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  المقدمة

} )٨٨(كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإلَّا َوْجَهُه لَُه الُْحكُْم َوِإلَْيِه ُتْرَجُعونَ{ احلمد هللا القائل
 اللذات هادم ذكر من أكثروا‘‘والصالة والسالم على رسول اهللا القائل  القصص

  وبعد   )١(    ’’
هم موت اإلنس الـذي  فقد اقتضت حكمة اهللا باهلالك على كل اخلالئق مبا في      

يبدأ معه جمازاة احملسن على إحسانه واملسيء على إساءته ومل يترك اهللا هـذا              
األمر مفاجئة للناس بل أفاض يف شرعه بالكثري من اإلخبار عما يتعرض لـه              
اإلنسان عند موته وبعد موته مما يدور يف قربه وحياته الربزخية ليكون واعظاً             

  غباً مقرباً لطاعته رادعاً له عن عصيان اهللا ومر
ولذا أتيت يف هذه الرسالة بعرض مرتب ملواطن اهلول اليت متر ا الروح مـن   
اآليات واألحاديث الصحيحة واحلسنة اليت ا كيفية سـياق احلـدث دون            
اخلوض يف الكم من األحاديث اليت مل تصح عند أهل العلم والتفسري بـسياق              

                              
   ٦٨٢صححه األلباين يف اإلرواء  ، ٤٢٥٨ابن ماجة 
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اليت ختص الروح وكثر فيها كالم أهل       موحد وبقول مجهور العلماء يف املسائل       
العلم من أصحاب األدلة املعتربة وجعلته يف احلاشية وكذا وضعت فيها خماطبة            
استفهامية للقارئ تساعده يف استحضار لنتائج أعماله فيستعرضها مقارنة مع          
مواطن األهوال وحال الروح البشرية معها منذ انتهاء حياا الـدنيا وحـىت             

  الربزخية بيوم البعث من خالل عدة مباحث   انتهاء حياا 
  املبحث األول يشمل ما تتعرض له الروح عند سكرات املوت

املبحث الثاين يشمل ما تتعرض له الروح املؤمنة منذ خروجها وصـعودها إىل      
  السماء وجتوهلا يف السموات حىت عودا للبدن للسؤال وتنعيمها يف القرب 

واح املنافقني والفجرة وأهل السوء والكفـرة       املبحث الثالث يشمل صعود أر    
  يف جولة اجلحيم العلوية وإغالق أبواب السماء أمامهم وتعذيبهم يف قبورهم

 عذاب  من وأعمال وبالءات متنع امليت ا       املبحث الرابع يشمل وصف للقرب    
     وأعمال ال متنع العذاب ومعاصي يعذب عليها أصحااالقرب

  ت األرواح يف مستقرها باحلياة الربزخية املبحث اخلامس يشمل تفاو
املبحث السادس يشتمل على عالمات يستأنس ا على حسن اخلامتـة ومـا             

  حتتاجه الروح من البشر
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ليعلم كل إنسان ما ينتظره من جزاء الستقامته أو العاقبة على عصيانه فينتشل             
نفسه من كل عمل يغضب اهللا ويغمر نفسه يف كل عمل يرضـي اهللا عنـه                

  يكون قربه روضة من رياض اجلنة وال يكون حفرة من حفر النريانل
  آتبها

  عبد القادر بن محمد بن حسن أبو طالب
  

  
  
  

  
  

  
  

  المبحث األول
  

  الروح عند سكرات الموت              
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  الروح عند سكرات الموت
  

  آل عمران })١٨٥(كُلُّ َنفٍْس ذَاِئقَةُ الَْمْوِت  {يقول تعاىل
 غريه عن وال نفسه عن يدفعه ال والذي ، حي كل إليه ينتهي الذي املوت
 يتلفت، وال يتوقف، ال طريقه يف وميضي األحبة، يفرق الذي املوت حي
 وال راغب لرغبة وال مفارق، حلسرة وال ملهوف، لصرخة يستجيب وال

 ا يصرع اليت السهولة بنفس اجلبابرة يصرع الذي املوت! خائف خلوف
  ! سواء املستضعفني يقهر كما املتسلطني ا ويقهر ، األقزام
كما ، نذكرك حبال اإلنسان عندما يأتيه ،فيه للبشر حيلة ال الذي املوت

 ذَِلَك ِبالَْحقِّ الَْمْوِت َسكَْرةُ َوَجاَءْت{بقوله تعاىل ، بينه القاهر الذي جيريه
 ،هجاء قد منه فري انك الذي هو هذا ]سورة ق [} )١٩ (َتِحيُد ِمْنُه كُْنَت َما
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 َبلََغِت ِإذَا فَلَْوالَ{   )٢(  خالص وال فكاك وال مناص، وال حميد فال
 عند اهللا وما إنه االحتضار  ]٨٤ - ٨٣ : الواقعة[  } َتُنظُرونَ ِحيَنِئٍذ  َوأَنُتْمالُْحلْقُوَم

 حول احلاضرون ويتلفت، احللقوم تبلغ والروح الرتع األهوال حال من
 وسيلة أو حيلة يتلمسون، املوت سكرات من ُيكابده وما احملتضر
   )٣(  املكروب  الروح الستنقاذ

                              
 عندما األليمة بأحواهلم يذكرهم حيث ، الردع ألوان من للبشر بلون  هذا زجر من اهللا2

  الدنيا ههذ يودعون
 يهمهم من وقوف ويتذكر يف ذلك الوقت ، ايتها الروح بلوغ وقت يتذكر نمم أنت3
 أن ، مريضهم شفاء بيده من كل من وملتمسني اهللا تعاىل لقضاء مستسلمني احملتضر أمر
  آماهلم هلم حيقق أحدا جيدون ال ولكنهم ، كرب من فيه هو مما ِإلنقاذه يتقدم
   ٦٥١٠  البخاري ‘‘ للموت سكرات  ال إله إال اهللا إن’’قل
،  وحسنه ٩٧٨  الترمذي ‘‘ املوت اتسكر على ‘‘’’ املوت  غمراتعلى أعين اللهم ’’قل

  ٤٦٤ ص ١صححه يف فقه السرية ج األلباين 
 لكل إنسان ألنك من الواقع اجلاد امللهوف املكروب املشهد أم أنت ممن ال يتذكر هذا

 عبث يف ، والتويل املعصية يقدمون بل ، طاعة وال بعمل يستعدون ال الذين ، الالهيني
   وهلو
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   األبصار منه تزوغ الذي والكرب االحتضار، مشهد إنه
  املذهلة اهلول حال اإلنسان مع سكرات املوت مواطن من إنه موطن
 َبلََغِت إذا كال{  الصدر بأعايل احمليطة عظام الترقوة تبلغ اِإلنسان وروح
 مثار اإلنسان ووجد صاحبها تفارق أن أوشكت  )٤(   ٢٦القيامة   }َيالّتراِق
  عاقبته حقيقة له وانكشفت ، دنياه يف عمله الذي عمله
 من دواٍء هل يداويه؟ من طبيٍب هل من أهله وأصحابه َحولَه َمْن ويقول

   ؟ َيْرِقيه من أحٍد يشفيه؟ هل
 وحنو، احلسىن اهللا وأمساء الرقىب يرقيه راٍق من  ٢٧القيامة   }راٍق َمْن وقيلَ{ 
  عليه األمر اشتداد املريض حالة أهل يتمناه ِمما هذا

                                                                    
  احذر الغفلة اليت أنت فيها وتذكر هذا اهلول وأكثر من ذكر هادم اللذات

 تعاىل فكأنه . اآلجلة على العاجلة إيثار عن الزجر : بعدها وما الكرمية اآلية من املقصود 4
 ، ايتها أرواحكم تبلغ أن وقبل ، يفاجئكم أن قبل سكرات املوت الناس أيها احذروا يقول
   .آمالكم ذلك عند وتنقطع
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،يرقيِه فِمْن ،ينفعه ال بأنه  استبعاداً!من َيْشِفي ومنهم من يقول من َيطُب 
 الذي اِإلنسان أحباب يقوله ملا إنه بيان، املوت فيِه من ُهو مما وينجيِه
  شفائه  واستبعاد والتوجع التحسر بيلس على ، التراقي روحه بلغت
 بعضهم يقول روحه لقبض حضروا املوت الذين مالئكة من َحْوله وَمْن

 احملتضر عند فأيقن ، السماء إىل بروحه منا يصعد من ،راق من لبعض،
  الفراق أنه ذلك

 }ما أن املوت مالئكة عاين حني احملتضر أيقن   ٢٨القيامة   }الِفراق أّنه وظَن 
 يف النفيس العمر ضيع الذي ونعيمها احملبوبة الدنيا من الفراق هو به نزل

له وعاينه يف ذلك الوقت  حصل عما ولذلك عرب اخلسيس متاعها كسب
 دامت ما اإلنسان الن من سكرات املوت بالظن الذي هو اليقني بالفراق

 وال العاجلة احلياة هلذه حبه لشدة احلياة يف يطمع فانه ببدنه متعلقة روحه
 األمر وهو بعد؛ َيقَْع مل فيما يقني احملتضُر أيقَن فاآلن عنها رجاؤه ينقطع
 أهله سيودع قليل عما أنه حيبها وأيقن كان احلياة اليت فراق العظيم
   وسيفارقهم وأحبابه
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 والبالء بالشدة أي ألتفت الشدة  ٢٩ القيامة  }بالساِق الساُق والَْتفِّت{ 
   املطلع هول بشدة املوت كرب شدة ، بالبالِء
هّم  مهّان إما اآلخرِة إقباِل وشدةُ الدنيا فراِق الشدائد شدةُ عليه تتابعت
  الصمد الواحد على القدوم وهّم والولد األهل فراق
والصديق  والولد واألهل الوطن من املألوف مفارقة شدة عليه اجتمع
  عليه يقدم مباذا يدري وال شأنه جل ربه على القدوم وشدة

 جّواالً عليهما كان وقد حتماله فلم رجاله وشدته وماتت املوت إنه هول
   املوِت حلوِل عنَد ساقاه والتفت التوْت، للرتع بساِقه ساقُه والتفْت
 أول هو الذي القرب إىل ملصريه ا يأ اليت احلالة وصف اية وهذه
 اجتمع وقد اآلخرة، أيام من يوم وأول الدنيا، يف يوم آخر اآلخرة مراحل

 إىل روحه ليجهزون واملالئكة ، القرب إىل جسده ليجهزون عليه الناس
   السماء
 املقربني، من يكون أن إما: حاالت هي احتضارهم على ثالثة عند والناس

 املكذبني من يكون أن وإما. اليمني أصحاب من دوم ممن يكون أو
{ احملتضر : أي  }كَانَ نِْإ فَأَما{ اهللا  بأمر اجلاهلني اهلدى، عن الضالني
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 وتركوا واملستحبات، الواجبات فعلوا الذين وهم ، ٨٨الواقعة   }الُْمقَرِبَني ِمَن
  }َنِعيٍم َوَجنةُ َوَرْيَحانٌ فََرْوٌح{  املباحات، وبعض واملكروهات احملرمات

  ،الفرح والسرور والرزق احلسن واالستراحةو والرمحة املغفرة له ٨٩الواقعة 
ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَنا اللَُّه ثُم  { املوت عند بذلك املالئكة تبشرهمو

 اْسَتقَاُموا َتَتَنزلُ َعلَْيِهْم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْحَزُنوا َوأَْبِشُروا ِبالَْجنِة
اِة الدْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َنْحُن أَْوِلَياُؤكُْم ِفي الَْحَي)٣٠(الَِّتي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ

   )٥(   فصلت})٣١(َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما َتدُعونَ 
                              

  من األحوال الثالثة للمحتضرين ؟ أين أنت 5
 يف الدنيا مواجلنة ؟ الستقامته والرمحة املغفرةوهي تبشرهم بوفاهم املالئكة تمن تمع  أنت

  قل احلمد هللا واشكره ألن وفقك لطاعته واسأله أن يثبتك على ذلك حىت املمات

   ؟ عليكمسالميقولون هلم ووفاهم املالئكة تن تمع أصحاب اليمني مم أم أنت 

أشكر اهللا على الغفران على ما صدر من عصيان وقت الغفلة والنسيان واسأله أن 

  يصرف قلبك على طاعته وحسن اخلتام

   م ؟ الستكبارهأنفسهموفاهم املالئكة ظاملي ت من تأم أنت مع

  هللا على اإلسالم اللهم ثبتين على اإلميانقل احلمد ، قل أنا لست منهم
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َملَك املوت أشّد به لطفا من الوالدة بولدها، يعـرف أن ذلـك             ويكون  
الَِّذيَن { الروح حبيب لربه، فهو يلتمس بلطفه حتببا لديه رضاء للرب عنه          

      ]٣٢: النحل[ }َوفَّاُهُم الَْمالِئكَةُ طَيِِّبَني َتَت

وهم الذين   ٩٠الواقعة  }الَْيِمِني أَْصَحاِب ِمْن{ احملتضر : أي  }كَانَ ِإنْ أَماو{ 
حصل منهم التقصري يف بعض  أدوا الواجبات وتركوا احملرمات، وإن
،  احملتضر منهم تبشرفإن املالئكةاحلقوق اليت ال ختل بتوحيدهم وإميام،  

 السالمة من حتب ما إال ترى لستال بأس عليك، : تقول سالم لك، أيف
  ٩١ الواقعة }الَْيِمِني أَْصَحاِب ِمْن لََك فََسلَاٌم{ .أنت من أصحاب اليمني

ه أنه من تخربأو َسِلَم من عذاب اهللا، وَسلَّمت عليه مالئكة اهللافقد 
  بالسالمة هتوبشر اخلوف من سالمته وبأصحاب اليمني

أحدهم ما  إذا عاين اهللا بأمر اجلاهلني اهلدى، عن الضالني املكذبني وأما
أمر اهللا به، قال لعظيم ما يعاين مما َيقْدم عليه من عذاب اهللا من نزول 

تنّدما على ما فات، وتلهفا على ما فرط فيه قبل ذلك، من طاعة اهللا 
  اِلحا  إىل الدنيا لََعلِّي أَْعَملُ َصرب ردينيقول 
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لََعلِّي أَْعَملُ َصاِلحا ) ٩٩(ِإذَا َجاَء أََحَدُهْم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرِجُعوِن { 
ِفيَما َتَركُْت كَلَّا ِإنَها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن َوَراِئِهْم َبْرَزٌخ ِإلَى َيْوِم ُيْبَعثُونَ 

    )٦(   املؤمنون}  )١٠٠(
   ولكن يضرب ويهان فال جياب يف طلبه الرجعة

                              
أتكون مع من يقول رب أخرين ألجل قريب  ألن ماله وأوالده أشغاله عن األعمال  6

  اليت حيتاجها يف أخراه وذكر مواله ؟
  عاجل نفسك بالصدقات واألعمال الصاحلات قبل املمات

 أسأل اهللا أخرىة أم أتكون مع الشهداء ممن يتمىن أحدهم الرجعة ليقتل يف اهللا مر
 شيء من األرض يف ما وله الدنيا إىل يرجع أن حيب اجلنة يدخل أحد من  ما’’الشهادة 

والترمذي  ‘‘الكرامة من يرى ملا مرات عشر فيقتل الدنيا إىل يرجع أن يتمىن الشهيد إال

   وقال حسن صحيح١٦٦١
 بني أيه احلياة الثانية بني املوت الذي تنتهي به احلياة األوىل وبني البعث الذي تبتدئ ب

كما يف هذه اآلية القيامة الصغرى والقيامة الكربى فترة جاءت تسميتها يف القرآن الكرمي 
  برزخا
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َولَْو َتَرى ِإذْ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت َوالَْملَاِئكَةُ َباِسطُوا أَْيِديِهْم { 
أَْخِرُجوا أَنفَُسكُْم الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن ِبَما كُنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه 

   )٧(   األنعام}) ٩٣(ْسَتكِْبُرونَغَْيَر الَْحقِّ َوكُنُتْم َعْن آَياِتِه َت

، يضربون وجوههم وأدبارهم    ، يوم وفاة هؤالء الظاملني   والبسط الضرب   
   )٨(  وهو اهلوان 

َولَْو َتَرى ِإذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْملَاِئكَةُ َيْضِرُبونَ ُوُجوَهُهْم َوأَْدَباَرُهْم {
ِلَك ِبَما قَدَمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس ذَ) ٥٠(َوذُوقُوا َعذَاَب الَْحِريِق 

   وهذا من مجلة العذاب الواقع األنفال})  ٥١(ِبظَلَّاٍم ِللَْعِبيِد 
  
  
  
  

                              
عن بن عباس يف قوله تعاىل ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو  7

  أيديهم قال هذا عند املوت
  ذاب الواقع قبل يوم القيامةوهذا وإن كان قبل الدفن فهو من مجلة الع 8
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  لعلوية في جولة النعيم امنينأرواح المؤ
  

  يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ‘‘إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة ’’

نزل إليه مالئكة من السماء بيض الوجوه كأن وجـوههم الـشمس             ’’
   ‘‘مالئكة الرمحة

كفن من أكفان اجلنة وحنوط مـن حنـوط         ’’  ‘‘ بيضاء تأتيه حبريرة    ’’
جيلسوا منه مد البصر وجييء ملك املوت عليه السالم         ’’    )٩(   ‘‘اجلنة  

   )١٠(  ‘‘حىت جيلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة املطمئنة 

                              
  وهو خليط من طيب املسك والعود والعنرب 9

/ ٦ مسلم اليت تقبض فقد مساها النيب صلى اهللا عليه وسلم بالروح يف رواية النفس هي الروح10

أمل تروا إىل اإلنسان إذا  {ويف رواية له أيضاً بالنفس } البصر تبعه قبض إذا الروح إن{ ٤٦٢
املراد  النوويقال  ٤٦٣-٤٦٢/ ٦ مسلم }حني يتبع بصره نفسه مات شخص بصره فذاك 

انتقال وتغري حال  ليس بإفناء وإعدام وإمنا هو وقال القاضي أن املوت بالنفس هنا الروح
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  اخرجي إىل روح اهللا ‘‘ ’’ اخرجي إىل مغفرة من اهللا ورضوان ’’
   )١١ (  ‘‘ البصر تبعه قبض إذا الروح  ’’

                                                                    
 وفيه حجه ملن يقول الروح إال ما استثىن من عجب الذنب وإعدام اجلسد دون الروح

 أما العلماء أكثر عن زيد ابن قال حكى ٨٠ ص / ١١ جيف تفسريه  األلوسي ، مبعىن والنفس
  واحد شيء

 كثري من أن الروح هلا اتصال بالبدن وإن ذكر ١٠ص  / ٣ج الديباج على مسلم قال يف 11
كانت خارجة فريى ويسمع ويعلم ويرد السالم ويكون هذا احلديث من أقوى األدلة على 

  ذلك
  خملوقة مبدعة باتفاق سلف األمةروح اآلدمي ٣٢٩ص  / ١ ج جمموع فتاوىيف  ابن تيميةقال 

 واحد من أئمة على أا خملوقة غري وقد حكي إمجاع العلماء وأئمتها وسائر أهل السنة
 هو أعلم أهل زمانه باإلمجاع  اإلمام املشهور الذي املروزيبن نصر املسلمني مثل حممد

 ق الروح قالملا تكلم عن خل " كتاب اللقط " وكذلك أبو حممد بن قتيبة يف واالختالف
املسألة  وقد تكلم يف هذه ي خالق الروح أَوبارئ النسمة أمجع الناس على أن اهللا خالق اجلثة

وقد نص على ذلك  وردوا على من يزعم أا غري خملوقة أكابر العلماء واملشايخ طوائف من
   األئمة الكبار
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     )١٢  ( ‘‘فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء 

                                                                    
احلياة اليت هي وال اختصاص للروح بشيء من اجلسد، بل هي سارية يف اجلسد كما تسري 

ان فيه  كفإذا كانت الروح يف اجلسد ،  فإن احلياة مشروطة بالروح ،اجلسدعرض يف مجيع 
     فارقته احلياة حياة، وإذا فارقته الروح

ومذهب الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسائر    يف موضع أخر وقال شيخ اإلسالم رمحه اهللا 
قائمة بنفسها، تفارق البدن، وتنعم، وتعذب،  أن الروح عني   سلف األمة وأئمة السنة

  ليست هي البدن، وال جزء من أجزائه و
خترج بكل سهولة ويسر كما لو أكفئت كأس من املاء هل حيتاج خروج املاء منه مشقة   12
بكل سهولة ويسر فكذلك النفس الطيبة خترج بكل سهولة ويسر ألا تنتظر هذا اليوم . ال

  اءه فهي حتب اهللا وتنتظر لق
أتيت عائشة ء اهللا كره اهللا لقاءه قال شريح من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره لقا

فقلت يا أم املؤمنني مسعت أبا هريرة يذكر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا إن 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحب  ’’كان كذلك فقد هلكنا قالت وما ذاك قال

 أحب اهللا لقاءه ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاءه ولكن ليس منا أحد إال وهو يكره لقاء اهللا
املوت قالت قد قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه ولكن إذا طمح 
البصر وحشرج الصدر واقشعر اجللد فعند ذلك من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه ومن كره 

ويف رواية قال  ٥٩٦٤صحيح اجلامع ه يف األلباين صحح ، ٤٢٦٤ ، ابن ماجة١٧/١٣مسلم   ‘‘  اهللا لقاءهلقاء اهللا كره
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 فيأخذها ملك املوت فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حـىت              ’’ 
  يأخذوها

   فيجعلوها يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط
  ‘‘ وخترج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض 

  ‘‘ خترج كأطيب ريح مسك حىت إنه ليناوله بعضهم بعضا فيشمونه ’’
األرض وكـل   ك بني السماء و   حه صلى عليه كل مل     إذا خرجت رو   ’’

  ملك يف السماء 

                                                                    
 بشر وإذا لقاءه اهللا وأحب اهللا لقاء أحب ومغفرته اهللا برمحة بشر إذا موته عند ذاك ’’

  ١٨٣٨سنن النسائي صحيح ه يف األلباين صحح ،  ١٨٣٧ النسائي ‘‘ لقاءه اهللا وكره اهللا لقاء كره اهللا بعذاب

ن الكراهة املعتربة هي اليت تكون عند الرتع يف حالة ال تقبل توبته وال غريها فحينئذ يبشر أَ
فأهل السعادة حيبون  ، ويكشف له عن ذلك، وما أعد له ، كل إنسان مبا هو صائر إليه 

ل هلم العطاء فيجز ، أَيوحيب اهللا لقاءهم ، لينتقلوا إىل ما أعد هلم ، املوت ولقاء اهللا 
ويكره اهللا  ، وأهل الشقاوة يكرهون لقاؤه ملا علموا من سوء ما ينتقلون إليه، والكرامة 

  ١٧/١٣مسلم  ذكره النووي يف شرحْأي يبعدهم عن رمحته وكرامته وال يريد ذلك م   لقاءهم 
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فيصعدون ا فال ميرون على مالء من املالئكة إال قالوا ما هذا الـروح              
  الطيب

   فيقولون فالن ابن فالن بأحسن أمسائه اليت كان يسمى ا يف الدنيا
حىت ينتهوا ا إىل السماء الدنيا حىت يأتوا به باب السماء فيقولون مـا              

  يبة اليت جاءت من األرضهذه الريح الط
  فيستفتحون له فيفتح له أبواب السماء 

فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت يف اجلسد الطيـب ادخلـي محيـدة             
   )١٣(   وأبشري بروح ورحيان ورب غري غضبان

   وليس من أهل باب إال وهم يدعون اهللا أن يعرج بروحه من قبلهم
   )١٤(  ه فيأتون به أرواح املؤمنني فلهم أشد فرحا ب

                              
  ١٦٢٧شكاة امل حسنه األلباين يف ، ٤٢٦٢ابن ماجة  13
  ١٣٠٩  الصحيحةاين يفصححه األلب  ، ١٨٣٢النسائي  14

ذكر مالقاة األرواح للميت إذا خرجت روحه   ٣٤٣والقبور املوتى حبال الصدور شرح يفالسيوطي 
  واجتماعهم به وسؤاهلم له 
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(   ‘‘ فتأتيه أرواح املؤمنني فيستخربونه عن معارفهم من أهـل األرض            ’’

١٥(   
   )١٦(  ‘‘ الدنيا أهل من معارفه عن فيستخربونه املؤمنني أرواح  فتأتيه’’
   ) ١٧(  ‘‘ فيشيعه من كل مساء مقربوها إىل السماء اليت تليها ’’

                                                                    
يأتوا به أرواح املؤمنني فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون ما فعل فالن  ’’

لدنيا فيقول قد مات أما أتاكم فيقولون ذهب فيقولون دعوه حىت يستريح فإنه كان يف غم ا
  ٣٥٥٩صححه األلباين يف الترغيب  ، ٣٠١٤ابن حبان  ‘‘به إىل أمه اهلاوية 

قد جتتمع األرواح مع تباعد املدافن وقد تفترق مع تقارب  ٣٦٨/ ٢٤ وابن تيمية يف الفتاوى
  املدافن

 األرواح قسمان أرواح معذبة وأرواح منعمة فاملعذبة يف شغل مبا هي فيه من العذاب عن 15
التزاور والتالقي واألرواح املنعمة املرسلة غري احملبوسة تتالقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها 
 يف الدنيا وما يكون من أهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها

   ٩١ص  / ١ج   اآليات البينات يفلوسياألذكره 
  ٨٠ ص / ١١ يف تفسريه ج وصحح إسناده األلوسي، البزار ، هتذيب اآلثار الطربي باب حني يرتل باملؤمن املوت  16
املالئكة فيهم تفضيل هناك جربيل رئيس املالئكة له ستمائة جناح اجلناح الواحد يسد  17

هناك محلة العرش هناك مالئكة هلا من األجنحة األفق بعده يف الوجاهة ميكائيل وإسرافيل 
 الضعيفمثىن وثالث ورباع فكما فينا حنن البشر اختالف فينا الغفري والوزير فينا األمري و
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   السماء السابعة حىت ينتهي ا إىل’’
َوَمـا أَْدَراَك َمـا     { عز وجل اكتبوا كتاب عبدي يف علـيني       فيقول اهللا   

  املطففني})٢١(َيْشَهُدُه الُْمقَرُبونَ)٢٠(ِكَتاٌب َمْرقُوٌم١٩(ِعلِّيونَ
فإين منها خلقتهم وفيها أعيـدهم        )١٨(   وأعيدوه إىل األرض يف جسده        

  ‘‘ ومنها أخرجهم تارة أخرى فريد إىل مضجعه

                                                                    
فانظر من الذي يشيع الروح الطيبة الوجهاء من املالئكة لكل مساء األفاضل . وما بني ذلك 

   الطيبة إىل السماء اليت تليهااملقربون منهم يقوموا مبراسم التوديع هلذه الروح
للروح بالبدن مخسة أنواع من التعلق متغايرة ن الروح والبدن معاً واإلنسان عبارة ع 18

    .  تعلقها به يف بطن األم جنينا :  أحدمها  األحكام
    .  تعلقها به بعد خروجه إىل وجه األرض : الثاين
    .  وجه، ومفارقة من وجه فلها به تعلق من، تعلقها به حال النوم : الثالث
 فإا مل تفارقه فراقا كليا حبيث ال ، فإا وإن فارقته وجتردت عنه، تعلقها به يف الربزخ : الرابع

 فقد دلت األحاديث على ردها إليه عند سؤال امللكني وعند سالم ،يبقى إليه التفات البتة
    . م القيامةاملسلم، وهذا الرد إعادة خاصة ال توجب حياة البدن قبل يو

 تعلقها به يوم يبعث األجساد، وهو أكمل تعلقاهتا بالبدن، وال نسبة ملا قبله من  : اخلامس
     . إذ هو تعلق ال يقبل البدن معه موتا وال نوما وال فسادا، أنواع التعلق إليه
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   )١٩(  ‘‘  تعاد روحه إىل جسده’’

قالـت   ‘‘ ’’ إذا وضعت اجلنازة فاحتملها الرجال علـى أعنـاقهم         ’’
   )٢٠ ( ‘‘ قدموين قدموين

  

  أرواح المؤمنين مع نعيم الحياة البرزخية 
  

                              
 عود الروح إىل بدن امليتو ترد روح امليت إليه يف قربه حني السؤال، وجيلس ويستنطق، 19

وإمنا عودة للروح بالبدن حلياة حيصل ا االمتحان ليس مثل عودها إليه يف هذه احلياة الدنيا، 
 كما أن النشأة األخرى ليست ،وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوهبالسؤال 

مثل هذه النشأة، وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن يف هذه الدار ويف الربزخ والقيامة له 
 وهلذا أخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امليت يوسع له يف قربه ويسأل وحنو حكم خيصه،

ذكر ذلك الشيخ ،   فاألرواح تعاد إىل بدن امليت وتفارقه،ذلك، وإن كان التراب قد ال يتغري
   يف اإلرشاد جململ صحيح االعتقاد عند تعلقات الروح بالبدنالفوزان

20 
   ١٣٨٠البخاري 

ح هذه منذ خروجها حىت إعادهتا للجسد يف القرب للسؤال أقربائه هنا أثناء رحلة الرو
وأصحابه منشغلون بتجهيز اجلسد من غسل وتكفني وصالة وتقبري كما انشغلت املالئكة 

 بتجهيز الروح كما مر معنا من تكفني أيضاً وحتنيط وصالة وصعود ا إىل السماء
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يسمع خفق نعال أصـحابه إذا ولـو عنـه          ‘‘ ’’ فإذا وضع يف قربه     ’’ 
   )٢١ (  ‘‘مدبرين

’’       ما ويكـسحان األرض    فيأتيه ملكان منكر ونكري يثريان األرض بأنيا

بأشعارمها أعينهما مثل قدور النحاس وأنياما مثـل صياصـي البقـر            

   ‘‘ وأصواما مثل الرعد
  ‘‘ فيقعدانه وجيلسانه ’’
   )٢٢( ‘‘فيجلس الرجل الصاحل يف قربه غري فزع وال مشغوف ’’
  يقوالن من ربك‘‘  مث يقال له يا هذا من ربك ’’

                              
ه وبني أنه قد يسمع يف حال دون امليت يسمع يف اجلملة واستشهد ذا احلديث وغري 21

حال كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحياناً خطاب من خياطبه وقد ال يسمع لعارض 
  ٢٤/٣٦٣يف الفتاوى يعرض له ذكر ذلك ابن تيمية 

وال مانع من إعادهتا إليه فيما يشاء اهللا من األوقات كوقت السالم عليه ذكر ذلك الشيخ بن 
  ٣/٢٨٧اته على فتح الباري باز رمحه اهللا يف تعليق

ابن  ‘‘ رد عليه السالميف الدنيا فيسلم عليه إال عرفه وما من عبد مير بقرب رجل كان يعرفه ’’

   ٣/٢٦١ يف عون املعبود ه عن عباس مرفوعاًصححاجلوزي 
  صحيح ابن ماجةاأللباين يفوصححه  ، ٤٢٦٨ابن ماجة  22
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   فيقول ريب اهللا
  ك  فيقوالن ما دين

   فيقول ديين اإلسالم
   فيقوالن ما هذا الرجل الذي بعث فيكم

 فيقول هو رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم جاءنا بالبينات واهلدى            
ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِبالْقَْوِل الثَّاِبـِت       { فآمنا به واتبعناه فذلك قول اهللا       

   )٢٣(  ‘‘براهيم إ })٢٧(َرِة ِفي الَْحَياِة الدْنَيا َوِفي الْآِخ
 فيقول ما كان يقول هو عبد اهللا ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وأن                ’’

  حممدا عبده ورسوله فيقوالن ما علمك ما يدريك
 فيقول قرأت كتاب اهللا وآمنت به وصدقته فيقوالن قد كنا نعلم أنـك             

  تقول هذا وما يسأل بعدها على شيء

                              
س وال يقدموه يف اجملالس لكنه عند اهللا له  مع أنه قد يكون يف الدنيا ممن يستضعفه النا23

شأناً عظيم بصالحه وتقواه وقد يكون أخرس ال ينطق أصالً ويأيت عند السؤال عن األصول 
الثالثة من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذا السؤال الذي هو فتنة احملىي واملمات ينطلق لسانه 

  بكل فصاحة جييب

                            رحلة الروح

  
٢٦ 

 
 

   )٢٤(  ملؤمن وهي آخر فتنة تعرض على ا
   )٢٥(  ‘‘فيقال له على اليقني حييت وعليه مت وعليه تبعث 

  فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي ’’

 فأفرشوه من اجلنة وألبسوه من اجلنة وافتحوا له بابا إىل اجلنة فينظـر إىل    
  زهرا

   ‘‘فيأتيه من روحها وطيبها
  ‘‘ وميأل خضرا إىل يوم يبعثون ’’
  ’’ ) ٢٦(  ‘‘ربه لفي روضة خضراء  يف ق فيكون’’
يفسح له يف قربه سبعني ذراعا يف       ’’  ‘‘ ويفسح له يف قربه مد بصره        ’’

   )٢٧(  ‘‘سبعني ذراعا 

                              
 ي االمتحان واالختبار للميت حني يسأله امللكانيسمى بفتنة القرب، وهسؤال امللكني  24

     . ضمة القرب مع تعرضهم لغري املكلفني كالصبيان واجملاننيوالوهي عامة للمكلفني إال النبيني 
يثبته اهللا ألنه كان يف حياته يعرف ربه ويطيعه وال يعصيه يعرف دينه ومستقيماً عليه  25

  ه اهتدى ايعرف نبيه فبهد
  ٣٥٥٢ وحسنه األلباين يف الترغيب ٦٦٤٤أيب يعلى  26



                            رحلة الروح

  
٢٧ 

 
 

  ‘‘وينور له كالقمر ليلة البدر ’’
فيقال له هذا مرتلـك     ’’  ‘‘ مث يفتح له باب من اجلنة وباب من النار           ’’

ر فينظر إليها حيطم بعـضها      فتفرج له فرجة قبل النا    ‘‘ ’’ لو عصيت اهللا    
  بعضا 

 يقال له انظر إىل مقعدك من النـار         ‘‘ ’’فيقال له انظر إىل ما وقاك اهللا        
يرى مقعده  ’’  ‘‘ كان هذا مرتلك لو كفرت بربك        ‘‘ ’’أجناك اهللا منه    

 يقال له هذا بيتك كـان يف النـار          ‘‘ ’’من النار لو أساء ليزداد شكرا       
مث  ’’ فأبدلك اهللا به بيتا يف اجلنـة         ولكن اهللا عز وجل عصمك ورمحك     

مقعـدك   تفرج له فرجة إىل اجلنة فينظر إىل زهرا وما فيها فيقال له هذا            
يقال هذا مقعدك حىت يبعثك     وعرض عليه مقعده بالغداة والعشي      ويمنها  

اهللا يوم القيامة ويقال على اليقني كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شـاء              

                                                                    
   كأنه يف مركز دائرة نصف قطرها سبعني ذراع تمن كل االجتاها 27

                            رحلة الروح

  
٢٨ 

 
 

 ’’عوين حىت أذهب فأبشر أهلي فيقال له اسكت          فيقول د  ’’ ) ٢٨(  ‘‘ اهللا
  ‘‘ فيزاد غبطة وسرورا ’’ ‘‘فرييد أن ينهض إليه فيقول له أسكن 

 ميثل له رجل حسن الوجه حسن الثيـاب طيـب           ’’ ‘‘ فيأتيه رجل    ’’
  الريح

أبشر برضوان اهللا وجنات فيها نعـيم       ‘‘ ’’  فيقول أبشر بالذي يسرك     
   ‘‘ذا يومك الذي كنت توعد ه، أبشر بالذي بشرك’’  ‘‘مقيم 

فيقول وأنت بشرك اهللا خري من أنت فوجهك الوجه احلـسن جيـيء             ’’ 
  باخلري 

 اهللا ما علمتك إال سريعاً يف طاعة اهللا بطيئـاً       افيقول أنا عملك الصاحل فو    
  يف معصيته فجزاك اهللا خري 

رب عجل الساعة حـىت     ’’  ‘‘فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة        
   ‘‘أهلي ومايل أرجع إىل 

                              
  ١٠٧٢الترمذي ، ١٣٧٩البخاري  28



                            رحلة الروح

  
٢٩ 

 
 

مث يقال له من فيقول أرجع إىل أهلي فأخربهم فيقوالن من نومة العروس             ’’ 
  ‘‘فيكون يف أحلى نومة نامها أحد 

حىت يبعثه  ’’  ‘‘فينام نومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إليه           ’’ 
   )٢٩(   ‘‘اهللا من مضجعه

  ’’ ‘‘ر اجلنة فتجعل نسمته يف النسيم الطيب وهي طري تعلق يف شج’’ 
  ‘‘ يف شجر اجلنة’’  يأكل‘‘جتعل روحه يف نسم طائر 

  

                              
هذا هو نعيم القرب الذي تتنعم به األرواح املؤمنة يف قبورهم اليت تكون روضة من رياض  29
  اجلنة

                            رحلة الروح

  
٣٠ 

 
 

 

  
  
  
  

  المبحث الثالث
  

أرواح المنافقين والفجرة وأهل السوء والكفرة في جولة 
   وإغالق أبواب السماء أمامهمالجحيم العلوية

أرواح المنافقين والفجرة وأهل السوء والكفرة في جحيم 
  الحياة البرزخية

  



                            رحلة الروح

  
٣١ 

 
 

 

  
منافقين والفجرة وأهل السوء والكفرة في جولة أرواح ال

  الجحيم العلوية
  

  يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
    )٣٠(   ‘‘ الرجل السوء  ‘‘ ’’الفاجر  ‘‘ ’’إن العبد املنافق’’ 
  إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة ’’

  ‘‘ب مالئكة العذا  )٣١(  نزل إليه مالئكة غالظ شداد سود الوجوه 
   ) ٣٢(  ‘‘ معهم املسوح من النار  ’’

                              
  على أن كل هؤالء الظلمة يعذبونجمموع الروايات جاءت ذه األلفاظ وهي جمتمعة  30
سواد املالئكة ليس توبيخ وال إهانة للمالئكة ولكنه للرعب ألهل النار والتبشري هلم  31

  بالعذاب املقبلني عليه
  من يأتيك ألخذ روحك من املالئكة بناء على ما تقدمه من أعمال يف الدنيا؟. أنت. أنت

  مد اهللا وزد من طاعتك هللاأنت من ترجوا أن يأتيه مالئكة الرمحة ؟ قل احل
اف من سوء عمله أن يأتيه مالئكة العذاب ؟ إذن استدرك ما فاتك وارجع خيأنت ممن 

  إىل اهللا بتوبة تتبعها بأعمال صاحلة

                            رحلة الروح

  
٣٢ 

 
 

   فيجلسون منه مد البصر مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه ’’

  فيقول أيتها النفس اخلبيثة 
   )   ٣٣(  ‘‘اخرجي إىل سخط من اهللا وغضب 

  فتفرق يف جسده 
 فتقطـع معهـا      )٣٤(  فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف املبلول        

      )٣٥(  ‘‘ العروق والعصب

                                                                    
  كساء من الشعر كساء أهل النار 32

  من أين يكون كفنك ؟ عندما ترتل املالئكة بأكفان األرواح ؟. أنت 
فنه من اجلنة حريرة بيضاء معها خليط طيب العود أسأل اهللا أن تكون ممن يكون ك

  واسأل اهللا أال تكون ممن يكون كفنه كساء الشعر أكفان النار ؟. واملسك والعنرب 
  ن أنت ؟ ملا تدعى روحك للخروج ؟مم 33

أسأله أال جيعلك ممن يبشر بسخطه ون يبشر بالكالم الطيب ؟ أسأل اهللا ذلك ممأنت 
  وغضبه 

الذي يوضع فيه الشاة للشوي أو الدجاج للشوي يف الشواية هذا السفود هو السيخ  34
السيخ عندما يتساقط عليه الشحوم جتف من النار وتتيبس فإذا أردت أن تنظفها بصوف من 

فكذلك هذه الروح تنتش يف العروق ، شعر مل ينسج فإا تنتش يف الصوف وتقطعه



                            رحلة الروح

  
٣٣ 

 
 

  فيلعنه كل ملك بني السماء واألرض وكل ملك يف السماء  ’’
فيأخذها فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلـك              

  املسوح 
  وخترج منها كأننت جيفة وجدت على وجه األرض 

فيصعدون ا إىل السماء الدنيا فال ميرون ا على مالء من املالئكـة إال              
   )٣٦(  ما هذه الريح اخلبيثة قالوا 

                                                                    
البقاء داخل البدن ألا عاينت ما واألعصاب والبدن فتقطعه ألا ال تريد اخلروج تريد 

ينتظرها من العذاب فإا ال حتب أن خترج أبدا وال حتب لقاء اهللا واهللا يبغض لقاءها فينتزعها 
  ملك املوت من أعماق البدن واألطراف

  أنت ممن تكون يف خروج روحك ؟ 35
تطلع أنت ممن خترج روحه بسهولة ؟ أدع اهللا أن تكون منهم واسأله أال جيعلك ممن 

  روحه بالرتع واللعن 
  عند خروج روحك ؟، من أصحاب أي الروائح. أنت  36

أنت من أصحاب الرائحة الطيبة العطرة ؟ أسأل اهللا أن يطيب رائحتك وأن جيعلك  ممن 
  يذكر بأحسن أ مسائه 

  واسأل اهللا أال جيعلك من أصحاب الرائحة النتنة ممن يذكر بأقبح أمسائه

                            رحلة الروح

  
٣٤ 

 
 

  فيقولون فالن ابن فالن بأقبح أمسائه اليت كان يسمى ا يف الدنيا 
  حىت ينتهي ا إىل السماء الدنيا

   فيستفتح له فال يفتح له 
بيث ارجعي ذميمـة    ال مرحبا بالنفس اخلبيثة كانت يف اجلسد اخل        يقالو

   )٣٧(   أبواب السماء كفإا ال تفتح ل
واب السماء وليس من أهل باب إال وهم يدعون اهللا أال تعـرج             تغلق أب 

   )٣٨(  ‘‘روحه من قبلهم 
لَا ُتفَتُح لَُهْم أَْبَواُب السَماِء َولَا َيْدُخلُونَ الَْجنةَ َحتى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ             { 

   )   ٣٩(  ‘‘األعراف  }) ٤٠(الِْخَياِط 

                              
  ٣٦٧ص  / ١شكاة ج امل  األلباين يفحسنه ، ٤٢٦٢ابن ماجة  37
  ممن أنت عندما يصعد بك إىل السماء ؟ 38

  أسأل اهللا أن تكون ممن تفتح له أبواب السماء فيعرج فيها ويرحب به يف جتواله 
  واسأل اهللا أال تكون ممن تغلق يف وجهه أبواب السماء املطرودين من رمحة اهللا



                            رحلة الروح

  
٣٥ 

 
 

 )   ٤٠(  ‘‘ يف سجني يف األرض السفلى       فيقول اهللا عز وجل اكتبوا كتابه      ’’

مث يقال أعيدوه إىل األرض فإين منها خلقتهم وفيهـا أعيـدهم ومنـها              
  أخرجهم تارة أخرى 
  حىت تقع يف جسده  ’’ من السماء الدنيا  ‘‘ مث تطرح روحه طرحاً

ْيُر أَْو َتْهـِوي ِبـِه   َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَكَأَنَما َخر ِمْن السَماِء فََتْخطَفُُه الطَّ   { 
   احلج }) ٣١(الرِّيُح ِفي َمكَاٍن َسِحيٍق

   )٤١(  ‘‘   فيذهب به إىل باب األرض

                                                                    
فقد جعل ، استحالة. ممكن أن مير منه مجل؟ ال ثقب إبرة احلياكة إبرة اخلياطة هل هذا  39

اهللا هذا األعجاز هلذه األرواح اخلبيثة وهو أعجاز وحتدي هلم إن مر اجلمل من ثقب اإلبرة 
  صعدت هذه األرواح إىل السماء واجلنة وهذه أرواح سفلية أرضية حرم عليها عليني 

  ممن أنت عندما خيرب اهللا مبقرك األخري ؟. أنت 40
   أن تكون ممن كتب اهللا مقره األخري يف عليني ويعاد لبدنه للسؤالاسأل اهللا

  واسأل اهللا أن ال تكون ممن كتب اهللا مقره األخري يف سجني ويطرح طرحاً على األرض
وأقاربه وأصحابه مشغولني بتجهيز البدن من تكفني وتقبري كما جتهز املالئكة الروح  41

لدنيا لتلعنه كل املالئكة ولتغلق أمامه أبواب السماء مث بتكفينه ولعنه ورحلتهم به إىل السماء ا
 يطرحونه على األرض طرحاً حىت يعاد إىل جسده

                            رحلة الروح

  
٣٦ 

 
 

 حىت بأتون به باب األرض فيقولون ما هذه الريح حىت يأتون به أرواح ’’
   )٤٢(  ‘‘الكفار 

  ‘‘  فتعاد روحه يف جسده ’’

لت يا ويلها أين إذا وضعت اجلنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم قا ’’
يذهبون ا يسمع صوا كل شيء إال اإلنسان ولو مسعها اإلنسان 

   )٤٣( ‘‘لصعق
   )٤٤(   مث تصري إىل القرب

أرواح المنافقين والفجرة وأهل السوء والكفرة في جحيم 
  الحياة البرزخية

  

 فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه         ‘‘ ’’فإذا وضع يف قربه     ’’
  ‘‘ه ملكان ينتهراه  فيأتي’’ ‘‘

                              
 ١٦٢٩واملشكاة ،١٣٠٩صححه األلباين يف الصحيحة  ، ١٨٣٢النسائي  42

  ١٣٨٠البخاري  43
  ١٦٢٧شكاة امل وحسنه األلباين يف٤٢٦٨ابن ماجة  44



                            رحلة الروح

  
٣٧ 

 
 

 ملكان شديدا االنتهار أسودان أزرقان منكر ونكري يـثريان األرض           ’’ 
بأنياما ويكسحان األرض بشفايفهما أصـواما كالرعـد القاصـف          

  وأبصارمها كالربق اخلاطف
  ‘‘ فينتهرانه وجيلسانه 

   )٤٥( ‘‘جيلس الرجل السوء يف قربه فزعاً مشغوفاً’’

  يقال له من ربك‘‘ ’’ بك   فيقوالن يا هذا من ر’’
  فيقول هاه هاه ال أدري

  يقال له ما دينك فيقول هاه هاه ال أدري 
  فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم 

  فيقال حممد ‘‘ ’’ فال يهتدي المسه 

  ال أدري ومسعت الناس يقولون شيئا فقلته   )٤٦(  فيقول هاه هاه 

                              
 د وصحح إسناده يف الزوائ٤٢٦٨ابن ماجة  45

هاه هاه هي كلمة تقال للتوجع ألا تفيد بأنه مر عليه ما يسأل عنه لكنه ال يوفق 46 
الستحضارها يف هذه احملنة مع أنه قد يكون يف الدنيا فصيح وسليط اللسان عنده حسن بيان 
حيدث هذا بلسان وهذا بلسان وهذا بوجه وهذا بوجه ويبني أن هذا فن يف العالقات 

                            رحلة الروح

  
٣٨ 

 
 

   ) ٤٧(   ‘‘تفيقوالن له ال دريت وال تليت وال اهتدي

                                                                    
 أنه ينافق به البشر يأيت هنا عند السؤال الذي هو فتنة احملىي واملمات االجتماعية وهو يعلم

  يضله اهللا يف أشد احملن ألنه من الظاملني 
  أنت ما يكون قربوك ؟

  اسأل اهللا أن تكون ممن يكون قربه روضة من رياض اجلنة ؟
  واسأل اهللا أال تكون ممن يكون قربه حفرة من حفر النار ؟

  ال اهتديت وال أفلحتوأت وال دريت وال اتبعت من يدري أي ال فهمت وال قر 47 
  ممن أنت يف تعرضك لفتنة احملىي واملمات ؟. أنت. أنت

  أدع اهللا أن تكون ممن يثبت يف هذه احملنة ؟
  واسأل اهللا أال جيعلك  ممن يضل على ضالله يف هذه احملنة ؟

  يكن للبدن بذلك اختصاصمل ولو كان على الروح فقط ، تعاد الروح إىل اجلسد أو بعضهُت
 من  احلياة إىل جزء ألن اهللا قادر أن يعيد ، قد تتفرق أجزاؤه وال مينع من ذلك كون امليت، 

 فتح الباري يف ابن حجرذكره ، كما هو قادر على أن جيمع أجزاؤه  ، اجلسد ويقع عليه السؤال

   اجلمهور ذكر أنه قولو ٢٧٥ص  / ٣ج 
البدن مجيعاً باتفاق أهل السنة واجلماعة تنعم النفس وتعذب والعذاب والنعيم على النفس و

منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل ا فيكون النعيم والعذاب عليهما يف 



                            رحلة الروح

  
٣٩ 

 
 

ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِبالْقَْوِل الثَّاِبِت ِفي الَْحَياِة الدْنَيا َوِفـي الْـآِخَرِة             { 
   )٤٨(  ‘‘إبراهيم  })٢٧(َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني 

   فيقال له ال دريت على الشك حييت وعليه مت وعليه تبعث’’
  دي فينادي مناد من السماء أن كذب عب

  فافرشوا له من النار وألبسوه من النار 
  وافتحوا له بابا إىل النار 

 مث يفتح له باب إىل اجلنة فيقال له هذا مرتلك لو آمنت بربك فأمـا إذ                
  كفرت فإن اهللا أبدلك هذا ويفتح له باب إىل النار 

                                                                    
ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى هذه احلال جمتمعني كما يكون للروح منفردة عن البدن 

٤/٢٨٢   
ال يعرف دينه ، نه كان يف الدنيا ال خيشى اهللا ال يقدر ربه حق قدره اهللا ألهملاذا يضل 48 

فيستقم عليه يعرف املراوغة فقط ال يعرف نبيه فقد كان يردع كالمه إذا قيل له يقول 
فالن يقول كذا كذا فوريد يقول كذا  الرسول صلى اهللا عليه وسلم كذا يقول العلم يقول

 وسلم يف اهلدى كالم ألناس مل يستطيعوا هدي ويقدم على كالم الرسول صلى اهللا عليه
  أنفسهم وماتوا على الشرك

                            رحلة الروح

  
٤٠ 

 
 

يقال هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا      وعرض عليه مقعده بالغداة والعشي      وي’’
  ’’ ) ٤٩(  ‘‘ امةيوم القي

   فيزداد حسرة وثبورا
  وميهد له من فرش النار’’  

  فيأتيه من حرها ومسومها
 ويضربانه مبرزبة من حديد لو اجتمع عليها من بني اخلافقني مل يقلوها             ’’

  ‘‘ يشتعل منها قربه نارا 

                              
49

   ١٠٧٢الترمذي ، ١٣٧٩البخاري  
  أرواح آل فرعون ومن مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغدة والعشي فيقال هذه داركم 

  يا آل فرعون هذه منازلكم، توبيخا ونقمة وصغاراضون عليها صباحا ومساء، يقال هلميعر
النَّاُر ُيعرُضونَ علَيها غُُدوا وعِشيا ويوم تقُوُم ) ٤٥(وحاق ِبَآِل ِفرعونَ ُسوُء الْعذَاِب {هلم

  اآليةتفسري يف الطربي قاله  سورة  غافر})٤٦(السَّاعةُ أَدِخلُوا َآلَ ِفرعونَ أَشدَّ الْعذَاِب 
  



                            رحلة الروح

  
٤١ 

 
 

وتسلط عليه عقارب وتنانني لو نفخ أحدهم على الدنيا ما أنبتت شـيئا             
رض عليه ويضيق عليه قربه فيقال لألرض التئمي عليـه          تنهشه وتؤمر األ  

  فتلتئم عليه حىت ختتلف أضالعه 
ميثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب مـننت الـريح           ’’ ‘‘  ويأتيه رجل   

  فيقول أبشر بالذي يسوؤك أبشر وان من اهللا وعذاب مقيم
  هذا يومك الذي كنت توعد 

ت ؟ فوجهك الوجـه القبـيح   من أن، فيقول من أنت ؟ بشرك اهللا بالشر   
  جييء بالشر 

كنت بطيئا عن طاعة اهللا سـريعا يف        ’’  )٥٠(  ‘‘فيقول أنا عملك اخلبيث     
  ‘‘معصيته فجزاك اهللا بشر 

   فيقول رب ال تقم الساعة 
   الذي تنهشه الدواب )٥١(   فيقال له من كما ينام املنهوش

                              
   أنت من أنيسك يف القرب ؟50 

  سك يف قربك عملك الصاحل ي أن يكون أناسأل اهللا
  واسأل اهللا أن ال تكون ممن يؤنسه يف قربه عمله السوء ؟

                            رحلة الروح

  
٤٢ 

 
 

بكل جـزء   مث يقيض له أعمى أصم أبكم يف يده مرزبة مطرقة من حديد             
  لو ضرب ا جبل كان ترابا  من أجزاء تلك املطرقة مطرقة برأسها

  فيضربه ضربة فيصري ترابا مث يعيده اهللا كما كان 
     )٥٢(  فيضربه ضربة أخرى بني أذنيه

فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إال الثقلني يسمعه كل خلـق اهللا غـري              
  ‘‘اإلنس واجلن 

تنني سبعون حية لكل حيـة سـبع        ال يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا    ’’ 
   )٥٣(  ‘‘رؤوس يلسعونه وخيدشونه إىل يوم القيامة

ويسلط عليه دابة يف قربه معها سوط مثرته مجرة مثل غـراب الـبعري              ’’ 
  تضربه ما شاء اهللا 

                                                                    
51

   املنهوش الذي تأخذه احليوانات مبقدم أسناا 
 ، ولكون الغالب على املوتى أن يقربوا ، أضيف العذاب إىل القرب لكون معظمه يقع فيه 52

 لكن ذلك ، عصاة يعذب بعد موته ولو مل يدفنمن ال شاء اهللا تعذيبه وإال فالكافر ومن
  ٢٧٥ص  / ٣ج ذكر ذلك احلافظ يف الفتح  حمجوب عن اخللق إال من شاء اهللا

53
  ٣٥٥٢حسنه األلباين يف الترغيب ،  ٦٦٤٤أيب يعلى يف مسنده  



                            رحلة الروح

  
٤٣ 

 
 

   )٥٤(  ‘‘صماء ال تسمع صوته فترمحه 
   )٥٥(  ‘‘ فال يزال فيها معذبا حىت يبعثه اهللا من مضجعه ذلك’’ 

  
  

                              
  ما حالك يف القرب ؟. أنت  54

  اسأل اهللا أن تكون ممن ينام يف قربه أحلى نومة ؟
  ون ممن يقيض له يف قربه من يضربه مبطارق من حديد بني أذنيه ؟واسأل اهللا أال تك

، ١٠٧١ الترمذي ٢٨٧٠مسلم ، ١٣٣٨،١٣٧٩ما ذكرته مجع من جمموع هذه الروايات الصحيحة واحلسنة البخاري  55

املسند  ٤/٢٨٧  وصححهم ووافقه الذهيب  املسند ٣٧٩ ٣٥٣ ،٤٠-١/٣٧ واحلاكم ٢٠٥٩ النسائي٤٧٥٤ أبو داود ١٠٧٢
و السند  ١٠٥ ، ٨٦، ٢٤ وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح  الطرباين يف الكبري  ٥٢-٣/٥١اجملمع  ، ٣٥٣-٣٥٢ /٦
 ٤٧٥٣أبو داوود  ٥٢٢٣ الترغيب ٣١٠٣،٣١١٧ ،٣٠١٤ ابن حبان ٣/٤٨  صحح إسناده حمقق اجملمع الدرويش٦/١٣٩

  ٥٥ والبيهقي يف عذاب القرب ٥٢-٣/٥١جملمع  وحسن إسناده اهليثمي يف ا٢٦٥١ الطرباين يف األوسط ٤/٢٨٧واملسند 
أيب يعلى يف مسنده  حيث مجع بني روايات كثرية و١٥٩وحتقيق األلباين يف أحكام اجلنائز  ٣٥٥٨الترغيب  وصححه األلباين يف

   ٣٥٥٢ وحسنه األلباين يف الترغيب ٦٦٤٤
   

                            رحلة الروح

  
٤٤ 

 
 

 
  
  

  لمبحث الرابعا
  

  القبر لألرواح مقام الهول والوحشة
   عن أصحابها القبر عذابأعمال تدفع 
   عذاب القبر الميت بها من عبالءات تمن
   عن الميت فيه عذاب القبريوم يمنع 

   أعمال ال  تدفع عذاب القبر  عن أصحابها
   في القبر يعذب عليها أصحابهامعاصي 

  
  



                            رحلة الروح

  
٤٥ 

 
 

  
  

  الوحشةلقبر لألرواح مقام الهول وا
  

القرب من منازل اآلخرة فإن جنا منه فما بعده أيسر وإن مل ينج منه فما  ’’
   )٥٦(  ‘‘ بعده أشد

                              
  ٢٠٥٤ شرح حديث النسائي يف املراد ا التقاء جانبيه على جسد امليت قاله السندي ضمة القرب 56

النيب  صلى اهللا عليه وسلم  صلى على صيب أو صبية فقال لو كان أحد جنا من ضمة القرب ’’
صححه األلباين يف صحيح  ، قال اهليثمي رواه الطرباين يف األوسط ورجاله موثوقون ٤٧/ ٣اجملمع  ‘‘لنجا هذا الصيب

  ٥٣٠٦اجلامع 

األلباين يف الصحيحة  ، ٣٨٥٨ الطرباين يف الكبري ‘‘ هذا الصيبتألفلمن ضمة القرب لو أفلت أحد  ’’ 

٢١٦٤  

صححه  ، ٩٨ ، ٦/٥٥املسند  ‘‘ معاذ بن سعد لنجا هامن أحدأو سلم  جنا  إن للقرب ضغطة فلو’’

  ١٦٩٥ة صحيحالاأللباين يف 

 ٢٠٥٤النسائي  ‘‘عنه روخي مث ضمة ضم ولقد معاذ بن سعد لنجا القرب ضمة من أحد جنا لو’’

  ٥٣٠٦صححه األلباين يف صحيح اجلامع ، 

  املؤمن على القرب ضمة ختفيف  ذكر٣٤٥ يف بشرى الكئيب وشرح الصدور السيوطي

                            رحلة الروح

  
٤٦ 

 
 

   )٥٧(  ‘‘ ما رأيت منظرا قط إال والقرب أفظع منه ’’
املؤمن إذا وضع يف قربه وجد أعماله الصاحلة حصن حصني مـن كـل              

د بطنه تـدفع    اجتاهاته من قبل رأسه من قبل رجليه عن ميينه عن مشاله عن           
  عنه ملك العذاب ترده فال ينال منه شيء 

   )٥٨(  وأما املقصر يف بعض األعمال فإا تكون سبباً لتعذيبه عليها 

                                                                    
 كاألم املؤمن على القرب وضغطة العني، يف كاإلمثد املؤمنني أمساع يف ونكري منكر صوت إن

 كيف اهللا يف للشاكّني ويل ولكن رفيقاً، غمزاً رأسه فتغمز الصداع ابنها إليها يشكو الشفيقة
 أمهم، أا أصلها إمنا القرب ضمة وإن البيضة على الصخرة كضغطة قبورهم يف يضغطون
 الشفيقة الوالدة ضم ضمتهم أوالدها إليها رد فلما الطويلة، الغيبة عنها فغابوا خلقوا ومنها
 هللا كان منو ورأفة، برفق ضمته مطيعاً هللا كان فمن عليها، قدم مث ولدها عنها غاب اليت

   نقالً عن النسفي ٢٠٥٤النسائي ذكر ذلك السندي يف شرح حديث  عليه منها سخطاً بعنف ضمته عاصياً
   ٣٥٥٠ الترغيب األلباني فيوحسنه ، ٤٢٦٧ابن ماجة ،  وقال حديث حسن ٢٣٠٩الترمذي  57
 فإن أعماله الموحد الذي جمع بين أعمال صالحة وأخرى توجب له العذاب 58

ع عنه العذاب من جهتها فال يتمكن ملكا العذاب من البطش بهذه الصالحة تدف
الجهة وأما األعمال الغير صالحة فإنها ال تدفع العذاب من جهتها فتمكن ملكا 

   العذاب من البطش بجهتها  



                            رحلة الروح

  
٤٧ 

 
 

وأما املنافق الكافر فليس عنده شيء أصالً يدفع عنه أو حيصنه بل ينالـه              
  كل أنواع العذاب

                            رحلة الروح

  
٤٨ 

 
 

 
  

  عن أصحابها القبر عذاب أعمال تدفع 
  

  ظ على الصالة احفال

   )٥٩( ‘‘امليت إذا وضع يف قربه إن ’ ’
   )٦٠( ‘‘ م إذا انصرفوانعاهلقرع يسمع وتوىل عنه أصحابه ’’ 
 يسمع خفق نعاهلم إذا ولوا مدبرين حني يقال له يا هذا من ربك وما               ’’

   )٦١(  ‘‘  دينك ومن نبيك
   )٦٢( ‘‘ أحف به عمله فإن كان مؤمناًإذا دخل اإلنسان قربه ’’ 
   )٦٣(   ‘‘كانت الصالة عند رأسهفإذا كان مؤمنا ’’

                              
 ٣٥٦١الترغيب  حسنه األلباين يف،  وصححه ووافقه الذهيب ١/٣٧٩حلاكم ا 59
 ٣٢٣١داوود أبو  ، ٢٨٧٠مسلم  ، ١٣٣٨البخاري  60
الترغيب  حسنه األلباين يف،  رواه الطرباين وإسناده حسن ٥٢-٣/٥١ وصححه ووافقه الذهيب اجملمع ١/٣٧٩حلاكم ا 61

٣٥٦١ 
  ١٠٥ ، ٨٦، ٢٤يف الكبري  لطرباين ا  وقال اهليثمي رجاله رجال الصحيح ٥٢-٣/٥١اجملمع  ، ٣٥٣-٣٥٢/ ٦املسند  62
 ٥٢-٣/٥١اجملمع اهليثمي يف  إسناده وحسن ٢٦٥١سط يف األوالطرباين   ،٣١٠٣ابن حبان  63



                            رحلة الروح

  
٤٩ 

 
 

   )٦٤(  ‘‘فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصالة ليس قبلي مدخل’’ 
  الصيام 

    )٦٥( ‘‘يأيت امللك عن ميينه من حنو الصيام فريده ’’ 
   )٦٦(  ‘‘يقول الصيام ما قبلي مدخل’’ 

  قراءة القرآن 

   )٦٧( ‘‘  نيؤيت الرجل يف قربه فإذا أتى من قبل رأسه دفعته تالوة القرآ’’ 
  اظ على قراءة سورة تبارك آل ليلة فحال

يؤتى الرجل يف قربه فتؤتى رجاله فتقول ليس لكم على ما قبلي سبيل               ’’ 
كان يقرأ سورة امللك مث يؤتى من قبل صدره أو بطنه فيقول ليس لكـم               
على ما قبلي سبيل كان يقرأ يف سورة امللك مث يؤتى من قبل رأسه فيقول               

                              
البيهقي يف  ، ٥٢-٣/٥١اجملمع اهليثمي يف  إسناده وحسن ٢٦٥١يف األوسط الطرباين  ٤/٢٨٧املسند  ، ٤٧٥٣أبو داوود  64

  ٣٥٥٨الترغيب  ه األلباين يفصحح،   ٥٥عذاب القرب 
 ١٠٥ ، ٨٦، ٢٤يف الكبري  لطرباين ا  رجال الصحيح  وقال اهليثمي رجاله٥٢-٣/٥١اجملمع  ، ٣٥٣-٣٥٢/ ٦املسند  65
  ٥٥البيهقي يف عذاب القرب ،  قال رجال أمحد رجال الصحيح ٣/٥٠ اهليثمي يف اجلمع ٤/٢٨٧املسند  ، ٤٧٥٣أبو داوود  66
  ٣٥٥٨الترغيب  ه األلباين يفصحح، 

 ٣٥٦١ب الترغي يف حسنه األلباين،  رواه الطرباين وإسناده حسن ٥٢-٣/٥١اجملمع  67

                            رحلة الروح

  
٥٠ 

 
 

ا قبلي سبيل كان يقرأ يف سورة امللك فهي املانعة متنـع            ليس لكم على م   
  )  ٦٨ (  ‘‘عذاب القرب 

من قرأ تبارك الذي بيده امللك كل ليلة منعه اهللا عز وجل ـا مـن                 ’’
    )  ٦٩(  ‘‘  عذاب القرب

   المال زآاة

وكانت الزكـاة    ‘‘’’ يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل       ’’ 
   )٧٠(  ‘‘ عن مشاله

                              
 68

   ١٤٧٥ الترغيب األلباينحسنه ،  وصححه ووافقه الذهيب ٢/٤٩٨احلاكم 

  أنت ممن يصون لسانه بقراءة القرآن أم أنت ممن يهني لسانه بالكذب 
  محد اهللا فإا متنع عنك عذاب القرب اأنت ممن يقرأ سورة تبارك كل ليلة ؟ ف

  عضاء كالمك يف القربوإياك مث إياك أن تكون من الكذابني ؟ حىت ال تقطع أ
 69

   ١٤٧٥ الترغيب األلباينحسنه ،  ٧١١النسائي يف عمل اليوم والليلة 
وحسنه   رواه الطبراني وإسناده حسن٥٢-٣/٥١ وصححه ووافقه الذهبي المجمع ١/٣٧٩الحاآم  70

  ٣٥٦١ الترغيب ياأللبان
  أنت ممن يصون ماله فيطهره بالزكاة أم أنت ممن ميحق ماله بالربا

  ن خيرج زكاة أمواله ؟ فامحد اهللا ستكون حصنك األيسر يف قربكأنت مم
  وإياك مث إياك أن تكون ممن يتعامل يف الربا فالعذاب على أكل الربا شديد يف القرب



                            رحلة الروح

  
٥١ 

 
 

   في أبواب الخير نفاق والصدقةاأل

إذا أتى من قبل يديه دفعته الصدقة وكان فعل اخلريات من الـصدقة             ’’ 
   )٧١(  ‘‘والصلة واملعروف واإلحسان إىل الناس عند رجليه

  المشي للمساجد 

   )٧٢(  ‘‘وإذا أتى من قبل رجليه دفعه مشيه إىل املساجد ’’
  فعل الخير واإلحسان إلى الناس 

قبل رجليه فيقول فعل اخلريات مـن الـصلة واملعـروف           يؤتى من    ’’
   )٧٣(  ‘‘واإلحسان إىل الناس ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس

   الرباط 

كل ميت خيتم على عمله إال الذي مات مرابطاً يف سبيل اهللا فأنه ينمى  ’’
  )٧٤ (‘‘ له عمله ليوم القيامة و يأمن فتنة القرب

                              
  ٥٢-٣/٥١اجملمع اهليثمي يف  إسناده حسن ، ٢٦٥١يف األوسط الطرباين  71
 ، ١٠٥ ، ٨٦، ٢٤يف الكبري  لطرباين ا ،ه رجال الصحيح  وقال اهليثمي رجال٥٢-٣/٥١اجملمع  ، ٣٥٣-٣٥٢/ ٦املسند  72

 ٣٥٦١الترغيب  يف حسنه األلباين
 حسنه األلباين يف، وإسناده حسن يف األوسط  رواه الطرباين ٥٢-٣/٥١ وصححه ووافقه الذهيب اجملمع ١/٣٧٩حلاكم ا 73

 ٣٥٦١الترغيب 

    ٣٨٢٣األلباني في المشكاة صححه ، قال حسن صحيح  و١٦٢١ الترمذي 74
الشهيد ال يفتن فالصديق أجل قدرا وأعظم أجرا فهو أحرى أن ال يفتن ألنه 

َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّيَن  { في التنزيل على الشهداء مالمقد

                            رحلة الروح

  
٥٢ 

 
 

  )٧٥(‘‘  فتنة القربأّمنه اهللاهللا  مات مرابطاً يف سبيل امن ’’
     )٧٦( ‘‘ وأمن الفتان ’’

   الشهادة

  )٧٧ (‘‘جيار من عذاب القرب  ’’الشهيد 

                                                                    
وقد جاء  النساء  })٦٩(َوالصِّدِّيِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيًقا 

في المرابط الذي هو أقل رتبة من الشهيد أنه ال يفتن فكيف بمن هو أعلى منه 
   عن القرطبي٦ص  / ٥فيض القدير ج المناوي في نقله  . الشهيدمنو

    ٦٥٤٥األلباني في الصحيح صححه  ، الطبراني  75
  ١٣/٦٣مسلم   76

 ١٣٧٤قي الترغيب اني األلبصححه ،  ١٦٦٩ الترمذي ٢٧٩٩ابن ماجة  77

 ما بال املؤمنني يفتنون يف قبورهم إال الشهيد قال ’’ صلى اهللا عليه وسلم  رسول اهللاسئل
  ١٣٨٠صححه األلباين قي الترغيب ،  ٢٠٥٢  النسائي‘‘كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 

 ، بطنوهو الذي به االستسقاء وانتفاخ ال وهو اإلسهال، املبطون فهو صاحب داء البطن
   وهو الذي ميوت بداء بطنه مطلقا  وهو الذي تشتكي بطنه

  املطاعون هو الذي ميوت بالطاعون
ملشاركته إياه يف بعض ما  ملحق مبن قتل يف سبيل اهللا  أو بوجع البطن من مات بالطاعون

ح ذكره السيوطي يف شر يناله من الكرامة بسبب ما كابده من الشدة ال يف مجلة األحكام والفضائل

   عن البيضاوي١٨٤٥النسائي حلديث 

   فهو الذي ميوت غريقا يف املاءِرق الغ



                            رحلة الروح

  
٥٣ 

 
 

                                                                    
   صاحب اهلدم من ميوت حتت البناء املنهدم

   وهي قرحة تكون يف اجلنب باطنا ويقال له الشوصة ، صاحب ذات اجلنب معروف 
كره ذ هي الدملة الكبرية اليت تظهر يف باطن اجلنب وتنفجر إىل داخل وقلما يسلم صاحبها

   عن النهاية١٨٤٥السيوطي يف شرح النسائي حلديث 

  احلريق الذي ميوت حبريق
   املرأة اليت متوت جبمع اليت متوت حامال جامعة ولدها يف بطنها وقيل هي البكر

  ١٣/٦٤ ذكر ذلك النووي يف شرح مسلم

  وهي اليت ميوت ولدها يف بطنها مث متوت بسبب ذلك وهي اليت متوت عذراءءهي والنفسا
  ذكر ذلك احلافظ ابن حجر يف الفتح 

صححه األلباين قي الترغيب  ، ٣١٥ ، ٥/٣١٤املسند  ‘‘  اليت يقتلها ولدها مجعا شهادةءويف والنفسا ’’

١٣٩٤  
   ٢٤٨٠البخاري  ‘‘من قتل دون ماله فهو شهيد ’’
 من قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو ’’

  ١٤١١ الترغيبصححه األلباين يف ٤١٠٥النسائي  ، ١٤٢١الترمذي  ، ٤٧٧٢أبو داوود  ‘‘شهيد
صححه األلباين ،  وقال حسن صحيح ١٤٢٠ الترمذي   ‘‘من أريد ماله بغري حق فقاتل فقتل فهو شهيد ’’

  ٤٢ ص يف أحكام اجلنائز

  ٤٢ ص ام اجلنائزصححه األلباين يف أحك ، ٤١٠٤النسائي ‘‘من قتل دون مظلمته فهو شهيد  ’’
 القتل يف سبيل اهللا عز وجل شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة ’’

  ويف الرواية  ١٣٩٦ وحسنه األلباين يف الترغيب ٤٨٩/ ٣املسند  ‘‘والنفساء جيرها ولدها بسرره إىل اجلنة

                            رحلة الروح

  
٥٤ 

 
 

                                                                    
  حسنه األلباين يف أحكام اجلنائز ، ٤٨٩٩/ ٣املسند  ‘‘  السل شهادة’’
  داء السل املعروفسل هو ال
أو بعريه أو لدغته هامة أو مات على فراشه على أي حتف شاء اهللا تعاىل  من وقصه فرسه ’’

  ١٢٦٥ البخاري ‘‘ فهو شهيد
 صحح ‘‘اهللا  من يتردى من رءوس اجلبال وتأكله السباع ويغرق يف البحار لشهيد عند ’’

   وعزاه للطرباين٢٨٢٩ديث البخاري  عند شرح ح٥٠ / ٦ احلافظ ابن حجر يف الفتحإسناده 
 عند شرح حديث ٥٠ / ٦ احلافظ ابن حجر يف الفتحصحح إسناده ‘‘كل موته ميوت ا املسلم فهو شهيد  ’’

   وعزاه للحلواين يف كتاب املعرفة٢٨٢٩البخاري 

هذه الروايات املتعددة يف الشهادة اليت مجعتها من الصحيحني والكتب الستة وغريها من 
  نة من األحاديث الصحيحة واحلسنة وجدهتا حتتوي على أقسام أربعة كتب الس

  املوت باألمراض كاملطعون واملبطون وذات اجلنب واملرأة متوت جبمع والنفساء والسل 
  قتل دفاع سواء عن الدين أو األهل أو الدم أو املال أو املظلمة 

  التردي من اجلبلحوادث القاتلة كاهلدم الغرق واحلرق وأكل السباع ولالتعرض ل
  القتل يف سبيل اهللا وهو أشرفهم وأعظمهم أجراً

فيها شدة تفضل اهللا على أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بـأن جعلـها                ِميتات وهذه كلها 
   متحيصا لذنوم وزيادة يف أجورهم يبلغهم ا مراتب الشهداء 

  واملذكورين ليسوا يف املرتبة سواء 



                            رحلة الروح

  
٥٥ 

 
 

  بالءات تمنع عذاب القبر عن الميت بها
  

   الذي يميت صاحبهالبطن مرض 
   )٧٨( ‘‘من قتله بطنه فلن يعذب في قبره ’’

  

                                                                    
ذكر ذلك النـووي يف      هادة بتفضل هللا تعاىل بسبب شدهتا وكثرة أملها       وإمنا كانت هذه املوتات ش    

  ١٣/٦٤ شرح مسلم
فهذه بشرى لكل من ابتلي مبرض من هذه األمراض املضجرة عندما يسعى للعالج ومل جيد               
الشفاء فال حيزن بل يصرب عليه ويستحضر أنه إن مات به بلغه أجر الشهادة واليت فيها النجاة                 

  وة على أجر الصرب والرضا واالستسالم لقضاء اهللا وقدره من عذاب القرب عال
شهيد الدنيا وهو من يقتـل يف        :ويتحصل مما ذكر يف هذه األحاديث أن الشهداء قسمان          

مبعىن أم يعطون من     ، وشهيد اآلخرة وهو من ذكر       . اخملص  غري مدبر  لًاحرب الكفار مقبِ  
  ذكره احلافظ ابن حجر يف الفتح الدنيا جنس أجر الشهداء وال جتري عليهم أحكامهم يف

   ١٠٧٦صححه في صحيح الترمذي  األلباني،  ١٠٦٤ الترمذي  ، ٢٠٥١النسائي  78
   الْقُرطُِبّي ِفي التَّذِْكرةعن شرح سنن النسائي نقله السيوطي يف قتله بطنه يعنون الداء الذي أصابه يف جوفه 

  ن به داء يف أخالقه بكسبهأنت ممن به داء يف بطنه بغري كسبه أم أنت مم
  أبشر فإنه سبب مينع عنك عذاب القرب. أنت مصاب مبرض يف بطنك 

احذر أن تكون ممن يقع يف عرض أخيه املسلم ؟ حىت ال تكون لك أظافر من حناس ختدش                  
 به وجهك ويكون هذا من عذابك يف القرب

                            رحلة الروح

  
٥٦ 

 
 

  يوم يمنع عذاب القبر عن الميت فيه
  

  ة وليلتهاالموت يوم الجمع
ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إال وقاه اهللا ’’

   )٧٩( ‘‘فتنة القبر
  
  القبر  عذابصاحبها أعمال ال تدفع عن أ

   )٨٠( ‘‘امليت إذا وضع يف قربه إن ’’ 
   )٨١( ‘‘ م إذا انصرفوانعاهلقرع يسمع وتوىل عنه أصحابه ’’ 
قال له يا هذا من ربك وما        يسمع خفق نعاهلم إذا ولوا مدبرين حني ي        ’’

   )٨٢ ( ‘‘  دينك ومن نبيك
  الكفر

                              
  ٣٥٦٢حسنه األلباني في الترغيب ،  ٢/١٦٩ المسند ، ١٠٧٤ الترمذي79

إذا قبض اهللا عبدًا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة آان ذلك دليًال لسعادته 
 وحسن مآبه وإنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إال من آتب اهللا له السعادة

 ١٥٠ذآره السيوطي في شرح الصدور 
 ٣٥٦١الترغيب  حسنه األلباين يف،  وصححه ووافقه الذهيب ١/٣٧٩حلاكم ا 80
 ٣٢٣١أبو داوود  ، ٢٨٧٠مسلم  ، ١٣٣٨البخاري  81
الترغيب يف حسنه األلباين ،  رواه الطرباين وإسناده حسن ٥٢-٣/٥١ اجملمع  ، وصححه ووافقه الذهيب١/٣٧٩حلاكم ا 82

٣٥٦١ 



                            رحلة الروح

  
٥٧ 

 
 

مث أيت عن ميينه فال ، فيؤتى من قبل رأسه فال يوجد شيء أما الكافر  ’’
( ‘‘ فيجلس مرعوباً خائفاً، مث أيت عن مشاله فال يوجد شيء ، يوجد شيء 

٨٣ 
(  

  الفجور 

   )٨٤( ‘‘ده إن كان فاجرا أو كافرا جاءه ملك ليس بينه وبينه شيء ير ’’
  النفاق 

   )٨٥( ‘‘جاءه ملك ليس بينه وبينه شيء يرده أو منافقاَ إن كان كافرا  ’’

                              
 ٣٥٦١الترغيب  حسنه األلباين يف،  ٣/٥٢اجملمع اهليثمي يف  إسناده وحسن ٢٦٥١األوسط   ،٣١١٣ابن حبان  83
ه صحح،  قال رجال أمحد رجال الصحيح ٣/٥١ اهليثمي يف اجلمع ١٠٥ ، ٨٦ / ٢٤لطرباين يف الكبري وا ، ٦/٣٥٣املسند  84

  ٣٥٥٨الترغيب  األلباين يف
ه صحح ، ٥٥ قال رجاله رجال الصحيح والبيهقي يف عذاب القرب ٣/٤٨اهليثمي يف اجلمع  ، ٨٧٢البزار  ، ٣/٣املسند  85

  ٣٥٥٨الترغيب  األلباين يف

                            رحلة الروح

  
٥٨ 

 
 

 

  

    )٨٦(  معاصي يعذب عليها صاحبها في القبر
  
  م عن صالة الفجر نوط في الصالة المكتوبة وخاصة اليفرالت

                              
  يت يعذب ا أصحاب القبور على قسمني جممل ومفصل األسباب ال 86

فال يعذب ، أما اجململ فإم يعذبون على جهلهم باهللا وإضاعتهم ألمره وارتكام معاصيه 
اهللا روحاً عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت يه وال بدناً كانت فيه أبداً فإن عذاب القرب 

ضب اهللا وأسخطه يف هذه الدار غعبده فمن أوعذاب األخرة أثر غضب اهللا وسخطه على 
بارتكابه مناهيه ومل يتب ومات على ذلك كان له عذاب الربزخ بقدر غضب اهللا وسخطه 

كالم من  الشيخ الفوزان يف كتابه اإلرشاد إىل جممل صحيح االعتقاد هنقل فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب

   املبحث وأما العذاب املفصل فهو املذكور يف هذاالسفاريين
عذاب القرب قسمان دائم وهو عذاب الكفار وبعض العصاة ومنقطع وهو عذاب من خفت 
جرائمهم من العصاة فإنه يعذب حبسب جرميته مث يرفع عنه وقد يرفع عنه بدعاء أو صدقة أو 

  عن ابن القيم  ١٨١ يف شرح الصدور ذكره السيوطيحنو ذلك 



                            رحلة الروح

  
٥٩ 

 
 

رجل مستلق على قفاه مضطجع وإذا رجل قائم على رأسـه بيـده              ’’
    ا رأسه فيدهده احلجر فيذهب فيأخذه فما يرجـع إىل          صخرة وهو يثلغ

  صاحبه حىت يرجع رأسه كأصح ما كان فيفعل حنو ما فعل 
  ‘‘ فأولئك الذين ينامون عن الصالة

 رجل يف يده صخرة يضرب ا رأس رجل فينثر دماغه فتعود الصخرة             ’’
  ‘‘يف يده ويعود رأسه كما كان 

ضرب ا هامة اآلدمي يهـوى      ملك وأمامه آدمي وبيد امللك صخرة ي       ’’
فيدهده احلجر فيدفعه من علـو إىل        )  ٨٧( بالصخرة لرأسه فيشدخ رأسه   

أسفل فيتدحرج فيتبع احلجر الذي رمى به فيأخذه فال يرجع إىل الـذي             
شدخ رأسه حىت يصح رأسه حىت يلتئم فتعاد رأسه كما كان مث يعود إليه              

   )٨٨( فيصنع مثل ذلك يف الرأس النومة عن الصالة 
   بغير عذر الصيام في التفريط

  ‘‘قوم معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما  ’’

                              
  الشدخ كسر الشيء 87
 ١٣٨٦،٢٧٩١،٧٠٤٧البخاري  88

                            رحلة الروح

  
٦٠ 

 
 

   )  ٨٩(   ‘‘هؤالء الذين يفطرون قبل حتلة صومهم’’
   يعمل به وال يقوم به الليل ولم هط في قراءة القرآن وخاصة من حفظ منيفرتلا

دخ بـه    على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة يـش         مضطجعرجل  ’’
رأسه فيتدهده احلجر فينطلق إليه ليأخذه فال يرجع إىل هذا حىت يلتـئم             

  ‘‘رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه فهو يفعل به ذلك
لرجل الذي يشدخ رأسه رجل علمه اهللا القرآن فنام عنه بالليـل ومل             ا’’

   )٩٠( ‘‘يعمل مبا فيه بالنهار فهو يعمل به ما رأيت إىل يوم القيامة 

                              
 ه األلباني فيصحح ، ٧٤٤٨  وصححه ووافقه الذهبي ابن حبان١/٤٣٠ الحاآم ١٩٨٦ خزيمة ابن 89

  ١٠٠٥ الترغيب
   تحلة صومهم أي قبل وقت اإلفطار قبل

  أنت من الّصوامني ؟ أم أنت من املفرطني يف صيامهم ؟
  محد اهللا فإن صيامك يصونك يف قربكاأنت من الّصوامني ؟ ف
ملفرطني يف صيامهم بغري عذر ؟ فإن العذاب يف القرب فظيع ملن يفطر واحذر أن تكون من ا

  قبل موعد اإلفطار فكيف مبن يفرط يف صيام الشهر
   ١٣٨٦البخاري 90 

رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة ألنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه فلما رفض 
  أشرف األشياء وهو القرآن عوقب يف أشرف أعضاءه وهو الرأس 



                            رحلة الروح

  
٦١ 

 
 

  
  
  
  
  

  الكذب

رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد ملك وأمامه            ’’
آدمي وبيد امللك كلوب من حديد فيضعه يف شـدقه األميـن فيـشقه              

  فيشرشر شدقه إىل قفاه 
يقطعه شقا فيدخله يف شقه فيشقه حىت يبلغ قفاه ومنخره مث يتحـول إىل              

 ويلتئم هذا الشق فهو يفعل      اجلانب اآلخر مث خيرجه فيدخله يف شقه اآلخر       
   ‘‘ذلك به

                                                                    
النهار أنه يعذب على ترك به في لمه اهللا القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل ع

  قراءة القرآن بالليل وترك العمل به بالنهار
  أنت من املداومني على قراءة القرآن أم أنت من املفرطني يف قراءة القرآن

  أنت ممن يتعهد قراءة القرآن ؟ أمحد اهللا سيحمي رأسك يف قربك
وإياك ثم إياك أن تكون ،  المفرطين في قراءة القرآنواحذر أن تكون من

ممن حفظ من القرآن وال تعمل به وال تقوم به الليل حتى ال تتعرض للعذاب 
 الشديد في القبر

                            رحلة الروح
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 من حديـد يدخلـه يف        )٩١(  رجل ورجل قائم على رأسه بيده كلوب      ’’
ومنخره إىل قفاه وعينه إىل قفاه        فمه إىل قفاه   ريشرش ’’ ‘‘شدقه فيشقه   

يفعل بشدقه اآلخـر     ’’ ‘‘مث يفعل بالناحية األخرى ما فعله ذه الناحية         
يلتئم  ’’ ‘‘  تلك الناحية كأصح ما كانت     فإذا، فما خيلو منها  مثل ذلك   

  ‘‘شدقه هذا فيعود فيصنع به مثل ذلك
الرجل الذي يشرشر شدقه وعينه ومنخراه إىل قفاه فإنه الرجل يغدو            ’’

  ‘‘ من بيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق
  ‘‘ فذاك رجل خيرج من مرتله يكذب الكذبة فيشيع يف اآلفاق ’’
ذبة فتحمل عنه حىت تبلـغ اآلفـاق        إنه رجل كذاب كان يكذب الك     ’’

   )٩٢(   ‘‘ فيصنع به هذا إىل يوم القيامة

                              
  الكلوب سكين مشرشر والشدق جانب الفم عند ملتقى الشفتين 91
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ا واألخرى كان جالسا ويف األخرى قائما االختالف يف كونه مستلقيا ويف األخرى مضطجع
  حيمل على اختالف حال كل منهم

ملا كان الكذاب يساعده يف كذبه عينه ولسانه بترويج باطله وقعت املشاركة بينهم يف 
 العذاب



                            رحلة الروح
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  المعامالت الربوية 

رجل يسبح يف ر من دم أمحر وقد أجلمه وعلى شط النهر رجل يوقد               ’’
 نارا فيها حجارة كلما أراد أن خيرج أخذ حجرا منها فألقاه يف فيه فرجع             

وسط النهر بني يديه حجارة     ر من دم فيه رجل ورجل قائم على           ‘‘’’
يرمي الرجل الذي يف النهر كلما أراد أن خيرج منه رماه الرجل حبجر يف              

  ‘‘ فيه فرده حيث كان
  )٩٣(‘‘  الرجل الذي يسبح يف النهر ويلقم احلجارة فإنه آكل الربا’’

  أآل أموال اليتامى 

 شبه بركة وإذا فيها رجل يسبح وإذا رجل قائم على شفة الربكة بيده            ’’
  ‘‘ صخرة فيجيء السابح فيفغر له فاه فيلقمه ذلك احلجر

الرجل الذي يف الربكة يلقم حجرا فذلك الرجل الذي يأكـل مـال             ‘‘
  ‘‘ اليتيم
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هب عوقب آكل الربا بسباحته يف النهر األمحر وإلقامه احلجارة ألن أصل الربا جيري يف الذ
والذهب أمحر وأما إلقام امللك له احلجر فإنه إشارة إىل انه ال يغين عنه شيئا وكذلك الربا 

 فإن صاحبه يتخيل أن ماله يزداد واهللا من وراءه حمقه 

                            رحلة الروح
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 الزنا

فيـه لغـط     ’’ ‘‘ أسفله أضيق مـن أعـاله      ’’ ‘‘  مثل التنور  بيت ’’
 ’’ ‘‘ يوقد النـار حتتـهم      ’’ ‘‘رجال ونساء عراة  فيه ناس   وأصوات  

  ‘‘ ن أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوايأتيهم هلب م
رجال ونساء عراة فإذا    ‘‘ ’’كلما أوقدت ضجوا فإذا أطفأت سكنوا     ’’ 

  ‘‘أوقد حتته ارتفعوا حىت يكادون أن خيرجوا منه وإذا أمخدت رجعوا فيها           
 ‘‘ الرجال والنساء العراة الذين يف مثل بناء التنور هم الزناة والزواين           ’’
’’ )٩٤( 
  ‘‘  أشد شيء انتفاخا وأنتنه رحيا كأن رحيهم املراحيض قوم ’’
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مناسبة العري لهم الستحقاقهم أن يفضحوا ألن عادتهم أن يستتروا في الخلوة 
مة في إتيان العذاب من تحتهم آون جنايتهم من فعوقبوا بالهتك والحك

  أعضاءهم السفلى
  أنت ممن حيب املشي للمساجد أم أنت ممن حيب املشي للزنا واللواط

أنت ممن حتب الذهاب للدروس والصالة يف املساجد ؟ فامحد اهللا سيكون حصنك قبل 
  رجليك يف قربك

 لقربواحذر من الوقوع يف الزنا فإن العذاب عليه خميف يف ا



                            رحلة الروح
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  )٩٥ ( ‘‘ هؤالء الزانون ’’
  مظهر ال والنفسب بالعج

رجل ميشي يتبختر يف حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه خيتال يف مشيته إذ             ’’
  )٩٦( ‘‘ خسف اهللا به األرض فهو يتجلجل يف األرض  إىل يوم القيامة

   على األرض تكبرًا  وجرهبواإلعجاب بسدل الثوالكبر 

رجل جير إزاره من اخليالء خسف به فهو يتجلجل يف األرض إىل يـوم          ‘‘
   )٩٧(  ’’القيامة 
  ض الناس ارأعفي اإليقاع 

   ’’قوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم  ’’
   )٩٨( ‘‘   هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم‘‘

  الغيبةو النميمة

                              
 ابن  ،٢٣٩٣الترغيب األلباني في  وصححه ووافقه الذهبي وصححه ١/٤٣٠ الحاآم ١٩٨٦ابن خزيمة  95

  ٧٤٤٨حبان 
   ٥٧٨البخاري  96

 معنى يتجلجل في األرض أي ينزل فيها مضطربا اضطرابا شديد ويندفع
   ٣٤٨٥البخاري  97
     ٢٨٣٩ الترغيب صححه األلباني في،  ٤٨٧٨ أبو داود ٣/٢٢٤المسند  98
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يف يده صخرة يضرب ا رأس رجل فينثر دماغه كأنـه خبـزة             رجل   ’’
  ‘‘ فتعود الصخرة يف يده ويعود رأسه كما كان

  ‘‘ الذي يثلغ رأسه فيترك كأنه خبزة فذلك الرجل النمام ’’
رجالن يعذبان يف قبورمها عذباً شديداً وكان األخر يـؤذي النـاس             ’’

  )١٠٠(‘‘ نميمة فكان يسعى بال‘‘  )٩٩ ( ’’ بلسانه وميشي بالنميمة
  البولر من استتعدم اال

ليعذبان وما يعذبان من كبري أما أحدمها فكان ال فيهما رجالن قربين  ’’
   )١٠١(   ‘‘ يستتر من بوله

  لوبللتستر بال االستهزاء

كانوا إذا أصام البول قرضـوه باملقـارض        ، صاحب بين إسرائيل     ’’
   )١٠٢( ‘‘  فعذب يف قربه، فنهاهم 

                              
الغيبة تالزم النميمة ألن النميمة مشتملة على ضربين نقل آالم المغتاب   99

 مفسدة النميمة أعظمه بما ال يريده وإلى الذي اغتابه والحديث عن المنقول عن
   ١٣٧٨البخاري  100
  ١٣٧٨بخاري ال101

  أنت ممن ال يستتر من بوله ؟ انتبه فإن هذا مما يعذب عليه يف القرب 
    ١٦٢ الترغيب األلباني فيصححه ،  ٣١٢٧وابن حبان  ٣٤٦ماجة ابن  102



                            رحلة الروح

  
٦٧ 

 
 

  مظلوم وعدم نصرة الر بدون طهوالصالة 

أمر بعبد من عباد اهللا عز وجل أن يضرب يف قربه مبائة جلدة فلـم               ‘‘ ’’
يزل يسأل اهللا ويدعوه حىت صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحـدة            
فامتأل قربه عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق فقال عالم جلدمتوين قالوا إنك             

    )١٠٣(   ‘‘ نصرهصليت صالة بغري طهور  ومررت على مظلوم فلم ت
  ترك الرضاعة بدون عذر 

  ‘‘   نساء تنهش ثديهن احليات’’
   )١٠٤(  ‘‘ هؤالء مينعن أوالدهن ألبان ’’

                                                                    
خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يده الدرقة ’’عن عبد الرمحن بن حسنة قال 

فوضعها مث جلس فبال إليها فقال بعضهم أنظروا إليه يبول كما تبول املرأة فسمعه النيب صلى 
كانوا إذا أصام ، احب بين إسرائيل اهللا عليه وسلم فقال وحيك ما علمت ما أصاب ص

 ‘‘فعذب يف قربه، البول قرضوه باملقارض فنهاهم 
  ٢٧٧٤والصحيحة  ، ٢٢٣٤حسنه األلباني لغيره في صحيح الترغيب ، أبو الشيخ في آتاب التوبيخ 103

  أنت ممن يصلي بدون طهور أو متر على املظلوم وال تنصره ؟ 
  ألمور فتجلد يف قربكإياك مث إياك أن تتجرأ على فعل هذه ا

  ،٢٣٩٣ الترغيب األلباني في وصححه ووافقه الذهبي وصححه ١/٤٣٠ الحاآم ١٩٨٦ابن خزيمة  104
  ٧٤٤٨ابن حبان 

                            رحلة الروح
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  مخالطة األعمال الصالحة بالمعاصي 

أرض بيضاء كأا الفضة وإذا فيها ر جيري وجيـيء قـوم نـصف              ’’
أجسادهم كأحسن ما أنت راء ونصف أجسادهم كأقبح مـا أنـت راء             

 خلون يف ذلك النهر كأمنا أمروا به فيخرجون منه كأمنا دهنوا بالدهان           فيد
القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإم قـوم            ’’ ‘‘

( ‘‘ فيغفر اهللا هلـم   ’’‘‘خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا فتجاوز اهللا عنهم       
١٠٥(  

  
  

  
                                                                    

أنت عندك نساء ال يرضعن أوالدهن بدون عذر ؟ أخربهن أن هذا مما يعذب عليه يف 
  القرب

   ١٣٨٦،٢٧٩١،٧٠٤٧البخاري  105
 يف ال الصاحلة باملعاصي حىت ال يكون بدنكاحذر أن تكون من أصحاب خمالطة األعم

  نصفه حسن ونصفه قبيحالربزخ 



                            رحلة الروح
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  المبحث الخامس 
  

  األرواح في مستقرها بالبرزخ

                            رحلة الروح
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   في مستقرها بالبرزخاألرواح تفاوت
    األرواح متفاوتة يف مستقرها يف الربزخ أعظم تفاوت

فمنها أرواح يف أعلى عليني يف املأل األعلى، وهي أرواح األنبياء صلوات            
  اهللا وسالمه عليهم، وهم متفاوتون يف منازهلم 

الدنيا بنهرين يطـردان النيـل والفـرات          يف السماء  عليه السالم  آدم
    )١٠٦(   اعنصرمه
   عليهما السالمالثانية حيىي وعيسى السماء
  عليه السالم الثالثة يوسف السماء

  عليه السالم الرابعة إدريس السماء ا
  عليه السالماخلامسة  هارون  السماء
  عليه السالم السادسة موسى السماء
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  يف هذه الرواية جاء تفاوت األنبياء يف السموات 
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   )١٠٧(    عليه السالمالسماء السابعة إبراهيم 
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 إن ’’أرواح األنبياء بعد مفارقة البدن يف الرفيق األعلى وهلا إشراف على البدن وتعلق به 
  وصححه األلباين يف حتقيقه عليه  ، ٧٨ص  / ١اآليات البينات ج   ‘‘اءاألنبي أجساد تأكل ال األرض

  ٦٢١ الصحيحة صححه األلباين يف ، ٢٥٦البزار يف مسنده   ‘‘ األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون’’فإن 

   محياة األنبياء بعد املوت حياة برزخية فيها من اخلصائص ما ليس لغريهو
  املؤمن أيضا يصلي يف قربه و

 أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا  ’’سؤال امللكني للمؤمن يف القرب فعند

بن حبان يف ا ، ٤٢٧٢ابن ماجة  ‘‘إنك ستفعل: دعوين حىت أصلي، فيقوالن: تشهد عليه؟ فيقول

  ٣٥٦١الترغيب يف وحسنه األلباين  ،  ووافقه الذهيبوصححه ٣٨٠ - ٣٧٩ / ١ واحلاكم ٧٨١صحيحه

يف وقال ابن تيمية ،  أن األرض ال تأكل أرواح الشهداء ١٨٤ص /١يف التذكرة ج  وذكر القرطيب

 قد عرف أبدان كثرية ال يأكلها التراب كأبدان األنبياء وغريهم من الصديقني ٥٢٦ / ٥الفتاوى 
يف اجمللد الشيخ العثيمني رمحه اهللا و ، وشهداء أحد وغري شهداء أحد واألخبار بذلك متواترة

قد حدثين بعض الناس أم يف هذا البلد هنا يف عنيزة كانوا حيفرون قال   فتاويه من٢٦-٢/٢٥
لسور البلد اخلارجي، فمروا على قرب فانفتح اللحد فوجد فيه ميت أكلت كفنه األرض 

                            رحلة الروح
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(   ليه وسلم قصر مثل السحابة البيـضاء      مرتل املصطفى حممد صلى اهللا ع     

 يف جنة عدن وفيها دار عامة املؤمنني مل يرى أحسن منها يف وسـط                )١٠٨
فيها من كل لون الربيع ودار الـشهداء        روضة خضراء    يف   شجرة عظيمة 

   )١٠٩(  أحسن وأفضل يف أعلى الشجرة 

                                                                    
 وفاح ءوبقي جسمه يابساً لكن مل تأكل منه شيئاً حىت إم قالوا إم رأوا حليته وفيها احلنا

فتوقفوا وذهبوا إىل الشيخ وسألوه فقال دعوه   ما يكون من املسك،عليهم رائحة كأطيب
   على ما هو عليه واجنبوا عنه ، احفروا من ميني أو من يسار

 وهو واحد عظم إال يبلى ال شيء اإلنسان من ليس ’’أما عموم أبدان املوتى فإا تفىن
عجب الذنب هو ،  ١٨/٢٩٢ ومسلم ٩٣٥ البخاري‘‘ القيامة يوم اخللق يركب منه الذنب عجب

  وهو رأس العصعوص ١/١٨٤التذكرة يف العظم احلديد الذي يكون أسفل الصلب قال لقرطيب 
ابن ماجة  ، ٢٠٧٦النسائي ‘‘ يركب وفيه خلق منه الذنب عجب إال األرض تأكله آدم ابن كل ’’

  ٣٥٧٤صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ، ٤٢٦٦
إنه بقى لك  ‘‘ربيل وميكائيل للنيب صلى اهللا عليه وسلموفيه قوال ج  ٧٠٤٧، ١٣٨٦البخاري  108

  ’’وأنت داخله‘‘ ويف الرواية الثانية ’’عمر مل تستكمله فلو استكملت أتيت مرتلك
    ٧٥١٧البخاري ’’يف السماء قصر من لؤلؤ وزبرجد على ر الكوثر‘‘

   ٧٠٤٧، ١٣٨٦البخاري  109



                            رحلة الروح
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جة الشهيد املمتحن يف خيمة اهللا حتت عرشه ال يفضله النبيون إال بدر            ’’

    )١١٠(    ‘‘النبوة 

 يف الـشهداء  أرواح ’’‘‘ أرواح الشهداء يف جوف طري خـضر         ’’ و

هلا قناديل معلقة بالعرش، تسرح مـن        ’’  )١١١(  ‘‘ خضر طري حواصل

    )١١٣(   ‘‘، مث تأوي إىل تلك القناديل  )١١٢(   شاءت اجلنة حيث

                              
  ٣٨٥٩ملشكاة  اصححه األلباين يف،  ٢٠٧-٢٠٦/ ٢  الدارمي ‘‘ 110

القتلى ثالثة مؤمن جاهد نفسه وماله يف سبيل اهللا فإذا لقي العدو قاتل حىت يقتل قال ’’  
النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه فذلك الشهيد املمتحن يف خيمة اهللا حتت عرشه ال يفضله 
 النبيون إال بدرجة النبوة ومؤمن خلط عمال صاحلا وآخر سيئا جاهد بنفسه وماله يف سبيل

اهللا إذا لقي العدو قاتل حىت يقتل قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه  ممصمصة حمت ذنوبه 
وخطاياه إن السيف حماء للخطايا وأدخل من أي أبواب اجلنة شاء ومنافق جاهد بنفسه 

  ‘‘ وماله فإذا لقي العدو قاتل حىت يقتل فذاك يف النار إن السيف ال ميحو النفاق
  ٢٦٣٣ الصحيحة صححه األلباين يف  ، ٢/٢٠٦الدارمي  111
أما دخول اجلنة يف احلياة األخرة بعد البعث ، األرواح تسرح يف اجلنة يف احلياة الربزخية  112

  يكون للبدن والروح معاً يف أعظم اكتمال هلما 

                            رحلة الروح

  
٧٤ 

 
 

 قناديل  تأوي إىل  ومنها  )١١٤(   هلا قناديل معلقة حتت العرش تسرح     منها  و
     )١١٥(   من ذهب معلقة يف ظل العرش

أرواحهم كطري خضر تسرح يف اجلنة يف أيها شاءت مث تأوي            ’’شهداءو

      )١١٦(   ‘‘إىل قناديل معلقة بالعرش 
أرواحهم يف طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت وتـأوي            ’’شهداءو

    )١١٧(   ‘‘إىل قناديل معلقة بالعرش
ر بباب اجلنة يف قبة خضراء خيرج علـيهم         الشهداء على بارق      ’’ومن  

    )١١٨(     ‘‘من اجلنة بكرة وعشيةرزقهم 

                                                                    
113

  والبيهقي يف١٨٥ / ٢ماجه    وابن٢٠٦ / ٢  والدارمي٨/٢٨٨الترمذي األحوذي يف شرح   ٣٩ - ٣٨ / ٦ مسلم 
   ٢٩٤ /٣٨ والطيالسي ٢٠ - ١٩ / ٤الشعب 

  ٢٤٣٨ ، ١٥٥٨صححه األلباين يف صحيح اجلامع  114
  ٩٣٣٦ صحيح اجلامع نه األلباين يفصحح ، ٢٥٢٠أبو داوود  115
  ٢٦٣٣ الصحيحة صححه األلباين يف،  ١٤٤٩ابن ماجة  116
  ١٣٨٤ الصحيحة صححه األلباين يف ، ٣٠١١الترمذي  117
    ١٣٧٨الترغيب  لباين يفصححه األ ، ١/٢٦٦املسند  118



                            رحلة الروح

  
٧٥ 

 
 

   )١١٩(   ‘‘أرواح املؤمنني يف أجواف طري خضر تعلق بشجر اجلنة  ’’و
تعلق يف شجر اجلنـة حـىت يرجعـه اهللا يف        )١٢٠(  نسمة املؤمن طري     ’’

   )١٢١(   ‘‘جسده يوم يبعثه 

                                                                    
 اليت قربه كصاحب الشملة يكون حمبوسا يف ا م األرواح بباب اجلنة ومنا مقرههذه أرواح 

صححه األلباين يف  ، ٢٧١١أبو داوود    ‘‘  إن الشملة اليت غلها لتشتعل عليه نارا’’ غلها مث استشهد

  سنن أيب داود 
 فإا كلها حق يصدق بعضها ،تعارضاوال تظن أن بني اآلثار الصحيحة يف هذا الباب 

  .   بعضا، لكن الشأن يف فهمها ومعرفة النفس وأحكامها، وأا هلا شأنا غري شأن البدن
مرسلة وحمبوسة وعلوية وسفلية، وهلا بعد املفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وأمل  منها وأن

 والعذاب واملرض  فهنالك احلبس واألمل،أعظم مما كان هلا حال اتصاهلا بالبدن بكثري

   واحلسرة، وهنالك اللذة والراحة والنعيم واإلطالق
  ١٣٧٨ وحسنه األلباين يف صحيح الترغيب ٢٣٩٠ وصححه أمحد شاكر ١/٢٦٦املسند  ، ١٨٨٧مسلم  119
 طري خضر أجواف يف  ومنها ما تكونتكون على شكل طائر يف اجلنةمنها ما ح ارواأل 120

يكون الطائر مركبا للروح كالبدن هلا  فعموم املؤمننيفهي كالكواكب بالنسبة إىل أرواح 
واليت تكون كالطري تطري بأنفسها واليت يف جوف الطري   ،ويكون لبعض املؤمنني والشهداء
  تسرح ا فهي أفضل ألا حممولة

  ١٦٣٢ شكاةامل صححه األلباين يف ، ٤٢٧١ابن ماجة  121

                            رحلة الروح

  
٧٦ 

 
 

يرجعها اهللا عز وجـل       شجر اجلنة حىت   إمنا نسمة املسلم طري تعلق يف      ’’

   )١٢٢(   ‘‘إىل جسده يوم القيامة 
  أرواح األطفال

فيها شجرة عظيمة يف أصل     فيها من كل لون الربيع      روضة خضراء   يف  ’’

   )١٢٣(   ‘‘ الشجرة إبراهيم والصبيان حوله
بني ظهري الروضة إبراهيم عليه السالم رجل طويل يكاد يرى رأسـه            ’’

   )١٢٤(   ‘‘ اء وحوله ولدان كل مولود ولد على الفطرةطوالً يف السم’’

                              
  ٧٣٠/  ٢ الصحيحة صححه األلباين يف،  ٤٥٥ / ٣املسند  122

 األحاديث الدالة على نعيم األرواح وعذاا بعد املفارقة ههذو  بعد مفارقة البدنالروح تبقى
األرواح ال متوت فإا خلقت للبقاء  قد دلت على أن إىل أن يرجعها اهللا تعاىل يف أجسادها

جمموع ة يف ذكر ذلك ابن تيمي وإمنا متوت األبدان ولو ماتت األرواح النقطع عنها النعيم والعذاب

   ٢٩٢ / ٤  به وصرح٢٧٠ - ٢٦٢ / ٤الفتاوى 

أما املوت عند نفخة الصعق فإن اهللا حيكم على كل اخللق باملوت مبا فيهم الروح األمني 
جربيل عليه السالم وملك املوت نفسه وال يبقى إال الواحد القهار الذي بيده األمر كله حىت 

   إىل جسدهايأمر بالبعث وإنبات األجساد وإعادة كل روح
  ٧٠٤٧، ١٣٨٦البخاري  123



                            رحلة الروح

  
٧٧ 

 
 

  )١٢٥( ‘‘ غلمان يلعبون بني ريناملؤمنني ذراري’’
 شـاءت،  حيث اجلنة يف تسرح عصافري أجواف يف املؤمنني ولدان أرواح
    )١٢٦(   العرش يف معلقة قناديل إىل فتأوي
 فإا ،مل يعل إىل املأل األعلى ما يكون حمبوسا يف األرض األرواح ومن

 فإن األنفس األرضية ال جتامع األنفس ،كانت روحا سفلية أرضية

                                                                    
  ٧٠٤٧البخاري  124
  وال علة له بن حجرقال احلافظو ٢٣٩٣ صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ،٧٤٤٨ ابن حبان  ،١٩٨٦ ابن خزمية 125

  ٤٦٠/ ١٢وجود إسناد الطرباين 
  ٤١٧ص  / ٣٠صحيح ابن حبان ج   ’’ذراري املؤمنني يكفلهم إبراهيم يف اجلنة‘‘

  ٢٧٥ص  / ٢مسند الشاميني للطرباين ج   ’’إبراهيم حيصنهم ملؤمننيا ذراري‘‘ 
   عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد موقوفاً على  من سورة غافر٤٦اآلية  تفسري يف كثري  ابنهذكر 126

دعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنازة         ‘‘ ويشهد له حديث عائشة أم املؤمنني قالت      
 رسول اهللا طوىب هلذا عصفور من عصافري اجلنة مل يعمل الـسوء             صيب من األنصار فقلت يا    

ذكر السندي يف شرح احلديث      ، ١٩٤٦النسائي    ،  ١٦/٤٢٨مسلم   ’’ ُ ومل يدركه قال أو غري ذلك يا عائشة       

النووي قال أمجع من يعتد به من علماء املسلمني على أن من مات من أطفال املـسلمني                 أن  
  فهو من أهل اجلنة

                            رحلة الروح

  
٧٨ 

 
 

السماوية كما ال جتامعها يف الدنيا، والنفس اليت مل تكتسب يف الدنيا 
معرفة را وحمبته وذكره واألنس به والتقرب إليه، بل هي أرضية سفلية، 

 اليت كانت  كما أن النفس العلوية،ال تكون بعد املفارقة لبدا إال هناك
يف الدنيا عاكفة على حمبة اهللا وذكره والتقرب إليه واألنس به تكون بعد 

 فاملرء مع من أحب يف الربزخ ،املفارقة مع األرواح العلوية املناسبة هلا
وجيعل   ،واهللا تعاىل يزوج النفوس بعضها ببعض يف الربزخ ويوم املعاد

 فالروح بعد ،ملشاكلة األرواح الطيبة اوهي ،املؤمن مع النسم الطيب
     املفارقة تلحق بأشكاهلا وأخواا وأصحاب عملها، فتكون معهم هناك

ومنها أرواح تكون يف تنور الزناة والزواين، وأرواح يف ر الدم تسبح 
    كما مر معنا فيه وتلقم احلجارة

فليس لألرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح يف أعلى عليني، 
    )١٢٧(      فلية ال تصعد عن األرضوروح أرضية س

                              
   من كالم ابن القيم٢٤١يف اإلرشاد  الشيخ الفوزان ذكر ذلك 127



                            رحلة الروح

  
٧٩ 

 
 

  
  

                                                                    
املؤمن  ’’ كما بني النيب صلى اهللا عليه وسلممستراح منهميت مستريح ووبذلك يكون ميت 
 الدنيا ونصبها وأذاها والفاجر ميوت فيستريح منه العباد والبالد مصائبميوت فيستريح من 
  ١٩٢٩النسائي  ، ٦٥١٣  البخاري ‘‘  والشجر والدواب

                            رحلة الروح

  
٨٠ 

 
 

 

  
  
  س داسالمبحث ال

  
  عالمات حسن الخاتمة

  قبل وبعد خروجها األرواح من البشر  تستفيد بها أمور
  
  



                            رحلة الروح

  
٨١ 

 
 

 
  

  عالمات حسن الخاتمة
  

 عالمات بينات يستدل ا على حسن اخلامتة فأميا امرئ يعة وضعتالشر
   عظيمةبشارة له مات بإحداها كانت 

  مل الصالح قبل المماتالتوفيق للع
إذا أراد اهللا بعبد خريا عسله قيل وما عسله قال يفتح له عمل صاحل  ’’

    )١٢٨(   ‘‘ قبل موته فيقبضه عليه

   )١٢٩(  ‘‘ يفتح له عمال صاحلا بني يدي موته حىت يرضى عنه من حوله ’’

 قالوا ما عسله يا رسول اهللا قال يوفق له إذا أحب اهللا عبدا عسله ’’
    )١٣٠(    ‘‘حلا بني يدي أجله حىت يرضى عنه جريانهعمال صا

                              
128

   ٣٠٧ واجلامع الصحيح ٤٠٣يف الصحيحة  ، ١٨٨/ ١ظالل اجلنة  صححه األلباين يف ، ٣٤٠/ ٤احلاكم 
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  ١١١٤ الصحيحة صححه األلباين يف ، ٢٢٤/ ٥املسند 
130

  ٣٣٥٨صححه األلباين يف الترغيب  ،  ٨١٨البيهقي يف الزهد ، ٣٤٠/ ١احلاكم   ، ٣٤٢ ابن حبان 

                            رحلة الروح

  
٨٢ 

 
 

   عند المماتأن يكون أخر آالمه ال إله إال اهللا
    )١٣١(    ‘‘دخل اجلنة ال إله إال اهللا من كان أخر كالمه ’’

  الموت على ذآر اهللا
  )١٣٢( ‘‘  ولسانك رطب من ذكر اهللاتفارق الدنيا أن خري العمل ’’

   )١٣٣(  ‘‘ لسانك رطب من ذكر اهللاوت وأحب األعمال إىل اهللا أن مت ’’

  الموت على صدقة
    )١٣٤(   ‘‘ من تصدق بصدقة ابتغاء وجه اهللا ختم له ا دخل اجلنة ’’

  الموت على صيام 
   )١٣٥(  ‘‘ دخل اجلنة  يوما ابتغاء وجه اهللا ختم له بهمن صام ’’

  الموت على صالة 
   )١٣٦(   ‘‘ يبعث العبد على ما مات عليه ’’

                              
131

  ١٨٣٦صححه األلباين يف الصحيحة ،  ١١٢/ ٦ أبو نعيم يف احللية 
132

 من رواية ابن السين يف عمل ١٦٥حسنه األلباين يف صحيح اجلامع  ، ٣٠٩٥البزار  يف كشف األستار  ، ٨١٥ابن حبان 
  اليوم والليلة  

133
 من رواية ابن السين يف عمل ١٦٥حسنه األلباين يف صحيح اجلامع  ، ٣٠٩٥البزار  يف كشف األستار  ، ٨١٥ابن حبان 

  اليوم والليلة  
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  ٩٨٥ صححه األلباين يف الترغيب،  ٥/٣٩١ املسند 
135

  ٩٨٥ صححه األلباين يف الترغيب،  ٥/٣٩١ املسند 



                            رحلة الروح

  
٨٣ 

 
 

   في الحج والعمرة    الموت
 فمات كتب له أجر احلاج إىل يوم القيامة ومن خـرج            من خرج حاجاً  ’’

  )١٣٧(‘‘  فمات كتب له أجر املعتمر إىل يوم القيامةمعتمراً
   في عرقه   الموت

     )١٣٨(   ‘‘املؤمن ميوت بعرق اجلبني  ’’

  خروج نفسه رشحًا

                                                                    
136

  ١٧/٢٠٦مسلم  
 ١١١٤صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ١١/٦٣٧ أبو يعلى 137
138
   ١٦١٠صححه األلباين يف املشكاة ،  وحسنه ٩٨٢الترمذي  ، ١٨٢٨النسائي   ا

إن عرق اجلبني يكون من احلياء وذلك أن املؤمن إذا جاءته البشرى  يف شرح الترمذياقي قال العر
مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل واستحياء من اهللا تعاىل فيعرق 

  بذلك جبينه 
والكافر يف عمى من ذلك كله واملوحد املعذب يف شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به 

فإنه ليس من ويل وال صديق وال بر إال وهو  لذي يظهر ملن حلت به الرمحة وإمنا العرق ا
ملوت ُجِعلَت والتحف والكرامات وحيتمل أن عرق اجلبني عالمة  الِْبشر مستح من ربه مع

  املؤمن وإن مل يعقل معناه

                            رحلة الروح

  
٨٤ 

 
 

ا خترج  نفس املؤمن خترج رشحا ونفس الكافر خترج من شدقه كم’’
   )١٣٩(  ‘‘نفس احلمار 

    في الرباط وموت الشهادة   الموت
  قسام أربعة ألتبني حسن اخلامتة الروايات املتعددة اليت كما مر معنا يف 

 كاملطعون واملبطون وذات اجلنب واملرأة متوت جبمع الموت باألمراض
  والنفساء والسل 

  ل أو املظلمة سواء عن الدين أو األهل أو الدم أو املا قتل دفاعال
كاهلدم الغرق واحلرق وأكل السباع والتردي من لحوادث موت باال

  اجلبل
  وهو أشرفهم وأعظمهم أجراًفي سبيل اهللا  القتل
   ى ميتهمعل األهل مما يستأنس به بالخير  الناسثناء

من أثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له  ’’
    )١٤٠(    ‘‘األرض يف النار أنتم شهداء اهللا

                              
139

،  حسن إسناده و الكبري يف الطرباين رواه ٣٢٣ / ٤اهليثمي ، ١٤٤٥ماجه  ابن،  ٢٥٩ / ١النسائي’  ٣١١٧ داود أبو
  ٢١٥١حسنه األلباين يف الصحيحة 

140
   ٢٢/ ٧  مسلم ،  ١٣٦٧البخاري 



                            رحلة الروح

  
٨٥ 

 
 

 إن هللا مالئكة تنطق على ألسنة بين آدم مبا يف املرء من اخلري والشر  ’’
‘‘  )١٤١(   
 وثالثة قال وثالثة قيل أميا مسلم شهد له أربعة خبري أدخله اهللا اجلنة ’’
   )١٤٢(  ‘‘ واثنان  قالواثنانيل ق

 خبري دننياأل جريانه من ثالثة أبيات له فشهد ميوت مسلم عبد من ما ’’
 ما له وغفرت علموا ما على عبادي شهادة قبلت قد تعاىل اهللا قال إال
   )١٤٣(‘‘ أعلم

                              
141

من مجع من  يف ثناء الناس عن امليت وقال ١٦٩٤صححه األلباين يف الصحيحة  ، ١/٣٣٧٧ احلاكم 
املسلمني الصادقني أقلهم اثنان من جريانه العارفني به من ذوي الصالح والعلم موجب له 

  اجلنة
142

   ١٣٦٨ البخاري 
143

  ٣٥١٦ ه األلباين لغريه يف الترغيبحسن،  ٣٨٤ / ٢ املسند 

                            رحلة الروح

  
٨٦ 

 
 

 

  

   من البشر روحلا اهحتاجأمور ت
  قبل الموت 

  إن آان مريضًا عيادته
   )١٤٤(‘‘ إذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ’’
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   ٣٤٦٧الترغيب  ه األلباين يف صحح ، ٣٩٨٦املنذري يف الترغيب والترهيب 

  ٥١٧٥البخاري  ‘‘أمرنا بعيادة املريض  ’’
  ضاملري نفس يطيب وهو شيئا يرد ال ذلك فإن األجل يف له فنفسوا املريض على دخلتم إذا
وأذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله بأن تقولوا ال ملا هو فيه من كرب أطمعوه يف طول احلياة ف

يطول اهللا عمرك ويشفيك ويعافيك فاذهبوا كربه فيما يتعلق بأجله فإنه وإن مل   ،بأس طهور
يرد شيء من املوت املقدر وال يطول عمره لكن يطيب نفسه ويفرجه ويصري ذلك سبباً 

 حتفة األحوذي ته وتقويتها ويضعف املرض النتعاش طبيع
  فيس ال أثر له إال يف تطييب نفسهفإن ذلك التن
وهذا نوع شريف من أنواع العالج فإن تطييب نفس العليل يقوي الطبيعة  قال ابن القيم

العامل بالسنة يرجى له الربكة ووينعش القوى وملسرة املريض تأثري خمصوص يف ختفيف علته 
  ٤٣٨ / ١فيض القدير ي يف املناو يف عمره



                            رحلة الروح

  
٨٧ 

 
 

   )١٤٥( ‘‘ضيعودوا املر ’’
   )١٤٦(‘‘ ةاتبعوا اجلنائز تذكركم اآلخر ضيعودوا املر ’’

   في وقت االحتضار  تلقينه شهادة التوحيد
     )١٤٧(   ‘‘ لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا ’’
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   ٥١٧٤البخاري  
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   ٣٤٦٩الترغيب  ه األلباين يف صحح ، ٣٢/ ٣املسند  
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  ٩٧٦الترمذي  ، ٣١١٧أبو داوود  ، ٦/٤٥٨ مسلم  
ألنه ال يزال يف رجاء أن يقوهلا فيفلح  ٢/١٩٠الفروع  ال إله إال اهللاقول تلقني احملتضر يستحب 

الشهادة ب ريتذك أما الفيكون من أهل اجلنةيد من تلقينه تفاملمكن أن يس مندار التكليف ، و
    فهي تابعة لذلكن حضره املوتمل

 اهللا لظاهر احلديث قال أصحابنا إالفينبغي االقتصار علي ال اله  ١١٥ / ٥اجملموع يف قال النووي 
   أن ال يلح عليه يف ذلكوينبغيوغريهم من العلماء 

 بل إياه، وتسميعها امليت حبضرة الشهادة ذكر التلقني ل ليس قايف أحكام اجلنائزالشيخ األلباين 
 رجال عاد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن ’’واستدل ذا احلديث يقوهلا بأن أمره هو
 فقال ، خال بل فقال ؟ عم أم أخال فقال ، اهللا إال إله ال قل خال يا فقال األنصار، من
 ، ١٥٤، ١٥٢/ ٣ املسند   ‘‘ نعم وسلم عليه اهللا صلى النيب لفقا ؟ اهللا إال إله ال أقول أن يل فخري

  ١٣صححه األلباين يف أحكام اجلنائز  ،  ٢٦٨

                            رحلة الروح

  
٨٨ 

 
 

   في حضوره إال خير   يقولوا أال 
فإن املالئكة يؤمنون على ما فقولوا خريا إذا حضرمت املريض أو امليت  ’’

   )١٤٨(   ‘‘تقولون

   )١٤٩(   ‘‘قاله أهل البيتؤمن على ما ت  املالئكةفإن ’’
  بعد الموت

  تغميض عينه
        )١٥٠(   ‘‘ الروح يتبع البصر فإن البصر فأغمضوا موتاكم  حضرمت إذا’’

                                                                    
وال يزاد يف التلقني عن ثالث لئال يضجر إال أن يقال بعدها بشيء فيعاد تلقينه بلطف 

   ٣٠٥/ ٢ املغىن ومدارة ليكون أخر كالمه ال إله إال اهللا
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  ٦/٤٦١  مسلم 

 ٍذفيه الندب إىل قول اخلري حينِئ ، ٣٠٦ / ٢املغين ضر امليت أن ال يتكلم إال خبري يستحب ملن ح
 وفيه حضور املالئكة  ، من الدعاء واالستغفار له وطلب اللطف به والتخفيف عنه وحنوه 

  ٦/٤٦٢لنووي يف شرح مسلم وتأمينهم  ٍذحينِئ
149

   ١٠٩٢حسنه األلباين يف الصحيحة  و٤٩٢ اجلامع صحيح  يف األلباينصححه ، ١٤٥٥ابن ماجة   ،  ٤/١٢٥ املسند 
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  ١٠٩٢الصحيحة  ، ٤٩٢صحيح اجلامع   يف األلباينصححه ، ١٤٥٥ابن ماجة 



                            رحلة الروح

  
٨٩ 

 
 

  تغسيل بدنه
  )١٥١( ‘‘ اغسلوه مباء وسدر ’’

                                                                    
  وفيه١٩١/ ٢الفروع  ، ٢٧٨/ ٢الزركشي إذا تيقن موته استحب تغميض عينه لئال يقبح منظره 

 وعلى ملة رسول إذا غمضت امليت فقل بسم اهللا ’’بسم اهللا وعلى وفاة رسول اهللا ويقول 
   إسناده للتابعي بكر بن عبد اهللا ووقفه عليه٦٩١ اإلرواء صحح األلباين يف، ،  ٣/٣٨٥البيهقي   ‘‘اهللا 

، ويلني مفاصله ، أو يقرباه ويشد حلييه أو حائض  ُجُنب مضه ُيغأن  ره كقال أمحد ُي، 
  ويرتع ثيابه ويسجيه بثوب  

واحلكمة فيه أال يقبح  ، ع املسلمون على ذلكأمج استحباب إغماض امليتقال النووي يف 
ويشد حلييه بعصابة عريضة جتمع مجيع حلييه ١٢٠/ ٥يف اجملموع مبنظره لو ترك إغماضه وقال 

 منظره ورمبا فقبح إذا مل يفعل ذلك استرخي حليه وانفتح فمه ألنهيشد العصابة على رأسه 
 تبقي جافية فال وألال يف الغسل  أسهألنه وتلني مفاصله  ، فيه شئ من اهلوامإيلدخل 

ميكن تكفينه وختلع ثيابه الن الثياب حتمي اجلسم فيسرع إليه التغري والفساد وجيعل علي 
   فتغريه األرضسرير أو لوح حىت ال تصيبه نداوة 

’’   يسارع يف قضاء دينهاملغين ويف  ٢/١٩٣الفروع وال بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه 
  ٢٩١٥صححه األلباين يف املشكاة ،  وحسنه ١٠٧٩الترمذي ‘‘ؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه فس املن
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  ٢/٣٠٩املغين غسل امليت فرض كفاية 

                            رحلة الروح

  
٩٠ 

 
 

إن  ثالثا أو مخسا أو سبعا أو أكثر من ذلكبالسدر وتراً اغسلنها  ’’
  )١٥٢( ‘‘أو شيئاً من كافور واجعلن يف اآلخرة كافور ذلكرأينت 
  فينهتك
  )١٥٣(‘‘ كفنوه و ’’

                                                                    
بينا رجل واقف مع رسول اهللا  ’’ مره صلى اهللا عليه وسلم به يف احملرم الذي وقصته ناقتهأل

ذ وقع عن راحلته فأقصعته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم بعرفة إ
 اغسلوه مباء وسدر وكفنوه بثوبيه وال ختمروا رأسه وال حتنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

 عطية أم حديث كما يف ابنته زينب رضي اهللا عنهاغسل قوله صلى اهللا عليه وسلم يف و‘‘
 اغسلنها فقال ابنته نغسل وحنن وسلم عليه اهللا صلى لنيبا علينا دخل ’’ قالت عنها اهللا رضي
 أو كافورا اآلخرة قي واجعلن وسدر مباء ذلك ينتأر إن ذلك من أكثر أو مخسا أو ثالثا
  ‘‘ إياه أشعرا فقال حقوه الينا فألقى آذناه فرغنا فلما فاذنين فرغنت فإذا كافور من شيئا

 ٢/٣١٣ين املغ جنبا يكون أن إال يغسل ال والشهيد
  ٦/ ٧مسلم  ، ١٢٦٣البخاري 152

 كيفية الغسل مبسوطة يف كتاب أحكام اجلنائز لأللباين ملن أراد أن يتوسع يف املسألة 
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  ٢/٣٠٩املغين تكفني امليت فرض كفاية 
  ألمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك يف حديث احملرم الذي وقصته الناقة



                            رحلة الروح

  
٩١ 

 
 

   )١٥٤(  ‘‘ إن استطاعإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه  ’’

إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنـه فـإم يبعثـون يف أكفـام               ’’
   )١٥٥(  ‘‘ ويتزاورون يف أكفام

                                                                    
نظافته وكثافته وستره وتوسطه وليس املراد به السرف فيه واملغاالة واملراد بإحسان الكفن 

  ونفاسته
مث ٍ  ، وهو أن يترك العود على النار يف جممر ، وجتمر أكفانه أي تبخر بالعود  ٢/٣٢٨املغين 

،  ويكون ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد، ويطيب، يبخر به الكفن حىت تعبق رائحته 
إذا مجرمت  ’’ ٦٤صححه األلباين يف أحكام اجلنائز ‘‘ ذا مجرمت امليت فجمروه ثالثا إ ’’لتعلق الرائحة به 
 ، وابن عمر  ،  أوصى أبو سعيد ٤٨١صححه األلباين يف صحيح اجلامع  ، ٣٣١/ ٣املسند ‘‘ امليت فأوتروا

 وابن عباس أن جتمر أكفام بالعود
   ١٤/ ٧مسلم   154
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’’٣٨٧٨أبو داوود  ، ٢٤٧/ ١ املسند  ‘‘ ا أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم الثياب البيض فإ ، 

  ٢١١٥صححه األلباين يف صحيح اجلامع  ، ٩٩٤الترمذي 
 كفن يف ثالثة أثواب  ’’ ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ،يكفن يف ثالثة أثواب بيض

  ‘‘ ليس فيها قميص وال عمامة ، بيض سحولية 

                            رحلة الروح

  
٩٢ 

 
 

                                                                    
وال يزيد عليها وال ينقص منها قال الترمذي  وجيعل احلنوط فيما بينها  ، يدرج فيها إدراجا

العمل عليها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريهم وهو 
أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط أوال  واملستحب أن يؤخذ ٣٢٩- ٣٢٨ /٢املغين  مذهب الشافعي

وجيعل عليها  ، ن هذا عادة احلي جيعل الظاهر أفخر ثيابهفإ ، ليكون الظاهر للناس أحسنها
وجيعل فوقها حنوطاً وكافورا  ، مث يبسط الثانية اليت تليها يف احلسن والسعة عليها  ، حنوطًا 

وال  ، وال جيعل على وجه العليا ، وجيعل فوقها حنوطاً وكافورا  ،  مث يبسط فوقهما الثالثة َ
   ن الصديق رضي اهللا عنه قال ال جتعلوا على أكفاين حنوطاً أل على النعش شيء من احلنوط 

وجيعل ما ، ألنه أمكن إلدراجه فيها  ،  مث حيمل امليت مستورا بثوب فيوضع فيها مستلقيا 
 ، ومغاِبِنِه وجيعل من الطيب على وجهه ومواضع سجوده، عند رأسه أكثر مما عند رجليه 

 ، منه بني اليتيه برفق وجيعل، حلنوط والكافور يف قطن بقية ا وجيعل ألن احلي يتطيب هكذا 
 ويشد فوقه خرقه مشقوقة الطرف  ، ويكثر ذلك لريد شيئا إن خرج منه حني حتريكه

، ومنخريه، يف فيه ، وجيعل الباقي على منافذ وجهه  ، وهو السراويل بال أكمام كَالتبَّاِن ، 
  لئال حيدث منهن حادث ؛ وعينيه

 يف ثوبني لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احملرم الذي وقصته دابته وجيوز التكفني
  ١٢٦٥ البخاري‘‘يف ثوبنيكفنوه و’’

 من على فكفنه مال للميت يكن مل  وإذاوجيب كفن امليت يف ماله مقدما على الدين وغريه
 اةاحلي حال يلزمه ذلك الن منه للميت بد ال وما دفنه وكذلك احلياة يف مؤونته تلزمه

  ٢/٣٣٨املغين  املوت بعد فكذلك



                            رحلة الروح

  
٩٣ 

 
 

  تهجنازاإلسراع ب
   )١٥٦(  ‘‘ أسرعوا باجلنازة ’’
   )١٥٧(  ‘‘ ئزأمرنا رسول اله صلى اهللا عليه وسلم باتباع اجلنا ’’
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   ١٣١٥  البخاري 

وإن تك سوى ذلك ، فإن تك صاحلة فخري تقدمونه إليه  ’’ ٢/٣٥٩ املغين يستحب اإلسراع ا
  ١٥/ ٧مسلم  ،  ‘‘فشر تضعونه عن رقابكم

، أن يصلي عليها مث ينصرف ومل يتبعها إىل  على ثالثة أضرب أحدها وهواتباع اجلنائز سنة 
  القرب
من شهد اجلنازة حىت يصلى عليها فله قرياط  ’’ تدفن حىت يقف مث القرب إىل يتبعها أن الثاين

كل  ’’ ‘‘ومن شهدها حىت تدفن فله قرياطان قيل وما القرياطان قال مثل اجلبلني العظيمني
  ١٨/ ٧مسلم  ،  ١٣٢٥ البخاري  ‘‘قرياط مثل أحد

 روى نهإف بالرمحة له ويدعو التثبيت له هللا ويسأل له فيستغفر الدفن بعد يقف أن: الثالث
 اهللا واسألوا اهللا استغفروا ’’ فقال وقف ميتا دفن إذا كان أنه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن
  ٩٤٧ صححه األلباين يف صحيح اجلامع ، ٣٧٠/ ١احلاكم   ‘‘يسئل اآلن فانه التثبيت له

 امليت إليه يصري ومبا باملوت متعظا الهح يف متفكراً متخشعاً يكون أن اجلنازة ملتبع ويستحب
  ٢/٣٦١ املغين يضحك وال الدنيا بأحاديث يتحدث ال

  ٣٤٦٩الترغيب  ه األلباين يف صحح ، ٢٣/ ٣املسند  ‘‘  اجلنائز تذكركم اآلخرةامشوا مع و’’

                            رحلة الروح

  
٩٤ 

 
 

   الصالة عليه
     )١٥٨(   ‘‘ إن أخاً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ’’
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   ١٢٤٠ ، ١٢٣٩  البخاري 
    ٢٦/ ٧مسلم   158

صححه األلباين  ، ١٩٤٢النسائي ‘‘ عليه يصلى لوالطف ’’ ٢/٣٤٤ املغين كفاية فرض امليت على الصالة

السقط  فأما ٧١٦اإلرواء  صححه األلباين يف،  ٢٤٩/ ٤املسند ‘‘ عليه يصلى  والسقط’’ ١٦٦٧ املشكاة يف
 احلياة وجود لعدم ويدفن خرقة يف ويلف عليه يصلى وال يغسل فال أشهر أربعة يبلغ مل الذي
   خالفا فيه نعلم ال

 بشيءحتة الة اجلنازة شرع فيها التخفيف وهلذا ال يقرأ فيها بعد الفاص صفة صالة اجلازة
التكبري على اجلنازة أربع ال جيوز النقص منها وال تسن  ووليس فيها ركوع وال سجود

  الزيادة عليها
النيب صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي يف اليوم الذي مات فيه  ’’يكرب أربع تكبريات

ركعة  مقام تكبرية كل ١٣٣٣البخاري  ‘‘ صف م وكرب أربع تكبرياتوخرج م إىل املصلى ف
 ويصلي على النيب صلى ثانيةال كربوي يقرأ الفاحتةو األوىل يكرب ، تكبرية كل مع يديه ويرفع

 أبو ‘‘ الدعاء له فأخلصوا امليت على صليتم إذا ’’ الثالثة التكبرية بعد ويدعواهللا عليه وسلم 

 ، وخيلص الدعاء احلديث هلذا واجب هنا ها  والدعاء٦٧١لباين قي صحيح اجلامع  وحسنه األ٣١٩٩ داود
  روي مبا وللمسلمني وللميت ولوالديه لنفسه يدعو
  ٣٤٨/ ٢ املغين ميينه عن واحدة تسليمه ويسلم قليال الرابعة  التكبريةبعد يقف مث



                            رحلة الروح

  
٩٥ 

 
 

   عليه في الصالة  الدعاء
 مدخله ووسع نزله وأكرم عنه واعف وعافه وارمحه له اغفر اللهم ’’

 األبيض الثوب نقيت كما اخلطايا من ونقه والربد والثلج باملاء واغسله
 خريا وزوجا أهله من خريا وأهال داره من خريا دارا وأبدله الدنس من
    )١٥٩(  ‘‘النار عذاب ومن القرب عذاب من وأعذه اجلنة وأدخله زوجه من

                                                                    
  ترفع حىت مصالك تربح فال صليت إذاو

   ٣٥٠/ ٢ املغين صفوف ثالثة جلنازةا على الصالة يف يصف أن ويستحب
األلباين حسن املوقوف  ، ٣١٦٦أبو داوود  ، ١٠٢٨ الترمذي ‘‘ أوجب فقد صفوف ثالثة عليه صلى من ’’

  يف سنن أبو داوود

 أربعة؟ وراءه كان فان له قيل صفوف ثالثة جيعلهم أن قلة فيهم كان إذا أحب أمحد قال
  اإلمام مالك يصفهم ثالث صفوف وكان رجلني صف كل يف صفني جيعلهم قال
   ٣٥٠/ ٢ املغين قضاه التكبري من شئ فاته ومن
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 وشفيعا وأجرا وفرطا لوالديه ذخرا اجعله اللهم له االستغفار مكان جعل صبيا كان وإن
 وأحلقه إبراهيم، أبيه كفالة يف واجعله أجورمها، به وأعظم موازينهما به ثقل اللهم جمابا،
 سبقنا ومن وافراطنا ألسالفنا اغفر اللهم اجلحيم، عذاب برمحتك وقه املؤمنني، فسل بصاحل
  ٣٤٨/ ٢ املغين باإلميان

                            رحلة الروح

  
٩٦ 

 
 

   اإلسراع بدفنه
   )١٦٠(   ‘‘ اللحد لنا والشق لغرينا ’’

                                                                    
  أجزأ حنوه أو ذكر مما دعا شئ وبأي
   عند دخول املقابريقول

 واملستأخرين منا املستقدمني اهللا ويرحم واملسلمني املؤمنني من الديار أهل على السالم ’’
    ٤٨ / ٧ مسلم  ‘‘لالحقون كمب اهللا شاء إن وإنا
   وابن ماجةصححه يف سنن أبو داوود، ١٥٥٤ وابن ماجه ، ٣٢٠٨الترمذي وأبو داود  160

  معىن الشق أن حيفر يف األرض شقاً يضع امليت فيه ويسقفه عليه بشيء 
ومعىن اللحد انه إذا بلغ أرض القرب حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه امليت، فان كانت 

   رخوة جعل له شبه اللحد من احلجارةألرضا
ويوضع امليت يف اللحد على جنبه األمين مستقبل القبلة بوجهه ويضع حتت رأسه لبنة أو 
حجراً أو شيئاً مرتفعاً كما يصنع احلي ويدىن من احلائط لئال ينكب على وجهه ويسند من 

  ورائه بتراب لئال ينقلب 
   أسهل عليهم كانإنويدخل قربه من عند رجل القرب 

  ٣٧٩/ ٢ املغين  املستحب أن يوضع رأس امليت عند رجل القرب مث يسل سال إىل القرب 
 اهللا صلى اهللا رسول سنة وعلى اهللا سمب ’’     ‘‘يف سبيل اهللا وعلى سنة رسول اهللا  ’’ويقول 
  صحح األلباين فيسنن أو داوود،  ٣٢١٣أبو داوود     ، وحسنه١٠٤٦لترمذي ا‘‘ وسلم عليه



                            رحلة الروح

  
٩٧ 

 
 

   ترآها البشر من الروححتاج تأمور
  ترك النياحة

   )١٦١(  ‘‘امليت يعذب يف قربه بالنياحة  عليه  ’’

  راض وليس بكاء الرحمةترك بكاء االعت

                                                                    
ويرش عليه املاء ليتلبد  ٣٨٢/ ٢ املغين وحيثوا التراب يف القرب ثالث حثيات ويهال عليه التراب

   ترابه
ألخيكم  استغفروا ’’ فقال  عليهوقف يتامل دفنفرغ من  إذا وسلم عليه اهللا صلى النيب كان
   ٦٤جلنائز أحكام اصححه األلباين يف  ، ٣٢٢١أبو داوود   ‘‘لأيس اآلن فانه التثبيت له وسلوا

  ٢٥/ ٧مسلم  ، ١٣٢٧البخاري ‘‘  استغفروا ألخيكم’’
   ٤٠٩/ ٢ املغينويستحب تعزية أهل امليت 

 ‘‘  إال كساه اهللا سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة، ما من مؤمن يعزي أخاه مبصيبة ’’

  ١٩٥ الصحيحة صححه األلباين يف ، ١٦٠١ابن ماجة 
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  ١٨٥٢النسائي  ، ١٢٩٢  البخاري 

   ١٢٩٤البخاري   ‘‘ بدعوى اجلاهليةودعاليس منا من لطم اخلدود وشق اجليوب  ’’
مثل قوهلم وارجاله واجباله ، وما يلقون بفقده بلفظ النداء ، الندب هو تعدد حماسن امليت 

وشق اجليوب وضرب اخلدود ، ومخش الوجوه ، والنياحة ، وانقطاع ظهره واشباه هذا ، 
  هو مكروهوالدعاء بالويل والثبور 

  ٤١٢/ ٢ املغين

                            رحلة الروح

  
٩٨ 

 
 

   )١٦٢(   ‘‘يعذب امليت ببكاء أهله عليه   ’’
  القبرالجلوس على 

ألن جيلس أحدكم على مجرة فتحرق ثيابه فتخلص إىل جلده خري له  ’’
   )١٦٣(    ‘‘من أن جيلس على قرب  
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   ١٠٠٢الترمذي  ، ١٨٤٩النسائي  ،  ٦/٤٦٧مسلم  ، ١٢٨٧ البخاري 

فهذا يعذب ، فنفذت وصيته  تأوهلا اجلمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته
أهله  قالوا فأما من بكى عليه  ،ألنه بسببه ومنسوب إليه  ، ببكاء أهله عليه ونوحههم

ذكره  }ولَا تِزُر واِزرةٌ ِوزر أُخرى {  تعاىل اللَّه تلقول  وصية منه فال يعذبمن غري وناحوا 

  ٦/٤٦٧ مسلم النووي

   ٤١٠/ ٢ املغين غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة البكاء
  ١٣٠٣البخاري  ‘‘ ربنا يرضي ما إال نقول وال حيزن والقلب تدمع العني  إن’’
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    ٢٠٤٣ النسائي ، ٧/٤١ مسلم 



                            رحلة الروح

  
٩٩ 

 
 

 

  ختامًا
قَى َوْجُه َوَيْب) ٢٦(كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن  {  فقالر العباد باملوت ذكَّ تعاىلاهللا

 ليستعدوا له باألعمال الصاحلة ، الرمحن}) ٢٧(َربَِّك ذُو الَْجلَاِل َوالِْإكَْراِم 
فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَملًا  {  والتوبة من األعمال السيئة

  ]١١٠الكهف [  }َصاِلحا
َيا أَيَها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتلِْهكُْم أَْمَوالُكُْم َولَا أَْولَاُدكُْم َعْن ِذكِْر  {   : عاىلقال تو

اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َوأَْنِفقُوا ِمما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبِل 
أَنْ َيأِْتَي أََحَدكُُم الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْولَا أَخْرَتِني ِإلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصدَق 
َوأَكُْن ِمَن الصاِلِحَني َولَْن ُيَؤخَِّر اللَُّه َنفْسا ِإذَا َجاَء أََجلَُها َواللَُّه َخِبٌري ِبَما 

د علمه أن مصريه للفناء وبعد معرفته ملا فاإلنسان بع ]١١-٥املنافقني [ } َتْعَملُونَ
 بعد ملا وعمل نفسه دان من الكيس  ’’فيه عالج نفسه برحلة الروح فإن

وقد   )١٦٤(   ‘‘ األماين اهللا على ومتىن هواها نفسه اتبع من والعاجز املوت
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   حسن حديث وقال ٢٤٥٩ الترمذي  ،٤٢٦٠ابن ماجة 

                            رحلة الروح

  
١٠٠ 

 
 

 أكثرهم قال أكيس املؤمنني أي ’’ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمسئ
     )١٦٥(   ‘‘ األكياس أولئك استعدادا بعده امل وأحسنهم ذكرا للموت

نسأل اهللا أن يزيد احملسن إحساناً وأن خيرج الالهي من غفلته ويرجعـه             
ونـسأله   فيما هـو آت    اتالصاحل األعماليعينه على   وإليه قبل املمات    
 روضة من ريـاض     نارو قب وأن جيعل  املوت اتسكر علىسبحانه اإلعانة   

  فر النارحفرة من حوال جيعلها اجلنة 
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  ١٣٨٤ الصحيحة ه األلباين يفحسن ، ٢/٥٢البيهقي يف الزهد ج  ،٤٢٥٩ابن ماجة 

 وصل صالته حيسن أن حلري صالته يف املوت ذكر إذا الرجل فإن صالتك يف املوت اذكر’’
  ١٤٢١ه األلباين يف الصحيحة حسن١/٥١الديلمي ‘‘ غريها صالة يصلي أنه يظن ال رجل صالة

ولتزيدكم  ‘‘’’  وعظةعربة فيها فإن ’’ ٧/٤٩ مسلم  ‘‘ املوت تذكر فإا القبور زوروا ’’
 وحسن ١٥٧١ابن ماجة  ، ٥٦٦٧النسائي  ‘‘ فإا تزهد يف الدنيا وتذكركم األخرة ‘‘’’ زيارهتا خريا

   ٧٧٢يل إرواء الغل يف تاالرواي صححاأللباين  ،إسناده يف الزوائد 



                            رحلة الروح

  
١٠١ 

 
 

  )١٦٦(  وبعد التفقه مبا جاء يف هذه الرسالة من أهوال القيامة الـصغرى           
 مـن الـدنيا إىل      هقلتن اليت أجله، و  ينتهعندما ي  إنسانهي وفاة كل    اليت  
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