشهيد عند هللا ست خصاٍل: يُغفر له بلفظ: ضي هللا عنهحديث عبادة بن الصامَت رجه الَتمذي من وأخ

يف أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من اجلنة، وجُيار من عذاب القرب، وأيمن من الفزع األكرب، وحُيلَّى ُحلََّة 
 اإلميان، ويُزوُج من احلور العني، وُيشفَّع يف سبعني إنساانا من أقاربه ".

" إن رجالا قال: صلى هللا عليه وسلمراشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول هللا خرج النسائي عن وأ
: كفى ببارقة صلى هللا عليه وسلمقال: َي رسول هللا. ما ابل املؤمنني يُفَتنون يف قبورهم إال الشهيد؟ قال 

 (.4359)صحيح اجلامع:  السيوف على رأسه فتنة ".
هذه الشهادة ملن سأهلا خملًصا من قلبه ولو مل  ى"تُرج تنبيه: :52قال الشيخ األلباين كما يف أحكام اجلنائز ص 

َمن سأل هللا الشهادة بصدق، بلَّغُه هللا منازل  ":صلى هللا عليه وسلميتيسر له االستشهاد يف املعركة بدليل قوله 
 )أخرجه مسلم( ." اشهوإن مات على فر  الشهداء،

كفى ببارقة   ":صلى هللا عليه وسلم إن قول النيب (:209كما يف "كتاب الروح" )ص   -رمحه هللا-قال ابن القيم
معناه وهللا أعلم: قد امتحن نفاقه من إميانه ببارقة السيف على رأسه فلم يفر، فلو   ." السيوف على رأسه فتنة

أن إميانه هو الذي محله على بذل نفسه هلل وتسليمها له، رأسه، فدل على  كان منافًقا ملا صرب لبارقة السيف على
وهاج من قلبه محية الغضب هلل ولرسوله، وإظهار دينه وإعزاز كلمته، فهذا قد أظهر صدق ما يف ضمريه حيث برز 

 للقتل فاستغىن بذلك عن االمتحان يف قربه.
 
 املوت بداء البطن:  -0

 سهال، وقيل: الذي يشتكي بطنه.ن، وقيل: هو اإلوهو االستسقاء وانتفاخ البط
كنت جالساا وسليمان بن صرد وخالد  أخرج اإلمام أمحد والنسائي بسند صحيح عن عبد هللا بن يسار قال:

بن عرفطة، فذكروا أن رجالا تُويفِه مات ببطنه، فإذا مها يشتهيان أن يكوان شهداء جنازته، فقال أحدمها 
ويف بطنه فلن يعذب يف قربه؟ فقال األخر: بلى".  : من يقتُلهُ صلى هللا عليه وسلم لآلخر: أمل يقل رسول هللا

 (6330)صحيح اجلامع:  "َصَدْقَت". رواية:
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يلحق ابلشهيد الذي ال يـَُعذَّب يف قربه كل أنواع الشهادة، أو َمن له أجر الشهيد الذي نص عليه  تنبيه:
 .صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
يف سبيل هللا فهو شهيد،  ول هللا من قُتل" ما تعدُّون الشهيد فيكم؟ قالوا: َي رس:صلى هللا عليه وسلموقال 

قال: إن شهداء أميت إذاا لقليل، قالوا: فمن هم َي رسول هللا؟ قال: من قُتل يف سبيل هللا فهو شهيد، ومن 
  .مات يف سبيل هللا فهو شهيد، ومن مات يف الطاعون فهو شهيد، ومن مات يف البطن فهو شهيد "

 )أخرجه مسلم(. 
" َمن فصل يف سبيل هللا فمات أو قُتل أو رفصته فرسه أو بعريه أو لدغته هامة أو :صلى هللا عليه وسلموقال 

أبو داود واحلاكم عن أيب مال   رواه)مات يف فراشه أبي حتف شاء هللا فإنه شهيد وإن له اجلنة ". 
 ( 6423األشعري، وهو يف صحيح اجلامع:

أمحد والَتمذي والنسائي وصحيح  رواه) َمن قتله بطنه مل يُعذَّب يف قربه ". ":صلى هللا عليه وسلموقال 
 (6462اجلامع:

 طنه.ل: الذي يشتكي بهو االستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو اإلسهال. وقي واملوت بداء البطن:
 )رواه البخاري ومسلم(  " الطاعوُن شهادة لكل مسلم ".:صلى هللا عليه وسلموقال 
من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون " :صلى هللا عليه وسلموقال 

 (6445أمحد والَتمذي والنسائي صحيح اجلامع: رواه) دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد".
النسائي عن ابن عمرو صحيح  رواه) ه مظلوماا فله اجلنة ".ن قُتل دون مالمَ " :صلى هللا عليه وسلموقال 
 (6446اجلامع:
النسائي والضياء صحيح  رواه)  َمن قُتل دون مظلمته فهو شهيد "." :صلى هللا عليه وسلموقال 
 (6440اجلامع:
" الشهداُء سبعٌة سوى القتل يف سبيل هللا: املطعوُن شهيد، والَغِرُق شهيد :صلى هللا عليه وسلموقال 

ملبطون شهيد، واحلَِرق شهيد، والذي ميوت حتت اهلدم شهيد، واملرأة َتوت اجلنب شهيد، وا وصاحب ذات
 )أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب(. شهيدة ". (1) جبمع

شهداء، والشهداء هم الذين أكرمهم احلق )جلَّ وعال( يف  صلى هللا عليه وسلمفكل هؤالء الذين ذكرهم احلبيب 
 الفتنة والعذاب، ويف اآلخرة ابخللود يف اجلنان مع األحباب. نعيم والنجاة منالدنيا بنعمة الشهادة، ويف القرب ابل

                                                 

 متوت جبمع: أي متوت ويف بطنها ولد. -1
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 املوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة: -8

" ما من مسلم ميوت أنه قال: صلى هللا عليه وسلمفقد أخرج اإلمام أمحد والَتمذي عن ابن عمرو عن النيب 
    (5003جلامع:)صحيح ا. يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال َوقَاه هللا تعاىل فتنة القرب"

 وهذا السبب ليس من كسب العبد، وإمنا ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء من عباده.
" وَمن مات يوم اجلمعة فقد انكشف الغطاء عما له عند هللا تعاىل: ألن يوم :-رمحه هللا-قال احلكيم الَتمذي 

م، فإذا قبض هللا عبًدا من مل يف سائر األاياجلمعة ال ُتسجَّر فيه جهنم وتغلق أبواهبا، وال يعمل سلطان النار ما يع
عبيده. فوافق قبضه يوم اجلمعة كان ذلك دلياًل لسعادته وحسن مآربه، وأنه مل يقبض يف هذا اليوم العظيم إال من  

  (50، اللمعة يف خصائص اجلمعة ص 250)شرح الصدور كتب هللا له السعادة عنده". 
 
 قراءة سورة تبارك:  -9

" سورة تبارك هي :قال صلى هللا عليه وسلمث عبد هللا بن مسعود أن النيب ن مردويه من حديأ. فقد أخرج اب
 (3643)ورواه كذل  احلاكم وهو يف صحيح اجلامع:  املانعة من عذاب القرب".

ن سورةا من " إقال: صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا  رضي هللا عنهب. وأخرج الَتمذي عن أيب هريرة 
)صحيح اجلامع:  ".﴾ تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْل ُ ﴿  آن ثالثون آية شفعت لرجل حىت ُغِفَر له وهي:القر 

1080)               
" سورة من القرآن ما هي إال ثالثون آية خاصمت عن بسند حسن بلفظ: -رمحه هللا-وعند الطرباين 

                        (.3644)صحيح اجلامع: صاحبها حىت أدخلته اجلنة، وهي: تبارك ".
" فهي جتادل أو ختاصم يوم القيامة عند رهبا لقارئها، (:280كما يف "الروح" )ص   -رمحه هللا-ن القيم يقول اب

ي هللا هبا صاحبها من عذاب القرب". اهـ. يه من عذاب النار إذا كانت يف جوفه، ويُنج ِّ  وتطلب له إىل رهبا أن ينج ِّ
  :رضي هللا عنهعن جابر  -محه هللار -أخرج الَتمذي فقد ولذلك كان النيب ال ينام حىت يقرأها، 

تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه  ﴿ )السجدة( ،﴾ تَنزِيلُ  (2) امله ﴿ كان ال ينام حىت يقرأ:   صلى هللا عليه وسلم" أن النيب 
 ."﴾ اْلُمْل ُ 
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 جتنب أسباب عذاب القرب:  -20
الشرك  ثل:م ومن أسباب النجاة من عذاب القرب أن يتجنب العبد كل األسباب اليت تؤدي إىل عذاب القرب:

والكفر به، النفاق، اإلعراض عن ذكر هللا، الكذب، أكل الراب، الزًن، النوم عن الصالة املكتوبة وهجر القرآن  ابهلل
ْين، اللواط، النياحة على امليت، الغلول من الغنيمة،  بعد تعلُّمِّه، جر اإلزار خيالء، حبس احليوان وتعذيبه، الدَّ

ن إرضاع األوالد بغري عذر، أمر الناس ابلرب ونسيان النفس، عدم عذر، االمتناع عالسرقة، اإلفطار يف رمضان بغري 
 االسترباء من البول، النميمة، الغيبة، أذى الناس ابللسان.

 فكل هذه األشياء من أسباب عذاب القرب فعلينا أن نتجنبها لننجو مجيعاا من عذاب القرب.
 

الشك واجلحود الذي تسببه البدع،  أال وهي:ىل سوء اخلاَتة وكذل  علينا أن نتجنب األسباب اليت تؤدي إ -
وفساد املعتقد، والنفاق، وحب املعاصي واإلصرار عليها، وتعلق القلب بغري هللا، واالنتحار والعدول عن 

 االستقامة، وتسويف التوبة، وحب الدنيا وطول األمل.
 
 التوبة الصادقة عند النوم:  -22

ومن  "تاب "الروح" وهو يذكر أنفع األسباب املنجية من عذاب القرب:يف ك -رمحه هللا-قال اإلمام ابن القيم 
أنفعها أن جيلس الرجل عندما يريد النوم هلل ساعة حياسب نفسه فيها على ما خسره أو رحبه يف يومه. مث جيدد له 

يفعل هذا كل ليلة، ب إذا استيقظ، و توبة نصوًحا بينه وبني هللا. فينام على تلك التوبة ويعزم على أال يعود إىل الذن
فإذا مات يف ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقباًل للعمل مسرورًا بتأخر أجله حىت يستقبل ربه 

 ويستدرك ما فاته". اهـ.
 .وما أمجل أن خيتم العبد تل  الساعة بسيد االستغفار

خلقتين وأان  ال إله إال أنت،"سيد االستغفار أن تقول: اللهم أنت ريب،  :صلى هللا عليه وسلمفقد قال 
عبدك، وأان على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ ب  من شر ما صنعت أبوء ل  بنعمت  علي وأبوء 

 بذنيب، فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت".
قال: ومن قاهلا من النهار موقناا هبا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة، ومن قاهلا من الليل 

  ". ات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنةوهو موقن هبا فم
 )البخاري وأمحد والنسائي عن شداد بن أوس(.                
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 الـدُّعــــاء: -21
 واآلخرة. وال ينبغي أبًدا أن يغفل املسلم عن الدعاء، فالدعاء من أعظم أسباب النجاة يف الدنيا

" اللهم إين أسأل  أبن ل  احلمد، ال إله إال أنت، رجالا يقول يف التََّشهُّد: صلى هللا عليه وسلملنيب مسع ا
واألرض، َي ذا اجلالل واإلكرام، َي حي َي قيوم إين أسأل   توحدك ال شري  ل ، املنَّاُن َي بديع السماوا

ه أعلم. لوا: هللا ورسول" تدرون ِبا دعا؟ قاألصحابه: هللا عليه وسلمصلى فقال اجلنة، وأعوذ ب  من النار". 
الذي إذا ُدعي به أجاب، وإذا  -األعظم  ويف رواية: - قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا هللا ابمسه العظيم

 )أخرجه احلاكم(. ُسئل به أعطى ".
 

 نسأل هللا تعاىل أبمسائه احلسىن وصفاته العليا وابمسه األعظم أن ينجينا من عذاب القرب.
 رب.عوذ من عذاب القيت صلى هللا عليه وسلموكان النيب 

أعاذِك هللا من عذاب القرب،  "أن يهودية قالت هلا: -رضي هللا عنها-أخرج البخاري ومسلم عن عائشة
"عذاب  زاد غندر: -عن عذاب القرب؟ فقال: نعم. عذاب القرب،  صلى هللا عليه وسلمفسألت الرسول 

 .ب القرب"بـَْعُد صلَّى صالة إال َتعوَّذ من عذا صلى هللا عليه وسلمقالت" فما رأيت رسول هللا  –القرب حق" 
اللهم  "كان يدعو فيقول:  صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا رضي هللا عنه البخاري ومسلم عن أنس وأخرج

إين أعوذ ب  من العجز والكسل، واجلنب والبخل واهلرم، وأعوذ ب  من عذاب القرب، وأعوذ ب  من فتنة 
 ." (2)واملمات (1)احمليا

 إين م" اللهقول:ي صلى هللا عليه وسلم كان رسول هللا  -رضي هللا عنها-وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة 
 .أعوذ ب  من الكسل واهلرم، واملأمث واملغرم، ومن فتنة القرب، ومن عذاب القرب"

" تـََعوَُّذوا ابهلل من عذاب القرب"، يقول ألصحابه: صلى هللا عليه وسلم ويف "صحيح مسلم" كان رسول هللا
 .فيقولون: نعوذ ابهلل من عذاب القرب"

 ." عذاب القرب، فإن عذاب القرب حقجريوا ابهلل من است "وكان يقول هلم كما عند الطرباين إبسناد صحيح:

                                                 

 –والعياذ ابهلل  –واجلهاالت، وأعظمها  شهواتالي ما يعرض لإلنسان مدة حياته: من االفتنان ابلدنيا و هدقيق العبد: " قال ابنفتنة احمليا:  -1
 .الصربزوال هي االبتالء مع  "فتنة احمليا" أمر اخلامتة عند املوت، وقيل:

انظر فتح )يف القرب مع احَلرْيَة.  لكنيات: أي سؤال املفتنة املموقيل: ، هي الفتنة عند املوت، وأضيفت إليه لقرهبا منهاملمات:  ةفتن -2
 (7/713الباري:
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كان أيمرهم أن يستعيذوا من أربع، فيقول: استعيذوا ابهلل   صلى هللا عليه وسلمأنه  "وعند الَتمذي والنسائي:
من عذاب القرب، استعيذوا ابهلل من جهنم، استعيذوا ابهلل من فتنة املسيح الدَّجَّال، استعيذوا ابهلل من فتنة 

 احمليا واملمات ".
 .تعاذة يف الصالة بعد التشهُّد من عذاب القربان أيمرهم ابالسوك

إذا َتَشهَّد  :"صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللا رضي هللا عنه ففي "صحيح مسلم" عن أيب هريرة
أحدُكم؛ فليستعذ ابهلل من أربع، يقول: اللهم إين أعوذ ب  من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة 

 ." جَّالاحمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدَّ 
كان يُعلِهمهم   صلى هللا عليه وسلمأن رسول هللا  ":-رضي هللا عنهما- مسلم من حديث ابن عباسوعند 

هذا الدعاء كما يُعلِهمهم السورة من القرآن، قولوا: اللهم إين أعوذ ب  من عذاب جهنم، وأعوذ ب  من 
 ات ".عذاب القرب، وأعوذ ب  من فتنة املسيح الدَّجَّال، وأعوذ ب  من فتنة احمليا واملم

" اللهم إين أعوذ ب  من الكسل واهلرم وسوء كان يقول:  صلى هللا عليه وسلممام مسلم أن النيب وأخرج اإل
 الكرب وفتنة الدنيا وعذاب القرب".

يدعو: اللهم  صلى هللا عليه وسلم" كان رسول هللا قال: رضي هللا عنهوعند البخاري من حديث أيب هريرة 
 دجال".فتنة املسيح ال إين أعوذ ب  من عذاب القرب، ومن عذاب النار، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن

 
 "األدلة على عذاب القرب من القرآن والسُّنَّة مع " -إن شاء هللا تعاىل  -وللحديث بقية 
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 وبعد...
 فهذا آخر ما تيسَّر مجعه يف هذه الرسالة. 

ع هبا أن يكتب هلا القبول، وأن يتقبَّلها مين  بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعاىل أن ينف -تعاىل –وأسأل هللا
 ارئها، وَمن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ويل ذلك والقادر عليه.مؤلفها وق

هذا وما كان فيها من صواب فمن هللا وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمين ِّ ومن الشيطان، وهللا 
قبول  فادُع يل ابلورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعرتيه اخلطأ والصواب، فإن كان صواابً 

 والتوفيق، وإن كان مث خطأ فاستغفر يل: 
 جل  من ال عيب فيه وعال  وإن وجدت العيب فسد اخللال

 فاللهم اجعل عملي كله صاحلًا ولوجهك خالًصا، وال جتعل ألحد فيه نصيًبا
 واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

 بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.صل ى هللا على نوآخر دعواًن أن احلمد هلل رب العاملني، و 
 أعلى وأعلم. –تعاىل –هذا وهللا 

 
 سبحان  اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إلي 
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