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 مقدمة 

بني، ال 
ُ
احلمُد هلل القوي ِّ املتني، الظاهر القاهر امل

يعزب عن مْسعِّه أَقلُّ األنني، وال خْيَفى على بصرِّه حرَكاُت 
اجلَنِّني، َذلَّ لكربايئِّه جبابرة السالطني، قضى قضاءه كما 
شاء على اخلاطِّئني، وسبَق اختيارُه من اختاره من العاملِّني، 

َما َنا فهؤالء أهُل الش ِّ ئ ْ لِّ وهؤالءِّ أهُل اليمني، }َوَلْو شِّ
ْمأَلنَّ  ََ ْْن اَل َنا ُكلَّ نَ ْفٍس ُهَداَها َولَ كِّْن َحقَّ اْلَقْوُل مِّ تَ ي ْ ََ اَل
َن اجلِّنَّةِّ َوالنَّاسِّ َأْْجَعِّنَي ُكلَّ نَ ْفٍس ُهَداَها َولَ كِّْن َحقَّ  َجَهنََّم مِّ

َن اجلِّنَّ  ْمأَلنَّ َجَهنََّم مِّ ََ ْْن اَل ةِّ َوالنَّاسِّ َأْْجَعِّنَي َأْْجَعِّنَي اْلَقْوُل مِّ
[.  أمحُده سبحاَنه محَد الشاكِّرين، 13{ ]السجدة: 

هني، 
ُ
رُي بِّهِّ من العذابِّ امل وأسأله معوَنة الصابِّرِّين، واْسَتجِّ

بني، وأشهُد أنَّ 
ُ
وأشهد أْن ال إِّله إِّالَّ هللا امللُك احلقُّ امل
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ى هللا عليه وعلى حممدًا عبُده ورسوُله املصطفى األمني، صلَّ 
به أيب بكٍر أول اتبٍع على الد ِّين، وعلى عمَر القوي ِّ  صاحِّ
يف أمر هللا فال يَلِّني، وعلى عثماَن زوجِّ ابنِتِّ الرسولِّ ونعَم 
القرِّين، وعلى عليٍ  ََبْر العلومِّ األنزع البطني، وعلى ْجيع 
آل بيت الرسول الطاهرين، وعلى سائِّر أَصحابِّه الطَّي ِّبني، 

 باعِّه يف ديِّنه إىل يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.أتو 
للنفس أربع دور كل دار وبعُد، اعلم رمحك هللا أن 

 أعظم من الِت قبلها.
 األوىل )يف بطن األم( حيث يتخلق فيه وتنفخ فيه الروح.

الثانية )دار الدنيا( وفيها يكتسب العبد احلسنات 
 والسيئات.

تها إليه كنسبة هذه الثالثة )دار الربزخ( وهي أوسع ونسب
 الدار إىل األوىل.
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الرابعة )دار القرار( وهي اجلنة أو النار فال دار بعدها:  
 [.14فتبارك هللا أحسن اخلالقني   ]املؤمنون:

 ذاب القرب اثبت يف الكتاب والسنة.* وع
 :من الكتابف -
َن اْلَعَذابِّ اأْلَْدََن ُدوَن  -1 قال تعاىل: }َولَُنذِّيَقن َُّهْم مِّ
ُعوَن {السجدةالْ  قال ابن  21َعَذابِّ اأْلَْكرَبِّ َلَعلَُّهْم يَ ْرجِّ

عباس: جزء منه يف الدنيا والنصيب األكرب منه يف القرب 
والعذاب األكرب هو عذاب جهنم، قال جماهد: يعين به 

 عذاب القرب.
ي ًا َويَ ْوَم  -2 َها ُغُدو ًا َوَعشِّ قوله تعاىل:  }النَّاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ
ُلوا آَل فِّْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابِّ {غافرتَ قُ   46وُم السَّاَعُة َأْدخِّ

قال ابن كثري: وهذه اآلية أصل كبري يف استدالل أهل 
. حيث أثبت سبحانه  السنة على عذاب الربزخ يف القرب
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آلل فرعون عذااب يف الليل والنهار ويوم تقوم الساعة 
 ينتقلون إىل العذاب األكرب يف جهنم.

تعاىل:  } َوَلْو تَ َرى إِّذِّ الظَّالُِّموَن يفِّ َغَمَراتِّ اْلَمْوتِّ قوله 
ْم َأْخرُِّجوْا أَنُفَسُكُم اْليَ ْوَم ُُتَْزْوَن  طُوْا أَْيدِّيهِّ َواْلَمآلئَِّكُة اَبسِّ
َا ُكنُتْم تَ ُقوُلوَن َعَلى اّلل ِّ َغرْيَ احلَْق ِّ وَُكنُتْم َعْن  َعَذاَب اْْلُونِّ ِبِّ

فاألمر ال يتأخر إىل انقضاء ،  93وَن {األنعامآاَيتِّهِّ َتْسَتْكربُِّ 
الدنيا فهم يعذبون قبل قيام الساعة الكربى وهو عذاب 

  .)1(القرب
 :سُّنَّةِّ ومن ال -
 فاستوهبتها عليها يهودية دخلت عائشة عن مسروق عن
 القرب عذاب من هللا أجارك فقالت عائشة ْلا فوهبت شيئا

                              
 (3/246)تفسري ابن كثري:  (1)
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 رسول جاء حىت ، ذلك من نفسي يف فوقع :عائشة قالت
 إهنم" :فقال،  له ذلك فذكرت وسلم عليه هللا صلى هللا

   )1("البهائم تسمعه عذااب قبورهم يف ليعذبون
يَ  َعبَّاسٍ  اْبنِّ  َوَعنِّ  ُهَما اّللَُّ  َرضِّ َّ  َأنَّ : َعن ْ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى النَّبِّ
نَ  السُّوَرةَ  ُمُهمُ يُ َعل ِّ  َكَما  الدَُّعاءَ  َهَذا يُ َعل ُِّمُهمْ  َكانَ   َوَسلَّمَ   مِّ
نْ  بِّكَ  َأُعوذُ  إِّن ِّ  اللَُّهمَّ  ُقوُلوا»: يَ ُقولُ  اْلُقْرآنِّ   َجَهنَّمَ  َعَذابِّ  مِّ
نْ  بِّكَ  َوَأُعوذُ  اْلَقرْبِّ  َعَذابِّ  مِّنْ  بِّكَ  َوَأُعوذُ  َنةِّ  مِّ يحِّ  فِّت ْ  اْلَمسِّ

َنةِّ  مِّنْ  بِّكَ  َوَأُعوذُ  الدَّجَّالِّ    )2(«َواْلَمَماتِّ  اْلَمْحَيا فِّت ْ
 وفيما يلى أربعٌة وأربعون وسيلة للنجاة من عذاب القرب:

 اإلميان ابهلل راب وابإلسالم دينا : -1

                              
 (2066صحيح: صحيح النسائي )( 1)
 (941وصححه األلباَن يف املشكاة ) ُمْسلِّمٌ  َرَواهُ  (2)



 

 كيوم ولدته أمه

 

 

 

  

7 
 

 

 

 

 

 

 وسيلة للنجاة من عذاب القرب  44 

 

 َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولِّ  َعنْ  َعازِّبٍ  ْبنِّ  اْلرَبَاءِّ  َعنف
 َمنْ :  َلهُ  فَ يَ ُقواَلنِّ  فَ ُيْجلَِّسانِّهِّ  َمَلَكانِّ  َوََيْتِّيهِّ »: َقالَ  َوَسلَّمَ 
َ  يَ ُقولُ ف َ  َربُّكَ   ديين فَ يَ ُقولُ  دِّيُنكَ  َما َلهُ  فَ يَ ُقواَلنِّ  اّللَُّ  َريب ِّ

ْساَلم  قَالَ  فِّيُكمْ  بُعِّثَ  الَّذِّي الرَُّجلُ  َهَذا َما َلهُ  فَ يَ ُقواَلنِّ  اإْلِّ
 َوَما فَ يَ ُقواَلنِّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  ُهوَ  فَ يَ ُقول
 يفِّ  َزاد َوَصدَّْقتُ  بِّهِّ  َفآَمْنتُ  اّللَِّّ  كَِّتابَ   تُ قَ رَأْ  فَ يَ ُقولُ  يُْدرِّيكَ 
 الَّذين هللا يثبت) َوجل عز هللا َقول َفَذلِّك جرير َحدِّيث
 (الثَّابِّت ابْلَقْول آمُنوا
 صدق قد َأن السََّماء من ُمَناد فينادي َقالَ  اتفَقا ثَّ  اآْلَية

 وألبسوه اجْلَنَّةِّ  إِّىَل  ابً ابَ  َلهُ  َوافْ َتُحوا اجْلَنَّةِّ  مِّنَ  فأفرشوه َعبدِّي
 فِّيَها َلهُ  َويفتح َقالَ  وطيبها روحها من فيأتيه َقالَ  اجْلنَّة من
 يفِّ  ُروُحهُ  وتعاد َقالَ  َموته َفذكر اْلَكافِّر َوإِّن َقالَ  َبَصره مد

 رَبُّكَ  َمنْ  َلهُ  فَ يَ ُقواَلنِّ  فَ ُيْجلَِّسانِّهِّ  َمَلَكانِّ  َوََيْتِّيهِّ  َجَسدِّهِّ 
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 َهاهْ  فَ يَ ُقولُ  دِّيُنكَ  َما َلهُ  فَ يَ ُقواَلنِّ  َأْدرِّي اَل  َهاهْ  َهاهْ  فَ يَ ُقولُ 
 فِّيُكمْ  بُعِّثَ  الَّذِّي الرَُّجلُ  َهَذا َما فَ يَ ُقواَلنِّ  َأْدرِّي اَل  َهاهْ 

 َكَذبَ   َأنَّ  السََّماءِّ  مِّنَ  ُمَنادٍ  فَ يُ َنادِّي َأْدرِّي اَل  َهاهْ  َهاهْ  فَ يَ ُقولُ 
 النَّارِّ  إِّىَل  اَبابً  َلهُ  َوافْ َتُحوا النَّارِّ  مِّنَ  ُسوهُ َوأَْلبِّ  النَّارِّ  مِّنَ  َفَأْفرُِّشوهُ 

َها َحر َِّها مِّنْ  فَ َيْأتِّيهِّ  َقالَ   َحىتَّ  َقرْبُهُ  َعَلْيهِّ  َوُيَضيَّقُ  َقالَ  َومَسُومِّ
ْرَزبَّةٌ  َمَعهُ  أبكم أعمى َلهُ  يقيض ثَّ  َأْضاَلُعهُ  فِّيهِّ  ََتَْتلِّفَ  نْ  مِّ  مِّ
َا ُضرِّبَ  َلوْ  َحدِّيدٍ  َا فَ َيْضرِّبُهُ  قَالَ  تُ َرااب لصار جبل ِبِّ  َضْربَةً  ِبِّ

 تُ َرااب فَيصري الثقَلنْي  إِّالَّ  َواْلمْغرب اْلَمْشرِّقِّ  َبنْيَ  َما َيْسَمُعَها
 . )1( «الر وح فِّيهِّ  تُ َعاد ثَّ  َقالَ 
 نبيا ورسوال:اإلميان ِبحمد صلى هللا عليه وآله وسلم   -2

                              
 (131وصححه األلباَن ىف املشكاة ) َداُود َوأَبُو َأمْحد َرَواهُ ( 1)
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يَ  َمالِّكٍ  ْبنِّ  أََنسِّ  َعنْ ف  َأنَّ  َحدثهمْ  أَنه َعْنهُ  اّللَُّ  َرضِّ
عَ  إَِّذا اْلَعْبدَ  إِّنَّ »: َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولَ   ُوضِّ

 َأاَتهُ  نَِّعاْلِِّّمْ  قَ رْعَ  لََيْسَمعُ  َوإِّنَّهُ  َأْصَحابُهُ  َعْنهُ  َوتَ َوىلَّ  َقرْبِّهِّ  يفِّ 
 الرَُّجلِّ  َهَذا يفِّ  تَ ُقولُ  ُكْنتَ   َما فَ يَ ُقواَلنِّ  فَ يُ ْقعَِّدانِّهِّ  َمَلَكانِّ 
 أَنَّهُ  َأْشَهدُ  فَ يَ ُقولُ  اْلُمْؤمِّنُ  َفَأمَّا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى لُِّمَحمَّدٍ 

 َقدْ  النَّارِّ  مِّنَ  َمْقَعدِّكَ  إِّىَل  اْنظُرْ  َلهُ  فَ يُ َقالُ  َوَرُسوُلهُ  اّللَِّّ  َعْبدُ 
نَ  َمْقَعًدا بِّهِّ  اّللَُّ  أَْبَدَلكَ   َوذكر قَ َتاَدة َقالَ  ْجِّيًعا َفرَيَاُهَُا اجْلنَّة مِّ

 َوَأمَّا َقالَ  أنس َحدِّيث إِّىَل  َرَجعَ  ثَّ  َقربه يفِّ  َلهُ  يفسح أَنه لنا
 الرَُّجلِّ  َهَذا يفِّ  تَ ُقولُ  ُكْنتَ   َما َلهُ  فَ يُ َقالُ  َواْلَكافِّرُ  اْلُمَنافِّقُ 
 َدرَْيتَ  اَل  يُ َقالُ ف َ  النَّاسُ  يَ ُقولُ  َما أَُقولُ  ُكْنتُ   َأْدرِّي اَل  فَ يَ ُقولُ 
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َطَارِّقَ  َوُيْضَربُ  تَ َلْيتَ  َواَل  يحُ  َضْرَبةً  َحدِّيدٍ  مِّنْ  ِبِّ  َصْيَحةً  فَ َيصِّ
 )1( «الثقَلنْي  َغرْيَ  يَلِّيهِّ  َمنْ  َيْسَمُعَها

 تق  وى هللا:  -3
َوَمن يَ تَّقِّ اّللََّ ََيَْعل لَُّه قال تعاىل: }... 

ْن َحْيُث اَل 2ََمَْرجًا} بُ { َويَ ْرُزْقُه مِّ َََْتسِّ )الطالق:  ... { 
3،2 ) 

ففي هذه اآلية َوَعَد هللُا أهل التقوى أبن َيعل ْلم َمرجاً 
من كل ضيق، وليس هناك شدة وال ضيق أعظم من شدة 

 السكرات وخروج الروح ودخول القرب.
فمن كان يف الدنيا تقيًَّا فإن الفرج واملخرج يكون له ثواابً 

 يف قربه.

                              
 (126وصححه األلباَن ىف املشكاة ) لْلُبَخارِّي   َوَلفظه  (1)
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 االستقامة: -4
: ﴿ إِّنَّ الَّذِّيَن َقاُلوا َرب َُّنا اّللَُّ ُثَّ -تعاىل  -قال

ُروا  ُم اْلَمالَئَِّكُة َأالَّ ََتَاُفوا َواَل ََتَْزنُوا َوأَْبشِّ اْستَ َقاُموا تَ تَ نَ زَُّل َعَلْيهِّ
نْ َيا  ُتْم ُتوَعُدوَن * ََنُْن َأْولَِّياؤُُكْم يفِّ احْلََياةِّ الدُّ جْلَنَّةِّ الَِّتِّ ُكن ْ ابِّ

َرةِّ َوَلُكْم فِّيَها َما َتْشَتهِّي أَنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم فِّيَها َما َويفِّ ا آلخِّ
يٍم ﴾ ]فصلت:  ْن َغُفوٍر َرحِّ  [.32 - 30َتدَُّعوَن * نُ ُزاًل مِّ

: "استقامة -كما يقول ابن رجب   -وأصل االستقامة  
القلب على التوحيد كما فسَّر أبو بكر الصديق وغريه قوله: 

[ 30ُلوا َرب َُّنا اّللَُّ ُثَّ اْستَ َقاُموا ﴾ ]فصلت: ﴿ إِّنَّ الَّذِّيَن َقا
أبهنم مل يلتفتوا إىل غريه، فمىت استقام القلب على معرفة هللا 
وعلى خشيته، وإجالله ومهابته، وحمبَّته وإرادته، ورجائه 

استقامت  -ودعائه، والتوكُّل عليه واإلعراض عمَّا سواه 
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و ملك األعضاء اجلوارح كلها على طاعته؛ فإن القلب ه
 وهي جنوده، فإذا استقام امللك استقامت جنوده ورعاايه.

 :الصاحلة األعمال-5 
: ﴿ يُ ثَ ب ُِّت اّللَُّ الَّذِّيَن آَمُنوا -تعاىل  -قال   

لُّ اّللَُّ  َرةِّ َوُيضِّ نْ َيا َويفِّ اآلخِّ ْلَقْولِّ الثَّابِّتِّ يفِّ احْلََياةِّ الدُّ ابِّ
 [.27َما َيَشاُء ﴾ ]إبراهيم:  الظَّالِّمِّنَي َويَ ْفَعُل اّللَُّ 

أنه يثب ِّت عباده  -تعاىل  -العالمة السعدي: "خيرب  قال 
املؤمنني؛ أي: الذين قاموا ِبا عليهم من إميان القلب التام، 
الذي يستلزم أعمال اجلوارح ويثمرها، فيثب ِّتهم هللا يف احلياة 
 الدنيا عند ورود الشبهات ابْلداية إىل اليقني، وعند عروض
الشهوات ابإلرادة اجلازمة على تقدمي ما َبُّه هللا على هوى 
النفس ومراداهتا، ويف اآلخرة عند املوت ابلثبات على الدين 
اإلسالمي واخلامتة احلسنة، ويف القرب عند سؤال املَلَكني، 
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للجواب الصحيح، إذا قيل للميت: َمن ربك؟ وما دينك؟ 
يقول املؤمن: وَمن نبيك؟ هداهم للجواب الصحيح؛ أبن 

 هللا ريب واإلسالم ديين وحممد نبيي.
 َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أََنسٍ  َعنْ  و

َبعُ : " َوَسلَّمَ  عُ : َثاَلَثةٌ  اْلَمي ِّتَ  يَ ت ْ دٌ  َمَعهُ  َويَ ب َْقى اثْ َنانِّ  َفرَيْجِّ  َواحِّ
بَ ُعهُ  عُ  َوَعَمُلهُ  َوَمالُهُ  َأْهُلهُ  يَ ت ْ  عمله َويَ ب َْقى َوَماُلهُ  َأْهُلهُ  َفرَيْجِّ

 كان  فإن القرب، معه يدخل أنه( عمله بقاء: )ومعْن، )1("
 ويف نفسه، إال يلومن فال ذلك غري كان  وإن نفعه، صاحلًا
 األعمال على احلث: - ظاهر هو كما  - احلديث هذا

 .هناك له وانفعة قربه، يف صاحبها أنيس لتكون الصاحلة؛

                              
 َعَلْيهِّ  ُمتَّفق(1)
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 كما  قربه؛ يف له ميثل الذي وه الصاحل العمل وهذا
: وفيه السابق، الطويل - عنه هللا رضي - الرباء حديث يف
 اْلَوْجه حسن رجل َوََيْتِّيهِّ : " وسلم وآله عليه هللا صلى قال

رْ : فَ يَ ُقولُ  الر يح طيب الث َِّياب حسن لَّذِّي أَْبشِّ  َهَذا َيُسرُّكَ  ابِّ
 فَ َوْجُهكَ  أَْنَت؟ َمنْ : هُ لَ  فَ يَ ُقولُ  ُتوَعدُ  ُكْنتَ   الَّذِّي يَ ْوُمكَ 
خلَْرْيِّ  َيِّيء اْلَوْجه  َرب ِّ : فَ يَ ُقولُ  الصَّالِّحُ  َعَمُلكَ  َأانَ : فَ يَ ُقولُ  ابِّ
عَ  َحىتَّ  السَّاَعةَ  أَقِّمِّ  َرب ِّ  السَّاَعةَ  أَقِّمِّ   )1(" َوَمالِّ  َأْهلِّي إِّىَل  َأْرجِّ
 :هللا ذكر -6

 َأْْنَى َعَماًل  َعْبدُ الْ  َعمِّلَ  َما: َقالَ  َجَبلٍ  ْبنِّ  ُمَعاذِّ  َعنْ ف َ 
 . )2(اّللَِّّ  ذِّْكرِّ  مِّنْ  اّللَِّّ  َعَذابِّ  مِّنْ  َلهُ 

                              
 (1630رواه أمحد وصححه األلبان ىف املشكاة )  (1)
ْمِّذِّيُّ  لِّكٌ َما َرَواهُ صحيح:   (2) وصححه األلبان ىف  َماَجه َواْبنُ  َوالّت ِّ

 (5644صحيح اجلامع  )
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عذاب  من ابهلل والتعوذ - وجل عز - هللا دعاء -7 
 القرب:

 َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  َكانَ :  َقاَلتْ  َعائَِّشةَ  َعنْ ف
نْ  بِّكَ  َأُعوذُ  ن ِّ إِّ  اللَُّهمَّ »: يَ ُقولُ  الصَّاَلةِّ  يفِّ  َيْدُعو َوَسلَّمَ   مِّ
َنةِّ  مِّنْ  بِّكَ  َوَأُعوذُ  اْلَقرْبِّ  َعَذابِّ  يحِّ  فِّت ْ  َوَأُعوذُ  الدَّجَّالِّ  اْلَمسِّ
َنةِّ  مِّنْ  بِّكَ  َنةِّ  اْلَمْحَيا فِّت ْ  من بك أعوذ إِّن ِّ  اللَُّهمَّ  اْلَمَماتِّ  َوفِّت ْ
 ايَ  املغرم من تستعيذ َما َأكثر َما َقائِّل َلهُ  فَ َقالَ  «واملغرم املأث

 َوَوَعدَ  َفَكَذبَ  َحدَّثَ  َغرِّمَ  إَِّذا الرَُّجلَ  إِّنَّ »: فَ َقالَ  هللا ُسولرَ 
 )1(« َفَأْخَلفَ 

 رسول سألت :قالت عنها هللا رضي عائشة وعن
،  نعم :فقال ؟القرب عذاب عن وسلم عليه هللا صلى هللا

                              
 (939وصححه األلبان ىف املشكاة )صحيح: متفق عليه   (1)
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 صلى هللا رسول رأيت فما :عائشة قالت .حق القرب عذاب
 عذاب من تعوذ إال بعد ةصال يصلي وسلم عليه هللا

      .)1(القرب
 : الصالة والصيام والزكاة وفعل اخلري:8-11

 وسلم عليه هللا صلى النب عن هريرة أيب عنف
عَ  إَِّذا اْلَمي ِّتَ  إن:)قال  نَِّعاْلِِّّمْ  َخْفقَ  َيْسَمعُ  إِّنَّهُ  َقرْبِّهِّ  يفِّ  ُوضِّ
نيَ  ًنا َكانَ   َفإِّنْ  َعْنهُ  يُ َولُّونَ  حِّ هِّ  عِّْندَ  الصَّاَلةُ  َكاَنتِّ   ُمْؤمِّ  َرْأسِّ
َيامُ  وََكانَ  َالِّهِّ  َعنْ  الزََّكاةُ  وََكاَنتِّ  ميِّينِّهِّ  َعنْ  الص ِّ  فعل وََكانَ  ِشِّ

 إِّىَل  واإلحسان واملعروف والصلة الصدقة من   اخلريات
  رِّْجَلْيهِّ  عِّْندَ    النَّاسِّ 

                              
 (1377) :الصحيحةصحيح:   (1)
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هِّ  قَِّبلِّ  مِّنْ  فَ يُ ْؤَتى  ُثَّ  َمْدَخلٌ  قَِّبلِّي َما: الصَّاَلةُ  فَ تَ ُقولُ  َرْأسِّ
َيامُ  فَ يَ ُقولُ  ميِّينِّهِّ  َعنْ  يُ ْؤَتى  َعنْ  يُ ْؤَتى ُثَّ  َمْدَخلٌ  قَِّبلِّي َما: الص ِّ
نْ  يُ ْؤَتى ُثَّ  َمْدَخلٌ  قَِّبلِّي َما: الزََّكاةُ  فَ تَ ُقولُ  َيَسارِّهِّ   رِّْجَلْيهِّ  قَِّبلِّ  مِّ
نَ    اخلَْرْيَاتِّ  فَ َعلُ  فَ تَ ُقولُ  َلةِّ   الصََّدَقةِّ  مِّ  َمْعُروفِّ َوالْ  َوالص ِّ

ْحَسانِّ   اْجلِّسْ : َلهُ  فَ يُ َقالُ  َمْدَخلٌ  قَِّبلِّي َما:   النَّاسِّ  إِّىَل  َواإْلِّ
 فَ يُ َقالُ  لِّْلُغُروبِّ  أُْدنَِّيتْ  َوَقدْ  الشَّْمسُ  َلهُ  ُمث َِّلتْ  َوَقدْ  فَ َيْجلِّسُ 

 َوَماَذا فِّيهِّ  تَ ُقولُ  َما فِّيُكمْ  َكانَ   الَّذِّي الرَُّجلَ  َهَذا أََرأَيْ َتكَ : َلهُ 
 إِّنَّكَ : فَ يَ ُقوُلونَ  ُأَصل ِّيَ  َحىتَّ  َدُعونِّ : فَ يَ ُقولُ  َعَلْيهِّ؟ بِّهِّ  َتَشهَّدُ 
ا َأْخرَبَنِّ  َستَ ْفَعلُ    الَّذِّي الرَُّجلَ  َهَذا َأَرأَيْ َتكَ  َعْنهُ  َنْسأَُلكُ  َعمَّ
: فَ يَ ُقولُ : َقالَ  َعَلْيهِّ؟ َتَشهَّدُ  َوَماَذا فِّيهِّ  تَ ُقولُ  َما فِّيُكمْ  َكانَ 
حلَْق ِّ  َجاءَ  َوأَنَّهُ  اّللَِّّ  َرُسولُ  أَنَّهُ  َأْشَهدُ  حُمَمَّدٌ   اّللَِّّ  عِّْندِّ  مِّنْ  ابِّ
 َذلِّكَ  َوَعَلى ُمتَّ  َذلِّكَ  َوَعَلى َحيِّيتَ  َذلِّكَ  َعَلى: َلهُ  فَ يُ َقالُ 
 اجْلَنَّةِّ  أَبْ َوابِّ  مِّنْ  اَببٌ  َلهُ  يُ ْفَتحُ  ُثَّ    اّللَُّ  َشاءَ  إِّنْ    تُ ب َْعثُ 
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َها َمْقَعُدكَ  َذاهَ : َلهُ  فَ يُ َقالُ  ن ْ  فَ يَ ْزَدادُ  فِّيَها َلكَ  اّللَُّ  َأَعدَّ  َوَما مِّ
: َلهُ  فَ يُ َقالُ  النَّارِّ  أَبْ َوابِّ  مِّنْ  اَببٌ  َلهُ  يُ ْفَتحُ  ُثَّ  َوُسُروًرا غِّْبَطةً 
َها َمْقَعُدكَ  َهَذا ن ْ َتهُ  َلوْ  فِّيَها َلكَ  اّللَُّ  َأَعدَّ  َوَما مِّ  فَ يَ ْزَدادُ  َعَصي ْ
 َلهُ  وينوَّر ذَِّراًعا َسب ُْعونَ  َقرْبِّهِّ  يفِّ  َلهُ  يُ ْفَسحُ  ُثَّ  ُروًراَوسُ  غِّْبَطةً 
ْنهُ  َبَدأَ  لَِّما اجلََْسدُ  َويُ َعادُ  فِّيهِّ   النََّسمِّ  يفِّ  َنْسَمُتهُ  فَ َتْجَعلُ  مِّ

 :َقالَ  اجْلَنَّةِّ  َشَجرِّ  يفِّ  يَ ْعُلقُ  َطرْيٌ  َوهِّيَ  الط ِّي ِّبِّ 
ْلَقْولِّ  آَمُنوا الَّذِّينَ  اّللَُّ  ب ِّتُ يُ ث َ : }  تَ َعاىَل    قَ ْوُلهُ  َفَذلِّكَ ))  ابِّ

نْ َيا احْلََياةِّ  يفِّ  الثَّابِّتِّ  َرةِّ  َويفِّ  الدُّ  إِّىَل [(( 27: إبراهيم{ ]اآْلخِّ
 قَِّبلِّ  مِّنْ  ُأيت إَِّذا اْلَكافِّرَ  َوإِّنَّ  :َقالَ [ 27: إبراهيم] اآلية آخر
هِّ   ُأيت ُثَّ  َشْيءٌ  وَجدُ يُ  َفاَل  ميِّينِّهِّ  َعنْ  ُأيت ُثَّ  َشْيءٌ  يُوَجدْ  ملَْ  َرْأسِّ
َالِّهِّ  َعنْ   يُوَجدُ  َفاَل  رِّْجَلْيهِّ  قَِّبلِّ  مِّنْ  ُأيت ُثَّ  َشْيءٌ  يُوَجدُ  َفاَل  ِشِّ

: َلهُ  فَ يُ َقالُ  َمْرُعوابً  َخائًِّفا فَ َيْجلِّسُ  اْجلِّسْ : َلهُ  فَ يُ َقالُ  َشْيءٌ 
 َوَماَذا هِّ؟فِّي تَ ُقولُ  َماَذا فِّيُكمْ  َكانَ   الَّذِّي الرَُّجلَ  َهَذا َأَرأَيْ َتكَ 
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 فِّيُكمْ  َكانَ   الَّذِّي: فَ يُ َقالُ  َرُجٍل؟ َأيُّ : فَ يَ ُقولُ  َعَلْيهِّ؟ بِّهِّ  َتَشهَّدُ 
مسِّهِّ  يَ ْهَتدِّي َفاَل   َأْدرِّي َما: فَ يَ ُقولُ  حُمَمَّدٌ : َلهُ  يُ َقالَ  َحىتَّ  الِّ

: َلهُ  فَ يُ َقالُ  النَّاسُ  قَالَ  َكَما  فَ ُقْلتُ  قَ ْواًل  َقاُلوا النَّاسَ  مسِّْعتُ 
 إِّنْ    تُ ب َْعثُ  َذلِّكَ  َوَعَلى ُمتَّ  َذلِّكَ  َوَعَلى َحيِّيتَ  َذلِّكَ  َعَلى
 َهَذا: َلهُ  فَ يُ َقالُ  النَّارِّ  أَبْ َوابِّ  مِّنْ  اَببٌ  َلهُ  يُفتح ُثَّ    اّللَُّ  َشاءَ 

 َوثُ ُبوًرا َحْسَرةً  فَ يَ ْزَدادُ  فِّيَها َلكَ  اّللَُّ  َأَعدَّ  َوَما النَّارِّ  مِّنَ  َمْقَعُدكَ 
 َمْقَعُدكَ  َذلِّكَ : َلهُ  فَ يُ َقالُ  اجْلَنَّةِّ  أَبْ َوابِّ  مِّنْ  اَببٌ  َلهُ  ْفَتحُ ي ُ  ُثَّ 
 َوثُ ُبوًرا َحْسَرةً  فَ يَ ْزَدادُ  َأَطْعَتهُ  َلوْ  فِّيهِّ  َلكَ  اّللَُّ  َأَعدَّ  َوَما اجْلَنَّةِّ  مِّنَ 
 ْلَمعِّيَشةُ ا فَتِّْلكَ  َأْضاَلُعهُ  فِّيهِّ  ََتَْتلِّفَ  َحىتَّ  َقرْبُهُ  َعَلْيهِّ  ُيَضيَّقُ  ُثَّ 

 يوم وَنشره ضنكاً  َمعِّيَشةً  َلهُ  َفإِّنَّ : )اّللَُّ  َقالَ  الَِّتِّ  الضَّْنَكةُ 
  .)1([((124  123: طه( ]أعمى القيامة

                              
 أحكام( ، ))189   188/ 4(( )الرغيب التعليق)) :حسن  (1)

= 
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 :الصالة قبل الطهارة على احملافظة -12
 النب عن - عنه هللا رضي - مسعود ابن عنف

 هللا عباد من بعبد أمر: ))قال أنه وسلم وآله عليه هللا صلى
 يزل فلم جلدة، مائة قربه يف يضرب أن - وجل عز -

 جلدة فجلد واحدة، َجْلدة صارت حىت ويدعو يسأل
: قال وأفاق، عنه ارتفع فلما انًرا، عليه قربه فامتأل واحدة،
 بغري واحدة صالة صليت إنك: قالوا جلدمتون؟ عالمَ 

   .)1(((تنصره فلم مظلوم على ومررت طهور،
 الطهارة ترك َمن على شديد وعيدٌ  فيه واحلديث

 كبرية  تعد طهارة غري من الصالة وأن الصالة، قبل

                             =  
 (.202   198(( )اجلنائز

 (2774صحيح: الصحيحة )( 1)
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 صاحبها استحق ولذلك الذنوب؛ كبائر  من
 يقول - احلديث هذا يف كما  - القرب يف العذاب
 فاملسلم: "- هللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ
 ركوع، أو وضوء، بغري أو القبلة، غري إىل يصلي ال
 للذم مستحقًّا كان  ذلك فعل ومن سجود، أو

 ".والعقاب
 الطهارة يف التفريط أن: كذلك  احلديث يف أن كما

 األسباب ْجلة من يعد -! ابلصالة فكيف - الصالة قبل
 على احلرص أن: ومفهومه القرب، عذاب ِبا يلحقه الِت

 من فاعلها تنجي الِت األسباب من الصالة، قبل الطهارة
 .علمأ وهللا! فتأمل القرب، عذاب

 محل من بد وال: "السليمان احلسن أبو قال -
 الناسي ألن ذاكًرا؛ عامًدا طهور بغري صلى أنه على الرجل
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 على - ابحلكم اجلاهل وكذا يعذب، ال الساهي أو
 ".أعلم وهللا ذلك، يف تفاصيل

 : تالوة القرآن و الصدقة:13-14
 َقربِّه، يف الرُجلُ  يُؤَتى"كما جاء يف رواية الطربان: 

َ  فإذا ه قِّبلَ  مِّنْ  ُأيتِّ ، تِّالوةُ  دَفعْتهُ  رْأسِّ َ  وإذا الُقرآنِّ  قَِّبلِّ  مِّنْ  ُأيتِّ
َ  وإذا الصَدَقُة، دَفعْتهُ  يدْيهِّ   إىل مْشُيه َدفعهُ  رجَلْيهِّ  قَِّبلِّ  مِّنْ  ُأيتِّ

دِّ   )1( .احلديث. . ." املَساجِّ
املداومة على قراءة سورة امللك، والعمل  -15

 ِبقتضاها:

                              
 (3561)حسن: صحيح الّتغيب:  (1)



 

 كيوم ولدته أمه

 

 

 

  

23 
 

 

 

 

 

 

 وسيلة للنجاة من عذاب القرب  44 

 

 َقالَ : َقالَ  - عنه هللا رضي - َمْسُعودٍ  ْبنِّ  هللاِّ  َعْبدِّ  َعنْ ف
 هِّيَ ،  تَ َباَركَ  ُسوَرةُ : " - وسلم عليه هللا صلى - هللاِّ  َرُسولُ 
  )1(" اْلَقرْبِّ  َعَذابِّ  مِّنْ  اْلَمانَِّعةُ 
 :الذنوب من التوبة  -16

 القرب عذاب من املنجية األسباب: "القيم ابن قال
 :ومفصل لجممَ  وجهني، من - أيًضا - جواِبا
 ع  ذاب تقتض  ي ال  ِت األس  باب تل  ك ُتنُّ  ب فه  و: اجملم  ل أم  ا

 هلل الن   وم يري  د عن   دما الرج  ل َيل   س أن: أنفعه  ا وم   ن الق  رب،
 ث يومه، يف ورَبه خسره ما على فيها نفسه َاسب ساعة،
 التوب ة، تل ك عل ى فين ام هللا، وب ني بين ه َنص وًحا توبة له َيدد
 ك  ل  ه  ذا ويفع  ل س  تيق ،ا إذا ال  ذنب يع  اود أال عل  ى ويع  زم

                              
 (1140صحيح: الصحيحة )  (1)
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 وإن توب     ة، عل     ى م     ات - ليلت     ه م     ن - م     ات ف     إن ليل     ة،
 أجل   ه، بت   أخري مس   روًرا للعم   ل، مس   تقبِّاًل  اس   تيق  اس   تيق 

 م  ن أنف  عُ  للعب  د ول  يس فات ه، م  ا ويس  تدرك رب  ه يس  تقبل ح ىت
 واس تعمال هللا، ب ذكر ذل ك عق ب إذا سيما وال النومة، هذه

 يغلب    ه ح   ىت لن    وم،ا عن   د هللا رس   ول ع    ن وردت ال   ِت الس   نن
 .ابهلل إال قوة وال لذلك، وفقه خريًا به هللا أراد فمن النوم،
 :اجلنة دخل هللا إال إله ال كالمه  آخر كان  من -17

 اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َجَبلٍ  ْبنِّ  ُمَعاذِّ  َعنْ ف
رُ  َكانَ   َمنْ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  هِّ   آخِّ  َدَخلَ  اّللَُّ  إِّالَّ  إَِّلهَ  اَل  َكاَلمِّ
 )1( «اجْلَنَّةَ 
 الرابط يف سبيل هللا: -18

                              
 (1621وصححه األلبان ىف املشكاة ) َداُود أَبُو َرَواهُ صحيح:   (1)
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 َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولِّ  َعنْ  ُعبيدٍ  بنِّ  َفضاَلةَ  َعنف
 َماتَ  الَّذِّي إِّالَّ  َعَملِّهِّ  َعَلى خُيَْتمُ  َمي ِّتٍ  ُكلُّ »: َقالَ  َوَسلَّمَ 
 اْلقَِّياَمةِّ  يَ ْومِّ  إِّىَل  َعَمُلهُ  َلهُ  يُ َنمَّى َفإِّنَّهُ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  ُمَرابِّطًا
َنة َوََيَْمنُ   .  )1(«اْلَقرْب  فت ْ

 الشهادة يف سبيل هللا: -19 
ْقَدامِّ  َعنِّ ف  اّللَِّّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َكرِّبَ   َمْعدِّي ْبنِّ  اْلمِّ

يدِّ : " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى تُّ  اّللَِّّ  عِّْندَ  لِّلشَّهِّ َصالٍ  سِّ : خِّ
نَ  َمْقَعَدهُ  َويَ َرى دفعةٍ  أوَّلِّ  يفِّ  َلهُ  يُ ْغَفرُ  نْ  َوَُيَارُ  اجْلَنَّةِّ  مِّ  مِّ

نَ  َوََيَْمنُ  اْلَقرْبِّ  َعَذابِّ  هِّ  َعَلى َويُوَضعُ  اأْلَْكرَبِّ  اْلَفزَعِّ  مِّ  اَتجُ  َرْأسِّ
َها اْلَياُقوَتةُ  اْلَوَقارِّ  ن ْ نْ َيا مِّنَ  َخرْيٌ  مِّ  ثنتنيِّ  ويزوَّجُ  فِّيَها َوَما الدُّ

                              
ْمِّذِّي   َرَواهُ صحيح:   (1) وصححه األلبان ىف املشكاة َداُود  َوأَبُو الّت ِّ
(3823) 
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نْ  َسْبعِّنيَ  يفِّ  َوُيَشفَّعُ  اْلعِّنيِّ  احْلُورِّ  مِّنَ  َزْوَجةً  َوَسْبعِّنيَ   أَْقرِّاَبئِّهِّ  مِّ
")1( . 

 املوت يوم اجلمعة أو ليلتها: -20
 َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْمرٍو ْبنِّ  اّللَِّّ  َعْبدِّ  َعنْ ف

نْ  َما»: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َلةَ  َأوْ  َعةِّ اجْلُمُ  يَ ْومَ  مَيُوتُ  ُمْسلِّمٍ  مِّ  لَي ْ
َنةَ  اّللَُّ  َوَقاهُ  إِّالَّ  اجْلُُمَعةِّ   .  )2(«اْلَقرْبِّ  فِّت ْ
 : الظلم عن التنزه أوىل ابب ومن املظلوم، نصرة -21

 ومررتوذلك للحديث السابق والشاهد فيه: "
 "تنصره فلم مظلوم على

 :واالستغفار للميت الدعاء -22 
                              

ْمِّذِّيُّ  َرَواهُ صحيح:   (1) حه األلبان ىف املشكاة وصح َماَجهْ  َواْبنُ  الّت ِّ
(3834) 
ْمِّذِّيُّ  َأمْحَدُ  َرَواهُ حسن:   (2)  (1367وحسنه األلبان ىف املشكاة ) َوالّت ِّ
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يَ  ُعْثَمان َعنف ُّ  َكانَ :  َقالَ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرضِّ  َصلَّى النَّبِّ
: فَ َقالَ  َعَلْيهِّ  َوَقفَ  اْلَمي ِّتِّ  َدْفنِّ  مِّنْ  فَ رَغَ  إَِّذا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ 
يُكمْ  اْستَ ْغفُِّروا» َخِّ لت َّْثبِّيتِّ  َلهُ  َسُلوا ُثَّ  ألِّ  اآْلنَ  َفإِّنَّهُ  ابِّ

 .  )1(«ُيْسَألُ 
 : ابلدين الوفاء -23

 فغسلناه رجل، مات: " قال هللا عبد بن جابر عنف
 وسلم عليه هللا صلى هللا لرسول ووضعناه وحنطناه، وكفناه
 هللا رسول آذان ث جربيل، مقام عند اجلنائز، توضع حيث
( فتخطى) معنا، فجاء عليه، ابلصالة وسلم عليه هللا صلى

 ديناران، نعم قالوا دينا؟ صاحبكم على لعل قال: ث خطى،
 منا رجل له فقال ،(حبكمصا على صلوا: قال) فتخلف،

                              
 (133وصححه األلبان ىف املشكاة ) َداُود أَبُو َرَواهُ صحيح:   (1)
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 هللا رسول فجعل علي، ُها هللا رسول اي: قتادة إبو له يقال
 وامليت مالك، ويف عليك ُها: يقول وسلم عليه هللا صلى
 هللا رسول فجعل عليه فصلى نعم،: فقال برئ؟ منهما
 ث رواية ويف: )يقول قتادة إاب لقي إذا وسلم عليه هللا صلى
 ايرسول: قال) الديناران؟ صنعت ما:( فقال الغد من لقيه
 الرواية ويف) ذلك آخر كان  حىت( أمس مات إمنا هللا

: قال( الديناران؟ فعل ما: فقال الغد من لقيه ث: االخرى
 جلده عليه بردت حني االن قال هللا، رسول اي فضيتهما قد
" )1( 

 :وَبق بعلم هللا عن اإلفتاء -24

                              
 (2753حسن: رواه البيهقى وحسنه األلباَن ىف صحيح اجلامع )  (1)
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 - عنه هللا رضي - حسنة بن الرمحن عبد عنف
 إىل - عنه هللا رضي - العاص بن وعمرو أان انطلقت: قال
 ث درقة، ومعه فخرج وسلم، وآله عليه هللا صلى النب
 املرأة، تبول كما  يبول إليه انظروا: فقلنا ابل، ث ِبا استّت
 بين صاحب لقي ما تعَلموا أمل: ))فقال ذلك فسمع

 البول صابهأ ما قطعوا البول، أصاِبم إذا كانوا!  إسرائيل؟
  .)1(((قربه يف فُعذ ِّب فنهاهم، منهم،

 فنهاهم،: ))...وسلم وآله عليه هللا صلى قوله منه والشاهد
 من يعلمه الذي بغري أفىت من أن: واملعْن ،((قربه يف فعذب

                              
 أيب صحيحوالنسائي وصححه األلبان يف صحيح: رواه أبو داود   (1)

 .156الّتغيب صحيح ،16 داود
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. ْنى ال؛ ومن القرب، يف العذاب من حاَله هذا كان  احلق،
 .أعلم وهللا
 :البطن ِبرض املوت -25

 وسليمان جالًسا، كنت:  قال يسار بن عبدهللا عنف
: فذكروا - عنهما هللا رضي - عرفطة بن وخالد صرد، بن
 يكوان أن يشتهيان ُها فإذا - ببطنه مات - تويف رجاًل  أن

 هللا رسول يقل أمل: لآلخر أحدُها فقال جنازته، شهداء
 يف يعذب فلن بطنه يقتله من: ))وسلم وآله عليه هللا صلى
 )1( .بلى: آلخرا فقال ،((قربه
 :ابلطاعون املوت -26

                              
  ( 38) اجلنائز أحكام ،( 1076) الّتمذي صحيحصحيح:   (1)
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 َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  أََنسٍ  َعنْ ف
 )1(«ُمسلم لكل َشَهاَدةٌ  الطَّاُعونُ »: َوَسلَّمَ 
يدٌ  فَ ُه  وَ  اّللَِّّ  َس بِّيلِّ  يفِّ  قُتِّ  لَ  َم نْ : 27-29  يفِّ  َم  اتَ  َوَم  نْ  َش هِّ
يدٌ  فَ ُهوَ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ   :شهيدٌ  فهوَ  اْلَبْطنِّ  يفِّ  َماتَ  َوَمنْ  َشهِّ

 َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَريْ َرةَ  َأيبِّ  َعنْ ف
يدَ  تَ ُعدُّونَ  َما»: َوَسلَّمَ   َمنْ  اّللَِّّ  َرُسولَ  ايَ : َقاُلوا «فِّيُكْم؟ الشَّهِّ
يدٌ  فَ ُهوَ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  قُتِّلَ   إًِّذا أُمَِّتِّ  ءَ ُشَهَدا إِّنَّ : " َقالَ  َشهِّ

يدٌ  فَ ُهوَ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  قُتِّلَ  َمنْ : لَِّقلِّيلٌ   يفِّ  َماتَ  َوَمنْ  َشهِّ
يدٌ  فَ ُهوَ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ   َشهِّيدٌ  فَ ُهوَ  الطَّاُعونِّ  يفِّ  َماتَ  َوَمنْ  َشهِّ
 . )2(" شهيدٌ  فهوَ  اْلَبْطنِّ  يفِّ  َماتَ  َوَمنْ 

                              
 (1545صحيح: متفق عليه وصححه األلباَن ىف املشكاة )  (1)
 (3811وصححه األلباَن ىف املشكاة ) ُمسلم َرَواهُ صحيح:   (2)
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 :واْلدم ابلغرق املوت: 30-31
يَ  يْ َرةَ ُهرَ  َأيبِّ  َعنْ ف  اّللَِّّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرضِّ

 َواْلَمْبُطونُ  اْلَمْطُعونُ  ََخَْسةٌ  الشَُّهَداءُ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى
 )1( «هللا َسبِّيل يفِّ  والشهيد اْْلدم َوَصاحب َواْلَغرِّيقُ 
 عبادة حلديث ،ولدها بسبب نفاسها يف املرأة موت -32
 عاد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن: " صامتال بن
: فقال فراشه، عن له َتوز فما: قال رواحة بن هللا عبد

 إن: قال شهادة، املسلم قتل: قالوا أمِت؟ شهداء من أتدري
 والطاعون شهادة، املسلم قتل! لقليل إذا أمِت شهداء

                              
 (1546أللباَن ىف املشكاة )صحيح: متفق عليه وصححه ا  (1)



 

 كيوم ولدته أمه

 

 

 

  

33 
 

 

 

 

 

 

 وسيلة للنجاة من عذاب القرب  44 

 

 ولدها َيرها) شهادة، ْجعاء ولدها يقتلها واملرأة شهادة
 ".)1(( اجلنة إىل بسرره
 هللا ص لى قول هل الس ل داءحلرق واملوُت باب املوتُ : 33-34
 ش هادة، والنفساء شهادة، هللا سبيل يف القتل: " وسلم عليه

 وال    بطن ش    هادة، والس    ل ش    هادة، والغ    رق ش    هادة واحل    رق
 .)2(" شهادة
 : املال عن دفاعاً  املوت -35

                              
/  2) والدارمي( 323/  5 - 201/  4) محدأ أخرجهصحيح:   (1)

وصححه األلبان يف  .صحيح وإسناده( 582) والطيالسي( 208
 (39أحكام اجلنائز )

 

وص    ححه األلب    ان يف أحك    ام  االوس    ط، يف الط    ربان رواهص    حيح:  (2)
 (40اجلنائز )
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 اّللَِّّ  َرُس    ولَ  ْع    تُ مسِّ : قَ    الَ  َعْم    رٍو بْ    نِّ  اّللَِّّ  َعْب    دِّ  َع    نْ ف
 فَ ُه    وَ  َمالِّ    هِّ  ُدونَ  قُتِّ    لَ  َم    نْ »: يَ ُق    ولُ  َوَس    لَّمَ  َعَلْي    هِّ  اّللَُّ  َص    لَّى
 )1( «شهيدٌ 
 دون قتل ومن شهيد، فهو أهله دون قتل  من: 36-38
 :شهيد فهو دمه دون قتل ومن شهيد، فهو دينه

 هللا ص  لى هللا رس  ول ق  ال ق  ال زي  د ب  ن س  عيد ع  نف 
 دون قت  ل وم  ن ش  هيد فه  و مال  ه دون قت  ل نم  :" وس  لم علي  ه
 قت  ل وم  ن ش  هيد فه  و دين  ه دون قت  ل وم  ن ش  هيد فه  و أهل  ه
 )2(" شهيد فهو دمه دون
 .  "  شهيد فهو مظلمته دون قتل من  -39

                              
 (3512أللباَن ىف املشكاة )صحيح: متفق عليه وصححه ا  (1)
 (4095صحيح: صحيح النسائى )  (2)
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 هللا رس    ول ق    ال ق    ال جعف    ر أيب ع    ن علقم    ة ع    نف
  )1("شهيد فهو مظلمته دون قتل من :"وسلم عليه هللا صلى
 :والنياحة امليت على البكاء ترك  -40

 صلى النب عن عمر عن عمر ابن عن انفع عنف
 "عليه أهله ببكاء يعذب امليت :"قال وسلم عليه هللا
 اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولَ  مسِّْعتُ : َقالَ  ُشْعَبةَ  ْبنِّ  اْلُمغِّريَةِّ  َعنِّ و 

َا يُ َعذَّبُ  َفإِّنَّهُ  َعَلْيهِّ  نِّيحَ  من»: يَ ُقول َوسلم َعَلْيهِّ   َعَلْيهِّ  يحَ نِّ  ِبِّ
  )2(«اْلقَِّياَمة يَ ْوم
 :الغنيمة من السرقة: وهو الغُلول ترك -41

                              
 (4093صحيح: صحيح النسائى )  (1)
 (1740صحيح: متفق عليه وصححه األلباَن ىف املشكاة )  (2)
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 َأْهَدى: َقالَ  - عنه هللا رضي - هريرة أيب عنف
: َلهُ  يُ َقالُ  ُغاَلًما َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  لَِّرُسولِّ  َرُجلٌ 
ْدَعمٌ  َنَما مِّ ْدَعمٌ  فَ بَ ي ْ  َعَلْيهِّ  هللا َصلَّى اّللَِّّ  ولِّ لَِّرسُ  َرْحاًل  ََُطُّ  مِّ
 اجْلَنَّةُ  َلهُ  َهنِّيًئا: النَّاسُ  فَ َقالَ  فَ َقتَ َلهُ  عاثر سهم َأَصاَبهُ  إِّذْ  َوسلم
ي َوالَّذِّي َكالَّ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  فَ َقالَ   َنفسِّ
َها ملَْ  اْلَمَغانِِّّ  نَ مِّ  َخْيرَبَ  يَ ْومَ  َأَخَذَها الَِّتِّ  الثملة إِّن بَِّيدِّهِّ  ب ْ  ُتصِّ

مُ   َجاءَ  النَّاس َذلِّك مسِّعَ  فَ َلمَّا.  «اَنًرا َعَلْيهِّ  لََتْشَتعِّلُ  اْلَمَقاسِّ
َراَكنْيِّ  َأوْ  بشرك رجل  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى النَّبِّ ِّ  إِّىَل  شِّ
َراكٌ »: فَ َقالَ  َراَكانِّ  َأوْ  اَنرٍ  مِّنْ  شِّ   )1(«انرٍ  من شِّ

: احلديث يف وسلم وآله عليه هللا ىصل وقوله
 من الغنيمة من السرقة أن على دليل ،((انًرا عليه لتشتعل))

                              
 (3997صحيح: متفق عليه وصححه األلباَن ىف املشكاة )  (1)
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 بّتكها وأنه قربه، يف العذابَ  بصاحبها تُلحق الِت األسباب
 .أعلم وهللا ويسلم، منه ينجو
 :الغِّيبة ترك  -42

 اّللَِّّ  َرُسولِّ  َمعَ  ُكنَّا:  َقالَ  اّللَِّّ  َعْبدِّ  ْبنِّ  َجابِّرِّ  َعنْ ف
َباُهَُا، يُ َعذَّبُ  َقرْبَْينِّ  َعَلى َفأََتى َوَسلََّم، َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى  َصاحِّ
َُما: "فَ َقالَ   َفَكانَ : َأَحُدُُهَا َأمَّا َوبَ َلى، َكبِّرٍي؛  يفِّ  يُ َعذَّاَبنِّ  اَل  إِّهنَّ

". اْلبَ ْولِّ  مِّنَ  يَ َتَأذَّى اَل  َفَكانَ : اآْلَخرُ  َوَأمَّا النَّاَس، يَ ْغَتابُ 
َرِّيَدةٍ  َدَعافَ  ، َأوْ  َرطَْبٍة، ِبِّ َرِّيَدَتنْيِّ   بُِّكل ِّ  َأَمرَ  ُثَّ  َفَكَسَرُُهَا، ِبِّ

 َعَلْيهِّ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّّ  َرُسولُ  فَ َقالَ  َقرْبٍ، َعَلى فَ ُغرَِّستْ  كِّْسَرةٍ 
: أو رطبتني، َكانَ َتا  َما َعَذاِبَِِّّما، مِّنْ  َسيُ َهوَّنُ  إِّنَّهُ  َأَما: " َوَسلَّمَ 

 )1( ".اتيبس مل

                              
 (735صحيح لغريه : صحيح األدب املفرد )  (1)
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 :النميمة ترك -43 
ُّ  َمرَّ  َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِّ  َعنِّ ف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِّ  اّللَُّ  َصلَّى النَّبِّ

َُما فَ َقالَ  بَِّقرْبَْينِّ   َأحدَُها َأمَّا َكبِّريٍ   يفِّ  يُ َعذَّاَبنِّ  َوَما لَيُ َعذَّاَبنِّ  إِّهنَّ
  رَِّواَيةٍ  َويفِّ  - اْلبَ ْولِّ  مِّنَ  َيْسَتّتُِّ  اَل  َفَكانَ 

ُ
نَ  يستنزه اَل : سلممل  مِّ

ي َفَكانَ  اآْلَخرُ  َوَأمَّا - اْلبَ ْولِّ  يَمةِّ  مَيْشِّ لنَّمِّ  َجرِّيَدة َأخذ ثَّ  ابِّ
َدةً  َقرْبٍ  ُكل ِّ   يفِّ  َغَرزَ  ُثَّ  نِّْصَفنْيِّ  َفَشقَها رطَبة  ايَ  َقاُلوا َواحِّ
ُهَما خُيَفف َلَعلَّه َقالَ  َهَذا صنعت مل هللا َرُسول  مل َما َعن ْ
 .  )1(ييبسا
 :منه والتحرز البول من االستتار -44

 مَّا َ وذلك للحديث السابق ، والشاهد فيه :"
 "اْلبَ ْولِّ  مِّنَ  َيْسَتّتُِّ  اَل  َفَكانَ  َأحدَُها

                              
 (338ليه وصححه األلباَن ىف املشكاة )صحيح: متفق ع  (1)
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**** 
 اي نفس تويب فإن  املوت  قد حان         

 واعصي اْلوى فاْلوى ما زال  فتاان                   
       أما  ترين  املنااي كيف تلقطنا    

 لقطاً فتلحق  أخراان  أبوالان              
 يف كل  يوٍم  لنا  ميٌت نشيعه        

 نرى  ِبصرعه  آاثر  مواتان                
 اي نفس مال  ولألموال  اتركها          

 خلفي  وأخرج  من  دنياي  عرايان                    
  بعد  َخسني  قد قضيتها لعباً        أ

 قد آن  أن تقصري قد آن  قد آن                       
 ما  ابلنا  نتعامى  عن  مصائران           

 ننسى  بغفلتنا  من ليس  ينساان                   
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 نزداد حرصاً وهذا الدهر  يزجران        
 ن زاجران ابحلرص  أغراانأوك                 

 ومن          أين  امللوك  وأبناء  امللوك 
 كانت َتر  له  األذقان  إذعاان                  

 صاحت ِبم حاداثت الدهر فانقلبوا         
 مستبدلني  من  األوطان  أوطاان                      

 خلوا مدائن كان العز مفرشها        
 واستفرشوا  حفراً  غرباً وقيعاان                      

 يادين اْلوى مرحاً          اي راكضاً يف م
 ورافاًل  يف ثياب  الغي   نشواان                     

 مضى  الزمان  ووىل العمر يف لعٍب           
 يكفيك ما قد مضى قد كان ما كاان                   

****** 
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 وأخريا
 فت   ذكر واحلس   نات األج   ور ه   ذه ِبض   اعفة َتظ   ى أن أردت إن
 ((فاعل ه أجر مثل فله خري على دل من: )) الربايت سيد قول

)1(  
 أو بكلم   ة س  واء واتق   اه، اخل  ري ه   ذا عل  ى دل   م   ن لك  ل فط  وى
 بي وت م ن بيت على علقها من كذا  هللا، وجه ِبا ابتغي موعظة
 بثه  ا وم  ن هللا، عب  اد عل  ى ووزعه ا ثواِب  ا رج  اء طبعه  ا وم ن هللا،
 ترْجه ا وم ن ة،العاملي  اإلنّتنت شبكة أو الفضائية، القنوات عرب
 ويكفي ه اإلس المية، األم ة ْجي ع ِبا لتنتفع األجنبية، اللغات إىل
 :  الربية سيد وعد
 

                              
 [ مسلمرواه ](1)
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 مبل     ف   ُربَّ  مسع   ه، كم   ا  فبل غ   ه ش   يئاً  من   ا مس   ع ام   رءاً  هللا نض   ر))
   )1(((سامع من أوعى

 كتبه
 الفقري إىل عفو ربه الرمحن

 أبو عبد الرمحن أمحد مصطفى
Dr_ahmedmostafa_CP@yahoo.com 

                              
 [6764:  اجلامع صحيح](1)
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