
٤

بن  محمد  ا�مام  جامعة   - الدعوة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصلت   •
سعود، وكانت أطروحتها بعنوان: (احتساب الشيخ محمد بن عبد الوهاب)رحمه ا�

• حصلت على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة - جامعة ا�مام محمد بن سعود
وكانت أطروحتها بعنوان: (وسطية أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى ا�).

E : mosrah@ksu.edu.sa

ا�ستاذ المساعد بجامعة الملك سعود 
كلية التربية - قسم الدراسات ا�سالمية
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 امللخص
 .«مسائل عقدية متعّلقة بالربزخ» موضوع البحث:
ن بيان منهج ومعتقد أهل السنة واجلامعة يف الربزخ، وتأصيله م أهداف البحث:

 خالل األدلة الثابتة من الكتاب والسنة الصحيحة.
 التحلييل.املنهج املنهج االستقرائي و منهج البحث:

 أهم النتائج:
اإليامن بالربزخ أحد أهم مسائل اإليامن باليوم اآلخر، خامس أركان اإليامن  -1

الستة، التي يتعني عىل كل مسلم ومسلمة التصديق واإلقرار هبا وفق ما ورد يف 
 .وصالنص
املؤمن الكيس جيعل من إيامنه بالربزخ انطالقة جادة يف احلياة للتزود  -2

 باألعامل الصاحلة، التي يثاب عليها يف الربزخ بالنعيم، وحيال بينه وبني العذاب فيه.
حقيقة حياة الربزخ وما فيها من غيبيات تقرص عن إدراكها عقول البرش،  -3

 ياة الدنيا.احلالتي ال تعي أكثر مما تصل إليه احلواس يف 
 التوصيات:أبرز 

االهتامم بنرش البحوث العلمية املتعلقة بالربزخ عىل أوسع نطاق؛ لكونه  -1
 املستقبل احلقيقي لكل إنسان.

االقتصار يف باب الرتغيب والرتهيب عىل النصوص الثابتة دون سواها وإن  -2
يف  ثشاع وذاع، وعدم التوسع يف الوصف والبيان؛ للحيلولة دون جتسيد ما حيد

 الربزخ من غيبيات عىل أرض الواقع.
االستفادة من وسائل التقنية احلديثة، والشبكة العنكبوتية املعلوماتية، يف نرش  -3

منهج أهل السنة واجلامعة بالوقوف عند النصوص الدالة عىل مسائل الغيب عامة، 
 وعىل حياة الربزخ خاصة.

   .القرب - توامل – الربزخ –املسائل العقدية  الكلمات املفتاحية:
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 مقدمةـال

إن احلمد هلل نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن 

سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

 اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله. 
 .[102ران:م]آل ع  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ 
 .[1]النساء:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ ڭ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿ 
 .(1) [71-70]األحزاب: ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

 أما بعد:
ِخ فإن اإليامن  زر ْ جزء ال يتجزأ عن اإليامن باليوم اآلخر أحِد أركان اإليامن بِاْلربر

 .(2)واردة يف السنةالالستة 
                                  

ـ  392، 1) يعلمها أصحابه، أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ×انظر: خطبة احلاجة التي كان رسول اهلل  (1)
( رقم 239 - 238، 2) داود يف سننه، يف كتاب: النكاح، باب: يف خطبة النكاح(، وأخرجه أبو 393

 (.399ـ  398، 2) (، وصححه األلباين، انظر: صحيح سنن أيب داود2118)
ريث جربيل أن حدكام يف  (2) ُسوِل اهللِ  ْبُن اْْلرطَّاِب  ُعمر يْنرامر نرْحُن ِعنْدر رر : بر الر ْوٍم، إِْذ طرلرعر  ×قر اتر ير ُجٌل ذر لريْنرا رر عر

ٌد، حر  ْعِرُفُه ِمنَّا أرحر الر ير ِر، ور فر ُر السَّ ْيِه أرثر لر ى عر ِر، الر ُيرر عر اِد الشَّ ور ِديُد سر يراِض الثِّيراِب، شر ِديُد بر لرسر إىِلر النَّبِيِّ  ىتَّ شر جر
ْيِه، × ىلر فرِخذر ْيِه عر فَّ عر كر ضر ور أرْسنردر ُرْكبرترْيِه إىِلر ُرْكبرترْيِه، ور ُسوُل اهلِل ، فر الر رر ِم، فرقر ْسالر ِن اإْلِ يِن عر ُد أرْخرِبْ ا حُمرمَّ : ير الر قر ور
مُ : »× ْسالر در  أرنْ  اإْلِ هر  الر  أرنْ  ترْشهر ر  إِلر أرنَّ حُم ُسوُل اهللِ إاِلَّ اهللُ ور ًدا رر ترُصومر ×مَّ ، ور اةر كر ُتْؤِِتر الزَّ ، ور ةر الر ُتِقيمر الصَّ ، ور

ُجَّ اْلبريْتر  َتر ، ور انر مرضر بِياًل رر ْيِه سر يِن « إِِن اْسترطرْعتر إِلر أرْخرِبْ : فر الر ُقُه، قر دِّ ُيصر ْسأرُلُه، ور ُه ير ِجبْنرا لر : فرعر الر ، قر ْقتر در : صر الر ، قر
ِن، يامر ِن اإْلِ : قر  عر ُتْؤِمنر بِالْ »الر اْليرْوِم اآْلِخِر، ور ُرُسلِِه، ور ُكتُبِِه، ور تِِه، ور ئِكر الر مر هِ أرْن ُتْؤِمنر بِاهللِ، ور ِّ رشر ِه ور رْيِ ِر خر در : «قر الر ، قر

 : اِن، قرالر ْحسر ِن اإْلِ يِن عر أرْخرِبْ : فر الر ، قر ْقتر در ْ تر »صر اُه، فرإِْن َلر رر أرنَّكر تر ْعُبدر اهللر كر اكر كُ أرْن تر رر ُه ير إِنَّ اُه فر يِن «ْن تررر أرْخرِبْ : فر الر ، قر
 : الر ِة، قر اعر ِن السَّ ا بِأرعْ »عر نْهر ا املْرْسئُوُل عر ائِلِ مر : « لرمر ِمنر السَّ الر ِِترا، قر ارر ْن أرمر يِن عر أرْخرِبْ : فر الر ا، »قر ترهر بَّ ُة رر لِدر اأْلرمر أرْن تر

ا اةر اْلعر اةر اْلُعرر ى احْلُفر أرْن تررر ُلونر يِف اْلُبنْيرانِ لر ور ترطراور اِء ير اءر الشَّ الر «ةر ِرعر لِيًّا، ُثمَّ قر لربِثُْت مر : ُثمَّ اْنطرلرقر فر الر ُر »ِِل:  ، قر ا ُعمر ير
ائُِل؟ ِن السَّ : « أرترْدِري مر الر ُسوُلُه أرْعلرُم، قر رر لُِّمُكْم ِدينرُكمْ »ُقْلُت: اهللُ ور اُكْم ُيعر يُل أرتر ُه ِجرْبِ إِنَّ خرجه مسلم يف أ .«فر

 .(1ح 1/36)صحيحه كتاب اإليامن باب بداية اإليامن واإلسالم واإلحسان 
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ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿قال تعاىل: 
 .[100-99 ]املؤمنون:   ﴾ې  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ومعرفة اعتقاد أهل السنة واجلامعة فيام يتعلق باحلياة الربزخية هو ما حاولُت 
جهدي مجعه وتأصيله من خالل بعض نصوص الكتاب والسنة واآلثار الصحيحة 

 أن جيعله علاًم نافًعا وعماًل مقبوالً. ل العلم يف هذا البحث، سائلة اهلل ال أهوأقو
ا عر لة ؤصَّ انتشار معلومات غري مُ  أمهية املوضوع وسبب اختياره: يف املجتمع قِديًّ

عن الربزخ محلني مسؤولية البحث عن احلق والصواب يف هذا الباب، ومجعه يف 
 انب الربزخ.يف ج ل املعتقد الصحيحؤصَّ بحث خمترص يُ 

اقترصُت يف تأصيل بحثي عىل بعض النصوص الرشعية من  حدود البحث:
 الكتاب، ومن السنة، واآلثار الصحيحة دون غريها مما َل يثبت إسناده.

بيان منهج ومعتقد أهل السنة واجلامعة يف الربزخ، وتأصيله من  هدف البحث:
 خالل األدلة الثابتة من الكتاب والسنة الصحيحة.

استخدمت يف البحث املنهجني االستقرائي والتحلييل؛ لكوهنام  البحث: منهج
 أنسب مناهج البحث العلمي ملوضوع البحث.

مجع عدد من األدلة الرشعية، وكالم بعض أهل العلم يف  إجراءات البحث:
 مباحث الدراسة، مع الربط والتحليل هلا ما أمكن.

 املنهج العلمي للبحث: 
 نية إىل سورها وأرقامها يف املصحف الرشيف.القرآقمت بعزو اآليات  -
 بالصحة أو احلسن.× اقترصت عىل األحاديث الثابتة عن الرسول  -
 إذا كان احلديث مروي عند البخاري أو مسلم اكتفيت بالتخريج منه. -
  دون ذلك من األحاديث؛ قمت بتخرجيه ونقلت حكم بعض أهل العلم عليه. -
ليها وليس جمرد لة النصوص عث دالتناولت املسائل العقدية من حي -

 .اختالفات العلامء
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)بترصف( يف اهلامش عند النقل غري احلريف من  استخدمت كلمة )انظر( أو -
 املراجع.

استفتحت املراجع بالقرآن الكريم ثم رسدت املراجع مرتبة حسب حروف  -
 املعجم.

 تتكون من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، وفهارس.خطة البحث: 
ــبب اختيــاره، وحــدود البحــث، وهدفــه، ة قدم  امل وفيهــا: أةيــة املوضــوع وس

 ومنهجه، وإجراءته، واملنهج العلمي للبحث، وخطة البحث، والدراسات السابقة.
 .وفيه التعريف بمفردات البحث التمهيد:

 وفيه مطلبني: ،املبحث األول )املوت(
 املطلب األول: خروج الروح.    
 وتى.ح املاملطلب الثاين: أروا    

 وفيه مطلبني: ،املبحث الثاين: )القرب(
 املطلب األول: نعيم وعذاب القرب.     

 الثاين: ما ينفع املوتى يف القبور. املطلب     
 الدراسات السابقة:

 ( أحاديث حياة الربزخ يف الكتب الستة: حممد بن حيدر بن مهدي بن حسن.1
ِخيَّة( احلياة 2 زر ْ  كامل. اهلل : الدكتور عمر عبدالربر
ِخيَّة ( احلياة 3 زر ْ  وعذاب القرب: حممد متوِل الشعراوي.الربر
ِخيَّة( احلياة 4 زر ْ  رمحن الشايع.ال خالد بن عبد : د.الربر
ِخيَّة( دراسات عقدية يف احلياة 5 زر ْ  بن عيل احلازمي اهلل : الرشيف عبدالربر

 )ماجستري(.
سالم عىل ضوء عقيدة سبة لإل( احلياة الربزخية عند الطرق اإلسالمية واملنت6

   سعيد العتيبي )ماجستري(.اهلل السلف: عبد
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 .حسني جابر موسى )ماجستري( :( احلياة الربزخية يف اإلسالم7
( حياة األنبياء واألولياء الربزخية وأحكامها بني أهل السنة وخمالفيهم: وليد 8

 .)ماجستري(قيه الف
 .دودو )ماجستري( ينالد قمر :( املباحث العقدية املتعلقة باملوت9

( املباحث العقدية املتعلقة بحديث الرباء املشهور اجلامع ألحوال املوتى عند 10
  .طالل الظفريي )ماجستري( :قبض أرواحهم ويف قبورهم

 .)ماجستري(هحممد مصطفى القضا :( أهوال القبور وأحوال أهلها إىل النشور11
عصام السيد :لسنةتاب وا( أحكام الربزخ دراسة عقدية يف ضوء الك12

 .)بحث( 
 .عبيد العبيد )بحث( :( فتنة القرب13

وما أود أن أضيفه يف بحثي هو تنقيح االستدالالت املتعلقة بالربزخ بحيث 
مع الرتكيز عىل  ،أقترُص فيها عىل الصحيح، أو احلسن، باختصار غري خمل ما أمكن

ِخيَّ أهم املسائل العقدية املتعلقة باحلياة  زر ْ  .ةالربر
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 التمهيد
  التعريف مبفردات البحث:

 .(1)سأل عن اليشء طلب معرفته :املسألة يف اللغة

 .(2)ؤال الكالم الذي تطلب اإلجابة عليهالُس  ويف االصطالح:

 .(3)ما يدين اإلنسان به العقيدة يف اللغة:

 .(4)هاحلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقد ويف االصطالح:

 .(5)عّلق اليشء باليشء نشب فيه املتعّلق يف اللغة:

 .(6)املتعّلق باليشء املستمسك به ويف االصطالح:

 .(7)احلاجز بني الشيئني الربزخ يف اللغة:

، من وقت املوت إىل (8)احلاجز ما بني الدنيا واآلخرة الربزخ يف االصطالح:

، (9)م الساعة وإن َل يدفنن وقياالقيامة ومن مات دخله ومرحلة ما بني موت اإلنسا

قيمون إىل يوم ، فهم مُ (10)والربزخ: املقابر، ال هم يف الدنيا والهم يف اآلخرة

 .(11)بعثونيُ 
                                  

 .( مادة )سأل(345للحام وغريه )ص ملحمد ا ،القاموس عريب عريب (1)
 .( مادة )سؤال(1058اجلواد )ص  للدكتور رجب عبد ،معجم املصطلحات اإلسالمية (2)
 .(ع ق د( ماد )021ملحمد اللحام )ص ،عريب-القاموس عريب (3)
 .مادة )عقد( (256لسعدي أبو جيب )ص  ،القاموس الفقهي (4)
 .ة )علق(( ماد10/318البن منظور ) ،لسان العرب (5)
 .مادة )علق( بترصف (622ص )جلربان مسعود  ،الرائد (6)
 ، فصل الباء باب اْلاء.(266 /1)للفريوز آبادي  ،القاموس املحيط (7)
 .(488 /5) تفسري ابن كثري (8)
 .(266 /1)للفريوز آبادي  ،القاموس املحيط (9)
 .(66ص)لعبد اهلل فالح  ،معجم ألفاظ العقيدة (10)
 .(488 /5)ن كثري تفسري اب (11)
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  موتـال:  املبحث األول
  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴿املوت حق عىل كل نفس، قال تعاىل: 

 ر هادمأكثروا ذك»: ×واإلكثار من ذكر املوت منهج نبوي، قال  .[57]العنكبوت:
واملراد املوت وهو هادم اللذات؛ إما ألن ذكره »: . قال السندي (1)«اللذات

 .(2)«ءيزهد فيها، أو ألنه إذا جاء ما يبقى من لذائد الدنيا يش
للتزود بالعمل الصالح؛ ليمأل صحيفته من  - والبد -فتذّكُر املوت يدفع املؤمن 

 زل اآلخرة.ول منااحلسنات يف يوم القيامة، ويبرش به يف الربزخ أ

  املطلب األول: خروج الروح:
اِزٍب »قال:  عن الرباء بن عازب  اِء ْبِن عر ر ِن اْلربر عر النَّبِيِّ  عر ْجنرا مر رر : خر الر ، قر

ُسوُل اهللِ × لرسر رر ْد، فرجر ملرَّا ُيْلحر ، ور رْبِ ْينرا إىِلر اْلقر اْنترهر اِر، فر ُجٍل ِمنر اأْلرْنصر ِة رر ، يِف ِجنرازر
عر لرْس جر ، ور × فر نُْكُت يِف اأْلرْرِض، فررر ِدِه ُعوٌد ير يِف ير ، ور ىلر ُرؤوسنرا الطَّرْير أرنَّ عر ُه، كر ْولر نرا حر

 : الر ُه، فرقر ْأسر ًثا»رر ، أرْو ثرالر ترنْيِ رَّ رْبِ مر اِب اْلقر ذر : «اْسترِعيُذوا بِاهللِ ِمْن عر الر ْبدر »، ُثمَّ قر إِنَّ اْلعر
انر يِف  ا كر ِء  ااملُْْؤِمنر إِذر امر ٌة ِمنر السَّ ِئكر الر ْيِه مر لر إِلر ِة، نرزر إِْقبراٍل ِمنر اآْلِخرر ْنيرا ور ْنِقطراٍع ِمنر الدُّ

نُوٌط ِمْن  حر اِن اجْلرنَِّة، ور ٌن ِمْن أرْكفر فر ُهْم كر عر ْمُس، مر ُهُم الشَّ أرنَّ ُوُجوهر بِيُض اْلُوُجوِه، كر
ِْلُسوا ِمنُْه مر  تَّى جير نُوِط اجْلرنَِّة، حر لرُك املْرْوِت  دَّ حر ِيُء مر ، ُثمَّ جير ِ ِْلسر ِعنْدر   اْلبررصر تَّى جير حر

انٍ  ِرْضور ٍة ِمنر اهللِ ور ْغِفرر يِّبرُة، اْخُرِجي إىِلر مر ا النَّْفُس الطَّ ُتهر يرُقوُل: أريَّ ْأِسِه، فر : «رر الر . قر
ير » اِء، فر قر ُة ِمْن يِف السِّ ْطرر امر ترِسيُل اْلقر ترْخُرُج ترِسيُل كر ا يِف أْ فر ُعوهر در ْ ير ا َلر هر ذر ا أرخر إِذر ا، فر ُخُذهر

ُْرُج  َير لِكر احْلرنُوِط، ور يِف ذر ِن، ور فر لِكر اْلكر ا يِف ذر ُلوهر يرْجعر ا، فر ْأُخُذوهر تَّى ير نْيٍ حر ةر عر ِدِه طرْرفر ير
ْجِه اأْلرْرضِ  ىلر ور ْت عر ِة ِمْسٍك ُوِجدر أرْطيرِب نرْفحر ا كر : «ِمنْهر ُدو» قرالر يرْصعر ا، فرالر هِبر نر فر

 : يرُقوُلونر وُح الطَّيُِّب؟ فر ا الرُّ ذر ا هر اُلوا: مر ِة، إاِلَّ قر ِئكر ٍ ِمنر املْرالر إلر ىلر مر ْعنِي هِبرا، عر ، ير ونر ُمرُّ ير

                                  
ائِّي يف سننه كتاب اجلنائز باب كثرة ذكر املوت ) (1) (، وصححه األرْلبرايِنّ يف صحيح اجلامع 4/4أخرجه النَّسر

 (.1012( حديث رقم )264 /1)
ائِّي ( 2)  احلاشية. (4/4)سنن النَّسر
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نْترُهوا هِبر  تَّى ير ْنيرا، حر ُه هِبرا يِف الدُّ ونر مُّ اُنوا ُيسر تِي كر ئِِه الَّ ِن أرْسامر ٍن، بِأرْحسر ُن ْبُن ُفالر  ىلر ا إِ ُفالر
امر  ا إىِلر السَّ ُبوهر رَّ ٍء ُمقر امر يُِّعُه ِمْن ُكلِّ سر ُيشر ُْم فر ُيْفترُح هلر ُه، فر يرْسترْفتُِحونر لر ْنيرا، فر ِء الدُّ امر تِي السَّ ِء الَّ

يرُقوُل اهللُ  ِة، فر ابِعر ِء السَّ امر ى بِِه إىِلر السَّ تَّى ُينْترهر ا، حر ِليهر ْبِدي يِف تر ، لِّ عِ  : اْكتُُبوا ِكترابر عر يِّنير
ًة  ا ُأْخِرُجُهْم ترارر ِمنْهر ا ُأِعيُدُهْم، ور فِيهر ْقُتُهْم، ور لر ا خر إيِنِّ ِمنْهر أرِعيُدوُه إىِلر اأْلرْرِض، فر ور

ى : «ُأْخرر الر ْن ». قر ُه: مر ِن لر يرُقوالر انِِه، فر ُيْجِلسر اِن، فر لركر يرْأتِيِه مر ِدِه، فر سر اُد ُروُحُه يِف جر ُتعر فر
ير  ؟ فر بُّكر ا : رر ُقوُل رر ُه: مر ِن لر يرُقوالر ُم، فر ْسالر يرُقوُل: ِدينِير اإْلِ ؟ فر ا ِدينُكر ُه: مر ِن لر يرُقوالر ر اهللُ، فر يبِّ

ُسوُل اهللِ  يرُقوُل: ُهور رر ُجُل الَِّذي ُبِعثر فِيُكْم؟ فر ا الرَّ ذر ؟ ×هر ا ِعْلُمكر مر ُه: ور ِن لر يرُقوالر ، فر
ْأُت ِكترابر اهللِ، فر  رر يرُقوُل: قر نْ فر قر ُت بِ آمر در ِء: أرْن صر امر ُينراِدي ُمنراٍد يِف السَّ ْقُت، فر دَّ صر ِه ور

اًبا إىِلر اجْلرنَّةِ  ُه بر اْفترُحوا لر أرْلبُِسوُه ِمنر اجْلرنَِّة، ور أرْفِرُشوُه ِمنر اجْلرنَِّة، ور ْبِدي، فر :«عر الر يرْأتِيِه » . قر فر
ُه يِف  ُح لر ُيْفسر ا، ور طِيبِهر ا، ور ْوِحهر دَّ قررْبِ  ِمْن رر هِ ِه مر ِ : « بررصر الر ْجِه، ». قر ُن اْلور سر ُجٌل حر ْأتِيِه رر ير ور

ْوُمكر الَِّذي ُكنْتر  ا ير ذر ، هر كر ُُسُّ يرُقوُل: أرْبرِشْ بِالَِّذي ير يِح، فر ُن الثِّيراِب، طريُِّب الرِّ سر حر
ِيُء بِاْْلر  ْجُه جير ْجُهكر اْلور ؟ فرور ْن أرْنتر ُه: مر يرُقوُل لر ُد، فر ير ُتوعر ، فر الُِح، ُقوُل: أر رْيِ ُلكر الصَّ مر نرا عر
اِِل  مر تَّى أرْرِجعر إىِلر أرْهيِل، ور ةر حر اعر بِّ أرِقِم السَّ يرُقوُل: رر : «فر الر ا ». قر افِرر إِذر ْبدر اْلكر إِنَّ اْلعر ور

ْيِه ِمنر السَّ  لر إِلر ِة، نرزر إِْقبراٍل ِمنر اآْلِخرر ْنيرا ور انر يِف اْنِقطراٍع ِمنر الدُّ الر كر ِء مر ٌة ُس امر وُد ِئكر
ِْلسر  تَّى جير لرُك املْرْوِت، حر ِيُء مر ، ُثمَّ جير ِ دَّ اْلبررصر يرْجِلُسونر ِمنُْه مر ُهُم املُُْسوُح، فر عر اْلُوُجوِه، مر

ٍب  ضر غر ٍط ِمنر اهللِ ور خر ا النَّْفُس اْْلربِيثرُة، اْخُرِجي إىِلر سر ُتهر يرُقوُل: أريَّ ْأِسِه، فر ا«ِعنْدر رر : . قر لر
رَّ » ُتفر ا ُق يِف فر إِذر ا، فر يرْأُخُذهر وِف املْرْبُلوِل، فر وُد ِمنر الصُّ فُّ ُع السَّ امر ُينْترزر ا كر يرنْترِزُعهر ِدِه، فر سر  جر

أرْنترنِ  ا كر ُْرُج ِمنْهر َير ا يِف تِْلكر امْلُُسوِح، ور ُلوهر ْعر تَّى جير نْيٍ حر ةر عر ْرفر ِدِه طر ا يِف ير ُعوهر در ْ ير ا َلر هر ذر  أرخر
ٍة وُ رِ  ىلر يِح ِجيفر ْت عر ٍ ِمنر  ِجدر ألر ىلر مر ونر هِبرا عر ُمرُّ ُدونر هِبرا، فرالر ير يرْصعر ْجِه اأْلرْرِض، فر ور

ِئِه الَّ  ٍن بِأرْقبرِح أرْسامر ُن ْبُن ُفالر : ُفالر يرُقوُلونر وُح اْْلربِيُث؟ فر ا الرُّ ذر ا هر اُلوا: مر ِة، إاِلَّ قر ِئكر تِي املْرالر
ى هِبرا مَّ انر ُيسر ْنير  كر تَّى يُ يِف الدُّ ُه، فرالر ُيْفترُح لرهُ ا، حر ُيْسترْفترُح لر ْنيرا، فر ِء الدُّ امر ى بِِه إىِلر السَّ ، «نْترهر

ُسوُل اهللِ  أر رر رر ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿ :×ُثمَّ قر
 [40]األعراف: ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

يرُقوُل اهللُ  ُه يِف ِسجِّ »: فر ، فر نٍي يِف اأْلرْرضِ اْكُتُبوا ِكترابر ْفىلر ُح ُروُحُه طرْرًحا السُّ . ُثمَّ «ُتْطرر
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 : أر رر پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿قر
ُه: »، [31]احلج:  ﴾ٹ ِن لر يرُقوالر انِِه، فر ُيْجِلسر اِن، فر لركر ْأتِيِه مر ير ِدِه، ور سر اُد ُروُحُه يِف جر ُتعر فر

اْه الر  اْه هر يرُقوُل: هر ؟ فر بُّكر ْن رر يرُقوالر مر ا ِدينُكر أرْدِري، فر ُه: مر اْه الر أرْدِري، ِن لر اْه هر يرُقوُل: هر ؟ فر
ُينراِدي ُمنراٍد  اْه الر أرْدِري، فر اْه هر يرُقوُل: هر ُجُل الَِّذي ُبِعثر فِيُكْم؟ فر ا الرَّ ذر ا هر ُه: مر ِن لر يرُقوالر فر

ُه ِمنر النَّاِر،  اْفِرُشوا لر ، فر بر ذر ِء أرْن كر امر ُه بر ِمنر السَّ اْفترُحوا لر ا، اًبا إِىلر النَّارِ ور هر رِّ يرْأتِيِه ِمْن حر ، فر
ْجِه،  بِيُح اْلور ُجٌل قر ْأتِيِه رر ير ُعُه، ور ْترِلفر فِيِه أرْضالر تَّى َتر ُه حر رْبُ ْيِه قر لر يَُّق عر ُيضر ا، ور ُموِمهر سر ور

يرُقوُل: أرْبرِشْ بِالَِّذي ير  يِح، فر بِيُح الثِّيراِب، ُمنْتُِن الرِّ ا يروْ قر ذر ، هر ُد، ُمكر الَِّذي ُكنْتر ُسوُءكر  ُتوعر
يرُقوُل:  ُلكر اْْلربِيُث، فر مر ا عر يرُقوُل: أرنر ، فر ِّ ِيُء بِالرشَّ ْجُه جير ْجُهكر اْلور ؟ فرور ْن أرْنتر يرُقوُل: مر فر

ةر  اعر بِّ الر ُتِقِم السَّ  .(1)«رر
نسان من احلياة هذا احلديث أصل يف اإليامن باملوت والربزخ، وكيفية انتقال اإل

ة ابتداء من قبض الروح والعروج هبا إىل السامء، وانتهاء ا إىل احلياة الربزخيالدني

 بدفنها يف القرب وما فيه من عذاب ونعيم.

ُدُنوِّ واملوت إما أن يسبقه عالمات وهو ما يسمى باالحتضار، أي حضور الوفاة  ور

لِ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿تعاىل: قال  ، وإما أن يأِت بغتة وهو موت الفجأة.األرجر
 –اإلنسان  أهيا –وجاءت »: قال احلافظ ابن كثري  .[19]ق: ﴾ڃ چ چ چڃ 

ڃ ڃ چ ﴿ت باحلق، أي: كشفت لك عن اليقني الذي كنت مترتي فيه. املو سكرة
نراصر ، أي: هذا هو الذي كنت تفر منه قد جاءك [19]ق: ﴾چ چ الر مر يدر ور ِ ، فرالر حمر

الر  الر خر اكر ور الر فِكر   .(2)«صر ور

ةر صحيح وقد ثبت يف ال اِئشر انرْت ترُقوُل:  أرنَّ عر ُسولر اهللَِّ »كر نْير  ×إِنَّ رر انر بر كر

ٌة  ْكور ْيِه رر در ُر  -ير ُشكُّ ُعمر اٌء، ير ا مر ُح هِبِامر  -أرْو ُعْلبرٌة فِيهر يرْمسر ْيِه يِف املراِء، فر در لر ُيْدِخُل ير عر فرجر

ُقوُل:  ير ُه، ور ْجهر هر  الر »ور ْوِت  إِنَّ  اهللَُّ، إاِلَّ  إِلر اٍت  لِْلمر رر كر بر  ُثمَّ  «سر هُ  نرصر در لر  ير عر ُقوُل  فرجر  يِف »: ير
                                  

 .(1676)حديث رقم  (346 /1)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (287 /4)أخرجه أمحد يف مسنده  (1)
 .(377 /7)تفسري ابن كثري  (2)
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فِيِق  تَّى «األرْعىلر  الرَّ الرْت  ُقبِضر  حر مر ُدهُ  ور  .(1)«ير
 ك املوت:مل  

من اجلزئيات املتعلقة باملوت اعتقاد أهل السنة واجلامعة وإيامهنم بملك املوت 
ی ی ﴿النصوص قال تعاىل: األرواح؛ كام دلت عليه  بقبض له اهلل الذي وكَّ 

إال أن ملك املوت يف  .[11]السجدة: ﴾ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب
احلقيقة ليس مرصًحا باسمه يف الكتاب أو يف السنة، وما ورد يف بعض اآلثار من أن 

لرُك اسمه عزرائيل فال يصح، إنام هو من اآلثار اإلرسائيلية، والصواب تسميته بـ ) مر
 .(2)ا عند النصيف كتابه العزيز وقوفً  ( كام سامه اهلل ْوِت املْر 

 مسائل متعلقة ابالحتضار:
ويت صفحة العمر ودنا األجل، وحرض ملك املوت لقبض الروح، وبدأت إذا طُ 

املُْؤِمُن »: ×عالمات االحتضار كربودة األطراف، ورشح اجلبني كام دل عليه قوله 
ِق اجلربنِيِ  رر نُوا »: × كلمة التوحيد قال ؛ فإنه جيب تلقني املحترض(3)«يرُموُت بِعر قِّ لر

هر إاِلَّ  ْوتراُكْم: الر إِلر ْن »: ×لعله أن حيسن له اْلتام، ويكون ممن برش بقوله  .(4)«اهلُلمر مر
انر آِخُر  لر اجْلرنَّةر كر هر إاِلَّ اهللَُّ درخر ِمِه: الر إِلر الر  .(5)«كر

تلقينه كلمة  املسلم وهو حيترض؛ أن حيرص عىل وينبغي للمسلم إذا حرض أخوه
والدليل  .(6)ا هلذا الشخصوإحسانً  × ألمر النبي  اهلل، امتثااًل التوحيد ال إله إال

                                  
 (.8/133صحيح البخاري كتاب الرقاق باب سكرات املوت ) )1)
، وجمموع فتاوى (390لبكر أبو زيد )ص ،ملناهي اللفظيةا ومعجم ،(6/362انظر: تفسري ابن كثري ) (2)

 (.161 /3ورسائل فضيلة الشيخ ابن ُعثرْيِمني )
ائِ ( 3) وصححه األلباين يف صحيح  ،(3/6ّي يف سننه كتاب اجلنائز باب عالمة موت املؤمن )أخرجه النَّسر

 (.6665حديث رقم ) (2/1131اجلامع )
 (.1( حديث رقم )2/631اجلنائز باب تلقني املوتى ال إله إال اهلل ) ابأخرجه مسلم يف صحيحه أول كت( 4)
(، وصححه األلباين 3116حديث رقم ) (2/486ني )أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلنائز باب يف التلق( 5)

 (.2673حديث رقم ) (2/602يف صحيح سنن أيب داود باختصار السند )
 .(4/511)ثيمني ع انظر: رشح رياض الصاحلني البن (6)
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ُسولر اهللَِّ  حديث أنس  :  ×أرنَّ رر الر اِر فرقر ُجاًل ِمنر اأْلرْنصر ادر رر هر »عر اُل، ُقْل الر إِلر ا خر ير
ا« إاِلَّ اهللَُّ : أرخر الر : فرقر الر ؟ فرقر مٌّ ، »ٌل أرْم عر اٌل الر رْيٌ ِِل «برْل خر : فرخر الر هر إاِلَّ ، قر : الر إِلر  أرْن أرُقولر

الر النَّبِيُّ  وأما قراءة سورة )يس( عند املحترض وتوجيهه نحو  .(1) «نرعرمْ : »×اهللَُّ؟ فرقر
 .(2)القبلة فهذه مسألة َل يصح فيها حديث

نه؛ رئها يلزم من كان عنده إغامض عيوإذا قىض املحترض وأسلم الروح لبا

ةر حلديث  لرمر ُسوُل اهللِ ُأمِّ سر لر رر الرْت: درخر ُه،  ×، قر ُ قَّ بررصر ْد شر قر ةر ور لرمر ىلر أريِب سر عر

 : الر ُه، ُثمَّ قر ضر أرْغمر ُ »فر ُه اْلبررصر بِعر ا ُقبِضر تر وحر إِذر الر «إِنَّ الرُّ قر جَّ نراٌس ِمْن أرْهِلِه، فر  ، فرضر

ىلر أرْنُفِسُكْم إاِلَّ الر تر »: × إِنَّ املْرالر ْدُعوا عر ، فر رْيٍ ا ترُقوُلونر  بِخر ىلر مر نُونر عر مِّ ةر ُيؤر الر «ِئكر  ، ُثمَّ قر

× :« ، ابِِرينر ِقبِِه يِف اْلغر اْخُلْفُه يِف عر ، ور ترُه يِف املْرْهِديِّنير جر رر اْرفرْع در ةر ور لرمر اللُهمَّ اْغِفْر أِلريِب سر

نرا ور  اْغِفْر لر ،ور املرنِير بَّ اْلعر ا رر ُه ير ِه،  لر رْبِ ُه يِف قر ْح لر اْفسر ُه فِيهِ ور ْر لر نروِّ  .(3)«ور

 عالمة حسن اخلامتة:
من املسائل االعتقادية املهمة؛ اعتقاد أهل السنة واجلامعة أن حلسن اْلامتة عالمًة 

 بارزة تظهر عىل امليت، فيستبرش هبا أهله وحمبوه، أال وهي نطقه بالشهادة عند

ةر ْبِن ُعبرْيِد اهللِعليه حديث  . كام دلَّ (4)املوت ْن أربِيِه،  طرْلحر ةر  عر ُر طرْلحر أرى ُعمر : رر الر قر

ا أربرا  كر ير مِّ ُة اْبِن عر ْتكر إِْمرر اءر لَّكر سر عر ا أربرا ُفالٍن؟ لر ا لركر ير : مر الر ِقياًل. فرقر ْبنر ُعبرْيِد اهللِ ثر

. إاِل أرينِّ  : الر الر ُسوِل اهللِ سر ُفالٍن؟ قر نُْه إاِل حر  ×ِمْعُت ِمْن رر ُه عر نِي أرْن أرْسأرلر نرعر ا مر ِديًثا، مر

ْوتِِه، إاِل  ْبٌد ِعنْدر مر ُقوهُلرا عر ًة الر ير ِلمر ْعلرُم كر ُقوُل: إيِنِّ ألر ِمْعُتُه ير ، سر اتر تَّى مر ْيِه حر لر ُة عر اْلُقْدرر

نُْه كُ  سر اهللُ عر نرفَّ ْوُنُه ور را لر قر هلر رُ رْ أررْشر الر ُعمر : فرقر الر ترُه. قر ا ِهير قر بر ُم مر ا : إيِنِّ ألْعلر مر : ور الر

 : الر ؟ قر هر إاِل اهللُ»ِهير ُه ِعنْدر املْرْوِت: الر إِلر مَّ رر هِبرا عر ٍة أرمر ِلمر ًة أرْعظرمر ِمْن كر ِلمر ُم كر ْعلر الر  «تر قر
                                  

 .(11ص)أحكام اجلنائز  ،وقال األلباين: إسناده صحيح عىل رشط مسلم ،(3/154)أخرجه أمحد يف مسند  (1)
  (.11ص)لأللباين  ،اجلنائزأحكام ( 2)
 .(7) رقم ح (2/634)أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب يف إغامض امليت والدعاء له إذا احترض  )3)
 .ة السابقةألاملسراجع ( 4)
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اهللِ ْقتر ِهير ور در ُة: صر  .(1)«ِهير  طرْلحر

 املوتى: حا املطلب الثاين: أرو 
ا مسألة عقدية يكثر التساؤل عنها، مفارقتهم احلياة الدني تالقي أرواح املوتى بعد

 وقد وردت بعض النصوص بحدوث التالقي بينهم يف السامء.

قد جاءت اآلثار بتالقيهم وتساؤهلم، وعرض » : ابن تريِْميَّةقال شيخ اإلسالم 

ْن أريِب ف .(2)«أعامل األحياء عىل األموات ةر هُ عر ْيرر :  ×، أرنَّ النَّبِيَّ  رر الر ا»قر  ُحرِضر  إِذر

نِْك إىِلر املُْْؤِمنُ  ْرِضيًّا عر اِضيرًة مر : اْخُرِجي رر يرُقوُلونر اءر فر ٍة برْيضر ِريرر مْحرِة بِحر ُة الرَّ ِئكر الر ْتُه مر  أرتر

أرْطيرِب رِ  ترْخُرُج كر ، فر ْضبرانر رْيِ غر بٍّ غر رر حْيراٍن، ور رر ْوِح اهللَِّ، ور ُه لر ِح يرر تَّى أرنَّ ُينراِوُلُه  املِْْسِك، حر

ْعًضا تِي برْعُضُهْم بر يحر الَّ ِذِه الرِّ ا أرْطيربر هر : مر يرُقوُلونر ِء فر امر ْأُتونر بِِه برابر السَّ تَّى ير ، حر

ًحا بِِه مِ  دُّ فررر لرُهْم أرشر احر املُْْؤِمننِير فر يرْأُتونر بِِه أرْرور ْتُكْم ِمنر اأْلرْرِض، فر اءر اِئبِِه  نْ جر ِدُكْم بِغر أرحر

ْقدر  ُه: ير يرْسأرُلونر ْيِه، فر لر انر يِف ُم عر ُه كر إِنَّ ُعوُه فر : در يرُقوُلونر ٌن؟ فر لر ُفالر ا فرعر اذر ٌن؟ مر لر ُفالر عر ا فر اذر مر

إِنَّ  ِة، ور ِه اهْلراِوير اُلوا: ُذِهبر بِِه إىِلر ُأمِّ ا أرتراُكْم؟ قر : أرمر الر ا قر إِذر ْنيرا، فر مِّ الدُّ ا اْحُترِضر  غر افِرر إِذر اْلكر

اِب بِمِ أرتر  ذر ُة اْلعر ِئكر الر اِب اهللَِّ ْتُه مر ذر لرْيِك إىِلر عر ْسُخوًطا عر اِخطرًة مر : اْخُرِجي سر يرُقوُلونر ْسٍح فر

 ِِذه ا أرْنترنر هر : مر يرُقوُلونر ْأُتونر بِِه برابر اأْلرْرِض، فر تَّى ير ٍة، حر أرْنترِن ِريِح ِجيفر ترْخُرُج كر  ، فر

ْأُتونر بِِه  تَّى ير يحر حر ارِ الرِّ احر اْلُكفَّ  .(3)«أرْرور

ًحا بِِه ِمْن »: ×الشاهد يف احلديث قوله  دُّ فررر ُهْم أرشر لر احر املُْْؤِمننِير فر يرْأُتونر بِِه أرْرور فر

ٌن؟ لر ُفالر ا فرعر اذر ُه: مر يرْسأرُلونر ْيِه، فر لر ُم عر ْقدر ائِبِِه ير ِدُكْم بِغر تى إذن تتالقى، وفأرواح امل «أرحر

 عليها يف احلياة الدنيا. عن األحياء وأحواهلم التي تركوهم ويسأل بعضهم بعًضا

ْوتراُكْم، »أنه قال:  وورد يف األثر عن أيب الدرداء  ىلر مر ُض عر ُكْم ُتْعرر لر إِنَّ أرْعامر
                                  

 (.34وصحح إسناده األلباين يف أحكام اجلنائز )ص  ،(1/161أخرجه أمحد يف مسنده ) )1)
ْيِميَّة )جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ا (2)  (.24/331بن تر
ائِّي يف سننه كتاب اجلنائز باب ما يلقى به املؤمن من الكرامة عن خروج نفسه( 3)  ،(4/8) أخرجه النَّسر

 (.490رقم ) حديث (1/146امع )جلاح يصح األلباين يف وصححه
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ا ُيسر ونر ور ُّ  .(1)«ونر ؤُ فرُيُسر
 مساع األموات لألحياء:

من األدلة ت النصوص الرشعية باإلجابة عنها وءاوهذه مسألة عقدية مهمة ج

ِن النَّبِيِّ أرنرٍس حديث  عليها: :  ×، عر الر ْبدُ »قر ا العر ِه، يِف  ُوِضعر  إِذر رْبِ ر  قر ُتُوِلِّ ذر  ور بر ور هر

يرُقوالرِن لر  اُه، فر در أرْقعر اِن، فر لركر اُه مر ْم، أرتر اهِلِ ْرعر نِعر ُع قر يرْسمر ُه لر تَّى إِنَّ اُبُه حر ا ُكنْتر ترُقوُل هُ أرْصحر : مر

ا ا ذر ٍد يِف هر ُجِل حُمرمَّ ِدكر ×لرَّ ْقعر اُل: اْنُظْر إىِلر مر ُيقر ُسوُلُه، فر رر ْبُد اهللَِّ ور ُه عر ُد أرنَّ يرُقوُل: أرْشهر ؟ فر

الر النَّبِيُّ  ًدا ِمنر اجلرنَِّة، قر ْقعر لركر اهللَُّ بِِه مر ِيًعا،»: ×ِمنر النَّاِر أرْبدر ا مجر اُةر ر افُِر  فررير ا الكر أرمَّ  -ور

يرُقوُل: الر أرْدِري، ُكنْ  -ُق أرِو املُنرافِ  ، فر الر ترلرْيتر ْيتر ور رر اُل: الر در ُيقر ُقوُل النَّاُس، فر ا ير ُت أرُقوُل مر

ِليِه إِ  ْن ير ا مر ُعهر ْسمر ًة ير ْيحر يرِصيُح صر ْيِه، فر نْير ُأُذنر ًة بر بر ْ ِديٍد َضر ٍة ِمْن حر قر ُب بِِمْطرر  الَّ ُثمَّ ُيرْضر

لرنْيِ   .(2)«الثَّقر
: اطَّلرعر النَّبِيُّ  رر  ُعمر اْبنر  وحديث الر ُه، قر ر :  ×أرْخربر الر ِليِب، فرقر ىلر أرْهِل القر عر

ْدُتمْ » جر ا ور در  مر عر بُُّكمْ  ور ا؟ رر قًّ ِقيلر  «حر اًتا؟ ترْدُعو: لرهُ  فر الر  أرْمور قر ا»: فر عر  أرْنُتمْ  مر  ِمنُْهْم، بِأرْسمر

لرِكنْ   .(3)«يُبونر جُيِ  الر  ور
، وحديث  ةر بِيَّ اهللَِّأريِب طرْلحر ُجاًل ِمْن  × أرنَّ نر ينر رر ِعرْشِ ٍة ور ْدٍر بِأرْربرعر ْومر بر رر ير أرمر

ْوٍم  ىلر قر رر عر ا ظرهر انر إِذر كر بِيٍث خُمْبٍِث، ور ْدٍر خر اِء بر ُقِذُفوا يِف طرِويٍّ ِمْن أرْطور ْيٍش، فر نراِديِد ُقرر صر

ةِ  ْرصر امر بِالعر انر بِ  أرقر امَّ كر لر يراٍل، فر رر ثرالرثر لر ا، برْدٍر اليرْومر الثَّالِثر أرمر ْحُلهر ا رر ْيهر لر تِِه فرُشدَّ عر اِحلر بِرر

ىلر  امر عر تَّى قر تِِه، حر اجر نْطرِلُق إاِلَّ لِبرْعِض حر ى ير ا ُنرر اُلوا: مر قر اُبُه، ور ُه أرْصحر برعر اتَّ ى ور شر ُثمَّ مر

لر  عر ، فرجر ِكيِّ ِة الرَّ فر أرْس  شر ِئِهْم ور ِء آبراِئِهْم: ُينراِدهيِْم بِأرْسامر ا ُفالرُن ْبنر »امر ا ُفالرُن ْبنر  ير ير ُفالرٍن، ور

ْل  ا، فرهر قًّ نرا حر بُّ ا رر نر در عر ا ور ْدنرا مر جر ْد ور إِنَّا قر ُه، فر ُسولر رر ُكْم أرنَُّكْم أرطرْعتُُم اهللَّر ور ُُسُّ  ُفالرٍن، أرير
                                  

، وقال األلباين: (2/42خرجه نعيم بن محاد يف زوائد الزهد والرقائق عىل كتاب الزهد البن املبارك )أ (1)
 (.2758( حديث رقم )6/1/607: سلسلة األحاديث الصحيحة )انظر. «وهذا إسناد رجاله ثقات»

 (.2/113جلنائز باب امليت يسمع خفق النعال )ا أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب( 2)
 (.2/122) املرجع السابق واملوضع نفسه (3)
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بُّكُ  در رر عر ا ور ْدُتْم مر جر ا؟ مْ ور قًّ ُر: ير « حر الر ُعمر : فرقر الر ُم قر لِّ ا ُتكر ُسولر اهللَِّ، مر اٍد الر ا رر ِمْن أرْجسر

ُسوُل اهللَِّ  الر رر را؟ فرقر احر هلر الَِّذي: »×أرْرور دٍ  نرْفُس  ور ا بِيرِدِه، حُمرمَّ عر  أرْنُتمْ  مر  أرُقوُل  ملِرا بِأرْسمر

الر  ،«ِمنُْهمْ  ةُ  قر ترادر تَّى اهللَُّ أرْحيراُهمُ : قر هُ  حر عر ْوبِ أرْسمر ُه تر ْولر ترْصِغرًياْم، قر ًة  يًخا ور ُْسر حر ًة ور ِقيمر نر ور

ًما نردر  .(1)«ور

ْرعر وَل تقترص النصوص عىل إثبات سامع األموات خماطبة األحياء هلم وسامع  قر

مْ  اهِلِ  ، بل شملت أيًضا معرفة األموات بزيارة األحياء هلم، وبسالمهم عليهم.نِعر

ْيِميَّة  مقال شيخ اإلسال انت ن يزوره، وهلذا كوامليت قد يعرف م :ابن تر

: ما ورد يف حديث  (2)السنة أن يقال الر ْن أربِيِه، قر ، عر ةر ْيدر نر ْبِن ُبرر ْيامر ُسوُل اهلِل  »ُسلر انر رر كر

ىلر  × ُم عر الر ُقوُل السَّ اِئُلُهْم ير انر قر ابِِر، فركر ُجوا إِىلر امْلرقر رر ا خر لُِّمُهْم إِذر ارِ أر ُيعر ير يِف  - «ْهِل الدِّ ور

ايرةِ  لر - ِرور ُم عر الر اءر اهللُ : السَّ إِنَّا، إِْن شر ، ور املُْْسِلِمنير اِر ِمنر املُْْؤِمننِير ور ير ْيُكْم أرْهلر الدِّ

افِيرةر  ُكُم اْلعر لر نرا ور ، أرْسأرُل اهللر لر ِحُقونر ولوال وهذا خطاب ملن يسمع ويعقل،  .(3)«لرالر

ا اذلك لكان  ذر نِْزلرة خطاب املْرْعُدومْْل هر ْت اآْلثرار تد وق، طاب بِمر اتررر عنهم بأن امليت ور

  .(4)يستبرش بهيعرف زيارة احلي له وُ 

انر من حديث  ×كام أنه ثبت عن رسول اهلل  فَّ نر ْبِن عر انر النَّبِيُّ  ُعْثامر : كر الر قر

غر ِمْن در  × ا فررر قر  ،ْفِن املْريِِّت إِذر ْيِه فر لر قرفر عر :اور سر  أِلرِخيُكْم، اْسترْغِفُروا» لر هُ  ُلواور  لر

إِنَّهُ  بِالتَّْثبِيِت،   .(5) «ُيْسأرُل  اآْلنر  فر
: ويف احلديث  الر ، قر ةر املْرْهِريِّ سر ِن اْبِن ِشامر ُهور يِف »عر اِص، ور و ْبنر اْلعر ْمرر نرا عر ْ رضر حر

                                  
 (.5/97ب قتل أيب جهل )با نأخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املغازي )1)
 (.24/304جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) انظر: (2)
 ،(2/671بور والدعاء ألهلها )لقخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنائز باب ما يقال عند دخول اأ )3)

 (.104حديث رقم )
 .(1/168)انظر: الروح البن القيم  (4)
(، 1510( حديث رقم )2/175الرجل إذا سلم ) أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الوتر باب ما يقول (5)

 (.1337( حديث رقم )1/282صححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود باختصار السند )
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ُه إىِلر  ْجهر لر ور وَّ حر برِكي طرِوياًل، ور ِة املْرْوِت، ير ُقوُل  ِسيراقر لر اْبنُُه ير عر اِر، فرجر در ا اجْلِ تراُه، أرمر ا أربر : ير

كر رر  ر ُسوُل اهللِ  ×ُسوُل اهللِ بررشَّ كر رر ر ا بررشَّ ا؟ أرمر ذر ْجِهِه،  ×بِكر أرْقبرلر بِور : فر الر ا؟ قر ذر بِكر

ر  أرنَّ حُم هر إاِلَّ اهللُ، ور ُة أرْن الر إِلر ادر هر ا ُنِعدُّ شر لر مر : إِنَّ أرْفضر الر ْد ُكنْ مَّ فرقر ُسوُل اهللِ، إيِنِّ قر ُت ًدا رر

ْد رر  قر ٍث، لر ىلر أرْطبراٍق ثرالر ُسوِل اهللِ عر دَّ ُبْغًضا لِرر ٌد أرشر ا أرحر مر َّ  ×أرْيُتنِي ور بَّ إِِلر الر أرحر ِمنِّي، ور

ُكنْ  ىلر تِْلكر احْلراِل لر لرْو ُمتُّ عر ترْلُتُه، فر قر نُْت ِمنُْه، فر ِد اْسترْمكر امَّ ُت أرْن أرُكونر قر لر  ِمْن أرْهِل النَّاِر، فر

عر  ْلبِي أر جر مر يِف قر ْسالر طر ×ترْيُت النَّبِيَّ لر اهللُ اإْلِ برسر ، فر أْلُبراِيْعكر ِمينركر فر ُقْلُت: اْبُسْط ير ، فر

 : الر برْضُت يرِدي، قر قر : فر الر ِمينرُه، قر ْمُرو؟»ير ا عر ا لركر ير طر « مر ِ ْدُت أرْن أرْشرتر : ُقْلُت: أررر الر  ،قر

 : الر ا؟»قر ذر ُط باِمر ِ : ُقْلُت « ترْشرتر الر رر ِِل، قر ا عر »: أرْن ُيْغفر مر ِلْمتر أرنَّ أرمر ْسالر ِْدمُ  اإْلِ ا هير انر  مر  كر

ْبلرُه؟ أرنَّ  قر ةر  ور ْجرر ِْدمُ  اهْلِ ا ِتر انر  مر ا؟ كر ْبلرهر أرنَّ  قر ِْدمُ  احْلرجَّ  ور ا هير انر  مر ْبلرُه؟ كر ا «قر مر انر  ور دٌ  كر  أرحر

بَّ  َّ إِ  أرحر ُسولِ  ِمنْ  ِلر ْينريَّ لَّ يِف عر الر أرجر ور  ،× اهللِ رر ر عر ا ُكنُْت ُأطِيُق أرْن أرْمألر مر ْينِي ِمنُْه، ور

ْو مُ  لر ْينريَّ ِمنُْه، ور ُ عر ْ أرُكْن أرْمألر ا أرطرْقُت؛ أِلرينِّ َلر ُه مر ْو ُسِئْلُت أرْن أرِصفر لر ُه، ور اًل لر تُّ ِمنُْه إِْجالر

ىلر تِْلكر احْلرالِ  ْوُت أرْن أرُكونر ِمْن أرْهِل  عر جر رر لِينرا أرْشيراءر لر اِِل  اجْلرنَِّة، ُثمَّ ور ا حر ا أرْدِري مر مر

نًّ  ابر شر ر َّ الرتُّ يلر ُشنُّوا عر نُْتُمويِن فر فر ا در إِذر الر نراٌر، فر ٌة، ور ْبنِي نراِئحر ا أرنرا ُمتُّ فرالر ترْصحر إِذر ا، فر ا، فِيهر

ْولر قررْبِ  ُيْقسر  يُثمَّ أرِقيُموا حر ُزوٌر ور ُر جر ا ُتنْحر ْدرر مر تَّى أرْسترْأنِسر بِ قر ا، حر ُْمهر أرْنُظرر ُم حلر ُكْم، ور

يبِّ  اِجُع بِِه ُرُسلر رر ا ُأرر اذر  .(1)«مر
ُّ هبمفر  ُيُسر ِه ور رْبِ ينر ِعنْدر قر ْسترْأنُِس بِاحْلراَِضِ ىلر أرنَّ املْريِّتر ير عن كونه  ، فضاًل (2)دلَّ عر

 هم.اطيسمع كالمهم وخ

 
 

                                  
 (. 192( حديث رقم )1/112مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن باب كون اإلسالم هيدم ما قبله )ه أخرج (1)
 (.185 /1) انظر: الروح البن القيم )2)
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 القرب: نياملبحث الثا
اإليامن بفتنة القرب ونعيم وعذاب القرب، الذي يكون يف حياة الربزخ؛ أحد أصول  

وقد وردت األدلة بذلك كام مر  معتقد أهل السنة واجلامعة يف باب اإليامن بالغيب.

فأما أحاديث » :ِميَّة يْ قال شيخ اإلسالم ابن تر  .(1)آنًفا يف حديث الرباء بن عازب

نرِكري لة عذاب القرب ومسأ  .(2)«تواترةفكثرية مُ ُمنكر ور

القرب ونعيمه ملن كان  يف ثبوت عذاب ×وقد تواترت األخبار عن رسول اهلل 

، وسؤال امللكني، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإليامن به، وال نتكلم يف لذلك أهاًل 

ع ؛ لكونه ال عهد له به يف هذه الدار، والرشهتكيفيته؛ إذ ليس للعقل وقوف عىل كيفي

ار فيه العقول، فإن عود الروح إىل اجلسد أِت بام َُت ال يأِت بام َتيله العقول، ولكنه قد ي

ليس عىل الوجه املعهود يف الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادًة غري اإلعادة املألوفة يف 

ة أرنْ الدنيا، فالروح  ْسر را بِاْلبدِن َخر ة اأْلرْحكر ور هلر اِيرر لُّق ُمترغر  :اماع من التَّعر

 أحدها: تعلقها به يف بطن األم جنينًا.

 الثاين: تعلقها به بعد خروجه إىل وجه األرض.

 الثالث: تعلقها به يف حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه.

َل تفارقه فراًقا  االرابع: تعلقها به يف الربزخ، فإهنا وإن فارقته، وجتردت عنه فإهن

وقت سالم املسلم، وورد  ا إليه التفات ألبته، فإنه ورد ردها إليهكليًّا بحيث ال يبقى هل

أنه يسمع خفق نعاهلم حني يولون عنه، وهذا الرد إعادة خاصة ال يوجب حياة البدن 

 قبل يوم القيامة.

نسبة  ، والنداْلامس: تعلقها به يوم بعث األجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالب

وًتا وال نوًما وال فساًدا يه، إذ هو تعلق ال يقبل البدن معه مملا قبله من أنواع التعليق إل

                                  
 يف املبحث األول. ب األولاملطلراجع  (1)
ْيِميَّة )( 2)  (.4/285جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تر
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 .(2)فتأمل هذا؛ ُيِزْح عنك إشكاالت كثرية ،(1)«النوم أخو املوت»فـ 

 املطلب األول: نعيم وعذاب القرب:
 .(3)ربقوصف يشء من نعيم وعذاب ال مر آنًفا يف حديث الرباء بن عازب 

ْن أرنرسٍ وجاء من حديث  : × النَّبِيَّ ، أرنَّ عر الر ْوالر »، قر نُوا الر  أرنْ  لر افر ْوُت  تردر عر در  اهللر  لر

ُكمْ  أرنْ  اِب  ِمنْ  ُيْسِمعر ذر رْب  عر   .(4)«اْلقر
وملا كانت هذه احلكمة منفية يف حق البهائم سمعت ذلك وأدركته، كام حادت 

ْيِد ْبنِ  ملا مّر بمن يعذب يف قربه. بغلته، وكادت تلقيه ×برسول اهلل  ْن زر ،  ثرابٍِت  عر

 : الر ْينرامر النَّبِيُّ »قر ادرْت بِِه  ×بر ُه، إِْذ حر عر نرْحُن مر ُه ور ٍة لر ْغلر ىلر بر اِر، عر ائٍِط لِبرنِي النَّجَّ يِف حر

ةٌ  ٌة أرْو أرْربرعر ْسر ا أرْقرُبٌ ِستٌَّة أرْو َخر إِذر ادرْت ُتْلِقيِه، ور قر  .فركر ِذِه »: لر افر ابر هر ْعِرُف أرْصحر ْن ير مر

؟اأْلرقْ  تر « رُبِ : فرمر الر ُجٌل: أرنرا، قر الر رر ِء؟فرقر ُؤالر اتر هر :  «ى مر الر اِك، فرقر رْشر اُتوا يِف اإْلِ : مر الر قر

ْوُت اهللر أرْن يُ » عر در نُوا، لر افر لرْوالر أرْن الر تردر ا، فر ةر ُتْبترىلر يِف ُقُبوِرهر ِذِه اأْلُمَّ ُكْم ِمْن ْس إِنَّ هر ِمعر

رْبِ الَِّذي أر  اِب اْلقر ذر ُع ِمنْهُ عر ْينرا بِور « ْسمر لر : ُثمَّ أرْقبرلر عر الر ُذوا»ْجِهِه، فرقر وَّ اِب  ِمنْ  بِاهللِ ترعر ذر  عر

اُلوا «النَّارِ  اِب  ِمنْ  بِاهللِ نرُعوذُ : قر ذر الر  النَّاِر، عر ُذوا»: فرقر وَّ اِب  ِمنْ  بِاهللِ ترعر ذر رْبِ الْ  عر الُ « قر ا: وقر

 ، رْبِ اِب اْلقر ذر :نرُعوُذ بِاهللِ ِمْن عر الر ا برطرنر »قر مر ا ور رر ِمنْهر ا ظرهر ُذوا بِاهللِ ِمنر اْلِفترِن، مر وَّ اُلوا: « ترعر قر

 : الر ، قر ا برطرنر مر ا ور رر ِمنْهر ا ظرهر الِ »نرُعوُذ بِاهللِ ِمنر اْلِفترِن مر جَّ ُذوا بِاهللِ ِمْن فِْتنرِة الدَّ وَّ اُلو« ترعر  :اقر

                                  
فقيل: يا رسول اهلل أينام أهل اجلنة؟ فقال  ×ئل النبي س قال:  اهلل واحلديث رواه جابر بن عبد( 1)

ايِنّ يف املع«ينامونال النوم أخو املوت، فأهل اجلنة : »× رسول اهلل ر  (1/266جم األوسط )، أخرجه الطَّربر
ايِنّ يف صحيح اجلامع ، وصححه األلب(8816حديث رقم ) (6/293و) ،(919حديث رقم )

 (.6808) ( حديث رقم2/1151)
وسكب  ،(4/274لشيخ اإلسالم ) ،جمموع الفتاوى وانظر:، (298عقيدة الطحاوي )ص حرش (2)

 (.2/594للعفاين ) ،العربات
 ألول.يف املبحث ا املطلب األول راجع (3)
باب عرض مقعد امليت من اجلنة، أو النار  ،أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها( 4)

 (.68) قم( حديث ر4/2200) … عليه
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الِ  جَّ  .(1)«نرُعوُذ بِاهللِ ِمْن فِْتنرِة الدَّ
ةر و اِئشر ْن عر الرْت  عر ترا ِِل: إِنَّ »: ، قر الر قر ُوِد املرِدينرِة، فر اِن ِمْن ُعُجِز هير ُجوزر َّ عر يلر لرْت عر درخر

قر  دِّ ْ ُأْنِعْم أرْن ُأصر َلر ، ور ْبُتُهامر ذَّ ُبونر يِف ُقبُوِرِهْم، فركر ذَّ َّ هُ أرْهلر الُقُبوِر ُيعر يلر لر عر درخر ترا، ور جر رر ، فرخر امر
:× النَّبِيُّ  الر ُه، فرقر ْرُت لر كر ذر ْيِن، ور ُجوزر ُسولر اهللَِّ، إِنَّ عر ا رر ُه: ير ُقْلُت لر ترا، » ، فر قر در ُمْ صر  إهِنَّ

ُبونر  ذَّ اًبا ُيعر ذر ُعهُ  عر اِئمُ  ترْسمر ا البرهر أرْيتُهُ  فرامر  «ُكلُّهر الرةٍ  يِف  ْعدُ بر  رر ذر  إاِلَّ  صر وَّ اِب  ِمنْ  ترعر ذر رْبِ  عر  .(2) «القر
نار التي يف القرب والنعيم ليس من نار الدنيا وال نعيمها، بل يعلم أن ال ومما جيب أن

أعجب من هذا أن الرجلني يدفن أحدةا إىل جنب صاحبه، وهذا يف حفرة من النار 
إىل جاره يشء من حر ناره، وال من  اوهذا يف روضة من رياض اجلنة، ال يصل من هذ

سع من ذلك وأعجب، ولو أطلع اهلل عىل هذا إىل جاره يشء من نعيمه، وقدرة اهلل أو
 .(3)اإليامن بالغيب، وملا تدافن الناسذلك العباد كلهم، لزالت حكمة التكليف و

ا أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ، فكل من مات وهو ومما ينبغي أن يعلم أيًض 
 للعذاب ناله نصيبه منه قرب أو َل يقرب، فلو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار قحمست

رماًدا ونسف يف اهلواء، أو صلب، أو غرق يف البحر وصل إىل روحه وبدنه من 
 .(4)عذاب ما يصل إىل القبورال

 األسباب املوجبة لعذاب القرب:
 .لل ومفصماألسباب التي يعذب هبا أصحاب القبور من وجهني: جم

فإهنم يعذبون عىل جهلهم باهلل، وإضاعتهم ألمره، وارتكاهبم : أما اجململ
 ه، والبدًنااصيه، فال يعذب روًحا عرفته وأحبته، وامتثلت أمره واجتنبت هنيملع

 كانت فيه أبًدا.
                                  

أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد امليت من اجلنة، أو النار  (1)
 (.67( حديث رقم )4/2199) …عليه

 (. 8/97أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القرب ) (2)
 ( بترصف.300رشح عقيدة الطحاوي البن أيب العز )ص (3)
 (.1/301البن القيم )، الروح ( 4)
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الِ  جَّ  .(1)«نرُعوُذ بِاهللِ ِمْن فِْتنرِة الدَّ
ةر و اِئشر ْن عر الرْت  عر ترا ِِل: إِنَّ »: ، قر الر قر ُوِد املرِدينرِة، فر اِن ِمْن ُعُجِز هير ُجوزر َّ عر يلر لرْت عر درخر

قر  دِّ ْ ُأْنِعْم أرْن ُأصر َلر ، ور ْبُتُهامر ذَّ ُبونر يِف ُقبُوِرِهْم، فركر ذَّ َّ هُ أرْهلر الُقُبوِر ُيعر يلر لر عر درخر ترا، ور جر رر ، فرخر امر
:× النَّبِيُّ  الر ُه، فرقر ْرُت لر كر ذر ْيِن، ور ُجوزر ُسولر اهللَِّ، إِنَّ عر ا رر ُه: ير ُقْلُت لر ترا، » ، فر قر در ُمْ صر  إهِنَّ

ُبونر  ذَّ اًبا ُيعر ذر ُعهُ  عر اِئمُ  ترْسمر ا البرهر أرْيتُهُ  فرامر  «ُكلُّهر الرةٍ  يِف  ْعدُ بر  رر ذر  إاِلَّ  صر وَّ اِب  ِمنْ  ترعر ذر رْبِ  عر  .(2) «القر
نار التي يف القرب والنعيم ليس من نار الدنيا وال نعيمها، بل يعلم أن ال ومما جيب أن

أعجب من هذا أن الرجلني يدفن أحدةا إىل جنب صاحبه، وهذا يف حفرة من النار 
إىل جاره يشء من حر ناره، وال من  اوهذا يف روضة من رياض اجلنة، ال يصل من هذ

سع من ذلك وأعجب، ولو أطلع اهلل عىل هذا إىل جاره يشء من نعيمه، وقدرة اهلل أو
 .(3)اإليامن بالغيب، وملا تدافن الناسذلك العباد كلهم، لزالت حكمة التكليف و

ا أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ، فكل من مات وهو ومما ينبغي أن يعلم أيًض 
 للعذاب ناله نصيبه منه قرب أو َل يقرب، فلو أكلته السباع، أو أحرق حتى صار قحمست

رماًدا ونسف يف اهلواء، أو صلب، أو غرق يف البحر وصل إىل روحه وبدنه من 
 .(4)عذاب ما يصل إىل القبورال

 األسباب املوجبة لعذاب القرب:
 .لل ومفصماألسباب التي يعذب هبا أصحاب القبور من وجهني: جم

فإهنم يعذبون عىل جهلهم باهلل، وإضاعتهم ألمره، وارتكاهبم : أما اجململ
 ه، والبدًنااصيه، فال يعذب روًحا عرفته وأحبته، وامتثلت أمره واجتنبت هنيملع

 كانت فيه أبًدا.
                                  

أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد امليت من اجلنة، أو النار  (1)
 (.67( حديث رقم )4/2199) …عليه

 (. 8/97أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الدعوات باب التعوذ من عذاب القرب ) (2)
 ( بترصف.300رشح عقيدة الطحاوي البن أيب العز )ص (3)
 (.1/301البن القيم )، الروح ( 4)
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فإن عذاب القرب وعذاب اآلخرة أثر غضب اهلل وسخطه عىل عبده، فمن أغضب 

يتب ومات عىل ذلك كان له من عذاب الربزخ بقدر  اهلل وأسخطه يف هذه الدار ثم َل

ُمْستر غضب اهلل وسخطه عليه،  ُمْسترْكثِرٌ ِقلٌّ فر  ، ومصدق ومكذب.ور

بأن من موجبات عذاب القرب  ×فقد وردت النصوص عن النبي  وأما املفصل:

اُه النميمة، وعدم  عدد من املعايص لعل من أبرزها؛ ااِلْستِنْزر ِ ور رتُّ ، وفيه برْوللْ امن التَّسر

 .(1)تنبيه عىل التعذيب ملا هو أشد منها
بَّاٍس  ِن اْبِن عر :  × النَّبِيُّ رَّ ، مر عر الر ْيِن فرقر رْبر ىلر قر اُمر »عر برانِ  إهِنَّ ذَّ ُيعر ا لر مر برانِ  ور ذَّ  ِمنْ  ُيعر

برِيٍ  الر  ُثمَّ  «كر ا برىلر »: قر ا أرمَّ ُدُةر انر  أرحر ْسعرى فركر ِة، ير أرمَّ  بِالنَِّميمر ُدُةر  اور ْستررِتُ ِمْن أرحر انر الر ير ا فركر

ذر عُ « برْولِهِ  : ُثمَّ أرخر الر اِحدٍ قر زر ُكلَّ ور رر ، ُثمَّ غر ُه بِاْثنرترنْيِ ر ُسر ْطًبا، فركر ، ُثمَّ وًدا رر رْبٍ ىلر قر  ِمنُْهامر عر

 : الر ا»قر ْيبرسر ْ ير ا َلر نُْهامر مر ُف عر ُه َُيرفَّ لَّ عر ْس »، ويف رواية: (2)«لر ِن اْلبرْولِ تر الر ير قال  . (3)«نِْزُه عر

له سرتة يعني: ال يتحفظ بينه وبني بو : أنه ال جيعلااِلْستِترارومعنى »: ابن حجر 

، وأما رواية االسترباء فهي اإلبعادمنه، فتوافق رواية ال يستنزه  ألهنا من التنزه وهو 

حقيقته للزم أن جمرد  عىل ااِلْستِترارأبلغ يف التوقي. قال ابن دقيق العيد: لو محل 

ن للبول بالنسبة كشف العورة كان سبب العذاب املذكور، وسياق احلديث يدل عىل أ

ةر إىل عذاب القرب خصوصية، يشري إىل ما صححه ابن خزيمة من حديث  ْيرر أريِب ُهرر

اِب  أرْكثررر إِنَّ »: مرفوعاً  ذر رْبِ  عر  .(5) ـأ.ه «أي بسبب ترك التحرز منه( 4)«اْلبرْولِ  ِمنر  اْلقر

ْستررِتُ ِمْن برْولِهِ »: ×وأما قول النبي »:  وقال النووي  ثالث فروي «الر ير
                                  

 (. 1/340)البن القيم  ،الروح (1)
 .(2/124)باب عذاب القرب من الغيبة والبول  ،أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز (2)
حديث  (1/240)أخرجه مسلم، كتاب الطهارة باب الدليل عىل النجاسة البول، ووجوب االسترباء منه  (3)

 .(111)رقم 
حديث  (1/311)، وصححه األلباين يف إرواء الغليل (389 -388 -2/326)محد يف مسنده أ أخرجه (4)

 (.1202)حديث رقم  (1/262)، وصحيح اجلامع (280)رقم 
 بترصف يسري. ،(1/318) البن حجر ،لباري برشح صحيح البخاريفتح ا (5)
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ْستررِتُ روايات:  ْسترنِْزهُ  وير ُئ و ير ْستررْبِ  ،ومعناها ال يتجنبه ويتحرز منه ،وكلها صحيحة ،ير

 .(1)ـأ.ه «واهلل أعلم

احلكم عام  يفواملراد بتخصيص هذين األمرين بالذكر تعظيم أمرةا، ال ن

عداةا، فعىل هذا ال يلزم من ذكرةا حرص عذاب القرب فيهام، لكن الظاهر من 

 .(2)االقتصار عىل ذكرةا أهنام أمكن يف ذلك من غريةا

ڤ ﴿كام جاءت األدلة بأن النفاق من أكرب مسببات عذاب القرب؛ قال تعاىل: 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

تفسري يف  قال قتادة  ،[101التوبة:]  ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 .(3) «عذاب الدنيا، وعذاب القرب»: ﴾ڇ ڇ ﴿تعاىل:  هقول
 األسباب املنجية من عذاب القرب:

 وهذه األسباب الوقائية من وجهني أيًضا؛ جممل، ومفصل.

رْب  :ما املُْْجملأ اب اْلقر ذر تِي تقتىض عر ُهور جتنب تِْلكر اأْلرْسبراب الَّ س فن، وحماسبة الفر

 .باستمرار، وجتديد التوبة النصوح منها، ومن غريها من الذنوب
 منها: ،(4)اعات بداللة النصوصدد من الطفهو فعل ع وأما املفصل:

نر حلديث  :الرابط يف سبيل هللا -1 ْلامر ِمعقال:   سر ُسولر اهللِ  ُت سر ُقوُل:  ×رر ير

ابِطِ » ْيِه أرْجُر املُْرر لر ى عر رر اتر جر ِقيراِمِه، إِْن مر ْهٍر ور ِصيراِم شر بِيِل اهللِ كر ٍة يِف سر ْيلر لر ْوٍم ور  ِربراُط ير

 ، تَّى ُيْبعرثر تَّ حر نر اْلفر ُيْؤمر  .(5)«انر ور
يٍِّت  ُكلُّ »: ×وقوله  ىلر  َُيْترمُ  مر ِلهِ  عر مر ابِطر  إاِلَّ  عر بِيلِ  يِف  املُْرر إِنَّهُ  اهللَِّ، سر نُْمو فر هُ  ير ُلهُ  لر مر  عر

                                  
 ( بترصف يسري.3/201صحيح مسلم برشح النووي ) (1)
 ( بترصف يسري.1/318) صحيح البخاري، البن حجرح فتح الباري برش (2)
 .(4/144تفسري ابن كثري ) (3)
 (.1/345انظر: الروح، البن القيم ) (4)
 (.163) حديث رقم (3/1520ب اإلمارة، باب فضل الرباط يف سبيل اهلل )أخرجه مسلم يف صحيحه كتا (5)
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ْومِ  إىِلر  ِة، ير مَّنُ  اْلِقيرامر ُيؤر تَّانِ  ِمنْ  ور رْبِ  فر ويؤمَّن من فتَّان » ،«وأمن الفتَّان»الشاهد:  .(1)«اْلقر

 سبٌب للنجاة من فتنة القرب. -وهو الرباط يف سبيل اهلل-أي أن هذا العمل  «القرب

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿قال تعاىل:  :االستشهاد يف سبيل هللا -2
ِهيِد ِعنْدر اهللِ »: ×وقال  .[169]آل عمران: ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ   إِنَّ لِلشَّ

اٍل  ُه  :ِستَّ ِخصر رر لر حُيرىلَّ ُحلَّةر أرْن ُيْغفر ُه ِمنر اجْلرنَِّة، ور در ْقعر ى مر ُيرر ِمِه، ور ٍة ِمْن در ْفعر ِل در يِف أروَّ

جر ِمنر  وَّ ُيزر ِن، ور يامر ِ اإْلِ ِع اأْلرْكربر زر نر ِمنر اْلفر ْأمر ير ، ور رْبِ اِب اْلقر ذر جُيرارر ِمْن عر ، احْلُوِر اْلِعنِي، ور

اِر، ا قر ْأِسِه تراُج اْلور ىلر رر عر عر ُيوضر جر اْثنرترنْيِ ور وَّ ُيزر ا، ور ا فِيهر مر ْنيرا ور رْيٌ ِمنر الدُّ ُة ِمنُْه خر ْليراُقوتر
ًة ِمنر احْلُوِر الْ  ْوجر ْبِعنير زر سر اِربِهِ ور اًنا ِمْن أرقر ْبِعنير إِْنسر عر يِف سر فَّ ُيشر ويف احلديث  .(2)«ِعنِي، ور

الر  ُجاًل قر ا براُل املُْْؤمِ : أرنَّ رر ُسولر اهللَِّ، مر ا رر : ير الر ؟ قر ِهيدر ننِير ُيْفترنُونر يِف ُقبُوِرِهْم إاِلَّ الشَّ

فرى» ُيوِف  بِبراِرقرةِ  كر ىلر  السُّ ْأِسهِ  عر   .(3)«فِْتنرةً  رر
ترلرهُ  مرنْ »: ×ومن ذلك املوت بداء البطن قال  بر  فرلرنْ  برْطنُُه، قر ذَّ هِ  يِف  ُيعر رْبِ  .(4)«قر

ا مِ »: ×قال  :املوت يوم أو ليلة اجلمعة - 3 ِة أرْو مر ْومر اجْلُُمعر ْن ُمْسلٍِم يرُموُت ير

ةِ  ةر اجْلُُمعر ْيلر رْبِ  ،لر اُه اهللُ فِْتنرةر اْلقر قر من توفيق اهلل للعبد املؤمن أن يقدر له  ذاوه ،(5)«إاِلَّ ور
االنتقال من احلياة الدنيا الفانية إىل احلياة الربزخية يف يوم اجلمعة أو ليلتها لينجيه من 

 عذاب القرب. 
                                  

وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود  ط،أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اجلهاد باب يف فضل الربا( 1)
 (.2182حديث رقم ) (2/474)

( 2/920« )…هيدللش»وصححه األلباين يف صحيح اجلامع بلفظ:  ،(4/131أخرجه أمحد يف مسنده )( 2)
 (. 5182حديث رقم )

ائِّي يف سننه كتاب اجلنائز باب الشهيد ) )3) أحكام اجلنائز  (، وصحح إسناده األلباين يف4/99أخرجه النَّسر
 (.36)ص 

وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ،(4/98باب من قتله بطنه ) ،املرجع السابق واملوضع نفسه (4)
 (.6461)حديث رقم  (2/1102)

وحسنه األلباين باملوضع   .باب ما جاء فيمن يموت يوم اجلمعة ،كتاب اجلنائز ،أخرجه الرتمذي يف سننه( 5)
 (.858) حديث رقم (1/312نفسه )
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ْسُعوٍد جاء يف األثر  قراءة سورة امللك: -4 ِن اْبِن مر : عر الر ُجُل  ُيْؤترى»، قر  يِف  الرَّ

هِ  رْبِ ُتْؤترى قر هُ  فر هُ  ترُقوُل فر  ِرْجالر ْيسر : ِرْجالر ىلر  لرُكمْ  لر ا عر بِيٌل  ِقبريِل  مر انر  سر ُقومُ  كر أُ  ير ْقرر  يِب  ير

ةر  ْدِرهِ  ِقبرلِ  ِمنْ  ُيْؤترى ُثمَّ  املُْْلِك، ُسورر الر  أروْ  صر ا ِقبريِل قر ىلر مر ُكْم عر ْيسر لر يرُقوُل: لر  برْطنِِه، فر

ةر املُْْلِك، ُثمَّ  ُأ يِب ُسورر ْقرر انر ير بِيٌل كر بِيٌل  سر ا ِقبريِل سر ىلر مر ُكْم عر ْيسر لر يرُقوُل: لر ْأُسُه فر ُيْؤترى رر

ْنرعُ  ُة متر : فرِهير املْرانِعر الر ةر املُْْلِك، قر ُأ يِب ُسورر ْقرر انر ير اِة كر ِهير يِف التَّْورر رْبِ ور اِب اْلقر ذر  ِمْن عر

ْد أرْكثررر  ٍة فرقر ْيلر ا يِف لر أرهر رر ْن قر مر ُة املُْْلِك، ور   .(1)«أرْطنربر ور ُسورر

ابِرٍ وقد ثبت        ْن جر : عر انر النَّبِيُّ »، قرالر أر  ×كر ْقرر تَّى ير نراُم حر   ﴾ٱ ٻ ٻ﴿الر ير

ة] ْجدر  .×، وخري اهلدي هدي حممد (2)«[1 :ْلُك املُْ ]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿و ،[1:السَّ

 األطفال وعذاب القرب:
ِقيرُهْم بِ  ومن اللطائف يف مسائل الربزخ مرشوعية الدعاء لألطفال ابر اهلل أرْن ير ذر عر

يَِّب القرب. كام ورد يف األثر عن  ِعيدر ْبنر املُْسر ةر أنه قال:  سر ْيرر اءر أريِب ُهرر رر لَّْيُت ور  صر
بِيٍّ  ىلر صر ُقوُل:  عر ِمْعُتُه ير . فرسر طُّ طِيئرًة قر ْل خر ْعمر ْ ير رْبِ »َلر اِب اْلقر ذر ُهمَّ أرِعْذُه ِمْن عر ؛ مما (3)«اللَّ

عيذه اهلل من بأن يُ   أهنم يمتحنون يف قبورهم، وإال ملا دعا له أبو هريرة عىليدل 

 عذاب القرب.
                                  

(، وحسنه األلباين يف 2/498باب تفسري سورة )امللك( ) ،كتاب التفسري ،رواه احلاكم يف مستدركه (1)
(، وانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة 1475)حديث رقم  (2/192صحيح الرتغيب والرتهيب )

، يف «لقرباسورة امللك هي املانعة من عذاب »(، وصححه بلفظ: 1140حديث رقم ) (3/131لأللباين )
 (.3643حديث رقم ) (1/680) صحيح اجلامع

باب ما جاء يف فضل سورة امللك، صحيح سنن الرتمذي  ،كتاب ثواب الُقرآن ،أخرجه الرتمذي يف سننه( 2)
 (، وصححه األلباين باملوضع نفسه.2891حديث رقم ) (3/156)

( حديث رقم 1/531) ئز الفصل الثالثاكتاب اجلن ،إسناده صحيح كام ذكر األلباين يف مشكاة املصابيح (3)
(: إسناده صحيح. كام صحح 2(، وعزاه التربيزي ملالك، وقال األرْلبرايِنّ باملوضع نفسه )هامش689( )1)

 (.1( )هامش6/224األرنؤوط يف حاشية جامع األصول للجزري ) لقادرا إسناده عبد
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ْسُعوٍد جاء يف األثر  قراءة سورة امللك: -4 ِن اْبِن مر : عر الر ُجُل  ُيْؤترى»، قر  يِف  الرَّ

هِ  رْبِ ُتْؤترى قر هُ  فر هُ  ترُقوُل فر  ِرْجالر ْيسر : ِرْجالر ىلر  لرُكمْ  لر ا عر بِيٌل  ِقبريِل  مر انر  سر ُقومُ  كر أُ  ير ْقرر  يِب  ير

ةر  ْدِرهِ  ِقبرلِ  ِمنْ  ُيْؤترى ُثمَّ  املُْْلِك، ُسورر الر  أروْ  صر ا ِقبريِل قر ىلر مر ُكْم عر ْيسر لر يرُقوُل: لر  برْطنِِه، فر

ةر املُْْلِك، ُثمَّ  ُأ يِب ُسورر ْقرر انر ير بِيٌل كر بِيٌل  سر ا ِقبريِل سر ىلر مر ُكْم عر ْيسر لر يرُقوُل: لر ْأُسُه فر ُيْؤترى رر

ْنرعُ  ُة متر : فرِهير املْرانِعر الر ةر املُْْلِك، قر ُأ يِب ُسورر ْقرر انر ير اِة كر ِهير يِف التَّْورر رْبِ ور اِب اْلقر ذر  ِمْن عر

ْد أرْكثررر  ٍة فرقر ْيلر ا يِف لر أرهر رر ْن قر مر ُة املُْْلِك، ور   .(1)«أرْطنربر ور ُسورر

ابِرٍ وقد ثبت        ْن جر : عر انر النَّبِيُّ »، قرالر أر  ×كر ْقرر تَّى ير نراُم حر   ﴾ٱ ٻ ٻ﴿الر ير

ة] ْجدر  .×، وخري اهلدي هدي حممد (2)«[1 :ْلُك املُْ ]  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿و ،[1:السَّ

 األطفال وعذاب القرب:
ِقيرُهْم بِ  ومن اللطائف يف مسائل الربزخ مرشوعية الدعاء لألطفال ابر اهلل أرْن ير ذر عر

يَِّب القرب. كام ورد يف األثر عن  ِعيدر ْبنر املُْسر ةر أنه قال:  سر ْيرر اءر أريِب ُهرر رر لَّْيُت ور  صر
بِيٍّ  ىلر صر ُقوُل:  عر ِمْعُتُه ير . فرسر طُّ طِيئرًة قر ْل خر ْعمر ْ ير رْبِ »َلر اِب اْلقر ذر ُهمَّ أرِعْذُه ِمْن عر ؛ مما (3)«اللَّ

عيذه اهلل من بأن يُ   أهنم يمتحنون يف قبورهم، وإال ملا دعا له أبو هريرة عىليدل 

 عذاب القرب.
                                  

(، وحسنه األلباين يف 2/498باب تفسري سورة )امللك( ) ،كتاب التفسري ،رواه احلاكم يف مستدركه (1)
(، وانظر: سلسلة األحاديث الصحيحة 1475)حديث رقم  (2/192صحيح الرتغيب والرتهيب )

، يف «لقرباسورة امللك هي املانعة من عذاب »(، وصححه بلفظ: 1140حديث رقم ) (3/131لأللباين )
 (.3643حديث رقم ) (1/680) صحيح اجلامع

باب ما جاء يف فضل سورة امللك، صحيح سنن الرتمذي  ،كتاب ثواب الُقرآن ،أخرجه الرتمذي يف سننه( 2)
 (، وصححه األلباين باملوضع نفسه.2891حديث رقم ) (3/156)

( حديث رقم 1/531) ئز الفصل الثالثاكتاب اجلن ،إسناده صحيح كام ذكر األلباين يف مشكاة املصابيح (3)
(: إسناده صحيح. كام صحح 2(، وعزاه التربيزي ملالك، وقال األرْلبرايِنّ باملوضع نفسه )هامش689( )1)

 (.1( )هامش6/224األرنؤوط يف حاشية جامع األصول للجزري ) لقادرا إسناده عبد
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 ولكن ما املقصود بعذاب القرب هنا؟
اد بعذاب القرب ليس هو عقوبة الطفل عىل ترك طاعة أن املر :يذكر ابن القيم 

لقرب قد يراد ا أو فعل معصية قطًعا، فإن اهلل ال يعذب أحًدا بال ذنب عمله، بل عذاب

به األَل الذي حيصل للميت بسبب عقوبة غريه، وإن َل يكن عقوبة عىل عمل عمله، 

ُب  املْريِّتر إِنَّ »: ×ومنه قوله  ذَّ اءِ  ُيعر ْيهِ  هِ أرْهلِ  بُِبكر لر ، أي يتأَل بذلك ويتوجع منه، ال (1)«عر

 .[164]األنعام:  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ﴿قال تعاىل:  ،أنه يعاقب بذنب احلي

 ريب أن يف القرب من األَل واهلموم واحلُسات ما قد يُسي أثره إىل الطفل وال

 .(2)فيتأَل به، فيرشع للمصيل عليه أن يسأل اهلل تعاىل له أن يقيره ذلك العذاب

 عيم وعذاب القرب جيراين على الروح و البدن:ن
ات م وهذه مسألة اعتقادية مهمة؛ مذهب سلف األمة وأئمتها فيها أن امليت إذا

يكون يف نعيم أو عذاب، وأن ذلك حيصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة 

أو العذاب، ثم البدن منعمة أو معذبة، وأهنا تتصل بالبدن أحياًنا وحيصل له معها النعيم 

إذا كان يوم القيامة الكربى أعيدت األرواح إىل األجساد، وقاموا من قبورهم لرب 

ِدهِ »ديث الرباء بن عازب املتقدم ح كام يف .(3)العاملني سر اُد ُروُحُه ِِف جر  .(4)«فرتُعر

برْل » عن هذه املسألة فأجاب قائاًل: وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ِيًعا بِاتِّفالعذاُب والنَّع البدِن مجر ةِ اِق أر يُم عىل النفِس ور عر اجْلرامر نَِّة ور تنعُم النفُس ، ، ْهِل السُّ

ُب مُ  ذَّ ُتعر ْن اْلبردِن وُتعذُب ُمتصلًة بِالبدِن والبدُن ُمتَّصٌل هِبرا فريُكوُن النَّعيُم نور فِردًة عر

امر  عنير كر ِذِه احْلراِل جُمْترمر ْيِهامر يِف هر لر ْن البدنِ والعذاُب عر وِح ُمنفِردًة عر  .(5)هأ. «يُكوُن لِلرُّ
                                  

 (. 2/106البكاء عند املريض ) جزء من حديث أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز باب (1)
 ( بترصف.1/368البن القيم ) ،الروح (2)
 بترصف. (1/183) املرجع السابق (3)
 املطلب األول يف املبحث األول.راجع  (4)
ْيِميَّة ) (5)  (. 282 /4جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تر
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 استمرار عذاب القرب:
ما جاء يف عذاب القرب وقوله ب با يف صحيحه فقال: بوب اإلمام البخاري 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿تعاىل: 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ڇ ڇ ڇ ﴿، هو اهلوان واهلون، وقوله جل ذكره: [93]األنعام:  ﴾وئ
گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿وقال تعاىل:، [101]التوبة:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڍ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 .[46-45]غافر: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ

رر  ج خروأ ْبِد اهللَِّ ْبِن ُعمر ْن عر ُسولر اهللَِّ عر :  ×: أرنَّ رر الر ا » قر ُكْم إِذر در إِنَّ أرحر

يِشِّ  العر اِة ور در ُدُه بِاْلغر ْقعر ْيِه مر لر اتر ُعِرضر عر إِْن مر انر ِمْن أرْهِل اجلرنَِّة فرِمْن أرْهِل اجلرنَِّة، ور ، إِْن كر

انر ِمْن أرْهِل النَّاِر فرِمْن أر  ْومر هْ كر ثركر اهللَُّ ير بْعر تَّى ير ُدكر حر ْقعر ا مر ذر اُل: هر ُيقر ِل النَّاِر، فر

ةِ  ُجٌل يرمْ  »: ×حديث رسول اهلل  كام أخرج أيًضا  .(1)«الِقيرامر ْينرامر رر ٍة بر يِش يِف ُحلَّ

ُل إِ  ْلجر ترجر ُهور ير فر اهللُ بِِه، فر سر ٌل مُجَّترُه، إِْذ خر جِّ ْفُسُه، ُمرر ةِ ىلر ُتْعِجُبُه نر ْوِم اْلِقيرامر مما يدل  .(2)« ير

 عىل استمرارية عذاب القرب من الربزخ إىل يوم القيامة دار القرار.

ام يف حديث ابن إال أن بعض النصوص تدل عىل انقطاع العذاب أو َتفيفه، ك

ا »املتقدم وفيه:  عباس  ْيبرسر ْ ير ا َلر نُْهامر مر ُف عر ُه َُيفَّ لَّ عر ابن القيم  املذا قسم اإلم .(3)«لر

 .(4)عذاب القرب إىل قسمني: نوع دائم، ونوع منقطع 

ولعل من أهم أسباب انقطاع العذاب أو َتفيفه عن امليت انتفاعه باستغفار 

 .«املطلب الثاين: ما ينتفع به املوتى يف القبور» يف سيأِتاألحياء له كام 
                                  

 (.2/124عده بالغداة والعيش )قباب امليت يعرض عليه م ،اجلنائزكتاب  ،رواه البخاري يف صحيحه (1)
 (.183 /7باب من جره ثوبه خيالء ) ،كتاب اللباس ،املرجع السابق (2)
 .األسباب املوجبة لعذاب القرب مسألة راجع( 3)
 (.1/370البن القيم ) ،ظر: الروحان (4)
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 استمرار عذاب القرب:
ما جاء يف عذاب القرب وقوله ب با يف صحيحه فقال: بوب اإلمام البخاري 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿تعاىل: 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ڇ ڇ ڇ ﴿، هو اهلوان واهلون، وقوله جل ذكره: [93]األنعام:  ﴾وئ
گ گ گ گ ڳ ڳ ﴿وقال تعاىل:، [101]التوبة:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڍ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ
 .[46-45]غافر: ﴾ہ ہ ہ ھ ھ

رر  ج خروأ ْبِد اهللَِّ ْبِن ُعمر ْن عر ُسولر اهللَِّ عر :  ×: أرنَّ رر الر ا » قر ُكْم إِذر در إِنَّ أرحر

يِشِّ  العر اِة ور در ُدُه بِاْلغر ْقعر ْيِه مر لر اتر ُعِرضر عر إِْن مر انر ِمْن أرْهِل اجلرنَِّة فرِمْن أرْهِل اجلرنَِّة، ور ، إِْن كر

انر ِمْن أرْهِل النَّاِر فرِمْن أر  ْومر هْ كر ثركر اهللَُّ ير بْعر تَّى ير ُدكر حر ْقعر ا مر ذر اُل: هر ُيقر ِل النَّاِر، فر

ةِ  ُجٌل يرمْ  »: ×حديث رسول اهلل  كام أخرج أيًضا  .(1)«الِقيرامر ْينرامر رر ٍة بر يِش يِف ُحلَّ

ُل إِ  ْلجر ترجر ُهور ير فر اهللُ بِِه، فر سر ٌل مُجَّترُه، إِْذ خر جِّ ْفُسُه، ُمرر ةِ ىلر ُتْعِجُبُه نر ْوِم اْلِقيرامر مما يدل  .(2)« ير

 عىل استمرارية عذاب القرب من الربزخ إىل يوم القيامة دار القرار.

ام يف حديث ابن إال أن بعض النصوص تدل عىل انقطاع العذاب أو َتفيفه، ك

ا »املتقدم وفيه:  عباس  ْيبرسر ْ ير ا َلر نُْهامر مر ُف عر ُه َُيفَّ لَّ عر ابن القيم  املذا قسم اإلم .(3)«لر

 .(4)عذاب القرب إىل قسمني: نوع دائم، ونوع منقطع 

ولعل من أهم أسباب انقطاع العذاب أو َتفيفه عن امليت انتفاعه باستغفار 

 .«املطلب الثاين: ما ينتفع به املوتى يف القبور» يف سيأِتاألحياء له كام 
                                  

 (.2/124عده بالغداة والعيش )قباب امليت يعرض عليه م ،اجلنائزكتاب  ،رواه البخاري يف صحيحه (1)
 (.183 /7باب من جره ثوبه خيالء ) ،كتاب اللباس ،املرجع السابق (2)
 .األسباب املوجبة لعذاب القرب مسألة راجع( 3)
 (.1/370البن القيم ) ،ظر: الروحان (4)
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 التعوذ من عذاب القرب:
والشواهد عىل  ،(1)لقرب كام مر آنًفاا التعوذ من عذاب ×كان من هدي النبي 

ِعيِد ْبِن العراصِ حديث  ذلك عديدة منها: الِِد ْبِن سر ِت النَّبِيَّ اْبنرُة خر ِمعر را سر ، أرهنَّ

ُهور : × ذُ »ور وَّ ترعر اِب  ِمنْ  ير ذر رْبِ  عر كانر رسوُل  »قال:  ، وحديث أيب هريرة (2)«القر

ذاِب النَّاِر، وِمن فِْتنرِة  ناللهمَّ إينِّ أعوُذ بكر مِ : يدُعو ×اهلل  ذاِب القرِب، وِمن عر عر

الِ  جَّ ِت، وِمن فِْتنرِة املسيِح الدَّ وهذه االستعاذة مما ينبغي لكل مسلم  .(3)«املحيرا واملامر

اعتامده يف مدة احلياة من التوسل إىل اهلل بالنجاة منه، واالبتهال إليه يف ومسلمة 

لعبودية والتوحيد التي جيني ثامرها يف الربزخ ا . وبذلك حيقق معاين(4)الرصف عنه

  قبل الدار اآلخرة دار القرار.

 املطلب الثاين: ما ينتفع به املوتى يف القبور:
 خية؛ انتفاع امليت يف قربه بأمرين:من املسائل املتعلقة باحلياة الربز

 األول: ما يتسبب فيه امليت يف حياته.

هم له، والصدقة واحلج عنه، وهو قول ارالثاين: دعاء املسلمني له، واستغف

ٱ ٻ ٻ ﴿ منها قوله تعاىل: ،وقد وردت النصوص بذلك .(5)اجلمهور
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

هذه اآلية بأهنا:   قرطبيفُس ال .[10]احلرش:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

يع» ْوِم الدِّ ُهْم إىلر ير اآْلتِنير برْعدر ِيِع التَّابِِعنير ور ٌة يِف مجر  .(6)«نِ امَّ
                                  

 أول هذا املطلب.راجع  (1)
 .(2/124) عذاب القرب باب التعوذ من ،كتاب اجلنائز ،أخرجه البخاري يف صحيحه( 2)
 املرجع السابق واملوضع نفسه. (3)
اليِنّ  ،فتح الباري رشح صحيح البخاري :انظر (4) ْسقر  .(241 /3) البن حجر العر
وأحكام اجلنائز لأللباين  ،(345ص)وانظر: رشح عقيدة الطحاوي  .(2/435)بن القيم ال ،انظر: الروح( 5)

 .(168ص)
 .(17/32) قرطبيلا ،اجلامع ألحكام القرآن (6)
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ا»: ×ومما يتسبب إليه امليت يف حياته ما دل عليه قوله  اتر  إِذر انُ  مر ْنسر طرعر  اإْلِ  اْنقر
ُلهُ  مر ثرةٍ  ِمنْ  إاِلَّ  عر قرةٍ  ِمنْ  إاِلَّ : ثرالر در اِريرةٍ  صر لردٌ  أروْ  بِِه، ُينْترفرعُ  ِعْلمٍ  أروْ  ،جر الٌِح  ور ْدُعو صر  .(1)«لرهُ  ير

ُق »: ×وقوله  ْلحر ًدا  إِنَّ مِمَّا ير لر ور ُه، ور ر ْوتِِه: ِعْلاًم نررشر ْعدر مر نراتِِه بر سر حر ِلِه ور مر املُْْؤِمنر ِمْن عر
نراُه، أروْ  ْسِجًدا بر ثرُه، أرْو مر رَّ ًفا ور ُمْصحر ُه، ور كر احِلًا تررر اُه، صر ًْرا أرْجرر نراُه، أرْو هنر بِيِل بر ْيًتا اِلْبِن السَّ  بر

الِهِ  ا ِمْن مر هر جر ًة أرْخرر قر در ْوتِهِ يِف  أرْو صر ْعِد مر ُقُه ِمْن بر يراتِِه، تْلحر حر تِِه ور  .(2)« ِصحَّ
ْن أريِب وأعظم ما ينتفع به امليت االستغفار له من احلي خاصة استغفار ولده له،  عر

ةر  ْيرر ُسوُل اهللَِّ ، قر ُهرر الر رر : قر الِِح يِف  نَّ اهللر ِ»: ×الر ْبِد الصَّ ةر لِْلعر جر رر فرُع الدَّ ْ رير لر
ِذِه؟نَّ اجْلر  بِّ أرنَّى ِِل هر ا رر يرُقوُل: ير ِدكر لركر  ِة، فر لر اِر ور يرُقوُل: بِاْستِْغفر  .(3)«فر

 وما يصل ثوابه للميت من عبادات عىل نوعني:
ا ال خالف فيه بني أهل العلم وجوب أداء العبادات عن مم عبادات واجبة: :أواًل  

ةر حلديث  (4)وفاته بنذر أو قضاء بلا عليه أداؤه هلا قامليت من وليه إذا كان واجبً  اِئشر  عر
 َُِّسولر اهلل :  ×، أرنَّ رر الر اتر  مرنْ »قر ْيهِ  مر لر عر امر  ِصيرامٌ  ور نْهُ  صر لِيُّهُ  عر ْن اْبِن و.  (5)«ور عر

بَّاٍس  ا عر ُسوِل اهللِ قر ٌة إىِلر رر أر ْت اْمرر اءر : جر جَّ ،  ×لر ُ ْت أرْن َتر رر الرْت: إِنَّ ُأمِّي نرذر فرقر
امر  جَّ تر فر ُ ْبلر أرْن َتر ا؟ ،ْت قر نْهر أرُحجُّ عر :  ،أرفر الر ا ،نرعرمْ »قر نْهر ي عر ِك  ،ُحجِّ ىلر ُأمِّ انر عر ْو كر أرْيِت لر أررر

اِضيرترُه؟  ْيٌن أرُكنِْت قر عر »در الرْت: نر : فراْقُضوا اهللر الَِّذي لرهُ ، مْ قر الر فراءِ  ،قر قُّ بِاْلور إِنَّ اهللر أرحر  .(6)«فر
مسألة وصول ثواب األعامل والعبادات للميت وإهدائه  :عبادات انفلة: ااثنيً 

 ثواهبا؛ مسألة فصل فيها أهل العلم.
                                  

 (1255 /3)كتاب الوصية باب مما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته  ،أخرجه مسلم يف صحيحه (1)
 .(14)حديث رقم 

، وحسنه األلباين يف املوضع نفسه (46 /1)املقدمة باب ثواب معلم الناس اْلري أخرجه ابن ماجه يف سننه  (2)
  .(2231)حديث رقم  (443 /1)مع ا، وصحيح اجل46 /1يف صحيح سنن ابن ماجه 

 (1617)حديث رقم  (334 /1)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (509 /2)أخرجه أمحد يف مسنده  (3)
 .(لألحياء يف املطلب الثاين باملبحث األولمسألة سامع األموات )وراجع 

 .(1/90)انظر بسط الكالم هلذا املوضوع يف مقدمة رشح النووي عىل صحيح مسلم  (4)
 .(3/45)باب من مات وعليه صوم  ،كتاب الصيام ،( أخرجه البخاري يف صحيحه5)
 .(9/125)صل مبني ا بأ معلومً باب من شبه أصاًل  ،كتاب االعتصام ،أخرجه البخاري يف صحيحه (6)
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ا»: ×ومما يتسبب إليه امليت يف حياته ما دل عليه قوله  اتر  إِذر انُ  مر ْنسر طرعر  اإْلِ  اْنقر
ُلهُ  مر ثرةٍ  ِمنْ  إاِلَّ  عر قرةٍ  ِمنْ  إاِلَّ : ثرالر در اِريرةٍ  صر لردٌ  أروْ  بِِه، ُينْترفرعُ  ِعْلمٍ  أروْ  ،جر الٌِح  ور ْدُعو صر  .(1)«لرهُ  ير

ُق »: ×وقوله  ْلحر ًدا  إِنَّ مِمَّا ير لر ور ُه، ور ر ْوتِِه: ِعْلاًم نررشر ْعدر مر نراتِِه بر سر حر ِلِه ور مر املُْْؤِمنر ِمْن عر
نراُه، أروْ  ْسِجًدا بر ثرُه، أرْو مر رَّ ًفا ور ُمْصحر ُه، ور كر احِلًا تررر اُه، صر ًْرا أرْجرر نراُه، أرْو هنر بِيِل بر ْيًتا اِلْبِن السَّ  بر

الِهِ  ا ِمْن مر هر جر ًة أرْخرر قر در ْوتِهِ يِف  أرْو صر ْعِد مر ُقُه ِمْن بر يراتِِه، تْلحر حر تِِه ور  .(2)« ِصحَّ
ْن أريِب وأعظم ما ينتفع به امليت االستغفار له من احلي خاصة استغفار ولده له،  عر

ةر  ْيرر ُسوُل اهللَِّ ، قر ُهرر الر رر : قر الِِح يِف  نَّ اهللر ِ»: ×الر ْبِد الصَّ ةر لِْلعر جر رر فرُع الدَّ ْ رير لر
ِذِه؟نَّ اجْلر  بِّ أرنَّى ِِل هر ا رر يرُقوُل: ير ِدكر لركر  ِة، فر لر اِر ور يرُقوُل: بِاْستِْغفر  .(3)«فر

 وما يصل ثوابه للميت من عبادات عىل نوعني:
ا ال خالف فيه بني أهل العلم وجوب أداء العبادات عن مم عبادات واجبة: :أواًل  

ةر حلديث  (4)وفاته بنذر أو قضاء بلا عليه أداؤه هلا قامليت من وليه إذا كان واجبً  اِئشر  عر
 َُِّسولر اهلل :  ×، أرنَّ رر الر اتر  مرنْ »قر ْيهِ  مر لر عر امر  ِصيرامٌ  ور نْهُ  صر لِيُّهُ  عر ْن اْبِن و.  (5)«ور عر

بَّاٍس  ا عر ُسوِل اهللِ قر ٌة إىِلر رر أر ْت اْمرر اءر : جر جَّ ،  ×لر ُ ْت أرْن َتر رر الرْت: إِنَّ ُأمِّي نرذر فرقر
امر  جَّ تر فر ُ ْبلر أرْن َتر ا؟ ،ْت قر نْهر أرُحجُّ عر :  ،أرفر الر ا ،نرعرمْ »قر نْهر ي عر ِك  ،ُحجِّ ىلر ُأمِّ انر عر ْو كر أرْيِت لر أررر

اِضيرترُه؟  ْيٌن أرُكنِْت قر عر »در الرْت: نر : فراْقُضوا اهللر الَِّذي لرهُ ، مْ قر الر فراءِ  ،قر قُّ بِاْلور إِنَّ اهللر أرحر  .(6)«فر
مسألة وصول ثواب األعامل والعبادات للميت وإهدائه  :عبادات انفلة: ااثنيً 

 ثواهبا؛ مسألة فصل فيها أهل العلم.
                                  

 (1255 /3)كتاب الوصية باب مما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته  ،أخرجه مسلم يف صحيحه (1)
 .(14)حديث رقم 

، وحسنه األلباين يف املوضع نفسه (46 /1)املقدمة باب ثواب معلم الناس اْلري أخرجه ابن ماجه يف سننه  (2)
  .(2231)حديث رقم  (443 /1)مع ا، وصحيح اجل46 /1يف صحيح سنن ابن ماجه 

 (1617)حديث رقم  (334 /1)، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (509 /2)أخرجه أمحد يف مسنده  (3)
 .(لألحياء يف املطلب الثاين باملبحث األولمسألة سامع األموات )وراجع 

 .(1/90)انظر بسط الكالم هلذا املوضوع يف مقدمة رشح النووي عىل صحيح مسلم  (4)
 .(3/45)باب من مات وعليه صوم  ،كتاب الصيام ،( أخرجه البخاري يف صحيحه5)
 .(9/125)صل مبني ا بأ معلومً باب من شبه أصاًل  ،كتاب االعتصام ،أخرجه البخاري يف صحيحه (6)



د. مرفت بنت كامل بن عبد ا� أسره مسائل عقدية متعّلقة بالبرزخ

٢م
٠١

ر ٧
مب

سبت
ق 

واف
لم

هـ ا
 ١٤

٣٨
ة 

حج
و ال

ذ

٤
العدد الرابع

238

 ه1438ذو احلجة       (4العدد )        جملة العلوم الشرعية واللغة العربية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز

27 

 

 

وقال  .(1)«ليس يف الصدقة اختالف»: أما الصدقة فقال عبداهلل بن املبارك 
نْترِفُع هِبرا أما الصدقة عن امليت »: يخ اإلسالم ابن تيمية ش إِنَُّه ير  باتفاق املسلمنيفر
بَّاسٍ منه  .(2)«صحيحة أحاديٌث  ×قد وردت بذلك  عن النبي و ، حديث اْبُن عر

ةر  ْعدر ْبنر ُعبرادر أرترى النَّبِيَّ  أرنَّ سر ا، فر نْهر اِئٌب عر ُهور غر ُه ور ُسولر اهللَِّ فر  ×ُتُوفِّيرْت ُأمُّ ا رر : ير الر قر
يإِنَّ  أرنرا ُتُوفِّيرْت  ُأمِّ اِئٌب  ور ا، غر نْهر ْل  عر نْ  فرهر : فر ير الر ا؟ قر نْهر ْقُت بِِه عر دَّ ٌء إِْن ترصر ْ ا يشر ، «نرعرمْ »ُعهر

ا لرْيهر ٌة عر قر در افر صر اِئطِير املِْخرر إيِنِّ ُأْشِهُدكر أرنَّ حر : فر تان الُبْس : ائطِ واملقصود باحلر  .(3)«قرالر
ار  اِئط وُهو اجِلدر يِْه حر لر انر عر ا كر افر و ،(4)ِمنر النَِّخيِل إِذر ف منه خْ حائط ن: املِْخرر ل َُيْرر

طرب    .(5)الرُّ
وكذلك ينفعه احلج عنه واألضحية عنه والعتق »ا: أيًض  وقال شيخ اإلسالم 

لتطوع عنه والدعاء واالستغفار له بال نزاع بني األئمة. وأما الصيام عنه وصالة ا
 فيه قوالن للعلامء:عنه، وقراءة القرآن عنه، فهذا 

، وغريةا، وبعض  وأيب حنيفة ، أحدةا: ينتفع به، وهو مذهب أمحد
 وغريهم. ،أصحاب الشافعي

 . والشافعي  والثاين: ال تصل إليه، وهو املشهور يف مذهب مالك
هْ  اإْلِ ِة ور اءر اُر لِنرْفِس اْلِقرر ا ااِلْستِْئجر أرمَّ لِكر ور ِصحُّ ذر اِء فرالر ير  .(6)هـ .أ «در

 ة بني أهل العلم. فيومسألة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت مسألة خال
وأما قراءة القرآن فاملشهور من مذهب الشافعي أنه ال »: قال اإلمام النووي 

يصل ثواهبا إىل امليت. وقال بعض أصحابه يصل ثواهبا إىل امليت. وذهب مجاعات 
                                  

 (.1/16املقدمة ) ،صحيح مسلم (1)
 (.24/314جمموع فتاوى شيخ اإليالم ابن تيمية )( 2)
 .(4/1)باب اإلشهاد يف الوقف والصدقة  ،كتاب الوصايا ،اري يف صحيحهخأخرجه الب  (3)
 .(1/462)مادة )حوط(  ،بن األثريال ،النهاية يف غريب احلديث واألثر (4)
 .(2/24)مادة )خرف(  ،ابقاملرجع الس( 5)
 .(24/315)جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  (6)
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امء إىل أنه يصل إىل امليت ثواب مجيع العبادات من الصالة والصوم والقراءة من العل
ودليلهم القياس عىل الدعاء والصدقة  ،كل هذه املذاهب ضعيفةو ،وغري ذلك ...

 .(1)هـ .أ «واحلج فإهنا تصل باإلمجاع
ل والعبادات وهو أن جواز إهداء بعض األعام وهنا ضابط هام يف هذه املسألة:

للميت ال يعني مرشوعيته بندب أو استحباب؛ لعدم ثبوت  وع هبا احليالتي يتط
  ذلك عن السلف الصالح.

ا منه هل عمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئً ئل شيخ اإلسالم ابن تيمية س 
ا لنفسه خاصة؟ األفضل أن هيدي ثوابه لوالديه وملوتى املسلمني أو جيعل ثوابه خاصًّ 

وهدي الصحابة ...  ×وافق هدي رسول اهلل  أفضل العبادات ما»: فأجاب 
ْن كانر ِمنْكْم ُمْستنًّا:: قال ابن مسعود  ُن ف مر ، فإنَّ احليَّ ال ُتْؤمر اتر ْن قْد مر ليرْسترنَّ بمر

ٍد  اُب حُمرمَّ لْيِه الِفْتنرة.ُأْولِئك ر أرْصحر فإذا عرف هذا األصل فاألمر الذي كان . ×عر
املفضلة؛ أهنم كانوا يعبدون اهلل بأنواع العبادات  ا بني املسلمني يف القرونمعروفً 

لصيام، والقراءة، والذكر، وغري ذلك وا ،املرشوعة، فرضها ونفلها، من الصالة
وكانوا يدعون للمؤمنني واملؤمنات، كام أمر اهلل بذلك ألحيائهم، وأمواِتم، يف 

ة من السلف صالِتم، عىل اجلنازة، وعند زيارة القبور، وغري ذلك. وروي عن طائف
 عند كل ختمة دعوة جمابة، فإذا دعا الرجل عقيب اْلتم لنفسه ولوالديه وملشائخه

غريهم من املؤمنني واملؤمنات، كان هذا من جنس املرشوع وكذلك دعاؤه هلم يف و
أنه أمر بالصدقة  ×قيام الليل، وغري ذلك من مواطن اإلجابة. وقد صح عن النبي 

ه الصوم، فالصدقة عن املوتى من األعامل الصاحلة، عىل امليت، وأمر أن يصام عن
غريه احتج من قال من العلامء إنه جيوز و وكذلك ما جاءت به يف الصوم عنهم، وهبذا

إهداء ثواب العبادات املالية والبدنية إىل موتى املسلمني. كام هو مذهب أمحد، وأيب 
 والشافعي. ،حنيفة، وطائفة من أصحاب مالك
                                  

 .بترصف يسري (1/09)املقدمة  ،صحيح مسلم برشح النووي (1)
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ثواب صيام، أو صالة، أو قراءة؛ جاز ذلك، وأكثر أصحاب  فإذا أهدي مليت 
امر يُ مالك، والشافعي يقولون:  ُكْن مرْشر إنَّ اِت املْرالِيَِّة ومع هذا فلْم ير لِكر يِف اْلِعبرادر ْن ُع ذر

ُْدونر ثواب ذعاد ُءوا اْلُقْرآنر هير رر وا أرْو قر جُّ حر اُموا ور صر ًعا ور ْوا ترطروُّ لَّ لرِف إذا صر  لكِة السَّ
ُِتُْم كام تقدم فال ينْبغي سملِرْوتراُهْم امل ادر  ناس أنْ لللمني وال ِْلُُصوِصِهْم بْل كان عر

لرِف فإنه ْعِدُلوا عْن طريق السَّ أكم ير  .(1)هـ .أ .«. واهلل أعلمُل أفضُل ور
عندما سئل عن حكم إهداء القراءة  وبمثل هذا أجاب الشيخ ابن عثيمني 

هذا من األمور اجلائزة التي ال يندب إىل فعلها، وإنام  الذي نرى أن»للميت فقال: 
له وما أشبه ذلك مما نسأل اهلل تعاىل أن ينفعه به، ر يندب إىل الدعاء للميت واالستغفا

وليس من  ،ا فقطوأما فعل العبادات وإهداؤها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزً 
 ،ل أرشدهم إىل الدعاء للميتأمته إليه ب ×األمور املندوبة، وهلذا َل يندب النبي 

 .(2)«فيكون الدعاء أفضل من اإلهداء
من اأْلُُمور املُْنكرر  ُة  ةور قر هبذا الباب وجيدر التحذير منها؛ ما يفعله البعض من املُْلحر

 .(3)وهذا الفعل بدعة حمدثة ال أصل هلا ،قراءة سورة الفاَتة عىل روح امليت
وصول ثواب أعامل األحياء لألموات: هو يف مسألة االعتقاد ب ِلَّ  والذي ترجحر 

السنة وهدي الكتاب و منالوقوف عند التطوع باألعامل التي وردت هبا النصوص 
  سلف األمة. واهلل تعاىل أعلم.

 

 

                                  
 .(24/321)جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  (1)
 .(2/308)( 361لفهد السليامن رقم ) ،جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني (2)
 للدويش ،( فتاوى اللجنة الدائمة6639فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء رقم )راجع  (3)

(9/53). 
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 اخلامتة
محًدا يليق بجالله وبعظيم سلطانه أن يُس ِل مجع وكتابة هذا  أمحد اهلل 

يه أهم املسائل العقدية املتعلقة باحلياة الربزخية التي البحث، والذي تناولت ف
ة بجزئيها: )املوت والقرب( وما يتعلق هبام من السينتقل إليها كل إنسان حي ال حم

 وقد أسفر البحث عن التاِل: غيبيات، كام وردت هبا النصوص الثابتة.
 أهم النتائج:

، خامس أركان اإليامن الستة، اإليامن بالربزخ أحد أهم مسائل اإليامن باليوم اآلخر -1
 ورد يف النصوص.ا التي يتعني عىل كل مسلم ومسلمة التصديق واإلقرار هبا وفق م

املؤمن الكيس جيعل من إيامنه بالربزخ انطالقة جادة يف احلياة للتزود باألعامل  -2
 الصاحلة، التي يثاب عليها يف الربزخ بالنعيم، وحيال بينه وبني العذاب فيه.

اة الربزخ وما فيها من غيبيات تقرص عن إدراكها عقول البرش، التي حقيقة حي -3
 احلواس يف احلياة الدنيا. يهال تعي أكثر مما تصل إل

 التالية:ابلتوصيات وبناء عىل ما توصلت إليه من نتائج؛ أذيل بحثي هذا 
االهتامم بنرش البحوث العلمية املتعلقة بالربزخ عىل أوسع نطاق؛ لكونه  -1

 حلقيقي لكل إنسان.املستقبل ا
االقتصار يف باب الرتغيب والرتهيب عىل النصوص الثابتة دون سواها وإن  -2

ع وذاع، وعدم التوسع يف الوصف والبيان؛ للحيلولة دون جتسيد ما حيدث يف شا
 الربزخ من غيبيات عىل أرض الواقع.

 نرش االستفادة من وسائل التقنية احلديثة، والشبكة العنكبوتية املعلوماتية، يف -3
منهج أهل السنة واجلامعة بالوقوف عند النصوص الدالة عىل مسائل الغيب عامة، 

  ة الربزخ خاصة.ياوعىل ح
 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.

 وآخر دعواان احلمد هللا رب العاملني.
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 املراجعو املصادر فهرس
 القرآن الكرمي. 
دمشق، املكتب  - ط( بريوت حممد نارص الدين، )د. ،األلباين اجلنائز وبدعها: أحكام -1

 م.1969 - ه1388اإلسالمي، 
 دمشق،-، بريوت1ط الدين، حممد نارص ،األلباين  ختريج أحاديث منار السبيل:يف إرواء الغليل -2

 م.1979-ـه1399املكتب اإلسالمي، 
، دار الكتاب ، القاهرة، بريوت، دار الكتاب املرصي1عيل حممد، ط ،رجاينجل: االتعريفات -3

 م.1991 -ـه1411اللبناين، 
عزيز ال هيم البنا، وحممد أمحد عاشور، وعبدراابن كثري، َتقيق د. حممد إب :تفسري الُقرآن الكرمي -4

 )د.ت(. غنيم، )د.ط(، القاهرة، دار الشعب،
 )د.ط(، بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، )د.ت(. ،ابن اجلوزي :تلبيس إبليس -5
ابن األثري اجلزري، حقق نصوصه وخرج أحاديثه  :أحاديث الرسولجامع األصول يف  -6

-ه1389مكتبة دار البان، ) –مطبعة املالح-(، مكتبة احللواين .مقادر األرنؤوط، )د.ط(، )دال عبد
 م(.1969

، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1حممد بن أمحد ط ،القرطبي اجلامع ألحكام القرآن: -7
 م.1996-ـه1416

، 4ط حممد نارص الدين، ،األلباين :يعلمها أصحابه ×اجة اليت كان رسول هللا خطبة احل -8
 هـ.1400ب اإلسالميكتبريوت، امل -دمشق
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